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كلمة التحرير


هلل ربِّ العاملنيَ ،والصالةُ والسالال ُ علالى خالا م األنبيالا ِ واملرساللنيَ ساليدِنا حممالد وآلِال ِه وصَالحبِ ِه ومَال ْن
احلمدُ ِ
َتِب َعهُ ْم بإحسانٍ إلى يو م الدِّين.
أمَّا بعدُ؛ فهذا هو العددُ املزدوج ( )11-12من جملَّة املدوَّنةِ الصَّادرةِ عن جممعم الفقهِ اإلسالميِّ باهلند نقدِّمُه
َضمنَ جمموعةً متميزةً من البحوثِ العلميَّةِ ،تنوَّعتْ بالني الدراسالا ِ الفقهيَّالةِ عميالع جمااتِهالا
للقُرَّا ِ الكِرا م ،وقد ت َّ
مالالن العبالالادا ِ واملعالالامال ِ املاليَّ الةِ وفقالهِ األسالالرةِ واينايالالا ِ والسياس الةِ الرالالرعيَّةِ ،مالالع الت الالر م لالالبع

املسالالت دا ِ

املعاصالالرة ،وبالالني أصالالوقم الفق الهِ ،والقواع الدِ الفقهيَّ الةِ ،واملقاص الدِ ،والفتالالا َو  ،والدراسالالا ِ القرآنيَّ الةِ ،واحلدي يَّ الةِ،
والسريةِ النبويَّةِ ،واألخال م ،والعقيدةِ ،واألديانم ،وال قافةِ اإلسالميَّة.
وكما تنوَّعتْ حبوثُهُ ومشلت مجيعَ فروعم العلو م الررعيَّةِ تنوَّعتْ أيضًا بلدانُ أصالحابِها ،وانتممالت عالددًا
من الدوقم العربيَّةِ واإلسالميَّةِ؛ حيث شارك فيه باح ون من مصالرَ ،والسالعوديةِ ،والبحالرينَ ،وق الرَ ،والعِالرا م،
وسل نةِ ُعمَانٍ ،والَي َمنم ،وايزائرم ،واملغربِ ،وق اعم غزَّة بفلس نيَ احملتلةِ ،وماليزيا ،واهلند.
واحلق أن جملَّة املدوَّنةِ اسالت اعت خالالق السالنوا ا مالا املاأالية أن افالرَ ا َهالا يف األوسالاِِ العلميَّالةِ،
وتكتسبَ ثقةً ومكانةً ومصداقيةً مبا اخت ته لنفسها من منه يَّة علميَّة ،وموأوعيَّة ودقَّة يف التحكاليم ،مالع التالزا ٍ
بكلِّ معايريم النررم العلميِّ.
وإننا إذ نقدِّ لقُرَّائِنا األفاألم هذا العددَ املتميزَ لند ُعوَ اهلل سُبحانَه أن يهيِّال ألمتنالا العربيَّالةِ واإلسالالميَّةِ أمالرَ
ُمكنَ هلا باحلقِّ والعدق .كما نتقدَّ بالرك مر ايزيلم لكلِّ َمالنْ شالارَك يف هالذا الن الانم مالن
رشد ،وأن يُعليَ شأنَها وي ِّ
واحملكمالني ،ومجيالعم البالاح نيَ واملرالاركني .والرالكرُ موصالوق
ِّ
هيئ ِة التحريرم املوقرةِ ،واهليئةِ العلميَّالةِ ااسترالاريَّةِ،
دائمًا جملمعم الفقهِ اإلسالميِّ باهلند على رعايتِهِ الكرميةِ هلذه اجمللَّة ،واهللُ سبحانه مِال ْن ورا ِ القصْال ِد ،وهالو املسالئوقُ
أن يتقبلَ مِنَّا مجيعًا ،وأن يهديَنا َسوَا َ الصِّراِ.
واحلمد هلل رب العاملني.
عضو هيئة التحرير
واهليئة العلمية ااسترارية
أ.د /هرا العربي
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الدكتور توفيق علي علي زبادي
أستاذ مساعد التفسير وعلوم القرآن،
معهد الدراسات القرآنية للبنات بمكة املكرمة

الدكتور ياسر عبد الرحمن طرشاني
أستاذ مشارك ورئيس قسم الفقه وألاصول
كلية العلوم إلاسالمية  -ماليزيا

ملخص البحث
يف هذا البحث نعرض لكيفية االستفادة من األمثال القرآنية يف استنباط األحكام الشرعية ،ويتضح هذا فيما يصحب
األمثال من حتسني أو تقبيح؛ فما حسنته فهو حسن ،وهذا احلسن ميكن أن يعتربه اجملتهد قدراً مشرتكاً بني الوجوب والندب
واإلباحة ،واجتهاده فيه سوف يساعده على حتديد احلكم املناسب.
وما قبحته األمثال فهو قبيح ،دائر بني التحرمي والكراهة؛ وعلى اجملتهد اختيار احلكم األنسب بعد بذل اجلهد
املطلوب يف ذلك.
وقد اخرتنا من األمثال تلك املتعلقة االتفاق؛ لتكون منوذجاً لغريها.
وقد كانت أهم النتائج:
 -1من أبدع أساليب التفنن يف القرآن الكرمي؛ ضرب األمثال.
 -2ضرب األمثال يف القرآن له فوائد مجة منها :إبراز خبيات املعاين ،والتأثري يف القلوب ،وإظهار املعقول يف صورة
احملسوس ،وإدراك احلقائق اخلفية ،وفهم األمور الدقيقة ،ومطابقة ما يف العقول باملشهود فيزداد اليقني ،وسهولة شيوعه
بني الناس ليذكرهم باحلال اليت قيل فيه.
 -3العلماء استنبطوا دليل القياس من األمثال القرآنية؛ بعد جهد جهيد يف البحث.
أظهر البحث أن األمثال القرآنية يستنبط منها األحكام الشرعية املتعلقة باإلنفاق.
َ -4
وكان من أهم التوصيات:

القيام بدراسة علمية موسعة يف استنباط األحكام الشرعية العقائدية والعملية من األمثال القرآنية على مستوى القرآن
كله.
الكلمات الداللية :األحكام  -االستنباط  -األمثال – اإلنفاق

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية
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مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ونسرتشده ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فهو املهتد،
مرشدا ،والصالة والسالم على اهلادي البشري النذير ،وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل
ومن يضلل فلن جتد له وليًا ً

يوم الدين ،أما بعد:

فإن وجوه إعجاز القرآن الكرمي ال ميكن حصرها ،وكون القرآن آية معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبالغته فقط،
أو نظمه وأسلوبه فقط ،وال من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ،وال من جهة إخباره بالغيب فقط ،بل هو آية بينة
معجزة من وجوه متعددة ال ميكن حصرها ،من جهة اللفظ ،ومن جهة النظم ،ومن جهة البالغة ،ىف داللة اللفظ على املعىن،
ومن جهة معانيه الىت أمر اها ومعانيه الىت أخرب اها عن اهلل تعاىل وأامائه وصفاته ومالئكته وغري ذلك ،ومن جهة معانيه الىت
أخرب اها عن الغيب ىف املاضي ،وعن الغيب ىف املستقبل ،ومن جهة ما أخرب به عن املعاد ،ومن جهة ما بني فيه من الدالئل
اليقينية واألقيسة العقلية الىت هي األمثال املضروبة كما قال تعاىل:

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [الروم ،]85:وقال﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾
ِ
ِ
ض َّمن النّظر َو ِاال ْستِ ْدَالل َوالْ َك َالم الْ َم ْشُروع،
[الزمر]22:؛ فدعى سبحانه إِ َىل التَّذْكِري َو ِاال ْعتِبَار ِِبَا ف ِيه من ْاأل َْمثَال؛ َوذَل َ
ك يتَ َ
واألمثال املضروبة هي األقيسة العقلية ،فمن ذلك:
 إثبات التوحيد؛ بقوله تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯸ﴾ [لقمان.]11 : -وإثبات النبوة؛ بقوله تعاىل:

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ﴾ [يونس.]11 :
 وإثبات البعث؛ بقوله تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮬ﴾ [يس.]27 : -وقد وفَّ َق اهلل أئمة اإلسالم األعالم يف استنباط "القياس" 1من األمثال ،واعتباره من أدلة األحكام ،والذي بنيت عليه

ثروة كبرية من األحكام الفقهية اليت أفاد منها املسلمون كثرياً.

ويف هذا البحث نعرض لكيفية االستفادة من األمثال القرآنية يف استنباط األحكام الشرعية ،ويتضح هذا فيما
يصحب األمثال من حتسني أو تقبيح؛ فما حسنته فهو حسن ،وهذا احلسن ميكن أن يعتربه اجملتهد قدراً مشرتكاً بني الوجوب
والندب واإلباحة ،واجتهاده فيه سوف يساعده على حتديد احلكم املناسب.

 -1القياس :مساواة فرع ألصل يف علة احلكم ،أو زيادته عليه يف املعىن املعترب يف احلكم .البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي.5 /2 :
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وما قبحته األمثال فهو قبيح ،دائر بني التحرمي والكراهة؛ وعلى اجملتهد اختيار احلكم األنسب بعد بذل اجلهد
املطلوب يف ذلك ،وقد مدح اهلل يف كتابه من يوفق إىل فهم أسرار األمثال؛ فقال :

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [العنكبوت ،]43:والسبب يف ذلك؛ أن األمثال اليت يضراها اهلل يف القرآن ،إمنا هي لألمور
الكبار ،واملطالب العالية ،واملسائل اجلليلة ،فأهل العلم يعرفون أاها أهم من غريها ،العتناء اهلل اها ،وحثه عباده على تعقلها
1

وتدبرها ،فيبذلون جهدهم يف معرفتها  ،واالستفادة منها يف معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها وأحكامها.
والذين استجابوا هلل ِبا عقلوا من األمثال من أسرار؛ ُجوزوا باحلسىن قال تعاىل بعد ذكر املثل

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [الرعد ]12:مث ذكر اهلل جزاء من عقل هذه األمثال ،فقال:
﴿ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰝ﴾ [الرعد]15:
نسأل اهلل التوفيق والسداد
أوالً :مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف قلة الدراسات حول األمثال القرآنية كدليل من أدلة األحكام الشرعية ،بالرغم أاها حتتوي
على جمموعة كبرية من األحكام الشرعية؛ ولذا كان هذا البحث؛ لبيان هذه األحكام وكيفية االستفادة منها يف واقعنا
املعاصر.
ثانيا :أهمية الموضوع
 -1خدمة كتاب اهلل الكرمي.
 -2بيان إعجاز القرآن الكرمي يف األمثال القرآنية.
 -3إبراز األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية( آيات اإلنفاق منوذجاً)
ثالثا :أسئلة البحث:
السؤال الرئيس :ما األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية يف آيات اإلنفاق منوذجا؟
االسئلة الفرعية:
 -1ما املقصود بـ (األمثال ،واألحكام الشرعية املستنبطة ،اإلنفاق)؟
 -2ما أمهية ضرب األمثال يف القرآن؟
 -1السعدي ،تفسري السعدي.131 :

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية
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 -3ما األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية يف آيات اإلنفاق؟
رابعا :أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل بيان األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية يف آيات اإلنفاق منوذجا.
من خالل توضيح اآليت:
 -1املقصود بـ (األمثال ،واألحكام الشرعية املستنبطة ،اإلنفاق).
 -2أمهية ضرب األمثال يف القرآن
 -3األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية يف آيات اإلنفاق.
خامسا :أسباب اختيار الموضوع:
أشار اإلمام العز بن عبد السالم – رمحه اهلل  -إىل َّ
أن األمثال دليل من أدلة استنباط األحكام ،1وكذلك اإلمام
الزركشي–رمحه اهلل -بقوله "  ...فِإن آيات القصص واألمثال وغريها ،يستنبط منها كثري من األحكام"2؛ لذلك عزمت على
بيان األحكام املستنبطة من بعض األمثال القرآنية من خالل استنباطات العلماء األجالء.
سادسا :الدراسات السابقة:
توجد العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع األمثال لكن يغلب عليها اجلانب البالغي ،ومل تتطرق دراسة منها
الستنباط األحكام الشرعية ،ومن ذلك:
 .1األمثال يف الكتاب والسنة؛ للحكيم الرتمذي (ت315 :ه).
 .2أمثال القرآن ،إلبراهيم بن حممد بن عرفة ،نفطوية( ،ت.)323 :
 .3كتاب األمثال؛ حملمد بن اجلنيد املتوىف بعد الثالمثائة.
 .4أمثال القرآن أليب عبد الرمحن  ،حممد بن حسن السلمي النيسابوري (ت.)401:
 .8أمثال القرآن البن القيم اجلوزية( ،ت.)281 :
 .1األمثال الكامنة يف القرآن للحسن بن عبد اهلل بن اسحاق القضاعي.
 .2األمثال يف القرآن حملمد جابر فياض ،الطبعة الثانية عام 1778م.
 .5أمثال القرآن وصوره من أدب الرفيع لعبد الرمحن بن حبنكة امليداين ،دار القلم ،الطبعة الثانية لعام 1773م.

 -1قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،للعز بن عبد السالم.111 /1 :
 -2الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي.4/2 :
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 .7الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة ،محزة بن احلسن األصبهاين.
 .10أمثال القرآن ،حممد بن أمحد اإلسكايف.
 .11األمثال القرآنية ،أليب احلسن املاوردي.
 .12أمثال القرآن ،البن قيم اجلوزية
 .13الصورة الفنية يف املثل القرآين ،حملمد حسني علي الصغري
 .14أمثال القرآن ،د.حممود بن الشريف
وغريها من الدراسات والكتب املصنفة يف األمثال.
أحدا – حسب علمي -من أفرد األمثال القرآنية واستنباط األحكام الشرعية بدراسة مستقلة ،ولكن له
ومل أجد ً
إشارات وتطبيقات يف بعض كتب املفسرين وكتب أحكام القرآن الكرمي.
سابعا :منهج البحث
تقتضي طبيعة البحث تعدد املناهج؛ ولذلك فإن الباحث مجع يف هذه الدراسة بني االستقرائي والوصفي والتحليلي
للنصوص واالستنباطي.
أما املنهج االستقرائي :ففي تتبع األمثال القرآنية املتعلقة ِبوضوع البحث.
أما املنهج الوصفي  :ففي وصف األمثال القرآنية املتعلق ِبوضوع اإلنفاق.
أما املنهج التحليلي :وذلك بتحليل األمثال القرآنية املستقراة.
أما املنهج االستنباطي :بالوقوف على األحكام الشرعية الدقيقة واليت هلا عالقة وثيقة ِبوضوع البحث.
ثامنا :حدود البحث:
سيدور احلديث على موضوع األمثال القرآنية املتعلقة بآيات اإلنفاق واألحكام املستنبطة منها.
تاسعا :هيكل البحث:
وكانت خطة البحث على النحو اآلتي:
املقدمة ،وحتدثت فيها عن مشكلة البحث ،وأهداف البحث ،وأسباب اختيار املوضوع ،وأمهية ،املوضوع ،والدراسات
السابقة ،ومنهج البحث.
المبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث وبيان أغراض ضرب األمثال في القرآن.
المطلب األول :تعريف األمثال واألحكام الشرعية المستنبطة واإلنفاق.
الفرع األول :تعريف األمثال القرآنية.

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية

د .توفيق علي علي زبادي ،د .ياسر عبد الرمحن طرشاني

الفرع الثاين :تعريف األحكام الشرعية.
الفرع الثالث :تعريف االستنباط.
الفرع الرابع :تعريف اإلنفاق.
المطلب الثاني  :أنواع أمثال القرآن وأغراضها وداللتها:
الفرع األول :أنواع أمثال القرآن.
الفرع الثاين:أغراض ضرب األمثال يف القرآن
الفرع الثالث :داللة ضرب األمثال القرآنية على األحكام.
المبحث الثاني :األحكام الشرعية المستنبطة من آيات اإلنفاق.
المطلب األول :الندب إلى اإلنفاق.
الفرع األول :شرح املثل.
الفرع الثاين:األحكام الشرعية املستنبطة.
المن واألذى بعد الصدقة.
المطلب الثانيّ :

الفرع األول :شرح املثل.

الفرع الثاين :األحكام الشرعية املستنبطة.
المطلب الثالث :نية المنفق.
الفرع األول :شرح املثل.
الفرع الثاين :األحكام الشرعية املستنبطة.
المطلب الرابع :اإلنفاق في غير طاعة اللَّه ورضوانه.
الفرع األول :شرح املثل.
الفرع الثاين :األحكام الشرعية املستنبطة.
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات
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املطلب األول :تعريف األمثال واألحكام الشرعية املستنبطة واإلنفاق.
الفرع األول:تعريف األمثال القرآنية:

املثل يف اللغة:
مثل :امليم والثاء والالم أصل صحيح ،يدل على مناظرة الشيء للشيء
مثال ،فيجعل ِمثْـلَه.2
ضرب لشيء ً
واملَثَ ُل :الشيء الذي يُ َ

1

املثل يف االصطالح

عبارة موجزة بليغة ،شائعة االستعمال ،يتوارثها اخللف عن السلف ،متتاز باإلجياز ،وصحة املعىن ،وسهولة اللغة،
ومجال جرسها.3
الفرع الثاني :تعريف األحكام الشرعية:
ْم  ،وهو املنع من الظلم.4
تعريف ال َح َك َم :احلاء والكاف وامليم أصل واحد ،وهو الْ َمْن ُع .وأول ذلك ْ
احلُك ُ

تلزمه.5

منعا إلصالح ،واحلُكْم بالشيء :أن تقضي بأنّه كذا ،أو ليس بكذا ،سواء ألزمت ذلك غريه أو مل
َح َك َم :أصله :منع ً
والحك ِ ِ
ضاءُ بِالْ َع ْد ِل.6
ْم :العْل ُم َوالْف ْقهُ َوالْ َق َ
ُ ُ

وبالتأمل فيما ورد يف كتب اللغة عن (الحكم)؛ جند أنه يأيت ِبعان (املنع إلصالح ،العلم ،الفقه ،القضاء بالعدل).

تعريف احلكم الشرعي عند األصوليني :
خطاب الشرع املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع.7

 -1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.271/8 :
 -2ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب.110/11 :
 -3أبو علي ،توفيق ،األمثال :ص.41
 -4معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.71 /2 :
 -5اإلصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن .245 :
 -6ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب .140 /12 :
 -7غاية السول إىل علم األصول .45 :
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أما تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء :فهو ما ثبت خبطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني على وجه االقتضاء أو

التخيري أو الوضع.1

فالحكم الشرعي بالمعنى األصولي :هو صفة الشارع وشرعه يعين اإلجياب والندب والتحرمي والكراهة واإلباحة،

وجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ،وبالمعنى الفقهي :هو صفة تصرفات اإلنسان والوقائع اليت هلا صلة بتصرفاته.

ويرجع اخلالف يف ذلك إىل أن وظيفة األصوليني منصبة على بيان أدلة األحكام الشرعية ومصادرها ،يف حني أن
وظيفة الفقهاء هي استنباط األحكام الشرعية اليت من صفات تصرفات اإلنسان والوقائع الشرعية؛ فيكون احلكم الشرعي
.2
باملعىن األول :شرع اهلل ،واملعىن الثاين :فقه الشرع
الفرع الثالث :تعريف االستنباط:

احد ،وهو استخراج ٍ
أصل و ٍ
شيء ،3واأللف والسني والتاء يف استنبط ُّ
تدل على تطلُّ ِ
ط» على ٍ
ب
تدور َّ
مادةُ «نَبَ َ
ُ
لغةُ :
ِ
ِ
ف يف ِ
كأن فيها معىن التَّكلُّ ِ
إعمال ِ
ألجل حصولِه ،و َّ
الشيء ِ
أعلم.
حيتاجه املستنب ُ
العقل الذي ُ
ط حال االستنباط ،واهللُ ُ
ِ
القلوب ،فهو له
كل مستخرٍج شيئاً كان مسترتاً عن العيون أو عن معارف
اصطالحا :قال الطَّ ُّ
ربي (ت« :)310:و ُّ
استخرجت ماءها».4
الركِيَّة :إذا
ط ،يقال:
مستنب ٌ
استنبطت َّ
َ
ُ
ِ
الفقه الباطن ب َفه ِمه واجت ِ
هاده».5
َ ْ
ويقال :استنبط الفقيه :إذا استخرج َ
الفرع الرابع :تعريف اإلنفاق:

اإلنفاق لغة:
املادة حول معنيني:
مصدر أنفق ،يقال :أنفق ينفق إنفاقًا فهو منفق ،وتدور هذه ّ
يدل على انقطاع شيء وذهابه.
 -أحدمها ّ

 واآلخر على إخفاء شيء وإغماضهاألول.6
وصفة اإلنفاق إّمنا هي من املعىن ّ

اإلنفاق اصطالحًا:

 -1الزملي مصطفى إبراهيم ،أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،بغداد1412 ،ه1771/م.7/2 ،
 -2نفس املصدر.7/2 ،
 -3ينظر :مقاييس اللُّغة  ،8:351والعباب الزاخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،حتقيق :حممد حسني آل ياسني حرف الطاء.205 :
 -4تفسري الطربي ،حتقيق :شاكر .5:821
 -5العباب الزاخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،حتقيق :حممد حسني آل ياسني حرف الطاء.202 :
 -6انظر  :ابن فارس ،مقاييس اللغة .484 /8 :
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اإلنفاق :إخراج املال الطّيّب يف الطّاعات واملباحات.1

والنفقة :هي ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون إسراف منه.2

املطلب الثاني :أنواع أمثال القرآن وأغراضها وداللتها:
الفرع األول :أنواع أمثال القرآن:

األمثال املصرحة:
صرح فيها بلفظ املثل أو ما يدل على التشبيه وهي كثرية منها :ما جاء يف حق املنافقني قوله تعاىل:
هي ما ُ

﴿ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ﴾ [البقرة.]17:
األمثال الكامنة :هي اليت مل يصرح فيها بلفظ التمثيل؛ ولكنها تدل على معان رائعة يف إجياز ،يكون هلا وقعها إذا
نقلت إىل ما يشبهها.
مثال ذلك:

استخلص العلماء المثل( :خير األمور الوسط) من اآليات التالية:
 -من قوله تعاىل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯱ) [البقرة.]15:

 وقوله تعالى (ﯷ ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ) [الفرقان.]12: وقوله تعالى( :ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ)[اإلسراء.]110:-

وقوله تعالى(:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭫ) [اإلسراء]27 :

األمثال المرسلة:

وهى عبارة عن مجل أرسلت من غري تصريح بلفظ التشبيه؛ فهي آيات جارية جمرى األمثال ،ومن أمثلة ذلك اآليت-:
ص ا ْحلَ ُّق﴾ [يوسف،]81 :
قوله تعاىلْ ﴿ :اآل َن َح ْ
ص َح َ
ون اللَّ ِه َك ِ
وقوله تعاىل﴿ :لَيس َهلا ِمن د ِ
اش َفةٌ﴾ [النجم،]85:
ْ َ َ ْ ُ
الصْبح بَِق ِر ٍ
يب﴾ [هود،]51 :
س ُّ ُ
وقوله تعاىل﴿ :أَلَْي َ
ضي ْاألَمر الَّ ِذي فِ ِيه تَستَـ ْفتِي ِ
ِ
ان﴾ [يوسـف،]41 :
ْ َ
وقوله تعاىل﴿ :قُ َ ْ ُ
 -1دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني . 814 /2
 -2حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،دار املعارف.227 / 2 :
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ِ
السيِّ ُئ إَِّال بِأ َْهلِ ِه﴾ [فاطر،]43 :
يق الْ َم ْكُر َّ
وقولـه تعالـىَ ﴿ :وال َحي ُ
وقوله تعاىل﴿ :قُ ْل ُكلٌّ يَـ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه﴾ [اإلسراء،]54 :
وقوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل نـَ ْف ٍ
ت َرِهينَةٌ﴾ [املدثر.]35:
س ِِبَا َك َسبَ ْ
ومن كل نوع من هذه األنواع استنباطات تتعلق باألحكام الشرعية العقائدية والعملية.
الفرع الثاني :أغراض ضرب األمثال يف القرآن
تأيت األمثال يف أعقاب املعاين؛ لتكسوها ّأاهة ،وتكسبها منقبة ،وترفع من أقدارها ،وتضاعف من قواها يف حتريك
النّفوس هلا ،وتدعو القلوب إليها ،وتعطيها حمبّة وشغ ًفا.
وتعد من علوم القرآن اليت جيب على امل َف ِّسر معرفتها قال اإلمام الشافعي –:رمحه اهلل  ": -ومن مجاع علم كتاب
ُ
االزدياد من
و
احلظ،
عن
الغفلة
وترك
معصيته،
الجتناب
نة
ي
املب
طاعته
على
اهلل ...:معرفةُ ما ضرب فيها من األمثال الدو ِّال
ُ
ِّ
ُ
نوافل الفضل.1
ولضرب األمثال يف القرآن أغراضاً جليلة ،وفوائد عظيمة ،منها:
 -1إبراز خبيات المعاني
قال الزخمشري رمحه اهلل" :ولضرب العرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خبيات
املعاين ،ورفع األستار عن احلقائق ،حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق ،واملتوهم يف معرض املتيقن ،والغائب كأنه مشاهد .وفيه
األىب".2
تبكيت للخصم األلد ،وقمع لسورة اجلامح ّ
 -2التأثير في القلوب
قال الرازي رمحه اهلل" :املقصود من ضرب األمثال أاها تؤثر يف القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه؛ وذلك ألن
الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي ،والغائب بالشاهد ،فيتأكد الوقوف على ماهيته ،ويصري احلس مطاب ًقا للعقل ،وذلك يف
اهاية اإليضاح".3
 -3إظهار المعقول في صورة المحسوس
قال أبو حيان رمحه اهلل" :املثل ،ذكر وصف ظاهر حمسوس وغري حمسوس ،يستدل به على وصف مشابه له من بعض
الوجوه ،فيه نوع من اخلفاء؛ ليصري يف الذهن مساويًا لألول يف الظهور من وجه دون وجه".4
 -4إدراك الحقائق الخفية وفهم األمور الدقيقة

 -1الشافعي ،الرسالة.34 :
 -2الزخمشري ،أبو القاسم حممود ،الكشاف.22 /1 :
 -3الرازي ،أبو عبد اهلل ،تفسري الرازي.312/2 :
 -4أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط.122 /1 :
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ِ
ِ
املعقول ِحبْلية
املقصود يف معرض األم ِر املشهود وحتلية
قال أبو السعود– رمحه اهلل " :-وإن التمثيل ليس إال إبراز املعىن
وتصوير أوابد املعاين اهيئة املأنوس الستمالة الوهم ،واستنزالِه عن معارضتِه للعقل ،واستعصائه عليه يف إدراك احلقائق
احملسوس،
ُ
ويشايعه إىل ما يرتضيه".1
يتابعه فيما يقتضيه
ُ
اخلفية وفه ِم الدقائق األبية؛ كي َ

 -8مطابقة ما في العقول بالمشهود فيزداد اليقين
قال اآللوسي رمحه اهلل" :فلضرب املثل شأن ال خيفى ،ونور ال يطفى ،يرفع األستار عن وجوه احلقائق ،ومييط اللثام عن
حميا الدقائق ،ويربز املتخيل يف معرض اليقني ،وجيعل الغائب كأنه شاهد ،ورِبا تكون املعاين اليت يراد تفهيمها معقولة صرفة،
فالوهم ينازع العقل يف إدراكها حىت حيجبها عن اللحوق ِبا يف العقل ،فبضرب األمثال تربز يف معرض احملسوس ،فيساعد
الوهم العقل يف إدراكها ،وهناك تنجلي غياهب األوهام ،ويرتفع شغب اخلصام".2

 -1سهولة شيوعه بين الناس ليذكرهم بالحال التي قيل فيه
قال ابن عاشور– رمحه اهلل " :-وقد اختص لفظ املـَثَل بإطالقه على احلال الغريبة الشأن؛ ألاها حبيث متثل للناس
اجلَن َِّة الَِّيت ُو ِع َد الْ ُمتَّـ ُقو َن﴾ [الرعد ،]38 :وبإطالقه على
وتوضح وتشبه سواء شبهت ،أم مل تشبه ،كما يف قوله تعاىلَّ ﴿ :مثَ ُل ْ
قول يصدر يف حال غريبة ،فيحفظ ويشيع بني الناس؛ لبالغة وإبداع فيه ،فال يزال الناس يذكرون احلال اليت قيل فيها ذلك
تبعا لذكره
تبعا لذكره ،وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت؛ ألاها مل يصدر فيها من قول بليغ ما جيعلها مذكورة ً
القول ً
3
مثال " .
فيسمى ً
 -2التربية بإبراز القدوة الحسنة ،والحث على االقتداء بها ،والتنفير من ضدها:

"األمثال من أفضل السبل للرتبية ،وتقومي املسالك ،وإصالح النفوس ،وصقل الضمائر ،وهتذيب األخالق ،وتنمية
الفضائل السامية".4
 -5معرفة أصول وقواعد علم تعبير الرؤيا:
قال ابن القيم رمحه اللَّه" :أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبري ملن أحسن االستدالل اها ،وكذلك من فهم
القرآن فِإنه يعرب به الرؤيا أحسن تعبري ،وأصول التعبري الصحيحة إمنا أخذت من مشكاة القرآن".5
 -7تعليم البيان" :ومن حكمته تعليم البيان ،وهو من خصائص هذه الشريعة ،واملثل أعون شيء على البيان".6

 -10التذكر بها :فمنهم من يعترب اها فيهتدي ،ومنهم من يعرض فيستمر على ضالله ولكن شأن تلك األمثال أن

يهتدي اها غري من طبع على قلبه.1

 -1العمادي ،أبو السعود  ،تفسري أيب السعود.21 /1 :
 -2األلوسي ،حممود ،روح املعاين.118 /1 :
 -3ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير.303 /1 :
 -4طاحون ،أمحد بن حممد ،أمثال ومناذج بشرية من القرآن العظيم ،ص . 8
 -5ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني. 173/1 ،
 -6الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن. 452/1 ،

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية

د .توفيق علي علي زبادي ،د .ياسر عبد الرمحن طرشاني

43

 -11استنباط األحكام الشرعية:
قال الزركشي رحمه اهلل" :فِإن آيات القصص واألمثال وغريها ،يستنبط منها كثري من األحكام".2
وهلذه األغراض وغريها؛ كثرت األمثال يف القرآن الكرمي؛ ليستفيد منها الرتبويون ،والدعاة ،والعلماء ،واخلطباء،
والفقهاء.
الفرع الثالث :داللة ضرب األمثال القرآنية على األحكام:
تذكريا ووعظًا؛ قال:
ضرب اهلل تعاىل األمثال يف كتابه ً

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ) [الروم.]85:

وقال تعاىل( :ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ) [الزمر.]22:
وخصت أمثال القرآن بالذكر من بني مزايا القرآن؛ ألجل لفت بصائرهم للتدبر يف ناحية عظيمة من نواحي إعجازه
وهي بالغة أمثاله ...ومعىن التذكر :التأمل والتدبر لينكشف هلم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق هلم به علم فنسوه ،وشغلوا
عنه بسفساف األمور ،وما مل يسبق هلم علم به مما شأنه أن يستبصره الرأي األصيل حىت إذا انكشف له؛ كان كالشيء الذي

سبق له علمه وذهل عنه.3

وما اشتملت عليه األمثال على تفاوت يف ثواب ،أو على إحباط عمل ،أو على مدح ،أو ذم ،أو على تفخيم ،أو
حتقري ،أو على ثواب ،أو عقاب؛ فإنه يدل على األحكام حبسب ذلك.
فمن ذلك قوله تعاىل:

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ) [البقرة.]211:

ذكر ذلك؛ ترغيبًا يف النفقات وحثًا على التربعات.

وقوله تعاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [إبراهيم،]28 :
ذكر ذلك ترغيبًا يف كلمة التوحيد.
وقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [البقرة،]12 :

تنفريا من النفاق.4
ذكره ً

=
 -1ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير.244 /15 :
 -2الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن. 4/2 ،
 -3التحرير والتنوير البن عاشور.372 /23 :
 -4انظر :قواعد األحكام يف مصاحل األنام.111 /1 :
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وإذا تأمل اجملتهد وبذل جهده يف فهم املثل؛ ُوفِ َق إىل االستنباط احلسن بفضل اهلل ،والذي من شروطه اليت قررها
يناقض معىن اآلية.
 -1أن ال
َ
 -2أن يكون معىن صحيحاً يف ِ
نفس ِه.
ً
ِ
إشعار به.
 -3أن يكون يف اللَّفظ ٌ

 -4أن يكون بينه وبني معىن ِ
األمور األربعةُ كان استنباطاً حسناً.1
اآلية ارتبا ٌط
ٌ
وتالزم ،فإذا اجتمعت هذه ُ

عين املنهج اإلهلي باألمثال القرآنية؛ لتقرير مبادئه ،وتثبيت معانيه ،وتأكيد أحكامه اليت هي مناط السعادة يف الدارين،
ومن هذه األحكام ،األحكام املتعلقة باإلنفاق؛ ليتمكن يف النفس حب اإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،ويف مجيع سبل
اخلري من وجوه الرب فضل متكن.

املطلب األول :الندب إىل اإلنفاق
قال تعاىل:

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [البقرة.]211 :
الفرع األول :شرح املَثَل
شبه سبحانه املْن ِفق يف سبيله ،سواء كان املراد به اجلهاد ،أو مجيع سبل اخلري من كل برِ ،بن ب َذر ب ْذرا فأنبتت كل ٍ
حبة
ْ
ُ َ
ًَََ
ِ
كل سنبة على مئة حبة ،واللَّه يضاعف ملن يشاء فوق ذلك حبسب حال املْنفق وإميانه وإخالصه
ت ُّ
سبع سنابل ،اشتملَ ْ
منه َ
ُ
موقع َها؛ فإن ثواب اإلنفاق يتفاوت حبسب ما يقوم بالقلب من اإلميان واإلخالص
وإحسانه ونَـ ْفع نفقته وقَ ْدرها ووقُوعها َ
والتثبيت عند النفقة.2
الفرع الثاني :األحكام الشرعية املستنبطة

 -1التبيان يف أقسام القرآن ،البن القيم ،تصحيح :طه يوسف شاهني ص.81:
 -2ابن القيم ،إعالم املوقعني.311 /2 ،
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ضرب اهلل هذا املثل ترغيبًا يف اإلنفاق والتربع؛ وذلك باحلث على اإلنفاق دون صيغة األمر املباشرة باإلنفاق؛ وذلك

عن طريق مدح الفاعل ،واإلثابة على عمله.1

وقد استنبط العلماء أحكاماً من ضرب هذا املثل منها:
 .1نفقة اجلهاد َح َسنَتُها بسبعمائة ضعف.2
 .2اإلنفاق يف سبيل اهلل مندوب ،وقد يكون واجبًا يف بعض األوقات ،وسبل اهلل كثرية وأعظمها اجلهاد؛ لتكون كلمة اهلل هي
العليا.3
 .3أفضل األعمال هي املتعدية النفع؛ فاإلنفاق عبادة مالية متعدية النفع للمتصدق واجملتمع.4
 .4الصدقة يف أوقات احلاجة أكثر ثواباً ،والصدقة يف األوقات الشريفة كرمضان ،ويف األماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف
غريها من احلسنات.5
 .8النفقة يف اجلهاد أفضل من باقي أنواع الرب األخرى6؛ للحديث الذي رواه الرتمذي بسنده عن أيب هريرة قال« :من أنفق
نفقة يف سبيل اهلل كتبت بسبع مائة ضعف ،إىل أضعاف كثرية» ،7ومن النفقة يف اجلهاد :جتهيز الغزاة ،وخلفهم يف
أهليهم ،وغري ذلك.8
 .1يستحب اإلكثار من صدقة التطوع؛ لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " -ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان
ينزالن ،فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا تلفا".9
ِ
ال
ال :قَ َ
َّيب ،قَ َ
 .2أوىل الناس بصدقة املسلم أهله وذووا رمحه ،لقوله  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-ع ْن َسْل َما َن بْ ِن َعام ٍر الض ِِّّ
ِ
رس ُ ِ
ِ ِ
"الص َدقَةُ َعلَى الْ ِمس ِك ِ
ص َدقَةٌ َو ِصلَةٌ".10
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َّ :-
ص َدقَةٌَ ،و َعلَى ذي الْ َقَرابَة اثْـنَتَانَ :
ني َ
ول اللَّه َ -
َُ
ْ

أثر اإلنفاق في سبيل الخير على المجتمع:
يرى بعض العلماء 11أن قوله تعاىل( :يف َسبِ ِيل اللَّ ِه) يراد اها سبيل اخلري مثل:
 -املصاحل العامة اليت تقوم عليها أمور الدين والدولة دون األفراد.

 -1شرح خمتصر األصول من علم األصول ،ص.33 :
 -2تفسري القرطيب.308 /3 ،
 -3تفسري القرطيب.303 /3 ،
 -4جواهر العقود.218/ 1،
 -5الكايف يف فقه اإلمام أمحد .431/ 1 ،
 -6حاشية الروض املربع.127/ 2 ،
 -7سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف فضل النفقة ،رقم ،1128ت :شاكر ،112/ 4 ،قال األلباين  :صحيح.
 -8حاشية الروض املربع.127/ 2 ،
 -9صحيح البخاري ،باب :قول اهلل تعاىل فأما من أعطى ،822/ 2 ،رقم .1324 :وأخرجه مسلم يف الزكاة ،باب يف املنفق واملمسك ،رقم.1010 :
 -10سنن ابن ماجه ، 1544 ،ت األرنؤوط  ،81 /3قال األلباين  :صحيح.
 -11إنفاق الزكاة يف املصاحل العامة :ص  ،101 – 100فتاوى يسألونك .301 /2
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 إعداد اجملاهدين وإمداد املرابطني.-

بناء املستشفيات ،واملالجئ ،واملدارس الشرعية ،واملعاهد اإلسالمية ،واملكتبات العامة.

-

مساعدة اجلمعيات اخلريية على أداء مهماهتا اإلنسانية.

-

دعم املؤسسات اليت تقدم خدمات عامة ألفراد اجملتمع.

املطلب الثاني :املنّ واألذى بعد الصدقة
قال تعالى:

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) [البقرة.]214 :
ِ
المنَّةُ :النّعمة الثّقيلة ،ويقال ذلك على وجهني:

من فالن على فالن :إذا أثقله بالنّعمة ،وعلى ذلك قوله :لََق ْد َم َّن اللَّهُ َعلَى
أحدهما :أن يكون ذلك بالفعل ،فيقالَّ :
ِ
ِِ
ك ُكْنتُ ْم ِم ْن قَـْب ُل فَ َم َّن اللَّهُ َعلَْي ُك ْم [النساءَ ، ]74:ولََق ْد َمنَـنَّا َعلى ُموسى
ني [آل عمرانَ ، ]114 :كذل َ
الْ ُم ْؤمن َ
َّ ِ
ضعِ ُفوا [القصص ،]8 :وذلك
استُ ْ
هارو َن[الصافات ، ]114 :ميَُ ُّن َعلى َم ْن يَشاءُ [إبراهيمَ ،]11 :ونُِر ُ
ين ْ
َو ُ
يد أَ ْن َمنُ َّن َعلَى الذ َ
على احلقيقة ال يكون ّإال هلل تعاىل.
والثاني :أن يكون ذلك بالقول ،وذلك مستقبح فيما بني الناس ّإال عند كفران النّعمة ،ولقبح ذلك قيل" :املِنَّةُ هتدم
الصنيعة" ،وحلسن ذكرها عند الكفران قيل :إذا كفرت النّعمة حسنت املنّة.1
ّ

سبب النزول:
اس ،قَ َ ِ
ِ
ث َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
َخاهُ أَبَا بَ ْك ِر بْ َن أَِيب ُملَْي َكةَ،
ت َعْب َد اللَّ ِه بْ َن أَِيب ُملَْي َكةَُ ،حيَ ِّد ُ
الَ :و َام ْع ُ
َع ِن ابْ ِن ُجَريْ ٍجَ ،ام ْع ُ
ت أَ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َصح ِ
َّيب َ َّ
ال :قَ َ
ِّث َع ْن ُعبَـْي ِد بْ ِن ُع َم ٍْري ،قَ َ
يم تَـَرْو َن َه ِذهِ اآليَةَ
ُحيَد ُ
اب النِ ِّ
ال ُع َمُر َرض َي اللَّهُ َعْنهُ ،يَـ ْوًما أل ْ َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم :ف َ
ِ
َّ
ال« :قُولُوا نَـ ْعلَ ُم أ َْو الَ نَـ ْعلَ ُم»،
ب ُع َمُر فَـ َق َ
نَـَزلَ ْ
ت﴿ :أَيَـ َوُّد أ َ
َح ُد ُك ْم أَ ْن تَ ُكو َن لَهُ َجنَّةٌ﴾ [البقرة ]211 :قَالُوا :اللهُ أ َْعلَ ُم ،فَـغَض َ
ِ
ال عمر« :يا ابن أ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس:
ك» ،قَ َ
فَـ َق َ
َخي قُ ْل َوالَ َْحتقْر نَـ ْف َس َ
اسِ :يف نَـ ْفسي مْنـ َها َش ْيءٌ يَا أَم َري املُْؤمن َ
ني ،قَ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اع ِة اللَّ ِه َعَّز َو َج َّلُ ،مثَّ
اس :لِ َع َم ٍل ،قَ َ
َي َع َم ٍل؟» قَ َ
ت َمثَ ًال لِ َع َم ٍل ،قَ َ
ال ُع َمُر« :أ ُّ
ض ِربَ ْ
ُ
ين يـَ ْع َم ُل بِطَ َ
ال ُع َمُر« :لَر ُج ٍل َغ ِ ٍّ
2
ِ
ِ
ث اللَّهُ لَهُ الشَّْيطَا َن ،فَـ َعم َل بِالْ َم َعاصي َح َّىت أَ ْغَر َق أ َْع َمالَهُ» .
بَـ َع َ
الفرع األول :شرح املثل:

 -1األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن. 222 :
ِ
 -2صحيح البخاري :كتاب :تفسري القرآن ،باب قَـول ِه﴿ :أَيـوُّد أَح ُد ُكم أَ ْن تَ ُكو َن لَهُ جنَّةٌ ِمن ََِن ٍيل وأ َْعنَ ٍ
اب﴾ [البقرة.4835 ،]211 :
َ ْ
َ ُ ْ
ََ َ ْ
َ
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أرضا منبتة طيبة؛ فإذا أصابه وابل من
مثَّل سبحانه املنفق املنان بصفوان  -حجر أملس  -عليه تراب؛ فيظنه الرائي ً

املطر؛ أذهب عنه الرتاب وبقي صلدا؛ فكذلك املرائي واملنان؛ فاملن والرياء واألذى؛ تكشف عن النية يف اآلخرة ،كما يكشف
املطر الغزير عن احلجر األملس.1
الفرع الثاني :األحكام الشرعية املستنبطة:
تنفريا من الكفر ،والرياء ،وإبطال الصدقات باملن واألذى .2وقد استنبط العلماء أحكاماً من
ضرب اهلل هذا املثل؛ ً
ضرب هذا املثل منها:
 .1يستدل اهذه اآلية على أن األعمال السيئة تبطل األعمال احلسنة ،كما قال تعاىل:

(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) [احلجرات ،]2:فكما أن احلسنات يذهنب السيئات؛ فالسيئات
تبطل ما قابلها من احلسنات.3
 .2دل القرآن الكرمي بالنص واإلمياء؛ بأن املن واألذى يبطالن ثواب الصدقة ،4وهي من الكبائر.5
 .3العبادة قد تكون صحيحة وال يرتتب عليها ثواب مطل ًقا؛ كمن ينفق مع املن واألذى على الفقراء ،قال الشاطيب رمحه
اهلل" :الْعِبادةَُ قَ ْد تَ ُكو ُن ص ِحيحةً ...وَال يـتَـرتَّب علَيـها ثـَوابَ ...كالْمتَصد ِ
الص َدقَِة يـُْتبِ ُع َها بِالْ َم ِّن َو ْاألَ َذى.6
ِّق بِ َّ
ََ
َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ٌ
ُ َ
 .4املراد باآلية إبطال الفضل دون أصل الثواب ،وقيل :إمنا يبطل من ثواب صدقته من وقت منه وإيذائه وما قبل ذلك؛
يكتب له ويضاعف ،فإذا َم َّن وأذى؛ انقطع التضعيف؛ ألنه ورد أن الصدقة ترىب لصاحبها حىت تكون أعظم من
اجلبل ورد ذلك يف احلديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :ما تصدق أحد بصدقة
من طيب وال يقبل اهلل إال الطيب إال أخذها الرمحن بيمينه وإن كانت مترة فرتبو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من
اجلبل ،كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله " ،7فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة لوجه اهلل ضوعفت فإذا جاء املن اها
واألذى؛ وقف اها هناك وانقطع التضعيف عنها والقول األول أظهر.8
 -1تفسري القرطيب  ،311 / 3وما بعدها.
 -2اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،للعز بن عبد السالم.148 ،
 -3السعدي ،عبد الرمحن ،تفسري السعدي.113 ،
 -4اإلمام يف بيان أدلة األحكام ص.122 :
 -5اآلداب الشرعية ،385 / 1 ،وتفسري القرطيب.305 / 3 ،
 -6انظر :الشاطيب ،املوافقات .481 /1
 -7أخرجه وهو يف البخاري الفتح  225 / 3بلفظ مقارب.
 -8تفسري القرطيب.320 – 301 / 3 ،
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 .8اإلحباط اجلزئي منها :إحباط بعض احلسنات ببعض السيئات ،كإحباط الصدقة باملن واألذى ،وليس املقصود
هوإحباط مجيع أعمال املسلم.1
 .1هل تبطل املعصية الطاعة؟ 2فيه خالف .قال القرطيب :العقيدة أن السيئات ال تبطل احلسنات ،وال حتبطها .فاملن
واألذى يف صدقة ال يبطل صدقة أخرى ،3واملن حرام حمبط لألجر.4
 .2اآلية دلت على أن السيئة تبطل احلسنة 5ويوضح الشاطيب ذلك فيقول :يراد بالبطالن إطالقان:
 أحدهما :عدم ترتب آثار العمل عليه يف الدنيا ،كما نقول يف العبادات :إاها غري جمزئة وال مربئة للذمة وال مسقطةللقضاء ،فهي باطلة اهذا املعىن ملخالفتها ملا قصد الشارع فيها .وقد تكون باطلة خللل يف بعض أركااها أو شروطها ،ككواها
ناقصة ركعة أو سجدة .ونقول أيضا يف العادات :إاها باطلةِ ،بعىن عدم حصول فوائدها اها شرعا ،من حصول إمالك
واستباحة فروج وانتفاع باملطلوب.
 والثاني :أن يراد بالبطالن عدم ترتب آثار العمل عليه يف اآلخرة ،وهو الثواب .فتكون العبادة باطلة باإلطالقاألول ،فال يرتتب عليها جزاء؛ ألاها غري مطابقة ملقتضى األمر اها.6

األحكام الفقهية اليت تتعلق باملِـنَّة:
ِ
حيمل
 .1قال العز الدين بن عبد السالم ،رمحه اهلل تعاىل املـنَّة ثالثة أنواع :شديدة وخفيفة ومتوسطة ،قال" :فال ّ
الشرع املـِنَّة الشديدة إال املصلحة تُ َرىب عليها كمنة املعتق على العتيق واملطعم يف الضرورة على املطعم والكاسي يف الضرورة
املكسو" .7وقد مثل يف موضع آخر لكل نوع من األنواع؛ فمثل للمنة العظيمة بأن يوهب منه مثن املاء والدلو والرشاء،
على
ّ
قال " :فيجوز له التيمم لعظم املنة فيها " ومثل لليسرية بأن يوهب منه املاء أو يعار الدلو والرشاء أو يقرض مثن املاء مع

القدرة على الوفاء ،قال " :فال جيوز له التيمم خلفة مشقة املنة ِبثل ذلك ومثل للمتوسطة باستيهاب املاء أو استعارة الدلو

 -1موسوعة الفقه اإلسالمي.102 /4 ،
-2كشاف القناع عن منت اإلقناع ط دار الفكر  ،275 /2شرح منتهى اإلرادات .دقائق أويل النهى لشرح املنتهى  ،415 /1مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى /2
 ،111زاد املعاد يف هدي خري العباد .323 /3
-3كشاف القناع عن منت اإلقناع .275 / 2
-4إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني  240 /2أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ، 405 /1مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  ، 175 /4املنهاج
القومي شرح املقدمة احلضرمية ص.242 :
 -5جمموع الفتاوى .135 /10
 -6املوافقات للشاطيب  ،272 / 1واملنح .57 / 1
 -7قواعد األحكام .22/2

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية

د .توفيق علي علي زبادي ،د .ياسر عبد الرمحن طرشاني

15

والرشاء وقال يف هذا  " :فيه خالف " 1من أنواع املنة :املنة اليسرية واملنة الكبرية  ،فمن الفروع الواردة أن من مل جيد ماء
لوضوئه وبذله له شخص وجب عليه قبوله ,ومل جيز له أن يتيمم؛ ألن املنة يف بذله املاء يسرية ,خبالف ما لو بذل له ماالً

ليشرتي به املاء ,فإنه ال يلزمه قبوله ,وجيوز له التيمم؛ ألن املنة ببذل املال كبرية.2
 .2املِ َّـن أنواع قد يكون بالتصريح أو بالتعريض وكالمها منهي عنه ،وقد يكون باملال أو العمل.

ِ
العرف .عن عوف بن مالك األشجعي ،رضي اهلل عنه" ،أاهم بايعوا رسول اهلل
 .3تقدير املـنَّة يسرية أو كبرية حسب ُ

صلى اهلل عليه وسلم على أن ال يسألوا الناس شيئًا ,فكان يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه" .3يقول أبو
حتمل ِمنَن اخللق وتعليم الصرب على مضض
العباس القرطيب يف شرحه له :هذا محَْ ٌل منه على مكارم األخالق ،والرتفع عن ّ
وعزة النفوس ،4يقول أبو عبد اهلل القرطيب ،رمحه اهلل تعاىل" :أمجع العلماء على أنه إذا مل
احلاجات ،واالستغناء عن الناسّ ،

إمجاعا ،ملا يلحقه من
يكن للمكلف قوت يتزوده يف الطريق مل يلزمه احلج ،وإن وهب له أجنيب ماالً حيج به مل يلزمه قبولُه ً
املـِنَّة يف ذلك.5
 .4كره مالك -رمحه اهلل -هلذه اآلية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه؛ لئال يعتاض منهم احلمد والثناء،
ِ
أيضا أن يويل غريه
ويظهر منَّته عليهم ويكافئوه عليها فال ختلص لوجه اهلل تعاىل .واستحب أن يعطيها األجانب ،واستحب ً
عدال؛ لئال حتبط باملن واألذى والشكر والثناء واملكافأة باخلدمة من املعطى.6
تفريقها؛ إذا مل يكن اإلمام ً
 .8ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيوز للمكلف عدم قبول التربع؛ وإن تعني ألداء فرض حيث قالوا :إذا مل جيد
املكلف ماء للطهارة بعد دخول الوقت أو مل جيد ما يشرتي به؛ فوهب له شخص الثمن مل جيب قبوله ملا فيه من املِنَّة .إال أن

املالكية قيدوا اللزوم ِبا إذا مل يتحقق منه ِمنَّة قالوا :وهذا يف ِمنَّة يظهر هلا أثر وأما التافه فيلزمه قبوله .والقول الثاين عند
الشافعية :ال جيب قبول املاء ِ
للمنَّة كالثمن.7
 .1وقال أبو حنيفة يف ظاهر الرواية وأبو يوسف وحممد :جيب عليه سؤال رفيقه املاء والدلو وال يتيمم حىت يسأله

فإن منعه تيمم؛ ألن املاء مبذول عادة ،فكان الغالب اإلعطاء ،وقال احلسن بن زياد من احلنفية بناء على ما رواه عن أيب
 -1انظر  :قواعد األحكام . 17/2
 -2الشرح الصغري للدردير  ، 155/1مغين احملتاج للشربيين  ، 70/1املغين البن قدامة  ، 240/1قواعد األحكام للعز بن عبد السالم .17/2
 -3رواه مسلم يف صحيحه .221/2
 -4املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم أليب العباس القرطيب .51 / 3
 -5تفسري القرطيب .182/4
 -6تفسري القرطيب.312 /3 :
 -7مغين احملتاج  ،71 - 70 / 1واحمللي  ،51 / 1وشرح الزرقاين  ،115 / 1والشرح الصغري  ،155 / 1واملغين .240 / 1
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ذال وفيه بعض احلرج وما شرع التيمم إال لدفع احلرج .1ال
حنيفة يف غري ظاهر الرواية :ال جيب عليه السؤال؛ ألن يف السؤال ً
خالف -يف غري ظاهر الرواية -بني أيب حنيفة وصاحبيه فمراد أيب حنيفة من عدم اللزوم فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه،
ومراد الصاحبني يف لزومه عند غلبة الظن بعدم املنع.2
 .2نص الشافعية على أنه إن تربع رجل بنفقة زوجه املعسر العاجز عن إنفاقها مل يلزمها القبول وهلا الفسخ لعدم
النفقة؛ لعظم املِنَّة ،كما لو كان هلا دين على شخص فتربع غريه بأدائه هلا ال يلزمه القبول؛ ملا فيه من املِنَّة وحكى ابن كج
وجها :أنه ال خيار هلا وبه أفىت الغزايل؛ ألن املِنَّة على الزوج ال عليها ،ولو سلمها املتربع للزوج مث سلمه الزوج هلا؛ مل يفسخ

ولو كان املتربع أبا أو جدا والزوج حتت حجره وجب عليها القبول.3
ول املـِنَّة ،4ومن صيغها" ال يلزم تقلّد املـِنَّة" ،5والدخول حتت املـِنَّة ال جيب ،6و األوىل ترك ما فيه ِمنَّة،7
 .5ال يَـْلَزُم قَـبُ ُ
9
8
حيرم عليه ذلك؛ بل غاية ما فيه أنه مكروه أو
و ليس للمؤمن أن يذل نفسه  ،وال يلزم قبول التربع  ،لكن له أن يقبله وال ُ

شرعا
خالف األوىل ،وإن تيقن اإلنسان أن هذا املعطي لن ميَُ ْن عليه بعطيته ملا يعلمه من أخالقه وورعه؛ فإنه ً
أيضا ال يلزمه ً
ِ
ِ
غامة للنفوس مؤلمة للقلوب" كما يقول العز بن عبد
قبول منَّته؛ ألن ذلك مما يشق على ذوي النفوس الشريفة؛ فاملنَّة " ّ
السالم ،10ويف هذا يقول القرايف " :وذوو املروآت واألنفات يضر ذلك اهم ،السيما من السفلة؛ فجعل صاحب الشرع هلم
قبول ذلك أو رده؛ نفيًا للضرر احلاصل من املِنَن من غري أهلها أو من غري حاجة " 11ويقول الشاطيب" :واملنن يأباها أرباب
العقول اآلخذون ِبحاسن العادات ،وقد اعترب الشارع هذا املعىن يف مواضع كثرية "  ،12ولذلك يقول ابن عبد الرب" :إن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ال يأكل الصدقة وكان يأكل اهلدية؛ ملا يف اهلدية من تآلف القلوب والدعاء إىل احملبة

 -1تبيني احلقائق وحاشية الشليب عليه  ،44 / 1والبحر الرائق  ،120 / 1وابن عابدين .112 / 1
 -2البحر الرائق  ،120 / 1وحاشية ابن عابدين .112 / 1
 -3مغين احملتاج  .443 / 3املوسوعة الفقهية الكويتية .138 /37
 -4املغين البن قدامة . 127/2
 -5الوسيط للغزايل . 122/8
 -6البحر الزخار البن املرتضى . 113/2
 -7فيض القدير للمناوي  ، 321/3التيسري بشرح اجلامع الصغري له  ،482/1شرح الزرقاين على املوطأ . 333/4
 -8املبسوط للسرخسي  ، 81/11 ،23/8بدائع الصنائع للكاساين .157/4
 -9شرح النيل ألطفيش. 157/10 ،
مشاق املنن" وهو واضح يف الداللة على ما ذكرناه  .انظر  :قواعد األحكام للعز بن عبد السالم .22/2
 -10وقد ساق هذا الكالم حتت عنوان " :فصل فيما يدرأ من ّ
 -11الفروق للقرايف . 202/2
 -12املوافقات ،للشاطيب .70/3
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واأللفة ،وجائز عليها الثواب؛ فرتتفع املـِنَّة ،وال جيوز ذلك يف الصدقة "
.2
لكن األوىل ترك ما فيه ِمنَّة ،فإن كان البعض تعظم ِمنته دون البعض؛ رد ما تعظم"
،1

وعليه حيمل قول من قال" :إن قبول اهلدية سنة،

السرور وحسن املعاشرة وتطييب القلوب ،وملا يف تركه
 .7األكل من طعام الوليمة مندوب إليه؛ ملا فيه من إدخال ُّ
من نقيض ذلك ،هذا ما مل يكن يف الطعام شبهة ،أو تلحق فيه ِمنَّة ،أو قَ َارنَه منكر؛ فال جيوز احلضور وال األكل.3
هدى إليه؛ إذا كان يف قبوهلا ِمنَّة عليه.4
 .10جيوز رد اهلدية من امل َ
ُ
 .11ال يلزم قبول الكفن من غري الرتكة؛ إذ فيه منة على الوارث؛ فلو قال بعض الورثة :أكفنه من مايل ،وقال
ِ 5
دفعا للمنَّة
البعض :من الرتكة  -كفن من الرتكة ً
مستطيعا بذلك؛ إذ ال يلزمه قبول ذلك؛ ألن عليه فيه ِمنِّة.6
 .12إذا تربع شخص ملن مل حيج بنفقة حجه؛ مل يصر
ً

قائدا يقوده ويرعاه ،وإذا تربع قائد له بذلك بال عوض مل يلزم ذلك؛
 .13ال جيب احلج على األعمى إال إذا وجد ً
ألن يف ذلك ِمـنَّة عليه.7
 .14ال ينبغي للمسلم أن يقرتض مع عدم حاجته للقرض؛ ألن فيه ِمـنَّة على املقرتض ،فال يتعرض له إال من كان له

به حاجة.

ضررا للحوق املـِنَّة.8
 .18ال جيرب املفلس على قبوله هدية وال صدقة وال وصية وال قرض؛ ألن يف ذلك ً

 .11عالج األقارب من يقوم يف سبيل عالج شخص مريض هو فعل يرجو أن يثاب عليه من اهلل تعاىل ،وليعلم
أنه بذلك يتاجر مع اهلل سبحانه ،وليحذر من أن يبطل هذا العمل العظيم بكثرة َمنِّه على املسكني ِبا بذله هلا من خدمات

يف سبيل عالجه؛ وذلك ألن الشرع َّ
املن ،وجعله من أعظم الذنوب ومن احملبطات للصدقات.
حذر من ِّ
والثواب

املن يبطل األجر
متن عليهِ ،با أنفقت من ماهلا يف بيتها وعلى عياهلا ،فإن ّ
 .12من حق الزوج على زوجته أن ال ّ

.9

 -1االستذكار البن عبد الرب . 20/1
 -2فيض القدير للمناوي  ، 221/3شرح الزرقاين على املوطأ . 333/4
 -3مواهب اجلليل للحطاب .243/8
 -4كشاف القناع للبهويت . 322/4
 -5مغين احملتاج للشربيين  ، 335/1البحر الزخار البن املرتضى  ، 108/3شرح منتهى اإلرادات للبهويت . 384/1
 -6تفسري القرطيب  ، 182/4مواهب اجلليل للحطاب  ،415/3فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي  ، 48/2الكايف البن قدامة . 3502/1
 -7اإلنصاف للمرداوي  ، 405/3الفروع البن مفلح  ، 151/3املبدع له . 77/3
 -8انظر  :املغين البن قدامة  ، 842/4شرح منتهى اإلرادات للبهويت . 120/2
 -9الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز ص.305 :
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 .15ال مصلحة من امل ْن
َ
 .17االستثناء من جواز املن :األصلَ َال َِحي ُّل ِألَح ٍ
َن ميَُ َّن ِِبَا فَـعل ِمن خ ٍري َّإال من َكثُـر إحسانُه وع ِ
َّ
وم َل بِالْ ُم َساءَةِ،
أ
د
َ َ ْ َْ
َْ َ ْ َ ُ َُ
َْ
َ
ِ
ص َدقَاتِ ُك ْم بِالْ َم ِّن َواألَذَى﴾ [البقرة .]214 :ف َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َزيْ ٍد «لَ َّما
إح َسانَهُ قَ َ
فَـلَهُ أَ ْن يـُ َعد َ
ِّد ْ
ال اللَّهُ َعَّز َو َج َّل﴿ :ال تُـْبطلُوا َ
ِ
ِ
فَـتَح رس ُ ِ
َن ْاألَنْصار ُِحيبُّو َن أَ ْن ي ِ
َّ
صيبُوا َما
ول اللَّه َ -
ُ
َ َُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ُ -حنَـْيـنًا قَ َّس َم الْغَنَائ َم فَأ َْعطَى الْ ُم َؤل َفةَ قُـلُوبـُ ُه ْم فَـبَـلَغَهُ أ َّ َ َ
ِ
أَصاب النَّاس فَـ َقام رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -فَ َخطَبَـ ُه ْم فَـ َق َ
صا ِر أَ َملْ أَج ْد ُك ْم ُ
ض َّالًال فَـ َه َدا ُك ْم اللَّهُ
ال :يَا َم ْع َشَر ْاألَنْ َ
ول اللَّه َ -
َ َ ُ َ َُ
ِ
ال :أََال ُِجتيبُونَِين ،أََما إنَّ ُك ْم لَْو ِشْئتُ ْم أَ ْن
ني فَ َج َم َع ُك ْم اللَّهُ ِيب؟ َويَـ ُقولُو َن :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ ََم ُّن؟ فَـ َق َ
ِيبَ ،و َعالَةً فَأَ ْغنَا ُك ْم اللَّهُ ِيبَ ،وُمتَـ َفِّرق َ
تَـ ُقولُوا َك َذاَ ،وَكا َن ِم ْن ْاأل َْم ِر َك َذا».2
اإلحس ِ
 .20فَـ َه َذا َم ْو ِض ُع إبَ َ ِ ِ ِ ِ
ان.3
احة تَـ ْعديد ْ ْ َ

احلكمة من منع املَنْ على اجملتمع:

َمنَ َع اإلسالم من امل ْن على اآلخرين؛ ملا فيه من إفساد العالقات بني أفراد اجملتمع ،وإيذاء مشاعر الفقراء واحملتاجني،
َ
ومراعتهما من مقاصد الشريعة.

املطلب الثالث :نية املنفق
قال تعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ) [البقرة.]218 :
الفرع األول :شرح املثل:
شبه تضعيف األجر هاهنا بتضعيف غلة اجلنة؛ فإن الغارس للنواة حيصل له من النخلة عشرة أقناء مثال ويشتمل كل
قنو على ألف أو ألفني مث يتضاعف ذلك مرتني؛ وإمنا عظمت املضاعفة هنا ِبا يزيد على سبع املائة؛ ألنه ضم إليها ابتغاء
املرضات والتثبيت.4
الفرع الثاني :األحكام الشرعية املستنبطة:
 -1جمموع الفتاوى .345 /11
 -2صحيح البخاري ،باب :غزوة الطائف ،1515 ،1824/ 4 ،وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة ،باب :أعطاء املؤلفة قلواهم على اإلسالم ،رقم.1011 :
 -3احمللى باآلثار .123 /5
 -4اإلمام يف بيان أدلة األحكام.144 :

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية
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 .1هذه اآلية من األدلة على القاعدة الفقهية " :األعمال بالنيَّات" ،1أو "األمور ِبقاصدها".2
 .2قال البيضاوي رمحه اهلل" :من بذل ماله لوجه اهلل؛ ثبت بعض نفسه ،ومن بذل ماله وروحه؛ ثبتها كلها ،أو تصديقاً
ل ِإلسالم وحتقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم ،وفيه تنبيه على أن حكمة ا ِإلنفاق للمنفق؛ تزكية النفس عن البخل
وحب املال.3

 .3صدقة التطوع ُسنَّة.4

 .4من أراد اهبته وجوه الناس رياء؛ ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها؛ فال منفعة له يف هبته :ال ثواب يف الدنيا وال أجر
يف األخرى.5
 .8استحب املالكية للمزكي أن يستنيب من خيرجها؛ خوف قصد احملمدة.6
 .1من اآلداب ال خيرب املزكي الفقري أاها زكاة :قيل ألمحد :يدفع الرجل زكاته إىل الرجل ،فيقول :هذا من الزكاة ،أو يسكت؟
قال :وِملَ يبكته اهذا القول؟ يعطيه ويسكت ،ما حاجته إىل أن يقرعه؟ وهذا يقتضي الكراهة ،وبه صرح اللقاين من
املالكية.7
 .2الصدق يف البذل وسيلة لتحقيق مقصودها؛ ولذا ال بد فيها من الصدق.8
 .5موانع النفقة إما طلب احملمدة والثناء من الناس أو أغرض الدنيا أو ضعف النفس عن اإلنفاق أصال ولذا لسد
ذريعة الرياء حث اإلسالم على اإلخالص  ،ولسد ذريعة ضعف النفس عن اإلنفاق ذكر اهلل كلمة تثبيتا من
أنفسهم.
 .7ينعي اهلل على من كانت نيته فاسدة حبوط عمله 9؛ألن ا لنية الفاسدة حتبط العمل وإن كان صاحلا.

 -1املبسوط للسرخسي .137 / 17 ،87 / 1
 -2األشباه والنظائر البن السبكي ج  1صـ  ،74 ،84واألشباه والنظائر للسيوطي ص ،5 :واألشباه النظائر البن جنيم ص .22 :وقواعد اخلادمي ،ص ،4 :وقواعد
احلصين ،ق  1ج  1ص ،115 :املغين البن قدامة ،ج  ،1القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت لعبد اهلل العيسى ج  1ص ،185 :فما بعدها.
 -3تفسري البيضاوي.187 /1 :
 -4عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج البن امللقن.1188 /3 :
 -5املقدمات املمهدات.442 /2 ،
 -6الشرح الكبري.475 / 1 ،
 -7املغين  ،142 / 2والشرح الكبري .800 / 1
 -8ابن القيم ،طريق اهلجرتني ،ص.841 :
 -9فيض الباري على صحيح البخاري .58 /1
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 .10القصد من اخلتام بقوله تعاىل :واهلل ِبا تعملون بصري أي ال خيفى عليه شىء وهو من باب الوعد والوعيد 1فختام
اآليات متعلق بأحكام الشارع سبحانه وتعاىل.
 .11من مقاصد التشبيه القرآين :إاهاج السامع كلما كانت أكثر تركيبا وتوضيحا لأل حوال احلسنة لصاحبها.2
 .12النية ال تصح مع الرتدد ففي اآلية متثيل لكبح النفس عن الشكوك والرتدد مينع النفس من النفقة.
 .13تكرار النفقة يؤدي لوجوب حصول مصلحة يف ترويض النفس على اإلنفاق ومنعها من الشح ففي اإلنفاق جلب
ملصاحل املنفق واجملتمع كما أنه فيه درء ملفاسد على املنفق واجملتمع.
 .14يتفاوت ثواب اإلنفاق حبسب قدر اإلخالص كما تتفاوت مقادير حبات الزرع ،فليس درجات اإلخالص كلها
على يف درجة واحدة.3

املطلب الرابع :اإلنفاق يف غري طاعة اللَّه ورضوانه
قال تعاىل:

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ) [آل عمران.]112:
قال ابن عباس  :والصر  :الربد الشديد .قيل  :أصله من الصرير.4
الفرع األول :شرح املثل
هذا مثل ضربه اهلل تعاىل ملن أنفق ماله يف غري طاعته ومرضاته؛ فشبه سبحانه ما ينفقه هؤالء من أمواهلم يف املكارم
واملفاخر ،وكسب الثناء ،وحسن الذكر؛ ال يبتغون به وجه اهلل ،وما ينفقونه؛ ليصدوا به عن سبيل اهلل ،واتباع رسله عليهم
جدا ،حيرق بردها ما مير عليه من
الصالة والسالم؛ بالزرع الذي زرعه صاحبه ،يرجو نفعه وخريه؛ فأصابته ريح شديدة الربد ً

الزرع والثمار؛ فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته5؛ فأداهم اهلل تعاىل؛ لوضعهم الشيء يف غري موضعه.6
الفرع الثاني :األحكام الشرعية املستنبطة:
 -1فتح البيان يف مقاصد القرآن .123 /2
 -2ابن عاشور ،التحرير والتنوير .80 /3
 -3املرجع السابق .83 /3
 -4اجلامع ألحكام القرآن.122 /4 ،
 -5األمثال يف القرآن ،ص.83 :
 -6اجلامع ألحكام القرآن.125 /4 ،

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية
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 .1صدقة السر أفضل من العلن ،فمن السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله" :ورجالً تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال
تعلم مشاله ما تنفق ميينه؛ وألنه أبعد عن الرياء؛ إال أن يرتتب على إظهار الصدقة وإعالاها مصلحة راجحة من إقتداء الناس
به.1
 .2صالح العمل وفساده حبسب النية؛ ولذا يصلح العمل حبسب حسن القصد ،ويفسد بفساد القصد منه؛ وإن
كانت الوسيلة صحيحة يف حد ذاهتا.
 .3تغيري النية الصاحلة إىل سيئة يف اإلنفاق؛ يؤدي إىل إبطال العبادة.
 .4من األصول املعاملة يف الشريعة :املعاملة بنقيض القصد الفاسد ،فمن قصد بعمله الرياء والتكرب؛ ضاع عمله
منثورا.
هباء ً
 .8النية يف اإلنفاق تكون قبل النفقة ولو بقدر يسري ،والتكون بعد اإلنفاق؛ فاألصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها
عليه بزمن يسري ،فلو تغريت النية بعد النفقة من صدقة إىل نية زكاة؛ فال جتزئ.
 .1األصل يف النية حملها القلب ،فلو فسدت النية؛ فسد العمل.2
 .2يف اآلية سد لذريعة إحباط العمل.3
 .5الكفر من موانع قبول األعمال؛ مهما توفرت األسباب والشروط.4
 .7فقه التوقع :يف اآلية ظهروا أاهم زرعوا يف غري وقت الزراعة؛ ففسد زرعهم لوضعهم الشيء يف غري موضعه ويف
غري وقته .5ونأخذ من ذلك أمهية تقدير فقه املآالت؛ فقد ظلموا أنفسهم باستخدامهم وسائل مفاسدها أكثر من مصاحلها.
 .10حفظ املال حيتاج إىل حفظ العقل؛ فال ميكن حتقيق مقصد حفظ املال بعقول فاسدة.6

خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات
احلمد هلل الذي وفقنا إلعداد هذا البحث ،ونسأل اهلل القبول احلسن.
وكانت أهم النتائج:
 -1من أبدع أساليب التفنن يف القرآن الكرمي؛ ضرب األمثال.
 -1امللخص الفقهي.315 /1 ،
 -2جمموع الفتاوى.1 /2 ،
 -3اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،ص.141 :
 -4فتح البيان يف مقاصد القرآن.315 /2 ،
 -5تفسري القرطيب.125 /4 ،
 -6تفسري املنار.13 /4 ،

21

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

 -2ضرب األمثال يف القرآن له فوائد مجة منها :إبراز خبيات املعاين ،والتأثري يف القلوب ،وإظهار املعقول يف صورة
احملسوس ،وإدراك احلقائق اخلفية ،وفهم األمور الدقيقة ،ومطابقة ما يف العقول باملشهود فيزداد اليقني ،وسهولة شيوعه
بني الناس ليذكرهم باحلال اليت قيل فيه.
 -3العلماء استنبطوا دليل القياس من األمثال القرآنية؛ بعد جهد جهيد يف البحث.
أظهر البحث أن األمثال القرآنية يستنبط منها األحكام الشرعية املتعلقة باإلنفاق.
َ -4
ومن أهم التوصيات:

أوصي الباحثين وأقسام القرآن وعلومه بما يلي:
 -1القيام بدراسة علمية موسعة يف استنباط األحكام الشرعية العقائدية والعملية من األمثال القرآنية على مستوى القرآن
كله.
 -2القيام بدراسات علمية جتمع بني املسائل املشرتكة بني أصول التفسري وأصول الفقه.
 -3القيام بدراسات علمية حول أثر املِنَّة يف األحكام الشرعية.

املراجع واملصادر:
 .1اإلبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إيل علم األصول للقاضي البيضاوي ت 258هـ ،تقي الدين أبو احلسن علي
بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب -دار الكتب العلمية
– بريوت .1778
بد ،التميمي ،أبو حامت،
 .2اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
الدارمي ،البُسيت (املتوىف384 :هـ) 1405 (،هـ  1755 -م) ، ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي
(املتوىف 237 :هـ)،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،الطبعة األوىل  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة.

 .3أحكام القرآن :القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي ،راجع أصوله وخرج أحاديثه
وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -
م.
 .4أحكام القرآن ،أبو حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم املعروف «بابن الفرس األندلسي» ،حتقيق اجلزء األول :د /طه بن
علي بو سريح ،حتقيق اجلزء الثاين :د /منجية بنت اهلادي النفري السواحيي ،حتقيق اجلزء الثالث :صالح الدين بو عفيف،
الناشر :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1422 ،هـ2001-م.
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 .8أحكام القرآن ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،احملقق :حممد صادق القمحاوي  -عضو جلنة مراجعة
املصاحف باألزهر الشريف ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،تاريخ الطبع 1408 :هـ.
 .1أحكام القرآن ،علي بن حممد بن علي ،أبو احلسن الطربي ،امللقب بعماد الدين ،املعروف بالكيا اهلراسي الشافعي،
احملقق :موسى حممد علي وعزة عبد عطية ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،تاريخ الطبع :الطبعة :الثانية 1408 ،هـ.
 .2اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين املقدسي الراميىن مث
الصاحلي احلنبلي (املتوىف213 :هـ) د.ت ،د.ط ، ،د.م ،عامل الكتب.
 .5االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري – حتقيق سامل حممد عطا
–دار الكتب العلمية – بريوت -لبنان – الطبعة األويل .2000
 .7اإلشارات اإللهية إلي المباحث األصولية ،جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكرمي الطويف الصرصري
احلنبلي ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إاماعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1421 ،
هـ  2008 -م.
ُّعم ِ
ْ .10األَ ْشباهُ والنَّظَائِر َعلَى م ْذ َه ِ ِ ِ
ان ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري
َ
ب أَب ْي َحن ْي َفةَ الن ْ َ
َ َ ُ
(املتوىف720 :هـ) ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،د.ت،د.ط ،بريوت– لبنان ،دار الكتب
العلمية.
 .11األشباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف221 :هـ)1411 (،هـ1771 -م) ،الطبعة
األوىل ،د.م ،دار الكتب العلمية.
 .12األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف711 :هـ)1403( ،هـ1753/م) ،الطبعة
األوىل ،دار الكتب العلمية.
 .13أصول الفقه اإلسالمي في نسيجه الجديد ،مصطفى إبراهيم الزملي  ،بغداد1412 ،ه1771/م.
 .14أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،دار الفكر
للطباعة و النشر و التوزيع بريوت – لبنان ،عام النشر  1418 :هـ 1778 -مـ.
 .18إعالم الموقعين عن رب العالمين ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية (املتوىف281 :
هـ) ،قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،شارك يف التخريج :أبو عمر
أمحد عبد اهلل أمحد ،الناشر :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ.
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 .11اإلمام في بيان أدلة األحكام ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي
الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء (املتوىف110 :هـ) ،احملقق :رضوان خمتار بن غربية ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل1402 ،هـ 1752 -م.
 .12األمثال في القرآن ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف281 :هـ) ،مكتبة
الصحابة  -مصر -طنطا  -جبوار حمطة القطار  -خلف املعهد األزهرى شارع اجلنبية الغريب ،احملقق :أبو حذيفة إبراهيم
بن حممد ،الطبعة :األوىل  1401هـ  1751 -م
ِْ .15
صاف ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف558 :هـ) ،د.ت،
اإلنْ َ
د.ط ، ،د.م ،دار إحياء الرتاث العريب.
 .17أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (املتوىف158 :هـ)،
احملقق :حممد عبد الرمحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل  1415 -هـ
 .20البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري (املتوىف720 :هـ) ، ،ويف
آخره :تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري (ت بعد  1135هـ)  ،وباحلاشية :منحة
اخلالق البن عابدين ،د.ت ،د.ط ، ،د.م ،دار الكتاب اإلسالمي.
 .21البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،أمحد بن حييي بن املرتضي-مؤسسة الرسالة -بريوت ودار الكتاب
اإلسالمي -القاهرة -حتقيق عبد اهلل حممد الصديق -عبد احلفيظ سعد عطية
 .22البحر المحيط في أصول الفقه  :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن اهادر الزركشي (املتوىف274 :هـ) ،دار
الكتيب ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ 1774 -م
 .23البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف:
248هـ) ،احملقق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر – بريوت ،الطبعة 1420 :هـ.
 .24البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن اهادر الزركشي (املتوىف274 :هـ) ،احملقق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة :األوىل 1321 ،هـ  1782 -م ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب
وشركائه.
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 .28بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت،
الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف1241 :هـ)1418( ،هـ1778-م ) ، ،الطبعة األوىل ، ،بريوت ،دار الكتب
العلمية.
 .21تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه الشلبي علي الشرح ،أبو حممد عثمان بن علي الزيلعي -دار الكتاب
اإلسالمي -الطبعة الثانية .
 .22التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،حممد الطاهر بن حممد
بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 1373 :هـ) ،الناشر  :الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر:
 1754هـ
 .25تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن
مصطفى (املتوىف752 :هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .27التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،د وهبة بن مصطفى الزحيلي ،الناشر  :دار الفكر املعاصر – دمشق،
الطبعة  :الثانية  1415 ،هـ
 .30تفسير آيات األحكام :حممد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف ،احملقق :ناجي سويدان ،الناشر :املكتبة العصرية
للطباعة والنشر ،تاريخ النشر2002/10/01 :
 .31تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (املتوىف1321 :هـ)،
احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420هـ  2000-م
 .32الجامع الصحيح المختصر ،حممد بن إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي(املتوىف ،، ،)1752 – 1402(،)281
حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة دمشق ،الطبعة الثالثة ،اليمامة ،بريوت،
دار ابن كثري.
 .33الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس
الدين القرطيب (املتوىف121 :هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة،
الطبعة :الثانية1354 ،هـ  1714 -م.
 .34رد المحتار علي الدر المختار في شرح تنوير األبصار( حاشية ابن عابدين ) حممد أمين عابدين بن عمر عابدين بن
عبد العزيز الدمشقي احلنفي -دار الفكر-بريوت -الطبعة الثانية1412 -هـ 1772م
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 .38الرسالة  ،الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب
القرشي املكي (املتوىف204 :هـ) ،احملقق :أمحد شاكر ،الناشر :مكتبه احلليب ،مصر ،الطبعة :األوىل،
1385هـ1740/م
 .31روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي (املتوىف:
1220هـ) ،احملقق :علي عبد الباري عطية ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ.
الروضة النّديَّة» ) ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي
 .32الروضة الندية (ومعها:
الرضية على « َّ
التعليقات َّ
ُ
ابن لطف اهلل احلسيين البخاري ِ
القنَّوجي (املتوىف1302 :هـ) 1423 (،هـ  2003 -م) ،التعليقات بقلم :العالمة
حممد نَ ِ
حسن بن علي بن َعبد احلميد
اصر ال ّدين األلبَاين ،ضبط َّ
احملدِّث الشيخ َّ
نصه ،وحقَّقهَ ،وقَام على نشره :علي بن َ
األثري ،الطبعة :األوىل ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةَ ،د ُار ابن القيِّم للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،مجهورية
ليب
احلَ ُّ
ّ
مصر العربيةَ ،دار ابن عفَّان للنشر والتوزيع.

 .35سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (املتوىف223 :هـ) 1430 (،هـ  2007 -م) ، ،احملقق :شعيب
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز اهلل ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الرسالة العاملية.
األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -

الس ََ ِج ْستاين (املتوىف:
 .37سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
228هـ) ،احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت

 .40سنن الترمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف227 :هـ) ،حتقيق
وتعليق :أمحد حممد شاكر (جـ  ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر
الشريف (جـ  ،)8 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر ،الطبعة :الثانية 1378 ،هـ -
 1728م
 .41سنن الدارقطني ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين
(املتوىف358 :هـ) ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل،
أمحد برهوم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت–لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ2004-م.
 .42شرح النيل وشفاء العليل ،حممد بن يوسف بن عيسي أطفيش -مكتبة اإلرشاد-جدة -الطبعة الثالثة-1408 -
. 1758

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية

د .توفيق علي علي زبادي ،د .ياسر عبد الرمحن طرشاني

28

 .43صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري (املتوىف:
311هـ) ، ،احملقق :د .حممد مصطفى األعظمي،د.ط ،.بريوت  ،املكتب اإلسالمي.
 .44عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املعروف بـ «ابن النحوي»
واملشهور بـ «ابن امللقن» (املتوىف 504 :هـ) ،ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه :عز الدين هشام بن عبد
الكرمي البدراين ،الناشر :دار الكتاب ،إربد – األردن ،عام النشر 1421 :هـ  2001 -م
 .48غاية السول إلى علم األصول ،على مذهب اإلمام املبجل واحلرب املفضل أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل
الشيباين ،يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي ،مجال الدين ،ابن املِْبـَرد احلنبلي (املتوىف:
707هـ) ،حتقيق :بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي ،الناشر :غراس للنشر والتوزيع واإلعالن ،الكويت ،الطبعة :األوىل،
 1433هـ  2012 -م.
 .41فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ( ، ،)1327( ،)582
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه
تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،بريوت  ،دار املعرفة .
 .42فتح القدير ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (املتوىف1280 :هـ) ،الناشر :دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1414 -هـ
 .45الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع اهلوامش) ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف-حتقيق خليل
املنصور-دار الكتب العلمية-سنة النشر 1415هـ 1775 -م
 .47فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي ،مكتبة وهبة-الطبعة الثانية والعشرون – 1424هـ2003 -م
 .80فيض القدير ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان -الطبعة االوىل  1774 - 1418م
 .81قواعد األحكام في مصالح األنام ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي
الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء (املتوىف110 :هـ) ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :مكتبة
الكليات األزهرية – القاهرة( ،وصورهتا دور عدة مثل :دار الكتب العلمية  -بريوت ،ودار أم القرى  -القاهرة) ،طبعة:
جديدة مضبوطة منقحة 1414 ،هـ  1771 -م
 .82كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،عامل الكتب ،احملقق :عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة.
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 .83كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس البهويت-دار الفكر وعامل الكتب – الطبعة األويل 1414-هـ
1752م الشيخ هالل مصيلحي .
 .84لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف:
211هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 .88المبسوط ،مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي -دار املعرفة -بريوت1414-هـ1773 -م.
 .81المجتبى مع شرح السيوطي وحاشية السندي ،النسائي ،أمحد بن شعيب بن دينار(  ،)1345 ( ،)227الطبعة
األوىل  ،القاهرة ،الطبعة املصرية.
 .82مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف 225 :هـ) 1421 (،هـ /
 2008م) ، ،احملقق  :أنور الباز  -عامر اجلزار ،الطبعة الثالثة  ،د.م ،دار الوفاء.
 .85المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي واملطيعي))  ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:
121هـ) ،د.ت ،د.ط ، ،د.م ،املطبعة املنريية.
 .87المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي
احملاريب (املتوىف842 :هـ) ،احملقق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل
  1422هـ .10المحلي باآلثار ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم -دار الكتب العلمية-بريوت -حتقيق د /عبد الغفار سليمان البنداري
.
 .11المختصر في تفسير القرآن الكريم ،تصنيف :مجاعة من علماء التفسري ،إشراف :مركز تفسري للدراسات القرآنية،
الطبعة :الثالثة 1431 ،هـ.
 .12المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو
احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف211 :هـ) ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.
صبَاح المنير فِي غريب َّ
الش ْرح الْ َكبِير ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباس (املتوىف :حنو
 .13ال ِْم ْ
220هـ)  ، ،بريوت ،املكتبة العلمية.

األحكام الشرعية املستنبطة من األمثال القرآنية

د .توفيق علي علي زبادي ،د .ياسر عبد الرمحن طرشاني
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ِ
ُّهى فِي َش ْرح غَايَة ال ُْم ْنتَ َهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباىن مولدا مث الدمشقي
 .14مطالب أُولي الن َ
احلنبلي (املتوىف1243 :هـ) 1414(،هـ ، ،)1773/الطبعة األوىل ،املكتب اإلسالمي.

 .18المعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية  ،د.ت ،د.ط ، ،د.م ،دار الدعوة.
 .11معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف378 :هـ) ،احملقق :عبد السالم
حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1377 :هـ 1727 -م.
 .12مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف:
722هـ) 1418( ،هـ 1774 -م) ، ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية.
 .15المغني البن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي
احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف120 :هـ) ،الناشر :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،عدد األجزاء:
 ،10تاريخ النشر1355 :هـ 1715 -م.
 .17مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (املتوىف101 :هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 .20المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن (املتوىف802 :هـ) ،احملقق:
صفوان عدنان الداودي ،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية-دمشق بريوت ،الطبعة األوىل1412 -هـ
 .21الموافقات ،إبراهيم بن موسي بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ت 270هـ -حتقيق أيب عبيدة مشهور بن
حسن آل سلمان –دار ابن عفان – الطبعة األويل 1412هـ1772 /م
 .22مواه الجليل شرح مختصر خليل ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عب الرمحن (احلطاب) –دار الفكر -الطبعة
الثالثة1412-هـ1772 -م .
 .23موسوعة الفقه اإلسالمي ،حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري ،الناشر :بيت األفكار الدولية ،الطبعة :األوىل،
 1430هـ  2007 -م.
 .24النظام االقتصادي في اإلسالم ،تقي الدين النبهاين  -من منشورات حزب التحرير ص  - 205الطبعة الثالثة.
 .28النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري-املكتبة العلمية  -بريوت 1377 ،هـ -
1727م-حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،إبراهيم وآخرون.
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د .إيهاب بديع على بندق
أستاذ التفسير وعلوم القرآن املساعد بجامعة الطائف.

مستخلص
تناول الباحث يف هذا البحث :الفصل يف دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم بني املؤيدين هلا ،وىف
مقدمتهم اإلمام الغزاىل [ت 808 :هـ] الذي أطلق الدعوى يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر اهلجرى ،وبني
املعارضني هلا وىف مقدمتهم اإلمام الشاطيب [ت 270 :هـ] ،ومن خالل ذلك مت حتديد العالقة بني القرآن الكرمي وسائر العلوم
الشرعية واللغوية واإلنسانية والتجريبية ،وحتديد داللة اإلضافة ىف مصطلح (علوم القرآن) ،ومعرفة ما يدخل يف علوم القرآن مما
ال يدخل ،مع وضع تصنيف جامع وضوابط حمددة لتلك العلوم املضافة إىل القرآن الكرمي.

Abstract
The researcher dealt in this research: Chapter in the case of the inclusion of the Koran on
all sciences among its supporters, led by Imam al-Ghazali died [505 AH] who launched the
lawsuit in the second half of the fifteenth century AH, and the opponents, led by Imam Shati died
[790 AH], and through this was determined the relationship between the Koran and other
sciences of legitimacy, language, humanity and experimental, and determine the significance of
the addition in the term (science of the Koran), and knowledge of what enters the science of the
Koran which does not enter, To the Holy Quran.
And knowledge of what is included in the sciences of the Koran which does not enter, with
the establishment of a classification of the collector and specific controls for those sciences added
to the Koran.

مقدمة
بعد:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا الكرمي ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ..أما

فإن من العلماء من يدعى أن يف القرآن الكرمي علوم األولني واآلخرين ،وهناك من يعارض هذا االدعاء ،وقد رأيت أن
الفصل يف تلك الدعوى بني املؤيدين هلا واملعارضني حيقق لنا األهداف اآلتية:

دعوى اشتمال القرآن الكريم على مجيع العلوم بني القبول والرفض
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 .1حتديد داللة اإلضافة يف مصطلح (علوم القرآن).
 .2حتديد العالقة بني القرآن الكرمي وبني سائر العلوم الشرعية واللغوية واإلنسانية والتجريبية.
 .3وضع ضوابط حمددة ملعرفة ما يدخل يف علوم القرآن مما ال يدخل.
 .4وضع تصنيف جامع للعلوم املضافة إىل القرآن الكرمي.
كما تكمن أمهية هذا البحث :يف أن دراسة هذا املوضوع تعد (مقدمة نظرية) لدراسة موضوع (التفسري العلمي للقرآن
الكرمي)؛ ألنه هو (التطبيق العملي) لتلك الدعوى ،وبعرضها والفصل فيها نعرف كيف نشأ؟ وكيف تطور وتنوع؟ وملاذا اختلف
العلماء فيه بني مؤيد ومعارض حسب موقفهم من تلك الدعوى؟.
وهذا البحث  -الذى اميته( :دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم بني القبول والرفض) -يتكون بعد هذه
املقدمة من متهيد وأربعة مباحث وخامتة:
 متهيد :ىف تعريف العلم وبيان أقسام العلوم. املبحث األول :يف إطالق الدعوى وذكر املؤيد هلا من العلماء. املبحث الثاين :يف عرض الدعوى. املبحث الثالث :يف معارضة الدعوى. املبحث الرابع :يف الفصل يف الدعوى. اخلامتة :وفيها أهم النتائج ،وذكر املراجع.وقد اتبعت فيه املنهج التحليلي؛ القائم على التفسري والنقد واالستنباط ..واهلل من وراء القصد ،وهو نعم املوىل ونعم
النصري.

متهيد :تعريف :العلم وبيان أقسام العلوم
(أوال) تعريف العلم:
العلم ىف اللغة هو( :إدراك الشيء حبقيقته)( ،)1وهو إطالق لغوي عام يشمل كل (معلوم).
أما التعريف االصطالحي للعلم فهو( :جمموع مسائل وأصول كلية جتمعها جهة واحدة)( ،)2وهو بذلك يتعلق بأنواع
العلوم املختلفة الىت صار هلا مسمى خاص اصطلح عليه كعلم اللغة ،وعلم الفقه ،وعلم الفلك ،وعلم الطب.

( )1املفردات يف غريب القرآن :الراغب األصفهاين؛ احلسني بن حممد [ت 802 :هـ ] ،احملقق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم  -الدار الشامية ،دمشق بريوت ،ط،1
 1412هـ( ،ص .)850
( )2املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،القاهرة (.)124/2
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فعلم اللغة -مثال  -هو :العلم املكون من جمموع املسائل واألصول الكلية املرتبطة بالكلمة وبنيتها الصرفية وأحواهلا
اإلعرابية.
وعلم الفقه هو :العلم املكون من جمموع املسائل واألصول الكلية املرتبطة باألحكام العملية املكتسبة من أدلتها
التفصيلية.
وعلم الفيزياء هو :العلم املكون من جمموع املسائل واألصول الكلية املرتبطة بالظواهر الطبيعية كالصوت والضوء
وحنوها.

(ثانيا) أقسام العلوم:
لقد ظهرت احلاجة منذ العصور األوىل إىل تقسيم املعرفة البشرية؛ وذلك من أجل تنظيمها ،وحتديد الصلة بني علومها
وعِّرف بأنه( :هو علم
املختلفة وارتباطاهتا فيما بينها ،مما أدى إىل ظهور علم ُع ِر َ
ف فيما بعد ذلك بعلم (تقسيم العلوم) ُ
باحث عن التدرج من أعم املوضوعات إىل أخصها ،ليحصل بذلك موضوع العلوم املندرجة حتت ذلك األعم  ...وميكن
التدرج فيه من األخص إىل األعم على عكس ما ذكر)(.)1
(أ) تقسيم العلوم عند فالسفة اإلسالم:
وقد شغل موضوع تقسيم العلوم العديد من فالسفة اإلسالم ،فخصصوا له الرسائل املستقلة ،وضمنوه كتبهم ،وكان هلم
يف ذلك اجتاهان:
األول :االتجاه التقليدي :وهو عبارة عن حماكاة للهيكلية األرسطية يف تصنيف العلوم()2؛ كما فعل ابن سينا [ت:

 425هـ] يف رسالته «أقسام العلوم العقلية» اليت قسم فيها العلوم إىل قسمني رئيسني:
 -1علوم نظرية :ويندرج حتتها :العلم الطبيعي ،والعلم الرياضي ،والعلم اإلهلي.
 -2علوم عملية :ويندرج حتتها :علم األخالق ،وعلم تدبري املنزل (االقتصاد) ،وعلم تدبري املدنية (السياسة)(.)3

الثاني :االتجاه التأصيلي( :)4الذى حترر من التصنيف اليوناين األرسطي للعلوم ،وقدم تصنيفا معتمدا على استجالء

خصائص العلوم يف واقع البيئة الثقافية اإلسالمية؛ كما فعل الغزايل [ت808 :هـ]( )1يف تقسيمه للعلوم الوارد يف كتابه (إحياء
علوم الدين) ،حيث جعل العلوم الشرعية حمورا للتقسيم ،وقسم العلوم على أساسها إىل قسمني:

( )1مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم :طاش كربي زادة؛ أمحد بن مصطفى [ت715 :هـ] ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1408 ،1هـ /
1758م.)300/1( ،
( ) 2يعترب (أرسطو) تارخييا من األوائل الذين قدموا تصنيفا منهجينا تنظيميا للمعارف البشرية ،وقد ألقى تصنيفه للعلوم بظالله على فالسفة اإلسالم الذي شغفوا برتمجة
كتبه وشرحها ،فيما عرف باالجتاه التقليدي يف تقسيم العلوم ،وميثله :الكندي [ت ،]282 :والفارايب [ت ،]337 :وابن سينا [ت.]435 :
( )3انظر :تسع رسائل قى احلكمة والطبيعيات (الرسالة اخلامسة) :ابن سينا؛ احلسني بن عبد اهلل [ت425 :هـ] ،دار العرب ،القاهرة ،ط( ،2ص .)115 : 104
( )4ميثل هذا االجتاه يف تقسيم العلوم :ابن حزم [ت 481 :هـ] ،الغزاىل [ت808 :هـ] ،ابن خلدون [ت505 :هـ] ،طاش كربى زادة [ت715 :هـ].
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 (القسم األول :العلوم الشرعية؛ ويعين اها :ما استفيد من األنبياء -عليهم السالم -وال يرشد العقل إليه وال التجربةوال السماع ...وهذه العلوم الشرعية كلها حممودة ،وكلها من فروض الكفايات.
 القسم الثاين :العلوم غري الشرعية؛ ويعىن اها :العلوم الىت يرشد إليها العقل مثل احلساب ،أو التجربه مثل الطب ،أوالسماع مثل اللغة  ...وهذه العلوم تنقسم إىل:
 -1علوم حممودة :وهي ما يرتبط به مصاحل أمور الدنيا كالطب واحلساب ،وذلك ينقسم إىل ما هو فرض كفاية وإىل
ما هو فضيلة وليس بفريضة:
 أما فرض الكفاية :فهو علم ال يستغين عنه يف قوام أمور الدنيا كالطب؛ إذ هو ضروري يف حاجة بقاء األبدان،وكاحلساب فإنه ضروري يف املعامالت ،وقسمة الوصايا واملواريث وغريمها ،وهذه هي العلوم اليت لو خال البلد عمن يقوم اها؛
حرج أهل البلد ،وإذا قام اها واحد؛ كفى وسقط الفرض عن اآلخرين  ...ويدخل يف هذا القسم أيضا أصول الصناعات
كالفالحة ،واحلياكة ،والسياسة ،بل احلجامة ،واخلياطة.
 وأما ما يعد فضيلة ال فريضة :فالتعمق يف دقائق احلساب وحقائق الطب وغري ذلك مما يستغىن عنه ،ولكنه يفيدزيادة قوة يف القدر احملتاج إليه.
 -2علوم مذمومة :مثل علم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات.
 -3علوم مباحة :مثل العلم باألشعار اليت ال سخف فيها وتواريخ األخبار وما جيري جمراه)(.)2
(ب) تقسيم العلوم في العصر الحديث:
بعد قيام النهضة العلمية احلديثة على جمموعة من العلوم املادية التجريبية ،تضخمت املعارف البشرية بشكل سريع
وتعقدت الثقافة ،حىت أصبحت التخصصات الدقيقة يف تلك العلوم علوما مستقلة ،وكان لذلك أثره يف تقسيم العلوم إىل
قسمني:
 علمية :وتشمل جمموعة العلوم الىت بنيت على املالحظة ،والتجربة ،واالستقراء ،سواء أكانت علوما أساسية(حبته) :كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات واحليوان واجليولوجيا ،أو علوما (تطبيقية) :كالطب واهلندسة والزراعة
والبيطرة وما إليها.

=
( )1هو :حممد بن حممد بن حممد الغََزايل الطوسي ،أبو حامد ،حجة اإلسالم :فيلسوف ،متصوف ،له حنو مئىت مصنف .مولده ووفاته يف الطابران (قصبة طوس ،خبراسان)
رحل إىل نيسابور مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر ،وعاد إىل بلدته .نسبته إىل صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إىل َغَزالة (من قرى طوس) ملن
قال بالتخفيف .من كتبه  :إحياء علوم الدين ،هتافت الفالسفة ،االقتصاد يف االعتقاد ،البسيط يف الفقه ،املنقذ من الضالل ،جواهر القرآن ،منهاج العابدين ،توىف سنة
 808هـ .انظر :األعالم :الزركلي؛ خري الدين بن حممود [ت1371:هـ] ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،18م.)23 ، 22 /2( ،
( )2إحياء علوم الدين  :الغزايل؛ أبو حامد حممد بن حممد [ت808 :هـ] ،دار املعرفة ،بريوت )12 ، 11/1( .باختصار وتصرف
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 أدبية :وتشمل جمموعة العلوم (اإلنسانية)؛ مثل :العلوم اللغوية والعلوم الدينية واالجتماعية والتاريخ واجلغرافياوغري ذلك.
والقسم األول :من هذا التقسيم هو املراد عند اإلطالق ،وهو املقصود من وصف هذا العصر بأنه (عصر العلم) ،وكما
ال خيفى فإن هذا التقسيم كان له أثره على الدراسة يف املدارس واجلامعات ،حيث قسمت الدراسة فيها إىل علمي وأديب.

(أوال) خماض الدعوى:
جاء اإلسالم والعرب أمة أمية؛ ال حتسب وال تكتب ،فأنزل اهلل تعاىل كتابه العزيز على رسوله األمني ليحررها من رق
تلك األمية ،فكان النجم األول منه دعوة للقراءة :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ[ العلق ،]1 :والقسم األول فيه بأداهتا وما
يكتب به :ن وَالْقَلَ ِم َومَا يَسْطُرُونَ[ القلم.]1 :
وبالفعل؛ مل ميض على نزول القرآن الكرمي قرن من الزمان حىت دخلت أمة العرب يف حركتني علميتني كان هلما أكرب
األثر يف التاريخ الثقاىف واحلضاري ،ليس للعرب وحدهم ،بل للبشرية كلها.
األولى( :حركة التدوين)؛ وفيها مت تدوين العلوم النقلية (األصيلة) عند العرب؛ أى :العلوم العربية والشرعية ،وكان
ذلك  -يف الغالب  -خدمة للقرآن الكرمي.
الثانية( :حركة الترجمة)؛ وفيها مت ترمجة علوم األمم الداخلة يف اإلسالم ،فرتجم من اليونانية والفارسية والسريانية
وغريها ،علوم الطب والرياضيات والطبيعة واهليئة (الفلك) والبيطرة والفالحة وغريها مما عرف بالعلوم (الدخيلة).
وىف القرنني الثالث والرابع اهلجريني ،ازداد اهتمام علماء املسلمني بالعلوم الدخيلة ،فهذبوها ونقحوها وأضافوا عليها،
وصنفوا فيها أفضل الكتب( ،)1إىل أن (ذاعت ثقافتها بني املسلمني على اختالف أجناسهم ،فكان من مقتضيات احلكمة
التوفيق بينها وبني القرآن من ناحية ،وفهم القرآن يف ضوئها من ناحية أخرى ،وإمنا كان ذلك من مقتضيات احلكمة؛ ألن
اإلسالم ليس عدوا للعلم كما يزعم األفاكون بل هو صديق العلم وحليفه إن مل نقل كأنه هو!)(.)2
وكان ذلك هو املخاض الذى أدى إىل ظهور دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم األصيلة والدخيلة على
السواء.

(ثانيا) إطالق اإلمام الغزاىل[ت505 :هـ] للدعوى:
( )1من الثابت أن الغرب قد أخذ هذه العلوم مرة أخرى بعد أن قام املسلمون بتصحيحها وتطويرها وذلك عندما نشطت حركة الرتمجة العكسية من العربية إىل غريها يف
القرن الثاين عشر؛ فأقام عليها النهضة العلمية احلديثة.
( )2مناهل العرفان يف علوم القرآن :الزرقاين؛ حممد بن عبد العظيم [ت1312:هـ] ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،القاهرة ،ط.)75/2( ،3
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ظهرت دعوى (اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم) واشتهرت بقوة يف النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجرى
على يد مربزها ومؤيدها اإلمام الغزايل ،إذ ذكرها إمجاال ىف كتابه [إحياء علوم الدين] ،مث عرضها تفصيال ىف كتابه اآلخر
[جواهر القرآن].
ففي كتابه األول عقد بابًا يف (فهم القرآن وتفسريه بالرأى من غري نقل) ذكر فيه بعض اآلثار واألقوال الىت استظهر
منها ما يريده من أن (يف القرآن الكرمي إشارة إىل جمامع العلوم كلها ،مما يدل على أن ىف معانيه جماال رحبا ومتسعا بالغا
ألرباب الفهم ،وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس منتهى اإلدراك فيه)(.)1
مث جاء العرض التفصيلي لتلك الدعوي ىف كتابه اآلخر [جواهر القرآن] ،والذى ألفه – كما يظهر من مقدمته -بعد
اإلحياء وخصصه لتلك الدعوي ،حيث قال صراحة ىف بدايته مشريا إىل ما بلغه إمجاال ىف اإلحياء( :أوما بلغك أن القرآن هو
البحر احمليط؟ ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين كما يتشعب عن سواحل البحر احمليط أاهارها وجداوهلا)( .)2ومضي يف هذا
الكتاب يوضح كيف تتشعب سائر العلوم الدينية وغري الدينية من القرآن الكرمي.
ومما نقله الغزايل يف تأييد الدعوى عن العلماء قول بعضهم( :القرآن حيوى سبعة وسبعني ألف علم ومائىت علم ،إذ كل
كلمة علم ،مث يتضاعف ذلك إىل أربعة أضعاف ،إذ لكل كلمة ظاهر وباطن ،وحد ومطلع)( .)3وهذا القول اجململ واإلحصاء
العددي – بعيدا عن صحته من عدمه – يدل على أن منزع هذه الدعوى سابق على اإلمام الغزاىل ،ولكنه هو الذى تلقفها
بالقبول؛ فذكرها ونشرها وأيدها ودافع عنها ،فحق أن تنسب إليه وتنقل عنه.

(ثالثا)  -املؤيدون للدعوى من السابقني:
تلقف العديد من العلماء الدعوى بعد اإلمام الغزاىل بالقبول ،وأذكر منهم على سبيل املثال:
أبو بكر بن العربى[ت 545 :ه ]:
( )1انظر :إحياء علوم الدين :الغزايل (.)270 : 255/1
( )2جواهر القرآن :الغزاىل ،أبو حامد حممد بن حممد [ت808:هـ] ،دار إحياء العلوم ،لبنان ،ط1408 ،1هـ=1758م( ،ص.)21،22
( )3إحياء علوم الدين :الغزايل ( .)257/1وهذه األلفاظ األربعة الواردة يف هذا النص (الظهر والبطن واحلد واملطلع) ،وردت يف حديث ابن مسعود قال :قال رسول اهلل
« :أُنْ ِزَل الْ ُقرآ ُن علَى سبـع ِة أَحر ٍ
ف ،لِ ُك ِّل آيٍَة ِمنْـ َها ظَ ْهٌر َوبَطْ ٌنَ ،ولِ ُك ِّل َح ٍّد َمطْلَ ٌع» .رواه :ابن حبان يف صحيحه ( )221/1برقم  – 28والبزار يف املسند
ْ َ َْ َ ْ ُ
آن آيةٌ إِال َهلا ظَهر وبطْن ،ولِ ُك ِّل حرفٍ
( )441/8برقم -2051وأبو يعلى يف املسند ( )50/7برقم  -8147كما روى عن احلسن مرسال بلفظ «ما نـَزَل ِمن الْ ُقر ِ
َ َ َ ْ َ
َْ
َ ٌْ ََ ٌ َ
َحدٌَّ ،ولِ ُك ِّل َح ٍّد َمطْلَ ٌع» مصنف عبد الرزاق ( )385/3برقم  ،8718وقد بني شراح احلديث واحملققون من العلماء املدلول الصحيح لتلك األلفاظ ،انظر يف ذلك:
شرح السنة :البغوى؛ أبو حممد احلسني بن مسعود [ت810:هـ] ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2هـ =

1753م - )218 : 213 /1( .فهم القرآن ومعانيه :احملاسيب؛ احلارث بن أسد [ت243:هـ] ,دار الفكر ،بريوت ،ط1375 ،2هـ( ،ص  ،)325ولكن وقع
احنراف يف فهمها عند بعض املتصوفني وغريهم من الباطنية فزعموا أن أللفاظ القرآن الكرمي "ظاهراً" هو الذي يعلمه علماء املسلمني ،و"باطناً" يعلمه أهل احلقيقة
الذين يستنبطون من ألفاظ القرآن الكرمي علوما وأشياء ال يصل إليها غريهم -كما زعموا  -وقد ناقش هذا االحنراف يف الفهم وبينه العديد من العلماء  ،انظر يف

ذلك :قانون التأويل :ابن العريب؛ أبو بكر حممد بن عبد اهلل [ت843:هـ] ،دار القبلة ،جدة ،ط1401 ،1هـ =1751م (ص  815وما بعدها) – الموافقات في

أصول الشريعة :الشاطيب؛ إبراهيم بن موسى[ت270:هـ] ،احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1412 ،1هـ= 1772م205/4( ،
وما بعدها).
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فقد نقل ابن العرىب ىف كتابه [قانون التأويل] قول العلماء( :إن علوم القرآن مخسون علماً ،وأربعمائة علم ،وسبعة
آالف ،وسبعون ألف علم ،على عدد كلم القرآن ،مضروبة يف أربعة ،إذ لكل كلمة منها ظهر وبطن ،وحد ومطلع ،هذا مطلق
ض ِد بعضه إىل بعض ،وما بينها من روابط على االستيفاء ىف ذلك كله ،وهذا مما ال حيصى ،وال يعلمه إال
دون اعتبار تركيبه ،ونَ ْ
اهلل)( .)1والتشابه ظاهر بني هذا النص وبني ما نقله اإلمام الغزاىل.
فخر الدين الرازى [ت 606 :ه ]:
بني اإلمام الرازى يف تفسريه :أن لفظ القرآن – ىف أحد قولني – مصدر مشتق من اجلمع ،ومن أسباب تسميته
بذلك؛ أنه ُِ
مج َع فيه علوم األولني واآلخرين( ،)2ويؤكد ذلك بعد أن استنبط جمموعة من اللطائف العلمية والكونية من اآليات
األوىل ىف سورة الرعد؛ فيقول( :ومن تأمل يف هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم األولني
واآلخرين)(.)3
ابن أبى الفضل المرسي [ت655 :ه ]:
قال ابن أيب الفضل املرسي( :مجع القرآن علوم األولني واآلخرين حبيث مل حيط اها علماً حقيقة إال املتكلم اها ،مث
رسول اهلل  خال ما استأثر به سبحانه وتعاىل ،مث ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعالمهم مثل اخللفاء األربعة
وابن مسعود وابن عباس حىت قال :لوضاع يل عقال بعري لوجدته يف كتاب اهلل تعاىل ،مث ورث عنهم التابعون بإحسان ،مث
تقاصرت اهلمم وفرتت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن محل ما محله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه ،فنوعوا
علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه)( )4وأخذ يعدد بعض هذه العلوم والفنون ويدلل عليها بآيات من القرآن الكرمي(.)5
بدر الدين الزركشي [ ت 494 :ه ]:
أشار اإلمام الزركشي يف مقدمة كتابه [الربهان يف علوم القرآن] إىل تلك الدعوى فقال( :وكل علم من العلوم منتزع من
()6
خاصا عنونه بقوله( :يف القرآن علم األولني
القرآن وإال فليس له برهان)  .مث عقد بعد ذلك – يف الكتاب نفسه ً -
فصال ًّ
واآلخرين) ،وقال يف بدايته( :ويف القرآن علم األولني واآلخرين وما من شيء إال وميكن استخراجه منه ملن فهمه اهلل تعاىل)(.)7
جالل الدين السيوطى [ت 999 :ه ]:

( )1قانون التأويل :ابن العريب (ص.)840
( )2انطر :مفاتيح الغيب :الرازي؛ حممد بن عمر [ت101:هـ] ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420،3هـ.)835/22( ،)210/2( .
( )3املرجع السابق (.)5/17
( )4اإلتقان يف علوم القرآن :السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بكر [ت711:هـ] ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1374 ،هـ= 1724م،
(.)31 ، 30/4
( )5انظر :املرجع السابق ()31 : 31/4
( )6الربهان يف علوم القرآن :الزركشي؛ حممد بن اهادر [ت274:هـ] ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،بريوت ،ط 1321 ،1هـ= 1782م،
(.)5/1
( )7املرجع السابق (. )151/2
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خصص اإلمام السيوطى النوع اخلامس والستني من كتابه [اإلتقان يف علوم القرآن] لتلك الدعوى حتت عنوان (ىف
العلوم املستنبطة من القرآن) ،فذكر اآليات واآلثار الدالة عليها والعديد من أقوال العلماء املؤيدين هلا مث قال( :وأنا أقول :قد
()1
اشتمل كتاب اهلل العزيز على كل شيء ،أما أنواع العلوم فليس منها باب وال مسألة هي أصل إال ويف القرآن ما يدل عليها)
 ...إىل أن قال( :وقد ألفت كتاباً اميته [اإلكليل يف استنباط التنزيل] ذكرت فيه كل ما استنبط منه من مسألة فقهية أو
أصلية أو اعتقادية ،وبعضاً مما سوى ذلك ،كثري الفائدة جم العائدة جيري جمرى الشرح ملا أمجلته يف هذا النوع ،فلرياجعه من
أراد الوقوف عليه)(.)2
كما قال ىف [اإلتقان] أثناء حديثة عن اختالف العلماء فيما وقع ىف القرآن بغري لغة العرب( :وأقوى ما رأيته للوقوع
وهو اختياري -ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أيب ميسرة التابعي اجلليل قال :يف القرآن من كل لسان .وروى مثلهعن سعيد بن جبري ووهب بن منبه .فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه األلفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني واآلخرين
ونبأ كل شيء ،فال بد أن تقع فيه اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن ليتم إحاطته بكل شيء ،فاختري له من كل لغة أعذاها
وأخفها وأكثرها استعماالً للعرب)(.)3

(رابعا) – املؤيدون للدعوى من املعاصرين:
مع ظهور النهضة العلمية احلديثة بقوة واضحة ىف أواخر القرن الثالث عشر اهلجرى وبداية القرن الرابع عشر اهلجرى،
راجت هذه الدعوى وانتشرت ىف أوساط بعض العلماء واملثقفني الذين اختذوا منها أساسا نظريا للتفسري العلمي القائم على
استخراج العلوم احلديثة من القرآن الكرمي ملا يلي :
( )1رد الفعل العنيف الذى أحدثه االتصال بأوروبا ،وامتزاج الثقافة العربية واإلسالمية بالثقافة األوروبية ،وانبهار العلماء بالعلوم
واملخرتعات احلديثة ىف كافة اجملاالت العلمية والكونية ،فحاول هؤالء العلماء أن يرجعوا إىل تراثهم اإلسالمى العرىب ،مستنبطني منه أصول
هذه العلوم ،وخشوا إذا مل يفعلوا ذلك أن يظهر القرآن غري مساير للزمن ىف أعني املسلمني قبل غريهم ،وقد يؤدى هذا إىل تزعزع العقيدة
ىف قلوب أناس اهرهم زخرف املدنية احلديثة.
( )2مناهضة املستشرقني الذين راحوا يتهمون اإلسالم ىف تلك الفرتة  -الىت كانت ترزح فيها بالد اإلسالم حتت سيطرة
االستعمار األوروىب  -بأنه السبب ىف التخلف احلضارى الذى غرق فيه املسلمون ،وأاهم لن ينهضوا  -كما اهضت أوروبا -إال عندما
يعطون للدين ظهورهم ويرتكون للعلم قيادهتم ،فأراد هؤالء العلماء  -بتأييدهم هلذه الدعوى واستخراج العلوم احلديثة من القرآن الكرمي -
أن يربهنوا هلؤالء املستشرقني أن القرآن الكرمي قد وضع أصول املدنية احلديثة قبل العلم احلديث بآالف السنني ،وأن ما وصلت إليه أوروبا
ما هو إال قطرة ىف حبر القرآن العظيم ،وأن العلم والدين ىف رحاب اإلسالم توءم متالزم؛ يتفقان وال يتناقضان.
( )1اإلتقان يف علوم القرآن :السيوطي (. )35/4
( )2املرجع السابق (. )40/4
( )3املرجع السابق (. )122 ،121/2
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ومن أبرز هؤالء املتأخرين الذين قاموا بتأييد الدعوى وإحيائها أو تطبيقها:

طنطاوي جوهري [ت 9551:ه ](:)1
وهو أبرزهم على اإلطالق ،فقد قام بتأليف أول تفسري علمى كامل للقرآن الكرمي ،ىف مخسة وعشرين جزءاً كبرياً ،جعل عنوانه:
[اجلواهر ىف تفسري القرآن الكرمي ،املشتمل على عجائب بدائع املكونات وغرائب اآليات الباهرات] .قال ىف مقدمته( :احلمد هلل ،إنك
تقرأ يف هذا التفسري خالصات من العلوم)( .)2كما قال فيه متسائال( :ملاذا كثر التأليف يف علم الفقه وقل جدًّا يف علوم
الكائنات اليت ال ختلو منها سورة؛ بل هي تبلغ  280آية صرحية ،وهناك آيات أخرى داللتها تقرب من الصراحة) (.)3

محمد بن أحمد اإلسكندراني [ ت9506 :ه ] (:)4
وهو صاحب كتاب[ :كشف األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق باألجرام السماوية واألرضية واحليوانات والنباتات
واجل واهر املعدنية] ،وهو تفسري ال يقل عن تفسري اجلواهر السابق يف توسعه العلمي ،وقد أملح يف مقدمته القصرية عن موضوع
علم التفسري بقوله( :فموضوع علم التفسري كالم اهلل تعاىل الذي يُتوصل به إىل معرفة األجرام السماوية واألرضية ،واملولدات
الثالثة والتوحيد واألحكام الشرعية)(.)5
على فكري [ت9541 :ه ] (:)6

ذكر األستاذ على فكري يف مقدمة كتابه (القرآن ينبوع العلوم والعرفان) أن القرآن الكرمي قد أشار بوضوح تام إىل
علي -خدمة للدين والعلم واإلنسانية -أن أضع
العلوم الكونية اليت تدارسها العامل القدمي واحلديث ،مث قال( :هلذا رأيت وجوبًا َّ
جامعا بقدر اإلمكان ملا جاء يف كتاب اهلل العزيز من اآليات يف العلوم اآلتية :الطب والصيدلة ،الصحة ،التاريخ
كتابًا ً
الطبيعي ،احليوان ،النبات ،املعادن ،الكيمياء ،علم طبقات األرض ،اجليوجليا ،الطبيعة ،اهلواء ،املاء ،النار ،احلرارة ،الصوت،
الضوء ،النور ،الكهرباء ،املغناطيسية ،الالسلكي "الراديو" "التليفزيون" ،الفلك ،اجلغرافيا ،تقومي البلدان ،املالحة البحرية،
السياحة واألسفار ،السياحة ،التاريخ األثري ،والتاريخ العام ،والفنون احلربية ،الصناعة والتجارة ،احلساب ،اهلندسة ،العمارة
( )1هو :طنطاوى بن جوهرى املصرى ،ولد ىف قرية عوض اهلل حجازى من قرى الشرقية ِبصر عام 1252هـ =1520م ،وتعلم باألزهر مدة مث ىف املدرسة احلكومية ،وعىن
بدراسة االجنليزية  ،ومارس التعليم ىف بعض املدارس االبتدائية ،مث ىف مدرسة دار العلوم ،وناصر احلركة الوطنية ،مث انقطع للتأليف إىل أن توىف عام 1385هـ=
1740م بالقاهرة ،من مصنفاته :اجلواهر ىف تفسري القرآن الكرمي ،جواهر العلوم ،القرآن والعلوم العصرية .انظر :األعالم :الزركلى (.) 231 ، 230 / 3
( )2اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي :جوهري؛ طنطاوي بن جوهري [ت1385 :هـ] ،مطبعة مصطفى الباىب احللىب ،مصر ،ط1380 ،2هـ= 1731م،17/ 3( ،
.)20
( )3املرجع السابق (.)81 ،88/ 28
( ) 4هو :حممد بن أمحد اإلسكندراين :طبيب ،باحث ،من أهل اإلسكندرية .عمل يف العسكرية البحرية ِبصر إىل سنة 1281هـ ورحل إىل دمشق فتوىل رياسة أطباء
اجليش إىل سنة 1285وتويف بدمشق سنة 1301هـ  .انظر :األعالم :الزركلي (.)21 /1
( )5كشف األسرار النورانية :اإلسكندراين؛ حممد أمحد [ت1281:هـ] ،املطبعة الوهبية ،مصر ،ط1272 ،1هـ)3/ 1( ،
( )6هو :علي فكري ابن الدكتور حممد عبد اهلل ،يتصل نسبه باحلسني :فاضل كثري املصنفات مولده ووفاته بالقاهرة .عمل يف التدريس مث كان أحد الكتّاب بوزارة املعارف،
ونقل إىل دار الكتب املصرية سنة 1713م .وصنف من الكتب :القرآن ينتوع العلوم والعرفان ،اآلدات اإلسالمية ،تقومي األخالق ،توىف سنة 1322هـ .انظر:
األعالم :الزركلي (.)320 ،317 /4
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مفيدا يدل على معناها ،وأاميته "القرآن ينبوع العلوم
تفسريا
والري ،الكتابة وأداوهتا واملكتبات .هذا مع تفسري اآليات
خمتصرا ً
ً
ً
والعرفان"؛ ليكون يف اامه ما يدل على ما فيه ،وأتبعت اآليات بنُبذة عن كل علم مع خالصة وجيزة من تعاريفه األولية)(.)1
محمد أحمد الغمراوي [ت9599 :ه ] (:)2

يري الدكتور الغمراوي أن الناحية العلمية ىف القرآن الكرمي تشمل كل النواحي ما عدا الناحية البالغية؛ فتشمل الناحية
النفسية والتشريعية والتارخيية والكونية .مث قال( :هذه النواحي هي اليت ينبغي أن يشمر املسلمون للكشف عنها وإظهارها
للناس يف هذا العصر احلديث ،ولن يستطيعوا ذلك على وجهه حىت يطلبوا العلوم كلها؛ ليستعينوا بكل علم على تفهم ما
مجيعا ،وال غرابة يف أن
مجيعا على استظهار أسرار آيات القرآن اليت اتصلت بالعلوم ً
اتصل به من آيات القرآن ،ويستعينوا اها ً
مجيعا؛ فما العلوم إال نتاج تطلب اإلنسانية أسرار الفطرة ،والقرآن ما هو إال كتاب اهلل فاطر الفطرة ،فال
يتصل القرآن بالعلوم ً
غرو أن يتطابق القرآن والفطرة ،وتتجاوب كلماهتا وكلماته ،وإن كانت كلماهتا وقائع وسننًا ،وكلماته عبارات وإشارات تتضح
وتنبههم طبق ما تقتضيه حكمة اهلل يف خماطبة َخْلقه؛ ليأخذ منها كل عصر على قدر ما أويت من العلم وال َف ْهم ،وكذلك
دواليك على مر العصور) (.)3

عبد الرزاق نوفل [ ت9404 :ه ](:)4
أما األستاذ عبد الرزاق نوفل ،فكل كتبه حديث عن اإلعجاز العلمي إال القليل منها ،وجاء يف أحد مؤلفاته قوله( :إن
من ضمن أوجه إعجازه اليت خترص ألسنة كل مكابر اإلعجاز العلمي؛ فقد أثبت التقدم الفكري يف العلوم يف العصر احلديث
أن القرآن كتاب علم ،قد مجع أصول كل العلوم واحلكمة ،وكل مستحدث من العلم جند أن القرآن قد وجه إليه النظر أو
أشار إليه)(.)5
وغريهم من العلماء واملثقفني املعاصرين الذين أيدوا الدعوى ىف العصر األخري إن مل يكن بالقول فبالفعل والتطبيق عن
طريق ما عرف باسم (التفسري العلمي للقرآن) القائم على استخراج العلوم املختلفة من القرآن الكرمي.

( )1القرآن ينبوع العلوم والعرفان :على فكري [ت1322 :هـ] ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط1318 ،1هـ.)11 ،18/1( .
( ) 2هو :حممد أمحد الغمراوي ،ولد ِبدينة زفتا ِبحافظة الغربية يف مصر سنة 1573م ،حفظ القرآن الكرمي ،وخترج يف مدرسة املعلمني العليا سنة 1714م ،مث عمل
مدرسا باملدارس الثانوية للجمعية اخلريية اإلسالمية ،وابتعث بعد ذلك إىل إجنلرتا للتخصص يف الكيمياء والطبيعة ،وبعد عودته اختري أستا ًذا للكيمياء يف كلية الصيدلة
ً
وعميدا ثالث سنوات ،مث عهدت
ا
ذ
أستا
اها
وعمل
ياض،
ر
ال
جبامعة
الصيدلة
كلية
فأسس
السعودية؛
بية
ر
الع
اململكة
إىل
دعي
م
1710
سنة
ويف
للمعاش،
أحيل
أن
إىل
ً
ً
إليه إدارة األزهر بالتدريس يف كلية أصول الدين ،مث درس لطلبة الدراسات العليا بنفس الكلية ،وتويف سنة 1371هـ = 1721م[ .أخذت الرتمجة من مقدمة كتاب:
اإلسالم يف عصر العلم :إعداد الدكتور أمحد عبد السالم الكرداىن ].
( )3اإلسالم يف عصر العلم :الغمراوي؛ حممد بن أمحد [ت 1371 :هـ] ،إعداد :أمحد عبد السالم الكرداين ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1373 ،1هـ=1723م( .ص
.)222
( )4هو :عبد الرزاق نوفل ،ولد بالقاهرة عام  1712هـ ،وخترج ىف كلية الزراعة جامعة القاهرة ،أحد رواد اإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي ،وترك للمكتبة اإلسالمية 15
كتاباً ،منها :حممد رسوال نبيا ،اإلسالم دين ودنيا ،توىف1404هـ = 1754م .أخذت هذه الرتمجة من مقدمة كتابه :اهلل والعلم احلديث :عبد الرزاق نوفل ،دار
الشروق ،القاهرة1775 ،م( .ص .) 3
( )5القرآن والعلم احلديث :عبد الرزاق نوفل [ت1404 :هـ] ،دار الكتاب العريب ،بريوت1373 ،هـ( ،ص.)23
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(أوال) أساس الدعوى.
بىن اإلمام الغزاىل [ت808 :هـ] تلك الدعوى على أساس واحد – ذكره إمجاال يف [الفصل الثاين] من كتاب اجلواهر،

مث شرحه تفصيال يف [الفصل الثالث] منه -وهو أن القرآن الكرمي كتاب هداية ،مقصده األقصى هو (دعوة العبادة إلى اهلل
عز وجل)؛ ولذلك احنصرت سور القرآن وآياته ىف ستة أقسام( :ثالثة منها :هي السوابق واألصول املهمة .وثالثة :هي
الروادف والتوابع املغنية واملتممة.

فأما الثالثة األول المهمة فهي:

 .1تعريف املدعو إليه ،وهو شرح معرفة اهلل تعاىل ،ويشتمل على :معرفة الذات ،معرفة الصفات ،معرفة األفعال.
 .2تعريف طريق السلوك إىل اهلل تعاىل على الصراط املستقيم ،وذلك :بالتحلية باألخالق احلميدة ،والتزكية عن
األخالق الذميمة.
 .3تعريف احلال عند الوصول إليه ،ويشتمل على ذكر حايل النعيم والعذاب ،وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة،
وهو ذكر امليعاد.
وأما الثالثة األخر التوابع المتممة فهي:
 .1تعريف أحوال اجمليبني للدعوة ،وذلك قصص األنبياء واألولياء ،وسره الرتغيب ،وتعريف أحوال اجلاحدين
والناكبني عن اإلجابة ،وذلك قصص أعداء اهلل ،وسره الرتهيب.
 .2التعريف ِبحاجة الكفار بعد حكاية أقواهلم الزائغة ،وتشتمل على ذكر اهلل ِبا ينزه عنه ،وذكر النيب -عليه الصالة
والسالمِ-با ال يليق به ،وادكار عاقبة الطاعة واملعصية ،وسره يف جنبة الباطل التحذير واإلفضاح ،ويف جنبة احلق التثبيت
واإليضاح.
 .3التعريف بعمارة منازل الطريق ،وكيفية أخذ األهبة والزاد ،ومعناه حمصول ما ذكره الفقهاء يف العبادات والعادات
واملعامالت واجلنايات.
فالتعريف األول مكمل للثالث ،والتعريف الثاىن مكمل لألول ،والتعريف الثالث تابع ومكمل للثاىن .وبذلك تتشعب
األقسام الستة إىل عشرة؛ هي :ذكر الذات ،وذكر الصفات ،وذكر األفعال ،وذكر املعاد ،وذكر جانب التحلية ،وذكر جانب
التزكية ،وذكر أحوال اجمليبني للدعوة من األنبياء واألولياء ،وذكر أحوال اجلاحدين للدعوة من األعداء ،وذكر حماجة الكفار،
وذكر حدود األحكام)(.)1
وعن هذه األقسام العشرة تتشعب سائر العلوم من القرآن الكرمي.
( )1جواهر القرآن :الغزاىل (ص .)34 : 28باختصار وتصرف.
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(ثانيا) كيفية انشعاب سائر العلوم عن القرآن الكريم.
قسم اإلمام الغزاىل – كما سبق يف متهيد هذا البحث -العلوم إىل قسمني:

القسم األول :العلوم الدينية (الشرعية) :وقد عددها ىف [الفصل الرابع] من كتاب اجلواهر ،وبني أاها تتشعب عن

مجلة األقسام العشرة السابقة املذكورة يف أساس الدعوى ،وأاها على قسمني:

األول :علوم الصدف يعين السطحيات ،وجعل من مشتمالته :علم اللغة وعلم النحو( )1وعلم القراءات وعلم خمارجاحلروف وعلم التفسري الظاهر.
والثاني :علوم اللباب وجعل من مشتمالته :علم قصص األولني ،وعلم الكالم ،وعلم الفقه ،وعلم أصول الفقه،والعلم باهلل واليوم اآلخر ،والعلم بالصراط املستقيم وطريق السلوك(.)2
القسم الثانى :العلوم غير الدينية :وهى علوم األولني واآلخرين ،الىت مصدرها العقل أو التجربة أو السماع .وهذه
فبحر
تتشعب عن قسم واحد فقط من األقسام العشرة السابقة ،وهو قسم (معرفة األفعال) .والذى بينه بقوله( :أما األفعالٌ :
مت ِ
َّس َعةٌ أَكنافُه ،وال تُـنَال باالستقصاء أطرافُه ،بل ليس يف الوجود إال اهللُ وأفعالهُ ،وكل ما سواه فِ ْعلهُ ،لكن القرآن يشتمل على
ُ
اجللي منها الواقع يف عامل الشهادةَ ،ك ِذ ْكر السماوات والكواكب ،واألرض واجلبال ،والشجر واحليوان ،والبحار والنبات ،وإنزال
ِّ
()3
ِ
س  . ) ...فعن هذا البحر تتشعب سائر العلوم  ،حيث
املاء ال ُفرات ،وسائر أسباب النبات واحلياة ،وهي اليت ظهرت للح ّ
قال ىف اإلحياء( :وباجلملة  ،فالعلوم كلها داخلة يف أفعال اهلل عز وجل وصفاته ،ويف القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته :وهذه
العلوم ال اهاية هلا ،ويف القرآن إشارة إىل جمامعها .واملقامات يف التعمق يف تفصيله راجع إىل فهم القرآن .وجمرد ظاهر التفسري
ال يشري إىل ذلك ،بل كل ما أشكل فيه على النظار ،واختلف فيه اخلالئق يف النظريات واملعقوالت ففي القرآن إليه رموز
ودالالت عليه ،خيتص أهل الفهم بدركها)(.)4
وىف [الفصل اخلامس] من كتاب اجلواهر ،وحتت عنوان (يف انشعاب سائر العلوم من القرآن) عدد الغزايل بعض هذه
العلوم؛ كعلم الطب ،والنجوم ،وهيئة العامل ،وهيئة بدن احليوان وتشريح أعضائه ،وعلم السحر والطلسمات ،وغري ذلك  ...مث
قال مفصال ومفسرا لكالمه ىف اإلحياء( :هذه العلوم ما عددناها وما مل نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن ،فإن مجيعها
مغرتفة من حبر واحد من حبار معرفة اهلل تعاىل ،وهو حبر األفعال ،وقد ذكرنا أنه حبر ال ساحل له وأن البحر لو كان مداداً
لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد.

( )1يقول الغزاىل يف اإلحياء (( :)25/1ليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية يف أنفسهما ولكن يلزم اخلوض فيهما بسبب الشرع؛ إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب،
وكل شريعة ال تظهر إال بلغة فيصري تعلم تلك اللغة آلة).
( )2انظر :جواهر القرآن :الغزاىل (ص.)43 : 38
( )3املرجع السابق (ص .)21
( )4إحياء علوم الدين :الغزاىل () 341/1
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فمن أفعال اهلل تعاىل -وهو حبر األفعال -مثالً :الشفاء واملرض ،كما قال اهلل تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم:

وَإِذَا مَرِضْتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ[ الشعراء ]50 :وهذا الفعل الواحد ال يعرفه إال من عرف الطب بكماله ،إذ ال معىن للطب إال
معرفة املرض بكماله وعالماته ومعرفة الشفاء وأسبابه.

الش ْمسُ وَالْ َقمَرُ
ومن أفعاله تبارك وتعاىل :تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهلما حبسبان ،وقد قال اهلل تعاىلَّ  :
جعَلَ الشَّ ْمسَ ضِيَاءً وَالْ َقمَرَ نُورًا َوقَدَّ َرهُ مَنَازِلَ لَِتعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ مَا
بِحُسْبَانٍ[ الرمحن ]8 :وقال :هُوَ الَّذِي َ
الشمْسُ وَالْقَمَرُ}
جمِعَ َّ
َصلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ َيعْ َلمُونَ[ يونس ]8 :وقال :وَخَسَفَ الْ َقمَرُ ( )5وَ ُ
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُف ِّ

َالش ْمسُ تَجْرِي ِلمُسْتَقَرٍّ
النهَارَ فِي اللَّيْلِ[ احلديد ]1 :وقال :و َّ
[القيامة ]7 ،5 :وقال :يُولِجُ اللَّ ْيلَ فِي ال َّنهَارِ وَيُولِجُ َّ
َلهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ا ْل َعزِيزِ ا ْلعَلِيمِ[ يس ]35 :وال يعرف حقيقة سري الشمس والقمر حبسبان وخسوفهما وولوج الليل يف النهار
وكيفية تكور أحدمها على اآلخر إال من عرف هيئات تركيب السموات واألرض ،وهو علم برأسه.

وال يعرف كمال معىن قوله تعاىل :يَا أَُّيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ا ْلكَرِيمِ ( )1الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ َفعَدَلَكَ ()2
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ[ االنفطار ]5 : 1 :إال من عرف تشريح األعضاء من اإلنسان ظاهراً وباطناً وعددها وأنواعها

وحكمتها ومنافعها وقد أشار يف القرآن يف مواضع إليها وهي من علوم األولني واآلخرين ...ويف القرآن جمامع علم األولني
واآلخرين.
وكذلك ال يعرف كمال معىن قوله تعاىل :سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي[ ص ]22 :من مل يعلم التسوية والنفخ
والروح ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر اخللق ورِبا ال يفهمواها إن امعوها من العامل اها.
ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل األفعال لطال ،وال ُمتكن اإلشارة إال إىل جمامعها ..وقد أشرنا
إليه حيث ذكرنا أن من مجلة معرفة اهلل تعاىل معرفة أفعاله فتلك اجلملة تشتمل على هذه التفاصيل ،وكذلك كل قسم أمجلناه،
لو ُش ِّعب النشعب إىل تفاصيل كثرية ،فتفكر يف القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه جمامع علم األولني واآلخرين ومجلة أوائله،
وإمنا التفكر فيه للتوصل من مجلته إىل تفصيله وهو البحر الذي ال شاطئ له)(.)1

(ثالثا) أدلة الدعوى :
تتمثل أدلة هذه الدعوى  -عند الغزاىل ومن أيدها من العلماء  -يف أمرين:
األمر األول :االستدالل بظاهر عموم بعض اآليات القرآنية؛ وهي نوعان:
النوع األول :آيات عامة؛ تدل على أن القرآن الكرمي يشتمل على كل شيء ،ومها:

( )1جواهر القرآن  :الغزاىل (ص .)48:42

دعوى اشتمال القرآن الكريم على مجيع العلوم بني القبول والرفض

د .إيهاب بديع على بندق
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قوله تعاىل :مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ َشيْءٍ[ األنعام ،]35 :وذلك على املراد بالكتاب يف اآلية هو القرآن

.2

قوله تعاىل :وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ َشيْءٍ[ النحل .]57 :وال خالف يف كون املراد بالكتاب يف

الكرمي( ،)1قال الرازي [ت101 :هـ]( :وهذا أظهر؛ ألن األلف والالم إذا دخال على االسم املفرد انصرف إىل املعهود
السابق ،واملعهود السابق من الكتاب عند املسلمني هو القرآن ،فوجب أن يكون املراد من الكتاب يف هذه اآلية القرآن)(.)2
هذه اآلية هو القرآن الكرمي املنزل على رسول اهلل .
النوع الثاني :آيات خاصة؛ يستنبط ويستخرج منها أصول العلوم  ..مثل:

علم الطب :من قوله تعاىل :وَإِذَا مَرِضْتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ[ الشعراء ]50 :وقوله تعاىلَ  :وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَاتُسْ ِرفُوا[ األعراف.]31 :

َي صُورَةٍ
علم التشريح :من قوله تعاىل :يَا أَُّيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّ َك بِرَبِّكَ ا ْلكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ َفعَدَلَكَ فِي أ ِّمَا شَا َء رَكَّبَكَ[ االنفطار.]5 : 1 :

جعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ َمكِنيٍ ثُمَّ خَلَقْنَا
علم األجنة :من قوله تعايل :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِنيٍ ثُمَّ َحمًا ثُمَّ أَنْشَ ْنَاهُ خَلْقًا خخَرَ فَتَبَا َركَ اللَّهُ أَحْسَنُ
ضغَةَ عِظَامًا َفكَسَوْنَا ا ْلعِظَامَ لَ ْ
ضغَةً فَخَلَقْنَا ا ْلمُ ْ
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ا ْلعَلَقَةَ مُ ْ
الْخَالِقِنيَ[ املؤمنون.]14 : 12 :
َالشمْسَ وَالْ َقمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ[ األنبياء:
َالنهَارَ و َّ
-علم الفلك :يف قوله تعاىل  :وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّ ْيلَ و َّ

َالشمْسُ تَجْرِي ِلمُسْتَقَرٍّ َلهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْ َعزِيزِ ا ْلعَلِيمِ وَالْ َقمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَا ْلعُرْجُونِ
 ]33وقووله تعاىل :و َّ
النهَارِ َوكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ[ يس ]40: 35 :وقوله
الش ْمسُ يَنْبَغِي َلهَا أَنْ تُدْرِكَ الْ َقمَرَ وَلَا اللَّ ْيلُ سَابِقُ َّ
الْقَدِيمِ لَا َّ
ف بَنَيْنَاهَا َوزَيَّنَّاهَا َومَا َلهَا مِنْ فُرُوجٍ [ ق.]1 :
السمَاءِ فَوْ َقهُمْ كَيْ َ
تعاىلَ  :أفَلَ ْم يَنْظُرُوا إِلَى َّ

جعَلَ الشَّ ْمسَ
لشمْسُ وَالْ َقمَرُ بِحُسْبَانٍ[ الرمحن ]8 :وقوله تعاىل :هُوَ الَّذِي َ
علم الميقات :من قوله تعاىل :ا َّني وَالْحِسَابَ[ يونس.]8 :
ضِيَا ًء وَالْ َقمَرَ نُورًا َوقَدَّ َرهُ مَنَازِلَ لَِتعْ َلمُوا عَدَدَ السِّنِ َ

حمْرٌ مُخْتَلِفٌ
علم األرض :يف قوله تعاىل :وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا[ النبأ ]2 :وقوله تعاىلَ  :ومِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ ُب سُود[ فاطر.]22 :
أَلْوَاُنهَا وَغَرَابِي ُ

( )1ذكره املاوردي يف تفسريه ،وقال( :وهو قول اجلمهور) .النكت والعيون :املاوردي؛ أبو احلسن علي بن حممد ،احملقق :السيد ابن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية،
بريوت.)112 /2( ،
( )2مفاتيح الغيب :الرازي (.)821/12
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خضِرًا
علم النبات :يف قوله تعاىل :وَهُوَ الَّذِي أَ ْنزَلَ مِنَ ال َّسمَاءِ مَاءً َفَْخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ َشيْءٍ فََْخْرَجْنَا مِنْهُ َخلِ مِنْ طَ ْل ِعهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَ ِبهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
نُخْرِجُ ِمنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا َومِنَ النَّ ْ
ت لِقَوْ ٍم يُؤْمِنُونَ[ األنعام.]77 :
انْظُرُوا إِلَى َثمَ ِر ِه إِذَا أَْثمَ َر وَيَ ْنعِ ِه إِنَّ فِي ذَِلكُ ْم لَآيَا ٍ

علم التصنيف :يف قوله تعاىل :وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ َفمِنْهُمْ مَنْ َيمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِ ْنهُمْ مَنْ َيمْشِي عَلَىُل َشيْءٍ قَدِيرٌ [ النور.]48 :
رِجْلَيْ ِن َومِ ْنهُمْ مَ ْن َيمْشِي عَلَى أَرْبَ ٍع يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَا ُء إِنَّ اللَّ َه عَلَى ك ِّ

علم الجبر والمقابلة :يف قوله تعاىل :يَا أَُّيهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ ا ْلمُ ْؤمِنِنيَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ َيكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَصَابِرُونَ َيغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِ ْنكُمْ مِائَةٌ َيغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بََِّْنهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْ َقهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَْنكُمْ وَعَلِمَ
ضعْفًا فَإِنْ َيكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ َيغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ َيكُنْ مِْنكُمْ أَلْفٌ َيغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
أَنَّ فِيكُمْ َ
الصَّابِرِينَ[ األنفال.]11 ،18 :

ج َعلَ بَيَْن ُهمَا بَ ْرزَخًا
علم البحار :يف قوله تعاىل :وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ َوَحِجْرًا مَحْجُورًا [الفرقان.]83 :

جعَلُهُ ُركَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
علم الظواهر الجوية :يف قوله تعاىل :أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ُيزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَ ْالسمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَ ُيصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ َيصْ ِرفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ َيكَادُ سَنَا بَ ْرقِهِ
يَخْرُجُ ِمنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ َّ
ب بِالَْْْبصَار[ النور.]43 :
يَذْهَ ُ
إىل غري ذلك من اآليات الىت يستنبطون منها العديد من العلوم .ويثبتون اها أن يف القرآن الكرمي علوم األولني
واآلخرين(.)1
األمر الثاني :االستدال بظاهر بعض األحاديث واآلثار الدالة على أن في القرآن الكريم كل شيء وكل علم،
ومن أوضحها في الداللة على الدعوى:
 -1عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل « :أُنْ ِزَل الْ ُقرآ ُن علَى سبـع ِة أَحر ٍ
ف ،لِ ُك ِّل آيٍَة ِمْنـ َها ظَ ْهٌر َوبَطْ ٌنَ ،ولِ ُك ِّل َح ٍّد
ْ َ َْ َ ْ ُ
َمطْلَ ٌع»(.)2
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين»(.)3
 -2عن ابن مسعود  قالَ « :م ْن أ ََر َاد الْعْل َم فَـْليُثَـ ِّوِر الْ ُقْرآ َن ،فَِإ َّن فيه َعْل َم ْاأل ََّول َ
ني َو ْاآلخ ِر َ
ٍ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ني لَنَا ِيف
صُر َع َّما بـُ ِّ َ
 -3عن ابن مسعود  أنه قال« :أُنْ ِزَل ِيف الْ ُقْرآن ُك ُّل عْل ٍمَ ،وبـُ ِّ َ
ني لَنَا فيه ُك ُّل َش ْيءَ ،ولَك َّن عْل َمنَا يـَ ْق ُ
الْ ُقر ِ
آن»(.)1
ْ
( )1يراحع يف ذلك :ما ذكره ابن أىب الفضل املرسى يف النص الطويل الذى نقله عنه السيوطى يف اإلتقان (.)31 : 31/4
( )2سبق خترجيه والكالم عليه.
( )3رواه :الطرباين يف املعجم الكبري ( )131/7برقم  – 5111البيهقى يف شعب اإلميان ( )342/3برقم  -1505ابن أيب شيبة يف املصنف ( )121/1برقم
.30015
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ِ
ِ
اب
 -4عن على بن أىب طالب  :امعت رسول اهلل  يقولَ « :ستَ ُكو ُن ف ٌَ
نت» ،قيل :وما املخرج منها؟ قال « :كتَ ُ
َّ ِ ِ ِ
ْم َما بَـْيـنَ ُك ْم .)2(» ...
الله فيه نَـبَأُ َما قَـْبـلَ ُك ْمَ ،و َخبَـُر َما بَـ ْع َد ُك ْمَ ،و ُحك ُ
 -8عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن اللَّهَ لَْو أَ ْغ َفل َشْيئًا َألَ ْغ َفل َّ
وضةَ»(.)3
الذ َّرَة َو ْ
اخلَْرَدلَةَ َوالْبَـ ُع َ
َ
َ

(رابعا) داللة الدعوى:
يرى املؤيدون لتلك الدعوى؛ أن اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم يدل على أنه وحى منزل من عند اهلل تعاىل،
وهذا يؤكد صحة نبوة النىب .
يقول اإلمام الرازى [ت101:هـ] ىف تفسري أول سورة األعراف املص كِتَابٌ أُ ْنزِلَ إِلَيْك [ األعراف( :]2،1 :حنن
ِبحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل إليه من عند اهلل .والدليل عليه أنه عليه الصالة والسالم ما تلمذ ألستاذ ،وال
تعلم من معلم ،وال طالع كتابا ،ومل خيالط العلماء والشعراء وأهل األخبار وانقضى من عمره أربعون سنة ومل يتفق له شيء من
هذه األحوال ،مث بعد انقضاء األربعني ظهر عليه هذا الكتاب العزيز املشتمل على علوم األولني واآلخرين ،وصريح العقل
يشهد بأن هذا ال يكون إال بطريق الوحي من عند اهلل تعاىل .فثبت اهذا الدليل العقلي أن املص كتاب أنزل على حممد 
من عند ربه وإهله)(.)4
وقال أيضا ىف آخر السورة( :إن معجزات رسول اهلل  كانت على نوعني :النوع األول :املعجزات اليت ظهرت يف
ذاته املباركة ،وأجلها وأشرفها أنه كان رجال أميا مل يتعلم من أستاذ ،ومل يطالع كتابا ،ومل يتفق له جمالسة أحد من العلماء ،ألنه
ما كانت مكة بلدة العلماء ،وما غاب رسول اهلل  عن مكة غيبة طويلة ميكن أن يقال إن يف مدة تلك الغيبة تعلم العلوم
الكثرية ،مث إنه مع ذلك فتح اهلل عليه باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن املشتمل على علوم األولني واآلخرين ،فكان
ظهور هذه العلوم العظيمة عليه ،مع أنه كان رجال أميا مل يلق أستاذا ومل يطالع كتابا من أعظم املعجزات)(.)5
ومن هنا جعل بعض العلماء من تلك الدعوى وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم؛ مثل:

القاضى عياض [ت 844 :هـ] حيث قال أثناء تعداده لوجوه إعجاز القرآن( :ومنها مجعه لعلوم ومعارف مل تعهدالعرب عامة وال حممد  قبل نبوته خاصة ِبعرفتها وال القيام اها وال حييط اها أحد من علماء األمم وال يشتمل عليها كتاب
من كتبهم)(.)6
=
( )1رواه  :الطربي يف التفسري (- )227/12ابن أيب حامت ىف التفسري (. )2272 /2
( )2رواه :الرتمذى يف السنن ( )122/8برقم  – 2701الدارمي يف السنن ( )2075/4برقم .3324
( )3أخرجه أبو الشيخ يف كتاب العظمة (.)833/2
( )4مفاتيح الغيب :الرازي ()178/14
( )5املرجع السابق (.)358/18
( )6الشفا بتعريف حقوق املصطفى :اليحصيب؛ عياض بن موسى [ت844:هـ] ،دار الفكر ،بريوت 1407 ،هـ (.)222 /1
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السيوطي [ت711:هـ] يف كتابه [معرتك األقران يف إعجاز القرآن] ،حيث جعل الوجه األول من وجوه اإلعجاز يفالقرآن الكرمي؛ هو اشتماله على مجيع العلوم ،وقال( :وكيف ال وقد احتوى على علوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب،
وال أحاط بعلمها أحد يف كلمات قليلة وأحرف معدودة)(.)1
وكذلك املعاصرون الذين أيدوا الدعوى ،يرون يف إثباهتا عن طريق التفسري العلمي القائم على استخراج العلوم احلديثة
من القرآن الكرمي وجها من تعليل إعجاز القرآن( ،)2وعلى سبيل املثال:

يرى عبد الرحمن الكواكبي [ت9510:ه ]( :)3أن القرآن الكرمي قد سبق علماء أوربا وأمريكا بثالثة عشر قرنًا إىل

كثري من االكتشافات اليت تعزى إليهم ،فيقول( :إن العلم كشف يف هذه القرون األخرية حقائق وطبائع كثرية ،تُعزى لكاشفيها
وخمرتعيها من علماء أوربا وأمريكا ،واملدقق يف القرآن جيد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح يف القرآن منذ ثالثة عشر قرنًا،
رب ال يعلم الغيب
وما بقيت مستورة حتت غشاء من اخلفاء إال لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن ،شاهدة بأنه كالم ٍّ
سواه)(.)4
()5

ويقول مصطفى صادق الرافعي [ت9556:ه ]

عن إعجاز القرآن الكرمي العلمي( :ولعل متحق ًقا اهذه العلوم

احلديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان حبيث ال تعوزه أداة ال َف ْهم ،وال يلتوي عليه أمر من أمره؛ الستخرج منه إشارات
كثرية تومئ إىل حقائق العلوم ،وإن مل تبسط من أنبائها ،وتدل عليها وإن مل تسمها بأامائها)(.)6
هذا باإلضافة إىل ما سبق نقله عن غريمها من املؤيدين ىف املبحث السابق.

(أوال) معارضة اإلمام الشاطيب [ت490:هـ]:

( )1معرتك األقران يف إعجاز القرآن :السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بكر [ت711:هـ] ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ = 1755م.)12/1( ،
( )2انظر :التفسري معامل حياته ومنهجه اليوم :أمني اخلوىل [ت1358:هـ] ،مكتبة األسرة ،القاهرة2003 ،م( ،ص .)21
( )3هو :ع بد الرمحن بن أمحد بن مسعود الكواكيب ،ويلقب بالسيد الفرايت :رحالة ،من الكتاب األدباء ،ومن رجال اإلصالح اإلسالمي .ولد وتعلم يف حلب ،وأنشأ فيها
جريدة (الشهباء) فأقفلتها احلكومة ،وجريدة (االعتدال) فعطلت ،وأسندت إليه مناصب عديدة .مث حنق عليه أعداء اإلصالح ،فسعوا به ،فسجن وخسر مجيع ماله،
فرحل إىل مصر ..واستقر يف القاهرة إىل أن تويف سنة 1320هـ .انظر :األعالم :الزركلي (.)275 /3
( )4طبائع االستبداد ومصارع االستعباد :الكواكيب؛ عبد الرمحن بن أمحد [ت1320 :هـ] ،املطبعة العصرية ،حلب( ،ص.)44
( )5هو :مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي :عامل باألدب ،شاعر ،من كبار الكتاب .أصله من طرابلس الشام ،ومولده يف اهتيم
نقي الديباجة ،على جفاف يف أكثره .ونثره من الطراز األول .تويف
(ِبنزل والد أمه) ووفاته يف طنطا (ِبصر) أصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد خماطبته به .شعره ّ
سنة  1381هـ  .له :ديوان شعر يف ثالثة أجزاء ،إعجاز القرآن والبالغة النبويّة ،حتت راية القرآن ،وحي القلم ،ديوان النظرات  .انظر :األعالم :الزركلي (.)238 /2
( )6إعجاز القرآن والبالغة النبوية :الرافعي؛ مصطفى صادق بن عبد الرزاق [ت1381 :هـ] ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر ،ط1357 ،5هـ( ،ص.)142

دعوى اشتمال القرآن الكريم على مجيع العلوم بني القبول والرفض

د .إيهاب بديع على بندق

58

جاءت املعارضة الصرحية األوىل لدعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم من أىب إسحاق الشاطيب( )1الذى عاش
ىف القرن الثامن اهلجرى ،أى بعد أكثر من قرنيني على ظهورها على يد اإلمام الغزايل الذى مات ىف بداية القرن السادس
اهلجرى.
ومعارضة اإلمام الشاطيب جاءت مفصلة ىف كتابه [املوافقات ىف أصول الشريعة] ،وهى املعارضة األقوى واألهم،
وتفصيلها فيما يلي:
 .1أساس رفض اإلمام الشاطيب [ت097:هـ] للدعوى:
بىن اإلمام الشاطيب رفضه لدعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم على أساس واحد ،وهو إقراره ملسألة (أمية

الشريعة ) وأاها مل خترج عما ألفته العرب ،فقال ما نصه( :هذه الشريعة املباركة أمية؛ ألن أهلها كذلك ،فهو أجري على اعتبار
املصاحل ،ويدل على ذلك أمور:
أحدها :النصوص املتواترة اللفظ واملعىن ،كقوله تعاىل :هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ا ْلُْمِّيِّنيَ رَسُولًا مِ ْنهُمْ[ اجلمعة.]2 :
وقوله :فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ا ْلُْمِّيِّ الَّذِي يُ ْؤمِنُ بِاللَّهِ َوكَِلمَاتِهِ[ األعراف .]185 :ويف احلديث" :بعثت إىل أمة
أمية"( )2ألاهم مل يكن هلم علم بعلوم األقدمني ،واألمي منسوب إىل األم ،وهو الباقي على أصل والدة األم مل يتعلم كتابا وال
غريه ،فهو على أصل خلقته اليت ولد عليها  .ويف احلديث" :حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب ،الشهر هكذا وهكذا

وهكذا"( ،)3وقد فسر معىن األمية يف احلديث ،أي :ليس لنا علم باحلساب وال الكتاب .وحنوه قوله تعاىلَ  :ومَا كُنْتَ تَتْلُو

مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَال تَخُطُّهُ بِ َيمِينِكَ[ العنكبوت .]45 :وما أشبه هذا من األدلة املبثوثة يف الكتاب والسنة ،الدالة على
أن الشريعة موضوعة على وصف األمية ألن أهلها كذلك.
والثاني :أن الشريعة اليت بعث اها النيب األمي  إىل العرب خصوصا وإىل من سواهم عموما ،إما أن تكون على
نسبة ما هم عليه من وصف األمية ْأو ال ،فإن كان كذلك ،فهو معىن كواها أمية ،أي :منسوبة إىل األميني ،وإن مل تكن
كذلك ،لزم أن تكون على غري ما عهدوا ،فلم تكن لتتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد ،وذلك خالف ما وضع عليه األمر
فيها ،فال بد أن تكون على ما يعهدون ،والعرب مل تعهد إال ما وصفها اهلل به من األمية ،فالشريعة إذا أمية.
والثالث  :إنه لو مل يكن على ما يعهدون مل يكن عندهم معجزا .ولكانوا خيرجون عن مقتضى التعجيز بقوهلم :هذا
على غري ما عهدنا ،إذ ليس لنا عهد ِبثل هذا الكالم ،من حيث إن كالمنا معروف مفهوم عندنا ،وهذا ليس ِبفهوم وال

جمِيٌّ
جمِيًّا لَقَالُوا لَوْال فُصِّلَتْ خيَاتُهُ أَأَعْ َ
جعَلْنَاهُ قُرْخنًا أَعْ َ
معروف ،فلم تقم احلجة عليهم به ،ولذلك قال سبحانه :وَلَوْ َ
( )1هو :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمى الغرناطى الشهري بالشاطىب ،أصوىل حافظ من غرناطه ،كان من أئمة املالكية ،توىف سنة270هـ ،من كتبه :املوافقات ىف أصول
الفقه ،االعتصام ،أصول النحو  ..انظر :األعالم :الزركلى (.)28 /1
( )2أخرجه :أمحد يف املسند( )408/35برقم  - 23375وابن حبان يف الصحيح ( )14 /3برقم .237
( )3أخرجه :البخاري يف صحيحه ( )22/2برقم  -1713ومسلم يف صحيحه ( )211 /2برقم .1050
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وَعَرَبِيٌّ[ فصلت ،]44 :فجعل احلجة على فرض كون القرآن أعجميا ،وملا قالوا :إَِّنمَا ُيعَلِّمُهُ بَشَرٌ[ النحل ،]103 :رد
جمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِنيٌ[ النحل ،]103 :لكنهم أذعنوا لظهور
اهلل عليهم بقوله :لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْ َ
احلجة ،فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدم ِبثله ،مع العجز عن مماثلته ،وأدلة هذا املعىن كثرية )(.)1
ثم قال تأسيسا على ذلك( :ما تقرر من أمية الشريعة ،وأاها جارية على مذاهب أهلها  -وهم العرب  -ينبين عليه
كثريا من الناس جتاوزوا يف الدعوى على القرآن احلد ،فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمني أو املتأخرين ،من
قواعد :منها :أن ً
علوم الطبيعيات ،والتعاليم( ،)2واملنطق ،وعلم احلروف ،ومجيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها ،وهذا إذا عرضناه
على ما تقدم مل يصح)(.)3
ومفهوم ذلك :أن دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم فيها جتاوز وغري صحيحة ،ألن القرآن الكرمي نزل على
مقتضى حال املنزل عليهم وهم العرب الذين كانوا ىف عهد رسول اهلل  وباشروا تلقيه منه ،وذلك كى يسع اجلميع فهمه
ويصبح حجة عليهم .وبناءً عليه :فإن القرآن الكرمي ال يشمل من العلوم إال على ما كان موجودا ومعهودا عند طائفة العرب
األولني وقت نزوله.
 .2دليل رفض اإلمام الشاطيب [ت097:هـ] للدعوى ،وتفنيده ألدله املدعيني:
استدل الشاطىب ىف رفضه للدعوى حبال السلف الصاحل من كواهم مل خيوضوا ىف تلك العلوم ،فقال( :إن السلف
الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ،ومل يبلغنا أنه تكلم أحد منهم يف شيء
من هذا املدعى ،سوى ما تقدم ،وما ثبت فيه من أحكام التكاليف ،وأحكام اآلخرة ،وما يلي ذلك ،ولو كان هلم يف ذلك
خوض ونظر ،لبلغنا منه ما يدلنا على أصل املسألة ،إال أن ذلك مل يكن ،فدل على أنه غري موجود عندهم ،وذلك دليل على
أن القرآن مل يُقصد فيه تقر ٌير لشيء مما زعموا ،نعم ،تضمن علوما هي من جنس علوم العرب ،أو ما ينبين على معهودها مما
يتعجب منه أولو األلباب ،وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون االهتداء بأعالمه واالستنارة بنوره ،أما أن فيه ما ليس من
ذلك ،فال)(.)4

ثم أخذ يفند أدلة المدعين فقال( :ورِبا استدلوا على دعواهم بقوله تعاىل :وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
َشيْءٍ[ النحل .]57 :وقوله :مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ َشيْءٍ[ األنعام ]35 :وحنو ذلك ،وبفواتح السور وهي مما مل
يعهد عند العرب ،وِبا نقل عن الناس فيها ،ورِبا حكي من ذلك عن علي بن أيب طالب  وغريه أشياء.

( )1املوافقات :الشاطيب ()112 : 107/2
( )2أى :الرياضيات من اهلندسة وغريها .
( )3املوافقات :الشاطيب ()122/2
( )4املرجع السابق ()125 ، 122/2
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فأما اآليات ،فاملراد اها عند املفسرين ما يتعلق حبال التكليف والتعبد ،أو املراد بالكتاب يف قوله :مَا فَرَّطْنَا فِي
ا ْلكِتَابِ مِ ْن َشيْء[ األنعام ]35 :اللوح احملفوظ ،ومل يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه جلميع العلوم النقلية والعقلية.
وأما فواتح السور ،فقد تكلم الناس فيها ِبا يقتضي أن للعرب اها عهدا ،كعدد اجلمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب،
حسبما ذكره أصحاب السري( ،)1أو هي من املتشااهات اليت ال يعلم تأويلها إال اهلل تعاىل ،وغري ذلك( ،)2وأما تفسريها ِبا ال
عهد به( ،)3فال يكون ،ومل يد ِ
َّع ِه أحد ممن تقدم ،فال دليل فيها على ما َّادعوا .وما ينقل عن علي  أو غريه يف هذا ال
يثبت.
فليس جبائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه ،كما أنه ال يصح أن ينكر منه ما يقتضيه ،وجيب االقتصار يف
االستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إىل العرب خاصة ،فبه يوصل إىل علم ما أودع من األحكام الشرعية ،فمن
طلبه بغريه ما هو أداة له ،ضل عن فهمه ،وتقول على اهلل ورسوله فيه)(.)4
 .3ضوابط العلوم املضافة إىل القرآن عند الشاطيب [ت097:هـ]:
نستخلص من كالم اإلمام الشاطيب :أن العلم املضاف إىل القرآن الكرمي هو ما توفر فيه ضابطان:

الضابط األول( :أن يكون العلم مما يعرفه العرب)(.)5

السمَاءِ فَوْ َقهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا َوزَيَّنَّاهَا اآلية [ق ]1 :بعلم اهليئة
يقول الشاطيب( :تفسري قولهَ  :أفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى َّ
الذي ليس حتته عمل()1؛ غري سائغ؛ وألن ذلك من قبيل ما ال تعرفه العرب ،والقرآن إمنا نزل بلسااها وعلى معهودها ...
( ) 1يشري الشاطيب إىل ما رواه الطربي يف تفسريه بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد اهلل بن رئاب؛ قال :مر أبو ياسر بن أخطب يف رجال من اليهود برسول
اهلل  وهو يتلو صدر سورة البقرة :امل ( )1ذَلِ َ ِ
ب فِ ِيه ؛ فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رجال من اليهود ،فقال :تعلمون واهلل لقد امعت حممدا
ك الْكتَ ُ
اب َال َريْ َ
يتلو فيما أنزل عليه :امل ( )1ذَلِ َ ِ
ب فِ ِيه فقالوا :أنت امعت؟ قال :نعم .فمشى حيي يف أولئك النفر إىل رسول اهلل  فقالوا له :أمل يذكر أنك
ك الْكتَ ُ
اب َال َريْ َ
تتلو فيما أنزل عليك :امل ( )1ذَلِ َ ِ
اب .فقال( :بلى)  .قالوا :لقد بعث اهلل قبلك أنبياء ما بني النيب فيهم مدة ملكه ،وأجل أمته غريك .األلف واحدة ،والالم
ك الْكتَ ُ
ثالثون ،وامليم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون .قال :يا حممد! هل مع هذا غريه؟ قال( :نعم ،املص .) قالوا :هذه أطول وأثقل؛ األلف واحدة ،والالم ثالثة ،وامليم
أربعون ،والصاد ستون؛ فهذه إحدى وثالثون ومائة ،هل مع هذا غريه؟ قال( :نعم ،الر .) قال :هذه أثقل وأطول؛ األلف واحدة ،والالم ثالثون ،والراء مائتان،
هذه إحدى ومائتا سنة ،هل مع هذا غريه؟ قال( :نعم ،املر .) قال :هذ ا أثقل وأطول؛ األلف واحدة ،والالم ثالثون ،وامليم أربعون ،والراء مائتان؛ فهذه إحدى
وسبعون ومائتان .مث قال :لبس علينا أمرك حىت ما يدرى أقليال أعطيت أم كثريا .مث قال :قوموا عنه .مث قال أبو ياسر ألخيه ومن معه :ما يدريكم لعله قد مجع حملمد
هذا كله إحدى وسبعون ،وإحدى وثالثون ومائة ،وإحدى وثالثون ومائتنان ،وإحدى وسبعون ومائتان؛ فذلك سبعمائة وأربع سنني .فقالوا :لقد تشابه علينا أمره.
جامع البيان :الطربي؛ حممد بن جرير [ت310 :هـ] ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ =  2000م )211 ،218/1( ،برقم .241
( )2انظر األقوال يف احلروف املقطعة يف :تفسري الطربى ( 208/1وما بعدها) – اإلتقان :السيوطي ( 24/3وما بعدها).
( )3أي :من فهمها على أاها أسرار ورموز حلقائق أو أحداث حاصلة أو حتصل .انظر :روح املعاين :اآللوسي؛ حممود بن عبد اهلل [ت1220:هـ] ،احملقق :علي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1418 ،1هـ ،)108/1( ،ومما جاء فيه :أن عليا  استخرج وقعة معاوية  من حم ( )1عسق[ الشوري .]1،2 :
وهو كالم مل يثبت كما قال الشاطيب.
( )4املوافقات :الشاطيب ()131 : 127/2
( )5مقاالت يف علوم القرآن :الطيار؛ مساعد بن سليمان ،دار احملدث ،الرياض ،ط1428 ،1هـ( ،ص )35
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وكذلك القول يف كل علم يُعزى إىل الشريعة ال يؤدي فائدة عمل ،وال هو مما تعرفه العرب؛ فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية
وغريها االحتجاج على صحة األخذ يف علومهم بآيات من القرآن ،وأحاديث عن النيب  كما استدل :أهل العدد بقوله

تعاىل :فا ْسَْلِ ا ْلعَادِّينَ[ املؤمنون .]113 :وأهل النسب العددية أو اهلندسية بقوله تعاىل :إِنْ َيكُنْ مِْنكُمْ عِشْرُونَ.....
السمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
مِائَتَيْنِ[ األنفال ]18 :إىل آخر اآليتني .وأهل الكيمياء بقوله ,عز وجل :أَْنزَلَ مِنَ َّ
الشمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ[ الرمحن .]8 :وأهل املنطق يف أن نقيض
اآلية [الرعد .]12 :وأهل التعديل النجومي بقولهَّ  :
الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله :إِذْ قَالُوا مَا أَْنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ َشيْءٍ ُقلْ مَنْ أَ ْنزَلَ ا ْلكِتَابَ[ األنعام...]71 :
ومجيعه
وأهل خط الرمل بقوله سبحانه :أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ[ األحقاف ... ]4 :إىل غري ذلك مما هو مسطور يف الكتبُ ،
يقطع بأنه مقصود ملا تقدم)(.)2

الضابط الثاني( :أن يكون للسلف فيها اعتناء)(.)3
يقول الشاطيب( :قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إىل فهم القرآن ،وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة باحلقيقة،
فإن علم العربية ،أو علم الناسخ واملنسوخ ،وعلم األسباب ،وعلم املكي واملدين ،وعلم القراءات ،وعلم أصول الفقه ،معلوم
عند مجيع العلماء أاها معينة على فهم القرآن ،وأما غري ذلك؛ فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا وال يكون كذلك ،كما تقدم

السمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا َوزَيَّنَّاهَا َومَا
يف حكاية الرازي يف جعل علم اهليئة وسيلة إىل فهم قوله تعاىلَ  :أفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى َّ
َلهَا مِنْ فُرُوجٍ[ ق.]1 :
وزعم ابن رشد احلكيم( )4يف كتابه الذي اماه بـ"فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال" أن علوم الفلسفة
مطلوبة؛ إذ ال يفهم املقصود من الشريعة على احلقيقة إال اها ،ولو قال قائل :إن األمر بالضد مما قال ملا بعد يف املعارضة.
وشاهد ما بني اخلصمني شأن السلف الصاحل يف تلك العلوم ،هل كانوا آخذين فيها ،أم كانوا تاركني هلا أو غافلني عنها؟ مع
القطع بتحققهم بفهم القرآن ،يشهد هلم بذلك النيب  واجلم الغفري؛ فلينظر امرؤ أين يضع قدمه ،ومث أنواع أخر يعرفها من
زاول هذه األمور ،وال ينبئك مثل خبري؛ فأبو حامد ممن قتل هذه األمور خربة ،وصرح فيها بالبيان الشايف يف مواضع من
كتبه)(.)5

=
( )1يشري الشاطيب إىل ما حكاه الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب ( :) 184 /4أن عمر بن احلسام كان يقرأ كتاب اجملسطي على عمر األاهري ،فقال بعض الفقهاء يوما:
ما الذي تقرءونه فقال :أفسر آية من القرآن ،وهي قوله تعاىل :أَفَـلَم يـنْظُروا إِ َىل َّ ِ
اها[ ق ]1 :فأنا أفسر كيفية بنيااها.
الس َماء فَـ ْوقَـ ُه ْم َكْي َ
ف بَـنَـْيـنَ َ
َْ ُ
( )2املوافقات :الشاطيب ()18 : 87/1
( )3مقاالت يف علوم القرآن :الطيار (ص )35
( ) 4هو :حممد بن أمحد بن حممد بن رشد األندلسي ،أبو الوليد :الفيلسوف .من أهل قرطبة .عين بكالم أرسطو وترمجه إىل العربية ،وزاد عليه زيادات كثرية .ويلقب بابن
رشد " احلفيد " متييزا له عن ج ّده أيب الوليد حممد بن أمحد  ،وقد صنف حنو مخسني كتابا ،وتوىف سنة  850هـ  ..انظر :األعالم :الزركلي (.)315 /8
( )5املوافقات ()177 ، 175/4
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 .4أقسام العلوم املضافة إىل القرآن عند الشاطيب:
يف ضوء الضابطني السابقني قسم اإلمام الشاطيب العلوم املضافة إىل القرآن على أربعة أقسام:
القسم األول :أدوات فهمه؛ أى  :تفسيره.
فقال( :قسم هو كاألداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد ،واملعني على معرفة مراد اهلل تعاىل منه؛ كعلوم اللغة العربية
اليت ال بد منها وعلم القراءات ،والناسخ واملنسوخ ،وقواعد أصول الفقه ،وما أشبه ذلك)(.)1
القسم الثاني :علم إعجاز القرآن الكريم.
قال( :وقسم هو مأخوذ من مجلته من حيث هو كالم ،ال من حيث هو خطاب بأمر أو اهي أو غريمها ،بل من جهة
ما هو هو ،وذلك ما فيه من داللة النبوة ،وهو كونه معجزة لرسول اهلل .)2()
وقد عده قسما مستقال بنفسه ألنه كما قال( :ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه األحكام الشرعية؛ إذ مل
تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على األحكام باألمر والنهي وغريمها ،وإمنا فيه التنبيه على التعجيز أن يأتوا بسورة
مثله ،وذلك ال خيتص به شيء من القرآن دون شيء ،وال سورة دون سورة ،وال منط منه دون آخر)(.)3
القسم الثالث :عادات القرآن.
قال( :وقسم هو مأخوذ من عادة اهلل تعاىل يف إنزاله ،وخطاب اخللق به ،ومعاملته هلم بالرفق واحلسىن من جعله عربيا
يدخل حتت نيل أفهامهم ،مع أنه املنزه القدمي ،وكونه تنزل هلم بالتقريب واملالطفة والتعليم يف نفس املعاملة به ،قبل النظر إىل
ما حواه من املعارف واخلريات)(.)4
وهذا القسم كما قال( :خارج عما تضمنه القرآن من العلوم  ...ويشتمل على أنواع من القواعد األصلية ،والفوائد
الفرعية ،واحملاسن األدبية)( )5وقد عد منها األمثلة التالية املستنبطة من القرآن:
 عدم املؤاخذة قبل اإلنذار. اإلبالغ يف إقامة احلجة على ما خاطب به اخللق. ترك األخذ من أول مرة بالذنب ،واحللم عن تعجيل املعاندين بالعذاب. حتسني العبارة بالكناية وحنوها يف املواطن اليت حيتاج فيها إىل ذكر ما يستحيا من ذكره يف عادتنا. التأين يف األمور ،واجلري على جمرى التثبت ،واألخذ باالحتياط. كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب األرباب بالتضرع والدعاء(.)1( )1املرجع السابق ()175/4
( )2املرجع السابق ()177/4
( )3املرجع السابق :نفسه
( )4املرجع السابق ()200/4
( )5املرجع السابق :نفسه
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احلل واحلرمة .وهو من نوع الداللة
فهذه األمثلة – كما نرى وأشار هو -آداب شرعية ،ال أحكام شرعية تندرج حتت ّ
التبعية ،ال األصلية كالقسم التايل:
القسم الرابع :العلوم المأخوذة من نصوص القرآن (منطوقها ومفهومها).

قال( :وقسم هو املقصود األول بالذكر ،وهو الذي نبه عليه العلماء ،وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها
ومفهومها ،على حسب ما أداه اللسان العريب فيه)(.)2
وذكر الشاطيب أن جمموع هذه العلوم احلاصلة يف القرآن من هذا الوجه( :اثنا عشر علما؛ تندرج مجيعها حتت حنس
واحد هو العبادة؛ حيث إاها املقصود األول واملعرب عنه بقوله تعاىلَ  :ومَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ ْنسَ إِلَّا لِ َيعْبُدُونِ[ الذاريات:
]81؛ وهذا اجلنس حيتوى من العلوم على ثالثة أجناس هي املقصود األول؛ وحتت كل جنس ثالثة أنواع من العلوم ،ولكل
جنس مكمل كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

الجنس األول :معرفة المتوجه إليه ،وهو اهلل المعبود سبحانه..ويدخل تحته:
علم الذات.
علم الصفات.
علم األفعال .ويتعلق بالنظر يف الصفات أو يف األفعال النظر يف النبوات؛ ألاها الوسائط بني املعبود والعباد ،ويف كل
أصل ثبت للدين علميا كان أو عمليا.
ومكمل هذا اجلنس :تقرير الرباهني ،واحملاجة ملن جادل خصما من املبطلني.
الجنس الثاني :معرفة كيفية التوجه إليه ..ويشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من:

العبادات.
العادات.
املعامالت.
ومكمل هذا اجلنس :ما يتبع كل واحد منها من املكمالت ،وهي أنواع فروض الكفايات ،وجامعها األمر باملعروف
والنهي عن املنكر والنظر فيمن يقوم به.
الجنس الثالث :معرفة مآل العبد ليخاف اهلل به ويرجوه ..ويدخل يف ضمنه النظر يف ثالثة مواطن:

 .1املوت وما يليه.
 .2ويوم القيامة وما حيويه.
 .3واملنزل الذي يستقر فيه.
=
( )1ينظر :املرجع السابق ()204 : 200/4
( )2املرجع السابق (.)204/4
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 .4ومكمل هذا اجلنس :الرتغيب والرتهيب ،ومنه اإلخبار عن الناجني واهلالكني وأحواهلم ،وما أداهم إليه حاصل
أعماهلم)(.)1

(ثانيا) املعارضون للدعوى من املعاصرين:
ِبنطق اإلمام الشاطىب وعلى منواله نسج بعض املعاصرين معارضتهم لتلك الدعوى أثناء إنكارهم للتفسري العلمى،
وبيان املآخذ املنهجية الىت أخذت على أصحابه عند استخراجهم للعلوم احلديثة من القرآن الكرمي .وهم وإن كانوا قلة من
حيث العدد ،إال أاهم من الشخصيات املربزة الىت هلا وزاها ىف عامل الفكر والثقافة اإلسالمية( .)2وكان من أبرز هم وأقواهم
معارضة:
 -9األستاذ أمين الخولى [ت9515 :ه ] (:)3

فقد عقد األستاذ أمني اخلويل يف رسالة صغرية له اماها[ :التفسري معامل حياته منهجه اليوم] حبثًا عنوانه( :إنكار
التفسري العلمي) ،عرض فيه معارضة اإلمام الشاطيب السابقة ،مث عقب عليها بقوله( :وإذا كان هذا هو الرأي القدمي العهد يف
فهما جيعله مصدر العلوم املختلفة ،ويأخذ َكلِ َمه باصطالحات حادثة بعده بأزمنة غري قصرية؛ فإنك لتضم إىل هذا
فهم القرآن ً
البيان من النظرات احلديثة ما يؤيده ويعززه)( ... )4وذكر من تلك النظريات احلديثة  :الناحية اللغوية ،والناحية األدبية
أوالبالغية ،والناحية الدينية أو االعتقادية ،مث قال منكرا على املعاصرين الذين أيدوا الدعوى واختذوا من تطبيقها دليال على
بيان صدق القرآن الكرمي وإعجازه( :وأما ما اجتهت إليه النوايا الطيبة من جعل االرتباط بني كتاب الدين واحلقائق العلمية
ضُّره أكثر من نفعه ،على أنه إن كان
املختلفة ناحية من نواحي بيان صدقه أو إعجازه أو صالحيته للبقاء  ...إخل ،فرِبا كان َ
ومن لف لفهم من أن يتجهوا إليه؛ ليدفعوا مناقضة الدين للعلم ،فلعله يكفي يف هذا ويفي ،أال
َال بُ َّد ألصحاب هذه النوايا َ
يكون يف كتاب الدين نص صريح يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أاها من نواميس الكون ونظم وجوده ،وحسب كتاب
وخالصا من النقد)(.)5
الدين اهذا القدر صالحية للحياة ومسايرة للعلم
ً

( )1انظر :املرجع السابق ( )201 : 204/4باختصار وتصرف.
( )2منهم :شيخ األزهر األسبق الشيخ حممود شلتوت ،واألستاذ سيد قطب ،واألستاذ أمني اخلوىل ،والدكتور حممد حسني الذهيب ،واألستاذ عباس العقاد ،والدكتورة عائشة
عبد الرمحن ،والدكتور شوقى ضيف.
( ) 3هو :أمني اخلويل :من أعضاء اجملمع اللغوي ِبصر .ولد يف قرية شوشاي باملنوفية وتعلم باألزهر خترج ِبدرسة القضاء الشرعي .عني أستاذا يف اجلامعة املصرية (القدمية)
مث كان وكيال لكلية اآلداب اىل سنة  1783فمديرا للثقافة العامة بوزارة الرتبية والتعليم اىل سنة  1788واها أحيل إىل املعاش ومثل مصر يف عدة مؤمترات .وتويف
بالقاهرة سنة 1358هـ .له :البالغة العربية ،فن القول ،اجملددون يف اإلسالم ..انظر :األعالم :الزركلي (.)11 /2
( )4التفسري معامل حياته منهجه اليوم :أمني اخلويل (ص .)28
( )5املرجع السابق (ص .)21
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 -1الدكتور محمد حسين الذهبي [ت9519 :ه ] (:)1
كذلك فعل الدكتور حممد حسني الذهيب يف كتابه [التفسري واملفسرون]؛ فعرض – هو اآلخر -رأي اإلمام الشاطيب
السابق ،مث قال ما نصه( :أما أنا فاعتقادى أن احلق مع الشاطىب رمحه اهلل ،ألن األدلة الىت ساقها لتصحيح ُمدَّعاه أدلة قوية،
ال يعرتيها الضعف ،وال يتطرق إليها اخللل ،وألن ما أجاب به على أدلة خمالفيه أجوبة سديدة دامغة ال تثبت أمامها
ف لفه)(... )2
ومن لَ َّ
حججهم ،وال يبقى معها ُمدَّعاهم  ..وهناك أُمور أُخرى يتقوى اها اعتقادنا أن احلق ىف جانب الشاطىب َ
وذكر من تلك األمور أيضا :الناحية اللغوية ،والناحية البالغية ،والناحية االعتقادية ،وكان من مجلة ما قال يف الناحية البالغية:
(عِّرفت البالغة بأاها مطابقة الكالم ملقتضى احلال ،ومعلوم أن القرآن ىف أعلى درجات البالغة ،فإذا حنن ذهبنا مذهب أرباب
ُ
التفسري العلمى وقلنا بأن القرآن متضمن لكل العلوم ،وألفاظه متحملة هلذه املعاىن املستح ّدثة ،ألوقعنا أنفسنا ىف ورطة ال
خالص لنا منها إال ِبا خيدش بالغة القرآن ،أو يذهب بفطانة العرب ،وذلك ألن َمن خوطبوا بالقرآن ىف وقت نزوله إن كانوا
جيهلون هذه املعاىن وكان اهلل يريدها من خطابه إياهم؛ لزم على ذلك أن يكون القرآن غري بليغ ،ألنه مل يراع حال املخاطب،
وهذا سلب ألهم خصائص القرآن الكرمي .وإن كانوا يعرفون هذه املعاىن فلِ َم َملْ تظهر اهضة العرب العلمية من لدن نزول
األولني واآلخرين؟ وِملَ َملْ تقم اهضتهم على هذه اآليات الشارحة ملختلف العلوم وسائر الفنون؟..
القرآن الذى حوى علوم َّ
()3
وهذا أيضاً سلب ألهم خصائص العرب ومميزاهتم) .
ومن الواضح تأثر الدكتور الذهيب برأى األستاذ أمني اخلوىل ،وتأثرمها معا ِبعارضة اإلمام الشاطيب ،الذي أشبع احلديث
يف ذلك حىت إنه مل ِ
يبق مكانًا ملزيد.

(أوال) مناقشة الدعوى وبيان أسباب جتاوزها ملا أسست عليه:
أنزل اهلل تعاىل كتابه العزيز لثالثة مقاصد رئيسية هى :اهلداية ،واإلعجاز ،والتعبد بتالوته.

وهداية القرآن متتاز بأاها :عامة ،وتامة ،وواضحة .اهذا نطقت آياته ،فقال تعاىل :ذَلِكَ ا ْلكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِ ْلمُتَّقِنيَ[ البقرةَ  ،]2 :شهْرُ َر َمضَانَ الَّذِي أُ ْنزِلَ فِيهِ الْقُرْخنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ا ْلهُدَى وَالْفُ ْرقَانِ[ البقرة،]158 :

( )1هو :الدكتور حممد حسني الذهىب ،ولد ِبصر عام 1718م  ،حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين يف جامعة األزهر وذلك عن رسالته (التفسري واملفسرون) اليت
أصبحت بعد نشرها أحد املراجع الرئيسة يف علم التفسري ،عني أستاذا يف كلية أصول الدين مث عميدا هلا مث أمينا عاما جملمع البحوث اإلسالمية ،وأصبح وزيرا لألوقاف
وشئون األزهر ومت اغتياله عام 1357هـ= 1722م.
( )2التفسري واملفسرون :الذهيب؛ حممد بن حسني [ت1357 :هـ] ،مكتبة وهبة ،القاهرة)387 /2( ،
( )3املرجع السابق)310 /2( :
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إِنَّ هَذَا الْقُرْخنَ َيهْدِي لِلَّتِي ِهيَ َأقْوَمُ[ اإلسراءَ  ،]7 :يهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ[ األحقاف،]30 :
َ يهْدِي إِلَى الرُّشْدِ[ اجلن ،]2 :وغري ذلك من اآليات.
وقد أسست دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم – كما سبق يف عرض الدعوى  -على هذا املقصد األول
للقرآن الكرمي؛ الهداية القرآنية المتمثلة في دعوة العباد إلى اهلل عز وجل ،ولكنها -مع صحة ما أسست عليه -قد
جتاوزت حدودها ،وأصبحت دعوى متوسعة ،خرجت عن مسارها الصحيح -خاصة عند تطبيقها من قبل املؤيدين هلا-
وذلك لألسباب التالية:
 السبب األول :أنها دعوى عامة ليس لها ضوابط.
فالدعوى مل تضع ضوابط لتحديد ما الذي يدخل يف علوم القرآن مما ال يدخل؟ بل جعلت كل العلوم :املدونة وغري
املدونه ،املعلومة لنا وغري املعلومة ،الصحيحة وغري الصحيحة ،املذمومة واحملمودة ،من علوم القرآن ،وىف ذلك ضرب كبري من
التجاوز والتوسع ،جعل كل صاحب علم ولو مذموما أو غري صحيح يدعى أن علمه يف كتاب اهلل ويستخرجه منه بتأويل
ومتحل ال يتفق مع قدسية القرآن الكرمي.
وأوضح األمثلة على ذلك :من يزعمون (علم الباطن) ويستغلون تلك الدعوى الستخراج سخافاهتم وجهاالهتم من
القرآن الكرمي( ،)1وقد الحظ ابن العرىب -وهو من مؤيدى الدعوى – ذلك ،فقال( :وأما علم الباطن ،فقد ضلّت فيه األمم
فأوغدوا يف هذا الباب وأوعدوا ،حىت كفرت منهم طائفة ال حيكى قوهلا اآلن لسخافته ،وتسورت عليه أخرى ،وادعى كل
واحد منهم أن علمه يف كتاب اهلل ،ليحرص عليه من يطلبه .وإمنا عين العلماء بقوهلم" :إن العلوم كلها يف كتاب اهلل" ما كان
علماً لذاته ،ال ما وقعت الدعوى فيه أنه علم وهو جهل ،وذلك يرجع إىل العلوم الشرعية ،واحلقائق العقلية ،فإن مجيعها
مضمن يف كتاب اهلل ،والدليل عليه مبني ،وكل جهالة وسخافة ادعتها طائفة فالرد عليها يف كتاب اهلل موجود أيضاً مبني)(.)2
ّ
وهذا الكالم من ابن العريب يعد ضابطا مهما يف حتديد وتصحيح مسار الدعوى ،إذ خيرج به من علوم القرآن؛ كل علم
مذموم ،أو جهالة أو سخافة أو نظرية علمية مل تثبت بعد وإن ادعى بعض الباحثني استخراجها من كتاب اهلل ،بتجاوز
وتأويل بعيد ال يتفق مع قدسية القرآن الكرمي.
 السبب الثاني :أنها لم تفرق بين علوم القرآن الكريم وبين معلوماته.
فهذه الدعوى مل تفرق بني العلم يف إطالقه اللغوى العام الذى يشمل كل (معلوم) مدرك على حقيقته – كما سبق يف
متهيد البحث – وبني العلم يف إطالقه االصطالحي اخلاص ،باعتباره (مجلة املعلومات املضوبطة جبهة واحدة والىت صار هلا
مسمي خاص) ،مما أوقع املؤيدين هلا يف أمرين:

( )1من هذه السخافات واجلهاالت ماجاء يف تفسري اآللوسي ( :)132/4من أن ابن عريب وقع عن محاره يوما فرضت رجله فلم يأذن للناس حبمله إال بعد أن استخرج
حادثة وقوعه ورض رجله من " سورة الفاحتة "  ..كما ذكر الشاطيب العديد من تلك السخافات واجلهاالت ورد عليها .انظر :املوافقات ( 228/4وما بعدها).
( )2قانون التأويل :ابن العريب (ص .)815
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األول :إطالق مصطلح علوم القرآن على( :عموم املعلومات الىت تنطوى حتت ألفاظ القرآن الكرمي ،فأى معلومة نص
عليها أو أشار إليها فهى من علومه ،أى :معلوماته)( ،)1نرى هذا يف النص الذى ذكره ابن العريب ومن قبله الغزاىل ونقلنا يف
عرض الدعوى عن بعض العلماء :من أن علوم القرآن على عدد كلم القرآن مضروبة يف أربعة .وهذا املعىن وإن كان صحيحا
من حيث اإلطالق اللغوى العام؛ لكنه توسع غري مراد ،بل املراد هنا مجلة العلوم الىت صار هلا مسمي خاص ،وبيان عالقتها
بالقرآن الكرمي.
الثانى :إضافة كل علم وردت منه معلومه أو معلومات يف القرآن الكرمي إىل علوم القرآن .وهذا توسع أيضا؛ ألنه( :ال
يلزم أن يكون كل موضوع حتدث فيه القرآن داخال يف علوم القرآن)( .)2فورود بعض (املعلومات) يف بعض اآليات القرآنية،
من علوم مثل :الطب والفلك والطبيعة والكيمياء واهلندسة واحليوان والنبات وغريها من العلوم الكونية (غير الشرعية) الىت
أضافها اإلمام الغزاىل يف عرض الدعوي إىل علوم القرآن باعتبارها من (أفعال اهلل) املذكورة يف القرآن الكرمي ،ال يعىن أن هذه
العلوم من علوم القرآن الكرمي لسببني:
 -1أن القرآن الكرمي( :مل جيعل تلك العلوم الكونية من موضوعه؛ وذلك ألاها خاضعة لقانون النشوء واالرتقاء ويف
تفاصيلها من الدقة واخلفاء ما يعلو على أفهام العامة  ...وال يقصد القرآن مطلقا من ذكر هذه الكونيات أن يشرح حقيقة
علمية يف اهليئة والفلك أو الطبيعة والكيمياء وال أن حيل مسألة حسابية أو معادلة جربية أو نظرية هندسية وال أن يزيد يف علم
الطب بابا وال يف علم التشريح فصال وال أن يتحدث عن علم احليوان أو النبات أو طبقات األرض إىل غري ذلك)(.)3
 -2أن هذه (املعلومات) املذكورة يف القرآن الكرمي من تلك العلوم قد وردت يف سياق هدائي عقدي ،من باب داللة
اخللق (الفعل) على اخلالق (الفاعل) سبحانه وتعاىل ،ومل تقصد فيه لذاهتا ،ومل يتطرق إليها القرآن على أاها علوم جتريبية حبتة
سبيلها الفرض والتخمني ،مث الوصول إىل احلقيقة بعد ذلك ،بل باعتبارها حقائق اهائية ثابتة ،ال تتخلف؛ ألن الذي خلقها
هو الذى أخرب عنها.
ومن خالل ما سبق نرى أن (الضابط) الذى حيدد ويصحح مسار هذه الدعوى هو :أن يكون العلم المضاف إلى

القرآن الكريم والمستنبط منه ،علما لذاته ،جاء القرآن لتقريره ،متف ًقا مع مقصد القرآن الهدائي الذى أنزل من أجله،

والذى أسست الدعوى عليه.

 السبب الثالث :أنها انطلقت من أصول العلوم إلى بيان تفاصيلها وفروعها.
ما الذى يوجد يف القرآن الكرمي؟ هل يوجد فيه أصول العلوم الىت اماها اإلمام الغزاىل يف تقسيمه للعلوم (الفرائض) أم
الفروع والتفاصيل الىت يسميها (الفضائل)؟

( )1احملرر يف علوم القرآن :الطيار؛ مساعد بن سليمان ،معهد اإلمام الشاطيب ،ط 1427 ،2هـ =  2005م( ،ص .)23 ، 22
( )2مقاالت يف علوم القرآن :الطيار (ص .)40
( )3مناهل العرفان يف علوم القرآن :الزرقاين (.)384 ، 383/2
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إن املتأمل يف كالم اإلمام الغزاىل الوارد واملنقول يف عرض الدعوى ،جيد فيه من النصوص ما يدل على اجلواب ،حنو
قوله( :ويف القرآن إشارة إىل جمامعها)( ،ففي القرآن إليه رموز ودالالت عليه)( ،مث هذه العلوم ما عددناها وما مل نعدها ليست
أخريا قوله( :ويف القرآن جمامع علم األولني واآلخرين) فما ورد يف تلك النصوص من ألفاظ مثل:
أوائلها خارجة عن القرآن) ،و ً
(رموز  ...دالالت  ...أوائل  ...جمامع) ،تدل على أن مراد اإلمام الغزاىل يف تلك الدعوى ،هو أن الذى يوجد يف القرآن
الكرمي هو أصول تلك العلوم بصورة من الصور الكلية أو الضمنية وليس تفاصيلها أو فضائلها.
وهذا اإلمام الرازي بعد أن أثبت أن املراد بالكتاب يف قوله تعاىل ما فَرَّطْنا فِي ا ْلكِتابِ مِ ْن شَيْءٍ هو القرآن الكرمي،
يقول( :إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول :كيف قال تعاىل :ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ َشيْءٍ مع أنه ليس فيه تفاصيل علم
الطب وتفاصيل علم احلساب ،وال تفاصيل كثري من املباحث والعلوم ،وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودالئلهم يف
علم األصول والفروع؟
واجلواب :أن قوله ما فَرَّطْنا فِي ا ْلكِتابِ مِنْ َشيْءٍ جيب أن يكون خمصوصا ببيان األشياء اليت جيب معرفتها
واإلحاطة اها ،وبيانه من وجهني:
األول :أن لفظ التفريط ال يستعمل نفيا وإثباتا إال فيما جيب أن يبني ألن أحدا ال ينسب إىل التفريط والتقصري يف أن
ال يفعل ما ال حاجة إليه ،وإمنا يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما حيتاج إليه.
الثاين :أن مجيع آيات القرآن أو الكثري منها دالة باملطابقة أو التضمن أو االلتزام على أن املقصود من إنزال هذا
الكتاب بيان الدين ومعرفة اهلل ومعرفة أحكام اهلل ،وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان املطلق هاهنا حمموال على
ذلك املقيد)(.)1
ومعىن ذلك( :أن القرآن ليس فيه تفاصيل كل علم وفن ومذهب وتاريخ .وأن القصد من العبارة بيان األشياء اليت جيب
معرفتها واإلحاطة اها ،أو بأن القصد منها وجود إشارات أو أساس لكل شيء بقطع النظر عن التفاصيل واجلزئيات)( .)2وهذا
الينطبق على العلوم غري الشرعية فقط ،بل على العلوم الشرعية أيضا ،ففى علم الفقه – مثال -نرى أن الغالب يف القرآن
الكرمي هو العرض اإلمجاىل لألحكام أما الفروع والتفاصيل فتأخذ من السنة أو عن طريق القياس واإلمجاع وكلها أصول دل
عليها القرآن الكرمي وأرشد إليها كما قال العلماء.
ومن هنا نعلم أن التوسع والتجاوز يف الدعوي إمنا جاء عند التطبيق ،فبعض العلماء أشبعوا تفاسريهم بالفروع
والتفاصيل ،وجلبوا العديد من املسائل العلمية الدقيقة واملتخصصة ألدىن عالقة بينها وبني اآلية القرآنية على أساسني:
األول – وهو األخطر  :-أن ُختََّرج هذه التفاصيل والفروع واجلزئيات على أاها مما هو مراد اهلل تعاىل من تلك اآلية،
وىف ذلك تكلف بني وتعسف ظاهر ال يتفق مع مقصد القرآن الكرمي وقدسيته.
( )1مفاتيح الغيب :الرازي (.)822 ، 821/12
( )2التفسري احلديث :دروزة؛ حممد عزة بن عبد اهلادي [ت1404:هـ] ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة1353 ،هـ)55 ، 52/4( ،
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الثاني – وهو األكثر  :-أن تذكر من باب التوسع واالستطراد ،والشطط يف هذا األمر -من بعض املفسرين -حول
كتب التفسري إىل موسوعات علمية ضاربة يف شىت العلوم ،أو إىل كتب علمية متخصصة يف العلم الذي برع فيه املفسر وغلب
عليه يف تفسريه ،بل أصبحت التفاسري تصنف على هذا األساس إىل تفاسري :حنوية ،وبالغية ،وفقهية ،وعقدية ... ،اخل،
يرجع إليها أهل العلم على أاها مراجع علمية متخصصه يف تلك العلوم ال لكواها كتبا يف تفسري القرآن الكرمي.

(ثانيا) مناقشة أدلة الدعوى:
أما دليل الدعوى العام األول وهو قوله تعالى  :ما فَرَّطْنا فِي ا ْلكِتابِ مِنْ َشيْءٍ فقد اختلف فى الكتاب هنا:
أهو اللوح المحفوظ ،أم هو القرآن الكريم()1؟

ولعل األبني واألقرب إىل مفهوم اآلية الكرمية الىت ذكرت فيها هذه اجلملة القرآنية الشريفة؛ وهى قوله تعاىل يف سورة

األنعامَ  :ومَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ا ْلَْرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ُأمَمٌ أَمْثَا ُلكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ َشيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَِّبهِمْ
يُحْشَرُونَ[ األنعام ]35 :أن املراد بالكتاب هنا هو (اللوح المحفوظ) وهو :السجل العام الذي كتب اهلل تعاىل فيه كل ما
كان وما سيكون إىل يوم القيامة؛ وذلك ملا يلي(:)2

أوال -ألنه املتفق مع النصوص القرآنية األخرى ،مثل قوله تعاىلَ  :ومَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ا ْلَْرْضِ إِلَّا َعلَى اللَّهِ ِر ْز ُقهَا
ب مُبِنيٍ[ هود.]1 :
وَ َيعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا َومُسْتَوْدَ َعهَا كُلٌّ فِي كِتَا ٍ
وثانيًا -ألنه املناسب لسياق اآلية ولذكر األحياء فيها؛ وهو سياق يتكلم عن كل الداوب يف األرض وعن كل الطيور،

وهل حيوي القرآن تفصيل كل هذه األشياء؟!!
(ومعىن اجلملة :ما تركنا يف الكتاب شيئا مل نثبته فيه تقصريا وإمهاال ،بل أحصينا فيه كل شيء أو جعلناه تبيانا لكل
شيء ،فإذا أريد بالكتاب العلم اإلهلي أو اللوح احملفوظ فاالستغراق على ظاهره ،وإذا أريد به القرآن فاملراد بقوله :مِن شيءٍ
الدال على العموم -الشيء الذي هو من موضوع الدين الذي يـُْرِس ُل به الرسل َويـُْن ِزُل به الكتب وهو اهلداية; ألن العموم يفكل شيء حبسبه ،أي ما تركنا يف الكتاب شيئا ،ما من ضروب اهلداية اليت ترسل الرسل ألجلها إال وقد بيناه فيه ،وهي أصول
ْم َها ،واإلرشاد إىل استعمال القوى البدنية والعقلية يف االستفادة من تسخري اهلل كل شيء
الدين وقواعده وأحكامه َو ُحك ُ
لإلنسان ،ومراعاة سننه تعاىل يف خلقه اليت يتم اها الكمال املدين والعقلي ،فالقرآن قد بني ذلك كله بالنص أو الفحوى)(.)3

( )1انظر :زاد املسري يف علم التفسري :ابن اجلوزى؛ عبد الرمحن بن علي [ت872:هـ] ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ.
(.)21/2
( )2انظر :زهرة التفاسري :أبو زهرة ،حممد بن أمحد [ت1374 :هـ] ،دار الفكر العريب.)2472/8( .
( )3تفسري املنار :رشيد رضا؛ حممد رشيد بن على رضا [ت1384 :هـ] ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1770 ،م.)330/2( ،

دعوى اشتمال القرآن الكريم على مجيع العلوم بني القبول والرفض

د .إيهاب بديع على بندق

63

وما قيل ىف هذه اآلية يقال يف دليل الدعوى العام الثاىن وهو قوله تعاىل يف سورة النحل :وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ا ْلكِتَابَ تِبْيَانًا
ِلكُلِّ َشيْءٍ[ النحل ]57 :أي :من األشياء اليت نزل القرآن لبيااها من هداية الدين .فهو عموم خمصوص أيضا .وذلك مع
القطع بأن املراد بالكتاب يف هذه اآلية هو القرآن الكرمي.
وكذلك اآلثار الواردة يف أدلة الدعوى – لو صحت -ال خترج عن هذا املعىن السابق يف تفسري اآلية؛ وأصرح ما جاء
ِ
ِ
ني لَنَا فِ ِيه ُك ُّل َش ْي ٍء»( ،)1فاملقصود ( :كل علم ،وكل شيء) مما
فيها هو قول ابن مسعود « :أُنْ ِزَل ِيف الْ ُقْرآن ُك ُّل عْل ٍمَ ،وبـُ ِّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين»( .)2وقد علق عليه
حيتاجه الناس يف دينهم؛ وكذلك قولهَ « :م ْن أ ََر َاد الْعْل َم فَـْليُثَـ ِّوِر الْ ُقْرآ َن ،فَِإ َّن فيه َعْل َم ْاأل ََّول َ
ني َو ْاآلخ ِر َ
الْبَـْيـ َه ِق ُّي بقوله( :يعين أصول العلم) (.)3
أما باقى اآليات اخلاصة الىت ذكرت يف أدلة الدعوى والىت يستدل اها على وجود أصول كل العلوم يف القرآن الكرمي
كعلم الطب والفلك وامليقات واهلندسة  ...فمن الواضح أاها أصول وإشارات كلية ال تتعرض للتفاصيل واجلزئيات ،وقد وردت
يف سياق هدائى عقدى من باب داللة اخللق على اخلالق .

(ثالثا) مناقشة معارضة اإلمام الشاطيب للدعوى:
تلقى الباحثون كالم الشاطيب يف معارضتة لتلك الدعوي بعناية فائقة ،ووقفوا عنده طويال وناقشوه ،وقلبوا النظر فيه بني
مؤيد وخمالف .وكما استفاد منه املعارضون املنكرون للتفسري العلمي للقرآن ،رد عليه املؤيدون هلذا اللون من التفسري وأبطلوا
حججه.
وىف البداية :نرى أن األساس الذى اعتمد عليه الشاطيب ىف رفض الدعوى  -وهو القول بأمية الشريعة نظراً ألمية األمة
– أساس واهٍ ضعيف لسببني:
أمرا مطلوبًا وال مرغوبًا فيه ،ومن مقاصد القرآن الكرمي حموها ال توكيدها ،قال
-السبب األول :أن أمية األمة ليست ً

ح ْكمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَ ْبلُ
تعاىل :هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي األُمِّيِّنيَ رَسُوالً مِّ ْنهُمْ يَتْلُو عَلَ ْيهِمْ خيَاتِهِ وَيُ َزكِّيهِمْ وَ ُيعَلِّ ُمهُمُ الْكِتَابَ وَالْ ِ
ضالَلٍ مُّبِنيٍ[ اجلمعة]2 :
لَفِي َ
السبب الثاني :أن القرآن الكرمي أنزل للناس كافة ،مل ينزل ألمة واحدة ،أو لقرن واحد ،وأنه ليس خماطبًا بهخصوص طائفة العرب يف العهد األول هلا ،بل العرب كلهم يف عهدهم األول وغريه ،وكذلك غري العرب.

( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )3اإلتقان يف علوم القرآن :السيوطي ()25/4
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وبالتاىل( :ما بين على هذا األساس غري صحيح ،فليس بالزم أن يكون القرآن الكرمي جماريا ملا عند العرب فيصحح
صحيحه أو يزيد عليه ،أو يبطل باطله ،وليس بالزم أن نقف بالقرآن الكرمي وبعلوم وأسراره وإشاراته عند ذلك احلد املعهود عند
العرب يف عهدهم األول ،كل ذلك تكلف ال داعي إليه وتضيق ال حاجة له ،ملا يلي:
 -1أن هذا يقتضي أن القرآن الكرمي مل يقصد منه انتقال العرب من حال إىل حال ،وهذا باطل ملا قدمناه يف السبب األول.
 -2أن يف القرآن الكرمي علوما وإشارات ليست من جنس ما عند العرب ،ومل يكن هلم اها علم ،ويكفى يف الداللة على
ت وَلَا قَ ْومُكَ مِ ْن قَْبلِ هَذَا[ هود.]47 :
ب نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ َتعْلَ ُمهَا أَنْ َ
ذلك قوله تعاىل :تِلْكَ مِ ْن أَنْبَاءِ ا ْلغَيْ ِ
-3

-4

-8

-1

ذكر الشاطىب أن العرب كان هلم اعتناء بعلوم ذكرها الناس وأقرها القرآن ،وجاء بشواهد من آيات القرآن عليها ،مثل
علم  :النجوم  ،واألنواء  ،والطب  ...وهذا ينقض ما ادعاه من أنه لو مل تكن الشريعة أمية؛ ملا وسعت مجهور اخللق
من عرب وغريهم ،ألنه من املعلوم أن تلك العلوم الىت نسبها للعرب مل تكن جلمهورهم بل للبعض القليل من خواصهم
ممن له عناية اها وحاجة إليها ،وبذلك ال تسع الشريعة يف تلك اآليات مجهور العرب بل خواصهم ،فكيف تسع بعد
ذلك كل اخللق؟
أنه لو كان األمر كما أراد الشاطيب لنضبت أنواع معاين القرآن وانتهت ،ومل يكن فيه ما يصلح ألن تتناوله أفهام من يأيت
من الناس يف عصور انتشار العلوم يف األمة ،وهذا ال يتفق مع عموم الدعوة اإلسالمية وخلودها وأن القرآن الكرمي هو
معجزهتا الباقية.
أنه لو كان األمر كما أراد الشاطيب ،الستوى العرب – إن مل يكن الناس مجيعا – يف فهم القرآن الكرمي ،والواقع ليس
كذلك ،وإال ملا كان هناك خواص جمتهدون وغريهم مقلدون ،حىت يف عصر الصحابة ،فالكل يأخذ من هدى القرآن ما
يوافق حاجته واستعداده اخلاص ،وأن مقدار أفهام املخاطبني به ابتداء ال يقضي إال أن يكون املعىن األصلي مفهوما
لديهم فأما ما زاد على املعاين األساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام ،وحتجب عنه أقوام.
أن عدم تكلم السلف يف تلك العلوم يرجع إىل أن املعىن األصلى للقرآن الكرمي كان مفهوما هلم ،وأنه مل يكن عندهم
حاجة للخوض يف علوم غري معهودة عندهم ،بل وجهوا اهتمامهم وعنايتهم جملموعة العلوم الشرعية الىت تتفق مع
مقاصد القرآن ومل يقفوا فيها عند ظواهر اآليات بل بينوا وفصلوا وفرعوا خدمة لكتاب اهلل تعاىل)(.)1

(رابعا) تصنيف مقرتح للعلوم املضافة للقرآن الكريم.
هذا تصنيف مقرتح وقابل للتعديل ،نوضح فيه أقسام العلوم املضافة للقرآن الكرمي وضابط كل قسم ،ومن خالله نعرف
عالقة العلوم املختلفه بالقرآن الكرمي ،وما الذى يدخل يف علوم القرآن مما ال يدخل؟
والعلوم املضافة للقرآن الكرمي -من وجهة نظرنا -ثالثة أقسام ،لكل قسم منها ضابطه اخلاص ،كما يلي:
( )1انظر :تعليقات الشيخ عبد اهلل دراز على املوافقات ( 107/2وما بعدها) – التحرير والتنوير :ابن عاشور؛ حممد الطاهر بن حممد [ت1373:هـ] ،الدار التونسية،
تونس 1754 ،هـ.)48 ، 44 / 1( ،
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القسم األول :علوم تتصل بالقرآن الكريم من ناحية أحواله:
وهذا القسم ال عالقة له بالدعوى الىت نناقشها هنا ،ولذلك ال يوجد يف تقسيم علوم القرآن عند اإلمامني الغزايل
والشاطيب ..وهى جمموعة من العلوم الىت ال تتعلق إال بالقرآن الكرمي ،وال توجد يف غريه ،وهى فرعان :
الفرع األول :مقدمات نظرية له ،منها:
.1
.2
.3
.4
.8
.1
.2

علم الوحي.
علم نزول القرآن.
علم األحرف السبعة.
علم مجع القرآن وتدوينه.
علم فضائل القرآن.
علم خصائص القرآن.
علم إعجاز القرآن.

الفرع الثاني  :معلومات نظرية منبثقة منه ،وليس لها أثر كبير في تفسيره ،ومن ذلك:
 .1علم الرسم والضبط.
 .2علم عد اآلي.
 .3علم سوره وآياته.
 .4علم املكي واملدين.
القسم الثاني :علوم خادمة للقرآن الكريم:
وهى جمموعة من العلوم ذات عالقه (خارجية) بالقرآن الكرمي؛ ألن القرآن الكرمي مل ينزل لبيااها ،ولذلك أطلق عليها
اإلمام الغزاىل يف تقسيمه (علوم الصدف) وجاءت يف تقسيم الشاطيب حتت عنوان (أدوات فهمه) ..وضابطها :أاها قد
وضعت ودونت ابتداء خدمة للقرآن الكرمي من حيث األداء أو البيان ،وبالتاىل تتشعب إىل فرعني:
الفرع األول :علوم خادمة للقرآن من ناحية األداء (التالوة) وهى:
 .1علم القراءات.
 .2علم التجويد.
 .3علم خمارج احلروف وصفاهتا.
 .4علم الوقف واالبتداء.
الفرع الثاني  :علوم خادمة للقرآن من ناحية البيان (التفسير) وهى :
 .1علم التفسري.
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 .2علم أصول التفسري.
 .3علم اللغة العربية.
 .4علم أصول الفقه.
القسم الثالث :علوم مستنبطه من القرآن الكريم.
وهى املقصود األول لتلك الدعوى ،والىت اختلف العلماء يف حصرها بني موسع ومضيق ،فبينما حصرها الغزاىل متأثرا
بالفكر الصوىف يف عشرة أنواع شعب عنها كل العلوم الدينية واماها (علوم اللباب) وكل العلوم غري الدينية واماها (علوم
األولني واآلخرين) ،حصرها الشاطيب يف اثىن عشر نوعا وقصر ما يتشعب عنها ِبا كان عند العرب األولني.
وضابط هذا القسم -بعيدا عن توسيع الغزاىل وتضيق الشاطيب -هو ما ذكرته سابقا :أن يكون العلم المستنبط من

القرآن الكريم ،علما لذاته ،جاء القرآن لتقريره ،متف ًقا مع مقصد القرآن الهدائي الذى أنزل من أجله  ..وجيمع أصول
هذا القسم ثالثة أنواع من العلوم هي:
 .1علم العقيدة.
 .2علم األحكام.
 .3علم الوعظ والتذكري.

ومن خالل هذا التصنيف نستخلص ما يأتي:
 -1أن علوم القرآن الكرمي باملعىن اإلضايف هى (( :كل علم اتصل بالقرآن الكريم من ناحية أحواله ،أو وضع

لخدمته من حيث األداء أو البيان ،أو استنبط منه)) .

 -2أن العلوم الكونية (التطبيقية والبحتة) ال تدخل -حسب الضابط املذكور -ضمن العلوم املستنبطة من القرآن
الكرمي (القسم الثالث) ،فالقرآن الكرمي مل يأت لتقريرها ،كما أاها ال تتفق معه من حيث املنهج واملقصد .ولذلك ال نؤيد

(التفسري العلمي) باعتباره (استخراجا) لتلك العلوم من القرآن الكرمي ،كما فعل املؤيدون لتك الدعوى ،وىف الوقت ذاته لسنا
مع اإلمام الشاطيب ومن وافقه من املعارضني لتلك الدعوى يف عدم (استخدام) تلك العلوم يف تفسري القرآن الكرمي؛ ألننا ال
ننكر أن يف القرآن الكرمي (معلومات) من تلك العلوم وردت -كما سبق -يف سياق هدائي عقدي.
والسؤال األخري هنا :إذا كانت تلك العلوم ال تدخل ضمن العلوم املضافة إىل القرآن الكرمي باعتبارها علوما مستنبطة
منه ،وإذا كنا نويد استخدامها يف تفسري القرآن الكرمي ،فلماذا ال تدخل ضمن (القسم الثاىن) باعتبارها علوما خادمة للقرآن
الكرمي من حيث البيان؟
واجلواب :إاها ال تدخل ضمن العلوم املضافة إىل القرآن على الرغم من جواز استخدامها يف التفسري ،ألن استخدامها
فيه ثانوي وليس أصيال لسببني:
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 oاألول  :أن هذه العلوم مل تنشأ أو تدون يف األساس خلدمة القرآن الكرمي مثل علوم القسم الثاين ،فعلم اللغة مثال
نشأ يف األساس ودون بسبب القرآن الكرمي؛ إذ مل يعرف للعرب اعتناء بلغتهم ،وال تدوين منظم هلا قبل القرآن الكرمي.
 oالثاني :أن النص القرآين فهم وفسر وعمل ِبا جاء فيه بدواها ،فلم جند آية يف القرآن الكرمي توقف العلماء يف
تفسريها بسبب عدم علمهم بتلك العلوم ،فجهل املفسر بتلك العلوم ال مينعه من التفسري.
واستخدام تلك العلوم يف تفسري القرآن الكرمي يكون يف جماالت حمددة ،وبضوابط منهجية ملزمة ،متنع من الشطط يف
التفسري أو اجلموح يف التأويل ،وهذا يتطلب حبثا آخر ،نسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق.

نتائج البحث
.1

.2

.3

.4

تتلخص نتائج هذا البحث فيما يلي:
ظهرت دعوى (اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم) واشتهرت بقوة يف اهاية القرن اخلامس اهلجرى على يد مربزها
ومؤيدها اإلمام الغزايل ،حيث ذكرها إمجاال ىف كتابه [إحياء علوم الدين] ،مث عرضها تفصيال ىف كتابه اآلخر [جواهر
القرآن] .وهناك ما يدل على أن منزع هذه الدعوي سابق على اإلمام الغزاىل ،ولكنه هو الذى تلقفها بالقبول؛ فذكرها
ونشرها وأيدها ودافع عنها ،فحق أن تنسب إليه وتنقل عنه .حىت اختذت وجها لتعليل إعجاز القرآن الكرمي.
مع ظهور النهضة العلمية احلديثة بقوة واضحة ىف أواخر القرن الثالث عشر اهلجرى وبداية القرن الرابع عشر اهلجرى،
راجت هذه الدعوى وانتشرت ىف أوساط بعض العلماء واملثقفني الذين اختذوا منها أساسا نظريا للتفسري العلمي القائم
على استخراج العلوم احلديثة من القرآن الكرمي ،وذلك لدفع مزاعم القائلني بأن هناك عداوة بني العلم والدين.
جاءت املعارضة األقوى واألهم لدعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم من أىب إسحاق الشاطىب الذى عاش ىف
القرن الثامن اهلجرى ،أى بعد أكثر من قرنيني على إطالقها على يد اإلمام الغزايل ،وذلك ىف كتابه [املوافقات ىف أصول
الشريعة] ،وقد اختذ املعاصرون من تلك املعارضة أساسا إلنكارهم التفسري العلمي القائم على استخراج العلوم احلديثة
من القرآن الكرمي.
أسست دعوى اشتمال القرآن الكرمي على مجيع العلوم على أساس أن القرآن الكرمي (كتاب هداية) ،مقصده األقصى
هو (دعوة العبادة إلى اهلل عز وجل) ،ولكنها -مع صحة ما أسست عليه  -قد جتاوزت حدودها ،وأصبحت دعوى
متوسعة ،خرجت عن مسارها الصحيح -خاصة عند تطبيقها من قبل املؤيدين هلا -وذلك لألسباب التالية:
 السبب األول :أاها دعوى عامة ليس هلا ضوابط. -السبب الثاين :أاها مل تفرق بني علوم القرآن الكرمي وبني معلوماته.

 السبب الثالث :أاها انطلقت من أصول العلوم إىل بيان تفاصيلها وفروعها. .8األساس الذى اعتمد عليه الشاطيب ىف رفض الدعوى -وهو القول بأمية الشريعة نظراً ألمية األمة – أساس واهٍ ضعيف؛
ألن القرآن الكرمي أنزل حملو أمية العرب ال لتوكيدها ،كما أنه أنزل للناس كافة ،ومل ينزل ألمة واحدة ،أو لقرن واحد،
فليس خماطبًا به خصوص طائفة العرب يف العهد األول هلا ،بل العرب كلهم يف عهدهم األول وغريه ،وكذلك غري
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العرب ،وليس بالزم أن نقف بعلوم القرآن وإشاراته عند ذلك احلد املعهود عند العرب يف عهدهم األول ،كل ذلك
تكلف ال داعي إليه وتضيق ال حاجة له.
أن علوم القرآن الكرمي باملعىن اإلضايف هى(( :كل علم اتصل بالقرآن الكرمي من ناحية أحواله ،أو وضع خلدمته من
حيث األداء أو البيان ،أو استنبط منه)).
ضابط العلوم املستنبطة من القرآن الكرمي هو :أن يكون العلم املستنبط من القرآن الكرمي ،علما لذاته ،جاء القرآن
لتقريره ،متف ًقا مع مقصد القرآن اهلدائي الذى أنزل من أجله.
ضابط العلوم اخلادمة للقرآن الكرمي هو :أن تكون هذه العلوم أنشأت ودونت يف األساس خلدمة القرآن الكرمي من
حيث األداء أو البيان.
العلوم الكونية (التطبيقية والبحتة) ال تدخل ضمن العلوم املضافة إىل القرآن الكرمي املستنبطة منه؛ ألن القرآن الكرمي مل
يأت لتقريرها ،وألاها ال تتفق معه من حيث املنهج واملقصد .وكذلك ال تدخل ضمن العلوم اخلادمة له من حيث البيان،
على الرغم من جواز استخدامها يف التفسري نظرا لورود معلومات وإشارات من تلك العلوم يف القرآن الكرمي يف سياق
هدائي عقدي؛ وذلك ألاها مل تنشأ وتدون أساسا خلدمة القرآن ،وأن النص القرآين يفهم بدواها.

حمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ا ْلعَا َلمِنيَ
وأختم بقول اهلل تعاىل :سُبْحَانَ رَبِّكَ رَ بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا َيصِفُونَ وَسَلَا ٌم عَلَى ا ْلمُرْسَلِنيَ وَالْ َ
[الصافات.]152-150 :

مراجع البحث
-1
-2
-3
-4
-8
-1
-2
-5

اإلتقان يف علوم القرآن :السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بكر [ت711:هـ] ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب1374 ،هـ= 1724م.
إحياء علوم الدين :الغزايل؛ أبو حامد حممد بن حممد [ت808 :هـ] ،دار املعرفة ،بريوت.
اإلسالم يف عصر العلم :الغمراوي؛ حممد بن أمحد [ت1371 :هـ] ،إعداد :أمحد عبد السالم الكرداين ،مطبعة
السعادة ،مصر ،ط1373 ،1هـ=1723م.
إعجاز القرآن والبالغة النبوية :الرافعي؛ مصطفى صادق بن عبد الرزاق [ت1381 :هـ] ،املكتبة التجارية الكربى،
مصر ،ط1357 ،5هـ.
األعالم :الزركلي؛ خري الدين بن حممود [ت1371:هـ] ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،18م.
الربهان يف علوم القرآن :الزركشي؛ حممد بن اهادر [ت274:هـ] ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب
العربية ،بريوت ،ط 1321 ،1هـ= 1782م.
التحرير والتنوير :ابن عاشور؛ حممد الطاهر بن حممد [ت1373:هـ] ،الدار التونسية ،تونس1754 ،هـ.
تسع رسائل ىف احلكمة والطبيعيات (الرسالة اخلامسة) :ابن سينا؛ احلسني بن عبد اهلل [ت425 :هـ] ،دار العرب،
القاهرة ،ط.2
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التفسري احلديث :دروزة؛ حممد عزة بن عبد اهلادي [ت1404:هـ] ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة1353 ،هـ.
تفسري القرآن العظيم :ابن أيب حامت؛ عبد الرمحن بن حممد [ت322:هـ] ،احملقق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،السعودية ،ط 1417 ،3هـ.
تفسري املنار :رشيد رضا؛ حممد رشيد بن على رضا [ت1384 :هـ] ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1770 ،م.
التفسري معامل حياته ومنهجه اليوم :أمني اخلوىل [ت1358:هـ] ،مكتبة األسرة ،القاهرة2003 ،م.
التفسري واملفسرون :الذهيب؛ حممد بن حسني [ت1357 :هـ] ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
جامع البيان يف تأويل آى القرآن :الطربي؛ حممد بن جرير [ت310 :هـ] ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1420 ،1هـ = 2000م.
جواهر القرآن :الغزاىل ،أبو حامد حممد بن حممد [ت808:هـ] ،دار إحياء العلوم ،لبنان ،ط،1
1408هـ=1758م.
اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي :جوهري؛ طنطاوي بن جوهري [ت1385 :هـ] ،مطبعة مصطفى الباىب احللىب،
مصر ،ط1380 ،2هـ= 1731م.
روح املعاين :اآللوسي؛ حممود بن عبد اهلل[ت1220:هـ] ،احملقق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط 1418 ،1هـ.
زاد املسري يف علم التفسري :ابن اجلوزى؛ عبد الرمحن بن علي [ت872:هـ] ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ.
زهرة التفاسري :أبو زهرة ،حممد بن أمحد [ت1374 :هـ] ،دار الفكر العريب.
سنن الرتمذي :الرتمذي؛ حممد بن عيسى [ت227:هـ] ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مطبعة مصطفى البايب
احلليب ،مصر ،ط 1378 ،2هـ =  1728م.
سنن الدارمي :الدارمي؛ عبد اهلل بن عبد الرمحن [ت288:هـ] ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املغين ،السعودية،
ط 1412 ،1هـ =  2000م.
شرح السنة :البغوى؛ أبو حممد احلسني بن مسعود [ت810:هـ] ،حتقيق :شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2هـ = 1753م.
شعب اإلميان :البيهقي؛ أمحد بن احلسني [ت485:هـ] ،احملقق :عبد العلي عبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد،
الرياض ،ط 1423 ،1هـ =  2003م.
الشفا بتعريف حقوق املصطفى :اليحصيب؛ عياض بن موسى [ت844:هـ] ،دار الفكر ،بريوت 1407 ،هـ =
1755م.
صحيح ابن حبان :حممد بن حبان [ت384:هـ] ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،2
 1773 =1414هـ.
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صحيح البخاري :البخاري؛ حممد بن إاماعيل [ت ،]281:احملقق :حممد زهري بن ناصر ،دار طوق النجاة ،ط،1
1422هـ.
صحيح مسلم :النيسابوري؛ مسلم بن احلجاج [ت211:هـ] ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
طبائع االستبداد ومصارع االستعباد :الكواكيب؛ عبد الرمحن بن أمحد [ت1320 :هـ] ،املطبعة العصرية ،حلب.
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الرياض ،ط1405 ،1هـ.
فهم القرآن ومعانيه :احملاسيب؛ احلارث بن أسد[ت243:هـ] ,دار الفكر ،بريوت ،ط1375 ،2هـ.
قانون التأويل :ابن العريب؛ حممد بن عبد اهلل [ت843:هـ] ،دار القبلة ،جدة ،ط1401 ،1هـ =1751م.
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القرآن ينبوع العلوم والعرفان :على فكري [ت1322:هـ] ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط.1
كشف األسرار النورانية :اإلسكندراين؛ حممد بن أمحد [ت1281:هـ] ،املطبعة الوهبية ،مصر ،ط1272 ،1هـ.
اهلل والعلم احلديث :عبد الرزاق نوفل [ت1404 :هـ] ،دار الشروق ،القاهرة1775 ،م.
احملرر يف علوم القرآن :الطيار؛ مساعد بن سليمان ،معهد اإلمام الشاطيب ،ط 1427 ،2هـ =  2005م.
مسند أيب يعلى :أبو يعلى؛ أمحد بن علي [ت302:هـ] ،احملقق :حسني سليم أسد ،دار املأمون  ،دمشق ،ط،1
1404هـ – 1754م.
مسند اإلمام أمحد :ابن حنبل؛ أمحد بن حممد [ت241:هـ] ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،
مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ = 2001م.
مسند البزار :البزار؛ أمحد بن عمرو [ت272:هـ] ،احملقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون ،مكتبة العلوم واحلكم،
املدينة املنورة ،ط.1
مصنف ابن أيب شيبة :عبد اهلل بن حممد [ت238:هـ] ،احملقق :كمال يوسف احلوت ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض،
ط1407 ،1هـ.
مصنف عبد الرزاق :عبد الرزاق بن مهام [ت311:هـ] ،احملقق :حبيب الرمحن األعظمي ،الناشر :املكتب اإلسالمي،
بريوت ،ط1403 ،2هـ.
معرتك األقران يف إعجاز القرآن :السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بكر [ت711:هـ] ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1405 ،1هـ = 1755م.
املعجم الكبري :الطرباين؛ سليمان بن أمحد [ت310:هـ] ،احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية،
القاهرة ط.2
املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،القاهرة.
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مفاتيح الغيب :الرازي؛ حممد بن عمر [ت101:هـ] ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420،3هـ.
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم :طاش كربي زادة؛ أمحد بن مصطفى [ت715:هـ] ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1408 ،هـ = 1758م.
املفردات يف غريب القرآن :الراغب األصفهاين؛ احلسني بن حممد [ت 802 :هـ ] ،احملقق :صفوان عدنان الداودي،
دار القلم  -الدار الشامية ،دمشق بريوت ،ط 1412 ،1هـ.
مقاالت يف علوم القرآن :الطيار؛ مساعد بن سليمان ،دار احملدث ،الرياض ،ط1428 ،1هـ.
مناهل العرفان يف علوم القرآن :الزرقاين؛ حممد بن عبد العظيم [ت1312:هـ] ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،القاهرة،
ط.3
املوافقات يف أصول الشريعة :الشاطيب؛ إبراهيم بن موسى[ت270:هـ] ،احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان ،دار ابن عفان ،ط1412 ،1هـ= 1772م.
النكت والعيون :املاوردي؛ أبو احلسن علي بن حممد [ت480:هـ] ،احملقق :السيد ابن عبد املقصود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
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د .حسن بن محمد بن علي البارقي
أستاذ مساعد بجامعة امللك خالد – السعودية

ملخص البحث
تتجلى عظمة اإلسالم يف أنه سبق سائر الثقافات واالمرباطوريات املعاصرة والسابقة إىل تأصيل متميز وتطبيق
ألسس التعايش احلضاري الراشد ،واستوعب عرب تارخيه أمم األرض على اختالف أديااها ،وتوجهاهتا .وهتدف هذه
الورقات املتواضعة إىل إيضاح مفهوم التعايش يف ضوء أصول اإلسالم الكربى ،والرتكيز على املنطلقات واآلليات احملققة
للتعايش اإلن ساين مع إملاحة سريعة إىل مسلمات التعايش بني الشرق والغرب يف عاملنا اليوم .فهو حماولة للمسامهة يف
الداللة على املقاصد الكربى والقيم العليا اليت ينشدها العامل يف قوانينه اإلنسانية واليت كفلها اإلسالم الرعاية من أول
وهلة .وحنن موقنون بأن القانون احملكم هو الذي ال يأتيه الباطل أبداً ...وهو الذي تنشده البشرية ،وتسعى جاهدة
للوصول إىل مراقي العدل واحلق والسمو اإلنساين يف سريورهتا البشرية عرب القرون ،فهل يتسىن هلا ذلك؟! وكيف؟!
وهو تساؤل كبري ،واإلجابة عليه أكرب وأكرب ،وما الدساتري والنظم والقوانني اليت حفل اها تاريخ البشرية الطويل
إال جزء من اجلواب العلمي والعملي على هذا التساؤل امللح ...وإن يف تعدد صور القوانني البشرية وتتابعها ،ونسخ
الالحق منها للسابق أو استدراكه عليه خلري شاهد على مدى القصور الالزم للعقل البشري وحاجته إىل أنوار الوحي
اإلهلي املنزل السامل من التحريف والتبديل ،واملعصوم من الزيغ والزلل!!
وقد تناولت يف املبحث األول
مفهوم التعايش وأمهيته وأركان التعايش وآلياته واختتم هذا املبحث ببعض الضوابط اإلمجالية اليت تضبط مبادرة
التعايش عند املسلم مع اآلخرين.
وجاء املبحث الثاين بعنوان عوامل مساعدة على التعايش لتسليط الضوء على أبرز العوامل اليت تؤدي إىل إجناح
التعايش وجعله واقعا ملموسا.
بينما كان املبحث الثالث بعنوان املسلمات املتفق عليها بني الشرق والغرب يف الرتبية على التعايش اإلنساين
ليأيت بعده املبحث الرابع بعنوان التعليم منطق للتعايش لريكز على أساس التعليم بوجه أخص كمنطلق رئيس للتعاون بني
الشرق والغرب من أجل إجياد أرضية حقيقية وخصبة إلنبات العيش املشرتك يف صورة متثل منوذجا عايل اإلنساين
واملسؤولية.
مث خالصة البحث والتوصيات اليت وصلت إليها من خالله  ...مث اخلامتة
إضاءات قرآنية
قال اهلل تعاىل:

﴿              

( ﴾       اآلية  5من سورة املمتحنة).
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﴿              

                

( ﴾         اآلية  74من سورة النساء).
وقال تعاىل:

﴿                

( ﴾         اآلية  105من سورة األنعام).

املقدمة
تتوجه أنظار العامل اليوم يف شرق األرض وغراها إىل خمرج من األزمات املتالحقة اليت تعصف بالدول واجملتمعات
وبعد عقود من الصدام ،والصراع استمرت على امتداد القرن العشرين ،وال تزال صور من هذا الصراع مستمرة إىل أيامنا
هذه يف الربع األول من القرن احلادي والعشرين امليالدي..
ومع ذلك األمل ،فإنه ما زال يراود البشرية أمل يف اخلروج من تلك األزمات واحلروب واجملاعات...
وكمحاولة لوضع املعاجلات اليت ختفف من حدة النزاعات والتوترات يف العامل اليوم ظهرت الدعوات اليت تنادي
بالتعايش السلمي بني أمم األرض  ...وبغض النظر عن الدوافع احلقيقة وراء تلك الدعوات إال أاها اسرتعت انتباه عقالء
وعلماء العامل ،وأصبحت هاجسا عند الدول وكذلك األفراد والشعوب.
وعند النظر والتأمل يف تعاليم الدين اإلسالمي ،وتراتيبة القضائية واإلدارية واستحضار مدارسه الفقهية
واالجتماعية ،واستلهام أدواره احلضارية والتنموية جند أن املسلمني قد مارسوا التعايش مع أمم األرض من أصحاب
الديانات املختلفة وفصلوا األحكام واملذاهب يف التعامل معهم يف األكل والشراب والزاوج منهم ،وخمالطتهم يف الدروب
والسكن واألسواق واملناسبات العامة واخلاصة ،وإن املتأمل ملا طفح به التاريخ اإلسالمي وحقول املعرفة األخرى كمدونات
الفقه واألحكام ،ليذهل من مدى حضور التعايش مع اآلخر املختلف دينيا وفكريا ومذهبيا؛ بل جند احملدثني قد تكلموا
عما هو أبعد من ذلك وهو حكم رواية املبتدع ومىت تقبل أو ترد؟
مما يوضح لنا جبالء امو املمارسة العملية للمسلمني يف عصورهم الوضاءة مع ظاهرة االختالف ،وحسن تعاملهم
وتعايشهم مع املساكنني هلم من املخالفني دينا وعقيدة ومذهبا ،ويأيت يف مقدمة ذلك النموذج القدوة خري البشر ،الرسول
اخلامت الذي ساكن اليهود يف املدينة ،ووادع املشركني ،وراسل ملوك األرض وقبل هداياهم ،واستقبل وفد النصارى من أهل
جنران يف مسجده ،وزار ابن جاره اليهودي ملا كان مريضا ،وأكل من الشاة املسمومة اليت دعته إليها اليهودية فقبل دعوهتا
 ...ومات  ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل احلب الذي اكتاله منه..
وقد جاء هذا البحث يف مقدمة وأربعة مباحث وخامتة حاولت من خالهلا أن أدخل إىل صلب املوضوع مباشرة،
وأن أتناول اجلوانب اليت تؤدي لتحقيق التعايش السلمي يف واقعنا املعاصر من خالل إبراز مفهوم التعايش وضوابطه
والعوامل املساعدة إلجناح.
واهلل املوفق
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مفهوم التعايش وأهميته
حيث توجد جمموعات للبشر فإنه ال بد وأن تربز فكرة التعايش وتعلو الدعوة إىل وضع األسس والضوابط للحد
من تعديت البشر بعضهم على بعض.
والتعايش تفاعل مشرتك من أكثر من جانب أركانه هم املتفقون واملختلفون من جهة ،واملكان الذي يعيشون
عليه من جهة أخرى ،واألسس واملبادئ املنظمة لتعايشهم من جهة ثالثة.
فنجد أن التعايش مأخوذ من العيش وهو احلياة أو ما يكون سبباً هلا ،وال شك أن الناس حمتاجون لبعضهم يف
معاشهم وال تقوم احلياة على الوجه األمثل إال إذا توفرت البيئة الصاحلة لذلك .وال يلزم من هذا التعايش أن يكونوا
متفقني يف كل شيء ،فاالختالف يف بين البشر هو األصل فكما أاهم خمتلفون يف طبائعهم وألوااهم وألسنتهم فكذلك
خيتلفون فيما يعتنقون ويلتزمون من قيم ومبادئ ومعتقدات ،ويكون منهم املصيب للحق والقريب من الصواب واهلدى
والبعيد عنه كل البعد ويتفاوت الناس فيما بني ذلك كثرياً.
فالتعايش :هو أخذ بأسباب العيش ،وتبادل للمنافع ينتج عنه تسامح مع املخالف يف احلدود اليت يقبلها العقل
والفطرة وأحيانا العرف وتقرها األنظمة والقوانني سواء املتلقاة من الوحي املعصوم الذي عليه املدار يف بالد املسلمني أو
املستقاة من العرف واملمارسة اجملتمعية الناضجة واملستقيمة مع الصاحل العام ليتحقق املقصود من ذلك ِبعىن أن يعيش
اجملتمع خارج دائرة الصراع العنيف.
ويزيد املسلم هنا درجة على غريه وهو أن يفعل كل ذلك احتسابا لألجر ،بقصد إمتام العمران البشري وإحسانه،
وتكثري خريه ،وتقليل شره؛ ويرجو ثوابه عند اهلل ألن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال
يصرب على أذاهم(.)1
وعند التأمل جند أنه:
يصعب حتديد مفهوم التعايش ابتداءً لكونه تتجاذبه أطراف كثرية ،وقد ال تتفق فيما بينها على مفهوم واحد
حمدد للتعايش االختالف املنطلقات واخللفيات الثقافية واحلضارية؛ ولكنه احلل الذي ال بديل عنه الستقرار اجملتمعات
ذات التعدد الثقايف!!
إن التعايش بني أتباع األديان والثقافات املختلفة يفقد جدواه وقيمته حني ينقلب دعاته إىل مصرين على
استغالله وتوجيهه الوجهة اليت ختدم األهداف اإلنسانية املتفق عليها يف التعايشِ ،بعىن أنه ال ميكن أن يكون هناك تعايش
ما دام هناك ختطيط لإلجهاض واحملاربة للطرف اآلخر وإلغائه من الوجود.

( )1جزء من حديث شريف ،انظر السلسلة الصحيحة لأللباين .182/2

التعايش اإلنساني يف ظل العقيدة اإلسالمية واملعطيات املعاصرة

د .حسن بن حممد بن علي البارقي

84

ومع ذلك فإن املسلمني عرب تارخيهم الطويل كانت هلم دول قامت على التعايش بني أصحاب األديان املختلفة
ال مينعهم مانع من أن يستجيبوا لدعوة التعايش مع غريهم من أتباع األديان األخرى حىت ولو كان مفهوم التعايش عند
أولئك اآلخرين منقوصا أو مناقضا للمفهوم اإلنساين املتحضر اليوم خصوصا يف الغرب(.)1
()2
لقد تعايش اإلسالم واملسلمون مع الرافضني له من قريش ابتداء يف جمتمع مكة وحول الكعبة  310صنما
وكل مظاهر االحنراف معلنة جنبا إىل جنب مع بقايا القيم واملكارم األخالقية اليت كانت موجودة آنذاك  ...واليت كان
الرسول  من حلظته األوىل يتممها ويكملها " ...إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"(.)3
فإن قال قائل إن ذلك التعايش كان مضبوطا بضابط االستضعاف وقلة املسلمني ،وضعف إمكاناهتم ،فلنرتك
العهد املكي مجلة وننتقل إىل العهد املدين الذي كان فيه للمسلمني قوة ومتعة وتأسست هلم هنالك فيما بعد نواة الدولة،
ومع ذلك فقد كان التعايش ظاهرا يف العهد املدين يف صور جلية ومتعددة حفلت اها كتب السرية والتاريخ(.)4
وحني تتجاوز العهد املدين إىل عهود اخلالفات الراشدة جند أن املدينة امتألت بالسيب واملوايل من غري املسلمني
جراء توسع الفتح اإلسالمي ومع ذلك فقد عملوا يف سائر املهن والصنائع بني ظهراين أهل املدينة ،موفورة هلم مكانياهتم
وحقوقهم ،ومل يضج الصحابة وكبار التابعني أو يضجروا من مقام أولئك السيب بينهم مع االختالف البني والواضح يف
العقائد والسلوك؟
أما عهود الدول اإلسالمية بعد ذلك ِبا فيها األموية والعباسية فقد وصل نفوذ غري املسلمني فيها إىل سدة بالط
بعض السالطني مما يدل على إفساح مساحة احلرية يف تلك الدول ،واالكتفاء من الرعايا بأن حيفظوا نظام الدولة ،وال
يسيئوا املقام واجل وار فيها مع حفظ مكاسبهم ومعاشاهتم وأمنهم مما زاد بعد ذلك من أعداد الداخلني إليها ،وكذلك
الداخلني يف دين اإلسالم!!
التعايش يف اللغة:
أصل التعايش من العيش قال ابن فارس( :العني والياء والشني أصل صحيح يدل على حياة وبقاء ،قال اخلليل:
العيش :احلياة .واملعيشة اليت يعيش اها اإلنسان من مطعم ومشرب وما تكون به احلياة ،واملعيشة :اسم ملا يعاش به .وهو
()5
ايشهُ:
وع َ
يف عيشة ومعيشة صاحلة)  .وجاء يف املعجم الوسيط( :عاش عيشاً وعيشة ومعاشاً :صار ذا حياة فهو عائشَ .
عاش معه ،وتعايشوا :عاشوا على األلفة واملودة) ( )6ومنه التعايش السلمي ،وهذا فيه نظر ،إذ إنه الصورة األكمل من
أنواع التعايش ولكن دونه مراتب يصدق عليها مسمى التعايش ،ال تستلزم املودة!! فإن داللة مفردة العيش يف أصل اللغة
( )1انظر التوجيري ،د .عبد العزيز عثمان ،احلوار من أجل التعايش ،ص  ،70 -57دار الشروق ،ط 1417 ،1ه1775 /م.
( )2راجع الرحيق املختوم يف سرية النيب املعصوم لصفي الرمحن املباركفوري.
( )3حديث شريف ،رواه البخاري يف األدب املفرد برقم  223وغريه ،انظر السلسلة الصحيحة لأللباين .28/1
( )4انظر حبث التعايش السلمي بني الشعوب واألديان ،د .رشيد كهوس ،منشور يف جملة أصول الدين ،اجلامعة األامرية اإلسالمية ،العدد األول ،ص  122وما
بعدها.
( )5مقاييس اللغة البن فارس.174/4 ،
( )6املعجم الوسيط .137/2
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ال تدل على اشرتاط األلفة واملودة أو ختصيصها به ،وإمنا هي مفردة حمايدة تصدق على مطلق العيش ،مهما اتصف به
ذلك العيش من مودة أو كره ،أو حسن أو سوء ،فالعيش األصل فيه إذ أطلق على الذوات أن يراد به مطلق التقارب
البدين ،قال يف لسان العرب ...( :وعايشه عاش معه؛ كقوله عاشره قال قعنب بن أم صاحب:
ال نربح الدهر إىل بيننا إحن
وقد علمت على أين أعايشهم
والعيشة ضرب من العيش يقال :عاش عيشة صدق ،وعيشة سوء)(.)1
وقد يقال إن املودة درجات والتآلف يتفاوت كذلك ،فكما أن أهل الدين الواحد تتفاوت موداهتم لبعضهم
ويتآلفون ويتنافرون وهم أبناء الدين الواحد  ..فكذلك بني أتباع امللل والديانات املختلفة ميكن قبول وقوع املودة والتآلف،
اللذان حيققان التعايش يف ضوء قول اله تعاىل:

﴿           

( ﴾      اآلية  5من سورة املمتحنة).
خاصة يف حق املؤلفة قلواهم ومن يرجى هلم العاقبة احلسنة ،وتوسم فيهم قبول احلق واالنقياد له .وتكون اجملافاة
وعدم املواالة ملن كان متعصبا معلنا احملادة لإلسالم واملسلمني جزاء صنيعه وردا لعدوانه وحتجيماً لبغيه واستطالته!!
مفهوم التعايش املعاصر:
ابتدأ رواج مصطلح التعايش عامليا مع ظهور الصراع بني الكتلتني الشرقية والغربية اللتني كانتا تقسمان العامل إىل
معسكرين متناحرين قبل سقوط سور برلني وااهيار االحتاد السوفييت .ففي عام 1781م ،نادى الزعيم السوفييت نيكيتا
خرتشوف ِببدأ التعايش السلمي وذلك يعين (التنافس بدون حرب) بني الشرق والغرب( )2مل يكن هذا اخلطاب يهم
سوى هاتني الكتلتنيِ ،بعىن أن النزاع والتصادم كان قد بلغ أشده بينهما وال بد من وجود خمرج لذينك املعسكرين! .وعند
البحث يف مدلول هذا املصطلح جند أنه يقودنا إىل مجلة من املعاين حمملة ِبفاهيم متضاربة ،ولكن ميكن تصنيفها على
النحو التايل:
املستوى األول :سياسي ،أيدلوجي ،حيمل معىن احلد من الصراع ،أو ترويض اخلالف العقائدي بني املعسكرين
االشرتاكي والرأامايل ،يف املرحلة السابقة ،أو العمل على احتوائه ،أو التحكم يف إدارة هذا الصراع ِبا يفتح قنوات
لالتصال ،وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات احلياة املدنية والعسكرية ،وقد عرف التعايش أول ما عرف على هذا املستوى
األول.
املستوى الثاين :اقتصادي؛ يرمز إىل (عالقات التعاون بني احلكومات والشعوب ،فيما له صلة باملسائل القانونية
والتجارية).

( )1لسان العرب البن منظور .321/1
( )2انظر :املوسوعة العربية العاملية ،مادة احلرب البادرة ،وانظر موسوعة ويكبيديا عند ترمجة نيكتاخروتشوف على الشبكة العاملية (االنرتنت).
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املستوى الثالث :ديين ،ثقايف ،حضاري؛ وهو األحدث .واملراد به :أن تلتقي إرادة أهل األديان السماوية،
واحلضارات املختلفة يف العمل من أجل أن يسود األمن والسالم العامل ،وحىت تعيش اإلنسانية يف جو من اإلخاء والتعاون
على ما فيه اخلري الذي يعم اجلميع بال استثناء)( ،)1وهو أقرب احلدود يف بيان املراد.
وعند اليونسكو التعايش هو( :احرتام اآلخرين وحرياهتم واالعرتاف باالختالفات بني األفراد والقبول اها ..وهو
()2
تقدير التنوع الثقايف وهو االنفتاح على األفكار والفلسفيات األخرى بدافع اإلطالع وعدم رفض ما هو غري معروف)
فكأن اليونسكو اقتصرت على ما هي معنية به من أنواع التعايش وهو املستوى الثالث ،وعرفه بعض الباحثني بأنه السلوك
الذي (يهدف إىل حتسني مستوى العالقة بني شعوب أو طوائف ،ورِبا تكون أقليات دينية ،ويعىن بالقضايا اجملتمعية
كاإلمناء ،واالقتصاد ،والسالم ،وأوضاع املهجرين ،والالجئني وحنو ذلك)(.)3
وبطبيعة احلال فإن احلديث عن التعايش إمنا يعاجل يف أصله مشكلة أوروبية أوروبية ،متثلت يف التقاطعات
املوجودة بني مصاحل املعسكرين الشرقي والغريب ،والحقاً أدخل العامل اإلسالمي إىل معرتك النزاع ،بسبب سقوط الكتلة
األوروبية الشرقية وظهور مرحلة أحادية القطب! وبعد ظواهر العنف اليت اجتاحت العامل عموما وبرزت يف اآلونة األخرية
بشكل أكثر حدة يف بعض مناطق العامل اإلسالمي فإنه أصبح من الضروري وجود معاجلات خمتلفة ملواجهة هذه الظواهر
املؤسفة اليت نتيجتها اخلراب والدمار وهالك احلرث والنسل وفيما يأيت سيكون الرتكيز على التعايش بني األطياف املختلفة
داخل البيئة اإلسالمية ،وخارجها ،وكيف ميكن لنا استثمار املبادئ والقيم يف الرتبية على أسس التعايش والسلم؟!
أركان التعايش ومنطلقاته العامة:
لكل دعوة وفكرة أركااها اليت تنبين عليها ومنها تنطلق وحني ننظر إىل دعوة التعايش يف عاملنا اليوم فإننا جند يف
ديننا ومسلماتنا الثقافية والعرفية ما يؤيد ذلك ومنها:
 -1مشروعية عصمة الدماء واألموال وصيانة األعراض من حيث األصل:
فقد قررت شريعة اإلسالم هذا املبدأ وترسخ يف عقائد املسلمني أنه ليس هناك ذنب أعظم من إراقة دم بغري حق
فيما دون الشرك األكرب من الذنوب .حىت إن الرسول  عاتب أسامة بن زيد (وهو حب رسول وابن حبه) على قتله
املشرك الذي أسلم يف ساحة املعركة خوفا من القتل وأنبه تأنيباً شديداً حىت متىن أسامة رضي اهلل عنه أنه مل يسلم إال بعد
ذلك اليوم من شدة التحريج الذي أصابه من رسول اهلل.
وال يقوم التعايش احلق إال بضمان األمان للناس على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم .فإذا حتقق هذا الركن الركني
واألساس املكني سهل بعده كل ما يدعى إليه من مقومات التعايش وأساساته ،والشك أن اإلسالم بشريعته واماحته قد
كفل ذلك.

( )1احلوار من أجل التعايش للدكتور عبد العزيز التوجيري ،ص .21
( )2انظر :احلوار بني األديان للدكتور عبد الرحيم السلمي ،ص .22
( )3دعوة التقريب بني األديان للدكتور أمحد القاضي.345/1 ،
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 -1توفري فرص العيش الكرمي ،القائم على العدل ،واملساواة يف تقاضي األجور ودفع املستحقات حىت تصل
احلقوق إىل أربااها من غري خبس وال مطل ،وال ضرار

﴿         

( ﴾ اإلسراء من اآلية .)20
وهذا إمنا يتحقق بالتنمية احلقيقية واملستدامة واستقطاب العقول املنتجة والطاقات الشابة ،وإعطائها املقابل اجلزل
اجملزي الذي يدفعهم للعطاء أكثر فأكثر ويعزز فيهم الوالء واالنتماء للبلد الذي أعطاهم فرصة العيش الكرمي .وحنن نرى
اليوم شواهد كثرية قامت على هذا املبدأ حىت طاب للمهاجرين من أقطار األرض املقام يف تلك األوطان رغم بعدها
واختالف أجوائها ونظم حياهتا الطبيعية والقانونية غري أنه قد حتقق هلم من فرص العيش الكرمي ما مل جيدوه يف مكان آخر
أقرب إليهم حسا ومعىن!!.
 -3كما أن من أركان التعايش اهلامة استصالح األفراد واجملتمعات بالرتبية والتعليم والتدريب ومتييز الصاحلني
منهم وحتقيق املواطنة الصاحلة من قبل املقيمني مجيعا على أرض الوطن سواءاً كانوا من أبنائه األصليني أو من القادمني إليه
من أماكن أخرى ومعايري املواطنة الصاحلة وضوابطها ختتلف من بلد إىل بلد غري أاها يف األخري ممكنة التحقيق ،وختضع
للقوانني وجند يف اإلسالم أروع النماذج يف إعانة اجملتمع على حتقيق املواطنة الصاحلة من قبل أفراده على اختالف أحواهلم
وانتماءاهتم من خالل تركيزه على التضامن والتكافل ورعاية ذوي احلاجات .ونشاهد يف عاملنا املعاصر دوالً تلزم القادمني
إليها بتعلم لغة البلد من أجل إدماجهم يف احلياة العامة ومتكني البلد من االستفادة من طاقات أولئك القادمني.
 -4عدالة األنظمة والقوانني ومساواة الرعايا مع غريهم من املواطنني فيما يطلب منهم من الضرائب أو يقع
عليهم من العقوبات ،حبيث تكون القوانني واألنظمة كافلة للتعايش وحمققة له.
آليات التعايش ومربراته:
نظرا لكون اختالف األديان هو األساس يف الفرقة واالختالف والوحشة بني بين البشر فيمكن أخذ قضية
التعايش الديين منطلقا هلذا العنوان.
وعند تأمل هذه املسألة ميكن اخلروج منها جبملة من اآلليات املساعدة وهذه اآلليات يف جمملها من املسلمات
والبديهيات:
األساس األول :ضمان اإلرادة احلرة املشرتكة بني األطراف املختلفة ،فال يكون التعايش مفروضاً حتت أي
ضغط ،أو مشروطاً بأية شروط ظاملة جمحفة .وكلما زاد إحساس اإلنسان حبريته وإرادته كلما كان قيامه ِبسؤولياته أكرب
وحتققت عنده أولويات املواطنة الصاحلة إلدراكه التام أن اآلخرين حيق هلم أن ينالوا مثل ما لديه  ...والعكس بالعكس..
وهذا هو الذي يكفل حرية االختيار ،وجرأة اختاذ القرار يف تغيري القناعات إىل ما هو أفضل ،واالنتماء األكمل،
ويف حالة الظروف الطبيعة تكون كفة اإلسالم هي الراجحة ملالءمتها للفطرة وانسجام املبادئ والقيم اإلسالمية مع
املقررات والتصورات الذهنية لإلنسان.
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األساس الثاين :رسوخ ثقافة التفاهم حول األهداف والغايات ،واليت تدور حول خدمة األهداف البشرية،
وحتقيق املصاحل العليا ،ويف مقدمتها استتباب األمن وحفظ مقوماته وانتشار السلم يف األرض ورعاية مشروعة ،وردع
العدوان والظلم ،بصورة املختلفة القولية والعملية ،واستنكار املمارسات اليت تنتهك حقوق الشعوب.
األساس الث الث :مأسسة التعاون على العمل املشرتكِ ،بعىن حتويله من جهود أفراد إىل عمل مؤسسات وقد
قطعت الدول أشواطا كبرية يف خدمة جماالت التعايش والعمل املشرتك ولكننا يف عاملنا اإلسالمي حباجة إىل رؤية وإرادة
على أعلى املستويات وحنن عهد اهلل منتلك الرؤية الدينية الواضحة ،واحلصيلة الكبرية من التجارب التارخيية وهذا من
العوامل املشجعة على إشاعة مفاهيم التعايش.
()1
األساس الرابع :صيانة التعايش بسياج من االحرتام ،والثقة املتبادلة .
إن اهلدف األامى للتعايش هو الوصول إىل كلمة سواء ...لذلك جند أن من مقاصد اإلسالم دعوة املخالف
ومتكينه من العيش بأمان بني املسلمني مع حفظ سائر حقوق املستأمنني والذميني وغريهم ممن يقيم على أرض املسلمني،
وإن مما يسوغ فتح باب التعايش مع املخالف يف الدين ،برغم خالفه العقدي ،أمور:
أوال :العذر باجلهل أو التأول ،فكثري منهم معذور فيما هو عليه ،فقد يكون جاهالً ،أو مكرهاً ،أو اشتبه عليه

األمر ،واهلل تعاىل قال:

﴿﴾      

(اإلسراء من اآلية  .)18فاستصحاب النظر يف

أحوال املخالفني ،ومعرفة الباعث هلم على االختالف كفيل بأن يساهم يف تقليص وتضييق هوة اخلالف.
ثانيا :الدعوة ،فاملسلم مأمور بدعوة املخالف أيام كان ،وذلك ال يكون إال بإحسان التعايش معه ،فإنه أي
املخالف ال يقبل شيئا مع اإلساءة ،قال تعاىل:

﴿         

( ﴾  النحل ،من اآلية  .)121ومن احلكمة إحسان التعايش يف أمور احلياة مع املخالف إال ملن ثبت كيده
ومكره فيعامل ِبا يستحق.
ثالثا :احلاجة؛ فاملسلمون حيتاجون إىل غريهم يف معايشهم ،وقد أباح اهلل تعاىل طعام الكتايب والزواج منهم،
واستعمال آنية املشرك ،واستعماله يف الصناعة واحلراسة وغري ذلك .وهذه أمور تقصاها الفقه اإلسالمي وقننها ِبا يوافق
احلاجات واملتغريات مراعيا الظروف واألحوال واإلمكانات.
رابعا :املصلحة؛ فإن إساءة التعايش قد يعود بالضرر على املسلمني ،وقد قال اهلل

تعاىل  ﴿ :

( ﴾         األنعام ،من اآلية  .)105فمراعاة املصاحل العليا وتقدميها مقصد
شرعي ومطلب إنساين ودرء املفاسد وتقليلها مما أمجع العقالء عليه استحسانه وقرره الدين اإلسالمي ،بل وقدمه على
جلب املصاحل ألمهيته يف حتقيق العيش املستقر للرعية.

( )1احلوار من أجل التعايش ،للدكتور عبد العزيز التوجيري ،ص .22 -21
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خامسا :الضرورة؛ فمن املسلمني من مل جيد العيش الكرمي إال يف بالد املخالفني ،وهجرة الصحابة إىل احلبشة
شاهد على اإلذن .وحنن ندرك أن الضرورات تقدر بقدرها وأن لكل مقام مقال ،ولكن نستصحب هذه االعتبارات ألجل
التعايش الصحيح ،فكما أن الضرورة قد تلجئ املسلم إىل العيش يف بالد غري املسلمني وكذلك غري املسلمني قد حيصلل
هلم نفس الشيء!!.
سادسا :اإلحسان؛ فقد أذن اهلل تعاىل باإلحسان إليهم ،وهو من األسس اليت يقوم عليها التعايش ،فقال تعاىل:
﴿                    

( ﴾ املمتحنة آية )5

(.)1

واإلحسان مبدأ إسالمي أصيل ،وركيزة عظمى من ركائز اإلسالم وضحها النيب  بقوله" :إن اهلل كتب
اإلحسان على كل شيء "...احلديث.
وبالنظر إىل دوائر اجملتمع املختلفة واملتنوعة ما بني العلم واجلهل ،واإلميان والكفر ،والغىن والفقر جند خيط
اإلحسان يتخللها مجيعا فينظمها يف عقد اإلحسان؛ ليحسن العامل إىل اجلاهل ،واملؤمن إىل الكافر ،والغين إىل الفقري
والقادر إىل العاجز ،واآلمن إىل اخلائف والكاسي إىل العاري "وما آمن من بات شبعان وجاره جائع".
وكما أن اإلحسان يكون بالفعل والبذل والعطاء واملؤازرة فإنه يكون بصنوف القول واخلطاب "وقولوا للناس
حسنا".
فإذا برز اإلحسان على سطح العالقات االجتماعية ،وطفحت به تفاصيل احلياة اليومية فإن التعايش يكون
متحققا بني أفراد اجملتمع حىت لتكاد أن تتالشى كثري من الفروقات بينهم ،وختاهلم أسلموا أو كادوا أن يسلموا...
وميكن القول :إن من آليات التعايش املساعدة على حتقيقه بالصورة املثلى.
 -1احلوار :بكل دالالته اللغوية والشرعية وآدابه ومقوماته السلوكية ومتطلباته العصرية ويف كل اجملاالت
وامليادين.
()2
فاحلوار مبدأ أصيل يف ديننا ورد يف القرآن اامه الصريح يف ثالثة مواضع تدل على أن معناه يف السياق القرآين
موافق ألصل معناه اللغوي( )3من حيث تراجع الكالم واملخاطبة واجملاوبة به.
ويفرتق احلوار عن اجلدل يف أن احلوار ال خصومة فيه وال تعصب ويغلب عليه اهلدوء وحماولة كل من املتحاورين
الوصول إىل الصواب بدون جلج وال مماراة وهو ضرب من األدب الرفيع ،وأحد أساليبه(.)4
وهو أحد أجنع أساليب الدول لتحقيق مبتغاها حينما تتعارض مصاحلها مع مصاحل دولة أو دول أخرى ،فيكون
احلوار هو املفزع؛ لنزع فتيل االختالف املفضي إىل التصادم!! ويعترب احلوار وضعا حضاريا متقدما ،يسجل حضوره يف كل

( )1انظر :مقال بعنوان "حدود التعايش مع األديان واملذاهب والفرق واملذاهب" للدكتور لطف اهلل خوجه ،منشور على موقع جامعة أم القرى.
( )2يف سورة الكهف آية  32 ،34وسورة اجملادلة آية رقم .1
( )3انظر القاموس احمليط ( ،)11/2ولسان العرب (.)217-212/4
( )4احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة ،د .حيىي حممد زمزمي ،ص .22
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طبقات اجملتمع وبني كل أفراده ،مما جيعله أسلوب حياة ،تفتح به األبواب املوصدة يف طريق املتحاورين ،وإمنا يغيب منطق
احلوار إذا ساد اجلهل ،وقاد الطمع ،وغاب العقل أو غيب عن املشهد!!
وعلية فال بد أن تأخذ اجملتمعات باحلوار يف حياهتا اليومية وأن توضع له املناهج الرتبوية يف التعليم من مراحله
األوىل بل وما قبل األوىل ،فإن األسرة هي احملضن األول لبذرة احلوار ،واألسرة الناجحة ،القائمة على احلوار يسهل كثريا
احلوار مع أبنائها خبالف ضدهم من أجل الوصول باجملتمعات إىل التعايش احلقيقي اآلمن املنتج البعيد عن كل أنواع
التسلط والعنف.
 -2تضمني مناهج التعليم شروحات مفصلة للضرورات والكليات اخلمس اليت جاء اها اإلسالم حبفظها وهي
(الدين ،والنفس ،واملال ،والعرض ،والعقل) .ومقومات املواطنة الصاحلة وأن تكون تلك الشروحات التفصلية قائمة على
الفقه اإلسالمي األصيل واملقارنة بالقوانني املعاصرة ،مدعمة بطرائق تطبيقية ومناذج حياتية من الواقع املعاصر وبإشراف
خرباء يف الشريعة اإلسالمية ومتخصصني يف الرتبية والعلوم العصرية.
 -3حماربة التعصب والعنصريات والعنف بكل األشكال واملظاهر وتوسيع دوائر احلوار واملشاركة والتعاون لبناء
األوطان واملسامهة احلضارية وحفظ حقوق األجيال القادمة اليت ينبغي أن تؤسس حياهتم على السالم واالستقرار ورغد
العيش وذلك حمتاج إىل تربية وتعليم وقانون وإصالح وبناء مستمر ال يتوقف.
وما مل نستأصل نبتة العصبيات والطائفيات من بالد املسلمني تلك النبتة الغربية املشينة فلن يكون هناك تعايش
وال أمن وال استقرار .وما مل تكن هناك قوانني رادعة وأخرى تريب وتنظم عملية تعايش الناس وتساعد على اندماجهم
وترابطهم وإال فما نزال بعيدين كل البعد عن السلم والسالم.
إن تفجر األوضاع يف عامل اليوم صيحة نذير تبني لنا فشل العامل الذريع يف نشر معاين اإلسالم والسلم والسالم
يف جمتمعاتنا وبالدنا املسلمة فضال عن أن نوصل إىل العامل اآلخر تلك املعاين السامية اليت اها سعادة البشر وأمنهم.
والعامل اليوم يعيش تيهاً حضاريا يشبه التيه الذي ضاع فيه بنو إسرائيل ،فهو ينشد األمن والسالم والطمأنينة
ورغد العيش من جانب ،ولكنه من جانب آخر يؤجج الصراعات ويفتعل احلروب ،ويشيع الفساد ،وينشر أسلحة الدمار
واخلراب!!
إنه يقيم احملافل واملؤمترات وينشئ االتفاقيات واملعاهدات ويعلن املبادئ واملواقف اليت تصون احلريات والعدالة
وتؤكد على التعايش والسلم ،ويوقعها ويعلن التزامها والتأكيد عليها واحرتامها يف أماكن من العامل...
ويف ذات الوقت ينسق تلك املبادئ وال يقيم لتلك املعاهدات واالتفاقات وزنا يف أماكن أخرى من العامل!!
بل يزين العامل اليوم ظلمه وبغيه ومهجيته بدعاوى عريضة ،ال حقيقة هلا فأي إفالس للمدنية اليوم أكرب من
هذا؟!! وأي شقاء تعيشه اإلنساين؟!! ولكنه مقتضى سنه املدافعة بني الشر واخلري ،ونذير شؤم تقاطع املصاحل ،وضيق
األفق!! ودليل علو كعب املبطلني ،وميل الكفة لصاحل املفسدين ،وما مل يغلب صوت العقل ،ويعلو جانب اإلنسانية يف
اإلنسان ذاته وإال فإن آلة الفتك والدمار والفساد لن تتوقف من ذاهتا ما مل توقفها إرادة اإلنسان القائم خلفها واملدبر
هلا!!
وما مل تستيقظ فيه تلك اإلرادة اخلرية ،وتقوى وتغلب غريها لرتجح كفة اإلصالح فإن احلوار يكون هذياناً ال
معىن له ..ويظل التعايش والسلم ومها ال حقيقة له!!
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ضوابط التعايش:
ملا كان مصطلح التعايش مصطلحا عائما وملتمبسا يف بعض األحيان ،فقد يكون من املناسب النظر إليه حبذر،
وبيان احلق والباطل الذي فيه ،وقد ذكر بعض الباحثني ثالثة ضوابط إمجالية ملفهوم التعايش نشري إليها:
أوال :الفهم العميق لإلسالم :فال تالزم بني اإلحسان والعيش الكرمي والتسامح يف املعاملة وبني املواالة للكفار.
أو ترك الرباءة منهم ،فالوالء والرباءة أصل شرعي دلت عليه نصوص شرعية كثرية( ،)1ونضيف هنا أن صورته األقرب تظهر
يف التعامل مع السلم الفاجر أو املبتدع فكما أننا ال حنب فجور املسلم وضاللته فكذلك بالنسبة للكافر ال حنبه لكفره
وبعده عن الدين .ولكن ذلك ال مينعنا من التعامل معهما وإنصافهما والتعايش يف جمتمع واحد ما دام كل من أفراده يلتزم
واجباته ويؤدي ما عليه وال يتطاول على احلرمات.
ثانيا :إقامة العدل واإلنصاف مع كل الناس ،فالعدل أساس عظيم يف مناء اجملتمعات واستقرارها ،وعليه قامت
السموات واألرض وهو يف جتارب األمم :أساس امللك.
ثالثا :التزام احلكمة يف املعاملة وهي وضع األمر يف موضعه ومقامه الصحيح الالئق به .املوافق للمنهج الرباين
ولطبيعة النفس اإلنسانية(.)2
سياقات مصطلح التعايش العاملي:
تظل مشكلة التنوع العرقي واالختالف الديين والفكري والثقايف إحدى أهم املعضالت اليت تواجه دول العامل
اليوم ،وقد تغري وجه التاريخ بعد احلربني العامليتني ِبا ال جمال معه للشك.
وبعد أن برزت أقطاب جديدة للعامل ،وسادت فلسفات ومناهج تلك الدول العظمى حماولة تقاسم الوالءات
يف عامل مكلوم ،مهيض األجنحة ،منهك القوى ،مل يلتقط أنفاسه بعد مما حل به من الدمار والتشرد  ..إال أنه وجد
الفرصة مواتية لالندفاع إىل هذه الدولة أو تلك من اجل احلصول على مستوى أفضل من العيش ...ويف هدأة من الزمن،
وبني عشية وضحاها ،وجدت الدول الكربى نفسها راعية جملاميع بشرية تضج من داخلها بالتصدع واإلثنيات
واالختالفات العميقة ،اليت بدأت نذرها تطل برأسها يف صور من العنف البغيض...
من هنا بدأ الشعور املتزايد بالقلق لدى الدول األوروبية حينما كانت مقسومة إىل شرقية وغربية ...ملعاجلة مآسي
جمتمعاهتا واليت مل يكن حينها أي ظهور لإلسالم أو ذكر له!!
ومثل ذلك أو قريبا منه كان يدور يف اجملتمعات األمريكية يف صور يعرفها العامل من املآسي اليت حلقت السود من
أجل انتزاع حقوقهم يف الدستور األمريكي ويف املمارسات اليومية اليت يلقوهتا من مواطنيهم البيض!
لذلك فإن التعايش يف كثري من مضامينه ودعاواه هو إعادة انتاج ملا تداولته آلة الغرب اإلسالمية ،وهو تشكيل
جديد لثقافة تشكلت يف بيئات خمتلفة ،بأسباب ودوافع خمتلفة!!
وبعد تصدير احلروب هنا وهناك ،وماتالها من نشوء أنظمة جديدة اهوامش خمتلفة من الفكر والفكر املضاد ...
تعالت الدعوات اليت تنادي بالتعايش السلمي.
( )1انظر الوالء والياء ،د .حممد سعيد القحطاين – كامالً ،فقد استولب النصوص يف ذلك.
( )2انظر :احلوار بني األديان للدكتور عبد الرحيم السلمي ،ص .24
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على أن مصطلح التعايش قد يدل على سياق فكري خمتلف عن ما سبق بيانه يف املفهوم ،ويكاد يكون هو
املسيطر يف الساحة الفكرية اليوم ومنه تسربت مجلة وافرة من األفكار .وهذا السياق الفكري يتضمن مجلة من املفاهيم
والقيم – واملهم هنا هو تناول مجلة هذه املفاهيم والقيم وما فيها من نقاط التقاء بل هلا جماالت واسعة يف فقهنا وقانوننا
اإلسالمي وميكن تلخيصها يف النقاط التالية اليت توضح مجلة ما ينادي به دعاة التعايش اليوم:
-

القول حبرية التدين .وجند أن اإلسالم قد سبق إىل ذلك يف إعالنه القرآين الكرمي

﴿      

 .﴾   مع مراعاة الفرق بني خروج صاحب الدين األصلي منه ،كارتداد املسلم عن دينه! وبني بقاء
صاحب الدين اآلخر على دينه دون الدخول يف اإلسالم ومن هنا ميكن أن نلحظ أن تشريع حد الردة إمنا هو
حلماية الدين نفسه من انتحال املبطلني ،حىت ال يكون لعبة بأيديهم ،وأما غري املسلمني فقد دونت أحكامهم
التفصيلية وما هلم وما عليهم يف مدونات الفقه والتاريخ اإلسالمي وهي معروفة للخاص والعام .ونؤكد هنا أن
املسلمني حباجة إىل فهم إسالمهم وإبرازه بشكل أوضح للعامل عن طريق نظمهم وقوانينهم واحرتامهم له حىت يدرك
العامل أسرار هذا اإلسالم العظيم وأن العامل هو الذي حيتاج اإلسالم وليس العكس.
 منع كل ألوان االعتداء على اآلخر .والشك أن اإلسالم قد سبق إىل ذلك وهو مبسوط يف مدوناته الكربى بل إنتاريخ املسلمني اجمليد الطويل خري شاهد على قيام املسلمني بتوفري أعلى درجات األمن واحلماية لرعاياهم من غري
املسلمني.
 -منع الكراهية الدينية والدعوة لإلخاء اإلنساين .وهنا جند النص القرآين الصريح

﴿     

               

،﴾

والتأدييب للمسلمني بأال يتناولوا آهلة املشركني بالسب لئال يقود ذلك إىل رد فعل من أولئك املشركني.
 املطالبة باحلرية الدينية لألقليات غري املسلمة يف البالد اإلسالمية ،والتعامل معهم على أساس الوحدة الوطنية وليسعلى أساس املعتقد الديين ،واقرتاح الغرب احلل العلماين كأفضل حل ملشكلة األقليات .اإلقرار باألديان السماوية
مجيعا وتفسري هيمنة اإلسالم عليها بأنه (مراقب) عليها فهو يرصد ما تتعرض له الديانات من احنراف عن احلق(.)1
وهذا احملور ميكن اخلوض فيه حيسب احلال واملقام واحلاجة وهو ميدان خصب الجتهاد العلماء احملققني ،وبعض
األوطان ال ميكن التعميم عليها إذ أاها خالية من املشكلة أساسا أو ال تشكل ظاهرة فيها.
 البعد عن العنف واإلرهاب والتطرف الديين والتكفري ،والتدخل يف خصوصيات اآلخر الدينية ،وأن كل هذا منافلالحرتام الديين الذي جيب أن يكون بديال عن كل مظار العدوان السابقة ...وال شك أن اإلسالم قد جاء رمحة
للعاملني .ومن لوازم هذه الرمحة الرفق باخللق والصرب عليهم والتلطف يف إيصال احلق إليهم واالجتهاد يف إيصاهلم إىل
ما حيقق النفع واملصلحة هلم يف العاجل واآلجل وال شك أن املسلمني لو مل يتعرضوا أللوان الظلم واالستعمار
( )1نعم يوجد هناك بلدان اها أقليات دينية ،وهي تدرك ذلك جيدا وتقدم املعاجلات له ِبا يناسب نظمها ،وينسجم مع املواطنة فيها ،وهذا هو املعلن على أقل
األحوال ،وهو توجه محيد من حيث األصل يف التعامل مع الظاهرة.
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البغيض ملا صدرت منهم مثل تلك التجاوزات وردود األفعال ،ونتمىن أن يتعاىف العامل واملسلمون من كل مظاهر
العدوان والظلم.
أما من تأول بعض النصوص للوصول إىل قوله املتشدد فهو حبسب طريقته يف التأول إن كانت شبهة أو إشكاالً
هلا مسوغ يف اللغة فإاها تزال الشبهة ،وكل األشكال ،وما نصب العلماء أنفسهم إال ملثل ذلك! فإن أجاب وإال فهو مثل
عامة املبتدعة ،الذين تأولوا وصاروا إىل مقاالت مناقضة لصريح الكتاب والسنة وحرجوا اها على املسلمني وضيقوا ما كان
واسعا بغري حق فهذا أمره إىل السلطان!
ومعاناة املسلمني اليوم كبرية جداً ممن يتكلمون يف شؤون األمة بوجهة نظر فردي ،وانفعاالت ظرفية بعيدة عن
االتزان واالعتدال والنظر يف املآالت ،وال بد هنا من التأكيد على االجتهاد اجلماعي واجملامع الفقهية اليت ميثلها علماء
العامل اإلسالمي يف الفتيا واالجتهاد وأن تنعقد دوراهتا يف كل بالد املسلمني على هيئة مؤمترات وندوات دورية متقاربة
الزمان مدروسة اخلطط إلجياد احللول للمآزق اليت تلم باجملتمعات املسلمة وكيف ميكن التعامل معها .حىت تسعف مجهور
املسلمني باحللول يف وقتها ،ال أن تأيت متأطرة عن ظرفها وحينا:
وما مل يكن هناك قوانني ملزمة تستند إىل ذلك االجتهاد اجلماعي لعلماء املسلمني فإن العامل اإلسالمي يظل
اهبة آلراء األفراد واجتهاداهتم الوقتية اليت هي على كل األحوال أقل نضجاً وضيق أفقا من االجتهاد اجلماعي القائم على
اجملامع الفقهية الكربى اليت تضم علماء املسلمني الكبار .ونستقرئ أحوال اجملتمعات وضرورات العصر وتتالقح فيها
الفهوم والتجارب ،وتعضد املدارس الفقهية بعضها ِبا لدى البعض اآلخر.

عند التأمل يف العوامل املساعدة إلجناح الرتبية على التعايش اإلنساين والفضائل واملكارم العالية املتحققة من
خالل ذلك جند اجملال واسعا ،حيث سبق اإلسالم بشموله وعدله ورمحته وإحسانه إىل تقرير كل ما من شأنه إجناح
مساعي التعايش والتقارب بني بين البشر ومن ذلك:
إمجاع البشر من حيث اجلملة على ضرورة الدين واملعتقد يف القضايا الكربى فنجد أن الرسل متفقون
-1
يف الدين اجلامع لألصول االعتقادية والعملية فاالعتقادية كاإلميان باهلل وبرسله وباليوم اآلخر ،والعملية كالوصايا العشر
وغريها من الوصايا.

﴿       

﴿        

...

﴾

اآليات  183 -181من سورة األنعام.

 ﴾...اإلسراء اآليات .25 -23

﴿   

( ﴾          سورة األعراف آية  .)33وجند هذا مركوزا يف الفطر
السليمة املستقيمة من بين البشر وهي خري شاهد على أن األصل هو اجتماعهم على هذا املعتقد .وهذا ظاهر يف األديان
اإلبراهيمية الثالثة.
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أن دين األنبياء واحد وشرائعهم شىت .فعند النظر إىل أن األنبياء مجيعا تدور دعوهتم ألممهم على حمور
-2
أساس وهو االلتفات إىل واهب احلياة ومسبب األسباب وأنه املستحق للعبادة دون سواه ألنه احلق املطلق بغض النظر عن
االختالفات يف التشريعات من دين إىل دين.
فهذا احملور كفيل بأن جتتمع حوله دعوة املعتدلني يف عامل اليوم وهنا نستشهد اهذا احلديث الصحيح( :إنا معاشر األنبياء
ديننا واحد ،واألنبياء إخوة لعالت وإن أوىل الناس بابن مرمي ألنا؛ إنه ليس بيين وبينه نيب)(.)1
أن املعىن العام لإلسالم هو االستسالم هلل ،واالنقياد لوحي اهلل بعيدا عن األهواء والتأويالت البعيدة
-3
وتربية املسلمني على هذا املعىن الذي هو أساس دين املسلم جيعل منهم أفرادا صاحلني ،ومواطنني أسوياء ،ألاهم ال
ينطلقون من عرقيات وال عصبيات وال مصاحل آنية ضيقة ،وإمنا ينطلقون من مبادئ تعصم جمتمعاهتم من القواصم
الستسالمهم التام ألمر اهلل .فإن اإلسالم هلل ال يتم إال باإلقرار ِبا له من حق وما على عباده من الواجبات .وهي يف
اإلسالم بينة واضحة.
وهو كما بينه بعض علماء املسلمني بقوله (وأعين خبضوعهم له خضوع تصرفاهتم وأفعاهلم وسلوكهم يف احلياة
وما يكونون عليه من أحوال وما يرتتب على ذلك من نتائج كالرفاهية أو الضيق يف العيش ،والسعادة والشقاء والعزم
والذل والرقي والتأخر والقوة والضعف وحنو ذلك من األمور االجتماعية يف الدنيا وما يصيبهم يف اآلخرة من عذاب أو
نعيم وفقاً ألحكام هذا القانون .)2( )...
وهذا يعين أننا مطالبون بأن نريب أنفسنا على هذا القانون اإلهلي الذي ختضع له األنفس وِبقدار جناحنا يف ذلك
تكون سعادتنا ورفاهيتنا ورقينا...
وهذا يدعونا إىل:
 فحص النفوس والصفات واألحوالِ ،بعىن حماسبة ذواتنا كمسلمني ،وكفقد جوانب اخللل ومكامن النقص.ألفرادنا وجمتمعاتنا وألوضاعنا كأمم ودول وفقا ملقتضيات سنن اهلل يف التحويل من السيء إىل احلسن .ومن الفقر واجلهل
والتفرقة إىل الغىن والعلم ومن الفرقة إىل االجتماع املنظم املوجه للجهود والطاقات من أمجل تنمية اإلنسان ومكانه وجمتمعه
الذي يعيش فيه.
وهي مسؤولية الرتبية يف منظومتها العليا اليت تستقي منها بقية منابر الرتبية ومؤسساهتا املدنية واجملتمعية.
فإذا رأى غري املسلمني هذا القيام التام لقانون اإلسالم اإلهلي وانضباط املسلمني به وعدم حيدهتم عنه ..التزموا احلد
األدىن من ذلك االستسالم ضرورة لضمان معايشهم واستظالهلم بظالل اإلسالم الوارفة وهو ما كان واقعا معاشا يف
عصور اإلسالم الزاهرة.
 -األخذ باألسباب وإدراك سنن االجتماع البشري:

( )1أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة باألرقام  3443 ،2442يف صحيح البخاري ،واألرقام  2212 ،2211يف صحيح مسلم.
( )2الدكتور عبد الكرمي زيدان :السنة اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية ،ص  ،12ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1413 ،هـ1773/م.
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والقرآن الكرمي كما نبه لذلك ابن القيم مملوء من ترتيب األحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على
األسباب بطرق متنوعة(.)1
والفرق بني األحداث الكونية وبني األحداث االجتماعية هو أن أسباب األوىل واضحة بينه مضبوطة ..إذا
عرفناها أمكننا احلكم بدقة على نتائجها ومن ذلك عرفت قوانني الفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك ( ..أما أسباب
األحداث االجتماعية فهي ِبختلف أنواعها سياسية واقتصادية وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وهزمية وخذالن ..إخل
أسباب دقيقة وكثرية ومتشعبة ومتشابكة .وقد يعسر على الكثريين اإلحاطة اها تفصيال ...ولكن مع هذا العسر ميكن
للمتأمل الفاحص الدقيق أن يعرفها وحييط اها علما ،أو ِبجملها ويستخلص العرب منها!! وخصوصا إذا كان الفحص عرب
جمامع علمية ،وهيئات شورية وخرباء هلم اختصاص بعلوم االجتماع والعمران البشري.
ومن أجل هذا الفرق بني األحداث الكونية املادية وبني األحداث البشرية يغفل الناس كثريا عن سنة اهلل يف
االجتماع البشري ويف تصرفات وسلوك األفراد واألمم ويظنون أن أمورهم ال ختضع كما ختضع الظواهر الكونية لقانون
األسباب واملسببات)(.)2
كل هذا يدعونا إىل التأكيد على أن الرتبية على قضايا التعايش اإلنسان ال بد أن تكون يف أساسها وأصلها
متنبهة وقاصدة إىل الرتبية على حقائق السنن االجتماعية اليت ال حتايب أحدا وأن كل من أخذ اها قادته إىل نتائجها بغض
النظر عما هو عليه من انتماءات ووالءات.
وإن األخذ بأسباب السلم واألمان يقود إليهما واألخذ بأسباب العالج يقود إىل العافية من األسقام ..وقس
على ذلك .وقد نبه اإلمام الشاطيب وغريه من األئمة الكبار إىل أن األسباب ال تستقل باملسببات بل ال بد من توفر
شروطها وانتفاء املوانع اليت متنع من حصول نتائجها (وأما إذا مل تفعل األسباب على ما ينبغي وال استكملت شرائطها ومل
تنتف موانعها فال تقع مسبباهتا شاء املكلف أو أيب .)3( )...فواجبنا حنن املسلمني اليوم أن حنسن معرفة أسباب السالمة
وأن ندرك قوانني اإلصالح والتنمية ،وأن نسبق إليها ،أو نلحق ِبن سبق إليها وأن تقوم مؤسساتنا بدورها يف الرتبية على
كل القضايا اإلنسانية العادلة واملنتجة وأن نطفئ نريان الفنت وفتيل احلروب وأن حنارب عوامل الفساد واإلفساد برتبية
األجيال على احلق والبناء وحب البقاء واإلبقاء على اآلخرين وطلب اخلري واهلداية هلم لتحقيق غاية العمران اليت مكننا اهلل
يف األرض من أجلها( ﴾     ﴿ :هود ،آية .)11
 تعظيم املقاصد الكربى (الكليات اخلمس).وهذا املعلم من أهم ما ميكن أن يركز عليه وتسلط عليه أضواء املناهج الرتبوية يف العامل اليوم إذ إن الشرائع
السماوية جاءت حمققة هلذه املقاصد ..وجاء اإلسالم بتحقيقها يف أكمل صورة مستكمال ما مل يكن استكمل يف

( )1انظر مثال مدارج السالكني ،ج ،475/3ومفتاح دار السعادة من كتب ابن القيم رمحه اهلل.
( )2السنن اإلهلية ،مرجع سابق ،ص .24
( )3املوافقات ج.215/1
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الشرائع السابقة ومنظما حلياة البشرية حسب القانون اإلهلي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وهذه
املقاصد الكربى هي:
أ -حفظ الدين.
ب -حفظ العقل.
ج -حفظ النفس.
د -حفظ النسل.
ه -حفظ املال.
وإنه ليجمتع البشر على إدراك أمهية هذه الكليات اخلمس ولزوم صيانتها وحفظها وإمنا ختتلف مواقفهم وآلياهتم
يف كيفية احملافظة ومن هو األحق اها .والبد أن ننشر( )1هذه املفاهيم يف العامل اليوم ويطلع العامل بأسره على ما قرره
علماء املسلمني سلفا وخلفا يف حفظ هذه الكليات اخلمس على املنهج الوسط الذي ارتضاه اهلل هلذه األمة.
إذا حسمنا أوضاعنا على املستوى الداخلي وحزمنا أمننا وطرق عيشنا وتعايشنا مع بعضنا وحققنا جناحا حقيقيا
يف ذلك ..فإننا لسنا ِبعزل عن العامل من حولنا وجماالت االتفاق والتعاون أوسع من دوائر الشقاق واالختالف ،وعليه
فإننا مسؤولون مسؤولية تامة عن تواصلنا مع العامل من حولنا ،وذلك يكون أوال يلفت انتباه العامل إىل أسسنا ونظمنا اليت
تكفل التعايش فيما بيننا ،وحتقق ممارساته يف أرض الواقع..

من غري شك أو جدال فإن هناك مسلمات ومرتكزات لقضايا التعايش هي حمل اتفاق لدى أهل األرض ومنها:

 -1إنسانية اإلنسان وكرامته:
حيث تتفق كل الثقافات واألديولوجيات على مكانة اإلنسان اخلاصة يف هذه احلياة ،وحقه يف العيش الكرمي.
ويف عصرنا احلاضر وصل اإلنسان إىل مدارك من العلم والرقي جعلته يعي قيمته وكرامته وحريته ويسعى لضمان
كافة حقوقه ،مع االعرتاف حبقوق اآلخرين ،إال بقايا من بؤر الصراع يف العامل ،ميكن استثناؤها ألجل تشابك األوضاع
فيها.
وإذا جنح العامل اليوم غربا وشرقا يف تفعيل املواثيق اليت ترعى كرامة اإلنسان  ...فال شك أن دائرة الصراع
ستضيق ،وأن التعايش والتقارب وتبادل املصاحل هو الذي سيظهر على واقع احلياة ،على األقل يف اجلزء األكرب من
املعمورة.

( )1هناك اهتمام عاملي بالرتاب اإلسالمي بوجه خاص ،منذ أن بدأه املستشرقون وما زال إىل اليوم ،وهذا يضعنا أمام الدول احلقيقي املنوط بنا ،والذي يستوجب
جتلية احلقائق ،ودفع الشبه اليت أحلقت برتاثنا من البعض ،واالستفادة من املنهج العلمي النقدي الذي يوجه للعلوم خلدمة قضايانا املعرفية ،ومن مث املعيشية.
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وحيث إن إنسان الشرق هو إنسان الغرب والعكس بالعكس يف اإلنسانية والكرامة وحق العيش ،وحقوق
االنتماء واملواطنة ،فقد اجتهت القوانني إىل حفظ احلقوق وكفالة احلريات وحتقيق سبل التعايش بنسب متفاوتة ،وبعض
الدول قد قطع شوطا يف ذلك.
وإن العامل الصناعي اليوم يستوعب أعدادا كبرية من البشر من الشرق والغرب لكن اخلطر كل اخلطر هو حينما
تتحول هذه األعداد البشرية إىل جمرد آالت منتجة.
ختتفي وراءها بشرية اإلنسان ،وتنقرض فصيلته وعائلته اليت ينتمي إليها ِبجرد خسارته ملشاعره وإنسانيته
وعاطفته ،وانغماسه الكبري يف املادية اجلافة اليت ال تعرف الرمحة واإلحسان ،فيتحول اإلنسان إىل كومة من اللحم والدم ال
تعي وال تدرك إال ما يلي غرائزه احليوانية.
وهذا املعىن مرتبط بالعنصر الثاين بعده ،فإذا وعى العامل شرقه وغربه إنسانية اإلنسان ،وأدرك ضرورة رعاية هذا
احلق فسيؤديه ذلك إىل القناعة حبق بعضهم البعض يف البقاء والعيش املشرتك ،وقد حرصت األديان ِبختلف مصادرها
على أن تبعث يف اإلنسان جانب اإلحسان واإلميان ،من أجل احملافظة على بشريته وخرييته وإنسانيته ،ولكننا جند هذا
السمو اإلنساين وهذه الرتبية الفاضلة أكثر وضوحا وجالء يف دين اإلسالم..

 -2حق البقاء والعيش املشرتك وتقديم النفع البشري:
إن هذا الكوكب واسع األبعاد وعظيم اخلريات كثري الفرص متعدد املوارد ،مل تتوقف احلياة عليه يوما ما ...
ولكن أطماع اإلنسان ضيقت املساحات الواسعة.
وحروبه أفسدت البحار والغابات واألاهار ومصانعه تستنزف كثريا من موارده استنزافا جائرا ال عدل فيه ..ومنذ
أن وجد الظلم والقتل واإلفساد يف األرض  ...والبشرية تزداد آالمها ومآسيها .نظرا لتكدس الثروات يف نسبة قليلة من
اجملتمعات البشرية ،بينما تصارع األغلبية العظمى جوانب البؤس والفقر ،واملرض لنقص املوارد لديهم ،وغياب الضروريات
الالزمة حلياهتم.
والبد من االرتقاء بالفهم البشري إىل حقائق التعايش والتعاون ...وأن حق البقاء مشروع لكل أحد على وجه
األرض ..بل حق البقاء الكرمي الذي يكفل له معيشته وتعليمه وأمنه وصحته واملطلوب هو تقدمي النافع واألصلح للحياة
واألحياء ،وحني جيد املواطن الشرقي أن حقه يف البقاء حمفوظ كما حفظ حق املواطن الغريب ويتأكد قاطنوا الغرب من
مشاركة قاطين الشرق هلم يف حفظ احلقوق ورعاية املصاحل ...فإن العامل سيكون قد جنح فعالً يف حتقيق إنسانيته
وخصوصيته(.)1
وإن من أهم املسلمات اليت يتفق الشرق والغرب على مكانتها وضرورهتا:

 -3الرمحة باملعنى الشامل واإلجيابي:
اليت اها يرحم الناس بعضهم بعضا ،وتتحقق اها إنسانية اإلنسان ،وكرامته.

( )1انظر العرب والغرب على مشارف القرن احلادي والعشرين ،مؤشرات اسرتاتيجية ،د .قيس جواد العزاوي ،مركز الدراسات العريب ،األورويب ،ص  28وما بعدها.
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ويرحم الناس اها غريهم من الكائنات حىت تصل رمحتهم إىل صنوف احليوان والطري ،وغريهم ،مما حيقق األمن
البيئي ،ونقاء اهلواء الذي يتنفسه اإلنسان واحليوان والنبات ،وجيد من كوارث التلوث العاملي املتزايدة بسبب غياب الرمحة
ِبعناها الشامل لإلنسان والكون واحلياة!!
وترتجم هذه الرمحة يف صورة مجيلة من تربية الشعوب على االهتمام بالبيئة ،وسن القوانني من أجل احلفاظ على
مصادر الطاقة ،وتوزيع الثروات واحلرص على إشباع اجلوعى من خالل تعليمهم وتدريبهم وإدماجهم يف سوق العمل،
ومعاجلة املرضى ،وتعليم غري القادرين على دفع رسوم التعليم ،ومواساة العاجزين إىل غريها من الرمحات!!
الرمحة هي الصورة العليا املثالية واحلضارية للرقي البشري البعيد عن اهلمجية والغوغائية واألنانية ،واجلهل ،وهي
عنوان إنسانية اإلنسان.
وقد خلص القرآن الكرمي املهمة اجلليلة لرسول البشرية اخلامت يف

﴿.﴾     

ويكاد أن يكون اإلسالم ِبعناه الشامل يف مقابل الرمحة ِبعناها الكامل!!
إن التعايش السلمي ِبفهومه السلمي احلقيقي والعام يشمل كل مظاهر احلياة ،بل ويتعداها إىل آفاق السماء
ومتاهات األرض ،وجلج البحار!! ولقد مكن اهلل بين البشر من كثري من العلوم واملعارف ،وأتاح هلم األسباب اليت متكنهم
من حتقيق أعلى نتائج اإلصالح واخلريية ...وهذه األسباب ليست حكرا على أمة أو أتباع دين أو مذهب ،وإمنا هي حق
لكل من أخذ اها ،وأتقن التوصل اها إىل مسبباهتا..
وإىل جانب تلك األسباب املوصلة إىل الصالح واخلريية ..هناك أسباب أخرى تكون طريقا إىل فساد احلياة،
وهالك خرياهتا وشقاء بين اإلنسان فيها!!
والتحدي األكرب اليوم أمام اتباع الديانات والفلسفات والثقافات هو النجاح يف الوصول إىل كلمة سواء من
أجل إسعاد البشرية وكبح مجاح الويالت احملدقة بالعامل ،وهو حتد كبري وخطري يستلزم إعادة الصياغة والبناء لكثري من
املناهج واخلطط والقوانني ،ويضع أصحاب القرار أمام مسؤولياهتم التارخيية اليت حتدد مصري شعواهم وأتباعهم  ..فلم يعد
العامل ِبعزل عن بعضه البعض ،بل تداخل تداخال كبريا ،وأصبح حينه يف أقصى الغرب يتأثر سلبا أو إجيابا ملا يقع يف
أقصى الشرق ،وذلك مما حيتم على اجلميع اإلحسان إىل اجلميع والرمحة باجلميع!! واألخذ بأسباب الصالح واإلصالح.

 -4حتريم الدماء ،حتريم احلروب وجتريم القتل وتأكيد حق اإلنسان يف البقاء.
تلتقي األديان والفلسفات والثقافات على تأكيد حرمة إزهاق النفوس وعلى جترمي القتل ،وكذلك الفطرة السوية
يف اإلنسان ترفض هذا السلوك اإلجرامي البشع إال يف استثناءات حمدودة معروفة.
وعلى البشرية اليوم أن تطبق هذا األساس املتفق عليه ليكون بوابة كربى للتعاون بني الشرق والغرب ،بدالً من
تصدير احلروب واجملاعات ،واملآسي.
واملالحظ أنه يقرتب العامل من بعضه كثريا يف املآسي ،فتظهر املساعدات واملعونات واألدوية واألغذية ...إخل
عند وقوع الكوارث الطبيعية كالزالزل وحنوها  ...وهذا مطلب إنساين وضرورة الستمرار احلياة ولكن ملاذا ال يقرتب العامل
من بعضه أكثر يف أوقات األمن والسلم والرفاه؟! فيحقق العيش املشرتك يف أحسن صوره؟! ملاذا ال يقرتب العامل من
بعضه أكثر بإيقاف احلروب ،وحتويل صناعة السالح إىل صناعات أخرى أكثر رفقا باإلنسان والكون؟!
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وحيق لنا هنا أن نطرح كثرياً من التساؤالت ،اليت هي يف حقيقتها انعكاس الواقع البشرية اليوم:
 -كم قتلت احلروب ،وشوهت وأعاقت من بين البشر؟

 كم حجم املعارف والعلوم اليت دمرت بسبب احلروب؟ فضال عن هالك البشر. ما حجم اخلسائر املادية يف عقد من الزمن بسبب احلروب ،فكيف اها خالل مسرية قرون؟!!الشك أن األرقام ستكون كارثية ومهولة  ...والشك أنه كان ميكن لإلنسان جتنب ذلك املقدار من اخلسارة لو
أنه غري من تفكريه وطريقته يف إدارة االختالف والنزاع.
وإن قدرات عاملنا اليوم االقتصادية عالية جدا وثرواته هائلة ،وتسخريها للعمران والتعايش والسلم أقل كلفة من
تسخريها لفناء البشرية ،وهالكها؛ فلماذا يستحوذ اإلنفاق العسكري اهلائل عليها؟!! ومن املستهدف بالتدمري؟!! وإىل
أين يتجه العامل؟ وأين هو التعايش املنشود؟!!
أين رمحة العامل للعامل؟ وكذلك رمحة القادة والعلماء لغريهم ،وأين رمحة الغين للفقري ،واآلمن للخائف ،واملقيم
للمشرد؟
أليس من األنفع واألبقى للدول وللشعوب أن تصرف القوى االقتصادية لعمران األرض وإسعاد البشرية بدال من
تدمريها؟!!
إن أي امرباطورية مهما كربت مهددة بالزوال أو االحنطاط إذا جتاوزت نفقاهتا العسكرية قدراهتا االقتصادية..
وهكذا ينقلب السحر على الساحر ..وتقوض أسس األمن ،ويغيب العلم والعلماء ،ويتهدم العمران ويكثر الفساد
واإلفساد ،وذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام ألوان جديدة من الصراع والفساد العريض(.)3
()2()1

حيتل التعليم أمهية قصوى عند األمم احلية والشعوب الناضجة ويتطلع العامل املتأخر عن ذلك إىل أن يأخذ
بنصيبه من العلم أسوة بالعامل املتقدم ،وحترص الدول الرائدة على بناء أفرادها بناء متفردا ،يضمن امتالكها سلطة القيادة
واإلدارة والعلم والتعليم وتدفع لذلك األموال الطائلة وترصد امليزانيات اهلائلة!!
وقد انشغل العامل الغريب بدراسة الشرق من عدة مواقع من أمهها مدارس التعليم العام واجلامعات ومراكز البحث
العلمي وأنشأ الدوريات العلمية وسوق الكتب احلرة ،ومراكز البحوث والدراسات امللحقة باحلكومات ومجاعات املصاحل
( )1انظر :شرق وغرب الشرخ األسطوري ،جورج قرم ،ص .43
( )2كانت احلرب العاملية الثانية أكثر الصراعات العسكرية دموية على مر التاريخ ،واليت قدر إمجايل عدد ضحاياها بأكثر من  10مليون قتيل ،مثلوا يف ذلك الوقت
أكثر من  %2.8من إمجايل تعداد السكان العاملي.
انظر ويكبيديا خسائر احلرب العاملية الثانيةor.m.wikipedia.org :
( )3ترتب على احلرب العاملية الثانية تدير االقتصاد األورويب وااهياره وكساده إىل حد كبري وعميق ،مما أدى إىل انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع ،مما خلق تربة
خصبة النتشار الشيوعية يف ذلك الظرف ،مما استدعى بعد ذلك التدخل األمريكي إلنعاش االقتصاد األورويب يف ما امي ِبشروع مارشال ،ملواجهة التمدد
السوفييت آنذاك.
ويكبيديا :مشروع مارشال ar.m.wikipedia.org
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ومراكز الضغط والشركات الكربى ،ومنتديات احلوار عرب األديان ووسائط اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية وغري
ذلك( .)1يف سعي دؤوب ومكثف لكشف واستكناه عوامل الشرق من أقصاه إىل أقصاه.
ومل يهمل الشرق دراسة الغرب وال دراساته وأحباثه وإن كان ما يزال الكثري من تلك الدراسات أو الدراسات
املضادة حباجة إىل إخضاعها جملهر الفحص الدقيق ،والنقد املوضوعي ...ورِبا كان األوىل ببعضها أن يتجاوزها الزمن . ..
فما نزال يف شرقنا اإلسالمي حباجة ماسة إىل أعمال مؤسسية ذات رؤية ومنهجية واستقاللية يف دراستنا للشرق
والغرب من حولنا .وميتلك عاملنا املسلم ثروة كبرية من العلماء واملفكرين والباحثني تنتظر استثمارها بأعمال مؤسسية
طموحة ،فحني تتوفر اإلرادة العليا ،والعمل املنهجي فال شك يف النتائج املبهرة.
يبقى التعليم هو املنطلق األساس الذي يؤثر يف تصورات الشعوب واجتاهات األفراد ومواقفهم من احلياة
وخصوصا مراحل التعليم األوىل اليت حيظى اها أكثر أفراد الشعوب وتعترب املنطلق األساس ملفاهيمهم عن احلياة.
وعليه فإن التعليم ينبغي أن يتناول جانبني مهمني يف حياة األفراد لتحقيق التعايش املنشود:
 اجلانب األول :منظومة القيم العليا املتفق عليها بني بين البشر واليت مدارها على الركائز التالية:أ -اإلنسانية أو تنمية اجلانب اإلنساين.
ب -العدالة.
ج -الرمحة.
د -املسؤولية
ه -اخلري (والعفو واإلحسان).
والشك أن هناك قيما كثرية تندرج حتت هذه الركائز أو تضاف إليها .وإذا كانت قد انطلق صيحة التحذير من
رأس النظام األمريكي يف حني مضى بقوله :إن اإلفالس احلضاري يأيت من تسيب النظام الرتبوي أوال ،مث النظم
االجتماعية بعد ذلك ،وبذلك أصبحت القيم معرضة للخطر( )2أكثر من أي وقت مضى!! فإن هذا املؤشر له دالالته
الكربى ،وال بد للشرق والغرب اليوم من االهتمام العايل ِبنظومة القيم اإلنسانية العليا اليت يتميز اها البشر األسوياء عن
بقية املخلوقات.
واملطلوب هو أن تتجه الربامج العلمية إىل تفعيل دور القيم العليا بربامج داعمة ،ومراكز رصد ،وحماضن تدريب،
وتطوير؛ ألنه هو الذي سيتيح لألفراد إدراك مضامني القيم وضرورهتا يف التعاون والتعايش بني األمم..
وإن تعزيز ثقافة اإلنسانية واألخوة البشرية ،ونبذ املفاهيم املضادة كالعنصرية والطائفية وإلغاء اآلخر من أهم
وسائل التعليم األبقى أثراً يف حياة الفرد مع احلرص على طلب اهلداية لألفضل ،وتلمس الصراط املستقيم الذي به يكون
قصد السبيل.

( )1انظر :اإلسالم يف املناهج الغربية املعاصرة ،عرض ونقد ،تأليف :د .حممد وقيع اهلل ،الفصلني السادس والسابع.
( )2انظر :قيمنا املعرضة للخطر أزمة أمريكا األخالقية ،جيمي كارتر ،ص  ،224نقله للعربية حممد التوبة.
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وجيب أن يكون هناك تدريب واقعي عملي خيضع للتقومي والرصد يف اجملامع البشرية الكربى والصغرى
كاجلامعات واملدارس والنوادي الكربى واجلمعيات وغريها ،يكون أساسه احلوار الصريح البناء ،واملشاركة الفاعلة يف
التنمية.
وإن استثمار العوامل الثقافية اجليدة لدى الشعوب املتعلمة واملتقدمة من أجل صاحل البشرية وإشاعة مفاهيم
التسامح يف مناهج التعليم هلي أحد أكرب مقومات النجاح للبشرية والوقوف جنبا إىل جنب مع بقايا مكارم األخالق اليت
ميتلئ اها عامل املسلمني وغريهم يف مواجهة الكوارث واجملاعات واحلروب .واملهم يف ذلك تنقية املناهج التعليمية واملواد
اإلعالمية أيضاً من الصور النمطية السيئة أو املسيئة حيث إن الصورة النمطية املسيئة حتتل مساحة هامة من عقلية املتلقي
وإن على التعليم واإلعالم تصحيح الكثري من الصور النمطية اجلائرة.
وميكن أن تكون شبكات التواصل االجتماعي أو ما يعرف باإلعالم اجلديد أحد أكرب منافذ التقريب بني الشرق
والغرب كدول وثقافات وبني الشعوب يف أدائها ِبا فيها من سهولة للتواصل والتثقيف بني أفراد الشرق والغرب خصوصا
إذا أدركنا أاها أصبحت الوسائل املوجهة لكثري من شباب العامل إن مل يكن األكثر ،بل وأصبحت تلك الشبكات موجها
قويا للرأي ومقياسا لالستطالع عند بعض الدول.
وأما اجلانب الثاين من التعليم فهو نشر التعليم املتقدم وأساليبه احلديثة وحتقق التعاون الدويل يف جماالت البحث
العلمي واالبتكار واالنتشار والتداخل بفروع اجلامعات (االنتشار التباديل) لتقليص الفجوة املعرفية بني الشرق والغرب،
وردم اهلوة الكبرية احلاصلة بسبب البون الشاسع يف ميادين العلم واملعرفة .وكسر ميادين االحتكار العلمي والتقين والبحثي
الذي يعترب من أبشع أنواع االحتكار.
واملقصود االنتشار التباديل حبيث تصل فروع التعليم املتقدم يف الغرب يف جماالت الطب والطاقة والتقنية إىل كل
الشرق وتصل فروع التعليم يف الشرق إىل كل الغرب ،وهتيئة األجواء وتذليل السبل للزماالت يف مجيع التخصصات ومنح
اإلجازات واجلوائز ملن حيقق السبق من تلك اجلامعات .وإشاعة روح البحث والعلم ،وتوطني املعرفة بدال من تشجيع
هجرة العقول وتعزيز االنتماء وثقافة التواصل والتعايش يف صور التطبيق واملمارسات العملية اليومية ،ونشر وإشاعة
املبادرات اليت حتل مشاكل اإلنسانية وختفف معاناة البشرية .وأما ما نشهده اآلن من متدد مماثل ملعاقل التعليم يف الشرق
فهو إمنا يكرس اهليمنة وصراع املصاحل واستالب اهلوية ويضعف القيم ويؤجج صراع اإليديولوجيا واستقطاب العقول
وهتجريها وهو ما يتعارض مع التعايش ومقوماته وآلياته!!
إن دعم التعليم ِبراحله املختلفة وعلى مجيع املستويات كفيل بتحقيق نقلة نوعية للمجتمعات البشرية ،ورفع
مستوى التعاون والتقارب والتضامن بني الشرق والغرب .وإن العلم هو سيد املوقف ،وهو الكفيل بسد الفجوات احلضارية
الكبرية.
وإن استثمار ثورة االتصاالت احلاضرة يف جماالت التعليم كفيل بتحقيق نتائج مرضية إذا توفرت اإلرادة العاملية
واحمللية الواعية والرؤية اجليدة املدروسة بإخالص وكانت هناك إدارة صاحلة حتسن التعامل مع البيئات واملتغريات والفروقات
اجملتمعية والدولية.
وإن من أهم املهمات اليت تنتظر مسرية التعليم سواء يف الشرق أو الغرب هي:

معاجلة أخطاء التعليم (أو املناهج الدراسية):
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حيث ال تزال كثري من املناهج املقررة دراسيا (لدراسة اآلخر) تدرس من جهة نظر (أحادية) مل يسمح فيها
للطرف اآلخر بأن يصحح املفاهيم اليت تدرس عنه خطأ.
وهذا واقع ملموس يف كثري من جامعات الغرب ،اليت أصدرت أحكاما مسبقة عن الشرق وأخذت زمنا يف
تدريسها لألجيال دون إتاحة الفرصة للنقد املوضوعي للتدخل والتصحيح؟!
وهذا حيد كثرياً من التعاون ويضع العقبات يف دروب التعايش والتعاون العاملي.
وإن اإلصرار على فهم اآلخرين من زاوية ضيقة أحادية ختضع لتفسري شخصيات منفردة هلو خطأ كبري يعوق
ويعرقل مسرية التعاون بني الدول والشعوب.
()1
وال بد من إصالح األخطاء أوالً بأول  .وتنقية املناهج الدراسة يف الغرب من األحكام املسبقة ،والصور
النمطية عن الشرق املسلم خصوصا ،وهي مراجعة عسرية وشاقة ولكنها ضرورية.
إن من أكرب األخطاء يف املناهج التعليمية :الرتكيز على ثقافة الصدام .وعلى األعمال الفردية غري املؤسسية!!
فقد تغري الزمان وتبدلت الظروف وتشابكت املصاحل وتسىن للبشرية التواصل واالحتكاك عن قرب ومن مث استطاعوا أن
يفهموا بعضهم بصورة أوضح ،ومسؤولية املثقفني واملفكرين والقادة للرأي شرقاً وغرباً أن يطبقوا حياة ثقافة السلم يف
تفكريهم وخطااهم وأن يسعوا إىل الرخاء والتعامل اإلنساين املنتج بالرتكيز على اهلدف املركزي الذي حيركها( )2أعين
الشعوب.
وكما أن من أخطاء التعليم إبقاء الصور النمطية فكذلك إعطاء القوالب اجلاهزة واألحكام املسبقة أو إخالءها
بصورة سلبية مما جييب على التساؤالت املطروحة ،واملتعلقة اليت حتيط حياة األفراد واجملتمعات اليوم ومن أمثلتها :العنف،
واإلرهاب ،والكراهية ،وغريها مما هو معروف لدى املتلقي العادي بأن هناك إشارات وإحياءات صرحية أو ضمنية حتصره
يف ثقافة أو فكر أو دين!! وكل هذا يعوضه تعاون األمم يف تصحيح اخلطط والربامج وال بد من التصحيح القانوين أيضا
لكثري من القوانني اليت تعكر صفو التعايش ،لتكون سنداً قوياً للتعايش املعتدل.

خالصة البحث
نظرا لسعة موضوع التعايش وامتداد أطرافه وجتاذباته فقد كان هذا البحث كمن يريد أن يبحر بقارب صغري
وسط أمواج احمليط العاتية!! وقد حاولت جاهدا أن أملّ أطرافه ،وأن أقصد إىل جتلية جوانب مهمة يف موضوع التعايش
بقدر ما تسمح به مساحة البحث وإن كان ال يزال وسيظل حمتاجا إىل مزيد حبث وتأمل ،وقد تأكد يل من خالل
البحث حاجتنا إىل ضبط املفاهيم واملصطلحات ابتداء وهي جزء من تنقية الفكر والفهم وتنظيم املعرفة ،وتيسري التعامل
معها ،ومن ذلك:
 -1بيان املقصود بالتعايش اإلنساين من بعض جوانبه ،وقد حاولت يف البحث املوجز أن أعاجل جانباً من جوانب
التعامل اإلنساين يف ظل املعطيات املعاصرة وهو موضوع مهم وواسع وحيتاج إىل ندوات ومؤمترات وجمامع علمية
( )1انظر  :أوروبا واإلسالم صدام الثقافة واحلداثة ،هشام جعيط ،ص .13
( )2انظر :اإلسالم بني الشرق والغرب ،علي عزت بيجوفيتش .وحماور االلتقاء واالفرتاق بني اإلسالم واملسيحية ،غسان سليم.
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ومناهج دراسية وإنتاج إعالمي مساند بكل وسائل التأثري املعاصرة ،وال بد من اجتاه عاملي حقيقي وفاعل لتحقيق
السلم والتعايش ِبفهوماته ومضامينه الصحيحة.
 -2إن التعايش اإلنساين بني بين البشر يف عاملنا املعاصر الذي اختلطت فيه سائر األعراق واألجناس واألديان
واملذاهب ضرورة من وضرورات احلياة ،ومطلب من مطالب االستقرار والعمران البشري ،فالتعايش هو األخذ
بأسباب العيش وتبادل املنافع واتساع دائرة التعاون بني بين البشر بغض النظر عن معتقداهتم ومذاهبهم يف إطار
منظم يكفل للجميع احلياة الكرمية واألمن واالستقرار ،ألن أهم ما يف التعايش هو البعد عن بواعث الفرقة والصراع
والعنف ،وهتيئة اجلو الصحي للحوار واملعرفة وبناء الذات املفكرة املنتجة.
 -3يظهر مما سبق تعدد مستويات التعايش وتنوعها وأن أكملها ما بين على املبادئ والقوانني العادلة ال على املصاحل
الوقتية اليت ترحب بالناس (كل الناس) يف زمن املصاحل وتتنكر هلم عند أفول جنمها وغياب مصاحلها!!
 -4أن التعايش اإلنساين الصحيح يقوم على أركان وله منطلقات وآليات وهي يف مجلتها ذات أصول إسالمية ،طبقها
املسلمون يف تارخيهم اجمليد واستوعبوا اها أهل الدنيا على اختالف مذاهبهم وطرائقهم ولدى الدول اإلسالمية يف
زمننا احلاضر الكثري من أسباب النجاح إذا أحسنت إدارهتا فيما بينهما .نظرا ملا متتلكه من املوروث اإلسالمي
الكبري يف تأطري قضايا التعايش ،وكذلك املمارسات التارخيية اإلجيابية الواقعية اليت ما تزال ممتدة إىل اليوم يف بعض
بالد املسلمني.
 -8شدة احلاجة إىل الرتبية على املعاين السامية واملقاصد الكربى املنظمة للسلوك البشري واحملققه له ،مع التأكيد على
أن التعاون الدويل مطلب مهم حلفظ القيم اإلنسانية قيم العدل ،والسلم ،واألمن واحلرية واليت عليها مدار سعادة
البشرية.
 -1ضرورة نزع فتيل العنصريات والطائفيات والدعوات الشعوبية وغريها ،وسن القوانني لتجرمي ذلك.
 -2إطالق عمليات موسعة مدروسة لنشر وتأصيل ثقافة احلوار بني املختلفني وتشجيع ذلك على املستوى الرامي
والشعيب واالستفادة من الدراسات النفسية واملختصة يف الرتبية على أعلى املستويات ،وإجياد نواد للتدريب على
احلوار وإفراد مناهج دراسية هلذا الشأن تعىن برتبية النشئ من مراحل التعليم األوىل على احلوار ،وأهدافه وآلياته
وتطبيقاته ونتائجه ،وليس هذا خاصا ببلد دون آخر ،بل هو مطلب عاملي ،تظهر احلاجة له يف كل بلدان العامل.
 -5تشجيع العلماء املسلمني املتخصصني يف الشريعة والقانون والرتبية ،وعلم النفس واالجتماع على تكثيف
جهودهم ومتكني اجتهادهم اجلماعي ،وقيام املراكز املتخصصة يف دعم العلماء وتقدمي احلوافز هلم وتشجيعهم على
االجتماع والبحث للمستجدات يف عامل اليوم من أجل رسم خطط التعايش ودرء الفنت عن بالد املسلمني .كل
يف جماله ،وكل حبسب استطاعته ،يف إطار اجملامع العلمية واحللقات الدراسية واحلوارية!! لتظهر بعد ذلك النتائج
املتوخاة ويستمر تكامل العطاء!
 -7ال ميكن أن يكون هناك سيادة للقيم العليا وتقدمي للمصاحل الكربى ،ما مل تكفل التشريعات والقوانني واألنظمة
حرية وكرامة القاطنني على أراضيها سواءً من مواطنيها أو من الوافدين إليها.
 -10وإن احلياة الكرمية واهلانئة هي صمام األمان ألمن اجملتمعات وبغريها ال ينفع تعليم وال تقنني.
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 -11االستفادة من املساحات املشرتكة للقيم واملصاحل بني الشرق والغرب ،ودعوة عقالء العامل وحكمائه لالجتماع على
كلمة سواء من أجل اإلنسانية وإسعادها ورسم املستقبل املشرق لألجيال القادمة( .)1ونتذكر يف هذا املقام حلف
الفضول الذي شهده رسول اهلل يف اجلاهلية وأخرب أنه لو دعي إليه يف اإلسالم ألجاب( !!!)2كما هو معروف يف
السرية النبوية الشريفة.
 -12إجياد مراكز متخصصة تعىن ِبنطلقات التعاون والتفاهم بني الشرق والغرب وبني الشرق نفسه من أجل تطبيق
اآلليات على أرض الواقع يف إطار قانوين ودويل حيمي األفراد والشعوب( )3وخصوصا األقليات لتحقيق السلم
والتعايش وتنقية مسارات السالم مما يعرتضها ،وإيقاف الشعوب واألجيال على حقيقة الواقع ،ليكون اجلميع يداً
واحدة يف مواجهة التحديات على علم وبصرية.

اخلامتة
ويف خامتة املطاف أرجو أن أكون قد أبرزت شيئا من جوانب هذا املوضوع ،الذي يعترب من املوضوعات احمللية
والعاملية يف آن واحد وأصبح حمل اهتمام اخلاص والعام سواء باملقال أو باملمارسة والتطبيق وحيث إن املوضوع تتجاذبه
عند املسلم جوانب دينية تعبدية ،فقد حفلت كتب الفقه اإلسالمي منذ القدم ِبا جيلي اللبس املتوهم من قبل البعض،
ويبقى بعث هذا الفقه من بطون مدونات الشريعة والتاريخ اإلسالمي ،وعرضه بصورة حضارية تتناسب عظمة اإلسالم
وعامليته ورمحته وكماله.
يبقى ذلك مسؤولية أهل العلم املتخصصني واملتبحرين يف علوم الشريعة وعلوم العصر؛ فإن املتلقي اليوم ليس
عاميا بسيطا يكتفي من اجلواب بنعم أو ال ،وإمنا أصبح املتلقي ذا ملكة وعلم وقدرة على املناقشة واحلوار واجلدل يف كثري
من األحيان ...لكن كثري من أولئك هدفهم التقصي املعريف والوصول إىل حالة اجلواب الكايف الشايف ملا يعتلج يف النفوس
من اإلشكاالت املبثوثة يف جوانب احلياة اليومية.
والشك أنه يوجد يف عاملنا اإلسالمي الكثري من اجلامعات واملراكز الثقافية واملنابر احلوارية ،ومعاهد التكوين
الفكري والرتبوي ...إال أن التواصل والتكامل أصبح اليوم ضرورة من ضرورات املرحلة ملواجهة التحديات الكربى اليت
تعصف بالعامل وتستهدف مستقبل البشرية وأمنها واستقرارها وعليه فإن من املتحتم على مراكزنا وجامعاتنا ومعاهدنا
ومجعياتنا على امتداد رقعة العامل املسلم اليوم أن تتكامل جهودها وتعزز من خرباهتا ،وأن تستهدف املصاحل العليا الضامنة
الستقرار شعواها ،والسلم مع جريااها ،وأن تنخرط يف حوارات متتابعة ،ومركزة ملعاجلة الفرقة واالختالف الداخلي ،وفتح
آفاق التعايش ،وتوسيع دائرة االتفاق وحتجيم اخلالف املذهيب والطائفي ،وتقدمي املصاحل العليا والكربى على ما دواها من
( )1لعل من املناسب هنا ذكر ما تقوم به ا ل"إيسيسكو" املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،واليت تنص أهدافها على تدعيم التفاهم بني الشعوب يف الدول
األعضاء وخارجها واملسامهة يف إقرار السلم واألمن يف العامل بشىت الوسائل والسيما عن طريق الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال وكذلك ما يقوم به مركز امللك عبد
اهلل حلوار أتباع األديان والثقافات والذي مقره يف النمسا وترعاه عدة دول من بينها اململكة العربية السعودية فهو أحد النماذج اليت أفرزها الواقع العاملي ،وأحد
املراكز اليت تسعى إىل أن حتقق دوراً فاعالً على الصعيد العاملي اليوم.
( )2البدر املنري  ،328/2وصححه ابن امللقن.
( )3تدل اإلحصائيات السكانية على اختالف بني البلدان يف تركيباهتا السكانية ففي حني تعاين بعض الدول من كثرة املسنني كما هو احلالة يف أوروبا واليابان
تشهد دوالً أخرى طفرة غري مسبوقة حيث يشكل غالبيتها صغار السن أو الشباب.
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أجل الوصول إىل حياة آمنة مطمئنة وولوج إىل عصر التقدم والتقنية ِبا يالءمه من القدرات واإلمكانات اليت تضمن لنا
موقعاً الئقاً على خريطة العامل اليوم.
واهلل من وراء القصد.

مراجع البحث
أوال :القرآن الكريم.
ثانيا :السنة والسيرة الشريفة
ثالثا :معاجم اللغة العربية
رابعا :الكتب والدوريات

 التعايش بني الثقافات على كوكبنا األرض ،مغامرة على الكرة الزرقاء ،ترمجة :فؤاد اسكندر ،مراجعة وتقدمي حممدسليمان شعالن ،دار املعرفة ،القاهرة.
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مـجـلـة املـدونـة

أ.د .رقية طه العلواني
أستاذ الدراسات إلاسالمية كلية آلاداب -جامعة البحرين

ملخص الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل جتديد وسائل تدريس السرية النبوية يف سبيل حتقيق واحدة من أهم أهداف تدريس هذا املقرر
متمثال يف االقتداء بشخصه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ومتثل أخالقياته السامقة واملثل والقيّم األخالقية اليت
للطلبة اجلامعني ً
ُ
قامت عليها رسالته للعاملني .وقد مت توظيف آلية املشاريع العملية يف هذه الدراسة للكشف عن أثر التدريس باستخدام
املشاريع العملية مقارنة بالطريقة االعتيادية يف تعزيز السلوك األخالقي لدى الدارسني يف مقرر السرية النبوية .وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )80طالبًا موزعني يف جمموعتني (جتريبية وضابطة) درست األوىل بآلية املشاريع العملية بينما درست الثانية
حسب طريقة احملاضرة االعتيادية .وبعد التأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة؛ قامت الباحثة بتطبيق منط التعليم عن طريق
املشاريع العملية على اجملموعة التجريبية .حيث أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة
يف تعزيز القيم األخالقية لصاحل منط التعليم عن طريق املشاريع العملية مقارنة بالطريقة االعتيادية .وتوصي الدراسة بأمهية زيادة
الدراسات حول العالقة بني توظيف آليات التعليم القائم على املشاريع وغريها وتعزيز القيم األخالقية ملباحث أخرى ومقررات
أخر خاصة يف الدراسات اإلسالمية.
الكلمات المفتاحية :السرية النبوية ،أساليب التدريس ،املشاريع العملية ،تعزيز السلوك األخالقي.
Abstract
The biography of the Prophet Muhammad (PBUH) is predominantly taught using the
traditional lecture-based method in most educational institutions. In this study, we propose the
use of practical projects, particularly in the teaching of morals, as a successful and effective
)alternative to more theoretical forms of teaching. The sample in this study consisted of (50
students divided into two groups (an experimental and a control group). The former was taught
using the new practical approach, while the latter followed the standard mode of teaching. The
results of the analysis demonstrate that there are statistically significant differences between the
two groups in the promotion of ethical values, favoring the use of education through practical
projects as compared to the traditional mode of teaching. We argue here that using practical
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projects in the process of teaching the biography of the Prophet, and potentially Islamic studies
in general, plays a positive role in both the pedagogical and religious outcomes of teaching.

املقدمة
كم هائل من األحاديث والوقائع امل ّدونة يف كتب السرية
يقف الباحث يف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم على ّ
ختل العديد من هذه الدراسات –
واألحاديث ،اليت ميكن من خالهلا الوقوف على مشائل النيب الكرمي ومآثره وسجاياه .ومل ُ
املكتوبة بأقالم إسالمية -من النربة العاطفية ،فجاءت يف سياق الدفاع عن مفاصل حمورية يف السرية والسنة ،وتبين منهجية
ورد األباطيل والشبهات املزورة اليت تناولت جوانب عدة من سرية النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم العطرة.
التربير ّ
إال أن من أعظم ما مييز السرية النبوية ،تلك القيم األخالقية اليت حرص الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم على
دليال على
غرسها وتنميتها .وليس مثة غرابة يف ذلك فالقرآن العظيم ربط بني اإلميان والعمل الصاحل ليجعل من العمل الصاحل ً
اإلميان وزيادته .فجاء خلقه صلى اهلل عليه وسلم القرآن .جاء يف حديث طويل يف قصة سعد بن هشام بن عامر حني قدم
ِِ
ني !أَنبئِ ِيين َعن خلُ ِق رس ِ
ول اللَّ ِه
لت  :يَا أ َُّم املُؤمن َ
املدينة  ،وأتى عائشة رضي اهلل عنها يسأهلا عن بعض املسائل  ،فقال  :فَـ ُق ُ
ُ َُ
صلَّى اللَّه علَ ِيه وسلَّم ؟ قَالَت  :أَلَست تَقرأُ ال ُقرآ َن ؟ قُلت  :بـلَى  .قَالَت  :فَِإ َّن خلُق نَِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ِيه َو َسلَّ َم َكا َن
ُ َ ِّ
يب اللَّه َ
َ
ُ َ
َ َ
ُ َ ََ َ
ٍ
وت ...اخل ) رواه مسلم.
ال ُقرآ َن .قَ َ
َح ًدا َعن َش ْيء َح َّىت أ َُم َ
ال  :فَـ َه َم ْم ُ
ت أَن أَقُ َ
وم َوَال أَسأ ََل أ َ
ومل تكن تلك القيم األخالقية واملبادئ العظيمة اليت جاءت اها رسالة اإلسالم ،نظرية علمية جامدة منفصلة عن
العمل والسلوك ،كما أوضح ذلك حممد أسد يف كتابه املوسوم ب :اإلسالم على مفرتق الطرق ،حني قال أن السنة ليست
جمرد حشود من املفردات السلوكية ،ولكنها وحدة مركبة وبرنامج عمل يتميز بالشمولية والرتابط ،ويوازي حياة املسلم نفسها
تضم احلياة على أاها وحدة مركبة ،أي على أاها
بكل تفاصيلها ونبضاهتا .وأن هداية النيب صلى اهلل عليه وسلم جيب أن ّ
جمموع أعمق املظاهر اخللقية والعملية والشخصية واالجتماعية ،وهذا أعمق معاين السنة.1
إال أن أساليب تدريس هذه السرية العطرة حباجة إىل مراجعة دقيقة سواء ما يتعلق باخلطط والربامج الدراسية
وأساليب التدريس ،أو ما يتعلق باملناهج من حيث األهداف واحملتوى وطرق التدريس والتقومي.
فالواقع املعاصر خبطوطه املتشعبة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ،يفرض أمناطًا جديدة من التعلّم هتدف
إىل تفعيل دور املتعلم من خالل البحث والتجريب وتدريب الطالب على التعلّم الذايت النشط واكتساب املهارات وتكوين
القيّم واالجتاهات دون الرتكيز على احلفظ والتلقني السائد لفرتات طويلة ،واحلاجة ماسة لتوظيف وسائل تعليمية جديدة
وأدوات غري تقليدية من شأاها تعزيز السلوك األخالقي لدى الطلبة.
ومن هنا تأيت هذه الدراسة لتق ّدم أمنوذج املشاريع العملية يف تدريس السرية النبوية ،وهي دراسة طُبقت أثناء تدريس
الطلبة يف جامعة البحرين هلذا املقرر األساسي يف الدراسات اإلسالمية.
 -1حممد أسد ،اإلسالم على مفرتق الطرق ،ترمجة د .عمر فروخ ،الطبعة السادسة  ،دار العلم للماليني ،بريوت 1718 ،م.
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إشكالية الدراسة وأسئلتها
يعد تعزيز القيم األخالقية لدى الطلبة اجلامعيني بشكل عام وطلبة املقررات اإلسالمية بشكل خاص واحدة من أهم
كبريا من اهتمام األساتذة واإلداريني وكذلك املتعلمني .خاصة وأن العامل بأسره يتعرض اليوم
القضايا اليت تشغل ً
حيزا ً
لتحديات كبرية على املستوى القيمي واألخالقي .إال أن وسائل حتقيق هذه التعزيز األخالقي وتنمية السلوكيات اإلجيابية،
متنوعة ومتفاوتة .من هنا تتناول هذه الدراسة واحدة من هذه الوسائل متمثلة يف آلية اَنراط الطلبة يف مشاريع عملية ميارسون
من خالهلا القيم األخالقية اليت يتعلمواها من خالل دراسة السرية النبوية ،اليت جاءت بالوقوف على أخالقيات النيب الكرمي
صلى اهلل عليه وسلم ومواقفه املتعددة اليت تعكس القيم اليت نادت اها رسالته.
وتتحدد إشكالية الدراسة بالتساؤل الرئيسي التايل:
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استعمال آلية املشاريع العملية يف تدريس السرية النبوية وتعزيزممارسة القيم األخالقية لدى الطلبة عند مستوى داللة .%8بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية القبلي
والبعدي على مقياس أبعاد السلوك األخالقي الذي صممته الباحثة؟ .وهل توجد فروق بني درجات
الطلبة اجلامعيني الذين اَنرطوا يف املشاريع العملية على مقياس أبعاد السلوك األخالقي ،ودرجات زمالئهم
الذين مل ينخرطوا يف املشروع العملي؟.
فرضيات الدراسة
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استعمال آلية املشاريع العملية يف تدريس السرية النبوية و تعزيزالسلوك 1األخالقي للطلبة عند مستوى داللة .0.08
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α = 0.05بني درجات الطلبة اجلامعينيالذين اَنرطوا يف املشاريع العملية على مقياس أبعاد السلوك األخالقي ،ودرجات زمالئهم الذين مل
ينخرطوا يف املشروع العملي.
أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى فاعلية املشاريع العملية يف تعزيز اجلوانب األخالقية لدى الطلبة الدارسني
للسرية النبوية من حيث إتاحة الفرصة هلم لتطبيق املعرفة النظرية اليت يتلقواها يف املقرر يف واقع حياهتم .ومن مثّ حماولة تعميم
وتطوير استخدام هذه اآللية التدريسية يف مباحث أخرى ومقررات متنوعة ،تثري وتعزز القيم األخالقية لديهم.
أهمية الدراسة

أصل يف اللغة؛ أل ّن السلوك لغةً هو التجاوز [ابن
 -1السلوك لغةً :هو من املصطلحات احلديثة الّيت مل ترد يف النصوص الدينيّة ،وقد ذهب بعض اللغويّني إىل أنّه ليس له ٌ
ٍ
التصرفات [قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،ص  ]247وهو املراد يف هذه الدراسة.
منظور ،لسان العرب ،ج  ،8ص  ،]322وهو ِبعىن السرية و ّ
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تأيت أمهية هذه الدراسة من كواها دراسة تطبيقية تتناول واحدة من أهم وأبرز آليات تعزيز املبادئ األخالقية عند
الطلبة الدارسني ملقرر السرية النبوية .األمر الذي يسهم يف تطوير وحتسني املناهج ووسائل التعلم هلذا املقرر األساسي يف
الدراسات اإلسالمية بشكل خاص .كما أنه ال ختفى أمهية املراجعة والنظر املتواصل يف آليات التعلم ومدى فاعليتها يف تعزيز
اجلوانب األخالقية لدى الطلبة ،وهذه الدراسة جاءت حتقي ًقا هلذا الغرض.
الدراسات السابقة

وقفت الدراسة على العديد من املؤلفات والبحوث املهتمة ِبراجعة أدوات وآليات تطوير وسائل التدريس والتقومي
بشكل عام ،وجممل الدراسات تذهب إىل أن وسائل ومناهج التدريس يف املرحلة اجلامعية -يف العديد من دول العامل
اإلسالمي -ال يزال يغلب عليها الطابع النظري ،والتلقني املعريف على حساب اجلانب التطبيقي املهاري.
ترجح ما هو نظري جمرد على ما هو عملي ،ومن تلك
كما أوضحت العديد من الدراسات أن الكثري من املناهج ّ
الدراسات اهلامة تقارير التنمية البشرية العربية العاملية املهتمة بواقع التعليم يف الوطن العريب اليت ذهب العديد منها إىل أن طرق
اإللقاء والتلقني واحلفظ واالستظهار هي اليت تطغى على التعليم ،كما تقتصر أساليب التقومي على قياس احلفظ والتذكر
فقط.1
ومن هنا نادى املتخصصون بضرورة االبتعاد عن األساليب التقليدية يف التدريس اليت غايتها إيصال املعرفة اىل أذهان
الطلبة بغض النظر عن حاجاهتم النفسية ودوافعهم وميوهلم ورغباهتم.2
وإن كان هذا األمر ضروريًا يف غالب املقررات الدراسية ،فإاها يف مقرر السرية النبوية وغريها من مقررات الدراسات
وإحلاحا .إذ أن الغاية من تلك املقررات تعليم املتلقي
اإلسالمية املتعلقة باجلانب األخالقي بشكل مباشر ،أشد ضرورة
ً
االقتداء والتأسي بشخصية النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم .األمر الذي يقتضي إدخال أساليب وممارسات تعلّم الطلبة
كيفية التأسي بتلك األخالقيات والفضائل يف واقعه ومواقفه احلياتية.
فالطالب حني يدرس السرية النبوية يقف على األخالق والشمائل النبوية فيحفظ عن اماحة النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم
وعدالته وكرمه واحرتامه للكبري وعطفه على الصغري ،وقد حيفظ عشرات األحاديث عن ذلك ولكن ذلك ال يعين بالضرورة أنه
قادرا على ممارستها وتطبيقها.
أصبح ً
 -1التقرير لعام 2012م على املوقع االلكرتوين:
  ،http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdfص  .81وانظر كذلك تقرير 2011/2010م الذي ملكثريا عن التقارير السابقة اليت دعت كلها إىل ضرورة حتسني التعليم وأساليبه .وانظر كذلك :حممود السيد ،من التحديات اليت تواجه التعليم العريب يف
خيتلف يف حمتواه ً

املرحلة القادمة ،حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي األول ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس 10 – 2 ،ديسمرب 1772م.
 الطاليب ،مناهج تدريس العلوم اإلسالمية يف حاجة إىل جتديد ،مقابلة منشورة يف موقع الرابطة احملمدية للعلماء ،بتاريخ2005/2/21 :م ،وقد حاوره أ.جوادالشقوريhttp://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=161&S=3 .
 -2عبداهلل النافع ،التعليم بتنمية مهارات التفكري ،جملة املعرفة العدد ( )53مايو  ،وزارة املعارف –اململكة العربية السعودية ،ص 28-31
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يف حني أن املنظومة التعليمية ال ينبغي أن ينفصل فيها التعليم جبوانبه املعرفية عن الرتبية األخالقية .إذ أن املنظور
الشامل للرسالة التعليمية يقصد به تكوين شخصية املتعلم بكل أبعادها املعرفية والوجدانية والسلوكية.
كما عدديًا ونوعيًا تناولت
أما الباحث يف املؤلفات اليت تناولت سرية النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه جيد ً
خمتلف جوانب شخصيته وحياته ومواقفه وغزواته من قبل اجتاهات متعددة وبأقالم شىت .إال أن الكثري منهم عرضوها على أاها
خطب دينية ونصوص إرشادية روحية ال عالقة هلا ِبسائل التحضر ومعاجلة القضايا اإلنسانية الكربى .على الرغم من أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم كان واعيًا للقضايا االجتماعية والسياسية والدينية والتارخيية ومعاجلًا هلا وفق منهجية دقيقة .من هنا تربز
احلاجة إىل معرفة عميقة لفقه السرية النبوية وعناصر احلياة اإلنسانية وواقعها.1
ومن الكتابات املهمة اليت دوّاها كتّاب غربيون حول السرية النبوية؛ كتب ومؤلفات الكاتبة املعروفة كارن
آرمسرتونج .2وقد ظهر يف بعض كتاباهتا وخاصة كتااها ( :حممد نيب لعصرنا) إعجااها بشخص النيب الكرمي صلى اهلل عليه
وسلم وقدرته على تغيري واقعه وأمهية تناول منهجه يف التغيري واإلصالح ومدى احلاجة إليه حىت يف عصرنا احلاضر .وقد
تناولت بالرد على األفكار املغلوطة اليت تنتشر عنه يف بعض أوساط اجملتمعات الغربية حول ذلك.3
وحتاول الكاتبة يف عدد من مؤلفاهتا ،حتليل أسباب هذه النظرة الغربية اجملحفة لإلسالم ولشخصية النيب الكرمي صلى
ُ
اهلل عليه وسلم ،وتقدم بعض العوامل اليت أسهمت يف بروز هذه النظرة :كاخلوف من اإلسالم ،واجلهل الشديد بتعاليمه،
وواقع اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة وما يسود بعضها من مشكالت اقتصادية وسياسية واجتماعية تدفع أحياناً إىل أعمال
العنف أو التطرف ،رغم أن هذه املشكالت  -من وجهة نظر املؤلفة -نامجة عن ظروف وعوامل أخرى ،ال ميكن أن يكون
اإلسالم سببها أو الدافع إليها .وترى املؤلفة أن سطوة اإلعالم الغريب تلعب دورا بارزا يف تكريس هذه النظرة السطحية.
وختلص آرمسرتونج إىل حقائق هامة ختاطب اها جمتمع الغرب ،مؤكدة من خالهلا أن اإلسالم دين اماوي ،محل للبشرية قيم
أمنوذجا عمليًا حلل العديد من األزمات اليت ما
الوحدانية والعدالة ،واحلشمة والرمحة واحرتام اإلنسانية .وأن النيب الكرمي ق ّدم
ً
يزال عاملنا املعاصر يعاين منها.
ومن الدراسات الغربية املهمة يف هذا اجملال ،كتابات املؤلف األيرلندي والروائي العاملي برنارد شو احلاصل على جائزة
نوبل يف األدب .ويرى  Bernard Showأن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ميتلك القدرة على استيعاب أطوار احلياة
Ruqaia Alalwani. New Paradigm in reading the biography of Prophet Muhammad (PBUH) with some -1
practical examples, Jil Journal of Human and Social Sciences, No 32. June (2017). http://jilrcmagazines.com/wp-content/uploads/2017/06/.
وانظر كذلك كتابنا :ماذا قدم النيب الكرمي لإلنسانية وما حواه من معاجلات نبوية لقضايا إنسانية كربى.
 -2كارين آرمسرتونغ راهبة كاثوليكية ،تعمقت يف قراءة أديان العامل ،وتوسعت يف إقامة املقارنات فيما بينها ،مث أصبحت كاتبة هتتم بالدراسات الدينية والفلسفية
واألدبية ،وقد أصابت شهرة واسعة يف أحباثها اليت اتصفت باملوضوعية ،والتحرر من عقد الضغينة والكراهية واحلرص على إماطة اللثام عن احلقائق ،واجلهر اها ،والدفاع
عنها حىت لو خالفت يف احلقيقة آراء حميطها الثقايف ،وبيئتها الفكرية .والدينية.
Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam (2000), Islam: A Short History (2000), Muhammad: -3
A Prophet For Our Time (2006).
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املختلفة يف كل العصور وأنه جيب أن يسمى النيب حممد ،منقذ اإلنسانية .ولو توىل شخص مثله احلكم يف العامل املعاصر
لنجح يف حل مشكالته.1
ومنها كذلك :كتابات ليوبولد فايس( 2حممد أسد) الذي حرص على توضيح معىن السنة ومكااها يف التشريع
اإلسالمي ،ومدى التوثيق الذي حظيت به ،وما هي طبيعة التعامل اليت جيب أن تنظم العالقة بينها وبني املسلم ،وردود
متخضت عن هذا التعامل عرب التاريخ .و يصل حممد أسد يف كتابه املوسوم ب :اإلسالم على مفرتق الطرق،3
األفعال اليت ّ
أن السنة ليست جمرد حشود من املفردات السلوكية ،ولكنها وحدة مركبة وبرنامج عمل يتميز بالشمولية والرتابط ،ويوازي حياة
املسلم نفسها بكل تفاصيلها ونبضاهتا .أعمق املظاهر اخللقية والعملية والشخصية واالجتماعية ،وهذا أعمق معاين السنة.4
كحل للخروج من
ومثة كتابات وقفت عليها الدراسة ،اهتمت بأساليب وطرائق التدريس يف تدريس خمتلف املوادّ ،
5
كحل املشكالت
النشط
م
ل
التع
أساليب
و
التفكري
بني
الوثيقة
الصلة
اسات
ر
الد
هذه
أكدت
و
،
أزمة التلقني املعريف احملض
ّ
ّ
وأساليب املشاريع وغريمها.6
ففهم هدايات النيب الكرمي تتطلب أساليب ووسائل تدريسية وتقوميية تسوق إىل تعليم الطلبة كيفية االقتداء اهديه
حل أزماهتم والرتقي حبياهتم وسلوكياهتم حنو األفضل واألقوم .وقد أكد كثري من
والسري على اهجه وفاعلية ذلك االقتداء يف ّ
الرتبويني ضرورة البدء املبكر لتدريب الطلبة على استعمال هذا اآلليات ملواجهة التحديات اليت تواجههم يف الواقع .إال أن
غالب هذه الدراسات مل تتعرض بشكل خاص ملقرر السرية النبوية إال يف القليل النادر.7
منهجية وإجراءات الدراسة

1 - George Bernard Shaw, The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936.
" -2ليوبولد فايس " منساوي يهودي األصل  ،درس الفلسفة والفن يف جامعة فيينا مث اجته للصحافة فربع فيها  ،وغدا مراسالً صحفياً يف الشرق العريب واإلسالمي  ،فأقام
مدة يف القدس مث زار القاهرة .قام حممد أسد بعد إسالمه بأداء فريضة احلج  ،كما شارك يف اجلهاد مع عمر املختار  ،مث سافر إىل باكستان فالتقى شاعر اإلسالم
حممد إقبال  ،مث عمل رئيساً ملعهد الدراسات اإلسالمية يف الهور حيث قام بتأليف الكتب اليت رفعته إىل مصاف أملع املفكرين اإلسالميني يف العصر احلديث .وأشهر
ما كتب حممد أسد كتابه الفذ (اإلسالم على مفرتق الطرق) .وله كتاب (الطريق إىل مكة)  ،كما قام برتمجة معاين القرآن الكرمي وصحيح البخاري إىل اللغة اإلجنليزية.
 -3حممد أسد ،اإلسالم على مفرتق الطرق ،ترمجة د .عمر فروخ ،الطبعة السادسة  ،دار العلم للماليني ،بريوت 1718 ،م.
 -4وانظر يف ذلك كله كتابنا :ماذا قدم النيب الكرمي لإلنسانية ،مكتبة النهضة ،دمشق2005 ،م ،ص  28وما بعدها.
 -5حممود رشدي كثري ،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينة يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة ،دار املعرفة ،بريوت1751 ،م ،ص  .34عمار حامدالتعليم..دعوة
إىل احلوار يف الوطن العريب ،الدار املصرية اللبنانية .2001 ،ص  .38حممود مزعل شباطات ،طرق تدريس الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا ،دار الفضيلة2002 ،م ،ص
 . 18حسن شحاته ،اسرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة وصناعة العقل العريب ،الدار املصرية اللبنانية.2002 ،ص .41
 -6أمحد زكي صاحل ،علم النفس الرتبوي ،دار النهضة املصرية ،مصر ،الطبعة  .1722 ،14ص  .801أمحد سعادة جودت ،تدريس مهارات التفكري-مع مئات األمثلة
التطبيقية  ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن – عمان .2003 ،ص  . 21حممد جهاد مجل ،تنمية مهارات التفكري اإلبداعي من خالل املناهج الدراسية ،دار
الكتاب اجلامعي ،العني -األمارات العربية املتحدة.2008 ،ص .23
 -7من ذلك على س بيل املثال ،كتابات األستاذ الدكتور رشيد كهوس ،له العديد من البحوث املنشورة حول السرية النبوية ووسائل تدريسها على موقعه اإللكرتوين:
http://www.aboulyossr.com/news259.html
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مت توظيف املنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة وحتليلها بصورهتا الواقعية ،إضافة إىل االستعانة باملنحى
اإلحصائي يف الدراسة حملاولة الكشف عن العالقات االرتباطية بني املتغريات وداللة الفروق ،وال ختفى أمهية توظيف هذا
املنهج يف تشخيص املواقف التعليمية الرتبوية لصلتها العميقة باجلوانب النفسية واالجتماعية للمتعلم.

أوال :االهتمام مبمارسة األخالق عمليًا يف اإلسالم
األخالقي
يعي والبعد
ّ
من أوضح ما جاء يف تعاليم القرآن يف اجلوانب األخالقية ،ذلك الربط املتواصل بني البعد التشر ّ
متناغما مع اإلميان الذي
من جهة والبعد اإلمياين العقائدي .وهو أمر يربز مقصد ضبط السلوك اإلنساين ليصبح متطاب ًقا
ً
معا بوصفهما
حيمله اإلنسان يف قلبه .ولذا ورد احلديث يف اآليات القرآنيّة متو ً
اصال يف الوصل بني اإلميان والعمل الصاحل ً
موضعا يف القرآن الكرمي ،ليجعل تلك الصبغة
متالزمني .حىت إن اإلميان والعمل جاء بذلك الوصل اللفظي املباشر يف مخسني ً
ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
مما مييز الشخصية املؤمنة من غريها( .والّذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين فِ َيها
َ َ َ ََ
الصاحلَات َسنُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها األَنْـ َه ُار َخالد َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
الصاحلات أ َّ
َن َهلُ ْم َجنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها االاهار) [سورة البقرة:
ذين َآمنُوا َو َعملوا َّ
(وبَش ِر ال َ
أَبَ ًدا) [سورة النساءَ .]122 :
.]28
ِ
ِ ِ ِ
ِ
فالسلوك
َح َس ُن م ْن اهلل صْبـغَةً َوَْحن ُن لَهُ
كل نشاطاته احلياتية يصطبغ بصبغة التوحيد( :صْبـغَةَ اهلل َوَم ْن أ ْ
ّ
البشري يف ّ
ِ
احملرك لسائر التصرفات والسلوكيات الضابط هلا.
َعاب ُدون)[.سورة البقرة ،]135 :فالتوحيد واإلميان باهلل هو احملور ّ
فالسلوكيات ما هي إال انعكاس ملا استقر يف قلب الفرد من تصديق وإميان خبالقه سبحانه .كما أن اآليات واضحة الداللة
على التالزم بني اإلميان والعمل الصاحل ،فاإلميان ِبفرده دون عمل صاحل يرافقه يف واقع احلياة ويظهر يف سلوك اإلنسان ،ال
يعكس تلك احلقيقة القرآنية العظيمة .فاإلنسان ما مل يكن سلوكه مطاب ًقا ملنظومته الفكريّة وخمزونه اإلمياين ،سيحدث فوضى
معرض للزيادة والنقصان.
هتوي به يف التناقض بني القول والفعل تنسحب على املنظومة السلوكية .من هنا فإن كان اإلميان
ً
فقوة اإلميان ِبزاولة الطاعات وضعفه بارتكاب املعاصي.
ّ
وقد أنتجت املكتبة اإلسالمية يف عصور خمتلفة ،العديد من الكتابات يف التعاليم األخالقية ،منها ما جاء يعكس
تلك العالقة التالزمية بني اإلميان واألخالق؛ منها ما جاء يف صيغة توجيهات عملية اهدف تقومي األخالق ،مثل رسالة ابن
حزم "مداراة النفوس" .ومنها ما جاء يف وصف لطبيعة النفس وملكاهتا وتعريف للفضيلة وتقسيم هلا على النموذج األفالطوين
أو األرسطي .ومثة مؤلفات ظهر فيه املنهجني معا كما يف كتاب الذريعة لألصفهاين ويف كتب الغزايل السيما كتابه "إحياء
علوم الدين".
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فاألخالق والفضائل ال تُكتسب إال بعد ممارستها( ،وبلغة أرسطو) شأاها يف ذلك شأن الفنون مجيعها اليت ال
وشجاعا
وحكيما ِبزاولة احلكمة،
عادال بإقامة العدل،
نتعلمها إال ِبمارستها .فاإلنسان يصبح معماريًا بأن يبىن ،ويصبح ً
ً
ً
باستعمال الشجاعة.1
واهتم املفكرون املسلمون باألخالق العملية اليت تعزز السلوكيات احلسنة احملمودة ،ومنهم الغزايل رمحه اهلل حيث جاء
اضحا يف كتابه جواهر القرآن ،حني بدأ حيلل جوهر القرآن لريده إىل عنصرين أساسيني أحدمها يتصل باملعرفة (213
ذلك و ً
2
آية) واآلخر بالسلوك ( 241آية)  .ويرى الغزايل أن األخالق الفاضلة ال تولد مع اإلنسان وإمنا يكتسبها بالرتبية والتعليم من
البيئة اليت يعيش فيها.
وأوضح ابن سينا يف كتابه الشفاء أن األخالق كلها مكتسبة ال فرق بني احلسن والقبيح فيمكن لإلنسان أن ينتقل
من خلق إىل غريه بتعود األعمال اليت تدعو إليه وتناسبه .وابن مسكويه يرى أن الغاية من الرتبية األخالق اليت تتحول إىل
سلوك يطبع التلميذ بطابع احلق واخلري واجلمال.3
أما األخالق عند الفارايب فهي علم عملي ،يقوم على ممارسة الفعال احملمودة واتباع القدوة الصاحلة الكتساب
ملكة األفعال اخللقية ،فكل إنسان حاصل على القدرة على فعل اخلري ولكنه ينّميها بالفعل واملمارسة.
ولعل من أبرز حماوالت املعاصرين يف هذا السياق :حماولة الشيخ حممد عبداهلل دراز يف ِسفره املوسوم بدستور
األخالق يف القرآن .حني أوضح أن هدفه الرئيسي يف أطروحته إبراز الطابع العام لألخالق اليت تستمد من القرآن من
الناحيتني النظرية والعملية ،حماوالً فيها أن يسد ثغرة يف مؤلفات علم األخالق العام ،فكان هدفه صرحياً "ملء هذه الفجوة يف
املكتبات األوربية ،وحىت يين علماء الغرب الوجه احلقيقي لألخالق القرآنية ،وذلكم يف الواقع هو هدفنا األساسي من عملنا
ِ
يدا من البقاء
هذا" .4فالسلوك اإلنساين واألفعال الناجتة عنه هي اليت
تستطيع أن حتافظ على القيم األخالقية وتعطيها مز ً
ُ
والدميومة حىت ال تكون عرضة لالنفصال والتشرذم واالندثار عن احلياة العامة للبشر.
وقد أكد يف ذلك أن عرض األخالق نظريًا غري كاف ملمارسة املتعلم لألخالق وحتويل اإلنسان إىل كائن أخالقي.
فاضال دون أن يستطيع تعريف الفضيلة فحاجتنا إذن إىل أن نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا إىل
فمن املمكن أن يكون املرء ً
تعريفها .5مث يؤكد ذلك من خالل طرح دور املمارسة والعمل والتطبيق يف اجلانب األخالقي بقوله( :ماذا جيب أن أعمل"؟
صا بادي النقص لو أنه بعد أن كشف يف القرآن عن
إحلاحا ،ولسوف يكون عملنا هذا ناق ً
أعم األسئلة وأشدها ً
ذلكم هو ّ

 -1أرسطو طاليس ،علم األخالق إىل نيقو ماخوس ،حتقيق :أمحد لطفي السيد ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ص  .331على الرابط اإللكرتوين:
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%B9%D9%84%D9%85-%
 -2أبو حامد الغزايل ،جواهر القرآن ،حتقيق :حممد رشيد رضا ،دار إحياء العلوم ،بريوت1751 ،م.
 -3ابن مسكويه ،هتذيب األخالق ،مطلعة الرتقي ،مصر ،على الرابط اإللكرتوينhttps://www.wdl.org/ar/item/12975/view/1/9/ :
 -4حممد عبداهلل دراز ،دستور األخالق يف القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1775 ،م ،ص .4
 -5بتصرف عن املرجع السابق ،ص .8
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األساس النظري ،وعن املبادئ العامة لألخالق ،أعرض عن مشاهدة اآلثار العظيمة الرائعة لألخالق التطبيقية ،اليت قدمها لنا
هذا القرآن).1
ثانيا :إجراءات الدراسة النظرية
مت اختيار مقرر السرية النبوية وهو مقرر إلزامي لطلبة الدراسات اإلسالمية واختياري لغريهم يف التخصصات اجلامعية
بارزا فيها.
عنصرا ً
املختلفة .وتشكل دراسة الشمائل والسجايا النبوية ً
ويتناول املقرر العديد من املباحث من أبرزها :أمهية دراسة السرية النبوية لفهم حقيقة اإلسالم وحقيقة النبوة والرسالة،
والوقوف على أبرز املناهج واملؤلفات اليت عرضت السرية النبوية ودونتها .مث عرض املعارف الضرورية اليت ينبغي للطلبة اإلملام
اها عن نسبه الشريف صلى اهلل عليه وسلم ووالدته وحياته قبل البعثة.
مث يعرض املقرر (غالبا حماضرات وعروض نظرية) مرحلة البعثة وبدء نزول الوحي وما تعرض له النيب الكرمي صلى اهلل
عليه وسلم من مواقف شديدة .وقد مت خالل هذا العرض الرتكيز على اآليات القرآنية العظيمة اليت تناولت تلك املرحلة وما
مره به نبينا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من شدائد وحمن تنوعت ما بني الرتغيب والرتهيب غالبا .ومل تقف عند شكل معني
ّ
بل كانت كثرية متعددة ،وكيف أن القرآن العظيم كان يتنزل عليه بالتثبيت إزاء ذلك كله.
وهنا مت توضيح بعض اجلوانب الرتبوية للطلبة مع مراعاة ما يثار من شبهات ومزاعم من مستشرقني وغريهم حول
العديد من األمور املتعلقة بالرسالة والنبوة والوحي وغري ذلك.
ومن أبرز ما اعتنت به أستاذة املقرر إيضاح أن املبادئ والقيم اليت جاء اها النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم مل تكن
أفعاال وممارسات سلوكية على مستوى الفرد يف العهد املكي والفردي واجلماعي يف العهد
جمرد مواعظ وخطب بل كانت ً
عظيما يف النفوس وكانت مثارها بقدر تطبيق مبادئها .وهنا جاء شرح معىن القدوة
املدين .من هنا كان أثر القرآن والدعوة ً
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَـْر ُجو اللَّهَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِ ًريا ﴾  .األحزاب.21:
وأثرها ﴿ لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّه أ ْ
ويف ثنايا احلديث عن تلك املراحل والوقفات يف عمر الدعوة اإلسالمية ،جاء احلديث مبثوثا عن صفاته وأخالقه
صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أحدث التغيري العظيم و النقلة النوعية يف حياة الناس من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلسالم، ،
ومن البداوة إىل احلضارة.
وقد متّ توضيح تلك املفاهيم للطلبة وكيف أاها تفرض على اإلنسان االلتزام بالقيام بكافة التكاليف واملسؤوليات اليت
أوجبها اهلل سبحانه عليه ،والعمل ضمن إطار النهج االهلي.
مفهوما نظريًا أو جتريديًا بل هو مفهوم
ومن هنا متّ التأكيد للطلبة أن القيم األخالقية يف املفهوم القرآين ليست
ً
تطبيقي تتضح من خالله كيفية تفاعل اإلنسان مع احلياة يف خمتلف اجملاالت ،2وعلى هذا يكون الدور الذي يقوم به اإلنسان
 -1املرجع السابق ،ص .155
 -2انظر الكثري من التفاصيل حول ذلك يف كتابناStudies in Islamic Culture, University of Bahrain Press, 2016, p100 :
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مثمرا وما حيافظ فيه على القيّم احلضارية اإلنسانية تتمثل يف كل ما يؤدي إىل العمل الصاحل الذي
يف واقع احلياة ً
فاعال ً
ومنتجا ً

هو قرين اإلميان باهلل سبحانه .واإلنسان الصالح المصلح هو النموذج الذي تسعى القيّم األخالقية إلعداده.
ويف هذه املرحلة (اليت متّ فيها تقدمي املدخل النظري للموضوع)طرحنا على الطلبة العديد من التساؤالت حول
العالقات االرتباطية بني ما تعلّموه حول القيم األخالقية للنيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم الذي تعلموه نظريًا ،وبني متثلهم
أفكارا تنتشر يف وسائل التواصل االجتماعي وغريها بني كثري من
وتطبيقهم لتلك القيم يف حياهتم وواقعهم .خاصة وأن مثّة ً
الشباب تفصل بني العقيدة والسلوك ،تدعو إىل عدم ضرورة االلتزام بالتكاليف الدينيّة ،وإىل التفلّت من االلتزام بالواجبات،
حتت ذريعة أ ّن صفاء القلب ونقاءه يغين اإلنسان عن العمل بالتكاليف.
ٍ
خاوية فارغة من الداخل ،تعيش حالة من التناقض
األمر الذي يؤدي إىل حتول الشخصيّة اإلسالميّة إىل شخصيّ ٍة
شعارا يرفع دون ظهور أثر له يف واقع أو
والتضارب بني ما تؤمن به وبني ما تسلكه يف حياهتا وواقعها .ويصبح اإلميان باهلل ً
سلوك أو خلق.
وهنا أثار عدد من الطلبة يف احملاضرات النظرية ،إشكالية االزدواجية احلاصلة يف الواقع لدى العديد من الناس فيما
يتعلق بالعالقة بني اإلميان وشعائره من جهة واألخالق والسلوكيات من جهة أخرى .األمر الذي جيعل املعارف والقيم
األخالقية اليت يدرسون عنها ،تظهر وكأاها ُمثل أفالطونية ال تربط األخالق باحلياة العملية .1
وقد استغرقت هذه املرحلة فرتة أسبوعني من احملاضرات والتكليف ببعض الواجبات الكتابية املبنية على قراءة مقاالت
حتديدا .ويف اهاية الفرتة النظرية متّ ختصيص جلسة نقاشية طرحنا فيها على الطلبة تساؤالت حول مدى
حول هذه املسألة ً
تطبيق القيم األخالقية اليت تعلّموها يف السرية النبوية من عدالة وتسامح وعطاء وصدق يف حياهتم اليومية من خالل النقد
الذايت البنّاء.
وهنا أظهر عدد من الطلبة استيائهم من وجود بعض السلوكيات السلبية كالغش واالحتيال والكذب والتلفظ
باأللفاظ النابية وسوء التعامل بني بعض الشباب ،األمر الذي يكاد يصل ح ّد التناقض بني النظرية والتطبيق ملعىن األخالق
واإلميان .2إذ أن العديد من املسلمني حيفظون من األحاديث ويعرفون من أخالق النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ما خيالف
ما ميارسونه ورغم ذلك يكتفون حبفظ املعلومات دون االلتزام بتطبيقها عمليًا.
ويف هذه املرحلة بدأت الباحثة بالتفكري يف مسألة تالزم اجلانب السلوكي واألكادميي يف العملية التعليمية ،ومدى
حتقق ذلك يف تدريس املقرر .إذ أن املفهومني ينبغي أن يكونا متالزمني ويسريان خبط متوازي املسار سواء على مستوى مناهج
املدرسة ومقرراهتا أو على مستوى طرق التدريس وفهم استعدادات الطلبة وقدراهتم وإمكاناهتم وتوظيفها خلدمة العملية

 -1حول االنفصام واالزدواج احلاصل يف جمتمعاتنا بشكل عام ،راجع :تقدمي كتاب مقدمات يف مشاريع البعث احلضاري ،طارق البشري ،دار القلم ،كويت1752 ،م،
ص .12
 -2هذه املسألة تناوهلا عدد من الكتّاب مؤخرا منهم د.فاير الشهريhttp://www.al-jazirah.com/culture/2014/14062014/ttt18.htm.
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التعليمية من خالل األنشطة الصفية والالصفية أو على مستوى سياسة التقييم اليت ينبغي أن تعطي اجلانب السلوكي حقه
كما تعطي اجلانب األكادميي قيمته.
فما هي األدوات اليت ميكن توظيفها حملاولة ردم االفرتاق احلاصل بينهما .خاصة وأن عمليات التقومي الرتبوي
توضح حقيقة التغري املطلوب إحداثه عند املتعلمني على املستوى الوجداين
املستعملة من اختبارات وعروض وما شابه ال ّ
والسلوكي.
والتقومي السلوكي جزأ ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم  ،وهو عبارة عن التغيري املرغوب املتوقع حدوثه يف سلوك
املتعلم والذي ميكن تقوميه بعد مرور املتعلم خبربة تعليمية معينة.
فالغاية من دراسة السرية النبوية؛ حتقيق مقصد تزكية النفس والسمو باجلانب األخالقي لدى املتعلم ليتحقق معىن
االقتداء بشخص النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم .ولتحقيق هذا اهلدف البد أن يتم اجلمع والتوفيق بني املعارف واخلربات
اليت يتلقاها املتعلم من جهة وبني ما ميارسه يف واقعه بناءً على املعارف املكتسبة من جهة أخرى .فاألخالق ،معرفة وإرادة
وممارسات سلوكية تستقر يف النفس اإلنسانية وتدفع اها إىل عمل اخلري .وال يكتفى ِبعرفة القواعد دون تعليم ممارستها
والتدرب عليها ومن مث التأكد من فهم املتعلم هلا وآلليات ممارساهتا وفوائد ذلك يف حياته العملية.
وهنا قررت الباحثة أستاذة املقرر تطبيق آلية املشاريع العملية وتدريب الطلبة عليها ،وتقسيم الطلبة إىل جمموعة تقوم
بتلك املشاريع واملمارسات اليت تعكس ما يتعلمونه من قيم أخالقية (التجريبية) ،وجمموعة تكتفي بالتعلم النظري السائد
(الضابطة).
فالسلوك األخالقي يتكون من أربعة مكونات اساسية:
اجلانب املعريف وهي ضرورية للوصول إىل احلكم اخللقي السليم إال أن املعرفة بالصواب ال تعين بالضرورة اتباعه.
اجلانب الوجداين الشعور بالرضا عند اإلميان ِببدأ أخالقي معني .اجلانب السلوكي النزوعي :يأيت من تدريب الفرد على تنفيذ
اخلري واالعتياد عليه واختياره حىت يصبح عمل اخلري وااللتزام اخللقي عادة راسخة يف اإلنسان .مثة عوامل تؤثر يف السلوك
األخالقي منها أساليب التنشئة االجتماعية ،الشخصية ،األقران… فالسلوك األخالقي يتضمن العديد من املكونات اليت تعرب
عن جوانبه الثالثة (املعرفية ،والوجدانية ،واألدائية) ،وتتمثل هذه املكونات يف :االستدالل اخللقي ،واحلكم األخالقي ،وااللتزام
بالقواعد واملعايري االجتماعية واألخالقية ،والضمري ،ومشاعر الذنب ،والتعاطف ،والتمثل الوجداين ،واملشاركة الوجدانية،
1
واإليثار ،و املساعدة ،وتقدمي العون.

-1سهام حممود العراقي ،يف الرتبية األخالقية مدخل لتطوير الرتبية الدينية ،مكتبة املعارف احلديثة 1754 ،م.
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هذا النموذج يبني كيفية دمج تعليم وتعلم مهارة املشاريع العملية يف تدريس األخالق النبوية يف مقرر السرية النبوية،
ويبني اخلطوات واآلليات اليت قامت اها الباحثة ليستوعب الطلبة مهارة املشاريع العملية ودورها يف ممارسة األخالق والشمائل
اليت تعلّموها نظريا يف مقرر السرية النبوية .ومن مثّ الكشف فيما إذا كان هناك عالقة بني هذه اآللية يف التعلّم وتعزيز القيم
األخالقية لدى الطلبة.
أوال :عينة الدراسة
تشكلت عينة الدراسة من طلبة مقرر السرية النبوية يف اجلامعة والبالغ عددهم ( ،)80وقد متّ اختيار عينة كمجموعة
جتريبية وعينة كمجموعة ضابطة بالتعيني العشوائي.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجملموعة والشعب.
الضابطة

التجريبية

12

12

ثانيا :اخلطوات اإلجرائية
استغرق تدريس املبحث ( )3أسابيع ،بواقع ( )3حصص أسبوعيا ،حيث درست اجملموعة التجريبية باستخدام آلية
املشاريع العملية ،يف حني درست اجملموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية وبعدد احملاضرات واملوضوعات نفسها ،وبعد االنتهاء
متّ تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة ،ومن مثّ حتليل النتائج والتوصيات ،وقد اعتربت
اجملموعة اليت درست باستخدام آلية تدريسية قائمة على املشاريع العملية جمموعة جتريبية بينما اعتربت اجملموعة اليت درست
بالطريقة االعتيادية جمموعة ضابطة.
كما حرصنا على توفري بيئة تعلمية للمجموعة التجريبية وتقسيمهم إىل جمموعات أصغر مكونة من مخسة طالب،
للنقاش واحلوار يف القيام ببعض املشاريع األخالقية كزيارة مرضى يف املستشفيات ،قضاء يوم إجازة مع أطفال التوحد ،زيارة
وجهنا الطلبة إىل القراءة عن املوضوع أكثر ،وإرشادهم إىل العديد
دار املسنني ،التربع بالدم وتقدمي املساعدة للمتربعني ،كما ّ
من املراجع اليت اهتمت بأمهية الربط بني ما يعرفونه عن األخالق احلسنة من تعاون وإيثار وعطاء وتعاطف ورمحة وبني
ممارساهتم لذلك.1
 -1مت عرض هذه املشاريع العملية يف مؤمتر قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بعنوان :املفاهيم والنصوص قراءات تطبيقية يف ضوء تضايف العلوم-24 :
2017/4/28م.
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ومن أبرز األسباب اليت دفعتنا إىل التفكري يف تبين هذا النوع من اآلليات يف التدريس ،تصورنا أن انغماس الطلبة يف
مجع املعلومات عن الفئات اجملتمعية األكثر حاجة للدعم النفسي والنتائج وحتليلها وتفسريها مث وضع املقرتحات املناسبة
لتقدمي الدعم هلم ،جيعلهم يكتسبون املعرفـة العلميـة الواقعية مما يؤدى إلـى إحـداث التنميـة املطلوبـة ملهاراهتم العقلية والعملية،
وحتدي قدراهتم اإلبداعية يف كيفية تقدمي الدعم النفسي واملساعدة هلم ،وبذلك تتطور لديهم القدرة على التفكري األخالقي
وتعزيز السلوكيات األخالقية.1
وقد مت حتديد املطلوب منهم القيام به للمسامهة يف ممارسة القيم السلوكية واالقتداء بشخص النيب الكرمي ﷺ يف
الواقع.
ثالثا :أداة الدراسة
األداة املستعملة يف الدراسة استبانة قمنا بتطويرها بعد االطالع والوقوف على العديد من األدوات اجلاهزة .2

صدق وثبات األداة:

مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني من أساتذة يف الدراسات اإلسالمية (ختصص الفلسفة واألخالق)،
وبعض أساتذة علم النفس .كما مت تطبيق املقياس يف صورته األولية على عينة استطالعية عشوائية بلغ عددها ( . )100
أما ثبات األداة فقد مت حسااها بطريقة التجزئة النصفية :حيث مت تقسيم فقرات االستبانة إىل نصفني ،حبيث ميثل
النصف األول الفقرات الفردية الرتبة ،وميثل النصف الثاين الفقرات الزوجية الرتبة ،ومت حساب معامل االرتباط بني النصفني
ِبعادلة ارتباط بريسون فكان (( .54.0وبعد ذلك مت تطبيق معادلة سبريمان /براون ،وحبساب معامل الثبات كان الناتج
( (71.0وهو معامل ثبات عال يؤكد صالحية استخدام االستبانة يف الدراسة.3
ويتكون املقياس بصورته النهائية من  40فقرة جييب عليها الطالب من خالل وضع عالمة  )) Xأمام اخلانة اليت
تناسبه من حيث درجة انطباق حمتوى الفقرة عليه ،واليت تتكون من تدريج مخاسي :أوافق بدرجة كبرية ،أوافق ،مرتدد ،ال
أوافق ،ال أوافق بدرجة كبرية .وتأخذ اإلجابة ”موافق بدرجة كبرية“ 8نقاط ، ،و ”أوافق“ تأخذ  4نقاط ،وتأخذ  3نقاط لـ
”أوافق بدرجة متوسطة“ ،ونقطتان لـ ”ال أوافق“ ،و ”ال أوافق بدرجة كبرية“ تأخذ نقطة واحدة.

وتبني أن معامالت االرتباط بني درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمقيـاس دالـة عنـد مسـتوى0.01

ممـا يـدل علـى متاسـك

املقياس واالعتماد عليه يف قياس السلوك األخالقي لدى أفراد العينة األساسية.

 -1راجع يف ذلك :اسرتاتيجيات التدريس والتقومي  ..مقاالت يف تطوير التعليم ،طافش الشقريات ،دار الفرقان ،األردن1430 ،ه ،ص  .20-48وراجع كذلك املزيد
من املعلومات يف الدليل :اسرتاتيجيات التقومي وأدواته..اإلطار النظري2004 ،م ،على الرابط االلكرتوين:
http://www.moe.gov.jo/Files/%2812-5-2010%29%283-49-48%20PM%29.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/1110/BENYOUCEF_AMEL.pdf -2
 -3سامي ملحم ،القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،2008 ،ص .214

أ.د .رقية طه العلواني
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رابعا :عرض ومناقشة نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل تقصي أثر استخدام آلية املشاريع العملية لدى طلبة املقرر اجلامعيني ،من خالل اإلجابة
عن األسئلة التالية :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استعمال آلية املشاريع العملية يف تدريس مقرر السرية النبوية
ومشائل النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من جهة و تعزيز السلوكيات األخالقية من جهة أخرى على مستوى داللة .%8بني
متوسط درجات اجملموعة التجريبية القبلي والبعدي على مقياس أبعاد السلوك األخالقي؟.
ولإلجابــة عــن ذلــك ،مت التأكــد مــن تكــافؤ طلبــة اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة يف الدافعيــة واإلقبــال علــى الــتعلّم ،حيــث مت

استخدام اختبار  ))test tملقارنة متوسطات اجملموعة الضابطة ِبتوسطات اجملموعة التجريبية على املقياس القبلي.
جدول ( )1نتائج اختبارات ( )t testلالختبار القبلي  :للمجموعتين التجريبية والضابطة
الفرق في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وفقا إلى اختبار

اجملموع الضابطة – االختبار القبلي

Mann- Whitney U Test

اجملموعة الضابطة االختبار البعدي

الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

20

8

44

11

17

4

32

11

21

1

43

18

15

2

29

7

22

2

31

10

28

5

37

12

12

1

41

14

19

4

39

13

8 = N1

8 = N2

U1= 37

U2= 100

Mann- Whitney U Test = 15

Mann- Whitney U Test = 48

يتضح أنه ال توجد فروق ذا داللة إحصائية عند مستوى ( )0.08يف قياس أبعاد السلوك األخالقي للمجموعة
الضابطة لالختبار القبلي والبعدي.
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ومن مثّ طبقت آلية املشاريع العملية على اجملموعة التجريبية ،وأجري القياس البعدي على اجملموعتني التجريبية
والضابطة باستخدام اختبار ت  )) test tملقارنة متوسطات اجملموعة الضابطة ِبتوسطات اجملموعة التجريبية على املقياس
البعدي ،وكذلك ملقارنة متوسطات اجملموعة التجريبية قبل تطبيق آلية املشاريع العملية وبعده.
الفرق في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وفقا إلى اختبار  Mann- Whitney U Testجدول ()5

اجملموع التجريبية – االختبار القبلي

اجملموعة التجريبية االختبار البعدي

الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

17

2.8

20

8.8

21

7

33

14

20

8.8

31

13

20

8.8

27

12

21

7

39

18

22

11

34

11

15

1

21

7

20

8.8

19

2.8

N2 = 8

N1 = 8
U1= 49

U2= 87

Mann- Whitney U Test = 3

Mann- Whitney U Test = 35

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على
مقياس أبعاد السلوك األخالقي لصاحل اجملموعة التجريبية .كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب اجملموعة التجريبية اليت
درست باستخدام آلية املشاريع العملية على طالب اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية السائدة ،وذلك على
مقياس أبعاد السلوك األخالقي املصمم .وتكمن أمهية هذه النتيجة يف أاها تقدم آلية ناجحة لتنمية وتعزيز السلوكيات والقيم
األخالقية وحتقيق معىن االقتداء بشخص النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم لدى الطلبة الدارسني ملقرر السرية النبوية .حنو تعلّم
الثقافة اإلسالمية بشكل عام لدى الطلبة اجلامعيني.

أ.د .رقية طه العلواني
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جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد السلوك األخالقي

المجموعة
التجريبية

العدد

المقياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

15

قبلي

1.59

0.14

بعدي

4.91

0.45

قبلي

1.50

0.60

بعدي

1.56

0.61

15

الضابطة

وتشري قيم املتوسطات احلسابية املبينة يف اجلدولني إىل تكافؤ اجملموعتني على مقياس أبعاد السلوك األخالقي القبلي،
أما على مقياسها البعدي فتشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية
)( ، )4.15وللمجموعة الضابطة ( )2.81كما تشري إىل فروق بني متوسطات اجملموعة التجريبية نفسها مقارنة بأدائها على
املقياس قبل تطبيق اآللية والتدرب عليها وبعده فجاء املتوسط احلسايب هلا على املقياس القبلي () 2.31والبعدي (.)4.1
جدول ( )5نتائج اختبار ت () t testللمقارنة بين متوسطات المجموعتين على مقياس أبعاد السلوك األخالقي البعدي

المتوسط

المجموعة

العدد

التجريبية

28

4.15

الضابطة

28

2.81

الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

الداللة

0.28

8.175

0.001

0.12

يشري اجلدول أعاله إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية ألفراد اجملموعة التجريبية
واملتوسطات احلسابية ألفراد اجملموعة الضابطة يف مستوى ممارساهتم األخالقية بعد توظيف آلية املشاريع العملية يف تدريس
املبحث ،وذلك عند مستوى الداللة ))α< 05.0ويعين ذلك أن اجملموعة التجريبية لديهم مستوى أعلى يف القيم
األخالقية من اجملموعة الضابطة ،وذلك بداللة إحصائية للفروق بني متوسطات اجملموعتني واليت كانت لصاحل املتوسط األعلى
للمجموعة التجريبية ( ،) 2.81وذلك بعد توظيف تعليم وتدريب اجملموعة على آلية حل املشاريع العملية يف دراسة القيم
األخالقية والشمائل للنيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
وتؤكد هذه النتيجة ما سعت اآللية التدريسية القائمة على املشاريع العملية وتدريب الطلبة على ممارسة األخالق احلسنة اليت
يتعلمواها يف الواقع اىل حتقيقه من خالل الدعوة اىل ضرورة االهتمام ِبمارسة األخالق والتدرب عليها ووجوب تنميتها لدى
الطلبة ،وتشجيعهم لتوظيف املعرفة النظرية اليت يتلقواها يف حياهتم وتعامالهتم مع األخرين.
وميكن تفسري تفوق اجملموعة التجريبية الذين درسوا القيم األخالقية يف السرية النبوية بآلية املشاريع العملية على
طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوه بالطريقة االعتيادية يف مقياس أبعاد السلوك األخالقي بأن آلية املشاريع العملية،
جعلتهم يقومون ِبمارسة ما تعلموه من تعاون وعمل يف جمموعات وتقدمي املساعدة لآلخرين والتعاطف مع مشاعرهم والرمحة
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عددا
اهم وتفهم ظروفهم…وكلها أعمال درسوها يف السرية النبوية وتعلّموا كيف تعامل النيب الكرمي ﷺ معها .بل وحفظوا ً
من األحاديث واألقوال حوهلا .األمر الذي جعلهم يتفوقون يف أبعاد مقياس السلوك األخالقي على أقرااهم ممن مل ميارسوا ما
تعلموه وقرأوا عنه .فاملمارسة العملية للخلق احملمود ،تعززه يف النفس وتقويه وتشعر الفرد بالسعادة والرضى نتيجة القيام به.
وهو أمر توقعته الباحثة إذ أن التدريب واملمارسة العملية تعزز يف تقوية اجلوانب األخالقية والسلوكيات احلسنة.كما
أن النتيجة املتوسطة اليت حاز عليها طالب اجملموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية املتعارف عليها ،جاءت غالبا نتيجة
لألسلوب املتبع يف سرد املعلومات واحملاضرة الذي جيعل الطالب متلقيًا غري فاعل أو متفاعل مع املعلومة .األمر الذي يؤكد
أمهية تبين آليات ووسائل تدريسية خمتلفة تفتح آفاقًا كبرية لدى الطالب يف التفكري والعمل اإلجيايب.
ومما الشك فيه أن القيم األخالقية من أهم القضايا اليت تسعي املؤسسات التعليمية إيل غرسها يف الشباب وتنميتها
وتعزيزها خاصة وأن ذلك سينعكس على البيئة احمليطة اهم سواء يف البيت أو العمل .وِبا أن اإلنسان هو أداة التنمية ووسيلتها
وغايتها فإنه البد وأن حياط بقيم فاضلة تضبط مسرية التنمية وتدفع اها حنو الرفعة والتقدم .ومما الشك فيه أن الطلبة الدارسني
ملقرر السرية النبوية وغريها من مقررات إسالمية أدعى لاللتزام اهذه األخالقيات؛ كواهم يتلقواها يف خمتلف املقررات ولو نظريًا.
األمر الذي يستدعي ضرورة العناية بتقييم مستوى ممارساهتم لتلك القيم األخالقية ،ومن مث النظر يف أساليب تعزيزها.
وتشتد احلاجة إىل ذلك يف ظل الظروف الراهنة اليت تشهد ثورة يف وسائل االتصال احلديثة ،وما حتمله يف كثري من
األحيان من انتهاكات قيمية عرب القنوات الفضائية ومواقع التفاعل االجتماعي (الفيس بوك والتويرت واليوتيوب .)..األمر
الذي جيعل من العسري على املؤسسات التعليمية والرتبوية جتاهل مثل هذه املمارسات وما ميكن أن تفرزه يف البيئة التعليمية.

اخلامتة والنتائج
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دور آلية املشاريع العملية يف تدريس طلبة السرية النبوية على ممارساهتم للقيم
األخالقية .وقد استخدم فيها املنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء اختبار قبلي وبعدي للكشف عن أثر هذه اآللية يف
زيادة وتعزيز السلوكيات األخالقية .وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك األخالقي للطلبة يف
االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية تعزى إىل تطبيق آلية املشاريع العملية يف تدريس السرية النبوية وخاصة ما يتعلق
باجلوانب األخالقية والشمائل لشخص النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم األمر الذي يؤكد فاعلية آلية املشاريع العملية يف
تدريس مقرر السرية النبوية.
وإذ تناولت الورقة هذه اآللية ،ختلص إىل أن واحدة من أهم حلقات التجديد يف وسائل التعليم بشكل عام وتعليم مقررات
التوجه حنو تعليم يركز على بناء اخلربات املرتبطة مباشرة بواقع املتعلم وحياته اليومية ،وما
الدراسات اإلسالمية بشكل خاص؛ ّ
يالقيه فيها من مشكالت وصعوبات ،وممارسة مهارات الفهم العميق واالستقصاء الدقيق والقدرة على بناء معىن ملا يتعلّمه إىل
حل املشكالت
جانب بناء القدرة الذاتية على اكتساب املعرفة وتطبيقها ميدانيًا على أرض الواقع من خالل املشاريع العملية و ّ
واختاذ القرارات املناسبة ،األمر الذي ينعكس إجيابًا على تنمية القيم والسلوكيات األخالقية للطلبة.

حنو آليات عملية يف تدريس السرية النبوية :دراسة تطبيقية

أ.د .رقية طه العلواني
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وميكن إمجال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيما يلي:
 أمهية التدريس العملي لكثري من املباحث النظرية يف الدراسات اإلسالمية خاصة ويف الدراسات املختلفة عامة ،وربطهحل املشكالت يف مباحثه إلخراجه من حيز
بالواقع من خالل إدخال آليات تعليم جديدة مثل :املشاريع العمليةّ ،
التنظري إىل التطبيق والواقعية ،وإشراك الطلبة يف حل املشكالت الواقعية املتعلقة باجلوانب النظرية اليت يتلقواها.
 تأكيد فاعلية تطبيق آلية املشاريع العملية يف تعزيز السلوكيات األخالقية للطلبة وتنميتها. تبين آلية املشاريع العملية ،يُشعر الطلبة بتحمل مسئولية أكرب يف عملية التعلم ،وبدافع أكرب ملا ينجزونه ويتوصلون إليه،وهذا بدوره يعزز إحساسهم القيمي وسلوكهم األخالقي.
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د .رمضان خميس الغريب

د خليصة مزوز

أستاذ التفسير وعلوم القرآن املشارك في جامعة قطر

ألاستاذ املساعد للحديث وعلومه

أمحد اهلل رب العاملني ،وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة وهداية للعاملني ،حممد – صلى اهلل عليه وسلم -وآله
وصحبه والتابعني ،اللهم إنا نربأ من حولنا وطولنا وقواتنا ،ونلوذ حبولك وطولك وقوتك ،فال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وال
قبضتها يا أرحم الرامحني
أما بعد فإن احلرية من أعظم ما امنت اهلل (تعاىل) به على عباده ،وهي قيمة كربى من قيم املشروع النهضوي،
وأساس من أسس الشهود احلضاري لإلنسانية عامة واألمة اإلسالمية خاصة ،وهي مقصد من مقاصد التشريع تنبه إليه علماء
املقاصد الشرعية خلطره وعظيم أثره ،ومتيز فيه املنهاج القرآين تنبيهاً وعرضا ،وتناوال ورصدا ،حىت يف أدق املسارات وأخطر
القضايا قضايا التوحيد واإلميان ،وعالقة اإلنسان بالرمحن ،وتنوعت عناية القرآن والسنة اها ،من حيث طرح القضايا ،وتلوين
العبارة ،وتنويع املفردات ،وتعديد اجملاالت.
وأمتنا اليوم  -يف تلك الدورة احلضارية اليت تعيشها-يف أمس مراحلها إىل ضبط املفاهيم ،وبيان احلدود والعالقة بني
املقدمات والنتائج ،واملصطلحات وضوابطها يف ضوء مرجعيتنا ومصادرنا ،حىت يكون الوعي أساسا للسعي والتوصيف خطوة
إىل التوظيف ،واإلدراك مقدمة احلراك ،والفهم معينا على التسخري
وأتصور مبدئيا أن يكون هيكل البحث على النحو اآليت:
المقدمة وفيها:
أوال أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تربز أمهية البحث املطروح يف اآليت
 .1العالقة الوثقى بني حرية الرأي والنهوض والشهود.
 .2عناية الوحي قرآنا وسنة بقضية حرية الرأي وغرسها يف الشعوب.
 .3احلاجة املاسة يف واقعنا املعيش إىل تنفس الناس للحرية
 .4غياب الوعي بأن حرية الشعوب ال تتناقض مع استقرار الدول
ثانيا مشكلة البحث:
بيان التالزمية بني حرية الرأي والنهوض والشهود وجودا وعدما.
ثالثا أسئلة البحث:
هل هناك عالقة بني احلرية وغرسها يف الشعوب وإتاحتها وبني استقرار الدول واهضتها وشهودها احلضاري؟

رابعا أهداف الدراسة:

حرية الرأي وأثرها يف النهوض والشهود ،من منظور القرآن والسنة

-1
-2
-3
-4
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بيان العالقة الوثقى بني حرية الرأي والنهوض
إبراز عناية الوحي قرآنا وسنة بقضية احلرية وغرسها يف الشعوب.
تلبية احلاجة املاسة يف واقعنا املعيش إىل تنفس الناس احلرية.
زيادة الوعي بأن حرية الشعوب ال تتناقض مع استقرار الدول

خامساً :حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على حصر اآليات اليت تتناول قضية احلرية وعالقتها بالنهضة وأثر حرية الفرد يف قيام اهضة على
أسس سليمة قوية ،ومتضي على املنهج املوضوعي الوسيط الذي يسعى إىل حصر اآليات اجلامعة للصورة القرآنية الشاملة عن
قضية( :حرية الرأي وأثرها يف النهوض والشهود يف منظور القرآن والسنة)  ،واالستعانة على فهم ذلك بالتفاسري املعتمدة،
وكتب احلديث الشريف وشروحه والعلوم اإلنسانية املتاحة ،وما أفرزه علم االجتماع اإلسالمي حسب الطاقة البشرية.
سادساً :منهج البحث وأداته:

يستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي ،حسب طبيعة التناول ،وأداته مجع اآليات ذات الصلة
باملوضوع ،وحتليلها ،واستنباط اخلصائص ،والسمات ،واألسباب ،والشروط اعتمادا على تلك الركيزة اإلنسانية يف قيام
احلضارات وانتصارها،أو عدمها واندثارها ،إفادة مما كتبه علماء التفسري واالجتماع ،وما يدعم ذلك من ومضات السنة النبوية
املطهرة ،وما خيدم هدف البحث من الدراسات اإلنسانية ،دون اإلفراط يف الشروح؛ حرصا على عدم خروج البحث عن
مساره.
وحرصت على مجع اآليات املتعلقة باملوضوع  ،كما حرصت على أن تكون العناصر املعنونة من صميم اآليات
َ
القرآنية؛ جريا على املعتمد من املناهج يف هذا اللون من ألوان التفسري املوضوعي ،أما يف الشرح واالستنباط ،فأَفيد من كتب
التفسري يف كل املدارس من مأثور ورأي ،فأمر على مدارس متعددة وألوان متباينة ،زمانا ،ومكانا ،واجتاها ،ومنهاجا ،وفكرا،
ومن السنة ،وهي الشارح الُ ِمبني والُ َمبِّني آليات القرآن ،وما قدمه اجلهد البشري من دراسات إنسانية أو عربية يف هذا
الصدد ،حسب الطاقة والوسع ،وحسب طبيعة الدراسة.
هيكل البحث:
ومشل البحث مقدمة ومبحثني وخامتة
املبحث األول :أثر حرية الرأي يف النهوض والشهود ،يف القرآن والسنة.
املبحث الثاين :املنهجية السوية يف بيان حرية الرأي والعالقة بينها وبني الشهود احلضاري لألمة املسلمة.
اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
فهرس املراجع واملصادر
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أعلى اإلسالم قرآنا وسنة من قيمة احلرية ،وأبان عن منزلتها ،حىت جعلها مقابل احلياة؛ ألن احلياة احلقيقية ال تكون
إال مع احلرية احلقيقية؛ فجعل كفارة القتل اخلطأ حترير رقبة ،وفيه من اإلشارة إىل قيمة احلرية ما فيه ،كما قال اإلمام النسفي
– رمحه اهلل -وهو يفسر قول اهلل ( سبحانه وتعاىل) ﴿ :ومَن قَتَلَ مُ ْؤمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ َرقََبةٍ مُّؤْمَِنةٍ﴾ النساء  72 :ـ ..معلال:
ملاذا كانت كفارة القتل اخلطأ حترير إنسان من رق العبودية ( :ملا أخرج نفساً مؤمنة من مجلة األحياء لزمه أن يدخل نفساً
مثلها يف مجلة األحرار؛ ألن إطالقها من قيد الرق كإحيائها ،من قبل أن الرقيق ملحق باألموات ،إذ الرق أثر من آثار الكفر،
والكفر موت حكماً﴿ .أَ َومَنْ كَانَ مَيْتًا فََْحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا َلهُ نُورًا َيمْشِي ِبهِ فِي النَّاسِ َكمَنْ مَثَُلهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِ ْنهَا
()1

َكذَلِكَ زُيِّ َن لِ ْلكَافِرِي َن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [األنعام]122 :
وهذا من بدائع اإلمام النسفي يف َحلْ ِظ تلك اللطيفة املقاصدية السننية يف اآلية الكرمية.
ويلمح صاحب التحرير والتنوير يف اآلية ملمحا بديعا ،وهو أن بالقتل حدث تفويت لعبودية عبد هلل ،سواء ممن
مات أو ممن يرجى من نسله ،ويف حترير الرقبة عوض عن شيء من ذلك ،فقد (جعلت كفارة قتل اخلطأ أمرين :أحدمها حترير
رقبة مؤمنة ،وقد جعل هذا التحرير بدال من تعطيل حق اهلل يف ذات القتيل ،فإن القتيل عبد من عباد اهلل ويرجى من نسله من
يقوم بعبادة اهلل وطاعة دينه ،فلم خيل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف ،وقد نبهت الشريعة اهذا على أن احلرية
()2
حياة ،وأن العبودية موت؛ فمن تسبب يف موت نفس حية كان عليه السعي يف إحياء نفس كامليتة وهي املستعبدة).
وهلذه احلقائق الرائقة جعل اإلسالم مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية :حترير األرقاء ،أي :إحياؤهم باحلرية من موات
االسرتقاق ..كما جعل بقية املصارف املالية حتريرا للفقراء من رق الفقر والعوز و احلاجة ..فكأمنا كل مصارف الزكاة موجهة
للحرية والتحرير!..
فكل قيد على اإلنسان ،كل اإلنسان ،سواء كان مسلما أو كافرا ،حد من حريته وتقليل من طالقة رغبته،وكما أن
العبودية رق حقيق فالفقر والعوز رق قاهر،ومذلة مقعدة ،وحاجة حتول بني اإلنسان وإرادته ،فال يفكر تفكريا سويا ،وال يعمل
()3
عمال منطقيا ،وكما قال الشافعي  :ال تشاور من ليس يف بيته دقيق؛ ألنه مدله العقل.
بل إن اجملتمع كله يف عني الشارع حني يشرع مثل هذه العقوبة ( ،فالقبض الذي حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها
بسط يف حرية واحد كان حمكوماً يف حركته ،فنقول له :انطلق يف حركتك لتخدم كل جمتمعك .ويريد احلق بذلك أن يفتح
()1
مصرفاً حلرية األرقاء ضمن املصارف الكثرية اليت جعلها اإلسالم لذلك).
 - 1تفسري النسفي.)233 / 1( :
 - 2التحرير والتنوير.)187 / 8( :
 - 3ميزان االعتدال .8 /2 :منسوبة لإلمام الشافعي
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صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم« :أَُّميَا َر ُج ٍل أ َْعتَ َق ْامَرأً
وثبت يف السنة النبوية الشريفة عن أيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ :قَ َ
ال النِ ُّ
َّيب َ
ِ
ت بِِه إِ َىل َعلِ ِّي بْ ِن ُحس ْ ٍ
ني ،فَـ َع َم َد
ض ًوا ِمْنهُ ِم َن النَّا ِر» قَ َ
ض ٍو ِمْنهُ ُع ْ
استَـْنـ َق َذ اللَّهُ بِ ُك ِّل ُع ْ
ال َسعِ ُ
يد بْ ُن َمْر َجانَةَ« :فَانْطَلَ ْق ُ
ُم ْسل ًماْ ،
َ
(.)2
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
علِي بن حس ٍ ِ
ف ِدينَا ٍر ،فَأ َْعتَـ َقهُ»
ني َرض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َما إِ َىل َعْبد لَهُ قَ ْد أ َْعطَاهُ بِه َعْب ُد اللَّه بْ ُن َج ْع َف ٍر َع َشَرَة آالَف د ْرَه ٍم أ َْو أَلْ َ
َ ُّ ْ ُ ُ َ ْ
ويف هذا احلديث من الفقه أن األعمال جتانسها األجور ،وأن اهلل عز وجل ملا ضرب الرزق على العبد ،وجعله يف
ذلك عبدا آخر ،كان من فطنة املوىل أن ينظر إىل أنه هو ملك هلل عز وجل ،فريى أن ختليصه عبده من رق نفسه بعرض
اللتماس عتق ربه نفسه من عذابه  ،فوعد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك على العتق ،وإن اهلل تعاىل يعتق بكل عضو
عضوا من املعتق(.)3
من العبد ً
ومن هنا جعل اإلسالم احلرية مقصدا من مقاصده ،وغاية من غاياته ،فيحرر اإلنسان من كل ما سوى اهلل (تعاىل)،
وعبوديته هلل هي احلرية احلقيقية ،كما جعل اإلسالم احلفاظ على النفس مقصدا من مقاصده؛ ألن اها قوام الدين ،وبقاء
اإلسالم.
لقد رىب القرآن الكرمي أتباعه على احلرية ،وبىن يف نفوسهم الرغبة يف أن يكونوا أحرارا أباة ،ال خيضعون لظلم ،وال
يأاهون بالطغاة ،وجعل ذلك منهجية ثابتة يف بناء نفوسهم وعقوهلم ،وسلك يف سبيل ذلك عددا من املسالك تعد منهجيات
ثابتة ،ومعامل أساسية يف بناء الشخصية املسلمة السوية،ومن تلك املنهجيات:

 .1بيان قيمة احلرية واإلشادة بها
فقد تكرر يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة الدعوة إىل احلرية ،وبيان قيمتها ،وأاها تعدل احلياة ،ومل يُكره
اإلنسان يف شيء حىت يف إميانه بربه ،بل جعل االختيار الصادق أساس اإلميان الصادق ،وعد االختيار الظاهر مواربة أو
موائمة لونا من النفاق الذي يكون مصري أصحابه الدرك األسفل من النار ،وال يعد صاحبه شيئا يف ميزان اجملتمع املسلم،
الذي يقوم على الصدق يف االختيار  ،ولو يف اختيار ربه ومعبوده،والوضوح يف الرأي ،واحلرية املطلقة ولو يف أخطر القضايا
وأعظم املواقف.
لقد محى اإلسالم املسلم وغريه من اإلكراه واالضطهاد ،واماه (فتنة) ،كما محاه من سيطرة الرياسة واالستبداد،
وتلك من مراعاة اإلسالم للفطرة السوية ،والصبغة اليت صبغ اها اإلنسان ،كما يقول صاحب املنار ( :هذه املزية (احلرية) من
مزايا اإلسالم هي نتيجة املزايا اليت جتعل اإلسالم دين الفطرة ،فأما منع اإلكراه فيه وعليه ،فاألصل فيه قوله (تعاىل) لرسوله
(صلى هللا عليه وسلم) ِبكة ﴿ :ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفْنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني وما

=
 - 1تفسري الشعراوي.)323 / ( :
 - 2اجلامع الصحيح،كتاب العتق،باب يف العتق وفضله،144/3،رقم .2812:البخاري.
 - 3اإلفصاح عن معاين الصحاح .285/1،ابن هبرية.
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كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهلل وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض وما تغين اآليات
يؤمنون﴾ (.)101 - 77 : 10

والنذر عن قوم ال
علَّم اهلل (تعاىل) رسوله اهذه اآليات أن من سننه يف البشر أن ختتلف عقوهلم وأفكارهم يف فهم الدين  ،وتتفاوت
أنظارهم يف اآليات الدالة عليه فيؤمن بعض ويكفر بعض ...وأما منع الفتنة ،وهي اضطهاد الناس ألجل دينهم حىت يرتكوه،
فهو السبب األول لشرعية القتال يف اإلسالم ...
وأما منع رياسة السيطرة الدينية كاملعهودة عند النصارى ففيها آيات مبينة يف القرآن ،وهي معلومة بالضرورة من سرية
()1
النيب ( صلى اهلل عليه وسلم) وخلفائه الراشدين )
وتكفي مطالعة سريعة ملوارد احلديث عن احلرية ومرادفاهتا ومقابالهتا يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة؛ لتتضح
لنا قيمتها ،حىت عد القرآن اإلنسان احلر ملكا من امللوك،يف قوله (تعاىل) على لسان موسى -عليه السالم -يف خماطبته لبين
إسرائيل وهو يعدد عليهم نعم اهلل (تعاىل) ﴿ :وَ ِإذْ قَالَ مُوسَى لِقَ ْو ِمهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِ ْع َمةَ الَّلهِ عَلَ ْيكُمْ ِإذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا َء
ني﴾ املائدة)20( :
حدًا مِ َن الْعَا َلمِ َ
ت أَ َ
وَجَعَ َلكُ ْم مُلُوكًا وَخَتَاكُمْ مَا لَ ْم يُؤْ ِ
(فمن يفهم العربية حق الفهم جيزم بأنه ليس املراد أنه جعل أولئك املخاطبني رؤساء لألمم والشعوب يسوسواها
وحيكمون بينها ،وال أنه جعل بعضهم ملوكا ؛ألنه قال ( :وجعلكم ملوكا) ومل يقل :وجعل فيكم ملوكا ،كما قال ( :جعل
فيكم أنبياء) فظاهر هذه العبارة أاهم كلهم صاروا ملوكا ،وإن أريد بـ " كل " اجملموع ال اجلميع ; أي :إن معظم رجال الشعب
صاروا ملوكا ،بعد أن كانوا كلهم عبيدا للقبط ،بل معىن امللك هنا احلر ،املالك ألمر نفسه ،وتدبري أمر أهله ،فهو تعظيم
لنعمة احلرية واالستقالل بعد ذلك الرق واالستعباد ،يدل على ذلك التفسري املأثور; ففي حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا
عند ابن أيب حامت  " :كانت بنو إسرائيل إذا كان ألحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا "  ،ويف حديث زيد بن أسلم " :
من كان له بيت وخادم فهو ملك " رواه أبو داود يف مراسيله  ،تفسريا لآلية بلفظ " زوجة ومسكن وخادم "  ....واملعىن
اجلامع هلذه األقوال :أن املراد بامللك هنا :االستقالل الذايت ،والتمتع بنحو ما يتمتع به امللوك من الراحة واحلرية يف التصرف
وسياسة البيوت ،وهو جماز تستعمله العرب إىل اليوم يف مجيع ما عرفنا من بالدهم ،يقولون ملن كان مهنئا يف معيشته  ،مالكا
()2
ملسكنه  ،خمدوما مع أهله  ،فالن ملك  ،أو ملك زمانه; أي يعيش عيشة امللوك)
النهي القرآين للمؤمنني عن سب الذين يدعون من دون اهلل فيسبون اهلل عدوا بغري علم يف
ويف تعليل صاحب املنار َ
قوله تعاىل ﴿ :وَلَا تَسُبُّوا اَّلذِينَ َيدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ َعدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ َعمَ َلهُمْ ثُمَّ إِلَى رَِّبهِمْ
مَرْجِ ُعهُ ْم فَيُنَبُِّئهُمْ ِبمَا كَانُوا يَ ْعمَلُونَ﴾ ،األنعام .)105( :بيان لطيف لقيمة احلرية ،وفك أسار اإلنسان من كل قيد حيول بينه
وبني اختياره احلر ،وإرادته املطلقة ،فريى صاحب املنار أن ( من مقتضى سنته (تعاىل) يف خلق البشر متفاويت االستعداد،
خمتلفي الفهم واالجتهاد ،أن ال يتفقوا على دين ،ومن مقتضى هدايته يف بعثة الرسل أن يكونوا مبلغني ال مسيطرين وهادين
 - 1تفسري املنار.)207 / 11( :
 - 2تفسري املنار.)212 / 1( :

حرية الرأي وأثرها يف النهوض والشهود ،من منظور القرآن والسنة

د .رمضان مخيس الغريب ،د خليصة مزوز

418

ال جبارين ،فعليهم أن ال يضيقوا ذرعا حبرية الناس يف اعتقادهم ،فإن خالقهم هو الذي منحهم هذه احلرية ،ومل جيربهم على
()1
اإلميان إجبارا وهو قادر على ذلك)
وجاءت السنة النبوية الشريفة تأكيدا ملا ذكرة القرآن الكرمي على أمهية هذه القيمة احلضارية وضروريتها يف حياة
األفراد واجلماعات ،فقد امح النيب صلى اهلل عليه وسلم لكل من شاء أن يقول ماشاء،فعن أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول
ِ
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) َِامع ُخصومةً بِب ِ
ض ُك ْم
اب ُح ْجَرتِِه ،فَ َخَر َج إِلَْي ِه ْم فَـ َق َ
ص ُم ،فَـلَ َع َّل بَـ ْع َ
ال« :إَِّمنَا أَنَا بَ َشٌرَ ،وإِنَّهُ يَأْت ِيين اخلَ ْ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ،فَأ ِ
ِ
ِ
ِ
ت لَهُ حبَ ِّق ُم ْسل ٍم ،فَِإَّمنَا ه َي قطْ َعةٌ م َن النَّا ِر،
ص َد َق ،فَأَقْض َي لَهُ بِ َذل َ
ك ،فَ َم ْن قَ َ
ضْي ُ
أَ ْن يَ ُكو َن أَبْـلَ َغ م ْن بَـ ْع ٍ ْ
ب أَنَّهُ َ
َحس ُ
()2
فَـ ْليَأْ ُخ ْذ َها أ َْو فَـْليَْتـُرْك َها»
واحلديث أصل يف بابه ،بني النيب (صلى اهلل عليه وسلم) من خالله احلق يف حرية التعبري واملطالبة باحلقوق شرط
حتري الصدق وعدم التعدي على حق الغري.
ِ َّ ِ
يج ،قَ َ ِ
يب اهللِ َ َّ
َّخ َل،
وعن َرافِ ُع بْ ُن َخ ِد ٍ
ِّحو َن الن ْ
يأبرو َن الن ْ
ال :قَد َم نَِ ُّ
َّخ َل ،يَـ ُقولُو َن يـُلَق ُ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم الْ َمدينَةََ ،وُه ْم ُ
ال فَ َذ َكُروا
ت ،قَ َ
صنَـعُهُ ،قَ َ
فَـ َق َ
صْ
ضْ
ال« :لَ َعلَّ ُك ْم لَْو َملْ تَـ ْف َعلُوا َكا َن َخْيـًرا» فَـتَـَرُكوهُ ،فَـنَـ َف َ
صنَـ ُعو َن؟» قَالُواُ :كنَّا نَ ْ
الَ « :ما تَ ْ
ت أ َْو فَـنَـ َق َ
ِ
ال
ال« :إَِّمنَا أَنَا بَ َشٌر ،إِذَا أ ََمْرتُ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَ ُخ ُذوا بِِهَ ،وإِذَا أ ََمْرتُ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِم ْن َرأْيِي ،فَِإَّمنَا أَنَا بَ َشٌر» قَ َ
ك لَهُ فَـ َق َ
ذَل َ
()3
ك.
ت َوَملْ يَ ُش َّ
ِع ْك ِرَمةُ :أ َْو َْحن َو َه َذا .قَ َ
ال الْ َم ْع ِق ِر ُّ
ضْ
ي :فَـنَـ َف َ
كان أهل املدينة يؤبرون النخل على العادة املستمرة يف اجلاهلية فعرض النيب (صلى اهلل عليه وسلم) رأيه حول هذا
العمل وأنه مزيد تعب فيما ال ينفع فرتكوا التلقيح فنقصت مثار النخل فذكروا ذلك لرسول اهلل فبني هلم أن رأيه هذا قاله
حبسب الظن(.)4
فالنيب (صلى اهلل عليه وسلم) حتدث عن قضية تأبري النخل برأيه اخلاص ،وأن رأيه عرضة للخطأ والصواب ،وأن
للصحابة احلرية يف البحث عن أمور دنياهم وعالجها على حنو علمهم وجتاراهم.
من هنا ندرك بوضوح مل عين الفقهاء باحلرية يف كتاباهتم ،وكيف دار عليها كثري من أبواب الفقه،يف البيع والشراء،
والزواج والطالق ،وغري ذلك من أبواب الفقه ،وتكفي مطالعة سريعة ألبواب الفقه على تنوعها من عبادات ،ومعامالت،
لريى الناظر مدار كثري منها إن مل يكن مجيعها على احلرية ،وطالقة االختيار.

 .2الدعوة إىل إعمال العقل وإجالة النظر

 - 1تفسري املنار.)883 / 2( :
 - 2البخاري:الصحيح،كتاب املظامل،باب إمث من خاصم يف باطل وهو يعلمه،131/3،رقم.2485:
 - 3اجلامع الصحيح،كتاب املظامل،باب إمث من خاصم يف باطل وهو يعلمه،131/3،رقم .2485:البخاري.
 - 4مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .243/1،أبو احلسن املباركفوري.
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ومن أساليب القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف غرس احلرية يف نفوس املؤمنني ،بل الناس أمجعني ،دعوته للنظر
والتفكر ،والتأمل والتدبر ،والوصول من الرؤية إىل الفكرة ،ومن الوعي إىل السعي ،ومن العلم إىل العمل ،ومن التوصيف إىل
التوظيف ،ورغبته يف أن يتعلم اإلنسان التعرف على القضية ،أي قضية ،عرب الرصد واملالحظة،يف اآلثار واألغيار ،حىت يف
حدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لَِّلهِ مَثْنَى َوفُرَادَى ثُمَّ تَتَ َفكَّرُوا مَا ِبصَاحِ ِبكُمْ مِنْ جَِّنةٍ إِنْ
قضايا اإلميان باهلل ورسوله وكتابه﴿ ،قُلْ إَِّنمَا أَعِ ُظكُمْ بِوَا ِ
ب َشدِيدٍ﴾ ( ،)41سبأ.41 :
هُ َو إِلَّا َنذِي ٌر َلكُ ْم بَيْ َن َيدَيْ َعذَا ٍ
تكرر يف القرآن الكرمي الدعوة إىل إعمال العقل ،وإجالة النظر ،ونعى القرآن الكرمي على املقلدين الذين يتبعون
آباءهم ،كما يتبع احليوان صوت احلادي والزاجر ،ال يفرق بني هذا وذاك إال باإلشارة ،وتلونت دعوة القرآن إىل ذلك
وتعددت ،حىت ورد األمر بالسري والنظر ،والتفكر والتدبر ،والسياحة مرات عديدة الفتة للنظر ،فقال تعاىل﴿ :أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي
السمَاوَاتِ وَلَا فِي
ج َزهُ مِنْ شَيْءٍ فِي َّ
الَْْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَّلذِينَ مِنْ قَبِْلهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِ ْنهُمْ قُوَّةً َومَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْ ِ
َاب ٍة وَلَكِ ْن يُؤَخِّرُهُ ْم إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَ ِإذَا
س ِبمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى َظهْرِهَا مِنْ د َّ
خ ُذ الَّل ُه النَّا َ
ض إَِّنهُ كَا َن عَلِيمًا َقدِيرًا وَلَوْ يُؤَا ِ
الَْْرْ ِ
ِن الَّلهَ كَا َن بِعِبَا ِدهِ َبصِريًا﴾ ،فاطر.48 ،44 :
جَا َء أَجَُلهُمْ فَإ َّ
وقال﴿ :أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي الَْْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَِبةُ اَّلذِينَ كَانُوا مِنْ قَبِْلهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِ ْنهُمْ قُوَّةً وَخَثَارًا فِي
خذَهُمُ الَّلهُ إِنَّهُ
خذَهُمُ الَّلهُ ِبذُنُو ِبهِمْ َومَا كَانَ َلهُمْ مِنَ الَّلهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بََِّْنهُمْ كَانَتْ تَ ْتِيهِمْ رُسُُلهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ َفكَفَرُوا فََْ َ
الَْْرْضِ فََْ َ
ِي َشدِي ُد
قَو ٌّ

الْعِقَابِ﴾ ،غافر.22 ،21:

وقالَ ﴿ :أفَلَمْ يَسِريُوا فِي الَْْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَّلذِينَ مِنْ قَبِْلهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِ ْنهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَخَثَارًا فِي
الَْْرْضِ َفمَا أَغْنَى عَ ْنهُمْ مَا كَانُوا َيكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ ْتهُمْ رُسُُلهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا ِبمَا عِ ْندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ ِبهِمْ مَا كَانُوا ِب ِه
ني فَلَمْ يَكُ يَنْفَ ُعهُمْ ِإميَاُنهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَ ْسَنَا سَُّنةَ اللَّهِ
حدَهُ وَكَفَرْنَا ِبمَا كُنَّا ِبهِ مُشْرِكِ َ
يَسَْت ْهزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَ ْسَنَا قَالُوا َخمَنَّا بِال َّلهِ وَ ْ
الَّتِي َقدْ خَلَتْ فِي عِبَادِ ِه وَخَسِ َر هُنَالِ َك ا ْلكَافِرُونَ﴾ ،غافر.58-52:
ويف اآليات الكرمية دعوة إىل السري يف األرض ،والنظر يف عاقبة الذين كانوا من قبلهم ،وما كانوا فيه من قوة
وحضارة ،وآثار يف األرض ،وعندما جاءهتم الرسل بالرباهني الساطعة ،والبينات القاطعة استغنوا بعلمهم وحضارهتم ،ونكصوا
على أعقااهم ،قاصرين العلم على املادة تاركني علم الوحي ،ونور اهلداية ،جاهلني أن احلضارة ال تكون يف املادة فحسب،
فاالعتماد عليها وحدها جيعلها حضارة شوهاء ترف – إن رفت -جبناح واحد ،عرجاء متشي_إن مشت _ على قدم واحدة،
وإيراد لفظ السنة هنا إشارة إىل الالحقني أن هذا ينطبق على كل من سار سريهم ،ونسج على منواهلم ،فسنن اهلل حاكمة،
ونواميسه قاهرة ال تتخلف وال تتبدل.
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ويف اآليات ( مشروعية السري يف البالد للعظة واالعتبار تقوية لإلميان ،وأن القوى املادية ال تغين عن أصحااها شيئا
إذا أرادهم اهلل بسوء ،و بيان سنة بشرية وهي أن املاديني يغرتون ِبعارفهم املادية ليستغنوا اها عن العلوم الروحية يف نظرهم إال
()1
أاها ال تغين عنهم شيئاً عند حلول العذاب اهم يف الدنيا ويف اآلخرة).
أقول :ليس لتقوية اإلميان فحسب ،وإن كان غرضا مطلوبا ،وهدفا مرغوبا؛ بل إلتاحة احلرية هلؤالء أن ينظروا يف
الكون وما فيه ،وأسراره وخوافيه واحلضارات السابقة ،وأسباب عمرااها وخرااها ،وعلل بقائها وفنائها ،فريوا دون مانع ،ويتعرفوا
دون حاجز ،فتكون قناعتهم داخلية ال إمالئية ،ورؤيتهم علمية ال حلمية.
إن صاحب البضاعة الثمينة النفيسة ال يضره أن يتعرف الناس عليها ،بل حيرص على أن خيربوها ،ويعركوها ،ويسربوا
أغوارها؛ فليس لديه ما خياف منه ،أو ما يعاب عليه؛ لذا تراه هو الذي يبادر بتقليب بضاعته ،وعرضها على راغبيها؛ ثقة منه
فيما لديه؛ واطمئنانا إىل سالمة ما بني يديه.
ويف السياق نفسه يأيت قوله (تعاىل)َ ﴿ :أفَلَمْ يَسِريُوا فِي الَْْرْضِ فَ َينْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَِبةُ اَّلذِينَ مِنْ قَبِْلهِمْ دَمَّرَ الَّلهُ
عَلَ ْيهِمْ وَلِلْكَافِرِي َن َأمْثَاُلهَا﴾ ،حممد.10:
وقوله (تعاىل)َ ﴿ :قدْ خَلَتْ مِنْ قَبِْلكُمْ سُنَنٌ فَسِريُوا فِي الَْْرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقَِبةُ ا ْل ُمكَذِّبِنيَ (َ )132هذَا بَيَانٌ
س وَهُدًى َومَوْعِ َظةٌ لِ ْلمُتَّقِنيَ﴾ ،آل عمران:
لِلنَّا ِ

.135 ،132

وربط القرآن الكرمي يف أمره بالنظر والتفكر بني التأمل والتفكري ،وبني النهضة والبناء ،واحلضارة احلقيقية ،سواء يف
احلديث عن أسباب بقائها أو أسباب فنائها ،فقال تعاىل﴿ :أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي الَْْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَّلذِينَ مِنْ قَبِْلهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِ ْنهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الَْْرْضَ وَ َعمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا َعمَرُوهَا وَجَاءَ ْتهُمْ رُسُُلهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِْل َمهُمْ وَ َلكِنْ كَانُوا
ت الَّل ِه وَكَانُوا ِبهَا يَسَْت ْهزِئُونَ﴾ ،الروم:
أَنْفُ َسهُ ْم يَظِْلمُونَ( )7ثُمَّ كَانَ عَاقِبَ َة اَّلذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَا ِ

.10 ،7

ويف حديث القرآن عن العلم والعلماء مل يقصرهم على علماء الدين وفقهاء الشريعة ،وهم من هم :فضال وقدرا ،بل
السمَاءِ مَاءً فََْخْرَجْنَا
ضم معهم علماء الطبيعة والزراعة ،واجلبال،واحليوان ،واالجتماع ،فقال تعاىل﴿ :أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَّلهَ أَ ْنزَلَ مِنَ َّ
حمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَاُنهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ َومِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالَْْنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
ج َددٌ بِيضٌ وَ ُ
ِبهِ َثمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَاُنهَا وَمِنَ الْجِبَالِ ُ
ِن الَّلهَ َعزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ ،فاطر:
أَلْوَاُنهُ َكذَلِ َك إَِّنمَا يَخْشَى الَّل َه مِنْ عِبَا ِد ِه الْعُلَمَا ُء إ َّ

.25 ،22

فع ِن ابْ ِن
وقد ثبت يف السنة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتفكر يف آيات اهلل وخملوقاته ويدعو إىل ذلكَ ،
ال :بِ ُّ ِ
ِِ
ِ
َّث رس ُ ِ
َعبَّ ٍ
اعةًُ ،مثَّ َرقَ َد،
اس َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َم َع أ َْهله َس َ
ول اللَّه َ
ت عْن َد َخالَِيت َمْي ُمونَةَ ،فَـتَ َحد َ َ ُ
ث اللَّي ِل ِ
َالنهَارِ لَآيَاتٍ
السمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ و َّ
ال﴿ :إِنَّ فِي خَلْقِ َّ
الس َم ِاء ،فَـ َق َ
اآلخُر ،قَـ َع َد فَـنَظََر إِ َىل َّ
فَـلَ َّما َكا َن ثـُلُ ُ ْ
()2
َّ ِ
نت فَ َ َّ ِ
صلَّى رْك َعتَـ ْ ِ
الصْب َح»
لُِْولِي األَلْبَابِ﴾ُ ،مثَّ «قَ َام فَـتَـ َو َّ
اس َ َّ
صلَّى ُّ
ضأَ َو ْ
ني ُمثَّ َخَر َج فَ َ
صلى إ ْح َدى َع ْشَرَة َرْك َعةً»ُ ،مثَّ أَذ َن بالَ ٌل« ،فَ َ َ
 - 1أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري.)414 / 2( :
:- 2اجلامع الصحيح،كتاب التفسري،باب قوله إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار،41/1،رقم .4817:اإلمام البخاري.
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مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

ومن هذا الباب أيضا ما ورد من النهي عن أن يكون اإلنسان إمعة إن ضل الناس ضل وإن اهتدوا اهتدى كما ثبت
ِ
ِ
َح َسنَّا،
َّاس أ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قال :الَ تَ ُكونُوا إِ َّم َعةً ،تَـ ُقولُو َن :إِ ْن أ ْ
يف حديث ُح َذيْـ َفةَ رضي اهلل عنه أن َر ُسول اهلل َ
َح َس َن الن ُ
()1
ِ
ِ
ِ
َساءُوا فَالَ تَظْلِ ُموا.
َوإِ ْن ظَلَ ُموا ظَلَ ْمنَاَ ،ولَك ْن َوطِّنُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم ،إِ ْن أ ْ
َّاس أَ ْن ُْحتسنُواَ ،وإ ْن أ َ
َح َس َن الن ُ
قال أبو عبيد :مل يكره من هذا الكينونة مع اجلماعة ،ولكن أصل اإلمعة :هو الرجل الذى ال رأى له وال عزم ،فهو
يتابع كل أحد على رأيه ،وال يثبت على شيء ،وكذلك الرجل اإلمرة :هو الذى يوافق كل إنسان على ما يريد من أمره
كله(.)2
ويف بيان عالقة احلرية واالستقالل باحلضارة والتقدم يقول صاحب املنار :إن (قاعديت احلرية واالستقالل ،مها
األساس الذي قام عليه بناء اإلسالم ،وإن علماء الشعوب الشمالية اليت سادت يف هذا العصر علينا ،يعرتفون بأاهم أخذوا
()3
هاتني املزيتني ـ استقالل الفكر واإلرادة ـ عنا وأقاموا بناء مدنيتهم عليهما)

 .3احلوار وتبنيه يف مجيع اجملاالت والقضايا وعالقته باحلرية
ومن األساليب اليت اتبعها القرآن يف غرس قيمة احلرية يف نفوس أتباعه خاصة ،والناس عامة :احلوار ،فنجد غىن
القرآن باحلوار ،وتنوع أساليبه فيه ،لقد حاور اهلل (تعاىل) أهل الكتاب ،من اليهود والنصارى ،وحاور املشركني ودعاهم إىل
التفكر والنظر ،وحاور إبليس،كما حاور اهلل (تعاىل) املالئكة يف قضية شهرية حفلت اها ثاين سورة من حيث ترتيب اهلداية،
وهي سورة البقرة ،وهي قضية خلق آدم ،فقال تعاىل﴿ :وَ ِإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ِئ َكةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِي َفةً قَالُوا أَتَجْعَلُ
حمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ َخدَمَ الَْْ ْسمَاءَ كَُّلهَا ثُمَّ
الدمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِ َ
فِيهَا مَنْ يُفْ ِسدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ِّ
ضهُمْ عَلَى ا ْلمَلَا ِئ َكةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بَِْ ْسمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَا ِدقِنيَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عََّلمْتَنَا إَِّنكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
عَ َر َ
حكِيمُ قَالَ يَا َخدَمُ أَنْبِ ْئهُمْ بَِْ ْسمَا ِئهِمْ فَلَمَّا أَنْ بََْهُمْ بَِْ ْسمَا ِئهِمْ قَالَ أَلَمْ َأقُلْ َلكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ ْبدُونَ
الْ َ
َومَا كُنْتُ ْم َتكُْتمُونَ﴾ ،البقرة.33-30 :
فقد امح اهلل (تعاىل) هلم باحلوار يف قضية خطرية ،وهي قضية خلق يكون يف األرض ،وامع منهم حجتهم ،ودلل
هلم على خريية أن يكون يف األرض خليفة ،وبرهن هلم بتعليم آدم األاماءكلها ،وكان سبحانه غنيا عن ضرب املثال ،وبيان
الفائدة ،فهو امللك ال معقب حلكمه ،وال راد ألمره ،وال يقع يف ملكه إال ما يريد ،غري أنه (جل جالله) أراد أن يغرس يف
نفس السامعني للقرآن والتالني له قيمة احلوار ،وما يتيحه من حرية هي أساس اخلالفة والشهود ،وإال فكيف يكون اإلنسان
خليفة هلل دون أن تكون لديه القدرة واحلرية على بيان حجته ،والتعبري عن رأيه ،والصدع ِبا يقتنع به؟!
 - 1اجلامع لإلمام الرتمذي ،أبواب الرب والصلة،باب ماجاء يف اإلحسان والعفو ،432/3 ،رقم .2002:وقال حسن غريب.
 - 2غريب احلديث ، 10/8 ،أبو عبيده.
 - 3تفسري املنار.)24 ،23 / 8( :
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إين ج ِ
منزه عن احلاجة إىل امل ُشورة
اع ٌل يف األرض خليفةً " مع أنه
ّ
(فإن قيل :ما الفائدة يف أن اهلل قال للمالئكةَ ِّ " :
َ
َّ
صلَ َحة تقتضي
السر أوردوا عليه ذلك ُّ
السؤال  ،فكانت املَ ْ
؟ قيل ألمرين ّ
األول  :أنه  -تعاىل  -علم أاهم إذا اط ُلعوا على ذلك ّ
السؤال  ،ويسمعوا ذلك اجلواب .
فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك ُّ
إحاطتهم بذلك اجلََواب ّ ،
()1
والثاين  :أنه  -تعاىل  -علم عباده امل ُشورة)
َ
(ويف التصور اإلسالمي إعالء من شأن اإلرادة يف اإلنسان فهي مناط العهد مع اهلل ،وهي مناط التكليف واجلزاء. .
إن هذا اإلنسان ميلك االرتفاع على مقام املالئكة حبفظ عهده مع ربه عن طريق حتكيم إرادته ،وعدم اخلضوع لشهواته،
واالستعالء على الغواية اليت توجه إليه .بينما ميلك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه ،بتغليب الشهوة على اإلرادة ،والغواية
على اهلداية ،ونسيان العهد الذي يرفعه إىل مواله .و يف هذا مظهر من مظاهر التكرمي ال شك فيه ،يضاف إىل عناصر
التكرمي األخرى .كما أن فيه تذكرياً دائماً ِبفرق الطريق بني السعادة والشقاوة ،والرفعة واهلبوط ،ومقام اإلنسان املريد ودرك
احليوان املسوق!)(.)2
ويف السنة النبوية منادج كثرية حلوار النيب (صلى اهلل عليه وسلم) للمسلمني ولغري املسلمني يف شىت اجملاالت الدينية
والدنيوية ويف هذا دليل على حرية إبداء الرأي والتواصل مع املخالغني ،ومن ذلك :
ِ
مارواه ابن أيب مليكة أ َّ ِ
ِ
ت فِ ِيه
اج َع ْ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :كانَ ْ
َن َعائ َشةََ ،زْو َج النِ ِّ
َّيب َ
ت الَ تَ ْس َم ُع َشْيئًا الَ تَـ ْع ِرفُهُ ،إَّال َر َ
ِ
ِ
َح َّىت تَـ ْع ِرفَهَُ ،وأ َّ
اىل:
س يَـ ُق ُ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّهُ تَـ َع َ
ب» قَالَ ْ
َن النِ َّ
ت َعائ َشةُ :فَـ ُقْل ُ
ب ُع ِّذ َ
َّيب َ
الَ « :م ْن ُحوس َ
ت أ ََولَْي َ
ِ ()3
ك العرض ،ولَ ِكن :من نُوقِ ِ
ِِ
ك"
﴿فَسَوْ َ
ت :فَـ َق َ
اب يَـ ْهل ْ
ف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِريًا﴾ [االنشقاق ]5 :قَالَ ْ
ش احل َس َ
ال " :إَِّمنَا ذَل َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
احل ِد ِ
احل ِد ِ
احلِْر ِ
يث َوأ َّ
َن
يث َما َكا َن ِعْن َد َعائِ َشةَ ِم ْن ْ
ص َعلَى تَـ َف ُّه ِم َم َع ِاين َْ
"وِيف َْ
وقال ابن حجر معلقا على احلديثَ :
ِ
ِ
السن َِّة بِالْ ِكتَ ِ
ت الن ِ
َّاس
اج َع ِة ِيف الْعِلْ ِم َوفِ ِيه َج َو ُاز الْ ُمنَاظََرةِ َوُم َقابَـلَةُ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َملْ يَ ُك ْن يَـتَ َ
النِ َّ
اب َوتَـ َف ُاو ُ
َّيب َ
ض َّجُر م َن الْ ُمَر َ
ِ
ِ
احلِس ِ
ِ
اب َوفِ ِيه أ َّ
اىل َال تَ ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشيَاءَ".
يما ُاهِ َي َّ
الص َحابَةُ َعْنهُ ِيف قَـ ْولِِه تَـ َع َ
َن ُّ
الس َؤ َال َع ْن مثْ ِل َه َذا َملْ يَ ْد ُخ ْل ف َ
يف ْ َ
ِ
ت النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم يـ ُق ُ ِ
وعن أ ُُّم مب ِّش ٍرأَنـَّها َِامع َِصح ِ
صةََ« :ال ي ْد ُخل الن ِ
اب
ول عْن َد َح ْف َ
َّ َ
َُ َ َ
َّار إ ْن َشاءَ اهللُ م ْن أ ْ َ
ُ َْ ََ َ َ
َ ُ َ
الشَّجرةِ أ َّ ِ
ِ
ال
صةُ﴿ :وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَا ِردُهَا﴾ [مرمي ]21 :فَـ َق َ
ت :بَـلَى ،يَا َر ُس َ
ول اهلل فَانْـتَـ َهَرَها ،فَـ َقالَ ْ
ين بَايَـ ُعوا َْحتتَـ َها» قَالَ ْ
ت َح ْف َ
ََ َ
َحد الذ َ
()4
ال اهللُ َعَّز َو َج َّل﴿ :ثُمَّ نُنَجِّي اَّلذِي َن اتَّقَوْا وََنذَ ُر الظَّاِلمِنيَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مرمي»]22 :
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :قَ ْد قَ َ
النِ ُّ
َّيب َ
ووجه القاضي عياض قول حفصة قائال :وقول حفصة :بلى ،وانتهار النىب  -عليه الصالة والسالم  -هلا ،وقوهلا:
َّ ِ
ِ
ين اتَّـ َقوا﴾ " :كله دليل على املناظرة
﴿ َوإِن ِّمن ُك ْم إِالَّ َوا ِرُد َها﴾ وقول النىب َ
(صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم) " :قد قال اهللُ ﴿ :مثَّ نـُنَ ِّجي الذ َ
 - 1اللباب يف علوم الكتاب.)477 / 1( :
 - 2يف ظالل القرآن لسيد قطب.)33 / 1( :
 - 3متفق عليه :البخاري :الصحيح،كتاب العلم ،باب من امع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حىت يعرفه،32/1،رقم،103:مسلم :الصحيح ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها
وأهلها ،باب إثبات احلساب،2204/4،رقم.2521:
 - 4اجلامع الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم،باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي اهلل عنهم ،1742/4 ،رقم .2471:لإلمام
مسلم.
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ىف العلم ،وجواز ا العرتاض والسؤال فيه الستخراج الفائدة ،وهو مقصد حفصة إن شاء اهلل ،ال أاها قصدت رد مقال النىب -
()1
عليه الصالة والسالم »-
ومل يكتف (صلى اهلل عليه وسلم) بسماع آراء من حياورهم،بل كان حيثهم على التعبري عن رغباهتم ِبا يعرضه عليهم
ِ
ِ
َخبَـَراهُ أ َّ
ني َجاءَهُ َوفْ ُد
من خيارات؛ فقد روي عن عروة أن مروان واملسور بن خمرمة أ ْ
َن النِ َّ
(صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم) قَ َام ح َ
َّيب َ
هوا ِز َن ،فَسأَلُوه أَ ْن يـرَّد إِلَي ِهم أَموا َهلم وسبـيـهم ،فَـ َق َ ِ ِ
ب احل ِد ِ
اختَ ُاروا إِ ْح َدى
يث إِ ََّ
ص َدقُهُ ،فَ ْ
يل أَ ْ
َح ُّ َ
ال " :إ َّن َمعي َم ْن تَـَرْو َنَ ،وأ َ
َ ُ َُ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الطَّائ َفتَـ ْ ِ
ني
ني :إِ َّما امل َ
ال َوإِ َّما َّ
(صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ) انْـتَظََرُه ْم بِ ْ
ت اه ْم "َ ،وَكا َن النِ ُّ
ض َع َع ْشَرَة لَْيـلَةً ح َ
استَأْنَـْي ُ
يبَ ،وقَ ْد ُكْن ُ
ت ْ
َّيب َ
الس ْ َ
َ
قَـ َفل ِمن الطَّائِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه و َسلَّم َغْيـر ر ٍّاد إِلَْي ِهم إَِّال إِ ْح َدى الطَّائَِفتَـ ْ ِ
ني َهلُ ْم أ َّ
ني ،قَالُوا :فَِإنَّا ََنْتَ ُار َسْبـيَـنَا،
َن النِ َّ
ف ،فَـلَ َّما تَـبَـ َّ َ
َّيب َ
ْ
َ َ ُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِيف الن ِ
ني،
َّاس ،فَأَثْـ َىن َعلَى اللَّه ِِبَا ُه َو أ َْهلُهُُ ،مثَّ قَ َ
فَـ َق َام النِ ُّ
ال« :أ ََّما بَـ ْع ُد ،فَِإ َّن إِ ْخ َوانَ ُك ْم قَ ْد َجاءُونَا تَائبِ َ
َّيب َ
ب ِمْن ُكم أَ ْن يطَيِّ ِ
ِ
ِ
ِ
َح َّ
َح َّ
ب َذل َ
َوإِ ِّين َرأَيْ ُ
ب أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى َحظِّه َح َّىت نـُ ْعطيَهُ إِيَّاهُ
ك فَـْليَـ ْف َع ْلَ ،وَم ْن أ َ
ت أَ ْن أ َُرَّد إلَْي ِه ْم َسْبـيَـ ُه ْم ،فَ َم ْن أ َ
ْ ُ َ
ال النَّاس :طَيَّبـنا لَ ِ
ِ
ال« :إِنَّا الَ نَ ْد ِري َم ْن أ َِذ َن ِمْن ُك ْم ِمم َّْن َملْ يَأْذَ ْن ،فَ ْارِج ُعوا
ك ،قَ َ
ك ذَل َ
ِم ْن أ ََّوِل َما يُفيءُ اللَّهُ َعلَْيـنَا فَـْليَـ ْف َع ْل» ،فَـ َق َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
َّه ْم
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَأ ْ
َّاس ،فَ َكلَّ َم ُه ْم ُعَرفَ ُاؤُه ْمُ ،مثَّ َر َج ُعوا إِ َىل النِ ِّ
َخبَـُروهُ :أَنـ ُ
َّيب َ
َح َّىت يَـ ْرفَ َع إلَْيـنَا ُعَرفَا ُؤُك ْم أ َْمَرُك ْم» فَـَر َج َع الن ُ
طَيَّبُوا َوأ َِذنُوا ،فَـ َه َذا الَّ ِذي بَـلَغَنَا َع ْن َس ِْيب َه َوا ِز َن(.)2
قال ابن بطال شارحا احلديث :مل جيعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلم اخليار ىف إمساك السىب أصال ،وإمنا
خريهم ىف أن يعوضهم من مغامن أخر ،ومل خيريهم ىف أعيان السىب ،ألنه قال هلم هذا بعد أن رد إليهم أهليهم ،وإمنا خريهم ىف
إحدى الطائفتني لئال جيحف باملسلمني ىف مغامنهم فيخليهم منه كله ،وخييبهم مما غنموه وتعبوا فيه .قال املهلب :وىف رفع
النىب  -عليه السالم  -إمالك الناس عن الرقيق ،ومل جيعل إىل متلك أعيااهم سبيال دليل على أن لإلمام أن يستعني على
مصاحل املسلمني بأخذ بعض ما ىف أيدى الناس ما مل جيحف اهم ،ويعد من مل تطب نفسه مما يأخذ منه بالعوض ،أال ترى
قوله( :من أحب أن يطيب بذلك)  ،فأراد عليه السالم أن يطيب نفوس املسلمني ألهل هوازن ِبا أخذ منهم من العيال،
لريفع الشحناء والعداوة ،وال تبقى إحنة الغلبة هلم ىف انتزاع السىب منهم ىف قلواهم ،فيولد ذلك اختالف الكلمة(.)3
ومن خالل ما سبق تبني لنا مدى حرص النيب (صلى اهلل عليه وسلم) على التحفيز على إبداء الرأي واالستماع
لوجهات النظر من أجل صناعة جيل قيادي فعال يسهم يف بناء األمة ونصرة الدين.
فمدار احلضارة والشهود إذاً على وعي اإلنسان بإرادته ،وحتكمه فيها ،وقدرته على تفهم أنه خليفة يف األرض من
قبل اهلل تعاىل.

 .4الشورى وعالقتها باحلرية
 - 1إكمال املعلم بفوائد مسلم .840/2،القاضي عياض.
 - 2اجلامع الصحيح،كتاب العتق ،باب من ملك من العرب رقيقا فباع ووهب،142/3،...رقم .2837:البخاري.
 - 3شرح صحيح البخاري .443/1 ،ابن بطال.
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ومن دعائم بناء احلرية يف نفس البشرية ما نادى به اإلسالم من الشورى ،واملشاورة ،واالستشارة ،ومفرداهتا ،ولقد
عين القرآن الكرمي بالشورى عناية فائقة ،وأوالها اهتماما واضحا ،ويعنينا منها هنا أثرها يف بناء قيمة احلرية يف نفس اإلنسان،
وأثر ذلك يف جعله إنسانا قادرا على الشهود احلضاريِ ،بعناه الشامل الكامل ،من حضور ،وعلم ،وبالغ ،بل بالغ مبني،
وأمانة يف هذا البالغ ،وقدرة على إقامة احلق ،واحلكم بالقسط ،ولو على نفسه أو ذوي القرىب ،وأن ُخترج منه اإلنسان املثال،
الذي يعمر األرض ِبنهاج السماء ،ويصلح الدنيا على سنا من ضوء الدين ،أن يكون إنسان الشهود الحضاري حبق.

لقد دعا اهلل (تعاىل) رسوله (صلى اهلل عليه وسلم) إىل مشاورة أصحابه يف ظرف زماين عجيب ،حني نفكر يف
ُحد سببا من أسباب اهلزمية ،ومع ذلك فقد
الرتابط بينه وبني طلب الشورى ،لقد كان النزول على رأي بعض الصحابة يف أ ُ
أكد القرآن قيمة الشورى ،بعد معاجلة بديعة لنفوس الصحابة ،وأحداث الغزوة( ،والشورى ممَّا جبل اهلل عليه اإلنسان يف فطرته
السليمة ،أي :فطره على حمبّة الصالح ،وتطلّب النجاح يف املساعي؛ ولذلك قرن اهلل (تعاىل) خلق أصل البشر بالتَّشاور يف
شأنه إذ قال للمالئكة( :إين جاعل يف األرض خليفة) ،البقرة  ، 30 :إذ قد َغ ِين اهلل عن إعانة املخلوقات يف الرأي ولكنَّه
عرض على املالئكة مراده ليكون التَّشاور سنّة يف البشر ضرورة أنّه مقرتن بتكوينه  ،فإ ّن مقارنة الشيء للشيء يف أصل
التكوين يوجب إلفه وتعارفه  ،وملا كانت الشورى معىن من املعاين ال ذات هلا يف الوجود جعل اهلل إلفها للبشر بطريقة املقارنة
َّ
السالم) فيما
يف وقت التكوين  .ومل تزل الشورى يف أطوار التاريخ رائجة يف البشر فقد استشار فرعون يف شأن موسى (عليه َّ
حكى اهلل عنه بقوله( :فماذا تأمرون) .واستشارت بلقيس يف شأن سليمان عليه السالم فيما حكى اهلل عنها بقوله( :قالت
يأيها املأل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون َّ
حب االستبداد  ،وكراهية اماع ما خيالف
وإمنا يلهي النَّاس عنها ّ
()1
اهلوى ،وذلك من احنراف الطبائع وليس من أصل الفطرة  ،ولذلك يهرع املستب ّد إىل الشورى عند املضائق).
وجاءت األحاديث النبوية مؤيدة ملا نص عليه القرآن الكرمي من اإلشادة بشأن الشورى واحلث على اتباعها والتنويه
بفضائلها وهذه بعض النماذج من فعله (صلى اهلل عليه وسلم):
س يـُنَ َادى َهلَا ،فَـتَ َكلَّ ُموا
ولَ :كا َن امل ْسلِ ُمو َن ِح
عن ابْ َن ُع َمَرَ ،كا َن يَـ ُق ُ
ني قَ ِد ُموا امل ِدينَةَ َْجيتَ ِم ُعو َن فَـيَتَ َحيَّـنُو َن َّ
َ
الصالَةَ لَْي َ
َ
ُ
ِ
ال بـعضهم :بل بوقًا ِمثْل قَـرِن اليـه ِ
َِّ
وسا ِمثْل نَاقُ ِ
ود ،فَـ َق َ
ك ،فَـ َق َ
ال ُع َمُر :أ ََوالَ
يَـ ْوًما ِيف َذل َ
ال بَـ ْع ُ
وس الن َ
َ ْ َُ
َّص َارىَ ،وقَ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ض ُه ْم :اخت ُذوا نَاقُ ً َ
ِ ()2
تَـبـعثو َن رج ًال يـن ِادي بِ َّ ِ
ال رس ُ ِ
الصالَة»
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم« :يَا بِالَ ُل قُ ْم فَـنَ ِاد بِ َّ
ْ َ ُ َ ُ َُ
ول اللَّه َ
الصالَة ،فَـ َق َ َ ُ
قال ابن رجب :ويف هذا دليل على استحباب التشاور يف مصاحل الدين واالهتمام اها ،فلما تشاوروا أشار بعضهم
()3
بالناقوس كفعل النصارى ،وأشار بعضهم بالبوق كفعل اليهود ،فقال عمر :أوال تبعثون رجال ينادي بالصالة.
ِ
َن رس َ ِ
وع ْن أَنَ ٍ
ض
ال أَِيب ُس ْفيَا َن ،قَ َ
ني بَـلَغَهُ إِقْـبَ ُ
َ
ول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) َش َاوَر ح َ
ال :فَـتَ َكلَّ َم أَبُو بَ ْك ٍر ،فَأ َْعَر َ
س أ َّ َ ُ
ول اهللِ؟ َوالَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ ،لَ ْو أ ََم ْرتَـنَا أَ ْن
يد يَا َر ُس َ
ض َعْنهُ ،فَـ َق َام َس ْع ُد بْ ُن ُعبَ َاد َة ،فَـ َق َ
ال :إِيَّانَا تُ ِر ُ
َعْنهُُ ،مثَّ تَ َكلَّ َم ُع َمُر ،فَأ َْعَر َ
 -1التحرير والتنوير.)354 / 8( :
 -2اجلامع الصحيح،كتاب اآلذان،باب بدء اآلذان ،124/1،رقم .104:البخاري.
 -3فتح الباري 151/8،ابن رجب.
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السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

ال :فَـنَ َدب رس ُ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ب أَ ْكبَ َاد َها إِ َىل بَـْر ِك الْغِ َم ِاد لََف َعْلنَا ،قَ َ
اهاَ ،ولَْو أ ََمْرتَـنَا أَ ْن نَ ْ
َخ ْ
َُن َ
ضنَ َ
يض َها الْبَ ْحَر َأل َ
ول اهلل َ
ض ِر َ
َ َُ
()1
ت َعلَْي ِه ْم َرَوايَا قُـَريْ ٍ
ش...
َّاس ،فَانْطَلَ ُقوا َح َّىت نَـَزلُوا بَ ْد ًراَ ،وَوَرَد ْ
الن َ
وذهب ابن حجر إىل أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) استشارهم يف غزوة بدر مرتني األوىل وهو باملدينة والثانية
()2
كانت بعد أن خرج
واستشارة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ألصحابه رضوان اهلل عليهم املرة الثانية ليبني لألمة اإلسالمية أمهية مبدأ
الشورى يف اإلسالم ،وألن األنصار رضوان اهلل عليهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى من جيشه (-صلى اهلل عليه وسلم)،-
وبذلك يبىن القرار الذي يتخذ على رأيهم وأكثريتهم ،وألاهم أصحاب األرض اليت انطلقت منها القوة املؤمنة( )3إىل غري هذه
االستشارات الثابته يف أمور الدين والدنيا ،السلم واحلرب واألحاديث يف ذلك مستفيضة .
وما دامت الشورى تقوم على تقليب أوجه الرأي وتبادل النظر بني جمموعة من الناس الستكشاف الرأي األصوب
()4
فإن العالقة بينها وبني حرية الرأي ال ميكن أن تنفصل إذ لن تقوم حبق إال بشرط إبداء الرأي حبرية تامة.

 .8األدلة اإلقناعية يف القرآن الكريم وعالقتها حبرية الرأي
ومن أساليب غرس القرآن لقيمة حرية الرأي يف نفوس الناس طريقته يف سوق األدلة اإلقناعية ،ومنهجيته يف التناول
والتعامل مع وسائل اإلقناع ،فتنوعت أساليبه يف إقناع السامع ،بني قصة ختتم خبالصة وعربة ،وموعظة تؤثر يف القلب ،وتنبه
العقل ،وبرهان بني ،وجدلية عقلية ،ال ميلك السامع هلا إنكارا ،وال منها فكاكا ،واملتأمل ألدلة البعث والنشور ،وتناول القرآن
هلا جيد ذلك واضحا.
ِِ
ني﴾ ،ومرة يقول﴿ :وَهُوَ اَّلذِي يَ ْبدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
فمرة يقول القرآنَ ﴿ :ك َما بَ َدأْنَا أ ََّوَل َخْل ٍق نُعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِنَّا ُكنَّا فَاعل َ
خذُوا خَِل َهةً مِنَ الَْْرْضِ
حكِيمُ﴾ ،ومرة يقول﴿ :أَمِ اتَّ َ
يُعِي ُدهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَ ْيهِ وَ َلهُ ا ْلمَثَلُ الَْْعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَهُوَ الْ َعزِيزُ الْ َ

خذُوا
ب الْعَرْشِ عَمَّا َيصِفُونَ لَا يُسَْْلُ عَمَّا يَفْعَ ُل وَهُ ْم يُسَْْلُونَ أَ ِم اتَّ َ
هُ ْم يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا خَِل َهةٌ إِلَّا اللَّ ُه لَفَ َسدَتَا فَسُبْحَا َن اللَّ ِه رَ ِّ
مِنْ دُو ِنهِ خَِل َهةً قُ ْل هَاتُوا بُرْهَاَنكُمْ َهذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِ َي َوذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَ ْل أَكْثَرُهُ ْم لَا يَعْ َلمُو َن الْحَقَّ َفهُمْ مُعْ ِرضُونَ﴾.
ومرة يستدل على ذلك بوقائع حصل فيها اإلحياء بعد املوت ،كقوله (تعاىل)﴿ :أَوْ كَاَّلذِي مَرَّ عَلَى قَرْ َيةٍ وَهِيَ خَاوِيَ ٌة
عَلَى عُرُو ِشهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي َه ِذهِ الَّلهُ بَ ْعدَ مَوْ ِتهَا فََْمَاَتهُ الَّلهُ مَِئةَ عَامٍ ثُمَّ بَعََثهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَ ْومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ
ف نُنْ ِشزُهَا
س وَانْظُ ْر إِلَى الْعِظَامِ كَيْ َ
حمَارِ َك وَلِنَجْعَلَكَ خَ َي ًة لِلنَّا ِ
بَلْ لَبِثْتَ مَِئةَ عَامٍ فَانْظُ ْر إِلَى طَعَامِ َك وَشَرَابِ َك لَ ْم يَتَسََّن ْه وَانْظُ ْر إِلَى ِ
حمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ َلهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ وَ ِإذْ قَا َل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ا ْلمَوْتَى قَالَ أَوَلَ ْم
ثُمَّ َنكْسُوهَا لَ ْ
 -1اجلامع الصحيح،كتاب اجلهاد والسري ،باب غزوة بدر الكربى ،1403/3 ،رقم .1227 :مسلم.
 -2فتح الباري .255/2،ابن حجر.
 -3صحيح السرية النبوية ،ص .111إبراهيم بن حممد العلي.
 -4انظر:حرية الرأي يف اإلسالم ،ص .120 :حممد اخلطيب.
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جزْءًا ثُمَّ ادْ ُعهُنَّ
خذْ أَرْبَ َعةً مِنَ الطَّيْرِ َفصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِ ْنهُنَّ ُ
تُ ْؤمِنْ قَالَ بَلَى وَ َلكِنْ لِيَ ْطمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَ ُ
حكِيمٌ﴾ ،البقرة.210،287 :
َن الَّلهَ َعزِيزٌ َ
يَ ْتِينَ َك سَعْيًا وَاعْلَ ْم أ َّ
ومرة يستدل بإخراج النار من الشجر األخضر ،ومرة يستدل حبصول اليقظة بعد النوم ،إىل غري ذلك من تلوين
الدليل ،وتنويع احلجة ،وتبيني احملجةِ ،با يتيح للسامع أن يصل إىل احلق بالطريق اليت يأنس هلا ،ويطمئن إىل سالمتها ،كل
ذلك تربية للبشرية على حرية الرأي والتفكري؛ ألاها مناط البناء والعمران ،وأساس احلضارة والشهود.
ويظهر جليا لكل مطلع على السنة النبوية أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) استخدم مجلة من األساليب اإلقناعية من
أجل صناعة جيل يدرك قيمة احلرية ويدافع عنها ،ومن ذلك:
ال :يا رس َ ِ ِ
ِ
ما ورد َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ ،أ َّ
ال:
َس َوُد ،فَـ َق َ
َن َر ُج ًال أَتَى النِ َّ
ول اللَّهُ ،ول َد ِيل غُالٌَم أ ْ
َّيب َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ َ َ ُ
ال« :فَأ َّ ِ
ك؟»
ال :نـَ َع ْم ،قَ َ
الَ « :ه ْل فِ َيها ِم ْن أ َْوَر َق؟» قَ َ
ال :محٌُْر ،قَ َ
الَ « :ما أَلْ َوانـُ َها؟» قَ َ
ال :نـَ َع ْم ،قَ َ
ك ِم ْن إِبِ ٍل؟» قَ َ
َىن ذَل َ
« َه ْل لَ َ
()1
ك َه َذا نَـَز َعه ».
ال :لَ َعلَّهُ نَـَز َعهُ ِعْر ٌق ،قَ َ
قَ َ
ال« :فَـلَ َع َّل ابْـنَ َ
ويف هذا بيان ملنهج النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يف انتقاء األمثلة إلقناع صحابته بالدليل القاطع واحلجة البالغة.
الزما ُن قَ ِد استَ َدار َكهيئ ِة يـوم خلَق َّ ِ
السنَةُ اثْـنَا
َّيب(صلى اهلل عليه وسلم) َو َسلَّ َم قَ َ
ضَّ ،
وعن أَِيب بَكَْرَة َع ِن النِ ِّ
الس َم َوات َواأل َْر َ
ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ
ْ
الََّ " :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َي
ني ُمجَ َادى َو َش ْعبَا َن ،أ ُّ
ب ُم َ
َع َشَر َش ْهًرا مْنـ َها أ َْربَـ َعةٌ ُحُرٌم :ثَالَثَةٌ ُمتَـ َواليَ ٌ
ضَر ،الذي بَـ ْ َ
ات :ذُو ال َق ْع َدةَ ،وذُو احل َّجةَ ،واملُ َحَّرُمَ ،وَر َج ُ
َشه ٍر ه َذا " ،قُـْلنَا :اللَّه ورسولُه أ َْعلَم ،فَس َكت ح َّىت ظَنَـنَّا أَنَّه سيس ِّم ِيه بِغَ ِري ِْ
ال:
س ذُو احلِ َّج ِة» ،قُـْلنَا :بَـلَى ،قَ َ
اام ِه ،قَ َ
ْ
ْ َ
ُ ََ ُ ُ ُ َ َ َ
ُ َُ َ
ال« :أَلَْي َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
س البَـْل َد َة» .قُـْلنَا :بَـلَى ،قَ َ
اامه ،قَ َ
«فَأ ُّ
ت َح َّىت ظَنَـنَّا أَنَّهُ َسيُ َس ِّميه بغَ ِْري ْ
َي بَـلَد َه َذا» .قُـْلنَا :اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم ،فَ َس َك َ
ال« :أَلَْي َ
َي يـوٍم ه َذا» .قُـْلنَا :اللَّه ورسولُه أ َْعلَم ،فَس َكت ح َّىت ظَنَـنَّا أَنَّه سيس ِّم ِيه بِغَ ِري ِْ
َّح ِر» .قُـْلنَا :بَـلَى،
اام ِه ،قَ َ
ْ
«فَأ ُّ َ ْ َ
س يَـ ْوَم الن ْ
ُ ََ ُ ُ ُ َ َ َ
ُ َُ َ
ال« :أَلَْي َ
اض ُك ْم َعلَْي ُك ْم َحَر ٌامَ ،ك ُحْرَم ِة يـَ ْوِم ُك ْم َه َذا ِيف بَـلَ ِد ُك ْم َه َذاِ ،يف
َح ِسبُهُ قَ َ
ال " :فَِإ َّن ِد َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم - ،قَ َ
قَ َ
ال َ -وأ َْعَر َ
ال ُحمَ َّم ٌدَ :وأ ْ
ِ
ِ
ِ
اب بَـ ْع ٍ
ض ،أَالَ
ض َّالًال ،يَ ْ
ب بَـ ْع ُ
َش ْه ِرُك ْم َه َذاَ ،و َستَـْل َق ْو َن َربَّ ُك ْم ،فَ َسيَ ْسأَلُ ُك ْم َع ْن أ َْع َمال ُك ْم ،أَالَ فَالَ تَـْرج ُعوا بَـ ْعدي ُ
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ض َم ْن يـُبَـلَّغُهُ أَ ْن يَ ُكو َن أ َْو َعى لَهُ ِم ْن بَـ ْع ِ
ص َد َق
ض َم ْن َِام َعهُ " .فَ َكا َن ُحمَ َّم ٌد إِذَا ذَ َكَرهُ يَـ ُق ُ
ب ،فَـلَ َع َّل بَـ ْع َ
ولَ :
ليُبَـلِّ ِغ الشَّاه ُد الغَائ َ
ت» َمَّرتَـ ْ ِ
ني(.)2
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمُ ،مثَّ قَ َ
ال« :أَالَ َه ْل بَـلَّ ْغ ُ
ُحمَ َّم ٌد َ
يب ُس َؤالُهُ (صلى اهلل عليه وسلم) َع ِن الث ََّالثَِة َو ُس ُكوتُهُ بَـ ْع َد ُك ِّل ُس َؤ ٍال
قال ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث :قَ َ
ال الْ ُقْرطُِ ُّ
ِ
ِمْنـها َكا َن ِالستِحضا ِر فُـه ِ ِ
ِِ
ِ
ك قَ َ
ال بَـ ْع َد َه َذا فَِإ َّن د َماءَ ُك ْم إِ َخلْ
وم ِه ْم َوليُـ ْقبِلُوا َعلَْي ِه بِ ُكلِّيَّتِ ِه ْم َوليَ ْستَ ْشعُِروا َعظَ َمةَ َما خيُِْ ُربُه ْم َعْنهُ َول َذل َ
ْ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني أل َّ
ورهُ عْن َد َّ
َن َْحت ِرميَ
السامع َ
ُمبَالَغَةً يف بَـيَان َْحت ِرمي َهذه ْاألَ ْشيَاء انْـتَـ َهىَ ،وَمنَا ُط التَّ ْشبيه يف قَـ ْوله َك ُحْرَمة يَـ ْوم ُك ْم َوَما بَـ ْع َدهُ ظُ ُه ُ
ِ
ِ
وس ِهم م َقَّررا ِعْن َدهم ِِخب َال ِ
اض فَ َكانُوا ِيف ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
س َو ْاأل َْم َو ِال َو ْاأل َْعَر ِ
ف ْاألَنْـ ُف ِ
يحونـَ َها
الْبَـلَد َوالش ْ
اجلَاهليَّة يَ ْستَبِ ُ
َّه ِر َوالْيَـ ْوم َكا َن ثَابتًا ِيف نـُ ُف ْ ُ ً ُ ْ

 - 1اجلامع الصحيح،كتاب الطالق ،باب إذا عرض بنفي الولد،83/12،رقم .8308:البخاري.
- 2اجلامع الصحيح،كتاب املغازي:باب حجة الوداع،122/8،رقم .4401:البخاري.

426

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ع َعلَْي ِه ْم بِأ َّ
ض
فَطََرأَ الشَّْر ُ
َن َْحت ِرميَ َدِم الْ ُم ْسل ِم َوَما لهُ َوعْرضه أ َْعظَ ُم م ْن َْحت ِرِمي الْبَـلَد َوالش ْ
َّه ِر َوالْيَـ ْوم فَ َال يَِرُد َك ْو ُن الْ ُم َشبَّهُ بِه أ َ
َخ ْف َ
ِ
اخلِطَ َ ِ
ُرتْـبَةً ِم َن الْ ُم َشبَّ ِه ِأل َّ
ِّسبَ ِة لِ َما ْاعتَ َادهُ الْ ُم َخاطَبُو َن قَـْب َل تَـ ْق ِري ِر الشَّْرِع(.)1
َن ْ
اب إَّمنَا َوقَ َع بالن ْ

 .1التعليل يف القرآن الكريم وعالقته باحلرية
ومن أساليب القرآن يف غرس قيمة احلرية يف نفوس الناس تعليل األحكام،وهو ( :أن يذكر الشيء معلال فإنه أبلغ
من ذكره بال علة لوجهني :أحدمها أن العلة املنصوصة قاضية بعموم املعلول ،الثاين أن النفوس تنبعث إىل نقل األحكام
املعللة ،خبالف غريها ،وغالب التعليل يف القرآن هو على تقدير جواب سؤال اقتضته اجلملة األوىل ،وهو سؤال عن العلة،
خذْ مِنْ َأمْوَاِلهِمْ
ومنه ﴿ َومَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لََْمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾،يوسف .83:ومنهُ ﴿ :
ص َد َقةً ُتطَهِّرُهُمْ وَُتزَكِّيهِمْ ِبهَا وَصَلِّ عَلَ ْيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ َسكَنٌ َلهُمْ وَالَّلهُ َسمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ،التوبة )2(.103 :وفائدته التقرير واألبلغية
َ
()3

فإن النفوس أبعث على قبول األحكام املعللة من غريها)
جتد ذلك بينا يف تعقيب كثري من األحكام اإلهلية ،بصورة الفتة للنظر؛ فاهلل (تعاىل) غين عن أن يعلل لعباده فعله؛
لكنه يعلمهم استقالل الرأي ،وحرية العقل ،ومنطقية اإلقناع؛ ألنه (تعاىل) يعد هذا اإلنسان خلالفته يف األرض؛ يقيم عليها
حضارة ،ويبين فيها مدنية ،تليق بإقامة شرع اهلل ،وحتكيم كتابه؛ لذلك كلما كانت أفعال البشر معللة مسببة كلما كانت
أقرب إىل التفهم والقبول ،لقد غرس القرآن يف نفوس أتباعه قيمة النقد ،وتتبع الدليل ،والنظر يف املآالت؛ رغبة يف بناء
شخصية سوية حرة قادرة على االختيار،عاملة ِبغامنه ومغارمه ،وال تقوم حضارة إال اهذه الشخصية السوية ،اليت تعي قيمة
احلرية ،فتعشقها وتتشوف إليها ،وتتشوق بل تتحرق إىل وجودها ،والعيش يف ظالهلا.
ولو رجعنا إىل السنة النبوية واستقرأنا ما فيها من األحاديث لوجدنا الكثري من األحكام الواردة فيها معللة ومن
ِ ِ
ِ
َحَرى أَ ْن يـُ ْؤَد َم
ب ْامَرأًَة ،فَـ َق َ
ال النِ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :انْظُْر إِلَْيـ َها ،فَِإنَّهُ أ ْ
َّيب َ
األمثلة على ذلك :عن املُغ َرية بْ ِن ُش ْعبَةَ ،أَنَّهُ َخطَ َ
بَـْيـنَ ُك َما»(.)4
فعل يكون عن ٍ
معرفة ٍ
تزوجها عن ٍ
كل ٍ
معرفة وجتربة ،ال
ظر ،فإن َ
مال قلبُه إليها َّ
ورؤية ،و ُّ
وتزو َجها ،يكون َّ َ
ألنه إذا نَ َ
الظن ،فرِبا ال تكون كما ظَنَّها ،فيكون
نظر إليها فرِبا يُظنُّها مجيلةً ،فإذا تَ َّزو َجها عن هذا ِّ
تكون َ
بعده َم َ
المةٌ غالبًا ،وإن مل يَ ْ
تزوِجها ،وال يكو ُن له اها أُلفةٌ(.. )5
نادما على ُّ
َ
بعد ذلك ً

 .2موقف القرآن من الطغيان السياسي وعالقة ذلك بغرس قيمة احلرية
- 1فتح الباري .187/1،ابن حجر.
 - 2الربهان يف علوم القرآن.)71 / 3( :
 - 3اإلتقان يف علوم القرآن.)288 / 3( :
- 4اجلامع ،أبواب النكاح ،باب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة،357/3 ،رقم .1052:الرتمذي.
 - 5املفاتيح يف شرح املصابيح .22/4 ،املظهري.
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ومن الالفت للنظر ،والداعي إىل التأمل وأخذ العرب ،موقف القرآن من الطغيان السياسي ،واستبداد الفرد ،وحكم
الفرعون ،سواء كان ذلك الفرعون صغريا أو كبريا ،قريبا أو بعيدا ،مصبوغا بصبغة سياسية أو حىت دينية ،مقارنة ذلك بواقع
امل سلمني ،وما هم عليه يف الواقع املعيش ،لقد أراد القرآن أن جيعل الفرد املسلم ،بل اإلنسان عامة حرا،مستقال ،ال يتحكم يف
وسَّراق احلرية ،وغرس يف نفوس السامعني ذلك ِبوقفه
إرادته متحكم ،وال يسطو على رأيه جبار عنيد ،من لصوص العقولُ ،
البني من الطغيان السياسي ،فذكر مناذج املستبدين ،وإمامهم فرعون الذي قال﴿ :مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى َومَا أَ ْهدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ
ِّ
الرَّشَادِ﴾ ،غافر:

(.)27

بل بلغ األمر بالقرآن الكرمي أن خياطب أعظم اخللق احلريص على هدايتهم ،واملوشك أن يبخع نفسه على آثارهم
ضهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ
ت َعلَْي ِه ْم ِِبُ َسْي ِط ٍر﴾ ،الفجر .22 ،21 :وقوله﴿ :وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَا ُ
ت ُم َذ ِّكٌر لَ ْس َ
بقوله﴿ :فَ َذ ِّكْر إَِّمنَا أَنْ َ
جمَ َعهُمْ عَلَى ا ْل ُهدَى فَلَا َتكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِنيَ﴾،
أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الَْْرْضِ أَوْ سَُّلمًا فِي السَّمَاءِ فَتَ ْتِ َيهُمْ بِآَ َيةٍ وَلَوْ شَاءَ الَّلهُ لَ َ

األنعام.38 :
كما أبان القرآن عن آثار االستبداد السياسي ،من ضياع آدمية البشر ،وغياب الرغبة يف التقدم ،أو القدرة على
اإلبداع واالبتكار ،واسرتقاق الناس حسا ومعىن ،وأنه يقطع على املصلحني طريقهم ،كما يطبع األمة بطابع االستخذاء،
ويكبت احلريات ويعقل األلسنة ،واإلسالم ال يرضى باالستبداد بل إن اإلسالم واالستبداد (ضدان ال يلتقيان فتعاليم الدين
تنتهي بالناس إىل عبادة راهم وحده ،أما مراسيم االستبداد فرتتد اهم إيل وثنية سياسية عمياء)( .)1وال ميكن أن يعيش
االستبداد هانئا أو مسرتحيا يف بيئة ينتعش فيها اإلسالم؛ ألن الثاين عدو األول اللدود ،وهل جاء الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم ) إال ليفك أغالل القرون األويل ،وما تركته يف القلوب من زيغ وفساد ،وما خلفته يف العقول من خرافة وضالل ،وتلك
كلها آثار االستبداد ،الذي يشل العقل ،ويوقف الفكر ،وجيعل املرء حمصورا يف دائرة أضيق من دائرة حسه يف احلياة ،إن يف
اجلو الصحو واألرض املشمسة (متوت الديدان وتنقرض األوبئة ،ولكن االسرتقاق السياسي عدو البشرية األول ،وسرطان
األمم املعذبة ،ويف ليله الطويل ال تلمح العقول أشعة املعرفة ،وال تدري الطباع معىن الكرامة ،وال تشرب النفوس حب
اخلري)( . )2تلك املعاين اليت عمل اإلسالم علي إمنائها يف النفس ،وغرسها يف الفؤاد فكان اإلسالم يبين واالستبداد يهدم ،و
كان اإلسالم يغرس واالستبداد يقتلع من اجلذور.
واحلق أن اإلسالم أوىل األديان ِبطاردة االستبداد واالستعباد ،بكل معانيه ،وحماربته بكل ما يف اليد من أداة ،ومل تر
يف احلياة شريعة قاومت االستبداد واالستعباد كما قاوم اإلسالم (وال تعرف دينا صب على االستبداد سوط عذاب ،وأسقط
اعتبارهم وأغرى اجلماهري ِبناوأهتم واالنقضاض عليهم كاإلسالم ،وال تعرف مصلحا أدب رؤساء الدول وكبح مجاحهم ،وقمع

 -1اإلسالم واالستبداد السياسي ص . 32
 -2السابق ص .12 :اإلسالم واألوضاع االقتصادية ص. 41 :
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مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

وساوس الكربياء واالشتهار يف نفوسهم كما فعل ذلك نيب اإلسالم (صلى اهلل عليه وسلم) لقد كسر القيود ،وحرر العبيد،

ووضع التعاليم اليت جتعل احلاكم يتحرى العدل ،واحملكوم يكره الضيم)(.)1

إن تعاليم اإلسالم اليت مألت كتاب اهلل وسنة رسوله (صلى اهلل عليه وسلم) كانت أقصى كفاح ضد لون من

احلكم ساد بالد اإلسالم قرونا،لو بليت بقاع أخرى من الدنيا ملا بقيت فيها مظاهر للحياة ،وال معامل للعمران(.)2

كلما كانت األمة أملك لرأيها ،وأقدر على اختاذ قرارها ،كلما كانت سياسة العمران والنهضة فيها مستقرة باذخة،
قوية راسخة ،تبين على علم ،وتؤسس على فهم ،وترسخ على أسس سليمة ،فتتعمق اجلذور ،ويستطيل البناء ،ومتضي على
رؤية واضحة ،وبصرية واعية ،وبينة باهرة.
واملتأمل للممالك اليت عين القرآن بذكرها ،واحلديث عنها ،جيد سببا أصيال من أسباب النهضة فيها ،يف استمرارها
الص ْدع برأيه دون مواربة أو التواء ،واجلهر ِبا جيول خباطره ،دون
واستقرارها ،ومنائها وبقائها :حرية اإلنسان ،وقدرته على َ
خوف أو رياء ،سواء كانت تلك احلرية حرية يف التعبري أو التفكري ،حرية يف احلوار أو املشورة ،حرية تعطي للفرد قدرة على
التفكري ،احلي ،البنَّاء ،الذي ميضي حبثا عن احلق ،ال مشيا يف ركاب احلاكم املستبد ،وطلبا للنهوض ،ال سعيا يف إرضاء
السيد الكبري ،ولكم تفكرت يف تلك الفرتات اليت زخرت فيها احلضارة اإلسالمية بألوان العلوم واملعارف ،وحفلت بصور
االنفتاح على اآلخر ،انفتاحا يعلي من قيمة اإلنسانية ،ويَفيد مما لديها يف جانب العلم والتقنية اليت ليس هلا وطن ،بل وطنها
من يكرمها ،ويعلي قدرها ،فوجدت أن من أعظم أسباب ذلك :جو احلرية الفسيح ،الذي عاشت فيه الدولة تلك الفرتة ،وما
حركة الرتمجة عنا ببعيد.
وإذا تأملنا مناذج من تلك احلضارات اليت ُعين القرآن برصدها ،ولفت إليها أنظار املسلمني ،املطالَبني بالشهود
احلضاري واملؤهلني به ،وجدناه على النحو اآليت:

بلقيس وأثر احلرية يف بناء حضارتها

إذا نظرنا إىل بلقيس ،ملكة اليمن ،وكيف كانت تعامل رعيتها ،وجملس شوراها ،عرفنا كيف ميكن ألمة تقوم على
حرية الرأي أن تقيم حضارة ،وتبين جمدا ،وإن كان على غري منهاج صحيح يربط الناس براهم ،ويعلقهم بآخرهتم ،لكن الذي
يعنينا هنا أن نسلط الضوء على قيمة احلرية ،وأثرها يف بناء احلضارة ،لقد رأينا بلقيس تتحاور مع قومها بصورة الفتة للنظر،
من حيث العرض والطرح ،وذكر املربرات واألسباب ،واحلرص عليها ،يف أخذ رأيهم ،واإلفادة من خربهتم  ،وإعالء قيمة احلرية
 -1السابق ص . 17
 2راجع من هنا نعلم :ص 225بتصرف .
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لديهم ِبا يتيح هلم أن يشريوا عليها مطمئنني آمنني ،ال خائفني وال مراقبني﴿ :قالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَُْ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِي ٌم
حمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسِْلمِنيَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَُْ َأفْتُونِي فِي َأمْرِي مَا كُنْتُ
إَِّنهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإَِّنهُ بِسْمِ الَّلهِ الرَّ ْ
قَاطِ َعةً َأمْرًا حَتَّى تَ ْش َهدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَ ْسٍ َشدِيدٍ وَالْ َْمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ ا ْلمُلُوكَ ِإذَا دَخَلُوا
قَرْ َيةً َأفْ َسدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهِْلهَا أَذِلَّةً وَ َكذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِ َلةٌ إِلَ ْيهِمْ ِب َهد َِّيةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ا ْلمُرْسَلُونَ﴾ ،النمل:
.38

-27

وحضارة تلك اململكة معروفة مشهودة ،حىت قال عنها القرآن الكرمي( :وأوتيت من كل شيء) ،وهذا ما الحظه

هدهد سليمان ،ونقله إليه( ،وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها ،وتوافر أسباب احلضارة ،والقوة واملتاع{ .وهلا عرش
()1

عظيم} .أي سرير ملك فخم ضخم ،يدل على الغىن والرتف وارتقاء الصناعة).

لقد لفت النظر يف اآليات وعي املرأة وتركيزها على نقاط ال يقف عليها إال من خرب سنن امللوك وعاداهتم ،وسرب
طرائقهم ومسالكهم ،كما لفت النظر يف حديثها استشارهتا لقومها ،وهي من هي ساللة ملوك وتربية عز.
لقد أبا نت ملكة سبأ عن سر قوة مملكتها متمثلة يف الشورى اليت هي أساس احلرية احلقيقية ،وبينت ذلك بطريقة
دالة على اطرادها يف مملكتها ،وحفاظها على ذلك لعلمها أن احلرية سبب من أسباب قيام واستمرار احلضارة ،وبقاء التقدم،
بقوهلا﴿ :مَا كُنْتُ قَاطِ َع ًة َأمْرًا حَتَّى تَ ْشهَدُونِ﴾ ،النمل.)32( :
وأظهرت وعيها ِبسالك امللوك ،واستبدادهم ،وغلبهم على حرية الشعوبِ ،با يكون سببا يف ااهيار املمالك وزواهلا،
وهتدم احلضارات واندثارها بقوهلا﴿ :إِنَّ ا ْلمُلُوكَ ِإذَا دَخَلُوا قَرْيَةً َأفْ َسدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا َأذَِّلةً وَ َكذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ،النمل:
(.)34

وهل هناك مذلة أكثر من ضياع احلريات ،وفوات اإلرادات ،وأن يقول اإلنسان ما ال يعتقد وأن يعتقد ما ال يقدر
على البَـ ْوح به ؟؟
فهي ترى( :أن امللوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها ،وخربوها ،وجعلوا أعزة أهلها أذلة ،وذلك باستعبادهم
()2
األحرار ،واسرتقاقهم إياهم ،وتناهى اخلرب منها عن امللوك يف هذا املوضع ،بقوهلا( :وكذلك يفعلون)
إاها (تعرف أن من طبيعة امللوك أاهم إذا دخلوا قرية (والقرية تطلق على املدينة الكبرية) أشاعوا فيها الفساد ،وأباحوا
ذمارها ،وانتهكوا حرماهتا ،وحطموا القوة املدافعة عنها ،وعلى رأسها رؤساؤها ،وجعلوهم أذلة؛ ألاهم عنصر املقاومة ،وأن هذا
()3
هو دأاهم الذي يفعلونه).
لقد عرفت املرأة امللكة فعل امللوك املستبدين من خالل التاريخ والواقع ،فاستدلت من التاريخ بقوهلا{ :إذا دخلوا
قرية أفسدوها} ،ومن الواقع بقوهلا{ :وكذلك يفعلون}.
 - 1يف ظالل القرآن.)350 / 8( :
 - 2جامع البيان ،)224 / 13(:وتفسري اخلازن ،144/8 :زاد املسري،115 /1 :والوجيز للواحدي.503/2:
 - 3يف ظالل القرآن ،)352 / 8( :بتصرف يسري.
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فهو(استدالل على املستقبل حبكم املاضي ،على طريقة االستصحاب ،وهو كالنتيجة للدليل الذي يف قوله{:إن
وج ْع ِل األعزة أذلة ،أي فكيف نلقي بأيدينا إىل من ال يألو
امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها} .واإلشارة إىل املذكور من اإلفساد َ
()1
إفساداً يف حالنا)

ذو القرنني وأثر احلرية يف بناء حضارته

وإذا انتقلنا إىل منوذج آخر من مناذج إقامة احلضارة ،وعمارة األرض ،ذي القرنني ،وجدنا ظهور قيمة احلرية يف
منهجيته ،بصورة تؤكد لنا أساسيتها يف بناء احلضارة ،وأمهيتها يف استمرارها واستقرارها ،وأي حضارة أرسخ ،وأي مدنية أعظم
من أن يصفها ويصف رائدها القرآن الكرمي بقوله﴿ :إِنَّا َمكَّنَّا َلهُ فِي الَْْرْضِ وَخَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فََْتْبَعَ سَبَبًا﴾ ،الكهف:
.58 ،54

(والتمكني هاهنا اإلقدار ،ومتهيد األسباب ،يقال مكنه ومكن له كنصحته ونصحت له وشكرته وشكرت له؛...
واملعىن أنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف يف األرض من حيث التدبري والرأي وكثرة اجلنود واهليبة والوقار ،وقيل :متكينه يف
األرض من حيث إنه سخر له السحاب ،ومد له يف األسباب ،وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء ...وقيل :
()2
متكينه بالنبوة وإجراء املعجزات)
وأي ضمان للحرية أكثر من أن يطبِق فيمن معه العدالة واملساواة ،ومها من أسس توفري احلرية ،وضمان استمرارها،
وذلك يف حديثه عن منهجية التعامل مع من ظلم ومن آمن ،بقوله﴿ :أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذُِّبهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَِّبهِ فَيُعَذُِّبهُ َعذَابًا
جزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ َلهُ مِنْ َأمْرِنَا يُسْرًا﴾ ،الكهف:
ُنكْرًا وَأَمَّا مَنْ َخمَنَ وَ َعمِلَ صَالِحًا فَ َلهُ َ
()3

.55 ،52

(لقد أثىن اهلل (تعاىل)

على جوابه اهذا العرض ،وبني صالح منهجه يف احلكم.
ومل يكن ذو القرنني ملكا عاديا ،بل كان ملكا ذكره التاريخ ،وخلده القرآن ،وتكفي إشارة القرآن إىل عظم أخباره
بقوله (تعاىل)( :إنا سنتلوا عليكم منه ذكر) ،يعين :طرفا من أخباره ،وليس كل أخباره؛ فهي من الكثرة ِبكان ،وذلك ما مل
يتكرر يف قصص القرآن يف قصة أخرى ،واملتأمل لقصته جيد أاها تعطي صفات ال حميد عنها( ،إحداها  :أنه كان ملكا
صاحلا عادال.الثانية  :أنه كان ملهما من اهلل .الثالثة :أن ملكه مشل أقطارا شاسعة ،الرابعة :أنه بلغ يف فتوحه من جهة املغرب
مكانا كان جمهوال وهو عني محئة )4(.و هذا فيه من سعة امللك ،واستقامة املنهاج ،واستقرار احلضارة ،وعمق التمكني ما فيه.
إن بيان ذي القرنني عن منهجيته يف التعامل مع رعيته فيه من ضمان احلرية والعدالة ما يعد منهاجا يلفت حوله
احلاكم واحملكوم(،إن قوله هذا يضع أساساً ودستوراً إميانياً ملطلق احلياة ،وعالقة احلاكم باحملكومني ،وعالقة الفرد بنفسه وِبن
حوله .وعالقة اإلنسان بالعمل الصاحل أو بالذنوب (.)5
 - 1التحرير والتنوير ،)41 / 21( :ومراح لبيد ،18/21:ومفاتيح الغيب.111 /24 :
 - 2تفسري األلوسي ،)371 / 11( :واخلازن ،227/4 :والسراج املنري ،311/2:وروح البيان ،223/8:تيسري الكرمي الرمحن ،للسعدي.458/1:
 - 3التحرير والتنوير ،)21 / 11( :بتصرف.
 - 4التحرير والتنوير ،)20 / 11( :اللباب يف علوم الكتاب ،)883 / 12(:احملرر الوجيز ،835/3:ابن زمنني.25/3 :
 - 5تفسري الشعراوي.)827 / ( :
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وإذا وجدت احلرية والعدالة ،وجد معهما البناء والعمران ،والتفكري واالبتكار ،عندما جيد الفرد يف أمته وجمتمعه ثبات
منهاج التعامل يف الثواب والعقاب ،والتكرمي والتجرمي ،يدفعه ذلك بال ريب إىل التفكري احلر ،واإلنتاج املفيد؛ ألنه يعلم أن
جهده مشكور ال منكور ،وأن عطاءه مأجور ال مأزور ،وأن يدا باغية لن حتطم رأسه إذا فكر يف أمر ال تعده العقول املستبدة
ض َّالل
من املألوف املعروف ،كما حدث ذلك يف أمم سخرت من العلم ،واعتنقت اخلرافة ،وأسلمت قيادها جملموعة من ُ
األحبار والرهبان(،وهذا الذي خطه ذو القرنني ،هو دستور احلكم الصاحل ،فاملؤمن الصاحل ينبغي أن جيد الكرامة والتيسري،
واجلزاء احلسن عند احلاكم ،واملعتدي الظامل جيب أن يلقى العذاب واإليذاء . . ،وحني جيد احملسن يف اجلماعة جزاء إحسانه
جزاء حسناً ،ومكاناً كرمياً وعوناً وتيسرياً ،وجيد املعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة  . .عندئذ جيد الناس ما حيفزهم إىل
الصالح واإلنتاج  .أما حني يضطرب ميزان احلكم فإذا املعتدون املفسدون مقربون إىل احلاكم مقدمون يف الدولة؛ وإذا
العاملون الصاحلون منبوذون أو حماربون ،فعندئذ تتحول السلطة يف يد احلاكم سوط عذاب وأداة إفساد ،ويصري نظام اجلماعة
()1
إىل الفوضى والفساد).

سليمان (عليه السالم) وأثر احلرية يف بناء حضارته
رصد القرآن الكرمي مالمح عن احلضارة يف عهد سليمان (عليه السالم) ،وعالقة احلرية بتلك احلضارة يف قوله
(تعاىل)﴿ :وَتَفَ َّقدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ا ْل ُهدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِنيَ لَُْعَذِّبََّنهُ َعذَابًا َشدِيدًا أَوْ لَ َْذْبَحََّنهُ أَوْ لَيَ ْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ
جدْتُ امْرَأَةً َتمِْل ُكهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ٍء
مُبِنيٍ َف َمكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ ِبمَا لَمْ تُحِطْ ِبهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِنيٍ إِنِّي وَ َ
ِلشمْسِ مِنْ دُونِ الَّلهِ َوزَيَّنَ َلهُمُ الشَّيْطَانُ أَ ْعمَا َلهُمْ َفصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ َفهُمْ لَا
جدُونَ ل َّ
جدُْتهَا َوقَوْ َمهَا يَسْ ُ
وَ َلهَا عَ ْرشٌ عَظِيمٌ وَ َ
َب الْعَرْشِ
السمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ َومَا تُعْلِنُونَ الَّلهُ لَا إِ َلهَ إِلَّا هُوَ ر ُّ
جدُوا لَِّلهِ ا َّلذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي َّ
َيهَْتدُونَ أَلَّا يَسْ ُ
الْعَظِيمِ﴾

إن العصر الذي عاش فيه سليمان (عليه السالم) ،يعد العصر الذهيب لبين إسرائيل ،واحلضارة اليت أقامها حضارة
مجعت بني نور الوحي وسلطان العلم ،وسخر اهلل (تعاىل)له اجلن واإلنس والطري والريح ،كما صور ذلك القرآن الكرمي تصويرا
بديعا ،يف مواطن متعددة ،يف سور :البقرة ،والنساء ،واألنعام ،واألنبياء،و النمل ،وسبأ ،وص ،بعضها بتفصيل وبعضها بإشارة
سريعة...
وهي حضارة قامت على قيم إنسانية راقية ،ومعاين أخالقية رائقة ،ومما يعنينا هنا الوقوف على أثر احلرية يف حضارة
صدر اها احلديث عن حضارة سليمان ،مشلت مالمح احلرية
سليمان (عليه السالم) ،واآليات اليت حوهتا سورة النمل ،واليت ُ
اليت عاش فيها اخللق يف ظل هذه احلضارة ،وليس أدل على ذلك من احلوار الدائر بني جندي صغري يف تلك اململكة
احلضارية النموذج ،وبني رأس الدولة ،وعماد اململكة ،سليمان (عليه السالم) ،لقد وقف اهلدهد أمامه ليفاجئه اهذا
 - 1يف ظالل القرآن.)27 / 8( :
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االستهالل البديع الالفت للنظر ،املسرتعي لالنتباه ،الذي يقول فيه لرأس الدولة ،النيب امللك( :أحطت ِبا مل حتط به وجئتك
من سبإ بنبإ يقني) ،فأي حرية تلك اليت كانت توليها الدولة ألفرادها حىت يقول جندي كاهلدهد لسليمان ما قال.
إن كالم اهلدهد لسليمان حوى ثالثة أوجه( :أحدها  :بلغت ما مل تبلغه  ،قاله قتادة  .الثاين  :علمت ما مل
تعلمه  ،قاله سفيان ،الثالث :اطلعت على ما مل تطلع عليه ،قاله ابن عباس ،واإلحاطة العلم بالشيء من مجيع جهاته...،
()1

وَجِئْتُكَ مِ َن سَبَ ٍإ بِنَب ٍإ يقني) ،أي :خبرب صحيح صدق)

أما كيف بادر اهلدهد سليمان بذلك ،مع مكانة سليمان ،وصغر اهلدهد؛ فألمور منها :شعوره بأنه ما دام على حق
فلن يضيع رأيه ،وعلمه بثبات املنهاج الذي حيكم به سليمان ،فال ظلم لربيء ،وال عدوان على صاحب رأي ،وال مصادرة
لفكر ،بل السلطان لدى اجلميع هو الربهان الواضح ،واحلجة البينة،حىت نقل بعض املفسرين سؤال اهلدهد لرسول سليمان،
(أو ما استثىن؟ قال  :بلى ،قال { :أوْ لَيْتيين بسلطان
عندما حذره من مغبة غيابه ،عن منطوق قول سليمان فقالَ :
مبني} ،قال :قد جنوت إذا ،)2(..فانظر داللة ذلك االطمئنان من هذا اجلندي إىل عدالة املنهاج ،وسواسية التعامل ،ووضوح
القاعدة ،حىت اسرتاحت نفسه ملا قاله ،وتأكد من جناته( !.والسلطان املبني هنا يراد به وجهان :أحدمها :حبجة بينة .الثاين:
()3
بعذر ظاهر ،قاله قتادة).
يعين حبجة بينة واضحة أعذره اها (فإن قيل كيف جيوز أن يعاقب من ال جيري عليه القلم؟ قيل له :جتوز العقوبة على
()4
وجه التأديب إذا كان منه ذنب كما جيوز لألب أن يؤدب ولده الصغري ،وأما الذبح فيجوز وإن مل يكن منه الذنب)
ويف ترتيب هذا اجلندي من جنود مملكة سليمان لطرح القضية ،واختيار البداية بتلك الطريقة ،وترتيب وقوفه بني
يدي سليمان ،يعطي داللة على ما كان عليه هذا اجلندي من وعي ،وما نشأ فيه من حرية ،حتمله على الصدع برأيه ،ولو
أمام أكرب رأس يف الدولة ،ما دام اختذ السبيل األمثل يف طرح قضيته ،وعرض رؤيته ،وحتلى بأدب اخلطاب ،ولباقة العرض،
ِ
يل َعلَى أ َّ
ول لِْل َكبِ ِري ،
الصغِ َري يَـ ُق ُ
َن َّ
فليس هناك من هو أصغر من يَنصح ،وليس هناك من هو أكرب من أن يُنصحَ ،
(وَه َذا َدل ٌ
امل ِ :عْن ِدي ما لَيس ِعْندك  ،إذَا َحتق ِ
والْمتَـ َعلِّم لِْل َع ِ
ك َوتَـيَـقَّنَهُ)( ،)5فتلك امة من امات احلضارة الناجحة عموما ،وامة من
َ ْ َ َ
َّق ذَل َ
َ َ
َ ُ
امات احلضارات اليت تقوم على أساس الوحي خصوصا( ،وابتداء كالمه بذلك لرتوجيه عنده (عليه السالم) ،وترغيبه يف
اإلصغاء إىل اعتذاره ،واستمالة قلبه حنو قبوله؛ فإن النفس لالعتذار املنبئ عن أمر بديع أقبل ،وإىل تلقي ما ال تعلمه أميل،
ِ
ك ِمن َسبٍَإ بِنَبَإٍ يَِق ٍ
ني} حيث فسر إاهامه السابق نوع تفسري ،وأراه (عليه السالم) ،أنه كان بصدد
وأيد ذلك بقولهَ { :وجْئتُ َ
إقامة خدمة مهمة له حيث عرب عما جاء به بالنبأ الذي هو اخلرب اخلطري ،والشأن الكبري ،ووصفه ِبا وصفه)(.)6
 - 1النكت والعيون ،)202 / 4( :وانظر تفسري ابن أيب زمنني.)272 / 3( :
 - 2البحر املديد ،)324 / 4( :و تفسري ابن أيب حامت لإلمام الرازي.)21 / 10( :
 - 3النكت والعيون.)202 / 4( :
 - 4حبر العلوم (.)822 / 2
 - 5أحكام القرآن البن العريب.)207 / 1( :
 - 6تفسري األلوسي،)447 / 14( :وانظر :تفسري القرآن العظيم.)14 / 25( :
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إن جندي سليمان ما كان ليكلف نفسه عناء البعد ،ويتحمل وعثاء السفر؛ حبثا عن أرض أخرى يرى فيها حال
قوم يعبدون الشمس ،ويسجدون هلا من دون اهلل لينقل خربهم إىل مليكه صاحب الرسالة واململكة ،لو كان خائفا على
ضبطه متهما ،أو تلفق له هتمة باطلة ،أو يطارد يف رزقه حبجة أنه وضع أنفه فيما ال خيصه ،إن الرسالة يف تلك اململكة
واضحة للجميع ،من أكرب فرد إىل أصغر فرد ،والكل يسعى يف منظومة متناغمة ،ويعمل على هدف واحد ،ويسعى إىل غاية
واحدة ،وهو آمن مطمئن ،واثق مستبشر ،يعلم حقية املنهاج الذي حيكم تلك احلضارة ،ومصداقية احلكم الذي يطبق على
اجلميع ،ويف مثل تلك البيئات تنهض احلضارات ،وتنمو ِ
الف َكر ،وتثمر التجارب ،وتتقدم األمم ،ويبذل كل فرد ما لديه؛ ألنه
يصب يف النهاية يف صاحل اجلميع.
ولقد حفلت السنة النبوية املطهرة بصور من احلوار والنقاش بل املراجعة من بعض الصحابة للرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) ،تؤكد قيمة احلرية ،واحلوار مظهر من مظاهرها ،ومثرة من مثراهتا ،وأثر ذلك يف النهضة واحلضارة ،وموقف عمر من
مراجعة النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يف قضية دعهم يعملوا واضحة( ،فعن أىب بكر قال  :قال ىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -اخرج فناد يف الناس من شهد أن ال إله إال اهلل وأىن رسول اهلل وجبت له اجلنة فخرجت فلقيين عمر فسألين فأخربته
فقال عمر ارجع إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قل له :دع الناس يعملون فإىن أخاف أن يتكلوا عليها فرجعت إىل
()1
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال ما ردك فأخربته بقول عمر ،فقال :صدق عمر ،فأمسكت)

عالقة احلرية باحلوار وأثره يف الشهود احلضاري
واحلوار مظهر من مظاهر احلرية ،وامة من اماهتا ،كما أنه سبب من أسباب قيام احلضارة على الوعي الذي هو
أساس السعي ،ولقد حفلت حضارة اإلسالم باحلوار يف أزهى عصورها ،وكان ذلك سببا من أسباب سيادهتا
ومتيزها،واملناظرات الفقهية والنحوية يف بالط اخللفاء واألمراء شأاها معروف ومعلوم ،ومتيز هذا احلوار ِبساحات من احلرية
أتاحت حىت لغري املسلمني أن يبنوا تلك الدولة ،وأن يؤسسوا بعض نظمها ،بل اعتمد بعض خلفاء املسلمني على غري
املسلمني فيما متيزوا فيه من تقدم وعلم( ،هذا الفقه احلواري احلضاري املفتوح هو الذي ساد احلياة العلمية والثقافية من حيث
الردود الفقهية واملناظرات واملناقشات العلمية منذ زمن اخللفاء الراشدين املهديني والصحابة والتابعني هلم بإحسان والقرون
الثالثة املشهود هلا باخلريية  ،بني املسلمني بعضهم مع بعض  ،وبينهم وبني غريهم على السواء  ،بل بني املسلمني بعضهم مع
بعض أوىل )(...)2
وكان اجملتمع املسلم مزجيا من الثقافات ،واملعارف ،وحيوي تعددية فكرية وعلمية كانت سببا من أسباب أن يؤمه
الناس من بقاع الدنيا؛ لينهلوا من معينه ،ويرتبوا على أسسه ومناهجه.

حرية التفكري وأثرها يف الشهود احلضاري

 - 1جامع األحاديث جلالل الدين السيوطي)112 / 28( :
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أوىل اإلسالم ِبصدريه األساسني :قرآنا وسنة التفكري عناية خاصة ،إمياء إىل أن الفكر عماد احلضارات ،ومؤسس
العمران ،وصانع قسمات املستقبل ،وأن حضارة تقوم على املادة فقط ،حضارة ال تدوم وال تستقر ،فضال عن أن تثمر
وتزدهر ،فكثر يف القرآن الكرمي الدعوة إىل إعمال الفكر ،واستثمار العقل ،حىت عد األستاذ العقاد التفكري فريضة إسالمية،
ودعا اإلسالم إىل النظر والسري يف األرض ،واسثارة خريها ،واإلفادة من مكنواها ،وتعددت صور احلث على ذلك ،ومتابعة
مادة :فكر،ونظر ،وتدبر ،وسري ،وحنوها يف القرآن الكرمي تقفنا على مدى عناية القرآن بالفكر ووسائله ،لقد وجه القرآن
الكرمي العقل إىل اجملال اخلصب يف بناء احلضارة ،فنهاه عن التيه يف عامل الغيب ،الذي ال ميلك مؤهالت البحث فيه ،وفتح
أمامه امليدان فسيحا واسعا يف عامل الشهادة ،ليعمر األرض باسم اهلل ،وسارت منهجيات القرآن الكرمي على ذلك ،فكثر فيه
احلديث عن عامل الشهادة ،بصورة الفتة للنظر ،مع عدم إغفال عامل الغيب ،كما حرر اإلسالم العقل من فلسفات املدنيات
السابقة ،اليت تقوم على إعادة الفكرة دون جتديدها ،فتصبح كمن يطحن املاء يف إناء ،وعلمه كيف يقوم على الرصد
واملالحظة ،والتتبع واالستقراء واإلحصاء ،كما حرص على حترير العقل من اخلرافة والتقليد ،والتبعية واالستغالل( ،وأطلقه من
شىت مناحي احلياة اإلنسانيةُ ،حراً طليقاً فعّاالً ،فالتفكري يف اإلسالم عبادة ،وإين أل ََرى َّ
إصالح
كل تنوي ٍر أو
ٍ
ُكبُـ ْولِه يف َّ
أن َّ
حضاري جيب بَـ ْعد أن يقوم َّأوالً على الدين الصحيح  ،وأن ينطلق من الفكر الصحيح ،على يد املفكرين من ذوي الفهم
ّ
ِ
ِ
ومستقبلها  ،وأجياهلا وحضارهتا
واإلدراك ،فهم ُح َكماء األمة وأئمة الفكر فيها  ،وهم املؤمتنون على ماضي األمة  ،وحاضرها ُ
 ،بـ ْله على وج ِ
ودها  ،و ُّ ٍ
كل اهضة إصالحية ال تقوم وال تنطلق من الفكر العلمي الصحيح ال ُو ُج َ
ََ
ُُ
ود هلا  ،ولئن ُوجدت فال بقاءَ
()1
هلا).
وحث اإلسالم اإلنسان على احلرية يف التفكري والتعبري ،أمر طبيعي بدهي؛ ألن مهمة هذا اإلنسان أن يكون خليفة
ُ
عن اهلل يف أرضه ،يعمرها باامه ،وحييها بوحيه ،فلم يكبل اإلسالم هذا اخلليفة بشيء حيول بينه وبني انطالقة الفكر ،وحرية
اإلبداع ِبا يضيف للحضارة البشرية إضافات وإضافات.
وعلى هذا النمط من احرتام الرأي وحرية الفكر ميضي تارخينا ،فنجد األئمة أصحاب املذاهب املعروفة وغري املعروفة
ينهون عن تقليدهم ،أُثر هذا عنهم مجيعا بلسان املقال ،ولسان احلال ،ولقد عقد اإلمام ابن القيم فصال بعنوان :اهي األئمة
عن تقليدهم ...وهذه دعوة صرحية لالجتهاد وعدم الوقوف على الرأي احملفوظ عن األئمة املوروث عنهم ،وهل هذا إال
التعدد ؟ ...وعن هذا املبدأ (احلوار)( ،والتعدد) نشأ يف تراثنا ما امي بعلم اخلالف ،وهو علم يبحث عن مآخذ األئمة
()2
ومثارات اختالفهم ،ومواقع اجتهادهم ،وعلم اجلدل واملناظرة)
وهذه املساحة من احلرية اليت عاشتها األمة اإلسالمية يف أزهى عصورها كانت سببا أصيال من أسباب حضارهتا
ومتيزها ،وعامال من عوامل إفادهتا من غريها ،وتلك منهجية القرآن الكرمي يف بناء اإلنسان السوي الصاحل ،القادر على خالفة
األرض وعمارة الكون واحلياة.
 - 1احلرية الدينية ،الفرفور.12:
 - 2احلوار والتعددية يف الفكر اإلسالمي ،د عبد العظيم الديب.21 ،28 ،
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لقد (كان طبيعياً لدين ّأهل اإلنسان ملنزلة اخلليفة هلل ِبا وهبة من عقل وإرادة وحرية أن ال يكبل هذه الطاقات ،بل
املناسب أن يطلقها وحيررها وجيتهد يف حتريضها على احلركة والنشاط ،مكتفياً بالتوجيه والتسديد ،تاركاً له أمر حتديد مصريه،
وحتمل مسؤوليته .وبلغ تقدير اإلسالم فكر اإلنسان وحريته اعتبار التفكري فريضة .كيف ال وقد ناط هذه الوظيفة مهمة
التقرير يف أخطر القضايا املصريية ،مثل مسألة املعتقد وما يتعلق به من مسالك وأعمال ومصائر؟ ولذلك ال متل آيات
الكتاب تبدأ وتعيد يف التحريض على التفكري ،وحرية الرأي وترشيد العقل ومحله على عدم اتباع األوهام ،والسري مع عامة
الناس ،واتباع اآلباء واألجداد ،وحجزه عن مذهبات العقل مثل املسكرات واملفرتات ،ومنعه من اخلضوع ملختلف ضروب
االستبداد والتسلط ولقد كان حلرية الرأي يف احلضارة اإلسالمية دور كبري يف االرتقاء اهذه احلضارة وازدهارها والدعوة إىل
اإلسالم واحملافظة عليه  ،وأكثر من ذلك كان حلرية الرأي مسامهة عظيمة يف وحدة األمة اإلسالمية والنأي اها عن احلروب
الدينية وحروب اإلبادة والتطهري العرقي كما حصل يف حضارات أخرى بسبب التعصب واالنغالق ،واحتكار متثيل املقدس ،
والنطق باامه كما فعلت اليهود والنصارى ،على حني اعرتف اإلسالم ِببدأ التعدد الديين وجعل االجتهاد متاحا لكل مسلم
()1
بقدر علمه).

عالقة احلرية بالتعددية وأثرها يف الشهود احلضاري
وهذه احلرية اليت أتاحها اإلسالم لإلنسان فتحت أمامه جمال اإلفادة من الغري واسعا ،كما فتحت اجملال أمام هذا
الغري واسعا كذلك؛ ألاها علمت املسلم أن احلكمة ضالته ،أىن وجدها فهو أحق الناس اها ،وأتاحت لآلخر أن يضيف يف
هذه احلضارة حسب جهده وطاقته؛ ألنه يعلم أن تلك البالد بالده،حىت لو حكمت بغري معتقده هو ،كما أتاحت للمسلم
أن يفكر بطريقة غري توحدية،فال يدور حول أفكار نفسه ،بل يتعداها ويفيد من غريه فيها ،فنشأ داخل الفهم اإلسالمي
نفسه تعددية حممودة ،أثرت احلضارة ،وساعدت على منوها وازدهارها،فنشأت مذاهب فكرية إسالمية متعددة يف ظل احلضارة
اإلسالمية ،حماطة بسياج احلرية،حممية باألمان واالطمئنان ما دامت احلجة قبالة احلجة ،وليس املدفع وال البندقية( ،وتلك
ِبؤسسيها وعلمائها إىل أن
املذاهب اتفقت يف األصول ،ولكنها اختلفت يف الفروع ،نتيجة ملا أباحه اإلسالم من حرية ّأدت ّ
جيتهدوا يف استخراج األحكام من مداركها ،كل حبسب منهجه وظروفه الزمانية واملكانية ،لينتهي إىل رأي تنامى ليصبح ِبرور
األيام مذهبا قائما خيتلف عن مذهب غريه فيما هو من جمال االجتهاد ،فليست املذهبية إذن إال مثرة من مثرات احلرية الدينية
()2
كما جاءت يف الشريعة اإلسالمية).
لقد اعترب اإلسالم اإلنسانية على تباعد أعصارها وترامي أمصارها أسرة واحدة يَفيد الالحق من السابق ،وميهد
السابق لالحق؛ لتتكامل دورات احلضارة اإلنسانية على كل حال ،فدعا(اإلسالم إىل احتكاك اآلراء وسعة االطالع وتنوع

 - 1احلريات العامة ،د الغنوشي.45 ،
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الثقافات ،واعتربها إرثاً إنسانياً مشرتكاً بني األمم  ،وهذا ما جعل العرب يف العصور اإلسالمية الزاهرة يَـ ْقبسون من علوم األمم
()1
السالفة واملعاصرة وثقافاهتا املتنوعة ما جيدونه نافعاً وصاحلاً لبناء أمتهم).
ومن أشد الدالئل صراحة على قبول قيمة احلرية وعالقتها بالتعددية وأثر ذلك يف احلضارة ،إباحة اإلسالم للمسلم
زواج الكتابية ،وحل طعام أهل الكتاب ،وبيعهم وشرائهم ومعامالهتم ،بل إشراكهم يف بعض مهام الدولة كما عاشت دول
وحضارت إسالمية كثرية هذا املعىن ،وحركة الرتمجة ،وبالط األمراء يف كثري من حواضر دولة اإلسالم يشهد بذلك.

اخلامتة؛ نسأل اهلل حسنها
وبعد هذه الرحلة املاتعة يف رحاب الكتاب والسنة :جناحي الوحي ومصدري التشريع بان لنا مدى عناية اإلسالم
قرآنا وسنة حبرية الرأي والعناية اها ،وكيف حرص القرآن الكرمي على غرسها وبيان قيمتها وأثرها يف الشهود احلضاري ومتكن
الدول بناء على ما تتيحه ألفرادها من حرية الرأي .
وبان من هذا العرض كيف أن للقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة منهجية واضحة بينة يف بيان حرية الرأي وغرسها
يف نفس اإلنسان ،كما ظهرت العالقة بينها وبني الشهود احلضاري لألمة املسلمة،فلقد دعا إىل إعمال العقل وإجالة النظر
واحلوار وتبنيه يف مجيع اجملاالت وكافة القضايا ودعا إىل الشورى واستخدم األدلة اإلقناعية كما اعتىن القرآن الكرمي بالتعليل
و عين بذكر مناذج قامت حضارهتا مؤسسة على حرية الرأي مثل بلقيس وذي القرنني وأظهر أثر ذلك يف النهوض
والشهود.وميكننا أن نصل إىل النتائج اآلتية:
 .1أن القرآن الكرمي دعا إىل احلرية عامة وحرية الرأي خاصة
 .2أنه رتب عليها قيام احلضارات اليت تبقى ؛ بذكره لنماذج عملية منها.
 .3أن السنة النبوية املطهرة أتت داعمة ومؤيدة ملوقف القرآن الكرمي.
 .4أن الشعوب ميكن أن تتنفس احلرية وتشارك حاكميها يف حتقيق النهوض والشهود وهذا حق كفله
اإلسالم ِبصدريه قرآنا وسنة.

فهرس أهم املصادر واملراجع
 أحكام القرآن :،القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف843 :هـ) ،راجع أصوله
وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة،
 1424هـ  2003 -م  -اإلتقان يف علوم القرآن.)288 / 3( :
 اإلسالم واالستبداد السياسي ،للعالمة الشيخ حممد الغزايل ,ط :اهضة مصر ط :السادسة 2008م

 اإلسالم واألوضاع االقتصادية .ألستاذنا العالمة الشيخ حممد الغزايل ,ط :اهضة مصر ط :السادسة 2008م.
 - 1حرية التعبري ،الفرفور .10 ،وانظر :احلرية الدينية بشاري.11 ،
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ِِ ِ ِ
 إِكم ُ ِ
صِىب ،ت  844هـ ْحت ِقيق:
وسى بن عيَاض اليَ ْح َ
ال املُْعل ِم ب َف َوائد ُم ْسلم ،ل ِإل َمام احلَافظ أىب الفضل عيَاض بن ُم َ
َ
ِ
ِ
الدكتور ْحي َىي إ ْامَاعيل.
 أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري :جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري ،الناشر :مكتبة العلوم
واحلكم ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :اخلامسة1424 ،هـ2003/م -حبر العلوم (.)822 /2
 البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد :أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة ،حلسين األجنري الفاسي الصويف
(املتوىف1224 :هـ) ،احملقق :أمحد عبد اهلل القرشي رسالن ,الناشر :الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة ،الطبعة:
 1417هـ.
 التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» :حممد الطاهر بن حممد بن حممد
الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 1373هـ) ,الناشر :الدار التونسية للنشر– تونس ,سنة النشر 1754 :هـ
 تفسري ابن أيب حامت ,ابن أيب حامت الرازي ,مصدر الكتاب  :ملفات وورد على ملتقى أهل احلديث.


تفسري الشعراوي ,اخلواطر :حممد متويل الشعراوي (املتوىف1415 :هـ),الناشر :مطابع أخبار اليوم( ,ليس على الكتاب
األصل  -املطبوع  -أي بيانات عن رقم الطبعة أو غريه ،غري أن رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام 1772م.

 تفسري القرآن احلكيم (املنار) ,حممد رشيد بن علي رضا (املتوىف1384 :هـ ،ط :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 تفسري القرآن العزيز :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري ،اإللبريي املعروف بابن أيب َزَمنِني املالكي
(املتوىف377 :هـ),احملقق :أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة  -حممد بن مصطفى الكنز ,الناشر :الفاروق احلديثة -
مصر /القاهرة ,الطبعة :األوىل1423 ،هـ 2002 -م
 تفسري املاوردي :النكت والعيون :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي
(املتوىف480 :هـ),احملقق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ,الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان.

 تفسري النسفى  ,أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي ,دار النشر  :دار النفائس ـ بريوت  ,2008حتقيق
الشيخ  :مروان حممد الشعار
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي (املتوىف1321 :هـ),احملقق :عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1420هـ  2000-م.
 جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف:
310هـ),احملقق :أمحد حممد شاكر ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ,املؤلف:
حممد بن إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ,احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر
 احلريات العامة لألستاذ راشد الغنوشي ,بدون
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 حرية التعبري عن الرأي ,حممد صاحل الفرفور :ضمن مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي ,الدورة التاسعة عشر بعنوان :مناهج
احلرية يف احلضارة اإلسالمية.
 احلرية الدينية يف الشريعة اإلسالمية أبعادها وضوابطها د عبد اجمليد النجار ,ضمن حبوث مؤمتر منظمة
اإلسالمي ,الدورة التاسعة عشر - .احلرية الدينية :الفرفور.12:

املؤمتر

 احلوار والتعددية يف الفكر اإلسالمي ،د عبد العظيم الديب ،بدون.

 روح البيان :إاماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت  ,املوىل أبو الفداء (املتوىف1122 :هـ),الناشر :دار
الفكر – بريوت.
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ,شهاب الدين حممود بن عبداهلل احلسيين األلوسي.
 السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري ،املؤلف :مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب
الشربيين الشافعي (املتوىف722 :هـ) ،الناشر :مطبعة بوالق (األمريية) – القاهرة،عام النشر 1258 :هـ
 سنن الرتمذي ,املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف:
227هـ),حتقيق وتعليق, :أمحد حممد شاكر وآخرين الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر
,الطبعة :الثانية 1378 ،هـ  1728 -م.
 صحيح السرية النبوية ،إبراهيم بن حممد العلي ،حتقيق مهام سعيد،دار النفائس 1418،ه.
ِ
ِ
ي الْ ُمتَ َّ
(اجلُْزء األول) طبع بإعانة وزارة
وىف سنة  224هـ =  535مْ ،
َ غ ِريب احلَديث ،أليب عبيد الْ َقاسم بن َسالم ا ْهلََرِو ّ
ِ ِِ
آداب اللُّغَة الْ َعَربيَّة باجلامعة العثمانية،
املعارف للحكومة الْ َعاليَة ا ْهلْنديَّةَ ،حتت مراقبة الدكتور ُحمَ َّمد عبد املعيد َخان أستاذ َ
الطبعة األوىل ِبطبعة ْجملِس َدائَِرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ا ْهلِْند ،سنة  1354هـ1714/م
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حنقيق فؤاد عبد الباقي ،دار املعرفة بريوت1327،ه .ابن حجر :أبو الفضل أمحد
بن علي.
 فتح الباري ،ط أوىل مكتبة الغرباء ،األثرية،املدينة املنورة1412،ه ،ابن رجب :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد.

 يف ظالل القرآن :سيد قطب (املتوىف1358 :هـ) ,الناشر :دار الشروق -بريوت -القاهرة ,الطبعة :السابعة عشر-
 1412هـ
 لباب التأويل يف معاين التنزيل :عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن ،املعروف باخلازن
(املتوىف241 :هـ),احملقق :تصحيح حممد علي شاهني ,الناشر :دار الكتب العلمية–بريوت ,الطبعة :األوىل1418-هـ
 اللباب يف علوم الكتاب :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين (املتوىف:
228هـ),احملقق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ,الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت /
لبنان ,الطبعة :األوىل 1417 ،هـ 1775-م.

حرية الرأي وأثرها يف النهوض والشهود ،من منظور القرآن والسنة
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 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب
(املتوىف842 :هـ),احملقق :عبد السالم عبد الشايف حممد ,الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :األوىل1422
هـ.
 مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد :حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما ،التناري بلدا (املتوىف:
1311هـ),احملقق :حممد أمني الصناوي ,الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :األوىل  1412 -هـ.
 مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ملؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن
حسام الدين الرمحاين املباركفوري (املتوىف1414 :هـ)الناشر :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية
 بنارس اهلند الطبعة :الثالثة  1404 -هـ 1754 ،م . املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو
احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف211 :هـ) ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت-
 مفاتيح الغيب  :التفسري الكبري :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (املتوىف101 :هـ),الناشر :دار إحياء الرتاث العريب بريوت ,الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 من هنا نعلم ،ألستاذنا العالمة الشيخ حممد الغزايل ,ط :اهضة مصر ,ط أوىل1772 ,م.
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب (املتوىف:
245هـ) ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1352 ،هـ
 1713 -م
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د ،مسفر بن سعد بن مسند الجروي
ألاستاذ املساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف السعودية

املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،إنه من يهده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،بلّغ
الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ،وكشف اهلل به الغمة ،وجاهد يف اهلل حق اجلهاد حىت أتاه اليقني ،فصلوات ريب وتسليماته
عليه ،وعلى آله وصحبه والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،قال تعاىل:

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)  ،)1(.وقال:

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)  ،)2(.وقال:

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

()3

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ) .
مث أما بعد:
أمرها أمر عظيم ،وهي أفضل األركان بعد الشهادتني ،ولِعظمها مل تشرع إال يوم اإلسراء واملعراج ِبحمد
فإن الصالة ُ
()4

خري الربية صلى اهلل عليه وسلم.

تلخص ذلك يف قراءة الفاحتة كما ّبني -صلى اهلل عليه
مث إن هذه الصالة قد جعلها اهلل حديثا بني العبد وربهَّ ،
()5
وسلم -يف احلديث.
السنة التأمني على ما جاء يف الفاحتة من ترغيب وترهيب.
وملا ختمت الفاحتة بالدعاء كانت ُّ
ولقد آثرت أن أمجع مواطن التأمني يف الصالة داخلها وخارجها ،حىت يكون بني يدي القارئ حبث جامع ملواطن
التأمني املشروعة عند األئمة األربعة.
أهمية البحث :وكانت أمهية هذا البحث تكمن يف اآليت:

 .1حث املسلمني على تلمس الثواب الذي جعله اهلل يف التأمني على الدعاء ،والذي هو من أسباب استجابة الدعاء.
 .2تبيني مواطن التأمني على الدعاء.
([ )1آل عمران.]102 :
([ )2النساء.]1 :
([ )3األحزاب.]20،21 :
( )4رواه البخاري :باب املعراج ،حديث رقم (.)3552
( )5رواه البخاري يف باب قراءة الفاحتة يف الظهر يف األربع كلها من حديث أيب هريرة رقم (.)12

التأمني يف الصالة ،دراسة فقهية مقارنة

د .مسفر بن سعد بن مسند اجلروي
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 .3توضيح األحكام املتعلقة بالتأمني من خالل تبيني آراء العلماء ،وتوضيح الراجح من قوهلم.
أسباب اختيار الموضوع :وكان من أهم األسباب اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع ما يلي:
 .1عدم وجود حبث معاصر مستقل يشتمل على كافة أحكام التأمني.
 .2حاجة الناس إىل تبني أحكام التأمني.
 .3معرفة أحكام النوازل املتعلقة بالتأمني.
مشكلة البحث:
اختالف األئمة األعالم يف أحكام التأمني داخل الصالة وخارجها قد يؤدي يف كثري من األحيان إىل االختالف
والنزاع والشقاق ملن اقتصر إدراكه على رأي من اآلراء ,وجهل اآلراء األخرى واليت قد تكون راجحة يف القضية ذاهتا ،فكان
حبثي هذا معاجلة هلذه املشكلة ،وتوضيحا ألحكام التأمني كافة على وفق مذاهب األئمة األربعة مما يرفع حالة اإلنكار
والشقاق.
أسئلة البحث :جييب البحث عن أسئلة عديدة تدور حول أحكام التأمني ،من بني هذه األسئلة ما يلي:
 .1ما حكم التأمني بعد قراءة الفاحتة يف الصالة؟
 .2ما حكم التأمني على الدعاء يف القنوت يف الصالة؟
 .3ما حكم التأمني للنساء داخل الصالة وخارجها؟
 .4ما حكم تأمني األخرس؟
 .8ما حكم التأمني على دعاء فساق املسلمني؟
 .1ما حكم التأمني على دعاء الكافر؟
 .2ما حكم التأمني عن طريق التسجيل؟
 .5ما حكم التأمني عن طريق اهلاتف والوسائل املعاصرة؟
أهداف البحث :من أهم األهداف اليت آثرت البحث من أجلها ما يلي:

-1
-2
-3

معرفة أحكام التأمني داخل الصالة وخارجها.
التسهيل على العامة يف إدراك أحكام التأمني جبمعها يف حبث مستقل يسهل عليهم تناوله.
تبيني التيسري على األمة بتوضيح اختالف الفقهاء يف أحكام التأمني.

الدراسات السابقة :هناك حبث للدكتور عبداهلل الزاحم باسم "التأمني عقب الفاحتة يف الصالة" نشر ِبجلة اجلامعة

اإلسالمية باملدينة املنورة ،العدد  128يف سنة 1424هـ ،وكان الفرق بني حبثي وحبث الدكتور اآليت:

 -1أن هذا البحث كان خاصا بالتأمني داخل الصالة فقط ،وحبثي أعم منه فهو داخل الصالة وخارجها.
 -2أن حبث الدكتور مل يتطرق إىل حكم الدعاء يف صالة الصبح والوتر والنوازل ،والتأمني على هذا القنوت.
 -3أضفت نوازل معاصرة يف التأمني مل يتطرق هلا الباحث.
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طريقة الدراسة ومنهج البحث :كان منهج كتابة البحث يقوم على النحو التايل:

اعتمدت املنهج االستقرائي يف تتبع أقوال الفقهاء باإلضافة إىل املنهج االستداليل يف املناقشة وإقامة األدلة على ما
خلصت إليه.
وضحت املسائل حبيث يسهل على القارئ فهمها.
املقارنة بني آراء األئمة األربعة يف أحكام التأمني مبينا مدى االتفاق بينهم واالختالف ،مع ذكر األدلة والقول الراجح.
قسمت املادة العلمية إىل مباحث ومطالب كما هو مبني يف اخلطة.
عزوت اآليات القرآنية إىل صورها مع بيان رقم اآلية.
خرجت األحاديث النبوية من أصول املصادر املعتمدة مبينا درجة احلديث.
خطة البحث :ولقد قمت بتقسيم البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارس:

املقدمة :ذكرت فيها أمهية البحث والدراسات السابقة فيه.
التمهيد :جعلته مدخال للتأمني ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف التأمني لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :حكم التأمني التكليفي.
املطلب الثالث :أدلة مشروعية التأمني.
املطلب الرابع :فضل التأمني.
املبحث األول :التأمني داخل الصالة ،وفيه أحد عشر مطلبا.
املطلب األول :التأمني بعد قراءة الفاحتة يف الصالة.
املطلب الثاين :احلكم إذا مل يسمع املأموم تأمني اإلمام وامع املقتدي.
املطلب الثالث :التأمني على الدعاء يف قنوت الصبح.
املطلب الرابع :التأمني على الدعاء يف قنوت الوتر.
املطلب اخلامس :التأمني على الدعاء يف قنوت النازلة.
املطلب السادس :ارتباط التأمني بالسماع.
املطلب السابع :املقارنة والتبعية يف التأمني.
املطلب الثامن :الفصل بني "آمني" وبني:
املطلب التاسع :تكرار آمني والزيادة بعدها.
املطلب العاشر :ترك التأمني.
املطلب احلادي عشر :انقطاع قراءة املأموم بالتأمني على قراءة اإلمام.
املبحث الثاين :التأمني خارج الصالة ،وفيه عشرة مطالب.
(ﭲ ﭳ) .
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املطلب األول :التأمني عقب الفاحتة خارج الصالة.
املطلب الثاين :التأمني على دعاء اخلطيب.
املطلب الثالث :التأمني على دعاء االستسقاء.
املطلب الرابع :التأمني على الدعاء دبر الصالة.
املطلب اخلامس :التأمني للنساء داخل الصالة وخارجها.
املطلب السادس :تأمني األخرس.
املطلب السابع :التأمني على دعاء فساق املسلمني.
املطلب الثامن :التأمني على دعاء الكافر.
املطلب التاسع :التأمني عن طريق التسجيل.
املطلب العاشر :التأمني عن طريق اهلاتف والوسائل املعاصرة.
اخلامتة ،ذكرت فيها نتائج البحث ،وملخصه ،والتوصيات.
الفهارس ،وحتتوي على فهرس الكتب ،واملواضيع.

التمهيد ،وفيه ستة مطالب:

املطلب األول :تعريف التأمني لغة واصطالحا.
أوال :تعريف التأمني لغة:
ورد التأمني يف اللغة على معنيني:
املعىن األول :اللهم استجب يل.
واملعىن الثاين :هو اسم من أاماء اهلل عز وجل.
جاء يف لسان العرب" :ويرحم اهلل عبدا قال :آمينا.

)1(.

ومعنامها :اللهم استجب ،وقيل :هو إجياب رب افعل ،قال :ومها موضوعان يف موضع اسم االستجابة"
وجاء يف اإلبانة يف اللغة العربية" :وقد امى اهلل تعاىل التأمني دعاء ،قال عز وجل:
)1(.

ﭕ)

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ؤمن على دعاء موسى صلى اهلل عليهما .وآمنيِ :بعىن استجب يا
 ،وإمنا كان الداعي موسى فقط ،وهارون يُ ِّ
)2(.

رب ،يُقال منهَّ :أم َن على دعائه تأمينًا"
( )1ينظر لسان العرب "."22/13

450

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

ثانيا :تعريف التأمني اصطالحا:
مل خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي ،قال يف املغين" :ويف (آمني) لغتان :قصر األلف ،ومدها ،مع
)3(.

التخفيف فيهما ......وال جيوز التشديد فيها؛ ألنه حييل معناها ،فيجعله ِبعىن قاصدين
()5(.)4

كما قال اهلل تعاىل:

(ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ).

املطلب الثاني :حكم التأمني التكليفي وأدلته:
()6

اتفق الفقهاء على أن التأمني ُسنّة لإلمام واملأموم ،واملنفرد.

()7

جاء يف أسىن املطالب(" :ويستحب لقارئها) ولو خارج الصالة (أن يقول) بعد فراغها (آمني) لالتباع".

السنة أن يقول بعده:
قال املاوردي :وهذا كما قال :وإذا فرغ اإلمام عن قراءة الفاحتة فقال( :ﭲ ﭳ) ،فمن ُّ
()8

آمني؛ ليشرتك فيه اإلمام واملأموم جهرا يف صالة اجلهر على ما نذكره.

()9

جاء يف املغين" :التأمني عند فراغ الفاحتة سنة لإلمام واملأموم".

املطلب الثالث :أدلة مشروعية التأمني:
)10(.

حيث ورد اآليت:

بالسنة
استدل الفقهاء على استحباب التأمني ُّ

 -9ما روي عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قال اإلمام:

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)

)11(.

فقولوا :آمني؛ فإنه من وافق قوله قول املالئكة ُغفر له»

فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة
 -1ما رواه أبو هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا َّأمن اإلمام ِّ
()1

غفر له».

=
([ )1يونس.]57 :
( )2اإلبانة يف اللغة العربية "."158/2
( )3البحر الرائق ( ،)332/1احلاوي الكبري ( ،)111/2املغين (.)383/1
([ )4املائدة.]2 :
( )5املغين ( ،)383/1وينظر تبيني احلقائق ( ،)114/1مواهب اجلليل ( ،)835/1كفاية األخيار (.)118/
( )6حاشية ابن عابدين ( ،)472/1الفواكه الدواين ( ،)125/1أسىن املطالب ( ،)184/1املغين (.)382/1
( )7أسىن املطالب (.)184/1
( )8احلاوي الكبري (.)111/2
( )9املغين (.)382/1
( )10أسىن املطالب (.)178/1
( )11رواه البخاري  215 / 2و 217يف صيغة الصالة ،باب جهر اإلمام بالتأمني ،ويف الدعوات ،باب التأمني.
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 -5ما رواه وائل بن حجر« :أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -كان إذا قال:
()2

صوته».

(ﭲ ﭳ)
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قال :آمني ،ورفع اها

()3

 -4قوله صلى اهلل عليه وسلم« :صلوا كما رأيتموين أصلي».

 -5ما جاء يف صحيح البخاري" :قال عطاء« :آمني دعاء»َّ ،أمن ابن الزبري ومن وراءه حىت إن للمسجد للجة ،وكان أبو
()4
هريرة« :ينادي اإلمام ال تفتين بآمني» ،وقال نافع« :كان ابن عمر ال يدعه ،وحيضهم ،وامعت منه يف ذلك خريا».
ووجه الداللة :أن الصحابة -رضوان اهلل عليهم -كانوا حيرصون على التأمني مع اإلمام برفع أصواهتم.

املطلب الرابع :فضل التأمني:
ورد يف فضل التأمني أحاديث عديدة ،منها:
ما قد روي عن عائشة -رضي اهلل عنها -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ذكرت عنده اليهود ،فقال« :إاهم
لن حيسدونا على شيء كما حيسدونا على اجلمعة اليت هدانا اهلل هلا وضلوا عنها ،وعلى القبلة اليت هدانا اهلل هلا وضلوا عنها،
()5

وعلى قولنا خلف اإلمام :آمني».

 -1ما روي أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم
)6(.

والتأمني»

 -2ما جاء عن ابن عباس أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على
()7

قول :آمني ،فأكثروا من قول( :آمني)».

=
( )1رواه البخاري يف كتاب الدعوات يف باب التأمني ،حديث رقم (.)58/5( )1402
( )2املغين " ."382/1رواه أبو داود ،كتاب الصالة ،باب التأمني وراء اإلمام ( ،) 214/1قال ابن حجر يف التلخيص احلبري" :وسنده صحيح ،وصححه الدارقطين،
وأعله ابن القطان حبجر بن عنبس وأنه ال يُعرف ،وأخطأ يف ذلك؛ بل هو ثقة معروف ،قيل له صحبة ،ووثقه حيىي بن معني وغريه"" ،التلخيص احلبري"."851/1
( )3البخاري كتاب األذان ،باب األذان للمسافر ،إذا كانوا مجاعة ،حديث رقم.)135/1( 131 :
( )4صحيح البخاري " "181/1كتاب الصالة ،باب جهر اإلمام بالتأمني.
( )5أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند الصديقة عائشة -رضي اهلل عنها -من حديث رقم ( ،)28027ينظر ،)451/41( :واحلديث صحيح.
( )6أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب اجلهر بآمني ،حديث رقم ( )581يف الزوائد ،هذا إسناد صحيح .ورجاله ثقات .احتج مسلم
جبميع رواته .ينظر.)225/1( :
( )7مسند اإلمام أمحد ( ،)451 /41حديث رقم ( ،)28027حديث صحيح ،علي بن عاصم :وهو الواسطي ،وإن كان ضعيفا ،قد توبع ،وحممد بن األشعث بن
قيس :روى عنه مجع ،وذكره ابن حبان يف "الثقات" ،وبقية رجاله ثقات ،وحصني بن عبد الرمحن :هو السلمي ،وعمر بن قيس :هو املاصر.
وأخرجه مطوال دون قصة اجلمعة والقبلة ،ابن خزمية ( )824و( ) 1858عن أيب بشر الواسطي إسحاق بن شاهني ،عن خالد بن عبد اهلل الواسطي ،عن سهيل بن أيب
صاحل ،عن أبيه ،عن عائشة ،وهذا إسناد صحيح .وأخرجه البيهقي  81 / 2من طريق سليمان ،عن حصني ،به "أاهم حسدونا على القبلة اليت هدينا هلا وضلوا
عنها ،وعلى اجلمعة اليت هدينا هلا وضلوا عنها ،وعلى قولنا خلف اإلمام :آمني" .وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( ،)755وابن ماجه ( )581من طريق محاد
=
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 -3ما روي عن أيب هريرة :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :آمين :خاتم رب العالمين على عباده
)1(.

المؤمنين»

 -4وما روي عن أنس -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أعطيت (آمني) يف الصالة وعند
يؤمن ،فاختموا الدعاء بآمني ،فإن اهلل
الدعاء ،مل يعط أحد قبلي إال أن يكون موسى ،كان موسى يدعو ،وهارون ِّ
)2(.

يستجيبه لكم»

 -8وما جاء عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا قال اإلمام:

(ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ) فقال :آمني ،فتوافق آمني أهل األرض آمني أهل السماء ،غفر اهلل للعبد ما تقدم من ذنبه ،ومثل من
ال يقول :آمني ،كمثل رجل غزا مع قوم ،فاقرتعوا ،فخرجت سهامهم ،ومل خيرج سهمه ،فقالِ :ملَ َملْ خيرج سهمي؟
)3(.

فقيل :إنك مل تقل :آمني»

املطلب اخلامس :هل التأمني بالصالة يكون سرا أو جهرا؟
اختلف الفقهاء يف حكم التأمني يف الصالة من حيث كونه سرا أو جهرا على قولين:
)4(.

القول األول :أن التأمني يكون جهرا .وبه قال الشافعية واحلنابلة

)5(.

القول الثاين :أن التأمني يكون سرا .وبه قال احلنفية ،ومالك يف إحدى الروايتني عنه ،ورواية عند أمحد

أدلة الفريق األول القائل بأن التأمني يف الصالة يكون جهرا :استدلوا بأحاديث ،منها:

« - 1أن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال :آمين .ورفع بها صوته» وألن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أمر بالتأمني
عند تأمني اإلمام ،فلو مل جيهر به مل يعلق عليه ،كحالة اإلخفاء.

()6

=
بن سلمة ،عن سهيل بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن عائشة ،خمتصرا بلفظ" :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السالم والتأمني" .وإسناده صحيح .قلنا:
وقد سلف يف الرواية ( ،)24070وسيأيت بالرواية رقم ( )28724وإسنادمها صحيحان .ويشهد للجمعة حديث أيب هريرة عند البخاري ( ،)521ومسلم (.)588
( )1ورواه ابن عدي يف الكامل ( )440/1من طريق مؤمل عن أيب أمية بن يعلى عن املقربي عن أيب هريرة به ،وقال ابن عدي" :ال يرويه عن أيب أمية بن يعلى -وإن
كان ضعيفا -غري مؤمل هذا".
( )2رواه احلارث بن أيب أسامة برقم (" )112بغية الباحث" من طريق -موىل خالد -عن أنس بن مالك ،وزريب بن عبد الرمحن ضعيف.
( )3أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده يف ما يروى عن أيب حيىي موىل جعدة ،وأيب السدي ،وكعب بن زياد ،وأيب مدلة وغريهم ينظر ،)318/1( :وذكر يف جممع الزوائد
يف الصحيح بعضه .رواه أبو يعلى ،وفيه ليث بن أيب سليم ،وهو ثقة مدلس ،وقد عنعنه .ينظر)113/2( :
( )4ينظر :احلاوي الكبري ( ،)111/2املغين ( ،)383/1اإلنصاف (.)81/2
( )5ينظر :تبيني احلقائق ( ،)114/113/1البحر الرائق ( ،)331/1التلقني يف الفقه املالكي( ،)41/1الذخرية للقرايف ( )223/2اإلنصاف (.)81/2
( )6املغين ( ،)383/1ورواه أبو داود يف كتاب الصالة باب التأمني وراء اإلمام ( ،)241 /1وقال صاحب البدر املنري :إسناد كل رجاله ثقات (أئمة) من فرسان
الصحيح إال حجرا فإنه ثقة كما أسلفته ،ينظر :البدر املنري (.)827/3
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فأمنوا فإنه َمن وافق تأمينه
 -2عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إذا ّأمن اإلمام ّ
()1

تأمين المالئكة غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه».

 -3عن بالل -رضي اهلل عنه -أنه قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :ال تسبقني بآمين»

)2(.
()3

 -4روى قيس بن وائل بن حجر عن أبيه -رضي اهلل عنهما -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -كان جيهر بآمني.
)4(.
 -8وروي أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -كان إذا صلى قال :آمني حىت يسمع لصوته طنني
 -1وقد روي عن ابن عباس أنه قال« :ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قول آمين»

)5(.

أدلة الفريق الثاين القائل بأن التأمني يف الصالة يكون سرا :استدلوا بالسنة واألثر واملعقول.
أما السنة فأحاديث ،منها:
)6(.

 -1ما روى أبو داود وغريه أنه -صلى اهلل عليه وسلم« -قال :آمين ،وخفض بها صوته»

 -2حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنه« : -مخس خيفيهن اإلمام :التعوذ ،والتسمية ،والتأمني ،وربنا لك احلمد،
)7(.

والتشهد»
احلمد

()8

وأما األثر فمنه :ما روي أن ابن مسعود -رضي اهلل عنه -قال خيفي اإلمام أربعا :التعوذ والبسملة وآمني وربنا لك
وأما املعقول فمن وجوه:
 -1أن التأمني دعاء فيكون مبناه على اإلخفاء.

( )1سبق خترجيه.
( )2أخرجه أبو داوود يف كتاب الصالة باب التأمني خلف اإلمام " ."175/2قال احلاكم" :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه"" ،املستدرك
"."340/1
( )3أخرجه اإلمام أمحد يف املسند من حديث وائل بن حجر حديث رقم ( .)15517حديث صحيح ،وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ،وهو ابن عبد اهلل النخعي،
وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أن علقمة بن وائل وأباه أخرج هلما مسلم ،والبخاري يف "القراءة" و"رفع اليدين" .وأخرجه البيهقي يف "السنن" 85/2
من طريق األسود بن عامر ،اهذا اإلسناد .وأخرجه الطرباين يف "الكبري"  )11( /22من طريق حممد بن احلسن األسدي ،عن شريك .وقد سلف برقم ()15541
و(.)15542ينظر "187/31" :وقال الزيلعي" :وقال البيهقي يف املعرفة" :إسناد هذه الرواية صحيح" نصب الراية (.)317/1
( )4احلاوي الكبري (.)111/2
( )5سبق خترجيه.
( )6البحر الرائق ( ،)331/1أخرجه أبو داود من حديث وائل بن حجر ( ،)310/2وقال احلاكم يف املستدرك :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه»
ينظر :املستدرك (.)283/2
وينظر ختريج احلديث يف كتاب املستدرك على الصحيحني " "283/2كتاب قراءات النيب -صلى اهلل عليه وسلم -مما مل خيرجاه وقد صح سنده.
( )7االختيار لتعليل املختار ( ،) 80/1أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب صالة التطوع فيما يستحب أن خيفيه اإلمام ( ،)212/2وأن هذا احلديث يعارض األحاديث
الصحيحة املرفوعة اليت ذكرها إبراهيم النخعي ينظر :حتفة األحوذي (.)12/2
( )8ينظر [االستذكار البن عبد الرب ،كتاب الصالة ،باب القراءة خلف اإلمام فيما ال جيهر فيه بالقراءة " ،"485/1وقال" :وروى الكوفيون عن عمرو بن مسعود مثل
ذلك بأسانيد ليست بالقوية" ،قال الزيلعي" :قلت غريب" ،نصب الراية ".]"328/1
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أنه لو جهر اها عقيب اجلهر بالقرآن أل َْوَهم أاها من القرآن فيمنع منه دفعا لإليهام ،وهلذا مل
)1(.
تكتب يف املصاحف والراجح القول األول.

املطلب السادس :هل (آمني) آية من القرآن؟
اتفق الفقهاء على أن (آمني) ليست آية من القرآن الكرمي ،وذلك استنادا إىل ما يلي:
 -1قد ثبت عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف الصحيح أنه قال« :يقول اهلل تعاىل :قسمت الصالة بيين وبني عبدي
نصفني ،نصفها يل ،ونصفها لعبدي ،ولعبدي ما سأل .فإذا قال العبد:
()3

محدين عبدي ،فإذا قال( :ﭛ ﭜ ﭝ)

قال اهلل :جمدين عبدي ،فإذا قال:
ما سأل ،فإذا قال العبد:

()4

قال اهلل :أثىن علي عبدي ،فإذا قال( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)
)8(.

( ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)

()2

قال اهلل:

()6

:

()5

قال :هذه اآلية بيين وبني عبدي نصفان ،ولعبدي

(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)

()7

قال

اهلل :هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل»

 -2وجه الداللة :أن هذا احلديث صحيح صريح يف أن (آمني) ليست من الفاحتة ،ومل يعارضه حديث صحيح صريح ،وهم
قد جردوا املصحف عما ليس من القرآن ،حىت أاهم مل يكتبوا التأمني ،وال أاماء السور وال التخميس ،والتعشري ،وال غري
ذلك .مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاحتة( :آمني).
 -3أن آمني ليست من آيات القرآن ،وإمنا هي طابع الدعاء ،ومعناه :اللهم استجب لنا .وقيل من أامائه تعاىل.
 -4أن الصحابة –رضوان اهلل عليهم -قصدوا جتريد املصحف مما ليس بقرآن ،وهلذا مل يكتبوا التعوذ والتأمني مع أنه صح
()9

األمر اهما.

وفيه أحد عشر مطلبا:
( )1تبيني احلقائق (.)114/1
([ )2الفاحتة.]2 :
([ )3الفاحتة.]3 :
([ )4الفاحتة.]4 :
([ )5الفاحتة.]8 :
([ )6الفاحتة.]1 :
([ )7الفاحتة.]2 :
( )8أخرجه مسلم يف كتاب الصالة يف باب :وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة حبديث رقم " ،"378ينظر صحيح مسلم.)371/1( :
( )9البحر الرائق ( ،)331/1اجملموع شرح املهذب ( ،)331/3املبدع يف شرح املقنع ( ،)325/1فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)124/3

د .مسفر بن سعد بن مسند اجلروي
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التأمني دعاء غري مستقل بنفسه بل مرتبط بغريه من األدعية ،لذلك حيسن بيان املواضع اليت يؤمن على الدعاء فيها،
فمن أمهها التأمني داخل الصالة.

املطلب األول :التأمني بعد قراءة الفاحتة يف الصالة:
()1

اتفق الفقهاء على أن التأمني ُسنّة للمأموم بعد قراءة اإلمام للفاحتة  ،وذلك استنادا إىل أحاديث ،منها:

فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة
 -1ما روى أبو هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا ّأمن اإلمام ّ
)2(.

غفر له»

 -2وجه الداللة :أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قد أمر بالتأمني للمأموم ،فدل ذلك على سنيته واستحبابه له.
()3

 -3قد قال بالل للنيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال تسبقين بآمني).

يؤمن خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ويف حرصه هذا
 -4وجه الداللة :أن بالال رضي اهلل تعاىل عنه كان حريصا على أن ّ
داللة على مشروعية التأمني للمأموم.
ولكن الفقهاء اختلفوا يف حكم التأمني لإلمام بعد قراءته الفاحتة على قولني:
القول األول :أن التأمني ُسنة لإلمام كما أنه سنة للمأموم .وبه قال احلنفية ورواية املدنيني عن مالك والشافعية

واحلنابلة(.)4

)5(.

القول الثاني :أن التأمني ليس سنة لإلمام :وهذه رواية ابن القاسم عن مالك

أدلة الفريق األول القائل بأن التأمني سنة لإلمام :استدلوا بأحاديث ،منها:
فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة
 -1ما روى أبو هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إذا ّأمن اإلمام ّ
)6(.

غفر له»

 -2ما روى وائل بن حجر« :أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -كان إذا قال( :ﭲ ﭳ) ،قال :آمني ،ورفع اها
)7(.

صوته»

( )1حتفة الفقهاء ( ،)132/1بدائع الصنائع ( ،)202/1بداية اجملتهد ( ،)188/1احلاوي الكبري ( ،)111/2املغين (.)382/1
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
( )4حتفة الفقهاء ( ،)132/1بداية اجملتهد واهاية املقتصد ( ،)188/1احلاوي الكبري ( ،)112/2املغين (.)383/1
( )5بداية اجملتهد (.)188/1
( )6سبق خترجيه.
( )7سبق خترجيه.
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 -3عن أيب هريرة« ،أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قال :إذا قال اإلمام( :ﭲ ﭳ) ،فقولوا :آمني .فإن املالئكة
تقول :آمني .واإلمام يقول :آمني .فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ،وقول النيب -صلى اهلل
)1(.

عليه وسلم -يف اللفظ اآلخر( :إذا ّأمن اإلمام) يعين إذا شرع يف التأمني
أدلة الفريق الثاين القائل بأن التأمني ليس سنة لإلمام:

استدلوا ِبا روي عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قال اإلمام:

(ﭯ ﭰ ﭱ
()2

ﭲﭳ) فقولوا :آمين؛ فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له» .وهذا دليل على أن اإلمام ال يقوهلا.
وأجيب عن هذا:

أن هذا احلديث ال حجة هلم فيه ،وإمنا قصد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -به تعريف الصحابة -رضوان اهلل

عليهم -موضع تأمينهم ،وهو عقيب قول اإلمام( :ﭲ ﭳ) .ألنه موضع تأمني اإلمام ،ليكون تأمني اإلمام واملأمومني يف
)3(.
مصرحا به يف الروايات اليت ذُكِرت يف أدلة الفريق األول
وقت واحد موافقا لتأمني املالئكة ،وقد جاء هذا َّ
والراجح القول األول أن التأمني سنة لإلمام كما أنه سنة للمأموم لقوة أدلتهم.

املطلب الثاني :احلكم إذا مل يسمع املأموم تأمني اإلمام ومسع املقتدي:
اختلف الفقهاء يف هذا على قولني:
يؤمن على تأمينه ،قال به احلنفية والشافعية ،وهو املفهوم
القول األول :أنه إذا مل يسمع اإلمام وامع املقتدي فإنه ّ

من كالم احلنابلة.

)4(.

يؤمن"
قال احلنفية يف اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري" :فإنه إذا امع املقتدي ومل يسمع اإلمام فإنه ّ

)5(.

وقال الشافعية يف اإلمام الذي مل جيهر أو مل يسمع من خلفه :إنه "جيهر املأموم ليتنبه اإلمام وغريه"

جهرا خفي ًفا رقي ًقا ،ورِبا مل أامعه جيهر اها.
جاء يف فتح الباري البن رجب" :وقال حرب :امعت أمحد جيهر بآمني ً
قال :وامعت إسحاق قال :جيهر اها حىت يسمع الصف الذي يليه .قال :وجيهر اها كل صف حىت يسمع الصف الذي
()6

يؤمن أهل املسجد كلهم".
يليهم ،حىت ّ

()1

يؤمن على تأمني املقتدي ألنه تأمني على فعل الغري.
القول الثاني :قول املالكية :أنه ال ّ

( )1املغين (.)283/1
( )2سبق خترجيه.
( )3املغين (.)382/1
( )4اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري (.)82/1
( )5العزيز شرح الوجيز (.)801/1
( )6فتح الباري البن رجب (.)72/ 2
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يؤمن على تأمني املقتدي حلصول التنبيه لإلمام واملأموم.
والراجح القول األول قول الجمهور :أنه ّ

املطلب الثالث :التأمني على الدعاء يف قنوت الصبح:
بناء على أن التأمني مرتبط بالقنوت يف صالة الصبح فإن العلماء قد اختلفوا يف حكم القنوت يف صالة الصبح على
قولني:

()2

القول األول :القنوت ليس بسنة يف صالة الصبح ،وهو قول احلنفية واحلنابلة.

()3

القول الثاني :أن القنوت سنة يف صالة الصبح أبدا ،وهو قول املالكية والشافعية.

واستدل أصحاب القول األول ِبا روي عن أنس رضي اهلل عنه« :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قنت شهرا
)4(.

يدعو على أحياء من أحياء العرب ،مث تركه»

واعرتض على هذا بالقول:
 -1أنه قد روي عن ابن عباس -رضي اهلل عنه -أنه كان يقنت يف الصبح ،ولذلك ذهب إىل الصالة الوسطى هي الصبح؛
()5

ألن القنوت فيها ،واهلل تعاىل يقول( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ).
)6(.

)7(.

 -2وِبا روي عن ابن عباس -رضي اهلل عنه -أنه قال :القنوت يف الصبح بدعة  ،وكذا عن ابن عمر

واعرتض على هذا بالقول:
 -1أن قول ابن عمر رضي اهلل عنه" :القنوت بدعة" ،فقد قال ابن املسيب :كان ابن عمر يقنت مع أبيه -رضي اهلل
عنهما ،-ولكن نسيه.
والرد عليه :كان ابن عمر -رضي اهلل عنه -يقنت مع أبيه يف النازلة اليت دعا فيها عمر –رضي اهلل عنه -ملا حارب
النصارى قنت عليهم القنوت املشهور :اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ...إىل آخره.
 -2وألنه لو كان يف الصبح مسنونا لكان نقلُه متواترا ،ومل َخيف على ابن مسعود ،وابن عمر -رضي اهلل عنهم -لعموم
البلوى به.
=
( )1شرح خمتصر خليل (.)100 / 2
( )2ينظر [االختيار ( ،)88/1املغين (.])114/2
( )3ينظر [بداية اجملتهد ( ،)140/1مواهب اجلليل ( ،)837/1احلاوي الكبري ( ،)181-180/2املهذب (.])184-183/1
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ( )417/1برقم حديث (.)122
([ )5البقرة.]235 :
( )6أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،مجاع أبواب صفة الصالة ،باب من مل ير القنوت يف صالة الصبح ( )303/2برقم حديث ( ،)3187وقال" :فإنه ال يصح ،وأبو
ليلى الكويف مرتوك ،وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت يف صالة الصبح" ،قال النووي" :ضعيف جدا ،ضعفه البيهقي وغريه" ،ينظر[ :خالصة األحكام يف مهمات
السنن وقواعد اإلسالم (.])483/1
( )7احلاوي الكبري (.)181/2
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واعرتض على هذا بالقول:
 -1أنه يرجع عليهم يف الوتر ،مث يقال إمنا جيب أن يكون بيانه مستفيضا ،وال يلزم أن يكون نقله متواترا ،أال ترى أن النيب -
صلى اهلل عليه وسلم -حج يف خلق كثري فبني هلم احلج بيانا مستفيضا ومل ينقله من الصحابة إال اثنا عشر نفسا،
اختلف فيه مخسة منهم أنه -صلى اهلل عليه وسلم -أفرد ،وأربعة أنه صلى اهلل عليه وسلم متتع ،وثالثة أنه -صلى اهلل
عليه وسلم -قرن.
)1(.

 -2وألاها صالة مفروضة ،فوجب أن ال يقنت فيها كسائر الفرائض

واعرتض على هذا بالقول:
أن القياس على سائر الصلوات ال يصح؛ ألن الصبح خمالفة هلا ملا خيتص من تقدم األذان هلا والتثويب يف أذااها،
وكذلك القنوت.
واستدل أصحاب القول الثاين ِبا يلي:
 -1عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -ملا رفع رأسه من الركعة الثانية من صالة الصبح
قال « :اللهم أنج الوليد بن الوليد ،وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة ،واملستضعفني ِبكة ،اللهم اشدد وطأتك
)2(.

على مضر ،واجعلها عليهم سنني كسين يوسف»

-2

ما رواه احلارث بن خفاف عن أبيه خفاف بن إمياء -رضي اهلل عنهما -قال ركع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
مث رفع رأسه فقال :غفار غفر اهلل هلا ،وأسلم ساملها اهلل ،وعصية عصت اهلل ورسوله ،اللهم العن بين حليان ورعال،
()3

وذكوان ،مث وقع ساجدا.

واعرتض أصحاب القول األول على هذا الدليل:
حيث قالوا :إمنا كان هذا شهرا حني قتل أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عند بئر معونة وكانوا سبعني
رجال خرجوا يف جواز مالعب األسنة فقنت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يف الصلوات اخلمس شهرا حىت نزل عليه:
()4

(ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ) فكف عن الدعاء.

وأجيب عن هذا بالقول:
 -1إمنا كف بعد شهر عن ذكر أامائهم ،وعن القنوت فيما سوى الصبح من األربع الباقية.
 -2وِبا روي عن أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -مل يزل يقنت يف الصبح إىل أن
)1(.

توفاه اهلل سبحانه

( )1احلاوي الكبري(.)181/2
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األذان ،باب :يهوي بالتكبري حني يسجد ( )110/1برقم حديث (.)504
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة يف باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة ( )420/1حديث رقم (.)127
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة يف باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة ( )411/1حديث رقم (.)128
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واعرتض على هذا الدليل:
 -1بأنه ِبجرده ال يثبت به سنة راتبة يف الصالة ،وتصحيح احلاكم دون حتسني الرتمذي ال يعتد به ،وكثريا ما يصحح
املوضوعات فإنه معروف بالتسامح يف ذلك ،ونفس هذا احلديث ال خيص القنوت قبل الركوع أو بعده ،فقال« :ما قنت

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بعد الركوع إال شهرا» فهذا حديث صحيح صريح عن أنس -رضي اهلل عنه-
أنه مل يقنت بعد الركوع إال شهرا ،فبطل ذلك التأويل.

()2

 -2وبأنه دعاء مسنون يف صالة غري مفروضة؛ فوجب أن يكون مسنونا يف صالة مفروضة كقوله" :اللهم اغفر للمؤمنني
واملؤمنات".
 -3وبأاها صالة اهار جيهر فيها بالقراءة فوجب أن ختتص بذكر ال يشاركها فيه غريها كاجلمعة يف اختصاصها باخلطبة.
قد تبين لي في هذه المسألة حكم القنوت ،وأقوال العلماء يف سنيته ،وعدم سنيته يف صالة الصبح ،وإن كان
الراجح عدم سنيته لكن ينبغي االنتباه إىل أن اخلالف شر؛ وهلذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه االجتهاد ،فإذا
)3(.

قنت قنت معه ،وإن ترك القنوت مل يقنت
)4(.

تختلفوا عليه»
)5(.

فإن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال

وثبت عنه يف الصحيح أنه قال« :يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ولهم ،وإن أخطأوا فلكم،

وعليهم»

املطلب الرابع :التأمني على الدعاء يف قنوت الوتر:
)6(.

اتفق الفقهاء على مشروعية التأمني على الدعاء يف قنوت الوتر يف اجلملة
()7

اإلمام بالقنوت ،واملقتدي ُخي ّري :إن شاء ّأمن ،وإن شاء قرأ جهرا أو خمافتة.

على الدعاء" )8(.وقال يف املغين" :إذا أخذ اإلمام يف القنوتَّ ،أمن َمن خلفه"

قال يف البناية شرح اهلداية" :جيهر

يؤمن
قال الشريازي" :ويستحب للمأموم أن ّ

)9(.

أدلتهم:

=
( )1رواه الدارقطين يف سننه ،كتاب الوتر ،باب صفة القنوت وبيان موضعه ( )321/2برقم ( ،)1173قال ابن امللقن "صحيح" ،البدر املنري (.)128/3
( )2فتاوى شيخ اإلسالم (.)242/2
( )3الفتاوى شيخ اإلسالم (.)282/2
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األذان ،باب :إقامة الصف من متام الصالة ( )148/1برقم حديث (.)222
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األذان ،باب إذا مل يتم اإلمام وأمت من خلفه ( )140/1برقم حديث (.)174
( )6املبسوط للسرخسي ( ،)118/1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ( ،)215/2املغين (.)113/2
املالكية ال يرون القنوت يف الوتر إال رواية عن مالك بالقنوت يف النصف األخري من رمضان .الكايف يف فقه أهل املدينة (.)281/1
( )7البناية شرح اهلداية (.)803/2
( )8املهذب (.)188/1
( )9املغين (.)113/2
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 -1روي عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ثالث هن علي فرائض ،وهن لكم تطوع :الوتر ،والنحر ،وصالة
()1

الضحى».

)2(.

 -2نقل مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم« :قنوت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يف الوتر قبل الركوع»

 -3وملا روي أنه -عليه الصالة والسالم -علّم احلسن بن علي -رضي اهلل عنهما -يف القنوت« :اللهم اهدين فيمن
هديت ،وعافين فيمن عافيت ،وتولين فيمن توليت ،وبارك يل فيما أعطيت ،وقين شر ما قضيت؛ إنك تقضي وال
()3

يقضى عليك ،وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت».

 -4ويروى أنه عليه السالم كان يقنت يف الوتر« :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وِبعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك
)4(.

منك ،ال أحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك»

)5(.

أيب رضي اهلل عنه« :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -كان يوتر ،فيقنت قبل الركوع»
 -8ما روي عن ّ

املطلب اخلامس :التأمني على الدعاء يف قنوت النازلة:
)6(.

قال مجهور أهل العلم باستحباب الدعاء والتأمني وقت نزول النازلة

استنادا إىل األدلة اآلتية:

 -1عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -ملا رفع رأسه من الركعة الثانية من صالة الصبح قال:
«اللهم أنج الوليد بن الوليد ،وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة ،واملستضعفني ِبكة ،اللهم اشدد وطأتك على
)7(.

مضر ،واجعلها عليهم سنني كسين يوسف» .
 -2وما روي عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ،أن رعال ،وذكوان ،وعصية ،وبين حليان ،استمدوا رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم -على عدو ،فأمدهم بسبعني من األنصار ،كنا نسميهم القراء يف زمااهم ،كانوا حيتطبون بالنهار ،ويصلون
بالليل ،حىت كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا اهم ،فبلغ النيب -صلى اهلل عليه وسلم« -فقنت شهرا يدعو يف الصبح على

( )1أخرجه أمحد يف مسنده ،من مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم )458/3( -برقم حديث (،)2080
قال الزيلعي" :قال الذهيب يف (خمتصره) :سكت احلاكم عنه ،وهو غريب منكر ،وأبو جناب الكليب ضعفه النسائي والدارقطين" ،نصب الراية (.)118/2
( )2رواه أبو داوود يف سننه ،باب القنوت يف الوتر ( )14/2برقم حديث ( ،)1422قال الزيلعي" :وذكره أبو داود يف "سننه" بإسناد آخر غري موصول ،فقال :وروى
أيب بن كعب أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قنت قبل الركوع" ،نصب الراية
حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن ّ
(.)123/2
( )3أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الوتر ،باب ما جاء يف القنوت يف الوتر ( )852/1حبديث رقم (.)414
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب ما يقال يف الركوع والسجود ( )382/1برقم حديث (.)451
( )5سبق خترجيه.
( )6البحر الرائق ( ،)42/2اجملموع شرح املهذب ( ،)474/3املغين (.)114 /2
( )7أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة حديث رقم (.)411/1( )128
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أحياء من أحياء العرب ،على رعل ،وذكوان ،وعصية ،وبين حليان» قال أنس رضي اهلل عنه" :فقرأنا فيهم قرآنا ،مث إن
()1

ذلك رفع :بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا".

)2(.

لكن خالف املالكية اجلمهور ،ومنعوا القنوت يف النازلة

واستدلوا حبديث أيب هريرة-رضي اهلل تعاىل عنه -قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يقول حني يفرغ من
صالة الفجر من القراءة ،ويكرب ويرفع رأسه« :سمع اهلل لمن حمده ،ربنا ولك الحمد» ،مث يقول وهو قائم« :اللهم أنج
الوليد بن الوليد ،وسلمة بن هشام ،وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ،اللهم اشدد وطأتك على مضر

واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ،اللهم العن لحيان ،ورعال ،وذكوان ،وعصية عصت اهلل ورسوله» ،مث بلغنا أنه ترك
ذلك ملا أنزل:

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)

)4()3(.

سبب خالف الفقهاء:
والسبب يف هذا االختالف -كما بينه ابن رشد -هو اختالف اآلثار املنقولة يف ذلك عن النيب -صلى اهلل عليه
)5(.

وسلم -وقياس بعض الصلوات يف ذلك على بعض( :أعين :اليت قنت فيها على اليت مل يقنت فيها) .وكما فهم املالكية -
رمحهم اهلل -من احلديث أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قنت مث ترك ،والصحيح أنه ترك القنوت ِبنتهى النازلة وليس ترك
الدعاء لكل نازلة.
فرع :األوقات اليت يقنت فيها عند حدوث النازلة:
بناء على قول اجلمهور القائلني باستحباب القنوت والتأمني وقت النازلة فقد حدث اختالف بينهم يف األوقات اليت
يقنت فيها على أقوال أربعة:

ويؤمن يف صالة الفجر.
القول األول :قال به أمحد :أنه يقنت ّ

-1

أدلة القول األول:
ما روي عن عبد اهلل عن أبيه :كل شيء يثبت عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف القنوت إمنا هو يف الفجر .وال
يقنت يف الصالة إال يف الوتر والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمني كذلك.

-2

مل ينقل عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وال عن أحد من أصحابه ،القنوت يف غري الفجر والوتر

)6(.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،باب غزوة الرجيع ،ورعل ،وذكوان ،وبئر معونة ،وحديث عضل ،والقارة ،وعاصم بن ثابت ،وخبيب وأصحابه
( )108/8حبديث رقم (.)4070
( )2بداية اجملتهد (.)140/1
([ )3آل عمران.]125 :
( )4سبق خترجيه.
( )5بداية اجملتهد (.)140/1
( )6املغين ()118/2
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)1(.

القول الثاني :وقال به أبو اخلطاب :يقنت يف الفجر واملغرب؛ ألاهما صالتا جهر يف طريف النهار
)2(.

القول الثالث :نقله ابن قدامة يف املغين :أنه يقنت يف صالة اجلهر كلها ،قياسا على الفجر

القول الرابع :قال به الشافعية ،وهو أنه إن نزلت باملسلمني نازلة ولن ينزهلا اهلل تعاىل فال بأس أن يقنت اإلمام يف
)3(.

سائر الصلوات حىت يكشفها اهلل تعاىل

)4(.

كما قنت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -حني أسرت قريش من أسرت ،وقتل

من الصحابة عند بئر معونة من قتل

القول الراجح :والذي أراه راجحا هو القول الثاين القائل بالقنوت يف الصلوات اجلهرية؛ وذلك لقوة استدالهلم.

املطلب السادس :ارتباط التأمني بالسماع:
مؤمنا على الدعاء،
اتفق الفقهاء على أن املأموم ال يقوم بالتأمني إال إذا امع من إمامه (ﭲ ﭳ) حىت يكون ّ
فإن مل يسمع أو اختلط عليه صوت اإلمام فال يستحب له التأمني لعدم السماع ،وفيما يلي أقوال الفقهاء يف ذلك:
حيث ذكر احلنفية أن حمل التأمني معلوم ،فإذا انتهوا إليه علموا أنه ّأمن؛ ألن الظاهر أنه ال يرتك السنة ،فلم حيتاجوا
()5

إىل السماع.

وقال اإلمام مالك يف املأموم الذي مل يسمع إمامه يقول( :ﭲﭳ) ّأال يقول آمني؛ ألنه يف هذه احلالة ال يدري
()6

يؤمن عليه؛ ألنه دعاء فاشرتط السماع رمحه اهلل.
على ماذا ّ

يؤمن إال على السماع" ،فإن مل يسمعه قنت) لو
وقال الشافعية :يتحرى املأموم صوت اإلمام ،فإن مل يسمعه فال ّ
)7(.

امع صوتا مل يفهمه فالظاهر أنه كعدم السماع بالكلية"

يؤمن على كالم مل يُسمع.
واحلنابلة كذلك يشرتطون السماع فكيف ّ

املطلب السابع :املقارنة والتبعية يف التأمني:

( )1حاشية ابن عابدين ()11/2
( )2املغين (.)118/2
( )3احلاوي الكبري (.)182/2
( )4حيث دعا النيب -صلى اهلل عليه وسلم -على رعل وذكوان ،وقد سبق ختريج هذا احلديث.
( )5التجريد للقدوري (.)807/2
( )6البيان والتحصيل (.)488/1
( )7حاشيتا قليويب وعمرية (.)150/1
( )8املغين (.)383/1

()8
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يكون تأمني اإلمام واملأمومني يف وقت واحد موافقا لتأمني املالئكة ،وقد جاء هذا مصرحا به عند فقهاء الشافعية
واحلنابلة ،وذلك لألدلة التالية:
 -1عن أيب هريرة« ،أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قال :إذا قال اإلمام( :ﭲ ﭳ) فقولوا :آمني .فإن املالئكة تقول:
)1(.

آمني .واإلمام يقول :آمني .فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه»
()2

)3(.

 -2قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف اللفظ اآلخر( :إذا ّأمن اإلمام)  ،يعين إذا شرع يف التأمني
)4(.
 -3أن التأمني للقراءة ال للتأمني وقد فرغ منها ،وبذلك علم أن املراد بقوله :إذا ّأمن اإلمام ،أي إذا أراد التأمني

"(ويؤمن مع تأمني إمامه) ال قبله وال بعده ...وليس لنا ما تستحب فيه مقارنة اإلمام
 -4قال اخلطيب الشربيين:
ّ
)5(.
سوى هذه"

وعند الرجوع لكتب احلنفية واملالكية مل أجد عبارة صرحية يف حكم موافقة املأموم لتأمني اإلمام ،إال أاهم قد ذكروا
استحباب موافقة تأمني املالئكة استنادا حلديث أيب هريرة –رضي اهلل تعاىل عنه -عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
)6(.

فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه»
الذي قال فيه« :إذا ّأمن اإلمام ّ

املطلب الثامن :الفصل بني (آمني) وبني( :ﭲﭳ) :
اتفق الفقهاء مجيعا على أن كلمة (آمني) ليست من الفاحتة ،أي ليست قرآنا يقرأ ،وإمنا هي دعاء ِبعىن االستجابة،
وفي ذلك:

)7(.

يقول ابن عابدين الحنفي(" :قوله و ّأمن) واتفقوا على أنه ليس من القرآن"

()8

ويقول صاحب الفواكه الدواني المالكي" :إن (آمني) ليست من الفاحتة وال من القرآن ،وهو كذلك إمجاعا".
وقال النووي في المجموع" :ذكر أصحابنا أو مجاعة منهم أنه يستحب أن ال يصل لفظة (آمني) بقوله:
()9

ﭳ) بل بسكتة لطيفة جدا؛ ليعلم أن (آمني) ليست من الفاحتة".

( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
( )3املغين (.)382/1
( )4مغين احملتاج (.)310/1
( )5مغين احملتاج (.)310/1
( )6البناية شرح اهلداية ( ،)214/2شرح الزرقاين على خمتصر خليل (.)323/1
( )7حاشية ابن عابدين (.)472/1
( )8الفواكه الدواين (.)125/1
( )9اجملموع شرح املهذب (.)323/3

(ﭲ
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معا (بآمني يف) الصالة (اجلهرية)
ويقول البهوتي الحنبلي في الروض(" :وجيهر الكل) ،أي املنفرد واإلمام واملأموم ً

بعد سكتة لطيفة؛ ليعلم أاها ليست من القرآن ،وإمنا هي طابع الدعاء" ،وعلق عليه ابن القاسم يف حاشيته" :أي ليست من
()1
إمجاعا ،وإمنا هي تأمني على الدعاء".
الفاحتة ً
ويدل على ذلك اآليت:
 -1ما روي عن أيب هريرة –رضي اهلل تعاىل عنه -عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قال اإلمام:

(ﭯ

)2(.

ﭰ ﭱ ﭲﭳ) فقولوا آمني؛ فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر ما تقدم له من ذنبه»
 -2حديث وائل بن حجر -رضي اهلل عنه -قال« :امعت النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قرأ:

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

)3(.

ﭳ) فقال :آمني ،ومد اها صوته»

وجه االستدالل :أن موضع كلمة آمني إمنا بعد الفراغ من قراءة الفاحتة.

املطلب التاسع :تكرار (آمني) والزيادة بعدها:
هذه املسألة اختلف الفقهاء فيها على قولني معتربين ،والبعض اآلخر مل يتطرق إىل هذه املسألة.
القول األول :ذكر الشافعي يف كتابه (األم) أنه لو قال مع (آمني) (رب العاملني وغري ذلك من ذكر اهلل) كان
()4

حسنا؛ ال يقطع الصالة شيء من ذكر اهلل.

القول الثاني :قول احلنابلة وهم يرون أنه زيادة دعاء مل يرد به الشرع .فإن أتى فيها بذكر أو دعاء مل يرد به الشرع
فيها كقوله( :آمني رب العاملني) وقوله يف التكبري( :اهلل أكرب كبريا وحنوه) مل يشرع له سجود ألنه روي أن رجال قال :ربنا ولك
احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،فلما انصرف ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلمَ « :من المتكلم»؟ قال :أنا ،قال« :رأيت
)6(.
)5(.
بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» فلم يأمره بالسجود
احلنفية واملالكية مل يتطرقوا إىل هذه املسألة يف شيء من كتبهم.
والراجح أن الزيادة وتكرار (آمني) غري مستحبة لعدم ورود السنة بذلك ،وإن زاد فليس عليه سجود السهو.

املطلب العاشر :ترك التأمني:

( )1حاشية ابن القاسم على الروض (.)30/2
( )2سبق خترجيه.
( )3أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الصالة ،باب ما جاء يف التأمني ( )331/1حبديث رقم (.)245
( )4األم (.)131/1
( )5أخرجه البخاري كتاب األذان ،باب فضل اللهم ربنا لك احلمد ( )187/1حبديث رقم (.)277
( )6الشرح الكبري (.)121/1
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اتفقت املذاهب األربعة على أن املصلي لو ترك (آمني) واشتغل بغريها ال تفسد صالته ،وال سهو عليه؛ ألنه سنة
فات حملها.
)1(.

وذكر احلنفية يف البحر الرائق" :بأنه سنة من السنن فال جيرب بسجود السهو"

()2

عامدا فال شيء عليه".
وقال مالك يف التفريع يف فقه مالك بن أنس" :فمن ترك التأمني ساهيًا أو ً

وقال الشافعية يف احلاوي الكبري" :فلو ترك املصلي التأمني ناسيا مث ذكره ،فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله ،وإن ذكره
بعد أخذه يف الركوع تركه ،ولو ذكره بعد أخذه يف القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده إليه وجهان خمرجان من اختالف
)3(.

قوليه فيمن نسي تكبريات العيد حىت أخذ يف القراءة ،ولو تركه على األحوال كلها أجزأته صالته وال سهو عليه"

ذكر احلنابلة يف املغين" :وإن ترك التأمني نسيانا ،أو عمدا ،حىت شرع يف قراءة السورة ،مل يأت به؛ ألنه سنة فات

()4

حملها".

املطلب احلادي عشر :انقطاع قراءة املأموم بالتأمني على قراءة اإلمام:
فأمن عند تأمني اإلمام ،فهل
اختلف األئمة يف أنه إذا ّأمن اإلمام يف آخر الفاحتة ،وكان املأموم يف أثناء قراءة فاحتتهّ ،

تنقطع قراءته اهذا ويُعيد الفاحتة أو يكمل عند توقفه؟ على قولين:
القول األول :أن القراءة تنقطع.
القول الثاين :أاها ال تنقطع.
وقال الشافعية يف اهاية املطلب ودراية املذهب" :وليس يتجه عندي هذا الوجه إال ِبا رمزت إليه من أن احملذور ّأال
ينتظم الذكر بالقراءة ،وإذا جرى يف أثناء الكالم شيء هو حممل الذكر ،ويظهر به أن الذكر مل جير يف نظم القراءة ،كالتأمني
()5

يبني انقطاع الذكر عن االنتظام ،فلذلك جرى اخلالف فيه.
عند تأمني اإلمام ،فهذا ّ

وذكر ابن قدامة يف املغين" :أو فرغ اإلمام من الفاحتة يف أثناء قراءة املأموم ،فقال :آمني .فال تنقطع قراءته؛ لقول
)6(.

أمحد :إذا مرت به آية رمحة سأل ،وإذا مرت به آية عذاب استعاذ .وإن كثر ذلك استأنف قراءهتا
وقال الحنفية" :إنه ال قراءة على املأموم".

)2(.

قراءة»

فهم ال يرون قراءة الفاحتة للمأموم أصال.

( )1البحر الرائق (.)101/2
( )2التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس (.)74/1
( )3احلاوي الكبري (.)112/2
( )4املغين (.)383/1
( )5اهاية املطلب ودراية املذهب (.)142/2
( )6املغين (.)347/1

()1

لقوله عليه الصالة والسالم« :من كان له إمام فقراءة اإلمام له
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أما المالكية فلم أعثر هلم على قول فيما خيص مسألة انقطاع قراءة املأموم بالتأمني على قراءة اإلمام .ومن املعلوم

أن قراءة املأموم للفاحتة عندهم فيها أقوال ثالثة:
قال يف بداية اجملتهد "فيما محله اإلمام عن املأمومني :واتفقوا على أنه ال حيمل اإلمام عن املأموم شيئا من فرائض
الصالة ما عدا القراءة ،فإاهم اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال:
سر فيه وال يقرأ معه فيما جهر به.
أحدها :أن املأموم يقرأ مع اإلمام فيما أ ّ

الثاني :أنه ال يقرأ معه أصال.

أسر (أم الكتاب) ،وغريها ،وفيما جهر (أم الكتاب) فقط .وبعضهم فرق يف اجلهر بني أن
الثالث :أنه يقرأ فيما ّ
يسمع قراءة اإلمام أو ال يسمع ،فأوجب عليه القراءة إذا مل يسمع ،واهاه عنها إذا امع ،وباألول قال مالك ،إال أنه يستحسن
)3(.

له القراءة فيما أسر فيه اإلمام"

القول الراجح :من خالل ما سبق يرتجح يل القول القائل بأن قراءة املأموم ال تنقطع بالتأمني على قراءة اإلمام.

وفيه عشرة مطالب:
املطلب األول :التأمني عقب الفاحتة خارج الصالة:
اتفق الفقهاء على صحة التأمني خارج الصالة ملن قرأ أو امع الفاحتة.

فقال الحنفية :ال خالف أن (آمني) ليست من القرآن حىت قالوا بارتداد من قال :إنه منه أي من القرآن ،وأنه
()4

مسنون يف حق املنفرد واإلمام واملأموم والقارئ خارج الصالة.

()5

وقال المالكية :ال خالف يف الدعاء والتأمني خارج الصالة.

وقال الشافعية يف روضة الطالبني وعمدة املفتني" :يستحب لكل من قرأ الفاحتة يف الصالة أو خارج الصالة أن
()6

يقول عقب فراغه منها :آمني ،باملد أو القصر بال تشديد فيهما.
=
( )1االختيار لتعليل املختار (.)80/1
( )2البناية يف شرح اهلداية (.)314 /2
( )3بداية اجملتهد (.)114/1
( )4البناية يف شرح اهلداية (.)217/2
( )5التاج واإلكليل ملختصر خليل (.)842/2
( )6روضة الطالبني وعمدة املفتني (.)242/1
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وقال الحنابلة" :فإذا قال :وال الضالني ،قال :آمني" وهذا يف الصالة وخارجها ،يسن التأمني ،ويقوهلا كل ٍ
مصل،
()1

أيضا خارج الصالة ،فإذا قرأ الفاحتة وفرغ منها قال :آمني.
من إمام ومأموم ومنفرد ،ويقوهلا ً

املطلب الثاني :التأمني على دعاء اخلطيب:
اتفق الفقهاء على التأمني على دعاء اخلطيب.

)2(.

فقال الحنفية" :ومن امع اإلمام َّأمن يف صالة اجلمعة ّأمن هو"

وقال المالكية يف التاج واإلكليل ملختصر خليل" :ال خالف يف التأمني عند دعاء اخلطيب؛ ألنه كان يستدعي
التأمني منهم ،وإمنا اخلالف يف السر به واجلهر ،فقال ابن حبيب :وإذا دعا ّأمن الناس وجهروا جهرا ليس بالعايل.

وامع أشهب :ال جيهر بالتأمني .وقال ابن عبد احلكم :ال حيرك به لسانه

)3(.

وقال الشافعية يف فتح املعني بشرح قرة العني" :وال يبعد ندب الرتضي عن الصحابة بال رفع صوت ،وكذا التأمني
)4(.

لدعاء اخلطيب"

()5

سرا.
قال الحنابلة يف كتاب اإلنصاف" :جيوز تأمينه على الدعاء ،ويسن أن يكون ًّ

املطلب الثالث :التأمني على دعاء االستسقاء:
اتفق الفقهاء على التأمني على دعاء اإلمام يف طلب السقيا.
يؤمنون على
فقال الحنفية" :وذلك أن يدعو اإلمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه ،والناس قعود مستقبلني القبلة ّ
)6(.

دعائه باللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا جملال سحا طبقا دائما"
()7

دعائه.

يؤمنون على
وقال المالكية" :اإلمام قائم مستقبل القبلة ويدعو ويكثر من االستغفار قائما وهم جلوس يدعو وهم ّ

( )1شرح خمتصر اخلرقي (.)18/31
( )2احمليط الربهاين يف الفقه النعماين (.)378/1
( )3التاج واإلكليل ملختصر خليل (.)842/2
( )4فتح املعني بشرح قرة العني (.)205/1
( )5اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ( ،)415/2الروض املربع شرح زاد املستقنع (.)110/1
( )6الدر املختار وحاشية ابن عابدين (.)154/2
( )7الكايف يف فقه أهل املدينة (.)217/1
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وقال الشافعية يف التأمني على طلب السقيا(" :ويبالغ يف الدعاء) حينئذ (سرا وجهرا) فيُسر القوم أيضا حالة
()1
إسراره ،ويؤمنون على دعائه حالة جهره به ،قال تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)  .ويرفعون أيديهم يف الدعاء جاعلني
()2

ظهور أكفهم إىل السماء".

وقال الحنابلة بالتأمني على الدعاء وطلب السقيا" :ويستقبل القبلة ،وحيول رداءه ،فيجعل اليمني يسارا ،واليسار
ميينا ،ويفعل الناس كذلك" .ومجلته أنه يستحب للخطيب استقبال القبلة يف أثناء اخلطبة؛ ملا روى عبد اهلل بن زيد« :أن
()3

النبي -صلى اهلل عليه وسلم -خرج يستسقي ،فتوجه إلى القبلة يدعو».
)4(.

واستحب اجلهر ببعضه؛ ليسمع الناس،

فيؤمنون على دعائه"
ّ

املطلب الرابع :التأمني على الدعاء دبر الصالة:
صورة المسألة :بعد أن ينتهي املصلون من صالهتم ويدعوا باألدعية الواردة من السنة بعد الصالة يدعو اإلمام
مجيعا على عدم فعله إال األذكار الواردة يف السنة املطهرة ،ومل يقل أحد به إال
ّ
ويؤمن املأمومون على دعائه .وقد اتفق الفقهاء ً
قول عند بعض املالكية.
()5

فقال الحنفية :يستحب قول األذكار واألدعية اليت وردت يف السنة املطهرة ،ومل يتطرق إىل هذه املسألة بذكرها.

وقال بعض المالكية جبواز الدعاء والتأمني بعد الفراغ من الصالة ،ونص ما قالوا" :ال خالف يف مشروعية الدعاء
)6(.

خلف الصالة؛ فقد قال عليه الصالة والسالم« :أسمع الدعاء جوف الليل وإدبار الصلوات المكتوبات»

وخرج

احلاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري -رضي اهلل تعاىل عنه« -ال يجتمع قوم مسلمون فيدعو
()7

ويؤمن بعضهم إال استجاب اهلل تعالى دعاءهم».
بعضهم ّ

عندنا بإفريقية ،وكان بعض من لقيته ينصره (.)9

()8

وأجازه ابن عرفة  ،مث قال :واستمر العمل على جواز ذلك

([ )1األعراف.]88 :
( )2اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج (.)423/2
( )3أخرجه البخاري أبواب االستسقاء ،باب اجلهر بالقراءة يف االستسقاء ( )31/2حبديث رقم (.)1024
( )4املغين (.)322/2
( )5درر احلكام شرح غرر األحكام (.)50/1
( )6رواه الرتمذي ،باب ما جاء يف فضل التسبيح والتكبري والتهليل والتحميد ( ،)408-404/8حديث رقم ( ،)3477وقال" :حديث حسن".
ويؤمن البعض ،إال أجااهم اهلل» كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم ،ذكر مناقب حبيب بن
( )7أخرجه احلاكم يف املستدرك بلفظ« :ال جيتمع مأل فيدعو بعضهمّ ،
مسلمة الفهري رضي اهلل عنه ( )370/3حديث رقم (.)8425
( )8حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ،أبو عبد اهلل ولد سنة  ،211وهو إمام تونس وعاملها وخطيبها يف عصره .من كتبه املختصر الكبري يف فقه املالكية ،واملختصر
الشامل وغريها ،تويف يف  20مجادى اآلخرة ،سنة  .500ينظر :األعالم للزركلي (.)43/2
( )9مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل (.)122/2
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وذكر الشافعية الدعاء بعد السالم من األدعية اليت نصت عليها السنة املطهرة من األذكار الواردة واملتفق على

صحتها ،ومل يقولوا بالدعاء بعد الصالة من اإلمام والتأمني عليه من املأمومني .ونص ما قالوا" :لإلمام واملأموم أن يذكرا اهلل
سر فإن
تعاىل بعد السالم من الصالة وخيفيان الذكر إال أن يكون إماما يريد أن يُتعلّم منه فيجهر حىت يرى أنه قد تُعلِّم منه فيُ ّ

اهلل تعاىل يقول:

( ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
()1

يعين -واهلل أعلم -الدعاء (وال جتهر) ترفع (وال

ختافت) حىت ال تسمع نفسك".

وقال الحنابلة :إن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -مل جيلس بعد تسليمه من الصالة إال ِبقدار ما يقول من األذكار

الواردة بعد الصالة ،كما يف حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت« :كان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إذا سلم لم
()2

يقعد إال مقدار ما يقول :اللهم أنت السالم ،ومنك السالم ،تباركت يا ذا الجالل واإلكرام».

املطلب اخلامس :التأمني للنساء داخل وخارج الصالة:
التأمني ُسنّة لكل ٍ
مصل بعد فراغه من الفاحتة ،لكن الفقهاء -رمحهم اهلل -اتفقوا على عدم رفع النساء أصواهتن؛ ملا
يف رفع الصوت من الفتنة.
فقال الحنفية" :وال تليب جهرا؛ ألن صوهتا عورة ،ومشى عليه يف احمليط يف باب األذان .قال يف الفتح :وعلى هذا
لو قيل إذا جهرت بالقراءة يف الصالة فسدت كان متجها ،وهلذا منعها -عليه الصالة والسالم -من التسبيح بالصوت إلعالم
()3

اإلمام بسهوه إىل التصفيق .اهـ" .فالتأمني من باب أوىل.
)4(.

وقال المالكية :وليس على النساء أذان وال إقامة ،وإن أقامت املرأة فال جتهر فرفع الصوت بالتأمني من باب

أوىل

وقال الشافعية" :النساء ال جياوزن يف التكبري استماع أنفسهن ،وإن ّأمتهن إحداهن أحببت أن تسمعهن وختفض
)5(.

صوتا عليهن ،فإذا كربن خفضن أصواهتن يف التكبري يف اخلفض والرفع"

فمن باب أوىل التأمني تسمع نفسها وال ترفع

صوهتا.
وقال الحنابلة في المغني :بعدم اجلهر بصوهتا يف حضرة رجال أجانب .ونص ما قالوا" :وجتهر يف صالة اجلهر،
()1

وإن كان َمثّ رجال ال جتهر ،إال أن يكونوا من حمارمها ،فال بأس".

( )1اجملموع شرح املهذب (.)452 /3
( )2املغين ( ،) 402 /1واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته ( )414/1حديث رقم
(.)872
( )3الدر املختار وحاشية ابن عابدين (.)401/1
( )4الكايف يف فقه أهل املدينة (.)175/1
( )5اجملموع شرح املهذب (. )321/3
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املطلب السادس :تأمني األخرس:
مجهور الفقهاء على أن إشارة األخرس يف حقه كالنطق يف حق القادر ،اكتفي جبريان الكالم على قلبه؛ وذلك ألن
()3

هذا هو املقدور عليه منه )2(.واهلل -عز وجل -يقول يف كتابه( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) .
ﯜ ﯝ) .

()4

()5

ويقول:

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ويقول عليه الصالة والسالم« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

)6(.

ولذلك اعترب الشافعية حتريك األخرس شفتيه بالقراءة يقوم مقام قراءته فاحتة الكتاب أثناء الصالة

وخترجيا على ذلك فإن األخرس مىت ما حرك شفتيه بقول( :آمني) عقيب الفاحتة أو أجراها على قلبه كان قائما
بالسنة ومستحقا للثواب على ذلك.

املطلب السابع :التأمني على دعاء فساق املسلمني:
اختلف الفقهاء يف حكم الصالة خلف الفاسق على قولني:

)7(.

القول األول :جواز الصالة خلفه ،وهذا قول مجهور أهل العلم من احلنفية والشافعية واحلنابلة
()8

القول الثاين :ال جتوز الصالة خلف الفاسق ،وهو قول املالكية.

سبب االختالف:
وسبب االختالف كما أوضح ابن رشد هو أن الصالة خلف الفاسق شيء مسكوت عنه يف الشرع ،والقياس فيه
متعارض .فمن رأى أن الفسق ملا كان ال يبطل صحة الصالة ،ومل يكن حيتاج املأموم من إمامه إال صحة صالته فقط على
قول من يرى أن اإلمام حيمل عن املأموم أجاز إمامة الفاسق .ومن قاس اإلمامة على الشهادة واهتم الفاسق أن يكون يصلي
()9

صالة فاسدة كما يتهم يف الشهادة أن يكذب مل جيز إمامته.

أدلة الفريق األول القائل جبواز الصالة خلف الفاسق :استدلوا باآليت:

=
( )1املغين (.)147/2
( )2بدائع الصنائع ( ،)120/1مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ( ،)817/1مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى (.)420/1
([ )3التغابن.]11 :
([ )4البقرة.]251 :
( )5أخرجه البخاري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .)74/7( -حديث رقم (.)2255
( )6احلاوي الكبري (.)321/2
( )7بدائع الصنائع ( ،)181/1حبر املذهب ( ،)308/2املغين (.)140/2
( )8بداية اجملتهد (.)188/1
( )9بداية اجملتهد (.)188/1
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()1

 -1قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :صلوا خلف من قال ال إله إال اهلل».

 -2ما روي عن أيب ذر قال :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة
عن وقتها؟ قال :قلت :فما تأمرين؟ قال :صل الصالة لوقتها ،فإن أدركتها معهم فصل ،فإاها لك نافلة» .ويف لفظ:
«فإن صليت لوقتها كانت نافلة ،وإال كنت قد أحرزت صالتك» .ويف لفظ« :فإن أدركت الصالة معهم فصل ،وال
تقل :إين قد صليت ،فال أصلي» .ويف لفظ« :فإاها زيادة خري» .وهذا فعل يقتضي فسقهم ،وقد أمره بالصالة
)2(.

معهم

 -3أن ابن عمر كان يصلي خلف احلجاج .واحلسني واحلسن ،وغريمها من الصحابة كانوا يصلون مع مروان .والذين كانوا
يف والية زياد وابنه كانوا يصلون معهما .وصلوا وراء الوليد بن عقبة ،وقد شرب اخلمر وصلى الصبح أربعا ،وقال:
)3(.

أزيدكم .فصار هذا إمجاعا

()4

 -4أنه رجل تصح صالته لنفسه ،فصح اإلمتام به كالعدل.

أدلة قول املالكية القائلني بعدم صحة الصالة خلف الفاسق :استدلوا باآليت:

أن اإلمامة من باب األمانة ،والفاسق خائن؛ وهلذا ال شهادة له لكون الشهادة من باب األمانة.
ويتبني لنا أن القائلني بالقول األول ،وهو صحة صالة الفاسق ،يصححون التأمني على دعائه؛ ألنه إذا صحت
إمامته صح التأمني على دعائه ،وهو الراجح.

املطلب الثامن :التأمني على دعاء الكافر:
اختلف الفقهاء يف حكم دعاء الكافر هل يستجاب أم ال يستجاب على قولني:
القول األول :أن دعاء الكافر قد يستجاب له.
)5(.

وهذا قول بعض احلنفية وبعض املالكية وبعض الشافعية واحلنابلة
وقد استدلوا باآليت:

()6

()7

 -1قول إبليس ( :ﭳ) .فقال تعاىل( :ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ) .وهذا إجابة من اهلل له.
( )1رواه الدارقطين كتاب العيدين ،باب صفة من جتوز الصالة معه والصالة عليه " "401/2حديث رقم "."1211
قال يف البدر املنري يف ختريج هذا احلديث " هذا احلديث رواه الدارقطين يف سننه من رواية ابن عمر من طرق (ثالثة) عنه وقال :ليس فيها شيء يثبت.)413 /4( .
( )2أخرجه مسلم من حديث أيب ذر يف كتاب املساجد ومواضع الصالة يف باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها ( )445/1حديث رقم (.)145
( )3املغين ( ،)140/2أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند علي بن أيب طالب ،حديث رقم ( ،)110 /2( )1227إسناده صحيح على شرط مسلم .وانظر (.)124
( )4املغين (.)140/2
( )5الدر املختار وحاشية ابن عابدين ( ،)158 /2روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني ( ،)423/1حبر املذهب ( ،)308/2املغين (.)325/2
([ )6األعراف.]14 :
([ )7األعراف.]18 :
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 -2أن اهلل قد جييب دعاء الكافر استدراجا له قال تعاىل( :ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ).

()1

()2

 -3حديث« :أن دعوة املظلوم وإن كان كافرا تستجاب».
ونوقش هذا:

()3

 -1بأن الكافر املذكور يف احلديث ليس املنكر لعبودية اهلل تعاىل بل ذلك حممول على كفران النعمة.

 -2وبأن الكافر قد يطلب رزقه من ربه ،فال مينع من ذلك ،وال يبعد أن جييبه اهلل تعاىل؛ ألنه قد ضمن أرزاق الكافرين يف
الدنيا ،كما ضمن أرزاق املؤمنني

)4(.

القول الثاين :أن دعاء الكافر ال يستجاب له .وقد استدلوا باآليت:
()5

 -1قوله تعاىل ( :ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ).

 -2وألن الكافر ال يدعو اهلل؛ ألنه ال يعرفه ،فهو وإن أقر به -تعاىل -لكن ملا وصفه ِبا ال يليق به فقد نقض إقراره.
أما التأمني على دعاء الكافرين فيتوقف حكمه على حكم دعائهم ،فمن أجاز دعاءهم كان التأمني عليه جائزا،
ومن منع دعاءهم كان التأمني ممنوعا.
قال الروياين" :التأمني على دعاء الكفار ال جيوز؛ ألنه عدو اهلل ورسوله ،وقد قال تعاىل:

(ﭨﭩﭪﭫﭬ

()7()6

ﭭ).

()8

والرأي املختار -واهلل أعلم -القول األول لقوة أدلتهم ،ويؤيده اآليت :قوله تعاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ).

عام يف كل مضطر حتققت فيه صفة االضطرار إذا دعا اهلل دون سواه يف ذات األمر ،وال خمصص له أنه يف املسلم
فهذا نص ّ
()9
دون غريه من كاف ٍر أو فاجر.
([ )1األعراف.]152 :
( )2إسناده ضعيف؛ جلهالة أيب عبد اهلل األسدي ،ويقال :أبو عبد الغفار كما يف رواية ابن معني ،واماه ابنه عبد الرمحن بن عيسى حيىي بن أيوب :هو الغافقي.
وأخرجه ابن معني يف "تارخيه"  ،388/2ومن طريقه الدواليب يف "الكىن"  ،23/2والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( )710قال :حدثنا ابن عفري ،أنبأنا حيىي بن أيوب،
عن أيب عبد الغفار عبد الرمحن بن عيسى -بصري ،اماه ابنه ِبصر عند ابن عفري -قال :امعت أنس بن مالك يقول ... :فذكره.
ويف الباب عن أيب هريرة سلف برقم ( )5278بلفظ« :دعوة املظلوم مستجابة ،وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه» .وإسناده ضعيف.
وعن أيب ذر عند ابن حبان ( ) 311ضمن حديث صحف إبراهيم الطويل" :أيها امللك املسلط املبتلى املغرور إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ،ولكين بعثتك
لرتد عين دعوة املظلوم ،فإين ال أردها ولو كانت من كافر" وإسناده ضعيف جدا.
( )3الدر املختار وحاشية ابن عابدين (.)158 /2
( )4املغين (.)325/2
([ )5غافر.]80 :
([ )6الرعد,]14 :
( )7حبر املذهب (.)308/2
([ )8النمل.]12 :
( )9تفسري القرطيب (.)22 /13

د .مسفر بن سعد بن مسند اجلروي

التأمني يف الصالة ،دراسة فقهية مقارنة

488

املطلب التاسع :التأمني عن طريق التسجيل:
التأمني على الدعاء مشروع ،سواء كان الداعي قريبا أو بعيدا يُسمع يف تلفاز أو مذياع ،فمن امع الدعاء وأحب أن
يكون من أهله الداخلني فيه ،فليقل :آمني ،وهي اسم فعل ِبعىن :استجب ،فهو يسأل ربه أن يستجيب هذا الدعاء ،حيقق
له ما فيه ،وهو سبحانه خري مسئول ،جل وعال.
مسج ًال ،فال يشرع التأمني خلف الداعي .فقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :هل إذا
لكن إذا كان الربنامج َّ
أؤمن على دعائه ؟
امعت شريطًا صدر قبل سنة أو سنتني فيه شيخ يدعو ،هل ّ
فأجابوا:
"الدعاء والتأمني عليه عبادة ،واملشروع هو التأمني على دعاء الداعي احلاضر ،أما الدعاء املسجل على األشرطة فال يشرع
التأمني عليه؛ ألنه ليس هناك شخص يدعو له على احلقيقة .وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم".
انتهى .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ ...الشيخ عبد اهلل بن غديان...
()1

الشيخ صاحل الفوزان ...الشيخ بكر أبو زيد...

املطلب العاشر :التأمني عن طريق اهلاتف والوسائل املعاصرة:
األصل أن التأمني مع الدعاء ،فاهلاتف من الوسائل احلديثة اليت وجدت يف هذا العصر اليت ّقربت البعيد صوتًا
وصورة وكتابة مما ترتب عليها كثري من األحكام الفقهية سواء يف العادات أو املعامالت أو العبادات ،ومما يهمنا يف هذا
املطلب هو التأمني على الدعاء عن طريق اهلاتف والفيس بوك وتويرت املباشر بني شخصني أو يف جملس علمي عن طريق
الشبكات حيضره أعداد كثرية من مجيع البلدان ،فدعا القارئ أو الشارح أو الكاتب يف البداية أو النهاية فإن التأمني للسامع
أو امللقي يأخذ احلكم يف حال اللقاء ،كذلك القاعدة الفقهية :الكتاب كاخلطاب ،فهذه قاعدة تتعلق اها أحكام كثرية ،مثل:
النكاح والطالق .وأجاز هذه القاعدة مجع من العلماء ،فمن باب أوىل الدعاء والتأمني يأخذان هذا احلكم.

اخلامتة
وحتتوي على نتيجة البحث ،وملخصه ،وتوصية.
أوال :نتيجة البحث وملخصه:
بعد دراسيت هلذا املوضوع أستطيع أن أخرج بنتائج واضحة تكمن يف اآليت:
 -1التأمني داخل الصالة سنة لإلمام ،واملأموم ،واملنفرد.
( )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.)281/24
( )2األشباه والنظائر البن جنيم (.)272/1

()2
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الراجح أن التأمني يف الصالة يكون جهرا لإلمام واملأموم واملنفرد يف القراءة اجلهرية ،وسرا يف القراءة السرية.
اتفق الفقهاء مجيعا على أن كلمة (آمني) ليست من الفاحتة أي ليست قرآنا يقرأ ،وإمنا هي دعاء ِبعىن االستجابة.
الراجح أن املأموم يسن له التأمني إذا امع تأمني املقتدي ومل يسمع تأمني اإلمام.
الراجح عدم سنية القنوت يف صالة الصبح ،لكن ينبغي االنتباه إىل أن اخلالف شر؛ وهلذا ينبغي للمأموم أن يتبع
إمامه فيما يسوغ فيه االجتهاد ،فإذا قنت قنت معه ،وإن ترك القنوت مل يقنت.
اتفق الفقهاء على مشروعية التأمني على الدعاء يف قنوت الوتر يف اجلملة.
مجهور أهل العلم على استحباب الدعاء والتأمني وقت نزول النازلة.

مؤمنا على الدعاء.
يؤمن إال إذا امع من إمامه (ﭲﭳ) حىت يكون ّ
 -5اتفق الفقهاء على أن املأموم ال ّ
 -7يكون تأمني اإلمام واملأمومني يف وقت واحد موافقا لتأمني املالئكة.
 -10الراجح أن الزيادة وتكرار (آمني) غري مستحبة لعدم ورود السنة بذلك ،وإن زاد فليس عليه سجود السهو.
 -11اتفقت املذاهب األربعة على أن املصلي لو ترك (آمني) واشتغل بغريها ال تفسد صالته.
 -12الراجح أن قراءة املأموم ال تنقطع أثناء قراءته للفاحتة وتأمينه على قراءة املأموم.
 -13اتفق الفقهاء على صحة التأمني خارج الصالة ملن قرأ أو امع الفاحتة.
 -14اتفق الفقهاء على التأمني على دعاء اخلطيب.
 -18اتفق الفقهاء على التأمني على دعاء اإلمام يف طلب السقيا.
مجيعا على عدم الدعاء بعد الصالة والسالم والتأمني من املصلني وعدم مشروعيته إال األذكار الواردة يف
 -11اتفق الفقهاء ً
السنة املطهرة ،ومل يقل أحد اهذا إال قول عند بعض املالكية.
 -12اتفقوا على عدم رفع النساء أصواهتن بالتأمني؛ ملا يف رفع الصوت من الفتنة.
 -15مجهور الفقهاء على أن إشارة األخرس يف حقه كالنطق يف حق القادر ،اكتفي جبريان الكالم على قلبه؛ وذلك ألن
هذا هو املقدور عليه منه.
 -17مجهور الفقهاء على صحة صالة الفاسق ،فإذا صحته إمامته صح التأمني على دعائه.
 -20مجهور الفقهاء يرون أن دعاء الكافر يستجاب ،فإذا استجيب صح التأمني عليه.
املسجل على األشرطة فال
 -21التأمني على دعاء التسجيل :املشروع هو التأمني على دعاء الداعي احلاضر ،أما الدعاء
َّ
يشرع التأمني عليه.
 -22التأمني عن طريق الوسائل املعاصرة :فإن التأمني للسامع أو امللقي يأخذ احلكم يف حال اللقاء.
ثانيا :التوصية:
بعدما ُعرض يف هذا البحث من آراء فقهية ،ونتائج ملموسة ،أوصي الباحثني وأئمة املساجد باآليت:
 -1التبيني من أئمة املساجد بتوضيح أحكام التأمني للمأمومني.
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اهتمام طلبة العلم والباحثني بالبحث يف القضايا الفرعية من العبادات ،وربطها ِبا استجد من وقائع جديدة معاصرة.
احلرص والنظر على ما يستجد من نوازل ،وتبيني أحكامها للمجتمعات.
تبيني املسائل اليت يتسع فيها اخلالف مما يعمله املسلمون بشكل يومي.
تعليم املسلمني بأن املسائل اخلالفية جتمعهم وال تفرقهم.
احلرص واملعرفة من الباحثني على ما يستجد من نوازل معاصرة تلحق بنظائرها مما سبق من مسائل مشااهة.

الفهارس
أوال :فهرس الكتب:
 -1البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري  -طبعة دار الكتاب
اإلسالمي -الطبعة الثانية.
 -2لسان العرب حملمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي  -طبعة دار
صادر – بريوت  -الطبعة الثالثة.
ِ
الصحاري طبعة وزارة الرتاث القومي والثقافة  -مسقط  -سلطنة عمان
الع ْوتيب ُ
لسلَمة بن ُم ْسلم َ
 -3اإلبانة يف اللغة العربية َ
 الطبعة األوىل. -4اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وسننه وأيامه = صحيح البخاري حممد بن
إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  -طبعة دار طوق النجاة  -الطبعة األوىل.
 -8احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزين أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب
البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي  -طبعة دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -1املغين البن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
الشهري بابن قدامة املقدسي  -طبعة مكتبة القاهرة  -الطبعة :بدون طبعة.
الس ِج ْستاين  -طبعة
 -2سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
املكتبة العصرية  -صيدا – بريوت.
يب ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي وحاشية:
 -5تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشْلِ ِّ
يب  -املطبعة الكربى األمريية – بوالق -
شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إاماعيل بن يونس ِّ
الشْلِ ُّ
القاهرة  -الطبعة األوىل.
 -7مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،
املعروف باحلطاب ا ُّلرعيين املالكي  -طبعة دار الفكر  -الطبعة الثالثة.
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 -10كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين احلصين ،تقي
الدين الشافعي  -طبعة دار اخلري – دمشق  -الطبعة األوىل.
 -11رد احملتار على الدر املختار "الدر املختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي" بأعلى الصفحة يليه  -مفصوال
بفاصل – "حاشية ابن عابدين" عليه ،املسماة "رد احملتار".
 -12ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي  -طبعة دار الفكر  -بريوت  -الطبعة الثانية.

 -13الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين أمحد بن غامن (أو غنيم) بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي
األزهري املالكي  -طبعة دار الفكر  -الطبعة :بدون طبعة.
 -14أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حيىي السنيكي  -طبعة دار
الكتاب اإلسالمي  -الطبعة :بدون  -طبعة وبدون تاريخ.
 -18مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -طبعة مؤسسة الرسالة
 الطبعة األوىل. -11بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ،أبو حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي اخلصيب املعروف بابن
أيب أسامة املنتقي :أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر اهليثمي  -طبعة مركز خدمة السنة
والسرية النبوية  -املدينة املنورة  -الطبعة األوىل.
 -12مسند إسحاق بن راهويه ،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي املعروف بـ ابن راهويه -
طبعة مكتبة اإلميان  -املدينة املنورة  -الطبعة األوىل.
 -15اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي -
طبعة دار إحياء الرتاث العريب  -الطبعة الثانية.
 -17التلقني يف الفقه املالكي ،أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي  -طبعة دار الكتب العلمية
 الطبعة األوىل. -20الذخرية أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف.
 -21طبعة دار الغرب اإلسالمي -بريوت  -الطبعة األوىل.

 -22البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد
الشافعي املصري  -طبعة دار اهلجرة للنشر والتوزيع  -الطبعة األوىل.
 -23املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب
الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع  -طبعة دار الكتب العلمية – بريوت  -الطبعة األوىل.
 -24السنن الكربى أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي  -طبعة دار الكتب
العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة الثالثة.
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 -28نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي ،مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن
حممد الزيلعي  -طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -بريوت -لبنان  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -جدة –
السعودية  -الطبعة األوىل.
 -21االختيار لتعليل املختار عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد الدين أبو الفضل احلنفي  -طبعة مطبعة
احلليب  -القاهرة ( -وصورهتا دار الكتب العلمية – بريوت  -وغريها).
 -22املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي -
طبعة مكتبة الرشد – الرياض  -الطبعة األوىل.
 -25حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري  -طبعة دار الكتب العلمية
– بريوت.
 -27االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب -طبعة دار الكتب العلمية –
بريوت  -الطبعة األوىل.
 -30صحيح مسلم ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج
أبو احلسن القشريي النيسابوري  -طبعة دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -31اجملموع شرح املهذب ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  -طبعة دار الفكر.

 -32املبدع يف شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين  -طبعة دار الكتب
العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -33جمموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  -طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف  -املدينة النبوية  -اململكة العربية السعودية.
 -34حتفة الفقهاء ،حممد بن أمحد بن أيب أمحد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي  -طبعة دار الكتب العلمية  -بريوت –
لبنان  -الطبعة الثانية.
 -38بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي  -طبعة دار الكتب
العلمية  -الطبعة الثانية.
 -31بداية اجملتهد واهاية املقتصد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد -
طبعة دار احلديث – القاهرة.
 -32املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  -طبعة دار الكتب العلمية.

 -35سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين -
طبعة مؤسسة الرسالة  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -37املبسوط ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي  -طبعة دار املعرفة – بريوت.
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 -40البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي  -طبعة دار املنهاج –
جدة  -الطبعة األوىل.
 -41الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  -طبعة مكتبة
الرياض احلديثة – الرياض  -اململكة العربية السعودية  -الطبعة الثانية.
 -42البناية شرح اهلداية ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين  -طبعة
دار الكتب العلمية – بريوت  -لبنان  -الطبعة األوىل.
 -43اجلامع الكبري ،سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى  -طبعة دار
الغرب اإلسالمي – بريوت.
 -44التجريد للقدوري ،أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوري  -طبعة دار السالم – القاهرة -
الطبعة الثانية.
 -48البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب  -طبعة دار
الغرب اإلسالمي  -بريوت – لبنان  -الطبعة الثانية.
 -41حاشيتا قليويب وعمرية ،أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية  -طبعة دار الفكر – بريوت.

 -42مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي  -طبعة دار الكتب
العلمية  -الطبعة األوىل.
الزرقاين على خمتصر خليل ،ومعه :الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين ،عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين
 -45شرح ُّ
املصري  -طبعة دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -47حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدي  -الطبعة األوىل.

 -80الشرح الكبري (املطبوع مع املقنع واإلنصاف) ،مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي -
طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  -القاهرة  -مجهورية مصر العربية  -الطبعة األوىل.
 -81التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل ،عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن أبو القاسم ابن اجلَ َّالب املالكي  -طبعة
دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -82اهاية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن الدين ،امللقب
بإمام احلرمني ،طبعة دار املنهاج  -الطبعة األوىل.
 -83التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل املواق املالكي
 طبعة دار الكتب العلمية  -الطبعة األوىل. -84روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  -طبعة املكتب اإلسالمي – بريوت –
دمشق  -عمان  -الطبعة الثالثة.
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 -88شرح خمتصر اخلرقي مؤلف األصل :أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل اخلرقي الشارح :عبد الكرمي بن عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن محد اخلضري.
 -81احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه ،أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد
العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري احلنفي  -طبعة دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
 -82فتح املعني بشرح قرة العني ِبهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو املسمى قرة العني ِبهمات الدين) ،زين
الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أمحد املعربي املليباري اهلندي  -طبعة دار بن حزم  -الطبعة
األوىل.
 -85الروض املربع شرح زاد املستقنع ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي  -طبعة دار
املؤيد  -مؤسسة الرسالة.
 -87اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي  -طبعة دار الفكر
 بريوت. -10درر احلكام شرح غرر األحكام ،حممد بن فرامرز بن علي الشهري ِبال  -أو منال أو املوىل  -خسرو  -طبعة :دار إحياء
الكتب العربية.
 -11مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيباين مولدا مث الدمشقي
احلنبلي  -طبعة املكتب اإلسالمي  -الطبعة الثانية.
 -12حبر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي) الروياين ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إاماعيل  -طبعة دار الكتب العلمية -
الطبعة األوىل.
 -13روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني ،أبو حممد ،وأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي التميمي التونسي
املعروف بابن بزيزة  -طبعة دار ابن حزم  -الطبعة األوىل.
 -14معرفة الرجال عن حيىي بن معني وفيه عن علي بن املديين وأيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهلل بن منري وغريهم -
رواية أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز أبو زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري
بالوالء ،البغدادي  -طبعة جممع اللغة العربية – دمشق  -الطبعة األوىل.
بد ،التميمي ،أبو حامت،
 -18اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
الدارمي ،البُسيت  -طبعة :مؤسسة الرسالة  -بريوت  -الطبعة األوىل.
 -11اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن ْفرح األنصاري اخلزرجي مشس
الدين القرطيب  -طبعة دار الكتب املصرية – القاهرة  -الطبعة الثانية.
 -12فتاوى اللجنة الدائمة ،املؤلف :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -طبعة :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء -
اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
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 -15األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري  -طبعة
دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل.
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أصول اإلفتاء العقدي وتطبيقاتها عند العالمة إبراهيم بن هالل السجلماسي املالكي

د .عمر مبــركي
أستاذ العقيدة املشارك بمؤسسة دار الحديث الحسنية ،جامعة القرويين ،املغرب

امللخص:
ينطلق البحث من فكرة مفادها؛ أن كتب النوازل اليت ألفها مالكية الغرب اإلسالمي ،حتمل يف طياهتا فوائد ومعارف
متنوعة هلا اتصال بعلوم خمتلفة كالتفسري والتاريخ والعقيدة ...ويهدف البحث إىل دراسة بعض النوازل العقدية اليت تضمنها
كتاب "النوازل الهاللية" للعالمة إبراهيم بن هالل السجلماسي ،للوقوف من خالهلا على أصول اإلفتاء العقدي ،وعلى
املنهج الذي يصدر منه يف تناول مسائل العقيدة .ويرتكب البحث من مبحثني رئيسني ،خصص األول لبيان أصول اإلفتاء
العقدي عند العالمة ابن هالل السجلماسي ،وأفرد الثاين لعرض بعض املسائل اليت تصلح أن تكون مناذج تطبيقية لألصول
االستداللية اليت اعتمدها يف فتاويه العقدية .وقد انتهى البحث إىل نتائج وخالصات ،من أمهها؛ أن ابن هالل مل يقتصر يف
فتاويه على تناول املسائل العقدية النظرية ،بل تصدى أيضا للرد على مجلة من األسئلة العقدية اليت كان هلا صلة بواقع
املستفتني ومهومهم ،مما يدل على أن فتاواه ،تعرب بوضوح عن طبيعة املشكالت الفكرية والعقدية اليت كانت سائدة يف بالد
املغرب يف القرن الذي عاش فيه املفيت.
الكلمات المفتاحية :فقه النوازل ،النوازل العقدية ،اإلفتاء العقدي ،أصول االستدالل.
Abstract:
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The

the Malekites of Islamic Maghreb have a variety of benefits and knowledge that have a relation
with different sciences such as interpretation, history and doctrine. This article aims, through
somecase studies of the jurisprudence contained in the book « Hilalite jurisprudence » by Sidi
Ibrahim Ibn Hilal Al-Sijilmassi (died in 903 hijir), to find out the origins of the advisory
)doctrinal opinions (Al Iftae) and the approach used regarding the treatment of matters (questions
of the doctrine. The research includes two main topics. The first topic gives an insight about Al
Ifta origins according to Ibn Hilal al-Sijilmassi. The second is devoted to presenting some issues
that can serve as models for the evidentiary assets that he adopted in his doctrinal fatwa. The
main conclusion of this research is that Ibn Hilal did not limit his doctrines to theoretical issues,
but he also responded to many questions that were related to the reality and concerns of the
applicants of the advisory opinions. This indicates that those opinions clearly reflect the nature of
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intellectual and doctrinal problems that prevailed in the Maghreb in the century in which the Ibn
Hilal lived.
Key words: Jurisprudence, doctrinal jurisprudence, advisory opinions (Al Ifta), reasoning
foundations

مقدمة:
اهتم مالكية الغرب اإلسالمي بفقه النوازل اهتماما كبريا ،وخلفوا فيه تراثا غنيا ،حيمل بني طياته فوائد ومعارف

متنوعة ،هلا تعلق بفنون وعلوم خمتلفة كالعقيدة والتاريخ واألصول والتفسري ..ومن أهم مؤلفاهتم يف هذا الباب ،كتاب "النوازل
1

الهاللية" للعالمة إبراهيم بن هالل بن علي السجلماسي الفياليل املالكي  ،الذي استوعب ،إىل جانب املسائل الفقهية،
بعض القضايا الكالمية والنوازل العقدية اليت طرأت يف سجلماسة يف العصر الذي عاش فيه املؤلف.
ويهدف هذا البحث إىل دراسة مناذج من هذه النوازل العقدية وحتليلها ،للوقوف من خالهلا على أصول اإلفتاء
العقدي عند ابن هالل السجلماسي ،وبيان املنهج الذي ينطلق منه يف تناوله ملسائل العقيدة .ولتحقيق هذه الغاية ،يسعى
البحث إىل اجلواب عن األسئلة اآلتية:
 ماهي األصول االستداللية اليت يرجع إليها العالمة ابن هالل يف جوابه عن الفتاوى العقدية؟ كيف استطاع ابن هالل أن يزاوج يف فتاويه بني األخذ باألدلة النقلية واألدلة العقلية؟ ماهي أهم معامل املنهج العقدي الذي ينطلق منه يف مقاربته لقضايا العقيدة؟لقد حظي كتاب "النوازل الهاللية" ،وهو من أهم مصنفات املالكية يف النوازل والفتاوى ،بعناية األقدمني :ترتيبا
ومجعا وتقييدا .ومن املصنفات اليت ألفت يف خدمته" :جمع وترتيب نوازل ابن هالل" لعلي بن أمحد التمناريت اجلزويل،

و"تقييد على نوازل ابن هالل" لعلي بن سعيد اليعقويب .أما يف زماننا ،فقد أجنزت بعض الدراسات عن ابن هالل ونوازله،
2

منها :البحث الذي أجنزه الباحث سعيد بنحمادة عن بعض جوانب احلياة االجتماعية بسجلماسة  ،واألحباث اليت قُدمت
3
يف الندوة العلمية حول" :الفقيه العالمة إبراهيم بن هالل السجلماسي"  ،واليت انصبت على التعريف بأعماله واستجالء
املؤثرات اليت صنعت شخصيته ،ومنها" :ابن هالل :سيرته وشخصيته العلمية ومواقفه" ،و"التصوف عند ابن هالل"،
و"السياسة الشرعية عند ابن هالل" ،و"التطبيق المقاصدي في فقه النوازل عند ابن هالل".
 - 1هو أبو إسحاق إبراهيم بن هالل بن علي الصنهاجي نسبا ،السجلماسي بلدا ومدفنا ،ولد سنة  512هـ ،من كبار علماء املالكية .كان رمحه اهلل آية يف النظم والنثر
والنوازل الفقهية ،حافظا ،حم ققا ،متفننا يف العلوم من عقيدة وفقه وحديث وأدب .تلقى مبادئ العلوم يف بلده سجلماسة ،حيث نشأ ،مث أخذ بفاس عن ابن أمالل
والقوري وغريمها .من تصانيفه :املناسك ،تعليق على خمتصر خليل ،مل يكمله ،اختصار شرح على البخاري البن حجر ،اختصار الديباج املذهب البن فرحون .تويف
رمحه اهلل سنة  703هـ .ينظر :معجم املؤلفني لكحالة .124/1 :األعالم للزركلي.25/1 :
 - 2قدم هذا البحث يف الندوة العلمية الدولية حول" :املذهب املالكي بتافياللت الكربى :اجلذور التارخيية واالمتدادات العلمية واحلضارية" ،واليت نظمتها الكلية املتعددة
التخصصات ،الرشيدية ،اململكة املغربية ،بتاريخ  05 – 02ماي .2014
 - 3نظمت هذه الندوة ِبدينة الريصاين ،من طرف اجمللس العلمي احمللي للرشيدية ،اململكة املغربية ،بتاريخ  2أبريل .2013
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ويالحظ على هذه األحباث أمران :أوهلما ،أاها اعتمدت على بعض النوازل املخطوطة ،وعلى كتابه" :الدر النثير
على أجوبة أبي الحسن الصغير" ،دون النوازل اليت تضمنها كتابه "النوازل الهاللية" .وثانيهما :أاها اقتصرت على مقاربة
اجلوانب الرتبوية والفقهية واملقاصدية يف تراث ابن هالل ،ومل تتناول ما يتصل بقضايا األصول ،أعين مسائل العقيدة ومباحثها.
وعليه ،فإن هذا البحث يتمم ما جاءت به األحباث املذكورة ،وجيتهد يف مقاربة جانب آخر من جوانب الشخصية
العلمية البن هالل.
وقد جاء البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة .خصصت املقدمة لبسط األسئلة اليت سيتوىل البحث اإلجابة عنها،
وعرض بعض الدراسات العلمية املتصلة به .وأفرد املبحث الثاين للكالم عن أصول اإلفتاء العقدي عند العالمة ابن هالل .أما
فخصص لبيان منهجه يف بعض املسائل العقدية اليت وردت يف نوازله ،وتضمنت اخلامتة نتائج البحث
املبحث الثاين ُ
وخالصاته.

كان للعالمة إبراهيم بن هالل يف جوابه على النوازل العقدية منهج مطرد ،يقوم على أصول وقواعد مضبوطة ،نبني
أمهها يف اآليت:

أوال – القرآن الكريم:
يعتمد العالمة ابن هالل يف فتاويه العقدية على القرآن الكرمي ،فهو يكثر من إيراد النصوص القرآنية يف معرض تقريره
لبعض اختياراته العقدية ،وعند رده على الفرق املخالفة .ومما يدل على عنايته باالستدالل بالقرآن وتعويله عليه يف اإلفتاء
العقدي ،الشواهد التالية:
 استدالله بالقرآن الكرمي على جواز قول القائل( :صدق اهلل العظيم ،وبلغ رسوله الكرمي ،وأنا على ذلك منالشاهدين) عند االنتهاء من قراءة القرآن .يقول" :احلمد هلل ،فال ينكر﴿ :وأنا على ذلك من الشاهدين﴾ (سورة األنبياء ،آية
 )81إال جاهل ،ويكفي يف الرد عليه قوله تعاىل حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السالم﴿ :قال بل ربكم رب السماوات
1

واألرض الذي فطرهن ،وأنا على ذلكم من الشاهدين﴾ (سورة األنبياء ،آية . ")81
 استدالله بالقرآن الكرمي على بطالن مذهب اجلربية اخلالصة ،يف قوهلا أن أفعال اإلنسان خريها وشرها من اهللتعاىل ،وأن نسبتها إىل العبد إمنا هي على سبيل التجوز واجملاز ،قال" :وأدلة بطالن القول بالجبر المحض كثيرة ،منها:

قوله تعالى﴿ :وما تشاءون إال أن يشاء اهلل﴾ (سورة اإلنسان ،آية  ،)30فأثبت الباري سبحانه للعبد مشيئة ال تتم إال
بمشيئته ،ومنه قوله تعالى﴿ :إياك نعبد وإياك نستعين﴾ (سورة الفاحتة ،آية  ..)8ومنها إجماع المسلمين قاطبة على قول
 - 1النوازل اهلاللية.441 :
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ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،الذي هو كنز من كنوز الجنة ،فإن فيه إثبات حول وقوة للعبد ال يتمان له إال
1

بمعونة اهلل إياه إلى غير ذلك" .
 رده على القدرية القائلني بأن العباد هم اخلالقون ألفعاهلم بنص الكتاب ،قال" :وأما الداللة على بطالن قولأهل القدر (فكثرية) ..ويكفي قوله عز وجل﴿ :خالق كل شيء﴾ (سورة األنعام﴿ ،)102 ،هل من خالق غري اهلل﴾ (سورة
فاطر ،آية ﴿ .)13أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم قل اهلل خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾ (سورة
الرعد ،آية ﴿ )11أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾ (سورة الطور ،آية ﴿ )138إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (سورة
2

القمر ،آية . ")40
 رده على اليهود والنصارى يف إطالقهم األبوة على اهلل تعاىل بدليل القرآن الكرمي ،قال" :ومن مجلة ما تكفر بهاليهود والنصارى :..قوهلم :حنن أبناء اهلل ،فإن اليهود يعتقدون بنوة احلق والرمحة ،فكل من أطلق األبوة على اهلل فهو كافر،
ملكان اإلشكال ،فالواجب الوقوف مع الشرع يف هذا املعىن ورعي هذا املقام ،قال اهلل عز وجل﴿ :سبح اسم ربك األعلى﴾
(سورة األعلى ،آية ﴿ ،)1وهلل املثل األعلى وهو العزيز احلكيم﴾ (سورة النحل ،آية ﴿ ،)11فال تضربوا هلل األمثال﴾ (سورة
النحل ،آية ﴿ ،)12إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلواهم﴾ (سورة األنفال ،آية  )15أي :إذا تلفظ باامه فزعت
3

قلواهم لذكره استعظاما له وهتيبا وإجالال" .

ثانيا – احلديث الشريف:
يعترب احلديث النبوي الشريف أصال من أصول اإلفتاء العقدي عند ابن هالل رمحه اهلل ،فقد كان يتوسع يف إعمال
هذا األصل واالستدالل به .والناظر يف الفتاوى العقدية اليت اعتمد فيها على احلديث ،يلحظ املالمح التالية:
أ – ضبط أسانيد األحاديث اليت يوردها يف فتاويه العقدية:
ومن أمثلة ذلك:
 ما ذكره يف معرض كالمه عن نزول عيسى عليه السالم ،حيث قال" :ذكر الباجي حديثا ضعيف السند ،أن4

عيسى ينزل عاشر السبعني وتسعمائة. "..
 ويف معرض حديثه عن اإلمامة ،وبعد أن بني أن العدالة من شروطها ،قال" :وقد يتساهل بعضهم يف االئتمام1

بظاهر اجلرحة مستدال حبديث( :صلوا خلف من قال :ال إله إال اهلل)  ،وهو حديث رواه طاووس وعطاء بن أيب رباح وجماهد
 - 1املصدر نفسه.818 :
 - 2املصدر نفسه.811 :
 - 3املصدر نفسه.812 :
 - 4النوازل اهلاللية.818 :
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عن ابن عمر رضي اهلل عنه مرفوعا ،وحبديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه :أربع خصال امعتهن من رسول اهلل صلى اهلل عليه
2

وسلم مل أحدثكم اهن ،فاليوم أحدثكم اهن ،إىل أن قال يف احلديث( :وصلوا خلف كل إمام)  ،وحبديث مكحول عن أيب
3

هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا( :الصالة واجبة مع كل مسلم ،برا كان أو فاجرا ،وإن هو عمل بالكبائر)  .ويف بعض طرق
4

احلديث( :صلوا خلف كل بر وفاجر)  ،وحبديث مكحول أيضا عن واثلة بن األسقع رضي اهلل عنه مرفوعا( :من أصل الدين
5

الصالة خلف كل بر وفاجر)  .وال حجة لذلك اهذه األحاديث ،ألاها كلها ضعيفة معلة ،أعلها اإلمام احلافظ أبو احلسن
6

الدارقطين رمحه اهلل ،وقال :ال تثبت ،وبني وجه عللها ِبا يقف عليه من أرادها يف سننه. "..
وعلى الرغم من عناية ابن هالل رمحه باألسانيد وحرصه على صحة األحاديث اليت يستدل اها ،إال أنه ال يبالغ يف
رد الروايات ِبجرد إيهامها للتجسيم ،بل يعمد إىل تأويلها وتفويضها إذا تثبت من ثقة رواهتا .ولذلك عاب على اإلمام أيب
7

سليمان اخلطايب رمحه اهلل رده حلديث( :ال شخص أغير من اهلل) بسبب إنكاره للفظ (الشخص) الوارد يف احلديث.
قال ابن هالل رمحه اهلل" :هذا املسلك الذي سلكه هؤالء األئمة رضي اهلل تعاىل عنهم – يقصد قبول احلديث
املذكور وتأويله – أحسن وأوىل مما ذهب إليه أبو سليمان اخلطايب ،فإنه بالغ يف إنكار هذا اللفظ ،وختطئة روايته ملا يقتضيه
التجسيم ،وتعقبه مشس الدين الكرماين قائال :ال حاجة لتخطئة ثقاة الروايات ،بل حكم هذا حكم املتشابه ،إما التفويض
8

وإما التأويل" .
ب  -ختريج األحاديث العقدية اليت يوردها يف فتاواه:
ومن شواهد ذلك:
 ما ذكره رمحه عند كالمه عن وجوب رعاية األدب والتعظيم عند مناجاة العبد ربه عز وجل ،قال" :فقد صح عننبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم من حديث موالنا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،أنه صلى اهلل عليه وسلم كان إذا قام إىل

=
 - 1سنن الدارقطين :كتاب العيدين ،باب من جتوز الصالة معه والصالة عليه ،رقم.1211 :
 - 2املصدر نفسه ،رقم.1210 :
 - 3املصدر نفسه ،رقم.1214 :
 - 4املصدر نفسه ،رقم.1215 :
 - 5املصدر نفسه ،رقم.1218 :
 - 6النوازل اهلاللية.118 :
 - 7صحيح البخاري :كتاب التوحيد ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال شخص أغري من اهلل).
 - 8النوازل اهلاللية.441 :

434

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

مـجـلـة املـدونـة

الصالة ،قال( :وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني ،واسرتسل يف دعائه الكرمي ،إىل أن
1

2

قال :لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك) إىل متام مناجاته ،واحلديث خرجه مسلم وغريه" .
 ومن أمثلة ذلك أيضا ،قوله" :وال خيفاكم حديث ابن عباس املخرج يف الصحيحني وغريمها أن رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم ،قال( :باسم اهلل ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإنه إن يقدر بينهما يف ذلك ولد مل يضره
43

الشيطان أبدا) " .
ج – إيراد األحاديث اليت يستدل بها يف فتاواه العقدية من طرقها املختلفة ،مع ذكر الزيادات الواردة
فيها:
ومن أمثلة ذلك:
 ما ذكره يف معرض حديثه عن مسألة إحصاء أاماء اهلل احلسىن ،قال" :قوله عليه السالم( :إن هلل تسعة وتسعني5

ااما مائة إال واحد من أحصاها دخل اجلنة)  ،وتعيينها وسردها مل يقع له ذكر يف الصحيح ،لكن الرتمذي رمحه اهلل عينها يف
رواية عن الوليد بن مسلم عن شعبة بن أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ،وعليه عول كثري مما ألف يف أاماء
6

اهلل احلسىن" .
وقال يف املسألة نفسها" :ورِبا حيتج لذلك أيضا ،بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديث الشفاعة( :فأمحد ريب
8

7

بتحميد يعلمنيه ريب)  ،ويف بعض الطرق( :فأمحد ِبحامد ال أقدر عليها إال أن يعلمنيها اهلل عز وجل)  ،ويف بعض الطرق:
9

(فأمحد ِبحامد يعلمنيها حينئذ وال نعلمها اآلن)" .
د – منع االستدالل خبرب الواحد يف أصول الدين:
اختلف العلماء يف االستدالل خبرب الواحد يف املسائل االعتقادية على فريقني:
 - 1صحيح مسلم :كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ،رقم.201 :
 - 2النوازل اهلاللية.807 :
 - 3صحيح البخاري :كتاب الوضوء ،باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ،رقم .141 :صحيح مسلم :كتاب النكاح ،باب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع،
رقم.1434 :
 - 4النوازل اهلاللية.427 :
 - 5صحيح البخاري :كتاب التوحيد ،باب إن هلل مائة اسم إال واحدا ،رقم.2372 :
 - 6النوازل اهلاللية.801 :
 - 7صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،رقم.322 :
 - 8املصدر نفسه :كتاب اإلميان ،باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،رقم.321 :
 - 9النوازل اهلاللية.804 :
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 الفريق األول :يرى أن خرب الواحد إذا احتفت به القرائن ،وجب االحتجاج به يف العقائد واألحكام على1

السواء ،فال يفرق هؤالء يف استدالهلم بالسنة بني خرب الواحد والسنة املتواترة .
 أما الفريق الثاني :فيذهب إىل أن أن املسائل العملية جيوز إثباهتا واالستدالل عليها خبرب الواحد ،أما املسائل اليت2

مبناها على القطع كاملغيبات فهي ال تثبت عندهم إال بنص كتاب ،أو سنة متواترة ،أو بإمجاع األمة .
وقد اختار ابن هالل رمحه اهلل ما ذهب إليه الفريق الثاين ،فنص على أن خرب الواحد يستدل به يف العمليات فقط،
فهو عنده يوجب العمل وال يوجب العلم .ففي معرض حديثه عن الطرق اليت اها تثبت أاماء اهلل احلسىن ،وهي من العمليات

عنده ،يقول .." :وقولنا :أو سماه به رسوله ،أما في خبر متواتر فمتفق عليه ،واختلف فيما ورد بطريق اآلحاد واألكثر
3

على جوازه (ومنهم) ابن العربي ،وهو الصحيح ،فإن خبر الواحد وإن كان ال يوجب العلم فإنه يوجب العمل. "..

ثالثا :اإلمجاع
اإلمجاع هو األصل الثالث من أصول األحكام ،وحجة من حجج الشرع ،وهو يكون يف مسائل العقيدة لتعضيد
األدلة وتقويتها ،ولدفع اخلطأ الذي قد يتطرق للظنيات ،وقد اعتمد ابن هالل رمحه اهلل على أصل اإلمجاع يف إثبات مسائل
العقيدة ،ومن أمثلة ذلك:
 حكايته اإلمجاع على أن شريعة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ناسخة جلميع الشرائع ،قال رمحه اهلل" :أمااملسألة األوىل فال نعلم قائال بأن سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم إمنا بعث جمددا مللة إبراهيم عليه السالم ،وأنه مل يأت
4

بشريعة يستبد اها ،وخيتص اها ،بل اإلمجاع على أن له شريعة ناسخة مجيع الشرائع ،وال منازع يف هذا. "..
 حكايته إمجاع األمة على منع إطالق (الشخص) على اهلل تعاىل .قال رمحه اهلل .." :فإطالق لفظ الشخص على5

اهلل ال جيوز ،وقد نقل ابن فورك رضي اهلل عنه اإلمجاع على ذلك" .
 حكايته إمجاع املسلمني على أنه ال خالق إال اهلل .وذلك يف معرض رده على القدرية .قال" :وقد أمجع املسلمون6

قاطبة على أنه ال خالق إال اهلل ،وقد هلج السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم أمجعني بقول ذلك" .

رابعا :الدليل اللغوي

 - 1انظر  :جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب .178/2 :التمهيد .18/1 :الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي.315 :
 - 2انظر :إكمال املعلم للقاضي عياض.114/5 :
 - 3النوازل اهلاللية.801 :
 - 4املصدر نفسه.427 :
 - 5املصدر نفسه.811 :
 - 6النوازل اهلاللية.811 :
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اللغة أداة فهم الشريعة وعلومها ،وبالتمكن منها حيصل فهم نصوص القرآن والسنة ،واملتتبع لفتاوي ابن هالل
العقدية ،يقف على أن الرجل أويت حظا وافرا من علوم اللغة ،لذلك جنده يعتمد يف بعض فتاويه العقدية على دليل اللغة،
ومن أمثلة ذلك ،ما ذكره يف معرض كالمه عن مسألة إحصاء أاماء اهلل احلسىن .فبعد أن أورد حديث( :إن هلل تسعة
1

وتسعين اسما مائة إال واحدا)  ،وذكر اختالف الناس يف هل أاماء اهلل تعاىل حمصورة يف عدد معني أم ال؟ قال رمحه اهلل:
" وعلى كل حال فالحديث الكريم ال يقتضي أنه ليس هلل سبحانه وتعالى اسم غير األسماء التسعة والتسعين ،فإن تمام

الفائدة في الخبر والكالم قضية واحدة ،والخبر هو قوله( :من أحصاها دخل الجنة) .فقوله( :إن هلل) هو كقولك :إن

لزيد ألف درهم أعدها للصدقة ،وإن لعمرو ثوبين حسنين للجمعة ،وأن المراد اإلخبار بدخول الجنة بإحصائها ال
2

اإلخبار بحصر األسماء في ذلك العدد ،وهذا مذهب الجمهور ،بل نقل النووي رحمه اهلل االتفاق عليه. "...

خامسا :الدليل العقلي
اعتمد ابن هالل يف بعض تقريراته العقدية على األدلة العقلية والطرق املنطقية ،ويظهر استعماله هلذا الضرب من
األدلة يف معرض رده على الفرق املخالفة كاملعتزلة وغريهم .لقد توسل رمحه اهلل اهذا الدليل عند مناقشته للقدرية الذين يثبتون
للقدرة احلادثة تأثريا يف احلركات والسكنات ،قال .." :وبيان استحالة مذهبهم ،أنها لو صلحت إليجاد كل موجود من
الجواهر واألعراض ،ألن الوجود قضية تشمل الموجودات أو هو من حيث إنه وجود ال يختلف ،فلو صلحت إليجاد

موجود ما لصلحت إليجاد كل موجود لكنها ال تصلح إليجاد بعض الموجودات من الجواهر وأكثر األعراض فال

تصلح إليجادها ،وهذا برهان منطقي ،فإذا تقرر هذا ،فأفعال العباد كلها مخلوقة هلل تعالى مكتسبة للعباد ،ألن
3

المخلوق ال يخلق شيء على حال" .

سادسا :االستدالل بأقوال العلماء السابقني
4

6

5

نقل ابن هالل يف نوازله العقدية عن كثري من العلماء نذكر منهم :أبو احلسن األشعري  ،وابن بطال  ،وأبو بكر
7

8

1

2

3

الباقالين  ،واملازري  ،وابن العريب  ،والقاضي عياض  ،وابن فورك  ،وإمام احلرمني اجلويين  ،ومجال الدين أبو حممد عبد اهلل
 - 1سبق خترجيه.
 - 2النوازل اهلاللية.803 :
 - 3املصدر نفسه.812 :
 - 4النوازل اهلاللية.815 ،812 ،801 :
 - 5املصدر نفسه.841 ،823 ،440 :
 - 6املصدر نفسه.812 :
 - 7املصدر نفسه.834 :
 - 8املصدر نفسه.843 ،841 ،823 ،813 ،804 ،803 ،473 ،444 ،433 :
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8

7

بن هشام  ،ومشس الدين الكرماين  ،وابن حجر العسقالين  ،وأبو بكر اإلاماعيلي  ،وأبو اسحاق األسفراييين ،
9

11

10

12

13

والبيضاوي  ،وأبو العباس بن البناء  ،والتفتازاين  ،والشهرستاين  ،وأبو بكر عبد اهلل حممد بن موسى الواسطي  ،وأبو
14

القاسم القشريي ...
واملتأمل يف نقول ابن هالل عمن سبقه ،يالحظ اآليت:
 أنه يتوسع يف النقل عن أئمة األشاعرة كإمام املذهب أيب احلسن األشعري ،وأيب بكر الباقالين ،والقاضي عياضواملازري ،وغريهم ..إال أنه ال يقلدهم يف مجيع آرائهم وتقريراهتم ،فهو بعد النقل عنهم ،يقرر ما يعتقده حقا وصوابا .ومن
أمثلة ذلك أنه خالف القاضي الباقالين يف قوله إنه جيوز أن يسمى اهلل تعاىل بكل اسم فيه مدح وتعظيم ما مل مينع الشرع منه
كعاقل وفهيم ودار وعارف وما أشبه ذلك .قال رمحه اهلل" :قلت :وهذا هو الصواب عندي ،ألن من ال يحسن ربما وقع
في اإللحاد في أسمائه تعالى ،وقد قال جل اسمه﴿ :وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾ (سورة األعراف ،آية ،)155
15

واإللحاد يكون بالزيادة فيها والنقص منها" .
 -أنه ال يكتفي بنقل األقوال ،لكنه يعلق عليها ،ويبني ما غمض منها .ومن أمثلة ذلك ،أنه نقل كالما للشهرستاين

رمحه اهلل يف الفرق بني اخللق والكسب ،مث عقب عليه قائال .." :هو كالم حسن إال أن فيه غموضا وأنا أرفعه إن شاء اهلل،
فإن مراده في الخلق ال يتغير الموجود باإليجاد فيكسبه صفة وال يكتسب عنه صفة فال يقال وال يضاف إلى الموجود
ما يضاف إلى المكتسب فال يطلق عليه الكتاب وال القائل وال القاعد وال القائم وال الماشي وال المصلي وال الصائم

وال المتحرك وال الساكن وال اآلكل وال الشارب بخالف العبد المكتسب فإنه يتصف بما يكتسبه من األفعال ويطلق
=
 - 1املصدر نفسه.478 ،441 :
 - 2املصدر نفسه.430 :
 - 3املصدر نفسه.430 :
 - 4املصدر نفسه.438 :
 - 5املصدر نفسه.438 :
 - 6املصدر نفسه.
 - 7املصدر نفسه.441 :
 - 8املصدر نفسه.812 :
 - 9املصدر نفسه.443 :
 - 10املصدر نفسه.811 :
 - 11املصدر نفسه.812 :
 - 12املصدر نفسه.815 :
 - 13املصدر نفسه.812 :
 - 14املصدر نفسه.812 :
 - 15النوازل اهلاللية.808 :
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عليه اسم الفاعل منها وتتغير ذاته بها وال يجوز أن يضاف إلى العبد المكتسب ما يضاف إلى الموجد ،فال يقال فيه
1

إنه الموجد الخالق المبدع الرزاق" .
 أنه كان مطلعا على املصنفات اليت يوردها يف فتاويه ،عارفا بكتب الكالم وتراجم املتكلمني ومذاهبهم ،خاصةاألشاعرة منهم .ومما يدل على ذلك أنه ملا سئل عن علم اهلل تعاىل هل يوصف باليقني؟ أجاب قائال" :وأما المسألة الثانية،
فعلم اهلل سبحانه وتعالى ال يوصف باليقين ،والكتاب الذي وقفتم فيه على ذلك ولم تعرفوا مؤلفه هو تفسير اإلمام

أبي عبد اهلل محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب رحمه اهلل الذي فاق أهل زمانه في علم الكالم ..وله التصانيف

العجيبة واألوضاع الغريبة ،قال في كتابه المسمى ب"تحصيل الحق" ،أنه أخذ األصول عن والده ووالده عن أبي
القاسم سليمان بن الناصر األنصاري وهو على إمام الحرمين وهو على األستاذ أبي إسحاق اإلسفراييني وهو على أبي
2

الحسن الباهلي ،وهو على أبي الحسن األشعري ،وتوفي رحمه اهلل سنة ستة وستمائة" .

فتاوى العقيدة يف "نوازل ابن هالل" كثرية ال يسع جمال هذا البحث للتفصيل فيها ،لذلك سنقتصر على سوق
بعض املسائل ،اليت تصلح أن تكون مناذج تطبيقية لألصول االستداللية اليت اعتمدها رمحه اهلل يف فتاويه العقدية كما بينا يف
املبحث السابق.

املسألة األوىل :أمساء اهلل تعاىل :هل هي حمصورة يف عدد معني؟
اختلف العلماء يف العدد املذكور يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحد
3

من أحصاها دخل الجنة)  ،هل املراد به حصر األاماء احلسىن يف هذه العدة ،أم أاها أكثر من ذلك ،على فريقني:
الفريق األول  :يرى أن أاماء اهلل تعاىل حمصورة يف العدد املذكور يف احلديث .قال اهذا طائفة من املتأخرين ،منهم
ابن حزم الظاهري ،يقول" :إن هلل عز وجل تسعة وتسعني ااما ،مائة غري واحد ،وهي أاماؤه احلسىن ،من زاد شيئا من عند
4

نفسه فقد أحلد يف أامائه ،وهي األاماء املذكورة يف القرآن والسنة" .
الفريق الثاني :يرى أن أاماء اهلل احلسىن غري حمصورة بعدد معني ،وذلك ملا ورد يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من
 - 1املصدر نفسه.817 ،815 :
 - 2املصدر نفسه.443 :
 - 3سبق خترجيه.
 -4احمللى البن حزم.31/1 :
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1

خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)  .وما استأثر اهلل عز وجل به يف علم الغيب ال ميكن ألحد أن حيصره أو أن
حييط به.
ويذهب هذا الفريق إىل أن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن هلل تسعة و تسعين اسما مائة إال واحد من أحصاها
2

دخل الجنة )..ال يدل على حصر األاماء اهذا العدد ،ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة( :إن أسماء اهلل تسعة وتسعين
اسما من أحصاها دخل الجنة).

3

4

6

5

وممن قال اهذا القول :البيهقي  ،وابن تيمية  ،والقاضي عياض  ،وابن العريب  ،وغريهم.
وقد تابع ابن هالل الفريق الثاين ،فنص على أن احلديث املذكور ال يقتضي أن أاماء اهلل تعاىل حمصورة يف العدد
املذكور فيه.
يقول جوابا على سؤال يف املسألة" :وعلى كل حال فاحلديث الكرمي ال يقتضي أنه ليس هلل سبحانه وتعاىل اسم غري
األاماء التسعة والتسعني ،فإن متام الفائدة يف اخلرب والكالم قضية واحدة ال قضيتان ،واخلرب هو قوله( :من أحصاها دخل
اجلنة) ،فقوله( :إن هلل) هو كقولك :إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة ،وإن لعمرو ثوبني حسنني للجمعة ،وأن املراد اإلخبار
بدخول اجلنة بإحصائها ال اإلخبار حبصر األاماء يف ذلك العدد ،وهذا مذهب اجلمهور ،بل نقل النووي رمحه اهلل االتفاق
عليه ،ويؤيد ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم يف دعائه( :أسألك بكل اسم هو لك اميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو
7

8

علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك) إىل آخر الدعاء" .

املسألة الثانية :أمساء اهلل تعاىل توقيفية
اختلف يف أ اماء اهلل احلسىن :هل هي توقيفية ،حبيث ال يسمى اهلل تعاىل إال ِبا ورد يف الكتاب والسنة ،أو من
املمكن أن يسمى بأاماء مستحسنة ،وإن مل يرد فيهما نص.

 -1مسند أمحد ،242/1 :برقم.3212 :
 - 2سبق خترجيه.
 - 3األاماء والصفات للبيهقي.22/1 :
 - 4درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.232/3 :
 - 5إكمال املعلم للقاضي عياض.344 ،343/2 :
 - 6املسالك البن العريب.474/3 :
 - 7سبق خترجيه.
 - 8النوازل اهلاللية.803 ،802 :

436

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

مـجـلـة املـدونـة

فذهب فريق إىل أنه جيوز أن يسمى اهلل تعاىل بكل اسم فيه مدح وكمال وتعظيم وإن مل يرد به شرع ،شريطة أن ال
يكون قد منعه ،وممن قال اهذا القاضي أبو بكر الباقالين .قال الرازي" :وقال القاضي من أصحابنا :كل لفظ دل على
1

معنى ثابت هلل تعالى جاز إطالقه عليه بال توقيف إذا لم يكن إطالقه موهما لما ال يليق بكبريائه" .
وذهب فريق آخر ،إىل أن أاماء اهلل تعاىل توقيفية ،فال جيوز اخرتاع اسم أو وصف له تعاىل ،إال بقرآن أو خرب
صحيح .ومن هؤالء :ابن عبد الرب ،والقاضي عياض وغريهم.
فقد نص ابن عبد الرب على أن أاماء اهلل تثبت بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمجاع األمة ،فعند
2

شرحه لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل)  ،قال" :ال
نسميه وال نصفه وال نطلق عليه إال ما سمى به نفسه ،على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه ال شريك له ،وال ندفع
3

ما وصف به نفسه ألنه دفع للقرآن" .
وقال أيضا .." :ليس يف االعتقاد كله يف صفات اهلل وأامائه إال ما جاء منصوصا يف كتاب اهلل أو صح عن رسول
4

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو اجتمعت عليه األمة ،أو ما جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وال يناظر فيه" .
ونص القاضي عياض على أن القول بأن أاماء اهلل تعاىل توقيفية هو مذهب األشاعرة ،قال" :مذهب األشعرية أن
أاماء اهلل توقيفية ال يسمى سبحانه إال ِبا امى به نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو انعقد
5

على التسمية به إمجاع" .
وإىل القول الثاين مال ابن هالل حيث نص على أنه مذهب اجلمهور وقول أئمة األشاعرة .قال" :وال خفاء يف أن
أاماء اهلل عز وجل توقيفية ال جمال للعقل فيها وال يسمى إال ِبا امى به نفسه أو اماه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
6

واجتمعت األمة عليه ،هذا قول مجهور أئمتنا وهو قول أيب احلسن األشعري رضي اهلل عنه" .
وقد رد ابن هالل رمحه اهلل على القاضي الباقالين رمحه اهلل ،يف قوله جبواز تسمية الباري تعاىل بكل اسم مل مينع
الشرع منه كعاقل وفهيم ودار ..ألن ذلك من شأنه أن يفتح باب اجلرأة على اهلل تعاىل .قال" :وصوب ابن عطية مذهب
الجمهور ألن ما ذهب إليه القاضي أبو بكر من جواز تسميته بما يقتضي مدحا خالصا وال تتعلق به شبهة وال اشتراك

ال يحسنه إال األقل من أهل العلوم ،فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن به اإلحسان وهو ال يحسن .قلت :وهذا هو

 - 1املواقف لعضد الدين اإلجيي.113/3 :
 - 2صحيح البخاري :كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل( :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل) ،رقم.2474 :
 -3التمهيد البن عبد الرب.344/3 :
 -4جامع بيان العلم وفضله.115 – 112/2 :
 - 5إكمال إكمال املعلم لأليب.37/1 :
 - 6النوازل اهلاللية.808 :
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الصواب عندي ،ألن من ال يحسن ربما وقع في اإللحاد في أسمائه تعالى ،وقد قال جل اسمه﴿ :وذروا الذين
1

يلحدون في أسمائه﴾ (سورة األعراف ،آية  ،)155واإللحاد يكون بالزيادة فيها والنقص منها" .

املسألة الثالثة :حكم وصف اهلل تعاىل بالشخص
اختلف العلماء يف وصف اهلل تعاىل بالشخص ،على فريقني:
 الفريق األول :ذهب إىل جواز وصف اهلل تعاىل به ،واستدلوا حبديث( :ال شخص أغري من اهلل ،وال شخص2

أحب إليه العذر من اهلل) .
 أما الفريق الثاني ،فقال ِبنع ذلك ،ونص على أن لفظة (الشخص) الواردة يف احلديث غري صحيحة ،أو هيتصحيف من الراوي .ومن هؤالء :اإلمام البيهقي ،واإلمام فخر الدين الرازي.
فقد نقل البيهقي عن أيب سليمان اخلطايب القول بعدم جواز إطالق هذا اللفظ على اهلل تعاىل .قال" :قال أبو
سليمان اخلطايب رمحه اهلل فيما بلغين عنه :إطالق الشخص يف صفة اهلل سبحانه غري جائز ،وذلك ألن الشخص ال يكون إال
جسما مؤلفا ،وإمنا امي شخصا ما كان له شخوص وارتفاع ،ومثل هذا النعت منفي عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وخليق أن ال
تكون هذه اللفظة صحيحة ،وأن تكون تصحيفا من الراوي ،والشيء والشخص يف الشطر األول من االسم سواء ،فمن مل
ينعم االستماع مل يأمن الوهم ،قال :وليس كل الرواة يراعون لفظ احلديث حىت ال يتعدوه ،بل كثري منهم حيدث على املعىن،
3

وليس كلهم بفقيه" .
ومنع ذلك أيضا الفخر الرازي ،وعمد إىل تأويل احلديث املذكور ،قائال" :هذا اللفظ ما ورد يف القرآن ،لكنه روي
4

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (ال شخص أحب للغرية من اهلل عز وجل) ويف هذا اخلرب لفظان جيب تأويلهما ،األول
الشخص :واملراد منه الذات املعينة واحلقيقة املخصوصة ،ألن اجلسم الذي له شخص وحجمية يلزم أن يكون واحدا فإطالق
اسم الشخصية على الوحدة إطالق اسم أحد املتالزمني على اآلخر ،والثاين :لفظ الغرية ومعناه الزجر ألن الغرية حالة
5

نفسانية مقتضية للزجر واملنع فكىن بالسبب عن املسبب ههنا ،واهلل أعلم" .

 - 1النوازل اهلاللية.808 :
 - 2سبق خترجيه.
 - 3األاماء والصفات للبيهقي.82/2 :
 - 4صحيح البخاري :كتاب التوحيد ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال شخص أغري من اهلل) ،رقم.2411 :
 - 5أساس التقديس لفخر الدين الرازي.2 :
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وقد ذهب ابن هالل إىل القول ِبنع إطالق الشخص على اهلل تعاىل ،فقد سأله ابنه عبد العزيز بن إبراهيم بن
هالل :هل جيوز إطالق الشخص على اهلل تعاىل؟ فأجابه قائال" :الحمد هلل إطالق الشخص على البارئ سبحانه وتعالى
1

ال يجوز ،وقد نقل اإلمام ابن فورك اإلجماع على ذلك" .
ونقل أقوال األشاعرة يف تأويل احلديث املذكور كابن فورك وابن بطال والقاضي عياض ،مث عقب على اإلمام أيب
سليمان اخلطايب الذي بالغ يف إنكار لفظ الشخص وختطئة روايته ملا يقتضيه من التشبيه والتجسيم .قال" :وقرره اإلمام أبو
بكر اإلسماعيلي تقريرا حسنا جدا فأبدع وأجاد وأحسن وأفاد ،قال :ليس قوله ( :ال شخص أغير من اهلل) إثبات أن
2

اهلل شخص بل هو كما جاء( :ما خلق اهلل أعظم من آية الكرسي)  ،فإنه ليس فيها إثبات أن آية الكرسي مخلوقة ،بل
المراد أنها أعظم المخلوقات ،وهي كما يقول من يصف امرأة كاملة :..ما في الناس رجل يشبهها ،يريد تفضيلها على
الرجال ،ال أنها رجل ،انتهى ،وهو من الحسن في غاية ومن البيان في نهاية .وقال عياض في المشارق :وقوله( :ال
شخص أغير من اهلل) ،قيل :معناه :ال ينبغي لشخص أن يكون أغير من اهلل إذ الشخص إما هو الجسم ،وما له ارتفاع

وتجسم في علو ،واهلل منزه عن الجسمية ،وهو كاالستثناء من غير الجنس انتهى .وهذا المسلك الذي سلكه هؤالء

األئمة رضي اهلل عنهم أحسن وأولى مما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي ،فإنه بالغ في إنكار هذا اللفظ وتخطئة روايته
لما يقتضيه من التجسيم ،وتعقبه شمس الدين الكرماني قائال :ال حاجة لتخطئة ثقات الروايات ،بل حكم هذا حكم
3

المتشابه ،إما التفويض وإما التأويل" .

املسألة الرابعة :أفعال العباد
أفعال العباد قسمان :اضطرارية واختيارية.

فاالضطرارية :كحركات املرتعش ونبضات العروق وغريها ،فهذه ال خالف بني الناس يف كواها خارجة عن
قدرة العباد.
أما االختيارية :فقد توسع اخلالف فيها بني اإلسالميني ،على النحو التايل:
فبعض أهل السنة ،قالوا :بأن أفعال العباد من طاعة ومعصية ،وخري وشر خملوقة هلل تعاىل ،وأن العباد هلم قدرة على
أفعاهلم ،وهم فاعلون هلا على احلقيقة ،وهي قائمة اهم ،ومنسوبة إليهم ،ومن مث فإاهم يستحقون عليها املدح والذم والثواب
4

والعقاب .
 - 1النوازل اهلاللية.440 :
 - 2سنن الرتمذي :أبواب فضائل القرآن ،باب ما جاء يف سورة آل عمران ،رقم.2557 :
 - 3النوازل اهلاللية.441 :
 - 4ينظر :لوامع األنوار للسفاريين.271/1 :
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وذهب اجلربية ومن وافقهم إىل إثبات خلق اهلل ألفعال العباد ،ونفوا قدرة العباد عليها ،وسووا بني أفعاهلم االختيارية
1

وأفعاهلم االضطرارية .
ونفى القدرية خلق اهلل تعاىل ألفعال العباد ،وقالوا :بأن العباد هم الذين خلقوا أفعاهلم ،وأثبتوا قدرة العباد املطلقة
2

على أفعاهلم .
وحاول األشعرية التوسط بني اجلربية والقدرية ،فقالوا بنظرية الكسب ،وحاصلها :أن أفعال العباد خلق هلل ،وليس
3

لقدرة العبد املخلوقة فيه أثر يف فعله ،لكن الفعل حيدث عندها ال اها .
وقد سئل ابن هالل عن رأيه يف هل العباد جمبورون أم خمريون؟ فاختار املذهب الوسط يف املسألة ،وهو مذهب
األشاعرة كما بينا سابقا.
قال" :وأما سؤالكم عن أمر العباد هل هم جمبورون أو مفوض إليهم األمر ،فقد سئل بعض السلف عن ذلك فقيل
له :العباد جمبورون فقال :اهلل أعدل أن جيرب عبده على معصيته مث يعذبه عليها ،فقال له :هل أمرهم مفوض إليهم فقال :اهلل
أعز ،فقال له السائل :وكيف إذن؟ فقال بني األمرين :ال جرب وال تفويض .انتهى .وهو كما قال بعض حذاق أهل السنة:
العبد ال مطلق وال موثوق وأدلة بطالن القول باجلرب احملض كثرية ،منها :قوله تعاىل﴿ :وما تشاءون إال أن يشاء اهلل﴾ (سورة
اإلنسان ،آية  ،)30فأثبت الباري سبحانه للعبد مشيئة ال تتم إال ِبشيئته ،ومنه قوله تعاىل( :إياك نعبد وإياك نستعني) بريء
من اجلرب والقدر ،ومنها إمجاع املسلمني قاطبة على قول ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،الذي هو كنز من كنوز اجلنة،
فإن فيه إثبات حول وقوة للعبد ال يتمان له إال ِبعونة اهلل إياه إىل غري ذلك .ومنها قوله تعاىل﴿ :وما رميت إذ رميت ولكن
اهلل رمى﴾ (سورة األنفال ،آية  .)12واحلاصل أن اجلربية ينفون القدرة احلادثة اليت يتأتى للعبد معها واها الفعل بدال من الرتك
4

أو الرتك بدال من الفعل ،وحنن نثبتها" .

املسألة اخلامسة :حكم قول (صدق اهلل العظيم) عند االنتهاء من القرآن الكريم
اختلف العلماء يف هذا القول ،فذهب بعضهم إىل منعه وعده من البدع واألعمال اليت ال أصل هلا ،وقالوا :إنه ذكر
مطلق ،فتقييده بزمان أو مكان أو حال من األحوال ال بد له من دليل ،وال ميكن االعتماد يف ذلك على أصل اإلباحة،
للقاعدة الفقهية( :األصل في العبادات التحريم ،واألصل في العادات اإلباحة) .وأجاز البعض قول ذلك لوروده يف القرآن
الكرمي ،وألن الغاية من القول تصديق كتاب اهلل ،وفصل بني كالمه احلكيم وكالمنا ..إىل آخر ذلك من األدلة.

 - 1ينظر :مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري .227 :اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي.103 :
 - 2ينظر :شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار.331 :
 - 3ينظر :اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد للجويين155 :
 - 4النوازل اهلاللية.818 ،814 :
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وقد ُسئل العالمة ابن هالل عن هذا القول ،هل جيوز أم ال؟ فكان جوابه" :احلمد هلل ،فال ينكر( :وأنا على ذلك
من الشاهدين) (سورة األنبياء ،آية  )82إال جاهل ،ويكفي يف الرد عليه قول اهلل تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم:
﴿قال بل ربكم رب السموات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين﴾ ،وحنن أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم
جعلنا اهلل من خيارها بفضله ،نشهد حملمد بالتبليغ وجلميع املرسلني عليهم السالم كما قال تعاىل( :وكذلك جعلناكم أمة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس) .فقول القائل املنكر يف سؤالكم مل يكن قائل ذلك من الشاهدين باطل ،بل حنن شاهدون
هلل عز وجل باأللوهية والوحدانية ،وِبا هو عليه من صفات اجلالل ونعوت الكمال والصدق سبحانه وتعاىل شهادة قاطعة
وحملمد عليه السالم بالتبليغ ،وهذا بعينه مضمن قولنا :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل ،فمنكر هذا القول
1

رجل سوء ،بل نشهده ِبا أنكره من ذلك بشهادة صحيحة نرغم اها أنف اجلاحد واملنكر املعاند. "..

خامتة البحث:
تناولنا يف هذا البحث أصول اإلفتاء العقدي عند ابن هالل رمحه اهلل ،وعرضنا طائفة من فتاويه اليت تبني منهجه يف
بعض قضايا االعتقاد ،وبالتأمل فيما ذكرناه ،ميكن استخالص النتائج التالية:
 يسري ابن هالل يف تقريراته العقدية على منهج مطرد ،زاوج فيه بني األدلة النقلية اليت تلقتها األمة بالقبول ،وبنيمقتضيات العقل ومسلماته.
 يسري ابن هالل يف اختياراته العقدية على منهج األشاعرة ،فقد تبني من املسائل اليت عرضناها يف ثنايا البحث،أنه موافق ملا عليه مجهورهم .إال أنه مل يكن جمرد مقلد ينقل أقواهلم ،بل كان يناقش كبار األشاعرة ويعقب على آرائهم وينتقد
أقواهلم ،ومن الشواهد اليت ذُكرت يف البحث ،وتدل على ذلك ،رده على اإلمام الباقالين يف قوله جبواز تسمية اهلل تعاىل بكل
اسم فيه مدح وكمال وتعظيم وإن مل يرد به الشرع.
 تناول ابن هالل قضايا العقيدة بنفس كالمي عميق ،يدل على تضلعه يف علم الكالم واطالعه على مذاهباملتكلمني ،خاصة األشاعرة واملعتزلة.
 ناقش ابن هالل خمالفيه من اجملسمة والقدرية والفالسفة وغريهم بدقة وبراعة وقوة ،لكنه مل يبالغ يف إطالقعبارات التفسيق والتضليل عليهم ،إال فيما تبني له أاهم خالفوا فيه أصال من أصول الدين وقواعده.
 مل يقتصر العالمة ابن هالل ،يف فتاويه ،على اإلجابة عن املسائل العقدية النظرية ،بل تصدى أيضا للرد علىمجلة من األسئلة العقدية اليت هلا صلة بواقع املستفتني ومهومهم ،لذا فإن الفتاوى اليت تضمنها كتاب "النوازل الهاللية" ،تعرب
بوضوح عن طبيعة املشكالت الفكرية والعقدية اليت كانت سائدة يف بالد سجلماسة خاصة وبالد املغرب عامة يف القرن
الذي عاش فيه املفيت.

 - 1املصدر نفسه.441 :

أصول اإلفتاء العقدي وتطبيقاتها عند العالمة إبراهيم بن هالل السجلماسي املالكي
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مصادر البحث ومراجعه:
 "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه" حملمد بن إاماعيلالبخاري  ،حققه حممد زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل 1422 :هـ.
 "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" ملسلم بن احلجاجالنيسابوري  ،حققه حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -أساس التقديس لفخر الدين الرازي ،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418 :هـ 1772 -م.

 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ،حتقيق طه عبد الرؤوف وآخرين ،مكتبة الكليات األزهرية ،مصر1375 ،هـ.
 -إكمال إكمال المعلم لأليب ،مكتبة طربية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،بدون تاريخ.

 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ،حتقيق الدكتور حيىي إاماعيل ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعةاألوىل 1417 :هـ 1775 -م.
 اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد للجويين ،حتقيق أسعد متيم ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعةالثانية 1413 :هـ.
 األسماء والصفات للبيهقي ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد اهلل بن حممد احلاشدي ،قدم له الشيخ مقبل بن هاديالوداعي ،مكتبة السوادي للتوزيع.

 األعالم للزركلي ،دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة عشرة ،مايو  2002م. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ،مكتبة األمنية ،الرباط ،بدون تاريخ. -المحلى البن حزم ،دار الفكر ،بريوت ،بدون تاريخ.

 المسالك في شرح موطأ مالك البن العريب ،للقاضي أيب بكر بن العريب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل: 1425هـ 2002 -م.

 المواقف في علم الكالم لعضد الدين اإلجيي ،حققه عبد الرمحن عمرية ،دار اجليل ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل: 1412هـ  1772 -م.
 النوازل الهاللية إلبراهيم بن هالل ،مجعها ورتبها علي بن أمحد اجلزويل ،حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب ،مركز جنبويه،الطبعة األوىل 1434 :هـ  2013 -م.

 جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب القرطيب ،دراسة وحتقيق أبو عبد الرمحان فواز أمحد زمريل ،مؤسسة الريان ،دار ابنحزم ،الطبعة األوىل 1424 :هـ 2003 -م.
 درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،حتقيق حممد رشاد سامل ،طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعةالثانية 1411 ،هـ.
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 سنن الدارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحدبرهوم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1424 :هـ  2004 -م.
 شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار ،حتقيق عبد الكرمي عثمان ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1418 :هـ. لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية حملمد السفاريين ،املكتب اإلسالمي،بريوت ،الطبعة الثالثة 1411 :هـ.
 مسند أمحد ،حققه شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،إشراف الدكتور عبد اهلل بن احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل 1421 :هـ  2001 -م.
 معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ،مكتبة املثىن ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بدون تاريخ. مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني أليب احلسن األشعري ،عين بتصحيحه هلموت ريرت ،نشر دار فرانز شتايز ِبدينةفيسبادن األملانية ،الطبعة الثالثة 1400 :هـ.

د .فتحى أبو الورد

سن األضحية بني االجتهاد والتوقيف
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كلية املجتمع -قطر

ملخص البحث:
المنهج المتبع في البحث هو املنهج االستقرائى التحليلي االستنباطي.
ففي األول :استقريت مواقف الفقهاء قدميا وحديثا يف قضية سن األضحية مع ذكر أدلتهم ومناقشتها.
ويف الثاين :قمت بتحليل مواقفهم حتليال علميا ،يف ضوء حتقيق األحاديث واآلثار الواردة يف املسألة.
ويف الثالث :وقفت على تعليالهتم واختالفاهتم واستنبطت منها األحكام اليت توصلت إليها.
النتيجة اليت توصلت إليها :هي أن حتديد سن األضحية معلل وليس توقيفيا ،وأن املقصود من حتديده وفرة اللحم
وطيبه باإلضافة إىل مجال األضحية ،والقدرة على النزو واحلمل ،واألصل مراعاة اشرتاط السن يف األضحية يف الظروف
العادية ،ما مل يتحقق النمو املطلوب قبل السن باستخدام طرق التسمني املعاصرة ،فإن التضحية اها جائزة حتقي ًقا للمقصود
الشرعي من اشرتاط السن.

املقدمة:
أثار قرار اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث( ،)1وكذا فتوى دار اإلفتاء املصرية( ،)2خبصوص جواز األضحية باألبقار
املسمنة دون سن العامني ،جدال واسعا يف الساحة الفقهية ،ودارت حوله حوارات ومناقشات بني أهل العلم ،ما بني مؤيد
ومعارض ،وما بني جميز ومانع  ،وما بني قائل بالتوقيف وآخر قائل باالجتهاد.
ويتجدد االختالف كل عام حول سن األضحية اليت جتزئ مع دخول عيد األضحى ،يف ظل التطور احلادث يف
مزارع التسمني واالعتالف يف أوربا ،ومثلها يف بعض البالد العربية وغريها ،ما بني منتصر لرأى اجلمهور قدميا الذي يشرتط يف
املعز والبقر واإلبل أن تكون مسنة وجييز اجلذع من الضأن يف ضوء األسنان اليت حددها الفقهاء قدميا ،وبني من جيتهد يف ظل
الواقع األوريب ونظريه ،فال يلزم نفسه بالسن الذي حدده الفقهاء قدميا؛ بينما يراعى وفرة اللحم وطيبه ،ويرى أن هذه
اعتبارات مقصودة شرعا.
( )1الصادر يف السبت  20ذو القعدة  1433املوافق  06أكتوبر  ،2012راجع الفتوى على الرابط التايل :
https://www.e-cfr.org/fatwa/.
( )2الصادرة ىف  30سبتمرب  ،2014راجع الفتوى على الرابط التايل :
https://arar.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts
وراجع قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم  1/13بتاريخ 17/1/1772م  ،تاريخ النشر2014-10-03

140

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

وحيتدم اخلالف بني الفريقني حىت يذهب الفريق املناصر لرأى اجلمهور إىل اعتبار الرأي اآلخر اجتهادا مصادما
للنص ،أو يف مقابلة النص ،وأن سن األضحية توقيفي وغري معلل ،يف حني يدافع أنصار الرأي اآلخر بأن هذا اجتهاد يف
فهم النص وليس يف مقابلة النص ،وأن هلم أسالفا من الفقهاء القدامى فيما يذهبون إليه.
أسباب اختيار البحث:
إن اخلالف الذي يتجدد كل عام بني املسلمني ،وخباصة الذين يعيشون ىف أوربا حول جواز األضحية بالعجول يف
مزارع التسمني وهي دون سن العامني ،يف ظل ادعاء البعض ختطئة ما دون رأى اجلمهور ،دفعين ذلك إىل أن أحبث املسألة،
خاصة أين مل أقف على دراسة علمية سابقة يف املوضوع.
الدراسات السابقة يف املوضوع:
جاءت دراستنا بكرا ،مل متسسها يد باحث من فبل فيما وقفت عليه ،رغم كثرة البحث والتقصي ،باستثناء ما جاء
مقتضبا ىف فتوى دار اإلفتاء املصرية ،وقراري اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث ،وجملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني.
حول هذا املوضوع يأيت هذا البحث ،وقد وقع يف مقدمة ومخسة مباحث ونتائج.
أما المقدمة فكانت توطئة لعرض القضية بني املؤيدين واملعارضني مع ذكر سبب اختيار البحث ،والدراسات
السابقة يف املوضوع.
وأما المباحث الخمسة فجاءت على النحو التايل:
املبحث األول :مذاهب الفقهاء يف سن األضحية وأدلتهم
املبحث الثاين :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة"بني تضعيف السند وتأويل املنت وفيه مطلبان:
األول :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وتضعيف السن .الثاين :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وتأويل املنت.
املبحث الثالث :حديث "ال جتزئ عن أحد بعدك" بني تعدد الروايات وتعدد الدالالت وفيه مطلبان:
األول :حديث "ال جتزئ عن أحد بعدك" وتعدد الروايات
الثاين :حديث "ال جتزئ عن أحد بعدك" وتعدد الدالالت

املبحث الرابع :سن األضحية بني الوصف وتقديرات الفقهاء وفيه مطلبان:
األول :سن األضحية وأسباب اختالف الفقهاء
الثاين :سن األضحية وتقديرات أهل اخلربة يف مزارع التسمني

املبحث اخلامس :تعليالت الفقهاء الىت راعت وفرة اللحم ومجال املنظر يف األضحية وفيه ثالثة مطالب:

األول:تعليالت الفقهاء الىت راعت السمنة ومجال املنظر وطيب اللحم يف األضحية .الثاين :تعليالت منع الفقهاء
باألضحية لنقصان اللحم أو فساده أو قبح املنظر .الثالث :الدور الدعوى واالجتماعي لألضحية يف أوربا.
فيما جاءت النتائج لعرض أبرز االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة.

مث كانت التوصيات.
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واهلل من وراء القصد ،ومنه التوفيق والسداد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(األ ْ ِ
َض َحى (ج)
األضحية لغةْ :
وها يضحى اهَا ِيف عيد ْاأل ْ
ُضحية) َشاة َوَْحن َ

أضاحي)1( .

األضحية شرعا :األضحية يف الشريعة ما يذبح يف يوم األضحى بنية القربة ،فاملقصود يف الضحية إمنا هو القربة(،)2
وتعين إراقة الدم من النعم دون سائر

احليوان)3(.

أي الغنم والبقر واإلبل.

حكم األضحية :اختلف الفقهاء يف حكم األضحية بني قائل بالوجوب وقائل بالسنية.
عند األحناف :األضحية واجبة يف قول أيب حنيفة واألحناف على املقيمني الواجدين من أهل األمصار وغريهم ،وال
جتب على املسافرين .قال السرخسي( :هي واجبة على املياسري واملقيمني عندنا) ( ،)4وحجة األحناف يف ذلك قوله تعاىل:
"فَ ِ
ك َو ْاحنَْر" (الكوثر )2 :أي واحنر األضحية ،واألمر يقتضي الوجوب.وقال صلى اهلل عليه وسلم" :من وجد سعة ومل
ص ِّل لَربِّ َ
َ
يضح فال يقربن مصالنا" ( ،)5وإحلاق الوعيد ال يكون إال برتك الواجب .وقال  -عليه الصالة والسالم – "من ضحى قبل
الصالة فليعد ومن مل يضح فليذبح على اسم اهلل

تعاىل"()6

واألمر يفيد الوجوب ،وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " :على

كل مسلم يف كل عام أضحية وعترية "(. )8( ،)7

( )1املعجم الوسيط ،ج 1ص  ، 838جممع اللغة العربية بالقاهرة ،الناشر دار الدعوة.
( )2التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب ج 3ص  ، 288خليل بن إسحاق ضياء الدين اجلندي املالكي املصري (املتوىف221 :هـ) حتقيق د .أمحد بن عبد
الكرمي جنيب مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث الطبعة األوىل1427 ،هـ 2005 -م .
ِ
ي اليمين احلنفي (املتوىف500 :هـ) املطبعة اخلريية الطبعة
( )3اجلوهرة النرية شرح ملختصر القدوري ج 2ص  151أليب بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي َّ
الزبِيد ّ
األوىل1322 ،هـ
( )4املبسوط ج  112ص . 5للسرخسي(،املتوىف 453هـ) دار املعرفة ،بريوت ،تاريخ النشر1414 :هـ 1773 -م .
( )5مسند أمحد ج  14ص  24رقم  .5223وقال حمققوه :إسناده ضعيف ،عبد اهلل بن عياش ضعيف
( )6البخاري يف أبواب العيدين باب كالم اإلمام والناس يف خطبة العيد رقم 758
( )7أبو داود يف الضحايا باب ما جاء يف إجياب األضاحي رقم  ، 2255قال أبو داود( :العترية منسوخة هذا خرب منسوخ) وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود،
ج  5ص  ،138والعترية هي اليت يسميها الناس الرجبية وكان الناس يفعلواها يف اجلاهلية.
( )8املبسوط ج  112ص  . 5وراجع احلاوي الكبري يف فقه مذهب الشافعي ج  18ص  ،215وهو شرح خمتصر املزين أليب احلسن علي بن البغدادي ،الشهري
باملاوردي (املتوىف480 :هـ) حتقيق علي حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ 1777-م .
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وخالف أبو يوسف وحممد أبا حنيفة يف ذلك ،ووافقا الشافعي يف رأيه وأدلته اليت أذكرها بعد قليل؛ فقاال :ليست

بواجبة ،ولكنها سنة ،غري مرخص ملن وجد السبيل إليها يف تركها.

()1

وعند المالكية :حكم األضحية السنية ،فهي مسنونة غري مفروضة لكل أحد إال احلاج ِبىن لقوله صلى اهلل عليه
وسلم" :ثالثة هي علي فرض ولكم تطوع :الوتر واألضحية والسواك" )2(،ولقوله صلى اهلل عليه وسلم" :أمرت باألضحية فهي
()4(،)3
لكم سنة"
وجاء يف حكم األضحية عند املالكية( :املشهور أاها سنة ،وللشيوخ يف نقل حكمها ثالث طرق :أوهلا :أن املذهب
كله أاها سنة .وما ذكر يف الروايات مما يوهم خالف ذلك فراجع إليه .ثانيها :أن املذهب على قولني :السنة والوجوب.
()5
ثالثها :يزاد إىل هذين القولني ثالث باالستحباب).
عند الشافعية :مذهب الشافعي ،أاها سنة مؤكدة ،وليست بواجبة على مقيم وال مسافر .ودليلهم :قول النيب صلى
اهلل عليه وسلم" :األضاحي علي فريضة وعليكم سنة"( )6وهذا نص.
()7
وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :ثالث كتبت علي ومل تكتب عليكم الوتر والنحر والسواك"
وروى سعيد بن املسيب عن أم سلمة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي
فال ميس من شعره وال بشره شيئا"( )8فعلق األضحية باإلرادة ،ولو وجبت حلتمها.
()9
وروي عن الصحابة ما ينعقد به اإلمجاع على سقوط الوجوب.
عند احلنابلة :األضحية سنة ،ال يستحب تركها ملن يقدر عليها ،وأكثر أهل العلم يرون األضحية سنة مؤكدة غري
واجبة.
واستدلوا ِبا رواه الدارقطين ،بإسناده عن ابن عباس ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ثالث كتبت علي ،وهن
لكم تطوع" )1(.ويف رواية" :الوتر ،والنحر ،وركعتا الفجر".
( )1املبسوط ج  5ص  ،12وشرح خمتصر الطحاوي ج  2ص  . 308ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف 320 :هـ) حتقيق :جمموعة من الباحثني،
دار البشائر اإلسالمية الطبعة األوىل  1431هـ  2010 -م.
( )2مسند أمحد بتحقيق الشيخ شعيب ج  3ص  ،458وقال حمققوه :إسناده ضعيف.
( )3املعجم الكبري ج  11ص  210بلفظ" األضحى علي فريضة وعليكم سنة" وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ج 1
ص .473
( )4شرح خمتصر خليل للخرشي ج  3ص  .33حملمد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي(املتوىف1101 :هـ) الناشر :دار الفكر للطباعة ،بريوت بدون رقم طبع أو تاريخ.
وانظر:التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس ج  1ص  301واملعونة على مذهب عامل املدينة ج  1ص .182
( )5التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب ج 3ص .245
( )6احلديث سبق خترجيه قريبا.
( )7احلاوي الكبري للماوردي ج  18ص  ، 21واحلديث سبق خترجيه قريبا.
( )8ابن ماجة يف األضاحي باب من أراد أن يضحي  3147وصححه األلباين يف إرواء الغليل ج  4ص .321
( )9احلاوي الكبري للماوردي ج  18ص .22 ، 21
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وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :من أراد أن يضحي ،فدخل العشر ،فال يأخذ من شعره وال بشرته شيئا".
()3
علقه على اإلرادة ،والواجب ال يعلق على اإلرادة؛ وألاها ذبيحة مل جيب تفريق حلمها ،فلم تكن واجبة ،كالعقيقة.
الراجح :وما نرجحه هو أاها سنة وليست بواجبة ،ويستحب فعلها من املوسر ،ملا سبق من أدلة القائلني بالسنية،
وكذلك ما قد روى عن الصحابة ما يدل على أاها ليست بواجبة وال بأس برتكها.
ذكر عبد الرزاق بسنده عن أىب سرحية قال :رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان .وعن ابن عمر :من شاء ضحى
ومن شاء مل يضح )4( .وهذه حقيقة املباح .وروى الثوري ،عن أىب معشر عن موىل البن عباس قال :أرسلين ابن عباس أشرتى
()5
حتما
حلما بدرهم ،وقال :قل :هذه أضحية ابن عباس .وقال النخعي :قال علقمة :ألن ال أضحى أحب إىل من أن أراه ً
له ً
على )6(.وهو قول أىب مسعود البدرى وسعد ،وبالل .وكذلك قوله عليه السالم( :أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلى مث
ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا)( )7وما كان سنة فليس بواجب ،وبقوله عليه السالم( :إذا دخل عشر ذي احلجة
()9
فأراد أحدكم أن يضحى ،)8( ).قال ابن املنذر :فلو كانت واجبة مل جيعلها إىل إرادة املضحى).
آراء العلماء فيما جيزى من األضحية:
رأى اجلمهور :ذهب مجهور الفقهاء إىل أن األضحية ال جتوز إال بالثين من اإلبل والبقر والغنم من األضحية،
()10
واستثىن اجلذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما.
=
( )1احلديث سبق خترجيه.
( )2احلديث سبق خترجيه.
( )3املغين ج  7ص  ، 431 ،438أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف:
120هـ) مكتبة القاهرة بدون طبعة.
( )4األثران يف مصنف عبد الرزاق ج  4ص  351رقم5137 ،5132
( )5معرفة السنن واآلثار للبيهقي ج  14ص 18
( )6األثران يف مصنف عبد الرزاق ج  4ص  352رقم 5142
( )7البخاري يف األضاحي باب سنة األضحية رقم 8848
( )8مسلم يف األضاحي باب اهي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو يريد األضحية رقم 1722
( )9شرح صحيح البخاري البن بطال ج 1ص  ، 2البن بطال أيب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف447 :هـ) حتقيق :ياسر بن إبراهيم  ،مكتبة الرشد،
الرياض الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م
( )10بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ج  8ص  ، 20أليب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف852 :هـ) :دار الكتب العلمية الطبعة الثانية1401 ،هـ -
1751م ،واهلداية شرح بداية املبتدى ج  4ص  ، 385املدونة ج  1ص  841و ،بداية اجملتهد واهاية املقتصد ج  2ص  ،118ألىب الوليد حممد بن د بن رشد
القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف878 :هـ) دار احلديث – القاهرة  ،بدون رقم طبعة 1428 ،هـ  2004 -م ،الذخرية للقرايف ج  4ص  ،148أليب
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف (املتوىف154 :هـ) حتقيق :جمموعة باحثني  ،دار الغرب اإلسالمي -بريوت الطبعة األوىل 1774 ،م ،
ومنت الرسالة ص  25ألىب حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) القريواين ،املالكي  ،روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني ج  1ص . 127التاج واإلكليل ملختصر خليل ج
 4ص  ، 313األم للشافعي  2ج ص  ، 243املهذب يف فقه الشافعي للشريازي ج 1ص  ، 433واجملموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي واملطيعي)) ج 5
ص  ، 373اجملموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) ألىب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف121 :هـ) دار الفكر ،واملغىن البن قدامة ج 7
=
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قال ابن قدامة :واهذا قال مالك والليث والشافعي ،وأبو عبيد ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي )1(.واشرتط األحناف أن
يكون اجلذع من الضأن عظيما قال ابن مازة احلنفي (وجيزىء يف األضحية الثين فصاعداً من كل شيء ،وال جيزىء ما دون
()2
ذلك من كل شيء إال اجلذع من الضأن إذا كان عظيماً ،ومعناه :أنه إذا اختلط مع املسان يظن الناظر إليِه أنه ثين).
رأى ابن عمر والزهري :وقال ابن عمر ،والزهري :ال جيزئ اجلذع؛ ألنه ال جيزئ من غري الضأن ،فال جيزئ منه
كاحلمل)3(.

وكان ابن عمر يقول :ال يهدي من اهلدي إال شيء قد أثىن ،أو فوق ذلك وال يضحى من الغنم إال كذلك.

()4

رأى عطاء واألوزاعي وطاووس وبعض املالكية والشافعية :وقال عطاء واألوزاعي جيزئ اجلذع من مجيع األجناس.
وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي ،بل وذكرت فتوى دار اإلفتاء املصرية وقرار اجمللس األوريب أنه رأى بعض

املالكية)5(.

وعن طاووس ،وعطاء ،واحلسن جواز اجلذع من اإلبل والبقر يف األضاحي )6(.وقال أنس بن مالك ،واحلسن
البصري :اجلذع من اإلبل جيزئ عن ثالثة ،وقال عطاء :اجلذع من اإلبل عن سبعة )7(.يف األضاحي.
()8
وكان احلسن البصري يقول :يضحى باجلذع من اإلبل ،والبقر عن ثالثة ،وما دون اجلذع من اإلبل عن واحد.
رأى ابن حزم :قال ابن حزم( :ال جتزي يف األضاحي جذعة وال جذع أصال ،ال من الضأن وال من غري الضأن،
وجيزي ما فوق اجلذع ،وما دون

اجلذع)()9

=
ص  .437نيل األوطار ج  8ص  ،134نيل األوطار ،حممد بن علي الشوكاين اليمين (املتوىف1280 :هـ) حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث،
مصر،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1773 -م.
( )1املغىن ج  7ص  ، 437وانظر اجملموع شرح املهذب للنووى ج  5ص 378
ِ
( )2احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ج  1ص  . 72الث ِ ِ ِ
ك ِيف الظِّلْف وا ْحلافِ ِر ِيف َّ ِ ِ ِ
الس ِاد َس ِة ،وقيل ُك ُّل
السنَِة َّ
ف ِيف َّ
َّين :الَّذي يـُلْقي ثَنِيَّتهَ ،ويَ ُكو ُن ذَل َ
السنَة الثَّالثَةَ ،وِيف اخلُ ّ
َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ما س َقطَ ِ ِ
ات) لسان العرب ج  14ص  .123خمتار الصحاح ج  1ص .80
ت ثَنيّته م ْن َغ ِْري ا ِإلنسان ثَِينٌَّ ،وا ْجلَ ْم ُع (ثـُنْـيَا ٌن) َو (ثنَاءٌ) َو ْاألُنْـثَى (ثَنيَّةٌ) َوا ْجلَ ْم ُع (ثَنيَّ ٌ
َ َ ْ
ِ
ِ
واملسان من ِْ
اإلبل الْكبَار َوُه َو مجع مسن ،واملؤنث مسنة ،واملسنة هي الثنية من كل شيء من اإلبل والبقر والغنم املعجم الوسيط ج  1ص  481جممع اللغة العربية ِبصر،
دار الدعوة  ،وسلسلة األحاديث الضعيفة للشيخ األلباين ج  1ص .187
( )3املغىن ج  7ص  ،437وانظر اجملموع شرح املهذب للنووي ج  5ص  ،378وبداية اجملتهد ج  2ص .118
( )4اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص .344أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (املتوىف317 :هـ) حتقيق :صغري أمحد األنصاري ،مكتبة مكة
الثقافية ،اإلمارات العربية ،الطبعة األوىل1428 ،هـ  2004 -م .
( )5املغىن ج  7ص  ،437وانظر اجملموع شرح املهذب للنووي ج  5ص ،378اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص . 344وفتح الباري شرح صحيح البخاري ج
 10ص ،18أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت 1327 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،وراجع فتوى دار اإلفتاء
املصرية ،وقرار اجمللس األوريب لإلفتاء على الرابطني املشار إليهما آنفا.
( )6احمللى باآلثار ج  1ص  . 22أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري (املتوىف481 :هـ) دار الفكر – بريوت بدون طبعة وبدون تاريخ.
( )7اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص. 343
( )8احمللى باآلثار ج  1ص . 22
( )9احمللى باآلثار ج  1ص .14
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رأى اجمللس األوريب لإلفتاء ودار اإلفتاء املصرية ودار اإلفتاء الفلسطينية :جييز قرار اجمللس األوريب لإلفتاء ،وكذا فتوى
دار اإلفتاء املصرية ،وكذا اجمللس األعلى لإلفتاء بفلسطني األضحية بالعجول املسمنة يف مزارع التسمني ،دون السن احملددة
بعامني للمسنة إذا بلغت االستفادة الفضلى منها ،وتعترب أن السن احملدد هو للتحقق من االنتفاع اها ،وأن العلة هي وفرة
اللحم .وتلتقي فتواهم مع رأى عطاء واألوزاعي وغريهم؛ الذي جييز األضحية باجلذع من كل نوع.
اخلالف واقع يف املسألة من قدمي :واحلقيقة أن وقوع اخلالف يف املسألة من قدمي على أربعة أقوال على النحو السابق
يقطع الطريق على من يزايد اليوم؛ فيدعى أن القضية قطعية أو جممع عليها ،وأاها منتهية ،أو أاها ال حتتمل.
أدلة اجلمهور على جواز اجلذع من الضأن ووجوب املسنة من البقر واإلبل:
استدل اجلمهور ِبا رواه مسلم من حديث جابر قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال تذحبوا إال مسنة ،إال
أن يعسر عليكم ،فتذحبوا جذعة من

الضأن)1(".

واستثنوا من عموم حديث أيب بردة نيار "لن جتزئ عن أحد بعدك" جذع الضأن املنصوص عليه يف حديث مسلم
السابق .وهو مذهب من ذهب إىل بناء اخلاص على العام على ما هو املشهور عند مجهور األصوليني.
وحديث أيب بردة بن نيار هو ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما َع ِن البـر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
الَ :خطَبَـنَا
ب َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
ََ
كَ ،وَم ْن
الصالَةِ ،فَـ َق َ
َض َحى بَـ ْع َد َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَـ ْوَم األ ْ
ُّس َ
صالَتَـنَاَ ،ونَ َس َ
النِ ُّ
َص َ
ك نُ ُس َكنَا ،فَـ َق ْد أ َ
صلَّى َ
"م ْن َ
َّيب َ
الَ :
اب الن ُ
الصالَةِ ،فَِإنَّه قَـبل َّ ِ
ال البـر ِاء :يا رس َ ِ
ِ
ْت َش ِايت قَـْب َل
ك لَهُ" ،فَـ َق َ
ك قَـْب َل َّ
الصالَة َوالَ نُ ُس َ
نَ َس َ
ول اللَّه ،فَِإ ِّين نَ َسك ُ
ال أَبُو بـُْرَدةَ بْ ُن نيَا ٍر َخ ُ َ َ َ َ ُ
ُ َْ
َّ ِ
َن اليـوم يـوم أَ ْك ٍل و ُشر ٍ
ت قَـْب َل أَ ْن
ت َش ِايت َوتَـغَدَّيْ ُ
ت أَ ْن تَ ُكو َن َش ِايت أ ََّوَل َما يُ ْذبَ ُح ِيف بَـْي ِيت ،فَ َذ َْحب ُ
َحبَْب ُ
الصالَةَ ،و َعَرفْ ُ
بَ ،وأ ْ
ت أ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
َ ْ
يل ِم ْن َشاتَـ ْ ِ
ني ،أَفَـتَ ْج ِزي َع ِّين؟
ال :يَا َر ُس َ
ك َشاةُ َحلْ ٍم" قَ َ
الصالَةَ ،قَ َ
ِآيتَ َّ
ول اللَّ ِه ،فَِإ َّن ِعنْ َدنَا َعنَاقًا لَنَا َج َذ َعةً ِه َي أَ َح ُّ
ب إِ ََّ
الَ :
"شاتُ َ
ال" :نَـعم ،ولَن َْجت ِزي عن أَح ٍد بـع َد َك" وىف رواية أخرى للبخاري ومسلم ِ :
"عْن ِدي َج َذ َعةٌ َخْيـٌر ِم ْن ُم ِسن ٍَّة" )2(.ويف رواية
قَ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
()4

ملسلم  " :إن عندي عناق لنب هي خري من شايت حلم"( )3ويف رواية البيهقي" :ضح اها ،وال تصلح لغريك".
أدلة ابن حزم على عدم إجزاء اجلذع وال اجلذعة :اعترب ابن حزم أن قوله صلى اهلل عليه وسلم ألىب بردة" :ال جتزي
جذعة عن أحد بعدك" ناسخا لكل ما ورد ،مث قال(:ومن الباطل البحت أن جيعل هذا القول ناسخا إلباحة بعض اجلذاع

دون

بعض)5().

( ) 1رواه مسلم يف كتاب األضاحي  ،باب سن األضحية  ،وأخرجه أبو داود يف الس نن يف كتاب الضحايا ،باب ما جيوز من السن من الضحايا  ،وأخرجه أمحد يف
مسنده ،مسند جابر بن عبد اهلل رقم  ، 14345ج  22ص . 281
( )2البخاري يف أبواب العيدين باب األكل يوم النحر  .788ويف األضاحي باب سنة األضحية رقم .8848
ومسلم ىف األضاحي باب وقتها رقم  ، 1711ومسند أمحد ،مسند املكيني  ،حديث أيب بردة بن نيار ، 18530 ،ج  28ص  ، 181وأَبو ْبرَدةَ ب ِن نِيا ٍر ،هو َهانِ ُئ بْ ُن
ال الْبَـَر ِاء بن عازب مسند أمحد ج  22ص 18
نِيَا ٍر َخ ُ
( )3مسلم ىف األضاحي باب وقتها رقم . 1711
( )4السنن الكربى يف الضحايا باب ال جيزئ اجلذع إال من الضأن رقم  17013ج  7ص 481
( )5احمللى باآلثار ج  1ص . 20
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وأورد بعض اآلثار ىف ذلك منها :ما رواه ابن أيب شيبة عن احلسن البصري قال :جيزي ما دون اجلذع من اإلبل عن
واحد يف األضحية.
وما رواه ابن أىب شيبة عن احلسن قال :جيزي احلوار عن واحد يعين األضحية ،واحلوار هو ولد الناقة ساعة تلده.
وذكر حديث الرباء بن عازب ،مث قال (:فقطع -عليه السالم -أن ال جتزي جذعة عن أحد بعد أيب بردة ،فال حيل ألحد
ختصيص نوع دون نوع بذلك؛ ولو أن ما دون اجلذعة ال جيزي لبينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املأمور بالبيان من ربه
تعاىل" :وما كان ربك نسيا" (مرمي:

)1()14

أدلة الذين قالوا اجلذع جيزي من كل األجناس :استدلوا ِبا رواه أبو داود من حديث عاصم بن ُكلَيب ،عن أبيه،
ِ
َّ
الغنم،فأمر مناديًا
قالُ " :كنَّا مع رجل من أصحاب ِّ
النيب -صلى الله عليه وسلم ،-يقال لهُ :جماش ُع ،من بين ُسليم ،فَـ َعَّزت ُ
فنادى :إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -يقولَّ :
َّين" ،)2(.وىف رواية احلاكم وابن أيب شيبة
"إن اجل َذع يـُ َو ّيف ممَّا يـُ َو ّيف منه الث ُّ
"فغلت

علينا")3(.

وأطلقوا اجلذع على كل األنواع ،وأجابت فتوى دار اإلفتاء املصرية على من قيد اجلذع هنا يف احلديث بأنه حممول
على اجلذع من الضأن ،جاء فيها( :محل حديث جماشع على أنه يف اجلذع من الضأن غري متعني؛ ألنه لو مل يرد حديث
جماشع جلاز لنا قياس اجلذع من البقر واإلبل إذا عسرت املسنة منهما على اجلذع من الضأن إذا عسرت املسنة منه؛ إذ ال فرق
بني األجناس ،واألصل فيها مجيعا الثين املسن ،فإذا مل يوجد وجاز اجلذع يف أحدها جاز يف مجيعها ،ويكون قيد "من الضأن"
الوارد يف حديث مسلم "ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن" إمنا هو لبيان الواقع يف الواقعة
نفسها ،أو خرج خمرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم .والقيود اليت لبيان الواقع ،أو خرجت خمرج الغالب ال مفهوم هلا وال
تقييد اها على ما هو مقرر يف أصول الفقه  .وحديث مسلم تأوله اجلمهور حبمله على الندب أي :يسن لكم أال تذحبوا إال
مسنة فإن عجزمت فجذعة

ضأن)4(.

تعليالت وأدلة الفتاوى املعاصرة :أما الفتاوى املعاصرة للمجلس األوريب لإلفتاء ودار اإلفتاء املصرية وجملس اإلفتاء
األعلى بفلسطني فقد اجتهت منحى آخر ،حيث راعت يف فتواها املستجدات يف تغذية العجول ،وهو ما يعرف ِبزارع
التسمني خاصة يف الواقع األوريب ،حيث تصل العجول إىل أقصى وزن ،وأكرب حجم ،وأطيب حلم هلا عند سن مبكرة ،وهي
يف هذه السن ما زالت جذاعا ،مث يرتاجع وزاها وطيب حلمها بعد ذلك.
( )1احمللى باآلثار ج  1ص . 11 – 14
( )2راجع املغىن ج  7ص  ، 437واحلديث رواه أبو داود ،يف األضاحي باب ما جيوز من السن يف الضحايا  ، 2277والنسائي يف الضحايا باب اجلذعة من الضأن رقم
 4482وصححه الشيخ األلباىن يف اإلراواء ج  4ص .387
( )3املستدرك للحاكم يف األضاحي ج  4ص  281وقال احلاكم :حديث صحيح ،وصححه األلباين  ،وعقب على تصحيح احلاكم فقال :هو كما قال .وقال ابن حزم
( : )212 / 2إنه يف غاية الصحة ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ج  1ص  187وأورده ابن أيب شيبة يف مصنفه ج  2ص 405
( )4راجع فتوى دار اإلفتاء املصرية على الرابط املشار إليه سابقا .
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ويعترب اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث أن السن احملدد لألضحية يف الضأن والبقر هو للتحقق من االنتفاع اها؛
ضحى به جمزئًا ،والسن هو عالمة أو أمارة على ذلك.
ليكون ما ي ّ
خصوصا الضأن
ويرى أن األصل مراعاة اشرتاط السن يف الظروف العادية ،ما مل يتحقق النمو املطلوب قبل السن،
ً
الذي ينمو بسرعة يف أوروبا ،وكذلك عجول التسمني اليت تنمو يف عدة شهور ،سواء أمت ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام
املالكية)1(.

طرق التسمني ،فإن التضحية اها جائزة حتقي ًقا للمقصود الشرعي من اشرتاط السن ،وقد أفىت اهذا بعض مشاهري
وتذهب فتوى دار اإلفتاء املصرية إىل أن اشرتاط سن معينة لألضحية في الشريعة مل ِظن َِّة أن تكون ناضجة كثرية
َ
اللحم؛ رعاية ملصلحة الفقراء واملساكني.
وترى أنه ال مانع من األضحية باجلذع من البقر إذا كان كثري اللحم ،نتيجة للقيام بعلف احليوان ِبركزات تزيد من
حلمه ،حبيث إذا ترك ليصل إىل السن احملدد َهُزَل وأخذ يف التناقص ،وال يُب َقى عليه عادةً بعد ذلك إال إلرادة اللقاح والتناسل
ال اللحم.
وترى الفتوى أن العلة هي وفرة اللحم وقد حتققت يف احليوان الذي مل يبلغ السن ،رِبا أكثر من حتققها يف الذي
بلغها .كما تعترب أن اإلسالم قد راعى مصاحل العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة

الغراء)2(.

ويرى جملس اإلفتاء األعلى بفلسطني جواز التضحية بالعجول املسمنة ،طاملا ال ميكن متييزها لو وضعت بني
املسنات ،بل رِبا تفوقت عليها حجماً وحلماً.واعترب أن من حكم األضحية توفري اللحم الطيب ،واجليد ،والوفري للفقراء.
وكذلك يرى اجمللس إجازة األضحية باجلذع من العجول املسمنة من باب التيسري على املضحي ،ومن باب دفع
احلرج ،الذي يلحق بكثري من الناس ،جراء البحث عن أعمار معينة لألضاحي يف أسواقها ،وخباصة عند قلة

العرض)3(.

مزارع التسمني من املؤثرات يف تغري الفتوى :ومن مث فإن الفتاوى املعاصرة تؤكد على املتغريات احلادثة اليت ميكن أن
تؤثر يف الفتوى ،وأنه إذا جد جديد يسرتعى النظر مثلما حدث يف مزارع التسمني اليت تصل فيها العجول إىل وزن وحجم غري
معتادين يف العجول اليت ترعى بالطريقة املعتادة ،حىت يصبح العجل يف سن اجلذع يعادل الثنايا ،بل وأكرب حجما وأكثر وزنا،
وحىت يصبح العجل يف سن اجلذع قادرا على النزو قبل أن يصبح مسنا ،وكذا تصبح أنثاه قادرة على احلمل قبل أن تصبح
مسنة كما علل الفقهاء بذلك قدميا ،وكما سيأيت الحقا ،حني حيدث ذلك فإن هذا يعد من املؤثرات يف االجتهاد ،ومن
موجبات تغري الفتوى.

سبب اختالف من اختلفوا يف جواز األضحية باجلذع من الضأن ومن منعه :وقد أرجع ابن رشد السبب يف ذلك
إىل معارضة العموم للخصوص.
( )1راجع قرار اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث على الرابط املشار إليه سابقا.
( )2راجع فتوى دار اإلفتاء املصرية على الرابط املشار إليه سابقا.
( )3راجع قرار جملس اإلفتاء األعلى بفلسطني على الرابط املشار إليه سابقا.
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فاخلصوص هو حديث جابر ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم
فتذحبوا جذعة من

الضأن")1(.

والعموم هو :ما جاء يف حديث أيب بردة بن نيار من قوله عليه الصالة والسالم« :وال جتزي جذعة عن أحد
بعدك»(.)2
فمن رجح هذا العموم على اخلصوص ،وهو مذهب أيب حممد بن حزم يف هذه املسألة ،ألنه زعم أن أبا الزبري مدلس
عند احملدثني ،واملدلس عندهم من ليس جيري العنعنة من قوله جمرى املسند لتساحمه يف ذلك ،وحديث أيب بردة ال مطعن فيه.
وأما من ذهب إىل بناء اخلاص على العام على ما هو املشهور عند مجهور األصوليني؛ فإنه استثىن من ذلك العموم
جذع الضأن املنصوص عليها ،وهو األوىل ،وقد صحح هذا احلديث أبو بكر بن صفور ،وخطأ أبا حممد بن حزم فيما نسب
إىل أيب الزبري يف غالب ظين يف قول له رد فيه على ابن

حزم)3().

واحلق أن كالم ابن رشد يف سبب االختالف ليس مقصورا على تعارض العام مع اخلاص فقط ،ولكن األمر  -كما
يبدو يل -له سبب آخر ،وهو :هل األسنان اجملزئة يف األضحية معللة أم توقيفية ؟

أتناول هذا املبحث يف مطلبني :األول :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وتضعيف السن ،والثاين :حديث" :ال تذحبوا
إال مسنة" وتأويل املنت.

املطلب األول :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وتضعيف السند:
ذهب ابن حزم إىل تضعيف أىب الزبري أحد رواة هذا احلديث ،ومع افرتاض صحته اعتربه منسوخا حبديث "ال جتزي
جذعة عن أحد بعدك" ،كما ضعفه ابن القطان يف "بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام" ،وكذا ضعفه الشيخ األلباين يف
"إرواء الغليل" ،ومع افرتاض صحته قال :إن هذا احلديث معارض حلديث" :إن اجلذع يوىف مما يوىف منه الثين" ،كما ضعفه
الشيخ شعيب األرنؤوط ،وأملح أيضا إىل معارضته حلديث":إن اجلذع يوىف مما يوىف منه الثين" وفيما يلي نورد ما ذكروه .
ما قاله ابن حزم :ضعف ابن حزم احلديث لضعف أحد الرواة وهو أبو الزبري ،وقال( :هذا حجة على احلاضرين من
املخالفني؛ ألاهم جييزون اجلذع من الضأن مع وجود املسنات فقد خالفوه وهم يصححونه ،وأما حنن فال نصححه ،ألن أبا
الزبري مدلس ما مل يقل يف اخلرب أنه امعه من جابر ،هو أقر بذلك على نفسه ،روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد .مث
( )1سبق خترجيه .
( )2سبق خترجيه.
( )3بداية اجملتهد واهاية املقتصد ج  2ص .171
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لو صح لكان خرب الرباء ناسخا له؛ ألن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ال جتزي جذعة عن أحد بعدك" خرب قاطع ثابت
ما دامت الدنيا ،ناسخ لكل ما تقدم ال جيوز

نسخه)1().

ما قاله ابن القطان :كذلك ضعف ابن القطان حديث أيب الزبري عن جابر؛ ألنه مل يذكر اماعه عن جابر ،وال هو
من رواية الليث عن أيب الزبري ،ومها املوضعان اللذان قبل فيهما ابن اخلراط حديث أيب الزبري ،ورد على تصحيحه حلديث" :ال
تذحبوا إال مسنة"( )2ملخالفته ملنهجه الذي صرح به يف قوله( :وال يؤخذ من حديث أيب الزبري عن جابر إال ما ذكر فيه السماع
أو كان من رواية الليث عن الزبري ،)3( ).وقوله يف تطبيق هذا املنهج يف موطن آخر يف حكمه على حديث تعليم التشهد:
()4
(أحسن حديث أيب الزبري عن جابر ،ما ذكر اماعه منه ،ومل يذكر السماع يف هذا فيما أعلم).
وعقب ابن القطان بعد أن نقل عنه ما سبق بقوله( :فهذا مذهبه ..وكان جيب أن يطرد هذا املذهب يف أحاديثه،
فيبني ما كان منها غري مذكور فيها اماعة مما مل يروه الليث عنه ،فيكون ذلك منه تعليال هلا ،حماال على هذه املواضع اليت قد
فسر فيها أمره ،وقد كان يكفيه بعضها ،مث يسكت إن شاء عما كان من روايته مذكورا فيها اماعه ،أو كان من رواية الليث
عنه .هذا هو طرد ما ذهب إليه) وعاب عليه أنه مل يفعل وقال (:ومل يفعل بل أورد األحاديث فيما عدا هذه اليت تقدم ذكرها
على حنوين :حنو يذكرها فيبني أاها من رواية أيب الزبري عن جابر ،فهذا قريب من الصواب؛ فإنه بذلك كاملتربي من عهدهتا.
وحنو يسكت عنه ،وال يبني أنه من روايته ،وهو مما مل يذكر فيه اماعه ،وال هو من رواية الليث عنه ،بل إذا قرأه القارئ يظنه
من غري رواية أيب الزبري ،فيعتقد  -بسكوته عنه  -أنه مما ال خالف يف صحته ).وذكر أن أكثر ما يقع منه هذا يف أحاديث
صحيح مسلم ،وخطأ من يعتقد أن إخراج مسلم هلا يقطع الطريق على الناقدين ،قال( :وأكثر ما يقع له هذا العمل ،فيما
كان من األحاديث مما أخرجه مسلم ،كأاها بإدخال مسلم هلا ،حصلت يف محى من النقد ،وهذا خطأ ال شك فيه ).مث قال:
(فلنعرض اآلن عليك أحاديث النحوين املذكورين حىت يتبني ذلك ).وذكر منها حديث "التذحبوا إال

مسنة")5(.

ما قاله الشيخ ناصر الدين األلباين :ضعف الشيخ األلباين احلديث وأورد طرقه( ،)6وحصرها يف طريقني ،مث قال:
(ومدار الطريقني على أىب الزبري ،وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أىب الزبري فيتقى حديثه عنه ما مل يصرح بالتحديث،
( )1احمللى باآلثار ج  1ص . 20
( )2األحكام الوسطى من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ج  4ص  ،127عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي ،األندلسي األشبيلي ،املعروف بابن اخلراط (املتوىف:
 851هـ) حتقيق :محدي السلفي ،صبحي السامرائي مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض عام النشر 1411 :هـ  1778 -م.
( )3األحكام الوسطى ج 4ص  .112ويف موطن آخر قال ابن اخلراط بلفظ( :ال يصح من حديثه عنه إال ما ذكر فيه السماع ،أو كان من رواية الليث عن أيب الزبري).
ج  2ص .17
( )4األحكام الوسطى ج 1ص  . 407وحديث تعليم التشهد عند النسائي يف املساجد ،باب نوع آخر من التشهد رقم .1208
( )5بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ج  4ص  272وما بعدها ،علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي ،أبو احلسن ابن القطان (املتوىف 125 :هـ)
حتقيق  :د .احلسني آيت سعيد دار طيبة – الرياض الطبعة األوىل 1415 ،هـ1772-م.
( )6قال الشيخ األلبايت ( :إنه عند مسلم ( )22/1وأىب داود ( )2272والنسائى ( )402/2وابن ماجه ( )3141وابن اجلارود ( )704والبيهقى ( )217/7وأمحد
( )322 , 312/3وأىب يعلى املوصلى ىف "مسنده "
=
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وكان معنعنا ،كما فعل يف هذا احلديث يف مجيع املصادر املخرجة له ،وقد كنت اغرترت برهة من الزمن اهذا احلديث متومها
صحته ،إلخراج مسلم إياه يف "صحيحه" ،مث تنبهت لعلته هذه ،فنبهت عليها يف" :سلسلة األحاديث الضعيفة"  .مث قال:
(وقد صح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال " :إن اجلذع يوىف مما يوىف منه الثنية "  ..فهو معارض

هلذا)1().

ما قاله الشيخ شعيب األرنؤوط :وكذلك ضعفه الشيخ شعيب األرنؤوط يف ختريج أحاديث مسند أمحد وقال:
(إسناده على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم ،وهو مدلس وقد عنعنه ،ومل نقع
على تصريح له بالسماع يف هذا احلديث غري ما ذكره أبو عوانة  225/8معلَقا عن حممد بن بكر ،عن ابن جريج ،حدثين
أبو الزبري أنه امع جابراً يقول ،فذكره .وال نعلم أليب الزبري متابعاً يف هذا

احلديث)2().

ع يُويف مما يُويف منه
مث أورد الشيخ شعيب حديث
جماشع" :إن اجلَ َذ َ
َ

الثين"()3

يف إملاح إىل معارضته حلديث مسلم.

واحلديث على هذا النحو يضعف االحتجاج به ،أو على أقل تقدير ال يصلح أن يكون حجة قاطعة على مادل عليه متنه
وإن متسك به اجلمهور.

املطلب الثاني :حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وتأويل املنت.
تأول اجلمهور حديث مسلم يف اإلجزاء باجلذع من الضأن؛ فحملوه على األفضل واالستحباب والندب .قال
النووي( :إن قيل ظاهر حديث جابر أن اجلذعة من الضأن ال جتزئ إال إذا عجز عن املسنة (قلنا) :هذا مما جيب تأويله ألن
األمة جممعة على خالف ظاهره كما سبق ،فإاهم كلهم جوزوا جذع الضأن إال ما سبق عن ابن عمر والزهري أنه ال جيزئ
=
(ق  ) 2/128كلهم من طريق زهري قال :حدثنا أبو الزبري عن جابر مرفوعا بلفظ ... " :إال أن يعسر عليكم  ,فتذحبوا جذعة من الضأن " .والباقى مثله سواء .مث رواه أبو
يعلى من طريق حممد بن عثمان القرشى حدثنا سليمان :حدثنا أبو الزبري بلفظ " :إذا عز عليك املسان من الضأن  ,أجزأ اجلذع من الضأن ".قلت :وسليمان هذا
أظنه ابن مهران األعمش.وحممد بن عثمان القرشى ،قال الدارقطىن " :جمهول " .وأورده ابن أىب حامت ( )104/24/1/4ومل يذكروا فيه جرحا وال تعديال..إرواء الغليل
يف ختريج أحاديث منار السبيل ج  4ص  ،387حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف 1420 :هـ) إشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت الطبعة الثانية
 1408هـ 1758 -م.
( )1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ج  4ص . 387
قال الشيخ األلباىن ( :وىف رواية للبيه قى " :إن اجلذع من الضأن  ,يفى ما تفى منه الثنية " زاد ىف أخرى " :أراه قال :من املعز .شك سفيان ".وأخرجه النسائى
( )204/2واحلاكم والبيهقى وأمحد ( ) 315/8منطرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال " :كنا ىف سفر فحضر األضحى  ,فجعل الرجل منا يشرتى املسنة باجلذعتني
والثالثة  ,فقال لنا رجل من مزينة :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ىف سفر فحضر هذا اليوم  ,فجعل الرجل يطلب املسنة باجلذعتني والثالثة  ,فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  " ...فذكره.وقال احلاكم " :حديث صحيح "  ،وقال ابن حزم ىف احمللى " ( " : )212/2إنه ىف غاية الصحة " ،وهو كما قاال).
( )2مسند أمحد بتخريج الشيخ شعيب األرنؤوط ج  22ص . 281
قال الشيخ شعيب  :وأخرجه مسلم ( ، )1713وأبو داود ( ، )2272وابن ماجه ( ، )3141والنسائي  ،215/2وابن اجلارود ( ، )704وأبو يعلى ( ، )2324وابن
خزمية ( ، )2715والطحاوي يف "شرح املشكل" ( ، )8222والبيهقي  227/8و 231و 217/7و 227-225من طرق عن زهري بن معاوية ،اهذا اإلسناد.
وسيأيت عن هاشم وحسن عن زهري بن معاوية برقم ( . )14802وانظر ما سيأيت برقم (.)14722
( )3مسند أمحد بتخريج الشيخ شعيب األرنؤوط ،ج  22ص  . 281أخرجه النسائي  217/2وسنده قوي ،وصححه احلاكم  ،221/4وسيأيت يف "املسند" 315/8
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سواء قدر على مسنة أم ال ،فيحمل هذا احلديث على األفضل واألكمل ويكون تقديره :مستحب لكم أن ال تذحبوا إال
()1
مسنة فإن عجزمت فجذعة ضأن)
وال ندري ما هو السبب أو العلة اليت أمجعت على أساسها األمة على خالف ظاهر احلديث كما قال النووي؟ وما
هو مستند هذا اإلمجاع على خالف الظاهر حىت ساغ هلم أن يتأولوا هذا التأويل؟ وعلى كثرة البحث والتقصي مل أظفر
بإجابة على هذا السؤال ،غاية ما هنالك أن الفقهاء ينقلون عن بعضهم هذا القول دون تعليل أو سبب.
حتفظ ابن حجر اهليتمي :وقال ابن حجر اهليتمي يف "حتفة احملتاج" ( :تأوله اجلمهور حبمله على الندب أي يسن
لكم أن ال تذحبوا إال مسنة؛ فإن عجزمت فجذعة ضأن) ،لكنه حتفظ على هذا التأويل وقال( :ويف هذا التأويل نظر ظاهر
ملنافاته لقوهلم اآليت مث ضأن مث معز)( )2وقد وضح الشرواين يف حاشيته وجه املنافاة بقوله( :وجه املنافاة أن قوهلم اآليت أفاد
()3
تقدمي جذعة الضأن على مسنة املعز ،والتأويل أفاد العكس؛ ألن مسنة املعز من مجلة املسنة يف اخلرب)
والباحث يرى هذه املنافاة تعارض التأويل الذي تأوله الشافعية مما جيعل التأويل غري مسلم ،أو جيعل تقدميهم جلذعة
الضأن على مسنة املعز يف األضحية غري مسلم ،وهو أهون.
وهذا ما جعل ابن املنذر يبوب يف"اإلشراف" بابا بعنوان" :باب إجازة اجلذع من الضأن عند اإلعسار من املسن"
وذكر حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":ال تذحبوا جذعة من الضأن إال أن يعسر عليكم فاذحبوا جذعة من
()4
الضأن".
فاألصل أن التضحية باملسنة إال أن يعسر على املضحي فيضحي باجلذعة ،قال الشوكاين( :قال العلماء :املسنة هي
الثنية من كل شيء من اإلبل والبقر والغنم فما فوقها ،وهذا تصريح بأنه ال جيوز اجلذع وال جيزئ إال إذا عسر على املضحي
وجود املسنة )5( ).وهذا ما جعل األحناف يشرتطون أن يكون اجلذع عظيما حبيث إذا اختلط بالثنايا ألشبهها.
وقد اعرتض البعض على األضحية باجلذع من املعز فقال ابن حجر(:ويف احلديث أن اجلذع من املعز ال جيزئ وهو
قول اجلمهور ،وعن عطاء وصاحبه األوزاعي جيوز مطلقا ،وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي ،وقال النووي وهو شاذ أو
غلط ،وأغرب عياض فحكى اإلمجاع على عدم اإلجزاء ،قيل :واإلجزاء مصادر

للنص)()6

يعىن نص حديث أىب نيار"وال

جتزئ عن أحد بعدك".

( )1اجملموع شرح املهذب للنووى ج  5ص . 378
( )2حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ج  7ص  . 345أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي  ،املكتبة التجارية الكربى ِبصر ،عام النشر 1382 :هـ  1753 -م
( )3حاشية الشرواين على حتفة احملتاج ال بن حجر اهليتمي ج  7ص . 345
( )4اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص  ، 343واحلديث سبق خترجيه.
( )5نيل االوطار ج  8ص . 134
( )6فتح البارى ج  10ص . 18
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وقد أجاب ابن حجر على ذلك االعرتاض بقوله( :حيتمل أن يكون قائله – القائل بعدم اإلجزاء  -قيد ذلك ِبن مل
جيد غريه ،ويكون معىن نفي اإلجزاء عن غري من أذن له يف ذلك حمموال على من

وجد)1().

تعقيب على كالم النووي وابن حجر والشوكاين :وكالم النووي وابن حجر والشوكاين كالم نفيس يلتقى بوجه من
الوجوه عند القياس مع القائلني جبواز األضحية باجلذع من كل نوع ،خاصة عند اإلعسار واحلاجة ،فإن األصل أن من وجد
املسنة فليفعل ،ومن مل جيدها يضحى باجلذع من الضأن ،وهذا حممول على أنه كان الغالب أو األيسر للصحابة ،فإذا مل جيد
اجلذع من الضأن ،أو تيسر ما هو أكرب وأعظم منه ،من جذاع البقر أو اإلبل فهو أوىل باإلجزاء .وهذا يلتقى مع قول
اجلمهور الذى محل األضحية باملسنة على االستحباب أو األفضلية ،وىف هذا مراعاة التشريع حلال الناس وظروفهم من حيث
االستطاعة والقدرة ،وحال البيئات من حيث التوفر والندرة ،فينتقل من األفضل إىل األقل منه ،حرصا على حتقيق السنة
وإقامة الشعرية ،وتوسيعا للمشاركة ،وحتصيال لألجر ،ورفعا للحرج ،ومراعاة للفقراء الذين سيستفيدون من األضاحي ،أو
األصدقاء واجلريان الذين سيهدى إليهم منها ،تعميقا ألواصر احملبة يف اجملتمع.
وما تأوله اجلمهور يف حديث " ال تذحبوا مسنة" بأن التقدير(يستحب لكم أن ال تذحبوا إال مسنة ،فإن عجزمت
فاذحبوا جذعة من الضأن) ،ال يبعد أن يقال مثله قياسا يف جذاع املعز والبقر واإلبل فيقال( :حيمل هذا احلديث على األفضل
واألكمل ويكون تقديره مستحب لكم أن ال تذحبوا إال مسنة فإن عجزمت فجذعة من املعز أو البقر أو اإلبل) أما ذكر اجلذع
من الضأن حتديدا يف احلديث؛ فمحمول على أنه خرج خمرج الغالب ،أو على اعتبار أن الضأن كان األيسر وأقرب املتوفر يف
واقعهم.
فإذا علمنا اخلالف الذى دار بني العلماء حول اإلجزاء باجلذع من الضأن ،وتأول العلماء له إلزالة التعارض؛ أمكن
أن نقول على رأى اجلمهور باستحباب األضحية باملسنة من كل نوع؛ فإن تعسر ذلك فباجلذع من كل نوع حسب األيسر
هلم ،اإلبل والبقر والضأن واملعز بال فرق ،وبال استثناء اجلذع من الضأن فقط.
وفي ضوء ما سبق :فإن تضعيف ابن حزم ،وابن القطان ،واأللباين ،واألرنؤوط ،حلديث مسلم يضعف االستدالل
ع يُويف مما يُويف منه الثين" من ناحية أخرى ،مث تأويل اجلمهور له
به من ناحية ،مث معارضته  -إن صح  -حلديث "إن اجلَ َذ َ
ومحله على االستحباب لدفع التعارض من ناحية ثالثة ،مث اشرتاط األحناف أن يكون الضأن عظيما حىت جيزئ من ناحية
رابعة ،مث اعتبار ابن حزم له بأنه منسوخ حبديث أيب بردة بن نيار"ال جتزئ عن أحد بعدك" من ناحية أخرية ،كل ذلك يضعف
االحتجاج به ،وجيعل احلكم الذي ذهب إليه اجلمهور غري مسلم وغري حاسم للخالف الوارد يف املسألة ،وجيعله كذلك حمل
نظر وتأويل ومراجعة.
تأويل قوله( :أحب إىل من شايت حلم):

( )1فتح البارى ج  10ص . 18
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ِ
أما ما قَالَه أبو بردة :يا رس َ ِ ِ ِ
يل ِم ْن َشاتَـ ْ ِ
ني؛ فالعناق :هي األنثى من
َح ُّ
ب إِ ََّ
ول اللَّه ،فَإ َّن عْن َدنَا َعنَاقًا لَنَا َج َذ َعةً ه َي أ َ
َ َُ
ذكر واألُنـثى)2(.
أوالد املعزى )1(.والشاة :هي الْو ِ
اح َدة من َّ
الضأْن واملعز والظباء َوالْبَقر والنعام ومحر الْ َو ْحش ،يـُ َقال لل ّ َ ْ ْ َ
َ
قال ابن عبد الرب( :العناق والعتود واجلفرة ال تكون إال من ولد املعز خاصة ،وال تكون من ولد الضأن وهذا ما ال
خالف فيه بني أهل اللغة ،والعتود يطلق على املذكر وهو اجلدى ،والعناق تطلق على

األنثى)3().

أما قوله على العناق إاها أحب إليه من شاتني؛ فإن هذا الكالم حيتمل أنه خرج خمرج املبالغة ،وحيمل على اجملاز ال
احلقيقة ،ألن الغالب أن تكون العناق يف العادة أقل وزنا وأصغر حجما من شاتني سواء من املعز أو الضأن ،إذ ال يعقل أن
يكون ذلك حقيقة ،وإذا كانت اجلذعة من املعز كبرية احلجم عن شاتني؛ فإن هذا خمالف للعادة أو نادر ،والنادر ال حكم
له ،وال قياس عليه ،والغالب له حكم الكل ،فأجازها النيب له ختفيفا حىت ال يشق عليه بعدما وقع منه الذبح قبل الصالة
متأوال ،ويف نفس الوقت أراد التأكيد على أن اجلذعة من املعز ال جتزئ يف األصل لصغر حجمها عادة مقارنة بالضأن ،وأاها
ال تبلغ وال يكتمل نضجها إال عندما تثين ،وإذا كانت عناقه كبرية؛ فليست كل العناق هكذا.
حديث "اجلذع يويف مما يويف منه الثين" وسالمة االستدالل عند ابن حزم :باإلضافة إىل ما ذكرنا من أن هذا
احلديث" :اجلذع يويف مما يويف منه الثين" معارض حلديث مسلم" :التذحبوا إال مسنة ،"..إذا سلم من التضعيف وافرتاض
صحته ،كما ذكر ذلك ابن حزم وابن القطان والشيخ األلباين ،والشيخ األرنؤوط ،فإن ابن حزم زاد مالحظة أخرى قوية،
فقال( :اسم الغنم –الوارد يف احلديث" فعزت الغنم" -يقع على املاعز كما يقع على الضأن ،فإن كان حجة هلم يف إباحة
التضحية باجلذاع من الضأن؛ فهو حجة يف إباحة التضحية باجلذاع من املعز ،وإن مل يكن حجة يف إباحة التضحية باجلذاع
من املاعز فليس حجة يف إباحة التضحية جبذاع

الضأن)()4

وكالم ابن حزم على هذا النحو يضع اجلمهور أمام احتمالني ال ثالث هلما ،فإما إباحة اجلذاع مطلقا ،وإما منعها
مطلقا ،وهذا يرد تقديرات اجلمهور جبواز األضحية باجلذع من الضأن دون غريه من اجلذاع ،وكذا يرد تأويلهم حبمل األضحية
باملسان على ا الستحباب أو االفضلية ،ألاهم جييزون اجلذاع من الضأن سواء وجدت املسان أم مل توجد .رغم معارضة ما
تأولوه لظاهر احلديث دون تعليل مقنع.
احلديث نص يف الرخصة باجلذاع عند تعذر الثنايا :وإذا سلمنا برأى اجلمهور؛ فإن حديث جماشع بروايتيه يتحدث
عن حالة عزت فيها الثنايا ،وعسر توفرها ،أوغال سعرها فأذن هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم باجلذاع ،وقال" :إن اجلذع يويف
( )1لسان العرب ج  10ص  .228حممد بن مكرم أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف211 :هـ) الناشر :دار صادر – بريوت
الطبعة الثالثة  1414 -هـ
( )2املعجم الوسيط مادة شاه ج  1ص  . 801جممع اللغة العربية بالقاهرة ،الناشر دار الدعوة.
( )3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاىن واملسانيد ج  23ص  ،158أليب عمر ابن عبد الرب (املتوىف413 :هـ) حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,حممد عبد الكبري البكري
الناشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب عام النشر 1352 :هـ
( )4احمللى باآلثار ج  1ص . 20
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مما يوىف منه الثين" ،فإذا جتاوزنا تضعيف حديث مسلم ،ومعارضة هذا احلديث له ،وإن مل تكن اجلذاع تويف مما تويف منه الثنايا
بعامة خالفا ملن حيوز ذلك؛ فإن احلديث نص يف الرخصة ،وأن الثين هو األصل واألوىل ،فإذا عز أو غال سعره ،أو قل أو
عسر وجوده؛ فال حرج من التضحية باجلذع من كل نوع عامة ،والرخصة عوض عن األصل عند احلاجة ،ومشروعية الرخص
أمر مقطوع به كما قال الشاطيب( :هذا أصل يف الشريعة) كما أن رفع احلرج مقطوع به يف ديننا ،قال الشاطيب( :إن األدلة
على رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع)( ،)1وقال أيضا يف موضع آخر( :الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق
واإلعنات فيه ).ودلل على ذلك.

()2

دفع احتمال ورد فهم :ويبعد أن يفهم من احلديث أن املقصود باجلذع هو اجلذع من الضأن؛ ألن اجلذع من الضأن
منصوص علي جواز التضحية به يف حديث مسلم كما هو معلوم من رأى اجلمهور ،وجيزى سواء وجد الثين أم ال ،فدل هذا
على أن احلديث هنا يتحدث عن حالة أخرى متثل رخصة عند تعذر وجود الثين من كل نوع ،وهى أن اجلذع من كل نوع
جيزى .واجلواز حكم ،والرخصة حكم آخر ،إذ اجلواز حكم دائم ،بينما الرخصة حكم استثنائي.
كما أن محل هذا احلديث على اجلذع من الضأن أمر غري متعني ،بل فيه حتكم وتكلف ليسلم هلم قوهلم ،على حنو
ما ذكر ابن حزم سابقا ،وإمنا هو لبيان الواقع يف الواقعة نفسها ،أو خرج خمرج الغالب؛ لغلبة الضأن ويسره عليهم ،كما جاء
يف فتوى دار اإلفتاء

املصرية)3(.

جواز األضحية باجلذع من املعز :أورد ابن حزم عدة أحاديث يف جواز األضحية باجلذع من املعز ،منها:
ٍ
ِ
ِ
رسول اهلل -صلَّى
ين ،قال :قَ َس َم ُ
ما رواه أبو داود – وغريه – بسنده عن سعيد بن املُسيب عن زيد بن خالد اجلُ َه ِّ
"ضح بِِه"
اهلل عليه وسلم -يف أصحابِه ضحايا ،فأعطاين َعتُودا َج َذ ًعا ،قال:
فقلت :إنَّه َج َذع ،قالِّ :
فرجعت به إليهُ ،
ُ
يت به )4(.وعند البيهقي زيادة املعز :فقلت :إنه جذع من املعز أضحي به؟
َّ
فضح ُ

()5

وما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه " :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطاه غنما

يقسمها على صحابته ضحايا ،فبقي عتود ،فذكره لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال" :ضح به

أنت)6(".

( )1املوافقات يف أصول الفقه ج  1ص  .340إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطيب ،حتقيق  :عبد اهلل دراز دار املعرفة – بريوت.
( )2املوافقات ج  2ص  ، 122وقد دلل على أن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فلرياجع.
( )3راجع فتوى دار اإلفتاء املصرية على الرابط املشار إليه سابقا.
( )4أبو داود يف األضاحي باب ما جيوز من السن يف الضحايا رقم  ، 2275وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود  ،صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن
حبان ج  1ص . 431
( )5السنن الكربى رقم  17014ج  7ص  482أمحد بن احلسني بن  ،أبو بكر البيهقي (املتوىف485 :هـ) احملقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م
( )6البخاري يف الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها رقم (  ،)2800ومسلم يف األضاحي باب سن األضحية ،رقم .1718
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وعقب ابن حزم عليهما بقوله( :العتود هو اجلذع من املعز بال خالف ،وهذان خربان يف غاية الصحة ،وقد أجاز
التضحية باجلذع من املعز فيهما اثنان من الصحابة :عقبة بن عامر ،وزيد بن خالد وقد ذكرنا قبل عن أم سلمة أم املؤمنني
وابن عمر جواز اجلذع من املعز يف األضحية ،وإن كان غريه خريا منه( ،فإن قالوا) :هذا منسوخ خبرب الرباء قلنا :خرب الرباء ال
()1

دليل فيه على ختصيص اجلذع من املعز دون اجلذع من الضأن واإلبل والبقر باملنع اال بدعوى كاذبة).

جواز األضحية باجلذع من كل نوع :وكما اعرتض اجلمهور على جواز األضحية باجلذع من املعز ،اعرتض ابن عمر
والزهري وابن حزم على قول اجلمهور ،وذهبوا إىل أن اجلذع ال جيزئ مطلقا سواء كان من الضأن أم من غريه ،وممن حكاه عن

ابن عمر ابن املنذر يف اإلشراف( ،)2وبه قال ابن حزم وعزاه جلماعة من السلف وأطنب يف الرد على من

أجازه)3().

وأورد ابن حزم اآلثار اليت فيها إباحة التضحية باجلذع مجلة وقال(:وأما اآلثار اليت فيها إباحة التضحية باجلذع مجلة
من كل شيء؛ فروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال :كنا مع رجل من أصحاب النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -يقال له :جماشع من بين سليم فأمر مناديا ينادي "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -كان يقول:
اجلذع تويف مما تويف منه

الثنية")4(.

ومن طريق أيب اجلهم نا يوسف هو ابن يعقوب القاضي  -نا أبو الربيع هو الزهراين نا حبان بن علي عن عاصم بن
كليب عن أبيه قال :كنا يؤمر علينا يف املغازي أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأمر علينا رجل من األنصار
فقال :إين شهدت مع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هذا اليوم يعين يوم النحر فطلبنا املسن فغلت علينا فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن اجلذع يفي مما يفي منه املسن".
مث عقب ابن حزم عليهما بقوله :احلديث األول يف غاية الصحة ،ورواته كلهم ثقات مشاهري ،واآلخر جيد
صحيح)5(.

وما رواه معمر عن أيوب السختياين عن ابن سريين عن عمران بن احلصني قال :ألن أضحي جبذع أحب إيل من أن
أضحي اهرم ،اهلل أحق بالغىن والكرم ،وأحبهن إيل أن أضحي به أحبهن إيل بأن

أقتنيه)6(.

وأورد أن ابن عمر قال :ألن أضحي جبذعة عظيمة جتوز يف الصدقة أحب إيل من أن أضحي جبداء- .مث قال:-
فهذا عموم يف

اجلذع)7(.

( )1احمللى ج  1ص .28
( )2اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص 343
( )3احمللى البن حزم ج  1ص  13وما بعدها
( )4احمللى ج  1ص  ، 21واحلديث سبق خترجيه.
( )5احمللى ج  1ص  . 28وانظر شرح ابن امللقن ج  21ص . 872
( )6احمللى ج  1ص  ، 28واألثر يف مصنف عبد الرزاق الصنعاين يف املناسك باب الضحايا رقم 5182رقم ج  4ص 358
( )7احمللى ج  1ص .21
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ومن طريق وكيع ،وحيىي بن سعيد القطان ،قاال مجيعا :نا علي بن املبارك عن أيب السوية التميمي قال :جاء رجل إىل
ابن عباس فقال علي بدنة أجتزي عين جذعة؟ قال :نعم ،ويف رواية وكيع جذعة من اإلبل؟ قال :نعم.
ومن طريق وكيع نا عمر بن ذر اهلمداين قلت لطاوس :يا أبا عبد الرمحن إنا ندخل السوق فنجد اجلذع من البقر
السمني العظيم فنختار الثين لسنه فقال طاوس :أحبهما إيل أامنهما وأعظمهما.
وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد اهلل بن طاوس عن أبيه قال :جيزي الثين من املعز واجلذع من
الضأن ،واجلذع من اإلبل ،والبقر  -يعين يف

األضاحي)1(.

وهذه األحاديث واآلثار تعارض رأى اجلمهور ،ومن مث ف ال مناص من اجلمع بني هذه النصوص مجيعا حىت يزول
التعارض ،وال نضرب النصوص بعضها ببعض ،فيمكن أن نقول حبمل األضحية باملسان على األفضلية واالستحباب
كما ساغ للجمهور القول بذلك ،وجواز األضحية باجلذاع من البقر واإلبل واملعز كما أجاز اجلمهور األضحية
باجلذاع من الضأن.

وأتناول هذا املبحث يف مطلبني :األول :حديث " ال جتزئ عن أحد بعدك" وتعدد الروايات والثاين :حديث " ال
جتزئ عن أحد بعدك"وتعدد الدالالت

املطلب األول :حديث "ال جتزئ عن أحد بعدك" وتعدد الروايات:
يعد حديث أىب بردة هو اإلشكال األكرب والدليل األعظم لدى املخالفني من املعاصرين لقرار اجمللس األوريب ،وفتوى
دار اإلفتاء املصرية ،فإذا وقفنا على هذا احلديث وتعدد وقائعه وما أحاطه من احتماالت وتأويالت؛ بان لنا أن األمر حمل
خالف كبري ،وأن األمر فيه سعة ،وحيتمل تعدد اآلراء ،وأال حجة قطعية مع املعارضني ختول هلم التلويح بإنذار اإلرهاب
الفقهي يف وجوه اجمليزين الذي يقول :ال اجتهاد يف مقابلة النص .ويعنون بالنص حديث أىب نيار" :ال جتزئ عن أحد بعدك".
وملنافشة هذه الدعوى نورد الروايات اليت وردت ىف احلديث ،وما قاله العلماء فيها  ،مث يكون لنا معها وقفات.
تعدد وقائع حديث" :ال جتزى عن أحد بعدك"

( )1احمللى ج  1ص . 21
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مل تكن الرخصة بإجزاء اجلذع من املعز أليب بردة وحده ،ومل يكن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :لن جتزى عن أحد
بعدك" خصوصية أليب بردة أيضا وحده ،بل ورد تكرر وقوعها لعدد من الصحابة على النحو الذي نفصله يف السطور التالية:
حديث أيب بردة " :لن جتزى عن أحد بعدك ":
روى البخاري ومسلم بسنديهما َع ِن البـر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَـ ْوَم
ب َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
الَ :خطَبَـنَا النِ ُّ
َّيب َ
ََ
الصالَةِ ،فَِإنَّهُ قَـْب َل
الصالَةِ ،فَـ َق َ
ك قَـْب َل َّ
َض َحى بَـ ْع َد َّ
األ ْ
كَ ،وَم ْن نَ َس َ
ُّس َ
صالَتَـنَاَ ،ونَ َس َ
َص َ
ك نُ ُس َكنَا ،فَـ َق ْد أ َ
صلَّى َ
"م ْن َ
الَ :
اب الن ُ
ول اللَّ ِه ،فَِإ ِّين نَسكْت َش ِايت قَـبل َّ ِ
َّ ِ
ت أ َّ
َن اليَـ ْوَم
ال البَـَر ِاء :يَا َر ُس َ
ال أَبُو بـُْرَد َة بْ ُن نِيَا ٍر َخ ُ
ك لَهُ" ،فَـ َق َ
الصالَة َوالَ نُ ُس َ
الصالَةَ ،و َعَرفْ ُ
َ ُ
َْ
يـوم أَ ْك ٍل و ُشر ٍ
ك
الصالَةَ ،قَ َ
ت قَـْب َل أَ ْن ِآيتَ َّ
الَ :
"شاتُ َ
ت َش ِايت َوتَـغَدَّيْ ُ
ت أَ ْن تَ ُكو َن َش ِايت أ ََّوَل َما يُ ْذبَ ُح ِيف بَـْي ِيت ،فَ َذ َْحب ُ
َحبَْب ُ
بَ ،وأ ْ
َْ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل م ْن َشاتَـ ْ ِ
ِ
ي َع ْن
ني ،أَفَـتَ ْج ِزي َع ِّين؟ قَ َ
ال :يَا َر ُس َ
َشاةُ َحلْ ٍم" قَ َ
َح ُّ
ب إِ ََّ
ول اللَّه ،فَإ َّن عْن َدنَا َعنَاقًا لَنَا َج َذ َعةً ه َي أ َ
ال" :نَـ َع ْم َولَ ْن َْجتز َ
أَح ٍد بـع َد َك" وىف رواية أخرى للبخاري ومسلمِ :
"عْن ِدي َج َذ َعةٌ َخْيـٌر ِم ْن ُم ِسن ٍَّة" )1(.ويف رواية ملسلم" :إن عندي عناق لنب
َ َْ
()3

هي خري من شايت حلم"( )2ويف رواية البيهقي" :ضح اها ،وال تصلح لغريك".

حديث عقبة بن عامر" :وال أرخصه ألحد فيها بعدك":
روى البخاري ومسلم بسنديهما َع ْن ُع ْقبَةَ بْ ِن َع ِام ٍر َر ِضي اللَّهُ َعْنهُ :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أ َْعطَاهُ َغنَ ًما
َن النِ َّ
َّيب َ
َ
ِ
ِ
)
4
(
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ت به" ويف رواية للبيهقي
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ض َحايَا ،فَـبَق َي َعتُ ٌ
الَ :
ص َحابَته َ
ود ،فَ َذ َكَرهُ للنِ ِّ
"ض ِّح أَنْ َ
َّيب َ
يَـ ْقس ُم َها َعلَى َ
()5
قال" :ضح اها أنت وال أرخصه ألحد فيها بعدك".
وعقب عليها البيهقي بقوله( :فهذه الزيادة إذا كانت حمفوظة كانت رخصة له -لعقبة  -كما رخص أليب بردة بن
()6
نيار).
وجاء يف السنن الكربى أيضا( :قال أبو عبيد :العتود من أوالد املعز وهو ما قد شب وقوي -.قال البيهقي : -
()7
وهذا إذا كان من املعز فاجلذعة من املعز ال جتزي لغريه ،فكأاها كانت رخصة له  -لعقبة )-
إشكال العتود وتأويل ابن التني ورد ابن حجر:
( )1البخاري يف أبواب العيدين باب األكل يوم النحر  .788ويف األضاحي باب سنة األضحية رقم  8848ومسلم ىف األضاحي باب وقتها رقم  ،1711ومسند
ال الْبَـَر ِاء بن عازب مسند أمحد ج 22ص18
أمحد ،مسند املكيني ،حديث أيب بردة بن نيار ،18530 ،ج 28ص ،181وأَبو بـُْرَد َة بْ ِن نِيَا ٍر ،هو َهانِ ُئ بْ ُن نِيَا ٍر َخ ُ
( )2مسلم ىف األضاحي باب وقتها رقم . 1711
( )3السنن الكربى يف الضحايا باب ال جيزئ اجلذع إال من الضأن رقم  17013ج  7ص 481
( )4البخاري يف كتاب األضاحي باب يف أضحية النيب صلى اهلل عليه وسلم بكبشني أقرنني ،ويذكر امينني رقم  8888ومسلم يف األضاحي باب سن األضحية
. 1718
( )5السنن الكربى للبيهقيفي الضحايا باب ال جيزئ اجلذع إال من الضأن رقم  17013ج  7ص 482
( )6السنن الكربى للبيهقي ج  7ص . 482
( )7السنن الكربى ج  7ص . 482
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وقد حاول ابن التني تضعيف الزيادة اليت وردت يف حديث عقبة" :وال أرخصه ألحد فيها بعدك" إلزالة اإلشكال،
وتأول ذلك باحتمال كرب سن العتود حبيث جيزئ:
كما أورد ابن حجر ،قال( :وقد انفصل ابن التني وتبعه القرطيب عن هذا اإلشكال باحتمال أن يكون العتود كان
كبري السن حبيث جيزئ) وقد رد ابن حجر بأن ابن التني قال ذلك( :بناء على أن الزيادة اليت يف آخره مل تقع له ،وال يتم
()1
مراده مع وجودها ،مع مصادمته لقول أهل اللغة يف العتود)
قال ابن عبد الرب (العناق والعتود واجلفرة ال تكون إال من ولد املعز خاصة ،وال تكون من ولد الضأن ،وهذا ما ال
خالف فيه بني أهل اللغة ،والعتود يطلق على املذكر وهو اجلدى ،والعناق تطلق على

األنثى)2().

تصحيح ابن حجر واأللباين للزيادة عند البيهقي:
وقد صحح ابن حجر الزيادة عند البيهقي ،وقال( :متسك بعض املتأخرين بكالم ابن التني فضعف الزيادة ،وليس
جبيد فإاها خارجة من خمرج الصحيح ،فإاها عند البيهقي من طريق عبد اهلل البوشنجي أحد األئمة الكبار يف احلفظ والفقه
وسائر فنون العلم ،رواها عن حيىي بن بكري عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري ،ولكين رأيت احلديث يف املتفق للجوزقي
من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أمحد بن إبراهيم بن ملحان كالمها عن حيىي بن بكري وليست الزيادة فيه ،فهذا هو
(.)3
السر يف قول البيهقي إن كانت حمفوظة ،فكأنه ملا رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث يف حديث)
وعقب األلباين على زيادة البيهقي فقال( :إسنادها صحيح ،وهو إن مل تكن حمفوظة لفظا ،فلست أشك يف
صحتها معىن لقوله":ضح به أنت" فإنه ظاهر الداللة على اخلصوصية ،ومما يؤيد ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم ألىب بردة:
()4
"وال جتزى جذعة عن أحد بعدك"
معىن ال جتزئ عن أحد بعدك  :قال القرطيب يف معىن "ال جتزي عن أحد بعدك" أي( :ال حيصل لك مقصود القربة،
وال الثواب .وهذا كما يقال يف صالة النفل :ال جتزي إال بطهارة ،وسرت عورة؛ أي :ال تصح يف نفسها؛ إذ ال حيصل مقصود
القربة إال بتمام

شروطها)5().

ال " :قَسم رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
حديث  :زيد بن خالد  :ويف رواية أيب داود بسنده َع ْن َزيْ ِد بْ ِن َخالِ ٍد ْ
ين ،قَ َ
اجلُ َه ِ ِّ
ول اللَّه َ
ََ َُ
ِ
ال :فَـرجع ِ ِ
ِ
ت بِِه "
ع .قَ َ
ت لَهُ :إِنَّهُ َج َذ ٌ
ض ِّح بِه» فَ َ
الَ « :
َص َحابِه َ
ض َحايَا ،فَأ َْعطَ ِاين َعتُ ً
ض َّحْي ُ
ت بِه إِلَْيه فَـ ُقْل ُ
ودا َج َذ ًعا .قَ َ َ َ ْ ُ
َو َسلَّ َم ِيف أ ْ
( )6فهى رخصة لزيد أيضا.
( )1فتح الباري ج  10ص . 14
( )2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاىن واملسانيد ج  23ص 158
( )3فتح الباري ج  10ص . 14
( )4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ج  4ص .382
( )5املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج  8ص  ، 382أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ( 181 - 825هـ) حققه وعلق عليه وقدم له :حميي
الدين ديب ميستو -أمحد حممد السيد -يوسف علي بديوي  -حممود إبراهيم بزال ،دار الكلم الطيب ،دمشق – بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،هـ1771 -م.

( )6أبو داود يف الضحايا باب ما جيوز من السن يف الضحايا  .2275وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ؟؟؟ .
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اإلجزاء باجلذع من املعز ليست خصوصية ألىب بردة وحده:
من املقرر إذن ثبوت جواز األضحية باجلذع من املعز عامة بدون حتديد أاها رخصة لزيد بن خالد وكذا لعقبة بن
عامر حسب رواية البخاري ومسلم ،وكذلك ثبوت أاها رخصة بأيب بردة بن نيار ،وكذا حسب رواية البيهقي هي رخصة لعقبة
بن عامر أيضا ،كما ذكر ابن حجر( ،)1وكما ذكره املنذري يف خمتصر سنن أىب داود )2(.وعلى هذا ليس يف األمر خصوصية
أليب بردة وحده.
قال ابن حجر يف قوله صلى اهلل عليه وسلم "ال جتزئ عن أحد بعدك"( :يف هذا احلديث ختصيص أيب بردة بإجزاء
اجلذع من املعز يف األضحية ،لكن وقع يف عدة أحاديث التصريح بنظري ذلك لغري أيب بردة ،ففي حديث عقبة بن عامر" :وال
رخصة فيها ألحد

بعدك")()3

وعقب املنذري على كالم البيهقي السابق( :وهذه الزيادة إذا كانت حمفوظة كانت رخصة له ،كما رخص أليب بـُْردة
بن نِيار) فقال ( :وعلى مثل هذا حيمل معىن حديث زيد بن خالد اجلهين الذي أخرجه أبو داود  -السابق أيضا .-وقال
أيضا:
غريه :حديث عقبة منسوخ حبديث أيب بردة ،لقوله" :ولن جتزي عن أحد بعدك" .وفيما قاله نظر ،فإن يف حديث عقبة ً
أيضا لعقبة
أيضا فإنه ال يُعرف املتقدم منهما من املتأخر .وقد أشار البيهقي إىل أن الرخصة ً
"وال رخصة ألحد فيها بعدك" .و ً
وزيد بن خالد ،كما كانت أليب بردة ،واللَّه عز وجل

أعلم)4().

املطلب الثاني :حديث " ال جتزئ عن أحد بعدك" وتعدد الدالالت:
ما سبق جعل العلماء يتساءلون ويتأولون منهم :املاوردي واملنذري وابن حجر وابن القيم :هل قاهلا مجيعا يف وقت
واحد ؟ أم يف أوقات خمتلفة مع عدم العلم باملتقدم واملتأخر منها؟
وهذا ما كان مثار حتفظ وتأويل لدى العلماء حملاولة التوفيق بني النصوص وفهمها وإزالة التعارض البادي بينها ،وهو
ما جعل البيهقي يقول( :إن كانت هذه الزيادة حمفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص أليب بردة ) كما تقدم.
وقد حتفظ ابن حجر على كالم البيهقي ،وقال( :ويف هذا اجلمع نظر ألن يف كل منهما صيغة عموم ،فأيهما تقدم
على اآلخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاين.).
تأويل ابن حجر:

( )1فتح البارى ج  10ص 14
( )2خمتصر سنن أىب داود ج  2ص  ، 248احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري (املتوىف 181 :هـ) حتقيق :حممد صبحي بن حسن حالق ،مكتبة املعارف -
الرياض الطبعة األوىل 1431 ،هـ  2010 -م
( )3فتح البارى ج  10ص 14
( )4خمتصر سنن أيب داود للمنذري ج  2ص 248
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مث رجح أن يكون أحد تأويلني فقال ( :وأقرب ما يقال فيه :إن ذلك صدر لكل منهما يف وقت واحد ،أو تكون
خصوصية األول نسخت بثبوت اخلصوصية للثاين ،وال مانع من ذلك ألنه مل يقع يف السياق استمرار املنع لغريه

صرحيا)1().

ويف كالم ابن حجر نظر؛ألن السياق الذي وقعت فيه اخلصوصية دال علي استمرار املنع صراحة ،وهل هناك أصرح
من قوله صلى اهلل عليه وسلم "وال جتزي عن أحد بعدك" يف استمرار املنع؟ وألن ثبوت وقوع اإلجزاء لألول منهما مع نفي
اإلجزاء عن أحد غريه ،مينع وقوع اإلجزاء لغريه ،فماذا يقال وقد ثبت الوقوعان كما مر بنا؟
تأويل اختصاص أىب بردة بني املاوردى وابن حجر :
وهذا ما ناقض فيه ابن حجر نفسه يف موضع آخر يف الرد على املاوردي .فقد استدل املاوردي حبديث أيب بردة على
أن اجلذع من املعز "ال جيزئ عن غريه" وعلل ختصيص النيب صلى اهلل عليه وسلم أليب بردة بإجزائها عنه بوجهني( :أحدمها:

ألنه كان قبل استقرار الشرع فاستثىن .والثاين :إنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن

سواه)2().

وقد حتفظ ابن حجر على التعليل األول فقال( :ويف األول نظر؛ ألنه لو كان سابقا المتنع وقوع ذلك لغريه بعد
التصريح بعدم اإلجزاء لغريه ،والفرض ثبوت اإلجزاء لعدد غريه كما تقدم)

()3

ومن مث فإن التعليل بأن هذا كان قبل استقرار التشريع ال يشفي الغلة،وال ينهض يف االحتجاج ،وإمنا هو تعليل من
أعياه التأويل ،وأحارته املخارج ،واجتهاد من ذهبت به االحتماالت كل مذهب.
واألمر كما نرى دائر يف فلك االحتماالت،وإذا صح تعقيب ابن حجر على افرتاض أن ثبوت خصوصية الثاين
نسخت خصوصية األول بقوله ( :وال مانع من ذلك؛ ألنه مل يقع يف السياق استمرار املنع لغريه صرحيا)؛ فإن هذا التأويل
يكون نافيا أن ذلك ما استقر عليه التشريع  -رغم اعتبار الكثريين أن هذا ما استقر عليه التشريع مثل املاوردي وابن حجر
وابن القيم -وعلى هذا الفرض؛ فال جمال للقول بأن اجلذعة من املعز ال جتزي عن أحد بعدمها إىل يوم الدين ،لثبوت أحاديث
أخرى معارضة جتيز ذلك كما مر بنا مع اجلهل باملتقدم منها من املتأخر.
ما الذي كان عليه التشريع قبل حديث أيب بردة؟
وحديث أيب بردة جيعلنا نفرتض افرتاضني ال ثالث هلما من خالل اإلجابة على هذا السؤال :هل كانت اجلذعة من
املعز جتزئ يف األضحية قبل واقعة أيب بردة أم ال ؟ فإن قيل :كانت جتزئ فال يعد ما حدث رخصة له ،غاية ما يقال فيها إنه
انتهاء للعمل ِبا كان عليه التشريع من قبل ،وإن قيل كانت ال جتزئ فال حكم جديد يستفاد من قوله صلى اهلل عليه وسلم
"ال جتزئ عن أحد بعدك".
( )1فتح الباري ج  10ص  ، 14وانظر شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ج  3ص 113
( )2احلاوي الكبري ج  18ص  ، 22وانظر فتح الباري ج  10ص . 18ورياض األفهام يف شرح عمدة األحكام ج  3ص  47البن صدقة اللخمي اإلسكندري
املالكي..
( )3فتح الباري ج  10ص . 18
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وسأجتهد ىف السطور التالية يف اإلجابة عن هذا السؤال.
سر اختصاص أيب بردة بإجزاء اجلذعة من املعز:
حديث أيب بردة جعل الفاكهي يقول( :ينبغي النظر يف اختصاص أيب بردة اهذا احلكم وكشف السر فيه)( ،)1وجعل
ابن القيم يعقد فصال ترجم له بـ ( سر ختصيص أيب بردة بإجزاء تضحيته بعناق) وقال( :وأما ختصيصه أبا بردة بن نيار بإجزاء
التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب أيضا ،وهو أنه ذبح قبل الصالة متأوال غري عامل بعدم اإلجزاء ،فلما أخربه النيب
صلى اهلل عليه وسلم أن تلك ليست بأضحية ،وإمنا هي شاة حلم أراد إعادة األضحية ،فلم يكن عنده إال عناق هي أحب
إليه من شايت حلم؛ فرخص له يف التضحية اها؛ لكونه معذورا ،وقد تقدم منه ذبح تأول فيه ،وكان معذورا بتأويله ،وذلك كله
قبل استقرار احلكم ،فلما استقر احلكم مل يكن بعد ذلك جيزئ إال ما وافق الشرع

املستقر)()2

يصرح ابن القيم  -كما صرح من قبله  -بأاها كانت رخصة أليب نيار ،ويفهم من ذلك أن اجلذعة من املعز مل تكن
جتزئ قبل هذه الواقعة ،إذ لو كانت جتزئ ملا كانت رخصة وال خصوصية له ،وإذا كان األمر كذلك ،فما احلكم اجلديد وما
اإلضافة اجلديدة اليت أفادها قوله صلى اهلل عليه وسلم " ولن جتزئ عن أحد بعدك" إذا كانت األضحية باجلذع من املعز
بالفعل ال جتزئ قبل ذلك؟ وما كنا حباجة إىل التعليل بأن هذا كان قبل استقرار التشريع ،مث استقر بعد ذلك على أاها ال
جتزئ ،وكان يكتفى فقط بالقول بأاها رخصة أليب بردة ،وقد وردت بالفعل روايات حلديث أيب بردة بدون زيادة "لن جتزئ عن
أحد بعدك" أوردها.
ففي حديث البخاري بسنده عن أنس ،قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :من ذبح قبل الصالة ،فليعد" ،فقام
رجل فقال :هذا يوم يشتهى فيه اللحم ،وذكر من جريانه ،فكأن النيب صلى اهلل عليه وسلم صدقه ،قال :وعندي جذعة
ال)()3

أحب إيل من شايت حلم ،فرخص له النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال أنس( :فال أدري أبلغت الرخصة من سواه أم
ِِ
ِ
ِ
ِ
ويف رواية البخاري ومسلم أ َّ
ض َحايَا،
ص َحابَته َ
َن النِ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َْعطَى ُع ْقبَةَ بْ ِن َعام ٍر َغنَ ًما يَـ ْقس ُم َها َعلَى َ
َّيب َ
ِ
ِ
ت بِِه"( )4ومل يرد فيها هذه الزيادة "وال جتزي عن أحد بعدك".
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
فَـبَق َي َعتُ ٌ
الَ :
ود ،فَ َذ َكَرهُ للنِ ِّ
"ض ِّح أَنْ َ
َّيب َ
ِ
ال " :قَسم رس ُ ِ
َص َحابِِه
ويف رواية أيب داود بسنده َع ْن َزيْ ِد بْ ِن َخالِ ٍد ْ
ين ،قَ َ
اجلُ َه ِ ِّ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِيف أ ْ
ول اللَّه َ
ََ َُ
ِ
ال :فَـرجع ِ ِ
ت بِِه )1( .ومل يرد فيها هذه
ع .قَ َ
ت لَهُ :إِنَّهُ َج َذ ٌ
"ض ِّح بِه" فَ َ
الَ :
َ
ض َحايَا ،فَأ َْعطَ ِاين َعتُ ً
ض َّحْي ُ
ت بِه إِلَْيه فَـ ُقْل ُ
ودا َج َذ ًعا .قَ َ َ َ ْ ُ
الزيادة "وال جتزي عن أحد بعدك" .
( )1فتح الباري ج  10ص . 18
( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني ج  2ص  ، 70حملمد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف281 :هـ)حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب
العلمية – يريوت الطبعة األوىل1411 ،هـ 1771 -م .
( )3البخاري يف أبواب العيدين باب األكل يوم النحر رقم . 784
( )4البخاري يف كتاب األضاحي باب يف أضحية النيب صلى اهلل عليه وسلم بكبشني أقرنني ،ويذكر امينني رقم  8888ومسلم يف األضاحي باب سن األضحية
. 1718
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ويف روية مالك مل ترد الزيادة يف حديث أيب بردة نفسه ،فقد روى مالك بسنده َع ْن بُ َش ِْري بْ ِن يَ َسا ٍر ،أ َّ
َن أَبَا بـُْرَد َة بْ َن
َن رس َ ِ
نِيا ٍر ذَبح قَـبل أَ ْن ي ْذبح رس ُ ِ
ود
صلى اهلل َعلَيه َو َسلم يَـ ْوَم األ ْ
صلى اهلل َعلَيه َو َسلم أ ََمَرهُ أَ ْن يَـ ُع َ
ول اللَّه َ
ول اللَّه َ
َض َحى ،فَـَز َع َم أ َّ َ ُ
َ ََ َْ َ ََ َُ
()2
ِ
ِ
بِ ِ ٍ
ِ
صلى اهلل َعلَيه َو َسلم :فَِإ ْن َملْ َجت ْد إَِّال َج َذ ًعا ،فَا ْذ َْحبه.
ال أَبُو بـُْرَد َة :ال أَج ُد إَِّال َج َذ ًعا ،فقال َر ُس َ
ُخَرى ،قَ َ
َ
ضحيَّة أ ْ
ول اللَّه َ
وتأويل ابن القيم ال ينهض أيضا تعليال للقول بأن هذا كان قبل استقرار التشريع ،إذ غايته أنه رخصة من النيب أليب
بردة ،ورفع احلرج عنه ،وعدم إيقاعه يف املشقة مع رغبته يف إعادة األضحية عندما علم أن ذحبه وقع قبل وقت األضحية
املشروع ،وهذا على افرتاض أن اجلذعة من املعز كان من املعلوم لديهم أاها ال جتزئ قبل هذه الواقعة ،فكانت رخصة أليب
بردة ،وكان النفي بأاها ال جتزئ عن أحد بعده .وإال فكيف تكون رخصة أليب بردة إذا كانت جائزة قبل ذلك؟
والرخصة اخلاصة من صاحب الشرع صلى اهلل عليه وسلم ليست مرتبطة باستقرار التشريع ،إذ تكون يف أي وقت،
كما أن صاحب الشرع ليس حباجة إىل تعليل فعله عندما خيتص أحدا بشىء ،وإن اجتهد العلماء لتلمس العلة ،وذلك مثلما
اختص خزمية بن ثابت بأن شهادته تعدل

شهادتني)3( .

دفع التعارض بني أحاديث إجازة اجلذاع من املعز وحديث أيب بردة:
أورد ابن حجر األحاديث اليت جتيز األضحية باجلذع من املعز ،دون قوله صلى اهلل عليه وسلم" :وال جتزى عن أحد
بعدك" ،مث عقب عليها لدفع التعارض.
فقد أخرج أبو داود وأمحد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطاه عتودا
جذعا فقال ضح به فقلت إنه جذع أفأضحي به قال" :نعم ضح به" فضحيت

به)4(.

ويف األوسط للطرباين من حديث ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطى سعد بن أيب وقاص جذعا من املعز
فأمره أن يضحي

به)5(.

وأليب يعلى واحلاكم من حديث أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهلل هذا جذع من الضأن مهزول وهذا جذع من
املعز امني وهو خريمها أفأضحي به قال" :ضح به فإن هلل

اخلري")1(.

=
( )1أبو داود يف الضحايا باب ما جيوز من السن يف الضحايا  .2275وصححه األلباين .
( )2املوطأ يف الضحايا باب يف ذبح الضحية قبل انصراف اإلمام  2133ج  2ص .155
( ) 3إشارة إىل ما رواه احلاكم والبيهقي من طريق عمارة بن خزمية ،عن أبيه خزمية بن ثابت ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابتاع من سواء بن احلارث احملاريب فرسا
فجحده فشهد له خزمية بن ثابت فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ما محلك على الشهادة ومل تكن معه؟» قال :صدقت يا رسول اهلل ،ولكن صدقتك ِبا
قلت وعرفت أنك ال تقول إال حقا .فقال« :من شهد له خزمية وأشهد عليه فحسبه» .احلاكم يف البيوع ج  2ص  ،22والبيهقي يف الشهادات باب األمر باإلشهاد
رقم  ، 20811ج 10ص 241
( )4مسند أمحد رقم  21170ج  31ص . 20وأبو داود يف الضحايا باب ما جيوز من السن يف الضحايا رقم  2275وقال االلباين  :حسن صحيح .
( )5املعجم األوسط للطرباين رقم  5724ج  7ص  ، 12قال اهليثمي( :فيه ابن هليعة ،وفيه ضعف ،ولكنه حسن احلديث مع ذلك ).منبع الزوائد وجممع الفوائد ج 4
ص  .20وقال ابن حجر :أخرجه احلاكم من حديث عائشة ويف سنده ضعف .فتح الباري ج  10ص .18
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وإلزالة التعارض بني هذه الوقائع وحديثي أيب بردة وعقبة ،فقد عقب عليها ابن حجر وقال( :واحلق أنه ال منافاة
بني هذه األحاديث وبني حديثي أيب بردة وعقبة؛ الحتمال أن يكون ذلك يف ابتداء األمر ،مث قرر الشرع بأن اجلذع من املعز
ال جيزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة يف ذلك).

()2

وإذا صح هذا االفرتاض لدفع التعارض بني األحاديث؛ فمعىن ذلك أن اجلذعة من املعز كانت جتزئ قبل حديث أيب
بردة ،ومن مث فلم تكن رخصة أليب بردة ،غاية ما ما ميكن أن يقال :إنه انتهاء ملا كان عليه التشريع من قبل ،وأن اجلذعة من
املعز ال جتزئ بعد اليوم ،مع أن صيغة األحاديث مصرحة بأاها رخصة خاصة أليب بردة!.
وألن األمر داخل يف دائرة االجتهاد والتأويل ،واالحتمال ال القطع ،والظن ال اليقني قال ابن حجر( :وإن تعذر
اجلمع الذي قدمته فحديث أيب بردة أصح خمرجا واهلل

أعلم)3().

واحلق أن ابن حجر أورد عددا من األحاديث احلسنة أو الضعيفة اليت جتيز األضحية باجلذع من املعز ،ومن مث ساغ
له هذا التعقيب األخري بأن حديث أيب بردة أصح خمرجا ،ولو أنه أورد األحاديث الصحيحة اليت وردت عند البخاري ومسلم
وأيب داود واليت جتيز األضحية باجلذع من املعز –كما مر بنا قريبا -ملا كان لتعقيبه مساغ وال وجاهة.
وِبثل ما قال ابن حجر قال الزرقاين أيضا على شرح املوطأ بعد أن عرض لألحاديث اليت رخص فيها النيب صلى اهلل
عليه وسلم باجلذعة من املعز وقال( :مل يقل لواحد من هؤالء ال جيزي عن أحد بعدك؛ فوقعت املشاركة هلم مع أيب بردة
وعقبة يف مطلق اإلجزاء ال يف خصوص منع الغري ،فال منافاة بني ذلك كله وبني حديثي أيب بردة وعقبة الحتمال أن يكون
ذلك يف ابتداء األمر جمربا ،مث تقرر الشرع بأن اجلذع من املعز ال جيزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة يف ذلك) مث عرض
لإلشكال املهم وهو قوله ( :لكن يبقى التعارض بني حديثيهما ،فإن ساغ أحد اجلمعني املتقدمني فال تعارض ،وإن تعذر
اجلمع األول :بأن يف كل منهما صيغة عموم ،والثاين :وهو احتمال نسخ خصوصية األول بالثاين بأن النسخ ال يثبت
باالحتمال رجعنا إىل الرتجيح ،فحديث أيب بردة

أصح)4().

النسخ بني النصوص الواردة يف سن األضحية عند ابن حزم:

=
( )1مسند أيب يعلى رقم  1223ج  11ص  ،72املستدرك للحاكم رقم  2848ج  4ص  ، 283وقال ابن حجر :يف سنده ضعف .فتح الباري ج  10ص
. 18 ،14
( )2فتح الباري ج  10ص . 18 ، 14
( )3فتح الباري ج  10ص .18
( )4شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ج  3ص  ، 113حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة
الطبعة األوىل1424 ،هـ 2003 -م
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ومع كون حديث "ال جتزى عن أحد بعدك" قد ثبت يف حق اثنني من الصحابة كما مر بنا مها أبو بردة وعقبة بن
عامر ،مع عدم معرفة املتقدم منهما من املتأخر ،حىت نعلم الناسخ واملنسوخ ،ما أوجد عددا من االحتماالت ،ووجوها من
التأويالت ،كلها تدور يف فلك الظنون دون القطع بشىء ،مع هذا فإن حديث" :ال جتزى عن أحد بعدك" نفسه الذى ذهب
بعض شراح احلديث إىل تأويله على أن الرخصة ألىب بردة وعقبة باجلذعة من املعز يف األضحية كانت قبل استقرار التشريع،
مث استقر التشريع على أاها ال جتزى عن أحد بعدمها ،واهذا يعترب آخر األحكام يف سن األضحية ،ومع افرتاض أن الزيادة
الواردة عند البيهقي غري ثابتة كما شكك ابن التني والقرطيب يف ثبوهتا ،وأن النيب اختص أبا بردة فقط بقوله" :ال جتزئ عن
أحد بعدك" ،أو على اعتبار أن حديث أيب بردة أصح خمرجا كما ذهب إىل ذلك ابن حجر والزرقاين يف الرتجيح ،مع هذا
كله فإن ابن حزم يطرح إشكاال آخر يعكر على أصحاب هذا الرأي تأويلهم ،ويقدح يف التسليم ِبا ذهبوا إليه ،حيث وافقهم
يف أن هذا ما استقر عليه التشريع ،لكنه خالفهم من جهة أخرى ،فرأى أن هذا احلديث ناسخ لكل ما قبلهِ ،با فيه حديث:
"ال تذحبوا مسنة" ،وقد أدار اجتهاده على هذا املرتكز ،وعكر على املعارضني احتجاجهم ،واعترب ذلك ناسخا لكل اجلذاع
ِبا فيها جذع الضأن.
قال ابن حزم( :والناسخ هلذا كله قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال جتزي جذعة عن أحد بعدك" ،ومن
الباطل البحت أن جيعل هذا القول ناسخا إلباحة بعض اجلذاع دون بعض ،والعجب أاهم مل جيدوا يف النهي عن اجلذاع من
اإلبل والبقر خربا أصال إال هذا اللفظ ،فمن أين خصوا به جذاع اإلبل والبقر دون جذاع الضأن؟ فإن قالوا :قسنا جذاع اإلبل
والبقر على جذاع املاعز؟ قلنا :وهال قستموها على جذاع الضأن اجلائزة عندكم! وما الذي جعل قياس اإلبل والبقر على
املاعز أوىل من قياسها على الضأن؟ ال سيما واجلذع عندكم من اإلبل والبقر جيزيان يف الزكاة ،فهال قستم جوازها يف األضحية
على جوازها يف الزكاة ،فالح أاهم ال النص اتبعوا ،وال القياس عرفوا وباهلل تعاىل

التوفيق)1().

غياب الرتتيب الزمنى للنصوص فتح باب االحتماالت واالجتهادات :
وىف ظل غياب الرتتيب الزمىن لورود النصوص ،وعدم معرفة املتقدم منها من املتأخر ،وتعارض بعضها مع بعض ،مث
تعارض العام منها مع اخلاص؛ وعدم قطعيتها يف الداللة؛ فقد فتح هذا كله باب االجتهاد واالحتماالت والتأويالت -ومن مث
الرتجيح  -أمام الفقهاء ،وهو ما سوغ البن حزم أن يقول بأن حديث أىب بردة ناسخ لكل ما ورد ،وال دليل يف حديث الرباء
على ختصيص اجلذع من املاعز باملنع دون اجلذع من الضأن واإلبل والبقر إال بدعوى

باطلة)2(.

وهو ما سوغ للشيخ األلباين والشيخ األرنؤوط أن يقوال ِبعارضة حديث" :جماشع" حلديث" :مسلم" إذا سلم من
التضعيف ،ومها يضعفانه ،وعلى القول بالتضعيف فال جتوز األضحية باجلذع من الضأن.
( )1احمللى باآلثار ج  1ص 22
( )2احمللى باآلثار ج  1ص . 28
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وهو ما جعل مجهور الفقهاء حيملون حديث مسلم" :ال تذحبوا إال مسنة "..على االستحباب إلزالة التعارض مع
جتويز اجلذع من الضأن.
وهو ما جعل أيضا ابن حجر واملاوردي وابن القيم يقفون أمام روايات حديث" :ال جتزي جذعة عن أحد بعدك"،
وثبوت قوله صلى اهلل عليه وسلم هذا ألىب بردة وعقبة بن عامر وزيد بن خالد فقالوا باحتمال ورودها يف وقت واحد،
واحتمال ورودها يف أوقات خمتلفة ،ومن مث ساغ لكل حالة تأويل مناسب دائر يف فلك االحتمال والظنون دون القطع بشيء
يف ذلك.
إشكاالت التعارض بني النصوص:
أضف إىل افرتاض ابن حزم افرتاضا آخر وهو أن حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" وحديث" :ال جتزي عن أحد بعدك"
ال يعلم أيهما املتأخر ،فإن كان املتأخر "ال جتزى عن أحد بعدك" فيكون ذلك ناسخا لكل اجلذاع ِبا فيها جذع الضأن ،وإن
كان املتأخر حديث" :ال تذحبوا إال مسنة" فما هو املوقف من حديث" :ال جتزى عن أحد بعدك" النايف لكل اجلذاع ِبا فيها
اجلذع من الضأن كما يرى ابن حزم؟ فإن قيل يستثىن اخلاص من العام لدفع التعارض ،قلنا :فما املوقف إذن من حديث" :إن
اجلذع يويف مما يويف منه الثين"؟ فإن قيل :حيمل اجلذع هنا على اجلذع من الضأن .قلنا :استثناء اجلذع من الضأن عندكم ثابت
حبديث مسلم السابق"ال تذحبوا إال مسنة" ،فما كانوا حباجة إذن إىل رخصة ،إذ الشارع جميز هلم ذلك يف األصل ،وما كانوا
حباجة إىل أن يشرتوا املسن باجلذعني أو الثالث!
هل ميكن االقتصار على ظاهر حديث" :ال جتزئ عن أحد بعدك"؟
افرتاض ثالث وهو :هل ميكن االقتصار على ظاهر حديث" :ال جتزئ عن أحد بعدك" والوقوف بنصه عند الذي
حددته السنة فقط حبيث ال نتجاوزهِ ،بعىن أن يكون الذى ال جيزئ يف األضحية عن أحد بعد أىب بردة وغريه هو اجلذع من
املعز فقط الذي ورد يف شأنه احلديث ،وال ينسحب هذا على سائر اجلذاع يف األنواع األخرى  ،وميكن بذلك أن ندرأ
التعارض بني النصوص ،وبذلك جنمع بينها ويسلم العمل اها مجيعا .فال جيزئ اجلذع من املعز يف األضحية ،وجيزئ اجلذع من
بقية األنواع عمال حبديث" :اجلذع يويف مما يويف منه الثين" ،وحيمل النص بإجزاء اجلذع من الضأن يف حديث مسلم على أنه
خرج خمرج الغالب أو كان األيسر عليهم.
تقديرات تؤيد ذلك:
وال أجد – يف تقديري – أن هناك ما مينع هذا االحتمال أو يدفعه ،ألن هناك آثارا وآراء واحتماالت متنع القطع
بأن املراد يف احلديث عدم اإلجزاء يف األضحية بأي جذعة من أي نوع ،باستثناء اجلذع من الضأن عند اجلمهور.
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منها :ما ورد يف اآلثار بالوقوف عند ذلك فقط بالفعل ،وهو ما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
عبد اهلل بن طاووس عن أبيه قال :جيزي الثين من املعز ،واجلذع من الضأن ،واجلذع من اإلبل ،والبقر  -يعين يف

األضاحي)1(.

ومنها :ما ذهب إليه ابن حزم من أن هذا احلديث ناسخ لكل ما سبقه ،وهو آخر ما صدر ىف الباب من التشريع،
وعلى هذا فال جتوز األضحية باجلذاع مطلقا حىت اجلذاع من الضأن .وقال :ال دليل فيه – حديث الرباء -على ختصيص
اجلذع من املاعز باملنع دون اجلذع من الضأن واإلبل والبقر إال بدعوى غري صحيحة كما مر بنا.
ومنها  :أن النىب صلى اهلل عليه وسلم أجاز لبعض الصحابة األضحية باجلذاع مطلقا يف حالة ،كما أجاز هلم يف
حالة أخرى األضحية باجلذاع يف السفر رخصة عندما عزت الثنايا وقال" :إن اجلذع يويف مما يويف منه الثين".
ومنها  :تعدد ورود الروايات بالتخصيص لعدد من الصحابة ،وهل قيلت ىف وقت واحد ،أم ىف أوقات خمتلفة مع
عدم معرفة املتقدم منها من املتأخر؟ مما أوجد عدة احتماالت ،وهذا ما حدا بابن حجر -كما مر بنا -أن يقول( :وىف هذا
اجلمع نظر ألن يف كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على اآلخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاين).
ومنها :أن اجلمهور جييز األضحية باجلذع من الضأن عمال حبديث مسلم ،استثناء من عموم اجلذاع.
ومنها :أن األصل يف األضحية الثنايا وعدم جواز اجلذاع من أي نوع حىت جذاع الضأن ،وهو رأى ابن عمر
والزهري ،مما اضطر اجلمهور لدفع التعارض إىل تأويل حديث مسلم ،والقول باستحباب األضحية باملسنة من الضأن ،وجواز
األضحية باجلذاع من الضأن.
ومن مث ال يصلح أن يتمسك املخالفون خبصوصية أىب بردة وحده مع ثبوت خصوصية أخرى صحيحة ،وإذا متسكوا
اها فقد أوردنا ما دار حوهلا من إشكاالت واحتماالت.
دعوى أن اإلجزاء باجلذاع من البقر خمالف لإلمجاع واجتهاد يف مقابلة النص:
ذهب املانعون من األضحية باجلذاع من البقر يف مزارع التسمني يف أوربا إىل أن القول بأاها جتزئ يعد اجتهادا يف
مقابلة النص ،يعنون بذلك نص حديث النيب أليب بردة" :ال جتزئ عن أحد بعدك".
ومما يستأنس هلم به يف ذلك ،ما قاله ابن حجر( :ويف احلديث أن اجلذع من املعز ال جيزئ وهو قول اجلمهور ،وعن
عطاء وصاحبه األوزاعي جيوز مطلقا ،وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي ،وقال النووي :وهو شاذ أو غلط ،وأغرب
عياض فحكى اإلمجاع على عدم اإلجزاء ،قيل :واإلجزاء مصادر

( )1احمللى ج  1ص . 21
( )2فتح البارى ج  10ص . 18
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أما دعوى اإلجماع فما أغراها من دعوى ،وصدق النووي حني رد على عياض بقوله( :وأغرب عياض فحكى

اإلمجاع على عدم اإلجزاء) ،وال أدرى كيف يدعى ذلك ،واخلالف يف املسألة واقع من قدمي ،ويف املسألة أربعة أقوال للعلماء
على حنو ما أسلفنا يف املبحث األول.
وأما دعوى أن اإلجزاء بالجذع مصادر للنص؛ فما أغراها وما أعجبها من دعوى أيضا ،فما هي داللة النص عند

األصوليني؟ وأين النص هنا؟ وكيف حيقق املناط هنا من يدعى مقابلة النص؟ وقد تعددت فيه االحتماالت وتوزعته
التأويالت ،وتعددت فيه الروايات؟
نصوص أعيت الفقهاء وشراح احلديث:
وهل هذا النص الذي أعيا الففهاء وشراح احلديث فهمه ،وجعلهم حيتارون فاضطروا إىل التأويل ،وجلأوا إىل
االحتماالت  -على النحو الذى ذكرنا  -هل هذا النص الذى توزعته االحتماالت والتأويالت ،وذهبت به كل مذهب هو
الذي عناه األصوليون فال جيوز معه االجتهاد؟ وإذا وقع اجتهاد آخر رمينا اجتهاد املخالف بأنه اجتهاد مقابل النص أو
مصادم للنص؟!
وهل كان أمثال عطاء واألوزاعي جيتهدان يف مقابلة النص؟
وهل كان ابن عباس وأنس بن مالك واحلسن جيتهدون يف مقابلة النص؟
وهل كان طاووس وابن حزم جيتهدان يف مقابلة النص؟
وهل كان بعض املالكية وبعض الشافعية جيتهدون ىف مقابلة النص؟
وهل كان ابن عمر والزهري جيتهدان ىف مقابلة النص؟
وهل مع هذا اخلالف القدمي كله يصح القول بأن الرأي اآلخر اجتهاد يف مقابلة النص؟
كيف نستسيغ لعقولنا أفهاما تناقض املصلحة الشرعية؟
وكيف نستسيغ لعقولنا أن تفهم عن صاحب الشرع إجازة اجلذع من الضأن يف األضحية ،دون إجازة اجلذع من
البقر واإلبل ،وهى يف الثمن أغلى ،وىف احلجم أكرب  ،ويف الوزن أثقل ،ويف النفع أعم وأمشل ،إال من باب أنه خرج خمرج
الغالب ،أو أنه كان األيسر على الصحابة؟
وكيف نستسيغ لعقولنا أن تفهم عن صاحب الشرع إجازة األضحية باجلذع من الضأن الذي جيزئ عن واحد ،دون
إجازة اجلذع من اإلبل الذي جيزئ عن عدة أشخاص كما يرى بعض الفقهاء ،إال من باب أنه خرج خمرج الغالب ،أو أنه كان
األيسر على الصحابة؟
قال أنس بن مالك ،واحلسن البصري يف األضاحي :اجلذع من اإلبل جيزئ عن ثالثة ،وقال عطاء :اجلذع من اإلبل
عن

سبعة)1(.

( )1اإلشراف على مذاهب العلماء ج  3ص. 343
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وكيف نستسيغ لعقولنا أن تفهم عن صاحب الشرع إجازة األضحية باجلذع من الضأن الذي يكفي لعدد قليل،
دون إجازة اجلذع من البقر الذي يكفي لعدد أكرب إال من باب أنه خرج خمرج الغالب ،أو أنه كان األيسر للصحابة؟
وكيف نستسيغ لعقولنا أن تفهم عن صاحب الشرع إجازة األضحية باجلذع من الضأن ،دون إجازة اجلذع من البقر
أو اإلبل ومها يف العطاء من املضحي أكرب ،ويف البذل أعظم ،ويف القربة أدىن ،إال إذا كان من باب أنه خرج خمرج الغالب ،أو
أنه كان األيسر عليهم؟
وإذا وصلت اجلذاع من األبقار يف مزارع التسمني إىل أقصى وزن هلا وهى دون السن ،مث بعد ذلك يتناقص وزاها
ويرتاجع طيب حلمها ،أال يعد هنا أن االنتظار إىل أن تصبح مسنة من العبث؟
وإذا امتنع جواز األضحية باجلذع من البقر واإلبل مع جواز األضحية باجلذع من الضأن ،مع ما فيها من نفع أكرب
للمضحى ،وللمستفيدين من األضحية من الفقراء واحملتاجني ،أو املهدى إليهم منها ،فقد خرجت املسألة بذلك من املصلحة
إىل نقيضها ،ومن احلكمة إىل العبث ،دون معىن واضح ،أو تعليل مقنع ،وىف أشباه ذلك قال ابن القيم يف "إعالم املوقعني"
حتت عنوان" :الشريعة مبنية على مصاحل العباد"( :هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة
أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به؛ فإن
الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة
كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل
العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها

بالتأويل)()1

األضحية باجلذاع جائزة عند احلاجة:
وإذا كانت احلاجة تنزل منزلة الضرورة كما قرر الفقهاء ،أليس من التيسري الذى رامت إليه الشريعة أن تعترب األضحية
باجلذعة من البقر العظيمة يف مزارع التسمني اليت دون السن حاجة دعا إليها الواقع يف اجملتمعات األوربية؟ وإذا مل يكن تفعيل
قاعدة احلاجة قي مثل هذا؛ فمىت يكون استخدامها تفعيلها؟
وإذا أجاز األحناف التضحية باجلذع من الضأن إذا كان عظيما حبيث لو اختلط بالثنايا ال شتبه على الناظرين
وصعب متييزه عن غريه ،فإن التضحية باجلذع من البقر يف مزارع التسمني مادام كان عظيما حبيث لو اختلط بالثنايا يصعب
متييزه على الناظرين  -بل رِبا زاد عليها -يكون أكثر جوازا.
األضحية باجلذاع رخصة:

( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ج  3ص . 11

سن األضحية بني االجتهاد والتوقيف

د .فتحى أبو الورد

122

مث أال تعد األضحية بالعجول املسمنة من باب الرخصة عند قلة توافر املسان ،أو رداءهتا كما حدث يف عهد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما كانوا يشرتون املسنة باجلذعتني والثالثة فأعفاهم النيب ،ورخص هلم وقال" :إن اجلذع يوىف مما
يوىف منه الثين"؟ فإذا مل يكن هذا موطن تطبيق الرخصة واستخدامها وتفعيلها؛ فأين ومىت يكون ذلك؟

وأتناوله يف مطلبني :األول :سن األضحية وأسباب اختالف الفقهاء ،والثاين :سن األضحية وتقديرات أهل اخلربة يف
مزارع التسمني.

املطلب األول :سن األضحية وأسباب اختالف الفقهاء:
هل سن األضحية توقيفى ؟
ذهب البعض إىل أن سن األضحية توقيفي ،ويف ذلك قال الكاساين احلنفي( :وختصيص هذه القربة بسن دون سن
أمر ال يعرف إال بالتوقيف فيتبع ذلك )1().أي اجلذع من الضأن ،واملسان من البقر واإلبل واملعز.
ويف ضوء االختالفات الفقهية السابقة فيما جيزئ يف األضحية ،فأي سن توقيفي لألضحية هو؟ هل اجلذع من
الضأن واملسان من املعز والبقر واإلبل على رأى اجلمهور؟ أم املسان فقط من كل األنواع على رأى من مينع اجلذاع مطلقا؟ أم
اجلذاع بعامة على رأى من جييز اجلذاع مطلقا؟
مث عند حتقيق املناط لتحديد السن الشرعية بالشهور واألعوام ،يواجهنا ذلكم اخلالف الكبري الوارد عند الفقهاء يف
حتديد سن املسنة واجلذعة.
مث يطرأ السؤال :ما الذي جعلهم خيتلفون هذا االختالف الكبري يف حتديد األسنان؟ وعلى أي أساس قام
اختالفهم؟
ومن مث فإن معرفة أسباب اختالف الفقهاء يف حتديد السن هو ما ينبغي الوقوف أمامه طويال ،حىت حنرر موضع
النزاع ،وحندد منطلق التناول ،ونقف على مبتدأ النقاش واحلجاج ،وبعد ذلك نرى هل كان األمر معلال أم توقيفيا دون فهم
العلة؟
سبب اخلالف يف املسألة كما تصوره الفتاوى املعاصرة:
إذا حنينا جانبا اختالف الروايات الواردة يف املسألة ،والتعارض الواقع بينها ،وتصدر العلماء لدفع التعارض
باالحتماالت والرتجيحات اليت تدور كلها يف فلك الظنون ،أو الظنون الراجحة ،وليس من شيء مقطوع به حيتكم إليه ،بعيدا
( )1بدائع الصنائع ج  8ص . 2

120

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

عن هذا كله فإن أصل اخلالف يف املسألة كما تصوره الفتاوى املعاصرة ،هو :هل اشرتاط الثنايا يف األضحية من املعز والبقر
واإلبل واجلذع من الضأن عالمة وأمارة لالنتفاع اها ،ومظنة النضح واكتمال النمو ،ومن مث يصح فيها التعليل واالجتهاد؟ أم
أن اشرتاط هذا أمر تعبدي وتوقيفي جيب التقيد به دون معرفة العلة ؟
هل ميكن للثنايا واجلذاع أن تصل إىل هذا الوصف قبل األسنان احملددة قدميا يف واقعنا املعاصر؟
وإذا وافقنا اجلمهور بأن الثين هو املتعني يف األضحية من البقر واإلبل واملعز ،واجلذع من الضأن ،وىف سن اجلذع
والثين وردت اختالفات كثرية ،فهل ميكن يف الواقع املعاصر وىف ظل تسمني املاشية املتبع ومنوها وضخامة حجمها أن يصل
العجل أو األنثى إىل وصف الثنايا (أي تنبت له الثنايا) قبل سن العامني احملدد عند الفقهاء باعتباره أقل ما قيل يف األضحية
املسنة من البقر؟ وكذا الضأن أن يصل إىل هذا الوصف قبل سن ستة أشهر باعتباره أقل ما قيل يف اجلذع من الضأن؟
والسؤال اآلخر :ماذا لو كان واقع املاشية اليوم خمتلف ،وقال أهل اخلربة يف ضوء التطورات احلادثة يف تربية املاشية
وإنتاج اللحم :إن الثين يف الواقع األوريب وىف مزارع التسمني حيثما وجدت يصل إىل هذه املرحلة قبل سن السنتني باعتباره
أقل ما قيل فيه؟ وكذا الضأن يصل إيل هذا الوصف قبل ستة أشهر باعتباره أقل ما قيل؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة تأيت
الصفحات التالية:
مذاهب الفقهاء يف حتديد أسنان الضحايا من اجلذع واملسان:
مل حتدد األحاديث سنا معينة ملا يضحى به؛ بل حددت نوعا ووصفا سواء كان املسن أو اجلذع .وقد اختلف
الفقهاء يف حتديد أسنان املسان من املعز والبقر واإلبل واجلذع من الضأن اختالفا كبريا ،وبدا البون شاسعا بينهم فيما جيوز
التضحية به ،بل بني أتباع املذهب الواحد ،على النحو الذي تربزه أقواهلم التالية.
األحناف :عند األحناف اجلذع من الضأن ابن ستة أشهر وقيل سبعة أشهر.والثين من الغنم ابن سنة .والثين من
البقر ابن سنتني ،ويدخل يف البقر اجلاموس ألنه من جنسه .والثين من اإلبل ابن مخس

سنني)1(.

المالكية :وعند املالكية اجلذع من الضأن ابن عشرة أشهر إىل سنة وحنوها .وقيل :أقل سن اجلذع من الضأن ستة
أشهر وما زاد عليها إىل العشر أبعد من اإلشكال.
قال ابن عبد الرب :اختلف يف سن اجلذع من الضأن فقيل :ابن سبعة أشهر وقيل ابن مثانية وقيل ابن عشرة وقيل ما
بني الستة أشهر إىل العشرة أشهر وقيل ما بني مثانية أشهر إىل

سنة)2(.

والثين من الضأن واملعز ما قد أثىن وهو ابن سنتني أو دخل يف سنتني أو حنوها والثين من البقر :ما له سنتان ودخل
يف السنة الثالثة .وقيل :إذا دخل يف الرابعة .والثين من اإلبل ما قد ألقى ثنيته ،وهو ابن مخس سنني .وقيل :ست
( )1بدائع الصنائع ج  8ص  . 20اهلداية يف شرح بداية املبتدي ج  4ص  387البناية شرح اهلداية ج  12ص . 42
( )2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ج  23ص 151

سنني)1( .
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الثين من املعز
الشافعية :وعند الشافعية اجملزىء من الضأن اجلذع ،الذي استكمل السنة األوىل ،وطعن يف الثانية .و ّ

الثين من
الثين من البقر ما استكمل سنتني ،وطعن يف الثالثة .و ّ
ما استكمل سنة ودخل يف الثانية  ،وقيل :طعن يف الثالثة .و ّ

اإلبل ما استكمل اخلمس وطعن يف السادسة .والذكر واألنثى يف اإلجزاء

سواء)2(.

الحنابلة :وعند احلنابلة اجلذع من الضأن ما له ستة أشهر ،ودخل يف السابع .وثين املعز إذا متت له سنة ودخل يف
الثانية .والبقرة إذا صار هلا سنتان ودخلت يف الثالثة ،وقيل ما دخلت يف السنة الرابعة .واإلبل إذا كمل هلا مخس سنني
ودخلت يف السادسة ،وقيل ما كان له ست سنني

()3

ما سبب اختالف الفقهاء ىف حتديد أسنان الضحايا من املسان واجلذع من الضأن؟
ومما جيب أن يقف أمامه الباحث طويال هذا االختالف العريض بني الفقهاء يف حتديد السن مع أن البيئات قريبة
من بعضها ،والرعي بطريقة واحدة ،يف مراعى متشااهة إىل حد بعيد ،مع أاهم مل يقفوا على ما شهده عصرنا من تطور يف
طريقة التغذية واالعتالف فيما عرف ِبزارع التسمني ،ومل يقفوا على السالالت األخرى اليت مل تكن موجودة يف البيئة العربية،
ولو وقفوا على ذلك لكانت هلم آراء أخرى.
وحنن نرى أن البون شاسع بني الفقهاء يف حتديد ما جيوز به األضحية ما بني ستة أشهر إىل سنة يف اجلذع ،وما بني
سنتني إىل األربع يف الثين من البقر ،وما بني مخس سنني إىل ست يف الثين من اإلبل ،وهذه االختالفات يف التقدير راجعة
إىل عدة عوامل منها :املرعى والغذاء والبيئة كما يقرر أهل االختصاص كما نوضحها يف النقطة التالية:
العوامل املؤثرة يف النمو والبلوغ وحتديد سن األضحية :
فمن العوامل املؤثرة يف اكتمال النمو والنضج اجلسدي ،وانتقال الدواب من حالة إىل حالة ،ومن وصف إىل وصف،
والقدرة على النزو للذكور واحلمل لإلناث ،املرعى والغذاء والساللة.
اخلَيل لِسنتَـ ْ ِ
نيَ ،ومن ِْ
اإلبِل أل َْربَع
س بسن .قَا َل :واجلَ َذع من الْغنم لسنةَ ،ومن ْ
قَ َ
ال ابن األعرايب :اإلجذاع ٌ
وقت َولَْي َ
ِ
السنة للخصب ،وتَسمن فيُسرع إجذاعها ،فَ ِه َي َج َذعة لسنة،
ِسنِني .قَ َ
الع ُ
العنَاق ُجتذع لسنة ،ورِّبا أجذعت َ
ال :و َ
ناق قبل َمتام ّ
وثنيّة لتَمام سنتَـ ْني.
=
( )1الكايف يف فقه أهل املدينة ج 1ص  ، 421أبو عمر يوسف بن عبد اهلل عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف413 :هـ) احملقق :حممد أحيد ولد ماديك ،مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض ،الطبعة الثانية1400 ،هـ1750/م  ،املعونة على مذهب عامل أهل املدينة ص  ، 187املعونة على مذهب عامل املدينة «اإلمام مالك بن
احلق ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،الذخرية
أنس» املؤلف :أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي (املتوىف422 :هـ) حتقيق :محيش عبد ّ
للقراىف ج  4ص  ،141، 148التاج واإلكليل ملختصر خليل ج  4ص .313
( )2اهاية املطلب يف دراية املذهب ج  15ص  ،113عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ،أبو املعايل ،امللقب بإمام احلرمني (املتوىف425 :هـ) حققه وصنع فهارسه :أ .د/
عبد العظيم حممود ال ّديب الناشر :دار املنهاج الطبعة :األوىل1425 ،هـ2002-م .احلاوى الكبرياملاوردي ج  18ص .22
( )3املغين ج 7ص  ،440خمتصر اخلرقي  ،141اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ص . 321
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فجعل الضأ َن
ايب َّفرق بَني املعزى والضأن ِيف اإلجذاع،
وعقب أبو منصور اهلروي على كالمه بقوله :فَابْن األعر ّ
َ
َّ ِ
ِ
َِّ
الع ْشب )1(.قال ابن حجر( :والضأن أسرع إجذاعا
أسر َ
السنة َوَكثْـَرة اللَّنب و ُ
ع إجذاعاًَ ،وَه َذا الذي قَالَه إمنَا يكون َم َع خصب ّ

من

املعز)()2

وهذا ما قرره املختصون حني حتدثوا عن العوامل اليت هلا تأثريها يف البلوغ عند احليوان واكتمال النمو فقالوا :إن سن
البلوغ عند احليوان يتأثر بعدة عوامل أمهها النوع والساللة والتغذية واجلنس والعوامل

البيئية)3(.

بل إن من العوامل املؤثرة يف السن اجملزئة لألضحية اليت نبه إليها أهل العلم مبكرا  -باإلضافة إىل ما سبق  -احلالة
العمرية والصحية لألبوين كما ذكر بعضهم يف اجلذع من الضأن .قال ابن األعرايب :اجلذع من الضأن إذا كان ابن الشابني،
فإنه جيذع لستة أشهر إىل سبعة أشهر ،وإذا كان ابن هرمني أجذع

لثمانية)4(.

ومن مث يعلم أن نوع الغذاء واملرعى وكذا الساللة ،واحلالة العمرية والصحية لآلباء هلا تأثريها يف منو أنواع ما يضحى
به ،ويف سرعة الوصف باإلجذاع ،واإلجذاع وصف ووقت وليس بسن.
ومن مث فإن األخذ باألقل من اآلراء يف حتديد السن يف بيئة ما رِبا ال يتحقق فيه الوصف الشرعي ،ألن حتديد
السن اجتهاد تقديري من الفقيه يف بيئته ،وليس من باب القطع ،أو التعميم واإللزام يف كل البيئات ،وقد يتحقق يف بيئة ،وقد
يتخلف يف أخرى ،وقد يتحقق يف ساللة ،وقد يتخلف يف أخرى ،وإمنا املعول عليه هو حتقق الوصف الشرعي باجلذع أو الثين
بالفعل ،ال جمرد الوصول للسن اليت قال اها الفقهاء ،قال ابن األعرايب :اإلجذاع وقت وليس

بسن)5(.

فإذا أخذ بعض الناس  -مثال  -بالرأي القائل بأن سن اجلذع من الضأن ستة أشهر يف بيئة ما فرِبا ال جيزئ؛ ألنه
مل يتحقق فيه وصف اجلذع ،ومل يكن قادرا على النزو باعتباره أمارة على البلوغ.
وإذا ألزم البعض نفسه بالرأي القائل بأن سن اجلذع سنة ،فرِبا أجذع قبل ذلك وأصبح جمزئا يف األضحية ،وإن كان
التأخري أحوط ،إال أننا نؤكد على التقيد بالوصف الشرعي الوارد يف األحاديث ،فمىت حتقق أجزأ دون التقيد بعدد ملزم من
األشهر ،ودون التقيد بأقوال الفقهاء اليت تغيت يف تقديراهتا الوصول إىل الوصف الشرعي اجتهادا وظنا.

( )1هتذيب اللغة ج  1ص  222هتذيب اللغة  ،حممد بن أمحد بن األزهري ،أبو منصور اهلروي( ،املتوىف320 :هـ) حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت  ،الطبعة األوىل2001 ،م .
( )2فتح الباري ج  10ص . 8
( )3عامل اجملرتات ( أبقار أغنام إبل ) على الرابط التايلhttps://www.facebook.com/Ruminants.world/posts/d41d8cd9/9406045194 38242/ :
( )4الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص  ، 77حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف320 :هـ)  ،حتقيق :مسعد عبد احلميد السعدين ،دار الطالئع.
وانظر لسان العرب ج  5ص  ، 44وانظر نفس التعليل إلبراهيم احلرىب يف هتذيب اللغة ج  1ص  222ألىب منصور اهلروى.
( )5هتذيب اللغة ج  1ص .222
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قال ابن حجر يف حتفة احملتاج يف شرح املنهاج يف سن اجلذع من الضأن( :و) شرط (ضأن) أن يطعن (يف) السنة
(الثانية) ويعرب عنه بتمام السنة لذلك أيضا ،هذا إن مل جيذع قبلها

وإال كفى)1(.

وجاء يف حاشية الشرواين( :وإن أجذع – الضأن  -قبل متام السنة أي سقط سنه كفى ،ويكون ذلك ِبنزلة البلوغ
باالحتالم)()2

فقد حدد فقهاء الشافعية اجتهادا وتقديرا سنة للجذع من الضان ملظنة الوصول إىل حالة اإلجذاع ،مع تنبيههم على
أن اإلجذاع قد حيدث قبل هذا بسقوط السن واعتبار ذلك ِبنزلة البلوغ  ،فرياعى اإلجذاع ال متام السنة.
ومثل ما قيل يف اجلذع من الضأن يقال يف املسن من البقر واإلبل من الوصول إىل حالة البلوغ.
حتقق الوصف الشرعي جييزها أضحية بعيدا عن عدد األشهر واألعوام:
وجمموع كالم أهل العلم وأهل اخلربة السابق هو الذي يفسر لنا أسباب اختالف الفقهاء حول حتديد سن اجلذع من
الضأن واملسنة من البقر واإلبل املتمثل يف اختالف بيئات الرعي ،وتوفر العشب واخلصب ،واحلالة الصحية واجلسمية لألبوين
وملا ميكن أن يضحى به ،واليت من شأاها أن يتغري معها حاله ،وهى عوامل مؤثرة يف حتقق األضحية بالوصف الشرعي ،فيصبح
الضأن جذعا ويصل إىل الوصف الشرعي للذبح يف بيئة أو من ساللة عند ستة أشهر أو أقل ،بينما يتأخر يف بيئة وساللة
أخرى إىل سنة كاملة ،وما بني األشهر الستة والسنة مساحة زمنية كبرية وتفاوت من بيئة إىل أخرى لتحقق الوصف الشرعي.
وما يقال عن الضأن يقال مثله يف املسان من املعز و البقر واإلبل حيث االختالف يف حتديد السن الشرعي لكل
منها بني الفقهاء راجع إىل نفس السبب.
ففي املسنة من البقر من سنتني أو أقل إىل أربعة ما بينهما يكون للمرعى اخلصيب واالعتالف ونوعية الساللة دور
كبري يف الوصول للوصف الشرعي لألضحية.
وهناك من الفقهاء القدامى من جوز األضحية باجلذعة من اإلبل والبقر والضأن واملعز ،وهو رأى عطاء واألوزاعي
قبل أن يروا ما شهده عصرنا من مزارع التسمني واالعتالف ،واليت كانت حمل تعليل الفقهاء فيما تصح به األضحية وما ال
تصح ،كما سنوضح الحقا .ورِبا قالوا بذلك بناء على الذي شاهدوه يف بيئاهتم من ضخامة حجم اجلذاع مجيعا ،فقالوا بأاها
جتزئ ،تعليال للنصوص اليت جتيز ذلك.
وىف املسنة من اإلبل كذلك؛ من مخس إىل ست سنوات ،وهذا أمر تقديري وما جرت عليه العادة يومذاك ،فقد
تصل اإلبل إىل ذلك يف أقل من مخس سنوات اليوم ،فحيث وصلت إىل الوصف الشرعي فهي أضحية.

( )1حتفة احملتاج ال بن حجر اهليتمي ج  7ص . 345
( )2حاشية الشرواين على حتفة احملتاج ال بن حجر اهليتمي ج  7ص . 345
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وهذا السبب هو نفس السبب الذى يؤثر يف حتقق الوصف الشرعي لألضحية اليوم  ،حيث الغذاء املركز الذي
يساعد على النمو ،ونوعية الساللة ،والرعاية البيطرية ،مما مل يكن معهودا يف القرون األوىل ،وهو ما يساعد بدوره على النمو
والتحقق بالوصف الشرعي يف سن مبكرة.
فإذا حتقق يف األضحية الوصف الشرعي ،ووصفت باملسنة أو اجلذعة من الضأن عند أي عدد من األشهر نتيجة
لطبيعة الغذاء واملراعي اليت ترعى فيها أو نوع الساللة؛ فقد حتقق كواها أضحية ،حىت وإن مل تصل إىل ستة أشهر يف اجلذع،
أو عامني يف البقر ،أو مخسة يف اإلبل ،وما سوغ للفقهاء االختالف فيما بينهم يف حتديد السن قدميا يسوغ لنا اليوم
خمالفتهم.
وفرة اللحم مقصود للشارع:
وإذا مل يتحقق الوصف الشرعي ومل تصل إىل وصف املسنة ،ولكن وصلت االستفادة الفضلة منها وإىل أقصى وزن
هلا ،على النحو املعروف يف مزارع التسمني فيكون ذحبها أضحية لعلة وفرة اللحم املقصود شرعا يف األضحية ،والسن أمارة
على ذلك وقد حتقق.
وقد أجاز األحناف يف األضحية باجلذع من الضأن أن يكون عظيما ،قال ابن مازة احلنفي( :وجيزىء يف األضحية
الثين فصاعداً من كل شيء ،وال جيزىء ما دون ذلك كل شيء إال اجلذع من الضأن إذا كان عظيماً ،ومعناه أنه إذا اختلط
مع املثان يظن الناظر إليه أنه

ثين)1().

وإذا أجاز األحناف التضحية باجلذع من الضأن إذا كان عظيما حبيث لو اختلط بالثنايا ال شتبه على الناظرين ،وإذا
كان هذا التعليل صحيحا – وهو عندي صحيح – فإن التضحية باجلذع من البقر يف مزارع التسمني يكون أكثر جوازا
بالقياس ،ألنه يفوق الثنايا يف املراعي العادية حبيث لو اختلط بالثنايا الشتبه على الناظرين.

تعليالت الفقهاء لألضحية باجلذع من الضأن والثين من غريه باحلمل والنزوان:
مل يكن حتديد أسنان الثنايا وكذا اجلذع من الضأن لدى الفقهاء أمرا توقيفيا غري معلل ،ال تقرتب منه العقول لتفهم
احلكمة من ورائه ،حىت قال أبو منصور اهلروي :أما اجلذع من الضأن فإن أهل العلم حيتاجون إىل معرفة إجذاعه؛ ألنه أجرب
يف األضاحي وهو خيالف

املعزى)2(.

ملاذا اختلف العلماء يف أسنان الثنايا؟
وقد جاء التصريح بذكر العلة صراحة على ألسنة عدد من الفقهاء نورد منها ما يلى:
( )1احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ج  1ص  . 72أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن َم َازَة البخاري احلنفي (املتوىف111 :هـ) حتقيق :عبد الكرمي سامي
اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت .
( )2الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ألىب منصور اهلروى ص . 77
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قال القرايف( :إمنا اختلف أسنان الثنايا الختالفها يف قبول احلمل والنزوان ،فإن ذلك إمنا حيصل غالبا يف األسنان
املذكورة ،وحيصل يف اجلذع من الضأن خبالف غريه ،وملا كان ما دون احلمل من اآلدمي ناقصا يف حني الصغر كان من األنعام
كذلك ال يصلح

للتقرب)1().

وجاء يف املنتقى شرح املوطأ التعرض للتفرقة بني اجلذع من الضأن وبني غريه :قال ابن األعرايب ( :إن املعز والبقر
واإلبل ال تضرب فحولتها إال بعد أن تثين ،والضأن تضرب فحولتها إذا

أجذعت)2().

وقال أبو املعايل اجلويين( :وإمنا اختلفت أسنان الثنايا ٍ
لغرض جام ٍع جلميعها ،وهو التهيّؤ للحمل والطروق والنـََّزوان يف
ِ
َّين والثَّنِيَّة من اإلبل ،وهو غالب يف الثين والثنية من املعز والبقر ،والصفة اليت ذكرناها
الغالب ،قيل :إمنا يغلب هذا املعىن يف الث ّ
من التهيؤ للحمل والنزوان تضاهي معىن البلوغ يف اإلنسان ،وال حيمل يف الغالب إال ثَنِيَّة من اإلبل ،وهي اليت استكملت
مخَْساً وطعنت يف السادسة ،وهذا املعىن بعينه حيصل على العموم والغلبة يف اجلَ َذع واجلَ َذ َعة من الضأن .مث كما أن ما دون
البلوغ من اإلنسان صغري ،فما دون هذه األسنان من النَّعم يف حكم

الصغر)3().

وجاء يف حاشية الشرواين( :وإن أجذع – الضأن  -قبل متام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك ِبنزلة البلوغ
باالحتالم)()4

وجاء يف املغىن البن قدامة( :إمنا جيزئ اجلذع من الضأن؛ ألنه ينزو فيلقح ،فإذا كان من املعز مل يلقح حىت يكون
ثنيا)5().

قال ابن حجر اهليتمي( :والضأن أسرع إجذاعا من

املعز) ()6

وىف تعليل إجزاء اجلذع من الضأن قال حيىي بن آدم :إمنا جيزئ اجلذع من الضأن دون املعزى ألنه ينزو فيلقح ،وإذا
كان من املعزى مل يلقح حىت

يثىن)7(.
فيـل ِقح8().

اجل َذ ِ
وجاء يف لسان العرب( :قَ َ
ال األَزهري :وإِمنا ُْجي ِز ُ
ئ َْ ُ
ع م َن الضأْن ِيف األَضاحي ألَنه يَـْنـُزو ُ ْ ُ
اإلجذع واإلثناء أوصاف وليست بأسنان:

( )1الذخرية للقراىف ج  4ص . 141، 148
( )2املنتقى شرح املوطأ ج 3ص .52أبو الوليد سليمان بن خلف التجييب القرطيب الباجي األندلسي (ت 424هـ) مطبعة السعادة مصرالطبعة األوىل1332 ،هـ.
( )3اهاية املطلب يف دراية املذهب للجويين ج  15ص 113
( )4حتفة احملتاج ال بن حجر اهليتمي ج  7ص . 345
( )5املغىن البن قدامة ج  7ص 440
( )6فتح الباري ج  10ص 8
( )7الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي للهروى ص 77
( )8لسان العرب ج  5ص . 44
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وىف هذه التعليالت الفقهية إلجازة األضحية بالثين من سائر األنواع ،واجلذع من الضأن دون سواه من اجلذاع
تصريح بأن النص معلل ،وليس تعبديا أو توقيفيا ،وأن اجلامع واملشرتك بني األضحية باجلذع من الضأن والثين من املعز واإلبل
والبقر هو البلوغ والقدرة على النزو واحلمل ،وأن األسنان املقدرة اجتهادا من الفقهاء لعلة القدرة على النزوان واحلمل ،ومظنة
أاها أصبحت يف حالة من كمال النضج واستكمال البنية واألجهزة الداخلية تصلح معها للتضحية اها واالنتفاع بلحمها .وهي
تضاهي معىن البلوغ يف اإلنسان ،وإذا كان ما دون البلوغ من اإلنسان صغريا ،فما دون هذه األسنان من النَّعم يف حكم
الصغر.
ومن مث نرى أن األصل املعترب الذي ميكن االحتكام إليه لتحديد اإلجزاء من عدمه هو البلوغ والقدرة على النزوان
للذكور واحلمل لإلناث ،وليس تقديرات الفقهاء يف بيئاهتم ،واليت احتكمت إىل هذا األصل فتباينت تقديراهتم ،وأن حتديد
اإلجزاء بالثنايا من املعز والبقر واإلبل لعلة قبوهلا احلمل والنزوان يف هذه السن ،بينما حيصل ذلك يف اجلذع من الضأن.
ولعل العلة الوحيدة اليت تفسر لنا استثناء اجلذع من الضأن يف اإلجزاء يف األضحية دون سائر األنواع من اجلذاع
على رأى اجلمهور هي القدرة على النزو للذكور واحلمل لإلناث ،يف حني ال يتأتى ذلك من سائر األنواع إال بالوصول إىل
الثين.
ومن مث إذا وصلت العجول والضأن يف مزارع التسمني إىل القدرة على التلقيح  -أي ينزو الذكر أو حتمل األنثى -
بالنظر إىل حجمها -أو وزاها  -الذى ينمو بصورة أكرب يف مزارع التسمني عن املراعي الطبيعية املعتادة ،فإن املقصود يف
األضحية قد حتقق ،ولسنا ملزمني بالتقيد بالشهور واألعوام اليت حددها الفقهاء يف كل منها من قبل  -واليت هي حمل
اختالف كبري بينهم -ألاها ليست مقصودة لذاهتا ،وإمنا حددت -تقديرا واجتهادا -ملظنة حتقق هذا الوصف ،وقد حتقق.
فأميا دابة من املعز أو البقر أو اإلبل محلت اللحم وأسرعت يف النمو وأصبحت قادرة على التناسل  -النزو للذكر
واحلمل لألنثى  -فهي أضحية جتزئ ،حىت وإن مل تبلغ عاما يف املعز ،أو عامني يف البقر ،أو أربعة أعوام يف اإلبل ،باعتبار
أن ذلك أقل ما قيل فيها.
والعلة اليت جعلت الفقهاء خيتلفون فيما بينهم ويتفاوتون يف تقدير السن اليت يتحقق عندها الوصف الشرعي هي
نفس العلة اليت تضيف رأيا جديدا يف املسألة اليوم يف ضوء املستجدات املعاصرة لرتبية املاشية ،واملعيار الذى اتبعوه لتعليل
جواز األضحية باجلذاع من الضأن والثنايا من سائر األنواع هو نفس املعيار الذى حنتكم إليه.
واحملصلة اليت َنلص إليها ونعول عليها ونطمئن إليها هي أن األضحية وصف حال يف الضأن واملعز والبقر واإلبل
مىت حتقق أجزأ ،وليست عددا من الشهور أو السنني.ولنرجع إىل أهل التخصص واخلربة يف ذلك لنرى ماذا قالوا يف املطلب
التاىل.
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املطلب الثاني :سن األضحية وتقديرات أهل اخلربة يف مزارع التسمني:
وقد راجعت بعض األطباء البيطريني يف مسألة القدرة على النزو واحلمل لألبقار ذكورها وإناثها ،واليت علل اها
الفقهاء قدميا حتديد الثنايا ملظنة ذلك ،فقال :العجول واألبقار يف مزارع التسمني تبلغ ذلك يف سن مبكرة ،وقد حتمل األنثى
وتلد عند متام العامني )1(.وهو ما وجدته مكتوبا يف بعض البحوث يف هذا اجلانب كما سأذكره بعض قليل .
وىف كتاب ألحد املختصني يف اإلنتاج احليواين فرق بني النمو الطبيعي والتسمني وقال :عامة يتحكم يف ذلك عدة
عوامل منها ال ساللة والتغذية .وأشار إىل مالحظة جوهرية يف هذا الصدد وهي أن :العجول يف أوربا تنمو بسرعة أكثر من
العجول يف مصر.
وهذا متغري جديد يف املسألة ينبغي أن يكون له تأثريه يف احلكم ،ومن مث ال يسري على العجول يف أوربا ،ما يسري
على العجول يف مصر يف جانب النمو والبلوغ وعدد األعوام ليصح األضحية اها.
الفرق بني النمو والتسمني:
يفرق املختصون بني النمو والتسمني بقوهلم :يقصد بالنمو تكوين عضالت اللحم واهليكل العظمي ،ويتم ذلك يف
املراحل العمرية املبكرة (مراحل النمو قبل النضج اجلنسي) ،وعادة ما حيصل احليوان على التغذية ِبعدالت عادية أو طبيعية،
بينما يقصد بالتسمني دفع احليوان إىل زيادة وزنه وحجمه وترسيب األنسجة الدهنية بني ألياف اللحم ِبعدل أكرب من املعدل
العادي إىل أقصى حد يسمح به الرتكيب الوراثي عن طريق التغذية

اجليدة)2(.

ولذلك ينصح املختصون بأنه جيب أن نوقف التسمني عند احلد الذي يبدأ فيه تكوين الدهن؛
ألن التسمني يكون مكلفاٌ وغري اقتصادي ،فالعجول كلما تقدمت يف السن قل تكوين املاء اها ،وبالتايل يقل تكوين اللحم
ويزداد تكوين

الدهن)3(.

وهذا يعين أن العجول يف مزارع التسمني تصل إىل حد معني لالستفادة الفضلى منها ،مث تبدأ يف

تكوين الدهن ويرتاجع طيب حلمها ،فضال عن أن اإلبقاء عليها يف هذه احلال مكلف وغري اقتصادي ألربااها.
حيوان اللحم والقدرة على حتويل الغذاء إىل حلم يف مزارع التسمني:
ويقرر املختصون أن الطريقة احلديثة للتسمني تعىن التحكم يف تنظيم النمو إلنتاج اللحم والبدء يف تسمني
العجول مبكراً ،ألنه كلما كان احليوان صغرياً كانت نسبة اللحم املتكون أكرب ،وعموماً ميتاز حيوان اللحم عن أي حيوان آخر
( )1د .وليد حسن ،طبيب بيطرى ِبزرعة قطرية jarry semeh
( )2حيوانات اللحم ،د حمسن عبد الفتاح  ،د آمال كمال العشريي .
راجع  :املرجع اإللكرتوىن للمعلوماتية على الرابط التاىلhttp://www.almerja.com/reading.php?idm=94276 :
( )3راجع نصائح وإرشادات لنجاح مشروع تسمني العجول على الرابط التايلhttp://www.agrimaroc.ma :
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خباصية اكتناز اللحم يف جسمه وكفاءته يف حتويل الغذاء إىل حلم ،وقدرته على زيادة وزنه زيادة مطردة ،واستفادته بأكرب قدر
من الغذاء الذى يعطى له ،مث هو من حيث الشكل حيوان ضخم ومندمج األعضاء بعضها مع

بعض)1(.

البلوغ اجلنسي للماشية يف أوربا أسرع:
ويقرر املختصون أن عمر البلوغ خيتلف باختالف السالالت ،وأن عمر البلوغ بصفة عامة يف املاشية األجنبية أقل
من عمره يف املاشية احمللية ،وال بد أن يكون ذلك حمل اعتبار عند النظر لسن األبقار والعجول ،ألن العلة يف األضحية هي
القدرة على النزوان واحلمل ،ومظنة اكتمال منو األجهزة الداخلية ونضج اجلسم.
يقول كل من :د حمسن عبد الفتاح ،د آمال كمال العشريي( :البلوغ اجلنسي هو العمر الذي يصبح فيه احليوان

قادرا على إنتاج أول جاميطة جنسية (البويضة يف األنثى واحليوان املنوي يف الذكر) ،وخيتلف هذا العمر باختالف السالالت
ً
شهرا يف املاشية األجنبية ،بينما يصل إىل  ٢١ -٢١شهر يف األبقار احمللية واجلاموس.
احليوانية فنجد أنه يبلغ ً ٢١-٢١
كما يقررون أن تلقيح األبقار البلدية يتم بالعمر أو الوزن ،ففي العمر يتم على عمر  ١٢-٢١شهر ،أما الوزن فيتم
عندما تصل اإلناث إىل  % ١٧-٠٧من الوزن الناضج للحيوان ،وهو ما يعادل  ٢٧٧-٠٠٧كجم يف كل من األبقار
واجلاموس)2().

والوقوف على هذا الفارق بني املاشية األجنبية واحمللية يف البلوغ اجلنسي البد أن يؤخذ بعني االعتبار عند احلكم ِبا
جيزئ منها ،العتبار البلوغ علة يف اإلجزاء.
حتديد وقت التلقيح:
ويؤكد أهل الشأن والتخصص أن حتديد وقت التلقيح للعجالت (مجع عجلة ،مؤنث العجل) يعتمد أول مرة على
وزاها وليس على عمرها ،فبعض العجالت تصل إىل الوزن عند عمر  24 – 15شهرآ يف املتوسط أو عند وزن – 250
 300كجم تقريبآ وإن كان هناك أحباث تشري اىل التبكري ىف تلقيح العجالت حبيث تلد وهى يف حدود العامني من عمرها،
إال أن جناح هذا النظام يتوقف على مستوى العناية والتغذية اليت يلقاها احليوان حىت يصل اىل مرحلة التلقيح وعندها يكون
احليوان قد مت جسمه واستكمل بناء مجيع أجهزته ،ويتخذ الوزن دليآل على بلوغ احليوانات ووصول احليوان اىل مرحلة النضج
املبكر والذى يعطينا الفرصة للتلقيح

املبكر)3(.

( )1راجع حبث  :تسمني العجول وإنتاج اللحوم من املاشية على الرابط التاىل :
https://kenanaonline.com/users/Zakia-Rezk/posts/149213
( )2راجع حبث " حيوانات اللحم" لكل من :د حمسن عبد الفتاح  ،د آمال كمال العشريي .
املرجع اإللكرتوىن للمعلوماتية على الرابط التاىل http://www.almerja.com/reading.php?idm=94276 :
( )3راجع بوابة أراضينا للزراعة واإلنتاج احليواىن– مقال بعنوان :العجالت عند عمر التلقيح على الرابط التاىل:
=
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فالوزن هنا معيار للبلوغ ،والنظام الغذائي له أثر كبري يف تبكري البلوغ والقدرة على التلقيح ،والقدرة على النزو واحلمل
تبدأ من سن مثانية عشر شهرا ،واهذا يصح األضحية به عند هذه السن ،دون التقيد بسن عامني الذي قيل به قدميا.
الثنايا يف مزارع التسمني عمرها عام ونصف:
أما عن الثنايا ففي هذا يقول املختصون عن طريقة التسمني يف املاشية يوجد نوعان ألسنان املاشية مها :األسنان
اللبنية ،وهي توجد يف العجول الرضيعة ولواها أبيض ناصع وتكون صغرية ،ويبدأ التسنني يف املاشية يف األسبوع األول من
عمرها بظهور الثنايا اللبنية يف مقدمة الفك السفلي للفم ،مث يظهر علي التوايل الرباعيان والسداسيان والقارحان ،واليت يتم
ظهورها يف مدة أقصاها أربعة أسابيع من عمر العجل ،وهذه القواطع اللبنية الثمانية بالفك السفلي هي اليت يتم تبديلها
بالقواطع املستدمية خالل األربع سنوات األويل من عمر املاشية ،ويعتمد يف تقدير عمر املاشية علي تتبع تبديل القواطع اللبنية
بالقواطع املستدمية ،فبعد  2 -1.8سنة تربز الثنايا املستدمية ،ومن 2.8 – 2سنة تربز الرباعيتان ومن  3.8 – 3سنة تربز
السداسيتان ومن  4 – 3.8سنة يظهر الثمانيتان (القارحان) واهذه الوسيلة يستطيع املزارع تقدير عمر احليوان علي وجه
التقريب)1().

وهذا كالم واضح يف بلوغ عجول التسمني إىل وصف الثنايا من بداية عمر سنة ونصف .قال اخلليل بن أمحد
()2
الفراهيدي( :الثين من غري الناس :ما سقطت ثنيتاه الراضعتان ،ونبتت له ثنيتان أخريان ،فيقال :قد أثىن).
فهل سيظل متسكنا بقول الفقيه املعتمد على رأي أهل اخلربة قدميا حىت وإن قال املختصون وأهل اخلربة حديثا
خبالفه؟ وهل املعيار السن كما حدده الفقهاء قدميا يف ظل بيئاهتم؟ أم اتصاف األضحية بالوصف الذي وردت به األحاديث،
وهو املسن من اإلبل والبقر واملعز ،واجلذع من الضأن على رأى اجلمهور؟
فإن قالوا :السن فقد خالفوا ظاهر احلديث؛ ألن احلديث مل حيدد سنا بل حدد وصفا ونوعا ،وكان اجتهاد الفقهاء
يف حتقيق املناط بسؤال أهل اخلربة يف بيئاهتم وأهل اللغة ،فكان من ذلك ذلكم االختالف الكبري يف حتديد السن يف ضوء
البيئات اليت عاشوا فيها ،ومن الطبعي أن يكون هذا متغريا ألنه مبىن على التقدير ال اليقني.
وإن قالوا :الوصف والنوع (من الثين واجلذع املذكورين) ،فهذا صحيح ،وحنن معهم فيه ،ولكن هذا الوصف تغريت
سنه اليوم يف ظل البيئات اليت تعيشها األنعام،

=
http://aradina.kenanaonline.com/posts/186964
( )1صفحة نور الدنيا لإلنتاج احليواىن على الفيس بوك  .وأيضا موقع العلوم البيطرية على الرابط التاىل:
https://veterinarysci.blogspot.com/2011/10/cattle-dentition.html
( )2كتاب العني ج  5ص  . 243أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري (املتوىف120 :هـ) احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي دار ومكتبة
اهلالل.

100

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

والتطور احلادث يف البيئة احليوانية ،وما عرف ِبزارع التسمني وإنتاج اللحوم ،حبسب الساللة والتغذية والبيئة ،متاما
كما تغري تقدير السن يف العصر الذي قال فيه الفقهاء بأقواهلم من فقيه إىل آخر.
فعند سنة ونصف تقريبا يصبح اجلذع مسنا بظهور الثنايا املستدمية ،ويطلق عليه الثين ،وعلى هذا جتزئ األضحية به،
إذا التزمنا بظاهر احلديث ،وما دامت خرجت الثنايا له فهو ثىن سواء بدأ من سنة ونصف أو تأخر إىل ما بعد ذلك .وكما
قدر الفقهاء يف زمااهم وذهبوا كل مذهب واختلفوا أكثر مما اتفقوا  -ألن األمر تقديري راجع لعوامل بيئة وزمنية أكثر منه إىل
شيء آخر -فلنا أن نقدر يف زماننا ،وظهور الثنايا أمر تقديري خيتلف يف األبقار واملاعز واإلبل .والذى يعنينا هو أن
األضحية إذا التزمنا بظاهر احلديث تكون من الثنايا ،سواء كان عمرها عاما ونصف أو أكثر إىل سنتني ،فكلها ثنايا جمزئة يف
األضحية.
تعريف اجلذع وحالة اإلجذاع وحترير موضع النزاع:
كثريا ما يكون عدم حتديد الشيء املختلف فيه ،وعدم وضوحه لدى الدارسني سببا يف االختالف ،وموضعا للنزاع،
فرتى كل واحد منهم يذهب بعيدا عن اآلخر ،وتتسع هوة اخلالف بينهم ،مث نالحظ أن كال منهم يتكلم عن شيء غري
الذي يتكلم عنه خمالفه ،ولو أاهم اتفقوا علي تعريف الشيء أوال لضاقت مساحة اخلالف ،ورِبا كانوا إىل االتفاق أقرب.
ومن هذا النوع  -فيما أرى  -من اخلالف الذي مبعثه عدم حترير موضع النزاع مسألة تعريف اجلذع وحالة
اإلجذاع ،فإن الوقوف علي ذلك يقرب املسافات ،ويضيق هوة اخلالف ،وحيد من غلواء النزاع ،فهل اإلجذاع اسم ووصف
حلال ومرحلة أم سن معينة؟
إن أوضح ما يقال يف ذلك أن اإلجذاع حالة ووصف ،وأن حتديد أسنان معينة يف اجلذاع؛ إمنا هو تقدير واجتهاد
من الفقهاء لبلوغها هذه احلال وهذا الوصف ،ومن مث جاءت تقديراهتم متفاوتة ،كل حبسب ما رأى وأداه إليه اجتهاده يف
بيئته وواقعه.
وقد أورد الفقهاء عالمة إلجذاع للضأن وهي أن تنام الصوف على ظهره ،من ذلك ،وهي املرحلة اليت يصل فيها
اجلذع أو اجلذعة إىل البلوغ والقدرة على النزو أو احلمل.
أورد ابن قدامة عن معرفة حالة اإلجذاع يف الضأن( :قال أبو القاسم :امعت أيب يقول :سألت بعض أهل البادية:
كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال :ال تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام محال ،فإذا نامت الصوفة على ظهره ،علم أنه قد
أجذع)1().
ظه ِره)1(.

وجاء يف تعريف اجلذع من الضأن البن املربد :إذا نَ َامت
ُ
الصوف على َ ْ

( )1املغىن ج  7ص 440
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قال ابن عبد الرب( :اجلذع من الضأن ابن سبعة أشهر قيل إذا دخل فيها وقيل إذا أكملها ،وعالمته أن يرقد صوف
ظهره قبل قيامه ،فإذا كان ذلك قالت األعراب :هذا جذع)

()2

كما أاهم وضحوا أن اإلجذاع حالة ووصف ،قال ابن حجر( :اجلذع هو وصف لسن معني من اهيمة

األنعام)()3

وقد تطابقت املعاجم اللغوية على أن اجلذع من األنعام اسم له يف وقت معني أو زمن معني ،وليس بسن تنبت أو سن تسقط
وتعقبها أخرى كما هو شائع ،جاء ذلك يف "لسان العرب" و "الصحاح" و "خمتار الصحاح" و"هتذيب اللغة" و"مجهرة
اللغة" و"معجم املعاين" وغريها.
قال ابن منظور( :اجل َذع :اسم لَه ِيف زم ٍن لَيس ِ
بس ٍّن تنبُت َوَال تَ ْس ُقط وتُعاقِبُها أُخرى )4( ).وجاء يف"الصحاح" و
َ ُ ْ ٌ ُ ََ ْ َ
بسن تنبت وال تسقط)5() .
عٍ ِ ْ :
س ِ ٍّ ُ ََ َ ْ ُ
"خمتار الصحاح" و " معجم املعاين" (:اجلَ َذ ُ
اس ٌم لَهُ يف َزَمن لَْي َ
اجلمع
ابَ :م ْعُروف َو ْ
س بسن )6(.وجاء يف "مجهرة اللغة" أن ْ
َعرِايب :اإلجذاع ٌ
َّو ّ
اجلذع من الد َ
وقال ابْن ْاأل َ
وقت َولَْي َ

جذاع وجذعان واملصدر اإلجذاع ،ولَْي ِ
سن إَِّمنَا ُه َو َوقت
س ب ُوقُوع ّ
َ َ

)7(.

تعقيب على حالة اإلجذاع يف الغنم والبقر واإلبل :
ومن التعريفات السابقة نتبني أن اإلجذاع اسم ووصف وحالة يف زمن معني يصل إليها الضأن ،فيسمى ما وصل
إليها جذعا ،وليس سنا تنبت أو أخرى تسقط ،كما هو مشهور على األلسنة ،ويف الضأن عالمته أن يرقد صوف ظهره .فأميا
غنم من الضأن يف مزارع التسمني  -حسب اختالف العوامل املؤثرة يف النمو  -نامت الصوفة على ظهره وأصبح قادرا على

=
( )1الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي البن املربد ج  2ص  . 322مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي الدمشقي املعروف بـ «ابن املربد»
(املتوىف 707 :هـ) ،حتقيق :رضوان خمتار بن غربية ،دار اجملتمع للنشر ،جدة ،الطبعة األوىل 141 ،هـ  1771 -م
( )2االستذكار ج  8ص  . 221االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف413 :هـ) حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،دار
الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل. 2000 – 1421 ،
( )3فتح الباري ج  10ص 8
( )4لسان العرب ج  5ص . 43
( )5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج  3ص  ،1174أبو نصر إاماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف373 :هـ) حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني – بريوت الطبعة الرابعة  1402هـ  1752 -م .وانظر خمتار الصحاح ص  88وراجع معجم املعاىن على الرابط التاىل:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
( )6هتذيب اللغة ج  1ص  222ألىب منصور اهلروى .
( )7مجهرة اللغة ج  1ص  . 483أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف321 :هـ) حتقيق :رمزي منري بعلبكي دار العلم للماليني – بريوت الطبعة األوىل،
1752م .
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النزو للذكر -أو احلمل لألنثى -فهو جذع –وجذعة  -جيزئ يف األضحية حىت وإن مل يبلغ ستة أشهر باعتباره أقل ما قيل
فيه.

وأتناوله يف ثالثة مطالب :األول:تعليالت الفقهاء الىت راعت السمنة ومجال املنظر وطيب اللحم يف األضحية،
والثاين :تعليالت منع الفقهاء باألضحية لنقصان اللحم أو فساده أو قبح املنظر ،والثالث :الدور الدعوى واالجتماعي
لألضحية يف أوربا.

املطلب األول :تعليالت الفقهاء التى راعت السمنة ومجال املنظر وطيب اللحم يف
األضحية
اعتربت دار اإلفتاء املصرية يف فتواها أن وفرة اللحم يف الذبيحة هي املقصد الشرعي ،والعلة من حتديد السن ،فلو
حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن ،وعليه أجازت األضحية بالصغرية اليت مل تبلغ السن إن كانت عظيمة حبيث لو
خلطت بالثنايا الشتبه على الناظرين من بعيد.
ُض ِحيَّة سنًّا معينة؛ مل ِظن َِّة أن تكون ناضجة كثرية اللحم؛ رعاية ملصلحة الفقراء
وذهبت إىل أن اشرتاط الشريعة لأل ْ
َ
واملساكني ،فإذا كانت املستوفية للسن احملدد يف نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم ،ووجد من احليوانات اليت مل
ِ
شرعا ما هو كثري اللحم كما حيدث يف هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف احليوان الصغري ِبركزات تزيد من
تستوف السن احملددة ً
حلمه؛ حبيث إذا وصل إىل السن احملدد َهُزَل وأخذ يف التناقص ،خاصةً مع األساليب العلمية احلديثة لرتبية العجول واليت تعترب
شهرا؛ وهي سن االستفادة الفضلى من حلمه ،بل ال يُب َقى
وزن النضج هو  380كجم أو حنوها للعجل ،عند ّ
سن ً 11-14
جذعا ،فال مانع حينئذ من األضحية به؛
عليه عادةً بعدها إال إلرادة اللقاح والتناسل ال اللحم ،وهو يف هذا السن يسمى ً
فإن العلة هي وفرة اللحم وقد حتققت يف احليوان الذي مل يبلغ السن أكثر من حتققها يف الذي بلغها ،واإلسالم قد راعى
مصاحل العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة

الغراء)1(.

كما اعترب قرار اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث املشار إليه سابقا أن السن احملدد لألضحية يف الضأن والبقر هو
يضحى به جمزئًا ،والسن هو عالمة أو أمارة على ذلك.
للتحقق من االنتفاع اها ليكون ما ّ
خصوصا
وأكدت على أن األصل مراعاة اشرتاط السن يف الظروف العادية ،ما مل يتحقق النمو املطلوب قبل السن،
ً
الضأن الذي ينمو بسرعة يف أوروبا ،وكذلك عجول التسمني اليت تنمو يف عدة شهور ،سواء أمت ذلك بنمو طبيعي أم

( )1راجع فتوى دار اإلفتاء املصرية على الرابط املشار إليه سابقا.
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باستخدام طرق التسمني ،فإن التضحية اها جائزة حتقي ًقا للمقصود الشرعي من اشرتاط السن ،وقد أفىت اهذا بعض مشاهري
املالكية.
كما أن جملس اإلفتاء األعلى بفلسطني يف قراره رقم  13/1أجاز األضحية بالعجول املسمنة اليت مل تبلغ السن
احملدد ،إذا دعت الضرورة ،ودفعاً للحرج ،طاملا ال ميكن متييزها لو وضعت بني املسنات ،بل رِبا تفوقت عليها حجماً وحلماً.
وأكدت الفتوى على أن من حكم األضحية توفري اللحم الطيب ،واجليد ،والوفري للفقراء.
وما جيمع بني القرارات والفتاوى السابقة ويعد من القواسم املشرتكة بينها هو :أن العلة من حتديد السن يف األضحية
وفرة اللحم يف الذبيحة والتحقق من االنتفاع اها ،وأن وفرة اللحم يف األضحية مقصد شرعي ،فلو حصلت وفرة اللحم أغنت
عن شرط السن .فهل جند هلذا التعليل أصال لدى فقهائنا ،حىت يسلم القول به؟.
وقد تتبعت أقوال الفقهاء فيما جيزئ وما ال جيزئ يف األضحية،ووجدت أن ما اعتمدته الفتاوى والقرارات السابقة
ملحوظ ظاهر يف تعليالت الفقهاء يف األضحية اليت جتزئ ،إذ روعيت فيها أوصاف جمتمعة هي :وفرة اللحم وطيبه ومجال
املنظر ،وكذلك يف األنواع اليت تتجنب يف األضحية ،واليت ورد احلديث بالنهى عنها وال تصح اها ،فقد بدا بوضوح أن العلة
الظاهرة الغالبة فيما يتجنب هي عيوب إما أنقصت من وزن األضحية وحلمها ،وأضعفت جسدها ،أو تراجع طيب حلمها،
أو ساء شكلها وقبح منظرها ،وكانت العلة جمموعة يف كل ما سبق أو بعضه ،ومل يكن األمر غري معلل كما يذهب البعض إىل
ذلك ،وهذا ما نوضحه يف السطور التالية:
مراعاة السمنة يف األضحية:
كان االستسمان يف األضحية لدى علمائنا أمرا مقصودا لعظم أجرها وكثرة نفعها  ،وقد عقد ابن قدامة فصال حتت
عنوان( :فصل يسن استسمان األضحية واستحسااها] فقال ( :ويسن استسمان األضحية واستحسااها؛ لقول اهلل تعاىل:
"ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإاها من تقوى القلوب" (احلج .)32 :قال ابن عباس :تعظيمها استسمااها واستعظامها
واستحسااها .وألن ذلك أعظم ألجرها ،وأكثر

لنفعها)1().

"وَم ْن يـُ َعظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِه" (احلج.)32 :
قال احملاملي الشافعي( :ويستحب يف األضحية :استسمااها؛ لقوله تعاىلَ :
قيل :استسمااها ،وقيل :استحسااها)()2

( )1املغىن ج  7ص  ،437شرح صحيح البخارى البن بطال ج  1ص .20
الشافعي (املتوىف418 :هـ) حتقيق :عبد الكرمي بن صنيتان العمري دار البخارى،
( )2اللباب يف الفقه الشافعي ،أمحد بن حممد بن القاسم الضيب ،أبو احلسن ابن احملاملي
ّ
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.
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وقال القرايف( :ويف الصحيح سئل عليه السالم :أي الرقاب أفضل؟ فقال" :أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها" قال
صاحب اإلكمال :واملشهور تسمني األضحية ملا يف الصحيحني قال أبو العالية :كنا نسمن األضحية باملدينة وكان املسلمون
يسمنون)1().

قال املاوردي( :وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب .فقال" :أغالها مثنا وأنفسها عند
أهلها" .وروي عن علي بن أيب طالب عليه السالم أنه قال" :ال تبتع إال مسنة وال تبتع إال امينة ،فإن أكلت أكلت طيبا،
وإن أطعمت أطعمت طيبا" ،فدل ما ذكرنا على أن أفضل الضحايا واهلدايا أامنها

وأحسنها)()2

وقد كان مالك يرى أن األضحية بالثين من الضأن أحب إليه من اجلذع من الضأن خروجا من اخلالف وعلل لذلك
بقوله( :ويف الثين أيضا من متام اجلسم وكماله ما يفضل به اجلذع واهلل

أعلم)3().

وىف هذا إشارة واضحة إىل أن الثين ملظنة السمنة وطيب الطعم واملأكل ،فإن ما دون الثين يعترب غري امني يف الغالب
حسب بيئاهتم.
وأورد ابن حزم من طريق وكيع عن عمر بن ذر اهلمداين قلت لطاووس :يا أبا عبد الرمحن إنا ندخل السوق فنجد
اجلذع من البقر السمني العظيم فنختار الثين لسنه .فقال طاووس :أحبهما إيل أامنهما

وأعظمهما)4(.

ومن الواضح جدا أن األضحية يف فقه طاووس معللة بوفرة اللحم ،ومن العجيب أن يفيت طاووس يف زمانه بذلك
مراعيا وفرة اللحم يف األضحية يف املراعي الطبيعية ،مث يأيت من ينكر مثل هذا يف اجلذع من البقر يف مزارع التسمني يف عصرنا
احلاضر.
وأورد ابن حزم أيضا أن ابن عمر قال :ألن أضحي جبذعة عظيمة جتوز يف الصدقة أحب إيل من أن أضحي
جبداء)5(.

عن عمران بن احلصني قال :ألن أضحي جبذع أحب إيل من أن أضحي اهرم ،اهلل أحق بالغىن والكرم ،وأحبهن إيل
أن أضحي به أحبهن إيل بأن

أقتنيه)6(.

وقد بوب البخاري يف كتاب األضاحي بابا اماه( :باب ِيف أ ْ ِ ِ
ني أَقْـرنـَ ْ ِ
ِ َّ ِ ِ
َّيب َ َّ
ني،
ُضحيَّة النِ ِّ
َ ٌ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ب َكْب َش ْ َ
ويُ ْذ َكر َِامينَـ ْ ِ
ني).
َ ُ
( )1الذخرية للقرايف ج  4ص  ،141واحلديث رواه البخاري يف العتق باب أي الرقاب أفضل رقم  ،2815ومسلم يف اإلميان باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل
االعمال رقم . 131
( )2احلاوي ج  18ص  . 50واحلديث هو نفس احلديث السابق.
( )3املنتقى شرح املوطأ ج 3ص .52
( )4احمللى ج  1ص . 21
( )5احمللى ج  1ص . 21
( )6احمللى ج  1ص . 28
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وروى ابن ايب شيبة عن الثوري ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه قال" :ال يهدي أحدكم هلل ما يستحي أن يهدي
لكرميه؛ اهلل أكرم الكرماء ،وأحق من اختري

له"()1

ويف التفريق بني العتق واألضحية قال ابن حجر( :إن األضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أوىل
من اهلزيلتني ،والعتق يطلب فيه التقرب إىل اهلل بفك الرقبة فيكون عتق االثنني أوىل من عتق

الواحدة)()2

وقال ابن وهب( :استحب مجاعة من الصحابة والتابعني الضحية بكبش عظيم امني أقرن أملح ،ينظر يف سواد،
نسمن األضحية
ويسمع يف سواد ،ويشرب يف سواد ،واجلمهور على اختيار التسمني ،ويف البخاري عن أيب أُمامة :كنا ِّ
باملدينة)3().

فالتسمني أمر مل يغفله الفقهاء يف األضحية ،فإذا ما قامت يف عصرنا مزارع متخصصة هلذا الغرض ،هدفها تسمني
العجول واخلراف بالغذاء املركز واتباع أنظمة غذائية حديثة؛ فهذا أمر مقصود شرعا ومطلوب يف األضحية.
األصل يف باب األضاحي:
حددت السنة ما ال جيوز األضحية به لعيب أو آلخر.
فقد روى النسائي عن أيب الضحاك عبيد بن فريوز موىل بين شيبان قال :قلت للرباء حدثين عما اهى عنه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم من األضاحي ،قال :قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويدي أقصر من يده ،فقال" :أربع ال جيزن
العوراء البني عورها ،واملريضة البني مرضها ،والعرجاء البني ظلعها ،والكسرية اليت ال تنقي" ويف رواية " :العجفاء اليت ال تنقي"
()4

قال أبو عمر( :أما العيوب األربعة املذكورة يف هذا احلديث فمجتمع عليها ال أعلم خالفا بني العلماء فيها ،ومعلوم
أن ما كان يف معناها داخل فيها ،إذا كانت العلة يف ذلك قائمة ،أال ترى أن العوراء إذا مل جتز يف الضحايا فالعمياء أحرى أال
جتوز ،وإذا مل جتز العرجاء فاملقطوعة الرجل أحرى أال جتوز ،وكذلك ما كان مثل ذلك كله ،ويف هذا احلديث دليل على أن
املرض اخلفيف جيوز يف الضحايا ،والعرج اخلفيف الذي تلحق به الشاة يف الغنم لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :البني مرضها
والبني ظلعها" ،وكذلك النقطة يف العني إذا كانت يسرية لقوله" :العوراء البني عورها" ،وكذلك املهزولة اليت ليست بغاية يف

( )1مصنف عبد الرزاق يف املناسك باب الضحايا رقم  5185ج  4ص 351
( )2فتح البارى شرح صحيح البخارى ج  10ص .13
( )3التوضيح يف شرح املختصر ابن احلاجب ج  3ص  . 214واحلديث رواه البخاري يف األضاحي باب يف أضحية النيب صلى اهلل عليه وسلم بكبشني أقرنني ،ويذكر
امينني.
( )4النسائي يف األضاحي باب ما اهي عنه من األضاحي العرجاء والعجفاء رقم  . 4321 ، 4317وصححه األلباين قي صحيح وضعيف سنن النسائي.
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اهلزال لقوله" :والعجفاء اليت ال تنقي" يريد بذلك اليت ال شيء فيها من الشحم والنقي الشحم)(( ،)1وقيل اليت ال مخ هلا
فعلى هذا جتزئ أول ذهاب

شحمها)2().

ِ
يضةُ
ني َعَر ُج َهاَ ،والْ َم ِر َ
ني َع َوُرَهاَ ،والْ َع ْج َفاءُ الَِّيت َال تُـْنقيَ ،والْ َعْر َجاءُ الْبَـ ِّ ُ
َّحايَا الْ َع ْوَراءُ الْبَـ ِّ ُ
ب ِيف الض َ
وقال ابن قدامةَ :
(وُْجيتَـنَ ُ
ِ ِ
صِ
ف ْاألُذُ ِن أ َْو الْ َقْرِن ،أما العيوب األربعة األول ،فال نعلم بني
الَِّيت َال يـُْر َجى بـُْرُؤَهاَ ،والْ َع ْ
ضبَاءَُ ،والْ َع َ
اب أَ ْكثَ ِر م ْن ن ْ
ب َذ َه ُ
ضُ
أهل العلم خالفا يف أاها متنع اإلجزاء؛ ملا روى الرباء قال :قام فينا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال" :أربع ال جتوز
()3
يف األضاحي؛ العوراء البني عورها ،واملريضة البني مرضها ،والعرجاء البني ظلعها ،والعجفاء اليت ال تنقي"
مرضا أو نقص من اخللقة؛ فإنه مينع
واألصل يف باب األضاحي أن (كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان ً
األضحية ،ويف بعضها خالف ،وينبغي يف اجلملة أن يتقي العيب وتتوخي السالمة؛ ألنه ذبح مقصود به القربة فوجب أن
يكون مسلَّما خملصا مما ينقصه ويكدره ،لقوله تعاىل" :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون" (آل عمران )72:وقوله تعاىل:
"وجيعلون هلل ما يكرهون"( النحل:

)4().12

العيوب اليت متنع من األضحية:
واملتتبع للعيوب اليت متنع من األضحية اليت علل اها الفقهاء منعهم جيد أاها جتمع بني اهلزال وقلة اللحم وعدم طيبه،
وقبح املنظر .وهى علل جمتمعة مل يغفلها الفقهاء ،وال ينبغي إغفاهلا يف األضحية ،ويكفي وجود إحداها لتمنع من األضحية.
وجاءت تعليالت الفقهاء فيما تصح األضحية به وما ال تصح مراعية وفرة اللحم وطيبه ومجال املنظر؛ فقالوا:
(املراعى يف األضحية إما كثرة اللحم ووفوره أو طيبه

ورطوبته)()5

قال القرايف( :العيوب املخلة اها– باألضحية  -ثالثة أقسام :ما خيل باللحم كقطع األذن ،وما يفسد اللحم كاملرض
واجلرب ،وما خيل باجلمال فقط كشق األذن وقطع الذنب الذي ال حلم فيه وعطب الضرع عن احلالب فتطرد النصوص يف
ذلك)()6

( )1االستذكار البن عبد الرب ج  8ص 218
( )2الذخرية للقرايف ج  4ص 142
( )3املغين ج  7ص  ، 441واحلديث سبق خترجيه.
( )4املعونة على مذهب عامل املدينة ص 112
( )5املعونة على مذهب عامل املدينة ص .112
( )6الذخرية للقرايف ج  4ص 141
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وقال املاوردي فيما مينع من األضاحي ( :وهو واحد من أمرين :إما ما أفقد عضوا ،وإما ما أفسد حلما ،وال مينع ما
عدامها ،وإن ورد فيه اهي كان حمموال على االستحباب دون اإلجزاء )1().أى :ما أفقد عضوا مأكوال ،أو فسد حلما
مقصودا.

()2

خللْقَةِ على ثالثة أضرب:
نقصانُ ا ِ
ِبنفعة يف حلمها منع اإلجزاء كعدم ٍ
 .1ضرب ين ُقص منافعها وجسمها ،فإذا مل يعد ٍ
يد أو ِر ْج ٍل.
ٌ َ ُ َ
َ
الع َمى واجلُنون،
.2
ٌ
كالع َوِر و َ
تأثري َ
وضرب يَـْنـ ُقص املنافع دون اجلسم ،كذهاب بصر العني أو ذهاب امليز ممّا له ٌ
مينع اإلجزاءَ.
فهذا ُ
ِ
الصوف وطرف األذن و َّ
الذنب ،ممّا
الضرب الثّالث :فهو نُقصا ُن اجلس ِم دون املنافع،
 .3و ّأما
كذهاب ال َق ْرن و ُّ
ُ
كان منه من باب املرض أو مما يشوه اخلِلقة أو يـنـقص جزءا من حلمها)3(.
ّ ُ ِّ ُ ْ َ َْ ُ ُ ً

املطلب الثاني :تعليالت منع الفقهاء باألضحية لنقصان اللحم أو فساده أو قبح املنظر:
وفيما يلي نتوقف مع تعليالت الفقهاء اليت راعت هذا فيما مينع من األضحية:
منع األضحية بالعوراء والعمياء لعلة نقص اخللقة ونقص اللحم وقبح املنظر:
جاء يف تعليل عدم جواز األضحية بالعوراء والعمياء بأاها فقدت عضوا فيه منفعة واستمتاع ،ويذهب باجلمال( :فأما
العوراء فال نعلم خالفًا يف منع األضحية اها ،ويف حديث علي والرباء أنه صلى اهلل عليه وسلم "اهى عن العوراء البني عورها"،
وألنه ذهاب عضو منها فيه منفعة واستمتاع ،وإذا مل جتز العوراء فالعمياء أوىل أن ال جتوز)( ،)4وقال الرافعي(:إذا مل جتز
العوراء فالعمياء

أوىل)()5

( )1احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص .53
( )2احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص .54
( )3املسالِك يف شرح ُم َوطَّأ مالك ج  8ص  ،185القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف843 :هـ) قرأه وعلّق عليه :حممد بن
ضاوي َدار الغَرب اإلسالمي .
السليماين وعائشة بنت احلسني ُّ
احلسني ُّ
السليماين قدَّم له :يوسف ال َقَر َ
( )4املعونة على مذهب عامل املدينة ص .112
( )5العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري للرافعي ج  12ص  ،11عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي ،أبو القاسم الرافعي القزويين (املتوىف123 :هـ) حتقيق :علي
حممد عوض  -عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1412 ،هـ  1772 -م
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وقال الباجي يف "املنتقي"( :الشاة إذا عورت إحدى عينيها مع بقائها ال ينقص ذلك من حلمها ،وإمنا نقص بعض
خلقها عن حال السالمة والتمام ِبعىن طارئ عليها يف الغالب ال يعود ذلك ِبنفعة يف حلمها فينبغي أن يتقى يف الضحايا ما
كان ِبعىن

ذلك)()1

قال املاوردي( :العوراء البني عورها اليت ال جيوز األضحية اها للنص ،وألنه قد أذهب عضوا مستطابا من رأسها؛
وألاها تقصر بالعور يف الرعي فيقل حلمها ،وألنه موكس

لثمنها)()2

وقال ابن قدامة( :ومعىن العوراء البني عورها ،اليت قد اَنسفت عينها ،وذهبت؛ ألاها قد ذهبت عينها ،والعني عضو
مستطاب ،فإن كان على عينها بياض ومل تذهب ،جازت التضحية اها؛ ألن عورها ليس ببني ،وال ينقص ذلك حلمها...وال
جتزئ العمياء؛ ألن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن مل يكن عماها بينا؛ ألن العمى مينع مشيها مع الغنم ،ومشاركتها
يف

العلف)3().

والتعليل بعدم إجزاء العمياء بأن العمى مينع مشيها مع الغنم فيفوت عليها املشاركة يف العلف تعليل ناقص فيما
يبدو ىل؛ ألن هذه العلة منتفية يف املزارع اخلاصة؛ حيث يوضع الغذاء والعلف أمام فمها ،فال يؤثر العور وال العمى يف حلمها،
ولكن يبقى استكمال العلة وهى قبح املنظر املخل جبمال األضحية يف العوراء والعمياء ،حىت وإن تيسر هلا سهولة االعتالف؛
فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا ،مجيل جيب اجلمال .وعلة قبح املنظر املؤثرة على مجال األضحية كافية يف عدم اإلجزاء فيما
يتقرب به إىل اهلل من األضاحي ،حىت حيسن املسلم التعامل مع ربه ،فيقدم له أطيب وأمجل ما جيد.
قال صاحب "املعونة"( :وينبغي يف اجلملة أن يتقي العيب وتتوخي السالمة ألنه ذبح مقصود به القربة فوجب أن
يكون مسلَّما خملصا مما ينقصه ويكدره ،لقوله تعاىل" :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون" (آل عمران ،)72 :وقوله تعاىل:
"وجيعلون هلل ما يكرهون"

(النحل)4()).12:

تعليل عدم جواز األضحية باملريضة البني مرضها لفساد اللحم ونقصانه:
ويف تعليل عدم جواز األضحية باملريضة البني مرضها ألن املرض يفسد اللحم قال صاحب املعونة( :فأما املريضة
البني مرضها فكذلك يف احلديث ،وألن املرض عيب يفسد اللحم ويضر ِبن
ِّ

يأكله)5().

وكذلك علل املاوردي فقال( :ألن مرضها مع اخلرب قد أوكس مثنها ،وأفسد حلمها ،وأضعف
( )1املنتقى شرح املوطأ ج 3ص  54للباجي .
( )2احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص .51 ، 50
( )3املغىن البن قدامة ج  7ص .442 ،441
( )4املعونة على مذهب عامل املدينة ص .112
( )5املعونة على مذهب عامل املدينة ص .112

راعيتها)1().
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وقال ابن قدامة( :وأما املريضة اليت ال يرجى برؤها :فهي اليت اها مرض قد يئس من زواله؛ ألن ذلك ينقص حلمها
وقيمتها نقصا كبريا ،والذي يف احلديث املريضة البني مرضها ،وهي اليت يبني أثره عليها؛ ألن ذلك ينقص حلمها ويفسده ،وهو
أصح ،)2().فعدم إجزاء املريضة البني مرضها يف األضحية معلل بنقصان اللحم وفساد طعمه.
قال القرايف( :وال جيزئ اجلرب البني ألنه يفسد اللحم)( ،)3وقال الشافعي( :وال جتزئ اجلرباء ألنه مرض يفسد
حلمها)( .)4وقال ابن قدامة( :وذكر القاضي أن املراد باملريضة اجلرباء؛ ألن اجلرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر .وهذا قول
أصحاب الشافعي ).ورد عليه ابن قدامة بأن( :هذا تقييد للمطلق ،وختصيص للعموم بال دليل ،واملعىن يقتضي العموم كما
يقتضيه اللفظ ،فإن كان املرض يفسد اللحم وينقصه ،فال معىن للتخصيص مع عموم اللفظ

واملعىن)5().

تعليل عدم إجزاء اجلماء إذا أدمى قرنها ألنه مرض:
قال القرايف( :جتزئ املكسورة القرن إال أن يدمي ألنه حينئذ

مرض)()6

وقال صاحب املعونة( :واجلماء (اليت ال قرن هلا) ال بأس اها ألن القرن ال منفعة فيه لألكل ،وإمنا منعناه إذا أدمى
ألنه

مرض)7().

قال القرايف( :وال جتزئ املريضة البني مرضها وال البشمة وال اجلربة ألاهما

مرض)()8

تعليل عدم جواز األضحية املصابة باهليام لنقص اللحم:
ويف تعليل عدم جواز املصابة باهليام من البهائم قال املاوردي( :فأما اهليام هو من داء البهائم ،وذلك أن يشتد
عطشها حىت ال ترتوي من املاء فقليله وكثريه مانع؛ ألنه داء مؤثر يف

اللحم)()9

تعليل عدم جواز األضحية بالعرجاء لقبح املنظر ونقص اللحم:
=
( )1احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص . 51
( )2املغين ج  7ص 441
( )3الذخرية للقرايف ج  4ص 142
( )4احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص . 54
( )5املغين ج  7ص .441
( )6الذخرية للقرايف ج  4ص 141
( )7املعونة على مذهب عامل املدينة ص .113
( )8الذخرية للقرايف ج  4ص 141
( )9احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص . 51
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(والعرجاء العرج الشديد عيب مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم والرعي) قال املاوردي الشافعي( :العرجاء البني
ضلعها ،والعرج فيها مانع من جواز األضحية سواء كان يف يد ،أو رجل للخرب؛ وألاها تقصر بالعرج عن حلوق غريها يف املرعى
فتقل حلما؛ وألنه عيب يوكس

مثنها)()1

وعللوا ملنع إجزاء العرجاء يف األضحية اليت تتخلف عن القطيع( ،لضعفها وهزاهلا ،لعجزها عن االعتالف)( )2قال
ابن قدامة ( :العرجاء البني عرجها :فهي اليت اها عرج فاحش ،وذلك مينعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إىل الكأل فريعينه ،وال
تدركهن ،فينقص حلمها ،فإن كان عرجا يسريا ال يفضي اها إىل ذلك ،أجزأت).

()3

والعرج هنا معلل بأنه سبب يف عدم حلاق العرجاء بالغنم فيفوهتا الكأل ،أو تأخذ منه قليال مما يؤثر يف تغذيتها
وبالتايل نقصان حلمها ،فإذا كان العرج يسريا ال يؤثر يف نقصان حلمها أجزات ،كما يذهب ابن قدامة.
وإذا كان عدم إجزاء العرجاء لعلة التأثري يف التغذية ،فهل جتزئ العرجاء اليت يوضع أمامها الغذاء يف املزارع اخلاصة
اليوم فال يفوهتا الغذاء ،وترعى كغريها ،ألن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ وأرى أاها ال جتزئ ألنه إذا مل يفتها الغذاء؛
فإنه يبقى عيب آخر مينع األضحية اها وهو قبح املنظر ،ألن العلة جمتمعة منهما.
تعليل عدم جواز األضحية بالعجفاء هلزاهلا وقلة حلمها:
وجاء التعليل صرحيا فما يراعى يف األضحية يف النهى عن العجفاء فقال صاحب املعونة( :العجفاء اليت ال شحم
فيها وال مخ يف عظمها لشدة هزاهلا فقد ورد النهي عنها ،وال منفعة فيها ألن املراعى يف األضحية إما كثرة اللحم ووفوره أو
طيبه ورطوبته ،وكل ذلك معدوم يف هذا

املوضع)()4

وجاء تعليل املاوردي يف عدم إجزاء العجفاء لفرط اهلزال قال( :منها العجفاء اليت ال تنقى والعجفة :فرط اهلزال
املذهب للحم ،واليت ال تنقى ،واليت ال مخ هلا للعجف الذي اها ،والنقا هو

املخ)()5

قال ابن قدامة( :والعجفاء املهزولة اليت ال تنقي ،هي اليت ال مخ هلا يف عظامها؛ هلزاهلا ،والنقي :املخ ،قال الشاعر:
ما دام مخ يف سالمى أو عي ـن
ال يشتكني عمال ما أنقني
فهذه ال جتزئ؛ ألاها ال حلم فيها ،إمنا هي عظام
( )1احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص . 50
( )2العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري للرافعي ج 12ص 18
( )3املغين ج  7ص .441
( )4املعونة على مذهب عامل املدينة ص .112
( )5احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص . 51
( )6املغين ج  7ص . 441

جمتمعة))6( .
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منع األضحية باليت ال أذن هلا ومقطوعة الذنب لعلة نقصان عضو وقبح املنظر:
منع الشافعي من األضحية باليت ال أذن هلا يف اجلديد لنقص خلقتها ،قال املاوردي( :فأما اليت خلقت ال أذن هلا
قال الشافعي يف اجلديد :ال جتوز األضحية اها ألنه نقص عضو من

خلقتها)()1

وقال القاضي أبو الوليد( :والذي عندي أن الشق ال مينع اإلجزاء إال أن يبلغ من األذن املبلغ الذي يشوه
اخللقة)2().

قال ابن قدامة( :وقد ذهب عطاء ومالك إىل أنه إذا ذهبت األذن كلها مل جيز) وابن قدامة رأى أن ذهاب النصف
أيضا ال جيزئ ،وذهاب األذن أو نصفها فيه من قبح املنظر وشكله ،وهو أمر خيل جبمال األضحية وإن مل يؤثر سلبا يف
اللحم) ()3

و مراعاة مجال الشكل يف األضحية اليت جتزئ واضح يف كالم ابن قدامة ،وأن اإلجزاء معلل جبمال املنظر ،كما أن
قبح املنظر خيل جبمال األضحية ،ومن مث ال جتزئ ،حىت وإن مل يؤثر قبح املنظر سلبا يف اللحم.
ومنع املاوردي األضحية باملقطوعة الذنب وقال( :ال جيوز األضحية اها لنقص عضو منها وقد روي عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه "اهى عن األضحية بالبرتاء" وهي املقطوعة الذنب ،وهكذا املخلوقة ال ذنب هلا ال جتوز األضحية اها،)4().

وقال القرايف( :وال جتزئ الناقصة

اخللق)()5

جواز األضحية باخلصي لعلة طيب اللحم وكثرته:
اعتبار طيب اللحم يف األضحية علة مل يغفلها الفقهاء ،فلم ير مالك اخلصاء عيبا ألن اخلصية ال جتمل احليوان وال
تقصد باألكل غالبا وعدمها يطيب

اللحم)6(.

وقد عللوا بإجزاء اخلصي الوارد يف السنة أنه صلى اهلل عليه وسلم" :ضحى بكبشني موجوءين"( ،)7بأن اخلصي يزيد
()1

اللحم طيبا وكثرة.

( )1احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص .53
( )2املنتقى شرح املوطأ ج 3ص 54للباجي .
( )3املغين ج  7ص 441
( )4احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ج  18ص .53
( )5الذخرية للقرايف ج  4ص 142
( )6الذخرية للقرايف ج  4ص .145
( )7مسند أمحد ج  41ص 472رقم  ، 28041وعقب حمققوه على كلمة" موجأين" بأاها خطأ والصحيح موجيني :قال ابن األثري يف"النهاية"  :وهو خطأ .وموجيني
بغري مهز على التخفيف ،أي :خصيني.
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قال خليل املالكي( :وحكى ابن بزيزة قوالً بأن اخلصي أفضل من الفحل لطيب حلمه).
قال ابن قدامة ( :وجيزئ اخلصي؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ضحى بكبشني موجوءين  ،والوجأ رض
اخلصيتني ،وما قطعت خصيتاه أو شلتا ،فهو كاملوجوء؛ ألنه يف معناه؛ وألن اخلصاء ذهاب عضو غري مستطاب ،يطيب
اللحم بذهابه ،ويكثر ويسمن .قال الشعيب :ما زاد يف حلمه وشحمه أكثر مما ذهب منه .واهذا قال احلسن وعطاء والشعيب
()3
والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور ،وأصحاب الرأي .وال نعلم فيه خمالفا).
()2

عدم إجزاء الثوالء لعلة نقصان اللحم واهلزال:
وقد عللوا بعدم إجزاء الثوالء للهزال ،وهي اجملنونة اليت تستدير يف املرعى ،فال ترعى إال الشيء القليل ،وذلك يورث
اهلزال)4(.

قال القرايف( :وال جيزئ اجلنون الالزم ألنه مينع الرعي فينتقض اللحم ومينع اجلمال خبالف ما حيدث يف

األحايني)()5

والذين أجازوا األضحية اها داروا مع العلة فاشرتطوا أن تكون امينة .قال القرطيب( :وال بأس أن يضحى بالشاة
الثوالء إذا كانت

امينة)()6

منع األضحية مبنتنة الفم لعلة نقصان اجلمال وعدم طيب اللحم:
قال القرايف( :الننت يف الفم مما يتقى لنقصان اجلمال واستلزامه يغري اللحم أو بعضه)(،)7وال خيفى على ذى عينني يف
ضوء ما سبق التعليل لدى الفقهاء ىف شأن األضحية بوفرة اللحم ،وطيب الطعم ،ومجال املنظر ،وأن هذا كله مقصود يف
األضحية ،وال يبقى ملعارض حجة يف نفي ذلك ،أو إهالة الرتاب على كل ما ذكر.
ويف ضوء ما سبق فإن اعتبار الفتاوى املعاصرة وفرة اللحم مقصودا شرعي يف األضحية ،وحتديد السن ملظنة االنتفاع
اها ،تعليل صحيح ،ومن مث جتوز األضحية بالعجول املسمنة قبل الوصول ألن تكون مسانا ،ما دامت قد وصلت ألقصى وزن

=
( )1العزيز شرح الوجيز للرافعي ج  12ص . 15
( )2التوضيح يف شرح املختصر ابن احلاجب ج  3ص . 213
( )3املغىن البن قدامة ج  7ص 442
( )4العزيز شرح الوجيز للرافعي ج  12ص . 11
( )5الذخرية للقرايف ج  4ص 142
ِ
( )6الكايف يف فقه أهل املدينة ج  1ص  .422 ، 421والثوالء :من الشاء وغريه اجملنونةُ .التعريفات الفقهية ص . 12
( )7الذخرية للقرايف ج  4ص  .145وراجع أيضا التوضيح يف شرح املختصر ابن احلاجب ج  3ص 218
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هلا ،حىت وإن كانت مازالت جذاعا ،غري مقيدين بالسن الذي حدده الفقهاء ،ألاهم راموا من حتديد السن يف األضحية وفرة
اللحم وحتقق االنتفاع اها وقد حتقق.

املطلب الثالث :الدور الدعوى واالجتماعي لألضحية يف أوربا:
مراعاة إقامة شعرية األضحية وتوريثها لألجيال يف بالد الغرب:
ومما يعزز الرأى السابق يف الواقع األوريب مراعاة إقامة الشعرية وتوريثها لألجيال .فاألضحية شعرية دينية من شعائر
اإلسالم ،وللعلماء فيها آراء ،فمنهم من يوجبها وهم األحناف ،ومنهم من يعتربها سنة مؤكدة ،وىف ذلك تفصيل على حنو ما
مر بنا يف املبحث األول ،ومن مث فهي شعرية دينية يطلب من القادرين عليها إقامتها ،وإقامتها يف الغرب بني املسلمني أمر ال
ميكن إغفال آثاره اإلجيابية ،سواء على رأى من جييز األضحية باجلذع ما دام قد بلغ احلد األفضل حلجمه وطيب حلمه
لالنتفاع به يف مزارع التسمني على اعتبار أن وفرة اللحم مقصودة شرعا ،أو على رأى من جييز األضحية باجلذع مادام قد
بلغ القدرة على النزو أو احلمل باعتبار ذلك أمارة على البلوغ واكتمال النضج ،أو على رأى من جييز األضحية باجلذع
بإطالق استنادا إىل بعض النصوص ،أو على رأى من جييز األضحية باجلذع رخصة عند احلاجة كما رخص النيب صلى اهلل
عليه وسلم لصحابته اجلذاع عندما عزت الثنايا.
وااللتزام بالسن الذى حدده مجهور الفقهاء قدميا دون مراعاة املقصد من حتديد السن وهو مظنة االنتفاع
باألضحية ،وإهالة الرتاب على اآلراء األخرى اليت ختالف رأى اجلمهور ،تضييق ملا وسعه اهلل ،ومن شأنه أن يفوت على
املسلمني يف أوربا إقامة هذه الشعرية ،وحرمان أجيال من أبناء املسلمني الذين نشأوا يف الغرب وترعرعوا فيه من رؤية وممارسة
هذه الشعرية.
إغفال اآلثار املرتتبة على عدم إقامة الشعرية يف أوربا :
ومن السهل أن جيمد البعض على رأى اجلمهور قدميا ،ويقول للمسلمني يف أوربا خاصة :ابعثوا بأضحياتكم إىل
بالد املسلمني احملتاجة ويريح نفسه ،وميكن أن يطبق البعض ذلك بالفعل.أما أن يفعل املسلمون مجيعا ذلك يف أوربا ،وحنرمهم
من تنفيذ األضحية؛ فهذا معناه أن أجياال كاملة لن تعرف هذه الشعرية يف أوربا ،وستندثر من واقع املسلمني يف أوربا  ،ما دام
الفقهاء جيمدون على رأى اجلمهور ،وال يتزحزحون عنه .وهذا ما أكده بعض العلماء املقيمني يف أوربا والذين يعيشون هناك
منذ زمن ،يقولون يف ذلك :نتج عن هذا التوجه أن األجيال اجلديدة من أبناء املسلمني األوربيني ال يسمعون باألضحية ،هذا
واقع نلمسه ونعرفه جيدا.
مراعاة الدور االجتماعي الذى تؤديه األضحية يف اجملتمع الغربي من اإلهداء أو التصدق على
اجلريان والزمالء:
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كما أن هناك أمرا ليس من الصواب إغفاله وهو :اإلهداء والتصدق من األضحية على غري املسلمني ،حيث يصب
يف مقصد الشريعة من دعوهتم وتأليف قلواهم ،وتعريفهم اهذه الشعرية وهدف اإلسالم منها ،مما يوضح صورة اإلسالم
احلضارية أمامهم وتفنيد الشبهات اليت تثار حوله.
وال ميكن إغفال الدور االجتماعي الذى تؤديه األضحية يف اجملتمع املسلم ،وإظهار معاىن األخوة والتعاطف
والتضامن مع الفقراء واملساكني يف الصدقة ،ومواساة جريااهم ،وكذا معاىن احملبة واألخوة يف اهلدية ،عندما قال العلماء
باستحباب أن يأكل املضحى ثلث أضحيته ،ويهدي ثلثها ،ويتصدق بثلثها.
قال أمحد :حنن نذهب إىل حديث عبد اهلل :يأكل هو الثلث ،ويطعم من أراد الثلث ،ويتصدق على املساكني
بالثلث)1(.

فكيف نغفل عن هذا الدور يف اجملتمع غري اإلسالمي واهمله؟.

وقد أجاز الفقهاء التصدق على غري املسلم من األضحية ،وكذا اإلهداء من باب أوىل ،قال ابن قدامة حتت عنوان:
(فصل :جيوز إطعام الكافر من األضحية):
(وجيوز أن يطعم منها كافرا .واهذا قال احلسن ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي .وقال مالك :غريهم أحب إلينا .وكره
مالك والليث إعطاء النصراين جلد األضحية .ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي ،كسائر طعامه ،وألنه صدقة تطوع،
فجاز إطعامها الذمي واألسري ،كسائر صدقة التطوع.

)()2

وهللا تعالى أعلم.
النتائج
.1
.2
.3
.4
.8

األضحية يف الشريعة ما يذبح يف يوم األضحى بنية القربة ،وتعين إراقة الدم من النعم ،أي الغنم والبقر واإلبل.
األضحية سنة وليست واجبة ،ويستحب فعلها من املوسر ،لألدلة الواردة يف ذلك  ،وملا قد روى عن الصحابة يف
الداللة على أاها ليست بواجبة وال بأس برتكها.
ال خالف بني العلماء على األضحية باملسنة من املعز والضأن والبقر واإلبل ،وما دون ذلك من اآلراء؛ فهو حمل خالف
كبري بني الفقهاء ،ومل يسلم من املعارضة والتأويل واالحتمال.
األصل املفيت به األضحية باملسان من املعز والبقر واإلبل وجواز اجلذع من الضأن على رأى اجلمهور إذا كانت ترعى
بالطريقة املعتادة.
األسنان اجملزئة يف األضحية معللة ،واشرتاط الثنايا يف األضحية من املعز والبقر واإلبل واجلذع من الضأن أمر معلل لدى
الفقهاء بأنه عالمة البلوغ ومظنة النضج واكتمال النمو ووفرة اللحم لالنتفاع اها ،وليس أمرا توقيفيا جيب التقيد به دون
معرفة العلة ،ومن مث يصح فيه االجتهاد.

( )1املغىن البن قدامة ج  7ص .445
( )2املغىن البن قدامة ج  7ص .442
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 .1استسمان األضحية ووفرة اللحم وطيبه ومجال املنظر تعليالت بارزة عند الفقهاء فيما تصح به األضحية وما ال تصح.
من العوامل املؤثرة يف اكتمال منو احليوان والنضج اجلسدي ،ووصوله إىل البلوغ ،والقدرة على النزو للذكور واحلمل
لإلناث :املرعى والنوع والساللة والتغذية واجلنس والعوامل البيئية واحلالة الصحية لألبوين.
 .2مزارع التسمني متغري جديد معاصر يف تغذية احليوان ،يؤثر يف منو العجول والضأن حبيث تصل إىل وزن وحجم غري
معتادين يف الضأن والعجول اليت ترعى بالطريقة املعتادة ،حىت يصبح العجل يف سن اجلذع يعادل الثنايا بل أكرب حجما
وأكثر وزنا ،ومن مث فإن هذا من املؤثرات يف االجتهاد ،ومن املتغريات يف الفتوى.
 .5األصل مراعاة اشرتاط السن يف الظروف العادية ،ما مل يتحقق النمو املطلوب قبل السن باستخدام طرق التسمني،
خصوصا الضأن الذي ينمو بسرعة يف أوروبا ،وكذلك عجول التسمني اليت تنمو يف عدة شهور ،فإن التضحية اها جائزة
ً
حتقي ًقا للمقصود الشرعي من اشرتاط السن.
 .7العلة اليت حدد الفقهاء هلا األسنان اليت قالوا اها ىف املسان واجلذعة من الضأن يف بيئاهتم ،هي مظنة الوصول للبلوغ
عندها ،والقدرة على النزو للذكر واحلمل لألنثى ،والعجول يف مزارع التسمني قادرة على النزو واحلمل عند عام ونصف
فصاعدا ،كما صرح املختصون ،ومن مث يصح األضحية اها مىت وصلت هلذه املرحلة ،حىت وإن كانت دون العامني للبقر
أو ستة أشهر للضأن باعتبار ذلك أقل ما قيل ،إذ املعول عليه البلوغ ال عدد األشهر أو السنوات ،فمىت حتقق صحت
األضحية به.
 .10اإلجذاع يف الضأن وصف وليس بسن تسقط أو تنبت ،وهو أن تنام الصوفة على ظهر الضأن ،أو أن يكون لديه القدرة
على النزو ،فإذا أصبح الضأن قادرا على التناسل  -النزو للذكر واحلمل لألنثى  -فهو أضحية جتزئ ،حىت وإن مل يبلغ
ستة أشهر باعتبار ذلك أقل ما قيل.
 .11من غري املستساغ -عقال وشرعا -أن نفهم عن صاحب الشرع إجازة اجلذع من الضأن يف األضحية ،وهو أمر معلل،
دون إجازة اجلذاع من البقر واإلبل ،وهى يف الثمن أغلى ،وىف احلجم أكرب  ،ويف الوزن أثقل ،ويف النفع أعم وأمشل ،ويف
العطاء من املضحي أكرم ،ويف البذل أعظم ،ويف القربة أدىن إال من باب أنه خرج خمرج الغالب ،أو أنه كان األيسر على
الصحابة.
 .12إذا وصلت اجلذاع من األبقار( العجول) يف مزارع التسمني إىل سن االستفادة الفضلى من حلمها ،وأقصى وزن هلا وهى
دون السن ،مث بعد ذلك يتناقص وزاها ويرتاجع طيب حلمها ،فهي أضحية جائزة ،حيث ال يبقى عليها عادة بعد ذلك
ملا متثله من خسارة على أربااها ،وليس من املقبول عقال وال شرعا أن ننتظر حىت ينقص وزاها ويقل حجمها ويرتاجع
طيب حلمها بدعوى أن تصبح مسنة ،فنتمسك بظاهر النص واهمل املقصد ،بل من العبث الذي يناقض املصلحة
الشرعية االنتظار إىل أن تصبح مسنة مع قلة املنفعة ،فاإلسالم قد راعى مصاحل العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة
الغراء.
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 .13إذا وصلت العجول يف مزارع التسمني إىل القدرة على التلقيح  -أي ينزو الذكر أو حتمل األنثى  -بالنظر إىل حجمها-
أو وزاها  -الذى ينمو بصورة أكرب يف مزارع التسمني عن املراعي الطبيعية املعتادة ،فإن املقصود يف األضحية قد حتقق،
ولسنا ملزمني بالتقيد بالشهور واألعوام اليت حددها الفقهاء قدميا.
 .14إذا انطبق علي األبقار يف مزارع التسمني وصف املسنة (أي ظهور الثنايا املستدمية) قبل عامني  -باعتباره أقل ما قيل
قدميا فهي أضحية جائزة ،وهو احلاصل بالفعل ،خالفا ملا قدره الفقهاء القدامى ،ألن بعض السالالت ،ىف بعض
البيئات ،يف ظل نظام معني للتسمني يصل العجل فيها إىل مرحلة الثين قبل الوصول إىل سن العامني ،وهو ما قرره
املختصون وأهل اخلربة؛ إذ يصبح العجل يف مزارع التسمني يف أوربا مسنا يف عمر عام ونصف فصاعدا.
 .18حيثما حتقق ىف الذبيحة الوصف باملسنة يف البقر أو اجلذعة من الضأن عند أي عدد من األشهر نتيجة لطريقة التغذية
واملراعي اليت ترعى فيها أو نوع الساللة؛ فقد حتقق كواها أضحية ،حىت وإن مل تصل إىل ستة أشهر يف اجلذع ،أو عامني
يف البقر ،باعتبار ذلك أقل ما قيل؛ ألن هذه األسنان ليست مقصودة لذاهتا ،وإمنا حددت -تقديرا واجتهادا -ملظنة
حتقق هذا الوصف ،وما سوغ للفقهاء االختالف فيما بينهم يف حتديد السن قدميا يسوغ لنا اليوم خمالفتهم ،وفق هذه
االعتبارات.
 .11األضحية باجلذاع من األبقار اليت وصلت إىل أقصى وزن هلا يف مزارع التسمني يف الواقع األوريب ،ويف أي واقع مماثل
جائزة من وجه آخر ،وذلك حني ال توجد املسان ،أو يعز طلبها ،من باب الرخصة اليت رخص يف مثلها الرسول
لصحابته حني عسرت عليهم الثنايا ،وعز وجودها ،وغال سعرها ،عمال بالنصوص مجيعا ،والرخصة عوض عن األصل
عند احلاجة ،ومشروعية الرخص أمر مقطوع به.
 .12األضحية باألبقار يف مزارع التسمني يف الواقع الغريب وما شااهه جائزة أيضا حني ال يوجد غريها من باب رفع احلرج
ودفع املشقة والتيسري ،وجتنب التعسري الذى جاءت به الشريعة واستقرت عليه أحكامها ،ومن باب احلاجة اليت تنزل
منزلة الضرورة ،إذ التكليف على قدر الوسع و القدرة.
 .15جواز األضحية بالضأن والعجول اليت بلغت أقصى وزن هلا يف مزارع التسمني لعلة وفرة اللحم املقصود شرعا ،فيه مقصد
شرعي آخر وهو إحياء هلذه الشعرية يف الواقع األوريب اليت كادت أن تندثر فيه ،وتربية األجيال الناشئة يف أوربا على
شعائر اإلسالم ،وتعزيز للعالقات مع غري املسلمني يف اجملتمعات األوربية باإلهداء والتصدق منها ،وتأليف قلواهم على
اإلسالم.

التوصيات:
أرى أن حيرص املسلمون يف أوربا خاصة على إقامة هذه الشعرية على النحو الذي فصلناه ،وأن تطلب اجملامع
الفقهية من أهل اخلربة تقريرا مفصال حول املستجدات اليت طرأت على األصناف اليت جيوز األضحية اها ،يف مزارع التسمني
من حيث الوزن ومرحلة البلوغ وتنوع الساللة والعوامل املؤثرة يف النمو ،ومن مث إصدار قرارات تتوافق مع هذه املستجدات،
ليطمئن الناس ،وترفع عنهم احلرج.
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املصادر واملراجع
.1
.2

.3

.4

.8

.1

.2
.5
.7

اإلتقان يف علوم القرآن املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف711 :هـ)احملقق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب الطبعة1374 :هـ1724 /م .
األحكام الوسطى من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ج  4ص  ،127عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي،
األندلسي األشبيلي ،املعروف بابن اخلراط (املتوىف 851 :هـ) حتقيق :محدي السلفي ،صبحي السامرائي مكتبة الرشد
للنشر والتوزيع ،الرياض عام النشر 1411 :هـ  1778 -م.
أدب املفيت واملستفيت املؤلف :عثمان بن عبد الرمحن ،أبو عمرو ،تقي الدين املعروف بابن الصالح (املتوىف143 :هـ)
احملقق :د .موفق عبد اهلل عبد القادر الناشر :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة الطبعة :الثانية 1423 -هـ-
2002م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل املؤلف  :حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف 1420 :هـ) إشراف :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت الطبعة :الثانية  1408هـ 1758 -م.
االستذكار املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف413 :هـ)
حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل– 1421 ،
2000م.
اإلشراف على مذاهب العلماء املؤلف :أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (املتوىف317 :هـ) احملقق:
صغري أمحد األنصاري أبو محاد الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة الطبعة :األوىل،
1428هـ 2004 -م .
إعالم املوقعني عن رب العاملني .حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف:
281هـ)حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية – يريوت الطبعة :األوىل1411 ،هـ -
1771م .
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف852 :هـ) :دار
الكتب العلمية الطبعة :الثانية1401 ،هـ 1751 -م
بداية اجملتهد واهاية املقتصد ألىب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد
(املتوىف878 :هـ) دار احلديث – القاهرة  ،بدون رقم طبعة 1428 : ،هـ  2004 -م.
بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود ،الشيخ خليل أمحد السهارنفوري (املتوىف 1341 :هـ) اعتين به وعلق عليه:
األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ،مركز الشيخ أيب احلسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية ،اهلند الطبعة
األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.
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البناية شرح اهلداية املؤلف :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن
(املتوىف588 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.
بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ،علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي ،أبو احلسن ابن
القطان (املتوىف 125 :هـ) حتقيق  :د .احلسني آيت سعيد دار طيبة – الرياض الطبعة األوىل 1415 ،هـ1772-م
ال تاج واإلكليل ملختصر خليل املؤلف :حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل
املواق املالكي (املتوىف572 :هـ) دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل1411 ،هـ1774-م.
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي  ،املكتبة التجارية الكربى ِبصر
لصاحبها مصطفى حممد الطبعة :بدون طبعة عام النشر 1382 :هـ  1753 -م
التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس  -رمحه اهلل  -املؤلف :عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن أبو القاسم ابن اجلَ َّالب
املالكي (املتوىف325 :هـ) احملقق :سيد كسروي حسن الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل،
 1425هـ  2002 -م.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
النمري القرطيب (املتوىف413 :هـ) حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,حممد عبد الكبري البكري الناشر :وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب عام النشر 1352 :هـ.
هتذيب اللغة  ،املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف320 :هـ) احملقق :حممد عوض مرعب
 ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
التهذيب يف اختصار املدونة خللف بن أيب القاسم حممد ،األزدي القريواين ،أبو سعيد ابن الرباذعي املالكي (املتوىف:
322هـ)حتقيق :الدكتور حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ  ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث،
الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2002 -م .دار الفكر  ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي املالكي املصري
(املتوىف221 :هـ) احملقق :د .أمحد بن عبد الكرمي جنيب مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث الطبعة األوىل،
1427هـ 2005 -م.
مجهرة اللغة املؤلف :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف321 :هـ) احملقق :رمزي منري بعلبكي الناشر:
دار العلم للماليني – بريوت الطبعة :األوىل1752 ،م.
اجلوهرة النرية املؤلف :أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي َّ ِ
ي اليمين احلنفي (املتوىف500 :هـ) الناشر:
الزبِيد ّ
املطبعة اخلريية الطبعة :األوىل1322 ،هـ
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احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن
حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف480 :هـ) احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1777-م.
الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي  ،املؤلف :مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي
الدمشقي الصاحلي املعروف بـ «ابن املربد» (املتوىف 707 :هـ)  ،احملقق :رضوان خمتار بن غربية  ،الناشر :دار اجملتمع
للنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعوديةالطبعة األوىل 141 ،هـ  1771 -م.
الذخرية املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (املتوىف154 :هـ)
احملقق :حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بو خبزة الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بريوت الطبعة :األوىل 1774 ،م.
روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني املؤلف :أبو حممد ،وأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي التميمي
التونسي املعروف بابن بزيزة (املتوىف 123 :هـ) احملقق :عبد اللطيف زكاغ :دار ابن حزم ،الطبعة :األوىل 1431 ،هـ
 2010م.رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام املؤلف :أبو حفص عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري
املالكي ،تاج الدين الفاكهاين (املتوىف234 :هـ)حتقيق ودراسة :نور الدين طالب الناشر :دار النوادر ،سوريا الطبعة:
األوىل 1431 ،هـ  2010 -م .
الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ،املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف320 :هـ) ،احملقق:
مسعد عبد احلميد السعدين  ،الناشر :دار الطالئع.
السنن الكربى أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف485 :هـ)
احملقق :حممد عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات الطبعة :الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك املؤلف :حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري حتقيق :طه
عبد الرءوف سعد الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
شرح خمتصر الطحاوي أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف 320 :هـ) احملقق :د .عصمت اهلل
عنايت اهلل حممد  -أ .د .سائد بكداش  -د حممد عبيد اهلل خان  -د زينب حممد حسن فالتة ،راجعه وصححه :أ.
د .سائد بكداش دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج الطبعة األوىل  1431هـ  2010 -م.
شرح خمتصر خليل للخرشي املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل (املتوىف1101 :هـ) الناشر :دار
الفكر للطباعة – بريوت الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية املؤلف :أبو نصر إاماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف373 :هـ) حتقيق:
أمحد عبد الغفور عطار الناشر :دار العلم للماليني – بريوت الطبعة :الرابعة  1402هـ  1752 -م.
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احلراين احلنبلي
صفة الفتوى واملفيت واملستفيت املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان النمريي ّ
(املتوىف178 :هـ) احملقق :حممد ناصر الدين األلباين الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت.
العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري املؤلف :عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي ،أبو القاسم الرافعي القزويين
(املتوىف123 :هـ) احملقق :علي حممد عوض  -عادل أمحد عبد املوجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان
الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1772 -م.
َّحاس أمحد بن حممد بن إاماعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف335 :هـ) احملقق:
عمدة الكتاب أبو جعفر الن َّ
بسام عبد الوهاب اجلايب الناشر :دار ابن حزم  -اجلفان واجلايب للطباعة والنشر الطبعة :األوىل  1428هـ 2004 -
م.
العني  ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (املتوىف120 :هـ) احملقق :د مهدي
املخزومي ،د إبراهيم السامرائي الناشر :دار ومكتبة اهلالل.
القوانني الفقهية املؤلف :أبو القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكليب الغرناطي (املتوىف:
241هـ).
الكايف يف فقه أهل املدينة املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب
(املتوىف413 :هـ) احملقق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين الناشر :مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية الطبعة :الثانية1400 ،هـ1750/م.
كتاب العني :أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري (املتوىف120 :هـ) احملقق :د مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السامرائي دار ومكتبة اهلالل.
كيف نتعامل مع السنة النبوية د يوسف القرضاوي وما بعدها ،دار الشروق ،الطبعة السادسة 2010م.
الشافعي (املتوىف:
اللباب يف الفقه الشافعي املؤلف :أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب ،أبو احلسن ابن احملاملي
ّ
418هـ) احملقق :عبد الكرمي بن صنيتان العمري دار البخارى ،املدينة املنورة ،السعودية الطبعة األوىل1411 ،هـ.
لسان العرب املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(املتوىف211 :هـ) الناشر :دار صادر – بريوت الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
املبسوط املؤلف :حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف453 :هـ) الناشر :دار املعرفة – بريوت
الطبعة :بدون طبعة تاريخ النشر1414 :هـ 1773 -م.
منت الرسالة ألىب حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي ،القريواين ،املالكي (املتوىف351 :هـ) ،دار الفكر.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد املؤلف :أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (املتوىف502 :هـ)
احملقق :حسام الدين القدسي الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة عام النشر 1414 :هـ 1774 ،م.
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اجملموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي واملطيعي)) ألىب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:
121هـ) دار الفكر.
احمللى باآلثار املؤلف :أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف481 :هـ)
الناشر :دار الفكر – بريوت الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه املؤلف :أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد
بن عبد العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري احلنفي (املتوىف111 :هـ) احملقق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان.
خمتار الصحاح املؤلف :زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف111 :هـ)
احملقق :يوسف الشيخ حممد الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1420 ،هـ /
1777م.
خمتصر سنن أيب داود ،احلافظ عبد العظيم بن عبد القوي املنذري (املتوىف 181 :هـ) حتقيق :حممد صبحي بن حسن
حالق ،مكتبة املعارف  -الرياض الطبعة األوىل 1431 ،هـ  2010 -م.
املسالِك يف شرح ُم َوطَّأ مالك ج املؤلف :القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي
السليماين قدَّم له :يوسف
السليماين وعائشة بنت احلسني ُّ
(املتوىف843 :هـ) قرأه وعلّق عليه :حممد بن احلسني ُّ
ضاوي َدار الغَرب اإلسالمي .
ال َقَر َ
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
241هـ) احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي الناشر :مؤسسة
الرسالة الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
معجم لغة الفقهاء مع كشاف إنكليزي  -عريب باملصطلحات الواردة يف املعجم وضع د حممد رواس قلعه جي  ،د .
حامد صادق قنييب  ،دار النفائس ،بريوت – لبنان  ،الطبعة الثانية  1405 :هـ  1755 -م .
املعونة على مذهب عامل املدينة «اإلمام مالك بن أنس» املؤلف :أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب
احلق الناشر :املكتبة التجارية ،مصطفى أمحد الباز  -مكة
البغدادي املالكي (املتوىف422 :هـ) احملقق :محيش عبد ّ
املكرمة ،أصل الكتاب :رسالة دكتوراة جبامعة أم القرى ِبكة املكرمة.
املغىن  ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري
بابن قدامة املقدسي (املتوىف120 :هـ) مكتبة القاهرة بدون طبعة.
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم املؤلف :أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ( 181 - 825هـ)
حققه وعلق عليه وقدم له :حميي الدين ديب ميستو  -أمحد حممد السيد  -يوسف علي بديوي  -حممود إبراهيم بزال
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الناشر( :دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت)( ،دار الكلم الطيب ،دمشق  -بريوت) الطبعة :األوىل 1412 ،هـ -
 1771م.
املنتقى شرح املوطأ املؤلف :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي
األندلسي (املتوىف424 :هـ) الناشر :مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصرالطبعة :األوىل 1332 ،هـ.
املوافقات يف أصول الفقه املؤلف  :إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي الناشر  :دار املعرفة – بريوت حتقيق:
عبد اهلل دراز.
نيل األوطار املؤلف :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (املتوىف1280 :هـ حتقيق :عصام الدين
الصبابطي الناشر :دار احلديث ،مصر الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1773 -م.
اهلداية شرح بداية املبتدى ،املدونة ج  1ص  ، 841مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف:
127هـ) دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل1418 ،هـ 1774 -م.
اهاية املطلب يف دراية املذهب املؤلف :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن الدين،
امللقب بإمام احلرمني (املتوىف425 :هـ) حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم حممود ال ّديب الناشر :دار املنهاج
الطبعة :األوىل1425 ،هـ2002-م.
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د .عبد الرزاق سعيد قائد سند
عميد كلية العلوم إلادارية وإلانسانية  -جامعة الحكمة  -اليمن

ملخص البحث:
تبني املنهجية الصحيحة اليت سار عليها سلف
تعترب طريقة االستدالل عند أهل السنة من أمجع وأفضل الطرق اليت ّ
هذه األمة ،كاإلميان جبميع نصوص الكتاب والسنة ،وإثبات العقيدة من النقل ومنها خرب اآلحاد ،وعدم اخلوض يف علم
الكالم والفلسفة ،واجلمع بني األدلة إن وجدت حيث نشأ من يظهر التعارض بني النقل الصحيح والعقل ،وما ذاك إال لبعده
عن االستدالل الصحيح الذي سار عليه سلف هذه األمة ،فظهر عنده هذا التعارض ،ويف احلقيقة ال يوجد تعارض على
اإلطالق بني السنة الصحيحة والعقل ،فالشريعة اإلسالمية قطعاً خالية من التناقضات؛ ألاها من مصدر واحد ،ومرجعية
واحدة.
وعمل السلف من الصحابة والتابعني وأئمة احلديث يف املتشابه ،واحملكم أاهم يأخذون من احملكم ما يفسر هلم
املتشابه ،حىت يبتعدوا عن طريقة أهل الزيغ والضالل.

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق املرسلني حممد بن عبد اهلل الصادق األمني ،أما بعد:
لقد اعتمد أهل السنة واجلماعة يف منهجهم االستداليل على بعض القواعد اليت مل حييدوا عنها ،بل جعلوها منهجاً
يسريون عليه.
فمنهجهم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل وعلى رأسهم الصحابة الكرام ،وعدم اخلوض يف علم الكالم
والفلسفة.

ومن منهجهم إعطاء العقل حقـه بـدون إمهـال ،فـال تعـارض بـني العقـل والنقـل بـل كـل يكمـل اآلخـر،
ومن اعتقد التعارض أخطأ ومال عن الطريق املستقيم.
وسنتكلم يف هذا البحث عن الفكر االستداليل عند أهل السنة واجلماعة وأمهيتهِ ،با حيقق الغرض ويفي باألمر
املطلوب إن شاء اهلل تعاىل.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة أاها تتحدث عن طريقة استدالل السلف رضوان اهلل عليهم ،وكيف سار عليها أهل السنة،
حىت ابتعدوا عن األخطاء والزالت اليت وقع فيها أهل الكالم والفلسفة.
أهداف الدراسة:
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أوالً :تبيني أن طريقة أهل السنة يف االستدالل هي الطريقة الصحيحة.
ثانياً :تبيني أن طريقة أهل الكالم غري صحيحة يف االستدالل.
ثالثاً :توضيح أن ال تعارض بني النقل الصحيح والعقل كما يزعم أهل الكالم والفلسفة.
الدراسات السابقة:
إن مثل هذه املسالة مثرية لالهتمام وهناك من تكلم عن هذا املوضوع بشكل مستفيض أو جعلها يف جانب معني
من جوانب الشريعة ،ومن هذه األحباث:
 .1منهج االستدالل على مناهج االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة ،لعثمان بن علي حسن ،وعبارة عن
رسالة ماجستري يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،وحصل فيها الباحث على درجة ممتاز عام  1410هجرية.
 .2منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة ،ألمحد بن عبد الرمحن الصويان ،وهو كتاب صدر
ضمن سلسلة املنتدى اإلسالمي.
خطة البحث:
وتتكون خطة البحث من مبحثني ،حتت كل مبحث عدة مطالب:
املبحث األول :التعريف بأهل السنة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بأهل السنة واجلماعة.
املطلب الثاين :أدلة التمسك بالكتاب والسنة.
املبحث الثاين :قواعد منهج االستدالل ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :اإلميان جبميع نصوص الكتاب والسنة.
املطلب الثاين :عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة.
املطلب الثالث :حجية السنة يف العقيدة ،ومن ذلك خرب اآلحاد.
املطلب الرابع :حجية فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة.
املطلب اخلامس :درء التعارض بني النقل الصحيح والعقل.
املطلب السادس :اجلمع بني األدلة.
رد املتشابه للمحكم.
املطلب السابعُّ :
اهم النتائج.
اهم املصادر واملراجع.
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وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بأهل السنة واجلماعة.
املطلب الثاين :أدلة التمسك بالكتاب والسنة.

املطلب األول :التعريف بأهل السنة واجلماعة
أوالً :تعريف أهل السنة واجلماعة باعتبار مفرديه (السنة  -اجلماعة):
تعريف السنة:

ِ
ويس ُّن َسنًّا ،فهو مسنون(.)1
السنة لغة :مشتقة من َس َّن يَس ُّنُ ،
ِ ِ َّ ِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل﴾[األحزاب ،]35 :أَي َس َّن اهلل ذلك يف الذين
َّ
وسن األمر :بيَّنه؛ قال تعاىلُ ﴿ :سنَّةَ اللَّه في الذ َ
()2
نافقوا األَنبياءَ وأ َْر َج ُفوا اهم أَن يـُ ْقتَـلُوا أَين ثُِق ُفوا أَي ُوِج ُدوا .
وقد تأيت السنة ِبعىن الطريقة والسرية( ،)3قال لبيد بن ربيعة رضي اهلل عنه ،يف معلقته املشهورة:
آباؤُه ْم ... ،ولِ ُك ّل قَـ ْوٍم ُسنّةٌَ ،و َإم ُام َها(.)4
َّت َهلُ ْم ُ
ِم ْن َم َ
عش ٍر َسن ْ
وقد تستخدم يف الطريقة والسرية سواء كانت سرية وطريقة حسنة أم سيئة.

يقول ابن منظور ":والسنة :السرية ،حسنة كانت أم قبيحة"( ،)5قال خالد بن عتبة اهلذيل:

فـأول راض ســنة مـن يسـريها(.)6
فال جتزعن مـن سـرية أنت سـرهتا
ومنه قوله صلَّى اهلل عليه وسلَّم( :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل اها بعده من غري أن
ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر.)7()...
وقد تأيت السنة :بالعادة الثابتة:
كما قال تعاىل﴿ :سنَّةَ من قَ ْد أَرسلْنا قَب لَ َ ِ
ِ ِ
ِ
سنَّتِنَا تَ ْح ِويالً﴾ [اإلسراء ،]22 :فالسنة هنا تعين:
َْ َ ْ
ُ َ
ك من ُّر ُسلنَا َوالَ تَج ُد ل ُ
()8
ما أجرى اهلل تعاىل من العادة يف خلقه .
( )1لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي.220/13 ،
( )2لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي.220/13 ،
( )3الزاهر يف معاىن كلمات الناس ،أليب بكر األنباري.11/2 ،
( )4مجهرة أشعار العرب ،أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي (ص .)212
( )5لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي.220/13 ،
( )6شرح ديوان احلماسة ،ليحىي بن عمر التربيزي.153 /2 ،
( )7صحيح مسلم ،51/3 ،برقم ( )2375باب (احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأاها حجاب من النار) كتاب (الزكاة).
( )8تفسري القرآن ،أليب املظفر السمعاين.212/3 ،
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و السنة ِبعىن الطبيعة( ،)1وبه فسر بعضهم قول األعشى:
ِ
السنَن(.)2
َكرميًا مشائله من بين ُ ...م َعا ِويَة األكرمني ّ
وقد تأيت السنةِ :بعىن الدوام .فسنة معناه األمر باإلدامة ،كقوهلم :سننت املاء إذا واليت يف صبه(.)3
إذا فالسنة يف املعىن اللغوي قد تأيت بعدة معاين منها التبيني ،أو الطريقة والسرية أو العادة الثابتة أو الطبيعة ،أو
الدوام واالستمرار ،فهي معاين متقاربة.
تعرف السنة اصطالحاً:
إن دالالت لفظ السنة خيتلف عند أهل كل فن:
فأهل احلديث يطلقون السنة :على قول النيب صلى اهلل عليه وسلم وفعله وتقريره(.)4
ويف عرف أهل الفقه يطلقون السنة :على ما ليس بواجب ،وتطلق على ما يقابل البدعة كقوهلم :فالن من أهل
السنة(.)5
وعند أهل العقائد كذلك يطلقون السنةُ :مقابل البدعة؛ قال ابن مسعود رضي اهلل عنه" :القصد يف السنة خري من
االجتهاد يف البدعة"(.)6
دليل من األدلة اإلمجاليَّة ،كالكتاب واإلمجاع.
وعند أهل أصول الفقه السنةٌ :
واملقصود بالسنة هنا :ما خيص الطريق املسلوك من االعتقادات واألعمال واألقوال اليت عليها املصطفى صلى اهلل
عليه وسلم ،وأصحابه الكرام.
يقول ابن رجب رمحه اهلل " :السنة هي الطريق املسلوك فيشمل ذلك التمسك ِبا كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون
من االعتقادات واألعمال واألقوال وهذه هي السنة الكاملة وهلذا كان السلف قدميا ال يطلقون اسم السنة إال على ما يشمل
ذلك كله"(.)7
اجلماعة لغة:
يقول ابن فارس ":اجليم وامليم والعني أصل واحدُّ ،
ت الشيءَ مجَْعاً"(.)8
يدل على تَ َ
ض ِّام الشَّيء .يقال َمجَ ْع ُ
ٌ

( )1احملكم واحمليط األعظم ،البن سيدة.412/5 ،
اجلراوي التاديل.142 /1 ،
( )2احلماسة املغربية ،أليب العباس أمحد بن عبد السالم ّ
( )3إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي الشوكاين.78/1 ،
( )4إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي الشوكاين.78/1 ،
( )5إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي الشوكاين.78/1 ،
( )6اعتقاد أهل السنة ،أليب القاسم الاللكائي.88/1 ،
( )7جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي.213/1 ،
( )8معجم مقاييس اللغة ،اليب احلسني بن فارس.427/1 ،
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واجلماعةُ :عدد كل ٍ
شيء وكثْـرتُهِ ،
ومجاع الشيء مجَْعه تقول ِمجاع اخلِباء األَخبِيةُ أل َّ ِ
عدداً يقال اخلَمر
ماع ما َمجَع َ
ْ
ُ
َن اجل َ
ُ
ُ
َ
()1
ِمجاع ا ِإل ْمث أَي َْجممعه ِ
ومظنَّتُه .
ُ
َ ُ
()2
واجلماعة :العدد الكثري من الناس والشجر والنبات وطائفة من الناس جيمعها غرض واحد .
اجلماعة يف االصطالح:
هم سلف األمة ،من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة
وعلى أئمتهم ،والذين ساروا على ما سار عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وأصحابه والتابعون هلم بإحسان(.)3
ثانياً :تعريف أهل السنة واجلماعة باعتبار اللفظ املركب:
يعرف اصحاب العقائد أهل السنة واجلماعة بأاهم:
"الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة ،الذين مل تزل قلواهم على احلق متفقة مؤتلفة ،وأقواهلم وأعماهلم وعقائدهم على
الوحي ال مفرتقة وال خمتلفة .فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا وقاوموا أعداءه مجاعات وفرادى ،ومل خيشوا يف اهلل لومة الئم
ومل يبالوا بعداوة من عادى"(.)4
وجاء يف املوسوعة امليسرة" :الفرقة الناجية والطائفة املنصورة الذين أخرب النيب صلى اهلل عنهم بأاهم يسريون على
طريقته وأصحابه الكرام دون احنراف؛ فهم أهل اإلسالم املتبعون للكتاب والسنة ،اجملانبون لطرق أهل الضالل"(.)5
ويعرفها صاحب كتاب فرق معاصرة بقوله ":هم الفرقة الناجية ،والطائفة املنصورة ،وهم خري الفرق ،وأزكاها وال
تقارن اهم أي فرقة أخرى مهما بلغت يف انتسااها إىل الكتاب والسنة"(.)6
وخملص تلك التعاريف أن أهل السنة واجلماعة يتصفون بعدة صفات أمهها بأاهم:
 .1الفرقة الناجية.
 .2الطائفة املنصورة.
 .3يسريون على اهج املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.
 .4يبتعدون عن طرق أهل الضالل.
أاماء يُعرف اها أهل السنة واجلماعة:
وقد ذكر ابن تيمية رمحه اهلل أاماء عدة ألهل السنة واجلماعة منها:
( )1لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي.83/5 ،
( )2املعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار.138/1 ،
( )3مباحث يف العقيدة ،للدكتور ناصر العقل.7 ،5/1 ،
( )4معارج القبول بشرح سلم الوصول ،حلافظ حكمي.12/1 ،
( )5املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة.31/1 ،
( )6فرق معاصرة تنسب إىل اإلسالم ،د غالب عواجي.84/1 ،
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 - 1أهل السنة ،دون إضافة اجلماعة.
 - 2أهل اجلماعة.
 - 3السلف الصاحل.
 - 4أهل األثر.
 - 8أهل احلديث.
 - 1الفرقة الناجية؛ وذلك التباعها سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 - 2الطائفة املنصورة ،أي املؤيدة من اهلل سبحانه وتعاىل.
 - 5أهل االتباع؛ التباعهم الكتاب والسنة ،وآثار السلف الصاحل(.)1

املطلب الثاني :أدلة التمسك بالكتاب والسنة
لقد حث الشارع احلكيم على التمسك بالكتاب والسنة ،ملا هلما من أمهية بالغة يف االستقامة واالبتعاد عن
الضاللة ،والبدع.
يقول ابن القيم رمحه اهلل ":فالتمسك بالكتاب والسنة طريق للهداية ،وأمان من الفنت والضاللة ،وموصل للفوز
خبريي الدنيا واآلخرة ،وسنربز أدلة ذلك يف اآليت:
أوالً :أدلة التمسك بالكتاب والسنة من القرآن.
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء فَـُرُّدوهُ إِ َىل اللَّ ِه
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
 .1قال اهلل تعاىل( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال) [ :87النساء] .فهذه اآلية ومثيالهتا تدل داللة
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْيـٌر َوأ ْ
َو َّ ُ
واضحة يف التمسك بالكتاب والسنة والرد إليهما.
قال ابن أىب حامت رمحه اهلل ":قوله :اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول قال :طاعة الرسول :اتباع الكتاب والسنة"(.)2
ويقول ابن كثري رمحه اهلل ":هذا أمر من اهلل ،عز وجل ،بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن
ٍ
ِِ ِ
ْمهُ إِ َىل اللَّ ِه) [ :10الشورى] فما حكم
(وَما ْ
اختَـلَ ْفتُ ْم فيه م ْن َش ْيء فَ ُحك ُ
يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة ،كما قال تعاىلَ :
()3
به كتاب اهلل وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل" .
 .2قال تعاىل( :اتَّبِ ُعوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوَال تَـتَّبِ ُعوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ قَلِ ًيال َما تَ َذ َّكُرو َن)[األعراف ]3 :يف اآلية أمر باالتباع
ملا أُنزل من عند اهلل ،وهو يشمل الكتاب والسنة.
( )1انظر :جمموع الفتاوى ،لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين.]114/10 ،812/1 ،421/1 ،847/3 ،178/3 ،141/3 ،213/1 ،
( )2تفسري ابن أىب حامت.1537/1 ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري الدمشقي.348/2 ،
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يقول االمام القرطيب رمحه اهلل( ":اتَّبِ ُعوا ما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم) يعين الكتاب والسنة"(.)1
وقال الشنقيطي رمحه اهلل ":واملراد بـ ما أنزل إليكم هو القرآن والسنة املبينة له ال آراء الرجال"(.)2
ِ
يد الْعِ َق ِ
اب)[احلشر .]2 :يف اآلية امر باألخذ ِبا
الر ُس ُ
(وَما آتَا ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نـَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َشد ُ
َ .3
جاء به املصطفى صلى عليه وسلم وجاء بالقرآن والسنة.
قال اجلنيد :العبد مبتلى باألمر والنهي وهلل عز وجل يف سره اسرار بالليل والنهار فكلما خطر خاطر عرضه على
الكتاب والسنة فما امراه به ائتمر وما اهياه عنه(.)3
والواجب على العبد عرض ما وقع له من اخلواطر ،وما يكاشف به من األحوال على العلم فما ال يقبله الكتاب
السنّة فهو يف ضالل(.)4
و ّ
ول فَأُولَئِك مع الَّ ِذين أَنْـعم اللَّه علَي ِهم ِمن النَّبِيِّني و ِّ ِ
ِّيقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
ني
 .4قال اهلل
الر ُس َ
تعاىل(:وَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َو َّ
الصاحل َ
الصد َ َ َ
َ َ
َ ََ َ ََ ُ َ ْ ْ َ
َ
ك َرفِي ًقا) [النساء.]17 :
َو َح ُس َن أُولَئِ َ
قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل ":هذا األمر تشريع اهلل مع تطبيق رسوله ،أي بالكتاب والسنة"(.)5
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
حيَزنُو َن) [ :35
اي فَ َال َخ ْو ٌ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َْ
 .8قال تعاىل( :قُـْلنَا ْاهبطُوا مْنـ َها َمج ًيعا فَإ َّما يَأْتيَـنَّ ُك ْم م ِّين ُه ًدى فَ َم ْن تَب َع ُه َد َ
البقرة] .فالتمسك بالكتاب والسنة طريق لألمن واألمان يف الدنيا واالخرة.
قال سهل بن عبد اهلل التسرتي ":هو االقتداء ومالزمة الكتاب والسنة ،فال يضل عن طريق اهلدى ،وال يشقى يف
اآلخرة واألوىل"(.)6
 .1قال تعاىلِ :
ِ
ِ
كر ِ
ِ
اب َوَال ِْ
ورا نَـ ْه ِدي بِِه َم ْن
(وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك أ َْو َحْيـنَا إلَْي َ ُ ً
اإلميَا ُن َولَك ْن َج َعْلنَاهُ نُ ً
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّك لَتَـ ْهدي إ َىل صَراط ُم ْستَقيم)[الشورى .]82 :فالصراط املستقيم هو املنهج الذي دل عليه الكتاب
نَ َشاءُ ِم ْن ِعبَادنَا َوإن َ
والسنة.
يقول حممد بن مجال الدين القاامي ":الصراط املستقيم طريق العبودية ،أو طريق اخلوف والرضا واحلب ،امتثال
املأمور ،واجتناب احملظور ،أو متابعة الكتاب والسنة"(.)7

( )1اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب.111/2 ،
( )2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حملمد األمني الشنقيطي.300/2 ،
( )3حقائق التفسري ،أليب عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي السلمي.317/2 ،
( )4لطائف اإلشارات ،لعبد الكرمي بن هوازن القشريي.810/3 ،
( )5تفسري الشعراوي ،حملمد متويل الشعراوي.2351/4 ،
( )6تفسري التسرتي ،أليب حممد سهل بن عبد اهلل التسرتي.103/1 ،
( )7حماسن التأويل ،حملمد مجال الدين القاامي.233/1 ،
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ول ِمن بـع ِد ما تَـبـ َّني لَه ا ْهل َدى ويـتَّبِع َغيـر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نـُولِِّه ما تَـوَّىل ونُ ِ ِ
َّم
(وَم ْن يُ َشاقِ ِق َّ
ُ َ َ َ َ َ ْ
الر ُس َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ
 .2قال تعاىلَ :
صله َج َهن َ
تمِ
ص ًريا)[النساء  .]118 :مع ان اآلية تساق يف إثبات حجية اإلمجاع وعدم خمالفته ،فهي دالة على عدم خمالفة
َو َساءَ ْ َ
الكتاب والسنة.
يقول الزخمشري رمحه اهلل بعد ذكر اآلية ":وهو دليل على أن اإلمجاع حجة ال جتوز خمالفتها ،كما ال جتوز خمالفة
الكتاب والسنة ،أل ّن اللَّه عز وعال مجع بني اتباع سبيل غري املؤمنني ،وبني مشاقة الرسول يف الشرط ،وجعل جزاءه الوعيد
الشديد ،فكان اتباعهم واجبا كمواالة الرسول عليه الصالة والسالم"(.)1
وهناك أدلة كثرية من القرآن الكرمي ولكن ال يسع املقام لذكرها.
ثانيا :أدلة التمسك بالكتاب والسنة من السنة.
لقد وردة األدلة املتواترة يف السنة النبوية على التمسك بالكتاب والسنة ،وأبرز هذه األدلة جنملها يف اآليت:

 .1ما ورد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال( :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم
بهما كتاب اهلل وسنة نبيه)( .)2وداللة احلديث واضحة ،وصرحية أن النجاة من الضاللة ال تكون إال بالتزام الكتاب

وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
يقول الباجي املالكي ":تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم اهما على سبيل احلض على تعلمها أو التمسك
اهما واالقتداء ِبا فيهما"(.)3
وقال الزرقاين يف شرحه للحديث ":فإاهما -أي الكتاب والسنة -األصالن اللذان ال عدول عنهما وال هدي إال
منهما والعصمة والنجاة ملن مسك اهما واعتصم حببلهما ومها العرفان الواضح والربهان الالئح بني احملق إذا اقتفامها واملبطل إذا
حالمها فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة"(.)4
 .2عن العرباض بن سارية رضي اهلل ،قال :صل لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الصبح مث أقبل علينا فوعظنا
موعظة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون فقلنا :يا رسول اهلل كأاها موعظة مودع فأوصنا قال (:أوصيكم بتقوى
اهلل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة

الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة)(.)5

( )1تفسري الكشاف ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري.818/1 ،
( )2املوطأ ،ملالك بن انس ،رواية حيىي الليثي  ،577 /2برقم ( ) 1874باب (النهى عن القول بالقدر) كتاب (القدر) ،والسنن الكربى للبيهقي ،114/10 ،برقم
( ) 20533باب (ما يقضي به القاضي ويفىت به) كتاب (آداب القاضي) قال الشيخ األلباين  :صحيح [انظر :اجلامع الصغري وزيادته  ،828/1برقم (.])8245
( )3املنتقى  -شرح املوطأ )225 / 4( -
( )4شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك.305 ،302 /4 ،
( )5مسند أمحد بن حنبل ،121/4 ،برقم ( )12152مسند (العرباض بن سارية) وسنن الرتمذي ،44/8 ،برقم ( )2121باب (ما جاء يف االخذ بالسنة واجتناب
البدع) كتاب (العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم) واملستدرك على الصحيحني ،اليب عبد اهلل احلاكم ،124/1 ،برقم ( )327كتاب (العلم) ،والسنن
=
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فيه بيان الواجب عمله يف زمن الفنت ،واختالط االمور على الناس بالتمسك بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وسنة
اخللفاء الراشدين.
يقول اإلمام البغوي رمحه اهلل ":أمر بلزوم سنته ،وسنة اخللفاء الراشدين ،والتمسك اها بأبلغ وجوه اجلد ،وجمانبة ما
أحدث على خالفها"(.)1
وقال ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل ":يف هذا احلديث أمر عند االفرتاق واالختالف بالتمسك بسنته وسنة اخللفاء
الراشدين من بعده والسنة هي الطريق املسلوك فيشمل ذلك التمسك ِبا كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات
واألعمال واألقوال"(.)2
 .3عن أيب موسى ِ
رضي اهلل عنه عن النيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم قال( :إن مثلى ومثل ما بعثين اهلل به كمثل رجل أتى قومه
فقال يا قوم إين رأيت اجليش بعيين وإين أنا النذير العريان فالنجاء .فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا على مهلتهم
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكااهم فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعين واتبع ما جئت به
ومثل من عصاين وكذب ما جئت به من احلق)(.)3
فيه داللة على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم منقذ األمة من الضالل ،وال تتحقق طريق جناة األمة إال بطاعة ما
جاء به ،ولزوم التمسك بالكتاب والسنة.
فالتمسك بالكتاب والسنة جناة ،وتركهما واالبتعاد عنهما خسران ،تورد اإلنسان البدع والضالالت مث تقذف به إىل
نار جهنم والعياذ باهلل.
وإىل هنا نكتفي بسرد األدلة الدالة على لزوم الكتاب والسنة ،والتمسك اهما ،قال اإلمام مالك " :ال يصلح آخر
هذه األمة إال ما أصلح أوهلا"( .)4وما صلح به أوهلا هو كتاب اهلل ،وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
فيجب على كل مسلم أن حيرص كل احلرص على االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم،
والتمسك اهما  ،وأن جيعل ذلك ميزاناً يزن به ما اختلف فيه الناس بعد القرون الفاضلة من األقوال واألفعال واملعتقدات
وغريها.

=
الكربى ،للبيهقي ،114/10 ،برقم ( ،) 20538باب (ما يقضى به القاضي ويفىت به املفيت) كتاب (آداب القاضي) قال أبو عيسى الرتمذي :هذا حديث
صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ليس له علة.
( )1شرح السنة ،لإلمام البغوي.201/1 ،
( )2جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي.213/1 ،
( )3صحيح البخاري ،121/5 ،برقم ( )1452باب (االنتهاء عن املعاصي) كتاب (الوحي) وصحيح مسلم ،13/2 ،برقم ( )1074باب (شفقته -صلى اهلل عليه
وسلم -على أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم) كتاب (الفضائل) واللفظ له.
( )4اقتضاء الصراط املستقيم ،أليب العباس بن تيمية.258/2 ،
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وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :اإلميان جبميع نصوص الكتاب والسنة.
املطلب الثاين :عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة.
املطلب الثالث :حجية السنة يف العقيدة ،ومن ذلك خرب اآلحاد.
املطلب الرابع :حجية فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة.
املطلب اخلامس :درء التعارض بني النقل الصحيح والعقل.
املطلب السادس :اجلمع بني األدلة.
رد املتشابه للمح َكم.
املطلب السابعُّ :

املطلب األول :اإلميان جبميع نصوص الكتاب والسنة
لقد اعتمد أهل السنة يف مصادر التلقي عن طريق الوحي على كتاب اهلل والسنة الصحيحة الواردة عن املصطفى
صلى اهلل عليه وسلم ،فهما مصادر التلقي إىل قيام الساعة ،وصاحلان لكل زمان ومكان.
وكل ما أخرب به الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن ربه جيب اإلميان به ،سواء علمناه أم مل نعلمه ،ظهرت لنا معانيها
أم مل تظهر.
ومن خالل القاعدة األوىل يتطلب عدة أمور:
الر ُس ُ
(آم َن َّ
ول ِِبَا أُنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِّه َوالْ ُم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ
 -1اإلميان بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة ،قال تعاىلَ :
ِ
آمن بِاللَّ ِه وم َالئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه َال نـُ َفِّر ُق بـني أ ٍ
ك الْم ِ
ِ
ص ُري)[البقرة .]258 :
َحد ِم ْن ُر ُسل ِه َوقَالُوا َِام ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْفَرانَ َ
َْ َ َ
َ ُ َُ ُ
ََ
ك َربـَّنَا َوإلَْي َ َ
ََ
ِ
ِّ
وك
ك ال يـُ ْؤمنُو َن َح َّىت ُحيَك ُم َ
 -2تعظيم نصوص الشريعة ،وإجالهلا ،والصدور عنها ،لقول اهلل تعاىل( :فَال َوَربِّ َ
ِ
ِ
ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً)[النساء .]18 :أي ال يستحقون اإلميان حىت يرضوا
يما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ ال َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُفس ِه ْم َحَرجاً ممَّا قَ َ
ضْي َ
فَ
حبكمك فيما اختلفوا فيه من شيء مث ال جيدون يف قلواهم شكاً مما قضيت فيهم أنه احلق لقضائك هلم وعليهم(.)1
َّ ِ
ِ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ين ِيف
وقال اهلل
تعاىل(:ه َو الَّذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ُخُر ُمتَ َشااهَ ٌ
ات ُْحم َك َم ٌ
اب مْنهُ آيَ ٌ
ُ
اب َوأ َ
َ
ات فَأ ََّما الذ َ
قُـلُواهِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَتَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْتـنَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِّال اللَّهُ َو َّ
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَـ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ
ِمن ِعْن ِد ربِّـنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب)[آل عمران.]2 :
َ
ْ
َ ََ َ ُ
آمنّا به كل من عند ربنا يدل على التسليم احملض ،فهو ال ينايف العلم  ،فإاهم إمنا سلموا باملتشابه يف ظاهره أو
بالنسبة إىل غريهم لعلمهم باتفاقه مع احملكم فهم لرسوخهم يف العلم ووقوفهم على حق اليقني ال يضطربون وال يتزعزعون(.)2

( )1تفسري مقاتل بن سليمان.237/1 ،
( )2تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا.135/3 ،
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 -3جعل نصوص الشريعة املتمثلة يف الكتاب والسنة ،هي األصل الذي يعتمد عليه ،وعدم معارضتها ،قال
صيب هم ع َذ ِ
ِ
تعاىل(:فَلْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ي َخالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
يم)[النور .]13 :فهم جيعلون كالم اهلل
صيبَ ُه ْم ف ْت نَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ْ
َ
َ ُ
اب أَل ٌ
وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم هو األصل الذي يعتمد عليه ،وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا وما خالفه
كان باطال(.)1
 -4االعتقاد اجلازم بأن كالم اهلل أصدق الكالم ،وخري اهلدي هدي رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
فأهل السنة يعلمون أن أصدق الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد صلّى اهلل عليه وسلّم ،ويؤثرون كالم اهلل
على كالم غريه من كالم أصناف الناس(.)2
فنصوص الكتاب
 -8أن من مستلزمات اإلميان بالكتاب والسنة التحاكم إليهما عند التنازع واالختالف،
ُ
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
َط ُيعوا
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
والسنة هي امليزان واحلكم عند النزاع ،واها تُوزن األقوال واآلراء؛ كما قال تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ول َوأ ِ
َح َس ُن
الر ُس َ
َّ
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَل َ
ك َخْيـٌر َوأ ْ
ُويل ْاأل َْم ِر مْن ُك ْم فَإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـُرُّدوهُ إ َىل اللَّه َو َّ ُ
تَأْ ِو ًيال ﴾[النساء.]87 :
فهذه طريقتهم تعظيم النصوص ،من الكتاب والسنة ،واإلميان به كلياً ،واالعتقاد اجلازم بأنه خري الكالم.

املطلب الثاني :عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة
إن ألهل السنة واجلماعة ثوابت وقواعد يف تلقي العقيدة الصحيحة ،ومن أهم هذه الثوابت عدم اخلوض يف علم
الكالم والفلسفة ،واالقتصار يف بيان العقيدة على القرآن والسنة ،وهذا ما كان عليه سلف هذه األمة.
وقبل أن نذكر ذم أهل الكالم والفلسفة ،فالبد من معرفة علماء الكالم؟.

علم الكالم هو :علم باحث عن األعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة اإلسالم(.)3
وكالم اجلرجاين يف قوله :على قاعدة اإلسالم غري صحيحة ،فقد اشتمل على أمور كاذبة خمالفة للحق ،إضافة إىل
خمالفته الكتاب والسنة كما ذكر ذلك ابن أيب العز احلنفي(.)4
حرص السلف على تعلم العلم النافع:
لقد ابتعد السلف الصاحل عن علم الكالم والفلسفة ،واشتغلوا بالعلم النافع علم الكتاب والسنة ،وفهم معانيها،
ومعرفة أحكامها.
( )1درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية،ـ .147/1
( )2درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية،ـ .182/1
( )3التعريفات ،للجرجاين.201/1 ،
( )4شرح العقيدة الطحاوية ـ ابن أيب العز احلنفي.203/1 ،
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فعلم الكالم ليس بعلم كما ذكر اإلمام مالك ،حيث قد روى عبد الرمحن بن مهدي قوله ":دخلت على مالك
وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن اهلل عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكالم لوكان
()1

الكالم علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا يف األحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل " .
قال معروف الكرخي رمحه اهلل ":إذا أراد اهلل بعبد خرياً فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب اجلدل ،وإذا أراد بعبد
()2

شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب اجلدل"  .وقال األوزاعي رمحه اهلل ":بلغين أن اهلل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم
()3

اجلدل ،ومنعهم العمل" .
التقيد
وقال ابن رجب احلنبلي ":فالعلم النافع من هذه العلوم كلها :ضب ُ
وفهم معانيها ،و ُ
ط نصوص الكتاب والسنةُ ،
يف ذلك باملأثور عن الصحابة والتابعني وتابعيهم ،يف معاين القرآن واحلديث ،وفيما ورد عنهم من الكالم يف مسائل احلالل
واحلرام ،والزهد والرقائق واملعارف ،وغري ذلك ،واالجتهاد على متييز صحيحه من سقيمه أوالً ،مث االجتهاد على الوقوف على
()4

وشغل ملن بالعلم النافع ُعين واشتغل" .
معانيه وتفهمه ثانيًا ،ويف ذلك كفاية ملن ع َقل،
ٌ
وقال أيضاً رمحه اهلل ":فأصل العلم باهلل الذي ي ِ
وجب خشيته وحمبَّته ،والقرب منه واألنس به والشوق إليه ،مث يتلوه
ُ
العلم ْني كان علمه
فمن حتقَّق اهذين َ
العلم بأحكام اهلل ،وما حيبُّه ويَرضاه من العبد من قول أو عمل ،أو حال أو اعتقادَ ،
ومن فاتَه هذا العلم النافع وقَع يف
نافعاَ ،
علما ً
وحصل له العلم النافع والقلب اخلاشع ،والنفس القانعة والدعاء املسموعَ ،
ً
ِ
وحجة عليه ،فلم ينتَفع به ألنه مل خيشع قلبُه لربِّه،
األربع اليت استَعاذ منها النيب  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -وصار علمه وباالً َّ
سمع دعاؤه لعدم امتِثاله ألوامر ربِّه ،وعدم اجتنابه ملا يسخطه
ومل تشبع نفسه من الدنيا ،بل ازداد عليه ً
حرصا وهلا طلبًا ،ومل يُ َ
()5
علما ميكن االنتِفاع به ،وهو املتلقَّى عن الكتاب والسنَّة" .
ويكرهه ،هذا إن كان علمه ً

نهي السلف عن اخلوض يف علم الكالم:
لقد كان السلف الصاحل ينهون عن احلوض يف علم الكالم والفلسفة ،ملا له من أثر يف إثارة الشبهات ،والتشكيك
يف علم العقيدة.

( )1أحاديث يف ذم الكالم وأهله ،أليب الفضل املقرىء.23/8 ،
( )2شعب اإلميان ،للبيهقي ،271/3 ،برقم (.)1172
( )3جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب النمري.155/2 ،
( )4بيان علم السلف على علم اخللف ،البن رجب احلنبلي.21 ،20 ،
( )5بيان علم السلف على علم اخللف ،البن رجب احلنبلي.50 ،27 ،
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وكان السلف الصاحل يؤكدون على أن علماء الكالم ليسوا من العلماء ،ويقولون :لو أن إنساناً أوصى ِباله لعلماء
بلده ،مل يدخل يف ذلك علماء الكالم(.)1
فعن أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل أنه قال لبشر املريسي ":العلم بالكالم هو اجلهل واجلهل بالكالم هو العلم وإذا صار
الرجل رأسا يف الكالم قيل  :زنديق أو رمي بالزندقة أراد باجلهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به اإلعراض
عنه أو ترك االلتفات إىل اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما اهذا االعتبار"(.)2
ضربوا باجلريد والنعال ،ويطاف اهم يف القبائل والعشائر،
وقال اإلمام الشافعيُ ":حكمي يف أهل الكالم :أن يُ َ
ويقال :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ،وأقبل على الكالم"(.)3
العبد بكل ٍ
إيل من أن يلقاه بشيء من األهواء"( .)4وقال
ذنب ما خال َ
الشركُّ ،
أحب َّ
وقال الشافعي" :أل ْن يلقى اهللَ ُ
أمحد بن حنبل ":ال يفلح صاحب الكالم أبدا وال يكاد أحد نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغل"( ،)5وقال أيضاً ":علماء
الكالم زنادقة"(.)6
ومن الذين ندموا :اإلمام الفخر الرازي ،ويعترب الفخر الرازي من كبار أئمة أهل الكالم ،فإذا ندم أصحاب أهل
الكالم والفالسفة وغريهم ورجعوا عن املذاهب الباطلة مث جاءوا حيذرونا أخذنا بأقواهلم وقلنا :إن أقواهلم حجة.
وهذا أبو املعايل اجلويين يقول وهو من عرف علم الكالم :يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو عرفت أن الكالم يبلغ
يب إىل ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته  :لقد خضت البحر اخلضم وخليت أهل اإلسالم وعلومهم ودخلت يف الذي
اهوين عنه واآلن فإن مل يتداركين ريب برمحته فالويل البن اجلويين وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال :على عقيدة عجائز
نيسابور اهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العاملني ضالل(.)7
وقال الغزايل رمحه اهلل وهو ممن عرف الكالم وخربه ":ما يشوشه الكالم يف الدين واجلدل أكثر مما ميهده وما يفسده
أكثر مما يصلحه  ،وتقوية املعرفة بالكالم يضاهي ضرب الشجر باملدقة من احلديد رجاء تقويتها  ،فقس عقيدة أهل الصالح
والتقى من عوام الناس بعقيدة املتكلمني  ،فرتى اعتقاد العامي يف الثبات كالطود الشامخ ال حيركه شيء  ،وعقيدة املتكلم
احلارس عقيدته بتقسيمات اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء تضيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا"(.)8
وجوب التصدي ألهل الكالم:
( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.17/1 ،
( )2شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.17/1 ،
( )3شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.17/1 ،
( )4االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،البن أيب اخلري العمراين ،130 ،127/1 ،وشرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.205/1 ،
( )5االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،البن أيب اخلري العمراين.130/1 ،
( )6االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،البن أيب اخلري العمراين.130/1 ،
( )7شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.205/1 ،
( )8االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،البن أيب اخلري العمراين.131/1 ،
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جيب التصدي ألهل الكالم والفلسفة يف الرد على أفكارهم ،ال على ذواهتم؛ ألنه ليس من اإلنصاف يف شيء.
ردوا على أصحاب البدع باألدلة النقلية
فالسلف رمحهم اهلل ملا حذروا من املنطق ومن علم الكالم ،مل يكتفوا اهذا؛ بل ُّ
والعقلية املبنيَّة على الكتاب والسنة ،فالسلف مل ينهوا عن جنس النظر واالستدالل؛ ولكن معارضتهم هلا تركزت على
األساليب الكالمية املبنية على غري الكتاب والسنة.
متى يباح تعلم علم الكالم:
وقد كان يرى كثري من العلماء الذي أباحوا تعلم علم الكالم ،ال لذاته وإمنا ملناظرة وحماجة أهل األهواء والبدع،
كاإلمام أيب حنيفة النعمان رضي اهلل عنه.
فأبو حنيفة النعمان كان يقف لعلماء الكالم والفلسفة يناظرهم ويدحض حججهم ،واستمر يف جمادلة أهل األهواء
حىت صار رأسا يف ذلك يشار إليه بالبنان ،مث ترك الكالم واجلدل ،وأقبل على الفقه والسنة(.)1
ومع تشديد علماء السلف يف عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة إال أاهم أباحوا تعلم علم الكالم للرد على
أصحاب البدع والضالل فيكون من باب فرض الكفاية يف هذا الباب.
قال ابن حجر اهليتمي ":أما تعليم احلجج الكالمية والقيام اها للرد على املخالفني فهو فرض كفاية ،اللهم إال إن
وقعت حادثة وتوقف دفع املخالف فيها على تعلم ما يتعلق اها من علم الكالم أو آالته فيجب عينًا على من تأهل لذلك
تعلمه للرد على املخالفني"(.)2

املطلب الثالث :حجية السنة يف العقيدة ،ومن ذلك خرب اآلحاد
من قواعد االستدالل اليت كان يعتمد عليها أهل السنة واجلماعة يف إثبات العقائد واألحكام قبول خرب اآلحاد
الصحيح يف الرواية ،وهي قاعدة متيز اها أهل السنة عن أهل األهواء والضالل والبدع.
اآلحاد لغة :مجع أحد ِبعىن الواحد( ،)3وينطبق املعىن اللغوي على احلديث الغريب الذي يكون يف إحدى طبقاته راو
واحد.
وخرب اآلحاد هو :كل حديث مل يبلغ حد التواتر( )4كأن يروي من طريق واحد أو من طريقني فقط أو ما أشبه ذلك
دون أن يصل إىل حد التواتر
ماذا يفيد خرب اآلحاد:
( )1أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة ،حملمد بن عبد الرمحن اخلميس.187/1 ،
( )2الفتاوى احلديثية ،البن حجر اهليتمي( ،ص .)142
( )3تاج العروس من جواهر القاموس ،البن منظور اإلفريقي.20/1 ،
( )4املنهل الروي ،البن مجاعة.32/1 ،
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اتفق أهل السنة واجلماعة على قبول خرب الواحد يف الرواية .لكنهم اختلفوا ماذا يفيد هل القطع أم الظن؟؟.
يفيد العلم وليس بصحي ٍح لتَطَُّرق االحتمال فيه
بعضهم أنه ُ
فذهب األكثرون إىل أنه ُ
الظن وزعم ُ
يفيد ّ
()1

العلم ضرورة كخرب التَّواتر لوجود القرائن  ،كاشتهاره وقبوله .فإن
وزعم ُ
بعضهم أنه إن اتصلت به القر ُ
ائن أفاد َ
اشتهر خرب اآلحاد أفاد العلم.
يقول ابن تيمية ":فاخلرب الذي تلقاه األئمة بالقبول تصديقا له أو عمال ِبوجبه يفيد العلم عند مجاهري اخللف
والسلف وهذا يف معىن املتواتر ؛ لكن من الناس من يسميه املشهور واملستفيض ويقسمون اخلرب إىل متواتر ومشهور وخرب
واحد وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحني معلومة متقنة تلقاها أهل العلم باحلديث بالقبول والتصديق وأمجعوا على
صحتها وإمجاعهم معصوم من اخلطأ"(.)2
فهو يقرر مبدأ التواتر ألحاديث اآلحاد الذي تلقتها األمة بالقبول ،كصحيح البخاري ومسلم.
قال القاضي أبو يعلى ":خرب الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ومل ختتلف الرواية به وتلقته األمة بالقبول وأصحابنا
يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن مل تتلقه بالقبول"(.)3
قبول خرب اآلحاد عند السلف:
ٍ
آحادي ،أو متواتر
وآخر ،بدعوى أنه
ومل يكن السلف الصاحل ِّ
ّ
يفرقون بني خرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ
الورود ،أو غري مشتهر ومستفيض تفري ًقا يؤثِّر يف العمل والعلم.
ولو تتبعنا عمل الصحابة والتابعني ومن سار على اهجهم لوجدنا أاهم يعملون خبرب الواحد ،وباستفاضة ال يتسع
املقام لذكرها ،وإذا وقع من بعضهم الرتدد يف العمل به يف بعض األحوال فذلك ألسباب خارجة عن كونه خرب واحد.
يقول الشافعي رمحه اهلل ":مل أامع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم خيالف يف أن فرض اهلل عز وجل اتباع
أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتسليم حلكمه بأن اهلل عز وجل مل جيعل ألحد بعده إال اتباعه وأنه ال يلزم قول بكل
حال إال بكتاب اهلل أو سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأن ما سوامها تبع هلما وأن فرض اهلل تعاىل علينا وعلى من بعدنا
وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واحد ال خيتلف يف أن الفرض والواجب قبول اخلرب عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم"(.)4

( )1املزهر يف علوم اللغة ،جلالل الدين السيوطي.57/1 ،
( )2جمموع الفتاوى ،أليب العباس بن تيمية.45/15 ،
( )3املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية.223/1 ،
( )4األم ،حملمد بن إدريس الشافعي.223/2 ،
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وقال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل ":أمجع أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف مجيع األمصار  -فيما علمت-
على قبول خرب الواحد العدل وإجياب العمل به إذا ثبت ومل ينسخه غريه من أثر أو إمجاع ،على هذا مجيع الفقهاء  ،يف كل
عصر ،من لدن الصحابة إىل يومنا هذا"(.)1
وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل ":وعلى العمل خبرب الواحد كان كافة التابعني ومن بعدهم من الفقهاء
اخلالفني يف سائر أمصار املسلمني إىل وقتنا هذا  ،ومل يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك وال اعرتض عليه فثبت أن دين
مجيعهم وجوبه ،إذا لو كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلينا اخلرب عنه ِبذهبه فيه واهلل أعلم"(.)2
وقال ابن أيب العز احلنفي ":وخرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول عمالً به وتصديقاً له ،يفيد العلم اليقيين عند مجاهري
األمة ،وهو أحد قسمي املتواتر ومل يكن بني سلف األمة يف ذلك نزاع"(.)3
وقال ابن حجر رمحه اهلل ":قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعني خبرب الواحد؛ من غري نكري ،فاقتضى االتفاق
منهم على القبول"(.)4
ضم إليه ما يقويه ،أما إذا
ويقول صديق حسن خان ":واخلالف يف إفادة خرب اآلحاد َّ
الظن أو العلم تقيّد ِبا إذا مل يُ َّ
اإلمجاع
مستفيضا ،فال جيري فيه اخلالف املذكور ،وال نزاع يف أن خرب الواحد إذا وقع
مشهورا ،أو
انضم إليه ما يقويه ،أو كان
ً
ُ
ً
صريه من املعلوم صدقُه ،وهكذا خرب الواحد إذا تلقته األمة
على العمل ِبقتضاه ،فإنه يفيد العلم؛ ألن اإلمجاع عليه قد َّ
بالقبول ،فكانوا بني عامل به ،ومتأول له ،ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم"(.)5
قبول خرب الواحد يف العقائد:
مل يكن سلف هذه األمة يفرقون بني األحاديث املتواترة واآلحاد يف االحتجاج يف العقائد واألحكام حبجة أن الشرع
األخ ِذ به كما يف قوله تعاىلَ (:وَما لَ ُه ْم بِ ِه ِم ْن ِعلْم إِ ْن يَتَّبِ ُعو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن ال يُغْنِي
كما زعموا اهى ع ِن اتِّباع ِّ
الظن و ْ
ِ
ْح ِّق َشيْئًا)[النجم.]25 :
م ْن ال َ
واجلواب عليهم :أن الظن املنهي عنه يف الشرع ليس هو الظن الغالب الذي عنوه ،وإمنا هو الشك والكذب واخلرص
والتخمني.
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآليةَ ( ":وَما لَ ُه ْم بِ ِه ِم ْن ِعلْم) أي  :ليس هلم علم صحيح يصدق ما قالوه ،بل هو
ِ ِ
أبدا
ْح ِّق َش ْيئًا) أي :ال جيدي شيئًا ،وال يقوم ً
كذب وزور وافرتاء وكفر شنيع (إِ ْن يَتَّبِ ُعو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن ال يُ ْغني م ْن ال َ
( )1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،البن عبد الرب النمري.2/1 ،
( )2الكفاية يف علم الرواية ،للخطيب البغدادي.31/1 ،
( )3شرح العقيدة الطحاوية ,البن أيب العز.381/1 ,
( )4فتح الباري ،البن حجر العسقالين.234 /13 ،
( )5حصول املأمول يف علم األصول ،لصديق حسن خان.137 ،135 ،
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مقام احلق ،وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(:إياكم والظن؛ فإن الظن! أكذب

الحديث)(.)2(")1
سهوا ،أو بعدم ضبط يف النقل وحنوه ،وما كان هذا صفته ال
فإن قيل :حديث اآلحاد حيتمل اخلطأ فيهً ،
عمدا أو ً
تؤخذ منه عقائد .فوجب ترك العمل حبديث اآلحاد لذلك ،وهذا مردود إلمجاع السلف على قَبول أحاديث اآلحاد يف
ِ
أيضا طَرح العمل بأحاديث اآلحاد يف األحكام ،والفرعيات لنفس العلة ،وهذا باطل.
العقائد ،وهذا ِّ
االدعاء يُوجب ً
يقول حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ":إن هذه األخبار لو مل تفد اليقني فإن الظن الغالب حاصل منها ،وال ميتنع
إثبات األاماء والصفات اها كما ال ميتنع إثبات األحكام الطلبية اها ،فما الفرق بني باب الطلب وباب اخلرب حبيث حيتج اها
يف أحدمها دون اآلخر ،وهذا التفريق باطل بإمجاع األمة ،فإاها مل تزل حتتج اهذه األحاديث يف اخلربيات العلميات كما حيتج
اها يف الطلبيات العمليات ،وال سيما واألحكام العملية تتضمن اخلرب عن اهلل بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا ،بشرعه ودينه
راجع إىل أامائه وصفاته ،ومل تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل احلديث والسنة حيتجون اهذه األخبار يف مسائل الصفات
والقدر واألاماء واألحكام ،مل ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز االحتجاج اها يف مسائل األحكام دون اإلخبار عن اهلل
()3

وأامائه وصفاته .فأين السلف واملفرقني بني البابني؟" .
وقد وردت األدلة الصرحية اليت تدل على قبول خرب الواحد يف العقائد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :بلغوا
()4
احلجة على املبلغ ،وال شك أن التبليغ يشمل كل شيء منها العقائد.
عني ولو آية ، )...ومن بَـلَّغ عنه فقد أقام َّ

بعضا؛ فإاهم كانوا جيزمون ِبا حيدث به أحدهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وقد كان الصحابة خيرب بعضهم ً
ومل يقل أحد منهم ملن حدثه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خربك خرب واحد ال يفيد العلم حىت يتواتر وكان أحدهم إذا
روى لغريه حديثًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصفات تلقاه بالقبول(.)5
وقد أرسل صلى اهلل عليه وسلم عليًّا ،ومعاذًا ،وأبا موسى رضي اهلل عنهم يف أوقات خمتلفة إىل اليمن؛ يُبلّغُون عنه؛
أهم شيء يف الدين إمنا هو العقيدة.
ويُعلِّ ُمون الناس الدين ،و ُّ
ويقول احلافظ ابن عبد الرب ":ليس يف االعتقاد كله يف صفات اهلل وأامائه ،إال ما جاء منصوصا يف كتاب اهلل ،أو
صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو أمجعت عليه األمة ،وما جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وال
يناظر فيه"(.)6

( )1صحيح البخاري ،24/2 ،برقم ( )8143كتاب (بدء الوحي) وصحيح مسلم ،10/5 ،برقم ( )1201باب (حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها)
كتاب (الرب والصلة واآلدب).
( )2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري الدمشقي.487/2 ،
( )3خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية.870/1 ،
( )4صحيح البخاري ،202/4 ،برقم ( )3411كتاب (بدء الوحي).
( )5خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية.882/1 ،
( )6جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب النمري.178/2 ،
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إبطال العمل خبرب اآلحاد يلزم منه إبطال الشريعة:
إن اهلدف من رد خرب اآلحاد يف العقائد هو إبطال للشرع بكامله ،ألن عدم االعرتاف بأحاديث األحاد رد السنة
كلها.

يقول اإلمام أبو حامت ابن حبان يف مقدمة صحيحه ":فأما األخبار فإاها كلها أخبار آحاد ،ألنه ليس يوجد عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم خرب من رواية عدلني روى أحدمها عن عدلني وكل واحد منهما عن عدلني حىت ينتهي ذلك إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما استحال هذا وبطل ثبت أن األخبار كلها أخبار اآلحاد وأن من تنكب عن قبول إخبار
اآلحاد فقد عمد إىل ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إال من رواية اآلحاد"(.)1
فتبني اهذا أن من أراد إبطال خرب اآلحاد إمنا يريد هدم الشريعة برمتها ،فال ينظر إىل أمره ،وال يناقش رأيه.
ّ

املطلب الرابع :حجية فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة
يعترب فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة حجة ،جيب قبوله ،وعدم اإلعراض عليها وال سيما يف مسائل
العقائد عند أهل السنة واجلماعة؛ إذ أاهم أقرب لفهم تلك النصوص ،فهم من عايشوا التنزيل ،ورافقوا رسول رب العاملني.
قال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه ":من كان مستنا فليسنت ِبن قد مات أولئك أصحاب حممد صلى اهلل عليه
وسلم كانوا خري هذه األمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ونقل
دينه فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم فهم أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم كانوا على اهلدى املستقيم"(.)2
وقال اإلمام الشافعي ":هم فوقنا يف كل علم وعقل ودين وفضل ،وكل سبب يُنال به علم أو يُدرك به هوى ،ورأيهم
لنا خري من رأينا ألنفسنا"(.)3
وقد أثىن اهلل تعاىل على الرحيل األول وهم الصحابة الكرام ،يف أكثر من موضع من القرآن ،بل حىت جاء ذكرهم يف
التوراة واإلجنيل ،فبلغوا بذلك أعلى املنازل والدرجات ،وما بلغوا تلك املنازل إال بسبب فهم الدقيق ملا أراد النيب صلى اهلل عليه
وسلم.
يقول الشافعي رمحه اهلل ":قد أثىن اهلل تبارك وتعاىل على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف القرآن والتوراة
واإلجنيل وسبق هلم على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدهم فرمحهم اهلل وهنأهم ِبا أتاهم
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقني والشهداء والصاحلني أدوا إلينا سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشاهدوه والوحي
ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم
( ) 1صحيح ابن حبان)181 /1( ،
( )2حلية األولياء ،أليب نعيم األصبهاين.301 ،308/1 ،
( )3جمموع الفتاوى ،أليب العباس بن تيمية.185/4 ،
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فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا عند أنفسنا ومن
أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما مل ليعلموا لرسول اهلل ص  -فيه سنة إىل قوهلم إن اجتمعوا أو قول
بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ومل َنرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ومل خيالفه غريه أخذنا بقوله"(.)1
مث جاء من بعدهم التابعون فكانوا أقرب ملا عليه أصحاب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.
يقول اإلمام الشاطيب ":فالتزم التابعون يف الصحابة سريهتم مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت فقهوا ،ونالوا ذروة
الكمال يف العلوم الشرعية"(.)2
يقول ابن تيمية ":أهل القرون املفضولة يف الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة ،ومن املعلوم بالضرورة ملن
تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة من مجيع الطوائف :أن خري قرون هذه األمة -يف األعمال واألقوال
واالعتقاد وغريها من كل فضيلة أن خريها :-القرن األول مث الذين يلواهم مث الذين يلواهم كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم من غري وجه وأاهم أفضل من اخللف يف كل فضيلة :من علم وعمل وإميان وعقل ودين وبيان وعبادة وأاهم أوىل
بالبيان لكل مشكل ،هذا ال يدفعه إال من كابر املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهلل على علم"(.)3
وقد تواترت النصوص عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن :خري قرون هذه األمة القرن الذي بُعث فيهم ،مث الذين
يلواهم ،مث الذين يلواهم ،وأعظم الفضائل فضيلة العلم واإلميان ،فهم أعلم األمة باتفاق علماء األمة ،ومل يدعوا الطرق املبتدعة
عجزا عنها ،بل كانوا كما قال عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنه ":على كشف األمور أقوى ،وباخلري لو كان يف تلك
املذمومة ً
األمور أحرى"(.)4
ما زاد املتأخرون على املتقدمني إال بكثرة التكلف:
لقد كان الصحابة والتابعون من السلف أضبط لفهم نصوص الكتاب والسنة ،ومل يزد عليهم املتأخرون اال بكثرة
التكلف واالشتغال باحلواشي واألطراف على األصول.
قال ابن أيب العز احلنفي ":فكل هؤالء حمجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال
بصائرهم وتاهلل ما امتاز عنهم املتأخرون إال بالتكلف واالشتغال باألطراف اليت كانت مهة القوم مراعاة أصوهلا وضبط قواعدها
وشد معاقدها ومهمهم مشمرة إىل املطالب العالية يف كل شيء فاملتأخرون يف شأن والقوم يف شأن آخر وقد جعل اهلل لكل
شيء قدرا"(.)5
( )1إعالم املوقعني ،البن القيم اجلوزية.50/1 ،
( )2املوافقات ،لإلمام الشاطيب.144/1 ،
( )3جمموع الفتاوى ،أليب العباس بن تيمية.185 ،182 /4 ،
( )4درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية.252/2 ،
( )5شرح العقيدة الطحاوية ,البن أيب العز احلنفي.17/1 ،
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وقال ابن رجب احلنبلي ":وقد ابتلينا جبَ َه ٍلة من النّاس يعتقدون يف بعض من توسع يف القول من املتأخرين أنه أعلم
ممن تقدم ،فمنهم من يظن يف شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ،ومنهم من
يقول هو أعلم من الفقهاء املشهورين املتبوعني...وهذا تنقص عظيم بالسلف الصاحل وإساءة ظن اهم ونسبته هلم إىل اجلهل
وقصور العلم"(.)1
وقال أيضاً ":فال يوجد يف كالم من بعدهم من حق إالّ وهو يف كالمهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة ،وال
يوجد يف كالم من بعدهم من باطل إالّ ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملن فهمه وتأمله ،ويوجد يف كالمهم من املعاين البديعة
وامل آخذ الدقيقة ما ال يهتدي إليه من بعدهم وال يلم به ،فمن مل يأخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري كله مع ما يقع يف
كثري من الباطل متابعةً ملن تأخر عنهم"(.)2
وقال ابن تيمية رمحه اهلل عن السلف ":كانوا أعرف الناس باحلق وأدلته ،وبطالن ما يعارضه وإمنا يظن اهم التقصري
يف هذا من كان جاهالً حبقيقة احلق وِبا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من العلم واإلميان وِبا وصل إليه السلف
واألئمة"(.)3
ظن أن اخللف أعلم باحلق وأدلته ،أو املناظرة فيه من السلف ،فهو ِبنزلة من زعم
وقال ابن تيمية رمحه اهلل ":ومن َّ
أاهم أقوم بالعلم واجلهاد وفتح البالد منهم ،وكال الظنيني طريق من مل يعرف حقيقة الدين ،وال حال السلف السابقني ،وهذا
مثل كالم الرافضة وأمثاهلم من أهل الفرية ،الذين يتضمن قوهلم التكذيب باحلق والتصديق بالباطل"(.)4

املطلب اخلامس :درء التعارض بني النقل الصحيح والعقل
ال ميكن أن حيصل أي تعارض بني النقل الصحيح والعقل ،وإذا حصل فإمنا هو توهم عند القارئ ال يف الواقع ،لكن
أصحاب الكالم رأوا أن هناك تعارضاً ،فالبد من إسقاط النقل وإخضاعه للعقل.
حجة أصحاب العقل:
فأصحاب العقل ينكرون األاماء والصفات حبجة أنه ال يعقل وجود صفة على غري املعتاد من صفات املخلوقني.
ومنكر الربزخ حيتج أنه ال يرى يف الشاهد إال أجساماً باليات ،وعظاماً َنرات ،فال نعيم وال عذاب وال سؤال وال عقاب ،وال
ضيق وال اتساع ،ومنكر الصراط ال يعقل الثبات واالستقرار على ما هو أدق من الشعرة ،وأح ّد من السيف ،فضالً عن املشي
واهلرولة واجلري ،ومنكر امليزان ال يعقل وزن األعراض وهكذا.
( )1بيان علم السلف على علم اخللف ،البن رجب احلنبلي.12 ،11 ،
( )2بيان علم السلف على علم اخللف ،البن رجب احلنبلي.18 ،
( )3درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية.121/2 ،
( )4درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية.127/2 ،
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واحلق الذي ال مرية فيه :أنه ليس يف العقل ما يشهد بإحالة شيء مما تقدم وحنوه ،وإمنا فيه إثبات عجز العقل
البشري ،عن إدراك هذه املسائل على حقيقتها ،وما ذلك إال لكمال الشريعة وتفوقها ،فكل ما أخرب اهلل تعاىل به من املسائل
ال غيبية كالصفات واملعاد وأحوال اآلخرة وحنوه فهو وإن مل جير يف معتاد الناس ،فال ميتنع أن خيرق اهلل تلك العوائد كما فعل
()1

مع أوليائه وأنبيائه ،كقلب العصا ثعباناً وانفالق البحر وانشقاق القمر وغريها من املعجزات والكرامات .
ضعف العقل أمام النقل الصحيح:
صح أن سهل ابن حنيف قال يوم صفني وحكم احلكمني يا أيها الناس اهتموا رايكم فلقد رايتنا مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يوم أىب جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمره لرددناه وأمي اهلل وما ما وضعنا
سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا ألمر يفظعنا إال اسهلن بنا امر نعرفه.
وقد ّبني اإلمام الشاطيب معىن كالم سهل بقوله ":أن كل ما ورد عليهم يف شرع اهلل مما يصادم الرأي فإنه حق يتبني
على التدريج حىت يظهر فساد ذلك الرأي وأنه كان شبهة عرضت وإشكاال ينبغي أن ال يلتفت إليه بل يتهم أوال ويعتمد على
ما جاء يف الشرع فإنه إن مل يتبني اليوم تبني غدا ولو فرض انه ال يتبني أبدا فال حرج فإنه متمسك بالعروة الوثقى"(.)2
وهذا اإلمام أمحد بن حنبل يصف أصحاب العقل بقوله ":خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب جممعون على مفارقة
الكتاب يقولون على اهلل ،ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس ِبا يشبهون
عليهم فنعوذ باهلل من فنت املضلني"(.)3
حدود العقل:
العقل شرط يف معرقة العلوم ،وإدراك األشياء ،وعليه مناط التكليف ،ولكن للعقل حدود ال ميكن أن يدركها،

كالغيبيات
فهو كما قال ابن تيمية عنه ":العقل شر ٌط يف معرفة العلوم ،و ِ
كمال وصالح األعمال ،وبه يكمل العلم والعمل؛
لكنه ليس مستقالًّ بذلك ،لكنه غريزة يف النفس ،وقوة فيهاِ ،بنزلة قوة البصر اليت يف العنيِ ،
فإن اتَّصل به نور اإلميان والقرآن،
كان كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار ،وإن انفرد بنفسه ،مل يبصر األمور اليت ِ
يعجز وحده عن دركها ،وإن ُعزل
أمورا حيوانية ،قد يكون فيها حمبة ووجد وذوق ،كما قد حيصل للبهيمة ،فاألحو ُال
بالكلية ،كانت األقوال واألفعال مع عدمه ً

( )1قواعد االستدالل على مسائل االعتقاد ،لعثمان علي حسن ،ص.17
( )2االعتصام ،لإلمام لشاطيب.305/2 ،
( )3الرد على الزنادقة واجلهمية ،ألمحد بن حنبل.1/1 ،
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احلاصلة مع عدم العقل ناقصة ،واألقوال املخالفة للعقل باطلة ،والرسل جاءت ِبا ي ِ
عجز العقل عن دركه ،مل ِ
تأت ِبا يُعلم
َ
ُ
امتناعه"(.)1
بالعقل ُ
فيجب على اإلنسان عدم اخلوض يف األمور الغيبيَّة اليت ال جمال للعقل يف معرفتها ،مع عدم إنكارنا لدور العقل؛
فهو مناط التكليف ،ولكن نضعه من املكانة حيث وضعه الشرعُ.
وقد ألّف ابن تيمية رمحه اهلل كتاباً مستقالً يف درء تعارض العقل والنقل ،وهو من أجود من ألّف يف هذا اجملال ،إذ
استخدم فيه سالح اخلصم ،للرد عليهم ،وقد قال ابن القيم فيه.
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي .......ما يف الوجود له نظري ثان
ومن العجائب أنه بسالحهم ......أرداهم حتت احلضيض الداين(.)2
األدلة الشرعية ال تنايف قضايا العقول:
جاءت به
ال تنايف بني األدلة الشرعية وقضايا العقل ،يقول ابن تيمية رمحه اهلل ":إن األدلة العقلية الصرحية تُوافِق ما
ْ
صحيح املنقول ،وإمنا يقع التناقض بني ما يدخل يف السمع وليس منه ،وما يدخل يف
الرسل ،وإن صريح املعقول ال يناقض
َ
ُ
()3
العقل وليس منه" .
والدليل على ذلك من وجوه:
أحدها  :أاها لو نافتها؛ مل تكن أدلة للعباد على حكم شرعي وال غريه ،لكنها أدلة باتفاق العقالء؛ فدل على أاها
جارية على قضايا العقول ،وبيان ذلك أن األدلة إمنا نصبت يف الشريعة لتتلقاها عقول املكلفني؛ حىت يعملوا ِبقتضاها من
الدخول حتت أحكام التكليف ،ولو نافتها؛ مل تتلقها فضال عن أن تعمل ِبقتضاها ،وهذا معىن كواها خارجة عن حكم
األدلة.
والثاني  :أاها لو نافتها؛ لكان التكليف ِبقتضاها تكليفا ِبا ال يطاق ،وذلك من جهة التكليف بتصديق ما ال
يصدقه العقل وال يتصوره ،بل يتصور خالفه ويصدقه ،فإذا كان كذلك؛ امتنع على العقل التصديق ضرورة ،وقد فرضنا ورود
التكليف املنايف التصديق ،وهو معىن تكليف ما ال يطاق ،وهو باطل حسبما هو مذكور يف األصول.
أسا ،وعد
والثالث :أن مورد التكليف هو العقل ،وذلك ثابت ً
قطعا باالستقراء التام؛ حىت إذا فقد ارتفع التكليف ر ً

فاقده كالبهيمة املهملة ،وهذا واضح يف اعتبار تصديق 1العقل باألدلة يف لزوم التكليف ،فلو جاءت على خالف ما يقتضيه؛
لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على املعتوه والصيب والنائم؛ إذ ال عقل هلؤالء يصدق أو ال يصدق ،خبالف

( )1جمموع الفتاوى ،أليب العباس بن تيمية.337 ،335 /3 ،
( )2منت القصيدة النونية ،البن القيم اجلوزية.232 ،230/1 ،
( )3درء تعارض العقل والنقل ،أليب العباس بن تيمية.403/1 ،

صناعة الفكر االستداللي عند أهل السنة

د .عبد الرزاق سعيد قائد سند

183

العاقل الذي يأتيه ما ال ميكن تصديقه به ،وملا كان التكليف ساقطًا عن هؤالء؛ لزم أن يكون ساقطًا عن العقالء أيضا ،وذلك
باطال.
مناف لوضع الشريعة؛ فكان ما يؤدي إليه ً

والرابع  :أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ ألاهم كانوا يف غاية احلرص على رد ما جاء به
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حىت كانوا يفرتون عليه وعليها؛ فتارة يقولون :ساحر ،وتارة :جمنون ،وتارة يكذبونه ،كما كانوا
يقولون يف القرآن :سحر ،وشعر ،وافرتاء ،وإمنا يعلمه بشر ،وأساطري األولني ،بل كان أوىل ما يقولون :إن هذا ال يعقل ،أو
هو خمالف للعقول ،أو ما أشبه ذلك ،فلما مل يكن من ذلك شيء؛ َّ
دل على أاهم عقلوا ما فيه ،وعرفوا جريانه على مقتضى
العقول.
دل على جريااها على مقتضى العقول ،حبيث تصدقها العقول الراجحة ،وتنقاد هلا طائعة
والخامس :أن االستقراء ّ
أو كارهة ،وال كالم يف عناد معاند ،وال يف جتاهل متعام ،وهو املعىن بكواها جارية على مقتضى العقول ،ال أن العقول حاكمة
عليها ،وال حمسنة فيها وال مقبحة(.)1

املطلب السادس :اجلمع بني األدلة
إن اجلمع بني األدلة دليل على كمال الشريعة واتساعها ،فما ظهر عند البعض أن هناك تعارض بني األدلة إمنا هو
بسبب قلة العلم ،وقصور يف الفهم ،وإال كيف يأت التعارض فيما كان مصدرها واحد ،وهو املوىل عزوجل.
األصل عدم تعارض أدلة الشريعة:
إن من خصائص الشريعة اإلسالمية نزاهتها عن التناقضات يف احكامها ،فهي من عند اهلل ،قال تعاىل(َ :ال يَأْتِ ِيه
مح ٍ
ِ ِ
ني ي َدي ِه وَال ِمن خ ْل ِف ِه تَـْن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم َِ
يد)[فصلت ،]42 :وقال تعاىل( :أَفَ َال يَـتَ َدبـَُّرو َن الْ ُقْرآ َن َولَْو َكا َن ِم ْن ِعْن ِد
الْبَاط ُل م ْن بَـ ْ ِ َ ْ َ ْ َ
ٌ ْ َ
ِِ
ِ
اختِ َالفًا َكثِ ًريا)[النساء  ،]52 :فال ميكن ان حيصل التعارض بني األدلة ما دام وان املصدر واحد.
َغ ِْري اللَّه لََو َج ُدوا فيه ْ
إن أدلة الشريعة الثابتة يف القرآن والسنة ،ال حيصل بينها تعارض عند من حتقق بأصول الشريعة يف أدلتها ،ألاها وحي
من اهلل ،والوحي معصوم من التعارض والتناقض ،واألدلة الصحيحة متآلفة متفقة وليست متنافرة مفرتقة.
يقول الشاطيب رمحه اهلل ":كل من حتقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض ،كما أن كل من حقق مناط
املسائل فال يكاد يقف يف متشابه ،ألن الشريعة ال تعارض فيها البتة ،فاملتحقق اها متحقق ِبا يف األمر ،فيلزم أن ال يكون
عنده تعارض ،ولذلك ال جتد البتة دليلني أمجع املسلمون على تعارضهما ،حبيث وجب عليهم الوقوف ،لكن ملا كان أفراد
اجملتهدين غري معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم"(.)2

( )1املوافقات ،لإلمام الشاطيب.210 ،207 ،205/3 ،
( )2املوافقات ،لإلمام الشاطيب.341/8 ،
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وقال يف موضع آخر ":ولذلك ال جتد فرقة من الفرق الضالة وال أحد من املختلفني يف األحكام ال الفروعية وال
األصولية ،يعجز عن االستدالل على مذهبه بظواهر من األدلة ... ،بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على
مسائل الفسق بأدلة ينسبها إىل الشريعة املنزهة"(.)1
كيفية اجلمع بني األدلة:
إذا ظهر للمجتهد تعارض بني دليلني يف الظاهر ،فال خيلو األمر من إمكان اجلمع بينهما ،أو عدم إمكانه ،فإن
أمكن اجلمع وجب األخذ به ،حبمل كل منهما على معىن خيرجهما عن التعارض ،كأن يكون عاماً واآلخر خاصاً او مطلقاً
واآلخر مقيداً وهكذا.
وكان اإلمام أبو بكر بن خزمية رمحه اهلل يقول ":ليس مث حديثان متعارضان من كل وجه؛ ومن وجد شيئاً من ذلك
فليأيت ألؤلف له بينهما"(.)2
فاجلمع بني احلديثني والتأليف فيما بني الدليلني هي الطريقة األسلم ،وهي منهج أهل السنة واجلماعة.
يقول النووي رمحه اهلل ":إذا تعارض حديثان يف الظاهر ،فالبد من اجلمع بينهما أو ترجيح أحدمها ،وإمنا يقوم بذلك
غالبا األئمة اجلامعون بني احلديث والفقه ،واألصوليون املتمكنون يف ذلك الغائصون على املعاين الدقيقة الرائضون أنفسهم يف
ذلك اال النادر يف بعض االحيان"(.)3
ومهما أمكن محل كالم الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعني املصري إليه وال يصار إىل النسخ مع إمكان اجلمع
الن يف النسخ إخراج أحد احلديثني عن كونه مما يعمل به(.)4
وإن مل ميكن اجلمع بعد التحقيق الصادر من اجملتهد يف العلم ،وجب الرتجيح بينهما ،وإن تعذر الرتجيح وعلم تاريخ
املتقدم منهما فهو منسوخ واملتأخر ناسخ.
يقول النووي رمحه اهلل ":وإما أن يتضادا حبيث ال ميكن اجلمع بوجه فان علمنا أحدمها ناسخا قدمناه واال علمنا
بالراجح منهما كالرتجيح بكثرة الرواة وصفاهتم وسائر وجوه الرتجيح وهى حنو مخسني وجها مجعها احلافظ أبو بكر احلازمي يف
أول كتابه الناسخ واملنسوخ"(.)5
وقال الشاطيب رمحه اهلل ":ومعلوم أن الناسخ واملنسوخ إمنا هو فيما بني دليلني يتعارضان ،حبيث ال يصح اجتماعهما
حبال ،وإال ملا كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا ،والفرض خالف"(.)6
( )1املوافقات ،لإلمام الشاطيب.355/3 ،
( )2الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث ،البن كثري الدمشقي.128/1 ،
( )3شرح النووي على صحيح مسلم.38/1 ،
( )4شرح النووي على صحيح مسلم.38/1 ،
( )5شرح النووي على مسلم.38/1 ،
( )6املوافقات ،لإلمام الشاطيب.355/3 ،
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إهمال الدليل مذهب أهل البدع:
إن إمهال الدليل مع إمكان إعماله باجلمع بني الدليلني مذهب أهل البدع واألهواء ،يقول الشاطيب رمحه اهلل :اتفق
النظار على إعمال وجه اجلمع وإن كان وجه اجلمع ضعيفا  -فإن اجلمع أوىل عندهم وإعمال األدلة أوىل من إمهال بعضها
فهؤالء املبتدعة مل يرفعوا اهذا االصل رأسا إما جهالً به أو عناداً"(.)1
ففي نصوص الوعيد الواردة يف القرآن والسنة الصحيحة ،اليت استدل اها اخلوارج واملعتزلة على تكفري مرتكيب الكبائر
من مسلمي هذه األمة ،إمهال لنصوص الوعد اليت استدل اها أهل السنة واجلماعة.
واألوىل اجلمع بينهما بدالً من إمهال أحدمها ،وهذا مذهب السنة واجلماعة ،حيث سلك هذا املسلك أصحاب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وغريهم من سلف هذه األمة.
ك ُه ُم
َنز َل اللّهُ فَأ ُْولَئِ َ
فقد ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قوله تعاىلَ ( :وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
الْ َكافِ ُرو َن)[ املائدة  ،] 44 :فقال :إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن امللة فهو كفر دون كفر(.)2
وفيما ذكر ابن عباس وغريه من الصحابة رضي اهلل عنهم ،خمرج مما صنع اخلوارج واملعتزلة الذين أخذوا بظواهر بعض
األدلة وأمهلوا غريها.
ومثال اجلمع كذلك حديث (ال عدوى)( ،)3مع حديث ( ال يورد ممرض على مصح )(.)4
وجه اجلمع أن األمراض ال تعدي بطبعها ،ولكن جعل اهلل سبحانه وتعاىل خمالطتها سبباً لألعداء فنفى يف احلديث
االول ما يعتقده اجلاهلية من العدوى بطبعها وأرشد ف الثاين إىل جمانبة ما حيصل عنده الضرر عادة بقضاء اهلل وقدره
وفعل(.)5
فإعمال الدليلني هو مذهب األهل السنة واجلماعة ،وإمهال أحد الدليلني حبجة التعارض هو مذهب أهل األهواء
والبدع.
قلة العلم سبب يف حصول التعارض:
قد يثور يف ذهن بعض الناظرين يف األدلة شيء من اإلشكال أو شيء من التعارض بني بعض األدلة ,وهذا إمنا هو
يف ذهن اجملتهد فقط ,أي يف الناظر ال يف املنظور فيه ,ألن الناس يتفاوتون يف الفهم واإلدراك والعلم.
( )1املوافقات ،لإلمام الشاطيب.242/1 ،
( )2املستدرك على الصحيحني ،اليب عبد هلل حلاكم ،342/2 ،برقم ( ) 3217باب (تفسري سورة املائدة) كتاب (التفسري) ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه.
( )3صحيح البخاري ،52/3 ،برقم ( )2077باب (شراء اإلبل اهليم أو األجرب) وصحيح مسلم ،30/2 ،برقم ( )8717باب (ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح) كتاب (السالم).
( )4صحيح مسلم ،31/2 ،برقم ( )8722باب (ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح) كتاب (السالم).
( )5شرح النووي على مسلم.38/1 ،
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قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل :ولكن املخالف على ضربني:
أحدهما :أن يكون من أهل االجتهاد ،فال خيلو أن يبلغ يف اجتهاده غاية الوسع أوال .فإن كان كذلك فال حرج
ِ
تهاد حقَّه وقصر فيه ،فهو آمث حسبما بينه أهل األصول.
عليه وهو مأجور على كل حال ،وإن مل يُعط االج َ
الثاني  :أن ال يكون من أهل االجتهاد ،وإمنا أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة ،إذ مل يشهد له باالستحقاق أهل

الرتبة وال رأوه أهال للدخول معهم فهذا مذموم وقلما تقع املخالفة لعمل املتقدمني إال من أهل هذا القسم ،ألن اجملتهدين وإن
اختلفوا يف األمر العام يف املسائل اليت اختلفوا فيها ،ال خيتلفون إال فيما اختلف فيه األولون أوىف مسألة موارد الظنون ال ذكر
هلم فيها(.)1

املطلب السابع :ردُّ املتشابه للمحكم
تعريف املتشابه واحملكم:
ت َح َكمة
أصل واحد ،وهو املْنع .و ّأول ذلك احلُكْم ،وهو املْنع من الظُّْلم .وامِّيَ ْ
المحكم لغة :احلاء والكاف وامليم ٌ
َ
متنعها يقال َح َك ْمت الدابةَ و ْأح َكمتها(.)2
الدابّة ألاها ُ
اصطالحا ،فقد اختلفت أنظار أهل العلم يف تعريفه ،فقال بعضهم :ما عرف املراد منه إما
وأما (المحكم)
ً
بالظهور وإما بالتأويل ،وقيل :ما وضح معناه ،وقيل :ما ال حيتمل من التأويل إال وجها واحداً ،وقيل :ما كان معقول املعىن،

وقيل :ما استقل بنفسه ،وقيل :ما تأويله تنزيله ،وقيل :ما مل تتكرر ألفاظه ،وقيل :الفرائض والوعد والوعيد(.)3
المتشابه لغةِ :شْبهٌ و َشبَهٌ لغتان ِبعىن يقال هذا ِشْبـ ُهه أي شبيه وبينهما َشبَهٌ بالتحريك واجلمع ُم َشابِهُ ،والشُّْبهةُ

ِ
ات املتماثالت و تَ َشبَّهَ فالن بكذا و التَّ ْشبِيهُ التمثيل( .)4وتشابه الكالم
هات من األمور املشكالت و املُتَ َشااه ُ
االلتباس و املُ ْشتَبِ ُ
متاثله وتناسبه ،حبيث يصدِّق بعضه بعضاً.

صطالحا ،فعرفه بعضهم بأنه :ما استأثر اهلل بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال
و أما تعريف (المتشابه) ا
ً
واحلروف املقطعة يف أوائل السور ،قيل :ما خفي معناه ،وقيل :ما احتمل أوجها متعددة ،وقيل :ما كان غري معقول املعىن،

( )1املوافقات ،لإلمام الشاطيب.252 ،251/3 ،
( )2معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.71/2 ،
( )3اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي.4/3 ،
( )4خمتار الصحاح ،حملمد بن أيب بكر الرازي.384/1 ،
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كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان ،وقيل :ما ال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه ،وقيل :ما ال يدري
إال بالتأويل ،وقيل :ما تكررت ألفاظه ،وقيل :القصص واألمثال(.)1
وجيمع هذه التعريفات اليت ذكرها االمام السيوطي يف الغالب أن احملكم ظاهر ّبني ،واملتشابه خفي غامض يف معناه.
هل املتشابه مما ميكن االطالع عليه؟؟
اختلف أهل العلم هل املتشابه مما ميكن االطالع على علمه أو ال يعلمه إال اهلل على قولني ،ومنشئ هذا االختالف
َّ ِ
ِ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ين ِيف قُـلُواهِِ ْم َزيْ ٌغ
(ه َو الَّذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ُخُر ُمتَ َشااهَ ٌ
ات ُْحم َك َم ٌ
اب مْنهُ آيَ ٌ
هي قوله تعاىلُ :
اب َوأ َ
َ
ات فَأ ََّما الذ َ
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَـ ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد َربـِّنَا
فَـيَتَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَهَ ِمنْهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْتـنَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِّال اللَّهُ َو َّ
وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْبا ِ
ب)[آل عمران.]2 :
َ
ََ َ ُ
فذهب أصحاب القول األول :أن الواو عاطفة ،يف قوله (والراسخون) على لفظ اجلاللة (إال اهلل) ،وأن الراسخني
يف العلم مما ميكن االطالع على تأويل املتشابه ،وهذا قول ابن عباس وجماهد وغريهم من علماء السلف( ،)2حيث ورد عن
ابن عباس أنه قال :أنا من الراسخني يف العلم(.)3

القول الثاني :أن الواو استئناف يف قوله (والراسخون) ،والوقف يكون على لفظ اجلاللة (إال اهلل) ،أي أن حال
الراسخني عند اماع املتشابه اإلميان والتسليم ،وهذا مذهب مجهور العلماء من السلف واخللف(.)4
وقد رجح اإلمام النووي القول األول بقوله ":واالصح االول وأن الراسخني يعلمونه ألنه يبعد أن خياطب اهلل عباده
ِبا ال سبيل ألحد من اخللق إىل معرفته وقد اتفق اصحابنا وغريهم من احملققني على انه يستحيل ان يتكلم اهلل تعاىل ِبا ال
يفيد"(.)5
والصحيح أن التأويل له معنيان :األولِ :بعىن احلقيقة واألمر الذي يؤول إليها ،والثانيِ :بعىن التفسري.
فإن كان ِبعىن احلقيقة واألمر الذي يؤول إليه ،فتكون الواو استئنافيه ،فإن حقيقة األمر ال يعلمه إال اهلل سبحانه
وتعاىل ،وعلى هذا حيمل قول اجلمهور.
وإن كان ِبعىن التفسري كانت الواو عاطفة ،والراسخون يف العلم يعلمون بتفسريه وتأويله ،ويبعد أن تكون الواو
استئنافية؛ ألن الزم هذا أن يكون اهلل أنزل على رسوله كالما ال يعلم معناه مجيع األمة وال الرسول ويكون الراسخون يف العلم
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا) وهذا القدر يقوله غري الراسخ يف العلم من املؤمنني
ال حظ هلم يف معرفة معناها سوى قوهلم َ ( :
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي.4/3 ،
( )2اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي.1/3 ،
( )3معامل التنزيل ،أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي.10/2 ،
( )4اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي.1/3 ،
( )5شرح النووي على مسلم.215/11 ،
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والراسخون يف العلم جيب امتيازهم عن عوام املؤمنني يف ذلك( ،)1وعلى هذا املعىن حيمل قول ابن عباس وجماهد والنووي
وغريهم.
وجوب رد املتشابه إىل احملكم:
عرفنا من خالل التعريف أن املتشابه هو ما خفي وكان غامضاً وملتبساً يف معناه ،واحملكم ما كان ظاهراً بيّنا يف
البني الواضح حىت ال يلتبس على كثري من الناس أمور دينهم.
معناه ،ومذهب أهل السنة واجلماعة هو رد اخلفي الغامض إىل ّ
يقول ابن كثري ":خيرب تعاىل أن يف القرآن آيات حمكمات هن أم الكتاب ،أي :بينات واضحات الداللة ،ال التباس
فيها على أحد من الناس ،ومنه آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة على كثري من الناس أو بعضهم ،فمن رد ما اشتبه عليه إىل
الواضح منه ،وحكم حمكمه على متشااهة عنده ،فقد اهتدى .ومن عكس انعكس"(.)2
وعمل السلف من الصحابة والتابعني وأئمة احلديث :أاهم يأخذون من احملكم ما يفسر هلم املتشابه ،حىت يبتعدوا
عن طريق الزيغ والضالل.
يقول ابن القيم اجلوزية ":فعل الذين يستمسكون باملتشابه يف رد احملكم....هلم طريقان يف رد السنن أحدمها ردها
باملتشابه من القرآن أو من السنن الثاين جعلهم احملكم متشااها ليعطلوا داللته وأما طريقة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث
كالشافعي ،واإلم ام أمحد ،ومالك ،وأيب حنيفة ،وأيب يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق وهي أاهم يردون املتشابه
إىل احملكم ،ويأخذون من احملكم ما يفسر هلم املتشابه ويبينه هلم فتتفق داللته مع داللة احملكم وتوافق النصوص بعضها بعضا
فإاها كلها من عند اهلل وما كان من عند اهلل فال اختالف فيه وال تناقض وإمنا االختالف والتناقض فيما كان من عند
غريه"(.)3
أهل البدع يتبعون املتشابه لتحريف احملكم:
إن منهج أهل الزيغ والضالل هو اتباع املتشابه؛ لتحريف احملكم ،وموافقة مقاصدهم الفاسدة ،اليت ما أنزل اهلل اها
من سلطان.
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
فقد ورت عائشة رضي اهلل عنها قالت :تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُ ﴿ :ه َو الَّذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
اب مْنهُ
َ
ِ
ات ﴾ إىل قوله ﴿ :وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
ات ُه َّن أُمُّ الْ ِكتَ ِ
اب ﴾ قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل
ُخُر ُمتَ َشااهَ ٌ
ات ُْحم َك َم ٌ
آيَ ٌ
اب َوأ َ
َ
ََ َ ُ
عليه وسلم ":فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين امى اهلل فاحذروهم"(.)4
( )1شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي.210/1 ،
( )2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري الدمشقي.1/2 ،
( )3إعالم املوقعني ،البن القيم اجلوزية.274/2 ،
( )4صحيح البخاري ،42/1 ،برقم ( ) 4842باب (منه آيات حمكمات) كتاب (الوحي) و صحيح مسلم ،81/5 ،برقم ( )1741باب (النهى عن اتباع متشابه
القرآن والتحذير من متبعيه والنهى عن االختالف يف القرآن) كتاب (العلم).
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وقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية املذكورة ":إمنا يأخذون منه باملتشابه الذي ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم
الفاسدة ،وينزلوه عليها ،الحتمال لفظه ملا يصرفونه ،فأما احملكم فال نصيب هلم فيه؛ ألنه دامغ هلم وحجة عليهم ،وهلذا قال:
ِ
اء ال ِْف ْت نَ ِة ﴾ أي :اإلضالل ألتباعهم ،إيهاماً هلم أاهم حيتجون على بدعتهم بالقرآن"(.)1
﴿ ابْتغَ َ
ومن أمثلة اآليات املتشابه اليت استدل اها أهل البدع ،وقالوا أن اهلل يف كل مكان بذاته –تعاىل اهلل عن ذلك علواً
ِ
السماو ِ
كبرياً -كما يف قوله تعاىل﴿ :ألَ ْم تَ َر أ َّ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
ض َما يَ ُكو ُن ِم ْن نَ ْج َوى ثََالثٍَة إَِّال ُه َو
َن اللَّهَ يَ ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
رابِعهم وَال َخمس ٍة إَِّال ُهو س ِ
ك َوَال أَ ْكثَ َر إَِّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا ثُ َّم يُنَبِّئُ ُه ْم بِ َما َع ِملُوا يَ ْوَم
اد ُس ُه ْم َوَال أَ ْدنَى ِم ْن ذَلِ َ
َ َ
َ ُُ ْ َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [اجملادلة.]2:
الْقيَ َامة إِ َّن اللَّهَ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
فاآلية حتتمل معىن باطال هو الذي أراده أهل البدع وهو أن اهلل يف كل مكان بذاته حىت يف أماكن القاذورات
والنجاسات ويف بطون احليوانات ويف جهنم -تعاىل اهلل ما يقولون ،-وحتتمل معىن حقاً وهو أن اهلل معنا بعلمه يف كل مكان،
فال خيلو مكان من علم اهلل ،وهذا املعىن هو الذي أراده اهلل ،وذلك لورود اآليات احملكمة يف قوله تعاىل ﴿ :وهو الْ َق ِ
اه ُر فَ ْو َق
َ َُ
ِعب ِ
﴾[األَنْـ َع ِام ،]15 :وقال اهلل تعاىل﴿ :يَ َخافُو َن َربَّ ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن﴾ [النحل ،]80:وغريها من اآليات اليت
ادهِ ْ
َ
تدل على علو املوىل عز وجل.
قال ابن جرير رمحه اهلل يف تفسريه ":يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم :أمل تنظر يا حممد بعني قلبك
ِ
َن اللَّهَ ي ْعلَم ما فِي َّ ِ
فرتى ﴿ أ َّ
األر ِ
جل ثناؤه:
الس َم َاوات َوَما في ْ
َ ُ َ
ض﴾ من شيء ،ال خيفى عليه صغري ذلك وكبريه؛ يقول ّ
جل ثناؤه قربه من عباده واماعه
فكيف خيفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤالء الكافرين وعصيااهم راهم ،مث وصف ّ
سرا بينهم ،فقالَ ﴿ :ما يَ ُكو ُن ِم ْن نَ ْج َوى ثَالثٍَة﴾ من خلقه ﴿ ،إِال ُه َو
جنواهم ،وما يكتمونه الناس من أحاديثهم ،فيتحدثونه ً
َرابِ ُع ُه ْم ﴾ِ ،بعىن :أنه مشاهدهم بعلمه ،وهو على عرشه"(.)2
قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهلل" :وعلماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل قالوا يف تأويل قوله تعاىل:
﴿ما ي ُكو ُن ِمن نَجوى ثََالثٍَة إَِّال ُهو رابِعهم وَال َخمس ٍة إَِّال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم﴾ هو على العرش وعلمه يف كل مكان ،وما
َ َ
َ َ
ْ َْ
َ َ ُُ ْ َ ْ َ
()3
خالفهم أحد يف ذلك حيتج به" .

اخلامتة
وبعد هذه الدراسة املتواضعة واملسماة بـ(صناعة الفكر االستداليل عند أهل السنة) ,اليت أوضحت فيها كيف كانت
طريقة السلف يف االستدالل من خالل الكتاب السنة وإمجاع األمة ،وقد توصلت فيها إىل أهم النتائج والتوصيات:

أهم النتائج:
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري الدمشقي.5/2 ،
( )2جامع البيان يف تأويل القرآن ،أليب جعفر الطربي.231/23 ،
( )3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر بن عبد الرب.137/2 ،
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أن املعيار ملن أراد صحة االنتساب ملنهج أهل السنة واجلماعة ،والسري على دراهم ،واقتفاء أثرهم ،هو اتباع منهجهم،
سواء يف أصول االعتقاد ،أو أصول االستدالل ،على حنو القواعد املذكورة.
التمسك بالكتاب والسنة هو احلبل الوحيد لنجاة هذه األمة ،ملا هلما من أمهية بالغة يف االستقامة واالبتعاد عن
الضاللة ،والبدع.
جيب االعتماد يف مصادر التلقي على الكتاب والسنة الصحيحة ،وكل ما أخرب به الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن ربه
عز وجل جيب اإلميان به ،سواء علمناه أم مل نعلمه ،ظهرت لنا معانيها أم مل تظهر.
من أهم الثوابت اليت قام عليها منهج أهل السنة واجلماعة عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة ،واالقتفاء ِبا ورد يف
القرآن والسنة وأقوال سلف هذه األمة.
من قواعد االستدالل اليت كان يعتمد عليها أهل السنة واجلماعة ،يف إثبات العقائد ،قبول خرب اآلحاد يف الرواية ،وليس
هناك ما مينع قبول خرب اآلحاد سوى الظن والوهم الذي ما انزل اهلل به من سلطان.
فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة حجة جيب قبوهلا ،وال سيما يف مسائل العقائد ،فهم خري هذه األمة ،أبرها قلوباً
وأعمقها علماً ،وأقلها تكلفاً.
ال تعارض بني النقل الصحيح والعقل ،فالعقل يدل على النقل يف معرفة العلوم ،وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس
مستقالًّ بذلك.
من خصائص الشريعة اإلسالمية نزاهتها عن التناقضات يف أحكامها ،فهي من عند اهلل؛ ولذلك ال جتد البتة دليلني
أمجع املسلمون على تعارضهما ،حبيث وجب عليهم الوقوف.
من قواعد أهل السنة واجلماعة يف االستدالل رد املتشابه وهو اخلفي الغامض إىل احملكم ،وهو البني الواضح حىت ال
يلتبس على كثري من الناس أو بعضهم يف أمور دينهم ،فمن رد ما اشتبه عليه إىل الواضح منه ،وحكم حمكمه على
متشااهة عنده ،فقد اهتدى.

أهم التوصيات:
 .1توعية اجملتمع بطريقة سلف األمة يف طريقة االستدالل.
 .2االبتعاد عن علم الكالم ،والفلسفة خاصة الذي يعترب مدخالً لتشكيك يف العقائد السليمة ،واليت ال
تسمن وال تغين من جوع.

فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
 .1اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،الطبعة1374 :هـ1724 /م.
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أحاديث يف ذم الكالم وأهله ،أليب الفضل املقرىء ،حتقيق  :د.ناصر بن عبد الرمحن بن حممد اجلديع ،دار أطلس،
الرياض ،الطبعة :األوىل1771 ،م.
بد ،التميمي ،أبو حامت،
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
الدارمي ،البُسيت (املتوىف384 :هـ) ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (املتوىف 237 :هـ) ،حققه
وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1405 ،هـ 1755 -م.
اختصار علوم احلديث ،أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثانية.
إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي بن حممد الشوكاين ،احملقق :الشيخ أمحد عزو عناية،
دمشق -كفر بطنا ،قدم له  :الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور ،دار الكتاب العريب ،الطبعة :األوىل
1417هـ 1777 -م.
أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة ،حملمد بن عبد الرمحن اخلميس ،دار الصميعي ،اململكة العربية السعودية.
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حملمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،دار الفكر
للطباعة و النشر والتوزيع بريوت ،لبنان1418 ،هـ1778 -مـ.
االعتصام ،أليب إسحاق الشاطيب ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر.
اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ،هلبة اهلل بن احلسن بن منصور الاللكائي ،دار طيبة
 الرياض 1402 ،هـ ،حتقيق  :د .أمحد سعد محدان.إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،حتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد ،دار اجليل ،بريوت1723 ،م.
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،شيخ اإلسالم أيب العباس بن تيمية ،حتقيق :د .ناصر عبدالكرمي
العقل ،مكتبة الرشد -الرياض.
األم ،حملمد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1373 ،ه.
بيان علم السلف على علم اخللف ،البن رجب احلنبلي ،حتقيق وتعليق :حممد بن ناصر العجمي ،الطبعة :الثانية.
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة
الرزاق احلسيين  ،املل ّقب ِبرتضى َّ ،
حممد بن عبد ّ
حملمد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
من احملققني ،دار اهلداية.
تفسري ابن أىب حامت ،أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ،املكتبة العصرية ،صيدا ،حتقيق :أسعد حممد الطيب.
تفسري التسرتي ،أليب حممد سهل بن عبد اهلل التسرتي ،دار الكتب العلمية،ـ بريوت 1423هـ ،الطبعة :األوىل،
حتقيق :حممد باسل عيون السود.
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تفسري السلمي وهو حقائق التفسري ،أليب عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي السلمي ،حتقيق :سيد
عمران ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ2001 -م ،لبنان /بريوت.
تفسري الشعراوي ،حملمد متويل الشعراوي (املتوىف1415 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم1772 ،م.
تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حملمد رشيد بن علي رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1770 ،م.
تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،احملقق :سامي بن حممد سالمة ،دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ1777 -م.
تفسري القرآن ،أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن
غنيم ،دار الوطن ،الرياض1415 ،هـ1772 -م ،السعودية.
تفسري مقاتل بن سليمان ،أليب احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء البلخي ،دار الكتب العلمية-
لبنان/بريوت 1424 ،هـ2003 -م ،الطبعة :األوىل.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطيب ،احملقق :مصطفى بن أمحد العلوى و حممد عبد الكبري البكري ،مؤسسة قرطبة.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطيب ،احملقق :مصطفى بن أمحد العلوى وحممد عبد الكبري البكري ،مؤسسة قرطبة.
جامع البيان يف تأويل القرآن ،حملمد بن جرير الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1420هـ2000 -م.
اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،دار اجليل ،بريوت ،دار األفاق
اجلديدة ،بريوت.
اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،دار اجليل
بريوت  +دار األفاق اجلديدة ،بريوت.
اجلامع الصحيح ،حملمد بن إاماعيل البخاري ،دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1402 ،هـ1752 -م.
جامع العلوم واحلكم ،أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،دار املعرفة -بريوت ،الطبعة :األوىل،
1405هـ.
جامع بيان العلم وفضله ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطيب ،دراسة وحتقيق :أبو عبد الرمحن فواز أمحد
زمريل ،مؤسسة الريان ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 2003-1424هـ.
جامع بيان العلم وفضله ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل النمري ،دراسة وحتقيق :أبو عبد الرمحن فواز أمحد زمريل،
مؤسسة الريان ،دار ابن حزم ،الطبعة :األوىل 2003-1424هـ.
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اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،
حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية -القاهرة ،الطبعة :الثانية1354 ،هـ1714 -م.
مجهرة أشعار العرب ،أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي (املتوىف120 :هـ) ،حققه وضبطه وزاد يف شرحه :علي
حممد البجادي ،اهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
حصول املأمول يف علم األصول ،لصديق حسن خان القنوجي ،حتقيق :أمحد مصطفى الطهطاوي ،دار الفضيلة،
القاهرة.
حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :الرابعة،
1408هـ.
اجلراوي التاديل (املتوىف107 :هـ) ،احملقق :حممد رضوان الداية،
احلماسة املغربية ،أليب العباس أمحد بن عبد السالم ّ
دار الفكر املعاصر – بريوت ،الطبعة :األوىل1771 ،م.
درء تعارض العقل والنقل ،ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،دار الكنوز األدبية،
الرياض1371 ،هـ.
الرد على الزنادقة واجلهمية ،ألمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :حممد حسن راشد ،املطبعة السلفية ،القاهرة،
1373هـ.
الزاهر يف معاىن كلمات الناس ،أليب بكر حممد بن القاسم األنباري ،حتقيق :د .حامت صاحل الضامن ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1412 ،هـ 1772-م ،الطبعة  :األوىل.
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1411هـ.
شرح السنة ،لإلمام احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط و حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي،
دمشق ـ بريوت ـ 1403هـ 1753 -م ،الطبعة :الثانية.
شرح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1371 ،م.
شرح ديوان احلماسة ،أليب على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين (املتوىف 421 :هـ) ،احملقق :غريد
الشيخ ،وضع فهارسه العامة :إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ-
2003م.
شعب اإلميان ،ألمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد
احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي ،اهلند ،مكتبة
الرشد ،الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ2003 -م.
الطبعة :الثانية1412 ،هـ.
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الفتاوى احلديثية ،ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو
العباس (املتوىف724 :هـ) ،دار الفكر.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت،
1327هـ.
فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي عواجي ،املكتبة العصرية الذهبية
للطباعة والنشر والتسويق ،جدة ،الطبعة :الرابعة1422 ،هـ2001م.
قواعد االستدالل على مسائل االعتقاد ،لعثمان علي حسن ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1413هـ.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ،دار
الكتاب العريب ،بريوت1402 ،هـ.
الكفاية يف علم الرواية ،ألمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي ،حتقيق  :أبو عبداهلل السورقي ,إبراهيم
محدي املدين ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة.
لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :األوىل.
لطائف اإلشارات ،لعبد الكرمي بن هوازن القشريي ،حتقيق :إبراهيم بسيوين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر.
حملكم واحمليط األعظم ،أليب احلسن علي بن إاماعيل بن سيده املرسي ،حتقيق  :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية2000 ،م ،بريوت.
منت القصيدة النونية ،حملمد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة
جمموع الفتاوى ،لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،أنور الباز ،عامر اجلزار ،دار الوفاء،
الطبعة :الثالثة  1421 ،هـ2008 -م.
حماسن التأويل ،حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاامي ،احملقق :حممد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1415هـ.
خمتار الصحاح ،حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت،
1418هـ1778 -م.
خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف281 :هـ) ،اختصره :حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين ،ابن املوصلي ،احملقق :سيد
إبراهيم ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2001 -م.
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق :فؤاد علي منصور ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1775 ،م.
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املستدرك على الصحيحني ،حملمد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1411هـ1770 -م.
املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية [ بدأ بتصنيفها اجل ّد  :جمد الدين عبد السالم بن تيمية (ت 182 :هـ)  ،وأضاف
إليها األب : ،عبد احلليم بن تيمية ( ت152 :هـ)  ،مث أكملها االبن احلفيد  :أمحد بن تيمية (225هـ) ] ،املدين
للنشر ،القاهرة ،حتقيق :حممد حمىي الدين عبد احلميد.
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ،حافظ بن أمحد بن علي احلكمي ،احملقق :عمر بن حممود أبو
عمر ،دار ابن القيم ،الدمام ،الطبعة :األوىل 1410 ،هـ1770 -م.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي ،احملقق :عبد الرزاق
املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ.
املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،دار الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة
العربية.
معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1377هـ1727 -م.
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة :الثانية 1372هـ.
املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ،حملمد بن إبراهيم بن مجاعة ،حتقيق  :د .حميي الدين عبد الرمحن
رمضان ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :الثانية1401 ،هـ.
املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ،احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة األوىل 1412هـ1772 /م.
املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،املؤلف :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،إشراف وختطيط
ومراجعة :د .مانع بن محاد اجلهين ،دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الرابعة 1420هـ.
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أ  .عبد ّ
الرحمان بلعالم

ّ
مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة ،كلية العلوم إلاسالمية ،جامعة باتنة ( )71الجزائر

ملخّص:
بالقيمي،
ي
البيئة ليست قضية موارد وثروات فحسب ،وإّمنا هي عالقة إنسانية ميتزج فيها ال ّدنيوي بال ّديين ،و ّ
املاد ّ
ّ
بالرسالة اليت كلّف اها اإلنسان على وجه األرض (االستخالف/العمارة)؛ وعندئذ تكون القيم
لصياغة حياة تليق ّ
ظ وافر يف محاية البيئة.
أهم القواعد اليت تُسهم حب ّ
األخالقية من ّ
وهلذا الغرض جاء هذا البحث املوسوم بـ :القيم األخالقية وأثرها يف محاية البيئة واستدامة التّنمية ،ملعاجلة العناصر
التّالية:
تصوره.
وأهم عناصرها ،إذ احلكم عن ّ
 مفهوم البيئة ّ
الشيء فرع عن ّ
العامة احلاكمة لقضية النّظر إىل البيئة ،لتحديد اإلطار املنظّم لعالقة اإلنسان بالبيئة.
 املبادئ ّ
الشكر.
الرفق واالعتدال و ّ
 القاعدة األخالقية ّ
أس وسائل حماية البيئة ،للتّأكيد على مبدإ اإلحسان و ّ
 منظومة األخالق البيئية يف نصوص الوحي بشقيه ،توازنا ،وإصحاحا ،وتنمية.
 املسؤولية األخالقية عن اإلضرار بالبيئة ،منعا للطّغيان يف امليزان.

الكلمات المفتاحية :البيئة ،القيم ،محاية البيئة ،منظومة األخالق البيئية ،مسؤولية اإلضرار بالبيئة.
Abstract
The environment is not an underground resource, but it is more than that, It represents
religion and the world, material affairs with moralism, so as to make man a suitable place to live and
practice his work.
When man understands this, he will be the first assistant in the protection of the environment.
In environmental protection and sustainable development; it discusses the following:
Ethics is the first factor to protect the environment.
List texts of Quran and Sunnah calling for protection of the environment.
A statement that there is a moral responsibility is mandatory on humanity to protect the
environment.
Ethical rules are the most important legitimate means of spreading environmental awareness.
The subject addresses the concepts of the environment and the ethical responsibilities associated
with it.
Keywords: environment, ethics, environmental protection, environmental moral system,
responsibility for environmental corruption.

القيم األخالقية وأثرها يف محاية البيئة واستدامة التّنمية

أ .عبد الرّمحان بلعامل
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مقدّمة:
مكوناهتا ،وعالقته ببيئته
ومكون فريد من ّ
أهم عناصرهاّ ،
اإلنسان كائن شديد االتّصال بالبيئة ،فهو عنصر من ّ
بكل ما حتمله داللة االستئمان من وفاق وانسجام وتكامل معها؛ وهو خالل تفاعله
الطّبيعية عالقة أمني استؤمن عليهاّ ،
السنن والقواعد الثّابتة للفطرة
شك سيواجه أحداثا
مع هذه البيئة ال ّ
ّ
مستمرة ،حتتّم عليه ّأال يتجاوز احلدود اليت فرضتها ّ
الزمان واملكانِ ،با حيافظ
اإلنسانيةّ ،
حىت حي ّقق االستغالل األمثل للموارد الطّبيعية ،ويضمن االستمرار يف التّمتّع اها عرب ّ
على نصيب األجيال القادمة ،ال سيما مع املوارد غري املتج ّددة.
واهذا فإ ّن البيئة أكرب من أن تكون مسألة موارد وثروات ،إذ هي عالقة إنسانية ميتزج فيها ال ّدنيوي بال ّديين،
بالرسالة اليت كلّف اها اإلنسان على وجه األرض (االستخالف/العمارة)؛ وعندئذ
ي
و ّ
املاد ّ
بالقيمي ،لصياغة حياة تليق ّ
ّ
أهم القواعد اليت تُسهم حبظ وافر يف محاية البيئة.
تكون القيم األخالقية من ّ
وهلذا الغرض جاء هذا البحث املوسوم بـ :القيم األخالقية وأثرها في حماية البيئة واستدامة التّنمية،
قصد معاجلة العناصر التّالية:

تصوره.
وأهم عناصرها ،إذ احلكم عن ّ
 مفهوم البيئة ّ
الشيء فرع عن ّ
العامة الحاكمة لقضية النّظر إلى البيئة ،لتحديد اإلطار املنظّم لعالقة اإلنسان بالبيئة.
 المبادئ ّ
الشكر.
الرفق واالعتدال و ّ
 القاعدة األخالقية ّ
أس وسائل حماية البيئة ،لتأكيد مبدإ اإلحسان و ّ
 منظومة األخالق البيئية في نصوص الوحي بشقيه ،توازنا ،وإصحاحا ،وتنمية.
 المسؤولية األخالقية عن اإلضرار بالبيئة ،منعا للطّغيان يف امليزان.

وقد دعاين للكتابة يف هذا املوضوع أمور ع ّدة ،أمهّها:
الرؤوم) اليت نعيش يف حناياها.
 االستجابة لداعي اإلسالم ونداء ّالضمري إىل محاية البيئة ّ
(األم ّ
الضمانات
لسعي إىل محاية البيئة َهلَُو ٍّ
حبق أحد ّ
 األمهِّية الكربى للموضوع يف نطاق الفكر األخالقي والقانوين ،أل ّن ا ّالكربى لوقاية اجملتمع ال ّدويل من املخاطر اليت حتدق به برا وحبرا وجوا.
أجل النّعم اليت تقتضي شكر املنعم ،ومحاية البيئة واحملافظة عليها ،وسيلة إىل
 ارتباط املوضوع بنعمة األمن كوُاها من ّحتقيق ذلك.
تتم به مواجهة الفساد البيئي بغرض حتقيق إنسانيّة اإلنسان ،وصيانة البيئة اليت يعيش فيهاَ ،هلَُو
 إ ّن البحث فيما ُّومعيارها.
مقياس احلضارة
ُ
مردداً مع
وه ُهنَا أجدين ِّ
ُك ُّل هذه األسباب توالدت يف نفسي فكانت عامالً قويّاً دفعين إىل اختيار هذا املوضوع؛ َ
عمق واإلطناب).1
أيب املعايل ْ
الصواب ،وجنِّبين غوائل التّ ُّ
هم ِّ
يسر جبودك وكرمك منهج ّ
اجلَُويِْين دعاءه( :اللّ ّ

 -1غياث األمم يف التياث الظُّلَم :اجلويين ،تح :فؤاد عبد املنعم ،ومصطفى حلمي ،دار ال ّدعوة ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،01س1727م ،ص.212
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طرق إىل ال ّداللة اللّغوية ،فاملدلول العلمي الذي يعطي صورة للمدلول القانوين؛
لتحديد مفهوم البيئة ال ب ّد من التّ ّ
الرتاث العريب ،و ّأول من استخدم هذا املصطلح هو األديب األريب ابن عبد ربّه
وعليه فالبيئة كلمة مستحدثة يف ّ
األندلسي املالكي يف كتاب اجلمانة من كتابه املاتع" :العقد الفريد" ،فقد استخدمها يف ال ّداللة على معىن الوسط الطّبيعي
(اجلغرايف املكاين اإلحيائي) الذي يعيش فيه الكائنات احليّة ِبا فيها اإلنسان ،وأضاف إىل ذلك املؤثّرات املتّصلة باملناخ
ال ّديين واألخالقي والفكري واالجتماعي.1
ومع هذا فإ ّن األصل اللّغوي لكلمة البيئة يف لغة العرب يعود إىل اجلذر (ب و أ) الذي أ ُِخذ منه الفعل املاضي
املادة تستعمل يف املعاين التّالية:
توصل إىل أ ّن إطالقات هذه ّ
(باء) ،وبالنّظر يف معاجم العربية يُ ّ

وبوأته بيتا ،إذا ّاختذت له بيتا2؛ والبيئة واملباءة،
 الموضع والمنزل واإلقامة :يقال :أبأت باملكان ،أي أقمت به؛ ّ
3
تزوج امرأة يكون قد
املنزل ؛ ومنه قيل للنّكاح باءة ،أل ّن األصل يف الباءة املنزل؛ وقيل لعقد النّكاح باءة ،أل ّن من ّ
ّبوأها منزال4؛ ومن هذا الباب قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠﭐ

املنورة واستوطنوها إميانا
األعراف ،٤٧ :وقوله :ﱡﭐﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ احلشر ،٩ :أي الذين نزلوا باملدينة ّ
لألمة.
باهلل ورسوله ،ونُصرة لل ّدين وإعزازا ّ

وبوأه إيّاه أو له أو فيه ،إذا هيّأه
تبوأ املكان ،إذا أصلحه وهيّأه؛ وأباء فالن فالنا منزال ّ
 اإلصالح والتّهيئة :كقوهلمّ :
له وأنزله وم ّكن له فيه؛ ومنه قول القائل:
5
متبوُؤهـا
معش ِرها ومتّ يف قومهـا َّ
وبـُ ِّوئَت يف صميم َ

6
ﲶﲷﲸﲹﱠ البقرة ،١٢ :أي
ﲺ
الشيء ،إذا رجع ؛ ومنه قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ
الرجوع واالحتمال :فيقال :باء إىل ّ
ّ 
ﱲﱳﱴﱵﱠ البقرة:
ﱶ
ت بال ّذنب ،أي احتَ َملتُه ،ومنه قوله تعاىل :ﭐﭐ ﭐﱡﭐ
رجعوا به وصار عليهم؛ ويقال :بـُ ْؤ ُ
 ،٩٧أي احتملوا؛ ويف احلديث(( :أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبيِ ،7))...بعىن أُقُِّر وأ ِ
َرجع وأَلتَ ِزم.8
 الحال :يقال :باء ببيئة سوء ،أي حبال سوء؛ وإنّه حلسن البيئة ،أي اهليئة واحلال.9
شيئين :فيقال :إ ّن فالنا لَبَـ َواء بفالن ،أي إن قُتِل به كان ُك ْفؤا له.1
 التّكافؤ وتساوي ال ّ

حممد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1404هـ1774 /م ،ج ،01ص.
 -1العقد الفريد :ابن عبد ربّه ،تح :مفيد ّ
 -2لسان العرب :ابن منظور ،تح :عبد اهلل علي الكبري ورفاقه ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،د ط ،دس ،ج ،01ص.352

الصحاح :اجلوهري ،تح :أمحد عبد الغفور عطّار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط ،04س1770م ،ج ،01ص.32
 -3م ن ،ج ،01ص352؛ ّ
 -4م س ،ابن منظور ،ج ،01ص.350
 -5م ن ،ج ،01ص.352

حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1377هـ1727 /م،
السالم ّ
 -6م س ،ابن منظور ،ج ،01ص؛ معجم مقاييس اللّغة :ابن فارس ،تح :عبد ّ
ج ،01ص.312

الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه ،تح:
 -7رواه البخاري :ك :ال ّدعوات ،ب :أفضل االستغفار ،ر ،1301 :عن ش ّداد بن أوس  ،اجلامع ّ
السلفية ،القاهرة ،مصر ،ط ،01س1400هـ ،ج ،04ص.183
ّ
حمب ال ّدين اخلطيب ،املكتبة ّ

 -8م س :ابن منظور ،ج ،01ص.351
 -9م ن ،ج ،01ص.352
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األول هو األقرب ملوضوع هذه الورقة البحثية،
وبإمعان النّظر يف هذه املعاين للجذر (ب و أ) يـُْلحظ أ ّن املعىن ّ
وهو أشهر املعاين وأكثرها تداوال ،ومنه يؤخذ تعلُّق البيئة باملوضع الذي حييط بالفرد أو اجملتمع.
مقر راحته وسكنه ،يأوي إليه حني يأخذه التّعب واإلرهاق ،وهو منسجم مع
وما من ّ
شك يف أ ّن منزل املرء هو ّ
اجلزر أو البحار؛ وهو من جهة مع ّد من الطّني والقصب واحلديد وسائر
السهول أو اجلبال أو ُ
بيئته ،فقد يكون يف ّ
خيتص به اإلنسان وحسب ،وإّمنا يشرتك فيه مع سائر الكائنات احليّة اليت
مكونات األرض ،بل إ ّن ّاختاذ املنازل ممّا ال ّ
ّ
2
تشاركه العيش على هذه األرض .
ويف املعاجم الفرنسية فاللّفظ  Environnementالذي هو ترمجه للفظ البيئة يع ّد من املصطلحات احلديثة،3
وهي تستخدم لل ّداللة على الظّروف الطّبيعية والثّقافية واالجتماعية اليت تؤثّر على الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية،4
الصناعية اليت تش ّكل حياة اإلنسان.5
كما تعين كافّة العناصر الطّبيعية و ّ
كل األشياء والظّروف احمليطة املؤثّرة على
ّأما يف املعاجم اإلجنليزية :فإ ّن مصطلح البيئة "Environment" :يعين ّ
وتطور احلياة ،كما تستخدم للتّعبري عن حالة اهلواء واملاء واألرض والنّبات واحليوان والظّروف الطّبيعية احمليطة
مو ّ
النّ ّ
باإلنسان.6
هذا وخيطئ البعض باخللط بني مصطلح "Environment" :ومصطلح "Ecology" :الذي هو علم
7
أخص من سابقه ،ويهدف إىل احلفاظ على البيئة ،وإظهار مكانة اإلنسان فيها ،ودوره يف احلفاظ عليها،
األرض  ،وهو ّ
السلبية على حياة خمتلف الكائنات احليّة ِبا فيها اإلنسان؛ وهلذا أصبح
وتبيان أماكن اخلطر اليت هتدد احلياة البيئية وآثارها ّ
هلذا العلم دور ملحوظ يف خمتلف مشاريع التّنمية ،وبات يشكل األرضية اليت تنطلق منها ال ّدراسات التّحضريية هلذه
املشاريع؛ ملعرفة اآلثار اليت ترتكها هذه املشاريع على البيئة سواء يف املدى القريب أو البعيد.8
وممّا سبق ميكن استخالص معىن البيئة يف اللّغات األجنبية بأنّه :جمموع العناصر والظّروف واملؤثّرات اليت تؤثر يف
الكائنات احليّة ِبا فيها اإلنسان.

=
 -1م ن :ج ،01ص.313
حمرم -1434
 -2رعاية البيئة من خالل التّقعيد األصويل والفقهيّ :
الرياض ،م ع س ،ع ،12شوالّ -
السعوديةّ ،
حممد بن عبد العزيز املبارك ،جملّة اجلمعية الفقهية ّ

3

1438هـ2013 /م ،ص.420

Laetitia GRAMMATICO, Les moyens juridiques du développement énergétique dans le respect de
l'environnement en droit français (Recherches sur le droit du développement durable), T.1, PUAM, 2003, P.
26 et s.

4 Le Petit Robert , 1 , paris , 1991, P, 664 .

5 Petit Larousse en couleurs , paris , 1980, p.345.
6 The world book Dictionary . V. I. 1988 , world Book Ink, U.S.A , P. 708 .

الرياض ،م ع س ،ط ،01س1422هـ/
 -7املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة  -دراسة مقارنة ّ :-
السرياين ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةّ ،
حممد حممود ّ
2001م ،ص.12 ،11
الرياض ،م ع س ،د ط ،س2005م ،ص.27
السحيباين ،دار ابن اجلوزيّ ،
 -8أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي :عبد اهلل عمر ّ
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وتعرف البيئة من النّاحية العلمية ،بأ ّاها :األحوال الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لإلقليم الذي يعيش فيه
هذا ّ
حي أو جمتمع ما؛ ويف اجليولوجيا
كل العوامل والظّروف اخلارجية اليت تؤثّر يف ّ
كائن حي؛ وتعين يف علم األحياءّ :
أي كائن ّ
تؤدي إىل ترسيب صخر ما
كل الظّروف الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية وكذا القوى واملؤثّرات األرضية اليت ّ
ّ
تعرف بأ ّاهاّ :
1
يف إقليم جغرايف معني؛ ويف علم االجتماع تعين :األحوال االجتماعية والطّبيعية اليت يعيشها اإلنسان .
تفهم احلقائق من النّاحية العلمية واستيعااها متهيدا
ّأما تعريف البيئة من النّاحية القانونية فهو يقوم على ضرورة ّ
إلدراجها يف األفكار القانونية؛ فالباحث عن تعريف حم ّدد للبيئة يدرك أ ّن الفكر القانوين يعتمد بصفة أساسية على ما
ومكوناهتا ،ويظهر ذلك جليّا من اختالف التّعاريف القانونية من دولة إىل أخرى؛
يق ّدمه علماء البيولوجيا والطّبيعة للبيئة ّ
2
ومن نظر يف تلك التّعريفات جيد أ ّاها ختتلف باختالف األنظمة القانونية ،لكنّها تتّفق يف اإلطار العام احلاكم للمفهوم .
مادة (ب و أ) كفيلة ببلورة
تتضمن ّ
وإذا ما أريد الوقوف على تعريف شرعي للبيئة ،فإ ّن آي ال ّذكر احلكيم اليت ّ
هذا التّعريف ،وحسبنا منها قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ األعراف:

 ،٠٢فقد

الشرعي للبيئة ،وهي:
ح ّددت وبدقّة متناهية األسس الثّالثة اليت يُعتمد عليها يف صياغة التّعريف ّ

 النّظر إىل من هيّأ هذه البيئة لإلنسان وأكرمه وأنعم عليه اها ،وهو اهلل تعاىل (نسبة الفعل له سبحانه وتعاىل :ﱃ،
ﱈ؛ ونسبة اإلنعام إليه :ﱔﱕ.

املكرم( 3ضمري اخلطاب
 النّظر إىل من هيّئت له هذه البيئة وهو اإلنسان ،ذلك املخلوق ّ

اجلمعي ﱃ ،ﱈ،

ﱋ ،ﱏ.

تتضمنه من منافع أودعها اهلل تعاىل فيها (حتديد املكان: :
 النّظر للمكان املهيّإ للمخلوقات ،وهو األرض ِبا
ّ
ﱉﱊ).
ومكونات وأحياء هيّأها اهلل تعاىل
وعندئذ ميكن تعريف البيئة بأ ّاها :ما خلقه اهلل تعاىل يف األرض من عناصر ّ
حلياة اإلنسان وقضاء حاجاته.4
السابقة فإ ّن البيئة حتتوي على عنصرين أساسني مها:
ووفقاً للمفاهيم ّ

بكل ما فيه من مواد خمتلفة ،يلزم احملافظة عليها
العنصر الطّبيعي :وهو من صنع اخلالق سبحانه وتعاىل ّ
الستمرارية احلياة ،مثل :املاء واهلواء والنّباتات وحنو ذلك.
العنصر البشري :وهو من صنع اإلنسان وحده ،ملا استغل موارد الطّبيعة يف إقامتها ،بغية تلبية حاجاته
ّ
ومتطلّباته ،وجيب أن تتالءم مع اعتبارات محاية البيئة والتّنمية املستدامة.

الساعة:
 -1ماهية البيئة :أسامة عبد العزيز ،متاح على ،knol.google.com/k/judge-dr-osama albdelaziz :تاريخ ّ
الزيارة2017/01/11 :م ،يف ّ
.01:12
حممد علي ،ص.12 ،11
السيّد ّ
 -2آليات محاية البيئة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :عادل ّ
ِ
وإال فاألرض خملوقة له ولغريه من املخلوقات ،سواء املكلّف
اختصه اهلل تعاىل به من فضل وتكرميّ ،
 -3ذُكَر اإلنسان يف هذا النّص وغريه باعتباره رأس املخلوقات؛ ملا ّ
كاجلن ،أو غري املكلّف كاحليوان والنّبات.
منها ّ
حممد بن عبد العزيز املبارك ،ص.424 -422
 -4م سّ :
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مسمى البيئة مجيع الكائنات يف الكون الطّبيعي
األول :إقرار اإلسالم للمفهوم ال ّ
 المبدأ ّشامل للبيئة :إذ يدخل يف ّ
املكرم ،واحليوان األعجم ،واجلماد األصم ،والنّبات
والكون البشري؛ فالبيئة يف املنظور اإلسالمي هي اإلنسان ّ
السماوات ذات األبراج ،واألرض ذات الفجاج ،والبحار ذات األمواج ،واجلبال املرساة ،واألاهار اجملراة،
األخضر ،و ّ
السحاب ،وترسل بشرا بني يدي رمحة اهلل تعاىل.
هي املاء العذب ،وامللح األجاج ،واهلواء الطّلق ،و ّ
الرياح اليت تثري ّ
 املبدأ الثّاين :تأسيس مفهوم البيئة وإقامته على أساس وحدة املنشإ :قال تعاىل:ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ األنعام:

ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

 ،٩١ووحدة الكون،

ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔﲕ ﲖﱠ األنبياء ،٠٧ :ووحدة التّل ّقي من اهلل تعاىل.

والساللة :فاهلل تعاىل حني أمر نوحا أن يُع ّد
 المبدأ الثّالث :قيام مفهوم البيئة على حفظ التّوازن البيئي في النّوع ّالسالالت من أن تنقرض وأن تتب ّدد ،فقال تعاىل:
كل زوجني اثنني ،حفظا هلذا النّوع وهلذه ّ
الفلك ،أمره أن يأخذ من ّ
ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱠ األنعام ،٠١ :وقال ( :لوال أ ّن الكالب ّأمة من األمم ألمرت بقتلها كلّها)1؛ وعليه فحفظ مجيع
السالالت من االنقراض أمر بالغ األمهّية ،أراده اهلل تعاىل لتحقيق وظيفتني:
األجناس و ّ
األولى :تح ّقق العبودية هلل تعالى:

ﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ اإلسراء.٢٢ :
الثّانية :التّسخير لخدمة اإلنسان:
ﳣﱠ اجلاثية.٢٠ :

ﱡﭐﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ

الرابع :اعتبار البيئة تراثا مشتركا لإلنسانية :وبذلك تكون العناية بالبيئة مسؤولية مشرتكة تضامنية بني مجيع
 المبدأ ّمكونات اجملتمع أهليه وراميه ومنظماته ،ومجعياته ،ونقاباته ،ورجاله ،ونسائه ،وشبابه ،انطالقا من مبدإ التّكافل ،ومن
ّ
كل
املسخرات ينبغي أن يتظافر عليه اجلميع ويتآزر لتحقيق املقصود من هذه ّ
مبدإ أ ّن عامل ّ
املسخرات يف االنتفاع اها ّ
البشر.

الصنعة اإلهلية
 المبدأ الخامس :البيئة مظهر من مظاهر الجمال اإللهي في الكون :فالبيئة مسرح لتجلّي مجال ّالربّاين :ﱡﭐﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
واإلبداع ّ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ

ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕﱖ ﱘ ﱙ ﱚﱠ النحل ،١ - ١ :وبذلك ينتقل اإلنسان من
السنن ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،
الصيد ،ب :يف ّاختاذ الكلب ّ
 -1رواه أبو داود ،كّ :
للصيد وغريه ،ر ،2548 :عن عبد اهلل بن مغ ّفل ّ ،

الرتمذي ،أبواب األحكام والفوائد ،ب :ما جاء يف قتل الكالب ،ر ،1451 :عن
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1412هـ ،ص808؛ ورواه ّ
مكتبة املعارفّ ،
عبد اهلل بن مغ ّفل  ،اجلامع الكبري ،تح :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1771م ،ج ،03ص.182
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الصانع.
الصنعة إىل مجال وجالل ّ
مجال ّ

السادس :للبيئة رحم مع اإلنسان :إذ اإلنسان ُمستجلِب للمعرفة اليت بسطها اهلل تعاىل يف الكون املنظور:
 المبدأ ّﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐﱠ

فصلت١٠ :؛ مثّ هي موضع التّسخري لإلنسان:

ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱁ ﱂﱃﱄﱅ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ

إبراهيم ،٠٢ - ٠١ :كما جيمع بينهما رحم

التّسبيح ،مصداق قوله تعاىل:
عرب
رجعي تسبيح ليكون منسجما مع تسبيح داوود عليه السالم ،ويربط بينها وبني اإلنسان رباط حمبّة ّ
سبأ ،٢٧ :أي ّ
ِ
ُحد،
فلما قدم النيب  راجعا وبدا له أ ُ
عنها حديث أنس بن مالك  قال خرجت مع النّيب  إىل خيرب أخدمهّ ،
1
الرحم واجب شرعي.
قال( :هذا جبل يحبّنا ونحبّه)  ،وصلة ّ
املسخر؛
األول :اإلنسان املستخلف ،والثّاين :الكون
ّ
 المبدأ ّالسابع :البيئة ثمرة تفاعل بين عنصرين أساسيينّ :
ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁﲂﱠ

واإلنسان سيّد يف هذا الكون ال سيِّ َده ،أل ّن مالك الكون وحاكم أمره هو اهلل تعاىل ،وعلى اإلنسان أن يسري فيه على
احلق.
النّحو الذي يريده املالك ّ

 المبدأ الثّامن :ضرورة االستخدام األمثل لموارد البيئة :فال ب ّد من إحسان التّوظيف ملواردها ،ومنع أي إهدار هلذهلتوسط واالعتدال فيقول ...( :والقصد القصد تبلغوا) ،2وينهى عن اإلسراف
املوارد ،ولذلك يأمر اإلسالم با ّ
السرف؟ فقال :أفي الوضوء إسراف؟
مر بسعد بن أيب وقاص  ،وهو يتوضأ(( :ما هذا ّ
والتّبذير ،إذ قال  :ملّا ّ
3
األمة ابن عبّاس ( :كل ما شئت والبس ما شئت ما
قال :نعم وإن كنت على نهر جار)  ،ويقول حرب ّ
أخطأتك خصلتان :سرف ومخيلة).4

كل اجملاالت! فليس على األرض الفسيحة
املتنوعة و ّ
ما أكثر مشكالت العامل! وما أكثر مصائبه ّ
املتوزعة على ّ
من مكان ّإال وتتناوله املشكالت ،إ ْن مل نقل تتسابق إليه ،ومل يَـعُد اإلنسان ِبنأى عن مشكالت العامل وآثارها ،ولو عاش
قمة جبل منعزل ،أو يف قلب جزيرة حتاصرها املياه؛ ومن أخطر مشكالت العامل يف عصرنا
يف كهف بعيد ،أو فوق ّ
السري ،ب :فضل اخلدمة يف الغزو ،ر ،2557 :عن أنس بن مالك  ،م س ،ج ،02ص.325
 -1رواه البخاري :ك :اجلهاد و ّ
الرقاق ،ب :القصد واملداومة على العمل ،ر ،1413 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،04ص.154
 -2رواه البخاري ،كّ :

السنن ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
 -3رواه ابن ماجه :ك :الطهارة ،ب :ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التّع ّدي فيه ،ر ،428 :عن ابن عمرّ ،
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1412هـ ،ص.70
سلمان ،مكتبة املعارفّ ،
ِ
َخَر َج لِعِبَ ِادهِ) ،م س ،ج ،03ص.83
 -4رواه البخاري ،ك :اللّباس ،ب :قول اللَّه تعاىل( :قُ ْل َم ْن َحَّرَم ِزينَةَ اللَّه الَِّيت أ ْ
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خطريا أصاب احلياة اإلنسانية بأضرار بالغة ،فأنواع
اقعا
احلاضر مشكلة البيئة؛ فقد أصبحت املشكلة البيئية منذ زمن و ً
ً
وتلوث الغذاء،
التّ ّلوث قد أصابت املوارد األساسية الطّبيعة على األرضّ ،
وتلوث الرتبةّ ،
وتلوث املاءّ ،
فثمت تلوث اهلواءّ ،
مروعة ،ذهب ضحيتها اآلالف من
كل هذه األنواع من التّ ّلوث انعكست على حياة اإلنسان ّ
بالضرر ،فنتجت كوارث ّ
و ّ
البشر والكائنات احليّة؛ كما نتجت أنواع جديدة من األمراض ،وسالالت جديدة من الفريوسات ،وكلّها هت ّدد احلياة
لعل خري شاهد على ما بلغته
اإلنسانية واحليوانية ،وتصنع اختالالً بالغًا يف البيئة اليت خلقها اهلل سبحانه وتعاىل بقدر؛ و ّ
املوجهة باسم  2200من مشاهري العلماء
البيئة من أخطار هت ّدد احلضارة اإلنسانية ّ
الرسالة ّ
وحق اإلنسان يف احلياة ،تلك ّ
الضخامة
حىت اآلن ،اهذه ّ
يف جمال احلياة والطبيعة ،أربعة منهم حاملي جائزة نوبل ،وممّا جاء فيها( :مل جتابه البشرية خطرا ّ
احلل ،وتعين جمتمعة ،أ ّن آالم
كل منها أصبح كافيا لوجود معضال مستعصية ّ
وهذا االنتشار ،ناتج عن ع ّدة عواملّ ،
كل حياة سوف تنطفئ أو هي مه ّددة خبطر التّالشي).1
البشرية سوف تزداد إىل ح ّد خميف يف املستقبل القريب ،وأ ّن ّ
على أ ّن هذه املشكالت البيئية ال تتوقّف عند حدود اجليل احلايل من البشر؛ بل إ ّاها هت ّدد كذلك حياة األجيال
الص ّحية والكوارث البيئية ،وهذا ما يؤّكده تقرير اللّجنة
القادمة ،اليت ستعاين ً
أيضا من العديد من األمراض واملشكالت ّ
الضغوط اليت خيضع هلا هذا الكوكب مل يسبق
املعنية بالبيئة والتّنمية ،املعنون بـ" :مستقبلنا املشرتك" ،حيث جاء فيه( :بأ ّن ّ
هلا مثيل ،وهي تتعاظم ِبع ّدالت ال تعرفها التّجربة اإلنسانية من قبل) ،2فالنّفايات النّووية  -مثالً  -حتتوي على عناصر
الرصاص ،فإ ّن
السنني ،ولو عزلت يف أعماق احمليطات وحتت طبقات من اإلامنت و ّ
ميكنها البقاء دون حتلّل ملئات وآالف ّ
السنني ،ويف حلظة ما ستتسرب هذه النّفايات إىل
هذه الطّبقات لن تصمد حتت ّ
الضغط وملوحة املياه ملئات وآالف ّ
احلق :ﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ البقرة٢٩١ :؛ واملاء العذب يعاين من
البيئة ،وتؤيت أثرها الفتّاك؛ واهلل تعاىل يقول وقوله ّ
ِّ
بالشكل
الناس صفوه ِبا يرمونه فيه من أوساخهم ،وال يستفيدون منه ّ
ّ
التلوث ،فرتمى فيه نفايات املصانع وامومها ،ويكعر ُ
3
ثم يتوضأ منه)  ،حرصا على
ّ
الراكد فقال( :ال ّ
يبولن أحدكم في الماء ال ّدائم ّ
الصحيح؛ وقد اهى  عن الت ّبول يف املاء ّ
تنقية موارد املياه ،فاملاء قوام احلياة كلّها ،مصداق قول الباري جل جالله :ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ
ّ
ﲖﱠ األنبياء٠٧ :؛ واألرض اخلصيبة تعاين من عدم استثمارها بالشكل العلمي املناسب ،وتستهلك بشكل متسارع
وتسمد تربتها ِبواد كيماوية هتلك
حتت وقع التّ ّ
وسع يف البناء ،وتزرع فيها البذور املسرطنة ،وتسقى حماصيلها باملياه القذرةّ ،
الرسول األعظم  يقول( :ال ضرر وال
جل يف عليائه ،و ّ
احلرث والنّسل دومنا وعي أو استشعار لرقابة الواحد األحد ّ
ضرار) ،4ويقول( :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)5؛ وما زال العامل خيطو بطيئًا يف استثمار الطّاقات
الض ّار على البيئة؛ والتّلوث يف
الطّبيعية النّظيفة كطاقة ّ
الرياح ،ويعتمد على أنواع الطّاقة اليت ثبت تأثريها ّ
الشمس وطاقة ّ
الشراب يلقي
الشوارع والطّرقات فح ّدث وال حرج ،فبينما يكون البعض
ّ
السيّارة ،فإذا به بعد تناول الطّعام أو ّ
ّ
مستقال ّ
املؤسسة اجلامعية لل ّدراسات والنّشر والتّوزيع ،بريوت ،لبنان ،د ط ،س1775م ،ص.22
-1أخطار البيئة والنّظام ال ّدويل :عامر حممود طرافّ ،
 -2تقرير اللّجنة املعنية بالبيئة والتّنمية بعنوان" :مستقبلنا املشرتك" ،الوثيقة .p19 ،A/42/4427

الرتمذي ،أبواب الطهارة عن رسول اهلل  ،ب :كراهية البول يف املاء الراكد ،ر ،15 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،01ص.110
 -3رواه ّ
الصامت  ،م س ،ص.400
يضر جباره ،ر ،2340 :عن عبادة بن ّ
 -4رواه ابن ماجه ،ك :األحكام ،ب :من بىن يف ح ّقه ما ّ

 -5رواه البخاري ،ك :اإلميان ،ب :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،ر ،10 :عن عبد اهلل بن عمرو  ،م س ،ج ،01ص.20
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السيّارة على األرض اليت يسري عليها النّاس ،كما جند على قارعة الطّريق أكياسا من الطّعام يف
ببقايا ذلك من زجاج ّ
مير منها النّاس أو يلعب فيه األطفال كثريا من
الردمي تقطع الطّريق ،وجند يف األماكن اليت ّ
القمامة ،وجند خملّفات البناء و ّ
املكسر،
أعز اهلل مقامك أيّها القارئ الكرمي  ،-وشفرات احلالقة ،والقطن املنظّف لألذنني ،وقطع ّ
احل ّفاظات ّ -
الزجاج ّ
بكل أنواعها وأحجامها ،واألكياس البالستيكية ... ،إخل ممّا يلحق األذى بالنّاس والبيئة ،مع
وبقايا ّ
السجائر ،والقارورات ّ
أنّنا مأمورون بإماطة األذى عن الطّريق ،يف قول املصطفى ( :اإليمان بضع وسبعون شعبة ،فأفضلها قول :ال إله إال

ومتوعدون بقوله (( :من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه
اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطّريق)،1
ّ
االجتاه املعاكس ،ومن يركن سيّارته يف املكان املمنوع ،ومن يعرقل حركة املرور
لعنتهم))  ،2ويدخل يف هذا من يسري يف ّ
كل ذلك جنته يد اإلنسان ،مصداق قوله تعاىل:
يوم زفافهّ ،... ،

ﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳛﱠ الروم.٧٤ :

الربّاين الذي ارتضاه اهلل تبارك وتعاىل للعاملني ،وال ّدين الذي امتاز بشموله وبقدرته على
إ ّن اإلسالم وهو ال ّدين ّ

كل احلياة البشرية يف واقع املسلم،
تنظيم حياة البشر على هذه األرض ،وال ّدين الذي يتناول ّ

ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ األنعام ،٢١٠ - ٢١١ :وهو ال ّدين الكامل
الرساالت ،وختم برسوله  الرسل ،وأنزل فيه قوله تعاىل:
الذي ختم اهلل به ّ
متفر ًجا على هذه املشكالت؛ فلقد حفلت نصوصه بإسهامات
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱠ املائدة ،٠ :مل يقف ّ
ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

السياسة واالقتصاد واالجتماع والبيئة ...،مل يغفل صغرية وال كبرية من حياة اإلنسان على هذه
ووصايا وتعاليم يف ّ
البسيطة ،مصداقا لقوله عز وجل :ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱠ األنعام ،٨٣ :كما كانت حياة نبيه  تطبي ًقا هلذا

الشمول وهلذا الكمال.
ّ
نعم لقد أوىل اإلسالم عناية فائقة ملسألة األمن البيئي قبل أن يبدو للبشر أ ّن البيئة قد تكون ذات يوم مآلى
باملشكالت اجلسام ،حبيث ال يكاد توجيهٌ من التّوجيهات يف التّشريع اإلسالمي احلنيف ّإال ويالمس موضوع البيئة بوجه
أو بآخر ،إثباتا لربّانية هذا ال ّدين ،ويف هذه الورقة البحثية سنذكر بعض التّلميحات واإلملاعات حول القيم األخالقية
ظ وافر يف محاية البيئة ،وذلك من باب:
أهم القواعد اليت تُسهم حب ّ
باعتبارها ّ

ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ الذاريات:

مسك باخللُق القومي ،وال إىل من يربهن هلا
 ،١١أل ّن ّأمة ّ
كأمة اإلسالم ال حتتاج يف األصل إىل من يربهن هلا عن ضرورة التّ ّ

الصعوبات
الروحية ،و ّ
تتعرض هلا القيم األخالقية ،و ّ
لكن ّ
الروحية؛ ّ
الرهيبة اليت ّ
الضغوط ّ
هتمش األنشطة ّ
عن أمهّية احليوية ّ
أي انطالقة أو حركة أو تنمية أمرا بالغ األمهّية،
احلياتية اليت تواجه النّاس ،جتعل من لفت األنظار إىل مركزية األخالق يف ّ
الرقي احلقيقي هم طابع قيمي أخالقي ،أكثر من أن
وال سيما يف مسألة العناية بالبيئة ،وال ّ
أدل على ذلك من أ ّن طابع ّ
السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل
 -1رواه مسلم ،ك :اإلميان ،ب :بيان عدد شعب اإلميان ،ر ،38 :عن أيب هريرة  ،املسند ّ
الصحيح املختصر من ّ
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1422هـ2001 /م ،ص.35
 ،تح :أبو قتيبة نظر ّ
حممد الفاريايب ،دار طيبةّ ،

السلفي ،دار ابن تيمية ،القاهرة ،مصر ،ط،02
 -2رواه الطرباين ،ر ،3080 :عن حذيفة بن أسيد  ،وإسناده صحيح ،املعجم الكبري ،تح :محد عبد اجمليد ّ
س1372هـ ،ج ،03ص.200
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الصديق -
العدو قبل ّ
يكون طابعا عمرانيا تنظيميا ،وما اجلاذبية اليت تتمتّع اها القرون األوىل من تاريخ اإلسالم بشهادة ّ
ّإال من نبع تلك القيم بشكل أساسي ،وأ ّن إمهال القيم األخالقية ال يفضي ّإال إىل اهلمجية واالحنراف ،وليس بإمكان
الصارمة أن حتُول دون اعوجاج اإلنسان وجتاوزه للنّظام القانوين ،وال
أفضل النّظم االجتماعية وال بإمكان أقسى العقوبات ّ
الروح واحنطاط القيم.
أن متأل الفراغ النّاشئ من ذبول ّ

والقيم في لغة العرب :مجع قيمة ،وهي مصدر للفعل الثّالثي (قوم) ،وتأيت بدالالت خمتلفة :فيقال:
1
الشيء إذا
تقاوموه بينهم أي ق ّدروا مثنه الذي يعادل تكلفته ،وبكم قامت فرسك؟ أي كم بلغ مثنها؟ ؛ وتقول :انقاد ّ
وقومتُه أي ع ّدلته فهو قومي ومستقيم2؛ ويقولون :ماله قيمة إذا مل يكن له ثبات ودوام على األمر،3
استقام واعتدلّ ،
واإلقامة يف املكان أي الثّبات واالستقرار فيه4؛ وقوام األمر أي عماده ومستنده ومالكه5؛ ويف قول اهلل تعاىل:

ﱡﭐ ﱥ ﱦ

ص به اإلنسان من بني سائر املخلوقات من عقل وفهم وانتصاب القامة
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ التني ،٢ :إشارة إىل ما ُخ ّ
مادة (قوم) قد استعملت يف لغة العرب لل ّداللة على املعاين التّالية:
ومن ُمجاع ما تق ّدم ميكن اخللوص إىل أ ّن ّ
الشيء ح ّقه؛
الشيء ومثنه ،االستقامة واالعتدال ،الثّبات وال ّدوام واالستمرار ،نظام األمر وعماده ومالكه ،توفية ّ
قدر ّ
وأقرب هذه املعاين إىل موضوع البحث هو االستقامة واالعتدال ،مع الثّبات وال ّدوام واالستمرار.

أهم هذه التّعريفات :قول بعضهم
ّأما اصطالحا :فقد تع ّددت التّعريفات ّ
املوضحة لداللة لفظ القيم ،ومن ّ
بأ ّاها :مستوى أو مقياس أو معيار حنكم ِبقتضاه ونقيس به وحن ّدد على أساسه املرغوب فيه وغري املرغوب فيه6؛ وقول
آخرين بأ ّاها :صفات أو ُمثُل أو قواعد تقام عليها حياة الربيّة ،فتكون اها حياة إنسانية ،وتُعايَر اها النُّظم واألفعال لتعرف
قيمتها اإلنسانية من خالل ما تتمثّله منها7؛ وقول غريهم بأ ّاها :حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديا ِبجموعة
السلوك.8
املبادئ واملعايري اليت ارتضاها ّ
الشرع حم ّددا املرغوب فيه واملرغوب عنه من ّ
هذا ويستفاد من هذه التّعريفات أ ّن القيم تتميّز بكواها :ميزانا تريصا توزن به أعمال البشر لتحديد املرغوب فيه
ماديا كان أو معنويا ،مثّ هي حم ّددات
مادهتا من ّ
كل شيء ومكانته ّ
واملرغوب عنه ،وتستمد ّ
الشرع القومي ،واها يتح ّدد قدر ّ
لفكر األفراد وسلوكاهتم.
الربّانية اليت يؤمن اها الفرد
وبناء على ما سبق فإ ّن التّعريف الذي َنتاره للقيم ،هو :جمموعة املعايري واملبادئ ّ
الشرع.
فينتج عنها سلوك راق منضبط بقواعد ّ
 -1م س :ابن منظور ،ج ،08ص.3253

العامة املصرية للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط مصورة عن الطّبعة الثّالثة للمطبعة األمريية 1302م،
 -2م ن ،ج ،08ص3252؛ القاموس احمليط :الفريوزآبادي ،اهليئة ّ
س1400هـ1750 /م ،ج ،04ص.118

 -3م ن ،ج ،04ص.111 ،118

 -4م س :ابن منظور ،ج ،08ص.3251
 -5م س :الفريوزآبادي ،ج ،04ص.111

الرسول الكرمي  :جمموعة من الباحثني  ،دار الوسيلة ،ج ّدة ،م ع س ،ط ،01س1415هـ1775 /م ،ج ،01ص.25
 -6موسوعة نضرة النّعيم يف أخالق ّ
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1415هـ1775 /م ،ص.412
الرمحن بن زيد ّ
الزنيدي ،مركز ال ّدراسات واإلعالم ،دار إشبيلياّ ،
السلفية وقضايا العصر :عبد ّ
ّ -7
 -8علم النّفس االجتماعي :حامد زهران ،عامل الكتب ،القاهرة ،مصر ،ط ،01س1722م ،ص.132
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وضمها
السجية ،ويأيت بسكون ّ
الالم ِّ
ّأما األخالق فمفردها اخلُلُق ،ويدور معناه حول ما أتى على الطّبيعة و ّ
السجية ...إىل أن قال :وحقيقته أنّه لصورة اإلنسان الباطنة ،وهي نفسه،
واملعىن واحد ،قال ابن منظور( :اخلُلُق واخلُْلقّ :
1
املختصة اهاِ ،بنزلة اخللق لصورته الظّاهرة وأوصافها ومعانيها) .
وأوصافها ومعانيها
ّ
للخلق فقد قال اجلرجاين( :عبارة عن هيئة للنّفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة
وعن ال ّداللة االصطالحية ُ
وشرعا بسهولة ،امّيت
ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية ،فإ ْن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة ً
عقال ً
الصادر منها األفعال القبيحة ،اميت اهليئةُ :خل ًقا سيّئًا ،وإّمنا قلنا :إنه هيئة راسخة؛ أل ّن من
اهليئةُ :خل ًقا حسنًا ،وإن كان ّ
السخاء ،ما مل يثبت ذلك يف نفسه ،وكذلك من تكلّف
يصدر منه بذل املال على النّذور حبالة عارضة ال يقال :خلقه ّ
ِ
ٍ
السخاء،
فرب
السكوت عند الغضب جبهد أو رويّة ال يقالُ :خلُقه احللم ،وليس اخللق عبارة عن الفعلّ ،
شخص ُخلقه ّ
ّ
2
وال يبذلّ ،إما لفقد املال أو ملانع ،ورِّبا يكون ُخلقه البخل وهو يبذل ،لباعث أو رياء) .
الرسوخ على وجه عفوي تلقائي ليس فيه تصنّع أو تكلّف ،فاألخالق معان يف
وعليه فاألخالق تتميّز بالثّبات و ّ
الشريعة يف روحها
النّفس تظهر آثارها يف األفعال ،وهي مقصد شرعي يراد به :املعاين املتعلّقة باملكارم اليت راعتها ّ
األخوة والعدالة واملساواة والتّزكية وحماسن العادات ،وحنو ذلك ،وهي ما تعرف
الرمحة والتّيسري و ّ
كالسماحة و ّ
وأحكامهاّ ،
الرازي فيها بقوله...( :التّحسينات ،وهي تقرير النّاس على مكارم
ِبسمى املقاصد التّحسينيةّ ،
ّ
حىت حصرها الفخر ّ
3
كل ما رآه النّاس حسنا يف عاداهتم،
الشيم)  ،وقال ّ
األخالق وحماسن ّ
الشاطيب ِبثل ذلك مع التّوسيع يف نطاقها ليشمل ّ
الراجحات ،وجيمع ذلك قسم مكارم
فقال( :هي األخذ ِبحاسن العادات وجتنّب األحوال املدنّسات اليت تأنفها العقول ّ
4
فعرفها بتعريف جعلها تشمل مجيع مناحي
األخالق ،وهي جارية فيما جرت فيه األوليان) ؛ مثّ جاء الطّاهر بن عاشور ّ
السياسية ،ال العبادات واألخالق فقط ،وأعطاها أبعادا أخرى مل ترّكز عليها
احلياة االجتماعية والثّقافية واالقتصادية و ّ
األمة ،وعلى املستوى اخلارجي يف عالقتها مع
التّعاريف عند غريه ،فعلى املستوى ال ّداخلي جعلها أساسا حاميا لنظام ّ
حمل رغبة ورهبة يف آن واحد5؛ وقد أفرد لذلك كتابا امّاه "أصول النّظام االجتماعي يف
املخالفني فإ ّاها جتعل ّ
األمة ّ
حىت تعيش آمنة مطمئنة ،وهلا
األمة يف نظامها ّ
اإلسالم" ،فقال( :واملصاحل التّحسينية هي عندي ما كان اها كمال حال ّ
قرب منها ،فإ ّن
اهجة منظر اجملتمع يف مرأى بقيّة األممّ ،
حىت تكون ّ
األمة اإلسالمية مرغوبا يف االندماج فيها أو يف التّ ّ
خاصة ببعض األمم كخصال الفطرة وإعفاء
عامة كسرت العورة ،أم ّ
حملاسن العادات مدخال يف ذلك ،سواء كانت عادات ّ
الراقية البشرية).6
اللّحية ،واحلاصل أ ّاها ممّا تراعى فيها املدارك ّ
 -1م س :ابن منظور ،ج ،21ص.2122

 -2كتاب التعريفات :اجلرجاين  ،مكتبة لبنان ،بريوت ،لبنان ،ط ج ،س2892م ،ص.221
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط ،20س 2229هـ2881 /م ،ج،22
الرازي ،تح :طه جابر فيّاض العلواينّ ،
مؤسسة ّ
 -3احملصول يف علم أصول الفقه :فخر ال ّدين ّ
ص.212
الشاطيب ،تح :عبد اهلل دراز ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،22س2212هـ1222 /م ،ص.110
الشريعةّ :
 -4املوافقات يف أصول ّ

 -5املقاصد التحسينية عند األصوليني ضوابطها وأثرها الفقهي :ليلى شادة ،رسالة ماجستري ،إشراف :عبد القادر بن حرز اهلل ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر،
س2202هـ1222/م ،ص.22 ،22

عمان ،األردن ،ط ،21س2212هـ1222 /م ،ص،021
 -6مقاصد ّ
حممد الطّاهر امليساوي ،دار النّفائسّ ،
حممد الطّاهر بن عاشور ،تحّ :
الشريعة اإلسالميةّ :
.029

القيم األخالقية وأثرها يف محاية البيئة واستدامة التّنمية

أ .عبد الرّمحان بلعامل

242

الربّانية اليت يؤمن
والقيم األخالقية احلامية للنّظام البيئي و ّ
الضامنة لتنمية مستدامة هي :جمموعة املعايري واملبادئ ّ
الشرع يف التّعامل مع املوارد البيئية من أجل احملافظة عليها واستدامتها،
اها الفرد فينتج عنها سلوك راق منضبط بقواعد ّ

كالشكر واالعتدال واإلحسان
قال تعاىل :ﱡﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ الكهفّ ،٤ :

وحنو ذلك.

الرغم ممّا تصدره ال ّدول واحلكومات من القوانني واللّوائح والتّنظيمات قصد محاية البيئة واحل ّد من التّح ّديات
على ّ
احلس باملسؤولية
أمس احلاجة إىل توفّر ّ
اليت تطاهلاّ ،إال أ ّاها ال تزال تعاين العجز والقصور جتاه املشكالت البيئية ،فهي يف ّ
جل
لدى اإلنسان ،وال يتأتّى توفّر هذا اإلحساس ّإال بوجود منظومة قيمية لألخالق البيئية ،وال ّ
أدل على ذلك من أ ّن ّ
تتعرض هلا البيئة إّمنا هي نتيجة حتمية لضعف الوازع األخالقي عند اإلنسان ،ذلك أنّه كلّما ُمهِّشت هذه
املخاطر اليت ّ
وحل حملّها غريها كالقيم النّفعية واألنانية واجلشع والطّمع واإلسراف والتّبذير والظلم والعنف ...كلّما ازدادت
القيمّ ،
املخاطر اليت تته ّدد البيئة وتفتك اها وبوترية متسارعة ج ّدا.
أدل على ذلك من أ ّن النّيب  قال
والتّشريع اإلسالمي مل يُغفل هذا اجلانب ،بل اعتىن به أّميا عناية ،وال ّ
1
ِ
أهم القيم األخالقية اليت من شأاها بعث روح
ّ
ملخصا الغاية من بعثته(( :إنّما بُعثت ّ
ألتمم حسن األخالق))  ،ومن ّ
املسؤولية يف اإلنسان جتاه البيئة حلمايتها ،وحسن االستفادة منها ،مع ترشيد استغالل مواردها لتحقيق تنمية مستدامة:
شكر :وهو االعرتاف بنعمة املنعم على وجه اخلضوع؛ فيكون ظهور أثر نعمة اهلل على لسان عبده :ثناء واعرتافا،
 -ال ّ

2
للشكر ثالثة أركان ،هي:
وعلى قلبه :شهودا وحمبّة ،وعلى جوارحه :انقيادا وطاعة  ،وهذا يدل على أ ّن ّ
ّأوهلا :االعرتاف بالنّعمة بالقلب :فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :مطر النّاس على عهد النّيب  ،فقال:
((أصبح من النّاس شاكر ومنهم كافر ،قالوا :هذه رمحة اهلل ،وقال بعضهم :لقد صدق نوء كذا وكذا)) ،3وثانيها:

التّحدث اها والثّناء على املنعم :قال تعاىل:
الشاعر:
مسديها واملنعم اها :قال تعاىل :ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﱠ سبأ ،٢٠ :ولذا قال ّ
ِ
يدي ولَ َساين َوالضَّمري امل َح َّجبَا
أفَ َادتْ ُك ُم النّـ ْع َمـاء ِّ
مين ثَالثةً
ُ
وهو ممّا أمر اهلل تعاىل به عباده فقال :ﭐﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ البقرة ،٢١١ :وقال:
ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ الضحى:

 ،٢٢وثالثها :تسخريها يف طاعة

ﭐﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ لقمان:

 ،٢٢وقد جعل اهلل تعاىل احلفاظ على البيئة لونا من ألوان شكره سبحانه على ما أنعم به على عباده فقال:

ﭐﱡﭐﱭ

الرب املالكي إىل أيب هريرة  ،املوطّأ ،تح :بشار
 -1رواه مالك ،ك :اجلامع ،ب :ما جاء يف حسن اخللق ،ر ،2133 :وهو من بالغات مالك ،وأوصله ابن عبد ّ
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،02س1412هـ1772 /م ،ج ،02ص.470

حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،02س1423هـ/
السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :ابن القيّم ،تحّ :
 -2مدارج ّ
2003م ،ج ،02ص.232

 -3رواه مسلم :ك :اإلميان ،ب :بيان كفر من قال مطرنا بالنّوء ،ر ،122 :م س ،ص.80
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ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ البقرة ،٢٠١ :وقال:

ﭐﱡﭐﱹ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﱠ يس ،٠١ - ٠٠ :وقال:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗ

عز وجل
ﱘ ﱙﱚ ﱛﱠ يس ،٠٠ - ٠٢ :وثبت عن أيب هريرة  أنه قال :قال رسول اهلل (( :يقول اهلل ّ

يوم القيامة :يا ابن آدم حملتك على الخيل واإلبل ،وزوجتك النّساء ،وجعلتك تَ ْربَ ُع وترأس ،1فأين شكر
ذلك؟)) ،2وثبت عنه أيضا أنّه قال :قال رسول اهلل (( :بينا رجل يمشى فاشت ّد عليه العطش ،فنزل بئرا ،فشرب

ثم
ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثّرى من العطش ،فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي ،فمأل خفه ّ
منهاّ ،
ثم رقي فسقى الكلب ،فشكر اهلل له فغفر له؛ قالوا :يا رسول اهلل ،وإ ّن لنا في البهائم أجرا؟ قال :في
أمسكه بفيهّ ،

كل كبد رطبة أجر))3؛ ويف رواية(( :بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطّريق ،فأ ّخره فشكر اهلل له،
ّ
فغفر له)).4

وسط يف األمور بني طريف اإلفراط والتّفريط ،وتلك صفة
السلوك والتّوازن يف الفكر والتّ ّ
 االعتدال :وهو القصد يف ّاألمة :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱠ البقرة:
هذه ّ
 ،٢٢٠ائتساء بنبيّها  القائل عن نفسه(( :أما واهلل إنّي ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر وأصلّي
وأتزوج النّساء ،فمن رغب عن سنّتي فليس منّي)).5
وأرقد ّ
واهلل سبحانه وتعاىل قد خلق هذا الكون حبساب وقدر ،مصداق قوله:

الفرقان ،١ :وقوله:

ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ

ﱡﭐﱧﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﱠ الرمحن:

 ،٩ - ٢وطلب من اإلنسان متثُّل االعتدال يف تعامله مع هذه البيئة وعناصرها؛ والقصد من ذلك ترشيد استهالك املوارد
والثّروات الطّبيعية ،فهو وسيلة علمية حلماية البيئة واحملافظة عليها ،وإحدى اآلليات األساسية لتحقيق التّنمية املستدامة؛
أل ّن احملافظة على التّ ّنوع احليوي يوفّر القاعدة األساسية للحياة على األرض ،ويعني على بقاء احلياة الفطرية اليت تع ّد
الصيد أو
الرئيس لتزويد اإلنسان بالغذاء واملو ّاد اخلام الالزمة لصناعة مالبسه ،وتتيح له اجملال ملمارسة هواياته يف ّ
املصدر ّ

 -1تربع :تأخذ ربع غنيمة القوم ،وترأس :تكون رئيسا للقوم.
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1415هـ،1772 /
 -2رواه أمحد ،مسند أيب هريرة  ،ر ،10325 :املسند ،تح :شعيب األرناؤوط وعادل مرشدّ ،
مؤسسة ّ
ج ،11ص.248 ،244

 -3رواه البخاري ،ك :الشِّرب واملساقاة ،ب :فضل سقي املاء ،ر ،2313 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،02ص.118
 -4رواه البخاري ،ك :األذان ،ب :فضل التّهجري إىل الظهر ،ر ،182 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،01ص212؛ وك :املظامل والغصب :ب :من أخذ الغصن
وما يؤذي النّاس يف الطّريق فرمى به ،ر ،2422 :م س ،ج ،02ص.200

 -5رواه البخاري ،ك :النّكاح ،ب :ترغيب يف النّكاح ،ر ،8013:عن أنس بن مالك  ،م س ،ج ،03ص.384

أ .عبد الرّمحان بلعامل
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الرتويح عن النفس ...كما أن كثريا من األنواع احلية ذات دور أساسي يف استقرار املناخ ،ومحاية موارد املياه والرتبة ،وتوفّر
ّ
السمات الوراثية اليت ترشد إىل اختيار حماصيل جديدة وتساعد على حتسني األنواع املوجودة حاليا.
خمزونا للمعلومات عن ّ
الشريعة اإلسالمية اهذه القضية فحثّت األفراد على االعتدال يف شؤون احلياة كافّة ،فال إفراط وال
اهتمت ّ
هلذا ّ
تفريط ،وال إسراف وال تقتري ،وع ّدت ذلك من صفات املؤمنني ،فقال تعاىل:
كل عمل يفسد البيئة ويتلف عناصرها ،أيا كان دافع اإلتالف،
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ الفرقان١٠ :؛ وحاربت ّ
حمرما يعاقب اهلل تعاىل عليه ،ومنكرا جيب تغيريه باليد أو باللّسان أو بالقلب وذلك أضعف اإلميان،1
واعتربت ذلك عمال ّ
حىت ماتت جوعا ،فاستح ّقت النّار لقسوة قلبها
اهلرة ّ
فمنعت اإلتالف بدافع القسوة ،كما يف حديث املرأة اليت حبست ّ
الرمحة ،أو بدافع الغضب  -الذي غالبا ما يؤّدي بصاحبه إىل سلوكات غري شرعية  ،-ال سيما إذا تعلّق األمر
ّ
وخلوه من ّ
الصرب ،فقال ملن استوصاه:
بإبادة عنصر من عناصر البيئة ،فقد أوصى النّيب  بعدم الغضب وضرورة االتّصاف باحللم و ّ
ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

2
توعد
((ال تغضب ،فر ّدد مرارا ،قال ال تغضب))  ،أو بدافع العبث الذي ال هدف له ،وال حي ّقق منفعة معتربة ،إذ ّ
السالم فاعله باللّعن ،أو بال ضرورة ملجئة وال حاجة معتربة تدفع إليه ،إمنا هو اجلهل والظلم واإلفساد
النيب عليه ّ
الصالة و ّ
يف األرض ،3فقال (( :من قطع سدرة صوب اهلل رأسه في النّار)) ،4أو بسبب اإلمهال ،ألنّه يِؤدي إىل أخطار مجة

كموت احليوان ،أو هالك الزرع ،وتع ّفن األطعمة ،وصدإ اآلالت ،وهدر الطاقة وحنو ذلك؛ وألطف من هذا كلّه عدم
الشريعة إلتالف وإفساد عناصر البيئة حال احلرب اليت خيرج فيها الناس عن املعتاد ،فقد جاء يف وصايا أيب بكر 
جتويز ّ
لقواده يف احلرب ،فقد قال حيي بن سعيد :حدثت أن أبا بكر  بعث جيوشا إىل الشام ،فخرج يشيّع يزيد بن أيب
ّ
بن عامرا ،وال
(إين أوصيك بعشر ال تقتل صبيا ،وال امرأة ،وال كبريا هرما ،وال
سفيان ،فقالّ :
تقطعن شجرا مثمرا ،وال ختر ّ
ّ
تغرقن َنال وال حترقنه ،وال تغلل وال جتنب).5
تعقر ّن شاة وال بعريا إال ملأكلة ،وال ّ
يؤديه اإلنسان من أعمال استشعارا لرقابة اهلل تعاىل ،وبه أمر املوىل
حتري الكمال واإلتقان فيما ّ
 اإلحسان :وهو ّتبارك وتعاىل عباده فقال :ﱡﭐﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ البقرة ،٢٩١ :وهو ثالثة أنواع:

السالم فقال(( :أن تعبد اهلل كأنّك تراه ،فإن مل تكن
األول :اإلحسان مع اهلل :وعن معناه سئل عليه ّ
ّ
الصالة و ّ
6
تراه فإنّه يراك)) .
تعاىل :ﭐﱡﭐﲶ

الثّاني :اإلحسان مع النّاس :وهو اإلشفاق عليهم واحلنان جتاههم واإلكرام هلم ،مصداق قوله
ﲷ ﲸﱠ البقرة ،١٠ :وقوله :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط ،02س1422هـ2001/م ،ص.144 ،143
 -1رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم :يوسف القرضاوي ،دار ّ
 -2رواه البخاري ،ك :األدب ،ب :احلذر من الغضب ،ر ،1111 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،04ص.112
 -3م س :يوسف القرضاوي ،ص.141

 -4رواه أبو داود ،ك :األدب ،ب :يف قطع السدر ،ر ،8237 :عن عبد اهلل بن ُحبْ ِش ٍّي  ،م س ،ص.742
 -5رواه مالك ك :اجلهاد ،ب :النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو ،ر ،1272 :م س ،ج ،01ص.822

الساعة ،ر ،80 :عن أيب هريرة  ،م س ،ج ،01ص33
 -6رواه البخاري ،ك :اإلميان ،ب :سؤال جربيل النّيب  عن اإلميان واإلسالم واإلحسان وعلم ّ
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ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ النساء.٠١ :
كل ما حوله بإحسان كما يف
الثّالث :إتقان العمل وإحكام ّ
الصنعة :فاإلسالم يريب الفرد على التّعامل مع ّ
كل شيء)).1
احلديث ّ
الصحيح أ ّن النيب  قال(( :إ ّن اهلل كتب اإلحسان على ّ
وهذه املعاين كلّها مطلوبة يف التّعامل مع البيئة ،فيجب على اإلنسان أن يعاملها بإحكام وإتقان ال بإمهال وغفلة
كل عناصر البيئة ،فعن معاوية بن ّقرة قال :كنت
بكل شفقة وحنان؛ ويشمل هذا اإلحسان ّ
وإضاعة ،كما جيب أن تعامل ّ
مع معقل املزين ،فأماط أذى عن الطّريق ،فرأيت شيئا فبادرته ،فقال :ما محلك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك
تصنع شيئا فصنعته ،فقال :أحسنت يا ابن أخي! امعت النّيب  يقول(( :من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت

2
مر بفتيان من قريش قد نصبوا
له حسنة ،ومن تقبّلت له حسنة دخل الجنة))  ،وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،أنه ّ

تفرقوا :فقال ابن عمر :من فعل هذا؟ لعن اهلل من فعل هذا ،إ ّن رسول
طريا – أو دجاجة – يرتامواها ،فلما رأوا ابن عمر ّ

3
هرة ،سجنتها
الرسول  قال(( :ع ّذبت امرأة في ّ
الروح غرضا))  ،وعن أيب هريرة  أ ّن ّ
اهلل  لعن من ّاختذ شيئا فيه ّ

حتى ماتت ،فدخلت فيها النّار ،ال هي أطعمتها وال سقتها إذ حبستها ،والهي تركتها تأكل من خشاش األرض))،4
الرجل الذي سقى الكلب.5
كما أنبأت جبزيل املثوبة عند اهلل ملن أحسن إىل هذه املخلوقات كما يف حديث ّ

الشريعة اإلسالمية املؤمن على أن يكون نظيفاً طاهراً ،وأن يهتم بنظافة حميطه مسكناً كان أو
 الطّهارة :فقد حثّت ّشارعاً ،وربطت ذلك كلّه باألجر العظيم عند اهلل سبحانه وتعاىل ،إذ(( :اإليمان بضع وسبعون شعبة ،فأفضلها
قول :ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطّريق)) ،6ويقول (( :إنّه ُخلِق كل إنسان من بني آدم على
ستين وثالثمائة مفصل ،فمن كبر اهلل ،وحمد اهلل ،وهلل اهلل ،وسبح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حجرا عن طريق

الستّين والثّالثمائة
الناس ،أو شوكة ،أو عظما عن طريق الناس ،وأمر بمعروف ،أو نهى عن منكر ،عدد تلك ّ
المى؛ فإنّه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النّار)) ،7ويقول(( :البصاق في المسجد خطيئة ،وكفارتها
ُّ
الس َ
8
ب)) ،9ودعا  إىل احملافظة على مصادر املياه من التّ ّلوث،
للر ّ
السواك مطهرة للفم مرضاة ّ
دفنها))  ،ويقولّ (( :
10
الشرب
ثم يغتسل فيه))  ،وأمر باحملافظة على مياه ّ
فقال(( :ال يبولن أحدكم في الماء ال ّدائم الذي ال يجريّ ،

الصيد والذبائح ،ب :األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة ،ر ،1788:م س ،ص.741 ،740
 -1رواه مسلم كّ :

السلفية ،القاهرة ،مصر ،د ط ،س1328هـ ،ص.188
 -2رواه البخاري ،باب البغي ،ر ،873 :األدب املفرد ،تح :حممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة ّ

الصحيح ،ج ،03ص.410
 -3رواه البخاري ،ك :الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ،ب :ما يكره من املثلة واملصبورة واجملثّمة ،ر ،8818:اجلامع ّ
الصحيح ،ج ،02ص.800
 -4رواه البخاري ،ك :أحاديث األنبياء ،ر ،3452 :عن عبد اهلل بن عمر  ،اجلامع ّ
 -5سبق خترجه.
 -6سبق خترجيه.
الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ،ر ،1002 :عن عائشة رضي اهلل عنها ،م س ،ص.445
 -7رواه مسلم ،ك :الّزكاة ،ب :بيان أ ّن اسم ّ

السنن ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارف،
 -8رواه النّسائي ،ك :املساجد ،ب :البصاق يف املسجد ،ر ،223 :عن أنس بن مالك ّ ،
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1412هـ ،ص.121
ّ

السواك ،ر ،08 :عن عائشة رضي اهلل عنها ،م س ،ص.10
 -9رواه النّسائي ،ك :الطّهارة ،بّ :
الرتغيب يف ّ

الصحيح ،ج ،01ص.71
 -10رواه البخاري ،ك :الوضوء ،ب :البول يف املاء ال ّدائم ،ر ،237:عن أيب هريرة  ،اجلامع ّ
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السنة ليلة ينزل فيها وباء ال
يف أوانيها ّ
السقاء؛ فإ ّن في ّ
يلوثها ،فقال(( :غطّوا اإلناء وأوكوا ّ
حىت ال يصيبها ما ّ

يمر بإناء ليس عليه غطاء ،أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل فيه من ذلك الوباء))1؛ وأمر  حبماية اهلواء من
كل من أراد قضاء حاجته أن يتوارى عن األنظار ،ويبتعد عن البيوت ملا رواه الْ ُمغِ َرية بْن ُش ْعبَةَ 
التّ ّلوث ّ
فحث ّ
2
اجتَهُ فَأَبْـ َع َد ِيف الْم ْذ َه ِ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب قُـَر ٍاد 
قَ َ
وع ْن َعْب ِد َّ
َّيب ِ يف َس َف ٍر فَأَتَى النِ ُّ
ب) َ ،
ت َم َع النِ ِّ
الُ ( :كْن ُ
َّيب َ ح َ
َ
اخل ِ
ال( :خرجت مع رس ِ ِ
اجةَ أَبْـ َع َد)3؛ واهى  عن التّخلّي يف طرق النّاس
الء َوَكا َن إِذَا أ ََر َاد ْ
ول اللَّه  إِ َىل َْ
احلَ َ
قَ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ
الروائح الكريهة ،فقال(( :اتّقوا المالعن الثّالث :البراز في الموارد - ،يعين موارد
وظلّتهم ،دفعا للمناظر املؤذية و ّ
4
الالعنان يا رسول اهلل؟ قال :الذي يتخلّى
الالعنين ،قالوا :وما ّ
ّل))  ،وقال(( :اتّقوا ّ
املياه  -وقارعة الطّريق ،والظ ّ
في طريق النّاس ،أو في ظلّهم)).5
أدل على هذا النّوع من احلفاظ على نقاوة اهلواء ،من اهيه  عن ارتياد املساجد وقد أكل الواحد ثوما
وليس ّ

شجرة  -يعين الثّوم  -فال يقربَن مسجدنا)) ،6وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل
أو بصال ،فقال(( :من أكل من هذه ال ّ
ِ
عنهما قال :قال رسول اهلل (( :من أَ َكل ِمن ه ِذهِ َّ ِ
ُّوم ،مث قال :الثُّوم والْبص ِل والْ ُكَّر ِ
اث ،-
َْ َ ْ َ
الش َج َرة  -قال ّأول يوم :الث ّ
َََ َ
7
َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
فَ َال يَ ْق َربْ نَا فِي َم َ ِ ِ ِ َّ
س)) .
ساجدنَا ،فَإن ال َْم َالئ َكةَ تَ تَأَذى م َّما يَتَأَذى م ْنهُ ْاإلنْ ُ
حتمل املشاق يف سكون وهدوء مع
ّ
الصبر :وهو ّقوة خلقية مت ّكن صاحبها من ضبط النّفس عن االندفاع وتدعوه إىل ّ
الشكر ،وهو نصف اإلميان حلديث(( :عجبا ألمر المؤمن ،إ ّن أمره كلّه خير ،وليس ذاك ألحد ّإال
احلمد و ّ
ضراء صبر فكان خيرا له)) ،8ونتائجه مضمونة قال
سراء شكر فكان خيرا له ،وإن أصابته ّ
للمؤمن؛ إن أصابته ّ
تعاىل :ﱡﭐﱛ ﱜﱠ البقرة ،٢١١ :وقال:

ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ

النحل ،٩١ :وهو ثالثة أنواع :صرب على طاعة اهلل تعاىل ،وصرب عن معصية اهلل ،وصرب على أقدار اهلل.
الرسول  املؤمنني يف أحاديث كثرية باالهتمام بغرس
وتتجلّى أمهّية قيمة ّ
الصرب يف محاية البيئة من خالل أمر ّ

يتقرب اها العبد إىل ربه ،فعنه  قال(( :ما من مسلم غرس
األشجار واستغالل األرض ،وجعل ذلك من القربات اليت ّ

السقاء ،ر ،2014 :عن جابر بن عبد اهلل  ،م س ،ص.720
 -1رواه مسلم ،ك :األشربة ،ب :األمر بتغطية اإلناء وإيكاء ّ

 -2رواه الرتمذي ،أبواب الطهارة ،ب :ما جاء أ ّن النّيب  كان إذا أراد احلاجة أبعد يف املذهب ،ر ،12 :م س ،ج ،22ص.12
 -3رواه النّسائي ،ك :الطهارة ،ب :اإلبعاد عند إرادة احلاجة ،ر ،21 :م س ،ص.21

 -4رواه أبو داود  ،ك :الطّهارة ،ب :املواضع اليت اهى النّيب  عن البول فيها  ،ر ،21 :م س ،ص.10

 -5رواه أبو داود ،ك :الطّهارة ،ب :املواضع اليت اهى النّيب  عن البول فيها ،ر ،28 :عن أيب هريرة  ،م س ،ص.10

الكراث وقول النّيب  من أكل الثّوم أو البصل من اجلوع أو غريه فال يقربن مسجدنا ،ر،583 :
الينء والبصل و ّ
 -6رواه البخاري ،ك :األذان ،ب :ما جاء يف الثّوم ّّ
الصحيح ،ج ،01ص.224
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،اجلامع ّ

 -7رواه النّسائي :ك :املساجد ،ب :من ُمينع من املسجد ،ر ،121 :م س ،ص.229

الرقائق ،ب :املؤمن أمره كله خري ،ر ،2777 :عن صهيب  ،م س ،ص.1318 ،1314
 -8رواه مسلم ،كّ :
الزهد و ّ
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مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

غرساً ،فأكل منه إنسان أو دابّةّ ،إال كان له صدقة)) ،1وقال(( :من نصب شجرة ،فصبر على حفظها ،والقيام
وجل)).2
كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند اهلل ّ
عز ّ
عليها حتّى تثمر كان له في ّ
حىت ولو أشرفت
املهام املستدمية لإلنسانّ ،
مهمة الغرس و ّ
الزرع واستغالل األرض من ّ
السنّة النّبوية أ ّن ّ
كما تعترب ّ

الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتّى يغرسها
هذه ال ّدنيا على النّهاية ،فقال (( :إن قامت ّ

3
توضح أ ّن غراسة األرض وزراعتها
فليغرسها)) ؛ وهذا احلديث وغريه من األحاديث اليت وردت يف ذات املوضوع ّ
املؤدية إىل احملافظة على البيئة ،إذ كما نعلم أ ّن اخضرار
واستغالل املوارد الطّبيعية مبدأ من مبادئ التّشريع اإلسالمي ّ
صحية ونظيفة.
األرض بأشجارها وزروعها مصدر من مصادر احملافظة على بيئة ّ

شعور بالمسؤولية :وذلك بقصد احملافظة على التوازن البيئي وعدم العبث باملوارد الطبيعية وحفظ حق األجيال يف
 ال ّاستغالهلا واعتبار أن احلياة مسئولية عامة إذا أخل اها نفر سار ضرره على الباقني ،فعن النيب  قال(( :مثل القائم

على حدود اهلل ،والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها ،وبعضهم أسفلها،

فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ،ولم
نؤذ من فوقنا ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)).4

حرية الفرد مرهونة ِبا يلحق اآلخرين من
مهمة يف ّ
وهذا احلديث ّ
يوضح قيمة ّ
الشريعة اإلسالمية وهي أ ّن ّ
ممارستها ،فمىت ما حلق باآلخرين ضرر منع الفرد من مزاولة ما يريده وانعكاسات ذلك يف جمال البيئة كثرية فاملزارع ممنوع
بصحة اإلنسان واحليوان حىت ولو كانت هذه متكنه من زيادة إنتاجيته ودخله،
من أن يستعمل األدوية واملبيدات ّ
الضارة ّ
وكذلك الصانع وغريه من احلرف اليت تستغل املوارد الطبيعية ،وهذا التوجيه النبوي يشرع أخالقيات سامية يف التعامل مع
الطبيعية ومواردها ويف احلفاظ عليها ومنع أنانية األفراد من متلكها والعبث اها.
5
حث عليها
ومسراهتم  ،وقد ّ
الرحمة :وهي رقّة يف القلب تدعو صاحبها إىل ّ
 ّالشعور ِبشاعر الغري فيشاركهم آالمهم ّ

الرحم
السماءّ ،
الراحمون يرحمهم ّ
النّيب عليه  بقولهّ (( :
الرحمن ،ارحموا من في األرض يرحمكم من في ّ
الرحمن ،فمن وصلها؛ وصله اهلل ،ومن قطعها؛ قطعه اهلل)) ،6وبذلك يكون املؤمن ممّن قال فيهم اهلل
ُش ْجنَة من ّ
تعاىل:

ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ البلد.٢٠ :

للرمحة من أثر يف العناية بالبيئة واحلفاظ عليها ،فعن عبد اهلل بن جعفر
السنّة النّبوية ّ
املطهرة يدرك ما ّ
والنّاظر يف ّ

أحب ما
 قال(( :أردفني رسول اهلل  خلفه ذات يومَّ ،
فأسر َّ
إلي حديثًا ال أحدِّث به أح ًدا من النَّاس ،وكان ّ
استتر به رسول اهلل  لحاجته هدفًا أو حائش نخل ،قال :فدخل حائطًا لرجل من األنصار فإذا جمل ،فلما رأى
الصحيح ،ج ،04ص.74 ،73
 -1رواه البخاري ،ك :األدب ،ب :رمحة النّاس والبهائم ،ر ،1012 :عن أنس بن مالك  ،اجلامع ّ
 -2رواه أمحد ،مسند املدنيني ،حديث من شهد النيب  ،ر ،11851 :م س ،ج ،22ص.127 ،125
 -3رواه البخاري ،ب :اصطناع أموال ،ر ،427 :عن أنس بن مالك  ،األدب املفرد ،ص.121

الصحيح ،ج ،02ص.201 ،208
 -4رواه البخاري ،كّ :
الشركة ،ب :هل يُقرع يف القسمة واالستهام فيه ،ر ،2473 :عن النّعمان بن بشري  ،اجلامع ّ
الراغب األصفهاين ،ج ،01ص.283
 -5م سّ :

الصلة عن رسول اهلل  ،ب :ما جاء يف رمحة املسلمني ،رقم ،1724 :عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،م س ،ج،03
 -6رواه ّ
الرب و ّ
الرتمذي :أبواب ّ
ص.453
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رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟
َّبي َّ 
الن َّ
حن وذرفت عيناه ،فأتاه النَّبي  فمسح ذفراه ،فسكت ،فقال :من ّ
فجاء فتى من األنصار فقال :لي يا رسول اهلل؛ فقال :أفال تتقي اهلل في هذه البهيمة التي ملَّكك اهلل إياها؟ فإنّه
إلي أنّك تجيعه وتُ ْدئِبُه))1؛ وعن عبد اهلل بن مسعود  قال(( :كنَّا مع رسول اهلل  يف سفر ،فانطلق حلاجته
شكا َّ
تفرش ،فجاء النَّيب  فقال :من فجع هذه بولدها؟
فرأينا ُمحَّرة معها فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت احلُ َّمرةُ فجعلت ُ
حرق هذه؟ قلنا :حنن ،قال :إنَّه ال ينبغي أن ِّ
يعذب بالنَّار َّإال
ردُّوا ولدها إليها ،ورأى قرية منل قد حرقناها ،فقال :من َّ
رب النَّار))2؛ وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهماَّ ،
((أن النَّيب  كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو َنلة ،فقالت
ُّ
منربا ،فلما كان يوم اجلمعة دفع
منربا؟ قال :إن شئتم ،فجعلوا له ً
امرأة من األنصار ،أو رجل :يا رسول اهلل ،أال جنعل لك ً
الصيب الذي يُ َس َّكن ،قال :كانت تبكي
فضمه إليهُّ ،
الصيب ،مث نزل النَّيب َّ 
يئن أنني ّ
إىل املنرب ،فصاحت النّخلة صياح ّ
على ما كانت تسمع من الذّكر عندها)).3
ومعربة عن إحساس النّبات
در ّ
الشاعر حني دعا إىل العطف على الكائنات مجيعها ،مق ّدماً صورة بليغة ّ
وهلل ّ
وشكواه إىل اهلل من عنف اإلنسان وقسوته ،فقال:
ٍ
حيس النّبات كاإلنسـان
ارحم الغصن ال تنله بسوء قد ّ
4
للرمحن
واستمع للحفيف منه جتده بات يشكو اإلنسان ّ
الرغبة يف نعيمها
 ّالرغبة يف متاعها ومل ّذاهتا ،إىل طلب اآلخرة و ّ
الزهد :وهو انصراف القلب والنّفس عن طلب ال ّدنيا و ّ

السعادة األبدية فيها؛ أل ّن اآلخرة أبقى من ال ّدنيا ،وأل ّن متاع ال ّدنيا ومل ّذاهتا منغصة باآلفات واالبتالءات
وحصول ّ
طهرها اهلل وسلّمها من ذلك
واألمراض ،ونزول املوت ،أما اجلنّة فليس فيها شيء من تلك املنغّصات واآلفات ،بل ّ

5
اليم فلينظر بم يرجع!))،6
كلّه ،قال (( :واهلل ما ال ّدنيا في اآلخرةّ ،إال مثل ما يجعل أحدكم ْ
إصبَ َعه في ّ
ت :اطَّلَع رس ُ ِ
وبه أمر النّيب  ،فعن أ ُِّم الْمْن ِذ ِر قَالَ ِ
ات َع ِشيَّ ٍة إِ َىل الن ِ
َّاس ،أ ََما
َّاس ،فَـ َق َ
ول اللَّه  ،ذَ َ
َْ
ال(( :أَيُّ َها الن ُ
َ َُ
ُ
ال :تَ ْج َم ُعو َن َما ال تَأْ ُكلُو َنَ ،وتُ َؤَّملُو َن َما ال تُ ْد ِرُكو َنَ ،وتَ ْب نُو َن َما ال
ول اللَّ ِه؟ قَ َ
تَ ْستَ ْحيُو َن اللَّهَ؟ قَالُواَ :وَما ذَ َاك يَا َر ُس َ

تُ َع ِّم ُرو َن)).7

 -1رواه مسلم :ك :احليض ،ب :ما يسترت به لقضاء احلاجة ،ر ،021 :م س ،ص.212

العدو بالنّار ،ر ،1112 :م س ،ص.212
 -2رواه أبو داود ،ك :اجلهاد ،ب :يف كراهية حرق ّ

الصحيح ،ج ،02ص.828
 -3رواه البخاري ،ك :املناقب ،ب :عالمات النّ ّبوة يف اإلسالم ،ر ،3854 :اجلامع ّ

حممد رجب البيومي ،جملة األزهر ،جممع البحوث اإلسالمية ،القاهرة ،مصر،
 -4ديوان صدى األيام ،حممد رجب البيومي ،نقال عن :من القيم اإلنسانية يف اإلسالمّ ،
د ط ،د ت ،ج ،01ص.42
 -5نضرة النعيم :جمموعة من الباحثني ،ج ،01ص.2215

 -6رواه مسلم :ك :اجلنّة وصفة نعيمها وأهلها ،ب :فناء ال ّدنيا وبيان احلشر يوم القيامة ،ر ،2585 :عن املستورد بن شداد  ،م س ،ص.2029

السعيد زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،01
 -7رواه البيهقي ،ب :يف ّ
الزهد وقصر األمل ،ر ،10812 :شعب اإلميان ،تح :أيب هاجر ّ
حممد ّ
س1421هـ2000 /م ،ج ،02ص.388 ،384
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بالرسول  وبصحبه الكرام  ،مع
الزهد جيين أهله :حمبّة اهلل ّ
وفضال عن أ ّن ّ
عز وجل ،وحمبّة النّاس ،والتّأسي ّ
1
الزهد دور كبري يف محاية البيئة ،كونه يغرس يف نفس
ّ
السعادة يف اآلخرة ؛ فإ ّن للتّح ّقق ِبقام ّ
الشعور ّ
بالراحة يف ال ّدنيا و ّ

املسلم القناعة ،ويصرفه عن التّعلّق باملل ّذات الفانية ،وحي ّد من نزعة اجلشع والطّمع لديه ،حلديث(( :إ ّن صالح ّأول هذه
2
والزهد ،ويَ ْهلِك
بالزهد واليقين ،وهالك آخرها بال ّ
األمة باليقين ّ
األمة ّ
ش ّح واألمل))  ،ويف رواية(( :نجا ّأول هذه ّ
ّ
3
ِ
آخ ُرها بالبخل واألمل)) ؛ وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب  يقول يف خطبته على املنرب( :تعلمون َّ
إن الطّمع فقر،
4
يؤدي إىل االستنزاف األقصى للموارد ،وهذا من شأنه أن يـُ ْف ِقر األرض من مواردها؛ وممّا
وإ ّن اإلياس غىن)  ،ذلك أنّه ّ
أنشده ال ُكريزي:
5
ِ
احا
ب راحة و ُلر َّ
ب َمطْ َم َعة تَـ ُع ُ
ود ذُبَ ً
واليأس ممّا فات يـُ ْعق ُ
هذه بعض النّماذج من القيم األخالقية اليت تُ ْس ِهم يف احلفاظ على البيئة من خالل توجيه املسلم إىل العناية
بنفسه وحميطه وإرشاده إىل أ ّن احملافظة على نعم اهلل اليت أنعم اها على خلقه سبيل إىل مرضاته سبحانه وتعاىل ،كما أ ّن
العبث اها ومنع اآلخرين من االستفادة منها يوجب سخطه وغضبه؛ فما أش ّد حاجتنا اليوم إىل إحياء هذه القيم
تتهمش ما مل تُوظّف.
الراقي يف تعامل اإلنسان مع بيئته ،فاألخالق الفاضلة ّ
األخالقية ذات التّأثري ّ

لقد سبق التّشريع اإلسالمي النّظريات االقتصادية والتّنبّؤات البيئية يف دعوته إىل احملافظة على البيئة جبميع
مكوناهتا ،وهذه ال ّدعوة نابعة من منظومة إميانية تراعي دور القيم واألخالق يف توجيه االقتصاد وترشيد أمناط االستهالك6؛
ّ
ومن هنا ع ّد اإلسالم احملافظة على البيئة شعبة من شعب اإلميان ،كما جاء يف متثيل رسول اهلل  ألدىن وسائل هذه

احملافظة يف قوله(( :اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول :ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى
7
بالشعائر ال ّدينية فقط ،بل هي يف منظوره
عن الطريق والحياء شعبة من شعب اإليمان)) ؛ إذ اإلسالم ال يربط العبادة ّ

كل مضمار ،وعليه تكون صيانة املوارد عبادة،
الراقي تتجاوز ذلك ،فهي تعين االلتزام ّ
ّ
الصادق بالتّوجيهات اإلسالمية يف ّ
الرفق باحليوان عبادة ،واملعاملة احلسنة عبادة ....إخل).
وّ
 -1نضرة النعيم :جمموعة من الباحثني  ،ج ،01ص.2234

حممد جالل شرف ،دار النّهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،د ط ،س1751م ،ص.43
الرسولَ ،ع ْن عبد اهلل بن َع ْم ِرو،كتاب ّ
الزهد ،تحّ :
 -2رواه أمحد ،زهد ّ

مؤسسة الكتب الثّقافية،
 -3رواه ابن أيب ال ّدنيا ،ك :اليقني ،رَ ،03 :ع ْن عبد اهلل بن َع ْم ِرو  ،موسوعة رسائل ابن أيب ال ّدنيا :تح :مصطفى عبد القادر عطاّ ،
بريوت ،لبنان ،ط ،01س1414هـ1773 /م ،ج ،01ص.12

الرياض ،م ع س ،ط ،01س1418هـ1778 /م،
الرقائق ،تح :أمحد فريد ،دار املعراج ال ّدوليةّ ،
 -4رواه ابن املبارك :ب :يف طلب احلالل ،ر ،851 :الزهد و ّ
ج ،01ص.223
السورية للكتاب ،دمشق ،سوريا ،د ط ،س2007م ،ج ،02ص.818
حممد درويش ،منشورات اهليئة ّ
 -5روضة العقالء :أبو حامت البسيت ،تح :عبد العليم ّ
العامة ّ

الريسوين ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط،01
السنّة ومقاصد ّ
الشريعة  :-قطب ّ
 -6احملافظة على البيئة من منظور إسالمي  -دراسة تأصيلية يف ضوء الكتاب و ّ
س2005م ،ص.17

 -7سبق خترجيه.
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مكوناهتا
وانطالقا من هذا التّصور ّ
الشمويل ملفهوم العبادة يف اإلسالم يصبح االلتزام بالقيم األخالقية للبيئة ّ
بشىت ّ
عز
وعناصرها أمرا إهليا يكتسي صفة الوجوب والطّاعةّ ،
بأنعم اهلل تعاىل ،قال ّ
وإال كفر اإلنسان ُ

وجل:ﭐﭐﱡﭐﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

صور اإلسالمي حلماية البيئة يصدر عن منظومة إميانية ترتكز على ثالثة
ﳓ ﳔﱠ القصص ،٠٠ :ذلك أ ّن التّ ّ
أسس:
الرافد للتّديّن
ّ
السماوية ،وهو املصدر ّ
األول :هو األساس التّوحيدي :فالتّوحيد جوهر األديان و ّ
الرساالت ّ
السلوك االجتماعي؛ فكل عمل يوزن ِبيزانه ،ويقاس ِبقياسه فيكون الفالح والفوز ،أو اخلسران وإحباط
واألخالق و ّ
العمل.1
ويتقوى الورع ،وتتح ّقق العبودية هلل تعاىل يف أمثل
الصاحل طريق إىل التّوحيد ّ
والعمل ّ
احلق ،إذ به يزكو اإلميانّ ،
صورة وأقومها ،ومن شعب هذا العمل :رعاية البيئة من جهة العدم ومن جهة الوجود ،أي صواها من دواعي اإلفساد
مكونات البيئة هي خملوقات هلل تعاىل ،تسبح حبمده وختشع لعظمته ،والتّعدي عليها تعطيل لوظيفتها
فكل ّ
واإلتالفّ ،
التّوحيدية ،ففي الصحيح أ ّن رسول اهلل  قال(( :قرصت نملة نبيا من األنبياء ،فأمر بقرية النّمل فأحرقت ،فأوحى
اهلل إليه :أن قرصتك نملة أحرقت ّأمة من األمم تسبّح؟)).2
تعمق الوعي
الرقابة أن ّ
بالرقابة ال ّدائمة على أعمال اإلنسان يف ال ّدنيا ،ومن شأن هذه ّ
واإلميان باهلل تعاىل إميان ّ
باملسؤولية وحت ّفز إىل االلتزام بآداب التعامل مع املخلوقات واإلحسان إليها.3
كرم اهلل تعاىل اإلنسان وجعله خليفة يف األرض ليعمرها وينشئ فيها منافعه
الثّاني :األساس االستخالفي :فقد ّ

ِبا يتوافق وسنن الفطرة ونواميس الكون ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬﱠ األنعام ،٢١١ :والقصد من هذا االستخالف االختبار
4
صرح به رسول اهلل  يف قوله(( :إ ّن ال ّدنيا حلوة
والنّظر يف صنيع املستخلف ،هل حيسن التدبري أو يسيئه؟ ؛ وهذا ما ّ

خضرة ،وإ ّن اهلل تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون)).5

الشريعة قد أباحت له استغالل املوارد البيئية
مكوناهتا ،وإذا كانت ّ
بكل ّ
فاإلنسان ليس ّإال وصيا على هذه البيئة ّ
السيادة التّامة ،فقد ألزمته باالعتدال وحسن التّصرف ،وقيدته بواجب
استيفاء ملصاحله وحتقيقا لرغباته ،فإاها مل مت ّكنه من ّ
التّزكية والتّنمية مع دفع أسباب التّخريب واإلتالف ،6ومن هنا كانت البيئة أمانة لدى املستخلف يتصرف فيها حبدود
يراعى فيها االنتفاع املعتدل واالستثمار القومي.
الريسوين ،ص41
 -1م س :قطب ّ

الصحيح ،ج ،02ص.314
السري ،ر ،3017:عن أيب هريرة  ،اجلامع ّ
 -2رواه البخاري ،ك :اجلهاد و ّ
الريسوين ،ص .41:
 -3م س :قطب ّ
 -4م ن ،ص .42 ،41

الرقاق ،ب :أكثر أهل اجلنة الفقراء ،ر ،2242 :عن أيب سعيد اخلدري  ،م س ،ص.1282 ،1281
 -5رواه مسلم ،كّ :
الريسوين ،ص.41
 -6م س :قطب ّ
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الثّالث :األساس األخروي :إ ّن اإلميان باليوم اآلخر ركن عقدي يؤثّر يف توجيه عالقة اإلنسان ببيئته يف إطار

أحدهما :مبدأ احلالل واحلرام ،وهو ضابط متني لعالقة اإلنسان بالبيئة وكيفية استغالهلا ،فسلطة التّحليل
حق اهلل تعاىل ،فال جيوز لإلنسان التّطاول عليها رغم ما أويت من علم وحكمة ،أل ّن العقل البشري يبقى
والتّحرمي من ّ
الضر ،فضال عن تأثّره بدواعي اهلوى
قاصرا على إدراك استقالل وجوه املصاحل واملفاسد ومآالت األفعال من حيث النّفع و ّ
احلق الذي ما بعده ّإال
والتّشهي وموافقة الغرض؛ لذا جيب االحتكام إىل املنهج اإلهلي املعصوم يف التّشريع والتّقنني ألنّه ّ
الضالل.
ّ
فكل ما من شأنه أن يفضي إىل االنتفاع
الصاحل والطّاحل ،و ّ
ويف ضوء هذا املبدأ مييّز اإلنسان بني ّ
الضار والنّافعّ ،
السعي إليه حكم الوجوب ،وال سيما ما يديل
باملوارد البيئية ويعود عليه باخلري و ّ
الصالح فهو حالل ،بل قد يعرتي فعله أو ّ
الضروريات اخلمس (ال ّدين ،النّفس ،النّسل ،العقل ،املال) جلبا للمصاحل ودرءا للمفاسد؛ ومن
بسبب أو نسب إىل حفظ ّ
العامة يف النّهي عن
فكل ما من شأنه أن ّ
يؤدي إىل اإلخالل بتوازن البيئة وإتالف مواردها فهو حرام تستنكره النّصوص ّ
ّمث ّ
اخلاصة يف حفظ اجملال البيئي.1
اإلفساد ،والنّصوص ّ
األول ترتّبا مباشرا ،فإذا التزم اإلنسان باألمر اإلهلي
وثانيهما :مبدأ احلساب والعقاب ،الذي يرتتّب على املبدأ ّ
تعمدا
امتثاال باملأمورات واجتنابا للمنهيات ،ثقلت املوازين وحت ّقق الفوز ،وإذا حدث العكس ،ومتّت خمالفة األمر اإلهلي ّ
استحق املخالف العقاب واحلساب.
وتقصدا
ّ
ّ
وهذا املبدأ خري حافز لإلنسان على اإلحسان إىل البيئة ،ومراعاة شرائع اهلل تعاىل فيها محاية وتنمية ،ألنّه
للرقابة ال ّدائمة وطامع يف الفوز بالنّعيم األخروي ،لذلك كان حتقيق االستخالف بصورته املثلى ومقصده العايل
مستشعر ّ
شرطا للنّجاة من العذاب يف اآلخرة ،2قال تعاىل:

ﭐﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫﱠ الكهف.٢٢٧ :

اخلامتة:
متلو ،ويف ظالل القيم األخالقية الوارفة،
متلوا وغري ّ
بعد هذه اجلولة املاتعة يف رياض نصوص الوحي بشقيه ّ
املتوصل إليها ،مع بعض املقرتحات اليت يرى ضرورة العناية اها.
أهم النّتائج ّ
حيسن بالباحث قبل أن يضع القلم أ ْن ّ
يسجل ّ
النّتائج:

بالشمول والتّكامل.
 -1متتاز نظرة التّشريع اإلسالمي للبيئة ّ
 -2البيئة قضية أكرب من أن تكون جمموعة من املوارد والثّروات ،إذ هي عالقة إنسانية ميتزج فيها ال ّدنيوي بال ّديين،
بالرسالة اليت كلّف اها اإلنسان على األرض.
و ّ
املادي بالقيمي ،لصياغة حياة إنسانية ،تليق ّ
 -3يتوفّر التّشريع اإلسالمي على مجلة وافية من القيم األخالقية اليت تكفي للتّغلّب على املأزق البيئي املتدهور.
 -1م ن ،ص42

 -2م ن ،ص.43
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 -4األخالق البيئية قيمة ال غىن عنها ،إذ يتعامل اها األفراد واجملتمعات مع مواردهم الطّبيعية ،وكيفية استغالهلا
االستغالل األمثلِ ،با حيافظ على نصيب األجيال القادمة منها ،ال سيما املوارد غري املتج ّددة.
حلل كثري من املشاكل البيئية.
 -8يعتمد التّشريع اإلسالمي مبدإ الوقاية خري من العالج ّ
 -1يتميز التّشريع اإلسالمي حبتمية التّنفيذ أخالقيا ،يف حني تفتقر املواثيق ال ّدولية والتّشريعات الوطنية إىل ذلك ،فضال
الضعيفة دون ال ّدول الكربى ذات اهليمنة.
عن أ ّاها تطبق على ال ّدول ّ
المقترحات:

القيم األخالقية للبيئة.
 -1تضمني املناهج ّ
الرتبوية والتّعليمية يف مجيع األطوار َ
الضامنة الستدامة التّنمية عند صياغة
 -2استحضار اجلهات
املختصة بوضع التّشريعات للقيم األخالقية احلامية للبيئة و ّ
ّ
القوانني البيئية.
 -3احلرص على االنتقال بالقيم األخالقية للبيئة من احليّز النّظري إىل التّطبيقات العملية يف واقع احلياة.
 -4تشجيع املشاريع البيئية اليت تسهم يف احملافظة على البيئة ورعايتها.
ومكوناهتا.
الزاجرة يف ّ
 -8سن القوانني والعقوبات ّ
كل من جتاوز احلدود يف معاملته للبيئة ّ
حق ّ
الغر امليامني.
 -1واحلمد هلل ّأوال وأخريا ،وصلّى اهلل وسلّم وبارك على نبيّه الكرمي ،وآل بيته الطّيبني الطّاهرين ،وصحابته ّ

املصادر واملراجع
الرياض ،م ع س ،د ط،
السحيباين ،دار ابن اجلوزيّ ،
 -1أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي :عبد اهلل عمر ّ
س2005م.
املؤسسة اجلامعية لل ّدراسات والنّشر والتّوزيع ،بريوت ،لبنان ،د
 -2أخطار البيئة والنّظام ال ّدويل :عامر حممود طرافّ ،
ط ،س1775م.
السلفية ،القاهرة ،مصر ،د ط ،س1328هـ.
 -3األدب املفرد :البخاري  ،تح :حممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة ّ
 -4تقرير اللّجنة املعنية بالبيئة والتّنمية بعنوان" :مستقبلنا املشرتك" ،الوثيقة .A/42/4427
حمب ال ّدين اخلطيب ،املكتبة
 -8اجلامع ّ
الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه :البخاري ،تحّ :
السلفية ،القاهرة ،مصر ،ط ،01س1400هـ.
ّ
الرتمذي ،تح :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1771م.
 -1اجلامع الكبريّ :
الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط ،02س1422هـ2001/م.
 -2رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم :يوسف القرضاوي ،دار ّ
السعودية،
 -5رعاية البيئة من خالل التّقعيد األصويل والفقهيّ :
حممد بن عبد العزيز املبارك ،جملّة اجلمعية الفقهية ّ
حمرم 1438 -1434هـ2013 /م.
الرياض ،م ع س ،ع ،12شوالّ -
ّ
السورية
حممد درويش ،منشورات اهليئة ّ
 -7روضة العقالء روضة العقالء :أبو حامت البسيت ،تح :عبد العليم ّ
العامة ّ
للكتاب ،دمشق ،سوريا ،د ط ،س2007م.
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1418هـ/
الرقائق :ابن املبارك ،تح :أمحد فريد ،دار املعراج ال ّدوليةّ ،
 -10الزهد و ّ
1778م.
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الرياض ،م ع س،
الرمحن بن زيد ّ
الزنيدي ،مركز ال ّدراسات واإلعالم ،دار إشبيلياّ ،
السلفية وقضايا العصر :عبد ّ
ّ -11
ط ،01س1415هـ1775 /م.
الرياض ،م ع س ،ط،01
السنن :أبو داود ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارفّ ،
ّ -12
س1412هـ.
الرياض ،م ع س ،ط،01
السنن :ابن ماجه ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارفّ ،
ّ -13
س1412هـ.
الرياض ،م ع س ،ط،01
السنن :النّسائي ،تح :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة املعارفّ ،
ّ -14
س1412هـ.
السعيد زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،01
 -18شعب اإلميان :البيهقي ،تح :أيب هاجر ّ
حممد ّ
س1421هـ2000 /م.
الصحاح :اجلوهري ،تح :أمحد عبد الغفور عطّار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط ،04س1770م.
ّ -11
حممد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1404هـ/
 -12العقد الفريد :ابن عبد ربّه ،تح :مفيد ّ
1774م.
 -15علم النّفس االجتماعي :حامد زهران ،عامل الكتب ،القاهرة ،مصر ،ط ،01س1722م.
 -17غياث األمم يف التياث الظُّلَم :اجلويين ،تح :فؤاد عبد املنعم ،ومصطفى حلمي ،دار ال ّدعوة ،اإلسكندرية ،مصر،
ط ،01س1727م.
العامة املصرية للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط مصورة عن الطّبعة الثّالثة للمطبعة
 -20القاموس احمليط :الفريوزآبادي ،اهليئة ّ
األمريية 1302م ،س1400هـ1750 /م.
 -21كتاب التعريفات :اجلرجاين ،مكتبة لبنان ،بريوت ،لبنان ،ط ج ،س1758م.
حممد جالل شرف ،دار النّهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،د ط ،س1751م.
 -22كتاب ّ
الزهد :أمحد ،تحّ :
 -23لسان العرب :ابن منظور ،تح :عبد اهلل علي الكبري ورفاقه ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،د ط ،دس.
 -24ماهية البيئة :أسامة عبد العزيز ،متاح علىknol.google.com/k/judge-dr-osama :
الساعة.01:12 :
 ،albdelazizتاريخ ّ
الزيارة2017/01/11 :م ،يف ّ
الشريعة،
السنّة ومقاصد ّ
 -28احملافظة على البيئة من منظور إسالمي :قطب ّ
الريسوين ،دراسة تأصيلية يف ضوء الكتاب و ّ
دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س2005م.
الرسالة ،بريوت ،لبنان،
الرازي ،تح :طه جابر فيّاض العلواينّ ،
مؤسسة ّ
 -21احملصول يف علم أصول الفقه :فخر ال ّدين ّ
ط ،03س 1415هـ1772 /م.
حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب
السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :ابن القيّم ،تحّ :
 -22مدارج ّ
العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،02س1423هـ2003 /م.
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط ،1س1415هـ/
 -25املسند :أمحد ،تح :شعيب األرناؤوط وعادل مرشدّ ،
مؤسسة ّ
1772م.

القيم األخالقية وأثرها يف محاية البيئة واستدامة التّنمية
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حممد
 -27املسند ّ
السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  :مسلم ،تح :أبو قتيبة نظر ّ
الصحيح املختصر من ّ
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1422هـ2001 /م.
الفاريايب ،دار طيبةّ ،
السلفي ،دار ابن تيمية ،القاهرة ،مصر ،ط ،02س1372هـ.
 -30املعجم الكبري :الطرباين ،تح :محد عبد اجمليد ّ
حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،01س1377هـ/
السالم ّ
 -31معجم مقاييس اللّغة :ابن فارس ،تح :عبد ّ
1727م.
الشامية ،بريوت ،لبنان،
الراغب األصفهاين ،تح :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،ال ّدار ّ
 -32مفردات ألفاظ القرآنّ :
ط ،02س1415هـ1772 /م.
 -33املقاصد التحسينية عند األصوليني ضوابطها وأثرها الفقهي :ليلى شادة ،رسالة ماجستري ،إشراف :عبد القادر بن
حرز اهلل ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،س1438هـ2014/م.
عمان ،األردن،
 -34مقاصد ّ
حممد الطّاهر امليساوي ،دار النّفائسّ ،
حممد الطّاهر بن عاشور ،تحّ :
الشريعة اإلسالميةّ :
ط ،02س1421هـ2001 /م.
السرياين ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
 -38املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة  -دراسة مقارنة ّ :-
حممد حممود ّ
الرياض ،م ع س ،ط ،01س1422هـ2001 /م.
ّ
حممد رجب البيومي ،جملة األزهر ،جممع البحوث اإلسالمية ،القاهرة ،مصر ،دط،
 -31من القيم اإلنسانية يف اإلسالمّ ،
د ت.
الشاطيب ،تح :عبد اهلل دراز ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،01
الشريعةّ :
 -32املوافقات يف أصول ّ
س1428هـ2004 /م.
مؤسسة الكتب الثّقافية ،بريوت،
 -35موسوعة رسائل ابن أيب ال ّدنيا :ابن أيب ال ّدنيا ،تح :مصطفى عبد القادر عطاّ ،
لبنان ،ط ،01س1414هـ1773 /م.
الرسول الكرمي  :جمموعة من الباحثني ،دار الوسيلة ،ج ّدة ،م ع س ،ط،01
 -37موسوعة نضرة النّعيم يف أخالق ّ
س1415هـ1775 /م.
 -40املوطّأ :مالك ،تح :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،02س1412هـ1772 /م.
41- Laetitia GRAMMATICO, Les moyens juridiques du développement énergétique
dans le respect de l'environnement en droit français ( Recherches sur le droit du
développement durable ) , T.1 , PUAM , 2003
42- Le Petit Robert , 1 , paris , 1991.
43- Petit Larousse en couleurs , paris , 1980
44- The world book Dictionary . V. I. 1988 , world Book Ink, U.S.A.
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أ.د .محمد رشيد بوغزالة
أستاذ بقسم الشريعة  -معهد العلوم إلاسالمية ،عضو مخبر الدراسات الفقهية والقضائية،
جامعة الوادي – الجزائر

مقدمة
العز واجلالل ،الكبري املتعال ،املتصف بصفات الكمال ،جيادل فيه أهل الضالل ،وهو سبحانه
احلمد هلل ،ذي ّ
ضل وخسر وخاب ،وأشهد أن ال
شديد احملال ،خلق اخللق ،وأرسل الرسل ،من اتبعهم اهتدى وفاز بالثواب ،ومن أعرض ّ
حممدا عبده ورسوله  وعلى آله وصحبه  ،وبعد؛
إله إال اهلل ،وأن ّ
فإن من منن اهلل  على خلقه أن بعث فيهم الرسل –صلى اهلل عليهم وسلم -مبشرين ومنذرين ،ليهدوهم
إليه  وليعبدوه وحده دون ن ّد أو شريك ،وكان من سننه يف اخلْلق أن يكون لرسله أتباع مقربون هداة مهتدون ،كما
ق ّدر أن يكون هلم عصاة مبغضون أعداء معتدون.
مين بفضله على من يشاء؛ وكان من لطائف رمحته اهذه األمة ،أن جعلها
واهلل ّ 
خيتص برمحته من يشاء ،و ّ
اختصها خبري الرسل وخامتهم ؛ وجعل له "آل" أكرمهم
خري أمة أخرجت للناس ،ومن عظائم مننه وفضله عليها أن
ّ
حق احملبّة وحفظ احلرمة ،إال أ ّن سنة
اختصهم
بالقرىب ،وأحاطه جبْند
"بالصحبة" ،وأوجب هلم مجيعا على من بعدهم ّ
ْ
ّ
ْ
احلق والباطل قائمة إىل أن يشاء اهلل ،فما يفتأ املبطلون يفرتون ويطعنون وال يفلحون ،وال يهنأ الصادقون إال
املساجلة بني ّ
وهم يذبّون ويذودون وهم مأجورون.
النيب  وآل بيته وصحبه ما دامت السموات واألرض ،ومضى على ذلك هدي العدول
فاهلل  تعبّدنا ِبحبة ّ
هم هلم إال إذاية
يف خري القرون ،وملا استشرت الفنت ّ
ودب اخلالف بدأت األهواء تزيغ يف قلوب كثري من الناس ،وال ّ
أي إذاية ملا يطال البهتان من نزل بعدالتهم القرآن ،بل اختذ كثري من أهل األهواء ذلك دينا يقتفى.
املؤمنني ،و ّ
وال خيتلف املختلفون أ ّن مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس –رمحه اهلل -هو من مذاهب أهل السنة
واجلماعة اليت أرست قواعد االتّباع وهتكت سرت االبتداع ،عايش املذهب كثريا من احلوادث والبدع منذ النشأة األوىل عرب
الصحب
لعل من أخطر تلك احلوادث والبوائق هي بدعة الطعن والثّلب يف آل الرسول  و ْ
تارخيه ،يف املشرق واملغرب ،و ّ

هل قاوم مذهب اإلمام
الكرام  ،وهنا نتساءل :إذا كنا قد سلّمنا بوجود بدعة الطعن في الصحب واآلل ْ ،
مالك هذه البدعة المضلّلة؟ وإذا كان قد قاومها أين تبرز معالم النقض لهذه البدعة ؟

وقد اجتهدت يف هذه الورقة البحثية أن أجيب عن هذا التساؤل ِبنهج وصفي للمفاهيم وحتليلي للمسائل
واملقوالت ،واستقرائي يف مصادر املذهب.
وقد قسمت املوضوع إىل أربعة مباحث:
املبحث األول -التعريف باصطالحات البحث

جهود علماء املالكية يف الذب عن الصحابة وآل البيت  من خالل مصادرهم
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املبحث الثاين -منزلة آل البيت والصحابة  يف املذهب املالكي
الذب عن اآلل والصحب يف مصادر املذهب
املبحث الثالثّ -
الذب عن اآلل والصحب 
املبحث الرابع -الرتاث املالكي امل ْفرد يف ّ
جل يف عاله -أن يتقبل منا أعمالنا وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي،
أسأل اهلل – ّ
رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلد هلل ّ

املطلب األول -التعريف باملذهب املالكي
تعريف املذهب املالكي :عرفه القرايف يف جواب عن سؤال يف تعريف املذهب فقال  :ما اختص به من األحكام
1

الشرعية الفروعية االجتهادية ،وما اختص به من أسباب األحكام ،والشروط ،واملوانع ،واحلجاج املثبتة هلا .
وعلى حنو هذا التعريف عرفه البعض فقال املراد باملذهب املالكي  :ما ذهب إليه اإلمام من األحكام معتمدة
2

كانت أو ال .
وقد الحظ بعض املتأخرين من الفقهاء أن هذا الفهم ملسمى املذهب يُضيِّق دائرة األقوال واآلراء الفقهية اليت
تندرج حتت مظلته ،ألنه خيرج أقوال تالميذ اإلمام ،واالجتهادات الفقهية والتخرجيات ملن جاء بعدهم من أتباع مذهب
فوسعوا مفهوم املذهب املالكي على أساس هذا االعتبار ،لذا عرفه العدوي فقال :املراد
اإلمام من املتقدمني واملتأخرين ّ
ِبذهبه  :ما قاله هو وأصحابه على طريقته ،ونسب إليه مذهبا ،لكونه جيري على قواعده ،وأصله الذي بُِين عليه مذهبه،
3

وليس املراد ما ذهب إليه وحده دون غريه من أهل مذهبه .

والمالكي؛ نسبة إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس –رحمه اهلل.-
وهو :أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي ،اإلمام املشهور.
قيل هو املقصود حبديث أيب هريرة قال :قال رسول اهلل  «:يوشك الناس أن يضربوا أكباد اإلبل فال جيدون
4

عاملا أعلم من عامل املدينة» .
قال الذهيب :وقد اتفق ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه :أحدها طول العمر وعلو الرواية ,وثانيتها الذهن
الثاقب والفهم وسعة العلم ,وثالثتها اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح الرواية ،ورابعتها جتمعهم على دينه وعدالته
1

واتباعه السنن ,وخامستها تقدمه يف الفقه والفتوى ,وصحة قواعده .تويف سنة 127هـ .
 - 1القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،حتقيق عزت العطار ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة1735 ،م ،ص .200
 - 2النفراوي ،أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1418 ،هـ 1778 -مـ ،ج 1ص .24
 - 3العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية على شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،دار املعرفة ،بريوت ،د ت ،ج 1ص .38
وحسنه ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء يف عامل املدينة ،ج 8ص  ،42ح
 - 4رواه احلاكم وصححه على شرط مسلم ،ج 1ص  ،115ح " ،"302والرتمذي َّ
" ،"2150وأمحد يف املسند ،ج  13ص  ،385ح "."2750
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املطلب الثاني -التعريف مبصطلح الصحابي يف املذهب املالكي
 الصحابي لغة:من ِ
ِ
الصحب مجع الصاحب مثل رْكب وراكب،
احبه َع َ
اشره ،و ْ
وصحابة وصحابةَ ،
ص ْحبة َ
صحبهُ ُ
ب َ
َ
وص َ
صح َ
2
ِ
وصحابة .
واستصحبه :طلب صحبته أي مالزمته .واجلمع ْ
صحب وأصحاب وأصاحيب وصحبان وصحاب وصحابة َ
الصحابي في اصطالح مذهب اإلمام مالك:

3

عرفه العالمة أبو احلسن املالكي بقوله :وهو من لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم مسلما مث مات على اإلسالم .
قال العدوي :وقوله" :مات على اإلسالم" احرتز بذلك مما إذا اجتمع به مؤمنا مث مات مرتدا كعبد اهلل بن خطل
4

فليس بصحايب باتفاق .

5

وقال بعضهم :الصحايب هو :كل من اجتمع به يف حياته بعد البعثة وهو مؤمن .
وعرفه آخرون :الصحايب من اجتمع مؤمنا ِبحمد  وإن مل يرو عنه ومل يطل اجتماعه به.
مسه  من الصبيان ،واختاره
ويدخل بقيد "اجتمع" األعمىّ .
وعرب بعضهم بـ "لقي" ليدخل َمن حنّكه ،أو من ّ
6

اإلمام احلطاب .

وينبين على هذا التعريف النظر يف بقاء صفة الصحبة للذين ارتدوا بعد وفاة النيب  مث رجعوا إىل اإلسالم مثل:
وع ْمرو بن معديكرب .ففي
قُرة بن هبرية العامري  ،وعلقمة بن عُالثة  ،واألشعث بن قيس  ،وعيينَةَ بن حصن َ ،
صحبتهم نظر.
وكذا يف صحبة من لقي النيب ُ مسلماً مث ار َّ
تد مث أسلَم بعد وفاة الرسول  .قال العالمة حلولو :ويف صحبته
نظر كبري.
وكذا من ارت ّد يف حياة الرسول  ورجع إىل اإلميان بعد وفاته  فإن اخلالف صحبته جيري على اخلالف يف
الردة ؛ هل حتبط العمل بنفس وقوعها ،أو إمنا حتبطه بشرط الوفاة عليها ؛ ألن صحبة الرسول  فضيلة عظيمة  ،أما
7

قبول روايته بعد عودته إىل اإلسالم ففيها نظر  ،واختار العالمة التتائي املالكي نفي صحبتهم ألن الردة يف نفسها حمبطة
8

1

للعمل  ،قال العدوي :وهو مشهور مذهبنا .
=
 - 1الذهيب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ج  1ص .182
 - 2املرسي ،أبو احلسن علي بن إاماعيل (ابن سيده) ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت2000 ،م ،مقلوب
"حصب" ،ج  3ص  ،112وابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،مادة "صحب" ،ج  1ص  ،817والزبيدي ،أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد
الرزاق احلسيين (مرتضى) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق مجاعة من احملققني ،دار اهلداية ،القاهرة ،ج  3ص .158
 - 3املالكي ،أبو احلسن ،كفاية الطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،حتقيق يوسف الشيخ حممد بقاعي ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  1ص .148
 - 4العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية على كفاية الطالب الرباين ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  1ص .148
 - 5الصاوي ،أبو العباس أمحد بن حممد ،بلغة السالك ألقرب املسالك –حاشية الصاوي على الشرح الصغري للدردير ،دار املعارف ،د ت ،ج  1ص .13
 - 6احلطاب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن حممد ،مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1412 ،3هـ  1772 -م ،ج  1ص .22
 - 7التونسي ،حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،،تونس1772 ،م ،ج  2ص .338
 - 8العدوي ،حاشية على شرح اخلرشي ،ج  1ص .27
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وص ِحبه ،ففضل الصحبة حاصل له مثل :عبد
 أما من ارتد يف حياة النيب  ورجع إىل اإلسالم يف حياتهَ ،2

اهلل بن سعد بن أيب َسْرح .

املطلب الثالث -التعريف بآل البيت يف اصطالح املذهب املالكي
تعريف اآلل:

لغة - :قال ابن فارس يف باب "أول" :اهلمزة والواو والالم أصالن؛ ابتداء األمر وانتهاؤه .و"اآلل" تعود إىل
3
َهل بيتِه من هذا أَيضاً؛ ألنه إليه مآ ُهلم وإليهم مآلُه .
األصل الثاين من آل يؤول أي رجعُ ،
وآل َّ
الر ُج ِل أ ُ
وآل الرجل أ َْهلُه ،وآل اهلل وآل رسوله أَولياؤه؛ أَصلها "أَهل" مث
 وقال يف لسان العرب هي من باب "أهل"؛ ُفلما توالت اهلمزتان أَبدلوا الثانية أَلفاً ،كما قالوا :آدم وآخر ،ويف الفعلَ :آم َن
أُبدلت اهلاء مهزة؛ فصارت يف التقدير أَأْلّ ،
4
وآزَر .
َ
و "اآلل" هو مجع يف املعىن ،فرد يف اللفظ؛ يطلق باالشرتاك اللفظي على ثالثة معان :أحدها اجلند واألتباع حنو

" آل فرعون " ،والثاني النفس حنو " آل موسى " و " آل هرون " و " آل نوح " ،والثالث أهل البيت خاصة حنو " آل
5

حممد " .
 الفرق بين األهل واآلل :أن األهل يكون من جهة النسب واالختصاص؛ فمن جهة النسب قولك :أهلالرجل لقرابته األدنني ،ومن جهة االختصاص قولك :أهل البصرة وأهل العلم ،واآلل خاصة الرجل من جهة القرابة أو
الصحبة؛ تقول :آل الرجل ألهله وأصحابه ،وال تقول :آل البصرة وآل العلم .وقالوا :آل فرعون؛ أتباعه ،وكذلك آل لوط.
وقال املربد :إذا صغرت العرب اآلل قالت أهل ،فيدل على أن أصل اآلل األهل ،وقال بعضهم :اآلل عيدان
اخليمة وأعمدهتا ،وآل الرجل مشبهون بذلك ألاهم معتمده ،والذي يرفع يف الصحارى آل ألنه يرتفع كما ترفع عيدان
6

اخليمة ،والشخص آل ألنه كذلك .
الفرق بين اآلل والذرية :آل الرجل :ذو قرابته ،وذريته :نسله.
فكل ذرية آل ،وليس كل آل بذرية.
وأيضا :اآلل خيتص باألشراف ،وذوي األقدار ،حبسب الدين ،أو الدنيا.
=
 - 1العدوي ،حاشية على كفاية الطالب الرباين ،ج  1ص .148
 - 2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  2ص .331
 - 3ابن فارس ،أبو احلسني أمحد الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،بريوت ،دار الفكر ،ط  1377 ،1هـ  1777 -م  ،كتاب
اهلمزة ،باب اهلمزة والواو وما بعدمها يف الثالثي ،ج  1ص .110 – 185
 - 4ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "أهل" ،ج  11ص .25
 - 5الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين ،كتاب الكلّيات ،حتقيق عدنان درويش وحممد املصري ،بريوت – لبنان ،ط  1417 ،1هـ  1775 -م ،ص
.242
 - 6العسكري ،أبو هالل ،معجم الفروق اللغوية ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم – إيران1412 ،هـ ،ص .58
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1

فال يقال :آل حجام ،وآل حائك ،خبالف الذرية .
 -الفرق بين العترة واآلل :أن العرتة على ما قال املربد" :النصاب ومنه عرتة فالن أي منصبه" ،وقال بعضهم:

"العرتة أصل الشجرة الباقي بعد قطعها قالوا فعرتة الرجل أصله" ،وقال غريه" :عرتة الرجل أهله وبنو أعمامه األدنون"،
وقال آخرون :هي نسل الرجل ورهطه وعشريته األدنون ممن مضى.
فهي مفارقة لآلل على كل قول ألن اآلل هم األهل واألتباع ،والعرتة هم األصل يف قول واألهل وبنو األعمام يف
2

قول آخر .
النبي  في المذهب المالكي:
اصطالح آل بيت ّ

3

 ال خيتلف أهل العلم يف أ ّن أزواجه أمهات املؤمنني وذريته من أهل بيته  ، لقوله تعاىل:ه
4
َ َ َ َ َٰ ُ ُ َ َ م ُ م َ م َ م َ م ه ُ َ
ّميد. 
وبركتهۥ عليكم أهل ٱۡلي ِ ِۚ
ت إِنهۥ ۡحِيد ِ

َمَ ُ ه
رۡح
ت ٱَّللِ

النيب  ،وأاهم املقصودون بقوله
 ال خالف يف مذهب اإلمام مالك –رمحه اهلل -أن بين هاشم هم من آل ّ5

 « : إن الصدقة ال تنبغي آلل محمد »  ،وهم كل من يلتقي مع النيب  يف هاشم أيب جده ،فبنو هاشم هم ولد
عبد املطلب من بين هاشم ،ما تناسلوا ،وإن بعدوا :آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل ،إ ْذ مل يعقب أحد من ولد
6

هاشم سوى عبد املطلب .قال ابن رشد اجلد :وإىل هذا ذهب أكثر أهل العلم  .ودليلهم :حديث واثلة بن األسقع قال:
امعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول « :إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ،واصطفى قريشا من كنانة،
7

واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم » .
 ونقل عن بعض أهل املذهب أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو عبد مناف كلهم ما تناسلوا ،وإن بعدوا .وهذا8

استدل له ابن رشد حبديث أيب هريرة  قال :قام رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
القول منقول عن أصبغ بن الفرج ،و ّ

 - 1العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ص .1
 - 2الكفوي ،كتاب الكليات ،ص  ،1041والعسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ص .381 – 380
 - 3القرطيب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق هشام امري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض،
اململكة العربية السعودية1423 ،هـ 2003 -م ،ج  7ص .21
 - 4سورة هود ،من اآلية.23 :
 - 5صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب ترك استعمال آل النيب  على الصدقة ،ج  2ص  ،282ح "."112
 - 6القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،مسائل أيب الوليد بن رشد (اجلد) ،حتقيق حممد احلبيب التجكاين ،دار اجليل ،بريوت  -دار اآلفاق اجلديدة،
املغرب ،ج  1ص .333
 - 7رواه مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضل نسب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وتسليم احلجر عليه قبل النبوة ،ج  4ص  ،1252ح " ،"2221والرتمذي ،أبواب
املناقب ،باب فضل النيب  ،ج  1ص  ،8ح "."3108
 - 8ابن رشد ،مسائل أيب الوليد ،ج  1ص .334
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َ 1

 .قال  « :يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم
2

من اهلل شيئا ،يا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا. »...
 وذهب أصبغ بن الفرج إىل أاهم بنو هاشم ،وبنو عبد مناف ،وبنو قصي وبين كالب وبنو مرة وبنو كعب وبنوَ
م َم
لؤي وبنو غالب .واستدل حبديث ابن عباس  قال :ملا أنزل اهلل  على النيب َ  : وأنذ مِر َعشِ َريتَ َك ٱۡلق َرب ِ َي ،خرج

حىت عال املروة مث قال « :يا آل فهر...يا آل غالب ...يا آل لؤي بن غالب ...يا آل كعب بن لؤي ...يا آل مرة
3

بن كعب ...يا آل كالب بن مرة ...يا آل قصي ...يا آل عبد مناف. »...
 وال خالف يف املذهب كذلك أن ما فوق غالب بن فهر ال يعدون يف آل البيت.4

 أما بنو املطلب أخو هاشم فليسوا من آل البيت على الراجح يف املذهب . واختلفوا كذلك يف املوايل هل يع ّدون يف آل البيت أم ال؟ فاملعتمد يف املذهب أن موايل أهل البيت منهم5

حلديث أنس بن مالك  عن النيب  قال « :مولى القوم من أنفسهم » .
7

6

واختار ابن القاسم خالفه  .وع ّد القرطيب هذا القول من الشذوذ .

8

خاصة .
 ونقل القرطيب عن مجاعة بأن املقصود بـ "آل حممد" أزواجه وذريته ّ9
 -وقد ذكر أبو الوليد بن رشد سبعة أقوال ألهل العلم يف حتديد املقصود بأهل البيت .


املطلب األول :تعظيم آل البيت والصحابة من مسائل االعتقاد
نال آل البيت والصحابة الكرام  منزلة كبرية يف مذهب اإلمام مالك –رمحه اهلل -حىت باتت حرمتهم من
مسائل االعتقاد ،وصار أئمة املذهب يدرجواها فيما جيب اعتقاده من األمور ،حبيث إن من خالف هذا االعتقاد ع ّد من
 - 1سورة الشعراء ،اآلية.214 :

ََ م َ ََ َ
ريتك
 - 2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة الشعراء ،ج  4ص  ،1252ح " ،"4473ومسلم ،كتاب اإلميان ،باب يف قوله تعاىل :وأنذِر عشِ
مٱۡلَقم َرب َ
ي ،ج  1ص  ،172ح "."354
ِ

 - 3البصري ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1410 ،1هـ -
1770م ،ج  1ص .11
 - 4الدردير ،أبو الربكات ،أقرب املسالك مع حاشية الصاوي عليه ،ج  1ص .187
 -5من حديث أنس بن مالك  رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،باب موىل القوم من أنفسهم وابن األخت منهم ،ج  1ص  ،2454ح "،"1350
ومن حديث أيب رافع  مرفوعا ،رواه أبو داود ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة على بين هاشم ،ج  2ص  ،123ح " ،"1180وأمحد يف "املسند" ،ج  37ص
 ،257ح "."23513
 - 6املهدوي ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي ،التنبيه على مبادئ التوجيه ،حتقيق حممد بلحسان ،دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط1425 ،1هـ
 2002م ،ج  2ص .582 - 7القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  5ص .171
 - 8القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  1ص .352
 - 9ابن رشد ،مسائل أيب الوليد ،ج  1ص .331 – 334
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استقر املصنفون من أئمة املذهب على تثبيت هذه العقيدة يف منفاهتم ،بل يثبتونه يف مقدماهتم أو يف
أهل الضالل ،و ّ
خواتيم كتبهم الفقهية فضال عن كتبهم يف العقيدة ،وحنن نثبت بعضا من ذلك مما اشتهر من النماذج عرب تاريخ املذهب.
من ذلك ما أدرجه العالمة ابن أيب زيد القريواين يف رسالته يف باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور
الديانات ؛ فقال" :وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وآمنوا به ،ثم الذين يلونهم،
ثم الذين يلونهم ،وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون ،أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثمان ،ثم علي رضي اهلل

عنهم أجمعين ،وأن ال يذكر أحد من صحابة الرسول إال بأحسن ذكر ،واإلمساك عما شجر بينهم ،وأنهم أحق
1

الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ،ويظن بهم أحسن المذاهب. "..
 وقال ابن أيب زمنني املالكي يف باب حمبة أصحاب النيب " : ومن قول أهل السنة أ ْن يعتقد املرء احملبة2
ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأن ينشر حماسنهم وفضائلهم ،وميسك عن اخلوض فيما دار بينهم" .
ويقول تلميذه اإلمام املقرئ أبو عمرو عثمان الداين" :ومن قولهم –أي أهل السنة -أن يحسن القول في

السادات الكرام ،أصحاب محمد عليه السالم ،وأن تذكر فضائلهم ،وتنشر محاسنهم ،ويمسك عما سوى ذلك
مما شجر بينهم ...ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج ،وأجمل المذاهب ،لمكانهم من اإلسالم ،وموضعهم
3

من الدين واإليمان ،وأنهم أهل الرأي واالجتهاد ،وأنصح الناس للعباد" .
4

وقال القاضي الباقالين يف اإلنصاف " :وجيب أن يعلم :أن ما جرى بني أصحاب النيب  ورضي عنهم من
املشاجرة نكف عنه ،ونرتحم على اجلميع ،ونثين عليهم ،ونسأل اهلل تعاىل هلم الرضوان ،واألمان ،والفوز ،واجلنان .ونعتقد
أن علياً  أصاب فيما فعل وله أجران .وأن الصحابة  إمنا صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم األجر ،وال يفسقون
 [      سورة التوبة ،من اآلية ] 100 :وقوله تعاىل:
   
   
 
  
 
وال يبدعون والدليل على ذلك قوله تعاىل   :
    

   
 
  
    
       
      
 
  
  
 
        

   
   
 
 
  
 
  
 
  

 [      سورة الفتح ،اآلية.] 15 :
   
 
    
خري القرون
وقال العالمة خليل بن إسحق يف "كتابه اجلامع" ،يف باب ما جيب على املرء من التكاليف :وأ ّن ْ
5
القرن الذين ر ْأوا رسول اهلل  وآمنوا به ،مثَّ الذين يَـلُواهم مث الذين يَـلُواهم  ،وأفضل الصحابة اخللفاء الراشدون امل ْهديون :
ْ
َ
 - 1القريواين ،أبو حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي ،الرسالة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د ت ،ص .7
 - 2اإللبريي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري املعروف بابن أيب زمنني ،أصول السنة ،حتقيق عبد اهلل بن حممد عبد الرحيم بن حسني
البخاري ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة ،ط1418 ،1هـ ،ص .213
 - 3الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ،الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات ،حتقيق دغش بن شبيب العجمي،
دار اإلمام أمحد ،الكويت ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م ،ص .235 – 232
 - 4الباقالين ،أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد ،اإلنصا ف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ،حتقيق حممد زاهد الكوثري ،مؤسسة اخلاجني ،القاهرة ،ط،2
1352هـ ،ص .12
 - 5عن عبد اهلل بن مسعود  أن النيب  قال  « :خري الناس قرين ،مث الذين يلواهم ،مث الذين يلواهم ( .» ...البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل
أصحاب النيب  ،ج  3ص  ،1338ح " ،" 3481ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل الصحابة مث الذين يلواهم ،..ج  4ص  ،1713ح
".) "2833
=
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الصحابة ،وينبغي
علي رضي اهلل عنهم أمجعني ،مثّ الصحابة العشرة ،مثَّ أهل ب ْدر ،مثّ سائر ّ
أبو بكر مث عمر مثّ عثمان مثّ ّ
1
بأحسن ال ّذكر .
ظن اهم أحسن املذاهب ،وال يُذْكر أح ٌد من صحابة رسول اهلل  إالَّ ْ
أ ْن يُلتَمس هلم ْ
أحسن املخارج ،ويُ ّ

املطلب الثاني :مراتب الصحابة عند أئمة املذهب
ليس التفضيل بني الصحابة مما أوجب اهلل تعاىل على املكلف اكتسابه أو اعتقاده وال اخلوض فيه ،بل لو غفل
عن هذه املسألة مطلقا مل يقدح ذلك يف دينه ،ويراها القاضي أبو بكر الباقالين مسألة اجتهاد ،حبيث لو أمهل أحد
احلق فيها واحد،
العلماء النظر فيها أصالً حىت مل يعرف فاضالً من مفضول ما حرج وال أمث ،خبالف سائر األصول اليت ّ
2

ويقطع على خطأ املخالف ،وهذه ال يقطع فيها على خطأ من خالف من اجملتهدين  .لكن مىت خطرت بالبال أو حتدث
3

فيها باللسان ،وجب اإلنصاف ،وتوفية كل ذي حق حقه ،وجيب الكف عن ذكرهم إال خبري .
ومع ذلك خاض كثري من أئمة املذهب املالكي فيما خاض فيه أهل السنة واجلماعة يف الكالم يف مراتب
الصحابة الكرام واملفاضلة بينهم ،ونقل ذلك عن إمام املذهب مالك بن أنس ،وكبار أئمة املذهب من بعده؛ فيما مال
4

الصحابة بعضهم على
آخرون إىل التوقف عن املفاضلة بينهم؛ قال اإلمام أبو عبد اهلل املازري املالكي  :وأما تفضيل ّ
الكف فال
بعض فقد ذهبت فرقة إىل اإلمساك عن هذا ،وأنه ال يفضَّل بعضهم على بعض ،وقالت :هم كاألصابع يف
ّ
ينبغي أن يتَـعَّرض للتّفضيل بينهم .وقال من ِسوى هؤالَء بالت ِ
َّفضيل.
َ َ َ
َ
أوال -مراتب الصحابة عند إمام املذهب
اختلف النقل عن اإلمام مالك –رمحه اهلل -يف مسألة التفضيل بني الصحابة ؛
5

 -فنقل عنه أن توقف يف مسألة التفضيل بينهم مطلقا .

=
قال ابن عبد الرب يف قوله  « : خري الناس قرين » ليس على عمومه؛ بدليل ما جيمع القرن من الفاضل واملفضول؛ وقد مجع قرنه مع السابقني من املهاجرين
واأل نصار مجاعة من املنافقني املظهرين لإلميان ،وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم احلدود ....وأن قوله « :خري الناس قرين » أنه لفظ خرج على
العموم ومعناه اخلصوص ...وإن قرنه إمنا فضل ألاهم كانوا غرباء يف إميااهم لكثرة الكفار ،وصربهم على أذاهم ،ومتسكهم بدينهم ،وإن آخر هذه األمة إذا أقاموا
الدين ،ومتسكوا به ،وصربوا على طاعة راهم يف حني ظهور الشر والفسق واهلرج واملعاصي والكبائر ،كانوا عند ذلك أيضا غرباء ،وزكت أعماهلم يف ذلك الزمن
كما زكت أعمال أوائلهم" ( .ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج  20ص .) 282 – 280
 - 1انظره ضمن :الكتب اجلوامع بتحقيقنا ،الدار املالكية ،بريوت – تونس ،ط 2013 ،1هـ ،ص  227وما بعدها.
 - 2اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق حيي إاماعيل ،دار الوفاء ،مصر ،ط1417 ،1هـ 1775 -م ،ج  2ص
.350 – 327
 -3القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخرية ،حققه حممد حجي وآخرون ،بريوت ،دار الغرب اإلسالميَ ،ط1774 ،1م ،ج  13ص .233
 - 4املازري ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي ،املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق حممد الشاذيل النيفر ،الدار التونسية للتوزيع ،تونس – املؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر1755 ،م ،ج  3ص .240
 - 5القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،حتقيق حممد حجي وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط 1405 ،2هـ 1755 -م ،ج  2ص .225
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مـجـلـة املـدونـة

فضل أبا بكر ،وتوقف فيما سواه ،وهو مذهبه يف املدونة ،فقد سئل مالك –رمحه اهلل -عن خري
 ونقل عنه أنه ّفعلي وعثمان .أيهما أفضل؟ فقال :ما أدركت
الناس بعد نبيّهم  . فقال :أبو بكر .قال ابن القاسم :فقلت ملالكّ :
1

أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدمها على صاحبه  -يعين عليا وعثمان  -ويرى الكف عنهما .

وعلي –رضي اهلل عنهما -هو مذهب
ويفيد اإلمام مالك من كالمه هذا أن التوقف يف املفاضلة بني عثمان ّ
2
كثري من علماء املدينة الذين أخذ عنهم .ومال العالمة ابن أيب زمنني من أئمة املذهب إىل اختيار هذا القول  .واختاره
3

كذلك فقيه تازى أبو عبد اهلل حممد بن عبد املؤمن التازي املالكي .
4

 -ونقل عنه ما يوافق مشهور مذهب أهل السنة؛ يف تفضيل أيب بكر  مث عمر  مث عثمان  مث

علي. 
ّ
ثانيا -مراتب الصحابة عند أمية املذهب
كان ألمية املذهب كذلك اختيارات يف مراتب الصحابة  من حيث الفضل ،وجيب االعتقاد أاهم متفاوتون يف
الفضل فيما بينهم  بكثرة املالزمة له  -صلى اهلل عليه وسلم  -واجملاهدة معه والقرب منه ،إذ ليس من رآه وفارقه كمن
5

فصل،
جاهد معه وإن كان شرف الصحبة حاصال للجميع  ،وأمية املذهب الذين فاضلوا منهم من أمجل ،ومنهم من ّ

فصل؛
ومنهم من أمجل مث ّ
قال أبو عمرو الداين :أفضل الصحابة هم املهاجرون معه والذابون عنه ،لقوله تعاىل:
َم مَم َ َ ََ َُْ َ َ م َ ُ ََ َ ٗ َ ه َ َ َُ ْ
َ م ُ َ َ َٰ َ ُ ْ 6
َ َ
ِين أنفقوا ِم ۢن بعد وقتل َۚوا 
أنف َق مِن قب ِل ٱلفتحِ وقَٰتل َۚ أو َٰٓلئِك أعظم درجة مِن ٱَّل
مَ ُ

م

مَ

ه

َ
ُ
َ ل ي َ مس َتوِي مِنكم هم من

 .مث األنصار ،مث التابعون هلم بإحسان،
ْ

َ ه َٰ ُ َ ه َ
َ َ َ هَُ ُ
ِض ٱ ه ُ
ون م َِن ٱل ُم َهَٰجر َ
سن هر ِ َ
وهم بِإ ِ مح َ َٰ
لقوله تعاىل  :وٱلسبِقون ٱۡلول
َّلل َع من ُه مم َو َر ُضوا َع من ُه .7
ين َوٱۡلنصارِ وٱَّلِين ٱتبع
ِ ِ

وأفضل املهاجرين :العشرة املعدون للجنة ...وأفضل هؤالء العشرة األئمة األربعة :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان
وعلي رضوان اهلل عليهم .وأفضل األربعة :أبو بكر ،مث عمر مث عثمان مث علي رمحة اهلل عليهم أمجعني.8
 وفاضل بعضهم يف نفس املهاجرين فقال :وأهل بدر أفضل يف املهاجرين ،واملهاجرون على قدر اهلجرةوالسبق.
9

 وأن َمن رآه ساعة أو مرة أفضل من التابعني . - 1األصبحي ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن عامر ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1418 ،1هـ 1774 -م ،ج  4ص .120
 - 2ابن أيب زمنني ،أصول السنة ،ص .220
 - 3الونشريسي ،أبو العباس أمحد بن حيي ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،حتقيق مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للملكة املغربية1401 ،ه ،ج  2ص .410
 - 4ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  2ص  ،225و ج  12ص .820
 - 5النفراوي ،الفواكه الدواين ،ج  1ص .102
 - 6سورة احلديد ،من اآلية.10 :
 - 7سورة التوبة ،من اآلية.100 :
 - 8أبو عمرو الداين ،الرسالة الوافية ،ص .237
 - 9القرايف ،الذخرية ،ج  13ص .233
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1

 وزاد آخرون فقالوا  :مث يفضل بعد العشرة بقية أهل بدر ،مث أهل بيعة الرضوان وهم أصحاب الشجرة الذينه

م

م

َ

ُم َ َُ ُ َ َ م َ ه
ِض ه ُ
قال اهلل  فيهم  :ل َق مد َر ِ َ
ٱلش َج َرة ِ .2
ٱَّلل َع ِن ٱلمؤ ِمن ِي إِذ يبايِعونك َتت

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -من الشهداء مثل
 واختار اإلمام ابن عبد الرب أن َم ْن مات يف حياة رسول اهلل َ -محزة ،وجعفر ،وسعد بن معاذ ،ومصعب بن عمري ،أو مات يف حياته وإن مل يكن من الشهداء ،كعثمان ابن مظعون
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  « :-ذهبت ولم تَلَبَّس منها بشيء » ،3فهؤالء أفضل ممن بقي
الذي قال فيه رسول اهلل َ -
4
بعدهم .

الذي يستقرئ مصادر املذهب املالكي يلفته النظر إىل مواطن كثرية تربز فيهما مكانة آل بيت النيب 
للذب عن اآلل والصحب ،وبيان منزلتهم اليت جيب أن يوضعوا فيها،
وأصحابه عند أهل املذهب ،مواقف أئمة املذهب ّ
بل انتدب الكثري منهم حمابرهم وأقالمهم لوضع تصانيف خمصوصة للذب عنهم ،مث تع ّدى ذلك إىل الشعر والنظم؛ وحنن
جنتهد لبيان مكانة اآلل والصحب يف منظور املذهب ،وأبرز مواقفهم وأشهر تصانيفهم وكذا أشهر أشعارهم ومنظوماهتم
الذب عن الصحابة وآل البيت .
يف ّ

املطلب األوّل -تعظيم اآلل واألصحاب يف مذهب اإلمام مالك
حظي آل بيت النيب  وصحبه الكرام ِ بكانة رفيعة عند اإلمام مالك وأمية املذهب –رمحهم اهلل ،-وهذا
امتثاال ألمر اهلل  وأمر رسوله  بتوقريهم ورفع منزلتهم ،وإقرارا ملذهب السلف من الصحابة والتابعني وأتباعهم من
بالسبق ،وليس من جالسه  وخالطه
أهل السنة واجلماعة ،ألن اهلل  أكرم تلك الفئة بصحبة رسوله  وأفردها ْ
وآكله وشاربه وسافر معه وغزا معه ...كمن امع به ،أل ّن –كما يقول العالمة احلطّاب املالكي ":-أن االجتماع
5
بالمصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم  -في لحظة يؤثر في تنوير القلب ما ال يؤثره االجتماع بغيره ولو طال" ،
6

النيب  أصحابه بذلك اللقب دون غريهم بقوله « :بل أنتم أصحابي، » ...
وفضل الصحبة ال يعدله فضل،
ْ
ّ
وخص ّ

قال اإلمام أبو الوليد الباجي" :يريد أن لهم مزية على إخوانه واختصاصا لصحبته ،ولم ينف بذلك أن يكونوا إخوانه،
وإنما منع أن يسموا بذلك ألن التسمية بذلك إنما هي على سبيل الثناء على المسمى ،والمدح والترفيع من حاله،

فيجب أن يسمى بأرفع حاالته ،ويوصف بأفضل صفاته ،وللصحابة بصحبة النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -درجة
 - 1ابن رشد ،املقدمات املمهدات ،ج  3ص .371
 - 2سورة الفتح ،من اآلية.15 :
 - 3رواه مالك يف املوطأ ،ج  1ص  ،242ح "."88
 - 4ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  12ص  ،224واملقدمات املمهدات ،ج  3ص .372
 - 5احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج  1ص .22
 - 6من حديث أيب هريرة  مرفوعا ،رواه مالك يف املوطأ ،ج  1ص  ،25ح " ،"25ومسلم يف صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل
يف الوضوء ،ج  1ص  ،215ح "."247
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ال يلحقهم فيها أحد ،فيجب أن يوصفوا بها ،والذين لم يكونوا أتوا بعد من أنه ليست لهم درجة الصحبة فلذلك
1
أخص من األ ُ ِ
ف
اس ًما هو
وأشر ُ
ُّ
وصفهم بأنهم إخوانه جعلنا اهلل منهم برحمته"  .وقال ابن العريب" :فأعطاهم ْ
ُخ َّوة َ
3
2
منه"  ،وقال القاضي عياض" :وفضيلة الصحبة ال ْيعدلها عمل"  ،لذلك رويت عن اإلمام مالك وأتباعه مواقف
الصحب .
ومقوالت تؤكد امتثاهلم ألمر اهلل ورسوله ونصرهتم ملنهج السلف وعقيدهتم يف اآلل و ْ
 كان اإلمام مالك رمحه اهلل أش ّد اتباعا ملنهج الصحابة يف االعتقاد والعمل ،وبىن مذهبه على هذا األصل؛بالتزام االتباع وترك االبتداع ،واشتهر عنه قوله يف بيان منزلة عصر الصحابة  : ولن يأتي آخر األمة بأهدى مما كان
5

4

عليه سلفها  .ويف رواية :ولم يأت آخر هذه األمة بأهدى مما كان عليه أولها .
 وكانت لإلمام مالك –رمحه اهلل -مواقف تنبئ بتوقريه آلل البيت؛ فقد روى املرتمجون أنه ُوشي ِبالك بن أنسيقتص ملالك من جعفر بن
حج املنصور أراد أن ّ
وم ّدت يده حىت اَنلعت ،فلما ّ
إىل جعفر بن سليمان فجرده وجلدهُ ،
سليمان ،فقال مالك :أعوذ باهلل .واهلل ما ارتفع منها سوط عن جسمي إال وأنا أجعله يف حل من ذلك الوقت؛ لقرابته
6

من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
وقيل :ملا ضرب مالك رمحه اهلل تعاىل ونيل منه ،محل مغشياً عليه ،فدخل الناس عليه فأفاق ،فقال :أشهدكم إين
حل .فسئل مالك عن ذلك فقال :ختوفت أن أموت ْأمس فألقى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأستحي
جعلت ضاريب يف ّ
7

منه أن يدخل بعض آله النار بسبيب .

ضرب ملا سعى به
وقد روي أنه ُجلد ألجل الصحابة  ،وعفا ألجل آل البيت  ،قال ابن بكري إمنا ُ
8
علي –رضي اهلل عنهما. -
الطالبيون لتقدميه عثمان على ّ

 ومن أمثلة توقريه آلل البيت أن حممد بن عبد اهلل بن احلسن النفس الزكية ملا طلب البيعة لنفسه استفىت الناساإلمام مالك –رمحه اهلل -يف اخلروج مع حممد وقيل له" :إن يف أعناقنا بيعة أليب جعفر" .فقال اإلمام مالك" :إمنا بايعتم
9

مكرهني وليس على كل مكره ميني" .فأسرع الناس إىل حممد ولزم مالك بيته .
 - 1الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجييب ،املنتقى شرح املوطأ ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1332 ،1هـ ،ج  1ص .20
السليماين وعائشة بنت احلسني
 - 2املعافري ،القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب ،املسالك يف شرح موطأ اإلمام مالك ،حتقيق حممد بن احلسني ّ
السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط 1425 ،1هـ 2002 -م ،ج  2ص .102
 - 3القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ج  2ص .47
ِ
املد َّونة من غريها من األُمهات ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1777 ،1م،
 - - 4القريواين ،أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد ،النَّوادر و ِّ
الزيادات على َما يف َ
ج  1ص .827
 - 5ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  1ص .242
 - 6اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى السبيت ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعيان مذهب اإلمام مالك ،حتقيق مجاعة من الباحثني،
مطبعة فضالة ،املغرب ،من 1718م إىل 1753م ،ج  2ص .131
 - 7القاضي عياض ،ترتيب املدارك ،ج  2ص .132
 - 8اليعمري ،أبو إسحاق رهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون املالكي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،حتقيق حممد األمحدي أبو
النور ،دار الرتاث ،القاهرة ( ،د ت ) ،ج  1ص .131
 - 9الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط  1402 ،1هـ ،ج  4ص .422
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وبره؛ قال
 واقتفى أئمة املذهب منهج اإلمام يف توقري اآلل واألصحاب ،ويرون أن ذلك من توقري الرسول ّ وبره صلى اهلل عليه وسلم توقري أصحابه وبرهم ،ومعرفة حقهم ،واالقتداء اهم ،وحسن الثناء عليهم،
عياض :ومن توقريه ّ
واالستغفار هلم ،واإلمساك عما شجر بينهم ،ومعاداة من عاداهم ،واإلضراب عن أخبار املؤرخني ،وجهلة الرواة ،وضالل
الشيعة ،واملبتدعني ،القادحة يف أحد منهم ،وأن يلتمس هلم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفنت
أحسن التأويالت ،وخيرج هلم أصوب املخارج؛ إذ هم أهل ذلك ،وال يذكر أحد منهم بسوء ،وال يغمص عليه أمر ،بل
1

نذكر حسناهتم وفضائلهم ،ومحيد سريهم ،ويسكت عما وراء ذلك .
 بل إن املتأخرين من املالكية أفتوا بأن يُعطى آل بيت رسول اهلل  من الزكاة إذا بلغت اهم احلاجة مبلغاكبريا ،وال ينظر يف حفدة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حىت ميوتوا جوعا  ،بل رِبا كان إعطاؤهم أفضل من
2

إعطاء غريهم .

املطلب الثاني -مواقف أئمة املذهب من الطعن يف اآلل والصحب
تش ّدد أئمة املذهب يف مواقفهم من منتقصي اآلل والصحب ،ونقلت بعض األقوال عن اإلمام مالك اشتهرت
يف تصانيف املذهب ،وحنا حنوه األئمة من بعده؛
أوال -موقف إمام املذهب:
 موقفه من الطعن في آل بيته : روى أبو نعيم بسنده عن أيب عروة الزبريي من ولد الزبري :كنا عند مالك بن أنس ،فذكروا رجالً ينتقصِ
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقرأ مالك هذه اآليةُ  :حم َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ب
َ َُ
ول اللَّه َوالذ َ
ين َم َعهُ حىت بلغ يـُ ْعج ُ
3
الزَّر ِ ِ ِِ
َّار ، فقال مالك :من أصبح يف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُّ َ
اع ليَغي َظ اه ُم الْ ُكف َ
4

فقد أصابته هذه اآلية ـ

قال القرطيب" :لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف تأويله؛ فمن نقص واحداً منهم ،أو طعن عليه يف روايته،
5

فقد رد على اهلل رب العاملني ،وأبطل شرائع املسلمني .

النيب  االنتساب إليهم ّادعاء وفرية ،قال مالك :من
 ويرى اإلمام مالك أ ّن من وجوه الطعن يف آل بيت ّادعى الشرف كاذباً ضرب ضرباً و جيعاً مث شهر و حيبس مدة طويلة حىت تظهر لنا توبته.
6

قال الصاوي :ألن ذلك استخفاف حبقه ،و ّأدب ومل حي ّد .

 - 1اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1407 ،هـ 1755 -م ،ج  2ص .83
 - 2احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج  2ص .348
 - 3سورة الفتح ،اآلية.27 :
 - 4األصبهاين ،أبو نعي م أمحد بن عبد اهلل بن حممد ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،مطبعة دار السعادة ،مصر ،ط1374 ،1هـ1724 -م ،ج 1ص.322
 - 5القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  11ص .272
 - 6الصاوي ،بلغة السالك ،ج  4ص .232
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 قال هشام بن عمار :امعت مالك بن أنس يقول :من سب أبا بكر وعمر ُجلد ،ومن سب عائشة قُتل ،قيلِ
ودوا لِ ِمثْلِ ِه أَبَداً إِ ْن ُكْنتُ ْم
له :مل يقتل يف عائشة؟ ،قال :ألن اهلل تعاىل يقول يف عائشة رضي اهلل عنها :يَعظُ ُك ُم اللَّهُ أَ ْن تَـ ُع ُ
ِِ 1
ني. 
ُم ْؤمن َ
2
قال مالك :فمن رماها فقد خالف القرآن ،ومن خالف القرآن قتل .
 موقفه من الطعن في صحابته : روي عن اإلمام مالك أنه قال" :والذي يشتم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس له سهم ،أو3

قال :نصيب يف اإلسالم" .
 وروى القاضي عياض عن مالك –رمحه اهلل -أنه قال :من غاظه أصحاب حممد فهو كافر لقوله تعاىل:4
ِ ِ ِِ
َّار. 
ليَغي َظ اه ُم الْ ُكف َ
 وروى عنه أيضا أنه قال :من شتم أحداً من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ أبا بكر أو عمر أو عثمانأو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال :كانوا على ضالل وكفر ،قتل ،وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة الناس نكل نكاالً
5

شديدا .

ثانيا -موقف أمية املذهب
لعل
كان أمية املذهب أكثر تشددا من إمام املذهب يف مسألة الطعن يف آل بيت النيب  وصحبه الكرام  ،و ّ
السبب يف ذلك يعود النتشار مذاهب الرفض وذيوع صيتهم يف األمصار ،إضافة إىل تولّد الكثري من الفرق الضالة
وانتشارها يف بالد املسلمني ،وكثري منها أسقط حرمة اآلل والصحب  ،ونالوا منهم يف مقوالهتم ،بل بعض الفقهاء تركوا
6

سب السلف  ،فدعا ذلك الكثري من األئمة يف تشديد العقوبة يف فتاويهم وأقضيتهم،
أرضهم وديارهم ملا شاع يف بلدهم ّ
وإذا نظرنا يف كتب املذهب جند أن اختيارات األئمة أكثر وقعا على الطاعنني يف اآلل والصحب  ،وحنن نعرض مناذج
ألئمة املذهب يف ذلك؛
 موقفهم من الطعن في آل بيته : قال القاضي عياض يف شرحه حلديث اإلفك :وفيه أن من آذى النيب  -عليه السالم  -يف نفسه أو ذويه7

كافر جيب قتله .
 - 1سورة النور ،اآلية.12 :
 - 2أبو الوليد الباجي ،املنتقى ،ج  2ص  ،201والقاضي عياض ،الشفا ،ج  2ص  ،308والقرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  12ص .208
 - 3اخلالل ،أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون ،السنة ،حتقيق عطية الزهراين ،دار الراية ،الرياض ،ط1410 ،1هـ ،ج  3ص .473
 - 4القاضي عياض ،الشفا ،ج  2ص .84
 - 5القريواين ،النوادر والزيادات ،ج  14ص  ،831والقاضي عياض ،الشفا ،ج  2ص .305
سب السلف –رمحهم اهلل .-انظر :ترتيب
 - 6حيث يذكر القاضي عياض أ ّن أبا عبد اهلل حممد بن نظيف فقيه القريوان وجمتهدها خرج منها إىل مصر ملا شاع فيها ّ
املدارك ،ج  1ص .201
 - 7القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ج  5ص .257
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وقال فيمن آذى ّأم املؤمنني عائشة –رضي اهلل عنها :-فأما اليوم فمن قال ذلك يف عائشة قتل لتكذيبه القرآن
1

وكفره بذلك .

 أما غريها من أزواجه فقيل يقتل قاذفها ألن ذلك أذى للنيب  ، وقيل حي ّد وينكل على قولني ،وأما من2
سبهم بغري القذف فإنه جيلد اجللد املوجع وينكل التنكيل الشديد .قال ابن حبيب :وخيلد يف السجن إىل أن ميوت .
سب أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه يقتل ألن سب النيب صلى
 واختار ابن شعبان من املالكية أن من ّ3

بسب حليلته .
اهلل عليه وسلم ِّ
4
سب عائشة ملا توىل القضاء ِبصر .
 -وقد أقام احل ّد اإلمام احلارث بن مسكني املالكي على من ّ

علي  وجتاوز فيه إىل اإلحلاد فزعم أن عليا رفع ،ومل ميت وسينزل
 وقال عبد امللك بن حبيب فيمن غال يف ّإىل األرض ،وأنه دابة األرض ومنهم من قال كان الوحي يأتيه وبعده ذريته مفرتضة طاعتهم وحنوه من اإلحلاد فهذا كفر
5

يستتاب قائله ويقتل إن مل يتب .
 وقال القاضي أبو بكر بن العريب :إن أهل اإلفك رموا عائشة املطهرة بالفاحشة ،فربأها اهلل ،فكل من سبّها ِبا6

برأها اهلل منه فهو مكذب هلل ،ومن كذب اهلل فهو كافر .فهذا طريق قول مالك .وهي سبيل الئحة ألهل البصائر .
 -موقفهم من الطعن في صحابته :

7

وعول أشياخنا على هذا القول .
 -قال سحنون :من ك ّذب اخللفاء األربعة فهو مرت ّد .قال الصاويّ :

ونقل عنه أنه قال فيمن قال يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي إاهم كانوا على ضالل وكفر قتل ،ومن شتم غريهم
8

من الصحابة ِبثل هذا نكل النكال الشديد .
 وقال عبد امللك بن حبيب" :من غال من الشيعة إىل بغض عثمان والرباءة منه أدب أدباً شديداً ،ومن زاد إىلبغض أيب بكر وعمر فالعقوبة عليه أش ّد ،ويكرر ضربه ،ويطال سجنه حىت ميوت ،وال يبلغ به القتل ،إال يف سب النيب -
9

صلى اهلل عليه وسلم. "-

10

 وقال القاضي عياض :وسب أصحاب النيب  -عليه السالم  -وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر احملرمة . - 1القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ج  5ص .257
 - 2احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج  1ص  ،251وعليش ،منح اجلليل ،ج  7ص .243
 - 3القاضي عياض ،الشفا ،ج  2ص  ،311وعليش ،منح اجلليل ،ج  7ص .243
 - 4الذهيب ،أو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
لبنان ،ط 2003 ،1م ،ج  8ص .1102
 - 5الباجي ،املنتقى شرح املوطأ ،ج  2ص .208
 - 6املعافري ،القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1424 ،3هـ -
2003م ،ج  3ص .311
 - 7الصاوي ،بلغة السالك ،ج  4ص .231
 - 8القريواين ،النوادر والزيادات ،ج  14ص  ،831وعليش ،منح اجلليل ،ج  7ص .244
 - 9القاضي عياض ،الشفا ،ج  2ص .307
 - 10القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ج  2ص .850
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 قال بعض املتأخرين من املالكية :من أنكر صحبة أيب بكر فقد كفر إلنكاره كالم اهلل تعاىل ،وليس ذلك1

لسائر الصحابة .
 قال القرطيب :قال بعض العلماء :من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول اهللصلى اهلل عليه وسلم فهو كذاب مبتدع.
ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي اهلل عنه صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر ،ألنه رد نص
2

القرآن .
خصهم بعض فقهاء املذهب بأحكام يف الفقه ال تكون لغريهم؛ قال ابن شعبان :إن من قذف أم أحدهم
 بل ّ–أي الصحابة -وهي كافرة ُح ّد ح ّد الفرية ألنه ٌّ
سب له ،وإن كانت أمه مسلمة ،ح ّد عند بعض أصحابنا ح ّدين؛ حداً
3

احلق لغريهم حلرمة هؤالء بينهم .
ألمه .قال :وال يثبت هذا ّ
له وحداً ّ

ومن حنا حنوهم ،قال
 وللعالمة أمحد ّزروق الربنسي الفاسي ن ْقض ْمبهت ملنتقصي الصحابة  من الروافض َيف شرحه على الرسالة" :اليهود والنصارى أحسن حاال من الروافض وإن كانوا مسلمني؛ ألنه لو قيل ليهوديَ :من أفضل
الناس؟ قال :موسى ،فإذا قيلَ :من أفضل الناس بعده؟ قال :نقباؤه .ولو قيل للنصراينَ :من أفضل الناس؟ قال :عيسى،
فإذا قيل لهَ :من بعده يف الفضل؟ قال :حواريوه .ولو قيل لرافضيَ :من أفضل الناس؟ قال :حممد  ،فإذا قيل لهَ :من
4

شر الناس بعد موته؟ قال :أصحابه .فقبّح اهلل رأيهم فيما أتوا من ذلك" .
ّ


الصحب  يف خمتلف مصادرهم؛ من
أسبقناه من أقوال ومواقف أمية املذهب يف الذب عن اآلل و ْ
برغم ما ْ
كتب الرتاجم والسري واجلوامع الفقهية واحلديثية والعقدية ،إالّ أن ذلك مل يكن كافيا عند كثري منهم ،ألن منزلة اآلل
لعل أمية مذهب اإلمام مالك كانوا سبّاقني منذ عصور التدوين األوىل يف إفراد
واألصحاب 
ّ
تستحق أكثر من ذلك ،و ّ
للذب عن اآلل
تنوعت هذه املصنفات بني مفردات خمصوصة ّ
مصنفات خمصوصة ّ
للذب عن اآلل واألصحاب  ،وقد ّ
للذب عنهم مجيعا ،ومل تقتصر جهودهم على
للذب عن الصحب  ،وبني جوامع ّ
 ،وبني مفردات خمصوصة ّ
أهم ذلك
التصنيف بل تع ّدت إىل ّ
الذب عنهم يف الشعر والنظم ،ونظرا لكثرة ما وقفنا عليه من ذلك سنقتصر على ّ
وأشهره وأجوده.

 - 1األندلسي ،أبو حيان أثري الدين حممد بن علي بن يوسف ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق حممد صدقي مجيل ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ ،ج  8ص
 ،421وانظر :اخلرشي ،شرح خمتصر خليل ،ج  5ص .24
 - 2القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج  5ص  ،141وانظر اخلرشي ،شرح خمتصر خليل ،ج  5ص .24
 - 3اجلندي ،أبو املودة خليل بن إسحاق ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ،ط1427 ،1هـ 2005 -م ،ج 5
ص .221
ـ"زروق" ،شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،حتقيق أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط
 - 4الربنسي ،أمحد بن حممد التازي الفاسي العروف ب ّ
1422 ،1هـ 2001 -م ،ص .51 – 58
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املطلب األوّل -الذبّ عن اآلل والصحب  يف التصانيف املفردة
 فضل الصحابة ومصابيح اهلدى ،أليب مروان عبد امللك بن حبيب السلمي القرطيب (ت 235هـ) ،ولعلّه أقدم تصنيف1

خمصوص يف فضائل الصحابة . 

2

 فضائل أهل البيت ،أليب حممد عبد اهلل بن إسحاق املعروف بابن التبان (ت321هـ) . املصابيح يف فضائل الصحابة ،أليب املطرف عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن فطيس ،قاضي اجلماعة بقرطبة3

(ت402هـ) ،ألفه يف مائة جزءا .

4

 اإلخوة من أهل العلم ،الصحابة ومن بعدهم ،البن فطيس كذلك ،يف أربعني جزءا .5

 فضائل األنصار ،أليب الوليد يونس بن عبد اهلل الصفار القرطيب ( 427هـ) . االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عرب الرب النمري القرطيب (ت413هـ) ،وهو أبرزكتاب يصنف يف الصحابة وأمجعها يف زمانه وبعده بقرون ،مجع فيه أخبار وفضائل الصحابة  ،قال عنه اإلمام ابن
6

اهتم به العلماء بعده من خمتصر
حزم الظاهري" :ليس ألحد من املتقدمني قبله مثله ،على كثرة ما صنفوا يف ذلك"  .و ّ
ومكمل.
ومذيّل ومستدرك ّ

7

 -فضائل الصحابة ،أليب حممد عبد اهلل بن حيي التوزري الشقراطيسي (ت. )411

8

 ظل الغمامة يف مناقب بعض الصحابة ،أليب عبد اهلل بن أيب اخلصال الغافقي (ت840هـ) .وعم ْي رسول اهلل  ،أليب اخلصال كذلك.
 مناقب العشرة ّالذب
 العواصم من القواصم ،أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب (ت843هـ) ،وهو كتاب ذائع الصيت والشهرة يف ّعن الصحابة وما وقع بينهم من اخلالف والفنت.
9

احلسني ،أليب عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن التجييب مث التلمساين (ت110هـ) .
 مناقبالسبطني احلسن و ْ
ْ
10

 -اجملالس يف فضائل اخللفاء األربعة ،أليب القاسم املالحي الغرناطي (ـ117هـ) .

 - 1األزدي ،أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوسف بن نصر املعروف بابن الفرضي ،تاريخ علماء األندلس ،حتقيق عزت العطار احلسيين ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
ط 1405 ،2هـ 1755 -م ،ج  1ص .313
 - 2القاضي عياض ،ترتيب املدارك ،ج  1ص .283
 - 3ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك ،الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ،حتقيق عزت العطار احلسيين ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1324 ،هـ 1788 -م،
ص  ،300والذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج  7ص .44
 - 4الذهيب ،املصدر نفسه.
 - 5القاضي عياض ،ترتيب املدارك ،ج  5ص .17
 - 6الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج  10ص .177
 - 7خملوف ،حممد بن عمر ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،دار الفكر ،بريوت ،د ت ،ص .112
 - 8الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،18م ،ج  2ص .78
 - 9ا لقضاعي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،التكملة لكتاب الصلة ،حتقيق عبد السالم اهلراس ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1418 ،هـ 1778 -م ،ج  2ص
.103 – 102
 - 10الزركلي ،األعالم ،ج  1ص .288
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 ميدان السابقني وحلبة الصادقني املصدقني يف ذكر الصحابة األكرمني ومن يف عدادهم بإدراك العهد الكرمي من أكابرالتابعني ،أليب الربيع سليمان بن موسى الكالعي البلنسي (ت134هـ) ،قال عنه القضاعي" :مل يكمله ولو فرغ منه
1

لكان ضعف االستيعاب أليب عمر بن عبد الرب" .

2

 نزهة الناظر يف مناقب عمار بن ياسر ،أليب عبد اهلل حممد بن علي بن خضر بن هارون الغساين املالقي (ت131هـ) .3

 -نزهة األبصار يف نسب األنصار ،أليب بكر عتيق بن أمحد بن حممد الغساين الغرناطي (ت175هـ) .

4

 جالء األفكار يف مناقب األنصار ،أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن علي األسيدي القريواين (ت177ه) . نصح ملوك اإلسالم بالتعريف ِبا جيب عليهم من حقوق آل البيت الكرام ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب غالب املكناسي5

املعروف بابن الس ّكاك (ت 515هـ) .

6

 إظهار املنة على املبشرين باجلنة ،أليب سامل عبد اهلل بن حممد العياشي صاحب الرحلة الشهرية (ت1070هـ) .7

 الثمار املهتصرة يف مناقب العشرة ،أليب العباس أمحد بن قاسم البوين اجلزائري (ت1137هـ) . إشراق البدر يف أهل بدر ،أليب العباس أمحد بن علي البوسعيدي اهلشتوكي (ت1041هـ) ،ذكر فيه8

الصحابة البدريني وترامجهم .

9

 االنتصار آلل النيب املختار  ،لعبد الكبري بن حممد بن عبد الكبري الكتاين (ت1333هـ) .هذا أشهر ما وقفنا عليه ببحثنا القاصر عن التواليف املفردة يف فضل الصحابة والذب عنهم .
وإليك منوذجا من تلك التآليف:
قال ابن عبد الرب –رمحه اهلل" :-فإن أوىل ما نظر فيه الطالب ،وعين به العامل -بعد كتاب اهلل عز وجل -سنن
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َوآلِِه َو َسلَّ َم ...ومن أوكد آالت السنن املعينة عليها ،واملؤدية إىل حفظها ،معرفة الذين نقلوها عن
رسوله َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َوآلِِه َو َسلَّ َم إىل الناس كافة ،وحفظوها عليه ،وبلغوها عنه ،وهم صحابته احلواريون الذين وعوها
نبيهم َ
وأدوها ناصحني حمسنني ،حىت كمل ِبا نقلوه الدين ،وثبتت اهم حجة اهلل تعاىل على املسلمني ،فهم خري القرون ،وخري

 - 1القضاعي ،التكملة لكتاب الصلة ،ج  4ص .101
 - 2القضاعي ،التكملة لكتاب الصلة ،ج  2ص .140 – 137
 - 3الغرناطي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الشهري بلسان الدين بن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ ،ج
 4ص .11
 - 4الزركلي ،األعالم ،ج  3ص .327
 - 5الزركلي ،األعالم ،ج  1ص .324
 - 6الكتاين ،عبد احل ي بن عبد الكبري ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حتقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
لبنان ،ط 1752 ،2م ،ج  2ص .534
 - 7الكتاين ،فهرس الفهارس ،ج  1ص .232
 - 8الزركلي ،األعالم ،ج  1ص .151
 - 9الزركلي ،األعالم ،ج  4ص .80
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أمة أخرجت للناس ،ث بتت عدالة مجيعهم بثناء اهلل عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السالم ،وال أعدل ممن ارتضاه اهلل
1

لصحبة نبيه ونصرته ،وال تزكية أفضل من ذلك ،وال تعديل أكمل منه" .
"وحنن وإن كان الصحابة  قد كفينا البحث عن أحواهلم إلمجاع أهل احلق من املسلمني وهم أهل السنة
2

واجلماعة على أاهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أامائهم والبحث عن سريهم وأحواهلم" .

املطلب الثاني -الذب عن آل البيت والصحابة يف النظم والشعر
تراث املالكية كذلك حافل باملنظومات املختلفة واألشعار اليت أفردها أصحااها لبيان منازل الصحابة وآل البيت
حب الصحابة
 والذب عنهم ،بل أبدعوا يف بعضها ونالت منازل رفيعة يف مقامات النظم ،وقد ظهر شعر املالكية يف ّ
املؤرخ عبد امللك بن حبيب
وآل البيت يف وقت مبكر جدا ،حيث جند يف القرن الثالث اهلجري قصيدة للفقيه احمل ّدث ّ
يعرج فيها على قبور الصحابة ويثين عليهم باكيا راثيا
النيب  ،مث ّ
(ت235هـ) يذكر فيها زيارته للمدينة الشريفة ولقرب ّ
فيقول:
بيت اهلداية كاشف الغمرات
وِبنزل األنصار وسط قبااهم
رمحة

مقىن الكتاب وحمكم اآليات

وبطيبة

وبقرب محزة والصحابة حوله

فاضت دموع العني منهمرات

سقيا لتلك معاهدا شاهدهتا

وشهدهتا

باخلطو

واللحظات

ومدينة

زهراء

بالربكات

ال

طابوا

زلت

زوارا

ونالوا

لقرب

نبينا

صلى اإلله على النيب املصطفى

هادي الربية كاشف الكربات

وعلى ضجيعيه السالم مرددا

ما الح نور احلق يف الظلمات3

 األرجوزة املنبهة أليب عمرو عثمان الداين (ت444هـ) ،وهي يف أاماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد4

خص فيها قسما يف عقيدة املالكية يف الصحابة وآل البيت . 
الديانات بالتجويد والدالالتّ ،
السين فيقول:
فيقول فيها مبيّنا معامل عقيدة املسلم ّ
أيت املرء قد أحبّا
إذا ر َ
األبرارا
الصحابة
فضل
و ّ
واملخالفا
البدعي
وأبغض

أئمة الدين وعنهم ذبّا
و قدم األصهار واألنصارا
هلما خمالفا
ومن تراه

 - 1النمري ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان1412 ،هـ 1772 -م ،ج 1
ص .2
 - 2ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج  1ص .17 - 15
 - 3التلمساين ،أمحد بن حممد املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،لبنان1355 ،هـ ،ج  1ص .41
 - 4األشبيلي ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر ،فهرسة ابن خري ،حتقيق فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1417 ،هـ 1775 -م ،ص .35
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فاعلم

بأنه

من

أهل

فالزمه واستمسك ِبا قد سنه

السنه

مث يقول يف موضع آخر مبيّنا مراتب الصحابة  ووجوب حبّهم وذكرهم باحلسىن:
تزلف
ومدحهم
وحب أصحاب النيب فرض
وأفضل

الصحابة

وبعده

عثمان ذو

وبعد

هؤالء باقي العشره

الصديق

وبعده

املهذب

الفاروق

النورين

وبعده

أبو

السبطني

األتقياء

املرتضيني

الربره

طلحة

و الزبري وابن

عوف

أهل اخلشوع والتقى واخلوف
مثة

سعد

بعدهم

وسائر الصحب
جلَّلَهم
وربنا

وقرض

وعامر

مث

علي

سعيد بن

فهم أبرار

منتخبون

إنعامه

وخصهم

نفيل العاشر
سادة

خيار

بالفضل والكرامه

1

 ولإلمام األديب الرحالة أيب احلسن حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي (ت114هـ) وهو شيخ احلافظويصرح حببّهم ،ويرى بأن
املنذري ،له قصيدة يفصح فيها عن عقيدته يف آل البيت والصحابة الكرام  ،يثين عليهم ّ
كفر فيقول:
بغضهم ٌ
علياً وسبطيه وفاطمة الزهرا
أحب النيب املصطفى وابن عمه
هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم

وأطلعهم أفق اهلدى اجنما زهرا

مواالهتم فرض على كل مسلم

وحبهم أسىن الذخائر لألخرى

وما أنا للصحب الكرام ِببغض

فإين ارى البغضاء يف حقهم كفرا

هم جاهدوا يف اهلل حق جهاده

وهم نصروا دين اهلدى بالظبا نصرا

عليهم سالم اهلل ما دام ذكرهم

لدى املأل األعلى وأكرم به ذكرا2

املقري التلمساين
 ومن خو ّاص مذهب اإلمام مالك –رمحه اهلل -أ ّن العالمة أبا العباس أمحد بن حممد ّ
ضمن منظومته هذه
(ت1041هـ) نظم يف عقيدة املذهب منظومته الشهرية بـ "إضاءة الدُّجنَّة يف عقائد أهل السنةّ ،
يبني فيه اعتقاد املالكية يف آل البيت والصحابة  ،ومراتب الصحابة  يف الفضل ،فمما جاء فيها:
قسما ّ
أصحاب من أعطي شرح الصدر
وأفضل األمة ذات القدر
إذ جاء يف القرآن ما يَقضي هلم
وكم أحاديث عليهم تثين

حوت تفضيلهم
بالسبق يف آ ٍي
ْ
ْ
كقوله خري القرون قرين

مث يقول يف أبيات أخرى:
 - 1الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،األرجوزة املنبهة ،حتقيق احلسن وكاك1430 ،هـ 2007 -م ،ص .885 – 840
 - 2املراكشي ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك األوسي ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان،
1718م ،ج  2ص  .111وانظر التلمساين ،نفح الطيب ،ج  2ص .473
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خري الصحابة األىل كانوا معه

على خالفة وق ّدم عينهم
نب الفضل فيما بينهم
ورتّ ّ
وبعد عثمان واختم بعلي
وهو أبو بكر وفاروق يلي
ُ
السول
من نال
زوج البتول بضعة الرسول
ْ
بالسبطني أقصى ّ
طلحة والزبري زاكي النشرة
وبعد هؤالء باقي العشرة
مع ابن عوف وسعيد ذي العال
وعامر وسعد سامي احلُلى
اعد ِد
فبيعة الرضوان بعده
فأهل بدر مث أهل أحد
ُ
مث يقول يف عدالتهم وعدم اخلوض فيما شجر بينهم والتماس أحسن املخارج هلم:
فمن يرد وجه اهتدا اهم يره
والصحب كلّهم عدول ِخيَـَره
باخليب
أل ّن َمن أحاط
ّ
السرى من اقتدى
فهم جنوم ّ

ختض فيما من األمر اختلط
فال ْ
املخارج
أحسن
التمسن
و َّ

النيب
علما حباهم صحبة
ّ
احلق اهتدى
اهم إىل معامل
ّ
بينهم واحذر إذا خضت الغل ْط
هلم

ذو

فاالجتهاد

معارج

1

 وَنتم الكالم بالقصيدة الوضاحية يف مدح السيدة عائشة –رضي اهلل عنها -أليب عمران موسى بن حممداألندلسي املعروف بابن اهيج (تويف بعد 471هـ) ،ذكر فيها فضائلها وفضائل أبيها ،وجادل فيها الطاعنني واخلصوم
باحلجة والدليل ،وقد نظمها على لسانها ،وسنذكر منوذجا منها ،وهي من أروع ما يقرأ يف فنها ،يقول يف ّأوهلا؛
الشاين
احملب هلا
ُهدي
ما شان أم املؤمنني وشاين
وضل ّ
ّ
ّ
إين أقول مبيّنا عن فضلها
يا مبغضي ال تأت قرب حممد
إين خصصت على نساء حممد
وسبقتهن إىل الفضائل كلّها
ّ
النيب ومات حتت ترائيب
مرض ّ

ومرتمجا عن

قوهلا بلساين

فالبيت بييت واملكان مكاين
ِ
حتتهن معاين
بصفات ّبر
ّ
فالسبق سبقي والعنان عناين
فاليوم يومي والزمان زماين

ّزوجين
اهلل
زوجي رسول اهلل مل أر غريه
مث تذكر الطاعنني يف شرفها وتبهتهم باحلجة والدليل ،مث سبق أبيها وفضله يف اإلسالم ،مث فضل آل البيت
والصحابة  وفضل األربعة اخللفاء  ،مث يقول يف آخرها على لسااها:
يرجو بذلك رمحة الرمحن
يا من يلوذ بآل بيت حممد
فتسلب حلّة اإلميان
عنا
ِص ْل أمهات املؤمنني وال حتد
ْ
إي والذي ذلّت له الثقالن
إين لصادقة املقال كرمية
ْ
خذها إليك فإمنا هي روضة

به

حمفوفة

بالروح

وحباين

والرحيان

املقري ،أبو العباس أمحد بن حممد التلمساين ،إضاءة ال ّدجنّة يف اعتقاد أهل السنّة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د ت ،ص  78وما بعدها.
ّ -1
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النيب وآله
صلّى اإلله على
ّ

شم أزاهر البستان
فبهم تُ ّ

1

خامتة
احلمد هلل الذي وفقين لتمام هذا العمل ،أسأله تعاىل أن يقوم يل كل خلل ،وأن يغفر يل كل زلل؛ فبعد استقرائنا
الذب عنهم فيما
القاصر يف مصادر املذهب املالكي للكشف عن منزلة آل البيت والصحابة  وكذا جهود علمائه يف ّ
ينسب إليهم من االنتقاص وما يقال فيهم من الطعن والثلب ،وقد تراءت يل بعض النتائج اليت هي جديرة بالذكر:
 أن مفهوم الصحايب يف مذهب اإلمام مالك هو من اجتمع مؤمنا ِبحمد  وإن مل يرو عنه ومل يطل اجتماعه به.الصيب ومن لقيه ولو للحظة بشرط املوت على اإلسالم.
فيدخل فيه األعمى و ّ
 اتفق أئمة املذهب على أن منزلة "الصحبة" ال تعدهلا منزلة يف اإلسالم. ال خيتلف أمية املذهب يف أن أزواجه وذريته  هم من آله لداللة اللغة والشريعة بذلك ،كما يدخل فيه بنو هاشملنصه  على ذلك ،وال خيتلفون كذلك أ ّن ما فوق ج ّده غالب بن فهر ال يع ّدون من آل البيت ،واختلفوا يف غري
ّ
ذلك على أقوال.

 واختلفوا يف موايل آل البيت هل يلحقون بآل البيت أم ال؟ والراجح يف املذهب أاهم يلحقون اهم. أدرج السادة املالكية –رمحهم اهلل -مسألة تعظيم الصحابة وآل البيت  ضمن مسائل االعتقاد؛ ألاها صارتمعيارا يفرتق عليه أهل السنة وأهل البدعة.
 املعتمد يف مذهب اإلمام مالك أن الصحابة  يتفاضلون يف مراتبهم حبسب سبقهم وفضلهم على اإلسالم،ونُقل الوقف يف املسألة عن إمام املذهب.
 اتفق أمية املذهب على فضل اخللفاء األربعة مث على املبشرين العشرة ،واختلفت أقواهلم فيما سوى ذلك.سب الصحابة ين ّكل نكاال شديدا ،وقال بعضهم ينكل به إىل أن يتوب
 اتفق أكثر أئمة املذهب على أ ّن من ّأو ميوت ،وقال بعضهم يقتل.
 اتفق أئمة املذهب أن من رمى عائشة –رضي اهلل عنهاِ -با برأها القرآن وجب قتله .واختلفوا يف غريها منأزواجه ،والراجح قتله إليذاء النيب .
الذب عن اآلل واألصحاب ِبصنفات مفردة ألفت عرب تاريخ
خص الكثري من أئمة املذهب مسألة الدفاع و ّ
 ّاملذهب.
الذب عن اآلل والصحب  على اهتمام واسع يف الرتاث املالكي حىت أفردت هلا قصائد
 حظيت مسألة ّومنظومات ،نال بعضها شهرة كبرية يف مصادر العقيدة والشعر واألدب.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 - 1األندلسي ،أبو عمران موسى بن حممد ،القصيدة الوضاحية يف مدح السيدة عائشة ،حتقيق نظام يعقويب ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان1423 ،هـ -
2002م ،ص  42وما بعدها.
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املصادر واملراجع
 .1ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك ،الصلة يف تاريخ أئمة األندلس ،حتقيق عزت العطار احلسيين ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة1324 ،هـ 1788 -م.
 .2األزدي ،أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوسف بن نصر املعروف بابن الفرضي ،تاريخ علماء األندلس ،حتقيق عزت
العطار احلسيين ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط 1405 ،2هـ 1755 -م.
 .3األشبيلي ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر ،فهرسة ابن خري ،حتقيق فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1417هـ 1775 -م.
 .4األصبحي ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن عامر ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط ،1
1418هـ 1774 -م.
 .8األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن حممد ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،مطبعة دار السعادة ،مصر ،ط
1374 ،1هـ 1724 -م.
 .1األفريقي ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،4هـ.
 .2اإللبريي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري املعروف بابن أيب زمنني ،أصول السنة ،حتقيق عبد
اهلل بن حممد عبد الرحيم بن حسني البخاري ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة ،ط1418 ،1هـ.
 .5األندلسي ،أبو حيان أثري الدين حممد بن علي بن يوسف ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق حممد صدقي مجيل ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان1420 ،ه.
 .7األندلسي ،أبو عمران موسى بن حممد ،القصيدة الوضاحية يف مدح السيدة عائشة ،حتقيق نظام يعقويب ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان1423 ،هـ 2002 -م.
 .10الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجييب ،املنتقى شرح املوطأ ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط،1
1332هـ.
 .11الباقالين ،أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد ،اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ،حتقيق حممد زاهد
الكوثري ،مؤسسة اخلاجني ،القاهرة ،ط1352 ،2هـ.
 .12البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إاماعيل ،اجلامع الصحيح ،حتقيق مصطفى ديب البغا ،دار اهلدى ،عني مليلة –
اجلزائر ،ط 1772 ،1م.
ـ"زروق" ،شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،حتقيق أمحد فريد
 .13الربنسي ،أمحد بن حممد التازي الفاسي العروف ب ّ
املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1422 ،1هـ 2001 -م.
 .14البصري ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط 1410 ،1هـ 1770 -م.
 .18التلمساين ،أمحد بن حممد املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر،
بريوت ،لبنان1355 ،هـ.
 .11التونسي ،حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،،تونس1772 ،م.
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 .12اجلندي ،أبو املودة خليل بن إسحاق ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة
الرتاث ،ط1427 ،1هـ 2005 -م.
 .15احلطاب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن حممد ،مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،3
 1412هـ 1772 -م.
 .17اخلرشي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،شرح خمتصر خليل ،بريوت ،دار الفكر.
 .20اخلالل ،أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون ،السنة ،حتقيق عطية الزهراين ،دار الراية ،الرياض ،ط1410 ،1هـ.
 .21الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ،الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول
الديانات ،حتقيق دغش بن شبيب العجمي ،دار اإلمام أمحد ،الكويت ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م.
 .22الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،األرجوزة املنبهة ،حتقيق احلسن وكاك1430 ،هـ 2007 -م.
 .23الدردير ،أبو الربكات ،الشرح الكبري على خمتصر خليل (مع حاشية الدسوقي) ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د ت.
 .24الذهيب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق زكريا عمريات ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .28الذهيب ،أو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط 2003 ،1م.
 .21الرازي ،أبو احلسني أمحد ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،بريوت ،دار الفكر ،ط
 1377 ،1هـ  1777 -م.
 .22الزبيدي ،أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين (مرتضى) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق
مجاعة من احملققني ،دار اهلداية ،القاهرة.
 .25الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط2002 ،18م.
 .27الشيباين ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل ،املسند ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1421 ،هـ
– 2001م.
 .30الصاوي ،أبو العباس أمحد بن حممد ،بلغة السالك ألقرب املسالك –حاشية الصاوي على الشرح الصغري للدردير،
دار املعارف ،د ت.
 .31الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1402 ،1هـ.
 .32العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية على شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،دار املعرفة ،بريوت ،د ت.
 .33العدوي ،علي الصعيدي ،حاشية على كفاية الطالب الرباين ،دار املعرفة ،بريوت.
 .34العسكري ،أبو هالل ،معجم الفروق اللغوية ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم – إيران1412 ،هـ.
 .38الغرناطي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الشهري بلسان الدين بن اخلطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ.
 .31القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام،
حتقيق عزت العطار ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1735 ،م.

جهود علماء املالكية يف الذب عن الصحابة وآل البيت  من خالل مصادرهم
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 .32القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الذخرية ،حققه حممد حجي وآخرون ،بريوت ،دار الغرب
اإلسالميَ ،ط1774 ،1م.
 .35القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،حتقيق
حممد حجي وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1405 ،2هـ 1755 -م.
 .37القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،مسائل أيب الوليد بن رشد (اجلد) ،حتقيق حممد احلبيب التجكاين ،دار
اجليل ،بريوت  -دار اآلفاق اجلديدة ،املغرب.
 .40القرطيب ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق
هشام امري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423 ،هـ 2003 -م.
 .41القشريي ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل
 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،دت.
 .42الق ضاعي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،التكملة لكتاب الصلة ،حتقيق عبد السالم اهلراس ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان1418 ،هـ 1778 -م.
 .43القريواين ،أبو حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي ،الرسالة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د ت.
املد َّونة من غريها من األ ِ
ُمهات ،دار الغرب
 .44القريواين ،أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد ،النَّوادر و ِّ
الزيادات على َما يف َ
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1777 ،1م.
 .48الكتاين ،عبد احلي بن عبد الكبري ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حتقيق
إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط 1752 ،2م.
 .41الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين ،كتاب الكلّيات ،حتقيق عدنان درويش وحممد املصري ،بريوت –
لبنان ،ط  1417 ،1هـ  1775 -م.
 .42املازري ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي ،املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق حممد الشاذيل النيفر ،الدار
التونسية للتوزيع ،تونس – املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1755 ،م.
 .45املالكي ،أبو احلسن ،كفاية الطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،حتقيق يوسف الشيخ حممد بقاعي ،دار
املعرفة ،بريوت.
 .47املراكشي ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك األوسي ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق
إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان1718 ،م.
 .80املرسي ،أبو احلسن علي بن إاماعيل (ابن سيده) ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت2000 ،م.
 .81املعافري ،القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1424 ،3هـ 2003 -م.
 .82املعافري ،القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب ،املسالك يف شرح موطأ اإلمام مالك ،حتقيق حممد بن
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السليماين وعائشة بنت احلسني السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1425 ،1هـ2002 -م.
احلسني ّ
املقري ،أبو العباس أمحد بن حممد التلمساين ،إضاءة ال ّدجنّة يف اعتقاد أهل السنّة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ّ .83
 .84املهدوي ،أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي ،التنبيه على مبادئ التوجيه ،حتقيق حممد بلحسان،
دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،ط1425 ،1هـ 2002 -م.
 .88النفراوي ،أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
1418هـ 1778 -م.
 .81النمري ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار اجليل،
بريوت ،لبنان1412 ،هـ 1772 -م.
 .82النيسابوري ،أبو عبد اهلل احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،دار الكتاب العريب ،بريوت( ،د ت).
 .85الونشريسي ،أبو العباس أمحد بن حيي ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب،
حتقيق مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للملكة املغربية1401 ،هـ.
 .87اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى السبيت ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعيان مذهب
اإلمام مالك ،حتقيق مجاعة من الباحثني ،مطبعة فضالة ،املغرب ،من 1718م إىل 1753م.
 .10اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،حتقيق حيي إاماعيل ،دار الوفاء،
مصر ،ط1417 ،1هـ 1775 -م.
 .11اليحصيب ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
1407هـ 1755 -م.
 .12اليعمري ،أبو إسحاق رهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون املالكي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان
علماء املذهب ،حتقيق حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث ،القاهرة ( ،د ت ).
 .13عليش ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت1401 ،هـ 1751 -م.
 .14خملوف ،حممد بن عمر ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،دار الفكر ،بريوت ،د ت.
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د ،عزيز محمد علي الخطري
أستاذ أصول الفقه املشارك عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف
باململكة العربية السعودية حاليا وعضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل التأصيل الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج ودوره يف حتقيق مقاصد
تكون من متهيد وثالثة مباحث وخامتة ،تضمن التمهيد التعريف بالفحص الطيب واملقاصد الشرعية ،وجعل
الشريعة ،وقد َّ
املبحث األول للتأصيل الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية ،وجعل املبحث الثاين
للحديث عن دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق املقاصد الشرعية األصلية ،واملقاصد التبعية املتعلقة بالزواج ،وتناول
املبحث الثالث أقوال العلماء املعاصرين يف اإللزام بالفحص الطيب قبل الزواج بني قائل بالوجوب واإللزام ،وقائل بعدم
اإللزام  ،وانتهى البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
ومن أهم النتائج :أنه جيوز لويل األمر أو الدولة -ملصلحة راجحة -إصدار التشريعات امللزمة بإجراء الفحص
الطيب قبل الزواج واعتباره من الوثائق اإلجرائية لتدوين العقد ،وليس شرطاً لصحته ،وحتقيق هذا اإللزام بإجياب الغرامة
املالية أو العقوبة التعزيرية على املخالف ،وأن تعميم اشرتاط الفحص الطيب مطلقاً ،وإجبار الناس عليه بال موجب ال
يظهر جوازه.
الكلمات املفتاحية:
الفحص -التأصيل -الطيب– التبعية– املقاصد – األصلية – القواعد الشرعية.
Medical examination before marriage" its legalization and its role in achieving the
"purposes of Sharia
Dr. Aziz Mohammed Ali Al-Khatri1
This study deals with the study and analysis of the legalization of the pre-marital
medical examination and its role in achieving the purposes of the Shari'ah. It may be from the
preamble and the three studies and the conclusion. The preamble includes the definition of the
medical examination and the legitimate purposes. The first topic is the legalization of the
medical examination before marriage. The second is to talk about the role of pre-marital
medical examination in achieving the original legal goals, and the related purposes related to
marriage. The third section deals with the statements of contemporary scholars in the
Associate professor(principles of jurisprudence) Jouf University, Saudu Arabic previously assistamt 1
professor (Sanaa University).
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obligation to perform pre-marital medical examinations between those who are obligatory and
obligatory, The conclusion is the most important conclusions and recommendations .
The most important results are that the guardian or the state may, for the sake of
interest, issue legislation binding on pre-marriage medical examination as a procedural
document to codify the contract, not a condition for his health, and to achieve this obligation
in the affirmative of the financial penalty or the punitive punishment of the offender. , And
forcing people to do it without a positive does not show his passport .
key words:
Examination - rooting - medical - dependency - the purposes - the original - the rules of

.

legitimacy

املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل
له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أرسله اهلل
وبني هلا احلالل واحلرام،
للناس كافة بشرياً ونذيراً ،وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منرياً ،بلّغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمةَّ ،
1

القائل عليه الصالة والسالم" :من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين" ( ) أما بعد:

فما الشك فيه وال ريب أ ّن شريعة اإلسالم -خامتة الشرائع -جعلها اهلل تعاىل صاحلة لكل زمان ومكان ،شاملة
جلميع جوانب احلياة ،ملبِية ملصاحل الناس وحاجاهتم على الدوام دون توقف عند عصر بعينه.
فقد جاءت بأصول عامة ،وقواعد كلية ،وضوابط جامعةِ ،با حيقق املصاحل ويدرأ املفاسد ،فغاية الشريعة املثلى
حتقيق مصاحل اخللق جبلب املصاحل ودفع املفاسد؛ بل إن مقاصدها يف حفظ الكليات اخلمس" الدين ،والنفس ،والنسل،
والعقل ،واملال" ،وهى متجددة تعاجل أوضاع كل عصر وتبني حكم كل ما يستجد من النوازل املعاصرة.
ومن تلك النوازل :ظهور أمراض وعلل هلا تأثري سليب على األجيال القادمة مما يتعارض مع مقصد حفظ النسل،
وغريها من املقاصد الشرعية.
وقد يكون سبب هذا املرض وراثياً ،أو معدياً ،أو وبائياً ،أو جنسياً ،وهلذا جعلت عنوان هذا البحث (الفحص
الطيب قبل الزواج "تأصيله الشرعي ودوره يف حتقيق مقاصد الشريعة ").
أهمية البحث:
تكمن أمهيّه هذا البحث يف نشر الوعي ِبفهوم الزواج الصحي ،السيما أ ّن التوعية به ِبثابة اإلجراء الوقائي،
للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية ،وختفيف الضغط على املؤسسات الصحية وبنوك الدم ،باإلضافة إىل جتنب

( )1أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين ( ،37/1 )21ومسلم يف كتاب الزكاة باب النهي عن املساءلة  215/2من حديث
معاوية " ،رضي اهلل عنه".
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املشاكل االجتماعية والنفسية اليت قد تظهر يف املستقبل نتيجة عدم الفحص املبكر ،باإلضافة إىل نشر الوعي ِبا حيققه
من مقاصد شرعية سواء كانت أصلية أو تبعية ،وحبكم اإللزام به.
أسباب اختيار البحث:

الختيار هذا البحث أسباب عدة من أمهها:
 – 1بيان عالقة الفحص الطيب حبفظ النسل على وجه اخلصوص ،وِبقاصد الشريعة عموما ،يتجلى ذلك من خالل إبراز
دور الفحص الطيب يف حتقيق تلك املقاصد.
 - 2بيان مرونة أحكام الشريعة وواقعيتها وصالحيتها للمجتمع ،ومواكبتها للتطور ،وأاها دائما حتقق املصاحل للمجتمع
وتدرأ عنه املفاسد ،وال تقف عائقاً أمام متطلبات العصر.
الهدف من البحث:

باإلضافة إىل ما ورد يف األسباب هتدف الدراسة أيضاً إىل:
 - 1بيان التأصيل الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج ،ومدى اتفاقه مع مقاصد الشريعة وتناسبه مع أهداف الزواج.
-2بيان مدى حتقيق الفحص الطيب قبل الزواج ملقاصد الشريعة.
 -3بيان حكم اإللزام بالفحص الطيب قبل الزواج.
الدراسات السابقة:
الشك أن هناك عدد من الدراسات حول الفحص الطيب قبل الزواج ،وهلا اشرتاك يف جزئيات مع هذا البحث،
وقد متيز هذا البحث باجلانب املقاصدي عن غريه على حد علم الباحث -وقد أحجمت عن ذكرها خشية اإلطالة يف
مثل هذا البحث ،واكتفيت بذكر ما مت الوقوف عليه من تلك الدراسات ضمن مراجع البحث ومصادره.
المنهج المتبع في البحث :اتبعت يف البحث املنهج االستقرائي ،مصحوباً ِبنهج التحليل واالستدالل
والرتجيح ،واالستنباط أحياناً ،واتبعت يف تناول األدلة ذكر الدليل ووجه االستدالل منه ،ومناقشته حبسب احلاجة لذلك،
وقمت بعزو اآليات ،وختريج األحاديث من مضااها مكتفياً بالصحيحني إن كان احلديث قد ورد فيهما أو يف أحدمها،
وإن ورد يف غريمها مت خترجيه واحلكم عليه من كالم أهل االختصاص ،مع التجاوز عن ترمجة األعالم يف البحث خشية
إثقال احلواشي واإلطالة.
ٍ
مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
خطة البحث :تناولت هذا البحث يف
التمهيد :تناولته يف فرعني:
الفرع األول:التعريف بالفحص الطيب قبل الزواج.
الفرع الثاين :التعريف ِبقاصد الشريعة.
املبحث األول :التأصيل الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة.
املطلب الثاين :التأصيل الشرعي للفحص الطيب قبل الزواج من القواعد الشرعية.
املبحث الثاين :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقاصد الشريعة ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق املقاصد األصلية.
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املطلب الثاين :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق املقاصد التبعية.
املبحث الثالث :حكم اإللزام بالفحص الطيب عند العلماء املعاصرين ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :القائلون جبواز الفحص واإللزام به.
املطلب الثاين :القائلون بعدم اإللزام.
املطلب الثالث :القول الراجح يف املسألة.
اخلامتة :وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

وفيه فرعان :األول:التعريف بالفحص الطيب قبل الزواج ،والثاين :التعريف ِبقاصد الشريعة.

الفرع األول :التعريف بالفحص الطيب قبل الزواج:
أ -الفحص في اللغة :املراد بالفحص لغة هو :الكشف ،يقال :فحص الطبيب أي كشفه ،وحسه ،ليعرف ما
1

به من علة ،وفحص الكتاب ،أي دقق النظر فيه؛ ليعلم ُكْنهه( ).
2
ِ
يض أي داواه وعاجله( ).
وطب املر َ
طب فال ٌن طباً أي َم َهَر ،وحذقّ ،
والطيب :نسبة إىل الطب ،وهو من ّ

ب -في االصطالح :املراد بالفحص الطيب :القيام بالكشف على اجلسم بكل الوسائل املتاحة  -من األشعة،
3

والكشف املختربي والفحص الطيب وحنوها -ملعرفة ما به من مرض( ).

ويتم ذلك عند الرغبة يف الزواج وقبل إجراء عقد النكاح ،اهدف الوقوف على األمراض اخلطرية اليت قد تكون
وجد تاريخ وراثي عائلي
لدى الزوجني ،وقد يتم بعده ،إذا ما ظهرت مشكلة تتعلق باإلجناب ،أو قبل احلمل أو بعده ،إذا ُ
ٍ
إجهاض متكررة ،أو بعد الوالدة ،إذا كان املولود
إجيايب لبعض األمراض يف شجرة الوراثة العائلية ،وكذلك عند وجود حالة
4

يعاين من تشوهات وراثية ظاهرية معيبة( ).

تعاىل.

فالفحوصات الطبية يف مثل هذه احلاالت ُجتنِّب العديد من املشاكل اليت تتعلق باألمراض الوراثية بإذن اهلل

الفرع الثاني :التعريف مبقاصد الشريعة:

( )1القاموس احمليط ،ولسان العرب مادة (فحص) .
( )2املصادر السابقة مادة (طبب).
( )3الفحص الطيب من منظور الفقه اإلسالمي دراسة علمية فقهية ،داغي ،ص .4
( )4مثل :الصغر امللحوظ يف حجم الرأس  ،أو االستسق اء الدماغي أو متالزمة دوان (الطفل املنغويل) أو الشفة األرنبية  ،أو األذن اخلفاشية وغريها من التشوهات
غري املألوفة أو النادرة  ،وكذلك يف حالة تأخر البنت عن البلوغ فال بد من إجراء الفحص الوراثي ،ينظر :الفحص الطيب قبل الزواج من منظور إسالمي دراسة
علمية فقهية ،داغي ،ص.4
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ص ُد قَصداً وم ْق ِ
أ  -المقاصد لغة :مجع مقصد وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قَصد يـ ْق ِ
صداً من باب
ْ
َ َ
1
ضرب ،وال َقصد يأيت ٍ
ملعان منها( ):
ْ
َ َ

األول :االعتماد واأل َُّم ،وإتيان الشيء ،والتوجه والغرض ،واإلرادة ،ومنه احلديث (كان رجل من املشركني إذا
2

شاء أن يقصد إىل رجل من املسلمني قصد له فقتله) ( ).

الثاين :استقامة الطريق كما يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ "النحل ،"7:قال ابن جرير :القصد
من الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
الثالث :العدل والتوسط وعدم اإلفراط ،ومنه قوله سبحانه :ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐﱠ "لقمان ،"32:ومنه قوله
صلى اهلل عليه وسلم( :القصد القصد تبلغوا)

(.)3

الرابع :القرب كقوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗﱠ "التوبة ،"42:أي قريباً.
وأقرب املعاين منها للمعىن االصطالحي هو معىن"األ َُّم  ،والتوجه".
4

ب -الشرعية :مصدر من الشرع ،والشرع الدين ،والسنّة ،وامللّة ،والسبيل( ).

ومنبعهُ كما أن اإلسالم مصدر حياة الناس وهدايتهم ،واميت الشريعة ِبورد
وأما الشريعة لغة :فهي مصدر املاء َ
5

ع لنا كذا يشرعهُ:أظهره ،وأوضحه ( ).
الناس لالستقاء ولوضوحها وظهورها ،ومجعها شرائعَ ،
وشَر َ

6

واصطالحاً:هي املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع يف التشريع عموماً ،وخصوصاً لتحقيق مصاحل العباد( ).
7
وعرفت بأاها :احلكم اليت أرادها اهلل من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته ،وإصالح العباد يف املعاش واملعاد( ) ،وهذا
ِّ
التعريف يشمل حقوق اهلل وحقوق العباد.

وفيه مطلبان:

املطلب األول:التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة:
لقد وردت يف كتاب اهلل ويف سنة نبيه -عليه الصالة والسالم -أدلة كثرية تدل على مشروعيّة هذا الفحص ،من
تلك األدلة:
( )1ينظر :أساس البالغة  ،الزخمشري  50/2 ،؛ الصحاح يف اللغة  ،اجلوهري  828-834/2 ،؛ القاموس احمليط  ،الفريوز أبادي ص.310
( )2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حترمي قتل الكافر ،حديث رقم (.15/1/ )257
( )3صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب القصد واملداومة ،حديث رقم (.1220/5 ، )1413
( )4ينظر :هتذيب اللغة ،األزهري427-424/1 ،؛ لسان العرب ،ابن منظور .57-51/2 ،
( )5املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،احلموي.470/4 ،
( )6مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،اليويب.32 ،
( )7املقاصد عند شيخ اإلسالم ،البدوي .84 ،

256

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

أوال :األدلة من القرآن الكريم على مشروعية الفحص الطيب قبل الزواج:
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ "آل
ﱎ
الدليل األول :قول اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
عمران."35 :

وجه الداللة :أن قوله"طيّبة" ،أي :صاحلة طاهرة األخالق تقيّه مباركة( ) ،ولفظ"طيّبة" يشمل ِطْيبة الظاهر
والباطنِ ،
فطْيبة الظاهر هي سالمة اجلسد من األمراض والعيوب ،وطيبة الباطن هي صالح القلوب واملعتقدات ،والفحص
1

2

قبل الزواج مما يساهم –بإذن اهلل تعاىل -يف حتقيق النوع األول ،وهو صالح األبدان واألجساد وسالمتها مما يشينها( ).

الدليل الثاين :قول اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﱠ "الفرقان."24 :

3

وجه الدالثالث :أعني ،أي :أهل طاعة تقر به أعيننا يف الدنيا بالصالح ،ويف اآلخرة باجلنة( ) ،ومن متام كون
الولد قرة عني أن يكون مكتمل اخلِْلقة ،سامل األعضاء ،صاحل البدن؛ ومما يعني على ذلك –بعد توفيق اهلل تعاىل-
الفحص الطيب قبل الزواج.

الدليل الثالث :قول اهلل تعاىل:

ﱬ
ﱫ
ﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱳﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲ ﱴ

ﱿﱠ " األعراف."157 :
4

وجه الداللة :أن صالح الولد يشمل صالحه يف دينه وعقله وجسده ،وذلك يستوجب الشكر للمنعم جل

وعال( ) ،والفحص الطيب قد يكون سبباً يف صالح الولد يف بعض تلك اجلوانب ،مما يتطلب مزيد من شكر اهلل.
الدليل الرابع :قول اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ "البقرة."178 :

وجه الداللة :أن من فعل ما هو سبب موصل إىل تلف النفس أو الروح يكون قد ألقى بيده إىل التهلك ،وبعض
األمراض املعدية تنتقل بالزواج وقد تكون سبب موصل إىل تلف النفس  ،وغاية الشريعة هي محاية النفس من التهلكة
5

ملقصد شرعي( )  ،والفحص الطيب وسيلة للوقاية من تلك األمراض  ،فيصبح القيام به متعني؛ ألن الوسيلة تأخذ حكم
الغاية؛ والغاية هي وجوب محاية اإلنسان من األمراض.
ثانيا :األدلة من السنة النبوية على مشروعية الفحص الطيب قبل الزواج:

( )1ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب22/4 ،؛ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي.127/1 ،
( )2ينظر :الفحص الطيب قبل الزواج مذكرة لنيل درجة املاسرت يف القانون ،بقة سيلية ،وحدادي عقيله ،ص.13
( )3ينظر :النكت والعيون ،املاوردي.110/4 ،
( )4ينظر:جامع البيان ،القرطيب.122/10 ،
()5تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي.70/1 ،
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هناك جمموعة من األحاديث تفيد بداللتها على أمهية الفحص قبل الزواج ،وخباصة أن الشريعة اإلسالمية مجعت
بني الوقاية والعالج وهو ما مييزها عن غريها من هذه األحاديث ما يلي:
الدليل األول :حديث أيب هريرة "رضي اهلل عنه :قال( :جاء رجل من بين فزارة إىل النيب "صلى اهلل عليه وسلم"
النيب "صلى اهلل عليه وسلم" :هل لك من ٍ
إبل؟ قال :نعم ،قال :فما ألوااها؟
فقال :إن امرأيت ولدت غالماً أسود ،فقال ُّ
عرق ،قال:
فأىن أتاها ذلك؟ قال :عسى أن يكون نزعة ٌ
محر ،قال :هل فيها من أورق؟ قال :إن فيها لَُورقاً  ،قالّ :
قالٌ :
1

عرق) ( ).
وهذا عسى أن يكون نزعة ٌ
وجه الداللة من احلديث:أنه أثبت األثر الوراثي يف النسل ،من سواد أو بياض فيلحق بذلك ما شااهه مما أثبت
2

الواقع أن له أثراً وراثياً ،فنزعه ذلك العرق الذي هو أصل من أصوله ( ) ،وال شك أن معاجلة األثر السليب قبل وقوعه وفعل

ما ميكن دفعه قبل حلوله مما يؤيده روح الشريعة ومقصودها ،وهذا له عالقة بالفحص الطيب كإجراء وقائي من حيث كونه
وسيلة من وسائل معرفة العوامل الوراثية السلبية قبل وقوعها.
الدليل الثاين :ما روي من حديث أم املؤمنني عائشة "رضي اهلل عنها" قالت :قال رسول اهلل "صلى اهلل عليه
3

(ختريوا لنطفكم ،فانكحوا األكفاء و أنكحوا إليهم" ) ( ).
وسلم"َّ :

"ختريوا لنطفكم" وإن كان يعين اختيار الكفاءة يف
وجه الداللة من احلديث :أن قوله "صلى اهلل عليه وسلم" ّ
4
ال ّدين واخلُلُق يف املقام األول( ) فال يقتصر على صالح الدين واخللق بل ميتد فيشمل صفات أخرى فيدخل فيه كفاءة
5
املرأة يف اإلجناب ،وإذا كان األمر كذلك فإن الفحص الطيب قبل الزواج مما حيدد ذلك ويعني عليه( ).
6

الدليل الثالث:حديث أيب سعيد اخلدري "رضي اهلل عنه" أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال ضرر وال

ضرار" ( ).

وجه الداللة من احلديث :أنه يدل على منع الضرر وعدم جوازه مطلقاً ،سواءً كان الضرر بالنفس ،أو بالغري،
7
وجيب دفعه إن كان قبل الوقوع قدر اإلمكان ،ورفعه بعد الوقوع( ) ،والفحص الطيب هو من باب دفع الضرر قبل الوقوع
8

عن الزوجني وعن املولود ،وهو من العمل باألسباب املأذون اها ( ).

( )1صحيح مسلم  ،كتاب اللعان باب وحدثنا حيىي بن حيىي ،برقم (.211 / 4 ،)3537
( )2ينظر :شرح سنن أيب داوود ،العباد.312/12 ،
( )3املستدرك على الصحيحني ،كتاب النكاح برقم(  ، 121 /2 ،)2152و تتبع طرقة األلباين "رمحه اهلل" يف السلسلة الصحيحة ،مث قال :فاحلديث ِبجموع هذه
املتابعات و الطرق و حديث عمر "رضي اهلل عنه" صحيح بال ريب ،و لكن جيب أن نعلم أن الكفاءة إمنا هي يف الدين و اخللق فقط ،سلسلة األحاديث
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . . .لأللباين141/3 ،رقم احلديث( ،)1012السلسلة الصحيحة.)445/1
( )4ينظر :السلسلة الصحيحة ،األلباين.141/3 ،
( )5ينظر:اجلينات الوراثية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،احملالوي ،ص.171-170
( )6املستدرك على الصحيحني  ،للحاكم ،كتاب البيوع  ،برقم ( 11/2 ،)2348؛ وقال :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه ؛ سنن ابن ماجه،
بتحقيق األلباين ،برقم ( 340/8 ،)2340قال األلباين صحيح.
( )7حتفة العروس ،حممود االستانبويل ،ص 88؛ قاعدة ال ضرر وال ضرار . ،الشهراين ،ص.10
( )8حتفة العروس ،حممود االستانبويل ،ص.88
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بأرض فال تدخلوها ،وإذا وقع ٍ
الدليل الرابع :قوله "صلى اهلل عليه وسلم"" :إذا امعتم بالطاعون ٍ
بأرض وأنتم اها
1

فال خترجوا منها"( ).

وجه الداللة من احلديث :أنه يرشدنا إىل اختاذ اإلجراءات الوقائية من املقال:املتمثلة يف عدم دخول األرض اليت
2

انتشر فيها الطاعون حىت نسلم منه  ،وعدم اخلروج منها فراراً منه ما مل يكن حلاجة أو عالج( ).

الدليل اخلامس :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال عدوى ،وال طرية ،وال
3
()4
ص َفَر ،وفِر من اجملذوم( ) كما تفر من األسد".
هامة ،وال َ
()5
الدليل السادس :عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :ال توردوا املمرض على الـم ِ
ص ّح".
ُ
6

ووجه االستدالل من احلديثني( ) :أن هذين احلديثني يشريان إىل احلذر من العدوى ،واجلذام وغريمها ،ومما يُعلم
به ذلك الفحص الطيب.
بل أن يف احلديث الثاين أمر باجتناب املصابني باألمراض املعدية ،وال ميكن معرفة خطورة هذه األمراض إال
بالفحص الطيب املبكر ،ومثل هذا اإلجراء ال يتعارض مع النصوص الشرعية ،وال مع مقاصد الزواج ،السيما أن زواج
األصحاء يكون له دوام االستمرار أكثر من زواج املرضى ،فدل على جواز الفحص الطيب املبكر.
الدليل السابع :ما جاء من حديث معقل بن يسار أنه قال :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال إين
أصبت امرأة ذات حسب ومجال  ،وإاها ال تلد  ،أفاتزوجها ؟قال :ال ،مث أتاه الثانية فنهاه ،مث أتاه الثالثة فقال " :تزوجوا
7
الودود الولود فإين مكاثِر بكم األمم) ( ).
وجه االستدالل :أن املسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن النسل وال يتزوج امرأة ال تلد ،ووسيلة معرفة كواها
ال تلد أن تكون قد تزوجت عدة مرات ومل تنجب ،وتزوج أزواجها غريها وأجنبوا ،أو بقياس املرأة بقريباهتا كأخواهتا
8

وأمهاهتا وعماهتا وخاالهتا( ) ،ومن أهم الوسائل املؤدية إىل معرفة قدرة املرأة على اإلجناب من عدمه يف وقتنا احلاضر
الفحص الطيب ،وعلى الرجل أيضاً القيام األمر نفسه ،وهذا ال ينايف التوكل على اهلل ،وإحسان الظن به سبحانه وتعاىل.

املطلب الثاني :التأصيل الشرعي من القواعد الشرعية
( )1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر يف الطاعون ،برقم(.2113/8 ،)8371
( )2ينظر :إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،عياض.14/2 ،
( ) 3اجلذام هو علة رديئة حتدث من انتشار املرة السوداء يف البدن كله ،فتفسد مزاج األعضاء .واهلامة اسم طائر كانت إذا سقطت على دار أحدهم يرى أاها ناعية
له نفسه أو بعض أهله .والصفر داء يأخذ البطن… ينظر :فتح الباري ،ابن حجر.151 ،112/10 ،
( )4صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي  ،باب ،باب اجلذام  ،برقم(.114/2 ، )8202
( )5صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب ال عدوى  ،برقم ( 127/2 ، )8224حسب ترقيم فتح الباري.
( ) 6مما جتدر اإلشارة إليه أنه ال تعارض بني احلديثني ؛ألن نفي العدوى يف احلديث األول؛ ملا يعتقده أهل اجلاهلية من أن األمراض كاجلرب تعدي بطبعها ،وأن من
خالط املريض أصابه ما أصاب املريض ،وهذا باطل ،بل ذلك بقدر اهلل ومشيئته ،واملراد يف احلديث الثاين أنه ال جيوز أن يعتقد العدوى ،ولكن يشرع له أن
يتعاطى األسباب الواقية من وقوع الشر ،وذلك بالبعد عمن أصيب ِبرض خيشى انتقاله منه إىل الصحيح بإذن اهلل.
( ) 7سنن أيب داوود ،كتاب النكاح ،باب النهي عن تزويج من مل تلد من النساء ،222 /2 ،واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم (،)1528
.321/2
( )8ينظر :شرح سنن أيب داوود ،العبادي.422/10 ،
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يـُ َع ّد الفحص الطيب قبل الزواج إجراءً وقائياً ،ودفعاً للضرر قبل وقوعه ،ومثل هذا األمر يدخل حتت ُمجلة من
القواعد الشرعية ،منها:
أوال :التأصيل الشرعي من القواعد الفقهية:
1

القاعدة األولى" :ال ضرر وال ضرار" ) (.ووجه االستشهاد اهذه القاعدة على جواز الفحص الطيب قبل الزواج؛
أن هناك من األمراض املخيفة اليت خيشى على الزوجني منها؛ واإلقدام على الزواج دون معرفة تلك األمراض املعدية
والوراثية فيه ضرر كبري يهدد كيان األسرة ،فإذا ُعلِم أن الرجل أو املرأة مصاب ِبرض من األمراض املزمنة واخلطرية أو
السارية بالوراثة فإن األوىل منع زواج أحدمها من اآلخر ،دفعاً للضرر.
()2

"تصرف اإلمام على الرعيّة منوط بالمصلحة":
القاعدة الثانيةُّ :
مشروعية الفحص قبل الزواج أن فعل اإلمام فيما يتعلق باألمور العامة البد أن يكون موافقاً للشرع؛ بأال خيالف نصوصه،
وال القواعد الكلية واملبادئ العامة ،ومسألة الفحص املبكر قبل الزواج من املصاحل ،يناط القرار فيها باإلمام ؛ألن منع
خلومها من األمراض اخلطرية يـُ َع ّد من املصاحل البيِّنة القائمة على
الزواج قبل إجراء الزوجني الفحص الطيب عليهما ،وثبوت ّ
منع الفساد؛ إذ فيه محاية الزوجني أنفسهما من انتقال بعض األمراض من أحدمها إىل اآلخر ،كاألمراض اجلنسية ،أو
ٍ
ومتخلف ومر ٍ
مرض نقص املناعة (اإليدز) ،وفيه محاية اجملتمع من ٍ
يض ،يرهق كاهل الدولة وأهله بالنفقات،
معو ٍق
جيل َّ
من غري أن يرتتب على مثل هذه النفقات عودة الوليد إىل احلياة العادية … لكن هذه املصلحة ال تُـ َع َّد مصدراً للتشريع

وجه االستشهاد اهذه القاعدة على

3

ما مل تتوفر فيها شروط العمل اها ،ومنها ما يأيت( ):

 – 1أن تكون مالئمة ملقاصد الشريعة اإلسالمية ،فال بد أن تكون مصلحة حقيقية ال ومهية ،جتلب نفعاً
للمجتمع وتدرأ عنه شراً وفساداً.
والفحص الطيب قبل الزواج حيافظ على النسل إجياداً وإبقاء ،ويقي من األمراض املعدية والوراثية ،واهذا يكون من
املصاحل املقصودة شرعاً.
 – 2أن تكون هذه املصلحة احلقيقية عامة؛ أي ليست مصلحة شخصية ،بل حيصل من بناء احلكم عليها نفع
ألكثر الناس ،أو يدفع عنهم ضرراً ،فال يُبىن حكم على املصاحل الشخصية أو الفردية ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد،
والفحص الطيب قبل الزواج يـُ َع َّد من املصاحل العامة ،اليت حتقق اخلري لألمة ،وتدفع األذى عنها؛ كاألمراض الوراثية اليت
أصبحت مشكلة اجتماعية ومشكلة صحية ،وال شك أن ِمن أجنح السبل للوقاية من هذه األمراض املعدية والوراثية،
إجراء الفحص الطيب قبل الزواج.

()4

 – 3أال تعارض نصاً من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع.
( )1األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية  ،السيوطي ،ص ، 123وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ،كتاب األقضية ،باب القضاء
يف املرفق  ،118/2وقد سبق خترجية ص 5من هذا البحث.
( )2األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،السيوطي ،ص223؛ القواعد الفقهية ،الندوي ،ص.123
( )3هذه الشروط ،مستقاة من املستصفى ،للغزايل121/1 ،؛ حبوث يف أصول الفقه (مصادر التشريع) ،الكردي118/1 ،
( )4منهج اإلسالم يف األخذ باألسباب إلقامة األسرة الراشدة  ،الصاحل ،ص 42بتصرف.
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 – 4أن يكون العمل اها يف غري األمور التعبدية ،بل يف ما ُع ِقل معناه من العادات وحنوها.
1

القاعدة الثالثة" :الضرر يُدفَع بقدر اإلمكان" ( ) واملراد بالقاعدة أنه إذا أمكن أن يُدفًع الضرر قبل وقوعه

املتفرعة على قاعدة (الضرر يُزال) املبنية على قول النيب صلى اهلل
فذلك أوىل وأيسر من دفعه بعد وقوعه ،وهي من القواعد ِّ
2

عليه وسلم( :ال ضرر وال ضرار) ( ).

فمن املصاحل املتحققة بالفحص الطيب قبل الزواج دفعاً للضرر أياً كان ،كانتقال أمراض ،أو نقص مناعة ،أو
تشوه يف الوليد ،وحيث إن هذا األمر ال يُعلَم إال بعد الفحص الطيب ،فإن اإلقدام على الزواج من دون هذا الفحص يعد
ُّ
3

مغامرة ،وتعريضاً للزوجني والذرية واجملتمع للمخاطر( ).

القاعدة الرابعة :الوسائل لها حكم الغايات ( :)4فسالمة اخلامسة :عقلية واجلسدية غاية يرتتب عليها َّ
أن

الوسيلة اليت تتحقق من خالهلا تلك الغاية تكون مشروعة؛ وألن الفحص الطيب -قبل الزواج -حيقِّق مصلحةً للفرد
واألسرة واجملتمع  ،ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على املستوى االجتماعي واالقتصادي  ،فإنه يـُ َع ُّد من الوسائل املأمور اها
5

شرعاً( ) ،يقول ابن القيم -رمحة اهلل( :-ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال باألسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها
وأسبااها تابعة هلا معتربة اها ،فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهت ها  ،واملنع منها حبسب إفضائها إىل غايتها وارتباطها اها،
ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها ،فوسيلة املقصود تابعة للمقصود  ،وكالمها
6

مقصود لكنه مقصود قصد الغايات ،وهي مقصودة قصد الوسائل)( ).
7

القاعدة الخامسة :األمور بمقاصدها( ) :وجه االستدالل :أن هذه القاعدة بيَّنت لنا أن األعمال معتربة على

حسب النِّيات واملقاصد  ،وعليه فإن الفحص الطيب قبل الزواج خيتلف حكمه حبسب اختالف املقصود منه  ،فإن كان
املقصود به القضاء على األمراض الوراثية واملعدية ودفع املفاسد األشد فإنه يكون مقصداً حمموداً وعمالً مشروعاً يثاب
فاعله وميدح عليه ،وهذا هو املقصد من القول ِبشروعية الفحص الطيب قبل الزواج.
8

القاعدة السادسة" :إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" ( ) .وجه االستدالل:

أنه إذا وقع التعارض بني مفسدتني فإننا نراعي أعظمهما ضررا على أخفهما ،وبالنظر إىل الفحص الطيب وما قد يرتتب
عليه من مفاسد كإفشاء نتائجه أو إحجام الراغبني عن الزواج ،أو تكلفته املادية وغريها ،فإننا جند أن ُعقدة عدم إجرائه
أعظم ،وذلك ملا قد يرتتب عليها من إصابة النسل ببعض األمراض الوراثية وهذه املفسدة راجحة؛ ألن احملافظة على

( )1شرح القواعد الفقهية ،الزرقا ،ص 202القاعدة رقم .30
( )2سبق خترجيه  ،ص 5من هذا البحث.
( )3منهج اإلسالم يف األخذ باألسباب إلقامة األسرة الراشدة ،الصاحل ،ص45بتصرف.
( )4ينظر :طريق الوصول إىل علم املأمول ،السعدي ،ص.235
( )5ينظر :مستجدات فقهية ،األشقر ،ص.71
( )6إعالم املوقعني ،ابن القيم.138/3 ،
( )7ينظر :األشباه والنظائر  ،السيوطي.38 /1 ،
( )8األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة.57/1 ،
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املتعني ارتكاب هذه املفسدة وعدم النظر إىل ما قد يرتتب على ارتكااها
ومن َمثَّ فإن ِّ
النسل من مقاصد الشريعة الضروريةَ ،
من مفاسد.
ثانيا :التأصيل الشرعي من القواعد األصولية
قاعدة:ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب :وجه االستدالل بالقاعدة :أن السعي للمحافظة على النسل
إجياداً أو إبقاءً ،وكذلك احملافظة على النفس يعد واجباً شرعياً على األمة وهذا الواجب ال يتحقق إال بالقيام باملقدِّمة،
وهو الفحص الطيب قبل الزواج؛ السيما يف املناطق اليت تكثر فيها األمراض الوراثية واملعدية اليت هتدد حياة األزواج
ونسلهم ،وحيث أن الفحص الطيب يتعلق به قيام الواجب ،وبدونه ال يتحقق الواجب فيصبح هذا األمر واجباً.

تمهيد:
أهم ٍ
اإلسالم عنايةً كبريًة حيث أحاطه بالكثري
عقد يقوم اإلنسان بإجرائه يف حياته ،ولذلك أ َْواله
يـُ َع َّد األولَّ :
ُ
1
جبعل اإلعالن من املستحبات( ) ،فهذا العقد يباركه وحيضره
من اإلجراءات الضرورية ،فأضفى عليه صفة اجتماعية ْ
اجملتمع ،يف مناسباته املختلفة عند الزفاف وعند التعاقد وعند حصول الولد وعند اإلاهاء ِبوت أو طالق ،وهذا النظام
احملكم للعائلة إمنا ميثّل يف الواقع مقصداً من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،بل َّ
إن أول ما حظي به اإلنسان املدين يف إقامة
أصول مدنيته بإهلام إهلي روعي فيه حفظ األنساب من الشك يف انتسااها ،وهلذا أولت الشريعة اإلسالمية الزواج عناية
خاصة وكانت التوجيهات النبوية واضحة الداللة يف كيفية بناء األسرة السليمة.
فقد جاء يف احلديث الشريف "تُـْن َك ُح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها  ،وجلماهلا  ،ولدينها  ،فاظفر بذات الدين
2

تربت يداك" ( ) ،والشك أن يف هذا التوجيه النبوي الشريف مصلحة معتربة ،والغاية من الشريعة حتقيق مصاحل الناس ودرء
أجل املصاحل حفظ الكليات اخلمس "الدِّين ،والنفس ،والنسل ،والعقل ،واملال"  ،فإذا ما نظرنا نظرة
املفاسد عنهم ،ومن ِّ
فاحصة إىل املصاحل والفوائد اليت حيققها الفحص الطيب ،ووضعناه حتت ميزان املقاصد الشرعية جند جبالء أاها تندرج حتت
املقاصد الكلية اخلمس ،وبناء عليه نتناول هذا املبحث يف مطلبني:

املطلب األول :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق املقاصد الشرعية األصلية
أوال :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد حالدِّين؛ن:

( )1املالكية ومعهم بعض الفقهاء جيعلون اإلعالن شرطاً ،لقوله عليه الصالة والسالم (أعلنوا النكاح) قال الرتمذي حديث حسن  ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد،
وقال األلباين حسن اإلسناد ،صحيح وضعيف اجلامع الصغري ،األلباين .377/ 8 ،1782
( )2صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين ،برقم(.128/4 ،)3205
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وهذا يعين أن احلفاظ على الصحة فيه حتقيق مقصد حفظ الدِّين؛ ألن اإلسالم يدعو إىل أن يكون املؤمن قوياً
1
يف بدنه وجسده  ،ويف عقيدته وروحه  ،فقد جاء يف احلديث( :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف)( ).
وجه االستدالل من احلديث :أن املراد بالقوة؛ قوة اإلميان ،والعلم ،والطاعة ،وقوة الرأي والنفس واإلرادة،
ويضاف إليها قوة البدن إذا كانت ُمعينة لصاحبها على العمل الصاحل ،واملصاب ِبرض ،ال قوة يف بدنه وجسده ،ويرتتب
2

على ذلك عدم قدرتة على القيام بالعبادات -وغريها من األعمال الصاحلة -كما جيب أن يكون( ) ،ويف ذلك ضياع

للدين ،وحفاظاً على هذا املقصد كغاية البد من القيام بالوسيلة املوصلة إىل ذلك واملتمثلة يف إجراء الفحص الطيب،
والوسائل تأخذ حكم الغايات.
ثانياً :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد حفظ النفس:
واملراد بذلك مراعاة حق النفس يف احلياة والسالمة والكرامة والعزة ،قال تعاىل :ﱡﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

"اإلسراء ،"20 :وجه االستدالل :أن اهلل كرم بين آدم جبميع وجوه اإلكرام ،من نطق ومتييز وعقل ومعرفة وصورة وتسلط
على ما يف األرض ،وهذا التكرمي أصل شامل جلميع حقوق بين آدم ،فيدخل يف ذلك احملافظة على نفسه ،وحفظ النفس
واحلياة اإلنسانية مقصود الشارع احلكيم

()3

 ،والفحص الطيب وسيلة من وسائل حفظ النفس ،وإذا كانت الغاية واجبة،

وهي احملافظة على النفس ،فإن الوسيلة املؤدية إىل ذلك تأخذ حكم الغاية.

وقال تعاىل:ﭐ ﭐﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ "التني ."4:وجه االستدالل :أن اإلنسان أحسن خلق

اهلل تعاىل باطناً وظاهراً ،أي أنه خلقه يف أحسن صورة وأعدهلا(.)4

وقد نص العلماء على أن حفظ النفوس من جانب الوجود والعدم مقصد من املقاصد العامة للتشريع ،وإذا ما
نظرنا نظرة ثاقبة إىل األثر املرتتب على األمراض الوراثية اليت قد ُْحت ِدق باإلنسان بغض النظر إن كانت تؤدي إىل املوت أو
ُمعيقة للحياة فهي يف كال األحوال تُ ْد ِخل صاحبها يف العنت واملشقة.
وبناءً عليه فإن الفحص الطيب وسيلة من وسائل الوقاية من األمراض املعدية حفاظاً على النفس اإلنسانية من
5
األضرار واملفاسد ،ودليل ذلك حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال توردوا املمرض على الـم ِ
ص ّح) ( ).
ُ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :وفر من اجملذوم فرارك من األسد)( .)6وجه االستدالل من احلديثني :أاها تدل
على وجود العدوى ،والناس يشاهدون أن الصحيح لو خالط املريض يعلق به املرض؛ السيما إذا كان املرض معدي،
وكذلك أهل االختصاص من األطباء يف كثري من األمراض ينهون عن مساكنة املريض( ،)7فدل ذلك على أن إصابة أحد
( )1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب يف األمر بالعفو وترك العجز ،برقم(.81/5 ،)1748
( )2ينظر :شرح صحيح مسلم ،للنووي ،برقم .17/7 ، 4511
( )3ينظر:مفاتيح الغيب  ،الرازي323-322/ 23 ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي ،ص.413
( )4ينظر :معامل التنزيل ،البغوي422/5 ،؛ الدر املنثور ،للسيوطي.812 ،810/18 ،
( )5سبق خترجيه ،ص  7من هذا البحث.
( )6سبق خترجيه ،ص 7من هذا البحث.
( )7ينظر :مشكالت األحاديث النبوية وبيااها ،النجدي.12/1 ،
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الزوجني بأي مرض معدي يكون مظنة النتقال هذا املرض لزوجه ولذريته أيضاً ،فيكون يف الفحص الطيب حفظ للنفس
من جانب العدم؛ ألنه يدرأ املفسدة عنها ،إما ِبنع حدوث مثل هذه األمراض ،أو التخفيف منها بإجراء العالج الالزم يف
وقت مبكر قبل استفحاهلا وهذا حيقق املقصد الشرعي من حفظ النفس.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املراد حبفظ النفس ليس من اهلالك فحسب ،أي املساعدة على استمرار احلياة اليت
قدرها اهلل سبحانه وتعاىل ،بل األمر أمشل وأوسع ،فالوقاية من األمراض يعد من باب حفظ النفس ،وهذا ميثل احلفاظ
على اجلانب اجلسدي ،وما حيققه الفحص الطيب من مصاحل وتقليله من املفاسد يـُ َع َّد من باب حفظ النفس من الناحية
النفسية سواء حتقق ذلك للشخص املصاب باملرض أو ألسرته وجمتمعه.
ثالثا :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد حفظ النسل:
فمقصد حفظ النسل له عالقة بالفحص الطيب من حيث احملافظة على صحة النسل والذرية السيما أن هناك
أمراضاً معدية ،مثل السل ،واجلذام ،وأمراض جنسية كالسيالن ،وغريه ،قد تطال الزوجني ،فيجب التثبت من خلومها
منها ،وِبا أن هذين اهلدفني حيققان مقصد حفظ النسل بقاءً وصيانة ،فال ميكن الرتدد يف احلكم على هذا اإلجراء
باملشروعية ،ويأخذ حكمه من الوجوب أو الندب على حسب درجة املفسدة وتوقعها ،وهذا احلكم يتوقف على أهل
اخلربة واالختصاص.
يؤكد مشروعية هذا احلكم أن األحكام الشرعية هي من الرعاية والعناية هلذه املقاصد فال تنتظر حصول املفسدة
ليتم بعد ذلك دفعها أو التخفيف منها أو التقليل من آثارها ،وإمنا تسعى إىل دفع هذه املفسدة ابتداءً قبل وقوعها
بإغالق الطرق املؤدية إليهاكافةً ،وهذا ما تدل عليه القاعدة التشريعية الكلية اليت أرساها حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه
1

وسلم( :ال ضرر وال ضرار)( ) ،حيث عربت القاعدة عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل املمكنة؛ ألن
2

قاعدة(:الضرر يدفع بقدر اإلمكان)( ) ،وقاعدة:
الوقاية خري من العالج ،وهذا ما تفيده القواعد الكلية املنبثقة عنها منها
ُ
3

4

(درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل)( ) فالدفع أسهل من الرفع ،والضرر يدفع بقدر اإلمكان( ).

فحفظ النسل مقصد أصلى من مقاصد الزواج ملا للنسل من أمهية يف قوة األمم ومنعتها ،فلوال كثرة العشرية لنيب
اهلل شعيب -عليه السالم -العتدى عليه قومه قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱮ ﱰ ﱱ ﱲﱠﭐ"هود."71 :
ﱯ
ﱭ

( )1سبق خترجية ص 5من هذا البحث.
( )2شرح جملة األحكام العدلية ،مادة .31
( )3األشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص25؛ األشباه والنظائر ،ابن جنيم ،ص.70
( )4األشباه والنظائر ،السبكي.143/1 ،
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وجه االستدالل :أنه لوال القوة واملنعة اليت كان يتمتع اها شعيب-عليه السالم -بني قومه لقتلوه؛ ألنه مل يكن
يهمهم أمره ،والـمنعة ال تكون إال بوجود ٍ
قوم ذي قوة وبأس ،ويتمتعون بصحة كاملة ،وليس يف قوم يوهنهم الضعف
ََ
1

واملرض( ).

والواقع يقول :إن العامل ال يهتم إال باألمم اليت تصنع القوة بأيدي أبنائها ،وال توجد قوة إال بوجود أبناء أصحاء
أقوياء ،وال يكونون إال حيث يوجد أزواج أصحاء عقالً وجسداً بعد صالح الدين.
رابعا :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد حفظ العقل:
لقد جاءت الشرائع باحملافظة على العقل ،وذلك معلوم من كثرة النصوص يف ذكره وكونه مناط التكليف.
والثابت علميا أن العوامل الوراثية هلا دور مهم يف حدوث اإلعاقة العقلية ،فكثري من أهل االختصاص يرون أن العوامل
الوراثية مسئولة عن حوايل  %50من حاالت اإلعاقة العقلية ،وذلك لوجود قصور أو خلل يف خاليا املخ أو اجلهاز
العصيب املركزي ،األمر الذي يؤدى إىل حدوث إعاقة يف وسائل اإلدراك والوظائف العقلية املختلفة ،وإىل صعوبات يف
عملية التعلم ،وحتدث وراثة اإلعاقة العقلية عن طريق اجلينات الوراثية اليت حتملها كروموسومات اخللية التناسلية ،باإلضافة
إىل أن الوراثة تلعب دوراً بارزاً يف حدوث اإلعاقة العقلية ،فبعض األطباء كانوا يُرجعون كل األسباب اليت ال يعرفواها عن
اإلعاقة العقلية إىل عامل الوراثة ،مما أدى إىل التأكيد على أمهية العامل الوراثي ،فالطفل يرث اإلعاقة العقلية عن طريق
والديه وأجداده ،وذلك عن طريق اجلينات ،وقد تظهر يف زواج األقارب أكثر من زواج غري األقارب

(.)2

وجاء يف نص املادة ( )2من امليثاق اإلسالمي لألسرة ما نصه( :تأهيل اإلنسان حلمل الرسالة :حتقيقاً لرسالة
وهبَه اهلل من القدرات العقلية والنفسية واجلسدية ما جيعله أهالً لتحقيق هذه الرسالة  ،وأرسل إليه
اإلنسان يف األرض َ
3

الرسل هلدايته إىل أقوم سبل الرشد والفالح يف الدنيا واآلخرة) ( ).

وإذا ما نظرنا إىل مآل الفحص الطيب قبل الزواج جند أنه وسيلة إىل حتقيق مصلحة للفرد واجملتمع على حد سواء،
ودرء مفسدة عنهم ،حيث ميكن معرفة وجود أي أمراض وراثية قبل الزواج عن طريق الفحص الطيب ،فيتم جتنب مثل هذا
الزواج ،وهذا اإلجراء حيقق مقصد احملافظة على النفس بالنسبة للطرف السليم  ،ومقصد احلفاظ على العقل ،ألنه يقلل
من ارتفاع نسبة اإلعاقات العقلية بني املواليد ،وهذا التقليل أو التخفيف يـُ َع ّد من باب احملافظة على سالمة العقل،
واحلرص على وجود جيل يتمتع بكامل قدراته العقلية؛ ليقوم بالدور املناط به يف هذه احلياة على الوجه األمثل.
خامسا :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد حفظ املال:
الشك أن املال عصب احلياة وقيام مصاحلها قال سبحانه :ﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﴾
متاع أو ٍ
نقد
"النساء ،"١ :واحلاجة إليه ماسة للفرد واجلماعة ،خاصة إذا كان املقصود من املال كل ما يتموله اإلنسان من ٍ
( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري 342 ،4 ،؛تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي.355 ،
( )2مفهوم اإلعاقة العقلية ،د .مىن توكل  ،ص.12
( )3ميثاق األسرة يف اإلسالم ،اللجنة العاملية للمرأة والطفل التابعة للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة ،ص.1

الفحص الطيب قبل الزواج "تأصيله الشرعي ودوره يف حتقيق مقاصد الشريعة"

د ،عزيز حممد علي اخلطري 265

1

أو غريه( ) ،وليس خاصا بالنقدين ،فإنه الزم لتوفري متطلبات الشخص اخلاصة به وبأسرته ،وحلاجة األمة العامة ،وللدفاع
عن دين اهلل واستغناء األمة عن أعدائها وتسلطهم عليها لفقرهم ،ومقصود املال هو قيام مصاحل الدين والدنيا وليس
املفاخرة به وكنزه وحصول املباهاة.
وحفظه من جانبني:
األول :من جانب الوجود ،وذلك باحلث على الكسب والعمل يف سائر أصناف املداخل املباحة ،وهذا له عالقة
جلية واضحة بالفحص الطيب إذ أن اإلنسان املصاب باملرض ال يقوى على السعي يف األرض لتحصيل الرزق ،وال يتأتى
ذلك إال من قبل الشخص السليم املعاىف ،فالفحص الطيب وسيلة ملعرفة ذلك  ،وللتمييز بني الصحيح والسقيم.
الثاين :من جانب العدم وذلك باحملافظة على املال بعد احلصول عليه والدفاع عنه ،وهذا ال يتحقق إال بوجود
شخص صحيح قوي يقوى على الدفاع عن هذا املال واحملافظة عليه .
بل إن الثاين :حيقق مقصد احملافظة على املال؛ لكونه يؤدي إىل التقليل من أي كوارث حتدث هزات مالية
وإنسانية لألفراد واألسر واجملتمعات  ،خاصة لدى ارتفاع نسب املعاقني يف اجملتمع  ،وتأثريه املايل واإلنساين من كون
متطلباهتم أكثر من حاجات األفراد اآلخرين.

املطلب الثاني :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق املقاصد الشرعية التبعية
للزواج.
أوال :دور الفحص الطيب يف حتقيق مقصد السكينة واملودة والرمحة بني الزوجني:
يقوم االجتماع اإلنساين على بنيتني أساسيتني :األوىل :هي األسرة ،والثانية :هي األ ُّمة ،وقد جعل اهلل هدف
النشاط اإلنساين يف احلياة حتقيق "السكينة االجتماعية" يف هاتني املؤسستني .ففي السكينة األسرية يقول اهلل تعاىل:ﭐ
ﲆ ﲈﲉ
ﲇ
ﭐﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ " الروم ." 21 :
وتقوم السكينة األسرية على احلفاظ على القيم اخلالدة اليت جاءتنا وحياً ،وليست سكينة تقوم على الرتاضي
املؤقت على قيم غري ربانية ،ويف اآلية الكرمية كلمتان حاكمتان :اخللق واجلعل ،فشاء اهلل تعاىل أن خيلق لنا من أنفسنا
أزواجا لنسكن إليها ،أي حنقق سويّا السكينة اليت يأمرنا اهلل جبعلها هدفا لكل نشاطنا اإلنساين ،مث علّمنا املوىل أن الطريق
2

لتحقيق هذه السكينة يتمثل يف أمرين ،مها :املودة والرمحة يف التعامالت بني الزوجني( ) ،فاجلعل يف هذه اآلية هو مشيئة

إهلية أو قل هو سنة من سنن اهلل تعاىل ،باإلضافة إىل كونه عمالً إنسانياً.
( )1ينظر :املبسوط ،السرخسي ، 158/7 ،خرج بذلك ما ال يتمول حلقارته وقلته  ،وكذلك امليتة والدم لعدم إباحتهما ولعدم متوهلما  ،وكذلك خرج كل ما ال منفعة
فيه.
( )2ينظر :تفسري ابن أيب زمنني ،املري25/2 ،؛ التحرير والتنوير ،ابن عاشور.121 -128/13 ،
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والتو ّاد هو أن أجعل نشاطي مع اآلخر حماطاً باحلب القاصد وجه اهلل ،حىت يف أخص العالقات بني الزوجني،
1
ض ِع أ ِ
ِ
ص َدقَةٌ) ( ) ،والتواد يف حدود
َحد ُك ْم َ
حيث يتوجهون اها إىل مرضاة اهلل تعاىل ،فيثيبهم عليها سكينةً و ْأمناً ( َوِيف ب ْ َ
القدرة ،وقد يكون أحد الزوجني أقدر من اآلخر ،وهنا تدخل الرمحة؛ فاألمر ليس تو ّاداً فحسب ،وإمنا يرحم أحدمها
اآلخر فيما مل يقدر عليه.
وقد نص امليثاق اإلسالمي لألسرة على هذا املقصد حيث جاء يف نص املادة ( )12منه " حتقيق السكن واملودة
والرمحة حىت ال تنحصر العالقة بني الزوجني يف صورةٍ جسدية حبته ،فقد نبهت الشريعة إىل أن من مقاصد هذه العالقة أن
يسكن كل من الزوجني إىل اآلخر ،وأن تتحقق بينهما املودة والرمحة وبذلك ِّ
تؤمن الشريعة لكل أفراد األسرة حياةً
وحتقِّق االستقرار والسكن النفسي والثقة
اجتماعيةً هانئةً وسعيدة قوامها املودة واحلب والرتاحم والتعاون يف السراء والضراءُ ،
وشرعت لتحقيق هذا املقصد أحكاماً وآداباً للمعاشرة باملعروف بني الزوجني ،وغري ذلك من األحكام اليت توفر
املتبادلة،
ْ
(. )2

اجلو العائلي اململوء دفئاً وحناناً ومشاعر راقية"
َّ

وهذه السكينة اليت تتبعها املودة والرمحة تتحقق وحتصل غالباً بالعالقة اجلنسية بني املرء وزوجه ،قال ابن عباس:
"املودة اجلماع ،والرمحة الولد" ،ووجود املرض املعدى مينع من إمتام هذه العملية من باب الوقاية الصحية ،وقبل ذلك مينع
حصول املودة والرحم ،بل إن املرض املعدي يدفع إىل فسخ الزواج ،فيجوز طلب التفريق لوجود العيوب واألمراض السيما
3

املعدية منها ،وهو ما قرره مجهور العلماء( ) .

ثانياً :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد دميومة الزواج واستمراره:
فالفحص الطيب له عالقة بقضية استمرار الرابطة الزوجية مما يضفي عليه طابع مشروعية القيام به قبل الزواج،
محايةٌ لعقد الزواج من التهتك واالحنالل  ،وقد ُعلِ َم هذا املقصد من خالل تتبع مجلة من األدلة الشرعية منها:

 -1قوله سبحانه وتعاىل:

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲳ
ﭐﱡﭐﲱ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ " النساء. " 17 :
حيث جاءت الواستمراره .اآلية صرحية للمعاشرة باملعروف ألاها أدعى إىل إدامة الرابطة بني الزوجني واإلبقاء
على امليثاق الغليظ بعيداً عن خطر التمزق والتفسخ ،وأتبعت بوصية اإلبقاء على تلك اآلصرة الكرمية حىت لو َو َج َد الزوج
يف نفسه ُكره زوجته؛ ألن ُجمَّرد الكراهية ليست سبباً كافياً للطالق ،األمر الذي يرشد إىل حرص اإلسالم على دوام الصلة
4

بني الزوجني حىت لو َو َجد أحدمها ما يدعوه إىل ترك املقام مع اآلخر ( ).

( )1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من أنواع املعروف ،برقم(.52/3 ، )2321
( )2ميثاق األسرة  ،اللجنة العاملية للمرأة ،املادة  ،12ص .4
( )3ينظر :بدائع الصنائع ،للكاساين 322/2 ،؛ بداية اجملتهد ،الرملي.232/8 ،
( )4ينظر :جامع األحكام ن القرطيب 12/14 ،؛ تطبيقات معاصرة للمصاحل املرسلة يف جمال األسرة ،د0عبدالرمحن الكيالين ،جملة الشريعة والقانون  ،العدد ()22
سنة 1422هـ =2001م يوليو ،ص.201
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كما يفهم هذا املقصد الشرعي من خالل النظر يف املنهج الذي وضعه اإلسالم يف حالة وقوع النشوز من الزوج
أو الزوجة يف قوله تعاىل :ﭐﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ

ﱦ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ " النساء آية  ،" 43وقوله يف نشوز
ﱧ
ﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱐ
ﱏ
الزوج :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱑ ﱒﱠ " النساء  ،"125 :وهذا كله يرشدنا إىل أن اللجوء إىل الطالق ال يكون إال بعد استنفاذ مجيع وسائل
1

اإلصالح املمكنة؛ ألن القصد الشرعي من عقد الزواج متوجه صوب اإلبقاء ال اإلفناء( ).
ويدلل على أمهية دميومة الرابطة الزوجية يف نظر اإلسالم حترمي الزجيات إىل أجل كزواج املتعة ،الذي ثبت اهي
2

النيب -صلى اهلل عليه وسلم -عنه يوم خيرب( ).

واحلكمة من ذلك أن مثل هذا الزواج يتصادم مع القصد الشرعي من الزواج واملتمثل يف دوام الزواج واستمراره.
وهذا األصل الكلي الذي راعاه اإلسالم يف الرابطة الزوجية ينهض بشرعية الفحص الطيب قبل الزواج من جهة ما
حيققه من احرتاز من بعض األسباب اليت قد تؤدي إىل الفراق والطالق ،ذلك أن اكتشاف أي من الزوجني وجود مرض
منفِّر أو ُم ْع ٍد عند الطرف اآلخر بعد الزواج ميكن أن يكون سببا رئيسياً يف التفريق بني الزوجني وهو ما ذهب إليه مجهور
3

( )
مبصراً حبقيقة الوضع
الفقهاء من جواز طلب التفريق للعيوب والعلل املرضية  ،وجتنباً هلذا املآل فإن الفحص الطيب يكون ِّ

الصحي لكل منهما ،كي ال يتفاجأ أحدهم بوجود مرض يف اآلخر ،فيكون سبباً جيعله يطلب التفريق بينهما خوفا من
انتقال هذا املرض إليه ،أو إىل أبنائه.
ثالثا :دور الفحص الطيب قبل الزواج يف حتقيق مقصد إعمار األرض:
ومن القيم احملورية واملقاصد والغايات يف النكاح؛ تلك القيمة الكبرية البارزة اليت تقرر :أن اإلنسان الذي ميلك
إمنا هو مستَخلف يف مال اهلل تعاىل ،فاإلنسان ٍ
بوجه عام مستَ ْخلف من اهلل يف هذه األرض لعمارهتا واستثمار خرياهتا،
ْ
سلطه اهلل عليها ،فأعطاه القدرة على تسخريها ،وتسخري سائر الكون ملنافعه ِبا وهبه اهلل من احلواس والعقل وسائر
الصفات اجلسمية والعقلية اليت جتعله أهالً لذلك على تفاوت بني أفراد البشر.
4

ويف القرآن الكرمي آيات كثرية تفيد هذا املعىن( ) منها:

( )1تطبيقات معاصرة للمصاحل املرسلة يف جمال األسرة ،الكيالين  ،ص.202
( ) 2جاء عن اإلمام علي رضي اهلل عنه " :أن رسول اهلل صلى اهلل وسلم اهى عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب " .ويف رواية " :اهى عن متعة
النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية" .رواه البخاري (  ) 3727ومسلم (  ، (1402وعن الربيع بن سربة اجلهين أن أباه حدثه أنه كان مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فقال " :يا أيها الناس إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء وإن اهلل قد حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء
فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً"  .رواه مسلم ( .) 1401
( )3ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين 322/2 ،؛ منح اجلليل ،عليش 27/2 ،؛ اهاية احملتاج ،الرملي.232/8 ،
( )4ينظر :تأصيل االقتصاد اإلسالمي ،النجار ،ص.120
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ﱉ ﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱊ
 - 1قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ "البقرة. " 30 :
 - 2قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ

ﳤ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬﱠ " األنعام."118 :
ﳥ
ﲈﲊﲋﲌﲍ
 -4وقوله تعاىل :ﭐﱡﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲉ

ﲎ ﲏ ﲐﱠ " احلديد."2 :

يقول اإلمام القرطيب -رمحه اهلل -يف تفسري هذه اآلية( :وهذا دليل على أن أصل امللك هلل سبحانه ،وأن العبد
ليس له فيه إال التصرف الذي يرضي اهلل فيثيبه على ذلك باجلنة ،فمن أنفق منها يف حقوق اهلل ،وهان عليه اإلنفاق منها،

كما يهون على الرجل النفقة من مال غريه إذا أذن له فيه؛ كان له الثواب اجلزيل واألجر العظيم)

(.)1

وقال احلسن( :مستخلفني فيه بوراثتكم إياه عما كان قبلكم ،وهذا يدل على أاها ليست بأموالكم يف احلقيقة،
2

وما أنتم فيها إال ِبنزلة النواب والوكالء ،فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم)( ) .

ومن السنة :ما جاء عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال( :إن الدنيا حلوة خضرة
3

وإن اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون)( ) .

االستخالف إقامة الغري مقام النفس أي جعل اهلل الدنيا مزينة لكم وابتالء لكم فينظر هل تتصرفون فيها بغري ما
4

يرضاه؟( ) ،وهذا االستخالف والعمران ال يتحقق إال من خالل

النسل ،ﭧﭐﭨ ﭐﭐﱡﭐﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﱠ ]هود[61 :؛ وإعمار األرض يقتضي بالضرورة وجود اإلنسان القوي يف جسمه وعقله.
وال مياري أحد يف هذه املقاصد رغم اختالف األديان والعقائد واملذاهب واألعراف؛ فالزواج بغاياته ومقاصده
الثالثة حقيقة وواقعة مشرتكة بالنسبة لإلنسان يف ماضيه وحاضره ومستقبله ،ولكن هذا الزواج له قضايا ومشكالت تتعلق
حبال الزوجني ،أو أحدمها من الناحية اجلسمية والعقلية ،ومل يغفل الفقهاء يف سابق عهودهم عن مثل هذه األحوال،
ومنها:

()3
()2
()1
()7
()6
()5
تق واجلذام ورائحة الفم وحنو ذلك ،مما رتبوا عليه أحكاماً
ب واخلصاء و َّ
الر َ
أمراض أَلْ َعتَه والعنّة واجلَ ّ
منها ما يقضي بفسخ عقد الزواج يف حال وجود أي من هذه األمراض عند الزوجني.

( )1اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب 188/12/7 ،؛ حماسن التأويل ،القاامي 31/11/7 ،؛ معامل التنزيل ،البغوي.)32/5( ،
( )2نفس املصادر.
( )3خمتصر صحيح مسلم ،باب التحذير من فتنة النساء ،املنذري ،رقم( ،)2015ص.880
( )4ينظر:فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،املناوي.227/3 ،
()5العتة :عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خلال يف العقل فيصري صاحبه خمتلط العقل فيشبه بعض كالمه كالم العقالء وبعضه
كالم اجملانني ،التعريفات ،اجلرجاين ،ص.170
()6العنّة :عجز يصيب الرجل فال يقدر على اجلماع ،املعجم الوسيط ،مصطفى وآخرون.133/2 ،
صيَِة ،القاموس احمليط ،الفريوز أبادين ص.52
استِئْ ُ
صال اخلُ ْ
ب :ال َقطْ ُع و ْ
()7اجلَ ّ
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َّت عليه نوازل وقضايا جيد من الالزم
ومع مرور الزمن ،وتطور مفاهيم اإلنسان ،وكثرة مشكالته االجتماعية َجد ْ
4

عليه التعامل معها وفقاً ملفاهيمه وعقائده ،ومن هذه النوازل تطور مفهوم الوراثة واكتشاف األمراض املعدية( ).
وقد اهتم اإلسالم بعالج هذه األمراض من جانبني:

الجانب األول :الوقاية منها قبل حدوثها ،ويقصد بالوقاية حتصني أفراد األمة ِبا مينع انتشار األمراض بينهم،
ِ ِ
ِ
ِ
ال( :إِنَّهُ ِر ْجٌز
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
سواء كانت وراثية أو معدية ،فقد جاء يف احلديث أنه ذُكَر الطَّ ُ
اعو ُن عْن َد َر ُسول اللَّه َ
5
ِ
يب بِِه َم ْن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَِإ َذا َكا َن بِأ َْر ٍ
وها َوإِ ْن َكا َن ِاهَا َوأَنْـتُ ْم ِاهَا فَال َختُْر ُجوا ِمْنـ َها)( ) ،فاجلانب الوقائي
ض فَال تَ ْد ُخلُ َ
أُص َ
واضح جلي يف احلديث الشريف.
الجانب الثاني :عالج األمراض بعد حدوثها ،فكما اهتم اإلسالم بالوقاية من األمراض اهتم بعالجها بعد

حدوثها ،وأمر بالتداوي ،فقد أخرج ابن ماجه يف سننه عن أسامة بن شريك قال :شهدت األعراب يسألون النيب -صلى
اهلل عليه وسلم :-أال نتداوى؟ قال :نعم يا عباد اهلل تداووا فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء أو قال :دواء إال داء
واحد قالوا يا رسول اهلل وما هو ؟ قال اهلرم(. )7())6
ومن ذلك ما جاء يف امليثاق اإلسالمي لألسرة يف املادة( )1ما نصه( :عبادة اهلل وعمارة األرض كرم اهلل اإلنسان
ليعمَرها بالسعي فيها لتلبية حاجاته البدنية والروحية ،وإلقامة جمتمع
وفضلهُ على كثري من خلقه واستخلفه يف األرض ِّ
ّ
إنساين تسودهُ القيم املثلى من احلق واخلري والعدل ولتحقيق معاين العبودية هلل واإلميان به وحده  ،وإفراده بالطاعة والعبادة
ُ
دون أحد من خلقه على منهج أنبيائه ورسله)
والشك أن مقصد عمارة األرض له عالقة وثيقة بالفحص الطيب؛ ألن عمارة األرض إمنا يكون بالنسل السليم
القوي وليس باملعوقني أو املرضى ،وهذا ال يعين أن هؤالء املرضى قد أذنبوا ،بل ال ذنب هلم وميكن تأهيلهم فيصبحون
أعضاء فاعلني كغريهم من األصحاء (.)8

وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :القائلون جبواز الفحص واإللزام به.
=
صيَـْيه يكون يف الناس والدواب والغنم ،لسان العرب ،ابن منظور.227/14 ،
خ
قطع
أو
ل
س
)اخلصاء:
1
(
َّ
ُ ْ
َ
تق :انسداد الرحم بعظم وحنوه ،أنيس الفقهاء ،القونوي  ،ص.83
(َّ 2
)الر َ
( )3اجلذام :علة تتأكل منها األعضاء وتتساقط ،املعجم الوسيط ،مصطفى وآخرون.113/1 ،
( )4الفحص الطيب قبل الزواج ،النفيسة ،عبد الرمحن ،إجابة عن سؤال يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ( ،)304العدد ( ،)12السنة (1428 )11ه.
( )5سبق خترجية ص5من هذا البحث.
( )6ميثاق األسرة ،اللجنة العاملية للمرأة والطفل ،ص.1
( )7املستدرك للحاكم ،377/4 ،5201 ،وقال هذا حديث صحيح اإلسناد؛ سنن ابن ماجه ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء (،)1132/2
وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ،رقم (.282/2 ،)2222
()8واهلرم :معناه شدة الكرب يف السن وبلوغ أقصاه ،ينظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،املناوي.241/1 ،
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املطلب الثاين :القائلون بعدم اإللزام.
املطلب الثالث :القول الراجح يف املسألة

تمهيد:
قبل طي أوراق هذا البحث الب ّد من اإلشارة إىل موقف العلماء املعاصرين من هذه املسألة ،السيما أن العلماء
القدامى مل يتعرضوا هلا النعدام األدوات واإلمكانات العلمية املتوفرة يف زماننا ،وهي تعد من املسائل املعاصرة الطارئة يف
أيامنا:
فال خالف بني املعاصرين يف جواز الفحص الطيب قبل الزواج وأنه من القضايا املهمة يف الزواج ،واخلالف يف
مسألة اإللزام به وذلك على النحو اآليت:

املطلب األول :القائلون جبواز بالفحص الطيب قبل الزواج
وأصحاب هذا القول انقسموا إىل فريقني:

الفريق األول :أجازوا لويل األمر إصدار قانون يـُْل ِزم فيه كل املتقدمني للزواج بإجراء الفحص الطيب حبيث ال يتم
1

2

الزواج إال بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه الئق طبياً ،ذهب إىل ذلك :عبد اهلل إبراهيم موسى( ) ،وحممد الزحيلي( )،
3

4

5

6

وناصر امليمان( ) ،وحممد رأفت عثمان( ) ،وعارف علي عارف( ) ،وأسامة األشقر( ).
وقد استدلوا على قوهلم باآليت:

الدليل األول :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ " النساء ."87 :وجه االستدالل:
7

أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بطاعة ويل األمر ،وأوصى الراعي بالرعيّة ،وأوصى الرعيّة بالطاعة( ) ،واملباح إذا أمر به ويل
األمر املسلم للمصلحة العامة؛ يصبح واجبًا ،ويلتزم املسلم بتطبيقه.

الدليل الثاين :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ " البقرة ." 178 :وجه الداللة :أن من فعل ما

هو سبب موصل إىل تلف النفس أو الروح يكون قد ألقى بيده إىل التهلك ،وبعض األمراض املعدية تنتقل بالزواج

وق د تكون سبب موصل إىل تلف النفس  ،وغاية الشريعة هي محاية النفس من التهلكة ملقصد شرعي( ،)8فإذا
كان الفحص سببًا يف الوقاية تعني ذلك.
( )1ينظر :املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم ،عبد اهلل إبراهيم ،ص .302
( )2ينظر :حبث بعنوان اإلرشاد اجليين ضمن ندوة الوراثة ،250 /2 ،وقد أشار يف حبثه بأن الفحص البأس به ،وال غضاضه ،وإذا أمر به ويل األمر أصبح واجباً.
( )3ينظر :نظرة فقهية لإلرشاد اجليين ضمن أحباث الوراثة واهلندسة الوراثية ،امليمان ،ص.222
( )4ينظر :نظرة فقهية يف األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجباريا ،عثمان.721/2 ،
( )5ينظر :مستجدات فقهية ،األشقر ،ص .72
( )6ينظر :مستجدات فقهية  ،األشقر ،ص .72
( )7ينظر :تفسري الطربي.121/2 ،
( )8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي.70/1 ،
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الدليل الثالث :حديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(:ال توردوا
1
املمرض على الـم ِ
ص ّح) ( ) .وجه االستدالل من احلديث :أن فيه أمر باالجتناب ومثله حديث( :فر من اجملذوم كما تفر
ُ
2
من األسد) ( ) فقد أمرهم عليه الصالة والسالم بإبعاد األصحاء حىت ال ينعدوا منهم ،وأمر بالفرار من اجملذوم خوفاً من
3

العدوى( )  ،وداللة األمر تدل على الوجوب ما مل يصرفها صارف ،وكون الفحص الطيب يـُ َع ّد الوسيلة ملعرفة ذلك
والوسيلة تأخذ حكم الغايات ،فدل على لزوم القيام بالفحص الطيب.
الدليل الرابع :استدلوا ببعض القواعد الفقهية كقاعدة "الدفع أوىل من الرفع" ،وقاعدة" الوسائل هلا حكم
الغايات" وقد سبق اإلشارة إىل هذه القواعد ،باإلضافة إىل أن الفحص الطيب ال يـُ َع ُّد افتئاتًا على احلرية الشخصية؛ ألن
فيه مصلحة تعود على الفرد أوالً ،وعلى اجملتمع واألمة ثانيًا ،وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد ،فإن
القواعد الفقهية تقرر أنه" :يُرتكب أهون الشرين" ،وأنه "يُتحمل الضرر اخلاص؛ لدفع الضرر العام".
الفريق الثاين :ذهبوا للقول جبواز الفحص الطيب قبل الزواج ،وعلى الدولة توفري األجهزة الالزمة للقيام مثل هذه
4

الفحوصات باجملان ،وال ينبغي أن يكون إلزاميا ،وممن ذهب إىل هذا القول حممد شبري ،وحممد علي البار( ) ،ولطفي نصر

(5

).

6

وقد استدلوا من السنة بنفس األدلة-السابق ذكرها -اليت استدل اها من قالوا باإللزام( ) ،باإلضافة إىل عدد من
7

القواعد الفقهية  ،وقد سبق ذكرها ( ) ،نكتفي بذلك خشية التكرار واإلطالة.

املطلب الثاني :القائلون بعدم اإللزام
وهؤالء قالوا بعدم جواز إجبار الناس على إجراء الفحص الطيب قبل الزواج ،لعدم احلاجة ،ومن باب إحسان
8

الظن باهلل ،ويف مقدمة هؤالء العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل( ) ،وجيوز تشجيعهم ونشر الوعي بينهم على أمهية
9

إجرائه ،وممن ذهب إىل ذلك حممد رأفت عثمان( ) ،وحممد عبد الستار الشريف

(10

).

وقد استدلوا لرأيهم باآليت:

( )1سبق خترجية ص 7من هذا البحث.
( )2سبق خترجية ص7من هذا البحث.
( )3ينظر:فتح الباري ،ابن حجر.111/10 ،
( )4ينظر :موقف اإلسالم من األمراض الوراثية ،شبري ،جملة احلكمة العدد السادس ،صفر 1411هـ ،ص .210
( )5ينظر :الفحص الطيب قبل الزواج :هل تفرضه احلكومات فرضاً أم يكون اختياريا ،لطفي ،ضمن جملة اهلداية ،ص.210
( )6راجع أدلة القول األول ،الفريق األول من نفس املسألة.
( )7ينظر :املطلب الثاين من املبحث األول "التأصيل الشرعي من القواعد الفقهية ،من هذا البحث.
( )8ينظر :االختبار اجليين ،عارف علي ،ص ،124مستجدات فقهية ،األشقر ،ص72؛ جريدة املسلمون العدد  872بتاريخ  12يوليو 1771م.
( )9ينظر:حبث نظرة فقهية يف األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجبارياً كما ترى بعض اهليئات الطبية ،عثمان ،ص  – 721ضمن الوراثة واهلندسة
الوراثية – مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
( )10ينظر :حبث حكم الكشف اإلجباري عن األمراض الوراثية ،اجلرعي ،ص  – ،721ضمن اهلندسة الوراثية – مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
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1

الدليل األول :ما جاء يف احلديث القدسي " :أنا عند ظن عبدي يب"( ) .وجـه االستدالل :أن املتقدم للزواج
(.)2

ينبغي أن حيسن الظن باهلل ويتوكل على اهلل ويتزوج ،والكشف يعطي نتائج غري صحيحة أحياناً
يقول ابن القيم" :ال ريب أن حسن الظن إمنا يكون مع اإلحسان ،فإن احملسن حسن الظن بربه ،وأن جيازيه
على إحسانه وال خيلف وعده ويقبل توبته ،وإمنا املسيء املصر على الكبائر والظلم واملخالفات ،فإن وحشة املعاصي
3

والظلم واحلرام متنعه"( ) ،وال شك أن إلزامية الفحص الطيب قبل الزواج يتناىف مع إحسان الظن باهلل.

وميكن اجلواب على ذلك :بأن الفحص ال يتعارض مع إحسان الظن باهلل؛ كون ذلك من باب األخذ
باألسباب ،والرسول عليه الصالة والسالم قد أمر بإبعاد األصحاء عن املرضى حىت ال ينعدوا؛ مث بني عليه الصالة والسالم
4

بقوله " :ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر"( ) أن املسبِّب احلقيقي لذلك هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فمن أصيب ِبرض
معدي فإنه يعدي غريه بأمر اهلل ال بطبيعته ،وفرارنا من املريض إمنا هو من باب العمل باألسباب.
5

الدليل الثاين :قوله صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا الطاعة يف املعروف"( ) وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه
6

مفاسد عظيمة تزيد على املصاحل املرجوة ،وتصرف ويل األمر منوط بتحقق املصلحة لرعيته( ) .

الدليل الثالث :أن الفحص الطيب ميثل افتئات على احلرية الشخصية ،وترتتب عليه أعباء مالية عالية ومشاكل
نفسية وكشف أسرار املرضى ،والتحيز ضد املريض (السيما يف شركات التأمني أو التوظيف أو الزواج املستقبلي) ،بل إن
بعض الدول تعجز عن توفري النفقات املالية إلجراء مثل هذه الفحوصات ،بل إن الكلفة املالية العالية ستكون سبباً رئيساً
يف ابتعاد الشباب عن الزواج وعزوفهم عنه ،باإلضافة إىل ارتكااهم تصرفات خمالفة للشريعة ،كاستخدام الرشوة أو شراء
الشهادات الصحية اليت تثبت سالمتهم كل هذا نتيجة خوفهم من نتائج الفحوصات وعواقبها على حياهتم ،فيندفعون
إىل التحايل وفتح باب للفساد كان مقفالً "

(. )7

وميكن اجلواب عليه :بأن الفحص الطيب قبل الزواج حيقق مصاحل مشروعة للفرد واألسرة واجملتمع ،ويدرأ مفاسد
(.)8

اجتماعية ومالية على املستوى االجتماعي واالقتصادي ،ولذلك ال يعد افتئاتاً على احلرية الشخصية

املطلب الثالث :القول الراجح يف املسألة
( )1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل ( وحيذركم اهلل نفسه ) برقم(  )2408؛صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء ،باب احلث على ذكر اهلل
تعاىل برقم( .)2128
( )2ينظر :مستجدات فقهية ،األشقر ،ص 72؛ املوقع الرامي للعالمة ابن باز  https://binbaz. org. sa/fatwas/17692جريدة املسلمون العدد 872
بتاريخ  12يوليو  1771م واالستدالل للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل.
( )3اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،ابن القيم ،ص .13
( )4صحيح البخاري  ،كتاب الطب ،باب اجلذام برقم( .2185/8 ،)8350
( ) 5صحيح البخاري  ،كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية برقم(  )2148؛ صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء
يف غري معصية برقم( .)1540
( )6ينظر :مستجدات فقهية  ،األشقر ،ص.72
( )7ينظر :مستجدات فقهية  ،األشقر ،ص.72
( )8الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية ،حممد علي البار ،ص  ،38الفحص الطيب قبل الزواج :هل تفرضه احلكومات فرضاً أم يكون اختيارياً؟ ،نصر ،لطفي،
ضمن جملة اهلداية ،العدد ( )227ص.17
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ال شك أن كل من يقدم على احلياة الزوجية من أي من اجلنسني يتطلع إىل عالقة زوجية وحياتية ناجحة وخالية
من اإلشكاليات واملنغصات.
وتظهر احلاجة إلجراء بعض الفحوصات على كل من الزوجني الـم ْق ِد َم ِ
ني على الزواج ،من القلق عند الكثريين مما
ُ
ينتج أحياناً من مشاكل صحية ،إما عند الزوجني أو أوالدمها نتيجة ملا قد حيمله أحد الزوجني أو كالمها من اعتالالت
صحية تؤدي بدورها بعد الزواج إىل تلك النتائج ،ولتاليف ذلك فإن األطباء يوصون بإجراء بعض الفحوصات الطبية لكل
من الزوجني قبل الزواج ،واختاذ االحتياطات الطبية الالزمة للتأكد من سالمة الزوجني من األمراض الوراثية واملعدية.
إال أنه بالنظر إىل األدلة الدالة على مشروعية الفحص الطيب وإىل األدلة اليت استند إليها العلماء املعاصرون سواء
َمن قالوا جبواز اإللزام به ،أو عدم اإللزام ،وبالعودة إىل أقوال أهل العلم وذوي االختصاص ،وإىل املقاصد الشرعية اليت
تتحقق جراء القيام بالفحص الطيب يتضح:
أن املسألة مل يرد فيها نص واضح وصريح ،وتُـ َع ّد من املسائل املعاصرة ،وتندرج ضمن مسائل السياسة الشرعية
لذلك يرتجح فيها التفصيل:
أوالً :أن القيام بالفحص الطيب املبكر قبل الزواج من حيث العموم جائز شرعاً؛ لفوائده الكثرية ،ولكونه يؤدي
إىل دفع الضرر قبل وقوعه ،وحيقق الكثري من املقاصد الشرعية من صيانة النفس والنسل ،وغريها من املقاصد ،مع اشرتاط
الوسيلة املباحة اآلمنة ،وال حاجة لإللزام به يف األحوال العادية بل التشجيع عليه ،السيما أن الناس يتزاوجون منذ زمن
بعيد دون إجراء الفحص الطيب قبل الزواج والغالب على ذلك السالمة.
وقد قرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عشرة املنعقدة ِبكة املكرمة ،يف
الفرتة من  17ـ  23شوال 1424هـ الذي يوافقه 13 :ـ  12ديسمرب (كانون األول)  ،2003بأن اإللزام بالفحوص
الطبية قبل الزواج أمر غري جائز شرعاً ،استناداً إىل أن عقد النكاح من العقود اليت توىل الشارع احلكيم وضع شروطها،
ورتب عليها آثارها الشرعية.
وأوصى احلكومات واملؤسسات اإلسالمية بنشر الوعي بأمهية الفحوص الطبية قبل الزواج ،والتشجيع على
وج ْعلها سرية ال تُفشى إال ألصحااها املباشرين.
إجرائها ،وتيسري تلك الفحوصات للراغبني فيهاَ ،
كما انتهت املناقشات الطبية الفقهية ملوضوع الفحص الطيب قبل الزواج اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم
الطبية بالكويت  -واليت ضمت َنبةٌ من األطباء والفقهاء من بلدان عديدة -جبملة توصيات ،جاء فيها :تشجيع إجراء
االختبار الوراثي قبل الزواج ،وذلك من خالل نشر الوعي عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات واملساجد.
ونص قرار جملس الوزراء السعودي على " ..تطبيق الضوابط الصحية للزواج على مجيع السعوديني قبل الزواج،
وإلزام طريف عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطيب قبل إجراء العقد ،وأن يكون هذا اإلجراء أحد متطلبات تدوين
العقد مع ترك حرية إمتام الزواج لصاحيب العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطيب سلباً كانت أم إجياباً وأن يُعمل به
اعتباراً من تاريخ  1428/1/1هـ

(.)1

( )1مقابلة أجريت مع وكيل وزارة الصحة السعودي .www. alsehha. gov. sa/Portal/index. . . /93-2014-11-03-06-00-14
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وهذا القرار جعل إحضار شهادة الفحص ملزم إال أنه مل جيعلها شرطاً ملزماً إلمتام العقد حيث انتهى إىل جعل
مسألة إمتام عقد الزواج لذوي الشأن دون النظر واالعتبار بنتيجة الفحص.
مرض ُم ْع ٍد يف بلد ما ،أو منطقة بعينها ،واتضح
ثانيا :أن الفحص الطيب يصبح واجباً َشْرعاً قبل الزواج إذا وجد ٌ
أن الزواج على رأس األسباب املؤدية إىل انتشار واستشراء ذلك املرض ،ويكون لويل األمر حق التدخل ومنع أي زواج قبل
ٍ
ملصلحة
إجراء الفحص الطيب ،كتصرف من باب السياسة الشرعية ،محاية للمجتمع من األمراض ،ويـُ َع ّد تصرفه حمقِّقاً
شرعية ،وفيه درء ملفسدة عن اجملتمع ،وجيب على الرعية االلتزام والطاعة؛ ألن ذلك من قبيل حتمل الضرر اخلاص لدفع
الضرر العام.
ومثمرا ،أي :حمققاً للمقصد الشرعي من القيام به ،يشرتط توفر
وحىت يكون اإللزام بالفحص قبل الزواج ً
مفيدا ً
1

الضوابط التالية( ):

 -1أال يتحول الفحص قبل الزواج من هذه األمراض السارية إىل حركة عنصرية ضد اجملموعات املعرضة لإلصابة من هذه
األمراض أكثر من غريها كأصحاب البشرة السوداء وسكان املناطق الساحلية كما حصل يف الواليات املتحدة
األمريكية عندما اختذ البيض هذا الفحص وسيلة للتمييز العنصري ضد السود.
 -2جيب أن تكون نتائج الفحص سرية وال يطلع عليها إال صاحبها فقط ،ومن يهمه األمر كاجلهات الصحية املنوط اها
2

مكافحة وعالج مثل هذه األمراض( ).

 -3أن تكون عيادات الفحص الطيب حتت إشراف مباشر من الدولة ومراقبة دقيقة منها حىت ال يتم التالعب يف نتائج
الفحص الطيب.
 -4توفري العالج الالزم ملن هو مصاب اهذه األمراض وتقدمي النصائح الطبية الالزمة يف هذا اجملال أما القول بوجوبه
مطلقاً فبعيد؛ ألن فيه إجياب حق مل يأت الشرع به ومل يدل عليه ،وفيه حرج على املكلفني نفسياً ومالياً ،ويرتتب
على القول بوجوبه مطلقاً مفاسد رِبا أدت إىل إحجام الشباب عن الزواج ،وألن هذا الفحص ال يبحث سوى
مرض واحد أو اثنني ونتائجه ال تتحقق يف الواقع بشكل كامل ،ورِبا ختطئ وتصيب.
باإلضافة إىل أن اإللزام بالفحص مطلقاً حيتاج إىل أطراف عدة يف ختصصات خمتلفة و إىل أهل العلم الشرعي،
بل إ ّن األمر يتطلب العرض على كبار العلماء واجملامع الفقهية للوصول إىل نتيجة باإللزام من عدمه ،خاصة أن التزاوج
3

ساري من زمن بعيد والظاهر عليه السالمة ناهيك عن أن األمر خيتلف من منطقة إىل أخرى ( ).

اخلاتـــمـة
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات وذلك على النحو اآليت:
أوال  -أهم نتائج البحث:
( )1ذكر هذه الضوابط فضيلة الدكتور حممد بن حيىي بن حسن النجيمي عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،يف حوار 1433/8/7هـ ،منشور على موقع امللتقى
الفقهي fiqh. islammessage. com
()2ينظر :نظره فاحصة للفحوصات الطبية اجلينية ،البار ،ضمن ندوة اهلندسة الوراثية ،ص.148
( )3ينظر :آفاق إسالمية ،حوار أجرته قناة اجلزيرة مع العالمة الدكتور صاحل السدالن  ،العدد( )10822اجلمعة 27ربيع الثاين 1422هـ 2001-م.
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 -1أ ّن الفحص الطيب قبل الزواج حيقق مقاصد الشريعة األصلية  ،وكذلك التبعية املتعلقة بالزواج  ،وكل ما حيقق هذه
املقاصد ويساعد على حتقيقها فهو مصلحة مطلوبة شرعاً.
 -2أ ّن الزواج بني خاطبني حيمالن األمراض الوراثية تأكد علمياً وعملياً أنه قد ينتقل إىل الذرية.
 -3إجراء الفحص الطيب للخاطبني قبل الزواج فيه مصلحة متحققة هلما ,وللذرية يف املستقبل ,وللمجتمع وللدولة ,كما
أن فيه درءا ملفاسد كثرية قد تكون متحققة الوقوع.
ويل األمر صالحيةً واسعةً ليحقق للرعية ما فيه اخلري لدينهم والصالح لدنياهم ,ومن ذلك منحته
-4
منحت الشريعة َّ
ْ
احلق يف تقييد املباح ملا فيه من مصلحة الرعية.
 -8جيوز لويل األمر أو الدولة -ملصلحة راجحة -إصدار التشريعات امللزمة بإجراء الفحص الطيب قبل الزواج واعتباره من
الوثائق اإلجرائية لتدوين العقد  ،وليس شرطاً لصحته ،وحتقيق هذا اإللزام بإجياب الغرامة املالية أو العقوبة التعزيرية
على املخالف.
 -1أن تعميم اشرتاط الفحص الطيب يف الظروف العادية ،وإجبار الناس عليه بال موجب ال تظهر صحته.
ثانيا  -أهم ال ت وص ي ات:
 -1الدعوة لوالة األمر واهليئات التشريعية املختصة إىل اإلسراع يف سن القوانني الالزمة اليت ِبوجبها يتعني على من يريد
الزواج -يف املناطق اليت تنتشرفيها األمراض الوراثية -أن يقوم بإجراء الفحص الطيب وجوباً  ،مع فرض العقوبات املالية
أو التعزير باحلبس على املخالفني حىت يتحقق اإللزام به.
 -2منع إمتام إجراء عقد الزواج بسبب األمراض الوراثية عند الضرورة؛ السيما إذا اتضح أن الزواج هو السبب الرئيس يف
انتشار الوباء ،أو أي نوع من األمراض املعدية.
 -3أن يتم توسيع دائرة الفحص الطيب ،وأن ال يقف عند مرض أو عند نوع معني من األمراض الوراثية أو املعدية.
 -4دعوة اجلهات املختصة للعمل على نشر ثقافة فوائد الفحص الطيب ،والتشجيع عليه وسط اجملتمعات عرب اجلامعات
واملدارس واملنابر واملستشفيات واإلعالم وغريه.
 -8يقع على عاتق العلماء والدعاة توضيح احلكم الشرعي لعموم الناس يف إجراء الفحص الطيب ,وبيان أن الشريعة تؤيد
ذلك.

املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.

 أساس البالغة  ،أبو القاسم حممد بن عمرو بن أمحد الزخمشري ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1 /هـ = 1775م.
 األشباه والنظائر ،زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان  ،ط/بدون1400 ،هـ=
 1750م.
 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،جالل الدين عبد اهلل بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق :حممد املعتصم
باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1402 ،هـ = 1752م.
 االعتصام ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،دار املعرفة ،بريوت1402 ،هـ.
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 أعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت1402 ،هـ = 1752م.
 آفاق إسالمية" ،جريدة اجلزيرة ،صاحل السدالن " ،العدد ( )10822اجلمعة  27ربيع الثاين 1422هـ – 2001م.

 آفاق إسالمية ،حوار أجرته قناة اجلزيرة مع العالمة الدكتور صاحل السدالن ،العدد( )10822اجلمعة 27ربيع الثاين
1422هـ =2001م.
 إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  -للقاضي عياض ،العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب  844هـ ،دار
الوفاء ،ط1417 ، 1/هـ =1775م.

 بدائع الصنائع ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين ،ت 852هـ ،دار الكتب العلمية 1424 ،هـ
=2003م.
 تأصيل االقتصاد اإلسالمي ،مصلح عبد احلي النجار ،دار الرشد للتوزيع والنشر1424 ،هـ =2003م.

 ا لتحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،ت1373 :هـ ،الدار التونسية

للنشر ،تونس 1754 ،هـ.
 تطبيقات معاصرة للمصاحل املرسلة يف جمال األسرة ،د .عبدالرمحن الكيالين ،جملة الشريعة والقانون  ،العدد ( )22سنة
1422هـ =2001م .

 تفسري القرآن العزيز ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري ،اإللبريي املعروف بابن أيب َزَمنِني

املالكي ،ت377 :هـ حتقيق :أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة  -حممد بن مصطفى الكنز ،دار الفاروق
احلديثة  -مصر /القاهرة ،ط1423 ،1/هـ = 2002م.

 تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،ت224:هـ  ،سامي بن حممد
سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،ط1420 ،2/هـ = 1777م.

 هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
2001م.

 التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية ،دار الفكر
املعاصر  ,دار الفكر  -بريوت  ,دمشق ،ط 1410 ،1/

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،ت1321 :هـ ،عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1/هـ = 2000م.

 اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  ،دار الكتاب العريب ،بريوت1325 ،هـ =
1712م.
 جريدة املسلمون العدد  872بتاريخ  12يوليو 1771م.

 اجلنني املشوه واألمراض الوراثية ،حممد علي البار ،دمشق :دار القلم1771 ،م.

 اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،ابن القيم مشس الدين حممد بن أيب بكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.

الفحص الطيب قبل الزواج "تأصيله الشرعي ودوره يف حتقيق مقاصد الشريعة"

د ،عزيز حممد علي اخلطري 288

ت.
 حكم الكشف اإلجباري عن األمراض الوراثية -ضمن اهلندسة الوراثية – مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.

 حوار 1433/8/7هـ ،منشور على موقع امللتقى الفقهي  fiqh. islammessage. comمع فضيلة
الدكتور حممد بن حيىي بن حسن النجيمي عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل.

 الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،ت711 :هـ  ،مركز هجر للبحوث ،دار
هجر – مصر1424 ،هـ =ـ 2003م.

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ،حممد ناصر الدين األلباين  ،مكتبة املعارف1418 ،هـ=
1778م.
 شرح القواعد الفقهية ،أمحد حممد الزرقا ،تعليق :مصطفى الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1407 ،2/هـ = 1757م.
 شرح جملة األحكام العدلية ،علي حيدر ،حتقيق :احملامي فهمي احلسيين ،دار الكتب العلمية ،لبنان بريوت.
 الصحاح يف اللغة  ،أبو نصر إاماعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني ،ط/ب1770 ،م.
 الصحة والسالمة العامة ،أمين مزاهرة ، ،دار الشروق للنشر والتوزيع2000 ،م.

 صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،دار الريان للرتاث ،القاهرة1402 ،هـ =1752م.

 صحيح البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إاماعيل البخاري ،دار الكتب العلمية ،بريوت1412 ،هـ = 1772م.
 صحيح سنن ابن ماجه ،حممد ناصر الدين األلباين ،املك ،إلسالمي  ،بريوت1402 ،هـ =1751م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر ،أمحد بن علي ، ،دار الريان ،املكتبة السلفية ،ط1402 ،3/ه.

 الفحص الطيب قبل الزواج :هل تفرضه احلكومات فرضاً أم يكون اختيارياً؟ نصر لطفي ،ضمن جملة اهلداية ،العدد
(.)227
 الفحص الطيب قبل الزواج ،عبد الرمحن النفيسة ،إجابة عن سؤال يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ( ،)304العدد
( ،)12السنة (1428 )11هـ.
 الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية ،حممد علي البار ،دمشق :مطابع التقنية لألوفست.

 فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،زين الدين حم مد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي
(املتوىف1031 :هـ) ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط  1418 ،1/ه =.1774

 القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،الفريوز آبادي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،ط،2
1402هـ = 1752م.
 قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،د .عبد الرمحن الكيالين ،املعهد العلمي للفكر اإلسالمي  ،دار الفكر  ،دمشق
سوريا ،ط2007 ،4/م.
 لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ، ،بريوت :دار صادر1324 ،هـ = 1788م.

 املبسوط ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،ت453 :هـ ،حتقيق :خليل امليس ،دار الفكر
للطباعة ،بريوت ،ط1421 ، 1/هـ =2000م.
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 حماسن التنزيل ،حممد مجال الدين القاامي ،بريوت :دار الفكر1375 ،هـ=1725م.

 خمتصر صحيح مسلم ،زكي الدين عبد العظيم املنذري ،حتقيق :حممد ناصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
1402هـ = 1752م.
 مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق ،أسامة عمر األشقر ،عمان :دار النفائس ،األردن1420 ،هـ =
2000م.
 املستدرك على الصحيحني  ،حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري  ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ،ط،1/
1411ه=1770م.
 املسند ،أمحد بن حنبل الشيباين  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط/الفيومي ،ت/ب.

 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي  ،ت220هـ ،دار الطبع /بدون.
 معامل التنزيل ،خمتصر تفسري البغوي ،عبد اهلل بن أمحد بن علي الزيد ،دار السالم للنشر والتوزيع الرياض  ،ط،1/
1411هـ.

 مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ،اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمي
الرازي الشافعي ،دار الكتب العلمية  -بريوت 1421 -هـ = 2000م

 مفهوم اإلعاقة العقلية د .مىن توكل aculty. mu. edu. sa/download. php?fid=14549
 مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية  ،حممد سعيد اليويب  ،دار اهلجرة للنشر والتوزيع  ،ط،1/
1415هـ =1757م.
 املقاصد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يوسف أمحد حممد البدوي ،دار النفائس ،ط2000 ،1/م.

 منح اجلليل شرح خمتصر خليل  ،حممد عليش املالكي ،دار الفكر ،بريوت ،ط/ب1407 ،هـ =1757م .منهج
اإلسالم يف األخذ باألسباب إلقامة األسرة الراشدة " ،جملة األمن واحلياة ،حممد بن أمحد بن صاحل " ،العدد ()221
ربيع األول 1422هـ=مايو 2001م.
 املوطأ ،مالك بن أنس ،فهرسة وتقدمي :قسم الدراسات بدار الكتاب العريب ،القاهرة :دار الريان للرتاث1405 ،هـ
= 1755م.
 موقف اإلسالم من األمراض الوراثية" ،جملة احلكمة ،حممد عثمان شبري " ،العدد ( )1صفر 1411هـ ،تصدر من
لندن – بريطانيا.
 نظرة فقهية يف األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجبارياً كما ترى بعض اهليئات الطبية– ضمن الوراثة
واهلندسة الوراثية – مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
 اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي  ،ت 1004ه ـ  ،دار الفكر،
بريوت ،ط/أخريه1404 ،هـ=1754م.

قواعد تدبري االختالف يف الفقه اإلسالمي
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باحث في الفقه وأصوله -املغرب

ملخص:

تعيشه اجملتمعات اإلسالمية فشال ذريعا يف تدبري االختالف ،فبعض الناس – ممن بضاعتهم يف العلم مزجاة –
يرون يف هذا االختالف حالة مرضية ،ويهدفون إىل إلغاء كل رأي خمالف ،ويبددون طاقات األمة يف أمور ميكن حلها عن
طريق احلوار .وبالرجوع إىل الفكر اإلسالمي سنجد بأن االختالف كان حاضرا يف كل العلوم اإلسالمية ،ال سيم يف الفقه
التحضر ،فقد اعتربه العلماء اختالف تنوع وسعة ،فوضعوا له جمموعة من
واألصول ،فتم تدبريه بطرق غاية يف الرقي و ّ
القواعد والضوابط لتدبريه حىت ال ينزلق عن اجلادة فينقلب إىل تعصب مقيت للمذهب واملدرسة الفقهية ،وهو ما تسعى
هذه الدراسة إبرازه.
الكلمات المفتاحية :القواعد  -تدبري االختالف  -الفقه اإلسالمي.

مقدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ك َجلعل النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َوَال يَـَزالُو َن
احلمد هلل خالق اخللق خمتلفني ،القائل يف حمكم التنزيلَ ﴿ :ولَْو َشاءَ َربُّ َ َ َ َ َ َ
خمُْتلِ ِفني إَِّال من رِحم ربُّ ِ ِ
ك َخلَ َق ُه ْم﴾[هود ،]117:والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدنا حممد املبعوث
ك َول َذل َ
َ َ َْ َ َ َ َ
رمحة للعاملني ،وعلى الصحب والتابعني.
أهمية الموضوع:
فإذا كان اختالف األلسنة واأللوان فطر عليه اإلنسان واقتضته إرادة اهلل التكوينية ،فإن مشيئة اهلل تعاىل
ضت إىل تعدد اآلراء واألحكام ،وكل ذلك
قضت أيضا خلق الناس بعقول ومدارك اختلفت معها التصورات واألفكار ،وأفْ َ
ِ
آية من آيات اهلل تعاىل ،قال سبحانه﴿ :وِمن آياتِِه خْلق َّ ِ
األر ِ
ك
اختِ ُ
الف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
ض َو ْ
َ ْ َ َ ُ
الس َم َاوات َو ْ
ٍ ِ ِِ
ني﴾[الروم ،]22 :إال أن بعض الناس – ممن بضاعتهم يف العلم مزجاة – يرون يف هذا االختالف حالة
آليَات لْل َعالم َ
مرضية ،ويهدفون إىل جعل الناس يؤمنون بفكرة واحدة وفهم واحد ،هو فهمهم وفكرهتم ،ويسعون إىل إلغاء كل رأي
خمالف ،فيسامهون بذلك يف تكريس االختالف ومتزيق وحدة األمة ،وتفتيت أواصر احملبة بني أبنائها ،ويُذْكون نار الفنت
واملعارك اليت تبدد جهود املسلمني وطاقاهتم عوض توجيهها يف بناء العمران األخوي املنشود.
وإذا رجعنا إىل الفكر اإلسالمي سنجد بأن االختالف حاضر يف كل العلوم اإلسالمية ،ال سيم يف الفقه
واألصول ،وقد اعتربه العلماء اختالف تنوع وسعة ،فوضعوا له جمموعة من القواعد والضوابط لتدبريه حىت ال ينزلق عن
اجلادة فينقلب إىل فوضى واتباع للهوى ،أو إىل تعصب مقيت للمذهب واملدرسة الفقهية ،كما وقع يف بعض فرتات
التاريخ ،ويأيت هذا البحث لكشف اللثام عن بعض هذه القواعد ،خاصة أمام ما يعرفه العامل اليوم من تعصب لآلراء،
وإقصاء لآلخر.

284

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

حدود الدراسة :من املعلوم أن جماالت االختالف متعددة ومتفرعة يصعب اإلحاطة اها يف مثل هذا املقال،
ولذا فقد مت حتديد الدراسة يف تناول بعض قواعد تدبري االختالف يف الفقه اإلسالمي بالتحليل والتأصيل.
إشكالية الموضوع :ميكن صياغة إشكال هذا املوضوع فيما تعيشه الساحة اإلسالمية من فشل ذريع يف تدبري
االختالف ،وبروز النظرة األحادية لألشياء ،وإقصاء اآلخر ،وتبديد طاقات األمة يف أمور ميكن حلها عن طريق احلوار.
ترى كيف تعامل السلف الصاحل ،من فقهاء وأصوليني ،مع االختالف؟ وكيف كان يتم تدبريه؟ وهل ميكننا
اليوم أن جند فيما أثّلوه من تراث سندا إلرساء ثقافة تدبري االختالف وبناء االئتالف؟ وأخريا هل ميكن أن ندبر
االختالف مع املخالف اخلارجي قبل أن ندبر اختالفاتنا الداخلية؟.
أهداف البحث :يربز هذا البحث أن ثقافة االختالف متأصلة يف الفكر اإلسالمي ،وأن املسلمني ميلكون رؤية
واضحة لتدبري االختالف ،وذلك من خالل تقدمي دراسة تأصيلية لقواعد تدبري االختالف يف الفقه اإلسالمي.
منهج البحث :يروم هذا البحث تأصيل وحتليل قضية تدبري االختالف من خالل الرتاث الفقهي اإلسالمي،
ومن مث اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقدم املادة العلمية كما هي ،مث حتليلها ومناقشتها ِبا خيدم خطة
البحث .وما دامت املناهج جمرد وسائل تعني الباحث على حل مشكلة البحث ،فال مانع من تنوع املناهج وتكاملها إن
اقتضى البحث ذلك.
خطة البحث :ارتأيت معاجلة هذا املوضوع ،بعد هذه املقدمة ،يف مخس قواعد مركزية ،تغين عن غريها يف بااها،
خصصت لكل قاعدة منها مبحثا خاصا ،ألختم بأهم النتائج والتوصيات:

فأول طريق يف تدبري االختالف هو التسليم بداية أن االختالف واقع ال يرتفع ،وأنه أمر فطري يف الكون،
اقتضته إرادة اهلل الكونية ،ذلك أن قدرة اهلل تعاىل ومشيئته اقتضت خلق الناس خمتلفني يف األلسنة واأللوان والعقول،
وجعل ذلك من آياته الدالة على عظمة قدرته وبديع صنعه ،قال سبحانه﴿ :وِمن آياتِِه خْلق َّ ِ
األر ِ
ض
َ ْ َ َ ُ
الس َم َاوات َو ْ
ِ
ٍ ِ ِِ
ني﴾ [الروم ،]22:فاختالف اللغات واأللوان وما ينتج عن ذلك
اختِ ُ
الف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
َو ْ
ك آليَات لْل َعالم َ
من أجناس وشعوب وقبائل كخلق السماوات واألرض آية من آيات عظمة اهلل تعاىل ،إال أن هذا االختالف هو اختالف
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى
تنوع هدفه التعارف والتعاون على عمارة األرض وبناء العمران ،قال تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها الن ُ
ِ
ند اللَّ ِه أَتْـ َقا ُك ْم﴾ [احلجرات]13:
َو َج َعْلنَا ُك ْم ُش ُعوباً َوقَـبَآئِ َل لتَـ َع َارفُواْ إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم َع َ
فاالختالف بني البشرية سنة إهلية ثابتة ال ميكن تبديلها أو تغيريها؛ ألن إرادته سبحانه هكذا شاءت ،يقول
العالمة يوسف القرضاوي" :االختالف واقع ِبشيئة اهلل تعاىل ،املرتبطة حبكمته عز وجل ،وهذا يدل على أنه أمر واقع،
2
ك َجلَ َع َل
ماله من دافع ،ألن مشيئة اهلل الكونية ال راد هلا ،وما شاء اهلل كان"  ،يف إشارة إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ولَْو َشاءَ َربُّ َ
 -1هذه القاعدة مت استخالصها من قول اإلمام الشاطيب "أاهم ال يزالون خمتلفني أبدا" ،وقول الدكتور القرضاوي" :االختالف واقع ِبشيئة اهلل تعاىل ،املرتبطة حبكمته
مبني أسفله.
عز وجل ،وهذا يدل على أنه أمر واقع ،ماله من دافع" كما هو ّ

 -2الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم للدكتور يوسف القرضاوي ،دار الشروق ،ط1421/1هـ 2001م ،ص .82
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احدةً وَال يـزالُو َن خمُْتلِ ِفني إَِّال من رِحم ربُّك ولِ َذلِك خلَ َقهم وَمتَّ ِ
ِ
ك َأل َْم َأل َّ
اجلِن َِّة َوالنَّا ِس
َّم ِم َن ْ
ت َكل َمةُ َربِّ َ
َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َّاس أ َُّمةً َو َ َ ََ
َن َج َهن َ
الن َ
أْ ِ
ني﴾ [هود ،] 117-115 :ومعىن اآلية كما قال الشاطيب" :أاهم ال يزالون خمتلفني أبدا ،مع أنه لو أراد أن جيعلهم
َمجَع َ
1
لكن َسابِ َق
متفقني لكان على ذلك قديرا ،لكن سبق العلم القدمي أنه إمنا خلقهم لالختالف"  ،وقال يف موضع آخر" :و َّ
القدر َحتَّم على اخللق ما هم عليه" .2وإىل هذا املعىن ذهب الطربي ،3وابن كثري ،4وابن عطية ،5والطاهر بن عاشور،6
وغريهم.
ويؤيد ذلك أن اهلل تعاىل أكد هذه احلقيقة يف آيات كثرية ،منها قوله عز وجلَ ﴿ :ولَْو َشآءَ اللَّهُ َجلَ َعلَ ُك ْم أ َُّمةً
اح َدةً ولكن لِّيبـلُوُكم ِيف مآ آتَا ُكم فَاستَبِ ُقوا اخليـر ِ
وِ
ات إِ َىل اهلل مرِجع ُكم َِ
مجيعاً فَـيُـنَبِّئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن﴾ [املائدة:
ْ
َْ َ ْ َ
َْ ُ ْ
َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،]45وقوله عز يف عالهَ ﴿ :ولَْو شاءَ اللَّهُ َجلَ َعلَ ُك ْم أ َُّمةً واح َد ًة َولك ْن يُض ُّل َم ْن يَشاءُ َويَـ ْهدي َم ْن يَشاءُ َولَتُ ْسئَـلُ َّن َع َّما ُكْنتُ ْم
تَـعملُو َن﴾ [النحل ،]73:وقوله أيضا﴿ :ولَو َشاء اللَّه َجلعلَهم أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َولَ ِك ْن يُ ْد ِخ ُل َم ْن يَ َشاءُ ِيف َر ْمحَتِ ِه َوالظَّالِ ُمو َن َما
َْ
َ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ض ُكلُّ ُه ْم َمجيعاً أَفَأ َ ِ
آلم َن َمن ِيف األ َْر ِ
َّاس َح َّىت
َهلُ ْم م ْن َوِ ٍّ
يل َوال نَص ٍري﴾ [الشورى ،]5:وقولهَ ﴿ :ولَْو َشآءَ َربُّ َ
ك َ
َنت تُ ْكرهُ الن َ
ِِ
ني﴾ [يونس.]77:
يَ ُكونُواْ ُم ْؤمن َ
فمن الطبيعي أن خيتلف الناس بعد ذلك يف التفكري واالختيار" ،فكل إنسان له شخصيته املستقلة ،وتفكريه
املتميز ،وطابعه املتفرد ،يبدو ذلك يف مظهره املادي ،كما يف خمربه املعنوي ،فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهه ،ونربة
صوته و(بصمة) بنانه ،ينفرد كذلك بلون تفكريه وميوله وذوقه ،ونظرته إىل األشياء واألشخاص واملواقف واألعمال".7
وإذا كان األمر كذلك ،فينبغي أن ننظر إىل االختالف على أنه آية ثراء وغىن وتنوع ،ال أن جنعل الناس كلهم
يف قالب واحد كأاهم نسخ مكررة ،كما يرى بعض الناس – مع األسف – ممن بضاعتهم يف العلم مزجاة ،فينظرون إىل
االختالف بأنه حالة مرضية جيب القضاء عليها ،وهذا لعمري خمالف إلرادة اهلل الكونية ،وخمالف لفطرة الناس اليت جبلوا
عليها.

 -1االعتصام إلبراهيم بن موسى الشهري بالشاطيب (ت270 :هـ) ،حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط1412/1هـ1772 -م ،ص.120
 -2نفسه ص .25

 -3جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أيب جعفر الطربي (ت310 :هـ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط
1420 /1هـ2000 -م.834/18 ،

 -4تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت224 :هـ) ،حتقيق سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع،
ط 1420 /2هـ 1777م.312-311/4 ،

 -5احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب (ت842 :هـ) ،حتقيق عبد السالم عبد
الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1422 /1هـ.218/3 ،

 -6التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد » حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي
(ت1373:هـ) ،الدار التونسية للنشر – تونس ،طبعة1754 :هـ.157/12 ،
 -7الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم ص .48

 -8ينظر اآلداب الشرعية واملنح املرعية حملمد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين املقدسي احلنبلي (ت213 :هـ) ،عامل الكتب.111/1 ،
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فمما يقرب الشقة بني املختلفني ويدبر االختالف بينهم عدم االنكار يف أمور اخلالف ،1حىت إنه قد تقرر عند
أهل العلم أنه "ال إنكار يف مسائل االجتهاد" ،ومسائل االجتهاد هي املسائل اليت مل يرد فيها دليل قطعي وال أمجع عليها
العلماء ،ففي هذه املسائل ليس جملتهد أن ينكر على جمتهد مثله ،ألن رأيه ليس بأوىل من رأي غريه ،2ويف هذا املقام يقول
اإلمام النووي رمحه اهلل" :مث العلماء إمنا ينكرون ما أمجع عليه ،أما املختلف فيه فال إنكار فيه؛ ألن على أحد املذهبني كل
جمتهد مصيب ،وهذا هو املختار عند كثريين من احملققني أو أكثرهم ،وعلى املذهب اآلخر املصيب واحد واملخطئ غري
متعني لنا واإلمث مرفوع عنه ...ليس للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على من خالفه إذا مل خيالف نصا أو امجاعا أو قياسا
جليا" .3ويقول ابن قدامة" :أنه ال ينبغي ألحد أن ينكر على غريه العمل ِبذهبه ،فإنه ال إنكار على اجملتهدات".4
وعلى هذا فال يسوغ اإلنكار إال فيما خالف نصا قطعيا أو إمجاعا ،فإن مل يكن فال إنكار ،يقول العز بن عبد
السالم" :اإلنكار متعلق ِبا أمجع على إجيابه أو حترميه ،فمن ترك ما اختلف يف وجوبه ،أو فعل ما اختلف يف حترميه ،فإن
قلد بعض العلماء يف ذلك فال إنكار عليه ،إال أن يقلده يف مسألة ينقض حكمه يف مثلها ...وعلى هذا فال جيوز
اإلنكار إال ملن علم أن الفعل الذي ينهى عنه جممع على حترميه ،وأن الفعل الذي يأمر به جممع على إجيابه".5
ويف التمثيل للقاعدة ،وإخراجها من حيز التنظري إىل الواقع الفقهي ،ذهب الغزايل إىل أنه" :ليس للحنفي أن
ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومرتوك التسمية ،وال للشافعي أن ينكر على احلنفي شربه النبيذ الذي ليس
ِبسكر ،وتناوله مرياث ذوي األرحام ،وجلوسه يف دار أخذها بشفعة اجلوار ،إىل غري ذلك من جماري االجتهاد".6
وال شك أن الفروع الفقهية كلها أو جلها خمتلف فيه ،وهو اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،فيه سعة على
األمة ،وإثراء للثقافة والفكر اإلسالميني ،وعليه فال ينبغي هلذا االختالف أن يفسد للود قضية ،ويعكر صفو القلوب،
 -1اخلالف واال ختالف يف اللغة :ضد االتفاق ،فهما ِبعىن واحد ،وكثريا ما يستعملهما العلماء بنفس املعىن؛ فتارة يعربون عنه باخلالف وتارة باالختالف ،قال
الدكتور طه جابر العلواين" :وعلى هذا ميكن القول بأن (اخلالف واالختالف) يراد به مطلق املغايرة يف القول أو الرأي أو احلالة أو اهليئة أو املوقف" .أدب
االختالف يف اإلسالم للدكتور طه جابر فياض العلواين ،سلسلة كتاب األمة ،العدد  ،7ط1408/1هـ  ،ص  .24لكن باملقابل هناك من العلماء من ّفرق
بينهما كأيب البقاء الكفوي احلنفي ،فإنه ذكر بينهما فروقا منها :أن االختالف :هو أن يكون الطريق خمتلفا واملقصود واحدا .واخلالف :هو أن يكون كالمها
خمتلفا .ومنها :أن االختالف ما يستند إىل دليل واخلالف ما ال يستند إىل دليل .ومنها :أن االختالف من آثار الرمحة ،واخلالف من آثار البدعة .ينظر الكليات
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أيب البقاء احلنفي (ت1074 :هـ) ،حتقيق عدنان درويش  -حممد املصري،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،ص .11
 -2فقد روى ابن عبد الرب عن عمر :أنه لقي رجال فقال :ما صنعت؟ فقال :قضى علي وزيد بكذا ،قال :لو كنت أنا لقضيت بكذا ،قال :فما مينعك واألمر إليك؟
فقال :لو كنت أردك إىل كتاب اهلل عز وجل أو إىل سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم لفعلت ولكين أردك إىل رأيي ،والرأي مشرتك قال أبو عمر :ومل ينقض ما قال
علي وزيد .ينظر جامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النمري القرطيب (ت413 :هـ) ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط 1414/1هـ1774 -م ،باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة ،رقم /2 ،1114
.583
 -3املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت121 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط 1372 /2هـ،
.24-23/2

 -4اآلداب الشرعية واملنح املرعية حملمد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين املقدسي احلنبلي (ت213 :هـ) ،عامل الكتب.111/1 ،
 -5شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم (ت110 :هـ) ،حتقيق أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،ط 1424/1هـ2003-م ،ص .323-322

 -6إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت808 :هـ) ،دار املعرفة – بريوت.328/2 ،
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يقول الدكتور طه جابر العلواين« :فليس ألحد أن ينكر على اآلخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم خمالف لفهمه،
ما دام اللفظ حيتمله ،والدليل يتسع له ،ونصوص الشرع األخرى ال تناقضه أو تعارضه ...فال يليق بأحد أن ينسب خمالفا
له يف أمر من هذه األمور إىل كفر أو فسق أو بدعة ،بل عليه أن يلتمس ملخالفه من األعذار ما جيعل حبل الود موصوال
بينهما ،فيحظى حببه وتقديره ،ويرعى أخوته ووداده».1
فإذا وجدت من حيتكر الصواب وال يتسع صدره للرأي املخالف فذلك دليل على قلة بضاعته ،وحمدودية
اطالعه ،ولو اطلع على كتب اخلالف العايل أو الفقه املقارن لتسعت حويصلته ،وانفسح أفقه ،ولَ َعلِم أن رأيه حيتمل
الصواب كما حيتمل اخلطأ ،ولذلك أكد العلماء على أنه" :من مل يعرف اختالف العلماء فليس بعامل .من مل يعرف
اختالف الفقهاء مل يشم أنفه رائحة الفقه".2
لكن آفتنا اليوم  -مع األسف  -أن كثريا من األحداث  -يف السن والعلم  -ال يعرفون إال رأيا واحدا يريدون
فرضه على الناس ،وينكرون غريه من األراء.

فمن أمهات القواعد يف تدبري االختالف أيضا قاعدة (كل جمتهد مصيب) ،فإذا كانت املسألة أو القضية ظنية
ال نص عليها وال إمجاع ،فاجتهد اجملتهدون إلجياد احلكم الشرعي املناسب هلا ،فهل كل جمتهد مصيب ،أم املصيب
واحد؟.
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على مذهبني:
املذهب األول :القائلون إن كل جمتهد مصيب ،وإن اختلفت األحكام االجتهادية؛ ألن حكم اهلل تعاىل يف
املسألة االجتهادية هو ما توصل إليه اجملتهد بظنه ،فكل ما توصل إليه اجملتهد باجتهاده وغلب على ظنه فهو حكم اهلل يف
حقه ال يف حق غريه من اجملتهدين ،وله األجر والثواب على ما بذله من اجملهود .وهذا هو املختار عند كثريين من احملققني
أو أكثرهم كما رأينا مع النووي رمحه اهلل.
ونسبه ابن عبد الرب إىل مجهور املالكية والشافعية واحلنفية فقال" :وال أعلم اختالفا بني احلذاق من شيوخ
املالكيني ونظرائهم من البغداديني – وذكرهم  -كل حيكي أن مذهب مالك رمحه اهلل يف اجتهاد اجملتهدين والقياسيني إذا
اختلفوا فيما جيوز فيه التأويل من نوازل األحكام أن احلق من ذلك عند اهلل واحد من أقواهلم واختالفهم ،إال أن كل
جمتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ومل يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة االجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غري
ذلك ،وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان احلق عند اهلل من ذلك واحدا ،قال :وهذا القول هو الذي عليه عمل
 - 1أدب االختالف يف اإلسالم للدكتور طه جابر فياض العلواين ،سلسلة كتاب األمة اليت تصدرها رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ،العدد  ،7ط
 /1مجادى األوىل1408 :هـ ،ص .113-112

 -2الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم ص .22

 -3ينظر املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  .24-23/2واملستصفى للغزايل الطوسي (ت808 :هـ) ،حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار
الكتب العلمية ،ط1413 /1هـ 1773 -م ،ص .382
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مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

أكثر أصحاب الشافعي رمحه اهلل .قال :وهو املشهور من قول أيب حنيفة رمحه اهلل فيما حكاه حممد بن احلسن ،وأبو
يوسف وفيما حكاه احلذاق من أصحااهم" .1وهو كذلك ،كما نقله أبو بكر اجلصاص ،وشبهوا ذلك باالجتهاد يف
القبلة ،ألن الكعبة اليت أمر بالتوجه إليها هي واحدة ،ومل يكلفوا إصابتها ،واحلكم الذي على اجملتهد إمنا حتري جمرواهتا،
وما يستقر عليه رأيه بعد االجتهاد من اجلهة اليت يف علم اهلل تعاىل أاها الكعبة .2فالقبلة إىل جهة واحدة إذا كانت معروفة
بينة ،أما عند االشتباه فتصري اجلهات كلها قبلة على ما قال اهلل تعاىل﴿ :فَأَيْـنَ َما تُـ َولُّوا فَـثَ َّم َو ْجهُ اللَّ ِه﴾ [البقرة،]118 :
حىت قال ابن السمعاين" :إن املتحرين إذا صلوا إىل أربع جهات خمتلفة أجزأهتم صالهتم".3
املذهب الثاين :القائلون إن املصيب واحد ،واملخطئ غري متعني لنا واإلمث مرفوع عنه .4واجملتهد يف كل األحوال
مأجور ،ويستدلون باحلديث «إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر».5
وأصل هذه املسألة كما ذهب إىل ذلك الغزايل هو :هل يف الواقعة اليت ال نص فيها حكم معني هلل تعاىل هو
مطلوب اجملتهد؟ أم أن احلكم املطلوب هو ما يصل إليه اجملتهد بظنه بعد التحري ،أيّا كان هذا احلكم؟
قال :فالذي ذهب إليه حمققو املصوبة :أنه ليس يف الواقعة اليت ال نص فيها حكم معني يطلب بالظن ،بل
احلكم يتبع الظن ،وحكم اهلل تعاىل على كل جمتهد ما غلب على ظنه .وهو املختار وإليه ذهب القاضي.
وذهب قوم من املصوبة :إىل أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب ،إذ ال بد للطلب من مطلوب ،لكن مل
يكلف اجملتهد إصابته ،فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك احلكم املعني الذي مل يؤمر بإصابتهِ ،بعىن أنه ّأدى ما كلف
فأصاب ما عليه.
مث قال -بعد أن ذكر مذهب القائلني بأن املصيب واحد :-واملختار عندنا وهو الذي نقطع به ،وَنطئ
املخالف فيه ،أن كل جمتهد يف الظَّنِّيات مصيب ،وأاها ليس فيها حكم معني هلل تعاىل.6
ويف كل األحوال ،وسواء كان كل جمتهد مصيبا أو املصيب واحدا غري معني ،فإن هذه القاعدة تدل على احرتام
االختالف بني أهل االجتهاد ،وتضمن التنوع والثراء يف اآلراء وإعذار اآلخر ونفي اإلمث عنه ،مما يؤسس لثقافة االختالف
وبناء االئتالف ،وذلك أن اإلقرار بشرعية االجتهاد هو نفسه إقرار بشرعية االختالف.
فمن الغريب بعد هذا أن جند من يدعو إىل إلغاء اآلخر ومصادرة حقه يف االجتهاد ،والقضاء االختالف.

 -1جامع بيان العلم وفضله البن عبد اهلل ابن عبد الرب ،باب يف خطأ اجملتهدين من احلكام واملفتني رقم .553/2 ،1117

 -2ينظر الفصول يف األصول ألمحد بن علي ،أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت320 :هـ) ،وزارة األوقاف الكويتية ،ط1414/2هـ 1774 -م-275/4 ،
.277

 -3قواطع األدلة أليب املظفر ،منصور بن حممد ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي (ت457 :هـ) ،حتقيق حممد حسن حممد حسن ااماعيل
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1415 /1هـ 1777 -م.312-311/2 ،

 -4ينظر املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي .23/2

 -5أخرجه البخاري يف :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم  .2382ومسلم يف :كتاب األقضية ،باب بيان أجر
احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم .1211

 -6ينظر املستصفى ص .382
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فعلى رأي من قال إن املصيب يف مسائل االجتهاد واحد غري معني ،فإن احتمال الصواب واخلطأ وارد يف كل
اجتهاد ،فاجملتهد إذا بذل وسعه فأوصله إىل حكم ،فإن ذلك احلكم صواب يف ظنه ،لكنه حيتمل اخلطأ ،كما أن رأي
خمالفه خطأ يف نظره ،لكنه حيتمل الصواب ،ولذلك ليس للعامل أن ينزه نفسه عن اخلطأ ،وجيعل من اجتهاده نصا ال جيوز
خمالفته ،وقد ورد عن األئمة األربعة ،بألفاظ خمتلفة ،أاهم كانوا يقولون :إذا صح احلديث فهو مذهيب.2
ونُقل عن املشايخ احلنفية قوهلم" :إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب خمالفينا يف الفروع ،جيب علينا أن جنيب بأن
مذهبنا صواب حيتمل اخلطأ ومذهب خمالفينا خطأ حيتمل الصواب؛ ألنك لو قطعت القول ملا صح قولنا إن اجملتهد خيطئ
ويصيب".3
َّ ِ
ين َآمنُوا ُكونُوا
فمنهج اإلسالم الذي رىب عليه أتباعه هو اتباع احلق مهما كان قائله ،قال تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ٍ
ِ
ِ
قَـ َّو ِام ِ ِ
ِ ِ ِ
ب لِلتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِ ٌري ِِبَا
َ
ني للَّه ُش َه َداءَ بالْق ْسط َوَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أََّال تَـ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْـَر ُ
تَـ ْع َملُو َن﴾ [املائدة ،] 5 :وقد أوصى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف رسالته إىل أيب موسى األشعري يف القضاء فقال
له" :وال مينعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك ،وهديت فيه لرشدك ،أن تراجع احلق ،ألن احلق قدمي ،ال يبطل
4
احلق شيء ،ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل"
وهلذا كان علماء السلف كثريا ما يرجعون عن آرائهم إىل آراء غريهم مىت ثبتت صحتها ،ألن هدفهم هو إظهار
احلق ،وال يبالون على لسان من ظهر ،قال ابن رجب رمحه اهلل" :كان أئمة السلف اجملمع على علمهم وفضلهم يقبلون
احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغريا ،ويوصون أصحااهم وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم".5
فهذا أبو يوسف صاحب أيب حنيفة يرجع إىل رأي مالك بن أنس فيما طريقه النقل من عمل أهل املدينة
كاألذان والصاع وغريها ،قال القاضي عياض" :وإىل هذا رجع أبو يوسف وغريه من املخالفني ممن ناظر مالكا وغريه من

=
 -1ا ْشتُهرت هذه القاعدة عن اإلمام الشافعي ،ينظر الرد اجلميل على املشككني يف اإلسالم من القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم لعبد اجمليد حامد صبح ،دار املنارة
للنشر والتوزيع والرتمجة ،املنصورة – مصر ،ط1424/2هـ2003 -م ،ص  . 122ونسبه الشيخ الشعراوي إىل العلماء دون أن يذكر من أحدا ،فقال "لذلك
فالعلماء َ -ر ِض َي اللَّهُ َعْنهم  -وأصحاب الفكر املتزن يقولون :رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ورأْي غريي خطأ حيتمل الصواب" ينظر تفسري الشعراوي – اخلواطر
حملمد متويل الشعراوي (ت1415 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم .10022/11 ،كما ا ْشتُهرت عن األحناف بصيغة "مذهبنا صواب حيتمل اخلطأ ومذهب خمالفينا
خطأ حيتمل الصواب" ينظر األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري (ت720 :هـ) ،وضع
حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت= = لبنان ،ط 1417/1هـ1777 -م ،ص  .330ورد احملتار على الدر املختار
البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (ت1282 :هـ) ،دار الفكر-بريوت ،ط1412/2هـ 1772 -م.45/1 ،

 -2ينظر اجملموع شرح املهذب أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت121 :هـ) ،دار الفكر ص  .72ورد احملتار على الدر املختار البن عابدين .15/1
 -3األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان البن جنيم ص  .330ورد احملتار على الدر املختار البن عابدين.45/1 ،

 -4أخرجه البيهقي يف السنن الكربى :كتاب الشهادات ،باب ال حييل حكم القاضي على املقضي له  ,واملقضي عليه  ,وال جيعل احلالل على واحد منهما حراما ,
وال احلرام على واحد منهما حالال رقم .20832

 -5الفرق بني النصيحة والتعيري لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت278 :هـ) ،علق عليه وخرج أحاديثه :علي حسن علي عبد احلميد ،دار
عمار ،عمان ،ط 1407/2هـ 1755 -م ،ص .5
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أهل املدينة يف مسألة األوقاف واملد والصاع حني شاهد هذا النقل وحتققه ،وال جيب ملنصف أن ينكر احلجة اهذا ،وهذا
الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا".1
وكذا رجع أبو حنيفة إىل رأي أيب يوسف يف عدم جواز الوضوء بالنبيذ ،فقد كان أبو حنيفة رمحه اهلل يقول:
يتوضأ بنبيذ التمر وال يتيمم بالصعيد .وقال أبو يوسف رمحه اهلل :يتيمم وال يتوضأ بالنبيذ حبال .وقال حممد رمحه اهلل:
جيمع بينهما احتياطا ،مجع بينهما احتياطا أيهما ترك ال جيوز ،وأيهما قدم وأخر جاز .وروى أسد بن جنم ونوح بن أيب
مرمي واحلسن عن أيب حنيفة أنه رجع إىل قول أيب يوسف.2
وذكر القاضي ابن العريب قصة طريفة يف مسألة إيالء النيب صلى اهلل عليه وسلم من نسائه ،تدل على أن قبول
احلق كان ديدن السلف من أهل العلم ،أذكرها كاملة على طوهلا ،قال رمحه اهلل " :أخربين حممد بن قاسم العثماين غري
مرة :وصلت الفسطاط مرة ،فجئت جملس الشيخ أيب الفضل اجلوهري ،وحضرت كالمه على الناس ،فكان مما قال يف أول
جملس جلست إليه :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم طلق وظاهر وآىل ،فلما خرج تبعته حىت بلغت معه إىل منزله يف مجاعة،
فجلس معنا يف الدهليز ،وعرفهم أمري ،فإنه رأى إشارة الغربة ومل يعرف الشخص قبل ذلك يف الواردين عليه ،فلما انفض
عنه أكثرهم قال يل :أراك غريبا ،هل لك من كالم؟ قلت :نعم .قال جللسائه :أفرجوا له عن كالمه .فقاموا وبقيت وحدي
معه .فقلت له :حضرت اجمللس اليوم متربكا بك ،وامعتك تقول :آىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصدقت ،وطلق
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصدقت ,وقلت :وظاهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذا مل يكن ،وال يصح أن
يكون؛ ألن الظهار منكر من القول وزور؛ وذلك ال جيوز أن يقع من النيب صلى اهلل عليه وسلم .فضمين إىل نفسه وقبل
رأسي ،وقال يل :أنا تائب من ذلك ،جزاك اهلل عين من معلم خريا .مث انقلبت عنه ،وبكرت إىل جملسه يف اليوم الثاين،
فألفيته قد سبقين إىل اجلامع ،وجلس على املنرب ،فلما دخلت من باب اجلامع ورآين نادى بأعلى صوته :مرحبا ِبعلمي؛
أفسحوا ملعلمي ،فتطاولت األعناق إيل ،وحدقت األبصار حنوي ،وتعرفين :يا أبا بكر يشري إىل عظيم حيائه ،فإنه كان إذا
سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه ،وامحر حىت كأن وجهه طلي جبلنار قال :وتبادر الناس إيل يرفعونين على
األيدي ويتدافعوين حىت بلغت املنرب ،وأنا لعظم احلياء ال أعرف يف أي بقعة أنا من األرض ،واجلامع غاص بأهله ،وأسال
احلياء بدين عرقا ،وأقبل الشيخ على اخللق ،فقال هلم :أنا معلمكم ،وهذا معلمي؛ ملا كان باألمس قلت لكم :آىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وطلق ،وظاهر؛ فما كان أحد منكم فقه عين وال رد علي ،فاتبعين إىل منزيل ،وقال يل كذا وكذا؛
وأعاد ما جرى بيين وبينه ،وأنا تائب عن قويل باألمس ،وراجع عنه إىل احلق؛ فمن امعه ممن حضر فال يعول عليه .ومن
غاب فليبلغه من حضر؛ فجزاه اهلل خريا؛ وجعل حيفل يف الدعاء ،واخللق يؤمنون".3
وهكذا ينبغي ألهل العلم ،يف كل زمان ويف كل مكان ،أن يتجردوا من التعصب للرأي ،وأن يقبلوا احلق ويذعنوا
له ،مهما كان قائله ،فإن احلق أوىل أن يتبع.
 -1ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبيت(ت 844هـ)  ،حتقيق حممد بن تاويت الطنجي ،ط
1403/2هـ 1753م ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.47/1 ،

 -2ينظر الفتاوى اهلندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،ط 1310/2هـ.22-21/1 ،

 -3أحكام القرآن للقاضي أيب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب املعافري (ت843 :هـ) ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1424/3هـ 2003 -م.247 -245 /1 ،
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وهي قاعدة ،وإن اشتهر اها املذهب املالكي ،إال أنه يعمل اها يف كل املذاهب ،وإمنا اشتهر اها املالكية لكثرة
استعماهلا ،حىت قال الشاطيب إنه" :أصل يف مذهب مالك ينبين عليه مسائل كثرية" .2وغالبا ما تستعمل لرفع املشقة
واحلرج إذا ضاق املذهب بأهله يف مسألة ما ،ولذلك عرفوها بأاها" :إعمال دليل اخلصم يف الزم مدلوله الذي أعمل يف
نقيضه دليل آخر".3
ومثال ذلك أن املالكية يقولون بفساد إنكاح املرأة نفسها لوجود األدلة من الكتاب والسنة اليت تدل على أن
النكاح بيد وليها ،وأاها إذا أنكحت نفسها بغري وليها فنكاحها باطل .لكن إن وقع أن أنكحت نفسها بدون وليها مث
مات أحدمها ،فإاهم يعملون الزم مذهب أيب حنيفة؛ الذي جييز إنكاح املرأة نفسها بنفسها ،فيثبتون التوارث بينهما.
فاملالكية يُعملون هنا دليلهم يف احلياة ،ودليل خصمهم يف الزم مدلوله بعد املمات ،فيوجبون التوارث بينهما،
وهذا معىن مراعاة اخلالف.4
فقاعدة "مراعاة اخلالف" ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة السابقة "رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ورأيك خطأ حيتمل
الصواب" ،ألن الفقيه وإن كان يرى الصواب يف رأيه إال أنه ال يستبعد رأي خمالفه بل حيفظه ويرعاه ،فقد يلجأ إليه عندما
يضيق به مذهبه ،فيكون بذلك االختالف رمحة باألمة ،يسهم يف حل معضالهتا ،وهذا ما فهمه اإلمام الزركشي عن
مراعاة الشافعي رمحه اهلل ألصل "مراعاة اخلالف" ،فقال" :قد راعى الشافعي وأصحابه خالف اخلصم يف مسائل كثرية،
وهو إمنا يتمشى على القول بأن مدعي اإلصابة ال يقطع خبطأ خمالفه ،وذلك ألن اجملتهد ملا كان جيوز خالف ما غلب
على ظنه ونظر يف متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه ال خيل ِبا غلب على ظنه ،وأكثره من باب االحتياط
والورع ،وهذا من دقيق النظر واألخذ باحلزم".5
وهو أيضا ما فهمه العز ابن عبد السالم من هذه القاعدة ،حيث ذهب إىل أن إذا" :تقاربت األدلة يف سائر
اخلالف حبيث ال يبعد قول املخالف كل البعد ،فهذا مما يستحب اخلروج من اخلالف فيه ،حذرا من كون الصواب مع
اخلصم".6
فما أعظم هؤالء األئمة يف فهمهم لالختالف وتدبريه ،واحرتام رأي خمالفهم واعتباره ،وعدم القطع خبطئه ،بل
واللجوء إليه .وما أعظم هذه الفهوم اليت تقطع مع التعصب املذهيب وتفتح جسور التواصل بني أهل العلم .وما أحوجنا
إىل ثقافة االختالف ،ما أحوجنا إىل أن "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".
ُّسويل (ت1285 :هـ) ،حتقيق حممد عبد
 -1ينظر االعتصام للشاطيب ،ص  .141والبهجة يف شرح التحفة (شرح حتفة احلكام) لعلي بن عبد السالم ،أيب احلسن الت ُ
القادر شاهني ،دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت ،ط 1415 /1هـ1775 -م.21/1 ،

 -2االعتصام للشاطيب ،ص .141

 -3البهجة يف شرح التحفة .21/1
 -4نفسه .22-21/1

 -5البحر احمليط يف أصول الفقه أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي (ت274 :هـ) ،دار الكتيب ،ط 1414 /1هـ 1774م.310/5 ،

 -6قواعد األحكام يف مصاحل األنام أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،امللقب بسلطان العلماء (ت110 :هـ) ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف
سعد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ،طبعة 1414 :هـ 1771 -م.284/1 ،
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خامتة:
يف ختام هذه الدراسة خلصت إىل:

 أن االختالف يف املنظور الفقهي يعد حقيقة كونية وفطرية ال ميكن حموها ،وستبقى ما بقي اإلنسان على وجه
ك َجلَ َع َل
البسيطة ،وإن أي حماولة حملو االختالف ستبوء بالفشل ،ألاها تعاكس الفطرة كما قال تعاىلَ ﴿ :ولَْو َشاءَ َربُّ َ
احد ًة وَال يـزالُو َن خمُْتلِ ِفني إَِّال من رِحم ربُّ ِ ِ
ِ
ك َخلَ َق ُه ْم﴾ [هود ،]117-115 :ف "من العبث كل
ك َول َذل َ
َ َ َْ َ َ َ َ
َّاس أ َُّمةً َو َ َ ََ
الن َ
العبث أن يراد صب الناس كلهم يف قالب واحد يف كل شيء ،وجعلهم نسخا مكررة ،وحمو كل اختالف بينهم،
فهذا غري ممكن ،ألنه خمالف لفطرة اهلل اليت فطر عليها الناس".1
 أن الفقهاء وضعوا قواعد لتدبري االختالف ميكن أن تسهم يف التأسيس مليثاق أخالقي لتدبري االختالف وبناء
االئتالف .فتجربة تدبري االختالف يف تراثنا الفقهي جتربة غنية ،تربز أن ثقافة االختالف متأصلة يف الفكر
اإلسالمي ،وأن املسلمني ميلكون رؤية واضحة لتدبري االختالف ،وحنن اليوم يف حاجة إىل الرجوع إىل هذا الرتاث
واستنطاقه واستخراج ما فيه من كنوزه واالستفادة منها.
 أن التعصب املذهيب ورفض االختالف وإقصاء اآلخر ليس هو األصل ،بل يعد نشازا وبدعة يف التاريخ اإلسالمي
ينم عن قلة اطالع ،واحنراف يف الفهم والسلوك.
كما ميكن أن خيرج هذا البحث بالتوصيات التالية:
 حاجتنا إىل تدريس اخلالف العايل وفقه االختالف يف املؤسسات التعليمية ،حىت تطلع الناشئة على اختالف
الفقهاء ،فتعلم أن االختالف فيه سعة على الناس ،وإثراء وغىن للفكر ،فإذا مل حنسن تدبري اخلالف الداخلي من
داخل النسق اإلسالمي فكيف ميكن أن ندبره مع املخالف من خارج النسق ،وكثري من أزمات األمة وإخفاقاهتا
مرده إىل خلل يف منهج تدبري اخلالف يف املسائل االجتهادية.
ُّ
 جيب أن تكون املدارس ومؤسسات التعليم فضاء لتدبري االختالف ،يعطي فيها املعلمون واملربون والعلماء مثاال
ناجحا جمسدا لقيم االختالف من خالل تصرفاهتم وسلوكهم اليومي ،فال يكفي متكني املتعلمني من التصورات
واملفاهيم النظرية حول االختالف ،بل ينبغي ترمجتها إىل سلوك عملي ،فالقدوة هي أهم ٍ
آلية للرتبية وغرس القيم.

 نفس املسؤولية امللقاة على العلماء واملربني واملؤسسات التعليمية تلقى على املؤسسات اإلعالمية املختلفة،
فهي األخرى مطالبة بفتح اجملال للرأي والرأي اآلخر ،وبأدب وضوابط االختالف ،وتربية املتلقي ،القارئ
واملشاهد واملستمع ،على قبول املخالف ،وإعطائه احلق يف التعبري عن رأيه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

الئحة املصادر واملراجع:
 -1أحكام القرآن للقاضي أيب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب املعافري (ت843 :هـ) ،راجع أصوله
وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1424/3هـ-
 -1الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم ص 41 -48
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2003م.
 -2إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت808 :هـ) ،دار املعرفة – بريوت.
 -3أدب االختالف يف اإلسالم للدكتور طه جابر فياض العلواين ،سلسلة كتاب األمة ،العدد  ،7ط1408/1هـ.
 -4اآلداب الشرعية واملنح املرعية حملمد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين املقدسي احلنبلي (ت:
213هـ) ،عامل الكتب.
 -8أدب االختالف يف اإلسالم للدكتور طه جابر فياض العلواين ،سلسلة كتاب األمة اليت تصدرها رئاسة احملاكم
الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ،العدد  ،7ط  /1مجادى األوىل1408 :هـ.
 -1األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري (ت:
720هـ) ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط
1417/1هـ1777 -م.
 -2االعتصام إلبراهيم بن موسى الشهري بالشاطيب (ت270 :هـ) ،حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن عفان،
السعودية ،ط1412/1هـ1772 -م.
 -5البحر احمليط يف أصول الفقه أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي (ت274 :هـ) ،دار الكتيب ،ط
1414 /1هـ1774 -م.
ُّسويل (ت1285 :هـ) ،حتقيق
 -7البهجة يف شرح التحفة (شرح حتفة احلكام) لعلي بن عبد السالم ،أيب احلسن الت ُ
حممد عبد القادر شاهني ،دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت ،ط 1415 /1هـ1775-م.
 -10التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد » حملمد الطاهر بن حممد بن
حممد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1373:هـ) ،الدار التونسية للنشر – تونس ،طبعة1754 :هـ.
 -11ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبيت(ت
844هـ)  ،حتقيق حممد بن تاويت الطنجي ،ط 1403/2هـ 1753م ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
باملغرب.
 -12تفسري الشعراوي – اخلواطر ،حملمد متويل الشعراوي (ت1415 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم.
 -13تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت224 :هـ) ،حتقيق
سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط 1420 /2هـ1777 -م.
 -14جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أيب جعفر الطربي (ت310 :هـ)،
حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 /1هـ2000 -م.
 -18اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،حملمد
بن إاماعيل أيب عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،ط1422 /1هـ.
 -11جامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النمري القرطيب (ت413 :هـ) ،حتقيق :أيب
األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،ط1414/1هـ1774 -م.
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 -12الرد اجلميل على املشككني يف اإلسالم من القرآن والتوراة واإلجنيل والعلم لعبد اجمليد حامد صبح ،دار املنارة
للنشر والتوزيع والرتمجة ،املنصورة – مصر ،ط 1424/2هـ2003 -م.
 -15رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (ت:
1282هـ) ،دار الفكر-بريوت ،ط1412/2هـ1772 -م.
 -17السنن الكربى ألمحد بن احلسني بن علي اخلراساين ،أيب بكر البيهقي (ت485 :هـ) ،حتقيق حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات ،ط 1424/3هـ2003-م.
 -20شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم (ت110 :هـ)،
حتقيق أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط1424/1هـ2003-م.
 -21الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم للدكتور يوسف القرضاوي ،دار الشروق،
ط1421/1هـ2001-م.
 -22الفتاوى اهلندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،ط 1310/2هـ.
 -23الفرق بني النصيحة والتعيري لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت278 :هـ) ،علق عليه وخرج
أحاديثه :علي حسن علي عبد احلميد ،دار عمار ،عمان ،ط1407/2هـ1755-م.
 -24الفصول يف األصول ألمحد بن علي ،أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت320 :هـ) ،وزارة األوقاف الكويتية،
ط1414/2هـ 1774 -م.
 -28قواطع األدلة أليب املظفر ،منصور بن حممد ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي (ت:
457هـ) ،حتقيق حممد حسن حممد حسن ااماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط /1
1415هـ1777 -م.
 -21قواعد األحكام يف مصاحل األنام أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،امللقب بسلطان العلماء (ت:
110هـ) ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ،طبعة1414 :هـ-
1771م.
 -22الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أيب البقاء احلنفي
(ت1074 :هـ) ،حتقيق عدنان درويش  -حممد املصري ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
 -25اجملموع شرح املهذب أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت121 :هـ) ،دار الفكر.
 -27احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي
احملاريب (ت842 :هـ) ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1422/1هـ.
 -30املستصفى أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت808 :هـ) ،حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار
الكتب العلمية ،ط1413 /1هـ1773 -م.
 -31املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم = صحيح مسلم ملسلم بن
احلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري (ت211 :هـ) ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

قواعد تدبري االختالف يف الفقه اإلسالمي

د .املصطفى السماحي
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 -32املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (ت121 :هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،ط 1372 /2هـ.
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وضع من استوفى عقوبة السجن "حتت مراقبة الشرطة" يف ميزان الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 علي أحمد سالم فرحات.د
السعودية-جامعة نجران-أستاذ الفقه املشارك كلية الشريعة وأصول الدين

ملخص
 والدعاوى، وحكم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة األمنية،استهدفت الدراسة احلالية بيان مفهوم عقوبة املراقبة
 ومسقطات هذه العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أن تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة األمنية-واليت ال جيوز- اليت جيوز
.والقانون الوضعي
 وجرى مجع البيانات املتعلقة بتساؤالت الدراسة من خالل.واستندت الدراسة إىل املنهج االستقرائي التحليل
 أنه ال مانع شرعي من: وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها.مسح األدبيات وثيقة الصلة ِبوضوع الدراسة
 أنه يشرتط لتوقيع عقوبة املراقبة يف اجلملة ما يشرتط-املراقبة يف استكمال العقوبة أو تطبيقها على من يُظن فيه اخلطر
َّ -أن الدعاوى اليت مت الفصل فيها قضائيًّا هي الدعاوى اليت تسري عليها عقوبة املراقبة
َّ -لغريها من العقوبات
أن الدعاوى
 أن األسباب- الدعاوي اليت تتعلق جبرائم القتل واجلراح:اليت ال تسري عليها عقوبة املراقبة يف الفقه اإلسالمي هي
 وتقادم، والعفو عن احملكوم عليه، وتوبة احملكوم عليه، موت احملكوم عليه:املسقطة لعقوبة املراقبة يف الفقه اإلسالمي هي
. وأوصت الدراسة بضرورة تبين الضوابط الشرعية يف تقنني وتطبيق عقوبة املراقبة األمنية.اجلرمية
Absatract
Penalty of Putting the Convicted under Security Observance in the light of Islamic and
Secular Perspectives; an analytical study
The Study aimed at investigating the conception of the penalty of putting the convicted
under the security observance, its ruling, the cases upon which it applies, and what stops the
penalty to come into effect according to the Islamic Jurisprudence in comparison to the
secular law. The study adopted the inductive and analytic methodology. To gather the
required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions
that follows; first, Islamic jurisprudence does not object to the penalty of putting the
convicted under the security observance on condition that it adheres to the Islamic system of
punishment, second, the cases that could apply the penalty in question are those which are
decisively concluded, third, the cases that could not apply this penalty are those which relate
to crimes of killing and wounds, fourth, what stops the above mentioned penalty from
coming into effect are the death of the convicted, the convicted repentance, the obliteration
and estoppel. The study recommended that

the legislation of

penalty of putting the

convicted under the security observance ought to adhere to what Islam ordains in this context.
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املقدمة
احلمد هلل الذي وفق من أراد به خرياً للتفقه يف الدين ،وهدى بفضله من شاء إىل طريقه من خلقه وطريق خليله
ورضي اهلل تعاىل عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعني بإحسان إىل يوم الدين .
وبعد،
فإن علم الفقه له مكانته الراسخة بني غريه من سائر العلوم الشرعية ،فهو من أفضل العلوم ،ومن أجلها
باالتفاق ،به تتبني األحكام ،ويُعرف احلالل من احلرام ،وبه يُعلم ما يرضى اهلل رب األفالك ،وما يُودي إىل اهلالك ،به
أِ
ُرسلت الرسل ،وأُنزلت الكتب ،لذا فهو أجل ما تُقضى فيه األوقات ،وتُنفق فيه الساعات ،وتنصرم فيه السنوات.
والشريعة اإلسالمية مل تضق يوماً عن تلبية حاجات الناس كافة ،وال وقفت عقبة يف سبيل حتقيق مصلحة ،بل
إن نصوصها قد وسعت مجيع الناس على اختالفهم يف البيئات واألعراف ،وعلى مدى قرون عديدة وجد فقهاء املسلمني
احللول لكل مشكلة ونازلة ،وما وقفوا عاجزين عن تقدمي احللول الفقهية يف ضوء قواعد الشريعة وروحها السمحة.
وكما هو معلوم أن العقوبات تتنوع يف الشريعة اإلسالمية ،وتتميز بأاها تالئم مجيع العصور ِبا فيها العصر
احلديث ،ألن من غايات العقوبة يف الفقه اإلسالمي حتقيق املصلحة العامة للناس ،ومن العقوبات عقوبة التعزير بأنواعها،
البدنية ،واملالية ،واحلبس ،وما يتبعه من إجراءات نظامية ،وقانونية منها املراقبة ومالحظة اجملرمني ومن ميثلون خطرا على
اجملتمع ،وبعض األفراد.
وقد ثار التساؤل إزاء مشروعية هذه العقوبة يف الفقه اإلسالمي .لذا تسعى الدراسة احلالية حنو تناول هذه
املسألة بالعرض والتحليل.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت :ما األحكام املتعلقة ِبراقبة وضع من استوىف عقوبة السجن
يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما مفهوم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟ ما حكم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟ ما الدعاوى اليت جيوز واليت ال جيوز أن تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانونالوضعي؟
 ما مسقطات عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟أهداف الدراسة:
تتحدد أهداف الدراسة احلالية يف اآليت:
 بيان مفهوم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. بيان حكم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. بيان الدعاوى اليت جيوز واليت ال جيوز أن تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانونالوضعي.
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 بيان مسقطات عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.أهمية الدراسة:
األمهية النظرية :تتمثل األمهية النظرية للدراسة يف أاها حتاول استكمال اجلهود العلمية السابقة يف هذا امليدان ِبا
يسهم يف إثراء الفقه اإلسالمي ،وِبا يؤكد مرونة هذا الفقه وصالحيته إزاء املستجدات.
األمهية العملية :تتمثل يف تبصري أفراد األمة حبكم عقوبة وضع احملكوم عليه حتت املراقبة يف اإلسالم .كما تتمثل
هذه األمهية يف اإلسهام يف صياغة مواد قانونية إسالمية حتل حمل املواد القانونية الوضعية يف مسألة وضع احملكوم عليه حتت
مراقبة الشرطة.
منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي التحليلي .حيث جيري تتبع البيانات املتعلقة بتساؤالت الدراسة وحتليلها
يف ضوء األدبيات املتعلقة اهذه املسألة.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتدقيق توصلت إىل أنه ال توجد دراسة – على حد علم الباحث – فقهية عميقة تركز على
األحكام املتعلقة ِبراقبة من استوىف عقوبة السجن يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؟
خطة الدراسة:
تتألف الدراسة من مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة كاآليت:
املقدمة :وتشتمل على االفتتاحية ،التعريف باملوضوع ،ومشكلة البحث وأسباب اختياري له ،ومنهجي يف
البحث  ،وخطته .
املبحث األول :مفهوم عقوبة املراقبة وصورها وعالقتها بالعقوبات التعزيرية وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول  :مفهوم املراقبة.
املطلب الثاين  :صور املراقبة .
املطلب الثالث :عالقة عقوبة املراقبة بالعقوبات التعزيرية.
املبحث الثاين :حكم املراقبة ،والدعاوى اليت تسري عليها ،ومسقطات هذه العقوبة يف الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي .وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول  :حكم املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
املطلب الثاين :الدعاوى اليت تسري عليها واليت ال تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي.
املطلب الثالث  :مسقطات عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
اخلامتة :أهم النتائج والتوصيات .فهرس املراجع.
وبعد ،فهذا موجز وحماولة ؛ لبيان أحكام وضع من استوىف عقوبة السجن حتت مراقبة الشرطة يف ميزان الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي  ،بذلت فيها كل طاقيت  ،راجياً به املوىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي  ،وأن جيعله علماً
ينتفع به ،ال ينقطع ثوابه عنا إىل يوم القيامة 00.آمني
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وأشكر عمادة البحث العلمي جبامعة جنران على اختيارها هذا البحث ضمن البحوث املدعومة يف املرحلة الثامنة
للمشاريع البحثية باجلامعة
حتت رقم )))(NU/SHED/16/054
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول :مفهوم املراقبة .
املطلب الثاين :صور املراقبة .
املطلب الثالث  :عالقة املراقبة بالعقوبات التعزيرية.

املطلب األول :مفهوم املراقبة
اجلمع رقباء
يف اللغة :مصدر راقب ،ويقال :راقبه مراقبة ورقابا :رقبة :أي حرسه والحظه ورصده وفحصه َو ْ
مستمر(.)1
اجتاها باهتمام
وراقب بانتباه :يتّبع
شخصا أو ً
ً
ّ
املراقبة اصطالحا :هي تتبع لسلوك ما أو ظاهرة معينة يف ظل ظروف وعوامل بيئية معينة بغرض احلصول على
معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة.)2( .
مفهوم املراقبة يف الفقه اإلسالمي :
مباشر للمراقبة يف الفقه اإلسالمي وميكن تعريفها بأاها:
مل يرد تعر ٌ
يف ٌ
عبارة عن مالحظة وتتبع من جهاز خمتص -وهو الشرطة -لبعض من قضى عقوبة السجن أو بعضها؛ نظرا
قضائي خيضع لتقدير ويل األمر.
الستشعار اخلطر ،تتم بِنَاءً على حك ٍم
ٍّ
ويوجد بعض األبواب اليت حتدثت بعض فروعها عن املراقبة بصورة عامة يف الفقه اإلسالمي :يف حد الزنا –
واحلسبة – وغريها من العقوبات التعزيرية) ففي حد الزنا :ذكر الشافعي :أن يراقب الزاين املغرب يف البلدة اليت يغرب
()3
إليها .ويف كتاب احلسبة ورد فيه (الرقابة الشعبية) ...وغريها
 ) 1القاموس احمليط :الفريوز أبادى طبعة دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل  1711م (ص , )70 :خمتار الصحاح  : :الرازي طبعة :املكتبة العصرية ،
بريوت – ط :اخلامسة1420 ،هـ 1777 /م (ص. )21 :
 )2استأنست بالتعريفات الفقهية :د .عميم اإلحسان الربكيت طبعة :دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القدمية يف باكستان 1402هـ 1751 -م).ط:
األوىل1424 ،هـ 2003 -م .احملكم واحمليط األعظم واحلسن :علي بن إاماعيل بن سيده املرسي طبعة :دار الكتب العلمية – بريوت ط :األوىل 1421 ،هـ
  2000م ( ، )373 /1معجم اللغة العربية امل عاصرة  :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ِبساعدة فريق عمل طبعة :عامل الكتب ط :األوىل 1427 ،هـ - 2005م (. )723 /2
 )3أسىن املطالب شرح روض الطالب :زكريا األنصاري طبعة دار الكتاب اإلسالمي د ت .81 ،130/ 4مفاتيح العلوم  :اخلوارزمي طبعة :دار الكتاب العريب
ط :الثانية 2010م (ص، )114 :احلسبة يف اإلسالم  :ابن تيمية احلراين الدمشقي طبعة دار الكتب العلمية ط األوىل د ت ( .ص.)11 :
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أنواع املراقبة:
للمراقبة نوعان :املراقبة الشرطية ،واملراقبة القضائية :
املراقبة الشرطية :هي املالحظة غري احملسوسة ،اليت ميكن بواسطتها احلصول على أكرب قدر من املعلومات
متهيدا لتقدمي األدلة على صحة اجلرمية أو نفيها ،وتعترب هذه
واألخبار عن الشخص أو املكان حمل املراقبة ،وجتميعها ً
املرحلةُ مرحلةً أوليَّةً قبل رفع األمر إىل القاضي(.)1
املراقبة يف علم الشرطة:
هي الرصد املقصود واملتكرر ملتابعة حركة شخص ما ،أو ما يدور ِبكان معني ،أو متابعة حديث هاتفي ،أو
وضع ِ
املعين حتت مالحظة ونظر وبصر وامع رجال هيئة الشرطة؛ لتسجيل كل ما عساه حيدث من تصرفات غري
أي منهم ،ويكون من شأاها أن ختل باألمن
مشروعة ،قد تقع من األفراد أو على األشياء أو األماكن ،وما قد يطرأ على ٍّ
اخلطر إىل ضرٍر بطريقة غري حمسوسة ،ويف جو من السرية والكتمان،
العام أو النظام القائم يف اجملتمع ،أو عساها أن ِّ
حتول َ
جمردا من سيطرة
أي بصورة ليس من شأاها لفت نظر الغري ِبباشرهتا؛ شريطة أن يكون من يتوالها من رجال هيئة الشرطة ً
نظرية مكونة سل ًفا عن احلدث اإلجرامي املعين ،وأن يلتزم بضبط النفس  ،وأن يتحلى بالصرب واملثابرة يف الكشف عما
تأكيدا ملا لديه من استخبارات(.)2
متهيدا الستجماع سائر االستعالمات ،أو ً
يتبدى له يف أثناء املراقبة؛ ً
وحتدد مهام رجل الشرطة -كما ذكر ابن األمني القرطيب من املالكية :-أن صاحب هذه الوالية وضع ألمرين:
أحدمها :معونة احلكام من أصحاب املظامل وأصحاب الدواوين يف حبس من أمروه حببسه ،وإطالق من أمروه
بإطالقه ،وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه ،وإخراج األيدي مما دخلت فيه وإقرارها.
والثاين :النظر يف اجلنايات ،وإقامة احلدود على من وجبت إقامتها عليه(.)3
املراقبة القضائية:
قضائي؛ ِبقتضاه يتم وضع الشخص حتت مراقبة الشرطة ومالحظتها ،ومراقبة
حكم
يصد ُر اها
هي اليت ُ
ٌّ
ٌ
األشخاص أو األماكن بصفة عامة ،وذلك مدة من الزمن؛ للتحقق من سلوكه ،واحليلولة بينه وبني ارتكاب اجلرائم ،وهذا
يستلزم بالضرورة تقييد إقامته يف مكان معني ...إىل غري ذلك من القيود اليت تساعد على حتقيق هذه الغاية ،وف ًقا
لألحكام املقررة يف القوانني اخلاصة بتنظيم هذه العقوبة(.)4

 )1تاريخ اإلسالم السياسي :د/حسن إبراهيم طبعة مكتبة النهضة املصرية ط السادسة 1714م.42/1.بتصرف .مقدمة ابن خلدون  :طبعة دار يعرب دمشق
ط األوىل  2004م  .152 /2معيد النعم ومبيد النقم :تاج الدين السبكي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت الطبعة :األوىل 1402 ،هـ  1751 -م
 ،ص  .43ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية :أبو احلسن ابن ذي الوزارتني اخلزاعي ،طبعة:
دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ط :الثانية 1417 ،هـ ص.304
 ) 2حبث للمتخصص اللواء  /قدري عبدالفتاح الشهاوي بعنوان :املراقبة الشرطية إحدى درجات السلم االستداليل أشخاص – أماكن – أشياء  .بدون ط ص 3
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/cc982640-df0e-4618-b36c ) 3الواليات ومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الشرعية أمحد بن حيىي الونشريسي اجلزائري :طبعة الفوميك اجلزائر 1758م ص  .28الشهب الالمعة يف
السياسة النافعة :أليب القاسم ابن رضوان املالقي طبعة :دار الثقافة املغرب ط األوىل 1754م .ص .325
 ) 4حبث املراقبة الشرطية إحدى درجات السلم االستداليل .ص . 8
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ومع أن املراقبة الشرطية تتفق مع املراقبة القضائية يف كواهما يركزان على وضع الشخص حتت املالحظة ملدة زمنية
معينة ،إال أاها ختتلف عنها يف أاها تستهدف مجع املعلومات اليت ميكن من خالهلا التحقق من ضلوع الشخص حمل املراقبة
يف ارتكاب اجلرمية من عدمه ،يف حني أن املراقبة القضائية تستهدف وضع من ثبت ضلوعه يف ارتكاب اجلرمية حتت
املالحظة؛ ِبا حيول بينه وبني النزوع الرتكاب جرائم أخرى.

املطلب الثاني :صور وضوابط املراقبة
تقدم أنه حيق للدول أخذ اإلجراءات الالزمة من باب احليطة حلفظ أمن اجملتمع من بعض الذين قضوا عقوبات
وخيشى منهم الضرر والعبث ببعض أفراد اجملتمع ،أو ببعض مقدرات الدولة ....واملدقق يف الواقع جيد أن هذه
أو بعضهاُ ،
أشكال تُوقَّع على بعض الشخيصات اليت ُخيشى منها الضرر؛ من هذه األشكال ما يلي من صور
االحتياطات هلا
ٌ
املراقبة.
صور املراقبة:
تنوعت صور املراقبة يف القدمي إىل أشكال حمدودة ،بينما أخذت تطورت هذه الصور يف الزمن املعاصر إىل
أشكال كثرية؛ نظرا للتطور التقين الكبري .
أوال :صور املراقبة القدمية:
ً
املراقبة يف السابق كان هلا صورتان مشهورتان متثل يف :
الصور األوىل :أن الشخص املراقَب احملكوم عليه ال يغادر بيته من وقت غروب الشمس إىل شروقها يف الصباح
التايل ،وكان رجل شرطة مير على املراقَب يف بيته مع دفرت املراقبة؛ ليسجل حضوره.
الصور الثانية :يذهب احملكوم عادة إىل قسم الشرطة ،ويبيت فيه إىل صباح اليوم التايل.
وختتص املباحث اجلنائية بتحديد املكان الذي يقضي فيه احملكوم مدة املراقبة -يف بيته أو يف أحد األقسام أو
للمراقَب خمالفة ما مت االتفاق عليه يف املراقبة(.)1
املراكز الشرطية -وال جيوز ُ
ثانيا  :صور املراقبة املعاصرة :
الصورة األوىل :السوار اإللكرتوين :يعد السوار اإللكرتوين من أحدث صور املراقبة املعاصرة للمحكوم عليهم
باحلبس؛ حيث ينتشر تطبيقه اآلن على نطاق واسع يف أكثر البلدان.
وميكن تعريفه بأنه :جهاز تتبع يف شكل ِسوار (حلقة) ،جمهز تقنيًّا ،يوضع يف قدم من ُحكم عليه باحلبس،
يتصل مباشرةً جبهاز إلكرتوين يسمح للمراقِبِني بتتبع مجيع حتركات الشخص (حدث أو بالغ) ،ومعرفة مكان وجوده،
وحتركاته ،من خالل حتديد أماكن وساعات حمددة يف حقه من قبل(. )2
بعض ضوابط السوار اإللكرتوين:

 )1مرسوم بقانون "قانون العقوبات املصري" .رقم  77لسنة  . 1748صدر يف  25شوال  4( 1314أكتوبر سنة . )1748
 )2املراقبة االلكرتونية :عمر سامل طبعة دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية 2007م ص . 7
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الرضا من جانب احملكوم عليه؛ من جهة أن العقوبة قد ال تناسبه ،وتكون له رغبة يف البقاء خلف
توفر عنصر ِّ
خاضعا لعقوبة ،وقد ال يتفق
السرت لإلنسان على أية حال ،حىت لو كان
أسوار السجن ...فالشريعة اإلسالمية ضمنت ِّ
ً
وحيب
كثرياُّ ،
السرت،الذي أقرته الشريعة اإلسالمية ،ووصف َّ
هذا اجلهاز مع مبدأ ِّ
الرمحن نفسه به؛ فهو سبحانه ستِّريٌ يستُـُر ً
()1
السرت؛ قال َّ « :
بالسوار ؛ من
أهل َّ
إن اهلل َحيِ ٌّي ِستِّريُ ،حيب احلياء والسرت»  ،وعلى هذا قد ال يرضى احملكوم عليه ِّ
خيول للشرطة
خيول للجهات املراقِبة االطالع على احلياة اخلاصة -بل الدقيق منها-؛ ألن هذا السوار ِّ
باب أنه ِّ
االنقضاض على احملبوس يف أي وقت إذا انقطعت اإلشارة اليت يبثها هذا الشخص.
أما قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي فقد شرط هذا الضابط للحفاظ على احلياة اخلاصة للمحكوم عليه
السرت .
بالسوار اإللكرتوين ،وهذا يتفق مع موقف الشريعة اإلسالمية يف إقرار مبدأ ِّ
(.)2
يلتزم احملكوم عليه بعد أن رضي باملراقبة اهذا السوار ،وحيدد حمل إقامته ،وال يزيد استخدامه عن سنة واحدة
الصورة الثانية  :مراقبة حتركات الشخص نفسه من خالل تتبعه يف الطرقات واألماكن العامة.
الصورة الثالثة :مراقبة اهلاتف اجلوال للشخص موضع املراقبة ،وحساباته اإللكرتونية ،وبريده اإللكرتوين ...وغريها
من وسائل التواصل املعاصرة ،وكذلك مراقبة حساباته البنكية وغريها من التصرفات املالية(.)3
املقصود منها ضبط سلوك بعض من ُحكم عليه بعقوبة بدلية أو تكميلية ،وذلك يف
والناظر إىل هذه الصور جيد
َ
اقع يقر
حق من قضى عقوبة السجن ،ومل تثبت توبتهم ومل يلمسها اجملتمع ،وإن كان يف ظاهرها تقيي ٌد للحريةَّ ،
لكن الو َ
غري هذا؛ ألنه حيق لويل األمر أخذ مجيع التدابري والتصرفات اليت هي منوطة باملصلحة للرعية(.)4
ضوابط املراقبة:
مل ترد ضوابط للمراقبة على حنو صريح يف الفقه اإلسالمي –يف حدود علم الباحث -مثلما جاءت يف القانون
بعض املعاصرين يف استلهام هذه الضوابط يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،واستخلص االيت:
الوضعي ،وقد اجتهد ُ
ِ
جهاز الشرطة بدون حكم قضائي؛ ألن يف هذا خمالفةً شرعيةً وقانونيةً.
 ال يُراقب ُحداث الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة كاملة ،وتطبق يف شأاهم التدابري
 ال خيضع ملراقبة الشرطة األ ُاملنصوص عليها يف قانون الطفل املصري رقم  12لسنة 1771م .
 التنفذ األحكام الصادرة بوضع احملكوم عليه حتت مراقبة الشرطة إال بعد صريورهتا اهائيةً.داخل يف صالحيات
 أن تكون املراقبة حمددة ،وقابلة للتجديد يف حال احلاجة إليها ،وضابط احتساب وقت املراقبة ٌنظاما
تقدير القاضي اليت منحها له الفقه اإلسالمي من خالل التعزير ،وهي –غالبًا-تبدأ بعد انتهاء عقوبة السجن ً
يف حالة تطبيق العقوبة التكميلية على السجني ،أما العقوبات البدلية فتحتسب من املدة األصلية ،وتنص املادة (
 )157من قانون العقوبات املصري أنه :إذا تعددت األحكام الصادرة باملراقبة؛ فيجب تنفيذها على احملكوم عليه
 ) 1سنن أيب داود ،كتاب احلمام ،باب النهي عن التعري ( ،4012 )37 /4مسند أمحد .)454 /27( ) 12720( ،إسناده حسن.
 )2السوار اإللكرتوين يف السياسة العقابية :صفاء أوتاين طبعة جملة جامعة دمشق للعلوم العدد األول .131/28.
 )3احلسبة  :مقرر دراسي جبامعة املدينة العاملية ماليزيا مقرر على طالب البكالوريوس شريعة املوسوعة الشاملة (ص )281 :بتصرف.
 )4شرح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء ط دار القلم  -دمشق  /سوريا ط :الثانية1407 ،هـ 1757 -م ص ، 307شرح قانون اإلجراءات
اجلنائية حممود جنيب حسين طبعة د دار النهضة العربية ط الثانية 1755م .ص  ،125بتصرف .
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على التوايل ،بشرط أال تزيد مدة املراقبة العادية على مخس سنوات طب ًقا ألحكام املادة رقم  35من قانون
العقوبات(.)1
للمشرع تقنني
والفقه اإلسالمي ال مينع من هذه الضوابط إذا كانت حتقق املصلحة العامة؛ فالشريعة أجازت
ِّ

العقوبة التعزيرية ،ووضع الضمانات الالزمة لتفعيلها؛ ِبا يسهم يف حتقيق الزجر للجاين والردع لغريه(.)2
وبناء على ما سبق ميكن القول بأنه يشرتط يف املراقِب اآليت:
ورعا.
 أن يتمتع بالثقة ،وأن يكون ذا دين ،عفي ًفا ًصارما ،متيقظًا غ َري مغفَّل.
 أن يكون ًرجال ً
قاصدا إيذاءَ الْ ُمَراقَب لسبب ما ،وإال استُبِعِد من املراقبة ،واختِري غريه.
 َاال يكون ً أن يكون هدفه وغايته احملافظة على املراقَب ،وردعه عن أي خطر قد حيدث منه. أن يكون قَلِيل العالقات يف الْم َع َام َالت ؛ َّمتورعا عن قَـبُول اهلدية
بأال يكون مستشرفًا ألموال الناس ،وأن يكون ً
ُ
َ
(.)3
والرشاوى واإلكراميات
ِ
الشرطة (املباحث) -وغريها من اجلهات الرقابية اهذا اجلهازَ -م ْعنِيّةٌ ِبراقبة بعض
جهاز
يظهر من كل ما سبق أن َ
شرعا ؛
من انتهت مدة حبسهم بعد أداء العقوبة ،وخروجه إىل اجملتمع؛ لكن ُخيشى على اجملتمع من شرهم ،وهذا مقبول ً
لذلك لزمت املراقبة للتأكد من عدم عودهتم إىل جرمهم من باب أخذ احليطة.
شرعي أتى بناء على توجيه قضائي ،أو بتوجيه من ويل األمر ،كون هؤالء –القضاة ووالة
مطلب
إضافة إىل أنه
ٌّ
ٌ
األمر -اهليئات واجلهات النظامية املكلفة حبفظ األمن والنظام ،وتنفيذ أوامر الدولة وأنظمتها بالضوابط اليت ذُكرت يف
املراقبة.

املطلب الثالث :عالقة عقوبة املراقبة بالعقوبات الشرعية.
قامت نظرية العقوبة يف الشريعة على محاية اجملتمع من اإلجرام يف أكثر األحوال؛ ذلك أن الشريعة أخذت ِببدأ
محاية اجلماعة على إطالقه ،واستوجبت توفره يف كل العقوبات املقررة للجرائم ،فكل عقوبة جيب أن تكون بالقدر الذي
()4

يكفي لتأديب اجملرم على جرميته ،تأديبًا مينعه من العودة إليها ،ويكفي لزجر غريه .

العقوبة لغةً :تقول العرب :أعقبت الرجل :أي جازيته خبري .وعاقبته :أي جازيته بشر(.)5
ويف االصطالح :جزاءٌ وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما َاهى عنه ،وترك ما أمر به(.)1

 )1مرسوم بقانون رقم  77لسنة  1748م ،بتنظيم الوضع حتت مراقبة البوليس.
 )2جملة املدونة العدد (  2015 ) 11م حبث د.هشام العريب سلطة ويل األمر يف تقننني املباح ص . 42
 )3هذه الشروط مث استخالصها من :حسن السلوك احلافظ دولة امللوك :ابن املوصلي الشافعي طبعة  :دار الوطن  -الرياض األوىل 1411ه ( .ص)118 :
حبث املراقبة الشرطية ص .3
 )4دفاع عن العقوبات اإلسالمية  :حممد بن ناصر السحيباين ،طبعة جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،ط السنة السادسة عشر ،العددان الثالث والستون
والرابع والستون ،رجب  -ذو احلجة 1404هـ (ص)28 :
 (5خمتار الصحاح  :الرازي طبعة  :املكتبة العصرية  ،بريوت –ط :اخلامسة1420 ،هـ 1777 /م مادة [ع.ق.ب] (ص. )213 :
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شروط العقوبة :يشرتط يف كل عقوبة أن تتوفر فيها الشروط اآلتية :
أوال :أن تكون العقوبةُ شرعيةً :وتعترب العقوبةُ شرعيةً إذا كانت تستند إىل مصدر من مصادر الشريعة؛ كأن
ً
يكون مردها القرآن ،أو السنة ،أو اإلمجاع ،أو صدر اها قانو ٌن من اهليئة املختصة.
ثانيًا :أن تكون العقوبةُ شخصيةً :تصيب اجلاين ،وال تتعداه إىل غريه ،وهذا الشرط هو أحد األصول اليت تقوم
عليها الشريعة اإلسالمية.
ثالثاً :أن تكون العقوبةُ عامةً :ويشرتط يف العقوبة أن تكون عامةً تقع على كل الناس مهما اختلفت أقدارهم؛
اجلاهل.
حبيث يتساوى أمامها
احملكوم ،و ُّ
احلاكم و ُ
الغين و ُ
الفقري ،و ُ
ُ
املتعلم و ُ
قصاصا؛ ألن العقوبة معينة ومقدرة ،فكل
واملساواة التامة يف العقوبة ال توجد إال إذا كانت العقوبة حدًّا أو
ًّ
شخص ارتكب اجلرمية عوقب اها ،وتساوى مع غريه يف نوع العقوبة وقدرها(.)2

عالقة عقوبة املراقبة بالعقوبات الشرعية:
إن عالقة عقوبة املراقبة بالعقوبات الشرعية عالقة تداخل ،فهي تدخل حتت العقوبات التعزيرية ،اليت تعد عقوبةً
شرعا؛ كـ(احلبس ،والتوبيخ ،والضرب ،والتغرمي باملال ،والقتل سياسةً ملعتادي اإلجرام ،ويف جرائم أمن
شرعيةً غري مقدرة ً
الدولة ،والتجسس ،واللواط ،وسب النيب  ...وحنو ذلك) مما يراه القاضي رادعاً للشخص(.)3
وإمنا فوض الشرع النظر يف نوعها ومقدارها إىل ويل األمر (الدولة)؛ ملعاقبة اجملرم ِبا يكافئ جرميته ،ويقمع
عدوانه ،وحيقق الزجر واإلصالح ،ويراعي أحوال الشخص والزمان واملكان والتطور(. )4
وتُعد سلطة القاضي يف التعزير واسعةً ،لكنها ليست تعسفية؛ ألن الشريعة قررت على جرائم التعازير جمموعة من
العقوبات ،تبدأ بالتوبيخ وتنتهي باحلبس حىت املوت أو القتل ،وترتك الشريعة للقاضي أن خيتار من بني هذه العقوبات ما
يالئم اجملرم واجلرمية ،من بني حدي العقوبة األدىن واألعلى(.)5
وقد قصدت الشريعة من إعطاء أويل األمر حق التشريع يف هذه احلدود؛ لتمكينهم من تنظيم اجملتمع وتوجيهه
التوجيه الصحيح ،ومتكينهم من احملافظة على مصاحل اجلماعة ،والدفاع عنها ،ومعاجلة الظروف الطارئة(.)6

شك أن إعطاء القاضي سلطة واسعة يف إقرار العقوبات التعزيرية؛ ومنها :عقوبة املراقبة ،يسهل عليه أن يضع
وال َّ
األمور يف نصااها ،وأن يعاقب اجلاين بالعقوبة املناسبة اليت حتمي الفرد واجلماعة من اجلرمية ،وتصلح اجلاين وتؤدبه.
=
 )1األحكام السلطانية املاوردي :طبعة دار احلديث – القاهرة د ت  .ص.47 ، 214املدخل للفقه اإلسالمي  :حممد سالم مدكور طبعة دار الكتاب
احلديث ط الثانية 1771م ص. 31
 )2الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون :منصور احلفناوي مطبعة األمانة مصر ط األوىل 1401هـ1751 -م ص.11 :
 )3إعالم املوقعني عن رب العاملني  :ابن القيم اجلوزية طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان .14 ،2 /77..التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي :
عبد القادر عودة طبعة :دار الكاتب العريب د ت  1 /25 .وما بعدها . 11 .اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي  :أبو زهرة طبعة  :دار الفكر العريب ط األوىل
1775م .122 /1
الرابعة ط دار الفكر  -سوريَّا – دمشق (/2
أهم النَّظريَّات الفقهيَّة َ :و ْهبَة ُّ
الز َحْيلِ ّي الطَّبعة َّ
 )4الفقه اإلسالمي وأدلته الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ّ
)8300
 )5التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()130 /1
 )6التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()51 /1
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ومن أنواع العقوبات اليت تفيد يف املوضوع حمل البحث :العقوبات البدلية ،والتكميلية:
العقوبات البدلية :وهي العقوبات اليت حتل حمل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة األصلية لسبب شرعي؛
ئ احلد والقصاص.
ئ القصاص ،والتعز ُير إذا ُد ِر َ
ومثاهلا :الدية إذا ُد ِر َ
بدال ملا هو أشد منها إذا امتنع تطبيق العقوبة
والعقوبات البدلية عقوبات أصلية قبل أن تكون بدلية ،وإمنا تعترب ً
بدال من القصاص أو احلد إذا امتنع احلد أو القصاص
األشد ،والتعزير عقوبة أصلية يف جرائم التعازير ،لكن حيكم به ً
لسبب شرعي.
العقوبات التكميلية :هي العقوبات اليت تصيب اجلاين بناء على احلكم بالعقوبة األصلية ،بشرط أن حيكم

بالعقوبة التكميلية (.)1

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول  :حكم املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
املطلب الثاين :الدعاوى اليت تسري عليها واليت ال تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي.
املطلب الثالث  :مسقطات عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

املطلب األول :حكم املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
حكم وضع من أدى عقوبة السجن حتت املراقبة:
عقوبة املراقبة تدخل -كما أشرنا -حتت العقوبات التعزيرية ،والشارع بدوره ترك حتديد العقوبات التأديبية
للقاضي الذي ُمي ّكنه من اختيار العقوبة املالئمة يف كل زمان ومكان؛ فيجوز للقاضي أن يعاقب بالضرب ،أو التوبيخ ،أو
(.)2
املراقبة ...أو غريها من العقوبات املالئمة
ومل ينقل يف قضاء النيب  ،وأصحابه رضي اهلل عنهم أاهم كانوا حيكمون بعقوبة بدلية أو تكميلية على اجملرمني
بعد انتهاء عقوبة السجن باملراقبة بأشكاهلا ،وال تكاد تُذكر يف كتب الفقهاء إال فيما ندر كما أشرنا.

 )1التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()132 /1
 )2التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي )104 /1( :بتصرف
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اقعا طروء جرائم تستدعي ما ميكن
والذي يظهر أاها وافدة من قوانني العقوبات املعاصرة ،وكما هو مشاهد و ً
نظرا ملا يقتضيه الواقع ،وبعد كثرة وتتابع العقوبات التعزيرية اآلن صارت –املراقبة -عرفًا قضائيًّا،
استحداثه يف العقوبات؛ ً
أصال يف باب التعزير.
و ً
والواقع يدل على أنه :ال مانع يف الشرع من املراقبة الستكمال العقوبة ،أو تطبيقها على من يُظَ ُّن فيه اخلطر؛ ملا
له من أمهية يف احلفاظ على األمن العام للمجتمع واألفراد والدول ،و هذا من صالحيات القاضي املمنوحة يف تقدير
العقوبات التعزيرية؛ ملا جيده من مصلحة على قدر اجلُرم(. )1
اعد
مشروعية وضع من أدى عقوبة السجن حتت املراقبة األمنية :يشهد ملشروعية املراقبة السنةُ من وجه ،والقو ُ
الفقهية ،وأقوال الفقهاء.
ِ
ال« :ما من عبد يسرتعيه اهلل عز وجل رعية ،ميوت وهو غاش
َّيب  قَ َ
ً
فع ْن َم ْعق ِل بْ ِن يَ َسا ٍرَ ،ع ِن النِ ِّ
أوال :السنة َ :
رعيته ،إال حرم اهلل تعاىل عليه اجلنة»

(.)2

دل احلديث ِبفهومه من ٍ
ف بشؤون الرعية ،وحفظ حقوقهم من الضياع أو ترك
وجه :على أن ويل األمر مكلَّ ٌ
محاية حوزهتم(.)3
ثانيا القواعد الفقهية :منطوق قاعدة" :أمر األمان مبين على التوسع ...ومن معانيها أخذ التدابري واحملاذير لعدم
وقوع مكروه يف الزمان اآليت"(. )4
مفرجا عنه -أقوال الفقهاء؛ ومنها:
ثالثا :أقوال الفقهاء :يشهد جلواز املراقبة لسبب -وإن كان ً
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ( :فإن "احلبس الشرعي" ليس هو السجن يف مكان ضيق ،وإمنا هو
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ،سواء كان يف بيت أو مسجد .)5("..واحلبس هنا معناه واسع ومنه املراقبة.
وأيضا ما ورد يف الطرق احلُكمية :السبب اخلامس للحبس الشرعي" :من ُخيشى خطره على أمن الناس،

شره"(  .)6ومن معاين احلبس هنا املراقبة .
ؤمن ُّ
وأرواحهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم؛ فيحبس حىت يُ َ

وأيضا ذكر ابن السبكي من الشافعية :أن من حق وايل الشرطة الفحص عن املنكرات من اخلمر وحنو ذلك،
وسد الذريعة فيه( .)7ومن الفحص املراقبة .
بعضا من احلاالت اليت ُخيشى من أصحااها الضرر على األمن ،واليت يُفهم منها مدى العناية
ولقد أورد الفقهاء ً
باملصلحة العامة ،والتوسع يف تطبيق العقوبة التعزيرية ،وإن وصلت إىل املوت:

 )1الربوق يف أنواء الفروق أنوار الربوق يف أنواع الفروق :القرايف طبعة عامل الكتب دط د ت  )50 /4( .بتصرف .
 )2صحيح مسلم :كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار (رقم. )128 /1( ) 222
 )3شرح النووي على مسلم ، )111 /2( :شرح املشكاة للطييب املشهور بالكاشف عن حقائق السنن طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة ط :األوىل،
 1412هـ  1772 -م .)2817 /5( .
 )4موسوعة القواعد الفقهية :أليب احلارث الغزي طبعة  :مؤسسة الرسالة ،بريوت ط :األوىل 2003 ،م (. )275 /2 /1
 (5ا الفتاوى الكربى :ابن تيمية طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة :األوىل1752م .131/18.
 )6الطرق احلكمية :ابن قيم اجلوزية طبعة دار عامل الفوائد مكة املكرمة ط ألوىل1425هـ .ص . 57
 )7معيد النعم ومبيد النقم :تاج الدين السبكي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت الطبعة :األوىل 1402 ،هـ  1751 -م .40/1
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قال املاوردي -رمحه اهلل :-جيوز لألمري -فيمن تكررت منه اجلرائم ،ومل ينزجر عنها باحلدود -أن يستدمي حبسه
إذا استضر الناس جبرائمه حىت ميوت ،بعد أن يقوم بُِقوته وكسوته من بيت املال؛ ليدفع ضرره عن الناس(.)1
وذكر أبو يوسف :أنه ينبغي تتبع احملبوسني والنظر فيها ،من غري كلل وال تقصري ،واتباع العدل معهم ،وعدم
االعتداء عليهم(.)2
من هنا يتضح أن الشريعة اإلسالمية احتاطت بكافة الوسائل لتحقيق األمن اجملتمعي ،فليس هناك ما مينع من
وضع من ُح ِكم عليه باملتابعة اإللكرتونية -كما ذكرنا -أو أحد صورها ،أو يكون هذا الْ ُمراقب قد استوىف عقوبة
السجن ،إذا كان ذلك يشكل صمام أمان للفرد واجملتمع.
ويؤكد الشيخ حممد أبو زهرة يف هذا اخلصوص :أن العقوبات ختتلف يف حدهتا ودرجتها ونوعها باختالف حال
اجلرمية وحال اجملرم ،وأنه يُعطى القاضي حق التقدير يف السعة(.)3

ومن خالل النظر إىل كالم الفقهاء السابق جند أنه جيوز شرعا :تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه جائز
للمصلحة ،ومن التعويق املراقبة الدائمة ،وهذا من صالحيات الشرطة.
ومن هذا يتضح جواز املراقبة األمنية باعتبارها عقوبة شرعية؛ استنادا إىل كواها بابًا من أبواب التعزير الذي أباحته
الشريعة ملن بيدهم مقاليد األمور ،شريطة أن يكون منوطًا باملصلحة العامة ،وأال تقرتن به مفسدة راجحة.
شروط توقيع عقوبة املراقبة :يُشرتط لتوقيع عقوبة املراقبة -يف اجلملة -ما يشرتط لغريها من العقوبات ،ومن
ذلك:
أوال :أن تكون العقوبة شرعية :وتعترب العقوبةُ شرعيةً إذا كانت تستند إىل مصدر من مصادر الشريعة؛ كأن
ً
يكون مردها إىل القرآن ،أو السنة ،أو اإلمجاع ،أو صدر اها قانون من اهليئة املختصة اليت تراعي صدور األنظمة والقاونني
يف ضوء الضوابط الشرعية للعقوبة .
ثانيًاَّ :أال تكون منافيةً لنصوص الشريعة ،وإال كانت باطلة ،بأن يقرر العقوبة أولو األمر .ويرتتب على اشرتاط
شرعية العقوبة :أنه ال جيوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده ولو اعتقد أاها أفضل من العقوبات املنصوص عليها ،لكن له
سلطة تقديرية يف حتديد العقوبة املناسبة يف ضوء الضوابط الشرعية للعقاب(.)4

أهال للمسؤولية اجلنائية ،ومعلوم أن األهلية :هي مناط املسؤولية؛ أي إن اإلنسان ال
ب ً
ثالثا :أن يكون املَُراقَ ُ
أهال للمساءلة ،وال يكون كذلك إال بتوفر صفتني فيه؛ مها :التمييز أو اإلدراك ،وحرية
يُسأل جنائيًّا إال إذا كان ً
االختيار(.)5

 )1األحكام السلطانية :للماوردي (ص)323 :
 )2اخلراج :أليب يوسف ،طبعة  :املكتبة األزهرية للرتاث مصر ط األوىل 2011م  .ص  .13تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام :ابن فرحون ،طبعة:
مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة :األوىل1401 ،هـ 1751 -م .40/1
 )3اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي :أبو زهرة ،ص . 134
 )4اجلرمية :الشيخ أبو زهرة ،ص  . 133فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية حممد العاين طبعة دار املسرية ط الثانية  2003م .ص.35
 (5شرح قانون العقوبات اجلزائري :رضا فرج  ،طبعة مكتبة وهبة للنشر ،القاهرة 1721 ،م  ،ص . 314
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مسؤوال مسؤوليةً جنائيةً إذا كان مدرًكا خمُْتَ ًارا ،فإذا انعدم أحد
وتعترب الشريعةُ اإلسالميةُ اإلنسا َن مكل ًفا؛ أي:
ً
هذين العنصرين ارتفع التكليف عن اإلنسان ،وهي عوارض األهلية؛ من صغر وجنون وعته ونسيان.
ومرحلة ضعف التمييز  :يسمى فيها الصغري بالصيب املميِّز  ،وتبدأ بسن السابعة من عمر الصغري وتنتهي ببلوغ
الصغري سن الرشد ،وتكون املسؤولية اجلنائية فيها ناقصةً؛ أي :ال ُحيد إذا سرق ،وال يقتص منه إذا قتل ،لكن يؤدب
ويعزر بعقوبة تأديبية ال جنائية (.)1

ويف القانون الوضعي :ال خيضع ملراقبة الشرطة اإلحداث الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة كاملة وتطبق

يف شأاهم التدابري املنصوص عليها يف قانون الطفل(.)2
مما سبق يتبني اعتبار األهلية يف املراقبة -كعقوبة ُشرطية – يف الشريعة اإلسالمية .فيشرتط فيمن يوضع حتت
املراقبة أن يكون مميزا عاقال خمتارا .فإذا فقد الشخص شرطا أو أكثر من هذه الشروط ،فال حمل هلذه العقوبة .فال يتصور
عقاب من هو ليس بأهل للمساءلة.

املطلب الثاني :الدعاوى اليت تسري عليها واليت ال تسري عليها عقوبة الوضع حتت
املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
هناك قضايا تسري عليها عقوبة املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي وقضايا ال تسري عليها عقوبة
املراقبة.
أوال :الدعاوى اليت تسرى عليها عقوبة املراقبة :
توجد جرائم يف الفقه اإلسالمي طبيعتها حتتاج إىل املراقبة نظرا للخطر املستقبلي املتوقع من أفرادها ،وهي
جرائم تدخل حتت بعض الدعاوى اليت مت الفصل فيها؛ مثل :جرائم الدعارة واللواط والبغي.
جرائم التحرش اجلنسي :فمن قبَّل أجنبية :أو عانقها أو مسها بشهوة ،أو باشرها من غري مجاعُ ،حيبس إىل

ظهور توبته .ومن خدع البنات وأخرجهن من بيوهتن وأفسدهن على آبائهن وأزواجهن ُحبس

(.) 3

جرائم التخنث :نص احلنفية :على حبس املخنث تعز ًيرا له حىت يتوب .ونقل عن اإلمام أمحد :أنه حيبس
املخنث إذا ِخيف به فساد الناس .وقال ابن تيمية :إذا نُفي املخنث ِ
وخيف فساده حيبس يف مكان واحد ليس معه
َ
(.)4
غريه
 )1أثر صغر السن يف املسؤولية اجلنائية  :رسالة جامعية ،جامعة احلاج خلضر اجلزائر  ،2007ص .51
 )2مادة(  ) 1473رقم  12لسنة .1771مادة ،158و املادة  31من قانون املتشردين رقم  24لسنة  1723م القانون املصري.
 )3حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  :ابن عابدين ط دار الكتب العلمية بريوت ط الثانية 1351هـ  .12 / 4شرح فتح القدير :لإلمام
كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام  ،طبعة دار الفكر الطبعة الثانية  .215 / 4حاشيتا قليويب وعمرية على شرح جالل الدين احمللى على
منهاج الطالبني للنووي :ط مصطفي البايب احلليب ،الطبعة األخرية 1351هـ 1721م.208 / 4معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام:
الطرابلسي احلنفي طبعة  :دار الفكر د ط د ت  ،ص  .121فتاوى ابن تيمية  314 - 313 / 18و  .125 / 34اإلفصاح عن معاين الصحاح :ابن
هبرية طبعة دار الوطن الرياض ط األوىل 1412هـ .37 / 1
 )4احلسبة املذهبية املذهبية يف بالد املغرب:موسى لقبال طبعة الشرطة الوطنية للنشر اجلزائر ط األوىل 1721م  .ص  .3 .44أحكام السوق  :حيىي بن عمر،
طبعة الثقافة الدينية التونسية 2011م ص  .133فتح القدير ،215 / 4 :وإعالم املوقعني ،322 / 4 :فتاوى ابن تيمية.310 / 18 :
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بكرا أم ثيبًا؛ ألن جنس هذا
جرائم الرتجل :ذكر ابن تيمية" :أن املرأة املتشبهة بالرجال حتبس ،سواء أكانت ً
احلبس مشروع يف جنس الفاحشة وهو الزىن .وإذا مل ميكن حبسها عن مجيع الناس فتحبس عن بعضهم يف دار ومتنع من
اخلروج"(. )1
جرائم البغاة :جيوز لإلمام تتبع البغاة وحبسهم إن كان هلم فئة ينحازون إليها ،ومرجع يرجعون إليه(. )2
وبعد ذكر بعض الدعاوى اليت تسري عليها عقوبة املراقبة ....
نظاما بناء على حكم
قلت :ما ذُكر من تعبري باحلبس شامل يدخل فيه احلبس داخل األماكن املعدة لذلك ً
قضائي ،أو احلبس املنزيل ،أو تتبع التحركات واألفعال عن طريق (املراقبة) من قِبَل اجلهات الرقابية املعنية حبفظ األمن
اجملتمعي وأمن األفراد؛ وهو جهاز الشرطة .
وعليه :فإن الدعاوى اليت مت الفصل فيها قضائيًّا هي الدعاوى اليت تسري عليها عقوبة املراقبة .فال جيوز اخرتاق
خصوصية شخص ما مل تثبت إدانته يف ساحة القضاء ،اللهم إذا كان ذلك علي سبيل التحقق من ضلوعه يف ارتكاب
جرمية من اجلرائم .
الدعاوى ال تسرى عليها عقوبة املراقبة  :هي الدعاوي اليت تتعلق جبرائم القتل واجلراح ،سواء أكان ذلك القتل
عمدا أم خطأً ،وهي بالتحديد مخس جرائم :القتل العمد ،والقتل شبه العمد ،والقتل اخلطأ ،واجلرح املتعمد،
أو اجلرح ً
واجلرح اخلطأ.
لكن الشريعة اإلسالمية وضعت هلذا النوع من اجلرائم عقوبتني حمددتني؛ مها /القصاص أو الدية :يف حالة العمد
القصاص أو الدية ،والدية فقط يف حالة اخلطأ.
مماسبق يتضح أن املراقبة الشرطية والقضائية ال تقتصر على طائفة معينة من اجلرائم ولكنها قد تشمل جرائم
عديدة واألمر خيضع يف ذلك لتقدير قاضي املوضوع حبيث يقدر العقوبة املناسبة وفقا حلال اجلرمية وحال اجملرم .
ويف القانون الوضعي تلزم املراقبة يف بعض اجلرائم حىت بعد انقضاء عقوبة السجن احملددة قانونا للجرمية تتمثل
يف اآليت:
 كل ما أخل خملة بأمن احلكومة ويشهد هلذا املادة( مادة  ) 25من قانون العقوبات املصري. كل من قتل نفسا من غري سبق إصرار وال ترصد يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة او املؤقتة ويشهد هلذااملادة( ) 224من قانون العقوبات املصري .
 كل من كسر أو خرب لغريه شيئا من االت الزراعة أو زرائب املواشي أو عشش اخلفراء يعاقب باحلبس مدة التزيد على سنة أو بغرامة ال تتجاوز مائىت جنيه ويشهد هلذا املادة(مادة  )388من قانون العقوبات املصري .
 كل اهب أو إتالف شيء من البضائع أو األمتعة أو احملصوالت وقع من مجاعة أو عصابة بالقوة إجبارية يكونعقابه األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن  .ويشهد هلذا املادة(مادة ) 311 :من قانون العقوبات املصري .
 كل من قطع أو أتلف زرعا غري حمصودا أوشجرا نابتا أو مغروسا أو غري ذلك من النبات . )1فتاوى ابن تيمية.314 - 313 / 18 :
 )2اخلراج :ص  ،232114وبداية اجملتهد .485 / 2
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 كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث ىف غيط حشيشا أو نباتا مضرا ويشهد هلذا املادة(مادة ) 312 :من قانونالعقوبات املصري .
 كل من قام بنفسة أو بواسطة غرية باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدامالقوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد .
ومن املالحظ أن القانون قد توسع يف إيراد اجلرائم اليت تسري عليها عقوبة املراقبة وتلك اليت ال تسري عليها.
ومع ذلك ال متنع الشريعة اإلسالمية من هذا التوسع ما دام حيقق املصلحة العامة وال خيل ِببادئ الشريعة.

املطلب الثالث :مسقطات عقوبة الوضع حتت املراقبة يف الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي
تسقط العقوبات يف الفقه اإلسالمي بأسباب خمتلفة ،ولكن ليس يف هذه األسباب ما يعترب سبباً عاماً مسقطاً
لكل عقوبة إمنا تتفاوت األسباب يف أثرها على العقوبات ،فبعضها يسقط معظم العقوبات ،وبعضها مسقط ألقلها,
وبعضها خاص بعقوبات دون األخرى.
األسباب املسقطة لعقوبة املراقبة:
 .1موت اجلاين .2 .توبة اجلاين .3 .العفو .4 .التقادم .
موت اجلاينُّ :
يعد مسقطًا للعقوبة التعزيرية ،سواء كانت العقوبة بدنية أو مقيدة للحرية ،فإن موت اجلاين ُمسقط
هلا بداهة؛ ألن العقوبة متعلقة بشخصه(.)1
نفسه ،وذلك بالنسبة
توبة اجلاين :التوبة تدفع العقوبة يف التعزير وغريه ،إال إذا اختار اجلاين العقوبة؛ ليُطَ ِّهَر اها َ
حلقوق املصلحة العامة(.)2
(.)3
العفو  :العفو سبب من أسباب سقوط العقوبة ،وهو جائز يف العقوبات التعزيرية
التقادم :التقادم املقصود هو :مضي فرتة معينة من الزمن على احلكم بالعقوبة دون أن تنفذ؛ فيمتنع ِبضي هذه
الفرتة تنفيذ العقوبة ،وتسقط بالتقادم إذا رأى ذلك أولو األمر حتقي ًقا ملصلحة عامة أو دفع مضرة ؛ ألن لويل األمر حق
العفو عن اجلرمية ،وحق العفو عن العقوبة يف جرائم التعازير.
ومل يقدر أبو حنيفة للتقادم حدًّا ،وفوض األمر فيه للقاضي يقدره طب ًقا لظروف كل حالة؛ ألن اختالف األعذار
متعذرا.)4(.
جيعل التوقيت ً

 )1التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()220 /1
 )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الكاساين طبعة دار الكتاب العريب ط الثانية 1752م  ، 71 / 2بداية اجملتهد واهاية املقتصد  :ابن رشد احلفيد طبعةدار
احلديث – القاهرة دط 2004 - 1428م ،352 / 2 .مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ألىب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املغريب املعروف باحلطاب طبعة:
دار الفكر الطبعة الثانية سنة 1375هـ 1725 -م  .4 ،312 - 311 / 1أسىن املطالب شرح روض الطالب :زكريا األنصاري طبعة دار الكتاب اإلسالمي
د ت  ،181 - 188 / 4اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج :الرملى طبعة دار الفكر بريوت :ط أخرية 1404 -هـ1754/م  ،1 / 5واملغين 311 / 10
  ،312وإعالم املوقعني .175 - 172 / 2 )3الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (.)8104 /2
 )4شرح فتح القدير 250/8 :التشريع اجلنائي اإلسالمي ( ،)220 /1الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (. )8825 /2
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بينما تتمثل هذه األسباب املسقطة للعقوبة يف القانون يف ثالثة هي :وفاة احملكوم عليه ،و العفو ،و التقادم.
ولقد ظهر أن القانون يتفق مع الفقه اإلسالمي يف سقوط العقوبة البدنية و العقوبات املقيدة و السالبة للحرية بوفاة
اجلاين  ،و عدم سقوط العقوبات املالية بوفاته ،حيث يتم استيفاء العقوبة املالية من تركته .كذلك يتفق القانون مع الفقه
اإلسالمي يف سقوط العقوبة بعفو وىل األمر إن رأى أن هناك مصلحة يف ذلك .كما يتفق القانون مع التشريع اإلسالمي
يف أن العفو الصادر من وىل األمر ال ميس حقوق اجملين عليه .إذ أنه يقتصر على إسقاط احلق العام ىف معاقبة اجلاين
فحسب .وعلى الرغم من أن هناك نقاط اتفاق عديدة بني الفقه اإلسالمى و قانون العقوبات بشأن األسباب اليت
تسقط اها عقوبة املراقبة  ،إال أن بينهما نقاط اختالف عديدة يف هذه اخلصوص يتمثل أمهها فيما يلى:
ال أثر لتوبة اجلاين يف إسقاط العقوبة ىف القانون .أما يف الفقه اإلسالمي ،فيسقط حق اجملتمع ىف معاقبة اجلاين
بالتوبة إذا نص وىل األمر على ذلك (.)1

اخلامتة
استهدفت الدراسة احلالية بيان مفهوم عقوبة املراقبة األمنية ،وحكم وضع احملكوم عليه حتت املراقبة األمنية،
والدعاوى اليت جيوز -واليت ال جيوز -أن تسري عليها عقوبة الوضع حتت املراقبة األمنية ،ومسقطات هذه العقوبة يف الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ أبرزها:
أوال :أن املراقبة األمنية عبارة عن مالحظة وتتبع من جهاز خمتص -وهو الشرطة -لبعض من قضى عقوبة
ً
نظرا الستشعار اخلطر ،تتم بناء على حكم قضائي خيضع لتقدير ويل األمر.
السجن أو بعضها؛ ً
ثانيًّاَّ :
أن عالقة عقوبة املراقبة بالعقوبات الشرعية عالقة قوية ؛ فهي تدخل حتت العقوبات التعزيرية ،اليت تعد
شرعا.
عقوبة شرعية غري مقدرة ً
ثالثًا :أنه ال مانع شرعي من املراقبة يف استكمال العقوبة أو تطبيقها على من يُظن فيه اخلطر؛ ملا له من أمهية يف
احلفاظ على األمن العام للمجتمع واألفراد والدولة ،و هذا من صالحيات القاضي املمنوحة يف تقدير العقوبات التعزيرية؛
ملا جيده من مصلحة على قدر اجلرم.
ابعا :أنه يشرتط لتوقيع عقوبة املراقبة يف اجلملة ما يشرتط لغريها من العقوبات؛ ومن ذلك :أن تكون العقوبة
رً
شرعية ،يقررها أولو األمر ،و َّأال تكون منافية لنصوص الشريعةَّ ،
أهال
وإال كانت باطلة ،وأن يكون املوضوع حتت املراقبة ً
للمسؤولية اجلنائية .ويتفق القانون مع الفقه اإلسالمي يف هذا اخلصوص.
خامساَّ :
أن الدعاوى اليت مت الفصل فيها قضائيًّا هي الدعاوى اليت تسري عليها عقوبة املراقبة .فال جيوز اخرتاق
ً
خصوصية شخص ما مل تثبت إدانته يف ساحة القضاء ،اللهم إذا كان ذلك على سبيل التحقق من ضلوعه يف ارتكاب
جرمية من اجلرائم.
 (1النظرية العامة للعقوبة :مجيل الصغري طبعة دار النهضة العربية القاهرة ط األوىل  1772 ،م ص . 211قانون العقوبات ، ،القسم العام ،حممد زكى أبو عامر
طبعة دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية ط األوىل 2010 ،م ص .33 .875شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،حممود مصطفي ،دار النهضة العربية
القاهرة  ،ط العاشرة  175ص  . 43 .178قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مأمون حممد سالمة طبعة دار الفكر العريب القاهرة ط الثالثة -1752
1753م  .ص .202-172
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سادساَّ :
ان الدعاوى اليت ال تسري عليها عقوبة املراقبة يف الفقه اإلسالمي هي :الدعاوي اليت تتعلق جبرائم
ً
عمدا أم خطأ.
القتل واجلراح ،سواء أكان ذلك القتل أو ذلك اجلرح ً
سابعا :أن القانون قد توسع يف إيراد اجلرائم اليت تسري عليها عقوبة املراقبة وتلك اليت ال تسري عليها .ومع
ذلك ال متنع الشريعة اإلسالمية من هذا التوسع ما دام حيقق املصلحة العامة وال خيل ِببادئ الشريعة.
ثامنا :أن األسباب املسقطة لعقوبة املراقبة يف الفقه اإلسالمي هي :موت احملكوم عليه ،وتوبة احملكوم عليه،
والعفو عن احملكوم عليه ،وتقادم اجلرمية .ويتفق القانون مع الفقه اإلسالمي يف أن موت احملكوم عليه والعفو عنه وتقادم
اجلرمية من األسباب املسقطة لعقوبة املراقبة .ومع هذا فهو خيتلف عنه يف أثر التوبة .فال أثر لتوبة اجلاين على العقوبة يف
القانون.
وبناء على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،توصي الدراسة بضرورة تبين الضوابط الشرعية يف تقنني وتطبيق
عقوبة املراقبة .
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أثر صغر السن يف املسؤولية اجلنائية رسالة جامعية جامعة احلاج خلضر اجلزائر  2007م .
األحكام السلطانية  :دار احلديث – القاهرة د ت .
أحكام السوق  :حيىي بن عمر ،طبعة الثقافة الدينية التونسية 2011م .
أسىن املطالب شرح روض الطالب :زكريا األنصاري طبعة دار الكتاب اإلسالمي د ت .
إعالم املوقعني عن رب العاملني  :ابن القيم اجلوزية طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
اإلفصاح عن معاين الصحاح :ابن هبرية طبعة دار الوطن الرياض ط األوىل 1412هـ .
حبث للمتخصص اللواء  /قدري عبدالفتاح الشهاوي بعنوان املراقبة الشرطية إحدى درجات السلم االستداليل
أشخاص – أماكن – أشياء https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/cc982640-
. df0e-4618-b36c-

بداية اجملتهد واهاية املقتصد :ابن رشد احلفيد طبعةدار احلديث – القاهرة دط 2004 - 1428م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الكاساين طبعة دار الكتاب العريب ط الثانية 1752م .
الربوق يف أنواء الفروق أنوار الربوق يف أنواع الفروق :القرايف طبعة عامل الكتب دط د ت .
تاريخ اإلسالم السياسي :د/حسن إبراهيم طبعة مكتبة النهضة املصرية ط السادسة 1714م.
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ابن فرحون ،طبعة :مكتبة الكليات األزهرية الطبعة :األوىل،
1401هـ 1751 -م .
ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية :أبو احلسن ابن
ذي الوزارتني ،اخلزاعي طبعة  :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ط :الثانية 1417 ،هـ .
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  :عبد القادر عودة طبعة :دار الكاتب العريب د ت .
التعريفات الفقهية :د .عميم اإلحسان الربكيت طبعة :دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القدمية يف باكستان
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1402هـ 1751 -م).ط :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي  :أبو زهرة طبعة  :دار الفكر العريب ط األوىل 1775م
حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار :ابن عابدين ط دار الكتب العلمية بريوت ط الثانية
1351هـ
حاشيتا قليويب وعمرية على شرح جالل الدين احمللى على منهاج الطالبني :للنووى طبعة مصطفي البايب احلليب
الطبعة األخرية 1351هـ 1721م.
احلاوي الكبري :ألىب احلسن املاوردي ط دار الفكر بريوت د ت 1414هـ 1774-م
احلسبة  :مقرر دراسي جبامعة املدينة العاملية ماليزيا مقرر على طالب البكالوريوس شريعة .
احلسبة املذهبية يف بالد املغرب:موسى لقبال طبعة الشرطة الوطنية للنشر اجلزائر ط األوىل 1721م .
احلسبة يف اإلسالم  :ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي طبعة دار الكتب العلمية ط األوىل د ت .
حسن السلوك احلافظ دولة امللوك :ابن املوصلي الشافعي طبعة  :دار الوطن  -الرياض األوىل 1411ه .
اخلراج :أبو يوسف طبعة  :املكتبة األزهرية للرتاث مصر ط األوىل 2011م .
دفاع عن العقوبات اإلسالمية  :حممد بن ناصر السحيباين ط اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ط السنة السادسة
عشر  -العددان الثالث والستون والرابع والستون رجب  -ذو احلجة 1404هـ
السوار اإللكرتوين يف السياسة العقابية :صفاء أوتاين طبعة جملة جامعة دمشق للعلوم العدد األول .
الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون :منصور احلفناوي مطبعة األمانة مصر ط
األوىل 1401هـ1751 -م .
شرح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد الزرقاء ط دار القلم  -دمشق  /سوريا ط :الثانية1407 ،هـ -
1757م
شرح املشكاة للطييب املشهور بالكاشف عن حقائق السنن طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز مكة املكرمة ط:
األوىل 1412 ،هـ  1772 -م .
شرح فتح القدير بابن اهلمام طبعة دار الفكر الطبعة الثانية د ت .
شرح قانون اإلجراءات اجلنائية حممود جنيب حسين طبعة د دار النهضة العربية ط الثانية 1755م .
شرح قانون العقوبات اجلزائري رضا فرج طبعة مكتبة وهبة القاهرة ط األوىل 1721م
شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،حممود مصطفي ،دار النهضة العربية القاهرة ،ط العاشرة .1753
الشهب الالمعة يف السياسة النافعة :أليب القاسم ابن رضوان املالقي طبعة :دار الثقافة املغرب ط األوىل
1754م .
صحيح مسلم  :مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت دت
الطرق احلكمية  :ابن قيم اجلوزية طبعة دار عامل الفوائد مكة املكرمة ط ألوىل1425هـ .
عمدة الفقه  :ابن قدامة املقدسي طبعة مكتبة الطرفني الطائف د ت 1407هـ
الفتاوى الكربى :ابن تيمية طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة :األوىل1752م .
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الز َحْيلِ ّي طبعة دار
أهم النَّظريَّات الفقهيَّة أ.دَ .وْهبَة ُّ
الفقه اإلسالمي وأدلته الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة و ّ
الرابعة د ت .
الفكر دمشق ط َّ
فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية حممد العاين طبعة دار املسرية ط الثانية م. 2003
القاموس احمليط :الفريوز أبادى طبعة دار إحياء الرتاث العريب الطبعة األوىل  1711م
قانون العقوبات املصري :مرسوم بقانون رقم  77لسنة  . 1748صدر ىف  25شوال  1314ه  -4اكتوبر
سنة . )1748
قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مأمون حممد سالمة طبعة دار الفكر العريب القاهرة ط الثالثة -1752
1753م .
قانون العقوبات ،القسم العام ،حممد زكى أبو عامر طبعة دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية ط األوىل 2010 ،م
.
القانون املصري فقرة قانون املتشردين رقم  24لسنة  1723م مادة(  ) 1473رقم  12لسنة .1771مادة
،158و املادة . 31
قانون رقم  77لسنة  1748م بتنظيم الوضع حتت مراقبة البوليس.
احملكم واحمليط األعظم واحلسن :علي بن إاماعيل بن سيده املرسي طبعة :دار الكتب العلمية – بريوت ط:
األوىل 1421 ،هـ  2000 -م .
خمتار الصحاح  :الرازي طبعة  :املكتبة العصرية  ،بريوت –ط :اخلامسة1420 ،هـ 1777 /م
املدخل للفقه اإلسالمي  :حممد سالم مدكور طبعة دار الكتاب احلديث ط الثانية 1771م
املراقبة االلكرتونية :عمر سامل طبعة دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية 2007م
معجم اللغة العربية املعاصرة  :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ِبساعدة فريق عمل طبعة :عامل الكتب ط :األوىل،
 1427هـ  2005 -م .
معيد النعم ومبيد النقم :تاج الدين السبكي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت الطبعة :األوىل 1402 ،هـ -
 1751م
معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام :الطرابلسي احلنفي طبعة  :دار الفكر د ط د ت
مفاتيح العلوم  :اخلوارزمي طبعة :دار الكتاب العريب ط :الثانية 2010م
مقدمة ابن خلدون  :طبعة دار يعرب دمشق ط األوىل  2004م
املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج  :أيب زكريا حييي بن شرف النووي  ،طبعة  :دار إحياء الرتاث العريب
بريوت ط الثانية  1372هـ .
مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل :أىب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املغريب املعروف باحلطاب طبعة دار الفكر ط
الثانية سنة 1725م .
موسوعة القواعد الفقهية :أيب احلارث الغزي طبعة  :مؤسسة الرسالة ،بريوت ط :األوىل 2003 ،م
النظرية العامة للعقوبة :مجيل الصغري طبعة دار النهضة العربية القاهرة ط األوىل  1772 ،م
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 -10اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج :الرملى طبعة دار الفكر بريوت :ط أخرية 1404 -هـ1754/م .
 -11الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،أمحد فتحى سرور،طبعة دار النهضة العربية القاهرة الطبعة األوىل،
.1751
 -12الواليات ومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الشرعية :مطبعة الفوميك اجلزائرد ت 1758م.

عقد املناقصة أحكامه وأثره يف احلفاظ على املال العام فقها ونظاما

د.حسن بن أمحد بن بكري السمريي 042

د .حسن بن أحمد بن بكري السميري
أستاذ الفقه املساعد بقسم الدراسات إلاسالمية-كلية العلوم وآلاداب بشرورة-جامعة نجران-السعودية

ملخص البحث:
تعترب املناقصة من العقود املالية احلادثة اليت ال جند هلا ذكراً يف الكتب الفقهية السابقة  ،ولذا فهي من النوازل
الفقهية املعاصرة ،اليت حتتاج من الفقهاء املعاصرين الجتهاد يف تصورها وتكييفها الفقهي ،وتعترب طريقة شائعة يف
املشروعات الكبرية التجارية والصناعية ،ومشروعات املنشآت والتجهيزات واخلدمات ،سواء يف القطاع احلكومي أو
اخلاص ،وهذا البحث يتناول معىن املناقصة يف اللغة واالصطالح الفقهي والنظامي يف اململكة العربية السعودية ،وطريقة
املناقصة ،وأنواعها والفرق بينها وبني عقود املعاوضات األخرى ،كالبيع والشراء املباشر والسلم واالستصناع واإلجارة وبيع
املزايدة ،كما يتناول أركان املناقصة ،واإلجياب والقبول يف املناقصة ،وهل هي عقد كسائر العقود ،أو هي إجراء متهيدي
وجمرد مفاوضات ومواعدة؟ ويتناول البحث حكم إلزام صاحب املناقصة قبول العرض األقل ،ومىت جيوز لصاحب املناقصة
العدول عن التعاقد مع صاحب العرض األقل؟ وهل جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنفني رامياً أو املرخص هلم
حكومياً؟ مث يتناول البحث املقصود باملال العام  ،وأثر عقد املناقصة يف احلفاظ عليه من الناحية الفقهية والنظام يف
اململكة العربية السعودية.
الكلمات المفتاحية :عقد املناقصة ،املناقصات ،املشرتيات احلكومية ،املال العام.

متهيد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فمما ال خيفى أن الشريعة اإلسالمية املطهرة ،نظَّمت عالقة اإلنسان بربه يف جانب العبادات ،ونظمت عالقة
ّ
اإلنسان بغريه من الناس يف جانب املعامالت ،وتراثنا الفقهي مليئ بالتفريعات الفقهية يف مسائل البيع والشراء واإلجارة
والشركات وغريها من عقود املعاوضات ،كما أن عصرنا الذي نعيشه ،عصر تطور اقتصادي متسارع،وتنوع يف السلع
واملعروضات ،وحداثة يف العقود واملعامالت ،بل إن من العقود ما ليس له مثال سابق يف كتب فقهائنا املتقدمني ،وإن كنا
َنرج عليه هذه العقود ،واملعامالت احلادثة ،أو
 يف اجلملة – ال نعدم أن جند يف ثنايا تفريعاهتم الفقهية ما ميكن أن َِّنرجها على األصول اليت بنوا عليها األحكام الشرعية.
ّ
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و(عقد المناقصة) من ضمن العقود اليت ال جند هلا ذكراً يف الكتب الفقهية( - )1وإن كان قسيمه وهو (عقد
املزايدة) له ذكر( ،)2بل حظي بدراسات أكثر من الفقهاء املعاصرين لكن عقد املناقصة ظاهرة جديدة ،وجدت بسبب
حاجة املشروعات الكبرية التجارية والصناعية.
وعدم ذكرها يف كتب فقهائنا املتقدمني ال يعين أاها ليست مقبولة شرعاً ،وإمنا حناول معرفة صيغة عقدها،
ونتصور كيفية إجرائها ،مث نقوم بتكييفها فقهياً ،فإن احلوادث املتجددة ،والنوازل احلادثة ال ختلو عن حكم شرعي ،علمه
من علمه ،وجهله من جهله ،ومن واجب علماء الشريعة أن يبيّنوا أحكام هذه احلوادث للناس ،حلاجتهم ملعرفة حكمها
الشرعي.

و(عقد المناقصة)-كما يأيت يف تعريفه -من العقود اليت يتعامل اها الكثري من الناس ،على املستوى احلكومي

كما يف املنافسات واملشرتيات احلكومية ،وعقود األشغال العامة ،واألفراد والشركات واملؤسسات ،وفيه جوانب تنظيمية
إجرائية ،تتفاوت حبسب اتفاق املشاركني يف املناقصة ،وجوانب أخرى ال ختلو عنها أي مناقصة ،ومن اجلوانب ما هو
غالب يف املناقصات ،قد ختلو منه بعضها ،فألجل هذا التفاوت كان البد من بسط الكالم يف تصور (عقد المناقصة)
وأنواع املناقصات وتكييفها الفقهي ،وأضيف يف هذا البحث أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام  ،وهلذا كان
عنوانه :
(عقد املناقصة أحكامه وأثره يف احلفاظ على املال العام فقها ونظاما).
وهذا البحث يتناول معىن املناقصة يف اللغة واالصطالح الفقهي والنظامي يف اململكة العربية السعودية ،وطريقة
املناقصة ،وأنواعها والفرق بينها وبني عقود املعاوضات األخرى ،كالبيع والشراء املباشر والسلم واالستصناع واإلجارة وبيع
املزايدة ،كما يتناول أركان املناقصة ،واإلجياب والقبول يف املناقصة ،وهل هي عقد كسائر العقود ،أو هي إجراء متهيدي
وجمرد مفاوضات ومواعدة؟ ويتناول البحث حكم إلزام صاحب املناقصة قبول العرض األقل؟ ومىت جيوز لصاحب املناقصة
العدول عن التعاقد مع صاحب العرض األقل؟ وهل جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنفني رامياً أو املرخص هلم
حكومياً؟ مث يتناول البحث املقصود باملال العام ،وأثر عقد املناقصة يف احلفاظ عليه من الناحية الفقهية والنظام يف اململكة
العربية السعودية.
أهداف البحث:
 -1اإلسهام العلمي واملشاركة البحثية يف موضوع شحت فيه املصادر ،وحيتاج لبذل مزيد اجلهد وإعمال الفكر.
 -2تكييف عقد املناقصة الفقهي ،بعد بيان مفهومه مث تبيني أحكامه.
 -3بيان أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام ،فقها ونظاما.
 -4بيان شيء من خصائص األنظمة يف اململكة العربية السعودية ،ببنائها على أحكام الشريعة اإلسالمية.
أسئلة البحث:
( )1جاء املوسوعة الفقهية الكويتية  -يف احلديث عن الشراء باملناقصة  :-ومل نطلع على ذكر له يف كتب الفقه بعد التتبع ،ولكنه يسري عليه ما يسري على املزايدة
مع مراعاة التقابل.)7/7( .
( ) 2ينظر :عقود التوريد واملناقصة ،إعداد القاضي حممد تقي العثماين ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) ( ،)328 /2وبيع املزايدة :أن
يعرض البائع سلعته يف السوق ويتزايد املشرتون فيها ،فتباع ملن يدفع الثمن األكثر .املوسوعة الفقهية الكويتية (.)7/7
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 ما معىن املناقصة يف اللغة واالصطالح الفقهي والنظامي يف اململكة العربية السعودية؟ ما طريقة املناقصة ،وأنواعها ،وما الفرق بينها وبني عقود املعاوضات األخرى؟ ما حكم إلزام صاحب املناقصة قبول العرض األقل؟ هل جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنفني رامياً أو املرخص هلم حكومياً؟ ما املقصود باملال العام  ،وما أثر عقد املناقصة يف احلفاظ عليه من الناحية الفقهية والنظام يف اململكة العربيةالسعودية؟
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف إلقائه الضوء على مسألة حادثة ليس هلا ذكر يف كتب الفقهاء السابقني ،وهي عقد
املناقصة ،ولذا فهي من النوازل احلادثة اليت حتتاج إىل بذل جهد وإعمال فكر لتبيني حكمها الشرعي ،كما أن عقد
املناقصة أصبح طريقة للتعاقد يف املشروعات واخلدمات احلكومية وتأمني املشرتيات ،ولذا كان من األمهية بيان أثر
املناقصات يف احلفاظ على املال العام يف الفقه اإلسالمي والنظام يف اململكة العربية السعودية املستمد من أحكام الشريعة
اإلسالمية.
أدبيات البحث:
املصادر والدراسات السابقة يف هذا البحث شحيحة ،ومن الدراسات السابقة يف املوضوع:
 بحوث أعضاء مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،العدد الثاين عشر (1421هـ).

 اختيار المتعاقد ،دراسة مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي ،علي عبداهلل اجلريسي ،طبع سنة 1401هـ
1751م ،معهد اإلدارة العامة.

 دليل المقاول للمشروعات الحكومية ،إعداد إدارة املقاولني وإدارة البحوث يف الغرفة التجارية الصناعية،
1411هـ ،الرياض.
 عقد المقاولة ،د.عبدالرمحن بن عايد العايد ،حبث دكتوراه ،قسم الفقه ،كلية الشريعة ،الرياض1420 ،هـ.

 حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية ،إعداد د.حسني حسني شحاتة ،الطبعة األوىل ،صفر 1420هـ -
يونيو 1777م ،دار النشر للجامعات ،مصر.
 حماية المال العام في الفقه اإلسالمي ،د .نذير بن حممد الطيب أوهاب ،مركز الدراسات والبحوث ،أكادميية
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1422 ،ه2001 -م.
 واالستناد يف اجلانب النظامي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)85/
وتاريخ  1422/7/4هـ  ،واألنظمة ذات العالقة.
وهذه البحوث واملؤلفات كان الرتكيز فيها على بيان حقيقة عقد املناقصة ،وتكييفه الفقهي ،أو حرمة املال العام
ومحايته ،وهذا البحث سيضيف اجلمع بني اجلانب الفقهي والنظامي ،وكذلك أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام
فقهاً ونظاماً.
منهجية البحث:
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املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي واملنهج املقارن ،باستقراء ووصف ما ذكره الفقهاء املعاصرون عن حقيقة
عقد املناقصة وطريقتها وأنواعها وحكم بعض املسائل والتفريعات فيها ،ومقارنة أقواهلم والرتجيح بينها ،وكذا املقارنة بني ما
مدون يف نظام املناقصات يف اململكة العربية السعودية ،وأثر املناقصة يف احلفاظ على املال العام.
ذكروه وما هو ّ
حدود البحث:
بيان حقيقة عقد املناقصة ،وتكييفه الفقهي يف حدود ما ذكره الفقهاء خصوصا املعاصرون ،وبيان أثره يف
احلفاظ على املال العام يف الفقه والنظام يف اململكة العربية السعودية.
خطة البحث:
يأيت البحث يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة:
التمهيد :وفيه سبب البحث وأهدافه وأدبياته ومنهجية البحث وخطته.
المبحث األول :تعريف املناقصة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف املناقصة يف اللغة واالصطالح.
المطلب الثاني :طريقة املناقصة.

المطلب الثالث :أنواع املناقصات.

المبحث الثاني :التكييف الفقهي للمناقصة ،وفيه مخسة مطالب:

المطلب األول :الفرق بني املناقصة وما يشبهها من العقود.
المطلب الثاني :أركان عقد املناقصة.

المطلب الثالث :اإلجياب والقبول يف املناقصة.

المطلب الرابع :هل العرض األقل الزم على صاحب املناقصة؟

المطلب الخامس:حكم قصر الدخول يف املناقصة على املرخص هلم.
المبحث الثالث :أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :معىن املال العام يف اللغة واالصطالح.

المطلب الثاني :أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام يف الفقه اإلسالمي.
المطلب الثالث :أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام يف النظام يف اململكة العربية السعودية.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.
ت بينها ،كما قمت برتقيم
وقد بذلت وسعي يف مجع مادته– مع ِ
شح مصادره لكونه من النوازل احلادثة – وألّْف ُ
اآليات الكرمية ،وختريج األحاديث النبوية الشريفة ،وعزوت ما أفدته من مادته إىل مصادرها ،وذكرت يف آخره خامتة
خبالصة البحث ونتائجه ،وعسى أن يكون هذا البحث مشاركة يف إثراء موضوع جدير ببذل اجلهد ،وإعمال الفكر ،وهذا
البحث ضمن املشاريع البحثية املدعومة يف املرحلة البحثية الثامنة من عمادة البحث العلمي جبامعة جنران ـ اململكة العربية

عقد املناقصة أحكامه وأثره يف احلفاظ على املال العام فقها ونظاما

د.حسن بن أمحد بن بكري السمريي 048

السعودية ـ رمز املشروع البحثي ( ،)NU/SHED/16/224فلهم خالص الشكر والثناء والتقدير ،وأسأل اهلل تعاىل
التوفيق والقبول والسداد يف القصد والقول والعمل.

املطلب األول :تعريف املناقصة يف اللغة واالصطالح:
 – 1تعريف املناقصة يف اللغة:
املناقصة :مفاعلة من النقص ،والنقص يف اللغة أصله:خالف الزيادة.
قال ابن فارس" :النون والقاف والصاد كلمة واحدة ،هي النقص ،خالف الزيادة (.)1
والنقيصة :العيب ،يقال :ما به نقيصة أي شيء ينقص ،وانتقصه َّ
استنقص
النقص :اخلسران ،و
َ
وتنقصه ،عابه ،و ُ
قتل ،ونقصانًا.
الثمن :استحطه،
ناقص :غري تام الوزن ،ونقص ً
ودرهم ٌ
ٌ
َ
نقصا من باب َ
الزما ومتعديًا ،وهذه اللغة الفصيحة فيه ،واها جاء القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ ﴿ :غْيـَر َمْنـ ُق ٍ
وص﴾
ونقص يأيت ً
ص َها ِم ْن أَطَْرافِ َها﴾ ( 41الرعد).
( 107هود)﴿ .نَـْنـ ُق ُ
ويف لغة ضعيفة يتعدى باهلمزة والتضعيف ،قال الفيومي" :ومل يأت يف كالم فصيح"(.)2
يدا حقه(.)3
ويتعدى بنفسه إىل مفعولني فيقال :نقصت ز ً
 – 2تعريف املناقصة يف االصطالح:
()4

المناقصة :طلب الوصول إىل أرخص عطاء ،لشراء سلعة أو خدمة ،تقوم فيها اجلهة الطالبة هلا بدعوة
الراغبني إىل تقدمي عطاءاهتم ،وفق شروط ومواصفات حمددة(.)5
وقيل :املناقصة :طريقة من طرق الشراء هتدف إىل احلصول على أفضل عطاء بأقل األسعار ،حيث تقوم اها
()6
اجلهة الطالبة هلا بدعوة الراغبني إىل تقدمي عطاءاهتم وفق شروط ومواصفات حمددة.

( )1املقاييس يف اللغة ( ص.)1002
( )2املصباح املنري (.)584/2
( )3ينظر يف معىن نقص :املقاييس يف اللغة (ص ،)1002أساس البالغة (ص ،)181املصباح املنري( ،)548/2القاموس احمليط(ص. )512
( )4يف املصدر احملال عليه (دعوة).
( )5تعريف جممع الفقه اإلسالمي ،كما يف القرار رقم ( )12/1( )102العدد الثاين عشر (1421ه ) ( )822/2وبه أخذ الشيخ البسام يف توضيح األحكام من
بلوغ املرام ( )482/4وأورد على التعريف بأنه مل يتضمن سوى التزام أحد طريف املناقصة ،ومل يتضمن التزام الطرف اآلخر ،فيضاف إىل التعريف النص التايل:
"يف مقابل ما التزم به مطابقا للشروط واملواصفات" .واهذا يكون التعريف قد اشتمل على التزامات كل طرف .ينظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (/5
.)825-822
( )6جملة البحوث اإلسالمية (.)223-222 /71
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وقيل :أن يعرض املشرتي شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة ،فيتنافس الباعة يف عرض البيع بثمن أقل ،ويرسو
()1
البيع على من رضي بأقل سعر.
()2
وقيل :استدراج عروض لألسعار بقصد احلصول على أقل سعر منها؛ ليتم العقد عليه.
وهذا التعريف يبني لنا طريقة املناقصة ،وسيأيت الكالم عنها يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
 – 3العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي:
سبق يف معىن املناقصة لغة أاها مفاعلة من النقص ،وهو خالف الزيادة ،واملناقصة يف االصطالح أتت اهذا
املعىن؛ فاملشرتي لسلعة أو خدمة يطلب أنقص عطاء ،بطريقة املناقصة ،حسب الشروط واملواصفات اليت يضعها ،وكذلك
البائع وهو الذي يتقدم بعطائه لبيع سلعة أو خدمة يطمع أن يظفر بالعقد باعتبار أنه قدم أنقص عطاء ،فاالتفاق على
أنقص عطاء موجود من الطرفني؛ وهلذا جاءت الصيغة على وزن (مفاعلة) اليت تأيت من طرفني ،كما يف املالعبة واملبارزة
واملكاتبة.

املطلب الثاني :طريقة املناقصة:
املناقصات أنواع ،ولكن أشهر صورها املتبعة :أن املناقصة طريقة تتبعها جهات تريد شراء سلع أو خدمات بأقل
ما يعرض عليهم من سعر؛ فاملناقصة جيريها املشرتي ويطلب العروض من البائعني ،ويُر ِّسي العطاء على من يتقدم بأقل
سعر.
()4
()3
واملناقصة جتري يف عقود املقاوالت  ،وعقود التوريد .
مثال ذلك يف عقد املقاولة :أن تطلب جهة من مقاولني تقدمي عروض لبناء عمارة ،وتدون تفاصيل البناء
ومواصفاته وشروط العقد يف دفرت ،وتعلن عن ذلك يف اجلرائد أو الصحف ،أو عرب منصة إلكرتونية( )5وحيدد يف اإلعالن

( )1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)7/7
( )2معجم لغة الفقهاء ( ص.)412 :
( )3وهلذا جعلها الدكتور /عبد الرمحن العايد طريقة لعقد املقاولةَّ ،
شيوعا ،بل هي الطريقة الرئيسة املعتمدة يف تعاقد اجلهات احلكومية مع
وعدها أكثر الطرق ً
جيوزون اتب اع طرق أخرى يف حاالت استثنائية .ينظر( :عقد املقاولة) ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي ،إعداد عبد الرمحن
املقاولني ،وإن كانوا ِّ
بن عايد العايد ،كلية الشريعة بالرياض -قسم الفقه (1420ه) (ص.)18
وعقد املقاولة :عقد يتعهد ِبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا ،أو أن يؤدي عمال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر ،اختاره الدكتور العايد ،وذكر أربعة تعريفات،
وبني أن هذا أمشلها .وقد سار عليه كثري من املؤلفني ،عقد املقاولة (ص ،)83-82وعنه الوسيط(  ،)8/2التعليق على نصوص القانون املدين املعدل (.)3/3
َّ
( )4عقد التوريد :عقد يتعهد ِبقتض اه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة ،مؤجلة ،بصفة دورية ،خالل فرتة معينة لطرف آخر ،مقابل مبلغ معني ،مؤجل كله أو
بعضه .تعريف جممع الفقه اإلسالمي حسب القرار رقم ( )12/1( )102الدورة الثانية عشرة بالرياض -اململكة العربية السعودية (1421ه) جملة اجملمع
الفقهي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (.)821/2
( )5مثل منصة اعتماد ( )https://etimad.saوهي منصة إلكرتونية شاملة خلدمات وزارة املالية باململكة العربية السعودية اليت تقدمها ملختلف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلاص متكينًا للتحول الرقمي خلدمات الوزارة ،وتتضمن العديد من اخلدمات األساسية مثل إدارة العقود وامليزانية واملدفوعات باإلضافة اىل
إدارة املنافسات واملشرتيات واحلقوق املالية ،ومنصة اعتماد تشمل على جمموعة من اخلدمات املتكاملة لوزارة املالية :منها إدارة املنافسات و املشرتيات ،وطرح
=
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العمل املطلوب وبعض تفاصيله ،وكامل التفاصيل مدونة يف دفرت الشروط ،ويشتمل الدفرت كذلك على الشروط األخرى
أيضا آخر موعد
للعقد ،ويعطى هذا الدفرت للمشاركني يف املناقصة بثمن حيدد يف اإلعالن املنشور ،وحيدد يف اإلعالن ً
يطالب املقاولون بتقدمي ضمان ابتدائي يثبت جديتهم يف تقدمي
لتقدمي العروض ،وتاريخ فض العروض ،ويف بعض احلاالت
ُ
العرض.
وعلى أساس اإلعالن يتقدم املقاولون بعروضهم يف ظروف خمتومة مع مبلغ الضمان االبتدائي ،مث تقوم اجلهة
الطالبة للمناقصة بفتح املظاريف املختومة يف موعد حمدد حبضور املشاركني يف املناقصة أو ممثّليهم؛ ويعلن اسم كل
صاحب عرض وسعره ويسجل ،مث يتم فحص العروض للتأكد من توافر الشروط ،ومطابقة العروض للمواصفات املطلوبة،
سعرا ،إال إذا كان ذلك السعر مع كونه أقل
وموافقتها لإلجراءات النظامية ،مث ُ
ختتار اجلهة الطالبة للمناقصة العرض األقل ً
بالنسبة لسائر العروض أعلى من سعر السوق ،فيتم التفاوض مع صاحبه لتخفيضه ،ليكون موافقا لسعر السوق.
وكذلك إذا تساوت بعض العروض يف أسعارها ،رِبا يلجأ صاحب املناقصة إىل إجراء مفاوضة علنية بني
أصحاب هذه العروض الختيار األصلح ،أو يقسم العمل بينهم وفق ما تقتضيه مصلحة اجلهة الطالبة؛ وبعد هذه
اإلجراءات يرسى العطاء ملن قبل عرضه.
ومثل هذه اإلجراءات تتخذ أيضا يف املناقصات اليت تطلب يف عقود التوريد؛ فإعالن طلب املناقصة يتضمن
رسى العطاء ألقلها سعرا حسب
مواصفات األشياء املطلوبة وكمياهتا ،فيتقدم التجار بعروضهم لبيع هذه األشياء ،ويُ ّ
الطريقة السابقة(.)1
وهذه الطريقة متبعة يف املناقصات العامة ،وأحيانًا تكون املناقصة خاصة ،فتحدد اجلهة الطالبة للمناقصة
املشاركني فيها.
بيعا مثل تعهدات التموين ،وعقود التوريدات ،وقد تتضمن إجارة كما يف بعض
وعقود املناقصة قد تتضمن ً
عقود البناء ،وقد تكون مركبة من بيع وإجارة كما يف عقود الصيانة ،وقد تتضمن عقد استصناع أو استثمار.
والطريقة املتبعة فيها – يف الغالب -هي السابق ذكرها ،وهنالك أنظمة واتفاقات خمتلفة ختضع هلا املناقصات،
وإجراءات تفصيلية ال حاجة لذكرها لكواها أنظمة إدارية ،واملقصود هنا توضيح طريقة إجراء املناقصة؛ ليتسىن لنا تصورها
مث تكييفها الفقهي بعد ذلك وبيان حكمها.

املطلب الثالث :أنواع املناقصات:
م

تتنوع بعدة اعتبارات  ،حسب اجلدول اآليت:
املناقصات ّ

نوع المن

اقصة

=
املناقصات وفحص العروض والرتسية إلكرتونيا ،كما متكن القطاع اخلاص من االطالع على املناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقدمي عليها
إلكرتونيا ،ومن ضمن خدماهتا -1 :طرح الكراسات -2 .شراء الكراسات -3 .تقدمي العروض -4 .فحص العروض -8 .التقييم الفين -1 .الرتسية.
( )1ينظر عقود التوريد واملناقصة ،إعداد القاضي حممد تقي العثماين  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) ( ،)324-323/2وعقود
التوريدات واملناقصات ،إعداد الشيخ حسن اجلواهري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (.)445-442/2
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مناقصة علنية
9

مناقصة سرية

حضور املناقصني بصورة علنية،وتقدمي عروضهم عدم حضور املناقصني ،ويكون التقدم للمناقصة
ِبظاريف خمتومة.

بصورة علنية.
مناقصة عامة

مناقصة خاصة (محدودة)

يفسح اجملال لعدد غري حمدود ويعلن يف الصحف ال تعلن يف الصحف ،وإمنا توجه خطابات ملن
الدعوة ملشاركة من يريد ذلك؛ حتقي ًقا ملبدأ تتوفر فيهم أهلية االشرتاك وتقتصر على عدد
املنافسة ،وتقوم على مبدأ إتاحة الفرص املتساوية حمدود ،الذين تتوفر فيهم القدرة على القيام
أمام املتنافسني الذين تتوفر فيهم الشروط.

بالعمل ،وتكون الدعوة هلذه املناقصة بتوجيه
خطابات لألشخاص العاملني يف النشاط

1

املطلوب ،وتكون األعمال املطروحة يف هذه
املناقصة مما يستلزم إمكانيات خاصة ال تتوفر
عادة إال لدى عدد حمدود من املؤسسات أو
الشركات املشهود هلا بالكفاءة من اجلهات الفنية
الرامية ،وقد تكون املناقصة داخلية وقد تكون
خارجية ،وقد تكون بصورة علنية أو بصورة سرية.
مناقصة داخلية (محلية)

5

مناقصة خارجية (دولية)

أيضا.
تقتصر الدعوة فيها على التجار واملقاولني داخل يرتك فيها التجار من خارج البلد ً

البلد.

وقد نصت املادة السادسة من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ
1422/7/4هـ على أنه (تطرح مجيع األعمال واملشرتيات احلكومية يف منافسة عامة عدا ما يستثىن من املنافسة ِبوجب
أحكام هذا النظام) .ويف املادة السابعة الفقرة (ب) أن (األعمال أو املشاريع ذات الطبيعة اخلاصة اليت ال يتوفر هلا متعهد
أو مقاول داخل اململكة يتم اإلعالن عنها خارج اململكة باإلضافة إىل اإلعالن عنها يف الداخل) فشمل النظام املنافسات
العامة الداخلية والدولية.
علما أن مجيع
وهذا التقسيم ال أثر له يف تغيري احلكم الشرعي ،فالتكييف الفقهي للقسمني على حد سواءً ،
املناقصات تلتزم ِببدأ تكافؤ الفرص ،وهو املساواة بني املتتناقصني ،وال خيالف هذا إال بنص صريح ،وتلتزم كذلك
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باملنافسة بني املتناقصنيِ ،بعىن عدم كواهم متواطئني على حد معني من السعر ،بل جيب أن يكون كل واحد منهم
مستقال عن اآلخر يف تقدمي عرضه(.)1

املطلب االول :الفرق بني املناقصة وما يشبهها من العقود:
املناقصة مل تعرف سابقا يف الفقه ،إمنا عرف ضدها وهي املزايدة .ومها متشااهتان يف كثري من اإلجراءات ،حىت
إن معظم أحكامهما تنظمهما الئحة واحدة مشرتكة)2(،وهذا الذي تضمنه النظام السعودي للمنافسات واملشرتيات
احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ ،حيث تضمن املنافسات (املناقصات) يف مواده
األوىل  ،واملزايدات يف (املادة اخلامسة واخلمسون) وما بعدها ،يف بيع املنقوالت عن طريق املزايدة العامة َ ،و (املادة احلادية
والستون) وما بعدها يف تأجري العقارات واستثمارها عن طريق املزايدة العامة.
كما أن املناقصة عملية مركبة ،فهي عقد بني اجلهة اإلدارية واملناقصني ،ويتخللها عقد مرتبط اها هو عقد
الضمان ،وعقد مستقل عنها ،وإن كان له صلة اها وهو عقد بيع أوراق املناقصة (دفرت الشروط) .وإمنا يقال :إنه عقد
مستقل؛ ألن من يشرتي الدفرت من التجار ال يشرتط بالضرورة أن يدخل يف املناقصة .مث تنتهي العملية إىل عقد ،هو
العقد املستهدف :عقد توريد ،أو عقد مقاولة ،فاملناقصة منظومة عقود ،وليست عقدا واحدا(.)3
والغرض من المناقصة :هو الوصول إىل أنقص مثن ،ويتبني هذا ِبقارنتها بطرق الشراء األخرى ،كطريقة الشراء
املباشر ،والشراء باملساومة ،والبيع باملزايدة ،أو بيع من يزيد ،ففي كل هذه الطرق ،جند املشرتي يسعى إىل أقل مثن ،والبائع
يسعى إىل أعلى مثن.
أوال :الفرق بني املناقصة والبيع املباشر والتأجري املباشر:
 يف البيع املباشر أو املساومة يسلك املشرتي سبيل املساومة واملكاسرة ويسلك البائع سبيل االستقصاء أو التعظيم،
لكن يف املناقصة ينعكس دور البائع ،فيسلك سبيل النقص بدالً من الزيادة ،لكي يظفر بالصفقة؛ فإذا كان يف البيع
املباشر أو املساومة يسعى لتحقيق أعلى مثن ممكن ،جنده يف املناقصة يتنافس مع الباعة اآلخرين لتحقيق أقل مثن
ممكن ،وهذا الفرق موجود كذلك بني املناقصة إذا كانت تتضمن عقد إجارة وبني التأجري املباشر(.)4
َّ 
أن املناقصة يسقط فيها خيار اجمللس التفاق املتقدمني للمناقصة على تقدمي أقل عرض والتزام صاحب املناقصة قبول
( )1ينظر :جملة البحوث اإلسالمية ( )223 /71عقود ال توريد واملناقصة ،إعداد القاضي حممد تقي العثماين  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر
(1421ه) ( ،) 330-327/2وعقود التوريد واملناقصات  ،إعداد الشيخ حسن اجلواهري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه)
( )488-484/2املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)821 /5
( )2ينظر :مناقصات العقود اإلدارية الدكتور رفيق يونس املصري ( -جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  7اجلزء  )2ج 1-ص.)211(:
( )3ينظر :مناقصات العقود اإلدارية الدكتور رفيق يونس املصري ( -جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  7اجلزء  )2ج 1-ص.)212-211(:
( )4ينظر :عقود التوريد واملناقصات ،إعداد الدكتور رفيق يونس املصري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين عشر (1421ه) (.)474 - 473/2
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أقل عرض ،والبيوع العادية فيها خيار جملس(.)1
َّ 
أن عقد املناقصة يتضمن إلزام املتقدم بالعرض بعدم االختيار يف سحب عرضه ،حىت قبل حصول القبول واإلرساء،
كما أن طالب املناقصة ال جيوز له أن يقبل غري أقل العروض ،إال مع شرط صريح بذلك ،ملفهوم عقد املناقصة
الذي يتضمن هذا اإللزام ،بينما حيق للموجب يف البيوع العادية أن يسحب إجيابه قبل أن حيصل القبول(.)2
ثانيًا :الفرق بني املناقصة واملزايدة أو بيع من يزيد:
 العالقة بني املناقصة واملزايدة ،عالقة تضاد لغويًا وموضوعيًا ،فالنقص خالف الزيادة ،فاملناقصة :غرضها اختيار من
يتقدم بأنقص عطاء ،ويكون ذلك عادة فيما إذا أرادت اجلهة الطالبة للمناقصة القيام بأعمال معينة ،كاألشغال
العامة،أو شراء كمية من السلع املعينة املوصوفة ،أما املزايدة :فغرضها اختيار من يتقدم بالعطاء األكثر وذلك فيما
إذا أرادت اجلهة الطالبة للمزايدة أن تبيع مثالً سلعاً وأدوات.
 أما املنافع ففي املناقصة :يكون املنتفع واحداً والعرض متعدداً .مثاله :أن تطلب جهة حكومية مناقصة يف استئجار

مقر لدائرة حكومية ،فيتقدم املشاركون بعروض حسب املواصفات املطلوبة ،وترسى املناقصة على أقلها أجراً ،ويف
تطوعيّة مزايدة على تأجريها جممعاً
املزايدة العكس :يكون العرض واحد واملنتفع متعدداً .مثاله :أن تطلب مجعية ّ
سكنياً ،فيتقدم املزايدون بعروضهم  ،وترسى املزايدة على العرض األكثر أجراً (.)3

 أن املناقصة جيريها املشرتون ،ويطلبون العروض من البائعني ،ويرسون العطاء على من يتقدم بأقل األسعار ،واملزايدة:
جيريها البائعون ،ويريدون أن يعقدوا البيع بأكثر ما يعرض عليهم من مثن ،فيطلبون العرض من املشرتين ،ويعقدون
مع من يقدم أعلى عطاء(.)4
وبكل حال فالفرق الرئيس بني عقد املناقصة وعقود املعاوضات األخرى كالبيع والشراء املباشر ،والسلم
واالستصناع ،واإلجارة ،وبيع املزايدة :أن الغرض يف املناقصة طلب أنقص عرض  ،والعكس يف بقية العقود.

املطلب الثاني :أركان عقد املناقصة:
للمناقصة ثالثة أركان:
حمددا بسعر حمدد ،ألن اإلجياب هو متليك السلعة أو
 - 1املناقص :املوجب ،وهو الذي يعرض سلعة موصوفة أو عمال ً
املنفعة أو العمل ،كما يف املقاوالت اليت طريقها املناقصة.
 -2القابل للمناقصة :وهو الذي يقبل أفضل العروض ،وهو الذي ميلّك الثمن ،ومتليكه للثمن تابع لتمليك السلعة أو
املنفعة أو العمل.
( )1ينظر :عقود التوريد واملناقصات ،إعداد الشيخ حسن اجلواهري جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين عشر (1421ه) (.)480/ 2
( )2ينظر :عقود التوريد واملناقصات ،إعداد الشيخ حسن اجلواهري .جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (. )480/2
( )3املرجع السابق (.)482 - 481 / 2
( )4ينظر :عقود التوريد واملناقصة ،إعداد القاضي حممد تقي العثماين .جملة جممع الفقه اإلسالمي  ،العدد الثاين عشر (1421ه) (.)323/2
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 -3الصيغة( :)1وهذا إذا قلنا إن املناقصة عقد فيه إجياب وقبول ،والكالم عنه يف املطلب اآليت:

املطلب الثالث :اإلجياب والقبول يف املناقصة:
قد يتبادر من عنوان البحث (عقد المناقصة) أن هذا املوضوع حمسوم يف كون املناقصة عقداً له صيغة فيها
إجياب وقبول ،كسائر عقود املعاوضات.

ولكن الواقع أن هنالك خالفاً كبرياً يف أنظمة الدول وتكييف الفقهاء املعاصرين للمناقصة ،هل هي إجراء
متهيدي وجمرد مفاوضات ومواعدة ،مث يأيت إبرام العقد بني طالب املناقصة ومن رست عليه ،أم أن املناقصة عقد
فيه إجياب وقبول؟.
وللجواب على ذلك ،جيدر بنا أن نتبني ذلك من خالل األنظمة ،وتكييف الفقهاء املعاصرين.

أوالً :تكييف المناقصة نظامياً :هنالك اجتاهان يف تكييف املناقصة يف األنظمة:

االتجاه األول :أن املناقصة وما يتبعها من ترسية ال تع ّد تعاقداً مع من رست عليه املناقصة ،وال يعترب من رست

عليه املناقصة متعاقداً معه إال من تاريخ توقيع العقد ،وأخذ اهذا االجتاه القانون الكوييت ،واإلمارايت(.)2
ومؤدى هذا االجتاه أن املناقصة ليست عقداً ،فاإلجياب والقبول ال حيصل عن طريق املناقصة وإمنا املناقصة إذا
رست علي أحد املتقدمني فإاها تؤهله للتعاقد معه.
االتجاه الثاني :أن املناقصة وما يتبعها من ترسية ،تعد تعاقدا مع من رست عليه املناقصة ،وأخذ اهذا االجتاه

النظام السعودي( .)3وعلى هذا االجتاه تكون املناقصة عقداً فيها إجياب وقبول ،فاإلجياب تقدمي العطاء ،والقبول ترسية
العقد على صاحب العطاء املختار.
فاملناقصة على هذا عقد وليست إجراءً متهيدياً ،وحترير العقد بعد ذلك يعد أمراً شكلياً ،وِبعىن آخر جملرد التوثيق
فقط (.)4
ثانيًا :تكييف المناقصة في رأي الفقهاء المعاصرين :اختلف الفقهاء املعاصرون يف هذه املسألة ولتحرير
أقواهلم سأحاول عرض وجهات نظرهم باختصار ،مفرداً الرأي ومبيناً وجهته:
أوال:رأي القاضي محمد تقي العثماني :يرى أن تكييف املناقصة الفقهي خيتلف باختالف موضوع املناقصة:
( )1ينظر :حبث الشيخ حسن اجلواهري -جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (.)481/2
( )2مادة ( )81من الكوييت ،ومادة ()12من االمارايت ،ينظر :اختيار املتعاقد ص ( )181-188عن (عقد املقاولة) د .العايد ص. )18( :
( )3ينظر :ينظر مواد صياغة العقود ومدة تنفيذها ،من (املادة السابعة والعشرون) إىل (املادة الثانية والثالثون) من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ ،دليل املقاول إىل فهم العقود احلكومية ص ( )22ومعه منوذج من عقد األشغال العامة ص ( )47عن
(عقد املقاولة) د .العايد ص (.)11
( )4ينظر( :عقد املقاولة) د .العايد ص ( )11واستطرد الباحث يف ذكر خالف الفقهاء يف انعقاد العقد بالكتابة ،واإلجياب والقبول يف املناقصة ،وتقدم القبول علي
اإلجياب .ينظر :ص (.)22-11

010

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

أ -إن كان موضوع املناقصة عقداً جيوز إجنازه على الفور شرعاً ،مثل عقد البيع للمبيعات املوجودة عند البائع ،أو
عقد اإلجارة ،أو عقد االستصناع ،أو املقاولة؛ فالدعوة إىل املناقصة يف هذه العقود ،دعوة إىل هذه العقود وليست الدعوة
للمناقصة إجياباً من قبل اجلهة الطالبة للمناقصة ،وال إرساء العطاء قبوال من قبل املتقدم للمناقصة.
وجه ذلك ما يلي:
 أن اإلجياب الفقهي البد له من حتديد السعر ،أما الدعوة للمناقصة (اإلعالن الصحفي) فال يتحدد فيه السعر منقبل اجلهة الطالبة للمناقصة.
 أن العقد ال يتم ِبجرد فتح العرض األقل ،فقد جتري اجلهة الطالبة مفاوضة مع صاحبه إذا كان سعره املعروض أكثرمن سعر السوق ،ويف بعض احلاالت األخرى أيضاً؛ فاإلعالن الصحفي ليس إال دعوة للدخول يف العقد ،واإلجياب
الفقهي هو :تقدم صاحب العرض بعرضه ،ويتوقف قبوله على إرساء العطاء ،فإذا أرسى العطاء ،ولو بعد إجراء
املفاوضة حتقق القبول ،ومت العقد إذا كان املوضوع بيعاً منجزاً ،أو إجارة ،أو استصناعاً (.)1
وعليه يظهر أن لصاحب العرض احلق يف الرجوع ،ألننا مىت جعلنا عرضه إجيابا ،فال وجه حلرمانه من احلقوق اليت
يستحقها املوجب يف البيوع األخرى ،واملناقصات معظمها جتري علي أساس السرية ،ويقع البت فيها بعد مدة ،وحينئذ
قد يضطر فيها صاحب العرض إىل سحب عرضه ،لتقلبات األسعار يف السوق ،أو ألعذار أخرى حقيقية ،فال تقاس
املناقصة السرية على املزاد العلين الذي يقع فيه البت يف اجمللس(.)2
ب -إن كان موضوع املناقصة توريد أشياء غري مملوكة للبائع فاتفاقية التوريد مواعدة إلجناز العقد يف املستقبل()3؛
فليس هناك إجياب وقبول إلجناز العقد يف هذه املرحلة ،وإمنا اإلعالن الصحفي ملثل هذه املناقصة دعوة للتجار للدخول
يف مواعدة ،أو التفاهم العام ،ولكن ال بأس أن تتخذ هلا مجيع اإلجراءات املذكورة ،بشرط أن ال يظن أن إرساء العطاء
بات للبيع مضاف إىل املستقبل ،بل يرسو العطاء على أنه مواعدة من الطرفني ملزمة عليهما ،إلجناز البيع يف تاريخ
عقد ٌّ
مستقبل(.)4

( )1ينظر :عقود التوريد واملناقصة ،إعداد حممد تقي العثماين ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر(1421ه) ( )322-328/2وذكر أن هذا هو
املختار عند الفقهاء يف بيع املزايدة ،ونقل عن الفقهاء يف ذلك نصوصا من :مواهب اجلليل/احلطاب ( )232/4البيان والتحصيل ،ابن رشد ( ،)421/5وعليه
جرى القضاء املصري يف ظل القانون القدمي .الوسيط ( )221/1واستحسن تفصيله واستجاده الشيخ عبد الستار أبو غدة .جملة جممع الفقه اإلسالمي،العدد
الثاين عشر (1421ه) (.)847/2
( )2ينظر املرجع السابق ( )325/2ونقل الباحث عن املالكية أاهم يفرقون بني بيوع املساومة العامة وبيع املزايدات ،حيث حيق للمشرتي يف املساومة أن يرجع عن
إجيابه مىت شاء قبل قبول البائع ،وال حيق له ذلك يف بيوع املزايدة ،وخالف الباحث باحثون آخرون فرأو أنه ليس للموجب الرجوع عن إجيابه ألن هنالك التزاما
من األطراف الداخلة يف املناقصة برسوها على صاحب العرض األقل ،وهو رأي الشيخ حسن اجلواهري ( )445/2ومييل له الشيخ عبد اهلل بن بيه (.)888/2
( )3هذا على رأي الباحث والرأي اآلخر أنه عقد ،ينظر لالستزادة :البحوث املقدمة يف عقود التوريد واملناقصة ،جملة اجملمع الفقهي ،العدد الثاين عشر(1421ه)
وهي أربعة حبوث مع العرض واملناقشة والقرار ص(. )822-302
( )4ينظر :عقود التوريد واملناقصة ،إعداد حممد تقي العثماين /جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) ( ،)327/2ورأي الباحث يف عقد التوريد:
أنه إن كان حمل التوريد يقتضي صناعة ،فإن عقد التوريد خيرج على أساس االستصناع ،ويكون عقداً باتاً ،وجتري عليه أحكام االستصناع .وإن كان حمل التوريد
شيئاً ال يقتضي صناعة ،فإنه ال يكون عقداً باتا ،وإمنا يكون مواعدة إلجناز العقد يف تاريخ الحق ،مث يتم العقد يف حينه بإجياب وقبول (.)320/2
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ثانياً:رأي الشيخ حسن الجواهري :أن املناقصة عقد يتضمن عقد بيع (توريد أو سلم) أو إجارة أو استصناع
املورد ،أو املسلم ،أو املقاول أو املستثمر ،أو املستصنع (املتقدم للمناقصة)؛
أو استثمار .واإلجياب فيه من البائع ،وهو ّ
والقبول من املشرتي للبضاعة أو املسلم إليه ،أو املستأجر ،أو صاحب املال يف عملية االستثمار(طالب املناقصة).
وجهه :أن املناقصة لو كانت هي البيع واإلجارة والسلم واالستصناع واالستثمار ،لزم كون املناقصة مشرتكاً
لفظيا ،وهو واضح البطالن ،فلم يبق إال أن يكون مفهوم املناقصة هو نفس إرساء العقد على أفضل العروض ،الذي
يتضمن يف كل مورد فائدة من الفوائد حسب ما يقتضيه متعلقه(.)1
عقدا آخر
فاملناقصة عقد جديد ،يتضمن متليك عني أو منفعة أو إجارة لعمل وأمثاهلا  ،فهي عقد يتضمن ً
خيتلف باختالف املوضوع ،فتشملها عمومات النصوص( ،)2كقوله تعاىل﴿ :أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾ ( 1املائدة)َ .و ﴿ ِجتَ َارًة َع ْن
ُ
ْ
تَـَر ٍ
َح َّل اللَّهُ الْبَـْي َع﴾ ( 228البقرة) .إذا كانت املناقصة تتضمن بيعاً.
اض﴾ ( 27النساء)َ .و ﴿ َوأ َ

ثالثاً :رأي الشيخ وهبة الزحيلي :أن املناقصة صورة عكسية للمزايدة ،فما ينطبق على املزايدة ينطبق على
املناقصة ،فاملناقصة عرض مثل عروض املمارسات واملساومات ،مث يتم االتفاق يف اهاية األمر.
وجهه :أنه ال جيوز أن جنعل اإلجياب معلقا حىت يأيت القبول من اجلهة املنظمة للمناقصة ،ألنه ال جيوز أن يتأخر

رسوها ،فالقيود الفقهية يف هذا املوضوع
القبول عن اإلجياب يف هذه املرحلة الزمنية الطويلة ،اليت تتم بني املناقصة وبني ّ
()3
متنع من وصف املناقصة أنه ِبثابة اإلجياب املعلّق ،فال جيوز تعليقه وال توقيفه إىل هذه الفرتة الزمنية الطويلة .

الموزانة والترجيح :مما سبق يرتجح الرأي الثاين أن املناقصة عقد جائز شرعا فيه إجياب وقبول ،وهي عقد
يتضمن عقداً آخر خيتلف باختالف املوضوع ،لقوة وجهة نظره ،والرأيان اآلخران يناقشان باآليت:
 -1أن تفريق القاضي حممد تقي العثماين حبسب موضوع املناقصة ،فيه ضعف ،فطريقة املناقصة واحدة ،وإن اختلف
موضوعها ،فاإلجياب والقبول حاصل فيها ،فتكون اهذا عقداً وليست مواعدة ،واملتقدمون هلا وصاحب املناقصة
التزموا بذلك.
 -2أن دعوى الشيخ وهبة الزحيلي بعدم جواز جعل اإلجياب معلقاً حىت يأيت القبول من اجلهة املنظمة للمناقصة ،ألنه
ال جيوز أن يتأخر القبول عن اإلجياب يف هذه املرحلة الزمنية الطويلة ،والقيود الفقهية متنع منه.
فيقال :ما هي القيود الفقهية اليت متنع؟ هذا كالم مبهم ،بل الواقع أن يف الفقه ما يدل على جواز تراخي القبول
عن اإلجياب كما يف خيار الشرط ،وعليه يرتجح القول بأن املناقصة عقد يتضمن عقدا آخر خيتلف باختالف املوضوع
واهلل أعلم.

املطلب الرابع :هل العرض األقل الزم على صاحب املناقصة؟
اختلف الفقهاء املعاصرون يف لزوم العرض األقل على صاحب املناقصة:
( )1ينظر :عقود التوريد واملناقصات/إعداد الشيخ حسن اجلواهري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر(1421ه) (. )442/2
( )2املرجع السابق (.)483/2( )480/2
( )3ينظر رأيه يف التعقيب واملناقشة .جملة جممع الفقه اإلسالمي .العدد الثاين عشر (1421ه) (.)832-831/2
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القول األول :أنه غري الزم  ،فلصاحب املناقصة أن يقبل ما يشاء من عطاء ويرفض ما شاء ،وهذا بناء على أن
تقدم صاحب العرض بعرضه إجياب .وهو رأي الشيخ حممد تقي العثماين( .)1وجهه:
 -1القياس على املزايدة ،فكما أن البائع يف املزايدة خمري يف أن ميضيها ملن شاء ممن أعطي فيها مثناً أقل ،وإن كان غريه
قد زاد عليه ،فكذلك صاحب املناقصة ،جيوز له أن يقبل أي عرض شاء ،سواء كان أقل أو أكثر(.)2
 -2أن اجلهة الطالبة للمناقصة رِبا تضطر إىل قبول عرض سعره أكثر ملصاحل أخرى ،مثل كون صاحب العرض أتقن
وأوثق بالنسبة ملن عرض سعراً أقل(.)3

القول الثاني :أنه ال جيوز لطالب املناقصة اختيار غري العرض األقل إال أن يشرتط ذلك صرحياً .وهذا رأي
الشيخ حسن اجلواهري  ،وهو رأي الشيخ وهبة الزحيلي.
وجهه :أن هنالك التزاماً بني األطراف الداخلة يف املناقصة على إرساء العقد على أقل العروض  ،وهذا االلتزام

مستفاد من مفهوم املناقصة اليت هي إرساء العقد على أقل العروض وقد قبل اها كل األطراف  ،وأقدموا عليها واإللزام اها
دل عليه األدلة الشرعية يف وجوب الوفاء بالشروط وااللتزامات(.)4
القول الثالث :التفصيل:

 -1إن كان هناك شرط بإلزام صاحب املناقصة التعاقد مع صاحب العطاء األقل ،فال بد من الوفاء به ويلزم بذلك.
وجهه :أن املسلمني على شروطهم (.)5
 -2إن مل يكن هناك شرط  :فننظر إىل العرف ،فإن كان يف العرف إلزامه بذلك عمل به ،وإن مل يكن هناك عرف فال
يلزم بالتعاقد مع صاحب العطاء األقل ،ألن له حرية يف اختيار من يتعاقد معه؛ ويف العرف اجلاري :أن صاحب
( )1ينظر حبثه يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (. )325/2
( )2املرجع السابق (.)327-325/2
( )3املرجع السابق ( )327/2واستدرك الباحث بقوله :ولكن ِبا أن املناقصات جتري عموماً من قبل اجلهات احلكومية أو املؤسسات الكربى اليت متر فيها العملية
من خالل أيدي كثري من الناس ،فإن قبول السعر األكثر معرض لتهمة التواطؤ والرشوة وغريها ،فينبغي أن تكون مثل هذه املناقصات خاضعة لتشريعات تضمن
شفافية العملية ،ويؤمن معها من التواطؤ والرشوة.ا هـ.
( )4ينظر حبثه :يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) ( )447-445/2وينظر رأي الشيخ وهبة الزحيلي يف التعقيب واملناقشة (.)832/2
( )5املسلمون على شروطهم ،بعض حديث رواه ابو داود يف سننه :كتاب األقضية (باب يف الصلح) ( )304/3رقم ( )3874من حديث أيب هريرة  ،وابن
اجلارود يف املنتقى ،ص )111( :رقم (َ )132و ص )281( :رقم ( )1001والدارقطين يف سننه ( )421/3رقم ( )2570واحلاكم يف املستدرك ()82/2
رقم ( )2307وقال :رواة هذا احلديث مدنيون ومل خيرجاه ،وهذا أصل يف الكتاب «وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي اهلل عنهما» .والبيهقي
يف السنن الكربى ( )131/1رقم (َ )11427و ( )228/1رقم ( )11727ويف شعب اإلميان ( )155/1رقم ( )4037ورواه الرتمذي يف سننه أبواب
األحكام ،باب ما ذكر عن رسول اهلل  يف الصلح بني الناس ( )25/3رقم ( )1382من حديث كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده
مرفوعا ،وقال :هذا حديث حسن صحيح .والبزار يف مسنده ( )320/5رقم ( )3373والطرباين يف املعجم الكبري ( )22/12رقم ( )30قال السخاوي:
وكلها فيها مقال ،وأمثلها أوهلا ـ (وساق أوهلا حديث أيب داود) ـ وقد علقه البخاري جازما به فقال يف اإلجارة :وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم املسلمون عند
شروطهم ،فهو صحيح على ما تقرر يف علوم احلديث .املقاصد احلسنة ،ص )102( :رقم ( )1023وما أشار إليه من تعليق البخاري هو يف صحيح البخاري:
كتاب اإلجارة (باب أجر السمسرة) ( .)72/3وقال األلباين :ومجلة القول :أن احلديث ِبجموع هذه الطرق يرتقى إىل درجة الصحيح لغريه  ,وهى وإن كان ىف
بعضها ضعف شديد ,فسائرها ,مما يصلح االستشهاد به ,السيما وله شاهد مرسل جيد ,فقال ابن أىب شيبة :أخربنا حيىي بن أىب زائدة عن عبد امللك هو ابن
أىب سليمان عن عطاء عن النىب  مرسال .ذكره ىف " التلخيص " وسكت عليه  ,وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .إرواء الغليل
( )142/8رقم ( )1303وما نقله من مرسل عطاء هو يف مصنف ابن أيب شيبة بلفظ :بلغنا أن النيب  قال« :املسلمون عند شروطهم» )480/4( .رقم
(.)22022
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املناقصة ملزم بالتعاقد مع صاحب العطاء األقل ،ما مل يكن هناك مانع ،واملعروف عرفاً كاملشروط شرطاً .وهذا رأي
الدكتور عبد الرمحن العايد(.)1
الموازنة والترجيح :من خالل عرض اآلراء يرتجح الرأي الثالث  ،وهو يؤدي إىل الثاين يف إلزام صاحب

املناقصة التعاقد مع صاحب العرض األقل ألربعة أسباب:
 -1أن هنالك التزاماً به بني األطراف املشاركة يف املناقصة.
ٍ
يصرح به ،أو يشرتط.
 -2أن العرف جار به  ،وإن مل ّ
 -3أن مفهوم املناقصة االلتزام به.

 -4أن يف عدم إلزام صاحب املناقصة التعاقد مع صاحب العرض األقل مفاسد ،منها :أن املناقصات غالباً جتري يف
التعاقدات احلكومية أو يف تعاقدات املؤسسات الكربى ،ويف التعاقد مع غري صاحب العرض األقل ،التعرض لتهمة
التواطؤ والرشوة وغريها.
ولكن لصاحب املناقصة العدول عن التعاقد مع صاحب العرض األقل بنص صريح ،يكون واضحاً للمشاركني،
إذا كان يف ذلك مصلحة ،ويتالىف به االلتزام ،أو التعرض للتهمة واهلل أعلم.
وقد أعطى املنظم يف (املادة اخلامسة)( :األولوية يف التعامل للمصنوعات واملنتجات واخلدمات الوطنية وما
يعامل معاملتها) )2(.وهذا مراعاة ملصلحة عامة ،وفيه تنشيط لالقتصاد الوطين الذي يعود ريعه وفائدته على مواطين الدولة
واملقيمني فيها.
كما أجاز املنظّم يف املادة (الثالثة والعشرون)( :للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض
من املنافسة حىت لو كان أقل العروض سعراً  ،إذا تبني أن لدى صاحب العرض عدداً من املشاريع ورأت اللجنة أن حجم
التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على حنو يفوق قدراته املالية أو الفنية ِبا يؤثر على تنفيذه اللتزاماته التعاقدية ،ويف هذه
احلالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض احملددة يف هذا النظام) .وهذا فيه مراعاة ملصلحة عامة كذلك؛
ألن املنافس (املناقِص) الذي حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على حنو يفوق قدراته املالية أو الفنية ،قد يتعثّر يف تنفيذ
املشروع ،أو يكون تنفيذه على غري الوجه املطلوب ،فيؤدى هذا إىل هدر مايل ،فاستبعاده من األصل فيه محاية للمال
العام.

املطلب اخلامس:حكم قصر الدخول يف املناقصة على املرخص هلم:
نص جممع الفقه اإلسالمي على أنه( :جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنفني رامياً ،أو املرخص هلم
َّ
()3
حكومياً وجيب أن يكون هذا التصنيف ،أو الرتخيص قائما على أسس موضوعية عادلة) ؛ وهذا يعمل به يف املناقصات

( )1عقد املقاولة (.)24-23
( )2نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ.
( )3من القرار رقم )12/1(102 :جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين عشر (1421ه) (.)822/2
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(اخلاصة) ،ويُلجأ هلذه الطريقة للتأكد من جدية الداخلني يف املناقصة ،ومن قدراهتم الفنية الكافية إلغناء املشروع ،وهذا
فيه نفع للداعي إىل املناقصة(.)1
وغالباً ما تضع الدولة للموردين واملقاولني تصنيفاً رامياً ،حبيث ال يسمح باالشرتاك يف املناقصة إال للمصنفني
املسجلني ،وقد يكون هلذا التصنيف فئات أو مراتب متفاوتة ،حبسب حجم املنشأة وقدرهتا على مباشرة العقود وتنفيذها،
وتضع كذلك سجالً باملمنوعني من التعاون معها نتيجة ارتكااهم غشاً ،أو تالعباً ،أو إمهاالً ،أو تقصرياً ،أو رشوة.
وهذا التنظيم يقصد منه جناح املناقصة ،ورفع كفاءة عمليات التوريد واملقاولة والشراء ،واالطمئنان إىل قدرة
املنشأة على تنفيذ التزاماهتا ،واهذا فإنه جيوز قصر الدخول يف املناقصة على املرخص هلم حتقيقاً هلذه املصاحل .وأما إن
كانت املعاملة اعتباطية للموردين واملقاولني الغرض منها هو احملاباة ،أو اإلخالل ِببادئ املنافسة واملساواة وتكافؤ الفرص،
أو االختيار بصورة حتكمية أو استبدادية ،فهذا ال جيوز ،ألنه من الفساد والظلم ،والتعسف ،وسوء استعمال السلطة
والنفوذ ،وغالباً ما خيفي وراءه صفقات مشبوهة ،ورشاوي وهدرا للمال العام(.)2

املطلب األول :معنى املال العام يف اللغة واالصطالح:
متول الرجل :اختذ ماال ،ومال ميال:
معنى المال في اللغة :قال ابن فارس :امليم والواو والالم كلمة واحدة ،هي ّ
()3
متول ماال اختذه قنية ،فقول الفقهاء ما
كثر ماله .واملال ما ملكته من مجيع األشياء ،ويذكر ويؤنث ،وقال األزهريّ :
()4
يتمول أي ما يع ّد ماال يف العرف ،واملال عند أهل البادية النعم.
ّ
معنى المال في االصطالح :اختلف الفقهاء يف تعريف املال العام ،فعند احلنفية تعريفات عديدة للمال ،منها:

املراد باملال ما مييل إليه الطبع ،وميكن ادخاره لوقت احلاجة .قال ابن عابدين :واملالية تثبت بتمول الناس كافة أو
()5
بعضهم.
()6
وعند املالكية تعريفات منها :أن املال ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه.
()7
ومن تعريفات الشافعية ،املال :ما كان منتفعا به أي مستعدا؛ ألن ينتفع به.
( )1ينظر :حبث الشيخ حسن اجلواهري ،املرجع السابق.)482/2( ،
( ) 2ينطر :عقود التوريد واملناقصات ،إعداد الدكتور رفيق يونس املصري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر (1421ه) (. )803-802/2
تنبيه :هنالك بعض املسائل تتعلق باملناقصة ،ولكنها مسائل تفصيلية يطول الكالم فيها وهي -1 :حكم رسم دخول املناقصة (دفرت الشروط) -2 .حكم طلب
الضمان االبتدائي والنهائي (التأمني) من املشاركني يف املناقصة -3 .حكم اشرتاط التعويض (الشرط اجلزائي) .وأحيل عليها يف البحوث املقدمة جملمع الفقه
اإلسالمي مع التعقيب واملناقشة ،العدد الثاين عشر (1421ه) (.)815-311/2
( )3مقاييس اللغة (.)258 /8
( )4ينظر :لسان العرب ( )138 /11املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (.)851 /2
( )5رد احملتار على الدر املختار (.)801/4
( )6املوافقات للشاطيب (.)32/2
( )7املنثور يف القواعد الفقهية (.)222/3
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()1

وعند احلنابلة :املال شرعا ما يباح نفعه مطلقا ،أي يف كل األحوال ،أو يباح اقتناؤه بال حاجة.
ومن هذه التعريفات يتضح معىن املال أنه ي ّدخر ،ويقع عليه امللك ،وينتفع به ويقتىن.
شائعا عند الفقهاء املتقدمني ،وإمنا كانوا يعربون عنه ِبال بيت املال ،فقد
أما املال العام فهذا املصطلح مل يكن ً
()2
استخدم لفظ املال العام عند قلة من املتقدمني ،وكثرة من املتأخرين.
فمن تعريفاته :املال العام:
 -1هو املال املرصد للنفع العام دون أن يكون مملوًكا لشخص معني ،واألموال العامة تشمل األموال التابعة لبيت مال
املسلمني ،واألموال التابعة للجهات اخلريية كجمعية حتفيظ القرآن ،ومجعيات الرب ،واملكاتب التعاونية للدعوة،
واألموال املوصى اها يف جهات عامة ،ومثلها األوقاف اليت تكون على جهات عامة مثل ما يوقفه بعض أهل اخلري
()3
على جهة عامة كطالب العلم والفقراء ،وغري ذلك من اجلهات اخلريية.
 -2هو كل مال استحقه املسلمون ،ومل يتعني مالكه منهم ،وذلك كالزكاة والفيء ،ومخس الغنائم املنقولة ،ومخس اخلارج
()4
من األرض ...وحنوها.
()5
 -3هو كل مال ثبتت عليه اليد يف بالد املسلمني ،ومل يتعني مالكه ،بل هو هلم مجيعا.
 -4املال الذي استحقه املسلمون بطريقة مشروعة ،ومل يتعني مالكه ،ويتوىل ويل أمر املسلمني -نيابة عنهم -صرفه يف
()6
مصاحلهم العامة.
يتعني مالكه منهم فهو من حقوق
ومن معاين املال العام ماذكره املاوردي بقوله :كل مال استحقه املسلمون ،ومل ِّ
بيت املال ،فإذا قبض صار بالقبض مضافًا إىل حقوق بيت املال ،سواء أدخل إىل حرزه أو مل يدخل؛ َّ
ألن بيت املال
()7
عبارة عن اجلهة ال عن املكان.
فاملال العام مستحقه املسلمون بال تعيني ،واملباشر للتصرف فيه هو ويل أمر املسلمني ،نيابة عنهم ،ومصارفه هي
مصاحل املسلمني العامة ،واإلمث يف التعدي عليه أشد من التعدي على األموال اخلاصة؛ لتعلّق حق املسلمني به عامة.
واملال العام أعم من األموال املرصودة يف خزائن الدولة ،فاملال العام يشملُ ،دور العبادة والتعليم والعالج،
العامة ،ومشروعات البِْنـيَة
واأليتام واملسنني واخلدمات االجتماعية املختلفة ،والطُّرق واجلسور واملواين ،والقناطر واملرافِق َّ
األساسية للمجتمع ،مثل :املياه والكهرباء ،واالتصاالت واملواصالت ،والصرف الصحي ،والشوارع والطُّرق ،واألراضي
املستخرجة من ٍ
عامة ،والبحار واألاهار
املخصصة ملنافع الدولة ،مثل :املالعب والساحات الرياضية ،املعادن
املختلفة
َّ
أرض َّ
َ
()8
ومصايف املياه ،والتـَِّرع وال َقنَوات ،واملشروعات ذات الطبيعة األمنية اخلاصة.
( )1شرح منتهى اإلرادات (.)13/1
( )2نوازل الزكاة (ص.)237 :
( )3الفقه امليسر (.)110 /7
( )4املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)218 /1
( )5املوسوعة الفقهية الكويتية (.)242 /5
( )6نوازل الزكاة (ص.)237 :
()7األحكام السلطانية (ص.)318 :
( )8حرمة املال العام يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،ص.)25-22( :
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املطلب الثاني :أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام يف الفقه اإلسالمي:
إن من الضرورات اليت جاء اإلسالم حبفظها املال ،سواء كان خاصا أو عاما ،وشأن املال العام أش ّد ،فال جيوز
التعدي عليه سواء بسرقة أو اختالس أو غصب أو إتالف أو استغالل املال العام ملصاحل شخصية ،أوخيانة بأي صورة
كانت ،أو بعدم الوفاء بالعقود؛ لتعدد احلقوق فيه ،والضرر فيه يعود على اجملتمع بأسره ،بل قد ميتد الضرر ألجيال
متعاقبة ،وقد جاء الوعيد الشديد يف التعدي على املال العام ،قال اهلل تعاىل ﴿ :وما َكا َن لِنَِيب أَ ْن يـغُ َّل ومن يـ ْغلُل يأْ ِ
ت ِِبَا
ٍّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ََ
َغ َّل يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ُمثَّ تُـ َو َّىف ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت َوُه ْم َال يُظْلَ ُمو َن ﴾ (111آل عمران).
س َما َك َسبَ ْ
َّ ِ
ول َوَختُونُوا
الر ُس َ
ين َآمنُوا الَ َختُونُوا اللَّهَ َو َّ
واهى اهلل تبارك وتعاىل عن خيانة األمانة ،فقال تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ ( 32األنفال) .وال شك أن اجملاملة ىف ترسية العطاءات يف عقود املناقصات العامة أو
احلكومية ،وجتاوز األنظمة املرعية ،واإلخالل بالشروط واملواصفات ،من صور اخليانة املنهي عنها.
وعن خولة األنصارية رضي اهلل عنها ،قالت :امعت النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يقول« :إن رجاال يتخوضون يف
()1
مال اهلل بغري حق ،فلهم النار يوم القيامة».
أعم من أن يكون بالقسمة
يتصرفون يف مال املسلمني بالباطل ،وهو ّ
قال احلافظ ابن حجر ـ يف معناه ـ :أي ّ
()2
وبغريها.
وقد أغلقت الشريعة اإلسالمية ال ُـم ْح َك َمة باب التأول يف التعدي على املال العام ،أو احملاباة ملن ال يؤدي احلق
حق له يف هذه
قائما أو عامالً يف عمل ُّ
بيت املال ،فإنه ال ّ
خيص َ
الذي عليه ،أو احلصول على هدايا أو عطايا ملن كان ً
صل على هذه اهلدايا والعطايا،
اهلدايا والعطايا ،بل ّ
ترد إىل بيت املال وال جيوز له أخذها ؛ إذ لو َجلَس يف بيته ما َح َ
تسول له نفسه مثل هذه اهلدايا والعطايا ففيها الزجر الشديد ،فقد أخرج
وقصة ابن اللتبية شاهد ماثل أمام كل من ّ
الشيخان من حديث أيب محيد الساعدي ،قال :استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال على صدقات بين سليم،
يدعى ابن اللتبية ،فلما جاء حاسبه ،قال :هذا مالكم وهذا هدية .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :فهال جلست
يف بيت أبيك وأمك ،حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا» مث خطبنا ،فحمد اهلل وأثىن عليه ،مث قال " :أما بعد ،فإين
أستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهلل ،فيأيت فيقول :هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل ،أفال جلس يف بيت أبيه
وأمه حىت تأتيه هديته ،واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة ،فألعرفن أحدا منكم لقي
اهلل حيم ل بعريا له رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر " مث رفع يده حىت رئي بياض إبطه ،يقول« :اللهم هل بلغت»
()3
بصر عيين وامع أذين.

( )1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب فرض اخلمس (باب قول اهلل تعاىل{ :فأن هلل مخسه وللرسول} [األنفال )58/4( )]41 :رقم (.)3115
( )2فتح الباري (.)217 /1
( )3رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب احليل (باب احتيال العامل ليهدى له) ( )25/7رقم ( )1727ومسلم يف صحيحه،كتاب اإلمارة (باب حترمي هدايا
العمال ) ( )1413/3رقم (.)1532
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قال ابن بطال :دل احلديث على أن اهلدية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع يف وضعه من
احلق فأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد املسلمني ال فضل له عليهم فيه ،وأنه ال
()1
جيوز االستئثار به.
والوعيد الشديد يف التعدي على املال العام جاء حىت يف األشياء اليسرية اليت قد ال يؤبه هلا ،فكيف ِبا عظم
وجل ،فعن عمر  -رضي اهلل عنه  -قال :ملا كان يوم خيرب ،أقبل نفر من صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقالوا:
ّ
فالن شهيد ،فالن شهيد ،حىت مروا على رجل ،فقالوا :فالن شهيد ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :كال ،إين
رأيته يف النار يف بردة غلها  -أو عباءة  »-مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يا ابن اخلطاب ،اذهب فناد يف
()2
الناس ،أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون» ،قال :فخرجت فناديت :أال إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون.
ظ أصحابَه ،مبيِّـنًا هلم خطورة الغُلُول والسرقة من الغنيمة ،واليت تُـ َع ُّد
وقد كان النيب  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -يَعِ ُ
ِبثابة املال العام الذي يَنبغي أن ُحي َف َظ.
فقد روى الشيخان عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قام فينا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فذكر الغلول
فعظمه وعظم أمره ،قال " :ال ألفني أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء ،على رقبته فرس له مححمة ،يقول :يا
رسول اهلل أغثين ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك ،وعلى رقبته بعري له رغاء ،يقول :يا رسول اهلل أغثين ،فأقول :ال
أملك لك شيئا قد أبلغتك ،وعلى رقبته صامت ،فيقول :يا رسول اهلل أغثين ،فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ،أو
()3
على رقبته رقاع ختفق ،فيقول :يا رسول اهلل أغثين ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك".
واتفقت كلمة الفقهاء على املنع من البيع والشفعة واإلحياء واإلقطاع ،وغريها من العقود واملعامالت اليت ترد
على املال العام ،وجعلوا لكل فرد من أفراد األمة الصفة يف رفع دعوى على من تصرف يف املال العام ،باعتبار املدعي هنا
()4
صاحب مصلحة ،ألن منافع األموال العامة عائدة على مجيع أفراد األمة.
قال الشافعي :ولو أن رجال أشرع ظلة أو جناحا على طريق نافذة فخاصمه رجل؛ ليمنعه منه فصاحله على
()5
شيء على أن يدعه كان الصلح باطال؛ ألنه أخذ منه على ما ال ميلك.
ومن هنا يتبني أن عقد املناقصة ،والذي يراد فيه الوصول ألنقص عطاء ال جتوز احملاباة فيه باعتبارها سبيال
للتعدي على املال العام دون وجه حق ،إما بأخذ زيادة يف عقود املشاريع مع إمكان تنفيذها بعطاء أنقص ،أو برتسيتها
على من ليس بأهل يف كفاءته املهنية أو الفنية أو املادية فيرتتب على ذلك خسائر مضاعفة من هدر األموال العامة،
وسوء تنفيذ املرافق واخلدمات ،وكذلك ال حيل التقصري يف إجراءاته ملا يرتتب عليها من اإلخالل بقيمة العدل بني
وىف بالشروط واملواصفات ،ويعطى من دونه على سبيل احملاباة واجملاملة أو ملصاحل
املتنافسني فيمنع املستحق الذي ّ
( )1فتح الباري (.)347 /12
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان (باب غلظ حترمي الغلول ،وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون) ( )102/1رقم (.)114
( )3رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري (باب الغلول) ( )24/4رقم ( )3023ومسلم يف صحيحه،كتاب اإلمارة (باب غلظ حترمي الغلول)
( )1411/3رقم (.)1531
( )4ينظر :محاية املال العام يف الفقه اإلسالمي ،ص.)24-23( :
( )5األم للشافعي (.)221/3
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َّ ِ
ِ
ني
ين َآمنُواْ ُكونُواْ قَـ َّوام َ
شخصية ،أو مراعاة لصالت أسرية أوعائلية أو إقليمية أو مناطقية ،يقول تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ني إِن يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو فَـ َق ًريا فَاللّهُ أ َْوَىل اهِِ َما فَالَ تَـتَّبِ ُعواْ ا ْهلََوى أَن
بِالْق ْسط ُش َه َداء للّه َولَْو َعلَى أَن ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َواألَقْـَربِ َ
ِ
ضواْ فَِإ َّن اللّهَ َكا َن ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِ ًريا﴾138( .النساء).
تَـ ْعدلُواْ َوإِن تَـْل ُوواْ أ َْو تُـ ْع ِر ُ
كما حيرم أخذ الرشوة يف عقد املناقصة لتقدمي من ال يستحق ،أوتعطيل ومنع املستحقني اآلخرين ،وقد قال
()1
احلُ ْك ِم).
الر ِاش َي َوالْ ُمْرتَ ِش َي ِيف ْ
رسول اهلل ( :لَ َع َن اللَّهُ َّ

املطلب الثالث :أثر عقد املناقصة يف احلفاظ على املال العام يف النظام يف اململكة
العربية السعودية:
إذا كانت املناقصات حكومية ،فإن عدم األمانة فيها ،يكون من االعتداء على املال العام ،كإرساء املناقصات
ملصاحل شخصية أو بسبب تقدمي رشاوى أو جمامالت وحنو ذلك ،وقد جاء يف نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ1422هـ ،ما يكفل إجراء عقود املناقصات على وجه مينع
تأثري املصاحل الشخصية ،وما حيقق محاية املال العام ،فقد نص النظام يف مبادئه األساسية (املادة األوىل) :على أن النظام
يهدف إىل:
أ-تنظيم إجراءات املنافسات واملشرتيات اليت تقوم اها اجلهات احلكومية ومنع تأثري املصاحل الشخصية فيها ،
وذلك محاية للمال العام) .وهذا النص صريح يف أن اإلجراءات للمنافسات واليت من طرقها (عقد املناقصة) أاها جيب أن
مينع فيها تأثري املصاحل الشخصية محاية للمال العام ،فاملصاحل الشخصية ختل بقيمة العدل بني املتنافسني (املناقِصني)
وتؤدي إىل الرتسية على من ليس كفؤاً مما يتسبب يف فساد املشاريع ،أو ترسيتها بأكثر من سعر السوق؛ لتحقيق مصاحل
شخصية ،بينما إذا كانت اإلجراءات مبنية على مراعاة املصلحة العامة ،وحتصيل أنقص عطاء مع الكفاءة كان يف هذا
محاية للمال العام.
ويف الفقرة (ب) من املادة األوىل جاء النص على أن من األهداف كذلك( :حتقيق أقصى درجات الكفاية
االقتصادية للحصول على املشرتيات احلكومية وتنفيذ مشروعاهتا بأسعار تنافسية عادلة) .وهذا اهلدف حيققه عقد
املناقصة؛ فإن الرتسية تكون على أنقص عطاء ممن حتقق يف عرضه الكفاءة والشروط واملواصفات املطلوبة ،وهذا اهلدف
يؤول إىل محاية املال العام ،والصرف منه بقدر الكفاية دون هدر أو صرف يف غري حمله.
ويف الفقرة (ج) من املادة (األوىل) جاء النص على (تعزيز النزاهة واملنافسة ،وتوفري معاملة عادلة للمتعهدين
واملقاولني ؛ حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص) .وهذا هدف حيققه عقد املناقصة يف التنافس بني مقدمي العروض والرتسية على
أنقص عطاء ممن توفرت فيه الكفاءة والشروط ،وحيقق العدالة وتكافؤ الفرص ،وتتم الرتسية حبسب ضوابط وشروط
موضوعية ،وحينها يكون الصرف على املشاريع من املال العام قد وافق حمله ،ومتت ترسية العقد بعدل تام بني املتنافسني
(املناقِصني).

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( )5/18رقم ( )7023قال حمققه :صحيح لغريه ،وهذا إسناد حسن .أبو عوانة :هو الوضاح بن عبد اهلل اليشكري.
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كما نصت املادة الثامنة على أنه (ال جيوز قبول العروض والتعاقد ِبوجبها إال طبقاً للشروط واملواصفات
تشهيا ،أو ملنافع فئة من
املوضوعة هلا) .فالتعاقد يف املنافسات احلكومية (ومن وسائلها عقد املناقصة) ليس اعتباطيا وال ّ
الناس ،بل هو حمكوم بشروط ومواصفات موضوعة للمشاريع جيب أن تربم العقود وتنفذ بناء عليها ،وهذا بال شك حيمي
التخوض فيه بال وجه حق ،أو إفساده بتنفيذ مشاريع ،أو تقدمي خدمات دون حتقيق الشروط واملواصفات
املال العام من ّ
املطلوبة ،بل هدر املال العام هنا يكون مضاعفا ،فليست اخلسارة فقط يف قيمة العقد ،بل متتد إىل سوء التنفيذ الذي
يرتتب عليه إفساد املرافق أو تشويهها ،واحلاجة بعد ذلك إلصالحها وصيانتها ،بل قد متتد اخلسارة إىل األرواح بسبب
ع فيه الشروط واملواصفات وترتب عليه عيوب يف التنفيذ ،أمهلت فيه وسائل السالمة ،كما أن فساد عقد
عقد مل ترا َ
مناقصة مل تراع فيه الشروط واملواصفات مدعاة إلعادة طرح املشروع يف منافسة أخرى ،وهذا هدر وإفساد للمال العام.
ونصت املادة التاسعة على أنه (جيب أن يتم الشراء وتنفيذ األعمال واملشاريع بأسعار عادلة ال تزيد على
األسعار السائدة  ،وتعد املنافسة الوسيلة العملية للوصول إىل ذلك وفق األحكام الواردة يف هذا النظام) .وهذا هو حقيقة
املناقصة؛ فإن الغرض منها الوصول ألنقص عطاء ،فاملناقصة طريقة تعاقدية عملية متنع اهلدر يف املال العام بشراء أو تنفيذ
عمل أو مشروع بسعر زائد مبين على اجتهاد قد ال يكون يف حمله ،أو ملصلحة شخصية ،أو لنفع غريه وجماملته على
حساب املال العام ،فاملناقصة تغلق هذا الباب وحتمي املال العام.
تكون يف اجلهة احلكومية جلنة أو أكثر لفحص
ويف مواد فحص العروض وصالحية التعاقد اشرتط النظام أن ( ّ
العروض تتكون من ثالثة أعضاء على األقل إضافة إىل رئيسها الذي ال تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادهلا(، )1
التكوين على عضو احتياطي يكمل
على أن يكون من بينهم املراقب املايل ومن هو مؤهل تأهيالً نظامياً  .ويُنص يف ّ
النصاب إن غاب أحد األعضاء  ،وتتوىل هذه اللجنة تقدمي توصياهتا يف الرتسية على أفضل العروض وفقاً ألحكام هذا
النظام والئحته التنفيذية  ،وهلا أن تستعني يف تقدمي توصياهتا بتقرير من فنيني متخصصني) )2(.وأن (يعاد تكوين اللجنة
()3
كل سنة).
وهذا اإلجراء يف عقود املناقصات أحفظ للمال العام؛ ألن القرار اجلماعي يف شكل جلان أبعد عن التهمة يف
التواطؤ والرشوة ،أو مراعاة املصاحل الشخصية ،خبالف القرار الفردي الذي قد تشوبه مثل هذه التهم ،خصوصاً أن القرار
يتعلق ِببالغ كبرية يف الغالب من األموال العامة املرصودة للمشاريع أو اخلدمات أو تأمني املشرتيات احلكوميةَ ،و(املادة
السابعة عشرة) من النظام فيها هذا املعىن كذلك بالنص على أنه (ال جيوز اجلمع بني رئاسة جلنة فحص العروض
وصالحية البت يف املنافسة  ،كما ال جيوز اجلمع بني رئاسة جلنة فتح املظاريف ورئاسة جلنة فحص العروض أو العضوية
فيهما) .وهذا جانب إجرائي يف املناقصات احلكومية حيقق املعىن أعاله يف البعد عن هتمة التواطؤ والرشوة ،أو مراعاة
املصاحل الشخصية أو اجملاملة ونفع غريه ،وهذا أحفظ للمال العام.

( )1يف املادة الثامنة عشرة من النظام( :جيوز أن يرأس جلنة فحص العروض موظف ال تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادهلا  ،إذا كانت مشكلة يف غري مقر اجلهة
الرئيس).
( )2نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ ،املادة السادسة عشرة الفقرة (أ).
( )3نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ ،املادة السادسة عشرة الفقرة (ب).
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وهنا صورة يف تقدمي العطاءات حيسن التنبيه عليها ،وهي أنه قد ترتفع عروض املتنافسني (املناقِصني) عن أسعار
السوق ،وهذه الصورة مل يغفلها املنظِّم فقد نصت املادة (احلادية والعشرون) على أنه( :جيوز للجنة فحص العروض
التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط واملواصفات مث مع من يليه من املتنافسني يف احلالتني التاليتني:
أ -إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر حتدد اللجنة مبلغ التخفيض ِبا يتفق مع أسعار السوق ،
وتطلب كتابياً من صاحب العرض األقل ختفيض سعره  .فإن امتنع أو مل يصل بسعره إىل املبلغ احملدد  ،تتفاوض مع
العرض الذي يليه وهكذا  .فإن مل يتم التوصل إىل السعر احملدد تلغى املنافسة  ،ويعاد طرحها من جديد .
ب -إذا زادت قيمة العروض على املبالغ املعتمدة للمشروع  ،جيوز للجهة احلكومية إلغاء بعض البنود أو ختفيضها
للوصول إىل املبالغ املعتمدة بشرط أن ال يؤثر ذلك على االنتفاع باملشروع أو ترتيب العروض وإال تُلغى املنافسة).
وهذا اجلانب اإلجرائي فيه محاية للمال العام من جهة أنه مينع تواطؤ املتنافسني (املناقِصني) أن يتقدموا بعروض
مرتفعة عن السعر السائد؛ ليلجؤوا جلنة فحص العروض للتعاقد مع عرض زائد عن سعر السوق ،فالتفاوض فيه س ّد هلذا
الباب ،حىت لو أدى إىل إلغاء املنافسة وطرحها من جديد.
واهذا يتفق نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ،
مع الفقه اإلسالمي يف أن عقد املناقصة ،إذا كان على وفق اإلجراءات الصحيحة ،حمق ًقا ألهدافه كما جاء يف النظام ،فيه
محاية للمال العام وحفظ له من اهلدر واإلفساد ،وهذا هو الواجب على كل من ويل ماالً عاما أو مصلحة عامة ألفراد
نص
األمة ،وهذا االتفاق فقها ونظاما؛ ألن األنظمة يف اململكة العربية السعودية مستمدة من الشريعة اإلسالمية فقد ّ
النظام األساسي للحكم يف مادته األوىل :على أن (المملكة العربية السعودية ،دولة عربية إسالمية ،ذات سيادة تامة،
دينها اإلسالم ،ودستورها كتاب اهلل تعالى و سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم) .ويف املادة السابعة( :يستمد الحكم
في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعالى  ،وسنة رسوله  .وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع

أنظمة الدولة) .ويف املادة الثامنة( :يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
والمساواة ،وفق الشريعة اإلسالمية) .كما نص يف املادة السادسة عشرة :على أن (لألموال العامة حرمتها ،وعلى
الدولة حمايتها ،وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها) .واحلمد هلل رب العاملني.

اخلامتة:
-1
-2
-3
-4
-8

أوال :النتائج:
أن املناقصة من املعامالت احلادثة اليت ال جند هلا ذكراً يف الكتب الفقهية ،وجدت بسبب حاجة املشروعات
الكبرية التجارية والصناعية.
شح املصادر اليت كتبت يف موضوع املناقصة ،وحاجته لبذل مزيد اجلهد ،و إعمال الفكر.
املناقصة لغة مفاعلة من النقص وهو خالف الزيادة.
املناقصة اصطالحاً :طلب الوصول إىل أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة ،تقوم فيها اجلهة الطالبة هلا بدعوة
الراغبني إىل تقدمي عطاءاهتم ،وفق شروط ومواصفات حمددة؛ ومن التعريف تتبني طريقة املناقصة.
املناقصة أنواع فهنالك( :مناقصة علنية ومناقصة سرية) و (مناقصة عامة ،ومناقصة خاصة) و (مناقصة داخلية-
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حملية -ومناقصة خارجية-دولية) ،وهذا التنويع ال أثر له يف احلكم الشرعي.
 -1نصت املادة السادسة من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ
 1422/7/4هـ على أنه (تطرح مجيع األعمال واملشرتيات احلكومية يف منافسة عامة عدا ما يستثىن من املنافسة
ِبوجب أحكام هذا النظام) .ويف املادة السابعة الفقرة (ب) أن (األعمال أو املشاريع ذات الطبيعة اخلاصة اليت ال
يتوفر هلا متعهد أو مقاول داخل اململكة يتم اإلعالن عنها خارج اململكة باإلضافة إىل اإلعالن عنها يف الداخل)
فشمل النظام املنافسات العامة الداخلية والدولية.
 -2تقسيم املناقصة إىل (مناقصة علنية ومناقصة سرية) و (مناقصة عامة ،ومناقصة خاصة) و (مناقصة داخلية-
حملية -ومناقصة خارجية-دولية) ال أثر له يف تغيري احلكم الشرعي ،فالتكييف الفقهي للقسمني على حد سواء،
علما أن مجيع املناقصات تلتزم ِببدأ تكافؤ الفرص ،وهو املساواة بني املتتناقصني ،وال خيالف هذا إال بنص صريح،
ً
وتلتزم كذلك باملنافسة بني املتناقصنيِ ،بعىن عدم كواهم متواطئني على حد معني من السعر ،بل جيب أن يكون
كل واحد منهم مستقال عن اآلخر يف تقدمي عرضه.
 -5الفرق الرئيس بني املناقصة وعقود املعاوضات األخرى كالبيع والشراء املباشر،والسلم ،واالستصناع ،واإلجارة ،وبيع
املزايدة أن الغرض يف املناقصة طلب أنقص عرض ،والعكس يف بقية العقود.
 -7تضمن النظام السعودي للمنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ
1422/7/4هـ ،املنافسات (املناقصات) يف مواده األوىل  ،واملزايدات يف (املادة اخلامسة واخلمسون) وما بعدها،
يف بيع املنقوالت عن طريق املزايدة العامة َ ،و (املادة احلادية والستون) وما بعدها يف تأجري العقارات واستثمارها
عن طريق املزايدة العامة.
 -10أركان عقد املناقصة ثالثة -1 :املناقِص -2 .القابل للمناقصة -3 .الصيغة.
 -11اختلف الفقهاء املعاصرون وأنظمة الدول يف املناقصة :هل هي عقد له صيغة فيها إجياب وقبول كسائر عقود
املعاوضات أو هي إجراء متهيدي وجمرد مفاوضات ومواعدة؟ والراجح أاها عقد يتضمن عقداً آخر خيتلف
باختالف املوضوع ،وهذا الذي أخذ به النظام السعودي ،وهي جائزة شرعاً.
 -12اختلف الفقهاء املعاصرون يف إلزام صاحب املناقصة قبول العرض األقل ،والراجح أنه يلزم بذلك اللتزام املشاركني
يف املناقصة به ،وجريان العرف به ومفهوم املناقصة االلتزام به ،وألن عدم االلتزام به يؤدي إىل مفاسد من التعرض
لتهمة التواطؤ والرشوة وغريها ،ولكن لصاحب املناقصة العدول عن التعاقد مع صاحب العرض األقل بنص
صريح ،يكون واضحاً للمشرتكني ،إذا كان يف ذلك مصلحة ،ويتالىف به االلتزام أو التعرض للتهمة.
 -13أعطى النظام السعودي يف (املادة اخلامسة) للمنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)85
وتاريخ 1422/7/4هـ( :،األولوية يف التعامل للمصنوعات واملنتجات واخلدمات الوطنية وما يعامل معاملتها).
وهذا مراعاة ملصلحة عامة ،وفيها تنشيط لالقتصاد الوطين الذي يعود ريعه وفائدته على مواطين الدولة واملقيمني
فيها.
 -14أجاز املنظّم يف املادة (الثالثة والعشرون)( :للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من
املنافسة حىت لو كان أقل العروض سعراً  ،إذا تبني أن لدى صاحب العرض عدداً من املشاريع ورأت اللجنة أن
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حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على حنو يفوق قدراته املالية أو الفنية ِبا يؤثر على تنفيذه اللتزاماته
التعاقدية  ،ويف هذه احلالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض احملددة يف هذا النظام) .وهذا فيه
مراعاة ملصلحة عامة كذلك؛ ألن املنافس (املناقِص) الذي حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على حنو يفوق قدراته
املالية أو الفنية ،قد يتعثّر يف تنفيذ املشروع ،أو يكون تنفيذه على غري الوجه املطلوب ،فيؤدى هذا إىل هدر مايل،
فاستبعاده من األصل فيه محاية للمال العام.
 -18جيوز قصر االشرتاك يف املناقصة على املصنفني رامياً أو املرخص هلم حكومياً ،ملا فيه من املصاحل ،بشرط أن ال
تكون حماباة أو إخالالً ِببادئ املنافسة ،ألن يف ذلك نوعاً من الفساد والظلم والتعسف ،وغالباً ما خيفي وراءه
صفقات مشبوهة ،ورشاوي ،وهدرا للمال العام.
 -11من تعريفات املال يتضح معناه أنه ي ّدخر ،ويقع عليه امللك ،وينتفع به ويقتىن.
شائعا عند الفقهاء املتقدمني ،وإمنا كانوا يعربون عنه ِبال بيت املال ،واستخدم لفظ
 -12مصطلح املال العام مل يكن ً
املال العام عند قلة من املتقدمني ،وكثرة من املتأخرين.
 -15املال العام مستحقه املسلمون بال تعيني ،واملباشر للتصرف فيه هو ويل أمر املسلمني ،نيابة عنهم ،ومصارفه هي
مصاحل املسلمني العامة ،واإلمث يف التعدي عليه أشد من التعدي على األموال اخلاصة؛ لتعلّق حق املسلمني به
عامة.
 -17املال العام أعم من األموال املرصودة يف خزائن الدولة ،فاملال العام يشملُ ،دور العبادة والتعليم والعالج ،واأليتام
العامة ،ومشروعات البِْنـيَة
واملسنني واخلدمات االجتماعية املختلفة ،والطُّرق واجلسور واملواين ،والقناطر واملرافِق َّ
األساسية للمجتمع ،مثل :املياه والكهرباء ،واالتصاالت واملواصالت ،والصرف الصحي ،والشوارع والطُّرق،
املستخرجة من ٍ
أرض
املخصصة ملنافع الدولة ،مثل :املالعب والساحات الرياضية ،املعادن
واألراضي املختلفة
َّ
َ
عامة ،والبحار واألاهار ومصايف املياه ،والتـَِّرع وال َقنَوات ،واملشروعات ذات الطبيعة األمنية اخلاصة.
َّ
 -20من الضرورات اليت جاء اإلسالم حبفظها املال ،سواء كان خاصا أو عاما ،وشأن املال العام أش ّد ،فال جيوز التعدي
عليه سواء بسرقة أو اختالس أو غصب أو إتالف أو استغالل املال العام ملصاحل شخصية ،أوخيانة بأي صورة
كانت ،أو بعدم الوفاء بالعقود؛ لتعدد احلقوق فيه ،والضرر فيه يعود على اجملتمع بأسره ،بل قد ميتد الضرر
ألجيال متعاقبة.
 -21أغلقت الشريعة اإلسالمية ال ُـم ْح َك َمة باب التأول يف التعدي على املال العام ،أو احملاباة ملن ال يؤدي احلق الذي
بيت املال ،فإنه ال حق له يف هذه
قائما أو عامالً يف عمل ُّ
خيص َ
عليه ،أو احلصول على هدايا أو عطايا ملن كان ً
صل على هذه اهلدايا
اهلدايا والعطايا ،بل ّ
ترد إىل بيت املال وال جيوز له أخذها ؛ إذ لو َجلَس يف بيته ما َح َ
تسول له نفسه مثل هذه اهلدايا والعطايا ففيها الزجر الشديد.
والعطايا ،وقصة ابن اللتبيّة شاهد ماثل أمام كل من ّ
 -22ا لوعيد الشديد يف التعدي على املال العام جاء حىت يف األشياء اليسرية اليت قد ال يؤبه هلا ،فكيف ِبا عظم
وجل؟.
ّ
ظ أصحابَه ،مبيِّـنًا هلم ُخطورة الغُلُول والسرقة من الغنيمة ،واليت تُـ َع ُّد ِبثابة املال العام الذي يَنبغي
 -23كان النيب  يَعِ ُ
أن ُحي َف َظ.
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 -24ال جتوز احملاباة يف عقد املناقصة ،والذي يراد فيه الوصول ألنقص عطاء ،ألن احملاباة سبيل للتعدي على املال العام
دون وجه حق ،إما بأخذ زيادة يف عقود املشاريع مع إمكان تنفيذها بعطاء أنقص ،أو برتسيتها على من ليس
بأهل يف كفاءته املهنية أو الفنية أو املادية فيرتتب على ذلك خسائر مضاعفة من هدر األموال العامة ،وسوء تنفيذ
املرافق واخلدمات ،وكذلك ال حيل التقصري يف إجراءاته ملا يرتتب عليها من اإلخالل بقيمة العدل بني املتنافسني
وىف بالشروط واملواصفات ،ويعطى من دونه على سبيل احملاباة واجملاملة أو ملصاحل شخصية،
فيمنع املستحق الذي ّ
أو مراعاة لصالت أسرية أوعائلية أو إقليمية أو مناطقية.
 -28حيرم أخذ الرشوة يف عقد املناقصة؛ لتقدمي من ال يستحق ،أوتعطيل ومنع املستحقني اآلخرين.
 -21عدم األمانة يف املناقصات احلكومية ،من االعتداء على املال العام ،كإرساء املناقصات ملصاحل شخصية أو بسبب
تقدمي رشاوى أو جمامالت وحنو ذلك ،وقد جاء يف نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ1422هـ ،ما يكفل إجراء عقود املناقصات على وجه مينع تأثري املصاحل
الشخصية ،وما حيقق محاية املال العام.
 -22يتفق نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ 1422/7/4هـ ،مع الفقه
اإلسالمي يف أن عقد املناقصة ،إذا كان على وفق اإلجراءات الصحيحة ،حمق ًقا ألهدافه كما جاء يف النظام ،فيه
محاية للمال العام وحفظ له من اهلدر واإلفساد ،وهذا هو الواجب على كل من ويل ماالً عاما أو مصلحة عامة
ألفراد األمة ،وهذا االتفاق فقها ونظاما؛ ألن األنظمة يف اململكة العربية السعودية مستمدة من الشريعة اإلسالمية.
ثانياً :التوصيات:
 -1من األمور اليت حيسن بالباحثني يف الفقه اإلسالمي التفطّن هلا مواكبة املستجدات يف القضايا والنوازل املعاصرة؛
لتبيني أحكامها الفقهية ،فإنه ما من نازلة إال وهلل تعاىل فيها حكم ،علمه من علمه ،وجهله من جهله.
 -2ينبغي ملراكز البحث واجلامعات طرح املشاريع البحثية اليت تربط بني القضايا املعاصرة وأحكام الشريعة اإلسالمية،
ففي الفقه اإلسالمي بيان ٍ
شاف ألحكامها ِ
وح َك ِمها ومقاصد الشريعة فيها.
 -3قد تشوب بعض العقود احلادثة بعض املخالفات الشرعية ،وهنا جيب على الفقهاء املعاصرين والباحثني يف الفقه،
حلل هذه العقود ،أو طرح بديلها املشروع ،رفعاً للحرج عن الناس.
تبيني املخالفة وبيان املخرج الشرعي ّ
واهلل املوفق

املصادر واملراجع:
 األحكام السلطانية ،املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي(املتوىف480 :هـ) ،الناشر :دار احلديث – القاهرة.
 اختيار المتعاقد ،دراسة مقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي ،على عبد اهلل اجلريسي ،طبع سنة 1401ه-1751م ،معهد اإلدارة العامة.

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،املؤلف  :حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف 1420 :هـ) ،إشراف:زهري الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية  1408هـ 1758 -م.
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 -أساس البالغة ،جار اهلل أبو القاسم حممد بن عمر الزخمشري ،طبع دار الفكر ،بريوت ،لبنان1407 ،ه.

 األم ،املؤلف :الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد منافاملطليب القرشي املكي (املتوىف204 :هـ) ،الناشر :دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :بدون طبعة ،سنة النشر:
1410هـ1770/م.

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،املؤلف :أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشدالقرطيب (املتوىف820 :هـ) ،حققه :د حممد حجي وآخرون ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة:
الثانية 1405 ،هـ 1755 -م.
 التعليق على نصوص القانون المدني المعدل ،أنور عمر العمروسي ،طبع سنة 1750م.ِ
ِ
الم َرام ،املؤلف :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن
لوغ َ
 توض ُيح األح َك ِام من بُ ُ
محد بن إبراهيم البسام التميمي (املتوىف1423 :هـ) ،الناشر :مكتَبة األسدي ،م ّكة املكرمة ،الطبعةِ :
اخلام َسة،
ّ
 1423هـ  2003 -م.
 حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالمية ،إعداد د.حسني حسني شحاتة ،الطبعة األوىل ،صفر 1420هـ -يونيو 1777م ،دار النشر للجامعات ،مصر.
 حماية المال العام في الفقه اإلسالمي ،د .نذير بن حممد الطيب أوهاب ،مركز الدراسات والبحوث ،أكادميية نايفالعربية للعلوم األمنية ،الرياض1422 ،ه2001 -م.
 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات ،املؤلف :منصور بن يونس بن صالح الدينابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف1081 :هـ) ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ -
1773م.
 دليل المقاول للمشروعات الحكومية ،إعداد إدارة املقاولني وإدارة البحوث يف الغرفة التجارية الصناعية ،طبع سنة1411ه ،الرياض.
 رد المحتار على الدر المختار ،املؤلف :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي(املتوىف1282 :هـ) ،الناشر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1772 -م.
 سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي (ت 228ه) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادلالسيد ،الطبعة األوىل 1415ه1772-م ،دار ابن حزم ،بريوت.
 سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح ،حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت 272ه) حتقيق وختريج حممد فؤادعبد الباقي،الطبعة الثانية 1355ه ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ِبصر.
 سنن الدارقطني ،املؤلف :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغداديالدارقطين (املتوىف358 :هـ) ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف
حرز اهلل ،أمحد برهوم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ  2004 -م.
 -السنن الكبرى ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف:
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485هـ) ،احملقق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ -
 2003م.
 شعب اإليمان ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف:485هـ) ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج
أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ  2003 -م.
 صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه،حممد بن إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)  ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،املؤلف:مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 عقد المقاولة ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي ،إعداد عبد الرمحن بن عايد بن خالد العايد،إشراف األستاذ الدكتور صاحل بن عثمان اهلليل ،قسم الفقه ،كلية الشريعة /الرياض1420 ،ه.

 عقود التوريد والمناقصات ،إعداد الدكتور رفيق يونس املصري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر(1421ه).
 عقود التوريد والمناقصات ،إعداد الشيخ حسن اجلواهري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر(1421ه).
 عقود التوريد والمناقصة ،إعداد القاضي حممد تقي العثماين ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر(1421ه).
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،الناشر :داراملعرفة  -بريوت ،1327 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي.
 ِاملوسى،
الفقهُ الميَ َّ
حممد املطلق ،دَّ .
حممد بن إبراهيم َ
سر ،املؤلف :أ .دَ .عبد اهلل بن حممد الطيّار ،أ .د .عبد اهلل بن ّ
الوطن للنَّشر ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :جـ  2و  :13 - 11األوىل /1432
الناشرَ :م َد ُار َ
 ،2011باقي األجزاء :الثانية 1433 ،هـ  2012 -م.
 القاموس المحيط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي( ،ت 512ه) ،طبع مؤسسة الرسالة ،الثانية،1402ه.
 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،املؤلف :أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بنخواسيت العبسي (املتوىف238 :هـ) ،احملقق :كمال يوسف احلوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل،
.1407
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 لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،الناشر :دارصادر ،بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 مجلة البحوث اإلسالمية  -جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،املؤلف :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،عدد األجزاء 78 :جزءا.
 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ،تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة،العدد الثاين عشر (1421ه) اجمللد الثاين.
 المستدرك على الصحيحين ،املؤلف :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكمالضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف408 :هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل.1770 – 1411 ،

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:241هـ) ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1411 ،هـ  1778 -م.
 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،املؤلف :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهللالعتكي املعروف بالبزار (املتوىف272 :هـ) ،احملقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل( ،حقق األجزاء من  1إىل  ،)7وعادل بن
سعد (حقق األجزاء من  10إىل  ،)12وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجلزء  ،)15الناشر :مكتبة العلوم واحلكم
 املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل( ،بدأت 1755م ،وانتهت 2007م). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي (ت 220ه) ،طبع دارالقلم ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة طبع .
ت ِ
الدبـي ِ
ِ
ان ،تقدمي :جمموعة من املشايخ ،الشيخ:
َصالَة َوُم َع َ
الماليَّةُ أ َ
لم َع َام َال ُ َ
اُاص َرة ،املؤلف :أبو عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ َْ
اصر العبُّ ِ
ِ
ِ
الرتكي ،الشيخ :د .صالِح بن عبد اهلل بن َمحيد ،الشيخُ :حم َّم ُد بن نَ ِ
ودي،
َ
ْ
َ
َ ُ
َ ُْ
دَ .عْب ُد اهلل بْن َعبد املُ ْحسن ّ ّ
الشيخِ :
آل الشَّْي ِخ ،الناشر :مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الع ِزي ِز َ
صال ُح بْن َعْبد َ
َ
الطبعة :الثانية 1432 ،هـ.
 المعجم الكبير ،املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف:310هـ) ،احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة :الثانية.
 معجم لغة الفقهاء ،املؤلف :حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب ،الناشر :دار النفائس للطباعة والنشروالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1405 ،هـ  1755 -م.
 المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة ،املؤلف :مشس الدين أبو اخلري حممد بنعبد الرمحن بن حممد السخاوي (املتوىف702 :هـ) ،احملقق :حممد عثمان اخلشت ،الناشر :دار الكتاب العريب –
بريوت ،الطبعة :األوىل 1408 ،هـ 1758 -م.

 المقاييس في اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت 378ه) ،طبع دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت،لبنان ،األوىل(1422ه) ،اعتىن به الدكتور /حممد عوض مرعي  ،اآلنسة فاطمة حممد أصالن.
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 المنتقى من السنن المسندة ،املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسابوري اجملاور ِبكة (املتوىف:302هـ) ،احملقق :عبد اهلل عمر البارودي ،الناشر :مؤسسة الكتاب الثقافية – بريوت ،الطبعة :األوىل– 1405 ،
.1755
 المنثور في القواعد الفقهية ،املؤلف :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن اهادر الزركشي (املتوىف274 :هـ)،الناشر :وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1408 ،هـ 1758 -م.

 منصة اعتماد ( ،)https://etimad.saمنصة إلكرتونية شاملة خلدمات وزارة املالية باململكة العربية السعودية. الموافقات ،املؤلف :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب (املتوىف270 :هـ) ،احملقق :أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة األوىل 1412هـ1772 /م.
 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحنالرعيين املالكي (املتوىف784 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة،
الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
1412هـ 1772 -م.
 الموسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،عدد األجزاء 48 :جزءا،الطبعة( :من  1422 - 1404هـ).. ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دارالسالسل – الكويت.. ،األجزاء 24
  :35الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة – مصر.. ،األجزاء  :48 - 37الطبعة الثانية ،طبع الوزارة. النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية ،صدر باألمر امللكي رقم أ 70/بتاريخ1412/5/22هـ. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )85وتاريخ1422/7/4هـ.
 نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة» ،املؤلف :عبد اهلل بن منصور الغفيلي ،الناشر :دار امليمانللنشر والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،القاهرة  -مجهورية مصر العربية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ -
 2007م.
 الهداية في تخريج أحاديث البداية ،أبو الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغماري (ت 1350ه) حتقيق عدنانعلي شالق وحممد سليم إبراهيم امارة ،الطبعة األوىل 1402ه ،طبع عامل الكتب ،بريوت ،لبنان.
 الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرازق أمحد السنهوري ،طبع سنة 1714م /الناشر دار النهضة العربية،القاهرة.
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 سارة بنت عبد املحسن بن سعد بن سعيد.د
 اململكة، جامعة امللك سعود- كلية التربية، قسم الدراسات إلاسالمية- أستاذ الفقه وأصوله املساعد
العربية السعودية

:ملخص البحث باللغة العربية
: والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد،احلمد هلل رب العاملني
فقد اختلفت قيمة السلع ِبرور الزمن ابتداء باملقايضة ومروراً بالذهب والفضة مث النقود بأنواعها وصوالً إىل
األوراق النقدية اليت تصدرها الدول وحتدد قيمتها وأخرياً ما يسمى بالنقود اإللكرتونية واليت منها ما يعرف بالعمالت
 وما يثريه التعامل اها من، وتكييفها الفقهي، ليسلط الضوء حول التعامل اها،االفرتاضية الذي هو موضوع البحث
، ومقارنةً بالعمالت النقدية يف الفقه اإلسالمي، يتطلب توضيحه ِبعرفة الوظائف واخلصائص هلذه العمالت،غموض
. واحللول املناسبة لألخطار الناجتة عنها،للوصول إىل حكم شرعي وتنظيم حول التعامل اها
 املقايضة-  االفرتاضية-  النقد-  العمالت-  التكييف الفقهي:الكلمات الدالة على البحث
Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our
Prophet Muhammad, his family, and companions.
The life of human societies was primitive since the beginning of creation with
very limited human needs and economic aspects. As a result of life development, a variety of
economic activities emerged. Consequently, individuals have been specialized in particular
professions satisfying their needs with a significant extra production. This superfluity leads to
a need for exchange called barter which developed gradually to coins. Then the paper money
which has a cover of gold was issued by a state or a country. Eventually, the technology
introduced the electronic money which is the topic of this study.
The aim of this research was to shed light on how investment and trading with
digital currencies are noticeably ambiguous and how Sharia law can be adapted.
In order to present a vision of Islamic Sharia, develop a system for bitcoin
commerce, and suggest solutions for the potential risks, this research identifies the
characteristics and aspects of digital currencies in relation to the vision of paper money in
Islamic Sharia.
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املقدمة:
أما بعد:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،

نشأت اجملتمعات البشرية بطريقة بدائية  ،وكانت حاجاهتا حمدودة وأوجه النشاط االقتصادي كذلك حمدودة،
ومع تطور احلياة االقتصادية بدأت األنشطة االقتصادية تعرف درجة من التنوع ،ونتيجة لذلك وجدت احلاجة إىل تبادل
املنافع وهو ما يسمى بأسلوب املقايضة (مبادلة سلعة بسلعة أخرى) ومع تطور اجملتمعات وعجز املقايضة عن الوفاء
باحتياجات اجملتمع ،احتاجت اجملتمعات إىل وجود وسيط نقدي لعمليات املبادلة ،فظهرت النقود املعدنية ( )1لتحل حمل
النقود السلعية ،واستمرت على ذلك قرونًا عديدة ،حىت ظهرت النقود الورقية تصدرها كل دولة ِبا خيدم مصاحلها وهلا
غطاء من الذهب ،ومع الزمن أصبحت الدول تطبع العمالت الورقية حىت وإن مل يكن هلا غطاء ،وبدخول التكنولوجيا يف
حياة البشر ظهر ما يسمى بالنقود اإللكرتونية واليت منها ما يعرف بالعمالت االفرتاضية وتأيت وفق أشكال متعددة ،ومن
هنا جاء موضوع البحث املعنون له بـ (حكم التعامل بالعملة االفرتاضية) ،ليسلط الضوء حول التعامل اهذه العمالت
وكيفيتها وعرضها على ميزان الشرع ،وما يثريه التعامل اها من غموض والتباسات السيما أمام هذه الثورة التقنية يف
النقود ،مما حيتم على الباحث توضيحها من خالل معرفة الوظائف واخلصائص هلذه العمالت ،ومقارنتها بوظائف
وخصائص العمالت النقدية يف الفقه اإلسالمي ،للوصول إىل حكم شرعي وتنظيم متكامل حول التعامل اها ،ووضع
احللول املناسبة لألخطار واآلثار اليت تنجم عن التعامل اها .
وتكمن أمهية هذا البحث فيما يلي:
 إثراء املكتبة اإلسالمية باملوضوعات احلية املعاصرة وفق متطلبات العصر. حاجة املسلم للتبصر يف أمور دينه السيما املسائل الشرعية املتعلقة باملعامالت وما يستجد منها السيما ما أصبحاقعا.
وً
 مشكلة الدراسة :تظهر يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: هل العمالت االفرتاضية نقد أو سلعة أو مال متقوم  ،أوشيء آخر ،وبالتايل تأخذ ماتتبع له؟ ما الفرق املعترب بني النقود الورقية واملعدنية وبني العمالت االفرتاضية من حيث الوظائف واخلصائص والشروط؟ ما اآلثار االجتماعية واالقتصادية املرتتبة على التعامل بالعمالت االفرتاضية؟أهداف البحث:
 التعريف بالعمالت االفرتاضية. إظهار الفروق بني النقود الورقية واملعدنية  ،والعمالت االفرتاضية العتبارها عملة يصح التعامل اها وجتريعليها أحكامها.
 بيان خصائص ووظائف العمالت االفرتاضية. بيان موقف الفقه اإلسالمي من العمالت االفرتاضية .) )1حممد أمحد عمارة  ،النقود وآثارها  ،الناشر :دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية  2014 ،م ،ص.802:
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 بيان اآلثار النامجة على اعتبار العمالت االفرتاضية عملة يتعامل اها األفراد والدول.منهجية البحث:
سأتبع املنهج االستقرائي بذكر املسألة وبيااها وما يتعلق اها من العمالت احلديثة وحتريرها وربطها بكالم الفقهاء
واالستدالل على ذلك ،ومقارنتها بذكر اخلصائص والوظائف للعمالت.
إجراءات البحث:
 ذكر األقوال يف املسألة ومن قال اها ،وأدلتهم والراجح فيها وسبب الرتجيح. االعتماد على أمهات املصادر والكتب احلديثة فيما حيتاج إليه املوضوع. ختريج األحاديث حسب املنهج العلمي املتبع باختصار  ،فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به. التعريف باملصطلحات الفقهية الواردة يف البحث.خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة وتشمل :أمهية البحث ،وأهدافه ،ومشكلة الدراسة ،وإجراءات الدراسة ،ومتهيد،
وأربعة مباحث ،على النحو اآليت:
التمهيد :وفيه التعريف بالتكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية والتطور التارخيي لنشأهتا ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف التكييف الفقهي.
املطلب الثاين :تعريف العمالت.
املطلب الثالث :تعريف االفرتاضية
املطلب الرابع :نشأة العمالت وتطورها التارخيي.
املبحث األول :خصائص النقود ووظائفها عند الفقهاء وعلماء االقتصاد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :خصائص النقود عند الفقهاء وعلماء االقتصاد.
املطلب الثاين :وظائف النقود عند الفقهاء وعلماء االقتصاد.
املبحث الثاين :العمالت االفرتاضية يف ميزان خصائص النقد عند الفقهاء واالقتصاديني ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :خصائص العمالت االفرتاضية عند الفقهاء وعلماء االقتصاد.
املطلب الثاين :وظائف العمالت االفرتاضية عند الفقهاء وعلماء االقتصاد.
املبحث الثالث :شروط العمالت االفرتاضية عند الفقهاء وعلماء االقتصاد ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :شروط العمالت االفرتاضية عند الفقهاء.
املطلب الثاين :املعايري الشرعية املعتربة يف العمالت ومدى توافرها يف العمالت االفرتاضية.
املطلب الثالث :شروط قبول العمالت االفرتاضية عند علماء االقتصاد.
املطلب الرابع :نشأة العمالت االفرتاضية وتطورها التارخيي.
املبحث الرابع :التكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية وحكم تداوهلا ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية وحكم تداوهلا من مجيع النواحي.
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املطلب الثاين :اآلثار النامجة على اعتبار العمالت االفرتاضية عملة يتعامل اها األفراد والدول مث اخلامتة وفيها:
نتائج البحث ،مث فهرس املصادر واملراجع.

التمهيد:
التعريف بالتكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية والتطور التارخيي لنشأهتا ،وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :تعريف التكييف الفقهي.
 التكييف يف الّلغة :مصدرعلى وزن تفعيل  ،من (ال َكْيف) وكيف  :اسم استفهام ،وهي مؤنثة وإذا ذ ّكرت()1
ومة ،و(تكيف)
جاز  ،وهو لالستفهام عن حال الشيء وصفته  ،ويقال َ ( :ك َ
َّيء قطعه َوجعل لَهُ َكْيفيَّة َم ْعلُ َ
يف) الش ْ
صار على َكْيفيَّة من الكيفيات ،وهواإلنقاص واألخذ من األطراف.
َّيء َ
الش ْ
وعرفه العلماء املعاصرون بعدة تعريفات جيمعها "أنه تصور الواقعة  ،وحتريرها وبيان انتمائها األصل شرعي
معترب(.")2

املطلب الثاني :تعريف العمالت.
العمالت يف اللغة :العمالت مجع عملة وهي وحدة التبادل التجاري وتطلق كلمة العملة يف اللغة على معان
عدة أبرزها:
وع ْمالت :نقد يتعامل به الناس ،والعملة  ...النقد ،والعملة عند العامة
النقدُ :ع ْملَة (مفرد) ومجعها ُع ُمالت ُ
النقود ألاها تعطي أجرة العامل على العمل( ،)3والعملة الصعبة :العملة القوية( ،يف االقتصاد) نقد حيتفظ بقيمته ويصعب
لذلك حتويله(.)4
تعددت آراء الفقهاء يف إطالق مصطلح النقود يف كتبهم على عدة اجتاهات على النحو اآليت:
 -1ذهب احلنفية إىل اعتبار إطالق لفظ النقود على الذهب والفضة سواء كانا مضروبني أو ال(.)5
 -2وذهب الشافعية إىل ختصيص لفظ النقود بالذهب والفضة املضروبة ،فرياد به ما يقابل العرض والدين،
فيشمل املضروب وغريه( ، )6وهذا هو األقرب للبحث.
) )1حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور  ،لسان العرب (،الناشر :دار صادر  -بريوت ط1414/3هـ،ج ،3:ص ،313:مادة (كيف).
) ) 2إبراهيم مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة( ،الناشر :دار الدعوة)  ،حممد رواس قلعجي -
حامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء (الناشر :دار النفائس 1405 ،هـ  1755-م)  ،ط ،2ص.143 :
) )3أمحد خمتار عبد احلميد عمر ِبساعدة فريق عمل ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،الناشر :عامل الكتب 1427 ،هـ 2005 -م) ط ،1ج ،2 :ص.1888
) )4املرجع السابق ،ص.1888
) ) 5عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي (الناشر :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق،
القاهرة1313 ،هـ) ،ط ،251-255/11شرح جملة األحكام العدلية .101 /1
) ) 6مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،شهاب الدين الرملي ،اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج (الناشر :دار الفكر ،بريوت1404 -هـ1754/م) ،الطبعة:
ط أخرية.53 /3 ،
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 -3وذهب املالكية( ،)1واحلنابلة ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،)2إىل أن النقود تطلق على الذهب والفضة،
وما يقوم مقامهما ،ويؤدي وظيفتهما ،ومايصطلح عليه أهل البلد.
()3
عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة) .
مقبوال ً
وعلى هذا تعرف النقود بأاها( :كل شيء يكون ً
قبوال ً
وميكن تعريف النقود يف االصطالح من حيث تقسيمها إىل قسمني:
 -1العملة اخلَلقيّة :هي النقد من الذهب أو الفضة(،)4
 -2العملة االصطالحية (النائبة) :وهي الورقية املستخدمة يف هذا العصر احلديث ،والعملة املعدنية ما عدا
الذهب والفضة ،حيث حلت مكان النقود الذهبية والفضية ،وأخذت وظيفتهما يف التعامل يف عامة بلدان العامل.

املطلب الثالث :تعريف االفرتاضية.
االفرتاضية يف اللغة :مصدر من الفعل (ف ر ض) وافرتض (مفرد) وهي:
()5
اضا :على حنو افرتاضي؛ على حنو ظين أو احتمايل.
 -1مصدر افرتض افرت ً
 -2قضية مسلمة أو موضوعة لالستدالل اها على غريها (تبدأ املعرفة العلمية باالفرتاض).
فرضا ليصل به إىل حل مسألة معينة ،وهيمقولة تقبل على علتها دون إثبات(.)6
 -3أن يضع الباحث ً
والعملة االفرتاضية يف االصطالح:
"وحدات افرتاضية تشفريية المركزية ،منتجة بواسطة برامج على الشبكة اإللكرتونية ،يتم تداوهلا بني أعضاء
جمتمع افرتاضي باعتبارها عملة"( ،)7واميت هذه العمالت اهذا االسم االفرتاضي نسبة إىل العامل االفرتاضي غري احلقيقي
الذي يتم تداول العملة فيه حىت أصبحت حتاكي الواقع الفعلي للعمالت(.)8

املطلب الرابع :نشأة العمالت وتطورها التارخيي.

) )1املدونة ج ،1 :ص.110 :
) )2املغين البن قدامة ،أبو حممد موفق ال دين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي ،املغين،
(الناشر :مكتبة القاهرة ،تاريخ النشر1355 :هـ 1715 -م) ،ج ،8 :ص . 11 :جمموع الفتوى تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية نشر دار
الكتب العلمية  1752 -1405ط 1ج  27ص. 421
) )3أساسيات النقود والبنوك لعبداملنعم راضي ص ،15 :النقود وآثارها حملمد عمارة ص.453 :
) )4وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية (طبع الوزارة 1422 - 1404 ،هـ) ،ط ،2ج ،41:ص.128:
) )5إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ج ،2 :ص.153 :
) )6معجم اللغة العربية املعاصرة،عمل الباب (ف ر ض) (.)3231 /2
) ) 7عبداهلل بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث ،النقود االفرتاضية مفهومها و أنواعها و آثارها االقتصادية ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة2012 ،م،
العدد األول1 ،يناير ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،ص ،1 :النقد االفرتاضي إلبراهيم حيىي ص.3 :
) )8العمالت االفرتاضية لياسر عبد السالم ص.33 :
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مر النظام النقدي القائم اآلن ِبراحل تارخيية ،تطور فيها من حال إىل حال حىت وصل إىل ما حنن عليه اآلن،
نقودا حني
وما زال يتطور حىت تنبأ بعض رجال االقتصاد أن نصل يف وقت قريب إىل احلال اليت ال حنتاج أن حنمل ً
نتسوق ،ونستطيع أن ندون هذه املراحل باختصار شديد:
المرحلة األولى :المقايضة

تعين مبادلة سلعة بسلعة ،واليت تتم فيما بينهم يف احلاجات والسلع دون حتديد للقيمة أو للثمنية ،وكانت بداية
البشرية ،ومع مرور الزمن ،وكثرة السلع ،وتعدد الرغبات ،وجد الناس أن هذه الطريقة فيها من املشقة ما متنع من استعماهلا
كطريق عام يصلح يف كل زمان ومكان ،فانتقلوا إىل املرحلة الثانية(.)1
المرحلة الثانية :النقود السلعية

بديال للمقايضة ما يسمى نظام النقود السلعية ،وذلك أن الناس قد اختاروا بعض السلع لتستعمل
اختار الناس ً
استعمال األمثان يف معظم عقود املبادلة ،وانتقيت من أجل ذلك سلع يكثر استعماهلا ،وتشتد احلاجة إليها يف بيئة خاصة
وميكن االحتفاظ اها لفرتة من الزمن كاحلبوب الغذائية ،وامللح ،واجللود ،وما إىل ذلك.
ولكن استعمال هذه السلع يف التبادل كان فيه من مشاكل احلمل والنقل ما ال خيفى ،فلما كثر العمران،
وازدادت احلاجة ،وكثرت املبادالت شعر الناس حباجة إىل اختيار نقد خيف محله ،ويتوفر ثقة الناس فيه ،واهذه انتهت
(.)2
املرحلة الثانية يف تاريخ النظام النقدي لتبدأ املرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة :النقود المعدنية
يف هذه املرحلة توجه الناس إىل استخدام الذهب والفضة كأمثان يف املبادالت لقيمتهما الذاتية ،ولسهولة
معيارا للقيمة يعتمد الناس عليها يف مجيع البالد واألقطار ،وخلطورة سرقتها
محلهما ،وادخارمها ،حىت أصبح هذان املعدنان ً
انتقل الناس إىل املرحلة التالية .
المرحلة الرابعة :النقود الورقية
كان البنك املصدر هلا يلتزم أال يصدر هذه األوراق إال بقدر ما عنده من الذهب،وتسمى يف هذه املرحلة
بالنقود الورقية النائبة  ،مث ظهرت ما يسمى نقود الثقة  ،وامحت الدولة للبنك املصدر أن يصدر كميات من النقود
الورقية دون غطاء ذهيب  ،وذلك الحتياج النشاط االقتصادي واتساعه  ،ويف هذه الفرتة حددت كميات النقود اليت
تصدر بال غطاء  ،وأصبح الذهب ميثل نسبة معينة من الكمية الكلية للنقد الورقي  ،واميت النقود يف هذه املرحلة بالنقود
الورقية الوثيقة ومع رواجها انفصلت العالقة بينها وبني الذهب واقعاً عملياً ،و حلت النقود الورقية حمل الذهب والفضة
وإن مل يكن هلا غطاء منهما ،وأصبحت النقود الورقية متثل الصورة العامة للنقود يف االقتصاد املعاصر .فهي نقود قانونية،
يصبغ عليها القانون صفة الشرعية ،وهلا القدرة على تسوية الديون واإلبراء منها ،وهي متثل قمة السيولة ،حيث ميكنها أن
أيضا نقود اهائية أي ال تتحول إىل
تتحول مباشرة إىل سلع وخدمات حبسب قوهتا الشرائية ،أو حيتفظ اها كما هي ،وهي ً
) )1حممد أمحد عمارة  ،النقود وآثارها  ،ص ، 801 -802 :ريان توفيق خليل  ،نظرية النقود يف الفقه اإلسالمي ( ،الناشر :دار الفتح ،األردن1438 ،ه ـ-
2014م ) ط ،1:ص48 :
) )2املرجع السابق  ،ص.807 -801 :
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ذهب ،وهلا وحدة قياس خاصة بكل قطر ،وختضع لرقابة املصرف املركزي واحلكومة ،وحتدد كميتها طب ًقا للسياسة النقدية
املتبعة ،واتفاقًا مع حاجة املعامالت واملبادالت ،وهذا يعين القدرة على تغري كميتها حسب ظروف الزمان واملكان واميت
هذه النقود يف هذه املرحلة بالنقود الورقية اإللزامية(.)1
المرحلة الخامسة :النقود الرقمية (نشأة العمالت االفتراضية)

تعود فكرة نشأة العمالت االفرتاضية إىل مربمج جمهول يدعى (ساوتشي ناكاموتو) ،والذي تبىن فكرة العملة
االفرتاضية اهدف تغيري العمالت التقليدية السائدة واستبداهلا بالعملة اجلديدة اليت حتفظ خصوصية البائع واملشرتي وال
تتحكم اها البنوك واحلكومات ،ويتم التعامل اها من خالل بروتوكول الند للند ،مع اعتماد تقنيات التشفري احلديثة اهدف
زيادة األمان فيها ،وختفيض رسوم التعامالت االلكرتونية ،ولذا فهي عملة ال توجد إال يف اإلنرتنت فقط ومن خالل
()2
احملافظ اإللكرتونية.
وقد بلغ حجم التجارة اإللكرتونية يف العامل حوايل ( 4تريليونات دوالر) يف العام 2003م ،مث تضاعف الرقم
شيئاً فشيئاً ( ،)3وتوقع تقرير األمم املتحدة أن هذا التطور يف حجم التجارة اإللكرتونية مرشح للزيادة بقوة خالل عام
اعتبارا من شهر أبريل عام
2012م ،السيما بعد تدشني منصة التجارة اإللكرتونية للجميع على شبكة اإلنرتنت
ً
2012م(.)4

وفيه مطلبان:

املطلب األول :خصائص النقود عند الفقهاء وعلماء االقتصاد
ال ميكن للنقود أن تقوم بوظائفها كاملة إال إذا كانت تتمتع بعدد من اخلصائص جتعلها قادرة على تسهيل
عمليات التبادل بني األفراد ،وصالحيتها يف قياس القيم املختلفة ،وتتمثل هذه اخلصائص فيمايلي:

الدبـي ِ
ِ
ان ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ،جمموعة من املشايخ( ،الناشر :مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض  -اململكة العربية
) )1انظر :أبو عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ َْ
حممد تقي العثماين حبوث يف قضايا فقهية معاصرة (دار النشر :دار القلم  -دمشق1424هـ -
السعودية1432 ،هـ) ط ،2ج ،12:ص ،37 :وانظرَّ :
 2003م)ط ،2ج ،1:ص ،122:جملة البحوث ا ِإلسالمية ،حبث بعنوان :حكم األوراق النقدية  -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،العدد األول ،ص
 ،222 -172بالل أبو السعيد ،املعامالت املالية ص  ،72-54حممد عمارة ،النقود وآثارها ،ص.824 :
) ) 2ياسر بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل عبدالسالم ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،دراسة فقهية مقارنة( ،دار امليمان للنشر والتوزيع1437 ،هـ
 2015م) ،ط ،1ص،48-44:عبداهلل بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث ،النقود االفتارضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،ص ،24-22 :غسانحممد  ،حكم البتكوين والعمالت الرقمية  ،14ص ،241 :تعامالت العملة االفرتاضية ،ص.488-482 :
) )3انظر :تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر يف  11ديسمرب 2011مhttp://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx ،
) )4مت افتتاح املنصة اإللكرتونية راميًا خالل مؤمتر (أسبوع التجارة اإللكرتونية) باألمم املتحدة يف  24أبريل 2017م ،برعاية كل من بريطانيا وكوريا اجلنوبية والسويد
وفنلندا.
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أوال :أن تتمتع النقود بالقبول العام من كافة أفراد اجملتمع الذي تستخدم فيه ِبعىن أن تكتسب ثقة اجلماعة ويف
ً
نقودا ،وتستند يف ذلك إىل األعراف والتقاليد والعادات السائدة يف
حال فقدان هذه الثقة فستكون عاجزة عن أن تكون ً
اجملتمع(.)1
ثانيًا :سهولة محلها بأن تكون خفيفة الوزن وصغرية يف احلجم متثل قيمة كبرية.

ثالثًا :أن تكون النقود قابلة لالنقسام لعدد من الوحدات صغرية القيمة تتناسب مع حاجة التعامل يف عمليات
املبادلة اليت يكون حملها أشياء ضئيلة القيمة وقابلة للتجزئة.
متاما ،وذلك حىت تتساوى النظرة لكل الفئات املتحدة القيمة
رً
ابعا :أن تكون وحدات النقود متماثلة ً

()2

خامسا :قدرة النقود على التحمل واالدخاروصعوبة تلفهاِ ،بعىن استمرارية التعامل اها لفرتة طويلة ،وهذا جيعلها
ً
قادرة على القيام بوظيفتها كأداة الختزان القيم حلاجة الناس لالدخار واخلزن لبعض السلع اليت قبلوها للوساطة يف
املبادالت(.)3
كبريا ،ملاله من أثر على وظيفة النقود
ً
تغريا ً
سادسا :أن تتمتع النقود بثبات نسيب ،فال تتغري قيمتها الشرائية ً
()4
كمقياس للقيم ،وأداة لالحتفاظ بالقيم واملدفوعات املؤجلة .

سابعا :الندرة النسبية؛ بأن يكون عرض النقود أقل من الطلب عليها ألن توفرها بكميات كبرية تفوق الطلب
ً
()5
عليها يؤدي إىل اَنفاض قيمتها وانعدام الرغبة يف امتالكها واحلصول عليها .
ولقد أخذ الفقهاء اهذه اخلصائص قدميًا فاهتموا بالنقود ،وبيّنوا أاها من نعم اهلل تعاىل على العبد ،ومدى احتياج
العبد هلا ،قال ابن قدامة(:إن األمثان قيم األموال ،ورؤوس مال التجارات ،واها حتصل املضاربة والشركة ،وهى خملوقة
لذلك ،فكانت بأصلها وخلقتها ،كمال التجارة املعد هلا)(.)6

املطلب الثاني :وظائف النقود عند الفقهاء وعلماء االقتصاد.
وردت نصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ذكر النقود الذهبية والفضية يف مواضع كثرية منها :قال تعاىل:
﴿و َشروه بِثَم ٍن ب ْخ ٍ ِ
ودةٍ وَكانُوا فِ ِيه ِمن َّ ِ ِ
ين﴾ ( ،)7فاآلية أشارت إىل بعض وظائف النقد ،ومن
َ َْ ُ َ َ
الزاهد َ
َ
س َد َراه َم َم ْع ُد َ َ
األحاديث النبوية الشريفة ما جاء يف النهي عن الربا :عن عثمان بن عفان -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل

) )1انظر :حممد أمحد عطا ع مارة ،النقود وآثارها يف تقييم احلقوق والواجبات ،دراسة مقارنة (دار الفكر اجلامعي 30 -شارع سوتري -اإلسكندرية 2014م) ،ص:
.470
) )2انظر :املرجع السابق
) )3انظر :املرجع السابق  ،ص471- 470 :
) )4انظر :املرجع السابق  ،ص471 :
) )5انظر :أمينة بنت عيسى ،العالقة بني النقود واألسعار ،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية( ،اجلزائر 2014-2018-م) ،ص.3:
) ) 6مشس الدين :أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،الشرح الكبري على املقنع ت الرتكي ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
(الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة  -مجهورية مصر العربية 1418 ،هـ  1778 -م) ،ط ،1ج ،1:ص.382 :
) )7سورة يوسف ،آية.20 :
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عليه وسلم -قال" :ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني"( ،)1وعن أيب سعيد اخلدري أن النيب-صلى اهلل عليه
مثال
مثال ِبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق الورق بالورق إال ً
وسلم -قال" :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال ً
()2
ِبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبًا بناجز"  ،ويذكر الفقهاء النقود بأنواعها املختلفة عند حديثهم
عن الوظائف اليت تؤديها وأحكامها يف املعامالت املالية.
وال ختتلف الوظائف التقليدية للنقود يف الفكر االقتصادي اإلسالمي عن وظائفها يف الفكر االقتصادي
التقليدي ،فالنقود تعترب قوة شرائية عامة ،وتؤدي هذه املهمة من خالل قيامها بالوظائف التقليدية( ،)3ولبيان ذلك ما
يلي:
 -1النقود وسيط يف املبادالت:
عاما لدى أفراد اجملتمع إذ عن طريق النقود ال يضطر الفرد للتضحية جبزء من سلعته
املعىن أن النقود تلقى ً
قبوال ً
عندما ال يوجد تناسب يف القيمة بينها وبني السلعة اليت يرغب يف احلصول عليها .ويستطيع األفراد يف ظل استخدام
النقود احلصول على أفضل السلع اليت حتقق هلم أقصى إشباع ممكن.
أكد الفقهاءعلى هذه الوظيفة بقوهلم أن "األمثان ال تقصد ألعيااها بل يقصد التوصل اها إىل السلع" (.)4
كما أنه يف ظل استخدام النقود أصبح من املمكن تبادل اخلدمات جبانب السلع إذ يستطيع كل من يؤدي
خدمة يف اجملتمع أن حيصل على أجر نقدي يستبدله بسلع.
 -2النقود مقياس للقيم:
يؤكد الفقهاء على وظيفة النقود كمقياس للقيمة بقوهلم إن ":الذهب والفضة فخلقا جوهرين لألمثان ملنفعة
التقلب والتصرف"(.)5
 -3النقود أداة الختزان القيم:

) )1أخرجه مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الربا ،ج ،3:ص ،1207:برقم.1858:
) )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع الفضة  ،ج ،2:ص ،211:برقم.2017:
) )3انظر :وظائف النقود يف الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،دراسة مقارنة ،د.نذير عبد الرزاق ،جامعة املسيلة ،د.حجاب عيسى ،جامعة املسيلة،
ج ،1:ص3:
) )4حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم( ،الناشر :دار الكتب العلمية -
يريوت1411 ،هـ 1771 -م)ط ،1 :ج ،2:ص108 :
) )5السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،املبسوط ( ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت ،،تاريخ النشر1414 :هـ 1773-م) ،ج،2:
ص.172:

حكم التعامل بالعملة االفرتاضية "البتكوين" واآلثار املرتتبة على ذلك دراسة فقهية د .سارة بنت عبد احملسن 054

تكلم الفقهاء عن وظيفة النقود كمستودع للقيمة ،فتناولوا مسألة االدخار ،وأشاروا إىل أن اإلسالم ال مينع من
االدخار لوقت احلاجة ،وملواجهة احتماالت املستقبل ،وكلمة االدخار تطلق على ما تبقى من الدخل بعد االستهالك،
ويأخذ االدخار سبيله حنو االستثمار(.)1
وِبا أن احلكم املقصود من النقود هو أداء وظائفها ،فإن املعاملة فيها ِبا ال يتفق مع احلكم املقصود منها يؤدي
إىل خمالفة احلكم فيها(.)2
وحىت تقوم النقود بوظيفة مستودع القيمة البد من توفر شرطني( )3األول :أن التضطرب قيمتها ِبرور الزمن،
الثاين :قبول استبداهلا بالسلع واخلدمات املطلوبة.
 -4النقود أداة للمدفوعات املؤجلة:
تستخدم النقود كأداة للمدفوعات املؤجلة وهذه الوظيفة أوجدهتا التطورات اليت حلقت باجملتمع إذ تدعو
استنادا لقيام النقود بوظيفتها كأداة للمدفوعات
الضرورات اآلن إىل عقد قروض وصفقات معينة تتم هذه الصفقات
ً
املؤجلة.
 -5القبول العام .
من أهم الشروط لنجاح أي عملة القبول العام وضبط اإلصدار واستقرار القيمة عموماً وإن مل يكن هلذا أثر يف
حكم التعامل اها (.)4

وفيه مطلبان:

املطلب األول :خصائص العمالت االفرتاضية عند الفقهاء وعلماء االقتصاد
أولًا :العمالت االفرتاضية يف ميزان خصائص النقد عند الفقهاء
) )1ضياء جميد ،الفكر االقتصادي اإلسالمي يف وظائف النقد ،ص ،12علي السالوس ،النقود واستبدال العمالت ،ص  ،17-12وظائف النقود يف الفكر
االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،د .نذير عبد الرزاق ،جامعة املسيلة ،د .حجاب عيسى ،جامعة املسيلة ،ج ،1:ص ،2-4 :النقود وآثارها حملمد
عمارة ص.452-453 :
) )2أبوحامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،4 :ص.71 :
) ) 3ضياء جميد ،الفكر االقتصادي اإلسالمي يف وظائف النقد ،مؤسسة شباراجلامعة ،اإلسكندرية ،2001،ص ،12عيسى خليفي ،حقيقة النقود يف االقتصاد
اإلسالمي( ،جملة مركز صاحل كامل ،جامعة األزهر ،مصر مج  ،12ع  ،)31ص.215-212 :
) ) 4وظائف النقود يف الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد الوضعي دراسة مقارنة  ،د  .نذير عبد الرزاق  ،جامعة املسيلة  ،د .حجاب عيسى ،جامعة املسيلة
ج ،1:ص.10
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ّبني الفقهاء قدميًا وحديثًا أمهية النقود ،وِبا أن املخزون يف العملة االفرتاضية وحدات نقدية ،لكن بطريقة
إلكرتونية ،وقد حازت القبول العام وحصل الثقة اها ،وكوسيط يف التداول والتبادل  ،فهي نقد يف حكم النقود الورقية
وبديل عنها ،فتجب الزكاة فيها ،وجيري فيها الربا ،وقد نص اإلمام مالك  -رمحه اهلل  -على أن أي شيء يرتضيه الناس
وجيعلونه العملة اليت يتعاملون اها فإنه جيري فيه الربا ،ويأخذ حكم الذهب والفضة ،فقال رمحه اهلل ( :ولو أن الناس
أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق [أي :الفضة]  :نَ ِظَرةً [أي مؤجلة] )(،)1
فأعطى اجللود حكم النقود إذا جرى تعامل الناس اها.
ثانيًا :العمالت االفرتاضية يف ميزان خصائص النقد عند االقتصاديني
خصائص العملة االفرتاضية وهي يف الغالب تنطبق على جل أنواع النقود االفرتاضية؛ أاها :
 -1عملة رقمية ختيلية ليس هلا أي وجود مادي ملموس (فيزيائي) وليس هلا أي قيمة ذاتية.
 -2عملة غري نظامية؛ ِبعىن أاها غري مدعومة من أي جهة رامية أو مؤسسية أو منظمة دولية.
 -3يتاح جلميع املتعاملني اها إمكانية تعدينها حبسب إمكاناهتم الفنية والتقنية.
 -4تستخدم من خالل اإلنرتنت فقط ،ويف نطاق املؤسسات والشركات واهليئات واملواقع اإللكرتونية اليت تقبل التعامل
اها.
 -8ميكن تبادهلا بالعمالت الورقية الرامية؛ مثل :الدوالر ،واليورو ،واجلنيه ،بعمليات مشفرة عرب اإلنرتنت ،وبواسطة مواقع
متخصصة أو أجهزة صرافة آلية خاصة.
 -1تتم عمليات التبادل التجاري بوساطتها من شخص آلخر بصورة مباشرة ،دون حاجة لتوسيط البنك (الند للند((.)2
 -2ال يوجد حد معني أو سقف حمدد لإلنفاق أو الشراء ،كما يف بطاقات االئتمان املختلفة.
 -5عدم إمكان اجلهات الرقابية تتبع أو مراقبة العمليات التجارية اليت تتم بوساطتها.
 -7عدم قدرة السلطات النقدية يف أي دولة ،على التحكم يف عرضها أو سعرها.
نظرا لطبيعتها الالمركزية ،واعتمادها على التقنية وجتاواها مع مستجداهتا وتطوراهتا ،فهي تعترب آلية مالئمة للشراء
ً -10
والبيع بطريقة سلسة وسريعة) (.)3

املطلب الثاني :وظائف العمالت االفرتاضية عند الفقهاء وعلماء االقتصاد

) )1مالك بن أنس ط ،1ج ،3 :ص.8:
) )2تعتمد شبكات الّند للّند على الّتعاون بني املستخدمني والّتشارك يف املوارد ،وقد شاع استخدام هذا الّنوع من الشبكات يف كثري من الّتطبيقات ،من أشهرها
مشاركة امللفات  .تُقسم تطبيقات مشاركة امللفات املعتمدة على بنية الّند للّند إىل منظومات مركزية تعتمد على وجود خمدم مركزي لتنظيم العمل ومنظومات
تبعا آللية إدارة املعلومات ،وتنظيمها ضمن املنظومة  .عن  :هال أمني وآخرين ،شبكات الّند
موزعة ،كما ميكن أن تُقسم إىل منظومات بنيوية أو غري بنيويةً ،
للنّد من أجل مشاركة امللفات ،جملة دمشق للعلوم اهلندسية ،اجمللد التاسع والعشرون ( ،)27العدد األول2013 ،م ،سوريا ،ص.11:
) )3عبد اهلل بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية( ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة ،جامعة عني
مشس القاهرة ،العدد ( )1يناير2012 ،م )منشور( ،ص.31:

حكم التعامل بالعملة االفرتاضية "البتكوين" واآلثار املرتتبة على ذلك دراسة فقهية د .سارة بنت عبد احملسن 052

نقدا سواءً كان من
يتبني أن كل ما تعارف الناس من الفقهاء واالقتصاديني على استخدامه وسيطًا للتبادل اعترب ً
ّ
الذهب أو الفضة ،أو غري ذلك مثل الفلوس ،واألورق النقدية ،ومن املمكن العمالت االفرتاضية ،بشرط أن حتقق وظائف
النقود وهي:
عاما يصلح للتبادل بني الناس.
 -1أن يكون وسيطًا ً
ومقياسا للقيّم والسلع.
معيارا
ً
 -2أن يكون ً
مستودعا وذخرية للثروة(.)1
 -3أن يكون
ً
وهلذا ال تعترب وظائف النقود حمل إمجاع بني خمتلف النظم االقتصادية وال حىت املدارس االقتصادية يف النظام
الواحد ذلك أن معظم االقتصاديني ال يزالون يرون أن الوظائف التقليدية األصلية هي الوظائف احلقيقية للنقود كوسيط يف
التبادل وكمقياس للقيم ،وهلذا جند البنوك املركزية يف معظم البلدان مل تعد مكلفة بأكثر من حتقيق ثبات املستوى العام
لألسعار الذي ينبثق من هاتني الوظيفتني،كما أن االقتصاديني املسلمني يرون للنقود وظيفتني أساسيتني مها :أاها وسيلة
لتسهيل التبادل االقتصادي ،وأاها مقياس عام لتسعري السلع واخلدمات ،وبالتايل رفض الفكر االقتصادي الذي يعترب
النقود سلعة ،وأن سعرها هو الفائدة وأن سوق النقد هو سوق حقيقية على غرار األسواق األخرى(.)2
نقودا وتؤدي وظائف النقود
وبالنظر خلصائص العمالت االفرتاضية هل ميكن القول بأاها تصلح ألن تكون ً
وشروطها؟ فالذي يظهر أن العمالت االفرتاضية تصلح ألن تكون عملة؛ ألسباب ستأيت على ذكرها يف املبحث القادم
ولكن التعامل اها جيب أن يكون حبذر على ما سيأيت.

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :شروط قبول العمالت االفرتاضية عند الفقهاء
إن نظرة اإلسالم للنقود بصفة عامة تتفق مع ما جاء يف تعريفها االقتصادي الذي يركز فيه االقتصاديون على
وظائف النقود متجاوزين تعريفها بسلطة اإلصدار أو املكون الذايت هلا ،حيث تعرف النقود كما ذكر ساب ًقا بأاها :أي
مقياسا للقيم وحفظ الثروة وتسوية الديون وااللتزامات.
شيء يلقى ً
عاما كوسيط للتبادل ،ويصلح يف الوقت ذاته ً
قبوال ً

) )1ياسر بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل عبدالسالم ،العمالت االفرتاضي ة حقيقتها وأحكامها الفقهية ،دراسة فقهية مقارنة( ،دار امليمان للنشر والتوزيع1437 ،هـ
 2015م) ،ط ،1ص.72:) )2وظائف النقود يف الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،د .نذير عبد الرزاق ،د .حجاب عيسى ،جامعة املسيلة ،ج  ،1:ص.10:
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ومستودعا
مقياسا للقيم ،ووسيطًا للتبادل،
وقد فطن العديد من الفقهاء لوظائف النقود األساسية من كواها
ً
ً
ومعيارا للمدفوعات اآلجلة ،قبل أن يهتدي إليها الفكر االقتصادي التقليدي ،وتناولوها يف كتبهم بالبيان
للقيمة،
ً
()4
()3
()2
()1
والتوضيح ،ومنهم اإلمام الغزايل  ،والكاساين  ،وابن تيمية  ،وابن القيم  ..،وغريهم.
لذا فإن الطبيعة السلعية للنقود من كواها ذهبًا أو ورقًا أو خالف ذلك ليست حمل اعتبار ما دامت تؤدي
هم اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه -باختاذ الدراهم من جلود اإلبل ،وما
وظائفها بصورة شرعية ،وقد َّ
منعه من ذلك إال خشيته على البعري من االنقراض حيث قال ":مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل فقيل له إذا ال
بعري فأمسك" (.)5
شرعا بقيام النقود بوظائفها بأن يتاجر اها باعتبارها وسيطًا للتبادل ال املتاجرة فيها وحتويلها إىل سلعة
فالعربة ً
واخلروج اها عن وظائفها.
وبالنظر إىل العمالت اإللكرتونية اليت تتدخل البنوك العتمادها أو تعزيزإصدارها ،جند أاها ال غرر فيها أوجهالة،
وتستمد قبوهلا العام من قوة القوانني املنظمة هلا ،وهذا الغبارعليه من الناحية الشرعية مادام يراعى يف تداوهلا قواعد التعامل
الشرعي بالتماثل والتقابض ولو حكميًا عند احتاد اجلنس ،والتقابض ولو حكميًا دون التماثل عند اختالف اجلنس.

املطلب الثاني :املعايري الشرعية املعتربة يف العمالت ومدى توافرها يف العمالت
االفرتاضية
يشرتط مجهور الفقهاء العتبار أي شيء عملة ،اعتماد الدولة هلا ،أي :أن تكون صادرة من جهة الدولة ،وهو
ما يعرب عنه عند الفقهاء :بسك النقود ،أو ضرب النقود ،وبيان ذلك فيما يأيت:
َّ
إن اعتماد العمالت املالية يعترب عند الفقهاء وظيفة خاصة بالدولة ،فالدولة وحدها هي اليت حيق هلا إصدار
النقود ،وف ًقا للقوانني املعتمدة لديها واملنظمة لذلك ،وجتد ذلك صرحيًا يف نصوص الفقهاء ،سواء كان بالنسبة للنقود
املعدنية  -من دنانري ذهبية أو دراهم فضية  :-مما حتمل قيمة يف ذاهتا واليت كانت سائدة فيما مضى ،وكذلك بالنسبة
للعمالت االئتمانية اليت تعتمد على قوة القانون ،وليس هلا قيمة يف ذاهتا :كالعمالت الورقية ،واليت أصبحت هي السائدة
بعضا من هذه النصوص ،ونبدأ ِبا خيص العملة اليت حتمل قيمتها بذاهتا:
يف مجيع أحناء العامل ،وفيما يأيت نذكر ً
فعن اإلمام أمحد أنه قال( :ال يصلح ضرب الدراهم إال يف دار الضرب ،بإذن السلطان؛ ألن الناس إن ُرخص
هلم ركبوا العظائم)(.)6

) )1إحياء علوم الدين .127 /2
) )2بدائع الصنائع .20 /2
) )3جمموع الفتاوى ،ج ،27 :ص.421 :
) )4إعالم املوقعني عن رب العاملني .105 /2
) )5أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري ،فتوح البلدان (الناشر :دار ومكتبة اهلالل -بريوت ،عام النشر1755 :م) ،ج ،1:ص.482 :
( )6األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء( ،الناشر :دار الكتب العلمية -بريوت1421 ،هـ  2000-م) ،ط ،2ص .151:
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وبناء على ذلك :فإذا حبثنا يف العمالت االفرتاضية -على اعتبار أاها عملة  ،املفهوم من التعريف اها -والذي
سبق ذكرهَّ :-
مثال هي عملة من العمالت الرقمية اإللكرتونية ،االفرتاضية الومهية :اليت ليس هلا وجود مادي،
أن البيتكوين ً
وليس هلا ارتباط باملؤسسات املالية الرامية ،وال اجلهات املالية الوسيطة :من مصارف وحنوها؛ لذلك فإنَّه ال يوجد هلا
أصول وال أرصدة حقيقية ،وال حتميها أية ضوابط أو قوانني مالية وال ختضع لسلطة رقابية ،األمر الذي جيعل من املتعذر
ضمااها أو متابعتها ولذلك ينصح التعامل فيها على حذر .

املطلب الثالث :شروط قبول العمالت االفرتاضية عند علماء االقتصاد
يشرتط االقتصاديون للعمالت عموماً والعمالت االفرتاضية خصوصاً ما يلي :
مقبوال للتبادل فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته.
الشرط األول :أن يكون وسيطًا ً
مقياسا ميكن حتديد قيمة السلعة من خالله.
الشرط الثاين :أن يكون ً
مستودعا للثروة.
الشرط الثالث :أن يكون
ً

املطلب الرابع :الفرق بني النقود الورقية والعمالت االفرتاضية
ختتلف النقود الورقية عن العمالت االفرتاضية من عدة جوانب على النحو اآليت (:)1
 -1النقود الورقية تتداول عرب النت وغريه ،والعملة االفرتاضية عملة إلكرتونية بشكل كامل تتداول عرباإلنرتنت فقط أو يف
متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بتكوين أو حىت حتويلها إىل العمالت الورقية.
 -2النقود الورقية هلا وجود فيزيائي ملموس ،وال يوجد للعمالت االفرتاضية.
 -3النقود الورقية هلا مركز وهيئة تنظيمية ،وال يوجد للعمالت االفرتاضية ،كما أ ّاها عملة غرينظامية ِبعىن أّاها غري صادرة
عن بنك مركزي.
 -4العمالت االفرتاضية ال ختضع لنظام قانوين ،حبيث ال متّثل وحدة حسابية موحدة ،من حيث كيفية اإلصدار أو
التسمية ،وال حتمل فئات موحدة أو تتخذ شكالً ثابتاً ،بينما تفرض النقود بقانون وال تلغى إالّ بقانون.
 -8ال تتمتع العملة االفرتاضية بقوة إبراء مطلقة ،إذ بإمكان الدائن رفض السداد اها واملطالبة بالسداد عن طريق النقود
احلقيقية(.)2
ومقياسا
 -1النقود الورقية حتتوي ثالث خصائص عند الفقهاء وعلماء االقتصاد ،وهي :أن تكون وسيطًا للتبادل العام،
ً
ومستودعا للثروة (.)3
عاما للقيم،
ً
ً
) )1حممد ديب ،تعامالت العملة االفرتاضية :دراسة قانونية( ،اجمللة املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد العاشر :يناير2005 :م) ،ص.421-415 :
)Serge LANSKOY, the legal nature of electronic money, Bnque de France, )2
Bulletetindigest-no.73.janurey 2000, P.34.
) ) 3صالح الدين أمحد حممد عامر ،أنظمة الدفع اإللكرتوين املعاصر غري االئتماين يف الفقه اإلسالمي ،أطروحة :دكتوراه ،كلية الشريعة والقانون (قسم الفقه املقارن)
 -جامعة أم درمان اإلسالمية (السودان) ،إشراف :د .الواثق عطاء املنان حممد( ،العام اجلامعي1433 :هـ 2012 -م) ،ج:1:ص.33:
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وفيه مطلبان:

املطلب األول :التكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية وحكم تداوهلا من مجيع
النواحي.
يفهم مما تقدم أن مجهور الفقهاء يرون أن النقود حمصورة يف الذهب والفضة وما سوامها فال يُعد نقداً وأن
آخرين يرون أن أي شيء اصطلح الناس على مثنيته فإنه من النقد حىت وإن مل يكن ذهباً أو فضة أو مغطى اهما وهذا
الذي جرى عليه العمل بعد ااهيار اتفاقية برتني وودز عام 1724م ،وانفكاك اإلصدار النقدي عن الذهب والفضة وهو
ما أقره اجملمع الفقهي اإلسالمي ِبكة املكرمة من أن النقود أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار وبالتايل فإن العمالت
االفرتاضية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها وبالتايل فإن كان تبادل أل ٍي من هذه العمالت ِبثلها فال بد من شرطني:
األول التساوي ،والثاين :التقابض ،وإن اختلفت مصادرها فال مانع من التفاضل ولكن بشرط التقابض وهو حبسبه
نص الشرع على حترميهفي األصناف الستة املنصوص عليها يف السنة :الذهب،
واملخالفة يف هذا تؤدي إىل الربا الذي ّ
والفضة ،والتمر ،والرب ،والشعري ،وامللح ،وتسمى الربويات؛ عند احتاد اجلنس ،فال جيوز بيع الذهب بذهب مع زيادة ،وال
مثال ،هل تلحق بالذهب والفضة يف
بر برب ،أو متر بتمر مع الزيادة ،أما غري هذه األصناف ،كالعمالت االفرتاضية ً
األحكام الشرعية وتقاس عليها أم ال؟ وإذا كانت تلحق اها فما العلة يف الذهب والفضة حىت تقاس عليها العمالت

االفرتاضية؟.

سبب اخلالف يف املسألة :اختلف الفقهاء يف علة الربا وسنقتصر يف هذا املبحث على حتديد العلة يف النقدين
الذهب والفضة ،وهل يقاس عليها العمالت الورقية أو االفرتاضية؟ وهو على النحو التايل:
حترير املسألة:
 -1اتفق الفقهاء على حترمي الربا وأنه كبرية من كبائر الذنوب(.)1
 -2اتفق الفقهاء على أن الذهب والفضة من األصناف الربوية اليت جيري فيها الربا(.)2
 -3اختلف الفقهاء على علة الربا يف الذهب والفضة،وهل ميكن بقية األمثان عليها قياس مثل العمالت الورقية
أو االفرتاضية عليها أم ال؟ على النحو التايل:
األول :علة الربا فيهما الوزن مع اجلنس .وهذا مذهب احلنفيّة( ,)3واحلنابلة يف األشهر( ،)4قال ابن قدامة
القول ّ
يف املغين( :روي عن أمحد يف ذلك ثالث روايات ،أشهرهن أن علة الربا يف الذهب والفضة كونه موزون جنس)(.)1
) ) 1أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،اإلشراف على مذاهب العلماء ،حتقيق :صغري أمحد األنصاري أبو محاد( ،الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس
اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة1428 ،هـ 2004 -م)،ج ،1 :ص.81 :
) )2املرجع السابق.
) )3السرخسي ،املبسوط ،ج ،12:ص.113 :
) )4ابن قدامة ،ج ،4:ص.8 :
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القول الثاين :وذهب اإلمام مالك( ,)2والشافعي يف املشهور عنهما ,وأمحد يف رواية :إىل أن العلة فيهما غلبة
الثمنية ,أو جوهر الثمنية غالبًا؛ فالعلة قاصرة على الذهب والفضة ،قال اخلرشي :واختلف على أنه معلل؛ هل علته غلبة
الثمنية -وهو املشهور فتخرج فلوس النحاس وغريها -أو مطلق الثمنية وهو خالف املشهور ،فتخرج على األول دون
الثاين)(.)3
القول الثالث :إن العلة فيهما مطلق الثمنية ،وهذا قول للمالكية ,ورواية عند احلنابلة .وعليه فإن العلة متعدية
إىل غريمها كالفلوس ,واألوراق النقدية والعمالت االفرتاضية  ،قال اخلرشي( :واختلف على أنه معلل؛ هل علته غلبة

الثمنية  -وهو املشهور فتخرج فلوس النحاس وغريها  -أو مطلق الثمنية وهو خالف املشهور ،فتخرج على األول دون
الثاين(.)4
احدا،
أدلة القول األول :الدليل َّ
نوعا و ً
األول :قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم( : -ما وزن مثل ِبثل إذا كان ً

()5
كل موزون يكون مثال ِبثل؛ إذا
وما كيل فمثل ذلك ،فإذا اختلف النوعان فال بأس به)  .وجه الداللة :فيه التصريح بأن ّ
وجنسا واحدا.
كان ً
نوعا ً
األول :أ ّن احلديث ضعيف عند مجهور أهل احلديث؛ فال تقوم به حجة ،وقد
ونوقش هذا االستدالل ِبا يليَّ :
صرح بضعفه غري واحد من أئمة احلديث ،منهم ابن حجر العسقالين(.)6
ّ
الثّاين :أن يف احلديث اضطرابًا يف السند واختالفًا يف اللفظ؛ فقد رواه الدارقطين عن أيب بكر بن عياش،عن
الربيع بن صبيح ,عن احلسن ،عن عبادة ،وأنس بن مالك ,مث قال( :مل يرو هذا احلديث غري أيب بكر ,عن الربيع هكذا.
وخالفه مجاعة فرووه عن الربيع ،عن ابن سريين ،عن عبادة  ,وأنس ،عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -بلفظ غري هذا
اللفظ)(.)7

الدليل الثاني :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-بعث أخا بين عدي األنصاري ،واستعمله على خيرب،

فقدم بتمر جنيب ،فقال له رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-أكل متر خيرب هكذا؟" ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،إنا
مثال ِبثل ،أو بيعوا هذا
لنشرتي الصاع بالصاعني من اجلمع ،فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-ال تفعلوا ،ولكن ً

=
) )1ابن قدامة املقدسي ،املغين ،ج ،4:ص.8 :
) ) 2انظر :حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،الناشر :دار الفكر للطباعة  -بريوت) ،ج  ،8ص ,81 :أمحد بن غامن
(أو غنيم) بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي ،الفواكه الدواين( ،الناشر :دار الفكر ،تاريخ النشر1418 :هـ 1778 -م) ،ج ،2:ص:
.24
) )3شرح خمتصر خليل للخرشي ،ج ،8 :ص.81 :
) )4شرح خمتصر خليل للخرشي ،ج ،8 :ص ،81 :وانظر  :ابن قدامة املقدسي ،املغين ،ج ،4:ص.8 :
) ) 5الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرناؤوط
وآخرون ،سنن الدارقطين( ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان1424 ،هـ  2004 -م) ط ،1ج ،3:ص ،402:برقم .2583
) ) 6أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،احملقق :السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين ،الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية( ،الناشر :دار
املعرفة  -بريوت) ،ج ،2:ص.142:
) )7الدارقطين ،سنن الدارقطين ،ج ،3:ص ،402 :برقم .2583
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واشرتوا بثمنه من هذا ،وكذلك امليزان"( .)1وجه الداللة :قوله" :وكذلك امليزان" ،فدل احلديث على أن كل موزون ال جيوز
التفاضل فيه(.)2

مرفوعا إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلم-؛ وإمنا هو من
ونوقش بما يلي :األول :أن قوله" :وكذلك امليزان" ليس ً

كالم أيب سعيد اخلدري ،وموقوف عليه ,ويدل على ذلك :أنه ليس يف رواية البخاري ومسلم للحديث قوله" :وكذلك
امليزان"(.)3
وأجيب :بأن هذا حت ّكم؛ بل اللفظة مرفوعة إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وثابتة يف رواية البخاري ومسلم.
الثاين :أن قوله" :وكذلك امليزان" غري ظاهرة املراد؛ ألن امليزان نفسه ال ربا فيه ،فال بد من إضمار شيء يف
مكااها ،وال جيوز فرض العمومات يف املضمرات؛ إذ هو تعميم بدون دليل،فال يصح تقدير كلمة املوزون هكذا عامة(.)4
الدليل الثالث :وألن قضية البيع املساواة ،واملؤثر يف حتقيقها الكيل ،والوزن ،واجلنس ،فإن الوزن أو الكيل يسوي

بينهما صورة ،واجلنس يسوي بينهما معىن ،فكانا علة(.)5
أدلة القول الثاين:
الدليل األول :إنه ال جيوز أن يكون حترمي الربا ملعىن يتعدامها إىل غريمها من األموال؛ ألنه لو كان ملعىن يتعدامها
إىل غريمها مل جيز إسالمهما فيما سوامها من األموال؛ ألن كل شيئني مجعتهما علة واحدة يف الربا ،ال جيوز إسالم أحدمها
يف اآلخر كالذهب والفضة ،واحلنطة والشعري؛ فلما جاز إسالم الذهب والفضة يف املوزونات واملكيالت وغريمها من
دل على أ ّن العلة فيهما ملعىن ال يتعدامها وهو أنه من جنس األمثان(.)6
األموالّ ،

الدليل :الثاني :إن النقدين جوهران نفيسان ،اهما تقدر األموال ،ويتوصل اهما إىل سائر األشياء؛ فهما أمثان
املبيعات ،وقيم املتلفات يف مجيع أقطار الدنيا ،وهلما املكانة العاملية ،والقيمة العالية ،فهما رائجان عند كل األمم ولدى
كل الدول قدميًا وحديثًا ،وذلك خلصائص ومزايا اعتربت يف هذين املعدنني يف األوصاف والندرة ،اهما أثبت من سوامها
ومقياسا لقيم سائر األشياء ،وواسطة بني اإلنسان وحاجاته (.)7
أساسا للتمويالت،
ً
ليكونا ً
ونوقش هذا االستدالل :بأن التعليل بغلبة الثمنية تعليل بعلة قاصرة على النقدين ،والعلة القاصرة ال يصح
التعليل اها عند أكثر األصوليني؛ ألمرين:

) ) 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود ،ج،1:
ص ،2128 :برقم.2057 :
) )2الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاسا ين احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( ،الناشر :دار الكتب العلمية1401 ،هـ 1751 -م)،
ط ،2ج ،8:ص.154:
) ) 3الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ,تأليف :الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك( ،دار العاصمة للنشر والتوزيع-الرياض1415،هـ) ،ط ،3ص:
.77
) )4انظر :املرجع السابق ،ص.77 :
) )5ابن قدامة املقدسي ،املغين ،ج ،4:ص.8 :
) )6النووي ،اجملموع ،ج ،7:ص.372 :
) )7انظر :الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ,تأليف :الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك ،ص.101-108 :
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منه.

األول :إنه ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم ،واحلكم يف األصل معروف باخلطاب؛ ال بالعلة املستنبطة
الثاني :إن علة األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عنه ،فلو كانت معرفة حلكم األصل لكان متوق ًفا

ومتفرعا عنها ،وهو دور ممتنع (.)1
عليها
ً

وأجيب :بأن التعليل اها جائز عند بعض األصوليني؛ ألن العلة ليست إال أمارات ،نصبها اهلل تعاىل لألحكام،

فمنها متعدية ،ومنها قاصرة؛ والقول بعدم فائدة القاصرة غري مسلم ،فإن من فوائدها :أنه رِبا حيدث جنس آخر جيعل

مثنًا ،فتكون تلك علته(.)2

أدلة القول الثالث :إن التعليل ِبطلق الثمنية هو الذي يتفق مع احلكمة يف جريان الربا يف الذهب والفضة ،فإن
احلكمة من حترمي الربا فيهما إمنا هو عموم املصلحة يف استقرار العملة وثباهتا ،حبيث ال جتعل كالعروض ،هتبط تارة ،وترتفع
وقيما للمتلفات ،والديات ،وأرش اجلنايات(.)3
أخرى ،ويزول منها االستقرار الذي أريد اها أن تكون أمثانًا للمبيعاتً ،
مرج ًحا القول بأن العلة مطلق الثمنيّة( :واملقصود هنا :الكالم يف علة حترمي الربا يف
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ّ
الدنانري والدراهم ،واألظهر أن العلة يف ذلك هو الثمنية؛ ال الوزن كما قاله مجهور العلماء) (.)4
بعضا منها:
ثمرة الخالف :وهذا اخلالف له مثرات نذكر ً

 -9العمالت االفتراضية :من يرى أن العلة الوزن وكذلك من يرى أن العلة غلبة الثمنيّة ال يرى أن العمالت االفرتاضية
نقودا وبالتايل ال جيوز عندهم التعامل اها ومن يرى أن العلة مطلق الثمنيّة يرى أن العمالت االفرتاضية نقود
تعترب ً
وجيوز التعامل اها كسائر النقود.

 -1الزكاة :من يرى أن العلة الوزن وكذلك من يرى أن العلة غلبة الثمنيّة ال يرى أن على العمالت االفرتاضية زكاة ،ومن
يرى أن العلة مطلق الثمنيّة يرى أن على العمالت االفرتاضية زكاة.

 -5الربا :من يرى أن علة الوزن  ،وكذلك من يرى أن العلة غلبة الثمنيّة ،ال يرى جريان الربا يف العمالت االفرتاضية،
ومن يرى أن العلة مطلق الثمنيّة يرى جريان الربا يف العمالت االفرتاضية.
السلم :من يرى أن علة الربا الوزن ،وكذلك من يرى أن العلة غلبة الثمنيّة ال يرى صحة السلم للعمالت
ّ -4
االفرتاضية ،ومن يرى أن العلة مطلق الثمنيّة يرى صحة السلم يف العمالت االفرتاضية (.)5
فخالصة التكييف الفقهي للتعامل بالعمالت االفرتاضية :بالنظر خلصائص النقود ووظائفها ومقارنتها بالعمالت
االفرتاضية فإنه ليس هناك فرق مؤثر بينهما إال من ناحية جهة إصدارها وضمااها ؛ وهلذا :فإن القول جبواز التعامل اها هو
األقرب ومع ذلك فإن الباحث ال ينصح بالتعامل اها ؛ وذلك َّ
ألن التعامل اها يؤدي إىل عواقب غري سليمة :سواء على
) )1اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين ع لي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،احملقق :عبد الرزاق عفيفي( ،الناشر :املكتب
اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان)  ،ج ،3:ص.202 :
) )2انظر :الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ,تأليف :الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك ،ص.102 :
) )3انظر :املرجع السابق ،ص.105 :
) )4ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،27 :ص.421 :
) ) 5ياسر بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل عبدالسالم ،العمالت االفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،دراسة فقهية مقارنة ،،ط ،1ص.72:
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املتعاملني ،أو على األسواق املالية واجملتمع بأكمله ،إال إذا صدر قرار بتنظيمها واعتمادها ووضعِها حتت مظلة رقابية من
تلك اجلهات؛ حبيث تتوفر فيها املعايري اليت جتعل منها عملة قانونية ،جيري التعامل اها بني الدول.

املطلب الثاني :اآلثار النامجة على اعتبار العمالت االفرتاضية عملة يتعامل بها
األفراد والدول.
إن حركة سعر صرف العمالت االفرتاضية (وعلى األخص البيتكوين( خالل السنوات املاضية منذ ظهورها وحىت
جدا  ،مما ينعكس سلبًا على أسعار الصرف للعملة احمللية ،ومن جهة أخرى فإن
صعودا وهبوطًا( بشكل كبري ً
اليوم متقلبة ) ً
تذبذبات أسعار صرف العمالت االفرتاضية غري مرتبطة بأي عملة دولية أخرى(.)1
فمن اآلثار النامجة على اعتبار العمالت االفرتاضية عملة يتعامل اها األفراد والدول ما يلي:
فبدال من احلاجة إىل وسيط لنقل املال ،الذي يقوم خبصم نسبة
 -1سرعة حتويل املال واَنفاض قيمة الرسوم؛ ً
منه ،تتم هذه العملية من خالل رمز العملة بدون وسيط وتسمى بـ  P2Pأو الند بالند.
 -2صعوبة التعقب ،واليت تعد من أهم امليزات اليت جتعل هذا النمط من العمالت جاذبة للعناصر اإلرهابية،
ومجاعات اجلرمية املنظمة ،وغسل األموال ،وجتارة املخدرات واألسلحة ،حيث يصعب تعقب تلك املعامالت بغرض حتديد
األطراف ،واجلهات املتعاملة ،وغموض السلع واملنتجات املستخدمة يف عملية التبادل(.)2
 -3جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة ؛ مما جيعلها لدى أي تغريات طارئة :عرضة ألن تتلف وتفقد
قيمتها ،و االعرتاف اها كعملة قانونية مل تعتمده أي دولة من دول العامل.
()3
جدا  ،مما ميكن معه
حمدودا ً
 -4عند النظر إىل حجم التبادل التجاري بالعمالت االفرتاضية ،جند أنه ال يزال ً
حمدودا ،بل وغري مؤثر يف معدالت التبادل
القول بأن تأثري هذه العملة حىت اآلن على التبادل التجاري الدويل اليزال
ً
التجاري الدويل ،وميكن إرجاع ذلك لعدد من األسباب من أمهها :حمدودية القاعدة النقدية للنقود االفرتاضية ،وعدم
موافقة اجلهات التشريعية يف غالبية دول العامل على اعتبارها وحدة إبراء قانونية ،مما حد من تأثريها ونفوذها حىت اآلن.
وعموماً فإن النصيحة تقتضي البعد عن التعامل معها حىت تزول تلك املخاطر احمليطة اها .

اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
يتعلق بالعملة االفرتاضية إيل ما يلي:
فقد توصلت يف اهاية هذ البحث فيما ّ

) )1انظر ورقة حبثية قدمها ديفيد يرماك بعنوان  :هل البتكوين عملة حقيقية ،ونشره ااملكتب الوطين األمريكي للبحوث االقتصادية ) ،(NBERودرس يرماك من
خالل تلك الورقة سلوك التداول التارخيي للبتكوين وقارنه مع عمالت أخرى ،ووجد أن حركة سعر الصرف اخلاصة اها غري مرتبطة بأي من العمالت األخرى.
( )2مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،د /إميان مرعي(،العمالت االفرتاضية … إىل أين؟) رقم  ،3228 :بتاريخ  30:يناير 2015م.
( ) 3وعلى الرغم من ذلك يوجد عدد من املواقع واملؤسسات التجارية اليت تقبل التعامل بالعمالت االفرتاضية يتجاوز( )100ألف متجر وموقع على شبكة
اإلنرتنت.
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 -1اإلقبال على استعمال هذه العملة ناتج باألساس عن خصائصها التقنية ،اليت توفر قدراً من األمان والسرية
اللذين ميتزجان بالسرعة يف حتويل العملة اليت ال ختضع لنظام عمولة البنوك وال لألصول الثابتة واالقتطاع الضرييب ،مع توافر
خيارات صرف هذه العملة.
 -2املبدأ والسبب يف نشوء هذه العملة وتداوهلا ،ناتج عن وجود العمالت املكشوفة غري املدعمة بغطاء
الذهب ،وبالتايل فالنّقد التقليدي جمرد أوراق حتظى بثقة األفراد لثقتهم يف مصدرها ،ومن مث فشيوع تداوالت العملة
لعل من بينها
االفرتاضية رغم كواها جمهولة املصدر يعرب عن ثقة املتعاملني اها يف ذات العملة العتبارات متفاوتة ّ
خصوصيات هذه العملة.
مقياسا لألمثان اليت تُقيَّم السلع اها إال أنه بسبب أنه
 -3الثمنية حمققة يف العملة االفرتاضية؛ وال حرج أن تُعتمد ً
ومل حتصل الثقة واالطمئنان إليها عند عامة الناس؛ فإنه ال ينصح بالتعامل اها.
يتعلق باستعماالت العملة االفرتاضية:
* فيما ّ
 -4العملة االفرتاضية من حيث املبدأ تُعترب خمزناً للقيمة ،ومن مث فهي وسيط يف التبادالت ميكن مقارنتها بسعر
العمالت التقليدية شأاها يف ذلك شأن تعامالت الصرف العاملية ،على أنّه إىل الوقت احلاضر ال يزال من يعتربها سلعة
ويعمد إىل املتاجرة فيها ،وهذا خيالف مفهوم القيمة ألي عملة.
 -8جمهولية مصدر العملة ،ودرجة السرية اليت توفر األمان ملستخدميها هي ذاهتا احملاذير اليت تتخوف منها
الدول ،بأن جيري استعماهلا يف أعمال غري مشروعة كتمويل اإلرهاب وتبييض األموال ،وعمليات نقل التكنولوجيا غري
املرخص اها.
كبريا أن يؤدي سقوط هذه العملة  -عند تعرضها ملتغريات طارئة  -إىل تلفها وفقدااها
 -1حيتمل
ً
احتماال ً
إمجاعا؛ ملا يؤدي إليه ذلك من ضياع
غررا أشد من غرر املقامرة احملرمة ً
لقيمتها ،وعليه :فالتعامل اهذه العملة يتضمن ً
حقوق كثري من الناس وأكل أمواهلم بالباطل.

فهرس املراجع
-1
-2
-3
-4
-8

القرآن الكرمي
األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء( ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت 1421 ،هـ  2000-م).
اإلحكام يف أصول األحكام،البن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،
احملقق :الشيخ أمحد حممد شاكر( ،الناشر :دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت).
اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي ،احملقق:
عبد الرزاق عفيفي( ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان) ،ج.3
إحياء علوم الدين ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي( ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت).
اإلشراف على مذاهب العلماء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،حتقيق :صغري أمحد األنصاري أبو
محاد (الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة1428 ،هـ  2004 -م).
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 -1إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،
حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم( ،الناشر :دار الكتب العلمية  -يريوت1411 ،هـ 1771 -م).
 -2أنظمة الدفع اإللكرتوين املعاصرغري االئتماين يف الفقه اإلسالمي ،أطروحة صالح الدين أمحد حممد عامر :دكتوراة،
كلية الشريعة والقانون (قسم الفقه املقارن)  -جامعة أم درمان اإلسالمية (السودان) ،إشراف :د .الواثق عطاء
املنان حممد( ،العام اجلامعي 1433 :هـ  2012 -م).
 -5بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي( ،الناشر :دار
الكتب العلمية1401 ،هـ 1751 -م).
 -7تعامالت العملة االفرتاضية :دراسة قانونية ،حممد ديب (اجمللة املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد
العاشر :يناير2005 :م(.
 -10تقرير مؤمتر ااملم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر يف  11ديسمرب 2011م،
http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx.
 -11هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق :حممد عوض مرعب (دار النشر :دار إحياء الرتاث
العريب -بريوت 2001 -م).
 -12تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ ِ
يب ،عثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنف ِي،
الشْل ّ
(الناشر :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة 1313 ،هـ) ،ط ،11شرح جملة األحكام العدلية.
 -13جويل كرتزمن ،موت النقود ،ترمجة د .حممد بن سعود العصيمي ،دارامليمان للنشر والتوزيع ،ط2012 ،1:م -
1433هـ .
 -14الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،احملقق:
السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين( ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت).
 -18الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ,تأليف :الدكتور عمر بن عبد العزيز املرتك ( ،دار العاصمة
للنشر والتوزيع -الرياض1415-هـ).
 -11روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام حميي الدين النووي( ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان،
1412هـ 1771 -م).
 -12سنن الرتمذي املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،الناشر :دار
الغرب اإلسالمي – بريوت ،رقم احلديث)2411( :
 -15سنن الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي
الدارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرنؤوطوآخرون( ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان،
1424هـ 2004 -م).
 -17الشرح الكبري على املقنع ،مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،حتقيق :الدكتور
عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي( ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة -مجهورية مصر العربية،
1418هـ 1778 -م) ،ط.1
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 -20شرح خمتصر خليل للخرشي ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل( ،الناشر :دار الفكر للطباعة -
بريوت).
 -21صحيح البخاري ،حممد بن إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق  :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث
وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة دمشق( ،الناشر  :دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت1402 ،هـ 1752-م).
 -22صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت).
 -23العمالت اإلفرتاضية حقيقتها وأحكامها الفقهية ،دراسة فقهية مقارنة ،ياسر بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل
عبدالسالم( ،دار امليمان للنشر والتوزيع1437 ،هـ2015-م).
 -24العمالت الرقمية والعوملة املالية عبد الفتاح اجلبايل( ،جريدة األهرام -األربعاء 12ربيع األول 1437هـ1 /
نوفمرب2012م  -السنة  ،)142عدد.42542
 -28غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ،احملقق :الشيخ زكريا
عمريات( ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت 1411 ،هـ) ،ط.1
 -21فتوح البلدان ،أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البَ َالذُري( ،الناشر :دار ومكتبة اهلالل -بريوت ،تاريخ1755 :م).
 -22الفكر االقتصادي اإلسالمي يف وظائف النقد ،ضياء جميد( ،مؤسسة شبار اجلامعة ،اإلسكندرية2001 ،م).
 -25الفواكه الدواين أمحد بن غامن (أو غنيم) بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي( ،الناشر :دار
الفكر ،تاريخ النشر1418 :هـ 1778 -م).
 -27لسان العرب  ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور (الناشر :دار صادر – بريوت)
الطبعة :الثالثة  1414 -هـ
 -30املبسوط ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي( ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت ،تاريخ النشر:
1414هـ 1773 -م).
 -31جملة البحوث ا ِإلسالمية ،حبث بعنوان :حكم األوراق النقدية  -للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،العدد
األول.
 -32جملة دمشق للعلوم اهلندسية ،اجمللد التاسع والعشرون ( ،)27العدد األول2013 ،م ،سوريا.
 -33جممع اللغة العربية إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط( ،دار النشر :دار الدعوة).
 -34اجملموع ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ( ،الناشر :دار الفكر).
 -38جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد
ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي( ،الناشر :دار الكتب العلمية1405 ،هـ 1752 -م) ،ط.1
حممد تقي العثماين حبوث يف قضايا فقهية معاصرة( ،دار النشر :دار القلم  -دمشق1424هـ  2003 -م)،
َّ -31
ط.2
 -32العمالت اإلفرتاضية…إىل أين؟ ،د /إميان مرعي ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،رقم،3228 :
بتاريخ 30 :يناير2015م.
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 -35املدونة ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي( ،الناشر :دار الكتب العلمية1418 ،هـ 1774 -م)،
ط.1
الدبـي ِ
ِ
ان ،تقدمي ،جمموعة من املشايخ( ،الناشر :مكتبة
 -37املعامالت املالية أصالة ومعاصرة أبو عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ َْ
امللك فهد الوطنية ،الرياض  -اململكة العربية السعودية1432 ،هـ) ،ط.2
 -40معجم اللغة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر ِبساعدة فريق عمل( ،الناشر :عامل الكتب 1427 ،هـ
 2005م) ،ط.1 -41املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار ،جممع اللغة العربية بالقاهرة،
الناشر :دار الدعوة).
 -42معجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال ،إعداد :نبيه غطاس ( ،مكتبة لبنان1750 ،م) ،ط.1
 -43معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي -حامد صادق قنييب( ،الناشر :دار النفائس 1405 ،هـ  1755-م)،
ط.2
 -44املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،
الشهري بابن قدامة املقدسي( ،الناشر :مكتبة القاهرة ،تاريخ النشر1355 :هـ 1715 -م).
 -48مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي( ،الناشر:
دار القلم  -بريوت-لبنان1754 ،م) ،ط.8
 -41املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -الكويت( ،طبع الوزارة1422 - 1404 ،هـ)،
ط.2
 -42النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،عبداهلل بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث( ،اجمللة العلمية
لالقتصاد والتجارة كلية التجارة ،جامعة عني مشس القاهرة ،العدد ( )1يناير2012 ،م )منشور).
 -45النقود وآثارها يف تقييم احلقوق والواجبات ،دراسة مقارنة حممدأمحد عطا عمارة( ،دار الفكر اجلامعي 30-شارع
سوتري -االسكندرية2014م).
 -47اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي( ،الناشر :دار
الفكر ،بريوت1404-هـ1754/م) ،الطبعة :ط أخرية.
 -80الورق النقدي ،للشيخ عبداهلل بن سليمان املنيع1404( ،هـ 1754-م) ،ط.2
 -81ورقة حبثية قدمها ديفيد يرماك بعنوان :هل البتكوين عملة حقيقية ،ونشره ااملكتب الوطين األمريكي للبحوث
االقتصادية ). (NBER
 -82وظائف النقود يف الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،دراسة مقارنة ،د .نذير عبد الرازق جامعة
املسيلة ،د .حجاب عيسى جامعة املسيلة.
53- bulletetindigest-no.73.janurey 2000, P.34
54- Serge LANSKOY, the legal nature of electronic money, Bnque de
France.
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الدكتور عبد الحميد بن عبد السالم بنعلي العروس ي
أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون-جامعة الجوف-السعودية

امللخص
هذه الدراسة تتمحور حول بيان األحكام املتعلقة بتغيري لون شعر اللحية والرأس بالصبغات احلديثة والقدمية يف
املذاهب الفقهية املتبوعة ،مع حبث مستقل عن حكم خضاب احملرم ،وتأيت هذه الدراسة إثر مجلة من التساؤالت يفرضها
تقدم اإلنسان يف العمر ،فيتغري لون شعره األسود شيئا فشيئا حىت يعمه الشيب ،وجاءت الشريعة اإلسالمية بالرتغيب يف
تغيري لون الشعر األبيض ،ولكن العلماء اختلفوا يف تغيريه بالسواد الفاحم سواء كان بالصبغات القدمية (اخلضاب) أو
بالصبغات احلديثة ،فما هي أرجح أقواهلم يف هذه املسألة ؟ وما هي أدلة ذلك؟ ،وهل يشمل هذا احلكم احملرم باحلج أو
العمرة أم ال يشمله؟.
والدارسة تروم حتقيق مجلة من األهداف منها :بيان احلكم الشرعي الراجح خلضاب الشعر األبيض باللون
األسود ،وبيان حكم تغيري الشعر األبيض باأللوان األخرى غري السواد .وبيان حكم خضاب احملرم باحلج أو العمرة ،وهل
ذلك يعد من حمظورات اإلحرام.
وحتقيقا هلذه األهداف اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ،ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة ،جعلت التمهيد يف
تعريف اخلضاب وبيان حكمه الشرعي ،املبحث األول :حكم صبغ الشعر بالسواد للرجل واملرأة ،املبحث الثاين :حكم
صبغ الشعر بغري السواد ،املبحث الثالث :حكم استعمال صبغات الشعر احلديثة ،املبحث الرابع :حكم صبغ احمل ِرم
لشعره ،اخلامتة فيها أهم النتائج.
الكلمات املفتاحية :خضاب الشعر ،صبغ الشعر بالسواد ،استعمال الصبغات احلديثة ،خضاب احملرم.
Abstract
coloring hair by Ancient and modern color
-A comparative studyThe subject of the study:
This study examines the rule of beard dye and the head with modern and ancient color,
also looking at the use of it for pilgrimage or Umrah for these dyes.
Questions of the study:
?What are the most likely words in this matter
What is the Proof of each matter?.
?Does this rule include Haj and Umrah, or does not
Study plan:
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This study includes an introduction, preface, four sections and a conclusion, Section I:
Ruling on dyeing hair with black for men and women. the second topic is: the rule of hair dye
other than black, the third section: the rule of the use of modern hair colors, Section IV:
Ruling on dyeing for pilgrimage and Umrah on his hair.
;Result of the study
1. Antipathy black hair dye for men and women.
2. The hair dye other than black it is sunnah, there is nothing wrong to prove both of the
matter.
3. The modern pigments and the old is verdict in the rule , but the product should be safety
from harmful substances.
4. The pilgrimage and muamer is allowed to hemoglobin Other than what it smelled.
key words:Hair dye, hair dye in black, the use of modern pigments, dye hair Haj

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي بني لنا دينه ،وأمت علينا نعمته ،ورضي اإلسالم لنا دينا ،وصالة ريب وسالمه على من تلقى
الوحي من ربه قرآناً ،وتنزل إليه فرقاناً ،ومجع بني يديه كتاباً وديواناً ،وبُني بسريته وسنته تبياناً ،فجزاه اهلل عنا أفضل ما
جزى نبياً عن قومه ،ورسوالً عن أمته ،اللهم آته الوسيلة والفضيلة ،وابعثه املقام احملمود الذي وعدته.
وبعد :فهذه دراسة يف بيان حكم خضاب الشعر بالصبغات احلديثة والقدمية تغيرياً له عن أصل خلقته جتمالً،
وضعتها لبيان احلكم الشرعي يف هذه املسألة اليت عمت اها البلوى يف أوساط الناس رجاالً ونساء ،واهلل املسؤول أن يوفقنا
فيه لصواب الرأي وسديده.
أمهية الدراسة:
تربز أمهية هذه الدراسة من كون موضوعها مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه ،فاإلنسان حبكم تقدمه يف العمر
ال بد أن يعمه الشيب ،وحينئذ حيتاج إىل تغيري شيبه موافقة للسنة ،أو لغري ذلك من األغراض املباحة ،فيحتاج أن يعرف
حكم الشرعة يف ذلك وما دونه الفقهاء اهذا اخلصوص.
مشكلة الدراسة:
يف العصر احلديث عمت البلوى باستعمال الصبغات لتغيري لون الشعر ،والرأي الفقهي مرتدد يف حكم استعماهلا
حبكم اختالف الفقهاء يف األصل املخرج عليه ،وهو اخلضاب واحلناء والكتم وما شااههما ،ويأيت هذا البحث لبيان الرأي
الراجح يف كلتا املسألتني.
تساؤالت الدراسة:
 -1ما احلكم الشرعي لتغيري لون الشعر سواء من البياض إىل السواد أو من السواد إىل غريه؟.
 -2ما الرأي الفقهي يف استعمال ما استحدث من الصبغات؟.
 -3ما الرأي الراجح يف تغيري لون الشعر األبيض إىل األسود أو ما يقاربه؟.
 -4هل يشمل حكم استعمال هذه الصبغات احملرم باحلج أو العمرة أم ال يشمله؟
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 -8ما هي املوانع اليت توجب منع تغيري لون الشعر ،وما مستند ذلك؟.
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي:
 -1اإلجابة عن األسئلة اآلنفة الذكر.
 -2مناقشة اآلراء الفقهية املختلفة يف حكم استعمال السواد لتغيري لون الشعر األبيض.
 -3بيان الرأي الراجح يف استعمال الصبغات احلديثة وخترجيها على أصوهلا الشرعية الصحيحة.
الدراسات السابقة:
الواقع أن هناك مجلة من الكتب واألحباث اليت تعرضت ملسألة اخلضاب وتغيري لون الشعر األبيض ،ومما وقفت
عليها منها:
" -1اجلالب للسواد يف حكم اخلضاب بالسواد" ،للباحث :ناصح عثمان محد أمني ،حبث منشور على
الشبكة ،والبحث املذكور فيه بعض القصور من حيث املنهج املتبع عند الباحث ،ومن حيث طريقة التوثيق واملناقشة،
ومن حيث استيعاب املباحث واملوضوعات اليت ذكرهتا يف هذه الدراسة.
" -2نور الشيب وحكم تغيريه يف ضوء الكتاب والسنة" ،للدكتور سعيد بن علي القحطاين رمحه اهلل ،وهو
كتيب صغري اهتم فيه صاحبه بسرد أحاديث الباب وترجيح ما ظهر له رجحانه ،ومل يتعرض لكثري من املباحث اليت يف
هذه الدراسة وال للمناقشات الفقهية يف هذا الصدد.
 -3حكم صبغ الشعر بالسواد ،للشيخ صاحل بن حممد األامري ،وهو مثل سابقه يف احلجم ومعاجلة املوضوع
من الناحية الفقهية واحلديثية ،وخيلو من كثري من مباحث هذه الدراسة.
 -4حترمي اخلضاب بالسواد ،للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل ،منشورة على الشبكة ،وهي رسالة لطيفة
فيها انتصار للقول بالتحرمي ،واملنهج احلديثي فيها طاغ على املنهج الفقهي ،وهي مع ذلك خالية من مجلة مباحث هذه
الدراسة.
ومجيع هذه األحباث والكتب مل أطلع عليها إال حني دعت احلاجة لوضع املقارنة بني هذه الدراسة والدراسات
السابقة ،وأنا أرجو أن أكون قد أتيت باجلديد وأمتمت ما نقص عند غريي ،والكمال هلل وحده.
منهج البحث:
اعتمدت يف حبث هذا املوضوع على املنهجني املعتادين يف مثل هذه الدراسات ،ومها:
 -1املنهج التارخيي()1؛ وذلك من خالل تنزيل وقائع فقهية -تكتسي طابعا تارخييا من حيث كواها وقائع
عملية -على مسائل الدراسة ومضامينها ،وذلك مثل السنة العملية ،ومثل اآلثار العملية املنقولة عن السلف ،وحنو ذلك.

( )1املنهج التارخيي "عبارة عن إعـادة املاضي بواسطة مجع األدلة وتقوميها ،ليتم عرض احلقائق أوالً عرضاً صحيحاً يف مدلوالهتا ويف تأليفها للتوصل إىل استنتاج
جمموعة من النتائج ذات الرباهني العلمية الواضحة" ،صاحل بن محد العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ط2001 /4 :م ص:
. 252
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 -2املنهج الوصفي االستنباطي ( ،)1وهذا يظهر يف استخراج أحكام املسائل املدروسة من احلجج واألدلة
املسوقة هلا ،وحتليلها حتليال وصفياً يليق اها من حيث املنهج املتبع يف نقد األدلة الشرعية وتكييفها.

التمهيد :تعريف اخلضاب وبيان حكمه:
أوالً :تعريف اخلضاب:
اخلضاب يف لسان العرب :ما يغري به لون الشعر شيباً كان أو غريه ،قال ابن منظور" :اخلضاب ما خيضب به
من حناء وكتم( )2وحنوه ،و خضب الشيء خيضبه خضباً ،وخضبه :غري لونه حبمرة أو صفرة أو غريمها" (.)3
وهو اهذا املعىن يرادف لفظ (الصبغ) فإنه يف لغة العرب" :التغيري ،ومنه صبغ الثوب إذا غري لونه ،وأزيل عن

حاله إىل حال سواد أو محرة أو صفرة"(.)4

()5
ِبعىن واحد وإن كان
أاهما
األظهر
و
،
وبعضهم جعل اخلضاب ملا يكون باحلناء ،والصبغ ملا يكون بغريه
ً
اخلضاب أكثر ما يستعمل يف صبغ الشعر دون غريه ،واهلل أعلم.
ثانياً :حكم اخلضاب:
استفاضت النصوص الكثرية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام يف استحباب اخلضاب ،ومشروعيته
حيث مل يقصد به تدليس أو غش ،ومن أصح ما ورد يف ذلك:
 -1حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه يرفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إن اليهود والنصارى ال يصبغون
فخالفوهم" (.)6
 -2حديث جابر رضي اهلل عنه قال" :أيت بأيب قحافة ،أو جاء عام الفتح ،أو يوم الفتح ورأسه وحليته مثل

الثغام( )7أو الثغامة ،فأمر به إىل نسائه ،قال( :أي :النيب صلى اهلل عليه وسلم) غريوا هذا بشيء"( .)8ويف لفظ عنه أنه

( ) 1املنهج الوصفي هو" :الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد اهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة" حلمي حممد فودة ،وعبد الرمحن
صاحل عبد اهلل ،املرشد يف كتابة األحباث ،دار الشروق جدة ،ط1772:/1 :م .ص.43 :
( )2الكتم :هو نبت خيلط مع الوامة ،ويصبغ به الشعر أسود ،وقيل هو الوامة ،قال ابن األثري" :وقد تكرر يف احلديث ويشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن
احلناء فإن احلناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود" .جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املكتبة العلمية ،ط/1 :
1727م .ج 4 :ص.180:
( )3حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور األفريقي ،لسان العرب ،دار صادر ،ط1414/3:هـ .ج 1:ص ،382:وانظر :حممد بن أمحد بن األزهري
اهلروي ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار الرتاث العريب ،ط2001/1 :م.ج 2:ص.88:
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،م س ،ج 5:ص.435:
( )5املرجع السابق ،ج 1:ص.387:
( )6حممد بن إبراهيم البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد بن زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422/1 :ه .ج 8:ص2210:ح،8887:
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب .ج3:ص1113:ح.2103 :
( )7الثغامة :نبت أبيض الزهر والثمر ،يشبه به الشيب ،وقيل هي شجرة تبيض كأاها الثلج .ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،م س ،ج 1:ص.214:
( )8مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،م س ،ج3:ص1113:ح.2102 :
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قال" :أيت بأيب قحافة يوم فتح مكة ورأسه وحليته كالثغامة بياضاً ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :غريوا هذا بشيء،
واجتنبوا السواد"(. )1
شعراً من شعر النيب
 -3حديث عثمان بن عبد اهلل بن موهب قال:
ُ
":دخلت على أم سلمة ،فأخرجت إلينا َ
صلى اهلل عليه وسلم خمضوباً" ،قال اإلمام البخاري" :وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصري بن أيب األشعث عن ابن موهب أن
أم سلمة أرته شعر النيب صلى اهلل عليه وسلم أمحر" (.)2
فدلت هذه األحاديث ِبجموعها على أن اخلضاب بغري السواد مشروع ،وعلى أن األصل فيه هو االستحباب؛
إذ كانت عادة الشرع يف أمور الزينة واآلداب أن ال يَتجاوز اها ذلك ،وهذا مذهب كافة الفقهاء(.)3

قبل الشروع يف عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألة جيدر هنا حترير حمل نزاعهم فيها ،فنقول :اتفق الفقهاء
رمحهم اهلل على جواز اختضاب الرجل حال جهاده وجمااهته للعدو ،وذلك خلداع العدو وتوهينه بالظاهر من حال اجملاهد
من كونه شاباً يافعاً ،و"احلرب خدعة".
وقد حكى اتفاق الفقهاء على ذلك حيىي بن شرف النووي ( ،)4وعلي بن حبيب املاوردي( ،)5وعلي بن سليمان
املرداوي( )6وكذا أفىت به مجاعة من علماء ومفيت احلنفية املتأخرين(.)7
وكذلك اتفق الفقهاء على حترمي االختضاب بالسواد من أجل تغرير املرأة بالشباب والفتوة أو العكس أعين أن
ختتضب الشمطاء تغريراً باخلطاب ،كما نص على ذلك اإلمام ابن القيم( )8واملباركفوري (.)9
واختلفوا فيما عدا هاتني احلالتني على قولني:
القول األول :التحرمي ،وهو مروي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ( ،)10واإلمام جماهد بن جرب املكي (،)11
ومكحول ( ،)12وعامر الشعيب ( ،)1وسعيد بن جبري ( ،)2وطاوس ،وعطاء ،وقد وروي عنه أنه سئل عن اخلضاب
( )1املرجع السابق.
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،م س ،ج 8:ص2210:ح.8885 :
( )3سيأيت توثيق أقواهلم يف مبحث (حكم صبغ الشعر بغري السواد).
(( )4اجملموع .)348/1
( )5يف (األحكام السلطانية ص.)413 :
( )6يف (اإلنصاف .)123/1
( )7انظر :الفتاوى اهلندية .387/8
( )8يف (زاد املعاد .)332/4
(( )9حتفة األحوذي .)441/8
( )10أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد ،مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،ط1407/1:ه .ج 5:ص ،437:يوسف بن
عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب ،االستذكار ملذاهب علماء األمصار ،دار الكتب العلمية ،ط200/1:م .ج 5:ص.441:
( )11أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،مصنف عبد الرزاق ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،ط1473/2:ه .ج 1:ص ،188:ابن أيب
شيبة ،املصنف ،م س ،ج 5:ص.437:
( )12ابن أيب شيبة ،املصنف ،م س ،ج 5:ص.437:

084

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

بالوامة( )3فقال" :هو مما أحدث الناس ،قد رأيت نفراً من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فما رأيت أحداً منهم
خيتضب بالوامة ،ما كانوا خيضبون إال باحلناء والكتم ،وهذه الصفرة"( )4وقال اهذا من أرباب املذاهب الشافعية يف
األصح عندهم( )5وهو ظاهر كالم بعض احلنابلة( ،)6وقيل لإلمام أمحد :أتكره اخلضاب بالسواد قال إي واهلل" وهل املراد
بالكراهة يف كالمه -رمحه اهلل -الكراهة أو التحرمي؟ ،وجهان عند أصحابه(.)7
وممن قال اهذا القول من املعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ حممد بن صاحل العثيمني( ،)8والشيخ حممد
ناصر الدين األلباين( )9رمحهم اهلل أمجعني.
القول الثاين :اجلواز ،وهذا مذهب عامة الفقهاء من السلف واخللف ،إال أن منهم من جيوزه مع الكراهة ،ومنهم
من يطلق القول باجلواز ،وممن نقل عنه ذلك من الصحابة رضي اهلل عنهم :عمر بن اخلطاب ،فروي عنه قوله" :نعم
اخلضاب السواد هيبة للعدو ،ومسكنة للزوجة"( ،)10وكذلك روي عن اخلليفة عثمان بن عفان( ،)11وسعد بن أيب
وقاص( ،)12وعمرو بن العاص( ،)13وعقبة بن عامر(.)14

=
( )1املرجع السابق.
( )2املرجع نفسه ج 5:ص.441:
( )3الوامة بكسر السني وقد تسكن :نبت ،وقيل شجر باليمن خيضب بورقه الشعر أسود .ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،م س ،ج 8:ص.154:
( )4ابن أيب شيبة ،املصنف ،م س ،ج 8:ص ،154:ومثل هذا قول مالك" :ما علمت أحداً ممن مضى كان يصبغ به .ينظر :حممد بن رشد ،البيان والتحصيل،
حتقيق :حممد حجي وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1405/2 :ه .ج 5:ص.251:
( )5هذا ما اختاره اإلمام النووي ،ونَقل عن بعض مشاهري الشافعية كراهته  ،انظر :النووي حيىي بن شرف حميي الدين ،شرح صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث
العريب ،ط1372/2:ه .ج 4:ص ،50:النووي ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر .ج 1:ص.310:
( )6انظر :حممد بن مفلح احلنبلي ،الفروع ،مؤسسة الرسالة ،ط2003/1:م .ج 1:ص ،103:علي بن سليمان املرداوي ،اإلنصاف ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.
ج 1:ص.123:
( )7انظر :حممد بن مفلح احلنبلي ،اآلداب الشرعية ،عامل الكتب .ج3:ص.338-334:
( )8انظر :جملة البحوث العلمية ع 1ج 7:ص 141:وع 2ج 1:ص ،40:حممد بن ناصر العثيمني ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،مجع وترتيب :فهد بن ناصر السليمان ،دار الوطن،
1413ه .ص.122 :
( )9انظر :حممد ناصر الدين األلباين ،متام املنة يف التعليق على فقه السنة ،دار الراية ،ط .8 :ص .53
( )10أخرجه عنه :عبد اهلل بن حممد املعروف بابن أيب الدنيا يف العمر والشيب ،حتقيق :جنم عبد اهلل خلف ،مكتبة الرشد ،ط1412/1:ه .ص  ،47وقد نفى
اإلمام مالك أن يكون عمر بن اخلطاب قد خضب بالسواد كما نقله عنه أبو بكر حممد بن العريب املعافري ،يف كتابه ،املسالك يف شرح موطأ مالك ،حتقيق
األخوين :حممد السليماين وعائشة السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2002/1:م .ج 2:ص.452:
( )11انظر :النووي ،شرح صحيح مسلم ،م س ،ج 4:ص ،50:حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ،مؤسسة الرسالة ،ط1774/22:م .ج4:
ص.332:
( )12انظر :حممد بن سعد ،الطبقات الكربى ،دار الكتب العلمية ،ط1770 /1:م .ج3:ص ،142:سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق:
فريق من الباحثني بإشراف وعناية د .سعد بن عبد اهلل احلميد و د .خالد بن عبد الرمحن اجلريسي .ج 1:ص.135:
( )13حممد بن عبد اهلل بن حممد املعروف باحلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،دار الكتب العلمية ،ط1770/1 :م .ج3:ص ،484:أمحد بن احلسني بن علي
بن موسى البيهقي ،سنن البيهقي ،دار الكتب العلمية ،ط2003/3 :م .ج 2:ص.311:
( )14ابن أيب شيبة ،املصنف ،م س ،ج 5:ص ،435:الطرباين ،املعجم الكبري ،م س ،ج 2:ص ،215:يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب ،التمهيد
ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,وحممد عبد الكبري البكري ،نشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب 1352ه.
ج 2:ص.485:
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قال ابن عبد الرب" :وممن خضب بالسواد :احلسن واحلسني وحممد بنو علي بن أيب طالب ،وسئل حممد بن
احلنفية عن اخلضاب بالوامة فقال :هو خضابنا أهل البيت"(.)1
وأما التابعون الذين خضبوا بالسواد فخلق كثري( ،)2ح ّدث معمر عن الزهري قال" :أمر النيب صلى اهلل عليه
وسلم باألصباغ ،فأحلكها أحب إلينا ،يعين أسودها" (،)3وقال عنبسة بن سعيد " :إمنا شعرك ِبنـزلة ثوبك ،فاصبغه بأي
لون شئت  ،وأحبه إلينا أحلكه" (.)4
وممن ذهب إىل هذا من فقهاء األمصار :مالك رمحه اهلل ،فإنه مل ير به بأساً ،بناء على أن األصل يف األشياء
اإلباحة ،كما يفهم ذلك من قوله" :مل أامع فيه شيئاً"( ،)5وكذلك جوزه مع الكراهة احلنابلة( )6وبعض احلنفية(.)7
ونقل عن إسحاق بن راهويه التفريق يف ذلك بني الرجل واملرأة  ،فأجازه هلا دون الرجل  ،ألاها حتتاج للتزين
لبعلها ،واختاره احلليمي ،وهو وجه عند الشافعية إذا أذن هلا زوحها (.)8
سبب اختالف الفقهاء يف الصبغ بالسود وأدلتهم ملا ذهبوا إليه:
سبب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة هو اختالف األحاديث الواردة فيها ،وكذلك اختالفهم يف تصحيح
بعضها ،وباألخص آخر حديث أيب قحافة ،وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم" :وجنبوه السواد".
فاستدل من منع من اخلضاب بالسواد جبملة من األدلة منها:
 -1احلديث الذي خرجه مسلم رمحه اهلل إذ قال" :حدثين أبو الطاهر ،أخربنا عبد اهلل بن وهب ،عن ابن
جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر بن عبد اهلل قال :أيت بأيب قحافة يوم فتح مكة ورأسه وحليته كالثغامة بياضاً ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم غريوا هذا بشيء ،واجتنبوا السواد" (.)9
 -2حديث عبد اهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان
بالسواد كحواصل احلمام ،ال يرحيون رائحة اجلنة"(.)1
( )1ابن عبد الرب ،االستذكار ،م س ،ج 5:ص ،441:وانظر :ابن أيب شيبة ،املصنف ،م س ،ج 8:ص.154:
( )2راجع :ابن أيب الدنيا ،العمر والشيب ،م س ،ص ،45 :ابن أيب شيبة ،املصنف ،م س ،ج 8:ص ،153:عبد الرزاق الصنعاين ،املصنف ،م س ،ج1:
ص ، 188:احلسني بن مسعود البغوي ،شرح السنة ،املكتب اإلسالمي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش ،ط1753/2:م .ج 2:ص ،74:ابن
عبد الرب ،االستذكار ،م س ،ج 5:ص ، 441:أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،ط1327/1 :ه .ج:
.384/10
( )3عبد الرزاق ،املصنف ،م س ،ج 1:ص.184:
( )4حممد بن عبد الرحيم املباركفوي ،حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،دار الكتب العلمية .ج 8:ص.385:
( )5مالك بن أنس األصبحي ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل اهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،ط 1428 /1:ه .ج2:
ص ،747:ويف (العتبية مع البيان والتحصيل ج 5:ص" :)175:سئل مالك عن اخلضاب بالسواد فقال :ما علمت فيه اهياً" وانظر :أمحد بن عمر بن إبراهيم
القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،دار ابن كثري ،ط1771 /1:م .ج 8:ص ،417:أبو بكر بن العريب ،عارضة األحوذي ،الكتب العلمية.
ج 2:ص.284:
( )6ابن مفلح ،الفروع ،م س ،ج 1:ص ،103:املرداوي ،اإلنصاف ،م س ،ج 1:ص.123:
( )7حممد بن عمر بن عبد العزيز املشهور بابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر ،ط1772/2 :م .ج 1:ص.422:
( )8راجع :ابن مفلح ،اآلداب الشرعية م س ،ج3:ص .334338:ابن حجر ،فتح الباري ،م س ،ج 10:ص ،338 :حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني ،املكتب
اإلسالمي ،ط1412/3 :هـ.ج 1:ص.221:
( )9مسلم ،صحيح مسلم ،م س ،ج3:ص1113:ح .2102
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وأما من ذهب إىل جواز اخلضاب بالسواد فتمسك جبملة من األدلة هي من جنس ما قبلها ،فمنها:
 -1حديث جابر رضي اهلل عنه قال" :أيت بأيب قحافة ،أو جاء عام الفتح ،أو يوم الفتح ورأسه وحليته مثل
الثغام أو الثغامة ،فأمر به إىل نسائه ،قال( :أي :النيب صلى اهلل عليه وسلم) غريوا هذا بشيء"( .)2ووجه الداللة منه :أنه
أطلق ومل يقيده بغري السواد ،فيبقى على إطالقه وعمومه،
 -2حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال" :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :إن اليهود والنصارى ال
يصبغون ،فخالفوهم" (.)3
()4
فهذا حديث دال بعمومه على جواز االختضاب جبميع األصباغ من غري فرق بني السواد وغريه
 -3حديث صهيب اخلري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن أحسن ما اختضبتم به هلذا السواد،
أرغب لنسائكم فيكم ،وأهيب لكم يف صدور عدوكم" (.)5
وأما من رام التفريق بني الرجل واملرأة فقد استدل ِبنقول ومعقول:
أما املنقول :فما أخرجه ابن سعد يف (الطبقات) بسنده عن أم شبيب قالت" :سألنا عائشة عن تسويد الشعر،
فقالت :لوددت أن عندي شيئاً فسودت به شعري" ( ،)6ويف لفظ عند ابن حبان أاها قالت" :قد كان عندي شيء

سودت به شعرى"(.)7

"رخص يف صبغ الشعر بالسواد للنساء"(.)8
ومثله أثر معمر عن قتادة قالُ :
وأما املعقول :فقد قالوا كما أسلفنا إن املرأة حباجة للتزين لبعلها ،وذلك من حقه عليها.
الرأي املختار :بعد النظر يف أدلة هذه األقوال واملوازنة بينها تبني يل -على جهة غلبة الظن والعلم عند اهلل -أن
أوىل األقوال بالصواب إن شاء اهلل تعاىل :هو القول باجلواز مع الكراهة ،وذلك ملا يلي:

=
( )1أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املسند  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ط2001/1 :م .ج 1:ص ،223:أبو داود سليمان بن
الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا ج 4:ص52:ح  ،4212أمحد بن شعيب بن علي
األشعث ِّ
النسائي ،السنن الكربى ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1751/2 :م .ج 8:ص418:ح  ،7341والطرباين يف املعجم الكبري م س ،ج11:
ص ،442:والبيهقي يف السنن م س ،ج 2:ص ، 311:قال ابن حجر" :إسناده قوي ،إال أنه قد اختلف يف رفعه ووقفه ،وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله ال
يقال بالرأي ،فحكمه الرفع" فتح الباري م س ،ج 1:ص ،477:وقد ذكره عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي يف املوضوعات ،نشر :املكتبة السلفية،
ط1711/1:م .ج 2:ص ، 280:بناء على أن يف سنده عبد الكرمي بن أيب املخارق ،أبو أمية البصري ،وهو متهم بالكذب ،لكن نبه ابن حجر يف كتابه:
القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد ،مكتبة ابن تيمية القاهرة ،ط1401/1:ه .ص 37 :إىل أن هذا وهم منه رمحه اهلل ،فعبد الكرمي الذي يف سند هذا
احلديث ليس هو ابن املخارق ،بل هو عبد الكرمي اجلزري الثقة املخرج له يف الصحيح.
( )2تقدم خترجيه.
( )3صحيح البخاري ج3:ص1228:ح  ،3228صحيح مسلم ج3:ص1113:ح .2103
( )4انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،م س ،358/10 ،املباركفوري ،حتفة األحوذي ،م س ،ج 8:ص.381:
( )5ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،السنن ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،دار الرسالة العاملية ،ط2007/1:م .ج 2:ص1172:ح  ،3128واختلف يف
تصحيحه ،واألظهر أنه حديث حسن ،انظر بسط احلديث عنه يف حتفة األحوذي ،م س ،ج 8:ص.381:
( )6ابن سعد ،الطبقات الكربى ،م س ،ج 5:ص.452:
( )7حممد بن حبان البسيت ،الثقات ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد اهلند ،ط1723/1:م .ج 7:ص.227:
( )8عبد الرزاق ،املصنف ،م س ،ج 1:ص.188:
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 -1صحة األدلة اليت استدل اها اجمليزون ،ووضوحها يف الداللة على املراد ،فإن قصة أيب قحافة واحدة ،ومدارها
على أيب الزبري حممد بن مسلم املكي ،وأكثر الرواة عنه مل يذكروا زيادة "وجنبوه السواد" ،بل قد صرح ثالثة من الثقات
األثبات (شبابة ،واحلسن بن موسى ،وأمحد بن عبدامللك) أن زهرياً سأل أبا الزبري ،هل قال جابر يف حديثه" :جنبوه
السواد"؟ فأنكر،وقال ال ،كما ثبت ذلك عند أمحد يف مسنده ( ،)1بل إن أبا الزبري نفسه كان خيضب بالسواد(.)2
وأما رواية التقييد بالسواد فقد ضعفها ابن القطان وغريه بناء على أاها شاذة ،أو أاها مدرجة ،وليست من كالم
النيب صلى اهلل عليه وسلم(.)3
وحنن وإن كنا ال نتفق مع دعوى اإلدراج؛ -ألن أقل ما يقال فيها أن تكون من زيادة الثقة ،وهلا شواهد ال بأس
اها ،-إال أن هذه املخالفة من هؤالء الثقات وخمالفة الراوي ملرويه توقع يف النفس ريبة متنع من القول بالتحرمي إال على
جهة الظن ،واألصل املتيقن هو اإلباحة فال ينتقل عنه إال بيقني.
وقد رام بعضهم أن جييب عن مقولة أيب الزبري بنفي زيادة "وجنبوه السواد" بأنه قد نسي هذه الزيادة  ،وكم من
ب ابن جريج بالسواد ال يَ ْستلزم كون هذه الزيادة ُم ْد َرجة (.)4
وخ ْ
حمدِّث قد نَسي حديثه بعدما حدثه َ ،
ضُ
وال خيفى ما يف هذا اجلواب من ضعف ،فإنه لو نسي لقال( :ال أدري) أو( :ال حيضرين ذلك) أما أن جيزم
بالنفي فذلك علم منه بأن جابراً مل يقل "وجنبوه السواد" وهذا بني مع التأمل ،ويزيده قوة تركه للقول اها ،وخضابه
بالسواد.
على أنا نقول :وهب أن هذه زيادة مقبولة ،فأين فيها داللة التحرمي ،مع أن األصل يف أمور الزينة أن حتمل على
الندب واإلرشاد ،سيما إن كان املختضب بالسواد شيخاً كبرياً كأيب قحافة ،قال اإلمام الزهري – رمحه اهلل" :كنا َنضب
بالسواد إذ كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه واألسنان تركناه"(.)5
 -2خضاب مجلة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بالسواد ،واآلثار عنهم ثابتة مشهورة ،وقد تقدم إيراد
بعضها ،بل قد أخرج ابن سعد رمحه اهلل يف (:الطبقات) بسنده إىل سعيد املقربي أنه قال " :رأيت أبناء صحابة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :يصبغون بالسواد ،منهم  :عمرو بن عثمان بن عفان" (.)6
صبغون
وقال أبو العباس القرطيب رمحه اهلل يف كتابه (املفهم) "بل قد ُروي عن مجاعة كثرية من السلف أاهم كانوا يَ ْ
بالسواد " (.)7
"ص ّح عن احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما أاهما كانا خيضبان بالسواد ،ذكر ذلك
وقال ابن القيم رمحه اهلل َ :
عنهما ابن جرير يف كتاب ( :هتذيب اآلثار)  ،وذكره عن عثمان بن عفان  ،وعبد اهلل بن جعفر ،وسعد بن أيب وقاص ،
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :أمحد بن حنبل  ،املسند ،م س ،ج3:ص ،335:املباركفوري ،حتفة األحوذي ،م س ،ج 8:ص.385:
راجع حتفة األحوذي ،م س ،ج 8:ص.381:
املرجع السابق.
املرجع السابق ج 8:ص.387:
ابن حجر ،فتح الباري ،م س .388/10
ابن سعد ،الطبقات الكربى ،م س ،ج 8:ص.180:
القرطيب ،املفهم ،م س ،ج 8:ص.417:
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وعقبة بن عامر  ،واملغرية بن شعبة ،وجرير بن عبد اهلل  ،وعمرو بن العاص .وحكاه عن مجاعة من التابعني  ،منهم :
عمرو بن عثمان وعلي بن عبد اهلل بن عباس  ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وعبد الرمحن بن األسود  ،وموسى بن طلحة ،
والزهري  ،وأيوب ،وإاماعيل بن معدي كرب .وحكاه ابن اجلوزي عن حمارب بن دثار  ،ويزيد  ،وابن جريج  ،وأيب
يوسف  ،وأيب إسحاق  ،وابن أيب ليلى  ،وزياد بن عالقة  ،وغيالن بن جامع  ،ونافع بن جبري  ،وعمرو بن علي املقدمي
 ،والقاسم بن سالم "(.)1
فهؤالء خلق كثري من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأئمة التابعني تعارفوا الصبغ بالسواد من غري نكري ،بل

لقد قال الزهري كما أسلفنا عنه" :أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باألصباغ ،فأحلكها أحب إلينا ،يعين أسودها"(،)2

وال

يسعهم أن حيبوا شيئاً يكرهه اهلل ورسوله ،فلقد كان يفرتض إذن أن يطلق القول جبوازه دون كراهة ،لوال ما تبقيه تلك
الزيادة من حرج يف النفس  ،ولكنه رأي وجيه من حيث اجلملة؛ فهؤالء هم من أمرنا بالتأسي اهم واالقتداء اهديهم ،وهم
–كما قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل -يف رسالته القدمية " :-فوقنا يف كل عل ٍم و ٍ
اجتهاد  ،وورٍع ٍ
وعقل  ،وأم ٍر استُ ْد ِرَك به
أمحَ ُد وأوىل بنا من رأينا"(.)3
علم  ،وآراؤهم لنا ْ
وقد يعرتض علينا باحتمال أن يكون هؤالء الصحابة مل تبلغهم تلك الزيادة ،أو مل يبلغهم النهي عن االختضاب
بالسواد ،وهذه دعوى عريضة ال سبيل لتسويغها؛ فإن هذا قد يغتفر يف الواحد واالثنني ،أما أن يتواطأ هذا اجلم الغفري -
وهم أحرص الناس بالتخلي عن مناهي الشرع والتمسك بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم– على مكروه أو حمظور فهذا
بعيد جداً.
 -3وأما األحاديث اليت استدل اها على التحرمي فهي يف مجلتها جمتمعةً ال تنزل عن درجة احلسن لذاته ،ولذلك
اخرتنا كراهة اخلضاب دون حترميه ،ولكنها ال تنتهض ملعارضة أدلة اجلواز ،على أن بعض تلك األحاديث ليست بنص يف
التحرمي ،فقوله صلى اهلل عليه وسلم" :يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلمام ،ال يرحيون رائحة
اجلنة"( ، )4إذا صح فيجاب عنه بأحد وجهني :إما أن يكون املعىن :ال يرحيون رائحة اجلنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد ال
لعلة اخلضاب ويكون اخلضاب سيماهم ،فعرفهم بالسيما كما قال يف اخلوارج سيماهم التحليق ،وإن كان حتليق الشعر
ليس حبرام ،وهذا جواب اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل( ،)5ويشهد له أنه صلى اهلل عليه وسلم قال" :يكون قوم خيضبون يف
آخر الزمان بالسواد" وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد يف أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعني وغريهم
رضي اهلل عنهم ،فظهر أن الوعيد املذكور ليس على اخلضب بالسواد؛ إذ لو كان الوعيد عليه مل يكن لذكر قوله" :يف
آخر الزمان" فائدة ،فاالستدالل اهذا احلديث على كراهة اخلضب بالسواد غري متجه ،كذا قال املباركفوري(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ابن القيم ،زاد املعاد ،م س ،ج 4:ص.315:
عبد الرزاق ،املصنف ،م س ،ج 1:ص.184:
نقل عنه ابن قيم اجلوزية ،يف كتابه :إعالم املوقعني ،دار الكتب العلمية ،ط1771/1:م .ج 2:ص.211:
تقدم خترجيه.
ابن اجلوزي ،املوضوعات ،م س ،ج 2:ص.281:
املباركفوري ،حتفة األحوذي ،م س ،ج 8:ص.310:
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وأما التفريق بني الرجل واملرأة يف ذلك فال يصح فيه دليل مرفوع ،واألصل أن النساء شقائق الرجال يف األحكام،
لكن دليله من حيث املعىن وجيه إذا تؤمل ،فإن املرأة تنشأ يف احللية ،ويطلب منها من التزين لبعلها ما ال يطلب من
الرجل ،ولكن األحوط أن تعتاض عنه حبمرة أو صفرة.
وهذا الرأي الذي اخرتناه أعين كراهة اخلضاب بالسواد دون حترميه هو ما قطع به اإلمام ابن القيم رمحه اهلل إذ
قال" :وأما اخلضاب بالسواد  :فكرهه مجاعة من أهل العلم ،وهو الصواب بال ريب" (.)1

ذهب مجهور السلف واخللف من األئمة رمحهم اهلل إىل جواز اخلضاب بغري السواد ،بل إىل استحبابه وسنيته،
وإليك أقواهلم الدالة على ذلك:
جاء يف (الدر املختار)" :يستحب للرجل خضاب شعره وحليته ولو يف غري حرب يف األصح ،ويكره بالسواد،
وقيل ال يكره".)2( .
وقال حيىي بن حيىي الليثي :امعت مالكاً يقول يف صبغ الشعر بالسواد" :مل أامع يف ذلك شيئا معلوماً ،وغري
ذلك من الصبغ أحب إيل ،وترك الصبغ كله واسع إن شاء اهلل ليس على الناس فيه ضيق" ( .)3وقال اإلمام النووي:
"ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل واملرأة بصفرة أو محرة"(.)4
وجاء يف (املغين)" :ويستحب خضاب الشيب بغري السواد ،قال أمحد :إين ألرى الشيخ املخضوب فأفرح به،
وذاكر رجالً فقال :مل ال ختتضب؟ فقال أستحي ،قال :سبحان اهلل ! سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" (.)5
وقد خالف بعض السلف واألئمة يف اخلضاب ،فرأوا أن تركه خري من فعله ،ومنهم من حرمه ،ومنهم من بالغ
فأوجبه.
اخلضاب علي
قال احلافظ ابن حجر" :وقد اختلف يف اخلضاب وتركه ،فخضب أبو بكر وعمر وغريمها ،وترك
َ
أمحد أنه جيب ،وعنه جيب ولو مرة ،وروي عنه قوله:
وأيب بن كعب وسلمة بن األكوع وأنس ومجاعة ،قال :وقد نقل عن َ
"ال أحب ألحد ترك اخلضاب ،ويتشبه بأهل الكتاب"(.)6

( )1حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،هتذيب السنن مطبوع مع عون املعبود ،مكتبة املعارف ،ط2002/1 :م .ج 11:ص.122:
( )2ابن عابدين ،الدر املختار ج 1:ص.422:
( )3مالك ،املوطأ ،م س ،ج 2:ص ،747:وانظر :ابن عبد الرب ،االستذكار ،م س ،ج 5:ص.432:
( )4النووي ،شرح صحيح مسلم ،م س1 ،ج 4:ص.50:
( )5حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين ،مكتبة القاهرة ،ط1355 :هـ 1715 -م .ج 1:ص ،12:منصور بن يونس البهوتى ،كشاف القناع عن منت
اإلقناع ،دار الكتب العلمية .ج 1:ص.22:
( )6ابن حجر ،فتح الباري ،م س ،ج10 :ص ، 381-388 :قال ابن مفلح" :ونقل ابن هانئ عن أمحد ما يدل على فرضية اخلضاب :فإنه قال" :اختضب ولو
مرة ،وما أحب ألحد إال أن يغري الشيب ،وال يتشبه بأهل الكتاب" الفروع ،م س ،ج 1:ص.103:
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واحلق أن اخلضاب بغري السواد سنة من سنن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقد دل على ذلك أحاديث كثرية منها
ما مر ،ومنها :حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه قال" :خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم على مشيخة من
األنصار بيض حلاهم فقال" :يا معشر األنصار محّروا أو ص ّفروا ،وخالفوا أهل الكتاب"( )1فذكر احلديث.
غريمت به
"غريوا ّ
الشيب،وإ ّن أحسن ما ّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم قالّ :
ومنها :حديث أنس رضي اهلل عنه أ ّن ّ
الشيب :احلنّاء والكتم"(.)2
ّ
()3
ومنها :حديث أيب مالك األشجعي عن أبيه قال" :كان خضابنا على عهد رسول اهلل  الورس والزعفران" ،
وال يبلغ بالصبغ بغري السواد أن يكون واجباً؛ لقرينة الزينة ،وال يتحقق وصف التشبه بأهل الكتاب فيمن ترك اخلضاب؛
ألنه ال مدخل له يف بياضه أو سواده ،بل هو على أصل خلقته اليت خلقه اهلل عليها ،ويؤيد ذلك ترك النيب صلى اهلل عليه
وسلم له على ما حرره احملققون ،وعمل بذلك طوائف من السلف من غري نكري ،وهلذا قال اإلمام الطرباين" :الصواب أن
اآلثار املروية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بتغيري الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة ،وليس فيها تناقض ،بل األمر
بالتغيري ملن شيبه كشيب أىب قحافة ،والنهى ملن له مشط فقط ،قال :واختالف السلف يف فعل األمرين حبسب اختالف
أحواهلم يف ذلك ،مع أن األمر والنهى يف ذلك ليس للوجوب باإلمجاع ،وهلذا مل ينكر بعضهم على بعض خالفه يف
ذلك ،وال جيوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ" (.)4
وأما القول بالتحرمي فرتده األحاديث الثابتة واآلثار اجملتمعة ،وال وجه له غري ما قيل من أنه عليه الصالة والسالم
مل خيتضب( ،)5وهذا وحده ال يكفي يف الداللة على التحرمي ،كيف وهو صلى اهلل عليه وسلم أمر به وأرشد إليه.
( )1رواه أمحد يف املسند  ،م س ،ج 8:ص .214:قال اهليثمي ":رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ،ويف "الصحيح" طرف منه ،ورجال أمحد رجال الصحيح ،خال القاسم وهو
ثقة وفيه كالم ال يضر" .علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ،حتقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي القاهرة ،ط1774/1:م .ج 8 :ص.131 :
( )2حممد بن حبان ا لبسيت( ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان) حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1755/1 :م .ج 2:ص ،252:أبو داود،
السنن ،م س ،ج 4:ص ،58:النسائي ،السنن م س ،ج 8:ص ،412:حممد بن عيسى بن َس ْورة ،سنن الرتمذي (جامع الرتمذي) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرين ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،ط1728/2 :م .ج 4:ص ، 232:وفيه ضعف ،لكن له شواهد حتسنه .انظر :اهليثمي ،جممع الزوائد ،م س ،ج8:
ص.110:
( )3أخرجه أمحد يف املسند ،م س ،ج 2:ص ،201:وقال اهليثمي" :رجاله رجال الصحيح خال بكر بن عيس وهو ثقة" .جممع الزوائد ،م س ،ج 8:ص.187:
( )4النووي ،شرح صحيح مسلم ،م س ،ج 4:ص.10:

( )5اختلف العلماء والسلف رمحهم اهلل هل خضب النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ وأنا أنقل هنا ما ذكره احملققون اهذا الصدد ،قال الطربي" :من جزم أنه خضب

كما في ظاهر حديث أم سلمة وكما في حديث بن عمر الماضي قريبا أنه صلى اهلل عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده ،وكان ذلك في بعض
األحيان ،ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على األكثر األغلب من حاله صلى اهلل عليه وسلم" .ابن حجر .فتح الباري ج 90:ص ، 554 :وقال

ابن عبد البر" :وأما شيبه فأكثر الروايات عنه على حنو حديث ربيعة عن أنس يف تقليل شيبه ،وأن ذلك كان منه يف عنفقته ،وقد روي أنه كان خيضب ،وليس
بقوي ،ألنه مل يبلغ من الشيب ما خيضب له" االستذكار ،م س ،ج 5:ص.330:

وقال ابن القيم ":واختلف الصحابة في خضابه ،فقال أنس :لم يخضب ،وقال أبو هريرة :خضب ،وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس

قال :رأيت شعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخضوباً ،قال حماد :وأخبرني عبداهلل بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم عند أنس بن مالك مخضوباً ،وقالت طائفة :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما يكثر الطيب حتى احمر شعره ،فكان يظن مخضوباً ،ولم

يخضب ،وقال أبو رمثة :أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع ابن لي فقال :أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به فقال :ال تجني عليه وال يجني عليك:

قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي :هذا أحسن شيء روي في هذا الباب؛ ألن الروايات الصحيحة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يبلغ الشيب

قا ل حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي صلى اهلل عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأسه شيب إال شعرات
في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن" .ابن القيم ،زاد املعاد ،م س ،ج 1:ص.121:

=
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ويعجبين يف هذا الصدد تفصيل اإلمام الطربي إذ قال" :فمن كان يف مثل حال أيب قحافة استحب له اخلضاب؛
ألنه ال حيصل به الغرور ألحد ،ومن كان خبالفه فال يستحب يف حقه ،ولكن اخلضاب مطلقاً أوىل؛ ألنه فيه امتثال األمر
يف خمالفة أهل الكتاب ،وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغريه به ،إال إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي
ينفرد بدواهم بذلك يصري يف مقام الشهرة ،فالرتك يف حقه أوىل"(.)1

ال خيتلف القول يف الصبغات احلديثة عنه يف الصبغات القدمية ،فما جاز من تلك جاز من هذه ،وما كره منها
أو حرم كره من هذه أو حرم ،فاأللوان ال تأثري هلا يف احلكم ،ولكن ينبغي النظر يف نوعية هذه الصبغات وتأثريها على
اجللد والشعر ،فقد ثبت طبياً أن بعضاً منها رِبا تسبب يف أمراض فتاكة كسرطان اجللد وغريه أعاذنا اهلل ،وينصح األطباء
بعدم استعمال الصبغة أثناء احلمل بسبب احتمال احلساسية للصبغة واليت قد تكون شديدة وحتتاج للعالج بأدوية قد
يكون هلا تأثري سليب على احلمل واجلنني.
وعلى كل حال ،فمناط اإلباحة والتحرمي يف هذه الصبغات هو الضرر وانتفاؤه ،فمىت أثبت الطب ضرر بعض
منها حرم ،ومىت أثبت خالف ذلك بقيت على األصل من اإلباحة ،والدليل لذلك أصول الشريعة وقواعدها ،مثل قاعدة:
"ال ضرر وال ضرار" ،وقاعدة" :الضرر يزال"( ،)2وقاعدة "األصل يف املضار التحرمي"( ،)3وغريها ،فجميع هذه األصول
تصب يف موضوع واحد وهو حترمي ما يكون مضراً باإلنسان ضرراً يفوت عليه إحدى املنافع الضرورية.

اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف هذه املسألة على أقوال كثرية مردها إىل قولني :اجلواز وعدمه ،ولعله يكون من
األفضل إفراد كل مذهب على حدة لتتبني األقوال جبالء:
 -1مذهب احلنفية :ذهب احلنفية إىل منع احملرم من االختضاب باحلناء حال إحرامه رجالً كان أو امرأة،
وأوجبوا على املختضب بذلك فدية ،قالوا :وإن خضبت احملرمة يديها باحلناء فعليها دم ،وإن كان قليالً فعليها صدقة؛ ألن
=
نفي أنس للخضاب معارض بما ثبت عن غيره من إثباته ،والقاعدة المقررة أن اإلثبات مقدم على النفي؛ ألن المثبت
وقال الحافظ ابن كثيرُ " :

معه زيادة علم ليست عند النافي ،وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من السبب مقدم ،السيما عن ابن عمر الذي يُظن أنه تلقى ذلك عن أخته أم
المؤمنين حفصة ،فإن اطالعها أتم من اطالع أنس؛ ألنها ربما فلت رأسه الكريم عليه الصالة والسالم" .إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية،

دار الفكر ،ط9916/9:م .ج 6:ص.11 -19:
( )1ابن حجر ،فتح الباري ،م س ،ج 10:ص.388:

) (2انظر القاعدتين عند السبكي في األشباه والنظائر  ،49/9الكتب العلمية ،ط ،9499/9:السيوطي ،األشباه والنظائر ،الكتب العلمية ،ط،9499/9:
ص ،15 :علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،دار الجيل ،ط9499/9:ه.56/9 ،

( )3اإلسنوي ،نهاية السول شرح منهاج الوصول ،الكتب العلمية ،ط9410/9:ه ،ص ،560 :القرافي ،الذخيرة ،دار الغرب اإلسالمي ،ط9994/9:م،
.955/9
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االرتفاق الكامل ال حيصل إال بتطييب عضو كامل ،وروي عن أيب يوسف فيمن خضب رأسه بالوامة أن عليه دما ال
ألجل اخلضاب بل ألجل تغطية الرأس(.)1
وقد استندوا يف هذا بأن احلناء من أنواع الطيب؛ ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه اهى املعتدة أن
ختتضب باحلناء وقال :احلناء طيب (.)2
 -2مذهب املالكية :ال خيتلف مذهب املالكية كثرياً عن مذهب األحناف ،فقد جاء يف (املدونة)" :إذا خضب
رأسه أو حليته حبناء أو وامة أو احملرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها افتديا ،وإن خضب أصبعه جلرح فعليه
()3
الفدية إن كان للتداوي ،وإال فال ،ويفتدي يف مداواته بالطيب مطلقاً لكثرة الرفاهية يف الطيب"
 -3مذهب الشافعية :ذهب الشافعية إىل تسويغ اخلضاب للمحرم على الصحيح من املذهب ،وقد وقع بينهم
تردد يف مأخذ املنع واجلواز ،قال النووي" :إذا خضب الرجل حليته فعن األصحاب طرق يف مأخذه :أحدها :الرتدد يف أن
احلناء طيب أم ال ،وهذا غريب ضعيف ،واألصحاب قاطعون بأنه ليس بطيب .الثاين :أن من خيضب قد يتخذ ملوضع
اخلضاب غالفاً حييط به ،فهل يلحق بامللبوس املعتاد؟ وفيه خالف سبق .الثالث :وهو الصحيح أن اخلضاب تزيني
للشعر ،فرتدد القول يف إحلاقه بالدهن ،واملذهب أنه ال يلتحق وال جتب الفدية يف خضاب اللحية ،قال اإلمام (اجلويين):
فعلى املأخذ األول ال شيء على املرأة إذا خضبت يدها بعد اإلحرام ،وعلى الثاين والثالث جيري الرتدد"(.)4
 -4مذهب احلنابلة :حاصل مذهب احلنابلة أن اخلضاب ال مينع منه للمحرم رجالً كان أو امرأة على الصحيح من
املذهب ،وقال القاضي يكره لكونه من الزينة فأشبه الكحل باإلمثد ،فإن فعلته ومل تشد يديها باخلرق فال فدية (.)5
الرأي املختار :الذي يرتجح عندي والعلم عند اهلل أن اخلضاب ال حيرم على احملرم إال على وجه االحتياط ،ودليل
ذلك :ما روى عكرمة أنه قال" :كانت عائشة وأزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم خيتضنب باحلناء وهن حرم"( ،)6وألن
األصل اإلباحة ،وليس ها هنا دليل مينع من نص وال إمجاع وال هي يف معىن املنصوص(.)7

( )1حممد بن أمحد السرخسي ،املبسوط ،دار املعرفة ط1414:هـ 1773 -م .ج 4:ص ،128:عالء الدين بن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ،دار الكتب العلمية ،ط1401 /2:هـ 1751 -م .ج 2:ص.173:
( )2أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،نشر :جامعة الدراسات اإلسالمية كراتشي ،ط1771/!:م .وضعف سنده ألن فيه ابن
هليعة ج 4:ص ،21:وكذا الطرباين يف املعجم الكبري م س ،ج3:ص ،415:وانظر :أمحد بن حجر العسقالين ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي
الكبري ،دار الكتب العلمية ،ط1757/1:م .ج 2:ص ،252:عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ،نصب الراية ،مؤسسة الريان ،ط1772/1:م .ج3:ص.124:
( )3انظر :سحنون بن سعيد التنوخي ،املدونة ،دار الكتب العلمية ،ط1774/1:م .ج 1:ص ،459:أحمد بن إدريس القرافي ،الذخرية ،حتقيق :حممد حجي
وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1774/1:م .ج3:ص ،348:محمد بن عبد اهلل الخرشي ،شرح الخرشي على مختصر خليل ،دار الفكر .ج1:

ص.555:

( )4حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني ،املكتب اإلسالمي ،ط1412/3 :هـ.ج3:ص ،134:وانظر :حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب ،دار السالم،
ط1412 /1:ه .ج 2:ص.151:
( )5انظر :ابن قدامة ،املغين م س ،ج3:ص ،182:املرداوي ،اإلنصاف ،م س ،ج3:ص.801:
( )6الطرباين املعجم الكبري م س ،ج 1:ص ،108:وفيه ضعف ،انظر :ابن حجر ،التلخيص احلبري م س ،ج 2:ص.252:
( )7انظر :ابن قدامة ،املغين م س ،ج3:ص.182:
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وأما القول بأن احلناء طيب ،فيشبه أن يكون كذلك ،لكن مل حيصل عليه وفاق ،قال احلافظ ابن حجر" :قال
البيهقي :روينا عن عائشة أاها سئلت عن خضاب احلناء فقالت" :كان خليلي ال حيب رحيه" ،قال :ومعلوم أنه كان حيب

الطيب ،ويشبه أن يكون احلناء غري داخل يف مجلة الطيب"(.)1

وتعقبه ابن حجر بأن "هذا يعكر عليه ما روى أمحد( )2يف مسنده من حديث أنس قال" :كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم تعجبه الفاغية" ،قال األصمعي :هو نور احلناء ،كذا نقله اهلروي يف الغريب ،وقال ابن جرير :الفاغية ما
أنبتت الصحراء من األنوار الطيبة الرائحة اليت ال تزرع ،فعلى هذا ال يرد ،قلت وال يرد األول أيضاً إلمكان اجلمع بني
حمبته لرائحة النور ،وبغضه لرائحة اخلضاب ،وعد أبو حنيفة الدينوري يف النبات احلناء من أنواع الطيب"(.)3

اخلامتة:
أهم نتائج الدراسة:
 -1كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجل واملرأة ،وأن هذا أعدل األقوال وأوالها بالصواب إن شاء اهلل تعاىل.
 -2صبغ الشعر بغري السواد سنة متبعة ،وال حرج على من تركه لثبوت كال األمرين عن الصحابة.
 -3الصبغات احلديثة تلحق بالقدمية يف احلكم ،غري أاها حترم إذا ثبت تصنيعها من مواد ضارة أو حمرمة.
 -4احملرم ال يكره له اخلضاب بغري ما له طيب ،ولكن األحوط تركه واجتنابه للشبهة.
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله ،واحلمد هلل رب العاملني.
أهم التوصيات :أوصي بدراسة استقرائية ألنواع الصبغات املوجودة يف السوق ،وتوصيفها وصفاً دقيقاً حىت يتم
إعطاؤها احلكم الشرعي الالئق اها ،واهلل املوفق.

قائمة املصادر
-1
-2
-3
-4
-8
-1

ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،السنن ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،دار الرسالة العاملية ،ط2007/1:م.
أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد ،مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد،
ط1407/1:ه.
أبو بكر بن العريب ،عارضة األحوذي ،الكتب العلمية.
أبو بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني ،دار الكتب العلمية ،ط1771/1:م.
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،مصنف عبد الرزاق ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي،
ط1473/2:ه.
أبو بكر حممد بن العريب املعافري ،املسالك يف شرح موطأ مالك ،حتقيق األخوين :حممد السليماين وعائشة
السليماين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2002/1:م.

( )1البيهقي ،معرفة السنن واآلثار ،م س ،ج 4:ص.21:
( )2أمحد بن حنبل ،املسند م س ،ج3:ص.182:
( )3ابن حجر ،التلخيص احلبري م س ،ج 2:ص.252:
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الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا.
 -2أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
 -5أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية ،حتقيق :حممد حجي وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1774/1:م.
 -7أمحد بن احلسني البيهقي ،معرفة السنن واآلثار ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،نشر :جامعة الدراسات اإلسالمية
كراتشي ،ط1771/!:م.
 -10أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ،سنن البيهقي ،دار الكتب العلمية ،ط2003/3 :م.
 -11أمحد بن حجر العسقالين ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،دار الكتب العلمية،
ط1757/1:م.
 -12أمحد بن شعيب بن علي النسائي ،السنن الكربى ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1751/2 :م.
 -13أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد ،مكتبة ابن تيمية ،ط1401/1:ه.
 -14أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،ط1327/1 :ه.
 -18أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،دار ابن كثري ،ط1771 /1:م.
 -11أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املسند  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة ط2001/1 :م.
 -12إاماعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية ،دار الفكر ،ط1751/1:م.
 -15احلسني بن مسعود البغوي ،شرح السنة ،املكتب اإلسالمي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط1753/2:م.
 -17حلمي حممد فودة ،وعبد الرمحن صاحل عبد اهلل ،املرشد يف كتابة األحباث ،دار الشروق جدة ،ط1772:/1 :م.
 -20سحنون بن سعيد التنوخي ،املدونة ،دار الكتب العلمية ،ط1774/1:م.
 -21سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق :فريق من الباحثني بإشراف وعناية د .سعد بن عبد
اهلل احلميد و د .خالد بن عبد الرمحن اجلريسي.
 -22صاحل بن محد العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ط2001 /4 :م.
 -23عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي يف املوضوعات ،نشر :املكتبة السلفية ،ط1711/1:م.
 -24عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنيا ،العمر والشيب ،حتقيق :جنم عبد اهلل خلف ،مكتبة الرشد ،ط1412/1:ه.
 -28عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ،نصب الراية ،مؤسسة الريان ،ط1772/1:م.
 -21عالء الدين بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،ط1401 /2:هـ.
 -22علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ،حتقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي القاهرة ،ط1774/1:م.
 -25علي بن سليمان املرداوي ،اإلنصاف ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.
 -27مالك بن أنس األصبحي ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل اهيان لألعمال
اخلريية واإلنسانية ،ط 1428 /1:ه.
 -30جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املكتبة العلمية 1727م.
 -31حممد بن إبراهيم البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422/1 :ه.
 -32حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،هتذيب السنن مطبوع مع عون املعبود ،مكتبة املعارف ،ط2002/1 :م.
 -33حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ،مؤسسة الرسالة ،ط1774/22:م.
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حممد بن أمحد السرخسي ،املبسوط ،دار املعرفة ط1414:هـ 1773 -م.
حممد بن أمحد بن األزهري ،هتذيب اللغة ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار الرتاث العريب ،ط2001/1 :م.
حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين ،مكتبة القاهرة ،ط1355 :هـ 1715 -م.
حممد بن حبان البسيت( ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان) مؤسسة الرسالة ،ط1755/1 :م.
حممد بن حبان البسيت ،الثقات ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد اهلند ،ط1723/1:م.
حممد بن رشد ،البيان والتحصيل ،حتقيق :حممد حجي وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1405/2 :ه.
حممد بن سعد ،الطبقات الكربى ،دار الكتب العلمية ،ط1770 /1:م.
حممد بن عبد الرحيم املباركفوي ،حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،دار الكتب العلمية.
حممد بن عبد اهلل اخلرشي ،شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،دار الفكر.
حممد بن عبد اهلل بن حممد املعروف باحلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،دار الكتب العلمية ،ط1770/1 :م.
حممد بن عمر بن عبد العزيز املشهور بابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر ،ط1772/2 :م.
حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي (جامع الرتمذي) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب ،ط1728/2 :م.
حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب ،دار السالم ،ط1412 /1:ه.
حممد بن مفلح احلنبلي ،اآلداب الشرعية ،عامل الكتب.
حممد بن مفلح احلنبلي ،الفروع ،مؤسسة الرسالة ،ط2003/1:م.
حممد بن مكرم بن علي مجال الدين بن منظور األفريقي ،لسان العرب ،دار صادر ،ط1414/3:هـ.
حممد بن ناصر العثيمني ،جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،مجع :فهد بن ناصر السليمان ،دار الوطن1413 ،ه.
حممد ناصر الدين األلباين ،متام املنة يف التعليق على فقه السنة ،دار الراية ،ط8. :
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب.
منصور بن يونس البهوتى  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،دار الكتب العلمية.
النووي حيىي بن شرف حميي الدين ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر.
النووي حيىي بن شرف حميي الدين ،شرح صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1372/2:ه.
حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني ،املكتب اإلسالمي ،ط1412/3 :هـ.
يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،االستذكار ملذاهب علماء األمصار ،دار الكتب العلمية ،ط200/1:م.
يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوي  ,وحممد عبد الكبري البكري ،نشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب 1352ه.
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 طه مصطفى ألازعر.د
 املغرب، مكناس، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية،جامعة املولى إسماعيل

:ملخص املقال بالعربية
يعترب الفقه السياسي من أكثر فروع الفقه اليت وقع االختالف يف أحكامها عرب تاريخ الرتاث اإلسالمي؛ ولعل
 بل خيضع لالجتهاد الذي تتغري أحكامه بتغري الظروف،مرد ذلك أنه مل ترد فيه أحكام تفصيلية يف الكتاب والسنة
 لذا فإن تقعيد الفقه السياسي وربطه ِبقاصده يعتربان من أهم املشاريع العلمية اليت ينبغي االشتغال فيها؛ ملا يف.واألحوال
التقعيد والتقصيد من أمهية يف اخلروج بالفقه السياسي من دوامة التجزيء والغرق يف حبر التفريعات والتفصيالت إىل
. وهذا ال شك سيضيق من دائرة االختالف ويوسع دائرة االتفاق،رحابة املقاصد الكلية والقواعد العامة
وتأيت هذه الدراسة للمسامهة يف قضية تقعيد الفقه السياسي من خالل صياغة بعض من القواعد العامة
 ودراسة جمموعة من القضايا السياسية يف،واالستدالل عليها من الكتاب والسنة باالعتماد على منهج االستقراء التحليلي
. مما سيوفر إمكانية الرتجيح بني اآلراء املختلفة يف القضية الواحدة،إطار هذه القواعد
 القاعدة،'' القاعدة األوىل ''كل عقد جائز يلزم الوفاء به:وقد اهتم هذا البحث بدراسة وحتليل ثالث قواعد
.''  القاعدة الثالثة '' إمنا الطاعة يف املعروف،''الثانية ''األمر شورى

:ملخص املقال باإلجنليزية
Political jurisprudence is considered to be one of the most conflictual and paradoxical
branches of jurisprudence all along the history of the Islamic heritage. This may be due to the
fact that there are no detailed provisions in the Qur'aan and the Sunnah. Rather, it is subject to
jurisprudence, the provisions of which vary according to circumstances and conditions.
Therefore, the setting up of political jurisprudence and linking it to its maqassid (purposes)
are considered one of the most important scientific projects which should be taken seriously
into consideration. Because in doing so, we will be able to come out of the political
jurisprudence of the narrow cycle of fragmentation, infractions and details to the spaciousness
of the total purposes and rules, and this will undoubtedly narrow the scope of divergence and
expand the one of consensus.
This study is, thus, intended to contribute to the issue of political jurisprudence through
the formulation of some general rules and reasoning from the Qur'aan and the Sunnah, based
on the method of analytical induction, and the study of a range of political issues within the
framework of the cited rules, which will provide the possibility of weighting between
different opinions within the same case.

القواعد املؤسسة للفقه السياسي اإلسالمي

د .طه مصطفى األزعر
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This research is concerned with the study and analysis of three rules:The first rule:
"Every permissible contract must be fulfilled ", The second rule: "The Amre is Shura
(consultation)", The third rule: "Obedience shall be in and within the Maarouf (the common
" )good

مقدمة:
يعترب الفقه السياسي من أكثر فروع الفقه اليت وقع االختالف يف أحكامها عرب تاريخ الرتاث اإلسالمي؛ ولعل
مرد ذلك أنه مل ترد فيه أحكام تفصيلية يف الكتاب والسنة ،بل خيضع لالجتهاد الذي تتغري أحكامه بتغري الظروف
واألحوال .وقد عرف الواقع السياسي اإلسالمي تغريات متالحقة منذ مقتل عثمان رضي اهلل عنه وانقسام املسلمني بني
مؤيد لعلي رضي اهلل عنه ومعاوية رضي اهلل عنه ،حيث وقع اخلالف أيهما أحق باخلالفة؟ وبنيت على هذا اإلشكال
إشكاالت فرعية أخرى ،منها :هل جيوز تأخري األخذ بالقود للمصلحة أم يلزم التعجيل به1؟ واالختالف يف قضية
التحكيم وخروج فرقة اخلوارج ...مث تالحقت بعد ذلك األحداث السياسية مما مل يُعهد زمن النبوة واخلالفة الراشدة ،من
ذلك؛ استبدال الوراثة ِببدأ االختيار ،وقيام عدة ثورات ضد السلطة احلاكمة ،2وما انبىن عليها من خالف يف مسألة
اخلروج على اإلمام العادل والفاجر .وظهور مناصب جديدة مزامحة ملنصب اخلالفة كمنصب السلطان والوزير املتغلب،
وتعدد اخللفاء...وغري ذلك من النوازل اليت ليس هلا سابقة ،مما استلزم حركة اجتهادية مواكبة من أجل حفظ مصاحل
املسلمني .وظلت هذه احلركة االجتهادية هي السمة العامة للتاريخ السياسي اإلسالمي حىت أيامنا هذه ،مع األخذ بعني
االعتبار االختالف يف طبيعة القضايا واألحداث من عصر إىل عصر آخر ومن مكان إىل مكان آخر.
وهكذا تكونت ثروة فقهية ومعرفية تأسس من خالهلا علم قائم بذاته امي "السياسة الشرعية" أو "الفقه
السياسي" ،ومع تكاثر فروعه وتفصيالته كثر االختالف يف مسائله وقضاياه ،وهو ما حدا بالفقهاء إىل الدعوة إىل ضبط
هذا العلم –وغريه -من خالل ربطه باملقاصد الكلية والقواعد العامة.
إن مقاصد الشريعة -وضمنها املقاصد السياسية -هي اليت حتدد لنا األهداف والغايات اليت ينبغي أن نسعى
صل منها املصاحل املرجوة" .لكن هذه
إليها يف مجيع أعمالنا ،وهي اليت تؤطر لنا العمل السياسي تنظريا وممارسة ،حىت ُحن ِّ
املقاصد ال بد هلا من قواعد منهجية توجهها وهتديها سواء السبيل ،وتؤطرها وتضبط اعتمادنا عليها ،حىت ال تصري
مفاهيم فضفاضة ومطية لكل ناعق ،وسلما ملن حياول أن يستغلها حلاجة يف نفسه".3
لذا ،فإن تقعيد الفقه السياسي يعترب ِبثابة إطار منهجي يضبط العمل السياسي فكرا وممارسة من أجل حتقيق
املقاصد السياسية .فإذا كانت املقاصد السياسية هي الغايات اليت ينبغي لكل سلطة سياسية السعي لتحقيقها حىت تكون

 -1احتج معاوية –رضي اهلل عنه -بضرورة األخذ بالقود من قتلة عثمان –رضي اهلل عنه ،-يف حني رأى علي –رضي اهلل عنه -تأخري األمر إىل حني اجتماع
الكلمة ،نظرا لشوكة القتلة وقوهتم.
 -2من ذلك خروج احلسني –رضي اهلل عنه ،-وثورة عبد اهلل بن الزبري –رضي اهلل عنه ،-وثورة عبد اهلل األشعث ،وأيب يزيد اخلارجي.
 -3انظر الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،أمحد الريسوين ،ص 33
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سلطة شرعية ،فإن القواعد السياسية هي اآلليات اليت تضبط العمل وتقننه حىت ال حييد عن الطريق .وتنقسم قواعد الفقه
السياسي إىل مستويني:
األول :القواعد املؤسسة للفقه السياسي؛ وهي القواعد العامة الثابتة اليت تتوقف شرعية السلطة السياسية عليها،
وهي موضوع هذه الدراسة.
الثاين :القواعد الضابطة حلاالت الشذوذ واالستثناء عن األصل ،وتؤطرها قواعد املصلحة والضرورة.
 .1أمهية الدراسة :
إن "تطوير منوذج عام للدولة اإلسالمية يعتمد اعتمادا جذريا على توظيف التحليل املقصدي ،والبحث عن
املبادئ الكلية للنظام السياسي اإلسالمي" .1كما أن تقعيد الفقه السياسي ذو أمهية بالغة يف اخلروج اهذا العلم اجلليل من
دوامة التجزيء والغرق يف حبر التفريعات والتفصيالت غري املتناهية ،إىل آفاق القواعد الكلية .والذي ستظهر مثرته يف
تضييق دائرة اخلالف ،وتقارب االجتهادات واآلراء ،وتوحيد اجلهود ،خصوصا يف أيامنا هذه اليت تشهد انقساما مل تشهد
له األمة مثيال؛ فمن طائفة جنحت إىل تكفري اجملتمع كله وتدعو لتغيري املنكر –حسب زعمها -بالعنف والقوة ،تأخذ
بالظنة وال تفرق بني بر وفاجر ،وطائفة تتهم شريعة اإلسالم باجلمود وعدم القدرة على معاجلة قضايا العصر ،ومن مث
فإاهم يدعون لتبين سياسة الغرب بغثها وامينها .وبني هاتني الطائفتني طوائف ال تعد وال حتصى ،كل يدعو إىل هواه
ويعتربه احلق املبني.
 .2فرضية الدراسة وإشكالياهتا:
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن اخلطاب السياسي يف القرآن والسنة ليس خطابا تفصيليا ،وإمنا هو خطاب
تؤطره مقاصد كلية وقواعد عامة ،والفقه السياسي اإلسالمي دائر يف فلك هذه املقاصد وهذه القواعد .وسيكون غرض
هذه الدراسة اجلواب على اإلشكاالت التايل:
هل أشارت نصوص الوحي –كتابا وسنة– إىل قواعد ثابتة مؤسسة للفقه السياسي؟ وهل احرتمت هذه القواعد
يف املمارسة السياسية؟ وكيف كان موقف العلماء عند اإلخالل اها؟ وما أثر اإلخالل اهذه القواعد يف املنظومة السياسية؟
 .3أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف منها:
التأكيد على أن اخلطاب السياسي اإلسالمي خطاب منضبط بقواعد كلية.
 اإلسهام يف الدعوة للرجوع إىل مصادر التشريع األصلية (الكتاب والسنة) للنظر يف قضايا الفقه السياسي تأصيال
وتقعيدا ،واالبتعاد عن االستدالل والتمسك بالفروع والتفصيالت اجلزئية املتقادمة؛ تقليدا ومجودا.
 استنباط وصياغة قواعد سياسية ثابتة تضبط الفعل السياسي وتوجهه ِبا يوافق روح الشريعة ومقاصدها.

 اإلسهام يف هذا املوضوع املهم جدا والذي من شأنه –إذا تضافرت فيه اجلهود -أن ينعكس إجيابا على تطوير الفقه
السياسي وتضييق دائرة االختالف يف الفروع اجلزئية ،وتوسيع التكامل والتعاون .وكذا محاية املمارسة السياسية من
سوء التأويل واالستغالل يف املصاحل الشخصية.

 -1العقيدة والسياسة :معامل نظرية عامة للدولة اإلسالمية ،لؤي صايف ،ص32-31
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 .4منهج الدراسة :قضايا البيعة والشورى والطاعة من أهم القضايا يف النسق السياسي اإلسالمي ،وقد
اختلف تناول العلماء واملفكرين هلا يف السياق النظري ،كل من وجهة نظره واجملال العلمي املتخصص فيه ،وقد اخرتت يف

هذا البحث دراستها يف إطار التقعيد الفقهي ،معتمدا على المنهج االستقرائي التحليلي.

لذا قمت بصياغة قواعد عامة مراعيا الشروط العلمية للتقعيد وهي :االستيعاب ،واالطراد واألغلبية ،والتجريد،
وإحكام الصياغة .1مث دراستها من خالل اخلطوات التالية:
تأصيلها من خالل استقراء نصوص الكتاب والسنة الدالة عليها.
شرحها.
ذكر دالالهتا وفروعها السياسية.
وقد حرصت يف هذه الدراسة على االستدالل واالستشهاد بالصحيح من نصوص السنة وأخبار التاريخ .إال أنه
جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنين مل أعتمد على االستقراء التام ،ألن من شأن ذلك أن يطيل البحث ،لذا اكتفيت
بإيراد أمثلة من النصوص تكفي إلثبات كل قاعدة.
كما حاولت جاهدا أن تصاغ أبنية هذه القواعد ِبصطلحات ومفاهيم قرآنية أصيلة بعيدا عن تأثريات الفكر
السياسي الغريب على احلقل الداليل لعلم السياسة اإلسالمي ،كما جتنبت املصطلحات واملفاهيم اليت حتمل يف طياهتا رؤى
خمتلفة ،كمصطلح "اخلالفة" اليت يراها البعض – بصورته التارخيية  -نظاما سياسيا ثابتا ال يتحقق مفهوم الدولة اإلسالمية
بدونه ،بينما يراه البعض اآلخر منوذجا تارخييا وجتربة بشرية يف زمن ماض مل يعد مالئما للواقع املعاصر .وهذا األمر يقتصر
على بناء القاعدة ،وفيما سوى ذلك فإين استعملت مصطلح اخلالفة للداللة على النظام السياسي.
 .8خطة الدراسة :قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث هي جمموع القواعد:
املبحث األول :قاعدة "كل عقد جائز يلزم الوفاء به" ،وقسمته إىل ثالثة مطالب :املطلب األول :شرح القاعدة،
املطلب الثاين :دليل مشروعية القاعدة ،املطلب الثالث :الدالالت السياسية للقاعدة.
املبحث الثاين :قاعدة '' األمر شورى'' ،وقسمته إىل ثالثة مطالب :املطلب األول :شرح القاعدة ،املطلب الثاين:
أدلة مشروعية الشورى وحكمها ،املطلب الثالث :الشورى بني انعقاد البيعة والنظر يف مصاحل اخلالفة.
املبحث الثالث :قاعدة ''إمنا الطاعة يف املعروف'' ،وقسمته إىل أربعة مطالب :املطلب األول :احلقوق املشرتكة
بني الراعي والرعية ،املطلب الثاين :شرح القاعدة ،املطلب الثالث :أدلة الطاعة بني اإلطالق والتقييد ،املطلب الرابع:
دالالت تقييد الطاعة باملعروف.

املطلب األول :شرح القاعدة

 -1انظر ضوابط التقعيد يف نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،حممد الروكي ،ص22-15

086

مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

1
عقد :اجلمع بني أطراف
"كل" من صيغ العموم .والعقد يف أصل اللغة نقيض احلَ ِّل  ،قال الراغب األصفهاين( :الْ ُ
الشيء ،أي :وربط بعضها بِبعض ،ويستعمل ذلك يف األجسام الصلبة؛ كعقد احلبل وعقد البِناء ،مث يستعار ذلك
للمعاين؛ َحنو عقد البيع و ِ
العهد وغريمها) .2وأما معناه يف االصطالح فيالحظ أنه يستعمل يف القرآن الكرمي للداللة على
ُْ
3
العقد الذي بني العبد وربه ،والعقد الذي يكون بني الناس .أما األول فاملراد به عهود اهلل اليت عهد إىل عباده  ،وهي كما
رض ،وما ُح َّد يف القرآن كله ،فال تغدروا وال تنكثوا" .4أما
قال ابن عباس –رضي اهلل عنه" -ما أحل ،وما ُحِّرم ،وما فُ َ
شرعا).5
العقد الذي يكون بني الناس فعرفه اجلرجاين بأنه( :ربط أجزاء التصرف باإلجياب والقبول ً
وتقييد العقود باجلواز لتمييزها عن العقود احملرمة ،فال جيب الوفاء إال بعقد جار على رسم الشريعة ،6أما إذا كان يف
7
ال
العقود ما خيالف كتاب اهلل" ،فيسقط[ الوفاء به]"  .والدليل على ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما بَ ُ
ِ
اب اللَّ ِه ما َكا َن ِمن َشر ٍط لَيس ِيف كِتَ ِ ِ
ٍ
ِ
ت ِيف كِتَ ِ
اب اللَّه ،فَـ ُه َو بَاط ٌل َوإِ ْن َكا َن مائَةَ َشْرط قَ َ
ِر َج ٍال يَ ْش َِرتطُو َن ُشُروطًا لَْي َس ْ
َ
ضاءُ
ْ ْ ْ َ
َّ ِ
ِ
َِّ
الوالَءُ لِ َم ْن أ َْعتَ َق) .8يقول بدر الدين العيين( :املراد بكتاب اهلل حكمه ،وحكمه تارة
اللَّه أ َ
َح ُّق َو َشْر ُط الله أ َْوثَ ُقَ ،وإمنَا َ
يكون بطريق النص وتارة يكون بطريق اإلستنباط منه وكل ما مل يكن من ذلك فهو خمالف ملا يف كتاب اهلل ...واملعىن كل
شرط ليس يف حكم اهلل وقضائه يف كتابه أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو باطل).9
ومصطلح "اإللزام" يف القاعدة يدل -باعتبار كل ما سبق -على وجوب الوفاء بالعقود غري املخالفة لشرع اهلل.
و"عنصر اإللزام يف الشريعة اإلسالمية يأخذ أمهيته يف ترتب آثاره ،لكونه عنصرا دينيا ووازعا ذاتيا ،حيث يتخذ التزام
تنفيذه مظهرا اعتقاديا نابعا عن قناعة من النفس اإلنسانية".10
أما الوفاء فهو "اإلتيان بالشيء وافيا تاما ال نقص فيه".11

املطلب الثاني :دليل مشروعية القاعدة
من خالل الرجوع إىل نصوص الكتاب والسنة يتبني مدى حرص الشارع على الوفاء بالعقود والعهود ،سواء تلك
اليت بني العبد وربه ،أو اليت بني إنسان وإنسان آخر حىت ولو كان خمالفا يف الدين والعقيدة ،فقد اتفق املسلمون أن
"الغدر حرام سواء كان يف حق املسلم أو الذمي" ،12وغري الذمي أيضا.
 -1لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن منظور األنصاري ،مادة "عقد" .271/3
 -2معجم مفردات ألفاظ القرآن ،أبو القاسم احلسني بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين ،ص352-351
 -3تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حممد رشيد بن علي رضا مشس الدين القلموين77/1 ،
 -4جامع البيان ،ابن جرير الطربي7/5 ،
 -5كتاب التعريفات ،علي بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،ص183
 -6احملرر الوجيز ،ابن عطية143/2 ،
 -7أحكام القرآن ،ابن العريب7/2 ،
 -8صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط يف الوالء ،رقم احلديث 2227
 -9عمدة القاري ،بدر الدين العيين20/14 ،
 -10خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ،فتحي الدريين ،ص( 82بتصرف)
 -11تفسري املنار ،رشيد رضا75/1 ،
 -12عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيىن101/18 ،
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فقد وردت نصوص يتوعد اهلل فيها ناقض العهد بالعقاب يف الدنيا واآلخرة ،من ذلك:
َّ ِ
َّ ِِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وصل َويـُ ْف ِس ُدو َن ِيف األ َْر ِ
ض
ين يَن ُق ُ
قوله تعاىل﴿ :الذ َ
ضو َن َع ْه َد الله من بَـ ْعد ميثَاقه َويَـ ْقطَ ُعو َن َما أ ََمَر اللهُ به أَن يُ َ َ
اخل ِ
اسُرو َن﴾ البقرة.22
أُولَـئِ َ
ك ُه ُم َْ
ص َّدقَ َّن ولَنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِِ
وقوله تعاىل﴿ :وِمْنـهم َّمن عاه َد اللَّه لَئِن آتَانَا ِمن فَ ْ ِ ِ
ضلِ ِه
اهم ِّمن فَ ْ
الصاحل َ
ني* فَـلَ َّما آتَ ُ
َ ُ ْ ََ َ ْ
َ
ضله لَنَ َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َخبلُواْ بِه َوتَـ َولَّواْ َّوُهم ُّم ْع ِر ُ
ضو َن * فَأ َْع َقبَـ ُه ْم ن َفاقًا ِيف قُـلُواه ْم إِ َىل يَـ ْوم يَـْل َق ْونَهُ ِبَا أ ْ
َخلَ ُفواْ اللَّهَ َما َو َع ُدوهُ َوِِبَا َكانُواْ يَكْذبُو َن * أَ َملْ
َن اللَّهَ َعالَّم الْغُيو ِ
َن اللَّهَ يَـ ْعلَ ُم ِسَّرُه ْم َوَْجن َو ُاه ْم َوأ َّ
يَـ ْعلَ ُمواْ أ َّ
ب﴾ التوبة.25-28
ُ ُ
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أربع خالل من كن فيه كان
منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر .ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها).1
ض قَـ ْوٌم الْ َع ْه َد قَ ُّ
ط إِالَّ َكا َن الْ َقْت ُل
وعن عبد اهلل بن بريدة عن أبِيه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ (:ما نَـ َق َ
ت الْ َف ِ
بـيـنَـهم والَ ظَهر ِ
اح َشةُ يف قَـ ْوٍم قَ ُّ
َّ ِ َّ
س اللَّهُ َعْنـ ُه ُم الْ َقطَْر).2
ط إِالَّ َسلَّ َط اللَّهُ َعلَْي ِه ُم الْ َم ْو َ
َْ ُ ْ َ َ َ
ت َوالَ َمنَ َع قَـ ْوٌم الزَكا َة إال َحبَ َ
وهناك نصوص أخرى تأمر مباشرة بالوفاء بالعهد وحترم الغدر؛ من ذلك:
قوله تعاىل﴿ :يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾ املائدة.1
ُ
َ َ
َ َُ ْ
صا ُكم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َن﴾ األنعام .182قال ابن عطية(:وقوله( :وبعهد
وقوله تعاىلَ ﴿ :وبِ َع ْه ِد اللّ ِه أ َْوفُواْ ذَلِ ُك ْم َو َّ
اهلل) حيتمل أن يراد مجيع ما عهده اهلل إىل عباده ،وحيتمل أن يراد به مجيع ذلك مع مجيع ما انعقد بني إنسانني وأضاف
ذلك العهد إىل اهلل من حيث قد أمر حبفظه والوفاء به).3
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اه ُّ
َحداً فَأَِمتُّواْ إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم
دمت ِّم َن الْ ُم ْش ِرك َ
ين َع َ
ني ُمثَّ َملْ يَن ُق ُ
صوُك ْم َشْيئاً َوَملْ يُظَاهُرواْ َعلَْي ُك ْم أ َ
وقوله تعاىل﴿ :إالَّ الذ َ
إِ َىل مدَّهتِِم إِ َّن اللّه ُِحي ُّ ِ
ني﴾ التوبة.4 :
ب الْ ُمتَّق َ
َ
ُ ْ
األميا َن بـعد تَـوكِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد َها َوقَ ْد َج َعْلتُم اللَّهَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيال إِ َّن اللهََّ
َّ
اه ْد ُْمت َوال تَـْنـ ُق ُ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وأ َْوفُوا ب َع ْهد الله إذَا َع َ
ضوا َْ َ ْ َ ْ
ُ
يَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َن﴾ النحل.71:
وقوله تعاىلَ ﴿ :وال تَ ْشتَـُروا بِ َع ْه ِد اللَّ ِه َمثَنًا قَلِيال إَِّمنَا ِعْن َد اللَّ ِه ُه َو َخْيـٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن* َما ِعْن َد ُك ْم يَـْنـ َف ُد َوَما
َّ ِ
ِ ِ ٍ
َح َس ِن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾ النحل.71-78:
َجَرُه ْم بِأ ْ
صبَـُروا أ ْ
ين َ
عْن َد اللَّه بَاق َولَنَ ْج ِزيَ َّن الذ َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وأ َْوفُوا بِالْ َع ْه ِد إِ َّن الْ َع ْه َد َكا َن َم ْسئُوال﴾ اإلسراء.34:
ِ
ِ َّ ِ
ث َعلَى نَـ ْف ِس ِه َوَم ْن
ث فَِإَّمنَا يَن ُك ُ
ك إَِّمنَا يـُبَايِ ُعو َن اللَّهَ يَ ُد اللَّ ِه فَـ ْو َق أَيْدي ِه ْم فَ َمن نَّ َك َ
ين يـُبَايِ ُعونَ َ
وقوله تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
ِِ
ِ
َجراً َع ِظيماً﴾ الفتح .10:ومن السنة:
أ َْو َىف ِبَا َع َ
اه َد َعلَْيهُ اللَّهَ فَ َسيُـ ْؤتيه أ ْ
ِ ِ
ص ِال ال ُْمنَـافِ ِق،
 -1صحيح البخاري ،البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إمث من عاهد مث غدر ،رقم احلديث  .3125وصحيح مسلم ،مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بَـيَان خ َ
رقم احلديث  .)85(-101والسنن الكربى ،البيهقي ،كتاب اجلزية ،باب الْوفَ ِاء بِالْعه ِد إِ َذا َكا َن الْع ْقد مباحا وما ورد ِمن التَّ ْش ِد ِ
يد ِىف نَـ ْق ِ
ال اللَّهُ تَـبَ َارَك
ض ِه قَ َ
َْ
َ ُ َُ ً َ َ َ َ َ َ
َ
وتَـع َاىل (يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود) ،رقم احلديث 17315
ُ
َ َ ْ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ين َآمنُوا أ َْوفُوا بالْعُ ُقود) ،رقم
احا َوَما َوَرَد م َن التَّ ْشديد يف نـَ ْقضه قَ َ
 -2سنن البيهقي ،كتاب اجلزية ،باب ال َْوفَاء بال َْع ْهد إذَا َكا َن ال َْع ْق ُد ُمبَ ً
ال اللهُ تَـبَ َارَك َوتَـ َع َاىل (يَا أَيـُّ َها الذ َ
احلديث  .17323قال األلباين :صحيح على شرط مسلم .السلسلة الصحيحة217/1 ،
 -3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية األندلسي313/2 ،
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وعن ِأىب حازم قال :قاعدت أبا هريرة مخس سنني فسمعته حيدث ع ِن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قال:
ِ ِ
ك نَِيب َخلَ َفهُ نَِيب َوإِنَّهُ الَ نَِيب بَـ ْع ِدي َو َستَ ُكو ُن ُخلَ َفاءُ فَـتَ ْكثُـُر) .قَالُوا فَ َما
وس ُه ُم األَنْبِيَاءُ ُكلَّ َما َهلَ َ
( َكانَ ْ
يل تَ ُس ُ
ت بَـنُو إ ْسَرائ َ
1
ِ
ِ
ِ ِ
اه ْم)  .قال اإلمام النووي( :ومعىن هذا
تَأْ ُمُرنَا قَ َ
استَـْر َع ُ
ال( :فُوا بِبَـْيـ َعة األ ََّول فَاأل ََّول َوأ َْعطُ ُ
َّه ْم فَِإ َّن اللَّهَ َسائلُ ُه ْم َع َّما ْ
وه ْم َحق ُ
احلديث إذا بويع خلليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة جيب الوفاء اها ،وبيعة الثاين باطلة حيرم الوفاء اها وحيرم عليه
طلبها ،وسواء عقدوا للثاين عاملني بعقد األول جاهلني ،وسواء كانا يف بلدين أو بلد أو أحدمها يف بلد اإلمام املنفصل).2
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيرص على الوفاء بعهوده اليت تعهد اها سواء كانت مع مؤمن أو كافر،
فعن احلسن بن علي بن أىب رافع أن أبا رافع أخربه قال بعثتين قريش إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما رأيت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألقي يف قليب اإلسالم فقلت يا رسول اهلل إين واهلل ال أرجع إليهم أبدا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :إين ال أخيس بالعهد وال أحبس الربد ولكن ارجع فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع) ،قال:
فذهبت مث أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فأسلمت .3

املطلب الثالث :الدالالت السياسية للقاعدة
أوال :أهمية القاعدة يف ضبط عقد البيعة
إن قاعدة "كل عقد جائز يلزم الوفاء به" ال ختص اجلانب السياسي فقط بل هي تشمل مجيع أنواع العقود اليت
بني اإلنسان وربه أو بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،ويدخل يف ذلك حىت العهود الشفوية واملواعيد .يقول الدكتور أمحد
الريسوين( :قد يبدو أن الوفاء بالعهود واألمانات هي مسألة أدبية خلقية ،واألمر كذلك دون شك .ولكنها أيضا قاعدة
كربى من قواعد التشريع واإللزام التشريعي على مجيع األصعدة التعبدية والعلمية والسياسية واالجتماعية).4
أما العقود السياسية فكثرية منها :عقود املصاحلات واملهادنات يف احلروب ،وعهود أهل الذمة ،كما قال عمر بن
اخلطاب -رضي اهلل عنه( :-أوصي اخلليفة من بعدي بذمة رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -أن يويف هلم بعهدهم وأن
يقاتل من ورائهم وال يكلفوا فوق طاقتهم) .5وكذا العقود واملواثيق الدولية املختلفة؛ كل هذه العقود -وغريها -يلزم الوفاء
اها على ما بينا سابقا.
غري أن أهم عقد يف النظرية السياسية اإلسالمية والذي تنتظم حتته باقي العقود؛ عقد البيعة الذي يتم بني اإلمام
والرعية واآلثار املرتتبة عليه خاصة فيما يتعلق ِبسألة الشرعية واحلفاظ على اجتماع الكلمة .فمن معاين املبايعة املعاقدة

ِ ِ ِ
ِ
اخلُلََف ِاء األ ََّوِل فَاأل ََّوِل،
يل ،رقم .3488 :وصحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ال َْوفَ ِاء بِبَـْيـ َع ِة ْ
 -1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،بَ ُ
اب َما ذُكَر َع ْن بَين إ ْسَرائ َ
رقم احلديث  .)1542(-44وسنن ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالبيعة ،رقم احلديث .2521 :وسنن البيهقي يف قتال أهل البغي ،باب ال يصلح
إمامان يف عصر واحد ،رقم احلديث.11757 :
 -2املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي231/12 ،
 -3سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف ا ِإل َم ِام يُ ْستَ َج ُّن بِِه يف الْعُ ُهود ،رقم ،2285 :قال ناصر الدين األلباين :صحيح .صحيح سنن أيب داود1407 ،ه.
 -4الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،أمحد الريسوين ،ص72
 -5كتاب اخلراج ،أبو يوسف يعقوب إبراهيم ،ص135
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ختتص ِبعاقدة اإلمام) .1ويقول ابن خلدون( :اعلم أن البيعة هي العهد على
واملعاهدة ،يقول اإلمام الباجي( :املبايعة
ُّ
الطاعة كأن املبايع يعاهد أمريه على أنه يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني ال ينازعه يف شيء من ذلك ويطيعه
فيما يكلفه به من األمر على املنشط واملكره وكانوا إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيدا للعهد
فأشبه ذلك فعل البائع واملشرتي فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة باأليدي .هذا مدلوهلا يف عرف اللغة
ومعهود الشرع وهو املراد يف احلديث يف بيعة النيب صلى اهلل عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ
ومنه بيعة اخللفاء).2
وقد اعترب ابن جنيم احلنفي أن عقد اإلمامة العظمى من العقود الالزمة من اجلانبني ،3أي من جانب اإلمام ''
املبايَع '' ومن جانب األمة '' املبايِعة ''.
ثانيا :توقف شرعية عقد البيعة على مضامينه
تشمل مضامني عقد البيعة الواجبات اليت تلزم اإلمام كأن يقيم شرع اهلل ،وحيكم بالعدل ،ويقسم بالسوية،
وحيفظ للرعية حريتها وأمنها وكرامتها ،ويذب عن األمة وجياهد العدو...اخل .ويف املقابل تلتزم الرعية بالسمع والطاعة
لإلمام وعدم اخلروج عليه ،والنصرة له ضد خارج أو باغ .وميكن أن يتضمن عقد اإلمامة شروطا أخرى إذا اقتضتها
مصلحة األمة ،يقول الشيخ القرضاوي( :إذا اختاره أهل احلل والعقد على شرط ،وبايعوه عليه ،فال يسعه إال أن ينفذه،
وال خيرج عنه فاملسلمون عند شروطهم ،والوفاء بالعهد فريضة ،وهو من أخالق املؤمنني).4
غري أن أي شرط يرد يف عقد اإلمامة –أو أي عقد آخر -ينبغي أن ال خيالف كتاب اهلل وسنة رسوله –صلى
اهلل عليه وسلم" ،-ذلك أن عقد البيعة يف اإلسالم مل ينشئ الدولة –خبالف نظرية العقد االجتماعي الذي نظر له روسو
وانبنت عليه الفلسفة السياسية الغربية -وإمنا النص هو الذي أنشأها ،واملسلمون ليسوا أحرارا ما ظلوا مسلمني يف أن
يطبقوا أحكام الشريعة أو يعطلوها ،وإقامة أحكام الشريعة ال سبيل إليها من دون أن ينتظم أمر املسلمني حتت قيادة تنفذ
حكم الشريعة ،وإذن فالبيعة أوجدت احلاكم ومل توجد احلكم ،أوجدت أداة التنفيذ ومل توجد الفكرة ذاهتا واملؤسسة".5
ثالثا :حكم نقض عقد البيعة واآلثار املرتتبة عليه
ِبا أن احلرام تعظم درجته كلما عظمت املفسدة املرتتبة على ارتكابه ،فقد شدد الشارع يف حترمي نقض عقد البيعة
ملا ترتتب عليه من أضرار ومفاسد عظيمة .فعن أيب هريرة –رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:
(ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم؛ رجل على فضل ماء بالطريق مينع منه ابن السبيل ،ورجل
بايع إماما ال يبايعه إال لدنياه إن أعطاه ما يريد وىف له وإال مل يف له ،ورجل بايع رجال بسلعة بعد العصر فحلف باهلل
 -1املنتقى شرح املوطأ ،الباجي302/2 ،
 -2املقدمة ،ابن خلدون ،ص174
ِ
ب أَِيب حنِيـ َفةَ النـُّعم ِ
ان ،ابن جنيم املصري ،ص270
ْ -3األَ ْشبَاهُ َوالنَّظَائُر َعلَى َم ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
 -4السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،يوسف القرضاوي ،ص101
 -5احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،راشد الغنوشي224/1 ،
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لقد أعطي اها كذا وكذا فصدقه فأخذها ومل يعط اها) .1حيث ترتتب على نقض بيعة اإلمام "إثارة الفتنة" ،2وتشتيت
وحدة الكلمة.
وقد عانت األمة اإلسالمية من مآالت نقض البيعة يف وقت مبكر من عمر دولتها حني قتل اخلليفة عثمان
رضي اهلل عنه ،فتوالت الفنت إثر ذلك ومل جتف سيوف املسلمني من دماء بعضهم البعض ،يشهد على ذلك من عاصر
احلدث ومآالته من الصحابة والتابعني ،فقد قال حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه (:أول الفنت قتل عثمان ،وآخر الفنت
الدجال) ،3وقال امرة رضي اهلل عنه( :إن اإلسالم كان يف حصن حصني وإاهم ثلموا يف اإلسالم ثلمة بقتلهم عثمان،
وإاهم شرطوا شرطة وإاهم لن يسدوا ثلمتهم إىل يوم القيامة ،وإن أهل املدينة كانت فيهم اخلالفة فأخرجوها ومل تعد
فيهم) .4وقال احلسن البصري رضي اهلل عنه( :لو كان قتل عثمان هدى الحتلبت به األمة لبنا ،ولكنه كان ضالال
فاحتلبت به األمة دما).5
وكان ميكن لألمر أن يُتدارك لو بايع أهل الشام عليا رضي اهلل عنه ،لكنهم رفضوا البيعة حبجة أخذ القود من
ِ
ف بـني ْاأل َُّم ِة أَنَّه َجي ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ِ
ك َإىل إثَ َارةِ الْ ِفْتـنَ ِة أَْو
اص إذَا أ ََّدى ذَل َ
ُ ُُ
قتلة عثمان رضي اهلل عنه ،مع أنه "َال خ َال َ َ ْ َ
وز ل ِْإل َمام تَأْخ ُري الْق َ
تَ ْشتِ ِ
يت الْ َكلِ َم ِة" .6فكان ذلك سببا لتشتيت الكلمة وتفكيك وحدة األمة.

وِبا أن النهي الوارد يف النصوص الشرعية عن نقض البيعة قد تعزز بالوقائع التارخيية ،فقد استوعب الصحابة
خطورة هذا األمر فكانوا يشددون على ضرورة الوفاء بالبيعة حىت بعد حتول اخلالفة إىل ملك ،وعلى رأس هؤالء الصحابة
فع ْن نَافِ ٍع قال ( :ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده
عبد اهلل بن عمر –رضي اهلل عنهماَ ،-
فقال إين امعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول( :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) ،وإنا قد بايعنا هذا الرجل على
بيع اهلل ورسوله وإين ال أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع اهلل ورسوله مث ينصب له القتال وإين ال أعلم أحدا
منكم خلعه وال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيين وبينه.7
فإذا نقض أحد بيعة اإلمام العادل وخرج عليه تطبق عليه أحكام البغاة ،ويلزم اجلميع مناصرته .أما إذا استوىل
أحد على امللك بالقهر والغلبة وأكره الناس على بيعته ،فإاها ال تلزمهم ،لكن هل خيرجون عليه وخيلعونه ،أم يصربون؟ هذا
خيضع لقاعدة الرتجيح بني املصاحل واملفاسد.
غدر اإلمام
 -1صحيح البخاري يف األحكام ،باب من بايع رجال ال يبايعه إال للدنيا ،رقم احلديث  .2212و صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان غلظ حترمي إسبال
اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة باحللف وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،رقم احلديث - 123
( )105وسنن ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالبيعة ،رقم احلديث  .2520وسنن الرتمذي ،كتاب السري ،باب ما جاء يف نكث البيعة ،رقم احلديث
 .1878وسنن البيهقي ،كتاب قتال أهل البغي ،باب إمث الغادر للرب والفاجر ،رقم احلديث .12027
 -2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،بو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين21/10 ،
 -3البداية والنهاية ،ابن كثري3 330/10 ،
 -4تاريخ دمشق ،ابن عساكر4 453/37 ،
 -8البداية والنهاية ،ابن كثري5 341/10 ،
 -6ابن العريب ،أحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج 4ص180
 -7صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب إذا قال عند قوم شيئا مث خرج فقال خبالفه ،رقم احلديث 6694
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أما حترمي غدر اإلمام فقد ورد فيه قوله صلى اهلل عليه وسلم( :لِ ُك ِّل َغ ِاد ٍر لَِواءٌ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يـُْرفَ ُع لَهُ بَِق ْد ِر َغ ْد ِرهِ أَالَ
َوالَ َغ ِاد َر أ َْعظَ ُم َغ ْد ًرا ِم ْن أ َِم ِري َع َّام ٍة) .1وخطورة غدر اإلمام تتجلى يف تعدي "ضرره إىل خلق كثريين".2
فإذا نقض عهده وأخل بواجباته والتزاماته؛ كأن يعتدي على شريعة اهلل أو يفرط يف حقوق العباد ومصاحلهم،
وجب على األمة وعظه ونصحه عمال بواجبها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .فإذا أصر على غيه سقطت شرعيته
ووجب خلعه واستبداله بغريه يكون أصلح ملنصب اإلمامة ،إال أن يرتتب على ذلك مفاسد أكرب .يقول اإلمام املاوردي:
(وليعلم امللك أن من قواعد دولته الوفاء بعهوده فِإن الغدر قبِيح وهو بامللوك أقبحَ ،وُمضر وهو بامللوك أضر ،ألن من مل
ِ
ص ِديق قَـ ْوله بِِف ْعلِ ِه ووسم بِنَـ ْقض الْ ُع ُقود ونكث العهود قل الركون إِلَْي ِه َوكثر
يوثق منه بِالوفاء على بذله َومل يتَ َحقَّق مْنهُ تَ ْ
ِ
ُّصَرة ليصري النَّاس َم َع
النفور مْنهُ َوعنهُ ،وانعقاد الْملك إَِّمنَا يكون بالركون الْ ُموجب لالستسالم َوالطَّ َ
اعة الباعثة على الن ْ
ِ
ِِ
ِ
لزوال االستسالم
الْملك من بَني مستسلم إلَْيه وناصر لَهُ واهذين يكون الْملك منعقدا ،فَإذا نفرهم الْغدر انتقضت قَـ َواعده َ
َوقلة التناصر).3

هذه القاعدة هي القلب النابض يف جسد الفقه السياسي اإلسالمي ،فهي تضبط التصرفات السياسية وجتعلها
منبثقة من روح اإلسالم ،فإذا عطلت هذه القاعدة أو أسيء استعماهلا ،فستنهار املنظومة السياسية اإلسالمية ،حيث
ستصبح خاضعة ألهواء األشخاص اليت يطغى عليها االستبداد واحلرص على املصاحل الضيقة الصغرية ،فتضيع بذلك
احلقوق وتتعطل األحكام واملقاصد .فقد وصف ابن عطية الشورى قائال( :الشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام).4
وعقد الطرطوشي يف كتابه "سراج امللوك" بابا اماه ""يف املشاورة والنصيحة" ووصفه قائال( :وهذا الباب مما يعده احلكماء
من أساس اململكة ،وقواعد السلطنة ،ويفتقر إليه الرئيس واملرؤوس) .5ووصف الشيخ رشيد رضا الشورى قائال( :فهذه
سياسي للبشرَّ ،قررها القرآن يف عصر كانت فيه مجيع األمم مرهقة
القاعدةُ األساسية لدولة اإلسالم أعظم إصالح
ٍّ
يقطع
حبكومات استبدادية استعبدهتا يف أمور دينها ودنياها ،وكا َن أول منفذ هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يكن ُ
بأمر من أمور السياسة واإلدارة العامة لألمة إال باستشارة أهل الرأي واملكانة يف األمة؛ ليكون قدوة ملن بعده).6
َ
َ
فكل هذه األقوال اتفقت على أن الشورى قاعدة من قواعد السياسة اإلسالمية ،بل-رِبا -كانت أمهها ،لكن
بقي أن تصاغ صياغة حمكمة فكانت "األمر شورى'' .وقد كنت عند صياغة هذه القاعدة بني عدة خيارات ،منها
 -1صحيح مسلم،كتاب اجلهاد ،باب حترمي الغدر ،رقم احلديث  .)1235(-11وسنن البيهقي ،كتاب اجلزية ،باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من
التشديد يف نقضه ،قال اهلل تعاىل (يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود) ،رقم احلديث 17322
ُ
َ َُ ْ
َ َ
 -2انظر املنهاج ،النووي .44/12 ،وانظر أيضا عمدة القاري ،بدر الديين العيين .201/18 ،والديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ،جالل الدين السيوطي،
342/4
 -3تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك ،املاوردي ،ص. 111
 -4احملرر الوجيز ،ابن عطية834/1 ،
 -5سراج امللوك ،أبو بكر الطرطوشي217/1
 -6تفسري املنار ،رشيد رضا217-215/11 ،
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"اخلال فة شورى" و "احلكم شورى" ،لكنين حترزت عن األول ملا حيمله مفهوم "اخلالفة" يف واقعنا املعاصر من اختالف يف
تصور النظام السياسي اإلسالمي كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف املقدمة ،وحترزت عن الثاين ألن مفهوم "احلكم" ال
يدل على "النظام السياسي" ال يف االستعمال اللغوي وال يف االستعمال الشرعي ،وإمنا صار داال على "النظام السياسي"
تأثرا باحلقل املفاهيمي للفكر السياسي الغريب ،ففي املعجم اللغوي العريب تدل مادة "حكم" على "القضاء" و "احلكمة"
و "إتقان األمور" و "األخذ على اليد" و "املنع عن الفساد" .1أما يف االستعمال القرآين ،فإن "احلكم" يأيت مرة ِبعىن
"القضاء" كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْي َن الن ِ
َّاس أَ ْن تَ ْح ُك ُموا بِال َْع ْد ِل﴾ [النساء ،]85 :و﴿يَ ْح ُك ُم بِ ِه ذَوا َع ْد ٍل
ِ
ِم ْن ُكم﴾ [املائدة ،]78 :ومرة ِبعىن "العلم والفقه" كما يف قوله تعاىل﴿ :أُولئِ َ َّ ِ
ْم
ين آتَ ْينا ُه ُم الْك َ
تاب َوال ُ
ْ
ك الذ َ
ْحك َ
َوالنُّبُ َّوةَ﴾ [األنعام.]57 :
أما املصطلح األصيل الذي يستعمله القرآن يف الداللة على سياسة أمور الناس فهو "األمر".

املطلب األول :شرح القاعدة
أوال :مفهوم األمر
2
ُمورهُ مستقيمة .واألمر نقيض النهي واجلمع أوامر.
احد األُموِر ،يقال :أ َْمُر فالن
األ َْمُر يف اللغة و ُ
مستقيم ،وأ ُ
ٌ
واإلمارة :الوالية ،والتأمري :تولية اإلمارة ،واألمري :ذو األمر .واألَمريِ :
اآلمر ،يقال :هو أَمري ُم َؤَّمٌر .وتَأ ََّمَر عليهم ،أي
ْ
ِ
ني ا ِإلمارة .وأولوا األمر :الرؤساء وأهل العلم ،وأمري األعمى :قَائ ُدهُ ألنه ميلك أمره.
تسلَّ َط .واألَمري :امللك لنفاذ أمره بَـ ِّ ُ
ِ
فاعل .واأل ََمَرةُِّ :
مار و ْ
آمُر ،على وزن التَ ُ
مار :املشاورة .وكذلك التَ ُ
االستئ ُ
األمر :احلادثةُ ،واجلمع أُمور ،واالئْت ُ
الزيَ َادةُ والنماءُ
و ُ
َوالْبَـَرَكةُ.
أما يف االستعمال الشرعي ،فقد ورد لفظ "األمر" يف أربعة مواطن يف القرآن الكرمي يف سياق ال خيلو من دالالت
از ْعتُ ْم فِي األ َْم ِر﴾ [آل عمران ،]182 :وذلك حني عصى الرماة
سياسية ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :حتَّى إِذَا فَ ِشلْتُ ْم َوتَ نَ َ
أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة أحد ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و َشا ِو ْرُه ْم فِي األ َْم ِر﴾ [آل عمران ،]187 :وقوله تعاىل:
نت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًرا
ورى بَ ْي نَ ُه ْم﴾ [الشورى ،]35 :وقوله تعاىل﴿ :قَالَ ْ
المأل أَفْ تُونِي فِي أ َْم ِري َما ُك ُ
ت يَا أَيُّ َها َ
﴿ َوأ َْم ُرُه ْم ُش َ
ون ،قَالُوا نَحن أُولُوا قُ َّوةٍ وأُولُوا بأ ٍ ِ ٍ
حتَّى تَ ْشه ُد ِ
ِ
ين﴾ [النمل .]33 – 32 :ف
َ
ُْ ْ
َ َ
َ
ْس َشديد َواأل َْم ُر إِلَْيك فَانظُ ِري َماذَا تَأ ُْم ِر َ
"األمر" يف هذه اآليات موضوع تداول سياسي يف قضايا الشأن العام اهدف حتقيق املصلحة العامة.

ثانيا :مفهوم الشورى

 -1انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،مادة "حكم" 1701/8 ،وما بعدها ،والقاموس احمليط ،الفريوابادي ،ص  ،1078واحمليط يف اللغة ،الطالقاين،
 ،352/2وتاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي ،مادة "حكم" 810/31 ،وما بعدها
 -2انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،مادة "أمر" 850/2 ،وما بعدها ،ولسان العرب ،ابن منظور ،مادة "أمر" 21/4 ،وما بعدها.
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عرف ابن العريب الشورى بأاها( :االجتماع على األمر ليستشري كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده).1
وقد تنبه الدكتور عبد الرمحان حاج إىل غياب تعريف واضح ملفهوم الشورى عند الفقهاء املتقدمني ،كما غاب عندهم
حتديد معامل نظامها .2ولعل السبب يف ذلك اكتفاؤهم بداللتها اللغوية ،كما أن الواقع السياسي واالجتماعي كان ال يزال
يعتمد على النظام الشوري القدمي املتمثل يف استشارة من يوثق يف رأيهم .ويف القرون األخرية ،حدث ما يشبه "إعادة
االكتشاف" للشورى مع بداية إدراك مفكري املسلمني للدولة احلديثة ،فكان تعريفهم للشورى متأثرا بالنظام والفكر
السياسي الغريب حيث قاراها كثري منهم –كعبد الرمحان الكواكيب ورشيد رضا ومالك بن نيب والرتايبِ -بفهوم
"الدميقراطية" ،بينما حرص آخرون على تأكيد الفرق بني الشورى والدميقراطية ،باعتبار أن الدميقراطية خمالفة ملبدإ احلاكمية
يف اإلسالم.3
ومن التعريفات املعاصرة للشورى؛ تعريف فريد عبد اخلالق الذي ذكر بأاها( :حق األمة يف املشاركة السياسية يف
أمور احلكم وصنع القرار السياسي) .4وعرفها توفيق الشاوي بأاها( :الوسيلة اليت وفرهتا الشريعة لصدور قرار من اجلماعة
ملزم هلا وألفرادها وحكامها ،وهي شورى اجلماعة أو الشورى اجلماعية اليت تضمن مشاركة أفراد اجلماعة واهليئات املكونة
هلا يف صنع القرارات املعربة عن إرادهتا وسلطااها يف تقرير مصريها ،والتصرف يف شؤواها العامة ،عن طريق احلوار احلر،
ومناقشة اآلراء من أجل اختيار أفضلها وأيها أقرب هلدي اإلسالم وشريعته).5
ثالثا -داللة '' األمر شورى ''
هذه القاعدة جاءت بصيغة العموم يف سياق اإلثبات لتدل على أن أمور الشأن العام ال تتحقق هلا الشرعية إال
إذا كانت على منهج الشورى ،ومن مقتضياهتا أن املتصدي للخالفة –أو من يقوم مقامه -ال تثبت له صفة اخلالفة إال
إذا متت ِبشورة املسلمني ،وبعد انعقاد البيعة له يلزمه استشارة أهل العلم والدين يف كل ما يتعلق ِبصلحة من مصاحل
املسلمني .وقد وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه ،-فقد قال يف
خطبة له( :إنه ال خالفة إال عن مشورة) .6وقال وهو يف فراش املوت لعبد اهلل بن عباس( :اعقل عين ثالثا :اإلمارة
شورى.7)...

املطلب الثاني :أدلة مشروعية الشورى وحكمها
أوال -أدلة مشروعية الشورى
 -1أحكام القرآن ،ابن العريب 357/1 ،
 -2اخلطاب السياسي يف القرآن :السلطة واجلماعة ومنظومة القيم ،عبد الرمحن احلاج ،ص234
 -3انظر املرجع نفسه ،ص238-234
 -4يف الفقه السياسي اإلسالمي ؛ الشورى ،العدل،املساواة ،مبادئ دستورية ،فريد عبد اخلالق ،ص41
 -5االجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسة الشرعية ،حبيبة أبو زيد ،ص51-50
الردَّةِ ،رقم احلديث 32042
 -6املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،كتاب املغازي ،باب َما َجاءَ ِيف ِخ َالفَِة أَِيب بَ ْك ٍر َو ِس َريتِِه ِيف ِّ
 -7املصنف ،الصنعاين ،كتاب املغازي ،باب بـيـعةُ أَِيب ب ْك ٍر ر ِضي اللَّه تَـع َاىل عنْه ِيف س ِقي َف ِة ب ِين س ِ
اع َدةَ ،رقم احلديث  .7210قال ابن حزم :صحيح ،احمللى باآلثار،
َْ َ
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ
121/7
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وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية كثري من النصوص اليت تدل على أن الشورى منهج إسالمي يشمل خمتلف
مناحي احلياة السياسية واالجتماعية بدءا من أمور احلكم والسياسة إىل أصغر شؤون األسرة والعالقة بني املرء وزوجه.
لكن ما يهمنا يف هذه الدراسة هو بيان أمهية الشورى وقيام النظام السياسي اإلسالمي على أساسها .ومن ذلك:
ِ
ِ
ض خلِي َفةً قَالُواْ أ َ ِ
ِ
ال ربُّ َ ِ ِ ِ
ِ
ك
ْ
َجت َع ُل ف َيها َمن يـُ ْف ِس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ك لْل َمالَئ َكة إِ ِّين َجاع ٌل ِيف األ َْر ِ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ َ
ِ ِ
ال إِ ِّين أ َْعلَ ُم َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ البقرة .30 :وقد ذكر اإلمام الرازي أن من معاين
ك قَ َ
ِّس لَ َ
الد َ
ِّماء َوَْحن ُن نُ َسبِّ ُح حبَ ْمد َك َونـُ َقد ُ
هذه اآلية أن اهلل تعاىل علم عباده فيها املشاورة.1
ِ
ِِ
ٍ
نت فَظّاً َغلِي َظ الْ َقْل ِ
استَـ ْغ ِفْر
ب الَن َف ُّ
ك فَ ْ
ضواْ ِم ْن َح ْول َ
اع ُ
نت َهلُ ْم َولَْو ُك َ
وقوله تعاىل﴿:فَبِ َما َر ْمحَة ِّم َن اللّه ل َ
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
ِ
ني﴾ آل عمران .187 :قال احلسن البصري
ت فَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللّ ِه إِ َّن اللّهَ ُِحي ُّ
ب الْ ُمتَـ َوِّكل َ
َهلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِيف األ َْم ِر فَِإ َذا َعَزْم َ
وسفيان بن عيينة( :إمنا أمر اهلل رسوله بذلك ليقتدي به غريه يف املشاورة ويصري سنة يف أمته).2
ِ
اطعةً أَمرا ح َّىت تَ ْشه ُد ِ
ون*قَالُوا َْحن ُن أُولُو قُـ َّوةٍ َوأُولُو
 وقوله تعاىل﴿ :قَالَ ْت يَا أَيـُّ َها الْ َمأل أَفْـتُ ِوين ِيف أ َْم ِري َما ُكْن ُ
َ
ت قَ َ ْ ً َ
ٍِ
يد و ِ ِ
ين﴾ النمل .33-32 :والفتيا هنا "املشورة".3
بَأْ ٍس َشد َ ْ
األمُر إلَْيك فَانْظُ ِري َما َذا تَأْ ُم ِر َ
ِ
َّ ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن﴾ الشورى:
استَ َجابُوا لَِرِّاهِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَـْيـنَـ ُه ْم َوممَّا َرَزقْـنَ ُ
ين ْ
الص َالةَ َوأ َْمُرُه ْم ُش َ
 وقوله تعاىلَ ﴿ :والذ َ .35قال ابن عطية( :ومدح تعاىل القوم الذين أمرهم شورى بينهم ،ألن يف ذلك اجتماع الكلمة والتحاب واتصال
األيدي والتعاضد على اخلري).4
كما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يستشري الصحابة يف ما يعرض له من أمور وقضايا:
فعن املسوِر ب ِن خمََْرَمةَ ومروا َن ب ِن احلكم يف قصة احلديبية قاال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :أشريوا أيها الناس
علي ،أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ،فإن يأتونا كان اهلل عز وجل قد قطع
عينا من املشركني وإال تركناهم حمروبني) .قال أبو بكر رضي اهلل عنه :يا رسول اهلل ،خرجت عامدا هلذا البيت ،ال تريد
توجه له ،فمن َّ
ال(:امضوا على اسم اهلل).5
صدنَا عنه قاتلناه .قَ َ
قتل أحد ،وال حرب أحد ،ف ّ
إقبال أيب سفيا َن .قال:
شاور ،حني بلغَه ُ
وسلم َ
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه َ
ٍ
رسول
بن عباد َة فقال :إيانا تري ُد؟ يا
َ
عمر فأعرض عنهُ .فقام ُ
سعد ُ
فتكلم أبو بكر فأعرض عنهُ .مث تكلم ُ
اهلل ،والذي نفسي ِ
ِ
بيده لو أمرتنا أن َُنيضها البحر ألخضناها .ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل ِ
الغماد لفعلنا -إىل
برك
َ
َ
6
آخر احلديث. -

 -1مفاتيح الغيب ،الرازي357/2 ،
 -2مفاتيح الغيب ،الرازي407/7 ،
 -3جامع البيان ،الطربي47/15 ،
 -4احملرر الوجيز ،ابن عطية37/8 ،
 -5صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية ،رقم احلديث 4125
 -6صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب غزوة بدر ،رقم احلديث )1227(-53
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وعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :ملا كان يوم بدر قال رسول اهلل( :ما ترون يف هؤالء األسرى) إىل آخر
احلديث.1.
حتري احلق واستجالب املصاحل .فعن جعفر بن
كما ثبت عن اخللفاء الراشدين اعتمادهم على منهج الشورى يف ِّ
برقان عن ميمون بن مهران قال :كان أبو بكر رضي اهلل عنه إذا ورد عليه خصم نظر يف كتاب اهلل ،فإن وجد فيه ما
يقضي به قضى به بينهم ،فإن مل جيد يف الكتاب نظر هل كانت من النيب -صلى اهلل عليه وسلم -فيه سنة ،فإن علمها
قضى اها وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال أتاين كذا وكذا فنظرت يف كتاب اهلل وىف سنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -فلم أجد يف ذلك شيئا ،فهل تعلمون أن نيب اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قضى يف ذلك بقضاء ،فرِبا قام إليه
الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-قال جعفر وحدثين غري ميمون
أن أبا بكر رضي اهلل عنه كان يقول عند ذلك احلمد هلل الذى جعل فينا من حيفظ عن نبينا -صلى اهلل عليه وسلم،-
وإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على األمر قضى به ،قال جعفر :وحدثين
ميمون أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان يفعل ذلك فإن أعياه أن جيد يف القرآن والسنة نظر هل كان أليب بكر
رضي اهلل عنه فيه قضاء ،فإن وجد أبا بكر رضي اهلل عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به ،وإال دعا رؤوس املسلمني
وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على األمر قضى بينهم.2
وعن ابن سريين قال :إن كان عمر رضي اهلل عنه ليستشري يف األمر حىت إن كان ليستشري املرأة فرِبا أبصر يف
قوهلا أو الشيء يستحسنه فيأخذ به.3
وعن مغرية قال كان لعمر بن عبد العزيز امار يستشريهم فيما يرفع إليه من أمور الناس وكان عالمة ما بينه
وبينهم إذا أحب أن يقوموا قال إذا شئتم.4
ثانيا -حكم الشورى
ذكر الرازي أن قوله تعاىل ﴿وشاورهم﴾ يقتضي الوجوب .5وقال اإلمام ابن تيمية( :ال غىن لويل األمر عن
املشاورة) .6وقال الشيخ حممد عبده يف بيان داللة قوله تعاىلَ ﴿ :و َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر﴾ آل عمران ،187 :قال( :فإ َّن أ َْمَر
الرئيس باملشاورة يقتضي وجوبه عليه).7
وأساس الوجوب يف الشورى هو االشرتاك يف األمر ،واالشرتاك يف احلق ،واالشرتاك يف املصلحة أو املفسدة،
والنفع أو الضرر .فكل ما هو مشرتك أو مجاعي ،فحق تدبريه أيضا مشرتك ،وال حيق لألمري أو لغريه التصرف فيه بغري
 -1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم ،رقم احلديث .)1213( 85 :وسنن البيهقي ،كتاب آداب القاضي،
باب مشاورة الوايل والقاضي يف األمر ،رقم احلديث.20277 :
 -2سنن البيهقي ،كتاب آداب القاضي ،باب ما يقضي به القاضي ويفيت به ،رقم احلديث .20535 :صححه ابن حجر يف الفتح.342/13 ،
 -3سنن البيهقي ،كتاب آداب القاضي ،باب َم ْن يُ َشا ِور ،رقم احلديث20527 :
 -4سنن البيهقي،كتاب آداب القاضي ،باب مشاورة الوايل والقاضي يف األمر ،رقم احلديث20508 :
 -5مفاتيح الغيب ،الرازي ،ج 7ص.410
 -6السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية ،ص111
 -7تفسري املنار ،رشيد رضا32/4 ،
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مشورة وال إذن من ذوي الشأن .1وعليه فقد قرر ابن عطية أن من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب .وقال:
(هذا ما ال خالف فيه).2
أما اخلالف الذي وقع بني الفقهاء يف الشورى هل هي ملزمة أم معلمة فال معىن له ،فأي قيمة حلكم الوجوب
إن مل يرتتب عليه إلزام ،كما أن قصر الشورى على اإلعالم يفرغها من روحها وجيعلها شورى صورية ال حقيقية .ومع
ذلك فإن الشيخ القرضاوي يقرتح حال للخروج من هذا اخلالف ،حيث يقول( :إن اإلمام إذا التزم بالنزول على رأي
األغلبية ،وبويع على هذا األساس ،فإنه يلزمه شرعا ما التزم به ،وال جيوز له بعد أن يتوىل السلطة ،أن يضرب اهذا العهد
وااللتزام عرض احلائط ،ويقول :إن رأيي يف الشورى أاها معلمة وليست ملزمة...ومن هنا نرى أن أي مجاعة من الناس –
وإن كانوا خمتلفني يف الشورى -يستطيعون أن يلزموا ويل األمر بذلك إذا نصوا يف عقد اختياره أو بيعته على االلتزام
بالشورى ونتائجها ،واألخذ برأي األغلبية ،مطلقة أو مقيدة ،فهنا يرتفع اخلالف).3
وتظهر أمهية إلزام اخلليفة بالشورى يف تقييد تصرفاته ومراقبتها حىت ال حتيد عن املعىن األصلي لتوليته وهو احلرص
على مصاحل املسلمني .كما أن استبداد السلطان باألمر دون مشورة أهل العلم والدين ،سيؤدي إىل نقض قاعدة من أهم
القواعد اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي ،األمر الذي سيؤول بدوره إىل انتشار الظلم ،وتقييد احلريات ،وتراجع
الطاقات اإلبداعية ،ووأد الكفاءات يف مهدها ،وانتشار الفوضى والعشوائية يف تسيري شؤون الدولة (السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والعسكرية.)...

املطلب الثالث :الشورى بني انعقاد البيعة والنظر يف مصاحل اخلالفة
أوال :الشورى شرط يف انعقاد البيعة
إن اخلالفة ال تعترب شرعية إال إذا متت عن مشورة املسلمني وبرضا منهم ،فليست اخلالفة مغنما يسعى إليه
أصحاب املطامع الشخصية ،بل هي منصب من أهم املناصب وواجب من أقدس الواجبات ،يتعني على املتصدي هلا أن
يتحلى بصفات وتتوفر فيه شروط تؤهله للقيام اهذا الواجب الذي تتوقف عليه مصاحل املسلمني .يقول عمر بن اخلطاب
–رضي اهلل عنه( :-من بايع رجال من غري مشورة املسلمني فال يتابع هو وال الذي تابعه تغرة 4أن يقتال).5
ففي استخالف أيب بكر –رضي اهلل عنه -يقول ابن تيمية( :واإلمام مىت صار إماما فذلك ِببايعة أهل القدرة
له ...ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة مل يصر إماما بذلك ،وإمنا صار إماما ِببايعة
مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ،وهلذا مل يضر ختلف سعد بن عبادة ألن ذلك ال يقدح يف مقصود

 -1الشورى يف معركة البناء ،أمحد الريسوين ،ص22
 -2احملرر الوجيز ،ابن عطية834/1 ،
 -3السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،القرضاوي ،ص102-101
 -4التغرة :التغرير ،يقال :غررت بالقوم تغريرا وتغرة ،وإمنا أراد عمر أن يف بيعتهما تغريرا بأنفسهما للقتل وتعرضا له فنهامها عنه .شرح صحيح البخارى ،ابن بطال،
411/5
 -5صحيح البخاري ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،باب رجم احلبلى يف الزنا إذا أحصنت ،رقم احلديث1530
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الوالية ،فإن املقصود حصول القدرة والسلطان اللذين اهما حتصل مصاحل اإلمامة ،وذلك قد حصل ِبوافقة اجلمهور على
ذلك).1
وكذلك عمر –رضي اهلل عنه -ملا عهد إليه أبو بكر إمنا صار إماما ملا بايعوه وأطاعوه ،ولو قدر أاهم مل ينفذوا
عهد أيب بكر ومل يبايعوه مل يصر إماما.2
وكذلك عثمان بن عفان –رضي اهلل عنه -مل يتصف بصفة اخلالفة إال بعد مشاورة املسلمني وظهور رضاهم
عنه ،كما ورد يف حديث املسور بن خمرمة.3
وبعد مقتل عثمان رضي اهلل عنه أراد بعض الصحابة مبايعة علي رضي اهلل عنه فرفض ،وملا أصروا عليه قال( :ففي
املسجد ،فإن بيعيت ال تكون خفيا ،وال تكون إال عن رضا املسلمني) .4وقال يف خطبة له( :يا أيها الناس عن مإل وإذن،
إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمرمت ،وقد افرتقنا باألمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإال فال أجد على
أحد) .5ومع ذلك فقد أخذ عليه ابنه احلسن أنه مل ينتظر بيعة مجيع األمصار فقال( :أمل آمرك أن ال تبايع الناس بعد قتل
عثمان حىت يبعث إليك أهل كل مصر بيعتهم؟) ،فقال له علي رضي اهلل عنه (:وأما مبايعيت قبل جميء بيعة األمصار
فكرهت أن يضيع هذا األمر) .6وهذا يؤكد على أن هذا هو األصل لكن الظروف كانت استثنائية فتعامل معها علي –
رضي اهلل عنهِ -بنطق الضرورة.
وملا حتولت اخلالفة إىل ملك ،وضعف الوازع الديين ،وصار امللك مغنما ترنو إليه نفس كل طامع .وحىت الرعية
تغريت ،فلم يعد الوازع عند الناس ذاتيا؛ مينعهم دينهم ويزعهم عن الظلم والعدوان على بعضهم بعض ،بل أصبحت
املطامع الدنيوية حمضة والسلطة هي غاية الغايات ،والناس يزعهم السلطان أكثر مما يزعهم القرآن .لذلك كله ،صارت
أولوية العلماء والفقهاء درء الفنت وضمان االستقرار حىت ال تضيع مصاحل املسلمني يف أتون الفنت والصراع على السلطة.
فلم يشرتطوا رضا كل املسلمني لتنعقد اخلالفة للمتصدي هلاِ ،با أنه يتخذ القوة ذريعة لالستيالء عليها ،كما مل يعترب كثري
منهم اخلالف يف عدد أهل احلل والعقد؛ أوالًّ ألنه غري منصوص عليه وليس عدد أوىل من عدد ،وثانيا ألن املقصود هو
درء الفنت وحفظ اجلماعة وهذا ال حيصل ِبجرد العدد ،وإمنا حيصل بالشوكة والقدرة على محاية منصب اإلمامة ،ولو
كانت من فرد واحد .فقد قرر اإلمام اجلويين أن مبايعة رجل واحد ذا شوكة وأتباع كاف النعقاد البيعة ،وبغري ذلك ال
يرى "لإلمامة استقرارا" .7ووافقه يف ذلك اإلمام الغزايل ،بل إنه أجاز لصاحب الشوكة عند شغور منصب اإلمامة أن
يدعو لنفسه إذا "كان موصوفاً بصفات األئمة" ،واعترب إمامته منعقدة وطاعته واجبة" ،ويف منازعته إثارة الفنت".8
 -1منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،ابن تيمية172-157/1 ،
 -2منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية157/1 ،
 -3صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب كيف يبايع اإلمام الناس ،رقم احلديث ،2202والبيهقي ،كتاب قتال أهل البغي ،باب كيفية البيعة ،رقم
احلديث 12008وانظر القصة أيضا يف :البدابة والنهاية ،ابن كثري 211/10 ،
 -4تاريخ الرسل وامللوك ،ابن جرير الطربي422/4 ،
 -5نفسه438/4 ،
 -6البدابة والنهاية ،ابن كثري441/10 ،
 -7غياث األمم يف التياث الظلم ،أبو املعايل اجلويين ،ص105-101
 -8االقتصاد يف االعتقاد ،أبو حامد الغزايل ،ص127
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وعند تدقيق األمر يظهر أن مقصود الفقهاء بالشوكة ليس ضمان ملك األمري أو السلطان وإمنا حفظ مصاحل
املسلمني ،فقد بني اإلمام الغزايل املراد بالشوكة فقال بأاها( :االستظهار باجلنود ،وعقد األلوية والبنود ،واالستمكان–
بتضافر األشياع واألتباع -من قمع البغاة والطغاة وجماهدة الكفرة والعتاة وتطفئة نائرة الفنت وحسم مواد احملن قبل أن
يستظهر شررها وينتشر ضررها).1
أما ابن خلدون فقد أدرك من خالل مالحظته للسريورة التارخيية يف جمال احلكم والسياسة ،أن قوة العصبية هي
املرجح الرئيس لذهاب امللك إىل قبيلة أو أسرة دون باقي القبائل واألسر ،أو ما عرب عنه بقوله( :امللك غاية العصبية)،2
والغاية من ذلك ضمان وحدة اجلماعة وتاليف التفرق واملنازعة .3وقال أيضا( :وسياسة امللك والسلطان تقتضي أن يكون
السائس وازعا بالقهر وإال مل تستقم سياسته).4
كل هذه األقوال خلرية علماء املسلمني ليست تربيرا لواقع سياسي شاذ ،وإمنا إدراك حلقيقة ما آل إليه أمر احلكم
والسياسة من االستناد إىل القوة والتغلب ،وأن الدخول يف صراع مع هذا املتغلب أو ذاك سترتتب عليه مفاسد أكرب.
لذلك كان مههم العمل واالجتهاد من أجل حتصيل أكرب قدر ممكن من املصاحل ،محاية لألمة من االختالف والتنازع
املفضي إىل هالكها.
ثانيا :اخلليفة ملزم باملشاورة يف تعيني مصاحل املسلمني
قد بينت يف مبحث األدلة على مشروعية الشورى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ما كان يذر مشاورة أصحابه
يف األمور اليت ختص مصاحل املسلمني ومل ينزل فيها وحي من اهلل تعاىل ،وكذلك كان منهج اخللفاء الراشدين من بعده
اقتفاء بسنته عليه الصالة والسالم ،وأن األمة لن يطلع جنمها إذا استبد باألمر فيها فرد واحد.
وهذه احلقبة ال إشكال فيها ،إذ كانت خالفة على منهج النبوة ،وإمنا وقع اإلشكال بعد ذلك حينما صارت
ملكا عضوضا .حيث "حل االستبداد الشخصي حمل الشورى ونفر امللوك من أهل العلم الذين يقولون احلق ويعرفون
احلق ،كما فر هؤالء بدورهم من امللوك .فإن اختذ امللوك بعدئذ مستشارين فمن والهتم وقادهتم وأمراء األسرة امللكية
ورجال البالط وليس من أهل الرأي الذين كانت األمة تثق يف كفاءهتم وأمانتهم ودينهم".5
لكن كيف كان موقفهم من حكم وجوب مشاورة هؤالء احلكام ألهل الدين والعلم؟ هل تنازلوا عنه أيضا حتت
ضغط السلطة؟ أم أاهم أصروا على وجوب مراجعة العلماء فيما يتعلق ِبصاحل املسلمني؟ خصوصا وأن كثريا من تولوا
السلطة كانوا فاقدين لكل أو ألكثر شروط اإلمامة.

 -1فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية ،أبو حامد الغزايل ،ص128
 -2مقدمة ابن خلدون ،ص131
 -3انظر املرجع نفسه ،ص131
 -4نفسه ،ص140
 -5اخلالفة وامللك ،أبو األعلى املودودي ،ص118
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احلقيقة أن الفقهاء كانوا صارمني يف هذا األمر بالذات ،فلم يفرطوا أبدا يف وجوب مشاورة السلطان ملن يوثق يف
علمه ودينه ،ألن مفسدة االستبداد بالرأي -املؤدي ال حمالة إىل تضييع مصاحل املسلمني -من أكرب املفاسد ،وسأعرض
بعضا من أقواهلم.
فبعد أن بني اإلمام اجلويين أحكام اإلمامة ،واملقاصد اليت ألجلها نصب اإلمام ،وبعد أن أجاز للوزير نظام امللك
االستبداد باألمور دون اخلليفة ملا يقوم به من درء الفنت والقيام ِبصاحل املسلمني والذب عن بيضة اإلسالم ،ذكره بأنه
جيب عليه أن يرجع إىل العلماء "فيما يأيت ويذر" ،ألن العلماء "أصحاب األمر استحقاقا ،وذوو النجدة مأمورون بارتسام
مراامهم ،واقتصاص أوامرهم واالنكفاف عن مزاجرهم".1
كذلك أوجب اإلمام ابن تيمية على السلطان اتباع ما يشري به العلماء من رأي ثابت باحلجة "وال طاعة يف
خالف ذلك ،وإن كان عظيما يف الدين والدنيا".2
ويقول اإلمام الطرطوشي( :فاختذ أيها امللك العلماء شعاراً والصاحلني دثاراً...فواجب على السلطان أن ال يقطع
أمراً دواهم وال يفصل حكماً إال ِبشاورهتم).3
واعترب الشيخ رشيد رضا احلكام واألمراء هيئة تنفيذية ملا يصدر عن اهليئة التشريعية املؤلفة من أويل األمر وهم
أهل احلل والعقد الذين تثق اهم األمة من العلماء ،والرؤساء يف اجليش ،واملصاحل العامة كالتجارة والصناعة والزراعة ،وكذا
رؤساء العمال واألحزاب ،ومديرو اجلرائد احملرتمة ورؤساء حتريرها ،أو ما يسمونه اليوم يف عرف أهل السياسة بسلطة
األمة ،وقال( :وجيب على احلكام احلكم ِبا يقرره أولو األمر وتنفيذه) ،وذكر أن الشورى هي منهجهم يف تقريرهم
لألحكام يف املصاحل العامة اليت حتتاج إليها األمة.4
وقد نبه اإلمام حممد عبده إىل أمر مهم يف مسألة إلزام اإلمام بالشورى ،حيث اعترب أن األمة هي الضمان على
ذلك باعتبارها مكلفة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واستدل على ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إِ َىل
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن﴾ آل عمران .5104 :فكأن األستاذ حممد عبده يريد
ْ
اخلَِْري َويَأْ ُمُرو َن بِالْ َم ْعُروف َويَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
أن يشري إىل أن من استوىل على السلطة بالقوة لن يشاور يف تسيري أمورها أحدا ،وأن على األمة أن تنهض النتزاع حقها،
وأن مسؤوليتها أن تلزم احلاكم باالمتثال ألمر اهلل يف جعل األمر شورى.
أما ابن خلدون 6فقد كان رأيه عجيبا غريبا ،فقد قصر الشورى على من له عصبية ،أما الفقهاء فليس هلم إال
اإلفتاء يف األحكام الشرعية يف العبادات واملعامالت ،وأما السياسة فهم بعيدون عنها ،يقول( :ومل يكن إيثارهم–أي
الفقهاء والقضاة -يف الدولة حينئذ –أي بعد أن صارت اخلالفة ملكا -إكراما لذواهتم وإمنا هو ملا يتلمج من التجمل
ِبكااهم يف جمالس امللك لتعظيم الرتب الشرعية .ومل يكن هلم فيها من احلل والعقد شيء ،وإن حضروه فحضور رامي ال
 -1غياث األمم ،اجلويين ،ص311-318
 -2السياسة الشرعية ،ابن تيمية ،ص112-111
 -3سراج امللوك ،الطرطوشي212/1 ،
 -4انظر تفسري املنار ،رشيد رضا183-145/8 ،
 -5انظر تفسري املنار ،رشيد رضا32/4 ،
 -6أخرت احلديث عن رأيه لفرادته.
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حقيقة وراءه ،إذ حقيقة احلل والعقد إمنا هي ألهل القدرة عليه فمن ال قدرة له عليه فال حل له وال عقد لديه .اللهم إال
أخذ األحكام الشرعية عنهم وتلقي الفتاوى منهم فنعم واهلل املوفق .ورِبا يظن بعض الناس أن احلق فيما وراء ذلك وأن
فعل امللوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح وقد قال صلى اهلل عليه وسلم "العلماء ورثة
األنبياء" .1فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه وحكم امللك والسلطان إمنا جيري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإال كان بعيدا
عن السياسة ،فطبيعة العمران يف هؤالء ال تقتضي هلم شيئا من ذلك ألن الشورى واحلل والعقد ال تكون إال لصاحب
عصبية يقتدر اها على حل أو عقد أو فعل أو ترك ،وأما من ال عصبية له وال ميلك من أمر نفسه شيئا وال من محايتها
وإمنا هو عيال على غريه فأي مدخل له يف الشورى أو أي معىن يدعو إىل اعتباره فيها اللهم إال شوراه فيما يعلمه من
األحكام الشرعية فموجودة يف االستفتاء خاصة .وأما شوراه يف السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام على
معرفة أحواهلا وأحكامها وإمنا إكرامهم من تربعات امللوك واألمراء الشاهدة هلم جبميل االعتقاد يف الدين وتعظيم من
ينتسب إليه بأي جهة انتسب).2
إن مشاورة أهل العصبية والشوكة ومن هلم احلل ولديهم العقد ال خالف يف أنه أمر مطلوب وسبب إىل مداراة
األولياء وتقريب األكابر واالستفادة من جتارب ذوي اخلربة ،لكن الغريب هو إقصاء الفقهاء متاما من دائرة احلكم والسلطة
بذريعة بعدهم عن أمور السياسة .أو ليست السياسة بابا من أبواب الفقه؟ أال تستمد أصوهلا وقواعدها من نصوص
الوحي واجتهاد الفقهاء؟ فمن يفهم يف السياسة إن مل يفهم فيها الفقهاء العلماء؟ والتحقيق؛ أن على ويل األمر أن يكون
له جملس شورى يضم أهل اخلربة والتجربة يف كل ميدان ،ومعهم الفقهاء والعلماء اجملتهدون ،أما إقصاء أحد هؤالء متاما
–خاصة العلماء -فهو قول بعيد عن فقه السياسة.
إذن فقد جتلى إصرار الفقهاء على وجوب تقييد تصرفات السالطني واألمراء بالشورى ،لكن هل انصاع هؤالء
فعال ألوامر العلماء أم أاهم استبدوا بكل األمر وقضوا على ما بقي من منهج الشورى؟ يقول الدكتور أمحد الريسوين:
(وأما املمارسة السياسية يف صورهتا اجلديدة ،فلم تعد تطيق التقيد بالشورى ،ألن إعالء شأن الشورى يقيدها ابتداء
وانتهاء .وميكن أن يؤدي إىل قلب املسار كله ،وهو ما مل يعد مقبوال عندهم .وأما بعض اخللفاء واألمراء الذين كانوا
يتقيدون بالشورى ،ويسريون سرية شورية ،فكانوا يفعلون ذلك غالبا لصالحهم ورشدهم وتدينهم الشخصي ،كعمر بن
عبد العزيز رضي اهلل عنه) .3وقال أيضا( :وهكذا جند أن الشورى على الصعيد السياسي قد فقدت أي ممارسة حقيقية
ومنتظمة إال يف حاالت استثنائية .وأصبح تويل احلكم يتأرجح بني التوريث احملض واملطلق ،أو الغلبة واالستيالء .وأما
تسيريه وتدبري شؤونه ،فهو حتت رمحة احلاكم بأمره ،حسب حاجته ومصلحته ومزاجه .هذه هي السمة العامة والغالبة).4
وختام القول؛ أننا يف حاجة شديدة إلعادة االعتبار للشورى باعتبارها قاعدة من أهم قواعد الشريعة عامة
والسياسة خاصة .ورغم أن الشارع مل حيدد صيغة معينة للشورى ،فإن أي صيغة وأي تقنني هلا ينبغي أن يكون خادما
 -1سنن الرتمذي ،كتاب العلم ،باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة ،رقم احلديث . 2152قال حممد األمني الشنقيطي " :الظاهر صالحية هذا احلديث
لالحتجاج العتضاد بعض طرقه ببعض" ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن314 /3 ،
 -2مقدمة ابن خلدون ،ص202-201 :
 -3الشورى يف معركة البناء ،الريسوين ،ص121 :
 -4نفسه ،ص121 :
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ملقصد العدل واملساواة واحلرية واألمن وغري مناقض هلا .وقد عقد الدكتور أمحد الريسوين يف كتابه القيم "الشورى يف معركة
البناء" فصال اماه "الشورى اليوم :كيف نبنبها؟ وكيف نبين اها" ،1بني فيه ضرورة تنظيم الشورى ومأسستها ِبا يالئم
واقعنا وعصرنا ،وفق األدلة الشرعية ،ووفق قواعد التشريع ومقاصده .كما أنه ال بأس من االقتباس من جتارب اآلخرين يف
كل ما ينفعنا ويصلح لنا وال يتعارض مع ديننا .كما أكد على أن الشورى جيب أن تكون ثقافة عامة وسلوكا عاما ،وأن
تكون خلقا وأدبا ،قبل أن تكون قانونا ونظاما .وإمنا تنجح القوانني واألنظمة أو تفشل ،بقدر ما حتتها من ثقافة تؤسس
هلا ،مث تغذيها وتقويها ،مث حتميها ومتنع انتهاكها .فإذا كانت هذه الثقافة سائدة وفاعلة يف عموم اجملتمع وعامة شؤونه
ومرافقه ،نستطيع حينئذ أن منضي قدما يف إقامة الشورى وتنظيمها على مستوى الدولة ومؤسساهتا ومرافقها.
ثالثا :نصيحة ولي األمر وتقوميه
ليس من مقتضيات الشورى أاها تتوقف على طلب ويل األمر ،بل ينبغي على أهل احلل والعقد وقادة اجملتمع أن
يهبوا لنصيحته يف ما فيه جلب ملصلحة أو دفع ملفسدة .والنصيحة باب عظيم من أبواب األمر باملعروف والنهي عن
املنكر جيب قوهلا على من يستطيعها ،وجيب قبوهلا على من يسمعها ،دلت على ذلك نصوص الشريعة ،منها:
ِ
ِ
وه
ضى لَ ُك ْم ثََالثًاَ ،ويَ ْس َخ ُ
ط لَ ُك ْم ثََالثًا :يَـْر َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم( :إِ َّن اللَّهَ يَـْر َ
ضى لَ ُك ْم أَ ْن تَـ ْعبُ ُد ُ
قول َر ُسول اللَّه َ
ِ
ِِ
ِ ِ
مجيعا وَال تَـ َفَّرقُوا ،وأَ ْن تُـنَ ِ
ِ ِ
ال،
يل َوقَ َ
اص ُحوا َم ْن َوَّالهُ اللَّهُ أ َْمَرُك ْمَ ،ويَ ْس َخ ُ
َ
َوَال تُ ْش ِرُكوا به َشْيئًاَ ،وأَ ْن تَـ ْعتَص ُموا حبَْب ِل اللَّه َ ً َ
ط لَ ُك ْم :ق َ
الس َؤ ِال).2
اعةَ الْ َم ِالَ ،وَكثْـَرةَ ُّ
َوإِ َ
ضَ
وقول جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه( :بايعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة
والنصح لكل مسلم).3
ِ
و َع ْن َمتِي ٍم الدَّا ِري أ َّ
ال( :لِلَّ ِه َولِ ِكتَابِِه َولَِر ُسولِِه
يحةُ) قُـْلنَا لِ َم ْن قَ َ
َّىب -صلى اهلل عليه وسلم -قَ َ
َن النِ َّ
ِّين النَّص َ
ال( :الد ُ
ِ ِ ِِ
ني َو َع َّامتِ ِه ْم).4
َوألَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
ويدل معىن "النصيحة" يف اللسان العريب على اإلخالص وإرادة اخلري للمنصوح له ،يقول ابن األَثري( :النصيحة
كلمة يعرب اها عن مجلة هي إِرادة اخلري للمنصوح له فليس ميكن أَن يعرب عن هذا املعىن بكلمة واحدة جتمع معناها
غريها) ، 5لكن النصيحة اليت توجه إىل من يتوىل أمرا من أمور املسلمني ال جيوز أن يكون املقصود منها إرادة اخلري له ِبا
حيقق مصاحله الشخصية ،بل الواجب أن حيرص الناصح على جلب املصاحل للمسلمني ودرء املفاسد عنهم ،وجيوز األمر

 -1الشورى يف معركة البناء ،الريسوين ص127 :
 -2مسند اإلمام أمحد ،مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه ،رقم احلديث5277 :
 -3صحيح البخاري،كتاب اإلميان ،باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم ( الدين النصحية هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)،رقم احلديث .82 :ومسلم يف
اإلميان باب بيان أن الدين النصيحة رقم)81( - 72 :
ِ
 -4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بـي ِ
ان أ َّ
يحةُ ،رقم احلديث)88( - 78 :
ِّين النَّص َ
ََ
َن الد َ
 -5لسان العرب ،ابن منظور مادة" :نصح" 111/2
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األول إذا مل يتعارض مع الثاين .وقد جاء يف كتاب التعريفات أن "النصح إخالص العمل عن شوائب الفساد ،والنصيحة
الدعاء إىل ما فيه الصالح والنهي عما فيه الفساد".1
َّص ِ ِ ِ
ِِ
ِ
احلَ ِّق
ني فَ ُم َع َاونـَتُـ ُه ْم َعلَى ْ
يحةُ ألَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
(وأ ََّما الن َ
وقد بني اإلمام النووي املراد بنصيحة األئمة فقالَ :
ِ
ِ
ِِ
ِ
اعتُـهم فِ ِيه وأمرهم به وتنبيهم وتَذْكِريُهم بِ ِرفْ ٍق ولُطْ ٍ
ني َوتَـ ْرُك
ف َوإِ ْع َال ُم ُه ْم ِبَا َغ َفلُوا َعْنهُ َوَملْ يَـْبـلُ ْغ ُه ْم م ْن ُح ُقوق الْ ُم ْسلم َ
َ ُ ْ
َوطَ َ ُ ْ
َ
اخلطَّ ِ ِ
وب الن ِ ِ
الص َالةُ خْل َفهم و ِْ
َّص ِ
ِ
ِ
ف قُـلُ ِ
اد َم َع ُه ْم
اخلُُر ِ
ْ
اعتِ ِه ْم ،قَ َ
ال َْ ُّ
اجل َه ُ
وج َعلَْي ِه ْم َوتَأَلُّ ُ
َّاس لطَ َ
ايب َرمحَهُ اللَّهَُ :وم َن الن َ
يحة َهلُ ُم َّ َ ُ ْ َ
ِ
الص َدقَ ِ
ف أَو سوء ِع ْشرةٍ وأَ ْن َال يـغَُّروا بِالثـَّنَ ِاء الْ َك ِاذ ِ
وج بِ َّ ِ ِ ِ
ب
اخلُُر ِ
ات إِلَْي ِه ْم َوتَـْرُك ْ
َوأ ََداءُ َّ
ُ
السْيف َعلَْيه ْم إذَا ظَ َهَر مْنـ ُه ْم َحْي ٌ ْ ُ ُ َ َ
ِِ
ِِ
الص َال ِحَ ،وَه َذا ُكلُّهُ َعلَى أ َّ
اخلُلَ َفاءُ َو َغْيـُرُه ْم ممن يقوم بأمور املسلمني ِم ْن
ني ْ
َعلَْي ِه ْم َوأَ ْن يُ ْد َعى َهلُ ْم بِ َّ
َن الْ ُمَر َاد بِأَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
اب الْ ِوَالي ِ
َصح ِ
ات).2
أَْ
َ
وقد كان اخللفاء الراشدون حيثون الناس على بذل النصح هلم باعتبار أاهم كلهم شركاء يف املسؤولية ،فهذا أبو
ت
يت َعلَْي ُك ْم َولَ ْس ُ
َّاس فَِإ ِّين قَ ْد ُولِّ ُ
بكر الصديق رضي اهلل ملا بويع باخلالفة قام يف الناس خطيبا فقال( :أ ََّما بـَ ْع ُد أَيـُّ َها الن ُ
ِ
الص ْد ُق أَمانَةٌ والْ َك ِذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِعْن ِدي َح َّىت
يف فِي ُك ْم قَ ِو ٌّ
ب خيَانَةٌَ ،والضَّع ُ
َسأْ ُ
َح َسْن ُ
خبَِْريُك ْم ،فَِإ ْن أ ْ
ُ
ت فَأَعينُ ِوينَ ،وإ ْن أ َ
ت فَـ َق ِّوُموينَ َ ِّ ،
أُ ِريح علَي ِه حقَّه ،إِ ْن شاء اللَّه ،والْ َق ِو ُّ ِ
اجلِ َه َاد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه
آخ َذ ْ
احلَ َّق ِمْنهُ ،إِ ْن َشاءَ اللَّهَُ ،ال يَ ْدعُ قَـ ْوٌم ْ
ضعِ ٌ
ي في ُك ْم َ
يف َح َّىت ُ
َ َْ َ ُ
ََ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضربَـ ُهم اللَّهُ بِ ُّ
َِّ
يع الْ َفاح َشةُ ِيف قَـ ْوم قَ ُّ
ت
صْي ُ
ط إَِّال َع َّم ُه ُم اللَّهُ بِالْبَ َالء ،أَط ُيع ِوين َما أَطَ ْع ُ
ت اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ،فَِإ َذا َع َ
الذ ِّلَ ،وَال تَش ُ
إال َ َ ُ
ص َالتِ ُك ْم يَـْرمحَْ ُك ُم اللَّهُ).3
اللَّه َوَر ُسولَهُ فََال طَ َ
وموا إِ َىل َ
اعةَ ِيل َعلَْي ُك ْم ،قُ ُ
ولَ َّما وِيل عمر بن عب ِد الْع ِزي ِز صعِ َد الْ ِمْنبـر ،وَكا َن أ ََّوَل خطْب ٍة خطَبـها َِ
َّاس،
مح َد اللَّهََ ،وأَثْـ َىن َعلَْي ِهُ ،مثَّ قَ َ
ُ َ َ ََ
َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ َ
ال( :أَيـُّ َها الن ُ
ََ َ
من ِ
ِ
ِ
صحْبـنَا ِخبَم ٍ ِ
اخلَِْري ِجبُ ْه ِدهَِ ،ويَ ُدلُّنَا
يع َرفْـ َع َهاَ ،ويُعِينُـنَا َعلَى ْ
َْ َ
ْ
صحبَـنَا فَـْليَ ْ َ
اجةَ َم ْن َال يَ ْستَط ُ
سَ ،وإَّال فَـْليُـ َفا ِرقْـنَا؛ يَـْرفَ ُع إلَْيـنَا َح َ
الر ِعيَّةَ ،وَال يـع ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اخلُطَبَاءُ،
ُّعَراءُ َو ْ
ِم َن ْ
اخلَِْري َعلَى َما َال نـَ ْهتَدي إِلَْيهَ ،وَال يَـ ْغتَابَ َّن عْن َدنَا َّ َ َ ْ َ
يما َال يَـ ْعنيه .فَانْـ َق َش َع َعْنهُ الش َ
ض َّن ف َ
ِ
ف فِ ْعلُهُ قَـ ْولَهُ).4
ت َم َعهُ الْ ُف َق َهاءُ َو ُّ
ادَ ،وقَالُواَ :ما يَ َس ُعنَا أَ ْن نـُ َفا ِر َق َه َذا َّ
الر ُج َل َح َّىت ُخيَال َ
الزَّه ُ
َوثَـبَ َ
وحرص العلماء من بعد على االهتداء اهذه السنة وااللتزام اهذا الواجب ،فكانوا يتجردون لنصيحة امللوك واألئمة
قوال أو كتابة ،وعيا منهم بدورهم يف احلرص على مصاحل املسلمني .ومن أهم القضايا اليت حرص عليها العلماء يف
نصحهم لألئمة؛ العدل بني الرعية ،والتسوية بينهم ،وحفظ مراسم الدين ،والذب عن بيضة اإلسالم...وغريها .ومما جيدر
االنتباه له يف هذا السياق ،أن العلماء كانوا ينبهون السالطني وامللوك إىل أن حفظ مصاحل املسلمني حيفظ هلم ملكهم،
وأن تضييع مصاحل املسلمني يضيع ملكهم ويهلك دولتهم باإلضافة إىل سوء املصري يوم القيامة .من ذلك ما كتبه القاضي
أبو يوسف يف مقدمة كتابه "اخلراج" خماطبا هارون الرشيد  ( :وإين أوصيك يا أمري املؤمنني حبفظ ما استحفظك اهلل
ورعاية ما اسرتعاك اهلل ،وأن ال تنظر يف ذلك إال إليه وله .فإنك إن ال تفعل توعر عليك سهولة اهلدى وتعمى يف عينيك،
وتتعفى رسومه ،ويضيق عليك رحبه ،وتنكر منه ما تعرف .فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلح هلا ال عليها ،فإن
الراعي املضيع يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن اهللكة بإذن اهلل ،وأورده أماكن احلياة والنجاة .فإذا
 -1التعريفات ،اجلرجاين ص241
 -2املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي 35/2
ِ
ِ
يح
 -3البداية والنهاية ،ابن كثري  ،70-57/5قال ابن كثريَ :ه َذا إ ْسنَ ٌ
اد َ
صح ٌ
 -4البداية والنهاية ،ابن كثري ج 12ص171
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ترك ذلك أضاعه وإن تشاغل بغريه كانت اهللكة عليه أسرع وبه أضر .وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك ووفاه اهلل
أضعاف ما وىف له .فاحذر أن تضيع رعيتك فيستويف راها حقها منك ويضيعك ِ -با أضعت – أجرك .وإمنا يدعم
ال بنيان قبل أن يهدم .وإمنا لك من عملك ما عملت فيمن والك اهلل أمره فلست تنسى وال تغفل عنهم وعما يصلحهم
فليس يغفل عنك .وال يضيع حظك من هذه الدنيا يف هذه األيام والليايل كثرة حتريك لسانك يف نفسك بذكر اهلل ) .1مث
قال( :وجور الراعي هالك للرعية ،واستعانته بغري أهل الثقة واحلذر هالك للعامة .فاستدم ما آتاك اهلل يا أمري املؤمنني من
النعم حبسن جماورهتا ،والتمس الزيادة فيها بالشكر عليها ،فإن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العزيز﴿ :لئن شكرتم
ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾ ابراهيم .2 :وليس شيء أحب إىل اهلل من اإلصالح ،وال أبغض إليه من
الفساد .والعمل باملعاصي كفر النعم ،وقل من كفر من قوم قط النعمة مث مل يفزعوا إىل التوبة إال سلبوا عزهم وسلط اهلل
عليهم عدوهم).2
ونصح اإلمام الطرطوشي سلطان زمانه باحلرص على العدل ألنه "قوام امللك ،ودوام الدول ،وأس كل مملكة،
سواء كانت نبوية أو إصالحية".3
أما السالطني الظلمة فقد منع العلماء الدخول عليهم إال للضرورة ،وحددها اإلمام الغزايل يف عذرين:
أحدمها -أن يكون من جهتهم أمر إلزام ال أمر إكرام ،وعلم أنه لو امتنع أوذي أو فسد عليهم طاعة الرعية
واضطرب عليهم أمر السياسة ،فيجب عليه اإلجابة ال طاعة هلم بل مراعاة ملصلحة اخللق حىت ال تضطرب الوالية.
والثاين -أن يدخل عليهم يف دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطريق احلسبة أو بطريق التظلم ،فذلك
رخصة بشرط أن ال يكذب وال يثين وال يدع نصيحة يتوقع هلا قبوال.4
وبذلك نفهم أن "النصيحة" يف اجملال السياسي تأخذ طابعا إلزاميا ،ألاها تعترب وسيلة من وسائل تقومي احلاكم،
وضمانا مهما حلفظ مصاحل املسلمني.

املطلب األول :احلقوق املشرتكة بني الراعي والرعية
قبل الشروع يف شرح وعرض مضامني هذه القاعدة ،حيسن منهجيا بيان احلقوق املشرتكة بني الراعي والرعية ،ألن
من شأن ذلك توضيح نوع العالقة بينهما ،ومن مث كشف مفهوم الطاعة الواجبة على الرعية.
أوال -مسؤولية الراعي وحقوق الرعية عليه

 -1اخلراج ص 18
 -2اخلراج ص 11-18
 -3سراج امللوك ،ص213
 -4انظر فضائح الباطنية ،ص187-185
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إن أعظم وأهم منصب يف الدولة اإلسالمية منصب اإلمام مهما كانت تسميته (خليفة أو ملكا أو سلطانا أو
رئيس ا ،)...ملا ترتتب عليه من مسؤولية عظيمة جتاه رعيته من املسلمني وغري املسلمني ،ولذلك مل يكن هذا املنصب –
وما دونه من املناصب العامة – تشريفا ،بل تكليفا حتاسبه عليه األمة يف الدنيا وحياسبه عليه اهلل يف اآلخرة.
لذا تقرر يف الشريعة باحلكم القاطع املطلق أنه جيب على اخللفاء وكل من يتوىل والية عامة أو خاصة أن يراعي
حق اهلل يف عباده بأن ينصح هلم ويرفق اهم ،وإال فإن عقابه سيكون شديدا .ومما يدل على ذلك نصوص كثرية ،منها:
 قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية فلم حيطها بنصيحة إال مل جيد رائحة اجلنة).1

 وقال عليه الصالة والسالم ( :ما من وال يلي رعية من املسلمني فيموت وهو غاش هلم إال حرم اهلل عليه اجلنة).2
ونصيحة الرعية حفظ مصاحلهم يف دينهم ودنياهم ،وقد حاول فقهاء السياسة حتديد هذه املصاحل واعتربوها من
الضروريات اليت ال يسع اإلمام اإلخالل اها ،نذكر منها:
حفظ الدين وإقامة شرائعه :يقول املاوردي يف فصل "ما جيب على اإلمام"( :والذي يلزمه من األمور العامة

عشرة أشياء :أحدها :حفظ الدين على أصوله املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة) .3وقال اجلويين( :فإن األئمة إمنا تولوا
أمورهم ليكونوا ذرائع إىل إقامة أحكام الشرائع) .4وقال ابن تيمية ( :فاملقصود الواجب بالواليات :إصالح دين اخللق
الذي مىت فاهتم خسروا خسرانا مبينا ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ،وإصالح ماال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم).5
ويقول ابن خلدون(:حقيقة اخلالفة نيابة عن صاحب الشرع يف حفظ الدين وسياسة الدنيا ،فصاحب الشرع متصرف يف
األمرين ،أما يف الدنيا فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها ومحل الناس عليها ،وأما سياسة الدنيا
فبمقتضى رعايتهم ملصاحلهم يف العمران البشري) .6وذكر ابن األزرق يف كتابه "بدائع السلك يف طبائع امللك" أن من
واجبات ما يلزم السلطان سياسة القيام اها ،وفاء بعهدة ما حتمله وطولب منه ،عدة أمور منها :حفظ أصول الدين ،بل
جزم أنّ ذلك هو املقصود األعظم من السلطان .7وغري ذلك من األقوال واآلراء الكثرية اليت يطول حصرها ،واليت تؤكد
كلها على أن من أوجب واجبات السلطان حفظ الدين وإقامة شرائعه ،أصوال وفروعا.

 -1صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب من اسرتعى رعية فلم ينصح ،رقم احلديث .2180وصحيح مسلم،كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوايل الغاش لرعية
النار ،رقم احلديث . 142ويف اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،رقم احلديث
ان ِمن ال ِْقي ِام فِيما وِ ِ ِ
.)142( 22والبهيقي ،كتاب قتال أهل البغي ،باب ما علَى ُّ ِ
الش َف َق ِة َعلَيْ ِه ْم َوال َْع ْف ِو َعْنـ ُه ْم ،رقم
الر ْمحَِة اهِِ ْم َو َّ
ُّص ِح لِ َّلر ِعيَّ ِة َو َّ
َ َ
ىل بِالْق ْسط َوالن ْ
السلْطَ َ َ َ َ َ
احلديث  .12051واللفظ للبخاري.
 -2البخاري،كتاب األحكام ،باب من اسرتعى رعية فلم ينصح ،رقم احلديث .2181ومسلم،كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوايل الغاش لرعية النار ،رقم
احلديث ،) 142( 222ويف اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر رقم واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،رقم احلديث21
الر ْمح ِة اهِِم و َّ ِ
ان ِمن ال ِْقي ِام فِيما وِىل بِال ِْقس ِط والن ِ ِ ِ
(.)142والبهيقي ،كتاب قتال أهل البغي ،باب ما علَى ُّ ِ
َ َ
السلْطَ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
الش َف َقة َعلَْي ِه ْم َوال َْع ْف ِو َعْنـ ُه ْم َما َملْ
ُّص ِح ل َّلرعيَّة َو َّ َ ْ َ
يَ ُك ْن َحدًّا  ،رقم احلديث .12052
 -3األحكام السلطانية ،املاوردي ،ص  ،83وقد أكد هذا األمر يف أدب الدنيا والدين ،ص  ،123وتسهيل النظر وتعجيل الظفر ،ص 141
 -4غياث األمم يف التياث الظلم ،اجلويين ،ص 312
 -5السياسة الشرعية ،ابن تيمية ،ص 21-20
 -6املقدمة ،ابن خلدون ،ص 202
 -7بدائع السلك يف طبائع امللك ،ابن األزرق ،ج 2ص 827
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العدل :وقد ذكره اإلمام املاوردي يف املرتبة الثانية بعد حفظ الدين ،حيث يلزم اإلمام "تنفيذ األحكام بني
املتشاجرين وقطع اخلصام بني املتنازعني حىت تعم النصفة ،فال يتعدى ظامل وال يضعف مظلوم" ،ويدخل يف معىن العدل
ما ذكره يف الواجب السابع ،وهو "جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غري خوف وال
عسف".1
ض لََفس َد ِ
أما الطرطوشي فقد استند إىل قوله تعاىل ﴿ :ولَ ْوال َدفْ ُع اللَّ ِه النَّاس بَ ْع َ ِ
ض﴾ البقرة:
ت ْاأل َْر ُ
َ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
2
املظلوم من الظامل  .بل إنه
القوي عن الضعيف وينصف
 ،281ليؤكد أن اهلل تعاىل إمنا أقام السلطان يف األرض ليدفع َّ
َ
اعترب العدل قوام امللك ودوام الدول وأس كل مملكة سواء كانت نبوية أو إصالحية.3
المساواة بين الرعية :يقول القاضي أبو يوسف يف مقدمة كتابه "اخلراج" خماطبا هارون الرشيد( :وكن من خشية

اهلل على حذر ،واجعل الناس عندك يف أمر اهلل سواء القريب والبعيد ،وال ختف يف اهلل لومة الئم) .4ويقول اإلمام
املاوردي( :وينبغي للملك وإن كان بامللك مفضال معظما ،وبالسلطان مطاعا مقدما ،أن يساوي بني نفسه ورعيته ،يف
احلق هلم وعليهم ،وال يقدم شريفا على مشروف ،وال ميايل فيه قويا على ضعيف ،ويعدل بني مجعهم يف القضاء ،وجيري
احلكم على اخلاصة والعامة بالسواء ،فإن اهلل تعاىل سوى بني عباده من غري تفضيل ،وماثل فيه بني العزيز والذليل).5
حفظ األمن :وهو من أهم القضايا اليت أمجع عليها الفقهاء والعلماء يف كل زمان ومكان ،فيما جيب على
اإلمام القيام به ،ومن أوكد املهمات اليت تلزمه ،لذا حرصوا غاية احلرص على إلزام اخلليفة أو السلطان أو األمري به بأوكد
العبارات وأقواها يف املعجم الفقهي واألصويل.
فعرب بعضهم عن ذلك بصيغة اإللزام الدالة على الوجوب:
يقول اإلمام املاوردي يف فصل ''ما جيب على اإلمام''( :والذي يلزمه من األمور العامة عشرة أشياء ...:الثالث:
محاية البيضة ،والذب عن احلرمي ليتصرف الناس يف املعايش وينتشروا يف األسفار آمنني من تغرير بنفس أو مال...
واخلامس :حتصني الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة حىت ال تظفر األعداء بغرة ينتهكون فيها حمرما أو يسفكون فيها
ملسلم أو معاهد دما) .6كما خاطبه بصيغة األمر يف مواضع أخرى ،فقال يف '' تسهيل النظر وتعجيل الظفر''( :وعليه أن
حيميهم من ختطف األيدي هلم -أي املزارعني ،-ويكف األذى عنهم فإاهم مطامع أويل السالطة ،ومأكلة ذوي القوة،
ليأمنوا يف مزارعهم وال يتشاغلوا بالذب عن أنفسهم ،وال يكون هلم غري الزراعة عمال ،ألن لكل صنعة أهال ،فيستكثروا
من العمارة ،ويتسعوا يف الزراعة ،فيكونوا عونا وعوانا ملن عداهم) .7وقال يف موضع آخر ( :وليهتم امللك كل االهتمام

 -1األحكام السلطانية ،املاوردي ص .82-81وهذه الواجبات العشرة نفسها لفظا ومعىن ذكرها املالقي يف كتابه الشهب الالمعة ونسبها البن حزم انظر ص.28
 -2سراج امللوك ،الطرطوشي ج 1ص152
 -3سراج امللوك ،الطرطوشي ج 1ص213
 -4اخلراج أليب يوسف ص14
 -5تسهيل النظر وتعجيل الظفر ،املاوردي ص218
 -6األحكام السلطانية والواليات الدينية ،املاوردي ،ص81؛ وانظر أيضا ما ذكره يف "أدب الدنيا والدين" ص123
 -7تسهيل النظر وتعجيل الظفر ،املاوردي ،ص187
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بأمن السبل واملسالك ،وهتذيب الطرق واملفاوز لينتشر الناس يف مسالكهم آمنني ،ويكونوا على أنفسهم وأمواهلم
مطمئنني).1
يف حني عرب آخرون عن عالقة السلطان باألمن بلغة مقاصدية ،حيث أكدوا على أن الغرض واملقصد من
نصب اإلمام هو توفري األمن ،وهذه بعض من أقواهلم:
 يقول اإلمام اجلويين ( :الغرض من نصب اإلمام حفظ احلوزة واالهتمام ِبهمات اإلسالم).2

 ويقول اإلمام الغزايل( :وإن الثمرة املطلوبة من اإلمامة تطفئة الفنت الثائرة يف تفرق اآلراء املتنافرة).3
 وذكر ابن األزرق أن من ِح َك ِم نصب اإلمام" :أنه العدة العظمى لرفع ما يتوقع من الفنت املبرية واالفرتاق املفضي
لفساد النظام".4

 أما الشيخ الطاهر بن عاشور فقال( :مقصد الشريعة من نظام األمة أن تكون قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة البال).5
هذه بعض من أهم حقوق الرعية على الراعي ،اليت أوجبها الشرع عليه وحرص العلماء على التذكري واإللزام اها،
بل ربطوا شرعية اإلمام بوفائه اهذه االلتزامات واحلقوق.
أوال -حقوق الراعي على الرعية
فإن وىف اإلمام بواجباته ورعى حقوق األمة وجب على األمة أن تراعي حقوقه .وأهم هذه احلقوق "الطاعة
والنصرة ،ما مل يتغري حاله" ،6وأيضا اإلخالص يف نصيحته ومشاورته على ما بينا يف القاعدة السابقة ،أما "الطاعة"
فسنبسط القول فيها تاليا.

املطلب الثاني :شرح قاعدة "إمنا الطاعة يف املعروف"
هذه القاعدة وردت اهذا اللفظ يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه علي رضي اهلل عنه ،حيث
قال :بعث النيب صلى اهلل عليه و سلم سرية وأمر عليهم رجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال :أليس
قد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تطيعوين؟ قالوا :بلى .قال :قد عزمت عليكم ملا مجعتم حطبا وأوقدمت نارا مث دخلتم
فيها .فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما مهوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إىل بعض ،قال بعضهم إمنا تبعنا النيب -صلى اهلل عليه
و سلم -فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ مخدت النار وسكن غضبه فذكر للنيب صلى اهلل عليه و سلم
فقال( :لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إمنا الطاعة يف املعروف).7
 -1تسهيل النظر وتعجيل الظفر ،املاوردي ،ص 285
 -2غياث األمم يف التياث الظلم ،اجلويين ،ص108
 -3فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية ،الغزايل ،ص 132
 -4بدائع السلك يف طبائع امللك ،ابن األزرق.108/1 ،
 -5الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ،ص134
 -6األحكام السلطانية ،املاوردي ،ص 83
 -7صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ،رقم احلديث .2148و صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة
ِ ِ ٍِ
اع ،رقم احلديث 4208
األمراء يف غري معصية ،رقم  .)1540(-37والسنن الصغرى للنسائي ،كتاب البيعة ،باب َجَزاءُ َم ْن أُمَر ِبَْعصيَة فَأَطَ َ
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ومعىن الطاعة اإلتيان باملأمور به واالنتهاء عن املنهي عنه والعصيان خبالفه .1وعرف اجلرجاين املعروف بأنه:
(كل ما حيسن يف الشرع) .2وعرفه الشوكاين بقوله( :واملراد باملعروف ما كان من األمور املعروفة يف الشرع ال املعروف يف
العقل أو العادة ألن احلقائق الشرعية مقدمة على غريها على ما تقرر يف األصول) .3وهكذا فإن القاعدة تدل على أن
طاعة الوالة ال جتب إالّ يف املعروف كاخلروج يف البعث إذا أمر به الوالة والنفوذ هلم يف األمور اليت هي طاعات ومعاون
للمسلمني ومصاحل هلم .فأما ما كان فيها معصية كقتل النفس احملرمة وما أشبهه فال طاعة هلم يف ذلك.4

املطلب الثاني :أدلة الطاعة بني اإلطالق والتقييد
إن طاعة احلكام ضرورية الستقرار أي نظام سياسي ،ولذلك فقد حفلت نصوص الكتاب والسنة بأدلة مطلقة
دالة على وجوب طاعتهم ،وأدلة أخرى مقيِّدة للطاعة باملعروف .فمن األدلة املطلقة:
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء فَـُرُّدوهُ إِ َىل
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين آَ َمنُوا أ ُ َ َ
قوله تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال﴾ النساء.87 :
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآلَ ِخ ِر َذل َ
ك َخْيـٌر َوأ ْ
اللَّه َو َّ ُ
وعن أيب هريرة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال( :من أطاعين فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل
ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين).5
وعن أنس عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال( :اامعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه
زبيبة).6
قال حذيفة بن اليم ِ
ان :قلت :يا رسول اهلل ،إنا كنا بشر ،فجاء اهلل خبري ،فنحن فيه ،فهل من وراء هذا اخلري
ََ
شر؟ قال« :نعم» ،قلت :هل وراء ذلك الشر خري؟ قال« :نعم» ،قلت :فهل وراء ذلك اخلري شر؟ قال« :نعم» ،قلت:
كيف؟ قال« :يكون بعدي أئمة ال يهتدون اهداي ،وال يستنون بسنيت ،وسيقوم فيهم رجال قلواهم قلوب الشياطني يف
جثمان إنس» ،قال :قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل ،إن أدركت ذلك؟ قال« :تسمع وتطيع لألمري ،وإن ضرب ظهرك،
وأخذ مالك ،فاامع وأطع».7

 -1فتح الباري ،ابن حجر العسقالين1 112/13 ،
 -2كتاب التعريفات ،اجلرجاين ،ص221
 -3نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،الشوكاين221/2 ،
 -4معامل السنن ،اخلطايب211/2 ،
 -5صحيح البخاري،كتاب األحكام ،باب قول اهلل تعاىل (أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) النساء ،87 :رقم احلديث .2132 :و صحيح مسلم،
كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،رقم احلديث  .)1538(-33وسنن ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب طاعة اإلمام ،رقم.2587 :
وسنن النسائي يف البيعة ،باب الرتغيب يف طاعة اإلمام ،رقم احلديث  .4173وسنن البيهقي يف قتال أهل البغي ،باب السمع والطاعة لإلمام ومن ينوب عنه
ما مل يأمر ِبعصية ،رقم احلديث.12041 :
 -6صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ،رقم احلديث .2142 :وسنن ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب طاعة اإلمام،
رقم2510 :
 -7صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر ،رقم احلديث .)1542(-82 :والبيهقي يف قتال أهل البغي،
باب الصرب على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار املنكر من أموره بقلبه وترك اخلروج عليه ،رقم احلديث.12010 :
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وعن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم(-إاها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرواها) .قالوا :يا
رسول اهلل ،كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال( :تؤدون احلق الذي عليكم ،وتسألون اهلل الذي لكم).1
ِ
يد ْ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فَـ َق َ
اجلُ ْع ِفي َر ُس َ
َسأ ََل َسلَ َمةُ بْ ُن يَِز َ
ت إِ ْن قَ َام ْ
ال :يَا نَِيب اللَّه أ ََرأَيْ َ
ت َعلَْيـنَا أ َُمَراءُ
ِ
ث
ض َعْنهُ ُمثَّ َسأَلَهُ ِيف الثَّانِيَ ِة أ َْو ِيف الثَّالثَِة فَ َج َذبَهُ األَ ْش َع ُ
ض َعْنهُ ُمثَّ َسأَلَهُ فَأ َْعَر َ
َّه ْم َوميَْنَـ ُعونَا َحقَّنَا فَ َما تَأْ ُمُرنَا فَأ َْعَر َ
يَ ْسأَلُونَا َحق ُ
اامعوا وأ ِ
بْ ُن قَـْي ٍ
َط ُيعوا فَِإَّمنَا َعلَْي ِه ْم َما ُمحِّلُوا َو َعلَْي ُك ْم َما ُمحِّْلتُ ْم).2
س َوقَ َ
الَ ُ َْ ( :
ِ
اع ِة َوفَ َار َق ْ
َع ْن أَِىب ُهَريْـَرَة َع ِن النَِّيب صلى اهلل عليه وسلم أَنَّهُ قَ َ
ات ِميتَةً
اجلَ َم َ
الَ ( :م ْن َخَر َج م َن الطَّ َ
ات َم َ
اعةَ فَ َم َ
اهلِيَّةً ومن قَاتَل َحتت راي ٍة ع ِّميَّ ٍة يـ ْغضب لِعصب ٍة أَو ي ْدعو إِ َىل عصب ٍة أَو يـنْصر عصبةً فَـ ُقتِل فَِقْتـلَةٌ ج ِ
جِ
اهلِيَّةٌ َوَم ْن َخَر َج َعلَى
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ
َ ََ ْ َ ُ ُ َ ََ
َ
َ
َ
ِ 3
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت مْنهُ) .
أ َُّم ِيت يَ ْ
س م ِّين َولَ ْس ُ
ب بَـَّرَها َوفَاجَرَها َوالَ يَـتَ َح َ
ض ِر ُ
اش م ْن ُم ْؤمن َها َوالَ يَفي لذي َع ْهد َع ْه َدهُ فَـلَْي َ
هذه بعض من النصوص اليت وردت مطلقة حتث على طاعة اإلمام ،لكن هناك نصوص أخرى تقيد الطاعة
باملعروف .وهذا حمل إمجاع من العلماء ،يقول اإلمام النووي( :أمجع العلماء على وجوب الطاعة يف غري معصية وعلى
ِ
الس َال ِط َِّ ِ
(إن ْاأل َُّمةَ ُْجم ِم َعةٌ َعلَى أ َّ
حترميها يف املعصية) .4ويقول الشيخ رشيد رضاَّ :
يما ُعلِ َم
ب طَ َ
َن ْاأل َُمَراءَ َو َّ َ
اعتُـ ُه ْم ف َ
ني إمنَا َجت ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
السنَّةَ) .5ومن أدلة تقييد الطاعة باملعروف:
اب َو ُّ
ابَ ،وذَل َ
ص َو ٌ
س إَِّال الْكتَ َ
بالدَّل ِيل أَنَّهُ َح ٌّق َو َ
ك الدَّل ُ
يل لَْي َ
صْيـنَا اإلنْ َسا َن بَِوالِ َديْ ِه ُح ْسنًا َوإِ ْن َج َ ِ ِ ِ
وقوله تعاىلَ ﴿:وَو َّ
ك بِِه ِعْل ٌم فَال تُ ِط ْع ُه َما إِ َيلَّ
س لَ َ
اه َد َاك لتُ ْشرَك يب َما لَْي َ
َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَـبِّئُ ُك ْم ِِبَا ُكْنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن﴾ العنكبوت .5 :وقد نزلت يف سعد بن أيب َوقَّاص ملا هاجر ،قالت أمه :واهلل ال يُ ِظلُّين
بيت حىت يرجع ،فأنزل اهلل يف ذلك أن ْحي ِسن إليهما ،وال يطيعهما يف الشرك.6
ك بِِه ِعْلم فَ َال تُ ِطعهما وص ِ
ِ ِ
احْبـ ُه َما ِيف ُّ
الدنْـيَا َم ْعُروفاً
س لَ َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وإِن َج َ
ُْ َ َ َ
ٌ
اه َد َاك َعلى أَن تُ ْشرَك يب َما لَْي َ
ِ ِ
يل َمْرِج ُع ُك ْم فَأُنـَبِّئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن﴾ لقمان.18 :
يل ُمثَّ إِ ََّ
اب إِ ََّ
يل َم ْن أَنَ َ
َواتَّب ْع َسب َ
ِ
ِ
وقوله تعاىل﴿ :يا أَيـُّها النَِّيب إِ َذا ج َ ِ
ني َوَال
ات يـُبَايِ ْعنَ َ
ك َعلَى أَن َّال يُ ْش ِرْك َن بِاللَّه َشْيئاً َوَال يَ ْس ِرقْ َن َوَال يَـ ْزن َ
اءك الْ ُم ْؤمنَ ُ
َ َ ُّ َ
وف فَـبايِعه َّن و ِ
ٍ
ِ
ان يـ ْف ِرتينَه بـني أَي ِدي ِه َّن وأَرجلِ ِه َّن وَال يـع ِ
ٍ
صينَ َ
يَـ ْقتُـْل َن أ َْوَال َد ُه َّن َوَال يَأْت َ
َ ْ ُ َ َْ
استَـ ْغفْر َهلُ َّن اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ
ك ِيف َم ْعُر َ ْ ُ َ ْ
ني بِبُـ ْهتَ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َغ ُف ِ
يم﴾ املمتحنة .12 :قال اإلمام الكيا اهلراسي( :هو عموم يف مجيع طاعات اهلل تعاىل ،وقد علم اهلل تعاىل أن
ٌ
ور َّرح ٌ
النيب عليه الصالة والسالم ال يأمر إال ِبعروف ،إال أنه شرط يف النهي عن عصيانه إذا أمرهن باملعروف ،لئال يرتخص أحد
يف طاعة السالطني إذا مل تكن طاعة هلل تعاىل).7

اخلُلََف ِاء األ ََّوِل فَاأل ََّوِل ،رقم احلديث .)1543(-48
 -1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ال َْوفَ ِاء بِبَـْيـ َع ِة ْ
ِ
 -2صحيح مسلم  ،كتاب اإلمارة ،باب األَم ِر بِ َّ ِ
استِْئثَا ِرِه ْم .رقم احلديث )1541(-47
ْ
الص ِْرب عْن َد ظُلْ ِم ال ُْوالَة َو ْ
ِ
نت وَحت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّعاةِ إِ َىل الْ ُك ْف ِر .رقم احلديث )1545(-83
الد
ر
ي
ذ
ْف
ل
ا
ر
و
ه
ظ
د
ن
ع
ة
اع
م
جل
ْ
َ َْ
َ
 -3مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب األ َْم ِر بِلُُزوم ا َ َ َ ْ َ ُ ُ
 -4املنهاج ،النووي.222/12 ،
 -5تفسري املنار ،رشيد رضا180/8 ،
 -6جامع البيان ،الطربي.313/15 ،
 -7أحكام القرآن ،الكيا اهلراسي410/4 ،
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وعن عبد اهلل رضي اهلل عنه :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال( :السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب
وكره ما مل يؤمر ِبعصية فإذا أمر ِبعصية فال امع وال طاعة).1
وعن حيىي بن احلصني عن جدته أم احلصني :قالت امعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول (إن أمر عليكم
عبد حبشي جمدع فاامعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب اهلل).2
وعن عب ِد اللَّ ِه يـع ِىن ابن مسع ٍ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم( : -إِنَّهُ َسيَلِي أ َْمَرُكم من بعدي رجال
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ود قَ َ
َ ْ َْ
َْ ْ َ َ ْ ُ
ال ابن مسع ٍ
ِِ
ول اللَّ ِه كيف يب إذا أ َْد َرْكتُـ ُه ْم؟
ود  :يَا َر ُس َ
السنَّةََ ،وُْحي ِدثُو َن بِ ْد َعةًَ ،ويـُ َؤ ِّخُرو َن َّ
يُطْ ِفئُو َن ُّ
الصالََة َع ْن َم َواقيت َها) .قَ َ ْ ُ َ ْ ُ
ال ( :ليس يا ابن أ ُِّم عب ٍد طَ ِ
صى اللَّهَ) ،قَا َهلَا ثَالَثًا.3
قَ َ
َ ْ َ َْ َ
اعة ل َم ْن َع َ

املطلب الثالث :دالالت تقييد الطاعة باملعروف
إن هذا التأكيد من الشارع على طاعة األئمة راجع إىل شدة حرصه على اجتماع كلمة املسلمني ،فإن ''اخلالف
سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم'' ،4خاصة أن قريش ومن يليهم من العرب كانوا ال يدينون لغري رؤساء قبائلهم،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -بأن
فلما كان اإلسالم وويل عليهم األمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة فأعلمهم َ -
طاعتهم مربوطة بطاعته ليطيعوا من أمره عليه الصالة والسالم عليهم وال يستعصوا عليه لئال تتفرق الكلمة.5
بينما تتجلى أمهية تقييد الطاعة باملعروف يف حماصرة احلكام سياسيا واجتماعيا .فإذا كانت قاعدة ''األمر
شورى'' تقيد تصرفات احلاكم بلزوم رجوعه إىل األمة أو من ينوب عنها من أهل الشورى .فإن هذه القاعدة تفتح لألمة
سبيال آخر ملواجهة اجلائر إذا سولت له نفسه االستبداد باألمر ،ومتنحها احلق يف عصيانه وعدم االمتثال لقراراته اجلائرة
واملخالفة للشرع.
ويف زمن اخلالفة الراشدة مل يـُثَر هذا اإلشكال باعتبار أن اخللفاء الراشدين كانوا واعني حبقيقة منصبهم ،وأاهم إمنا
تولوا أمور املسلمني ليحفظوا عليهم مصاحلهم يف أمور دينهم ودنياهم ،فقد كانت حماسبتهم ألنفسهم واستشعارهم ملراقبة
اهلل ألعماهلم متنعهم من خمالفة الشرع فيما يأتون ويذرون .فقد روي عن أيب بكر –رضي اهلل عنه -أنه قال يف خطبته اليت
ِ
خطبها بعد انعقاد البيعة له( :أَيـُّها النَّاس ،فَِإ ِّين قَ ْد ولِّيت علَي ُكم ولَس ِ
ِ
ت
َسأْ ُ
َح َسنْ ُ
ُ ُ َْ ْ َ ْ ُ
ت خبَِْريُك ْم ،فَِإ ْن أ ْ
َ
ت فَأَعينُ ِوينَ ،وإ ْن أ َ
ُ
6
ِ
اعةَ ِيل َعلَْي ُك ْم) .
ت اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَال طَ َ
صْي ُ
فَـ َق ِّوُم ِوين...أَط ُيع ِوين َما أَطَ ْع ُ
ت اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ،فَِإ َذا َع َ
 -1صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ،رقم احلديث  .2144و صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب السمع والطاعة
لإلمام ما مل تكن معصية ،رقم احلديث  .)1537(-35وسنن ابن ماجة يف اجلهاد ،باب ال طاعة يف معصية اهلل ،رقم احلديث  .2514وسنن الرتمذي يف
ِِ ِ
ِ ِ ِ
اجلهاد ،باب ما جاء َال طَ ِ ٍ
اع ،رقم احلديث
اعةَ ل َم ْخلُوق ِيف َم ْعصيَة اخلَال ِق ،رقم احلديث  .1202وسنن النسائي يف البيعة ،باب َجَزاءُ َم ْن أُمَر ِبَْعصيَةَ فأَطَ َ
َ
َ ََ
الصالَةِ عن وقْتِها و َغ ِري ذَلِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ك ،رقم احلديث .8840
ري
خ
أ
ت
ن
م
ة
ي
ص
ع
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ر
م
أ
ي
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م
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م
إل
ل
ة
اع
ط
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ع
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الصالة،
يف
البيهقي
 .4201وسنن
ِ
َ
َّ
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ َ
 -2سنن ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب طاعة اإلمام ،رقم  .2511وسنن النسائي ،كتاب البيعة ،باب احلض على طاعة اإلمام ،رقم .4172قال األلباين:
صحيح.
 -3مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رقم احلديث .3270 :قال أمحد شاكر :إسناده صحيح
 -4املنهاج ،النووي228/12 ،
 -5إرشاد الساري ،القسطالين117/8 ،
 -6البدابة والنهاية ،قال ابن كثري :إسناده صحيح .70-57/5 ،
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لكن ملا حتولت اخلالفة ملكا وتقلد أمور املسلمني من حيرص على مصاحله ويسعى إليها بكل السبل ولو
خالف أحكام الشرع ،تصدى العلماء ملعاجلة هذا الواقع الشاذ من خالل بيان حدود الطاعة الواجبة هلؤالء بعد تعذر
عزهلم واستبداهلم ِبن هو أصلح منهم حفظا للجماعة ودرءا للفنت .فحكموا بداية بوجوب طاعة اجلائر املتغلب مث قيدوا
السْلطَ ِ
َمجَع الْ ُف َقهاء َعلَى وج ِ
ان
اع ِة ُّ
وب طَ َ
ُُ
طاعته بأن تكون فيما يوافق الشرع وما فيه مصلحة .يقول ابن بطالَ :
(وقَ ْد أ ْ َ َ ُ
وج علَي ِه لِما ِيف َذلِ َ ِ
الْمتَـغَلِّ ِ
ِّم ِاء وتَسكِ ِ
اجلِ َه ِاد َم َعهُ َوأ َّ
َّمهَ ِاء) .1ويقول ابن
ب َو ْ
اعتَهُ َخْيـٌر ِم َن ْ
ني الد ْ
َن طَ َ
ك م ْن َح ْق ِن الد َ َ ْ
ُ
اخلُُر ِ َ ْ َ
ِ ِ ٍ 2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب إ ْمخَ ًادا لْلفْتـنَة َما َملْ يَأْ ُمْر ِبَْعصيَة)  .لكن إذا ظهر منه ما
ب َعْب ٌد َحقي َقةً بطَريق الش َّْوَكة فَإ َّن طَ َ
اعتَهُ َجت ُ
حجر( :لَْو تَـغَل َ
خيالف احلق فال طاعة هلم .يقول ابن املهلب( :طاعة أويل األمر واجبة فيما رأوه من وجوه الصالح حىت إذا خرجوا إىل ما
يشك أنه معصية هلل مل تلزمهم طاعتهم فيه ،وطلب اخلروج عن طاعتهم بغري مواجهة إىل خالف) .3ويقول اإلمام العز
بن عبد السالم( :وَال طَاعةَ ِأل ٍ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِِ ِ
َح ِد ِمهَا ،فَ َم ْن
َّاريْ ِن أ َْو ِيف أ َ
َ َ
َحد ِيف َم ْعصيَة اللَّه َعَّز َو َج َّل ل َما فيه م ْن الْ َم ْف َس َدة الْ ُموبَِقة ِيف الد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
يحهُ ِْ
اعتُهُ َال
ب طَ َ
أ ََمَر ِبَْعصيَة فَ َال امَْ َع َوَال طَ َ
اعةَ لَهَُّ ،إال أَ ْن يُ ْك ِرَه إنْ َسانًا َعلَى أ َْم ٍر يُبِ ُ
اإل ْكَراهُ فَ َال ْإمثَ َعلَى ُمطيعهَ ،وقَ ْد َجت ُ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ض ٍعَ ،ولَْو أ ََمر ِْ
احلَاكِ ُم إنْ َسانًا ِِبَا يَـ ْعتَ ِق ُد
اإل َم ُام أ َْو ْ
ِّدهُ بِِه ِم ْن قَـْت ٍل أ َْو قَطْ ٍع أ َْو ِجنَايٍَة َعلَى بُ ْ
ل َك ْونه آمًرا بَ ْل ل َدفْ ِع َم ْف َس َدة َما يـُ َهد ُ
َ
ف ،وه َذا خمُْت ٌّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما
ور َْحت ِرميَهُ فَـ َه ْل لَهُ ف ْعلُهُ نَظًَرا َإىل َرأْ ِي ْاآل ِم ِر أ َْو ميَْتَنِ ُع نَظًَرا َإىل َرأْ ِي الْ َمأْ ُموِر ،ف ِيه ِخ َال ٌ َ َ َ
ْاآلمُر حلَّهُ َوالْ َمأْ ُم ُ
صفَ
ِ
َال يـْنـ َقض حكْم ْاآل ِم ِر بِِه ،فَِإ ْن َكا َن ِممَّا يـْنـ َقض حك ِ
ك َال طَاعةَ ِجلهلَ ِة الْملُ ِ
وك َو ْاأل َُمَر ِاء َّإال
اعةََ ،وَك َذل َ
ْمهُ بِه فََال امَْ َع َوَال طَ َ
ُ ُ ُ ُ
َ ََ ُ
ُ ُ ُ ُ
4
ِ
ور أَنَّهُ َمأْذُو ٌن ِيف الشَّْرِع) .
يما يَـ ْعلَ ُم الْ َمأْ ُم ُ
فَ
وقد كان موقف بعض الفقهاء أكثر تشددا كاإلمام الزخمشري الذي رأى أنه ال "تلزم طاعة أمراء اجلور" ،وذكر
أن "أحق أامائهم اللصوص املتغلبة" .5أما اإلمام ابن حزم فقد نص صراحة على نقض طاعة اجلائر ووجوب خلعه إذا مل
يرجع إىل احلق.6
وهذا يدل على أن العلماء ال يعرتفون بشرعية اجلائر وأن هذه الطاعة احملدودة إمنا هي استجابة لظرف طارئ
وواقع شاذ حىت ال تضيع مصاحل املسلمني باملرة ،وأن حترمي طاعته يف املعصية تؤول إىل التضييق وحماصرته سياسيا
واجتماعيا ،إىل حني هتيئ الظروف املناسبة لعزله واستبداله بإمام عدل .يقول الدكتور حممد أمزيان( :إن التأويالت الفقهية
تفيد أن نصوص الطاعة ال حتمل أي داللة على إثبات الطاعة للجائر إال بقدر ما حتققه هذه الطاعة من مصلحة
اجلماعة نفسها ،وجيعلها ضامنة الستقرار احلياة السياسية حتت هيمنة الشريعة ،وهذه إحدى أقوى االعتبارات اليت نظر
إليها الفقهاء يف االعرتاف بشرعية اجلائر .إن الطاعة هنا يف اخلطاب الفقهي مشوبة باحلذر ومصاحبة ِبظاهر الكراهية
واالزدراء للجائر ،إاها طاعة تتكشف عن موقف فقهي مزدوج ،فهو بقدر ما يظهر الطاعة حتت طائلة اإلكراه ،بقدر ما
 -1فتح الباري ،ابن حجر العسقالين2/13 ،
 -2فتح الباري ،ابن حجر العسقالين122/13 ،
 -3شرح صحيح البخارى ،ابن بطال207/5 ،
 -4قواعد األحكام يف إصالح األنام ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،حتقيق :نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،ط1425( 2/ه-
2002م)223/2 .
 -5الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزخمشري 824/1 ،
 -6انظر احمللى ،ابن حزم138/4 ،
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حيتفظ حبقه يف العصيان السلمي واحملاصرة األدبية والنفسية للجائر ،لتجريده من كل أشكال الوالء الشرعي ،وجعله عاريا
من كل شرعية مزعومة خارج شرعية األمر الواقع)  .1مث قال( :إاها طاعة مقاصدية حمكومة بتحقيق املقاصد اليت توختها
الشريعة من إقامة الواليات العامة اليت بدواها ال تتحقق اجلماعة ،واليت ألجلها فقط وجبت الطاعة ،لكنها طاعة خالية
من كل مضامينها الوالئية وما تقتضيه من مظاهر التعظيم اليت ال جتوز لغري العدل ،وهو وضع جيعل اجلائر يف حكم املنبوذ
احملاصر نفسيا واجتماعيا رغم كل أسباب القوة والتمكن اليت حيظى اها فعليا).2
وهذا املفهوم الذي تدل عليه قاعدة ''إمنا الطاعة يف املعروف'' ليس ببعيد عن املفهوم املعاصر املسمى
''بالعصيان املدين''3؛ الذي هو يف حقيقته نظرية تعتمد "مبدأ الالعنف" 4يف الضغط على اجلهاز احلاكم لتغيري سياساته
الظاملة اجلائرة .وقد أخذ األستاذ راشد الغنوشي على الفكر السياسي اإلسالمي أنه مل يطور هذا النوع من اجلهاد
السلمي ،والذي قد جينب األمة مأزق االحنباس بني خيار العنف أو اإلذعان حلكم التغلب والتماس األعذار للخضوع له
خشية الفتنة.5

خامتة:
تعد هذه القواعد الثالث من أهم القواعد اليت يستند إليها الفقه السياسي اإلسالمي ،واليت ال ميكن التوصل
بدواها إىل حتقيق املقاصد والغايات اليت قصدها الشارع من إقامة النظام السياسي.
فالقاعدة األوىل" :كل عقد جائز يلزم الوفاء به" تبني أن العالقة بني اإلمام واألمة عالقة تعاقدية على أساس
رعاية مصاحل املسلمني ودرء املفاسد عنهم ،وأن أي نقض هلذا العقد من أحد طرفيه سيؤول إىل ضعف األمة وتشتت
كلمتها.
أما القاعدة الثانية" :األمر شورى" ،فهي تكرس يف أحد شقيها حرية األمة يف اختيار من يتوىل أمرها ،ويف شقها
اآلخر تلزم اإلمام بالرجوع إىل األمة أو من ينوب عنها يف تعيني مصاحلها ،ويتفرع عن "املشاورة" النصيحة ،اليت تأخذ يف
اجملال السياسي طابعا إلزاميا.
أما القاعدة الثالثة" :إمنا الطاعة يف املعروف" ،فتقوم على أرضية احلقوق املشرتكة بني الراعي والرعية ،مث إاها
تضمن حق األمة يف معارضة اجلائر إذا سولت له نفسه االستبداد باألمر ،ومتنحها احلق أيضا يف عصيانه وعدم االمتثال
لقراراته إذا خالفت الشرع وكانت ضد مصلحتها.
 -1يف الفقه السياسي مقاربة تارخيية ،حممد حممد أمزيان ،ص21
 -2نفسه.
 -3العصيان املدين هو رفض اخلضوع لقانون أو الئحة أو تنظيم أو سلطة تعد يف عني من ينتقدواها ظاملة .وينسب هذا املصطلح لألمريكي هنري دافيد ثورو كان
قد استخدمه يف حبث له نشر عام  ، 1849يف أعقاب رفضه دفع ضريبة خمصصة لتمويل احلرب ضد املكسيك ،بعنوان "مقاومة احلكومة املدنية") .موقع
وكيبيديا :املوسوعة احلرة .الرابط :عصيان_مدينar.wikipedia.org/wiki/
 -4مبدأ الالعنف مفهوم معاصر ومن تعريفاته أنه( :شكل من التحرك السياسي يتميز بغياب كل تصرف عنيف ) .وعرف أيضا بأنه(:أسلوب من أساليب العمل
السياسي واالجتماعي حياول أن جيعل قوة الضعيف وملجأه األخري مرتكزاً على إثارة الضمري واألخالق لدى اخلصم ،أو على األقل لدى اجلمهور الذي حييط به
ويرمي إىل ترجيح كفة احلق والعدالة) .انظر موقع املوسوعة احلرة ويكيبديا يف الرابط اآليت :مبدأ_الالعنفar.wikipedia.org/wiki/
 -5احلريات العامة ،راشد الغنوشي250-227/1 ،
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ويف اخلتام أذكر مرة أخرى ،أن هذه القواعد ما هي إال مسامهة يف عمل ضخم ينبغي أن تتضافر فيه اجلهود،
ألن من شأن تقعيد الفقه السياسي اإلسالمي أن جينب األمة كثريا من اخلالفات يف زمن حنن يف أشد احلاجة لتكون
كلمتنا واحدة.

ثبت املراجع واملصادر
 االجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسة الشرعية ،حبيبة أبو زيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2010( 1/م).

 األحكام السلطانية والواليات الدينية ،أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ،خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد
اللطيف السبع العلمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1420( 3/ه1777-م).
 أحكام القرآن ،أبو احلسن الطربي علي بن حممد ،املعروف بالكيا اهلراسي ،حتقيق :موسى حممد علي وعزة عبد عطية،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1408( 2/ه).
 أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424( 3/هـ2003-م).

 أدب الدنيا والدين ،جنة األفكار ،ط1422 ،1ه2001-م.

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين ،املطبعة الكربى األمريية،
مصر ،ط1323( 2/ه) .ترقيم الكتب واألبواب واألحاديث :حممد فؤاد عبد الباقي.
ِ
ب أَِيب حنِيـ َفةَ النـُّعم ِ
ان ،زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم املصري ،وضع حواشيه
ْ األَ ْشبَاهُ َوالنَّظَائُر َعلَى َم ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
وخرج أحاديثه :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417( 1/ه1777-م).

 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت،
1418هـ1778 -م.
 االقتصاد يف االعتقاد ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،وضع حواشيه :عبد اهلل حممد اخلليلي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1424( 1/ه 2004 -م).
 البداية والنهاية ،أبو الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري القرشي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1415( 1/هـ 1772-م).
 بدائع السلك يف طبائع امللك ،أبو عبد اهلل بن األزرق ،حتقيق وتعليق علي سامي النشار ،القاهرة :دار السالم ،ط،1
1427ه2005-م.
الزبيدي،
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب ِبرتضىَّ ،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حتقيق جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.
 تاريخ الرسل وامللوك ،وصلة تاريخ الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي( ،صلة تاريخ الطربي لعريب بن سعد
القرطيب) ،دار الرتاث–بريوت ،ط1352( 2/ه).
 تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق عمرو بن غرامة العمروي ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1418 ،هـ  1778 -م،
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 تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك ،أبو احلسن علي بن حممد املاوردي حتقيق :حميي هالل
السرحان ،مراجعة وتقدمي :حسن الساعايت ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط1401( 1/ه1751-م).
 تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،حممد رشيد بن علي رضا مشس الدين القلموين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1770م.
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،دار
هجر ،ط 1422( 1/ه2001 -م)347/14 .
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه=صحيح البخاري ،حممد بن
إاماعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،شرح وتعليق مصطفى ديب البغا ،دار
طوق النجاة ،ط1422( 1/ه).
 اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن فرح األنصاري مشس الدين القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1354( 2/ه1714م).
 احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،راشد الغنوشي ،دار الشروق ،القاهرة ،ط2012( 1/م)،

 خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ،فتحي الدريين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2/
(1402ه1752/م).
 اخلطاب السياسي يف القرآن :السلطة واجلماعة ومنظومة القيم ،عبد الرمحن احلاج ،الشبكة العربية لألحباث والنشر،
بريوت ،ط2012( 1/م).
 اخلالفة وامللك ،أبو األعلى املودودي ،اخلالفة وامللك ،تعريب :حسن إدريس ،دار القلم ،الكويت ،ط2/
(1432ه2011/م).

 الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ،جالل الدين السيوطي ،حقق أصله وعلق عليه :أبو اسحق احلويين األثري،
دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،اخلرب ،ط1411( 1/ه1771-م).
 سراج امللوك ،أبو بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي ،حققه وضبطه وعلق عليه ووضع فهارسه حممد فتحي أبو
بكر ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1422( 2/ه2001-م).

 السلسلة الصحيحة ،حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1418( 1/هـ-
1778م).
 سنن ابن ماجة ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب
العربية .بدون طبعة وبدون تاريخ.
الس ِ
سج ْستاين ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة
 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن عمرو األزدي ِّ
العصرية ،بريوت .بدون طبعة وبدون تاريخ.
 سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن الضحاك الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر(ج1و ،)2وحممد فؤاد عبد
الباقي(ج ،)3وإبراهيم عطوة عوض(ج4و ،)8مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط1378( 2/ه1728-م).
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 السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر
آباد ،ط1344( /ه).
 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ،حتقيق عادل سعد ،مكتبة نزار مصطفى
الباز ،ط1428( 1/ه2004/م) ،ص111
 السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1/
(1422ه2001/م).
 شرح صحيح البخارى ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف ،حتقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-
الرياض ،ط1423( 2/ه2003-م).
 الشورى يف معركة البناء ،أمحد الريسوين ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار الرازي-األردن ،ط1425( 1/ه-
2002م) .ص22
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إاماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،ط 1402 ،4هـ  1752 -م
 صحيح سنن أيب داود ،ناصر الدين األلباين ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ط 1407 ،1ه.

 ضوابط التقعيد يف نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،حممد الروكي ،دار الصفاء ،دار ابن حزم،
بريوت ،ط1421( 1/ه2000/م).
 العقيدة والسياسة :معامل نظرية عامة للدولة اإلسالمية ،لؤي صايف ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة
احلوار ،44منشورات الفرقان ،ط 3/باملغرب1422( ،ه2001/م).
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن حسني الغيتاىب بدر الدين العيىن ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .بدون طبعة وبدون تاريخ.
 غياث األمم يف التياث الظلم ،أبو املعايل اجلويين ،حتقيق أمحد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،ط األوىل1432 ،ه2011/م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت1327 ،ه،
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب.
 فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،قدم له وضبطه وصححه عبد الكرمي سامي
اجلندي ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط1423( 1/ه2002-م).
 الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،أمحد الريسوين ،دار اهلادي-بريوت ،ط1424( 1/ه2003-م)

 يف الفقه السياسي اإلسالمي ؛ الشورى ،العدل،املساواة ،مبادئ دستورية ،فريد عبد اخلالق ،دار الشروق ،القاهرة،
بدون ط (1422ه2002-م).
 يف الفقه السياسي مقاربة تارخيية ،حممد حممد أمزيان ،مطبعة النجاح اجلديدة-الدار البيضاء ،ط1421( 1/ه-
2001م).

القواعد املؤسسة للفقه السياسي اإلسالمي
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 القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط 1421 ،5هـ  2008 -م
بإشراف حممد نعيم
ُ
 قواعد األحكام يف إصالح األنام ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،حتقيق :نزيه كمال محاد وعثمان مجعة
ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،ط1425( 2/ه2002-م).
 كتاب التعريفات ،علي بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط1403( 1/ه1753-م).

 كتاب اخلراج ،أبو يوسف يعقوب إبراهيم ،كتاب اخلراج ،حقق أصوله ووثق نصوصه :طه عبد الرؤوف سعد وسعد
حسن حممد ،املكتبة األزهرية للرتاث القاهرة ،ب ط (1420ه1777-م).
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم حممود بن أمحد الزخمشري جار اهلل ،دار الكتاب العريب– بريوت،
ط1402( 3/ه)824/1 ،
 الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية ،أمحد الريسوين ،حركة التوحيد واإلصالح ،مطبعة طوب بريس-الرباط ،بدون
طبعة وبدون تاريخ.
 لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،ط1414( 3/ه).

 اجملتىب من السنن؛ السنن الصغرى للنسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط1401( 2/ه1751-م).
 جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية خرج أحاديثه أمحد بن شعبان بن أمحد ،مكتبة الصفا ،ط1/
(1422ه2001-م).
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف
حممد ،دار الكتب العلمية– بريوت ،ط1422(1/هـ ).
 احمللى باآلثار ،أبو حممد علي بن حزم األندلسي ،دار الفكر ،بريوت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 احمليط يف اللغة ،الصاحب الكايف الكفاة أب القاسم إاماعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين،
حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني ،دار النشر :عامل الكتب ،بريوت ،ط1414 ،1هـ  1774-م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد ،إشراف:
عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421،ه2001-م .املنهاج ،النووي228/12 ،
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب–بريوت .بدون طبعة وبدون تاريخ.
 املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد–الرياض ،ط1/
(1407ه).
 املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،اجمللس العلمي -اهلند ،املكتب
اإلسالمي–بريوت ،ط1403( 2/ه).
 معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود ،أبو سليمان محد بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب  ،املطبعة العلمية –
حلب ،ط 1381( 1/ه1732 -م).
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 معجم مفردات ألفاظ القرآن ،أبو القاسم احلسني بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين ،ضبطه وصححه وخرج
آياته وشواهده إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون ط (1428ه2004-م).
 مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،أبو عبد اهلل حممد بن احلسني امللقب بفخر الدين الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ط1420( 3/ه)ـ
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،ط1425 ،2ه2002-م.

 مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،حتقيق درويش اجلويدي ،املكتبة العربية-بريوت ،ب ط،
1424ه2003-م.
 املنتقى شرح املوطأ ،أبو الوليد سليمان بن خلف القرطيب الباجي ،مطبعة السعادة ،ط1332( 1/ه)( ،مث صورهتا
دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ط ،2/بدون تاريخ).
 منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط1401( 1/ه1751 -م).

 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب–
بريوت ،ط1372 ،2/ه.
 نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،حممد بن علي بن عبد اهلل الشوكاين ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث،
مصر ،ط1413( 1/هـ1773 -م).

د .عبد الغين حيياوي
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د .عبد الغني يحياوي
أستاذ الفقه وأصوله بكلية أصول الدين جامعة عبد امللك السعدي تطوان املغرب

احلمد هلل اللطيف احلكيم الذي وسعت رمحته كل شيء وعمت نعمه سائر خلقه ،خلق اإلنسان يف أحسن
تقومي وكرمه على سائر اخللق أمجعني ،وابتلى بعضا من عباده باألمراض واألدواء وأمرهم باألخذ باألسباب حبثا عن الدواء
قصد الشفاء.
والصالة والسالم على الرمحة املهداة والنعمة املسداة طب القلوب ودوائها وعافية األبدان وشفائها سيدنا حممد
صلى اهلل عليه وسلم الذي تداوى عليه السالم وأمر الناس بالتداوي ،فقال صلى اهلل عليه وسلم «تداووا عباد اهلل فإن اهلل
سبحانه مل يضع داء إال وضع له شفاء إال اهلرم» 1وقال عليه الصالة والسالم«:ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء»،2
ولذلك اعترب تعلم الطب فرض كفاية على املسلمني ،بل من الواجب على األطباء إتقان صنعة حىت ال يقعوا يف األخطاء
3
فيلحقوا الضرر باملرضى ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إِ َّن اللَّه ُِحي ُّ ِ ِ
َح ُد ُك ْم َع َم ًال أَ ْن يـُْت ِقنَهُ» وقال
َ
ب إذَا َعم َل أ َ
4
عليه السالم يف التحذير من الغش "من غشنا فليس منا" وحذر أيضا من انتحال الطب بل أوجب الضمان على
5

الطبيب اجلاهل ،فقال عليه السالم" :من تطبب وال يُعلم منه طب فهو ضامن" فصلوات ريب عليه وعلى آله األبرار
وصحابته األخيار الذين حذوا حذوه يف هذا املضمار ،وتبعهم يف ذلك علماء األمة أويل العقول واألبصار ،الذين تركوا لنا
تراثا حافال باآلثار ومليئا باألخبار ملن أراد االدكار واالعتبار ،حىت نبعد عن املريض كل األضرار وجننبه كل األخطار.
أما بعد:فقد حظي موضوع األخالقيات الطبية باهتمام كبري وعناية منقطعة النظري سواء من قبل أهل الطب أو
أهل الفقه أو القانون يف العصر احلاضر ،وهذا جمال واسع ال ميكن اإلحاطة به يف هذه السطور نظرا لتشعبه وتنوع
جماالته ،ولذلك سأقتصر على موضوع مسؤولية الطبيب الذي يظن البعض أنه وليد العصر أو أنه أتانا من الغرب ،لكنه
قدمي ومؤصل يف الشريعة اإلسالمية ،حيث أن مدونات الرتاث اإلسالمي زاخرة بكل ما يتعلق باملوضوع يف أدق جزئياته،
تأصيال وتقعيدا وإعماال ،وما علينا إال التنقيب والبحث يف تراثنا الفقهي لنتمكن من اإلجابة عن األسئلة الشائكة يف
واقعنا املعاصر يف شىت اجملاالت.
والناظر يف تاريخ اإلنسانية جيد أن الطب من أقدم العلوم ،لكنه امتزج يف بعض األزمنة بالشعوذة واخلرافات،
فلما جاء اإلسالم اجتهد علماؤه يف تطوير الطب وتنقيته من كل الشوائب ،بل أبعدوا عنه كل ما يتناىف مع العقيدة
اإلسالمية ،فأعادوا له قيمته ومكانته على اعتبار أنه من أشرف العلوم وأقدسها ،وتأيت أمهيته يف اشتغال أصحابه على
 -1سنن أيب داود،كتاب الطب ،باب يف الرجل يتداوى ،رقم احلديث.3588 :
 -2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء ،رقم احلديث.8125 :
 -3أخرجه أبو يعلى يف مسنده.
 -4أخرجه أبو داود يف سننه اهذه الصيغة ،وأخرجه مسلم بصيغة "من غش فليس مين"
 -5أخرجه أبو داود وابن ماجة يف سننيهما.
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النفس اإلنسانية اليت كرمها اهلل عز وجل وأمر حبفظها ،بل جعل حفظ النفس من كليات الشرع احلكيم ،ومن مث كانت
ممارسة الطب أمانة ومسؤولية ،ولتجلية هذا األمر انكب علماء اإلسالم على بيان حدود مسؤولية الطبيب ،بل جند
عندهم تصورا خاصا هلذا املوضوع منطلقني من أصول الشريعة ومقاصدها ،ومعتمدين على كلياهتا وقواعدها ،ولذلك فقد
فصلوا القول يف حدود مسؤولية الطبيب ،ومىت يضمن ومىت يعفى من الضمان ،وميزوا بني املخالفات الناجتة عن اخلطأ
والعمد وما حدود ما جيب أن يعلمه الطبيب.
وانطالقا مما ذكرته سابقا اخرتت اخلوض يف هذا املوضوع فجعلته حتت عنوان" :نظرات يف املسؤولية الطبية يف
الرتاث اإلسالمي"
وسأحاول معاجلة هذه القضية وتوضيح متعلقاهتا من خالل احملاور اآلتية:
املبحث األول :وقفات مع أخالق الطبيب يف اإلسالم.
املبحث الثاين :املسؤولية الطبية تعريفها ومشروعيتها يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الثالث :موجبات املسؤولية الطبية وآثار ثبوهتا.

لقد اعتىن اإلسالم بالطب أميا عناية ،واهتم به أحسن اهتمام ،وجعل حفظ النفس والنسل والعقل من كليات
الشريعة وقواعد امللة ،وحفظ هذه الكليات املذكورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالطب ،بل إن حاجة الطبيب لألخالق كحاجة
اإلنسان إىل املاء ،ألنه بدواها قد يهلك املريض أو يلحقه الضرر ،وانعدامها كذلك يضر بالطبيب بنفسه البتعاده عن
شروط الصنعة وآدااها وطرق ممارستها ،واملريض يف أمس احلاجة إىل الكلمة الطيبة واالبتسامة اجلميلة واملعاملة احلسنة،
إضافة إىل عدم كشف أسراره واحرتام خصوصياته ،وعدم إعطائه الدواء الذي يؤدي إىل هالكه أو يزيد من تفاقم مرضه،
وهذا أهم ما ينبغي توفره يف الطبيب:

اخلربة بالطب وحتمل املسؤولية:
اهتم اإلسالم بالطب وأواله عناية خاصة ،بل جعل اخلربة شرطا أساسا ملمارسة هذه املهنة وإال كان ضامنا
حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي قال " :من تطبب ومل يُعلم منه طب فهو ضامن"

1

وممارسة مهنة الطب بدون خربة له مفاسد كبرية وأضرار جسيمة على أبدان الناس ،وقد كان الرازي يشكو من
انتشار الدجل يف زمانه ومن استفحال وانتحال صفة الطبيب ،ويعد ذلك تدنيسا لصناعة الطب الشريفة واعتداء على
أحوال الناس وتالعبا بصحتهم وأرواحهم ،حيث قال يف كتابه أخالق الطبيب" :واعلم أن اللصوص وقطاع الطرق خري
2
من أولئك الذين يدعون الطب وليسوا بأطباء ،ألاهم يذهبون باملال ورِبا أتوا على األنفس"...

 -1أخرجه أبو داود.
 -2أخالق الطبيب ،أبو بكر حممد بن زكري الرازي ،تقدمي وحتقيق :عبد اللطيف حممد العبد ،الطبعة األوىل1372 :هـ1722/م ،دار الرتاث القاهرة.
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ونظرا ملكانة الطب وخطورة انتحاله فقد أوكلت مهمة املراقبة حملتسب األطباء وحيدثنا الشريزي عن الشروط
الواجب توفرها يف الطبيب حيث قال" :وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر األطباء
وحيلفهم أال يعطوا أحدا دواء مضرا وال يركبوا له اما ،وال يصنعوا التمائم عند أحد من العامة وال يذكروا للنساء الدواء
الذي يسقط األجنة وال للرجال الدواء الذي يقطع النسل ،وليغضوا أبصارهم عن احملارم عند دخوهلم على املرضى وال
1
يفشوا األسرار وال يهتكوا األستار"..
ويقول إسحاق بن علي الرهاوي عن خطأ الطبيب "وذلك أن حمنة الطبيب واجبة ألسباب ...شرف املوضوع
لصناعة الطب واملوضوع هو اإلنسان احملتاج إىل استعمال الطب ،فإن الغلط من الطبيب إذا وقع باإلنسان كان أعظم
كثريا من أغالط أصحاب الصنائع األخرى ،ألن النجار والصائغ وغريمها من أهل الصنايع واملهن ال تبلغ مقادير أغالطهم
مقدار غلط الطبيب كما ال يبلغ قدر موضوعاهتم قدر موضوعه وهو نفس اإلنسان وجسمه ،وأيضا فإن الصائغ مثال مىت
غلط يف صناعة اخلامت أمكنه كسره وإعادته ،وكذلك النجار فيعمل السرير واإلسكايف يف عمل اخلف ،فأما غلط الطبيب
فليس كذلك وخاصة إذا كان غلطه مهلكا فاليأس من الصالح واقع ،فلذلك وجب متييز األطباء باحملنة وانتقادهم بالنظر
والبحث ليظهر فضل األفاضل فتسلم إليهم النفوس ويظهر جهل املدعني هلا فيحذر على النفوس منهم"...

2

تطمني املريض على صحته وبعث األمل يف نفسه:
الطبيب يبعث األمل يف نفس املريض ومينيه بالشفاء ويبعد عنه القنوط واليأس من رمحة اهلل ألن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يقول" :لكل داء دواء" ويف هذا يقول أبو بكر حممد بن زكريا الرازي" :ينبغي على الطبيب أن يوهم املريض
ٍ
تابع ألخالق النفس" .أما الزهراوي فقد حث اجلراحني
اج اجلسم ٌ
أبداً الصحةَّ ,
ويرجيَهُ هلا وإن كان غري واثق بذلك ,فمز ُ
على إدخال الفرح والسرور على املريض قبل إجراء العملية اجلراحية فقال" :مث فرحه وسره بكل وجه ميكنك ذلك منه ،وِبا
3
يقبله بعقله"...
ولقد حثت الشريعة اإلسالمية على هذا املبدأ األصيل الذي هو بعث األمل بالنسبة للمريض وتطييب خاطره،
وهذا ليس خاصا بآداب الطبيب فقط بل ينبغي أن ميتثله مجيع الناس وخاصة زوار املريض حلديث رسول اهلل صلى اهلل
4

عليه وسلم الذي قال فيه« :إذا حضرمت املريض ،أو امليت ،فقولوا خريا ،فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون» .

حفظ األسرار وغض األبصار:
من األخالق اليت ينبغي أن يتحلى اها الطبيب حفظ األسرار وغض األبصار ،ويف هذا يقول ابن بسام "وليغضوا
5

أبصارهم عن احملارم عند دخوهلم إىل املرضى ،وال يفشون األسرار ،ويهتكون األستار" ويوضح ابن احلاج هذا األمر أكثر
 -1اهاية الرتبة يف طلب احلسبة عبد الرمحن بن ناصر الشيزري طبعة  1318ه1741 /م مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر القاهرة ص75:
 -2أدب الطبيب ،إسحاق بن داود الرهاوي ،الطبعة األوىل ،ص.111:
 -3كتاب التصريف ملن عجز عن التأليف أليب القاسم الزهراوي ،الفصل األول من الباب الثالث.
 -4صحيح مسلم ()133 /2
 -5اهاية الرتبة يف طلب احلسبة ،ابن بسام ،ص.340 :
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حيث قال" :وينبغي أن يكون الطبيب أمينا على أسرار املرضى فال يُطلع أحدا على ما ذكره املريض إذ إنه مل يأذن له يف
اطالع غريه على ذلك ،ولو أذن فينبغي أن اليفعل ذلك معه ،اللهم إال أن يعلم من املريض يف أمره بذلك استجالب
خواطر اإلخوان ومن يتربك بدعائه له بظهر الغيب فهذا مستثىن مما تقدم".

1

أما عند معاجلة النساء فريى الطبيب األندلسي أبو القاسم الزهراوي بضرورة وجود طبيبة للنساء متدربة على
األعمال اجلراحية وهذا نصه كالمه... ":فإن دعت الضرورة إىل ذلك فينبغي أن تتخذ امرأة طبيبة حمسنة ،وقليال ما
توجد ،فإن عدمتها فاطلب طبيبا عفيفا رقيقا ،وحيضر معه امرأة قابلة حمسنة يف أمور النساء وامرأة تشري يف هذه الصناعة
2
بعض اإلشارة".

الرفق والرمحة باملريض والشفقة عليه والعناية به:
من أخالق الطبيب الرمحة والشفقة على املرضى ،وقد كان يف القدمي يسمى باحلكيم ،وهي تسمية تتضمن معان
سامية وصفات خاصة ،ونظرا ألوضاع املريض الصحية والنفسية فعلى الطبيب أن يعامله معاملة خاصة تسهم يف تسريع
3

عالجه ورفع معنوياته ،حىت أن ابن القيم جعل التلطف باملريض ،والرفق به ،كالتلطف بالصيب .وحيث ابن احلاج األطباء
على إيناس املرضى ببشاشة الوجه فيقول " :وينبغي للطبيب بل يتعني عليه أنه إذا جلس عند املريض أن يؤنسه ببشاشة
الوجه وطالقته ويهون عليه ما هو فيه من املرض "...

4

وَنتم هذه النظرات يف األخالقيات الطبية بوصية جامعة تضمنت حكما عديدة ونصائح مفيدة فيما يتعلق
خبلق الطبيب ،أال وهي وصية الطبيب املسلم صالح الدين بن يوسف الكحال احلموي لتلميذه الذي يأخذ عنه الطب
قال فيها" :واعلم أن هذه الصناعة منحة من اهلل تعاىل يعطيها ملستحقها ،حىت جتري العافية على يديه ،فيحصل له الثناء
من الناس ،ويشار إليه يف صناعته ويطمأن إليه فيما يعتمده ،ويف اآلخرة األجر واجملازاة من رب العاملني ،ألن النفع خللق
اهلل عظيم خصوصاً الفقراء والعاجزين  ،مع ما حيصل لنفسك من كمال األخالق  ،وهو خلق الكرم والرمحة فيجب عليك
حينئذ أن تلبس ثوب الطهارة والعفة والنقاء والرأفة ومراقبة اهلل تعاىل  ،وخاصة يف عبورك على حرمي الناس ،كتوماً على
أسرارهم  ،حمباً للخري والدين  ،مكباً على االشتغال يف العلوم  ،تاركاً الشهوات البدنية ،معاشراً للعلماء مواظباً للمرضى،
5

حريصاً على مداواهتم ،متحلياً يف جلب العافية هلم وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل" .

من خالل ما سبق يتبني جبالء حضور األخالقيات الطبية عند املسلمني ،وأن حرمة املريض جيب أال تنتهك،
وروحه جيب أن حتفظ من اهلالك وأن تُيسر له كل سبل العالج ،وأن مسؤولية الطبيب جتاه مرضاه جسيمة ،قد يضمن يف
حال ثبوت شروط املسؤولية ،فما املقصود باملسؤولية وأين تتجلى مشروعيتها يف الفقه اإلسالمي؟.

 -1املدخل البن احلاج.138/4 ،
 -2كتاب التصريف ملن عجز عن التأليف. 11/1 ،
 -3زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم اجلوزية.132/4 ،
 -4املدخل البن احلاج.134/4 ،
 -5نور العي ون وجامع الفنون ،صالح الدين بن يوسف الكحال احلموي حتقيق وتعليق :حممد ظافر الوفائي ،مراجعة :حممد رواس قلعجي ،ص ،01 :مركز امللك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
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أوال :املسؤولية الطبية لغة واصطالحا.
لفظ املسؤولية الطبية مل يكن متداوال قدميا بل هو وليد هذا العصر وإمنا الذي كان سائدا هي بعض
املصطلحات املشااهة سنتعرض هلا الحقا ،ولذلك سنحاول تفكيك هذا املركب الوصفي للتعريف بكل كلمة على حدة.
املسؤولية لغة واصطالحا:
1
لغة :املسؤولية :من سأل ،فهو مسؤول ،واالسم مسؤولية .املسؤولية :التبعة .وتطلق أيضا على رعاية الشيء.
2
واصطالحا :إلزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغري نتيجة لتصرف قام به.
تعريف الطب لغة واصطالحا:
الطب لغة :مشتق من (طب) الطاء والباء أصالن صحيحان ،أحدمها يدل على علم بالشيء ومهارة فيه.
واآلخر على امتداد يف الشيء واستطالة.
فاألول الطب ،وهو العلم بالشيء .يقال :رجل طب وطبيب ،أي عامل حاذق.
والطب :عالج اجلسم والنفس .رجل طب وطبيب :عامل بالطب؛ تقول :ما كنت طبيبا ،ولقد طببت ،بالكسر
واملتطبب :الذي يتعاطى علم الطب .والطب ،والطب ،لغتان يف الطب .وقد طب يطب ويطب ،وتطبب .وقالوا تطبب
3
له :سأل له األطباء .ومجع القليل :أطبة ،والكثري :أطباء.
الطب اصطالحا:
للطب إطالقات كثرية نقتصر على ذكر بعضها ،فقد عرفه ابن سينا بقوله" :الطب علم يتعرف منه أحوال بدن
4
اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ،ويسرتدها زائلة"
وعرفه ابن خلدون بقوله " :الطب حفظ الصحة لإلنسان ودفع املرض عنه ويتفرع عن علم الطبيعة ،وموضوعه
5
مع ذلك بدن اإلنسان"
املسؤولية الطبية اصطالحا:
قبل تعريف املسؤولية الطبية البد من اإلشارة إىل مصطلح قريب منها يتعلق باملسؤولية يف مجيع اجملاالت ،وهو
الذي يسميه الفقهاء بالضمان ،ويف هذا يقول وهبة الزحيلي" :املسؤولية هلا معىن ضيق هو الضمان أي التعويض عن
الضرر يف النفس أو املال بسبب التعمد أو اخلطأ أو التقصري ،وهي املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية أو اجلزائية،

 -1معجم لغة الفقهاء (ص)428 :
 -2القاموس الفقهي (ص)112 :
 -3ينظر مقاييس اللغة ،402/3 ،ولسان العرب .883/1
 -4القانون يف الطب أليب علي احلسني بن علي بن سينا ،وضع احلواشي :حممد أمني الضناوي ،13/1 ،الطبعة األوىل1420 :ه1777/م ،دار الكتب العلمية
بريوت لبنان.
 -5مقدمة ابن خلدون لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،تقدمي وحتقيق :إيهاب حممد إبراهيم ،ص ،428:طبعة ،2007 :مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع القاهرة.
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1

واملسؤولية يف اإلسالم دنيوية وأخروية" وبالتأمل يف تعاريف الفقهاء للضمان جندها تتعلق بالنفس أو املال ويكون إما
عمدا أو جهال أو تقصريا.
وقد عرف قيس مبارك آل الشيخ املسؤولية الطبية بقوله" :املسؤولية الطبية هي أثر جناية الطبيب من قصاص أو
2
تعزير أو ضمان"
ومدار املسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أو سببه على املريض من الطبيب وما يستلزمه ذلك من عقوبات
حمددة.

ثانيا :مشروعية املسؤولية الطبية:
هناك جمموعة من األدلة تدل على مشروعية املسؤولية الطبية سواء من املنقول أو املعقول نوردها كاآليت:
من القرآن الكرمي :يقول اهلل تعاىل" :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ِبثل ما اعتدى عليكم" سورة
البقرة.174:
وقوله تعاىل" :وإن عاقبتم فعاقبوا ِبثل ما عوقبتم به" سورة النحل.121:
فاالعتداء ممنوع يف الشريعة اإلسالمية ولذلك شرع القصاص أو الضمان جلرب الضرر.
ب ،فَـهو ِ
ِ ِ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم قَ َ
ومن السنة النبوية :قال َر ُس َ
"م ْن تطبَّب َوَملْ يُعلم مْنهُ ط ٌّ ُ َ َ
ضام ٌن" َرَواهُ
الَ :
أَبو داود والن ِ
ض ِام ٌن» .وهذا
ب َوَملْ يَ ُك ْن بِالطِّ ِّ
اب نَـ ْف ًسا فَ َما ُدونَـ َها فَـ ُه َو َ
َص َ
ب َم ْعُروفًا فَأ َ
َّسائ ُّي .1ويف رواية أخرىَ « :م ْن تَطَبَّ َ
ُ َ َُ َ َ
يدل صراحة على تضمني الطبيب اجلاهل.
ومن أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :الضرر وال ضرار" فدل على أن إحلاق الضرر ممنوع وكذلك
اإلضرار ،مما جيعل اجلميع يتحمل مسؤولية فعله.
ومن اإلجماع :أمجع الفقهاء على تضمني اجلهلة واملقصرين من األطباء ملا جنته أيديهم ،ويف هذا يقول اإلمام
3

ابن رشد" :وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه يضمن ألنه متعد ".وقال ابن القيم" :إذا تعاطى علم الطب
وعمله ومل يتقدم له به معرفة فقد هجم على إتالف األنفس وأقدم بالتهور على مامل يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه
الضمان لذلك".

4

ومن العقل :مىت ثبت التقصري من جانب الطبيب فإنه يتحمل مسؤولية اخلطأ ويلزمه الضمان ،فال يُعقل أن
تبقى أفعال الطبيب دون رقيب أو حسيب ،بل البد من حماسبته ورسم حدود مسؤوليته حفظا ألبدان الناس وأرواحهم.
ومن القواعد:
املفرط ضامن. -1قضايا الفقه والفكر املعاصر ،وهبة الزحيلي ،الطبعة الثانية1425 :هـ2002/م ،دار الفكر دمشق.231/3 ،
 -2التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية ،قيس بن حممد آل الشيخ مبارك ،ص ،30 :الطبعة الثالثة1422 :هـ2001/م دار الفارايب للمعارف دمشق.
 -3بداية اجملتهد واهاية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الطبعة األوىل1420 :هـ1777/م ،دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت ،ص.234:
 -4زاد املعاد يف خري العباد ،ابن القيم اجلوزية.122/4 ،
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ما يُضمن بالعمد يُضمن باخلطأ.فهذه جمموعة أدلة تدل على مشروعية املسؤولية الطبية حفظا لألنفس جلبا للمصاحل ودفعا للمقابح.

قبل احلديث عن موجبات املسؤولية وآثار ثبوهتا يف الفقه اإلسالمي ،البد من بيان أنواع املسؤولية الطبية حيث
جند أغلب العلماء يقسمواها إىل قسمني أخالقي ومهين فأما األول فيتعلق بآداب وسلوك الطبيب يف التعامل مع مرضاه،
وهو ما يسمى بأخالقيات الطبيب وقد فصلنا فيه القول ِبا فيه الكفاية ،أما الثاين فهو "القسم املهين املتعلق ِبهنة الطب،
معناه أن الطبيب جيب أن يلتزم العقد الذي أبرمه مع املريض موفيا لشروطه وأركانه كاملة ،بأن يكون العالج الطيب موافقا
ألصول مه نة الطب ،وأن اليقع من الطبيب خطأ أو تقصري أو إمهال ،وأن أي خمالفة هلذه األمور من جانب الطبيب أو
1

مساعده أو املمرض أو غريهم يُعرضهم للمساءلة واملحاسبة"
ُ
تتحدد مسؤولية الطبيب ِبجموعة من املوجبات اختلف العلماء يف حتديدها بني مكثر ومقل ،فمنها ما يتعلق
بالطبيب من حيث إتقانه وقصده ومنها ما يتعلق باملريض من حيث إذنه وموافقته ،فنجد مثال عبد القادر عودة رمحه اهلل
2

وهو يتحدث عن شروط انتفاء املسؤولية جعلها أربعا :
 - 1أن يكون الفاعل طبيباً.
 - 2أن يأيت الفعل بقصد العالج وحبسن نية.
 - 3أن يعمل طبقاً لألصول الطبية.
 - 4أن يأذن له املريض أو من يقوم مقامه كالويل.
وهذه الشروط اليت ذكر عبد القادر عودة مقابلها هو اجلهل والعمد واخلطأ وختلف إذن املريض أو من يقوم
مقامه ،وقد ذكرها قيس بن حممد آل الشيخ مبارك لكنه أضاف إليها أخرى حىت أوصلها إىل العشرة فزاد على ذلك
خمالفة أصول املهنة الطبية وختلف إذن ويل األمر والغرور ورفض الطبيب للعالج يف حاالت الضرورة واملعاجلات احملرمة
وإفشاء سر املريض...

3

لكن عند التأمل فيما أضافه قيس بن حممد آل الشيخ مبارك من شروط جندها إما متضمنة ضمن الشروط
األربعة املذكورة أو ميكن إدراجها ضمن أخالقيات الطبيب أو ما يسمى باملسؤولية األخالقية ،وبناء هذا سنفصل يف هذه
املوجبات األربعة اليت ذكرنا سابقا من منظور الفقه اإلسالمي.
-1اجلهل :ويقصد به اجلهل بأصول املهنة ،وكل ضرر نتج عن اجلهل ِبهنة الطب جيب فيه الضمان ويتحمل
فيه املعاجل املسؤولية ،رغم حسن القصد والنية وانتفاء تعمد إيذاء املريض ،ويستدل هنا حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :من تطبب ومل يعلم منه طب فهو ضامن" والقاعدة تقول( :املباشر ضامن وإن مل يتعمد) ،وِبا أنه انتحل مهنة ال
 -1التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية ،قيس بن حممد آل الشيخ مبارك ،ص.32 :
 -2التشريع اجلنائي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة ،دار الكتاب العريب بريوت.823/1 ،
 -3ينظر :التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية ،ص 277 :وما بعدها.

 510مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

علم له اها فهو يضمن ،قال اإلمام ابن رشد رمحه اهلل" :وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه يضمن ألنه
1

متعد"  ،فاجلهل تعد على املريض نظرا ملا يسببه ذلك من إتالف لألبدان أو األرواح ،ألن من مقاصد الشريعة حفظ
النفس وتيسري كل السبل اليت حتفظها وتقليل املفاسد اليت تلحق باجلسد ودفعها ،ويف هذا السياق يقول ابن القيم" :وأما
األمر الشرعي ،فإجياب الضمان على الطبيب اجلاهل ،فإذا تعاطى علم الطب وعمله ،ومل يتقدم له به معرفة ،فقد هجم
جبهله على إتالف األنفس ،وأقدم بالتهور على ما مل يعلمه ،فيكون قد غرر بالعليل ،فيلزمه الضمان لذلك".

2

أما ابن حبيب فريى أن اجلاهل يعاقب حيث قال" :وإن كان اخلاتن غر من نفسه وهو ال حيسن فهو ضامن
جلميع ذلك يف ماله وكذلك الطبيب وقالع الضرس والبيطار ويعاقبون"

3

أما ابن فرحون رمحه اهلل فقد رأى وهو يتحدث عن مسؤولية احلجام والبيطار اجلاهل أن عليه التأديب حيث
قال" :أما إذا كان جاهال أو فعل غري ما أذن له فيه خطأ أو جتاوز احلد فيما أذن له فيه أو قصر عن املقدار املطلوب
4

ضمن ما تولد عن ذلك ،قال ابن عبد السالم وينفرد اجلاهل باألدب وال يؤدب املخطئ" لكن املالحظ أن ابن فرحون
مل يوضح حدود األدب ،وننتقل إىل رأي آخر هو أن بعض العلماء مل يقتصروا على التأديب بل قالوا باحلجر على
الطبيب اجلاهل فهذا ابن جنيم رمحه اهلل ميثل لقاعدة  (:يُتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع الضرر العام) حيث قال" :جواز
احلجر على البالغ العاقل احلر عند أيب حنيفة رمحه اهلل يف ثالث :املفيت املاجن ،والطبيب اجلاهل ،واملكاري املفلس؛ دفعا
للضرر العام"

5

وَنلص فيما يتعلق بالطبيب اجلاهل أنه يتحمل مسؤولية اجلناية اليت قام اها والفقهاء على ثالثة آراء فمنهم من
قال بالضمان ومنهم من قال باحلجر ومنهم من قال بالتأديب ،لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه يف حال إحلاق
الطبيب اجلاهل األذى باملريض وقد أذن له هذا األخري وهو على علم جبهله فقد قال بعض العلماء بعدم الضمان ،لكين
أرى واهلل أعلم أن عليه الضمان والتأديب حىت ال ينتحل الطب وهو جاهل به ،ولكي تقطع الطريق على كل من سولت
له نفسه الولوج هلذا اجملال دون علم فالطب له قواعده وأصوله اليت ينبغي إدراكها ومعرفتها لكل طبيب.
-2اخلطأ :املقصود باخلطأ "هو ما ليس لإلنسان فيه قصد" واخلطأ يتعدد حبسب نوع الفعل ،فمنه ما يكون عرب
اجلراحة الطبية ،أو بنسيان آلة أو منديل ،أو سوء تشخيص للمرض مما يرتتب عنه مناولة املريض دواء يتناىف مع علته ،أو
ناتج عن عدم التحقق من حتمل املريض للتخذير ،وقد يكون اخلطأ مجاعيا يشرتك فيه العديد من املتخصصني ،والطبيب
6

يتحمل مسؤولية خطئه يف حال عدم توفر الشروط اآلتية عند املمارسة:
مشروعية الفعل. -1بداية اجملتهد واها ية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الطبعة األوىل1420 :هـ1777/م ،دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت ،ص.234:
 -2زاد املعاد يف خري العباد ،ابن القيم اجلوزية.122/4 ،
 -3النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات .24 /2
 -4تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،ابن فرحون.340 /2 ،
 -5األشباه والنظائر البن جنيم ،ص.28 :
 -6ينظر التداوي واملسؤولية الطبية ،ص 288 :وما بعدها.
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إتقان مهنة الطب.إذن املريض أو وليه. عدم التعدي. عدم وقوع اخلطأ الفاحش من الطبيب الذي ال تقره األصول الطبية وال يقره أهل الفن والعلم.فهذه الشروط يف حال توفرها تسقط املسؤولية عن الطبيب ،لكن ال بد من ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة ،فمن
كان عاملا بالطب حاذقا فيه وبذل جهده يف ذلك العمل املشروع املأذون له به ،وقام ِبا ينبغي القيام حمرتما آداب املهنة،
ومل يكن اخلطأ فاحشا مما ال ينبغي أن يقع فيه احلذاق فال ضمان عليه ،والقاعدة الفقهية تقول" :ما ال ميكن االحرتاز عنه
ال ضمان فيه" وبصيغة أخرى" :ال ضمان على املبالغ يف احلفظ ".أو بصيغة أخرى" :ما ال ميكن االحرتاز منه معفو عنه"
ويف هذا السياق يقول القرايف رمحه اهلل" :وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من خرق أو
كسر يف املصنوع أو قطع إذا عمله يف حانوته .....وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ يف فعله ،وكان من أهل املعرفة فال
شيء عليه يف النفس ،والدية على العاقلة فيما فوق الثلث ،ويف ماله فيما دون الثلث ،وإن مل يكن من أهل املعرفة فعليه
الضرب والسجن والدية قيل يف ماله ،وقيل على العاقلة"

1

ويف نفس السياق يقول الشاطيب رمحه اهلل" :أال ترى أاهم يضمنون الطبيب واحلجام والطباخ وغريه من الصناع
2

إذا ثبت التفريط من أحدهم؛ إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع ،وإما بتفريط ،خبالف ما إذا مل يفرط" ولذلك فكل
مفرط ضامن امتثال للقاعدة الفقهية( :املفرط ضامن) ،وقد أورد ابن رشد احلفيد قولني يف خطأ الطبيب األول الضمان
والثاين ال شيء عليه ،وهذا قوله رمحه اهلل" :وأمجعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية ،مثل أن يقطع احلشفة يف
اخلتان ،وما أشبه ذلك؛ ألنه يف معىن اجلاين خطأ .وعن مالك رواية :أنه ليس عليه شيء ،وذلك عنده إذا كان من أهل
الطب .وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه يضمن؛ ألنه متعد .وقد ورد يف ذلك مع اإلمجاع حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :من تطبب ،ومل يعلم منه قبل ذلك الطب -
3

فهو ضامن» .
أما إذا قام الطبيب بعمل غري مشروع أو دون إذن املريض أو وليه فإنه يضمن للقاعدة اليت تقول "اجلواز الشرعي
ينايف الضمان" وقاعدة "ال جيوز ألحدّ أن يتصرف يف حق غريه بغري إذنه" ،وبناء على هاتني القاعدتني إذا فعل الطبيب
ما جيوز له فعله فال يسأل عن الضرر احلادث ولو كان سبباً له؛ ألن املرء ال يؤاخذ على فعل ميلك أن يفعله ،فإذا أجريت
عملية ملريض بإذنه من قبل طبيب ماهر ،وأخذ هذا الطبيب بكل اإلجراءات الالزمة ،وبذل قصارى جهده دون تقصري،
فتلف املريض ،فال ضمان على الطبيب؛ ألنه مأذون له شرعا.

 -1أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،القرايف.27 /4 ،
 -2املوافقات ،الشاطيب.312/1 ،
 -3بداية اجملتهد واهاية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الطبعة األوىل1420 :هـ1777/م ،دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت ،ص.234 :
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وجتدر اإلشارة إىل أن الطبيب جيب أن ال ُخيالف أصول املهنة الطبية ،ألن غاية الطب حفظ األنفس ودفع
األضرار واألسقام عنها  ،مما جيعل مهمة الطبيب تشرف بشرف موضوعها ،والتقصري والتفريط يف القيام اها له مآل خطري
جدا ،فعمل الطبيب هو إزالة الضرر كما نص حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار" وكذلك
قاعدة "الضرر يزال" فكم من طبيب أراد إزالته فزاده تفاقما أو أضاف إليه ضررا وأملا مل يكن من قبل ،وكم مريض دخل
ليعاجل من مرض بسيط فخرج وهو معاق أو أصيب بعاهة مستدامة ،وكم من سقيم دخل ميشي على قدميه وخرج جثة
هامدة ،ومن املعلوم عندنا أن القاعدة تقول" :الضرر اليزال ِبثله وال ِبا هو أكرب منه" ولذلك فمقابلة الضرر بضرر مثله
أو ِبا هو أشد منه ممنوع شرعا.
وال بد من حتديد املسؤوليات ومعرفة مسببات األضرار اليت تنجم عن العمل الطيب ،ويف احلقيقة قد ال يسلم
الطبيب من الوقوع يف األخطاء لكنها تكون بسيطة خاصة إذا كان حاذقا يف مهنته ،ولو شدد على أهل الطب يف
األخطاء البسيطة اليت يقعون فيها وعوقبوا عليها وزجروا ملا وجد عندنا طبيب ،خوفا من الوقوع يف اخلطأ وما يؤول إليه من
عقاب.
 -3العمد :واملقصود بالعمد أن يتعمد الطبيب إذاية املريض أي أن القصد اجلنائي حاضر يف فعله ،مما قد ينتج
عنه برت عضو أو قتل نفس أو ما إىل ذلك ،وهذا مرفوض يف الشريعة اإلسالمية وخمالف ملقاصدها ومعارض لقواعدها،
بل هو استهتار بأرواح اآلدميني وأبدااهم ،ألن الشريعة إمنا جاءت حلفظ األنفس وإحيائها ،ودفع كل ما يؤذيها ويضرها،
وهذا الفعل أيضا متعارض مع مهنة الطب وأخالقياهتا وجمانب للصواب وبعيد عن احلكمة ،بل إن إيذاء املريض عمدا
خمالف للفطرة السليمة وانتهاك حلقوق اإلنسان وامتهان لكرامته ،وهلذا جاءت الشريعة اإلسالمية لتحد من هذه الظاهرة
بل لتقطع دابرها والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه اإلقدام على هذا الفعل املشني املستقبح ،فاهلل تعاىل يقول
"ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب"

1

وقد اتفق العلماء على أن الضرر العمد باملريض جناية وتسري عليه أحكام اجلنايات ،قال اإلمام القرايف رمحه اهلل
2

وهو يتحدث عن الطبيب" :إن تعمد الضرر اقتص منه"  ،بل إن إقبال الطبيب على معاجلة املريض دون إذنه وكان سببا
لوفاته أو برت عضو من أعضائه أو إذايته بأي نوع من اإليذاء فاعتربه بعض الفقهاء جناية تقتضي القصاص ،يقول النووي
رمحه اهلل" :ولو قطع السلعة ،أو العضو املتآكل من املستقل قاطع بغري إذنه ،فمات ،لزمه القصاص ...ألنه متعد".

3

وعليه فالقصد اجلنائي للطبيب جزاؤه القصاص ،يقول عبد القادر عودة" :واملفروض يف الطبيب أنه يؤدي عمله
بقصد نفع املريض وحبسن نية ،فإذا قصد قتل املريض أو كان سيئ النية يف عمله فهو مسئول عن فعله جنائياً ومدنياً ،ولو
مل يؤد فعله إىل الوفاة أو إحداث عاهة ،بل ولو أدى فعله إىل إصالح املريض؛ ألن فعل الطبيب يف هذه احلالة يقع فعالً

 -1سورة البقرة ،اآلية.127:
 -2الفروق للقرايف.111/2 ،
 -3روضة الطالبني وعمدة املفتني.127 /10 ،
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1

حمرماً معاقباً عليه ".ويف نفس السياق يقول وهبة الزحيلي" :إذا تعمد الطبيب اجلناية بدافع أو حتريض من أحد مثال
2
وحيرم من املرياث ولو ُعفي عن الطبيب"
فمات املريض وجب عليه القصاص ُ

إن القصد اجلنائي عند الطبيب قليل جدا ،إال يف حال ما إذا جترد هذا الطبيب من إنسانيته فأقدم على هذا
الفعل عدوانا أو طلبا لتحصيل مال ومكاسب مما دفعه للقيام اهذا الفعل ،لكن وحىت إن حصل هذا فإثباته صعب جدا
وقد يدعي الطبيب بأن ما فعله ناتج عن اخلطأ وليس عمدا.
-4إذن املريض أو وليه:
قبل قيام الطبيب بأي عمل طيب البد له من إذن املريض إن كان راشدا أو إذن وليه إن كان قاصرا ،فموافقته
الزمة إال يف حالة ما إذا كانت وضعيته خطرية جدا حبيث ال يقوى على بيان موقفه من العالج أو يف حال غياب وليه
وكانت حالته تستدعي تدخال عاجال إلنقاذ ما ميكن إنقاذه ،وهذه حاالت خاصة ال يقاس عليها على اعتبار أن
التداوي يف حد ذاته غري واجب كما بني ذلك الفقهاء وهناك من قال بكراهته ،لكن الذي ينبغي اإلشارة إليه هو أن
حضور األطباء يف اجملتمع يُعد من فروض الكفاية وال ميكن االستغناء عنهم.
وقد حتدث الفقهاء كثريا عن ضرورة إذن املريض أو وليه واجملال ال يتسع لذكر أقواهلم ولكن سنذكر هنا ما قاله
عبد القادر عودة اهذا الصدد وهذا نصه":ويشرتط لرفع املسئولية عن الطبيب أن يأيت الفعل بإذن املريض أو بإذن وليه أو
وصيه ،فإن مل يكن للمريض ويل أو وصي وجب إذن احلاكم باعتباره ويل من ال ويل له ،وإذن احلاكم يف إجراء جراحة
ملريض ال ويل له خيتلف عن إذن احلاكم للطبيب يف مباشرة التطبيب بصفة عامة".

3

وعليه فالطبيب الذي مل يأذن له املريض أو وليه بالعالج يتحمل املسؤولية يف حال وقوع ضرر للمريض حىت ولو
كان هذا الطبيب حاذقا متمكنا من صنعته ،وكان قصده هو فعل اخلري فيلزمه الضمان .فاملريض ال ميكن إكراهه على
العالج إال يف حاالت حمددة خاصة إذا كان مرضه معدي وقد يهلك اآلخرين أو يؤثر على الوضع الصحي العام.
هذه وقفات مع موجبات مسؤولية الطبيب أختمها ِبا ذكره ابن القيم خبصوص أقسام األطباء من جهة إتالف
4

األنفس أو األعضاء ،حيث جعلهم مخسة هم كاآليت :

. 1طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ومل جت ِن يده ،فتولد من فعله املأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من
يُطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة ،فهذا ال ضمان عليه اتفاقاً
يده من يُطبّه فتلف به ،فهذا إن علم اجملين عليه أنه جاهل وأذن له فال يضمن ،وإن
 .2متطبب جاهل باشرت ُ
ظن املريض أنه طبيب وأذن له يف طبه ألجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده.
 .3طبيب حاذق أُذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده ،وتعدت إىل عضو صحيح فأتلفه ،مثل أن
سبقت يد اخلاتن إىل الكمرة فهذا يضمن ألاها جناية خطأ.
 -1التشريع اجلنائي ،عبد القادر عودة.822/1 ،
 -2قضايا الفقه والفكر املعاصر.231/3 ،
 -3التشريع اجلنائي ،عبد القادر عودة.822/1 ،
 -4زاد املعاد يف هدي خري العباد ()127 /4
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 .4الطبيب احلاذق املاهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواءً فأخطأ فقتله ،فذكر ابن قيم اجلوزية أن
الدية إما على بيت املال أو عاقلة الطبيب ،ومفهوم هذا أنه يضمن ألنه يؤول إىل موجب اخلطأ.
 .5طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صيب أو جمنون بغري إذنه أو إذن وليه ،أو خنت
صبياً بغري إذن وليه فتلف ،فقال أصحابنا :يضمن ألنه تولد من فعل غري مأذون فيه.
ومسايرة للمستجدات الطبية املعاصرة وحبثا حللول تتماشى مع الزمان واملكان فقد أفىت الكثري من العلماء
املعاصرين فيما يتعلق بقضايا املسؤولية الطبية لكين اخرتت فتوى أختم اها هذا البحث وهي صادرة عن جملس جممع الفقه
اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة ِبسقط (سلطنة ُعمان) 17 – 14
احملرم 1428هـ ،املوافق  11 – 1آذار (مارس) 2004م وهذا بيانه:
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع ضمان الطبيب ،وبعد استماعه إىل املناقشات اليت
دارت حوله ،قرر ما يلي:
ضمان الطبيب :الطب علم وفن متطور لنفع البشرية ،وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة اهلل تعاىل يف أداء عمله،
وأن يؤدي واجبه بإخالص حسب األصول الفنية والعلمية.
يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر باملريض يف احلاالت اآلتية:
أ -إذا تعمد إحداث الضرر.
ب -إذا كان جاهالً بالطب ،أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطيب فيه.
ج -إذا كان غري مأذون له من قبل اجلهة الرامية املختصة.
د -إذا أقدم على العمل دون إذن املريض أو َمن يقوم مقامه كما ورد يف قرار اجملمع رقم 2/8-12
ه -إذا غرر باملريض.
و -إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال تقره أصول املهنة ،أو وقع منه إمهال أو تقصري.
ز -إذا أفشى سر املريض بدون مقتضى معترب حسب قرار اجملمع رقم 5/10_27
ح -إذا امتنع عن أداء الواجب الطيب يف احلاالت اإلسعافية (حاالت الضرورة).
ومن يف حكمه – مسؤوالً جزائياً يف احلاالت السابق ذكرها إذا توافرت شروط املسؤولية
يكون الطبيب – َ
اجلزائية فيما عدا حالة اخلطأ فال يُسأل جزائياً إال إذا كان اخلطأ جسيماً.
إذا قام بالعمل الطيب الواحد فريق طيب متكامل ،فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة "إذا اجتمعت
مباشرة الضرر مع التسبب فيه فاملسؤول هو املباشر ،ما مل يكن املتسبب أوىل باملسؤولية منه " .ويكون رئيس الفريق
مسؤوالً مسؤولية تضامنيا عن فعل معاونيه إذا أخطأ يف توجيههم أو قصر يف الرقابة عليهم.
قصرت يف التزاماهتا ،أو صدرت عنها
تكون املؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن األضرار إذا ّ
تعليمات ترتب عليها ضرر باملرضى دون مسوغ.

خامتة:
بعد هذه النظرات السريعة مع مسؤولية الطبيب وموجباهتا وطرق إثباهتا خلصت إىل النتائج التالية:

نظرات يف املسؤولية الطبية يف الفقه اإلسالمي.
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 مهنة الطب من أشرف املهن وأفضل الصنائع اليت ينبغي االهتمام اها وبأهلها أكثر من أجل بناء حضارة راشدةواالرتقاء ِبستوى العيش االنساين.
 التأكيد على أخالقيات الطبيب كما جاءت اها الشريعة اإلسالمية حفظا ملقاصد الشرع احلكيم. التحذير من خطورة اجلهل ِبهنة الطب والضرب بيد من حديد على كل منتحل هلذه املهنة حفظا ألبدان الناسوأرواحهم.
 تشديد الرقابة على األطباء وتفعيل نظام احلسبة جتنبا لألضرار اليت تلحق املرضى وحفظا ملهنة الطب من االمتهان. ضرورة التحسني من مستوى الطب ودعم البحث العلمي حلل إشكاالته وجتاوز األخطاء اخلارجة عن إرادة الطبيب. زجر كل من سولت له نفسه االعتداء على األنفس البشرية ليكون عربة لآلخرين.ضرورة الرجوع إىل الرتاث اإلسالمي لالستفادة مما تركه الفقهاء فيما يتعلق باملسؤولية الطبية من أجل صياغة قواننيتتناسب مع واقعنا املعاصر.
ضرورة تدريس اجلانب الفقهي اخلاص باملسؤولية الطبية لطلبة كلية الطب من أجل معرفة حد مسؤولياهتم.إقامة ندوات ومؤمترات وإصدار مطويات تعىن باملسؤولية الطبية يف الفقه اإلسالمي.وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.

الئحة املصادر واملراجع:
 أخالق الطبيب ،أبو بكر حممد بن زكري الرازي ،تقدمي وحتقيق :عبد اللطيف حممد العبد ،الطبعة
األوىل1372:هـ1722/م ،دار الرتاث القاهرة.
 أدب الطبيب ،إسحاق بن داود الرهاوي ،تصحيح وتذييل :كمال السامرائي وداود سليمان علي ،الطبعة األوىل:
1772م.

 األشباه والنظائر على مذهب أيب جنيفة النعمان ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم املصري ،وضع
حواشيه وخرج أحاديثه :زكريا عمريات الطبعة األوىل 1417 :هـ  ،1777 -دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان
 بداية اجملتهد واهاية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،الطبعة األوىل:
1420هـ1777/م ،دار ابن حزم ،للطباعة والنشر والتوزيع بريوت.
 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،الطبعة األوىل1401 :هـ
  ،1751مكتبة الكليات األزهرية. التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية ،قيس بن حممد آل الشيخ مبارك ،الطبعة الثالثة:
1422هـ2001/م دار الفارايب للمعارف دمشق.
 التشريع اجلنائي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة ،دار الكتاب العريب بريوت.

 روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :زهري الشاويش ،الطبعة :الثالثة،
1412هـ1771 /م ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان.

 524مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

 زاد املعاد يف خري العباد ،ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،الطبعة
السابعة والعشرون1418 :هـ 1774/م مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت.
 الفروق ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف.
 القاموس الفقهي ،سعدي أبو حبيب ،الطبعة الثانية 1405 :هـ 1755 /م دار الفكر .دمشق  -سورية

 القانون يف الطب أليب علي احلسني بن علي بن سينا ،وضع احلواشي :حممد أمني الضناوي ،الطبعة األوىل:
1420ه1777/م ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 قضايا الفقه والفكر املعاصر ،وهبة الزحيلي ،الطبعة الثانية1425 :هـ2002/م ،دار الفكر دمشق.231/3 ،

 كتاب الزهراوي يف الطب لعمل اجلراحني ،املقالة 30من كتاب التصريف ملن عجز عن التأليف أليب القاسم
الزهراوي ،حتقيق حممد ياسر زكور ،تدقيق لغوي :حممد هاشم زكور ،طبعة وزارة الثقافة السورية دمشق.
 لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري ،الطبعة السادسة 1412:ه -
1772م ،دار صادر بريوت لبنان.
 املدخل البن احلاج أبو عبد اهلل بن حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي ،حتقيق :أمحد فريدي ،املكتبة
التوفيقية.
 معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب ،الطبعة الثانية 1405 :هـ1755 -م

 معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق وضبط :عبد السالم حممد هارون،
طبعة1377:ه 1727-م ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 مقدمة ابن خلدون لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،تقدمي وحتقيق :إيهاب حممد إبراهيم ،ص ،428:طبعة:
 ،2007مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع القاهرة.
 املوافقات يف أصول الشريعة ،أبو إسحاق الشاطيب (إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي) حتقيق عبد اهلل
دراز ،الطبعة السابعة ،1421/2008 ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 اهاية الرتبة يف طلب احلسبة عبد الرمحن بن ناصر الشيزري طبعة  1318ه1741 /م مطبعة جلنة التأليف والرتمجة
والنشر القاهرة
 النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ،أبو حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي،
القريواين ،املالكي ،حتقيق :جمموعة من الباحثني ،الطبعة األوىل1777 :م ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
 نور العيون وجامع الفنون ،صالح الدين بن يوسف الكحال احلموي حتقيق وتعليق :حممد ظافر الوفائي ،مراجعة:
حممد رواس قلعجي ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
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ّ
الس ّ
العربية ّ
ّ
أستاذ أصول الفقه املساعد ّ
عودية
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف ،اململكة

ملخص البحث باللغة العربيّة:

ِِ
ِ
عىن ِمن بَـيَان َما قَالَهُ األَئِ َّمةُ ِيف ِرَوايَِة
يح َما يَ َلزُم أَن يُهتَ َّم به َويُ َ
ّ
يتضمن هذا البحث دراسة وحتقيقا ملخطوطة( :تَوض ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَّ ِة امل َح َّم ِديَّة بالْ َم ْع َىن) ،لـ ُم ِ
حممد علي بن حسني املك ّي املالك ّي(1312هـ) ،اليت ّبني فيها أقوال
ُّ
فيت املالكيّة ّ
الشيخ ّ
ُ
علماء أصول الفقه يف حكم رواية احلديث باملعىن ،وقد أراد الباحث نشر املخطوط؛ ألنه مل ُحي ّقق من قبل ،ومل حيظ
بال ّدراسة والنّشر .وقد اشتمل البحث على مق ّدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،املبحث األول فيه التعريف باملؤلِّف ،والتعريف
املهمة املتعلّقة ِبوضوع
باملخطوط ،واملبحث الثاين فيه النّ ّ
ص احمل ّقق ،كما خرج البحث جبملة من النّتائج املفيدة والتوصيات ّ
البحث.
Astract :
This research consist of a study and verification of the manuscript: (A narration of the
Prophet's Hadith in the sense), by Sheikh Muhammad Ali bin Hussein al-Maliki al-Maliki
(1367h), in which he explained the narration of the Prophet's Hadith in the sense, the
researcher saw the importance of publication of the manuscript, the research consists of two
parts, a study part and a verification part, the study part focuses on the introduction of the
Author and an introduction of the manuscript. Whereas the verification part focuses on the
context of the verifier of the manuscript. overall, the research enhanced on many progressive
outcomes that are valuable in the field of this research.

مقدّمة:
حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه أمجعنيّ ،أما بعد:
رب العاملني ،و ّ
احلمد هلل ّ
السالم على نبيّنا ّ
الصالة و ّ
أيت
املكي املالكي -رمحه اهلل تعاىل ،-ر ُ
فهذه خمطوطة لطيفة ،ورسالة ُمنيفة ،كتبها الشيخ ّ
لي بن حسني ّ
حممد ع ّ
نشرها والعناية اها؛ ألاها مل تَـر النور من قبل ،ومل حتظ بالتحقيق وال ّدراسة ِ
الفاحصة ،رغم أاها احتوت – مع لطافة
َ
ِ
ود َرر الفرائد.
حجمها  -على ُغَرِر الفوائدُ ،
الراجح عند األصوليني
ويتعلّق موضوعها ِبسألة رواية احلديث باملعىن ،فقد رام املؤلّف -رمحه اهلل -توضيح القول ّ
موسع لكالم علماء أصول الفقه وأقواهلم فيها.
يف هذه املسألة ،فاشتمل كالمه على توضيح جيّد ،وعرض ّ

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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منسقا ،مشتمال على أهم األقوال األصوليّة
هذا ،وقد ُوفِّ َق املؤلِّف رمحه اهلل يف الوصول إىل مراده ،فجاء كالمه َّ
الصور املشكلة فيها ،كما حرص على استعراض أقوال علماء أصول
املتعلقة ِبسألة رواية احلديث باملعىنّ ،
ووضح أبرز ّ
الفقه ،وعزوها إىل ّأمات الكتب األصوليّة.
أمهّية البحث.
يكتسي موضوع البحث أمهّيّة كبرية ،ميكن جتليتها يف النّقاط اآلتية:
أجل األعمال اليت ينبغي أن يعتين اها الباحثون يف
 ال ّ
شك أ ّن خدمة ّ
الرتاث وحتقيق املخطوطات ونشرها من ّ
ال ّدراسات اإلسالمية ،فإنّه ال تزال اآلالف من املخطوطات حمجوبة عن النّور ،مغيّبة يف خزائن املخطوطات،
األمة اإلسالميّة ومحاية
معرضة للتلف و ّ
املقل املكدود يف خدمة تراث علماء ّ
ّ
الضياع ،وهذا البحث ما هو إال جهد ّ
علومهم ومؤلّفاهتم.
الشريفة.
الشرعيّة ّ
 يتعلّق موضوع املخطوطة بعلم أصول الفقه ،وهو علم من العلوم ّ

مهمة ،وهي حكم رواية احلديث باملعىن ،اليت تندرج ضمن مسائل دليل
 يتعلّق موضوع البحث ِبسألة أصوليّة ّ
السنّة عند األصوليني ،والسنة هي املصدر الثّاين من مصادر التّشريع اإلسالمي.
ضمنها املؤلِّف دراسة أصوليّة مقارنة ملسألة رواية احلديث باملعىن ،مع ما فيها
 القيمة العلميّة للمخطوطة ،حيث ّ
من استدالل بالقواعد األصوليّة املتينة ،وحترير دقيق ألقوال األصوليني يف املسألة ،وهو ما يدفعنا إىل تصنيف
موضوع املخطوطة ضمن علم أصول الفقه املقارن.
الشرعيّة عُ ُموما.
متأخري املالكيّة يف التّأليف يف علم أصول الفقه خصوصا ،ويف العلوم ّ
 إبراز إسهامات ّ

 إثراء املكتبة اإلسالميّة اهذا املخطوط ،الذي مل حي َظ بالنّشر والتحقيق من قبل.
إشكاليّة البحث.
كتاب من كتب
حكم رواية احلديث باملعىن مسألة من املسائل البارزة يف علم أصول الفقه ،إذ ال ُ
يكاد خيلو ٌ
وتطرق للحديث عنها ،وبيان حكمها ،وصورها.
األصول إال ّ
حمل النّزاع فيها ،ومن جهة صورها،
غري أنّه ما تزال هنالك مجلة من التّساؤالت اليت تكتنفها ،من جهة حترير ّ
ومن جهة حترير أقوال األصوليني يف حكمها.
إضافة إىل ذلك فإ ّن طبيعة هذا البحث ،وكونه حتقيقا ودراسة ملخطوط ،حتتّم علينا طرح تساؤالت أخرى ،حول
تصح نسبة املخطوط إليه؟ وحنو ذلك ممّا يتعلّق بقضايا
القيمة العلميّة للمخطوط ،وكذا املكانة العلميّة للمؤلّف ،وهل ّ
الرتاث.
حتقيق املخطوطات وخدمة ّ
دون أن ننسى أمرا آخر يف غاية األمهية ،وهو كون املؤلِّف من ِ
متأخري املالكيّة ،فإ ّن هذا يدفعنا إىل التّساؤل
ّ
أيضا عن جهود فقهاء املالكيّة يف خدمة علم أصول الفقه ،وإثراء مسائله بالبحث وال ّدراسة.
فجميع هذه التّساؤالت ُجم ِ
تمعة ِّ
البحث اإلجابة عنها.
اول هذا
تشك ُل يف احلقيقة اإلشكاليّة املِحوريّة اليت ُحي ُ
ُ
السابقة :حت ّدث علماء أصول الفقه يف مصنّفاهتم املوسوعيّة عن مسألة رواية احلديث باملعىن ،هل
ال ّدراسات ّ
تصح أم ال؟ وذلك يف أثناء احلديث عن مسائل دليل السنة ضمن مباحث األدلة اإلمجاليّة اليت هي من صميم علم
ّ
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عمن أفرد هذه
ف كتُبُهم ضمن ّ
أصول الفقه ،غري أنّين مل أقف –بعد البحث -عند املتق ّدمني الذين تُصنّ ُ
الرتاث املخطوط ّ
املسألة ِبؤلَّ ٍ
مستقل مثلما فعل املؤلّف يف هذه املخطوطة اليت حنن بصدد حتقيقها.
ف
ٍّ
قبل ،ولذلك عزمت على خدمته والعناية به،
وقد َّ
ظل هذا املخطو ُط ُمغفال ،مل حيظ بال ّدراسة والتحقيق من ُ
َّ ٍ
أقل ما جيب علينا تقدميه إىل علماء ّأمتنا –رمحهم اهلل تعاىل.-
وإخراجه يف ُحلة جديدة ،وهذا ّ
ّأما عند األكادمييني املعاصرين فقد أفردت املسألة جبملة من األحباث وال ّدراسات ،منها على سبيل املثال ال
احلصر:
حممد الرويتع ،وهو
( رواية الحديث واألثر بالمعنى -دراسة نظرية تطبيقية ،)-للدكتور خالد بن مساعد بن ّ
السعوديّة ،حت ّدث فيه املؤلّف عن املسألة بإسهاب وتفصيل.
ٌ
حبث علمي حم ّكم ،منشور يف جملّة اجلمعيّة الفقهيّة ّ
حممد
( مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى) ،للدكتور عبدالرزاق بن خليفة ّ
السيد ّ
الشاجيي ،والدكتور ّ
حبث علمي حم ّكم منشور ،وقد أفاض فيه املؤلّفان وأسهبا يف احلديث عن مسألة رواية احلديث
السيّد نوح ،وهو ٌ
ّ
الرد على الطّاعنني يف السنّة مستغلّني هذه املسألة.
باملعىن من جهة ّ

حبث علمي
( الرواية بالمعنى دواعيها وظواهرها في متون السنة النبوية) ،للدكتور سيوطي عبد املنّاس ،وهو ٌ
الرد على من جعل من مسألة
الصادرة عن اجلامعة اإلسالميّة يف ماليزيا ،تناول فيه ّ
حم ّكم ،منشور يف جملة احلديث ّ
رواية احلديث باملعىن مدخال للطّعن يف السنّة النّبويّة.
متأخري املالكيّة،
واإلضافة العلميّة اليت يُق ّدمها هذا البحث أ ّن ُخيرج إىل عامل النّور خمطوطا أصوليّا ،ألّفه أحد ّ
شك أ ّن يف هذا إثراءً للمكتبة اإلسالمية
لدراسة مسألة رواية احلديث باملعىن عند األصوليني على وجه االستقالل ،وال ّ
جادة.
بإضافة علميّة ّ
خطّة البحث :يشتمل البحث على مق ّدمة ،ومبحث لل ّدراسة ،ومبحث للتحقيق ،وخامتة.
السابقة.
ّأما املق ّدمة فتشتمل على التعريف بالبحث ،وبيان أمهيّته ،وخطّته ،وال ّدراسات ّ
و ّأما مبحث ال ّدراسة ففيه مطلبان:
حممد علي بن حسني املالكي -رمحه اهلل تعاىل،-
األول يشتمل على التعريف باملؤلِّف ،وهو الشيخ ّ
املطلب ّ
فعرضت اامه ونسبه ،ومولده ،ونشأته وطلبه للعلم ،وأعماله ووظائفه ،وشيوخه وتالميذه ،ومكانته العلميّة ،ووفاته،
ومؤلَّفاته.
واملطلب الثّاين يشتمل على التّعريف باملخطوط ،وموضوعه ،وصحة نسبته ،ووصف نسخته اخلطيّة وحنو ذلك.
ص احمل ّقق من النّسخة اخلطيّة.
و ّأما مبحث التّحقيق ففيه النّ ّ
أهم نتائج البحث ،والتوصيات املقرتحة.
و ّأما اخلامتة ففيها ّ
منهج البحث :استخدمت يف إعداد هذا البحث مجلة من املناهج العلميّة ،منها:
 املنهج التّارخيي ،واستخدمته يف ضبط ترمجة تارخييّة للمؤلِّف.
 املنهج الوصفي ،واستخدمته يف وصف النّسخة اخلطيّة للكتاب وموضوعاته وحمتوياته.
احملقق للكتاب كما أراده املؤلِّف -رمحه اهلل ،-أو
ص ّ
 منهج حتقيق النّصوص ،واستخدمته يف إخراج النّ ّ
على أقرب صورة له.

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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وقد قمت جبملة من اخلطوات اإلجرائيّة منها:

ص احمل ّقق ،وكتبته وفق قواعد اإلمالء احلديثة.
 نسخت النّ ّ

أثبت الفروق يف اهلامش.
 قابلت بني النّسخة اخلطيّة وبني موارد املخطوط ،و ّ
عزوت اآليات القرآنيّة.

ُ

احلديث فيهما أو يف أحدمهاّ ،أما
بالصحيحني أو أحدمها ،إذا كان
ُ
خر ُ
جت االحاديث النّبويّة ،وذلك باالكتفاء ّ
ّ 
صحة أو ضعفا ما أمكن ذلك،
إذا مل يكن كذلك فإنّين أخرجه يف كتب السنّة األخرى ،مع بيان درجة احلديث ّ
وأذاكر عند التّخريج اسم الكتاب ،واسم الباب ،ورقم احلديث ،ما أمكن ذلك.
 عزوت األقوال األصوليّة إىل مصادرها.
 شرحت الكلمات واأللفاظ الغريبة.

 ترمجت لألعالم املغمورين ،الذين ورد ذكرهم يف البحث.

النص بني معقوفتَني [ ،]...و ّأما ما كان بني قوسني

ُ
وضعت العناويون التّوضيحية اليت أدرجتها من عندي يف ّ
كالم املؤلِّف.
( ،)...فهو من ّ
حممد
وأخريا أسأل اهلل تعاىل أن ينفع اهذا العمل ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،وصلّى اهلل وسلّم على نبيّنا ّ
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

ث يف هذا املبحث عن التّعريف باملؤلّف ،والتّعريف باملخطوط ،ولذلك قسمته على مطلبني ،مها كاآليت:
سأحت ّد ُ

املطلب األوّل :التّعريف باملؤلّف.
خصصت هذا املطلب للتّعريف ِبؤلِّف املخطوط ،من جهة اامه ونسبه ،ومولده ،ونشأته العلميّة ،وشيوخه
ّ
وتالميذه ،ومكانته العلميّة ومؤلّفاته.
الفرع األوّل :امسه ونسبه.
حممد علي بن حسني بن إبراهيم بن حسن بن عابد ،املغريب األصل ،امل ّك ّي ،املالكي ،فقيه ،حنوي  ،وهو
هو ّ
()1
من أسرة علم يف املغرب ،أصلها من قبيلة العصور .
الفرع الثّاني :مولده.
املكرمة يف شهر رمضان عام 1252هـ (.)2
ولد املؤلّف ِبكة ّ
الزركلي ،)320/2( ،ونثر اجلواهر وال ّدرر للمرعشلي( ،ص.)1315:
( )1األعالم خلري ال ّدين ّ
( )2مل أعثر على تعريف لقبيلة العصور يف املغرب.
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الفرع الثّالث :نشأته وطلبه للعلم.
ِ
هاجر ج ّده إبراهيم إىل القاهرة ،وهناك ُولد و ُ
ودرس فيه ،مثّ
وخترج منهّ ،
الد املؤلِّف حسنيَ ،
فدرس يف األزهرّ ،
تويف
انتقل إىل م ّكة ،وجاور اها عام نيّف وأربعني ومائتني ،ويف م ّكة ولد املؤلِّف رمحه اهلل ،وملا بلغ عمره مخس سنواتّ ،
وزوجه ،وملا ِّ
تويف أخوه حممد يف
حممد ،فعلّمه ،وه ّذبهّ ،
والده حسني رمحه اهلل يف سنة (1272هـ) ،فكفله أخوه األكرب ّ
الرواية
سنة (1310هـ) ،التحق بأخيه ّ
حممد عابد ،وعنه أخذ علوم العربيّة ،والفقه املالكي ،وأخذ التفسري ،واحلديث ،و ّ
عن ثلّة من علماء احلجاز يف وقته(.)1
الفرع الرّابع :أعماله ووظائفه.
وتوىل إفتاء
تص ّدى لإلفتاء والتدريس يف املسجد احلرام ،ويف منزله ،وتكاثر ّ
طالبه حىت امِّي «سيبويه العصر»ّ ،
()2
املالكيّة يف م ّكة عام 1341هـ ،رحل إىل أندونيسيا وسومطرة عام 1343هـ ،ولقي حفاوة من علمائها .
الفرع اخلامس :مكانته العلميّة.
توىل منصب مفيت
حىت ّ
تبوأ املؤلّف –رمحه اهلل -مكانة علميّة عليّة عند علماء عصره ،وأثىن عليه العلماء ّ
ّ
()3
املالكيّة يف م ّكة احملميّة .
الفرع السّادس :وفاته.
()4

تويف يف اليوم الثامن والعشرين من شعبان سنة 1312هـ يف الطّائف ،وكانت جنازته مشهودة .
ّ
الفرع السّابع :مؤلَّفاته.
ِّ
للسيوطي» ،و«تدريب
للمؤلف –رمحه اهلل« :-هتذيب الفروق للقرايف» ،و«حواش على األشباه والنّظائر ّ
الطالب يف قواعد اإلعراب»(.)5
ّ
املطلب الثّاني :التّعريف باملخطوط.

( )1انظر ترمجته يف« :األعالم» للزركلي ،)308/1( :و«معجم املؤلِّفني» لكحالة ،)315/10( :و«نثر اجلواهر وال ّدرر يف علماء القرن الرابع عشر» للدكتور
يوسف املرعشلي( :ص.)1315:
السابقة نفسها.
( )2املراجع ّ
السابقة نفسها.
( )3املراجع ّ
السابقة نفسها.
( )4املراجع ّ
السابقة نفسها.
( )5املراجع ّ

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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وصحة نسبته
ّ
خصصت هذا املطلب للتّعريف باملخطوط من جهة عنوانه ،وسبب تأليفه ،وموضوعاته ،ومواردهّ ،
للمؤلِّف ،ووصف نسخه اخلطيّة.
الفرع األوّل :عنوان املخطوط.
ِِ
ِ
عىن ِمن بَـيَان َما قَالَهُ األَئِ َّمةُ ِيف ِرَوايَِة
يح َما يَ َلزُم أَن يُهتَ َّم به َويُ َ
امّى املؤلِّف –رمحه اهلل -رسالته هذه بعنوان( :تَوض ُ
ِِ
ُّ ِ
ِ
ِِِ
عىن
يح َما يَ َلزُم أَن يُهتَ َّم به َويُ َ
نفسها اليت أثبتها يف صفحة العنوان ،حيث قال" :تَوض ُ
السنَّة املُ َح َّمديَّة بالْ َم ْع َىن) ،وهي العبارة ُ
ِ
ِمن بـيان ما قَالَه األَئِ َّمةُ ِيف ِرواي ِة ُّ ِ
ِِِ
املالكي ،عامله اهلل،
علي بن حسني
ََ َ ُ
ََ
السنَّة املُ َح َّمديَّة بالْ َم ْع َىن ،لعبد ربِّه ،وأسري ذنبهّ :
ّ
حممد ّ
الويف ،إنّه جواد كرمي ،رؤوف رحيم".
اخلفي ،وإحسانه ّ
ووالديه ،وأشياخه الكرام ،ومجيع إخوانه يف اإلسالم ،بلطفه ّ
الفرع الثاني :سبب تأليفه.
طالب
الرسالة ،لكن لعلّه رأى حاجة ّ
مل يذ ُكر املؤلِّف –رمحه اهلل -يف رسالته سببا حم ّددا دفعه إىل تأليف هذه ّ
العلم إىل اإلملام اهذه املسألة ،فصنّف فيها مؤلّفا ُمفردا.
الفرع الثّالث :موضوعات املخطوط.
فبني أقوال علماء أصول الفقه يف
تطرق املؤلِّف –رمحه اهلل -يف رسالته هذه ملسألة حكم رواية احلديث باملعىنّ ،
ّ
ِ
املسألة ،وعرض أدلّتهم ،وناقشها ،فبدأ أوال بتحرير حمل النّزاعِ ّ ،
كل
ّ
وثىن بذكر أقوال األصوليني يف املسألة ،مثّ عرض أدلّة ّ
ّ
قول وأسهب يف مناقشتها واملقارنة بينها.
الفرع الرّابع :موارد املخطوط.
األئمة والعلماء قبلَه ،وذكر أاماءهم وكتبهم ومصنّفاهتم ،ومن أولئك
استفاد املؤلِّف –رمحه اهلل -من عدد من ّ
حممد خبيت ال ُـمطيعي
الرازي ،واآلمدي ،والبيضاوي ،واإلسنوي ،واجلالل احمللِّي ،و ّ
العلماء الذين أورد أقواهلم :الـماوردي ،و ّ
احلنفي ،وغريهم رمحهم اهلل مجيعا.
حممد خبيت ال ُـمطيعي احلنفي يف حاشيته على
حرره ّ
كما أنّه ّ
الشيخ ّ
نص على أن رسالته هذه مستخلصة ممّا ّ
الرابع
شرح اإلسنوي ملنهاج األصول للبيضاوي ،قال يف هذا ا ّ
لصدد" :استنبطته من كالم خامتة احمل ّققني يف هذا القرن ّ
حممد خبيت املطيعي احلنفي ،يف حاشيته على إسنوي منهاج البيضاوي".
عشر ،املرحوم الشيخ ّ
الفرع اخلامس :حتقيق صحّة نسبة املخطوط إىل املؤلِّف.
ط يده ،فهي
شك فيها ،وي ّ
دل على ذلك أ ّن املؤلّف كتبها خب ّ
نسبة املخطوط إىل املؤلِّف –رمحه اهلل -صحيحة ال ّ
األم ،كما أنّه ذكر اامه يف مطلعها ،وكتب النّاسخ اسم املؤلّف يف ورقة العنوان.
النّسخة ّ
الفرع السّادس :وصف النّسخ اخلطيّة.
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اعتمدت يف حتقيق هذا املخطوط على نُ ٍ
سخة فريدة ،إ ْذ مل أعثُر –بعد البحث -على نسخ أخرى للمخطوط،
ِ
املكرمة ،حتت رقم 111( :حديث).
وهي نُسخةٌ َواضحةٌ جيّدة ،حمفوظة يف قسم املخطوطات ،يف مكتبة م ّكة ّ
عدد اللوحات.1 :
ط :نسخ حديث.
نوع اخل ّ
عدد األسطر 22 :سطرا.
املسطرة.32 ×15 :
حالة النّسخة :جيّدة.
النّاسخ :هو املؤلِّف.
األول 1312هـ.
تاريخ النّسخ 07 :ربيع ّ

الورقة األوىل من املخطوط

الورقة األخرية من املخطوط

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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السنَّ ِة املح َّم ِديَِّة بِالْمعىنِ ،
ِ
ِ
وضيح ما يلزم أَن يهتَ َّم بِِه وي ِ
ِ
لعبد ربِّه ،وأسري ذنبه:
َ َْ
َُ َ
عىن من بَـيَان َما قَالَهُ األَئ َّمةُ ِيف ِرَوايَة ُّ ُ َ
تَ ُ َ َ َ ُ ُ
اخلفي ،وإحسانه
علي بن حسني
ّ
املالكي ،عامله اهلل ،ووالديه ،وأشياخه الكرام ،ومجيع إخوانه يف اإلسالم ،بلطفه ّ
ّ
حممد ّ
الويف ،إنّه جواد كرمي ،رؤوف رحيم[.لو]1
ّ
الرحيم.
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
السالم على من
مدار ِّ
احلمد هلل ِّ
الدين ،و ّ
رب العاملني ،املتكفِّل حبفظ الكتاب والسنّة ،اللّذين عليهما ُ
الصالة و ّ
()1
اك إَِّال َر ْح َمةً لِل َْعالَ ِمين}  ،وعلى آله
سك ِختام األنبياء واملرسلني ،وخاطبه بقوله يف كتابه العزيزَ { :وَما أ َْر َسلْنَ َ
بَـ َعثَهُ ِم َ
ِ
ك فَ ُهو
ْم ثََالثَةٌَ ،وَما ِس َوى ذَلِ َ
الطيّبني ،وأصحابه َ
ين عنه صلّى اهلل عليه وسلّم قوله( :العل ُ
الرا ِو َ
املؤيَّدين بالنّصرة والتّمكنيّ ،
ِ ()2
ادلَةٌ)  ،أي :بالقسم بني الوارثنيّ ،أما بعد:
يضةٌ َع
فَ ْ
ض ٌل :آيَةٌ ُم ْح َك َمةٌ ،أ َْو ُسنَّةٌ قَائِ َمةٌ ،أ َْو فَ ِر َ
حممد علي بن حسني املالكي ،عامله اهلل ووالديه ،ومشاخيه ،وإخوانه املسلمني،
فيقول ُ
أسري ذنبهّ ،
عبد ربّه ،و ُ
الويف:
اخلفي ،وإحسانه ّ
بلُطفه ّ
احملمدية باملعىن ،استنبطته من كالم
األئمة يف رواية السنّة ّ
هتم به ويُعىن ،يف بيان ما قاله ّ
هذا توضيح ما يلزم أن يُ ّ
حممد خبيت املطيعي احلنفي( ،)3يف حاشيته على إسنوي( )4منهاج
الرابع عشر ،املرحوم الشيخ ّ
خامتة احمل ّققني يف هذا القرن ّ
()5
احملرب( ،)6ورتَّبتُه على مق ّدمة ،وثالث مقامات ،وخامتة ،أسأل اهلل حسنها ،من غري ِ
سبق
البيضاوي يف أصول الفقه ّ
عذاب والئِ ٍ
ٍ
ؤمله جدير.
مة ،إنّه على كل شيء قدير ،وباإلجابة ملن يُ ِّ
(املق ّدمة)
حمل النّزاع]
[حترير ّ
الراوي روى عنه صلّى اهلل عليه وسلّم حديثا
اعلم أيّدين اهلل وإياك بتوفيقه :أنه ال نزاع يف قبول ما لو فُ ِرض أن ّ
باملعىن ،ال باللّفظ الذي تل ّفظ به صلّى اهلل عليه وسلّم.
( )1سورة األنبياء :اآلية .105
ِ
( )2أخرجه اإلمام أبو داود يف ُسنَنه -15 :كتاب الفرائض ،باب ما جاء يف تعليم الفرائض ،رقم ،)2558( :واإلمام ابن ماجه يف سننه :افتتاح الكتاب يف اإلميان
وضعفه الشيخ األلباين يف :إرواء الغليل ،رقم.)1114( :
الرأي والقياس ،رقمّ ،)84( :
وفضائل الصحابة والعلم ،باب اجتناب ّ
( )3املطيعي (1384 -1221هـ) :حممد حبيت بن حسني املطيعي احلنفي ،مفيت الديار املصرية ،ومن كبار فقهائها ،ولد يف بلدة «املطيعة» من أعمال «أسيوط»،
تعلم باألزهر ،واشتغل بالتدريس فيه ،وتوىل القضاء ،تويف بالقاهرة ،له كتب منها« :إرشاد األمة إل أحكام أهل الذمة» ،و«أحسن الكالم فيما يتعلق بالسنة
والبدع من األحكام».
انظر ترمجته يف« :األعالم» للزركلي ،)80/1( :و«معجم املؤلفني» لكحالة.)75/7( :
الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدين ،فقيه أصويل ،من علماء العربية ،ولد بإسنا ،وقدم القاهرة
( )4اإلسنوي (222-204هـ) :عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي
ّ
فانتهت إليه رياسة الشافعية ،وويل احلسبة ووكالة بيت املال ،مث اعتزل احلسبة ،من كتبه (اهاية السول شرح منهاج األصول) ،و(التمهيد) يف ختريج الفروع على
األصول.
انظر ترمجته يف« :طبقات الشافعية» البن قاضي شهبة ،)75/3( :و«البدر الطالع» للشوكاين ،)382/1( :و«األعالم» ،للزركلي.)344/3( :
( )5البيضاوي (171-...هـ) :عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي الشريازي ،أبو سعيد ،أو أبو اخلري ،ناصر الدين البيضاوي ،قاض ،مفسر ،عالمة .ولد قرب
شرياز ،وويل قضاءها مدة ،فتويف يف تربيز ،من تصانيفه( :أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
انظر ترمجته يف :طبقات الشافعية الكربى ،للتاج السبكي ،)182/5( ،واألعالم ،للزركلي.)110/4( ،
ِ
الشيخ املطيعي على شرح اإلمام اإلسنوي لكتاب منهاج األصول للبيضاوي ،وحاشية املطيعي هذه موسومة بعنوان( :سلم الوصول شرح
ف حاشية ّ
( )6يقصد املؤلِّ ُ
اهاية السول).
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الراوي عنه صلّى اهلل عليه وسلّم باللّفظ الذي تل ّفظ به ،هل جيوز للعارف أن
وإّمنا اخلالف بني ّ
األئمة ،فيما رواه ّ
يرِويه عنه صلّى اهلل عليه وسلّم ِبعناه؟ أم ال جيوز له أن يرويه باملعىن؟ أم ال جيوز له ذلك إال يف العام واحلقيقةِ ،
احملتملتني
ّ
َ َُ
()1

للمجاز واخلصوص ،إذا كان فق ًيها؟

[حترير أقوال األصوليني]
أقوال ثالثة ،ستتَّ ِ
ض ُح لك يف ثالث مقامات إن شاء اهلل تعاىل.
(املقام األول)

القول األول جبواز رواية العارف له باملعىن مطلقا لألكثر ،قال الجالل المحلِّي( )2على جمع الجوامع :فقد
نسبه املصنِّف لألكثر ،ومنهم األئمة األربعة ،أي :جواز نقل احلديث باملعىن ،للعارف ِبدلوالت األلفاظ ،ومواقع الكالم،
بأن يأيت بلفظ بدل آخرُ ،مسا ٍو له يف املراد منه ،وفَـ ْه ِمه ،أما غري العارف فال جيوز له تغيري اللفظ قطعا ،وسواء يف اجلواز،
()3

نسي[لو/2أ] الراوي ،أم ال .

()4

()5

قال اإلسنوي :واختاره اإلمام  ،واآلمدي  ،وأتباعهما ،واستدلّوا:

يكررون
أوال :بأ ّن ّ
الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ خمتلفة ،وبأ ّاهم ما كانوا يكتبون األحاديث ،وال ّ
()6
موجب لنسيان اللّفظ قطعا ،بل هذا هو الذي تشهد به
عليها  ،بل يروواها بعد أزمان طويلة حسب احلاجة ،وذلك
ٌ
()7

السلف .
أحوال ّ
الصحابة و ّ
قال المطيعي :وقد ورد يف املسألة حديث مرفوع رواه ابن منده يف :معرفة الصحابة ،والطبراني يف الكبير من
أؤديه
إين أامع منك احلديث ،ال أستطيع أن ِّ
حديث عبد اهلل بن سليمان بن أكيمة الليثي ،قال :قلت :يا رسول اهللِّ ،

املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيميّة:
حمل النّزاع عند األصوليني يف :املستصفى ،للغزايل( :ص ،)133:وروضة الناظر ،البن قدامة ،)310/1( :و ّ
( )1انظر حترير ّ
(ص ،)251:وكشف األسرار شرح أصول البزدوي ،للبخاري احلنفي ،)88/3( :وشرح تنقيح الفصول ،للقرايف ،)272/2( :وشرح خمتصر الروضة ،للطويف:
للزركشي ،)225/1( :وشرح الكوكب املنري ،للفتوحي.)832/2( :
( ،)244/2والبحر احمليط يف أصول الفقهّ ،
الشافعي :أصويل ،مفسر .مولده ووفاته بالقاهرة ،وعرض عليه القضاء األكرب فامتنع،
( )2اجلالل احمللي (514 -271هـ) :حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي
ّ
وصنف كتابا يف التفسري أمته اجلالل السيوطي ،فسمي تفسري اجلاللني ،وشرح املنهاج يف فقه الشافعية ،وشرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه.
انظر ترمجته يف :األعالم ،للزركلي ،)333/8( :ومعجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة.)311/5( :
( )3شرح اجلالل احمللّي على مجع اجلوامع.)204/2( :
ازي ،اإلمام املفسر ،قرشي النسب ،أصله من
( )4الفخر الرازي (101 -844هـ) :حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري ،أبو عبد اهلل ،فخر الدين الر ّ
طربستان ،ومولده يف الري وإليها نسبته ،وتويف يف هراة ،من تصانيفه( :مفاتيح الغيب) يف التفسري ،و(احملصول يف علم األصول).
للسبكي ،)51/5( :واألعالم ،للزركلي.)313/1( :
انظر ترمجته يف :طبقات ّ
الشافعية الكربىّ ،
( )5اآلمدي (881هـ131 -هـ) :علي بن حممد بن سامل التغليب ،أبو احلسن ،سيف الدين ،اآلمدي ،أصويل باحث .أصله من آمد (ديار بكر) ولد اها ،وتعلم يف
بغداد والشام .وانتقل إىل القاهرة  ،فدرس فيها واشتهر ،حسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إىل فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفالسفة ،فخرج
مستخفيا إىل محاة ،ومنها إىل دمشق فتويف اها .له حنو عشرين مصنفا ،منها« :اإلحكام يف أصول األحكام» ،و«أبكار األفكار».
انظر ترمجته يف« :تاريخ اإلسالم» للذهيب ،)24/41( :و«شذرات الذهب» البن العماد ،)144/8( :و«طبقات الشافعية الكربى» للتاج السبكي،)301/5( :
و«األعالم» للزركلي.)332/4( :
كررون عليها :يعين ال حيفظواها عن ظهر قلب بألفاظها وحروفها.
( )6ال يُ ّ
( )7اهاية السول شرح منهاج الوصول ،لإلسنوي( ،ص.)227:

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ

د .فؤاد أمحد عطاء اهلل

541

ص ْبتُ ْم ال َم ْعنَى ،فَ َال
كما أامع منك ،ال يزيد حرفا ،أو ينقص حرفا ،فقال( :إِذَا لَ ْم تُ ِحلُّوا َح َراماَ ،ولَ ْم تُ ِّ
حرُموا َح َالالَ ،وأَ َ
()1
س) .
بَأْ َ
وقد رواه أيضا الخطيب ،عن يعقوب بن عبد اهلل بن سليمان اللّيثي ،عن أبيه ،عن ج ّده ،أتينا رسول اهلل
()2

صلّى اهلل عليه وسلّم ،فقلنا :بآبائنا و ّأمهاتنا ،إنّا نسمع منك ،وال نقدر على تأديته كما امعناه منك ،احلديث .

()3

ضار
تابعي ،وذلك غري ٍّ
واحلديث على ما رواه ابن منده والطّرباين مرسل؛ أل ّن عبد اهلل بن سليمان ّ
الصحيح.
ّ
قال الحسن البصري حني ذُكِر ذلك له :لوال هذا ما َّ
حدثْنا ،فلذلك كان الحسن البصري ،وإبراهيم

على

النخعي ،والشعبي ،يأتون باحلديث على املعاين ،وكذا كان عمرو بن دينار حي ّدث باحلديث على املعىن ،وقال وكيع :إن
()4

مل يكن املعىن واسعا ،فقد هلك النّاس .
وثانيا :أن يرتجم األحاديث ،أي :يشرحها بالفارسية أو غريها ،لتصلح األحكامَ ،فألَن جيوز بالعربيّة أوىل؛ أل ّن

أقل تفاوتا.
ذلك أقرب ،و ّ
لكن يف هذا االستدالل نظر من وجهني:

أحدهما :أ ّن جواز الرتمجة ،لضرورة فهم ا َلع َجم ،ال يستلزم اجلواز فيما ال ضرورة فيه.

بالع َجميّة ،إمنا جازت؛ ألاها ليست إال تفسريا ،أو فتوى منسوبة لقائلها ،ليفهم اها
وثانيهما :أ ّن الرتمجة َ
العجم ،وهناك ال ي ِ
نسب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يقول :هذا قوله ،فال يتعلق به االجتهاد ،واستنباط
َ
الراوي ينسب األلفاظ اليت ّأدى اها املعىن إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
الرواية باملعىن ،فإ ّن ّ
األحكام ،خبالف ّ
أقروه[.لو/2ب]
غري واحد و ُّ
ظر ُ
فيتعلّق اها االجتهاد واستنباط األحكام ،فبينهما فرق مانع من القياس ،وقد نقل هذا النّ َ
(املقام الثّاين)
القول بعدم جواز ذلك ،ال للعارف وال لغريه ،لألقل ،واستُ ِد َّل للمنع:
()5
ِ
اها ،فَأَ َّد َاها َك َما َِام َع َها) .
أوالِ :با روي عنه صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،أنه قالّ :
(نضر اهلل ام ِرأً َام َع َم َقالَِيت ،فَـ َو َع َ

ِ
الس ُك ِوينُّ ا ْحلِم ِ
ص ِ
يد بْ ُن
( )1أخرجه اإلمام الطّرباين يف املعجم الكبري :رقم ،)1471( :قالَ :ح َّدثـَنَا َْحي َىي بْ ُن َعْب ِد الْبَاقِي ال ِْم ِّ
يد بْ ُن َع ْم ٍرو َّ
ص ُّي ،ثنا ال َْول ُ
يص ُّي ،ثنا َسعِ ُ
ْ
الزوائد :)440/2( :رواه الطرباين يف
وب بْ ُن َعْب ِد اهللِ بْ ِن ُسلَْي َما َن بْ ِن أُ َكْي َمةَ اللَّْيثِ ُّيَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َجدِّهِ ،قَ َ
ال :ف َذ َكَرهُ ،قال اهليثمي يف جممع ّ
َسلَ َمةََ ،ح َّدثَِين يَـ ْع ُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب.
الكبري ،ومل َأر من ذكر يعقوب ،وال أباه .وقال اجلورقاين يف األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهريَ :)233/1( :ه َذا َحد ٌ
يث بَاط ٌلَ ،وِيف إ ْسنَاده ْ
اضطَر ٌ
الرواية( :ص.)177:
( )2أخرجه اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف علم ّ
األئمة الثّالثة ،أبو حنيفة ،ومالك ،وأمحد -رضي اهلل عنهم،-
( )3قال املؤلِّف يف احلاشية :قوله غري ٍّ
ضار على ّ
الصحيح ،أي :من قول أكثر العلماء ،ومنهم ّ
قبل مطلقا ،اتّفاقا ،ألنّه ّإما امع بنفسه ،أو من صحايب آخر،
رسل غري ّ
ومجهور املعتزلة ،بقبول ُم َ
الصحايب مطلقا ،إذا كان ثقة ،كما أ ّن ُم ْرسل الصحايب يُ ُ
الصحابة كلّهم عدول ،فال اعتداد ِبن خالف فيه ،ألنّه إنكار الواضح ،كما يف حاشية املطيعي على إسنوي املنهاج.
و ّ
( )4انظر :سلم الوصول شرح اهاية السول ،للمطيعي.)218/3( ،
( )5أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم ،) 4182( :واإلمام أبو داود يف سننه :كتاب العلم ،باب فضل نشر العلم ،رقم ،)3110( :واإلمام الرتمذي يف سننه:
الصحابة والعلم ،باب من بلغ علما ،رقم:
السماع ،رقم ،)2181( :واإلمام ابن ماجه :كتاب اإلميان وفضائل ّ
أبواب العلم ،باب ما جاء يف احلث على تبليغ ّ
( ،)230وصححه الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة :رقم.)404( :
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)1
وثانيا :بأ ّن نقل احلديث باملعىن ،يؤدي إىل ِ
طمسه ،أي :حم ِو معناه ،واندر ِاسه ،كما قال الجوهري(  ،فيلزم أن
ّ

الراوي إذا أراد النّقل باملعىن ،فغايته أن جيتهد يف طلب ألفاظ توافق ألفاظ احلديث يف املعىن ،والعلماء
ال جيوز ،وبيانه :أن ّ
دل على تلك
خمتلفون يف معاين األلفاظ ،وفهم دقائقها ،فيجوز أن يغفل عنه بعض الدقائق ،وينقله بلفظ آخر ،ال ي ّ
جرا ،وحينئذ فيكون التّفاوت األخري تفاوتا فاحشا ،حبيث ال
وهلم ّ
ال ّدقيقة ،مثّ بفرض ذلك يف الطّبقة الثّانية ،والثّالثةّ ،
األول مناسبة.
يبقى بينه وبني ّ
ِ
حمل القطعيّات ،وقد قال بعض
وأُورَد على االستدالل باحلديث :بأنه من أخبار اآلحاد ،وحنن حناول اخلوض يف ّ
احمل ّققني :من ّأدى املعىن على وجهه ،فقد وعى.
ورَّد االحتجاج بالثّاين ،بأ ّن الكالم يف نقله بلفظ مطابق له ،وعند تطابق اللّفظني ال يقع التّفاوت قطعاّ ،أما إذا
ُ
وقوعه من
املروي ،ولو بوجه ،فال جيوز ،وال يقبل عندنا ،ولكن هذا ال يتأتّى ُ
ض ُوقُ ُ
فُ ِر َ
وع التّفاوت بني اللّفظني ،املسموع و ّ
يب صلّى اهلل عليه وسلّم ،وهو من الكبائر ،فيبعد
الرواية ِبا يُ ّ
غري املعىن ،ولو بوجه ٌ
العدل الفقيه أصال؛ أل ّن ّ
كذب على النّ ّ
جوزنا للعارف ِبدلوالت األلفاظ ومواقع الكالم أن يأيت بلفظ بدل آخر،
كل البعد وقوعه من العدل الفقيه ،وحنن إّمنا ّ
فاحتاد معىن اللفظني هو املعترب ،وهو الفائدة العظمى يف
مسا ٍو له يف املراد منه ،وفهمه؛ أل ّن املقصود املعىن ،واللفظ آلةّ ،
يضر التفاوت يف الفصاحة.
النقل ،فال ّ
قال يف اجلمع والجالل المحلّي عليه :وملن نسب إليه هذا القول أقوال:

()2

منها :أنه جيوز ،إذا نسي الراوي اللفظ ،فإن مل ينس ،فال جيوز ،وهو للماوردي .
ومنها :جيوز ،إن كان موجبه اعتقادا ،فإن كان عمال ،فال جيوز.
ومنها :جيوز ،إذا كان بلفظ مرادف ،بأن يُؤتى بلفظ بدل مرادفه ،مع بقاء الرتكيب ،وموقع الكالم على حاله،

خبالف ما إذا مل يؤت بلفظ مرادف ،بأن يغري الكالم ،فال جيوز ،فإنه قد ال يويف باملقصود[،لو/3أ] وعليه الخطيب
()3

البغدادي .

()4

()1

وروي –أي:
الرواية باملعىن مطلقا ،ونسبه يف اجلمع البن سيرين  ،وثعلب َّ ،
والرازي ،قالُ :
ومنها :منع ّ
()2
املنع -عن ابن عمر أيضا .
لغوي ،من األئمة ،أشهر كتبه (الصحاح) ،تويف يف نيسابور.
( )1اجلوهري (؟373 -هـ) :إاماعيل بن محاد اجلوهري ،أبو نصرّ ،
انظر ترمجته يف :سري أعالم النبالء ،للذهيب ،)821/12( :واألعالم ،للزركلي.)322/4( :
حممد بن حبيب ،أبو احلسن املاوردي ،من العلماء الباحثني ،أصحاب التصانيف الكثرية النافعة ،ولد يف البصرة ،وويل
( )2املاوردي (480 -314هـ) :علي بن ّ
القضاء يف بلدان كثرية ،وكان مييل إىل مذهب االعتزال ،وفاته ببغداد ،من كتبه( :األحكام السلطانية) ،و(احلاوي) يف فقه الشافعية.
السبكي.)212/8( :
انظر ترمجته يف :تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،)101/12( :وطبقات ّ
الشافعيّة الكربى ،البن ّ
( )3اخلطيب البغدادي ( 413 – 372هـ) :أمحد بن علي بن ثابت ،البغدادي ،أبو بكر ،املعروف باخلطيب ،أحد احلفاظ املؤرخني ،منشأه ووفاته ببغداد ،ارحتل يف
طلب العلم ،وارتفع شأنه ،له كتب كثرية منها« :الفقيه واملتفقه» ،و«شرف أصحاب احلديث».
انظر ترمجته يف« :سري أعالم النبالء» للذهيب ،)225/15( :و«وفيات األعيان» البن خلكان.)72/1( :
( )4ابن سريين (110 -33هـ) :حممد بن سريين البصري ،األنصاري بالوالء ،أبو بكر ،إمام وقته يف علوم الدين بالبصرة ،تابعي ،من أشراف ال ُكتاب ،مولده ووفاته
يف البصرة ،يف أذنه صمم ،تفقه ،وروى احلديث ،واشتهر بالورع وتعبري الرؤيا.
انظر ترمجته يف :تاريخ ابن معني ،)128/4( :و«سري أعالم النبالء» للذهيب.)101/4( :

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ

د .فؤاد أمحد عطاء اهلل
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(املقام الثالث)
بالعام
القول الثالث :لإلمام فخر اإلسالم ،يف خصوص تقييد إطالق جواز النّقل باملعىن -يف قول األكثرِّ -
واحلقيقة احملتملتني للمجاز ،واخلصوص للفقيه ،ومنعه يف غري متّضح املعىن ،خفيًّا كان أو مشكال ،أو جممال أو متشااها،
الراوي من صور ما جيوز نقله باملعىن ،لكونه عدال ال
و ّأما القبول فال نزاع فيه ،ويقبل مطلقا ،وحيمل على أ ّن ما نقله ّ
يرتكب احملذور ،وال ينسب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما فيه ريبة ،كيف؟ وإذا نقل املعىن ،ومل يعلم اللفظ
الش ُقوق؟ حىت يقال :يقبل يف حال ،وال يقبل يف حال أخرى ،ومن هذا يندفع ما
املسموع ،فكيف حيكم فيه بأحد ُّ
الراوي ال ينسب إىل رسول اهلل
اعرتض به يف ُمسلّم الثبوت ،على ما قاله هذا اإلمام ،بأ ّن فيه حت ّكما ،ووجهه :هو أ ّن ّ
الراوي إن كان صحابيا،
صلّى اهلل عليه وسلّم إال ما يعلم قطعا أنّه مراده ،سواء كان متّضح املعىن ،أو غري متّضح ،بل ّ
الراوي ال ينسب ّإال ما
يقبل مطلقا؛ ألن تأويله غري املتّضح ّ
حجة قطعاِ ،بشاهدة القرائن ،ووجه االندفاع ،أنّا نسلّم أ ّن ّ
ص والظّاهر للفقيه فقط ،ويف
للكل ،ويف النّ ّ
هو معلوم قطعا عنده ،لكن العلم ال يتح ّقق قطعا إال يف ّ
املفسر واحملكم ّ
اخلفي ال يتح ّقق أصال؛ ألن الرأي خيطئ ويصيب ،واملتشابه واجململ قبل البيان غري معلوم ،وبعده ،فالنّقل يف
املشكل و ّ
حيل ،و ّأما
مفسر ،على أنّك علمت أن الكالم فيما ُّ
احلقيقة نقل اجململ والبيان معا ،وهو معه ّ
حيل فيه روايته باملعىن وما ال ّ
الراوي باملعىن ،فهو مقبول بال نزاع ،وحيمل على أ ّن ما نقله من صور ما جيوز نقله باملعىن ،فافهم ،وال
لو فرض ،وروى ّ
ت ِزّل ،فإنّه مزلّة.
وتفصيل كالم هذا اإلمام أ ّن األقسام مخسة:
كاملفسر واحملكم.
األول :أن يكون املنقول متّضح املعىن ،غري قابل للتّأويل أصال،
ّ
الثاني :ما يكون حمتمال للتأويل ،ظاهرا يف الداللة كالنّص والظّاهر.
والثالث :ما حيتاج فيه إىل التأويل ،للعمل به[،لو/3ب] كاملشكل واملشرتك.
والرابع :ما ال يدرك بالتّأويل ،بل حيتاج يف بيانه إىل اماع كاجململ.

والخامس :ما ال يدرك أصال ،كاملتشابه ،وجوامع الكلم.
أصال.

لكل عارف باللّغة ،إذ ال احتمال للّفظ يف فهم املعىن ،لعدم قبول التّأويل والتّخصيص
فاألول :جيوز نقله باملعىن ّ

وأما الثاني :فال جيوز إال للفقيه ،فإنّه جيوز أن يقيم غري الفقيه بدله لفظا ال حيتمل ذلك التّأويل ،ويكون هو
حق كل لفظة ،فال يغري ،حبيث ينقلب من الظّهور إىل اإلحكام.
مراد ّ
الشارع ،فيفوت احلكم ،و ّأما الفقيه فيعرف ّ
حيل فيه النّقل باملعىن أصال؛ ألن املعىن ال يفهم إال بتأويل ،واستعمال رأي ،والرأي خيطئ
وأما الثالث :فال ّ
ويصيب ،فما هو غري واجب االتّباع يصري واجب االتّباع ،بالنّسبة إىل املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله

=
( )1ثعلب (271 -200هـ) :أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباينّ بالوالء ،أبو العباس ،املعروف بثعلب ،إمام الكوفيني يف النحو واللغة ،ولد ومات يف بغداد،
من كتبه( :الفصيح) ،و(قواعد الشعر).
انظر ترمجته يف :تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،)414/8( ،وفيات األعيان ،البن خلّكان.)102/1( :
( )2انظر :شرح اجلالل احمللِّي على مجع اجلوامع.)208/2( :
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حيل فيه ذلك ،لو كان مقرونا بالقرينة اليت يُعرف اها ،حبيث جتعله متّضح املعىن لغة ،لدخوله يف أحد
وأصحابه ،نعم ّ
األولني.
القسمني ّ
وأما الرابع :فقبل اماع البيان من املتكلّم هو مثل املتشابه ،وبعده :النّقل مثل اجململ والبيان ،ومها حديثان
ّ
متّضحا املعىن.
فاألول منهما ال حيتمل نقل املعىن فيه ،فإ ّن املتشابه هو ما ال
ّ
وأما الخامس :وهو املتشابه ،وجوامع الكلمّ ،
يدل عليه اخلرب
يعرف معناه للبشر ،و ّأما جوامع الكلم ،فألن إعطاءها قد
اختص به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كما ّ
ّ
ِ ()1
خمتص به صلّى اهلل
لكان
وإال
،
الم
الس
عليه
غريه
من
ِبثله
اإلتيان
ميكن
وال
،
يت َج َو ِام َع ال َكل ِم)
غري ٍّ
الصحيح( :أُوتِ ُ
ّ
َ
ّ

يتأدى من عباراته ،فيفوت أكثر
عليه وسلّم ،وقد فرضناه به ًّ
الراوي ،وعلى ما ّ
خمتصا ،فلو نقل ِبعناه ،نقل على فهم ّ
الفوائد املشتملة هي عليها.
وباجلملة فالعزمية يف أداء ِّ ِ
ِ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم ،والنّقل باملعىن ،وإن
الرواية روايةُ اللَّفظ املسموع من يف ّ
كان رخصةّ ،إال أنّه جيب فيه:
الشرعي.
أوال :العلم باللّغة إن كان احلديث واردا على املعىن ّ

وثانيا :أ ّن األوىل نقله بصورته ،عمال بالعزمية؛ ألن الرخصة ليست رخصة إسقاط ،بل هي رخصة ترفيه وختفيف،
جيوز النقل باملعىن للفقيه يف خصوص العام واحلقيقة احملتملتني للمجاز
ومع ذلك فإ ّن اإلمام فخر اإلسالم إّمنا ّ
واخلصوص[،لو/4أ] ال يف غري متّضح املعىن ،خفيا كان ،أو مشكال ،أو جممال ،أو متشااها ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
(اخلامتة)
أسأل اهلل حسنها من غري سابقة عذاب أو الئمة.
املتحصل ممَّا ذُكِر ثالثة أمور:
اعلم أن
ِّ
(األمر األول)
الراوي روى عنه صلّى اهلل عليه وسلم حديثا باملعىن ،ال باللّفظ الذي تل ّفظ
أنّه ال نزاع يف قبول ما لو فرض أ ّن ّ
الراوي عنه صلّى اهلل عليه وسلّم ّأوال باللّفظ الذي تل ّفظ به
به صلّى اهلل عليه وسلّم ،وإّمنا النّزاع بني ّ
األئمة :فيما رواه ّ
صلّى اهلل عليه وسلّم :هل جيوز بعد ذلك روايته باملعىن أم ال؟
(األمر الثّاني) أ ّن أصل اخلالف يف ذلك قوالن:

بقوة دليله.
األئمة األربعة ،جبوازه للعارف مطلقا ،وهو ّ
األول :قول األكثر ،ومنهم ّ
احلق املؤيَّ ُد ّ

وقيّده اإلمام فخر اإلسالم بالعام واحلقيقة ،احملتملتني للمجاز واخلصوص ،فقال :جيوز النّقل باملعىن إال يف غري
متّضح املعىن ،خفيّا كان ،أو مشكال ،أو جممال ،أو متشااها ،خبالف العام واحلقيقة احملتملتني للمجاز واخلصوص ،فإنه
جيوز النّقل باملعىن للفقيه.
وتفصيل كالمه أ ّن األقسام مخسة:
حيل نقلها باملعىن:
ثالثة ال ّ

الصالة ،باب جعلت يل األرض مسجدا وطهورا ،رقم.)823( :
( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه -8 :كتاب املساجد ومواضع ّ

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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ما ال يدرك أصال ،كاملتشابه ،وجوامع الكلم.
السماع ،كاجململ.
وما ال يدرك بالتّأويل ،بل حيتاج يف بيانه إىل ّ
وما حيتاج فيه إىل التّأويل للعمل به ،كاملشكل.

كاملفسر ،واحملكم.
والرابع :جيوز نقله باملعىن لكل عارف باللّغة ،وهو متّضح املعىن ،غري القابل للتّأويل أصال،
َّ
ّ

ص ،والظّاهر.
والخامس :ال جيوز نقله باملعىن إال للفقيه ،وهو ما يكون حمتمال للتّأويل ،ظاهرا يف ال ّداللة ،كالنّ ّ
()1
ُّ
الراوي ال ينسب إىل رسول اهلل صلّى اهلل
واعرتض يف مسلّم الثبوت تقييده بذلك بأ ّن فيه حتكما ،ضرورة أ ّن ّ

الراوي إن كان صحابيّا يقبل مطلقا؛
عليه وسلّم إال ما يعلم قطعا أنّه مراده ،سواء كان متّضح املعىن ،أو غري متّضح ،بل ّ
حجة قطعاِ ،بشاهدة القرائن.
ألن تأويله غري املتّضح ّ
()2

()3

شيخ محمد بخيت المطيعي :
وأيّد يف الفواتح تقييده ِبا ذكر بوجهني ،وتبعه ال ّ
ِ
ص
الوجه ّ
للكل ،ويف النّ ّ
لم ّ
الراوي ال يتح ّقق إال يف ال ُـم ّ
األول :وبه يندفع االعرتاض املذكور ،أ ّن ع َ
فسر واحملكم ّ
ِ
الرأي خيطئ ويصيب ،وكذا يف املتشابه واجململ قبل
اخلفي ،فال يتح ّقق أصال؛ ألن ّ
والظّاهر للفقيه ،و ّأما يف املشكل و ّ
مفسر.
نقل للمجمل والبيان معا ،وهو معه[لو/4ب] ّ
البيان ،والنّقل بعد البيان يف احلقيقة ٌ
الرواية لـ ّما كانت روايةُ اللّفظ املسموع ِمن ِيف رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم،
الوجه الثّاني :أ ّن العزمية يف أداء ّ
ِ
املتقدم رخصةَ ٍ
ٍ
الرخصةُ املأخوذةُ من َّ
تقييدها ِبا ذُكَِر،
ترفيه
الدليل ِّ
وكانت ُّ
وختفيف ،ال رخصةَ إسقاط ،كان من املتَّجه ُ
فافْهم تَـ ْغنم.
الرواية
األقل ،ومنهم ابن عمر -رضي اهلل عنهما ،-وابن سيرين ،وثعلب ،و َّ
الرا ِزيِ ،بنع ِّ
القول الثاني :قول ِّ
الراوي اللَّفظ الذي َّ
تلقاه ِمن ِيف رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم ،وإال فيجوز
باملعىن مطلقا ،وقيَّده الماوردي بعدم نسيان َّ
له أن يروي باملعىن.

بلفظ مر ٍ
الرواية بلفظ مرادف ،بأن تكون بتغيري ،فتجوز باإلتيان ٍ
ادف،
وقيَّده الخطيب البغدادي ِبا إذا مل تكن ِّ
ُ

مع بقاء الرتكيب ،وموقع الكالم على حاله.
(األمر الثالث)
جوزوا يف رواية احلديث باملعىن ،للعارف ِبدلوالت األلفاظ ،ومواقع الكالم ،حبيث
أنّك لـ َّما علمت :أ ّاهم إمنا ّ
ظ آلةِّ ،
فاحتاد معىن اللَّفظني هو املعترب،
يأيت بلفظ بَ َدل آخر ،مسا ٍو له يف املراد منه ،وفهمه؛ ألن
املقصود املعىن ،واللف ُ
َ
ضُّر التَّفاوت يف الفصاحة ،كان من ِّ
يتعني على طالب احلديث -
وهو الفائدة العظمى يف النَّقل ،فال يَ ُ
حقك أن تعلم أنّه ّ
ومثله القرآن باألوىل -أن يتعلَّم من النَّحو واللّغة ،ما يَ ْسلَ ُم به من اللَّحن والتَّحريف.
حماد بن َسلَ َمةَ :مثَ ُل الذي يطلب احلديث ،وال يعرف النّحو ،مثل احلمار عليه خمالة ،وال شعري فيها.
قال َّ

الرمحوت البن نظام ال ّدين األنصاري.)381/3( :
( )1انظر :مسلّم الثّبوت البن عبد ّ
الشكور مع فواتح ّ
الرمحوت البن نظام ال ّدين األنصاري.)381/3( :
( )2انظر :مسلّم الثّبوت البن عبد ّ
الشكور مع فواتح ّ
( )3انظر :سلم الوصول شرح اهاية السول ،للمطيعي.)218/3( ،
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وروى الخليلي :يف اإلرشاد عن العبّاس بن المغيرة بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،قال :جاء عبد العزيز
ال ّدراوردي -يف مجاعة -إىل أيب ،ليعرضوا عليه كتابا ،فقرأ هلم ال ّدراوردي ،وكان رديء اللّسان ،فيلحن ،فقال أيب :وحيك

الشأن أحوج منك إىل غري ذلك.
يا دراوردي ،أنت كنت إىل إصالح لسانك قبل النّظر يف هذا ّ
وينبغي ملن يريد الفقه يف احلديث ،والكتاب العزيز ،أن يق ّدم على ذلك تعلّم العلوم العربيّة ،وعلم أصول
األئمة املستنبطني لألحكام.
احلديث ،وأصول الفقه ،حىت ينكشف له إعجاز بالغة القرآن ،ومدارك ّ
كما أن من أراد فهم دقائق علم الكالم ،حيتاج إلتقان علوم ثالثة :املنطق ،وآداب البحث ،واحلكمة ،حىت
احلق.
ورد ّ
يكون يف تقرير األدلّةّ ،
الشبهة على [لو/8أ] بصرية من ّ
كل ما يف كتب الكالم ،من أدلّة العقائد،
وهذه العلوم الثّالثة حيتاج إليها من يريد التف ّقه يف الكتاب والسنّة؛ ألن ّ
الشبه ،مأخوذة من الكتاب والسنّة ،والتّخالف يف العبارة والرتتيب فقط ،كما يظهر ذلك للمطّلع ،احمل ّقق املتح ّقق.
ورد ّ
ّ
وكذلك من أراد النّظر يف الفقه ،ليكون فقيها ،حيتاج لتقدمي علم األصول ،إن أراد فهم دقائقه ،فمن نظر يف
شيء من هذه العلوم األربعة ،يعين :علمي الكتاب والسنّة ،وعلم الفقه ،وعلم التوحيد ،بدون معرفة وسائلها ،ركب فيها
الرغبة يف طلب العلم للعلم قد
منت عمياء ،وخبط فيها خبط عشواء ،ولكن اهلمم تقاصرت ،والعزائم تقاعست ،و ّ
الرغبة يف طلب ال ّدنيا وحطامها قد توفّرت ،وقويت ،نسأل اهلل اللّطف والعافية ،وأن يصلح أحوال العلماء
انعدمت ،و ّ
والطّلبة ،فإ ّاهم إن مل يتداركوا أمرهم ،ذهب ال ّدين وال ّدنيا من أيديهم ،وح ّق هلم أن يقولوا:
فال دينُنا يبقى وال ما نرقِّع.
نرقِّع دنيانا بتمزيق ديننا
()1

كالم املطيعي يف حاشية إسنوي منهاج البيضاوي األصويل .
السالم -العلم من العلماء ،ضمن العشرة اجلواهر ،اليت
ُ
رفع جربيل -عليه ّ
قلت :ويتح ّقق –حينئذُ -
الصالة و ّ
أخرب أنه سريفعها من األرض.
ي عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما عن النّيب صلّى اهلل عليه وسلّم ،أنه قال( :سألت أخي جربيل:
فقد ُرِو َ
أتنزل بعدي إىل الدنيا؟ قال :نعم ،أنزل عشر مرات ،وأرفع جواهر األرض .قلت :وما ترفع منها؟ قال :يف املرة األوىل أرفع
الربكة من األرض ،ويف الثانية أرفع الشفقة من قلوب العباد ،ويف الثالثة أرفع احلياء من النساء ،ويف الرابعة أرفع العدل من
أويل األمر ،ويف اخلامسة أرفع احملبة من قلوب اخلالئق ،ليعود بعضهم أعداء بعض ،ويف السادسة أرفع الصرب من الفقراء،
ويف السابعة أرفع السخاوة من األغنياء ،ويف الثامنة أرفع العلم من العلماء ،ويف التاسعة أرفع القرآن من الصحائف ،ومن
()2

قلوب القراء ،ويف العاشرة أرفع اإلميان من قلوب أهل اإلميان) .
الزمان ،صدق رسول اهلل.
نعوذ باهلل من ذلك ّ

السالم -من العلماء ،هو العلم املقارن للخبثيّة ،ونف ِع العباد
وذلك ،أ ّن املراد بالعلم الذي يرفعه جبريل -عليه ّ

للسيوطي ،عن ال ّديلمي يف مسند الفردوس عن أنس رضي اهلل عنه قوله صلّى اهلل
[لو/8ب] ملا يف الجامع ّ
الصغير ّ
( )1انظر :سلم الوصول شرح اهاية السول ،للمطيعي.)218/3( ،
خيرجه علماء احلديث.
( )2ال أصل له ،ومل ّ

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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عليه وسلّم( :العلماء ثالثة :رجل عاش بعلمه ،وعاش النّاس به ،ورجل عاش النّاس به ،وأهلك نفسه ،ورجل عاش
()1

بعلمه ،ولم يعش به غيره) .

فاألول من َعلِم وعلّم غريه ،والثّاين من علم فعمل النّاس بعلمه ،ومل يعمل هو ِبا علم،
قال المناوي يف كبيرهّ :
()2

والثّالث من عمل بعلمه ،ومل يعلم غريه .

األول هو املعين بقوله صلى اهلل عليه وسلم( :العلماء) –أي :العاملون( -مصابيح األرض) ،أي:
قلت :و ّ
()3
أنوارها اليت يستضاء اها من ظلمات اجلهل( ،وخلفاء األنبياء) على أممهم( ،وورثتي وورثة األنبياء من قبلي) { ،ثُ َّم
()4
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََف ْي نَا} .
ين ْ
أ َْوَرثْ نَا ال َ
اب الذ َ
()5
الشرف واملنزلة؛ ألاهم ال ُق ّو ُام ِبا بُعِثُوا من أجله .
قال يف الك ّ
شاف :ما امّاهم ورثة األنبياء إال ملداناهتم هلم يف ّ
ومعجزات األنبياء ضربان:
أحدهما :الوحي بواسطة الـ َملَك.
والثّاني :خرق العوائد ،كانقالب العصا حيّة ،وفلق البحر ،وإحياء املوتى ،ونبع املاء من بني األصابع.

حيسن وقعُه ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به النّفع العميم ،واحلمد هلل وكفى،
هذا ما ّ
يسر اهلل أن ُ
حممد املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله الطيّبني،
وسالم على عباده الذين اصطفى ،و ّ
السالم على سيّدنا ّ
الصالة و ّ
الدين ،وعلى مجيع التابعني ،والتّابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
وأصحابه ،الذين قاموا بعده بنصرة ِّ
األول من عام األلف والثّالمثائة واثنني وستِّني من هجرته صلّى اهلل عليه وسلّم
حتريرا يف اليوم التّاسع من ربيع ّ
وعلى آله أمجعني[ .لو]1

خامتة.
املهمة:
توص ُ
ّ
لت يف هذا البحث إىل مجلة من النّتائج العلميّة ّ

 مل حيظ هذا املخطوط بال ّدراسة والتحقيق من قبل ،رغم قيمته العلميّة والتّارخييّة.
حممد علي بن حسني املالكي -رمحه اهلل -يف بيئة علميّة أسهمت يف تكوين شخصيّته العلميّة،
 نشأ ّ
الشيخ ّ
وملكته الفقهيّة.
تبوأ املؤلِّف -رمحه اهلل -مكانة علميّة عليّة ،ومنزلة فقهيّة سنيّة ،بني فقهاء عصره ،وحظي بثناء العلماء عليه.
ّ 
عدد منها يف عداد املخطوطات ينتظر أن
الرسائل واملؤلّفات الفقهيّة واألصوليّة اليت ال يزال ٌ
 ترك املؤلّف مجلةً من ّ
متت ّد له يد العناية والنّشر والتحقيق.
 نسبة املخطوط للمؤلّف صحيحة ،ال غبار عليها.
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنّف ،رقم.)38175( :
( )2انظر :فيض القدير ،للمناوي.)318/4( :
للسيوطي :رقم (.)5324
( )3انظر :اجلامع ّ
الصغريّ ،
( )4سورة فاطر :اآلية .32
الكشاف ،للزخمشري.)383/"( :
( )5انظرّ :
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وفصلها تفصيال حسنا.

تضمن املخطوط دراسة أصوليّة مقارنة ملسألة رواية احلديث باملعىنّ ،
ّ
ف إىل جواز رواية احلديث باملعىن ُمطل ًقا ،للعارف ِبدلوالت األلفاظ ،ومواقع الكالم ،وهو قول اجلمهور
 انتهى املؤلِّ ُ
يف املسألة.
التوصيات.
الرتاث أمهّية كبرية ،ولذلك فإنه ينبغي توجيه عناية الباحثني يف
يكتسي العمل على حتقيق املخطوطات وخدمة ّ
تم بفهرسة املخطوطات وحتقيقها وطباعتها ونشرها.
ال ّدراسات العليا إىل مثل هذه البحوث وال ّدراسات اليت هت ّ
حممد وعلى آله وصحبه وإخوانه أمجعني.
رب العاملني و ّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
السالم على نبيّنا ّ
الصالة و ّ

قائمة املصادر واملراجع
.1

.2
.3
.4
.8
.1

.2
.5
.7
.10

القرآن الكرمي ،برواية اإلمام حفص عن عاصم –رمحهما اهلل تعاىل.-
األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ،للحسني بن إبراهيم بن احلسني بن جعفر ،أبو عبد اهلل اهلمذاين اجلورقاين
(املتوىف843 :هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية ،مؤسسة دار الدعوة التعليمية اخلريية ،اهلند ،ط 1422 ،4 :هـ  2002 -م.
حممد ناصر ال ّدين( ،بريوت :املكتب اإلسالمي1408 ،هـ) ،ط.2
إرواء الغليل ،لأللباين ّ
األعالم ،ل ّلزركلي خري الدين بن حممود بن حممد ،الدمشقي (1371هـ) ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط18 :
(2002م).
البحر احمليط يف أصول الفقه ،أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن اهادر الزركشي (املتوىف274 :هـ) ،دار
الكتيب ،ط1414( 1 :هـ1474 -م).
البدر الطالع ِبحاسن من بعد القرن السابع ،حملمد بن علي بن حممد الشوكاين اليمين (1280هـ) ،بريوت :دار
املعرفة ،دت ،دط.
تاريخ ابن معني (رواية الدوري) ،أليب زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء،
البغدادي (املتوىف233 :هـ) ،د .أمحد حممد نور سيف ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي  -مكة
املكرمة ،ط.1727 – 1377 ،1 :
عواد( ،بريوت :دار الغرب1422 ،هـ).
تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،حتقيقّ :
بشار ّ
حاشية البناين على شرح احمللي جلمع اجلوامع واهامشه تقريرات الشربيين ،بريوت :دار الفكر ،دت ،دط.
حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،حلسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي (املتوىف:
1280هـ) ،بريوت :دار الكتب العلمية ،دط ،دت.
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن
أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف120 :هـ)،
السعودية :مؤسسة الريان ،ط1423( 2 :هـ).

معْ َنى - ..دراسةً وحتقيقًا–
حمَّ ِديَّ ِة ِبالْ َ
َتوضِيحُ َما يَلزَ ُم َأن يُهتَمَّ ِب ِه َو ُيعنَى مِن بَ َيان مَا قَالَ ُه األَ ِئمَّ ُة ِفي رِ َوايَ ِة السُّنَّ ِة املُ َ
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سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن
جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،الرياض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ط1 :
(1418هـ).
سلم الوصول لشرح اهاية السول على هامش اهاية السول لإلسنوي ،حملمد خبيت املطيعي احلنفي ،القاهرة :عامل
الكتب ،دت ،دط.
السجستاين،
سنن أيب داود ،أبو داود ،لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
حتقيق حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت ،دت ،دط.
سنن ابن ماجه ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجه اسم أبيه يزيد ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،دت ،دط.
سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف227 :هـ) ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر (جـ  ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف
(جـ  ،)8 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر ،ط 1378 ،2 :هـ 1728 -م.
شرح تنقيح الفصول ،أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (املتوىف:
154هـ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،ط1373( 1 :هـ1723 -م).
شرح الكوكب املنري ،لتقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار
احلنبلي (املتوىف722 :هـ) ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،السعودية :مكتبة العبيكان ،ط1415( 2 :هـ).
شرح خمتصر الروضة ،لسليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري ،أبو الربيع ،جنم الدين (211هـ)،
حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1402( 1 :هـ1752 -م).
صحيح مسلم أو املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ملسلم بن
احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف211 :هـ) ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري
(املتوىف211 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،دت ،دط.
طبقات الشافعية ،أليب بكر بن أمحد بن حممد األسدي الشهيب الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي شهبة
(581هـ) ،حتقيق :احلافظ عبد العليم خان ،بريوت :عامل الكتب ،ط1402( 1 :هـ).
طبقات الشافعية الكربى ،لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (221هـ) ،حتقيق :حممود الطناحي
وعبد الفتاح احللو ،القاهرة :دار هجر ،ط1413( 2 :هـ).
كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،لعبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي (املتوىف:
230هـ) ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،دت ،دط.
املستصفى يف أصول الفقه ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف808 :هـ) ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،طك 1413( 1هـ1773 -م).
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ)،
حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ومن معه ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421( 1 :هـ2001 -م).
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املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية [بدأ بتصنيفها اجل ّد :جمد الدين عبد السالم بن تيمية (ت182:هـ) ،وأضاف
إليها األب :عبد احلليم بن تيمية (ت152 :هـ) ،مث أكملها االبن احلفيد :أمحد بن تيمية (225هـ)] ،حتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت :دار الكتاب العريب ،دت ،دط.
الرتاث العريب  ،بريوت ،دط ،دت.
معجم املؤلفني ،كحالة ،لعمر بن رضا ،دار إحياء ّ
نثر اجلواهر وال ّدرر ،للمرعشلي يوسف ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان ،الربمكي،
اإلربلي (151هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت :دار صادر ،ط1774( :هـ).

فتاوى فقهية يف حكم اإلصابات الناجتة عن اللعب بالبارود ألبي عبد اهلل الطيب بن حممد ،دراسة وحتقيق
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2111
سعيد جيليدي
باحث بقسم دكتوراه الاختالف في العلوم الشرعية ،جامعة ابن طفيل"القنيطرة" اململكة املغربية

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،امللك احلق املبني والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني ،خامت األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم ،وعلى آله وصحابته أمجعني والتابعني هلم ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
ِ
املستجدات على مر العصور ملن أعظم الدالالت على حيوية الفقه اإلسالمي
فإن مواكبة علمائنا لكل
ومشوليته لكل جماالت احلياة ،فمن استقرأ كتب الفتاوى والنوازل اليت تركها علماؤنا وتفحص ما حوت بني طياهتا من
قضايا استشكلت واستعصى حلها وجد الفقه اإلسالمي حاضرا وبقوة باجلواب املناسب ويف الوقت املناسب مع إجياد
احلل املناسب على فهم املفيت ملالبسات نازلة املستفيت.
ولذا مل يكن املفيت عندهم منحصرا يف التمكن من الشريعة جبمع وسائلها وحتصيل مقاصدها فقط بل كان
متمكنا من فهم الشرع وداريا دراية دقيقة بالواقع ومتمرسا على ختريج الفتاوى ،فليس كل فقيه أو عامل ميكن له أن يفيت
إال إذا كانت لديه ملكة اإلفتاء والدربة على ذلك ،فقد ذكر ابن سهل يف ديوان األحكام الكربى :أنه كثريا ما كان يسمع
1

شيخه ابن عتاب يقول :الفتيا صنعة( ) ،وذكر أيضا عن أيب صاحل أيوب بن سليمان قوله :الفتيا دربة ،قال :وحضرت

الشورى يف جمالس احلكام ما دريت ما أقول يف أول جملس شاورين سليمان بن أسود ،وأنا أحفظ املدونة واملستخرجة
احلفظ املتقن(.)2
وممن برع يف هذا علماء املالكية ،وجهودهم يف علم النوازل والفتاوى غري خافية ،فقد صارت اها الركبان وعلم اها
القاص والدان ،ومن أبرزهم علماء األندلس وصار على اهجهم علماء املغرب ،قال الدكتور حممد العلمي :فالنوازل صناعة
()3
مغربية أندلسية ،ومن أهم كتّااها :الونشريسي واملازوين والربزيل والوزاين والعلمي...
( )1ديوان األحكام الكربى أليب األصبع بن سهل28 :
( )2املصدر نفسه.
( )3ومن خالل هذا رد على الذين يصدرون األحكام اخلاطئة -الذين تأثروا برأي احلجوي يف الفكر السامي-كتقسيم الفقه اإلسالمي إىل مراحل الطفولة والنمو
والشيخوخة ،مبديا اعرتاضه على هذا التقسيم ،قال :رغم جاللة الفقيه احلجوي وكتابه ،فهناك شواهد كثرية تبطل نظريته اليت رِبا استفادها من ثقافته الفرنسية،
ومنبها يف الوقت نفسه على أن التسليم به وتبنيه يعد مدخال إىل القول بانتهاء صالحية الفقه اإلسالمي ،واالستعاضة عنه بالقانون الوضعي ،وهذه هتمة عامة
للفقه اإلسالمي ،اقرتح حممد العلمي نظرية بديلة يف التعامل مع الرتاث الفقهي ،أساسها االنطالق من اجلزء إىل الكل ال العكس ،مشريا إىل أنه انطالقا من
دراسة املؤلفات وتصنيفها وتبويبها وتأرخيها ميكن أن نصل إىل النظرية العامة .دورة تكوينية يف موضوع :أساسيات االشتغال والبحث يف الدراسات الشرعية،
=
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طرق هذا الباب-
وهلذا كله رأيت من الضروري أن ألفت نظر طلبة العلم الشرعي -بتحقيقي هلذه الرسالة -إىل ْ
باب كتب النوازل-بتحقيق خمطوطاته ودراستها واالستفادة منها علها تكون نرباسا ملن قرأها أن ينهج منهجها بتنزيل ما
نزل وما ينزل من وقائع بالناس على منواهلا.
والرسالة اليت رمت حتقيقها هتدف إىل هذا ،فقد اشتملت على نوازل تتسم بالواقعية واجلدة والدقة ،ومما زادها
أمهية انتماؤها إىل جمال القضاء،وأسئلتها صدرت من سلطان البالد آنذاك موالنا سليمان قدس اهلل روحه.
تصميم:
بان يل بعد احلصول على النسخة الوحيدة للمخطوط ومجع ما ميكن من ترمجة للمؤلف من مصادرها أن أحصر
البحث فيه يف مقدمة ،وفصلني :فصل يف الدراسة وفصل يف حتقيق النص.
خطة البحث:
مقدمة:
الفصل األول :يف ترمجة املؤلف والتعريف باملخطوط ،وحتته مبحثان:
املبحث األول :يف ترمجة املؤلف ،وحتته مخسة مطالب:
املطلب األول :اامه ونسبه
املطلب الثاين :مولده ونشأته
املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه
املطلب الرابع :مكانته ومؤلفاته
املطلب اخلامس :وفاته
املبحث الثاين :التعريف بالرسالة وحتته أربعة مطالب
املطلب األول:قيمة الرسالة
املطلب الثاين :مضمون الرسالة
املطلب الثالث :منهج املؤلف يف هذه الرسالة
املطلب الرابع :مصادر املؤلف يف الرسالة
املطلب اخلامس:اسم الرسالة ونسبتها إىل املؤلف
املطلب السادس :وصف النسخة املعتمدة يف التحقيق
املطلب السادس :صور النسخة املعتمدة يف التحقيق
املطلب السابع :منهجي يف التحقيق
الفصل الثاين :حتقيق النص
=
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باحملمدية ،يوم  21أبريل2012/م ،وتقرير الدورة موجود على النت ِبركز الدراسات والبحوث يف الفقه املالكي على الرابط:
http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5959

سعيد جيليدي
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املبحث األول :يف ترمجة املؤلف ،وحتته مخسة مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبه
هو :أبو عبد اهلل الطيب بن حممد بن عبد اجمليد بن عبد السالم بن كريان :ا ِإلمام احلامل لواء املعارف والعرفان
1

أعجوبة الزمان يف احلفظ والتحصيل واإلتقان العالمة املتفنن يف العلوم احلامل راية املنثور واملنظوم( ).
املطلب الثاني :مولده ونشأته

ولد ِبدينة فاس سنة1122 :هـ1285/م ،من أسرة بن كريان املشهورة بفاس- ،كانت هذه األسرة تقطن يف
عدويت األندلس والقرويني ،ومنها التجار والعلماء والقضاة ،وهي فروع عديدة ،انتقل كثري من أفرادها منذ القدمي ،إىل
2

مدن شىت -واها نشأ( ).

املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه
شيوخه :أخذ عن أعالم كثر منهم:
 الشيخ عبد القادر بن شقرون.
 والشيخ جسوس.

 والشيخ حممد اهلواري.

 الشيخ أبو حفص الفاسي.
 والشيخ حممد البناين.
 والشيخ التاودي.

 وأبو بكر الزهين املعروف باليازغي.
 وزين العابدين العراقي.
 والعريب املعطي.

 وأجازه الشيخ حممد بن عبد السالم الناصري ومجاعة.
تالميذه :وعنه أخذ مجاعة ال حيصون منهم:
 عبد القادر الكوهن.
 والعريب الزرهوين.

( )1شجرة النور 837/1:واألعالم للزركلي152/1 :
( )2سلوة األنفاس ،2/3 :وموسوعة أعالم املغرب2452/2 :
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 وحممد الزوايل املتوىف يف ذي القعدة سنة 1230ه.ـ
 وحممد الشاوي الفاسي.

 وحممد بن أيب بكر الزهين املتوىف ِبراكش سنة 1235هـ.
 وعلي بن جلون.

 وحممد بن محدون.
 وابن احلاج.

 وحممد قصارة.
 وعبد اهلل الوليد العراقي.
 وعبد السالم بن الطايع بن غالب املتوىف سنة 1243هـ.

 وحممد التهامي البدري شارح نظم شيخه يف االستعارات املتوىف سنة 1243هـ.
 وحممد بن احلسن أقصي شارح االستعارة.
 وإدريس الودغري.

 وأمحد بن عبد السالم البناين.

 وحممد بن إبراهيم وأمحد بن عجيبة التطاوين.
1

 والسلطان املوىل سليمان( ).
املطلب الرابع :مكانته ومؤلفاته

قال حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين يف سلوة األنفاس مبينا مكانة الطيب بن كريان :شيخ اإلسالم وعامل
األعالم خامتة احملققني وحامل راية املدققني ،أعجوبة الزمان يف احلفظ والتحصيل واإلتقان،أبو عبد اهلل سيدي حممد
الطيب بن عبد اجمليد بن عبد السالم بن كريان ،تفرد رمحه اهلل يف الدنيا بعلم األصول والفروع واملفردات واجلموع ،يعرف
أكثر الفنون على اهج االجتهاد وهو وإن مل جيتهد بالفعل للقطع بانقطاعه فقد كاد ،أما العلل فال يقلد فيها وال يرى
النظر اإلمجايل يكفيها وكان لساللة عبارته وفصاحة لسانه ينتفع به كل أحد حىت النساء والولدان ولكثرة حفظه وبراعته
ومشاركته ال يستغين عنه أحد حىت العلماء والسلطان ،وباجلملة فقد كان حافظا ال جيارى يف العلوم كلها حتسبه يف كل
2

الفنون أحد رؤسائها وعلمه ال يدرك باالجتهاد وإمنا يكون خبرق العادة من رب العباد( ).
وقال حممد خملوف يف شجرة النور :ا ِإلمام احلامل لواء املعارف والعرفان أعجوبة الزمان يف احلفظ والتحصيل
3

واإلتقان العالمة املتفنن يف العلوم احلامل راية املنثور واملنظوم( ).
مؤلفاته :ألّف تآليف خمتلفة األوضاع مفيدة ،منها:

( )1شجرة النور840/1 :
( )2سلوة األنفاس2/3 :
( )3شجرة النور837/1 :
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احلَيَاةُ ُّ
اع) اآلية.
 تفسري القرآن العظيم من سورة النساء إىل قوله تعاىل يف سورة غافر( :يَا قَـ ْوِم إَِّمنَا َه ِذهِ ْ
الدنْـيَا َمتَ ٌ
 وتفسري الفاحتة وطرف من سورة البقرة.
1

 وشرح احلكم( ).

2

 وشرح ألفية السرية للعراقي ( ).

3

 وشرح توحيد الرسالة مل يكمل( ).
 وشرح كتاب العلم من األحياء.

 وشرح خريدة الشيخ أيب الفيض محدون ابن احلاج يف املنطق.
4

 وشرح الصالة املشيشية( ).

 وشرح نصيحة أيب العباس اهلاليل.

5

 وله نظم بديع يف اجملاز واالستعارات( ).
 وتقييد على البسملة واحلمدلة.
 وشرح على توحيد املرشد املعني أجاد فيه وأفاد.

6

 وتقاييد ورسائل يف فنون من العلم ومنها فتاوى يف حكم اإلصابات الناجتة عن البارود وغري ذلك( ).
املطلب اخلامس :وفاته
قال حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين :تويف بالشهدة عند صباح يوم اجلمعة السابع عشر على ما يف فهرسة
الكوهن أو الرابع عشر على ما يف شرحي أرجوزته يف االستعارات لتلميذيه البوري وأقصيب ،من حمرم احلرام فاتح عام سبعة
وعشرين ومائتني وألف (1222هـ) وحضر جنازته من اخللق ما يستغرب عادة وجودهم بفاس بسبب أنه كان من عادة
أهل فاس خروج غالب نسائهم ودراريهم لباب الفتوح يف اجلمعة التالية ليوم عاشوراء فاتفق أن مات يف ذلك اليوم ودفن
اهذا اخلارج ِبطرح األجلة بالروضة املذكورة منه وسطها ،وذكر بعضهم أن تلميذه السلطان موالنا سليمان كان يتعاهد قربه
7

ويزوره ويدعو عنده ،رمحه اهلل رمحة واسعة( ).

( )1حققها العسري رضوان ،انظر الرابط على النتhttps://otrohati.imist.ma/handle/123456789/52158 :
( )2شرح ألفية السرية لإلمام العراقي املسماة " نظم الدرر السنية يف السري الزكية " للعالمة الشيخ ابن كريان حممد الطيب بن عبد اجمليد املالكي
الفاسي (1227هـ)خمطوطات جامعة امللك سعود :برقم ) 3499/4( :حقق حممد بن جبور قسم املغازي منه يف رسالة ماجسرت .كشاف الرسائل العلمية يف
السرية النبوية حىت عام1437 :هـ  2012م إعداد الفريق العلمي بالكرسي بإشراف د .تيسر بن سعد أبو حيمد/ط /دار مدار الوطن للنشر/الطبعة األوىل:
1435هـ 21 :2012/
( )3يشتغل على حتقيقها يف رسالة دكتوراه :ياسني شنتوف حتت إشراف حممد شنتوف .انظر :موقع أطروحيت يف الرابط:
https://otrohati.imist.ma/handle/123456789/52088
( )4طبع يف دار النشر للمجمع الثقايف ،سنة1777 :م.
( )5مطبوع متداول ،وما تركت بيانه من مؤلفات الطيب بن كريان مل أقف عليه.
( )6شجرة النور ،840/1 :والنبوغ املغريب يف األدب العريب لعبد اهلل كنون314-313/1:
( )7سلوة األنفاس ،4-2/3وشجرة النور 840-837/1:ومعجم املفسرين 843 :واألعالم للزركي.42/2 :
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املبحث الثاني :التعريف بالرسالة ،وحتته سبعة مطالب:
املطلب األول :قيمة الرسالة
قيمة هذا املخطوط تتجلى يف قيمة مؤلفه وقيمة مضمونه:
األوىل سبقت يف ترمجة املؤلف ،والثانية تلحظ من جهتني:
األولى :عنوان الرسالة ومضمواها ،والعنوان يشوق يف املضمون ،ويف بعض األحيان العنوان يرشد إىل تصور
املضمون ولو على جهة اإلمجال فتتشوق نفس القارئ إىل التفاصيل.
فمسائل اإلصابات بالبارود وأحكامها اليت وضعت كعنوان على هذه الرسالة تنبئ بأمهية مضمواها ألن النقاش
حول البارود وما ينجم عنه من حوادث مل يتكلم فيه علماء السلف لعدم وقوع النازلة ومالبساهتا عندهم ،فالبارود يرجع
تاريخ حدوثه إىل القرن الثامن حسب قول أيب زيد عبد الرمحان بن عبد القادر الفاسي يف شرحه على منظومته اليت ألفها
يف العمل الفاسي ،فقد أرجع سبب اختالف علماء فاس يف حكم الصيد به إىل عدم وجود كالم للسلف يكون فاصال
1

( )
ش أو كبريا بال حد
كالر ّ
يف مسائله  ،قال :جرى العمل بعمل الرصاص يف الذكاة وأكل ما صيد به سواء كان صغريا ّ
حبسب كرب املدافع واتساع فمها ،وليس للمتقدمني يف ذلك كالم حلدوث الرمي به حبدوث البارود حسبما ذكر بعضهم
يف تأليف له يف اجلهاد وقتال العدو باملدافع ،وأنه استخرجه حكيم كان يستعمل الكيمياء ففرقع له فأعاده فأعجبه

2

فاستخرج منه هذا البارود يف سنة :سبع وستني وثالمثائة وألف عجمية ويوافقها من العريب سنة مثان وستني وسبعمائة( )،
وأما فيما قرب من زماننا فلم أامع من يقول بتحرمي األكل اها إال شيخ شيوخنا ابن عاشر قبل صدور فتوى شيخنا الوالد،
وملا صدرت منه فتواه باحللية مل يبق كالم وال جنوح إىل التحرمي بوجه ،حىت إنه سئل بعده الفقيه سيدي إبراهيم اجلاليل

()3

( )1ذكر ذلك عند قوله يف النظم:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ص ِ
استُفي َدا
َوَما ببُـنْ ُدق َّ
اص ص َ
يدا َج َو ُاز أَ ْكله قَ ْد ْ
الر َ
ِ
ِ ِ
انع َق َد ِْ
اإل ْمجَ ُ
اع م ْن فَـْتـ َواهُ
أَفْـ َىت بِه َوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدنَا ْاأل ََّواهُ َو َ
( ) 2وصرح أبو عبد اهلل بناين يف حاشيته على خمتصر خليل بأن حدوثه كان يف وسط املائة الثامنة .حاشية البناين على شرح الزرقاين 31/3 :والذي يف تاريخ ابن
خلدون أن البارود كان موجودا قبل ذلك بنحو مائة سنة.تاريخ ابن خلدون ،247/2 :ووجه أمحد الناصري يف االستقصا كالم الناظم وكالم البناين بعد انتقاد
كالمهما باحتمال تصحيف لفط"الستمائة" ب "السبعمائة" .انظر :االستقصا ألخبار دول املغرب األقصا31/3 :
( )3اجلاليل هو :إبراهيم بن عبد الرمحان بن عيسى اجلاليل أصال الورياجلي دارا ومنشئا ،الفاسي قرارا ووفاة ،دراك العلم ،أخذ عن أيب احلسن الزيايت وحيىي السراج
وأيب القاسم بن سودة واليدري وغريهم ،من مؤلفاته :تنبيه الصغري من الولدان على ما وقع يف مسألة اهلارب مع اهلاربة من اهلذيان ملدعي الفتوى آجيليان (ِبد
أوىل اهلمزتني وجيم ساكنة فالم مكسورة فياء فألف ونون) لقب لرجل اامه عبد اهلل الزجلي ،ومنها" املسألة األمليسية يف األنكحة املعقودة على عادة البالد
الغريسية .تويف 1042هـ موسوعة أعالم املغرب 1388-1384 /3 :ونشر املثاين318-314/1 :
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1

فأفىت باحللية ،وكان السؤال من شيخ شيوخنا سيدي العريب( ) عم الوالد تكرر منه للوالد مرارا يف ذلك يطلب ما عنده يف
2

املسألة فلما أجابه أعجبه غاية وأثىن عليه كثريا ومل يبق زيادة على ما حصل فيه ،ونص ما كتبه الشيخ الوالد إخل) (...
املطلب الثاني :مضمون الرسالة
اشتملت الرسالة على أربع عشرة لوحة ويف كل لوحة صفحتان ،مضمون مجيعها فيما يلي:
مقدمة سجعية اشتملت على أمهية الفقه ومقاصد تشريع احلدود والتعزيرات ،وبينت سبب التأليف وهو :اإلجابة
عن أسئلة حددها السلطان املوىل سليمان.
مث أربعة فصول:
الفصل األول :يف أقسام اجلناية على النفس فما دواها ،وبيدي موجب كل قسم وفاقا أو خالفا.
الفصل الثاين :يف حكم التصادم والتجاذب وما يتصل بذلك.
الفصل الثالث :يف فروع أحكام متلفات الدواب وما يف ذلك من ضمان وعدمه.
الفصل الرابع :يف تنزيل الفقه على األسئلة اليت عينها املوىل سليمان ،وبه ختم الرسالة.
املطلب الثالث :منهج املؤلف يف هذه الرسالة
أصل فتاوى "حكم اإلصابات الناجتة عن البارود" أسئلة وجهها السلطان املوىل سليمان إىل نفر من أعيان فقهاء
فاس مدرجا معهم مؤلف هذه الرسالة طالبا منهم بيان حكم ما يقع كثريا عند اللعب بالبارود يف جمال اخليل من قتل أو
جرح برمي أو ضرب أو تصادم وبيان ما جيري يف ذلك جمرى العمد واخلطإ وما يرتتب عليه من ضمان جيري جمرى النفس
أو املال إخل...
وأمر مؤلف الرسالة-الطيب بن كريان -أن ينظر فيما استنبطوه وجيمعه يف جزء ،قال رمحه اهلل يف بدايتها :كان
السلطان األجمد موالنا سليمان بن موالنا حممد أمر نفرا من أعيان فقهاء فاس مدرجا معهم مقيده حلسن اعتقاده ُوقي كل
بأس ،أن يقيد كل منهم ما حضره من نصوص فقهية ،ونقول واضحة جلية ،يف حكم ما يقع كثريا عند اللعب بالبارود يف
جمال اخليل من قتل أو جرح برمي أو ضرب أو تصادم وبيان ما جيري يف ذلك جمرى العمد واخلطإ وما يرتتب عليه من
ضمان جيري جمرى النفس أو املال وما يكشف عن ذلك الغطا فحذوا حذو أمره املطاع ،وأبرز كل منهم خبئه  ،...مث إنه
أيده اهلل أمرين أن أنظر فيما أبرزوه ،وألفق جزءا من مجلة ما طرزوه ،لينتظم مشل تلك املعاين ويشملها جزء واحد فيسهل
تناوهلا على طالب املعاين إخل...

( ) 1أبو عبد اهلل حممد العريب بن الشيخ أيب احملاسن يوسف الفاسي أخذ عن أيب الطيب الزيايت وعن والده أيب احملاسن ،وعنه أخذ ابن أخيه عبد القادر بن علي
الفاسي وابن أخيه حممد بن أمحد الفاسي وغريهم ،له تآليف منها :عقد الدرر يف نظم َنبة الفكر ،وشهادة اللفيف تويف1082 :هـ .شجرة النور432/1 :
واألعالم228/4 :
( )2شرح السجلماسي على العمل الفاسي مخ باملكتبة الوطنية :ج 118/2أوب ،واألمليات الفاشية يف شرح العمليات الفاسية للقاضي العمريي مخ باملكتبة
الوطنية 102 :ب
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وقد سلك يف مجع هذه الرسالة منهجا علميا دقيقا دل على مترسه يف ختريج الفتاوى وبيان أحكامها على طريقة
العلماء الكبار ،ومما قام به رمحه اهلل:
 وضع التصميم املناسب لكتابه فقسمه إىل مقدمة وأربعة فصول ،وكل فصل ميثل لبنة قبلية للذي بعده ،وخرج يف
خرج أحكام أسئلة السلطان.
األخري خبالصة منها ّ
 حاول استقراء الفتاوى اليت تشري ولو من بعض اجلوانب إىل ما يتعلق بأسئلة السلطان.

 اعتمد يف تتبعه لفتاوى املتقدمني على كتب الفقه املالكي منتقيا منها األصول واألمهات وما اتفق املالكية على
متثيله لفروع املذهب كاملوطإ واملدونة وهتذيبها للرباذعي واجلامع البن يونس ورسالة القريواين وعقد اجلواهر البن
شاس وخمتصر خليل إخل ،...وقد ينقل من كتب غري املالكية عند االقتضاء.
 ينقل الفتوى الواحدة من أكثر من مصدر باحثا عن تعليل املفتني ومبينا اختالفهم.

 ال يكتفي بالنقل والتسليم للمنقول وإمنا يساهم يف توجيه املنقوالت ويصحح ما صحف منها ويصوب ما رأى
ومهه ،وينتقد إن بدا له أي خلل بأسلوب يعرتيه أدب العلماء ورزانة احلكماء.
خرج أجوبته على أسئلة السلطان املوىل سليمان مما قدمه من فتاوى املتقدمني اليت مجعها يف ثالثة فصول ،وحصر
ّ 
تلك األجوبة يف فصل واحد ،وربطها عند التخريج والتنظري بفتاوى املتقدمني.
 ال يكتفي باجلواب عن سؤال السلطان فقط وإمنا يذكر مع اجلواب علله ويزيد فوائد وفرائد وأجوبة عن أسئلة قد
تتفرع عن السؤال.
 الفتاوى اليت نقل واليت أجاب عنها كلها تتميز بالواقعية-هلا عالقة بالواقع املعيش.-
املطلب الرابع :مصادر املؤلف يف هذه الرسالة
أفصح الطيب بن كريان عن املصادر اليت اعتمدها يف هذه الرسالة ،وإفصاحه استعمله بطريقنت:
األولى :ذكر املصدر باامه كقوله :قال ابن رشد يف البيان والتحصيل ،قال مالك يف املدونة ،أو ِبا اشتهر به
كقوله :قال القاضي عياض يف املدارك ،قال القرايف يف التنقيح.

الثانية :اقتصاره على صاحب املصدر ،كقوله :قال مالك ،قال ابن رشد قال ابن شاس...
واملصادر املذكورة يف هذه الرسالة سواء ذكرت بالطريقة األوىل أو الثانية متيزت بثالثة أمور:

األمر األول :التنوع ،فنجد بعضها يف الفقه وبعضها يف أصول الفقه وبعضها يف الرتاجم وبعضها يف غريب اللغة
وبعضها يف الفتاوى وبعضها يف احلديث وشروحه.
األمر الثاني :باألصالة ،وال حييد عنها إال عند تعذرها ،فينقل من املوطإ ومن املدونة ومن رسالة ابن أيب زيد
القريواين ومن اجلامع البن يونس ومن البيان والتحصيل البن رشد إخل ...
األمر الثالث :املذهبية ،فقد التزم يف اختيار املصادر فيما يتعلق بالفقه ِبصادر املذهب املالكي ،إال يف بعض
ُخَر.
املسائل اليت اقتضى النظر فيها إىل مذاهب أ َ
املطلب اخلامس :اسم الرسالة ونسبتها إىل مؤلفها
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1

كذا اماها صاحب كشاف املخطوطات باخلزانة احلسنية عمر عمور وأمحد شوقي بنيبني( ) ،واماها مؤلفها يف

املقدمة بقوله  :حكم ما يقع كثريا عند اللعب بالبارود يف جمال اخليل من قتل أو جرح برمي أو ضرب أو تصادم وبيان ما
()2

جيري يف ذلك جمرى العمد واخلطإ وما يرتتب عليه من ضمان جيري جمرى النفس أو املال...

نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
نسب هذه الرسالة اليت بني أيدينا إىل املؤلف صاحب كشاف املخطوطات باخلزانة احلسنية حيث قال :فتاوى
3

فقهية يف حكم اإلصابات الناجتة عن اللعب بالبارود حملمد الطيب بن عبد اجمليد بن عبد السالم بن كريان( ).
املطلب اخلامس :وصف النسخة املعتمدة يف التحقيق.

بعد البحث والتنقيب يف فهارس املخطوطات اليت توفرت لدي مل يتيسر يل العثور إال على نسخة واحدة هلذه
الرسالة أهم معاملها:
مكااها :املكتبة احلسنية بالرباط
رقمها3713 :
عدد لوحاهتا 14 :ويف كل لوحة صفحتان
عدد أسطر كل صفحة17 :
عدد كلمات السطر الواحد :ما بني  10و12
نوع اخلط :مغريب جيد
الناسخ وتاريخ النسخ غري مذكورين
بدايتها :بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله
احلمد هلل الذي عظم حرمة النفوس البشرية وأوعد املتعرض له بغري حق وعيدا فظيعا.
()4

اهايتها :ولو كان على وجه القتال لكان فيه القود هـ ،لكن مسألة الرصاصة

خطئا حمضا أو عمدا إن ثبت ِبوجبه ،واهلل سبحانه ويل التوفيق واهلادي إىل سواء الطريق.
وبالنسخة بعض الطرر وبعض التصحيحات مما يدل على أن ناسخها كان عاملا.
املطلب السادس :صور النسخة املعتمدة

( )1صاحب كشاف املخطوطات باخلزانة احلسنية323 :
( )2فتاوى فقهية يف حكم اإلصابات الناجتة عن اللعب بالبارود مخ 1 :ب
( )3كشاف املخطوطات باخلزانة احلسنية323 :
( )4الرصاصة مجعها :رصاص ،معروف ومتداول -يف العصر احلديث – ما يُرمى به من البُـنْ ُدق أو املسدَّس

ال تكون لعبا كما مر وتكون
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صورة اللوحة األوىل:

صورة للوحة األخرية:

املطلب السابع :منهجي يف حتقيق هذه الرسالة
 حاولت قدر املستطاع أن أخرج النص أقرب ما يكون إىل مقصود املؤلف مع مراعاة قواعد اإلمالء املعاصرة،
وحاولت ضبطه بالفواصل والنقط وعالمات االستفهام وعالمات التعجب..
حرصت على اختيار الكلمة الصحيحة عند تعارض النسخة املعتمدة مع األصل املنقول منه ،وقد ساعدين على
َ 
ذلك كثرة نقول املؤلف.
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 نسبت يف اهلامش اآليات القرآنية إىل سورها مع ترقيمها.
خرجت األحاديث ونسبتها إىل مصادرها األصلية.
ّ 
 عزوت النقول حسب املستطاع إىل أصوهلا.

عرفت بغريب اللغة وببعض األعالم اليت حتتاج إىل تعريف.
ّ 
 قمت ببعض التعاليق على النص احملقق.

 وضعت فهارس لآليات واألحاديث واألشعار واملصادر واملراجع واملواضيع.

1222
النص احملقق
[مقدمة املؤلف]
بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله
احلمد هلل الذي عظم حرمة النفوس البشرية وأوعد املتعرض له بغري حق وعيدا فظيعا( ،)1وأخرب (أَنَّهُ َم ْن قَـتَ َل
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأََّمنَا أَحيا النَّاس َِ
ض فَ َكأََّمنَا قَـتَل الن ِ
س أ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
نـَ ْف ًسا بِغَ ِْري نـَ ْف ٍ
مج ًيعا( ))2والصالة والسالم
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
َ َ
على سيدنا حممد اآلمر أمته بالتحاب يف اهلل والتواد ،الناهي هلم عن التقاطع والتباغي والتَّعاد( ،)3املخرب أن الدماء أول ما
يقضى به بني العباد يوم امليعاد( ،)4الذي من خلُقه أنه مل يؤمل أحدا إال أعداء الدين يف اجلهاد ،صلى اهلل عليه وعلى آله
األتقياء األسياد ،وصحابته الذين كانوا رمحاء بينهم وهم على الكفار شداد.
()5
ِ
فحول
منار الشريعة املطهرة(القيمة )الشأن ،والعامل الذي إذا جال ُ
هذا :وإن موالنا اإلمام املظفر اهلمام املعلي َ
الرجال يف ميدان حتقيق العلوم كان له إحراز قصب السبق يف ذلك امليدان الشريف املتني( ،)6السلطان األجمد موالنا
سليمان بن موالنا حممد( )7كان أمر نفرا( )1من أعيان فقهاء فاس ،مدرجا معهم مقيده حلسن اعتقاده ُوقي كل بأس ،أن
( )1يقال :فظُع األمر( :بالضم) يفظُع (بالضم)فظاعة فهو فظيع ،وأفظع األمر :اشتد وشنع وجاوز املقدار .لسان العرب/فصل الفاء284/5/
( )2املائدة ،اآلية32 :
( )3التعاد :من تعادى القوم إذا ختاصموا ،من تعادى يتعادى ،تعاد ،تعاديا ،فهو متعاد ،ويطلق التعادي :أمكنة غري مستوية .احملكم واحمليط األعظم البن سيدة:
/العني والدال والواو ،311/2/ومعجم اللغة العربية املعاصرة :ع د و1421/2/
( ) 4اقتبسه من احلديث الذي رواه البخاري ومسلم وغريمها ،نص احلديث :أول ما يقضى بني الناس بالدماء .البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصاص يوم القيامة،
برقم 1833 :ومسلم ،كتاب القسامة ،باب اجملازاة بالدماء يف اآلخرة ،برقم1125 :
( )5غامضة يف املخطوطة
( )6غامضة يف املخطوطة
( )7السطان موالي سليمان هو :أبو الربيع سليمان بن حممد بن عبد اهلل بن إاماعيل بن الشريف (ولد 1210م  -تويف  25نوفمرب 1522م) كان سلطانا مغربيا
من ساللة العلويني ،وهو ابن السلطان حممد الثالث حكم منذ عام 1272 :حىت1522 :م ،كان عاملا قبل أن يكون ملكا واعتىن بالعلماء أميا اعتناء .انظر:
ترمجته يف احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة العلوية 222-228 :واالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى 55/3.وسلوة األنفاس4-3/3 :
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يقيد كل منهم ما حضره من نصوص فقهية ،ونقول واضحة جلية ،يف حكم ما يقع كثريا عند اللعب بالبارود( )2يف جمال
اخليل من قتل أو جرح برمي أو ضرب أو تصادم ،وبيان ما جيري يف ذلك جمرى العمد واخلطإ وما يرتتب عليه من ضمان
جيري جمرى النفس أو املال وما يكشف عن ذلك الغطا ،فحذوا حذو أمره املطاع ،وأبرز كل منهم خبئه
()3
طرزوه( ،)4لينتظم مشل تلك املعاين
[وقد] ....الرياع ،مث إنه أيده اهلل أمرين أن أنظر فيما أبرزوه ،وألفق جزءا من مجلة ما َّ
ويشملها جزء واحد فيسهل تناوهلا على طالب املعاين.
الصيَان( ،)5ينحصر الكالم يف ذلك يف أربعة فصول:
فأقول :واهلل املستعان واملسئول أن ميدنا باهلداية و ِّ
الفصل األول :يف أقسام اجلناية( )6على النفس فما دواها ،وبيدي موجب كل قسم وفاقا أو خالفا.
الثاين :يف حكم التصادم والتجاذب وما يتصل بذلك.
الثالث :يف فروع أحكام متلفات الدواب وما يف ذلك من ضمان وعدمه.
الرابع :يف تنزيل الفقه على أسئلة عينها موالنا ليكون الكالم فيها مسك اخلتام ولبنة التمام.
فلذلك جاءت على هذا الرتتيب.

الفصل األول :يف أقسام اجلناية على النفس أو ما دونها وبيان موجب كل قسم.
اعلم أن اجلناية تنقسم إىل عمد وخطإ ،وزاد مجاعة من العلماء شبه العمد وخصوه حبكم وسط ،قال القاضي
عياض :وشبه العمد ما أشكل هل أريد به القتل أم ال؟ فاختلف فيه هل له حكم خيصه من رفع القصاص وتغليظ الدية،
وهو قول أكثر الفقهاء ،واموه شبه العمد ،ومل ير ذلك مالك إال يف اآلباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه(.)7
ِِ ()8
ويف املدونة :شبه العمد باطل ال أعرفه وإمنا هو عمد أو خطأ ،وال تغلظ الدية إال يف مثل فعل امل ْدجل ِّي
ُ
بابنه( ،)9فإن األب إذا قتل ابنه حبديدة خذفه( )1اها أو بغريها مما يقاد فيه فإن األب يدرأ عنه ال َق َود 2وتغلظ عليه الدية
=
( )1الن َفر هم رهط اإلنسان وعشريته ،وهو اسم مجع يقع على مجاعة من الرجال خاصة ما بني الثالثة إىل العشرة .لسان العرب/فصل النون221/8/
( )2البارود :خليط من ملح خمصوص وكربيت وفحم يشتعل بسرعة ،يكون يف قذائف األسلحة النارية ،ويستعمل يف عمليات التفجري .معجم اللغة العربية املعاصرة:
184/1
( )3كلمتان غامضتان يف املخطوطة
( )4يقال للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطا وقرحية :هذا من طرازه ،والطراز اجليد من كل شيء .لسان العرب/فصل الطاء315/8/
( )5الصيان :مصدر صنت صونا وصيانا.املخصص البن سيدة312/1 :
( )6اجلناية :ذكر ابن عرفة يف حدوده األنواع اليت تدخل حتتها ومل يعرفها ،وعرفها شارح حدوده الرصاع بقوله :فعل هو حبيث يوجب عقوبة فاعله حبد أو قتل أو قطع
أو نفي .شرح حدود ابن عرفة للرصاع457 :
( )7التنبيهات املستنبطة 2181 /3 :وانظر :شرح زروق على منت الرسالة 583/2 :وجواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر للتتائي32/5 :
( )8انظر :ترمجته يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر378/8 :
( ) 9يقصد ما قضى به عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على قتادة املدجلي إذ خذف ابنه بالسيف أدبا وغضها فنزى من جرحه فمات ،والقصة رواها مالك يف املوطإ
عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجال من بين مدجل يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي يف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم
على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له فقال عمر اعدد يل على ماء قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة
وثالثني جذعة وأربعني خلفة مث قال أين أخو املقتول قال ها أنا قال خذها فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء .املوطأ لإلمام مالك،
كتاب العقول ،باب مرياث العقل والتغليظ فيه ،برقم 183 :وانظر :التمهيد البن عبد الرب 435/23 :والنوادر والزيادات البن أيب زيد القريواين،278/17 :
=
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وتكون يف ماله حالّة( ،)3الرتفاع التهمة يف قصد قتل اآلباء ألبنائهم إال أن يفعل به ما ال إشكال فيه( ،)4وحكى
البغداديون عن مالك أنه قال :فيما تقدم من شبه العمد بقول الكافة ،وقال به كثري من أهل النظر من أصحابه وغريهم
اهـ(.)5
وذكر الرجراجي( :)6أن ممن أثبت شبه العمد وقال ال قِصاص فيه وإمنا تغلظ فيه الدية الشافعي وأبا حنيفة ومن
الصحابة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبا موسى األشعري واملغرية بن شعبة وقال به بن وهب وابن حبيب واختلف
فيه قول ابن القاسم واملشهور عنه نفيه ،وجعل أبو حنيفة كل ما عدا احلديد شبه عمد تغلظ فيه الدية وإن كان على وجه
النائرة( )7والغصب(.)8
ووجهوا قول مالك الذي يف الكتاب بأن اهلل تعاىل مل يذكر يف كتابه غري العمد واخلطإ ،قال عبد الوهاب :ومن
طريق املعىن أن القاتل إما أن يكون قاصدا اهذا عمدا وإما أن يكون غري قاصد فهذا خطأ ،فلو أثبتنا قسما ثالثا ألدى إىل
اجلمع بني الشيء ونقيضه ،وحجة من أثبته حديث ابن شهاب :أال وإن قتل اخلطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه
دية مغلظة مائة من اإلبل ،إال أنه مضطرب عند أهل احلديث ال يثبت من جهة اإلسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد
الرب( )9وإن أخرجه أبو داوود( )10وغريه(.)11
قال الباجي :ومن طريق املعىن أن هذا الفعل أخذ شبها من العمد وشبها من اخلطإ فلم حيكم ألحدمها على
التجريد فجعل له حكم بني حكمني ،فحظ شبه العمد تغليظ الدية ،وحظ شبه اخلطإ رفع ال َق َود اهـ(.)12
=
والكايف البن عبد الرب 1107/2 :ومناهج التحصيل للرجراجي 123/10 :ولوامع الدرر يف هتك أستار املختصر حملمد بن حممد بن سامل الشنقيطي:
يسمه ،قال :إن رجال من بين مدجل ،وقال :فورث أخاه
 ،137/13قال ابن حجر يف اإلصابة :وروى قصته عبد الرزاق ،من طريق سليمان بن يسار حنوه ،ومل ّ
ألبيه وأمه ،ومل يورث أباه من ديته شيئا .اإلصابة يف متييز الصحابة378/8 :
( ) 1األصل يف اخلذف :الرمي باحلصا الصغرية أو النواة ،ويطلق على الرمي دون قيد ،انظر :لسان العرب/فصل اخلاء 11/7/والقاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب/
حرف اخلاء113/
( )2ال َقودِ :
القصاص .لسان العرب/فصل القاف322/3/
َ
( )3التهذيب يف اختصار املدونة 848/4 :وانظر اجلامع البن يونس832/23 :
( )4تعليل من املؤلف ،وكالم املدونة انتهي عند قوله :حالّة
( )5التنبيهات املستنبطة2182/3 :
( ) 6أبو احلسن علي بن سعيد الرجراجي صاحب منهاج التحصيل يف شرح املدونة ،الشيخ اإلمام الفقيه احلافظ الفروعي احلاج الفاضل ...كان ماهرا يف العربية
واألصلني ،لقي باملشرق مجاعة من أهل العلم منهم الفرموسي اجلزويل لقيه على ظهر البحر وتكلم معه يف مسائل العربية ،وأخذ عنه كثري من أهل املشرق (تويف
بعد 133هـ) ،قال صاحب نيل االبتهاج :هكذا نقلت هذه الرتمجة من خط أيب العباس الونشريسي.نيل االبتهاج311 :وقال حمقق مناهج التحصيل :مل أقف
له على ترمجة سوى ما ذكره صاحب نيل االبتهاج :مقدمة حمقق مناهج التحصيل12/1:
( )7النائرة :العداوة والشحناء/لسان العرب /فصل النون248/8/
( )8مناهج التحصيل115/10 :
( )9قال ابن عبد الرب يف التمهيد :وملن أثبت شبه العمد من العلماء يف احلجر وصغره وعظمه والعمود وثقله ،ويزداد الضرب بذلك كله أو بعضه مذاهب خمتلفة
مؤتلفة ،واآلثار بذلك أيضا مضطربة ،وهلذا االضطراب واهلل أعلم مل يذكر مالك شيئا من ذلك .التمهيد ملا يف املوطإ من املعاين واألسانيد105/2 :
( ) 10سنن أيب دود ،كتاب الديات ،باب يف دية اخلطأ شبه العمد ،برقم 4842 :والسنن الكربى للبيهقي ،كتاب اجلراح ،باب شبه العمد وهو ما عمد إىل الرجل
بالعصا اخلفيفة أو السوط الضرب الذي األغلب أنه ال ميات من مثله ،برقم18772 :
( )11انظر :املعونة للقاضي عبد الوهاب 1301/1 :ومناهج التحصيل117/10 :
( )12انظر :اجلامع البن يونس413/22 :
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وقال اللخمي :خمتار النقول بشبه العمد القصاص إمنا جيب يف العمد ،وإن كان القتل ِ
مشكال هل هو عمد أو
خطأ مل يقتل بشك اهـ(.)1
فهذا مبين على خالف املشهور الذي هو مذهب املدونة ،فمن نقله فقها مسلما يف تنبيه خيصه فقد ِ
وهم ،إذ
املشهور من مذهب مالك أن يشبه العمد يف غري اآلباء منه ما يرجح فيه جانب العمد فيحكم له حبكمه ،ومنه ما يرجح
فيه جانب اخلطإ فيحكم له حبكمه ،وقد حصل ذلك أبو احلسن فقال :وشبه العمد عند من أثبته أربعة أقسام:

ندقُة(- )2أي
أحدهما :أن يكون القتل بغري آلة القتل وِبا ال يقصد إىل إتالف النفس ِبثله كالسوط والعصا والبُ ُ
من الطني -واللَّطْمة واللَّ ْكَزة( )3إال أن يقوم دليل العمد كقوة الضربة من الرجل الشديد ملريض أو ضعيف.
والثاني :أن يكون بآلة القتل ممن ال يتهم أن يكون أراد القتل وهو ما يكون من األب واألم لولدمها.

والثالث أن يكون ممن أبيح له فعل ذلك كفعل املعلم والطبيب واخلاتن.
الرابع :أن يكون على صفة ال يراد اها القتل كاملتصارعني واملتالعبني.
الشيخ( :)4وليس عند مالك يف هذه الصور دية مغلظة إال يف فعل امل ْدجلِِ ِّي ويف صورة أن يضربه بغري آلة القتل
ُ
كاللَّطْمة أو ما يف معناها القصاص ،ويف الصورتني الباقيتني الدية على العاقِلة( )5أمخاسا(.)6
فما يقع عند اللعب بالبارود الذي ليس معه بندق رصاص داخل يف القسم الرابع يف كالمه :وهو ما كان على
صفة ال يراد اها القتل ،وقد مثله باملتالعبني ،وقال :إن يف ذلك الدية على العاقلة أمخاسا أي ألنه خطأ كما صرح به يف
املدونة والكايف ،ويأيت لفظهما قريبا ،وذكر اللخمي يف دية من قتل من اللعب أاها خممسة على قول مالك وابن القاسم
وأشهب ،وقيل مغلظة ،قال :وكواها خممسة إذا كان اللعب على الوجه املعتاد حسن ،فإن خرجا عن ذلك كانت ُمغَلَّظة
اهـ(.)7
وهذا كله إذا مل تشهد البينة أنه ضربه قصدا على وجه الغصب والنَّائرة فيكون من القسم األول من كالم أيب
احلسن ،وقد قال إن فيه القصاص ،ويأيت أن الشهود يشهدون يف ذلك ِبا يفهمونه من القرائن ،وقال ابن عبد الرب يف

( )1التبصرة للخمي1382/13 :
( )2البندق قدميا :الذي يرمى به ،والواحدة :بندقة ،واجلمع :بنادق ،لسان العربب /فصل الباء ،27/10/ومن البنادق القدمية ما كان يصنع من الطني املطبوخ
والرمي به ال خيرق وإمنا يرض فقط ،كما بني ذلك السجلماسي يف شرحه على العمل الفاسي عند قول أيب زيد عبد الرمحان الفاسي:
ِِ
ص ِ
استُِفيـ ـ َـدا
يدا
َوَما بِبُـنْ ُد ٍق َّ
اص ِص َ
َج َو ُاز أَ ْكله قَ ْد ْ
الر َ
شرح السجلماسي على العمل الفاسي مخ باملكتبة الوطنية111/2 :أ
وصار حقيقة عرفية يف الذي يرمى به الرصاص.
َّ
الو ْجء يف الصدر جبمع اليد ،وكذلك يف احلنك .لسان العرب فصل الالم:
( )3اللكْزة :من لكزه يل ُكُزه ل ْكزا :وهو الضرب باجلُ ْمع يف مجيع اجلسد ،وقيل :اللكز هو َ
401/8
( )4لعلها قال الشيخ أو علق الشيخ
( )5العاقلة :هم العصبة ،وهم القرابة من قبل األب الذين يعطون دية قتل اخلطإ .لسان العرب/فصل العني ،410/11/انظر :من يدخل يف العاقلة ومن ال يدخل
واختالف الفقهاء يف ذلك ،يف بداية اجملتهد البن رشد احلفيد171/4 :
( )6التبصرة للخمي1387-1385/13 :
( )7املصدر نفسه1312/13 :
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كافيه :القتل العمد كل ما عمد به اإلنسان إىل آخر يريد به نفسه 1من حديدة أو حجر أو خشبة أو غري ذلك مما
يقصد به إىل القتل ولو بلَطْمة أو َوَكزة إذا كان ذلك على وجه النائرة والشر والعداوة ،فكل ذلك عمد وفيه القود عند
مالك ،وما كان على وجه األدب أو على وجه اللعب فسبيله اخلطأ اهـ(.)2
وحنوه يف املفيد ،وأراد بالقصد إىل النفس القصد إىل الضرب الذي نشأ عنه التلف بدليل قوله :ولو بلطمة أو
صد ضربا وإن بقضيب( ،)3أي وال يشرتط يف وجوب ال َق َود
وكزة إخل ،...وهذا هو املشهور املشار إليه بقول خليل :إن قَ َ
قصد القتل حيث كان الضرب على وجه العداوة والشر ال اللعب كما قال :بعد عداوة ،فإنه راجع ملا قبل الكاف وما
بعدها كما عليه احملققون من شراحه ،ويف املدونة :من تعمد ضرب رجل بلطمة أو بلَ ْكزة( )4أو ببندقة أو حبجر أو
بقضيب أو بعصا أو بغري ذلك( ،)5ففي هذا كله القود ،وإن مات من ذلك ،قال مالك :ومن العمد ما ال قود فيه
كاملتصارعني واملرتاميني على وجه اللعب أو يأخذ برجله على وجه اللعب فيموت من ذلك ،ففي هذا كله دية اخلطإ على
العاقلة أمخاسا ،ولو تعمد هذا على وجه القتال فصرعه فمات أو أخذ برجله فسقط فمات كان يف ذلك القصاص اهـ
بلفظ التهذيب(.)6
ويف املقدمات البن رشد :القتل على ثالثة أوجه:
أال يعمد للضرب وال للقتل ،فهذا خطأ ،كما لو رمى شيئا فيصيب غريه.
الثاني :أن يعمد الضرب دون القتل ،فإن كان على وجه اللعب أو األدب فال قود يف ذلك ،وإن كان على وجه
العداوة ففيه قوالن :أحدمها :وهو املشهور عن مالك من قوله :إن ذلك عمد وفيه القصاص إال من األب البنه.
الوجه الثالث :أن يعمد للقتل ،فإن كان على وجه الغِيلة( )7تعني القتل ،وإال فالويل خمري يف القود اهـ(.)8
وصرح ابن ناجي وعياض بأن عدم القصاص يف اللعب هو املشهور ،ويف التوضيح ما نصه :وأما اللعب :ففي
املقدمات فيه ثالثة أقوال:
أولها :كمفهوم كالم املصنف -يعين ابن احلاجب -أنه خطأ ،وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك يف
املدونة.
الثاني :أن فيه القود وهو قول مطرف وابن املاجشون وروايتهما عن مالك قال :وتأول الثاين على ما إذا ضربه
على وجه اللعب دون أن يالعبه صاحبه ،واألوىل على ما إذا العبه صاحبه فريجع القوالن إىل قول واحد ،واألظهر أن
ذلك اختالف من القول ،وال فرق بني أن يالعبه صاحبه أو ال.
الثالث :أنه شبه العمد وفيه الدية مغلظة ،وقد قيل إن التفرقة بني أن يالعبه صاحبه أو ال قول( )1رابع هـ(.)2

( )1يف الكايف :قتل نفسه
( )2الكايف البن عبد الرب1078/2 :
( )3خمتصر خليل227 :
( )4لَ َكَزهُ يَـلْ ُكُزه ل ْكزا :وهو الضرب باجلُمع يف مجيع اجلسد ،وقيل :اللكز هو الوجء يف الصدر جبمع اليد ،وكذلك يف احلنك .لسان العرب :فصل الالم401/8/
( )5خمتصر خليل222 :
( )6التهذيب يف اختصار املدونة845/4 :
( )7الغيلة :إيصال الشر والقتل إىل الغري من حيث ال يعلم وال يشعر .لسان العرب/فصل الغني املعجمة812/11/
( )8املقدمات املمهدات252/3 :
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وعبارة الرجراجي يف عدم الفرق بني املالعبة من اجلانبني واللعب من جانب واحد هو الصواب إذا عرف أن
مقصوده اللعب ،ويكون قول مطرف خالفا ،وكذا قال عياض :عدم الفرق هو الصواب ،ووقع يف مسائل ابن احلاج( )3ما
نصه :كان الفقيه ابن زرق( )4يفيت يف الفرسان الذين يلعبون يف املالعب واألعياد أنه إن أصاب منهم واحد آخر فجرحه
أو قتله أنه حيكم فيه حبكم العمد ال حبكم اخلطإ هـ بلفظه.
نقله الشيخ أبو علي ،وقال عقبه :انظره مع أن الضرب على وجه اللعب ال قود فيه ،وقد قدمناه عند قول
املصنف :إن قصد ضربا ،5وعند قوله :عداوة هـ(.)6
ونقل ابن سلمون فتوى ابن زرق ،وكالمه يفيد على أاها على خالف املشهور ،فيكون بناها على قول
األخوين( )7وروايتهما من وجوب القود ،أو على قول ابن وهب وابن حبيب من وجوب الدية مغلظة يف مال اجلاين بناء
على أنه شبه عمد ،فيكون قوله :حبكم العمد ،معناه :حبكم ما فيه قصد يف اجلملة وهو شبه العمد ،وقد علمت أن كال
القولني مقابل املشهور ،وقد صرحوا يف مسائل اللعب بأاها من اخلطإ ،ابن عرفة :ومنها من طرح رجال يف اهر ومل يدر أنه
ال حيسن العوم فمات ،فإن كان على [وجه( ])8العداوة والقتل قتل به ،وإن كان غري ذلك ففيه الدية اهـ(.)9

=
( )1يف التوضيح :وهو قول رابع
( )2التوضيح84-83/5 :
( )3أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن احلاج التجييب القرطيب ،من شيوخه :ابن رشد اجلد وابن محدين وابن منظور اإلشبيلي ،ومن تالميذه :القاضي عياض وابن بشكوال
وابن خري اإلشبيلي وغريهم ،توىل منصب قضاء اجلماعة من سنة820 :هـ إىل أن تويف مقتوال يوم سنة 827 :هـ ،وصفه القاضي عياض يف الغنية بقوله :وكان
حسن الضبط جيد الكتب كثري الرواية له حظ من األدب ،مطبوعا يف الفتيا مقدما يف الشورى ،صليب الدين متواضعا متسمتا حليما ،...من مؤلفاته :املسائل
املذكورة ،حققها أمحد شعيب اليوسفي ،وفاته :قال القاضي عياض :قتل وهو قاض يوم اجلمعة وهو ساجد يف صالة اجلمعة طعن حبديدة وقتل العامة للحني
قاتله وذلك ألربع بقني لصفر من سنة تسع وعشرين(827هـ) ومولده سنةك مثان ومخسني وأربعمائة (485هـ) ،وجهل السبب يف ذلك وكثر التخوض فيه،
انظر :ترمجة ابن احلاج التجييب يف كتاب " :الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ،45-42 :وكتاب للدكتور :إبراهيم القادري بوتشيش بعنوان"حول خمطوط
نوازل ابن احلاج"121-117 :
( ) 4أمحد بن حممد بن زرق أبو جعفر األموي ،قرطيب جليل من أهل الفقه واملسائل تفقه بابن القطان وانتفع به وبغريه ،من شيوخ قرطبة ،وويل الشورى بقرطبة ،وكان
حافظا ذاكرا تفقه عليه القرطبيون وخرج به مجاعة جلة كأيب الوليد بن رشد وصاحبه أيب القاسم :أصبغ بن حممد وأىب الوليد هشام بن أمحد وأيب عبد اهلل بن
اجلراح وأيب حممد بن أيب جعفر املرسي ،وكان رمحه اهلل تعاىل خمتصرا يف شأنه وملبسه وما فارق السوق ،وكان صهر بن عتاب على ابنته ،مات فجأة سنة سبع
وسبعني وأربعمائة (422هـ) .الديباج املذهب153-152/1 :
( )5خمتصر خليل227/1 :
( )6نفسه227 :
( )7األخوان :يقصد اهما عند املالكية مطرف وابن املاجشون ،واميا بذلك لكثرة اتفاقهما على األحكام ومالزمتهما لبعضهما .مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار
الفقه املرموز 184:وتقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي110 :وانظر :شرح خمتصر خليل183/4 :
( )8سقطت من األصل
( )9املختصر الفقهي البن عرفة827/7 :
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واملراد بغري ذلك جهة اللعب كما صرح به أبو احلسن ،ويف النوادر عن أصبغ :من طرح على رجل حية يعرف
أاها قاتلة فمات قتل به وال يصدق أنه على وجه اللعب ،إمنا اللعب مثل بعض الشباب يطرح احلية اليت ال تعرف ِبثل هذا
فتقتل فهذا خطأ(.)1
وملا قال ابن احلاجب :وكذا لو طرح عليه حية يعرف بأاها قاتلة وال يقبل قوله :مل أرد قتله ،قال ابن عرفة:
مقتضى قول املدونة إذا تعمده بضرب لطمة فمات قتل به عدم معرفة أن احلية قاتلة ما مل يكن على وجه اللعب(.)2
ويف التبصرة البن فرحون :سئل ابن املاجشون عن قوم يتمالغون( )3يف اهر أو حبر يغطس بعضهم بعضا فيموت
رجل منهم قال :يعد ذلك خطأ ،وفيه الدية ،ولو كان ذلك عمدا يشبه( )4عليه أن فاعل ذلك قصد أن مييته كان فيه
القود بأن يغطس حىت ميوت انظر متامه(.)5
وفيها أيضا :سئل ابن املاجشون عن قوم خيرجون يف النزهة فيلعبون وجير بعضهم بعضا فيدفع أحدهم فيموت
أو تنكسر يده أو رجله قال( :)6يعد ذلك خطأ وفيه العقل(.)7
ويف الدرر :وسئل أبو الفضل العقباين عن قوم اجتمعوا يلعبون لعب أمثاهلم من األوغاد( )8فأشار أحدهم
بسكني بيده على وجه اللعب فأصابه يف ركبته فمرض أياما فمات فهل الواجب القود أو الدية؟ فإن قلتم الدية فهل على
اجلاين أو على عاقلته؟
فأجاب :يف مسألتك الدية على عاقلة الالعب الضارب واهلل املوفق هـ.
وسئل ابن اجلالب عن مجاعة كانوا يلعبون بالكرة فصادفت عني أحدهم فعينتها اجلماعة املذكورة يف أحدهم
وقال إنه ضرب الكرة حني صادفت عينه ،وأنكر هو ذلك ،فما جيب على الرجل املذكور؟
فأجاب :إن قامت بينة عادلة من غري الالعبني املذكورين أن ذلك كان من أحد الالعبني املذكورين عمل عليها
وكانت الدية على عاقلته ألن ذلك خطأ وال تقبل يف ذلك شهادة الالعبني ألاهم ينفون عن أنفسهم ،وإن مل تكن بينة
هدرا ألن العاقلة ال حتمل إال ما حقق عليها وال حتمل بالشك وال ميني
من غريهم مل تكن يف العني املذكورة شيء وكانت َ
على املدعى عليه يف ذلك ،ألن فائدة اليمني إمنا هي رجاء النكول ،وهذا لو نكل فغاية نكوله أن يكون كاإلقرار ،والعاقلة
ال حتمل باإلقرار هـ.

( ) 1نص النوادر :ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ :ولو طرح على رجل حية مسمومة على وجه غري اللعب ،مثل هؤالء احلواة الذين يعرفون من احليات املسمومة
واألفاعي الىت ال يلبث من لدغته فيموت " فليقتل راميها ،وال يقبل قوله إنه على اللعب ،وإمنا معىن اللعب مثل ما يفعل الشباب بعضهم ببعض؛ يطرح على
اآلخر احلية الصغرية اليت ال تعرف ِبثل هذا فيقتل ،فهذا مشكل وجيعل كاخلطأ .النوادر والزيادت15/21 :
( )2جامع األمهات457 :
( )3يف األصل :يتماقلون
( )4يف األصل :يشهد
( )5تبصرة ابن فرحون243/2 :
( )6يف األصل :فقال
( )7املصدر نفسه243/2 :
( )8األوغاد :مجع وغد ،وهو اخلفيف األمحق الضعيف العقل الرذل الدينء .لسان العرب/فصل الواو414/3/
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مث إن ضابط ما يكون لعبا أن ال يدل عليه بساط ميني( )1أو يصدق فيه املستحق الضارب فإن انتفى ذلك مل
يلتفت لدعوى اللعب.
ففي املعيار :وسئل-يعين ابن رشد-عن رجلني أحدمها تعلق بالثاين وقد سقطت ثناياه فادعى أنه ضربه حبجر
فسئل املطلوب ؟ فقال :رماين فرميته فوقع احلجر الذي رميته به باألرض مث ارتفع إىل فمه ومل يزد على هذا ،مث قال :أي
املدعى عليه وقد استقر( )2أن ذلك كله كان على وجه اللعب ،وأنكر املضروب وقال :بل تعمدين بذلك ،وكيف إن ادعى
املضروب أن بعض ثناياه يف جوفه ملعاصفة الضربة جيد من ذلك ملا خيشى عقباه ،وهي من مسائل عياض أيضا؟
فأجاب :الذي أراه يف هذا وأقول به أن يكون للذي سقطت ثناياه القصاص من الذي أقر باجلناية عليه بعد
ميينه يف مقطع احلق أنه إمنا رماه تعمدا على غري وجه اللعب اهـ(.)3
والضرب والرمي ِبا يقتل غالبا على وجه يغلب معه القتل ال ميكن أن حيمل على اللعب النتفاء بساط اللعب
فيه ،ومنه الرمي ببندق الرصاص احملمى بنار البارود ،وإمنا يكون ذلك عمدا أو خطئا حمضا وتشهد البينة يف ذلك ِبا
يتهمونه بداللة القرائن كما يأيت عن التبصرة ،فإن مل يكن إال إقرار القاتل باخلطإ مل يؤخذ بأكثر مما أقر به ،ويف الدية
صوب سحنون املدونة ،وقد تقدم البن
اخلالف املقرر يف املقر باخلطإ ،والذي يف املختصر أن العاقلة ال حتمله ،وعليه َّ
احلاجب وأصله يف النوادر عن أصبغ فيمن طرح على شخص حية يعرف أاها قاتلة قوهلما :وال يقبل قوله :مل أر قتله،
وقال الرجراجي :إن الفعل الذي قصد إتالف النفس أو اجلارحة به هو العمد الذي فيه القصاص بإمجاع ،وأما إن قصد
إىل الضرب ومل يقصد إىل القتل وال إتالف اجلارحة فيما يظهر من حاله وقصده فال خيلو :إما أن ِ
يعمد إىل الضرب على
()4
وجه العداوة والغصب أو على وجه األدب ممن جيوز له أو على وجه اللعب إخل...
فقف على قوله :ومل يقصد القتل وال إتالف اجلارحة فيما يظهر من حاله وقصده ،فإنه يفيد أن املدار على ما
يظهر من حال الضارب وقصده أو الرمي ِبا يقتل غالبا على وجه يغلب معه التلف كما مر يف كالم أصبغ(.)5
وقد قال اللخمي يف ضابط ما يكون لعبا:
الرابع :أن يكون على صفة ال يراد اها القتل ويتقدمها بساط يده على أنه مل يكن املراد القتل كاملتصارعني
واملتالعبني هـ(.)6
وتقدم حنوه عن أيب احلسن هـ.
واملراد الضربة وفيه :إال أن يقوم دليل العمد كقوة الضربة من الرجل الشديد ملريض أو ضعيف هـ( .)7واملراد
الضربة بيده ،وإذا كانت الضربة املوصوفة من قبل العمد احملض ،ولذلك أخرجها من شبه العمد فما بالك ِبا يقتل غالبا
( )1قال ابن عرفة :بساط اليمني :هو سبب اليمني .انظر :حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع132 :
( )2يف األصل :استفسر
( )3املعيار املعرب302/2 :
( )4مناهج التحصيل120/10 :
( )5نفسه120/10 :
( )6التبصرة للخمي 1387/13 :وانظر :التوضيح خلليل81/5 :
( )7املصدر نفسه 1385/13 :

فتاوى فقهية يف حكم اإلصابات الناجتة عن اللعب بالبارود ألبي عبد اهلل الطيب بن حممد ،دراسة وحتقيق

سعيد جيليدي

569

من حنو الرمي قصدا بالرصاصة احملماة والضربة القوية بالسيف قصدا ،فعدم قصد املوت يف ذلك غري ممكن فال يكون
لعبا ،ويف كالم ابن رشد يف البيان ما يفيد ذلك ،وحينئذ رِبا يشكل عليك قول القاضي عبد الوهاب يف التلقني ما نصه:
فأما العمد فيجمعه وصفان:
أحدهما :قصد إتالف النفس.
واآلخر :أن يكون بآلة تقتل غالبا من حمدد أو مثقل أو بإصابة املقاتل كعصر األُنثيني وشدة الضغط واخلنق،
فيلحق بذلك املمسك لغريه على من يريد قتله عمدا عاملا بذلك فيلزمه القود كالذابح ،فأما إن حصل أحدمها مع عدم
اآلخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو يقصد اإلتالف ِبا ال يقتل غالبا فتتلف عنده النفس
فذلك عند من ال يراعي شبه العمد عمد حمض ،وعند من يراعي شبه العمد ال قصاص فيه هـ بلفظه(.)1
فمقت ضى قوله :أن يقصد الضرب دون القتل أن الضرب بآلة تقتل غالبا إذ بذلك يتم موضوعه من حصول أحد
األمرين املذكورين دون اآلخر ،فيلزمه إن قصد الضرب بآلة تقتل غالبا دون قصد القتل متصور فينتفي القود عند القائلني
بشبه العمد ،وقد علم أن الضرب قصدا بآلة تقتل غالبا مع عدم قصد القتل غري ممكن من العاقل ،واجلواب أنه ممكن من
حنو السيف والرمح بأن خيفف الضربة وال يبالغ فيها ،وغري ممكن يف الرمي ببندقة الرصاص احملماة وطرح احلية القاتلة،
فلذلك قال أصبغ :ال يقبل دعوى اللعب يف ذلك ،نعم يرد على القاضي إن جعله قصد اإلتالف ِبا ال يقتل غالبا شبه
عمد فيه أن مقتضى كالم املثبتني أشبه العمد اجلاعلني منه قصد الضرب ِبا ال يقتل غالبا إنا لو علمنا أنه قصد اإلتالف
بذلك بأن اعرتف اهذا القصد وحصل اإلتالف لكان عمدا حمضا عندهم ال شبه عمد ،وإمنا يكون شبه عمد إذا قصد
الضرب فقط ،وأشكل قصد القتل كما تقدم عن عياض واللخمي ،فتأمل ذلك ،وقال الشيخ أبو علي بعد نُقول،
واحلاصل :أن قصد القتل وضربه عداوة ِبا يقتل مثله فالقود اتفاقا ،وِبا يقتل ومل يقصد القتل أو قصده وضربه ِبا ال يقتل
مثله فهذا فيه خالف قوي ،وأما إن قصد ضربه وضربه ِبا ال يقتل مثله فظاهرها القود ،وقد رأيتَه ،وإن كان كالم التلقني
وغريه رِبا يفهم منه يف هذه الصورة األخرية عدم القود.
وزبدة ما تقدم :إن قصد الضرب عداوة كاف قصد القتل أو ال؟ ضرب ِبا يقتل مثله أم ال؟ وهو قول خليل:
إن قصد ضربا وإن بقضيب( ،)2مث قال :عداوة ،فإنه راجع ملا قبل الكاف وما بعدها ،فأخرج بقوله عدوة :اللعب ،ومن
أبيح له الفعل كالطبيب إذ ال عداوة يف ذلك ،وخيرج األدب أيضا هـ .
وقال ابن شاس :واخلطأ ما ال قصد فيه إىل القتل كما لو سقط على غريه فقتله أو ال قصد فيه إىل الشخص
كما لو رمى طريا( )3فأصاب إنسانا ،والعمد ما خالف اخلطأ( ،)4يف الدماء له حكم خيصه ،فينبغي تعريفه ،وهو :ما
مسببه غري مقصود لفاعله باعتبار صنفه غري منهي عنه ،فيخرج قتل حر حمرتم بفعل إمنا قصد به حر غريه عدوانا ،ألنه

( )1التلقني للقاضي عبد الوهاب154/2 :
( )2سبق خترجيه
( )3يف األصل :رمى إىل صيد
( )4عقد اجلواهر الثمينة البن شاس 1071 :كالم ابن شاس انتهى عند قوله :اخلطأ ،والرتقيم يوضح ،والباقي كالم ابن عرفة يف حدوده ويف املختصر الفقهي.
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عمد ،ولذا اقتصوا من قاتل خارجة ومل يلتفتوا إلثبات قوله :أردت عمرا وأراد اهلل خارجة ،فإن ثبت قصده بفعله قتل غري
آدمي فمات به غريه فالظاهر أنه خطأ ،وأحرى لو كان ما قصد إتالف مال غري حيوان قصدا هـ(.)1
قال الرصاع :فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي فصادف غريه مسببه مقصود باعتبار قتل صنف اآلدمي فهو
عمد ال خطأ ،خبالف إذا قصد قتل طائر فمات رجل ألنه غري مقصود باعتبار صنف الفعل ،وملا كان شبه العمد يقصد
إخراجه [وال خيرج بغري زيادة(])2غري منهي عنه هـ(.)3
وما ذكره من لزوم القود فيمن قتل إنسانا يظنه زيدا مثال فإذا هو عمرو هو املعتمد خالف ما نقله بعده عن
مقتضى قول الباجي ،ووقع يف احلطاب وتبعه اخلرشي :أنه إذا قصد ضرب شخص فأصابت الضربة غريه أنه عمد فيه
القود أنه غري صحيح ،فقد نص ابن عرفة وابن فرحون يف التبصرة وغريمها أن حكمه حكم اخلطإ ال قود فيه ،وأما من قتل
()4
بأحد كما يف الصحيحني( )5فمن اخلطإ ،ففي النوادر عن ابن املواز :من
مسلما يظنه مشركا كقضية اليمان أيب حذيفة ُ
قتل رجال( )6يظنه غريه ممن لو قتله مل يكن فيه قصاص فهو من اخلطإ ال قصاص فيه ،وقد مضى مثل ذلك يف قتل مسلم
قتله املسلمون يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم( )7ومل يهدره(.)8
مث إن ما تقدم عن أيب احلسن والكايف يف املؤدب والطبيب وحنومها أن فيما سرى( )9دية اخلطإ مثله للخمي
وغريه ،وهو الذي يف املختصر يف قوله :وعزر اإلمام ملعصية اهلل تعاىل أو حلق آدمي( )10إىل قوله :ولو زاد على احلد أو أتى
على النفس وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر(.)11
وأما ختريج اخلالف يف ذلك على اخلالف يف الالعب كما عليه ابن رشد واملتيطي وغريمها فيلزم عليه جريان
قول األخوين وروايتهما بالقصاص يف ذلك ،وهو يف غاية البعد ،كيف وقد استشكل لزوم الدية أيضا ،فقال ابن عبد
السالم :فيه صعوبة إذ الوالة واآلباء مأمورون بالتأديب والتعزير ،فتضمينهم ما يسري إليه التعزير مع أمرهم به كتكليف ما
ال يطاق وأشد من ذلك اإلقادة( )12منهم هـ(.)13
( )1حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 422-421 :واملختصر الفقهي البن عرفة 1-8/10 :وانظر شرح زروق على الرسالة512/2 :
( )2ما بني معقوفتني غامض يف املخطوطة ونقلته من األصل
( )3شرح الرصاع على حدود ابن عرفة425 :
( )4اليمان هو أبو حذيفة.
( ) 5نص احلديث بلفظ البخاري :حدثين إاماعيل بن خليل أخربنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :ملا كان يوم أحد
هزم املشركون هزمية بينة فصاح إبليس أي عباد اهلل أخراكم فرجعت أوالهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد اهلل أيب أيب
فقالت فواهلل ما احتجزوا حىت قتلوه فقال حذيفة غفر اهلل لكم  .قال أيب فواهلل ما زالت يف حذيفة منها بقية خري حىت لقي اهلل عز و جل .صحيح البخاري،
كتاب املناقب ،باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي ،برقم3112 :
( )6يف األصل رجال عمدا ،سقط عمدا من املخطوطة
( )7يف األصل :فوداه عليه السالم ومل يقد به
( )8النوادر والزيادات21/14 :
( )9غامضة يف املخطوطة
( )10نص خليل :وعزر اإلمام ملعصية اهلل أو حلق آدمي حبسا ولوما وباإلقامة ونزع العمامة وضرب بسوط أو غريه وإن زاد على احلد...خمتصر خليل241 :
( )11خمتصر خليل241 :
(  )12مصدر أقاد ،من ال َقود الذي سبق شرحه
( )13نص ابن عبد السالم ذكره ابن غازي يف شفاء الغليل ،أنظره يف 1125/2 :والشنقيطي يف لوامع الدرر يف هتك أستار املختصر40/14 :
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وكان الغربيين( )1ينشد يف ذلك:
اك أَ ْن تَـْبتَ َّل بِالْ َم ِاء
ألْ َقاهُ ِيف الْيَ ِّم َم ْكتُوفاً َوقَ َ
اك إِيَّ َ
إِيَّ َ
ال لَهُ
ويف التوضيح على قول ابن احلاجب :والتعزير جائز بشرط السالمة فإن سرى فعلى العاقلة( ،)2يف هذا الشرط
نظر مع قول ابن املاجشون( )3وغريه وإن أتى على النفس ،والظاهر احلكاية املنقولة عن مالك(-،)4يعين يف العتبية -أنه
أمر بضرب شخص وجد مع صيب يف سطح املسجد وقد جرده وضمه إىل صدره أربعمائة سوط وانتفخ ومات ومل
يستعظم ذلك مالك ،مث ذكر أقواال يف حد األدب ،منها :ال يتجاوز مثانني أو ال يتجاوز مخسة وسبعني سوطا إخل،...
وذكر من مجلة األقوال :أن اإلمام إذا زاد على احلد املذكور واقتص منه مث قال :وإذا أجاز له العقوبة فينبغي أن ال يكون
عليه ضمان(.)5
وذكر يف اإلكمال :أاهم اختلفوا فيمن مات من التعزير فقال الشافعي :عقله على عاقلة اإلمام وعليه كفارة،
وقيل على بيت املال ،ومجهور العلماء ال شيء عليه(.)6
ويف املوطإ :يف الرجل يضرب امرأته باحلبل والسوط فيصيبها من ضربه ما مل يرد ومل يتعمد فإنه يعقل ما أصاب
منها على هذا الوجه( ،)7ويف اجملموعة ملالك :يف معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبيا ما يعلم أنه من األدب فمات فال
يضمن ،وظاهره خالف ما يف املوطإ ،إال أن حيمل ما يف املوطإ على أنه أخطأ يف الزيادة يف األدب أو يريد ِبا يف اجملموعة
ال يضمنه يف ماله خبالف احلد فال يضمن ما سرى منه ،ونقل يف ذلك اإلمجاع هـ من التوضيح(.)8
وقوله يف املختصر كطبيب جهل أو قصر( ،)9مفهومه أنه إذا مل خيطئ يف فعله فال شيء عليه يف ماله وال على
عاقلته ،وقد نص على ذلك ابن رشد يف رسم كتب عليه ذكر حق من اماع ابن القاسم من كتاب السلطان فقال:
حتصيل املسألة :أن الطبيب إذا عاجل الرجل فسقاه فمات من سقيه أو كواه فمات من كيه أو قطع شيئا منه فمات من
قطعه أو احلجام إذا خنت الصيب فمات من ذلك أو قلع ضرس الرجل فمات من ذلك فال ضمان على واحد منهما يف
ماله وال على عاقلته إذا مل خيطئا يف فعلهما ،إال أن يكون قد تقدم السلطان إىل األطباء أو احلجامني أن ال يقدموا على
شيء فيه غرر إال بإذنه ففعلوا ذلك بغري إذنه فنشأ به موت أو ذهاب حاسة أو عضو فعليهم الضمان يف أمواهلم ،وقال
ابن دحون( :)10على العاقلة إال ما دون الثلث وهو خالف الرواية ،وأما إذا أخطئا يف فعلهما مثل أن يسقي املريض ما ال
( )1ونسبه ابن غازي لشيخ اجلماعة أيب مهدي عيسى بن عالل ،ومل ينسبه الشنقيطي ألحد ،قال :وقال بعضهم إخل...
( )2جامع األمهات828 :
( )3يف األصل :ألنه خمالف لقول ابن املاجشون....
( )4هنا انتهى كالم خليل يف التوضيح .التوضيح335/5 :
( )5التوضيح340-335/5 :
( )6إكمال املعلم234/2 :
( )7موطأ مالك ،باب القصاص يف اجلراح528/2 ،
( )8التوضيح335/5 :
( )9خمتصر خليل241 :
( ) 10أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن دحون :اإلمام الفقيه أحد الشيوخ املفتني بقرطبة أخذ عن ابن املكوي ،وهو أحد كبار أصحابه وأيب بكر بن زرب ،وأيب عمر
عمر فأخذ عنه الناس ،منهم :ابن رزق ،وحممد بن فرج ،وأمحد بن القطان وغريهم ،وكان صاحبا البن الشقاق .مات سنة  431هـ .شجرة النور:
اإلشبيلي َّ
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يوافق مرضه فيموت أو تزل يد اخلاتن أو القاطع أو الكاوي فيتجاوز احلد ويكوي ما ال يوافقه الكي فيموت منه أو يقلع
الضرس اليت أمر اها ،فإن كان من أهل املعرفة ومل يغر من نفسه فذلك خطأ على العاقلة إال األقل من الثلث
احلجام غري ِّ
ففي ماله ،وإن كان ال حيسن وغر من نفسه فعليه العقوبة من اإلمام بالضرب والسجن ،واختلف هل الدية يف ماله وهو
ظاهر قول مالك يف هذه الرواية أو على العاقلة إال ما دون الثلث ففي ماله وهو قول عيسى ابن دينار هنا وظاهر رواية
أصبغ عن ابن القاسم هـ(.)1

الفصل الثاني :يف حكم التصادم والتجاذب وما يتصل بذلك
قال يف التهذيب :وإذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل منهما على عاقلة اآلخر ،ولو أن
سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرهتا فغ ِرق أهلها فإن كان ذلك من ريح غلبتهم أو من شيء ال يستطيعون حبسها فال
شيء عليهم ،وإن كانوا قادرين على أن يصرفوها فلم يفعلوا ضمنوا ،ولو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا مجيعا فثمن الغالم
يف مال احلر ودية احلر يف رقبة الغالم ،فإن كان يف مثن الغالم فضل عن دية احلر كان يف مال احلر وإال فال شيء لسيد
العبد هـ بلفظه(.)2
فلم يذكر يف ذلك عمدا يف الفارسني ،أبو احلسن( :)3ولو مات أحدمها وفرسه لكان على عاقلة الباقي يف دية
امليت وقيمة فرسه يف ماله هـ.
وقال ابن شاس :فلو اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اآلخر ،وإن مات الفرسان فقيمة
فرس كل منهما يف مال اآلخر ،قال أشهب :وقال بعض العراقيني :على عاقلة كل واحد نصف دية اآلخر الشرتاكه يف
قتل نفسه ،وسواء كان املصطدمان راكبني أو ماشيني بصريين أو ضريرين أو أحدمها ضرير وبيده عصى ،وإن سلِم أحد
الفارسني بفرسه ففي ماله فرس اآلخر وعلى عاقلته دية راكبه ،فإن تعمد االصطدام فهو عمد حمض يُثبت القصاص
وأحكامه ،وكذا لو كانا صبيني ركبا بأنفسهما أو رّكبهما أولياؤمها فاحلكم فيهما كما يف البالغني إال يف القصاص ،فأما لو
اصطدمت سفينتان فال ضمان على أصحااهما إال أن يتعمدوا ذلك ،ولو كان املالّحون قادرين على صرفهما فلم
يصرفومها ضمنوا ،وسواء كان ذلك لعذر أو لغري عذر من خوفهم على أنفسهم الغرق أو غريه أو من أجل الظلمة وهم لو
رأوهم قدروا على صرفها أو غري ذلك ،مث قال :ولو جدب اثنان حبال فانقطع فتلفا فدية كل واحد منهما على عاقلة
اآلخر ،فإن تلف أحدمها فديته على عاقلة اآلخر ،وإن وقع أحدمها على إنسان( )4فأتلفه فالضمان عليهما هـ(.)5
وقال ابن احلاجب :خمتصرا كالم ابن شاس املتقدم :ولو اصطدم فارسان أو ماشيان أو خمتلفان بصريين أو
ضريرين أو خمتلفني عمدا فماتا أو أحدمها فأحكام القصاص وإال فعلى عاقلة كل واحد دية اآلخر وكل فرس يف مال
اآلخر ،وقيل نصف دية اآلخر ألنه شريك ،والصبيان كذلك إال يف القصاص ،ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد يف مال
( )1البيان والتحصيل345/7 :
( )2التهذيب يف اختصار املدونة118/4 :
(  )3كذا يف املخطوطة حبذف :قال ،اختصارا من املؤلف
( )4يف األصل :على إنسان أو متاع ،سقط (أو متاع) من املخطوطة
( )5عقد اجلواهر الثمينة1123/3 :
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احلر ودية احلر يف رقبة العبد ،فإن اصطدم سفينتان فال ضمان بشرط العجز عن الصرف ،واملعترب العجز حقيقة ال خلوف
غرق أو ظلمة ،ولو جدب اثنان حبال فانقطع فتلفا فكاملتصادمني ،ولو وقع أحدمها على إنسان أو متاع فالضمان
عليهما(.)1
وقال يف التوضيح :إمنا قال فأحكام القصاص دون أن يقول فالقصاص ألنه ال يتصور القصاص يف موهتما،
ومعىن أحكام القصاص أاهما إن ماتا بطل حقهما ألن من وجب له القصاص بطل حقه ِبوت املقتص منه ،وألن قوله:
أحكام القصاص ،يشمل القولني إذا عاش أحدمها هل ال جيب عليه إال القصاص أو التخيري بينه وبني الدية خبالف قوله:
فالقصاص ،وقوله :عمدا ،أي اصطدما عمدا أي متعمدين هـ(.)2
يعين إذا كانا قادرين على إمساك الفرسني لكن ظن كل منهما أنه يدمر صاحبه وينجو فتعمد صدمه لذلك ،مث
قال :وقوله :وإال ،أي :وإن مل يكونا متعمدين فعلى عاقلة كل واحد دية اآلخر ،يريد وكانا معا خمطئني ،وأما إن كان
أحدمها متعمدا فعليه القصاص ،وقوله :وكل فرس ،أي :وقيمة كل فرس يف مال اآلخر ،ويف معىن الفرس :لو اصطدما
وبأيديهما متاع فتلف ،وقيل إمنا على كل واحد نصف دية اآلخر ،ألن كل واحد شارك يف قتل نفسه ،وهذا ألشهب نقله
عنه ابن القصار ونقله أبو عمران عن سحنون ،وقد قال أشهب يف حافر البئر تنهدم عليهما فيموت أحدمها :على عاقلة
احلي منهما نصف دية امليت والنصف اآلخر هدر ال شيء فيه ،ألن هذا امليت منهما شريك لصاحبه يف قتل نفسه ،وال
تعقل العاقلة قاتل نفسه ،إن ماتا مجيعا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية اآلخر لشركة()3كل واحد منهما يف قتل نفسه
هـ(.)4
وما نسبه لنقل ابن القصار عن سحنون نسبه ابن عرفة لنقله عن رواية سحنون ،والظاهر قبول الطرطوشي
الحتجاج الشافعي له بقضية علي رضي اهلل عنه ،ويأيت إن شاء اهلل لفظ ابن عرفة يف الفصل الرابع ،مث قال يف التوضيح:
وقوله :والصبيان كذلك إال يف القصاص ،معىن كذلك ،أن يكونا راكبني أو ماشيني ،وأن دية كل واحد منهما على عاقلة
اآلخر على املشهور ،وقوله :لو اصطدم حر وعبد فثمن العبد يف مال احلر ،أي :املراد بالثمن القيمة ،لكن عرب بالثمن
ويتقاصان ،يعين إن ماتا ،فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية احلر كان الزائد لسيد العبد يف
تبعا للمدونة ،قال يف املدونة:
ّ
مال احلر ،وإن كانت دية احلر أكثر مل يكن على سيد العبد من ذلك شيء إال أن يكون للعبد مال فيكون بقية العقل يف
ماله( ،)5وقال أصبغ :سيد العبد خمري يف جنايته على احلر خطأٌ بني أن يسلمه فيها ،أي :يف الدية أو يفديه اها مؤجلة،
وقوله :يف السفينتني فال ضمان بشرط العجز عن الصرف ،يوهم أن هذا ليس بشرط يف الفارسني وليس كذلك ،فإن
الفارسني إذا مجح 6فرسامها ومل يقدرا على صرفهما فكان من ذلك تلف فإنه ال ضمان يف ذلك هـ(.)7
( )1جامع األمهات470 :
( )2التوضيح18/5 :
( )3يف املخطوطة :لشريك ،وصححتها من األصل
( )4التوضيح18/5 :
( )5املدونة 111/4 :والتهذيب يف اختصار املدونة118/4 :
اعتز فارسه وغلبه ،وفرس جامح ومجوحز لسان العرب/فصل اجليم421/2/
(َ )6مجَح الفرس بصاحبه مجحا ومجاحا :ذهب جيري جريا غالبا و ّ
( )7التوضيح18-14/5 :
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ونفي الضمان عند مجوح الفرسني والعجز عن صرفهما تبع فيه ابن عبد السالم ،ورده ابن عرفة بقوهلا يف
الديات :إذا مجحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فعطب فهو ضامن ،وبقوهلا يف الرواحل :إن كان يف رأس الفرس اعتزام
فحمل بصاحبه فصدم فصاحبه ضامن ألن سبب فعله ومجحه من راكبه وفعله به ،إال أن يكون إمنا نفر من شيء مر به
يف الطريق من غري سبب راكبه فال ضمان عليه ،وإن فعل به غريه ما مجح به فذلك من فاعله ،والسفينة الريح هي الغالبة
فهذا هو الفرق بينهما( )1هـ(.)2
قال احلطاب :وكالم ابن عرفة ظاهر( )3هـ.
قلت :جياب عن ابن عبد السالم وخليل بأن مرادمها اجلموح الناشئ عن نفار الفرس من شيء مر به يف الطريق
من غري سبب من راكبه كما يف نصها املذكور ،ومل يريدا مطلق اجلموح حىت يرد االعرتاض ،فإن قلت يشهد إلطالق ابن
عبد السالم وصاحب التوضيح قول عبد احلق يف قول الرسالة :وما كان منها من غري فعلهم( ،)4يعين وما كان من غري
تفريط منهم أو من غلبة فال شيء عليهم فيه ألن ذلك ليس من قبل التفريط وال إمهال وإمنا هو من جهتها أي الدابة،
ونقل عن أشهب حنوه ،قلنا ال يقاوم نصها على أن ابن فرحون بعد أن نقل كالم عبد احلق عارضه ِبا ذكر ابن املواز:
فيمن انفلتت من يده دابة بغري اختيار منه فصدمت رجال فقتلته فإنه قال امعت أصبغ :ونزلت يف رجل أخرج دابته
الرسن( )5من يده وجرت وصدمت إنسانا فقتلته أن على عاقلته الدية مثل لو كان راكبا فغلبته وصدمت
ملرعاها فجدبت َ
به رجال هـ(.)6
مث قال يف التوضيح :وإمنا خيتلف الفارسان من السفينتني أن الفارسني إذا جهل حاهلما يف قدرهتما على التصرف
محال على االختيار ،والسفينتان بالعكس ،وقال يف السفينة :إذا علم أن ذلك من أمر غلبهم وليس من أمر أخرقوا فيه فال
شيء عليهم ،وإن مل يعلم فذلك على عواقلهم ،وظاهره التسوية بني السفينتني والفارسني ،والفرق على املذهب أن جري
السفينة من الريح وليس من عملهم خبالف الفارسني هـ(.)7
وقال أبو احلسن :مسألة السفينة والفرس على ثالثة أوجه:
 إن علم ذلك من الريح يف السفينة ويف الفرس غري راكبها فهذان ال ضمان عليهما. أو علم أن ذلك من النواتية( )8يف السفينة ومن سبب الركب يف الفرس فال إشكال أاهم ضامنون.( )1يف األصل :بينهم ،ويف مواهب اجلليل :بينهما
( )2املختصر الفقهي البن عرفة10/10 :
( ) 3نص احلطاب يف مواهبه :قلت :فهذا كالنص على أن ما تلف بسبب اجلموح فهو من راكبه مطلقا إال أن يعلم أنه من غري خالف قول ابن عبد السالم ما تلف
باجلموح ومل يقدر على صرفه ال ضمان فيه فتأمله انتهى ،وهو ظاهر.مواهب اجلليل244/1 :
( )4رسالة ابن أيب زيد القريواين121 :
األزمة َعلَى األَنفَ ،واجلمع أ َْرسان وأ َْر ُسن .لسان العرب/فصل الراء150/13/
الر َسن :احلبل ،و َّ
(َّ )5
الر َسن :ما كان من ّ
( )6تبصرة ابن فرحون344/2 :
( )7التوضيح11/5 :
( )8يقولون للمالح :نَـ ْوِيتّ ،بالفتح ،وجيمعونه على نَواتِيّة.
والصواب نـُ ْوِيتّ ،بضم أوله ،واجلمع نَوايتّ ،وإن شئت خففت ،قال األعشى:
إذا د ِهم املوج نـُوتِيَّه حي ُّ ِ
ع ويـُْرخي اإلزارا
ط القال َ
َ َ ُ ْ ُ ُ
تصحيح التصحيف وحترير التحريف/حرف النون824/
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 وإن أشكل األمر محل يف السفينة على أن ذلك من سبب الريح ويف الفرس من سبب راكبها.وقال أيضا :إن علم أن ذلك يسري من سببهم أي أصحاب السفينتني فال شيء بذلك عليهم ،وإن أشكل
األمر فهم على عدم الضمان ،خبالف الفرس إذ أشكل فيه األمر أنه حيمل على الضمان ،وأشهب يقول يف السفينة إن
أشكل هم فيها على الضمان هـ.
وقال ابن يونس على قول املدونة :وإن كانوا قادرين أن يصرفوها ،أي السفينة فلم يفعلوا ضمنوا 1ما نصه :يريد
يف أمواهلم ،وقيل الدية على عواقلهم ،وقال أيضا :قال مالك :يف السفينتني تصطدمان فتغرق إحدامها ِبا فيها فال شيء
يف ذلك على أحد ألن الريح تغلبهم إال أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها لقدروا ،أي فيضمنوا وإال فال شيء عليهم،
قال ابن القاسم :لو قدروا على حبسها إال أن يف ذلك هالكهم وغرقهم فلم يفعلوا فلتضمن عواقلهم دياهتم ويضمنوا هم
األموال يف أمواهلم وليس هلم أن يطلبوا جناهتم بغرق غريهم ،وكذلك لو مل يروهم يف ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على
صرفها فهم ضامنون ملا يف السفينة ،ودية من مات على عواقلهم ،ولكن لو غلبتهم الريح وغفلوا مل يكن عليهم شيء
هـ( )2من املواق(.)3
واعلم أن ابن مرزوق أنكر وجود القصاص يف كالم األقدمني يف تصادم الفارسني ولو مع القصد خالف ما
خلليل وابن عرفة وابن احلاجب وابن شاس فقال بعد نقول هذه األنقال :ليس فيها للقصاص ذكر بوجه إطالقاهتم أاهم ال
يضمنون يف النفوس إال الدية قصدوا التصادم أم ال ،وصرح اللخمي بذلك يف تصادم السفينتني مع القدرة على الصرف هـ
خمتصرا(.)4
قلت :وصرح أبو عمر بن عبد الرب يف كافيه ِبا قاله ابن مرزوق فقال بعد أن ذكر أن دية كل على عاقلة اآلخر
وفرسه يف مال اآلخر ما نصه :وإذا قدر صاحب الفرس على ضبطه فلم يفعل ففي ماله ،الدماء واألموال سواء هنا اخلطأ
والعمد( )5هـ(.)6
وقال الشيخ ابن رحال( :)7والذي يظهر باعتبار التأمل لكالم الناس أنه ال قصاص يف التصادم والتجاذب ال
يف الفارسني وال يف الراجلني وال يف السفينتني ،ولو مع قصد التصادم ،ورِبا يكون هذا حىت عند غرينا ،ففي الوجيز ما
( )1املدونة111/4 :
( )2اجلامع ملسائل املدونة721/23 :
( )3التاج واإلكليل307/5 :
( )4التبصرة للخمي1808/13 :
( )5لفظ القاعدة :العمد واخلطأ يف أموال النَّاس سواء .انظر :رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 51/2 :وعدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع
والفروق113.و133و.137
( )6الكايف البن عبد الرب ،1128/2 :بعض اخلالف لنص ابن عبد الرب يف الكايف ملا نقله عنه املؤلف هنا ،ولفظه :وإذا قدر صاحب الفرس على ضبطه أو صاحب
السفينة على صرفها فلم يفعال ضمنا يف أمواهلما الدماء واألموال سواء ها هنا يف العمد واخلطأ
( )7أبو علي احلسن بن رحال املعداين :اإلمام العالمة املفضال الفقيه النظار خامتة العلماء احملققني األخيار كان من أهل الفضل وقضاة العدل ،أخذ عن الشيخ
حممد بن عبد القادر الفاسي والقاضي ابن سودة واجملاصي واليوسي وغريهم ،وعنه التاديل وابن عبد الصادق ومجاعة ،له شرح حافل على خمتصر خليل من
النكاح يف ستة أسفار كاد أن حيتوي على مجيع نصوص املذهب ،وله حاشية على شرح ميارة على التحفة ،واختصار شرح الشيخ األجهوري على خمتصر خليل،
ويتيمة العقدين يف منافع اليدين ،وتأليف يف األدعية ،ورفع االلتباس على اخلماس يف املزارعة ،واإلرفاق يف مسائل االستحقاق ،وغري ذلك .تويف سنة  1140هـ.
شجرة النور453-452/1 :
=
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نصه :الطرف الرابع فيما توجبه الشركة كما إذا اصطدم حران فماتا فكل واحد شريك يف قتل نفسه وقتل صاحبه ،فمن
ترك تركة كل واحد كفارتان وعلى عاقلة كل واحد نصف دية اآلخر إال إذا كانا متعمدين ففي تركتهما هـ منه بلفظه(.)1
قال :فقوله :إال إذا كانا متعمدين نص يف أن العمد ال قصاص فيه ،وعلة نفي القصاص أن املصادم أعان على
تبعضت الدية يف غري العمد يبطل الدم فيه ،ولذا عرب الغزايل بالشركة ،وتقدم وجارح نفسه إخل...
قتله نفسه ،فالذي ّ
وقد رأيت كالم اللخمي صرحيا يف نفي القصاص يف تصادم السفينتني.
نعم :السفينة إذا تبع راها سفينة أخرى ويريد مصادمتها ورب املتبوعة مل يرد ذلك فيظهر فيها القود ،وكذا يف
الفارسني وحنومها ،وتصري ِبنزلة من رمى من ال حيسن العوم ،وبه يظهر وجه ما قاله احلطاب من ثبوت القود يف تعمد
إغراق السفينة ال يف قصد التصادم من اجلهتني يف السفينتني ،فلذلك مل يقل به أحد فيما اطلعنا عليه يف السفينتني ،وإن
كان ابن شاس ذكره يف غريمها ،وقال مصطفى :نصوص أهل املذهب ظاهرة فيما البن شاس وابن احلاجب وخليل من
لزوم القود يف تصادم الفارسني عمدا خبالف السفينتني قال :السيما أن العمد املوجب على مذهب الكتاب وهو املعتمد،
وما كان على وجه العدوان ولو مثله ال يقتل كلطمة فالتصادم أحرى هـ .
وكالم ابن مرزوق وأيب علي أقوى كما ال خيفى.
تنبيه :ذكر اجلزويل يف شرح الرسالة فيمن مل تكن له عاقلة أقواال مخسة :أن عقله من بيت املال وهو البن
اجلالب أو هو هدر ال شيء فيه أو يف مال اجلاين أو تقسط عليه وعلى العاقلة فيعطي منابه ويسقط ما بقي والزائد يف
بيت املال(.)2

الفصل الثالث :يف فروع يف أحكام متلفات الدواب وما يف ذلك من ضمان وعدمه
قال يف الرسالة :والسائق والراكب والقائد( )3ضامنون ملا وطئت الدابة وما كان منهما من غري فعلهم أو وهي
هدر( ،)4قال عبد احلق :وإذا كان مع الدابة راكب وقائد فما وطئت الدابة فعلى القائد
واقفة لغري شيء فعل اها فذلك َ
إال أن يكون فعلها من سبب الراكب ،فإن اجتمع راكب وسائق وقائد فوطئت بيدها أو رجلها رجال فقتلته فعلى القائد
والسائق إال أن يكون فعلهما بسبب الراكب فذلك عليه ،وقال أشهب :على كل واحد ثلث الدية إال إن ترمح( )5من
غري أن يفعل اها شيء وإال أن يأيت من فعل الدابة أمر ال يقدر املقدم وال املؤخر على دفعه هـ(.)6

=
( )1العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري للرافعي 440/10 :والوسيط للغزايل 312/1 :واهاية املطلب إلمام احلرمني 421/11 :والنجم الوهاج يف شرح
املنهاج880/5 :
( )2انظر :الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين152/2 :
( )3يف األصل :والسائق والقائد والراكب
( )4رسالة ابن أيب زيد القريواين121 :
ترمح أي تضرب برجليها ،يقالَ :رَمح الفرس والبغل واحلمار وكل ذي حافر يرمح رحما :ضرب برجله .لسان العرب/فصل الراء482/2/
(َ )5
( )6انظر :النوادر والزيادات821/12 :
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ويف التبصرة :فرع :ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح اها إياك إياك فوطئتها الدابة فقطعت أمنلتها فعليه الغرم
قاله ابن يونس ،ويف الطرر :قال علي رضي اهلل عنه إذا قال :إياك وأامع اجملىن عليه فال ضمان عليه ه(.)1
فرع :ولو اهرها ِبقودها أو صاح اها فضربت أو كدمت( )2فال ضمان ألن اجلناية حينئذ ليست للعجماء إمنا

ضمن عمر بن اخلطاب رضي اهلل
هي جناية قائدها أو سائقها أو راكبها قاله البوين يف شرح املوطإ ،ألنه هو أوطأها ،وقد ّ
عنه الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس بالقائد ،والسائق والراكب أحرى من الذي أجرى فرسه كذلك قال
مالك(.)3
فرع :وإذا كان رجالن مرتدفني على دابة فوطئت رجال بيدها أو رجلها فقتلته فأراه على املقدم إال أن يعلم أن
حركها أو ضراها فيكون عليهما ،ألن املقدم بيدها جلامها أو يأيت من فعلها أمر يكون املقدم ال يقدر على دفعه
املؤخر ّ
مثل أن يضراها املؤخر فرتمح فتقتل رجال فهذا وشبهه على عاقلة املؤخر خاصة(.)4
فرع :فلو كان املقدم صبيا قد ضبط الركوب فهو كالرجل ،قال سحنون :وإن مل يكن له قبض وال بسط فهو
كاملتاع احملمول أو ما كان من ذلك ،قال حممد :لو كان هذا( )5الصغري الذي يضبط وحده أو عليها نائم ومريض فوطئت
أحدا فذلك عليه إال أن يكون معها قائد أو سائق فيكون عليه ألن الراكب كاملتاع(.)6
فرع :فلو وقع الذئاب على دابة فبَـ َعجت( )7إنسانا مل يكن على راكبها شيء.

فرع :فلو انفلتت دابة فنادى رجال ليحبسها فذهب حيبسها فقتلته فال شيء عليه وهذا من العجماء جبار(،)8
قال حممد :إال أن يكون املنادى عبدا لغريه أو حاضرا صغريا فإن دية العبد على عاقلة الذي ناداه وقيمة العبد يف ماله.
فرع :قال أشهب فيمن ركب دابة فطارت من حتت يده حصاة ففقأت عني رجل فال شيء عليه إال أن تكون
الدابة دفعتها حبافرها فضربتها حىت اندفعت ففيها الدية ،وأما إذا طارت من حتت احلافر من غري دفع فال شيء فيها من
ابن يونس(.)9

( )1تبصرة ابن فرحون 348/2 :
العض .لسان العرب/فصل الكاف807/12/
(َ )2
كدمت،أي عضت ،فمن معاين الكدم َ
( )3انظر :النوادر والزيادات821/13 :
( )4اجلامع البن يونس ،784/23 :ونسبه ابن يونس البن القاسم.
(( )5هذا) غامضة يف املخطوطة ،صححتها من اجلامع البن يونس ،ففيه :لو كان عليها الصغري...
( )6اجلامع البن يونس788/23 :
وبعجه :شقه فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقا.لسان
يبعجه ْبعجا ،فهو مبعوج وبعيجَّ ،
(َ )7بع َجت بطنه أي شقته ،قال يف اللسان :بعج بطنه بالسكني َ
العرب/فصل الباء214/2/
( ) 8هذه القاعدة مأخوذة من احلديث الذي رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل بلفظ( :العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس)صحيح
البخاري ،كتاب الزكاة ،باب يف الركاز اخلمس ،برقم ،1425 :ويف كتاب الشرب ،باب من حفر بئرا يف ملكه مل يضمن ،برقم1818 :
قال يف درر احلكام :إتالف البهيمة هدر ال ضمان على صاحبها ،أي  :أن احليوان إذا أتلف شيئا أو تسبب خبسارة وضرر ألحد الناس فليس على صاحبه شيء من
الضمان ما مل ينشأ ذلك عن تعد منه أو تقصري .درر احلكام يف شرح جملة احلكام124 :
( )9اجلامع البن يونس 781/23 :ويف معىن هذا الكالم نقله ابن أيب زيد يف النوادر عن ابن املواز :النوادر والزيادات824/13:
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فرع :ويف خمتصر الواضحة قال مطرف وابن املاجشون :وما أصاب ال َفلُو( )1وهو يتبع أمه رحما أو وطئا فهو هدر
وليس على راكبها منه شيء وال على قائدها وال على سائقها ،ويف الطرر :وقاله أصبغ عن ابن القاسم( ،)2وقال اللخمي:
يضمن القائد ال بد(.)3
فرع :ولو َنس رجل أجنيب دابة معها راكب أو قائد سائق فما نشأ منها فعلى الناخس(.)4

فرع :فإن أصابت بفمها فرءاها فلم مينعها أو كان ذلك شأاها ومل حيفظ فمها ِبا مينعها ضمن ،وإن مل يرها
حني أصابت بفمها وال كان ذلك شأاها وال فعل اها ما أوجب ذلك مل يضمن ،وإذا مل يعلم هل كان هناك ما يوجب
ضمانه كان القول قوله وحيمل األمر على أنه جناية منها حىت يعلم غريه قاله اللخمي هـ(.)5

الفصل الرابع :يف تنزيل الفقه على أسئلة موالنا اإلمام أمده اهلل جبزيل األفضال
واألنعام.
كتب خبط يده أيده اهلل أسئلة مخسة يذكر جواب كل واحد بإثرها ،وهي:
مسألة :صف من هنا وصف من هناك واخليل يلعبون فمر صيب أو امرأة أو رجل من صف إىل صف فصدمه

فرس راكبا عليه ربه فقتله؟

جوابها :إن ظاهر السؤال أن هذا من اخلطإ الذي فيه الدية على عاقلة القاتل املذكور باتفاق ،وعقل اجلراح
الذي مل يبلغ الثلث يف ماله وال يُسقط ذلك تعرض املار املذكور باتفاق ،وعقل اجلراح الذي مل يبلغ الثلث يف ماله ،وال
يسقط لذلك وال إنذار الفارس له ملا سبق من قول ابن يونس :ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح اها إياك إياك فوطئتها
الدابة فقطعت أمنلتها فعليه الغرم( ،)6ويتصور أن يقع ذلك بغلبة بني الفارس لراكبه وهو من اخلطإ أيضا إال أن يكون
الفرس نفر من شيء رءاه من غري سبب من راكبه فهدر أو من فعل غري راكبه فالضمان من الفاعل كما مر كل ذلك،
ويتصور أن يكون لعبا بأن يريد إخافته وإرجافه فيصيبه ،وحكمه كاخلطإ على املشهور ،وأن يكون عمدا بأن يغيظه تعرضه
فيدمره وهو قادر على إمساك العِنان أو حنو ذلك ،فما يقربه أو يدركه احلاضرون ويفهمونه من احلال املشاهدة ،وقد قال
يف التبصرة( )7يف مسائل احلكم بالقرائن واألمارات الثالثة عشر :جواز شهادة الشهود على القتل املوجب للقصاص أنه
قتله عمدا عدوانا حمضا وهو مل يقل قتلته عمدا ،والعمدية صفة قائمة بالقلب ،فجاز للشاهد أن يشهد اها اكتفاء بالقرينة
الظاهرة هـ بلفظه(.)8
ِ
وامو :اجلحش واملهر إذا فطما أو بلغا السنة .تاج العروس للزبيدي :فلو280/37/
كعدو ُ
( )1الفلو بالكسر وال َف ّلو َ
ُ
( )2النوادر والزيادات828/13 :
( )3غامضة يف املخطوطة
( )4انظر :املدونة111/4 :
( )5التبصرة للخمي1801/13 :
( )6اجلامع البن يونس712/23 :
( )7يقصد تبصرة ابن فرحون
( )8تبصرة احلكام122/2 :
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مسألة :صورة أخرى أتى رجل على فرسه من هنا ورجل على فرسه من هناك ظانّا كل واحد منهما أنه حييد
عن صاحبه لسعة الطريق أو مل يبصره ملا قام فالتقيا يف وسط الطريق فمات أحدمها أو معا أو أحد الفرسني أو ماتا؟
وجوابها :أاها من التصادم اخلطإ املشار إليه بقول املختصر :وإال فدية كل على عاقلة اآلخر وفرسه يف مال

اآلخر هـ(.)1
فإن مات أحدمها ومها حران فديته على عاقلة السامل ،وإن ماتا معا فدية كل منهما على عاقلة اآلخر ،وإن
مات أحد الفرسني فقيمته يف مال اآلخر ،وإن مات الفرسان فقيمة فرس هذا يف مال اآلخر وبالعكس ،وقيل الالزم
نصف ذلك ،وبه قال أشهب ورواه عن العراقيني ،وهو منقول عن سحنون وروايته أيضا ،ابن عرفة :فلو اصطدم فارسان
حران فماتا مها وفرسامها( )2ففي لزوم دية كل منهما على عاقلة اآلخر ولزوم قيمة فرس كل منهما مال اآلخر أو نصفيهما
فقط ،قوالن :األول للمدونة والثاين لعيون مسائل ابن القصار عن أشهب ،و()3ختريج اللخمي على قوله()4ونسبه أبو
()7( )6
عمران لرواية سحنون( )5وهو ظاهر قبول الطرطوشي احتجاج الشافعي ِبا روي عن علي ...
()8
خرجها فأصابت بندقة منها
مسألة :أتى رجل على فرسه ِب ْك ُحلته والناس وقوف ّ
مادا هلا يركض فرسه حىت ّ
رجال من الواقفني فقتلته أو أصابه البارود فقتله لقربه؟

املاد ملكحلته املخرج هلا إذا مل يقصد بذلك أحدا كما هو الشأن وإمنا قصد أن يظهر فروسيته
جوابها :أن ّ
للحاضرين فهو من اخلطإ الذي ال قصاص فيه بإمجاع ،وإمنا فيه الدية على العاقلة والكفارة يف ماله ،ويتصور قصد اللعب
يف مسألة البارود اجملرد ،ويكون حكمه كاخلطإ على املشهور كما مر ،وأما يف البندقة فال يتصور قصد اللعب كما مر،
ويتصور اخلطأ والعمد إن أقر به وأشهد به من حضر بأن أدركوه بالقرائن كما سبق عن التبصرة.
مسألة :رجل ضرب رجال بالبارود على قلنسوته ليزيلها عن رأسه فأزال خمه معها فقتله؟
جوابها :أنه لعب يف حكم اخلطإ على املشهور كما مر ،سواء كان لعبا من اجلانبني بأن يأذن له املضروب يف
ذلك أو من جانب واحد بأن ال يأذن له ،فعلى عاقلة الضارب الدية ،ويف ماله الكفارة ،وقد سبق قول املدونة عن مالك:
ومن العمد ما ال قود فيه كاملتصارعني واملرتامني( )9على وجه اللعب فيموت من ذلك ،ففي هذا كله دية اخلطإ على
العاقلة أمخاسا هـ(.)10
( )1خمتصر خليل230 :
( )2يف األصل :وفرسهما ،وما يف املخطوطة هو الصحيح لغة.
( )3يف األصل :مع
( )4يف األصل :على قول أشهب
( )5يف األصل :لروايته ولسحنون
( )6سقطت علي من األصل
( )7املختصر الفقهي5/10 :
كحلة :الوعاء الذي يوضع فيه الكحل .انظر :لسان العرب/فصل الكاف ،854/11/واستعملت يف الوعاء الذي جيعل فيه املواد احملرقة اليت تقذفها
( )8أصل املُ ُ
اآلالت احلربية .تكملة املعاجم العربية44/7.
( )9يف األصل :أو يرتاميان
( )10التهذيب يف اختصار املدونة845/4 :
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والشاهد يف قوله :واملرتاميني على وجه اللعب إخل ...
بالبارود؟

مسألة :رجل أتى من ناحية ومعه منها رجل فتقدم أحدمها على اآلخر فقتل املتأخر املتقدم برصاصة أو
جوابها :أن قتله إن كان غضبا عليه لتقدمه عليه وسبقه إياه وثبت ذلك ِبوجبه فالقصاص وإال فهو خطأ أو

لعب وحكمه كاخلطإ على املشهور ،وحيث يكون احملل للعب وأصاب بعض الالعبني بعضا فهو حممول على أنه وقع
على وجه اللعب ،ففي النوادر عن أشهب :أن املالعب ال يتهم ِبا يتهم به املغاضب لظهور املالعبة بينهما( )1ولو كان
على وجه القتال لكان( )2فيه القود هـ(.)3
لكن مسألة الرصاصة ال تكون لعبا كما مر وتكون خطئا حمضا أو عمدا إن ثبت ِبوجبه.
واهلل سبحانه ويل التوفيق واهلادي إىل سواء الطريق.

فهرس املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4
.8

القرآن الكرمي
إكمال امل ْعل ِم بفوائد مسلم ،أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ،توىف844 :هـ،
ُ
حتقيق :الدكتور حيىي إِاماعيل ،ط /دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ -
 1775م.
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،توىف:
820هـ ،حققه :د حممد حجي وآخرون ،ط /دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1405 ،هـ
  1755م.التاج واإلكليل ملختصر خليل ،أليب عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق
املالكي توىف572 :هـ ،ط /دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ1774-م.
التبصرة ،لعلي بن حممد الربعي ،أيب احلسن ،املعروف باللخمي ،توىف 425 :هـ ،دراسة وحتقيق :الدكتور أمحد عبد
الكرمي جنيب ،ط /وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ  2011 -م.
التلقني يف الفقة املالكي ،أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي ،توىف422 :هـ،
احملقق :ايب أويس حممد بو خبزة احلسين التطواين ،ط /دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1428هـ-
2004م.التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري315 ( ،هـ
 413هـ)حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي | حممد عبد الكبري البكري /ط /وزارة عموم األوقاف والشؤوناإلسالمية ،سنة النشر1352 :هـ.

( )1يف األصل :منهما
( )2يف األصل :كان
( )3النوادر والزيادات28/14 :
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التنبيهات امل ْستَـْنبَطة على الكتب املدونة وامل ْختَـلَطة ،للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
ُ
ُ
اليحصيب السبيت ،توىف844 :هـ ،حتقيق :الدكتور حممد الوثيق ،الدكتور عبد النعيم محييت ،ط /دار ابن حزم،
الطبعة :األوىل  1432هـ  2011 -م.
التهذيب يف اختصار املدونة ،خللف بن أيب القاسم حممد ،األزدي القريواين ،أيب سعيد ابن الرباذعي املالكي ،توىف:
 322هـ ،دراسة وحتقيق :الدكتور حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ ،ط /دار البحوث للدراسات اإلسالمية
وإحياء الرتاث ،ديب ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ 2002 -م.
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب ،أليب املودة خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي
املالكي املصري ،توىف221 :هـ ،احملقق :د .أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،ط /مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة
الرتاث ،الطبعة :األوىل1427 ،هـ 2005 -م.
اجلامع ملسائل املدونة ،أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي الصقلي (املتوىف 481 :هـ ،احملقق :جمموعة
باحثني يف رسائل دكتوراه ،ط /معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي  -جامعة أم القرى (سلسلة
الرسائل اجلامعية املوصى بطبعها)توزيع :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1434 ،هـ 2013 -
م.
احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة العلوية ،ل د .حممد األخضر مربز السربون ،ط /دار الرشاد احلديثة،
الطبعة األوىل1722 :م.
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،إلبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري
توىف277 :هـ ،حتقيق وتعليق :الدكتور حممد األمحدي أبو النور ،ط/دار الرتاث للطبع والنشر ،القاهرة.
األعالم ،خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي ،توىف1371 :هـ ،ط /دار العلم
للماليني ،الطبعة اخلامس عشرة2002 :م.
العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري  ،للرافعي القزويين ت 133هـ حتقيق علي حممد عوض-أمحد عبد
املوجود ،ط /دار الكتب لعلمية ،الطبعة األوىل1412 :هـ 1772-م.
الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ،لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ،أبو الفضل
(املتوىف844 :هـ) احملقق :ماهر زهري جرار ،ط /دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل  1402هـ  1752 -م.
الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين ،وهو حاشية للعالمة حممد بن احلسن بن مسعود البناين ،توىف سنة  1174هـ
 ،ضبطه وصححه وخرج آياته :عبد السالم حممد أمني ،ط /دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ -
 2002م.
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ألمحد بن غامن (أو غنيم) بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين
النفراوي األزهري املالكي (املتوىف1121 :هـ ،ط /دار الفكر.
الكايف يف فقه أهل املدينة ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب توىف:
413هـ ،حتقيق :حممد حممد أمحد ولد ماديك املوريتاين ،ط /مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :الثانية1400 ،هـ1750/م.
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االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى ،أليب العباس شهاب الدين أمحد بن خالد بن حممد الناصري الدرعي
اجلعفري السالوي ،توىف1318 :هـ ،حتقيق :جعفر الناصري /حممد الناصري /ط /دار الكتاب  -الدار البيضاء.
اإلصابة يف متييز الصحابة ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:
582هـ)حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،ط /دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل
  1418هـ.املدونة ،ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،توىف127 :هـ ،ط /دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل1418 ،هـ 1774 -م.
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي،
تويف  714هـ ،خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف الدكتور حممد حجي.ط /وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
باململكة املغربية1401 :هـ 1751 -م .
األمليات الفاشية الفاشية من شرح العمليات الفاسية أليب القاسم بن سعيد العمريي التاديل تويف1125 :هـ،
خمطوط ِبكتبة آل سعود ،ويوجد منه تسع عشرة نسخ باملكتبة احلسنية.
املختصر الفقهي أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي املالكي ،توىف 503 :هـ ،احملقق :د.
حافظ عبد الرمحن حممد خري ،ط /مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية ،الطبعة :األوىل 1438 ،هـ -
 2014م.
املوطأ اإلمام مالك رواية حيىي بن حيي الليثي
املعونة على مذهب عامل املدينة ،للقاضي أبو حممد عبد الوهاب علي بن نصر املالكي .املتوىف سنة  422هـ،
حتقيق :حممد حسن إاماعيل الشافعي ،ط /دار الكتب العلمية -بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1415 :هـ -
 1775م.
املقدمات املمهدات ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،توىف820 :هـ ،حتقيق :الدكتور حممد حجي،
ط /دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1405 ،هـ  1755 -م.
النجم الوهاج يف شرح املنهاج ،لكمال الدين ،حممد بن موسى بن عيسى بن علي الد ِ
َّمريي أبو البقاء الشافعي
(املتوىف505 :هـ) ط /دار املنهاج (جدة)
املد َّونة من غريها من األُمهات أليب حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي،
النوادر وال ِزيادات على َما يف َ
القريواين،املالكي توىف351 :هـ ،حتقيق :جـ  :2 ،1الدكتور /عبد الفتّاح حممد احللو ،جـ  :4 ،3الدكتور /حممد
حجي ،جـ  :13 ،11 ،10 ،7 ،2 ،8األستاذ /حممد عبد العزيز الدباغ ،جـ  :1الدكتور /عبد اهلل املرابط
الرتغي ،األستاذ /حممد عبد العزيز الدباغ ،جـ  :5األستاذ /حممد األمني بوخبزةجـ  :12الدكتور /أمحد اخلطايب،
األستاذ /حممد عبد العزيز الدباغ ،جـ .14
الوسيط يف املذهب ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف808 :هـ) حتقيق :أمحد حممود إبراهيم,
حممد حممد تامر ،ط /دار السالم – القاهرة ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ.
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حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،املل ّقب ِبرتضى ،الزبيدي
تاج العروس من جواهر القاموس ،أليب الفيضّ ،
توىف1208 :هـ ،ط /دار اهلداية.
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري،
توىف277 :هـ ،ط /مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة :األوىل1401 ،هـ 1751 -م.
حتقيق النصوص ونشرها :لعبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة 1998 ،م.
تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي ،للدكتور عبد اهلل معصر ،ط /دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل:
2002م.
تصحيح التصحيف وحترير التحريف ،لصالح الدين الصفدي ت 214هـ ،حتقيق السيد الشرقاوي ،ط/مكتبة
اخلاجني ،الطبعة األوىل1402 :هـ.
جامع األمهات ،أليب عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس،
توىف141 :هـ ،احملقق :أبو عبد الرمحن األخضر األخضري ،ط /اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية،
1421هـ 2000 -م.
جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر للشيخ العالمة أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن إبراهيم التتائي املالكي ت
 742هـ 1838م حققه وخرج الدكتور أبو احلسني نوري حسن حامد املساليت /ط /دار ابن حزم /الطبعة األوىل
2014 /هـ1438/م.
حسن الوسائل يف األجوبة عن بعض النوازل للقاضي سكرييج ،دراسة وحتقيق :ذ .حسن إدعبو يف رسالة ماسرت
سنة :بكلية الشريعة بفاس سنة2011 :م.
دورة تكوينية يف موضوع :أساسيات االشتغال والبحث يف الدراسات الشرعية ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باحملمدية ،يوم  21أبريل2012/م ،وتقرير الدورة موجود على النت ِبركز الدراسات والبحوث يف الفقه املالكي
على الرابطhttp://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5959:
دي وان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكام ،لعيسى بن سهل بن عبد اهلل األسدي
َصبَغ (املتوىف451 :هـ ،احملقق :حييي مراد ،ط /دار احلديث ،القاهرة  -مجهورية
اجلياين القرطيب الغرناطي أبو األ ْ
مصر العربية ،تا ريخ الطبع 1425 :هـ  2002 -م.
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ،أليب عبد اهلل احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي مث الشوشاويالسماليل (املتوىف:
حممد السراح ،د .عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين ،أصل هذا الكتاب :رساليت
َمحَد بن َّ
577هـ)احملقق :د .أ ْ
ماجستري ،ط /مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1428 ،هـ -
 2004م.
سلوة األنفاس وحمادثة األكياس ِبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس ،أليب عبد اهلل حممد بن جعفر بن إدريس
الكتاين ،حتقيق الشريف حممد بن محزة الكتاين.
سنن أيب داود
سنن البيهقي.
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سنن الرتمذي
سنن البيهقي
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حملمد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف ،توىف1310 :هـ ،علق
عليه :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ  2003 -م.
شرح أيب عبد اهلل حممد بن أيب القاسم السجلماسي (ت1214هـ) على الفاسي أليب زيد عبد الرمحان بن عبد
القادر الفاسي (ت1071هـ) خمطوط باخلزانة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط حتت رقم8355 :
شرح حدود ابن عرفة (املسماة اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية للرصاع) ،أليب عبد اهلل،
حممد بن قاسم األنصاري ،الرصاع التونسي املالكي توىف574 :هـ ،ط /املكتبة العلمية،الطبعة :األوىل1380 :هـ.
شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين ،أليب العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي
الفاسي ،شهاب الدين املعروف بـ زروق ،توىف577 :هـ ،اعتىن به :أمحد فريد املزيدي ط /دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.
شفاء الغليل يف حل مقفل خليل ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين
املكناسي ،توىف717 :هـ ،دراسة وحتقيق :الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،ط /مركز جنيبويه للمخطوطات
وخدمة الرتاث.
صحيح البخاري
صحيح مسلم
عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي تويف714 :هـ،
دراسة وحتقيق محزة أبو فارس ،ط /دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل1410 :هـ1777م.
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ،أليب حممد جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي
السعدي املالكي توىف111 :هـ ،دراسة وحتقيق :أ .د .محيد بن حممد حلمر ،ط /دار الغرب اإلسالمي ،بريوت –
لبنان ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ  2003 -م.
كشاف الكتب املخطوطة باخلزانة احلسنية ،إجناز عمر عمور ،تقدمي :أمحد شوقي بنبني ،ط /املطبعة والوراقة
الوطنية ِبراكش ،النشر :اخلزانة احلسنية ،الطبعة األوىل1425 :هـ 2002م.

 .81كشاف الرسائل العلمية يف السرية النبوية حىت عام1437 :هـ 2012م إعداد الفريق العلمي بالكرسي بإشراف د .تيسر
بن سعد أبو حيمد/ط /دار مدار الوطن للنشر/الطبعة األوىل1435 :هـ .2012/

 .82لسان العرب ،أليب الفضل حممد بن مكرم بن على ، ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعىاإلفريقى توىف:
211هـ ،ط /دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 .85لوامع الدرر يف هتك أستار املختصر [شرح «خمتصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق اجلندي املالكي (ت:
 221هـ)]حملمد بن حممد سامل اجمللسي الشنقيطي ( 1302 - 1201هـ)تصحيح وحتقيق :دار الرضوان.
 .87منت الرسالة ،أليب حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي ،القريواين ،املالكي (املتوىف351 :هـ)ط /دار
الفكر.

فتاوى فقهية يف حكم اإلصابات الناجتة عن اللعب بالبارود ألبي عبد اهلل الطيب بن حممد ،دراسة وحتقيق
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حماضرات يف حتقيق النصوص  ،هلالل ناجي ،ط /دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط األوىل1774 :م.
خمتصر العالمة خليل ،أليب املودة خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي املالكي املصري ،توىف:
221هـ ،احملقق :أمحد جاد ،ط /دار احلديث/القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 :هـ2008/م.
الشيخ
معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر ،لعادل نويهض ،قدم لهُ :مفيت اجلمهورية اللبنانية ّ
حسن خالد ،ط /مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1407 ،هـ -
1755م.
مقدمة ابن خلدون ت عبد اهلل حممد الدرويش ،ط /دار يعرب/الطبعة األوىل1428 :هـ 2004-م.مواهب
اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف باحلطاب
الرعيين املالكي ،توىف784 :هـ ،ط /دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1772 -م.
مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء والرتجيحات /إعداد مرمي بن صاحل
الظفريي ،ط /دار ابن حزم /الطبعة األوىل1422 :هـ2001/م.
مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني ،لرمضان عبد التواب ،ط/مكتبة اخلاجني /القاهرة /الطبعة األوىل:
 1401هـ ـ  1758م.
ِ
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأْويل يف شرح املدونة وحل م ِ
شكالهتا ،أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي،
ُ
توىف :بعد 133هـ ،اعتىن به :أبو الفضل الدمياطي  -أمحد بن علي ،ط /دار ابن حزم ،الطبعة :األوىل1425 ،
هـ  2002 -م.
موسوعة أعالم املغرب تنسيق وحتقيق حممد حجي ،ط /دار الغرب اإلسالمي.
معلمة املغرب من إنتاج اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر ،نشر مطابع سال1410 :هـ 1757-م.
معجم اللغة العربية املعاصرة ،للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) ِبساعدة فريق عمل،
ط/عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ  2005 -م.
اهاية املطلب يف دراية املذهب ،لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو املعايل ،ركن الدين،
امللقب بإمام احلرمني (املتوىف425 :هـ) حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم حممود ال ّديب ،ط /دار املنهاج،
الطبعة :األوىل1425 ،هـ2002-م.
نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،أليب العباس أمحد بابا بن أمحد بن الفقيه احلاج أمحد بن عمر بن حممد التكروري
التنبكيت السوداين ،توىف 1031 :هـ ،عناية وتقدمي :الدكتور عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة ،ط /دار الكاتب،
طرابلس – ليبيا ،الطبعة :الثانية2000 ،م.
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الدكتور أبوبكر عبد املقصود محمد كامل
أستاذ العقيدة وألاديان واملذاهب الفكرية املشارك بقسم أصول الدين
كلية الشريعة وأصول الدين  -جامعة نجران

املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناَ ،من يهده اهلل
حممدا عبده ورسوله؛
فال مضل له ،وَمن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
مث أما بعد:
وحاضرا؛ بل إن وحشيتهم فاقت
فلم تعرف األمم السابقة انتها ًكا للنفس اإلنسانية كما عرفته اليهود ماضيًا
ً
كل التصورات اليت قد يدركها العقل ،أو تتقبلها النفس ،وهذه الوحشية طالت الرجال والنساء واألطفال والشيوخ
والشجر واحليوانات بل طالت حىت األنبياء عليهم السالم أطهر وأنقى البشرية وصفوة اهلل من خلقه ،حىت ورد أاهم
كانوا يقتلون يف اليوم عددا من األنبياء مث يقوم هلم سوق آخر النهار.
وحتجر الفؤاد تفعل مثل هذه اجملازر بأنبياء اهلل تعاىل ورسله ،فما
وأمة اهذا اجلحود والوحشية وقسوة القلب ُّ
بالنا ِبن هم دون األنبياء واملرسلني؟!!
والتطرف الديين ليس موجودا عند اليهود فقط ولكنه موجود يف كل الديانات السماوية والوضعية ،ويف
اجملتمعات الغربية ظهرت أيضاً أحزاب ومجاعات ميينية متطرفة اختلطت يف مفاهيمها األفكار العنصرية والدينية
والسياسية ،مستغلة تَطَُّرف بعض اإلسالميني وأعماهلم اإلرهابية للرتويج ألفكارها وحتقيق مكاسب سياسية.
ومن أسباب اإلرهاب والتطرف الديين هو عدم فهم النصوص الشرعية وعدم التفرقة بني النص اإللـٰهي والنص
احملرف وأقوال العلماء ،حيث يعترب البعض أن النصوص احملرفة وأقوال العلماء ديناً غري قابل للخطأ أو املناقشة ،فرتاهم
احملرف وأقوال العلماء مثلما يدافعون عن النص اإللـٰهي.
يدافعون عن ّ
 إشكالية البحث:

كثريا ما يُتهم املسلمون باإلرهاب والتطرف نتيجة ملا يقوم به بعض املسلمني من أصحاب العقائد املتطرفة
والفكر التكفريي من حوداث تسيء إىل اإلسالم وأهله ،وذلك جلهلهم بدينهم واستغالل جهات خارجية هلذا اجلهل
واحلماس املفرطني ،واهتمت وسائل اإلعالم العاملية واحمللية بنشر هذه األحداث واستغالهلا يف تشويه صورة اإلسالم؛
وقد ُكتبت حبوث كثرة يف هذا املوضوع؛ األمر الذي دفعين أيضا إىل البحث والتدقيق يف تاريخ الديانات السماوية
األخرى واستعراض نصوصهم الدينية وتراثهم املقدس لديهم ،فوجدت أن لدى اليهود من القتل واإلرهاب والتطرف
الديين ما يفوق أضعاف ما يفعله املسلمون -مع استنكارنا ملا يفعله املسلمون من تطرف وإرهاب؛ فجاء هذا البحث
ليعرض نصوص العهد القدمي وسجالت اليهود يف سفك الدماء واإلرهاب يف األرض.

 موضوع البحث وأهميته:
لقد أثبت اليهود على مدى صراعهم الطويل مع أهل احلق واإلميان مدى دمويتهم ،وتعطشهم لسفك الدماء
املؤمنة الطاهرة؛ فمنذ بدء إرسال الرسل عليهم السالم إىل بين إسرائيل األوائل؛ لدعوهتم إىل احلق ،وعبادهتم لإلله
الواحد ،واليهود ال يعرفون إال لغة القتل والدماء؛ فال يكتفون ِبجرد تكذيب الرسل واألنبياء واإلعراض عن شريعتهم
فحسب ،وإمنا يعملون فيهم السيف وآلة القتل بكل وحشية وإجرام.
فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ،سواء من أنبياء ِ
حاضرا
ورسل اهلل قدميًا ،أم املسلمني املؤمنني
ً
جزا ،غري مبالني ِبواثيق
حقدا وغيظًا على املؤمنني ،ويودون لو يتمكنون من رقااهم فيجزواها ًّ
ومستقبالً ،فهم ميتلئون ً
وال معاهدات وال اتفاقات.
 منهجي في البحث:

اعتمدت يف هذا البحث منهجني من مناهج البحث العلمي؛ أوهلما املنهج الوصفي الذي يقوم على مجع
النصوص والبيانات ،فجمعت نصوص القتل واإلرهاب والتطرف يف العهد القدمي وربطت بينها وبني حتريف اليهود
للتوراة الصحيحة ،وأنه يستحيل أن تكون التورة الصحيحة قد جاءت اهذه النصوص ،وثانيهما املنهج التارخيي من
خالل مجع السجالت واألحداث املرتبطة ِبوضوع البحث أال وهي سجالت القتل واإلرهاب والتطرف عند اليهود
قدميا وحديثا.
 خطة البحث:
ويشتمل البحث على ثالثة مباحث:

المبحث األول :تعريف اإلرهاب والتطرف والغلو.

املطلب األول :تعريف اإلرهاب.
املطلب الثاين :تعريف التطرف والغلو والعالقة بينهما.

المبحث الثاني :التعريف بالعهد القديم وتحريف التوراه المنزلة على موسى 

املطلب األول :التعريف بالعهد القدمي وأسفاره.
املطلب الثاين :تعريف التوراة الصحيحة وصفاهتا وحتريف اليهود هلا.
المبحث الثالث:نصوص التطرف الديني واإلرهاب والقتل في العهد القديم.
املطلب األول :نصوص التطرف الديين واإلرهاب والقتل يف العهد القدمي.
املطلب الثاين :سجالت اليهود الدموية على مدار التاريخ قدميا وحديثا.
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املطلب األول :تعريف اإلرهاب:
عند دراسة املفاهيم واملعاين ال بد أوالً من الرجوع إىل معاجم اللغة األصيلة ،وبالنظر يف ذلك جند يف لسان
()1
ِ
الر ْه ِ
ب أي ِبعىن الرهبة"
ب ،كقوله تعاىلِ  :م ْن َّ
ب ِبعىن خاف واالسم َّ
الرَه ُ
العرب ،ما يأيتَ :ره َ
ِ
من(رهب) :بالكسر ،يرهب ،رهبة .ورهباً -بالضم ،ورهباً بالتحريك
ويف الصحاح":وكلمة اإلرهاب مشتقة
()2

ورهبه :أخافه وفزعه"
وترهب غريه :إذا ّ
توعده ،وأرهبه ّ
ِبعىن أخافّ ،
وفزعه،
خوفه َّ
ويف القاموس احمليط":وكلمة "إرهاب"تشتق من الفعل املزيد(أرهب)؛ ويقال أرهب فالنا :أي َّ
()3
ِ
ب الشيء رهباً ورهبة أي خافه .والرهبة :اخلوف والفزع"
ورْهبًا َ
هب َرْهبَةً َ
ورَهبًا فيعين خاف ،فيقالَ :ره َ
ويَـ ْر ُ
ويف املعجم الوسيط ،اإلرهابيون" :وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافهم
()4
السياسية".
ويف املنجد":كلمة اإلرهايب تدل على":كل من يلجأ إىل اإلرهاب إلقامة سلطة ،واحلكم اإلرهايب هو نوع من
()5
احلكم يقوم على اإلرهاب والعنف تعمد إليه حكومات أو مجاعات ثورية"
و"اإلرهاب"يف الرائد هو :رعب حتدثه أعمال عنف كالقتل وإلقاء املتفجرات أو التخريب ،و"اإلرهايب"هو َم ْن
يلجأ إىل اإلرهاب بالقتل أو إلقاء املتفجرات أو التخريب إلقامة سلطة أو تقويض أخرى ،و"احلكم اإلرهايب"هو نوع
من احلكم االستبدادي يقوم على سياسة الشعب بالشدة والعنف بغية القضاء على النزعات واحلركات التحررية
()6
واالستقاللية"
وجتدر اإلشارة إىل أن املعاجم العربية القدمية قد خلت من كلميت(اإلرهاب)و(اإلرهايب)ألاهما من الكلمات
حديثة االستعمال ،وأن تعريف اإلرهايب واإلرهابيني قد أصبح معىن اإلرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل
()7
فردا كان أو مجاعة أو دولة ،وإحداث اخلوف ،واإلخافة"
العنف لتحقيق غرض سياسيً ،
مفهوم اإلرهاب عند الغرب :ومفهوم اإلرهاب عند الغرب بعيد كل البعد عن مفاهيم اللغة العربية والقرآن

الكرمي ومفاهيمهم وتعريفاهتم كثرية ومتباينة فلم يتفقوا على تعريف واحد ،ومن هذه التعريفات ما يلي:
ورد يف قاموس "املورد"()1أن كلمة()terrorتعين" :رعب ،ذُعر ،هول ،كل ما يوقع الرعب يف النفوس،
إرهاب ،عهد إرهاب" ،واالسم()terrorismيعين" :إرهاب ،ذعر ناشئ عن اإلرهاب" ،و()terroristتعين:
 -1لسان العرب البن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ج  332 /5دار بريوت :بريوت1788 ،م
 -2الصحاح تاج اللغة ،إاماعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1728 ،2م ،مادة :رهب.
 -3القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،ص  115مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 2:1752م.
 -4املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ط ،2القاهرة 1722م ،ص .252
 -5املنجد يف اللغة ،دار املشرق ،بريوت ،ط 1751 ،27م ،ص .250

 -6الرائد معجم لغوي عصري ،مسعود(جربان)  ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1712 ،1م ،ص .55
 -7اإلرهاب والعنف السياسي ،عز الدين أمحد جالل ،عدد 10دار احلرية للصحافة والطباعة والنشر 1751ص 20

"اإلرهايب" ،والفعل()terrorizeيعين" :يُرهب ،يُ ِّروع ،يُكرهه(على أم ٍر)باإلرهاب" .وهذا نفس املعىن الوارد يف
معاجم اللغة العربية.
ويف قاموس أكسفورد " :"Oxford Dictionaryجند أن كلمة ()Terrorist
"اإلرهايب"(ِ )Terrorismبعىن "اإلرهاب"يُقصد به "استخدام العنف والتخويف أو اإلرعاب قتل وتفجري ،وخباصة
()2
يف أغراض سياسية".
وكانت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية ( )C.I.A.قد تبنت يف عام 1400هـ(1750م) ،تعري ًفا
ينص على أن "اإلرهاب هو التهديد باستعمال العنف أو استعمال العنف ألغراض سياسية من قبل أفراد أو مجاعات،
ُّ
سواء تعمل لصاحل سلطة حكومية قائمة أو تعمل ضدها ،وقد مشل اإلرهاب مجاعات تسعى إىل قلب أنظمة حكم
حمددة ،وتصحيح مظامل حمددة ،سواء كانت مظامل قومية أم جلماعات معينة ،أو اهدف تدمري نظام دويل كغاية
()3
مقصودة لذاهتا".
وعرفته وزارة العدل األمريكية سنة 1754م بأنه سلوك جنائي عنيف يقصد به التأثري على سلوك حكومة ما
()4
عن طريق االغتيال أو اخلطف...
"واإلرهاب باملعىن الضيق هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء املتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما
مثل بث الرعب يف قلوب سكان منطقة ما لريحلوا عنها أو لتتم اهليمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع
قائم ،ويتسع مفهوم اإلرهاب ليشمل خمتلف املمارسات االقتصادية والسياسية والعسكرية،املادية واملعنوية.
أما اإلرهاب اليهودي فإن هذا يتضمن سرقة األراضي باالحتالل والتزوير والقانون إىل طرد أصحااها بقوة
السالح هلذا العنف اإلدراكي :أرض بال شعب لشعب بال أرض"وحلقات هذا اإلرهاب مرتابطة متالحقة ،فاهلجمات
()5
اإلرهابية اليت ُشنّت ضد بعض القرى العربية أدت إىل استسالم بقية سكان األراضي احملتلة".
ويتضح مما سبق أن معىن اإلرهاب هو إجياد اخلوف والفزع والرعب واالضطراب لدى اآلخرين ،وهو املعىن
اللغوي والقرآين للمصطلح.

=

 -1املورد -قاموس إنكليزي عريب ،البعلبكي(منري) دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1772 ،31م.
(Oxford University ، Compiled by Joyce M. Hawkins،2) See: Oxford Universal Dictionary
. p. 736، 1981، Oxford،Press
 -3متويــل اإلرهــاب ،جيمــز آدمــز شــركة ســيمون وشيســرت(باإلجنليزية) نيويــورك 1751م ،1 :نقـ ًـال عــن :اإلرهــاب يف العــاملني العــريب والغــريب ،للتــل ،ص
 ، 14-13االره ــاب ال ــدويل والنظ ــام الع ــاملي ال ـراهن ،د.أم ــل الي ــازجي ود.حمم ــد عزي ــز ش ــكري ،دار الفك ــر املعاص ــر ،ب ــريوت ودمش ــق ،ط2002 ،1م،
ص.127
 -4االرهاب الدويل والنظام العاملي الراهن ص ،127د.أمل اليازجي ود.حممد عزيز شكري ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ودمشق ،ط2002 ،1م.
 -5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د.عبد الوهاب املسريي جـ2ص ـ 432ط /دار الشروق 2001م.
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أوال :معنى التطرف:
تفعل بتشديد العني من طرف يطرف طََرفا بالتحريك ،وهو األخذ بأحد
معىن التَطّرف" :التطّرف هو َّ
الطرفني وامليل هلما :إما الطرف األدىن أو األقصى ،ومنه أطلقوه على الناحية وطائفة الشيء ،ومفهوم التطرف يف
العرف الدارج يف هذا الزمان الغلو يف عقيدة أو فكرة أو مذهب أو غريه خيتص به دين أو مجاعة أو حزب ،وهلذا
فالتطرف يُوصف به طوائف من اليهود ومن النصارى ومن املسلمني ،فثمة أحزاب ميينية متطرفة أو يسارية متطرفة.
فقد وصفت بالتطرف الديين واحلركي والسياسي(.)1
ثانيا :الغلو وعالقته بالتطرف:
الغلو يف احلقيقة أعلى مراتب اإلفراط يف اجلملة .فالغلو يف الكفن مثال هو املغاالة يف مثنه واإلفراط فيه ،والغلو
أخص من التطرف؛ إذ إن التطرف هو جماوزة احلدِّ ،والبعد عن التوسط واالعتدال إفراطا أو تفريطا ،أو بعبارة أخرى:
ّ
سلبا أو إجيابا ،زيادة أو نقصا ،سواء كان غلوا أم ال ،إذ العربة ببلوغ طريف األمر ،وهو الغلو يف قول القائل:
ذميم
تغل يف شيء من األمر واقتصد كال طريف قصد األمور ُ
ال ُ
فالغلو أخص من التطرف باعتبار جماوزة احلد الطبيعي يف الزيادة والنقص ،يف حال النقص يسمى غلوا إذا
بالغ يف النقص ،فيقال :غال يف النقص ،كما يف قول اليهود جفاء يف حق املسيح ابن مرمي عليهما الصالة والسالم.
وكذلك يف الزيادة إذا بالغ فيها كقول النصارى يف املسيح ابن مرمي غلوا.
والتطرف :االحنياز إىل طريف األمر ،فيشمل الغلو ،لكن الغلو أخص منه يف الزيادة واجملاوزة ،ليس فقط
ِبجرد البعد عن الوسط إىل األطراف ،أو ِبعىن آخر :كل غلو فهو تطرف ،وليس كل ٍ
تطرف غلوا.
وسواء كان التطرف قوميا أو دينيًا فاالثنان وجهان لعملة واحدة والنتيجة واحدة هي العنف واالرهاب
والتدمري ،فالتطرف والتعصب والتمييز مرادفات لشيء واحد عرفته البشرية منذ النشأة األوىل هلا ومشى يف مفاصلها
حىت اليوم وقد اهتم علماء االجتماع والسياسة ِبسألة التعصب والتطرف ووضعوا هلا التعاريف اليت حتدد مفهومها كما
شرحوا أسبااها ونتائجها على احلضارة االنسانية ورقيها يف سلم الصعود حنو األفضل ،فاملتطرف "هو عضو احلزب
()2
املتمسك حبرفية مبادئ أي مذهب سياسي والقائل باختاذ أشد القرارات واملنادي بأعنف التدابري وأقساها"
وينتج عن التطرف الغلو "وهو موقف مبالغ فيه يقفه إنسان من قضية عامة أو خاصة بشكل متطرف يتجاوز
فيه حدود املألوف واملعقول وهو نوعان ،غلو ساذج يأيت نتيجة اندفاع عاطفي ،وغلو واع نتيجة إدراك يعرب عنه
()3
بسلوك أو أقوال"
( )1القاموس ،و"لسان العرب " ،و"الصحاح " ،و"املصباح املنري " ،و"معجم مقاييس اللغة مادة (رهب
( )2القاموس السياسي واالقتصادي ،إعداد مهدي الزبيدي ص.15
( )3الغلو والفرق املغالية يف احلضارة االسالمية عبد اهلل سلوم ،ص.18

ويؤدي التطرف إىل العنف واحلرب العقائدية اليت حتارب من داخل العقيدة وباامها وهي عبارة عن صراع بني
القدمي واجلديد وهي أخطر أنواع احلروب لذا يعد التطرف الديين آفة مجيع األديان السماوية منها والوضعية فقد
شهدت الديانة اليهودية فرقا متطرفة ابتعدت عن جادة الدين الذي جاء به النيب موسى وكذلك النصرانية اليت
شهدت صراعات عنيفة رغم أن مبادئ هذا الدين سلمية شعارها احملبة واالخاء كما دعا اإلسالم إىل الرمحة
والتسامح(.)1
ويف احلديث أن النيب  قوله "إياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين"(.)2
ولقد درس علماء النفس واالجتماع أسباب التطرف وأرجعوه اىل :عامل التنشئة األوىل ويكون التطرف كرد
فعل لتطرف مقابل وما ينتج عنه من مجود فكري وعقائدي يف البيئة االجتماعية اليت ينشأ فيها اإلنسان حيث تتولد
تراكمات دينية ومذهبية تتحكم بعقلية وسلوكية من يؤمن اها وترتسخ ِبرور الزمن وقد تتجاوز هذه العقائد احلدود
ويصدر صاحبها أحكاما على اآلخرين بالكفر والردة ويعد عمله هذا جهادا يف سبيل الدين ،كما يلجأ املتطرف اىل
انتقاء آيات واحاديث معينة للربهنة على صحة آرائه.
والتطرف الديين ظاهرة هلا أبعادها الفكرية والسياسية فقد نشأ الفكر التكفريي يف العامل العريب كرد فعل هلزمية
العرب املسلمني يف حرب حزيران  1712حيث ظهرت يف مصر مجاعة(التكفري واهلجرة)اليت كفرت مجيع املسلمني
أصبحت تياراً سياسياً خطرياً هدفه إحداث تغريات سياسية واقتصادية واجتماعية يف بنية اجملتمع املصري اوال
واالسالمي ثانياً.
ثالثا :التطرف والغلو لدى أهل الكتاب:
وأعظم مظاهر تطرف أهل الكتاب وغلوهم ما كان يف جناب اهلل -عز وجل -من وصفه سبحانه وتعاىل
بالنقائص،وإضافة العيوب إليه ،ومما فضحهم اهلل به يف القرآن:
َّ ِ
ِ
ين قَالُوا إِ َّن اللَّهَ فَِق ٌير َونَ ْح ُن
 - 1قوهلم إن اهلل فقري وحنن أغنياء ،قال تعاىل﴿:لََق ْد َسم َع اللَّهُ قَ ْو َل الذ َ
ِ
ِ
ْح ِر ِيق﴾(آل عمران)151 :
اء بِغَْي ِر َح ٍّق َونَ ُق ُ
ول ذُوقُوا َع َذ َ
اب ال َ
ب َما قَالُوا َوقَ ْت لَ ُه ُم ْاألَنْبيَ َ
أَ ْغنيَاءُ َسنَكْتُ ُ
 - 2ووصفهم هلل بالبخل والطمع قال تعاىل﴿ :وقَالَ ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َولُ ِعنُوا بِ َما
ود يَ ُد اللَّ ِه َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ
ت الْيَ ُه ُ
َ
قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
شاءُ﴾ (املائدة)14 :
ف يَ َ
ان يُ ْن ِف ُق َك ْي َ
َْ َ َ ُ
 - 3واهتموا اهلل بالتعب واإلعياء يف خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ،مما أكذاهم اهلل بقوله يف سورة ق:
السماو ِ
سنَا ِم ْن لُغُ ٍ
وب﴾ (ق.)35 :
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما فِي ِست َِّة أَيَّ ٍام َوَما َم َّ
ات َو ْاأل َْر َ
﴿ َولََق ْد َخلَ ْقنَا َّ َ َ
 - 4ومن إرهااهم :قتلهم أنبياء اهلل ورسله إليهم وفسادهم وإفسادهم يف األرض ويف حكم اهلل ،مما تواردت
ِ
ِج لَنَا ِم َّما
ع لَنَا َربَّ َ
صبِ َر َعلَى طَ َع ٍام َواح ٍد فَا ْد ُ
وسى لَ ْن نَ ْ
ك يُ ْخر ْ
عليه آيات كثرية يف القرآن منهاَ ﴿ :وإِ ْذ قُلْتُ ْم يَ ُام َ
ِ
ِ
ت ْاألَر ُ ِ ِ ِ ِ
ال أَتَ ْستَْب ِدلُو َن الَّ ِذي ُه َو أَ ْدنَى بِالَّ ِذي ُه َو َخ ْي ٌر ْاهبِطُوا
صلِ َها قَ َ
ض م ْن بَ ْقل َها َوقثَّائ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
تُ ْنبِ ُ ْ
( ) 1التطرف الديين أسبابه وتداعياته لسلطان محيد اجلسمي مقال جبريدة البيان بتاريخ  25فرباير 2018م.
( )2أخرجه أمحد ،218/1:والنسائي ،215:وابن ماجه3027:
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ِ
ت َعلَْي ِه ُم ِّ
ضٍ
ك بِأَنَّ ُه ْم َكانُوا يَ ْك ُف ُرو َن
ض ِربَ ْ
ب ِم َن اللَّ ِه ذَلِ َ
الذلَّةُ َوال َْم ْس َكنَةُ َوبَاءُوا بِغَ َ
ص ًرا فَِإ َّن لَ ُك ْم َما َسأَلْتُ ْم َو ُ
م ْ
ِ ِ ِ
ِ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َن﴾ (البقرة)11 :
ْح ِّق ذَلِ َ
ك بِ َما َع َ
ين بِغَْي ِر ال َ
بآيَات اللَّه َويَ ْقتُ لُو َن النَّبيِّ َ


املطلب األول :التعريف بالعهد القديم وأسفاره.
العهد القديم هو اجلزء األكرب من الكتاب املقدس وحيتوي على مجيع كتب اليهود ِبا فيها التوراة الكتب
اخلمسة األوىل ويعرف بالتناخ وهي كلمة مركبة من األحرف األُول من كل قسم من أقسامه :توراه(التوراة)،
نبييم(األنبياء)وكتوبيم(الكتب)
وحيتوي على تسعة وثالثني سفر ا ،مشرتكة بني اليهود والنصارى ،يطلق عليها اليهود اسم التناخ أما
املسيحيون فيسمواها العهد القدمي ،فالتناخ أو العهد القدمي ،يتكون من جمموعة أقسام وفروع أوهلا التوراة اليت تؤلف
أسفار موسى اخلمسة ،مث األسفار التارخيية وكتب األنبياء واحلكمة.
ويتألف العهد القدمي من  41سفر ا إذا أضيفت سبعة أسفار األبوكريفا على األسفار الـ 37األصلية ،وأما
الكنائس الربوتستانتية فهي تتفق مع اليهود يف قبول  37سفر اً فقط ،وهي تلك اليت دونت باللغة العربية رافضة
()1
اعتبار الكتب املدونة باليونانية أسفاراً قانونية موحاة.
أسفار العهد القديم:

ويطلقون عليها التوراة واليت يؤمن اها اليهود والنصارى تتكون من أقسام عدة:
أ) األسفار الخمسة :املنسوبة ملوسى واليت يقابلها عند املسلمني :التوراة وهي :سفر التكوين ،سفر اخلروج،
سفر الالويني ،سفر العدد ،وسفر التثنية ،وجيدر التنبيه إىل أن فرقة السامريني اليهودية ال تؤمن إال باألسفار اخلمسة
من توراهتا السامرية.
ب) األسفار التاريخية :وهي أسفار منسوبة لعدد من األنبياء الذين عاصروا هذه املراحل التارخيية من حياة
بين إسرائيل ،وعددها اثين عشر - :سفر يشوع - ،سفر القضاة - ،سفر راعوث - ،سفر صموئيل األول - ،سفر
صموئيل الثاين - ،سفر امللوك األول - ،سفر امللوك الثاين - ،سفر أخبار األيام األول - ،سفر أخبار األيام الثاين،
 سفر عزرا - ،سفر حنميا - ،سفر أستري.ج) أسفار الشعر والحكمة :وهي مخسة أسفار - :سفر أيوب - ،سفر املزامري - ،سفر األمثال - ،سفر
اجلامعة - ،سفر نشيد اإلنشاد ،وتنسب هذه اجملموعة يف غالبها لداود وسليمان ،ومن املزامري ما ينسب آلخرين
جمهولني يدعون بين قورح وأساف ،ومنها املزامري اليتيمة وال يعرف قائلها.

( )1موسوعة املعرفة املسيحية صـ 43.جمموعة من املؤلفني لبنان ،دار املشرق ،طبعة أوىل ،بريوت 1770م.

د) األسفار النبوية :سبعة عشر ،وهي - :سفر إشعيا - ،سفر إرميا - ،سفر مراثي إرميا - ،سفر حزقيال،
 سفر دانيال - ،سفر هوشع - ،سفر يؤئيل - ،سفر عاموس - ،سفر عوبديا - ،سفر يونان - ،سفر ميخا- ،سفر ناحوم - ،سفر حبقوق - ،سفر صفينا - ،سفر زكريا - ،سفر حجي - ،سفر مالخي ،وتسمى األسفار الستة
األوىل أسفار األنبياء الكبار ،والبقية األنبياء الصغار.
ه ) أسفار األبوكريفا السبعة :وهي :باروخ ،طوبيا ،يهوديت ،احلكمة ،اجلامعة ،املكابني األول ،املكابني
الثاين ،وتسمى األسفار اخلفية ،وكانت هذه األسفار موضع قبول من مجيع النصارى حىت القرن السادس عشر
امليالدي ،يف حني رفض الربوتستانت قبوهلا تبعاً لليهود يف ذلك ،يف حني يؤمن اها األرثوذكس والكاثوليك ،وال
يطبعواها يف النسخ احلديثة حرصاً على الوحدة الدينية للمذاهب النصرانية.
وأسفار العهد القديم بالترتيب:

 -1سفر التكوين -2 .سفر اخلروج-3 .سفر الالويني -4 .سفر العدد -8 .سفر التثنية
 -1سفر يشوع-2 .سفر القضاة-5 .سفر صموئيل األول-7 .سفر صموئيل الثاىن
 -10سفر امللوك األول -11 .سفر امللوك الثاىن -12 .سفر أخبار األيام األول
-13سفر أخبار األيام الثاىن -14 .سفر عزرا -18 .سفر حنميا -11 .سفر أستري
 -12سفر أيوب -15 .سفر املزامري -17 .سفر األمثال -20 .سفر اجلامعة.
 -21سفر أشعياء -22.سفر إرميا -23 .سفر مراثى إرميا -24 .سفر حزقيال
 -28سفر دانيال -21 .سفر هوشع -22 .سفر يوئيل -25 .سفر عاموس.
 -27سفر عوبديا -30.سفر يونان -31 .سفر ميخا --32 .سفر ناحوم.
 -33سفر حبقوق -34 .سفر صفنيا -38 .سفر حجى -31 .سفر زكريا.
 -32سفر مالخى -35 .سفر نشيد اإلنشاد -37 .سفر راعوث)1(.
املطلب الثاني :تعريف التوراة الصحيحة وصفاتها وحتريف اليهود هلا.
ورد يف لسان العرب يف مادة وري(:وري)قال :وريْته وأَورأْته إِذا أ َْعلَمته وأَصله من ورى َّ ِ
نارها،
ْ
الزنْ ُد إذا ظهرت ُ
ََ
َ َْ
والتـ َّْوراةُ عند أَيب العباس :تَـ ْفعِلةٌ ،والتوراة :معناها الضياء والنور من قول العرب قد وريت بك زنادي أي أضاءت بك
ِ
ِ
الزناد"(.)2
ت ِّ
زنادي ،وقال الفراء :التـ َّْوراةُ من الفعل التَّـ ْفعلة كأَاها أُخ َذ ْ
ت من أ َْوَريْ ُ
واصطالحاً" :التوراة هي أعظم كتب بين إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم اليت أنزهلا اهلل على موسى
وقد كان على العمل اها أنبياء بين إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى ،والتوراة-عند اليهود -هي مرياث الشعب
املختار وحده ،ومن يدرسها من األغيار يستحق املوت.

( )1موسوعة املعرفة املسيحية ص.4 :
( )2لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ( )1:125ط :دار صادر بريوت طبعة أوىل.
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والتوراة عند اليهود والنصارى كما يف قاموس الكتاب املقدس":تعين "وصية"أو "ناموس"( سفر اخلروج :12
لود األَر ِ ِ
ص هارو َن وبنِ ِيه قَائِالًِ :
اح َدةٌ لِمو ِ
")47تَكون َش ِريعةٌ و ِ
ِ
هذ ِه
كم"(،سفر الالويني ")7 :1أ َْو ِ َ
ْ
ََ
َْ
ض َوللنَّ ِز ِيل النَّا ِزل بَـْيـنَ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ِريعة الْ ِ
ِ
ِ
ِ
ت "ولكن ال
محَرقَة"(،سفر العدد ")27 :8هذه َش ِر َيعةُ الْغَْيـَرةِ ،إ َذا َزا َغت ْامَرأَةٌ م ْن َْحتت َر ُجل َها َوتَـنَ َّج َس ْ
ْ
َ
()1
يقتصر معناها على الشرائع واألحكام ،لكنها أسلوب للحياة يستند إىل عالقة العهد بني اهلل ليتنبأ" .
()2
وتُ ْستَ ْخ َدم الكلمة أصال للداللة على أسفار موسى اخلمسة ،ولكنها كـ"شريعة"
وخالصة مصطلح التوراة :يف اللغة واالصطالح مأخوذ من النور والضياء والتورية والتعليم والوصية ،ليتناسب
املعين اللغوي واالصطالحي مع حكمة نزوهلا على نيب اهلل موسى  وهلداية بين إسرائيل وإضاءة حياهتم وطريقهم
إىل اهلل تعاىل.
صفات التوراة في القرآن الكريم :وصف القرءان الكرمي التوراة املنزلة على موسى  بصفات تؤكد أاها

كتاب منزل من عند اهلل ،فأشارت اآليات إىل أن:
ِ ِ َّ ِ
ِ
َسلَ ُموا
ين أ ْ
 التوراة هدى ونور :قال تعاىل﴿ :إِنَّا أَنزلْنَا الت َّْوَراةَ ف َيها ُه ًدى َونُ ٌ
ور يَ ْح ُك ُم ب َها النَّبيُّو َن الذ َ
ِِ
ادوا﴾ (املائدة)44:
ين َه ُ
للَّذ َ
ِ
اب َوالْ ُف ْرقَا َن لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن﴾ (البقرة،)83:
وسى الْكتَ َ
 التوراة فرقان :قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ آتَ ْي نَا ُم َضياء و ِذ ْكرا لِل ِ
ِ
ين﴾
هارو َن الْ ُف ْرقا َن َو ً َ ً ُ
 التوراة ضياء وذكر :قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد آتَ ْينا ُموسى َو ُْمتَّق َ
(األنبياء)45:
ِ ِِ ِ
وسى إِ َماماً َوَر ْح َمةً﴾ (هود)12:
 التوراة إماما رحمة:قال تعاىلَ ﴿ :ومن قَ ْبله كتَ ُاب ُم َ
تحريف التوراة المنزلة على موسى .
لقد استحفظ اهلل الربانيني واألحبار على التوراة؛ لكنها مل تسلم من أيدي العابثني واحملرفني فحرفوها لفظا
ِ
ِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم ثُ َّم
ين يَكْتُبُو َن الْكتَ َ
ومعىن ،وعاب القرءان الكرمي عليهم هذه الفعل الشنيع ،يقول اهلل تعاىل﴿ :فَ َويْ ٌل لِّلَّذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ت أَي ِدي ِهم وويل لَّهم ِّم َّما يك ِ
ِِ
ْسبُو َن﴾
َ
يَ ُقولُو َن َه َذا م ْن عند اللّه ليَ ْشتَ ُرواْ به ثَ َمناً قَليالً فَ َويْ ٌل لَّ ُهم ِّم َّما َكتَبَ ْ ْ ْ َ َ ْ ٌ ُ ْ
ِ
ين يَكْتُبُو َن
(البقرة ،)27:يذكر القاامي يف كتابه حماسن التأويل":قوله{:فَـ َويْ ٌل}الويل :اهلالك وشدة العذاب{لِّلَّذ َ
ِ
احملرف ،أو ما كتبوه من التأويالت الزائفة{:بِأَيْ ِدي ِه ْم}تأكيد لدفع توهم اجملاز ،كقولك :كتبته بيميين،
الْكتَ َ
اب} أيّ :
وقد يقال يف مثل هذا :إن فائدته تصوير احلالة يف النفس كما وقعت حىت يكاد السامع لذلك أن يكون مشاهداً
للهيئة{:مثَّ يـ ُقولُو َن}ملا كتبوه ،كذباً واهتاناً{:ه َذا ِمن ِع ِ
ند اللّ ِه لِيَ ْشتَـُرواْ بِِه}أي :يأخذوا ألنفسهم ِبقابلتهَ{:مثَناً
َ
ْ
ُ َ
قَلِيالً}أي :عرضاً يسرياً.
ِ
قيل:ملَ ذكر{:يكسبون}بلفظ املستقبل و{كتبت}بلفظ املاضي؟ قيل :تنبيهاً على ما قال
قال الراغب :إن
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل اها إىل يوم القيامة"(.)3
النيب " :من ّ
( )1أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة( )1:120ط :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالسعودية 1428ه
( )2قاموس الكتاب املقدس 1:122 :ط:دار الكتاب املقدس بريوت 1755م.
( )3صحيح مسلم :كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة حديث .1012

إن قيل :ما الذي كانوا يكتبونه؟ قيل :روي عن بعض السلف أن رؤساء اليهود كانوا يغريون من التوراة نعت
النيب .مث يقولون هذا من عند اهلل ،وقد قال العلماء :ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النيب ،
لكن بإشارات ،ولو كان ذلك متجلياً للعو ّام ملا عوتب علماؤهم يف كتمانه ،مث ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إىل
العريب ،وقد ذكر احملبصلة ألفاظاَ من التوراة واإلجنيل ،إذا اعتربت وجدت دالة على
لسان؛ من العرباينّ إىل السرياينّ إىل ّ
خفي ،فبان اهذه اجلملة أن ما كتبت
جلي ،وعند العامة ّ
صحة نبوة حممد  بتعريض ،هو عند الراسخني يف العلم ّ
حمرفة ،وقد نبه اهلل تعاىل باآلية على التحذير من تغيري أحكامه ،وتبديل آياته ،وكتمان احلق
أيديهم كانت تأويالت ّ
عن أهله ،وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،طمعاً يف عرض الدنيا ،وقد تقدم أنه عىن بالثمن القليل ،أعراض
()1
الدنيا وإن كثرت؛ لقوله تعاىل{:قُل متاع ُّ ِ
يل}( النساء)22 :
ْ ََ ُ
الدنْـيَا قَل ٌ
وسأبني اخلطوط العريضة والعناوين الرئيسة يف نقد أسفار العهد القدمي وخاصة التوراة ،وسترتكز على ناحيتني :
األوىل :نقد سند كتبهم املقدسة ،وعدم صحة نسبتها إىل أنبيائهم ،الثانية :نقد املنت ،وبيان ما فيه من التحريف
والتبديل.
الناحية األولى :نقد السند :
ِبا أن اليهود وكذلك النصارى يزعمون أن التوراة احلالية كتبها موسى  بيده وأن أسفارهم األخرى
كتبها أنبياؤهم أو أشخاص أوحي إليهم اها ،فإنا نطالبهم باألدلة اليت تثبت صحة نسبة التوراة احملرفة إىل
موسى  ،وكذلك سائر أسفارهم املنسوبة إىل أنبيائهم{قُل هاتُواْ ب رهانَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
ين}(البقرة.)111:
ْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
صادق َ
ومن األدلة على فقدان السند:
 عدم وجود النسخة األصلية للتوراة اليت كتبها موسى  ،أو أمالها على غريه والنسخ األصليةألسفارهم األخرى.
 فقدان السند املتصل املتواتر بنقل الثقات العدول الذي يثبت سالمة النص احلايل ألسفارهم من التحريفوالتبديل ،وأن أحبار اليهود والنصارى ال ميلكون النسخ األصلية للتوراة أو غريها من األسفار ،وأ ّن أقدم خمطوطة
لديهم ألسفارهم تعود إىل القرن الرابع امليالدي ،علما بأن موسى قد عاش يف القرن الرابع عشر قبل امليالد على
األرجح،وآخر نيب من أنبيائهم يف العهد القدمي عاش يف القرن الرابع قبل امليالد.
ويعلل اليهود والنصارى فقدان النسخ والسند لكتبهم املقدسة بكثرة حوادث االضطهاد والنكبات اليت نزلت
اهم خالل تارخيهم الطويل ،ومن تلك احلوادث :الغزو اآلشوري عليهم يف سنة222ق.م ،مث الغزو البابلي الشهري
سنة851ق.م ونتج عنه تدمري اهليكل وأخذ بين إسرائيل سبياً إىل بابل ،مث االضطهاد اليوناين ومن بعده االضطهاد
الروماين الذي استمر لعدة قرون ،وقد نتج عن هذه االضطهادات إحراق أسفارهم وإتالفها ومنع قراءهتا وقتل
أحبارهم وعلمائهم.
مهما لضياع أسفارهم ،وانقطاع أسانيدهم ،هو كثرة حوادث الردة والشرك يف بين
ونضيف سبباً آخر ًّ
وجل ،وإمهاهلم للتوراة وغريها ،وهي مذكورة يف أسفارهم املقدسة لديهم ،ومنها ما ورد يف
إسرائيل ،وكفرهم باهلل َّ
عز َّ
( )1حماسن التأويل للقاامي. )1:127
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سفر القضاة" 18-2:11وفعل بنو إسرائيل الشر يف عيين الرب وعبدوا البعليم ،وتركوا الرب إله آبائهم الذي
أخرجهم من أرض مصر ،وساروا وراء آهلة أخرى من آهلة الشعوب الذين حوهلم ،وسجدوا هلا وأغاظوا الرب ،تركوا
الرب وعبدوا البعل وعشتاروت"
الردة عن
وقد تكررت الردة والشرك باهلل من بين إسرائيل مرات عديدة يف عهد القضاة ،وتكرر منهم الشرك و َّ
دين اهلل احلق مرات عديدة يف عهد امللوك.
ووصل اهم الكفر إىل حد وصف نيب اهلل سليمان بالكفر وعبادة غري اهلل ،والعياذ باهلل ،كما يف سفر
امللوك األول اإلصحاح ،11:وكانت تلك األسباب وغريها قد دفعت بالكثريين من حمققي اليهود والنصارى إىل
()1
االعرتاف بأن أسفار العهد القدمي مشكوك يف أمر مؤلفيها"
ومن األدلة القاطعة على عدم صحة نسبة التوراة الحالية إلى موسى 

نصوص التوراة نفسها ،وإليك بعض الشواهد:
 خامتة التوراة يف سفر التثنية)12-34:1(:وفيه(:فمات هناك موسى عبد الرب يف أرض مؤاب حسبقول الرب ودفنه يف اجلواء...ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم ،وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حني مات ومل
تكل عينه وال ذهبت نضارته ،فبكى بنو إسرائيل موسى يف عربات موآب ثالثني يوماً ،ومل يقم بعد نيب يف إسرائيل
مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه)...وبذلك ينتهي كتاب التوراة ،وال أعتقد أن عاقالً جيرؤ على القول أن
كاتب هذا الكـالم هو موسى !!! 
إن بعض نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمري الغائب ،وبصيغة ال ميكن التصديق بأن كاتبها هوموسى ،ومن تلك النصوص(:حتدث اهلل مع موسى)(وكان اهلل مع موسى وجهاً لوجه)(وكان موسى رجالً حليماً جدًّا
أكثر من مجيع الناس)(فسخط موسى على وكالء اجليش)(موسى رجل اهلل)وحنو ذلك ،فلو كان موسى كاتب تلك
النصوص لقال مثالً :كلمين الرب ،حتدثت مع اهلل وحنوه.
من هذه املالحظات كلها يظهر واضحاً وضوح النهار أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة ،بل كتبها
()2
شخص آخر عاش بعد موسى بقرون عديدة"
الناحية الثانية :نقد المتن :نبني بعض مواطن االختالف والتناقض والباطل الذي يدل على وقوع التحريف
والتزوير يف أسفار اليهود ،ونلخص أبرز االنتقادات املوجهة إىل منت األسفار يف العناوين اآلتية ،وتندرج حتتها عشرات
األمثلة والشواهد ،ومنها:
 -9االختالف بين نسخ التوراة المختلفة :
يذكر مؤلف كتاب":التحريف في التوراة"":إن التوراة احلالية ليست نسخة واحدة جممعاً عليها من اليهود
والنصارى ،وإمنا هي ثالث نسخ خمتلفة :التوراة العربية ،التوراة السامرية ،التوراة اليونانية ،فالتوراة السامرية تؤمن اها فرقة
( )1رسالة يف الالهوت والسياسة .تأليف الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا  ،42وكتاب السنن القومي يف تفسري أسفار العهد القدمي 3:81مطبعة جلنة
التأليف والرتمجة ،القاهرة1720 ،م ودار الكتاب املقدس1770م.
( )2رسالة يف الالهوت والسياسة.تأليف الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا  ،21وكتاب السنن القومي يف تفسري أسفار العهد القدمي .3:35

السامرة من اليهود ،والتوراة العربية يعرتف اها مجهور اليهود وفرقة الربوتستانت من النصارى ،والتوراة اليونانية تعرتف
اها فرقة الكاثوليك من النصارى ،وكل فرقة ال تعرتف بالنسخة األخرى.
وتوجد اختالفات جوهرية وتناقضات صرحية بني النسخ الثالث مثال ذلك :
 أن قبلة اليهود ومكان بناء مذبح الرب يف التوراة العربية واليونانية (تثنية  )22:4جبل عيبال بأورشليم(بيت املقدس) ،ويف التوراة السامرية(تثنية )22:4أن القبلة جبل جريزمي ِبدينة نابلس.
 االختالف يف جمموع األعمار(الفرتة الزمنية)من عهد آدم إىل إبراهيم عليهما الصالة والسالم يف التوراةالعربية يبلغ(2023سنة) ،ويف التوراة السامرية يبلغ جمموع األعمار( 2324سنة) ،ويف التوراة اليونانية
()1
يبلغ(2200سنة)!!"
 االختالف يف مدة إقامة بين إسرائيل يف مصر ،ففي سفر التكوين)18:13(:أن مدة إقامة بين إسرائيليف مصر( 400سنة)ولكن ورد يف سفر اخلروج()12:40أن مدة إقامة بين إسرائيل يف مصر كانت()430سنة ،وكال
التارخيني خيتلفان مع احلقيقة التارخيية اليت اعرتف اها أحبارهم ومفسرو أسفارهم من أن مدة إقامة بين إسرائيل يف مصر
ال تزيد عن 218سنة ،بدليل حساب عمر يعقوب  عند دخوله مع بنيه أرض مصر ،مث أعمار األجيال إىل زمن
خروج بين إسرائيل من مصر مع موسى.
كبريا ،فالعربية ترى أن عمر اإلنسان من
 اختلفت النسخ الثالث يف عمر اإلنسان على األرض اختالفًا ًخلق آدم حىت ميالد املسيح هو()4000سنة ،وتقدر النسخة اليونانية الفرتة نفسها بـ  8522سنة ،أما السامرية
فتعترب الفرتة  4200سنة.
 تقدر النسخة العربية الفرتة من طوفان نوح حىت املسيح-عليهما السالم-بـ  2145سنة ،بينما تقولاليونانية بأن هذه الفرتة هي  3110سنة ،أما السامرية فرتى أن الفرتة تبلغ  3373سنة.
 وجود األقوال القبيحة والتهم الشنيعة واألوامر الباطلة والتعاليم الفاسدة والقصص البذيئة-يف أسفارهم-اليتتستحيل أن تكون وحياً من عند اهلل عز وجل ،مثال ذلك:
 يف سفر التكوين )3-2:1( :أن اهلل-سبحانه وتعاىل-ملا خلق اخللق يف ستة أيام فإنه تعب واسرتاح يفاليوم السابع.
وتعرى يف خبائه،
 يف سفر التكوين )22-7:20( :وصف نيب اهلل نوح  بأنه شرب اخلمر حىت سكر ّوأبصر ابنه األصغر حام عورته.
 يف سفر التكوين )37-17:30( :ق ْذف نيب اهلل لوط  بالزنا ،حيث زعمو أن ابنتيه سقتاه مخراًوضاجعتاه حىت أولد منهما نسالً-والعياذ باهلل-من هذا الكفر.
يف سفر التكوين )30-22:1( :وصف يعقوب  بأنه خدع أباه إسحاق  واحتال وكذب عليهحىت ينال دعوته وبركته قبل أخيه عيسو.
يف سفر اخلروج()32وصف هارونبأنه صنع العجل لبين إسرائيل وأمرهم بعبادته.( )1التحريف يف التوراة د.حممد اخلويل ص ـ 30ط:مكتبة الفالح 1410ه
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 يف سفر صموئيل الثاين اإلصحاح احلادي عشر كامال:وصف داود  بأنه زنا بزوجة قائد جيشه أوريااحلثي عندما رآها تستحم واحتال يف قتله؛ ليتزوج بزوجته بعده.
 يف سفر امللوك األول( )1-11:1وصف سليمان بأنه تزوج نساءً وثنيات ،وبأن نساءه أضللنه حىتأشرك باهلل ،وعبد أصنام نسائه الوثنيات يف شيخوخته(.)1
وجل عن هذا الكفر ،فإن اهلل يأمر بالعدل
علوا كبرياً ،وتَـنَ َّـزه اهلل َّ
تعاىل اهلل َّ
وجل عما يقول الكافرون ًّ
عز َّ
عز َّ
واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ،وعند التدقيق يف نسخ التوراة (السريانية-اليونانية-العربية) سنجد بينها
اختالفات واضحة.

مقدمة

إن الكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد ىف العامل الذى يأمر بقتل األطفال حىت كتب النازية مل تأمر بقتل
األطفال الرضع أو شق بطون األمهات وإخراج ما فيها من أجنة وقتلهم ،والعجب ممن يتهمون اإلسالم باإلرهاب ومل
يكلفوا أنفسهم حىت النظر لتلك النصوص املنافية ألبسط مبادئ الرمحة؛ اليت مل يسلم حىت األطفال والشيوخ والنساء
واحلمري والغنم والبقر من القتل والذبح! ما ذنب احليوانات يف خطيئة ارتكبها البشر؟ ما ذنب األطفال الرضع واألجنة
يف بطون أمهاهتم ؟ هل اهلل يأمر بذلك؟ هل يأمر بقتل وسفك دماء األطفال والشيوخ والنساء؟حىت األجنة يف بطون
أمهاهتا؟
وقبل أن أحتدث عن نصوص القتل واإلبادة يف العهد القدمي أذكر وصف القرءان لليهود الذين يقتلون النبيني
والذين يأمرون الناس بالقسط ومناذج من هذه اجلرائم:
َّ ِ
 قوله تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُفرو َن بِآي ِات اللَّ ِه ويَ ْقتُ لُو َن النَّبِيِّ ِ
ين يَأ ُْم ُرو َن بِال ِْق ْس ِط
َ
َ
ين بغَْي ِر َح ٍّق َويَ ْقتُ لُو َن الذ َ
َ
ََ ُ
ش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
ِم َن الن ِ
َّاس فَبَ ِّ
يم﴾ (ءال عمران)21:
قال أبو العباس املربد" :كان ناس من بين إسرائيل جاءهم النبيون يدعواهم إىل اهلل -عز وجل -فقتلوهم ،فقام
أناس من بعدهم من املؤمنني فأمروهم باإلسالم فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه اآلية ،وكذلك قال معقل بن أيب مسكني:
كانت األنبياء صلوات اهلل عليهم جتيء إىل بين إسرائيل بغري كتاب فيقتلواهم ،فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط،
أي بالعدل ،فيقتلون ،وقد روي عن ابن مسعود قال :قال النيب  :بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من
الناس ،بئس القوم قوم ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر ،بئس القوم قوم ميشي املؤمن بينهم بالتقية وروى أبو
عبيدة بن اجلراح أن النيب  قال :قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبيا من أول النهار يف ساعة واحدة فقام مائة رجل
واثنا عشر رجال من عباد بين إسرائيل فأمروا باملعروف واهوا عن املنكر فقتلوا مجيعا يف آخر النهار من ذلك اليوم وهم
الذين ذكرهم اهلل يف هذه اآلية ،ذكره املهدوي وغريه ،وروى شعبة عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهلل قال:
( )1األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف احنرافهم  143حممود عبد الرمحن قدح دار القلم ،بريوت 1402 ،هـ

كانت بنو إسرائيل تقتل يف اليوم سبعني نبيا مث تقوم سوق بقلهم من آخر النهار ،وقد قاتلوا النيب  وأصحابه ومهوا
()1
بقتلهم ،قال اهلل عز وجل :وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك"
املطلب األول :نصوص التطرف الديين واإلرهاب والقتل يف العهد القديم.
لقد جاء اإلسالم بالسالم وضمن حرية االعتقادات ،وليس كما حياول أعداء اإلسالم نشره وهو أن ديننا هو
دين إرهاب وغريه
والكتاب املقدس املوجود بني أيديهم هو أكثر الكتب على وجه األرض دعوة للعنف فهو الكتاب الوحيد
الذى يأمر بقتل األطفال والنساء والبهائم والعجائز وخمالفيه واحلث على اإلبادة الشاملة وشق بطون احلوامل وقتل
منهجا ،فصار أقصى ما
الرضع وفضح النساء واهب البيوت ،حتت مرأى ومسمع من العامل أمجع الذي اختذ الصمت ً
يتمناه املسلم مما يسمى اجملتمع الدويل أن يشجب أو يدين االعتداءات اليهودية ،ويا ليته حيصل عليه!!
وقبل أن أسرد يف جمازرهم اخلسيسة اليت ارتكبوها يف فلسطني وما حوهلا ،أورد هنا أمثلة على العنف ىف
الكتاب املقدس ولكن من ضمن البداية الىت سأحتدث عنها:
وهذه بعض النصوص التى تحث على التطرف والقتل واإلرهاب فى العهد القديم:
ذكرت كلمة سيف ىف الكتاب املقدس أكثر من  400مرة ،كما ذكر سفك الدماء واإلبادة والذبح
والتخريب واهلدم والتنجيس وقتل الشيوخ واألطفال والنساء وفضحهم وحرق الشجر إىل غري ذلك من النصوص
اآلتية:
.
السيف أ ِ
السْي ِ
ب
السيِّد َّ
كم ،يَقول َّ
تم ِم َن َّ
ف ،فَ َّ ْ
الر ّ
ْ
َجلبه َعلَْي ْ
 -1سفر حزقيال(")10-5 :11قَ ْد فَ ِز ْع ْ
وأخ ِرجكم ِمن وس ِطها وأسلِّمكم إِ َىل أَي ِدي الْ ِ
ِ
ف تَسقطو َنِ .يف ختْ ِم إِسرائِيل أَقْ ِ
َح َكاما .بِ َّ ِ
ضي
غربَاءَ ،و ْ
ْ
يكم أ ْ ً
أج ِري ف ْ
َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ
السْي ْ
َ
َْ َ
ب"
كم ،فَـتَـ ْعلَمو َن أ ِّ
َين أَنَا َّ
الر ّ
َعلَْي ْ
ِ
ِ
الر ُّ ِ
 -2سفر التثنية(َ 21")21 :2شع ِ ِ
ِ
وه ْم
ني ،أَبَ َاد ُه ُم َّ
يل َكالْ َعنَاقيِّ َ
ب م ْن قُدَّام ِه ْم ،فَطََرُد ُ
ٌْ
ب َكبريٌ َوَكثريٌ َوطَو ٌ
َو َس َكنُوا َم َكانَـ ُه ْم "
ض الَِّيت أَنْت د ِ
ك إِ َىل األ َْر ِ
اخ ٌل إِلَْيـ َها لِتَ ْمتَلِ َك َهاَ ،وطََرَد
الر ُّ
ك َّ
ب إِهلُ َ
 -3سفر التثنية(َ ")3-1 :2م َىت أَتَى بِ َ
َ َ
ِ
اشيِّني واألَموِريِّني والْ َكْنـعانِيِّني والْ ِف ِرِّزيِّني و ِْ
احلِثِّـيِّني و ِْ ِ
ني ،سْبع ُشع ٍ
وب أَ ْكثَـَر
ُش ُعوبًا َكثِ َريةً ِم ْن أ ََم ِام َ
احل ِّويِّ َ
ني َوالْيَبُوسيِّ َ َ َ ُ
ََ
اجلْر َج َ َ ُ َ َ َ َ َ
كَ َ ْ :
2
َّك ُحتَِّرُم ُه ْم .الَ تَـ ْقطَ ْع َهلُ ْم َع ْه ًدا"
الر ُّ
كَ ،وَدفَـ َع ُه ُم َّ
ضَربْـتَـ ُه ْم ،فَِإن َ
ك أ ََم َام َ
ب إِهلُ َ
َوأ َْعظَ َم ِمْن َ
كَ ،و َ
ِ
ِِ ِ
ِ
وها ِيف األ َْر ِ
اك
ض الَِّيت أ َْعطَ َ
َح َك ُام الَِّيت َْحت َفظُو َن لتَـ ْع َملُ َ
ض َواأل ْ
 -4سفر التثنية(")3-1 :12هذه ه َي الْ َفَرائ ُ
ث عب َد ِ
ِ
ِ
ك لِتَ ْمتَلِ َك َها؛ ُك َّل األَيَّ ِام الَِّيت َْحتيَـ ْو َن َعلَى األَْر ِ
ت األ َُم ُم الَِّيت تَ ِرثُونَـ َها
الر ُّ
َّ
ب إِلهُ آبَائِ َ
يع األ ََماك ِن َحْي ُ ََ
ضُ :ختْ ِربُو َن َمج َ
ِآهلتَـها علَى ِْ ِ ِ ِ
ِ
ضَراءََ .وتَـ ْه ِد ُمو َن َم َذ ِاحبَ ُه ْم"
ت ُك ِّل َش َجَرةٍ َخ ْ
َ َ
اجلبَال الشَّاخمَةَ ،و َعلَى التِّالَلَ ،وَْحت َ
ِ
ك نَ ِ
هؤالَء الشُّع ِ
صيبًا فَالَ تَ ْستَْب ِق ِمْنـ َها
الر ُّ
يك َّ
ب إِهلُ َ
وب الَِّيت يـُ ْع ِط َ
 -8سفر التثنية(َ ")12-11 :20وأ ََّما ُم ُد ُن ُ
ُ
ِ
احلِثِّـيِّني واألَموِريِّني والْ َكْنـعانِيِّني والْ ِف ِرِّزيِّني و ِْ
ك"
الر ُّ
نيَ ،ك َما أ ََمَرَك َّ
ب إِهلُ َ
ني َوالْيَبُوسيِّ َ
احل ِّويِّ َ
ََ
نَ َس َمةً َّما ،بَ ْل ُحتَِّرُم َها َْحت ِرميًاَ َ َ َ َ ُ َ َ ْ :
( )1تفسري القرطيب 82/2
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ب الْ َكْنـعانِيِّني والْ ِف ِرِّزيِّ ِ ِ
ضَربُوا ِمْنـ ُه ْم ِيف بَ َاز َق
الر ُّ
صعِ َد يَـ ُهوذَاَ ،وَدفَ َع َّ
ني بِيَده ْم ،فَ َ
َ
 -1سفر القضاة(َ َ")8-4 :1
َ َ َ
ف رجل .ووجدوا أَد ِوين باز َق ِيف باز َق ،فَحاربوه وضربوا الْ َكْنـعانِيِّ ِ
ِ
ني"
ََ
َع َشَرةَ آالَ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ني َوالْف ِرِّزيِّ َ
َ َ
َ َُ ُ َ َ َ ُ
-2سفرالقضاة(")8-4 :7فَاستأْجر ِاها أَبِ ِ
ك ِرجاالً بطَّالِني طَائِ ِشني،فَسعوا وراءه ُمثَّ جاء إِ َىل بـي ِ
ت أَبِ ِيه ِيف
يمال ُ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ
َْ ََ َ َ
ع ْفرةَ وقَـتَل إِخوتَه ب ِين يـربـَّعل،سبعِني رجالً،علَى حج ٍر و ِ
احد"
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وها َعلَى
يمال َ
كَ ،وَو َ
ب أَيْ ً
ضا ُك ُّل َواحد ُغ ْ
ض ُع َ
 -5سفر القضاة(")47 :7فَـ َقطَ َع الش ْ
صنًا َو َس ُاروا َوَراءَ أَب َ
َّع ُ
الصرح بِالنَّا ِر .فَمات أَي ً ِ
مجيع أ َْه ِل بـرِج َش ِكيمَْ ،حنو أَلْ ِ
ِ
ف َر ُجل َو ْامَرأَةٍ "
َّ
َ َ ْ
الصْرِحَ ،وأ ْ
ضا َ ُ
ُْ
َحَرقُوا َعلَْيه ِم َّ ْ َ
َ ُ
ت أَِيب وقَـتَـْلتُم بنِ ِيه ،سبعِني رجالً علَى حج ٍر و ِ
 -7سفر القضاة(")15 :7وأَنْـتُم قَ ْد قُمتُم الْيـوم علَى بـي ِ
اح ٍد،
ْ ُ َ ْ َ َ َْ
َ ْ
َ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ
وملَّكْتم أَبِ ِ
ِ
ِِ
َخوُك ْم "
يمال َ
يم ألَنَّهُ أ ُ
ََ ُ ْ َ
ك ابْ َن أ ََمته َعلَى أ َْه ِل َشك َ
اض ِربوا
-10سفر حزقيال(")2-7:8وقَ َ
ي":اعربوا ِيف الْ َم ِدينَ ِة َوَراءَه َو ْ
ك ِيف امَْعِ ْ
ال ألولئِ َ
َّاب والْع ْذراء والطِّْفل والنِّساء،اقْتلوا لِْلهالَ ِك والَ تَـ ْقربوا ِمن إِنْس ٍ
ان َعلَْي ِه
الَ ت ْش ْ
فق أ َْع ْ
َ َ
ينكم َوالَ تَـ ْعفوا.اَلشَّْي َخ َوالش َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ
الش ِ َّ ِ
ِ
ور قَـْتـلَى
.وقَ َ
ة،وابْـتَ ِدئوا ِم ْن َم ْق ِد ِسي .فَابْـتَ َدأوا بِ ِّ
ِّ
الر َج ِال ّ
ال َهل ْمَ :جنِّسوا الْبَـْي َ
تَ ،و ْامألوا ال ّد َ
ين أ ََم َام الْبَـْيت َ
يوخ الذ َ
الس َم َ
فَ َخَرجوا َوقَـتَلوا ِيف الْ َم ِدينَ ِة"
ب بِ ِر َخ ٍاءَ ،وَمْلعو ٌن َم ْن ميَْنَع َسْيـ َفه َع ِن الدَِّم "
الر ِّ
"مْلعو ٌن َم ْن يَـ ْع َمل َع َم َل َّ
-11سفر إرمياء(َ )10 :45
-12سفر إشعيا(")11 :13وحتطَّم أَطْ َفاهلم أَمام عيواهِِم ،وتْنـهب بيوهتم وت ْف ِ
اؤهم"
َْ َ
ََ
ْ َ َ
ْ ََ
ضح ن َس ْ
فإذا كان الكتاب املقدس يدعوا لفضح عورات النساء وقتل الطفل أمام أبويه ،فأى ذنب هذا الذى يعاقب
عليه الطفل وأى ذنب الذى يستحق أن يقتل االبن أمام والديه وأى دين يدعوا لسفك الدماء بوحشية واهب البيوت
وهدمها وختريبها؟!!
 -13سفر هوشع()11 :13يقول الرب" :جتازى َّ ِ
السْي ِ
ف يَ ْسقطو َن.
ت َعلَى إِهلِ َها .بِ َّ
السامَرة ألَنـ ََّها قَ ْد متَََّرَد ْ
ََ
تش ّق "
اهلمَ ،و ْ
احلََو ِامل َ
حتَطَّم أَطْ َف ْ
 -14سفر العدد(")15-12 :31فَاآل َن اقْتُ لُوا ُكل ذَ َك ٍر ِمن األَطْ َف ِ
اج َع ِة
ال َوُكل ْام َرأَةٍ َع َرفَ ْ
ت َر ُجالً بِ ُم َ
ض َ
َ
مجيع األَطْ َف ِال ِمن الن ِ
ٍ
ذَ َك ٍر اقْتُ لُ َ ِ ِ
وه َّن ل ُك ْم َحيَّات"
اللوِايت ملْ يَـ ْع ِرفْ َن ُم َ
اج َعةَ ذَ َك ٍر أَبْـ ُق ُ
ض َ
وها لك ْن َ ُ
ِّساء َ
َ َ
والسؤال هنا كيف سيتم التعرف على من مل يعرفن الرجال !! ،ويف النص التايل حرق للمدينة بالنار وحبد
السيف يقتل الرجال والنساء واألطفال والبقر والغنم واحلمري:
ِ
.و َحَّرُموا ُك َّل َما ِيف الْ َم ِدينَ ِة ِم ْن َر ُج ٍل َو ْام َرأَةٍِ ،م ْن ِط ْف ٍل
"وأ َ
َخ ُذوا الْ َمدينَةَ َ
-18سفر يشوع(َ )24 ،20 :1
و َش ْي ٍخ حتَّى الْب َقر والْغَنَم والْح ِمير بِح ِّد َّ ِ
ضةُ َو َّ
َح َرقُوا ال َْم ِدينَةَ بِالنَّا ِر َم َع ُك ِّل َما بِ َها.إِنَّ َما ال ِْف َّ
ب َوآنِيَةُ
.وأ ْ
َ َ َ َ ََ َ َ َ
الس ْيف َ
َ
الذ َه ُ
اس وال ِ ِ
وها فِي ِخ َزانَِة ب ْي ِ
ب"
الر ِّ
ت َّ
ْحديد َج َعلُ َ
ُّح ِ َ َ
الن َ
َ
السْي ِ
ضَربُوا ُك َّل نَـ ْف ٍ
َحَر َق
س ِاهَا ِحبَ ِّد َّ
"و َ
ف َ .حَّرُم ُ
وه ْمَ .وَملْ تَـْب َق نَ َس َمةٌَ .وأ ْ
-11سفر يشوع(َ )12-10 :11
ِ
ِ ِ
ضربـهم ِحب ِّد َّ ِ
وسى َعْب ُد
وع ُك َّل ُم ُد ِن أُولَئِ َ
َخ َذ يَ ُش ُ
ور بِالنَّا ِر .فَأ َ
يع ُملُوك َها َو َ ََ ُ ْ َ
َح ُ
السْيفَ .حَّرَم ُه ْم َك َما أ ََمَر ُم َ
ك الْ ُملُوك َو َمج َ
اص َ
ب"
الر ِّ
َّ
ف مع الن ِ
يش ِجْلع َاد ِحب ِّد َّ ِ
الوه َذا َما
"و ْ
اض ِربُوا ُس َّكا َن يَابِ ِ َ َ
-12سفر القضاة(َ )11-10 :21
ِّساء َواألَطْ َف َ
السْي َ َ َ
ت ِْ
تَـعملُونَهُ :حتِّرمو َن ُك َّل ذَ َك ٍر وُك َّل امرأَةٍ عرفَ ِ
اع ذَ َك ٍر"
اضط َج َ
َْ ُ َ ُ
َ ْ َ ََ

ِ
ف َعْنـ ُه ْم بَ ِل
ب َو ْ
يق َو َحِّرُموا ُك َّل َما لَهُ َوالَ تَـ ْع ُ
اض ِر ْ
ب َع َمال َ
-15سفر صموئيل األول(")5 ،3 :18فَاآل َن ا ْذ َه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
اج َملِ َ
سَ
ك َع َمالِ َ
ك أَ
َج َ
يق َحيّاًَ ،و َحَّرَم َمج َ
اقْتُ ْل َر ُجالً َو ْام َرأَةً ط ْفالً َوَرضيعاً ،بَ َقراً َوغَنَماًَ ،ج َمالً َوح َماراًَ .وأ َْم َ
السْي ِ
َّع ِ
ف"
ب ِحبَ ِّد َّ
الش ْ
-17سفر أخبار األيام األول(")3 :20وأَخرج داود الشَّع َّ ِ
ِج ح ِد ٍ
ِ
يد
ين ِاهَا َونَ َ
ش َرُه ْم بِ َمنَاش َير َونَ َوار ِ َ
َ َْ َ
ب الذ َ
ْ َ
ب إِ َىل أُ ِ
ِ
ِ
َّع ِ
َوفُ ُؤ ٍ
يم"
صنَ َع َد ُاوُد ل ُك ِّل ُم ُدن بَِين َع ُّمو َنُ .مثَّ َر َج َع َد ُاوُد َوُك ُّل الش ْ
وس َ .وَه َك َذا َ
ُ
ور َشل َ

هل امعت ىف التاريخ كله عن مثل ذلك العنف ..وانظر اىل البساطه ىف احلديث أخرجهم ...نشرهم
...قطعهم هم وكل مدن بىن عمون ورجع ألورشليم!!!
ِ ِ
-20سفر املزامري(")7-5 :132يا بِْنت بابِل الْمخربةَ طُ ِ
ِ
ِ
وىب
وىب ل َم ْن ُجيَا ِزيك َجَزاءَك الَّذي َج َازيْتنَا!  .طُ َ
َ َ َ َ ُ ْ ََ َ
ِ
ك أَطْ َفالَ ِ
الص ْخَرةَ"!
ب اهِِ ُم َّ
ك َويَ ْ
ل َم ْن ميُْ ِس ُ
ض ِر ُ
 -21سفر اخلروج(")22 :3بَل تَطْلب كل ْامرأَةٍ ِم ْن َجارِهتَا وِم ْن نَِزيلَ ِة بَـْيتِ َها أ َْمتِ َعةَ فِض ٍَّة وأ َْمتِ َعةَ ذَ َه ٍ
ب َوثِيَابًا،
َ
َ َ
ْ
ّ َ
وتَضعونَـها علَى بنِيكم وبـناتِكم .فَ ِ
ِ
ني "
ص ِريِّ َ
تسلبو َن الْم ْ
َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
إله العهد القدمي يأمر موسى باخلروج ويأمر النساء أن يسلنب جريااهن أمواهلم ويهربوا.
ِ
ك إِ َىل األَموِريِّني و ِْ
ني
ك َوَِجييء بِ َ
 -22سفر اخلروج(")23:23فَِإ َّن َمالَكِي يَ ِسري أ ََم َام َ
ني َوالْف ِرِّزيِّ َ
احلثِّـيِّ َ
َ َ
احلِِّويِّني والْي ِ
ِ
بوسيِّ َ ِ
يدهم "
َوالْ َكْنـ َعانيِّ َ
ني َو ْ َ َ َ
ني ،فَأب ْ
صري نِساؤ ِ
ف ،فَـتَ ِ
السْي ِ
دكم يَـتَ َامى"
تلكم بِ َّ
 -23سفر اخلروج(")24 :22فَـيَ ْح َمى َغ َ
كم أ ََرام َلَ ،وأ َْوالَ ْ
َ ْ
ضِيب َوأَقْ ْ
والعهد القدمي يأمر ِبذابح وحروب إبادة مجاعية:
ِ
ِ
 -24سفر أشعياء(" :)11 :11أل َّ
ب"
َن ا َّلر َّ
الر ِّ
كل بَ َش ٍرَ ،ويَكْثر قَـْتـلَى َّ
ب بِالنَّا ِر َيعاقب َوبِ َسْيف ِه َعلَى ِّ
الرب ِيل" :الَ تصل ألَج ِل ه َذا الشَّع ِ ِ
ِ
)":وقَ َ
ني يَصومو َن الَ
ب لْل َخ ِْري.ح َ
ْ
َ ِّ ْ
ال َّ ّ
 -28سفر إرميا(َ 12-11 :14
ِ
َامع صراخهم ،و ِحني ِ
السْي ِ
وع َوالْ َوبَإِ أَنَا أفْنِي ِه ْم"
اجل ِ
ف َو ْ
لهم ،بَ ْل بِ َّ
أ َْ َ َ ْ َ َ ْ
يصعدو َن ْحمَرقَةً َوتَـ ْقد َمةً الَ أَقْـبَ ْ
نود" :هأَنَ َذا ِ
اجل ِ
السْي ِ
فَ ،وَميوت
ب ْ
 -21سفر إرميا(":)23-22 :11ه َك َذا قَ َ
الشبَّان بِ َّ
بهمَ .ميوت ّ
َ
ال َر ّ
أعاق ْ
َين أ ِ
ِ
اثوث َسنَةَ ِع َقااهِِم"
اجل ِ
اهتم بِ ْ
َجلب َشًّرا َعلَى أ َْه ِل َعنَ َ
وعَ .والَ تَكون َهل ْم بَقيَّةٌ ،أل ِّ ْ
نوهم َوبَـنَ ْ
بَ ْ
ِ
ك َّ ِ
يدها"
"وإِ ْن َملْ يَ ْس َمعوا ،فَِإ ِّين أَقْـتَلع تِْل َ
األمةَ اقْتالَ ًعا َوأبِ َ
 -22سفر إرميا(َ )12-12
الرب:أَدفَع ِص ْدقِيَّا ملِك يهوذَا وعبِيده والشَّعب والْباقِني ِيف ِ
هذهِ الْ َم ِدينَ ِة ِم َن
 -25سفر إرميا(َ")2 :21ق َ
ال َّ ّ ْ
َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ك بابِل ولِي ِد أ َْع َدائِ ِهم ولِي ِد طَالِِيب ِ
وع لِي ِد نَبوخ ْذن َّ ِ ِ
السْي ِ
السْي ِفالَ يَـتَـَرأَّف َعلَْي ِه ْم
ف َو ْ
اهم ِحبَ ِّد َّ
الْ َوبَِإ َو َّ
نفوس ِه ْم،فَـيَ ْ
اجل ِ َ َ
ْ ََ
صَر َمل َ َ َ َ
ض ِر ْ
َوالَيَ ْشفق َوالَيَـْر َحم"
ضا الَ أ َْعفوِ .
وع يَـ ْفنَـ ْو َن
اجل ِ
ثلثك َميوت بِالْ َوبَِإَ ،وبِ ْ
السيِّد َّ
 -27سفر حزقيال(")12-11 :8يَقول َّ
ب َوأَنَا أَيْ ً
الر ّ
ف ِمن حولِ ِ
ِِ
ثلث يسقط بِ َّ ِ
هم "
كل ِر ٍ
كَ ،و ٌ
ثلث أ َذ ِّر ِيه ِيف ِّ
يحَ ،وأ ْ
السْي ْ َ ْ
َستَ ّل َسْيـ ًفا َوَراءَ ْ
ِيف َو ْسطكَ .و ٌ َ ْ
ٍِ
ِِ
الر ِ ِ ِ
مروا
 -30سفر اخلروج(" (25-22 :32ه َك َذا قَ َ
يلَ :
ال َّ ّ
كل َواحد َسْيـ َفه َعلَى فَ ْخذه َو ّ
ضعوا ّ
ب إله إ ْسَرائ َ
اب ِيف الْمحلَّ ِة ،واقْتلوا كل و ِ
احبه وكل و ِ
اح ٍد ِ
اح ٍد أَخاه وكل و ِ
اب إِ َىل ب ٍ
وارِجعوا ِمن ب ٍ
اح ٍد قَ ِريبَه .فَـ َف َع َل بَنو الَ ِوي
َْ
َ
َ
ْ َ
َّ
ََ َ
ص َ َ َّ
َ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الْيَـ ْوم َْحنو ثَالَثَة آالَف َرجل"
َّعب يف ذل َ
موسىَ .وَوقَ َع م َن الش ْ
حبَ َسب قَـ ْول َ
ال موسى لُِقضاةِ إِسرائِيل :اقْـتُـلُوا ُك ُّل و ِ
اح ٍد قَـومهُ الْمتَـعلِّ ِق َ ِ
ور "
َْ ُ َ
 -31سفر العدد(")8 :28فَـ َق َ ُ َ
ني ببَـ ْع ِل فَـغُ َ
َ
َ َْ َ
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َحَر َق َم ْرَكبَاهتِِ ْم
وع اهِِ ْم َك َما قَ َ
الر ُّ
ال لَهُ َّ
 -32سفر يشوع(َ")11-7 :11فَـ َع َل يَ ُش ُ
ب َخْيـلَ ُه ْمَ ،وأ ْ
بَ .عْرقَ َ
ِ
ِ
السْي ِ
السْي ِ
ضَربُوا ُكلَّ نـَ ْف ٍ
ف.
بِالنَّا ِر ُ
س ِاهَا ِحبَ ِّد َّ
ب َملِ َك َها بِ َّ
.مثَّ َر َج َع يَ ُشوعُ ِيف ذل َ
فَ ،و َ
ور َو َ
ك الْ َوقْت َوأ َ
ضَر َ
َخ َذ َح ُ
اص َ
ِ
ِ ِ
ضَربَـ ُه ْم ِحبَ ِّد
َخ َذ يَ ُشوعُ ُك َّل ُم ُد ِن أُولئِ َ
يع ُملُوك َها َو َ
َحَّرُم ُ
ور بِالنَّا ِر .فَأ َ
وه ْمَ ،وَملْ تَـْب َق نَ َس َمةٌَ ،وأ ْ
َحَر َق َح ُ
ك الْ ُملُوك َو َمج َ
اص َ
َّ ِ
ب"
الر ِّ
وسى َعْب ُد َّ
السْيفَ .حَّرَم ُه ْم َك َما أ ََمَر ُم َ
ِ
ف َعْنـ ُه ْم بَ ِل
ب َو ْ
يقَ ،و َحِّرُموا ُك َّل َما لَهُ َوالَ تَـ ْع ُ
اض ِر ْ
ب َع َمال َ
 -33سفر صموئيل األول(")4-3 :18فاآل َن ا ْذ َه ْ
ف ر ِاجل ،وعشرَة آالَ ِ
ا،مجالً وِمحارا فَاستَحضر َشاو ُل الشَّع ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ب ،مئَ َ ْيت أَلْ َ
اقْـتُ ْل َر ُجالً َو ْامَرأًَة ،ط ْفالً َوَرض ًيعا ،بَـ َقًرا َو َغنَ ًم ََ َ َ ً ْ ْ َ َ ُ
ْ َ
َ َ ََ
َر ُجل ِم ْن يَـ ُهوذَا"
 -34سفر إرميا(")7 :17وأطْعِمهم َحلم بنِي ِهم و َحلم بـنَاهتِِم ،فَـيأْكلو َن كل و ِ
اح ٍد َحلم ص ِ
احبِ ِه ِيف ِْ
صا ِر
احل َ
َْ َ
ْ َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
َ
َّ
ِ
ِ
الض ِيق الَّ ِذي يضايِ ِِ
ِ
اؤهم َوطَالبو نفوسه ْم.
َو ِّ
قهم به أ َْع َد ْ
َ ْ
ب ْ ِ
نود يـوم نَـ ْقم ٍة لِالنْتِ َق ِام ِمن مبغِ ِ
السْيف
لسيِّ ِد َر ِّ
ض ِيه ،فَـيَأْكل َّ
 -38سفر إرميا(")10 :41ه َذا الْيَـ ْوم لِ َّ
ْ ْ
اجل َ ْ َ
اجل ِ
ض الشِّم ِال ِعْن َد نَـه ِر الْفر ِ
نود َذبِ َ ِ
َويَ ْشبَع َويَـْرتَ ِوي ِم ْن َد ِم ِه ْم .أل َّ
ات".
ب ْ
لسيِّ ِد َر ِّ
َن لِ َّ
يحةً يف أ َْر ِ َ
ْ َ
وس ح ِد ٍ
ٍِ
ِ
يد
ب َوَو َ
)":وأ ْ
ض َع ُه ْم َْحت َ
َخَر َج الش ْ
ت َمنَاش َري َونـَ َوارِِج َحديد َوفُـ ُؤ ِ َ
-31سفر صموئيل الثاين(َ 31 :12
َّع َ
ِ
صنَ َع ِجبَ ِمي ِع ُم ُد ِن بَِين َع ُّمو َن".
اآلجِّرَ ،وه َك َذا َ
َوأ ََمَّرُه ْم ِيف أَتُون ُ
ومهَا َعلَى
ومهَاَ ،وقَطَ ُعوا أَيْ ِديَـ ُه َما َوأ َْر ُجلَ ُه َماَ ،و َعلَّ ُق ُ
)":وأ ََمَر َد ُاوُد الْغِْل َما َن فَـ َقتَـلُ ُ
 -32سفر صمويل الثاىن(َ 12 :4
ِ ِِ
َخ ُذوهُ َوَدفَـنُوهُ ِيف قَـ ِْرب أَبْـنَـْيـَر ِيف َحْبـُرو َن".
س إِي ْشبُ َ
وش َ
ث فَأ َ
الْ ْربَكة يف َحْبـُرو َنَ .وأ ََّما َرأْ ُ
تلك بعض نصوص العهد القدمي اليت تصور لنا عقيدة اليهود وتطرفهم الديين وبشاعة إرهااهم حىت األطفال
والنساء والشجر واحليوانات مل تسلم من هذا التطرف.
وأنتقل لكسر حاجز الزمان واملكان ،ومن األزمان الغابرة إىل األيام املعاصرة؛ أللقي نظرة على أهم اجملازر
الوحشية اليت قام اها الكيان اليهودي إزاء املسلمني يف فلسطني ومصر ولبنان وسوريا ،وما جاور ذلك من بالد
املسلمني ،ولقد أحصت األمم املتحدة اعتداءات اليهود املتكررة على املسلمني يف فلسطني ما بني عامي 1745م
()1
و1712م حبوايل  21ألف اعتداء مشلت العديد من املذابح.
املطلب الثاني :سجالت اليهود الدموية على مدار التاريخ قدميا وحديثا.
أوال :المجازر الدموية التي ارتكبها اليهود في حق األنبياء والصالحين:
أستعرض أهم حوادث قتل األنبياء واملرسلني اليت صارت وصمة عار عليهم ،يُذ َكُرون اها كلما تردد ذكرهم يف
اآلفاق ،ويوصمون بكل صفات اخلسة والنذالة ،فمن ذلك:
 -1قتلهم لنيب اهلل أشعياء  ،وهو من أنبياء بين إسرائيل ،وكان يعظهم وينصحهم ويذكرهم بنعم اهلل
عليهم ،ويف يوم كتب اهلل له فيه الشهادة يف سبيله ،ملا فرغ من وعظهم عدوا عليه ليقتلوه ،فهرب منهم ،فلحقوه
ونشروه نصفني باملنشار.
( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د.عبد الوهاب املسريي  425/2ط /دار الشروق 2001م.

 -2قتلهم أرميا ودانيال وحزقيل وعاموص -عليهم السالم -وكانوا أنبياء متعاصرين يف زمن واحد ،فلما
استخلف اهلل تعاىل أرميا  على بين إسرائيل بعد قتلهم أشعيا ،وكان ذلك يف الفرتة اليت كان حيكم فيها خبتنصر،
فكذبه بنو إسرائيل وحبسوه ،ومل يسلم من يدهم حىت قاموا بقتله دون تردد .وأما حزقيل  فقام بنو إسرائيل يف
أرض بابل ،فوثبوا عليه وقتلوه وقربوه هناك.
 -3ومن ذلك قتلهم لنبيني كرميني من أنبيائهم ،ومها زكريا وولده حيىي -عليهما السالم ،-وهي حادثة مروعة
مرسلني من عند
تقشعر هلا األبدان ملا فيها من جرأة على اهلل تعاىل ،ووحشية يف التعامل مع البشر فضالً عن كواهما
ْ
اهلل تعاىل.
وذكر املؤرخون يف قتلهما أسبابًا من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض
فلما كان بينها وبني امللك ما
حمارمه أو من ال حيل له ّ
تزوجها ،فنهاه حيىي  عن ذلك ،فبقي يف نفسها منه شيءّ ،
حيب منها استوهبت منه دم حيىي ،فوهبه هلا ،فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه يف طست إىل عندها ،فيقال" :إاها
هلكت من فورها وساعتها" .ومل ِ
يكتف اليهود بقتل حيي بن زكريا ،بل قاموا بقتل أبيه هو اآلخر؛ فقد كان يصلي يف
احملراب عندما قتل اليهود ابنه حيىي ،وملا ألراد اليهود البطش به هو اآلخر ّفر منهم ولكنهم أخذوا يالحقونه ،وأثناء
فراره انفتحت له شجرة فدخل فيها ولكن الشيطان دهلم على الشجرة فنشروا الشجرة وهو بداخلها كما فعلوا مع نيب
اهلل أشعياء 
 -4ومن ذلك :حماولتهم قتل املسيح ؛ لكن اهلل ألقى شبه املسيح على غريه ،مث رفعه إىل السماء قال
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُشبِّهَ لَ ُه ْم﴾ (النساء)182 :وقولهَ ﴿ :وَما قَ تَ لُوهُ يَِقيناً .بَ ْل َرفَ َعهُ اللَّهُ إِلَْي ِه﴾
تعاىلَ ﴿ :وَما قَ تَ لُوهُ َوَما َ
(النساء )1( )185-182 :هؤالء هم اليهود قوم أرذال ،سفاحون ،سفاكو دماء ،ال يألون يف مؤمن إالًّ وال ذمة ،ال
يفهمون إال لغة الدماء والقتل ،فإذا جاءهم رسول ِبا ال هتوى أنفسهم فري ًقا كذبوا وفري ًقا يقتلون ،واستخدم القرآن
صيغة املضارع يف الفعل(تَـ ْقتُـلُو َن) ،ليدلل على أن هذا من شأاهم وعادهتم اليت مل تنفك عنهم يف يوم من األيام ،ومل
تتوقف تآمرات اليهود اليت شهدهتا األزمان املتعددة ،واألماكن املختلفة ،فمحاوالهتم القتل وسفك الدماء تعدت كل
ذلك لتصل إىل خري البشر نبينا حممد  وهو بني ظهراين قومه وصحابته األجالء باملدينة ،رغم متام علم يهود بأنه نيب
ِ
ِ
َّ ِ
ْح َّق َو ُه ْم
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ْم الْكتَ َ
اء ُه ْم َوإِ َّن فَ ِريقاً م ْن ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َن ال َ
من عند اهلل تعاىل{ :الذ َ
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُو َن أَبْ نَ َ
متأثرا بإحدى
يَ ْعلَ ُمو َن}(البقرة ،)141 :تلك احملاوالت استمرت حىت نالت بالفعل منه بأيب هو وأمه ،حىت إنه مات ً
تآمرات يهود.
فبعد فتح خيرب أبقى النيب  بعض اليهود فيها على أن يتولوا رعاية بساتينها على نصف الغلة ،إال أن امرأة
دست فيها السم ،فالك منها شيئًا فاستكرهها ،وقال" :إن هذه الشاة
أحد زعماء اليهود أهدت للنيب  شاة مشويةَّ ،
لتخربين أاها مسمومة" ،واستدعى املرأة فاعرتفت.

( )1البداية والنهاية أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري الدمشقي جـ 2ص ـ 328ط/مكتبة املعارف بريوت 1770م
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متأثرا ِبا الكه منها ،بل
ولقد مات من تلك األكلة أحد أصحاب النيب  وهو بشر بن الرباء ،وظل النيب ً 
وجدت فيه انقطاع أاهري من األكلة اليت أكلت مع
إنه قال يف مرضه الذي تويف فيه ألخت بشر" :إن هذا األوان
ُ
شهيدا بسبب تلك الشاة.
أخيك" .وكان أصحاب النيب  يعدونه ً
ثانيا:سجالت اليهود في سفك الدماء ما قبل إعالن الدولة اليهودية عام 9941م

لقد بدأت اجملازر املنظمة من قبل العصابات الصهيونية واجليش اليهودي ضد أهايل القرى الفلسطينية حلملهم
على الرحيل ،للرتويج ملقولة" :أرض بال شعب لشعب بال أرض" ،وقد تشكلت بعد اصطدامات وقعت يف العام
1721م بني العرب واليهود عصابة يهودية سرية تدعي اهلاجانا( ،)1ويف السنوات الالحقة أصبحت هذه العصابة
جيشا عدائيًا ،كما مت إعطاؤها بعض االعرتاف الرامي من قبل اإلدارة الربيطانية وتشكل منها شرطة حتت قيادة
ً
بريطانية.
()2
ويف العام 1732م تشكلت ميليشيا أكثر سرية متثل حزب اإلحياء ضمن املنظمة الصهيونية العاملية وهي اآلرجون
اليت تعاونت مع اهلاجانا ،وشكلتا مع عصابة ثالثة تسمى ليحي( )3فيما بعد جيش الدفاع اليهودي ،فجيش هذه
الدولة احملتلة املتغطرسة هو يف األصل عصابات صهيونية كانت تتغذى على دماء املسلمني.
التنظي مات اليهودية العس كرية ق بل ماي و 9941م:
أسسها اليهود إلرهاب وقتل املسلمني يف فلسطني:
من املنظمات اليت ِّ
أسست عام 1707م.
 -منظمة الحارس (الهاشومير)اليت ِّ

 منظمة الهاجاناه لقمع االنتفاضات الفلسطينية 1737-1731مث انضمت للجيش -منظمة إتسل اليت قامت يف فلسطني عام 1731م.

 الكتائب 51و 59و 40اليت شكلت الفيلق اليهودي مت تشكيلها عام 1744م منظمة ليحي(شتيرن)انضمت جليش الدفاع اليهودي الحقا. بارجيورا(منظمة  ( Bar Gioraمنظمة عسكرية صهيونية سرية أسست يف فلسطني عام 1702شـعارها "بالدم والنار سقطت يهودا ،وبالدم والنار ستقوم يهودا"
ُسست يف القدس عام  1720لتحل حمل منظمة
( )1اهلاجاناه "Haganahاهلاجاناه"تعين "الدفاع" ،وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية ،أ ِّ
احلارس ،وقبيل إعالن قيام دولة اليهود ،كان عدد أعضاء اهلاجاناه يبلغ حنو  31.000باإلضافة إىل  3000من الباملاخ ،كما اكتمل بناؤها التنظيمي،
سهل عملية حتويلها إىل جيش موحد وحمرتف للدولة الصهيونية ،وحتويلها إىل جيـش الدفاع اإلسرائيلي .موسوعة اليهود د.عبد الوهاب
األمر الذي َّ
املسريي .818/2
تأسست يف فلسطني عام  1731من
( )2اآلرجون أو إتسل " Etzelاملنظمة العسكرية القومية يف أرض إسرائيل"وهي منظمة عسكرية صهيونية َّ
احتاد أعضاء اهلاجاناه الذين انشقوا على املنظمة األم ،وكان للعمليات اإلرهابية اليت قامت اها إتسل ضد املزارعني الفلسطينيني دور كبري يف إرغام بعض
هؤالء املزارعني على مغادرة البالد ،ونفذت بالتعاون مع ليحي واهلاجاناه مذحبة دير ياسني يف  7أبريل 1745م ،وبعد قيـام إسرائيل ،أُدمـجت املنظمة
كرم الرئيس اإلسرائيلي قياداهتا عام 1715م ،موسوعة اليهود د.عبد الوهاب املسريي .815/2
يف جيش الدفاع اليهودي وقد َّ
( )3ليحي أو شتيرن "Lehiليحي"اختصار العبارة العربية "لومحي حريوت يسرائيل"أي "احملاربون من أجل حرية إسرائيل" ،وهي منظمة عسكرية
صهيونية سرية أسسها أبراهام شترين عام  1740بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل .موسوعة اليهود د.عبد الوهاب املسريي .820/2

 -الحارس(منظمة  ( Ha-Shomerتأسست عام 1707م.

 البيتار(منظمة  ) Betarتأسس يف بولندا عام 1723م ،مث رجع إىل فلسطني."جنِّدت يف إجنلرتا عام 1718م.
 الفيلق اليهودي ُ Jewish Legion()1
 -فرقة البغالة الصهيونية ُ Zion Mule Corpsش ِّكلت عام 1718م

ومن بني السجل اإلجرامي للتطرف اليهودي يف فلسطني(حىت احلرب العاملية الثانية)
 -1قيام إرهابيي اهلاجاناه بقتل مواطنني عربيني فلسطينيني جبوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً بالرصاص حيث
كان كوخهما ،وذلك يف  11أبريل عام 1731م ،وهو نفس العام الذي أصدرت فيه اهلاجاناه سبعة قرارات بإطالق
النار على العرب أينما كانوا.
 -2كما شهد عام 1732م سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية على جتمعات املواطنني الفلسطينيني
العزل يف املقاهي ووسائل النقل واألسواق ،وكان من أشهرها إلقاء إتسل قنبلة على سوق اخلضار اجملاور لبوابة نابلس
يف القدس فسقط عشرات من العرب بني قتيل وجريح.
 -3أطلق أعضاء نفس املنظمة النار على قافلة عربية فقتلوا ثالثة ركاب بينهم امرأتان يف 14نوفمرب
1732م وهو اليوم الذي أُطلق عليه لقب "األحد األسود"يف القدس ،حني نفَّذ اإلرهابيون الصهاينة أكثر من عملية
يف املدينة كمظهر الستعراض القو.
 -4يف  1مارس عام 1732م لقي  15عربياً مصرعهم وأصيب  35آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية يف
سوق حيفا .
 -8يف يولية 1732م مت تفجري سيارة ملغومة أودت حبياة  380عربياً فلسطينياً وجرحت  20آخرين.
 -1يف  22فرباير 1737م سقط  22عربياً فلسطينياً وأصيب  41آخرون جبراح من جراء قنبلة يدوية
تعرض سوق القدس يف  21أغسطس عام 1735م إىل
ألقتها العصابات الصهيونية على السوق املزدحم .كما َّ
انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل  34عربياً وجرح  38آخرين وفق أقل التقديرات.
فجرت منظمة إتسل اإلرهابية قنبلة يدوية أمام أحد املساجد يف مدينة القدس يف 18يولية 1735م
َّ -2
أثنـاء خروج املصـلني فقتلت عشـرة أشخاص وأصابت ثالثني.
 -5هامجت عناصر منظة إتسل قرية بلدة الشيخ جبوار حيفا يف  12يوليه 1737م واختطفت مخسة من
سكااها مث قتلتهم.
 -7كما جرى يف  27يولية 1737م اهلجوم على ست سيارات عربية فلسطينية يف تل أبيب ورحبوت
وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل  11عربياً .وأسفر إلقاء القنابل يف مدينة يافا يف  21أغسطس عن مصرع  24عربياً
فلسطينياً وجرح  38آخرين .
وهكذا أعدت املنظمات نفسها لالنطالق الحقاً حنو هدفني :األول إجبار الفلسطينيني أصحاب البالد
األصليني على مغادرة أراضيهم ِبا فيها تلك اليت يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي األرض اليت خصهم اها مشروع
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التقسيم الحقاً .والثاين الضغط على الربيطانيني إللغاء القيود املفروضة وخباصة على اهلجرة والعمل من أجل إقامة
()1
دولة صهيونية بأسرع الوسائل.
ثالثا :اإلرهاب اليهودي ضد حكومة االنتداب البريطاني والجماعات اليهودية :

 يف  21أغسطس 1737م قتلت إتسل ضابطني بريطانيني بلغم استهدف الضابط املسئول عن الدائرةاليهودية يف أجهزة األمن التابعة لسلطة االنتداب .
 اختيار األماكن املزدمحة بروادها العرب(مقاهي  -أسواق  -قافالت) .كما افتخر منفِّذو هذه اجلرائمباتباع أكثر األساليب ضماناً لسقوط عدد أكرب من الضحايا ومن بينها استخدام غاز الربوم مع املتفجرات .
 يف عام 1744م أعلنت إتسل وقف هدنتها مع الربيطانيني بنسف منزل يف يافا حبجة أنه مقر للشرطةالربيطانية ،وكررت نفس األعمال يف حيفا والقدس.
 بلغ النشاط اإلرهايب اليهودي ضد الربيطانيني ذروته بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وحتديداً خالل عام1741م ،حيث اتفقت املنظمات على توجيه ضربات للربيطانيني كان أشهرها نسف فندق امللك داود يف  22يوليه
عام 1741م والذي كان يضم مكاتب إدارة االنتداب الربيطاين ،واليت افتخر بيجني بتنفيذها باتفاق مسبق مع
اهلاجاناه وليحي .وقد أسفر االنفجار عن مقتل  71شخصاً بينهم  41عربياً و 25بريطانياً و 12يهودياً ومخسة من
جنسيات أخرى بينهم أمريكيون .
 بلغ إجرام العصابات الصهيونية حد التخطيط يف مطلع عام 1745م لتسميم مصادر املياه يف العاصمةالربيطانية جبراثيم الكولريا .وقد َّ
توىل إلياب ،أحد قادة ليحي بنفسه ،تدبري زجاجات اجلراثيم عرب بعض األطباء اليهود
يف معهد باستري يف باريس .ومن املعروف أن وباء الكولريا انتشر يف مصر بعد عام  ،1745وقد انتشرت شائعات
يف ذلك احلني عن أن األمر قد يكون له عالقة بالدولة اليهودية.
أدخل اإلرهاب اليهودي إيل املنظمات أساليب الطرود امللغومة واالختطاف واغتيال الشخصياتالبارزة(مثل الوزير)الربيطاين اللورد موين يف معاهدة 1741م على نطاق واسع منذ األربعينيات .
 تفاخر قادة املنظمات اليهودية العسكرية بتخطيط وتنفيذ السطو على البنوك ،ومن هذه األعمال سرقةالبنك العثماين يف  13سبتمرب  1741وبنك باركليز يف أغسطس عام  1742حلساب ليحي وسلسلة املذابح اليت
ارتكبت ضد العرب اهدف إبادة األقلية وإرهااهم حىت يرتك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً بال شعب
 نسف حمطة سكك حديد رام اهلل يف أول نوفمرب عام .1748 نال الفلسطينيون والعرب احلظ األوفر من العمليات اإلرهابية الصهيونية وخباصة خالل عامي 1742و1745م ،حيث كثَّف اإلرهابيون الصهاينة جهودهم القتالع الفلسطينيني ،األمر الذي َّأدى إىل تشريد حوايل
 700ألف فلسطيين إىل خارج أراضيهم ووطنهم .ففي هذه السنوات غلب أسلوب مهامجة القرى واملدن العربية
العزل وبني من حيملون السالح
وارتكاب املذابح اجلماعية دون متييز بني رجل وامرأة وطفل وكهل ،أو بني أولئك ُ
دفاعاً عن حقوقهم .
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 مذحبة قرييت الشيخ وحواسة  31ديسمرب عام  1742انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة برتول حيفاوقتلت وجرحت عدداً من العمال العرب القادمني إليها.
 يف ليلة رأس السنة امليالدية  1745بدأ الصهاينة هجومهم بُعيد منتصف الليل وكان عدد املهامجني بني 200 ،180يهودي ركزوا هجومهم على أطراف البلدتني.
هاجم الصهاينة البيوت النائية يف أطراف هاتني القريتني وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكانالنائمني وهم يطلقون نريان رشاشاهتم وراح ضحية ذلك اهلجوم حنو ثالثني فرداً بني قتيل وجريح معظمهم من النساء
واألطفال وتركوا شواهد من الدماء واألسلحة تدل على عنف املقاومة اليت لقوها.
 مذبحة قرية سعسع 18-14 :فرباير1745م :شنت كتيبة الباملاخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع،فدمرت  20منزالً فوق رؤوس سكااها ،وأسفر ذلك عن مقتل  10عربياً معظمهم من النساء واألطفال .وقد ُوصفت
هذه العملية بأاها "مثالية ".
 مذبحة رحوفوت 22 :فرباير 1745م مت نسف قطار القنطرة يف مدينة حيفا قرب رحوفوت مما أسفر عناسـتشهاد سـبعة وعشرين عربياً وجرح ستة وثالثني.
 -مذبحة كفر حسينية 13 :مارس : 1745قامت اهلاجاناه باهلجوم على القرية وقامت بتدمريها وأسفرت

املذحبـة عن اسـتشهاد ثالثني عربياً ،كما اقرتفت يف السابع والعشرين من الشهر نفسه مذحبتني يف املوضع ذاته أسفر تا
شخصا وجرح أكثر من مائة وعشرين آخرين.
عن استشهاد أربعة وستني
ً

 مذبحة بنياميناه 22 :مارس  :1745حدثت مذحبتان يف هذا املوضع حيث مت نسف قطارين ،أوهلمانُسف يف  22مارس وأسفر عن استشهاد  24فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من  11آخرين ،ومتت عملية النسف
وجرح  10آخرون .
الثانية يف  31من نفس الشهر حيث استُشهد أكثر من  40عربياً ُ

 مذبحة دير ياسين :يف التاسع من أبريل سنة 1745م ،ارتكبتها عصابتا اآلرجون وشترين ،وقد راحشخصا من أهايل القرية العزل ،وبعد االستيالء على القرية قامت باقرتاف شىت أنواع التنكيل
ضحيتها زهاء 210
ً
ضد الشعب الفلسطيين ،حيث أوقفوا العشرات من أهايل القرية صوب احلائط وأطلقوا النار عليهم ،كما قامت
القوات الصهيونية بعمليات تشويه ضد بعض األشخاص ،وألقت بنحو  83من األطفال األحياء وراء سور املدينة
القدمية.
ويف كتابه املعنون الثورة كتب بيجني يقول" :إن مذحبة دير ياسني أسهمت مع غريها من اجملازر األخرى
يف تفريغ البالد من  180ألف عريب" .وأضاف قائالً" :لوال دير ياسني ملا قامت إسرائيل.
 -مذبحة ناصر الدين 14 :أبريل 1745م حينما فتحت قوات من الوحدات العسكرية الصهيونية السرية أو ما

شخصا ،ويف
ينج منهم سوى 40
ً
يسمى بـ"املستعربني"نريان أسلحتها على أهايل القرية املدمرة بالكامل ،حيث مل ُ
1يوليو1745م اقرتفت قوات الباملاخ مذحبة أخرى يف اللد وأسفرت عن استشهاد  280فلسطينيًا.

 مذبحة تل لتفنسكي 11 :أبريل  :1745قامت عصابة يهودية ِبهامجة معسكر سابق للجيش الربيطاين يعيشفيه العرب وأسفر اهلجوم عن استشهاد  70عربياً .
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 مذبحة حيفا 22 :أبريل  :1745هاجم املسـتوطنون الصـهاينة مدينة حيفـا يف منتصف الليل واحتلوهاالعزل الباقون للهرب عن طريق مرفأ املدينة فتبعهم اليهود
وقتلوا عدداً كبرياً من أهلها ،فهرع العرب الفلسطينيون ُ
وأطلقوا عليهم النريان ،وكانت حصيلة هذه املذحبة أكثر من  180قتيالً و 40جرحياً .
 -مذبحة بيت داراس 21 :مايو : 1745حاصر اإلرهابيون الصهاينة قرية بيت داراس اليت تقع مشال

شرق مدينة غزة ،ودعو الفلسطينيني إىل مغادرة القرية من اجلانب اجلنويب ،وسرعان ما حصدت نريان اإلرهابيني
العزل وبينهم نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون القرية ،ونفس القرية قد تعرضت ألكثر من هجوم
سكان القرية ُ
صهيوين خالل شهري مارس وأبريل عام 1745م ،وبعد أن نسف اإلرهابيون الصهاينة منازل القرية وأحرقوا حقوهلا
أقاموا مكااها مستعمرتني .
 -مذبحة اللد :أوائل يوليه : 1745أي بعد إعالن الدولة اليهودية وتُـ َعد عملية اللد أشهر مذحبة قام اها

اليهود إلمخاد ثورة عربية قامت يف يوليه عام  1745ضد االحتالل اليهودي ،فقد صدرت تعليمات بإطالق الرصاص
شاهد يف الشارع ،ولقي  280عربياً مصرعهم نتيجة ذلك.
على أي شخص يُ َ
ومنذ قيام دولة اليهود على أشالء اجليوش العربية اليت ااهزمت عام 1745م ،أعلن رئيس وزرائها بن جوريون
أن الوضع يف فلسطني سيسوى بالقوة العسكرية ،هكذا بكل تبجح وجتاهل للمسلمني والعرب يف فلسطني والدول
()1
اإلسالمية"
رابعا :مذابح اليهود بعد عام 9941م وحتى اآلن:
 -1مذحبة الدوامية  27أكتوبر 1745م
 -2مذحبة بازور ديسمرب 1745م
 -3مذحبة شرفات  2فرباير 1781م
 -4مذحبة بيت حلم  21يناير 1782م
 -8مذحبة قرية فلمة  27يناير 1783م
 -1مذحبة خميم الربيج  25أغسطس 1783م
 -2مذحبة قلقيلية يف  10أكتوبر عام 1783م أسفرت عن استشهاد حنو  20من السكان ومن أهل القرى
اجملاورة الذين هبوا للنجدة.
 -5مذحبة قبية  18أكتوبر 1783م بقيادة أرئيل شارون على قرية قبية اليت تقع مشال القدس ،وقصفوها
بصورة مركزة ،كما قامت عناصر أخرى بتدمري عدد من منازل الفلسطينيني على من فيها ،وقد أسفرت املذحبة عن
ومسجدا ،بينما أبيدت أسر بكاملها.
شهيدا منهم نساء وأطفال وشيوخ ،ونسف  41منزالً
ً
سقوط ً 17
 -7مذحبة خمالني 27مارس 1784م حيث قام اليهود بالتوغل يف الضفة الغربية حىت وصلت إىل قرية خمالني
بالقرب من بيت حلم ،وألقت كمية من القنابل واأللغام على جتمعات السكان ،وأسفرت املذحبة عن استشهاد 14
شخصا وجرح  14آخرين.
ً
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 -10مذحبة دير أيوب  2نوفمرب 1784م
شهيدا و 33جرحيًا.
-11مذحبة قطاع غزة األوىل  2فرباير1788ذهب ضحيتها ً 37
-12مذحبة غزة الثانية  8-4أبريل  1781قصفت مدافع اجليش اليهودي مدينة غزة حيث استشهد 81
شخصا وجرح  103آخرون.
ً
شهيدا وجرح 20آخرون.
-13مذحبة خان يونس األوىل30مايو1788م استشهدً 20
شخصا وجرح80آخرون.
-14مذحبة خان يونس الثانية1سبتمرب1788استشهد41
ً
 -18مذحبة الرهوة  12-11سبتمرب 1781م.
شهيدا و 143جرحيًا
-11مذحبة كفر قاسم  27أكتوبر  1781ذهب ضحيتها ً 12
شهيدا
-12مذحبة خان يونس الثالثة  3نوفمرب1781م أسفرت عن استشهاد ً 228
 -15مذحبة رفح  12نوفمرب 1781م أسفرت عن استشهاد حنو  111فلسطينيًا.
شخصا.
 -17قصفت القوات اليهودية يف  12 - 11مارس  1712قرية النقيب السورية وقتلت 30
ً
هجوما على قرية السموع يف منطقة جبال اخلليل
 -20يف  13نوفمرب  1711شنت القوات اليهودية
ً
فنسفت  128منزالً وبناية بينها مدرسة وعيادة طبية ومسجد.
 -21يف يونيو 1711م هدمت  144منزالً وقتل  23فلسطينيًا من املخيم نفسه.
 -22أغارت القوات اليهودية يف  12فرباير  1720على مصنع أيب زعبل ِبصر ،ما أسفر عن استشهاد
 20عامالً وإصابة  17آخرين عدا عن حرق املصنع نفسه.
 -23مذحبة حبر البقر  5أبريل 1720م حيث قامت الطائرات اليهودية باهلجوم على مدرسة صغرية ألطفال
الفالحني يف قرية حبر البقر املصرية حيث راح ضحيتها  17طفالً وجرح  10آخرون.
 -24مذحبة صيدا  11يونيو  1752إبان العدوان اليهودي على لبنان مذحبة صيدا اليت ذهب ضحيتها
حوايل  50مدنيًا ممن كانوا حيتمون باملالجئ.
 -28مذحبة صربا وشاتيال 15-11سبتمرب 1752م بعد دخول القوات اليهودية بقيادة شارون إىل بريوت،
وإحكام السيطرة على القطاع الغريب منها ،وقد أسفرت عن استشهاد  1800شهيد من الفلسطينيني واللبنانيني
العزل.
 -21مذحبة عني احللوة اليت نفذهتا قوات اجليش اليهودي يف  11مايو  1754عشية االنسحاب اليهودي
من جنوب لبنان ،واليت أسفرت عن سقوط  18فلسطينيًا بني قتيل وجريح وتدمري  140منزالً واعتقال 180
شخصا.
ً
 -22مذحبة سحمر  20سبتمرب 1754م حيث دامهت القوات اليهودية قرية سحمر الواقعة جنوب لبنان
شهيدا و 40جرحيًا.
وقتلت حنو ً 13
 -25مذحبة محامات الشط  11أكتوبر  1758غارة على منطقة محامات الشط جنويب العاصمة التونسية
شهيدا و 100جريح من السكان املدنيني
لضرب مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد أسفرت عن سقوط ً 80
من تلك املنطقة.
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 -27جتسد العنف الصهيوين يف التدابري واملمارسات اليت اقرتفتها القوات اليهودية من أجل قمع االنتفاضة
الفلسطينية اليت اندلعت يف ديسمرب  1752واليت أسفرت عن سقوط ألف شهيد وحنو  70ألف جريح و 18ألف
معتقل ،فضالً عن تدمري ونسف  1225منزالً واقتالع  140شجرة من احلقول واملزارع.
 -30مذحبة احلرم اإلبراهيمي  28فرباير عام 1774م بدخول املستوطن اليهودي باروخ جولدشتاين من
حركة كاخ العنصرية إىل احلرم وهو حيمل بندقية ،حيث شرع يف قتل املصلني يف اجلمعة األخرية من رمضان؛ مما أسفر
شهيدا من املتظاهرين.
عن استشهاد  10فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين،وقتلت قوات االحتالل ً 83
 -31مذحبة قانا يف  25من أبريل من عام 1771م اليت كانت جزءًا من عملية كبرية اميت "بعناقيد
الغضب"حينما قامت قوات االحتالل بضرب موقع قانا الذي كان يضم  500لبناين ،وأسفر ذلك عن مقتل 280
لبنانيًا منهم  110يف قانا وحدها ،فيما بلغ عدد اجلرحى  315بينهم  387مدنيًا .وقد أقدمت تلك القوات على
عدوان مماثل طال ذات املكان وأسفر عن استشهاد  82لبنانيًا يف إطار حرب إسرائيلية على لبنان دخلت أسبوعها
الثالث على التوايل.
 -32يف انتفاضة األقصى عام  2000اليت أسفرت عن استشهاد أكثر من  4800فلسطيين واعتقال حنو
 7000أسري يف سجون االحتالل.
 -33ويف ديسمرب  ،2005ويناير  2007أقدمت القوات اليهودية على مذحبة جديدة عندما قصفت
قطاع غزة ،األمر الذي أسفر عن حوايل  1800شهيد وحنو  8800جريح غالبيتهم من الفلسطينيني العزل(.)1
ومل يسلم املسجد األقصى وال املصلني فيه من اعتداءات اليهود  ،فقد تعرض املسجد األقصى حلريق هائل يف
أغسطس 1717م ،وشهدت ساحات املسجد األقصى اعتداءات على املصلني واملرابطني واملرابطات وأسفرت عن
استشهاد عشرات بل مئات املسلمني منهم ،وكذلك االعتدءات املتكررة على قطاع غزة
وكذلك املقدسات املسيحية الفلسطسنية فقد رصدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يف فلسطني
أكثر من  14اعتداء من اليهود على كنائس وأديرة وبطريركات النصارى يف فلسطني من عام 1712م وحىت عام
2015م منها:
-

اعتداءات اليهود على كنيسةالقديس يوحنا المعمدان بعين كارم عام9964م

-

اعتداءات اليهود على كنيسة القيامة وسرقة مجوهراتها عام 9961م

-

اعتداءات اليهود على بطريركة الروم األرثوذكس عام 9940م

-

اعتداءات اليهود على الكنيسة المعمدانية 9911م

-

اعتداءات اليهود على كنيسة المصعد بجبل الزيتون 1000م

-

-

اعتداءات اليهود على دير األقباط عام 9940م

اعتداءات اليهود على دير ماريوحنا 9919م

اعتداءات اليهود على كنيسة الخضر للروم األرثوذكس 1001م

( )1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د.عبد الوهاب املسريي 432/2

-

اعتداءات اليهود على كنيسة جبل صهيون في القدس وحرقها 1095م

اعتداءات اليهود على مقبرة دير بيت جمال للرهبان الساليزيان 1096م

()1

أهم النتائج
 -1مما نؤمن به ونعتقده كمسلمني أن اهلل سبحانه أنزل التوراة على موسى عليه السالم هدى ونور وضياء
وذكر ،وان اليهود حرفوها لفظا ومعىن.
 -2نتج عن حتريف اليهود للتوراة وجود نصوص ال متت إىل الوحي بصلة وحتث على القتل والتخريب
واإلبادة للشجر واحلجر وللبشر أطفاال ونساء وشيوخا وأنبياء وصاحلني .
 -3إن تطاول اليهود على األنبياء إعراضا وتكذيبا وقتال جعل دماء البشر ممن هم دون األنبياء هينّا ال
يراعي اليهود له وال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة.
 -4شهد التاريخ قدميا وحديثا إجرام وتطرف وإرهاب اليهود وال يزال هذا التطرف واإلرهاب إىل قيام الساعة
فال ينتظر منهم عهود وال مواثيق وال معاهدات
 -8بالنظر والتأمل يف القرءان الكرمي جنده يوضح املنهج الذي يتعامل به املسلم مع غري املسلم يقول تعاىلَ ﴿ :ال
ِ
َّ ِ
ب
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
ين لَ ْم يُ َقاتِلُوُك ْم في الدِّي ِن َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوُكم ِّمن ِديَا ِرُك ْم أَن تَ بَ ُّر ُ
يَ ْن َها ُك ُم اللَّهُ َع ِن الذ َ
ِ
ِِ
اجنَح لَ َها وتَ وَّكل َعلَى اللَّ ِه إِنَّهُ ُهو َّ ِ
يم﴾
ين﴾ (املمتحنة  ،)5وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
السم ُ
َ
ال ُْم ْقسط َ
لسل ِْم فَ ْ ْ َ َ ْ
يع ال َْعل ُ
ِ
(األنفال)11:وقال جل شأنه﴿ :وقَاتِلُواْ فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
ين﴾
ين يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ إِ َّن اللّهَ الَ يُ ِح ِّ
َ
َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
يل اللّه الذ َ
(البقرة )170
باس ِم اهلل وباهلل و َعلَى ِمل ِّة ر ُس ِ
ول اهللَ ،وال
 -1وصية الرسول حممد  للمقاتلني حينما قال هلم﴿ :انطلقوا ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ضموا غَنَائِم ُكم وأصلِحوا و ِ
ِ
ب
َ َ ْ ُ َ ْ
تَ ْقتُ لُوا َش ْيخاً فَانياً َوالَ ط ْفالً َوال َ
صغيراً َوال ْام َرأ ًةَ ،وال تَ غُلّوا َو ُ ّ
أحسنُوا إ ّن اهلل يُح ّ
()2
ِِ
ين﴾
ُ
الم ْحسن َ
 -2اماحة اإلسالم وشفقته وعدله ،وأنه دين السلم والسالم والرمحة والتسامح.
 -5أن اليهود ال حيرتمون معاهدات وال اتفاقيات وكلما عاهدوا عهدا نقضوه.
أهم املراجع
-1اإلرهاب الدويل والنظام العاملي د.أمل اليازجي ود.حممد عزيز،دار الفكر املعاصر ،بريوت2002م
 -2اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب ،أمحد يوسف التل ط /عمان – األردن 1775م
 -3اإلرهاب والعنف السياسي ،عز الدين أمحد جالل ،عدد10دار احلرية للصحافة والنشر1751
-4األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف احنرافهم حممود عبد الرمحن قدح دار القلم،بريوت1402ه
-8أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ط :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالسعودية 1428ه
( )1اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يف فلسطني – القدس 2017م
( )2سنن أيب داود :كتاب اجلهاد ،باب يف دعاء املشركني  ،حديث. 2114 :
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-1البداية والنهاية أليب الفداء إاماعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ط/مكتبة املعارف بريوت 1770م
-2التحريف يف التوراة د.حممد اخلويل ط:مكتبة الفالح 1410ه
-5التطرف الديين أسبابه وتداعياته لسلطان محيد اجلسمي مقال جبريدة البيان  25فرباير 2018م.
 -7متويل اإلرهاب ،جيمز آدمز شركة سيمون وشيسرتباإلجنليزية نيويورك 1751م.
-10اجلامع ألحكام القرءان للقرطيب ط/دار الكتب املصرية
-11الرائد معجم لغوي عصري ،مسعودجربان  ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1712 ،1م.
-12رسالة يف الالهوت والسياسة .تأليف الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا.
-13السنن القومي يف تفسريأسفار العهد القدمي ط/جلنة التأليف والرتمجة ودار الكتاب املقدس1770
-14الصحاح تاج اللغة ،إاماعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1728 ،2م.
 -18موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د.عبد الوهاب املسريي ط /دار الشروق 2001م.
-11الغلو والفرق املغالية يف احلضارةاالسالمية عبد اهلل السامرائي ط/بغداد:دار واسط للنشر1775م
 -12القاموس السياسي واالقتصادي ،إعداد مهدي الزبيدي
-15قاموس الكتاب املقدس ط :دار الكتاب املقدس بريوت 1755م.
-17القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن الفريوز آبادي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1752 :م
-20الكتاب املقدس ط /دار املشرق بريوت 1758م
-21كتب السنن واملسانيد
-22اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يف فلسطني – القدس 2017م
-23لسان العرب البن منظور أبو الفضل مجال حممد بن مكرم ج دار بريوت :بريوت1788 ،م
-24حماسن التأويل حملمد مجال الدين بن قاسم القاامي ط/دار الكتب العلميه –بريوت 1775م
-28املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ط ،2القاهرة 1722م.
-21املنجد يف اللغة ،دار املشرق ،بريوت ،ط 1751 ،27م.
-22املورد -قاموس إنكليزي عريب ،البعلبكي منري دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1772 ،31م.
-25موسوعة املعرفة املسيحية جمموعة من املؤلفني لبنان ،دار املشرق ،طبعة أوىل ،بريوت 1770م.
Compiled by Joyce M. ،See: Oxford Universal Dictionary -27
1981، Oxford، Oxford University Press،Hawkins
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أ.د .وجدان فريق عناد العارض ي
مركز إحياء التراث العلمي-جامعة بغداد

امللخص
بني الفقهاء مكانة إمارة احلج يف التنظيمات اإلدارية للدولة العربية اإلسالمية ،كواها تتعلق بركن من أركان
اإلسالم ،ومن يتوهلا يكون نائب عن اخلليفة يف إقامة مناسك احلج يف مكان وزمان له عند املسلمني مكانة دينية وروحية،
فضال عن املدلول السياسي ،لذلك جند الفقهاء حددوا شروط وصفات جيب أن يتحلى اها من يتول ذلك املنصب
ليكون ِبستوى تلك املعاين.
The Emirate of Hajj from the Arab Islamic Organizations
Prof. Dr. Wijdan Fareeq Enad
Revival of Arab Scientific Heritage Center- University of Baghdad
The fuqaha 'explained the status of Hajj in the administrative organizations of
the Islamic state, as it relates to the pillars of Islam, and those who take over the
emirate to be a deputy of the caliph in the establishment of the pilgrimage in place
and time of Muslims a religious place, as well as political significance. Therefore,
the jurists determined the terms and conditions of the person who is taking over in
order to be fit for the position.

املقدمة
يعد موضوع إمارة احلج من املوضوعات املهمة ،فهو يتعلق بأحد أركان االسالم ومسؤولية إقامة احلج وإمارته
كبرية ،حىت أن اليعقويب قال" :إمنا حتق اخلالفة ملن كان احلرمان يف يده ،وملن أقام احلج بالناس" .1وحتمل هذه العبارة
الكثري من الدالالت على أمهية إمارة احلج يف التاريخ االسالمي ،لذلك كان إلمارة احلج مكانة عند الفقهاء الذين أفردوا
له باب خاص يف مؤلفاهتم .
وسيتناول البحث دراسة منصب إمارة احلج وفق منهج البحث التارخيي مقسماً على احملاور اآلتية -:
( )1اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب املعروف بـأبن واضـح االخبـاري (ت 272هــ) .تـاريخ اليعقـويب ،ج ،3املكتبـة احليدريـة (النجـف،
 ،)1714ص.11

إمارة احلج من تنظيمات الدولة العربية اإلسالمية

د.وجدان فريق عناد العارضي 615

أوالً -:أمري احلج صفاته وواجباته
ثانياً -:اإلمارة على تسيري احلجاج
ثالثاً -:اإلمارة على إقامة احلج
حظي منصب الوالية ( اإلمارة ) بأنواعه كلها باهتمام كبري من قبل الفقهاء ،ذلك أن " والية أمر الناس من أعظم
واجبات الدين  ،بل ال يقام الدين وال الدنيا إال اها  ،فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة بعضهم اىل
بعض  ،فال بد هلم عند االجتماع من رأس " (.)1
وال غرو أن يكون إلمارة احلج نصيبها من األولوية يف اهتمام الفقهاء  ،ألن احلج أحد الركائز األساسية يف العقيدة
اإلسالمية  ،فضالً عن أن من يتوىل احلج يكون " قد حل اهذه املرتبة الشريفة فوق النريين  ،وعال حمله على السماكني ،
وناب عن اإلمام األعظم يف خدمة احلرمني الشريفني " (.)2

وقد حدد الفقهاء اإلمارة (الوالية) على احلج بنوعني  :إمارة على تسيري احلجاج  ،وإمارة على إقامة احلج (.)3
-1

اإلمارة على تسيري احلجاج
إن من يتقلد هذه اإلمارة يكون هو القائد املسؤول عن قافلة احلجاج منذ انطالقها حىت وصوهلا مكة ،والعودة اها

اىل الديار ،وتكون مسؤوليته احلرص على سالمة القافلة وأمنها .وعد الفقهاء هذه اإلمارة "والية سياسية وزعامة
تدبري"( . )4وحددوا ملن يتوالها صفات وواجبات وكانت الصفات البارزة هي  :الشجاعة  ،واهليبة  ،والرأي السديد ،
والعلم ِ ،با جيعله مطاعاً،مقتدراً على قيادة القافلة بكفاءة ( .)5يف حني كانت واجباته هي:

( )1اجلزيـري  ،عبــد القــادر بــن حممـد بــن عبــد القــادر بـن حممــد بــن إبـراهيم األنصـاري ( ت722ه ـ )  .درر الفوائــد املنظمــة يف أخبـار احلــاج وطريــق مكــة
املعظمة  ،املطبعة السلفية ( ،القاهرة 1354 ،هـ) ،ص . 53
( )2املصدر نفسه  ،ص . 53
( )3املاوردي  ،ابو احلسن علـي بـن حممـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي ( ت 480ه ـ )  .األحكـام السـلطانية والواليـات الدينيـة  ،دار احلريـة للطباعـة ،
(بغداد  ، )1757 ،ص121؛ ابو يعلى  ،ابو احلسني حممـد بـن القاضـي ابـو يعلـى حممـد بـن احلسـني بـن الفـراء ( ت821ه ـ )  .األحكـام السـلطانية ،
(د.م  ،د.ت)  ،ص .72
( )4املاوردي  ،األحكـام السـلطانية  ،ص  121؛ ابـو يعلـى  ،األحكـام السـلطانية  ،ص 72؛ النـووي  ،ابـو زكريـا حمـي الـدين بـن شـرف (ت 121ه ـ )
 .اإليضاح يف مناسك احلج  ،حتقيق حممد هاشم اجملذوب الرفاعي احلسيين  ،دار ابن خلدون للطباعة والنشر ( ،دمشق  ،د.ت)  ،ص. 111
( )5املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص  121؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية  ،ص  72؛ ابن مفلح  ،مشس الدين املقدسي أيب عبد اهلل حممد (ت
213هـ )  .الفروع  ،ج ، 3ط ،3عامل الكتب ( ،بريوت  ، )1712 ،ص  831؛ اجلزيري  ،درر الفوائد املنظمة  ،ص ص 52ـ . 55
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.1أن حيرص على عدم تفرق القافلة ببقاء الناس جمتمعني أثناء املسري والنزول  ،حفاظاً عليهم من أخطار الطريق
.2تنظيم حركة القافلة أثناء املسري والنزول  ،بأن يكون فيها مقاداً " رئيساً " لكل جمموعة ،وهذا التنظيم اماه

اجلزيري " بالتقطري والتعقيب " (.)2

.3أن يرفق اهم بالسري حىت ال يتخلف عنه ضعيفهم  ،وال يضل عنه منقطعهم

()3

وعليه مراعاة الوقت  ،وان

يتوقف يف كل حمطة لالسرتاحة على الطريق  ،وان ال يتجاوز حمطة اىل أخرى بقصد السرعة ( ،)4بل عليه أن جيعل سري
القافلة وفقاً حلركة اضعف أفرادها  ،تيمناً باحلديث الشريف " الضعيف أمري الرفقة " (.)5
(.)6

.4أن يكون ممن هلم معرفة ودراية بالطرق  ،لكي يسلك اهم أوضح الطرق وأخصبها ،متجنباً الطرق الوعرة واجلدبة
.8أن يرتاد هلم املياه إذا انقطعت ،واملراعي إذا قلت ( ،)7السيما وان املراعي توجد حيث توجد املياه  ،فضالً عن

ارتباط النباتات الصحراوية باألمطار( .)8وعليـه أن يوفـر

العلف للحيوانات  ،لذلك قامت األسواق على طرق احلج لبيع العلف ( ،)9وأصبح مجع العلف وبيعه للحاج
مهنة لبعض الناس ممن يسكنون طرق احلج (.)10
 .1أن حيرسهم إذا نزلوا وحيميهم إذا رحلوا ،لكي ال يتعرض هلم قطاع الطرق (.)1
( )1املـاوردي  ،األحكـام السـلطانية  ،ص 121؛ ابــو يعلـى  ،األحكـام السـلطانية  ،ص  73؛ النــووي  ،اإليضـاح  ،ص  111؛ ابـن مفلـح  ،الفــروع ،
.831 /3
( )2درر الفوائد املنظمة  ،ص  71؛ حممود  ،نزار عزيز حبيب  .خدمات احلجيج يف العصر العباسي 334 -132هـ ،رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ،
كلية اآلداب  ،جامعة البصرة  ،1770 ،ص.127
( )3املـاوردي  ،األحكـام السـلطانية  ،ص 121؛ ابــو يعلـى  ،األحكـام السـلطانية  ،ص  73؛ النــووي  ،اإليضـاح  ،ص  112؛ ابـن مفلـح  ،الفــروع ،
 831/3؛ حممود ،خدمات احلجيج ،ص.150
( )4النووي  ،اإليضاح  ،ص  112؛ اجلزيري  ،درر الفوائد املنظمة  ،ص ص  100ـ . 101
( )5الرتمذي  ،حممد بن عيسى ( ت 227هـ )  .صـحيح الرتمـذي بشـرح اإلمـام ابـن العـريب املـالكي  ،ج ، 7دار الكتـب العلميـة ( ،بـريوت  ،د.ت) ،
ص  ( .304بلفظ خمتلف ) ؛ حممود ،خدمات احلجيج ،ص.150
( )6املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص  121؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية  ،ص . 73
( )7النووي  ،اإليضاح  ،ص  112؛ نزار  ،خدمات احلجيج  ،ص .151
(Brunnow , R. E and Domaszewski , A. Die Provincia Arabia , Vol. 2 , Strassburg , 1904 – )8
1909 , p . 84 .
( )9املقدســي البشــاري  ،مشــس الــدين حممــد بـن امحــد ( ت350ه ـ )  .أحســن التقاســيم يف معرفــة األقــاليم  ،ط ( ، 2ليــدن  ، )1701 ،ص  112؛
شوكت  ،إبراهيم  ،جزيرة العرب من نزهة املشتاق للشريف اإلدريسي  ،مطبعة اجملمع العلمي العراقي ( ،بغداد  ، )1721 ،ص . 47
( )10ابن عبد احلق  ،صفي الدين عبد املؤمن البغدادي ( ت 237هـ )  .مراصد االطالع علـى أامـاء األمكنـة والبقـاع  ،حتقيـق حممـد علـي البجـاوي ،
ج ، 3دار املعرفة ( ،بريوت  ، )1784 ،ص . 1047
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.2أن مينع عنهم من يصدهم عن املسري  ،ويدفع عنهم من مينعهم عن احلج (.)2
.5اإلصالح بني املتشاجرين ،أما احلكم فليس من واجبات أمري تسيري احلج  ،إال إذا فوض إليه  ،وكان ممن
يصلح له (.)3
 ".7إن يُقوم زائغهم  ،ويؤدب خائنهم  ،وال يتجاوز التعزير ( )4اىل احلد " ( )5فإقامة احلدود تكون ألمري تسيري

احلج إذا كان قد أذن له  ،وكان من املؤهلني إلقامته(.)6

. 10أن يراعي اتساع الوقت  ،فإذا وصل اىل امليقات أمهلهم لإلحرام وإقامة سننه  ،وإذا كان الوقت متسعا عدل
اهم اىل مكة ليخرجوا مع أهلها اىل املواقف ،وإذا كان الوقت ضيقا عدل اهم عن مكة اىل عرفة خوفا من فواهتا فيفوت
احلج اها(.)7
إن إمارة تسيري احلاج تنقطع للمدة من السابع وحىت الثالث عشر من ذي احلجة  ،إذ تبدأ إمارة إقامة احلج .
وبعد انتهاء مناسك احلج  ،تعود إمارة تسيري احلجاج  ،وتنتهي بعودة احلجاج اىل البلد الذي انطلقوا منه .أما إذا كان
األمري قد مجع بني إمارة تسيري احلجاج  ،وإقامة احلج  ،فإن إمارته تستمر قائمة  ،وأياً كان نوع اإلمارة فبعد انتهاء أيام
احلج  ،ميهل احلجاج األيام الكافية لقضاء حوائجهم املختلفة ،وتزول إمارته عن الراغبني يف البقاء ِبكة  ،وجيعل طريق
العودة مارا باملدينة املنورة لزيارة قرب الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم  ،ملا يف ذلك من األجر والثواب (. )8
ويكون األمري ملزماً بالواجبات نفسها يف طريق العودة  ،وعند دخول احلجاج ديارهم تنتهي إمارته عليهم (. )9

وبعد العودة عليه أن يلتقي باخلليفة الطالعه على أخبار الرحلة وموسم احلج لذلك العام (. )1
=

( )1النووي  ،اإليضاح  ،ص  112؛ ابن مفلح  ،الفروع 831/3 ،؛ حممود ،خدمات احلجيج ،ص.152
( )2املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص 122؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية  ،ص. 73
( )3املــاوردي  ،األحكــام الســلطانية  ،ص  122؛ ابــو يعلــى  ،األحكــام الســلطانية  ،ص 74؛ النــووي  ،اإليضــاح  ،ص  112؛ ابــن مفلــح  ،الفــروع
 831/3،؛ ويف احلقب املتأخرة كان يرافق القافلة قاض  .ينظر  :اجلزيري  ،درر الفوائد املنظمة  ،ص  102؛ حممود ،خدمات احلجيج ،ص .154
( )4التعزير  :ويقصد به شرعاً التأديب على ذنب ال حد فيه وال كفارة  ،أي انه عقوبة تأديبية يفرضها احلاكم علـى معصـية أو جنايـة مل يعـني الشـرع هلـا
عقوبــة  ،أو حــدد هلــا عقوبــة  ،والتعزيــر يكــون بــالقول مثــل التــوبيخ  ،الزجــر  ،الــوعظ ،ويكــون بالفعــل حســب مــا يقتضــيه احلــال  ،كمــا يكــون بالضــرب ،
احلــبس ،النفــي  ،العــزل  .ينظــر  :ســابق  ،ســيد  .فقــه الســنة  ،ج ، 10املطبعــة النموذجيــة ( ،احللميــة اجلديــدة  ، )1712 ،ص ص  173ـ  175؛
املوسوعة الفقهية  ،مطبعة املوسوعة الفقهية  ،ج( ، 12الكويت  ، )1757 ،ص  284وما بعدها .
( )5املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 122؛ ابو يعلى ،األحكام السلطانية،ص  74؛ حممود ،خدمات احلجيج،ص.154
( )6اجلزيري ،درر الفوائد املنظمة  ،ص ص 102ـ 105؛ حممود ،خدمات احلجيج،ص.154
( )7املاوردي  ،األحكام السلطانية ،ص122؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية ،ص .74
( )8الربهان فوري ،عـالء الـدين علـي املتقـي بـن حسـام الـدين اهلنـدي (ت 728ه ـ )  .كنـز العمـال يف سـنن األقـوال واألفعـال  ،ج ،8مؤسسـة الرسـالة ،
(بريوت ، )1727 ،ص . 138
( )9امل ــاوردي  ،احلك ــام الس ــلطانية  ،ص ص  123ـ ـ 124؛ اب ــو يعل ــى ،األحك ــام الس ــلطانية  ،ص78؛ الن ــووي  ،اإليض ــاح ،ص115؛ اجلزي ــري ،درر
الفوائد املنظمة ،ص ص 107ـ ,110
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 .1اإلمارة على إقامة احلج
وهي إمارة دينية ،واألمري هنا إمام املسلمني يف أداء مناسك احلج  ،وتنعقد هذه اإلمارة ملدة سبعة أيام  ،ابتداءً من

اليوم السابع وحىت الثالث عشر من ذي احلجة  ،وما قبل هذه املدة وبعدها فهو أحد الرعايا  ،وهي على نوعني :
أ .إمارة مطلقة  :إذا توىل األمري نفسه إقامة احلج يف كل عام .
ب .إمارة خاصة  :إذا توىل األمري إقامة احلج ملوسم واحد (.)2

وضع الفقهاء صفات وواجبات ألمري هذه اإلمارة  ،وصفاته أن يكون عاملاً بأيام احلج ومواقيته ومناسكه وسننه،

جامعاً لصفات إمام الصالة " أن يكون رجالً  ،عادالً  ،قارئاً  ،فقيهاً  ،سليم اللفظ من نقص أو لثغ …" (.)3
يف حني كانت واجباته (: )4

أ .إشعار الناس بوقت إحرامهم واخلروج اىل مشاعرهم .
ب .ترتيبهم للمناسك على ما استقر الشرع عليه فال يقدم مؤخراً وال يؤخر مقدماً.
ت .تقدير املواقف ِبقامه فيها ومسريه عنها كما تقدر صالة املأمومني بصالة اإلمام.
ث .إتباعه يف األركان املشروعة فيها والتأمني على ادعيته ليتبعوه يف القول كما اتبعوه يف العمل.
ج .إمامتهم يف الصلوات يف األيام اليت شرعت خطب احلج فيها  ،ومجع احلجاج عليها.
ح .ليس له حبكم إمارته أن ينفر يف النفر األول ويقيم ِبىن ليبيت اها  ،وينفر يف النفر الثاين  ،ألنه متبوع  ،فال ينفر
إال بعد استكمال املناسك  ،فإذا حكم النفر الثاين انقضت إمارته.
إن هذه الواجبات متفق عليها أما األمر الذي اختلف فيه الفقهاء فهو الصالحيات القضائية املمنوحة هلذا األمري
وهي :
أ .إذا فعل أحد احلجاج ما يقتضي تعزيراً  ،أو يوجب فدية  ،وكان رأي الفقهاء أن التعزير من حق األمري إذا كان
الفعل مرتبطا بأمور احلج  ،وكان االختالف يف إقامة احلد ،فمنهم من جعله من واجبات األمري  ،ومنهم من أخرجه من
واجباته .

=

( )1الصــايب  ،ابــو إســحاق إب ـراهيم بــن هــالل (ت 354هـ ـ )  ,املختــار مــن رســائل الصــايب  ،نقحــه وعلــق حواشــيه شــكيب ارســالن  ،دار النهضــة ،
(بريوت ،د.ت) ،ص221؛ حممود ،خدمات احلجيج  ،ص .152 -151
( )2املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص 124؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية  ،ص .71
( )3املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص ص  124 ، 111؛ ابو يعلى ،األحكام السلطانية  ،ص ص .71 ، 50
( )4املــاوردي ،األحكــام الســلطانية  ،ص ص 122ـ ـ  125؛ ابــو يعلــى  ،األحكــام الســلطانية  ،ص 75؛ النــووي ،اإليضــاح ،ص ص 117ـ ـ 120؛
حممود ،خدمات احلجيج ،ص .158
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ب .انه ال جيوز له أن حيكم بني احلجاج فيما تنازعوه من غري أحكام احلج  ،أما إذا كان األمر متعلقا بأحكام احلج
 ،فقد اختلف الفقهاء بني جواز حكمه من عدمه.
ت .إذا أتى أحد احلجاج ِبا يوجب الفدية  ،ورأي الفقهاء يف هذا األمر خمتلف بني أن من واجب األمري األعالم
بوجوب الفدية واألمر اها فقط  ،وبني األعالم واإللزام  ،حىت قالوا " يصري خصما له يف املطالبة "(.)1
وجوز الفقهاء هلذا األمري أن يفيت إذا كان فقيهاً  ،وليس له أن جيرب الناس على احلج وفقا ملذهبه  ،ويكره أن
يكون األمري حل غري حمرم  ،ويقيم احلج للناس  ،وإن صح احلج  .ومن األمور املكروهة يف احلج التقدم على اإلمام أو
قصد التأخري عنه ،وكذلك حدوث " االنفصال يف حج الناس عن حج اإلمام "(.)2
ويعد اخلليفة هو اجلهة الرامية والشرعية الختيار أمري احلج  ،ومن واجباته الدينية إزالة املعوقات اليت قد حتول دون
أداء املسلمني هذه الفريضة  ،أو على اقل تقدير تيسريه عليهم  ،ومن سبله لذلك تعيني األمري على إمارة احلج  .وقد
جعل الفقهاء من واجبات األمري( الوايل ) الذي اختاره اخلليفة إلدارة أي إقليم يف الدولة العربية اإلسالمية " تسيري
احلجاج من عمله ،ومن سلكه من غري أهله حىت يتوجهوا معانني عليه"(.)3
والبد أن يكون اخلليفة دقيقا يف اختيار أمري احلج أياً كان نوع إمارته ـ تسيري احلجاج أو إقامة احلج ـ ألنه"
منصب جليل ،وحمل مقداره نبيل ،جيتمع فيه العلماء والفقهاء واألولياء  ،والقوي والضعيف  ،والعاجز والسخيف،
والنساء والصبيان ،واألتباع والغلمان  ،فقد تعني على ويل األمر أن ال يويل على وفد اهلل تعاىل إال من علم استقامة أحواله
 ،واختربه يف دينه وأفعاله ومقاله  ،وال يقدم الرجل لكونه طلب أو سبق يف الطلب"(.)4
ومن األمثلة على الكتب اليت كان يوجهها اخلليفة اىل أمري احلج عند تعيينه " :فأن أمري املؤمنني قد اختارك من
إقامة احلج لوفد اهلل وزوار بيته ،لألمر العظيم قدره  ،الشريف منزلته  ،فعليك بتقوى اهلل وإيثار مراقبته  ،ولزوم اهلدى
احملمود والطريقة املثلى والسرية اجلميلة اليت تشبه حالك "(.)5
الخاتمة :
إمارة احلج جزء من تنظيمات الدولة اإلسالمية كواها تتعلق بركن من أركان اإلسالم لذلك جند املؤلفات الفقهية
تعطي تفاصيل دقيقة حول تلك اإلمارة  .فحددوا أقسامها واشرتطوا صفات ملن يتوهلا .فضال عن تأكيدها على املكانة
العالية اليت سيحظى اها من يتقلدها ،فأمري تلك اإلمارة سيكون واليا على ضيوف الرمحن  ،وسيتوىل أقامة مناسك احلج
( )1املاوردي  ،األحكام السلطانية ،ص ص 122ـ 125؛ ابو يعلى ،األحكام السلطانية ص75؛ النووي  ،اإليضاح ،ص.120
( )2املاوردي  ،األحكام السلطانية  ،ص125؛ ابو يعلى  ،األحكام السلطانية  ،ص.75
( )3املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 81؛ ابو يعلى ،األحكام السلطانية،ص .20
( )4اجلزيري ،درر الفوائد املنظمة،ص .54
( )5ابن قتيبة ،ابو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري (ت 221هـ)  .عيون األخبار ،ج ،2مطبعة دار الكتب املصرية ،القاهرة ،1728 ،ص .222
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نيابة عن اخلليفة  ،السيما وأن موسم احلج يعد أهم حدث اعالمي آنذاك  .حيث جيمع املسلمني من خمتلف األقاليم
اإلسالمية فضال عن العلماء وطلبة العلم ،لذلك نلمس عناية الفقهاء اها لكواها حتمل داللة دينية وسياسية.
قائمة املصادر واملراجع :
أوالً :المصادر
( )1الربهان فوري ،عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي (ت  728هـ)  .كنز العمال يف سنن األقوال
واألفعال  ،ج ،8مؤسسة الرسالة ( ،بريوت.)1727 ،
( )2الرتمذي ،حممد بن عيسى (ت 227هـ)  .صحيح الرتمذي بشرح اإلمام ابن العريب املالكي  ،ج ،7دار
الكتب العلمية ( ،بريوت  ،د.ت).
( )3اجلزيري ،عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم األنصاري ( ت 722هـ )  .درر الفوائد
املنظمة يف أخبار احلاج وطريق مكة املعظمة  ،املطبعة السلفية( ،القاهرة 1354 ،هـ).
( )4الصايب ،ابو إسحاق إبراهيم بن هالل (ت  354هـ)  .املختار من رسائل الصايب  ،نقحه وعلق حواشيه
شكيب ارسالن  ،دار النهضة ( ،بريوت ،د.ت).
( )8ابن عبد احلق  ،صفي الدين عبد املؤمن البغدادي (ت  237هـ)  .مراصد االطالع على أاماء األمكنة
والبقاع  ،حتقيق حممد علي البجاوي  ،ج ، 3دار املعرفة ( ،بريوت .)1784 ،
( )1ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري (ت  221هـ)  .عيون األخبار ،ج ،2مطبعة دار الكتب
املصرية ،القاهرة.1728 ،
( )2املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي (ت  480هـ)  .األحكام السلطانية
والواليات الدينية ،دار احلرية للطباعة( ،بغداد .)1757 ،
( )5ابن مفلح  ،مشس الدين املقدسي أيب عبد اهلل حممد (ت  213هـ)  .الفروع  ،ج ، 3ط ،3عامل الكتب ،
(بريوت .)1712 ،
( )7املقدسي البشاري  ،مشس الدين حممد بن امحد ( ت350هـ )  .أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  ،ط ، 2
(ليدن .)1701 ،
( )10النووي  ،ابو زكريا حمي الدين بن شرف (ت  121هـ)  .اإليضاح يف مناسك احلج ،حتقيق حممد هاشم
اجملذوب الرفاعي احلسيين ،دار ابن خلدون للطباعة والنشر( ،دمشق  ،د.ت).
( )11اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب املعروف بابن واضح االخباري (ت  272هـ) .تاريخ
اليعقويب ،ج ،3املكتبة احليدرية( ،النجف.)1714 ،

إمارة احلج من تنظيمات الدولة العربية اإلسالمية
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( )12أبو يعلى ،أبو احلسني حممد بن القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء (ت  821هـ)  .األحكام
السلطانية( ،د.م  ،د.ت).
ثانياً :المراجع
( )13سابق  ،سيد  .فقه السنة  ،ج ، 10املطبعة النموذجية ( ،احللمية اجلديدة .)1712 ،
( )14شوكت  ،إبراهيم  ،جزيرة العرب من نزهة املشتاق للشريف اإلدريسي  ،مطبعة اجملمع العلمي العراقي ،
(بغداد .)1721 ،
( )18املوسوعة الفقهية  ،مطبعة املوسوعة الفقهية  ،ج( ، 12الكويت  ، )1757 ،ص  284وما بعدها.
ثالثاً :المراجع األجنبية
(16) Brunnow , R. E and Domaszewski , A. Die Provincia Arabia , Vol.
2 , Strassburg , 1904 – 1909 .
رابعاً :الرسائل الجامعية
( )12حممود  ،نزار عزيز حبيب  .خدمات احلجيج يف العصر العباسي 334 -132هـ ،رسالة ماجستري غري
منشورة  ،كلية اآلداب  ،جامعة البصرة .1770 ،
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أ.منور حسين
باحث الدكتوراة بالجامعة العثمانية ،حيدرآباد

وملا انقرضت دولة املسلمني يف اهلند بعد احتالل االستعمار االجنليزي الغريب الغاشم على اهلند ،وترضيخها حتت
وطأة االستعمار الغرب ،فلم يكن غزو االجنليز وحراها للهند غزوا سياسيا فقط ،وإمنا كان غزوا ثقافيا ،وقد استهدف هذه
احلرب االجنليزي للهند التقاليد القومية اهلندية بوجه عام ،والرتاث الثقايف الديين اإلسالمي بوجه أخص ،وذلك لغرس
الثقافة املسيحية ونشرها وتروجيها بني قاطنيها ،فبعد قيام احلكومة االجنليزية أغلقت املعاهد الدينية والتعليمية للمسلمني،
يف خمتلف أرجاء اهلند ،ألاها تعتمد كامال على التربعات السخية من األمراء املسلمني ،واألوقاف واملؤسسات اإلسالمية،
وقد توقفت هلجمة اإلجنليز الشرسة ،وابتالع ثرواهتا وخرياهتا ،وهينمته وسيطرته عليها ،فعند ذلك جاء تأسيس أول معهد
ديين ببلدة ديوبند عام 1511م بيد العالمة حممد قاسم النانوتوي  ،اهدف إجياد جيل يكون بلونه وعنصره هنديا وبقلبه
وقالبه إسالميا ،مث أنشئت بعدها املعاهد واجلامعات األخرى يف أرجاء اهلند ،وإمنا يدرس يف اجلامعة القرآن الكرمي والسنة
النبوية كمصدرين أساسيني للشريعة الغراء ،وآدااها والعلوم اإلسالمية ،واالجتماعية ،القدمية منها واحلديثة ،وينشرون العلوم
اإلسالمية واألدبية ،وحيتفظون بالرتاث اإلسالمي  ،ويهتمون بنشر اللغة العربية يف اهلند ،ويعتنون بناحية التأليف والطبع
يف خمتلف اللغات املهمة وبإعداد الكتب ا ٍإلسالمية ،ليدافعوا عن اإلسالم واملسلمني ،وحياربوا البدع واخلرافات والعادات
اجلاهلية القبيحة املتفشية يف اجملتمعات اإلسالمية وغريها.
ركزت اجلامعة منذ البداية يف منهجها الدراسي على تدريس مادة اللغة العربية كوسيلة أساسية لالستفادة من منابع
الشريعة اإلسالمية األصلية الغراء ،ألاها ال تتأتى إال بالتضلع والتمهر باللغة العربية ،فاختذت منذ نشأهتا أساليب أخرى
متنوعة لنشر اللغة العربية ،فأجنبت رجاال أكفاء ،وكتابا نابغني ،قاموا بدور عظيم فعال يف إعداد البحوث واملؤلفات
العلمية النادرة باللغة العربية .وكان له سهم كبري وحظ واسع يف توسيع رقعة العربية الفصيحة األدبية ،وكان بالدار علماء
وأدباء وشعراء قد ختلفوا رصيدا كبريا هائال يف الرتاث اإلسالمي العريب الكبري يف الفنون املختلفة يف القرآن واحلديث،
والفقه واألدب والنثر والشعر ،وقد ظلت عناية علماء الدار باللغة العربية وآدااها مستمرة على مر العصور واألجيال ،ومل
يكن هذه العناية باللغة العربية تقليدية  ،كان كانت هلم فتوح وابتكارات وزيادات تكاد تكون فريدة قيمة يف املكتبات
العربية العاملية.

 610مـجـلـة املـدونـة

السنة السادسة ،العدد املزدوج  ،11-12حمرم 2442هـ  /أكتوبر 1122م

وكان هناك فهرس كبري من مشيخة اجلامعة وعلماءها من عباقرة األدب وأفذاذه ،فمنهم الشيخ ذو الفقار علي،
وهو يعد من طليعة املفلقني اجمليدين وكتاب اللغة العربية القديرين ،واليشخ فيص احلسن السهارنفوي كان من الشعراء
البارعني ،له جمموعة الشعرية والكتب األخرى يف اللغة العربية ،وكان كال من إمام العصر الشيخ حممد أنور شاه
الكشمريي ،والشيخ العالمة شبري أمحد العثماين والشيخ إعزاز علي والشيخ حبيب الرمحن العثماين كانوا إىل جانب
تفوقهم يف املعارف اإلسالمية أدباء متذوقني ،وكتابا قديرين تشهد على براعتهم يف األدب مؤلفاهتم وحبوثهم العلمية.
وكانت مؤلفات العالمة احملدث حممد يوسف البنوري ،والشيخ حممد إدريس الكاندهلوي ،والشيخ بدر عامل
املريهتي ،والعالمة حبيب الرمحن األعظمي يف علم احلديث وموضوعات آخرى فتدل على براعتهم ونبوغهم يف األدب
العريب وقدرهتم الفائقة على الكتاب يف أسلوب علمي رصني ،وكان لعلماء الدار قواميس اللغة العربية ،ومؤلفات يف قواعد
اللغة العربية  ،فلي ألحد أن يقوم بإحصائها من كتب ورسائل  ،وتعليقات وشروح ،كما كانوا حيملون ذوقا رفيعا يف قرض
الشعر العربية ،ويتجاذبون أطراف األناشيد يف املناسبات املختلفة ،فلمؤسس اجلامعة الشيخ حممد قاسم النانوتوي رمحه اهلل
قصائد عربية ،ولتلميذه النابغ حكيم رحيم اهلل البجنوري قصائد عديدة يف الوصف واملدح ،والرثاء واحلنني  ،وإلمام العصر
حممد أنور شاه الكشمريي كتاب بديع يف إثبات حدوث الكون يشتمل على أربعة بيت باللغة العربية ،وهي تدل على
مقدرته الفائقة ،وقد عرف الشيخ األديب العالمة إعزاز علي  ،واألديب البارع الشيخ عبد احلق املدين ،والشيخ ظفر أمحد
العثماين صاحب المية املعجزات ،والشيخ املفيت كفايت اهلل الدهلوي ،والشيخ عزيز احلق اجلاتكامي ،حممد يوسف
البنوري والعالمة الفقيه األديب حممد شفيع العثماين  ،والشيخ العالمة إدريس الكاندهلوي ،واماحة رئيس اجلامعة السابق
الشيخ حممد طيب القاامي ،صاحب نونية اآلحاد ،والشيخ املفيت مجيل أمحد التهانوي بقرض الشعر ،مع اشتغاهلم ليل
اهار يف خدمة احلديث والفقه ،وقيامهم بالتأليفات النادرة يف موضوعات علمية ،وبل بعضهم قد سبقوا كثريا من الشعراء
املولدين(.)1
اجملالت:
مل تزل عناية علماء اجلامعة وأبنائها على علوم الكتاب والسنة ،ويف خدمة اللغة العربية مستمرة ،بل ازدادت مع مر
العصور واألجيال ،فقد أصدرت اجلامعة يف فرتات خمتلفة اجملالت واجلرائد كحلقة من األعمال اجمليدة اليت مارست أبنائها
يف أدوارها املختلفة ،فقد أدت هذه الصحف واجملالت دورا ال يستهان اها يف احلفاظ على نزعتهم الكتابية واإلنشاء يف
النثر العريب املعاصر ،فقد أسهم علماء اجلامعة مسامهة كبرية فعالة عن طريق مقاالهتم األدبية والعلمية.

( ) 1حممد عبيد اهلل األسعدي القاامي  ،دار العلوم ديوبند ،مدرسة فكرية توجيهية  ، .119-110أكادميية شيخ اهلند ،دار العلوم ديوبند اهلند،
الطبعة األوىل  :عام 2212ه1222-م.
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جملة دعوة احلق:
وهي أول جملة عربية أصدرهتا دار العلوم يف شوال 1324ه – فربائر 1718م  ،فما زالت تصدر حىت 1372ه
– 1722م  ،مث توقفت عن الصدور ،وقد قام بإصدارها موالنا وحيد الزمان الكريانوي (املتويف 1778 :م ،وكانت تنشر
اجمللة على الصفحة األوىل كلمة التحرير حتت عنوان" أفكار وخواطر" مث تليها خمتلف املقاالت والبحوث مث يأيت بعد ذلك
الصفحة املخصصة لألنباء الثقافية ،وتنهي اجمللة صفحاهتا بنشر رسائل القراء وذلك حتت عنوان " بريد اجمللة" .وكانت
اجمللة هتدف وراء إصدارها تقدمي نبذة يسرية من سرية علماء الدار وخدماهتم العلمية والدينية ،لكي يكون العامل العريب
على علم اها(.)1
جملة "الداعي"
بعد توقف إصدار جملة "دعوة احلق" ظلت الفجوة يف جمال الصحافة العربية قائمة على قدم وساق ،مما شعر به
مسئولون عن دار العلوم  ،فطلبوا من الشيخ وحيد الزمان الكريانوي أن يستأنف العمل الدؤوب ،ويسد هذا الفراغ
الشاعر ،فأصدر الشيخ صحيفة نصف شهرية باسم" الداعي" ملبيا هلذ الطلب ،لتكون ترمجانا للجامعة اإلسالمية
الكبرية ،وجسرا يربط بني اجلامعة والعامل اإلسالمي .فصدر أول العدد هلذه اجمللة يف 11رجب 1371ه10/يوليو
 ،1721وال تزال تصدر إىل يومنا هذا باملواظبة ،يف بداية األمر رأس حتريرها موالنا وحيد الزمان الكريانوي ،مث ناب عنه
الشيخ بدر احلسن القاامي يف املرحلة الثانية ،ولكن مل أتيح له الفرصة للعمل يف وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة
الكويت ،واستقل عن رياسة حتريرها عام 1753م ،وغادر إىل الكويت ،مث رأس حتريرها األستاذ نور عامل خليل األميين،
األديب النابغ ،والكاتب القدير ،وهو من أساتذة اجلامعة ، ،ظلت الصحيفة تصدر مرتني يف كل شهر إىل شهر أغطس
عام 1773م ،مث حتولت صحيفة الداعي نصف شهرية إىل جملة شهرية إسالمية عربية بعد فرتة حدثت يف هذا الصدد
زهاء ثالث سنوات ،مث جعلت تصدر من سنة 1771م من جديد يف رياسة األستاذ نور عامل خليل األميين(.)2
يقول األستاذ نور عامل خليل األميين يف افتتاحية هذه البداية:
" هذا هو العدد األول من السنة 1412ه للداعي ،واهذا العدد تتحول شهرية بعد ما كانت نصف شهرية.....
لكي نرتقي اها إىل املستوى أكثر عطاء وأكثر أداء لألهداف السامية اليت من أجلها وحدها بدأت مشوارها الصحفي
(.)3

( )1د -أيوب تاج الدين الندوي ،الصحافة العربية يف اهلند نشأهتا وتطورها ،.212 -212:دار هجرة مجون كشمري  ،اهلند ،الطبعة األوىل:
2229ه2881-م.
( )2د -سعيد األعظمي الندوي ،الصحافة العربية ،نشأهتا وتطورها ، 19-11-11 :مؤسسة الصحافة والنشر  ،ندوة العلماء لكناؤ ،الطبعة األوىل :
2202ه1228-م..
( )3جملة الداعي ،العدد /2السنة  ،12حمرم 2221ه/مارس 2881م.
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وهو ال يزال يرأس حتريرها إىل حد اآلن ،وكان يشرف عليها ملدة مديدة مرغوب الرمحن رئيس اجلامعة إىل أن وافته
املنية ،مث جعلت تصدر حتت إشراف فضيلة الشيخ أبو القاسم النعماين رئيس اجلامعة حاليا.
منذ أن تسلم زمام رئاسة حتريرها الشيخ هلذه اجمللة فضيلة الشيخ نور عامل خليل األميين ،تدرجت إىل الرقي
والتطور املدهش من مجيع النواحي مع احملافظة على موعد صدورها ،كما أن واجهة غالف اجمللة جتملت وأصبحت متثل
وجهة النظر اليت تتجلي يف افتتاحيتها وحمتوياهتا ،وجعلت تشري إىل الذوق األديب العلمي الشامخ الرفيع.
أهداف اجمللة:
وإن هذه اجمللة تصدر يف بداية كل شهر بالتحديد بثوب مجيل ،حمتوية على املقاالت القيمة العلمية واألدبية ،اليت
تتميز باجلدية واملتانة ،وال تعدو اجمللة شعار دار العلوم ،وموقفه القوي املتني  ،الرصني يف التمسك بالكتاب والسنة يف أي
مناسبة حرجة أو أوضاع معادية ،هذه اجمللة لسان حال للجامعة اإلسالمية الكبرية يف شبه القارة اهلندية ،وترمجان للعلماء
الربانيني ،وإن هذه اجمللة تعترب منفذا جيدا إلبراز أفكار أساتذة وطالب وخرجيي دار العلوم ديوبند ،وتقدمي إبداعاهتم
العلمية واألدبية ،وأفكارهم النرية إىل العامل العريب بعد نقله من األردية العربية ،وقد قام األستاذ نور عامل خليل األميين،
واألستاذ عارف مجيل القاامي ،واألستاذ ساجد القاامي برتمجة الكتب العلمية واألدبية والتارخيية إىل العربية لعلماء ديوبند
ِبنصة هذه اجمللة "الداعي" .فمن هذه الكتب "اإلسالم والعقالنية"للعالمة الكبري واملريب الكبري الشيخ أشرف على
التهانوي املعروف حبكيم األمة  ،و" علماء ديوبند  :اجتاههم الديين ومزاجهم املذهيب" للشيخ املقري حكيم اإلسالم حممد
طيب الرئيس األسبق جلامعة دار العلوم بديوبند ،عرّاهما الشيخ نور عامل خليل األميين ،رئيس التحرير "جملة الداعي"
العربية ،وأستاذ األدب العريب ،و"اإلمام حممد قاسم النانوتوي كما رأيته" بقلم العامل الكبري الشيخ حممد يعقوب النانوتوي
رمحه اهلل ،و"الفتنة الدجالية مالحمها البارزة وإشاراهتا يف سورة الكهف " تأليف الباحث اإلسالمي الشيخ السيد مناظر
أحسن الكيالين ،قام بتعريبها األستاذ حممد عارف مجيل القاامي ،أستاذ األدب العريب باجلامعة ومساعد التحرير جمللة
الداعي ،و"ردود على اعرتاضات اعرتاضات موجهة إىل اإلسالم" تأليف اإلمام حممد قاسم النانوي و"وحماورات يف الدين"
تأليف اإلمام حممد قاسم النانوتوي نقلهما إىل العربية األستاذ حممد ساجد القاامي ،أستاذ األدب العريب باجلامعة ،وكان
هلذه األساتذة إسهامات أخرى يف هذا اجملال ذكرناها كمثل منوذج يف هذا الصدد.
أما األهداف اليت هي مثبتة على الصحفة األخرية للغالف فهي كما يأيت:
 إيقاظ الوعي اإلسالمي يف قلوب املسلمني.
 املشاركة يف آالم األمة وأحالمها.
 إحاطة املسلمني العرب ِبا يعيشه املسلمون العجم من القضايا واملشكالت .
 االهتمام بتوسيع رقعة اللغة العربية يف هذه الديار خصوصا ،ويف العامل عموما.
 نشر الدعوة والثقافة اإلسالمية نقية من الشوائب.

تعريف موجز جمللة الداعي اهلندية

أ .منور حسني
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 العمل على تصحيح صلة املسلمني باهلل والعودة اهم إىل الكتاب والسنة وجتنيبهم اخلرافات واألوهام.
 العمل على تأهيل الشباب املسلم ملواجهة التحدي احلضاري احلديث جبميع شؤونه وامومه ،وفنونه
ومكره ،ونفاقه وجنونه.
 إثبات أن ا ٍإلسالم رسالة اهلل اخلالدة الباقية اليت تصلح لكل زمان ومكانِ ،با حيمله من مقومات احلياة
املتجددة ومن الشمول واملرونة والنعومة.
 التعبري عن الفكر اإلسالمي األصلي املتوارث عن الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان.
 جتنيب الشباب املسلم اإلفراط والتفريط يف فهم الدين وتطبيقه.
نعلم جيدا بعد االستماع إىل هذه األهداف املثبتة على غالف الصحفة األخرية دور جملة الداعي الشهرية يف
إحياء الرتاث اإلسالمي العريب ،وجتديد صلة السلمني بالدين والشريعة الغراء ،وإيقاظ الوعي اإلسالمي فيهم ،وتأهيل
شباب املسلم ملواجهة التحدي احلضاري ،وتوطيد صلة املسلمني العجم بالعرب ،وإبالغ التعليمات اخلالدة الباقية
،واألفكار القيمة النرية املتوارثة عن الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل األمة اإلسالمية.
احملتويات:
مالمح املنشورات والكتاب يف جملة الداعي للشهر املنصرم للعام اجلاري ربيع األول 1435ه
-1كلمة المحرر  :القيادات اإلسالمية اهلندية على قلب رجل واحد -رئيس التحرير .
-2كلمة العدد :قانون جاستا األمريكي يستهدف يف الواقع تصنيف السعودي دولة إرهابية ،لألستاذ نور عامل
خليل األميين.
 -3الفكر اإلسالمي  :خصائص الفكر اإلسالمي -للدكتور رشيد كهوس.
 -4دراسات إسالمية:
 حممد صلى اهلل عليه وسلم يف رسالته اخلالدة وقيادته الراشدة -فضيلة الشيخ عطية صقر رمحه اهلل.
 من تاريخ اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند -تعريب األستاذ /عارف مجيل القاامي
 رمحة النيب صلى اهلل عليه وسلم باليتامى – مساعد التحرير
 ما كان أحد أحسن خلقا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم – األستاذ /أسامة نور القاامي.
 من مقتضيات حب النيب صلى اهلل عليه وسلم – األستاذ /رفيع الدين حنيف القاامي
 أيام يف رحاب احلرم  - -األستاذ /حممد ساجد القاامي
 املعجزات يف جملة املنار وتفسري القرطيب ،دراسة تفسريية مقارنة – د /حممد األمني حممد سيال.
 -8المحليات
 احملليات  -مساعد التحرير.
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 أنباء اجلامعة – مساعد التحرير
 -1إشراقة  :جيب أن ال يرتامى العلماء بالدين على الدنيا ترامي عامة املسلمني -رئيس التحرير.)1( .
عالوة على ذلك أنه تلقى األضواء يف احملليات على األوضاع الراهنة اليت متر اها املسلمون يف اهلند ،وبـ " بالعامل
اإلسالمي" على الظروف الطارئة يف بالد العرب  ،وبعنوان" األدب اإلسالمي" على الفن النثري والشعري يف العربية.
خالصة القول :
إن جملة الداعي هي لسان حال للجامعة وأفكار خرجييها يف اهلند ،وهي تعمل إىل حد اآلن بالركض الدؤوب يف
إحياء الرتاث العريب اإلسالمي العلمي واألديب يف هذه الديار البعيدة من مهبط الوحي ،وهي مستمرة يف عملها الدؤوب،
وجمهوداهتا القيمة النرية ال تزال األمة تباهي اها وتفتخر عليها إن شاء اهلل ،وتلمس جبدية آثارها اخلالدة الباقية يف إيقاظ
الوعي اإلسالمي يف املسلمني ،وإحياء الرتاث العريب العلمي ،وإبالغ رسالة اهلل اخلالدة من غري افراط وتفريط ِبا فيها من
الشمول واملرونة والنعومة إىل األمة اإلسالمية لكي يستيقظ شبااها ورجاهلا ونسائها من سباهتم العميق ،ويعمل لنشر
الدعوة والثقافية اإلسالمية اخلالية من الشوائب  ،الثابتة القائمة يف الكتاب والسنة ،املتوارثة عن الصحابة والتابعني ومن
تبعهم بإحسان ،اخلالية من األوهام واخلرافات ،وتعضيد صلة املسلمني العرب بالعجم يف القضايا واملشكالت واحملن.
املصادر واملراجع
 -1حممد عبيد اهلل األسعدي القاامي  ،دار العلوم ديوبند ،مدرسة فكرية توجيهية ،أكادميية شيخ اهلند ،دار
العلوم ديوبند اهلند ،الطبعة األوىل  :عام 1420ه2000-م.
 -2د -أيوب تاج الدين الندوي ،الصحافة العربية يف اهلند نشأهتا وتطورها ،دار هجرة مجون كشمري  ،اهلند،
الطبعة األوىل1415 :ه1772-م.
 -3د -سعيد األعظمي الندوي ،الصحافة العربية ،نشأهتا وتطورها ،25،مؤسسة الصحافة والنشر  ،ندوة
العلماء لكناؤ ،الطبعة األوىل 1430 :ه2007-م.
 -4جملة الداعي ،العدد /1السنة  ،20حمرم 1412ه/مارس 1771م.
 -8جملة الداعي ،العدد /3السنة  ،41ربيع األول 1435ه= ديسمرب 2011م.

( )1جملة الداعي ،العدد /0السنة  ،22ربيع األول 2209ه= ديسمرب 1221م.
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أ.خديجة بنت سليمان الشحية
معدة برامج إخبارية تلفزيون سلطنة عمان
باحثة دكتوراه بجامعة محمد ألاول بوجدة

ما تعمل عليه وسائل اإلعالم املختلفة بسلطنة عمان ،ساعد كثريا على الوعي واإلحاطة والثقافة اليت بات املواطن
واملقيم على دراية تامة اها ،مما سهل عملية الوصول إىل مفاتيح كل عقلية وكيف باإلمكان أن ختاطب وبأي الوسائل قد
مترر إليها املعلومة سواء ثقافية أو قانونية ،ودور وسائل اإلعالم العمانية يف جماالت التنمية الثقافية واجلهود املكثفة لبث
الوعي وحس املسؤولية واإلحاطة حبقوق املواطن وواجباته وتوجيهه التوجيه الصحيح وتنميته ثقافيا وفكريا حبيث ال يكون
لديه توجهات حنو أفكار هدامة ومغيبة هلويته العمانية ،والوسائل اإلعالمية املتنوعة ساعدت كثريا على نضوج الفكر
العماين والتزامه وتنشئة األفراد بشكل صحيح ،إذ يقدر حجم املنجزات اليت قامت اها احلكومة ألجله ليصبح هو بالتايل
اهلدف الذي يسعى ملواصلة بناء عمان احلديثة واحلفاظ عليها واالشتغال بالتشبع والتسلح بالعلم يف خمتلف التخصصات
العلمية بدرجة مشرفة ،سواء داخل السلطنة أو خارجها لتمثيلها بالواجهة اليت تدعم وجود السلطنة يف املؤسسات
التعليمية األكادميية ِبختلف دول العامل.
العماين ،وتسهم بفاعلية يف
تعد وسائل االتصال اجلماهريي (اإلعالم) املروج األساسي للفكر والثقافة يف اجملتمع ُ

عملية تشكيل الوعي الثقايف واالجتماعي لألفراد إىل جانب األسرة واملؤسسات األخرى؛ حيث متثل الثقافة احلجر
ائد يف نشر عامل الوعي الثقايف
البارز والر ُ
الدور ُ
األساس يف بناء العقل البشري اهلادف ،لذا كان لوسائل اإلعالم يف الدول ُ
املرتكز على قاعدة معلوماتية ضخمة تساعد مرتاديها على فهم عناصر احلياة وجمرياهتا ،وبالتايل تسيريها باالجتاه اإلجيايب.
تعترب وسائل اإلعالم وسيلة مؤثرة يف بلورة الوعي الثقايف واالجتماعي للشعوب جبميع طبقاهتا وجماالهتا .وقد أدى ذلك
بالباحثني إىل االهتمام بوسائل اإلعالم وما تقدمه أجهزهتا من مواد إعالمية مؤثرة بصورة مباشرة أو غري مباشرة على
احملتوى الفكري والسلوكي للمجتمع.
العماين من حيث
هلذا تركز وسائل اإلعالم وأجهزهتا من أجل الوقوف على مدى تأثري هذه الوسائل على اجملتمع ُ

العماين ،يتسارع الفهم
تنمية ثقافته وتنقية فكره وتقومي سلوكه ِبا يتالءم مع اإلرث احلضاري والثقايف واألخالقي للشعب ُ
املعلومايت من قبل املتلقني بفعل الوسائل التقنية احلديثة املرتبطة بالتطور العلمي الذي يشهده عامل االتصال والتواصل

وأدواته ،ولذلك قمت بالرتكيز على السنوات ما بني  2012و ،2011وذلك للوقوف على املستوى الذي تقدمه
العمانية ودورها يف اجملتمع خالل هذه السنوات األربع ،وكذلك ما ملسته حبكم عملي يف اجملال اإلعالمي
وسائل اإلعالم ُ
العماين
العماين يف السنوات األخرية ،وبزوغ أنوار فكرية وقّادة لدى اجملتمع كان لإلعالم ُ
من تطور فكري لدى اإلنسان ُ
العماين ووسائله يف تنمية األفكار
دور رائد وبارز فيه مما دعاين لتناول هذا املوضوع للشروع يف دراسة دور اإلعالم ُ
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والرؤى لدى فئات اجملتمع كافة ،ومن خالل الدراسة ـ وِبعىن أدق ـ ـ التوصل إىل نتائج علمية وعملية عرب الدراسة
العماين ،وأمنـاط السلوك هلذا الشعب ،وكيفية مواجهة
املوضوعية وامليدانية ملا تنتجه وسائل اإلعالم يف عالقات الشعب ُ
الظواهر السلبية الناجتة عن ذلك ،وقد استعنت بالعديد من الدراسات والبحوث واملراجع واملصادر لتساعدين يف الوقوف
على ما مت بذله سابقا ويبذل يف الفرتة احلالية من أجل تفعيل اجلانب الثقايف بالسلطنة من خمتلف الوسائل اإلعالمية
وعلى رأسها وزارة اإلعالم املوقرة  ،وباقي املؤسسات املعنية بالنهوض بثقافة الفرد واجملتمع ،فنمو اجملتمعات وتطورها
نتيجة حتمية ملا يشهده العلم من انفجار معريف ،وتطور العلوم ،مما جعل احلكومات والدول تتعاطى وتستجيب يف السري
جنبا اىل جنب مع متطلبات العلم والعلماء والتقدم التكنلوجي وثورته اليت شهدها القرن العشرون وبدايات القرن احلايل،
الذي أصبح كل شيء فيه حتت طائلة االنفجار املعريف ،وبديهيا أن تبحث الشعوب عن تنمية مدركاهتا العلمية واملعرفية
يف مجيع اجلوانب واالجتاهات ،ولكي تتواصل مع بعضها البعض كان لزاما عليها االهتمام بالوسائل اليت من خالهلا يتم
االتصال والتواصل مع الشعوب األُخرى أفراداً ومجاعات ،هدفها االطالع على ما وصلته اجملتمعات األُخرى والنقل منها
وإليها املسببات واآلليات احلقيقية لتنمية جمتمعاهتا يف كل اجملاالت الثقافية واالقتصادية واملالية والعسكرية والطبية والزراعية
وغريها.
لذلك كان مبدأ االتصال والتواصل مع اآلخرين هو احملرك الذي جيب االعتماد عليه يف نقل املعارف واملفاهيم
واملعلومات من جمتمع إىل آخر ،وهو احملرك الذي ينبغي معرفة ودراسة أهدافه وطبيعة عمله بغية توظيفه باالجتاه الذي
خيدمنا وخيدم جمتمعاتنا .حىت باتت املعلومات مع التواصل الدائم (مؤثرة ومتأثرة) مما ساعد السلطنة على العمل به خاصة
فيما يتعلق بثقافة اجملتمع من اجلانب اجملتمعي وحتمل املسؤولية اجملتمعية جنبا إىل جنب مع خمتلف اجلهات احلكومية
واخلاصة للنهوض بالفرد واجملتمع ،واجلهود اليت تعمل عليها وسائل اإلعالم حثيثة وفاعلة ،خاصة يف الفرتة األخرية واليت
بات وعي الفرد اها عاليا ،مقارنة مع السنوات املاضية وذلك النتشار الوسائل املختلفة واملتنوعة لنشر الثقافة العامة،
القانونية للتعريف حبقوقه وواجباته وإملامه ِبا يتعلق بالتعامالت املختلفة حول إجنازه ألعماله ومتطلبات معيشته ،وهذا
مهم للفرد سواء املواطن أو املقيم بدال من التصادم مع اآلخر وهو يغفل عن حقوقه خاصة ،فمن أسباب الفوضى
والتذمر والشكوى وعدم الرضى قلة الثقافة ،أو انعدامها لدى األفراد ،مما دعا اجلهات احلكومية ِبختلف مهامها وأعماهلا
ومؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية احلكومية منها واخلاصة إىل التعاون والتكاتف للخروج بفرد مدرك هلويته
العمانية وما هو املطلوب منه يف ظل الطفرة املعلوماتية املتسارعة من حوله بأن ال يغفل عن دوره يف التوجيه ألبنائه ومن
هم حميطيون به لبث الثقافة اجملتمعية ،أكدت بعض الدراسات على ضرورة تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية التقليدية
واجلديدة مع احلكومة يف نشر الثقافات اجملتمعية املختلفة ،وإتاحة الفرصة هلا للتوعية الثقافية.
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ظهور اإلعالم اجلديد أو احلديث قام بإاهاء بعض املفاهيم اليت كانت سائدة يف جمال االتصال واإلعالم القدميني،
وقام بتثبيت مفاهيم جديدة استحدثت وكونت مفاهيم اتصالية جديدة هي الوسائط الرقمية ،واجملتمعات االفرتاضية،
والتشبيك االجتماعي ،وغريها.
أنشأ اإلعالم اجلديد خاصية جديدة لوسائل اإلعالم وهي التفاعلية ،وكان هلا األثر الواضح واإلجيايب بني
مستخدمي اإلعالم وأصبح اإلعالم اجلديد شريكاً فاعالً مع كل من وسائل اإلعالم التقليدية الثالث وهي اإلذاعة
والتلفزيون والصحافة عند التخطيط إلحداث أي تغيري ،سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو غريه يف أي بلد ،أي
إن الواقع اإلعالمي يف اجملتمعات العربية قد تغريت طبيعته ،هناك ارتباط وثيق بني استخدام الشبكة العنكبوتية ألغراض
التثقيف وبني الدافعية للمعرفة واالطالع السياسي وخاصة عند فئة الشباب اجلامعي.
ميكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية واملتفرعة من السؤال الرئيسي أعاله:
العماين؟
ما الوسائل اإلعالمية املنتشرة يف اجملتمع ُ
ما التخصص اإلعالمي لكل وسيلة إعالمية عاملة داخل سلطنة ُعمان؟
كيف تعمل الوسائل اإلعالمية إليصال املادة اإلعالمية إىل اجلمهور؟

العماين؟
ما الدور اإلجيايب لوسائل اإلعالم داخل اجملتمع ُ
العماين؟
ما الدور السليب لوسائل اإلعالم داخل اجملتمع ُ

كيف يعمل اإلعالم املضاد للقضاء على اإلعالم السليب؟

العمانية إىل اجملتمع؟
ما املفاهيم الثقافية اليت تنقلها وسائل اإلعالم ُ
العماين للقضايا الثقافية واالجتماعية؟
ما مستوى إدراك اجملتمع ُ

العماين ذا
كيف توظف وسائل اإلعالم العُماين الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي يف جعل اجملتمع ُ

ثقافة عالية؟

العماين؟
العمانية األصيلة لدى الشعب ُ
العمانية يف ترسيخ القيم والعادات والتقاليد ُ
ما دور وسائل اإلعالم ُ
الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا اجلانب عرضا ملنهج البحث املستخدم وجمتمع الدراسة وعينتها ووصفاً ألداة الدراسة وكيفية إجياد
صدقها وثباهتا ،فضالً عن إجراءات الدراسة ،واملعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات.
مجتمع الدراسة:

مت تطبيق الدراسة ضمن اجملتمع العماين خالل العام  2015ومن كال اجلنسني الذكور واإلناث.
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عينة الدراسة:
اختريت عينة عشوائية من اجملتمع العماين ،وضمن عينة إمجالية بلغت ( )324فرداً ،واجلدول التايل يبني أفراد
العينة.
الجدول ( :)9توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري اجلنس:

األفراد

عدد الذكور

عدد اإلناث

اجملموع

144

150

324

أداة الدراسة:
العماني في مجاالت
طورت أداة مجع البيانات اخلاصة بالدراسة ،وذلك للتعرف على دور وسائل اإلعالم ُ
ُ
1
التنمية الثقافية ،وقد متت االستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة ِبوضوع وسائل اإلعالم.
صدق أداة الدراسة :للتحقق من صدق االستبانة مت التحقق من الصدق الظاهري هلا ،وذلك بعرضها على جمموعة
من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة يف اإلعالم والثقافة ،وامللحق( )2يبني ذلك ،وقد عدت موافقة ( )%58من
احملكمني على حمتوى كل فقرة مؤشرا على صدقها ،ويف ضوء ذلك اصبح عدد فقرات االستبانة بصيغتها النهائية ()45
فقرة.
ثبات أداة الدراسة :مت التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ( )T - Testوذلك بتطبيقها على
عينة من خارج عينة الدراسة بلغ عدد افرادها ( )40فرداً ،ومت حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط
بريسون وقد بلغت قيمة معامل الثبات لألداة ككل ( ،)0.57وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات الدراسة.
كما مت التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرومباخ ألفا فبلغت قيمة
معامل الثبات لألداة ككل ( ،)0.52وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات هذه الدراسة ،كما مت احتساب معامل الثبات
جلميع جماالت أداة الدراسة ،واجلدول ( )2يوضح ذلك.

 -1حمسن ،حامت .) 2007( .دور وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي ِبفاهيم السالمة الوقائية والصحة املهنية لدى العمال يف األردن ،األردن.
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العماني في
الجدول ( :)1معامالت الثبات جلميع جماالت الدراسة واألداة ككل لقياس دور وسائل اإلعالم ُ
مجاالت التنمية الثقافية
معامل كرونباخ ألفا

معامل ارتباط بريسون

اجملال

الرقم
1

تأثري وسائل االعالم املقروءة يف تنمية الثقافة

0.21

0.58

2

تأثري وسائل االعالم املرئية يف تنمية الثقافة

0.51

0.57

3

تأثري وسائل االعالم املسموعة يف تنمية الثقافة

0.72

0.70

املقياس ككل

0.52

0.71

يظهر من جدول ( )2ان معامالت الثبات جملاالت أداة الدراسة بطريقة كورنباخ ألفا( )1تراوحت بني ( 0.21ـ
 ) 0.72كان أعالها جملال (دور وسائل االعالم املسموعة يف تنمية الثقافة) وادناها جملال ( دور وسائل االعالم املقروءة
يف تنمية الثقافة ) ،كما بلغ معامل الثبات لألداة ككل ( ،)0.52أما ابرز قيم ثبات االعادة بلغت ( )0.70وكانت
جملال (دور وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية الثقافة) وأدناها جملال (دور وسائل اإلعالم املقروءة يف تنمية الثقافة) وبلغت
( ،)0.58أما املقياس ككل بلغ ( )0.71وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتية:


املتغريات التابعة:

دور وسائل اإلعالم العمانية يف التنمية الثقافية.


املتغريات املستقلة:

معدالت التنمية الثقافية لدى اجملتمع العماين من خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة.
إجراءات الدراسة:
 1ـ التأكد من صدق أدايت الدراسة وثباهتما ،وحتديد جمتمع الدراسة وعينتها.
 2ـ مت توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة الذين اختريوا بالطريقة العشوائية ،وقد مت وضع بعض التعليمات
الالزمة لتعبئة االستبانة عند تسليمها لكل فرد ،ومت توضيح أغراض الدراسة وأهدافها جلميع أفراد العينة.

( )1هو معامل مقياس أو مؤشر لتثبيت االختيار "االستبانة" .لذلك قمت حبساب معامل الثبات لكل العبارات املرتبطة باالستبيان ،مث دراسة ثبات
أداة الدراسة من خالل قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا.
ويعد معامل (ألفا كرونباخ) ملقياس صدق وثبات استبانات رسائل البحوث العلمية .وهو يقيس أسئلة االستبانة ما مت وضعه للقياس فعال وتكون
صاحلة للتحليل اإلحصائي.
فاملصداقية والثبات من أهم اجلزئيات اليت هتم الباحثني من حيث تأثريها البالغ يف أمهية نتائج البحث وقدرته على تعميم النتائج.
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 3ـ بعد مجع االستبانات والتأكد من تعبئة املستجيبني هلا واستبعاد غري الصاحل منها ،مت احلصول على العدد
املطلوب وهو ( )324استبانة.
نتائج الدراسة من خالل تحليل نتائج تطبيق أداة الدراسة
ويتضمن عرضاً للنتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة يف اجلانب امليداين من خالل اإلجابة عن أسئلتها وعلى
النحو اآليت:
السؤال األول :ما متوسط الوقت الذي يتعرض فيه المبحوثين لقنوات أجهزة اإلعالم المرئية؟
لإلجابة على هذا السؤال مت إجياد التكرارات واألمهية النسبية وترتيبها تنازليا حسب درجة أمهيتها ،واجلدول ()3
يبني ذلك.
الجدول ( :)5التوزيع النسيب ملتوسط الوقت الذي يقضيه املبحوثون أمام اإلعالم املرئي
الرتبة

متوسط الوقت

التكرار (ك)

النسبة ( ) %

1

أقل من ساعتني

182

0.42

2

من  2ـ  3ساعات

122

0.35

3

أكثر من  3ساعات

80

0.18

324

%100

اجملموع

يبني اجلدول ( )3متوسط الوقت الذي يقضيه املبحوثون أمام مجيع القنوات املرئية وخاصة احمللية منها وبشكل
يومي ،إذ إن أغلبهم يقضون أقل من ساعتني يوميا وبنسبة ( ،)0.42يف حني يتعرض ما نسبته ( )0.35من أفراد العينة
من ( 2ـ  )3ساعات يوميا ،وأخري يتعرض ما نسبته ( )0.18من أفراد العينة أكثر من  3ساعات يف اليوم.
مهم يف توجيه الفكر اإلنساين ملا متثله الصورة والصوت واحلركة
دور ٌّ
وحسب رأيي فإن القنوات التلفزيونية هلا ٌ
باجتماعها يف مادة اعالمية وضمن موضوع معني كأمهية ثقافية يستخدمها االعالم املرئي يف عمله.
الفعال إىل عقل املواطن العماين ،ال سيما مع تطور
لذلك كان لإلعالم املرئي قدم السبق يف الوصول السريع و ّ
وسائل التواصل االجتماعي عرب خطوط الشبكة العنكبوتية ،ومن هنا كان لفاعلية املادة اإلعالمية املرئية ذات احلركة
والصوت أولويات األمهية لدى القائمني على صنع السياسات الثقافية من أجل التوجيه الفكري لفئات اجملتمع املختلفة
وفق ما تتطلبه املرحلة من أهداف وتطلعات وتقلبات جمتمعية وجب السيطرة عليها والتحكم فيها باالجتاه الذي تتبناه
السياسة العامة للدولة ،واليت تتجذر يف عمق التاريخ احلضاري والرتاثي.

أ .خدجية بنت سليمان الشحية

الدور اإلعالمي وتأثريه يف اجملتمع والفرد

635

يـرى "مارشـال ماكلوهان" أن الوسـيلة أبلـغ يف التـأثري مـن الرسـالة( )1وهو صـاحب املقولة الشـهرية( :الرسالة هي
الوسـيلة )،وأن كل الوسائل التـي قام اإلنسان القدمي باخرتاعها واحلديث يف هذا الكون الواسع هي انعكاسات حلواسه،
وكان للتلفزيون أمهية عند مارشال وسيلةً مهمة والبد منها يف تغيري الفكر الثقايف لدى أي جمتمع ،بعـدما استطاعت أن
جتعل العامل كلـه قريـة كونيـة صـغرية ،كما يعتقد مارشال أن هـذا التلفزيون ميثل وسيلة إعالمية أفضل من الوسائل اإلعالمية

املقروءة أو املطبوعة.
لذلك ومن خالل اجلدول أعاله فإين أرى ضرورة االهتمام باملادة اإلعالمية املعروضة يف القنوات التلفزيونية
وجودهتا من الناحية الثقافية ،من أجل تغليب عنصر اجلذب اإلعالمي املرئي عن اإلعالميات األخرى املقروءة املسموعة،
ومن أجل رفع املستوى الثقايف لدى اجملتمع العماين جبميع فئاته ملواكبة التطور الثقايف على مستوى املنطقة والعامل.
ومن أجل إخراج مادة إعالمية جيدة ال بد من توفر األدوات احلديثة واإلطارات الوطنية املدربة والكفؤة لإلمساك
بزمام التوجيه الثقايف السليم داخل اجملتمع العماين ،والقائم على احملافظة على الرتاث واحلضارة العمانية واألخالق
املستمدة من التعاليم اإلسالمية.
السؤال الثاني :ما متوسط الوقت الذي يقضيه الباحث أمام أجهزة اإلعالم المسموعة (المذياع)؟
لإلجابة على هذا السؤال مت إجياد التكرارات واألمهية النسبية وترتيبها تنازليا حسب درجة أمهيتها ،واجلدول ()4
يبني ذلك.
الجدول ( :)4التوزيع النسيب ملتوسط الوقت الذي يقضيه املبحوث لسماع املذياع:
الرتبة

متوسط الوقت

التكرار (ك)

النسبة ( ) %

1

أقل من ساعتني

230

0.21

2

من  2ـ  3ساعات

12

0.17

3

أكثر من  3ساعات

32

0.10

324

%100

اجملموع

يبني اجلدول ( )4متوسط الوقت الذي يتعرض فيه املبحوثون لسماع اإلذاعات احمللية يف سلطنة عمان وبشكل
يومي ،إذ إن أغلبهم يقضون أقل من ساعتني يوميا وبنسبة ( ،)0.21يف حني يقضي ما نسبته ( )0.17من أفراد العينة
من ( 2ـ  )3ساعات يوميا ،وأخريا يقضي ما نسبته ( )0.10من أفراد العينة أكثر من  3ساعات يف اليوم.

( )1مجال العيفة :الثقافة اجلماهريية ،منشورات جامعة باجي خمتار ،عنابة.2003 ،
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من خالل نتائج اجلدول السابق تبني يل ضعف الربامج اإلذاعية املسموعة ضمن وسائل اإلعالم العمانية،
باإلضافة إىل التوقيت غري الدقيق إلذاعة هذا الربنامج أو ذاك تبعاً ألمهيته أو أولويته.
كما أرى أن الفرتة الذهبية للمواطن العماين يف السماع إىل القنوات اإلذاعية هي أثناء ذهابه أو عودته من العمل،
وهي ال تتعدى ساعة زمنية واحدة ورِبا أقل يومياً ،مما يصعب يف هذه احلالة الرتويج ونشر األخبار الثقافية بكمية هائلة،
أو احلديث عن تنمية ثقافية ذات مستوى حقيقي.
ويف هذه احلالة فال بد من إذاعة برامج ذات قيمة ثقافية وعلمية تستطيع جذب االنتباه ألكرب فئة من اجملتمع
العماين ،باإلضافة إىل اختيار الوقت املناسب إلذاعة الربامج مع إجراء دراسات ميدانية تعكس الوضع احلقيقي الستخدام
املذياع لدى الشعب العماين.
السؤال الثالث :ما متوسط قراءة الصحف المحلية (اإلعالم المقروء) لدى المبحوثين؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت إجياد التكرارات واألمهية النسبية وترتيبها تنازليا حسب درجة أمهيتها ،وجدول ()8
يبني ذلك.
الجدول ( :)5التوزيع النسيب ملتوسط قراءة الصحف احمللية لدى املبحوثني:
الرتبة

متوسط الوقت

التكرار (ك)

النسبة ( ) %

1

أقل من نصف ساعة

150

0.81

2

من نصف ساعة اىل ساعة

124

0.35

3

أكثر من ساعة

20

0.01

اجملموع

324

%100

يبني اجلدول ( )8متوسط الوقت الذي يقرأ فيه املبحوثون الصحف احمللية بشكل يومي ،إذ إن أغلبهم يقرأون أقل
من نصف ساعة يوميا وبنسبة ( ،)0.81يف حني يتعرض ما نسبته ( )0.35من أفراد العينة من نصف ساعة إىل ساعة
يومياً ،وأخريا يقرأ ما نسبته ( )0.01من أفراد العينة أكثر من ساعة يوميا.
حيث أرى النتيجة يف اجلدول أعاله والدالة على ضعف يف إقبال املواطن العماين على القراءة العامة والصحف
واجملالت إىل عدة أسباب ،منها:


عدم توفر الوقت.



االكتفاء بقراءة رؤوس األقالم والعناوين يف الصحف واجملالت.



ضعف اجلانب اإلعالمي للرتويج وتشجيع القراءة بشكل عام.
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وغريها من األسباب ،وال بد من اإلشارة إىل أن توفر وسائل التواصل االجتماعي أثر بشكل كبري على مهارات
القراءة عند املواطن العماين ،وذلك لسهولة إرسال األعمال الكتابية عرب هذه الوسائل وبصيغ قرائية متعددة ومتنوعة،
على الرغم من صغر الكتابة اليت تسبب مشاكل بصرية لدى القارئ.
السؤال الرابع :هل يختلف دور وسائل اإلعالم في سلطنة عمان (المرئية والمسموعة والمقروءة) في
التنمية الثقافية لدى الشعب العماني وذلك تبعاً الختالف نوع الوسيلة (صحف ،إذاعة ،قنوات تليفزيونية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع فقرات جماالت الدراسة:
جمال (دور وسائل اإلعالم املقروءة يف تنمية الثقافة) ،جمال (دور وسائل اإلعالم املرئية يف تنمية الثقافة ) ،جمال (دور
وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية الثقافة) وتطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( Independent Sample
 )t.Testوكاآليت:
أ مجال تأثير وسائل اإلعالم المقروءة في تنمية الثقافة:
الجدول ( :)4نتائج تطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( )One-Sample t.Testعلى املتوسط العام
لقياس تأثري وسائل اإلعالم املقروءة يف تنمية الثقافة لدى اجملتمع العماين.
اجملال

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

3.41

0.80

323

123.48

0.000

تأثري وسائل اإلعالم
املقروءة يف تنمية الثقافة

يظهر من اجلدول ( )2أن قيمة (ت) بلغت ( )123.48وبداللة احصائية ( ،)0.00ووجود درجة متوسطة
ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  )0.08 ≤ aوهذا يدل على وجود دور متوسط لإلعالم املقروء يف تعزيز التنمية
الثقافية لدى اجملتمع العماين.
ب مجال تأثير وسائل اإلعالم المرئية في تنمية الثقافة:
الجدول ( :)9نتائج تطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( )One-Sample t.Testعلى املتوسط العام
لقياس تأثري وسائل اإلعالم املرئية يف تنمية الثقافة لدى اجملتمع العماين.
اجملال
دور وسائل اإلعالم املرئية يف تنمية الثقافة
لدى اجملتمع العماين

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

3.12

0.41

323

121.28

0.000
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يظهر من اجلدول ( )7أن قيمة (ت) بلغت ( )121.28وبداللة إحصائية ( ،)0.000ووجود درجة متوسطة
ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  )0.08 ≤ aوهذا يدل على وجود دور متوسط للقنوات الفضائية (إعالم مرئي)
يف تنمية وتعزيز الثقافة لدى اجملتمع العماين.
ج مجال تأثير وسائل االعالم المسموعة في تنمية الثقافة:
الجدول  :99نتائج تطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( )One-Sample t.Testعلى املتوسط العام
لقياس تأثري وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية الثقافة لدى اجملتمع العماين
اجملال
تأثري وسائل اإلعالم املسموعة
يف تنمية الثقافة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

3.42

0.47

323

121.02

0.000

يظهر من اجلدول ( ،)11أن قيمة (ت) بلغت ( )121.02وبداللة إحصائية ( ،)0.000ووجود درجة متوسطة
ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  )0.08 ≤ aوهذا يدل على حضور وتأثري وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية
الثقافة لدى أفراد اجملتمع العماين.
السؤال الخامس :ما تأثير وسائل اإلعالم بسلطنة عمان في التنمية الثقافية لدى المجتمع العماني بجميع
فئاته؟
قمت باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألداة بشكل عام ولكل جمال من جماالت الدراسة،
ُ
واجلدول ( )12يوضح ذلك ،كما مت تطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( )One-Sample t.Testعلى املتوسط
العام لألداة ككل ،واجلدول ( )13يوضح ذلك .
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الجدول (:)91املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألداة بشكل عام ولكل جمال من جماالت الدراسة.
الرقم
3
1
2

اجملال

االحنراف

املتوسط احلسايب

تأثري وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية
الثقافة
تأثري وسائل اإلعالم املقروءة يف تنمية
الثقافة
تأثري وسائل اإلعالم املرئية يف تنمية
الثقافة

الرتبة

الدرجة

3.42

0.47

1

متوسطة

3.41

0.80

2

متوسطة

3.12

0.41

3

متوسطة

3.33

0.48

املعياري

متوسطة

يالحظ من اجلدول ( )12أن فاعلية وسائل اإلعالم يف التنمية الثقافية لدى اجملتمع العماين بشكل عام جاءت
بدرجة متوسطة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب ( )3.33واحنراف معياري (.)0.48
وجاءت مجيع اجملاالت يف الدرجة املتوسطة ،إذ تراوحت املتوسطات احلسابية للمجاالت بني ( 3.42ـ )3.12
وجاءت بالرتبة األوىل اجملال ( " )3دور وسائل اإلعالم املسموعة يف تنمية الثقافة " ِبتوسط حسايب ( )3.42واحنراف
معياري ( )0.47وبدرجة متوسطة ،وجاء يف الرتبة الثانية اجملال ( " )1دور وسائل اإلعالم املقروءة يف التنمية الثقافية "
ِبتوسط حسايب ( )3.41واحنراف معياري ( )0.80وبدرجة متوسطة ،وجاء يف الرتبة األخرية جمال ( " )2دور وسائل
اإلعالم املرئية يف التنمية الثقافية " ِبتوسط حسايب ( )3.12واحنراف معياري ( )0.41وبدرجة متوسطة.
الجدول (:)95نتائج تطبيق اختبار (ت) للعينات املنفردة ( )One-Sample t.Testعلى املتوسط العام
لألداة ككل لقياس دور وسائل اإلعالم العمانية يف التنمية الثقافية لدى اجملتمع العماين.
اجملال

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

تأثري وسائل اإلعالم العمانية
يف التنمية الثقافية لدى اجملتمع
العماين

3.33

0.48

323

132.34

0.000
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يظهر من اجلدول ( )13أن قيمة (ت) بلغت ( )132.34وبداللة إحصائية ( ،)0.000ووجود درجة متوسطة
ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  )0.08 ≤ aوهذا يدل على وجود دور متوسط لوسائل اإلعالم احمللية بشكل
عام يف تعزيز الثقافة وتنميتها يف اجملتمع العماين.
التوصيات واملقرتحات
العمانيني عرب التاريخ.
 إجراء حبوث ودراسات عن مشاهري اإلعالميني ُ

 إجراء دراسات متقدمة عن كيفية استغالل وسائل التواصل االجتماعي من الناحية اإلعالمية.
 إجراء دراسات خاصة باإلعالم التجاري من أجل التنمية الصناعية واالقتصادية للدولة.
العمانية.
العماين ويهتم بالتعريف باحلضارة ُ
 إجراء دراسات خاصة باإلعالم التارخيي ُ
العمانية.
العمانية ،باإلضافة اىل احلرف التارخيية ُ
 تقدمي برامج تلفزيونية ثقافية تعىن بالرتاث والثقافة ُ

العماين.
 تقدمي برامج ولقاءات اذاعية مع شخصيات ُعمانية ذات أدوار متميزة يف اجملتمع ُ
 إجراء دراسات مكثفة عن اإلعالم السياحي وكيفية الرتويج لالماكن السياحية يف السلطنة اعالمياً.
 التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل إلدراج مواضيع يف املناهج الدراسية يف املراحل األولية
واجلامعية ،عن كيفية التعامل مع الشائعات واهلجمات اإلعالمية وأساليب التصدي هلا ومنعها من االنتشار.
 عقد حماضرات توعوية يف القطاع احلكومي عن كيفية التعامل مع اهلجمات اإلعالمية اخلارجية مع تنمية احلس
اإلعالمي الوطين بني املوظفني.
 تنفيذ ورشات عمل متقدمة للعاملني يف اجملال اإلعالمي عن األساليب املتبعة يف اإلعالم العاملي للتأثري يف وعي
العماين.
اجملتمع ُ
العماين خالل فرتة الربيع العريب.
 عقد ندوات حول إجنازات اإلعالم ُ



مكاوي ،حسن عماد .وسائل وأساليب االتصال يف سلطنة ُعمان ،القاهرة ،املكتبة األجنلو مصرية.1757 ،



العمانية اسرتاتيجيتها ونشأهتا وتطورها ،القاهرة1778 ،
العبد ،عاطف عديل .وسائل اإلعالم ُ
سرجي بليخانوف ،مصلح على العرش قابوس بن سعيد سلطان ُعمان ،ترمجة خريي الضامن ،القاهرة2004 ،



العمانية اسرتاتيجيتها ونشأهتا وتطورها .القاهرة1995 ،م .
العبد ،عاطف عديل .وسائل اإلعالم ُ



السيد سعيد بن سلطان ،دورية كان التارخيية ،ع،2
 البحراين ،عماد ،االمرباطورية ُ
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ديسمرب.2005
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:ملخص
 فبدأ، وهي جماالت القضاء بقول اخلبري يف املعامالت املالية املعاصرة،يناقش هذا البحث قضية معاصرة مهمة
 مث ناقش الباحثان. واستنتاج مدى حجية قوله، مث توضيح شروطه، والكشف عن أنواعه،الباحثان ببيان مفهوم اخلبري
 وشركات، املراحبة لآلمر بالشراء:اجملاالت اليت يرجع فيها إىل قول اخلبري يف تطبيقني من املعامالت املالية املعاصرة مها
 أنه يرجع لقول اخلبري يف التعويض عن األضرار يف املراحبة لآلمر بالشراء: وقد توصلنا إىل مجلة من النتائج أمها،املقاوالت
 أما احلالة الثانية. رد املبيع بالعيب: مثل، يف التعويض عن األضرار املالية الناشئة بسبب املؤسسة املالية: األوىل:يف حالتني
 نكول املشرتي عن شراء السلعة اليت أمر: مثل، يف التعويض عن األضرار املالية الناشئة بسبب اآلمر بالشراء:فهي
.بشرائها
 القضاء بقول اخلبري يف التعويض عن األضرار: األوىل:ًأما يف شركات املقاوالت فريجع لقول اخلبري يف حالتني أيضا
 القضاء بقول: أما احلالة الثانية فهي. التعويض عن عدم إمتام حمل العقد: مثل،املالية الناشئة بسبب شركات املقاوالت
. التعويض عن عدم متكني املقاول من إجناز حمل العقد: مثل،اخلبري يف التعويض عن األضرار املالية الناشئة بسبب العميل
. شركات املقاوالت، املراحبة لآلمر بالشراء، املعامالت املالية، التعويض عن الضرر:الكلمات المفتاحية
Abstract
This research discusses an important contemporary issue, namely, the domains of
making judgments upon expert’s opinion in contemporary financial transactions. Both
researchers start by presenting the concept of the expert, revealing its types, clarifying its
terms, and determining the extent of its power. The researchers then discuss the domains of
referring to expert’s opinions relevant to two questions of contemporary financial
transactions, namely: Murabaha to purchase orderer and contracting companies. This paper
draws a number of findings, the most important of which are: Expert's opinion can be
referred to in indemnity for damages in Murabaha to the purchase orderer in two cases:
indemnity for financial damages caused by the financial institution, such as: returning
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defective merchandise. The second case is: indemnity for financial damages caused by the
purchase orderer, such as: the buyer's abstention from buying the items ordered for purchase.
In contracting companies, expert’s opinion is referred to in two cases as well: first:
indemnity for financial damages caused by contracting companies, such as: compensation for
not completing the contract. The second case is: compensation for financial damages caused
by the client, such as: compensation for not enabling the contractor to complete the contract.
Keyword: the indemnity for damages. financial transactions. Murabaha to purchase
orderer . contracting companies.

Introduction
Adjudication has received great attention in the Islamic Sharia law, as it is deemed one
of the most important functions of the Islamic state to settle disputes among people. It is also
one of the most important means to realize justice, reserve rights and protect human bodies
and dignity and properties.
A judge is obliged to judge pursuant to the revelation of, the provisions of the Quran
and Sunnah, and analogy and consensus. The judge also has to use other means of proof
adopted by the Sharia, such as testimony, and confession, etc. As long as the ruling is based
on the texts of the Quran and Sunnah, the legislator grants the judge the power to make
judgment to the best of his discretion (Ijtihad). Judges currently support their judgments, and
document their cases, by expert’s opinion especially after the remarkable development of
crimes and their diversity in the modern era. Some verdicts involve technical matters, and
new challenges not previously assigned by the judge, it must be decided in order not to delay
the cases of people. This study addresses the concept of the expert, the power of his opinion,
and conditions of his opinion relevant to financial matters. The study, then, explains the
domains of referring to expert’s opinions relevant to two questions of contemporary financial
transactions.
The importance of the topic:
The importance of this study lies in highlighting and clarifying the expert’s opinion
relevant to indemnity arising from the disputes between parties of modern financial
transactions when there is a problem and the judge's degree of reliance on this opinion as a
means of proof.
Research Problem:
The problem of research is to answer the key question: what are the domains of making
judgments upon expert’s opinion in contemporary financial transactions?
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A number of sub-questions arise from this question namely,
1.

What is the concept of the expert, and what are the types and terms of

accepting expert’s opinion?
2.

How authoritative is the expert's opinion?

3.

What are the domains for which it is necessary to refer to expert’s

opinion in contemporary financial transactions?
Review of literature:
To the best of the researchers’ knowledge, there are no previous English references that
discuss this subject. Although there are similar studies in Arabic, this research is
distinguished by discussing the areas of making judgments upon the expert’s opinion in
contemporary financial transactions.
Research Methodology:
The research methodology of this subject is summarized in the following approach:
Combining both the genealogical approach and the comparative analytical approach. The
researchers explained the lawfulness of the subject matter from Islamic Sharia, traced the
jurists’ opinions on this question, and analyzed the issues related to the subject, in particular
the areas to which the expert’s opinion in contemporary financial transactions is needed, and
the consequent sub-issues are discussed. The study then presents the opinions of Muslim
scholars relevant to this topic and their evidence and discussion, and the most accurate
opinions along with the reason for weighting them over others.
Research Plan: this paper is divided into an introduction and three topics as follows:

The First Topic
The concept of the expert's opinion, its power and terms in financial
matters
This topic has two subtopics which are:
The first subtopic: the concept of the expert's opinion and its power
The second subtopic: the terms of the expert’s opinion in financial matters

The second topic
Domains of Judgment pursuant to expert’s opinion in Murabaha to the
purchase orderer
This topic has three subtopics which are:
The first subtopic: The concept of Murabaha, its rules and controls.
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The second subtopic: Making judgments upon the expert's opinion in indemnity for
financial damages caused by the financial institution.
The third subtopic: Making judgments upon the expert's opinion in indemnity for
financial damages caused by the purchase orderer.

The third topic
Domains of Judgment pursuant to expert’s opinion in contracting
companies
This topic has three subtopics which are:
The first subtopic: The concept of contracting companies, and its lawfulness.
The second subtopic: making judgments upon the expert's opinion in compensating
financial damages arising from contracting companies.
The third subtopic: making judgments upon the expert's opinion in the compensation
for financial damages caused by the client.
Conclusion: Includes findings and recommendations.

The First Topic
The concept of the expert's opinion, its power and terms in financial
matters
The first subtopic: the concept of the expert's opinion and its power
First: The expert is a linguistic hyperbole derived from experience, which is the
knowledge of the inside and deep things, and the expert is the one who has full knowledge of
a certain field knows everything about it1. Allah says in the Holy Quran, “Ask thou, then,
about Him of any acquainted (with such things)”2 which means; so ask about Allah anyone
who is well aware and possess such knowledge. Allah is all knowing that the Prophet
Mohammed is the one meant in this verse who has the true knowledge about Allah.3
In this study, what is meant by (the expert's opinion) is what the expert makes oral or
written statements to make an opinion in and to settle and dispute between two or more
parties.

1

Al-Farabi: Al-Sahah (2/641), Al-Razi: Mukhtar Al-Sahah (87), Ibn Manzoor: Lisan Al-Arab (4 / 226-227), AlZubaidi: Taj Al-Arous (11/128), Abu Habib: Alqamous Alfiqhi (102).
2
The Holy Quran 25: 59. Translated by Yusuf 'Ali, The Holy Qur'an: Translation and Commentary (Lahore:
1934-37.
3
Ibn Katheer: Interpretation of the Great Quran (6/119).

Expert’s Opinion in Contemporary Financial Transactions
647 Domains of Judgment uponDr.theSalah
Eddin Talab Faraj/ Mr. Wael Jamal Al Najjar

Second: As for the meaning in terminological words: it refers to the people of
knowledge as mentioned by Ibn Farhoun (may Allah have mercy on his soul) and others1.
Some of the scholars refer to it as ‘the people of the issues.2
Third: Definition of Contemporary Scholars: Some other scholars especially the
contemporary ones made new definitions of the expert:
Al-Dowaihi said that the expert is the one of great knowledge in a certain field of art
who deserves to be linked to it, and one of the contributors to its industry, such as doctor, an
engineer, an astronomer, an economist, a chemist and other specialists in their fields.3
Other modern Scholars defined the expert as each person who has knowledge, and
experience in a certain art or industry that enables him to be a reference to relevant
stakeholders and others by knowing the details and characteristics of that art or industry
through the knowledge he acquired by studying or long experience.4
Accordingly, we can conclude that the expert in question is: the person with sufficient
knowledge in a certain field or art or a matter of dispute to refer to and seek his opinion at the
request of the judge.
Fourth: The power of the expert's opinion:
Seeking the help of experts is a means of legal proof for the preservation and
maintenance of rights. It refers to the discretion of the judge. If the judge decides to use the
experts in an incident, it is necessary to state the reason for such use and to clarify the
specific task of the expert. Whatsoever decisions made by the committee of experts are
binding to all parties of the dispute to be settled. This was stated in the Malikis’ scholars’
opinions: “It is necessary to refer to the people of sight and knowledge, and the slave sellers
to know the defects of male and female slaves.”5
The above is evidenced by many evidences, including:
Allah’s statement in the Holy Quran “And if any tidings, whether of safety or fear,
come unto them, they noise it abroad, whereas if they had referred it to the messenger and to
such of them as are in authority, those among them who are able to think out the matter
would have known it.”6

1

The son of Farhoun: Tabsirat Al-Hokam (2/81), Abu al-Hasan al-Trabelsi: Mu'in Al-Hokam (p. 130).
Ibn Qodamah Almqdsy: Aalkafi fi Fiqih Al'imam Ahmad (4/230).
3
Aldowaihi: Wazifat Alkhabir Fi Alnawazil Alfiqhiat (8)
4
Dr. Adnan Azayiza: Qawl Alkhabir Wahujyath Fi 'Iithbat Aleayb Almawjab Lifaskh Aqd Alnikah P (7).
5
Ibn Farhoun: Tabsirat Al-Hokam (2/81).
6
The Holy Quran 4:83. Translated by Muhammad Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran
(Hyderabad: Hyderabad Government Press, 1930).
2
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Significance: In the verse guidance from Allah Almighty to Muslims to refer issues or
matters problematic to them to the scholars and experts to decide, and clarify.
The scholar Al-Saadi (may Allah have mercy on his soul) said: “If a person comes
brings important news of public interest regarding the safety and pleasure of the believers, or
the fear that it is a calamity for them, they must enquire its accuracy and do not rush to
divulge that news. They have to refer it to the Prophet or people of authority and counselors
who have reason and sober-mindedness."1
As for the Sunnah: It was narrated by Imam Al-Bukhaari (may Allah have mercy on his
soul) Zayd Ibn Thabit narrated that "The Prophet ordered me to learn the writing of the Jews.
I even wrote letters for the Prophet (to the Jews) and also read their letters when they wrote to
him."
And 'Umar said in the presence of 'Ali, 'Abdur-Rahman, and 'Uthman, "What is this
woman saying?" (the woman was non-Arab) 'Abdur-Rahman bin Hatib said:
"She is informing you about her companion who has committed illegal sexual
intercourse with her." Abu Jamra said, "I was an interpreter between Ibn 'Abbas and the
people." Some people said, "A ruler should have two interpreters."2
The significance of the hadith: the command of the Prophet to Zayd ibn Thabit, to learn
Hebrew, is a clear evidence to refer to experts in unknown or vague matters that the ruler or
judge cannot understand. The command of the Prophet to Zayd to learn Hebrew because the
Prophet doesn’t ((trust them to write for us))3, is a clear evidence of recourse to the people of
experience and take their views.
The second subtopic: the terms of ‘the expert’ in financial matters
In the case of financial transactions, the expert shall have the following conditions:
1.

Islam: Those who resolve disputes among Muslims must be Muslims the

experience of disbelievers is not authentic because there is doubt in narration of their
testimony.4
2.

Knowledge: An expert in financial matters must be qualified scientifically and

practically especially in his university studies, practical experiences, and regular

1

Alsaedi: Tafsir Alkarim Alrahmun P. 190.
Narrated by al-Bukhaari in his Saheeh: The Book of Judgments, the chapter on the interpretation of the rulers.
Is it permissible to to have a translator (9/76), no. 7195?
3
Albihqi Fi Alsunn Alkubraa: Kitab Alfarayidi, Bab Tarjih Qawl Zayd Bn Thabit Ealaa Qawl Ghayrih Min
Alssahabat Radi Allh Eanhum 'Ajmaein Fi Eilm Alfarayid (6/347) Raqm (12195), Wasahahuh Al'albani:
Alsilsat Alsahihat Washay' Min Faqahiha (1/364).
4
Al'iislami Alqaydi: Qawl 'Ahl Alkhibrat Fi Alfaqih (11).
2
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licenses. He must be licensed by the government or trade unions operating in the
state.1
3.

Of legal age: Juveniles don’t have the experience of a certain art.2

4.

Sanity: It is not allowed to seek the help of the insane or senile or foolish.3

5.

Justice: Some scholars stipulated that the expert must act justly because a

judicial ruling shall be base and rights will be admitted upon his opinion.4
6.

The judge’s request: Seeking the help of expert's opinion is subject to the

judge's request in a particular case, and special cases, because the use of the expert's
opinion is related to the fact that the dispute in question is a way from the knowledge
or specialization of the judge.
7.

A real dispute actually exists: A person specializing in financial transactions,

for example, shall not go to the judicial council and gives an opinion without the
existence of a dispute.

The second topic
Domains of Judgment pursuant to expert’s opinion in Murabaha to the
purchase orderer
The first subtopic: The concept of Murabaha, its rules and controls
First: the lexical meaning of Murabaha in Arabic language: Murabaha comes from
profit. For example, ‘he got profit in his trade’, means gained a profit 5. Profit also means
growth in the trade.6
Two: its technical meaning: selling merchandise or a property with its original price
and an increase as profit.7 It is also said that it is granting the title of a property by the
original first price with a higher profit.8
An example for the above is as follows:
A person buys a commodity at a certain price, such as a hundred dirhams, and then
comes to sell it to others. He will tell buyer the real price and the amount of profit he wants.

1

Alsahimi: Dawr Alkhabir Fi Aldaeawaa Aljazayiyat (41).
Al'iislami Alqaydi: Qawl 'Ahl Alkhibrat Fi Alfaqih (36).
3
Ibid (37).
4
Abn Rushd: Bidayat Almujtahid Wanihayat Almuqtasad (2/125), Alsaawi: Hashiat Alsaawi (2/513).
5
Al-Razi: Mukhtar al-Sahah (116).
6
Ibn Manzur: Lisan Alearab (2/442), Alzabidi: Taj Aleurus (6/379).
7
Alsamarqindy: Tuhfat Alfaqha' (2/105)
8
Albabrty: Aleinayat Sharah Alhidaya (6/494).
2
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The seller will say; I bought it with a hundred dirhams, and I want you to give me twenty
dirhams as a profit. So the price of the commodity shall be one hundred and twenty dirhams.
Three: Ruling of this kind of sale in this way:
It is a permissible agreement1 among all Muslim scholars as Ibn Qodama stated: “"And
their knowledge is required - that is, the contractors - of the capital, and the seller says: My
bought it for one hundred and I will get ten as a profit. This is permissible. There is no
difference in his concern”2
Al-Qasani said: "The origin of these contracts is the intention of taking over the
Murabaha and the title - without separating between a selling and another. Allah says;
(interpretation of the meaning): “seek Allah’s bounty."3 And Allah says; (interpretation of the
meaning): “It is no sin for you that ye seek the bounty of your Lord (by trading),”4 and
Murabaha is for seeking the bounty by selling.
“People used to make such type of sale without any denial because there was a
consensus on their permissibility.”5
Four: The meaning of Murabaha to the purchase orderer as a compound term
In this section we will touch on the core of the study, showing the fact that Murabaha
sale to the purchase orderer as a compound term, which is the complex for of Murabaha sale
mentioned above.
Some researchers point out that this type of contract is the most important of the
financial transactions for funding, since the largest proportion of banks and financial
institutions work through it. Most of the funding contracts are of the same type such as lease
agreements that ends by owning the premises, Istisna'a contract with a contractor who will
build a project … etc.6
This type of contract is commonly referred among Islamic institutions and banks, and
some scholars call it forward contract to distinguish it from the sale of the Murabaha
mentioned above.7 It is also called Compound Murabaha because it is composed of several
contracts. It is also named Banking Murabaha because it is concluded in Islamic institutions

1

Abn Maza Albkhary: Almuhit Albirhanii Fi Alfaqih Alnaemani (7/3), Abn Aljalab: Altafrie Fi Faqih Al'imam
Malik Bin 'Anas (2/132), Abn Eirfa: Almukhtasir Alfaqhuy (6/121).
2
Ibn Qodama: Almoghni (2/65).
3
The Holy Quran (62:10)
4
The Holy Quran (2:198)
5
Alkasani: Bidayie Alsanayie (1/608)
6
Salih: Tahqiq 'Aqwal Alfuqaha' Fi Baye Almurabahat Lilamar Bialshara' S (4)
7
Abu Zayd: Faqih Alnawazil (2/65).
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and banks. Another name for the same transaction is binding Murabaha as it contains a
binding promise.1 Despite the different forms, it has the same meaning.
Referring to most of the researchers who defined this type of contract, they defined by
its form; that is to say, its definition is based on its form. Definitions included:
A customer submits an application to the bank asking them to buy the required
commodity in the description determined by the customer and on the basis of a promise from
him to buy that commodity by a Murabaha deed for which they agree and pay the price as
installments in accordance with the agreement concluded between them.2
Dr. Rafiq Al-Masri defined it as a person desires to buy a commodity should go to the
bank, and because he does not have the money to pay for it in cash, and because the seller
does not sell on credit for a long time, either because he doesn’t sell on credit or because he
doesn’t know the purchaser, or because of is need to cash, therefore; the bank buys it for the
purchaser in cash then sell it to the purchaser by installments.3
Five: Controls of Murabaha for the purchase orderer.
In this section we will mention a set of controls that the jurists have stipulated to
regulate the sale of Murabaha to the buyer in accordance with the provisions of Islamic law,
and to avoid the irregularities mentioned by those who object.
The first control: that the financial institution and similar incorporations must to obtain
the purchased item really and adequately and to be in its possession and disposition. The
evidence on this is what was mentioned in the Prophet’s Sunnah about Hakim bin Hazam
who said: “I said: O Messenger of Allah, I buy many goods; what is not permissible for me,
and what is forbidden to me? He said: "If you buy goods, do not sell it until you obtain its
possession."4
It is necessary to collect the goods required from the first seller (the financial institution
and the like) and possess it by the legitimate possession, so that the sale of the buyer shall be
lawful because it is prohibited to sell without actual possession.
The second control: The seller or the financial institution must own the real property or
goods and have full possession and disposition of the property or goods. This control requires
that the purchaser ordering the purchase should not sign the contract of sale until he ensures
1

Almasri: Baye Almurabahat Lilamar Bialshara'i, Min Kitab Majalat Majmae Alfaqih Al'iislamii et. al. (5/832).
Humuwd: Tatwir Al'aemal Almasrifiat Sa(432).
3
Almasri: Baye Almurabahat Lilamar Bialshara'i, Min Kitab Majalat Majmae Alfaqih Al'iislamii et. al. (5/836).
4
Narrated by Ahmad in Musnad: Musnad al-Hakim bin Hamzam (24/32), No. 15316, and al-Nasaa'i in
Sunanah: the book of selling, selling food before he fulfills (7/286) no. 4601, and classed as saheeh by alAlbaani.
2
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the possession and seizure of the goods from the first seller. It is prohibited to sell what you
don’t own or have. According to Hakim bin Hazam who said: O Messenger of Allah, the man
comes to me and wants me to sell what I do not have, so I buy it for him from the market?
The Prophet said: "Do not sell what you do not have."1 That is, it is not permissible to sell
what you do not have, nor do you have in your possession, and guarantee of all goods,
properties, because the Messenger of Allah forbade that.2 And it is necessary to transfer title
by the time of concluding the contract.3
The third control: The buyer must have the option to buy the item from the seller or the
financial institution, like the case of other sales in which the purchasing option is legitimate.
The option to buy and sell is one of the foresights of the Islamic Sharia and its benefits. For
example, the sale might suddenly occur without the buyer’s consideration or a second thought
or considering the value or description of the goods, or maybe the purchaser needs to consult
specialists and have an opinion of an expert. Fast purchase may lead to regret, and no doubt
that such options give the opportunity to the purchaser to have a second thought.
This is what the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)
stated in this concern. Ibn Umar said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon
him) said: "Until the buyer and seller are not separated (physically), they will have the option
to buy and sell."4
The fourth control: The client shall not bear any fine, penalty, compensation, or
charges, if he retracts from his purchase and does not comply with his promise to complete
the purchase because this changes the truth of the promise because the financial institution or
its likes shall bear the loss.
Second subtopic: Making judgments upon the expert's opinion in indemnity for
financial damages caused by the financial institution
It is permissible to refer to experts’ opinions to make judgment relevant to indemnity
for damages in the Murabaha of the purchase orderer once such damages arise from the
financial institution. The domains of such judgments are:
1.

Judging upon the expert’s opinion to return

defective and damaged merchandise such as buying a Murabaha car, and the purchaser
1

Narrated by Abu Dawood in his Sunnah: The books of Ijara, a book on a man selling what he does not have
(3/283) No. 3503, and classed as saheeh by al-Albaani
2
Ibn Battal: Sharh Sahih Al-Bukhaari (6/260)
3
Al-Azim 'Abaday: Awn Almaebud Sharah Sunan 'Abi Dawud (9/291).
4
Narrated by Al-Bukhari in his Saheeh: The Book of Sales, chapter on how option is permissible (3/64) No.
2107.
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finds a defect prior to purchase because of poor storage for example, or misappropriation, the
expert here may determine the defect in terms of being significant or in significant.
2.

Judging upon the expert's opinion for different

specifications of the commodity.
It may occur that the specifications of a certain ordered item may differ from the
purchaser’s specifications; however, the seller finds a little difference in the item which may
cause a dispute. For example, if the purchaser requests a house with certain specifications,
area, number of storeys, a number of rooms, etc., then upon receipt, the dispute between the
purchaser and the seller may arise for the difference in one or several specifications.
The importance of the expert's opinion emerges on the difference in specifications of
the sold item. Ibn Farhoun said: “The opinion of the people of knowledge is credited in
disputes of the purchaser and the seller on the difference in the commodity specifications
such as its softness or roughness or so on.”1
The Third subtopic: Making judgments upon the expert's opinion in indemnity
for financial damages caused by the purchase orderer
It is possible to refer to the expert’s opinion on indemnity for the damages caused by
the purchase orderer. The domains of such judgments are:
1. The purchaser abstains from buying the ordered item.
The scholars have unanimously agreed that a person who promises to do something
lawful must fulfill his promise as a compulsory matter upon the opinion of Omar Ibn Abd AlAzeez and his followers and a preferred matter upon the opinion of Al-Shafa'i and Abu
Hanifah and most of scholars “He Who doesn’t fulfill his promise, loses Allah’s reward and
commits a distasteful act, but he does not sin.”2
2. The purchaser’s delay in collecting the item on time
For example, when the bank employee contacts the purchaser to collect the goods that
have been agreed upon at specific time delays for a further date, he shall be liable for the
guarantee of the commodity. A group of scholars state that the purchaser shall be liable to the
guarantee of the sold item after collection.3
If the bank incurs damage because the delay of the purchaser’s collection of the sale, he
shall be responsible for indemnity because of delaying the date of collection. The seller
complied with delivering the commodity to the purchaser, and collection has not happened
1

Ibn Farhoun: Tabsirat Al-Hokam (1/244).
Abn Al'azraq: Bidayie Alsalk Fi Tabayie Almolik (1/481)
3
Alsaghdi: Alnatf Fi Alfatawaa (1/438)
2
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because of the delay of the purchaser.1 Experts are the managers and technicians in the field
of the commodity. An example from contemporary life is that the client ordered a certain type
of imported meat, and was imported by the bank which notifies the client to collect the
merchandise, but he delays in collecting the items which resulted in the damage of the
commodity. Experts in such a case are the butchers who can be consulted to give an opinion
on the matter.

The Third Topic
Domains of Judgment pursuant to expert’s opinion in contracting
companies
The first subtopic: the concept of contracting companies and its lawfulness
First: the lexical meaning of ‘Company’ in Arabic
The meaning of ‘company’ in Arabic is “contact and mingling”2. It originally indicates
the sharing and non-exclusivity of a thing between two is not unique to one, Allah, Almighty,
says in the Holy Quran: “And let him share my task”3 which means make him my partner in
prophecy and communicating the message.4
Second: The technical meaning of the ‘company’ term:
As for the definition of the company, it is known by the scholars of the juristic schools
of thought as follows:
1- Al-Hanafi: a contract between parties in the capital and profit5, and it is also said: the
sharing of two or more in one place6. The first definition of the company contracts
and the second is general in properties and contracts.
2- Al-Maliki: it is a permission to dispose the property of each other7. That is to say that
each of them may authorize the other to dispose of the property of the other.8 This is
a definition of the impact, which means the implication incurred on the company of
both.
3- Al-Shaafa'i: It is every fixed right for two people in a shared item.9
1

Ibn Qodamat: Almoghni (4/86).
Ibn Manzur: Lisan Alearab (10/448), Alzabidi: Taj Aleurus (27/223).
3
The Holy Quran 20:32
4
Albaghwi: Maealim Altinzil(5/271).
5
Ibn Abidina: Rad Almuhtar Ealaa Alduri Almakhtar (4/299).
6
Abd Alghani Almidanay: Allibab Fi Sharah Alkitab (2/121).
7
Alraeini: Muahib Aljilil Fi Sharah Mukhtasir Khalil (5/117).
8
Aldasuqi: Hashiat Aldasuqi Ealaa Alshirah Alkabir (3/348).
9
Alnawaway: Rawdat Altaalibayn Waeamdat Almaftayn (4/275), Alsnyky: 'Asnaa Almatalib Fi Sharah Rud
Altaalib (2/252).
2
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4- Al- Hanbali: it is sharing an entitlement or disposal1, which is a comprehensive
definition of all types of company, because the sharing entitlement is a company in
the money, but the sharing in the disposition is a contract company which is the
meaning here2 .
The definitions are similar and have a common meaning for the company, the nearst
meaning to the concept of the company is Al-Hanafi’s one, and God knows best.
Third: the concept of contracting lexically and technically
The lexical meaning of contracting in Arabic:
It is based pluralism and sharing of two or more3, and its lexical meaning is negotiating
and bargaining with each other4.
The technical meaning of Contracting:
Contracting is a modern term, since the term "contracting" was not used in the modern
sense he books of the old scholars in what appeared to me through research, although the
meaning exists. This type of contract is known to us and applied through some branches and
forms corresponding to its counterparts of contracts in the Islamic jurisprudence. It was used
by jurists under the name of contract Istisna, or Ijara (wages for work)5, it is the first as
mentioned in the Journal of Al'ahkam Aladlia: Istisna'a contract with the people of the
workmanship to do something, the worker is a maker and the buyer is worked for and the
thing is what is made.6
It was mentioned second in Al-Sharh Al-Mumti ': "In building a wall, as if to say,'
whoever builds this wall for me shall have such and such, and this is called contracting for us.
We say: This is permissible. But if a contractor is a hired as a worker, it becomes Ijara
contract.”7
Fourth: the adjustment of the jurisprudence contracting contract
Contracting was adapted by scholars in terms of jurisprudence under two items8:
1

Ibn Qodama: Almaghni (5/3).
Alhajaway: Al'iiqnae Fi Faqih Al'imam 'Ahmad Bin Hnbl (2/252).
3
Alfaraby: Alsahah Taj Allughat Wasahah Alearabia (5/1806), Alraazy: Mukhtar Alsahah p(262).
4
Alraazy: Mukhtar Alsahah p(262).
5
Aldbyan: Almueamalat Almaliat 'Asalat Wamueasara (8/317), Qararia: Aqd Almuqawalat Fi Alfaqih
Al'iislamii p (19)
6
Majalat Al'ahkam Aladlia, Tahqiq, Najib Hawawini, Madat Raqm (124), P (31)
7
Ibn Uthaymeen: Explanation Mumtee On Zaid Almstakna (10/347).
8
Qararia: Aqd Almuqawalat Fi Alfaqih Al'iislamii P (30), Almnzwl: Aleuqud Almsmat P (139), Alhamawiu W
Birqidar: Eaqd Almuqawalat Fi Alfaqih Al'iislamii, Majalat Jamieat Dimashq Lileulum Alaiqtisadiat
Walqanuniati, Aleadad Alththani P (747), Shawidh Wa'abu Harbid: Aqd Altawrid Walmuqawalat Fi Daw'
Altahadiyat Alaiqtisadiat Almueasirat , a paper presented in the conference of Islam and modern challenges p
(1257).
2
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1 - Istisna'a: It is an act of industry and it is a transitive verb that has two objects 1. The
lexical meaning of it is the request for work, that is, to ask the manufacturer to work. As for
Sharia, it came up with several definitions, namely: asking work from the manufacturer to
perform something special on a specific manner2, others’ said that Istisna is the request from
the manufacturer to do something special in particular providing that the material must be
from the manufacturer3. Other definitions include: It is a contract on sale on account, or: a
contract on sale on account on the condition of work4.
The rulings of Istisna’a: It is permissible for Al-Hanafi school, and to them it is a
contract different from Al-Salm5 ( a king of purchase contract in which the purchaser pays
the price before receiving the commodity which he will collect later). The majority of the
scholars of the Maalikis, Shaafa'es and Hanbalis considered it to be a kind of Al-Salm and
has its conditions and rulings.
2- Ijara (work for money): it is to ask a person from person or a body corporate to for a
compensation which is money6. It is Ijara on the benefits and works7. It is in this sense that
the contractor sells his benefits of work to those who require it.
In Morshid Al-Hieran: A contractor may be hired for a construction work for a
specific amount of money for each day, without specifying the amount of work or with the
determining the wage by the area of the work done, or by contracting to perform the whole
work for a lump sum, indicating the amount of work’s area or size.8
Then researchers put an control for it: If the work and the materials needed are from the
manufacturer, this is called Istisna'a, but if the work is on the manufacturer and the materials
on the employer, it is called work for money, as the Hanafis stated by saying: Istisna'a is to
ask the manufacturer the work and the material, if the materials were from the employer, it
would have been Ijara, not Istisna’a.9
However, limiting the adaptation of the contracting to these two branches is a narrow
adaptation, because the broader meaning of contracting in the modern includes them and
more. There are contracting companies whose products are not tangible or objects in kind and
1

Altahanui: Mawsueat Kashaf Aistilahat Alfunun Waleulum (1/155).
Ibn Abidina: Rad Almuhtar Ealaa Alduri Almakhtar (5/223).
3
Muhamad Qadri Basha: Murshid Alhayran 'Iilaa Maerifat 'Ahwal Al'iinsan P (47).
4
Alkasani: Bidayie Alsanayie (5/2).
5
Ibid (5/2)
6
Alsrkhsy: Almabsut (15/74), Alsharbini: Al'iiqnae Fi Hali 'Alfaz 'Abi Shujae (2/347), Alkludhani: Alhidayat
Ealaa Madhhib Al'imam 'Ahmad (293).
7
Alsamarqindy: Tuhfat Alfaqha' (2/347).
8
Mohammed Qadri Basha: Morshid Alhiran P (82).
9
Bidamad 'Afinadi: Majmae Al'anhur (2/106).
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handed over to the orderer such as cleaning companies, medical and other services. Cleaning
companies of the government institutions, in hospitals and schools provide both the staff and
the necessary cleaning materials. They do the work based on an agreement and a certain
price. The product of the contract here is not something manufactured, but a specific service
that the government receives. An example for contracting, here, is a medical company that
provides nursing services, where the nursing staff and patient care tools are provide by the
company. The product it provides is the service of caring for the patient until he or she is
cured for a certain sum of money.
Likewise, transportation companies and car rent companies provide the means of
transportion and the worker for a certain price agreed upon.
Both writers of this paper consider the adaptation of the contracting is in its broad sense
the actual meaning of the contracting company. This is in addition to another type of
companies called Al-Aabdan Company. It has many similar forms and jurisprudential
branches illustrated by scholars. This is because of the following:
1- A group of jurists attributed Istisna'a to Al-Salm1, which is a type of sale, unlike the
contracting in its broader concept. It differs in its structure and essence from sales, because
Istisna'a is the sale of the premises or the object agreed upon in advance between the
manufacturer and the orderer, but contracting is a work agreement because the employer does
not buy from the contractor the premises or the required object2, and the subject of contract
Ijara is the benefit.
2- Expanding the scope of contracting companies in modern times to includ trade,
services, informatics and others, which are not covered by Istisna'a or Ijara.
3 – Contracting is different from Istisna'a contract - for those who say that it a form of
Al-Salm - in the manner of paying the price, where the full price is paid at the beginning of
the contract in Istisna'a and waiting for the manufacturer or the specific thing agreed upon
until the time is mature, as in the case of Al-Salm, but in modern contracting there is no
condition for pre-payment, or to determine the manner of payment.
4 - Similarly, Contracting is different from Istisna'a because Istisna’a is optimal, so the
orderer is the obliged to accept the product (because he bought something he did not see, and

1

Alkasani: Badayie Alsanayie (5/209), Abn Hmam: Fath Alqadir (7/115), Alzahili: Eaqd Alaistisnaei, Majalat
Majmae Alfaqih Al'iislamii Alttabie Limunazamat Almutamar Al'iislami Bajda (7/799).
2
Alsinhiwry: Alwasit (1/608).
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there is no choice for the maker, but to accept the opinion of the orderer according to AlHanafi School)1, but the contracting agreement is binding2 on both parties of the contract.
5- In addition to the fact that Istisna'a has special conditions that don’t specify the date
of collecting the product or the premises, and this is contrary to the contracting agreement
that may terminate the contract if the time of collection is not specified causing damage to the
employer.
6 - It was stated in Hayyat Kibar Aleulama' magazine (senior scholars): If one of both
parties said: I accept and you work, the agreement is accurate because to accept the work
requires the approval the one accepted on the profit of the contractor. Similarly, this applies
to a group people gather and to make a company to earn and share the work. Some of them
accept the work and some bring materials and some of them work with their hands, such as
contracting to perform a construction or sewing; one designs, another stitches, and the third
irons. Another example is car renting; one hires his car, another drives, and a third makes
maintenance3.
7- The Hanafi school find that the company of acceptance is two makers can take part
in accepting the works, such as sewing or plastering, and so on. This is called the company
Al-Abdnan (bodies) because they are working in their own hands, and the company of
performance is call Sana’a (professions) because their capital is their profession.4 Modern
contracting companies are similar such as construction companies, company in the design of
gardens and orchards and so the partners and those entrusted do the work of the company and
collect the allowance in exchange for that. This kind of companies is permissible for the
Hanafi school and is not permissible for the Shaafa'is5.
8. The contracting agreement requires undertaking an obligation6, in the sense that the
contractor complies and undertakes to the employer to execute and deliver the requested
works or services within a specified period, in accordance with certain specifications.
9. The contracting contract is significantly related to several parties in terms of
agreement, and a set of works in the same enterprise. The first may be the financier, the
beneficiary and the contractor as a party such as in the building of the housing complexes of
1

Ibn Alhamam: Fath Alqadir (7/116).
Ibn Aldhan: Taqwim Alnazar Fi Masayil Khilafiat Dhayiea (3/8)
3
The General Presidency of The Departments of Scientific Research, Ifta, And Guidance: Journal of Islamic
Research (42/370).
4
Alsrkhsy: Almabsut (11/152), Alsamarqinday: Tuhfat Alfqha' (3/11), Alkasani: Bidayie Alsanayie (6/57).
5
Alsamarqinday: Tuhfat Alfqha' (3/11), Albabrty: Aleinayat Sharah Alhidaya (6/186), Aljawyni: Nihayat
Almatlab Fi Dirayat Almadhhb (7/23).
6
Alzarqa: Almudkhil Alfaqhi Alam.
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citizens through associations or ministries. The funder, here, is the government or a charity
institution while the beneficiaries are the citizens, or a governmental institution such as
hospitals and schools. The contractor is a private company that does business. Secondly, the
work needs drawing maps, calculating quantities and preparing budgets which are not found
in Ijara or Istisna'a.
Because of all the above, we find that after this narrative, the contracting agreement is
an independent contract that has its specifications and characteristics from other contracts,
unlike the contract Istisna’a and Ijara on works and the company of Alabdban, but it became
a custom independent contract subject its rules and regulating agreements.
Fifth: The legality of companies and contracting
Five: The lawfulness of companies and contracting from the Quran and Sunnah
1. The lawfulness of companies from the Quran and Sunnah
Allah in the holy Quran says; (Interpretation of the meaning) “then they shall be sharers
in the one third,”1 which is specific to property2.
As for the evidence from Sunnah is what narrated by As-Sa’ib who said: “I came to the
Prophet and people began to praise me and make a mention of me. The Messenger of Allah
said: I know you, that is, he knew him. I said: My father and mother be sacrificed for you!
you were my partner and how good a partner ; you neither disputed3 nor quarreled.”4
The Messenger of Allah was sent while people do partnership among them, and
continued to do so after the Messenger of Allah to this day without denial.5
2. The lawfulness of contracting from the Quran and Sunnah:
As for the Holy Quran, most evidences call for the fulfillment of the contracts and
adherence to them, for example Allah says: (Interpretation of the meaning): " O ye who
believe! Fulfill your indentures.”6 The verse requires believers to fulfill their covenants which
are like transactions agreements and trust that must be fulfilled.7 Zayd Ibn Aslam said that
covenants here are "‘six: the covenant of Allah, the contract of alliance, the contract of the
company, the contract of sale, the marriage contract, and oath’, and Muhammad Ibn Ka'b
said: There are five including pre-Islam alliance, and the bargaining company.”8
1

The Holy Quran 4:12
Ibn Najyam: Albahr Alraayiq Sharah Kanz Aldaqayiq (5/179).
3
Narrated By Abu Dawood In His Sunnah: A Section On The Hatred Of Dispute (4/260)
4
Al-Sarkashi: Al-Mabsout (11/151)
5
Albildahi: Alaikhtiar Litaelil Almakhtar (3/11).
6
The Holy Quran 5:1
7
Albaghway: Maealim Altanzil (2/6), 'Abu Alsaeud: 'Iirshad Aleaql Alsalim (3/2)
8
Ibn Katheer: Interpretation Of The Holy Quran (2/8).
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As for the Sunnah, some Hadiths indicate the permissibility of seeking work from the
contractors and specialists. Among these hadiths what was narrated by Sahl Ibn Sa'd who
said: "Allah's Apostle sent for a woman (Sahl named her) (this message): 'Order your slave
carpenter to make pieces of wood (i.e. a pulpit) for me so that I may sit on it while addressing
the people.' So, she ordered him to make it from the tamarisk of the forest. He brought it to
her and she sent it to Allah's Apostle . Allah's Apostle ordered it to be placed in the mosque:
so, it was put and he sat on it.”1 This hadith was mentioned in the book of permissibility of
seeking the help of the carpenter who works in carpentry profession.
The second subtopic: making judgments upon the expert's opinion in compensating
financial damages arising from contracting companies.
It is permissible to refer to experts’ opinions to make judgment relevant to indemnity
for damages caused by contracting companies, the domains of reference are as follows:
1. Judging upon the expert's opinion on compensation for not completing the contract.
For example, an investor may request a project to build a private educational institution
such as a school or a kindergarten, to be completed before the start of the school year by a
month, but the contractor cannot complete it on time, or building a residential condominiums
to be delivered to beneficiaries in a certain date, but not completed on time. Such delay in the
completion of the project leads to the employer’s loss of benefits, and befalls him with actual
damage. In the first example when the project is completed before the start of the new school
year, the employer will miss receiving the new student and will lose money. In addition to
the fact that he may hired an academic and administrative staff, has to pay them without
benefiting from the revenues of his institution. In the second example, the beneficiary of the
required apartments may be the owners of the rented apartments. The delay caused them
financial damages. Such examples show the role of experts and specialists in assessing the
damage to the owner of the workers and forcing the contracting company to compensate.
But, sometimes, the failure to complete the project on time might be caused by a force
majeure beyond the capacity of the contractor, such as a natural catastrophe. 2 Experts in such
a case determine the indemnity of employer, whose first procedure is the right of the
employer not to pay the contracting company.3

1

Narrated By Al-Bukhaari In his Saheeh: The Book of Prayer, The Chapter on Seeking Help from the Carpenter
and the Makers of Pillars of The Pulpit and the Mosque (1/97) No. 448.
2
Alsanhoury: Alwasit (1/77).
3
Al'alfay: Eaqd Almuqawilat Waltaemir (18).
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Compensation shall be determined here by the expert such as the engineers, technicians and
contracting observers, after the inspection of the contract.
2. Judging upon the expert's opinion on compensation for non-delivery of the subject of
contract
The actual delivery of the subject of the contract and its manner shall occur pursuant to
the agreement, or otherwise according to consuetude1, because what is common by
consuetude is like a provisions of the agreement2 . If the subject of the contract is building a
residential complex, the company shall complete the contract and the keys to the complex
shall be delivered to him. If the subject of the contract is furniture, the company shall delivery
it to the employer, and if the contract is a service such as maintenance or cleaning, the
employer shall be given the right to inspect and consent.
If the agreement states that the materials and supplies of the contract are on the
employer, then upon completion and delivery, the materials and supplies must be returned, as
well as the official documents of the employer such as the licenses and work permits, maps
and the like because it is the employer’s property and right.3
If the contracting company refrains from handing over the subject of the contract, as
required by the contract or current consuetude and causing damage to the rights of the
employer, the company is required to compensate for the damage it caused or the right of
loss, or loss of benefit, as required by the experts in this field.
The expert here is the civil engineer, in addition to the legal expert who examines the
terms of the agreement between the student employer and the contracting company.
3. Judging upon the expert’s opinion to compensate for the defects of the contract
The contracting company is required to carry out the contract and deliver it free of
defects that harm the employer.
The contracting company shall also be responsible for the quality of the raw materials
and the requirements for the contracting of the subject of the agreement and execution of the
contract. This is one of the requirements of the contract, which is known as conditionality,
and they should also guide the employer to the type of the material provided by the employer
and its quality that does not damage the contract’s subject. If it causes damage or corruption

1

Alnawway: Almajmue (9/276), Albihwati: Daqayiq 'Uwli Alnuhaa (2/6).
Alzahili: Alqawaeid Alfaqhiat Watatbiqatuha Fi Almadhahib Alarbe (1/346).
3
Alkasani: Bidayie Alsunae (4/210), Alsinhwri: Alwasit (1/89).
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to the place of contract, it is obligatory to the contracting company to inform the employer of
this defect, because the failure to mention this is deemed a shortcoming.1
On identifying and evaluating the defects, it is to the expert’s opinion deciding the
defects of the contracting and the cracks.2
The defect here is what the people expertise considers as a defect up to their discretion
and up to the custom of their profession, because all professions and industries have their
custom and tradition.
4. Judging upon the expert's opinion on compensation for wrongdoing and negligence in
the place of contract
What is required from the contracting company is to safeguard the interests of the
employer including the subject of the contract, its contents and collaterals. Once the employer
is the one who brought the necessary materials for the contracting company, the company
must work on keeping these materials, and observing the right practices followed in this
industry until the employer collects the contract’s subject. They have also to return what is
left of it to its owner, because it is deemed a trust to the employer's interest. Should the
company neglect or malfunction, or lose it, the company shall indemnify the employer for
that damage.3
Should there is a dispute to whether a company committed an infringement or a default,
the question shall be referred to experts to assess the infringement or default.4
The expert here is the architect or the civil engineer, because of their expertise in the works of
contracting, if the contract subject is constructing premises, or otherwise, each profession has
its experts.
The Third subtopic: Judging upon the expert's opinion on indemnity for financial
damages caused by the client.
It is permissible to refer to experts’ opinions to make judgment relevant to indemnity
for damages caused by the client; the domains of reference are as follows:
1. Judgment upon the expert’s opinion on compensation for not enabling the contractor
to complete the subject of the contract.
Pursuant to the contracting contract between the employer and the contracting
company, the employer must enable the contracting company to start executing the contract,
1

Alsinhwri: Alwasit (1/99).
Ibn Farhoun: Tabsirat Alhukam (2/85), Albihwaty: Sharah Muntahaa Al'iiradat (2/268), (3/676).
3
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4
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because the contracting contract is binding and requires work from the contractor’s side and
money allowance from the employer’s side. When the employer prevents the contracting
company from executing the works, he causes damage to the contracting company which
contradicts the provisions of the contracts and covenants between both parties.
Enable the contracting company to carry out the contract is by providing the company
with the requirements of the contract1. The employer undertakes to vacate the workplace to
the contracting company to start the project, and provide the necessary licenses, documents,
maps and work permits and the like, for the execution of the contract, whether the agreement
provides for this, and the provision of means of transport and place of storage if the
agreement states so, or it is well-known in practice. This is in addition to removing all
obstacles and providing all comforts and empowerment to the contracting company.
If the company incurs damage because of not providing the above, the employer shall
be held liable to damages as determined by the expert in this field; the engineer, or
technician, according to the contract.
Another contemporary example is that the place of contract is residential house and
after the agreement between the contracting company and the employer, the employer refuses
to enable the company to start work, or puts obstacles to prevent them from commencing the
project. The expert here is the competent legal expert to consider the terms of the agreement
and give an opinion.
If the employer fails to enable the contracting company to carry out the work, he shall
bear all damages resulting from such action, namely2:
1. The contractor shall not observe to the period specified in the contract to complete
the contract, where the company is not held liable.
2. The contracting company shall be entitled to force the employer to allow it to
execute of the contract. It shall also be entitled to bring the machinery, equipment and
supplies related to the contracting of the place of the contract and make the employer to pay
for it.
3. The contracting company shall be entitled to a compensation for any financial or
moral damages caused by the non-enabling of the employer. The courts may consult experts
to determine the value of the compensation.

1

Alsanhory: Alwasit (1/145), Hasnia: 'Ahkam Ailtizamat Rab Alamal Fi Eaqd Almuqawalat (36).
Alsanhory: Alwasit (1/145), Aleayd: Eaqd Almuqawalat Sa(200), Hasnia: 'Ahkam Ailtizamat Rabi Aleamal Fi
Eaqd Almuqawalat Sa(43).
2
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The contracting company shall be entitled to request the dissolution of the

contract on the basis of the employer's refusal to enable it or its staff to implement the
contract.
2. Judging upon the expert's opinion on indemnity for the employer's refrain from
receiving the place of the contract.
Upon completion of the execution of the contract, the contractor shall deliver it to the
employer in accordance with the provisions of the contract, or in accordance with the wellknown practices in this field.
One of the contract’s requirements and conditions is that the employer acquires the
subject of contract from the contracting company by virtue of the provisions of the contract
of the contract, or in accordance with the well-known practices in this field.
There is no doubt that the contracting company shall have damages or the loss of
benefits in the event of the employer’s refusal to receive the subject of the contract, where the
company executed the contract and waiting for the agreed payment so as to pay its
obligations such as wages of workers and the entitlements of materials and supplies that they
brought.
Moreover, the guarantee of the premises may expire or get damaged by some once left
under the contracting company, which requires it the burden of security which is not required
by the company In such case, upon completion of the execution of the contract, free from
defects, the company notifies the employer of the completion of works and he refuses to
receive the subject of the contract, it shall be deemed delivered.1
The receipt of the subject of contract by the employer includes his passion and full
disposition of the place of the contract without hindrance, and with acceptance and approval
of the work and the satisfaction of the employer with respect to the overall performance of
the work2. The receipt thereof may also be in accordance with custom relevant to the works
and professions; the receipt may be delivering the ready item to the employer’s stores or it
might be a gradual delivery if the contract is work. This is in addition to fact that the place of
delivery shall be pursuant to the provisions stipulated in the contract or in accordance with
the well-known practices in this field.3

1
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In the event of a dispute relevant to compensation or evaluation, it shall be referred to
experts in the profession, including forcing the employer to receive the contract clear the
account of the company from the grantee and any defects.1
The expert here is the financial specialist who knows the financial transactions and
accounting, and according to his opinion, the contractor shall be compensated for damages.
3. Judging upon the expert's opinion on indemnity for not paying contracts price.
It is known that a contracting contract is a netting agreement, i.e., it is based on
exchange. The employer needs to complete his works, and the contractor needs an a
remuneration, which is money for his work.
Upon the completion of the subject of the contract free of defects, and approved by the
employer, the contracting company is entitled to the remuneration agreed upon in the contract
because that is the requirements of the contract. Remuneration without work is a donation
contract.2
Whatever the specific manner of payment, the contracting company deserves collecting
it immediately upon completion of the works. If the agreement stipulates payment in
installments, or if the agreement does not specify the price, the matter is referred to
arbitration of experts. Ibn Najeem says in this regard “the payment of the remuneration is
determined by the expert.”3
If the employer fails to pay the agreed upon remuneration, or breaches any of the
conditions of payment and obligations, the contracting company is entitled to oblige the
employer to pay the amount due according to the agreed manner of payment. This is in
addition to a request for compensation for the damage or loss. Such loss or damage is subject
to experts and their experience.4
The expert required here is the financial and accounting specialist, who knows financial
transactions and accounting, and according to his opinion, the contractor is compensated for
damages caused for its obligations with other companies and for the wages of workers and
operational expenses.

1

Alsanhory: Alwasit (1/154)
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Findings and Recommendations
First: Findings
1.

The expert is a person with sufficient knowledge in a certain field or art or a matter of

dispute to refer to and seek his opinion at the request of the judge.
2.

Referring to experts for adjudication is under the discretion of the judge.

3.

A Judge may refer to the expert in indemnity for damages in the Murabaha of the

purchase orderer in two cases: the first: in compensation for financial damages caused by the
financial institution, and the domains of reference here are:
a. Judging upon the expert's opinion on returning defective merchandise.
b. Judging upon the expert's opinion when there is a difference in the specifications of
the commodity.
The second case is: compensation for financial damages caused by the purchase orderer, and
the domains of reference here are
a. The purchaser’s abstention from buying the ordered item.
b. The purchaser’s inability to pay the price.
c. The purchaser’s delay in collecting the item on time.
4. The judge may refer to the expert opinion on compensation for damages in contracting
companies in two cases: the first: judging upon the expert’s opinion on compensating
financial damages arising from the contracting companies, and the domains of reference here
are:
a. Judging upon the expert's opinion on compensation for incompletion the contract.
b. Judging upon the expert's opinion on compensation for not delivering the subject of
contract.
c. Judging upon the expert's opinion on compensation for the defects in the contract’s
subject.
d. Judging upon the expert's opinion on compensation for the mistakes and negligence in
the subject of contract.
The second case is: Judging upon the expert’s opinion for compensation for the financial
damages caused by the client. The domains of reference here are:
a. Judging upon the expert's opinion on compensation for not enabling the contractor to
complete the contract.
b. Judging upon the expert’s opinion on compensation for the employer's refrain from
receiving the subject of contract.
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c. Judging upon the expert’s opinion on compensation for the for not paying the
contract’s price.
Second: Recommendations
a. Working on enacting a special law to regulate seeking the help of experts, with
specifications of controls, conditions and principles, especially in the Islamic Sharia
courts. There is no objection to specifying certain qualities of the expert such as
number of years of experience, or providing certain documents such as the obligation
necessary for lawyers to provide a certificate of practicing the profession or whatever.
b. Conducting training courses for new judges on how to benefit from the work of
experts and ways of seeking their help.
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