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يف اهلجرة النبوية له أمهية بالغـة إذ إن هـذا احلـدث العظـيم ميثـل )1(السنن اإلهليةندإن الوقوف عفوبعد،
حمطـــة فاصـــلة يف تـــاريخ الـــدعوة اإلســـالمية؛ حيـــث بـــرزت مـــن خاللـــه شـــعائر اإلســـالم إىل العلـــن، وخضـــعت 

للسنن اإلهلية، وتسخريه هلا، وعمله مبقتضاهاذلك من خالل رعاية النيب أحكامه للتطبيق العملي، و 

وهــو املؤيــد بــالوحي يف حركاتــه وســكناته األخــذ بالســنن، وكــان يوجــه ومــن مثّ مل يغفــل ســيد الوجــود 
أصــحابه الكــرام 

: كما يأيت بيانهاملدينة؛إىل 

السنن اإللهية هي: إرادة اهللا الكونية، وأمره الشرعي، وفعله المطلق، وكلماته التامات، وحكمته في آفاق الكون ) "1(
". انظر كتاب: علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس وتسلسل التاريخ، الجارية بالعباد عبر رحلة األعمار إلى المعاد

.22د كهوس، صرشيالعملي،
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.الهجرة سنة من سنن اهللا في الرسل-أوال

ـــيًال تعـــاىلقـــال اهللا  َهـــا َوِإًذا َال يـَْلَبثُـــوَن خلَفـــَك ِإالَّ قَِل ـــَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجـــوَك ِمنـْ : ﴿َوِإْن َكـــاُدوا لََيْســـَتِفزُّوَنَك ِم
َلَك ِمْن ُرُسِلنَ 76( ﴾ (اإلسراء))77(ا َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال ) ُسنََّة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ

قد علم من أوَّل يوٍم من بعثته أنَّه سـَيخرُج مـن بلـده ُمهـاِجرًا؛ ففـي حديثـه مـع ورقـة إن سيد الوجود 
إىل ابــن عمِّهــا، عنـــدها قــال لــه ورقـــة: رضــي اهللا عنهـــابــن نَوفَــل عنـــدما اصــَطحَبْته زوُجــه خدجيـــة أم املــؤمنني

هـذ«
، وإْن لـــم يـــأِت رجــٌل قـــطُّ بمثْـــل مــا جئـــَت بـــه إال ُعـــوِدي، قـــال: نعــم، »أَوُخمرِِجـــيَّ هــم؟!: «رســول اهللا 

.)1(»ورقُة أْن تُويفِّ يُدرِْكين يوُمك أنُصْرَك نصرًا ُمؤزَّرًا، مث مل ينَشبْ 
هـــاجر ومـــن آمـــن معـــه يف ولـــذلك، فـــإن اهلجـــرة ســـنة مـــن ســـنن اهللا يف أنبيائـــه ورســـله، فهـــذا نـــوح 

سفينة حىت استوت على اُجلوِديِّ.
كانت دعوته أصًال بأرض الِعراق، إالَّ أنَّه كانت لـه ِهجـرات إىل الشـام ومصـر وهذا إبراهيم اخلليل

وأرض اِحلجاز.
ــ كانــت لــه كــذلك ِهجــرات قبــل بعثتــه وبعــدها، فقــد هــاجر قبــل بعثتــه يُم الــرمحن موســى وهــذا َكِل

بَه فرعون وقومه. خائًفا يرتقَّب، وهاجر بعد بعثته بعد أْن كذَّ
هاجر مـن بابـل إىل فلسـطني، وهـذا املسـيح عيسـى ابـن مـرمي عليهمـا السـالم هـاجر وهذا يعقوب 

من فلسطني إىل مصر.
.)2(هلم هجرات وفق سنة اهللا املطردةوكل األنبياء كانت 

.األسباب والمسبباتثانيا: 
إن اإلميــان بــاهللا تعــاىل واالعتمــاد والتوكــل عليــه ال ينــايف أبــدا االســتفادة مــن ســنن اهللا الــيت جعلهــا اهللا يف 

أســبابا يف أن جيعلهــا تعــاىلهــذا الكــون ناموســا ثابتــا ومطــردا، وال ينــاقض اختــاذ األســباب املاديــة الــيت أراد اهللا 
.)3(هذا الكون التوكَل عليه

.3ح،؟كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا ،  بدء الوحيصحيح البخاري، كتاب ) 1(
.143-142ينظر: فقه السرية النبوية: املفهوم واألسس والنماذج، رشيد كهوس، ص) 2(
.232السنن اإلهلية يف السرية النبوية، رشيد كهوس، ص)3(
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فقـــام ،بـــاهلجرة إىل املدينـــةاإلهلـــيملـــا جـــاءه األمــربســـنالنـــيبأخـــذوهلــذا 
يف األمـر كلـه، متوسـدا عتبـة االفتقـار إىل تعـاىلبتهييء األسباب الكاملة  لنجاح اهلجرة وهو متوكل على اهللا 

..رب األرباب

األسباب يف اهلجرة النبوية مل يأت من فراغ، وإمنا جاء نتيجة جلملة من نصر اهللا لنبيه ذلك بأن 
استعداد األنصار لقبول تيقن حيث لنجاح هجرته، اليت يسرها اهللا تعاىل حلبيبه وصفوته من خلقه 

الم، تاله بيعة مل تبق دار من دور األنصار إال ودخلها نور اإلسحيثدعوة اإلسالم ونشرها يف املدينة
لإلسالم باملدينة، ليعلم الناس دينهم، وأمور شريعتهم، اسفري العقبة األوىل وبعث مصعب بن عمري 

، تاله بيعة العقبة الثانية اليت مهدت الطريق للهجرة الكرمي ويهيء الرتبة الصاحلة للدعوةويقرئهم القرآن 
مما حيمون به أنفسهم يف املنشط واملكره، يب بنشر اإلسالم يف املدينة، وتعهد األنصار حبماية الن

، وإشراك النساء أرساال ومجاعاتوموافقتهم على أن تكون املدينة دار هجرته، مث تاله هجرة الصحابة 
.يف إجناح اهلجرة

الصديق احلميم احملب الرفيق يف الطريق وهو ، فاختار إىل املدينةباهلجرةللنيب اإلهلي اإلذن تاله
، وأخربه يف الوقت املناسب، واستبقاه إىل جانبه حني أذن جلميع املؤمنني باهلجرةبكر الصديق أبو 

على ستعان، واوأمره بكتمان أمر اهلجرة
ر ساعة القيلولة واهلاجرة ويف ذلك بالسر واحليطة واحلذر، وخرج من خوخة أليب بكر يف ظهر بيته يف النها

راحلتني، واستأجر الدليل اخلبري بالطريق (عبد اهللا بن أَُرْيِقط وكان ، وأعد الصديق )1(احلر الشديد
ر ثَور ومكثا فيه ثالثة أيام، امشركا)، وحبث عن مكاٍن يستقّر فيه حىت ْختُمد شّدة الطََّلب عليه، فاختار غ

) يكتشف سار مساحًال، واختاَر رجًال (عبد اهللا بن أيب بكر -املدينةوسار ِبَطريٍق معاكٍس ِلَطريق
اليوم جبهاز االستخبارات، وآخر ميحو بَِغنمه آثار سمىحركة كفار قريش مبكة ويتقصى أخبارها وهو ما ي

)، - عنهمارضي اهللا–أقدامه (عامر بن فـَُهْرية موىل أيب بكر)، ومن يأتيه بالزاد كّل يوم (أمساء بنت أيب بكر 
من مكة إىل "أن أبا بكر كان رديف النيب فعن أنس : يف طريق اهلجرةمع إخفاء شخصية النيب 

. سرية عائشة أم 1/586تاريخ الطربي، .185-2/184ة والنهاية البن كثري، البداي.2/354سرية ابن هشام، انظر: ) 1(
.33البن كثري، ص. الفصول يف سرية الرسول 51املؤمنني رضي اهللا عنها، سليمان الندوي، ص
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ال يعرف فكانوا يقولون: يا أبابكر من املدينة، وكان أبو بكر خيتلف إىل الشام، فكان يعرف وكان النيب 
. )1(هاد يهديين السبيل"":هذا الغالم بني يديك قال

وبلوغ هدفه، ّمث توكَّل على ح هجرتهإىل جنا املوصلةاألسباباخلطط احلكيمة و مجيع النيبواختذ 
حق التوكل.بقبل ذلك وبعده اهللا تعاىل 

ثالثا: سنة اهللا في المكر 
والماكرين.

اتعـــــــدت قـــــــريش يف دار النـــــــدوة 
؛ وذلـــك بـــأن علـــى اغتيـــال النـــيب 

مـــــن كـــــل قبيلـــــة فـــــىت شـــــابا يأخـــــذوا 
يعطــــون كــــل ، جليـــدا نســــيبا وســــيطا

ســــــــــيفا صــــــــــارما، مث واحــــــــــد مــــــــــنهم 
نيعمــــدو 

، فيتفـــرق دمـــه رجـــل واحـــد، فيقتلـــوه
.)2(بني القبائل

النــــــــيبفــــــــأتى جربيــــــــل 

فقـــــال: ال تبـــــت هــــــذه الليلـــــة علــــــى 
ــــه.  ــــت علي ــــت تبي ــــذي كن فراشــــك ال
فلما كانت عتمة من الليـل اجتمعـوا 
علــــى بابــــه يرصــــدونه مــــىت ينــــام فيثبــــون 

النـيب، فلما رأى عليه

ينام يف برده ذلك إذا نام.فيه فإنه لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رسول اهللا 
وأخــذ اهللا تعــاىل علــى أبصــارهم عنــه، فــال ...، فأخــذ حفنــة مــن تــراب يف يــدهالنــيبوخــرج علــيهم ..

وسهم وهو يتلو هـؤالء اآليـات مـن يـس: ﴿يـس َواْلُقـْرآِن احلَِْكـيِم ِإنـََّك ؤ رونه، فجعل ينثر ذلك الرتاب على ر ي

. ،7/346مصنف ابن أيب شيبة، باب ما قالوا يف مهاجر النيب )1(
.183-2/182والنهاية، . البداية352-2/350سرية ابن هشام، انظر: )2(
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ـــــــــى ِصـــــــــرَاٍط ُمْســـــــــَتِقيمٍ  ـــــــــِلَني َعَل ـــــــــَن اْلُمْرَس ـــــــــْم ال َلِم َناُهْم فـَُه ـــــــــه ﴿فََأْغَشـــــــــيـْ ـــــــــرَِّحيِم﴾ إىل قول ـــــــــِز ال ـــــــــَل اْلَعزِي تـَْنزِي
فأتـــاهم آت ممـــن مل يكـــن معهـــم، فقـــال: مـــا ...هـــؤالء اآليـــاتمـــن)، حـــىت فـــرغ 9-1يس:يـُْبِصـــُروَن﴾(

تنتظرون هاهنا؟ قالوا: حممدا؛ قال: خيبكم اهللا! قد واهللا خرج عليكم حممد، مث مـا تـرك مـنكم رجـال إال وقـد 
.)1(..وضع على رأسه ترابا، وانطلق حلاجته

ا لُِيْثِبتُـوَك أَْو يـَْقتـُلُـوَك أَْو ُخيْرُِجـوَك َوَميُْكـُروَن َوَميُْكـُر ويف هذا يقـول احلـق تعـاىل: ﴿َوِإْذ َميُْكـُر بِـَك الـَِّذيَن َكَفـُرو 
ـُر اْلَماِكرِيَن﴾( )، ويقـول جـل ذكـره: ﴿أَْم يـَُقولُـوَن َشـاِعٌر نـَتَــَربَُّص بِـِه َريْـَب اْلَمنُـوِن قُــْل 67املائـدة:اللَّـُه َواللَّـُه َخيـْ

).31-30الطور:َني﴾(تـََربَُّصوا فَِإينِّ َمَعُكْم ِمَن اْلُمتَـَربِّصِ 

سنة التأييد اإللهي.-رابعا
غَــاِر تعـاىل وتقــدس:﴿ِإالّ تـَْنُصـُروُه فـََقــْد َنَصـرَُه اللَّــُه ِإْذ َأْخَرَجـُه الـَِّذيَن َكَفــُروا ثَـاِينَ اثـْنَـــْنيِ ِإْذ ُمهَـا ِيف الْ يقـول اهللا 

ْوَهــا َوَجَعــَل َكِلَمــَة الـَّـِذيَن  يـَُقــوُل ِلَصــاِحِبِه ال َحتْــَزْن ِإنَّ اللَّــَه َمَعنَــا فَــأَنـَْزَل اللَّــُه َســِكيَنَتُه َعَلْيــِه َوأَيـَّـَدُه ِجبُنُــوٍد َملْ تـَرَ ِإذْ 
).40َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾(التوبة:

يف اْلَغــاِر فـََرفـَْعــُت رَْأِســي، فَــِإَذا أَنَــا بِأَْقــَداِم اْلَقــْوِم، ُكْنــُت َمــَع النــيب "قَــاَل: َبْكــٍر الصــديق ْن أيبَعــ
.  )2("»ُهَمااْسُكْت يَا أَبَا َبْكٍر، اثـَْناِن اللَُّه ثَالِثُـ «فـَُقْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه، َلْو َأنَّ بـَْعَضُهْم طَْأطََأ َبَصرَُه َرآنَا. قَاَل: 

كمــــــــــــــــــا أن يف 
قصــــة ســــراقة الــــذي 
عثـــرت بـــه فرســـه يف  
كــــــــل مــــــــرة حيــــــــاول 
اللحــاق برســول اهللا 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض
أعظم دليل )3(عليه

على حتقق وعد اهللا 
بعصمة نبيه من الناس، 
ــــد اإلهلــــي والنصــــر  ــــى التأيي وعل

.2/183. البداية والنهاية، 354-2/352سرية ابن هشام، )1(
.3922وأصحابه إىل املدينة، حصحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النيب )2(
.192-2/191. البداية والنهاية، 358-2/357. سرية ابن هشام، 3906، حصحيح البخاري، كتاب املناقبانظر: )3(
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.الرباين لنبيه 
لزعمــاء مكــة لينــال مائــة ناقــة، وإذا ، ويســلمهالنــيبكــان ســراقة يف بدايــة أمــره يريــد القــبض علــى لقــد  

، ويصـــبح يـــرد الطلـــب عـــن رســـول اهللا -ملـــا رأى املعجـــزة أمـــام عينيـــة–علـــى عقـــبابـــاألمور تنقلـــب رأًســـ

.)1(من الطلب إال رده قائال: كفيتم هذا الوجهافجعل ال يلقى أحدً 
.)21اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز﴾ (﴿َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَنبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ وصدق اهللا حيث قال: 

سنة التغيير االجتماعي.-خامسا
؛ حيث أعقبها بناء إنسان صاحل، مل يشهد له التاريخ مثيًال ا غريت جمرى التاريخ تغيريً النبوية اهلجرةإن 

الواحد وجمتمع مسلم أخوي، ودولة إسالمية قوية، وعمران إسالمي أصيل، عاش الناس يف ظالله كاجلسد 
إخوة متوادين مرتامحني، ومتعاونني متكافلني.

مسك الختام:
املسلمة يف أمس إن األمة 
ستحضار معاين احلاجة إىل ا

النبوية، والوقوف عند اهلجرة
لتكون ِنرباًسا ؛سنن اهللا فيها

ُيضيء هلا يبصرها بواقعها، و 
ويعيدها ،مستقبلها احلضاري
إىل الطريق املستقيم.

أن تكون رمحة يف العاملني وبلسما - إذا عادت إىل مصدر عزها- لقادرة بإذن اهللا تعاىل األمة وإن
وشفاء للناس أمجعني.

ــى اللَّــ ــْن بـَْعــِدِه َوَعَل ــِل ﴿ِإْن يـَْنُصــرُْكُم اللَّــُه َفــال َغالِــَب َلُكــْم َوِإْن َخيْــُذْلُكْم َفَمــْن َذا الَّــِذي يـَْنُصــرُُكْم ِم ِه فـَْلَيتَـوَكَّ
).  160وَن﴾(آل عمران:اْلُمْؤِمنُ 



.275انظر: السرية النبوية، علي حممد الصاليب، ص)1(
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:ملخص البحث
، وتقدمي النبويةوالسنةالكرمييهدف البحث إىل بيان قواعد السلوك السليم ملهنة الطب املستند إىل القرآن

ضارية إسالمية متميزة للممارسة الطبية، وملعضالت معايري شرعية لضبط ممارسات مهنة الطب، وتقدمي رؤية ح
املستجدات الطبية يف إطار من الضوابط اإلسالمية، وبيان عالقة الطب مبقاصد الشريعة، مث الوقوف على أهم 

تتضمن الكثري من القواعد العامة، والقواعد األصلية، وما تشتمل وقد تبني للباحث أن الشريعة اإلسالمية
عليه من قواعد فرعية تشكل مرتكزًا وضابطًا للممارسة الطبية، وإجابة ملعضالت املستجدات الطبية اليت يقف 

مارسة الطبية فيها الطبيب حائراً يف اإلجراء الذي ينبغي عليه اختاذه، فضًال عن اندراج الكثري من التطبيقات يف امل
حتت تلك القواعد.

Abstract:
The research aims to release the rules of proper behavior for a career

based on the Quran and the Sunnah of Medicine, and provide legitimacy
control standards of the medical profession practices, and provide a vision
civilized Islamic distinct medical practice, but the dilemmas of medical
developments in the framework of Islamic rules, and the statement of
medicine related to the purposes of the law, then stand on the most
important rules jurisprudence that form the basis and foundations of medical
practice and some of the most important applications.

The researcher has found that Islamic law includes a lot of general rules,
the original rules, and what it involves rules subset constitutes an anchor and
an officer of medical practice, and the answer to the dilemmas of medical
developments which stands doctor bewildered in the action that it should be
taken, as well as fits a lot of applications in medical practice under those rules.

القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية وتطبيقاتها
عاطف محمد أبو هربيدر الدكتو

–/
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مقدمة:
يعة اإلسالمية اليت جاءت لرعايتها، وهو أمر له ارتباطه الوثيق إن حفظ النفس من أهم مقاصد الشر 

باملمارسة الطبية؛ مما يؤكد ضرورة زيادة الوشائج اليت تصل بني الفقه والطب وتسهل تناول الفقه الذي 
-حيتاج إليه األطباء خاصة، إذ ال بد أن توضع بني أيديهم باإلضافة إىل األحكام املباشرة لبعض التصرفات

طري
أن يولوا األمهية للعناصر املؤثرة يف وضع التصورات الصحيحة اليت ال يقدر طرف واحد ايسهل هلم أيضً 

ب اإلسالمي ذي اخلصائص املميزة على تويل الفصل فيها، ومبثل هذا التعاون يتحقق الوصول إىل معامل الط
، ومظهر من مظاهر العدل واإلحسان والتعاون على الرب والتقوى. والذي ينبغي اله كعالج للروح والبدن معً 

أن يسلكه الطبيب ليس فقط كإنسان بل وكطبيب يسعى إىل حتقيق هدف نبيل يتمثل يف ختفيف آالم 

ه:موضوع البحث ومشكلت
ا من أهم املوضوعات اليت تشغل علماء الشريعة وعلماء الطب على حد سواء؛ يتناول البحث موضوعً 

ملا له من عالقة مبقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس، ولكونه يتعلق بالتصرفات واملمارسات 

ملستجدات الطبية حتتاج على بيان أحكامها، وضوابطها الشرعية، وإجراءات التطبيب مع معضالت ا
باإلضافة إىل كثرة أسئلة املستفتني من املرضى أو ذويهم، ومن األطباء كذلك حول العديد من اإلجراءات 

والتصرفات الطبية اليت تتوقف على فتوى املفيت.
أسئلة البحث:

ما هي عالقة العمل الطيب مبقاصد الشريعة؟
جراء الطيب الذي ميارسه الطبيب منضبط بضوابط الشرع؟ وما هي القواعد الفقهية اليت تنظم هل اإل

املمارسة الطبية؟
ا للقواعد الفقهية؟ لتطبيقات الطبية اليت متثل فروعً ما هي أهم ا

فرضيات البحث:
ريعة اإلسالمية، وأن ينطلق البحث من فرضية أن املمارسة الطبية منضبطة بالقواعد الفقهية اليت أرستها الش

التطبيقات الطبية املندرجة حتت تلك القواعد ترسم مساراً للممارسة الطبية اليت ينبغي أن يسلكها الطبيب.
حدود البحث:

تتمثل حدود البحث يف دراسة أهم القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية، وأهم التطبيقات الطبية 
املندرجة حتتها. 
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أهمية البحث:
بع أمهية البحث من املوضوع الذي يرتبط ويتعلق به أال وهو النفس البشرية من حيث حفظها وسالمتها، تن

خاصة يف ظل غياب املعاين اإلنسانية يف كثري من املمارسات املهنية، ومنها على وجه اخلصوص مهنة الطب إال 
ية وفق ميزان الشريعة العادل.ة لضبط املمارسة الطبعي، مما يستلزم بيان القواعد الشر من رحم اهللا 

أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:

التعريف بالقواعد الفقهية، واإلشارة إىل الفرق بينها وبني الضوابط الفقهية. .1
بيان أمهية القواعد الفقهية يف ضبط املمارسة الطبية وإجراءات التطبيب..2
الوقوف على عالقة العمل الطيب مبقاصد الشريعة..3
.شرح أهم القواعد الفقهية اليت ترتكز عليها املمارسة الطبية.4
.الطيبية للقواعد الفقهيةتطبيقالفروع البيان أهم .5

الدراسات السابقة:
مل يكن هذا البحث إال إضافة ضمن سلسلة كبرية من املؤلفات واألحباث والكتب والدراسات اليت تناول 

ته وأخالقياته، وقد عقدت مؤمترات علمية، واختذت قرارات يف جمامع فقهية موضوعات متعلقة بالطب وإجراءا

لفة اليت لذكرها، ولكن هذا البحث جيمع شتات العديد من التطبيقات الطبية، ويدرجها حتت قواعدها املخت
تضبط املمارسة الطبية. 

منهج البحث وإجراءاته:
اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي الوصفي يف تناول القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية، 

خطة البحث:
جاءت خطة البحث على النحو اآليت:

، وعالقة الطب مبقاصد الشريعةلقواعد الفقهيةبية لالطاألمهيةاملبحث األول: 
: القواعد الفقهية اليت يرتكز عليها العمل الطيباملبحث الثاين

لقواعد الفقهيةأهم التطبيقات الطبية لاملبحث الثالث: 
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
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المبحث األول
ب بمقاصد الشريعةاألهمية الطبية للقواعد الفقهية، وعالقة الط

المطلب األول: حقيقة القواعد الفقهية وعالقتها بالضوابط الفقهية:
: تعريف القواعد الفقهية:أوًال 

َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم  :قال اهللا )1(القواعد مجع قاعدة، والقاعدة: األساس، وقواعد البيت: أسسه: في اللغة
وتطلق القاعدة على األمر الكلي الذي .))2اِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمسَْ 

.)3(جزئياتهمجيع ينطبق على 
.)4(في اصطالح الفقهاء:

.)5(ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منهحكٌم أكثرّي ال كلي 
)6(.

لفروع كثرية حبيث ال تتخلف أي جزئية غالًبا، وهي تتميز فالقواعد الفقهّية كلية، أي: تتضمن حكًما شامًال 
ينة، وخمتصة باألحكام الشرعية اليت تتعلق بأعمال املكلفني 

ثانياً: تعريف الضوابط الفقهّية:
.)7(الضوابط مجع ضابط، مأخوذ من الضبط وهو احملافظة واللزوم، واإلتقانفي اللغة:

بناًء على ذلك و .)8(كلي ينطبق على جزئيات:اءفي اصطالح الفقه
ومن أهل العلم من فرق بينهما بأن الضابط .فال فرق بني القواعد والضوابطالتعريف

فالضوابط الفقهّية هي: ما .)9(من أبواب شىتاالقاعدة جتمع فروعً بينما وجزئيات من باب واحد، اجيمع فروعً 
.)10(اختّص بباب و 

).3/3611/137) ابن منظور: لسان العرب(1(
.127) سورة البقرة: اآلية 2(
).2/510) الفيومي: املصباح املنري (3(
).1/16) البهويت: كشاف القناع (4(
).1/51) احلموي: غمز عيون البصائر (5(
).54يعقوب الباحسني: القواعد الفقهّية، (ص) 6(
).675)؛ الفريوز أبادي: القاموس احمليط، (ص7/340) ابن منظور: لسان العرب (7(
).2/510)؛ الفيومي: املصباح املنري (2/1110) التهانوي: كشاف اصطالحات الفنون (8(
).10سعدية (ص)؛ الزامل: شرح القواعد ال137) ابن جنيم: األشباه والنظائر، (ص 9(
).10)؛ الزامل: شرح القواعد السعدية (ص1/11) السبكي: األشباه والنظائر، (10(
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: قاعدة األمور مبقاصدها قاعدة كلية تدخل يف أبواب كثرية لتعلقها مبسائل العبادات على أنواعها فمثًال 
واملعامالت واألميان والطالق وغريها.

وصاً يف الفقه.ميّثل ضابطاً فقهّياً لكونه يغطي باباً خمصمع أنه حديث نبوي إال أنه ، )1(و"إذا دبغ اإلهاب َطُهر"
ويرى الباحث أنه ميكن اجلمع بني الرأيني بأنه ال فرق بني القاعدة والضابط من حيث املدلول، ولكن الفرق 
بينهما يتمثل يف جمال كل منهما؛ فكل منهما حكم كلي ينطبق على مجيع جزئياته؛ إال أن الضابط جماله هو باب 

متعددة.فقهي واحد، بينما القاعدة جماهلا أبواب فقهية
: أهمية القواعد الفقهية في مجال الممارسة الطبية:المطلب الثاني

فهـم الغايـة مـن إجـراءات التطبيـب، واملتمثلـة يف مـن خـاللتربز أمهية القواعد الفقهية يف جمـال املمارسـة الطبيـة 
بعـد وقوعهـا، مـع مـا قـد محاية أنفس الناس ووقايتها من األمراض قبل وقوعها، ومعاجلتها وإزالـة أسـقامها وأمراضـها

يصاحب ذلـك مـن أسـاليب ووسـائل تقتضـيها احلالـة أو الضـرورة الطبيـة، كالعمليـات اجلراحيـة، أو زراعـة األعضـاء، 
أو احلجر الصحي، أو تشريح اجلثث للوقوف على حقيقة املرض املسبب للوفاة، أو لتعلـيم أطبـاء الغـد، فضـًال عـن 

وميكـن الصـحة.الـنفس مـن خـالل حفـظ حفـظ خيـرج عـن غايـة واحـدة وهـي األحباث الطبية احليوية، وكـل ذلـك ال 
توضيح ذلك يف إطار جمالني مها: 

حفظ النفس بوقايتها لتحقيقاليت وضعتها الشريعةإن أهم القواعد مجال الوقاية من األمراض:.1
ة هناك قواعد أخرى كثرية ووجوب الوقاية منها قبل وقوعها، وإىل جانب هذه القاعد،قاعدة حترمي املضارومحايتها:

على النفع وبذل املعروف، ثاحلو منها رعاية املقاصد األساسية من حفظ الدين والنفس والعقل والنسب واملال، 
وإلجراءات ،وهي أساس التطبيب والعالج بشىت أنواعه، كما هي أساس التكييف الشرعي للممارسة الطبية

جانب بعض القواعد األخالقية كاإليثار وغريها.رتكز على هذه القواعد، إىل يت تالبيبطتال
منها ما يعمل على جلب املنافع، الفقهية حبسب استقرائها: قواعد إن ال: مجال المعالجة من األمراض.2

إذا  لكن و وإذا ما وقع الضرر وحدث املرض فاألصل أن يُزال الضرر ويُعاجل املرض بال ضرر، وأخرى لدفع املفاسد، 
تضمن تإال مع ضرر يرتكه فالبد من املوازنة بني الضررين الرتكاب أخفهما؛ دفعاً ألعظمهما، و كان الضرر ال يُزال

أعالها أو أدناها حكماً، وحبسب أعالها أو اليت ترتب األضرار حبسبسس واملعايريمجلة من األه القاعدةهذ
كربها أو صغرها حجوحبسب  والتحسينات،من الضروريات واحلاجياتأدناها رتبة

.
اخلطـري ، إال أن التطبيـقغـري جمـال املمارسـة الطبيـةوبالرغم مـن 

مقاصـد أهـم مـن عظـيم جلـواز أو املنـع مـن حيـث صـلتها مبقصـد هلا يتمثل يف جمال التطبيب والعالج؛ خلطورة آثار ا
.)2(نفسهو حفظ الو التشريع 

).1/277، 366) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: احليض، باب: إذا دبغ اإلهاب فقد طهر، (ح1(
م، على 1983، سنة 35ر يف العدد ) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث حمكم منشور على موقع جملة املسلم املعاص2(

م، على الرابط:1/5/2016الشبكة العنكبوتية، ومتت زيارته يوم األحد 
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شـــرعية الشـــريعة اإلســـالمية مـــن خـــالل قواعـــدها إجـــراءات مهنـــة التطبيـــب، وحـــددت الوســـائل الضـــبطتوقـــد 
وســــائل التعبــــدنا باهللا ؛ ألن تكــــون معاجلــــة األمــــراض أو الوقايــــة منهــــا بــــال ضــــوابط؛ كــــي ال لممارســــة الطبيــــةل

ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليهـا إال بأسـباب ؛ ولذلك يقول ابن القيم: "املقاصد والغاياتبكما تعبدناواألسباب
،وطرق تفضي إليها

ا، ووسائل الطاعـات والقربـات يف حمبتهـا واإلذن فيهـا حبسـب إفضـائها إىل 
.)1("غايتها؛ فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكالمها مقصود

فهنــاك وســيلة أوىل وأفضــل مــن ؛ حتقيــق الغايــة واملقصــودمــن شــأنهشــروعةاختيــار الوســيلة املنفهــم ممــا ســبق أن 
بـالرغم مـن حتقيقهـا للمصـلحة، وهنـاك وسـيلة تفـوت مصـلحة مـع حتقيقهـا غريها، وهناك وسـيلة يرتتـب عليهـا ضـرر 

ملصلحة أخرى.
وعنــد التعــارض ســواء بــني املصــاحل مــع بعضــها، أو املفاســد مــع بعضــها، أو بــني املصــاحل واملفاســد فالبــد 

رتجح أو تـ،فاسـد علـى غريهـااملعلـى غريهـا، أو إحـدى املصاحل إحدى للوصول إىل ما ترتجح فيه من املوازنة 
فاملصــاحل احملضــة نــادرة جــداً كمــا قــرر املعنيــون باالســتنباط مــن علمــاء فيــه املصــاحل علــى املفاســد، أو العكــس،

، كمــا روعـي أثــر الوســائل يف زوال رعلـى مــا يكتنفــه مـن مضــاالشـريعة؛ ولــذا اكتفــي برجحـان املصــاحل يف أمــر
.)2(اخلالصة أو أشداملصلحة، أو أن يؤول احلال إىل تضييع املنافع فتصري كاملضار 

فــإذا كــان عــالج املــرض يتحقــق بوســيلة ال حتتــاج إىل تعــاطي الــدواء، أو التــدخل اجلراحــي فــال يصــار إىل 
من حذق الطبيب أنـه حيـث أمكـن غريها، وهكذا حبسب كل حالة. وهذا ما أكده ابن القيم حيث قال: "

األقــــوى، إال أن خيـــاف فــــوت القــــوة التـــدبري باألســــهل، فـــال يعــــدل إىل األصـــعب ويتــــدرج مــــن األضـــعف إىل 
حينئــذ، فيجــب أن يبتــدئ بــاألقوى، وال يقــيم يف املعاجلــة علــى حــال واحــدة، فتألفهــا الطبيعــة ويقــل انفعاهلــا 

.)3("عنه
الطب وعالقته بمقاصد الشريعةلث: الثاطلبالم

أوًال: غاية الطب ووسائله:
املوجـــودة، ورد الصـــحة حفـــظ الصــحة"ثـــل يف: تمقـــال ابـــن القــيم يكمــا ومـــالك الطبيـــب  إن الغايــة مـــن الطــب 

وإزالـــة العلـــة أو تقليلهـــا حبســـب اإلمكـــان، واحتمـــال أدىن املفســـدتني إلزالـــة أعظمهمـــا، املفقـــودة حبســـب اإلمكـــان، 
وتفويت أدىن املصلحتني لتحصيل أعظمهمـا، فعلـى هـذه األصـول السـتة مـدار العـالج، وكـل طبيـب ال تكـون هـذه 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-
el-shar2ia

).1/123)؛ ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام (3/108) ابن القيم: إعالم املوقعني، (1(
وما بعدها).93/ 1) ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام (2(
).134-4/133) ابن القيم: زاد املعاد يف هدي خري العباد (3(
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حيصــل بســلوك الوســيلة الوقايــة والعــالج، والعــالج النــاجع يف)1("لــيس بطبيــب واهللا أعلــمأخيتــه الــيت يرجــع إليهــا، ف
املناسـبة، وقــدمياً قــالوا: حفــظ الصــحة يكــون مبثلهــا، وإزالــة املــرض يكــون بعكســه. ومفــاد هــذه املقولــة أن الصــحة ال 

للفطــرة، واملــرض ال يــزول إال إذا قاومتــه تــدوم إال باالســتمرار يف ســلوك املنــاهج القوميــة املالئمــة للطبيعــة غــري املنافيــة 
واملراد مما تقدم أن حفـظ الصـحة وإزالـة املـرض يتطلبـان األخـذ بكثـري مـن الوسـائل الطارئـة علـى ، باألسباب املضادة له

. )2(مألوف اإلنسان، وتطبيق مجلة من املبادئ اليت يتحقق برعايتها استدامة الصحة واتقاء املرض أو إزالته بعد الوقوع
العضـوية وحـدها، بـل مهـا ممـا واألبـدان وال بد من اإلشارة إىل أن الصحة واملرض ليسا من خصائص األجسام 

، انطالقـاً مـن أن اإلنسـان ) :)3يطرأ على النفـوس واألرواح أيضـاً؛ لقولـه 
ليس جثة ناطقة فحسب، بل هو نفس عاقلة.

ألثـــر الـــذي حيدثـــه املـــرض والســـقم ال ينحصـــر يف اجلانـــب البـــدين أو اجلســـماين فقـــط بـــل يتعـــداه إىل اجلانـــب او 
وشـــكوى وضـــيق صـــدر، وســـرعة ك علـــى ســـلوك املـــريض الشخصـــي، تـــذمرًا وتربًمـــا وضـــجرًاالنفســـي، ويـــنعكس ذلـــ

غضب، إىل غري ذلك مما يتفاوت فيه املرضى.
؛ ألن مـن اجلسـدية فقـطحلـواس واألعضـاءاحصر مهته يف استدامة حياة التشريع اإلهلي ال يريد لإلنسان أن تنو 

: منهاوراء حصر اإلنسان مهته يف اجلانب املادي أضراراً 
تلحق بالدين باعتباره دستوراً إهلياً ينظم احلياة وميأل حمتواها بالغايات الرفيعة.أضرار .1
عي بــني اإلنســان وأخيــه مــن بــين آدم الــذين  علــل تعــرتي الــنفس العاقلــة الســوية ممــا خيــل بالتعــايش االجتمــا.2

. )4(وفضلهم على كثري ممن خلق تفضيالً كرمهم اهللا 
: مساهمة الطب في الحفاظ على مقاصد الشريعة:اثانيً 

هم بشـكل فعـال ورئـيس يف احلفـاظ علـى مقاصـد التشـريع اإلسـالمي الـيت ، وتسـهلـا أكـرب األثـرإن مهنـة الطـب 
لك على النحو التايل:تتمثل يف الضرورات اخلمس وذ

المقصد األول: حفظ الدين:

).132/ 4) ابن القيم: زاد املعاد يف هدي خري العباد (1(
، 35) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث حمكم منشور على موقع جملة املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية يف العدد 2(

م، على الرابط:1/5/2016م، ومتت زيارته يوم األحد 1983سنة 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-

el-shar2ia
.10) سورة البقرة: اآلية 3(
، سنة 35على موقع جملة املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية، يف العدد ) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث منشور4(

م، على الرابط:1/5/2016م، ومتت زيارته يوم األحد 1983
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-

el-shar2ia
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فإن العالج من مثَّ حفظ الدين يتضمن حفظ العبادات، و ألن والعقلية؛ بدنيةالصحة الرتبط بوهذا املقصد ي
الطيب يسهم مباشرة يف حفظ العبادات عن طريق احلفاظ على الصحة اجليدة، مما يعطي العابد الطاقة اجلسدية 

ة للقيام مبسئوليات العبادات.والعقلية الالزم
،، واجلهاد يف سبيل اهللا هي الصالة، والصوم، واحلجالصحة البدنيةوالعبادات األساسية اليت تعتمد على 

الصحة املتوازنة ضرورية لفهم العقائد ، كما أن اجلسد الضعيف ال يتمكن من أداء هذه العبادات على أكمل وجهو 
.)1(ودرء الفهم اخلاطئ للقواعد

العبادات اليت وقد راعت الشريعة اإلسالمية احلاالت االستثنائية اليت تطرأ على صحة اإلنسان؛ فلم تكلفه بأداء 
جعله العذر قاصرًا

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن صحاء، وقد قال اهللا: ليست على النهج املطرد عند سائر املكلفني األ
.)3(لَْيَس َعَلى اْألَْعَمى َحرٌَج َوَال َعَلى اْألَْعرَِج َحرٌَج َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج أيضاً: ، وقال ))2أَيَّاٍم ُأَخرَ 

صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فقال: "فسألت النيب : "كانت به بواسريوقال عمران بن حصني 
املؤمن القوي، خري وأحب إىل اهللا قوله: "عن النيب . وروى أبو هريرة )4("فإن مل تستطع فعلى جنب

. ومن املعلوم أن الصحة قوة، وأن املرض والسقم ضعف. )5("من املؤمن الضعيف، ويف كل خري
س:المقصد الثاني: حفظ النف

بل إن الطبية يف اإلسالم.مارسةويكاد هذا املقصد أن يكون أهم املقاصد الشرعية من حيث التأثري يف امل
مينع أو يؤجل املوت؛ ألن املوت بيد اهللا ميلك أن الطب ال مع أن للطب، هو املقصد األساسحفظ النفس

وذلك من خالل ؛)6(ة حىت ميقات املوتودة للحيامستوى عال من اجللكن الطب حياول احملافظة على و وحده، 
اجلسدية.األعضاءلوظائفاألداء األمثل واألفضل احلفاظ على 

وقد يتم ذلك بالوقاية من األمراض املعدية الفتاكة وغريها ولو باحلجر على املرضى، أو من خالل معاجلة 
الدواء، أو من خالل منح رخص املصابني. كما أن الرقابة الصحية سواء كانت على مصانع الغذاء، أو مصانع

م على موقع منتديات 22/3/2009) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 1(
لى الرابط:م، ع3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 

http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294
.184) سورة البقرة: اآلية 2(
.17) سورة الفتح: اآلية 3(
).2/48، 1117عدا صلى على جنب، (ح) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: أبواب تقصري الصالة، باب: إذا مل يطق قا4(
، 2664) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: القدر، باب: يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض املقادير هللا، (ح5(
4/2052.(
م على موقع منتديات 22/3/2009) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 6(

م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294
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مزاولة املهن الطبية املختلفة بعد احلصول على الشهادات الالزمة، وتقدمي االمتحانات اليت تقررها وزارات الصحة 
يف خمتلف البلدان ليساهم بصورة فعالة وكبرية على احلفاظ على مقصد حفظ النفس البشرية وسالمتها.

المقصد الثالث: حفظ العقل:
حيث إن عالج اجلسد من ؛يف حفظ العقل عن طريق عالج األمراض اجلسديةمهية بالغة وأثر كبري للطب أ

الضغط العصيب الذي يؤثر على احلالة العقلية. بعد أو يقلل منآالمه ي
وكذلك عالج احلاالت النفسية حلفظ الوظائف العقلية، وأيضا عالج إدمان الكحوليات واملخدرات ملنع 

.)1(لعقلية لإلنسانتدهور احلالة ا
المقصد الرابع: حفظ النسل:

سواء كان ذلك مبتابعة تغذيتهم، يساهم الطب يف حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية اجليدة باألطفال 
ميكنهم تقدمي نسل جديد ذي صحة ،اأفرادً حىت يصبحواأو تطعيمهم ضد األمراض القاتلة؛ 

والعناية ،العناية بالسيدات احلواملكما أن ،  اناجحً ار واإلناث يضمن تكاثرً قم الذكو عالج عكذلك جيدة، و 
.)2(باألطفال يف مرحلة ما قبل الوالدة يضمن أطفاًال أصحاء يكربون يف صحة جيدة

واليوم ميكن لويل األمر من خالل تعرف األطباء على األمراض الوراثية، أو أمراض الدم اليت ينعكس أثرها 
النسل سواء باملوت أو اإلعاقة أن يقرر أو يسن قوانني للحد من تلك اآلثار؛ مما يساهم يف احلفاظ على على

النسل سليماً يتمتع بصحة عالية.
المقصد الخامس: حفظ المال:

فإن احملافظة على صحة األجيال وعالج أي أمراض يضمن احلفاظ على األموال. وجند من مثَّ اء، و األصح
)3(.

لة، بل قد حيتاج والبد من اإلشارة إىل أن كثرة األمراض وتكاليف عالجها تكلف ميزانية الدول مبالغ طائ
األمر للعالج يف مستشفيات أجنبية وتكاليف العالج فيها باهظة فيها.

واألفراد موارد مالية هائلة، فضالً عن املال الذي يهدر بال مقابل.

) املرجع السابق نفسه.1(
م على موقع منتديات 22/3/2009ويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ) قاص2(

م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294

) املرجع السابق نفسه.3(
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ميتة، حيث إن األموال اليت املحفظ املال يف عالج حاالت األمراض مع ظ النفس مبادئ حفوعند تعارض
احلاالت املتوقع شفاؤها. وحل مثل هذا التناقض يكون بالرجوع إىل ميكن استخدامها لعالجهاتنفق على عالج

.)1(قواعد الشريعة


نيالمبحث الثا
القواعد الفقهية التي يرتكز عليها العمل الطبي

وميكن عديدة، منها قواعد عامة، وأخرى تفرعت عنها، املمارسة الطبية لفقهية اليت ترتكز عليهالقواعد ااإن 
:كما يليبيان ذلك  

: أوًال: قاعدة المصلحة
اعتبار املصلحة حاضر يف كل أوامر الشرع ونواهيه؛ ألن مقصود األوامر جلب املنافع، ومقصود النواهي إن 

ذلك: فع مصلحة، ويقول ابن القيم مؤكًداوم أن دفع الفساد مصلحة، كما أن جلب الندفع املفاسد، ومن املعل
فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل  "

ن املصلحة إىل كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وع
التيسري ، ورفع احلرج وجلب )2("ث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلعباملفسدة، وعن احلكمة إىل ال

منها قوله الشرعيةنصوص الكثري من دل عليها  من خصائص التشريع اإلسالمي العامة، وقد مصلحة جلية وهي 
 : ُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ي)3( وقوله ، : ٍَما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَج)4(.

. )5(: "يسروا وال تعسروا، وبشروا، وال تنفروا"ومن األحاديث قوله 
بصورة قواعد تشريعية عامة هي: ذه القاعدةهتوقد ظهر 

األصل في المنافع اإلباحة: 
على اأو مل يكن مقيسً ، أو مل يتناوله،تناوله نص،باحة هي األصل فيما فيه نفع للناسأن اإلذلكومعىن 

واهلدف من هذا ، ))6َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصلَ  :قوله صلهلذا األاملشهورةمنصوص، ومن األدلة 

) املرجع السابق نفسه.1(
).3/11) ابن القيم: إعالم املوقعني (2(
.185) سورة البقرة: اآلية 3(
.6) سورة املائدة: اآلية 4(
)؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب: 1/25، 69يتخوهلم باملوعظة،(حلنيب ) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما كان ا5(

).3/1358، 1732اجلهاد والسري، باب: يف األمر بالتيسري وترك التنفري،(ح
.29) سورة البقرة: اآلية 6(
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اطمئنان القلب إىل إباحته وانتفاء اإلمث عن االنتفاع مع ،منعفيه ومل يرد ،تحقق فيه املنفعةتاملبدأ: اإلقدام على ما 
. )1(به

اشـتقاقاً ؛من النصوص أو من سكوت الشارع وهـي مرتبـة مساهـا بعضـهم (مرتبـة العفـو)إما تدرك وهذه املنافع
، )2("عفو: "وما سكت عنه فهو النيبمن قولمما رواه ابن عباس 

وحرم حرمات ،فرض فرائض فال تضيعوها"إن اهللا قال:ن النيب عن مكحول عن أيب ثعلبة أويف رواية
. )3(وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها"،وحد حدودا فال تعتدوها،فال تنتهكوها

: األصل في المضار التحريم
الـنفس أو ، أو خلًال يف أحـد الكليـات اخلمـس مـن حفـظ الـدين أوكل ما أحلق نقًصاواملضرة بعمومها تشمل  

هـي كـل مـا ، ويفيد هذا املبـدأ أن املضـار )4(العقل أو النسل أو املال فإن حكم الشارع الذي ينبين عليه هو التحرمي
.الكف عنهجازًماامما طلبت طلبً 

َوَال ُيَضـــارَّ َكاتِـــٌب َوَال  :، وقولـــه ))5َال ُتَضـــارَّ َوالِـــَدٌة ِبَولَـــِدَها َوَال َمْولُـــوٌد لَـــُه ِبَولَـــِدهِ  :قولـــه ودليلهـــا:
. ))6َشِهيدٌ 

ثانياً: األمور بمقاصدها:
، )7(أن احلكم الذي يرتتب على أمٍر يكون على مقتضى املقصود من ذلك األمرومعناها:

ما : "إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئأنه قالعن النيبما رواه عمر بن اخلطاب ودليلها:
نوى، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

.)8(فهجرته إىل ما هاجر إليه"
، وهدفه من العمل،ملقصود الشخصاوأحكامها الشرعية تبعً ،فأعمال اإلنسان إمنا ترتتب عليها نتائجها

. تب على قصد املكلفوثواب األعمال وجزاؤها مرت 

). 403) الباحسني: رفع احلرج، (ص1(
)؛ وأخرجه ابن ماجه يف سننه،  5/618، 3800حترميه، (ح) أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: أول كتاب األطعمة، باب: ما مل يذكر 2(

). صححه األلباين. (األلباين: غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل 4/459، 3367كتاب: أبواب األطعمة، باب: أكل اجلنب والسمن، (ح
).286واحلرام ص

يف املعجم الكبري، باب: الالم ألف، مكحول عن أيب )؛ وأخرجه الطرباين4/183، 42) أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب: الرضاع، (ح3(
).  17). وضعفه األلباين. (األلباين: غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ص22/221، 589ثعلبة، (ح

).405) الباحسني: رفع احلرج، (ص 4(
.233) سورة البقرة: اآلية 5(
.282) سورة البقرة: اآلية 6(
).47القواعد الفقهية (ص) الزرقا: شرح 7(
)؛ وأخرجه مسلم يف 1/6، 1، (ح) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا 8(

).3/1515، 1907: "إمنا األعمال بالنيات" وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، (حصحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: قوله 
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فهناك الكثري من اإلجراءات والقرارات الطبية اليت ال تظهر للجمهور، ومن املمكن أن يقوم الطبيب بإجراء 
يكون مقبوًال ظاهرياً، لكنه له مقصد خمتلف ال يظهر لنا، ومثال ذلك استخدام املورفني لتسكني األمل يف قد 

د احلقيقي من املراحل النهائية للمرض يف حني أن املقص
ويتفرع عن القاعدة السابقة قاعدة فرعية . )1(املمكن أن يكون إحداث هبوط يف التنفس يؤدي إىل املوت

مقاصد ومعاٍن ال ألفاظ ومباٍن:هي: 
وتستخدم هذه القاعدة ملنع استخدام اخلالفات الشرعية اليت حتدث بسبب التفسري احلريف لبعض النصوص؛ 

خالقية، ومثال ذلك التفسري اخلاطئ لبعض األحاديث عن علم األجنة لتربير اإلجهاض قبل لتربير األفعال غري األ
أن تنفخ الروح يف اجلنني، وهذه القواعد اليت هلا حكم املقاصد تقول أيضاً: إنه جيب عدم إجناز أي مقصد طيب 

. )2(بطرق غري أخالقية
ثالثاً: قاعدة الضرر:

، )3(تداًء؛ ألّن الضرر ظلم والظلم ممنوع، فليس ألحد أن يلحق ضررًا بغريهأنه ال جيوز اإلضرار ابومعناها:
.)4(وتعرف بقاعدة: "ال ضرر وال ضرار"، وإذا وقع الضرر فالبد أن يزال

.)5("ال ضرر وال ضرار":ما رواه عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن النيبودليلها:
املنع، سواء كان احلظر و يتناوهلا القاعدة السابقة يف أن املضارويتلخص معىن

حصول األذى أو املفسدة :: "ال ضرر وال ضرار"، والضررقولهل؛أو على سبيل رد الفعلبتداءالضرر باال
.)6(حصوله على سبيل اجلزاء ورد الفعل:ابتداء، والضرار

دفع توجبهذه القاعدة ، و وإال فيدفع بالقدر املمكن،، فإن أمكن ُدفع بدون ضرر أصًال االضرر يدفع شرعً و 
.)7(من باب الوقاية خري من العالجالضرر قبل وقوعه بكل الوسائل املتاحة

م على موقع منتديات 22/3/2009: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ) قاصويل1(
م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 

http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294
) املرجع السابق نفسه.2(
).304) ابن رجب: جامع العلوم واحلكم (ص3(
72)؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص83) السيوطي: األشباه والنظائر (ص4(
).165الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص)؛1/28(
)؛ وأخرجه ابن ماجه يف سننه، أبواب 4/1078، 2758) أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب: األقضية، باب: القضاء يف املرفق، (ح5(

)؛ 3/77، 288)؛ وأخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب: البيوع، (ح3/430، 2340األحكام، باب: من بىن يف حقه ما يضر جباره، (ح
). وقال عنه األلباين: صحيح. (األلباين: 6/114، 11384وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب: الصلح، باب: ال ضرر وال ضرار، (ح

). 3/408، 896إرواء الغليل، ح
).73) ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص6(
).256) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص7(
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مقابلة ال جيوز شرعًا وتوجب منعه وحترميه مطلقًا سواء كان ضررًا عامًا أو خاصاً، و ،فالقاعدة تنفي الضرر
وتندرج حتتها القواعد اآلتية: .رالضرر بالضر 

الضرر يُزال:.1
اأال يسبب ضـررً على الطبيب أصًال ذه القاعدة وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه، ومعناها أنه جيبتفيد ه

بقدر اإلمكان، وبالتايل جتب إزالته.هدفعفال بد من الضرر إذا وقع لقاعدة: ال ضرر وال ضرار، و اخالل عمله طبقً 
الضرر يدفع بقدر اإلمكان:.2
ع، وذلك باختاذ اإلجراءات واالحتياطـات الكفيلـة بالوقايـة منـه سـواء كانـت هو احليلولة دون الوقو الضرر دفع و

سلبية باالمتناع عن أفعال مؤدية للضرر، أو إجيابية باألخذ مبا يعصم منه، ومفاد هذا أن الضرر ال ننتظـره حـىت يقـع 
بل يبذل كل ما أمكن لدفعه. 

حــىت وإنمعتــرب شــرًعان التخفيــف أل؛املمكــن منــهيــدفع املقــدار ال يُــرتك بــل كمــا أن الضــرر إن مل يُــدفع كلــه 
مـا ال يـدرك كلـه ال يـرتك و ،)1(قـول املشـهور: امليسـور ال يسـقط باملعسـور، وهذا املبدأ هو املظلة للاالستئصالتعذر 
خـوف اخلطـرغلبال يأثناء املمارسة الطبية حبيثاليت ينبغي سلوكها والبد من املوازنة بني اإلجراءات. )3)(2(بعضه

الدواء، إذا كانت كفة هذا راجحة على ذاك.رتتب علىاملاثل يف الداء على استشعار اخلطر امل
املصــاحل أدى ذلــك إىل إهــدار تــة أو فرديــة، جــديرة بــاملنع ولــو ؤقمنــافع مبــالرغم مــن اشــتماهلا علــىواحملظــورات 

لــه املصــلحة الــيت تعــودوبــني بينــهوحالــتالشــريعة علــى الطبيــب اجلاهــل بأصــول الصــنعة، جــرتح؛ ولــذلك اجلزئيــة
الفصــل يف مسـائل العــالج بوســائل كــذلك ملــا يف ذلـك مــن حفــظ املصـاحل العامــة ودرء املفاســد املتوقعـة. و ؛شخصـياً 

.)4(هي يف األصل حمرمة، أو التداوي ببعض احملرمات إذا تعني ذلك سبيًال إلزالة الضرر
الـة ضـرر ويكـون هلـذا العـالج أثـر جـانيب يف نفـس ومعناهـا: ال ُيسـتخدم عـالج إلز الضرر ال يزال بمثله:.3

.)5(حجم الضرر املراد إزالته

).3/198شي: املنثور يف القواعد () الزرك1(
).2/231) أبو الفداء: كشف اخلفاء ومزيل اإللباس (2(
، سنة 35) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث منشور على موقع جملة املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية، العدد 3(

م، على الرابط:1/5/2016م، ومتت زيارته يوم األحد 1983
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-

el-shar2ia
) املرجع السابق نفسه.4(
م على موقع منتديات 22/3/2009قاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ) قاصويل: األخالقيات الطبية من امل5(

م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294



269 1081436201

وتسـتخدم هـذه القاعـدة عنـدما يكـون التـدخل الطـيب املقـرتح لـه درء المفاسد أولـى مـن جلـب المنـافع:.4
ة فهنـا آثار جانبية، لكنه ضروري لدرء مفسدة هلا نفس قيمـة املنفعـة، لكـن إذا كانـت املنفعـة أهـم بكثـري مـن املفسـد

. )1(يرجح السعي وراء املنفعة
أي يــرجح التحــرمي علــى اإلباحــة، وتســتخدم هــذه إذا اجتمــع الحــالل والحــرام غلــب الحــرام الحــالل:.5

القاعدة عندما يواجه األطباء تداخالت طبية ذات وجهني: وجه مسموح ووجه ممنوع.
وبكلمــة ، )2(رتكــاب أخفهمــاإذا تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــرراً باضــابطه:و أهــون الشــرين:.6

.أخرى: يرتكب الضرر األخف لدفع الضرر األعظم
وتطبق هذه القاعدة إذا واجه األطباء موقفني ضارين؛ فالشريعة هنا تقول: الضرر األشد يزال بالضرر األخـف، 

.)3(األعموأيضاً املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة، وكذلك ُحيتمل الضرر األخص من أجل دفع الضرر 
: قاعدة المشقة: اً رابع

مـن املقاصـد األساسـية للتشـريع اإلسـالمي، ولـه مظـاهره الكثـرية الـيت مقصـد عظـيم إن رفع احلرج عن املكلفـني 
األعظم للشـريعة اإلسـالمية يتمثـل يف ، وإن املقصد ورعايتها ملختلف أحوال الناسمسو الشريعة يف رسم أثرها ظهري

واألخروية. إقامة املصاحل الدنيوية
جرت الشريعة يف التكليف على الطريق الوسط األعدل هذا ما أشار إليه الشاطيب من أن الشريعة اإلسالمية و 

، وجاءت تكاليفها لتحقيق توازن الداخل حتت طاقة اإلنسان من غري مشقة عليه، وال احنالل ربقة عبوديته هللا
ألمر للميل إىل جهة التشديد بسبب واقع خاص، أو حال ينشد غاية االعتدال يف مجيع املكلفني. فإن آل ا

متوقعة، عاجلت الشريعة ذلك بالرخص الشرعية الدائمة، أو مبراعاة ظروف الضرورة الطارئة؛ ليظل املكلف يف مجيع 
صالً من معامل دينه اليت ال تغادر صغرية أو كبرية من شئون احلياة إًال وضعت هلا أأحواله ملتزمًا مبا نصبه اهللا 

. )4(يرجع إليه
عن املعتاد يف األعمال العادية، حبيث يشوش على النفوس يف تصرفها، اخارجً ما كان 

، ومن هنا فإن املشقة جتلب التيسري، وهذا متوافق مع املبادئ العامة )5(مبا فيه تلك املشقةويقلقها يف القيام 
شاّد الديَن أحٌد إال غلبه.لإلسالم من حيث كونه دين يسر، ولن ي

م على موقع منتديات 22/3/2009) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 1(
م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 

http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294
).75)؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص87) السيوطي: األشباه والنظائر، (ص2(
م على موقع منتديات 22/3/2009بتاريخ ) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية 3(

م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294

وما بعدها).279/ 2وافقات، () الشاطيب: امل4(
).  2/207) الشاطيب: املوافقات (5(
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.)1(ويندرج حتتها قاعدة: "املشّقة جتلب التيسري"
.)2(فالشريعة ختففهاعلى املكلفأّن األحكام اليت ينشأ عن تطبيقها حرج ومشّقة ومعناها:
كثري من نصوص القرآن والسنة دل عليها  إن التيسري من خصائص التشريع اإلسالمي العامة، وقد ودليلها:

َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن  :، وقوله ))3يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  :قوله منها
.))4َحرَجٍ 

. )5(: "يسروا وال تعسروا، وبشروا، وال تنفروا"ومن األحاديث قوله 
وينتهي ، يكون لفرتة مؤقتة وليست دائمةبقدرها، وأنه تقدرالضروراتإن وفيما خيص تطبيق قاعدة املشقة ف

. )6(: إذا زال املانع عاد املمنوعأي أنعذر يبطل بزواله، لما جاز فبانتهاء الضرورة اليت دعت إليها، ا
هي تلك تدعو إىل اللجوء إىل تطبيق قاعدة املشقة، مبعىن آخراليت املعتربة شرعًا هي تلك الضرورة الضرورة و 

فال واجب مع إىل فعل املمنوع عنه شرعاً، تدفع املكلف، و شديدمشقة بالغة وحرجاحلالة اليت يعاين فيها املكلف
.العجز، وال حمرم مع الضرورة

ستند إىل األدلة الشرعية التالية:تمن هذه القاعدة مجلة من القواعد املشهورة صيغتوقد 
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه َفَمِن اْضطُرَّ  :ـ قول اهللا 1 . ))7َغيـْ
: "إن اهللا وضــع عــن أمــيت اخلطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا أنــه قــالعــن رســول اهللاعــن ابــن عبــاس . 2
.)8(عليه"

قـال: عن أيب واقد الليثي ـ 3
"...)9( .

).64)؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص76) السيوطي: األشباه والنظائر (ص1(
).218) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص2(
.185) سورة البقرة: اآلية 3(
.6) سورة املائدة: اآلية 4(
من هذا البحث.10ه يف ص) سبق خترجي5(
م على موقع منتديات 22/3/2009) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 6(

م، على الرابط: 3/5/2016اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثاء 
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294

. 173) سورة البقرة: اآلية7(
)؛ والطرباين يف املعجم األوسط، 3/201، 2045) أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: أبواب الطالق، باب: طالق املكره والناسي، (ح8(

). وقال عنه األلباين: صحيح(األلباين: إرواء الغليل يف ختريج 8/161، 8273من أول امسه ميم من امسه موسى، (حباب امليم، من بقية
).1/123أحاديث منار السبيل 

)؛ والطرباين يف املعجم الكبري، 36/227، 21898) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، تتمة مسند األنصار، حديث أيب واقد الليثي، (ح9(
). وقال عنه األرناؤوط: هو حديث حسن يف املتابعات 3/251، 3315اء، أبو عبداهللا مسلم بن مشكم عن أيب واقد، (حباب احل

).36/227والشواهد. (هذا التعليق أورده األرناؤوط يف هامش مسند اإلمام أمحد معلقاً على حديث أيب واقد الليثي 
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: )1(املنظمة للضرورة اليت تتحد وتتداخل بقاعديت املشقة والضررالقواعد وإليك بعض
المشقة تجلب التيسير: .1

جار على موازنة تقتضي يف مجيع املكلفني يف الشريعة اإلسالمية ال تفريط فيه وال إفراط، بل هو تكليف إن ال
فإن كان التشريع ألجل احنراف املكلف، أو وجود مظنة احنرافه قوله: "...؛ ويؤكد الشاطيب ذلك بغاية االعتدال

عن الوسط إىل أحد الطرفني، كان التشريع رادا إىل الوسط األعدل، لكن على وجه مييل فيه إىل اجلانب اآلخر؛ 
قوة مرضه حيمل املريض على ما فيه صالحه حبسب حاله وعادته، و أنليحصل االعتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق

.)2("به يف مجيع أحوالهوضعفه، حىت إذا استقلت صحته هيأ له طريقا يف التدبري وسطا الئقاً 
الضرورات تبيح المحظورات: .2

إذا مل يتنــاول املمنــوع عنــه هلــك أو قــارب، وهــذا اهــي بلــوغ اإلنســان حــدً و الضــرورة: ومعــىن تلــك القاعــدة أن 
.)3(يبيح تناول احلرام

بقضـــايا التطبيــب والعـــالج، فـــإن ممارســة أي مـــن اإلجـــراءات املتعلقــة ةالطبيـــة العديـــداذه القاعـــدة تطبهلــو 
واستئصـال بعـض األعضـاء التالفـة مـن جسـد التـدخالت اجلراحيـةلعورة عنـد اللـزوم، و امن إباحة النظر وملس طبيةال

الضـرورة تسـوغ ؛ فس اإلنسـانيةجنايـة علـى الـنفلـوال الضـرورة العتـربتو ،هي يف األصل حمظورةاإلنسان وغري ذلك 
.من باب أداء الواجب أو الفعل املأذون بهرمبا غدت و ،تلك التصرفات

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة:.3
ورمبـا هـذه .)4(ه يكـون يف جهـد ومشـقةنـلو مل جيـد مـا يأكلـه مل يهلـك غـري أااحلاجة: هي بلوغ اإلنسان حدً و 

هــي احلاجــة اخلاصــة، أمــا 
؛ ويف ذلــك يقــول الزرقــا رمحــه اهللا: )5(ويُفهــم مــن ذلــك أن احملظــور كمــا يُبــاح لــدفع الضــرر يُبــاح أيضــاً لــدفع احلاجــة

احلاجة تتنزل فيما حيظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصـة. و "
ــــاً ،. وإن افرتقــــا يف كــــون حكــــم األوىل مســــتمراً حكمــــاً  مبــــدة قيــــام الضــــرورة إذ الضــــرورة تقــــدر وحكــــم الثانيــــة موقت
.)6("بقدرها

ضمانات عدم اتخاذ الضرورة والحاجة العامة ذريعة للخروج عن دائرة التكليف:

).84) السيوطي: األشباه والنظائر، (ص1(
). 2/279: املوافقات () الشاطيب2(
).242) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص3(
).242) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص4(
).309) بالجي: تطور علم أصول الفقه (ص5(
).209) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص6(
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بـــدون ضــمانات قـــد تفــتح الــذرائع للتحلـــل مــن التكليـــف، و اخلاصــة أاحلاجـــة العامــةبوأالضــرورة إن التــذرع ب
القواعـد جمموعـة مـن وإبطال االلتزام بأحكام الشرع فوق مقتضى الضرورة أو احلاجة؛ وجتنباً لذلك وضعت الشـريعة 

: ها ما يليضمانات أمهتشكل 
الضرورات تقدر بقدرها: .1

فبالضـرورة ، )1(قـطمنـه القـدر الـذي تنـدفع بـه الضـرورة فبـاحيُ الضرورة من احملظورات إمنا تبيحهأن ما ومعناها: 
تصرفات التطبيب، فال يتجاوز علىطبق هذا املبدأ يناخلطر، من غري بغي وال عدوان، و به دفع نالقدر الذي يجيوز 

عذر بطل بزواله:ما جاز ل.2
، ؛ ألن جـوازه كــان بســبب العــذر)2(العــذرذلــك ال و ز نــه ميتنـع بــن احلكــم الــذي شـرع لعــذر معــني، فإأ: ومعناهـا

واضح يف بقاء اجلواز ببقاء الضرورة، وعدم اجلواز بانتهاء الضرورة.وهو 
: قاعدة حق الغير واإلذن فيه: اً خامس

للعباد أو يف ملكهم، وهو شديد الصـلة مببـدأ احلق سيما إن كان من القواعد املنظمة للتصرفات قاعدة احلق ال
وقـــد وهـــو إذن املالـــك.العبـــدوهـــو اإلذن الشـــرعي أو إىل اهللا اإلذن، وكـــل مـــن احلـــق واإلذن إمـــا أن يرجـــع إىل 

وحــق يتوقــف علــى إذن الشــارع وإذن العبــد، وهــذا مــرتبط مبــا إذا كــان الشــيء قــد اجتمــع فيــه حقــان: حــق اهللا 
إذا كــان احلكــم دائــرا بــني حــق اهللا وحــق العبــد؛ مل يصــح للعبــد إســقاط حقــه إذا بــد، ويف ذلــك يقــول الشــاطيب: "الع

.)3("أدى إىل إسقاط حق اهللا
؛ حق للعبد نفسه، فهو مما جيتمع فيه احلقان حق اهللا وحق العبدففيه ومع ذلك ، وبدن اإلنسان ملك هللا 

، ومن حكمة )4(سان، وحرم القتل واجلرح صيانة ملهجته وأعضائه ومنافعهاحرم اخلمر صيانة لعقل اإلنألن اهللا 
اجتمـاع شـرتطمل يلـو التصـرف فيـهبـدًال مـن سـهولة بدن اإلنسان وحياتـهحيفظمما ؛حلقنيهذين االتشريع اجتماع 

لواليـــة : منـــه املنصـــوص عليـــه يف صـــورة أحكـــام شـــرعية، ومنـــه منـــوط بامـــع إذن املالـــك. وإذن اهللاإذن اهللا
يكفي لوحده عند عـدم أهليـة 

. )5(أما إذن املالك فهو بإطالق التصرف ابتداء أو إجازته بعد وقوعه؛ إصدار اإلذناملالك يف

)؛ العنزي: تيسري علم 60قحطاين: جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص)؛ ال187) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص1(
).341أصول الفقه (ص

).2/543)؛ البورنو: موسوعة القواعد الفقهية (21/395(
).3/101) الشاطيب: املوافقات (3(
).1/256لفروق () القرايف: ا4(
، سنة 35) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث منشور على موقع جملة املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية، العدد 5(

م، على الرابط:1/5/2016م، ومتت زيارته يوم األحد 1983
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-

el-shar2ia
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يف أن األول ال يســقط يتمثـل ملالـك اآلدمـي رع يف التصـرفات وبـني إذن ااإلذن العـام مـن قبـل الشـبـني االفـرق و 
.)1(الضمان والثاين يسقطه

اإلقدام ال يف رفع الضمان وإبطال حـق جوازإن االضطرار يظهر يف ؛ إذ االضطرار ال يبطل حق الغيرلكن و 
سـوى قيـدمطلقاً عـن أي اإلذن الشرعي ، أما إذا كان مقيداً إلذن الشرعيايكون نمامطرد حيذا املبدأ . وه)2(الغري

.)3(الجواز الشرعي ينافي الضمانقيد شرط السالمة فاملبدأ املطبق هو: 
: قاعدة التعاون والنفع واإليثار: اً سادس

ففيـه ومـع ذلـك ، وتقريرها أنه ال جيوز ألحد أن يتصـرف يف ملـك الغـري بـال إذن. وبـدن اإلنسـان ملـك هللا 
حـرم اخلمـر صـيانة لعقـل اإلنسـان، ؛ ألن اهللا وحـق العبـدحق للعبـد نفسـه، فهـو ممـا جيتمـع فيـه احلقـان حـق اهللا 

بـدن حيفـظممـا ؛حلقـنيهذين ا، ومن حكمة التشريع اجتماع )4(وحرم القتل واجلرح صيانة ملهجته وأعضائه ومنافعها
فـإذا اجتمـع إذن مـع إذن املالـك.اجتمـاع إذن اهللاشـرتطمل يلـو التصرف فيهبدًال من سهولة اإلنسان وحياته

لشارع مع إذن اآلدمي املالك كان اجلواز هو احلكم املقرر.ا
القـائم علـى وإذن الشـارع ويف حالة اجتماع إذن املالك اآلدمي القائم على أساس اإليثار وبذل املعـروف لغـريه 

كان األمر مشروعاً ومندوباً إليه، وهـو مـا قررتـه النصـوص أساس الضرورة املقتضية لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
ومستند ذلك مقتضى النصوص التالية: الشريعة وفق معايري معينة وموازنات منضبطة بضوابط شرعية. 

.))5َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِمثِْ َواْلُعْدَوانِ  :كقوله 
.))6َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة وقوله: 
َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ وقوله:  .))7َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
. ))8وقوله: 

. )9(: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"قالأن النيبوعن جابر بن عبداهللا 
: قاعدة اليقين: اً سابع

.)10(دة يندرج حتتها قاعدة: "اليقني ال يزول بالشك"وهذه القاع

).340/ 1) القرايف: الفروق، (1(
).213) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص2(
).449) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص3(
).1/256فروق () القرايف: ال4(
.2) سورة املائدة: اآلية 5(
.195) سورة البقرة: اآلية 6(
.77) سورة احلج: اآلية 7(
.9) سورة احلشر: اآلية 8(
).4/1726، 2199) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: السالم، باب: استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، (ح9(
).1/13)؛ السبكي: األشباه والنظائر (47)، ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص50ر (ص) السيوطي: األشباه والنظائ10(
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.)1(إنَّ الشيء املتيّقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع، وال حيكم بزواله بالشكومعناها:
: "إذا وجد أحدكم يف بطنه شيًئا فأشكل عليه فال خيرجّن حىت يسمع صوتًا أو جيد قول النيب ودليلها:

.)2(رًحيا"
فإن العالج ومن مثالطب. املمارسة العالجية يف يف غري متحققن اليقني التام ة هنا إىل أوالبد من اإلشار 

، وليس ملسببات األمراضألعراض غالبًا ما يكون لعالج وال، من غري أن تكون النتيجة قطعيةستخدم يُ التجرييب
قام ها إال إذا فيأذونالطبية م، وطبقا لقاعدة اليقني فكل اإلجراءات من حيث النتيجةاحتمايلالطيبفالعالج 

ن األصل يف األشياء اإلباحة، واالستثناء هلذه القاعدة يكون يف احلاالت اجلنسية والتناسلية؛ أل؛منعهاعلى دليل ال
.)3(إباحتهاعلى دليل القامبالوظائف اجلنسية: األصل فيها التحرمي إال إذا ما يتعلق ألن

:)4(مة: قاعدة العرف أو العادة محكّ اً ثامن
فتخضع هلا أحكام التصرفات، فتثبت األحكام على وفق ما تقتضي امً أن العادة والعرف جيعل َحكَ ومعناها:

.)5(به العادة أو العرف إذا مل يكن هناك نص شرعي خمالف لذلك
فالبد من اطراده وغلبته؛ ألن ذلك شرط العتبار العرف أو العادة سواء كانت من العرف الشيء عتبارالو 

.)6(عامة أو خاصة
.))7َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروفِ  :قوله ودليلها:

.)8(: "خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"كما روت عائشة : هلند بنت عتبةوقول النيب 
طبيق ذلك يف احلكم على أي إجراء 
طيب ترتب عليه ضرر للمريض، هل هو موافق لعادة األطباء وعرفهم أم أنه خمالف فنضمن الطبيب؟ والقول الفصل 

).1/13)؛ السبكي: األشباه والنظائر (49) ابن جنيم: األشباه والنظائر (ص1(
)؛ وأخرجه مسلم يف 1/39، 137) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن، (ح2(

).1/276، 361حيحه، كتاب: احليض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك، (حص
م على موقع منتديات 22/3/2009) قاصويل: األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 3(

م، على الرابط: 3/5/2016ء اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، ومتت زيارته يوم الثالثا
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294

).29)؛ الشنقيطي: منهج التشريع اإلسالمي وحكمته (ص89) السيوطي: األشباه والنظائر (ص4(
).219ية (ص) الزرقا: شرح القواعد الفقه5(
).338) عبد الوهاب: املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية (ص6(
.233) سورة البقرة: اآلية 7(
) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: النفقات، باب: إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف، 8(

).7/65، 5364(ح
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المبحث الثالث
أهم التطبيقات الطبية للقواعد الفقهية

إن القواعد الفقهية هلا تط
التطبيقات املتعلقة باملمارسة الطبية، وإليك أهم تلك التطبيقات: 

بعض التطبيقات الطبية المتعّلقة بقاعدة القصد: أوًال: 
دليل على رضاه وموافقته ، وإذنه إال بعد إذن املريضبإجراء عمٍل طيب، أن يقوم غالًباللطبيب ال جيوزـ 1

فكل ما يدل على الرضا واملوافقة فهو كاف يف ومن مثعليه، وهذا الرضا أمره خفي حيتاج إىل ما يدل عليه، 
، ومما قام النطق باللسان كاإلشارة مثًال ، يقوم ماجازمً اعن اإلرادة والقصد تعبريً حصول اإلذن؛ ألن كل ما يعّرب 

قوهلا: "لددنا رسول اهللا رة طريقًا من طرق التعبري عن اإلذن الطيب، ما جاء عن عائشة يدل على اعتبار اإلشا
 :فقلنا كراهية املريض للدواء، فلما أفاق قال: "،أن ال تلدوين"يف مرضه فجعل يشري إلينا"

.)1(ال يبقى أحد يف البيت إال لد""، قلنا كراهية املريض للدواء، فقال: "تلدوين
.)2(ففي هذا احلديث أن اإلشارة املفهمة كصريح العبارة يف هذه املسألة

تضرر املريض بسبب ، فإن أصابه من أمراضاعلى الشفاء ممومساعدته املريض عاجلةميبالطبمقصودـ إن 2
كه أو إتالف لو تعّمد اجلناية على املريض، بأن قصد قتله، أو ما يفضي هلال بينما، اماليً نضمفإنه يالطبيب خطأ 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  :اجلناية العمديّة قال رتكبعضو من أعضائه؛ فإّن حكمه حكم من ي
َلى اْحلُرُّ بِاْحلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنـَْثى بِاْألُنـَْثى .))3اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ

حني يكون ولكن،دفع املفاسد عنهلويعاجله ،يب أن يباشر بدن املريضللطباإلسالمية الشريعة رخصتـ 3
فإنه ال حيل له مباشرة بدن املريض؛ ألّن جسد اإلنسان قصود الشارعملاخمالفً الطيب مقصود الطبيب من اإلجراء 

احملرمة،  ، وذلك مثل عمليات التجميل مل يأذن بهمبا اهللا ، وال حيق ألحٍد أن يتصّرف يف ملك ملك هللا 
َوَآلُمَرنـَُّهْم  :وقد قال اهللا من العدالة وحنو ذلك.ابالنساء، أو تغيري الصورة فرارً 

)4(.
: الضررمن أمثلة التطبيقات الطبية لقاعدة: نًياثا

)؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: 6/14، 4458ووفاته، (ح، كتاب: املغازي، باب: مرض النيب ) أخرجه البخاري يف صحيحه1(
). واللَّدود: دواء ُيَصّب يف أحد جانيب فم املريض. (العسقالين: فتح 4/1733، 2213السالم، باب: كراهية التداوي باللدود، (ح

)).1/183الباري(
).14/199) النووي: شرح صحيح مسلم (2(
.178) سورة البقرة: اآلية 3(
.119) سورة النساء: اآلية 4(
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،  دفع انتشار األمراض بقدر االستطاعةو ،. تعميم اإلجراءات الوقائية لدفع اإلصابة باألمراض املختلفة1
احلجر الصحي على املرضى واحلاملني للمرض.ك

قصد استعماهلا إلحداث احلمل . فصل خاليا البويضة امللّقحة بعد االنقسام األول أو الثاين، أو ما يليه ل3
يف فرتة الزوجية جائز، وأما حفظ وجتميد اخلاليا املأخوذة منها فقد أجازها بعض الفقهاء إذا مل يوجد ضرر من 

. وملحظ اإلباحة والتحفظ )1(احلفظ أو التجميد واعتمد على إجراءات موثوقة يف احلفظ ملنع اختالط األنساب
منع الضرر ورفعه.

عضو من جسم إنسان حي وزرعه يف جسم إنسان آخر مضطر إليه إلنقاذ حياته، أو استعادة . جيوز أخذ 4
وظيفة من وظائف أعضائه األساسية دفعًا للضرر عنه، بشرط أن ال يضر أخذ العضو من املتربع به ضررًا خيل 

. )2(حبياته العاديّة؛ ألّن الضرر ال يزال بالضرر
حدمها مبرض ُمْعٍد كاإليدز أن خيرب اآلخر عنه، وأن يتعاون معه يف ـ جيب على الزوجني يف حال إصابة أ5

.)3(إجراءات الوقاية منه
. من حق السليم من الزوجني طلب الفرقة من الزوج املصاب بعدوى مرض نقص املناعة املكتسب 6

؛ وذلك كله من أجل دفع الضرر.)4((اإليدز)
؛ دفعًا للضرر ومحاية للمجتمعيدز يف مصحات خاصةمثل اإل. وضع املرضى باألمراض اجلنسية اخلطرية7

.من انتشار األمراض الفتاكة
الضرر يُدفع بقدر اإلمكان:من أمثلة التطبيقات الطبية لقاعدة ثالثاً: 

من األسواق ومنع صنوعة من مواد مسرطنة أو مسببة للمرض املالبس املغذائية أو الواد املضرورة سحب.1
ذلك. مت التأكد منبيعها إذا 

جانبية خطرية ومنع بيعه فورا وتعميم التحذير اً له أعراضثبت أن نوع من الدواء أي ر اانتشوجوب منع .2
ه.من تعاطيه ومنع اإلعالن عن

مصادرة وإتالف األدوية الفاسدة أو اليت انتهت صالحيتها؛ دفعًا لضررها؛ ألن الضرر يُدفع بقدر .3
اإلمكان.

).1/140) مجعّية العلوم الطبّية اإلسالمية: قضايا طبّية معاصرة (1(
اإلسالمي2(

يناير 28–19هـ املوافق 1405مجادي األوىل 7هـ إىل يوم اإلثنني 1405ربيع اآلخر 28يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 
).157م. (ص1985

- ه1414حمرم 7إىل 1) منظمة املؤمتر اإلسالمي: جملة جممع الفقه اإلسالمي، دورة املؤمتر الثامن املنعقدة يف بروناي دار السالم من 3(
.13/8/ 86، قرار رقم 3/414، 8م، ع 1993

ذي 6إىل 1) منظمة املؤمتر اإلسالمي: جملة جممع الفقه اإلسالمي، دورة مؤمتره التاسع املنعقدة يف أبو ظيب بدولة اإلمارات يف الفرتة من 4(
.94/7/9، قرار رقم 4/698، 9م، ع1995-ه1415القعدة 



349 1081436201

ضررها عن البيئة أو ملستشفيات ودور العناية الطبية وخارجها بطريقة متنع معاجلة النفايات الطبية داخل ا.4
اإلنسان؛ ألن الضرر يُدفع بقدر اإلمكان.

، ومع ذلك جند أن الدولة ليوم أن الدخان مضر بالصحة يقيًناومن املفارقات العجيبة أن العلم احلديث أثبت ا
ي وزارة الصحة بالكتابة على علبة السجائر عبارة: "احذر ال متنع استرياده أو صنعه أو بيعه أو تدخينه وتكتف

التدخني فإنه مضر بالصحة"، واألصل أن متنعه من منطلق الضرر يُدفع بقدر اإلمكان. 
: الضرر ال يُزال بمثلهمن أمثلة التطبيقات الطبية لقاعدة: رابًعا

؛ بسبب اخلوف عسر والدة املرأةتعندحي يضطرب يف بطنها، هو ، و عدم جواز تقطيع الولد إلخراجه. 1
.)1(، والضرر ال يُزال مبثلهألن موت األم به أمر موهوم

؛ إذ ال يُعقل إزالة ضرر بإحداث العالج الكيماوي املدمر جلهاز املناعة يف مرضى السرطانعدم استعمال . 2
ضرر مماثل أو أشد.

يفوق املرض يف السوء يساوي أو ما واآلثار اجلانبية عفات من املضااهلاألمراض بأدوية عدم جواز معاجلة. 3
؛ ألن الضرر ال يُزال مبثله.واخلطورة
املريض الذي يعاين من مرض شديد موعدًا بعيدًا جدًا الستالم نتائج التحليالت أو ال جيوز أن يُعطى . 4

عن ذلك تدهور حالته.يتسبب؛ حىت المراجعة الطبيب املختص
إصابة املرضى داخل املستشفى مبا يسمى بعدوى املستشفيات ذ اإلجراءات الالزمة لتقليل البد من اختا. 5

؛ ألن الضرر )2(واليت تعترب من املسببات الرئيسة للوفيات داخل املستشفى يف الدول الفقرية والغنية على السواء
اليُزال مبثله.
الضرورات تقدر بقدرها:: أهم التطبيقات الطبية لقاعدة خامًسا

هتصرفاتال جيوز للطبيب أن يتجاوز يف .1
ففي مسألة العورات مثًال ال جيوز أن يرى غري موضع العلة، وال يتجاوزها ال من جهة أو من جهة توقيته واستمراره. 

.)3(املوضع وال التوقيت؛ ألن الضرورة تقدر بقدرها
جيوز للطبيب أن يسرف يف صرف األدوية للمرضي، أو أن يطول مدة العالج إذا كانت احلالة املرضـية ال .2

ال تستدعي ذلك؛ ألن الضرورة ال تقتضيها، وهي تقدر بقدرها.
، وحسب احلالة املرضيةالبدء بعالج األمراض بالطرق البسيطة امليسورة مىت أمكن ذلك.3

).196ص) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (1(
12ه، 1432رمضان 12) خليل: عدوى املستشفيات...أحباث علمية ملقاومتها، مقال منشور يف جريدة الشرق األوسط، يوم اجلمعة 2(

.11945م، العدد 2011أغسطس 
احملتار على الدر )؛ ابن عابدين: رد12/1382/538) العيين: البناية شرح اهلداية (3(

).1/407املختار (
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د واألكثـر تعقيــداً إال إذا اقتضـتها الضـرورة، فيعــاجل بالغـذاء إذا أمكــن، وإال وال ينتقـل إىل الوسـائل والطــرق األشـ
.)1(فبالدواء، وإال فبالتدخل اجلراحي حبسب ما تقتضيه الضرورة

ما جاز لعذر بطل بزواله:سادساً: أهم التطبيقات الطبية لقاعدة 
حالل يؤدي .1

.)2(الغرض، حسب أخبار الطبيب املسلم الثقة يف تدينه وخربته
.)3(استعمال الكحول ومشتقاته يف األدوية جائز للضرورة إذ البد منه إلذابة الدواء.2
وجوب سحب األدوية اليت حتتوي على مواد حرمتها الشريعة كـدهن اخلنزيـر أو مـا شـابه مـن الصـيدليات، .3

اســتريادها إذا ُوجــد البــديل الــذي حيقــق ذات الغــرض مــع خلــوه مــن أي مــواد حمرمــة؛ ألن مــا وعــدم تصــنيعها، وعــدم 
جاز لعذر بطل بزواله. 

:درء المفاسد مقدم على جلب المصالحبعض التطبيقات الطبية المتعّلقة بقاعدةسابعاً: 
ق األصحاء؛ وذلك منع األصحاء من الدخول على مناطق الوباء، ومنع املصابني من االنتقال إىل مناط.1

أو حىت ،من حق احلكومات أن حتد من حركة املواطنني، وعليه ف)4(لتطويق املرض وحصره، ومنعًا النتقال العدوى
.عند وجود أمراض معدية تنتقل باالتصالتدمر أمالكهم اليت قد تؤدي إىل نقل املرض

. )5(جواز شق بطن املرأة امليتة إلخراج اجلنني إذا كانت حياته ترجى.2
إذا أصيب أحد أعضاء اجلسم مبرض يزال اجلزء املصاب فقط وال يُزال العضو كامًال إال إذا خيف انتشار .3

.)6(املرض إليه
حتمل املريض املرض البسيط وعدم التسرع يف الذهاب إىل الطبيب الذي يعلم عنه املبالغة يف وصف .4
األدوية.
ناس وال جيوز اإلقدام على املعاجلة إال من األطباء على أرواح الجواز احلجر على الطبيب اجلاهل حرصاً .5

.)7(األكفاء، حفاظاً على األنفس واألرواح من التلف
ومستحضراتوصفاتلع الدعايةمنع بيع أي منتج غذائي أو دوائي ثبت ضرره، ومن.6

وأجهزة مل يثبت األمان يف استخدامها.
:شقةالمبعض التطبيقات الطبية المتعّلقة بقاعدةثامناً: 

).53/331) الرئاسة العامة إلدارة البحوث: جملة البحوث اإلسالمية (1(
).71) الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية (ص2(
).85) املرجع السابق (ص3(
).5/225) قاسم: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري (4(
).261الفقه الكلية (ص) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد5(
).1/14) العز بن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام (6(
).263) البورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص7(
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اإلسالم يرغب يف زيادة النسل وتكثريه ألن ذلك يقوي األمة، ويزيدها منعًة وعزّة، لكن إذا تسبب ذلك .1
يف مشقة أو أذى يلحق الزوجني أو أحدمها، فإن هلما أن ينظما النسل طبقًا ملا تقضي به الضرورة املرتوك تقديرها 

.)1(هلما
ينه االتصال اجلنسي حمرم بكل حال، لكن لو احتاجت انكشاف املرأة على غري من حيل شرعًا بينها وب.2

، )2(إىل العالج من مرض يضرها فإن هذه املشّقة جتلب هلا تيسريًا يباح هلا مبوجبه أن تنكشف لغري زوجها للعالج
ويراعى يف ذلك قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.

إذا حّرم شيئًا حّرم مثنه، فإذا ، واهللا ))3دَُّم ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوال :؛ لقوله بيع الدم حمرم.3
احتاج إنسان لنقل الدم إليه، ومل جيد من يتربع به إال بعوض جاز له شراء الدم ودفع العوض، ويكون 

.)4(اإلمث على اآلخذ
إباحة الفطر للمريض الذي يكون الصيام سبباً يف زيادة مرضه أو تأخر برئه..4

لطبية لقاعدة االضطرار ال يبطل حق الغير:تاسعاً: بعض التطبيقات ا
إذا أدى بناًء على إذن املريض الذي يسعى لرد صحته أو لعالجه مـن مرضـه اإلجراء الطيب حسب املعتاد .1

.)5(طبيب ال يضمنلتلف غري مقدور على التحرز منه فإن ال
ملريض وإن كان قد أذن إذا قصر الطبيب وتعدى وكان التصرف الطيب على غري املعتاد فإنه يضمن؛ ألن ا.2

لــه حتــت ضــغط االضــطرار فــال يبطــل حقــه؛ ألن ممارســة الطبيــب للعمــل الطــيب مقيــد بشــرط الســالمة، وبــالتحرز عــن 
. )6(املمكن جتنبهاضاعفاتامل

التعاون والنفع واإليثار: عاشرًا: بعض التطبيقات الطبية لقاعدة 
.الدمجواز التربع ب.1
ىل املرضى التالفة أعضاؤهم مما يبذله احملسنون دون أن يؤدي ذلك إىل األعضاء البديلة إجواز التربع ب.2

.)7(، وباستثناء األعضاء البشرية املفردة والتناسليةالتهلكة املنهي عنها

) 42منة قرار رقم () اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: أحباث هيئة كبار العلماء بشأن منع احلمل وحتديد النسل وتنظيمه، الدورة الثا1(
)؛ منظمة املؤمتر اإلسالمي: جملة جممع الفقه اإلسالمي، دورة مؤمتره اخلامس املنعقدة يف الكويت، يف 2/531هـ، (1396/ 4/ 13وتاريخ 

.1/748، 5)، ع1ه، قرار رقم(1409مجادي األوىل لسنة 6إىل 1الفرتة من 
إىل 23اإلسالمي، قرار جممع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثالثة املنعقدة يف الفرتة من يوم 2(

).60هـ، القرار األول (ص1400ربيع اآلخر 30
.3) سورة املائدة: اآلية 3(
عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 4(

).253هـ، القرار الثالث، (ص1409رجب 20إىل 13الفرتة من يوم 
).53/331) الرئاسة العامة إلدارة البحوث: جملة البحوث اإلسالمية (5(
).449) الزرقا: شرح القواعد الفقهية (ص6(
ر جممع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 7(

).157م. (ص1985يناير 28–19هـ املوافق 1405مجادي األوىل 7هـ إىل يوم اإلثنني 1405ربيع اآلخر 28يوم السبت 
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وجوب تقدمي املساعدة الطبية مىت طلبت من الطبيب؛ ألن مهنة الطب مهنة إنسانية .3
أساسها التعاون ونفع الناس.

:اليقينطبيقات الطبية المتعّلقة بقاعدةبعض التالحادي عشر: 
ال جيوز شرًعا احلكم مبوت اإلنسان املوت الذي ترتتب عليه أحكامه الشرعية مبجّرد تقرير األطباء أنّه .1

مات دماغيًا حىت يعلم أنّه مات موتًا ال شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور األمارات األخرى 
. ومع ذلك جيوز رفع أجهزة اإلنعاش إذا )1(؛ ألن األصل حياته فال يعدل عنه إال بيقنيالدالة على موته يقيناً 

)2(.
ـ من اكتملت أعضاء ذكورته أو أنوثتها ال جيوز حتويله إىل النوع اآلخر، أما من اجتمعت يف أعضائه 2

النساء والرجال فينظر فيه الغالب من حاله، ويعاجل طبياً مبا يزيل االشتباه، سواء كان عالجه باجلراحة أو عالمات
.)3(اهلرمونات

ضرورة يُرخص مبوجبها احملظـور كمـا ة قائمة تتمثل يف هل يُعترب املرضقدمييةإىل إشكالهناوال بد من اإلشارة
يقينـاً، أمـا الــدواء هلـكإن مل يتنـاول فيهـا الغـذاء احملظــور حالـة املخمصــة 

بأن هذا اإلشكالاإلمام السرخسيحل، وقد )4(املتناول فقد حيصل معه الشفاء أو ال حيصل فانتفى عنصر اليقني
لغته طرق التشخيص ، وال شك أن الظن يقوى مبا ب)5(ما ال طريق إىل معرفته حقيقة ويقيناً يكتفي فيه بغالب الظن

حبــوالعــالج مــن شــأن رفيــع بســبب التطــور، واكتشــاف كثــري مــن الوســائل اآلخــذة مــن اليقــني 
ومروراً بالتخطيط واألشعة، إىل ما يكشف عنه العلم من جديد.

:العادة محكمةبعض التطبيقات الطبية المتعّلقة بقاعدةالثاني عشر: 
الطبيب املعتاد املوافق لألصول النظرية والعملية للطب حسب ما تعارف عليه أهل ـ إذا ترتب على فعل1

.)6(االختصاص تلف أو أذى فإّن الطبيب ال يضمنه
ـ إذن املريض للطبيب بعالجه، ال يتناول من العالجات إال ما جرت به العادة، فإذا كانت العادة أن 2

طلق بالعالج فالبد من أخذ إذن املريض قبل اجلراحة؛ ألن العادة التدخل اجلراحي حيتاج إلذن آخر غري اإلذن امل
.)1)(7(حمكمة

اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 1(
).214هـ، القرار الثاين (ص1408صفر 28إىل 24يوم 

) املرجع السابق نفسه.2(
كرمة يف 3(

).  262هـ، القرار السادس (ص1409رجب 20إىل 13الفرتة من يوم 
.233/ 3؛ العبدري: التاج واإلكليل 210/ 1) ابن عابدين: حاشية 4(
.50/ 24) السرخسي: املبسوط، 5(
). 474)؛ الشنقيطي: أحكام اجلراحة الطبّية (ص5/398) ابن قدامة: املغين(6(
).204ولية الطبية (ص) مبارك: التداوي واملسئ7(
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خاتمة

النحو اآليت:
أوًال: أهم النتائج:

جراءات التطبيب، واملتمثلةإلضبطهاالطبية من خالل يف جمال املمارسة هلا أمهية عظيمة القواعد الفقهية .1
.من األمراض قبل وقوعها، ومعاجلتها بعد وقوعهاةقاييف الو 

هم بشكل فعال ورئيس يف احلفاظ على مقاصد التشريع اإلسالمي اليت وتسهلا أثر بالغمهنة الطب .2
.تتمثل يف الضرورات اخلمس

ية عديدة منها: قواعد عامة كقاعدة الضرر، وقاعدة األمور القواعد الفقهية اليت تضبط املمارسة الطب.3
مبقاصدها، وقاعدة املشقة، وقاعدة الضرورة، وتنبثق عن تلك القواعد قواعد أخرى فرعية كقاعدة الضرر يُزال، 

وقاعدة يُرتكب أهون الشرين، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها وغريها.
تجدة تندرج حتت العديد من القواعد الفقهية العامة والفرعية؛ الكثري من التطبيقات الطبية القدمية واملس.4

مما يشكل منهجًا ناظمًا للممارسة الطبية، ومبعايري وأسس شرعية، خاصة عند التزاحم والتعارض؛ مما يستدعي 
املوازنة املنضبطة.

ثانياً: أهم التوصيات:
العلوم الصحية يعاجل فقه مهنة جعل مساق ضمن اخلطة الدراسية لطلبة كليات الطب، وطلبة كليات .1

عمل دورات متعلقة مبستجدات القضايا الطبية لألطباء والشرعيني، تتناول القضايا املستجدة من جانبها .2
العلمي التطبيقي، ومن جانبها الشرعي.

ن اخلرباء يف جمايل الطب والشريعة؛ تشكيل جلنة متخصصة تتبع لوزارة الصحة، حبيث يكون أعضاؤها م.3
للوقوف على أحكام املستجدات الطبية، وضبطها بقواعد الشريعة، واإلجابة على املعضالت الطبية اليت قد تطرأ.

توجيه طلبة الدراسات العليا يف الكليات الشرعية للكتابة يف املستجدات الطبية؛ ألن التطور العلمي يف .4
إىل دراسة ومتابعة وضبط يليق بأمهيته.

، سنة 35) أبو غدة: املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث منشور على موقع جملة املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية، العدد 1(
م، على الرابط:1/5/2016م، ومتت زيارته يوم األحد 1983

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-
el-shar2ia



9 101438620139

المصادر والمراجع
القرآن الكرمي.

مسند اإلمام ، هـ)241أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف: أمحد: .1
، لرتكيإشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن ا، عادل مرشد، وآخرون- األرناؤوطاحملقق: شعيب ، أمحد بن حنبل

.م2001-هـ1421الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة
، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، هـ)1420حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف: األلباين: .2

.م1985- هـ1405الطبعة: الثانية ، بريوت–الناشر: املكتب اإلسالمي، إشراف: زهري الشاويش
، غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، هـ)1420ر الدين األلباين (املتوىف: : حممد ناصلبايناأل.3

ه.1405–الطبعة: الثالثة ، بريوت–الناشر: املكتب اإلسالمي 
-املصادر–املقومات –الباحسني: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، القواعد الفقهية (املبادئ .4
ليلية تأصيلية تارخيية، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، اململكة العربية التطور) دراسة نظرية حت-الدليلية

م.1998–ه 1418الرياض، الطبعة األوىل –السعودية 
دراسة أصولية - الباحسني: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية.5

من جامعة األزهر)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، اململكة تأصيلية، (أصل الكتاب رسالة علمية لنيل الدكتوراه
م.2001–ه 1422الرياض، الطبعة الرابعة، –العربية السعودية 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور ، : حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفيبخاريال.6
الناشر: دار ، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، اريرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخ

.هـ1422الطبعة: األوىل، ، طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)
الناشر: ، تطور علم أصول الفقه وجتدده (وتأثره باملباحث الكالمية)، : د. عبد السالم بالجيبالجي.7

.م2010ة النشر: سن، بريوت–دار ابن حزم 
،  هـ)1051(املتوىف: احلنبليالبهويت: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس لبهويتا.8

.الناشر: دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن منت اإلقناع
الوجيز يف إيضاح ، لبورنو أبو احلارث الغزيا: الشيخ الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو.9
.م1996-هـ1416الطبعة: الرابعة، ، لبنان–الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ، الكليةهالفققواعد
الناشر: ، ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزيالبورنو: .10

.م2003-هـ 1424الطبعة: األوىل، ، لبنان–مؤسسة الرسالة، بريوت 
: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: هقيبيال.11

الطبعة: ، لبنات–الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، احملقق: حممد عبد القادر عطا، السنن الكربى، هـ)458
.م2003- هـ 1424الثالثة، 
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بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي (املتوىف: : حممد بن علي ابن القاضي حممد حامدالتهانوي.12
حتقيق: ، تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، هـ)1158بعد 

الناشر: ، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، نقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد اهللا اخلالدي، د. علي دحروج
م.1996-الطبعة: األوىل ، بريوت–لبنان ناشرون مكتبة
بة األطباء األردن، قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية، الطبعة نقا-بيةالعلوم الطعيةمج.13

م.1995األردن، سنة النشر –األويل، الناشر: دار البشري، عمان 
احلموي احلنفي (املتوىف: : أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيينموياحل.14
هـ 1405الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، هـ)1098

.م1985-
خليل: د. مدحت خليل، عدوى املستشفيات...أحباث علمية ملقاومتها، مقال منشور يف جريدة .15

.11945م، العدد 2011أغسطس 12ه، 1432رمضان12الشرق األوسط، يوم اجلمعة
حتقيق: السيد عبد اهللا ، سنن الدارقطين، : علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغداديدارقطينال.16

م.1966–ه1386بريوت، - الناشر: دار املعرفة ، هاشم مياين املدين
السِِّجْستاين أبو داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي .17
َحممَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، -هـ)، سنن أيب داود، احملقق: شَعيب األرناؤوط 275(املتوىف: 

م.2009- هـ 1430الطبعة: األوىل، 
18.
-ه1398من األول إىل الثاين بعد املائة، من إصدارات رابطة العامل اإلسالمي لسنة(القرارات
م).2004-م1977ه/1424
جملة -جملة البحوث اإلسالمية : الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.19

معها ملحق برتاجم األعالم -عوة واإلرشاد دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والد
.واألمكنة
ابن رجب: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، الناشر : دار املعرفة .20

ه.1408بريوت، الطبعة األوىل ، –
حاديثها: عبد خرج أ، شرح القواعد السعدية، : عبد احملسن بن عبد اهللا بن عبد الكرمي الزاملالزامل.21

اململكة -الناشر: دار أطلس اخلضراء للنشر والتوزيع، الرياض، الرمحن بن سليمان العبيد، أمين بن سعود العنقري
.م2001- هـ1422الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية
الزحيلي: الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة.22

م.1985-ه1405لبنان، الطبعة الرابعة، –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
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عميد كلية ، ، : د. حممد مصطفى الزحيليزحيليال.23
- هـ 1427الطبعة: األوىل، ، دمشق–الناشر: دار الفكر ، جامعة الشارقة-الشريعة والدراسات اإلسالمية 

.م2006
صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد ، شرح القواعد الفقهية)، هـ1357(: أمحد بن حممد الزرقا زرقاال.24

.م1989-هـ1409الطبعة: الثانية، ، سوريا-دمشق–الناشر: دار القلم، الزرقا
املنثور يف القواعد ، هـ)794زركشيال.25

.م1985-هـ1405الطبعة: الثانية، ، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، الفقهية
الناشر: ، األشباه والنظائر، هـ)771: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف: لسبكيا.26

.م1991- هـ1411الطبعة: األوىل ، دار الكتب العلمية
الناشر: ، املبسوط، هـ)483ة السرخسي (املتوىف: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمالسرخسي: .27
.م1993-هـ1414تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، بريوت–دار املعرفة
، األشباه والنظائر، هـ)911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: السيوطي:.28

.م1990-هـ 1411الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية
، هـ)790: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب (املتوىف: شاطيبال.29
الطبعة: الطبعة األوىل ، الناشر: دار ابن عفان، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، املوافقات
.م1997-هـ1417
الناشر: ، واآلثار املرتتبة عليهاأحكام اجلراحة الطبية ، حممد بن حممد املختار الشنقيطيالشنقيطي: .30

.م1994-هـ 1415الطبعة: الثانية، ، مكتبة الصحابة، جدة
منهج ، هـ)1393حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي (املتوىف: الشنقيطي: .31

، د.ت.ثانيةالطبعة: ال، الناشر: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، التشريع اإلسالمي وحكمته
، هـ)1078(املتوىف: ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمانشيخي زاده: .32

، (د.ط، د. ت).الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، األحبر
، هـ)360: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباين (املتوىف: طرباينال.33

عبد احملسن بن ،احملقق: طارق بن عوض اهللا بن حممد، طاملعجم األوس
.القاهرة–الناشر: دار احلرمني ، إبراهيم احلسيين

: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين (املتوىف: طرباينال.34
الطبعة: ، القاهرة–كتبة ابن تيمية دار النشر: م، ، املعجم الكبري، هـ)360
.الثانية
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هـ)، رد 1252ابن عابدين: حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف: .35
م.1992-هـ1412بريوت، الطبعة: الثانية، - احملتار على الدر املختار، الناشر: دار الفكر

التاج واإلكليل ه)، 897(تويف أبو عبد اهللاحممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري العبدري: .36
ه.1398سنة النشر ، مكان النشر بريوت، الناشر: دار الفكر، ملختصر خليل
: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي العز بن عبد السالم.37

راجعه وعلق عليه: طه ، األحكام يف مصاحل األنامقواعد ، هـ)660الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء (املتوىف: 
- ، القاهرة–الناشر: مكتبة الكليات األزهرية ، عبد الرؤوف سعد

.م1991- هـ 1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ، القاهرة)-بريوت، ودار أم القرى 
فتح الباري شرح صحيح ، فضل العسقالين الشافعيأمحد بن علي بن حجر أبو الالعسقالين: .38
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، البخاري
ه.1379بريوت، - الناشر: دار املعرفة، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، اخلطيب
، تيسُري علم أصول الفقه، بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي: عبد اهللاعنزيال.39

.م1997-هـ 1418الطبعة: األوىل، ، لبنان–الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
العيينبدر الدين احلنفيالغيتايبأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العيين: .40

-هـ 1420الطبعة: األوىل، ، بريوت، لبنان- الناشر: دار الكتب العلمية ، البناية شرح اهلداية، هـ)855توىف: (امل
.م2000
أبو غدة: عبد الستار أبو غدة، املبادئ الشرعية للتطبيب والعالج، حبث حمكم منشور على موقع جملة .41

م، الرابط:1983، سنة 35املسلم املعاصر على الشبكة العنكبوتية، يف العدد 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:

elmabade2-el-shar2ia
راحي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء (املتوىف: أبو الفداء: إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجل.42
هـ)، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، الناشر: املكتبة العصرية، حتقيق: عبد 1162

م.2000-هـ1420احلميد بن، أمحد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة: األوىل، 
)، القاموس هـ817سنة املتوىف (الفريوزأباديالعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي: .43
الناشر: مؤسسة الرسالة ، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالةاحمليط، 

.م2005- هـ 1426الطبعة: الثامنة، ، لبنان–للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
املصباح املنري ، هـ)770املتوىف: حنو : أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس (فيوميال.44

.بريوت–الناشر: املكتبة العلمية ، يف غريب الشرح الكبري
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راجعه: الشيخ عبد القادر ، منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسمقاسم: .45
مكتبة املؤيد، ،سوريا-الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق، عين بتصحيحه ونشره: بشري حممد عيون، األرناؤوط
.م1990-هـ 1410عام النشر: ، اململكة العربية السعودية- الطائف
قاصويل: أ.د. عمر حسن قاصويل، األخالقيات الطبية من املقاصد الشرعية، مقال منشور على .46

الشبكة العنكبوتية، على موقع منتديات اركب معنا اإلسالمية، قسم الصحة العامة، على الرابط:
http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294

جمموعة الفوائد البهية على ، القْحطاينُّ : أبو ُحممٍَّد، صاُحل بُن ُحممٍَّد بِن حسٍن آُل ُعَمريٍِّ،قحطاينال.47
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، اململكة ، بن مسعود اجلعيداعتىن بإخراجها: متعب، منظومة القواعد الفقهية

.م2000-هـ 1420الطبعة: األوىل، ، العربية السعودية
ابن قدامة: أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي .48

)، املغين، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.هـ620احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف: 
الفروق أو أنوار الربوق )، هـ684سنة الوفاة (أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايفالقرايف:.49

سنة ، مكان النشر: بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، حتقيق: خليل املنصور، يف أنواء الفروق (مع اهلوامش )
.م1998-هـ 1418النشر: 
هـ)، إعالم 751ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف: .50

بريوت، الطبعة: األوىل، –املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية 
م.1991- هـ 1411
هـ)، زاد 751كر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف: ابن القيم: حممد بن أيب ب.51

مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة -املعاد يف هدي خري العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
م.1994-هـ 1415والعشرون، 
ماء، اململكة العربية السعودية، إصدار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، أحباث هيئة كبار العل.52
م.2004- ه1425
سنن ابن ، هـ)273أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين (املتوىف: -اسم أبيه يزيد هوماج-: بن ماجها.53

الناشر: دار ، َعبد الّلطيف حرز اهللا-حممَّد كامل قره بللي- عادل مرشد - األرناؤوطاحملقق: شعيب ، ماجه
.م2009-هـ1430الطبعة: األوىل، ، امليةالرسالة الع
احملقق: حممد مصطفى ، املوطأ، هـ)179بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف: ا: مالك.54
الطبعة: ، اإلمارات–أبو ظيب -، األعظمي
.م2004-هـ 1425األوىل، 
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ارك: قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، التداوي واملسؤولية الطبية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، مب.55
ه.1418الطبعة الثانية، 
املسند الصحيح املختصر ، هـ)261مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (املتوىف: أبو احلسن : مسلم.56

الناشر: دار إحياء ، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
.بريوت–الرتاث العريب 
منظمة املؤمتر اإلسالمي: جملة جممع الفقه اإلسالمي، من إصدارات منظمة املؤمتر..57
ابن منظور: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، .58

رب، (الطبعة الثالثة)، بريوت، دار صادر.ه)، لسان الع1414(
هـ)، اْألَْشَباُه 970ابن جنيم: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري (املتوىف: .59

َفَة النـُّْعَماِن، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، الناشر: دار ال كتب َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأِيبْ َحِنيـْ
م.1999-هـ1419لبنان، الطبعة: األوىل، –العلمية، بريوت
، املنهاج شرح صحيح مسلم، هـ)676أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: النووي: .60

ه.1392الطبعة: الثانية، ، بريوت–الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
2001هـ)، (370نصور (املتوىف: اهلروي: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو م.61

احملقق: حممد عوض مرعب، (الطبعة األوىل)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
عبد الوهاب: على مجعة حممد عبد الوهاب، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية، الناشر: دار السالم .62

م.2001-هـ 1422- القاهرة، الطبعة: الثانية –
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، إال إذا كان يصاحبه االجتهاد الذي يفرضه ذال حيالف أي تشريع مساوي أو وضعي االستمرار والعمل والتنفي

يف كل واالجتهادعن التجديد
العاملني؛ وهذا ما جعل األمة اإلسالمية يف املاضي، يف عصر اخلالفة األوىل، تسارع إىل بناء حضارة عريقة وباهرة يف 

هب املختلفة من عطاء وحلول نافعة ملا متوج شىت امليادين. وكان من أبرز نتاجها اخلصب ما قدمه أئمة االجتهاد واملذا
به جلة احلياة من أمواج متالطمة من مسائل وقضايا تصادم اإلنسان يفرزها الواقع أو الفكر البشري. ويتطلب احلل 

اليت جعلها اهللا تعاىل1"األمثل هلا يف نطاق شريعة احلياة اخلالدة؛ وهي شريعة القرآن الكرمي وشريعة اإلسالم اخلالدة

االجتهاد الذي جعل رديف الوحي والزمًا له. ألن علم فقه الشريعة علما  مستمرا على مر الدهور، وعلى تقلب 
د جعل اهللا تعاىل اجتهاد الفقهاء يف احلوادث يف مدرج الوحي األحوال واألطوار واخللق، ال انقضاء وال انقطاع له. وق

؛ فقد كان الوحي هو املطلوب يف زمان الرسل عليهم السالم لبيان أحكام -صلوات اهللا عليهم-يف زمن الرسل
ع احلوادث ومحل اخللق عليها. فحني انقطع الوحي وانقضى زمانه، وضع اهللا تبارك وتعاىل االجتهاد من الفقهاء موض

الوحي ليصدر منه بيان أحكام اهللا تعاىل، وحيمل اخللق عليها قبوًال وعمًال، وال مزيد على هذه املنقبة، وال متجاوز عن 
2،هذه الرتبة

لتحقيق مصاحل األمة، وليس االجتهاد زغًال أو حتكمًا مبجرد العقل واملصلحة، استداللية  منهجية يف أحكام الشريعة
إذ القول يف دين اهللا تعاىل ويف شرائع األحكام مبجرد استحسان العقل، وما يقدره من املصلحة من غري استناد إىل 

لي يف دراسته القيمة حول ( ، وهذا ما حاول إبرازه املرحوم الدكتور وهبه الزحي3دليل، ال يكون اجتهادًا شرعياً 
االجتهاد الفقهي احلديث، منطلقاته واجتاهاته)، وهي دراسة نشرت مبجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 

.53عدد:

.53، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، عدد23االجتهاد الفقهي احلديث، منطلقاته واجتاهاته، د. وهبه الزحيلي، ص:- 1
.1/4قواطع األدلة يف األصول، السمعاين، ج -2
677التجديد األصويل حنو صياغة جديدة لعلم أصول الفقه، إعداد مجاعي بإشراف الدكتور أمحد الريسوين، ص:-3

االجتهاد المعاصر بين دعاة التقليد والتجديد
قراءة في األدلة والحجج 

عبداهللا شنتوفر الدكتو
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هجرية املوافق 1403وكذلك التقرير الذي خرجت به جلنة امللتقى السابع عشر للفكر اإلسالمي باجلزائر سنة 
كان حول (االجتهاد: أمهيته وشروطه).الدية، والذي  يم1983

اإلشكالية:
وأمهيته يف حياتنا املعاصرةاالجتهادحول ضرورة بني املفكرين والعلماء يف العصر احلاضراالختالف غري وارد

، بينهماالختالفال أن إ،
وما هي ، وأي اجتهاد نريد لعصرنا،جيوزوما جيوز أن جيتهد فيه وما الاالجتهاد،شأ حول من حيق له القيام بعملية ن

...؟معاصر قومياجتهادط لتحقيق بالضوا
ىل التقليد استدلوا بأدلة وحجج للربهنة على صواب إفنتج عن ذلك دعاة ، جابات عن هذه األسئلةإلاختلفت ا

،واملتعجلني الذين هلم اجلرأة على الفتوى يف القضايا العويصة واملصريية،فظ الشريعة من أدعياء التطورليه حلإما ذهبوا 
سالمية بصفة عامة.إل

على اعتبار أن الفقه امللقن يهتم بواقع غري، ىل التجديد دافعوا عن آرائهم واستدلوا بأدلتهم وحججهمإودعاة 
املتسارعةويتجاهل الواقع املعيش ومستجداته، جودمو 

للعالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها.الفوضى والفراغ التشريعي املنظم
ة أدلة وحجج كل من دعاة يوقظ يف كل باحث عن احلق الفضول العلمي لقراء،وهذا التدافع بني الفريقني

،التقليد واستماتتهم يف الدفاع عن شرعية توجههم
ل إألن استقراء آراء مجهور األصوليني يبني أن ( احلكم الذي يص، تنقض فتواه وال ترد عندما تصدر

ال يفيد على وجه ،و الضوابط املنصوص عليها يف أصول الفقهأطبيق أحد املبادئ تعبارة النص أوخالل تفسري
أمر بديهي ما دام وهو،منا يفيد ذلك على سبيل الظن والرجحان ال غريإ،اليقني أنه هو احلكم الذي وضعه الشارع

: األمارات اليت ال توجب الظن ــــمام الغزايل بوهي اليت عرب عنها اإل،الرأي االجتهادي يؤسس على جمرد قرائن مرجحة
نقيضه وقد و وما يفيد لزيد حكما قد يفيد لعمر ،فما ال يفيد الظن لزيد فقد يفيد لعمرو،ضافةإل

اليت ال االجتهاديهذه الصفة الظنية للحكم ، والظنيات ليس فيها حكم معني هللا تعاىل، خيتلف تأثريه يف حق زيد..
يرتتب عنها عقال ومنطقا أمران اثنان:،يعارضها أحد

، الرجوع باستمرار اىل قراءة النصوص والبحث عن مدى سالمة التفسرياألول:-
أو ظروف الزمن واملكان.،سيما ما يكشفه التطبيق

ليها فهمنا إام اليت ينتهي ، الثاين: أن ال توصف بأحكام اهللا-
وبني األجيال املتعاقبة ومن ،واألفهام ختتلف قطعا يف اجليل الواحد، لنصوص الوحي ومل يكلفنا بأكثر من ذلك
.

اميع ، ،
..اخل ).فتاء وهيأة العلماء.إل

ارتفع مستوى املعرفة بني أفراده وترسخ يف ثقافتهم مركز الفرد ودوره ه، 
ونعتقد أن ثانيا.والوفاء باألوىل وممارسة الثانية،اإل
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واالقتناعدراك إليفرض ا،ألن مفهوم التكليف بأحكام الشريعة،
بالتلقي والتقليد.االكتفاءوليس ،عداد ويف التنفيذإلوالشعور مبسئولية املسامهة يف التخطيط وا

غلب عليه ولو–الدولة احلديثة منوذجالفعلي يف راطواالخن،ووسائل االتصال، التكوينبأنمع التذكري
فهل يف اإلمكان جتاهل هذا ...ثقافة رافضة لتحكم فرد أو جمموعة أفراد يف التقريرإشاعةكل ذلك -الشكل
وعوام واجبهم التقليد والتلقي للتنفيذ دون حق يف ، والتمسك بالتقسيم الثنائي: جمتهدون يقررون،الواقع

ىت يف املناقشة؟االعرتاض وح
ومن هو العامي الذي جيب لالجتهاد،الذي ينتج عن مثل هذه احلجج هو: من الشخص املؤهل االلتباسلكن 

.؟...........اخلواالعرتاض، ومن حيق له املناقشة ، عليه التقليد والتنفيذ
دراسة الصحيحة ألي علم ألن ال؛ كل هذا يلزم الدارس بتحديد املفاهيم حىت ال يتهم بالتحيز لتوجه دون آخر

وحتدد مفهوم مصطلحات موضوعها لكي تكون ، زيموضوع جيب أن تبتعد عن مغالطات العقل النظري وعن التمأو
.واضحة وحمددة حليز حترك الفكر الذي جيمح يف بعض األحيان إن مل توضع له حدودا

خطة البحث:
املقدمة: واشتملت على:

أمهية املوضوع.-
اإلشكالية.-

بحث األول: مفهوم االجتهاد بني دعاة التقليد والتجديد.امل
املطلب األول: مفهوم االجتهاد عند املقلدين.

املطلب الثاين: مفهوم االجتهاد عند دعاة التجديد .
املبحث الثاين: مفهوم التقليد بني مناصريه ودعاة التجديد.

لدين.املطلب األول: مفهوم التقليد عند املق
املطلب الثاين: مفهوم التقليد عند دعاة التجديد.

املبحث الثالث: االجتهاد عند املعاصرين بني الدعوة إىل التمسك بالتقليد واالنتقاء، والدعوة إىل التحرر والتجديد.
املطلب األول: االجتهاد املعاصر والدعوة إىل التقليد واالنتقاء.

التمسك باالنتقاء.الدعوة إىل-1
الدعوة إىل الرتجيح واالنتقاء يف املذهب الواحد وبني املذاهب.-2

املطلب الثاين: االجتهاد املعاصر والدعوة إىل التجديد والتحرر.
دعاة االجتهاد املعاصر املطلق.-1
دعاة االجتهاد املعاصر الذي يراعي النص واملصلحة.-2

اخلامتة
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المبحث األول: مفهوم االجتهاد بين دعاة التقليد والتجديد

يعترب االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية الفهم الصحيح لكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه 
ستجدة، وإن ما وسلم،كما أنه "وسيلة ملعرفة احلكم الشرعي فيما يواجه املسلمني من مشكالت العصر ووقائعه امل

بذل اجلهد واستفراغ أقصى الطاقة يف طلب العلم، واستنباط األحكام من 
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وذلك بصفة مستمرة قصد إصدار أدلتها الشرعية املستمدة من كتاب اهللا

.1حكم اهللا يف مجيع القضايا املستجدة يف كل جماالت احلياة ويف كل زمان ومكان"
المطلب األول: مفهوم االجتهاد عند المقلدين.

اللغوي مث بعد أون باملفهوم بيد ، إن علماء األصول عندما يريدون حتديد مفهوم مصطلح من املصطلحات
،بفتح اجليم وضمها، بأنه: مأخوذ من اجلهد واجلهدولذلك قالوا يف تعريف االجتهاد لغةاالصطالحي، ذلك 

واالجتهاد و التجاهد بذل الوسع ، وجهد جيهد جهدًا أي جد،ورد يف لسان العرب: اجلهد الطاقة. وهو الطاقة
وصيغة 2،وهو افتعال من اجلهد،ذل الوسع يف طلب األمرب: واالجتهاد،قد اختلف يف تعريفه فقيلو 

ويفهم من ،وهلذا كانت صيغة اكتسب أدل على املبالغة من صيغة كسب،تدل على املبالغة يف العمل،االفتعال
هذا أن مفهوم االجتهاد من الناحية اللغوية: هو بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف حتصيل أمر من األمور اليت تستلزم  

"بذل أما تعريفه العام يف اصطالح األصوليني فهووال يستعمل هذا املفهوم فيما ليس كذلك.،فة ومشقة فقطكل

، إحول هذا التعريفويكاد علماء األصول أن يتفقوا.3نفسه بالعجز عن مزيد الطلب"
واملعارضات اليت أثاروها تعود لسببني: االجتهاد

وبعضهم ذهب اىل . إفبعضهم ذهب االجتهاد،األول: اختالفهم يف تكييف 
والثاين عرفه بأنه ملكة ،لوسعفاألول عرفه بأنه استفراغ اجلهد أو بذل ا، االجتهادأن 

ىل املفهوم إومل يذهب ، ىل املفهوم األولإومال أغلب العلماء ، .يل احلجج.
ال النادر.إالثاين 

فالقائلون بأنه ؟هل هو قطعي أم ظينباالجتهاد،الثاين: اختلف العلماء من حيث احلكم الذي يثبت 
: بأنهاالجتهادوالقائلون بأنه ظين عرفوا ،(بذل اجلهد لطلب العلم باألحكام الشرعية): اد بأنهقطعي عرفوا االجته

.)( استفراغ اجلهد لتحصيل ظن حبكم شرعي

.93، ص:53االجتهاد بني الفرد واملؤسسة، الدكتور إمساعيل اخلطيب، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية العدد: -4
1/122جمد الدين الفريوز بادي، ط: دار صادر، بريوت. وانظر أيضا املصباح املنري يف غريب شرح الكبري ج1/297اموس احمليط، جالق-5

ألمحد حممد الفيومي، طبعة بوالق الثانية ( د.ت ).
.2/382املستصفى من علم األصول، اإلمام الغزايل، ج-6
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سنجدهم يف شرح ألفاظه يقحمون الشروط ،ليهإىل التعريف العام الذي ذهب أغلب األصوليني إبالرجوع 
حبيث حيس من ،املراد به بذل الوسع يف طلب احلكم، ( استفراغ الوسع)فقوهلم:؛ والضوابط املتعلقة باالجتهاد

نفسه بالعجز عن مزيد الطلب.
ستفراغ بالفقيه خيرج غريه من مفهوم الفقيد ا1.وسع الفقيه وغري الفقيهاستفراغستفراغ جنس يشمل الوا

االجتهاد عند األصوليني.
ألن القطعي ال اجتهاد ؛ الظنيات ال القطعياتهد فيه هوفهو( لتحصيل ظن)أما قوهلم:

أو الداللة أو ظين الثبوت والداللة أيضا.،من دليل ظين الثبوتويشمل الظين ما كان مستفاًدا، فيه
. ألن الكالم عن االجتهاد يف الشرعيات ال غريها، خراجهم العقليات واحلسيات؛ إل(حبكم شرعي): وقوهلم

(طريق بإضافة وذلك ،رسني املتخصصني الذين يستدركون على هذا التعريف رغم دقتهلكن هناك بعض الدا
أو حفظ املسائل أو استعالمها من ،خيرج به نيل األحكام من النصوص ظاهراً وذلك ليكون قيداً ، )االستنباط

يصدق عليه ال-ن كان يصدق عليه االجتهاد اللغويإو -فان ذلك  ، و بالكشف عنها يف كتب العلم، أاملفيت
عالقة االصطالحيواملعىن لالجتهادىل أن العالقة بني املعىن اللغوي إشارة إلوجتدر ا.االصطالحياالجتهاد 

، فاملعىن اللغوي لالجتهاد يعم كل جهد فيه كلفة ومشقة،وترتكز على أساس العموم واخلصوص املطلقطيدة؛ و 
شارة وردت عند وهذه اإل2ع الستنباط احلكم الشرعي.واملعىن االصطالحي خيتص ببذل اجلهد واستفراغ الوس

الذين يرفعون شعار: يتبناه دعاة التقليد يف العصر احلاضرلالجتهادوهذا املفهوم 3.والشوكاينمام الزركشياإل
عادة النظر يف فقههم إأرونا مواطن البلى يف اجتهادات علماء السلف فنكون أول من يتزعم الدعوة اىل 

ومن بني هؤالء الدكتور  عبد احلميد العلمي الذي يقول : أروين مواطن البلى يف الفقه املالكي .
فأكون أول من يدعو اىل جتديده.

الثاني: مفهوم االجتهاد عند دعاة التجديد.المطلب
األوضاع تثور على،ة "إن دعاة التجديد يرون أن العامل االسالمي يف حاجإ

وتؤسس النظام االسالمي وتقيمه على هدى ، سالمي من اجلمودإلسالمية والواقع اإلالتقليدية وختلص العقلية ا
ن تقوم هذه النهضة على غري أميكن جل ذلك كل علوم العصر وتقنياته. والأوتسخر من ،سالميةإلالشريعة ا

دون النظر اىل مقاصد الدين الكلية. فال بد أن تقوم هذه باجلزئيات باالشتغالسالم أو إلمنهج أو بانفعال عام با
عن واقع احلياة صول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيداً أعلما بأن منهج النهضة على منهج أصويل مقدر.

في ال ي–واليت جعلته ضيقا -سالمية احملافظة وامليالة حنو الضبطإلوبتأثره باملنطق الصوري وبالنزعة ا، العامة

7-
250 ،

م،  مطبعة احلليب.1936الطبعة األوىل 
6االجتهاد ا-8
ألن اإلمامني حاوال بيان ذلك .                                                                                        250، وإرشاد الفحول الصفحة 3/79للتوسع يرجع اىل  البحر احمليط ج-9
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دالء بالرأي يف إلهو اولذلك عندما عرفوا االجتهاد قالوا:1."حباجاتنا اليوم وال يستوعب  حركة احلياة املعاصرة
من طرف كل من أنس من نفسه القدرة على ذلك.،أو موضوع عامواقعة جزئية

سالم ومبادئه إلاومدى انضباطه كذلك بقيم ،وتبقى قيمة الرأي مرتبطة مبدى قوة مربراته تنظريا وتطبيقا
2نسان).غفال خصائص ومميزات (جمتمع اإلإدون ،ومراعاة الشعور العام للمجتمع، العليا

وواجب عليه بأن يديل برأيه يف منا حق لكل مسلمإو ،و طائفةأعلى فرد فاالجتهاد
؛ برأيه ظلت بني مد وجزر بني دعاة التجديددالء إللكن تنظري مسألة من حيق له ا.لالجتهاداملسألة اليت طرحت 
ضافية ولكن بعض الكتاب املتنطعني يف الضبط إمسألة نسبية و االجتهادتقدير أهلية "فهناك من يرى أن

،ال وظيفة العلم والعقلإاالجتهادوما 
ورشداً لم ويرتقى نضوجاً يرتىب عليها املتع

وإمنا أهلية يف دنيا العلم من هذا القبيل.يءفما من ش،مرتبة هلا شرائط منضبطةاالجتهاد فإذا عنينا بدرجة 
فمن ألفوا تشيع بني املسلموااللتزام،مجلة مرنة من معايري العلم االجتهاد

واختذوه إماماً أولوه ثقة كبريةً االلتزامكثريًا وصدقًا يف ومن رأوا عنده علماً ثقة مناسبة.وثقوا فيهمناسباً لديه علماً 
مسعوا قوله واستخفوه أو أمهلوه. وقد  ين، ومن الحظوا زهادة علمه أو قلة أخالقهمقدم الرأي.

أمارة ألهلية بدرجة معينة. ومحل الشهادة األعلى ليكون محل شهادة اجلامعة مثالً ،ضوابط شكلية مثل الشهادات
يف العصر احلاضر االجتهاديرى أن إال أن العالمة حممد الطاهر بن عاشور،3"باستحقاق ثقة أعلى وهكذايذاناً إ

ن حصلوا درجة االجتهاد باملفهوم التقليدي أو قربوا منها على األقل فقال:الذي،ال بواسطة العلماءإال يتحقق 
ىل مجع جممع علمي إأن يسعوا به من هذا الغرض العلمي هويبتدؤواأقل ما جيب على العلماء يف هذا العصر أن "

ويبسطوا ،طارسالمي على اختالف مذاهب املسلمني يف األقإحيضره أكرب العلماء بالعلوم الشرعية يف كل قطر 
فال ،إلويعلموا أقطار ا،بينهم حاجات األمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعني عمل األمة عليه

أو قاربوا.االجتهادذويعينوا يومئ، تباعهماينصرف عن أحسب أحداً 
فيشهدوا هلم بالتأهل ،يف فهم الشريعةوأصدقهم نظراً سعهم علماً وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أو 

لتكون أمانة العلم فيهم ،ىل جانب العلم العدالة واتباع الشريعةإيف الشريعة. ويتعني أن يكونوا قد مجعوا لالجتهاد
.4"ليهم الريبة يف النصح لألمةإمستوفاة وال تتطرق 

، اجلماعياالجتهادعلماء يف هذا العصرمساه الهو ما، 
اجتهادميكن حصول وبالتايل ال، يستحيل وجوده يف العصر احلاضر بالشروط اليت اشرتطها علماء أصول الفقه

يف ن كان البعض يرى أن الشروط اليت اشرتطها العلماء قد أصبح حتصيلها سهالإو ،فردي باملفهوم التقليدي

.       34جتديد الفكر اإلسالمي، الدكتور حسن الرتايب، الصفحة: -10
151االجتهاد تصوراً وممارسة، الدكتور أمحد اخلمليشي، الصفحة:-11
46جتديد الفكر االسالمي، الدكتور حسن الرتايب، الصفحة:-12
141بن عاشور، الصفحة: مقاصد الشريعة، حممد الطاهر-13
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ومواد السالم الذي قال:بن عبدومن بني هؤالء العالمة احلجوي وقبله سلطان العلماء العز. العصر احلديث
واعلم "وقال حممد بن احلسن احلجوي الفاسي: منه يف زمن املتقدمني لو أراد اهللا اهلداية.االجتهاد يف زماننا أيسر

بسبب أهل الفضل ،ا كان يف زمن األيب وابن عرفة ومن قبلهماأيسر مماليوم يف القرن الرابع عشراالجتهادن أ
ىل طور. وقد  إ. وأن ظهور الطباعة نقل العلم من طوراالجتهادوطبعوا الكتب املعينة على ، الذين اعتنوا باملطابع

اعة أما بعد ظهور الطبوحيتاجون ملادة مالية وزمن طويل.،كان املتقدمون يعانون مشاق عظيمة يف كتب الكتب
والفقه ، تأخر،إ....فقد تيسر ما كان عسرياً -اهلجريالثالث عشر-عندنا القرن املاضي

ودرجة الرقي اليت ،منهاذا قسنا ما استفدناهإواهلمم يف مجود. فكأننا مل نستفد منها شيئا فاالضمحالل،يف 
حكمنا بأننا ،عباسي من النشاط العلمي بسبب ظهور الورقبالنسبة ملا حصل يف زمن املأمون ال، حصلت لفقهائنا

عن ذلك فقد وجدت كتب كانت أعز من بعض وتناسب ما تقدمه غرينا من األمم. ورغماً ، مل نتقدم خطوة تعترب
.1"وانتشرت والسيما كتب  احلديث ، األنوق

قال بعد ذكر ، ا  الفقهاءولقد كان السيد رشيد رضا أكثر وضوحا يف  حتصيل شروط االجتهاد اليت ذكره
ىل إوال بالذي حيتاج فيه ، الذي ذكروه باألمر العسرياالجتهادليس حتصيل هذا "ومناقشة بعض تلك الشروط:

كاحلقوق ،اشتغال أشق من اشتغال الذين حيصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر يف األمم احلية
2."والطب والفلسفة ......


التجديدودعاة بين مناصريهث الثاني: مفهوم التقليد المبح

حتديد أقسام املكلفني كان اهلدف األساس هو،ن علماء األصول عندما تناولوا التقليد بالدرس والتحليلإ
أما املقلد فالبد ،جيوز يف حقه التقليد عند مجهور األصولينيالىل جمتهدين ومقلدين.إمن جهة األحكام 

ن تقليد جمتهد حمدد عند البعض.له م
.مفهوم التقليد عند المقلدينالمطلب األول:

على اعتبار أنه  "؛ قبول قول القائل بال حجة"بأنه:ن دعاة التقليد تشبثوا مبفهوم القدماء  الذين قالواإ
عنق الدابة وغريها حميطاً ، يف العنقيءوحقيقة التقليد يف اللغة هو: جعل ش،مث ما يرتتب على الفعل تقليداً إقلده  

والقالئد يف أعناق اخليل.، ..دة يف عرف اللغة وال غريها.فال يسمى قال، بالعنقذا  مل يكن حميطاً إمما احرتازا،به
ذا إن ختتنق أال جتعلوا األوتار قالئد يف أعناقها خشية أي:؛ 3"اركبوا اخليل وال تقلدوها األوتار"ويف احلديث:

441-2/439السامي، حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب، جالفكر-14
50/205تفسري املنار،  رشيد رضا ، ج-15
) واحلديث عن جابر بن عبداهللا قال: قال رسول اهللا صلى 323والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(   3/353أخرجه  اإلمام أمحد-16

هلا بالربكة، وقلدوها، وال اهللا عليه وسلم: "اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها، وامسحوا نواصيها، وادعوا 
تقلدوها األوتار".
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،ستعارة من املعىن اللغويا،قبول قول الغري من غري حجة؛والتقليد شرعاً ، ..ي النتفاخ أوداجها.نت يف اجلر أمع
من قوله يف عنقه أخذاً أي جيعله طوقاً ؛ وكتمه عنه من علمه،

1لى جهة االستعارة.ع، 13سراء اآلية:اإل". نسان ألزمناه طائره يف عنقهإوكل "تعاىل:

ىل أن من جيب عليه التقليد هو إفذهب البعض منهم ، واختلف علماء األصول حول من جيب عليه التقليد
"،وال تقف ما ليس لك به علم"قال:واهللا تعاىل،العامي الذي ال علم له باألدلة وأدوات استنباط احلكم منها

.33اآلية:،األعرافسورة"تعلمونالاهللا ماعلى وأن تقولوا"وقال:.34سراء اآليةسورة اإل
فيستطيع التعامل مع النص ليستخرج منه األحكام ملا استجد ،وهبه اهللا تعاىل  العلم الشرعي وأدوات االستنباط

هل يؤاخذ ، إلكن ستفيت فيها.امن القضايا اليت 
اخلطأ الذي ارتكبهالعامي املقلد ب

بن العاص و،ال يكون إال يف الفروعاالجتهادال خالف بني العلماء بأن 
. ،ال حمذور يف تقليد العامي فيهاذوحينئ2يف احلاكم خيطئ فله أجر.

واجلامع بينهما أن كل واحد منهما امتثل حكم الشرع حبسب .فكذلك املقلد،ال حمذور عليهإذا أخطأ فيها
ألن الواجب يف حقه ، .3باالجتهاد"وهذا ،هذا بالتقليد، طاقته وأهليته

تباع الذي أمره اهللا تعاىل به فقط.اال
فهوم التقليد عند دعاة التجديد.المطلب الثاني: م

وكل  األفراد معنيون .بإعادة القراءة والرتتيب ملا هو موروث؛ارتبط مفهوم التقليد عند أصحاب هذا التوجه
ولكن يف جمال املعامالت ،شريعة اإلسالم اليت من عند اهللا عنيت بتفاصيل العقيدة وشعائر العبادات"ألن، بذلك

ومجاعة أن من النصوص التفصيلية مع املبادئ العامة اليت يتعني على املسلمني أفراداً جداً مل يرد فيها إال القليل

وهذا هو مقتضى التكليف الذي مل يرتك به اإلنسان سدى وألزم باستعماله عقله وإال كان أضل من احليوان 
ء واجب التكليف يف صياغة أحكام املعامالت يتميز باخلصائص التالية:وأداالفاقد لنعمة العقل..

] واألمر 38[ سورة الشورى اآلية: "،وأمرهم شورى بينهم"اجلامعةنه مجاعي وهذا ما تلخصه اآليةأ-
بالتشاور مناقض لشرعنة التقليد وفرضه على اجلميع.

واالكتفاءب فهم نصوص الشريعة وتفسريها فال وجود جليل معفى من وجو ؛ ن مجيع األجيال خماطبة بهأ-
بالتقليد األعمى للجيل الذي سبقه.

652-3/65شرح خمتصر الروضة، جنم الدين الطويف، ج-17
. وقال: صحيح اإلسناد على شرط الشيخني.                     88/ ،4، واحلاكم 4/205أخرجه أمحد يف املسند -18
32-31االجتهاد تصوراً وممارسًة، د. أمحد اخلمليشي، الصفحة:-19



9 101438620153

،وبتفادي خمالفة أو مصادمة مبادئ الشريعة وقيمها،ن التكليف بتفسري النصوص التفصيلية الظنية الداللةأ-
ال أو تكليفا مبا وليس تكليف بتحقيق غاية ألن التكليف بتحقيق الغاية يعترب تكليفا باحمل،هو تكليف ببذل عناية

1."أمر ممتنع كما يقول األصوليونوهو،ال يطاق

المبحث الثالث
االجتهاد عند المعاصرين بين الدعوة إلى التمسك بالتقليد واالنتقاء، والدعوة إلى التحرر والتجديد.

تحضار للفاعلية ولية واسؤ للوعي باملساسرتداد،ومناقشته يف العصر احلاضراالجتهادإن جمرد التفكري يف 
حىت يستطيع متثل عملية اإلحياء والبعث احلضاري والتحصني ؛نيطت باملكلف يف هذا الوجودأُ والسببية اليت 

مواطن اخللل لوضع خطة ، الكتشافاليت أصبحت تفرض نفسها بقوة لتقومي الواقع وتصويب املسرية،الثقايف
وردود األفعال إىل االنفعالالقائم على االرجتايللتفكري من ا"و ذلك عرب التحول،حمكمة  للعودة إىل اجلادة

ويبصر األسباب والسنن اليت ،الذي يفقه النص  ويفهم الواقع ومعطيات العصر وحييط مبعرفتهاالسرتاتيجيالتفكري 
وحيدد مدى التكليف الشرعي املطلوب واملمكن يف كل ستطاعات، واالويتعرف بدقة على اإلمكانات ،صنعته
واالستفزازات،فالتحديات كثرية...واالستفزازغري خاضع لإلثارة ،واملآالتللتداعيات والعواقبمدركاً و ،ةمرحل

يف العصر احلاضر االجتهادفلذلك جند الدعوة إىل .2"واملدافعة بني احلق والباطل سنة ماضية،مستمرة ودائبة
:التايلستباقيااليطرح السؤال : اجتاهتتأرجح بني اجتاهني

ال مشروط ؟اجتهادمشروط أو اجتهاد-
واعتماد أصول جديدة للفقه ، واجتاه يرى أن العودة إىل قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم

الذي إن أراد مسايرة الركب احلضاري و جب عليه أأصبح من الواجبات امل،اإلسالمي
فكر اليت تعجز عن ختطي التمسك الوجداين لتحكيم العقيدة يف ويتجاوز معضلة ال، أن يستفيد من غريه

3وخيرج من سجن تصور ابن القيم والشاطيب.،وتنظيم العالقات الفردية واجلماعيةاالجتماعيالسلوك 

.واالنتقاءوالدعوة إلى التمسك بالتقليد المعاصرجتهادالمطلب األول: اال
بالدعوة اىل التقليد إما لفرط اإلعجاب ية يف العصر احلاضرمن املشتغلني بالعلوم اإلسالميتشبث عديد

فلذلك يقولون:؛أو لفرط الثقة  بفقهائنا  العظام، برتاثنا  الفقهي احلافل مبعاجلة القضايا

101تصوراً وممارسًة، د. أمحد اخلمليشي، ص:االجتهاد-20
.11عبد مقدمة كتاب االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي، د. -21
هللا عليه وسلم...فهو مبلغ من وجه، وشارع من وجه، ألن ما يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا: " املفيت قائم يف األمة مقام النيب صلى ا-22

ألحكام. يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من املنقول. فاألول يكون فيه مبلغاً  والثاين يكون فيه قائماً مقامه يف إنشاء ا
ره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع واجب إتباعه والعمل وإنشاء األحكام إمنا هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام حبسب نظ

.                                                                 4/244على وفق ما قاله". املوافقات، ج
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فقد اجتهدوا للواقع ،فما من مسألة إال وجدنا عند األقدمني مثلها،لسنا يف حاجة إىل اجتهاد جديد"
،وكل  الصيد يف جوف الفراء،بعد هؤالء األفذاذفلم نعد حمتاجني إىل أن ننشئ اجتهاداً ،عوافرتضوا ملا قد يتوق

بالقياس لنجد فيها ضالتنا واإلجابة عن مسألتنا بالنص أو،فما علينا إال أن نرجع إىل كتبهم وننقب يف أحشائها
لذا أسسوا ملا استفرغوا ، دم مصاحل األنامملا خي، قائما على توجيه األفهام"والناظر يف فقههم جيده1".أو التخريج

أن حيققوا ،يواست،واستطاعوا بفضل استذكارهم لعلمهم،دعائم العلم بالفقه،من أجله الوسع
، على وزان واقعهمفقههم يسريصارحىت، فكان علمهم بفقههم من علمهم بواقعهم،ويلبوا احلاجات،املناطات

،من قضايا يف دينهم ودنياهم،على كل ما يعرض للناسوحتققت بذلك اهليمنة
ميكن تعداد إن مل حتصل ال،2االجتهادية".عن حسن إدراكهم مقومات العملية 

واالحنراف، ريعة من العبث والتأويل أكرب األثر يف محاية الشفهذه الضوابط كان هلا؛ "القائل برأي يف الشرع جمتهداً 
وقد يكون من االجتهاد،واالدعاءحيث قطعت الطريق على التطاول 

فلذلك جند دعاة التقليد يواجهون كل 3".املفيد اليوم إعادة طرح هذه الشروط ومناقشتها على ضوء الواقع اجلديد
د وإعادة بناء املنظومة  الفكرية الشرعية بسؤال حتذيري:من أراد رفع شعار التجدي

؟"مشروط أو اجتهاد ال مشروط"اجتهاد
وإذا كان اجتهاد مطلق حمرر ،بالشروط اليت اشرتطها علماء السلف فال بأساالجتهادفإذا كان اإلقدام على 

وإمنا تاج إىل علم ومعرفة وخربة.حي، فيهجتهادفضال عن اال، ألن تفسري الدين"؛و شرط فال يعتربأمن كل قيد 
وهذه مسألة بقدر ما له من العلم واملعرفة واخلربة.، وأن يتمادى فيه قليال أو كثريا،حيق للشخص أن ميارس ذلك

ويف كل صناعة أو ،ويف كل فن ويف كل اختصاص، ولكن يف كل علم،ليس خبصوص الدين وحده، ال غبار عليها
حرفة.

العالج بغري علم ومن دون متكن يعد مشعوذا.فمن يتكلم يف الطب و -
ومن ميارس ذلك من غري أهلية ومن دون إجازة حياكم ويعاقب.-
.ظاملابالناس يكون متعديا و ومن خيطئ يف ذلك ويلحق الضرر-
ومن يتكلم يف السياسة بال علم يعد مهرجا وانتهازيا ودمياغوجيا.-
بال علم يعد خمرفا.ومن يتكلم يف التاريخ-
.وظاملاً من يتكلم عن الناس باخلرص والكذب يعد قاذفاً وحىت-

يقول فيه من شاء مباحاً جماالً ،وقواعدهبأصوله وفروعه،يكون الدين وحدهفهل يعقل ويقبل أن
بدعوى حرية الفكر وعدم احتكار احلقيقة؟      

101االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، الدكتور يوسف القرضاوي. الصفحة:-23
1مقدمة كتاب اخلصال، الدكتور عبداحلميد العلمي، الصفحة :-24
، عمر عبيد حسنة، ص.....                                                                  13كتاب األمة العدد -25
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ملتكلم فيه إىل مستوى حيتاج ا؛ جماال علمياً ،على األقل، فهال عد
حىت يسمع له أن يقبل منه أن يقول ويفسر ويؤول ، علمي معني وإىل شروط علمية متعارف عليها

وجيتهد؟
إىل اشرتاط جمال علمي آخرأيفيه أحوج فيه منواالجتهادوتأويله واحلق أن تفسري الدين

نما جند يف كثري من احلاالت بي. حتياطواالوإىل التأين والرتوي ،الشروط والتأكد من األهلية والصالحية
ويؤول ويوجهه ذات ، ويعمل فيه مقصه ومبضعه،اليوم من يتجرأ على الدين ويفرض عليه آراءه ونظرياته

وهو قد ال يكون له اختصاص ...رائداً ومبدعاً جمدداً وجمتهداً ،حراً ويعترب مفكراً ،اليمني وذات الشمال
بعض املعلومات املنتقاة والتقاطديه أكثر من اإلملام ببعض اهلوامش وال يكون ل،يف املوضوعأصالً 

1".واستظهار بعض املواقف واآلراء املبتورة

مل يسبق ألحد من العلماء يتطاولون ويناقشون أموراً ،ن البعض من الذين ال إملام هلم بالعلوم الشرعيةإحىت 
أو القياس فيها مثل أنصبة الورثة واحلدود لالجتهادية ال جمال 

مثل هذه اجلرأة هي اليت دفعت دعاة التقليد إىل التمسك بالشروط اليت اشرتطها علماء االجتهاد.وغريها بدعوى 
، لشرعياليت تعترب أعلى مرتبة يف التعاطي مع النص ااالجتهادلكي يقدم  على عملية ؛

قد وقع تعسريها وتعقيدها على " "صحيح أن"واليت تتطلب أعلى درجات اإلحاطة بأدوات تفسريه.
،تعجيزيةحىت كادت أن تصبح شروطاً ،مر العصور

وهي شروط ،هي أمر ضروري من حيث األصل واملبدأإسقاطها أو جتاوزها. فولكن هذا ال يسوغ أبداً ،والتيسري
مثينة من املصنفات القيمة يف بني أيدينا اآلن كنوزاً "خصوصا وأنه ؛ وميكن حتصيلها2."صحيحة ووجيهة يف مجلتها

وجوده كله جمموعا عند سلفنا الصاحل الذين كان التفسري وموسوعات السنة وشروح احلديث مما مل يكن ميسوراً 
و احلديثني. كذلك وضعت معاجم قيمة لغريب الكتاب أم إىل البالد النائية لطلب احلديث الواحد يرحل أحده

تارة باالختصاراألحكام مع تفسري وشرح وأخرى ألحاديث،وكتب مجعت آيات األحكام، ولغريب السنة
فنا نسخ متعددة من  حىت إنه ليستطيع أن جيلس أحدنا اآلن على مكتبه وأمامه من كل ما أسل،وبالتطويل أخرى

أكثر مما كان عليه احلال من قبل ملن مشله ميسور اآلن لتكامل عدته تكامالً فاالجتهادكل نوع منها. وباجلملة 
.3"هللا وحمضه للنفع العام

.باالنتقاء: الدعوة إلى التمسك 1
وال ميكن ترك املسلم املعاصر يف حرية من اجتهاد،وازل العصر حتتاج إىلتام بأن نإن دعاة التقليد على وعي 

وإمنا أي ،أو عدم جوازه يف عصرنااالجتهادقالوا: إن السؤال الذي جيب الرتكيز عليه ليس هو جواز فلذلك. أمره
ي اإلبداعي؟اإلنشائاالجتهادو أالرتجيحي االجتهاد االنتقائيالذي ننشده لعصرنا هل االجتهادنوع من 

18-17أمحد الريسوين الصفحة:االجتهاد: النص، الواقع، املصلحة، الدكتور -26
21االجتهاد، النص، الواقع، املصلحة، الدكتور أمحد الريسوين. الصفحة:-27
108علم أصول الفقه، األستاذ أمحد إبراهيم بك، الصفحة :-28
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أي الرجوع إىل تراثنا الفقهي والبحث فيه عن باالجتهاد االنتقائي،إن دعاة التقليد يرجحون التمسك 
ألن علماء السلف تناولوا مجيع القضايا وما علينا إال البحث والرتجيح بني ،األحكام للقضايا  اليت تتطلب الفتوى

لنختار يف النهاية ما نراه اجتهادية،تندت إليه من أدلة نصية أو نراجع ما اس"و، أقواهلم ونوازن بني بعضها البعض
وأرفق ،وهي كثرية. ومنها: أن يكون القول أليق بأهل زماننا، وفق معايري الرتجيح،أقوى حجة وأرجح دليالً 

ودرء املفاسد عنهم.، ومصاحل اخللق، وأوىل بتحقيق مقاصد الشرع،وأقرب إىل يسر الشريعة، بالناس
، ال جيهله دارس أن عندنا ثروة من اآلراء واألقوال املختلفة يف أكثر مسائل الفقهومما 

اإلمجاع عليه ثبت أن فيه خالفا.بل كثري مما ادعي، جدا بالنسبة للمختلف فيه
حىت ،ني الرأي وضدهوال يدع الناس يف حرية ب،يرجحهمن اآلراء املذكورة رأياً خيتارأنوالبد للفقيه املعاصر

فعلى من يكون أعين من قتل إنسانا حتت ضغط اإلكراه امللجئ.؛ وهذا واضح يف مثال قتل املكره
القصاص؟

القتل.باشرالذيألنه هو، (بفتح الراء)قيل: القصاص على من باشر القتل وهو املكره
ألن القاتل مبثابة آلة له.، من أكرههوقيل: القصاص على 

والثاين بإكراهه.،األول مبباشرته، وقيل: القصاص عليهما
1ألن جناية  كل واحد منهما مل تتكامل،قصاص على أي منهماوقيل: ال

في المذهب الواحد وبين المذاهب.واالنتقاء الترجيح الدعوة إلى :2
، دليل على مرونة شريعتنا، املذاهب األخرىوأاملذهب الواحد سواء داخل ،إن اخلالف يف الفقه اإلسالمي

كانوا ،رمحهم اهللا مجيعا،ورحابة صدرهم وتساحمهم وقبوهلم رأي املخالف.،ومستوى علمائنا،وثراء مصادرنا
صوصا ون،ثابتة وقواعد كليةأصوالً "فهي شريعة تضمنت؛ ليست كغريها من الشرائع، يعلمون أن شريعة اإلسالم

تضمنت كذلك من ،عامة  قادرة على الوفاء مبا ينظم سرية احلياة اإلنسانية ومصاحل العباد الدنيوية واألخروية
سواًء كانت ، ،السعة واملرونة واخلصائص

. فهذا الوعي جعلهم 2"غريها يف كل األعصار إىل أن تقوم الساعةاقتصاديةً أو سياسيةً أو فكريةً أو ثقافيةً أو
فصاحبا أيب حنيفة النعمان ( ،وما حتفل به مدونات املذاهب دليل قاطع على ذلك، يقبلون اخلالف ورأي اآلخر

هلم اجت،وتالميذ إمام دار اهلجرة يف كل بقاع العامل،خالفاه يف العديد من املسائل،يوسف وحممد )وأب
وكذلك الشأن بالنسبة للمذاهب ،إما مراعاةً  للظروف واألحوال، أو مراعاة للمصلحة، اليت خالفوا فيها مالكاً 

اختالف العصر والزمان ال اختالف احلجة والربهان.اعتبارعلىاألخرى.
رمبا  ذاهب األربعة.أن نرجح رأيا من داخل املاالنتقاءيف دائرة "و،يف رأي هؤالء، جيوزوعلى هذا األساس

ويف ظل ،ويف بيئة معينة،املفىت به يف عصر معنيألنبه.ورمبا كان غري املفىت،كان هو الرأي املفىت به يف املذهب

.                      116-115االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، الدكتور يوسف القرضاوي، الصفحة:-29
)     55، الصفحة:53االجتهاد ومسائل اخلالف، اجلاليل املريين، ( منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط العدد:-30
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فكم من و تغريت الظروف...أ،و تغريت البيئةأ،لإلفتاء به إذا تغري العصرقد يصبح غري صاحل،ظروف معينة
جعلت ،مث جدت وقائع وأحوال،وكم من قول كان مرجوحاً ،من أبرزه وشهرهجاء ، قول يف مذهب كان مهجوراً 

واألمثلة على ذلك كثرية داخل املذاهب ،وحىت أصبح هو املعتمد واملفىت بهبعض العلماء يرجحه ويقويه
1."األربعة

والدعوة إلى التجديد والتحرر.المعاصراالجتهاد المطلب الثاني: 
، والنزول إىل الساحة"االنتظارمتفقون على أن اخلروج من حالة، ر احلاضراإلسالم يف العصإن علماء

إىل اإلسالم احنيازهمأثبتوا ،تارخيياً ،ذلك أن املسلمني،من املبادئ إىل الربامج أصبح اليوم ضرورةواالنتقال
لكن يبقى األمر .اءوآمنوا بصالحيته لكل زمان ومكان على الرغم من كل ألوان القهر واإلغر ،ومبادئه العامة

واالجتماعية هو احملاوالت اجلريئة إلجياد الربامج واألوعية الشرعية حلركتهم السياسية ،الذي البد منه
االنسالخواألخذ بسنة التدرج يف طريق العودة إىل اإلسالم بعد رحلة ،االنتظارواخلروج من حالة ،...واالقتصادية

مما االقرتابوتسهيل ،وفعل املستطاع الذي ميكن من تذليل العقبات،ومراعاة الوسع،على مستوى املؤسسات
مرده إىل عقدة االجتهاد،ولعل الرتدد يف ممارسة ، وال يتحقق ذلك دون اجتهاد،...جلعله مستطاعاً ليس مستطاعاً 

ن أحلال البد بطبيعة ااالجتهادألنوالعطاء.االجتهاد اخلوف من اخلطأ اليت حالت بني املسلمني وبني استمرار 
يف وتكاد تكون املشكلة من بعض وجوهها، وتباين وجهات النظر يف القضية الواحدةاالختالفيفضي إىل 

وإمنا يتهم باإلمث ،،غياب أدب اإلسالم يف معاملة املخالفني يف الرأي
وإيثاراً ،ويؤثرون الصمت خوفا من التجريحاالجتهاد، لذلك يتخوف كثري من العلماء من ، والفسوق والعصيان

للسالمة.
يف اإلسالم من فوضى وختبط ومجود االختالفوغياب أدب االجتهادخيفى ما يرتتب على توقف وال

حىت 2"،،وضياع للجماهري املسلمة وتعطيل للشريعة
فأضعف متاسكها ؛املعاصرالجتهاد اأصبح دعاة 

إىل طريقة سليمة للتوفيق بني رغبتها االهتداءهو عدم ،الداخلي وثبطها عن التفكري اجلدي يف التخطيط ملستقبلها
بعد ذلك رغم ،ج الذي نشأ يف الغربذ مو وبني بناء الدولة وفق الن،

يالحق حاجات اإلنسان املتجددة النامجة عن تنامي معارفه ، وهو يف تطور مستمر،الشرق واجلنوب والشمال
فظهرباالجتهاد، تتحصل إال الاليت، جللب النفع وحتقيق املصاحل3،بنفسه وبتسخري العامل املادي الذي حوله

ة:يف الساحة الفكرياجتاهان
شرط.أوقيددونمطلقةميارسه كل فرد حبرية، معاصر مبين على املصلحةاجتهاداألول: دعاة 
ويرفع شعار: إن العلم هو العاصم من احلكم باجلهل.، يراعي املصلحة والنصمعاصراجتهادالثاين: دعاة 

117-116تور يوسف القرضاوي، الصفحة:االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، الدك-31
.، الدكتور عمر عبيد حسنة13كتاب األمة العدد:-32
3االجتهاد تصوراً، وممارسًة، الدكتور أمحد اخلمليشي، الصفحة:-33
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والورع هو العاصم من احلكم باهلوى.
هو العاصم من الغلو والتفريط.واالعتدال

المعاصر المطلق.االجتهاددعاة: 1
اليت وضعها االجتهادأن حتققه ال ميكن أن يقوم أصال إال باخرتاق عوائق املعاصر املطلقاالجتهاديرى دعاة 

اليت االستداللنه يسلك سبل أإذ "،جتاوزهامت الفقهاء و 
،أو تأويل ظاهره،مبا يف ذلك إمكانية قوله بتخصيص عام النص وتقييد مطلقه باملصلحة،يرتئيها بشكل مستقل

اجتهاداتهولقد وقع ذلك يف زمن اخلليفة الراشدي الثاين عمر بن اخلطاب الذي عرف بكثرة ، أو إيقافه عن العمل
حيل أن يتحقق كماهلا يف غياب ؛ بل األكثر من ذلك 1".املطلقة وإيقافه ظاهر النص

فإن ،وبعبارة أخرى؛ أن الفرضية األصولية تقوم على قابلية شرعنة كل مصلحةوذلك على اعتباراملطلق.االجتهاد 
ويكون بأدلة متعددة كالعقل ،وبالتايل فإن التخصيص نوع من أنواع التأويل، املصلحة تصبح من طرق الداللة

انتهى بوفاة النيب على الرغم من أن النسخفيرتتب عن ذلك نسخ النصع ومقصدهوالعرف واملصلحة وروح التشري
املطلق اليزال مستمرًا بأشكال أخرى يضطلع فيها التطور االجتهادإال أنه يف نظر دعاة ، صلى اهللا عليه وسلم

بنصيب.االجتماعي
فلو رفض ، رية وفرح وطواعية بالنصحالتزاماملسلم ملتزم "أما بالنسبة للتعامل مع النص فيقولون: مبا أن 

سلمنا حبرية املنضوين حتت مظلة السلف فإذا ماالنص لدخل يف تناقض مع مسلماته وقناعاته واعتقاده...
.2"فينبغي أن يسلموا هم أيضا حبرية خمالفيهم يف تعاملهم مع النص،واملنظومة الفكرية املوروثة عنهم

ي النص والمصلحة.الذي يراعالمعاصراالجتهاد دعاة:2
وأصبح من حق كل ، "أنه يرى أصحاب هذا التوجه

وأصبح كل منا يعزز حريته تلك ويكسب هلا اجلواز واملشروعية ،أن يتعامل مع النص بالطريقة اليت يراها،مسلم
ولو بعد فرتة من السري ،بهأن يصري لكل مسلم إسالمه اخلاصأليس يصبح وارداً ،باعرتافه لآلخرين حبرية مماثلة

على هذا النهج احلر؟
وإال فبأي حق وبأي موجب سنمنع املصري إىل هذا املآل؟

أليس هذا هو الطريق املختصر واملباشر لكي ندخل فيما مساه األستاذ الطاليب نفسه يف موضع آخر
؟"التالعب بالنص"

ولكن من ينكرها مجلة عليه أن يقدم ،لية السلفية ليست منزهة وليست معصومةصحيح أن املنظومة األصو 
ومن لديه ،مقنعا وبديال مكافئًا لتلك األجزاء املرفوضةأجزاًء منها عليه أن يقدم نقداً ومن ينكر،بديال كامال هلا

والتعريض املبهم ،لقرن الثالثبالتشنيع على منظومة ااالكتفاءأمااستدراكات

136االجتهاد بني النص والواقع، حممد مجال باروت، الصفحة:-34
73-72عيال اهللا، أفكار جديدة يف عالقة املسلم بنفسه وباآلخرين، الدكتور حممد الطاليب، الصفحة :-35
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فلن يقود إال إىل ، (العتيق) مع الدعوة إىل احلرية املطلقة يف الفهم والتأويلباإلمام الشافعي واملنهج األصويل
على غري محولته الداللية.جيوز محلهوال، الذي يتفق الكل على أنه مقدس1".التالعب بالنص"

وهو الذي ميثل حبق ، دل واملتوازن الذي جيمع بني النص ومقاصد الشريعةاملعتاالجتاههو االجتاهفهذا ،إذن
وكذلك جعلناكم "ووسطية أمته بني األمم ويعكس مفهوم الوسطية يف قوله تعاىل:، وسطية اإلسالم بني األديان

].142[ سورة البقرة اآلية:،أمة وسطاً)
يراعي الضوابط التالية:املعاصر القومي الذي نريده لعصرنا والذياالجتهادوحيقق 

الوسع.استفراغال اجتهاد بغري -
يف املسائل القطعية.لالجتهادال حمل -
ال جيوز أن جنعل الظنيات قطعيات.-
الوصل بني الفقه واحلديث.-
احلذر من الوقوع حتت ضغط الواقع.-
الرتحيب باجلديد النافع.-
أال نغفل روح العصر وحاجاته.-
اجلماعي يف القضايا اجلديدة.تهاداالجإىل االنتقال-
2نؤمث أو نكفر.-



خاتمة:
فلذلك ؛ وأخطر درجات التعاطي مع قضاياه،للخوض فيهأعلىيف أي علم مرتبةاالجتهاديعترب 

ه معرفة ومن مل يكن كذلك وجب علي. تتطلب من املقدم عليه أعلى درجات احليطة واإلحاطة والتمكن
حىت ال حيمل نفسه فوق طاقتها كما يفعل اليوم بعض الكتاب واملفكرين حيز حترك فكرهحدوده ومقدار

واالنتقاءمما دفع بدعاة التقليد ،والنظريات التجديدية يف جمال العلوم الشرعية،من ذوي القراءات اجلديدة
ألن فتح باب ، الاالجتهادوالدفاع عن شرعية شروط ،إىل سد الباب يف وجههم

إىل االجتهاد، باملفهوم الذي ينادي به دعاة التجديد أوجد رغبة جنونية ملمارسة التأويل وحرية االجتهاد
كما هو الشأن بالنسبة للدكتور حممد شحرور الذي أنكر وجود النسخ يف ،  بالنفسواالعتزازدرجة الغرور

25الصفحة:االجتهاد: النص، الواقع ، املصلحة، الدكتور أمحد الريسوين،-36
يرجع إىل كتب الدكتور يوسف القرضاوي  مثل كتاب االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، و كتاب فقه الزكاة، وكتاب فقه  األولويات -37

وغريه.                                                                          
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وهل ينطبق ما وصلت إليه مع إمجاع ،قال أحد من قبل بذلك أم الومل يعد يهمين هل "وقال:الشريعة
،ومثل هذا القول أفرز توجهاً متشدداً ومقدساً لرتاثنا الفقهي1".ومع إمجاع اجلمهور أم ال..، العلماء أم ال

تهاد إننا لسنا يف حاجة إىل اجاالجتهادورفع شعارًا سد به باب ، العظامبفقهائناومفتتنا
فلم نعد ،فقد اجتهدوا للواقع وافرتضوا ملا قد يتوقع،فما من مسألة إال وجدنا عند األقدمني مثلها، جديد

بعد هؤالء األفذاذ.اجتهاداحمتاجني إىل أن ننشئ 
لكن من املؤهل للقيام به يف العصر احلاضر؟االجتهاد، ألنه البد من ، لكن الواقع غري ذلك

أم املؤسسات ، هل الفقهاء الذين يرفض
اليت مل حتقق اهلدف من تأسيسها؟

لكنهم يصطدمون بالواقع باالجتهاد، كل أفراد األمة معنيون ؛ اختلفت اإلجابات
االجتهادإن وتيار آخر يقول:. ،بالبلدان اإلسالميةنسبة األميةرتفاع الاملر

جيب أن يقوم به محلة الشهادات العليا كل حسب درجته العلمية.
شددوا على التقليد يف مسائل العبادات املعتدلاالجتاهمن املعاصراالجتهاد لكن دعاة 

أما اجلديد من املسائل ، مصلحة اخللق وحكمة اخلالقوما يوجد فيه حكم صريح حيقق ،والعقيدة
مجاعياً.  االجتهادفيجب أن يكون فيها 



218دراسات إسال-38



9 101438620161

المصادر والمراجع

.القرآن الكرمي برواية ورش
أصول الفقه، ذ. أمحد إبراهيم بك، مطبعة األنصار القاهرة ( بدون تاريخ).-1
، د. حممد رياض، مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء. ط: األوىل أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي-2
ميالدية.1996
.ميالدية2010املعارف اجلديدةمطبعة، 1، ط اخلمليشيد.أمحد، وممارسةتصوراً االجتهاد -3
( بدون تاريخ).طبعة دار الفكر دمشق،ذ.مجال الدين باروت، بني النص والواقعاالجتهاد-4
( بدون تاريخ).الريسوين طبعة دار الفكر املعاصر بريوتأمحدالدكتور، املصلحة،الواقع، لنص:ااالجتهاد-5
.2طبعة دار القلم ط، د. يوسف القرضاوي، يف الشريعة اإلسالميةاالجتهاد-6
.3ط،الرسالةمؤسسةطبعة، الدكتورة نادية العمري، يف اإلسالماالجتهاد-7
ق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، دار املعرفة، بريوت لبنان، ( إرشاد الفحول إىل حتقيق احل-8

بدون تاريخ)
دار القرايف.مالدية، 1993، الطبعة األوىل، الرتايبد.حسن، جتديد الفكر اإلسالمي-9

الريسوين، التجديد األصويل، حنو صياغة  جتديدية لعلم أصول الفقه، إعداد مجاعي بإشراف الدكتور أمحد -10
ميالدية.2015، دار الكلمة للنشر والتوزيع 1ط

ميالدية.1990، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، رشيد رضا، حممد تفسري املنار-11
، حتقيق حممد بن سليمان األشقر، بريوت، مؤسسة الغزايلأبو حامداإلماممن علم األصول، املستصفى-12
ية.ميالد1997، 1الرسالة، ط
طبعة بوالق.، الفيومي، املصباح املنري-13
1987، 1الطويف، حتقيق عبداهللا الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط.جنم الدين،شرح خمتصر الروضة-14

ميالدية.
والشؤون اإلسالمية ( وقاف ألمنشورات وزارة ا، حتقيق د. عبد احلميد العلمي، ابن زرب، كتاب اخلصال-15

.)املغرب
13:العدد،ب األمةكتا-16

: دار سراس 1ط، الطاليبحممدد.، أفكار جديدة يف عالقة املسلم بنفسه واآلخرين، عيال اهللا-17
.1992للنشر

،( بدون تاريخ).بريوت،دارلسان العرب، ابن منظور، لسان العرب-18

م)1996.(53عدد:*جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، ال
.ميالدية)1988(4*جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فاس، العدد:
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مقدمة
وخامت النبيني وإمـام الـدعاة والصالة والسالم على سيدنا حممد ،املبعوث رمحة للعاملني،احلمد هللا رب العاملني،

..ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد
فإن الفكـر املقاصـدي أو االجتهـاد املقاصـدي هـو الفكـر الـذي يعتمـد مقاصـد الشـريعة ويتبناهـا ويراعيهـا عنـد 

الفكر الذي ينظر إىل كل نص ، وإىل كل فهم النصوص والتعامل معها، ويظهر ذلك يف الفتاوى واألحكام ، وهو
علــى أن لــه –شــريعة وعقيــدة –ن لــه حكمــة وغايــة ، وينظــر إىل الــدين اإلســالمي كلــه حكــم يف الشــريعة ، علــى أ

﴾ومـا أرسـلناك إال رمحـة للعـاملني﴿أال وهو جلب املصاحل ودرء املفاسد ، انطالقا من قوله تعـاىل : ،اأساسً امقصدً 
]. 108[ األنبياء 

علماء ، استهداء بنصوص القرآن والسنة وعمل والفكر املقاصدي له أصوله و قواعده ومساته اليت حددها له ال
الصحابة وسلف األمة .

، دي تنظـريا وتطبيقـاومن العلماء الذين هلم اهتمام كبري بإعمال مقاصد الشـرع ، ومراعـاة قواعـد الفكـر املقاصـ
، وتبـين لـقعرف بسعة علمه ، واجتهاده املطالعالمة شيخ اإلسالم موفق الدين ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا ،الذي 

منهج الوسطية والتيسري.
قبلـــة -كمـــا قـــال العلمـــاء-

يضـا أرواح األعمـال .فعمـل بـال مقاصـد عمـل بـال روح 
وفقه بال مقاصد فقه بال روح.

املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي ، فسوف نقوم مبطالعـة فقـه ابـن قدامـة مـن خـالل و 
مؤلفاته ،مث نقوم باستنتاج وترتيب ما خيص الفكر املقاصدي منها.

ه املقدمة يف متهيد وستة مباحث وخامتة على النحو التايل :وقد جاء هذا البحث بعد هذ
التمهيد : تعريف بابن قدامة ومنزلته العلمية.

الفكر المقاصدي وقواعده
الدين ابن قدامة المقدسيموفق عند

والدكتور سلمان الحكمي-الدكتور حماد محمد إبراهيم
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القواعد اخلاصة بتعليل األحكاماملبحث األول : 
قواعد اخلاصة باملصاحلوالثاين : ال
اعتبار مآالت األفعال القواعد اخلاصة بوالثالث : 

اصد األفعال وحقائقهامبقوالرابع : القواعد اخلاصة 
واخلامس : القواعد اخلاصة بالتيسري
والسادس :القواعد اخلاصة بالضرر
اخلامتة : وفيها أهم نتائج البحث.

ويف النهايــة نســأل اهللا العلــي العظــيم أن جيعلــه خالصــا لوجهــه الكــرمي ، وأن ينفــع بــه اإلســالم واملســلمني ، وأن 
ن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير.يغفر لنا ما فيه من زلل أو تقصري ، وأ



تمهيد
تعريف بابن قدامة ومنزلته العلمية

من هو ابن قدامة ؟ :
هـو أبــو حممــد عبــد اهللا بــن أمحـد بــن حممــد بــن قدامــة املقدسـي، مث الدمشــقي ، اإلمــام ، الفقيــه، الزاهــد، شــيخ 

لدين، وإمام من أئمـة املسـلمني يف العلـم والعمـل، ولـد جبماعيـل مـن أعمـال نـابلس سـنة اإلسالم ، علم من أعالم ا
.)1(هـ620هـ ، وتويف سنة 541

منزلته العلمية :
بعــد –مــا دخــل الشــام «قــال احلــافظ ابــن رجــب: بلغــين عــن اإلمــام أيب العبــاس ابــن تيميــة رمحــه اهللا أنــه قــال: 

. وللشـيخ ابــن قدامـة مصـنفات كثـرية يف الفقـه واألصـول ويف احلـديث واللغــة )2(أفقـه مـن الشـيخ املوفـَّق–األوزاعـي 
.)3(والزهد والرقائق، له يف الفقه: العمدة، واملقنع، والكايف، واملغين، وهي عمدة الفقه احلنبلي

حنابلـة ؛ إذ يعد هذا الكتـاب العظـيم ديوانًـا للفقـه اإلسـالمي،وليس كتابًـا لل» املغين«ومن أجلِّ مؤلفاته كتاب 
«فحسب. قال سلطان العلماء العزُّ بن عبد السالم: 

ونقل عنه أيًضا: » » املغين«احمللى البن حزم] وكتاب 
).4»(املغينمل تطب نفسي بالفتيا حىت صار عندي نسخة من«

.  2/133؛ ذيل طبقات احلنابلة 22/165) انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 1(
. 2/136) الذيل 2(
. 2/212؛ واملذهب احلنبلي 2/139) انظر : الذيل 3(
. 2/140) الذيل 4(
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نماذج من اجتهادات ابن قدامة التي خالف فيها المذهب :
طهارة البغل والحمار :- 1

، يف زمنه ، ويف عصـر الصـحابةوتركبعندي  طهارة البغل واحلمار ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يركبها ، 

ــــه رجــــس ، ، حي"رجــــس" ــــذي كــــان يف قــــدورهم ، فإن ــــه أراد حلمهــــا ال فــــإن ذبــــح مــــا ال حيــــل أكلــــه ال تمــــل أن
.)1"(يطهره

:إذا اجتمعت صالة الكسوف مع إحدى الصلوات المكتوبة ، بأيهما يبدأ؟-2

والصــحيح عنــدي أن الصــلوات الواجبــة الــيت تصــلى يف اجلماعــة مقدَّمــٌة علــى الكســوف بكــل حــال؛ ألن «فقــال: 

).2..» (للصالة الواجبة ، مع أن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة 
باحة القصر في كل سفر دون تحديد مسافة محددة:إ-3

) ميال، ومنهم من حـددها 48لقد خالف ابُن قدامَة هنا األئمة األربعة، فإن منهم من حدد مسافة القصر بـ(
)، وذهب هـو إىل أن املسـافر يقصـر يف كـل مـا مسـي سـفرًا، واسـتدل لرأيـه بـأن هـذا الـرأي يؤيـده 3مبسرية ثالثة أيَّام(

) . 4،وأنه ليس فيما ذكره األئمة من حتديد نص صريح، والتقدير بابه التوقيف(ن وسنة الرسول ظاهر القرآ
سقوط الزكاة بتلف المال: -4

والــذي عليــه املــذهب ، أن الزكــاة ال تســقط بتلــف املــال فــرط أو مل –رمحــه اهللا –املشــهور عــن اإلمــام أمحــد 
تلـف النصـاب، كالـدين ، وروي عنـه أيًضـا: أنـه إذا تلـف النصـاب 

قبل التمكن من األداء سقطت عنه الزكاة ، وإن تلف بعده ، مل تسقط.
إن شـاء اهللا –والصـحيح «وقد اختار ابن قدامة هذه الرأي خمالفا الرواية املشهورة وظاهر املذهب ،فقد قال: 

أن الزكـاة تســقط بتلـف املــال، إذا-تعـاىل

1/68) املغين (1
. 2/331) املغين 2(
السفر املبيح للفطر هو السفر املبيح للقصر، وهو مسرية ثالثة أيام ولياليها سري اإلبل ومشي ) : «2/358) قال يف حتفة الفقهاء (3(

».األقدام
. 109و 3/108) املغين 4(



9 101438620165

جيب أداؤها مع عدم املال وفقر من جتب عليه، ومعىن التفريط أن يتمكن من إخراجها فال خيرجها، وإن مل يتمكن 
.)1»(من إخراجها  فليس مبفرط

التغريب في حد الزنا :-5
لرجـل واملـرأة ، ويـرى اإلمـام مالـك أنـه واجـب يف حـق الرجـل فقـط ، يرى احلنابلة أن التغريب واجـب يف حـق ا

وقد ذكر ابن قدامة رأي اإلمـام مالـك وذكـر دليلـه ذكـر املؤيـد لـه، مث اختـار هـذا الـرأي وأيـده، قـال يف املغـين:" قـال 
التغريـب مبحـرم 
أو بغري حمرم ، وال جيوز التغريب بغري حمـرم ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : { ال حيـل المـرأة تـؤمن بـاهللا واليـوم 

وإن وألن تغريبها بغري حمرم إغراء هلا بالفجور، وتضييع هلا،إال مع ذي حمرم }.أن تسافر مسرية يوم وليلة،اآلخر،
تغريب من ليس بزان ، ونفي من ال ذنب له ، وإن كلفت أجرته ، ففي ذلك زيادة على غربت مبحرم ، أفضى إىل 

عقوبتهـا مبـا مل يـرد الشـرع بــه ، كمـا لـو زاد ذلـك علــى الرجـل ، واخلـرب اخلـاص يف التغريــب إمنـا هـو يف حـق الرجــل ، 
مـه خمالفـة مفهومـه ، فإنـه وكذلك فعل الصحابة رضي اهللا عنهم ، والعام جيوز ختصيصه ؛ ألنه يلزم مـن العمـل بعمو 

دل مبفهومه على أنـه لـيس علـى الـزاين أكثـر مـن العقوبـة املـذكورة فيـه ، وإجيـاب التغريـب علـى املـرأة يلـزم منـه الزيـادة 
علــى ذلــك ، وفــوات حكمتــه ؛ ألن احلــد وجــب زجــرا عــن الزنــا ، ويف تغريبهــا إغــراء بــه ، ومتكــني منــه ، مــع أنــه قــد 

وقــول مالــك "جللــد ، يف قــول األكثــرين ، فتخصيصــه هاهنــا أوىل" إىل أن  قــال :خيصــص يف حــق الثيــب بإســقاط ا
فيما يقع يل ، أصح األقوال وأعدهلا ، وعموم اخلرب خمصـوص خبـرب النهـي عـن سـفر املـرأة بغـري حمـرم ، والقيـاس علـى 
، وميكــن قلــب هــذا 

.)2القياس ، بأنه حد ، فال تزاد فيه املرأة على ما على الرجل ، كسائر احلدود"(



المبحث األول
تعليل األحكام القواعد الخاصة ب

مفهوم تعليل األحكام-1
.)3(التعليل لغًة: يراد به إظهار ِعلَّة الشيء، يقال: علَّل الشيَء إذا بني ِعلَّته وأثبته بالدليل

فــاملراد بتعليــل األحكــام هــو إظهــار وبيــان علــة احلكــم أو الباعــث عليــه ، أو املصــلحة املرتتبــة عليــه ، فتعليــل 
األحكام يعين تقصيد األحكام ، أي بيان املقصد من كل حكم ،مثل قولنا : العلة من السواك تطهري الفم ،والعلـة 

احلائض األذى . من مشروعيةالطالق رفع الضرر، والعلة من حترمي مجاع 

. 145و 4/144) املغين 1(
12/324) املغين (2
.  61) التعريفات، للجرجاين ص 3(
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قواعد تعليل أحكام الشريعة عند ابن قدامة:-2
القاعدة األولى : إذا أمكن تعليل الحكم تعين تعليله :

يــرى ابــن قدامــة أنــه مــىت أمكــن التعليــل كــان واجًبــا، ويــرى أن التمســك بالتعبــد يف حكــم ظهــرت علتــه تكلــف 
وتعسف . 

ة يف بعـض األمـاكن مثـل (املقـربة واحلمـام وأعطـان اإلبـل) تعبُّـٌد، فعند الرد على مـن يـرى أن النَّهـي عـن الصَّـال
قال : 
»

يســـترت بــــه كاجلـــدار ميكــــن أنصـــديد املـــوتى ودمــــاؤهم وحلـــومهم، ومعــــاطن اإلبـــل يُبــــال فيهـــا ، فــــإنَّ البعـــري البــــارك
. )1(»ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله، وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم.... ويبول

. )2(»ى التعبد المحضوالتعليل واجب مهما أمكن وقد أمكن هاهنا فال يصار إل«
ويقــول يف مــوطن االســتدالل علــى جــواز االســتنجاء بكــل مــا ينقــي وينظــف وعــدم االقتصــار علــى األحجــار: 

وألنه متى ورد النصُّ بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيـه المعنـى، والمعنـى هاهنـا إزالـة عـين «
ومتــى كــان فــي المخصــوص «ويقــول أيًضــا:. )3(»النجاســة، وهــذا يحصــل بغيــر األحجــار كحصــوله بهــا...

. )4(»بالذكر معنى يصلح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه، وال تعدية الحكم بدونه
القاعدة الثانية:  أحكام الشريعة معللة في الجملة برعاية المصالح:

هــا املصــلحة، يقــول اجلــدير بالــذكر أن ابــن قدامــة يصــرِّح بــأن أحكــام اهللا ال ختلــو مــن حكمــة وأن الغــرض من
؛ في أمة يدل على تعلق المصـلحة بـهوالمعنى أن شرع اهللا تعالى الحكم«

.)5(»فإنه حكيم ، ال تخلو حكمته عن مصلحة، و يدل على اعتبار الشرع له
)6(مصلحة "إذ قد علمنا أن الشارع ال يثبت حكًما إال ل" ويقول يف احلديث عن (املناسبة) : 

"هذا دليل عقلي ثان علـى جـواز القيـاس خالصـته: أن العقـل  ويقول يف مقام االستدالل على حجية القياس:
كمــا دل علــى العلــل يف األمــور العقليــة، فإنــه يــدل، أيًضــا علــى العلــل يف األمــور الشــرعية؛ ألن مناســبتها لألحكــام 

على رعاية مصـاحل العبـاد: مـن جلـب املنـافع ودرء املفاسـد، عقلية مصلحية، فمن املعلوم أن األحكام الشرعية تقوم 

.2/471) املغين 1(
. 9/84) املغين 2(
. 1/214) السابق 3(
. 9/571) السابق 4(
. 144/ 1) الروضة ، 5(

2/236)السابق (6



9 101438620167

"أن ).ويف مقام االستدالل على أن النهي يقتضـي الفسـاد يقـول:1
إمنـا ينهـى ألن الشـارع حكـيم ال ينهـى عـن املصـاحل،أو مبـا يالزمـه؛النهي عن الشـيء يـدل علـى تعلـق املفسـدة بـه،

)2ويف القضاء بالفساد إعدام هلا بأبلغ الطرق "(املفاسد،عن
القاعدة الثالثة : (ما يترتب على الحكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة يصلح أن يكون 

علة للحكم ).
ذكر ابن قدامة أن مسالك العلة ثالثة ، هي : النص و اإلمجاع و االستنباط . 

أن يكــون يف إثبــات احلكــم عقيبــه : املناســبة ، وقــال يف توضــيحها: "وذكــر أن االســتنباط ثالثــة أنــواع ، أوهلــا 
وال يعتــرب أن يكــون منشــأ للحكمــة، كالســفر مــع املشــقة، بــل مــىت كــان يف إثبــات احلكــم عقيــب الوصــف مصــلحة.

مصــلحة فيكــون مناســًبا، كاحلاجــة مــع البيــع، والشــكر مــع النعمــة، فيــدل ذلــك علــى التعليــل بــه، إذ قــد علمنــا أن 
فــإذا رأينـــا احلكــم مفضـــًيا إىل مصــلحة يف حمـــل، غلــب علـــى ظننــا أنـــه قصـــد ع ال يثبـــت حكًمــا إال ملصـــلحة.الشــار 

)3بإثبات احلكم حتصيل تلك املصلحة، فيعلل بالوصف املشتمل عليها.."(
)4وقال أيضا : " واملشقة سبب الرخصة "(

ومن خالل مراجعة تعليالت ابن قدامـة يتـنب لنـا أن غالـب تعليالتـه يـر 
مصلحة أو درء مفسدة ، ومن األمثلة الدالة على ذلك :

. )5(»ال جيوز النظر إىل األمة ألن العلة يف حترمي النظر اخلوف من الفتنة«قوله:  
حم احملــرم وألن العلــة يف حتــرمي اجلمــع بــني األختــني إيقــاع العــداوة بــني األقــارب وإفضــاؤه إىل قطيعــة الــر «وقولــه:

«...)6(

القاعدة الرابعة : (العلة من األحكام غير معقولة المعنى االختبار واالبتالء):
، ليختـرب طــاعتهم ، كمــا قــال يقـول يف روضــة النــاظر : " جيـوز أن يكلفهــم اإلميــان مبــا ال يطلعـون علــى تأويلــه 

َهــــا إِ ﴿:تعــــاىل ــــَت َعَليـْ ــــَة الَّــــِيت ُكْن َل ــــا اْلِقبـْ ــــهِ َوَمــــا َجَعْلَن ــــى َعِقبَـْي ــــُب َعَل َقِل ــــُع الرَُّســــوَل ِممَّــــْن يـَنـْ ﴾ [البقــــرة الَّ لِــــنَـْعَلَم َمــــْن يـَتَِّب
142[")7(.



2/144)روضة الناظر (1
1/658) السابق  (2

2/226روضة  الناظر (3)
1/512) روضة الناظر (4
. 9/501) املغين  5(
. 9/523) املرجع السابق 6(

1/217) روضة الناظر (7
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المبحث الثاني
المصالح القواعد الخاصة ب

أوًال: تعريف المصلحة:
عرف أهل اللغة املصلحَة بضدها، فقالوا: الصالح ضد الفساد، واملصـلحة واحـدة املصـاحل، واستصـلح نقـيض

.  )2(»املصلحة هي جلب نفع أو دفع ضر«وأما تعريفها االصطالحي فقد عرَّفها ابن قدامة فقال: )1(استفسد
: أقسام المصلحة عند ابن قدامة :ثانيا

من خالل كالم ابن قدامة يف املصاحل ميكن تقسيم املصلحة إىل ثالثة تقسيمات على النحو اآليت:
والثبات، تنقسم إلى نوعين: التقسيم األول: باعتبار التغير 

متغــرية: وهــي الــيت تتغــري حســب تغــري األزمــان والبيئــات واألشــخاص، كالتعــازير، واألمــر بــاملعروف والنهــي -1
عن املنكر ، وما شابه ذلك. 

ثابتــة: وهــي املصــاحل الكليــة العامــة الــيت ال تتغــري بتغــري البيئــات واألزمــان واألشــخاص، مثــل: حتــرمي الظلــم -2
)3والسرقة والزنا والربا.(والقتل

التقسيم الثاني: باعتبار مقدار الحاجة إليها، تنقسم إلى: 
.)4(حتسينية-3حاجية.-2ضرورية.-1

التقسيم الثالث: بحسب اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره ، تنقسم إلى: 
.معتربة: وهي ما ثبت اعتبار الشارع هلا بنص أو إمجاع، أو هي اليت ورد -1 خبصوصها دليل معنيَّ
ملغاة: وهي ما خالفت مقتضى دليل شرعي، نص أو إمجاع. -2
)5مرسلة: وهي اليت مل يشهد هلا نص خاص باالعتبار وال بالبطالن. (-3

خباصة عظيمة اخلطر، مثـل عقـود الـزواج ، وذلـك لكثـرة مـا يقـع مـن اجلحـود و مثل: إلزام الناس بتوثيق العقود، 
تب عليه من ظلم وضياع للحقوق.واإلنكار، وما يرت 

: قواعد المصلحةثالثا
القاعدة األولى: المصلحة دليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع :

) لسان العرب ، والقاموس احمليط. مادة صلح . 1(
. 3/204) شرح خمتصر الروضة 2(

) يفهم هذا التقسيم من خالل ما ذكره عندما تعرض لفعل عمر رضي اهللا عنه يف وقف سواد العراق وعدم تقسيمه كما قسم الرسول (3

دء اإلسالم وشدة احلاجة فكانت املصلحة فيه، وقد تعينت خيرب كان يف بووقف النيب«أرض خيرب حيث علل ذلك باملصلحة فقال: 
4/189املغين » املصلحة فيما بعد ذلك يف وقف األرض فكان ذلك هو الواجب

. 2/235) انظر : روضة الناظر4(
1/518) روضة الناظر 5(
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من خالل الفروع الفقهية البـن قدامـة يتبـني لنـا أنـه يـرى ان املصـلحة مصـدر مـن مصـادر التشـريع ،يقـول يف 
ه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لم ألنوالصحيح جـوازه ؛«االستدالل على جواز السُّْفَتجة:

.)1(»يرد بتحريم المصالح التي ال مضرة فيها، بل بمشروعيتها
)2(»الشارع ال ينهى عن المنافع وإنما ينهى عن المضار والمفاِسد«ويقول يف بيان جواز املزارعة: 

.)3(»لعقد فال ينبغي أن تؤثر في بطالنهوهذه الشروط فيها مصلحة ا«ويقول عن الشروط املقرتنة بالعقد:
من تطبيقات هذه القاعدة :

إذا أقرض لمنفعة دون أن يشترط:
: لو قال: أقرضين ألًفا، وادفع إيلَّ أرضك أزرعها بالثلث، كان خبيثًا، )4(قال ابن أيب موسى«قال ابن قدامة : 

ليه ، واملستقرض إمنا يقصد نفع نفسه، وإمنا حيصل واألوىل جواز ذلك ، إذا مل يكن مشروطًا ؛ ألن احلاجة داعية إ
5(انتفاع املقرض ضمًنا ، فأشبه الُسفتجة به ، وإيفاءه يف بلد آخر، وألنه مصلحة هلما مجيًعا

القاعدة الثانية : المقصد العام من جميع الشرائع تحقيق المصلحة:
علــى شــرع اهللا تعــاىل احلكــم  يف أمــة يــدلإن«يقـول ابــن قدامــة يف االســتدالل علــى العمــل بشــرع مـن قبلنــا:  

.)6(»تعلق املصلحة به، فإنه حكيم ال ختلو حكمته عن مصلحة ويدل على اعتبار الشرع له
القاعدة الثالثة : ما يكون الحاكم فيه مخيرا فإنه يجب عليه فعل األصلح:

أرض خيــرب يعلــل يف وقــف ســواد العــراق وعــدم تقســيمه كمــا قســم الرســول عنــدما تعــرض لفعــل عمــر 
خيــرب كــان يف بــدء اإلســالم وشــدة احلاجــة فكانــت املصــلحة فيــه، وقــد ووقــف النــيب «ذلــك باملصــلحة فيقــول: 

. )7(»تعينت املصلحة فيما بعد ذلك يف وقف األرض فكان ذلك هو الواجب
تيــار املفــوض إىل إذا ثبــت هــذا فــإن االخ«وعنــد االســتدالل لروايــة أن اإلمــام خمــري بــني قســمتها ووقفهــا، قــال:

. )8(..»اإلمام اختيار مصلحة، ال اختيار تشٍه، فيلزمه فعل ما يرى املصلحة فيه وال جيوز له العدول عنه 

األحوال واملصاحل.
والقواعد العامَّة وتقييدها بالمصلحة المعتبرة جائز:القاعدة الرابعة :تخصيص النصوص

آخر، فيستفيد أمن الطريق. وكرهها مالك والشافعي ، والسُّْفَتجة هي أن يُقِرض ماًال آلخر، ويشرتط عليه القضاء يف بلٍد 6/437) السابق 1(
) . 8/150؛ احلاوي 2/35(املعونة 

. 7/561) املغين 2(
. 6/323) املغين 3(
. 2431/212) هو أمحد بن عيسى بن حسان املصري، املعروف بالُتْسرتي، تويف سنة 4(
. 6/440)   املغين 5(
1/500)  روضة الناظر 6(
.4/189) املغين 7(
.4/190) السابق 8(
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النصــوص الكليــة القطعيــة ال ميكــن أن تتعــارض مــع مصــلحة معتــربة حبــال مــن األحــوال ؛ ألن هــذه النصــوص 
مبناها وأساسها على رعاية املصاحل يف املعاش ويف املعاد ، ولكن قد يقع تعارض بني نص جزئي ومصلحة معتربة ، 

فإن الذي تـدل عليـه قواعـد الشـريعة هـو عـدم إمهـال املصـلحة أو إلغائهـا ، بـل دفـع هـذا التعـارض فإذا حدث ذلك 
)1باجلمع أو الرتجيح ، وال بأس بتخصيص النص باملصلحة املعتربة (

وأما عن مضمون هذه القاعدة عند ابن قدامة فإنـه يسـتفاد مـن قولـه يف معـرض بيـان دليـل اإلمـام مالـك علـى 
ِه ، فَِإنـَُّه ى املرأة يف حد الزنا .". َواْلَعامُّ َجيُوُز َختِْصيُصُه ؛ ِألَنَُّه يـَْلَزُم ِمْن اْلَعَمـِل ِبُعُموِمـِه ُخمَاَلَفـُة َمْفُهوِمـأنه ال تغريب عل

ُب التـَّْغرِيِب َعَلى اْلَمْرأَِة يـَْلَزُم ِمْنـُه الزِّيَـاَدُة َدلَّ ِمبَْفُهوِمِه َعَلى أَنَُّه لَْيَس َعَلى الزَّاِين َأْكثـَُر ِمْن اْلُعُقوبَِة اْلَمْذُكورَِة ِفيِه ، َوِإَجيا
ِكــٌني ِمْنــُه ، َمــَع أَنَّــُه قَــْد َعلَـى َذلِــَك ، َوفـَــَواُت ِحْكَمِتــِه ؛ ِألَنَّ اْحلَــدَّ َوَجــَب َزْجــرًا َعــْن الزِّنَــا ، َوِيف تـَْغرِيِبَهــا إْغــرَاٌء بِــِه ، َومتَْ 

َوقـَـْوُل َمالِـٍك ِفيَمـا يـََقـُع ِإْسـَقاِط اْجلَْلـِد ، ِيف قـَـْوِل اْألَْكثَـرِيَن ، فـََتْخِصيُصـُه َهاُهنَـا أَْوَىل ...... ُخيَصَُّص ِيف َحقِّ الثـَّيِِّب بِ 
ِيل ، َأَصحُّ اْألَقْـَواِل َوأَْعَدُهلَا " ومل يعقب على ذلك فدل على قبوله.

ومن النماذج الدالة على ذلك ما يلي :
من تطبيقات هذه القاعدة :

رجوع األب فيما وهب لولده:
لـيس ألحــد أن يعطـي عطيــة «أنـه قــال: عـن النــيب -رضــي اهللا عـنهم أمجعــني–عـن ابــن عمـر وابــن عبـاس 

مــا وهــب فهــذا احلــديث يــدل علــى أن لــألب أن يرجــع في. )2(»فريجــع فيهــا إال الوالــد فيمــا يعطــي ولــده
هـذا ، وقـد اشـرتط ابـن قدامـة جلـواز رجـوع األب .)3(ولده، وهذا مذهب اجلمهور خالًفا ألصحاب الرأي

» :يقـول ابـن قدامـة: )4(»ال ضـرر وال ضـرار .»
الولــد، فــإن تعلقــت رغبــة لغــريه، مثــل أن يهــب ولــده شــيًئا فريغــب النــاس يف معاملتــه ، وأدانــوه ديونًــا ، أو رغبــوا يف 

أوالمها: ليس له الرجوع. قال أمحد مناكحته ، فزوجوه إن كان ذكرًا، أو تزوجت األنثى لذلك ، فعن أمحد روايتان:
فلـيس لـه أن واية أيب احلارث ، يف الرجل يهب البنه ماًال: فله الرجـوع، إال أن يكـون غـرَّ بـه قـوم، فـإن غـرَّ بـه،يف ر 

ال ضرر وال «وهذا مذهب مالك؛ ألنه تعلق به حق غري االبن، ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال يرجع فيها.
والثانيـة: وال جيـوز التحيـل علـى ذلـك.الضـرر باملسـلمني،ويف الرجوع ضر، وألن يف هذا حتيًُّال علـى إحلـاق ،»ضرار

)5(..»له الرجوع لعموم اخلرب 

70) لالطالع على حكم ختصيص النصوص العامة باملصلحة ، انظر : مراعاة مقاصد الشريعة يف املذهب احلنبلي ص (1
ع يف اهلبة) باب ما جاء يف كراهية الرجو - باب الرجوع يف اهلبة) ؛ والرتمذي وحسَّنه (كتاب اهلبة- رواه أبو داود (كتاب البيوع)   2(
.  359؛ ورمحة األمة ص 125؛ وانظر : خمتصر القدوري 8/261)  املغين 3(
، برقم 1/313باب القضاء يف املرفق ) من حديث حيىي املازين مرسًال، وأخرجه أمحد يف مسنده -)  أخرجه مالك (كتاب األقضية4(
، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه 2/58رُّ جاره) ؛ واحلاكم باب من بىن يف حقه ما يضُ –) ، وابن ماجه (كتاب األحكام 2867(

) .250الذهيبُّ ، وصحَّحه األلباين يف الصحيحة برقم (
.  8/266)  املغين 5(
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القاعدة الخامسة: (الشارع ال ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد): 
نص ابن قدامة على هذه القاعدة نصا صرحيا ، ففي مقام االستدالل على أن النهي يقتضي الفساد يقول: 

شيء يدل على تعلق املفسدة به، أو مبـا يالزمـه؛ ألن الشـارع حكـيم ال ينهـى عـن املصـاحل، إمنـا " النهي عن ال
)1ينهى عن املفاسد، ويف القضاء بالفساد إعدام هلا بأبلغ الطرق "(

. )2(»الشارع ال ينهى عن املنافع وإمنا ينهى عن املضار واملفاِسد«ويقول يف بيان جواز املزارعة: 
دالل على جواز السُّْفَتجة:ويقول يف االست

والصــحيح جــوازه ؛ ألنــه مصــلحة هلمــا مــن غــري ضــرر بواحــد منهمــا، والشــرع مل يــرد بتحــرمي املصــاحل الــيت ال «
. )3(»مضرة فيها، بل مبشروعيتها

القاعدة السادسة:(األحكام تتغير بتغير المصالح واألحوال):
تعـرض لفعـل واألحوال ، وممـا يـدل علـى ذلـك أنـه عنـدمايعمل ابن قدامة بقاعدة تغري األحكام بتغري املصاحل

أرض خيــرب، يعلــل ذلــك بتغــري املصــلحة ،يف وقــف ســواد العــراق وعــدم تقســيمه كمــا قســم الرســول عمــر 
خيرب كان يف بدء اإلسالم وشدة احلاجة فكانت املصلحة فيه، وقد تعينت املصلحة فيما ووقف النيب «فيقول: 

)4(»رض فكان ذلك هو الواجببعد ذلك يف وقف األ

القاعدة السابعة : (يجب اختيار أعلى المصالح وتفويت أدناها عند التعارض ):
مـــن قواعـــد الفكـــر املقاصـــدي عنـــد ابـــن قدامـــة ضـــرورة املوازنـــة بـــني املصـــاحل عنـــد التعـــارض واختيـــار املصـــلحة 

وإن تومهــت هاهنــا منفعــة تفــوت "األعلــى، يقــول يف موضــع االســتدالل لصــحة إخــراج أحــد النقــدين عــن اآلخــر :
بـذلك ، فهـي يسـرية مغمـورة فيمـا حيصـل مـن النفـع الظـاهر ، وينـدفع مـن الضـرر واملشـقة مـن اجلـانبني ، فـال يعتــرب، 

.)5واهللا أعلم"(
ويقــول يف االســتدالل علــى أن النكــاح يف حــق مــن لــه شــهوة يــأمن معهــا الوقــوع يف حمــذور أفضــل مــن التفــرغ 

ث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إىل الوجوب، والتخلـي منـه إىل التحـرمي... وألن وهذا ح«للعبادة : 

ا علـــى نفـــل العبـــادة، فمجموعهـــا وغـــري ذلـــك مـــن املصـــاحل الـــراجح أحـــدهوتكثـــري األمـــة، وحتقيـــق مباهـــاة النـــيب 
. )6(»أوىل



1/658) روضة الناظر(1
. 7/561) املغين 2(
لٍد آخر، فيستفيد أمن الطريق.  ، والسُّْفَتجة هي أن يُقِرض ماًال آلخر، ويشرتط عليه القضاء يف ب6/437) السابق 3(
.4/189) املغين 4(
2و 4/218)املغين5(
.343، 9/342) املغين 6(



729 1081436201

المبحث الثالث
اعتبار مآالت األفعال وقواعده

أوال :المراد باعتبار مآالت األفعال :
اعتبار املآل معناه النظر إىل اآلثار والنتائج والعواقب اليت ينتهي إليها الفعل وتقديرها واحلكـم علـى الفعـل بنـاء 

لشرع.عليها مبا يوافق مقاصد ا
فالفعـل قــد يكــون مشــروًعا يف ظــاهره، ولكنـه قــد يرتتــب عليــه مفســدة أو أمـر غــري مشــروع، كمــا أن الفعــل قــد 
يكون مشروعا جللب مصلحة أو درء مفسدة، ولكنه قد يكون له مآل خالف ما شرع له كدفع مصلحة أو جلب 

مفسدة.
نكــر، ولكنـه قــد يرتتــب عليـه مفســدة أكــرب مــن مثـل تغيــري املنكــر باليـد أو باللســان، فإنــه مشـروع إلزالــة هــذا امل

مفسدة ذلك املنكر، فيكون النظر يف هذا املآل دافًعا إىل عدم إطالق القول باملشروعية.

مفســدة أكــرب مــن املفســدة املنهــي عــن الفعــل مــن أجلهــا، مثــل بيــع إطــالق القــول بــالنهي عنــه وعــدم مشــروعيته إىل 
الغرر، فإنه منهي عنه ملا قد يلحق البائع أو املشرتي من غنب أو ظلم، ولكن تعميم النهي عنه يف كل البيوع يـؤدي 

اللــوز،إىل ضــرر أكــرب، وهــو االمتنــاع عــن كثــري مــن املبيعــات الــيت يشــق االحــرتاز فيهــا عــن الغــرر، مثــل بيــع اجلــوز و 
واخلضر والفواكه اليت تثمر يف باطن األرض.

وعليــه كــذلك أال فــيحكم مبشــروعية الفعــل يف مجيــع احلــاالت، وحتــت كــل الظــروف،بــالنظر يف ظــاهر الفعــل فقــط،
ر النهـي فقط،فـيحكم بعـدم مشـروعية الفعـل يف مجيـع احلـاالت. وأال يصـدر احلكـم مبقتضـى األصـل يقف عند ظـاه

دون اعتبار النتائج واآلثار املرتتبة على احلكم .
قواعد اعتبار المآالت عند ابن قدامة::ثانيا

مآالت األفعال معتبرة :القاعدة األولى :
ي مبدأ اعتبار املآالت ، وحيكم على األمور مبا يناسب عواقبهـا عند االطالع على فقه ابن قدامة جند أنه يراع

، وال يكتفــي بــالنظرة الظــاهرة  فقــط ، وقــد نــص ابــن قدامــة علــى  العمــل بأصــل اعتبــار املــآالت  نصــا صــرحيا فقــال 
ومـا يفضـي إلـى الضـرر فـي ثـاني الحـال ، يجـب المنـع منـه عند احلديث عن حكم البناء فوق الطريق العـام : "

) كمـا أنـه نـص يف 1"(ابتدائه ، كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يخشى وقوعه علـى مـن يمـر فيهـافي 

7/32) املغين (1
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فـال يشـرع أكثر من مناسبة علـى أن مـا يفضـي إىل الضـرر يكـون غـري جـائزا شـرعا ، مـن ذلـك قولـه يف الشـفعة :" 
)1"(فيها ما يفضي إلى الضرر

من تطبيقات هذه القاعدة :
معة في جماعة ال يصليها ظهرا جماعة في المسجد :من فاتته الج-1

قال ابن قدامة : " يكره ملن فاتته اجلمعة أو مل يكن من أهلها أن يصـلي الظهـر يف مجاعـة؛ ألنـه يفضـي إىل 
. )2(أن ينسب إىل خمالفة اإلمام والرغبة عن الصالة معه

ظهور بعض أمارات الخير على ميت مشهور بالفسق:-2
مارات اخلري على ميت صـاحل، اسـتحب إظهارهـا، ليكثـر الـرتحم عليه،وحيصـل احلـث علـى مثـل إن ظهرت أ«

طريقته، والتشبه جبميل سريته، وإن كان مشهوراً ببدعة أو فسق ينبغي أن يكتم ما يري عليه من أمارات اخلري؛ لئال 
.)3(»إظهارها لتحذر طريقتهفيقتدي به يف بدعته، وإن ظهرت عليه أمارات الشر ال بأس بيغرت املغرت بذلك،

بيع العصير لمن يتخذه خمرا وبيع السالح في الفتنة:-3
ألنـه يفضـي بيع العصري ملن يعتقد أنه يتخذه مخرًا حمرٌَّم ، وكذلك ال حيل بيع السالح يف الفتنة والبيع باطـل؛«

)4(». صد به احلراموكذلك بيعه ألهل احلرب أو لقطاع الطريق، وهكذا يف كل بيع قإىل مفسدة كبرية،

البناء فوق الطريق العام :-4
، ســواء كــان ويف هلــواء الطريــق كلــه علــى حــائطني" وال جيــوز أن جيعــل عليهــا ( الطريــق ) ســاباطا ، وهــو املســت

فإنـه يظلــم الطريـق ، ويسـد الضـوء ، ورمبــا ..ذن اإلمــام يف ذلـك أو مل يـأذن.احلائطـان ملكـه أو مل يكونـا ، وسـواء أ
املارة ، أو سقط منه شيء ، وقد تعلو األرض مبرور الزمان ، فيصدم رءوس الناس ، ومينع مرور الدواب سقط على 

وما يفضي إىل الضرر يف ثـاين احلـال ، جيـب باألمحال ، ويقطع الطريق إال على املاشي ، وقد رأينا مثل هذا كثريا ،
)5ريق خيشى وقوعه على من مير فيها "(املنع منه يف ابتدائه ، كما لو أراد بناء حائط مائل إىل الط

القاعدة الثانية : التصرف المشروع في أصله إذا أدى إلى ارتكاب محـرم أو إسـقاط واجـب فهـو باطـل 
ومحرم:

واحليل كلها حمرمة... وهو أن يظهر عقدا مباحا يريـد بـه حمرمـا، خمادعـة وتوسـال إىل فعـل مـا « قال ابن قدامة:
. )6(»ته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، وحنو ذلكحرم اهللا، واستباحة حمظورا

7/484) السابق (1
.3/224) السابق2(
.3/372) املغين 3(
.319: 6/317) املغين 4(

7/32) السابق (5
6/116) املغين 6(
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ومن تطبيقات هذه القاعدة :
، وإبطـال كـل احليــل )3(،وعـدم جـواز التحيـل إلسـقاط الشـفعة)2(، وبطـالن بيـع العينـة)1(بطـالن نكـاح احمللـل

.)4(سقاط الزكاةاليت تؤدي إىل إسقاط الزكاة كهبة جزء من النصاب أو بيعه قبل احلول أو اختاذ احللي وسيلة إل
القاعدة الثالثة : للوسائل حكم المقاصد : 

إن كـان العبـد ممـن خيـاف عليـه املضـي « يقرر ابن قدامة أن الوسائل تأخـذ حكـم املقاصـد ، يقـول يف ذلـك : 
إىل دار احلرب والرجوع عن دين اإلسالم، أو خياف عليه الفساد وإن غلب على الظن إفضاؤه إىل هذا كان حمرًمـا؛ 

.)5(»ن التوسل إلى الحرام حرام...أل


المبحث الرابع
القواعد الخاصة بمقاصد األفعال وحقائقها

القاعدة األولى : (األمور بمقاصدها) :
"ومعــىن هــذه القاعــدة أن النيــة األصــل يف هــذه القاعــدة قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: "إمنــا األعمــال بالنيــات

حيـث الصـحة والــبطالن أو االعتبـار وعـدم االعتبــار، وقـد نـص ابــن قدامـة علــى واملقصـد مـن العمــل يـؤثران فيـه مــن
-

ط ، -مثـل أن يهـب الشـقص للمشـرتي ويهــب املشـرتي لـه الـثمن 

ون يف البـاطن علـى خالفـه ، مثـل أن يشـرتي شقصـا يسـاوي عشـرة دنـانري بـألف درهـم ، مث ؤ بالشفعة معه ، ويتواطـ
عنهــا مائــة درهــم ..،أو يهــب الشــقص للمشــرتي ، يقضــيه عنهــا عشــرة دنــانري ، أو يشــرتيه مبائــة دينــار ، ويقضــيه 

ويهب املشرتي له الـثمن.... ، وأشـباه هـذا .فهـذا كلـه إذا وقـع مـن غـري حتيـل سـقطت الشـفعة .وإن حتـيال بـه علـى 
إسقاط الشفعة ، مل تسقط " إىل أن قال: 

لـو أسـقطها " وألن الشفعة وضعت لـدفع الضـرر، فلـو سـقطت بالتحيـل ، للحـق الضـرر ، فلـم تسـقط ، كمـا 
املشرتي بالبيع والوقف .وفارق ما مل يقصد بـه التحيـل ، ألنـه ال خـداع فيـه ، وال قصـد بـه إبطـال حـق ، واألعمـال 

.)6بالنيات "(

6/260) املغين 1(
.6/260) املغين 2(
.7/485) السابق 3(
.4/222) السابق 4(
14/345) املغين 5(

6/260) انظر: املغين (6
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القاعدة الثانية : العبرة بالمقاصد والمعاني ال األلفاظ والمباني :
، من ذلك:

«يقـــول فيمـــا تصـــح بـــه املضـــاربة: -1
.)1(»موضوعان هلا، أو مبا يؤدي معناها؛ ألن املقصود املعىن، فجاز مبا دلَّ عليه، كلفظ التمليك يف البيع

ســاقاة، ومــا يــؤدي معناهــا مــن األلفــاظ ، حنــو وتصــح املســاقاة بلفــظ امل«يقــول فيمــا تصــح بــه املســاقاة: و -2
.)2(»عاملتك، وفاحلتك... ؛ ألن القصد املعىن ، فإن أتى به بأي لفظ دلَّ عليه ،صّح كالبيع

القاعدة الثالثة :المقاصد ثابتة والوسائل متغيرة:
ه وفقهــه ،مــع مــا املقاصــديهــذه القاعــدة مــن القواعــد املهمــة الــيت يرتكــز عليهــا الفكــر 

ينبغي من التمييز بني املقاصد والوسائل و وضع كل منهما يف موضعه، وإعطاء كل منهما منزلته ووظيفته .

يطلب أو يستخدم ال لذاته بل لتحصيل الغايات .
ألوامر الشـــرعية منهـــا مـــا يكـــون مصـــلحة يف ذاتـــه أو مشـــتمال علـــى مصـــلحة راجحـــة فتكـــون هـــذه األوامـــر فـــا

وحنو ذلك من العبادات....ا ، مثل األمر بالصالة والزكاة
ومنها ما ال يكون مصلحة يف نفسـه ولـيس مشـتمال علـى مصـلحة ، وإمنـا هـو وسـيلة إىل مصـلحة مقصـودة ، 

هذا الفعل املأمور به مطلوبا ألجل هذه املصلحة. مثل األمر بالسعي إىل املسجد لصالة اجلمعة. فيكون 
والنواهي الشرعية أيضا منها ما يكون هو نفسه مفسدة أو مشتمال علـى مفسـدة ، فيكـون هـذا الفعـل املنهـي 

والظلم ....وحنو ذلكعنه مقصودا لذاته أي مذموما ومطلوبا تركه لذاته ، مثل النهي عن الشرك والقتل
ومنهــا مــا ال يكــون مفســدة يف ذاتــه وال مشــتمال علــى مفســدة ، ولكنــه وســيل

وغري ذلك.... : النهي عن سب آهلة الكفار ، والنهي عن البيع بعد النداء يوم اجلمعةمثل
نايـــة باملقاصـــد أكثـــر منهـــا بالوســـائل " وهلـــذا وجـــب القـــول بأولويـــة املقاصـــد علـــى الوســـائل ، حبيـــث تكـــون الع

ويكون التساهل واملرونـة يف الوسـائل أكثـر ممـا ميكـن أن يكـون يف املقاصـد ، ويكـون التغيـري واالسـتبدال يف الوسـائل 
.) 3ال يف املقاصد ، فاملقاصد ثابتة والوسائل قابلة للتغيري والتكييف "(

من تطبيقات هذه القاعدة في فقه ابن قدامة :
كان ا

و أن املهــم هــو املقصــد أو اهلــدف الــدائم الــذي تســعى الوســائل إىل حتقيقــه، وال بــأس أن تتغــري الوســيلة إذا حتقــق 
ومما يؤكد ذلك من فقهه ما يأيت:املقصد.
اء والحجارة :االستنجاء بغير الم-1

.7/134) املغين 1(
. 7/538)  السابق 2(

83)قواعد الفكر املقاصدي ص(3
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يرى ابن قدامة أن املقصـد مـن االسـتنجاء أو االسـتجمار هـو إزالـة النجاسـة ، لـذلك يـرى جـواز االسـتنجاء و 
االستجمار بكل ما ينقي ولـو كـان غـري املـاء واحلجـارة اللـذان وردا يف السـنة ، حيـث يقـول يف االسـتدالل لـذلك:" 

ته إىل ما وجد فيه املعىن ، واملعىن هاهنا إزالة عني النجاسـة ، وألنه مىت ورد النص بشيء ملعىن معقول ، وجب تعدي
وهــذا حيصــل بغــري األحجــار،

منـه مشرتط يف االستجمار ، فأما الزجل كالزجاج والفحم الرخو وشـبههما ممـا ال ينقـي ، فـال جيـزئ ؛ ألنـه ال حيصـل
)1املقصود "(

االستياك بغير السواك:-2
يــرى ابــن قدامــة أن تطهــري الفــم هــو املقصــد املطلــوب ، وأن الســواك وســيلة لتحصــيل هــذا املقصــد ، لــذلك ال 

وإن استاك بأصبعه أو خرقة، فقد قيل ال يصيب السـنة «حمددة ،يقول يف ذلك : املطلوب وليس باستخدام وسيلة
؛ ألن الشرع مل يرد به، وال حيصل اإلنقاء به حصوله بالعود، والصحيح أنه يصيب بقدر ما حيصل من اإلنقاء، وال 

.)2(»يرتك القليل من السنة للعجز عن كثريها
لسنة واالمتثال ال يكون مبجرد التطبيق الظـاهري أو الشـكلي وهذا نظر مقاصدي عميق، فهو يرى أن إصابة ا

لألمر، وإمنا يكون بقدر ما يتحقق من املقصد، كما يؤكد أن املهم هو حتقيق املقصد ال تطبيق الوسيلة.
صحة البيع بدون إيجاب وقبول:-3

ازه احلنابلــة، واســتدل لعــدم اشــتماله علــى اإلجيــاب والقبــول، ولكــن أجــ)3(أبطــل بعــض الفقهــاء بيــع املعاطــاة 
وألن اإلجيــاب والقبــول إمنــا يــرادان للداللــة علــى الرتاضــي فــإذا وجــد مــا يــدل عليهمــا مــن «جلــوازه ابــن قدامــة فقــال: 

. فـابن قدامـة هنـا يـذكر أن اإلجيـاب والقبـول جمـرد )4(»املساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبـد فيـه
وأن املقصــد املطلـوب هـو الرتاضـي ، فيجـوز البيــع وسـيلة للداللـة علـى الرتاضـي

بكل ما دل عليه ، وهذا يعين أن املقاصد ثابتة والوسائل تقبل التغيري.



213/ 1) املغين 1(
.1/137) املغين 2(
.6/7املغين ) بيع املعاطاة: هو البيع الذي يتم بدون إجياب وال قبول. انظر3(
. 6/9) املغين 4(
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المبحث الخامس
القواعد الخاصة بالتيسير ورفع الحرج

القاعدة األولى: عدم التكليف بما ال يطاق :-1
)1كر ابن قدامة أن من شروط الفعل املكلف به : أن يكون ممكنا (ذ 

ويــرى أنــه لــيس علــى املزّكــي أن يعطــي مــن زكاتــه كــل األصــناف املســتحقني للزكــاة ، وإمنــا عليــه أال جيــاوزهم ، 
وهـذا هـو الالئـق حبكمـة الشـرع وحسـنه؛ إذ غـري جـائز أن يكلـف اهللا سـبحانه مـن وجبـت عليـه «.. يقول يف ذلك:

، أو صاع من البُـّر ، أو نصف مثقال ، أو مخسة دراهم، دفعها إىل مثانية عشر نفًسا، أو أحد و عشرين ، أو شاة 
أربعــة وعشــرين نفًســا، مــن مثانيــة أصــناف ، لكــل ثالثــة مــنهم مثنهــا. والغالــب تعــذُّر وجــودهم يف اإلقلــيم العظــيم.. 

َوَمـا َجَعـَل وإعطـاءهم، وهـو سـبحانه القائـل: فكيف يكلف اهللا سبحانه وتعاىل كل من وجبت عليـه زكـاة مجعهـم
يِن ِمْن َحرَجٍ َعلَ  ] ، 185[البقـرة: يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسـَر َوَال يُرِيـُد ِبُكـُم اْلُعْسـرَ : ] ، وقال78احلج:[ْيُكْم ِيف الدِّ

ن مـن قـال بوجـوب دفعهـا علـى هـذا الوجـه إمنـا ] . وأظـ286[البقـرة: َال ُيَكلِّـُف اللَّـُه نـَْفًسـا ِإالَّ ُوْسـَعَهاوقـال: 
. )2(»يقوله بلسانه وال يفعله ، وال يقدر على فعله..

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسير:

لجماعة والجمعة:الرخصة في ترك صالة ا-1
ـــاملرض  ـــه يعـــذر يف تركهـــا ب لقـــد توســـع ابـــن قدامـــة يف األعـــذار الـــيت تـــرخص يف تـــرك صـــالة اجلماعـــة، فـــذكر أن

واخلوف، وذكر أن اخلوف ثالثة أنواع: 

النعاس، واخلوف من تطويل اإلمام كثريًا.أو خياف غلبة

على النار خياف تلفها بذهابه .
اف الثالـث: اخلـوف علــى ولـده وأهلــه أن يضـيعوا، أو يكــون ولـده ضـائًعا فريجــو وجـوده يف تلــك احلـال، أو خيــ

فهذا كلـه عـذر يف تـرك اجلمعـة واجلماعـة.. «موت قريبه وال يشهده. قال ابن قدامة بعد ذكر هذه األعذار وغريها: 
ملا رخص يف ترك اجلماعة عند حضور العشاء واحلاجة إىل اخلالء ، كان تنبيًها على جـواز تركهـا، مبـا وألن النيب 

.)3(»ذكرناه كله؛ ألنه أعظم ضررًا
مام وإتمام الصالة منفرًدا للعذر:مفارقة اإل-2

1/174) انظر : روضة الناظر (1
. 334، 9/333) املغين 2(
. 3/380) السابق 3(
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وإن أحــرم مأموًمــا، مث نــوى مفارقــة اإلمــام ، وإمتامهــا منفــرًدا لعــذر، جــاز... واألعــذار الــيت «يقــول ابــن قدامــة: 
خيرج ألجلها مثل املشقة بتطويل اإلمام أو املرض أو خشية غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صالته، أو خوف فوات 

.)1(»رفقته...، أو فواتمال أو تلفه 
القاعدة الثالثة: ما ال يمكن التحرز منه  يعفى عنه:

القاعدة من نصوص الشرع حديث : " ِإيَّاُكْم َواْجلُُلوَس بِالطُُّرقَـاِت فـََقـاُلوا يَـا َرُسـوَل اللَّـِه َمـا لَنَـا ِمـْن يشهد هلذه
اْلَمْجِلَس فَـَأْعُطوا الطَّرِيـَق َحقَّـُه قَـاُلوا َوَمـا َحـقُّ الطَّرِيـِق يَـا َرُسـوَل اللَّـِه قَـاَل َجمَاِلِسَنا بُدٌّ نـََتَحدَُّث ِفيَها فـََقاَل ِإْذ أَبـَْيُتْم ِإالَّ 

)      2"(َغضُّ اْلَبَصِر وََكفُّ اْألََذى َوَردُّ السََّالِم َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعْن اْلُمْنَكر
ابن قدامة نصا صرحيا، ومن النماذج الدالة على ذلك ما يأيت :وهذه القاعدة من القواعد اليت نص عليها

ما يخالط الماء مما ال يمكن التحرز منه : -1
يقول ابن قدامة: "ما ال ميكن التحرز منه ، كالطحلـب واخلـز وسـائر مـا ينبـت يف املـاء ، وكـذلك ورق الشـجر 

السـيول مــن العيـدان والتـنب وحنــوه ، فتلقيـه يف املــاء ، الـذي يسـقط يف املــاء، أو حتملـه الـريح فتلقيــه فيـه ، ومــا جتذبـه 
وما هو يف قـرار املـاء كالكربيـت والقـار وغريمهـا ، إذا جـرى عليـه املـاء فتغـري بـه ، أو كـان يف األرض الـيت يقـف فيهـا 

املاء .
فهــذا كلــه يعفــى عنــه ؛ ألنــه يشــق التحــرز منــه ، فــإن أخــذ شــيء مــن ذلــك وألقــي يف املــاء وغــريه كــان حكمــه

)3حكم ما أمكن التحرز منه ، من الزعفران وحنوه ؛ ألن االحرتاز منه ممكن ."(
من النجاسات التي يشق التحرز منها:)4العفو عن اليسير(-2

يف املـذي أنـه قـال: يغسـل -أي اإلمـام أمحـد–وروي عنـه ...» ويعفى عن يسري دم احلـيض «قال يف املغين: 
ريًا... وألنــه خيــرج مــن الشــباب كثــريًا؛ فيشــق التحــرز منــه، فعفــي عــن يســريه  مــا أصــاب الثــوب منــه إال أن يكــون يســ

وروي عن أمحد أيًضا أنه يعفى عن ريق البغل واحلمار وعرقهما إذا كـان » كالدم. وكذلك املين إذا قلنا بنجاسته.. 
مـا يؤكـل حلمـه ، إن يسريًا ...ألنه يشق التحرز منه. قال أمحد: من يسلم من هذا ممن يركب احلمري ! وكذلك بول

. )5(»قلنا بنجاسته؛ ألنه يشق التحرز منه لكثرته
بول الخفاش ونحوه :-3

" وكـــذلك اخلفـــاش ؛ ألنـــه يشـــق التحـــرز منـــه ، فإنـــه يف املســـاجد يكثـــر ، فلـــو مل يعـــف عـــن يســـريه مل يقـــر يف 
املساجد .

. 3/75) السابق  1(
باب النهي عن اجللوس يف الطرقات)   -) رواه مسلم ( كتاب اللباس والزينة 2(
1/22) املغين(3
. 2/288، واملرجع يف ذلك إىل العادة والعرف. املغين ) حد اليسري ماال يفحش يف النظر أو القلب4(
. 486، 2/485) املغين 5(
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)1رته ."(وكذلك بول ما يؤكل حلمه ، إن قلنا بنجاسته ؛ ألنه يشق التحرز منه لكث
السوم ال يزول بالعلف اليسير : -4
وألن العلــف اليســري ال ميكــن التحــرز منــه فاعتبــاره يف مجيــع احلــول يســقط الزكــاة بالكليــة ، ســيما عنــد مــن "

)2يسوغ له الفرار"(
ابتالع الريق ال يفطر :-5
به غبــار الطريــق ، وغربلــة ومــا ال ميكــن التحــرز منــه، كــابتالع الريــق ال يفطــره ،ألن اتقــاء ذلــك يشــق ، فأشــ"

)3الدقيق ."(
الحاجة تنزل منزلة الضرورة)::(القاعدة الرابعة 

إذا أقرض لمنفعة دون أن يشترط:-1
خبيثًا، : لو قال: أقرضين ألًفا، وادفع إيلَّ أرضك أزرعها بالثلث، كان )4(قال ابن أيب موسى«قال ابن قدامة : 

واألوىل جواز ذلك ، إذا مل يكن مشروطًا ؛ ألن احلاجة داعية إليه ، واملستقرض إمنا يقصد نفع نفسه، وإمنا حيصل 
.)5(انتفاع املقرض ضمًنا ، فأشبه الُسفتجة به ، وإيفاءه يف بلد آخر، وألنه مصلحة هلما مجيًعا

القراءة من المصحف في صالة القيام:-2
) 6از القراءة من املصحف يف صالة القيام ،وكان مما استدل به احلاجة إىل مساع القرآن.(رجح ابن قدامة  جو 

األخذ من شجر المدينة وحشائشها: -4
جيـوز أن يؤخـذ مـن شـجر حـرم املدينـة مـا تـدعو احلاجـة إليـه للعلـف... وألن املدينـة يقـرب «يقول ابـن قدامـة: 

. )7(»اجة أفضى إىل الضررمنها شجر وزروع فلو منعنا من احتشاشها مع احل
أجر الحجام: -5

«قال يف املغـين: 
«)8(.

2/486)  السابق (1
4/13) السابق (2
4/354) السابق (3
. 2431/212) هو أمحد بن عيسى بن حسان املصري، املعروف بالُتْسرتي، تويف سنة 4(
. 6/440)   املغين 5(

) السابق(6
. 5/193) السابق 7(
119، 8/118) املغين 8(
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المبحث السادس
ضررالقواعد الخاصة بال

القاعدة األولى: (الواجب يسقط بالخوف على النفس أو العرض أو المال ) :

نفـا ).ويـدل عليهـا أيضـا مـا ذكرتـه آ1سقط عنـه ؛ ألن الغسـل والوضـوء وغريمهـا يسـقط إذا خـاف علـى نفسـه منـه"(
من أنه يرى جواز ترك صالة اجلماعة من أجل اخلوف على النفس أو العرض أو املال.

القاعدة الثانية : (ال ضرر وال ضرار): ومن نماذج العمل بهذه القاعدة :
جواز التيمم خوف الضرر:-1

لـربء ، أو خـاف يقول ابن قدامة : "وظاهر املـذهب : أنـه يبـاح لـه التـيمم إذا خـاف زيـادة املـرض ، أو تبـاطؤ ا
هــو الصـحيح ؛ لعمـوم قولــه شـيئا فاحشـا ، أو أملـا غــري حمتمـل .وهـذا مـذهب أيب حنيفــة، والقـول الثـاين للشـافعي .و 

ب شــيء مــن مالــه ، أو ضــررا يف وألنــه جيــوز لــه التــيمم إذا خــاف ذهــا﴾وإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفرتعــاىل : ﴿
)2ن جيوز هاهنا أوىل"(ة على مثن مثله كثرية ؛ فأل؛ من لص ، أو سبع ، أو مل جيد املاء إال بزيادنفسه

ال يجوز تملك المنافع العامة :-2
، قال يف املغين : " ومجلة ذلك ، أن املعادن الظاهرة وهي اليت يوصل إىل ما ف

، والكحـل ، والـربام ، واليـاقوت ، ومقـاطع 
الطــني ، وأشــباه ذلــك ، ال متلــك باإلحيــاء ، وال جيــوز إقطاعهــا ألحــد مــن النــاس ، وال احتجازهــا دون املســلمني ؛ 

)3ألن فيه ضررا باملسلمني ، وتضييقا عليهم "(
ترك الجماع بدون عذر يعد إيالء  :-3

ر كان مولًيا، وتضرب له مدة ويستدل ابن قدامة لذلك الرأي بوقوع يرى احلنابلة أن من ترك اجلماع بدون عذ
ألن حكــم اإليــالء شــرع لــدفع حاجــة املــرأة ، وإزالــة الضــرر عنهــا، وضــررها ال خيتلــف «الضــرر علــى املــرأة فيقــول : 

.  )4(»باإليالء وعدمه..
ل بهذه القاعدة :القاعدة الثالثة: (اختيار أخف الضررين إذا لم يمكن دفعهما):من نماذج العم

سفر المرأة وحدها  :-1

، وهو السفر وحدها ، يقول يف ذلك:والثاين : السفر وحدها. ويرى ابن قدامة أن عليها أن ختتار أخف الضررين 

1/115) املغين  (1
4/336) املغين (2
8/154) السابق (3
. 53/ 11) السابق4(
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ختلصــت مــن أيــدي الكفــار ، فــإن ســفرها ســفر ضــرورة ، ال يقــاس عليــه حالــة االختيــار ، ولــذلك "وأمــا األســرية إذا 
1(

المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك:-2
ولـد يتحـرك ال يشـق بطنهـا، وإمنـا إىل أن املرأة إذا ماتت ويف بطنها -وخاصة املتقدمني–ذهب أكثر احلنابلة 

.)2(تدخل القوابل أيديهن يف فرجها وخيرجن الولد إن علمت حياته حبركته، وإن خرج بعضه حًيا شق  للباقي
وحجـــتهم يف ذلـــك أن هـــذا الولـــد ال يعـــيش عـــادة، وال يتحقـــق أنـــه حييـــا، فـــال جيـــوز هتـــك حرمـــة متيقنـــة ألمـــر 

واعتربوا أن شق البطن مثلة واملثلة حرام.)3(»عظم احليكسر عظم امليت ككسر : «موهوم، وقد قال 
وحيتمــل أن يشـق بطــن األم، إن غلــب علــى «هـذا وقــد قــال ابــن قدامـة بعــد أن قــرر أن مــا سـبق هــو املــذهب: 

)4(»الظن أن اجلنني حييا

شق بطن الميت من أجل المال:-3
لــه أو لغــريه، فــإن كــان لــه مل يشــق بطنــه، ألنـــه وإن بلــع امليــت مــاًال، مل خيــل مــن أن يكــون «قــال يف املغــين: 

استهلكه يف حياته، وحيتمل أنه إن كان يسـريًا تـرك، وإن كثـرت قيمتـه، شـق بطنـه وأخـرج، ألن فيـه حفـظ املـال عـن 
الضــياع، ونفــع الورثــة الــذين تعلــق حقهــم مبالــه مبرضــه، وإن كــان املــال لغــريه، وابتلعــه بإذنــه، فهــو كمالــه، وإن بلعــه 

ه وجهان: أحدمها: ال يشق بطنه، ويغرم من تركته..والثاين: يشق إن كـان كثـريًا، ألن فيـه دفـع الضـرر عـن غصًبا ففي
.)5(»املالك برد ماله إليه، وعن امليت بإبراء ذمته، وعن الورثة حبفظ الرتكة هلم...

القاعدة الرابعة :( الضرر ال يزال بمثله ):
ا يف كثري من املسائل ، أذكر منها على سبيل املثال ما يأيت :نص ابن قدامة على هذه القاعدة نصا صرحي

ال يأخذ بالشفعة من ال يقدر على الثمن :-1
بــــدون دفــــع الــــثمن إضــــرارا وال يأخــــذ بالشــــفعة مــــن ال يقــــدر علــــى الــــثمن ؛ ألن يف أخــــذه"قــــال يف املغــــين :

)6، وال يزال الضرر بالضرر . " (باملشرتي
جدار المشترك إذا انهدم:إجبار الجار على بناء ال-2

اختار ابن قدامة عدم اإلجبار ، وأجاب عن استدالل من قال باإلجبار بأن ترك اإلجبار ضرر، فقال :

5/32) السابق (1
.3/497) املغين 2(
) سبق خترجيه . 3(
.3/497) املغين 4(
.2/146، وكشاف القناع 2/528، وانظر: اإلنصاف 499، 3/498) املغين 5(

7/483املغين ) (6
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".... وال نسلم أن يف تركه إضرارا ، فإن الضرر إمنا حصل 
لكـن فـي اإلجبـار إضـرار ، وال يـزال وهذا ال مينـع اإلنسـان منـه ، بـدليل حالـة االبتـداء ، وإن سـلمنا أنـه إضـرار ، 

ا ، وقد يكون املمتنع ال نفع له يف احلائط ، أو يكون الضرر عليه أكثر من النفـع ، أو يكـون معسـر الضرر بالضرر
.) 1ليس معه ما يبين به ، فيكلف الغرامة مع عجزه عنها"(

خاتمة
بعد هذه الدراسة حول فقه ابن قدامة ، فإن البحث قد توصل إىل النتائج اآلتية :

إن علم مقاصد الشريعة أهم العلوم الشرعية ،فمقاصد الشريعة قبلة المجتهدين من توجه إلى جهة -1
ح األعمــــال وجوهرهـــا ، وإن جـــل الفتـــاوى واآلراء الـــيت ختـــالف روح الشــــرع رو منهـــا أصـــاب الحـــق ، والمقاصـــد

ومقاصده ومساته سببها إغفال مقاصد الشريعة.
الفكــر المقاصــدي هــو الفكــر الــذي يعمــل بمقاصــد الشــريعة ويراعــي قواعــد المقاصــد وســماتها فــي -2

التنظير والتطبيق.
واعده وسماته بوضوح العالمـة شـيخ اإلسـالم من العلماء الذين يظهر في فقهم الفكر المقاصدي بق-3

ابــن قدامــة المقدســي رحمــه اهللا ،
والنظر.
إن أول قواعـد الفكـر المقاصـدي وأهـم ركـائزه قضــية تعليـل األحكـام ،واإليمـان بـأن جميـع نصــوص -4

معلَّلـــة مجلـــة بـــذكر اهللا وتعظيمـــه ،فأمـــا العبـــادات فهـــي بحكـــم ومعـــان وغايـــات نبيلـــةالشـــريعة وأحكامهـــا معللـــة 

تعــرف إال مــن جهتــه، واملعــّول فيهــا علــى النصــوص، وال تعــارض بــالرأي أو املصــلحة.وأما امل
برعاية املصاحل مجلة وتفصيًال ، وهذا هو األصل فيها.

ومن قواعد تعليل األحكام عند ابن قدامة ما يأتي :
إذا أمكن تعليل احلكم تعني تعليله.-أ

أحكام الشريعة معللة يف اجلملة برعاية املصاحل.-ب
ون علة للحكم .ما يرتتب على احلكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة يصلح أن يك-ج
العلة من األحكام غري املعقولة املعىن االختبار واالبتالء-د

للمصلحة منزلة عالية وأهمية بالغة في الشـريعة،وقد راعـى ذلـك ابـن قدامـة فـي فقهـه ، ومـن قواعـد -5
المصلحة عنده ما يأتي : 

املصلحة دليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع .-أ

7/45) املغين (1
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رائع حتقيق املصلحة.املقصد العام من مجيع الش-ب
ما يكون احلاكم فيه خمريا فإنه جيب عليه فعل األصلح.-ج
ختصيص النصوص والقواعد العامَّة وتقييدها باملصلحة املعتربة جائز.-د

ومــن أساســيات الفكــر المقاصــدي عنــد ابــن قدامــة أنــه كــان يــرى ضــرورة النظــر فــي مــآالت األفعــال -6
:ما يأتيحيل التي تخالف مقاصد الشرع الحنيف.ومن قواعد هذا األصل ومراعاتها وسد الذرائع وإبطال ال

مآالت األفعال معتربة.-أ
التصرف املشروع يف أصله إذا أدى إىل ارتكاب حمرم أو إسقاط واجب فهو باطل وحمرم.-ب
للوسائل حكم املقاصد.-ج
ومن قواعد مقاصد األفعال وحقائقها عند ابن قدامة ما يأتي :-7
ر مبقاصدها.األمو -أ

العربة باملقاصد واملعاين ال األلفاظ واملباين.-ب
املقاصد ثابتة والوسائل متغرية.-ج
ومن قواعد التيسير ورفع الحرج عند ابن قدامة ما يأتي : -8
عدم التكليف مبا ال يطاق.-أ

املشقة جتلب التيسري.-ب
ما ال ميكن التحرز منه يعفى عنه.-ج
رورة.احلاجة تنزل منزلة الض-د
ومن القواعد الخاصة بالضرر عند ابن قدامة ما يأتي :-9
الواجب يسقط باخلوف على النفس أو العرض أو املال.-أ

ال ضرر وال ضرار-ب
اختيار أخف الضررين إذا مل ميكن دفعهما.-ج
الضرر ال يزال مبثله.-د
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أهم المراجع والمصادر
ـــــدين األلبـــــإرواء الغليـــــل يف ختـــــريج أحاديـــــث منـــــار• ـــــب 1420اين (تالســـــبيل، حممـــــد ناصـــــر ال هــــــ) ، املكت

م . 1985، اإلسالمي
، هــ)751بكر، ابن قيم اجلوزيـة (تإعالم املوقعني عن رب العاملني، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب•

دار اجليل ، بريوت.
علــي بــن ســليمان بــن أمحــد اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف علــى مــذهب اإلمــام أمحــد، أبــو احلســن•

م، حتقيق حممد حسن الشافعي.1997، 1هـ) دار الكتب العلمية ، ط885املرداوي (ت 
هـ . 1421، 1التعريفات، أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاين ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط•
فـروع لعـالء الـدين املــرداوي هــ) ، وبذيلـه تصـحيح ال762الفـروع ، لإلمـام مشـس الـدين حممـد بـن مفلــح (ت •
م . 1997، 1هـ) ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط885(ت 

الفكــر املقاصــدي، قواعــده وفوائــده، د. أمحــد الريســوين، منشــورات جريــدة الــزمن، مطبعــة النجــاح اجلديــدة، •
م 1999الدار البيضاء ، 

ـ) ، املكتبـــة التجاريـــة الكـــربى، هـــ817القـــاموس احملـــيط، جمـــد الـــدين الفـــريوز آبـــادي حممـــد بـــن يعقـــوب (ت •
القاهرة.

*مراعاة مقاصد الشريعة يف املذهب احلنبلي ، محاد حممد إبراهيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كليـة دار 
م2011العلوم ،
م .1986املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري ، دار املعرفة، بريوت، •
م . 1313هـ) ، القاهرة، 241بد اهللا اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل (ت املسند، أبو ع•
2املعجم الكبري، اإلمام الطرباين، ط•
هــ) ، هجـر ، القـاهرة، 620املغين، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي (ت•

بن عبد احملسن الرتكي ، ود. عبد الفتاح حممد احللو.م ، حتقيق د. عبد اهللا1992، 2ط
، 4هـ) ، دار الكتاب العريب، ط494املنتقى شرح املوطأ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت •

م 1984
د.هـ)، دار الفكر، القاهرة،790طي، أبو إسحاق الشاطيب (تاملوافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنا•
هــــ) ، دار الكتـــب العلميـــة، 179بروايـــة اإلمـــام حيـــىي بـــن حيـــىي الليثـــي ، اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس (ت املوطـــأ•
بريوت.
•

م . 1983شليب، دار النهضة العربية، بريوت، 
هـــ) دار الكتــاب 620وفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي (تروضــة النــاظر وجنــة املنــاظر، م•

م . 2003العريب، بريوت، 
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م . 1985، 4سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي ، بريوت، ط•
هـ . 1417، 1هـ)، املعارف، الرياض، ط273سنن ابن ماجه: أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين (ت •
، 1هـــ) ، أوالد الشــيخ، القــاهرة، ط275ســنن أيب داود ، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاين (ت •

، حتقيق رضوان جامع رضوان.2002
هـ . 1417، 1هـ)، املعارف، الرياض، ط279سنن الرتمذي : حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت •
، 1هــ)،دار املعـارف، الريـاض، ط303عيب بن علي النسائي (ت سنن النسائي:أبو عبد الرمحن أمحد بن ش•

هـ 1417
، 4هـــ) ، الرســالة ، بــريوت، ط716شــرح خمتصــر الروضــة، جنــم الــدين ســليمان بــن عبــد القــوي الطــويف (ت •

م ، حتقيق د. عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي.2003
هــــ) ، دار 256ن املغـــرية البخـــاري (تصـــحيح البخـــاري ، أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــ•

م . 1992، 1الصفوة، القاهرة، ط
هــــ) ، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة ، 261صـــحيح مســـلم : مســـلم بـــن احلجـــاج أبـــو احلســـن القشـــريي، (ت •
القاهرة.
هـ) دار املعرفـة ، 660قواعد األحكام يف مصاحل األنام ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي (ت •

ريوت.ب
هــــ) ، دار الفكـــر ، 1051كشـــاف القنـــاع عـــن مـــنت اإلقنـــاع ، منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البـــاهويت (ت•

م . 1982بريوت، 
، 3هــ) دار صـادر، بـريوت، ط711لسان العرب، أبـو الفضـل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور (ت •

هـ 1414
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:قديمت
اليوم يف جمال البحث العلمـي املتخصـص يف جمـال االخـتالف الفقهـي بدراسـة لقد عين الباحثون والدارسون 

أســباب االخــتالف بــني فقهــاء اإلســالم عامــة وبــني علمــاء املــذاهب الفقهيــة األربعــة خاصــة، دون النظــر يف أســباب 
وهلم دائمـا مل خيتلفـوا أبـدا، وأن قـهءَ االختالف الفقهـي داخـل املـذهب الواحـد، وكـأن علمـاء املـذهب الواحـد وفقهـا

لناظر يف كتب املذهب املالكي مثال سيجد أن أكثـر مسـائل الفقـه فا، وهذا غري صحيح. ال خيتلف وال يتغريواحد

مـن مثـل الـراجح واملشـهور، وجمتهـد ؛ية مالكية خالفية بوفرة
وغريهــا كثــري. كمــا يعــد االخــتالف الفقهــي املبكــر بــني املالكيــة أحــد أهــم عوامــل نشــأة ... الرتجــيح وجمتهــد الفتــوى

غربيـة الـيت آل إليهـا املدارس الفقهية املالكية؛ كاملدرسة املدنية واملدرسة املصرية واملدرسة العراقية واملدرسة القريوانيـة امل

أخلصها على الشكل التايل:عامةوإرجاعها إىل أصول)1(وميكن إمجال أسباب اختالف املالكية
االختالف الراجع إىل إمام املذهب من مثل اختالف قوله وتغري اجتهاده.-
ءا بأصحاب مالك؛ كثرَة عدد، وتنوع اهتمامات، واخـتالَف ختصـص؛ االختالف الراجع إىل علماء املذهب بد-

منهم من غلب عليه الرأي والنظر كابن القاسم، ومنهم من غلب عليه احلديث واألثر كابن وهب.إذ 
االختالف الراجع إىل أمهات املذهب ومصنفاته وما ترتب عنه من اختالف يف روايتها واختالٍف يف درايتها.-
جممــل أصــول أسـباب االخــتالف داخــل املــذهب املـالكي، وكــل أصــل تتفــرع عنـه أســباب تــؤول إليــه هـذه باختصــار ف

األخــُري منهــا وهــو االخــتالف الراجــع إىل أمهــات املــذهب املــالكي ومصــنفاته هنــاعنــد النظــر والتأمــل. ويهمنــا 
ف املالكيــة بشــكل عــام الفقهيــة، وســأختار مــن هــذه املصــنفات املدونــة، حمــاوال حبــول اهللا جتليــة أثرهــا يف اخــتال

بيان منزلة هذا السفر العظيم واملصنف الكبـري مـن من والفقهي منه بشكل خاص، لكن قبل ذلك ال بأس أوال 
مصنفات املذهب املالكي.

يف اخلالف العايل وإن يف اخلالف النازل، وذلك كاألسباب الراجعة إىل النص الشرعي ثبوتا وداللة، وأيضا الراجعة إىل قواعد اللغة اخل.هذا باإلضافة إىل األسباب األخرى العامة بني مجيع املذاهب الفقهية، إنْ )1(

أثر المدونة في اختالف المالكية
أ.مراد النشاط

-
-
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المبحث األول
مكانة المدونة في المذهب المالكي

وهـذا مـا يفهـم مـن قـول ، )1(هتعد املدونة أجّل كتب املالكية بعد املوطأ، ومن علمـاء املـذهب مـن يقـدمها عليـ
. وممــن عــرف )3(هــي أصــل المــذهب وعمدتــه"مــا أُلّــف يف الفقــه مــن الــدواوين، وأشــرف"املدونــة :)2(احلطــاب

عنهم أيضا تقدمي املدونة القاضي عبد الوهاب البغدادي، وعمدته يف ذلك أن املدونة رواية ابن القاسم الـذي انفـرد 
.)4(يسريمبالك ومل خيلط به غريه إال يف شيء

مشـــريا إىل قيمـــة املدونـــة العلميـــة مقارنـــة مـــع غريهـــا مـــن كتـــب املالكيـــة وأمهـــات املـــذهب )5(ويقـــول ســـحنون
"إمنــا املدونــة مــن العلــم مبنزلــة أم القــرآن مــن القــرآن؛ جتــزي يف الصــالة عــن غريهــا، وال جيــزي غريهــا عنهــا"، األخــرى:

"أفرغ الرجـال فيهـا عقـوهلم، وشـرحوها وبينوهـا فمـا اعتكـف فيقول:يف النقل نفسهويوضح سبب هذا التقدمي وأثره
أحد على املدونة ودراستها إال عـرف ذلـك يف ورعـه، وزهـده، ومـا عـداها إىل غريهـا إال عـرف ذلـك فيـه، ولـو عـاش 

.)7(أمداً ما رأيتموين أبداً")6(عبد الرمحان
علـى غريهـا مـن الـدواوين بعـد موطـأ مالـكأن املدونـة:" أصـل علـم املـالكيني، وهـي مقدَّمـة شـدكما يؤكد ابـن ر 

، وال بعـد املوطـأ ديـوان يف الفقـه أفيـد رمحـه اهللا. ويروى أنه ما بعـد كتـاب اهللا كتـاٌب أصـّح مـن موطـأ مالـكرمحه اهللا

ولبسط املقال فيها مقام آخر،لرتجيح بني املوطأ واملدونة، وأيهما يقدم على اآلخر، فهذه مسألة خالفية،) ليس الغرض هنا التفضيل وا1(

ه مبكة، الفقيه 902ولد يوم الثامن عشر من رمضان سنة بن عبد الرمحن الرعيين، املشهور باحلطاب، حممد بن حممدأبو عبد اهللاهو)2(
وعقليها، أحد العالمة احلافظ النظار، أحد العلماء الكبار احملققني األخيار، الشيخ الصاحل الورع، املؤلف احملقق املطلع املتبحر يف العلوم نقليها

على سعة حفظه وجودة نظره، من أجّلها شرحه على خمتصر خليل املوسوم مبواهب اجلليل، وحترير الكالم يف أفاضل األمة، له تآليف تدل 
"الفكر السامي") و390-1/389("شجرة النور الزكية"ه انظر: 954مسائل االلتزام مل يسبق إىل مثله، تويف يف ربيع الثاين سنة 

)2/319.(
).1/34("مواهب اجلليل")3(
).3/246لعياض ("ترتيب املدارك":انظر) 4(
هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي، يكىن أبو سعيد، وسحنون لقبه، أخذ العلم عن كبار أصحاب مالك كعلي بن زياد وابن )5(

ال عنه ابن القاسم:" ما قدم القاسم وابن وهب وأشهب وغريهم، اجتمع فيه الفقه البارع والورع الصادق والصرامة يف احلق والزهادة يف الدنيا، ق
).40-2/30("الديباج املذهب")118-2/117("الفكر السامي") 4/45("ترتيب املدارك"إلينا من إفريقية مثل سحنون". انظر: 

ة الفقيه، أثبت الناس يف الشيخ الصاحل احلافظ احلجأشهر أصحاب اإلمام مالك،عبد الرمحن بن القاسم العتقي، أبو عبد اهللا، هو يعين ابن القاسم، و)6(
"هو من كبار املصريني قال فيه الدارقطين:مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به، مل يرو واحد عن مالك املوطأ أثبت منه،

امي" ) وما بعدها، "الفكر الس3/244هـ. انظر: "ترتيب املدارك" (191ه، ومات يف صفر سنة 128أو 133وفقهائهم". مولده سنة 
).1/88) وما بعدها، "شجرة النور الزكية" (1/516(
).3/300عياض (لقاضي انظر: "ترتيب املدارك" ل)7(
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من املدونـة. واملدونـة هـي عنـد أهـل الفقـه ككتـاب سـيبويه عنـد أهـل النحـو، وككتـاب إقليـدس عنـد أهـل احلسـاب، 
.)1(موضع أم القرآن من الصالة، جتزئ من غريها وال جيزئ غريها منها"وموضعها من الفقه

القـول فيهـا فكيـف إذا كـان!عّدوه منهجـا خطـأ ومسـلكا مـردودا خمالفـا للصـواب، وإن كـان املنقـول موافقـا ملـا فيهـا
بتـونس ذات مـرة جملـس ابـن عبـد ) 2(اتفـق أن حضـر األخـوان الصفاقسـيانمن ذلك أنه قد!خالف ما يف غريها؟

، اجلــدقاضــي اجلماعــة، فســأهلما عــن مســألة، فأجابــا عنهــا بنقــل ذكــراه عــن البيــان والتحصــيل البــن رشــد)3(الرفيــع
وتكلمــا عليهــا بكــالم استحســنه احلاضــرون، فلمــا خرجــا مــن ا

اعتمـــدا فـــي النقـــل علـــى غيـــر !لــيس بفقيهـــني
. وقـد علـل ابـن عبـد الرفيـع موقفـه هـذا المدونة في فرع مذكور فيها، ومرتكب هذا ال يعـد عنـد المالكيـة فقيهـا

قدميـه للمدونـة بقولـه:" ألن املدونـة أجـل كتـب املـذهب مـن إمـالء ابـن القاسـم أجـل تالمـذة وحكمه عليهمـا وبـني ت
.)4(مالك"

املدونـة الصـدارة يف الفقـه املـالكي بعـد املوطـأ، ؤتبـو ابسـبأحد أوهذا اجلواب من اإلمام ابن عبد الرفيع حيدد
يف نفوس املالكية، وهي أةاخلاصكانةاملههلا هذتصار اذاويبني ِلم

الوحيد؛ لالسبب ليس مالك وأثبتهم. غري أن هذا 
القاسم، وإمنا كذلك بفضل تداخل جمهودات أئمة آخرين كبار وتكامل أدوراهم يف إخراجها، وإن كان ابن القاسم 

ينهم مجيعا. ولقد متخض هذا التداخل وحتقق من خالل مرور املدونة يف تصنيفها بثالث مراحـل هو حلقة الوصل ب
بتنزيــل آراء مالــك علــى مســائل الــذي أقنــع عبــد الرمحــان بــَن القاســم)6(؛ األوىل: مــع أســد بــن الفــرات)5(رئيســة

).45-1/44(بن رشد اجلد، ال"املقدمات املمهدات" )1(
ذهب" البن فرحون إبراهيم بن حممد القيسي الصفاقسي امللقب بربهان الدين وأخوه هو مشس الدين حممد الصفاقسي، انظر "الديباج امل)2(
) وما بعدها.42" نيل االبتهاج بتطريز الديباج"، ألمحد بابا التنبكيت (ص) وما بعدها، وأيضا:1/279-280(
هو إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي، قاضي القضاة بتونس، يكىن أبو إسحاق، عالمة وقته ونادرة زمانه، الفقيه األصويل )3(

العامل باألحكام والنوازل، من مؤلفاته الرد على ابن حزم، واختصار أجوبة ابن رشد، والبديع يف شرح التفريع البن اجلالب، كان املتفنن الفاضل 
) "شجرة النور 271-1/270) "الديباج املذهب" (2/281ه. انظر: "الفكر السامي" (733هـ، وتويف يف رمضان سنة 637مولده سنة 

).297-1/296الزكية" (
).44ألمحد بابا التنبكيت (ص"نيل االبتهاج بتطريز الديباج"انظر: )4(
) 3/296"ترتيب املدارك" لعياض (وأهم أحداثها كتب الرتاجم اليت تعرف بأسد بن الفرات وسحنون، كـ:انظر يف تتبع هذه املراحل)5(

أليب بكر عبد اهللا بن حممد أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم"،رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسري من و"
).45- 1/44). وانظر أيضا "املقدمات املمهدات" البن رشد (1/256املالكي (

النيسابوري األصل التونسي الدار، مسع من مالك وتتلمذ عليه وعلى ابن القاسم وعنه هو أسد بن الفرات بن سنان، كنيته أبو عبد اهللا، )6(
هـ، وويل أمري اجليش الذي وجهه ابن األغلب لغزو صقلية، فمات 204ه، توىل قضاء القريوان سنة 145سدية، كان مولده سنة روى األ
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احلنفية، هذه املسائل هي اليت سبق أن أخذها أسد عن أيب يوسف صاحب اإلمام أيب 
إىل العــراق، فكــان أســد يســأل ابــن القاســم وهــو جييبــه مبــا حيفــظ مــن رأي مالــك، ومــا شــك فيــه ابــن القاســم صــّدره 
بقوله: إخال وأحسب وأظن، فإذا مل حيفظ عن مالك قوال يف مسألة ما أجابـه برأيـه هـو واجتهـاِده علـى أصـل قـول 

ُمسّي بعُد نسبة إليه باألسدية، وبذلك تشكلت النواة األوىل للمدونة. إمامه، فاجتمع بذلك ألسد بن الفرات ما
، )1(األســـديةويف املرحلـــة الثانيـــة: أخـــذ ســـحنون

، ولعل هذه املكاشفة العلمية من مثل هذا الفقيه، أي سحنون، هي أحد أسـباب رجـوع)2("مكاشفة فقيه يفهم"

ممـا جعـل العلمـاء يُقبلـون ؛املكاشفة أيضـا مناسـبة لتحريـر ابـن القاسـم نقوالتـه ومروياتـه مـن جديـد عـن إمامـه مالـك
وتغيري.عديلمن تعلى مدونة سحنون ويطرحون األسدية جانبا، ملا طرأ عليها 

فـرَّق مـا بينهـا وليُ وزيادة وحذفا وتنقيحا، إال كتبـا أدركتـه املنيـة قبـل أن يبلغهـا، مسيـت باملختلطـة الخـتالط مسـائلها،
هــذه التصــرفات العلميــة مــن ســحنون هــي الــيت دفعــت بــدورها بعــض العلمــاء أن ينســبوا ، و )3(ن منهــاوبــني مــا دوّ 

مالـــك، واحلـــق أن نســـبتها هلـــا إىل اإلمـــامالـــبعض اآلخـــر نســـبة، يف مقابـــل"مدونـــة ســـحنون":املدونـــة إليـــه فيقولـــوا
ومصــرية الطريــق، ألحــدمها دون اآلخــر ال تســلم مــن مقــال، فاملدونــة يف أصــلها عراقيــة املــنهج، وحجازيــة املضــمون،

ـــر مـــن إمـــام واحـــد، بـــدءا بإمـــام املـــذهب وإن ؛)4(وقريوانيـــة األســـلوب والتـــدوين إذ اشـــرتك يف مجعهـــا وتأليفهـــا أكث
بالواسـطة، ألن الواســطة هنــا وريـث علمــه وحامــل فقهـه اإلمــام عبــد الرمحـان بــن القاســم، أجـل مــن روى عــن اإلمــام 

مالك وأثبتهم، رحم اهللا اجلميع. 

) "الفكر السامي" 306-1/305) وما بعدها، "الديباج املذهب" (3/291ه. "ترتيب املدارك" (213هناك شهيدا حماصرا لسرقوسة سنة 
).1/93) "شجرة النور الزكية" (2/112(
انظر مناقشة ما شاع عن خبل أسد باملدونة ومنع سحنون من أخذها وتوجيه ذلك يف مقدمة حتقيق كتاب القاضي عياض:" التنبيهات )1(

) وما بعدها. ويضاف إىل ما ذكراه 1/65حممد الوثيق وعبد النعيم امحييت (الفاضلنياملستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة" للدكتورين
) أن أسدا كان ممن شيع سحنون عند خروجه 1/262(اهللا خريا، ما نقله أبو بكر عبد اهللا بن حممد املالكي يف كتابه "رياض النفوس"جزامها 

من تونس قاصدا ابن القاسم يف مصر، فقال له: أما لو كان معك هذا الديوان، لسمعته على ابن القاسم. فأجابه سحنون بقوله: أما إنه يف 
ذلك فهو هنا يبادره ويقرتح عليه أن يصحبها من تصرح بأن أسدا مل مينع األسدية عن سحنون، بل على عكس إذن لقصة وعائي. فهذه ا

األمر الذي هيأ له ،كما أن جواب سحنون فيه داللة واضحة على أن األسدية كانت متداولة!معه، 
مصنفها. نعم، قد يصح أنه منعها عنه وعن غريه قبُل ألعذار وأسباب ميكن إمجاهلا اختصارا يف أن األسدية أن حيصل عليها من غري طريق

يكون حلقد و حسد، وإال ِملَ شيعه ن حينئذ كانت حمل تنقيح وتصحيح من أسد نفسه، وال يقبل أن يقال إن ذلك كان عن شح فضال عن أ
مع غريه من العلماء؟

).3/298لعياض ("ترتيب املدارك" )2(
.من النص احملقق)19-1/18(للقاضي عياض، "التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة"نظر:ا)3(
).28روق محادة (صاأ. د. ف،"مدونة اإلمام سحنون أم املصنفات الفقهية نشأة وعناية وتأثريا"انظر: )4(
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ت اجلهود يف إخراج املدونة لتحتل بسبب ذلك املكانة السامية وتقدم على غريها من مصنفات وهكذا تكامل

. ويشـبه )1(بويه عنـد النحـويني"وكتـاب سـي،كالقرآن عنـد هـذه األمـة،املدونة، لصريورته عندهم علما بالغلبة عليها

ويعّولون عليه يف معرفتهم ملذهبهم دون غريه من الكتب.
األصـل ومـا عـداها فـرع ، فهـي عنـدهم )2("وهـي الـيت تسـمى بـاألم"كما نعتوها أيضا باألم، يقول احلطـاب:

، ومـا خمتصـر خليـل مـثال )3(عنها، وهذا صحيح، فقد بلغت خمتصرات املدونة وشروحها والتقاييـد حوهلـا العشـرات
)4(الذي هو عمدة املالكية منذ ظهوره إىل اليوم بعد نسخه ملا تقدمه إال فرعا عـن املدونـة، وذلـك أن ابـن أيب زيـد

)5(اختصــاره، مث جــاء ابــن احلاجــباختصــر املدونــة، فجــاء الرباذعــي فهــذب
الفقهــي الــذي اختصــره بــدوره خليــل، وبــذلك صــار خمتصــر خليــل خمتصــر خمتصــر املختصــر بتكــرر اإلضــافة ثــالث 

. )6(مرات
علـى يـد كل هذا وغريه كثري يشري إىل مدى عنايـة املالكيـة باملدونـة الـيت بلغـت شـأوا كبـريا منـذ ظهورهـا األول

!فكيف باألمر بعده؟،إال دليل على عظم منزلتها يف ذلك الوقت

.)1/38("حاشية العدوي على شرح اخلرشي خلليل"انظر: )1(
).1/34("مواهب اجلليل")2(
"الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي" الذي مجعه أستاذنا الدكتور انظر مناذج هلذه الشروح واملختصرات يف املوسوعة العلمية الكربى:)3(

م، 2012- هـ1433اء املغرب، الطبعة األوىل، احملمدية لعلمةحممد العلمي، وطبعه مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي، التابع للرابط
) وما 108) وأيضا (ص105-104-103خاصة منه الفصول اليت عقدت يف متون املذهب املالكي وجهود املالكية حوهلا، راجع مثال (ص

بعدها.
،  ذهب مالك، وشارح أقواله واملنتصر لهإمام املالكية يف وقته، وجامع مهو أبو حممد، عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي القريواين، )4(

قيل كان واسع العلم كثري احلفظ والرواية، حاز رئاسة الدين والدنيا، وكانت له الرحلة من اآلفاق وجنب أصحابه، ومألت البالد تآليفه، حىت 
يادات على املدونة، وكتاب خمتصر املدونة، له كتاب النوادر والز فيه: مالك الصغري، وهو وطبقته آخر املتقدمني وأول املتأخرين من املالكية،

- 1/143) "شجرة النور الزكية"  (141-2/140) وما بعدها، "الفكر السامي" (6/215ه. "ترتيب املدارك" (386والرسالة، تويف سنة 
144.(

يل املتكلم النظار خامتة األئمة ، الفقيه األصو امللقب جبمال الدينو هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر، املشهور بابن احلاجب، )5(
برع يف مذهب مالك، وصنف فيه خمتصره الشهري الذي نسخ ما تقدمه،املربزين األخيار العالمة املتبحر إمام التحقيق وفارس اإلتقان والتدقيق،

اجلامع بني األمهات يف الفقه، والكافية يف كان ركنًا من أركان الدين يف العلم والعمل بارعًا يف العلوم األصولية وحتقيق علم العربية، له كتاب 
ه. 646ه، وتويف رمحه اهللا باإلسكندرية يف شوال سنة 590

).241) "شجرة النور الزكية" (/271-2/270) "الفكر السامي" (89- 2/86"الديباج املذهب" (
). وممن ناقش هذه الفكرة ورّدها 458-2/457، حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب (""الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي:انظر)6(

) وما بعدها.139، انظر: (ص"االختصار واملختصرات يف املذهب املالكي"ذ. عبد الكرمي قبول يف كتابه 
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المبحث الثاني
في االختالف داخل المذهب المالكيأوجه تأثير المدونة 

تاب يلقى مثل ما لقيته املدونة من إقبال الشراح واملختصرين واملعلقني، وتتظـافر ال شك أن أي نص أو أي ك
وتنوعا؛ فإنه ستكتنفه األفهام، وختتلـف حولـه الشـروح والبـد، حكمـًة مـن اهللا ال على خدمته مثل هذه اجلهود كثرةً 

، فكيــف ال عليــه وســلمصــلى اهللامعقــب حلكمــه، وقــد حصــل هــذا مــع كتــاب اهللا تعــاىل القــرآن الكــرمي، وســنة نبيــه
!مع غريمها؟ر ذاتهحيصل األم

يف ذلك الختالف معاين النصوص والعبارات املختلَ تبعا 
األوىل. صادرهمنابع اختالف املالكية وم

وميكن أن جنلي أثر املدونة يف حصول االختالف بني املالكية، ونلخص مظاهر ذلك من خالل مطلبني:
ونصها. األول: االختالف يف ضبط عبارة املدونة

والثاين: االختالف يف معىن كالم اإلمام مالك يف املدونة. 
المطلب األول: االختالف في ضبط عبارة المدونة ونصها. 

يرجع االختالف يف ضبط نص املدونة يف غالبـه إىل سـحنون، فقـد كـان بعـد رجوعـه مـن مصـر دائـم النظـر يف 
أخــرى، وكــذلك عمــد إىل التــدليل علــى أقواهلــا باألحاديــث 

يف موطئـــه، كمــا قــام أيضــا بإضـــافة آراء كبــار أصــحاب مالـــك  )1(واآلثــار معــوال يف أغلــب ذلـــك علــى ابــن وهــب
كأشهب وغريه وَعَرَض الختالفهم، وهو يف الوقت نفسه مستمر يف تدريسها وروايتها وإمساعها لطالبـه وأصـحابه، 

األمــر الــذي جعــ
وتفاوت أوقات مساعهم إياها، وبناء على ذلك ذكروا أن سـحنون يف إقرائـه للمدونـة رمبـا أسـقط منهـا نصـا كـان قـد 

اِإلمام اجلامع بني الفقه واحلديث، احلافظ احلجة، روى عن مالك وطبقته، صري،هو أبو حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي امل)1(
وتفقَّه على الليث ومالك.

) وما بعدها، "الفكر السامي" 3/228ه. "ترتيب املدارك" (197بان سنة ه، ومات مبصر يف شع125إمام. كان مولده يف ذي القعدة سنة 
)1/520.(
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أنـه )2(ن خالـد بـن مرتنيـل القـرطيببـل ذكـروا يف ترمجـة عبـد اهللا بـن حممـد بـ. )1(قرأه قبل على أصحابه أو العكس
)3(.

وقد انعكس هـذا اجلانـب مـن اخـتالف روايـات املدونـة واضـطراب نصـها علـى تـآليف املالكيـة حوهلـا فظهـرت  
دونـة وشـرح مشـكلها، والتفقـه "املقـرب يف امل

ضــبط ألفــاظ)، و"جــزء يف 399(البــن أيب َزَمنــني)4("تحريــر للفظهــا، وضــبط لروايتهــايف نكــت منهــا مــع 
"التنبيهــات املســتنبطة علــى )، ومــن أهــم كتــب هــذا البــاب أيضــا كتــاب466()5(املدونــة" لعبــد احلــق الصــقلي

وبيــان اخــتالف رواياتهــا، وإصــالح الغلــط 
). هذا ناهيك عما تضمنته عموم الشروح والتعاليق ھـ544للقاضي عياض()6("والوهم الواقع من بعض رواتها

من تنبيهات وإشارات حول اختالف ضبط عبارة املدونة ونصـها، وأثـر ذلـك يف اخـتالف األقـوال الفقهيـة كمـا هـو 
مناهج التحصـيل ونتـائج لطـائف "، وكذلك يف )8(البن بشري)7("التنبيه على مبادئ التوجيه"يف كتاب واقع مثال

أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي."
كما انعكس كذلك االختالف يف ضبط عبارة املدونـة ونصـها وظهـر أثـره أيضـا علـى تـراجم العلمـاء املالكيـة، 

ح

) مؤكــدا علــى جاللــة 1041أبــو العبــاس املقــري (. ويف الســياق نفســه يقــول)9(ظــاهراً فــريد الــواو واأللــف منهــا
"ولــه يف الفقــه املــالكي اليــد ومــربزا عنايتــه الفائقــة والكبــرية بضــبط ألفــاظ املدونــة وحتريرهــا:رمحــه اهللالقاضــي عيــاض

).1/97(للقاضي عياض"املستنبطةالتنبيهات "مقدمة حتقيق )1(
.)1/440انظر ترمجته يف "الديباج املذهب" البن فرحون ()2(
).1/440و"الديباج املذهب" ()4/240انظر: "ترتيب املدارك" ()3(
) وفيه ".. حتريه .." بدل".. 233-2/232و"الديباج املذهب" () وفيه " املغرب .." بدل "املقرب.." ،7/185(يب املدارك""ترت)4(

).54حترير .." وانظر ضبط اسم الكتاب كما هو أعاله يف: " مدونة اإلمام سحنون .." لفاروق محادة، مصدر سابق، (ص
).1/173) وانظر أيضا ترمجته يف "شجرة النور الزكية" (8/73انظر: (ته لهذكره عياض يف "ترتيب املدارك" عند ترمج)5(
د. حممد الوثيق وعبد النعيم محييت لتنبيهات القاضي عياض.) من مقدمة حتقيق134من (ص5هامش رقم انظر)6(
).1/184(الدكتور حممد بلحسانستاذنا ق الكتاب أليانظر مقدمة حتق)7(
إمام يف أصول ،مام العامل اجلليل الفاضل الضابط املتقن احلافظ للمذهباإلبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي، هو أبو الطاهر، إ)8(

له كتاب األنوار البديعة إىل من العلماء املربزين يف املذهب املرتفعني عن درجة التقليد إىل رتبة االختيار والرتجيح،،الفقه والعربية واحلديث
، وكتاب: التنبيه على مبادئ التوجيه، وكان بينه وبني أيب احلسن اللخمي قرابة وتعقبه يف كثري من املسائل، ال يعرف مىت تويف أسرار الشريعة

).1/186) "شجرة النور الزكية" (266-1/265ه. "الديباج املذهب" (526حتديدا لكن ذكر أنه أكمل املختصر يف سنة 
).1/261البن فرحون ("يف معرفة أعيان علماء املذهبالديباج املذهب"انظر ترمجته يف:)9(
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نـه وتحرير رواياتها، وضبط مشكالتهاالطوىل، وعليه املعّول يف حل ألفاظ املدونة 
. )1(، وذكِر َمن رواها من احلّفاظ"وضبط األلفاظمجع بني شرح املعاين وإيضاحها، 

واجلــدير بالــذكر هنــا أن هــذا املــنهج أي دراســة ألفــاظ املدونــة ضــبطا وتفســريا ومــا يتبــع ذلــك مــن التوجيــه قــد 
العلماء املعتنني بضبط غلب على املدرسة املالكية القريوانية، وال أدل على ذلك من أن مجيع من سلف ذكرهم من 

ألفــاظ املدونــة هــم مــن أبنــاء وعلمــاء هــذه املدرســة، يف حــني قــد غلــب علــى املدرســة املالكيــة العراقيــة التــدليل علــى 
مسائل املدونة والقياس عليها. وقد جاء يف "أزهار الرياض" التمييز بني هذين املنهجني، والتفريـق بـني املدرسـتني يف 

، يف رضـي اهللا عــنهم): "وقـد كــان للقـدماء،1041يتـه، يقـول أبــو العبـاس املقـري (نـص طويـل أنقلـه بطولــه ألمه
تدريس املدونة اصطالحان: اصطالح عراقي، واصطالح قروي. فأهل العراق جعلوا من مصطلحهم مسائل املدونـة  

، ومناقشــة كاألســاس، وبنــوا عليهــا فصــول املــذهب باألدلــة والقيــاس، ومل يعرجــوا علــى الكتــاب بتصــحيح الروايــات

االصطالح القروي فهو البحث على ألفاظ الكتاب، وحتقيـق مـا احتـوت عليـه بـواطن األبـواب، وتصـحيح الروايـات 
من اضطراب اجلواب، واختالف املقـاالت، مـع مـا انضـاف إىل وبيان وجوه االحتماالت والتنبيه على ما يف الكالم 

ذلــك مــن تتبــع اآلثــار، وترتيــب أســاليب األخبــار، وضــبط احلــروف علــى حســب مــا وقــع مــن الســماع، وافــق ذلــك 
عوامل اإلعراب أو خالفها. 

مـا قلنـاه فهذه كانت سرية القوم رضوان اهللا عليهم، إىل أن عم التكاسل، وصار رسـم العلـم كاملاحـل. وحيقـق 
تصــرف التونســي يف تعاليقــه اللطيفــة املنــزع، واللخمــي يف تبصــرته البارعــة اخلتــام واملطلــع، إىل غــري ذلــك مــن تــآليف 
القـــرويني وتعـــاليق احملققـــني، مـــن شـــيوخ اإلفـــريقيني. وقـــد ســـلك القاضـــي عيـــاض يف تنبيهاتـــه مســـلكا مجـــع فيـــه بـــني 

.)2(بذلك، وأعاد إلينا من بركاته"الطريقتني واملذهبني وذلك لقوة عارضته، نفعه اهللا

: االختالفات وأنواَعها على الشكل التايل
االختالف يف نقط الكلمة وإعجامها. -

).3/21شهاب الدين أمحد بن حممد املقري (لعياض"،القاضيأخباريفالرياض"أزهار)1(
"ولقد وقفـ(ت) يف ). وقد نسب هذا الكالم بطوله غُري واحد من الدارسني للمقري وهو خطأ، إذ فيه قبله:3/22("أزهار الرياض")2(

التأليف، رأيت أن أجلبه مجيعه، ملا فيه من ذكر بالغة القاضي عياض ونصه:.." لتعاليق ألحد املتأخرين على كالم يف صناعة بعض ا
). فعبارته هذه تدل على أن هذا الكالم للقاضي عياض وليس له هو، أي املقري. والنص موجود بتمامه وحروفه تقريبا يف 3/21-22(

)، وأبو احلسن الرجراجي 39-1/38نتائج لطائف التأويل" أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي، انظر: (مقدمة كتاب" مناهج التحصيل و 
هـ، ويكفي تدليال على ذلك أن أمحد بابا 1041هذا وإن ما زالت سنة وفاته حتديدا جمهولة إال أن املتيقن منه أنه عاش قبل املقري املتوىف عام 

للرجراجي يف نيل االبتهاج وذكر يف آخر ترمجته له أنه نقلها عن أيب العباس الونشريسي املتوىف عام هـ ترجم 1036التنبكيت املتويف عام 
هذا، ونْقل العلماء عن بعضهم البعض دون عزو كان جاريا !هـ، فكيف إذن يكون هذا الكالم للمقري وقد ذكره من عاش قبله؟914

اكمهم رمحهم اهللا ملا جرت به العادة يف التأليف والكتابة اليوم من ضرورة عزو الكالم إىل عندهم جمرى العادة ال يتحرجون فيه، فال ينبغي أن حن
صاحبه األول، وأن خمالفة ذلك جار جمرى اخليانة العلمية، واهللا أعلم. 
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االختالف يف ضبط شكل الكلمة. -
و عبارة بأخرى. االختالف يف استبدال كلمة أ-
االختالف يف الزيادة والنقصان. -

أُمثـل علـى كـل واحـد منهـا مبثـال أو ؛وألجل أن تتضح هذه األنواع، ويربز أثرهـا يف اخـتالف الفقهـاء املالكيـة
مثالني على الشكل التايل: 

االختالف في نقط الكلمة وإعجامها. -أ
وع من االختالف أمساُء العلماء واألعالم املـذكورين يف من مجلة أبواب العلم اليت ميكن أن حيصل فيها هذا الن

"وعيســى بــن أيب عيســى احلنــاط يقــال باحلــاء املهملــة والنــون، مــن بيــع احلنطــة. املدونــة، ففــي التنبيهــات املســتنبطة:
بـاثنتني ويقال باخلاء املعجمة والباء بواحدة حتتها، من بيع اخلبط وهو ورق السمر تعلفه اإلبل. ويقال اخلياط بالياء

. )1(حتتها من اخلياطة؛ كان يعمل هذه الثالثة أشياء"
كمـا قـد حيصـل أيضـا يف كلمــات املـنت وألفاظـه، مـن ذلــك مـا أشـار إليـه القاضــي عيـاض أيضـا بقولـه:" وقولــه 

ميـة ((شفاء من الناسور)) ويروى الباسور بالباء والنون معا .. ومعنامهـا متقـارب، إال أن الناسـور عربيـة وبالبـاء أعج
)2(.

في ضبط شكل الكلمة.االختالف-ب
"مسـألة مـن صـام رمضـان عـن رمضـان اآلخـر، يف قولـه:وذلـك مثال هذا النوع ما ذكـره عيـاض يف التنبيهـات 

اء وكســرها. ويف كتــاب ابــن عتـاب: الفــتح البــن وضــاح، وحكـى أمحــد بــن خالــد فيــه ضـبطناه عــن شــيوخنا بفــتح اخلـ
الوجهني، وقال: مل يوَقف فيه ابن وضاح على شيء. وقال حيىي بن عمر: مل يوقف فيه سحنون علـى شـيء. وقـال 

صــرون واختلــف علــى هــذه الــراوون والمختابــن لبابــة: رواه عنــه قــوم بالنصــب. ورواه محــاس عنــه بــاخلفض وغــريه. 
االخــتالف الفقهــي املبــين علــى اخــتالف الروايــة هــذا مرجحــا مــا يــراه األوىل رمحــه اهللامث ذكــر)3(".: ..والمتــأولون

. )4(واألظهر
".. وعلــى هــذا جــاءت روايــة مــن روى (ال بــأس ومثالــه أيضــا مــا جــاء كــذلك يف التنبيهــات أن عياضــا قــال:

ز أكلــت منــه. ومــن رواه: بــاخلَبز بــالفتح أراد بــالعجني ممــا شــربت بــاخلُبز مــن ســؤر الفــأرة) بالضــم أي بقيتهــا مــن خبــ
. )5(: والروايتان صحيحتان"رمحه اهللا. إىل أن قال..منه

)1/43"التنبيهات املستنبطة"، النص احملقق ()1(
).1/50(املصدر السابق)2(
).340_339-1/338(احملقق، النص "التنبيهات املستنبطة")3(
).340-1/339املصدر السابق ()4(
).1/237البن بشري ("التنبيه على مبادئ التوجيه") وانظر أيضا: 38-1/37املصدر نفسه ()5(
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ة يف املـذهب هـويعد هذا السبب من مجلة اإلشـكاالت العلميـة الـيت كانـت، وال تـزال، مثـار تسـاؤل عنـد املتفق
عديـد مـن األسـئلة الـيت ُوجهـت البـن عرفـة مـن غرناطـة، قـد عـرض لـه ضـمنمثالاملالكي، ولذلك جند الونشريسي

"وأيضـا رمبـا اسـتنبطوا اخلـالف مـن ضـبط احلـروف كمـا فعلـوا يف قولـه يف  وفيها على جهة االستغراب واالستشكال:
. فهـــذا التســـاؤل يشـــري إىل أن االخـــتالف يف ضـــبط )1(كتـــاب الصـــيام مـــن املدونـــة: وعليـــه قضـــاء رمضـــان اآلخـــر"

ريـر ألفاظهـا رمبـا كـان سـببا يف اخـتالف اآلراء وتعـدد األقـوال الفقهيـة، وهـذا مـا حصـل بالضـبط، حروف املدونة وحت
بدليل االختالف الفقهي احلاصل حول املثال املسوق يف السؤال.

االختالف في استبدال كلمة أو عبارة بأخرى.-ت
املعـىن وإمنـا وقـع االسـتبدال فيـه ومن أمثلتـه ممـا ال أثـر لـه علـى الفقـه، حيـث مل يـؤثر اسـتبدال كلمـة بـأخرى يف

إن ابـن عمـر ...من باب التفسري فقط وتعويض الكلمة مبرادفها أو ما يؤدي وظيفتها؛ من ذلك قوله يف املدونـة: "
. ومثلـه )3(" كذا أكثر رواياتنا، وعند ابن املـرابط: كـان"قال القاضي عياض:. )2(قال: ميسح أعالمها وأسفلهما"

، واخلطـــب هنـــا يســـري كمـــا ســـلف. إال أن )4(ربني يف بعـــض النســـخ ويف أخـــرى اجلرمـــوقنيأيضـــا وجـــود كلمـــة اجلـــو 
املشكل هـو أن اسـتبدال كلمـة بـأخرى قـد يـؤدي إىل خـالف يف املعـىن ومـن مث إىل اخـتالف فقهـي، مثالـه: قولـه يف 

اشرتط السلف ما اشرتط.. قلت (سحنون): مل كان هذا الذي يتركاملدونة: "إال أن يرضى من اشرتط السلف أن 
قـــال القاضـــي عيــــاض: " كـــذا روايتنــــا. وكـــذا يف أكثــــر )5(الســـلف ورضــــي بـــذلك ثبــــت البيـــع بينهمــــا؟ "تـــركإذا 

الســلف. قــال بعضــهم: هــذا لفــظ وقــع فيــه ردمــا اشــرتط ويــرداألمهــات، وكــذا يف املوطــأ. ووقــع يف بعــض النســخ 
منـا كـان يـرد. قـال فضـل: وكـذا قرأناهـا علـى الغلط يف بعض الكتب. قال حيىي بن عمر: وسحنون أصـلحها يـرتك وإ

حيـــىي، إذا رد. قـــال: وســــحنون أصـــلحها يف روايـــة حيــــىي يف املوضـــعني. وردهــــا يـــرتك وتـــرك، إذ مذهبــــه أنـــه ال جيــــوز 
اإلسـقاط، والرضــى بــرتك الســلف بعــد القـبض، إذ بــالقبض مت الربــا بينهمــا، وقالــه ابـن حبيــب، ورواه علــي وابــن عبــد 

أكثـــر شـــيوخ القـــرويني إىل أن قـــول ســـحنون وفـــاق للكتـــاب، وبعضـــهم جيعلـــه خالفـــا. احلكـــم عـــن مالـــك. وذهـــب
ويســتدل مبــا يف األصــل مــن قولــه: يــرد، وكــذا حكــى أصــبغ يف أصــوله أنــه يــرد الســلف وإن قبضــه، وحممــد بــن عبــد 

. )6(احلكم يرى رد البيع وإن أسقط السلف مشرتطه"
جــل تفســريها وبيــان معناهــا مــن خــالل تعويضــها فأنــت تــرى كيــف أن تعــويض كلمــة هنــا بــأخرى مل يكــن أل

مبرادفها، كما رأينا يف املثال السابق، وإمنا ألجل تأكيد رأي فقهي ودفع آخر، فإن قال قائل: كيف ينقـل يف بعـض 

).6/366"املعيار املعرب" ()1(
).1/40("املدونة")2(
).1/104"التنبيهات املستنبطة"، النص احملقق ()3(
).103-1/102ق (املصدر الساب)4(
).4/132("املدونة")5(
).3/1132"التنبيهات املستنبطة" ()6(
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النسخ يرد ورد وقد أصلحها سحنون؟ أي أن املتوقع هو أن ينقـل الـرواة مـا أصـلحه فيكـون بـني النسـخ اتفـاق علـى 
دة. جوابه ما سلف من أن سحنون كان دائم النظر يف املدونة بعد رجوعه من مصـر وكـان تالمذتـه يف اللفظة الواح

مــن ســحنون يؤكــد رأي مــن فــروى مــا أصــلحه ســحنون، وألجــل ذلــك حصــل اخلــالف بــني النســخ. وهــذا التصــرف 
. )1(نسب املدونة إليه وجعلها من تأليفه

ختالف في الزيادة والنقصان.اال-ث
مــــن النمــــاذج علــــى ذلــــك مــــا جــــاء يف التنبيهــــات املســــتنبطة للقاضــــي عيــــاض:" وقولــــه فــــيمن تــــرك املضمضــــة 

خـل) يف كتـاب ابـن واالستنشاق ومسح داخل األذنني يف الغسل من اجلنابة كمـن تـرك ذلـك يف الوضـوء. سـقط (دا
عتاب وثبت لغريه، وبثبوته تصح املسألة. ومل يكن يف كتاب ابن وضـاح، وإمنـا كـان عنـده: ومسـح أذنيـه، وقـال ابـن 
وضاح: طرحها سحنون ألن املسح يف الغسل إمنا هو يف داخلهما. . . قال بعض شيوخنا: إسـقاط (داخـل) خطـأ 

أن إســقاطها لــيس خبطــأ وأن ســحنون أســقطها اســتغناء ، مث تعقــب القاضــي عيــاض ذلــك ببيانــه )2(غــري صــحيح"
. )3(عنها ألن ذكرها لغو

وقد يكون املختلف يف سقوطه هـو جمـرد حـرف لـيس إال ومـع ذلـك يكـون لـذكره أو سـقوطه أثـر فقهـي كبـري. 
ذا طــني وظلمــة. كــذا روايتنــا عــن حيــىي يف هــو"وقولــه: جيمــع يف احلضــر إذا كــان مطــر جــاء يف التنبيهــات املســتنبطة:

. مث )4(وهي أكثر الروايـات، وعليـه اختصـر أبـو حممـد"،طني وظلمةأواملوضع. ويف الرواية األخرى: إذا كان مطر 
اخلــالف بسـبب ذلــك فقـال: "يســتفاد مـن هـذه الروايــة األخـرى أن جمــرد املطـر جيمــع فيـه وإن كانــت رمحـه اهللا سـاق

مع قران الظلمة، وهـو الـذي قالـه الشـيوخ، قـالوا: وهـو ظـاهره الليلة مقمرة إذا كان كثريا، وأنه ال جيمع يف الطني إال
... وأمـا الروايـة األوىل املذهب. وخرج بعضهم من العتبية اجلمع مبجرد الطني وإن مل تكن ظلمة على ظاهر لفظها

فــال إشــكال يف أن مبجموعهــا يبــاح اجلمــع. ويف بعــض النســخ: وإذا كــان مطــر وطــني أو ظلمــة. وكــذا يف أصــل ابــن 
سى، وهو يرجع إىل ما تقدم، أي مطر وطني، أو مطر وظلمة. فعلى هذه الرواية كأنه اشـرتط املطـر مـع الظلمـة. عي

قــال بعــض شــيوخنا: جيمــع بــاملطر وحــده وال جيمــع بالظلمــة وحــدها، وخيتلــف يف الطــني بــانفراده. وال خــالف بــني 
إىل آخــر  . )6(ال أن يكــون معهــا ريــح"اجلمــع يف الظلمــة وحــدها؛ ألن نصــف الشــهر ظلمــة، إ)5(األمــة يف (عــدم)

كالمه الذي يدل على مـا ميكـن أن حيدثـه ذكـر حـرف واحـد أو سـقوطه مـن االخـتالف الفقهـي بـني أبنـاء املدرسـة 

"...وهذا ظاهر مثال يف تسمية أ. د. فاروق محادة كتابه املوسوم بـ:" مدونة اإلمام سحنون)1(
).72-1/71(، النص احملقق"التنبيهات املستنبطة")2(
).1/72املصدر السابق ()3(
.)1/200(النص احملققملستنبطة"لتنبيهات ا"ا)4(
. 1) هامش رقم 201القسم األول، حتقيق د. حممد الوثيق للتنبيهات املستنبطة (صقسم التحقيق،) انظر5(
).201-1/200املصدر نفسه ()6(
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الفقهيــة الواحــدة، فمــا بالــك إذا تعــدى الســقوط يف مثــل هــذا النــوع مــن اخــتالف روايــات املدونــة وُنســخها احلــرف 
أو نصا، وليس فقـط حرفـا وال حـىت كلمـة كمـا سـبق. فـال شـك حينئـذ أن هـوة والكلمة حبيث يكون الساقط عبارة

. )1(اخلالف ستكرب وتتسع أكثر

ت املختلفــة، فكــان مــن الطبيعــي بعدئــذ أن هــذا باعتبــار أن كــل نســخة منهــا هــي يف أصــلها روايــة مــن تلــك الروايــا
)2(ختتلف نسخ املدونة املطبوعة

يفـــرض علـــى الباحـــث املعاصـــر يف الفقـــه املـــالكي أال يتســـرع يف األحكـــام، وأن حيـــاول االســـتعانة إضـــافة إىل النســـخ 
املطبوعة للمدونة

المطلب الثاني: اختالف العلماء والشراح في فهم عبارة المدونة. 
ليس يرجع اختالف املالكية ب

اخــتالفهم يف فهــم وتأويــل نصــها وإن كــان متفقــا علــى ضــبطه، وهــذا كثــري جــدا. وقــد دفعــت هــذه الكثــرة بالشــيخ 
مقدمـة كتابـه يف خمتصره إىل التنبيه على ما اختلف الشراح والشيوخ يف تأويله من كـالم املدونـة، وأشـار يف¬خليل 

، وليس املقصود بقوله )3(: "وبـ (( أُوِّل)) إىل اختالف شارحيها يف فهمها"رمحه اهللاإىل اصطالحه يف ذلك، فقال
، )4("تـأويًال" و"تـأويالن" و"تـأويالت" و"تُُأوِّلـت" و"املُتَـأوَّل"

األلفاظ يف خمتصـر خليـل يقـف الباحـث علـى عشـرات املواضـع وإن كـان أكثرهـا ورودا هـي وبالرجوع إىل ورود هذه 
قولــه: "تـــأويالن"، هـــذه اللفظـــة الـــيت جتـــاوز التنصـــيص عليهـــا يف خمتصـــر خليـــل التســـعني موضـــعا، يف خمتلـــف أبـــواب 

الكتاب وفصوله الفقهية، سواء منها أبواب العبادات أو أبواب املعامالت.
، ُأمجلهـا )5(راح يف فهم كـالم املدونـة إىل أسـباب أشـار إىل بعضـها اهلـاليل يف نـور البصـرويرجع اختالف الش

باختصار فيما يلي: 
االختالف يف املراد من لفظ املدونة. -
موافقة كل شارح لقول من األقوال املختلفة خارج املدونة، فيحمل كل واحـد مـنهم عبـارة املدونـة علـى مـا -

جها. يراه صوابا من األقوال خار 

) وأيضا 100-99-1/98(ذلك يف مقدمة حتقيق تنبيهات القاضي عياض للدكتور الوثيق وعبد النعيم محييتمن انظر مناذج )1(
) يف سقوط (أن خيشى أن يكون) من قوله يف املدونة: إال أن 1/260وانظر كذلك "التنبيه على مبادئ التوجيه" البن بشري ().1/111(

. ال ينجس ما مات فيه من املاء..) يف سقوط "ال" من قوله يف املدونة: .1/230
).110-1/102"التنبيهات املستنبطة" (انظر مقدمة حتقيق )2(
).23(ص"خمتصر خليل"انظر: )3(
).41-40، ألمحد بن عبد العزيز اهلاليل ("نور البصر يف شرح املختصر"انظر: )4(
).42(ص)5(
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نظـر الشــراح يف األدلـة، فيحمــل كـل واحــد مـن الشــراح نــص املدونـة علــى مـا يقتضــيه نظـره يف تلــك األدلــة -
املتعارضة. 

"وكــان يقــول: إن كــان يغســل ففــي املــاء ومــن أشــهر النمــاذج لعبــارات املدونــة املختلــف يف فهمهــا قولــه فيهــا:
ن يضــعفه" ثالثـة أوجـه، أحـدها: ضـعف احلــديث "وكـا، فقـد ذكــر الشـيوخ يف شـرح قولـه:)1(وحـده وكـان يضـعفه"

ملعارضته ظاهر القرآن يف إباحة أكل ما صاد ومل يشرتط غسله، والثاين: ضعف وجوب الغسل ألنـه مبنزلـة غـريه مـن 
. )2(احليوان، والثالث: ضعف الغسل الوارد يف احلديث ألنه مقدر، والتقدير خالف األصول

ف املالكيــة يف فهــم كــالم املدونــة، والدالــة علــى حجــم تــأثري اخــتالفهم ومــن املباحــث العلميــة اللصــيقة بــاختال
وقد انقسموا يف ذلـك إىل فـريقني: األول )3(هذا يف غريه؛ اختالفهم أيضا يف تأويالت املدونة هل تعد قوال أم ال؟

التصـديق ومـن يعده قوال فقهيا باعتبار ما آل إليه، أي أن محل كالم اإلمام على أكثر من حممـل واحـد سـيؤول إىل

لصارت املسألة املشروحة ملغاة بال فائدة إذا مل يرتجح أحد التأولني مبرجح، وممن ذهب هذا املذهب ابـن احلاجـب 
وأيضا عليش الذي يقول:" وتصري مفهوم

فبــالراجح، أو األرجــح، وســواء وافقــت أقــواال ســابقة عليهــا منصوصــة ألهــل املــذهب أم ال، وهــذا هــو الغالــب. فــإن 
دين 
عاملني بقواعد الشريعة، والعربية مبينني لألحكام الشرعية، فمدلول كالمهم حجة على مـن قلـدهم منطوقـا كـان، أو 

. ومـن )4(مفهوما، صرحيا كان أو إشارة فكالمهم بالنسبة له كالقرآن، واحلديث الصحيح بالنسـبة جلميـع املـؤمنني"
ال يريـــد بتقريـــره هـــذا تســـوية كـــالم العلمـــاء بكـــالم اهللا تعـــاىل رمحـــه اهللالضـــروري هنـــا التنبيـــه علـــى أن الشـــيخ علـــيش

يف القداسـة واملكانـة فهـذا ال يقولـه مسـلم، فضـال عـن أن يقولـه عـامل أو حـىت صلى اهللا عليـه وسـلموحديث رسوله 
رع مـن طالب علم، وإمنا غاية ما يريد قوله أن يُتعامل مع كالم العلماء العارفني باللغة كما يُتعامـل مـع نصـوص الشـ

عـــرض اجلميـــع علـــى قواعـــد العـــام واخلـــاص واملطلـــق واملقيـــد ...اخل. وهـــذ مـــا ذكـــره ابـــن عرفـــة يف جـــواب لـــه علـــى 
استشـكال بعثـه لـه الفقهــاء حـول املسـألة، أكـد فيــه أن كـالم علمـاء املـذهب كمالــك وابـن القاسـم العـارفني بأصــول 

ذلــك كــالُم عــارف باللســان العــريب وعــامل بالقواعــد املــذهب وقواعــده الــيت منهــا معرفــة الــنص والظــاهر واملفهــوم وغــري
.)5(اليت تستنبط منها األحكام الشرعية، ولذلك فاألخذ باملفهوم منه ال مانع منه

).1/5(ة"املدون"انظر: )1(
).39- 1/38للقاضي عياض (..."اتالتنبيه"وانظر أيضا: )،1/240انظر: "التنبيه على مبادئ التوجيه" البن بشري ()2(
، ألمحد السباعي الرجراجي "منار السالك إىل مذهب اإلمام مالك")، وانظر أيضا: 42-41-40(صلهاليلل"نور البصر"انظر: )3(
)62.(
).1/22("منح اجلليل شرح خمتصر خليل") 4(
).6/376) "املعيار املعرب" (5(
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ويف مقابــل الــرأي األول ذهــب فريــق آخــر مــن املالكيــة إىل أن هــذه املفهومــات ليســت أقــواال، واحتجــوا لــذلك 
فسري كالم غـريه سـواء أصـاب مقصـوده أو مل يصـبه، هـذا باإلضـافة إىل أن 

تهـدين إمنـا 
هو يف مقتضى الدليل، وشتان ما بينهما. وممن تبىن هذا الرأي األخري ابن عـد السـالم اهلـواري، واهلـاليل الـذي نقـل  

.)1(كالم ابن عبد السالم وعلق عليه بقوله:" وهو حتقيق بالقبول حقيق"
تــب املالكيــة وأقــواهلم، وإىل هــذا الــرأي ذهــب كــذلك العالمــة حممــد النابغــة الغــالوي يف نظمــه للمعتمــد مــن ك

:)2(يقول فيه
ــــــــــــــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــــــــــــَوْهمِ وكــــــــــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــــــــــه ذو الفْه ــــــــــــــــــــــــــروِض ال ــــــــــــــــــــــــــنص لُِع ــــــــــــــــــــــــــيس ب ل
ـــــــــــــــــــــــاخلُْلُف بـــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــارحي املدوَّنـــــــــــــــــــــــهْ  لـــــــــــــــيس بقـــــــــــــــوٍل عنـــــــــــــــد مـــــــــــــــن قـــــــــــــــد َدوَّنـــــــــــــــهْ ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــوُّرِ ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع للتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُّرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــوال مـــــــــــــــــــــــــــــــن التَه فعـــــــــــــــــــــــــــــــدُّه ق

"ال جتــوز نســبة ) الــذي يقــول:759املقــري (وممــن ذهــب هــذا املــذهب أيضــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد 
التخــريج واإللــزام بطريــق املفهــوم أو غــريه إىل غــري املعصــوم عنــد احملققــني؛ إلمكــان الغفلــة أو الفــارق أو الرجــوع عــن 
األصــل عنــد اإللــزام أو التقييــد مبــا ينفيــه، أو بــأداء معــارض يف املســكوت أقــوى، أو عــدم اعتقــاده العكــس إىل غــري 

.)3(ذلك"
"إياك ومفهومـات املدونـة فقـد اختلـف النـاس يف القـول مبفهـوم الكتـاب والسـنة، فمـا ظنـك وقال أيضا حمذرا:

.)4(بكالم الناس، إال أن يكون من باب املساواة أو األوىل"

).42(ص"نور البصر يف شرح املختصر":انظر)1(
).118-117، انظر: (ص"نظم بو طليحية"من 157و156و155األبيات رقم: )2(
.)6/377"املعيار املعرب" () وانظر: 137لمقري، (صل"قواعد الفقه")3(
).6/377"املعيار املعرب" () 4(
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:البحثخاتمة
:تيةج اآلمع املدونة الفقهية لسحنون وأثرها يف اختالف املالكية، خنلص إىل النتائالعلمية بعد هذه اجلولة 

حفظ مذهبهم وخدمتـه جـد مبكـرة بـدءا بتصـنيف مالـك للموطـأ وروايـة أسـد بـن يف لقد كانت جهود املالكية -
مالك عن ابن القاسم، وذلك من خالل األسدية أوال مث املدونة ثانيا.الفرات وسحنون فقهَ 

لقد حظيت املدونة بعناية كبرية من لدن املالكية شرحا وتعليقا واختصارا ...-
شكلت املدونة مصدرا مهما الختالف املالكية.-
مل يقتصـر أثـر املدونــة يف اخـتالف املالكيـة علــى اجلانـب الفقهـي بــل تعـداه إىل جوانـب أخــرى كضـبط األعــالم -

والرواة، وأيضا على اختالف مناهجهم يف التعامل مع الدونة تأويال وتعليال.
أسباب اختالف فقهاء املالكية.يعد االختالف يف ضبط املدونة وفهم ألفاظها من أهم -
لــيس دائمــا االخــتالف بســبب املدونــة اختالفــا معنويــا وإمنــا هــو أيضــا يف بعــض األحيــان اخــتالف لفظــي ويف -

عبارة.
هــذه أهــم خالصــات البحــث ونتائجــه الــيت ميكــن أن يــذكرها الباحــث بعــد دراســته هلــذا ملوضــوع، وإفادتــه ممــن  

.)1(كتب فيه
.وعلى آله وصحبه وسلم تسليمانا حممد رسول اهللاوصلى اهللا على سيدنا وموال

حتقيقهما لتنبيهات القاضي عياض.وأخص بالذكر هنا احملققان الكرميان: د. حممد الوثيق ود. عبد النعيم محييت يف مقدمة) 1(
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فهرس المصادر والمراجع

، املقري، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد، حتقيق: مصطفى "أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض"-
-1358الســقا وإبـــراهيم اإلبيـــاري وعبـــد العظـــيم شـــليب، مطبعـــة جلنـــة التـــأليف والرتمجـــة والنشـــر، القـــاهرة، 

م.1939
، للقاضـي عيـاض بـن موسـى اليحصـيب، حققـه جمموعـة مـن العلمـاء، مـنهم: "ترتيب املدارك وتقريـب املسـالك"-

احملمدية، املغرب، الطبعة األوىل، -ابن تاويت الطنجي وحممد بن شريفة، وسعيد أمحد أعراب، مطبعة فضالة 
بدون تاريخ.

بو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بـن بشـري التنـوخي املهـدوي، ، قسم العبادات، أ"التنبيه على مبادئ التوجيه"-
م.2007-ھـ1428،لبنان، الطبعة األوىل–حتقيق الدكتور حممد بلحسان، دار ابن حزم، بريوت 

، حتقيــق الــدكتور حممــد الوثيــق، الــدكتور " للقاضــي عيــاضالتنبيهــات املســتنبطة علــى الكتــب املدونــة واملختلطــة"-
م.2011-ھـ1432لبنان، الطبعة األوىل، –دار ابن حزم، بريوت عبد النعيم محييت، 

دار الفكر للطباعة، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ."،حاشية العدوي على شرح اخلرشي خلليل"-
، ذ. عبـد الكـرمي قبـول، الطبعـة الثانيـة للكتـاب واألوىل عـن مركـز "االختصار واملختصرات يف املذهب املـالكي"-

م.2009-ھـ1430رة، جنيبويه، القاه
، الـــدكتور حممـــد العلمـــي، مركـــز البحـــوث والدراســـات يف الفقـــه "الـــدليل التـــارخيي ملؤلفـــات املـــذهب املـــالكي"-

م. 2012-ھـ1433اإلسالمي، التابع للرابطة احملمدية لعلماء املغرب، الطبعة األوىل، 
مــد، ابــن فرحــون، حتقيــق وتعليــق: ، إبــراهيم بــن علــي بــن حم"الــديباج املــذهب يف معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب"-

الدكتور حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.
ــــارهم وفضــــائلهم "- ــــة وزهــــادهم ونســــاكهم وســــري مــــن أخب ريــــاض النفــــوس يف طبقــــات علمــــاء القــــريوان وافريقي

روسـي املطـوي، دار الغـرب ، أليب بكر عبـد اهللا بـن حممـد املـالكي، حتقيـق بشـري البكـوش وحممـد الع"وأوصافهم
م.1994-ھـ1414،اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية

"شـجرة النـور الزكيــة يف طبقـات املالكيــة"-
م.2003-ھـ1424العلمية، لبنان، الطبعة األوىل، 

مـد بـن احلسـن احلجـوي الثعـاليب، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ، حمل"الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسـالمي"-
م.1995-ه1416،لبنان، الطبعة األوىل

، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد املقــري، حتقيــق د. حممــد الــدردايب، دار األمــان، الربــاط، الطبعــة "قواعــد الفقــه"-
م.2014-ھـ1435،األوىل

ن إسـحاق اجلنـدي، ومعـه التيسـري ملعـاين خمتصـر خليـل، كتبـه ، لإلمام خليـل بـ"خمتصر خليل يف الفقه املالكي"-
م.2011،الشيخ أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، الطبعة األوىل
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طبعة دار صادر."املدونة"-
ـــة نشـــأة وعنايـــة وتـــأثريا"- ـــة اإلمـــام ســـحنون أم املصـــنفات الفقهي ، أ. د. فـــاروق محـــادة، الرابطـــة احملمديـــة "مدون

م.2012-ھـ1433ماء باململكة املغربية، دار القلم بدمشق، الطبعة األوىل، للعل
أليب العبــــاس أمحــــد بــــن حيــــىي "املعيـــار املعــــرب واجلــــامع املغــــرب عـــن فتــــاوي أهــــل إفريقيــــة واألنــــدلس واملغـــرب"-

الونشريسي أخرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف الدكتور حممد حجي.
،حتقيق د. حممد حجي، دار الغرب اإلسـالمي، تـونس، الطبعـة األوىلالبن رشد اجلد،"املقدمات املمهدات"-

م.1988-ھـ1408
"منار السالك إىل مذهب اإلمام مالـك"-

م.1940-ھـ1359املطبعة اجلديدة، الطبعة األوىل، 
ـــائج لطـــائف التأويـــل يف"- أليب احلســـن علـــي بـــن ســـعيد "منـــاهج التحصـــيل ونت

م.2007-ھـ1428،الرجراجي، حتقيق أمحد بن علي، دار ابن حزم، الطبعة األوىل
بـريوت، بـدون طبعـة، تـاريخ –، حممد بن أمحد بـن حممـد علـيش، دار الفكـر "منح اجلليل شرح خمتصر خليل"-

م.1989-ھـ1409النشر: 
، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد، املعـروف باحلطـاب الـرُّعيين، دار الفكـر "تصـر خليـلمواهب اجلليل يف شرح خم"-

م.1992-ھـ1412،الطبعة الثالثة
، اهلاليل، أمحد بن عبد العزيز حتقيـق د. عبـد الكـرمي قبـول، دار الرشـاد احلديثـة، "نور البصر يف شرح املختصر"-

م.2013-ھـ1434املغرب، الطبعة األوىل، 
، ألمحــد بابــا التنبكــيت، إشــراف وتقــدمي عبــد احلميــد عبــد اهللا اهلرامــة، منشــورات  "هــاج بتطريــز الــديباجنيــل االبت"-

م.1989كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، الطبعة األوىل، 
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ملخص البحث:
حاديث اليت يرتكون ادة احلنفية عند ذكرهم لبعض األتكلَّمُت عن قضيٍة تتكرََّر كثريًا السيما يف كتب السَّ 

نت إمجاعَ 
ُمثَّ وضحت املقصود بعموم البلوى ووجه اعتباره عّلًة يف َردِّ حديث اآلحاِد واخلالف بني على العمل به، احلنفية

وأنَّ ترَكهاحلنفية فيه،
ابعني العمل به رغم والتَّ حابة ة خمرج احلديث؛ لرتك كبار الصَّ كِّ يف صحّ لكونه معلوًال يف نظرهم بسبب الشَّ 

جلمع كبٍري وعدم انتشاره بني يبّ من النّ حاجتهم له؛ لوروِده يف أمر يكثر وقوعه بطريق اآلحاد؛ إذ عدم إعالمه
يب يف ثبوته، ويشهد هلذا فعل النّيب للرَّ دعاةٌ ابعني له مع مسيِس احلاجة إليه مَ وعدم قَبول التَّ حابة الصَّ 

سببِ ُمثَّ عرضت تطبيقات عملّية من كتب احلنفية يف َردِّهم آلثار بابعني واملعقول كما َفصَّلته، والتّ حابة والصَّ 
السَّادة فيها بذكر َأحاديث عديدة اعتذر استطردتُ ة فيها، و هذه العلَّ وجودِ 

The Ruling of a Sunna Relatedby a Single Narration
and Regarding a General Necessity

ry:Research Summa
I speak in this paper on an issue that has been constantly repeated, especially in
the books of the Hanafi school’s scholars. First, I clarify their consensus
normally on acting upon single-chain narrations. Afterwards, I explain that they
disregard certain narrations despite their relation to a general necessity. Their
reasoning is that there is doubt in the soundness of the narration’s chain, for even
the Companions  and Followers did not act upon these narrations despite their
apparent need for them – as they are narrations that regard issues that happen
frequently, but they only have one chain. That the Prophet  did not inform a
larger group of people, that the Companions  did not spread these narrations,
and that the Followers did not accept them despite their need of them all lead to
doubt in the soundness of these narrations. I also include an applied section, in
which I mention and discuss a number of examples of this type of narration,
namely, that which the Hanafis did not act upon because of their relation to
general necessities.

حكم حديث اآلحاد فيما تعم به البلوى
عند الحنفية وتطبيقاته في كتبهم 

الدكتور صالح محمد سالم أبو الحاج

-
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مقدمة:
احلمُد هللا والّصالُة والسالُم على رسوِل اهللا وعلى آله وصحبه َأمجعني، وبعد:

ظَر على وجٍه من وجوِه املعاين اليت اعتربها الفقهاُء عند االحتجاج باحلديث، يف حبثنا هذا ُنَسلُِّط النَّ 
فيما تعمُّ بوهو ورود حديث آحادٍ 

ا بقيت روايتُ شتهر روايتُ تابعني، ومع ذلك مل أو التَّ عصِر الصحابِة  ه ه وال شاع بني العلماء والعاّمة، وإمنَّ
من الّرواة.بني أفرادِ 

، ومن مثَّ املُبَـنيَّ يف سّنِة نبيِّه ء حبكم اهللا وجييب العلمااس له تقتضي أن َيسأل العوامُّ فحاجُة النَّ 
وسلف هذه األمة، فخفاؤه حابة 

هلو عّلٌة على العلماء مع جدِّهم واجتهادهم املنقطع النظري يف معرفِة كلِّ شاردٍة وواردٍة عن رسوِل اهللا 
عند الفقهاء.يف الشكِّ يف ثبوتِِه عن النيبِّ ظاهرةٌ 
سكوُت َمن عندهم علمٌ هو ةاحلنفيّ يف نظر هعن فيعّلٌة أُخرى للطَّ و 

.العلماء والعاّمة مع ظهوِر احلاجة له
عدم صّحة بالتبليغ، هلو برهاٌن ساطع علىله بني املسلمني مع أَمر اهللا وعدُم إشاعة النيبِّ 

ة.هذا احلديث للعمل عند فقهاء احلنفيّ يب يف اعتمادِ للرَّ دعاةٌ خمرجه، ومَ 
كبرياً صًال  احلنفيّ هذه القضية كثريًا يف كتبِ تكرارَ هو وسبب اختياري لهذا الموضوع للبحث:

من دفعين للبحث فيهاممَّا ةلفرعيّ من املسائل ابني احلنفية وغريهم يف كثريٍ كبريٌ ب عليه خالفٌ ترتَّ عندهم حبيث 
وجهها قويٌّ ملَن تفكَّر به؛ أحدُ بنيِّ أُ أجل أن 

نظرياً؛ إلطباق كتبهم على ذكرِه هذ الوجه وعدمهكاد أن يكون اخلالف املذكور بني احلنفية يف اعتبارحىت  
عليه. واالعتماد 

ادُة الفقهاء يف تعامِلهم مع الذي سلكه السَّ ريقَ الطَّ فاالهتمام باملعىن كما هو احلال يف هذا األصل هو 
، وهذا ما بـََىن بديٌع ورائعهو طريُق و ،وتصحيِحها على الرِّجال فحسبهاعدم االقتصار يف اعتمادِ و ،األحاديث

؛ إذ كان يُراعي املعىن، وخيتم عاّمة أبوابه بعد املناقشة »اآلثارشرح معاين«عليه اإلماُم الطحاويُّ كتابه العظيم: 
، فَصرََّح أنَّ تصحيَحه واعتبارَه )1(»فهذا وجُه هذا الباب من طريِق تصحيِح معاين اآلثار«احلديثية للمسألة بقوله: 

هو للمعىن الوارد يف األحاديث.
:سؤاٍل رئيسّي، وهول يف اإلجابة على تتمثَّ ى لها هذه الدراسةالتي تتصدَّ وإنَّ المشكلةَ 

ة عموم البلوى عّلًة يف َردِّ حديث اآلحاِد؟العتبار احلنفيّ هل هنالك وجهٌ 
ويتفرَّع عنه أسئلة فرعية:

خالف حقيقي بني احلنفية يف اعتبار عموم البلوى عّلًة يف َردِّ حديث اآلحاِد؟يوجدهل .1

.166،237،256،277،351، 123،136،165، 48، 45: 1شرح معاين اآلثار: الطحاوي، (1)
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مع مسيِس احلاجة إليه مدعاة للريب يف ثبوته؟بني الصحابة حكمهل يعترب عدم انتشار.2
هي الطريُق األمثُل؟ يف قَبول األخبار ريق اليت سلكها الفقهاء تعترب الطَّ هل .3
هل العادَة تقتضي استفاضُة نقل ما يـَُعمُّ به البلوى؟.4

ة بإسقاط االعتبار ادة احلنفيلتجلية فكرة السَّ ؛حليلياالستقرائي والتَّ التَّارخيي و واعتمدت يف حبثي املنهج 
حبديث اآلحاد الوارد يف عموم البلوى.

للدكتور عبد  » خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى«يف هذا املوضوع حبث بعنوان: ومن الدراسات السابقة
الرمحن بن حممد القرين، منشوٌر على الّنت، تعرَّض فيه لذكر مثرة االختالف بني احلنفية واجلمهور يف هذه املسألة، 

هذا خمتلٌف عن حبثنا الذي يعتين بتحرير خرب اآلحاد عند احلنفية وتطبيقاته عندهم.و 
إىل ثالثة مطالب وخامتة:لتحقيق غايته وقسمُت البحث 
ة.ته عند احلنفيّ حديث اآلحاد وحجيّ المطلب األّول:
عموم البلوى ِعّلًة.اعتبار المطلب الثاني:
به البلوى عند احلنفية.ما تعمُّ تطبيقاٌت رّد اآلحاد فيالمطلب الثالث:

وتشتمل على أبرز النتائج اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة.الخاتمة:
وأسأل اهللا الكرمي أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه.
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المطلب األّول
ةحديث اآلحاد وحجيته عند الحنفيّ 

تعريفه اصطالحاً: ًال: أوّ 
.)1(هو كلُّ خٍرب يرويه الواحُد أو االثنان فصاعداً ال عربَة للعدد فيه بعد أن يكون دون املشهور واملتواتر

ته: جيّ ثانياً: حُ 
غلبة الظّن مبدلوله، ال اليقني وال الطمأنينة، وهي كافيٌة يف وجوِب العمل دون العلم حديث اآلحاد يفيد

القطعّي؛ بدليل:
ُهمْ ِفْرَقةٍ ُكلِّ ِمنْ نـََفرَ فـََلْوَال ﴿: قال.1 رََجُعواِإَذاقـَْوَمُهمْ َولِيُـْنِذُرواالدِّينِ ِفيلَِيتَـَفقَُّهواطَائَِفةٌ ِمنـْ

: الواحد واالثنني فأكثر، فهذا يوجب العمل الطائفةَ ووجه الداللة: أن ، ١٢٢التوبة: ﴾َيْحَذُرونَلَعلَُّهمْ ِإلَْيِهمْ 
.)2(أو االثنني، وإذا أَوجب ههنا أوجب مطلقاً خبرب الواحد

ُأيت بلحم ُتُصدَِّق به على بريرة رضي اهللا عنها، فقال: هو عليها صدقة، إنَّ النيبَّ «: عن أنس .2
وكذلك كان وهو خرب آحاد، خرب بريرة رضي اهللا عنها يف الصدقة، ل و قب، فوجه داللته: (3)»وهو لنا هدية

إىل اآلفاق لتبليغ األحكام وإجياب قبوهلا على األنام، كما َحَصَل عند بعث معاٍذ صحاِبه يُرسل األفراد من أ
. (4)لليمن، فلو مل يكن خُرب الواحِد موجباً للعلم َلَما بعثهموعليٍّ 

َأمجعوا على قَبول خرب الواحد يف العمل، كما حصل مع سيدنا أيب بكر الصديق إنَّ الصحابَة .3

، فقبلوه من غري إنكار، وعلى هذا جرت سنة (5)»األئمة من قريش«: على األنصار بقوله عندما احتجَّ 
التابعني، وَأمجعوا على قَبول خرب الواحد يف أمور الدين مثل: اإلخبار بطهارة املاء وجناسته.

.(6)إنَّ املتواتَر ال يوجد يف كلِّ حادثٍة، فلو ُردَّ خُرب الواحد لتعطََّلت األحكام.4
ا مناقشة احلنفية يف  ذا يـََتبنيَّ حتقُّق اإلمجاع يف قَبول آخبار اآلحاد يف بناء األحكام واالعتماد عليها، وإمنَّ

عموم البلوى من العلِّل اليت تعتمُد يف َردِّ األحاديث وقَبوهلا فحسب، وهي مسألٌة قضية ُأخرى، وهي اعتبارُ 
ـ كما سنعرضه يف املطلب اآليت ـ.احلنفّية ظر، َمَشى عليها عاّمةُ اجتهاديٌة خاضعٌة للنَّ 



.620- 619: 2،املنارالنسفي، ، و 370: 2، أصول،) ينظر: البزدوي1(
.178ص،إفاضة األنواراحلصكفي، ، و 620: 2املنار،شرح ابن ملك، ) ينظر: 2(

.755: 2، الصحيح،، واللفظ له، ومسلم543: 2، الصحيح،يف البخاري(3)
.621: 2، احلاشية على ابن ملك،ينظر: الرهاوي(4)
.85: 4،املستدركاحلاكم، ، وصححه األرنؤوط، و 129: 3،سند أمحد، امليف (5)
.82ص،شرح على نظم خمتصر املنارالكوراين، ، و 621: 2املنار،شرح ابن ملك، ينظر: (6)
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المطلب الثاني
عموم البلوى ِعّلةً اعتبار 

قاط اآلتية:ما يتعلََّق بتوضيِح عموم البلوى واعتمادها واخلالف فيها عند احلنفية يف النُّ فيه عرض أَ 
أوًال: بيان المراد بمصطلح عموم البلوى:

، أو )1(: هو ما متسُّ احلاجُة إليه يف عموِم األحوالملشتهرة أو ما يعّم به البلوىإنَّ معىن اصطالح احلادثة ا
.)2(حيتاج إليه الكلُّ حاجًة متأكدًة مع كثرِة تكرُّرِه

وذلك بأن يكون َوَرَد حديُث آحاٍد فيما اشتهر من احلوادث وَعّم به البلوى، بأن مل ينتشر يف الصدِر األّول 
تهمون بالتقصري يف متابعِة السنة، فإذا مل يشتهر اخلرب يف القرنني مع شّدِة احلاجِة وعموِم البلوى  

كان ذلك عالمَة عدِم صحَِّته.
فما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجٌة إىل معرفِتِه فسبيُل ثبوته االستفاضة واخلرب املوجب للعلم، وغُري 

اد، حنو: إجياب الوضوء من مسِّ الذكر، ومسِّ املرأة، والوضوِء ممَّا َمسَّت النار، جائز إثباُت مثِلِه بأخباِر اآلح

َقَف الكافُة عليه، وإذا َعَرفته الكافُة، فغُري ذلك ووَ من طريق التوقيف إالَّ وقد بلَّغ النيب يكون فيه حكم اهللا 

يف هذه توقيٌف ذلك املنقول إليهم، وغُري جائز هلا تضييع موضع احلّجة، فعلمنا بذلك أنَّه مل يكن من النيبِّ 
.)1(األُمور ونظائرها

بُه «: )2(قال الكوثريُّ  وهذا إذا توفَّرت الّدواعي إىل نقِلها بطريِق االستفاضة، حيث يَعدُّون ذلك ممَّا ُتكذِّ
إنَّ خَرب الواحد فيما «: )3(:، وقال سبُط ابُن اجلوزي»شواهُد احلال، واشرتاط شهرة اخلرب عند طوائف الفقهاء

.»:يس حبجٍَّة عند اإلمام أيب حنيفة تعّم به البلوى ل
ثانياً: اعتبار عموم البلوى عّلة في ردِّ حديث اآلحاد:

كتفاء باملعاصرة، وهكذا.وُأصول، كاشرتاط الُبخاريِّ اللقيا وخمالفة تلميذه مسلٌم له يف اال 
وإنَّ للسادة احلنفية ُأصوًال اعتمدوها يف قَبوهلم لألخبار: كعدم خمالفِة القرآن أو املتواتر أو املشهور أو روايته 

إنَّ خَرب الواحد يـَُردُّ ملعارضِة السنة الثابتة إيّاه أو أن يتعّلق «فيما تعّم به البلوى أو غريها، قال عيسى بن أبان: 

.17: 3،كشف األسرارعالء الدين البخاري،  ينظر: (1)
.296: 2، التقرير والتحبريابن أمري حاج، ينظر: (2)
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آن خبالفه فيما ال َحيتمل املعاين، أو يكون من األُمور العاّمة فيجيُء خٌرب خاصٌّ ال تعرفُه العاّمة، أو يكون شاّذاً القر 
.)4(»قد رواه الناُس وعملوا خبالفه

وما حنن بصدده هو اعتباُرهم لشرِط عدم ورود حديث اآلحاد فيما تعمَّ به البلوى، إذ يكون سببًا لردِّه 
إنَّ لنا َأصًال يف قَبول اَألخبار وشرائط نعتربها فيه مىت خرج اخلرب عنها مل نقبله، وهو أنَّ «: )5(اجلصاصُ وترِكه، قال 

. »ما كان بالناس إىل معرفِتِه حاجٌة عاّمة، فغُري جائز وروُده من جهِة اآلحاد
ا مدار األمر على الظنِّ وهذا االشرتاط من احلنفية ال يعين القطع بوروده متواترًا عند عموم احلاجة، وإمنَّ 

واالجتهاد، فعدُم اشتهاره بني العلماِء والعاّمة مع شّدِة الضرورة إليه، يورث شبهة يف حاله متنُعهم من إثبات 
مل ندع االشتهار عند «: )6(الفرضيه به واالقتصار على إثبات السنّية واالستحباب به، قال عالء الدين الُبخاريُّ 

ا عملوا خبرب الواحد يف تلك احلوادث لقرائن اختّصت اّدعيناه ظاهراً، وكذا الصحابة عموم البلوى قطعًا بل إمنَّ
.»به أو لصريورته مشهوراً عند بلوغه إيّاهم

فإنَّه يكون مقبوًال عند احلنفية، ،خرب اآلحاد إذا ورد يف غري الوجوب واحلظر: كاملسنون واملباح وحنومهافإنَّ 
ا كان علّ وأ«: )7(قال اَجلصَّاص الكافََّة على حكمه ة لرده من توقيٍف من النيب ما جميئه فيما تعم البلوى به فإمنَّ

خرب الواحد فيما تعم به البلوى... ال يثبت به وجوب دون «: )8(وقال ابن اهلمام، »فيما كان فيه إجياٌب أو حظر
.»اشتهار أو تلقي األمة بالقبول عند عامة احلنفية

ألسباٍب اجتهاديةأحاديث اآلحادَق إثبات خرب اآلحاد والعمل مبوجبه االجتهاد، فيجوز َردُّ فطاملا أنَّ طري
َوَردُّ «، قال عيسى بن أبان: الظنِّ بإحساناالجتهاُد وغالُب الظّن هو نني معيَّ رواٍة من اإذا كان طريُق قَبوهل

... وهذا مذهب التابعني وَمن بعدهم الصحابة َأخباُر اآلحاِد لعلٍل عليه عمُل الناس، وهو مذهب األئمة من
. )9(»يف قَبول َأخبار اآلحاد وردِّها بالعلل...، فهو مذهُب السلف

إذا اشتهرت حادثة ـ بأن كان للناس حاجة ـ وَخِفي : «)10(ومن هذه العلل عموم البلوى، قال البَـْزَدويُّ 
اشتهرت استحاَل أن َخيفى عليهم ما يثبت به حكم احلديث، كان ذلك داللة على السهو؛ ألنَّ احلادثَة إذا 

». احلادثة...، فإذا َشذَّ احلديُث مع اشتهار احلادثة كان ذلك زيافًة وانقطاعاً 
في اعتبار عموم البلوى:الحنفية الف فقهاء تخاثالثاً: 

.282: 1، أحكام القرآناجلصاص، ينظر: (1)
.299ص،مقدمة نصب الرايةالكوثري، (2)
.11ص،االنتصار والرتجيح للمذهب الصحيحسبط ابن اجلوزي،(3)
.111: 2، األصولفصول اجلصاص، ينظر:(4)
.402: 1، الفصولاجلصاص،(5)
.17: 3، كشف األسرارعالء الدين البخاري،(6)
.115: 2،فصول األصولاجلصاص،(7)
.350ص،التحرير يف أصول الفقهابن اهلمام،(8)
.110: 2، فصول األصولاجلصاص،(9)

.17: 3،صولاألالبزدوي،(10)
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اآلحاد، إال َأنَّ يف ًة لردِّ حديثقل عن أئمة احلنفية يف اعتبار ُعموم البلوى علّ رغم كلِّ ما سبق من النَّ 
لوى به البَ عمُّ بأنَّ خَرب الواحد إذا َوَرَد موجبًا للعمل فيما يَ القولُ رخيِّ املسألة خالفًا بني علماء احلنفية، فُنِسب للكَ 

وهو ُخمتار املتأخرين.،قبل،ال يُ 
، وهذا هو مذهب )1(سنُدهبه البلوى مقبول إذا َصّح الواحد فيما تعمُّ وأّما عند عاّمِة اُألصوليني: فخربُ 

ر مثًال نقله العدل َوِصْدقُه فيه كَ الشافعّية؛ ألنَّ كلَّ ما نقله العدل َوِصْدقُه فيه ممكٌن َوَجَب تصديُقه، فمسُّ الذَّ 
.)2(ا ال نقطع بكذب ناقله...، فما تعّم به البلوى ال نقطع بكذب خرب الواحد فيهممكٌن، فإنّ 

ه مع أنَّه أضعف من خرب الواحد، فألن يُقبل فيه اخلرب كان أَوىل.أال ترى أنَّ القياس يُقبل في
وأجيب: إنَّ عدم شهرته يُعارض ظنَّ الصدق، فال حيصل الظّن مع املعارض، خبالف القياس؛ ألنَّه ال 

سمية... وهو معارٌض أيضاً ُمعارض له، وذلك ـ أي شذوذ احلديث مع اشتهار احلادثة ـ مثل: حديث اجلهر بالتَّ 
.)3(ة دالٌّة على خالفه، فلم يعمل بهحَّ أحاديث أَقوى منه يف الصِّ ب

ة أنَّه ُخمالف َلّما هو شائٌع يف كتبهم ـ كما سيأيت يف احلنفيّ دولكن يؤخذ على هذا اخلالف املذكور عن
موم البلوى، طبيقات يف عموم البلوى ـ؛ إذ عند مناقشتهم للعديد من األحاديث اعتربوا عّلة عاملطلب اَألخري للتَّ 

مبا َوَرَد من األحاديث وتأويل ما دليِل على قوِل إمام املذهب ولعلَّ حممل هذا: أَنَّ املسألَة اجتهاديٌة يف التَّ 
دة يف سبِب تركه 

يف عدم العمل ببعض نها عموم البلوى، فهو وجٌه من وجوِه االعتذار عن اإلمامألحاديث ُأخرى ويكون م
مكن أن يكون صحيحاً يف نفسه وُميكن أن يكون السبب شيئاً آخر.األحاديث، فيُ 

ُمعتربًا عندهم؛ لذا يكاد أن يكون اخلالف املذكور بني احلنفية يف اعتباره نظرياً؛ إلطباق كتبهم على ذكرِه وجهًا 
واالعتماد عليه، ونسبة القول به للكرخيِّ َحملُّ نظٍر لنقِلِه عن عيسى ابِن أبان واجلصاِص وغريِهم من أكابِر علماِء 

أَعلم.احلنفيِة املتقدِّمني ـ كما َسَبق ـ واُهللا 
رابعاً: الحّجُة على اعتباِر عموِم البلوى عّلًة لردِّ اآلحاد: 

َال َمااللَّهِ َعَلىتـَُقوُلواَوَأنْ {: ، وقوله ٣٦اإلسراء: }ِعْلمٌ بِهِ َلكَ لَْيسَ َماتـَْقفُ َوَال {: قوله .1
َوَال {: ، وقوله ٨٦الزخرف: }ْعَلُمونَ يَـ َوُهمْ بِاْلَحقِّ َشِهدَ َمنْ ِإالَّ {: ، وقوله ١٦٩البقرة: }تـَْعَلُمونَ 
خرب الواحد ال يوجب العلم، فانتفى قبوله بظاهر ، ووجه الداللة: أنَّ ١٧١النساء: } اْلَحقَّ ِإالَّ اللَّهِ َعَلىتـَُقوُلوا

.)4(٢٨النجم: }َشْيًئااْلَحقِّ ِمنَ يـُْغِنيَال الظَّنَّ َوِإنَّ {: هذه اآليات، وقال 

.297ـ296: 2، التقرير والتحبريابن أمري احلاج، ، و 17: 3،كشف األسرارري،  عالء الدين البخاينظر: (1)
.136ص،املستصفىالغزايل، ينظر: (2)
.17: 1، كشف األسرارعالء الدين البخاري،  ينظر: (3)

.89: 3،الفصول يف األصولاجلصاص، ينظر:  (4)
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املائدة: }ِرَسالََتهُ بـَلَّْغتَ َفَماتـَْفَعلْ َلمْ َوِإنْ رَبِّكَ ِمنْ ِإلَْيكَ أُْنِزلَ َمابـَلِّغْ الرَُّسولُ أَيـَُّهاايَ {: قوله .2
قد بلغه الكافّة، وأنَّ وروده أَنَّ كلَّ ما كان من األحكام بالّناس إليه حاجٌة عاّمة أنَّ النيبَّ :داللةوجه ال، و ٦٧

ينبغي أن يكون من
التواتر َعِلمنا أنَّ اخلَرب غُري ثابت يف األصل، أو تأويله ومعناه غري ما اقتضاه ظاهرُه من حنو الوضوء الذي هو غسُل 

.)1(اليد دون وضوء احلدث
ى خِرب ذي اليدين، بل سأل الناس؛ ألنَّه ميتنُع يف العادِة أن َخيَْتصَّ هو بعلِم مل يقتصر علإنَّ النيبَّ .3

صالة يف ركعتني، فقام ذو اليدين، صلى بنا رسول اهللا : «؛ فعن أيب هريرة )2(ذلك من بني اجلماعة...
قال: قد كان بعُض ذلك : كلُّ ذلك مل يكن، ففقال: أَُقِصَرت الصالة يا رسول اهللا أم نسيت؟ فقال رسول اهللا 

على الّناس، فقال: َأصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول اهللا، فَأمتَّ رسول اهللا يا رسول اهللا، فأَقْـَبل رسوُل اهللا 
3(»ما بَِقي من الصالِة ُمثَّ َسَجَد سجدتني، وهو جالس بعد التسليم( .

اً؛ ألنَّه ممَّا تـَُعمُّ به الَبلوى، وهو يف كتاب اهللا يف االستئذان ثالثَردَّ حديث أيب موسى إنَّ عمر .4
 قال اهللا ،:}رَ بـُُيوتًاَتْدُخُلواَال آَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا }َأْهِلَهاَعَلىَوُتَسلُِّمواَتْسَتْأِنُسواَحتَّىبـُُيوِتُكمْ َغيـْ

ستئذان بالثالث دون الكافّة مع عموم مبعرفة حتديد االانفراد أيب موسى ، فاستنكر عمر ٢٧النور: 
فأتى أبو موسى األشعري كنا يف جملس عند ُأيب بن كعب «، يقول: احلاجة إليه؛ فعن سعيد اخلدري 

، يقول: االستئذان ثالث فإن أذن لك مغضبًا حىت وقف، فقال: أنشدكم اهللا هل مسع أحٌد منكم رسول اهللا 
أمس ثالث مرّات فلم يـُْؤذن يل قال: استأذنت على عمر بن اخلطاب : وما ذاك؟وإال فارجع، قال ُأيب 

فرجعت مثَّ جئته اليوم فدخلت عليه فأخربته أين جئت أمس فسلمت ثالثًا ُمثَّ انصرفت، قال: قد مسعناك وحنن 
جعن ، قال: فواهللا ألو حينئٍذ على شغل فلو ما استأذنت حىت يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما مسعت رسول اهللا 

: فواهللا ال يقوم معك إال َأحدثنا سناً، ظهرك وبطنك أو لتأتني مبَن يشهد لك على هذا، فقال ُأيب بن كعب 
.)4(»يقول هذا، فقلت: قد مسعت رسول اهللا قم يا أبا سعيد، فقمت حىت أتيت عمر 

يف قبول اآلحاد يف لزوم دِّ اآلحاد، كما ثبت إمجاعهم لف على اعتباِر العلل يف رَ إنَّه ثبت إمجاع السَّ .5
وايات اليت يثبت مبثلها كان ردُّهم 

.)5(ل، وإال وجب ردُّهاداً خبلوها عن هذه العلِّ قيّ ل، فيكون قبوهلم مُ هلا للعلِّ 
أو فيما كان فيه إجيابٌ هِ الكافّة على حكمِ يبّ ن النّ إنَّ عموم البلوى عّلة لردِّ اآلحاد من توقيف م.6

إال بتوقيفه، وإذا َأشاعه يف الكافّة َوَرَد نقله حبسب استفاضته فيهم، فإذا مل هِ حظرٌ 

.2:631،أحكام القرآناجلصاص، ينظر: (1)
.111: 2،الفصولاص، اجلصينظر: (2)
.128: 2،وطأمالك، امل، و 404: 1، الصحيح،يف مسلم(3)
.2306: 5، الصحيح، ، والبخاري1695: 3، الصحيح،يف مسلم(4)
.113: 2،الفصولاجلصاص، ينظر: (5)
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كان هذا وصفه جنده كذلك علمنا: أنَّه ال خيلو من أن يكون منسوخاً، أو غري صحيح يف األصل، وال جيوز فيما  
.)1(أن خيتصَّ بنقله األفراد دون اجلماعة

كاة والصيام وغسل اجلنابة اخلاّصة دون الكافة، فكذلك سائر ما الة والّز بتعليم الصّ إنَّه مل يكن خيتصّ .7
. )2(َعّمت فيه البلوى ودعت احلاجة إليه، فإنَّ سبيله أن يكون نقُله من طريِق التواتر واالستفاضة

تقتضي استفاضُة نقل ما يـَُعمُّ به البلوى؛ وذلك ألنَّ ما يـَُعمُّ به البلوى: كمسِّ الذكر، فلو كان إنَّ العادةَ .8
ومل يقتصر على خماطبِة اآلحاد، بل يُلقيه إىل عدٍد حيصل به التواتُر أو ممَّا ينتقض به الطهارة ألشاَعه النيبُّ 

الة كثري من األمة من غري شعور به، وهلذا تواتر نقل القرآن الشهرُة مبالغًة يف إشاعته؛ لئال يُفضي إىل بطالن ص
كاح والطالق وغريها، وَلمَّا مل يشتهر، علمنا أنَّه سهٌو أو منسوخ، أال ترى أنَّ املتأخرين واشتهرت َأخبار البيع والنِّ 

بنقله مع حاجة العاّمة إىل ملا قبلوه اشتهر فيهم، فلو كان ثابتًا يف املتقدِّمني الشتهر أيضًا وَلَما تفرد الواحدُ 
.)3(معرفته

؛ فعن أيب )4(ماء عّلةإنَّه مل تقبل شهادُة الواحد من أَهل املصر على رؤيِة هالل رمضان إذا مل تكن بالسَّ .9
الصوم يوم تصومون «، ويف لفظ: )5(…»وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون: «قال هريرة 

أضاف الصوم والفطر وتقريره: أنَّه : «)7(، قال التهانوي)6(»حونوالفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تض
فال بُّد يف أصل احلكم من اجلماعة الكثرية أو مجيع املسلمني املوجودين يف بلدة مثًال يف … واألضحية إىل مجاعة

».هذه األحكام، إال إذا عرض عارض: ككون السماء مغيمًة مثالً، فله حكٌم آخر ثابٌت بالشرع
؛ ألنَّ أَمر اإلمامة ممَّا يـَُعمُّ به ه مل يقبل قول الرّافضة يف دعواهم النّص على إمامِة عليٍّ إنَّ .10

َقل َدلَّ أنَّه غُري ثابت .)8(البلوى؛ حلاجة اجلميع إليه، فلو كان النصُّ ثابتاً، لُنِقل نقالً مستفيضاً، وحني مل يـُنـْ
اٍق ماٍل عظيٍم على اليتيِم يف مّدٍة يسريٍة وإن كان عي من إنففيما يدَّ الوصيِّ إنَّه ال يُقبل قوُل .11

وق ال يُقبل؛ ألنَّ يف كذبه يف ذلك، وهلذا لو انفرد واحٌد بنقل قتل ملك أو أمري يف السُّ اهَر يُ ذلك ُحمتَمًال؛ ألنَّ الظَّ 
ل فيها خلٌق وال تِ ات قُ وقعت يف اجلامع أو يف عرف، وكذا خُرب َمن َأخرب عن فتنةٍ )9(العادة يبعد أن ال يستفيض مثله

.)10(ُخيرب أحٌد مبثل خربه، فنستدلُّ بذلك على بطالنه

.115: 2، فصول األصولاجلصاص، ينظر: (1)
.118: 3،الفصولاجلصاص، ينظر: (2)
.17: 3،كشف األسرارين البخاري،  عالء الدينظر: (3)
.17: 3،كشف األسرارعالء الدين البخاري،  ينظر: (4)
: 4،صنف، امل، وعبد الرزاق164: 2، السنن،، والدارقطين317: 3،سنن الكبريالبيهقي، ، و 297: 2، سننأيب داود، اليف (5)
، وغريها.429: 1،سند، امل، وإسحاق بن راهويه156
، وغريمها.164: 2،سننال،، وحسنه، و الدارقطين80: 3،سننال،مذييف الرت (6)
.126: 9،إعالء السننالتهانوي،يف(7)
.17: 3،كشف األسرارعالء الدين،  ينظر: (8)
.17: 3،كشف األسرارعالء الدين،  ينظر: (9)

.107: 3،الفصولاجلصاص، ينظر: (10)
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لكون عموم البلوى عّلًة يف عدم قبول خرب ؛ة يف اعتبارهمادة احلنفيّ فهذه بعُض احلجج اليت أوردها السَّ 
السيما أنَّ املسألَة اجتهاديٌة حبيث تُقبل يف حتقيق ُمدَّعاهم،ظاهرةً اآلحاد، والناظُر املنصُف يرى أنَّه فيها وجاهةً 

، ومثُل هذه الرباهني تورث شبهًة واضحًة يف قَبول حديث اآلحاد فيما كان ذلك ثبِت فيما يُنقل عن النيبِّ يف التَّ 
وصُفه.

المطلُب الثالث: تطبيقاٌت في رّد اآلحاد فيما تعّم به البلوى عند الحنفية:
إنَّ االستقصاء بذكر كلِّ ما اعتذر احل

نرباساً ومنوذجاً ملا عداها، ومن هذه األحاديث:
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بسرة بنت ، الذي روته )1(»ره فليتوضأكَ ذَ سَّ ن مَ مَ «عورة: حديث اآلحاد يف انتقاض الوضوء مبس ال.1
فإنَّه شاّذ النفرادها بروايته مع عموم احلاجة إىل معرفته، فدلَّ ذلك على ضعفه؛ إذ القول صفوان رضي اهللا عنها،

فكل أحد مع شدة احلاجة إليه شبه احملال،خصَّها بتعليم هذا احلكم ومل يُعلم سائر الصحابة بأنَّ النيب 
على حيتاج إىل معرفته، والعادة تقتضي استفاضة نقل ما تعّم البلوى به؛ ألنَّ فيما تعّم به البلوى ال يقتصر النّيب 
، قال )2(خماطبِة اآلحاد بل يُلقيه إىل عدٍد حيصل به التواتر والشهرة؛ مبالغة يف إشاعته حلاجة اخللق إليه

تعّم به البلوى، فلو ثبت الشتهر، ولو ثبت فهو حمموٌل على غسل اليدين؛ ألنَّ إنَّه خٌرب واحد فيما : «)3(الكاساين
كانوا يستنجون باألحجار دون املاء، فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصاً يف أيّام الصيف فأمر الصحابَة 

يته مع عموم احلاجة إىل معرفته، روته بسرة؛ فإنَّه شاذ النفرادها بروا: «)4(، قال الُبخاريُّ »بالغسل هلذا، واهللا أعلم
فدل ذلك على زيافته؛ إذ القول بأنَّ النيب 

مع شدة احلاجة إليه شبه احملال، كذا ذكر مشس األئمة، وال يقال: قد روى هذا احلديث أيضًا ابن الصحابة 
، فكيف يكون شاذًا مع رواية هؤالء ر وسامل وزيد بن خالد وعائشة وأم حبيبة وغريهم عمر وأبو هريرة وجاب

الكبار؟ ألنا نقول: تلك الروايات مضطربُة األسانيد غُري صحيحة؛ لضعف رجاهلا وملعارضتها أيضًا برواياٍت 
».فال ينتفي » شرح اآلثار«يف صحيحٍة ُختالفها على ما بـَيـََّنها أبو جعفر الطحاوي 

مع كونه مما تعّم البلوى به، قال عدم القول بنقض الوضوء مبسِّ املرأة؛ خللوه من حديث عن النيب .2
معلوم عموم البلوى مبس النساء لشهوة، والبلوى بذلك أعم منها بالبول والغائط وحنومها، فلو كان : «)5(اجلصاص

موم البلوى به وحاجتهم إىل معرفة حكمه، وال جائز يف مثله األمة من التوقيف عليه؛ لعحدثًا ملا أخلى النيب 
؛ فلما ُرِوي عن اجلماعة االقتصار بالتبليغ إىل بعضهم دون بعض؛ فلو كان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة 

ال توقيف هلم عليه، وعلم أنَّه أنَّه ال وضوء فيه، َدلَّ على أنَّه مل يكن منه الذين ذكرناهم من الصحابة 
ورجالي يف كنت أنام بني يدي رسول اهللا «ويؤيده ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت: ». وضوء فيه

كان : «، وعن عائشة رضي اهللا عنها، قال )6(»قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما
.)8(»ليس يف الُقبلة وضوء«، قال: ، وعن ابن عباس )7(»يقبل بعض نسائه، ُمثَّ خيرج إىل الصالة وال يتوضأ

: 1،سنن، ال، و ابن ماجة99: 1،سنن الكربى،، و النسائي55: 1، سنن، النه، وأيب داود، وحس126: 1، السنن، يف الرتمذي(1)
، وغريها.95

.400ص،عقود اجلمانالصاحلي، ينظر: (2)
.30: 1، البدائعالكاساين، يف (3)
.17: 3، كشف األسرارعالء الدين البخاري،  يف (4)
.520: 2، أحكام القرآناجلصاص، يف (5)
.367: 1، صحيحمسلم، ال، و 150: 1،صحيحالبخاري، اليف (6)
: رواه الطرباين يف األوسط وفيه سعيد بن بشري وثقه شعبة وغريه وضعفه حيىي ومجاعة. وقال 247: 1قال اهليثمي يف جممع الزوائد (7)

: رواه البزار وإسناده صحيح.150: 1التهانوي يف إعالء السنن 
، وقال: صحيح.143: 1،سنن، اليف الدارقطين(8)
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جيهر ببسم اهللا الرمحن كان رسول اهللا «حديث اآلحاد يف اجلهر بالبسملة عند القراءة يف الصالة: .3
(1)»الرحيم

.)2(قل عنهميثبت به حكم احلادثة، فإذا مل يشتهر النَّ احلادثة تقتضي شهرة ما
الصالة يرفع يديه حىت حياذي إذا افتتح «كوع والقيام منه: حديث اآلحاد يف رفع اليدين عند الرُّ .4

رادٌ أفيوم مرّات، وال يرويه إالّ ر كلَّ يعّم به البلوى فيتكرَّ ، وهو أمرٌ )3(»منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
جود، فهو من كوع والسُّ ه كما تواتر الرُّ ؛ ألنَّه ينبغي أن يتواتر ورودُ هِ ّك يف ثبوتِ ، فهذا يورث الشَّ حابة من الصَّ 

بعدم الرفع إال يف حابة خرى أيضًا عن الصَّ ، كيف وقد عارضه أحاديث أُ الة مثلهمااهرة يف الصَّ األفعال الظَّ 
، ويؤيده ما روي عن علقمة »أحاديث الرفع مما تعم به البلوى، فال يكون حجة«: )4(التكبرية األوىل، قال البابريت

 قال ابُن مسعود ،» : أال أصلي بكم صالة رسول اهللاوعن )5(»، فصلى فلم يرفع يديه إال يف أول مرة ،
يل مشس، خرج علينا رسول اهللا «قال: جابر بن مسرة 

يرفع يديه يف أول تكبرية ُمثَّ ال رأيت عمر بن اخلطاب «قال: ، وعن األسود )6(»اسكنوا يف الصالة
مل يكن يرفع يديه فهذا عمر : «)8(، قال الطحاوي)7(»ورأيت إبراهيم والشعيب يفعالن ذلك«، قال: »يعود

؛ ألنَّ احلسن بن عياش وإن كان هذا احلديث أيضًا إال يف التكبرية األوىل يف هذا احلديث، وهو حديث صحيح
ا دار عليه، فإنَّه ثقة حجة، قد ذكر ذلك حيىي بن معني وغريه، أفرتى عمر بن اخلطاب  خفي عليه أنَّ النيب إمنَّ

 كان يرفع يديه يف الركوع والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأى رسول اهللا يفعل، ُمثَّ ال
إياه على ذلك دليل صحيح هذا وترك أصحاب رسول اهللا ك عليه، هذا عندنا حمال، وفعل عمر ينكر ذل

».أنَّ ذلك هو احلق الذي ال ينبغي ألحد خالفه

، وهذا احلديث خمالٌف ملا هو ثابت من األحاديث األخرى بعدم اجلهر 356، 357: 1،املستدركاحلاك، يف فعن أيب هريرة (1)
» فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني...وخلف أيب بكر وعمر وعثمان صليت وراء رسول اهللا : «بالبسملة ومنها: عن أنس 

،سند، امليف أمحد» كانوا جيهرون باحلمد هللا رب العاملني«ويف رواية: ،941رقم ، صحيحالبخاري، ال، و 606رقم ،صحيح، المسلميف
فكانوا «، ويف رواية: 434: 5،سند، امليف أيب يعلى» فكانوا يفتتحون القراءة فيما جيهر به باحلمد هللا رب العاملني«، ويف رواية: 12380

، فالروايات تفسر بعضها البعض، فيحصل 249: 1،صحيح، ال، وابن خزمية23: 1،شرح معاين اآلثارالطحاوي، يف » اهللايسرون ببسم
سملة 

وي بتحقيقي.لإلمام للكن166-105ص
24-23: 2،مرآة األصولمال خسرو، ، و 28-27: 2،نور األنوارمال جيو، ينظر: (2)
، وصححه.35: 2،سنن، اليف الرتمذيفعن ابن عمر (3)
.297: 2، العنايةالبابريت، يف (4)
، وغريها، وصححه ابن حزم، 78: 2،الكبريسننال،، و البيهقي199: 1،سنن، ال، وحسنه، و أيب داود40: 2،سننال،يف الرتمذي(5)

، وغريه.62: 3،إعالء السننالتهانوي، ينظر: 
،إعالء السننالتهانوي، ، فإنَّه يدل على وجوب السكون، وأنَّ رفع األيدي يف الصالة ينافيه، كما يف 322: 1،صحيحمسلم، اليف (6)
30 :60.

ححه.، وص227: 1،شرح معاين اآلثارالطحاوي، يف (7)
.227: 1، شرح معاين اآلثارالطحاوي، يف (8)
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)1(أحاديث اآلحاد املتعلِّقة باجلمع بني الصلوات.5

والسنة )3(«: )2(القطعي، قال الكاساين
)4(املتواترة

رى أنَّه ال جيوز اجلمع بني الفجر والظهر مع ألنَّ السفر واملطر ال أثر هلما يف إباحة تفويت الصالة عن وقتها، أال ت
ما ذكرمت من العذر؟ واجلمع بعرفة ما كان لتعذر اجلمع بني الوقوف والصالة؛ ألنَّ الصالة ال تضاد الوقوف بعرفة، 

فصلح معارضًا للدليل املقطوع به، وكذا اجلمع بل ثبت غري معقول املعىن بدليل اإلمجاع والتواتر عن النيب 
ة غُري معلول بالسري، أال ترى أنَّه ال يفيد إباحة اجلمع بني الفجر والظهر، وما روي من احلديث يف خرب مبزدلف

ال وقتاً، بأن أخر األوىل منهما إىل آخر الوقت ّمث أّدى األخرى عندنا، ُمثَّ هو مؤول وتأويله: أنَّه مجع بينهما فعًال 
وممَّا يدّل على صّحة هذا التأويل: فعل النيب ». يف أول الوقت وال واسطة بني الوقتني فوقعتا جمتمعتني فعًال...

سر سر الصالة، قال: «، قال: ، ومن ذلك: عن نافع وعبد اهللا بن واقد إنَّ مؤذن ابن عمر والصحابة 
حىت إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى املغرب، ُمثَّ انتظر حىت غاب الشفق وصّلى العشاء، ُمثَّ قال: إنَّ رسوَل 

أنَّه كان إذا سافر سار بعدما تغرب : «، وعن علّي )5(»كان إذا عجَّل به أمٌر َصَنَع مثل الذي صنعتاهللا 
املغرب، ُمثَّ يدعو بعشائه فيتعشى، ُمثَّ يصّلي العشاء، ُمثَّ يرحتل الشمس حىت تكاد أن تظلم، ُمثَّ ينزل فيصّلي 

يف سفر... خرجت مع عبد اهللا بن عمر «قال: ، وعن نافع )6(»يصنعويقول: هكذا كان رسول اهللا 
وغابت الشمس... فلما أبطأ قلت: الصالة يرمحك اهللا، فالتفت إيل ومضى حىت إذا كان يف آخر الشفق نزل 

كان يف غزوِة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس َأخََّر الظهَر إىل أن جيمَعها إنَّ النّيب : «أيب الطفيل عن معاذ بن جبل مثل حديث (1)
ر، وَصلَّى الظُّهَر والعصَر مجيعاً، ُمثَّ سار، وكان إذا ارحتل قبل إىل العصر فيصليهما مجيعاً، وإذا ارحتل بعد زيِغ الشمس َعجََّل العصَر إىل الظُّه

، و أيب 438: 2،سنن، اليف الرتمذي» املغرب أّخر املغرب حىت يصليها مع العشاء، وإذا ارحتل بعد املغرب َعجَّل العشاء فصّالها مع املغرب
: قال أبو داود: وليس يف تقدمي الوقت حديٌث قائم. وقال 192: 1،فتح باب العنايةالقاري، ، وغريها. ففي 389: 1،سنن، الداود

اللباب يف اجلمع بني السنة املنبجي، موضوع؛ ولذا مل يذكر الطََّحاوي هذه الرواية عن أيب الطُّفيل، وينظر: احلاكم: حديث أيب الطُّفيل 
.297: 1،والكتاب

.128: 1،بدائع الصنائعالكاساين، يف (2)
} الشَّْمسِ ِلُدُلوكِ الصََّالةَ أَِقمِ {: ، أي لوقت دلوكها: أي زواهلا، وقال ٧٨اإلسراء: } الشَّْمسِ ِلُدلُوكِ الصََّالةَ أَِقمِ {: له قو منها: (3)

.٢٣٨البقرة: } قَانِتنيلِلَّهِ َوُقوُموااْلُوْسَطىَوالصََّالةِ الصََّلَواتِ َعَلىَحاِفُظوا{: ، وقال ١النساء:
ما رأيت رسول اهللا «قال: ، وعن ابن مسعود 448: 1،صحيحمسلم، اليف »صلِّ الصالة لوقتها: «، قال عن أيب ذر ا: منه(4)
 « 938: 2،صحيحمسلم، اليف ،
ُم العصر ويؤخر املغرب كان رسول اهللا «ائشة رضي اهللا عنها، قالت: ، وعن ع604: 2،صحيحالبخاري، الو  يف السَّفر يؤخر الظهر ويـَُقدِّ

: 2،إعالء السننالتهانوي، ، وإسناده حسن، كما يف 135: 6، سندأمحد، امل، و 164: 1،شرح معاين اآلثارالطحاوي، يف » ويُقدم العشاء
، وغريها.85

، وغريها، وإسناده صحيح، كما يف 393: 1،سنن، ال، و الدارقطين114: 1،سنن الكبريال،، و البيهقي2:6،سنن، اليف أيب داود(5)
، وغريها85: 2،إعالء السننالتهانوي، 

.86: 2،إعالء السننالتهانوي، ، وإسناده صحيح، كما يف 312: 2،األحاديث املختارةاملقدسي، ، و 10: 2،سنن، اليف أيب داود(6)
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كان إذا َعجَّل املغرب، ُمثَّ أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ُمثَّ أقبل علينا فقال: إنَّ رسول اهللا فصّلى
.)2(، قال عبد احلق: وهذا نّص على أنَّه صلَّى كل واحدة منهما يف وقتها)1(»به السري صنع هكذا

إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء «يديه: الة فيختط خطًا بنيرتة للصَّ ن مل جيد السُّ حديث اآلحاد يف مَ .6
، فإنَّ )3(»وجهه شيئاً، فإن مل جيد فلينصب عصاً، فإن مل يكن معه عصاً، فليخطط خطاً، ُمثَّ ال يضرّه ما مرَّ أمامه

، وقال »ولكن احلديث غريب ورد فيما تعم به البلوى، فال نأخذ به: «)4(اخلط وتركه سواء، قال الكاساين
؛ وألنَّ املقصود أن يبدو للناظر فيمتنع »لكن احلديث شاذ فيما تعم به البلوى فلم نأخذ به هلذاو : «)5(السرخسي

، فال فائدة فيه، ويشهد لذلك ما )6(من املرور بني يديه، وما دون غلظ اإلصبع بقدر ذراع ال يبدو للناظر من بعد
: ، قال موسى بن طلحة ، وعن)7(»ليسترت أحدكم يف صالته ولو بسهم: «: قال روي عن سربة 

.)8(»إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصِل وال يباِل َمن مرَّ وراء ذلك«
، )9(»أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة«جل بفضل وضوء املرأة: الرَّ حديث اآلحاد يف وضوءِ .7

ه ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها، ، ويؤيد»شاّذ فيما تعم به البلوى فال يكون حجة: «)10(قال السرخسي
، وعن أم صبية اجلهنية رضي اهللا عنها، )11(»من إناء واحد وحنن جنبانكنت أغتسل أنا ورسول اهللا «قالت: 
.)12(»يف الوضوء من إناء واحداختلفت يدي ويد رسول اهللا «قالت: 
ينة: ال إله إال اهللا واهللا أكرب، فاعتربوا حديُث اآلحاد يف ختم األذان بال إله إال اهللا، وعلى قول أهل املد.8

ة األذان فهو على الكيفية املعروفة املتواترة من غري زيادة كيفيّ : «)13(آخره بأّوله ويروون فيه حديثاً، قال الكاساينّ 
، وفيه اخلتم: (بال حديث عبد اهللا بن زيد ة العلماء، وزاد بعضهم، ونقص البعض... ولناوال نقصان عند عامّ 

له إال اهللا)، وأصل األذان ثبت حبديثه فكذا قدره، وما يروون فيه من احلديث فهو غريب فال يُقبل خصوصًا فيما إ
على ما توارثه الناس إىل يومنا ، وهو حديُث عبد اهللا بن زيد »تعّم به البلوى، واالعتماد يف مثله على املشهور

. )14(هذا

، 88: 2،إعالء السننالتهانوي، ، وإسناده صحيح، كما يف 287: 1،النسائي، ، و 490: 1الكربى،سنن، اليف النسائي(1)
.88: 1،التبينيالزيلعي، و 

، وغريه.88: 1تبيني احلقائق ينظر: (2)
.13: 2، صحيح، الابن خزمية، و 125: 6، صحيح، ال، و ابن حبان240: 1،سنن، اليف أيب داودفعن أيب هريرة (3)
.192: 1،املبسوطالسرخسي، ، وينظر: 218: 2، البدائعالكاساين، يف (4)
.193: 1،املبسوطالسرخسي، يف (5)
.191: 1،املبسوطالسرخسي، ينظر: (6)
.249: 1،صنف، امل، وابن أيب شيبة114: 7، املعجم الكبريالطرباين، يف (7)
.358: 1،صحيح، اليف مسلم(8)
.179: 1، سنن، ال، والنسائي132: 1، سنن، ال، و ابن ماجة72: 4،صحيح، اليف ابن حبان(9)

.62: 1،املبسوطالسرخسي، (10)
.134: 1، سنن، ال، وابن ماجة67: 1يف سنن أيب داود(11)
.69: 1،سنن، اليف أيب داود(12)
.129: 1،املبسوطالسرخسي، ، وينظر: 148: 1،البدائعالكاساين، يف (13)
.129: 1املبسوطينظر: (14)
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قال ، )1(»بالٌل أن يشفع األذان، وأن يوتر اإلقامة، إال اإلقامةأُِمَر «قامة: اإلحديث اآلحاد يف إفراد .9
، »ولكنَّه شاذٌّ فيما تعم به البلوى، والشاذ يف مثلِه ال يكون حجة«عن واحد من أحاديث الباب: )2(سيُّ خْ رَ السَّ 

صل، وقد حكى فيه فهو األأنَّ اإلقامة كاألذان مثىن مثىن؛ حلديث عبد اهللا بن زيد : أيب حنيفةفاملعتمد عند 
اإلقامة مثل األذان، وألنَّ احملض باإلقامة قوله قد قامت الصالة، وال إفراد يف هذه الكلمة، ففي غريها أوىل، وقال 

: كان الناس يشفعون اإلقامة حىت خرج هؤالء ـ يعين بين أمية ـ فأفردوا اإلقامة، ومثله ال يكذب، :إبراهيم النخعي
فس دون حقيقة الكلمة وت والنَّ الصَّ فع واإليتار يف حقِّ على الشَّ عة، واحلديث حممولٌ وأشار إىل كون اإلفراد بد

.)3(فمعناه: أن يؤذن بصوتني ويقيم بصوت واحد
ركب احلمار يف املدينة يعود سعد بن إنَّ النيبَّ «ابة يف املصر: الة على الدَّ حديث اآلحاد يف الصَّ .10

ذا حديٌث شاذٌّ فيما تعّم به البلوى، والشاذُّ يف مثِلِه ال يكون حّجًة، فعند ، ه»، وكان ُيصلِّي وهو راكبعبادة 
أخذ :د مّ ال بأس به وأخذ باحلديث، وحمُ ::ة يف املصر، وقال أبو يوسف ابّ طوع على الدَّ ال جيوز التَّ :أيب حنيفة 

. )4(ا يبتلى بالغلط يف القراءة فلذلك كرهه ذلك يف املصر؛ ألنَّ اللغط يكثر فيها، فلكثرة اللغط رمبرِ أنَّه كَ به إالّ 
يستسقي فتوّجه إىل القبلة يدعو وحّول خرج النيب «ة صالة االستسقاء: حديث اآلحاد يف مشروعيّ .11

شاذ فيما األثر الذي نقل أنَّه صلى فيها : «)6(سيّ خْ رَ قال السَّ ، )5(»رداءه، ُمثَّ صّلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة
، فال »به البلوى يف ديارهما تعمُّ ، وهذا ممَّ قبل فيه شاذّ إىل معرفته ال يُ والعامُّ وما حيتاج اخلاصُّ تعم به البلوى،

إنَّ رجالً دخل املسجد يوم مجعة من باب  : «د ذلك: عن أنس ، ويؤيَّ أيب حنيفة :تشرع صالة االستسقاء عند 
قائماً، ُمثَّ قال: يا رسول اهللا، هلكت اهللا قائم خيطب، فاستقبل رسول كان حنو دار القضاء ورسول اهللا 

يديه، ُمثّّ◌َ◌ قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم األموال وانقطعت السبل فادع اهللا يغثنا، فرفع رسول اهللا 
يستسقي بالناس فما زاد على االستغفار حىت خرج عمر بن اخلطاب «، قال::، وعن الشعيب )7(»أغثنا...

رجع، فقالوا
َوَيْجَعلْ َوبَِنينَ بَِأْمَوالٍ َويُْمِددُْكمْ ) 11(ِمْدرَارًاَعَلْيُكمْ السََّماءَ يـُْرِسلِ َغفَّارًاَكانَ ِإنَّهُ رَبَُّكمْ اْستَـْغِفُروافـَُقْلتُ {
َعَلْيُكمْ السََّماءَ يـُْرِسلِ ِإلَْيهِ ُتوبُواثُمَّ رَبَُّكمْ اْستَـْغِفُروا{، ١٣-١٠نوح: } أَنـَْهارًاَلُكمْ َوَيْجَعلْ َجنَّاتٍ مْ َلكُ 

ةً َويَزِدُْكمْ ِمْدرَارًا .)8(»52قـُوَِّتُكْم} هود: ِإَلىقـُوَّ

.286: 1،صحيح، ال، ومسلم125: 1،صحيح، اليف البخاريفعن أنس (1)
.129: 1،املبسوطالسرخسي، يف (2)
.342: 1،احمليطالربهاين، ، و 148: 1،بدائع الصنائعالكاساين، ينظر: (3)
.251: 1،املبسوطالسرخسي، ينظر: (4)
.323: 2،السنن الكربىالنسائي، ، و 347: 1،صحيحالبخاري، اليف عبد اهللا بن زيد فعن(5)
.76: 2،املبسوطالسرخسي، يف (6)
.613: 2،صحيحمسلم، ال، و 344: 1،صحيحالبخاري، اليف (7)
ختريج األحاديث الزيلعي، ، 352: 3،سنن الكبري، الالبيهقي، و61: 6،صنف، امل، وابن أيب شيبة87: 3،صنفعبد الرزاق، امليف (8)

إسناده صحيح لكنَّه مرسل، فإنَّ الشعّيب مل يدرك عمر «: قال النووي يف اخلالصة: 1404ر،واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري
.«
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، غُري معمول )1(»ر اسم اهللا عليهال وضوء ملَن مل يذك«عند الوضوء: اآلحاد يف التَّسمية حديث .12
بظاهره يف الزيادة على القرآن ركنًا أو شرطاً؛ ألنَّه من أخبار اآلحاد، وهي غري مقبولة فيما عمَّت البلوى به، وإن 

َمن «، و)2(»ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد«صح احتمل أنَّه يريد به نفي الكمال ال نفي األصل: كقوله: 
.)4(وحنو ذلك)3(»م يأته فال صالة له إال من عذرمسع النداء فل

، )5(»من غسله الغسل ومن محله الوضوء«االغتسال ملن غسل امليت والوضوء ملن محله: :حديث.13
خبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى، ويغلب وجوده، وال يقبل خرب الواحد يف مثله؛ أَ «من: )6(اساينّ فجعله الكَ 

، ويؤيده أنَّه ملا بلغ ذلك عائشة رضي اهللا عنها رّدته، فقالت: »ت إذ لو ثبت الشتهرألنَّه دليُل عدم الثبو 
.)7(»أوينجس موتى املسلمني، وما على رجل لو محل عوداً «

؛ ألنَّه من أخبار اآلحاد ورد فيما تعم به البلوى، )8(، َردَّه الكاساينّ »الوضوء مما مست النار«حديث: .14
، قال »الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط: «قال إذ ملا روى أبو هريرة ،وقد رده أيضاً ابن عباس 

يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من احلميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا مسعت : «له ابن عباس 
ارد، وإن ادهنا أنتوضأ.: أي إن توضأنا مباء سخن أنتوضأ مباء ب)9(»فال تضرب له مثالً حديثاً عن رسول اهللا 

قال: يا رسول اهللا، إنَّ رجًال سأل النيب : «حديث الوضوء من حلوم اإلبل، فعن جابر بن مسرة .15
أتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ، قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: نعم توضأ 

، وقال: )11(اآلحاد فيما تعم به البلوى، كما صرح الكاساين، فلم يؤخذ به لكونه من أخبار)10(»من حلوم اإلبل
».صَّ حلم اإلبل يف رواية؛ ألنَّ له من اللزوجة ما ليس لغريهغسل اليد، وهلذا خَ من الوضوءِ ولو ثبت... فاملرادُ «

، 187: 1وارمي يف سنن الد، وعن أيب سعيد اخلدري 38: 1، وصححه، وسنن الرتمذي246: 1فعن أيب هريرة يف املستدرك (1)
، وغريها.285: 1ومسند عبد بن محيد 

،صنف، املاق، و عبد الرزّ 303: 1،صنف، امل، وابن أيب شيبة57: 3،سنن الكبريال،، و البيهقي373: 1،املستدركاحلاكم، يف (2)
، وغريها.231: 1،يةفتح باب العناالقاري، حه ابن حزم، ينظر: ، وصحَّ 394: 1،شرح معاين اآلثارالطحاوي، ، و 497: 1

: 11،املعجم الكبريالطرباين، ، و 373: 1،املستدركاحلاكم، ، و 415: 5،صحيح، ال، و ابن حبان260: 1،سننال،يف ابن ماجه(3)
، قال البيهقّي: رواه هشيم بن بشري57: 3، سنن الكربىال،، و البيهقي85ص،سندامل،، وابن اجلعد420: 1،سننال،، والدارقطين446

، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي عن أيب موسى اسبَّ عن شعبة، ورواه اجلماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عَ 
األشعري مسنداً وموقوفاً: واملوقوف أصّح، واهللا أعلم. اهـ.

.504: 2،أحكام القرآناجلصاص، ينظر: (4)
.437: 3،صحيح، ال، وابن حبان319: 3، سنن، اليف الرتمذيفعن أيب هريرة (5)
.33: 1،بدائع الصنائعالكاساين، يف (6)
يف رسالته عني اإلصابة يف استدراك عائشة على الصحابة، : ذكره السيوطيّ 84: 2،التعليق املمجد على موطأ حممداللكنوي، يف (7)

.210لفقه صوأخرجه أبو منصور البغدادي يف كتابه. ينظر: هامش املغين يف أصول ا
.33: 1،بدائع الصنائعالكاساين، يف (8)
.10: 1،سننال،، وابن ماجة114: 1،سننال،يف الرتمذي(9)

. 431: 3، صحيح، اليف ابن حبان(10)
.33: 1،بدائع الصنائعالكاساين، يف (11)
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م ، فهو من أخبار اآلحاد ورد فيما تعّم به البلوى، وأنَّه دليل عد)1(»ذكاة اجلنني ذكاة أمه«حديث: .16
ِإالَّ {: ، ويشهد له عموم قوله :، فال حيل اجلنني بذكاة أمه عند أيب حنيفة )2(الثبوت، إذ لو كان ثابتاً الشتهر

.)3(، ألنَّ اهللا حرم امليتة، وهو اسم حليوان مات من غري ذكاة٣املائدة: }ذَكَّْيُتمَما
ل: إين رأيت اهلالل، قال احلسن ، فقاجاء أعرايب إىل النيب «حديث اآلحاد يف رؤية هالل رمضان: .17

يف حديثه يعين رمضان، فقال: أتشهد أنَّ ال إله إال اهللا؟ قال: نعم، قال: أتشهد أنَّ حممداً رسول اهللا؟ قال: نعم، 
فالذي ذكرناه من اخلرب عن رؤية اهلالل إذا مل : «)5(، قال اجلصاص)4(»قال: يا بالل، أذن يف الناس فليصوموا غداً 

ا واتر املوجبة للعلم، وأمَّ خبار التَّ ت به البلوى فسبيل وروده أَ منا أنَّ ما عمَّ ة من األصل الذي قدَّ علّ تكن بالسماء
حاب الواحد واالثنان من خلل السَّ ه جيوز خفاؤه على اجلماعة حىت ال يراه منهم إالّ فإنَّ مثلَ ةٌ ماء علّ إذا كان بالسَّ 

خرون، فلذلك قبل فيه خرب الواحد واالثنني ومل يشرتط فيه ما يوجب إذا اجناب عنه مل يسرته قبل أن يتبينه اآل
.، وسبق الكالم عن هذه املسألة»العلم

، قال )6(»اجتروا يف أموال اليتامى، ال تأكلها الزكاة: «يبّ كاة يف مال الصَّ حديث اآلحاد يف وجوب الزَّ .18
هر، ولو اشتهر ملا بقي االختالف يف الصدر األول، فلو كان هذا اخلرب ثابتًا يف الصدر األول الشت: «)7(البابريتُّ 

، فلم يوجب »وملا بقي االختالف فيه مع عموم البلوى، دلَّ على زيافته كما يف حديث الزكاة يف مال الصيب
.يبّ كاة يف مال الصَّ احلنفية الزَّ 

ملدينة ما بني إنَّ إبراهيم حرم مكة، وإين حرمت ا: «هاوقطع شجر املدينة صيد يف حرمةحديث اآلحاد .19
ليس للمدينة حرم عندنا، فيجوز االصطياد : «)9(، قال ابن جنيم)8(»البتيها، ال يقطع عضاهها، وال يصاد صيدها

حيحني وغريها صرحية يف حترمي املدينة كمكة، وأوهلا فيها، وقطع أشجارها، وقد وردت أحاديث كثرية يف الصَّ 
أنَّه كان له «الثابت يف الصحيحني حسن االستدالل حبديث أنس أصحابنا بأن املراد بالتحرمي التعظيم... واأل

يقول: يا أبا عمري، ما فعل أخ صغري يقال له: أبو عمري، وكان له نغري يلعب به فمات النغري، فكان النيب 

هذا احلديث بالرفِع «: ويـُْرَوى 411: 2يف النهايةي اجلزر قال حه، ، وصحَّ 72: 4،سننال،، والرتمذي114: 2،سننال،يف أيب داود(1)
ُمْسَتأَنٍف، ومن َنَصَب كان والنصِب فمن َرفـََعه َجَعَله َخبَـَر املبتدأ الذي هو ذكاُة اجلَنِني فتكوُن ذكاُة األمِّ هي ذكاُة اجلَنني، فال حيتاُج إىل ذْبٍح 

ُنِصَب أو على تقدير يُذَكَّى َتْذِكَيًة ِمثل ذكاِة أمه فحَذَف املصدر وصَفَته وأقاَم املضاف إليه التقديُر ذكاُة اجلنني كذكاِة أُمِّه، فلما ُحِذَف اجلارُّ 
ذكاة اجلنني مبتدأ وذكاة : «624: 2،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاباملنبجي، ، ويف »

».ذف مضاف وهو مثل كأنَّه قال: ذكاة اجلنني مثل ذكاة أمه، كما تقول: زيد البدر وعمرو الشمسأمه خربه، لكن فيه ح
.43: 5،البدائعالكاساين، ينظر: (2)
.179: 3،منحة السلوكالعيين، ينظر: (3)
. 132: 4،سننال،، والنسائي302: 2،سنن، اليف أيب داوداس بَّ فعن ابن عَ (4)
.253ص،أحكام القرآناجلصاص، يف (5)
. 264: 4،املعجم األوسطالطرباين، يف فعن أنس (6)
.292: 1،العنايةالبابريت، يف (7)
من حديث عبد اهللا بن زيد وأنس ورافع بن 169: 2،السنن الصغرىالبيهقي، ، و 992: 2،صحيح، اليف مسلمفعن جابر (8)

.خديج 
.44-3:43،البحر الرائقابن جنيم، يف (9)
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ازحه، يف إمساكه، وال مي، ولو كان للمدينة حرم لكان إرساله واجبًا عليه، وألنكر عليه رسول اهللا »النغري

الشجر للمدينة أمٌر تعم به البلوى، وخرب الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى ال يقبل؛ إذ لو كان صحيحًا الشتهر 
».نقله فيما عم به البلوى

اخلمر من مخسة: من النخل، والكرم، «بيذ املتخذ من غري العنب: حرمة النّ حديث  اآلحاد يف.20
احلديث فيه شاذ، والشاذُّ فيما تعم به البلوى ال يكون مقبوالً، : «)2(، قال السََّرخسيُّ )1(»واحلنطة، والشعري، والذرة

وما ُرِوي عن : «)3(جلصاصُ ، وقال ا»وهو حممول على التحرمي الذي كان قبل الرخصة لتحقق املبالغة يف الزجر
ا ُرِوي عنهم حترمي نقيع الزبيب أحٍد من الصحابِة  والتابعني حترميه األشربة اليت يبيحها أصحابنا فيما نعلمه، وإمنَّ

والتمر وما مل يـَُردَّ من العصري إىل الثلث، إىل أن نشأ قوٌم من احلشو تصنَّعوا عند العامَّة بالتشديد يف حترميه، ولو  
النبيُذ حمرمًا لَوَرَد النقل به مستفيضًا لعموم البلوى كانت به؛ إذ كانت عاّمة أشربتهم نبيذ التمر والبسر، كما كان 

ورد حترمي اخلمر، وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أَعمُّ منها بشرِب اخلمر لقّلتها كانت عندهم، ويف ذلك دليُل 
يُنقع له كان رسول اهللا : «ردة باجلواز: عن ابن َعبَّاس ومن اآلثار الوا». على بطالِن قول موجيب حترميه

، وعن رقية بنت عمرو بن )4(»الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إىل مساء الثالثة، ُمثَّ يأمر به فيسقى أو يُهراق
ُجيفَّف فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد، ُمثَّ كنت يف حجر ابن عمر «سعيد رضي اهللا عنها، قالت: 

، وعن سعيد بن املسيب )5(»الزبيُب ويُلقي عليه زبيٌب آخر وُجيعل فيه ماٌء من الغد حىت إذا كان بعد الغد طرحه
أنَّه كان : «، وعن أيب موسى األشعريّ )6(»كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثهإنَّ أبا الدرداء : «:

كانوا أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل : «:قتادة ، وعن)7(»يشرب من الطالء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
.)8(»يشربون الطالء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعين الرُّبَّ 

، )9(»ها باطلٌ نكحت بغري إذن وليها، فنكاحُ ا امرأةٌ أميّ «حديث اآلحاد يف بطالن نكاح املرأة بال ويل: .21
آحاد وردت على خمالفة الكتاب، وهو ما جاء من تها أخبارُ هذه األحاديث على تقدير صحّ : «)10(قال الغزنويُّ 

كاح الويل.ة النّ لصحّ أبو حنيفة، فلم يشرتط »يف مواضع من القرآن فال يُ كاح إليهنّ إضافة النّ 

.2779ر،سند، امل، والبزار295: 8، النسائي، ، و 211: 3،سنن الكربىال،يف النسائي(1)
.18: 24،املبسوطالسرخسي، يف (2)
.653: 2، أحكام القرآناجلصاص، يف (3)
.1589: 3،صحيحمسلم، اليف (4)
.325: 8، النسائي، ، و 237: 3،سنن الكربىالنسائي، اليف (5)
.329: 8،النسائي، ، و 241: 3،سنن الكربىال،يف النسائي(6)
.330: 8،النسائي، و ، 242: 3، سنن الكربىالنسائي، اليف (7)
.90: 5،عبد الرزاق، ، وابن أيب شيبة255: 9،صنفامل،يف عبد الرزاق(8)
.384: 9،صحيحال،، و ابن حبان435: 40، املسند،فعن عائشة رضي اهللا عنها يف أمحد(9)

.130ص،الغرة املنيفةالغزي، يف (10)
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، قال )1(»صاعًا من زبيب: «يف املقدار الواجب إخراجه من الزَّبيب يف صدقة الفطرحديث اآلحاد.22
إىل معرفته؛ ألنَّه والعامّ واألثُر فيه شاّذ، ومبثِله ال يثبت التقدير فيما تعّم به البلوى، وحيتاج اخلاصّ «: )2(السََّرخسيُّ 

: نصف صاع؛ ألنَّ الزبيب نظري الرب، فإنَّه مأكول فكما :لو كان صحيحًا الشتهر لعلمهم به، وقال أبو حنيفة 
». يبيتقدَّر من الرب بنصف صاع هلذا املعىن فكذلك من الزب

: )5(، قال السََّرْخسيُّ )4(»)3(أو صاعًا من أقط«حديث اآلحاد يف إخراج األقط يف زكاة الفطر: .23
وَأصحابُنا قالوا: احلديُث شاذٌّ مل يُنقل يف اآلثار املشهورة، ومبثله ال جيوز إثبات التقدير فيما تعمُّ به البَـْلوى، «

، فتعترب فيه »نصف صاع من بّر أو صاع من شعري جاز، وإال فالفيبقى االعتبار بالقيمة، فإن كانت قيمُته قيمَة 
القيمة، وال جيزئ إال باعتبار القيمة. 

، قال أبو حنيفة: احلديث شاذ ال يؤخذ به فيما تعم به )6(»الناُس َأكفاء إال احلائك واحلجام«حديث: .24
رًة حبرفة خسيسة، خبالف صفة النسب؛ البلوى، واحلرفة ليست بشيء الزم، فاملرُء تارة حيرتف حبرفة نفيسة، وتا

: أنَّه معترب، حىت إنَّ الدباغ واحلّجام واحلائك :ألنَّه الزم له، وذّل الفقر كذلك فإنَّه ال يفارقه، وعن أيب يوسف 
. )7(والكناس ال يكون كفؤاً لبنت البزاز والعطار، وكأنَّه اعترب العادة يف ذلك

، وبظاهر هذا احلديث يأخذ بعُض )8(»الطريق بسبعة أذرعإذا تشاجروا يف قضى النيب «حديث: .25
العلماء، فيقول عند املنازعة بني الشركاء يف الطريق: ينبغي أن يقدر الطريق سبعة أذرع، ولسنا نأخذ بذلك؛ ألنَّ 
هذا خرب واحد فيما تعم به البلوى، وقد ظهر عمل الناس فيه خبالفه، فإنا نرى الطرق اليت اختذها الناس يف 
األمصار متفاوتة يف الذرع، ولو كان احلديث صحيحًا ملا اجتمع الناس على ترك العمل به؛ ألنَّ املقداَر الثابَت 
بالشرع ال جيوز ألحد أن يتجاوزَه إىل ما هو أكثر منه أو أقّل، ُمثَّ ُحيمل احلديث على تأويل، وهو أنَّه كان ذلك يف 

لقدر من الطريق، فأمرهم أن يرتكوا ذلك القدر، ويبنوا فيما وراء ذلك؛ حادثة بعينها وراء حاجة الشركاء إىل ذلك ا
. )9(لبيان املصلحة هلم يف ذلك ال لنصيب مقدار يف الطريق شرعاً 

«قال: حديث علي .26
: )1(، قال السرخسي)10(»

كنا خنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعري أو صاعاً من متر أو صاعاً من أقط أو : «، قال فعن أيب سعيد اخلدري (1)
، وغريه.548: 2،صحيحالبخاري، اليف » صاعاً من زبيب

.114: 2،املبسوطالسرخسي، يف (2)
.17ص،املصباحالفيومي، األقط: قال األزهري: يتخذ من اللنب املخيض يطبخ مث يرتك حىت ميصل. ينظر: (3)
وغريه.548: 2، الصحيح،يف البخاريفعن أيب سعيد اخلدري (4)
.115: 2،املبسوطالسرخسي،يف(5)
، قال ابن حجر يف 174ص، سندأيب حنيفة، امليف » عض، إال حائكًا وحجاماً الناس أكفاء، بعضهم لب: «، قالفعن ابن عمر (6)

».أخرجه الدارقطين، وفيه حممد بن الفضل وهو ضعيف: «62الدراية ص
.25: 5،املبسوطالسرخسي، ينظر: (7)
.874: 2،صحيحالبخار، اليف فعن أيب هريرة (8)
.56: 15،املبسوطالسرخسي، ينظر: (9)

.24: 10، سنن الكبري، اللبيهقييف ا(10)
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كثري من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسية، ورووا يف ذلك حديثاً، ولكنَّه شاذ فيما تعمُّه البلوى، وهو خمالٌف «
، ومن القوة الرمي بالقوس الفارسية، ٦٠: األنفال}قـُوَّةِمنْ اْسَتَطْعُتمْ َماَلُهمْ َوَأِعدُّوا{: للكتاب، قال اهللا 

، واختاذ اخلندق على الطائف حني أشار عليه به سلمان فاملنجنيق من أمر العجم، وقد نصبه رسول اهللا 
، فتبّني أنَّ ما يكون من مكايدة احلرب فال بأس به، بإشارة سلمان قد فعله رسول اهللا من أمر العجم، و 

». سواء كان من أمر العجم مما ال يعرفه أو كانوا يعرفونه


:البحثخاتمة
ويف ختام هذا البحث خنلص إىل ما يلي:

تهِد فيما يعترب من شروط وقواعد .1
وُأصول، وإنَّ للسادة احلنفية ُأصوًال اعتمدوها يف قَبوهلم لألخبار، ومنها اشرتاطهم عدم ورود حديث اآلحاد 

فيما تعمَّ به البلوى.
ا مدار األمر على .2 الظنِّ إنَّ هذا االشرتاط من احلنفية ال يعين القطع بوروده متواترًا عند عموم احلاجة، وإمنَّ

واالجتهاد، فإذا ورد خرب اآلحاد يف غري الوجوب واحلظر: كاملسنون واملباح وحنومها؛ فإنَّه يكون مقبوًال عند 
احلنفية.

كما عدَم االقتصار على الرِّجال فحسب، هو الطريُق األمثُل،  اعتباُر الفقهاء للمعىن يف قَبول األخبار وردِّها، و .3
يشهد له فعل الطحاوي.

مجاع يف االحتجاج خبرب اآلحاد فيما يتعّلق بالعمل.حتقُّق اإل.4
5.
اعتبار احلنفية ورود حديث آحاد فيما تعّم به البلوى عّلًة َيِصحُّ ردُّ احلديث ألجلها..6
يف اعتباِر عموِم البلوى عّلٌة لردِّ حديث اآلحاد نظريٌّ؛ إلطباِق كتبهم على إنَّ اخلالَف املذكور بني احلنفيةِ .7

اعتبارها عّلة، ولعلَّ حممل هذا اخلالف: َأنَّ املسألَة اجتهاديٌة يف التدليِل على قوِل إمام املذهب مبا َوَرَد من 
األحاديث وتأويل ما ُخيالُفها ـ كما سبق ـ.

على ذلك؛ حابة العتبار عّلة عموم البلوى وظهور عمل الصَّ لنّيب شهادة ظاهر القرآن ومراعاة ا.8
.عن النيبّ دَ رَ حّري مبا وَ ملوافقتها املعقول يف التَّ 

ة يف كتبهم مبراعاة عّلة عموم البلوى يف االعتذار عن كثٍري من األحاديث اليت مل العمل من احلنفيّ استفاضةُ .9
يعملوا بظاهرها.

.1485ص،شرح السري الكبريالسرخسي، يف (1)
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ملخص
انصبت إشكالية الدراسة على مفهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالمي، وعالقته ببعض املفاهيم وثيقة الصلة، 
وهى: مفهوم اخلليفة، ومفهوم أمري املؤمنني، ومفهوم اإلمام، ومفهوم رئيس الدولة. واستهدفت الدراسة جتلية 

الفقه اإلسالمي، وجتلي العالقة بينه، وبني بعض املفاهيم وثيقة الصلة مما يعد استكماال للجهود العلمية الىت 
، وتوضيح 
العالقة بينه، وبني بعض املفاهيم املرتبطة به. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أمهها: أنه على الرغم من 
وجود بعض االختالفات اليسرية بني مفهوم ويل األمر، ومفهوم اخلليفة، وأمري املؤمنني، واإلمام، ورئيس الدولة إال 

حد هو احلاكم األعلي للدولة اإلسالمية. ومع ذلك توصي الدراسة على معين وا–ىف األغلب -
باستعمال مصطلح ويل األمر للداللة على هذا املعين استنادا لإلشارة إليه ىف كتاب اهللا تعاىل.

مشكلة الدراسة
لوحظ ىف العديد من الرسائل العلمية ىف جمال الدراسات اإلسالمية استعمال لقب ويل األمر لإلشارة إىل

. كما لوحظ يف عدد من الكتابات القدمية، واملعاصرة استعمال العديد من )1(للدولة اإلسالمية ىاحلاكم األعل
األلقاب لإلشارة إيل نفس املعين. من ذلك لقب اخلليفة، ولقب أمري املؤمنني، ولقب اإلمام، ولقب رئيس 

.)2(الدولة

هناك العديد من الرسائل العلمية الىت تستعمل لقب ويل األمر لإلشارة إىل احلاكم األعلي للدولة اإلسالمية. من ذلك: صالح الدين عبد ) 1
.30، د. ط.، ص وظائف ماليةسلطة ولي األمر فى الشريعة اإلسالمية في فرضاحلليم سلطان، 

هناك عددا من الكتابات اليت تستعمل ألقاب اخلليفة، وأمري املؤمنني، واإلمام، ورئيس الدولة للداللة على احلاكم األعلي للدولة )2
سة الدولة فى رياحممد رأفت عثمان،و ، 17،  ص 3ط،األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردي،اإلسالمية. من ذلك مثال:

.101، ص 1، ط نظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة، وامساعيل البدوي،44، ص د. ط.، الفقه اإلسالمى

وعالقته ببعض المفاهيم المرتبطة به مفهوم ولى األمر
يمالفقه اإلساليف

دراسة تحليلية
محمد ج السيد عبد اهللا جميلر الدكتو
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شيئا واحدا أو أن هناك فروقا -ىف األصل –وهذا يطرح تساؤال عما إذا كانت هذه املصطلحات تعين
ذات داللة بينها واستعماهلا على هذا النحو قد يثري غموضا، والتباسا يف تصور ما يرتتب عليها.

وعلي ذلك تتلخص مشكلة الدراسة ىف التساؤل الرئيس اآلتى:
م أمير المؤمنين، ومفهوم ليفة، ومفهو الخما مفهوم ولي األمر فى الفقه اإلسالمي، وما عالقته بمفهوم

اإلمام، ومفهوم رئيس الدولة؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

ما مفهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالمي؟-1
أمري املؤمنني؟مبفهوماألمروىلمفهومعالقةما -2
؟اإلماممبفهوماألمروىلمفهومالقةما ع-3
؟الدولةئيسر مبفهومراألموىلمفهومعالقةما -4

أهداف الدراسة
بناء على التساؤالت السابقة، فإن أهداف الدراسة تتحدد ىف اآلتى:

ما مفهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالمي؟-1
أمري املؤمنني؟مبفهوماألمروىلمفهومعالقةما -2
؟اإلماممبفهوماألمروىلمفهومالقةما ع-3
؟الدولةئيسر مبفهوماألمروىلمفهومعالقةما -4

أهمية الدراسة
ىف أمرين:الدراسة تتمثل أمهية 

جمال والية األمر ىف حيث حياول البحث استكمال اجلهود العلمية الىت انصبت على:األمهية النظرية-
. الفقه اإلسالمي. 

يم وثيقة ىف تبصري الوعي مبفهوم ويل األمر، وعالقة هذا املفهوم ببعض املفاهتتمثل:األمهية التطبيقية-

.املفاهيم، وبالتايل يفيد ىف احلكم السديد عليها من منطلق أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.
منهج الدراسة

ىل الكشف عن مفهوم ويل األمر، وبيان عالقة هذا إسعىت؛ حيث تحليليعلى املنهج التعتمد الدراسة 
ىف ضوء األدبيات الىت تناولتها بالعرض، و التحليل.املفهوم ببعض املفاهيم وثيقة الصلة وذلك 

خطة الدراسة
تألف خطة الدراسة من مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وفهرس كاآليت:ت

الدراسة، ومنهج الدراسة، وخطة الدراسة.املقدمة: تشمل مشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، وأمهية 
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املبحث األول: مفهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالمي.
وثيقة الصلة.املفاهيموىل األمر ببعضمفهومعالقةبحث الثاىن: امل

اخلامتة: تشمل أهم النتائج، والتوصيات.
فهرس املراجع 

وجيري تفصيل ذلك على النحو اآليت:

المبحث األول
الفقه اإلسالمييولي األمر فمفهوم 

حياول املبحث احلايل إلقاء الضوء على مفهوم ويل األمر ىف الفقه اإلسالمي. وبيان هذه املسألة يتطلب 
التطرق إىل الكشف عن مفهوم ويل األمر ىف اللغة. لذا كان من األمهية مبكان التعرض ملعين ويل األمر ىف اللغة، 

:حي. ويتضح هذا ىف املطلبني اآلتينيوبيان عالقته باملفهوم االصطال
اللغةفىاألمرولىمفهوم: األولالمطلب

وىل األمر لغة: مصطلح مركب من مفردتني مها: مفردة  ( وىل )، و مفردة ( األمر ). 
الية. و قال ابن و الَوِىلُّ : مشتق من الَوْىلُ مبعىن: الُقْرب، و الدُّنـُُّو. و  َوِىلَ الشيَء، و َوِىلَ عليه وِالية، ووَ 

السِّكِّيت: الوِالية بالكسر: الُسلطان، و الَوالية، و الوِالية: الُنْصرة.
و الَوِىلُّ:  كل َمْن َوِىلَ أَْمرا أو قام به.  و قد ورد ىف عدة معان منها: الَصِديق، و النَّصري، والتابع، و املُحب.  

). 1. و َوِىلُّ املرأة: الذى يلى عقد النكاح عليها (و َوِىلُّ اليتيم: الذى يَِلى أمره، و يقوم بكفايته
. )2(و َوالَّه األمري عَمل كذا، و تـََوىلَّ الَعَمَل؛ أى: تـََقلَّد

فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن ﴿ر قوله تعاىل: سِّ : اإلمارة. و به فُ أيضا مبعىنو الوِالية). 3و الوِالية: " توىل األمر " (
).5أى: تـََولَّيتم أمور الناس، و اِخلطاب لُقَريش () 4(﴾ُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطُِّعوا أَْرَحاَمُكمْ تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفسِ 

ورُه مستقيمة. و اَألْمُر: احلادثة، و اجلمع: مُ ور؛ يقال: أَْمُر فالن مستقيم، و أمُ و اَألْمُر ىف اللغة: واحد األُ 
.)1(ا اَألْمر: الرَّؤساء، و أهل العلمو أُولو و اَألْمُر: خالف النهى.ور. مُ أُ 

.405-400، باب: الواو، ص 15ج، 3ط،لسان العربابن منظور، )1
.937-936، باب: الواو، و الالم، و ما يثلثهما، ص 3، ج2ط، مجمل اللغةابن فارس، )2
مفردات ألفاظ الراغب األصفهاىن،، و 692، كتاب: الواو، ص 2جد. ط.، ، المفردات فى غريب القرآنالراغب األصفهاىن،)3

.689، ص 1ط،القرآن
.22سورة حممد: اآلية، ) 4
، 4ط،المعجم الوسيطو .114، فصل: الواو مع نفسها، و مع الياء، ص 39، ج1ط، تاج العروس من جواهر القاموس،الزَّبيدى)5

.1058باب: الواو، ص 
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إذن   فوىل األمر ىف اللغة  معناه: كل من تـََقّلد أمرا  أو قام به، سواء كان ذلك األمر يتعلق بآحاد الناس  
كاملرأة، و اليتيم، أو يتعلق بعمومهم كما هو احلال مع الرعية. و على ذلك ميكن القول بأن وىل أمر الرعية هو  

ئم بأمرها.أمريها القا
مفهوم ولى األمر فى االصطالح الشرعى: المطلب الثاني

الوالية ىف االصطالح الشرعي هلا معنيان؛ معين خاص، ومعين عام كاآلتى:
أوال: المعنى الخاص للوالية:

2.(
):4) إىل نوعني مها (3تنقسم الوالية باعتبار خصوصيتها، و عموميتها (و

: الوالية اخلاصة: هى الىت تثبت على شخص معني، أو مال خاص؛ مثل: والية األب، أو النوع األول
اجلد، أو الَوِصّى على الصغري.

ال عام؛ مثل: والية اإلمام، : الوالية العامة: هى الىت تثبت على أشخاص ليسوا معنيني، أو مالنوع الثانى

على فرد واحد، أو أفراد معينني، و تتناول مجيع األموال، فال ختتص مبال حمدد.
ه  والية خاصة كوالية األب على الصغري، و قد و على ذلك  فوىل األمر قد يطلق و يراد به من تثبت ل

يطلق و يراد به كل من تثبت له والية عامة كوالية احلاكم على الرعية، و والية القاضى على دائرة اختصاصه، و 
الوالية على إمامة الصلوات. 

غوي، واالصطالحى العام 
يطلق، ويراد به من تثبت له والية خاصة أو والية عامة.

ثانيا: المعني العام للوالية:
الوالية باملعين العام هى الوالية العامة  الىت تثبت على أشخاص ليسوا معنيني مثل: والية اإلمام، أى: احلاكم 

األعلى للدولة، و والية القاضى. فوالية اإلمام والي
تثبت على أشخاص معينني كوالية األب على ابنته الصغرية.

هذا و قد اختلف العلماء ىف حتديد املراد  بوىل األمر ىف االصطالح الشرعي العام؛ هل املراد بويل األمر 
ك إىل اختالفهم ىف تفسري املراد ب ( أوىل األمر ) ىف قوله تعاىل: األمراء أو العلماء، أو اإلثنان معا؟ و يرجع ذل

.207، ص204، باب: اهلمزة، ص 1ج، 3ط، لسان العربابن منظور،)1
.213، د. ط.، ص معَجم التعريفات،اجلُْرجاىن) 2
يعة، و الدراسات مجلة الشر فصول ىف القضاء اإلسالمى، ( ،للمزيد من التفصيل بشأن تقسيمات الوالية، يراجع: امساعيل البدوى) 3

.60–58،  ص اإلسالمية
.59،  ص المرجع السابق)4
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). فقد اختلف العلماء ىف ذلك  على 1(﴾يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم ﴿ 
):2أقوال ثالثة هى (

األمر: األمراء و الوالة. و هو قول أىب هريرة  رضى اهللا عنه.القول األول: يرى أن املراد بأوىل 
رضى اهللا عنهما.: العلماء. و ذهب إليه  ابن عباسالقول الثاىن: يرى أن املراد بأوىل األمر

القول الثالث: يرى أن اآلية عامة ىف كل أوىل األمر من األمراء، و العلماء. و ذهب إليه ابن تيمية ، 
القول األول الذى يرى أن املراد بأوىل . و رجَّح ابن جرير الطربىو القرطىب ، و ابن كثريابن العرىب ،

األمر: األمراء، والوالة، لصحة األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألمر بطاعة األئمة، و الوالة فيما  
وىل األمر ىف صرين إىل تعريف و بناًء على ذلك ذهب بعض املعا). 3كان هللا طاعة و للمسلمني مصلحة (

).4االصطالح الشرعى بأنه:   " احلاكم العام الذى يتوىل أمر املسلمني، سواء أكان جائرا أم عادال " (
قوله: " احلاكم العام "؛ أى: الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية.

قوله: " الذى يتوىل أمر املسلمني "؛ أى: الذى يقوم على رعاية مصاحل املو 
الدنيوية.

)،5وقوله: " املسلمني "؛ قيد خيرج به غري املسلمني ممن  يقيمون داخل الدولة اإلسالمية كأهل الذمة (
).3)، و احلربيني (2)، أو يقيمون خارجها كاملعاَهِدين (1و املستَأِمنني (

.59) سورة النساء: من اآلية 1
جتدر اإلشارة إىل أن هناك أقوال آخرى  وردت ىف هذه املسألة ، إال أن البحث احلاىل اقتصر على أشهر هذه األقوال. ملزيد من التفصيل  )2

و الراغب ،178-172، ص  5د.ط.، جلطََّبرى الُمَسمَّى جامع البيان فى تأويل القرآن، تفسير اإزاء ذلك، يراجع: الطربى،
1، طتفسير البَـَغوى: معالم التنزيلو البغوى،، 31، كتاب: األلف، ص 1، د. ط.، جالمفردات فى غريب القرآناألصفهاىن، 

، د. ط.،  القسم األول، أحكام القرآن، و ابن العريب، 40ص ، 10، ج2طشرح السنة،، و البغوي، 242–239، ص 1الثاىن، ط
، 458،  ص 2، ج1، طالحجَّة فى بيان الَمَحجَّة فى شرح التوحيد، و مذهب أهل السنة، و  اَألصبهاىن،452–450د. ط.، ص 
، 11، طمجموعة الفتاوى، و ابن تيمية، 261–259، ص 5، د. ط.،  جالجامع ألحكام القرآنو القرطيب، 

1، طتفسير القرآن العظيم،  وابن كثري، 129، طبدائع التفسير، بن قـَيِّم اَجلْوزية، و ا480ص 
و ،482–481، ص 1، د. ط.، جفتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسير، والشوكاين، 137–130

.64–163، طروح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثَانىاأللوسى،  
.177، ص  5د. ط.، جالطبري، تفسير الطََّبرى الُمَسمَّى جامع البيان فى تأويل القرآن، )3

فتح البارى ابن حجر، األمر ىف اآلية هم األمراء. يراجع: أن املراد بأوىل ؛ حيث ذهب إىل هذا القول أيضاالعسقالىن ابن حجر و رجَّح 
. 111، ص 13ج د. ط.،شرح صحيح البخارى،

.101، ص 1، ط نظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرةامساعيل البدوي،)4
ار اإلسالم إقامة دائمة  بأمان مؤبد  شريطة بذل أهل الذمة هم  الكفار من أهل الكتاب من اليهود، و النَّصارى  الذين يقيمون بد) 5

و اجلزية، و التزام أحكام اإلسالم، و اجلزية هى املال املأخوذ من الكفار مقابل  إقامتهم ىف دار اإلسالم، و عصمة دمائهم، و أعراضهم، 
، و 874ص 1، طأهل الذمةأحكام، و ابن قـَيَّم اَجلْوزِية،328، ص 9، د. ط.، جالمغنىابن قدامة،يراجع:أمواهلم.

أحكام الذِّميِّين، و الُمستأمِنين ، و عبد الكرمي زيدان، 51، ص 6، ج1، ط، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجاخلطيب الشربيين
.22،  ص 2، ، طفى دار اإلسالم
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نتفاء صفة العدالة عن احلاكم ال تنفى عنه صفة الوالية.و قوله: " سواء أكان جائرا أم عادال "؛ أى: أن ا
من هذا التعريف يتبني أن املعىن االصطالحى لوىل األمر أخص من املعىن اللغوى. فوىل األمر ىف اللغة يشمل  
كل من توىل أمرا من األمور سواء أكان أمر أفراد من الناس كاملرأة، و اليتيم، أم أمر مجاعات، و شعوب. على 

أن املعىن االصطالحى قصر مفهوم والية األمر على من يتوىل شئون الرعية فحسب.حني
و مع ذلك، يالحظ على هذا التعريف قصره وصف والية األمر على رعية الدولة اإلسالمية من املسلمني 

دولة فحسب، و هذا قد يعىن أن وىل أمر املسلمني ليس له سلطان على غري املسلمني املقيمني داخل حدود ال

و على ذلك ميكن تعريف وىل األمر بأنه: الرئيس األعلى الذى يتوىل أمر الدولة اإلسالمية، و يقوم على 
رعاية مصاحل

و قوله: الرئيس األعلى؛ أى: احلاكم العام  الذى خيضع لسلطانه حكام الواليات، و األقاليم التابعة للدولة 
اإلسالمية.

و قوله:  الذى يتوىل أمر الدولة اإلسالمية؛ أى: يتوىل تدبري أمر الرعية من املسلمني، و غري املسلمني 
اخل حدود الدولة اإلسالمية.املقيمني د

و قوله: يقوم على رعاية مصاحلها الدينية؛ أى: يتوىل إقامة شعائر الدين، و محايته من دسائس أهل  الزيغ.

ؤقت من غري استيطان هلا،  َحتُْرم معه دمائهم، و أعراضهم، و أمواهلم،  و ون هم الكفار الذين يقدمون إىل  دار اإلسالم بأمان من) املستأمِ 1
،1طأحكام أهل الذمة، ابن قـَيَّم اَجلْوزِية، ال تؤخذ منهم اجلزية، كالرسل، و التجار، و طالبوا احلاجة من زيارة، و غريها. يراجع:

أحكام الذِّميِّين، و الُمستأمِنين فى ، وعبد الكرمي زيدان، 166، ص 4، ج2، طالُمْختارَرّد الُمْحتار على الدُّر ، وابن عابدين،  874ص
، مجلة الشريعة، و الدراسات اإلسالمية، و حممد نعيم ياسني،   عقد األمان ىف الشريعة اإلسالمية، ( 47-46،  ص 2، طدار اإلسالم

.212-211ص 
أهل اهلدنة، أو أهل الصلح، و  هم الكفار  الذين تصاحل معهم املسلمون على ترك القتال ون و يسمون أيضا  بأهل العهد، و ) املعاهد2

، د. ط.، المغنىابن قدامة،مدة معلومة بِعوض، و بغري عوض، و على أن يكونوا ىف دارهم، و ال جترى عليهم أحكام اإلسالم . يراجع:
.1874طأحكام أهل الذمة، ، و ابن قـَيَّم اَجلْوزِية،296، ص 9ج
ون أو أهل احلرب هم الكفار  الذين ليس بينهم، و بني املسلمني عهد، أو هدنة، أو صلح و إن مل حياربوا املسلمني. يراجع: ابن ) احلربي3

، ص 6، ج1، طاظ المنهاجمغنى المحتاج إلى معرفة ألف، و اخلطيب الشربيين،874املرجع السابق، ص أحكام أهل الذمة، قـَيَّم اَجلْوزِية،
38–60.
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). إذن املراد بوىل األمر ىف 1
). 2عام للدولة اإلسالمية (البحث احلاىل هو احلاكم ال

وبذا يتبني أن مفهوم ويل األمر إذا أطلق ىف الفقه اإلسالمي فإنه يراد به احلاكم األعلى للدولة اإلسالمية، 
وذلك خبالف ما لو قيد، فإنه يستعمل ىف اإلشارة إىل حمل ما خصص به كويل أمر الصغرية مثال.



يبحث الثانالم
وثيقة الصلةالمفاهيمببعضولى األمرمفهومعالقة

على أن كل من تقلد رئاسة املسلمني يطلق عليه لقب ( وىل األمر )، أو )3(اإلسالمىيجرى العرف الدستور 
.)4(لقب ( اخلليفة )، أو لقب ( أمري املؤمنني )، أو لقب ( اإلمام األعظم )، أو لقب ( رئيس الدولة )

مع أن املشاهد أن بعض احلكام  املعاصرين للبالد اإلسالمية يقتصرون على تدبري املتطلبات الدنيوية للرعية، و يغفلون عن رعاية املصاحل) 1

ىل أنه سيجرى استعمال مصطلحات: وىل األمر، و اخلليفة، و اإلمام، و أمري املؤمنني، و رئيس الدولة كمصطلحات جتدر اإلشارة إ) 2
مرتادفة ىف البحث احلاىل.

العرف الدستورى: " عبارة عن عادة تتصل بنظام احلكم ىف الدولة درجت اهليئات احلاكمة على استعماهلا، حبيث تصبح هذه العادة )  3
مة ملزمة ".قاعدة عا

اإلسالمية على استعماهلا، على حنو أصبحت فيه هذه العادة قاعدة عامة ملزمة.
و يتكون العرف الدستورى  من عنصرين مها:هذا 

نوى: مقتضاه أن يقوم ىف ذهن اهليئات العامة احلاكمة االعتقاد بأن هذه القاعدة العامة ملزمة قانونا.عنصر مع-
عنصر مادى: يتمثل ىف االعتياد على تكرار هذه القاعدة حبيث جيب أن تصدر األعمال املتكررة من اهليئات العامة احلاكمة ىف الدولة.-

و للعرف الدستورى صور ثالث هى:
فسِّر: هو العرف الذى يستهدف تفسري نص غامض من نصوص الدستور املدون. و يكون له ذات القيمة القانونية هلذا الدستور العرف امل-1

ألنه مرتبط به، و تابع له.
العرف املكمَّل: هو العرف الذى يستهدف استكمال ما يعرتى النصوص الدستورية املدونة من نقص، و سكوت. و الراجح أن للعرف -2

قوة الدستور، و ذلك كالعرف املفسر متاما ألنه يرتكز على تفسري سكوت الدستور املدون. املكمل
العرف املعدِّل: هو العرف الذى يستهدف تعديل أحكام الدستور، و ذلك باإلضافة إليها، أو باحلذف منها. و عارض بعض الفقه  ىف -3

،حمسن خليليراجع:ستور له طرقه، و إجراءاته القانونية اخلاصة بذلك.إمكان وجود عرف يعدل من أحكام الدستور ألن تعديل أحكام الد
.573-572يراجع ىف عرض، و مناقشة هذا الرأى: املرجع السابق: ص .572-569، ص2النظم السياسية، و القانون الدستورى، ، ط

، د. ط.، ( الخالفةحممد رشيد رضا،و، 17)، ص ، د. ط.، ( القاهرة: الزهراء لإلعالم العرىب، د. ت.الخالفةحممد رشيد رضا،)4
، ص 7ط، النظريات السياسية اإلسالميةحممد ضياء الدين الريس، ، و 17م  )، ص 1994-ه 1415القاهرة: الزهراء لإلعالم العرىب، 

ة الدولة فى الفقه رياسحممد رأفت عثمان، ، و 286، د. ط.، ص النظم اإلسالمية، نشأتها، و تطورها، و صبحى الصاحل،  107
امساعيل ابراهيم البدوى،،  و163-162ص د. ط.،، الدولة فى ميزان الشريعة، وماجد راغب احللو، 36، د. ط.،  ص اإلسالمى
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املعىن، و و هو رئاسة الدولة اإلسالمية اجلامعة ملصاحل نفساب أصبحت تستعمل لتدل على و هذه األلق
.)1غم من أن كال منها قد خيتلف عن اآلخر (الدين، و الدنيا على الر 

هىو ؛ املفاهيم املرتبطة بهذهإلقاء الضوء على املبحث احلاىل اول حيهذا و 
، وذلك ىف املطالب األربعة اآلتية:هوم اإلمامة، و مفهوم رئاسة الدولةمفهوم: اخلالفة، و مفهوم اإلمارة، و مف

ليفةالخبمفهوماألمرولىمفهومعالقة: األولمطلبال
الخليفة لغة:مفهوم أوال: 

و اخلَِليفة لغة: َخَلْفُتُه: ِجئُت بـَْعده، و استخَلفُتُه: َجَعلتُه َخِليفة. و اخلَِليفة: الذى ُيْسَتْخَلف ممن قبله،
يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك ﴿ ج:  جاز أن يقال لألئمة خلفاء اهللا ىف أرضه بقوله عز و جل: جاَّ اِخلالفة: اإلمارة. قال الزَ 

، و قال غريه: اخلليفة: السلطان األعظم. فيجوز أن يكون فاعال؛ ألنه َخَلف َمْن قبله، )2(﴾َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ 
وز أن يكون مفعوال؛ ألن اهللا تعاىل جعله خليفة، أو ألنه جاء به بعد غريه. و اخلَِليفة أصله أى: جاء بـَْعده. و جي

).3(َخِليف بغري هاء؛ ألنه مبعىن الفاعل، و اهلاء للمبالغة، و اجلمع: خالئف، وخلفاء

المبادىء العامة فى النظام حممد حممد امساعيل فرحات، ، و 99ص ،1ط نظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة،
.211، د. ط.، ص دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، ى اإلسالمى: قواعده األساسية، و مصادره، و السلطات العامة فيهالسياس

( د. ط.،، الخالفةحممد رشيد رضا،و، 17ص ، ( القاهرة: الزهراء لإلعالم العرىب، د. ت. )د. ط.،،الخالفةحممد رشيد رضا،)1
،7ط، النظريات السياسية اإلسالميةمحمد ضياء الدين الريس، ، و17ص ، م  )1994-ه 1415، القاهرة: الزهراء لإلعالم العرىب

المبادىء العامة حممد حممد امساعيل فرحات، ، و286، د. ط.، صالنظم اإلسالمية، نشأتها، و تطورها، وصبحى الصاحل،  117ص 
، ص د. ط.، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، السلطات العامة فيهفى النظام السياسى اإلسالمى: قواعده األساسية، ومصادره، و 

211.
.26سورة ص: من اآلية، )2
د. ، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى،و الفيومى،183، باب: اخلاء، ص 4، ج3ط، لسان العربابن منظور،)3

.192-191، باب: اخلاء مع الالم، و ما يُثلُِّثهما، ص 1، جط.
فيمن تكون عنه اخلالفة على أربعة أقوال:قد اختلفوا العلماء جتدر اإلشارة إىل أن 

: أن اخلالفة تكون عن اهللا تعاىل، فيطلق على رئيس الدولة لقب خليفة اهللا ألنه يقوم على رعاية حقوق اهللا ىف خلقه. و احتج القول األول
).165( سورة األنعام: من اآلية ﴾ي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرضِ ﴿ َوُهَو  الَّذِ أنصار هذا القول بقوله تعاىل:

حيث إن 
، له عليهم الوالية العامة، و الطاعة التامة، و له حق القيام على دينهم. و له حق منزلة اخلليفة من األمة تعترب مبنزلة رسول اهللا من املؤمنني

القيام على دنياهم.

عليه السالم –أنه ال جيوز أن يقال عن أحد أنه خليفة اهللا إال آدم، و داود عليهما السالم، و ذلك لقول اهللا تعاىل ىف حق آدم القول الثانى:
﴿ يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك : -عليه السالم –)، و قوله تعاىل ىف حق داود 30( سورة البقرة: من اآلية ﴾ْألَْرِض َخِليَفةً ﴿ ِإينِّ َجاِعٌل ِيف ا:  -

=). و حكاه النووى عن الَبغوى.26( سورة ص: من اآلية ﴾َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ 
ر األنبياء عليهم السالم ألن كل نىب خليفة هللا تعاىل أسوة بآدم عليه السالم. و أجازه أنه جيوز إطالق لقب اخلليفة على سائالقول الثالث:= 

الَزخمشرى.
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:الشرعىالخليفة فى االصطالحمفهومثانيا:
:هناك تعريفات عديدة ملصطلح اخلليفة؛ منها

.)1أن " لقب اخلليفة يطلق على كل من توىل أمر "(ريف األول: التع
قيام بأمورها، والنهوض "   الوالية العامة على كافة األمة، و الاخلالفة  التعريف الثاىن:  تـَُعرَّف 

.)2(بأعبائها"
"   الوالية العامة على سائر أفراد األمة، التعريف الثالث:

).1(النهوض بكل ما حيقق مصاحلها وفق ما أمر به الشارع تبارك، و تعاىل "

: أنه ال جيوز إطالق لقب خليفة اهللا، ألن االستخالف ىف حال الَغْيبة أو املوت، و اهللا تعاىل  ال يلحقه  موت، و ال جيوز عليه القول الرابع
ق، أو خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه قد خلفه ىف أمته ىف رياسة املسلمني. و قد قيل ألىب بكر غيبة. و إمنا يقال اخلليفة بإطال

و ذهب إىل ذلك مجهور .،  أنا راض بذلك" *اهللارسول يا خليفة اهللا، فقال: " لست خبليفة اهللا، و لكىن –رضى اهللا عنه –الصديق 
الفقهاء.

ه اهللا:  لقد مسى خليفة ألنه " َخَلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف أمته "رمح–يقول اإلمام املاوردى 
:"  و املراد باخلليفة أنه كان َخَلف من كان قبله من اخلَْلق ... كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول -رمحه اهللا –يقول اإلمام ابن تيمية و 

بعد موته ".اهللا صلى اهللا عليه و سلم، ألنه خلفه على أمته 
و القول الراجح هو قول اجلمهور الذى يرى عدم جواز إطالق لقب خليفة اهللا؛ و ذلك لقوة أدلته، و سالمتها من املعارض.

عن حقائق التنزيل، و عيون الكشاف،شرىخمَ الزَّ و،18-17،  ص 3ط،األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردي،يراجع:
، 1طاألذكار من كالم سيد األبرار صلى اهللا عليه و سلم، النووى،و، 271ص ، د. ط.، 1د. ط.، ج،التأويلاألقاويل فى وجوه

، 1، ج2، طمآثر اإلنافة فى معالم الخالفة،و الَقْلَقَشندى،51، ص 2، طالخالفة، و الُمْلك،  ، وابن تيمية436-435، ص 2ج
و حممد الصادق العفيفى، ، 288–286، د. ط.، ص ة، نشأتها، و تطورهاالنظم اإلسالميصبحي الصالح، و،16–14ص 

. 43-41، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان،و ، 134، ص 1، طأصول الحكموالمجتمع اإلسالمى، 
ابن و ،18- 17،  ص 3ط، و الواليات الدينيةاألحكام السلطانية، الماوردي، ملزيد من التفصيل حول هذه األقوال، و أدلتها، يراجع:

.53، ص 2ط، الخالفة، و الُمْلكتيمية،
بد الرب ىف *رواه  ابن أىب شيبة ىف ( املصنف )، و أبو بكر اَخلالَّل ىف ( السنة )،  عن وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أىب ٌمَليكة، و رواه ابن ع

فع بن عمر اُجلَمحى عن ابن أىب مليكة،  و  رواه  البوصريى ىف ( إحتاف املََهرة ) عن أمحد بن ( االستيعاب ) عن أىب الوليد الطيالسى عن نا
، 1ط، السنة، و اَخلالَّل، 432، ص 7، ج1، طالكتاب الُمصنَّف فى األحاديث، و اآلثارَمنيع عن ابن أىب ٌمَلْيكة. ينظر: ابن أىب شيبة،

، ص 1، ط3ج،1طاالستيعاب فى معرفة األصحاب،ـ، وابن عبد الرب،1716، ص 4، ج2، طالشريعة، و اآلجرى، 274، ص 1ج
.149، ص 1، ط7، ج1، طإتحاف الخيرة الَمَهرة بزوائد المسانيد العشرة،البوصريى، و972

.17،  ص 3ط، األحكام السلطانية، و الواليات الدينيةاملاوردي،)1
ات املسلمني عقب وفاة الرسول صلى اهللا عليه و سلم. فقد أطلق هذا اللقب ألول يعد إطالق لقب اخلليفة على رئيس الدولة من مستحدث

: يراجعباعتبار أنه خيلف النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف رئاسة املسلمني.–رضى اهللا عنه –مرة على اخلليفة األول أىب بكر الصديق 
، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىرأفت عثمان، ، وحممد26ص ، 1،ج2ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفة، القلقشندي

، 4، طالسلطات الثالث فى الدساتير العربية المعاصرة، وفى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة، وسليمان حممد الطماوي، 38
.163-162ص د. ط.، ، الدولة فى ميزان الشريعة، وماجد راغب احللو، 353-352ص 

.9- 8، ص 1، ج2ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةشندي،القلق)2
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و َتُسوس الناس على طريق : " إمارة عامة حترس شعائر الدين، 
.)2(العدل"

لى وجه اخلصوص هى صورة من صور السلطة التعريف اخلامس: اخلالفة هى: " نظام من أنظمة احلكم، و ع
.)3(التنفيذية، و رئاسة الدولة "

هذا و يالحظ على التعريف األول للخالفة  أنه وسع مفهوم اخلليفة ليشمل كل من توىل أمر من األمور 
خاصا.اسواء أكان أمرا عاما أم أمر 

اخلالفة أكان منهجا ربانيا أم منهجا أنه مل حيدد املنهج الذى تنتهجه هذهو يالحظ على التعريف الثاىن

).4احلكيم (

.37، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان، )1
.280، ص 2، طمعركة اإلسالم و أصول الحكمحممد عمارة،)2
، 1ج، 5ط،الدستورية فى الشريعة اإلسالميةالقانون الدستورى، و األنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادىء عبد احلميد متوىل،)3

، و69ص 
Oviar  Anjum, Politics, Law  and  Community  in  Islamic  Thought, (Cambridge,

Cambridge  University   Press, 2012 ), pp. 46 – 48.
على  ثالثة اقوال:اختلف العلماء فيمن يستحق ممن يتوىل رئاسة الدولة أن يطلق عليه لقب اخلليفة)4

إىل كراهة إطالق لقب اخلالفة على من جاء بعد –رمحه اهللا –: ذهب بعض أئمة السلف، و منهم اإلمام أمحد بن حنبل القول األول
احلسن بن على بن أىب طالب رضى اهللا عنهما.

اِخلالفة ىف " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: قال ** قال: َسِفينة ، قال: َحدَّثىن *سعيد بن ُجْهمانا رواه و استدلوا على ذلك: مب
. مث قال ىل سفينة: أَْمِسك ِخالفة أىب بكر، و ِخالفة عمر، و ِخالفة عثمان. مث قال ىل: أَمِسك ِخالفة "أُمَّىت ثالثون َسَنة، ُمثَّ ُمْلٌك بـَْعد ذلك 

بوا بنو الزَّْرقاء، بل هم ُمُلوك من َشّر بىن أَُمّية يزعمون أن اِخلالفة فيهم. قال: َكذَ ، قال: فوجدناها ثالثني سنة. قال سعيد: فقلت له: إنَّ ىّ لِ عَ 
).*املُُلوك " (**
:  يرى  أن إطالق لقب اخلليفة على كل من وىل أمر املسلمني بعد فرتة اخلالفة الراشدة فيه جتاوز؛ ألن هذا اللقب أطلق على القول الثانى

واء أكان عادال أم كان جائرا. و األوىل أال يطلق لقب اخلليفة إال على احلاكم العادل.رئيس الدولة اإلسالمية، س
متتثل فهذا الفريق من العلماء يرى بأال يطلق مصطلح اخلالفة إال على نظم احلكم الىت متتثل ألحكام الشرع اإلسالمى. أما نظم احلكم الىت ال 

إمامة، أو خالفة غري كاملة متييزا هلا عن اخلالفة الكاملة الىت تقوم وفق أحكام الشريعة ألحكام الشريعة، فال تسمى خالفة، و إمنا تسمى
=اإلسالمية.

يرى جواز إطالق لقب اخلليفة على أى نظام للحكم، سواء أكان ملتزما بالشريعة، و ممتثال ألحكامها أم ال. ، و ذلك القول الثالث:=
له. و يسمى خليفة ألنه خلف  وىل األمر الذى قبله، و قام مقامه.لقيامه بأمر املسلمني، و طاعة املسلمني

و إن كان خمالفا ال بأس أن يسمى القائم بأمور املسلمني:  أمري املؤمنني، واخللفاء، ىف ( شرح السنة ): " -رمحه اهللا –البغوى يقول اإلمام ف
. =" هلقيامه بأمر املؤمنني، و مسع املؤمنني لالعدلئمة أسريبعض ل

: " و جيوز تسمية َمْن بعد اخللفاء الراشدين خلفاء، و إن كانوا ملوكا، و مل يكونوا خلفاء األنبياء. -رمحه اهللا -ابن تيميةاإلمامو يقول= 
بنو إسرائيل بدليل ما رواه البخارى، و مسلم ىف صحيحهما عن أىب هريرة رضى اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: " كانت 

لِ وَّ األَ ؛ قالوا: فما تأُمرُنا؟ قال: ُفوا ببَـْيعةِ َيْكثُرونفَـ ُخَلَفاءُ كونُ يَ َخَلَفه نىب، و إنه ال نىب بـَْعدى، وسِىبُّ ، كلما َهَلَك نَ ****َتُسوسهم األنبياء
).**هم عما اسرتعاهم " (****ائلُ م، فإن اهللا سَ عطوهم َحقَّهُ )؛ مث أَ **(***فاألولِ 
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صاحل الدنيوية للرعية.رعاية امل
و يؤخذ على التعريف اخلامس أنه قصر مفهوم اخلالفة على السلطة التنفيذية.

عل الراجح هو القول الثالث الذى يرى جواز إطالق لقب اخلليفة على أى نظام للحكم، و إن كان خمالفا لسرية أئمة العدل، و ذلك لقوة و ل
أدلته. و يؤيد ذلك الدليل من اللغة: فاملراد باخلليفة لغة: من خيلف ممن كان قبله؛ سواء أكان موافقا لسرية أهل العدل أم ال. 

، 2، ج1طاألذكار من كالم سيد األبرار صلى اهللا عليه و سلم، ، والنووي، 75، ص2، ط 14، ج2طشرح السنة،البغوي،يراجع:
، و 366، ص 1، ج1، طمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  ، و 25، ص 2ط، الخالفة، والُمْلك، وابن تيمية،436- 435ص 

، و198- 197ص)، ه1329لقاهرة: مطبعة كردستان العلمية،  ، د. ط.، ( ا1د. ط.، ج، شرح العقائد الَنَسفيةالتفتازاىن، 
، 1ط، تاريخ الخلفاءالسيوطي،و ، 234صم )، 1998-ه1419، ( بريوت: عامل الكتب، 5، ج2ط،المقاصدشرح التفتازاىن،

النظريات الريس،حممد ضياء الدين ، و 14–12ص ،1، ج2ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفة، والقلقشندي، 15–13ص 
-101، ص 1طنظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة،وامساعيل البدوي،، 125ص ،7ط،السياسية اإلسالمية

الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية ،،  و صالح الدين دبوس102
.102-101، ص 1طنظام الحكم اإلسالمى مقارنا بالنظم السياسية المعاصرة،امساعيل البدوي،، و 99. ط.، ص ، دالغربية

، د. عارضة اَألحوذى بشرح صحيح الترمذىابن العريب، ملزيد من التفصيل حول االجتاه املضيق، و االجتاه املوسع ملفهوم اخلالفة، يراجع:
صالح الدين دبوس،، و 40-39، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىعثمان،حممد رأفت و ،73-69ص ، 9جط.،

.99–81، ص د. ط.، الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية
ثنا بـَْهز، حدثنا2264)، (5/220(***) أخرجه أمحد ( )، 5/221َمحَّاد بن َسَلمة (ح)، و عبد الصمد، حدثىن محاد. و ىف ()؛ قال: حدَّ

)، قال: حدثنا أبو النَّْضر، حدثنا 22273)، ( 5/221)، قال: حدثنا زيد بن احلَُباب، حدثىن محاد، يعىن ابن سلمة. و ىف (22268( 
)، قال: 4647ن عبد اهللا، حدثنا عبد الوارث بن سعيد. و ىف ()، قال: حدثنا َسَوار ب4646َحْشرَج بن نـََباته الَعْبسى ُكوىف. و أبو داود (

)، قال: حدثنا أمحد بن َمِنيع، حدثنا ُسَرْيج بن النـُْعمان، 2226حدثنا عمرو بن َعْوف، حدثنا ُهَشْيم، عن الَعوَّام بن َحْوَشب. و الرتمذى (
احد، عن سعيد بن جهمان، و ال نعرفه إال من حديثه ". و حدثنا حشرج بن نباته. و قال الرتمذى: " و هذا حديث حسن قد رواه غري و 

)، قال: أخربنا أمحد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا العوام. أربعتهم ( محاد بن سلمة، و 8099أخرجه  النَّسائى ( الُكْربى )، ( 
، احلديث رقم ( 7ج،1، طُمسند  أحمد بن َحنبلنبل، حشرج، و عبد الوارث، و العوام )، عن سعيد بن مجهان، َفذََكره. ينظر:أمحد بن ح

، 503)، ص 2226احلديث رقم (، 4، ج2، طُسَنن الترمذى، و  أخرجه الرتمذي ىف سننه. يراجع: الرتمذي، 206)، ص 21928
، احلديث 7ج،1، طالُمْسَند الجامع، و  73)، ص 2226، احلديث رقم: (4، د. ط.، جالجامع الكبير، سنن الترمذىوالرتمذي،  

. 48)، ص 4838رقم (
)؛ أى: " يتولون أمورهم كما تفعل األمراء، و الوالة بالرعية، و كانت بنو إسرائيل َتُسوسهم األنبياء(****) قوله صلى اهللا عليه و سلم: (

. =474، ص6، ج4طصحيح مسلم بشرح النووى،النووي،السياسة: القيام على الشىء مبا يصلحه ". ينظر:
: " إذا بويع خلليفة بعد أى)؛فاألولِ لِ وَّ األَ ؛ قالوا: فما تأُمرُنا؟ ُفوا ببَـْيعةِ َيْكثُرونفَـ ُخَلَفاءُ كونُ يَ سقوله صلى اهللا عليه و سلم:( ) **(***=

صحيح مسلم بشرح ووي،الن
.474،  ص6ج، 4طالنووى،
، د. ط.، كتاب: ( أحاديث األنبياء )، باب: ( ما صحيح البخارى، و مسلم، و اللفظ للبخارى. ينظر: البخاري،) رواه البخارى**(****

ة )، باب: ( الَوفَاء ببَـْيعة ، د. ط.، كتاب: ( اإلمار صحيح مسلم، ومسلم، 420)، ص 3455ذُِكر عن بىن اسرائيل )، احلديث رقم (
).1842اخلَُلفاء اَألّول فاَألوَّل )، احلديث رقم: ( 
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و هذا يعىن أنه ال والية لرئيس الدولة اإلسالمية على السلطتني التشريعية، و القضائية. ومن املقرر أن رئيس 
).1ية، والقضائية، و ليس التنفيذية فحسب (الدولة اإلسالمية هو احلاكم األعلى لكافة سلطات الدولة التشريع

" هو الرئيس األعلى للدولة الذى يلتزم بإقامة الدين، و تدبري بأنه: اخلليفةو على ذلك ميكن تعريف 
.)2(مصاحل الناس، اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم "

دولة األعلى للرئيس الخلليفة  هو ا، و أن: رئاسة الدولة اإلسالميةتعىن اخلالفةمن ذلك يتبني أن 
ىف املعىن االصطالحى –وىل األمراخلليفة و مفهوم و تأسيسا على ذلك ميكن القول بأن مفهوم ).3(اإلسالمية 

إىل الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية.لإلشارة كالمها ستعملمفهومان مرتادفان؛ حيث ي-
أمير المؤمنينبمفهوماألمرولىمفهومعالقة: الثانىلمطلبا

:أوال: مفهوم اإلمارة فى اللغة
اإلمارة ىف اللغة: أََمَر الرجُل يَْأُمُر إمارة إذا صار عليهم أمريا. و أُمِّر فالن إذا ُصريِّ أمريا، و قد أَِمَر فالن أى: 

إذن فأمري .)4(ْمرة، واإلمارة بالَكْسرصار أمريا. و أََمَر علينا يَْأُمُر أَْمرا و أَُمَر و أَِمَر: تـَوَّىل. و املصدر: اإل
5(املؤمنني

تتميز خبصائص عدة هى:ىف الفقه اإلسالمىاخلالفة ف)  1
أوال: أن رئيس الدولة خيتار بواسطة أهل اَحلّل، و الَعْقد.

ات صبغة دينية، و تشمل واليته إىل جانب السلطة التنفيذية، ثانيا: أن هذا الرئيس جيمع بني اختصاصات ذات صبغة سياسية، و آخرى ذ
السلطة التشريعية، و السلطة القضائية.

.ثالثا: أنه يعد نائبا عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم، و لذلك يتوجب عليه أن يقوم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بني كافة املسلمني
لبالد اإلسالمية.رابعا: أن والية اخلليفة تشمل مجيع ا

.161–160، ص 4، طمع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة، مبادىء نظام الحكم فى اإلسالمعبد احلميد متويل،ينظر:
د. ، الخليفة: توليته، و عزله، إسهام فى النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربيةصالح الدين دبوس،)2
.26-25، ص.ط
.92، د. ط.، ص اإلسالم، و أوضاعنا السياسيةعبد القادر عودة،)3
.206، باب: اهلمزة، ص 1، ج3ط، لسان العربابن منظور، و ، 23باب: اهلمزة، ص ،1، طمختار الصََّحاحالرازي،)4
أول من لُقِّب به هو اخلليفة الثاىن عمر بن اخلطاب رضى جتدر اإلشارة إىل أن لقب ( أمري املؤمنني ) تال ىف ظهوره للقب ( اخلليفة ). و)5

باخلالفة أصبح الناس يسمونه خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و مل يزالوا –رضى اهللا عنه –فبعد أن بويع الصديق أىب بكر . اهللا عنه
كان املسلمون يسمونه خليفة خليفة رسول اهللا صلى –عنه رضى اهللا–يسمونه بذلك إىل أن توفاه اهللا تعاىل. فلما بويع لعمر بن اخلطاب 

=اهللا عليه و سلم. 
ة، و لكنهم استثقلوا ذلك إذ يؤدى إىل التطويل بتتابع الرؤساء. فالح هلم إطالق لقب آخر غري اخلليفة على القائم برئاسة الدولة اإلسالمي= 

رضى اهللا عنه.–ساء الدولة اإلسالمية باإلمجاع هو الفاروق عمر بن اخلطاب و هذا اللقب هو لقب أمري املؤمنني. وأول من مسى به من رؤ 
، 26، ص 1ج،2ط، مآثر اإلنافة فى معالم الخالفةالقلقشندي،. و ، 366، ص 1،  ج1، طمقدمة ابن خلدونيراجع: ابن خلدون، 

حممد رأفت و ، 107، ص 7طاإلسالمية، النظريات السياسية، وحممد ضياء الدين الريس، 23ص، 1ط،تاريخ الخلفاءوالسيوطي، 
، د. المجتمع اإلسالمى، و أصول الحكموحممد الصادق العفيفى، ،45- 44، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىعثمان،
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:الشرعىثانيا: مفهوم اإلمارة فى االصطالح
).1ريا للمؤمنني (

2.(
و 

ر شئون الرعية وفقا لألهواء، و االجتهادات الفردية.الشرعية. و هذا قيد خيرج به  سائر أنواع املُْلك الىت تدب
و قوله: " ىف أحوال دنياهم، و آخراهم "؛ أى: أن االلتزام باألحكام الشرعية ال يقتصر على األمور 
اآلخروية فحسب، بل يشمل األمور الدنيوية أيضا. و ذلك خبالف غريها من أنواع املُْلك الىت تنشغل عن  أمور 

اآلخرة.
و يالح

و .هلااألول هذا املفهوم؛ فاإلمارة هى القيام بأمر املسلمني سواء أكانت موافقة لسرية أهل العدل أم غري موافقة
اللغة.لعل التعريف األول هو األصوب ملوافقته ملفهوم اإلمارة ىف 

من ذلك يتبني أن  مفهوم  إمارة املؤمنني يستعمل لإلشارة إىل رئاسة الدولة  اإلسالمية باملعىن املعاصر. و 

اإلسالم
)3(اإلمامبمفهوممراألولىمفهومعالقة: الثالثمطلبال

اصرة، و فى السلطات الثالث فى الدساتير العربية المعسليمان حممد الطماوي،و ، 131ط.، ( القاهرة: دار االعتصام، د. ت. )، ص 
.163-162، ص د. ط.، الدولة فى ميزان الشريعةماجد راغب احللو،، و 353ص ، 4، طالفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنة

، ص 2، ج1طاألذكار من كالم سيد األبرار صلى اهللا عليه و سلم، النووي،و ،75ص ،14، ج2طشرح السنة،البغوي،) 1
435 -436.

.365، ص 1،  ج1، طخلدونمقدمة ابن)2
، و اشتهر به–رضى اهللا عنه –على بن أىب طالب اخلليفة الرابع أطلقه الشيعة على هو اللقب الذى اإلماملقبجتدر اإلشارة إىل أن )3

، ( القاهرة: 1د. ط.، جفية، شرح العقائد النَّسَ التفتازاين،يراجع:و ذلك تشبيها لرئاسة الدولة اإلسالمية بإمامة الصالة من حيث االتباع.
ِبحار األنوار 366، ص 1،  ج1، طمقدمة ابن خلدون، وابن خلدون، 199)، ص ه1329مطبعة كردستان العلمية،  

موسوعة النظم، و الحضارة اإلسالمية:وأمحد شليب، ،712، ص 126طالجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهار، 
المجتمع اإلسالمى، و أصول ،  وحممد الصادق العفيفي،  42–41، ص 3، ج4طالسياسة، و االقتصاد فى التفكير اإلسالمى، 

السلطات الثالث فى الدساتير ،  وسليمان حممد الطماوي،131–130، د. ط.، ( القاهرة: دار االعتصام، د. ت. )، ص الحكم
الدولة فى ميزان ، و ماجد راغب احللو، 355-354، د. ط.، ص سى اإلسالمى، دراسة مقارنةالعربية المعاصرة، و فى الفكر السيا

.163-162، ص د. ط.، الشريعة
مبباحث اخلالفة أو إمارة املؤمنني، و إمنا –ىف علوم العقيدة، و الفقه –أن املباحث املتعلقة برئاسة الدولة مل تشتهر و مما هو جدير بالذكر 

حث اإلمامة. و مع أن اخلالفة، و إمارة املؤمنني، و اإلمامة كلها تشري إىل معىن واحد هو رئاسة الدولة اإلسالمية إال أن شيوع اشتهرت مببا
بأمر 

ني ( اإلمام ). و مسوا املباحث املتصلة به ب (اإلمامة ). فلما اشتبك معهم خصومهم ىف اجلدل حول هذه املسألة، مل جيدوا مانعا من املسلم
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:مفهوم اإلمامة فى اللغةأوال: 
اإلمامة لغة: مشتقة من اَألمُّ: أى؛ الَقْصُد. و اَألمُّ: الَعَلم الذى يـَْتبَـُعُه اجلَْيش. و  رئيس القوم: أَُمهم. وأَمَّ 
م أو كانوا ضالِّني. و قال 

)، 1(﴾فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفرِ ﴿ابن َسيُِّده: " و اإلمام ما ائُتمَّ به من رئيس و غريه، و اجلمع أئمة. و ىف التنزيل العزيز: 
ه. و اخلليفة: إمام 

يتضح تقارب مدلول هذه األلفاظ عند أهل اللغة، فهى جمملها تدور حول معاىن التقدم، ن ذلك).م2الرَِّعيَّة (
).3(واالقتداء

:اإلمامة فى االصطالح الشرعىثانيا: 
وردت عدة تعريفات لإلمامة ىف االصطالح الشرعى منها:

).4الفة النبوة ىف حراسة الدين، و سياسة الدنيا " (:  اإلمامة: " موضوعة خلالتعريف األول
تتعلق باخلاصة، و العامة ىف مهمات الدين، و عامة : اإلمامة هى: " رياسة تامة، و زعامةالتعريف الثانى

).5(الدنيا "

ه فة عن النىب صلى اهللا علي" رئاسة عامة ىف أمر الدين، و الدنيا، ِخالاإلمامة هى :التعريف الثالث
).6("وسلم

).7(تُعرَّف : التعريف الرابع
) 8(تـَُعرَّف: التعريف الخامس
يست فهى ل). 9(التعريف السادس

احلكومة الىت تعمل وفقا للقانون الطبيعى؛ أى: الىت حتدد وجهتها أهواء الفرد، و شهواته. وهى ليست أيضا 

سليمان حممد الطماوي،: يراجع
.354ص ، ، د. ط.ساتير العربية المعاصرة، و فى الفكر السياسى اإلسالمى، دراسة مقارنةالسلطات الثالث فى الد

.12سورة التوبة: من اآلية )1
.214-213، باب: اهلمزة، ص  1، ج3ط، لسان العربابن منظور،)2
.28ص ، 2، طاإلمامة العظمى عند أهل السنة، و الجماعةعبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميجى، )3
.5، ص 3طحكام السلطانية، و الواليات الدينية،لماوردي، األا)4
.15ص ، 1، طفى التياث الظَُّلمممَ اث األُ يَّ غَ اجلويين، )5
.232ص ، 5، ج2ط، المقاصدشرح التفتازاين، )6
.253ص ، 1ط، بشرح الُمَسايرةسامرةالمُ الكمال ابن أيب ُشَريف،)7
.276ص ،  1، ط2ج، 1، طشرح تنوير األبصارارتَ خْ ار على الُدّر المُ تحْ ّد المُ رَ ابن عابدين، )8
.127، ص 7ط، النظريات السياسية اإلسالميةحممد ضياء الدين الريس،)9
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لألحكام الىت يضعها عقالء األمة حبسب ما متليه احلكومة الىت تعمل وفقا للقانون السياسى الوضعى؛ أى: وفقا
).1(املصاحل الدنيوية فقط. و إمنا هى احلكومة الىت يكون قان

على هذه التعريفات ما يلى:و يالحظ
يشري إىل أمرين هامني مها:األولأن التعريف: أوال

األول: أن رئاسة الدولة اإلسالمية هى نيابة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم. و هذا يشري إىل أن رئيس 
" َمسَّى املسلمون السلطان اَألجَّل فلقد).2بتعاليم اإلسالم (الدولة ينبغى أن يكون املثل األعلى لألمة ىف االلتزام 

.)3(إماما ألنه ممن جيب أن يـُْؤَمتَّ به، و يقتدى به ىف فعله، و يؤمتر له بأمره "
الثاىن: بيان وظيفة احلاكم األعلى للمسلمني و الىت تتمثل ىف محاية الدين، و يلى ذلك تدبري املصاحل 

.)4(الدنيوية للمسلمني 
:  أن  التعريف الثاىن يشبه التعريف األول إىل حد كبري. فهو مل يأت جبديد سوى زيادة عبارة (رياسة ثانيا

تامة )، و عبارة ( زعامة تتعلق باخلاصة، و العامة )، و هى زيادة توضيح كى ال يفهم أن هذه اإلمامة  تقتصر 
).5على جانب دون آخر كالصالة مثال (

قريب من التعريف األول  إال أنه قد زاد عبارة ( رئاسة عامة )، " و ىف هذه الثالثفأن  التعري: ثالثا
الزيادة توضيح، و حتديد ملعىن خالفة النبوة إذ إن الرسول صلى اهللا عليه و سلم كانت له الرياسة العامة ىف أمر 

فهذا التعريف ىف احلقيقة  ".  سة العامة الدين، و الدنيا، و كذلك اإلمام األعظم باعتباره  نائبا عنه تكون له الريا
. )6(مل يأت بعنصر جديد زائد على العناصر الىت يشملها التعريف األول

فيه قيد (على املسلمني)، والتعريف الرابع، إال أن التعريف الرابعالتعريف يشبه :  أن التعريف اخلامس رابعا
ذا أن طاعة اإلمام واجبة على كافة املواطنني ىف الدولة، سواء فيه قيد ( على األنام )، فيفيد هالتعريف احلاىل 

).7(أكانوا مسلمني أم غري مسلمني 

النظم اإلسالمية، نشأتها، و ، وصبحي الصاحل، 128-127، ص 7ط، النظريات السياسية اإلسالميةحممد ضياء الدين الريس،)1
.292–291، د. ط.، ص تطورها

.50-49، ص د. ط.، ياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىر حممد رأفت عثمان،)2
.53،  ص 1، طنصيحة الملوكاملاوردي،)3
.117ص ،7طالنظريات السياسية اإلسالمية، حممد ضياء الدين الريس،)4
طلق انصرف إىل اخلليفة؛ أى: رئيس الدولة. أما إذا قـُيِّد انصرف إىل ما قيدبه كإمام أن اإلمام إذا أ–رمحه اهللا –يرى اإلمام ابن حزم ) 5

=؛ فال يطلق ألحدهم اسم اإلمامة إال باإلضافة ال باإلطالق.الصالة، و إمام القوم
، ص. ط.، د4، جط.د.،الفَصل فى الِملل، و األهواء، و النِّحلابن حزم، اإلمجاع على ذلك. يراجع:–رمحه اهللا –و حكى = 

153.
.50، ص د. ط.، ياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىر حممد رأفت عثمان،)6
اختصاصات السلطة التنفيذية فى امساعيل البدوي،، و 53ص املرجع السابق،، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان،)7

.34، ص 1، طالدولة اإلسالمية، و النظم الدستورية المعاصرة
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األول، والثالث، انأن التعريفات الىت أشارت إىل أن اإلمامة هى ( خالفة للنبوة )، و هى التعريف: خامسا
ن الرسول صلى اهللا عليه و سلم، و هو ما إمنا أرادت بذلك أن تبني  سند هذه الرياسة املستحقة، و هى النيابة ع

ليس موجودا ىف غريها من التعريفات. و من املعلوم أن النيابة عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم هى  السند 
و على احلقيقى الستحقاق الرياسة، وطريق إثبات هذا االستحقاق هو بيعة أهل احلل، و العقد أو غري ذلك.

نظرا إلبرازمها للسند احلقيقى ) 1(الثالث مها التعريفان املختاران لإلمامة العظمى األول، و انالتعريففذلك 
املراد باإلمامة: رئاسة أن بو تأسيسا على ذلك ميكن القول .)2(الستحقاق الرياسة و هو ( خالفة النبوة )

مامة ىف االصطالح الشرعى  عن مفهوم اإل). و بذا ال خيتلف 3الدولة، و " املراد باإلمام الرئيس األعلى للدولة " (
مفهوم والية األمر؛ فكالمها يشري إىل معىن واحد، و هو رئاسة الدولة اإلسالمية.

الدولةئيسر بمفهوماألمرولىمفهومعالقة: الرابعمطلبال
مفهوم الرئاسة  فى اللغة: أوال: 

القلة: أَرؤس، و آراس، و ُرؤوس ىف الرئيس لغة: مشتق من الرَّْأس، و رَْأُس كل شيء: أعاله، و اجلمع ىف
الكثري. و رََأَس القوم يـَْرَأُسُهم، بالفتح، َرآَسه، و هو رئيسهم. و رََأس عليهم فـََرَأَسُهم و َفَضَلُهم. و رََأَس عليهم  

ار رئيسهم، و كَأَمَر عليهم. و تـََرأَّس عليهم َكَتأمَّر. و الرَّئيس: َسيِّد القوم، و اجلمع ُرؤساء. و رََأَس القوم: ص
).4ُمَقدََّمهم (

:الشرعىمفهوم الرئاسة فى االصطالحثانيا: 
).5رئاسة الدولة ىف االصطالح: " هو الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية " (

قوله: " الرئيس األعلى "؛ أى: القائم على رأس هذه السلطة، و الذى خيضع لسلطانه  كل من ينتمى إليه 
من املرؤوسني.
" السلطة التنفيذية "؛ أى: السلطة القائمة على تنفيذ أوامر السلطة التشريعية. وتشمل السلطة و قوله: 

التنفيذية مجيع أجهزة اإلدارة ىف الدولة التابعة للوزارات املختلفة. و  " يتوىل السلطة التنفيذية مجيع املوظفني الذين 
).6(رون مهام مناصبهميقومون بتنفيذ القوانني، و على رأسهم الوزراء الذين يباش

و يالحظ على هذا التعريف قصره مفهوم رئاسة الدولة على رئاسة السلطة التنفيذية فحسب، و إغفاله إبراز 
ترؤس احلاكم األعلى للدولة للسلطتني األخريني؛ التشريعية، والقضائية. و هذا قد يشري إىل تأثر هذا التعريف 

نظام الحكم اإلسالمى امساعيل البدوي،. يراجع:قد ارتضى التعريف األولالدكتور امساعيل ابراهيم البدوى مما هو جدير بالذكر أن)1
.95–94، ص1طمقارنا بالنظم السياسية المعاصرة،

.55-54، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان،)2
.191، ص 19د. ط.، جالمجموع شرح المَهّذب،نووي،ال)3
.80-79، باب: الراء، ص  5، ج3ط، لسان العربابن منظور،)4
.21، ص 1ط، اختصاصات السلطة التنفيذية فى الدولة اإلسالمية و النظم الدستورية المعاصرةامساعيل البدوي، ) 5
، و كرمية 21ص املرجع السابق،، الدولة اإلسالمية و النظم الدستورية المعاصرةاختصاصات السلطة التنفيذية فىامساعيل البدوي،) 6

.60-59، ص 1ط،حدود السلطة التنفيذية، دراسة مقارنة،رزَّاق بارة
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رئاسة الدولة ىف االصطالح القانوىن، و الذى يؤكد على اقتصار مفهوم رئاسة الدولة على رئاسة السلطة مبفهوم 
التنفيذية، مستبعدا خضوع السلطتني األخريني لسلطة رئيس الدولة.

و على ذلك ميكن القول أن مفهوم وىل األمر  أكثر مشوال من مفهوم رئيس الدولة ىف الكتابات املعاصرة. 
والية األمر  يتسع ليشمل رئاسة السلطات الثالث؛ التشريعية، والتنفيذية، و القضائية، و ليس السلطة فمفهوم

التنفيذية فحسب. 
يتبني مما سبق أن هناك ألقابا خمتلفة للحاكم األعلى للدولة و هى: اخلليفة، و أمري املؤمنني، و اإلمام، و 

–تستعمل إنه على الرغم من وجود برئيس الدولة. و اتضح 
تشري إىل معىن واحد، و هو رئيس الدولة باالصطالح املعاصر. و هذا املعىن هو ما يشري إليه ل- ىف األغلب 

.)1(مصطلح وىل األمر ىف البحث احلاىل


ني، و اإلمام. و مع مما هو جدير بالذكر أن املسلمني ىف العصور املختلفة قد لَقَّبوا رئيس الدولة اإلسالمية بألقاب اخلليفة، و أمري املؤمن)1
م هذا فال  يشرتط أن يلَّقب رئيس الدولة ىف اإلسالم بأحد هذه األلقاب حىت يصري هذا املنصب إسالميا. فاملهم أن يكون احلاكم، و احملكو 

يس الدولة.خاضعني لقانون اإلسالم حىت ميكن أن يوصف النظام بأنه نظام إسالمى، بصرف النظر عن األلقاب الىت ميكن أن تطلق على رئ
.49-48، ص د. ط.، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىحممد رأفت عثمان،يراجع:

" اإلمامة العظمى هى ىف حقيقتها رياسة الدولة اإلسالمية الىت ختضع للقانون اإلسالمى، و تسري على هديه ىف تنظيم مصاحل فال ريب أن

ا صلى اهللا عليه و سلم. " فهى ليست حكومة تسري وفق قانون وضعى حبسب مصاحلها الدنيوية فقط غري ناظرة إىل ما بعد احلياة الدنيا، و إمن
، ص رجع السابقامل، رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمىيراجع: حممد رأفت عثمان، ".هى حكومة تنوب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

56.
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البحث:خاتمة
مر ىف الفقه اإلسالمي، وبيان عالقته ببعض املفاهيم ذات الصلة هى استهدفت الدراسة بيان مفهوم ويل األ

مفهوم اخلليفة، ومفهوم أمري املؤمنني، ومفهوم اإلمام، ومفهوم رئيس الدولة. وأسفرت الدراسة عن العديد من 
النتائج أمهها:

ى الذى يتوىل أمر : أن مفهوم ويل األمر إذا أطلق ىف الفقه اإلسالمي فإنه يقصد به : الرئيس األعلأوال

كالمها ستعملمفهومان مرتادفان؛ حيث ي. فهما وىل األمراخلليفة ال خيتلف عن مفهوم أن مفهوم : ثانيا
إىل الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية.لإلشارة 

أن مفهوم  أمري ثالثا:
ال خيتلف عن مفهوم والية األمر؛ استنادا إىل أنه يستخدم  أيضا للداللة على احلاكم األعلى لألمة اإلسالمية.

األمر؛ فكالمها يشري إىل معىن ىف االصطالح الشرعى  عن مفهوم واليةال خيتلف مفهوم اإلمامة : أن  رابعا
واحد، و هو رئاسة الدولة اإلسالمية.

: أن مفهوم وىل األمر  أكثر مشوال من مفهوم رئيس الدولة ىف الكتابات املعاصرة. فمفهوم والية األمر  خامسا
فحسب، تلك يتسع ليشمل رئاسة السلطات الثالث؛ التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، و ليس السلطة التنفيذية 

الىت يقتصر عليها مفهوم رئيس الدولة. 
-ىف األغلب –هذا وعلي  الرغم من أن ألقاب اخلليفة، وأمري املؤمنني، واإلمام، ورئيس الدولة، تستعمل 

تشري إىل معىن واحد، و هو رئيس الدولة باالصطالح املعاصرل
الدراسة احلالية توصي باستعمال لقب ويل األمر لإلشارة إىل احلاكم األعلى للدولة اإلسالمية اخلصوص، إال أن

نظرا الستعماله ىف كتاب اهللا تعاىل ليشري إىل ذلك املعين وفقا  للراجح من أقوال املفسرين.
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مراجع الدراسة
أوال: المراجع العربية:
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- ه1412، (بريوت: دار اجليل، 1طالِبجاوى،حممدعلى:حقيقاالستيعاب فى معرفة األصحاب،ت

م ).1992
.، ، د. ط.، ( القاهرة: د. ن.، د. ت.)رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى، حممد رأفت،عثمان- 64
، حتقيق: حممد أحكام القرآن)، ه543روف، املتوىف سنة ( ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا املع- 65

على البجاوى، د. ط.، ( بريوت: دار املعرفة، د. ت. ).
عارضة )،ه543املتوىف سنة (،املالكىبكر وأب، حممد  بن عبد اهللا بن حممد املَُعافرى،بن العرىبا- 66

لعلمية، د. ت. ).( بريوت: دار الكتب اد. ط.، ، اَألحوذى بشرح صحيح الترمذى
، ( القاهرة: دار االعتصام، 1، طأصول الحكموالمجتمع اإلسالمى، حممد الصادق، ،العفيفى- 67

.م )1980-ه 1400
).(القاهرة: دار االعتصام، د.ت،، د. طأصول الحكمالمجتمع اإلسالمى، و العفيفى، حممد الصادق،- 68
.)م1997-ه 1418هرة: دار الشروق، القا، ( 2طمعركة اإلسالم و أصول الحكم، عمارة، حممد- 69
.، د. ط.، ( القاهرة: د. ن.، د. ت.)اإلسالم، و أوضاعنا السياسية،عودة، عبد القادر- 70
، دراسة وحتقيق: زهري مجمل اللغة، ه)395أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، املتوىف (ابن فارس، - 71

.م)1986- ه 1406، ( بريوت: مؤسسة الرسالة، 2عبد احملسن سلطان، ط
: قواعده األساسية، ياإلسالميالمبادىء العامة فى النظام السياس، حممد حممد امساعيل،فرحات- 72

قاهرة: دار النهضة العربية، ال، د. ط.، (دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، السلطات العامة فيهومصادره، و 
1991(.

الدِّيباج الُمْذَهُب )، ه799املتوىف سنة (ْعُمرّى، ابن فرحون، ابراهيم بن على بن حممد، برهان الدين اليَـ - 73
(القاهرة: مكتبة دار الرتاث، ، حتقيق: حممد األمحدى أبو النور، د. ط.،فى معرفة أعيان علماء المذهب

.)د.ت
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المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، ه)770الفيومى، أمحد بن حممد بن على املَْقرى ، املتوىف (- 74
.يح: مصطفى السقا، د. ط.، ( القاهرة: املطبعة األمريية، د. ت. )تصحللرافعى

ابن ُقدامة، أبو حممد ُموَّفق  الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن ُقَدامة اجلََّماعيلى املَْقِدسى الدَِّمشقّى - 75
م ).1968-ه1388، د. ط.، ( القاهرة: مكتبة القاهرة، المغنى)، ه620احلنبلى، املتوىف سنة (

، د. الجامع ألحكام القرآن)،ه671القرطىب،، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصارى ، املتوىف سنة ( - 76
).1965ط.، (بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب، 

مآثر اإلنافة فى معالم )، ه 821( أمحد بن على بن أمحد الَفَزارى القاهرى، املتوىف سنة ي،الَقْلَقَشند- 77
.)1985، ( الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 2يق: عبد الستار أمحد فـَرَّاج، ط، حتقالخالفة

أحكام أهل الذمة)، ه751بن قـَيَّم اَجلْوزِية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أىب بكر، املتوىف سنة (ا- 78
لدَّمَّام: َرَمادى للنشر، ، ( ا1حتقيق: أبو بـَرَاء يوسف بن أمحد الَبْكرى، و و أبو أمحد شاكر بن توفيق العارورى، ط

م ).1997-ه1418
، بدائع التفسير، ه)751َقيِّم اَجلْوزية، أبو عبد اهللا حممد بن أىب بكر بن أيوب، املتوىف سنة (الابن - 79

م ).1994-ه1414، ( اململكة العربية السعودية، 1حتقيق: يسرى السيد حممد،  ط
، تفسير القرآن العظيم)،  ه774عيل الدََّمشقى، املتوىف سنة ( ابن كثري، عماد الدين أبو الِفَداء امسا- 80

م ).2000-ه1421، ( اجليزة: مؤسسة قرطبة، 1حتقيق: مصطفى السيد حممد، و آخرون، ط
سامرةالمُ )، ه906كمال الدين حممد بن حممد بن أىب َبْكر ، املتوىف سنة ( الكمال ابن أىب ُشَرْيف،- 81

).ه1317،، ( القاهرة: املطبعة  الكربى األمريية ببوالق، 1ط، بشرح الُمَسايرة
روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و األلوسى، بو الفضل شهاب الدين السيد حممود الَبغدادى، - 82

م ).1994- ه1415، ( بريوت: دار الكتب العلمية، 1، حتقيق: على عبد البارى عطية، طالسبع المثَانى
األحكام )، ه 450(، أبو احلسن على بن حممد بن َحِبيب الَبْصرى البَـْغَدادى املتوىف سنة ياملاَورد- 83

- ه 1427، ( بريوت: دار الكتب العلمية، 3، تصحيح: أمحد عبد السالم، طالسلطانية، و الواليات الدينية
.م )2006

، حتقيق: ِخْضر نصيحة الملوك)، ه 540أبو احلسن على بن حممد بن َحِبيب، املتوىف سنة (، املاوردى- 84
.م )1983-ه1403، ( الكويت: مكتبة الفَالح، 1حممد خضر، ط

القانون الدستورى، و األنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادىء الدستورية فى عبد احلميد، ،متوىل- 85
.)1974، ( اإلسكندرية: منشأة املعارف، 5، طالشريعة اإلسالمية
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، مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديثة، بادىء نظام الحكم فى اإلسالمم، متوىل، عبد احلميد- 86
.)1978، (اإلسكندرية، ُمنَشأة املعارف، 4ط

)، ه1110املتوىف سنة    ( ِبحار األنوار الجامعة لُدَرر أخبار األئمة األطهار، املَْجِلسى، حممد باقر، - 87
م ).1992- ه1412إحياء الرتاث العرىب، ، ( بريوت: دار 1حتقيق: جلنة من  العلماء،  ط

املِّزِّّى، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف أبو احلَّجَّاج مجال الدين أىب الزَّكّى أىب حممد الُقَضاعى الَكْلىب - 88
، ( بريوت: 1حتقيق: َبشَّار َعوَّاد معروف، طتهذيب الكمال فى أسماء الرجال، )، ه742املتوىف سنة (

م ).1980- ه1400مؤسسة الرسالة،
، ترقيم: حممد صحيح مسلم)، ه261ُمسِلم، أبو اُحلَسْني بن اَحلجَّاج الُقَشْريى النـَّْيسابورى، املتوىف سنة (- 89

).2010فؤاد عبد الباقى، د. ط.، ( املنصورة: مكتبة فـَيَّاض، 
م ).1992-ه1412، ( بريوت: دار اجليل، 1، حتقيق: حممود حممد خليل، طالُمْسَند الجامع- 90
.م )2004- ه 1425، ( القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 4: جممع اللغة العربية، طالمعجم الوسيط- 91
،املتوىف سنة حنيفةالقاسم بنأىبنبأْمحدبنعلىبنُمَكرِّمبنحممدالفضلأبوالدينمنظور، مجالابن- 92

إحياءدار:بريوت، (3طالعبيدى،دقالصاحممدوالوهابعبدأمني:تصحيح،العربلسان)،ه711(
).1986، العرىبالرتاث

صحيح مسلم بشرح النووى،)، ه 676النـََّووى، أبو زكريا ُحمْى الدين حيىي بن شرف املتوىف سنة ( - 93
.)م2001- ه 1422رة: دار احلديث، ، ( القاه4حتقيق: عصام الضَّابطى، و حازم حممد، و عماد عامر، ط

د. ط.، ( المجموع شرح المَهّذب،)،ه676ريا حيىي بن َشَرف الدمشقى، املتوىف سنة (النووى، أبو زك- 94
بريوت: دار الفكر، د. ت. ).

األذكار من  )، ه676النووى، حمىي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف الدمشقى الشافعى، املتوىف سنة ( - 95
-ه1417تبة نَزار  مصطفى الباز، ، ( مكة املكرمة، مك1، ط كالم سيد األبرار صلى اهللا عليه و سلم

م ).1997
، كلية مجلة الشريعة،و الدراسات اإلسالميةياسني، حممد نعيم عقد األمان ىف الشريعة اإلسالمية، ( - 96

). م1985- ه1405الشريعة، و الدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة الثانية، رمضان 
:ثانيا: المراجع األجنبية

97-Anjum, Oviar, Politics, Law  and  Community  in  Islamic
Thought, ( Cambridge, Cambridge  University   Press, 2012 ).
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مقدمة:
تبعهم،ومنالطاهرينوأصحابهآلهوعلىحممد،سيدناعلىوالسالموالصالةالعاملنيربهللاحلمد

وبعد..،الدينيومإىلبإحسان
بكتابالناسوأعلم،األئمة،وقدوةاألمةسادة،همعنهم أمجعنياهللارضيالكرامالصحابةفإن

عليهاهللاصلىاهللارسولوصاحبواعلىالنبوةأنوارأشرقت،حيثدينهمومقاصدنبيهم،وسنة
.واملبادئالقيم،وأعظمالقاألخومكارم،الدينأصولمنهوتعلموايديه،علىوتربواوسلم،

والقيماملبادئتطبيق،ويفالسماحةيفاألمثلةأروعضربوا،خلًقاوأحسنهم،إميانًاالناسأقوىفكانوا
والرمحةالعدلمثل- النبيلةاإلنسانيةواملبادئالقيمعصرهميففتحققت،اإلنسانحقوقورعايةاإلنسانية

أوالقدميةمنجمتمع،أواألمممنأمةأيةعندمثيلهلاليسصورةوب،صورهاأروعيف-واحلرية
.األساسيةمقاصدهومندينهمصميممنالقيمهذهتطبيقأنأدركواوذلك؛احلديثة

لواءمحلوافقدالبشر،منالفريداجليلهلذامدينة،خاصةواإلسالميةعامة،اإلنسانيةاحلضارةوستظل
األولواملريباملعلمهلاوأسسوضعهاأن،بعداإلنسانيةالقيمومجيعواملساواةواحلرية، ونشروا العدلسالماإل

. اهللارسول
طبقها،اليتاإلنسانيةالقيممنوقيمةاإلسالممقاصدمنمقصًدابالدراسةأتناولالبحثهذاويف
.العدلوقيمةمقصدوهو،أالالكرامالصحابة
والرخاءواالستقرار،األمندعائمأهمومناحلياةمقوماتأهممنالعدلألن؛املقصدهذااخرتتوقد
،قالالنعموزوالاألممهالكأساسفهوالظلموأما،احلضاراتواملمالكبقاءأساسوهو،واالزدهار

هوالعدلحتقيقميالكر القرآنجعللذلك]59[الكهف ﴾ظلمواملاأهلكناهمالقرىوتلك﴿: تعاىل
الكتابمعهموأنزلنابالبيناترسلناأرسلنالقد﴿: تعاىلقال،الكتبوإنزالالرسلإرسالمناملقصد
]. 25[ احلديد ﴾بالقسطالناسليقوموامليزان

مقصد العدل في حياة الصحابة

حماد محمد إبراهيم منصورر الدكتو

-
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البحث :أهداف
.وحماسنهاإلسالممساحةبيان-1
.اإلنسانحقوقورعاية. اإلنسانيةقيمالتطبيقيفمهسبقوبيانوعظمتهمالصحابةمساحةبيان-2
،واإلفادةيفوطبقوها،صحابتهيفرسولأرساهااليتاإلنسانيةوالقيماملبادئاستشراف-3

.احلاضرةمسريتنايفمنها
.ومنزلتهمفضلهموبيانالكرام الصحابةمكانةتعزيز-4
.نهمعاالفرتاءاتوردالكرام الصحابةعنالدفاع-5

المتبع :المنهج
منالكرامالصحابةسريةمبطالعةأقومفسوف،التحليليالوصفياملنهجهوالبحثهذايفاملتبعاملنهج

.منهاالعدلمقصدخيصماوحتليلباختيارأقوم،مثاملعتمدةاملصادر
لتايل:وقد جاء هذا البحث بعد هذه املقدمة يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة على النحو ا

أمهية العدل ومكانة الصحابة.:التمهيد
.الصحابةعصريفو مدى حتققهاالعدلأنواع: األولاملبحث
.االجتماعيالعدل: األولاملطلب
.القضائيالعدل:الثايناملطلب
العدل السياسي.: الثالثاملطلب
.العدلحتقيقوسائل: الثايناملبحث
.العادلاماإلمتنصيب: األولاملطلب
.العادلالقضاء: الثايناملطلب
.الديينالوازع: الثالثاملطلب
.الصحابةعصريفالعدلحتققآثار: الثالثاملبحث
.واالستقراراألمن: األولاملطلب
.االقتصاديالرخاء: الثايناملطلب
.اإلسالمانتشار: الثالثاملطلب
.توالتوصياالنتائجأهموفيها:اخلامتة
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ويف النهاية أسأل اهللا العظيم أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وأن يوفقين إىل 
ما حيبه ويرضاه ، وأن يغفر يل ويرمحين ، إنه ويل ذلك ومواله.


: أهمية العدل ومكانة الصحابةالتمهيد
العدل: مفهومه وأهميتهالمحور األول :

لعدل :مفهوم اأوال:
:العدل لغة- 1

كلمة (العدل) مأخوذة من مادة (ع د ل) اليت تدل على االستواء ، والعدل خالف اجلور ، وهو ما قام 
)1يف النفوس أنه مستقيم ، والعدل من الناس املرضي املستقيم الطريقة ، والعدل أيضا احلكم باحلق (

العدل اصطالحا :- 2
بشرع اهللا تعاىل فقال : " هو فصل احلكومة على ما يف كتاب اهللا عرفه اإلمام الشوكاين بأنه احلكم 

2(
)3(وعرفه اجلرجاين فقال : " العدل األمر املتوسط بني اإلفراط والتفريط "

ألحوال واألزمان،فاإلسالم يأمر بالعدل هذا،والعدل يف اإلسالم عدل شامل،يشمل مجيع الناس ومجيع ا
مع النفس،ومع األسرة،ومع مجيع الناس،القريب والبعيد،العدو واحلبيب،الغين والفقري،القوي والضعيف،الشريف 

َها َوِإَذا " ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَْهلِ :والوضيع،العريب والعجمي،املسلم والكافر .قال تعاىل
يًعا بَ  وقال ]58ِصريًا " [النساء َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ

َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو تعاىل:" يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال 
]8أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن "[ املائدة 

فضل العدل :ثانيا:
ن ، ودوام امللك واستقراره ، للعدل مثرات عظيمة يف الدنيا ، منها حتقيق األمن واألمان ، والرخاء والعمرا

وله أيضا فضل كبري وأجر عظيم عند اهللا تعاىل ، منه ما يأيت :
إجابة الدعاء :- 1

« :قال رسول اهللا 
: َوِعزَِّيت ألَْنُصَرنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحني اهللا فوق السحاب يوم القيامة َوتـُْفَتُح َهلَا أَبـَْواُب  )4» (السََّماِء، َويـَُقوُل الرَّبُّ

) لسان العرب ( مادة ع د ل)(1
من سورة النساء)58) فتح القدير (تفسري األية (2
) التعريفات ، مادة :(عدل )(3
)5/196اجلنة)  والبغوي ( شرح السنة ) رواه الرتمذي وحسنه ( باب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها من أبواب صفة(4
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النجاة :- 2
أنه قال : " ثالث منجيات وثالث مهلكات ..... " وذكر من جاء يف احلديث عن رسول اهللا 

)1املنجيات :"العدل يف الغضب والرضا "(
ي أَْمَر َعْشَرٍة، َفَما فـَْوَق َذِلَك ِإال ُأِيتَ يـَْوَم اْلِقَياَمِة يَُدُه َمْغُلوَلٌة ِإَىل وعنه عليه السالم : " "َما ِمْن َرُجٍل يَلِ 

)2(ْلِقَياَمِة"ُعُنِقِه، َفكَُّه ِبرُُّه، أَْو أَْوثـََقُه ِإْمثُُه، أَوَُّهلَا َمالَمٌة، َوأَْوَسُطَها نََداَمٌة، َوآِخُرَها ِخْزٌي يـَْوَم ا
ي ظل عرش الرحمن يوم القيامة :اإلمام العادل ف- 3

)3: " سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل ....."(قال رسول اهللا 
محبة اهللا والقرب منه :- 4

ْنُه أنه قال : " ِإنَّ َأَحبَّ النَّاِس ِإَىل اللَِّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوأَْدنَاُهْم مِ عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا 
)4(َجمِْلًسا ِإَماٌم َعاِدٌل َوأَبـَْغَض النَّاِس ِإَىل اللَِّه َوأَبـَْعَدُهْم ِمْنُه َجمِْلًسا ِإَماٌم َجائِر"

المكانة العالية والتكريم يوم القيامة :- 5
لرَّْمحَِن َعزَّ َوَجلَّ وَِكْلَتا يََدْيِه :" ِإنَّ اْلُمْقِسِطَني ِعْنَد اللَِّه َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر َعْن ميَِِني اقال رسول اهللا 

)5ميٌَِني الَِّذيَن يـَْعِدُلوَن ِيف ُحْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم َوَما َوُلوا "(
:أهمية العدلثالثا:

العدل ضرورة حياتية :- 1
َوالسََّماءَ ﴿وبه قامت السماوات واألرض،قال تعاىل:العدل ميزان اهللا الذي وضعه للخلق ونصبه للحق،

] فالعدل9-7[الرمحن﴾َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن َأالَّ َتْطَغْوا ِيف اْلِميزَاِن َوأَِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا اْلِميزَانَ 
فالعدل أساس امللك وأساس كل وال تصلح احلياة بدون العدل،هم القواعد واملبادئ اليت تقوم عليها احلياة ،أ

شيء .
: "  إّن ممّا تصلح به حال الّدنيا قاعدة العدل الّشامل، اّلذي يدعو إىل األلفة، ويبعث قول املاورديي

)6(على الطّاعة، وتعمر به البالد، وتنمو به األموال، ويكرب معه الّنسل، ويأمن به الّسلطان."
أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا َوتِْلَك اْلُقَرى ﴿يف حني أن الظلم عاقبته اهلالك واخلراب ، قال تعاىل : 

] ويقول املاوردي:" وليس شيء أسرع يف خراب األرض، وال أفسد لضمائر 59[ الكهف ﴾ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا

)1802) رواه البزار وصححه األلباين يف الصحيحة ((1
)36/635) رواه أمحد ( املسند (2
باب فضل إخفاء الصدقة )-باب الصدقة باليمني ) ومسلم ( كتاب الزكاة-) رواه البخاري ( كتاب الزكاة (3
اإلمام العادل من أبواب األحكام عن رسول اهللا )) الرتمذي وقال : حسن غريب (باب ما جاء يف(4
باب فضيلة اإلمام العادل )–) رواه مسلم ( كتاب اإلمارة (5
140)أدب الدنيا والدين ص (6
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اخللق من اجلور؛ ألنّه ليس يقف على حّد، وال ينتهي إىل غاية، ولكّل جزء منه قسط من الفساد حّىت 
)1(يستكمل."

تيمية : " إّن الّناس مل يتنازعوا يف أّن عاقبة الظّلم وخيمة، وعاقبة العدل كرمية، وهلذا يروى: ويقول ابن
)2(»الّله ينصر الّدولة العادلة، وإن كانت كافرة، وال ينصر الّدولة الظّاملة، ولو كانت مؤمنة

ف والغين الفقري ، فحني خيتفي العدل عن جمتمع يتفشى فيه الظلم واهلرج واملرج ويقهر القوي الضعي
ويظهر الفساد ويشقى العباد وتفسد البالد.

ومن هنا صار العدل ضرورة حياتية ال تستقيم احلياة بدونه ، وصارت حاجة الناس إليه كحاجتهم إىل 
املاء واهلواء والغذاء وامللبس واملسكن والدواء ، فال حياة حقيقية وال أمان وال رخاء وال استقرار بدون العدل .

العدل مقصد شرعي وواجب ديني :- 2
من املقصد الرئيسوومما يدل على خطورة العدل وأمهيته أن القرآن الكرمي جعل إقامة العدل بني الناس ه

اَن لِيَـُقوَم َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَ إرسال الرسل وإنزال الكتب ، قال تعاىل : "
]25النَّاُس بِاْلِقْسِط  " [ احلديد 

وقد جعل اإلسالم تطبيق العدل واجب ديين ، ومن النصوص اليت أمرت بالعدل قوله تعاىل : " ِإنَّ اللََّه 
بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه  يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا

يًعا َبِصريًا " [ النساء  ]58َكاَن مسَِ
المحور الثاني : مكانة الصحابة الكرام في القرآن والسنة  :

الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم هم خري الناس بعد األنبياء عليهم السالم ؛فقد اصطفاهم اهللا عز 
ل لصحبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ونصرة دينه ،ومحل لواء اإلسالم، ودعوة الناس إليه .وج

ومن مظاهر فضلهم يف القرآن الكرمي ما يأيت :
إخبار اهللا تعالى أنه قد رضي عنهم :- 1

ِمنَ اْألَوَّلُونَ َوالسَّاِبُقونَ أخرب اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنه قد رضي عن الصحابة الكرام ،قال تعاىل : "
ُهمْ اللَّهُ َرِضيَ بِِإْحَسانٍ اتـَّبَـُعوُهمْ َوالَِّذينَ َواْألَْنَصارِ اْلُمَهاِجرِينَ  اْألَنـَْهارُ َحتْتَـَهاَجتْرِيَجنَّاتٍ َهلُمْ َوأََعدَّ َعْنهُ َوَرُضواَعنـْ

يـَُباِيُعوَنكَ ِإذْ اْلُمْؤِمِننيَ َعنِ اللَّهُ َرِضيَ َلَقدْ وقال تعاىل:"] 100" [ التوبة اْلَعِظيمُ اْلَفْوزُ َذِلكَ أَبًَداِفيَهاَخاِلِدينَ 
]68َقرِيًبا " [الفتح فـَْتًحاَوأَثَابـَُهمْ َعَلْيِهمْ السَِّكيَنةَ فَأَنـَْزلَ ِيف َمافـََعِلمَ الشََّجرَةِ َحتْتَ 

الثناء عليهم :- 2
اْلُمَهاِجرِينَ الصحابة ثناء حسنا من ذلك قوله تعاىل : " لِْلُفَقرَاءِ أثىن اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي على 

الصَّاِدُقونَ ُهمُ أُولَِئكَ َوَرُسوَلهُ اللَّهَ َويـَْنُصُرونَ َورِْضَوانًااللَّهِ ِمنَ َفْضًال يـَْبتَـُغونَ َوأَْمَواهلِِمْ ِديَارِِهمْ ِمنْ ُأْخرُِجواالَِّذينَ 

)السابق(1
170،16) احلسبة ص (2
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ميَانَ الدَّارَ تـَبَـوَُّءواَوالَِّذينَ  َويـُْؤثُِرونَ أُوُتواِممَّاَحاَجةً ُصُدورِِهمْ ِيف جيَُِدونَ َوَال ِإلَْيِهمْ َهاَجرَ َمنْ حيُِبُّونَ قـَْبِلِهمْ ِمنْ َواْإلِ
]9،8حلشر"[ااْلُمْفِلُحونَ ُهمُ فَُأولَِئكَ نـَْفِسهِ ُشحَّ يُوقَ َوَمنْ َخَصاَصةٌ َكانَ َوَلوْ أَنـُْفِسِهمْ َعَلى

وصفهم بأحسن الصفات :-3
َمَعهُ َوالَِّذينَ اللَّهِ َرُسولُ ُحمَمَّدٌ وصف اهللا عز وجل الصحابة بأحسن الصفات ، من ذلك قوله تعاىل :"

نَـُهمْ ُرَمحَاءُ اْلُكفَّارِ َعَلىَأِشدَّاءُ  أَثَرِ ِمنْ ُوُجوِهِهمْ ِيف ِسيَماُهمْ انًاَورِْضوَ اللَّهِ ِمنَ َفْضًال يـَْبتَـُغونَ ُسجًَّدارُكًَّعاتـَرَاُهمْ بـَيـْ
ُسوِقهِ َعَلىفَاْستَـَوىفَاْستَـْغَلظَ فَآَزرَهُ َشْطأَهُ َأْخرَجَ َكَزرْعٍ اْإلِجنِْيلِ ِيف َوَمثـَُلُهمْ التـَّْورَاةِ ِيف َمثـَُلُهمْ َذِلكَ السُُّجودِ 
ُهمْ الصَّاِحلَاتِ َوَعِمُلواآَمُنواالَِّذينَ لَّهُ الَوَعدَ اْلُكفَّارَ لَِيِغيظَ الزُّرَّاعَ يـُْعِجبُ  " َعِظيًماَوَأْجرًاَمْغِفَرةً ِمنـْ

29[احلجرات
اللَِّه،َرُسولِ َأْصَحابَ يـَْنَتِقصُ َرُجًال ِعْنَدهُ َفذََكُرواأََنسٍ ْبنِ َماِلكِ ِعْندَ ُكنَّا: الزُّبـَْريِيُّ ُعْرَوةَ أَبُوقَالَ : اْلُقْرُطِيبُّ قَالَ 
ِمنَ َأْصَبحَ َمنْ : َماِلكٌ فـََقالَ اْلُكفَّاَر)(لَِيِغيظَ :قـَْولَهُ بـََلغَ أَنْ ِإَىل اللَِّه)َرُسولُ (ُحمَمَّدٌ اْآليَةَ َهِذهِ َماِلكٌ فـََقَرأَ 

قال ابن . اْآليَةُ َهِذهِ َأَصابـَْتهُ فـََقدْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاَرُسولَأْصَحابِ ِمنْ َأَحدٍ َعَلىَغْيظٌ قـَْلِبهِ ِيف النَّاسِ 
)1"(.اْسِتْنَباَطهُ أََدقَّ َماَعْنهُ َوَرِضيَ أََنسٍ ْبنَ َماِلكَ اللَّهُ "َرِحمَ : عاشور تعليقا على كالم اإلمام مالك

ظاهر فضلهم في السنة ما يأتي :ومن م
ْبنَ ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن الصحابة هم خري الناس ، فقد روى الشيخان عن ِعْمرَانَ -1
رُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َعْنُه عناللَّهُ َرِضيَ ُحَصْنيٍ  الَِّذينَ ُمثَّ مْ يـَُلونـَهُ الَِّذينَ ُمثَّ قـَْرِين أُمَِّيت :"َخيـْ

)2يـَُلونـَُهْم....."(
النهي عن سبهم وأنه لن يبلغ أحد مكانة أحدهم مهما عمل من عمل ، فقد روى الشخان أيضا -2
َأَحدَُكمْ َأنَّ فـََلوْ َأْصَحاِيب َتُسبُّوا:"َال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ عنَعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب عن َعنْ 

.)3َنِصيَفُه "(َوَال َأَحِدِهمْ ُمدَّ بـََلغَ َماَذَهًباُأُحدٍ ِمْثلَ أَنـَْفقَ 



26/210) التحرير والتنوير(1
يف املوضع نفسه.) البخاري( أول كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ومسلم (2
باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :لوكنت متخذا خليال ) ومسلم –) البخاري (كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم (3

باب حترمي سب الصحابة )–(كتاب فضائل الصحابة 
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المبحث األول
أنواع العدل و مدى تحققها في عصر الصحابة

العدل االجتماعيالمطلب األول:
لعدل يف توزيع اجتماعي ، ويراد به: من أنواع العدل اليت حققها الصحابة الكرام ما يسمى بالعدل اال

،وإعاننة الفقراء واحملتاجني الثروة، وإتاحة الفرص املتكافئة ألبناء األمة الواحدة، وإعطاء العاملني مثرة أعماهلم 

يلي إثبات حتقق هذين ويقوم العدل االجتماعي على مبدأين أساسني ، مها : املساواة والتكافل ، وفيما
املبدأين يف عصر الصحابة الكرام :
المبدأ األول : المساواة :

اواة قوله تعاىل : تأكيدا وترسيخا ملبدأ املسالكرميومنظمات حقوق اإلنسان العاملية ، ومما ورد يف القرآن
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه " يَا أَيـَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ أَ 

]13أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري "[ احلجرات 
(كرب) اجلاهلّية وفخرها باآلباء، مؤمن تقّي، ُعبـِّيَّةَ قد أذهب الّله عنكم «: "ومما ورد يف السنة قوله 

)1»(وفاجر شقّي، والّناس بنو آدم، وآدم من تراب

لى حتقيق مبدأ املساواة:، وفيما يلي مناذج من حياة الصحابة تدل ع

نماذج من حياة الصحابة تدل على تحقيق مبدأ المساواة:
:الصديقأوال :من حياة أبي بكر 

أبو بكر يقر مبدأ المساواة في أول بيان يلقيه على األمة :- 1
إن الناس مجيعًا يف نظر أيب بكر رضي اهللا عنه سواسية، احلاكم واحملكوم، الرجال والنساء، العرب 
والعجم، األبيض واألسود، لقد ألغى اإلسالم الفوارق بني الناس بسبب اجلنس واللون أو النسب أو الطبقة، 
واحلكام واحملكومون كلهم يف نظر الشرع  سواء ، وجاءت ممارسة الصديق هلذا املبدأ خري شاهد على ذلك ، 

يقول يف أول بيان ألقاه على األمة بعد توليه اخلالفة :

ضل الشام واليمن) وحسنه األلباين (صحيح باب يف ف–باب يف التفاخر باألحساب) والرتمذي (يف املناقب –)أبوداود(كتاب األدب (1
).3101الرتمذي: 
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كم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني القوي فيكم ضعيف " وليت علي
)1عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه"(

أبو بكر يعرض نفسه للقصاص : - 2
عند ومن النماذج املبهرة اليت تدل على تقوى الصديق وعدله وحتقيقه ملبدأ املساواة بصورة ال نظري هلا إال 

أنه عرض القصاص من نفسه لرجل من فقراء املسلمني ، فعن عبد اهللا بن عمرو بن أصحاب حممد
قام يوم مجعة فقال: إذا كنا بالغداة فأحضروا صدقات اإلبل رضي اهللا عنه: "أن أبا بكر الصديقالعاص

عل اهللا يرزقنا مجالً، فأتى نقسمها، وال يدخل علينا أحد إال بإذن، فقالت امرأة لزوجها خذ هذا اخلطام ل
الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قد دخال إىل اإلبل فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما 
أدخلك علينا؟ مث أخذ منه اخلطام فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم اإلبل دعا الرجل فأعطاه اخلطام وقال: 

جتعلها سنة، قال أبو بكر فمن يل من اهللا يوم القيامة؟ قال عمر: استقد .. فقال عمر: واهللا ال يستقد وال 
2(

المساواة بين الناس في توزيع الثروة :- 3
رسولخليفةيا: ربكأليبفقيلبالسوية،الناسبنيفقسمبكر،أبوويل: قالأسلمعنالبيهقيعند

)3األثرة (منخريفيهفاألسوةاملعاشهذافأماشرى،منهمأشرتي: فقالواألنصار،املهاجرينفضَّلتلواهللا
:بثانيا من حياة عمر بن الخطا

أما عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فإنه صار مضرب املثل على مر العصور يف حتقيق العدل 
الدالة على حتقيقه مبدأ املساواة ما يأيت :ومن النماذج،واملساواة 
خصمه :تمييزه عن ويرفض جلس أمام القاضي يعمر- 1

اجعل أليب بن كعب ر كان بينه وبني أيب بن كعب خصومة، فقال عمروى البيهقي أن عمر 
بيته يؤتى ، فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا، ويفبيين وبينك رجًال، فجعال بينهما زيد بن ثابت 

: هذا أول جورك، جرت يف احلكم، فلما دخلوا عليه، َأجلس زيد عمر معه على صدر فراشه، فقال عمر
فقصا عليه القصة، فقال زيد: اليمني على أمري املؤمنني، وإن شئت .حكمك، اجلسين وخصمي جملساً 

يل عندك على أحد أعفيته، فأقسم عمر على ذلك، مث أقسم له ال تدرك باب القضاء حىت ال يكون
)4(فضيلة"
من ملك الغساسنة :بالقصاص يأمر لرجل من العامة عمر- 2

6/305) البداية والنهاية  (1
8/49) السنن الكربى للبيهقي (2
6/348) السابق(3
10/144) السنن الكربى (4
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لى الروم، أخذت القبائل مع جبلة بن األيهم ،ملا انتشرت الفتوحات اإلسالمية، وتوالت انتصارات املسلمني ع
أن يدخل اإلسالم هو أيضاً، فأسلم وأسلم ذووه جبلةتعلن إسالمها بدا لألمري الغساين-العربية يف الشام 

معه. وكتب إىل الفاروق يستأذنه يف القدوم إىل املدينة، ففرح عمر بإسالمه وقدومه، فجاء إىل املدينة وأقام 
مث بدا له أن خيرج إىل احلج، ويف أثناء طوافه بالبيت احلرام وطئ إزاره رجل 

فلطم لطمة قاسية - وهو حديث عهد باإلسالم -من بين فزارة فحله، وغضب األمري الغساين لذلك 
هشمت أنفه، وأسرع الفزاري إىل أمري املؤمنني يشكو إليه ماحل به وأرسل الفاروق إىل جبلة يدعوه إليه، مث

سأله فأقر مبا حدث فقال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة ألن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟

هم لكل هذا عمر : لقد أقررت، فأما أن ترضي الرجل وإما أن اقتص له منك.وزادت دهشة جبلة بن األي
فقال عمر: إن اإلسالم قد سوى بينكما.الذي جيري وقال: وكيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك؟

فقال األمري الغساين: لقد ظننت يا أمري املؤمنني أن أكون يف اإلسالم أعز مين يف اجلاهلية.
نصر.فقال الفاروق: دع عنك هذا فإنك إن مل ترِض الرجل اقتصصت له منك.فقال جبلة: إذا أت

فإن ارتددت قتلتك. وهنا أدرك جبلة أن اجلدال ،فقال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك، ألنك أسلمت
ال فائدة منه، وأن املراوغة مع الفاروق لن جتدي، فطلب من الفاروق أن ميهله ليفكر يف األمر، فأذن له عمر 

ره، فقد آثر أن يغادر مكة هو باالنصراف، وفكر جبلة بن األيهم ووصل إىل قرار، وكان غري موفق يف قرا
.وقومه يف جنح الظالم وفر إىل القسطنطينية، فوصل إليها متنصراً، وندم بعد ذلك على هذا القرار أشد الندم

ويف هذه القصة نرى حرص الفاروق على مبدأ املساواة أمام الشرع، فاإلسالم قد سوى بني امللك 
عًا حيًا وليس جمرد كلمات توضع على الورق أو شعار تردده والسوقة، وال بد هلذه املساواة أن تكون واق

)1األلسنة.(
يعاقب أميره ألنه لم يقم الحد على ابنه على مأل :عمر- 3

روى ابن اجلوزي يف مناقب عمر  أن عمرو بن العاص، أقام حد اخلمر على عبد الرمحن بن عمر بن 
احلد يف الساحة العامة للمدينة، لتتحقق من ذلك أن يقامعهوداخلطاب، يوم كان عامله على مصر. ومن امل

العربة للجمهور، غري أن عمرو بن العاص أقام احلد على ابن اخلليفة يف البيت، فلما بلغ اخلبز عمر، كتب إىل 
عمرو ابن العاص: من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل العاصي بن العاص: عجبت لك يا ابن العاص وجلرأتك 

هدي. أما إين قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خري منك، واخرتتك جلدالك عين، علّي، وخالف ع
وإنفاذ عهدي، فأراك تلوثت مبا قد تلوثت، فما أراين إال عازلك فمسيء عزلك، تضرب عبد الرمحن يف بيتك، 

. ولكن وقد عرفت أن هذا خيالفين؟ إمنا عبد الرمحن رجل من رعيتك، تصنع به ما تصنع بغريه من املسلمني

117) عمر بن اخلطاب ، للصاليب ص (1
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قلت: هو ولد أمري املؤمنني وقد عرفت أن ال هوادة ألحد من الناس عندي يف حق جيب هللا عليه، فإذا جاءك  
كتايب هذا فابعث به يف عباءة على قتب حىت يعرف سوء ما صنع وقد مت إحضاره إىل املدينة وضربه احلد 

)1(جهراً 
املتهم هو ابن أمري املؤمنني، ومل يعفه الوايل من 

وهو فاتح -العقاب، ولكن الفاروق وجد أن ابنه متتع ببعض الرعاية، فآمله ذلك أشد األمل، وعاقب واليه 
أشد العقاب وأقساه. وأنزل باالبن ما يستحق من العقاب، حرصًا على حدود اهللا، ورغبة يف تأديب -مصر 

)2(كان هذا منهجه مع أقرب الناس عنده فما بالك باآلخرين؟ابنه وتقوميه وإذا  
:ثالثا : من حياة عثمان بن عفان

من خري النماذج اليت تدل على تطبيق مبدأ املساواة عند عثمان رضي اهللا عنه أنه أقام احلد على أخيه 
فان وأتى بالوليد بن ألمه الوليد بن عقبة بن أيب معيط ، فعن حصني بن املنذر قال: شهدت عثمان بن ع

أنه شرب اخلمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه مل - أحدمها ُمحْران- عقبة، فشهد عليه رجالن 
) ويؤخذ من هذا احلديث قوة عثمان يف احلق، وأنه ال 3

).4يب معيط أخوه ألمه(تأخذه يف اهللا لومة الئم؛ فالوليد بن عقبة بن أ
:رابعا من حياة علي بن أبي طالب

من النماذج الدالة على تطبيق مبدأ املساواة عند اإلمام علي رضي اهللا عنه حرصه على تقسيم املال فور 
وروده إليه على الناس بالتساوى،ومل يكن يستبيح لنفسه أن يأخذ من هذا املال إال مثلما يعطي غريه من 

أنه كان يعطي معارضيه من اخلوارج من العطاء مثلما يعطي غريهم، وهذا قبل سفكهم للدماء، الناس، كما
)، وكان رضي اهللا عنه يساوى يف العطايا بني الناس وبذلك يكون اقتداؤه بالصديق 1واعتدائهم على الناس(

قد دفع مرة طعاًما يف هذا الباب، رضي اهللا عنه ال يفضل شريًفا على مشروف، وال عربًيا على أعجمى، ف
ودراهم بالتساوى إىل امرأتني إحدامها عربية، والثانية أعجمية، فاحتجت األوىل قائلة: إين واهللا امرأة من 

.)5(إسحاق"

، وعزاه البن سعد. وهو ضعيف ألجل أسامة بن 664-12/662، واملتقي اهلندي: كْنز العمال 242-240) ابن اجلوزي: مناقب ص (1
). حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن 315زيد بن أسلم. قال احلافظ: "ضعيف من قبل حفظه". (التقريب رقم: 

2/895اخلطاب
117)عمر بن اخلطاب للصاليب ص(2
باب حد اخلمر )–) رواه مسلم ( كتاب احلدود (3
86اليب ص ) عثمان بن عفان للص(4
305) علي بن أيب طالب للصاليب ص (5
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: التكافل االجتماعي المبدأ الثاني :
من أهم مقومات

الفقراء واحملتاجني منهم واإلنفاق عليهم ورعايتهم رعاية شاملة .
منها: الزكاة،وقد أمر اإلسالم بالتكافل االجتماعي وأكد عليه تأكيدا كبريا،وشرع لتحقيقه وسائل كثرية

َا ،والصدقات والكفارات واألضحية والعقيقة .ومن نصوص القرآن اليت حثت على التكافل قوله تعاىل:" إمنَّ
]وقوله تعاىل:"و 10اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن"[ احلجرات

:" َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف ومن نصوص السنة :قوله.]71[ التوبة "ُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ املؤمنونَ واْلُمْؤِمَناُت بـَْعضُ 
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بِ  )1السََّهِر َواحلُْمَّى "(تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

نَـُهَما َشْيًئا "(:" أَ وقوله . )2نَا وََكاِفُل اْلَيِتيِم ِيف اْجلَنَِّة َهَكَذا َوَأَشاَر بِالسَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى َوفـَرََّج بـَيـْ
نماذج من التكافل االجتماعي في عصر الصحابة :

:أوال : من حياة أبي بكر
حقيق التكافل ما قام به من إعالن من أهم النماذج اليت أقدمها للقارئ الكرمي على اهتمام أيب بكر بت

احلرب على مانعي الزكاة وأخذها منهم بالقوة ؛فإن الزكاة هي أهم وسائل حتقيق التكافل ، ففيها حق الفقري 
واليتيم واألرملة وابن السبيل وكل حمتاج .

وزًا كبرية ابن األثري عن أيب صاحل الغفاري"أن عمر بن اخلطاب كان يتعهد عجاهرو ومن النماذج أيضا ما
عمياء،يف بعض حواشي املدينة من الليل،فيستقي هلا ويقوم بأمرها،فكان إذا جاء وجد غريه قد سبقه إليها، 
فأصلح ما أرادت. فجاءها غري مرة كي ال يسبق إليها، فرصده عمر فإذا هو بأيب بكر الصديق الذي يأتيها، 

)3وهو يومئذ خليفة. فقال عمر: أنت هو لعمري"(
:من حياة عمر بن الخطابثانيا : 

لدرجة أنه كان يطوف ،كان عمر رضي اهللا عنه يتعهد الفقراء واحملتاجني ويرعاهم رعاية ليس هلا مثيل

أيت :يشبعوا ، ومن النماذج الدالة على ذلك ما ي
:النهي عن تعجيل فطام األطفال-1

عن ابن عمر قال :" قدمت رفقة من التجار فنزلوا املصلى فقال عمر لعبد الرمحن هل لك أن حترسهم 
فسمع عمر بكاء صيب فتوجه حنوه فقال ألمه:اتقي اهللا وأحسين إىل ،

باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم )-) رواه مسلم ( كتاب الرب والصلة (1
باب فضل من يعول يتيما "–) البخاري ( كتاب  األدب(2
) أسد الغابة ، ترمجة أيب بكر ، باب زهده وتواضعه(3
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ءه فعاد إىل أمه فقال هلا مثل ذلك مث عاد إىل مكانه فلما كان من آخر صبيك مث عاد إىل مكانه فسمع بكا
الليل مسع بكاءه فأتى أمه فقال هلا: وحيك إين ألراك أم سوء ما يل أرى ابنك ال يقر منذ الليلة؟ قالت:يا عبد 

للفطم،قال:وكم له؟ اهللا قد أبرمتين منذ الليلة إين أريغه عن الفطام فيأىب.قال:ومل؟ قالت:ألن عمر ال يفرض إال 
قالت:كذا وكذا شهرا،قال:وحيك ال تعجيله.فصلى الفجر وما يستبني الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم 

نا إ:يا بؤسا لعمر كم قتل من أوالد املسلمني،مث أمر مناديا فنادى أن ال تعجلوا صبيانكم على الفطام فقال
)1آلفاق أن يفرض لكل مولود يف اإلسالم"(نفرض لكل مولود يف اإلسالم،وكتب بذلك إىل ا

يتعهد العجائز : عمر- 2
روى ابن اجلوزي عن األوزاعي" أن عمر بن اخلطاب خرج يف سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر فدخل 
بيتا مث دخل بيتًا آخر فلما أصبح طلحة ذهب إىل ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة ،فقال هلا: ما بال 

تيك ؟ قالت:  إنه يتعاهدين منذ كذا وكذا يأتيين مبا يصلحين وخيرج عين األذى .قال طلحة: هذا الرجل يأ
)2(ثكلتك أمك طلحة اعثرات عمر تتبع؟"

يحمل الدقيق والزيت على ظهره ويصنع الطعام ألهل بيت جياع بنفسه :عمر- 3
حرة واقم حىت إذا كنا قال:"خرجنا مع عمر بن اخلطاب إىلأخرج ابن عساكر عن أسلم موىل عمر 

لت:وعليك السالم، فقال:أدنو؟ فقالت:إدن خبري أودع، أصحاب الضوء، وكره أن يقول أصحاب النار،فقا
ما بال هؤالء الصبية يتضاغون؟ قالت:اجلوع،قال:فأي :فدنا،فقال:ما بالكم؟ قالت:قصر بنا الليل والربد،قال

شيء يف هذه القدر؟ قالت:ما أسكتهم به حىت يناموا،واهللا بيننا وبني عمر،فقال:أي رمحك اهللا،وما يدري عمر 
بكم؟ قالت:

الدقيق، فأخرج عدال من دقيق وكبة من شحم، فقال:امحله علي، فقلت: أنا أمحله عنك، فقال: أنت حتمل 
ل، فألقى ذلك عندها، 

)3وأخرج من الدقيق شيئاً،فجعل يقول هلا: ذري علي وأنا أحرك لك،وجعل ينفخ حتت القدر"(
وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم في ذلك :
والنــــــــــــــــار تأخــــــــــــــــذ منــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو يـــــــــــــــــذكيهاومـــــــــــــــــــــن رآه أمـــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــدر منبطحـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــاء حليت ـــــــــــــدخان وفـــــــــــــوه غـــــــــــــاب يف فيهـــــــــــــاوقــــــــــــــــــــــــــد ختلــــــــــــــــــــــــــل يف أثن منهـــــــــــــا ال
ـــــــــــــــــــروعرأى هنــــــــــــــــــــاك أمـــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــؤمنني علـــــــــــــــــــــى رائيهـــــــــــــــــــا-لعمـــــــــــــــــــر اهللا-حـــــــــــــــــــال ت

48) صفة الصفوة ص (1
) السابق(2
2/40ة ) حياة الصحاب(3
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ــــــــــــار يف غــــــــــــده ــــــــــــار خــــــــــــوف الن والعــــــــــني مــــــــــن خشــــــــــية اهللا ســــــــــالت مآقيهــــــــــايســــــــــــتقبل الن
رعاية غير المسلمين :- 4

بل مشل غري املسلمني أيضا وهذا ،مل يقتصر التكافل االجتماعي يف عصر الصحابة على املسلمني فقط
ة اإلسالم وأنه دين الرمحة،فقد ذكر أبو عبيد يف كتاب األموال: أن عمر رضي اهللا عنه مر دليل على مساح

فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب ،شيخ كبري ضرير البصر:بباب قوم وعليه سائل يسأل
ده وذهب أنت؟ فقال يهودي،قال فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال:أسأل اجلزية واحلاجة والسن،قال: فأخذ عمر بي

به إىل منزله فرضخ له بشيء من املنزل، مث أرسل إىل خازن بيت املال فقال: انظر هذا وضرباءه فو اهللا ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند اهلرم، ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه، وقد كتب إىل عماله معّمماً 

)1عليهم هذا األمر"(
لناس :العمل على توفير وتأمين أرزاق ا- 5

روى البخاري عن عمر بن ميمون أنه قال : " قال عمر: إن سلمين اهللا ألدعّن أرامل العراق وهن ال 
يف إحدى خطبه :" ولكم علّي أال أجتيب شيئًا من خراجكم وال مما وقد قال .)2حيتجن إىل أحد بعدي"(

إال يف حقه، ولكم علّي أن أزيد أفاء اهللا عليكم إال من وجهه، ولكم علّي إذا وقع يف يدي أال خيرج مين
)3أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء اهللا"(

ومل يكتف عمر بتأمني األموال للناس بل إنه عمل على تأمني الطعام، ففي إحدى زيارته للشام قام إليه 
النقي وما بالل بن رباح فقال: يا أمري املؤمنني إن أمراء أجنادك بالشام واهللا ما يأكلون إال حلوم الطري واخلبز 

: ما يقول بالل؟ فقال له يزيد بن أيب سفيان: يا أمري املؤمنني إن جيد ذلك عامة املسلمني، فقال هلم عمر 
: ال سعر بالدنا رخيص وإنا نصيب هذا الذي ذكر بالل هنا مبثل ما كنا نقوت عيالنا باحلجاز فقال عمر 

ر. مث قال انظروا كم يكفي الرجل ما يشتهيه؟ قالوا : واهللا ال أبرح حىت تضمنوا يل أرزاق املسلمني يف كل شه
جريبني مع ما يصلحه من الزيت واخلل عند رأس كل هالل .فضمنوا له ذلك. مث قال: يا معشر املسلمني هذا 

)4فأعلموين حىت أعزهلم وأويل غريهم"(أحب، وإن هم مل يفعلوا
:ثالثا : من حياة عثمان بن عفان

بتحقيق التكافل االجتماعي برعاية الفقراء واحملتاجني ، ومن مظاهر ذلك ما اهتم عثمان بن عفان
يأيت :

شراء بئر روما ووقفها على عامة المسلمين : - 1

1/38وأحكام أهل الذمة  البن القيم 7/453ونصب الراية للزيلعي 57) األموال أليب عبيدة ص(1
10/82باب قصة البيعة و االتفاق على عثمان ) و  شرح السنة –) البخاري ( كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم (2
137) موسوعة فقه عمر ص (3
397يب ص ) عمر بن اخلطاب للصال(4
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َر تعذب إال بئر رومة ، فقال النيباملدينة مل يكن فيها ماء يسملا قدم رسول اهللا  : " َمْن َيْشَرتِي بِئـْ
َها ِيف اْجلَنَِّة؟" فاشرتاها عثمان وجعلها لعامة امل )1سلمني (ُروَمَة فـََيْجَعَل َدْلَوُه َمَع ِدَالِء اْلُمْسِلِمَني ِخبَْريٍ َلُه ِمنـْ

عثمان يأمر والته أن يكونوا رعاة ال جباة : - 2
ه عثمان إىل مجيع والته:"أما بعد، فإن اهللا أمر األئمة أن يكونوا رعاة، ومل يتقدم جاء يف أول كتاب كتب

مل خيلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصريوا جباة و إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه األمة خلقوا رعاة، 
لسرية أن تنظروا يف أمور وال يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع احلياء واألمانة والوفاء، أال وإن أعدل ا

املسلمني فيما عليهم فتعطوهم ما هلم، وتأخذوهم مبا عليهم، مث تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي هلم وتأخذوهم 
)2بالذي عليهم، مث العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء"(

:رابعا : من حياة علي بن أبي طالب 
سبقه من اخللفاء الراشدين يف رعاية الرعية وحتقيق التكافل على درب من سار علي بن أيب طالب 

االجتماعي بينهم ، ومما يدل على ذلك :
يف أول خطبة خطبها بعد توليه اخلالفة ضرورة رعاية حقوق الناس ، بل والبقاع أكد علي -1

ري والشر، فخذوا باخلري ودعوا والبهائم أيضا ، فقد جاء فيها : " إن اهللا عز وجل أنزل كتابًا هاديًا، بنيَّ فيه اخل
الشر، الفرائض أدوها إىل اهللا (سبحانه) يؤدكم إىل اجلنة، إن اهللا حرم ُحَرًما غري جمهولة وفضَّل حرمة املسلم 
على احلُرم كلها، وشّد باإلخالص والتوحيد املسلمني، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده إال باحلق، ال 

ا جيب، بادروا أمر العامة...، فإن الناس أمامكم وأن من خلفكم الساعة حتدوكم، حيل أذى املسلم إال مب
اتقوا اهللا في عباده وبالده، إنكم مسئولون حتى عن البقاع ختففوا تلحقوا، فإمنا ينتظر الناس أخراهم، 

.)3(وه"أطيعوا اهللا عز وجل وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوالبهائم، 
جاء يف وصية علي البن عباس حني واله على البصرة : " أوصيك بتقوى اهللا عز وجل والعدل على -2

ر اهللا كثريًا وال تكن من أن ما قربك من اهللا بعدك من النار، وما قربك من النار بعدك من اهللا، واذك
.)4الغافلني"(

6/235باب يف الشرب ومن رأى صدقة املاء...) والسنن الصغرى للنسائي –)صحيح البخاري (كتاب (1
5/244) تاريخ الطربي (2
5/458)تاريخ الطربي (3
450) علي بن أيب طالب للصاليب ص(4
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منها إصدار حاجات .....و "«قال يف رسالة ألحد والته : -3
الناس يوم وردها عليك مبا حترج به صدور أعوانك وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون 

)1(أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمورهم "وحتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقتك من 
:خامسا : من حياة معاوية بن أبي سفيان

لقد سار معاوية  

ومما يدل على ذلك :
) ومن املؤكد أن 2رم منها شيئا "(عمل معاوية بسرية عمر بن اخلطاب سنني ال خيعن الزهري قال: "-1

.لنماذج السابقة خري شاهد على ذلكعمر بن اخلطاب كان مضرب املثل يف تطبيق العدل بكافة صوره ، وا
روى أبو عبيد عن عطية بن قيس ، قال : خطبنا معاوية ، فقال :" إن يف بيت مالكم فضال عن -2

ضل قسمناه بينكم ، وإال فال عتيبة علينا فيه ، فإنه أعطيتكم ، وأنا قاسم بينكم ذلك ، فإن كان يف قابل ف
)3ليس مبالنا ، إمنا هو يفء اهللا الذي أفاءه عليكم"(

روى البغوي عن أيب فيل قال: " كان معاوية قد جعل يف كل قبيلة رجال، وكان رجال منا يكىن أبا -3
حدث الليلة حدث؟ هل نزل 
بكم الليلة نازل؟ فيقولون: ولد لفالن غالم ولفالن. فيقول ما يسمي، فيقال له فيكتب، فيقول :هل نزل بكم 
الليلة نازل؟ قال :فيقولون : نعم نزل رجل من أهل اليمن بعياله يسمونه وعياله ، فإذا فرغ من القبيلة كلها أتى 

)4ان."(الديوان فأوقع أمساءهم يف الديو 
العدل القضائيالمطلب الثاني :

العدل القضائي هو حتقيق العدل يف القضاء بني الناس واملساواة بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه،وقد 
ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل أمر اإلسالم بالعدل يف القضاء وأكد عليه تأكيدا كبريا،قال تعاىل:" 

يًعا َبِصريًا "[النساء َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس أَْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ ِلَها أَهْ 
58[

1)322
1/44) السنة للخالل (2
)536) األموال ((3
5/373) معجم الصحابة  (4
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حمذرا من خطورة عدم حتقيق العدل يف القضاء :" القضاة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار وقال
ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ورجل قضى ،الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى بهماأف

)1للناس على جهل فهو يف النار"(
وقد كان القضاء يف عصر الصحابة ميثل صفحة مشرقة من صفحات التاريخ اإلسالمي ، وكانت 

–ملساواة بني اخلصوم وإقامة العدالة بينهم أحكامهم ونزاهتهم وجتردهم مضرب املثل ، وحمط األنظار،وكانت ا
سببا مباشرا يف نشر اإلسالم .–مهما تفاوتت مكانتهم 

، وقد رأينا يف األمثلة القضائي عندهم ، ألن من أسس العدل القضائي املساواة بني الناس أمام القانون 
السابقة كيف كانت املساواة بني احلاكم واحملكومني أمام القضاء . وفيما يلي مناذج أخرى تدل على العدل 

القضائي عند الصحابة:
:أوال :من حياة أبي بكر

:من النماذج اليت تدل على العدل القضائي عند أيب بكر 
فة ، فقد جاء فيها  " الضعيف فيكم قوي عندى حىت أرجع خطبته اليت ألقاها عندما توىل اخلال-1

فقد أقر الصديق يف . )2..."(اهللاعليه حقه إن شاء اهللا والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه إن شاء 
هذه الكلمات مبدأ العدل واملساواة بني اجلميع وأكد أنه مسئول عن رد احلقوق إىل أهلها .

حكم نظر يف كتاب اهللا تعاىل، فإن وجد فيه مايقضي به قضى، فإن إذا ورد عليه بو بكرأكان -2
فإن وجد فيها مايقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل مل جيد يف كتاب اهللا نظر يف سنة رسول اهللا 

قضى فيه بقضاء، فرمبا قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو -الناس، هل علمتم أن رسول اهللا 
ذ بقضاء رسول اهللا، يقول عندئذ: احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ عن نبينا وإن أعياه ذلك بكذا، فيأخ

)3دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على األمر قضى به.(
:ثانيا : من حياة عمر بن الخطاب 

إلى أبي موسى األشعري :تهرسال- 1
عن العدل القضائي هو رسالته أليب من حياة عمر بن اخلطاب أفضل منوذج أقدمه للقارئ الكرمي 

موسى األشعري حيث تعد حبق دستورا قيما اشتمل على أهم مبادئ القضاء وقواعده،ومما جاء فيها:"أما بعد 

باب يف القاضي خيطئ ) والرتمذي ( باب ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القاضي من أبواب -) أبو داود ( كتاب األقضية(1
األحكام ) وصححه األلباين

6/305)البداية والنهاية  (2
155) موسوعة فقه أيب بكر ، رواس قلعجي ص(3
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فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له آس بني الناس ؛فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدىل إليك
لسك ويف وجهك وقضائك حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك،البينة على يف جم

املدعي واليمني على من أنكر،والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال،ومن ادعى 
ت عليه حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه،فإن بينه أعطيته حبقه وإن أعجزه ذلك استحلل

القضية؛فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجلى للعلماء،وال مينعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك 
فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق؛فإن احلق قدمي ال يبطله شيء،ومراجعة احلق خري من التمادي يف 

جملودا يف حد أو ظنينا يف والء أو لباطل،واملسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمربا عليه شهادة زور أو ا
قرابة ؛فإن اهللا تعاىل توىل من العباد السرائر وسرت عليهم احلدود إال بالبينات واألميان،مث الفهم الفهم فيما أدىل 
إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سنة،مث قايس األمور عند ذلك وأعرف األمثال مث اعمد فيما ترى إىل 

فإن ؛وأشبهها باحلق،وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند اخلصوم أحبها إىل اهللا
)1القضاء يف مواطن احلق مما يوجب اهللا به األجر وحيسن به الذكر، " (

قال ابن القيم رمحه اهللا : " وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة 
وقد مجعت هذه الرسالة العجيبة آداب القاضي، )2ملفيت أحوج شيء إليه وإىل تأمله والتفقه فيه."(واحلاكم وا

وأصول احملاكمة، وقد شغلت العلماء بشرحها والتعليق عليها هذه القرون الطويلة وال تزال موضع دهشة 
.ار املفكرين واملشرعني 

رسالته إلى معاوية :- 2
ومن الرسائل املهمة يف هذا الباب أيضا رسالته إىل معاوية رضي اهللا عنهما ، فقد جاء فيها :" أما بعد، 
فإين كتبت إليك بكتاب يف القضاء مل آلك ونفسي فيه خرياً، الزم مخس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ فيه 

ليك خصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمني القاطعة، وأْدن الضعيف حىت يشتّد بأفضل حظك: إذا تقدم إ
حقه، ورجع إىل أهله، وإمنا ضيع حقه من مل قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب، فإنك إن مل تتعهده ترك

)3يرفق به، وآِس بينهم يف حلظك وطرفك، وعليك بالصلح بني الناس، مامل يستنب لك فصل القضاء"(
:ألحكام القضاءخضوعه- 3

من قمة العدل يف عصر الصحابة أن احلكام أنفسهم كانوا خيضعون ألحكام القضاء ويتلقون احلكم 
بالرضا التام والثناء الصادق على القاضي حىت وإن صدر احلكم ضدهم ، ومن النماذج الدالة على ذلك ما 

1/86) إعالم املوقعني (1
) السابق(2
2/150) البيان والتبيني (3



9 1014386201169

ن اخلطاب بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال للرجل: رواه ابن سعد يف الطبقات عن الشعيب قال:" ساوم عمر ب
خذ فرسك. فقال الرجل: ال، قال: اجعل بيين وبينك حكما. قال الرجل: شريح. فتحاكما إليه فقال شريح: 
يا أمري املؤمنني خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إال هكذا؟ سر إىل الكوفة. فبعثه 

)1قاضيا عليها."(
:: من حياة عثمان بن عفان ثالثا

العدل يف القضاء بكل صوره وأشكاله ،ألنه يدرك أن إقامة العدل واجب حقق عثمان بن عفان 
ديين ومقصد شرعي ، وقاعدة من أهم قواعد احلكم يف اإلسالم ، فأقامه امتثاال ألمر اهللا تعاىل ورسوله صلى 

ابقا من أنه أقام احلد على أخيه ألمه الوليد بن عقبة .اهللا عليه وسلم ، وخري دليل على ذلك ما ذكرته س
ومما يدل على حتقق العدل القضائي يف عهد عثمان أيضا أنه كان  يستشري كبار الصحابة  يف القضاء 
حىت يصل إىل أحكام عادلة ،روى البيهقي يف سننه، ووكيع يف أخبار القضاة واللفظ له، عن عبد الرمحن بن 

جدي، قال: رأيت عثمان بن عفان يف املسجد، إذ جاءه اخلصمان، قال هلذا: اذهب سعيد قال:" أخربين
فادع عليا، ولآلخر: اذهب فادع طلحة بن عبيد اهللا والزبري وعبد الرمحن، فجاءوا فجلسوا، فقال هلما: تكلما، 

، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإال نظر  )2فيقومون مسلِّمني"(مث يقبل عليهم فيقول: أشريوا عليَّ
: رابعا من حياة علي بن أبي طالب 

بإقامة العدل بني الناس خري قيام ، وقد تضافرت كل اخلصال احلميدة وقد قام أمري املؤمنني علي 
ما رواه عدلوخري مثال على .واملعطيات العلمية والفقهية اليت جعلته مؤهال للقيام بدوره هذا على أكمل وجه 

ريح قال: " ملا توجه علي رضي اهللا عنه إىل حرب معاوية، رضي اهللا عنه، افتقد درًعا له، فلما عن شوكيع
انقضت احلرب ورجع إىل الكوفة، أصاب الدرع يف يد يهودي يبيعها يف السوق، فقال له: يا يهودي، هذا 

لقاضي، فتقدما إىل الدرع درعي، مل أبع ومل أهب، فقال اليهودي: درعي ويف يدي، فقال علي: نصري إىل ا
شريح، فجلس علي إىل جنب شريح، وجلس اليهودي بني يديه .... فقال شريح: قل يا أمري املؤمنني، فقال: 
نعم، أقول: إن هذه الدرع اليت يف يد اليهودي درعي، مل أبع ومل أهب، فقال شريح: يا أمري املؤمنني بينة، 

ال شريح : شهادة االبن ال جتوز لألب، فقال علي: رجل قال: نعم قنرب واحلسن  يشهدان أن الدرع درعي، ق
احلسن واحلسني سيدا شباب «من أهل اجلنة ال جتوز شهادته؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

فقال اليهودي: أمري املؤمنني قدمين إىل قاضيه، وقاضيه قضى عليه؟ أشهد أن هذا احلق، أشهد أن » أهل اجلنة
، وأن حممًدا رسول اهللا، وأن الدرع درعك، كنت راكًبا على مجلك األورق وأنت متوجه إىل صفني ال إله إال اهللا

ي 
)3بالنهروان"(

6/132الطبقات الكربى (1)
1/110) أخبار القضاة (2
2/200) أخبار القضاة (3
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:خامسا : من حياة أبي هريرة
وكان قدوة يف إقامة العدل واملساواة  بني اخلصوم ، فال فرق عنده وال كان أبو هريرة  يقضي بني الناس

متيز بني شريف ووضيع أو غين وفقري أو ملك وسوقة ، فقد روى وكيع عن حممد بن نعيم عن أبيه قال : " 
شهدت أبا هريرة يقضي، فجاء احلارث ْبن احلكم، فجلس على وسادته اليت يتكئ عليها؛ فظن أَبُو هريرة أنه

) ؟ قال: استأدين (انصرين أو أعينحلاجة غري احلكم، فجاءه رجل، فجلس بني يدي أيب هريرة؛ فـََقاَل َله مالك
1(

العدل السياسي :المطلب الثالث
واجبات، وجتنب الظلم هو العدل يف ممارسة احلكم وقيام احلاكم مبا عليه منالعدل السياسي

.واالستبداد
ومن صور تطبيق العدل السياسي عند الصحابة ما يأيت :

أوال:حفظ الدين وصيانة العقيدة ومحاربة البدع والمعاصي :
يا به ، يقول املاوردي رمحه دنإن املقصد الرئيسي من إقامة احلاكم يف اإلسالم هو حفظ الدين وسياسة ال

) وقد أدرك الصحابة الكرام هذا 2: "اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا."(اهللا
:ما يأيت، ومن األمثلة على اهتمام الصحابة حبفظ الدينقوه كامال وحولوه إىل واقع ملموساملقصد جيدا وحق

ة املرتدين ومانعي الزكاة وتثبيت أركان اإلسالم يف الدولة اإلسالمية.مبحاربقيام أيب بكر الصديق -1
مع القرءان الكرمي يف مصحف واحد .قيام أيب بكر جب-2
قطع شجرة الرضوان وعزل خالد بن الوليد حىت ال :مثل،ما قام به عمر من إجراءات حلماية العقيدة -3

يتعلق املسلمون بغري اهللا تعاىل .
رضي اهللا عنه جبمع الناس على مصحف واحد خشية الفتنة واالختالفقيام عثمان -4
قيام علي رضي اهللا عنه حبرق أو قتل الزنادقة الذين اعتقدوا فيه األلوهية.-5
القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإنشاء نظام احلسبة .-6

كم ):ثانيا:إقرار وتفعيل مبدأ( حق األمة في الرقابة على الحا 
ألن احلاكم يف اإلسالم بشر حسب الضوابط الشرعية،إن لألمة احلق يف مراقبة احلاكم وتقوميه وحماسبته ، 

يصيب وخيطأ ويعرتيه ما يعرتي البشر .  
وَن وقد أقر اإلسالم هذا املبدأ وأكد عليه ، قال تعاىل :" َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمرُ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ] 104[ آل عمران "بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

1/112) أخبار القضاة (1
3) األحكام السلطانية ص(2
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:"أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائٍِر أَْو أَِمٍري وَعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ،قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
)1َجائٍِر"(

وقد سلم الص
)وهذا 2قال يف أول بيان ألقاه على األمة  عندما توىل أمرها :" فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين"(

أخاف أن أخطئ فال يردىن عمر رضي اهللا عنه يقول:"أحب الناس إىلَّ من رفع إىلَّ عيويب "وقال أيضا :" إين 
3(

) 4وهذا عثمان يقول :"إن وجدمت يف كتاب اهللا أن تضعوا رجلي يف القيد فضعوا رجلي يف القيد" (
وأما علي فقد كان أول ما قاله  إثر توليه اخلالفة : " إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمرمت، إال 

)5"(أنه ليس يل أمر دونكم
ثالثا:تطبيق مبدأ الشورى: 

املسلم ومن أهم هذه القواعد، الشورى ، فالشورى مبدأ إسالمي أصيل ، قال تعاىل: { فَِبَما َرْمحٍَة ِمْن اللَِّه 
ا لِْنَت َهلُْم َولَْو ُكنْ 

).وقال تعاىل: { َوالَِّذيَن اْسَتَجابُ 159َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلَني } (آل عمران:
نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقون} (الشورى: ). لقد قرنت اآلية الكرمية الشورى 38َوأَقَاُموا الصَّالََة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

بني املسلمني بإقامة الصالة.
و مل يكونوا وقد اعتمد الصحابة مبدأ الشورى يف دولتهم، فقد استخدموا الشورى يف اختيار احلاكم ، 

رضي اهللا عنهم  يستأثرون باألمر دون املسلمني، وال يستبدون عليهم يف شأن من الشؤون العامة، فإذا نزل 
بن 

وقوله: "الرأي الفرد كاخليط السحيل والرأيان  اخلطاب يف ذلك : "ال خري يف أمر أبرم من غري شورى"
"وقال حممد كاخليطني املربمني، والثالثة مرار ال يكاد ينتقض" وقوله: "شاور يف أمرك من خياف اهللا عز وجل

ليستشري يف األمر حىت إن كان ليستشري املرأة فرمبا أبصر يف قوهلا الشيء بن سريين: "إن كان عمر 
ثبت أنه استشار مرة أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها" وكان يوسع نطاق الشورى ما يستحسنه فيأخذه وقد 

باب ما جاء  أفضل اجلهاد كلمة عدل ..)-باب األمر والنهي ) والرتمذي ( الفنت–) أبو داود ( كتاب املالحم(1
6/305ة والنهاية )البداي(2
231)الشيخان أبو بكر وعمر ص(3
1/544)مسند أمحد (4
5/449)تاريخ الطربي (5
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استطاع كما فعل عند وقوع الطاعون بأرض الشام متوجهًا إليها فقد استشار من معه من الصحابة أميضي أم 
)1.(يرجع 

ليه وسلم، وقد يف دولته جملسا للشورى يتألف من كبار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عواختذ عثمان 
من العمال والقادة تطبيق مبدأ الشورى قائال: "أما بعد، فكونوا على ما فارقتم عليه عمر وال طلب عثمان

تبدلوا، ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا جنمع عليه األمة مث نرده عليكم." فأخذ قادته بذلك، فكانوا إذا مهوا 
بالغزو والتقدم يف الفتوحات اإلسالمية استأذن

لإلعداد واإلقرار والتنفيذ ووضع اخلطط املناسبة لذلك، ومن مث يأذن هلم؛ فقد قام عبد اهللا بن أيب السرح 
بالكتابة إىل اخلليفة عثمان طالبا منه أن يأذن له بأن يغزو أطراف إفريقية، وذلك لقرب جزر الروم من 

) كما أن معاوية بن أيب سفيان 2فأجابه اخلليفة عثمان إىل ذلك بعد املشورة وندب إليه الناس.(املسلمني،
حني أراد فتح جزيرة قربص ورودس فعل الشيء نفسه يف استشارة القيادة العليا املركزية، وطلب اإلذن بالسماح 

)وقد كان أمري 3ن مث السماح له.(له، ومل يأته اجلواب إال بعد انعقاد جملس الشورى وحبثه يف املوضوع، وم
املؤمنني على بن أيب طالب حريًصا على التزام منهج الشورى يف تصرفاته، ومما روى عنه يف الشورى قوله: 
"االستشارة عني اهلداية وقد خاطر من استغىن برأيه" وقوله:" نعم املؤازرة املشاورة وبئس االستعداد 

)4االستبداد."(
:اتالحريكافة رابعا:  ضمان وتأمين  

قال تعاىل:"  َال ِإْكرَاَه ِيف فاإلسالم دين احلرية،،ها
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  "[ البقرة  يِن َقْد تـَبَـنيَّ ] واإلسالم هو الذي رغب يف حترير العبيد وحث عليه وشرع 256الدِّ

له من األحكام ما كان سب
ومن هنا كان مبدأ احلرية من املبادئ األساسية اليت قام عليها نظام احلكم يف عصر الصحابة،فقد قام 
الصحابة بتأمني وضمان كافة احلريات جلميع الناس ، فاحلرية الدينية كانت مكفولة متاما ، والدليل على ذلك 

حابة ملا فتحوا مصر وبالد الشام ، مل يكرهوا أهل الكتاب على الدخول يف اإلسالم بل تركوا هلم احلرية أن الص
.

ولقد كان الصحابة الكرام يرون أن احلرية هي املقصد من اإلسالم
لرستم قائد الفرس عندما سأله عن سبب جميئهم : يدل على ذلك ما قاله الصحايب اجلليل ربعي بن عامر 

وما بعدها107) انظر: عمر بن اخلطاب للصاليب ص (1
60) انظر : عثمان بن عفان للصاليب ص(2
) املصدر السابق(3
301)انظر: علي بن أيب طالب للصاليب ص(4
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" إن اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور 
)1(األديان إىل عدل اإلسالم"

جاءه يومًا رجل فقال له على ومن النماذج اليت تدل على شيوع احلرية يف عصر الصحابة أن عمر
رؤوس األشهاد: "اتق اهللا يا أمري املؤمنني.فقال له رجل من القوم: "أتقول ألمري املؤمنني اّتق اهللا؟"، فقال له 

)  2وها، وال خري فينا إن مل نقبلها منكم" (: "دعه فليقلها يل، نعم ما قال،  ال خري فيكم إن مل تقولعمر 
كما كان ألمري املؤمنني علي 

) وهذا القول املوجز يدل على عدم جواز االعتداء 3فمن أقواله: "بئس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد"(
من األشكال.على الناس بأي شكل 

الشعور بالمسئولية التامة عن األمة :خامسا:
ُهَما أَنَُّه مسََِع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم روى الشيخان َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َماُم يـَُقولُ  )4(رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه............":ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه فَاْإلِ
فمن العدل السياسي أن يشعر احلاكم ويدرك أنه مسئول أمام اهللا وأمام الناس مسئولية تامة عن األمة 

، وعن كل والنباتعن اإلنسان واحليوان ،عن أرضها ومسائها ومائها
.شيء 
لو ماتت شاة على شط قد كان هذا هو شأن الصحابة الكرام ، فهذا أمري املؤمنني عمر يقول : "و 

)وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 5الفرات ضائعة،لظننت أن اهللا عز وجل سائلين عنها يوم القيامة" (
اهللا به قال : "كان عمر بن اخلطاب يقول :لومات جدي بطف(شاطئ) الفرات خلشيت أن حياسب 

)6عمر"(
على قتب يعدو، فقلت يا أمري املؤمنني أين قال : "رأيت عمر بن اخلطاب وعن علي 

تذهب؟قال: بعري ند من إبل الصدقة أطلبه،فقلت:لقد أذللت اخللفاء بعدك،فقال:أبا احلسن ال تلمين فو 
.)8يوم القيامة" (7الذي بعث حممدا بالنبوة لو أن عناقا(

3/518)تاريخ الطربي (1
155اقب البن اجلوزي ص )املن(2
165)نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ص (3
باب فضيلة اإلمام العادل )–باب العبد راع يف مال سيده ) ومسلم ( كتاب اإلمارة –)البخاري ( كتاب العتق (4
1/53) احللية أليب نعيم (5
161) املناقب البن اجلوزي ص (6
العناق : األنثى من املاعز7

161املناقب البن اجلوزي ص )(8
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المبحث الثاني
وسائل تحقيق العدل

المطلب األول : تنصيب اإلمام العادل 
إن اهللا يزع «إن أهم وأعظم وسيلة لتحقيق العدل هي وجود احلاكم العادل،قال عثمان بن عفان

إلمام عادل؛ ألن يف «وقال اإلمام أمحد:")1(»بالسطان ما مل يزع بالقرآن
احلدود،وقواماحلقوق،ونظاماألمور،زمامالسلطان،وقال ابن عبد ربه:")2(»صالحه صالح املسلمني

وينتصرحرميهم،ميتنععباده؛بهعلىاملمدودبالده،وظلهيفاهللامحىالدنيا؛وهومدارعليهالذيوالقطب
غشوم،وإماموابل؛مطرمنعادل،خريإمام: حلكماءا...قالت.خائفهمويأمنظاملهم،وينقمعمظلومهم،

).ومن هنا كان تنصيب اإلمام العادل ضرورة حياتية وشرعية وواجب ديين بإمجاع 3تدوم"(فتنةمنخري
َماَمةُ املسلمني، قال املاوردي:" يـَُقومُ ِلَمنْ َوَعْقُدَها،االدُّنـْيَ َوِسَياَسةِ الدِّينِ ِحرَاَسةِ ِيف النُّبُـوَّةِ ِخلَِالَفةِ َمْوُضوَعةٌ اْإلِ

)4بِاْإلِْمجَاِع"(َواِجبٌ اْألُمَّةِ ِيف 
ولقد أدرك الصحابة الكرام أمهية تنصيب احلاكم العادل واعتربوه من أهم فرائض اإلسالم ،وليس أدل 

 جتتمع عليه مل ينتظروا حىت يتم دفنه ،وأسرعوا إىل اختيار حاكم
الكلمة وتصان به امللة ومصاحل األمة ،وقد رأينا عمر بن اخلطاب مل تشغله اجلراح وآالم الطعن عن التدبري 
ألمر املسلمني يف اختيار حاكم هلم، فقد دبر للصحابة وأرشدهم إىل طريقة االختيار،وأمرهم أال متر ثالثة أيام 

إال وقد نّصبوا حاكما عليهم 
القضاء العادل المطلب الثاني: 

، فالقاضي هو املسئول عن الفصل يف حتقيق العدل أيضا القضاء العادلمن أهم وأعظم وسائل
العهديفللقضاءاخلصومات ورد املظامل وإعطاء احلقوق ألهلها، ولقد كان القضاء يف عهد الصحابة امتداداً 

بنصهوتنفيذهحبذافريهوتطبيقهالنبوي،العهديفثبتمامجيععلىوالتامةالكاملةاحملافظةمعالنبوي،
.ومعناه

، ولسان العرب مادة وزع) . 1/436) ومعىن يزع يكف أو يزجر (غريب احلديث ، البن اجلوزي 57؛ واجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث رقم (3/86كشاف القناع ) 1(

. 2/93) الفروع 2(
1العقد الفريد ص (3)
5) األحكام السلطانية  ص (4
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أساسيني، مها :بأمرينالصحابةعهدومتيز القضاء يف
وااللتزامركابه،يفوالسريفيه،جاءمباوالتقيدالقضاء،يفالنبويالعهدنصوصعلىاحملافظةاألول :

.به
ومواجهةالواسعةاإلسالميةدولةالدعائملرتسيخاجلديدة ؛القضائيةالتنظيماتالثاين : وضع

)وقد اهتم الصحابة الكرام بالقضاء اهتماما كبريا ، ومن مظاهر ذلك ما يأيت :1املتنوعة (املستجدات
حسن اختيار القضاة:- 1

القضاء شأنه عظيم وخطره كبري ؛لذا جيب أن جيب أن يشرتط فيمن يتواله أن يكون متصفا بصفات 
ألمانة والتقوى والنزاهة ، وقد كان الصحابة الكرام ال يولون أحدا القضاء إال إذا حمددة مثل العلم والقوة وا

كتبفقدتوفرت فيه هذه الصفات وغريها من الصفات احلسنة اليت اشرتطها العلماء يف من يتوىل القضاء.
علىهمفاستعملو قبلكممنصاحليمنرجاالً انظرا"أناجلراحبنعبيدةوأيبجبلبنمعاذإىلعمر

) 2القضاء."(
للحكماخرت"مث: يقولوفيها،مصرعلىواليهالنخعياألشرترسالة إىلوأرسل علي بن أيب طالب

والالزلة،يفيتمادىوالاخلصوم،متحكهوالاألمور،بهتضيقالممننفسكيفرعيتكأفضلالناسبني
وأوقفهمأقصاه،دونفهمبأدىنيكتفيوالطمع،علىنفسهتستشرفوالعرفه،إذااحلقإىلالفئيفحيصر

علىوأصرمهماألمور،كشفعلىوأصربهماخلصوم،مبراجعةتربًماوأقلهمباحلجج،وآخذهمالشبهات،يف
)3قضائه...." (تعاهدمنأكثرمثقليل،وأولئكإغراء،يستميلهوالإطراء،يزدهيهالممناحلكم،اتضاح

القضاء:الحرص على استقالل - 2
قواننيأرين: "ويُقالاحلكم،إدارةعنمستقلةللعدلإدارةتقامأنهواحلضاريالتقدممقدماتأُوىلإن

احلكم،إدارةعنالقضاءبفصلعنهاهللارضيعمرقاموقد" االحنطاطأوالرقييفحظهاعلىأدلكأمة،
معينة.شروطحسبالقضاةوعنيوالية،كليفاحملاكموأقام

التوسع في وسائل اإلثبات :- 3

84يف اإلسالم للزحيلي ص ) تاريخ القضاء(1
9/37) املغين (2
3)366
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إن االقتصار يف إثبات احلقوق على ظواهر البينات واإلقرار قد يؤدي إىل ظلم كبري ، فإن هناك كثريا من 

قق العدل جيب األخذ به .القضاء هو إقامة العدل ، لذا فإن كل ما حي
وقد استخدم القضاة يف عصر الصحابة مع وسائل اإلثبات الشرعية (الشهود واإلقرار) وسائل أخرى مثل 
القرائن وشواهد األحوال ؛ وذلك لكشف احلق وإقامة العدل ، ومن ذلك أخذهم بالقافة يف إثبات النسب ، 

اْحلََبُل،َظَهرَ الَِّيت اْلَمْرأَةِ طلق يف مرض املوت ، ِوَرْجمِ والقسامة يف إثبات القصاص ، وعدم إيقاع طالق من 
َمخْرًا ،وغري ذلك من األحكام اليت قـَْيِئهِ أَوْ ،الرَُّجلِ ِيف ِمنْ اخلَْْمرِ ِبَراِئَحةِ احلَْدِّ و ُوُجوبِ .َسيِّدَ َوَال َهلَاَزْوجَ َوَال 

تعتمد على القرائن وشواهد األحوال.
لتيسير في إجراءات التقاضي :ا-4

ومن وسائل حتقيق العدل أيضا تيسري إجراءات التقاضي ؛ ألن تعقيدها وتصعيبها من شأنه أن يصرف 
صاحب احلق عن املطالبة حبقه ،وأن يثنيه عن مقاضة خصمه ، وعن اللجوء إىل القضاء من أصله ، أما 

اء و املطالبة حبقوقهم .وقد أشار الفاروق عمر بن تيسريها فإنه حيفز أصحاب احلقوق إىل اللجوء إىل القض
ورجعحقه،تركتتعهدهملإنفإنكالغريب،وتعهداخلطاب إىل هذا املعىن يف رسالته إىل معاوية فقال : "

) وقد كانت إجراءات القضاء يف عهد الصحابة سهلة ميسورة ، 1به"(يرفقملمنحقهضيعوإمناأهله،إىل
يدات ،يتم الفصل يف اخلصومات يف وقت يسري ،ال يستغرق شهورا أو سنني مثل ما عليه خالية من أية تعق

احلال اآلن يف كثري من بلدان املسلمني ،مما يصيب أصحاب املظامل واحلقوق باليأس والقنوط.
ومن مظاهر تيسري القضاء يف عصر الصحابة أن احلصول على احلق أو احلكم مل يكن يكلف صاحبه 

واحملكمة.احلاكمبنفقاتتتكفلاليتهياإلسالميةالدولةفقد كانتال ألنه كان جمانا ،شيئا من امل
المطلب الثالث : الوازع الديني

الوزع :كف النفس،والوازع :الزاجر عن الشيء،والناهي عنه،والوازع الديين هو وازع اإلميان الناتج عن 
رمات .ويف احلديث :"إذا أراد اهللا بعبد خريا جعل له واعظا الرجاء و اخلوف من اهللا الذي مينع من ارتكاب احمل

) 2من نفسه يأمره وينهاه " ويف رواية " واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه "(
وللوازع الديين أمهية بالغة يف حتقيق العدل وتقليل الظلم والفساد ،وعلى أويل األمر من املسلمني االهتمام 

بغرسه وتقويته يف نفوس الناس ؛

2/150) البيان والتبيني (1
)2/196) رواه الديلمي عن أم سلمة بسند جيد ( كشف اخلفاء  (2
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األمة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام ، والدفاع عن احلق املشرتك ومنع الظلم الظاهر ، وعلى كٍل أن 
سنة النبوية ) . ولقد عين القرآن الكرمي وال1يراقب موقفه الباطين ، وأن يتحقق من توافقه مع روح الشريعة "(

املشرفة برتسيخ اإلميان يف القلوب ؛ألن اإلميان يزرع يف النفس معاين تروض الفطرة البشرية وتضبط الشهوة 
املنبعثة عنها ، وتكفها عن البغي والشر.وقد كان الصحابة الكرام أقوى الناس إميانا ، وأكثرهم خوفا من اهللا 

لعدل ، واختفى منه الظلم واجلرائم .ورجاء يف رمحته ، لذلك صلح جمتمعهم فعم فيه ا
ومن النماذج اليت تدل على أثر الوازع الديين يف حتقيق العدل يف حياة الصحابة رضوان اهللا عليهم ما ورد 

َهلَُماَتُكنْ ملَْ َهلَُماَمَوارِيثَ ِيف َخيَْتِصَمانِ َرُجَالنِ اللَّهِ َرُسولَ أََتىقَاَلْت:أُمِّ َعنْ 
َاَوَسلََّم: "َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َدْعَواُمهَاِإالَّ بـَيـَِّنةٌ  َيُكونَ َأنْ بـَْعَضُكمْ َوَلَعلَّ ِإَيلَّ َختَْتِصُمونَ َوِإنَُّكمْ َبَشرٌ أَنَاِإمنَّ
ِمْنهُ يَْأُخذْ َفَال ِبَشْيءٍ َأِخيهِ َحقِّ ِمنْ َلهُ َقَضْيتُ َفَمنْ ِمْنهُ َأْمسَعُ َماَحنْوِ َعَلىلَهُ فَأَْقِضيَ بـَْعضٍ ِمنْ ِحبُجَِّتهِ َأحلَْنَ 
َاَشْيًئا ُهَماَواِحدٍ ُكلُّ َوقَالَ الرَُّجَالنِ فـََبَكىالنَّار "ِمنْ ِقْطَعةً َلهُ أَْقَطعُ فَِإمنَّ َصلَّىالنَِّيبُّ َهلَُمافـََقالَ َلَك،:َحقِّيِمنـْ
"(ُمثَّ اْستَـَهَماُمثَّ احلَْقَّ َوتـََوخََّيافَاقْـَتِسَمافـََعْلُتَماَمافـََعْلُتَماِإذْ :"أَمَّاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ  .)2َحتَاالَّ



المبحث الثالث
اآلثار المترتبة على تحقق العدل

واالستقراراألمن: المطلب األول
عن حاجتهم إىل الطعام والشراب،وكثريا ما يقرن القرآن بني إن حاجة الناس إىل األمن ضرورية ،ال تقل 

] 4،3َخْوٍف"[قريشِمنْ َوآَمنَـُهمْ ُجوعٍ ِمنْ َأْطَعَمُهمْ الَِّذياْلبَـْيتِ َهَذاَربَّ فـَْليَـْعُبُدواهاتني النعمتني،قال تعاىل:"
يـَْعَلُموَن" َال َأْكثـََرُهمْ َوَلِكنَّ َلُدنَّاِمنْ رِْزقًاَشْيءٍ ُكلِّ َمثَرَاتُ ِإلَْيهِ ُجيَْىب آِمًناَحَرًماَهلُمْ ُمنَكِّنْ أَوَملَْ وقال تعاىل:"

َمَكانٍ ُكلِّ ِمنْ َرَغًدارِْزقـَُهايَْأتِيَهاُمْطَمِئنَّةً آِمَنةً َكاَنتْ قـَْريَةً َمَثًال اللَّهُ ] وقال تعاىل : "َوَضَربَ 57[القصص
]112" [النحلَيْصنَـُعونَ َكانُواِمبَاَواْخلَْوفِ اجلُْوعِ لَِباسَ اللَّهُ اقـََهافََأذَ اللَّهِ بِأَنـُْعمِ َفَكَفَرتْ 

429)دستور األخالق يف اإلسالم ص (1
باب احلكم بالظاهر...) وأبو داود واللفظ له - ام للخصوم ) ومسلم (كتاب األقضيةباب موعظة اإلم- البخاري ( كتاب األحكام(2)

باب يف قضاء القاضي إذا أخطأ )-(كتاب األقضية
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وإن األمن مثرة طبيعية للعدل،فإذا وجد العدل وجد معه األمن ،وإذا غاب العدل غاب معه األمن،كتب 
ورا حول عاصمة أحد الوالة إىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يطلب منه ماال كثريا ليبين س

)1الوالية،فأجابه عمر:"ماذا تنفع األسوار،حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم"(
جيء

بنعمرأثريقتفيبهّكلاملو يزلملعنه،اهللارضياخلطاببنعمرإىلأسرياً خوزستانملكباهلرمزان
قيلامللك؟هوهذا: قالاهلرمزانرآهفلمادرته،متوسداً نائماً باملسجدوجدهحىتعنهاهللارضياخلطاب

فماالتيجانأصحاباألكاسرةملوكمنأربعةخدمتقدإينواهللافنمت،فأمنتعدلت: لهفقالنعم،
)2(.الدرةهذهلصاحبهيبيتمنهمأحداً هبت

يفمضطجعااخلطاببنعمررأىاهلرمزان"أنمالكبنأنسعنوى ابن سعد يف (الطبقات)ور 
)3"(.اهلينءامللكواهللاهذا: فقالوسلم،عليهاهللاصلىاهللا،رسولمسجد

االقتصادي الرخاء: المطلب الثاني
قال احلكماء : إذا عدل اإلمام خصب الزمان.

.الظلممبثلاستنزروالالعدل،مبثلاستغزرومامللك،اعموداخلراج: حيىيبنجعفروقال
إالعمارةوالبعمارة،إالمالوالمبال،إالرجالوالبرجال،إالسلطانال: العاصبنعمرووقال

)4(.بعدل
الرخاء االقتصادي من الثمرات األساسية إلقامة العدل،ألن العدل يتضمن املساواة يف توزيع الثروة و 

ذي حق حقه،وأن يأخذ الناس مثرات أعماهم كاملة غري منقوصة،وهذا من شأنه أن حيقق الرخاء إعطاء كل 

أهم عوامل حتقيقه.
رخاء وفاض العطاء وعاش الناس يف رغد من وقد تدفقت األموال يف عصر الصحابة على الدولة وحتقق ال

130) الكبائر للذهيب ص (1
(2)2/150
3/293) الطبقات الكربى (3
4)2/150
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يقال، خريافيهيقتسمونوهمإاليومالناسعلىيأيتقلماليه،عنقمواماعلىعثمانأدركتعنه فقال :"
. والعسلالسمنعلىاغدوا: هلميقالمثوافرة،أعطياتكمعلىاغدوااملسلمني ،معشريا:هلم

)1"(... كثريواخلريحسن،البنيوذاتمتقى،والعدودارَّة،واألرزاقجارية،األعطيات
اإلسالمتشاران: المطلب الثالث

مثل الرمحة والعدل واحلرية -لقد كانت مساحة اإلسالم وما اشتمل عليه من مبادئ وقيم إنسانية رفيعة 
شاره وترغيب الناس فيه ، ولقد دخل كثري من الناس يف رحاب اإلسالم بسبب تمن أهم عوامل ان-واملساواة  

وقائع الدالة على ذلك قصة اليهودي الذي ما وجدوه من مساحة الصحابة وعدهلم وحسن أخالقهم ، ومن ال
،مث اختصما عند القاضي شريح ،وحكم القاضي لليهودي ،فأسلم هذا أخذ درع اإلمام علي بن أيب طالب 

اليهودي بسبب عدل اإلمام علي وقاضيه شريح ، وقد سبق ذكر القصة فال حاجة إىل تكرارها .


البحث:خاتمة
ج اآلتية :لقد انتهى البحث إىل النتائ

الصحابة رضوان اهللا عليه هم خري اخللق أمجعني بعد األنبياء واملرسلني ،وحبهم من الدين وطاعة -1
زكاهم وأثىن و فقد اصطفاهم اهللا عز وجل لصحبة رسوله ونصرة دينه ومحل لواء اإلسالم،وقربة لرب العاملني،

الناس وأنه وسلم وأثىن عليهم وأخرب أنه خريوزكاهم الرسول صلى اهللا عليه عليهم ووصفهم بأحسن الصفات،

2-
يف أشد احلاجة إىل معرفة سري - بل البشرية مجيعها-إن املسلمني-3

فقد نشروا تعاليم اإلسالم إن احلضارة اإلنسانية عامة واإلسالمية خاصة مدينة للصحابة الكرام،-4
وكانوا سببا يف إخراج مثل العدل والرمحة واحلرية والكرامة واملساواة،ة،السمحة ومقاصده النبيلة وقيمه اإلنساني

ومن ذل ومن اجلهل إىل العلم،ومن الضيق إىل السعة،ومن اخلوف إىل األمن،الناس من اجلور إىل العدل،
الرق واالستعباد إىل احلرية والكرامة.

7/224لنهاية  ) البداية وا(1
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نظري عند أية أمة من األمم قيمة ومبدأ من القيم واملبادئ اليت حققها الصحابة بصورة ليس هلا -5
العدل.
تستقيم وال،واألرضالسماواتقامتوبه،للحقونصبهللخلقوضعهالذياهللاميزانالعدل-6

احلياة بدونه، فحاجة اخللق إيل العدل ضرورية كاحلاجة إىل الطعام والشراب.
رساالت السماوية عامة.العدل واجب ديين ومقصد شرعي بل هو املقصد الرئيس من ال-7
العدل الشامل حيقق األلفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البالد ويسعد به العباد، وتنمو به األموال،-8

وليس شيء أسرع إىل خراب البالد وهالك العباد من الظلم واالستبداد.ويأمن به الناس والسلطان،
لعدل االجتماعي والعدل القضائي والعدل فحققوا القد حقق الصحابة العدل بكل صوره وأنواعه،-9

السياسي.
الوازع الديين.-القضاء العادل-تنصيب اإلمام العادلمن وسائل حتقيق العدل:- 10
انتشار اإلسالم.-الرخاء االقتصادي-من آثار حتقق العدل ومثراته :األمن واالستقرار- 11
الية مثل (الرمحة واحلرية واملساواة والتكافل يوصي البحث بدراسة باقي القيم اإلنسانية واملقاصد الع- 12
عند الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني .والكرامة )
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المصادر والمراجع

ه) دار الفكر بريوت.450،علي بن حممد املاوردي(السلطانيةاألحكام-1
.القاهرة،احلديثدار) هـ751)(بكر( ابن قيم اجلوزيةأيببن، حممدالذمةأهلأحكام-2
ه1947ه) االستقامة،القاهرة،306القضاء، حممد بن خلف بن حيان وكيع(أخبار-3
ه)  املطبعة األمريية ، القاهرة.450علي بن حممد املاوردي(والدين،الدنياأدب-4
عريب، ه) دار إحياء الرتاث ال630الغابة يف معرفة الصحابة،علي بن أيب الكرم ابن األثري(أسد-5

م1961،بريوت
.بريوت،اجليلدار)هـ751)(بكر( ابن قيم اجلوزيةأيببنالعاملني،حممدربعناملوقعنيعالمإ-6
حممدالدكتور،حتقيقم1،2009السالم،القاهرة،طدار)هـ224(سالمبناألموال، أبو عبيد القاسم-7

. عمارة
لتوزيع والنشر اإلسالمية القاهرةبن حممد الصاليب ،دار اعلىالصديق،بكرأيببسريةالضيقورفعاالنشراح-8
م1997ه )هجر،جيزة،774، إمساعيل بن عمر بن كثري(والنهايةالبداية-9

1987ه)  دار الفكر،بريوت،310الطربي) ،حممد بن جرير الطربي (تاريخ األمم وامللوك (تاريخ-10
م1984الدار التونسية،ه)1393والتنوير،  حممد الطاهر بن عاشور، (التحرير-11
.هـ1،1421طبريوت،العلمية،الكتبدارعلي اجلرجاين،بنحممدبنعلي،ريفاتالتع-12
القاهرة،اإلسالميةوالنشرالتوزيعبن حممد الصاليب، دارعفان،،علىبنعثمانسريةاملنان يفالكرميتيسري-13
1،2002ط

.هـ1387القاهرة،،ةالسلفياملطبعة) هـ728(اإلسالم، أمحد بن عبد احلليم ابن تيميةيفاحلسبة-14
دار الوفاء ، القاهرة.حتقيق دكتور ،ه) الرسالة ، القاهرة1384،حممد يوسف الكاندهويل(الصحابةحياة-15

عبد الرمحن عمرية.
م1985ه)املكتب اإلسالمي،بريوت،1420حممد ناصر الدين األلباين، (سلسلة األحاديث الصحيحة،-16
،  دار الراية للنشر والتوزيع ، اجليزة ،مصر .السنة ،  أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل-17
1،2002طاجليزة،الشيخ،أوالد)هـ275(األشعثبنسليمانأبو داود،داودأيبسنن-18
.القاهرة،املعارفدار)هـ279ت(الرتمذي عيسىبنحممد،الرتمذيسنن-19
.هـ1،1344طبريوت،،عرفةامل، دار) هـ458ت(البيهقياحلسنيبنأمحدبكرأبوالكربى،السنن-20
2،1983طبريوت،،اإلسالمياملكتب)هـ516(البغوي مسعودبنالسنة ، احلسنيشرح-21
م2000، حممد عبده ، دار البالغة ، البالغة-22
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صدقي،إحسان. دحتقيقاخلطاب برواية البالذري يف أنساب األشراف،بنوعمرالصديقبكرأبوالشيخان-23
م3،1997طالسعودية.للنشر،املؤمتن
م1992بريوت،،العلميةالكتبه )دار256البخاري(إمساعيلبن،حممدالبخاريصحيح-24
.القاهرة،العربيةالكتبإحياءدار)هـ261ت(القشريياحلجاجمسلم بن،مسلمصحيح-25
وته)  دار املعرفة،بري 597الصفوة، ،عماد الدين عبد الرمحن بن علي اجلوزي (صفة-26
ه1968ه)  دار صادر،بريوت،230الكربى،حممد بن سعد(الطبقات-27
ه)  دار الفكر،بريوت.328، شهاب الدين أمحد ابن عبد ربه، (الفريدالعقد-28
2004التابعني ،بن حممد الصاليب، دارعلىطالب شخصيته وعصره،أيببنعلي-29
.2004ابعني، القاهرة،ة،بن حممد الصاليب ، دار التاخلطاب ،شخصيته وعصره، علىبنعمر-30
.ه)1250اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي الشوكاين (القديرفتح-31
.بريوته) دار الكتب العلمية،1162إمساعيل بن حممد العجلوين (،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس-32
.  هـ3،1414طبريوت،صادر،دار)هـ711(ابن منظورمكرمبنحممدالفضلأبو،العربلسان-33
ه )اجلامعة 909اخلطاب ،يوسف بن حسن املربد (بنعمراملؤمننيأمريفضائليفالصوابحمض- 34

.املدينةاإلسالمية،
م1986بريوت،املعرفة،دار، احلاكم النيسابورياهللاعبدأبو، الصحيحنيعلىاملستدرك-35
.كتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورةه) م292أمحد بن عمرو البزار(مسند البزار،-36
.م1313القاهرة،الرسالة،)هـ241(بن حنبلأمحد،املسند،-37
ه1409ه)الرشد،الرياض،235املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهللا بن حممد ابن أيب شيبة(-38
.يدة ، القاهرةبن حممد الصاليب ، دار األندلس اجلدمعاوية بن أيب سفيان شخصيته وعصره، على-39
ه) دار البيان ،الكويت، 317، أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي (الصحابةمعجم-40
م2000ن1ط

م1992،القاهرة،هجر)دارهـ610بن قدامة املقدسي(أمحدبناهللاموفق الدين عبد،املغين-41
ه) دار ابن خلدون ،597ن بن علي اجلوزي (مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،عماد الدين عبد الرمح-42

بريوت.
.م1994الثانية،الطبعةالنفائس،أيب بكر الصديق، ،حممد رواس قلعجي، دارفقهموسوعة-43
.م1994الثانية،الطبعةالنفائس،عمر، حممد رواس قلعجي ، دارفقهموسوعة-44
.  هـ1414للدراسات،بريوت،اجلماعيةاملؤسسةحممد الصمد،،محدالراشديناخللفاءعهديفاحلكمنظام-45
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المقدمة.
فيفيض عليهم من َسيب أنواره ما ته، خيتص برمحته من يشاء،ا، املبني كلمآيات كتابهاحلمد هللا احملكم 

،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، والصالة والسالم على صاحب احلكمةتنكشف ألجله بصائرهم، سبحانه 
.إىلن ربه اهلادي بإذ
وبعد.

فهذه دراسة يف أحد فنون الكتاب العزيز الذي ال تفىن عجائبه وتقف العقول أمام حكمته عاجزة، فاإلنسان 
لذلك كان ال بد له من اإلمعان ؛فتحار به معاين الكتاب وال عجب فهو كالم رب العاملني!ختونه البديهة

ات الكتاب العزيز، حىت يستقر خاطره ويأنس فكره، وكان للعلماء قدميا وحديثاً والتمعن والفكر والتفكر يف آي
وقفات معمقة مع آيات القرآن الكرمي واجلمع بينها، فكان مما واجههم ما قد يشكل على العامة البسطاء مما 

يف قدسيته، ويردوا من يتوهم من ظاهره التعارض، ويتلقفه أعداء اإلسالم ليجعلوا منه مثلبة يف كالم اهللا فيشككوا 
خالل ذلك الدين احلق والنبوة احلقة.

ذن اهللا البسطاء من الوقوع يف شراك إليدحضوا كالم املبطلني فيعصموا ب؛فنفر من أجل ذلك العلماء الربانيون
وهذه دراسة على نسق ما أتى به العلماء يف ما مسي موهم االختالف، حيث تناولت كتاب اللباب البن أولئك. 

دل مبينا أسلوبه يف التعامل مع موهم االختالف، ومقارنا بينه وبني جلة املفسرين يف هذا الباب، مع اإلشارة إىل عا
أن تناول ابن عادل ملا يوهم التعارض كان اختصارا، ومتابعة ملا جاء يف مفاتيح الغيب للرازي.

حتسبا ،أو تكلم عنها العلماء،عنونو 
، أربعمائة موضعالكرمي،لطعن الطاعنني، يف األجزاء الثالثة األخرية من القرآن

وكنت عزمت على دراستها دراسة وافية لكن تبني يل أن روم ذلك صعب يف ضوء احملددات الزمنية والكمية هلذا 
ابن عادل يف العلماء وباألخصوأبينها مما تكلم عنه،ن أنتقي من هذه املواضع أبرزهالذا ارتأيت أ؛البحث

وذلك بذكر املوضع األول حبسب ترتيب القرآن الكرميقدر اإلمكان؛ اللباب، مع عدم إمهال املواضع األخرى، 
، هانفستنطبق عليها اإلجابة،وبيانه

هومةرياَألخ زَاِء الثَالثَةاَألج اتي آيف الفاالخْت م
تَفْسير اللُّبابِ البنِ عادلْ عرضٌ ومقَارنَةٌ

مجتبى محمود عقلة بني كنانةر الدكتو
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وهل تكلم عن هذه املواضع كلها أم جتاوزها، فهذا مما يتطلبه ،ومن غايات ذلك الوقوف على كالم ابن عادل
منهج البحث.

اقتصرت هذه الدراسة على موهم االختالف يف آيات األجزاء الثالثة األخرية من القرآن محددات الدراسة: 
هلا يف اللباب، وسبب االقتصار على األجزاء الثالثة األخرية؛ ألن آيات األجزاء األخرية الكرمي، وتناول ابن عادل 

تكرر فيها مواضع من أغلب أجزاء القرآن الكرمي، يتوهم من ظاهرها اختالف، فبدراستها ميكن قياسها على 
موهم اخلالف فيها أكثر من 

باقي القرآن الكرمي نسبياً.
بيان آيات األجزاء الثالثة االخرية اليت توهم فيها خالف، مث بيان كيفية تعامل ابن عادل هدف الدراسة:

.مع موهم االختالف يف كتابه اللباب، ومقارنة ذلك مع بعض كتب التفسري األخرى
اليت توهم حوهلا اخلالف، وتبني عناية كتب التفسري مبوهم االختالف، تبني مواطن اآليات أهمية الدراسة:

وعناية ابن عادل على اخلصوص يف هذا الباب.
ال يوجد أي دراسة تناولت موهم االختالف كما اخرتت تناوهلا يف دراسيت يف األجزاء الدراسات  السابقة: 

الم املفسرين وتعقب عليه، ومن حيث تناول ابن الثالثة األخرية؛ حبيث تذكر مواضع االختالف، وتقارن بني ك
عادل ملوهم االختالف، فلم أقف على أي دراسة أبرزت منهج ابن عادل يف دفع توهم االختالف، عن آيات 
القرآن الكرمي رغم أمهية املوضع، ووضوح عنايته بذلك. مع اإلشارة إىل أن الدراسات على تفسري ابن عادل كثرية؛ 

ىن به طلبة التفسري، وطلبة اللغة العربية، وسآيت على ذكر شيء من ذلك الحقا إن شاء اهللا.لتعدد فنونه، فاعت
احتاجت هذه الدراسة للمناهج االستقرائي، والوصفي، واالستنباطي، والنقدي، واملقارن.منهج الدراسة: 

:دراسة على حنو ما يليخطة الوكانت 
.ف في كتابه اللبابموهم االختالالمبحث األول: ابن عادل وعنايته ب

املطلب األول: ابن عادل وكتابه اللباب.
املطلب الثاين: ابن عادل وعنايته مبوهم االختالف.

في اللباب.ابن عادلو المبحث الثاني: موهم االختالف في القراءات القرآنية
املطلب األول: االختالف باإلبدال.

راب.املطلب الثاين: االختالف يف وجوه اإلع
.في اللبابالمتشابه اللفظي وابن عادلموهم االختالف في المبحث الثالث: 

.بآخرحرفإبدال املطلب األول: 
:  تغيري أكثر اآلية: ثايناملطلب ال

املطلب الثالث: تغيري عجز اآلية.
املطلب الرابع: الزيادة واحلذف (إسقاط مجلة يف آية وإضافتها يف األخرى).

س: إبدال كلمة بكلمةاملطلب اخلام
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التغيري يف مجلة الشرط ملتعلق واحد.املطلب السادس: 
في اللباب.وابن عادل: موهم االختالف في التراكيب اللغويةالرابعالمبحث

.القسم وما فيه من موهم االختالفاملطلب األول: 
.: التكرارالثايناملطلب 

املطلب الثالث: التعريف والتنكري.
ابع: تغيري صيغة اخلطاباملطلب الر 

احلصر والقصر.: اخلامساملطلب 
التقدمي والتأخري.:سادساملطلب ال

املطلب السابع: التذكري والتأنيث
املطلب الثامن: الزيادة يف احلروف.
املطلب العاشر: حذف املضاف.

.في اللبابوابن عادلالخامس: موهم االختالف في موضوعات القرآن الكريمالمبحث
طلب األول: موهم آيات العقيدة.امل

املطلب الثاين: موهم آيات النبوة والرسالة.
املطلب الثالث: موهم آيات املؤمنني.
املطلب الرابع: موهم آيات املشركني.

موهم آيات املنافقني.املطلب اخلامس : 
املطلب السادس: موهم االختالف يف آيات األحكام.

اآليات الكونية.املطلب السابع: موهم االختالف يف
اخلامتة.

وختاما فأحسب أين بذلت اجلهد، واخلطأ حظ ابن آدم، فأسأل اهللا القبول والتوفيق. 
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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المبحث األول
في كتابه اللبابابن عادل وعنايته بالمشكل

بن عادل وكتابه اللباب.المطلب األول: التعريف با
، الشهري بابن عادل يكىن أبا )1(نسبه وكنيته ولقبه: هو عمر بن علي سراج الدين الدمشقي احلنبلي النعماين

.)2(حفص
مولده ووفاته: مل حيدد تاريخ والدته يف الكتب اليت ترمجت له وال وفاته، جل ما ذكر أنه من علماء املائة 

. لكن من خالل شيوخه وتالميذه يظن انه ولد يف أواخر القرن السابع، )3(هـ)880(التاسعة، وأنه كان حيا سنة: 
ه).675بعد سنة: (

. )4(التفسري"
ه)، أمحد بن أيب 716َنجَّا (ت:ه)، وزيرة بنت عمر بن املُ 714شيوخه: حممد بن علي بن ساعد (ت:

ه)، 730طالب املعروف بابن الشحنة النجار (ت:
. )5(ه)828ه)، القاضي مجال الدين البساطي املالكي(ت:807تالميذه: علي بن أيب بكر اهليثمي (ت:

احلنبلي أشهر مؤلفاته: اللباب يف علوم الكتاب واشتهر بتفسري ابن عادل، وحاشية على كتاب احملرر يف الفقه 
).652لبدر الدين ايب الربكات عبد السالم ابن تيمية (ت:

نسبة إىل نعمان، بضم العني نسبة إىل: الُنعمانية: ثالثة، األوىل: بلد على شط دجلة بني بغداد وواسط يف نصف الطريق، وأهلها شيعة )1(
بة النعماين إىل غالة. الثانية: قرية يف مصر. الثالثة: نُعمان، وهي معرَّة النعمان مدينة كبرية يف بالد الشام بني حلب ومحاة. وقد تكون نس

مكة الصحايب اجلليل النعمان بن بشري. أما بفتح النون: نسبة إىل عدة أماكن يف بالد الشام واحلجاز قد تكون إحداها. واد نعمان األراك بني
ب شيء أنه نسبة والطائف، واد هلذيل على ليلتني من عرفات، واد قرب الكوفة من ناحية البادية، واد قريب من الفرات،... وغري ذلك. وأقر 

إىل النعمان بن بشري الصحايب اجلليل. ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، حتقيق: عبد العزيز اجلندي، د. ط، دار الكتب العلمية: 
)5/339 .(
، بريوت لبنان، دار انظر الزركلي خري الدين بن حممد، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،)2(

). 5/58م، (1990، 9العلم للماليني، ط
، 1اجلايب بسام عبد الوهاب، معجم تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعمرين واملستشرقني، اجلفان واجلوايب للطباعة والنشر ط)3(

).551م، (ص1987
، 1،1417بن صاحل اخلزي، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم ط)4(

.)418(ص
ل انظر: احلصني عبد اهللا بن عمري، اختيارات ابن عادل النحوية يف كتابه اللباب يف علوم الكتاب من أول الفاحتة إىل آخر النساء، الرسائ)5(

)، عبد احلي حسن، اإلمام أبو حفص عمر بن علي بن عادل 10-9ه: (1430اجلامعية، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، السعودية 
).29ه، الرسائل اجلامعية، جامعة نابلس، فلسطني: (1424، 1احلنبلي ومنهجه يف التفسري. ط
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منهجه يف التفسري: بالتتبع واملالحظة، يتبني أن ابن عادل مجع بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي احملمود. 
داً، وذكر مث بعد ذلك يذكر سبب النزول. والسمة البارزة يف تفسريه، التوسع يف النحو واللغة والبالغة حتدي

القراءات املتواترة والشاذة، والرد على أصحاب الفرق واالختالف والشبه، ودفه ما قد يتوهم من ظاهر بعض 
اآليات.

كتابه الّلباب: ورد عنوان الكتاب على صور خمتلفة وهي:
اللباب يف علوم الكتاب وهو ما ورد يف كتب الرتاجم. -1
اللباب يف علم الكتاب.-2
من علوم الكتاب.اللباب -3

والصيغة األوىل هي ما عنونت به الطبعة اليت رجعت إليها، جاء هذا التفسري حبجم ضخم يقول حاجي 
. وقال غريه أنه يقع يف عشرة جملدات. لكنه مع حتقيقه يقع يف عشرين جملدا. )1(خليفة:" إنه يقع يف ستة جملدات"
الكتاب دراسات عديده؛ لتنوع فنونه فمنها: منهج ابن ه، وجرت على 1419وكانت الطبعة األوىل للكتاب عام 

عادل يف تفسريه اللباب يف علوم الكتاب، جامعة اإلمام حممد بن سعود، للباحث مناع القرين، واختيارات ابن 
اإلمام أبو حفص عمر بن علي بن عادل النحوية يف كتابه اللباب، جامعة أم القرى، للباحث عبد اهللا احلصني، و 

نبلي ومنهجه يف التفسري، للباحث عبد احلي حسن، جامعة نابلس، فلسطني. وال يوجد دراسة يف حدود عادل احل
.حبثي تناولت منهج ابن عادل يف دفع موهم االختالف

من مالمح منهج ابن عادل يف تفسري اللباب عدة أمور: االعتداد بالقراءات القرآنية والدفاع عنها. االعتداد 
لصحيحة، مراعاة القواعد النحوية وما أمجع عليه النحويون، األوىل عنده ماال حيتاج إىل تأويل باألحاديث النبوية ا

. )2(أو إضمار، واألصل يف الكالم احلقيقة، واألخذ بظاهر القرآن واألحاديث ما مل يصرف عن ذلك صارف قوي

.عنايته بموهم االختالفالمطلب الثاني: ابن عادل و 
محه اهللا تعاىل باملشكل وموهم االختالف يف كتابه اللباب مبا جنده فيه حول هذا تربز عناية ابن عادل ر 

قال: -رضي اهللا عنه–عن سعيد بن جبري:املوضوع حيث عقد فصال ذكر فيه حديث البخاري رمحه اهللا تعاىل
ادل احلديث ساق ابن ع)3(: إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علّي..."-رضي اهللا عنه–قال رجل البن عباس

: هـ) مكتبة املثىن بغداد، تاريخ النشر1067حاجي خليفة مصطفى بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ت: )1(
).2/1543م، (1941

ل انظر: احلصني عبد اهللا بن عمري، اختيارات ابن عادل النحوية يف كتابه اللباب يف علوم الكتاب من أول الفاحتة إىل آخر النساء، الرسائ)2(
).6-5ه: (1430اجلامعية، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، السعودية 

يم بن املغرية، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه  البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراه)3(
)، كتاب التفسري باب سورة حم 4537، رقم: 4/1815هـ: (1422/ 1احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ط

ه: 1404السجدة..، والطرباين، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبد
).10594، رقم: 10/245(
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ذلك يستبني رأيه يف ل، وإمنا أورده رمحه اهللا ليبني أن القرآن ال يوجد فيه تناقض وال اختالف، ومن خال)1(بأكمله
احملكم واملتشابه، فاحملكم ما يعرف معناه وتكون حججه واضحة وال تشتبه دالئله، واملتشابه هو الذي يدرك علمه 

فيه من الباطل، وهذا ما تدل عليه الرواية اليت ساقها ابن عادل.بالنظر، وال يعرف العوام تفصيل احلق 

فكان األجر أكثر.،كان الوصول إىل احلق أصعب،أ-1
حيرر اإلنسان من التقليد.،م واملتشابهباشتمال القرآن على احملك-2
وما حيتاجه ذلك من علوم اللغة والنحو.. ،جيعل الناظر يتعلم طرق التأويالت-3
إن القرآن الكرمي يشتمل على دعوة اخلواص والعوام بالكلية، وطباع العوام تنبو يف كثري من األحيان عن -4

إدراك احلقائق، فكان ال بد من املخاطبة يف أول األمر
.)2(احملكم

رباب ألملا كان مطابقا إال ملذهب واحد، وكان منفرا بالتايل ،بالكليةلو كان القرآن حمكماً قال أبو حفص:" 
ب، على األمرين فحينئذ جيتهد يف التأمل فيه كل صاحب مذهلكن ملا كان مشتمالً ؛املذاهب األخرى عن قبوله

.. كل هذا التفصيل من ابن عادل يبني لنا عنايته الفائقة به)3(
وعند تتبع اآليات اليت يوهم ظاهرهاً مث إنه قبل ذلك بني معناه لغة واصطالحا، وأقوال العلماء فيه.
اإلشكال املؤدي إىل اإليهام، مث يردفه التعارض يف ثنايا الكتاب، جنده يقف وقفات طويلة متأنية موضحًا وجه 

بالكالم العلمي الذي حيل هذا اإلشكال ويزيل ذاك اإليهام، وإذا قارنا هذا التفسري بغريه جند أن له عناية زائدة 
على غريه يف هذا الباب، فقد وقفت على آيات مشكالت جتاوزها عامة املفسرون، لكين وجدت ابن عادل 

ا ويأتينا باحلل، غري أنه رمبا جتاوز بعض اآليات اليت تكلم فيها غريه من املفسرين، يتوقف عندها ويبني إشكاهل

والشواهد على ذلك آتية يف املباحث القادمة من هذا البحث. 

هـ) ـ اللباب يف علوم الكتاب. احملقق: الشيخ عادل 775ابن عادل. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين (ت: )1(
).5/33م. (1998-هـ 1419، 1بريوت / لبنان. ط-الكتب العلمية أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، دار 

).35-5/33اللباب:  (، تفسري ابن عادل)2(
).187و7/186اللباب،:  ( ، تفسري ابن عادل)3(
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يانالمبحث الث
وابن عادل في اللبابموهم االختالف في القراءات القرآنية

األداء الصويت للكلم القراءات القرآنية، علم جليل له أصوله ومؤلفاته الضخمة، فالقراءات القرآنية هي:
.)1(القرآين احملتمل للتعدد ومعرفة مذاهب القراء فيه

جند عناية كبرية البن عادل يف القراءات القرآنية ويف

ن الغرض، االختالف بني قراءة اآلية القرآنية. وسأتناول يف األنواع اآلتية مثاال واحدا لكل نوع فهو كاٍف يف بيا
ورغبة عن اإلطالة.

.االختالف باإلبدالالمطلب األول: 
يف كلمة واحدة يف املوضع نفسه من اآلية الكرمية.وهو إبدال حرف حبرف مقارب له يف الرسم،

].24:التكوير[ني}نِ ضَ بِ يبِ ى الغَ لَ عَ وَ ا هُ مَ { وَ قوله عز وجل:النص
.)2(بظنني)(لكسائي قرأ ابن كثري وأبو عمرو وا: األوىلقراءة ال
: (يضنني) بالضاد.)3(ثانية: قرأ الباقونالقراءة ال

وىل: األقراءة المعىن 
.)4(من ظننت املتعدي اىل مفعولني

).1/39م: (2016، 1، القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة، منتدى العلم النافع، األردن طالكناين، جمتىب بن حممود)1(
هـ)ـ النشر يف القراءات العشر، احملقق : علي حممد 833ابن اجلزري. مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف (ت: )2(

).2/398الضباع. املطبعة التجارية الكربى. (
دارين موضع بالبحرين. تابعي، موىل فارس بن : هو أبو معبد حممد أو عياد أو املطلب عبد اهللا بن كثري الداري، نسبة إىلابن كثري املكي

يما علقمة الكناين، كان إمام الناس مبكة، مل ينازعه فيها منازع  ولذلك نقل عنه أبو عمر واخلليل بن أمحد والشافعي. وكان فصيحا بليغا جس
: وهو زبان أبو عمرو بن العالء). 34(رقم:]120أبيض اللون طويال أشهل خيضب باحلناء عليه السكينة والوقار، أحد القراء السبعة. [ت:

بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهللا بن احلسني بن احلارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي، اإلمام السيد أبو عمرو التميمي املازين 
بن فريوز األسدي موالهم وهو من الكسائي). 39ه]. (رقم:154البصري أحد القراء السبعة [ت:

ء أوالد الفرس من سواد العراق كذا قال أبو بكر بن أيب داود السجستاين وكنيته أبو احلسن الكسائي اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقرا
بعة إمام اللغة املعروف. بالكوفة بعد محزة الزيات قال اجلعربي: قيل له مل مسيت الكسائي قال ألين أحرمت يف كساء، أحد القراء الس

ه]، معرفة القراء الكبار على الطبقات 748). انظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز أبو عبد اهللا [ت:45] (رقم:89[ت:
ه.1/1417واألعصار، دار الكتب العلمية، ط

ة من يرد ذكره تباعا.وهم: نافع، وابن عامر، وعاصم ومحزة، وابو جعفر، ويعقوب، وخلف. وستأيت ترمج)3(
هـ) ـ حجة القراءات:  حمقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة 403ابن زجنلة. عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة (ت: )4(
). 752(ص1402/ 2بريوت، ط–
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ه وسلم، مبا آتاه اهللا من العلم والقرآن، ولكن (بضنني) ال يبخل حممد صلى اهللا عليثانية: القراءة المعىن 
.)1(يؤدي عن اهللا عز وجل

فقال:".. وقيل: (بظنني)يف قوله: بالظه ذكر ابن عادل اختالف القراءتني، واختار معًىن غري ما ذكر للقراءة 
ة، واختاره أبو عبيدة يف معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قوهلم: " بئر ظُنون " أي: قليلة املاء، والظِّنَّة التهم

.)2(كذلكهللا  مصحف عبد 
قال:"مث 

.يأخذ عليه حلواناً 
فقال: " ."بالضاد خطوط املصاحف كلهابعد توجيه ابن عادل للقراءتني، أورد اعرتاضه على قول الطربي: " 

و 
.)3("إنه لو وقع أحدمها موقع اآلخر حبال جلاز لعسر معرفته، وقد شنَّع الزخمشريُّ على من يقول ذلك

ظاهره التعارض يف القراءات حيث ان ابن من هذا املثال نقف على جزء من منهج ابن عادل يف توجيه ما 
عادل:
يثبت ما تواتر من القراءات وال يضعفه بأي حجة.-1
ينتقي يف ما ورد من توجيه القراءات مبا يدفع التعارض ويتضح به املعىن الوضوح التام.-2
يرد على من يفضل قراءة على أخرى وكالمها متواتر، كما صنع مع اإلمام الطربي.-3

عادل رمحه اهللا يسعى جاهدا من خالل التوفيق بني القراءات إىل تأكيد ثبوت ما تواتر من وبذلك فإن ابن 
القراءات وبيان أنه ال موجب لرد هذا املتواتر بأي حجة مهما كانت؛ وذلك دون تكلف، بل خيتار من املعاين ما 

على بصريته بعلم اللغة، صح يف اللغة واشتهر، وحيصل به املقصود بدفع اإليهام. وهذا منه رمحه اهللا يدل
ويف كل اآليات اليت فيها اختالف يف القراءات من هذا النوع جند أن ابن عادل رمحه اهللا يقف عليها والقراءات. 

االختالف والتناقض.إىلويوجهها لعدم تطرق الوهم 

.اختالف وجوه اإلعرابالمطلب الثاني: 
إن توجيه القراءات باحلركة اإلعرابية يدفع توهم

ثبوت القراءة وتواترها، حجة قاضية وإن مل تعجب بعض النحاة
ا كلها يعين أن القراءة حلن، بل القراءات الثابتة مجيعالباطلة!؛ ألن غياب الوجه النحوي عن بعض النحاة ال

، دفعا لتوهم باإلعرابنيوجيهة يف اللغة، وهنا نقف على توجيه هذه القراءة، لننظر اهتمام ابن عادل يف توجيهها 
ولنأخذ هذا املثال:اخلطأ عن أحدمها، وإفصاحا عن وجهيهما الوجيه يف اللغة.

). 752أبو زرعة حجة القراءات: (ص)1(
).184/ 20اللباب:(ابن عادل، تفسري )2(
).20/185اللباب:(عادل، تفسري ابن)3(
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.]15: الربوج[}يدِ جِ املَ رشِ و العَ { ذُ قوله عز وجل:النص
خبفض الدال)2(محزة والكسائي وخلفوهم: إالَّ عاصماً )1(قرأ الكوفيون:األوىلقراءة ال
)3(ثانية: قراءة الباقنيالقراءة ال

.)4(للعرشصفةعلى أنه وىل: األقراءة المعىن 
.)5(هللا تعاىلقراءة الرفع على أنه نعت كلمة (ذو) العائد على ذات اثانية: وهي القراءة المعىن 

. ، وبالرفع نعت لذو
ولوجود من يعرتض على التوجيه السابق يف قراءة اجلر كون العرش من صفات اهللا عز وجل، وال جيوز أن 

ْطَش رَبَِّك يف قوله: {ِإنَّ بَ ]ربك [وقيل: لـ 
.)6(، قاله مكيٌّ ]12[الربوج:َلَشِديٌد}

وقرأ 
.)7("]ذو[وقيل: هو نعت لـ الباقون: بالرفع، على أنه خرب بعد خرب.

أيضا توجيه حجة من منع اخلرب ملبتدأ واحد فقال: "وبني
تبارك وتعاىل - األوصاف الشريفة، أو كل منها خرب ملبتدأ مضمر.ههذ
.)8("ملؤمننيهو املنعوت بذلك، وإن كان قد وصف عرشه بالكرمي يف آخر ا-

من ال يعلم ثبوت القراءات.

ئعاصم بن ايب النجود األسدي موالهم الكويف القار : وهوعاصموهم: )1(
اعة، روى عنه القرآن على أيب عبدالرمحن السلمي وزر بن حبيش األسدي وحدث عنهما وعن أيب وائل ومصعب بن سعد بن أيب وقاص ومج

تشرة عطاء بن أيب رباح وأبو صاحل السمان ومها من شيوخه ومن كبار التابعني وقرأ عليه خلق كثري أحد األئمة السبعة املشهورين وقراءته املن
كويف موىل محزة بن حبيب ابن عمارة بن إمساعيل اإلمام أبو عمارة ال: وهوومحزة) 35ه]. (رقم:127اليوم يف األمصار من رواية حفص[ت: 

مش آل عكرمة بن ربعي التيمي الزيات أحد القراء السبعة ولد سنة مثانني وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم وقرأ القرآن عرضا على األع
انظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز أبو عبد اهللا : سبقت ترمجته.والكسائي)  43] (رقم:156ومحران بن أعني [ت:

ه.1/1417ه]، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، دار الكتب العلمية، ط748[ت:
هو خلف بن هشام ابن ثعلب وقيل ابن :وخلفمحزة والكسائي: سبقت ترمجتهما، ).2/399ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر: ()2(

له اختيار أقرأ به وخالف فيه محزة قرأ على سليم عن محزة ومسع مالكا وأبا طالب بن غراب أبو حممد البغدادي املقرىء البزار أحد األعالم و 
عوانة وطائفة وأخذ حرف نافع عن إسحاق املسييب، وقراءة أيب بكر عن حيىي بن آدم قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين وأمحد بن إبراهيم 

ه.1/1417العلمية، ط). انظر: الذهيب، معرفة القراء الكبار، دار الكتب103] (رقم:229[ت:
وهم: نافع املدين، وابن كثري املكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم الكويف، وأبو جعفر املدين، ويعقوب احلضرمي. )3(
.)20/254ابن عادل، تفسري اللباب ()4(
).757أبو زرعة، حجة القراءات () 5(
.)20/256ابن عادل، تفسري اللباب ()6(
).256/ 20ابن عادل، تفسري اللباب ()7(
).20/256ابن عادل، تفسري اللباب ()8(
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لثالثالمبحث ا
وابن عادل في اللبابالمتشابه اللفظي

.وكتب النحو واللغة عموماُ ،وم القرآنوعل،بني كتب التفسري،تكلم العلماء كثريًا حول املتشابه اللفظي
وحديثًا توافرت الرسائل العلمية حول هذا املوضوع، لذلك جند من استقرأ املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي وصنفه 
إىل أنواع، وأنا سأذكر بعض هذه األنواع حبسب ما توافر منها يف حمددات الدراسة وهي ضمن األجزاء الثالثة 

فمن هذه األنواع حبسب ما صنفها الباحثون:رآن الكرمي.األخرية من الق
تتناسب مع سياق الكالم وما يقتضيه بالغة ،يأيت يف الكتاب العزيز حلكم وغايات:التقدمي والتأخريمثًال 

، اجلمع واإلفراد، و التعريف والتنكري، و وليس يف ذلك اختالف وال تعارض،وتغاير أساليبه،الكتاب وفصاحته
اختالف ، و ما اختلف يف صيغ الوصف، و اإلدغام وبرتكه، و (كلمة بكلمة)اإلبدال، و (حرف حبرف)اإلبدالو 

كل نوع منها يأيت لغرض بليغ.التذكري والتأنيث.، و الفعل
ولنتحدث قليال عن املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي. 

أو أكثر، لكن باختالف بسيط من يعاد ذكرها يف موطنني،
،أو زيادة يف كلمة أو إبداهلا بأخرى، حلكم وفوائد يقتضيها املعىن الذي سيقت له اآلية،تقدمي كلمة وتأخري أخرى

وملناسبة ما قبلها من الكالم.
أو فائدة، أو يبدل بغريه إال ملوجب ومناسبة ،معلوم أنه ال يتقدم اللفظ يف الكتاب العزيز ذكرا أو بتأخري

لوجود هذا ،مراميه؛ال يفقهون الستحكام جهلهم بذلك! ن و لكن الطاعن
املتشابه بإلقاء الشبهات والضالالت واالدعاء بأنه خمتلف.

لبيان ؛وبسببه
ا ومناسبتها لسياقها وانسجام معانيها، والرد على الطاعنني وامللحدين يف هذا الباب، ومن أشهرهم تناسقه

اخلطيب اإلسكايف يف كتابه الفذ درة التنزيل، وابن الزبري الغرناطي يف كتابه مالك التأويل القاطع بذي اإلحلاد 
ى ابن عادل الذي مل يفته هذا األمر أيضاُ، رغم كذلك ال ننسوالتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظي من آي التنزيل.

أن كتابة عام يف تفسري آيات الكتاب العزيز. ولنتناول بعض هذه األنواع، وننظر صنيع ابن عادل معها:
.بآخرحرفإبدال المطلب األول: 

ولنأخذ مثاال واحدا نبني فيه هذا النوع .
ا حبسب زمن النزول:

رَبـَِّها وَُكُتِبِه النص األول: {َوَمْرَميَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن الَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماتِ 
].12[التحرمي: وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتَني }

].91[األنبياء: فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها َوابـْنَـَها آيًَة لِْلَعاَلِمَني }{َوالَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها النص الثاين:
: السياق الذي جاءت به كال اآليتني: نياثا
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ا وعفتها تتحدثان إمجاال عن إحصا،يف حق مرمي عليها السالمعز وجل، هاتان اآليتان من كتاب اهللا 
كلمات اهللا وكتبه.وفضلها وتصديقها ب،وشرفها
،عن حال مرمي وابنهااإلخباركان فيه  القصد ،سياق آية األنبياءو 

].91[األنبياء:}نيَ مِ الَ لعَ لِ ةً ا آيَ هَ ابنَـ ا وَ اهَ لنَ عَ جَ وَ 
وامرأته عجوز عاقر ،خ كبريمع أنه شي،وجاء قبلها بيان قدرة اهللا تعاىل وآيته يف زكريا ملا دعا ربه أن يرزقه ولدا

!فذكر بعد ذلك قصة مرمي وهي أعجب،
،،فإن الغرض كان بيان املوضع الذي وصل فيه النفخ اىل جوفها،أما يف سورة التحرمي

واجتماعهما يف ،وتشبيه حاهلا حبال سابقتها امرأة فرعون،القانتني،
.)1(ومل يوسع الكالم بذكر ابنها ومل يقصد التعجب من حاهلا كما هو يف األنبياء".

ثالثاً 
ا).= (فـَنَـَفْخَنا ِفيهَ (فـَنَـَفْخَنا ِفيِه)

رابعاً 
= (فـَنَـَفْخَنا ِفيَها).(فـَنَـَفْخَنا ِفيِه)موطن الشاهد:

الفرج، واملراد به: إىلوالضمري يرجع "،عرب يف آية التحرمي{ فنفخنا فيه} ويف األنبياء {فنفخنا فيها}الفرق:
، وال )2("؛و أبلغ يف الثناء عليهاجيب درعها وهأو خمرج الولد، 

أو يف جيب درعها باعتبار أنه أول مكان ،(فيه) أي فرجها: التحرمي بقولهةتعارض بني اآليتني: حيث عرب يف آي
،م نفخ يف جيب درعها(فيها) ألن جربيل عليه السال: األنبياءسورة استقبل النفخ من جربيل عليه السالم، ويف 

وإحداث املطلوب بقدرة ،(فيها) على استقرار النفخة: فوصل النفخ اىل جوفها، فصح أن النفخ فيها، وتدل كلمة
وهو عيسى عليه السالم.،اهللا

يذكر األقوال يف هذه اآلية مث يوجه اإلشكال. قال ابن عادل: عند قوله تعاىل،جند أن ابن عادل رمحه اهللا
رفع درعها، فنفخ يف - صلوات اهللا عليه وسالمه -: إنَّ جربيل )3(. قيل]22[مرمي:َفَحَمَلْتُه فَانـَْتَبَذْت}{تعاىل:

جيبه، فحملْت حني لبسْت. وقيل: نفخ جربيُل من بعيٍد، فوصل الرِّيح إليها، فحملت بعيسى يف احلاِل. وقيل: 

دراسة وحتقيق وتعليق: حممد ]  درة التنزيل وغرة التأويل،420انظر: اخلطيب اإلسكايف، ايب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصفهاين [ت: )1(
). جمد 3/303م،(2001-هـ 1422، 1معهد البحوث العلمية مكة املكرمة، طمصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العايل،
). الغرناطي، أمحد بن إبراهيم بن الزبري 1/322هـ]، بصائر ذوي التمييز، د. ط (817الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى [ت: 

تعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، حتقيق: عبد الغين هـ] مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد وال708الثقفي ، أبو جعفر [ت: 
).3/705لبنان: (–حممد علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بريوت 

).22/118الرازي، مفاتح الغيب: ()2(
ويف مثل هذا املوضع عندما يكون السياإيراد قيل يف تفسري اآليات عند املفسرين ومنهم ابن عادل كثري.3(

وال يلتفت إليها إال ما أبني عن مصدره؛ بأن يكون حديثا مرفوعا او موقوفا او أثرا، فينظر فيه يف ثبوت معىن لآلية.
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كان النَّافُخ هو اهللا تعاىل؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمن إنَّ النـَّْفخة كانت يف فيها، فوصلت إىل بطنها. وقيل:  
].12:[التحرميرُّوِحَنا}

ذكر اجلواب عن اإلشكال الذي يتوهم حول نسبة النفخ فقال:" وظاهرُه؛ يفيُد أنَّ ،مث بعد أن سرد األقاويل
ومقتضى التشبيه ].59[آل عمران: نَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم}النافَخ هو اهللا تعاىل؛ وألنه تعاىل قال: {ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى عِ 

إالَّ فيما أخرجه الدَّليل، ويف حقِّ آدم النَّافُخ هو اهللا تعاىل؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {َونـََفْخُت ِفيِه ِمن ،
.  )1(ديره: فـََنفَخ فيها، فحملتُه "] فكذا هاهنا، وإذا عرفت هذا، ظهر أن يف الكالم حذفاً، تق29:رُّوِحي} [احلجر

وهو جربيل عليه السالم ألنه نفخ يف جيب درعها، ،وقال ابن اخلطيب: جعلنا النفخ يف مرمي من جهة روحنا
فوصل النفخ إىل جوفها أي: أمرنا جربيل فنفخ يف جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ املسيح يف بطنها وأضاف 

.)2(يه السالمالروح إليه تشريفاً لعيسى عل
فـَنَـَفْخَنا (والعامة أيضاً: وجه فيه االختالف بني لفضي اآليتني  فقال:"،مث قال يف موضع سورة التحرمي كالماً 

عليه - وقال املفسرون هنا: أراد بالفرج اجليب، لقوله {فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا} وجربيل أي: يف الفرِج.)فْيهِ 
يبها ومل ينفخ يف فرجها. وهي يف قراءة أيبٍّ: {فنفخنا يف جيبها من روحنا}، وكل خرق يف إمنا نفخ يف ج- السالم 

الثوب يسمى فرجاً، ومنه قوله تعاىل: {َوَما َهلَا ِمن فـُُروٍج}. وحيتمل أن يكون أحصنت فرجها ونفخ الروح يف 
معناه فنفخنا قال:"فسرة لألخرى. بل أن أحدمها م.  ويؤكد الفخر الرازي أن اآليتان ال خالف بينهما)3(جيبها

. )4(الروح يف عيسى فيها أي أحييناه يف جوفها"
وأن النفخ ،،ملا كان القصد التعجب من حالتهاوسبب االختالف يف التعبريين:" 

أخرب اهللا ،د كذلكعيسى، ملا كان القصي،غريهاإىلمل يتعداها 
ومبا أن احلامل صفة اجلملة ردَّ الضمري ،ية العظيمة وهي عيسىمما جلها حامال باآل،تعاىل هنا أن النفخ كان فيها

(فنفخنا فيها) أوىل من قوله (فنفخنا فيه) ليناسب مجلتها إذ كان النفخ يف فرجها نفخا فيها، فكان قولهإىل
إىلأما يف سورة التحرمي فإن الغرض كان بيان املوضع الذي وصل فيه النفخ التوسع يف املقصود بذكر اآليات.

التعجب من حاهلا كما 
(فنفخنا فيه) أي يف : هو يف األنبياء فناسب لذلك عدم التوسع يف دعوة الضمري فجاء اللفظ على أصله فقال

.)5(فرجها، فجيء يف كل معرض مبا يناسبه"

).13/36ابن عادل اللباب: ( )1(
).588/ 13ابن عادل اللباب: ()2(
).219/ 13انظر: ابن عادل اللباب: ()3(
).22/118حممد بن عمر املعروف بفخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب، دار إحياء الرتاث العرىب ـ د. ط، بريوت: (الرازي، )4(
)، ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر 1/322)، الفريوز أبادي، بصائر ذوي التمييز: (3/303انظر: اخلطيب اإلسكايف، درة التنزيل: ()5(

-هـ 1420،  2ـ ] تفسري القرآن العظيم: احملقق : سامي بن حممد سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع طه774-700القرشي الدمشقي [ 
).22/118)، الرازي، مفاتيح الغيب: (3/705)، الغرناطي، مالك التأويل: (3/310م: (1999
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ا نَ وحَ ا رُ يهَ لَ ا إِ لنَ رسَ أَ مع أن النافخ هو جربيل عليه السالم للتشريف، كما قال {فَ ،وإسناد النفخ إليه تعاىل
إىلقد نفخ يف جيب درعها فوصل النفخ ،وكان جربيل عليه السالم.]17:مرمي[} اً يَ وِ سَ راً شَ ا بَ هلََ لَ ثَّ مَ تَ فَـ 

.)1(جوفها

ودراية مبعاين اللغة ووجوهها، الثاين:
].7:آل عمران[زَيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتشابََه ِمنُه ابِتَغاَء الِفتَنِة وابِتَغاَء تَأِويِلِه}

:  تغيير أكثر اآلية: ثانيالمطلب ال
.

يًعا فـَيُـَنبِّئُـُهْم ِمبَا َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َوال َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ لَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء النص األول: قوله تعاىل: (يـَْوَم يـَبـْ
.]6َشِهيٌد) 

يًعا فـََيْحِلُفوَن لَ يفالنص الثاين: َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ ُه َكَما َحيِْلُفوَن َلُكْم َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم َعَلى آخر السورة: {يـَْوَم يـَبـْ
].18:[َشْيٍء َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلَكاِذبُوَن} 

.)2(األوىل عامة يف املؤمن والكافر، والثانية خاصة يف املنافقثانياً: السياق الذي جاءت به كال اآليتني: 
ثالثاً: تفصيل مواطن االختالف بني اآليت

)... = (فـَيُـَنبِّئُـُهمْ )..(فـََيْحِلُفونَ موطن الشاهد:
أنه وصف حاهلم يوم يبعثون: مرة هو ينبئهم، ومرة هم حيلفون. الفرق:

تعاىل، مل يلتفت إىل ذكر التشابه واخلالف يف هذا املوضع.ابن عادل رحمه اهللانجد أن 
والثانية: يف جوابه: أن األوىل مطلق يف املؤمن والكافر.اعة، قال: "ولنقف عند توجيهه من قول ابن مج
لنفى ما ينسب إليهم من النفاق وما يدل -صلى اهللا عليه وسلم -املنافقني خاصة، ألمن كانوا حيلفون للنيب 

َعثـُُهُم اللَُّه مجَِ عندقال الرازي .)3(عليه يعًا فـََيْحِلُفوَن َلُه َكما َحيِْلُفوَن َلُكْم اآلية الثانية:" حكاية عن املنافقني: يـَْوَم يـَبـْ
.)4("]. قال ابن عباس: إن املنافق حيلف للَّه يوم القيامة كذبا كما حيلف ألوليائه يف الدنيا كذبا18

ين حممود ابن عبد اهللا احلسيين، روح املعاين )، اآللوسي شهاب الد22/188)، والرازي، مفاتيح الغيب: ( 3/310ابن كثري، التفسري: ()1(
).3/186هـ حتقيق: على عبد البارى عطية: (1415يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار الكتب العلمية ـ بريوت سنة الطبع: 

الدنيا". انظر: الطربي أبو جعفر حممد عن قتادة، يف قوله: {فيحلفون له}. قال:" إن املنافق حلف له يوم القيامة كما حلف ألوليائه يف)2(
، 1]، تفسري الطربي جامع البيان يف تفسري القرآن، احملقق: مكتب التحقيق بدار هجر. دار هجر. ط310–224بن جرير الطربي [

)23/255 .(
م 1990هـ ــ1410، 1املنصورة طهـ ) دار الوفاءـ 733ابن مجاعة كشف املعاىن ىف املتشابه من املثاىن، بدر الدين بن مجاعة (ت: )3(

).357حتقيق: الدكتور عبد اجلواد خلف. ص: (
).29/498الرازي، مفاتيح الغيب: ()4(
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وحكيت األوىل: يف املؤمن والكافر عموما، والثانية: عن املنافقني خصوصا. فال وجه لإلشكال، ويف هذا خمتلف، 
املوضع تعقب على ابن عادل، الذي ظهرت عنايته يف موهم اخلالف، لكنه مل ينب عنه.

المطلب الثالث: تغيير عجز اآلية.
.

.]7: املنافقني[.}َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني َال يـَْفَقُهونَ {ه تعاىل: النص األول: قول
.]8: املنافقني[}.َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني َال يـَْعَلُمونَ {: وله عز وجلالنص الثاين: ق

َال يـَْعَلُموَن).(=)  (َال يـَْفَقُهونَ موطن الشاهد:
الفرق:

]ال يـَْفَقُهوَن [فإن قيل: ما احلكمُة يف أنه تعاىل ختم اآلية األول بقوله: " :نقال عن اخلطيبقال ابن عادل
وفهمهم، وبالثانية محاقتهم وجهلهم، فاجلواب: ليعلم باألوىل قلة كياستهم؟ ]َال يـَْعلُموَن [وختم الثَّانية بقوله: 

ال وال يفقهون من ِفقَه يـَْفَقُه ، كعِلَم يـَْعَلُم، أو من فُقَه يَفقُه، كَعُظَم يَعُظُم، فاألول حلصوِل الفقه بالتكلُِّف، والثاين 
. )1("بالتكلُِّف، فاألول عالجيٌّ، والثاين مزاجي

يفهمون أن ملا قالوا: (َال تـُْنِفُقوا عَ "قال ابن مجاعة:
األرزاق على اهللا تعاىل، وأن منعهم ذلك ال يضرهم ألن اهللا تعاىل يرزقهم إذا منعوهم من جهة أخرى، فلما كان 

شاءها قال (َال يـَْفَقُهوَن).الفكر يف ذلك أمرا خفيا حيتاج إىل فكر وفهم، وأن خزائن اهللا سبحانه مقدورته إذا 
) ألن ذلك يدل على سلولوأما: (َال يـَْعَلُموَن): فرد على عبد اهللا بن أيب َها اْألََذلَّ حني قال: (لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـْ

عدم علمه أن العزة هللا وللرسول، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمنه العزة وهو معطيها ملن يشاء، وليس ذلك إىل 
.)2("غريه، وذلك من األمور الظاهرة ملن عرف اهللا تعاىل، فجهََّلهم بقوهلم ذلك مع ظهور دليله
المطلب الرابع: الزيادة والحذف (إسقاط جملة في آية وإضافتها في األخرى).

.
]9} [التغابن:ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاتٍ َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويـَْعَمْل َصاِحلًا{النص األول: 

].11[الطالق: }َجنَّاتٍ َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه َويـَْعَمْل َصاِحلًا يُْدِخْلهُ {قوله تعاىل: :النص الثاين

َكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه) .أسقط (يُ موطن الشاهد:
مل يلتفت إىل ذكر التشابه واخلالف يف هذا املوضع. ويرجع توجيه ابن عادل رحمه اهللا تعالى، نجد أن 

جوابه: ملا تقدم قوله تعاىل: (َويـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنوَن)"قال ابن مجاعة:االختالف يف اآليتني إىل السياق، 

).19/115ابن عادل، اللباب: ()1(
).358ابن مجاعة، كشف املعاين: ()2(
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َعُثوا) وهو كفر وسيئة ناسب دخل فيه أ عمال الطاعات، والسيئات. وقال تعاىل: (َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
الطالق مل يتقدمها ذكر وآية. كفر عنه سيئاته يف سره أو علنه، من أقواله وأفعالهماذلك: (َوَمْن يـُْؤِمْن) أي بعد

ذكر الصاحلات وترك ا اللََّه يَا أُوِيل اْألَْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا) فناسب ذلكسيئات وال ما يفهم منه، بل قال: (فَاتـَُّقو 
السيئات يف قوله تعاىل: (َوَمْن يـَتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه) فكفى عن ذكر السيئات. وأيضا تقدم فيها تكفري

.)1("إعادته
ف ألفاظ اآليتني، ورمبا مل يرى ابن عادل أي تعارض، أو ومن مل يتأمل بالسياق! مل يظهر له سبب اختال

مومها لالختالف، بني هتني اآليتني؛ لذلك مل يورد توجيها هلما، لكن كثري من املفسرين وجهوا هاتني اآليتني دفعا 
لَتوُهم ُمتوِهم.

المطلب الخامس: إبدال كلمة بكلمة
.

].23}  [املعارج: " {ل: قوله تعاىل:النص األو 
].34[املعارج: ُحياِفظوَن}"{قوله تعاىل:النص الثاين:

ُحيَاِفُظوَن).= ()(َدائُِمونَ موطن الشاهد:
الفرق:

قد يتوهم أنه ال فرق بني املداومة واحملافظة؛ حىت يظن أنه اختالف ال فائدة منه، أو أنه بدون كمة عند من 
ال يعي تراكيب اللغة العربية وداللة ألفاظها يف السياق.

فإن قيقال ابن عادل:" 
قال ابن اخلطيب: دواُمهم عليها أال يرتكوها يف وقٍت من األوقاِت، وحمافظتهم عليها ]9ُحيَاِفُظوَن} [املؤمنون: 

املساجِد الشريفِة واالجتهاد يف تفريغ القلب عن الوسواس والرياء والسمعة، وأّال يلتفت ميينًا وال مشاًال، وأن يكون 
.)2(حاضر القلب فامهاً لألذكار، مطلعاً على حكم الصَّالة متعلق القلب بدخول أوقات الصلواِت"

نقله ابن عادل عن اخلطيب، هو ما ذكره طائفة من املفسرين، مما يدفع توهم االختالف عن والتوجيه الذي
اآليات، وأن لكل لفظ داللة خاصة يف سياقه. 

).359ابن مجاعة، كشف املعاين: ()1(
).19/375ابن عادل، اللباب: ()2(
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التغيير في جملة الشرط لمتعلق واحد وما فيه من موهم اختالف.المطلب السادس: 

].25: احلاقة[}َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِهِ {تعاىل: قولهالنص األول:
].10اق:نشق[اال}َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِهِ {قوله تعاىل: النص الثاين:

).وراء ظهره= (بشماله)(موطن الشاهد:
يأخذون كتبهم بشمائلهم، ومرة وراء مرة :حاهلم يوم يبعثونتغري الوصف يف مجلة الشرط، فوصف الفرق:

. ظهورهم
قوله: {َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َوَرآَء "قال:رأيهنمث أبان ع،ذكر ابن عادل كعادته األقوال يف هذا اخلالف

وقال الكليبُّ: ألن ميينه مغلولة إىل األسوِد. قاله ابُن عباٍس. وقيل: عامة.َظْهرِِه}. قيل: نزلت يف األسوِد بن عبدِ 
وقيل: يُؤَتى كتابه بشماله وقيل: حيوَُّل وجهه إىل قفاه، فيقرأ كتابه كذلك.عنقه، وجيعل اليسرى ممدودة وراء ظهره.

.)1("به بشمالهمن ورائه؛ ألنه إذا حاول أخذه بيمينه كاملؤمنني ُمِنَع من ذلك، وأويت كتا
أنه تعاىل ن قيل:لئف" مث أبان عن التوهم احلاصل من تغري مجلة الشرط وما حيدثه هذا التغري من إشكال: قال:

رِِه}؟.قال يف سورة احلاقة: {َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه}، فكيف قال هنا: {َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َوَرآَء َظهْ 
.)2(" ب: أنَّه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهرهفاجلوا

وقيل: خيرج مشاله من صدره إىل ظهره قيل: تغل يداه إىل عنقه، وجيعل مشاله من وراء ظهره.قال ابن مجاعة:" 
ألن الكافر تغل ميناه إىل عنقه ؛ال منافاة بني أخذه بشماله وايتائه وراء ظهرهف.)3("وراء ظهرهفهو: من مشاله

).4("حتقريا ألمره" وجتعل

وبذلك يتبني أنه ال منافاة مطلقاً، بني قوله تعاىل: بشماله وقوله: وراء ظهره؛ فهو يؤتى كتابه بيده اليسرى 
ن من جهة ظهره، ويف اآلية ما فيها من الكناية عن ذله وخزيه وصغاره واهللا املستعان. وقد أبان اجلواب عنها اب

عادل يف لبابه دفعا للتوهم كما فعل ذلك طائفة من املفسرين.

).20/200للباب: (ابن عادل، ا)1(
).20/200ابن عادل، اللباب: ()2(
).362ابن مجاعة، كشف املعاىن: ()3(
وانظر الطربي، .)449/ 11هـ. يف إيهام االضطراب: (1405اإلبيارى إبراهيم، املوسوعة القرآنية: موسسة سجل العرب، سنة الطبع : )4(

).31/170مفاتيح الغيب: (والرازي،).24/315جامع البيان: (
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المبحث الخامس
لابن عادو موهم االختالف في التراكيب اللغوية 

.القسم وما فيه من موهم االختالفالمطلب األول: 
رته، فأقسم بالزمان كما أقسم بغريه من خملوقاته ومظاهر عظمته وقد،تعاىل يف القرآن الكرمي بنفسهاهللاُ مَ قسَ أَ 

وأقسم والبلد األمني وغريها.،كالليل والفجر والضحى وغريها، وأقسم باملكان السماء واألرض ومواقع النجوم
مبظاهر نعمته سبحانه، كاملرسالت والعاديات، وإمنا جييء القسم لتأكيد اخلرب وإثباته وبيان حتققه على وجه 

ل وجاء القرآن الكرمي بلغتهم.اليقني، وهذا من سنن العرب يف االستعما
،واهللا تعاىل أقسم مبخلوقاته لتشريفها

)1(.
قد ،يات قرآنيةفهناك آاليت أقسم فيها ببعض خملوقاته.؛عالقته ببعض اآليات القرآنية:واملراد مبا تقدم هو

.وأخرى إثبات للقسم،ذلك أنه وردت آيات ظاهرها نفي القسم،توهم أن بينها اختالفاً توهم مُ يَ 
وقال يف آية أخرى {الَ ] 3ــ1}[التني:َوَهَذا اْلبَـَلِد اَألِمنيِ نيَ نِ سِ ورِ طُ وَ ونِ يتُ الزَ وَ نيِ التِ قوله عز وجل: {النص

.لقسماويف األخرى نفى هذا .وهو مكة،ففي اآلية األوىل أقسم بالبلد ألمني].  1البلد[
ال أقسم {: زائدة، كما تقدم يف: ]ال [" قال ابن عادل:

قسم به يف قوله: {َوَهَذا اْلبَـَلِد اَألِمِني}، ، وقد أ][، قاله األخفش: أي: أقسم؛ ألنه قال: }بيوم القيامة
َلى فاْعتَـَرْتِين َصبابٌَة   وَكاَد َصِميُم الَقْلِب ال فكيف  جيوز القسُم به، وقد أقسم به سبحانه؛ قال الشاعر: َتذَكَّرُت لَيـْ

َك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك} : صلة، ومنه قوله تعاىل: {قَاَل َما َمنَـعَ ]ال [أي: يتقطع، ودخل حرف .)2(ال يـََتقطَّعُ 
].75{َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد} [ص: : ] وقد قال تعاىل12[األعراف: 

وأجاز األخفش أيضاً أن تكون من غري ألٍف بعد الالم إثباتاً.]ألٍُقِسُم [: )3(وقرأ احلسن واألعمش وابن كثري
العرب: ال واهللا ال فعلت كذا، وال واهللا ما كان كذا، ال واهللا وقيل: ليست بنفي القسم، وإمنا هو كقول . مبعىن: أال

).212القسم باملخلوقات، جملة كلية الشريعة: ( نبيه حجاب: ) 1(
)، باب الراء، فصل احلاء كلمة حور. وانظر: الزخمشري جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر ت: 2/639أنشده اجلوهري يف الصحاح: () 2(

هـ: 1407ويل القرن السادس، دار الكتاب العريب، بريوت سنة: هـ، ـالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأ538
)4/536.(
: وهو احلسن بن أيب احلسن البصري أبو سعيد سيد أهل زمانه علما وعمال قرأ القرآن على حطان الرقاشي عن احلسن البصرياحلسن، أي ) 3(

] 110ويل فيما قيل وغريهم ومناقبة وأخباره يطول شرحها [ت:أيب موسى روى القراءة عنه يونس بن عبيد وأبو عمرو بن العالء وسالم الط
هو سليمان بن مهران األعمش اإلمام العلم أبو حممد األسدي الكاهلي موالهم الكويف أصله من أعمال الري رأى واألعمش:)، 21(رقم:

) 36]، (رقم:148النخعي وسعيد بن جبري [ت:أنسا رضي اهللا عنه يصلي وروى عن عبداهللا بن أيب أوىف وأيب وائل وزيد بن وهب وإبراهيم 
ه.1/1417سبقت ترمجته. انظر: الذهيب، معرفة القراء الكبار، دار الكتب العلمية، طوابن كثري



2009 1081436201

ففي ] 1:القيامة[{ال أقسم بيوم القيامة }]، وقوله: 2[الربوج: {َواْليَـْوِم اْلَمْوُعوِد} .. ومثله: قوله: كذا.ألفعلن
.)1("بيوم القيامةويف األخرى الظاهر أنه نفى القسم،اآلية األوىل أقسم باليوم املوعود وهو يوم القيامة

رضي اهللا عنه - سم آخر، قال ابن عباس قوله: {َواْليَـْوِم اْلَمْوُعوِد} وهو يوم القيامة، وهذا قَ " قال ابن عادل:
قال القفال: حيتمل أن يكون املراد: اليوم املوعود النشقاق : وعد أهل السماء وأهل األرض أن جيتمعوا فيه.-

.)2("أي: املوعود به]املوعود [:ا، وقوله تعاىلالسماء وبنائها، وبطالن بروجه
َفَال أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجوِم*َوِإنَُّه َلَقَسٌم {وله: وق] 4- 1:الطارق[َوالسََّماِء َوالطَّارِِق } {:ومن ذلك قوله تعاىل

لنجم الثاقب، ويف األخرى الظاهر أقسم بالطارق وهو ا:ففي اآلية األوىل] 76ــ75:الواقعة[} َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ 
يات بينها تعارض أو اختالف بسبب ما يبدو يف اآلأنه نفى القسم مبواقع النجوم فقد يتوهم متوهم أن هذه 

.)3(الظاهر من ذلك حيث إنه تعاىل يف بعض اآليات أقسم بأشياء ويف أخرى كان القسم مسوقا حبرف النفي
َفَال َورَبَِّك {:وقوله تعاىل. ، أي ليعلم أهل الكتاب]29:احلديد[ْهُل اْلِكَتاِب } لَِئالَّ يـَْعَلَم أَ {:وقوله تعاىل

. )4(، أي فوربك]65:النساء[} َال يـُْؤِمُنونَ 
ذلك ألن هذا األسلوب من ؛ال يعارض اآليات اليت فيها إثبات القسم،واحلق أن ما ظاهره نفي القسم

وتأكيد املعاين، ،،م وأساليب كالمهم،أساليب العرب
ولو أن هذا ،حيث إن هذا الكتاب ال خيرج جبملته عن لسان العرب،وهذا فيه ما فيه من اإلمعان يف التحدي

وصححه، عن سعيد بن جبري قال: سألت ابن )6(واحلاكم)5(هم، ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن جريرمن
{ال أقسم بيوم القيامة..} قال: يقسم ربك مبا شاء من خلقه.: عن قوله تعاىل- رضي اهللا عنه-عباس

:)7(خالصة القول يف التوجيه ال، قبل القسم

).20/243ابن عادل، اللباب: ()1(
).20/243ابن عادل، اللباب: ()2(
، 1الربهان يف علوم القرآن) احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طهـ]794)3(

)  ذكر توهم بعض الناس هلذه اآليات.  وانظر: رد 2/46م، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه: (1957-هـ 1376
)، ذكر ما أوهم حول القسم ورد عليه.70-69مفرتيات على اإلسالم: (

هـ)، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر 1393الشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين (ت: انظر: )4(
لبنان-للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

).4/89مـ: ( 1995-هـ 1415عام النشر: 
).19/108ابن جرير، جامع البيان: ()5(
)  2/509ه دار الكتب العلمية. بريوت لبنان: (1427، 1هـ] ط405احلاكم املستدرك على الصحيحني [ت احلاكم، أيب عبداهللا)6(

كتاب التفسري وقال صحيح اإلستاد ووافقه الذهيب.
رآن، دار هـ) اجلامع ألحكام الق671انظر: القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين (ت:)7(

: 1964-هـ 1384، 2م حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط1967الكاتب العريب عن مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 
).19/540ابن عادل اللباب: ()، 17/223(
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طبني ذكروا شيئاً، فقال هلم: ال، مث ابتدأ قسماً.، كأن املخا-1
يف التخاطب.. )1(-2
3-

الف يف نسق اآليات الوارد فيها القسم وهذه املعاين بيَّنها ابن عادل كغريه من علماء التفسري، دفعا لتوهم اخل
مرة مثبت ومرة منفي.

. : التكرار وما فيه من موهم االختالفالثانيالمطلب 
جند أن هذا النوع تكرر كثريا يف آيات األجزاء الثالثة األخرية، وسأتناول موضعاً واحداً فقط خمافة اإلطالة. 

].5-4:النبأ[)2(َكالَّ َسيَـْعَلُموَن}{َكالَّ َسيَـْعَلُموَن * ُمثَّ قوله عز وجل:النص
ما يراه بعد الرد األقوال يف ذلك ومرجحاً ذاكراً ،لهموجهاً ،ابن عادل يقف على التكرار يف هذه اآليةوهذا 

.)3(قال رمحه اهللا:" قوله: {َكالَّ َسيَـْعَلُموَن ُمثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُموَن}؛ التكرار للتوكيداألقوال األخرى.ىعل
لفظة وضعت للردع، واملعىن: ليس األمر كما يقوله هؤالء يف النبأ العظيم، إنه باطل، وإنه ، قال القفاُل: كال" 

كرر الردع والتهديد، فقال سبحانه {ُمثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُموَن} وهو وعيٌد ، مث إنه تعاىل)4(وقيل: معناه: حقَّاال يكون.
عنه ويضحكون منه حق ال دافع له، وأما تكرير الردع، فقيل: للتأكيد، 

قال الضحاك: األوىل وقيل: ليس بتكرير.ومعىن " ُمثَّ " اإلشعار بأن الوعيد الثاين أبلغ من الوعيد األول وأشد.
.)5(.."مللكفار، والثانية للمؤمنني أي: سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم، وسيعلم املؤمنون عاقبة تصديقه

والتكرير تأكيد للردع، والرد عليهم، و" ُمثَّ " دالة على أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول، "قال الزخمشريُّ:
. )6(وأشد كما تقول للمنصوح: أقول لك مث أقول لك:" ال تـَْفَعْل "

ي بن حممد بن عبد اهللا اليمين )، والشوكاين حممد بن عل17/223). والقرطيب، جامع البيان: (29/329انظر: الرازي، مفاتيح الغيب: ()1(
)، وابن كثري، التفسري: 5/329هـ: (1414-1دمشق، بريوت، ط-هـ) فتح القدير، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250(ت: 

، 1972هـ) أحكام القرآن: دار املعرفة، 543)، وبن العريب القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي (ت: 4/464(
)، وابن اجلوزي. مجال الدين أبو الفرج 29/171)، اآللوسي: وروح املعاين: (29/187)، والرازي، مفاتيح الغيب: (4/1934بريوت: (

- 1هـ) ـ زاد املسري يف علم التفسري. احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط597عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت: 
، واملاوردي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، النكت والعيون" تفسري املاوردي"، دار الكتب العلمية 415و8/150هـ. 1422

)، وانظر األنصاري مجال الدين أبو حممد عبداهللا بن يوسف بن 4/355بريوت / لبنان ، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم: (-
).277-1/275، حتقيق: مازن املبارك وحممد علي: (1985، 6ب األعاريب، دار الفكر، بريوت، طهشام، مغين اللبيب عن كت

والعامة: على الغيبة يف الفعلني. واحلسن ابن دينار وابن عامر خبالف عنه بتاء اخلطاب فيهما. والضحاك: قرأ األول كاحلسن، والثاين  )2(
).20/90للباب: (كالعامة. والغيبة واخلطاب واضحان. ابن عادل ا

).20/90ابن عادل، اللباب: ()3(
).31/6الرازي، مفاتيح الغيب: (انظر: )4(
.)20/90ابن عادل، اللباب: ()5(
هـ )، 538الزخمشري، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل ( ت )6(

).4/792هـ: (1407ريب ـ بريوت، دار الكتاب الع
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ُمثَّ َكالَّ َسْوَف [القبورما ينزل بكم من العذاب يف]َكالَّ َسوَف تـَْعلُمونَ [: -رضي اهللا عنه-قال ابن عباس"
.)1("يف اآلخرة إذا حل بكم العذاب، فالتِّكرار للحالني]تـَْعلُمونَ 

،قال: كنا نشك يف عذاب القرب، حىت نزلت هذه السورة-رضي اهللا عنه -ر بن حبيش عن علّي ز وروى 
سوف تعلمون إذا نزل بكم املوت، وقيل: كالفأشار إىل أن قوله: {َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن} يعين يف القبور.

وجاءتكم رسل ربكم تنزع أرواحكم، مث كال سوف تعلمون يف القيامة أنكم معذبون، وعلى هذا تضمنت أحوال 
.)2(القيامة من بعث، وحشر، وعرض، وسؤال، إىل غري ذلك من أهوال يوم القيامة]

ن التكرار إمنا جييء لغرض يقتضيه املعىن، وبذلك يتبني من أقوال املفسرين، كما عند ابن عادل وغريه؛ أ

حيدد املعىن الذي حتتمله اللغة هو سياق اآليات.
.وما فيه من موهم االختالفالمطلب الثالث: التعريف والتنكير

. وورد باأللف والالم] 7[الصف:. )3(}َوَمْن أَْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذبَ {:ه عز وجلقولالنص
.)4(]93[األنعام: ) اً { َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذب: منكرا

نكرا يف االنعام، وغريها مل يتطرق ابن عادل لبيان وجه جميء لفظ الكذب معرفا بأل، يف سورة الصف، وم
أي: ال أحد أظلم ممن افرتى على اهللا من مواضع يف القرآن الكرمي. فقط قال عند تفسري موضع سورة الصف:" 

وبيان ذلك كاآليت:.)5("الكذب
واملراد يف بقية . جوابه: أن املراد بآية الصف: كذب خاص وهو جعلهم البينات سحرا"قال ابن مجاعة: 

) (ب كان، وعطف عليه (أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِه) املواضع: أي كذ أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَيلَّ وَملَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء) (أَْو َكذََّب بِاحلَْقِّ
.)6(و شبه ذلك

قال ابن عاشور:"
.)7("ب لتعريف اجلنسجعلنا... والالم يف الكذ

هـ)، حبر العلوم، الشاملة 373)، وانظر: أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي (ت: 20/479ابن عادل، اللباب: ()1(
ويتبني هلم باملعاينة".). قال:" سيعرفون ذلك الوعيد ، على أثر الوعيد ، يعين : سيعلمون عند املوت ويف اآلخرة ،4/360: (اإللكرتونية

).20/479ابن عادل: اللباب: ()2(
، 105]، [النحل: 69، 60]، [يونس: 103]، [املائدة: 50]، [النساء: 94ووردت باأللف والالم يف هذه املوضع: [آل عمران: )3(

116.[
]، 61]، [طه:15] [الكهف:8أ:]، [سب18]، [هود:17]، [يونس: 37]، [االعراف: 21،144وورد منكرا يف: [األنعام:)4(

].24]، [الشورى:68[العنكبوت: 
).19/55ابن عادل، اللباب: ()5(
).356ابن مجاعة، كشف املعاين: ()6(
هـ)، التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور، مؤسسة 1393ابن عاشور: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي (ت: )7(

).3/157: (2000هـ/142، 1، بريوت، لبنان،طالتاريخ العريب
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والكذب: اخلرب املخالف ملا هو حاصل يف نفس األمر من غري نظر إىل كون اخلرب موافقا العتقاد مث قال:" 
املخرب أو هو على خالف ما يعتقده، ولكنه إذا اجتمع يف اخلرب املخالفة للواقع واملخالفة العتقاد املخرب كان ذلك 

.)1(.."مذموما ومسبة
جعل افرتاءهم الكذب، لشدة قال:" {اْنظُْر َكْيَف يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب} ده عند قوله تعاىل: ويبينه ما اور 

.)2("حتقق وقوعه، كأنه أمر مرئي ينظره الناس بأعينهم، وإمنا هو مما يسمع ويعقل
نعام، وغريمها على وبذلك يتبني أن هناك فرق، من جميء لفظ الكذب معرفًا يف سورة الصف، ومنكرا يف األ

خطأ نسخ أو تصرف كاتب.-وحاش كالم اهللا–
.الفوما فيه من موهم االختالمطلب الرابع: في تغيير صيغة الخطاب

]. قد يتوهم أن 1:الطالق[قوله عز وجل:النص
فابتداء خصوص اخلطاب بـ (يا أيها النيب) مث قوله جلمع املخاطبني (إذا طلقتم)، ان هذا خلل يف تركيب اجلملة؛ 

له فقه يف لغة العرب، أو طاعن يريد أن يدلس على عوام الناس؛ لكن هذا األسلوب وهذا قد يظنه من ليس 

وقوله: {ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلِّقُ ،ظاهر يف خصوص اخلطاب به صلى اهللا عليه وسلم
وهو كثري يف القرآن العظيم.،واجلمع باعتبار معناها،واجلواب أن اإلفراد باعتبار لفظ منيقتضي خالف ذلك.

وهذا اخلطاب فيه جند أن ابن عادل يذكر هذا االختالف يف اخلطاب، ويذكر األقوال يف توجيهه: قال:" 
أوجه: 

صلى اهللا عليه وسلم خوطب بلفظ اجلمع تعظيماً له.أحدمها: أنه خطاب لرسول اهللا 
الثاين: أنه خطاب له وألمته، والتقدير: يا أيها النيب وأمته إذا طلقتم فحذف املعطوف لداللة ما بعده عليه.

} [النحل ]، أي: والربد.81:كقوله: {َسرَابِيَل َتِقيُكُم احلَْرَّ
وهو من تلوين اخلطاب، خاطب أمته -الصَّالة والسالم عليه -الثالث: أنه خطاب ألمته فقط بعد ندائه 

بعد أن خاطبه.
.)3("الرابع: أنه على إضمار قول، أي: يا أيها النيب قل ألمتك إذا طلقتم النساء

).3/157انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: () 1(
).4/154ابن عاشور، التحرير والتنوير: ()2(
تم قال القرطيب: وقيل: املراد به نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيمًا له ، مث ابتدأ : {إذا طّلق).19/141ابن عادل، اللباب: ()3(

ْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم} [املائدة:  َا اخلَْ ] اآلية فذكر املؤمنني تكرميًا هلم ، مث افتتح 90النساء}، كقوله تعاىل: {يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ
ْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم} [املائدة :  َا اخلَْ ] اآلية. القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري 90فقال : {ِإمنَّ

اخلزرجي مشس الدين ، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب
).18/149هـ: (1384، 2القاهرة، ط–هـ) حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية 671(ت: 
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ما يلي:)1(تغري اخلطاب يف سياق هذه اآلية من النيب خاصة إىل عموم األمةوملخص األقوال يف
خاص بالنيب جاء بصيغة اجلمع للتعظيم.-1
إنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته-2
)2(يا أيها النيب وأمته إذا طلقتمعام للنيب وألمته فيه حذف دل عليه ما بعده تقديره:-3

.)3(جاء بعد النداء له عليه الصالة والسالمخطاب لألمة فقط-4
إضمار قول، أي: يا أيها النيب قل ألمتك إذا طلقتم النساء.فيه -5

دفعا لطعن طاعن مدلس على من ال يعلم.
.وما فيه من موهم االختالففي الحصر والقصر:الخامسالمطلب 

َنةٌ {قوله عز وجل:النص َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـْ أي]. 15} [التغابن:ِإمنَّ
قال ابن مجاعة: جوابه:  أنه حممول على األغلب يف األموال واألوالد، فقد تأيت (إمنا) وال

َا أَْنَت نَِذيٌر)املطلق كق .)4(وهو بشري أيضا، ورسول، وشفيع]12[هود:وله تعاىل: (ِإمنَّ
يسبق إىل الذهن من أن املرأة ليست ]. فقد29} [: {إِنَِّك ُكْنِت ِمَن اْخلَاِطِئنيَ يوسفيف سورة وهو كقوله

فلما أراد أن ،األنثى يف اجلمعتغليب الذكر علىوبيانه يف اللغة هو.اخلاطئاتوهو تعاىل مل يقل من ،من الرجال
.غلب الذكور كما هو الواجب يف اللغة العربية،ناثإوكان منهم ذكور و ممن خيطئ،امرأة العزيزيبني أن 

واحلصر نوعان: حقيقي، وإضايف(ادعائي)، والقصر يف هذه اآلية من القصر اإلضايف، ومل يتطرق ابن عادل 
ضع.إىل الكالم على االختالف يف هذا املو 

.وما فيه من موهم االختالفالتقديم والتأخير:سادسالمطلب ال
].22:احلشر[}َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ {قوله عز وجل:النص

ه وقدرته يف اخللق. ألنه هو اَألَدُل على سعة علم

).19/141، وابن عادل، اللباب: ()18/149ينظر: القرطيب، اجلامع: ()1(
قال القرطيب: قيل: إنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته، وغاير بني اللفظني من حاضر وغائب، وذلك لغة فصيحة، كقوله: )2(

] ، والتقدير: يا أيها النيب قل هلم22
اللفظ واملعىن مجيعاً اخلطاب له وحده، واملعىن له وللمؤمنني. وإذا أراد اهللا باخلطاب املؤمنني الطفه بقوله: {يا أيـَُّها النَِّيبُّ}، وإذا كان اخلطاب ب

).18/148له قال: {يا أيها الرسول}. القرطيب، اجلامع (
يا )3(

).4/552فالن افعلوا كيت وكيت اعتباراً لتقدمه وإظهاراً لرتؤسه " يف كالٍم حسٍن. الزخمشري، الكشاف: (
).360ابن مجاعة، كشف املعاين: ()4(
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ألن الغيب عنا أكثر من املشاهدة، وألنه تعاىل يعلمه قبل أن ؛ألن علم الغيب أمدح" قال ابن مجاعة:
.)1("يكون

.)2("أو املعدوم واملوجود أو السر والعالنية،وتعلق العلم القدمي به،لتقدمه يف الوجودقال البيضاوي:"
قال ابن عباس رضي اهللا " قال:،واكتفى بذكر املعىن،مي الغيب على الشهادةمل يذكر ابن عادل وجه تقد

وال عاينوه، ،الغيب ما مل يعلمه العبادوقيل:. وقيل: ما كان وما يكون.عامل السر والعالنية.عنهما: معناه
.)3("والشََّهادة ما علموا وشهدوا

.االختالفوما فيه من موهم المطلب السابع: في التذكير والتأنيث
، فالضمائر مذكرة، والتذكرة مؤنثة].12ــ11َشاَء ذََكَرُه} [عبس:َفَمنْ َكالَّ ِإنَُّه َتْذِكَرةٌ {قوله عز وجل:النص

ن وهذا قد يتوهم منه خلل يف تركيب اجلملة، لكن وروده كذلك من أساليب اللغة يف مراعاة اللفظ واملعىن. إ
املعىن، وأتى بلفظ التذكرة ملوافقته فواصل نثا، فرجع الضمري إىل مذكر يفالتذكرة مصدر مبعىن التذكر، وليس مؤ 

اآليات قبله.
.)4("الوعيدللقرآن أو

.وما فيه من موهم االختالفالمطلب الثامن: الزيادة في الحروف
ُر َممُْنونٍ وجل: {قوله عزالنص . وقوله: )5(]25:نشقاقاال[}ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـْ

ُر َممُْنونٍ { فـََلُهْم التني بزيادة حرف قال: (سورة يف]. 6:التني[}ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ
، أما االنشقاق وفصلت مل ترد الفاء قبل هلم.بالفاء) َأْجرٌ 

مل يذكر ابن عادل هذا االختالف يف مواضع هذه اآليات، ورمبا يُتوهم ان زيادة حرف ليست مقصودة، أو 
ليس هلا أثر يف املعىن؛ لكن يف زيادة حرٍف واحد يف القرآن فوائد بالغية جليلة، تبني دقة تركيب السياق القرآين 

، ولزوم فهم اآليات وتدبرها يف سياقها.وعظمته
وذلك ألن السياقني خمتلفان، فسياق سورة االنشقاق أكثره يف ذكر الكافرين، وقد أطال يف قال ابن مجاعة:" 

إىل قوله )فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ (يف حني مل يزد يف الكالم على املؤمنني عن قوله:.. 
.)6("]8،9:االنشقاق) [َمْسُرورًا(

).354ابن مجاعة، كشف املعاين: ()1(
).5/324: (3البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي: تفسري البيضاوي، دار الفكر، بريوت، طـ)2(
).611ابن عادل، اللباب: ()3(
).15/637ابن عادل، اللباب: ()4(
].8َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـُْر َممُْنوٍن} [آية:ويف فصلت: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا )5(
ُز اُحلْفاِظ يف ُمَتَشاِبِه األلَفاِظ، مجعه ورتبه: أبو سلمى، حمسن الرتمجان، الشاملة اإللكرتونية: ، وانظر:  )376ابن مجاعة، كشف املعاين: ()6( َكنـْ
)1/96.(
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ولذا حذف الفاء من جزاء املؤمنني يف سورة االنشقاق مناسبة لإلجياز. يف حني مل يذكر الكافرين يف سورة "
يعين اإلنسان، وهو غري صريح يف أن املقصود به الكافرون )ُمثَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلنيَ (ومل يزد على أن قال: ،التني
.)1("ريهمأو غ

وبذلك يتجلى لنا عظيم تركيب القرآن الكرمي، وَنظِمه العجيب الذي جيعله معجزًا يف كل حرف فيه يف 
موقعه، ومكانه الذي أنزل له، وما يرد من توهم سببه عدم إدراك تلك األسرار يف النظم البديع.



سادسالمبحث ال
ادلابن عو موهم االختالف في موضوعات القرآن الكريم 

يف هذا املبحث ذكرُت اآليات املتوهم منها اختالف، مث ذكرُت الوهم احلاصل، والرد من كالم العلماء، وما 
فتح اهللا تعاىل به، ووازنته مبا ذكر ابن عادل، ويف هذه اآليات اليت انتقيتها كان البن عادل رأي واضح يف ذكر 

ما يف غالب املباحث السابقة، إلرادة التنويع يف األسلوب، وألين اخلالف أو الوهم ورد قوي، ومل أبدأ بذكر قوله ك
وقفت على كالم شاف يف هذه املوضوعات من كالم لغريه من املفسرين، فقدمت ما ظننته أكثر فائدة وأسرع إفادة 

قد رغبة عن التطويل، وطلبا لالختصار، وسأبدأ بأهم موضوع من موضوعات القرآن الكرمي وهو العقيدة، على أين
استفدت هذه العناوين من رسالة علمية فسرت وفق ما سارت ملا رأيت من تناسب بني ما أردت أن أرتبه وبني ما 

أتت هي به.
المطلب األول: موهم آيات العقيدة.

واليوم اآلخر وحنو ذلك، وبعض هذه اآليات قد يتوهم ،وردت آيات تتحدث عن أمور اإلميان باهللا والرسل
.ف أو تعارضأن بينها اختال

قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَءنَا نَِذيٌر َفَكذَّبـَْنا *{ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتُـَها َأملَْ يَْأِتُكْم نَِذيرٌ قوله عز وجل: النص
هذه اآلية الكرمية تدل على أن اهللا تعاىل ]. 9-8:امللك[َوقـُْلَنا َما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضَالٍل َكِبٍري}

قال الشوكاين:.)2(ال يعذب أحد حىت يبعث إليه رسوال ينذره ويدعوه إىل اهللا
.)3(وال يف اآلخرة إال بعد اإلعذار إليهم بإرسال الرسل"

السامرائي، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، امللف إلكرتوين، إعداد: أبو عبد املعز ، عضو فاضل بن صاحل بن مهدي بن خليل البدري)1(
. ) للنسخة اإللكرتونية263(ص:م: 2003، 3يف ملتقى أهل احلديث، طبع مؤخرا يف: دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما} [النساء:ومثله قوله تعاىل{ ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِي)2( ].165َن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ
).3/214الشوكاين، فتح القدير: ()3(
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هم الذين مل تبلغهم دعوة الرسل يف النار، كقوله و ،وقد جاءت آيات أخرى يفهم من ظاهرها أن أهل الفرتة
َ َهلُْم أَنـَُّهْم { َما َكاَن لِلنَِّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكانُوا أُوِيل قـُْرَىب ِمْن بـَْعِد َما:تعاىل تـَبَـنيَّ

منهم ، ويتوهم أنتدل بعمومها على دخول كل مشرك يف النارقد فهذه اآلية .]113:التوبة[َأْصَحاُب اجلَِْحيِم}
).1(أهل الفرتة

وهذه من املسائل اليت طال حوهلا الكالم، وال موجب لذكرها أو االلتفات إليها؛ ألن العبد يلتزم ما أتاه من 
احلكيم اخلبري، ويقف عنده دون وجل أو جدل، أما أهل الفرتة فأمرهم إىل اهللا، إن شاء يوم ال

شاء غفر هلم، وإن شاء ابتالهم واختربهم؛ ليعلمهم من حاهلم وأمرهم ما أوجب هلم من جزاء، وما ورد من آيات 
)2(.

أهل النار، يقف أمامه قوله بعدم استيجاب ا

.)3(واحلكم بالظاهر
، ومما قاله:".. وجند ابن عادل رمحه اهللا يقف وقفات طويلة عند الكالم عن أهل الفرتة، يف مثل هذه اآليات

أنَّ الدَّليل الذي ذكرناه، ال يوجب أن يكون الرَُّسول حاضرًا مع القوم؛ ألنَّ تقدم الرسول ال مينع من كونه رُسوالً 
ويف الكالم إضمار تقديره: فإذا جاء رُسوهلُم إليهم، كما ال مينع تقدُّم رسولنا، من كونه مبعوثاً إلينا إىل آخر األبد.

نَـُهم، أي: ُحِكَم وُفِصلَ وبلَّغ، وكذَّب .)4("ه قوم وصدقه آخرون، ُقِضَي بـَيـْ
أنَّ الرسول إذا بعث إىل كلِّ أمَّة، فإنَّه بالتبليغ، وإقامِة اُحلجَِّة يزيح عللهم، ومل يبق إمَّا بيان" واملراد من اآلية:

َعَث َرُسوًال} هلم ُعْذر؛ فيكون ما يـَُعذَّبُوَن به يف اآلخرة عدًال ال ظُْلماً، ويُدلُّ عل ِبَني َحىتَّ نـَبـْ يه قوله: {َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
أنَّ مذهب أهل السنَّة أنه جيوز من اهللا تعاىل أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب، وإذا كان  و ...]15:[اإلسراء

]. وقوله تعاىل{ 161اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني} [البقرة:وكذلك قوله تعاىل:{ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنةُ ) 1(
َك أَْعَتْدنَا َهلُْم َعَذابًا َن َوَال الَِّذيَن َميُوُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَئِ َولَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإينِّ تـُْبُت اْآل 

].18أَلِيًما} [النساء: 
ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن} وقوله تعاىل خماطبا األنصار وعموم أهل اإلميان{ وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـَْها َكَذِلَك يُـ  بَـنيِّ

].103[آل عمران:
أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم )2(

بـَْنا َوقـُلْ  ].9-8َنا َما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضَالٍل َكِبٍري} [امللك:َخَزنـَتـَُها َأَملْ يَْأِتُكْم نَِذيٌر * قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ
وخالف يف ذلك املاتريدية واملعتزلة، فقالوا: إن العقل موصل ملعرفة اهللا، فوجود اهللا عندهم وتوحيده واجبان بالعقل وهو مذهب أهل السنة،)3(

حىت لو مل يأته رسول، ألن الكفر معلوم قبحه بالضرورة كما هو قول املعتزلة، أو ألن معرفة اهللا يستقل العقل فال عذر ملن اشرك باهللا وكفر به 
سول هو بإدراكها لوضوحها كما هو قول املاتوريدية ومحلوا قوله تعاىل{ وما كنا معذبني...} على عذاب االستئصال يف الدنيا، أو أن املراد بالر 

انظر: ليس هناك تناف بني اآليات كما هو ظاهر، العقل، وعلى قوهلم هذا 
)، وعبد اجلبار بن امحد القاضي الشهري املعتزيل، متشابه القرآن، تح: عبد الكرمي عثمان، مكتبة 1/173الرازي، مفاتيح الغيب: (

).15/39)، األلوسي، وروح املعاين: (2/441شري، الكشاف: ()، والزخم2/460: (3، القاهرة، ط1996وهبة
).10/340اللباب: (ابن عادل، )4(
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ا تتقرَّ  ر بسبب حصول كذلك ماهية الوجوب حاصلة، مع عدم العقاب، فلم يبق إالَّ أن يقال: ماهية الوجوب إمنَّ
.)1("بااخلوف من الذَّم والعق

"
وجتديد إلرشادهماألنبياء

الديانة، فلعلهم 
)2(.

وبذلك يتبني أن التوهم، الذي قد يسبق إىل الذهن، من ظاهر اآليات حول حكم أهل الفرتة مدفوع؛ ألن 
احلكم عليهم ينقصه معرفة حقيقة حاهلم، فإن

مبا أفادته اآليات، كان احلكم يف ظاهره صحيحاً غري أن إسقاطه عليهم ال ميكن اجلزم به ألن معرفة حقيقة حاهلم 

على خرب من اهللا أنه أنذرهم بالرسل ومل يستجيبوا ال أنه مل تبلغهم رسالة.

ِبَني َحَىت نَبَعَث َرُسوًال). رسالة، وهذا معىن يف قوله: (َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
ي: موهم آيات النبوة والرسالة.المطلب الثان

.]7:الضحى[ى} دَ هَ فَـ االً ضَ كَ دَ جَ وَ {وَ قوله عز وجل: النص
،  )3(هذه اآلية قد يتوهم من ظاهرها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه وقت من األوقات كان فيه ضاال

ا ضلَّ {مَ : تعاىلوهي قوله ،، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على خالف هذا التوهمكما ادعى املبطلون
.]2:النجم[)4(ى}وَ ا غَ مَ م وَ كُ بُ احِ صَ 

طر على هذا الدين احلنيف، وثبت بأنه عليه تدالن على أنه صلى اهللا عليه وسلم قد فُ ،فهاتان اآليتان
السالم كان قبل نزول الوحي عليه يتعبد يف غار حراء، ويكره ما عليه قومه من الشرك والضالل، ومل يسجد لصنم 

ما ضل {ل ذلك دليل على بقاءه على الفطرة، بعيدا عن كل ضالل أو اعتقاد فاسد، وهو صريح قولهقط، وك
لذلك فإن قوله تعاىل{ووجدك ضاال فهدى} ال ينايف مدلول ذلك ألن املراد بالضالل هنا ؛ صاحبكم وما غوى}

.)5(]282:البقرة[هو الغفلة وذهاب العلم، كقوله تعاىل{أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى} 
قال ابن عادل:" 

] أي: ال يغفل، وقال يف حق نبيه 52:والضالل هنا مبعىن الغفلة، لقوله تعاىل: {الَّ َيِضلُّ َريبِّ َوَال يَنَسى} [طه

)10/340(اللباب: ابن عادل، )1(
).15/159ابن عاشور، التحرير والتنوير: ()2(
).38: ( دار القلم الكويت1عبد اجلليل شليب، رد مفرتيات على اإلسالم، طانظر: )3(
].30{فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا} [الروم:وقوله تعاىل)4(
).20/388انظر: ابن عادل، اللباب: ()5(
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: ووجدك حمبًا للهداية، فهداك )1(وقيل]3:ن ُكنَت ِمن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلَني} [يوسفم: {َوإِ سالالصالة والعليه 
] أي: يف 95إليها؛ ويكون الضالل مبعىن احملبة ومنه قوله تعاىل:{قَالُوْا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضالَِلَك اْلَقِدِمي} [يوسف:

فيكون املعىن: ووجدك غافال .)2("والَعارَضِني وملَْ أُكْن ُمتحقَِّقااملْفرِقَاَهذا الضَّالُل أَشاَب مينِّ : حمبتك. قال الشاعر
عن معامل النعمة وإحكام الشريعة وأسرار علوم الدين اليت ال تُعلم بالفطرة والعقل وإمنا تُعلم بالوحي، فهداك اىل 

)3("ذلك مبا أوحى إليك

سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه ال يصح وبذلك يندفع توهم نسبة الضالل مبعىن الغواية، عن 
واقعاً وال شرعاً وال عقًال مبا مت بيانه من أقوال العلماء آنفا.

المطلب الثالث: موهم آيات المؤمنين.
َذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفوا قوله عز وجل: النص

َنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم } *َوَتْصَفُحوا َوتـَْغِفُروا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـْ ].15-14:التغابن[ِإمنَّ
هم! فكيف يكون زوج اإلنسان ظاهر اآلية يدل على أن من األوالد واألزواج عدو للمرئ، وأوجبت احلذر من

وولده عدو له! بل إن األوالد فتنة كما نصت اآلية على ذلك.
{ املال والبنون زينة احلياة : أن املال والبنون زينة احلياة الدنيا، قال تعاىللكن يف املقابل، وردت آيات تثبت 

آيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا {َوِمْن وأن األزواج سكن ومودة قال تعاىل: .]46:الكهف[)4(الدنيا..}
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن}  َها َوَجَعَل بـَيـْ ].21:الروم[لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

َلَقة، وقد يتوهم أن هذه اآليات طْ 

واألمور ،،واألزواجاألوالداجلواب عن ذلك: أن عداوة "
م، وقد حيملونه على السعي يف اكتساب احلرام وارتكاب اآلثام لتأمني راحتهم، ومن الناس من 

لتحصيل ما احملرماتحيمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا يف عيش رغد يف حياته وبعد مماته فريتكب 
.)5(يكون سببا لذلك فيهلك

)1(

وغريمه
قومك ، فهداك إليهم ، ويكون الضالل مبعىن الضياع، وقيل: ضاالً يف شعاب مكة، فهداك وردك إىل جدك عبد املطلب.

).20/216)، القرطيب، اجلامع: (5/445:(فتح القدير)، وانظر: الشوكاين، 20/387ابن عادل، اللباب: ()2(
)، 4/828)، ابن كثري، التفسري: (20/96)، القرطيب، اجلامع: (31/216)، الرازي، مفاتيح الغيب: (9/158ابن اجلوزي، زاد املسري: ()3(

).30/307اآللوسي، روح املعاين: (
َهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلمُ وقال تعاىل{ زُيَِّن لِلنَّاسِ )4( َسوََّمِة َواْألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذَّ

نـَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب}[آل عمران: ].14َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
، وقال حسن صحيح. 5/419دل على ذلك سبب النزول حيث أخرج الرتمذي، اجلامع، كتاب التفسري، باب ومن سورة التغاينوي)5(

). عن ابن عباس 28/124)، وقال صحيح اإلسناد. وابن جرير الطربي، جامع البيان: (2/491واحلاكم احلاكم، املستدرك، كتاب التفسري(
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فاألخبار عن األزواج واألوالد أن منهم من هو عدو للز 
ُأولَِئَك ُهُم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوَال أَْوَالدُُكْم َعْن ذِْكِر اللَِّه َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَ الصاحل كقوله تعاىل{

.]9:املنافقون[اْخلَاِسُروَن} 
وال يتحمله يف زوجه وولده، فيبخل وجينب ليوفر هلم األمن والقرار ،ل العنت يف نفسهواإلنسان قد يتحم

اهللا، فمن هذا الباب كان العدو، فكم من الناس أشغلهم حب األوالد واألزواج وكثرة األموال عن االلتزام بشرع 
بعض األوالد واألزواج واألموال فتنة لإلنسان ملا يرتتب عليهم من الوقوع يف املأمث والتقصري يف الواجبات، وحصول 

.)1(الشدائد الدنيوية وغري ذلك
يف 

كان النيب : (عن بريدة رضي اهللا عنه قال)2(وأبو داود واحلاكم،أخرج اإلمام أمحد والنسائيالصالة، أو العبادة، 
صلى اهللا عليه وسلم خيطب فأقبل احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران، فنزل النيب صلى اهللا 

مث صعد املنرب فقال:(صدق اهللا {إمنا أموالكم ،احد من ذا الشقعليه وسلم من املنرب فحمل واحدا من ذا الشق وو 
هذين الغالمني ميشيان ويعثران مل أصرب أن قطعت كالمي ونزلت إليهما).إىلوأوالدكم فتنة} إين ملا نظرت 

املال قوام اإلنسان كما وحنو ذلك من اآليات، فإنه ملا كان ا}نيَ الدُ اةِ يَ احلَ ةُ ينَ زِ ونَ نُ البَـ وَ الُ { املَ : أما قوله تعاىل
على آثار نعمة اهللا و ،البيع والشراءكان زينة الدنيا؛ فبه.]5:النساء[ا} امَ يَ م قِ كُ لَ اهللاُ لَ عَ جَ {الِيت : قال تعاىل

وكذلك األوالد فإن نه وعونه للفقراء، فكان املال من هذا الباب زينة احلياة الدنيا،كيف ملبسه ومأكله ومساملتنعم 
الناس يعتز 

املسلم يف هذه احلياة ولد صاحل يدعو له.
م..} ألنه ليس  كُ اجِ زوَ ن أَ مِ نَّ إِ قال الفراء: قال أهل املعاين: إمنا دخل من يف قوله تعاىل {قال ابن اجلوزي:"

ةٌ تنَ م فِ كُ والدُ أَ م وَ كُ الَ موَ ا أَ منََّ إِ من يف قوله تعاىل{والد أعداًء ومل يذكركل األزواج واأل
")3(.

آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدو اكم...} يف قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النيب صلى اهللا قال: نزلت هذه اآلية{يا أيها الذين
اهللا تعاىل عليه وسلم فأىب أزواجهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأوا الناس قد فهوا يف الدين مهوا أن يعاقبوهم، فأنزل

اآلية.
ابن عادل، اللباب: )، و 4/588)، ابن كثري، التفسري: (30/26)، الرازي، مفاتيح الغيب: (8/284اجلوزي، زاد املسري: (: ابنانظر)1(
) وما بعدها.19/133(
/رقم:5/354القاهرة، حديث بردة األسلمي: (–أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة )2(

بريوت، حتقيق: أمحد –لرتمذي حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب ا)، 23045
).3774/ رقم:5/658حممد شاكر وآخرون، باب: مناقب احلسن واحلسني عليهما السالم: (

).8/285ابن اجلوزي، زاد املسري: ()3(
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كل ما تقدم يوضح لنا توافق اآليات وانسجامها، وان األوالد واألزواج هلم حاالت يكونون فيها أعداء 
وأن املال قد يكون نعمة لإلنسان إذا عرف حق اهللا فيه وأظهر فيه آثار نعمة وحاالت يكونون فيها أولياء وأنصارا

اهللا، وقد يكون نقمة وفتنة إذا مل يؤثر حق اهللا فيه ومل يظهر آثار نعمة اهللا، واستغله يف معصية اهللا، وجعله مهه 
.هذه احلياة الزائلة

المطلب الخامس: موهم آيات المشركين.
اآليات يف الكتاب العز 

اآليات يتوهم البعض أن فيها اختالفاً، وتعارضاً. وسأتكلم عن واحدة منها.
]2ـ1:الكافرون[أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن} َال { ُقْل يَا أَيـَُّها اْلَكاِفُرونَ قوله عز وجل:النص

مية، على أن اهللا لقن نبيه صلى اهللا عليه وسلم، بأن يقول للمخاطبني باآلية وهم يدل منطوق اآلية الكر 
ا مَ ونَ دُ ابِ م عَ نتُ ال أَ { وَ 

.)1(وهناك آيا.، كأنه حكم عليهم بالكفر األبدي، الذي ال إميان بعده}دُ عبُ أَ 
: على أن من الكفار من ُيسلم ويعبد اهللا كما قال تعاىلآيات يف عدة مواضع من الكتاب العزيز، لكن دلت

كأيب سفيان ،أي: العرب من قريش وغريهم الذين اسلموا بعد]. " 47:العنكبوت[}هِ بِ نُ ؤمِ ن يُ مَ ؤالءِ ن هَ مِ { وَ 
.)2("وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنهم

،أن هذا اخلطاب مشافهة مع أقوام خمصوصني، وهم الذين قالوا: نعبد إهلك سنة" فاجلواب:قال ابن عادل 
خطاب املشافهِة مل يلزم وأيضاً لو محلنا اخلطاب على العموم دخله التخصيص، وإذا محلناه على ،وتعبد آهلتنا سنة

.)3("ذلك
فجاءت هذه السورة إلعالن الرباءة من دينهم الباطل بالكلية، وأنه ال جمال للمساومة على عقيدة التوحيد، 

فأكد هلم األمر وحسم أطماعهم فيه.
قال الطربي:" وهناك وجه آخر وهو أن اآلية من العام املخصوص، وعليه فهي يف خصوص األشقياء املشار 

اَب األَلَيم} إ
ولذلك فإن كثريا من الكفار بسبب سوء استعدادهم، وخبث نفوسهم وانغالق عقوهلم وما .]79-69يونس [

.  يف هذه اآلية إثبات ان الكافر يشهد بأنه كفور 6- 5ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد} العادياتمثل قوله عز وجل{ إن اإلنسان ل) 1(
104

نسان يف قوله تعاىل {إن اإلنسان لربه لكنود} هو جنس اإلنسان. وكنود: أي كفور جحود ]. اجلواب: أن املراد باإل30مهتدون} [األعراف: 
أن من كند النعمة إذا كفرها ومل يشكرها، واحلكم على اإلنسان بذلك باعتبار بعض األفراد وهم الكفار. وقيل املراد به كل الناس على معىن 

بلطفه وتوفيقه من ذلك، ويف هذا مدح للغزاة لسعيهم على خالف طبعهم. اآللوسي، طبع اإلنسان حيمله على ذلك إال إذا عصمه اهللا تعاىل
ياسر الشمايل، موهم االختالف وانظر: ).4/501)، و املاوردي، التفسري: (4/86)، وانظر: ابن كثري، التفسري: (3/229روح املعاين: (

).528والتناقض يف القرآن الكرمي (
).3/264ابن كثري، التفسري: ( )2(
).20/527ابن عادل، اللباب: ()3(
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ب الدنيا، بسبب ذلك فإن صدورهم ضيقة، حرجة ال تنشرح لدعوة احلق{ فـََلمَّا هو فيه من العتو والتكرب وح
ياء 
لى أبصارهم غشاوة. وهم األشقياء الذين ميوتون 

}دُ عبُ ا أَ مَ ونَ دُ ابِ م عَ نتُ ال أَ { وَ على الكفر والضالل، نزل يف حقهم قوله تعاىل:
ومن هؤالء: أبو هلب عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ الذي نزل يف حقه سورة تبني خمازيه وخسارته، وأنه 

نارا ذات هلب، وفعال قفد مات كافرا كما أخرب اهللا ومثله كثري من الذين قتلوا يف بدر وغريها من عتاة سيصلى 
.)1(على هذا الوجه"}دُ عبُ ا أَ مَ ونَ دُ ابِ م عَ نتُ ال أَ { وَ قريش. فهؤالء هم الذين عناهم اهللا تعاىل بقوله تعاىل: 

المطلب السادس: موهم آيات المنافقين.
{ َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوِهلِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة ل: قوله عز وجالنص

اآلية ]. جاءت هذه4:املنافقون[.)2(َحيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن}
تبني أن للمنافقني مسعًا وأبصاراً، وكالمًا فصيحًا يعجب السامع. قد يتوهم من ظاهرها تناقضا مع وصف القرآن 

18
افهم؛ حيث أوضح القرآن الكرمي يف آيات عديدة، أوصاف املنافقني، يتكلمون، وال يبصرون. وغري ذلك من أوص

وبني مكرهم ودسائسهم، وبني خطرهم، وحاهلم ومآهلم من العذاب يوم القيامة، لذلك فقال تعاىل: { ِإنَّ 
].145املَُناِفِقَني ِيف الدَّرِك اَألسَفِل ِمَن النَّاَِر َوَلن جتََِد َهلُم َنِصريًَا} [النساء: 

واملراد من السمع: السماع، أي: لذهب بأمساعهم نقف على كالم ابن عادل يف دفع هذا التوهم، قال:"ول
.)3(كما ذهب بأمساعهم وأبصارهم الباطنة"،وأبصارهم الظاهرة

مث قال:" وتفصيل اجلواب يف وجه اجلمع بني هذه اآليات: هو أن اهللا تعاىل أطلق على املنافقني هذه 
احلقيقة صم عن مساع احلق، بكم عن التكلم به، وعمي عن اإلبصار له، قال تعاىل: {ِإنـََّها الَ 
َتعَمى األَبَصاُر َوَلِكن َتعَمى الُقُلوُب الِيت ِيف الصُدوِر}، وقال عز وجل{ ِإنََّك َال ُتسِمُع املَوَتى وَال ُتسِمُع الصُّمَ 

الء الكفار واملنافقني، حاهلم يف عدم انتفاعهم مبا يسمعون من آيات وبراهني،  الُدَعاَء ِإَذا َولَّوا ُمدِبرِيَن}. فهؤ 
كحال املوتى الذين ال ينتفعون مبا يسمعون؛ ألن مقصد السمع، هو االنتفاع باملسموع، وهم قد ُعدموا ذلك، 

هم َوَال أَبَصاُرُهم َوَال أَفِئَدتـَُهم ِمن َشّيٍء ِإذ َكانُوا قال تعاىل{ َوَجَعلَنا َهلُم َمسَعًا َوأَبَصارًَا َوأَفِئَدًة َفَما أَغَىن َعنُهم َمسعُ 
28"[)4(.

).9/134)، وانظر: الشنقيطي، أضواء البيان: (13/331الطربي، جامع البيان: ()1(
ْريِ أُولَِئَك ملَْ يـُْؤِمُنوا فَ )2( ًة َعَلى اخلَْ أَْعَماَهلُْم وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا} َأْحَبَط اللَّهُ وقوله تعاىل{ فَِإَذا َذَهَب اْخلَْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ

].20]. وقوله تعاىل: {ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم} [البقرة:19[االحزاب:
).384-1/383ابن عادل، اللباب: ()3(
).384-1/383ابن عادل، اللباب: ()4(
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المطلب السابع: موهم االختالف في آيات األحكام.
باحة، أو الكراهة، أو غريها من األحكام، وتتعلق وهي اآليات اليت تتضمن حكما شرعياً، يفيد احلرمة أو اإل

يف األمور العملية، كأحكام العبادات، واملعامالت، والنكاح واألطعمة، وغريها.
جاء يف بعض هذه اآليات ما يتوهم منه أنه من االختالف، وحقيقة األمر أن مراد ذلك هو وجود ختصيص، 

من أسباب إيهام االختالف.أو تقييد، أو تغاير، يف موضوع احلكم، وحنو ذلك
ِئي ملَْ قوله عز وجل: النص ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ { َوالالَّ

قد يتوهم .]4:الطالق[لََّه َجيَْعْل لَُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا} حيَِْضَن َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوَمْن يـَتَِّق ال
] وهو يف 228من هذا تعارضًا يف احلكم مع ظاهر قوله:{َواملُطَلََّقاُت يـَتَـَرَبصَن بِأَنُفِسِهَن َثالثََة قـُُروٍء} [البقرة:

عموم املطلقات.
هذه العدة ثالثة قروء. والقرء: هو فرتة الطهر " فمعىن آية البقرة: أن على املطلقة عدة، هلا أحكام ومقدار، 

أحكام، ختتلف عن هذا احلكم؛ الذي هو وجوب االعتداد لثالثة قروء، فخصت احلامل خصت بعض النساء ب
]. وخصت 4

ِذيَن آَمنوا ِإذا َنَكحَتم املُؤِمَناِت ُمثَّ طَلَّقُتُموُهنَّ ِمن 
يًال} [ ]. وخصت 49األحزاب:قَبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ َفَما َلُكم َعَليِهنَّ ِمن ِعَدٍة َتعَتُدونـََها َفَمتـُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاَحاً مجَِ

ِئي يَِئسَن ِمَن املَِحيِض ِمن ِنَساِئُكم ِإن ارتَبُتم فَِعَدتـُُهنَّ َثالَثََة َأشُهٍر الصغرية باألشهر دون القروء كقوله تعاىل{ َوالالَ 
].4َوالالِئي َمل حيَِضَن} [الطالق: 

فمن جمموع هذه اآليات، تبني أن أية البقرة من العام، املخصوص مبخصص منفصل، حيث تبني أنه مل يرد 
. " فهذا العام خصص.. وجاء )1(به عموم املطلقات، بل ذوات احليض، منهن امل

.)2(التخصيص بنص منفصل لبيان أمهية"
وبذلك يتبني أنه لدفع التوهم احلاصل، يتوجب التأمل يف اآليات جمتمعة؛ ملعرفة العام من اخلاص فيها، 
تعارضا بني اآليات يف إفادة 

األحكام، وهو سبيل يتخذه الطاعنون للتدليس على من قل علم وتأمله.
المطلب الثامن: موهم االختالف في اآليات الكونية.

واملقصود باآليات الكونية؛ تلك اآليات اليت تتحدث عن مظاهر الكون وعجيب قدرة اهللا يف تكوينه، 
ونه اهللا يف الطبيعة وأبدع خلقه، من السماوات وما فيها من أجرام، واألرض وما والكون هو ما حييط بنا مما ك

).18/165، 3/112) وما بعدها، و القرطيب، اجلامع: (6/85الغيب: ()، والرازي، مفاتيح4/595انظر: ابن كثري، التفسري: ()1(
).4/109انظر ابن عادل اللباب: ()2(
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قني. الشهب، فسبحان رب املشارق واملغارب، {الذي أحسن كل شيء خلقه} فتبارك  اهللا أحسن اخلال
].    4قوله عز وجل: {َوَلَقد زَيـََّنا السَماَء الُدنَيا ِمبََصابِيح َوَجَعلَناَها ُرُجوماً لِلَشَياِطَني} [امللك:النص

رغم الداللة الواضحة على عظيم حجم النجوم، فقد يتوهم من هذه اآلية أن النجوم حبجم احلجارة تقذف 
م والكواكب أجرام صغرية احلجم. وهذا يتعارض مع داللة قوله يف 

]. عندما يقسم عز 76-75سورة الواقعة: { َفَال أُقِسُم ِمبََواِقِع النُجوِم َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلو َتعَلُموَن َعِظيٌم} [الواقعة: 
ت به ربنا أنظارنا إليه! وجل بشيء؛ فإن ذلك يدل على عظيم خلقه، هلذه النجوم وكرب حجمها اهلائل، يلف

لنتأمل ونبحث لنعلم ونعي، شيئا من حقيقة هذا هذه األجرام العظيمة.
" يقول علماء الفلك: إن أصغر جنم يف الكون هو أكرب من حجم األرض، وإمنا نراها صغرية للمسافات 

.)1(الشاسعة اليت تفصلنا عنها"
ية سورة امللك: فالضمري يف قوله: (وجعلناها) عائد ولدفع التعارض املتوهم يف بيان حجم النجم، نعود آل

. قد يفهم )2(
هذا دون تأمل يف تركيب اآليات، لكن من فقه يف اللغة، وتأمل يف داللة ألفاظها أدرك املراد. واجلواب عنه: أن 

يف قوله {وجعلناها} عائد على جنس املصابيح، ال على عينها؛ ألنه ال يرمى بالكواكب يف السماء واليت الضمري
)3(.

ا ِيف وذكر القرآن الكرمي طبيعة هذه الشهب، يف عدة آيات من القرآن الكرمي، منها قوله تعاىل: { َولََقد َجَعلنَ 
ِشَهاُب ُمِبني} الَسَماِء بـُُروَجا َوزَيـََّناَها لِلَناِظرِيَن َوَحِفظَناَها ِمن ُكلِّ َشيطَاٍن َرِجيٍم ِإال َمن استَـَرَق الَسمَع فَأَتبَـَعهُ 

].18[احلجر:
ِطَف اَخلطَفَة ]، وقال{ ِإال َمن خَ 9وقال عز من قائل: {َفَمن َيسَتِمع اآلَن جيَِد َلُه ِشَهابًَا َرَصَدًا} [اجلن:

].10فَأَتبَـَعُه ِشَهاٌب ثَاِقب} [الصافات:
نالحظ من خالل هذه اآليات، أن الذي يتبع الشيطان إمنا هو الشهاب، وليس النجم أو الكوكب، واآليات 

أن يكون كل شهاب مرسل لرمي الشياطني، والسبب يف رمي الشياطني ببعض هذه الشهب، إن بالضرورة
الشياطني خملوقات نارية متمرده، وهم كفار اجلن وهلم قدرات فائقة يف احلركة، والصعود كما قال تعاىل عنهم: { 

َبًا َوأَنَّا ُكنَّا نَقُعُد َمَقاِعَد لِلَسمِع َفَمن َيسَتِمع اآلَن جيَِد لَُه َوأَنَّا َلَمسَنا السَماَء فـََوَجدنَاَها ُمِلَئت َحَرَسًا َشِديَدًا َوُشهُ 
]. 9ِشَهابَاً َرَصَدًا} [اجلن:

).144: ( 1، ط1982الدباغ مصطفى وجوه اإلعجاز القرآين، الزرقاء مكتبة املنار، )1(
.)131دار القلم الكويت: ( ص1انظر: عبد اجلليل شليب، رد مفرتيات على اإلسالم، ط)2(
).4/619)، وابن كثري، تفسري: (223/ 19انظر: ابن عادل، اللباب: ()3(
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.)1(]212{ِإنـَُّهم َعن الَسمِع َلَمعُزوُلوَن} [الشعراء:
ويف فهم هذا املعىن، هو أن الشهاب جزء من جرم عظيم احلجم، يندفع توهم التناقض بني اآليات اليت تثبت 

وجوه إعجاز القرآن الكرمي؛ ألنه اخرب عن حقيقة نراها أجرام السماء الذي أثبته العلم احلديث، حىت أضحى أحد
اليوم، بوسائل العلم احلديث، ما كانت لتعلم يف زمن النبوة والبعثة، وهي أيضا دليل صدق النيب حممد صلى اهللا 

عليه وسلم، الذي أخرب العاملني بالقرآن الكرمي املنزل على قلبه من رب العاملني.
وسلم تسليما كثريا، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.وصلى اهللا على نبينا حممد



*** الخاتمة ***
ابن عادل من املفسرين الذين اعتنوا مبوهم االختالف عناية فائقة، ويعد ما أورده يف ذلك اختصارا ملا -1

لرازي، مع إيراده لتوجيهات جديدة لكن ذلك نادر يف حدود دراسيت.لجاء يف مفاتيح الغيب 
وجيهات ابن عادل بني موهم االختالف غالبا ما تكون نقلية أوال، مث جند البن عادل توجيهات عقلية ت-2

النظر وإعمال الفكر.إىلواستدالالت حتتكم 
كتاب اللباب من كتب التفسري اجلامعة ملختلف ألوان التفسري فال غرابة يف كثرة ما ورد فيه من التوفيق -3

، يف خمتلف أنواع التوفيق سواء كان من خالل النقل أم اللغة أم العقل.بني اآليات املومهة يف الظاهر
،جاء يف اللباب التوفيق بني اختالف القراءات القرآنية، وهذا االختالف ميكن تصنيفه يف ثالثة أصناف-4

رتقيق االختالف يف اللهجات بالتفخيم وال:االختالف يف وجوه القراءات، مث:االختالف يف اإلبدال، مث: أوهلا
..وباإلمالة واإلظهار واإلدغام

وقسمت ما جاء يف ذلك إىل أقسام كما يلي: اإلبدال، ،اعتىن ابن عادل باملتشابه اللفظي عناية واضحة-5
الزيادة واحلذف، التغيري يف مجلة الشرط.

هم فيها -6
يف سياق القرآن الكرمي، القسم، التكرار، التعريف والتنكري، تغيري صيغة اخلطاب، احلصر والقصر، التقدمي 

والتأخري، التذكري والتأنيث، الزيادة واحلذف، وحذف املضاف.
يتعلق مبوضوعات ومضامني القرآن الكرمي، وجند ابن عادل له عناية ،هناك جانب آخر حيصل فيه الوهم-7

هذا أيضاً، حيث دفع الوهم احلاصل يف آيات العقيدة، واآليات اليت تتعلق بالنبوة والرسالة، وآيات املؤمنني، يف
واملشركني، واملنافقني، وآيات أهل الكتاب، وآيات األحكام، واآليات الكونية.

).3/558انظر: ابن كثري، التفسري: ()1(
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علماء التفسري فيها، التوصيات: دراسة وافية ملوهم االختالف يف مجيع القرآن الكرمي، وفهرستها، ومجع اقوال
وإبراز من اهتم منهم مبوهم اختالف القرآن الكرمي، وعمل دراسة مطولة على موهم االختالف يف تفسري اللباب 

البن عادل؛ ملا ظهر من عناية فائقة له بذلك.
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هـ)ـ منجد املقرئني ومرشد 833مد بن حممد بن يوسف (ت: مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حمابن اجلزري.-

م،1999-هـ 1420، 1الطالبني، دار الكتب العلمية، ط
هـ)ـ حتبري التيسري يف 833مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف (ت: ابن اجلزري.-

-هـ 1421عمان، الطبعة: األوىل، ، األردن–ن القراءات العشر، احملقق: د. أمحد حممد مفلح القضاة، دار الفرقا
م2000
هـ)ـ اللباب يف علوم 775: تابن عادل. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين (-

بريوت / لبنان. -الكتاب. احملقق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية 
م.1998-هـ 1419، 1ط

هـ) ـ زاد املسري يف علم التفسري. 597ابن اجلوزي. مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت: -
هـ. 1422-1احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

الطبعة ، لوفاء ـ املنصورةدار ا، هـ )كشف املعاىن ىف املتشابه من املثاىن733ت:بدر الدين بن مجاعة ( ابن مجاعة 
حتقيق : الدكتور عبد اجلواد خلف، م1990هـ / 1410: األوىل
هـ) أحكام القرآن: دار 543: تابن العريب القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي (-

، بريوت.1972املعرفة، 
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صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان الناشر : مؤسسة ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت-
.1404حتقيق شعيب األرنؤوط، 1993الرسالة ، بريوت الطبعة الثانية ، 

هـ)التحرير والتنوير 1393ابن عاشور: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف: -
.2000هـ/142، 1ان،طاملعروف بتفسري مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبن

هـ ] تفسري القرآن العظيم: احملقق: سامي 774-700ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي [ -
.م1999-هـ 1420بن حممد سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 

بريوت الطبعة األوىل - شر: دار صادر ابن منضور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري لسان العرب النا-
15عدد األجزاء : 

دار ، ابن هشام مجال الدين أبو حممد عبداهللا بن يوسف بن هشام األنصاري مغين اللبيب عن كتب األعاريب-
.حتقيق: د.مازن املبارك وحممد علي محداهللا، 1985الطبعة السادسة ، ، بريوت- الفكر  
: ـ حممد النجار املعجم الوسيطحامد عبد القادر إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ-

دار النشر : دار الدعوة حتقيق : جممع اللغة العربية.
هـ) سنن أيب داود، احملقق: حممد حميي الدين عبد 275: تأبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين (-

احلميدالناشر : دار الفكر.
هـ)ـ حجة القراءات: حمقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد 403: ت(عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة ابن زجنلة.-

ه.2/1402طبريوت، –األفغاين، مؤسسة الرسالة 

حبر العلوم. الشاملة اإللكرتونية.هـ)373: تأبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي (-
بد اهللا الصحيح  اجلامع املسند الصحيح املختصر البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو ع-

/1طدار طوق النجاة ، من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه  احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر
هـ.1422
م 1983-1403هـ) شرد السنة. املكتب اإلسالمي بريوت 510البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود (املتوىف : -

زهري الشاويش.-قيق شعيب األرنؤوطحت2ط:
، البقاعي برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: دار الكتب العلمية-

.حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، هـ1415: بريوت
منهج التدرج يف التشريع -

.م1983اإلسالمي، مطابع دار الشروق (بريوت والقاهرة)، 
.بريوت، البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي: تفسري البيضاوى: دار الفكر-
احلوت، عامل الكتاب، أيب بكر أمحد بن احلسن: االعتقاد واهلداية اىل سبيل الرشاد، حتقيق: كمال يوسف ،البيهقي-

.1985الطبعة الثانية ،بريوت
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هـ: سنن الرتمذي احملقق 279الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي -
.م1998بريوت سنة: ، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف

دار الكتاب أمحد عبد الغفور عطار،:قيقاجلوهري أبو نصر إمساعيل بن محاد الفرايب الصحاح يف اللغة، حت-
، القاهرة.1956العريب،
هـ) كشف الظنون عن 1067حاجي خليفة مصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطيين أو احلاج خليفة (ت: -

م.1941أسامي الكتب والفنون، ودار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية) تاريخ النشر: 
ه دار الكتب العلمية. 1427، 1هـ] ط405اكم املستدرك على الصحيحني [ت احلاكم، أيب عبداهللا احل-

بريوت لبنان.
احلصني عبد اهللا بن عمري، اختيارات ابن عادل النحوية يف كتابه اللباب يف علوم الكتاب من أول الفاحتة إىل آخر -

ه. 1430النساء، الرسائل اجلامعية، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، السعودية 
اخلازن عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي تفسري اخلازن ( لباب التأويل يف معاين التنزيل ) دار الكتب -

هـ حتقيق : تصحيح حممد على شاهني.1415العلمية ـ بريوت سنة الطبع : 
دراسة التنزيل وغرة التأويل،]  درة 420اخلطيب اإلسكايف، ايب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصفهاين [ت: -

وحتقيق وتعليق: د/ حممد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العايل، معهد البحوث العلمية مكة املكرمة، 
م.2001-هـ 1422، 1ط
.1، ط1982الدباغ مصطفى وجوه اإلعجاز القرآين، الزرقاء مكتبة املنار، -
ابن عبدالرحيم، حجة اهللا البالغة : راجعه: الشيخ حممد شريف سكر الناشر الدهلوي أمحد املعروف بشاه ويل اهللا-

م1992-هـ 1413بريوت لبنان الطبعة : الثانية -: دار إحياء العلوم 
جمموعة حمققني بإشراف شعيب ،سري أعالم النبالءالذهيب مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الَذَهيب،-

.سالةاألرناؤوط: مؤسسة الر 
ه.1/1417، دار الكتب العلمية، طمعرفة القراء الكبار، الذهيب-
الرازي،  حممد بن عمر املعروف بفخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب: دار إحياء الرتاث العرىب ـ بريوت.-
ان حتقيق: صفو ،الراغب األصفهاين احلسني بن حممد بن املفضل املعروف أبو القاسم، املفردات يف غريب القرآن-

.هـ1412بريوت: و دار العلم الدار الشامية مكان الطبع: دمشقعدنان داودى.
هـ الربهان يف علوم القرآن) احملقق: حممد أبو الفضل 794: ت-

.دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، هـ1376إبراهيم الطبعة: األوىل، 
، ، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،الزركلي خري الدين بن حممد-

.م1990، 9بريوت لبنان، دار العلم للماليني، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، هـ538الزخمشري العالمة جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى -

هـ 1407: دار الكتاب العربيـ بريوت، وجوه التأويل القرن السادسقاويل يفوعيون األ
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، 1972أساس البالغة، دار الكتاب ، هـ538الزخمشري العالمة جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى -
.2القاهرة ط

: حتقيق : مركز هجر للبحوث هـ ) الدر املنثور يف التفسري باملاثور911السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر ت : ( -
م ].2003هـ ـ 1424الناشر : دار هجر    مصر سنة النشر : [ 

جامعة األزهر، جامعة الريموك.  املسئولية واجلزاء يف بيان ،حممد إبراهيم، أستاذ التفسري وعلوم القرآن، الشافعي-
احملمدية، مصر.، مطبعة السنة1،1982القرآن الكرمي، ط

هـ)، أضواء البيان يف إيضاح القرآن 1393مني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين (ت: الشنقيطي حممد األ-
.هـ1415لبنان: –بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

حتقيق: ه، 1404بريوت،  -: دار املعرفة الشهرستاين حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد، امللل والنحل-
سيد كيالين.حممد 

هـ) فتح القدير، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا اليمين (ت: -
ه.1414- 1دمشق، بريوت، ط-
بغداد.1980دار الرشيد، ]هـ650[تالصغاين احلسن بن حممد بن احلسن، العباب الزاخر واللباب الفاخر -
مصنف عبد الرزاق حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي: املكتب د الرزاق بن مهام الصنعاين،الصنعاين أبو بكر عب-

ه. 1403بريوت الطبعة الثانية ، ،اإلسالمي
املوصل الطبعة الثانية، ، ، الطرباين، املعجم الكبري-

ه.1404
، جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي)، تفسري الطربي310ت:رير الطربي (أبو جعفر حممد بن ج، الطربي-

بدار هجر.  ، 1طاحملقق: مكتب التحقيق 
القاهرة.1997، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، الطنطاوى حممد سيد-
م. 1987مصر ، دار احلديث،2عبد الباقي حممد فؤاد: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، ط-
، القاهرة، 1996عبد اجلبار بن امحد القاضي الشهري املعتزيل، متشابه القرآن، تح: عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة-
.3ط
.دار القلم الكويت1ط،رد مفرتيات على اإلسالم، عبد اجلليل شليب-
ه، الرسائل 1424، 1. طعبد احلي حسن، اإلمام أبو حفص عمر بن علي بن عادل احلنبلي ومنهجه يف التفسري-

اجلامعية، جامعة نابلس، فلسطني.
هـ تفسري العز بن عبد ]660[ت:عبد العزيز بن عبد السالم اإلمام عز الدين عبد السلمي الدمشقي الشافعي -

دار ابن حزم ـ ، السالم تفسري القرآن [ اختصار النكت للماوردي ]: حتقيق : الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهيب
ه.1416: 1طريوت ب
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هـ] مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد 708الغرناطي، أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي ، أبو جعفر [ت: -
والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، حتقيق: عبد الغين حممد علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بريوت 

لبنان.–
ليل البدري السامرائي، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيلن دار عمار للنشر فاضل بن صاحل بن مهدي بن خ-

م.2003- هـ1423، 3األردن، ط–والتوزيع، عمان 
هـ]. القاموس احمليط817الفريوزآبادي حممد بن يعقوب جمد الدين أبو طاهر [ت: -
التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز. بصائر ذوىهـ].817الفريوزآبادي حممد بن يعقوب جمد الدين أبو طاهر [ت: -

د.ط.      
هـ) اجلامع 671ت:القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين (-

حتقيق: أمحد ، م تفسري القرطيب1967ألحكام القرآن، دار الكاتب العريب عن مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 
.1964-هـ 1384، 2طالقاهرة ، دار الكتب املصرية، إبراهيم أطفيشالربدوين و 

حتقيق: السيد بن عبد ، املاوردي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري النكت والعيون" تفسري املاوردي"-
. لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، املقصود بن عبد الرحيم

مة املؤمتر االسالمي جبدة: تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة وقد جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظ-
أربعون جملدا.:عدداً 13:صدرت يف

دار إحياء الرتاث العريب ،اجلامع الصحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، صحيح مسلم-
.دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، و ل بريوتدار اجلي، و حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي

مكتب املطبوعات ، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة،-
ه.1406، 2، طحلب، اإلسالمية

لنشر توزيع دار الباز ل،، أسباب النزول)ه1388(ت:الواحدي أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري -
.مؤسسة احلليب، القاهرة، مكة املكرمة،والتوزيع

ياقوت احلموي، معجم البلدان، حتقيق: عبد العزيز اجلندي، د. ط، دار الكتب العلمية، لبنان.-
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مقدمة
أما لدين، د وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم االعاملني، والصالة والسالم على نبينا حممّ احلمد هللا ربِّ 

:بعد
فإن اإلسالم حّث على تعليم الناشئة العبادات واملأمورات الشرعية مبا يناسبهم ويالئمهم، ومن أعظم 
العبادات الصالة، فهي الركن الثاين يف الدين ومن أعظم شعائره، وقد أمر النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، القائمني 

ة وهم أبناء سّن السابعة، ويضربوهم على تركها وهم أبناء عشر على أمر الناشئة واألطفال بأن يأمروهم بالصال
َها، َوُهْم أَبـَْناُء «سنني، قال ،صلى اهللا عليه وسلم :  ُمُروا أَْوَالدَُكْم بِالصََّالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنَني، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

نَـُهْم ِيف اْلَمَضاِجعِ  م غري مكّلفني بأداء الصالة وغريها من العبادات، ولكن هذا من باب 1»َعْشٍر َوفـَرِّقُوا بـَيـْ

األغلب بالقول تعليمهم الوضوء؛ ألنه مقدمة هلا وشرط. وهذا التعليم ،أعين تعليم الوضوء والصالة، يكون يف
والعمل؛ ليكون أبلغ يف التعليم،  والتعليم اآلن مل يعد قاصًرا على البيت أو املسجد أو حلقات التعليم؛ بل 

ن يتعلم أو يعلم أوالده، بل أصبح التعليم إلزاميا يف املراحل خمتلفة املراحل وجامعات ومعاهد، يسلكها من أراد أ
التعليمية األوىل يف كثري من البالد إن مل يكن مجيعها.

ويف هذا املؤسسات التعليمية يف البالد اإلسالمية ويف غريها يقوم املعلمون املسلمون بتعليم املتعلمني 
من وضوء وصالة ويف بعض األحيان يقومون مبحاكاة أفعال احلج املسلمني يف املراحل التعليمية األوىل، العبادات 

أجر عظيم، إن أخلصوا النية وكانت وسيلة التعليم مشروعة.

من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،رضي اهللا عنهما. وإسناده حسن. قاله النووي يف 495أبو داود . أخرجه1
.3/10شرح املهذب 126رياض الصاحلني، ص 

تعليم المعلّم العبادات لطالبه
صوره وأحكامها

عطية مختار عطية حسر لدكتوا

--
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ويتعّلق بتعليم الناشئة وغريهم العبادات أحكام فقهية، وعلى املعّلم أن يعرفها حىت يكون على بّينة منها، 
وهذا موضوع له أمهية، ومل أجد أحًدا ،على حّد علمي القاصر، عاجل هذا املوضوع أو مجع هذه األحكام أو 

ا يف حبث واحد، فرأيت أن أقوم بذلك مستعينا باهللا وطالبا منه سبحانه التوفيق؛ حىت تكون يف متناول من معظمه

وقد جاء بناء البحث هذا على النحو التايل :
بادات.التمهيد : حكم تعليم الع

املبحث األول : األحكام الفقهية املتعلقة بتعليم الوضوء والصالة، وفيه املطالب التالية :
املطلب األول  : اجلمع بني أداء العبادة والتعليم وحكم ذلك.

املطلب الثاين : القيام بالعبادة من أجل التعليم فقط دون نية األداء وحكم ذلك.
لى مكان أعلى من طالبه ألجل تعليمهم العبادة، وحكم ذلك.املطلب الثالث : وقوف املعلم ع

املطلب الرابع : جهر املعلم بالذكر املشروع يف العبادات من أجل التعليم وحكم ذلك.
املطلب اخلامس : إمامة الصيب املمّيز وحكم ذلك.

يه املطلبان التاليان : املبجث الثاين : األحكام الفقهية املتعلقة بتعليم املعّلم مناسك احلج لطالبه، وف
املطلب األول : تعليم املناسك يف املشاعر املقدسة وحكم ذلك.

مث اخلامتة والتوصيات.
وبعد ذلك املراجع واملصادر.

ثه فهو املنهج االستقرائي االستنباطي القائم على مجع املادة العلمية أما عن املنهج الذي يتبعه الباحث يف حب
املتعلقة بالبحث، قدر الوسع والطاقة، والقيام باستقرائها واالستنباط منها مع الرتجيح ،إن أمكن، عند اختالف 

املذاهب واألقوال.
عّد وال حتصى، وإال فحسب وهذا جهد املقّل  فإن أصاب الباحث فهذا فضل من اهللا ونعِمه، ونعُمه ال ت

الباحث أنّه  قد اجتهد قدر طاقته، فاهللا يعفو ويغفر. 
واهللا أسأل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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التمهيد : حكم تعليم العبادات.
اإلسالم وشعائره وآدابه وأخالقه، و عّلمهم عندما أسلم الناس أعلمهم النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، بأركان 

إياها عن طريق القول أو العمل أو مها مًعا. واملالحظ أنّه ،صلى اهللا عليه وسلم، اعتىن بتعليم أصحابه ،رضي اهللا 
عنهم أمجعني، الوضوء والصالة واملناسك، بالقول والفعل معا؛ وذلك لتكّررها يف اليوم الواحد كما يف الوضوء 

، أو كثرة األعمال فيها وطول الوقت الذي تؤدي فيه، كما يف املناسك، فضال عّن أنّه ،صلى اهللا عليه والصالة
وسلم، حّج مرة واحدة يف آخر حياته، فأراد أن يعلم أمته املناسك، وكان ،صلى اهللا عليه وسلم، حريًصا على 

فَِإينِّ َال أَْدرِي ؛لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكمْ «ا : ذلك أشد احلرص، فقال ،صلى اهللا عليه وسلم، خماطًبا أمته ومعّلما هل
. كما كان النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يعّلم الوضوء الذي هو مقدمة للصالة 1»َلَعلِّي َال َأُحجُّ بـَْعَد َحجَِّيت َهِذهِ 

جيعل بعض أصحابه اليت تتكّرر يوميا، فهو يتكرر بتكررها يف الغالب، بل إن النيب ،صلى اهللا عليه وسّلم، كان
الكندي ،رضي اهللا عنه، أنّه ُجبَـْريٍ يتوضأ أمامه ويصّحح له إن احتاج األمر إىل تصحيح، من ذلك حديث أيب 

تـََوضَّْأ يَا «، َوقَاَل : َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَوُضوءٍ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَمَر َلُه َرُسوُل اللَِّه ،َقِدَم َعَلى َرُسوِل اللَِّه 
، ُمثَّ »َال تـَْبَدْأ ِبِفيَك، فَِإنَّ اْلَكاِفَر يـَْبَدُأ ِبِفيهِ «َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ،، فـََبَدَأ ِبِفيِه، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه »أَبَا ُجبَـْريٍ 

ُضوٍء، فـََغَسَل يََدْيِه َحىتَّ أَنـَْقاُمهَا، ُمثَّ َمتَْضَمَض َواْستَـْنثـََر، ُمثَّ َغَسَل َوْجَهُه ِبوَ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،َدَعا َرُسوُل اللَِّه 
.2َسَل رِْجَلْيهِ ا، ُمثَّ َمَسَح ِبرَْأِسِه َوغَ َثالَثًا، ُمثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمَىن ِإَىل اْلِمْرَفِق َثالَثًا، ُمثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْسَرى ِإَىل اْلِمْرَفِق َثالَثً 

كما أنَّ كثًريا من الصحابة ،رضي اهللا عليهم أمجعني، توضأ أمام أتباعه أو أمام َمن سأل عن وضوء النيب ،صلى 
بل إن بعض الصحابة الكرام .3"َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتَـَوضَّأُ اهللا عليه وسلم، ّمث قال : "

َأَال أُرِيُكْم ُوُضوَء َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه رضي اهللا عنهم أمجعني، كان يبادر إىل تعليم التابعني، فيقول : "
،ن بعض الصحابة الكرام. كما أ4؟"، مثّ يشرع يف الوضوء الذي رأى رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم، يفعلهَوَسلَّمَ 

رضوان اهللا عليهم أمجعني،
وقد صلَّى، فدعا بَطُهوٍر، ،رضي اهللا عنه،أتانا عليٌّ : َخْريٍ َعْبدُ ذلك علي بن أيب طالب ،رضي اهللا عنه، قال 

َمن ...احلديث. ويف آخره : "ُأِيتَ بإناٍء فيه ماٌء وَطْستٍ : ما َيصَنُع بالطَُّهوٍر وقد صلَّى؟ ما يُريُد إال ليُـَعلَِّمنا، ففقلنا

بلفظ 3543رقم 2/390من حديث جابر بن عبد اهللا ،رضي اهللا عنهما. وأخرجه أبو عوانة يف مستخرجه 1927. أخرجه مسلم 1
.»لَِتْأُخْذ أُمَِّيت َمْنَسَكَها، فَِإينِّ َال أَْدرِي َلَعلِّي َال أَْلَقاُكْم بـَْعَد َهَذا«
. وصّححه 47-1/46، والبيهقي يف السنن الكربى 1/36والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ،1089. أخرجه ابن حّبان يف صحيحه 2

.1/323. وينظر : خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار، لبدر الدين العيين 2820األلباين يف السلسلة الصحيحة 
، ومسلم 164و 159بن عفان ،رضي اهللا عنه، أخرجه البخاري . من هؤالء الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، عثمان 3

. ومنهم 235،18، ومسلم 192و185. ومنهم كذلك عبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري ،رضي اهللا عنه، أخرجه البخاري 226،229
. وقال 246نه، أخرجه مسلم . ومنهم أيضا أبو هريرة ،رضي اهللا ع137أيضا عبد اهللا بن العباس ،رضي اهللا عنهما، أخرجه البخاري 

ويف الباب عن عثمان، وعبد اهللا بن زيد، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، بتحقيق د.بشار عّواد معروف : "1/102الرتمذي يف السنن 
."َوالرُّبـَيِِّع، وعبد اهللا بن أُنـَْيٍس، وعائشة

.337بن العباس ،رضي اهللا عنهما، أخرجه مسلم . وعبد اهللا235،9منهم عثمان بن عفان ،رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم . 4
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. وهذا يدل على أن النيب ،صلَّى اهللا عليه وسلم،  1"فهو هذا،ى اهللا عليه وسلمصلّ ،َسرَّه أن يَعَلَم وضوَء رسوِل اهللا 
يتّوضأ أمامهم كان يعّلم أصحابه الوضوء بالفعل : إما بالنّص على هذا بلفظ التعليم أو ما يف معناه، أو أن

ليتعلموا الوضوء.
كما حّث النيب ،صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أصحابه ،رضي اهللا عليهم أمجعني، على أن يتعلموا منه الصالة 

. وقياما 2»َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِىن ُأَصلِّى«
َأَال ُأَصلِّي َلُكْم َصَالَة َرُسوِل التعليم كان من الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، من يقول للناس : "بواجب

، 4، وأنس بن مالك ،رضي اهللا عنه3"، من هؤالء عبد اهللا بن مسعود ،رضي اهللا عنهَصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم؟،اللَِّه 
.6، وأبو مالك األشعري ،رضي اهللا عنه5األنصاري ،رضي اهللا عنهوأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو 

وهذا عن التعليم بوجه عام، أّما حكم تعليم الطالبني فهو فرض كفاية، فإن مل يصلح للتعليم إال واحد تعّني 
.7عليه ذلك، فإن مل يتم القيام بالفرض إال جبماعة من املعّلمني كلهم، تعّني عليهم ذلك

ُمُروا أَْوَالدَُكْم «يان فقد جاء األمر بتعليمهم الصالة يف قول الرسول ،صلى اهللا عليه وسلم :  أما تعليم الصب
نَـُهْم ِيف الْ  َها، َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْ . واحلديث يتناول 8»َمَضاِجعِ بِالصََّالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنَني، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

، واألمر بالصالة يلزم عنه تعليُمهم الصالة،  كما أن التعليم ليس قاصرا على الصالة 9إلناث بال خالفالذكور وا

رمات، كما جيب منعهم من فعل احملرمات؛ 
، واملعّلم واملعلمة من األولياء الذين ينبغي عليهم 10ليألفوا اخلري ويرتكوا الشّر ولينشأوا على الكمال وكرمي اخلصال

. وقال الشيخ شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود : إسناده 1/68، والنسائي 49، والرتمذي 113و112و111. أخرجه أبو داود 1
صحيح أ.ه  واللفظ أليب داود وبنحوه عند النسائي.

رضي اهللا عنه.من حديث مالك بن احلويرث ،631. أخرجه البخاري 2
. وقال الرتمذي : حديث حسن.257، والرتمذي 748، وأبو داود 81و36رقم 1/388. أخرجه أمحد 3
، وقال حمققو املسند : إسناده صحيح.13037رقم 3/197. أخرجه أمحد 4
دي روايتيه. وقال . واللفظ ألمحد والنسائي يف إح2/186،187، والنسائي 863، وأبو داود 17076رقم 4/119. أخرجه أمحد 5

: إسناده حسن.28/308حمققو املسند 
. وقال حمققو املسند : إسناده ضعيف.22896رقم 5/341. أخرجه أمحد 6
، واألشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، 10/225، و روضة الطالبني وعمدة املفتني 71/27

.13/7سوعة الفقهية الكويتية . واملو 492للسيوطي، ص 
من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،رضي اهللا عنهما. وإسناده حسن. قاله النووي يف رياض الصاحلني، ص 495. أخرجه أبو داود 8

.وقد تقدم. 1263/10
، والنجم الوهاج 1/2633/11، والشرح الصغري 1/221خرشي ، وشرح خمتصر خليل لل1/173. ينظر : حاشية الطحطاوي 9

.418-1/417، والروض املربع شرح زاد املستقنع وحاشية ابن قاسم عليه 1/441، واملغين 2/36يف شرح املنهاج 
4/180لفروق للقرايف ، وا1/173، وحاشية الطحطاوي 1/352. ينظر: الدر املختار شرح تنوير األبصار وحاشية ابن عابدين عليه 10

، وحبر املذهب للروياين 265-1/263، والشرح الصغري وحاشية الصاوي عليه 32-1/29والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 
، وشرح صحيح مسلم للنووي 11-3/10، 2/311/26، والتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي للبغوي 2/252
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. قال ابن تيمية : "جيب على كّل مطاع 1مر أو من ينوب عنه أو ويل الصيب أو الصبية؛ فيتعني عليهم ذلكويل األ
.2أن يأمر من يطيعه بالصالة حىت الصغار الذين مل يبلغوا"

وأمر الصيب والصبية بالصالة واجب على الويل عند مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ومقابل 
ه) واَألوزاعي عبد 112ه) منهم، وهو قول َمكُحوٍل الشاميِّ (449عند املالكية وهو قول ابن بطال (املشهور

، ويلزم من أمرهم 3ه)319ه) واختيار ابن املنذر (238ه) وإسحاق بن راهَويه (157الرمحن بن عمرو (
يل، وقد جاء احلديث السابق ، وذلك ألن أمرهم بالصالة من التأديب الذي جيب على الو 4بالصالة تعليمهم إياها

وهذا األمر .... ليس أمرا منه صلى اهللا عليه وسلم للصيب وإمنا هو أمر للويل فأوجب على الويل أن يأمر الصيب"
. وقال أيضا : "إن على 5"سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضيوالضرب واجب على الويل 

األب تأديب ولده وتعليمه ما حيتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على األب وسائر األولياء قبل 
. 6بلوغ الصيب والصبية"

و الصحيح أو املعتمد عندهم وليس أمر وذهب املالكية إىل أن أمر الشارع  للويل أمر ندب على املشهور أ
. وذلك ألن 7إجياب، فلو ترك الويل أمر الصيب بالصالة فال إمث عليه؛ ألنه إمنا ترك مندوبا، والتارك له ال إمث عليه

. وجاء النص على األمر بالصالة 8الصيب غري مكلف بالواجبات واحملرمات، وإمنا يكلف باملندوبات واملكروهات

، وحتفة املودود بأحكام املولود البن قيم اجلوزية 320/ 5، واحمللى البن حزم 1/127، وشرح منتهى اإلرادات للبهويت 8/43-44
. 170-45/168، 13/11، 23- 10/22، واملوسوعة الفقهية296-4/295، واملدخل البن احلاج 1/243
، ورد احملتار مع الدر املختار شرح 1/54، وجممع الضمانات 5/118، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق49-33/48. ينظر : املبسوط 1

، وكفاية النبيه يف شرح 11-2/2523/10، واملذهب للروياين 667-6/566، 79-4/78التنوير األبصار 
ية احملتاج وحاشية الشرباملسي عليه 1/72، وغاية البيان شرح زبد ابن رسالن 4/193، ومغين احملتاج 2/303التنبيه البن الرفعة

، 10/21،22، واملوسوعة الفقهية 418-1/417، والروض املربع مع حاشية ابن قاسم 1/413، والفروع البن مفلح 1/390-392
23 ،13/11 ،45/168-170.

.22/50. جمموع الفتاوى 2
.2/217نذر ، واإلشراف على مذاهب العلماء البن امل348-1/347. مصنف ابن أيب شيبة 3
، وحاشية 1/352، وحاشية ابن عابدين مع الدر املختار 1/104، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق 1/144. ينظر : بدائع الصنائع 4

2/31، والتهذيب للبغوي 1/31، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين1/173الطحطاوي على مراقي الفالح 
، 413-1/411، والفروع 1/380، والشرح الكبري 441-1/440، واملغين البن قدامة 111/390-3/10املهذب

.  1/278ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى 
.1/380، والشرح الكبري 441-1/440، واملغين البن قدامة 1/144. وينظر : بدائع الصنائع 53/11
. 44-8/43. شرح صحيح مسلم 6
، وشرح خمتصر خليل للخرشي 1/414، ومواهب اجلليل شرح خمتصر خليل للحطاب 1/501. ينظر : التنبيه على مبادئ التوجيه 7
.264-1/263، والشرح الصغري وحاشية الصاوي عليه 310، 32-1/31، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 1/221
.264، 1/261ظر : الشرح الصغري وحاشية الصاوي عليه . ين8
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يوم والليلة وهي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني، فاحتاج إىل التمرين والتعود عليها، قال النفراوي لتكررها يف ال
،؛وإمنا أمر بالصالةه) : "1126(

.1"لكثرة شروطها وتكررها يف اليوم والليلة؛بعد بلوغهألنه لو مل يألفها قبل بلوغه لرمبا كرهتها نفسه؛ليعتادها
والراجح ،واهللا أعلم، أنَّه جيب على الويل أن يأمر الصيب بالصالة وهو ابن سبع سنني، ويعلمه كيفيتها قدر 
ما يستطيع الصيب، ألن هذا من تأديب الصيب وهذا التأديب واجب عليه، وإن كان الصيب غري مكلَّف فإن وليه 

.2ف، كما أن الصيب مستعدٌّ للتكليفمكلَّ 
. وهذا ال تأباه املذاهب 3وعند الشافعية أن الويل يأمر الصيب حبضور املساجد ومجاعات الصالة ليعتادها

ه) من الشافعية بأن الويل يُؤمر بأن يعّلم الصيب ما جيزئه يف صالته من القراءة. 710األخرى،  وزاد ابن الرفعة (
وجهان، ال؟و علم ولده الصغري الفاحتة أأن يُ هل جيب على األبّ ه) قوله : 462(ونقل عن القاضي حسني 

.4ظاهر النصِّ الوجوب

ة الصيب املميز ما يشرتط لصحة . وعند احلنابلة أنه يشرتط لصحة صال5عليها، وذلك عند فقهاء املذاهب األربعة
. وعند الشافعية أنه 7. واملذاهب األخرى ال تأىب ذلك6البالغ إال يف سرت العورة؛ الختالفها حبسب البلوغ وعدمه
.8إذا مل يفعلهاوحنوه من السننيهعلهلكن ال يضربعلى الويل أن يأمر الصيب املميز والصبية املميزة بالسواك، 

ملمّيز بالصيام كما يؤمر بالصالة ؟وهل يؤمر الصيب ا
وحممد بن 3ه)93وعروة بن الزبري (2واحلنابلة1و الشافعية10واملالكية يف رواية شاذة عندهم9ذهب احلنفية

ه) وقتادة بن دعامة السدوسي 114ه) وعطاء بن أيب رَباٍح (110ه) واحلسن البصري (110سريين (

.1/501. وينظر : التنبيه على مبادئ التوجيه 310، 1/32. الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 1
، 243. ينظر : حتفة املودود بأحكام املولود ص 2
. 1/230، ومغين احملتاج 2/303بيه يف شرح التنبيه ، وكفاية الن2/2524/188. حبر املذهب 3
.1022-2/1021ه) يف تعليقته على خمتصر املزين 462. وينظر كالم القاضي حسني (2/303. كفاية النبيه يف شرح التنبيه 4
، وحبر املذهب 1/32ين ، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريوا1/352. ينظر : الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه 5
، 1/380، والشرح الكبري 1/440، واملغين البن قدامة 1/72، وغاية البيان شرح زبد ابن رسالن 2/2523/11

.418-1/417،  والروض املربع وحاشية ابن قاسم عليه 1/127وشرح منتهى اإلرادات 
. 1/56، وحاشية اللبدي على نيل املآرب 1/225، وكشاف القناع 1/253، واملبدع شرح املقنع 1/441. ينظر : املغين 6
1/310، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 1/352. ينظر : رد احملتار على الدر املختار : حاشية ابن عابدين 7

.1/392ه) عليه 1087احملتاج وحاشية الشرباملسي (
1/121، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب 3/11املهذب 8
.  1/392ه)  عليه 1096(
، وحاشية الشليب 2/34، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق 2/409، 1/352. الدر املختار شرح تنوير األبصار وحاشية ابن عابدين عليه9

.1/173، وحاشية الطحطاوي على مراقى الفالح 1/3391/253ائق على تبيني احلق
.2/987، وشرح زروق على منت الرسالة 2/512، وروضة املستبني يف شرح كتاب التلقني 1/502. التنبيه على مبادئ التوجيه 10
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، وابن املنذر 5ه) من املالكية212امللك ابن املاَجُشون (من السلف، وعبد 4ه)124ه) والزهري (118(
، إىل أنه يؤمر بالصيام قياًسا على الصالة؛ فيجب أمر الصيب به إن أطاقه، وهذه اإلطاقة تعرف 6ه)319(

بالقرائن فإن مل يطق مل يؤمر به.
وإن صام الصُيب املميز وذهب املالكية يف املشهور عندهم إىل أنه ال يُؤمر بالصيام بل ال جيوز أمره به،

؛ وذلك ملشقة الصيام على الصيب، والويل ال جيوز له إلزام الصيب مبا عليه يف فعله مشقة؛ ولذا 7فمكروٌه مع الصحة

يعتادها؛ ألنه إن مل يألفها قبل بلوغه لرمبا كرهتها نفسه بعد بلوغه لكثرة شروطها وأحكامها 
.8وتكررها يف اليوم والليلة، أّما الصيام فإنه قليل األحكام كما أنه ليس مبتكرر وإمنا يأيت مرّة يف العام، فال يُؤمر به

مام مالك إىل استحباب أمر الصيب ه) من أصحاب اإل204وذهَب أشَهُب بن عبد العزيز الَقيسي (
.9بالصيام إذا أطاقه

والراجح أن الصيب يؤمر بالصيام إن أطاقه حىت يتعوده مع اتباع التدرج معه يف ذلك فقد يُقبل منه صيام 
بعض يوم وهكذا حىت يعتاد أن يصوم اليوم كامال؛ وذلك ألنه خيشى إن مل يُؤمر وهو صيب، أال يقدر على الصيام 

غ، وخاصة أن صوم رمضان يأيت يف العام مرة واحدة ويكون شهرا كامال؛ فيحتاج إىل التمرين عليه قبل وهو بال
البلوغ. 

2/169، ومغين احملتاج 3/429، وحتفة احملتاج 3/185هناج ، والنجم الوهاج يف شرح امل16/253
.1/391وحاشية الشرباملسي عليه 

، وكشاف 3/281، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 4/429، والفروع مع تصحيح الفروع1/343، والكايف 3/161. املغين 2
. 2/308القناع عن منت اإلقناع 

.1/455، وشرح زروق على منت الرسالة 1/305، ومصنف ابن أيب شيبة 4/153اق . مصنف عبد الرز 3
،  4/107، وشرح صحيح البخاري البن بطال 3/137، واإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر 4/153. مصنف عبد الرزاق 4

. 13/413مع الصحيح البن امللقن ، والتوضيح لشرح اجلا2/414، واملبدع 3/14، والشرح الكبري 3/161واملغين البن قدامة 
.1/282، وشرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة 1/267، والنوادر والزيادات 3/137. اإلشراف على مذاهب العلماء 5
. 3/137. اإلشراف على مذاهب العلماء 6
،  وشرح ابن ناجي 2/512رح كتاب التلقني ، وروضة املستبني يف ش1/502، والتنبيه على مبادئ التوجيه 1/267. النوادر والزيادات 7

، وحاشية 310، 32-1/31، والفواكه الدواين 2/987، 455، 1/28، وشرح زروق على منت الرسالة1/282التنوخي على منت الرسالة 
.1/682الصاوي على الشرح الصغري 

،ومناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف 3/197، واملفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم 1/502. التنبيه على مبادئ التوجيه 8
، وشرح ابن ناجي على منت الرسالة 2/512، وروضة املستبني 381-1/379ه) 633

.  1/310، 33- 1/32، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 1/28، وشرح زروق على منت الرسالة 1/282
. وقال ابن بطال 1/282، وشرح زروق على منت الرسالة 1/282، وشرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة 2/533. الذخرية للقرايف 9

درب وا أن يُ أمجع العلماء أنه ال تلزم العبادات والفرائض إال عند البلوغ، إال أن كثريًا من العلماء استحبُّ : 4/107يف شرح صحيح البخاري 
.وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهم، رجاء بركتها هلم؛ على الصيام والعباداتالصبيان
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هي العلة من أمره بالصوم، وهي أن ينشأ معتاًدا ذلك حىت يعتاد الصيب الصوم، كما أن العلة من أمره بالصالة
للعبادة، فال يتكّرهها عندما يبلغ، وهذا موجود يف الصيام فإن العادة مالحظة بأن من مل يعتد الصوم قبل البلوغ 
شّق عليه الصيام عند بلوغه. وقد كان من هدي الصحابيات ،رضي اهللا عنهن مجيعات، أيام النيب ،صلى اهللا عليه 

َعْن الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفرَاَء م أن يأمرن أوالدهن بالصوم ويعملن على إمتامهم الصوم ملن أطاق منهم، فوسلّ 
َمْن َكاَن «:ةِ َغَداَة َعاُشورَاَء ِإَىل قـَُرى اْألَْنَصاِر الَِّيت َحْوَل اْلَمِدينَ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،أَْرَسَل َرُسوُل اللَِّه :قَاَلتْ 

َيانـََنا .»َأْصَبَح َصائًِما فـَْلُيِتمَّ َصْوَمُه َوَمْن َكاَن َأْصَبَح ُمْفِطرًا فـَْلُيِتمَّ بَِقيََّة يـَْوِمهِ  َفُكنَّا بـَْعَد َذِلَك َنُصوُمُه َوُنَصوُِّم ِصبـْ
ُهْم ِإْن َشاَء اللَّهُ  ُل َهلُْم اللُّْعَبَة ِمْن اْلِعْهِن فَِإَذا َبَكى َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم َونَْذَهُب ِإَىل اْلَمْسِجِد فـََنْجعَ ،الصَِّغاَر ِمنـْ
ْفطَارِ  َناَها ِإيَّاُه ِعْنَد اْإلِ َوَنْصَنُع َهلُْم اللُّْعَبَة ِمْن اْلِعْهِن فـََنْذَهُب بِِه َمَعَنا فَِإَذا َسأَُلونَا ويف رواية عند مسلم : .1أَْعطَيـْ

نَ  ه) عن فعل 893. قال أمحد بن إمساعيل الكوراين (2اُهْم اللُّْعَبَة تـُْلِهيِهْم َحىتَّ يُِتمُّوا َصْوَمُهمْ الطََّعاَم أَْعطَيـْ
3.

كام الصوم حىت يقع وإذا ترجح أنه جيب على الويل أمر الصيب املطيق بالصوم، فإنه يلزم عنه أن يعّلمه أح
صومه صحيًحا.

وهل لوليه أن يأمره باحلج؟
مل أجد من تعرَّض لذلك، حبسب حبثي يف املصادر واملراجع، إال املالكية، ولكن وقع خالف يف احلكم، فقد 

ْنَدُب َحجُّ أَنَُّه يُـ ،4»نـََعْم َوَلك َأْجرٌ : «: أَِهلََذا َحجٌّ؟ قَالَ من حديثيـُْفَهمُ ه) : "1066قال اُألجُهوري (
لعل الفرق ما ه) مبيّـًنا الفرق : "1126. قال النفراوي (5"النـَّْفُس لِْلَفْرقِ َوتـَْلَتِفت". مث قال اُألجُهوري : "الصَِّغريِ 

(أي الصيام)إمنا هي لغري الصيب، وأما هو،وإن عظمت مشقته،من مشقة الصيام دون احلج؛ ألن احلج مرَّ 
واألحسن أن يقال: ال يلزم من قوله  . مث تعّقب النفراويُّ قوَل اُألجُهوري، فقال : "6"فيحمله الويل فيما ال يطيق

وا على أنه ه يُ أنَّ "،اه أجرً ا وملن أحجَّ "إ: صلى اهللا عليه وسلم،

. وهذا لفظ مسلم.  136، 1136ومسلم 1960. أخرجه البخاري 1
.137، 1136. أخرجه مسلم 2
عزو عناية، دار إحياء ه)، حتقيق : أمحد893. الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري : الكوراين : أمحد بن إمساعيل بن عثمان (3

، واملفهم ملا أشكل من كتاب 4/91. وينظر : إكمال املعلم بفوائد مسلم 4/303م، 2008ه=1429، 1الثراث العريب،  بريوت، ط
.4/11، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 202- 4/200، وفتح الباري البن حجر 3/197تلخيص مسلم 

:قَالَ ؟ يَا َرُسوَل اللَِّه أَِهلََذا َحجٌّ :: قَالَ ضي اهللا عنهما، من حديث ابن عباس ،ر 1336. أخرج مسلم 4
.»نـََعْم َوَلِك َأْجرٌ «
، وعنه تلميذه العدوي 1/310ه) يف الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين 1126. نقل قول األجهوري، النفراويُّ (5
.1/450ه) يف حاشيته على كفاية الطالب الرباين 1189(

ه) يف حاشيته على كفاية 1189، ونقله تلميُذه العدويُّ (1/310الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين . 6
.1/450الطالب الرباين 
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يأمره باإلحرام إن  ،ويل أخذ الصغري معه إىل احلجوا على أنه إذا اتفق أن اليندب للويل إحجاج الصغري، وإمنا نصُّ 
حلرمة احلرم، وعدم جواز دخول مكة بال إحرام ؛زا أو ينوي إدخاله يف حرمات احلج إن كان ال متييز عندهكان مميِّ 

. وقال يف موضع1"يف حملهعليها كما هو مبّني دٌ ن هو مرتدّ تثين ممّ صلى اهللا عليه وسلم، ومن اسُ ،لغري املصطفى 
آخر : "وأما احلج فال جيوز للويل أمر الولد بالسفر ألجله، ولكن إن وقع ونزل واستصحبه إىل حمّل اإلحرام طُلب 
منه أمرُه باإلحرام إن كان ممّيزا أو نوى إدخاله فيه إن كان غري ممّيز حلرمة احلرم. هذا ما يؤخذ من كالم أهل 

.3نفًال عند مجاهري أهل العلم. فإذا حّج الصغري فحّجه صحيح ويكون له 2املذهب"

وأما إن كان يف ذلك مشقة كأوقات الزحام يف احلج أو العمرة يف رمضان، فاألوىل عدم اإلحرام؛ خري؛ للحديث، 
الذي هو مطالب به على الوجه األكمل، وقد يرتتب على ذلك مشقة شديدة ألنه رمبا يشغل وليه عن أداء نسكه

.4على الصيب وأهل الصيب
وبعد بيان حكم تعليم املعّلم طالبه العبادات، أعرض لبعض صور هذا التعليم مع بيان حكمها.



المبحث األول
األحكام الفقهية المتعلقة بتعليم الوضوء والصالة

تالية :وفيه املطالب ال
الجمع بين أداء العبادة والتعليم وحكم ذلك :: المطلب األول 

قد حيتاج املعلم أن يعّلم طالبه الوضوء أو الصالة فيتوضأ أمامهم أو يصّلي وهو يقصد أداء العبادة 
ر باإلضافة إىل تعليمهم، فهل جيزئ هذا ويصّح وضوؤه فيصّلي به، ولو أنه قصد تعليمهم وهو يؤدي صالة الظه

مثال، فهل يصّح هذا؟
قد وردت نصوص يف ذلك، منها :

.1/310الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين . 1
.1/32. السابق 2
1/5542/83، وروضة املستبني يف شرح كتاب التلقني2/5. حاشية الشليب على تبيني احلقائق 3
- 1/103، والتمهيد له أيضا 4/398، واالستذكار البن عبد الرب 4/528، وشرح صحيح البخاري البن بطال 3/241، واملغين 7/39

. 4/71، وفتح الباري البن حجر 9/99ي ، وشرح مسلم للنوو 104
.7/21. الشرح املمتع على زاد املستقنع 4
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ِإىنِّ :َجاَءنَا َماِلُك ْبُن احلَُْوْيِرِث ِىف َمْسِجِدنَا َهَذا فـََقالَ عن أيب أيوب السختياين عن أيب قالبة قال : -1
. ويف رواية :  1...احلديثُيَصلِّى،عليه وسلمصلى اهللا ،ُألَصلِّى ِبُكْم، َوَما أُرِيُد الصَّالََة، ُأَصلِّى َكْيَف رَأَْيُت النَِّىبَّ 

َوَذاَك ِىف َغْريِ َوْقِت َصالٍَة، فـََقاَم فََأْمَكَن ،ى اهللا عليه وسلمصلّ ،َكاَن َماِلُك ْبُن احلَُْوْيِرِث يُرِيَنا َكْيَف َكاَن َصالَُة النَِّىبِّ 
.2...احلديثْأَسُه فَأَْنَصَت ُهنَـيَّةً اْلِقَياَم، ُمثَّ رََكَع فََأْمَكَن الرُُّكوَع، ُمثَّ َرَفَع رَ 

ِإىنِّ ُألَصلِّى ِبُكْم، َوَما أُرِيُد الصَّالََة، ُأَصلِّى َكْيَف رَأَْيُت وجه الداللة قول مالك بن احلويرث ،رضي اهللا عنه: 
ء الصالة، وقد بّوب . فإن ظاهره يّدل على أنه قصد التعليم فقط، دون نية أداُيَصلِّى،صلى اهللا عليه وسلم،النَِّىبَّ 

صلى اهللا عليه ،مهم صالة النىب ى بالناس وهو ال يريد إال أن يعلّ باب من صلّ البخاري على هذا احلديث : 
.3تهوسنّ ،وسلم

أ.ه. أقول : ظاهر احلديث يدل على أنه 4ه) : "واحلديث مطابق للرتمجة"852وقال احلافظ ابن حجر (
إال ان أغلب شراح احلديث محلوا قول الصحايب،رضي اهللا عنه، على أنه قصد بصالته التعليم فقط، دون العبادة

قصد القربتني : قربة الصالة وقربة التعليم، وجاءت قربة التعليم تبًعا لقربة الصالة، كمن اغتسل ينوي اجلنابة 
ق العيد وغسل اجلمعة مًعا، وهذا ليس من التشريك يف العمل بأداء الصالة. وهذا يُفهم من كالم ابن دقي

. 7ه)724، كما يفهم أيضا من كالم عالء الدين ابن العطار (6ه)804، وتابعه عليه ابن امللّقن (5ه)702(
، وبدر الدين 10ه)852، وابن حجر (9ه)827، وبدر الدين الدماميين (8ه)795وهو نّص كالم ابن رجب (

ك أن إرادة التعليم بالصالة فقط ال . وممّا محلهم على ذل12، وأغلب الشراح ّممن جاء بعدهم11ه)855العيين (
، قال ابن رجب : "القيام والركوع والسجود ال جيوز إال يف الصالة 13

.824، و677. أخرجه البخاري 1
.818، و802. أخرجه البخاري 2
، يف كتاب األذان. وهو الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري.45. وذلك الباب رقم 3
.2/200ه)، 855ي شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيين (. وينظر : عمدة القار 2/163. فتح الباري البن حجر 4
.1/248. إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 5
.494-6/493. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 6
.10/482. العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام 7
.116- 4/115. فتح الباري البن رجب 8
.313-2/312. مصابيح اجلامع 9

.2/163باري البن حجر . فتح ال10
.5/201. عمدة القاري 11
ه)، وكشف اللثام شرح عمدة األحكام : 923. ينظر : شرح القسطالين : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطالين (12

-3/75ه)، 1310، وعون املعبود شرح سنن أيب داود : مشس احلق العظيم آبادي (بعد 384-2/383ه)، 1188السفاريين احلنبلي (
.8/450ه)، 1354، وكوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري : حممد اخلضر الشنقيطي (76
، وشرح القسطالين 5/201، وعمدة القاري للعيين 2/163، وفتح الباري البن حجر 116-4/115. فتح الباري البن رجب 13

2/42.
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. وقال بدر الدين الدماميين : "وال بد أن ينوي معّلم الصالة التقرب إىل اهللا بالصالة، وتأيت نية التعليم 1بشروطها"
.2فتجتمُع نيتان صاحلتان يف عمل واحد، كمن اغتسل ينوي اجلنابة واجلمعة معا"تبًعا، 

ِإىنِّ ُألَصلِّى ِبُكْم، َوَما أُرِيُد الصَّالََة، ُأَصلِّى َكْيَف رَأَْيُت النَِّىبَّ ومحلوا قول مالك احلويرث ،رضي اهللا عنه : 
، محلوه على ما يأيت : ُيَصلِّى،صلى اهللا عليه وسلم،

واإلمام إذا نوى الصالة ال يريد الصالة إماًما إال لغرض تعليمهم صالة النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، "أنه .أ
ُخُذوا َعينِّ «َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل هلم: ،ت صالته، كما حج النَِّيبّ الصالة صحّ بالناس وتعليمهم

. كما أن جربيل عليه السالم، أّم النيب 5"4»لُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِىن ُأَصلِّىصَ «. َوقَاَل أَْيضًا ِيف الصالة: 3»َمَناِسَكُكمْ 
وليس بالقول؛ ألنه أوضح من القول.6،صّلى اهللا عليه وسلم، ليعّلمه أوقات الصلوات بالفعل

أنّه أراد بيان السبب الباعث له على الصالة يف غري وقت صالة، وأن ذمته غري مشغولة بصالة، فصّلى .ب
،ليس الباعث يل على هذا الفعل حضور صالة معينة من أداء أو إعادة أو غري ذلك:كأنه قال، "7

، صلى اهللا عليه وطب بقولهه أحد من خُ ألنّ ؛عليه حينئذٍ ه كان تعّني وكأنّ .التعليموإمنا الباعث يل عليه قصدُ 
.8"ن التعليم بالفعل أوضح من القولورأى أ، »َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِىن ُأَصلِّى«وسلم :

واخلالصة أن احلديث يستدل به على جواز اجلمع بني قربة الصالة وقربة تعليم الصالة، قال ابن بطال 
والوضوء عيانًا م غريه الصالةَ من هذا احلديث أن يعلّ : جيوز لإلنسانه) 435(قال املهلبه) : "449(

.9"سول حني أراُه كيفية الصالة عيانًاوعمًال، كما فعل جربيل ىف إمامته بالر 
وقد أجاز احلنابلة اجلمع بني نية أداء العبادة و قصد تعليم العبادة؛ استدالال بفعل النيب صلى اهللا عليه 

. 10وسلم، يف الصالة ويف احلج

.4/116. فتح الباري البن رجب 1
.2/42، وينظر : شرح القسطالين 2/314. مصابيح اجلامع 2
، وأخرجه مسلم بنحوه وقد تقدم خترجيه.34/204
. أخرجه البخاري وقد تقدم خترجيه.4
.4/115. فتح الباري، البن رجب 5
من حديث أيب مسعود األنصاري ،رضي اهللا عنه.610. أخرجه مسلم 6
، بعنوان : هل جيوز التنقل مبالبس اإلحرام بقصد التعليم؟ تاريخ الزيارة ليلة األحد 111699م سؤال وجواب، الفتوى رقم . موقع اإلسال7

م. 24/4/2016ه=17/7/1437
. 4/116، وينظر: فتح الباري البن رجب 2/163. فتح الباري 8
.2/297. شرح صحيح البخاري البن بطال 9

، وكشاف القناع على منت 88ه)، ص 795ح مخسني حديثا من جوامع الكلم، البن رجب احلنبلي (. جامع العلوم واحلكم يف شر 10
. 42/93، واملوسوعة الفقهية 1/314ه)، 1015اإلقناع، للبهويت (
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المطلب الثاني : القيام بالعبادة من أجل التعليم فقط دون نية األداء :
قد يقوم املعلم

يقع ذلك ألسباب خمتلفة، فهّل يصح فعله هذا؟
. 1لبيان احلكم يف ذلك سيكون الكالم على وجه اإلمجال دون ذكر تفصيالت بعض الفقهاء

يف املسألة قوالن :
والتيّمم والصالة، وحجتهم أن ذلك قربة وال تصّح القربة 2الوضوء: أنه ال يصّح له ذلك يفالقول األول

إال بنية العبادة، ّمث تأيت نية التعليم تبًعا، فيكون اجلمع بني قربتني. وقد ذكرت ذلك قبل قليل يف املطلب السابق، 
ه) عن 474ونقلت أقواهلم يف ذلك. وأضيف هنا بعض النقول فيما يتعلق بذلك، قال أبو الوليد الباجي (

، قال : "ال خيلو وضوء عبد اهللا هذا من أن ينوي به مع 3حديث عبد اهللا بن زيد األنصاري يف تعليم صفة الوضوء
التعليم استباحة عبادة أو ال ينوي به غري التعليم، فإن كان نوى به استباحة عبادة فإنه يستبيح به الصالة وغريها، 

. وقال 4بيح به صالة وال غريها، وكذلك من نوى بوضوئه تعّلم الوضوء"وإن مل يرد به إال التعليم فإنه ال يست
م املعلِّ ،: "توضأ لنا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"وقوله ىف حديث عبد اهللا بن زيدالقاضي عياض "

م ، وكذلك التيمّ من يشرتط النيةم إذا نوى بذلك رفع احلدث أجزأه، فإن مل ينوه مل جيزئه عند كلِّ للوضوء واملتعلِّ 
.5"على األصل من اختالفهم ىف النية فيه

واخلالصة أن الصالة ال تصّح إال بنية العبادة أو بالنيتني العبادة والتعليم. وال يصح فعلها بنية التعليم فقط. 

ه يصّح أن ينوي بالعبادة التعليم فقط، فيجوز أداء الصالة بينة التعليم فقط. وأدلتهم يف : أنالقول الثاني
ذلك :

صلى اهللا ،ِإىنِّ ُألَصلِّى ِبُكْم، َوَما أُرِيُد الصَّالََة، ُأَصلِّى َكْيَف رَأَْيُت النَِّىبَّ حديث مالك بن احلويرث السابق : 
واز ذلك، وهذا ما أخذ به بعض شراح احلديث وإن كانوا قّلة، قال تاج . فهذا لفظ ظاهر يف جُيَصلِّى،عليه وسلم

1
بن الوضوء. قال ابن رشد وابن حارث : اتفاقا. وقال املازري : على األشهر. وقال ابن احلاجب : على األصّح. ينظر : الدر املختار وحاشية ا

، واملغين 313-2301/311، 1/182، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  107-1/105عابدين عليه 
قلت: أرأيت رجًال : 1/94. وجاء يف كتاب األصل حملمد بن حسن الشيباين 97-95/ 42، واملوسوعة الفقهية الكويتية 1/82قدامة البن

مه؟ قال: ال. قلت: مل؟ قال: ألن التيمم ال ه ذلك من تيمّ ئهل جيز ،م يريد بذلك التعليم وال ينوي به الصالة: عّلمين التيمم، فتيمّ قال لرجل
، 150- 1/149أ.ه. ويف فتح القدير ه يف التيمم؟ قال: مها خمتلفان.ئه هذا يف الوضوء إذا َعلََّم به وال جيز ئبالنية. قلت: فلم جيز يكون إال

: ويف اخلالصة لو توضأ ومسح اخلف ونوى به التعليم دون الطهارة، صّح.1/33والفتاوى اهلندية 
الوضوء والغسل بدون نية كما ذكرت سابًقا.. إال عند احلنفية وسفيان الثوري، فعندهم جيوز 2
. 235،18، ومسلم 192و185. أخرجه البخاري 3
.2/6ونقله خمتصرا ابن العريب يف املسالك يف شرح موطأ مالك 1/34. املنتقى شرح املوطأ 4
ه)، يف املفهم ملا أشكل 656ث (، ونقله بنحوه أبو العباس القرطيب احملد2/24ه)، 544. إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (5

.1/484من كتاب تلخيص مسلم 
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: وما أريد صالة الفرض يف هذا الوقت، إمنا أريد صالة أي"َوَما أُرِيُد الصَّالَةَ "قوله: ه) : "734الدين الفاكهي (
وضوء، ويشبه أن التعليم خاصة، ونظري هذا احلديث ما تقدم من حديث عبد اهللا بن زيد، وحديث عثمان يف ال

من هذا الباب، وأنه قصد به 1»قُوُموا فَُأَصلَِّي َلُكمْ : «يف احلديث املتقدم،عليه الصالة والسالم،يكون قوله 
التعليم.

.2"كون له إال أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرمها مجيعاال يالتعليم زائدا على أجر التعليم، أو
،تهيصلو ألينّ أألنه ليس وقت الفرض ؛داء فرض الصالةأي ليس مقصودي "أه) : 786وقال الَكرماين (

فإن قلت ماحكم هذه الصالة ....وكيفيتها،صلى اهللا عليه وسلم،ن أعلمكم صالة رسول اهللا أبل املقصود 
،هي أمر مباح من حيث هي:قلت؟حيث مل يقص

.3"الشريعة
حديث النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يف تعليم عّمار بن ياسر ،رضي اهللا عنه، التيمم، فقال له النيب -2

َا َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا«،صلى اهللا عليه وسلم :  ِبَكفَّْيِه اْألَْرَض َونـََفَخ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،النَِّيبُّ َفَضَربَ .»ِإمنَّ
4.

صلى ،ه يبعد أنّ وجه الداللة أن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، تيّمم، والظاهر أنه مل يقصد إال التعليم فإنه "ال 
ه كان باملدينة، فالظاهر أنّ ،ا. وحىت لو مل يكن متوضئً يٌّ ورِ صُ ،متوضئا وأن ما فعله من التيممكان،اهللا عليه وسلم

.5"والتيمم للحاضر ال جيزئ
3-

،أتانا عليٌّ : َخْريٍ َعْبدُ قال ن أيب طالب ،رضي اهللا عنه، الوضوء أو الصالة التعليم فقط، من ذلك ما فعله على ب
َيصَنُع بالطَُّهوٍر وقد صلَّى؟ ما يُريُد إال ليُـَعلَِّمنا، فُأِيتَ بإناٍء فيه : مابَطُهوٍر، فقلناوقد صلَّى، فدعا،رضي اهللا عنه
. ويف 6"فهو هذا،ى اهللا عليه وسلمصلّ ،اهللا َمن َسرَّه أن يَعَلَم وضوَء رسولِ ...احلديث. ويف آخره : "ماٌء وَطْستٍ 

ويف لفظ ...احلديث.لفٍظ للنسائي : 
.َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،اللَِّه َأْحَبْبُت َأْن أُرَِيُكْم َكْيَف َكاَن ُطُهوُر َرُسوِل الرتمذي : 

من حديث أنس بن مالك ،رضي اهللا عنه.658، ومسلم 380. أخرجه البخاري 1
ه) بنحوه يف اإلعالم بفوائد عمدة األحكام 804، وقد ذكره ابن امللقن (233-2/232. رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام 2
، فإين أرى بينهما اختالفًا إن مل يكن 494-6/493ن بينه وبني كالمه يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح . فلينظر ويقار 3/124-125

بينهما تناقض. واهللا أعلم.
.60-5/59. الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري 3
.368، ومسلم 338. أخرجه البخاري 4
.393م، ص 2011ه=1432مد املنياوي، املكتبة الشاملة، مصر، . الشرح الكبري ملختصر األصول يف علم األصول : حممد بن حم5
. وقال الشيخ شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود : إسناده 1/68، والنسائي 49، والرتمذي 113و112و111. أخرجه أبو داود 6

صحيح أ.ه  واللفظ أليب داود وبنحوه عند النسائي.
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ومن الوقائع فيما يتعلق بذلك أيضا، ما فعله عقبُة بن عمرو األنصاري أبو مسعود البدري ،رضي اهللا عنه، 
ثـَْنا َعنْ قال سامل الربّاد :  َنا ُعْقَبَة ْبَن َعْمرٍو اْألَْنَصارِيَّ أَبَا َمْسُعوٍد، فـَُقْلَنا َلُه: َحدِّ َصلَّى اُهللا ،َصَالِة َرُسوِل اللَِّه أَتـَيـْ

َفَصلَّى َصَالتَُه، ُمثَّ قَاَل: َهَكَذا رَأَيـَْنا ... احلديث. ويف آخره : َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَم بـَْنيَ أَْيِديَنا ِيف اْلَمْسِجِد، َفَكبـَّرَ 
َصلَّى ،َأَال ُأَصلِّي َلُكْم َكَما رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه ند النسائي : . ويف لفٍظ ع1ُيَصلِّي،َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،َرُسوَل اللَِّه 

... احلديث. ولفظ ابن أيب شيبة : ُيَصلِّي؟ فـَُقْلَنا: بـََلى، فـََقاَم فـََلمَّا رََكَع َوَضَع رَاَحتَـْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيهِ ،اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َنا أَبَا َمْسُعوٍد، ِيف بـَيْ  .2َفَصلَّى، فـََلمَّا َسَجَد َجاَىف ِبَفِخَذْيهِ ، َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،ِتِه، فـَُقْلَنا لَُه: َعلِّْمَنا َصَالَة النَِّيبِّ أَتـَيـْ

ومل يقتصر ذلك على الرجال من الصحابة الكرام، رضي اهللا عنهم أمجعني، فقط، بل كان بعض الصحابيات 
، يقمن بالتعليم أيضا بالفعل ملن يسأل عن عبادة رسول اهللا ،صلى اهللا عليه الكرميات ،رضي اهللا عنهن مجيعات

َدَخْلُت أَنَا َوَأُخو : َسَلَمةَ وأَبُ وسلم، من ذلك ما فعلته أّم املؤمنني عائشة ،رضي اهللا عنها، يف تعليم الغسل، قال 
فَاْغَتَسَلْت ،َفَدَعْت بِِإنَاٍء َحنًْوا ِمْن َصاعٍ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،َفَسَأَهلَا َأُخوَها َعْن ُغْسِل النَِّيبِّ ، َعاِئَشَة َعَلى َعاِئَشةَ 

نَـَها ِحَجابٌ  نَـَنا َوبـَيـْ .3َوأَفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها َوبـَيـْ

.4مل يعرف للصحابة خمالف يف ذلك، فكان هذا إمجاعا حيتج بهأنه
والراجح جواز القيام بالعبادة بنية التعليم فقط، والعلماء متفقون على جواز ذلك يف الوضوء والغسل 

، لكن خمتلفون يف وقوع ذلك يف الصالة، والراجح جوازه  لقوة أدلته. ويكون فعل العبادة ال جيزئ عن 5والتيمم
الفرض

. وقد تقّدم خترجيه.2/186،187، والنسائي 863داود ، وأبو 17076رقم 4/119. أخرجه أمحد 1
.2654رقم 1/257. أخرجه ابن أيب شيبة يف املصّنف 2
: "2/163. قال القاضي عياض يف إكمال املعلم 320، ومسلم 251.أخرجه البخاري 3

أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم و ،ات احملرم، وأحدمها كان أخوها من الرضاعةالنظر فيه إىل ذ،لذى احملرمجسدها مما حيلّ 
ورجع ه ىف سرت عنهما لكان عناءً ، إذ لو فعلت ذلك كلّ 

صلى اهللا عليه ،كما شوهد غسل النىب ،ينها وبينهما عن سائر جسدها وما ال حيل هلما رؤيتهويكون السرت الذى ب.احلال إىل وصفها له
: 3/115". وقال الكرماين يف الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري من وراء الثوب وطأطأ عن رأسه حىت ظهر ملن أراد رؤيته،وسلم

، 250-1/248فإنه أوقع يف النفس من القول". وينظر : فتح الباري البن رجب "وفيما فعلته عائشة داللة على استحباب التعليم بالفعل؛
، ومسلم 1840. وحديث غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم، الذي ذكره القاضي عياض، أخرجه البخاري 1/365وفتح الباري البن حجر 

من حديث أيب أيوب األنصاري ،رضي اهللا عنه.1205
األصولية : حجية قول الصحايب يف حال اشتهاره وعدم وجود خمالف له من الصحابة، ينظر : أعالم املوقعني . ينظر لتأصيل هذه املسألة 4
، وأصول الفقه 262-260، والوجيز يف أصول الفقه : د. عبد الكرمي زيدان ص 3/981، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن 4/120

.186- 185، 132- 132الذي ال يسع الفقيه جهله، ص 
، 1/34، واملنتقى شرح املوطأ 1/33، والفتاوى اهلندية 150-1/149، وفتح القدير 1/94. ينظر : األصل حملمد بن حسن الشيباين 5

.2/24وإكمال املعلم بفوائد مسلم 
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1 .
املتعّلم والنشئ ومل يستطع . وال يبعد القول بوجوب ذلك إذا تعني لتعليم2"وناهيك مبنزلة التعليم وعظيم فضلها"

التعلم إال بذلك.
ويرتتب على جواز ذلك، أنه جيوز له أن يقطع العبادة من أجل التعليم وتصحيح األخطاء اليت يقع فيها 

لتعليم.القربة مع ا

وخاصة الصالة، فتظل على أصلها وال خيرج عنها إال حلاجة، واحلاجة تقدر بقدرها حىت حنافظ على هيبة 
صغار حىت ينشأوا على ذلك. جاء يف فتاوى العبادات ومكانتها يف النفوس  والقلوب وخاصة عند الناشئة وال

موقع اإلسالم سؤال وجواب : "
، يتجه للقبلة، أو أن يتكلم أثناء الركوع والسجود، موضِّحًا ومعلِّماً الأ،مثالً ،عبادة وقربة، وقد يستدعي منه هذا 

.3"وليس يف ذلك ما يُنكر، ومثله من أراد أن يعلِّم األذان، أو اخلطابة

.4ابتداًء"وأقوى تأثريًا؛ ألنه ليس يف عبادة وإمنا يف تعليٍم، فإن "التعليم بعد تكرار اخلطأ أثبت من التعليم 

:المطلب الثالث : وقوف المعلم على مكان أعلى من طالبه ألجل تعليمهم
قد يرى املعلم أنه من األفضل أن يفعل العبادة وهو مرتفع عنهم حىت يكون أبلغ يف رؤيتهم ألفعاله، فيكون 

الوضوء عن علي بن أيب طالب ،رضي اهللا عليه، أنه دعا بكرسي ليقعد عليه وهو يتوضأ ليعلم لقد ورد يف 
، وهذا ارتفاع عن مكان املتعلمني ولو قليال. ولعل ذلك ملزيد ضبط 5الناس وضوء النيب ،صلى اهللا عليه وسلم

املتعلمني لوضوئه، أو أكثر راحة له وهو يتوضأ.
،صلى اهللا عليه وسلم، ارتفع عن الصحابة الكرام على املنرب ليعلمهم أما يف الصالة فقد ثبت أن النيب

ُمثَّ رَأَْيُت َرُسوَل ، على أعواد املنرب،  قال : ، يف صالة النيب سهل بن سعد الساعدي الصالة، وذلك ما رواه 

. 5/60. الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري 1
.1/69. الدر الثمني واملورد املعني ، ميارة 2
. املكتبة الشاملة. 11689رقم 5/3785الم سؤال وجواب، . فتاوى موقع اإلس3
.2/107. شرح القسطالين 4
. تقدم خترجيه قريبا.5
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َها، ُمثَّ رََكَع َوْهَو َعَليْـ ،اللَِّه  َها، وََكبـََّر َوْهَو َعَليـْ َها، ُمثَّ نـََزَل اْلَقْهَقَرى َفَسَجَد ِىف َأْصِل اْلِمْنَربِ ُمثَّ َعاَد، فـََلمَّا َصلَّى َعَليـْ
َا َصنَـْعُت َهَذا لَِتْأَمتُّوا َولِتَـَعلَُّموا َصالَِتى«:فـَرََغ أَقْـَبَل َعَلى النَّاِس فـََقالَ  .1»أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ

ليه وسلم، أن صعوده املنرب وصالته عليه إمنا كان للتعليم لريى قال النووي : "أي تتعلموا، فبّني ،صلى اهللا ع
.2مجيُعهم أفعاَله ،صلى اهللا عليه وسلم، خبالف ما إذا كان على األرض، فإنه ال يراه إال بعضهم ممن قرب منه"

فذهب الشافعية إىل أنه إذا أراد اإلمام تعليم املأمومني الصالة فالسنة أن يقف على موضع عاٍل هلذا
احلديث، وإلن االرتفاع يف هذه احلالة أبلغ يف اإلعالم فكان أوىل، فإن مل يقصد اإلمام التعليم كان ارتفاعه عن 

.3املأمومني مكروها
: وإمنا يكره إذا كانت ربوة كثرية العلو، فأما إذا كنت دكة، أو ربوة قليلة العلو مل قال الشيخ أبو حامد

.4يكره
لرياه من وراءه ؛م من خلفه أن يصلي على الشيء املرتفعأختار لإلمام الذي يعلّ قال الشافعي يف األّم : "

. 5"فيقتدون بركوعه وسجوده
.6أّما احلنفية فيكره عندهم ارتفاع اإلمام عن املأمومني بقدر ذراع على املعتمد، وما أقّل من ذلك ال يكره

ملعتمد، وقيل تبطل الصالة. وتنتفي الكراهة إذا  واملالكية عندهم أن ارتفاع اإلمام عن املأموم مكروه على ا
.7كان االرتفاع يسريا أو قصد تعليمهم أو لضرورة كضيق املكان

أنه يكره أن يكون اإلمام أعلى من املأمومني سواء أراد تعليمهم الصالة أو 8أما احلنابلة فاملشهور يف املذهب
.  وعنه 9د الساعدي، وعن أمحد رواية أنه ال يكره ذلكمل يُرد. ولكن ال بأس بالعلو اليسري حلديث سهل بن سع

.10رواية أخرى أنه ال يكره إذا أراد تعليمهم
.11»ِإَذا أَمَّ الرَُّجُل اْلَقْوَم َفَال يـَُقْم ِيف َمَكاٍن أَْرَفَع ِمْن َمَقاِمِهمْ «: واحتج من قال بالكراهة بقول النيب 

.544، ومسلم 917. أخرجه البخاري 1
.2/180، وينظر : شرح القسطالين 5/35. شرح صحيح مسلم للنووي 2
2/344ه) 450واحلاوي الكبري للماوردي (،1/100ه) 476. املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب إسحاق الشريازي (3

ـ وعبارة احلاوي : كان جائزا مستحبا. وعبارة النووي : استحب ارتفاعه.4/295املهذب 
. 2/427. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 4
بتحقيق شيخنا األستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب. 2/343. األم 5
.40-1/39، واملبسوط للسرخسي 1/361فالح يف شرح نور اإليضاح . ينظر : مراقي ال6
.337-1/336، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 120-2/118. مواهب اجلليل يف شرح خمتصر اخلليل 7
: وهو ظاهر املذهب.2/91. وعبارة املبدع يف شرح املقنع البن ملفح 8
ه)، دار الفكر، 456بغرض التعليم أو حنوه، احمللى : ابن حزم : علي بن أمحد بن سعيد (. وذهب ابن حزم إىل اجلواز مطلقا دون تقيد9

.405-2/403بريوت، دون بيانات أخرى، 
، 2/29، والفروع وتصحيح الفروع 2/91، واملبدع 2/154، واملغين البن قدامة 1/101. اهلداية على مذهب اإلمام أمحد : الكلوذاين 10

.1/492، وكشاف القناع 1/283، وشرح منتهى اإلرادات 108-2/107وشرح الزركشي 
. 1/448من حديث حذيفة. وإسناده ضعيف. ينظر حتقيق الشيخ شعيب األرنؤوط لسنن أيب داود 598. أخرجه أبو داود 11
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اِئِن َعَلى دُكَّاٍن، فََأَخَذ أَبُو َمْسُعوٍد، ِبَقِميِصِه َفَجَبَذُه، فـََلمَّا فـَرََغ ِمْن َصَالتِِه قَاَل: َأنَّ ُحَذيـَْفَة، أَمَّ بِاْلَمدَ ومبا ورد 
َهْوَن َعْن َذِلَك؟ قَاَل: بـََلى، َقْد ذََكْرُت ِحَني َمَدْدَتِين (أي الصحابة)َأملَْ تـَْعَلْم أَنـَُّهمْ  .1َكانُوا يـُنـْ

الكراهة ال للحرمة، ألن حديث سهل بن سعد دّل على اجلواز.والنهي حيمل يف احلديث على 
لكن اجلمع أوىل من الرتجيح، فيقال باجلواز لغرض تعليم اإلمام املأمومني الصالة،  وكان هذا مما ساعد 
الصحابة على نقل صالة النيب ملن بعدهم، وهؤالء نقلوا ملن جاء بعدهم جيال بعد جيل. قال الشيخ عبد اهللا بن 

، رضي اهللا عنهم،الرمحن السعد : "عبد 
.2"حىت تـَتَـَعلَّم األُمَّة ِصَفة صالة رسول اهللا،ُمثَّ يـُبَـلُِّغوها للتابعني وهكذا،بصالته

قالوا: لو زار عامل أناساً لشنقيطي : "وكّلما جتددت احلاجة لذلك فُعل، قال الشيخ حممد بن حممد املختار ا
فيعلمون يراه اجلميعُ أن يكون يف موضعٍ يف الصالة، فأحبَّ ،صلى اهللا عليه وسلم،ال يعرفون هدي رسول اهللا 

ى على نشز أو مرتفع فال يف انتقاله ويف وقوفه ويف ركوعه وسجوده، فصلّ ،صلى اهللا عليه وسلم،صفة صالة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، وألن ،املنرب، فال يرتفع ارتفاعًا فاحشاً؛ ألنه هو اهلدي عن رسول اهللا ويكون بقدر حرج.

.3"احلاجة تتحقق مبثل هذا، فقالوا: ال حرج
المطلب الرابع : جهر المعلم بالذكر المشروع في العبادات من أجل التعليم

املشروع، وهذا الذكر املسنوُن اإلسرار فيه ال قد حيتاج املعلم أثناء تعليمه طالبه العبادات أن جيهر بالذكر
اجلهر، وذلك لتعليم طالبه ما يقولون يف هذا املوضع من العبادة، فيكون أسهل هلم يف احلفظ ، وهذا اجلهر له 

صورتان :
وز : أن ينوي بالعبادة التعليم فقط ال القربة، وهذه الصورة رّجحُت فيها اجلواز يف الصالة، ومن ّمث جياألولى

له أن جيهر وأن يكّرر الذكر حىت يغلب على ظنه أن طالبه قد حفظوه وأتقنوه، ويكون له هنا أجر التعليم . وهذا 
مندوب إن مل يكن واجبا.

هذا وردت آثار عن الصحابة : أن ينوي التعليم مع نية القربة فيكون التعليم تبعا لذلك، ويف الصورة الثانية
عني، جاء فيها التصريح بأن اجلهر كان لغرض التعليم، كما وردت أحاديث عن النيب رضوان اهللا عليهم أمجالكرام 
: وآثار عن الصحابة محلها بعُض العلماء على أن اجلهر كان من أجل التعليم ،

َعَلى ،عنهمارضى اهللا،َصلَّْيُت َخْلَف اْبِن َعبَّاٍس :طَْلَحَة ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْوٍف قَالَ حديث : فمن األّول
َصلَّى بَِنا َعَلى ِجَنازٍَة بِاْألَبـَْواِء وََكبـََّر، ُمثَّ قـَرَأَ ولفظ احلاكم : .4لِيَـْعَلُموا أَنـََّها ُسنَّةٌ :َجَنازٍَة فـََقرََأ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب قَالَ 

.5َها النَّاُس ِإينِّ ملَْ أَقْـَرْأ َعَلًنا ِإالَّ لِتَـْعَلُموا أَنـََّها السُّنَّةُ ُمثَّ اْنَصَرَف فـََقاَل: أَيـُّ ...

.1/446. وإسناده صحيح. ينظر سنن أيب داود بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط 597. أخرجه أبو داود 1
،املكتبة الشاملة.47آداب املشي إىل الصالة :  عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد ص . شرح كتاب 2
، املكتبة الشاملة.62/12. شرح زاد املستقنع : الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي 3
.1335. أخرجه البخاري  4
.4/69، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى1/512. أخرجه احلاكم يف املستدرك5
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ومن الثاني :
محل ما ورد عن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، أنه جهر ببعض األدعية، على سبيل التعليم، قال العز بن -1

أراد الذين :}  فقال بعض املفسرين55{األعراف:] ِإنَُّه َال ُيِحبُّ الُمْعَتِدينَ قال ربنا عز وجل:[عبد السالم : "
اْربـَُعوا َعَلى «،صلى اهللا عليه وسلم،

يًعا َقرِيًبا ،ِإنَُّكْم لَْيَس َتْدُعوَن َأَصمَّ َوَال َغائًِبا؛أَنـُْفِسُكمْ  ال :وقال آخرون.1»دون رءوس رحالكمِإنَُّكْم َتْدُعوَن مسَِ
ولكن كان .ه جهر يف أدعيةأنّ ،صلى اهللا عليه وسلم،ونقل عن رسول اهللا .حيب املعتدين يف الدعاء وال يف غريه

أحدمها: : التعليم فيكون للجاهر بذلك أجرانجهره تعليما ألصحابه دون النوع من الدعاء، واحلاجة ماسة إىل
وقال ابن حجر : "وكان ،صلى اهللا عليه وسلم، يستعيذ إظهارا للعبودية .2": أجر التعليمأجر الدعاء.والثاين
.4، "وإال فهو ،صّلى اهللا عليه وسلم، كما يقول القسطالين، حمفوظ من اجلن واإلنس"3

خرج البخاري حديث عبد اهللا بن عباس ،رضي اهللا عنهما، يف اجلهر بالذكر عقب الصالة املفروضة، أ-2
َأْخبَـَرُه َأنَّ َرْفَع الصَّْوِت بِالذِّْكِر ِحَني يـَْنَصِرُف ،رضى اهللا عنهما،َمْعَبٍد َمْوَىل اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس ومسلم عن أيب 

ُكْنُت أَْعَلُم ِإَذا اْنَصَرُفوا ِبَذِلَك :اسٍ صلى اهللا عليه وسلم. َوقَاَل اْبُن َعبَّ ،النَّاُس ِمَن اْلَمْكُتوبَِة َكاَن َعَلى َعْهِد النَِّىبِّ 
ْعُتهُ  ُكْنُت أَْعِرُف اْنِقَضاَء َصالَِة النَِّىبِّ :قَالَ ،رضى اهللا عنهما،َمْعَبٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأيب. ويف رواية عن 5ِإَذا مسَِ

.6بِالتَّْكِبري،صلى اهللا عليه وسلم،
،رفع الصوت بالتكبري والذكر عقب املكتوبةستحبّ له بعض السلف أنه يُ هذا دليل ملا قاقال النووي : "

وآخرون أن أصحاب املذاهب املتبوعة وغريهم 8بطالابنُ ونقل7حزم الظاهريبنُ اوممن استحبه من املتأخرين 
على أنه هذا احلديث،رمحه اهللا تعاىل،9ومحل الشافعي.متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبري

اهللا تعاىل اختار لإلمام واملأموم أن يذكر أف:قال.،جهر وقتا يسريا حىت يعلمهم صفة الذكر

اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإنَُّكْم «من حديث أيب موسى األشعري ،رضي اهللا عنه، مرفوعا بلفظ : 2704، ومسلم 4205. أخرجه البخاري 1
يًعا َقرِيًبا َوُهَو َمَعُكمْ  .»لَْيَس َتْدُعوَن َأَصمَّ َوَال َغائًِبا إِنَُّكْم َتْدُعوَن مسَِ

.179-2/178. قواعد األحكام يف مصاحل األنام 2
.1/244. فتح الباري 3
.1/233. شرح القسطالين 4
.583ومسلم 841. أخرجه البخاري 5
.583ومسلم 842. أخرجه البخاري 6
.3/180. احمللى البن حزم 7
.403-7/495، و ينظر : فتح الباري البن رجب 405-2/403. شرح صحيح البخاري البن بطال، 8
لدكتور رفعت فوزي عبد املطلب.بتحقيق شيخنا ا2/288. األم 9
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علم منه مث فيجهر حىت يعلم أنه قد تُ ،تعلم منهفيان ذلك إال أن يكون إماما يريد أن يُ بعد الفراغ من الصالة وخيُ 
.1"ومحل احلديث على هذا.سرُّ يُ 

، هو حممول على التعليم عند احلنفية، 2ورد أن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، جهر يف صالته بالتسميةما-3
َصلَّْيُت صريح رواية مسلم عن أنس : 3

ُهْم يـَْقَرأُ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب  .4َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ
.6. محل احلنفية فعله هذا على جهة التعليم5ما ورد عن عمر بن اخلطاب باجلهر باالستعاذة يف الصالة-4

ا مشروع ألجل التعليم إن مل يكن مستحبا، قال واخلالصة أن اجلهر بالذكر املسنون يف العبادات وغريه
قال بعض العلماء: يستحب لإلمام أن يرفع صوته قليًال ببعض الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي : "

ن بعض السنن، ويفتقر هذا البيان إىل نوٍع من الوضوح، كأن يرفع اإلمام صوته قليًال، ولذلك جهر األئمة إىل بيا
: فال حرج أن جيهر قالوا، لكي يعلم الناس دعاء االستفتاح.7بدعاء االستفتاح،رضي اهللا عنه،عمر بن اخلطاب 

.8"صلى اهللا عليه وسلم،دي رسول اهللا اإلمام أحياناً مبثل هذه األدعية املأثورة تعليماً للناس بالسنة وه
المطلب الخامس : إمامة الصبي المميز :

إماما له ولزمالئه الطالب وذلك إلعطاء 9قد يلجأ املعلم إىل أن جيعل أحد طالبه الذي بلغ حد التمييز
، وقد جيعل الثقة له ولزمالئه يف صحة فعلهم للصالة أو تشجيعا هلم على ذلك، وأن يستمروا على أداء الصالة

املعّلم نفسه يف الصف األخري لرياقب طالبه وأداءهم للصالة ومدى تطبيقهم ملا تعلموه من أركان الصالة 

كما ينظر : النّص الشرعي 1/106، و املدخل البن احلاج 2/326، وينظر: فتح الباري البن حجر 5/84. شرح صحيح مسلم للنووي 1
اسات اإلسالمية التعليمي : طرق معرفته وحجيته، للباحث، مقدم إىل مؤمتر النص الشرعي : القضايا واملنهج، الذي تقيمه كلية الشريعة والدر 

حبث مقبول بعد حتكيمه.21-19ه. ص 1437/ 7/7- 6جبامعة القصيم يف 
.2/224من حديث أنس بن مالك ، رضي اهللا عنه. وينظر : نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين 5046. أخرجه البخاري 2
. 2/548، وخنب األفكار 292-1/291. اهلداية مع العناية مع فتح القدير 3
.399. أخرجه مسلم 4
.1/300. أخرجه الدارقطين يف السنن 5
.1/584. شرح خمتصر الطحاوي للجصاص 6
.52، 399. أخرجه مسلم 7
، املكتبة الشاملة.40/26. شرح زاد املستقنع : الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي 8
واملراد بفهم ، وال ينضبط بسن بل خيتلف باختالف األفهامويرد اجلواب، . مجهور أهل العلم على أنَّ الصيب املمّيز هو الذي يفهم اخلطاب9

. ينظر : مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل م بشيء من مقاصد العقالء فهمه وأحسن اجلواب عنه ال أنه إذا دعي أجابلِّ اخلطاب أنه إذا كُ 
، ومغين 4/98، والنجم الوهاج شرح املنهاج 4/284هذب 1/541، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 4/244

.1/395، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 2/394احملتاج 
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، ورد حديٌث يف إمامة الصيب املميز وهوحديث عمرو بن سلمة وقد كان يّؤم قوَمه على عهد رسول اهللا 
.1هو ابن ست أو سبع سننيو 

. ونقل ابن املنذر 2
. واختار ذلك ابن املنذر فقال : 3عن احلسن البصري وإسحاق بن راهويه وأيب ثور صحة إمامة الصيب للبالغني

يـَُؤمُّ الَقْوَم «"إمامة غري البالغ جائزة إذا عقل ال
.5، مل يستثن أحدا"4»أَقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللا

.6بإطالق على وجه اإلمجال
املالكية فال تصح عندهم إمامته يف صالة الفرض، وإن أّم يف صالة النفل صّحت الصالة، وإن مل جتز وأّما 

.7ابتداء على املشهور . وقيل جتوز إمامته يف النفل
.8وأما احلنابلة فالصحيح من املذهب أن إمامة الصيب يف صالة الفرض ال تصّح، وتصّح يف صالة النفل

ح إمامة الصيب املميز للبالغني عن ابن مسعود وابن عباس. وبه قال عطاء وجماهد ونقل ابن قدامة أنه ال تص
.9والشعيب والثوري واألوزاعي

ومن حجج من منع إمامة الصيب املميز للبالغ أن اإلمامة حال كمال والصيب ليس من أهل الكمال، كما أن 
. 10ل بشرط القراءة حال السرِّ اإلمام ضامن والصيب ليس من أهل الضمان؛ ألنه ال يؤمن منه اإلخال

وأما من أباح إمامة الصيب يف النفل دون الفرض؛ فألن النفل قائم على التخفيف.
.11والراجح صحة إمامة الصيب املميز للبالغني يف صالة الفرض والنفل، وذلك حلديث عمرو بن سلمة

.4302. أخرجه البخاري 1
، وكفاية النبيه يف شرح 249-2/1684/248، وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء 2/326. األم للشافعي 2

.4/249التنبيه 
.2/1294/249. اإلشراف على مذاهب العلماء 3
من حديث أيب مسعود األنصاري  ،رضي اهللا عنه. 673. أخرجه مسلم 4
.2/130. اإلشراف على مذاهب العلماء 5
، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 407-1/406، واحمليط الربهاين يف الفقه النعماين 345-342/ 2. ينظر : اهلداية مع شرح البناية 6
.578-576/ 1، والدر املختار مع رد احملتار حاشية ابن عابدين 1/381
، ومناهج التحصيل 2/553، واجلامع ملسائل املدونة 1/177ـ  وينظر : املدونة 1/329. الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي عليه 7
1/2921/144 .
، واملبدع يف شرح املقنع 1/103، واحملرر يف الفقه 2/55. وينظر : املغين البن قدامة 2/266. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 8
2/73.
.1304/249- 2/129. وينظر : اإلشراف على مذاهب العلماء 2/55. املغين 9

.2/73نع ، واملبدع شرح املق2/55. املغين 10
.226-4/224. ينظر : الشرح املمتع على زاد املستقنع 11
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ته لصيب مميز مثله فصحيحة عند أهل وهذا اخلالف بني أهل العلم يف إمامة الصيب املميز للبالغ، أما إمام
.1العلم ولو يف فرض

أما أذان الصيب املميز للصالة املفروضة فهناك من قال بصحته : فعند احلنفية يصّح بال كراهة. وروى أبو 
. وأما عند املالكية فال 2يوسف عن أيب حنيفة  أنه قال : أكره أن يؤذن من مل حيتلم؛ ألن الناس ال يعتدون بأذانه

.3صّح من صيب مميز إال أن يعتمد فيه أو يف دخول الوقت على بالغي
، وكذلك عند احلنابلة أن الصحيح من 4وأما الشافعية فاملذهب عندهم أنه يصح أذان الصيب املميز للبالغني

أن : كان عموميت يأمرونينعن عبد اهللا بن أيب بكر بن أنس قال. وقد روى ابن املنذر بإسناده 5املذهب أنه يصح
وهذا مما يظهر وال . مث قال ابن قدامة : "6أؤذن هلم وأنا غالم، ومل أحتلم وأنس بن مالك شاهد مل ينكر ذلك

.7"لبالغكابأذانه،  تصح صالته، فاعتدَّ رٌ كَ خيفى، ومل ينكر، فيكون إمجاعا، وألنه ذَ 
قرية يف معرفة أوقات والبن تيمية تفصيل حسن يف ذلك : ففّرق بني األذان الذي يعتمد عليه أهل ال

العبادات كالصالة والصوم، فهذا ال جيوز أن يباشره الصيب قوال واحدا؛ فإن أّذن فال يعتّد به. أّما ما عدا ذلك  
.8كأن أّذن أحد قبله أو يف املساجد يف األمصار وتعدد املساجد فالصحيح جوازه

.9وأما أذان الصيب ملثله من الصبيان فجائز

، 1/179، ونيل املآرب بشرح دليل الطالب 1/329، والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي 2/345. ينظر : اهلداية مع شرحها البناية 1
.4/222والشرح املمتع 

. 577، 1/393بدين ، وحاشية ابن عا1/150، وبدائع الصنائع 1/111. حتفة  الفقهاء 2
، 134/ 1، وينظر : شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين 1/195. الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 3

.1/435، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 486/ 1والبيان والتحصيل 
.294واألشباه والنظائر للسيوطي ص ، 1/202، وروضة الطالبني 43/100-101
.1/300، واملغين البن قدامة 1/275. وينظر : اهلداية للكلوذاين 1/245، وكشاف القناع 2/18. تصحيح الفروع 5
.1/300. ذكره ابن قدامة يف املغين 6
.1/300. املغين 7
.5/322. جمموع الفتاوى 8
.1/174. الفواكه الدواين 9
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انيالمبحث الث
األحكام الفقهية المتعلقة بتعليم المعلم مناسك الحج

وفيه مطلبان : 
المطلب األول : تعليم المناسك في المشاعر المقدسة.

تتصور هذه الصورة للطالب الذين يعيشون يف مكة املكرمة أو قريبا منها أو رمبا يف داخل اململكة العربية 
جراءات الدخول اليت قد ُتطلب من غريهم. هذا هو الغالب يف وقوع السعودية، حيث سهولة التنقل وعدم اختاذ  إ

هذه الصورة.
عندنا يف مكة تقوم بعض املدارس بإقامة رحلة وقد ورد إىل موقع اإلسالم سؤال وجواب سؤال نّصه : 

خالل يوم تعليمية لألطفال باحلج، وذلك بإلباس األوالد اإلحرام، وصحبهم إىل املشاعر، ويقومون بالتلبية، وذلك
؟دراسي يف ذي القعدة، فما حكم ذلك

ال مانع من قيام املعلِّم بتعليم الطلبة مناسك فأجاب القائمون على الفتوى يف املوقع، باإلباحة، فقالوا : "
ا يف بعض أفعاله، كتعليمهم كيف يلبسون مالبس اإلحرام، وأين يقفون يف عرفة، وكيف يدفعون منها، 

يف مزدلفة، وهكذا يف باقي املناسك اليت حتتاج إىل اطالع على واقعها املكاين، وال يشرتط أن وكيف يدعون
وال أن يرتكوا حمظورات اإلحرام على احلقيقة، كما أنه قد يتم تعليم ،يكونوا حمرمني حقيقة  بنزع كامل مالبسهم

.1"، وال باجتاه القبلة
واألقرب يف فهم هذه الصورة يف ضوء الكالم السابق أن الطالب قصدوا  املشاعر املقدسة ليشرح هلم 

ون فيها وقوف أو دفع أو مبيت أو حنو ذلك، فهو شرح ألعمال احلج على الطبيعة ،إن صح هذا التعبري، ال يك
يف أماكنها مع بيان حدودها ومعاملها إن أمكن؛ ليكون أوضح صورة يف أذهان املتعلمني دون أن يكون هناك 

لعادة أو االعتياد.
أما أن يفعلوا صورة احلج من الوقوف بعرفة إىل املغرب أو قبله مث يدفعون إىل مزدلفة مث ميكثون فيها قليال مث 
يقصدون مىن لرمي اجلمار وهم مبالبس اإلحرام وملبُّون، فهذا ما أراه غري جائز إن مل يكن حراما، لكونه فيه 

الناشئة، بل رمبا يؤدي ببعضهم إىل مردود عكسي وهو النفور من أعمال احلج؛ نظرا ملا يف ذلك من مشقة غري 
هون من عادية وغري مطلوبة شرعا. وال يصح القياس على تعليم الصالة مع أن فيها مشقة عليهم. لكنها مشقة أ

مكلف خبالف احلج فإنه ال جيب على كل املكلفني بل جيب على من استوىف منهم شروط الوجوب. كما أن 

، املكتبة الشاملة.111689رقم 5/3785وجواب، . موقع اإلسالم سؤال1
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، خبالف احلّج الذي جيب يف العمر مرة الصالة تتكرر يوميا يف اليوم مخس مرات، فكان التمّرن عليها مطلوبا

فوقع فيها اخلالف إال الوضوء، وقد منع املالكية أمر الصيب املميز بالصيام؛ لكون يف ذلك مشقة عليه، وهذا منهي 
ملشقة متحّملة من أجل الثواب الذي يثبت للصيب ملا سألت املرأة عن صيب : أهلذا حج؟ فقال . قد يقال إن ا1عنه

.2»نـََعْم، َوَلِك أْجرٌ «النيب ،صلى اهللا عليه وسلم : 
3اجلواب : أن األجر للصيب املميز متوقف على العبادة

وعلى صفتها املشروعة.
وقد يقال : إنه جيوز ملن يعّلم الناس املناسك أن يكون غري حمرم وغري مريد للحج كما ذكر ذلك ابن 

، أو ما يعرفه الناس اليوم باملطّوف، فيقاس هذا على ذلك. قلت  : هذا قياس مع الفارق، فالناس يف 4رجب
لك. واهللا أعلم.عبادة احلج وقد وقعت يف وقتها على صفتها املشروعة، أما هؤالء فليسوا كذ

المطلب الثاني : تعليم المناسك باستخدام المجّسمات للكعبة وللصفا والمروة وغيرها.
دأبت بعض الروضات واملدارس عندما يقرتب وقت احلج أن تقيم جمسمات للكعبة والصفا واملروة وجبل 

سون مالبس بيضاء أو مالبس عرفات واجلمرات وغريها وتطلب من أوليا أمور الطالب أن يأيت أوالدهم وهم يلب
اإلحرام، وذلك لتعليم الصغار مناسك احلج عن طريق احملاكاة، بل إن بعض الشركات اليت تقوم بتنظيم رحالت 

واضحة عن مناسك احلج، بل إن بعض الدول
على احلجاج يف تأديتهم للحج يف املشاعر املقدسة، فما حكم ذلك؟

يف هذه النازلة وجدت قولني  : 
: انه مباح حبسب األصل وال مانع منه شرعا، بل هو أمر حسن. وهذا قرار دائرة اإلفتاء العام القول األول

.5خ عبد الكرمي اخلصاونةيالعام للمملكة األردنية مساحة الشكة األردنية اهلامشية، برئاسة املفيتباململ
واعتمدوا يف قرارهم ذلك على ما يأيت :

. كما مّر ذكر ذلك يف أوائل املبحث األول.1
من حديث عبد اهللا بن عباس ،رضي اهللا عنهما.1336. أخرجه مسلم 2
ومن األدلة على . الصيب املمّيز أهٌل للثواب فتصّح عبادته من صالة وصوم واعتكاف وحج وغري ذلك، ويكتب له ثواب ما يعمله من ُقرب. 3

وما 2/328ذلك حديث أمر الصيب بالصالة وهو ابن سبع سنني وغريه من األدلة. ينظر : التوضيح يف حل غوامض التنقيح وشرحه التلويح 
، والغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع أليب زرعة 1/137ه)، 794بعدها، ط صبيح، وتشنيف املسامع جبمع اجلوامع للزركشي (

، واألشباه والنظائر 1/27، والفواكه الدواين 2/45، 1/222، وشرح خمتصر خليل للخرشي وحاشية العدوي عليه 1/29ه)، 826العراقي(
.55-15/54، واملوسوعة الفقهية 1/396، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 3/207، واملغين البن قدامة 293للسيوطي ص 

، وعّلل ابن رجب اجلواز بأن الوقوف والدفع جيوز للمحرم وغريه.لكن مع الكراهة4/116. فتح الباري البن رجب 4
مجادى اآلخرة 25) بتاريخ  3/2015( 213. ورقم القرار aliftaa.jo. موقع دائرة اإلفتاء العام باململكة األردنية اهلامشية : اإلفتاء 5

م.15/4/2015ه= 1436
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العلم مطلوب شرعا ال سيما ما كان مفيدا ومنجيا يف اآلخرة، ومنه تعليم مناسك احلج والعمرة وتعّلمها.-1
يناقش : هذا أمر مسّلم به أن ال

فاألمة على مّر تارخيها الطويل مل تكن تتعلم بذلك، بل كانت تتعلم بالبيان بالقول أو الفعل كما عّلم النيب صلى 
نا بعد قرن. اهللا عليه وسلم، املناسك ألصحابه الذين علموها ملن بعدهم وهكذا مت التعليم جيال بعد جيل وقر 

بسبب عدم مترن احلجاج على احلج قبل أن يأتوا من بالدهم على املشاعر املقدسة. فيظل النزاع قائما يف استخدام 

أن تع-2
األصل وال مانع منه شرعا، بل هو أمر حسن يساعد على فهم كيفية أداء احلج أو العمرة؛ لتكون عبادة الناس 

َخطَّ النَِّيبُّ : اهللا بن مسعود ، كان يعّلم أصحابه باخلطوط يف األرض، قال عبدصحيحة. وقد ورد أن النيب 
،،، َوَخطَّ ُخَطًطا ِصَغارًا ِإَىل َهَذا الَِّذي ِيف اْلَوَسِط ِمْن َجانِِبِه الَِّذي

ْنَسانُ «: ِيف اْلَوَسِط َوقَالَ  َطُط ،َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخارٌِج أََمُلهُ ،ِه أَْو َقْد َأَحاَط ِبهِ َوَهَذا َأَجُلُه حمُِيٌط بِ ،َهَذا اْإلِ َوَهِذِه اخلُْ
.1»فَِإْن َأْخطَأَُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا َوِإْن َأْخطَأَُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا،الصَِّغاُر اْألَْعرَاضُ 

يف تعليم املناسك باخلطوط يناقش هذا : ال أحد يناقش يف مشروعية تعليم املناسك، فال أحد خيالف

امها حمظورات شرعية سوف أذكرها عند عرض القول الثاين. 

-أ
املقدس.
ال جيوز االستهانة بشأ-ب
-ت

تفيد أن املوقع تعليمي، وتوضع إشارات على كل جمسم يفيد أنه تعليمي وأنه ال يقصد منه إال تقريب أعمال احلج 
الدينية. أ.ه.ونشر الثقافة

وعلى فرض أن هذا األمر مباح ملن هو مقدم على احلج، لكن هذا ينتفي يف أطفال الروضات واملرحلة 
االبتدائية، فاحلج غري واجب عليهم أصال. ويف الغالب لن حيجوا عامهم هذا . قد يقال : إن بعض هؤالء قد 

يأخذه والده إىل احلج.

.6417. أخرجه البخاري 1
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فإن هذا نادر، والنادر ال حكم له. فضال عن أن والده أو من يناقش : على فرض صحة هذا االفرتاض 

: ال جيوز عمل ذلك، وهذا قول اللجنة الدائمة لإلفتاء والبحوث باململكة العربية السعودية، القول الثاني
، وقال : ال ينبغي إطالقا. وقوُل 2لشيخ حممد بن صاحل العثيمني. وقول ا1بل ذهبت إىل أن ذلك بدعة منكرة

، واختيار القائمني 4، وقال : هذه متثيلية. وقول الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي3الشيخ صاحل الفوزان
.6،  وكذلك اختيار القائمني على الفتاوى يف موقع اإلسالم سؤال وجواب5على موقع فتاوى الشبكة اإلسالمية

للتعليم ليس فيها هذه احملاذير وال خيشى منها.
فمن احملاذير الشرعية :

-أ
التعظيم فتختلط العبادة بالتعليم.

قد يناقش هذا بأن القائمني على ذلك من املعلمني وكذلك املتعلمني ال خيطر على قلبهم هذا وال يتصورون 

-ب
َذِلَك َوَمْن [الشرع يف تعظيم هذه املشاعر والشعائر يف القلوب ومنع كّل ما يؤدي إىل عكس ذلك، قال تعاىل : 

ٌر لَُه ِعْنَد رَبِّهِ  َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اِهللا َذِلكَ [، كما قال عّز من قائل : }30] {احلج:يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اِهللا فـَُهَو َخيـْ
}32الُقُلوِب] {احلج:فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى 

. 11/14. فتاوى اللجنة الدائمة للبحو 1
هـ)، مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن، 1421.  جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني (2

.14/91هـ، 1413دار الثريا، الطبعة األخرية، 
م.2016مايو 31ه املوافق 1437شعبان 24، تاريخ الزيارة الثالثاء http://www.almanhaj.comموقع املنهج. 3
youtube .https://www.youtube.com/watch?v=eU2ql3sW4GI. يف مادة مسّجلة له على موقع املرئيات 4

م.2016مايو 31ه املوافق 1437شعبان 24: هل جيوز وضع جمسم للكعبة بغرض التعليم، تاريخ الزيارة الثالثاء بعنوان 
مايو 31ه املوافق 1437شعبان 24، تاريخ الزيارة الثالثاء http://fatwa.islamweb.net/fatwa. موقع الشبكة اإلسالمية. 5

م.           2016
تاريخ https://islamqa.info/ar/192043، وhttps://islamqa.info/ar/192265. موقع اإلسالم سؤال وجواب. 6

م.2016مايو 31ه املوافق 1437شعبان 24الزيارة الثالثاء 
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بشأن موضوع تصنيع وتسويق جمسمات للكعبة املشرفة، صدر القرار بأن الواجب سّد هذا 13/74/د3رقم 
.1يفضي إىل شرور وحمظوراتالباب ومنعه؛ ألنه 

ومن احملظورات يف ذلك أن هذا جيعل العبادات جمرد طقوس وحركات وليس هلا تأثري يف القلب.-ت

جناحه وفاعليته وجدواه. وهو الشرح والبيان واالستعانة على ذلك بالكتابة التوضيحية، فهو كاٍف شاٍف يف إيصال 
املعاين الشرعية إىل عموم الناس.

إىل هذا احلّد، كما يقول الشيخ صاحل الفوزان.

ملعاصرين إن مل يكن كّلهم.قريبا، فضال عن توافر أساليب أخرى ال يتوجه إليها النقد ومقبولة من معظم الفقهاء ا
أما فيما يتعلق باألطفال فاملنع أشّد وذلك ملا يأيت :

أن معظم األطفال أو عددا غري قليل منهم صغري السّن ال يستوعب أعمال هذه الشعرية املعظمة اليت -1
عند بلوغهم تتميز بكثرة أفعاهلا وتعددها وطول وقتها؛ ومن ّمث تذهب هيبتها يف نفوسهم، وهلذا أثر ال خيفى

إن الروضات واملدارس تتسابق فيما بينها لعمل هذا، ليس من أجل التعليم فحسب ولكن  أيضا من -2

هكذا.
ري تعليمي بل مصدر فخر للروضة واملدرسة وأولياء الطالب وذويهم ومن ّمث أصبح املوضوع يف أغلبه غ-3

والطالب أنفسهم الذين طافوا وسعوا ورموا دون أن يصحب ذلك اهليبة املطلوبة شرعا. ومن ّمث تتحول هذه 
املظاهر التعليمية يف األصل إىل ما ال ينبغي.

أحد فضال عن تكلفتها القليلة أو انعدام -4

أما عن النتائج يف هذا البحث املوجز، فأذكر ما يأيت :النتائج والتوصيات: 

الدورة التاسعة عشرة إىل هـ) 1398الدورة األوىل (: من تابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمةالمع الفقه اإلسالميجمقرارات . 1
.74، ص مجع وترتيب : الباحث مجيل أبو سارة، )112) إىل القرار رقم (1من القرار رقم (: هـ)1428(
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، من السبل واستخدم من كان النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، خري معّلم وسلك ،صلى اهللا عليه وسلم-1
الوسائل ما جعل الصحابة الكرام يتعلمون منه العبادات وغريها خري تعليم، وهؤالء نقلوها إىل من بعدهم وهكذا 

جيال بعد جيل.
حّض الشرع كّل من يقوم على شأن األطفال من األولياء وغريهم أن يعلموهم صاحل األخالق ويربوهم -2

ظورات، وجاء األمر بتعليمهم الصالة يف سن مبكرة؛ ملكانة الصالة وليألفها عن االبتعاد عن احملرمات واحمل
الصبيان؛ فتسهل عليهم بعد ذلك حينما يكونون مكّلفني. 

الراجح جواز قصد التعليم فقط بالعبادة، والتعليم له منزلة كبرية يف الشرع.-3
ب سد الذريعة إليها، فضال عن -4

استفادة كبرية ومرغوبة.
أما عن التوصيات فيوصى الباحث  القائمني على الروضات واملدارس والشركات القائمة على تنظيم رحالت احلج 

والعم
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، بدون تاريخ. 2ط

ه)، دار املعرفة، بريوت. 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن جنيم: زين الدين بن إبراهيم (.11
، 4طه)، مصطفى البايب احلليب، مصر،12.595

م. 1975ه= 1395
ه)، دار الكتب العلمية، بريوت، 587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : الكاساين : أبو بكر بن مسعود (.13
م. 1986ه=1406، 2ط

، 1ه)، دار الكتب العلمية، بريوت، ط855البناية شرح اهلداية : العيين : حممود بن أمحد (.14
م. 2000ه=1420

ه)، دار 558فعي : العمراين: حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي (البيان يف مذهب اإلمام الشا.15
م. 2000ه=1421، 1املنهاج، جدة، ط

ه)، 520البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة: ابن رشد اجلد: حممد بن أمحد (.16
م. 1988ه=1408، 2حتقيق: د.حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

ه= 1405، 1ه)، دار الكتب العلمية، بريوت، ط539حتفة الفقهاء : السمرقندي: حممد بن أمحد (.17
م.1984

ه)، حتقيق : د.سيد عبد العزيز ود. 794تشنيف املسامع جبمع اجلوامع : الزركشي : حممد بن عبد اهللا (.18
م.1998ه=1418، 1عبداهللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، ط

ه)، مطبوع مع الفروع البن ملفح.885تصحيح الفروع : املرداوي : علي بن سليمان (.19
ه)،مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، 462التعليقة (على خمتصر املزين) : القاضي احلسني بن حمّمد (.20

دون بيانات أخرى.
ه)، حتقيق: د. حممد 536بن عبد الصمد (بعدالتنبيه على مبادئ التوجيه : التنوخي املهدوي : إبراهيم.21

م. 2007ه=1428، 1بلحسان، دار ابن حزم، بريوت، ط
ه)، مكتبة صبيح، 793التوضيح يف حل غوامض التنقيح وشرحه التلويح على التوضيح، والتلويح للتفتازاين (.22

مصر، بدون بيانات أخرى.
ه)، حتقيق : دار الفالح للبحث العلمي 804(التوضيح لشرح اجلامع الصحيح : ابن امللقن : عمر بن علي.23

م. 2008ه=1429، 1وحتقيق الرتاث، دار النوادر، دمشق، ط
ه)، حتقيق : جمموعة باحثني يف رسائل الدكتوراة، 451اجلامع ملسائل املدونة : حممد بن عبد اهللا التميمي (.24

م.2013ه=1434، 1املكرمة، طمعهد البحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى،مكة
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 .حاشية ابن عابدين = رد احملتار على الدر املختار
ه)، مطبوع مع الشرح الكبري، دار إحياء 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: حممد بن عرفة الدسوقي (.25

الكتب العربية، عيسي احلليب، مصر، بدون بيانات أخرى.
1096املغريب الرشيدي : أمحد بن عبد الرزاق (.26

احملتاج. 
27.1087
ه)، املطبعة األمريية، 1021حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق :  الشليب : أمحد بن حممد (.28

ه.1313مصر، 
ه)، حتقيق: 1331طحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: أمحد بن حممد بن إمساعيل (حاشية ال.29

م. 1997ه=1418، 1حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
ه) مطبوع مع خمتصر خليل للخرشي.1189حاشية العدوي علي شرح خمتصر خليل للخرشي (.30
ه)، حتقيق: حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت، 450بن حبيب (احلاوي الكبري : املاوردي : حممد.31

م. 1994ه=1414
ه)، حتقيق : د. ياسني أمحد 507حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء : القفال الشاشي : حممد بن أمحد (.32

م.1980، 1درادكة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ه)، حتقيق : عبد اهللا املنشاوي، دار احلديث، 1072د (الدر الثمني واملورد املعني :  ميارة : حممد بن أمح.33

م .2008ه=1429القاهرة، 
ه)، مطبوع مع رد احملتار على الدر احملتار (حاشية ابن 1088الدر املختار شرح تنوير األبصار : احلصكفي (.34

عابدبن).
ه)، عامل 1051بن يونس (دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات : البهويت : منصور .35

م.1993ه=1414، 1الكتب، ط
ه)، مطبوع مع حاشية ابن قاسم 1051الروض املربع شرح زاد املستقنع : البهويت : منصور بن يونس (.36

ه. دون بيانات أخرى.1429، 12النجدي، أشرف على طبعه: الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين، ط
ه)، حتقيق : زهري الشاويش، املكتب 676النووي : حيىي بن شرف (روضة الطالبني وعمدة املفتني : .37

م.1991ه=1412، 3اإلسالمي، بريوت، ط
ه)، حتقيق : عبد 673روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني : ابن بزيزة : عبد العزيز بن إبراهيم القرشي (.38

م.2010ه=1431، 1اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، بريوت، ط
ه)، حتقيق : نور الدين 734رح عمدة األحكام : تاج الدين الفاكهاين : عمر بن علي (رياض األفهام يف ش.39

م.2010ه=1431، 1طالب، دار النوادر، سوريا، ط
م. 1998ه=1419، 3ه)، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط676رياض الصاحلني : النووي : حيىي بن شرف (.40
يق : شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، ه)، حتق275سنن أيب داود : سليمان بن أشعث السجستاين (.41
م.2009ه=1430، 1ط
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ه)، حتقيق : د.بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 279(0سنن الرتمذي: حممد بن عيسى بن سورة .42
م . 1998، 2بريوت، ط

المية، ه)، عناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلس303سنن النسائي: أمحد بن شعيب النسائي (.43
م.1986ه=1406، 2حلب، ط

ه)، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد 458السنن الكربى : البيهقي : أمحد بن احلسني (.44
ه. 1352، 1الدكن، اهلند، ط

شرح زاد املستقنع : الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي، املكتبة الشاملة..45
ه)، حتقيق: عبد اهللا بن عبد الرمحن بن 772بن عبد اهللا الزركشي (شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي: حممد.46

عبد اهللا اجلربين، دون بيانات أخرى .
ه)، اعتىن به : أمحد فريد املزيدي، دار 899شرح زروق على منت الرسالة : زروق : أمحد بن أمحد بن حممد (.47

م.2006ه=1427، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
ه)، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، 499بطال : علي بن خلف (شرح صحيح البخاري: ابن .48

م.2003ه=1423، 2الرياض، ط
ه.1392، 2ه)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط676شرح صحيح مسلم : النووي: حيىي بن شرف (.49
ت، دون بيانات أخرى.ه)، دار الفكر، بريو 861شرح فتح القدير : ابن اهلمام : حممد بن عبد الواحد (.50
هـ)، املطبعة 923شرح القسطالين= إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : القسطالين : أمحد بن حممد (.51

هـ.1323، 7األمريية، ط
شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة :  عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد، املكتبة الشاملة..52
ه)، دار إحياء الكتب العربية، 1201أمحد بن حممد (الشرح الكبري على خمتصر سيدي خليل : الدرير :.53

عيسي احلليب، مصر، بدون بيانات أخرى.
الشرح الكبري ملختصر األصول يف علم األصول : حممد بن حممد املنياوي، املكتبة الشاملة، مصر، .54

م.2011ه=1432
اجلوزي، الدمام، السعودية، ه)، دار ابن 1421الشرح املمتع على زاد املستقنع : حممد بن صاحل العثيمني (.55
ه.1428-ه1422، 1ط

هـ)، جمموعة حمققني، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 370شرح خمتصر الطحاوي : اجلصاص : أمحد بن علي (.56
م.2010هـ=1431، 1ط

ه)، دار الكتب العلمية، بريوت، دون بيانات 1101شرح خمتصر خليل : اخلرشي : حممد بن عبد اهللا (.57
أخرى.

 ح منتهى اإلرادات = دقائق أويل النهى لشرح املنتهى. شر
شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين : قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي .58

م. 2007ه=1428، 1ه)، حتقيق : أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط837(
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، وهو مطبوع مع شرحه فتح 2ه)، املبطعة السلفية، ط256ري (صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل البخا.59
الباري البن حجر.

ه)، بعناية حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 261صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج (.60
بدون بيانات أخرى. 

ه)، اعتىن به : نظام حممد 724العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام : ابن العطار : علي بن إبراهيم (.61
م. 2006ه=1427، 1اليعقويب، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط

ه)، دار الفكر، دون بيانات أخرى . 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري : العيين : حممود بن أمحد (.62
نات أخرى.ه)، دار الفكر، دون بيا786العناية شرح اهلداية : البابريت : حممد بن حممد بن حممود (.63
ه)، حتقيق: عبد 1310عون املعبود شرح سنن أيب داود : العظيم آبادي: أبو الطيب حممد مشس احلق (بعد .64

م. 1968ه=1388، 2الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط
ار الكتب ه)، حتقيق : حممد تامر حجازي، د826الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع : أبو زرعة العراقي (.65

م. 2004ه=1425، 1العلمية، بريوت، ط
66.

الرزاق الدويش، رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض. 
م، وهي 1986ه=1406، 4ء اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طالفتاوى اهلندية: مجاعة من علما.67

ه. 1310مصورة عن الطبعة األمريية الثانية باملبطعة األمريية 
فتاوى موقع اإلسالم سؤال وجواب، املكتبة الشاملة. .68
، 1ه)، املطبعة السلفية، مصر، ط852فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر : أمحد بن علي (.69

ه.1400، 2ه، ط1380
طارق بن ه)، حتقيق: 795احلنبلّي: عبد الرمحن بن أمحد (ابن رجب: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري.70

. هـ2،1422، السعودية، طالدمام،دار ابن اجلوزي، عوض اهللا بن حممد
كر، دون بيانات أخرى.ه)، دار الف623فتح العزيز شرح الوجيز : الرافعي : أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد (.71

فتح القدير = شرح فتح القدير.
هـ)، حتقيق : عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، 763الفروع : ابن مفلح : حممد بن مفلح بن حممد املقدسي (.72

، ومطبوع مع الفروع : تصحيح الفروع للمرداوي.10/168م، 2003هـ=1424، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ه)، مكتبة الثقافة الدينية، 1126ى رسالة ابن أيب زيد القريواين : النفراوي : أمحد بن غنيم (الفواكه الدواين عل.73

مصر.
إىل هـ) 1398الدورة األوىل (: من التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمةمع الفقه اإلسالميجمقرارات .74

. مجع وترتيب : الباحث مجيل أبو سارة، )112قم () إىل القرار ر 1من القرار رقم (: هـ)1428الدورة التاسعة عشرة (
ه)، حتقيق: حممود بن التالميد 660قواعد األحكام يف مصاحل األنام : العز : عبد العزيز بن عبد السالم (.75

الشنقيطي، دار املعارف، بريوت، بدون بيانات أخرى. 
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ار الكتب العلمية، بدون بيانات هـ)، د1501كشاف القناع عن منت اإلقناع : البهويت : منصور بن يونس (.76
أخرى.

ه)، حتقيق : نور الدين 1188كشف اللثام شرح عمدة األحكام : السفاريين احلنبلي : حممد بن أمحد (.77
م. 2007ه=1428، 1طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط

قيق : جمدي حممد باسلوم، دار الكتب ه)، حت710كفاية النبيه يف شرح التنبيه : ابن الرفعة : أمحد بن حممد (.78
م.2009، 1العلمية، بريوت، ط

ه)، دار إحياء الرتاث العريب، 786الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري : الكرماين : حممد بن يوسف (.79
م.1981ه=1401، 2بريوت، ط

ه)، حتقيق : أمحد 893(الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري : الكوراين : أمحد بن إمساعيل بن عثمان.80
م.2008ه=1429، 1عزو عناية، دار إحياء الثراث العريب،  بريوت، ط

ه)، مؤسسة الرسالة، 1354كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري : حممد اخلضر الشنقيطي (.81
م.1995ه=1415، 1بريوت، ط

ه)، دار عامل الكتب، الرياض، 884اهللا (املبدع  يف شرح املقنع: ابن مفلح : إبراهيم بن حممد بن عبد.82
م. 2003ه=1423ط

م.2000ه=1421، 1ه)، دار الفكر، بريوت، ط483املبسوط : السرخسي : حممد بن أمحد بن سهل (.83
ه)، دار 84.1078

م.1998ه=1419الكتب العلمية، بريوت، 
ه)، مجع وترتيب : عبد الرمحن بن حممد النجدي وابنه 728جمموع الفتاوى : ابن تيمية : أمحد بن عبد احلليم (.85

ه. 1398حممد، تصوير الطبعة األوىل، 
ه)، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، 86.676

دون بيانات أخرى.
هـ)، مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن 1421جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني (.87

هـ .1413إبراهيم السليمان، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة األخرية، 
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل : جمد الدين ابن تيمية اجلد : عبد السالم بن عبد اهللا .88

م.1984ه=1404، 2ه)، مكتبة املعارف، الرياض، ط652(
ه)، دار الفكر، بريوت، دون بيانات أخرى.456احملّلى : ابن حزم : علي بن أمحد بن سعيد (.89
ه)، 616احمليط الربهاين يف الفقه النعماين : برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (.90

م. 2004ه=1424، 1ي، دار الكتب العلمية، بريوت، طحتقيق: عبد الكرمي سامي اجلند
ه)، دار الرتاث، بدون بيانات أخرى.737املدخل  : ابن احلاج : حممد بن حممد (.91
ه.1324، 1املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، املطبعة اخلريية، مصر، ط.92
ه)، اعتىن به وراجعه : نعيم 1069نباليل : حسني بن عمار (مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح : الشر .93

م.2005ه=1425، 1زرزور، املكتبة العصرية، ط
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حممد بن احلسني ه)، علق عليه : 543املسالك يف شرح موطأ مالك : ابن العريب : حممد بن عبد اهللا (.94
م.2007ه=1428، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، السُّليماين وعائشة بنت احلسني السُّليماين

ه)، حتقيق : أمين بن عارف الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، 316املستخرج : أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق (.95
م.1998ه=1419، 1ط

ه)، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ .405املستدرك : احلاكم : حممد بن عبد اهللا (.96
م،  وطبعة الرسالة 1969ه=1389، 1ريوت، طه)، املكتب اإلسالمي، ب241املسند : أمحد بن حنبل (.97

م. 1993ه=1413، 1املخرجة: حتقيق وختريج : شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط
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مقدمة البحث:
وجعله للمؤمنني نورا احلمد هللا الذي أرسل رسوله هاديا ومبشرا ونذيرا وأنزل معه الفرقان ليكون للعاملني نذيرا

مبينا، وأمرنا بالتفكر والتدبر يف آياته، وجعله املعجزة اخلالدة الباقية اىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها.وضياء 
.1﴾َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا*أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن ﴿ أما بعد؛ يقول اهللا تعاىل: 

نسان وأخصه، ومركز الفقه والعلم إلاآليات القرآنية اليت ذكر فيها الفؤاد والقلب، ومها أشرف ما يف اتعددت 
َال و ﴿دراك احلسي، وموضع املسؤولية واجلزاء، يـَُقوُل اهللا تعاىل: إلوالنوايا ونوازع النفس من عواطف ومشاعر، وموطن ا

.2﴾اْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع وَ 
اآليات تتحدث عن القلب وأحواله ووظائفه وعن الفؤاد خصائصه ووظائفه وعن العالقة بينهما.

ارتبط القلب بالفقه والعلم، ونوازع النفس من اميان وكفر وحب وكره ونوايا، وأنه مبتدء األعمال اإلرادية 
ها، وأرتبط الفؤاد باحلواس من مسع وبصر وإدراك وإحساس .ومصدر 

وذكر القرآن أن الفؤاد يؤثر على القلب وبالعكس.
يف هذا البحث أتناول موضوع القلب والفؤاد يف القرآن الكرمي بالدراسة والتحليل، ما املراد بكل منهما من 

سان؟نإلحيث املعىن والصفة والوظيفة؟ وما هو تأثري كل منهما على ا

وميزت بني صفات القلب وصفات الفؤاد وخصت كل منهما خبصائص منفردة عن اآلخر، وأوضحت اآليات عالقة  
كل من القلب والفؤاد ببعضهما، وعالقتهما ببقية احلواس.

اختيار الموضوع وأهميته :سببأوًال:
أظهرت اآليات تبايناً جلياً بني لفظي القلب والفؤاد وكشفت عن القليل من أسـرارمها، وألجـل ذلـك تنوعـت 
آراء املفسرين وأهل اللغة وغريهم يف تعريف ماهية كل منهما،  فالبعض مل يفرق بينهمـا، و الـبعض جعلهمـا شـيئني 

82سورة  النساء : اآلية -1
36سورة اإلسراء: اآلية -2

ةيدراسة تحليل-الفؤاد والقلب في القرآن الكريم 
الدكتورة حبيبة شهرة 

–
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: " َأَال َوِإنَّ ِيف اجلََْسـِد ُمْضـَغًة ِإَذا مـن اآلخـر وهكـذا، يقـول َرُسـوُل اللَّـِه منفصلني، وآخرين جعلوا أحـدمها أخـص
.1َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأَال َوِهَي اْلَقْلُب"

يهمـــا دراســـة املتـــدبر املتأمـــل،  فألمهيتهمـــا وخطـــورة وظيفـــة كـــل منهمـــا كـــان مـــن املهـــم دراســـة اآليـــات الـــواردة ف
ودراســة أحاديــث النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم املوضــحة ملــا أقــوم ببحثــه مــع النظــر يف تفســري هــذه اآليــات، و دراســة 

اآلراء يف ماهية كل منهما .
ثانياً: أهداف البحث :

ــ الدراســة والتحليــل لآليــات الــيت ورد فيهــا لفظــي القلــب والفــؤاد، مــا املــراد بكــل منه1 مــا  مــن حيــث املعــىن ـ
والصفة والوظيفة.

ـ توضيح الفروق اليت ميزت كل منهما عن اآلخر .2
ـ توضيح الصفات والوظائف اليت اشرتكا فيها .3
ـ عالقة كل من القلب والفؤاد ببعضهما، وعالقتهما ببقية احلواس .4

ثالثاً: منهج  البحث :
فيها القلب و الفؤاد .عرض لآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت ذكر-1
يف معاجم اللغة العربية .معىن القلب والفؤاد-2

عرض آلراء العلماء من املفسرين أو احملدثني و غريهم الستجالء معاين اآليات قدر االمكان .-3
املقارنة بني الصفات و الوظائف لكل من القلب و الفؤاد مع بيان أن هناك فروق بينهما .-4

*************************

، 2996ومسلم يف صحيحه كتاب املساقاة حديث رقم )3051) و (52() 50في صحيحه كتاب اإلميان حديث رقم (البخاريرواه 1
)، والرتمذي 3984، وابن ماجة (241/ 7ئي )، والنسا3330) و (3329، وأبو داود (271و270و269و267/ 4وأمحد 

).2031)، والبغوي، يف " شرح السنة " (1205(
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الباب األول
مفهوم الفؤاد في القرآن الكريم

ويشتمل الباب على تعريف الفؤاد وصفاته ووظائفه وعالقته ببقية احلواس.
ويتكون من أربع فصول:

: الفؤاد في القرآن الكريمالفصل األول
ويتكون من مبحثني:

املبحث األول: عرض لآليات اليت ورد فيها ذكر الفؤاد.
املبحث الثاين: معىن الفؤاد يف اللغة.

ورد فيها الفؤاد، ومعنى الفؤاد في اللغة:ياآليات الت: المبحث األول
تعالى:يقول اهللا 

.1﴾ونَ ﴿ 
وكال نقص عليك من ﴿.2﴾لَِتْصَغى ِإلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتُِفونَ وَ ﴿

بـَْيتِـَك اْلُمَحـرَِّم رَبـَّنَـا لُِيِقيُمـوا رَبـََّنا ِإينِّ َأْسـَكْنُت ِمـْن ُذرِّيـَِّيت بِـَواٍد َغـْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنـَد ﴿.3﴾أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
ُمْهِطعِـَني ُمْقِنعِـي ُرُءوِسـِهْم .﴿ 4﴾الصَّالَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْـُهـْم ِمـَن الثََّمـرَاِت َلَعلَُّهـْم َيْشـُكُرونَ 

ـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد ُكـلُّ أُولَٰئِـَك  *َوَال تـَْقـُف َمـا لَـْيَس لَـَك بِـِه ِعْلـٌم ﴿ .5﴾اءٌ ال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم َهـوَ  ِإنَّ السَّ
ِلَك لُِنثَبِّـَت بِـِه فـُـَؤاَدَك ﴿6﴾َكاَن َعْنُه َمْسـُئوًال  اَدْت ِإن َكـ*َوَأْصـَبَح فـُـَؤاُد أُمِّ ُموَسـٰى فَارًِغـا .﴿ 7﴾َورَتـَّْلنَـاُه تـَـْرتِيًال *َكـذَٰ

َواللَّـُه َأْخـَرَجُكْم ِمـْن ُبطُـوِن أُمََّهـاِتُكْم َال تـَْعَلُمـوَن َشـْيًئا ﴿.8﴾لَُتْبِدي ِبِه َلْوَال َأن رََّبْطَنا َعَلٰى قـَْلِبَهـا لَِتُكـوَن ِمـَن اْلُمـْؤِمِنَني 
ـْمَع َواْألَْبَصـاَر ﴿ .9﴾َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِـَدَة َلَعلَُّكـْم َتْشـُكُرونَ  قُـْل ُهـَو الـَِّذي أَنَشـَأُكْم َوَجَعـَل َلُكـُم السَّ

ُمثَّ َسـوَّاُه ﴿.11﴾َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِـَدَة قَلِـيًال مَّـا َتْشـُكُرونَ .﴿10﴾َواْألَْفِئَدَة قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ 

110سورة األنعام: اآلية  -1
113سورة األنعام: االية -2
120سورة  هود: اآلية  -3
37سورة ابراهيم اآلية -4
43ابراهيم 5
36االسراء 6
32الفرقان 7
10القصص8
78النحل 9

.23سورة امللك 10
78املؤمنون 11
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ـْمَع َواْألَْبَصـاَر َواْألَْفئِـَدَة قَلِـيًال مَّـا َتْشـُكُرونَ َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوحِ  ﴿َوَلَقـْد َمكَّنَّـاُهْم ِفيَمـا ِإْن َمكَّنَّـاُكْم .1﴾ِه َوَجَعَل َلُكـُم السَّ
ُهْم َمسُْعُهـْم َوَال أَْبَصـاُرُهْم َوَال  أَْفئِـَدتـُُهْم ِمـْن َشـْيٍء ِإْذ َكـانُوا َجيَْحـُدوَن ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُـْم َمسًْعـا َوأَْبَصـارًا َوأَْفئِـَدًة َفَمـا أَْغـَىنٰ َعـنـْ

3﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى﴿.2

4.5﴾ الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ *ةُ نَاُر اللَِّه اْلُموَقدَ ﴿ 

تعريف الفؤاد في اللغة :المبحث الثاني:
القلــب و مجعــه أفئــدة ( يقــول الشــاعر : رآهــا الفــؤاد ) أي أدركهــا و تبينهــا ، فجعــل الفــؤاد كأنــه حاســة تــرى 

وتدرك من حتب،  يقال رجل مفؤدأى أصابه مرض يف فؤاده .
ال أصل صحيح يدل على شدة احلرارة، منها فأدت اللحم أى شويته، فالفؤاد مسي األلف و الدوالفاء و 
.6بذلك حلرارته 

يقول الشاعر أبو متام:
نـَقِّْل فـَُؤاَدَك َحْيُث ِشْئَت ِمَن اْهلََوى ... ... َما احلُْبُّ ِإالَّ لِْلَحِبيِب اَألوَّل 

ويقال : هو فارِغ الفؤاد : ال َهمَّ عنده ، حديد الفؤاد: متوقِّد الذهن. .نِ فَارُِغ اْلُفَؤاِد : َخاٍل ِمَن اْهلَمِّ َواْحلُزْ و 
َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا 10وال َحَزن ، أَو سيِّئ احلال ، وبه قال بعض املفسرين يف قوله تعاىل : القصص آية 

، ويقال : فأَدُه الداُء ، وفأَدُه اخلوف.َدُهَ  فَْأًدا : فََأَدُه َأصاب فـَُؤاَدهُ فََأَدُه فَأَ ، َتفأََّدِت الناُر: َحتَرََّقْت وتوقََّدتْ .."
َز أَو اللَّْحَم: أَنضجه يف الرَّماِد احلارِّ  أَتَاُكْم أَْهُل : "، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَريـْرََة َأِيب هُ َعْن ،وفََأَدُه اْخلُبـْ

.7"اْلَيَمِن ُهْم أََرقُّ أَْفِئَدًة ، َوأَْلَنيُ قـُُلوبًا
 **********************

9السجدة 1
26األحقاف 2
11النجم 3
7اهلمزة 4
حملمد فؤاد عبد الباقى.-طبعة دار احلديث–املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي 5
.511، املعجم الوجيز ص 83، 305لسان العرب البن منظور ـ دار الكتب ط بريوت ص6
.)52ومسلم ((4388)رواه البخاري7
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الفصل الثاني
الكريم القرآنفي الفؤادصفات  

رادة.إلوالرغبة والهوى واالمبحث األول : الفؤاد يتصف بالميل 
.1﴾َولَِتْصَغى ِإلَْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة َولِيَـْرَضْوُه َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتُِفونَ ﴿يقول تعاىل : 

ألعضـاء " والصغو: امليل أى: ولتميل،  فـالفؤاد اذا رغـب ومـال تعلقـت بواسـطته الـنفس "ولريضـوه " مث سـائر ا
.2وليقرتفوا" أى ليكتسبوا، فيتم الرضا من النفس ويتم الكسب من سائر األعضاء 

والتنــزيل جـاء بــ " تصَغىَصـْغًوا، ،وهو من " صَغْوت َتْصَغى وتصـُغو،ولتميل إليه قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة
ن عباس: (ولتصغى إليه أفئـدة)، يقـول: عن اب، 

ل. تزيغ إليه أفئدةلتمي
عن السدي: (ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة)، يقول: متيل إليه قلوُب الكفار، وحيبونه، و 

.ويرضون به
ك ولريضوه. قال: قال ابن زيد يف قوله: (ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة )،قال:"ولتصغى"، وليهووا ذل

.هويتها،يقول الرجل للمرأة: " َصَغْيت إليها
.قال أبو جعفر: وليكتسبوا من األعمال ما هم مكتسبون" َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتُِفونَ "قوله :أما

ما عن ابن عباس: (وليقرتفوا ما هم مقرتفون)، وليكتسبوا،قيل: " قارف فالن هذا األمر"، إذا واقعه وعمله
.3نقال ابن زيد: ليعملوا ما هم عاملو ن،عن السدي: قال: ليعملوا ما هم عاملو ، و هم مكتسبون

الَة فَاْجَعْل رَبـََّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا الصَّ يقول سبحانه : ﴿
.4﴾ َن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن أَْفِئَدًة مِ 
ىل تلـك إالـذهاب ىلإفتميـل ،لـيهمإأى اجعل أفئدة بعـض النـاس مائلـة "فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهمْ "

.5ات للتجارة فيتسع عيشهم ويكثر طعامهم ولباسهم ىل نقل املعاشإالبلدة للنسك والطاعة هللا تعاىل و 
يهــوى.. اآليــة أســندت اهلــوى وامليــل إىل األفئــدة دون القلــوب، فــالفؤاد إذا مــال حتــرك البــدن واجتــه صــوب مــا

إبراهيم عليه السالم سأل اهللا سبحانه يف دعائه أن جيعل قلوب بعض خلقه تنــزع إىل مسـاكن ذريتـه الـذين أسـكنهم 
يقـل وال ينقطـع توافــد البشـر علـى بيـت اهللا احلــرام ، ومـن يومهـا إىل قيــام السـاعة الي زرع عنـد بيتــه احملـرَّمبـواد غـري ذ

.وزائرين راغبني يف األجر ويف التجارةحاجني ومعتمرين 

113األنعام 1
5/123تفسري الرازي 2
بتصرف.205/ 1جماز القرآن .58/ 12وتفسري الطربي 69/ 7، والقرطيب 205/ 4تفسري أيب حيان 3
37سورة ابراهيم اية 4
7/105تفسري الرازي 5
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:الفؤاد موضع التقلب أو التثبيتالمبحث الثاني: 
.1﴾َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم  : ﴿ يقول تعاىل

إأنه :ومعىن اآلية،فمن صفات الفؤاد أنه يتقلب،عن وجههيءالتقلب حتويل الش
قل،اليت اقرتحوها وعرفوا داللتها على صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال الطربي: . 2ينتفعوا بتلك اآليات

.3َل جميئها مرَّة قبل ذلكقب
دراك الحسي:إلالمبحث الثالث: الفؤاد مجمع األحاسيس والغرائز وموطن ا

﴿حساس وهو موضع ووعاء املعرفة املكتسبة بواسطة احلواس إدراك احلواس من مسع وبصر وإالفؤاد موطن 
صري.، اآلية تؤكد أن الفؤاد موطن اإلدراك الب4﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى

ما كذب الفؤاد ما رأى حممد عليه الصالة والسالم ، أي القلوب أوأي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر ،
.5اتشهد بصحة ما رآه صلى اهللا عليه وسلم من الرؤي

.6﴾الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ *نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ ﴿ والفؤاد وثيق الصلة بإحساس األمل ، قال تعاىل : 
فاألمل نافذ إىل الفؤاد موطن األحاسيس املادية احلاصلة بواسطة احلواس وألطف ما يف اإلنسان و أشد تأملا 

بأي أذى ، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: إن النار تأكل أهلها حىت إذ
.7انتهت مث إن اهللا يعيد حلمهم وعظمهم مرة أخرى 

﴾الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدة﴿َتطَِّلُع َعَلى اَألْفِئَدِة 
.وأملها أشد من أمل غريها للطفها.من األجسام إىل القلوب

الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤاد إذا اعترب فيه معىن التفؤد، أي: التوقد، يقال: فأدت اللحم: شويته، وحلم 
﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ ﴿إن السمع والبصر والفؤاد﴾ ،﴿فاجعل أفئدة من الناس :فئيد: مشوي. قال تعاىل

ألطف ما يف البدن، وأشده تأملا بأدىن من األذى، وألنه منشأ العقائد الفاسدة، ومعدن حب املال الذي هافهيتأثر 
.8هو منشأ الفساد والضالل، وعنه تصدر األفعال القبيحة

110األنعام 1
5/114تفسري الرازي 2
12/60تفسري الطربي 3
11النجم 4
14/403تفسري الرازي 5
7اهلمزة 6
11/286املرجع نفس7
22/248نظم الدرر 8
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ابع: الفؤاد موضع الدواعي و الصوارفالمبحث الر 
.1﴾ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواءٌ قال تعاىل : ﴿ 

:قـال قتـادة،أي: خاليـة 
وقيل : أفواههم وال تعود إىل أماكنها ، فاألفئدة هواء ال شيء فيها ، ومنه مسي ما بني السماء واألرض هواء خللوه

جوفـاء ال عقـول هلـا ، والعـرب تسـمي كـل أجـوف خـاو :وقـال األخفـش.خالية ال تعي شيئا وال تعقل مـن اخلـوف
.أي مـرتددة ، متـور يف أجـوافهم ، لـيس هلـا مكـان تسـتقر فيـه:""و:وقـال سـعيد بـن جبـري.هـواء

.2وحقيقة املعىن : أن القلوب زائلة عن أماكنها ، واألبصار شاخصة من هول ذلك اليوم
.3﴾ َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهمْ يقول سبحانه : ﴿ 

، َوقَاَل ُجمَاِهد ِيف قـَْوله" َونـَُقلِّـب 
ميَـان" ميَان َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكّل آيَة فَـَال يـُْؤِمنُـوَن َكَمـا ُحْلنَـا بـَْيـنهْم َوبـَـْني اْإلِ أَوَّل َوَحنُول بـَْينهْم َوبـَْني اْإلِ

ْبن زَْيد ْبن َأْسَلموََكَذا قَاَل ِعْكرَِمة َوَعْبد الرَّْمحَن .َمرَّة
فإذا حصلت الداعية يف الفؤاد انصرف إليه البصـر شـاء ذلـك أم أىب، وإذا حصـلت الصـوارف انصـرف البصـر 
عنــه وإن كــان يبصــره يف الظــاهر، فالســمع والبصــر آلتــان للفــؤاد تــابعني ألحوالــه، فــإذا تقلــب الفــؤاد تقلــب تبعــا لــه 

.4السمع والبصر
تصف بالثبات أو االرتياب المبحث الخامس: الفؤاد قد ي

ن ثقة اإلنسان وثباته يف كل ما يعمله يكون مبقدار يقينه مبا يعلمه ، و بقدر انفصام عمله عـن علمـه يكـون إ
ضعف عزمه أو مرض قلبه ، وبقدر انفصام العلم عن العمل يكون اجلزاء و احلساب .

بـــات الفـــؤاد الـــذي ال يداخلـــه شـــك و ال يســـاوره ن املعرفـــة األكيـــدة واليقـــني القـــاطع مهـــا يف التعبـــري القـــرآين ثإ
ـــِذِه اْحلَـــقُّ َوَمْوِعَظـــٌة َوِذْكـــَرٰى *﴿ارتيـــاب، َوَجـــاَءَك ِيف هَٰ

ويثبـت فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب اليت تعرضوا ، 5﴾ لِْلُمْؤِمِنَني 
.فؤاده

وسـائل اإلدراكـات مـن عـني تـرى، ومـن أذن ،الفؤاد" هو وعـاء العقائـد، مبعـىن أن املـخ يسـتقبل مـن احلـواسو"
فتتولد املعلومـات الـيت يصـنفها املـخ، ويرتبهـا كقضـايا ،تسمع، ومن أنف يُشم، ومن َفٍم يستطعم، ومن كفٍّ تلمس

ناقش املخ تلك القضايا العقلية إىل أن تصح القضـية العقليـة صـحة ال يـأيت بعـدها مـا ينقضـها، فيسـقطها وي، عقلية

43ابراهيم 1
5/114تفسري البغوي 2
110األنعام 3
22/248نظم الدرر 5/114نفس املرجع 4
120هود 5
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مـن العقـدة ،
.فال تتذبذب بعد ذلك

انتهـى املــخ مـن متحيصـها متحيصـاً وصــل فيـه إىل احلـق، وأســقطها فـالفؤاد هـو الوعـاء القابــل للقضـايا الـيتاذإ
وعلـى سـبيل املثـال: جنـد الشـاب الـذي يفكـر يف مسـتقبله، فيـدرس . .على القلب ليدير حركة احلياة على ُمْقتضاها

ــات الــيت مزايــا وعيــوب املهــن املختلفــة ليختــار منهــا التخصــص الــذي يتناســب مــع مواهبــه وأحالمــه، مث يــدرس احملسَّ
مثـال ، 

هــذا: أنــه قــد اســتقر يف وجــدان النــاس وعقــوهلم أن النــار ُحمْرقــة، ولكــن مــن أيــن جــاء هــذا اليقــني يف أن النــار حمرقــة؟ 
.مسَّته النار أحرقتهنقول: جاء من أمر حسي بأن شاهد الناس أن َمنْ 

":ولــذلك يقــول احلــق ســبحانه، أن يكــون القلــب ثابتــاً؛ غــري مذبــذباً البــد إذ
ألن الفؤاد هو الوعاء الذي من مهمته أن يكون مسـتعداً السـتقبال كلمـة احلـق؛ وليقبـل " ٱلرُُّسِل َما نـُثَبُِّت ِبِه فـَُؤاَدَك 

سبحانه هو احلق أيضاً، واحلق هـو يه الذكرى، وجالل املوعظة، وكمال الوارد من احلق سبحانه وما يأيت من احلقتنب
وحـق احلــق ينبـوع العقيـدة الـذي ستصــدر عنـه طاعـة التكليـف، وال بــد أن ، الشـيء الثابـت الـذي ال يطــرأ عليـه تغيـري

لى التكليف؛ لذلك لزم أن يأيت الدليل على وجود احلق يكون اإلنسان على ثقة من حكمه املكلِّف قبل أن يُقِبَل ع
قبــل أن تــأيت املوعظــة، ويكــون اإلميــان بــالوجود األعلــى الــذي ال يتغــري وال تطــرأ ، ســبحانه وهــو قمــة الوجــود األعلــى

1.
يكــون علــى اســتعداد لقبــول تلــك املعــارف هليــة البــد هلــا مــن قابــل وهــو الفــؤاد الــذي البــد أن إلفاملعــارف ا

ِلَك لُِنثَبِّـَت بِـِه فـُـَؤاَدَك ﴿هلية لذلك أصلح اهللا حال القابل وثبـت الفـؤاد إلا أنزلـهفـالقرآن .. .2﴾َورَتـَّْلنَـاُه تـَـْرتِيًال *َكـذَٰ
تعرض يسـلى اهللا عليـه وسـلمالنيب صـألن" لُِنثَبَِّت ِبِه فـَُؤاَدكَ "كذلك ُمنّجماً َحْسب األحوال، واحلكمة من ذلكاهللا

ملوقـف مـن هـذه املواقـف نـزل القـرآن تسـليًة حممـديـاعلى مدى ثـالث وعشـرين سـنة ملواقـف تزلـزل، فكلمـا تعرْضـَت 
لك وتثبيتاً َوِصلًة بالسماء ال تنقطـع. ولـو نـزل القـرآن مـرة واحـدة لكـان التثبيـت مـرة واحـدة، مث تـأيت بقيـة األحـداث 

.الصلة بالسماء تُقوِّي املنهج وتُقوِّي اإلميانبدون تثبيت، وال شكَّ أن 
ال مما أهمها وروعها إالمبحث السادس: األفئدة تصبح فارغة من كل أمر من أمور الدنيا 

.. 3﴾اْلُمـْؤِمِنَني ِإن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبِه َلْوَال َأن رََّبْطَنا َعَلٰى قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمـنَ *َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسٰى فَارًِغا ﴿ 
إأصبح فؤادها فارغا من كل شيء 

ن فرغ إومن اآلية نرى أن الفؤاد إذا  كان مليء بضوابط معينة حاضرة فيه فإنه يفرض سيطرته على العقل و
حلظيا أو كليا فقد السيطرة على العقل، والربط كان سببا للسيطرة على أفعاهلا وأقواهلا .منها 

4/70تفسري الشعراوي 1
32الفرقان 2
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الفصل الثالث
وظائف الفؤاد في القرآن الكريم

الفؤاد هو مبتدئ القوة المدركة للعلم ومحل المعارف واألفكارالمبحث األول :
ــــْمَع َواْلَبَصــــَر َواْلُفــــَؤاَد ُكــــلُّ أُولَِٰئــــَك َكــــاَن َعْنــــُه *ٌم َوَال تـَْقــــُف َمــــا لَــــْيَس لَــــَك بِــــِه ِعْلــــيقــــول اهللا تعــــاىل: ﴿  ِإنَّ السَّ

ما مستفادة من احلواس أو مـن السـمع والبصـر أو مـن األفئـدة وهـي العلـوم العقليـة، ويف اآليـة إفالعلوم .. 1﴾َمْسُئوًال 
تأكيد على أن الفؤاد هو حمل العلم واملعرفة .

2﴾َدتـُُهْم َهَواٌء َوَأْفئِ ﴿ وقول اهللا تعاىل : 

.3احلرية واحلزن وملا حتققوه من العذاب 
اً إن الدراسـة املتأنيــة لآليـات رمســت صـورة جمســمة شـاملة ألدوات التكليــف يف املـخ البشــري الـذي يعتــرب مكانــ

راكـزهم يف املـخ البشـري علـى ســطح املـخ علـى قشـرته بينمـا تســكن لتلـك األدوات فالسـمع والبصـر وهـم علـم هلــم م
مناطق العواطف واألحاسيس قلب املخ وبينهما عالقة متبادلة يتحقق منها معـىن زائـد وهـو أن املـخ بـأدوات إدراكـه 
ليس ذاكرة مربجمة بل هـو أكـرب مـن ذلـك إنـه يـدرك ويقـيس وحيسـب وحيـتفظ بالـذكريات املختلفـة ويف نفـس الوقـت 

تفعل ويتعاطف ويين
.من خالل املقارنة والرتجيح

المبحث الثاني: الفؤاد موضع المسؤولية والجزاء
﴾ ًال السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئو ِإنّ ﴿ 

الفؤاد يشكل عالقة عضوية مع السمع والبصر، ولـه مكـان ثابـت ال يتغـري بعـد السـمع والبصـر يف كـل القـرآن 
مما يوحي بأنه يأخذ حكم السمع والبصر كأدوات علم وتكليف .

لــذلك ينهانــا اهللا عــز وجــل عــن اتبــاع مــا لــيس لنــا بــه معرفــة يقينيــة واإلنســان مســؤول عــن مسعــه وبصــره وفؤاده،
َوَمـْن َأَضـلُّ ِممـَِّن القـول أو الفعـل أو احلكـم مبـا ال يكـون معلومـا ﴿ صلة بالفؤاد وعن طريق احلواس، والنهـي عـن متح

.4﴾ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني *اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهًدى ِمَن اللَِّه 
الفؤاد محل التصديق و التكذيبالمبحث الثالث:

مـا كـذب الفـؤاد مـا رآه بـل تـيقن أن مـا رآه بفـؤاده صـدق وصـحيح، واآليـة يأ﴾كذب الفؤاد ما رأى ما  ﴿
معناها أن ما رآه حق  وأنه ما كذب فـؤاد النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم، وقـرئ " مـا كـذب " بالتشـديد" معنـاه : مـا 

.1يال و أنه حق ملا رأى جربيل علم بفؤاده أنه ليس خبيقال أن املرئي خيال ال حقيقة ، أ

36االسراء 1
43ابراهيم 2
7/341الرازي 3
50القصص 4
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الفصل الرابع
العالقة بين الفؤاد و الحواس

الكـــرمي ربـــط بيـــنهم يف أكثـــر الفـــؤاد هـــو وعـــاء املعرفـــة املاديـــة املتحصـــلة بواســـطة احلـــواس، لـــذا جنـــد أن القـــرآن 
.اآليات

ــــَل َلُكــــمُ ﴿ ــــوَن َشــــْيًئا َوَجَع ــــاِتُكْم َال تـَْعَلُم ــــْن ُبُطــــوِن أُمََّه ــــَدَة َلَعلَُّكــــْم َواللَّــــُه َأْخــــَرَجُكْم ِم ــــْمَع َواْألَْبَصــــاَر َواْألَْفِئ السَّ
.2﴾َتْشُكُرونَ 

.3﴾ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ ﴿ 
.4﴾َة قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئدَ ﴿
.5﴾ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ ﴿

ُهْم َمسُْعُهْم َوَال أَْبَصاُرُهْم َوَال ﴿َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسًْعا َوأَْبَصارً  ا َوأَْفِئَدًة َفَما أَْغَىنٰ َعنـْ
6.

س الرتتيـب القـرآين السـمع مث البصـر مث هكذا يف كل اآليات اليت مجعت بني السـمع والبصـر والفـؤاد يكـون نفـ
الفؤاد،  فالسمع يتقدم البصر الذي يتقـدم الفـؤاد، وقـد يكـون لـذلك داللـة علميـة فـادراك السـمع  يكـون قبـل ادراك 

البصر .
.، ويرتبها كقضايا عقليةفؤادتتولد املعلومات اليت يصنفها الومن السمع والبصر 

ا الــيت انتهــى مــن متحيصــها متحيصــاً وصــل فيــه إىل احلــق، وأســقطها علــى فــالفؤاد هــو الوعــاء القابــل للقضــاياذإ
قـال ابـن عاشـور: األفئـدة: مجـع الفـؤاد، وأصـله القلـب، ويطلـق كثـريًا علـى .القلب ليدير حركـة احليـاة علـى ُمْقتضـاها

ن مـع وظيفـة السـمع رت ورد كمفهوم وظيفة معرفيـة إدراكيـة، حيـث جنـده يقـ"الفؤاد"غري أنَّ . .7العقل وهو املراد هنا
.والبصر؛ أي: مع قوى اإلدراك ال مع وسائلها

يات القرآن مما آأما بالنسبة لألفئدة تشرحييا فنجد أن ذكرها يأيت يف مكان ثابت بعد السمع والبصر يف كل 
فؤاد رتباطا عضويا وله عالقة باألحاسيس والعواطف. ولكن هل ميكن حتديد الاوالبصر جيعل الفؤاد مرتبطا بالسمع 

مكانه بأنه يف عمق (داخل) املخ من خالل هذه اآليات؟. اجلواب نعم  وذلك لوجود الفؤاد يف مكان ثابت بعد 

10/241نظم الدرر 1
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.32سورة امللك 3
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اىل عمق املخ حيث اكتشف العلماء مركز األحاسيس االجتاهمركز األبصار من اخللف وهذا حيتم البصر وليس بعد 
.1والعواطف هناك يف جهاز يسمى اجلهاز العاطفي 

كلما ورد يف سياق االمتنان مبنح اإلنسان العلم وأدوات حتصيله وطرقه، كان على أنه ملكة أو والفؤاد  
َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه : "وظيفة أو قوَّة إدراكية؛ كقوله تعاىل

هو ، وتبعاً للوظائف التشرحيية للمخ البشري فإن والفؤاد صيل املعرفة هي السمع والبصر والفؤادفقوى حت". .َمْسُؤوالً 
اكرة الدائمة اليت تتكون من الصغر وتتكون فيها قناعات ذيقال هلا الويف عمقها،مؤّخرة الدمـاغاملركز املوجود يف

علومات القادمة مَن احلواّس اخلمسة ، فهو أشبه ما والذي يتلّقى امل
الفؤاد ، ألّن و البصر و السْمع  ني يف املؤسسات احلكومّية ، هلذا السبب يربط القرآن الكرمي دومًا بيكون بالديوان

ناسبة فيما يرى ، الذي ينقلهـا إىل القْلب يف الناصية الّختاذ القرارات املدالفؤااملعلومات إىلرسالنالسْمع و البصر يُ 
.اإلنسان ويسمع 

ناُر والفؤاد ، "، والعذاُب يف جهّنم يكون بقَدر ما اكتسبته احلواّس "مـا َكَذَب الُفـؤاُد مـا رأى"قال تعاىل :
". كّل أولئك كاَن عنُه مسؤوالً دإّن السْمَع والبَصَر والفؤا"" اهللا املوقدة اليت تطّلُع على األفئدة

***************

للدكتور حممد مجيل احلبالدراسة قرآنية طبية مقال-السمع واألبصار واألفئدة 1
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الباب الثاني
مفهوم القلب في القرآن

ويتكون من أربعة فصول فيها:
عرض لبعض اآليات اليت ذكر فيها القلب ومعناه يف اللغة مث صفاته ووظائفه مث عالقته بالفؤاد.

الفصل األول:
المبحث األول : بعض اآليات التي ذكر فيها القلب:ويتكون من مبحثني :

126مرة يف 131ذكر القلبوقد ورد .. قلب يعقل ما يسمع ،ى تلك القوة املدركة للعلمهو منتهفالقلب 
ال مرة واحدة يف قول اهللا إوتكرر يف مخس منها،  ومل يأت مثىن ،آية107وأيت مجعا يف ،آية جاء مفردا19آية منها

﴿.2﴾ ﴿.1﴾َما َجَعَل اللَُّه لَِرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفِه ﴿:تعاىل
َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِمبَا َكَسَبْت مْ ﴿ َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنكُ .3﴾َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم 

َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ ﴿ َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي املَْوَتى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى.4َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم ﴾ قـُُلوُبُكمْ 
﴿ رَبـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ .6َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم ﴾ن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبهُ َومَ َتْكُتُموا الشََّهاَدةَ ﴿َوالَ .5قـَْلِيب ﴾ 
ا َأْشرَُكوا بِاللَِّه َما ﴿ َسنُـْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب مبَِ .7َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت الَوهَّاُب﴾َهَديـْتَـَنا

َولُِيَمحَِّص َما ِيف قـُُلوِبُكمْ ﴿ َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما ِيف ُصُدورُِكمْ .8َوبِْئَس َمثْـَوى الظَّاِلِمَني﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَاناً 
.﴿َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا مَِّن 10﴾َحْوِلكَ ِمنْ َالنـَْفضُّوااْلَقْلبِ ِليظَ غَ ُكْنتَ َوَلوْ .﴿9َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدور﴾

ْل ُهْم اِجلنِّ 
َا َيْسَتْئِذُنَك الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ 11أَضلُّ أُْولَِئَك ُهُم الَغاِفُلوَن ﴾ َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِيف رَيِْبِهْم َواْليَـْوِم اآلِخرِ ﴿ ِإمنَّ

﴿ َمن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد 13ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب ﴾َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر اللَِّه َأالَ ﴿الَِّذيَن آَمُنوا12يـَتَـَردَُّدوَن﴾

.4األحزاب 1
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َوَهلُْم َعَذاٌب َغَضٌب مَِّن اللَّهِ َوَلِكن مَّن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهمْ َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَانِ ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرِهَ 
﴿ أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم 2وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا﴾َواتـََّبَع َهَواهُ ْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَاُتطِ ﴿َوالَ 1َعِظيٌم﴾

﴿ يـَْوَم الَ 3اَلِيت ِيف الصُُّدوِر ﴾َوَلِكن تـَْعَمى الُقُلوبُ 
.4بـَُنوَن * ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم﴾َوالَ يَنَفُع َمالٌ 

*********************
بحث الثاني: معنى القلب في اللغةالم

القلب في اللغة :
، وقـال أنـه جـائز يف العربيـة أن عقـلييعرب به عـن العقـل، قـال الفـراء يف قولـه تعـاىل :  ملـن كـان لـه قلـب أ

يسمى العقل بالقلب .
هــو الفــؤاد أيضــا، أو أخــص منــه، وقــالوا هــو العقــل، وقلــب كــل شــيء وســطه و لبــه وحمضــه، وقلــب النخلــة 

مجارها، وقلب الشجر ماالن من أجوافها، والقلب : كثري التقلب.
ألمـور : حبثهـا و نظـر يف عواقبهـا ، قـال به حوله ظهرا لبطن، قلب اوالقلب : حتويل الشيء عن وجهه، و قلّ 

َنَة ِمن قـَْبـُل َوقـَلَّبُـوْا لَـَك األُُمـورَ ﴿اهللا تعاىل :  وقـال صـلى اهللا عليـه و سـلم:  " سـبحان 48التوبـة ﴾َلَقِد ابـْتَـَغُوْا اْلِفتـْ
مقلب القلوب" . 
واآلخــر علــى رد الــالم و البــاء أصــالن صــحيحان : أحــدمها يــدل علــى خــالص الشــيء وشــريفه،والقــاف و 

.5الشيء من جهة اىل جهة 
********************

الفصل الثاني
صفات القلب في القرآن الكريم

أوًال: القلب يتصف بالتقلب :
.6﴾اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ َخيَاُفوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َخيَـاُفوَن يـَْوًمـا تـَتَـَقلَّـُب ".."اضطرب وتغـريَّ و حتّول من حالة إىل أخرى ،تقلَّب الشَّيءُ :تقلَّبَ التقلب يف اللغة:
ـــوُب َواألَْبَصـــارُ  ـــَماءِ "، "ِفيـــِه اْلُقُل ـــَرى تـََقلُّـــَب َوْجِهـــَك ِيف السَّ ـــْد نـَ ـــَك ِيف "، "َق ـــاِجِدينَ َوتـََقلَُّب تقلُّبـــات احليـــاة"..يقال السَّ

106النحل 1
.28الكهف 2
.46احلج:3
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ــعيدة أوهــيتقلُّبــات الــدَّْهر:و  تقلَّــب يف النِّعمــة : عــاش منّعًمــا ســعيًدا ، ،املؤســفة الــيت تتتــابع يف احليــاةاحلــوادث السَّ
،تقلَّب على اجلمر : قِلق ، ُشـِغل، تقلَّب الشَّخُص على فراِشِه : أرق ، حتوَّل من جانب إىل جانٍب آخر.

تقلَّـب الشَّـخُص يف األمـور : تصـرَّف فيهـا  .تقلَّب على َرْمضاء الُبؤس : اكتوى بنار الفقر وعاىن من مرارته وشـقائه
".َواُهللا يـَْعَلُم ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكمْ "كيف شاء  

.1تقلَّب يف الوظائف : شغل بالتَّتابع عّدة وظائف، تقلَّب يف البالد : تنقَّل فيها
.2﴾َخيَاُفوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ ﴿ 

تشــغلهم جتــارة وال بيــع عــن ِذْكــِر اهللا، وإقــام الصــالة، وإيتــاء الزكــاة ملســتحقيها، خيــافون يــوم القيامــة رجــال ال
الذي تتقلب فيه القلوب بني الرجاء يف النجاة واخلوف من اهلالك، وتتقلب فيه األبصار تنظر إىل أي مصري تكون؟ 

لقولــه ســبحانه: "َوِإْذ زَاَغــْت اْألَْبَصــاُر َوبـََلَغــِت يف هــذا اليــوم القلــوب تضــطرب مــن اهلــول والفــزع وتشــخص األبصــار، 
3اْلُقُلوُب اْحلَنَـاِجَر َوَتظُنُّـوَن بِاللَّـِه الظُُّنونَـا" 

ن الظـن إىل اليقـني ، ومـن اليقـني 
َذا َفَكَشْفَنا َعنَك وقوله:،4إىل املعاينة ، لقوله:"َوبََدا َهلُم مَِّن اللَِّه َما ملَْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبوَن" "لََّقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن هَٰ

ا يف النجــاة وحــذرا مــن اهلــالك ، واألبصــار ن القلــوب تتقلــب يف ذلـك اليــوم طمعــإ،5"ِغطَــاَءَك فـََبَصــُرَك اْليَـــْوَم َحِديــدٌ 

اليوم ، وأهل العقاب ال يرجون العفو ، لكنا بينا فساد هذا املذهب غري مرة أن القلـوب تـزول عـن أماكنهـا يف ذلك 
حيشر الكافر وبصـره حديـد وتـزرق عينـاه مث يعمـى ، ويتقلـب :فتبلغ احلناجر ، واألبصار تصري زرقا ، قال الضحاك 

ــوُب لَــَدى فهــو ق6القلــب مــن اخلــوف حيــث ال جيــد خملصــا حــىت يقــع يف احلنجــرة ــِة ِإِذ اْلُقُل ــِذْرُهْم يـَــْوَم اْآلزَِف ولــه: "َوأَن
.7اْحلََناِجِر َكاِظِمَني"

ثانياً: القلب يتصف بالتعقل والفهم أو العمى والضالل:

.545املعجم الوجيز 1
37النور 2
10األحزاب آية 3
47الزمر آية 4
22ق آية 5
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فَِإنـََّهــا َال *ا ﴿ يقــول ســبحانه:
صـلى اهللا عليـه ولكن للقلـب يف كتـاب اهللا ويف سـنة رسـوله 1﴾تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِٰكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 

ويف مفــاهيم كثــري مــن النــاس مــدلول غــري تلــك الكتلــة مــن اللحــم الرابضــة يف القفــص الصــدري تضــخ الــدم إىل  وســلم
واألفكـار والعقائـد والفهـم، وركـائز األخـالق وضـوابط ،وهـو مـدلول يتعلـق بـالعواطف واملفـاهيم،كافة خاليـا اجلسـم

يـراه املفكـرون مـن وهي قضايا ليس مقرها القلب العضلي وإن ارتبطت به بصورة مل يـدركها اإلنسـان بعـدو،سلوكال
ويـرى ،،أمثال اإلمـام الغـزايل يف كيـان معنـوي

وهـو املخاطـب الكيـان املـدرك العـامل العـارف مـن اإلنسـانوهـو ،الغزايل أن هـذا القلـب املعنـوي هـو حقيقـة اإلنسـان
.واملعاقب واملعاتب واملطالب ... والقلب املعنوي أو اللطيفة الربانية مرتبطة مبعىن الروح وهو سر مغلق

َغًة اجلََْسِد ُمضْ َأال َوِإنَّ يف": 
فإذا صلح مركز العواطف واملفاهيم ."ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه، َأال َوِهى اْلَقْلبُ 

صلح أمره  ،إذا صلحت حقيقة اإلنسان املدرك العامل العارف،واألفكار والعقائد وركائز األخالق وضوابط السلوك
.فسدت فسد أمره كلهوإذا ،كله

وهنا تتضح حملة من حملات اإلعجاز يف هذا احلديث النبوي الشريف إذا أخذ على جانبه املادي العضوي 
امللموس وإذا أخذ على جانبه املعنوي الروحاين الغييب فإننا جنده صحيًحا دقيًقا شامالً؛ فالقلب مبدلوله املادي هو 

والقلب مبدلوله املعنوي قوام العواطف ،فسد اجلسد كله،وإذا فسد،كلهصلح اجلسد  ،قوام حياة اجلسد، إذا صلح
وركائز األخالق وضوابط السلوك، فإذا صلح صلحت كل هذه الزوايا، وبصالحها ،واملفاهيم واألفكار،والعقائد

.ينصلح اجلسد كله
ها تتجلى اإلرادة ومن خالهلـا وكما أشار القرآن ملكان ووظيفة السمع والبصر والفؤاد أشار إىل الناصية بأن في

بني البدائل وبتوجيهها يتم تنظيم السلوك وقيادة حركة اجلسم وهذا ما وجده العلماء حديثاً .االختياريتم 
ثالثاً: القلب هو موطن الوجل والخشية و تقوى اهللا

ــوبـُُهمْ ﴿  ــْت قـُُل ــَر اللَّــُه َوِجَل ــوَن الَّــِذيَن ِإَذا ذُِك َــا اْلُمْؤِمُن لِــَك َوَمــن يـَُعظِّــْم َشــَعائَِر اللَّــِه فَِإنـََّهــا ِمــن تـَْقــَوى ﴿ 2﴾ ِإمنَّ ذَٰ
َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلـَم أَنـَُّه اْحلَـقُّ ﴿ 4﴾﴿ 3﴾اْلُقُلوبِ 

ِإْذ َجاَء رَبَُّه ِبَقْلٍب ﴿ 6﴾مَّْن َخِشَي الرَّْمحََٰن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب مُِّنيٍب ﴿ 5﴾ْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم ِمن رَّبَِّك فـَيُـ 
1﴾ َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ ﴿ 7﴾َسِليمٍ 

46احلج 1
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لـيس املـؤمن بالـذي خيـالف اهللا ورسـوله، ويـرتك اتبـاَع مـا أنــزله إليـه يف كتابـه مـن اآليات السـابقة أن نرى من 
ولكــن املــؤمن هــو الــذي إذا ذكــر اهللا َوِجــل قلبــه، وانقــاد ألمــره، وخضــع لــذكره، ،حــدوده وفرائضــه، واالنقيــاد حلكمــه

.2خوفًا منه، وفـََرقًا من عقابه
مـــن اإياهـــاويـــؤّدون حقـــوق اهللا علـــيهم يف أمـــواهلم مـــا أعطـــو ني الـــذين يعطـــون الصـــدقات كـــذلك نـــري املـــؤمن

إال صدقة، إىل أهلها
هكــذا نــري أن القلــوب ، 3نا وشــفقةاهللا، فهـم خــائفون مــن املرجــع إىل اهللا ، كمـا قــال احلســن: إن املــؤمن مجــع إحسـا

هي موطن اخلوف من اهللا وتقواه.
رابعاً: قلوب الكفار والمنافقين تتصف بالزيغ والتردد واالرتياب:

ــــ﴿ يقــــول ســــبحانه: ــــوبـُُهْم فـَُهــــْم ِيف رَْي ــــْوِم اْآلِخــــِر َواْرتَابَــــْت قـُُل ــــوَن بِاللَّــــِه َواْليَـ ـَـــا َيْســــَتْأِذُنَك الَّــــِذيَن َال يـُْؤِمُن ِبِهْم ِإمنَّ
5﴾﴿ 4﴾يـَتَـَردَُّدونَ 

يـْتَـَنا َوَهـْب لَنَـا ِمـن لـَُّدنَك َرْمحَـًة ِإنـََّك رَبـَّنَـا َال تُـزِْغ قـُُلوبـَنَـا بـَْعـَد ِإْذ َهـدَ ﴿ 6﴾﴿
ــابُ  أَْعَقــبَـُهْم ﴿ 8﴾ ﴿ 7﴾أَنــَت اْلَوهَّ

9﴾ا َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 

إمنـا يسـتأذنك، يـا حممـد، يف التخلــف وتـرك اجلهـاد معـك مـن غــري يقـول سـبحانه لنبيـه صـلى اهللا عليـه وســلم 
ٍ، الذين ال يصّدقون باهللا وال يقّرون بتوحيده ويف ،نيـة اهللا،عذر بنيِّ

ون، ويف ظلمة احلرية ال يعرفـون و ،فهم يف ريبهم يرتددون..وعقابه أهل معاصيه،ثواب أهل طاعته يف شكهم متحريِّ
.فيعملون على بصرية. وهذه صفة املنافقني،

ف عـنهم مـا أخـرى املؤمنـون الصـادقون ةأما على العكس نرى يف آي
يــا :

، ال تصـرفها عـن "اال تـزغ قلوبنـ"ك ...ربنـا
.ُهَداك بعد إذ هديتنا له، فوفقتنا 
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ومن اآليات نري ان القلوب تزيغ وتنافق وترتاب وترتدد فنعـوذ بـاهللا مـن تقلـب القلـوب ونسـأله سـبحانه أن ال 
كنا لنهتدي اال أن يشاء اهللا.يزغ قلوبنا بعد أن هدانا وما  

خامساً: قلب الكافر يتصف بالقسوة و قلب المؤمن باللين والرأفة والرحمة:
ي أن قلب الكافر يتصف بالقسوة كما تصور ذلك بعض اآليات الكرمية:نر 

ِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً ﴿  1﴾ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكم مِّن بـَْعِد ذَٰ

ِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اللَِّه أُولَِٰئَك ِيف َضـَالٍل أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم فـَُهَو َعَلٰى نُوٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسيَ ﴿ 
2﴾ُمِبنيٍ 

ـــة ،مث قســـت قلـــوبكم مـــن بعـــد ذلـــك القســـوة : الصـــالبة والشـــدة واليـــبس وهـــي عبـــارة عـــن خلوهـــا مـــن اإلناب
واإلذعان آليات اهللا تعاىل.

3﴾ْت قـُُلوبـُُهْم َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ فـََلْوَال ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َولَِٰكن َقسَ ﴿ ويقول تعاىل: 

ـــــــد ـــــــذين مل يتضـــــــرعوا عن ـــــــة رســـــــَلها، ال أخـــــــِذناهم بالبأســـــــاء مافهـــــــال إذ جـــــــاء بأســـــــنا هـــــــؤالء األمـــــــم املكذب
قسـت قلـوبهم"ولكـن ه،عذابـو ،تضرعواهالوالضراء

اســـتهانًة بعقـــاب اهللا، واســـتخفافًا ،،أقـــاموا علـــى تكـــذيبهم رســـلهمو "
.بعذابه، وقساوَة قلب منهم

ِبَمــا نـَْقِضــِهم مِّيثَــاقـَُهْم َلَعنَّــاُهْم َوَجَعْلنَــا قـُلُــوبـَُهْم قَاِســَيًة ُحيَرِّفُــوَن فَ ﴿وقــد وصــفت اآليــات قســاوة قلــوب اليهــود: 
ُهمْ  .4﴾يًال مِّنـْ

،لعنـة تبـدو علـي سـيماهم....تفـارقهميت الفهذه مسات اليهود الـ
ومهمــا ،،وقســوة تبــدو يف مالحمهــم الناضــبة مــن بشاشــة الرمحــة.اهلدايــة

فـإن جفـاف املالمـح ،مـة عنـد الكيـد والوقيعـةوالنعو ،حاولوا  مكرا إبـداء اللـني يف القـول عنـد اخلـوف وعنـد املصـلحة
.5...والسمات ينضح ويشي جبفاف القلوب واألفئدة

كذلك حال الظاملني عند مساع القران:
ِفــــي ِشــــَقاٍق لَ ﴿ 

.6﴾بَِعيدٍ 
وحتث اآليات على التدبر واخلشوع عند مساع القرآن :
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يَن أُوتُـوا اْلِكتَـاَب ِمـن َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َختَْشـَع قـُلُـوبـُُهْم لِـذِْكِر اللَّـِه َوَمـا نـَـَزَل ِمـَن اْحلَـقِّ َوَال َيُكونُـوا َكالـَّذِ ﴿ 
ُهْم فَاِسُقونَ قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألَ  1﴾َمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري مِّنـْ

ذين محلـوا الكتــاب قــبلهم مــن ى اهللا املـؤمنني أن يتشــبهوا بالــالقـرآن الــذي نـــزله علـى رســوله َصــلَّى اهللا َعَلْيـِه َوَســلَّم، 
اليهود والنصارى ، ملا تطاول عليهم األمد بدلوا كتاب اهللا الـذي بأيـديهم واشـرتوا بـه مثنـا قلـيال ونبـذوه وراء ظهـورهم 

، وأقبلــوا علــى اآلراء املختلفــة 
.دون اهللا

:باللني والرأفة والرمحةيتصفقلب املؤمنجند أن من قساوة القلوب عند أهل الباطل،وعلى النقيض
ُهْم َواْسـتَـْغِفْر َهلُـْم فَِبَما َرْمحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظّـاً َغلِـيَظ اْلَقْلـِب الَنفَ ﴿  ضُّـوْا ِمـْن َحْولِـَك فَـاْعُف َعـنـْ

.2﴾َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلَني 
،رحيمـة اهلينـة اللينـةوطبيعتـه اخلـرية الصـلى اهللا عليـه وسـلمجند حقيقـة الرمحـة اإلهليـة املتمثلـة يف أخـالق النـيب 

املعــدة ألن تتجمـــع عليهـــا القلــوب وتتـــألف حوهلـــا النفـــوس .. وجنــد أصـــل النظـــام الـــذي تقــوم عليـــه احليـــاة اجلماعيـــة 
يف مضــاء وحســم . وجنــد -بعــد الشــورى -وهــو الشــورى وجنــد مــع مبــدأ الشــورى مبــدأ احلــزم واملضــي ..اإلســالمية

حيث تتكامل األسس التصويرية واحلركية والتنظيميـة .وجنـد -واملضاء إىل جانب الشورى-حقيقة التوكل على اهللا 
ورد األمر كله إليه وفاعليته اليت ال فاعلية غريها يف تصريف األحداث والنتائج. وجند التحـذير مـن ،حقيقة قدر اهللا

تــربز ،بـاء بســخط مــن اهللا اخليانـة والغلــول والطمــع يف الغنيمـة . وجنــد التفرقــة احلامسـة بــني مــن اتبـع رضــوان اهللا ومــن
.3منها حقيقة القيم واالعتبارات والكسب واخلسارة

َناَهـا عَ ﴿  لَـْيِهْم ِإالَّ ابِْتغَـاَء رِْضـَواِن اللَّـِه َفَمـا َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَْأَفًة َوَرْمحًَة َوَرْهَبانِيًَّة ابـْتَـَدُعوَها َمـا َكَتبـْ
.4﴾َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها

اْلَوَجـل : ُهـَو اْخلَـْوُف َواخلَْْشـَيُة ِمـَن اللَّـِه تـََعـاَىل ِلَمـا يـَُقـوُم و أما املؤمنني الـذين يتلـون آيـات اهللا فهـم يف وجـل،
َظَمِتِه َوَجالَلِِه َوَنَظرِِه ِإَىل اْلُقُلوِب َواْألْعَمـال ، َوِذْكـِر أَْمـِر اْآلِخـَرِة َوَمـا ِفيَهـا ِمـَن احلَِْسـاِب بِاْلَقْلِب ِمَن الرَّْهَبِة ِعْنَد ِذْكِر عَ 

ُهـْم ُمثَّ تَلِـُني ُجلُـوُدُهْم ﴿ َواْلِعَقاِب ،
.5﴾َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَّهِ 
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ــ ــا َوقـَُعــوا ِفي ــَد تَــذَكُّرِِهْم َم ــوِب ، َوَخاصَّــًة ِعْن ِه ِمــَن اْلَمْعِصــَيِة فـَيَـْقَشــِعرُّ اْجلَْلــُد ِبَســَبِب اْخلَــْوِف اْآلِخــِذ ِمبََجــاِمِع اْلُقُل
.َوالتـَّْفرِيِط ِيف َجْنِب اللَّهِ 

ُعــوا َمــا أُِعــدَّ وَ  ــا الطَُّمْأنِيَنــُة َفِهــَي َمــا َحيُْصــل ِمــْن لِــِني اْلَقْلــِب َورِقَِّتــِه َوُســُكونِِه ، َوَذلِــَك ِإَذا مسَِ لِْلُمتَِّقــَني ِمــْن َجزِيــل أَمَّ
اَم َعَلى َشرِْع اللَِّه تـََعاَىل . الثـََّواِب ، َوذََكُروا َرْمحََتُه َوَمْغِفَرَتُه َوِصْدَق َوْعِدِه ِلَمْن فـََعل الطَّاَعاِت َواْستَـقَ 

سادساً: الطهر من صفات قلب المؤمن
 ﴿﴾1.
،2﴾أُْولَِئَك الذين ملَْ يُرِِد اهللا َأن ُيَطّهَر قـُُلوبـَُهمْ ﴿ 

على كفرهم.
والهدايةباإليمانقلب المؤمن يتصف سابعاً: 

 ﴿﴾3.
ميَاَن َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكمْ ﴿  حسن اإلميان يف قلوبكم فآمنتم.، 4﴾َولَِٰكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اْإلِ

ن صفات قلب المؤمن والرعب والخوف من صفات قلب الكافر:االطمئنان مثامناً: 
ميَـاِن َوَلِكـْن َمـْن َشـرََح بِـ﴿يقول اهللا سبحانه:  اْلُكْفِر َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْإلِ

.5﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوَهلُمْ 
وقلبــه مطمــئّن باإلميــان، مــوقن حبقيقتــه ، صــحيح عليــه عزمــه، غــري مفســوح الصــدر بــالكفر ، لكــن مــن شــرح 

.بالكفر صدرا فاختاره وآثره على اإلميان ، وباح به طائعا، فعليهم غضب من اهللا ، وهلم عذاب عظيم
ْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم رَبُُّكم ِخبَْمَسِة آالٍف مَِّن املَالِئَكـِة ُمَسـوِِّمَني َوَمـا َجَعلَـُه بـََلى ِإن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكم مِّن فَـ ﴿

ُكْم َوَمــا َولَِتْطَمـِئنَّ بِـِه قـُلُـوبُ ﴿.6﴾اللَّـُه ِإالَّ ُبْشـَرى َلُكـْم َولَِتْطَمـِئنَّ قـُلُـوُبُكم بِـِه َوَمـا النَّْصـُر ِإالَّ ِمــْن ِعنـِد اللَّـِه الَعزِيـِز اَحلِكـيمِ 
.7﴾النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

.أما الكافر فقلبه مضطرب ميلؤه القلق والشك والرعب
ِهْم وَملَْ تـُــْؤِمْن ياأَيـَُّهــا الرَُّســوُل َال َحيْزُنْــَك الـَّـِذيَن ُيَســارُِعوَن ِيف اْلُكْفــِر ِمــَن الـَّـِذيَن قَــاُلوا آَمنَّــا بِــأَفْـَواهِ ﴿يقــول تعاىل:

َمثْــَوى َكَفُروا الرُّْعَب ِمبَا َأْشرَُكوا بِاللَِّه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َسنُـْلِقي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن  ﴿.8﴾قـُُلوبـُُهمْ 
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َعُكـــْم فـَثَبِّتُـــوا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َســـأُْلِقي ِيف قـُلُـــوِب الَّـــِذيَن َكَفـــُروا الرُّْعـــَب ْذ يُـــوِحي رَبُّـــَك ِإَىل اْلَمَالِئَكـــِة َأينِّ مَ ﴿إ.1﴾الظَّـــاِلِمنيَ 
ُهْم ُكــلَّ بـَنَــانٍ  ــْيُء: .3﴾قـُلُــوٌب يـَْوَمئِــٍذ َواِجَفــٌة أَْبَصــاُرَها َخاِشــَعةٌ ﴿، 2﴾فَاْضــرِبُوا فـَــْوَق اْألَْعنَــاِق َواْضــرِبُوا ِمــنـْ َوَجــَف الشَّ

، َأْسرَعَ :قاَل اُهللا تَعَاىل: " قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ واِجَفٌة". وقد َوَجَف الَفَرُس والَبِعري،: ُمْضَطِرٌب خاِفقٌ اْضَطَرَب وقـَْلٌب واِجفٌ 
.4والَوِجيُف كالَوِجيِب: السُُّقوُط من اخلَْوِف . وقـَْلٌب َوّجاٌف : َشِديُد اخلََفقان

تاسعاً: الغفلة من صفات القلب
.تتصف به القلوبالسهو واالنشغال والغفلة مما

.5﴾َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا﴿يقول تعاىل: 
َذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم ۗ◌ ﴿َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم ويقول:  السِّْحَر َوأَنـُْتْم أَفـََتْأُتونَ ۖ◌ َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل هَٰ

.6تـُْبِصُروَن ﴾
من الكفار الذين سألوك طرد (وال تطع يا حممد من شغلنا قلبه يقول تعاىل ذكره لنبيه صلى اهللا عليه وسلم:

، عن ذكرنا، بالكفر وغلبـة الشـقاء عليـه، واتبـع هـواه، وتـرك اتبـاع أمـر اهللا )
ثر هوى نفسه على طاعة ربه

َال ،،َمـا َيْسـَتِمع َهـُؤَالِء اْلَقـْوم َهـَذا اْلُقـْرآن ِإالَّ َوُهـْم يـَْلَعبُـونَ :يـَُقـول،غاِفَلةم":"
ــُروَن ِفيَمــا أَْوَدَعــُه اللَّــه ِمــْن احلَُْجــج َعَلــ ، ْيِهمْ يـََتــَدبـَُّروَن ُحْكمــه َوَال يـَتَـَفكَّ

.7عن التأمل والتفهم؛ من قول العرب : هليت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه
الحسد والغل والغيظ و عاشرًا: االشمئزاز
بِـاْآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكـَر الـَِّذيَن ِمـْن ُدونِـِه َوِإَذا ذُِكـَر اللَّـُه َوْحـَدُه اْمشَـَأزَّْت قـُلُـوُب الـَِّذيَن َال يـُْؤِمنُـونَ ﴿يقول جل وعال: 

.8﴾ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 
االمشئزار والنفور والغيظ والغل من أعمال القلوب أيضا: 

نَـا اْغِفـْر لَنَـا رَبـَّ ﴿ ، 9﴾﴿ يقول تعاىل:  
ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاِإلميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغًال لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك رَ  .10﴾ُؤوٌف رَِّحيمٌ َوإلِِ

115آل عمران 1
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االمتعـــاض، مثيـــهيظهـــر علو واإلنســـان حينمـــا يســـمع شـــيئاً ال حيبـــه يشـــمئز ،كلمـــة (اْمشـــأزَّْت) يعـــين: نفـــرتْ 
ينصـــرف عـــن هـــذا الشـــيء، كـــذلك حـــال هـــؤالء ملـــا مسعـــوا ذكـــر اهللا وحـــده نفـــرْت ور واإلعـــراض أينفـــالحتــدث منـــه 

و اهللا، نفوسهم، وانقبضوا عن توحيد 
وامشئــزاز القلــوب أمــر غيــيب ينضــح علــى الوجــه باالنفعــال، ممــا يــدل علــى أن القلــَب هــو احملــرك الــذي يعطــي

اجلــوارَح االنفعــال بواضــع األشــياء عليهــا، فمــثًال تقابــل شخصــاً فتجــد نفســك مبتهجــاً، وآخــر تقابلــه فتجــد نفســك 
1ُمهتماً أو منقبضاً عنه، فمن أين هذه االنفعاالت؟ من القلب

الحادي عشر: التعمد و الكسب:
اإلرادية، واليت سيحاسب عليها اإلنسان.التعمد والكسب من أعمال القلوب 

.2﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمت ِبِه َولَِٰكن مَّا تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًما﴿
3﴾ يمٌ لِ َال يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر حَ ﴿ 

الثاني عشر: االصغاء
مقر االصغاء و امليل ملا نرى و نسمع و من  مث العمل خريا أو شرا .القلب هو

ـــِه فَـــِإنَّ اللَّـــَه ُهـــَو َمـــْوَالُه َوِجْربِيـــُل وَ ﴿ َصـــاِلُح اْلُمـــْؤِمِنَني ِإن تـَُتوبَـــا ِإَىل اللَّـــِه فـََقـــْد َصـــَغْت قـُُلوُبُكَمـــا َوِإن َتظَـــاَهرَا َعَلْي
.4﴾َمَالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهريٌ َوالْ 

: مالـــت ، أي مالـــت إىل اخلـــري وحـــق املعاشـــرة مـــع الـــزوج ، ومنـــه مســـي مســـاع الكـــالم إصـــغاء ألن .وصـــغت 
.املستمع مييل مسعه إىل من يكلمه

*********************
الفصل الثالث

وظائف القلب في القرآن الكريم

يقع يف مقدمة الدماغ يف موقع الصدارة من اإلنسان، وتسمى الناصية القلب العقلي من الناحية التشرحيية 
اكرة احلديثة واملتغريات اليومية، يقول سبحانه: ذوفيه ال

.5َوَلِكن تـَْعَمى الُقُلوُب اَلِيت ِيف الصُُّدوِر ﴾
هي املنطقة الدماغية البشرية العليا اليت جتعل اإلنسان و مقدمة الفص األمامي يف الدماغ(الناصية): ففي 

..االختيارهال للتكرمي والتكليف واختاذ القرار والقدرة على أ

بتصرف.8/63تفسري الشعراوي 1
5األحزاب 2
225البقرة 3
4التحرمي 4
.46احلج:5
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فالقلب محل على أنَّه .. (الناصية)..ة البشرية العليا مخ اإلنسان مكان حتقق فيه هذه القيممقدمةهنا يف
". "أداة للمعرفة؛
الُسرّة "، و ليس فقط املنطقة بني "الناصية"اإلنسان ، مبـا فيهـا اجلبني الَصـْدر :هـو كامل ُمقّدمةوألن 

يومـئٍذ يْصـُدُر "، فمثًال : صْدُر البيت هو كّل املنطقة اليت تتصّدره ، وليس جزٌء صغٌري منهـا ، يقول تعاىل : "رقبةوال
] يكون يف الناصية فإّن العقلي، أْي: يتقّدُم الناس أشتاتًا ، و مبـا أّن مركز تفكري اإلنسان [ القْلب1"الناُس أشتاتاً 

لـنْسفـعاً "، ولذلك تكون العقوبة منهـا : 2"ناصَيٍة كاذبٍة خاطئة"ن هذه املنطقة :عتنتج القرارات الكاذبة و اخلاطئة
.4""ي، 3"بالناصية

.6"دورُ يْعلُم خائنة األْعُني و مـا ُختْفي الصُ "، 5"ُقْل إْن ُختْفوا مـا يف ُصدوركم أْو تُبدوه ، يعلمه اهللا
ومن وظائف القلب كما وردت في كتاب اهللا سبحانه:

أوًال: القلب هو مركز األنشطة الذهنية الراقية
نـَـَزَل بِـِه الـرُّوُح ﴿7َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِيب﴾﴿ َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي املَْوَتى قَاَل أَوَملَْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى

ــِذرِينَ ا ــْد َصــَدقْـتَـَنا ﴿ 8﴾ْألَِمــُني * َعَلــى قـَْلِبــَك لَِتُكــوَن ِمــَن اْلُمْن ــَم َأن َق ــا َونـَْعَل َهــا َوَتْطَمــِئنَّ قـُُلوبـَُن ــُد َأن نَّْأُكــَل ِمنـْ ــاُلوا نُرِي َق
َها ِمَن الشَّاِهِدينَ  9﴾َوَنُكوَن َعَليـْ

بائية مركزيـة مدهشـة تـتحكم يف النـوم والسـهر القلب الذي هو مبعين القلب العاقل ما هو إال آلة كيميائية كهر 
اآلالم واملســرات تتخــذ القــرارات وتصــدر التعليمــات بعــد تــدبر وتعقــل عــرب معطيــات مــن والعواطــف واالنفعــاالت يف

التـــذكر واخليـــال واإلرادة واإلحســـاس فهـــو أكثـــر أعضـــاء اجلســـم أمهيـــة مـــن حيـــث الوظيفـــة إذ يســـيطر علـــى معظـــم 
.اجلسم وحيتوى على مراكز احلس واحلركة والذاكرة والتفكريية يفالعمليات احليوية الرئيس

يحـق طبيعـ،وإعمال العقلالتفكير والتدبر"َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قـَْلِيب بـََلى"يقول نيب اهللا ابراهيم عليه السالم: 
وهــو القصــص الحــق عــن كيــف كــان يويحكــى لنــا القصــص القرآنــ، مكفــول لكــل إنســان علــى وجــه األرض

..األنبياء المصطفون األخيار يفكرون
، "بلى"فإبراهيم قد قال يشك يف قدرة اهللا تعاىل على اإلحياء،عليه السالم ليس املقصود هنا أن إبراهيم 

عليه السالم.وهذا يزيل كل لبس، وينفي كل توهم يف نسبة الشك يف القدرة إىل إبراهيم

.6الزلزلة 1
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أمل نشرح لك "قرير، وليس لإلنكار وال للنفي، فهو كقوله تعاىل: للت"أومل تؤمن"واالستفهام يف قوله تعاىل : 
، قال ابن عليه السالملتقرير إميان إبراهيم،: ألست قد آمنت"أومل تؤمن"يعين: قد شرحنا لك، فمعىن " صدرك

ي ريب الذي حيي"عطية : " إحياء املوتى إمنا يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم أعلم به، يدل على ذلك قوله: 
، فالشك يبعد على من ثبتت قدمه يف اإلميان فقط، فكيف مبرتبة النبوة واخللة، واألنبياء معصومون من 1"ومييت

إمنا هو عن الكيفية، ال عن عليه السالم الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعاً"كما أن سؤال إبراهيم 
.اإلمكان كما هو صريح قوله: كيف حتيي املوتى

عطية : " وإذا تأملت سؤاله ، وسائر ألفاظ اآلية مل تعط شكاً، وذلك أن االستفهام بكيف قال ابن 
استفهام عن هيئة اإلحياء، واإلحياء متقرر"

أنه قد اختلف العلماء يف ذلك على :واجلواب.. إذا علم ذلك فيبقى السؤال : ما سبب سؤال إبراهيم؟
عدة أقوال أمهها:

إىل عني اليقني، وذلك عندما ، ليزداد بذلك إميانًا ويقيناً، ويرتقى من علم اليقنيأنه سأل عن كيفية اإلحياء
، وعلى هذا القول مجهور أهل العلم،يرى كيفية اإلحياء، ومل يكن بذلك شاكاً يف القدرة، وال جاهًال مبعىن اإلحياء

نه عندما ُبّشر بأن اهللا قد اختذه ، أو أيقينهويكون معىن قوله: ( ليطمئن قليب ): ليزداد إميانًا مع إميانه، ويقينًا مع
خليًال؛ سأل ربه هذا السؤال، لتكون إجابة دعائه وإحياء املوتى بسؤاله دليًال وعالمة على خلته، وعظيم منزلته 

وإىل هذا القول ذهب ، أي: باخللة وعلو املنزلة،عند اهللا تعاىل، وعلى هذا يكون معىن قوله تعاىل : ليطمئن قليب
.طحاوي، وهو مروي عن السدي، وسعيد بن جبري، وعبد اهللا بن املباركال

املناظرة واحملاجة اليت جرت بينه وبني النمرود، فطلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف حييي :أن سبب سؤالهأو 
.2املوتى؛ ليتضح استدالله عياناً بعد أن كان بياناً 

عر:ثانياً: القلب محل نوازع النفس من عواطف ومشا
، 4﴾وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة و رمحة ﴿، 3﴾﴿يقول سبحانه: 

﴿﴾5

فالقلب حمل األلفة واملودة والرمحة 

258البقرة : 1
، واحملرر 300،303ـ 299/ 3، تفسري القرآن البن عثيمني: 410ـ 403- 409أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني: 2

، واجلامع ألحكام القرآن: 3/358وزي: ، وكشف املشكل البن اجل248، 247/ 1،، ومعامل التنزيل للبغوي: 303، 301/ 2الوجيز: 
،323/ 1، وتفسري السعدي: 413/ 6، وفتح الباري: 543ـ 542 /2، وشرح النووي على مسلم: 299،300، 297/ 3

، واألمساء والصفات 116/ 1، وشرح السنة للبغوي: 1546/ 3،أعالم احلديث للخطايب : 50-49/ 3جامع البيان: ( 17)
.488/ 2ي: للبيهق

2األنفال 3
27احلديد 4
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أم ﴿2﴾عل يف قلوبنـا غـال للـذين آمنـوا و ال جت﴿، 1﴾﴿
﴾3.

ثالثاً: القلب مستقر العلم و الفقه
كــذلك يطبــع ﴿، 5﴾﴿،4﴾﴿

.6﴾اهللا على قلوب الذين ال يعلمون 
نفى الفقة و سابقة تقرر أن حمل العلم و الفقه هو القلب العقلي ألنه تعاىل اآليات ال

على أن حمل الفقه و العلم هو القلب﴾﴿معرض الذم وقد احتج العلماء بقوله تعاىل 
النطق أ األعمال ومركز الحركات االرادية و رابعاً: القلب مبتد

8﴾﴿7﴾ؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم ولكن ي﴿

اآلية تدل على أن القلب مصدر األفعال االرادية.
خامساً: القلب محل النوايا و مصدر التعبير عنها 

.9﴾أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا ﴿
وا للـذين أوتـوا العلـم مـاذا قـال آنفـا أولئـك الـذين و منهم من يستمع اليك حـىت اذا خرجـوا مـن عنـدك قـال﴿

﴾10.
ن يعلــم اهللا يف قلــوبكم خــريا يــؤتكم إ﴿،11﴾﴿

.13﴾و اهللا يعلم ما يف قلوبكم و كان اهللا عليما حليماً ﴿. 12﴾خريا مما أخذ منكم 

**************************

15التوبة 1
10احلشر 2
29حممد 3
3املنافقون 4
127التوبة 5
59الروم 6
225البقرة 7
14املطففني 8
24حممد 9

16حممد 10
63املؤمنون 11
70األنفال 12
51األحزاب 13
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خاتمة
وتتضمن أهم النتائج:

أوًال: ذكــــر القــــرآن آيــــات عديــــدة تتحــــدث عــــن القلــــب وأحوالــــه ووظائفــــه، وعــــن الفــــؤاد خصائصــــه 
ووظائفه، والعالقة بينهما، فبينما ارتبط القلب بالفقه والعلم، ونوازع النفس من إميان وكفـر وحـب وكـره ونوايـا،  وأنـه 

ألعمال اإلرادية ومصدرها ، ارتبط الفؤاد باحلواس من مسع وبصر وإدراك واحساس.اأمبتد
ذكر القرآن أن الفؤاد يؤثر على القلب ينقل له ما أدركه فيستجيب القلب له. 

ثانياً: الصفات و الوظائف املشرتكة بني القلب و الفؤاد
لسـخط واحلـب والكـره فـان الفـؤاد يتقلـب بـني كما أن القلب العقلي يتقلب بـني االميـان والكفـر والرضـا وا

الشك و اليقني .
صفة مشرتكة بينهما .فاإلصغاءوالفؤاد مييل ويهوى كالقلب 

ثالثاً: يف ماهية كل من القلب والفؤاد والعالقة بينهما:
ســورة القصــص،  جــاء القلــب مرتبطــا بــالفؤاد يف آيــة واحــدة يف القــرآن الكــرمي كلــه وهــي اآليــة العاشــرة مــن

و أصــبح فــؤاد أم موســى فارغــا ان كــادت لتبــدي بــه لــوال أن ربطنــا علــى قلبهــا لتكــون مــن ﴿يقــول اهللا ســبحانه : 
نسأل : ماذا لو مل حيدث الربط على القلب؟وهنا 1﴾املؤمنني 

اجلواب : لزاغ القلب وانقلب .
سؤال : وماذا لو انقلب القلب .

تبعا له الفؤاد .اجلواب : لو انقلب القلب النقلب

ومن اآلية نرى:
أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــني الفــؤاد والقلــب، فــؤاد أم موســى ملــا فــرغ أثــر يف قلبهــا وقلبهــا ملــا ربــط اهللا عــز-1

وجل عليه ثبت فؤادها .
أن هناك قوة مي-2

*************************

مت حبمد اهللا وفضله

10القصص1



2809 1081436201

المصادر والمراجع
كتب التفسير:

هـ ، ط دار 310مد بن جرير الطربي املتويف سنة القرآن لألمام أيب جعفر حميجامع البيان عن تأويل آ.1
م.1998هـ ـ 1419الفكر، بريوت ـ لبنان 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، ط دار .2
هـ .1403الفكر

هر بن عاشور ط سحنون ـ تونس.تفسري التحرير والتنوير لسماحة األستاذ األمام الشيخ حممد الطا.3
أنوار التنزيل وأسرار التأويل لألمام ناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي املتوىف .4

هـ.1329هـ ، ط دار اجليل املطبعة العثمانية 692سنة 
صطفى القوجوي حمي حاشية الشيخ زاده على تفسري البيضاوي لألمام شيخ زاده حممد بن مصلح الدين م.5

م.1991هـ 1411هـ مكتبة احلقيقة استانبول ـ تركيا 951الدين احلنفي املتويف سنة 
هـ، قرظه د/ عبد احلى 745البحر احمليط حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي الغرناطي املتوىف سنة .6

م.1993ـ ه1413الفرماوي، ط أوىل، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان، سنة 
هـ.1367تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، ط الثانية سنة .7
التفسري الكبري املسمى مبفاتيح الغيب أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب .8

هـ.1415بفخر الدين الرازي ، ط دار أحياء الرتاث العريب 
القرشي الدمشقي ، حتقيق العالمة حممد ناصر أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري تفسري القرآن العظيم.9

هـ.1423الدين األلباين ـ مكتبة الصفا 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لشهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين األلوسي .10

البغدادي ، ط إدارة املطابع األمريية.
هـ.1416حكام القرآن لأليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، ط دار احلديث اجلامع أل.11
هـ.1399تفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب ، دار الشروق .12
هلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية املعروف حباشية اجلمل لألمام سليمان بن عمر الفتوحات اإل.13

م.1996هـ 1416هـ ط أوىل دار الكتب العلمية بريوت 1204ل املتوىف سنة العجيلي الشافعي الشهري باجلم
مام حممد بن على حممد الشوكاين املتوىف سنة إللفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري.14

هـ 1413أوىل دار احلديث :دار أحياء الرتاث العريب، وط:م، وط1964هـ 1383هـ ، ط احلليب 1255
م.1993

هـ ، 516تفسري معامل التنزيل لألمام حمي السنة أيب احلسني بن مسعود البغوي الشافعي، املتوىف سنة .15
م.1986هـ 1406اعداد وحتقيق خالد عبد الرمحن و مروان سوار، ط دار املعرفة ـ بريوت ط أوىل 
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هـ ، حتقيق 546لغرناطي املتوىف سنة احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن عطية ا.16

م .1992هـ 1413بفاس 
17.
الدر املنثور للتفسري باملأثور لألمام جالل الدين السيوطي ، ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان..18
817وزابادي املتوىف سنة بصائر ذوي.19

، املكتبة العلمية ، بريوت.هـ
تفسري الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري القاضي البيضاوي ، لزين الدين عبد الرؤف املناوي املتوىف .20
ـ.ه1409هـ ط أوىل ـ دار العاصمة ـ الرياض 1031سنة 
تفسري اجلاللني ويليه لباب النقول يف أسباب النزول لألمام السيوطي تقدمي د. عبد احلي الفرماوي أستاذ .21

م.  1999هـ 1419التفسري جبامعة األزهر وجامعة أم القرى مبكة املكرمة ، ط دار التوزيع والنشر اإلسالمية 
الشيخ أمحد الصاوي املالكي، ط دار أحياء تفسري الصاوي على اجلاللني حاشية العامل العارف باهللا تعاىل.22

الكتب العربية احلليب وشركاه.
زاد املسري يف علم التفسري ، لألمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن على بن حممد اجلوزي القرشي .23

م.1965هـ 1385هـ ، ط أوىل ـ املكتب اإلسالمي ـ597البغدادي املتوىف سنة 
هـ 1406، لفضيلة الدكتور حممد السيد طنطاوى شيخ األزهر ـ مطبعة السعادة، التفسري الوسيط للقرآن.24

م.1985
تفسري الشعراوي..25

كتب الحديث:
فتح البارى بشرح صحيح البخاري لألمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، كتب أبوابه .26

م.1986هـ 1407الريان للرتاث وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي، أخرجه حمب الدين اخلطيب، ط أوىل دار
لألمام أىب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري أمري املؤمنني، دار الفكر. صحيح البخاري .27
النيسابورى، ط عيسى احلليب.صحيح مسلم لألمام أىب احلسني مسلم بن حجاج القشريى.28
ي الرتمذي،  ط مصطفى احلليب.سنن الرتمذي لألمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن موسي السلم.29
مسند األمام أمحد ابن حنبل، أليب عبد اهللا مامل بن أنس بن مالك املدين الطبعة امليمنية..30
، ط تصوير بريوت.أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكممستدرك احلاكم لألمام احلافظ.31
زدي السجستاين، ط دار الكتب العلمية.سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث بن شداد األ.32
السنن الكربى لألمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني أيب علي البيهقي، ط تصوير بريوت..33
السلسلة الصحيحة حملمد ناصر الدين األلباين، ط املكتب اإلسالمي..34
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م 2001هـ 1422ة شرح مسلم بشرح النووى، لألمام احلافظ أيب زكريا حيىي بن شرف الشافعي ، ط رابع.35
دار احلديث.

36.
سنن ابن ماجة ، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي القزويين،  طبعة عيسى احلليب..37
ط املكتب اإلسالمي.سابوري أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النياحلافظصحيح ابن خزمية لألمام .38
ط الطباعة الفنية إلمام احلافظ أبو احلسن على بن عمر بن أمحد بن مهدى الدارقطىن، سنن الدار القطين ل.39

املتحدة.
موطأ األمام مالك، أليب عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك املدين، ط دار الفكر بريوت..40
املكتب اإلسالمي.شرح السنة للبغوي.41
مي أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدرامي، ط بريوت.سنن الدرا.42
لسان امليزان البن حجر ط دار الفكر ـ بريوت..43
رياض الصاحلني للنووي..44
دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين..45
موسوعة أطراف احلديث النبوي حملمد السعيد بن بسيوين زغلول، ط دار الكتب العلمية ، بريوت..46

للغة والمعاجم :كتب ا
م.1996هـ 1417املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي دار احلديث ، ط. أوىل .47
م.2000هـ 1421دار احلديث–املصباح املنري للعالمة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ .48
رازي، دار احلديث.خمتار الصحاح للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ال.49
تاج العروس من جواهر القاموس، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، .50

الزَّبيدي. 
مقاالت:

للدكتور حممد مجيل احلبالدراسة قرآنية طبية مقال-لسمع واألبصار واألفئدة ا.55
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مقدمة
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله احلمد هللا رب العاملني

وصحبه والتابعني.
وبعد، فإن كل دارس للشريعة اإلسالمية املكرمة يلحظ مدى اهتمامها بوضع النظم االجتماعية الكفيلة بأن 

. ومن هذه النظم اليت نالت احلظ األوفر حتقق للمجتمع اإلنساين ما يكفل له الرقي والسعادة يف الدنيا واآلخرة
من العناية الشرعية نظام األسرة، فقد كان اهتمام شريعتنا الغراء به اهتماما نوعيا، وذلك ملا لألسرة من خطورة 

من جهة، ومنها يتلقى اإلنسان قيمه وأخالقه اليت عليها يشب ويرتىب من جهة أخرى، هي القلعة األوىل الكربى
حلماية اإلنسان. لذلك كان االعتناء بضبط نظامها من مقصد الشرائع البشرية كلها كما يقول العالمة حممد 

دين يف إقامة أصول مدنيته بإهلام إهلي الطاهر ابن عاشور رمحه اهللا. وكان ذلك من أول ما عين به اإلنسان امل
قد زادت عقدة –يضيف ابن عاشور –

1واج ويف نظر الناس، حبيث مل يعد معدودا يف عداد الشهوات..تفضيال وحرمة يف نفوس األز 

وهذا يعين أن أي اهتمام باإلنسان بغري اهتمام باحملضن الذي يصنع فيه يكون ضربا من العبث الذي ال 
طائل من ورائه، ومن مث كان استهداف األسرة بأي شكل من األشكال استهدافا لإلنسان وكرامته ومستقبله، فال  

لإلنسان بغري قيم وأخالق، والقيم إمنا تغرسها يف نفوس الناشئة األسرة احملتضنة هلم. ومىت ضاع األصل كرامة 
ضاع معه الفرع بكل ما تعنيه كلمة الضياع. وليس أدل على ذلك من مشاهدة واقعنا االجتماعي الذي نعيش 

فيه.

. حتقيق الطاهر امليساوي. ن: دار النفائس.320و 317انظر كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ص1

ألسري في الشريعة اإلسالميةدعائم النظام ا
رؤية مقاصدية

الدكتور عبد العزيز القاسح

-سالميةباحث
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نا آيات متفرقة يف القرآن الكرمي تعاجل هذا حياة اإلنسان وجديفطورة أمر األسرة وأثرها ومن هنا ونظرا إىل خ
ن كتلة أسرية منسجمة ومتوائمة تسعى بكل جهودها إىل ياملوضوع من زواياه املتعددة لتسهم مبجموعها يف تكو 

حتقيق اهلدف األمسى الذي من أجله أنشئت.. وقد كان من املسائل اليت الحظنا متيزا للشريعة اإلسالمية يف 
ملا هلا من أمهية يف (الدعائم التي يتأسس عليها نظام األسرة فيها)تقوية وتنويع مسألة:: تنظيمها وتدبريها

استقامة احلياة األسرية واطراد جناحها، وقد جتلى فيها بوضوح مجع الشريعة الغراء بني املثالية والواقعية يف هذا 
ها احملضن األسري املفعم بالتفاهم والود والتقدير األمر، سعيا منها إىل توفري البيئة املالئمة حلياة زوجية سعيدة قوام

املتبادل بني طرفيها.
وقد عرضت يف هذه الورقات أهم دعائم احلياة األسرية يف شريعتنا الغراء، بدءا بدعامة احلب واملودة، -

ة يف التشاوريمرورا بدعاميت: إقرار مبدأ التكافؤ يف احلقوق والواجبات، والتكامل يف الوظائف، واعتماد املنهجية 
مبدأ: وحدة القيادة لألسرة املسلمة من خالل فكرة القوامة، مفصال القول يف دباعتماإدارة شؤون األسرة، وانتهاءً 

لفهوم اليت تناولته تناوال هذه الدعامة األخرية ومتناوال بالشرح والتحليل مبدأ القوامة مفهوما وسياقا ونقدا لبعض ا
ذلك عن جهل أم عن سوء نية وخبث طوية. مع بسط القول أيضا يف عرض . سواء أكانت صادرة يفخاطًئا

األبعاد التشاورية ملمارسة هذه القوامة من منظور شريعة اإلسالم السمحة. 
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المبحث األول
والمودةةحبمال

نظام لقد عنيت الشريعة اإلسالمية املكرمة باألسرة عناية خاصة يف سياق اهتمامها بإرساء دعائم ال
االجتماعي اإلسالمي القومي، وذلك ألمهية األسرة يف بناء الصرح االجتماعي الكبري بناء سليما وقويا، إذ ما 

دعامة احملبة واملودة.الشريعة الغراء أساسا للتنظيم األسري اإلسالمي، ائم اليت أرستهاعل من أهم الدعول
يف عدة نصوص شرعية، منها: قوله تتجلى هذه الدعامة واضحة يف احلياة األسرية يف عدة نصوص شرعية

أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ﴿تعاىل مبينا أهم مقاصد نظام التزاوج: 
). ولكي تتحقق هذه املودة عمال يف احلياة الزوجية قررت الشريعة اإلسالمية عدة خطوات 21الروم(﴾مودة ورمحة

على اآلخر قبل إحكام العالقة التعاقدية بينهما. واإلسالم يف هذه الناحية يوصي كال أي تعرف كل من الزوجني 
من الزوجني باختيار شريكه على أساس معايري ثابتة ومؤثرة يف ترشيد الطبيعة البشرية وحتسني أخالقها، ومنها: 

أهم مقاصد الزواج الذي هو: معيار الدين واالستقامة اخللقية، دون أن يغفل معيار اجلمال؛ ألمهيته يف حتقيق 
العفة. فاجلمال وال ريب من بواعث األلفة واحملبة يف احلياة الزوجية، غري أنه ال بد أن يكون مسندا ومصونا حبسن 
اخللق ومجال الدين، وإال فإن سوء اخللق يقضي على كل خري، ويبعث الريبة يف كل مظهر، وعندئذ ال ينفع مجال 

ابطة الشريفةوال مال يف إنشاء هذه الر 
وإذا مت تعرف أحد الطرفني على صاحبه من هذه اجلهات واطمأنت النفوس إىل حسن األخالق الذي هو 
أساس يف حسن املعاملة، ومنو الرابطة، وازدهارها، فإن اإلسالم يوصي بعد ذلك خبطوة ثانية، هي خطوة اخلطبة؛ 

خطوة االختبار عن طريق احلس، مشاهدة، واستماعا، يرى وجهه
1االختيار يتعرف كل من الطرفني ما لصاحبه من املزايا اجلسمية والصوتية والفكرية.

املتبادلة قد اشتدت على حنو قوي بني الطرفني، ومن مث تكون اهلواجس الداخلية املعتملة داخل نفس كل منهما 
لها اليقني والثقة املتبادلة...قد زالت، وحل حم

تعاملت مع هذه املرحلة (مرحلة التعرف واخلطبة)، لدقتها سالميةومما جيدر ذكره يف هذا املقام أن الشريعة اإل

وهنيئة، ومنعت ما سوى ذلك من السلوكات العابثة الرعناء اليت عادة ما متليها النزوات الطائشة.مستقبلية جادة
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فاملسموح به كما يقول (شلتوت رمحه اهللا): هو أن يرى كل منهما صاحبه، وأن يستمع إىل حديثه، وأنه ال 
م سدها، ودون أن يطلق هلما بأس أن جيتمعا، ومعهما بعض األهل واألقارب دون أن تسد منافذ الرؤية وحيك

السراح، ويرخى هلما العنان، فيذهبا وجيتمعا كلما أرادا، وإىل أي مكان أرادا.
انظر إليها فإنه أحرى أن «وقد صح أن املغرية بن شعبة خطب املرأة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

.1»يؤدم بينكما. ومعناه أن حيصل بينكما املوافقة واملالءمة..
ة توافر عنصر الرضا ية على دعامة احلب واملودة: ضرور مما اهتمت به الشريعة املباركة لتأسيس احلياة األسر و 

احلر عند قيام احلياة الزوجية، فإن مبدأ الرضائية شرط يف كافة العقود الشرعية، وهو يف عقد الزواج أهم، خلطورته 
أن  يأخذ رأودقة شأنه. ومن هنا: أمرت الشريعة الويل

باطلفنكاحهاوليهاإذنبغرينفسهانكحتامرأةأميا«:أدرى الناس بأحواهلا، وصح يف ذلك قول النيب 
المنويلفالسلطاناشتجروافإنفرجهامناستحلمبااملهرفلهادخلفإنباطلفنكاحهاباطلفنكاحها

إن البكر «وقوله يف شأن البكر ـــــ وقد قيل له: 3»بويلإالنكاحال«: مرفوعاموسىأيبوحديث2»لهويل
.»-تستأمر فتستحي فتسكت

وقد ثبت يف السنة أن النيب 4.»«قال: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 
 اهللارسولإىلفتاةجاءت«قالت:عائشةعنبريدةبناهللاعبدضاها. فعنرد زواج فتاة مل يتوفر فيها ر

ماأجزتقدفإينقالت:إليها،األمرفجعلخسيسته،يبيرفعأخيهابنزوجينأيبإناهللارسوليا: فقالت
.5»شيءاألمرمنلآلباءليسأنالنساءتعلمأردت أنولكنأيب،صنع

ة ـــــــ وهي شريعة جتمع دوما بني املثال والواقع ـــــــ يف سياق رعايتها للحب الزوجي مث إن الشريعة اإلسالمي
وتعهدها له مبزيد من الدفء اهلادف إىل إمثار السكن واالستقرار األسري، أوصت كال الزوجني بالتعامل بواقعية 

الشريعة كال الزوجني بقدر من مع ما قد يعكر صفاء هذا احلب من أخطاء حمتملة بني الفينة واألخرى، أوصت 
التفهم املتبادل وعدم اعتبار ذلك أمرا خارقا للعادة، بل هو أمر عادي يقتضيه االحتكاك اليومي واملعايشة الدائمة 
بني االثنني، فإن من شأن ذلك أن يكشف بعض العيوب ويربز بعض األخطاء، ولذلك أمر الشرع احلنيف بالرتفع 

ر من التسامح إزاءها حفاظا على صرح احلياة األسرية قال تعاىل: "وعاشروهن عن هذه اهلفوات وإبداء قد
)، وقال صلى اهللا عليه 19باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا" (النساء 

.6وسلم: "ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر"

.151نفسه ص1
.حبانوابنواحلاكموالطحاويعوانةوأبوماجهوابنوحسنهوالرتمذيداودوأبووأمحدالشافعيمالك يف موطئه و أخرجه2
.واحلاكمحبانوابنيوالرتمذداودوأبوماجهوابنأمحدأخرجه3

كما قال خمرجه الشيخ شعيب األرنؤوط..أخرجه أمحد يف مسنده بسند حسن4
ثقاترجالهإسنادوهذا،صحيححديث: تعليقا عليهاألرنؤوطرواه أصحاب السنن واإلمام أمحد يف مسنده. وقد قال الشيخ شعيب5

احلسن.بنكهمسعلىفيهاختلفقدأنهإالالشيخنيرجال
.3721صحيح مسلم برقم:6
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خاصا بإجابتها له إذا دعاها، وال -ل الشيخ شلتوت رمحه اهللا كما يقو - وليس إحسان العشرة 
بإطعامها إذا جاعت، وإمنا إحسان العشرة معىن ال جيهله أحد وال يعجز عنه أحد، فهو بالنظرة وباخلطاب، 
هو معىن ينبعث من قلب الرجل بروح املودة واحملبة، فيمأل قلب املرأة غبطة وسرورا، وكذلك العكس، 

قلبه، وتنثر به أريج الراحة واالطمئنان على نفسه، وعلى أبنائه ب املرأة فتملك به على الرجل ينبعث من قل
1وعلى شأنه كله.

وألن الشريعة اإلسالمية شريعة جامعة بني املثال والواقع يف تنظيمها هلذا الشأن، فهي بقدر ما تنشده 
النقص يف الغالب، ومن هنا بينت شريعتنا من حتقيق املثال بقدر ما تقدر الواقع اإلنساين الذي يطبعه

الغراء سبل عالج الشقاق الذي قد يتسلل إىل بيوتنا الزوجية لسبب أو آلخر، فحضت أصحاب النوايا 
احلسنة من أقرباء الزوجني وغريهم على التدخل إلصالح ذات البني واإلبقاء على بيوت الزوجية قائمة 

نَـُهَماُيْصِلَحاَأنْ َعَلْيِهَماُجَناحَ َفَال ِإْعرَاًضاَأوْ ُنُشوزًابـَْعِلَهاِمنْ َخاَفتْ اْمرَأَةٌ َوِإنِ «متماسكة، قال تعاىل:  بـَيـْ
رٌ َوالصُّْلحُ ُصْلًحا النساء »(َخِبريًا تـَْعَمُلونَ ِمبَاَكانَ اللَّهَ فَِإنَّ َوتـَتـَُّقواُحتِْسُنواَوِإنْ الشُّحَّ اْألَنـُْفسُ َوأُْحِضَرتِ َخيـْ
128(.

كما شرعت آلية التحكيم عرب تدخل طرفني من أقرباء الزوجني ممن يعرفون باحلنكة والرزانة واحلرص 
على استمرار احلياة األسرية قائمة بني الزوجني املتنازعني مع تقدمي أفضل عالج للشقاق املستحكم بينهما 

فَابـَْعثُوابـَْيِنِهَماِشَقاقَ ِخْفُتمْ َوِإنْ «وحسم ألسبابه ما أمكن.. وقد نص القرآن على ذلك يف قوله تعاىل: 
نَـُهَمااللَّهُ يـَُوفِّقِ ِإْصَالًحايُرِيَداِإنْ أَْهِلَهاِمنْ َوَحَكًماأَْهِلهِ ِمنْ َحَكًما َخِبريًاَعِليًماَكانَ اللَّهَ ِإنَّ بـَيـْ

لعالج النشوز . وقبل الوصول إىل هذا كله نصحت الزوج بتجريب بعض السبل النفسية )35النساء»(
َعَلىقـَوَّاُمونَ الرَِّجالُ «: الذي قد يربز من الزوجة جتاه زوجها.. وهذه السبل هي املنصوصة يف قوله تعاىل

ِمبَاْيبِ لِْلغَ َحاِفظَاتٌ قَانَِتاتٌ فَالصَّاِحلَاتُ أَْمَواهلِِمْ ِمنْ أَنـَْفُقواَوِمبَابـَْعضٍ َعَلىبـَْعَضُهمْ اللَّهُ َفضَّلَ ِمبَاالنَِّساءِ 
ِيت اللَّهُ َحِفظَ  ُغواَفَال َأَطْعَنُكمْ فَِإنْ َواْضرِبُوُهنَّ اْلَمَضاِجعِ ِيف َواْهُجُروُهنَّ َفِعظُوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ َختَاُفونَ َوالالَّ تـَبـْ
أثرا بالغا يف محل الزوجة . فإن هلذه اخلطوات النفسية )34النساء(»َكِبريًاَكانَ اللَّهَ ِإنَّ َسِبيًال َعَلْيِهنَّ 

على مراجعة نفسها والعودة إىل جادة الصواب واالتزان مىت كان له بقية من حصافة وتعقل. ومىت كانت 
ممن يقدرن قدسية األسرة وحيرصن على بقاء صرحها قائما.  
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بحث الثانيالم
إقرار مبدأ التكافؤ في الحقوق والواجبات، والتكامل في الوظائف

ويؤطر هذه الدعامة آية كرمية هي املثل يف اإلعجاز البياين والتشريعي من حيث صياغتها اللغوية، تلك هي قوله 
لمة (مثل) من معىن قرآين مجيل يتوخى حتقيق أقصى بكل ما تعنيه ك»وهلن مثل الذي عليهن باملعروف«تعاىل: 

قدر من التكامل والتعاون يف الوظائف بني طريف الشراكة الزوجية. 
فالتقدير: وهلن على الرجال مثل 2،احتباكويف اآلية ": 1يقو العالمة ابن عاشور يف تفسري اآلية ما نصه

كس. وكان االعتناء بذكر ما للنساء من احلقوق على الذي للرجال عليهن، فحذف من األول لداللة اآلخر، وبالع
مة من أقدم عصور البشر، الرجال، وتشبيهه مبا للرجال على النساء؛ ألن حقوق الرجال على النساء مشهورة، مسلَّ 

وأعظم ما ُأسِّست به هو ما مجعته هذه اآلية.جاء اإلسالم فأقامها. 
السامعون إىل يوتقدمي الظرف لالهتمام باخلرب؛ ألنه من األخبار اليت ال يتوقعها السامعون، فقدم ليصغ

إصداع املسند إليه، خبالف ما لو ُأخر فقيل: ومثل الذي عليهن هلن باملعروف، ويف هذا إعالن حلقوق النساء، و 
ذلك أن حال املرأة ،االهتمام

إزاء الرجل يف اجلاهلية، كانت زوجة أم غريها، هي حالة كانت خمتلطة بني مظهر كرامة وتنافس عند الرغبة، 
اشىء عما جبل عليه العريب من امليل إىل املرأة ومظهر استخفاف وقلة إنصاف، عند الغضب، فأما األول فن

وصدق احملبة، فكانت املرأة مطمح نظر الرجل، وحمل تنافسه، رغبة يف احلصول عليها بوجه من وجوه املعاشرة 
قال شاعرهم وهو ُمرَُّة بن َحمْكاَن .املعروفة عندهم، وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بعني االعتبار والكرامة

الْسعدي:
...يا ربََّة البيِت قومي غَري صاغرٍة ُضمِّي إليِك رحاَل الَقْوم والِقَربا ...

وما بعدها.399/ 2التحرير والتنوير 1
أيبارداوماءاتبناعلفتهاكقولهعليهاآلخرلداللةمقابلهمنهماواحدكلمنحيذفومتقابالنالكالميفجيتمعأنهواالحتباك : 2

لتعريفات للجرجاين)(ا.بارداماءوسقيتهاتبناعلفتها
، فحبك الثوب هو سّد ما بني خيوطه من الُفرج وشّدهام ، وحتسني أثر الصنعة يف الثوبومأخذ هذه التسمية من احلَْبك ، وهو الشّد واإلحك

م ُشّبهت بالُفرَج كالوبيان أخذ هذه التسمية من َحْبِك الثوب أن مواضع احلذف من ال.، مع احلسن والرونقوإحكامه إحكاماً مينع عنه اخللل
، كما ، تنّبه إىل م، فلّما أدركهبني اخليوط

ة ئالتقتا فنيِ م آيَة ِيف فئتكان لكقول اهللا عّز وجّل : " قدن أمثلة ذلكوم.بكًا حمكمًا يف الثوب الذي ينسجهيفعل احلائل حينما ُجيري ح
ُويل األَبصارهيفتقاتل آل عمران : ) "من يَشاء ِإنَّ يف ذلك لعربة ألَّ
واخر لداللة ما يف األوائل ، وهذا من بدائع القرآن حيث نالحظ يف اآلية الكرمية حذفاً من األوائل لداللة ما يف األواخر ، وحذفاً من األ.13

.وإجيازه الرائع
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فسماها ربة البيت وخاطبها خطاب املتلطف حني أَمَرها فأعقب األمر بقوله غري صاغرة.
ته، رمبا اشتد معها يف خشونة وأما الثاين فالرجل مع ذلك يرى الزوجة جمعولة خلدمته فكان إذا غاضبها أو ناشز 

املعاملة، وإذا ختالف رأيامها أرغمها على متابعته، حبق أو بدونه، وكان شأن العرب يف هذين املظهرين متفاوتاً 

واإلباء والشرف وخالفه.
أنه قال: "كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على األنصار روى البخاري عن عمر بن اخلطاب 

إذا قوٌم تغلبهم نساؤهم فطِفق نساؤنا يأخذن من أدب األنصار فصخبُت عَلى امرأيت فراجعْتين فأنكرُت أن 
وإن إحداهن لتهجره اليوم حىت الليل فراعين تراجعين قالت: وِملَ تنكُر َأن أراجعك فو اهللا إن أزواج النبىي لرياجعنه

ذلك وقلت: قد خابت من فعلت ذلك منهن مث مجعت عليَّ ثيايب فنزلت فدخلت على حفصة فقلت هلا: َأْي 
حفصُة أتغاضب إحداكن النيب اليوم حىت الليل؟ قالت: نعم فقلت: قد خبتِت وخسرِت " احلديث .

نعد النساء شيئًا فلما جاء اإلسالم، وذَكَرُهن اهللا رأَينا ماجلاهلية كنا يف ا«: ويف رواية عن ابن عباس عنه 
ويتعني أن يكون هذا الكالم صدرًا ملا يف الرواية » هلن بذلك علينا حقًا من غري أن ندخلهن يف شيء من أمورنا

أهل املدينة إىل آخره، فدل على أن أهل مكة كانوا أشد من» كنا معشر قريش نغلب النساء«األخرى وهو قوله: 
يف معاملة النساء. وأحسب أن سبب ذلك أن أهل املدينة كانوا من أزد اليمن، واليمن أقدم بالد العرب حضارة، 

فكانت فيهم رقة زائدة. ويف احلديث "جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألني قلوباً، اإلمياُن َميَاٍن واحلكمُة َميَانية " 
يفلشيءمثالً الشيءيكونوقدواملثل..كالشبهواملشابه،النظريهأصل-يضيف ابن عاشور–واملثل 

إىلحيتاجفالظاهراً املماثلةوجهيكونفقد. الشبهوجهوهي. صفاتهبعضيفلهمثالً يكونوقدصفاتهمجيع
: واحلقوقحوالاألسائريفاملماثلةمعىنيستقيمالأنههناظهروقدبيانه،إىلفيحتاجخفياً يكونوقدبيانه،

الشريعة،ومقتضىوالرجل،املرأةمناملقصدومقتضىاخللقة،مقتضىألنأشخاصاً؛أوأنواعاً أوأجناساً 
ليستأنالسامعنيكليعلمجرمفال. واملعاشرةالعمراننظاميفوالنساءالرجالأحوالمنكثريبنيالتخالف

فالالشريعة،تفاصيلتبينهإمجالعلىاحلقوقأنواعيفاملماثلةمعىنإىلصرفهاوتعنياألحوال،كليفاملماثلة
أنهيتوهمالكماذلك،مثلعليهجيبأنهطعامه،جتهزوأنزوجها،بيتتقيمأناملرأةعلىوجبإذاأنهيتوهم
جيبطعامهزوجتهبيتهتقيمكمابلزوجها،علىاإلنفاقاملرأةعلىجيبأنهامرأتهعلىاإلنفاقعليهجيبكما
االرتزاقمؤنةيكفيهاأنعليهجيبولدهحتضنوكماوالغربال،املعجنةهلاحيضروأنالبيتحيرسأنهوعليه
أنهوعليهجيبعصمته،مدةيفبزوجعليهتتزوجالوكماوتأديبه،بتعليمهيتعهدهوأنولده،الكي

تأتَّتفإذاالقياسهذاوعلىعليها،يتزوجملمنمبنزلةتكونفحتسالحىتأخرىزوجةوبنيبينهايعدل
1زوجها..معاشرةحتسنأناملرأةفعلىفُتْشرَع،الكاملةاملماثلة

نفس املصدر السابق.1
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وهكذا يتضح أن ليس املقصود باملماثلة هنا ما يفهمه البعض من املعاين احلرفية اجلامدة، فإن ذلك قد يكون 
جعل الرجل امرأة واملرأة رجال، ويف ذلك عدوان على الطبيعة الفطرية لكل مصدر شقاء لكال الطرفني مبا يعنيه من

منهما وأي عدوان، فال مرحبا بتماثل كهذا. وإمنا املقصود بالتماثل يف احلقوق ما ينسجم مع الوظيفة الفطرية لكل 
لقدرات، فقد خلق كل منهما. فإن األصل يف الرجل واملرأة هو وحدة األصل، مع املفارقة الفطرية يف اخلصائص وا

). وهذه املفارقة يف الصفات ال تعين أن املرأة دون الرجل يف 36سورة آل عمران(﴾وليس الذكر كاألنثى﴿تعاىل: 
﴿تكلفا، لقوله تعاىل: احلقوق والواجبات كما فهم البعض 

).195(آل عمران ﴾ذكر أو أنثى
ويالحظ عموما أن احلقوق املتبادلة بني الزوجني شرعت على حنو حيقق املقاصد املهمة من مشروعيتها، ومن 

ثلة أساسا يف محاية صرح البناء األسري مث فهي حقوق مهذبة بأغراض التشريع النبيلة وأهدافه احلكيمة، املتم
وحتقيق األهداف املتوخاة منه، ومحاية الكرامة اإلنسانية لكل من الطرفني من جهة أخرى.

وأول حقوق الزوج على الزوجة الطاعة بقيودها املرسومة يف نصوص الشرع، من مثل قوله صلى اهللا عليه 
بطها املعقولة باعتبارها وسيلة لتحقيق األهداف املتوخاة من وبضوا1وسلم: "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"

النظام األسري.
﴾ات حافظات للغيب مبا حفظ اهللافالصاحلات قانت﴿وهذا الصنف من النساء هو املمتدح يف قوله تعاىل: 

2ه..)، أي أن املرأة الصاحلة يف دينها، مطيعة لزوجها، حتفظ أسراره، وتصون نفسها وماله وبيت34النساء(

وباملقابل فإن للمرأة على زوجها حقوقا بعضها مايل وبعضها حقوق غري مالية، ويف مقدمة هذه احلقوق: 
، وليس املهر يف اإلسالم عوضا عن البضع كما جيري على ألسنة الفقهاء على معىن التقريب، إذ لو كان المهر

نفعة املعوض عنها، ولوجب جتدد مقدار من لروعي فيه مقدار امل- كما يقول ابن عاشور رمحه اهللا حبق–عوضا 
املال كلما ُحتُقِّق أن املقدار املبذول قد استغرقته املنافع احلاصلة للرجل يف مدة بقاء الزوجة يف عصمته، مثل عوض 

وإن أردمت استبدال زوج ﴿اإلجارة. ولو كان مثَن املرأة لوجب إرجاعها إياه عند الطالق، كيف وقد قال تعاىل: 
). فهو عطية 20(النساء ﴾مكان زو 

وآتوا ﴿ومن هنا مساه اهللا تعاىل حنلة فقال: 3حمضة، وشعار من أشعرة النكاح، وفارق بينه وبني الزنا واملخادنة.
) فهو 5(املائدة ﴾إذا آتيتموهن أجورهن﴿تعاىل: )، وأما تسميته أجرا يف قوله 4(النساء ﴾

4

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ﴿من طعام وكسوة ومتريض وسكن، لقوله تعاىل: والنفقة الكاملة

رواه البخاري وأمحد والرتمذي ومالك يف املوطأ1
، دار عامل الكتب، الرياض40أضواء على نظام األسرة يف اإلسالم، د.سعاد صاحل ص 2
.221هر بن عاشور ص انظر مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد الطا3
.124/ 6انظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور4
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)، 6(الطالق ﴾أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴿)، وقوله تعاىل: 7(الطالق ﴾آتاه اهللافلينفق مما
وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ﴿وعدم اإلضرار لقوله سبحانه: والعدل وحسن المعاملة 

(البقرة ﴾يح بإحسانفإمساك مبعروف أو تسر ﴿) ، وقوله تعاىل: 19(النساء ﴾شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا
1). وللمرأة احلرية الكاملة يف التصرف يف ماهلا دون رقابة الزوج.229



الثالثبحثالم
ووحدة القيادةاعتماد المنهجية التشاورية في إدارة شؤون األسرة

سياسية، 
والعسكرية وغريها. وهي يف احلياة األسرية أكثر أمهية وخطورة وال ريب، فإن األسرة هي حمضن التنشئة السوية 
لإلنسان، وهي مدرسة لتأسيس القيم النبيلة وترسيخها يف الضمري اجلماعي للناشئة حبيث ينشأون ويشبون عليها 
مع الكبري فيما بعد جمتمعا تشاوريا يؤمن بتعدد الرأي وتفاوته 
بني الناس، وقد أرشدنا القرآن الكرمي إىل أمهية التشاور يف قضايا األسرة من خالل التشاور يف قضية منوذجية من 

قضية هلا قضاياها، وهي قضية فطام الرضيع، بوصفها شأنا أسريا من الشؤون املشرتكة بني طريف األسرة معا، وهي
آثارها، وال شك. ويقاس عليها بقية القضايا األسرية األخرى، سواء كانت ذات طبيعة تربوية أو اقتصادية أو 

اجتماعية عامة.
جيد فيها صورا مشرقة هلذا التشاور األسري، فقد جسد النيب صلى اهللا عليه وسلم والدارس لسرية النيب 

ه أفضل الصالة والسالم.ذلك منهجا ثابتا يف حياته األسرية علي
واقعية الشريعة اإلسالمية يف تنظيمها يف؛ فيتجلى ذلك بدأ وحدة القيادة لألسرة المسلمةمداعتماأما 

؛ حيثللحياة األسرية
جتماعية املهمة، وذلك انطالقا من أمهية القيادة يف أي جمتمع إنساين، بني يديها أزّمة القيادة هلذه اخللية اال

وضرورة وحدة هذه القيادة، ألسباب ال ختفى أمهيتها على كل ذي عقل وصاحب جتربة يف جمريات احلياة 
االجتماعية. 

، ملا ميزه اهللا مث إن من كمال حكمة هذه الشريعة أن جعلت زمام اإلدارة والتدبري لقضايا األسرة يف يد الرجل
به من مزايا نفسية وعقلية وبدنية من جهة، وما أناطه اهللا به من واجبات مالية وغريها جتاه تلك األسرة من جهة 
أخرى. وتلك املزايا بنوعيها هي املعرب عنها يف القرآن الكرمي بالـ"درجة". وبدهي أن هذه "الدرجة" ليست درجة 

41ــ 40أضواء على نظام األسرة ص 1
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درجة الرياسة البيتية الناشئة عن عهد الزوجية وضرورة االجتماع.. هي درجة السلطان، وال درجة القهر، وإمنا هي

1

وألمهية هذه الدعامة يف استقرار نظام األسرة وجناحها يف قيامها برسالتها االجتماعية والرتبوية النبيلة، 
سنتناوهلا بتفصيل أكثر يف السطور اآلتية إن شاء اهللا من حيث مفهومها، وطريقة ممارستها، وعالقتها مببدأ التشاور 

ثة املتعلقة بالتشاور األسري، وذلك من خالل الفرعني األسري الذي سلفت اإلشارة إليه ضمن الدعامة الثال
اآلتيني:

الفرع األول: القوامة .. المفهوم.. والسياق
القوامة مصطلح مشتق من اجلذر اللغوي "قام" وهو دائر يف : ستعمال القرآنيمفهوم القوامة في االأوال: 

قال . 2لقيام عليه مبا يصلح شأنه ويرعى مطالبهجممل استعماالته حول معىن احلفظ والرعاية واالهتمام بالشيء وا
العالمة حممد الطاهر ابن عاشور: الَقوَّام: الذي يقوم على شأن شيٍء ويليه ويصلحه، يقال: قـَوَّام وقـَيَّام وقـَيُّوم وقـَيِّم 
األمر ويعتين به 

أن يقف ليدير أمره ، فأطلق على االهتمام القياُم بعالقة اللزوم. أو ُشبِّه املهتم بالقائم لألمر على طريقة التمثيل.
مبا فضل "وقيام الرجال على النساء هو قيام احلفظ والدفاع ، وقيام االكتساب واإلنتاج املايل، ولذلك قال: 

أي : بتفضيل اهللا بْعضهم على بعض وبإنفاقهم من أمواهلم، إن  "وا من أمواهلماهللا بعضهم على بعض ومبا أنفق
(ما) يف اجلملتني مصدرية، أو بالذي فّضل اهللا به بعضهم، وبالذي أنفقوه من أمواهلم، إن كانت (ما) كانت

3..فيهما موصولة

شزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد نزلت يف سعد بن الربيع حني ن) يعين آية القوامة(يذكر القرطيب أن اآلية 
فقال عليه السالم: لتقتّص من زوجها، .بن خارجة فلطمها، فقال أبوها: يا رسول اهللا أفرشته كرمييت فلطمها

فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السالم: ارجعوا، هذا جربيل أتاين. فأنزل اهللا هذه اآلية، فقال عليه 
اهللا غريه. وقد قيل: يف هذا احلكم املردود نزل: "وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى السالم: أردنا أمرا وأراد

4إليك وحيه".

والرعاية والوالية والكفاية، ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم اجلهاد 
حظهم من املرياث أكثر من حظهن، ألن عليهم من النفقة ما ليس عليهن، وسبب ذلك أن اهللا تعاىل فضل 

157شلتوت صحملمود اإلسالم عقيدة وشريعة 1
.5/169. وتفسري القرطيب 557خمتار الصحاح ص 2
3/481التحرير والتنوير 3
.5/168تفسري القرطيب4
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الرجال على النساء يف أصل اخللقة، وأعطاهم ما مل يعطهن من احلول والقوة، فكان التفاوت يف التكاليف 
واالستعداد، مث سبب آخر كسيب يدعم السبب الفطري وهو ما أنفق الرجال واألحكام أثر التفاوت يف الفطرة

1على النساء من أمواهلم..

وقد اختار ابن عاشور الشمول يف هذه القوامة لتكون عامة لعموم الرجال على عموم النساء، فيما ذهب 
من صيغة بعض املفسرين إىل قصر الشمول يف اآلية على قوامة الرجل على زوجته، على الرغم

ورمبا كان قصر العموم على جمال خاص هو جمال احلياة الزوجية 2اآلية املفيدة لالستغراق والشمول بلفظها.
أوىل بالنظر إىل أن عامة النساء ال قوامة ألحد من الرجال عليهن، بل تكون هلن استقالليتهن الكاملة، وتكون 

متبادلة كما ترمسها اآلية الكرمية من سورة التوبة يف قوله تعاىل: العالقة بينهن وبني غريهن من الرجال عالقة والية 
) أي الرجل يرعى 71(التوبة ﴾واملومنون واملومنات بعضهم أولياء بعض يامرون باملعروف وينهون عن املنكر..﴿

، وهي والية من 
نوع فريد ال يعلم هلا وجود يف القوانني الوضعية قط. أما القوامة فهي محاية وإدارة تنظيمية جمردة أناطها اهللا بالرجل 

فال والية إذن لرجل على امرأة يف أي جمال إال والية ألسباب خاصة كوالية األب على ابنته ووالية 3دون املرأة.
، وتلك هلا أسباب أخرى هي الصغر وحنوه، وهي تثبت على الذكور واإلناث معا، األوصياء على القاصرين مثال

حسب -ومن مث فقد ال تكون داخلة يف مفهوم القوامة الذي يقتصر على نطاق احلياة األسرية، والذي يعين 
ن يكون املرؤوس نوعا من الرياسة اليت يتصرف فيها املرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناها أ-اإلمام حممد عبده

مقهورا مسلوب اإلرادة، ال يعمل عمال إال ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيما على آخر، هو عبارة 
عن إرشاده واملراقبة عليه يف تنفيذ ما يرشده إليه، أي مالحظته يف أعماله وتربيته، ومنها حفظ املنزل وعدم مفارقته 

4ولو لنحو زيارة أويل القرىب، إال يف 

: لقد نالت مسألة القوامة هذه نصيبا غري قليل من النقد والتشويه من ثانيا: السياق الشرعي لفكرة القوامة

وواضح أن هذا النقد ليس من الواقعية واإلنصاف يف شيء، ومن هنا ولكي توضع املسألة يف إطارها واملرأة..
الصحيح، وتفهم مسألة القوامة على حنو صحيح، ال بد أن تفهم ضمن إطارها الذي تعترب جزءا منه، وهو إطار 

وضع مفهوم القوامة هذا ضمن هذا نظام األسرة اإلسالمي مبعامله ودعائمه وخصائصه ومقاصده البارزة، فما مل ي
اإلطار فلن يفهم فهما سليما قطعا، وإن الدارس لنظام األسرة يف الشريعة اإلسالمية يعلم أنه نظام متميز بعدد 
من اخلصائص واملميزات، منها: أنه نظام حددت إطاره، وأهم أحكامه، وحقوق وواجبات كل من أطرافه نصوص 

ته وقدسيته من وحي السماء ومصدره الرباين. من الوحي، فهو نظام يستمد شرعي

.149الشعراوي: أحكام األسرة ص و .32نداء للجنس اللطيف ص1
. 137وانظر أحكام األسرة للشعراوي ص.3/481التحرير والتنوير2
دمشق.–. دار الفارايب 245يغالطونك إذ يقولون.. للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ص 3
.57، 5/56تفسري املنار 4
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ومعلوم أن الشريعة اإلسالمية املكرمة أضفت على األسرة من القدسية والتمجيد قدرا عاليا، لسبب واضح 

زمة للنسل البشري، وضمان النشأة الكرمية لإلنسان اليت يتوافر له فيها عدة حقوق منها: معرفة حتقيق احلماية الال
أصوله، وضمان محايته بدوافع فطرية، وأخريا: ضمان نشأة سوية وتربية حسنة من خالل تزويده بعدد من القيم 
يه. وبدهي أن حتقيق جممل هذه املقاصد 

املالئمة واملناخ املهيأ لتحقيق الغايات واملقاصد السابقة.. ومن هذه اإلجراءات أو األسرة إىل توفري البيئة

شرعت للنظام األسري وحدة القيادة، وجعلتها يف يد الزوج، العتبارات وأسباب بينتها آية القوامة من سورة 
النساء. وكان مما راعته الشريعة يف هذا الصدد: متطلبات الفطرة اإلنسانية، وضرورة مراعاة الظروف النفسية 

تكليفه بواجبات معينة. واالجتماعية لكل منهما عند 
والشريعة اإلسالمية إذ تقرر هذه األحكام الشرعية املدبرة لشؤون األسرة على هذا النحو من التوزيع العادل 
والقسمة املتكاملة، ليست يف ذلك مدعاة لالستغراب، فهي تعكس احلكمة الربانية يف توزيع التكاليف بني عباده 

ميسر ملا خلق له"، وصدق اهللا العظيم القائل: "أال يعلم من خلق وهو على أساس: "كل وما يصلح له"، و"كل
). وال ريب أن أي تنظيم لألسرة على غري هذه األسس الشرعية لن جيلب لإلنسانية 14اللطيف اخلبري" (امللك 

نفسه.. وليس غري مزيد من الشقاء والعنت والتمزق والضياع للقيم األسرية النبيلة، ومن مث الضياع احلتمي لإلنسان
أدل على هذا من الواقع األسري السائد يف جمتمعات اليوم، فهو واقع نكد بال شك. هو واقع يعاين من الرتهل 

بعيدة كل البعد عن أسس اإلسالم، أسس ظاهرها العدل واملساواة، فسعوا إىل تدمريها وإعادة تنظيمها على أسس

هكذا ويف ضوء هذه احلقائق إذن ينبغي أن تفهم هذه الضوابط التشريعية املنظمة للحياة األسرية يف الشريعة 
إلسالمية. ومن املالحظ أن الشريعة اإلسالمية وهي تنظم حياة املسلمني األسرية، تؤطرها بعدة نصوص تتكامل ا

وال تتمنوا ما فضل اهللا ﴿فيما بينها يف حتقيق الصورة املثلى لنظام األسرة اإلسالمي املنشود، ومن هذه النصوص: 
) 228(البقرة﴾ملعروف وللرجال عليهن درجةوهلن مثل الذي عليهم با﴿) 32(النساء ﴾به بعضكم على بعض

الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا ﴿) 237(البقر﴾وال تنسوا الفضل بينكم﴿
). فإن مثل هذه النصوص الشرعية تتظافر فيما بينها لتحقق األسس املتينة هلذا 34(النساء ﴾أنفقوا من أمواهلم

الروح اخللقية والدينية اليت تسري يف روحه حلمة وسدى.. ومن هنا فإن أي قارئ قراءة النظام األسري املفعم ب
موضوعية هلذا النظام ال بد أن ينطلق من جممل النصوص السالفة الذكر لفهم صورته على حنو أفضل.  
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طلق من اآلية ومن هذا املنطلق فإننا إذا عدنا إىل مسألة القوامة لنضعها يف سياقها الطبيعي فال بد أن نن
الرجال قوامون على ﴿نفسها اليت بينت جممل مقاصد هذا التدبري األسري املوضوعي واملهم.. فإن قوله تعاىل: 

النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ 
بفضل ما قرن به من علل صرحية كاشفة عن املقاصد نص واضح يف بيان معناه وحتديد مقصده ومرماه﴾اهللا..

املتوخاة منها. يف هذا الصدد يقول العالمة حممد متويل الشعراوي رمحه اهللا: "والذي يقرأ قوله تعاىل: الرجال 
قوامون على النساء.." جيد وجه التفضيل منوطا باملهمة امللقاة على عاتق كل منهم، إن وجه التفضيل أن الرجل له 

الك
عليه السالم املثل الواضح ملن كان له عقل وقلب، حني حذر اهللا سبحانه آدم وزوجته من إبليس اللعني الذي 

م أن إبليس اللعني سيكون عدوا له ولزوجه دعي إىل السجود مع املالئكة آلدم فأىب واستكرب.. أوضح احلق آلد
). مث ساعة الشقاء 117(طه﴾إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة..﴿بعد هبوطهما إىل األرض 

يف األرض، والكفاح َسرت املرأة، وكان اخلطاب للرجل، وهذا يدل على أن القوامة حتتاج إىل تعب وإىل جهد 
1من قول احلق سبحانه: "فتشقى" ومل يقل: "فتشقيا" فأخرج املرأة من الشقاء"وسعي، وهي مسئولية، يفهم ذلك

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ﴿ولعل من اآليات ذات الداللة يف هذا الباب أيضا قوله تعاىل: 
هله للقيام بوظيفته اليت فقد جعل اهللا الرجل فوق املرأة بكل املعاين اليت تؤ ﴾لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا..

خلقه هلا، وجعل املرأة متتاز عنه بكل املؤهالت اليت تؤهلها لوظيفتها اليت خلقت هلا. وقد كانت العرب تقول: 
كما يقول األستاذ حممد –فالنة حتت فالن، وفالنة حتت فالن، أي زوجة له. غري أنه من العدل واإلنصاف 

إلزالة اخلالف، فلو تنازل األعلى عن علوه يوما، وأعطى اآلخَر مكانه آنا تقاسم هذه الفوقية-البشري الشقفة حبق
ما، وأجلسه على عرش الفوقية حينا ما، حلصل الوفاق، ومت االتفاق، وحينئذ ميكنك أن تقول: ال فوقية دائمة، وال 

مطلق. حتتية دائمة، ولكن قسمة عادلة، أو تقول: ال فوقية مطلقة، وال حتتية مطلقة، ولكن توازن

تكون جماال للمنافسة أو التنفيس من لدن املرأة. وقد أحلت الشريعة اإلسالمية الغراء يف هذا الباب على أن تكون 
على مناخ التشاور واالختالف -عمال -الناشئة، وتعويدها األسرة املسلمة واحة لتنفس عبق احلرية لألجيال

جيعل منها عناصر بناء نافعة.
واحلق أن مبدأ القوامة هذا مفخرة من املفاخر الدستورية والتنظيمية 

كلف الرجل حتمل -ضمن عدد من التنظيمات الواردة يف هذه السورة-جل وعال عند ما تعرض لتنظيم األسرة 

كومة، وقانون عام، مشل كل املؤسسات، كما مشل اللبنة األوىل يف بناء األمة وهي األسرة، وال بد دولة، ودستور ح

.144، 143أحكام األسرة والبيت املسلم للشعراوي ص 1
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.1يف نظر املرأة نفسها من الزوج الذي ارتضته املرأة أمينا عليها وشريكا
رمحه اهللا، إذ يذكر أن األسرة مملكة ذات حدود قائمة تشبه 2وتلك حقيقة يؤكدها الشيخ حممد الغزايل

حدود الدول يف عصرنا، وطبيعة هذه احلدود احلماية واحملافظة، فليست البيوت مبنية على سطح حبر مائج 
اج أبعاد فقهية واجتماعية وتربوية ينبغي أن تعرف وأن التيارات، وليست بابا مفتوحا لكل واجل وخارج.. فلعقد الزو 

تعرف معها قوامة الرجال.. هذه القوامة اليت سبقت اإلشارة إىل أن القرآن الكرمي عللها بعلل، منها ما هو فطري 

وأيضا فإن املرأة تعرتيها حاالت خاصة من احلمل واحليض والوالدة وسن اليأس تتسبب عنها متاعب صحية 
ي تكون معه بعيدة شيئا ما عن النظرة العقلية املتوازنة 

. ﴾مبا فضل اهللا بعضهم على بعض﴿
ال تتطلب مؤهالت معينة، فإذا عز وجودها ف-كما يقول الغزايل حبق–ذلك أن الوظيفة االجتماعية للبيت املسلم 

معىن لعقد الزواج. وهذه املؤهالت مفروضة على الرجل وعلى املرأة معا، فمن شعر بالعجز عنها فال حق له يف 

ض وقد تربّح به العلة فتضيق به املمرضة املستأجرة، املفروض أن ، فلن تصلح ربة بيت. إن الزوج قد مير تظل وحيدة
تكون زوجته أصرب من غريها وأظهر بشاشة وأمال ودعاء له.. ومن الطرائف ما رواه أبو سعيد اخلدري أن رجال 

أطيعي فقال: إن ابنيت هذه أبت أن تتزوج، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:أتى بابنته إىل رسول اهللا 
أنه لو كانت أباك، فقالت: والذي بعثك باحلق ال أتزوج حىت ختربين: ما حق الزوج على زوجته؟ فحدثها النيب 

به قرحة فعاجلتها بفمها ما زادت عن واجبها.. قالت: والذي بعثك باحلق ال أتزوج أبدا.. فقال النيب لألب: ال 
أنصفت نفسها ومل تتعرض لتكليف يصعب عليها أن - ايليضيف الغز –

3"وهلن مثل الذي عليهن باملعروف"

طلقة للرجل على املرأة يف كل على أنه ال ينبغي أن يذهب بأحد الوهم إىل أن اآلية السابقة تقرر األفضلية امل
من لدن كثريين من الناقمني على مبدأ القوامة -خطأ أو بسوء نية–

، فإن هذا الفهم فيه من السطحية !

. نشر دار القلم. وقواعد تكوين البيت املسلم للدكتور أكرم رضا ص 40، 31، 4/24لفقه املالكي يف ثوبه اجلديد حملمد البشري الشقفة ا1
. دار التوزيع والنشر اإلسالمية بالقاهرة.307

.156انظر كتابه: قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ص 2
.128ص تفسه3
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والتعجل ما يدعو لإلشفاق على
!لشريعة الرمحن باحليف مع األسف الشديد..

فإن املتأمل يف اآلية الكرمية جيد فيها من الدقة التعبريية ما يعطينا صورة متوازنة عن حقيقة تفاضل نوعي 
ها، وحكمة هذا التفاضل الذي تقتضيه طبيعة املهام اجلنس البشري، تلك احلقيقة اليت ال يسع منصفا إنكار 

أو: "مبا فضلهم اهللا ﴾مبا فضل اهللا الرجال على النساء﴿التكليفية املخلوق هلا كل منهما.. إن اآلية مل تقل: 
عليهن" بل قالت: "مبا فضل اهللا بعضهم على بعض" ومن مث فهي تفيد أفضلية نسبية مرتبطة بطبيعة املهام املنوطة 

من النوعني. إذن هي أفضلية لنوع يف جمال حمدد من املهام متليها اعتبارات طبيعية، يف مقابلة أفضلية للنوع بكل
اآلخر يف جمال آخر متليها ذات االعتبارات.. فاملسألة إذن مسألة تفاضل متبادل ومتقابل لكل منهما يف جمال 

ليست مدعاة للفخر من أحدمها أو ادعائه بعينه، وليست أفضلية من طرف واحد وجهة وحيدة. ومن مث فهي
. مث إن هذا التفاضل يبقى نسبيا من جهة أخرى إذا نظر إليه على أنه يف أغلب نوعي اجلنس !الكمال بذلك

وليس يف كافتهما، فقد جتد هلذه القوامة من الشواذ اخلارقة للقاعدة، لكن العربة باألغلب. ومن هنا ميكن القول: 
قومات القوامة من الفضل املذكور واإلنفاق، وحتلت زوجته بالعلم واحلكمة والفضيلة.. مل يكن إن الرجل إذا فقد م

لقائل أن يقول هلا: أطيعيه يف املعاصي واالحنراف واجلهالة. 
يقول القرطيب يف هذا السياق: فقد فهم العلماء من قوله تعاىل: "ومبا أنفقوا من أمواهلم" أنه إذا عجز عن 

1قواما عليها، وإذا مل يكن قواما عليها كان هلا فسخ العقد..نفقتها مل يكن

وطردا ملبدأ النسبية واألغلبية هذه جند أن الشريعة اإلسالمية حني وزعت الوظائف واألدوار بني الرجل واملرأة 
وحقوق فجعلت البيت مكان املرأة األساس، وجماهلا الرحب، وجعلت قرارها يف بيت الزوجية من واجبات الزوجية 

2من تويل الوظائف واملهام االجتماعية األخرى بشروط وقيود حمددة..-من حيث املبدأ-الزوج عليها، مل متنعها 

وإمنا املسألة مسألة موازنة بني أولويات العمل، واختيار األنسب واألكفأ لكل عمل حىت ال حيدث أي خلل يف 
ميسر ملا خلق له" الذي قد يرتتب على إمهاله أيضا من النظام االجتماعي، واملسألة أيضا إعمال مبدأ: "كل 

املفاسد االجتماعية ما ال حيصى.
إن كثريين من املفتونني بالتقاليد الوافدة علينا، وسيئي الظنون بكل ما له صلة بوحي السماء اخلامت مع 

يعة اإلسالم، مبا يقتضيه من األسف حيسبون أن توزيع املهام األسرية بني الزوجني على النحو املقرر مبدئيا يف شر 
تكليف املرأة بالشق الداخلي من املهام األسرية هلو ظلم للمرأة وأي ظلم، ملا فيه من تقييد حلريتها وسجن هلا دون 

. وكثريا ما أساء هؤالء فهم مسألة املساواة هذه !جرم اقرتفته، ومن إهدار ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق

املعىن مسخ لكال النوعني وإهدار حلكمة الفوارق بني الذكر واألنثى وهي من الوضوح مبا ال يكاد خيفى. يقول 
رغة أن يقال: إن الرجل واملرأة سواء يف مجيع حممود عباس العقاد يف مسألة املساواة هذه: إن من اللجاجة الفا

.194/ 3وهو نفس الرأي الذي اختاره أبو حيان يف تفسريه. انظر البحر احمليط . 5/169طيب تفسري القر 1
.106صللدكتور حممد بلتاجي مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة 2
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احلقوق ومجيع الواجبات، ألن الطبيعة ال تنشئ جنسني خمتلفني لتكون هلما صفات اجلنس الواحد، ومؤهالته 
وأعماله، وغايات حياته. ويف حكم التاريخ الطويل ما يغين عن االحتكام إىل التقديرات والفروض. فلم يكن 

الرجال قط يف تاريخ أمة من األمم اليت عاشت فوق هذه الكرة األرضية على اختالف جنس النساء سواء جلنس
البيئات واحلضارات. وكل ما يقال يف تعليل ذلك يرجع إىل علة واحدة: وهي تفوق الرجل على املرأة يف القدرة 

1والتأثري على العموم.

قدم اخلربيقول ابن عاشور:﴾عليهم درجةوللرجال ﴿: ويف تعليل تقدمي اخلرب على املبتدأ يف قوله تعاىل
: تعاىلقولهيفاالستحقاقذلكإىلأشريكماالدرجة،تلكاستحقاقهممعىنمنالالمتفيدهمبالالهتمام

مقصداناالهتمامهذاويف.]34النساء[ ﴾بعضعلىبعضهماهللافضلمباالنساءعلىقوامونالرجال﴿
عليهنالذيمثلوهلن﴿: آنفاً قولهمنتومهاً احلقوق،كليفوالنساءالرجالبنياملساواةتوهمدفعأحدمها:
متبعاً كانالذياملطلق،إيثارهمإلبطالخمصوص،مبقدارالنساءعلىالرجالإيثارحتديدوثانيهما:﴾باملعروف

2.اجلاهليةيف

يعون يف صفوف النساء وأوساط وحبجة املساواة املزعومة هذه عبَث هؤالء مبكتسبات األسرة، فراحوا يش
األسر املسلمة ثقافة املناكفة واملنافسة غري الشريفة بني النساء وأزواجهن، حتريضا هلن على التمرد على القيم 
األسرية اليت تتأسس على التكامل بدال من املناكفة والتنازع. وال ريب أن مآل هذا التحريض هو اإلفساد والتدمري 

ذرائع واهية مع األسف. وأن البديل املنشود من قبل هؤالء لن جيلب لألسرة املسلمة غري لقواعد البيوت حبجج و 
الشقاء والتعاسة حتما. ولو أنصف هؤالء فنظروا إىل األمر من زاوية التوزيع الطبيعي لألعمال بني قطيب األسرة، 

اعدة املطردة عند قيام وأن ذلك ال يلغي إمكان مشاركة أي طرف منها يف جماالت أخرى كاستثناء من الق

وباإلنسانية كافة.. 
ومن املؤسف أن كثريا من سوء الفهم الذي يتخلل بعض القضايا والذي قد يؤدي أحيانا إىل التنازع 

كك األسري، مرده يف كثري من األحيان اجلهل وضعف التدين.. ومن هنا فإن خري وسيلة واخلالف ومن مث التف
حلماية قواعد البيوت املسلمة من خطورة التفكيك حبجج شىت هو رفع املستوى املعريف واخللقي والسلوكي لكال 

تتيح للرجل أن ميلك الزمام حيث ال يصلح غريه للعمل يف زحام احلياة وعراكها املوصول.. ويف الوقت ذاته 
لدى عدد من الرجال مع األسف، والذين جعلوا من -بل قد حصل–نتجنب وقوع سوء الفهم الذي قد ينشأ 

حقوقا وليست عليهم واجبات، فهم يعيشون يف قوقعة أنفسهم فراعني يف أسرهم باسم القوامة، حيسبون أن هلم 
وهلن مثل الذي عليهن ﴿ومعرضني عن قاعدة: 3

. 64-61الفلسفة القرآنية للعقاد ص 1
.400/ 2التحرير والتنوير 2
. بتصرف127والوافدة للغزايل ص قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة 3
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اليت اعتربها القرآن الكرمي إحدى القواعد الراسخة لنظلم األسرة اإلسالمي.. فإن هذا املنطق منبوذ ﴾باملعروف
ال.. والواقع أن هذا املسلك يف املمارسة للقوامة كثريا ما اختذ منه ذريعة لتشويه القوامة اليت ومرفوض شرعا وعق

يعدم املغرضون ما يردون به شرائع سوء استعماله من قبل الرجل تارة أخرى، وحبجج أخرى ال حصر هلا. ولن
!.السماء

ملؤسسة األسرةالفرع الثاني: األبعاد التشاورية لممارسة القوامة: 
اجتماعية فريدة يف طبيعتها وأسسها، فهي مؤسسة تقوم على املودة واحلب، وجتمع بني طرفني على حنو حيقق 

واحد حبيث ميثل كل منهما لباسا لآلخر كما جاء يف القرآن الكرمي. كما أن العالقات االنصهار بينهما يف كيان 
فيها متشابكة على وجه ال نظري له يف أي مؤسسة أخرى، وهي تشمل جوانب حياة الفرد كلها، بدءا من اجلانب 

واملشرب، وأهم الذي هو من أخص خصائصها، أي جانب اإلمتاع اجلنسي، باإلضافة إىل توفري املسكن واملطعم
من ذلك كله رعاية األسرة للذرية بنني وبنات. وهكذا تكون األسرة مبثابة (السكن) وما أصدق التعبري القرآين: 

).21(الروم ﴾وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴿
القة فالعالقة إذن بني الرجل وزوجه أخص وأعمق من أية عالقة إنسانية أخرى. ونتيجة لعمق هذه الع

وخصوصيتها، كان ال بد أن يقل تدخل سلطة القضاء فيها إىل أدىن حد ممكن، فال يكون هذا التدخل إال يف 
األحوال احلرجة جدا، سواء لعالج سوء استعمال الرجل لسلطته، أو لعالج خروج املرأة عن طاعة زوجها. وحىت 

وساطة الوسطاء يف اإلصالح، ينبغي أن تكون يف أضيق احلدود.. 
ترنو باستمرار إىل - –وليكن الزوجان دائما على ذكر أن األسرة 

1مستقبل أفضل ال بشأن الزوجني فحسب، بل بشأن الذرية أيضا، والذرية هلا أمهية قصوى يف مؤسسة األسرة.

هلا جيدها عالقة ذات طبيعة خاصة إن املتأمل يف طبيعة األسرة والعالقة الرابطة بني الطرفني املؤسسني
كما سبقت –ختتلف عن مجيع أنواع الشركات األخرى.. فإن شركة الزواج شركة أبدان ونفوس وأرواح تبلغ 

كما يصور ذلك القرآن الكرمي يف قوله -اإلشارة حد االندماج بني االثنني واعتبار كل منهما حجابا ساترا لآلخر
زوجٍ مكانزوجاستبدالأَردمتُ َوِإنْ ﴿). ويف قوله سبحانه: 187(البقرة ﴾باس هلنهن لباس لكم وأنتم ل﴿تعاىل: 
ِإلىبعضكمَأفضىوقدتْأخذونهوكيفمبيًناوِإْمثاأَتْأخذونهشيًئامنهتْأخذوافالقْنطارًاِإْحداهنّ وآتَيتم
شراكة بني اثنني تقوم على هذا اإلفضاء سوى ). فليس يف احلياة 21( النساء ﴾غليظًاميثاقامنكموَأخذنبعض

الزواج.. ومن هنا فإن خصوصية هذه العالقة الرابطة بني الزوجني ال بد أن تثمر معامل ثالثة تسود البيت املسلم 
وتظهر يف كيانه املعنوي ليؤدي رسالته وحيقق وظيفته، هذه املعامل الثالثة هي: السكينة، واملودة، والرتاحم.. وأعين 

لسكينة االستقرار النفسي، فتكون الزوجة قرة عني لزوجها ال يعدوها إىل أخرى، كما يكون الزوج قرة المرأته ال با
أما املودة فهي شعور متبادل باحلب جيعل العالقة قائمة على الرضا والسعادة.. وجييء دور الرمحة تفكر يف غريه..

الكويت -. دار القلم 5/102حترير املرأة يف عصر الرسالة لألستاذ عبد احلليم أيب شقة 1
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ل والنساء على سواء.. وعندما تقوم البيوت على السكن لنعلم أن هذه الصفة أساس األخالق العظيمة يف الرجا
املستقر، والود املتصل، والرتاحم احلاين، فإن الزواج يكون أشرف النعم وأبركها أثرا.. وسوف يتغلب على عقبات  
كثرية، وما تكون منه إال الذريات اجليدة.. فإن أغلب ما يكون بني األوالد من عقد وتناكر يرجع إىل اعتالل 

1القة الزوجية، وفساد ذات البني.الع

تتأسس على قاعدة حرية االختيار ومبدأ الرضائية أوال، مث تدبر وفق قاعدة التشاور بني أعضاء األسرة  إن على 
ودي. وتلك قاعدة مطردة يف كل املؤسسات والتنظيمات االجتماعية، اليت املستوى األفقي أو على املستوى العم

تعترب مصاحل مشرتكة بني اجلميع، حبيث ال جيوز التفرد فيها بالقرار دون تفويض صريح من أصحاب الشأن، وإال 
اإلسالم 

على أساس من الشورى وتبادل الرأي، -مع تعيني مصدر القوامة فيها–
يشاور الرئيس املرؤوس، واحلاكم احملكوم، ويكون العزم يف الفعل على ما يتم عن طريق املشورة. قرر اإلسالم هذا 

38(الشورى﴾وأمرهم شورى بينهم﴿وجعله شأنا من شؤون املومنني يف جمتمعهم فقال:

2).159(آل عمران ﴾..وشاورهم يف األمر﴿يعن للمجتمع، فقال: 

من باب أوىل، ألمهيتها وخطورة ما يرتتب على التفرد وهذه القاعدة العامة تنسحب على التنظيم األسري 
واالستبداد فيها من وخيم اآلثار. ومن هنا خصها القرآن الكرمي بالنص عليها يف أحد أهم شؤون األسرة وهو 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة.. ﴿إرضاع املواليد وفطامهم، يف قوله تعاىل: 
)، ليقاس عليه سائر شؤون األسرة 233(البقرة ﴾ادا فصاال عن تراض منهم وتشاور فال جناح عليهمافإن أر 

الرجل، 

حلفظ والصيانة، وكمال اإلشراف يهمها صالحها، ويوغر صدرها فسادها، فتكتل قواها، وجتمع أمرها على ا
والرعاية. وهذا من أقوى ما يوثق العرى بني الزوجني، وجيعل منهما قلبا واحدا، وعينا واحدة، فيلطف جومها وتنعم 

أما الزوج الذي مينح نفسه السلطان املستقل، واألمر النافذ القاهر، تاركا زوجه وراء ظهره متاعا ال ينظر إليه 
3ريده، فهو زوج دخيل على احلياة الزوجية اليت رمسها اإلسالم، ال ميثلها وال يكون مرآة هلا..إال حيث ي

125قضايا املرأة ص 1
.158مود شلتوت ص حملاإلسالم عقيدة وشريعة 2
159ص املرجع نفسه،3
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وقد حفلت سرية نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم بنماذج وضيئة من الشورى يف حياته األسرية 
وجه خدجية أم املومنني رضي اهللا عنها متاما كشأنه يف حياته العامة: العسكرية والسياسية..وكلنا يعلم فزعه إىل ز 

عند أول جتربة له مع الوحي، فقد هرع إليها يروي هلا ما حدث له، ويطلب منها املشورة والرأي يف ما سيقدم 
عليه، فكان أن آزرته وطمأنته رضوان اهللا عليها، مث انطلقت به حىت أتت ورقة بن نوفل.. ابن عم خدجية .. 

ن ابن أخيك، فقال له: ورقة: يا ابن أخي ما ذا ترى؟ فأخربه الرسول صلى اهللا عليه فقالت: يا ابن عم امسع م
1وسلم خبرب ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نّزل اهللا على موسى...

ومن أهم النماذج أيضا: ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب بكر بن عبد الرمحن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
زوج أم سلمة وأصبحت عنده قال هلا: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سّبعُت عندك، وإن وسلم حني ت

2شئت ثّلثت مث ُدرت، قالت: ثلِّث.

، قال: حىت أة من األنصار إىل أبيهاوعن انس بن مالك قال: خطب رسول اهللا عليه وسلم على جليبيب امر 
3لك هلا...أستأمر أمها. قال: فنعم إذاً. فذهب إىل امرأته فذكر ذ

وعن عمر بن اخلطاب قال: ... واهللا إن كنا يف اجلاهلية ما نعد للنساء أمرا حىت أنزل اهللا فيهن ما أنزل 
وقسم هلن ما قسم.. قال عمر: فبينا أنا يف أمر أتأّمره إذ قالت امرأيت: لو صنعت كذا وكذا، فقلت هلا: ما لك 

جبا لك يا ابن اخلطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك وملا ها هنا؟ فيم تكلفك يف أمر أريده، فقالت: ع
علىدخلحىتمكانهرداءهفأخذعمرلرتاجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يظل يومه غضبان. فقام

حفصةفقالت؟غضبانيومهيظلحىتسلموعليهاهللاصلىاهللارسوللرتاجعنيإنكبنيةياهلافقالحفصة
هذهتغرنكالبنيةياسلموعليهاهللاصلىرسولهوغضباهللاعقوبةأحذركأينتعلمنيفقلتراجعهلنإناواهللا
أمعلىدخلتحىتخرجتمثقالعائشةيريدإياهاسلموعليهاهللاصلىاهللارسولحبحسنهاأعجبهااليت

تدخلأنتبتغيحىتشيءكليفدخلتاخلطابابنيالكعجباسلمةأمفقالتفكلمتهامنهالقرابيتسلمة
منفخرجتأجدكنتمابعضعنكسرتينأخذاواهللافأخذتينوأزواجهسلموعليهاهللاصلىاهللارسولبني

ملكانتخوفوحننباخلربآتيهأناكنتغابوإذاباخلربأتاينغبتإذااألنصارمنصاحبيلوكان.عندها
فقالالبابيدقاألنصاريصاحيبفإذامنهصدورناامتألتفقدإلينايسريأنيريدأنهلناذكرغسانملوكمن

فقلتأزواجهسلموعليهاهللاصلىاهللارسولاعتزلذلكمنأشدبلفقال؟الغساينجاءفقلتافتحافتح
لهمشربةيفسلموعليهاهللاصلىاهللارسولفإذاجئتحىتفأخرجثويبفأخذتوعائشةحفصةأنفرغم
بنعمرهذاقللهفقلتالدرجةرأسعلىأسودوسلمعليهاهللاصلىاهللالرسولوغالمبعجلةعليهايرقى

أمحديثبلغتفلمااحلديثهذاسلموعليهاهللاصلىاهللارسولعلىفقصصتعمرقاليل،فأذناخلطاب
أدممنوسادةرأسهوحتتشيءوبينهبينهماحصريلعلىوإنهسلموعليهاهللاصلىاهللارسولتبسمسلمة

بتمامها عند البخاري ومسلم يف كتاب بدء الوحي.ةوالقص1
. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.2/1083مليح مسصح2
. تحقیق شعیب األرنؤوط.365/ 9، كتاب النكاح، رواه ابن حبان يف صحيحه3
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ما( فقالفبكيتجنبهيفاحلصريأثرفرأيتمعلقةأهبرأسهوعندمصبوباقرظارجليهعندوإنليفحشوها
هلمتكونأنترضىأمافقال:اهللارسولوأنتفيهمهافيماوقيصركسرىإناهللارسوليافقلت) . يبكيك
1اآلخرةولناالدنيا 

تلك هي أهم الدعائم 
تشييد أسرة مسلمة متماسكة قوامه احلب واملودة يف املشاعر، والعدل واإلنصاف يف توزيع احلقوق والواجبات.. 

ح، واضعة نصب عينيها وقطوفها ذرية صاحلة طيبة ترث خصال اخلري عن أصوهلا لتنشرها يف آفاق الكون الفسي
﴿على الدوام حتقيق غايتني اثنتني يف هذه احلياة، األوىل: متثل منطوق قوله تعاىل: 

). والثانية: الظفر باستغفار املالئكة 21(الطور ﴾
بهويؤمنونحبمديسبحونحولهومنالعرشحيملونالذين﴿يف قوله سبحانه: املقربني ودعائهم، املذكورَين

اجلحيمعذابوقهمسبيلكواتبعواتابواللذينفاغفروعلمارمحةشيءكلوسعتربناآمنواللذينويستغفرون
وقهماحلكيميزالعز أنتِإنكوأزواجهمآبائهممنصلحومناليتعدنجناتوأدخلهمربنا

). وبغريها ال ميكن هلذه 9-7(غافر ﴾)9(العظيمالفوزهووذلكرمحتهفقديومئذالّسيئاتتقومنالّسيئات
األسرة أن تنعم مبعاين اخلري أو تذوق طعام السعادة أو تنتج مثارا طيبة مباركة على اإلطالق.. وقد اسرتعت 

سالمي املنظم للشأن األسري واحلامي لقواعد البيوت املسلمة فأحببت انتباهي هذه املعاين اجلميلة يف تشريعنا اإل

انه سبحانه إال يف هذا التشريع احلكيم الذي أنزله أحكم احلاكمني، من يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري. فسبح
﴾صنع اهللا الذي أتقن كل شيء إنه خبري مبا تفعلون﴿خلق فسوى، وقدر فأحسن التقدير، وشرع فعدل.. 

).88(النمل 

.والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

النص برواياته عند البخاري ومسلم1
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السالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحابته أمجعني ومن تبعهم بإحسان احلمد هللا رب العاملني والصالة و 
إىل يوم الدين.

وبعد: ففي القرنني املاضيني كانت العالقة بني العاملني :اإلسالمي والغريب عالقة صدام، ولكن سرعان ما 
الغرب االقتصادية واملتعلقة بدأت هذه العالقة تتحول تدرجييا مبقتضى ضغط املصاحل الغربية ، سواء اعتربنا مصاحل

بالثروات واملوارد البشرية يف مجيع القطاعات الذي كان يعاين فيه الغرب  من نقص، مما جعل أوجه التبادل تتكرس 
تدرجييا ومنها هجرة كثري من املسلمني إىل العامل الغريب واليت  ميكن إمجاهلا فيما يلي:

ال، وهؤالء فيهم من كان يبحث عن االسرتزاق ، وفيهم هجرة اقتصادية: واليت تشمل التجار والعم
قسم أراد أن حيسن مصادر الرزق ويتعلق األمر باملوظفني...اخل

.اهلجرة العلمية
.اجلماعات اليت هاجرت من أجل ما تعانيه من إكراهات بدنية ومعنوية

جاليات والجئني إىل مندجمني هذا وقد اقتضت ظروف مجيع هذه الفئات، وبالتحول التدرجيي من مغرتبني و 
ومتواجدين ضمن حركة جمتمعية متطورة، تصنف ضمن ما يطلق عليه" األقليات" مبصطلحات معاصرة .

ويف هذه املرحلة أصبحت ترتسخ عند الناس مسألة الوجود اإلسالمي حبكم أن من بني الفئات اليت هاجرت 
وا أسالمي واهلم الدعوي فتحولوا إىل فاعلني يف أوساطهم وبدإىل بالد الغرب خنبة املثقفني الذين حيملون الفكر اإل

يسامهون يف حتوالت متنوعة يف حركة التدين مما استدعى ظهور جمموعة من األسئلة واملسائل الفقهية سواء منها 
أو اليت اليت طرحها زخم املوروث االجتماعي يف البلدان األصلية فيما يتعلق بالعبادات واملطعومات وما إىل ذلك، .

دين، وخباصة يف ظل التحول اجلديد الذي يشهده العامل.االصطدام مع الدين أو مع حركة الت
ويف اعتقادي أن جممل املسائل الفقهية ذات الصفة النظرية متحورت حول نظرية عالقة اإلنسان املسلم  بغريه 

كن إمجال هذه احملاور املشار إليها يف السياسة الشرعية فيما يلي:وميمرحلته،

الوجود اإلسالمي في الغرب وفقه األقليات 
الدكتور نور الدين قراط

--

بالمعهد 
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 عالقة املسلمني بغريهم من أصحاب الشرائع األخرى وخباصة أن العالقة عرفت أخذا وردا بني طائفتني
من الفقهاء طائفة ترى أن األصل يف هذه العالقة هو السلم ،والطائفة الثانية ترى عكس ذلك، أي: أن األصل يف

هذه العالقة هو احلرب.
.التقسيم الفقهي لألمة إىل دارين :دار كفر ودار اسالم
.مسألة االحتكام إىل حماكم غري إسالمية، ناهيك عن أمور أخرى ميكن التطرق إليها الحقا

ومن املهم أن نالحظ يف هذا الصدد التوسع الذي عرفته اوروبا وما ميكن ان ينجم عنه من اثار على 
ومما ينبغي اعتباره يف (1)قبل املسلمني يف هذه البالد، وخاصة  ما له صلة بالوجود اإلسالمي يف هاته البالد .مست

هذا الصدد:
 مع األسف –أن هذه األقليات كان وما يزال-
ئكية.احلكم يف هذه البالد يكتسي الصبغة العلمانية الال

وقضايا كثرية مازالت حتتاج إىل نوع من الدراسة العلمية الرصينة ، ومن املؤسف حقا يف هذا الوقت أن نرى من 
ة الرتقيعية اآلنية، حبيث يغيب فيها فقه حتقيق املناط ، يتعامل مع هذه القضايا واملسائل املطروحة بنوع من املعاجل

اعتزاز. ألن ظروفهم غري ظروفنا وواقعهم غري واقعنا، بل حىت الدواعي واخللفيات واملنطلقات ختتلف، إن مل يكن
يف مجيعها فهو يف أغلبها.

باإلضافة إىل دواعي اخر ميكن إمجاهلا يف اآليت:
ضرورة احلفاظ على الوجود االسالمي يف الغرب من جانيب الوجود والعدم.أوال:
الوجود اإلسالمي يف الغرب اصبح واقعا ومفروضا، ومن مث هو ضرورة بالنسبة للجسم اإلسالمي يف ثانيا:
الغرب.

اهل االختصاص والنظر الشرعي بالبحث يف النوازل اجلديدة واملتوقعة يف ديار الغرب ضرورة شرعية قيامثالثا:
قابلية النظر الشرعي لالجتهاد والتجديد وفق واقع املسلمني يف بالد الغرب.رابعا:

ه حاجة املستجدات والنوازل يف بالد الغرب إىل حلول شرعية وفق خصوصيات املسلمني يف هاتخامسا:
البالد .

،ويف هذا اإلطار وجب وإزاء هذا الوضع البد من االجتهاد الذي يتناسب مع هذه التعقيدات والرتكيبات
علينا أن نفهم كل ما يتعلق باألجواء والواقع كوسط اكثر اتساعا وامتدادا يتيح الفهم األعمق للحادث موضع 

اإلفتاء والواقعة املستفيت فيها.

.06/05/2004م اون الين بتاريخ املسلمون يف األوريب الكبري فئات ال أقليات شيب نبيل مقال نشره موقع إسال(1)
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املطلوبة يف هذا الزمن املتنامي يف تسارعه، واملتشابك يف احداثه، واملرتاكم يف تأثرياته، إال ان طبيعة الفتاوى 
.ولعل قواعد االستنباط )1(جيب اال تتخذ الشكل التقليدي يف ختريج احلكم الشرعي، والوقوف عند حدود ذلك.

كل ما نزل مبسلم ففيه حكم الزم : -رمحه اهللا -
أو على سبيل احلق ففيه داللة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتبعه، وإذا مل يكن فيه بعينه ، طلب 

.)2(الداللة على  سبيل احلق عنه باالجتهاد.
ك احببت ان اكتب 

وقد عاجلت املوضوع حسب اآليت:هذا 
:حقيقة فقه األقليات

).3(هذا املصطلحقبل أن خنوض يف بعض مباحث هذا املصطلح، ارى أنه من املهم جدا أن نبني حد 

وذلك من أجل متييزه عما عداه ومن مث ميكن تصوره، ولو على سبيل اإلمجال ليتسىن لنا بعد ذلك احلكم عليه، 
. وخباصة أن هذا املصطلح مل يكن له وجود يف )4(كما يقول أهل العلم.ِألَنَّ احلُْْكَم َعَلى الشَّْيِء فـَرٌْع َعْن َتَصوُّرِِه 

قدمي، على الرغم من أن جماله داخل فيه ألن األمر يتعلق باحلالل واحلرام.الرتاث الفقهي ال
الذي هو ضد "ق.ل.ل"إن مصطلح األقلية من الناحية اللغوية هو مصطلح قدمي وهو مشتق من مادة 

الكثرة.
ثقافيا أو فلقد قدمت املوسوعة الربيطانية اجلديدة تعريفا :" األقلية هي جمموعة متميزة:وأما معناه اصطالحا

كرب.أاثنيا أو عرقيا تعيش ضمن جمتمع 

الدكتور ميالد و )1(ولعل هذا املعىن هو الذي يدور يف فلكه جل من عرف األقليات ك د/ عطية.)5.(واالجتماعية"
.)3(لوا هذا املوضوع.ممن تناو وغريمها )2(حنا"

فتاوي األمة واصول الفقه احلضاري األزمة ومقدمات احلل. د/سيف الدين عبد الفتاح امساعيل جملة اإلحياء تصدرها الرابطة احملمدية 1
م.2009نونرب -ه1430ذوالقعدة30/31..عدد 112للعلماء املغرب ص:

ه 1357.مطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده مبصر 477وشرح ايب األشبال امحد حممد شاكرالرسالة حممد بن ادريس الشافعي بتحقيق2
م. ط األوىل.1938–
أي : سواء أكان بالذاتيات للموضوع املعرف من اجلنس والفصل وهو احلد املنطقي أم كان مؤلفا من الذايت والعرضي كاجلنس مع اخلاصة أو 3

اصة فحسب وهو الرسم عند املناطقة، فاحلد هنا حممول باملعىن األصويل الشامل للقسمني كما هو ظاهر.من العرضي وحده كالتعريف باخل
الكوكب املنري املؤلف: تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي (املتوىف: شرح4

مـ1997-هـ 1418يلي ونزيه محاد الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية .احملقق: حممد الزح50ص:1هـ) ج 972
. دار الفكر املعاصر سوريا لبنان.   11د/ميالد حنا. ص:–حوارات القرن جديد أزمة األقليات يف الوطن العريب د/حيدر ابراهيم علي 5
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أيضا غري املسلمني يف البالد اإلسالمية.
" فهو مصطلح حديث مل تعهده كتب الفقه القدمية كما قلت فقه األقليات"أما معناه وهو مركب إضافي

الدولة اإلسالمية كانت تتعامل مع غري املسلمني مببدأ املواطنة، ومع ذلك جند يف تراثنا الفقهي آنفا، ذلك أن 
الشيء الكثري من القضايا واملسائل، اليت هلا صبغة األقليات ، وقد تطور هذا اللون من الفقه يف مطلع القرن 

.اخلامس عشر اهلجري مع قيام هيئات تُعين بشأن املسلمني يف بالد الغرب
لمةهذا ومن الالفت للنظر ان مصطلح األقليات منقول من اللغة الالتينية عرب الرتمجة لك

« MINORTE اليت تعين جمموعة بشرية ذات خصوصيات تقع ضمن جمموعة بشرية متجانسة أكثر منها «
.)4(عددا، وأندى منها صوتا، متلك السلطان أو معظمه.

كبريا بني العلماء لكن قبل أن خنوض يف ذلك أضع بني أيديكم هذه وقد آثار استخدام هذا املصطلح جدال  
التعريفات.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي " إن فقه األقليات املنشود  ال خيرج عن كونه جزءا من الفقه العام ولكنه 
.)5(فقه له خصوصيته وموضوعه ومشكالته املتميزة"

وعي يراعي ارتباط احلكم الشرعي بظروف اجلماعة، وباملكان وعرفه الدكتور طه جابر العلواين بأنه:" فقه ن
الذي تعيش فيه، فهو فقه مجاعة حمصورة هلا ظروف خاصة قد يصلح هلا ما ال يصلح لغريها. وحيتاج متناوله ــ 
إضافة إىل العلم الشرعي ــ إىل ثقافة واطالع يف بعض العلوم االجتماعية، خصوصا علم االجتماع واالقتصاد 

.)6(وم السياسية والعالقات الدولية ".والعل
وليس فقه األقليات مبنعزل عن الفقه "

اإلسالمي العام، وال هو مستمد من مصادر غري مصادره، أو قائم على أصول غري أصوله، وإمنا هو فرع من 
ولكنه ينبين على خصوصية وضع األقليات، فيتجه إىل التخصص يف فروعه، يشاركه ذات املصادر واألصول،

2003-ه1423دار السالم للطباعة  والنشر والتوزيع والرتمجة ط األوىل 7/9حنو فقه جديد لألقليات مجال الدين عطية حممد  ص:1
م. القاهرة مصر.

.من التعايل التارخيي إىل التآخي املستقبليتالعقلياالبلسم الثقايف لرتطيب :. حبث 124أزمة األقليات يف الوطن العريب ص2
العالقة الثقافية ـ لكتاب اجلالية اإلسالمية يف أوروبا الغربية : مشكالت التأقلم واالندماج أنظر تقدمي للدكتور حممد منري سعد الدين ـ مدير3

6تأليف عدد من املختصني واملهتمني ص
.اململكة املغربية الرابطة احملمدية للعلماء. ط األوىل 221صناعة الفتوى وفقه األقليات  الشيخ عبداهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه ص:4

م.2012-ه 1433
م.2001ه 1422. دار الشروق القاهرة  ط األوىل 32ـ " يف فقه األقليات املسلمة " للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ص 5

ربيع الثاين -م2004اينـ مدخل إىل فقه األقليات " للدكتور طه جابر العلو 6
.49ه العدد الرابع واخلامس ص 1425
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معاجلتها، يف نطاق الفقه اإلسالمي وقواعده، استفادة منه وبناء عليه، وتطويرا له فيما يتعلق مبوضوعه، وذلك 

")1(.

اإلمجايل مع التعريفات العامة، اليت سبق وأن ذكرنا أمهها، وهذه نقاط االتفاق بني هذه التعريفات:
ه او بديال عنه.هو فقه خاص يف دائرة الفقه العام، وليس خارجا عنه أو منعزال عن
.هو فقه يراعي اخلصوصية للمسلمني يف بالد الغرب
 ،يعمد إىل استعمال القواعد الفقهية الكلية واجلزئية والقواعد األصولية األكثر مالءمة ألحوال األقليات

وحنن إذا تأملنا هذه اآلراء ، ا أن هذه التعاريف هي جديدة فال غرابة يف أن خيتلف حوهلا العلماء،ومب
:

 .ضرب مؤيد للتوجه في المضمون والمبدأ والمصطلح
.ضرب مؤيد للمبدأ والمضمون ولكنه معارض للمصطلح
.ضرب معارض للمبدأ والمضمون والمصطلح

الذي يرأسه فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ومعه ثلة من األول: يمثله مجلس اإلفتاء األوربيالضرب
العلماء والباحثني واملفكرين.

الدويل يستعمل لفظ (األقليات) كمصطلح سياسي درج العمل عليه يف اخلطاب املعاصر، إضافة إىل كون العرف 
يقصد به: "جمموعات أو فئات من رعايا دولة تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه 

األغلبية".

.)2(د اإلسالم".خارج بال
"وهلذا احتاجت إىل فقه خاص وال يعين ذلك : هذا وقد علق فضيلة الشيخ بن بيه على هذا القرار  فقال

إحداث فقه جديد خارج إطار الفقه اإلسالمي ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبين عليهما من األدلة كاإلمجاع 
العرف واالستصحاب إىل آخر قائمة األدلة اليت اعتمدها والقياس واالستحسان واملصاحل املرسلة وسد الذرائع و 

1178
.472/ 471ص 24/5

ئات ال أقليات شيب نبيل.املسلمون يف األوريب الكبري ف(1)
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)1(األئمة يف أقواهلم وآرائهم العديدة واملتنوعة واليت متثل ثراء وسعة الفقه اإلسالمي، فقضايا األقليات قدمية باجلنس

)3(.")2(حديثة بالنوع

هو يف احلقيقة أشبه ما وهذا اخلالف.الضرب الثاني:  مؤيد للمبدأ والمضمون ولكنه معارض للمصطلح
يكون باالختالف اللفظي، ولكن هذا ال يعين أنه خالف ال أثر له وال أمهية.

أن إضافة "فقه" إىل "األقليات" ليست إضافة مستقيمة ودقيقة من الناحية )4(لقد اعترب بعض العلماء
درة عن املكلفني، فيتعلق بصالة االصطالحية ملقصود الفقه ، ومرجع ذلك اىل ان متعلق الفقه هو األفعال الصا

اىل األقليات اضافة اىل مسمى او عنوان ال تلحقه األحكام وال تتعلق به من حيث هو فاألحكام ال تتعلق 
باألقليات من هذه احليثية، وا

وال يقال ما هو حكم األقليات ، نعم ميكن القول فقه املوازنات ، فقه األولويات ، ومشاركة وعمل األقليات،. 
مسميات ، وإمنا هذه وحنو ذلك ، ألن اإلضافة هنا إىل عمل أو صفة فاملوازنات واألولويات ليست بني أمساء أو

اختيارات ، أو تقدمي وتأخري بني فعل وآخر ، أو فعل أو ترك ، فمحل املوازنات وحمل األولويات فروع ووقائع أو 
اجتهادات ، وكذلك الفقه الطيب أو الفقه السياسي إضافة إىل األحكام املتعلقة بالقضايا الطبية أو السياسة ... 
يان حكمها بناء على دليل تفصيلي وجزئي ، أما" األقليات " فليس هلا حمل 
باعتبارها أقلية فال يقال ما حكم األقلية ، كما أنه ال اعتبار لألكثرية من حيث هي أكثرية ، وإمنا االعتبار لوقائع 

استخدام لفظ "فقه التعايش" .ولعله من املفيد ).5(عجيل جاسم النشمي.ومن هذا املنطلق، اقرتح الدكتور 

،فقد ذكر ابن 
مالك يف األلفية، نوعني من اإلضافة، مها :

اإلضافة اللفظية واإلضافة املعنوية، وهي اإلضافة احملضة. وهذه منها، ألن املضاف إليه خيصص األول، أو 
يعرفه، قال ابن مالك: 

ــــــــــــــــــــالَ .............. واْخُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَص أَوَّال ــــــــــــــــــــَف بالَّــــــــــــــــــــذي َت أو أَْعِطــــــــــــــــــــِه التـَّْعرِي
إىل هذه اإلضافة بقوله بعد أبيات :وأشار

د والـقـرد واإلنـسـان.وهـو حـّد كـلـي يـطـلـق عـلـى أنـواع مـخـتـلـفـة تـنـدرج تـحـت حـقـيـقـة واحـدة مـثـل لـفـظ حـيـوان الـذي يـطـلـق عـلـى األسـ1
ن الـذي يـطـلـق عـلـى أحـمـد وسـعـيـد وسـلـيـمـة ونـجـاة.وهـو حـد كـلـي يـطـلـق عـلـى أفـراد لـهـم مـاهـيـة واحـدة مـثـل لـفـظ إنـسـا2
.223صناعة الفتوى وفقه األقليات الشيخ العالمة عبد اهللا بن بيه ص3
ـ ومنهم الشيخ عجيل جاسم النشمي يف حبثه. التعليقات على حبث مدخل إىل أصول وفقه األقليات لألستاذ الدكتورطه جابر العلواين 4

ه1426مجادي الثاين -م2005الع22ص:
السابق.رجعـ امل5



3109 1081436201

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ْحمَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة وَمْعَنوِيـَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ..................... وتِْل
واملطلوب هنا أن نبني أن إضافة الفقه لألقليات ال تعىن إنشاء فقه خارج الفقه اإلسالمي وأدلته املعروفة وإمنا 

.)1(واحلاجيات
وقد جند بعض املصطلحات اليت استعملت يف الفقه القدمي مل تراع هذا الضابط يف االصطالح مع أن 

العلماء قد تناقلوها وتلقوها بالقبول، ومن ذلك ما مساه ابن اجلوزي بـ "فقه النساء". 
ورات"، ولكن هذا ويف هذا الصدد اقرتح البعض استخدام مصطلحات أخرى مثل: ـ مصطلح "فقه الضر 

،وألبنائهم ولألجيال الالحقة.
"فقه ب. واقرتح آخرون "فقه الثغور" وملهجر" كما اقرتح البعض اآلخر فقه االغرتاواقرتح آخرون "فقه ا

ولذلك شاع واشتهر عند الفقهاء عامة إطالق النازلة على: املسألة الواقعة التعارف" وهناك من اقرتح "فقه النوازل" 
هاد الرأي على األصول عند باب اجت«اجلديدة اليت تتطلب اجتهاًدا وبيان حكم. ومن ذلك: قول ابن عبد الرب: 

. )2»(عدم النصوص يف حني نزول النازلة
ن تكون مشتملة على ثالثة معان: الوقوع، واجلدة، والشدة.أالنازلة البد و و 

وقد مجع هذه القيود الثالثة التعريف اآليت: (ما استدعى حكًما شرعًيا من الوقائع املستجدة). أو يُقال: هي 
ة.الوقائع املستجدة امللحَّ 

وإذا ُعلم أن تطبيق احلكم على النازلة البد فيه من احملافظة على مقاصد الشريعة؛ فإن هذه احملافظة تكون 
مبراعاة ثالث قواعد:

األولى: الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمال.
الثانية: تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى.

اختالف األحوال والظروف والمكان والزمان.الثالثة: اعتبار األعراف والعادات و 
:  يتفقان يف اآليت

ومن مث فإن احلكم يتغري بتغري يتفق الفقهان يف مسألة اجلدة، ذلك أن حياة الناس تتغري باستمرار،.1
النوازل حسب الظروف والوقائع.

حبيث تتحدد مسائلهما وفق املكان والزمان تفقان يف أن كال منهما، يكتسيان طابع احمللية،كما ي.2
.)3(واملوضوع.

.223صناعة الفتوى وفقه األقليات الشيخ العالمة/ عبد اهللا بن بيه ص1
الناشر مكتبة بن تيمية 313ذبه ابو األشبال الزهرييص:صحيح جامع بيان العلم وفضله لإلمام احلافظ ابن عبد الرب اعده واختصره وه2

القاهرة توزيع مكتبة العلم جبدة..
منشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر.59ـ 55نظرات يف النوازل الفقهية د/ حممد حجي ص:3
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كما يشرتكان  ـ أيضا ـ  يف املدركات اليت يعتمدها كل منهما أثناء التنزيل..3
وفوق هذا وذاك يتفقان يف أغلب املرتكزات والقواعد اليت تبىن عليها املسائل الفقهية..4
يتفق الفقهان ـ أيضا ـ يف أن كال منهما يبحث ويبث يف املسائل والوقائع اليت مل يبث فيه الشرع كما .5

وخباصة تلك املسائل اليت تنزل وتقع للمسلمني يف بالد سواء تعلق األمر بالقرآن أو السنة،احلكيم بنص قطعي،
الغرب.
سائل الواقعة إذا كانت مستجدة، وكانت غري أن اخلالف بينهما يكمن يف أن النوازل إمنا ُتطلق على امل.6
)ونفس الشيء 1(البد فيها من بروز احلكم بطريق اإلفتاء ،وهذا ضابط من ضوابط فقه النوازل .أي:ملحَّة.

جنده يف فقه األقليات أي : من مهامه معاجلة الوقائع واملستجدات، لكن هذه الواقعة املستجدة قد تستدعي 
حكًما شرعًيا وقد ال تستد

غري أن الظاهر الفرق بني الواقعة املستجدة يف فقه النوازل وما يسمى اليوم ب " فقه األقليات" ينفرد عنه .7
يف فقه األقليات حبكم أن فيه مسائل افرتاضية يطرحها املنظرون للوجود اإلسالمي ويطلقون هلا أحكاما شرعية 

ه النوازل، وهنا يكمن الفرق بني فقه النوازل وفقه األقليات.عكس فق

األقليات  أعم من علم فقه النوازل.
ضرب الثالث معارض للمبدأ والمضمون والمصطلح.ال

ى "فقه األقليات" اصطالحا ومضمونا ومبدأ، بل وشدد بعضهم يف لقد أبدى بعض العلماء اعرتاضات عل

الذي كتب كلمة بعنوان:"-رمحه اهللا-الشيخ حممد سعيد رمضان البوطيومن أبرز هؤالء العلماء العالمة
مفادها أن املستندات )2(طة الرامية إىل جتزئة اإلسالم"ليس مصادفة تالقي الدعوة إىل فقه األقليات مع اخل

واألسس اليت ينبغي أن يستولد منها "فقه األقليات" كقاعدة املصاحل، والضرورات تبيح احملظورات، واملشقة جتلب 

وأن جمرد وجود املسلم يف دار الكفر ال يعد ضرورة تربر "تشريع فقه إسالمي خاص"، وأن الدعوة إىل "فقه له،
األقليات" مثرة للغزو الفكري الغريب، ومثرة ملا يراد لإلسالم اليوم من حتويله إىل إسالمات إقليمية متنوعة. كما أنه 

ما يغين عن ابتداع مرجعيات خاصة.
والكل يوافق الشيخ رمحه اهللا تعاىل على أن األصول والقواعد اليت ينبين عليها فقه األقليات هي نفس 

عليه اثنان، بل أن كل التعريفات لفقه األصول والقواعد اليت ينبين عليها الفقه اإلسالمي العام، فهذا ال خيتلف

يسوغ النظر فيها. فهم النازلة فهما دقيقا. التثبت وإن كانا يتفقان في باقي الضوابط منها: أن تكون النازلة من المسائل التي1
والتحري واستشارة أهل االختصاص. مراعاة مقاصد الشريعة.

73ـ "كلمات يف مناسبات" للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ص 2
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األقليات تقرر ذلك كما أشرنا إىل ذلك سلفا من أن هذا الفقه هو فقه خاص يف دائرة الفقه العام، وأن مصادره 
هي مصادر الفقه اإلسالمي العام، ولكنه فقه له خصوصيته يبحث يف إنزال هذه املصادر على واقع األقليات 

ام على واقع جديد ينضوي حتت هذه القواعد وهو ما يسمى بتحقيق املناط.وتطبيق قواعد الفقه الع
ولعل مرد هذه املعارضة الشديدة هو عدم دقة اطالع هؤالء العلماء على واقع املسلمني يف الغرب من 

الف أيضا اخللط بني الفقه والشريعة، فالشيخ البوطي حتدث مثال يف كلمته عن ولعل من أسباب هذا اخل
"الفقه )1("تشريع فقه إسالمي خاص"، واحلقيقة أن الفقه غري الشريعة، يقول الشيخ حممد بن املختار الشنقيطي

يف وجود فقه غري الشريعة، فالشريعة دين والفقه تدين، والشريعة وحي والفقه رأي. لذلك فإين ال أرى ضريا
لألقليات املسلمة، ينطلق من النظر يف ظروفها وأحواهلا املخصوصة اليت متيزها عن "األغلبيات" املسلمة. ويف النظر 

الفقهي دائما جمال العتبار الزمان واملكان. 
يف ومن هنا فإن" فقه األقليات" ليس بدعة مستحدثة، فكتب الفقه القدمية مليئة بأحكام املسلمني املقيمني

دار كفر أو دار حرب، فاجلديد هو املصطلح فقط، وال مشاحة يف االصطالح. 
رمبا يكون مرد اخلالف املذكور هو اخللط بني الفقه والشريعة، فال أحد يقبل بشريعة لألقليات، أو إسالم 

.)2(لألقليات، لكن فقه األقليات أمر خمتلف".
قهنا اإلسالمي ولكنها غري منظمة، وهي جمملة غري مفصلة، والواقع أن هذا النوع من الفقه له جذور يف ف

ناقصة غري مكتملة، ومتناثرة غري جمتمعة. ومن ذلك أن الفقهاء فرقوا بني أحكام دار اإلسالم وبني أحكام دار 
احلرب. وقال األحناف بوجود أحكام معينة للمسلمني إذا كانوا يف ديار غري املسلمني، وهذا ما يقول به أبو 

فة والنخعي والثوري ورواية عن اإلمام أمحد ورواية عن مالك. كل هؤالء حتدثوا عن فقه األقليات من فجر حني
اإلسالم ولو مل يسموه "فقه األقليات". وملزيد من البيان، انبه اىل هذه األمور :

ا قد يتغري أنَّ احلكم الشرعي ذاته ثابت ال يتغّري مىت اتفقت صور مسائل واحتد مناطهاألمر األول : ا ؛ وإمنَّ
مناط احلكم تبعًا لتغري الصور أو دخول العوارض املعتربة يف الشرع ، ومن مثَّ تتغّري الفتاوى عند تنزيلها على 

املسائل والوقائع ، تبعاً لذلك .
أنَّ األحكام الشرعية والتكاليف واملبادئ اإلسالمية ، هي ، يف أي مكان ويف أي زمان ، األمر الثاني :

ذلك لسبب اختالف املناط ( علة احلكم اليت يدور احلكم معها وجودا وعدما ) ، وهذا املناط رمبا خيتلف يف و 
بالد اإلسالم نفسها فنجد احلكم الشرعي املبين على العرف مثال ، خيتلف احلكم يف تطبيقه بني بلدين من بالد 

ف آرائه الفقهية بني العراق ومصر .اإلسالم ، ومنه بعض ما ورد عن الشافعي _رمحه اهللا_ من اختال
مما ينبغي العناية به والتنّبه له يف هذا الشأن ، وجود أكثر من مخسني مليون مسلم حيملون األمر الثالث :

جنسيات بالد ليست إسالمية ، ويعيشون فيها والدة أو انتقاال إليها من بالد املسلمني حتت مسمى اهلجرة 

الواليات املتحدة:-مدير املركز اإلسالمي يف "لباك"تكساس 1
موقع إسالم أون الين.األحد2003/10/12"موضوع احلوار اوى األقلياتالشيخ حممد بن املختار الشنقيطي فت2
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و يف حد ذاته نازلة تتطلب مراعاة النظر فيها عند تنزيل األحكام على الوقائع ، من الدارج . ومثل هذا الواقع ه
جهة حتقيق املناط علة ومقصدا . ومن هنا مجع بعض الفقهاء مجلة من خصائص فقه اجلاليات ، التفاتًا إىل هذا 

.)1(املعىن ، وهو أمر مقبول ما مل يكن فيه جتاوز لألمرين السابقني ،
أما عن إنشاء

والبحوث وغريه من املؤسسات اليت تعىن بشؤون املسلمني يف بالد الغرب أنشئت من اجل حماولة  توحيد الفتوى 
صريية بالنسبة لألقليات.يف ديار الغرب بقدر اإلمكان ليمنع البلبلة والصراع الفكري حول بعض القضايا امل

مث إن هناك دوال اوروبية كثرية اصبحت تنادي بتكوين أئمة حيسنون فهم الواقع األورويب وال يستوردون 
الفتاوى اجلاهزة من بالد املسلمني اليت قد ال تنطبق على هذا الواقع، فكيف نوجههم حلل بعض القضايا املتعلقة 

ة ليس هلا أي صلة بالواقع األورويب، قطعا لن يرضوا بذلك، بل ستعمل هذه باألقليات املسلمة إىل مرجعيات عربي

املسلمة من حيث هويتها وارتباطها باألغلبية املسلمة، ومن هنا تأيت جتزئة اإلسالم.
لذلك

منافسة أو بديال للمجامع اإلسالمية األصلية والكبرية يف داخل العامل اإلسالمي، بل هو مكمل لعملها يف امليدان 
ن قرارات وما يقدم إليها من حبوث.

ا يف حرج من أمرها وعسر، يف حني أن غالبة أعضاء هاته املؤسسات مقيمون بالغرب فهم 

التي يمكن اختصارها في اآلتي:هذا، وإن مصطلح "األقليات" قد يثير بعض المشكالت 
ـ إن الدول الغربية، وخاصة فرنسا حبكم مبدئها العلماين أو الالئيكي الذي يقف موقفا حياديا من 1

ا تقرر مبدأ املواطنة، فالكل سواسية أمام الدستور والقانون بغض النظر عن األديان، ال تعرتف باألقليات وإمن
الدين.

فإذا استعملنا هذا املصطلح فإننا نكون قد ناقضنا القانون الفرنسي، وفتحنا على أنفسنا منافذ ملشكالت 
سياسية، املسلمون يف غىن عنها.

فقه األقليات وتغري الفتوى أجاب عليه  فضيلة الشيخ د. سعد العتييب التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/    الفقه/مسائل متفرقة يف الفقه1
.17751… هـ رقم السؤال 1427/ شوال / 6السبت … التاريخ 
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نفسهم باالعتزال والتقوقع والعيش على هامش ـ مث أن مصطلح "األقلية" يكرس أن املسلمني حكموا على أ2
communautarisme.اليت تنسب إليهم هذه األيام (

ـ مسي هذا الفقه بـ"فقه األقليات" ألن املسلمني ميثلون أقلية يف البالد اليت يعيشون فيها، فإذا تغري الوضع 3
ايد الوالدات عندهم حىت يقرتب عددهم من عدد األغلبية، فهل سنحافظ وبات عدد املسلمني يتضاعف حبكم تز 

على هذا املصطلح؟ أم أنه مصطلح لن يستطيع أن يواكب تطور ما يسمى بـ"األقلية". لقد تنبأت بعض 
% من سكان البالد  يف وقت الحق، فكيف سنسمي هذا 40اإلحصائيات بأن عدد املسلمني يف فرنسا سيبلغ 

الفقه يومئذ؟
واحلقيقة  أننا حباجة يف الغرب إىل تكوين جمموعة من العلماء واحلكماء،  من أبناء املسلمني،  خيتارون 

اليوم بفقه األقليات،  وعن اجلدال الدائر حوله،  ممن العبء الثقيل،  وصدقوين لو وفرناهم، الستغنينا عما يسمى
يرى خطورة عواقبه،  ومن يراه احلل األمثل ملا يتخبط فيه هذا الوجود اإلسالمي بالغرب اليوم،  يف جمال اإلفتاء، 

واالجتهاد الفقهي . 
ضمن دائرة الفقه وعند ذلك لسوف يظهر هلؤالء نتاج آخر قد يسمونه:  "نوازل الفقه اإلسالمي بالغرب"  

اإلسالمي الكربى،  وعلى شاكلة أحباث وحتقيقات فقهاء السلف رمحهم اهللا تعاىل،  هؤالء الناس الذين تستوقفك 

لى سبيل املثال:  إنه كثريًا ما استوقفين  مصطلح "فقهاء األمصار" الشموخ الذي حتمله أرواحهم ونفوسهم. وع
وأنا أطالع تراثنا الفقهي والعلمي،  متسائًال عن هذا النوع من اإلضافة،  وما الذي ُيضيفه جزء املضاف الثاين جلزء 

املضاف األول يا تُرى ؟أليس هذا اجلزء مفيدا لداللته،  سواًء داللة مطابقٍة،  أو تضّمن.
إن معىن "الفقه"  أصبح واضح الداللة يف مجيع أبعادها،  بعد ما أشبع دراسة وتفصيًالً◌ يف أبوابه بأمهاِت 
مراجع الفقه واألصول، حىت إنه ما عاد يقبل إيراداً من اإليرادات الفقهية، أو العقلية كما هو معلوم ، ولكن لدى 

ين يشتمل على داللٍة يف مقام التكميل إن مل تكن ُمكّملة ، التأمل يف معىن "املصر" ، نعلُم أن جزء املضاف الثا
وذلكم أن "املصر"  إذا كان لنا أن نعرفه،  فإنه : "جمموعات بشرية تربطها أواصر وعالئق ضمن نسيٍج عمراين 

لتزامات تنبثق فيه أعراٌف وتقاليٌد تنشأ عنها مجلة من القواعد والقوانني يُرجع إليها عند إرادة ضبط التصرفات واال
وفّض املنازعات وما إىل ذلك".

ولعمري إن هذا هلو جمال الفقيه الذي يُعمل فيه أدوات الفقه،  والذي بدونه لن يكون لفقه الفقيه معىن،  
من الناحية الواقعية .

ملاً ولنا أن منثل لذلك باملهندس امليكانيكي البارع الذي تلقى نظريات هذا العلم حىت أصبح بارعاً فيها،  عا
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النظريات كفاية،  ما مل نتصّور وجود آلٍة أو ُحمّرٍك يُعمل فيه ذلك املهندس ما حيمله من اخلربة النظرية ، وذلكم هو 
.)1(" "الفقه" مع "املصر" و"الفقيه" مع أهل "األمصار

ومن هذا املنطلق اعتقد أننا يف حاجة إىل اجتهاد من نوع خاص ،ميكن أن نسميه ب "صناعة االجتهاد يف 
جيتهد املختصون يف استخراج األحكام جيمع هذه اجلهود كما يستوعب هذه اخلالفات حبيث)2(فقه األقليات"

. يف ضوء واقع األقليات املسلمة يف ديار )3("الشرعية من أدلتها التفصيلية، والنظر يف علل النصوص ومقاصدها، 
الغرب.

وضرورة االجتهاد هنا ليست نتيجة لواقع األقليات املسلمة املثقل مبشاكل متعددة فحسب، بل ضرورته 
وهو اجتهاد معترب حبكم اقتضاها وجوب حتقيق عاملية الدعوة اإلسالمية، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور،

موعة من املرتكزات املؤصلة يف الشريعة اإلسالمية؛ كاعتبار الضرورات واألخذ بالرخص واملصاحل استناده إىل جم
املرسلة، بعد أن فتحت األبواب نصوص الوحي العامة الستكشاف علل الشارع ومقاصده، لضمان حسن 

استنزال األحكام الشرعية على الوقائع املستجدة.
املني.هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب الع

7جود اإلسالمي بأوروبا الواقع واالنشغال واألفق ـ فرنسا منوذجا ـ الشيخ االستاذ موالي احلسن زكي ص" الو 1
ألقليات.ا،ألن الفتوى أخص من فقه يف فقه األقلياتعوض صناعة الفتوى 2
.4ـ الدكتور عمر "مآالت يف الفكر املقاصدي ص:3
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انفرادها عن سائر علىدليالً هذا النظامكانوقدواالنتشار،بالتنوعاإلسالميةاحلضارةيفالوقفامتاز
والتضامن املسهم يف والرتاحمللتكافلمتعددةآلياتوغريهمللمسلمنيحققالنظامهذااحلضارات، فبمثل

حضارة إنسانية من قبل يف أي بقعة من العامل.أي تعرفهاالنهضة احلضارية، مل
الفذة يف خمتلف املراحل التارخيية اليت عرفتها احلضارة اإلسالميةية العلملقامات لمل يكن و 

إنسانية رائدة هيئت هلا مدعومة مبؤسسة أتيحت و الظروف اليت التوجيه الديين أوال، وثانيا ، لوال وبنبوغها العلمي
أال وهي مؤسسة الوقف وهي من املؤسسات اليت كثريا ما سلمت من آثار ،اوزت إطارها الديين اإلسالميجت

وقد يردون 1من النفقات العامة أو اخلاصة.إليها من حني آلخر فكانوا يقرتضون من مؤسسة الوقف لتسديد كثري
2ما اقرتضوه وقد ال يردون حسبما يذكره احلسن الوزان يف وصف إفريقيا.

كان مبذوال جلميع الناس، وأن االستفادة منه مل يكن منظورا فيها دائما إىل دين ’ فالوقف من جهة، 
تبات، ومن املنشآت الوقفية... بل وذهب العامل املستفيد أو عقيدته. ولطاملا استفاد غري املسلمني من املك

3‘.اإلسالمي لتبين موقف فقهي موحد خبصوص جواز الوقف على غري املسلمني

وقد عدها العالمة مصطفى بن محزة من أنصع الشواهد على مستوى التعامل مع غري املسلمني، ملا راه الفقه 
وقد ذهبوا إىل جواز الوقف على من ينزل كنائسهم من من جواز وقف املمتلكات على فقراء اليهود والنصارى،

4

ومن جهة أخرى، مشلت مجيع مناحي احلياة االجتماعية والعلمية حىت وصل األمر بالعبقرية اإلسالمية 
. 1‘ملن يتوىل أمر إماطة األذى عن الطريق، وملن يؤنس املرضى ليال’لتخصيص أوقاف 

.229. ص: 1431/ 2010باط. الطبعة: األوىل، السنة:حبوث فقهية، مصطفى بن محزة. دار األمان: الر -1
.225وصف إفريقيا، احلسن بن حممد الوزان. ترمجة: حممد حجي، وحممد األخضر. اجلزء: األول، ص: -2
.396. ص: 1431/ 2010حبوث فقهية، مصطفى بن محزة. دار األمان: الرباط. الطبعة: األوىل، السنة:-3
. مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 3الم، مصطفى بن محزة. سلسلة دفاتر املركز، الرقم: العمل االجتماعي يف اإلس-4

.37. ص: 2013بوجدة. السنة: 

الوقف وأثره العلمي الرائد في الحضارة اإلسالمية
الدكتور محمد السروتي

-جامعة -
-
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كانت من أوائل املؤسسات اليت استمرارية العطاء العلمي ومتيزه، املؤسسة الوقفية منت ضوقد 
واملعروف عن ’، 

2.‘الديين والعلمي

التعليمية والعلمية بغية املؤسساتلتمويلدائمشبهمصدراالوقفمنوبذلك ميكن القول أن املغاربة اختذوا
إىل حد كبري عنوجعله مستقالأصيالطابعاالتعليمعلىأضفىوهذارسالتها،أداءيفاستمراريتهاضمان

وشحنهااخلزاناتوإقامةالعلميةاملدارسبناءباخلصوصمهتكربىنقلةالرمسية، وبذلك شهدت البالداألجهزة
علىأووتنوعالطلبةعددمستوىعلىسواءالعلمطلبعلىاإلقبالوتزايدواملصنفات،بالكتب
علىالرفيعالعلميوأدائهماألصيلاملعريفزادهمحبكمومؤثرةكبريةطائفةشكلواالذينالعلماءمستوى
3الرصنيالتأليف

املغاربة وقفوا أوقافا يصرف منها على معلمني يستقبلون التالميذ االيتام والفقراء أيام ويكفي أن نشري إىل أن 

وقفوا على صندوق لتعويض ’بل 4لدفع بأبنائهم إىل اكتساب املعرفة.للجيب، يف حماولة لتعويض دور اآلباء يف ا
الكاسورات وما يتهشم من اجلرار واألواين الفخارية والزجاجية بأيدي األطفال حىت ال يتعرضوا للتعنيف أو العقوبة 

.  5‘من معلميهم أو ذويهم
شر العلم وتركيز املعرفة يف 

ض األوقاف ترصد على كما أن الوقف تكفل بنفقات طالب العلم وبأجور الشيوخ واملدرسني، فكانت بع

6.اهتمام الوقف بنشر املعرفة وتأسيس احلضارة وباعالء املستوى الفكري والثقايف ألفراد األمة

، اليت ‘كراسي التوريق’، ومن ذلك ما يعرف ب7كبري
.  1كانت موجهة لتعليم الراشدين من العامة وإعطاء دروس للوعظ من خالل كتب بعينها وتسمى التوريق

.36املرجع نفسه، ص: -1
.34نفسه، ص: -2
/ ه1434صفر404حلق، العدد. جملة دعوة اعوينموسىاحلاجاملريين،العصرخاللفاسمبدينةالعلميةاحلركةدعمفـيالوقفدور-3

م.2013يناير
.36.. م س، ص: .محزةبنمصطفىاإلسالم،يفاالجتماعيالعمل-4
نفسه.-5
.244. ص: 1431/ 2010حبوث فقهية، مصطفى بن محزة. دار األمان: الرباط. الطبعة: األوىل، السنة:-6
سكان. املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، سلسلة الدراسات م)، احلسني أ15- 7ه/9-1تاريخ التعليم خالل العصر الوسيط (-7

80. ص:2004. الطبعة: 2واألطروحات رقم:
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-630ه، مببادرة من إمام مسجد القرويني علي بن احلاج 651وقد ظهرت يف مسجد القرويني سنة 
يف التصوف أليب نعيم، بعد صالة الصبح، وقد ‘ حلية األولياء’وكتاب ه. الذي كان يدرس تفسري الثعاليب653

الحظ يف الوقت الذي كان يلقي فيه دروسه، أن العامة يبقون يف املسجد إىل طلوع الشمس ويتذاكرون يف أمورهم 
اع الدنيوية. وكان له قارئ حسن الصوت وجميد، فأشار اإلمام على هذا القارئ أن يتصدر قرب احملراب إلمس

العامة ويسرد عليهم الكتابني اللذين يدرسهما، ومها تفسري الثعاليب وكتاب أيب نعيم، بني صالة الصبح إىل طلوع 
النهار. فكر إقبال العامة عليه، وكان جيتمع يف جملسه آالف من الناس ونظرا لنجاح دروسه أجر عليه األمري أبو 

.2ول األمر، مث أحدثت األحباس بعد ذلكه جراية من بيت املال أ656/642بكر بن عبد احلق 
ومن األوقاف اليت أضيفت يف هذا اإلطار جند وقف على تدريس كتاب إحياء علوم الدين أليب حامد 
الغزايل، مث حتبيس على تدريس كتاب الشفا للقاضي عياض، وحبس نسخا عديدة منه على املساجد يف فاس  

3.كجامع األندلس وغريه

هناك أيضا الكراسي العلمية؛ وهي كراسي حمبسة لتدريس علم من العلوم للطالب ناهيك عن التوريق، 
باملساجد ومن خالل كتاب بعينه يف بعض األحيان، وجيهل تاريخ ظهور هذه الكراسي، وكل ما نعرفه حاليا أنه  

4.كان يوجد منها ستة كراسي يف القرن التاسع اهلجري جبامع القرويني

يث والفقه، والقراءات والنحو من خالل كتب معينة حبسها احملبسون لذلك، وأخرى خمصصة لتدريس احلد
5بل كانوا حيبسون أحيانا شروحا معينة لتلك الكتبة.

ويبدو أن هذه الكراسي ظهرت يف القرن التاسع اهلجري. بعدما تدهورت أحباس املدارس، ابتداء من حروب 
لتاسع. حني أصبحت مواردها ال تكفي للقيام بوظيفتها واقتصرت السعيد بن عبد العزيز يف العقد الثاين من القرن ا

6على إيواء الطالب فقط.

، وقد كانت وطب وحساب7من هندسةجامع القرويني خيرج العلماء يف خمتلف التخصصاتلذلك ظل 
2014سنة خترج آخر طبيب من هذه املؤسسة. وبعد أكثر من قرنني من الزمن أي يف سنة 1884سنة 

.23. ص 1972بيوتات فاس الكربى، ابن األمحر. دار املنصور للطباعة والوراقة. الرباط، -1
. صص: 1991. السنة 2امللكية، الرباط. الطبعة:جين اآلس يف بناء مدينة فاس، علي اجلزنائي. حتقيق عبد الوهاب بن منصور. املطبعة -2

80-81 .
املرجع نفسه.-3
م)، احلسني أسكان. املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، سلسلة الدراسات 15- 7ه/9-1تاريخ التعليم خالل العصر الوسيط (-4

82. ص:2004. الطبعة: 2واألطروحات رقم:
.97- 91املنوين. جملة دعوة احلق، العدد: الرابع، السنة: التاسعة. صص: كراسي األساتذة جبامعة القرويني، حممد -5
. 179. ص: 1وصف إفريقيا، احلسن بن حممد الوزان... م س. ص: ج: -6
. م1965ديسمرب-هـ1385التاسعة. شعبانالسنةالثاين،العدد: احلقدعوةالسعدي، جملةاملغربيفومؤلفوهااهلندسةأساتذة-7

.104-101: ص
أعالم املهندسني يف اإلسالم، أحد تيمور باشا. منشورات  ’ وميكن االطالع على أعالم اهلندسة اإلسالمية بشكل عام من خالل كتاب:-

.2011كلمات عربية للنشر والرتمجة. القاهرة. مصر. السنة: 
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ول أطروحة للدكتوراه يف الطب باللغة العربية، ويف هذا التخصص أيضا لنا أن نشري أن جامع ابن يوسف نوقشت أ
أستاذا، طبيبا 50يف مراكش والذي يعد من أعرق اجلامعات يف العامل ككل، حوى يف بعض الفرتات أكثر من 

1‘.علوم األوائل’أو ‘ عاليمالت’وقد ساهم املغاربة يف تطوير العلوم العقلية، اليت أطلق عليها علوم 

إذن فمؤسسة الوقف الداعمة للعلم سامهت يف حتويل االنسان البدوي املتخلف إىل انسان عامل ملم 
يف تطويرها وضمان استمراريتها، وال شك أن هذا مباشرة يةفعالب

التحول اجلذري من البدواة اىل الريادة احل
سنة ‘ بابا الفاتيكانليو ’وراءه. فكان األمر حمط أحباث ودراسات يف خمتلف العصور، ويكفي أن نشري هنا إىل أن 

ل قولته م، وقف منبهرا أمام إحدى مكتبات القاهرة، واليت كان يفوق عدد كتبها امليليونني ونصف، فقا999
ألن أوربا كلها يف ذلك الوقت مل تكن ‘!!. بأن أعلم علماء أوربا ال يستحق أن يكون بوابا هلذه املكتبة:’املشهورة 

ريد هونكه، للبحث عن ، ودفعت املستشرقة األملانية زيغللعقول واهلمممستفزةحبق لقد كانت هذه القولة 
لبابا، وكذا عن سر هذا التحول اجلذري الذي قاد املسلمني للريادة احلضارية، لالكبرينبهار هذا االالسر وراء 

‘.شمس العرب تسطع على الغرب’
وعنواقتنائها،كتببالاملسلمنيشغفعن‘ديورانتول’الكبرياحلضارةمؤرخويف هذا الصدد يتحدث

البالديفاملنتشرةاملساجدآالفيفالعلماءعددإنّ ’:يقولوتدريساً،ومتحيصاً تأليفاً بالعلم،املشتغلنيكثرة
2‘.األعمدةمنفيهاماعددعنيقّلونيكونواملمسرقندإىلقرطبةمناإلسالمية

بآثينا اليت مسيت فاس ة ويكفي أن نشري لوبفضل مؤسسة الوقف عجت احلواضر الكربى باملؤسسات العلمي
ومكتبات، ومشلت بذلك حىت البوادي املغربية، ومنوذج ذلك خزانة مدرسة لكثرة ما حوت من مدارس إفريقيا،

3مثقال.4000ه. حبوايل 918علم الكالم جببل بين يزرو بالريف اليت كانت ضخمة وقدرت قيمة كتبها سنة 

، والظفر بأجود املخطوطات وأندر املؤلفات. بل وبذل العلمامتالك ناصية حىت سابق العامة اخلاصة على 
ومن يتأمل واقع العلم يف احلضارة اإلسالمية سيدرك حقيقة مهمة، وهي أن الغايل والنفيس يف سبيل امتالكها، 

العلم واملعرفة كان متاحا للفقراء والبسطاء أكثر من األغنياء. 
وما 4.‘إن العلم إذا كان عزيزا عند اخلاصة، فإنه أعز على العامة’هذا اجلانب: ولعل من األقوال املأثورة يف 

عمليات االختصار، والتهميش، والتذييل، والتيسري، والشرح... سوى أمثلة شاهدة، وأدلة واضحة على رغبة 
بدوي أن بشر بن 

.61- 60. صص: 2015تاريخ: ماي . 19علوم املغرب من القمة إىل اهلاوية. خالد الغايل، جملة زمان العدد: -1
منأكثرأمامهجيلسكاناحلديثعلماءأحدأنالذهيبذكروقدبعدها.وما،170ص:13ديورانت. اجلزء:احلضارة، ولقصة-2

بعدهاوما،13/302النبالءأعالمسريطالب؛مثامنائة
. 259. ص: 1وصف إفريقيا، احلسن بن حممد الوزان... م س. ص: ج: -3
.74جملة العربية. م س، ص: هل كتب الرتاث اإلسالمي لالغنياء أم للفقراء، صالح حسن رشيد. -4
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لذلك مل يكن غريب أن تشرتط املرأة أن يكون مهرها أو و 1.املعتمر أكد يف وقت مبكر، أن األدب لعامة الناس
ذهبا.

وانتاجها وتيسري االنتفاع ومل يقف األمر يف العناية بالكتب يف العصور اإلسالمية عند االهتمام بصناعتها 

.2

يف اآلداب مع الكتب اليت آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها ومحلها ’وقد أفرد ابن مجاعة بابا 
3.‘عاريتها ونسخها إىل غري ذلكووضعها وشرائها و 

وقد بدء ابن مجاعة الباب الرابع حبث الطالب على العناية بتحصيل الكتب سواء بالشراء أم اإلجارة أم 
ملن ال ضرر عليه فيها ممن ال ضرر منه ’واستحب إعارة الكتب العارية وحسن له أال يشتغل بنسخها إال للضرورة،

‘4

ال يطيل مقامه عنده من غري حاجة بل يرده إذا قضى حاجته وال حيبسه إذا ’أن وعلى املستعري للكتاب 
5وال جيوز أن يصلحه بغري إذن صاحبه والحيشيه. ‘. طلبه املالك أو استغىن عنه

إذا نسخ من الكتاب أو اطلعه فال يضعه’وكذلك عن صيانة الكتب وحىت عن آداب ترتيب املكتبة فقال: 
را، بل جيعله بني كتابني أو شيئني أو كرسى الكتب املعروف كيال يسرع تقطيع على األرض مفروشا منشو 

6‘حبكه.

إذا استعار كتابا فينبغي أن يتفقده عند إرادة أخذه ’وأوصى بتفقد صحة الكتاب قبل شرائه أو استعارته.
واعترب صحته. ومما يغلب ورده، وإذا اشرتى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه ويصفح أوراقه

7‘.الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه

فإن اخلط عالمة، ’ووجه الطالب يف أدب نسخ الكتب إىل اجتناب الكتابة الدقيقة وحتسني اخلط يف النسخ 
8‘ فأبينه أحسنه.

.45حضارتنا: بني العراقة والتفتح. عبده بدوي، دار بقاء: القاهرة. ص: -1
ية، القاهرة. الطبعة: األوىل. عميد املكتبيني العرب، السيد حممود الشنيطي. حترير: حممد فتحي عبد اهلادي. الناشر: املكتبة األكادمي-2

.107. ص:1997السنة: 
. لبنان: بريوتالبشائر،دار. العجميمهديبنحممدبهأعتىن. الدينبدرمجاعة،ابن. واملتعلمالعاملأدبيفواملتكلمالسامعتذكرة-3

.125ص: . ه1433-م2012: السنة. ومنحقةمزيدةالثالثة،: الطبعة
.126املرجع نفسه، ص: -4
.127نفسه، ص: -5
.128نفسه، ص: -6
.129. ص: .سم...مجاعة،ابن. واملتعلمالعاملأدبيفواملتكلمالسامعتذكرة-7
.131املرجع نفسه، ص: -8
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ن القلم صلبا جدا قالوا وال يكو ’وفضل له استعمال احلرب على املداد ألنه أثبت. وشرح له صنعة قلم الكتابة 
إذا أردت ’الكاتب أنه قال:احلميدفيمنع سرعة اجلري، وال رخوا فيسرع إليه احلفاء، و قد ذكر الزبيدي عن عبد

1‘.أن ُجتوَِّد خطك فأطل َجْلَفَتَك وأمسِْنها وحرف َقطََّتَك وأَْميِْنها

فينبغي أن يشكل املشِكَل...، وأوضح للطالب طريقة تصحيح الكتاب ومقابلته على أصله الصحيح أو شيخ 
ورسم له وبني له طريقة كتابة احلواشي والفوائد والتنبيهات املهمة على حواشي كتاب ميلكه وال يكتب يف آخره.
2رموزا لكل حالة، وانتقل بعد ذلك إىل إجازة استعمال احلرب األمحر لبيان كتابة األبواب والرتاجم والفصول.

خزانا بعض األقطار اإلسالمية جعل بني خمهذا التسابق 
الكتب، حىت أصبحت جتارة الكتب رائجة وكثرت دكاكني الكتبيني يف خمتلف البقاع، وميكن أن ال ينضب لنوادر 

يستدل الستار على فقد هذا االسم ردحا طويال من الزمن حىت كاد أن’نشري يف هذا الصدد إىل جامع الكتبية، 
وقد وردت أول إشارة إىل هذا االسم عند ابن عبد امللك املراكشي الذي 3‘.

منار ’مث يسميها ابن أيب زرع يف كتابيه الذخرية والقرطاس بــ4‘.جبامع بين عبد املومن األقدم جامع الكتبيني’مساه 
كان حتت رواقه قدميا حنو مائة دكان ’حلسن الوزان عن هذا اجلامع فيقول:كما حيدثنا ا5‘.جامع الكتبيني

6‘.للكتبيني، مل يبق منها اليوم ولو دكانا واحدا

7العواصم العلمية الكربى يف العامل اإلسالمي،املوحدي جتارة نافقة، كما كانت مراكش يف هذا العهد إحدى 

8الشيء الذي جعل ابن بطوطة يسميها ببغداد املغرب.

زانات علمية امتدت من أقصى البالد إىل خبومل يكن املغرب يف ذلك نشازا حيث زخرت خمتلف مناطقه
1أقصاها.

99- 98. ص: 23تاج العروس الزبيدي. ..ج -1
.135-133تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم. ابن مجاعة،...م س. ص:-2
مسجد الكتبيني: تأمالت يف اإلسم وتاريخ التأسيس واملؤسس، أمحد عمالك. دراسة ضمن كتاب: متنوعات حجي: نشرت مبناسبة -3

.214-200. 201.  صص:1998صدور أعالم املغرب. دار الغرب اإلسالمي: بريوت. الطبعة: األوىل، السنة: 
ة لكتايب املوصول والصلة. نقله حممد بن شريفة: حول الكتبية وأختيها ندوة حممد بن عبد امللك االنصاري املراكشي. الذيل والتكمل-4

.62. ص: 1991أكتوبر 19-18الكتبية: فن وأركيولوجيا وتاريخ، مراكش 
. األنيس املطرب بروض القرطاس يف تاريخ151. ص: 1972علي بن أيب زرع الفاسي، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، الرباط -5

.229. ص: 1972الرباط .. صور للطباعة والوراقةفاسملوك املغرب ومدينة 
.102. ص: 1980ترمجة حممد حجي وحممد األخضر. الرباط:.وصف إفريقيا.الوزاناحلسن بن حممد -6
شرت مبناسبة مسجد الكتبيني: تأمالت يف اإلسم وتاريخ التأسيس واملؤسس، أمحد عمالك. دراسة ضمن كتاب: متنوعات حجي: ن-7

.204.  صص:1998صدور أعالم املغرب. دار الغرب اإلسالمي: بريوت. الطبعة: األوىل، السنة: 
ابن بطوطة، حممد بن عبد اهللا اللوايت الطنجي. حتفة النظار يف غرائب األمصار (الرحلة)، حتقيق: حممد عبد املنعم العريان، راجعه وأعد-8

.686. ص:1987-1407العلوم، بريوت. الطبعة: األوىل، فهارسه: مصطفى القصاص، دار إحياء
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أن املرحوم املختار السوسي دد إىل بل وتعددت حىت يف احليز اجلغرايف الواحد، وميكن ان نشري يف هذا الص
همنتصف القرن اهلجري املاضي على عشرات اخلزانات وسجل يف كتابخالل طاف أثناء إقامته اإلجبارية بسوس 

سوسمبنطقةاخلزائن اخلاصةأنالباحثونويقدر2.جملداتةبعض ما اطلع عليه فيها يف أربع‘ خالل جزولة’
خمطوط، موزعة على عدد كبري من اخلزائن وقد عد املنوين ألفمائةعلىيزيدمالوحدها تشملاملغريبباجلنوب

على من الرغم إحراق اجليش الفرنسي لعدد من املكتبات بسوس عند 3.رمحه اهللا عددا منها يف مدينة تارودانت
4إحتالله هلا.

شرقية واليت تعد من اآلثار ناهيك عن سعة ما حوته اخلزانات املغربية من مؤلفات حمتلفة غربية كانت أم
وقد حوت هذه املكتبات الضخمة األعالق والنفائس من املخطوطات اليت صانت العلوم وخلدت ’املاثلة للوقف، 

5.‘تاريخ املسلمني يف صحبتهم للعلم

خمتصر أن إىل كارل بروكلمان وهو من كبار املستشرقني األملان أشار إىل اإلطار ويكفي أن نشري يف هذا 
عمره يف التأريخ لروما جل أفىن وقد وهو الذي يعد من أعظم املؤرخني لروما، ‘لتيتوس ليفوس’تاريخ روما

حىت املختصر.منها سوى لنا قبتمل ي
اتظل مدة طويلة يبحث عنه بني خزان،6‘دومينكو باديا’أو ‘ علي باي العباسي’اجلاسوس اإلسباين قيل أن 

فاس.
إن لويس ‘: خزائن الكتب العربية يف اخلافقني’ويف هذا الصدد يذكر الكونت فيليب دي طرازي يف كتاب 

م مبهمة خطرية إىل املغرب 1667-ه1077سنة De Monceauxسو الرابع عشر كلف سفريه دي مون
األقصى، وهي أن ينقب تنقيبا دقيقا عن خمطوطات عربية وفارسية ويونانية وغريها ويبتاعها له وقال له: إن من 

7.تلك املخطوطات شيئا كثريا يف خزائن جامع القرويني مبدينة فاس

: ص. 2014مارس: السنة. 85: العدد. والرتاثالثقافةآفاقجملة. الطويبمصطفى. باملغربالعتيقةالسوسيةاملدارسخمطوطات-1
133.

هـ/ 1435نة: السابعة واخلمسون، مجادى األوىل جملة دعوة احلق. السباملغرب يفميكن يف هذا االطار االطالع على ملف اخلزانات العلمية -
.406. العدد: 2014مارس 

.14، حممد حجي. م س... ص: ‘’التقرير التمهيدي لندوة -2
. 1995. السنة: 7كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أكادير. العدد: حممد املنوين. اخلزائن العلمية مبدينة تارودانت وما إليها. جملة دراسات،-3

.26- 21صص: 
.334. ص: 1418. التاريخ: صفر 12حممد محزة بن علي الكتاين، الكتاب املغريب وقيمته. جملة احلكمة، العدد -4
.34العمل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى بن محزة... م س، ص: -5
قنعة املغامرة، شعيب حليفي. (الرحلة: مغامرة أم مشروع؟)، تنسيق: رشيد احلضري، حممد جادور، شعيب حليفي. علي باي: مشاريع بأ-6

.139- 128. صص:2013منشورات جامعة احلسن الثاين؛ احملمدية. السنة: 
. 1999األردن،علي باي العباسي: مسيحي يف مكة (رواية)، رامون مايراتا. ترمجة: رفعت عطفة. دار ورد للطباعة:-

.587-586. ص 2طرازي. اجلزء: ديفيليباخلافقني، الفيكونتيفالعربيةالكتبخزائن-7
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نسخ الأندر أن حيث أشار إىل دراساته وقي بنبني يف إحدى األستاذ شقدمهاإشارة لطيفة وهناك أيضا 
. وجدت يف بزو بإقليم أزيالل وهي إحدى 1‘والحوالنالعميان والبرصان والعرجان’املسمى:اجلاحظلكتاب 

2القرى األمازيغية على سفوح جبال األطلس.

لحركة العلمية، مبا وفق الناس على لقد ساهم الوقف باعتباره مشروعا حضاريا لألمة يف إجياد البنية التحية ل
تدريس علوم معينة أو دراسة كتب خاصة، أو على إدارة مؤسسات تعليمية أو على صرف على طلبتها 

3

احلضارة اإلسالمية، من قبيل اإلفقار وهو تصرف 
لغوي، إذ يقال: أفقرته البعري مبعىن أعرته إياه لريكب فقاره أي ظهره.إحساين يأخذ داللته من االستعمال ال

وهو تربع بوسائل النقل القائم على تشيجع متكني الناس من السفر والتحمل، ملا يرتب عن ذلك من نقل 
يسهم يف التجارب واالستفادة من العلوم يف أماكنها البعيدة... وعليه فإن توفري وسائل النقل يعترب تربعا حضاريا

إحداث التواصل بني الناس، ويندرج ضمن اإلفقار إعانة طالب العلم الباحثني على الوصول إىل مصادر 
. 4املعلومات، ومواقع املكتبات، ومراكز البحوث والدراسات

اليت كانت مدعومة مبؤسسة الوقف، وقد تفطن و املشرقة ملظاهر العناية اإلسالمية باملعرفة،هذه بعض الصور 
خببث ألمهية وحمورية هذه املؤسسة يف احلضارة اإلسالمية، الناقمني على الوقف اإلسالمي بعض

شكلت على الدوام رافدا من الروافد املادية املمولة ملشاريع التوعية الدينية، واحملافظ على رسالة مؤسسات العبادة 
جنحت اإلدارة االستعمارية يف وقدكافة األساليب، تقويض أسسها بشىت الطرق و وافحاول5.واملعرفة اإلسالمية

ممانعة قوية قادها العلماء يف املغرب وجدت ، بينما يف بعض الدولؤسسة وأوشكت على االندثار تقويض هذه امل
وحالت بينها وبني القضاء الكلي على هذه املؤسسة، ويكفي أن نشري إىل أن التاريخ يسجل لنا حادثة راح 

لوحدها. وقبل ذلك تذكر كتب التاريخ شخص دفاعا عن حرمة األوقاف يف فاس 600ضحيتها أكثر من 
ه، وأتت النريان على سجالت الوقف أمر القاضي بأن تعترب  723املغريب أنه حينما شب حريق مبدينة فاس سنة 

6كل أمالك فاس وقفا، إال ما كان ألصحابه رسم متلك له، أو أتوا ببينة شرعية على امتالكه.

.1990.1410والعرجان واحلوالن، اجلاحظ. حتقيق: عبد السالم حممد هارون. دار اجليل: بريوت.الطبعة األوىل والربصانالعميان-1
مالحظات حول كتاب العميان والباصات والعرجان واحلوالن أليب كتاب ميكن الرجوع إىل:ولالطالع على الدراسة النقدية لتحقيق ال-

. نوفمرب 2، اجلزء:22
.355- 345. صص:1976

والثقافةللرتبيةالعربيةاملنظمةأقامتهاالعربية،املخطوطاتحولندوةأعمالاملغرب، أمحد شوقي بينبني.يفالعربيةاملخطوطاتفهرسة-2
بالقاهرة.والعلوم

.34العمل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى بن محزة... م س. ص: -3
42-41املرجع نفسه، ص:-4
.64املرجع السابق، ص: -5
.32نفسه، ص: -6



3249 1081436201

من أراد االطالع على الوضع الوقفي يف املغرب فما عليه سوى العودة للدراسة اليت أجنزها الدكتور و 
Joseph Luccionie وهي 1956إىل سنة 1942الذي عمل مراقبا لألحباس يف املغرب من سنة

Fondation Pieuse.بعنوان: Habousساجد وقد استعرض فيه أنواع املوقوفات باملغرب، فذكر منها امل
والزوايا ومصليات األعياد والسقايات، واملراحيض العمومية، وقنوات الصرف الصحي ومياه السقي والشرب 

1والعقارات واألماكن الفالحية العارية والبساتني واألماكن التجارية، ومؤسسات التعليم والبيمارستانات.

الدالةاإلسالمية،حضارتنايفاملشرقةالصورخمتلفبتعداديسمحالهنا،املقامأن، الشكوفي الختام
أوكتبمنيقتىنمامبدىاالجتماعي‘والرقيالثراء’مقياسعدحىتواملعرفة،بالعلمعنايتهامدىعلى

2خمطوطات.

مدينةأوبقطرالعلميةالنهضةمظاهرلبسطوالتأليفبالتقييدالعلماءكبارخصهاهذه املؤلفاتولكثرة
منولعل. هلاالداعمةاخلرييةواملؤسساتالدينيةواملعاهدالعلمدورإنشاءعلىأبنائهالتسابقةراصدأوبعينها،
... والنعيميوالربزايل،شداد،وابنخلكان،وابنشامة،وأيباألثري،ابن: احلصرالاملثالسبيلعلىهؤالء

. 3وغريهم.
بعد هذا كله، مىت نكف عن ظلم حضارتحيق لنا ان نتسائل

إىلحتتاج،)منتقاةغري(مناذججمردتشكِّلاليتالومضاتاحلضارية الفذة، اليت استعرضنا يف هذه الدراسة بعض
نكتشفوهكذااإلسالمشريعةعلىالقائمِ احلضاري،بالتفاعلتتصلاليتاألخرىللجوانباالستقصاءمنمزيد

منا،الواقعالتقصريأننا مسامهني يف هذا الظلم حبجمنكتشفكماحضارتنا،علىالواقعللظلماحلقيقياحلجم
.العميقالبحثعندتسقطماسرعانجزئية،عامةأحكاًماُيطِلقونالذينعليهاحملسوبنيومن بعض

.33نفسه، ص:-1
ووضعراجعه. دسوقيكمالبيضون،فارق: ترمجة. زيغريدهونكه،. أوربةيفالعربيةاحلضارةأثر: الغربعلىتسطعالعربمشس-2

385ص:.1993-ه1413: السنة. الثامنة: الطبعة. بريوت: اجلديدةاآلفاقدار/ اجليلدار. اخلوريعيسىمارون: حواشيه
العريبالعلميمطبوعات. احلسينجعفر: حتقيق. 927تالدمشقيحممدبنالقادرعبدلنعيمي،ااملدارس،تاريخيفالدارس-3
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