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مقدمة:
يعيش إنسان هذا العصر ويالت تطرف جينح به إىل التقاتل والتصارع والبغضاء، ويقطع مبا استنبطه بعقله 

؛ يَا َبِين َآَدمَ املريض، وفكره السقيم جسور احملبة اإلنسانية، والتواصل الفطري بني من خاطبهم اهللا تعاىل بقوله: 
نساين، وإرساء أسس التواصل الفاعل الباعث على احرتام فضاء فسيح، ودائرة واسعة لتدبري االختالف اإلمبا هي 

، واحرتام معتقده، وتسيري العالقات بني البشر على مدارج اخلدمة والتسخري والتعاون.اآلخر، وتقبل وجوده
وقد استند من سلكوا هذا املسلك على النصوص الدينية ليستبيحوا األرواح واألعراض واألموال، ويستبلدوا 
العقول الكالة، والنفوس الضعيفة؛ ويُظهروا اإلسالم ورسالته احلانية يف صورة دين متعطش للدماء، مغرق يف 

م وأفعاهلم. البطش والقتل واالعتداء، والدِّين منهم بريء ُمنَـزَّه عن أقواهل
وال شك أن من ينظر يف تعاليم اإلسالم، ويتفرس يف نصوصه، ويتدبر حقائقه، ويستصحب مقاصده جيد روحا 
للتعايش والتواصل والتساكن تسري بني ثناياها، ويقف على قواعد ناظمة للعالقات اإلنسانية يطبعها التسامح 

ج الرقي الفكري، والصفاء الروحي. وهو ما سنعمد إىل واملودة والرمحة يف مسو وجترد يرتفع باإلنسان يف مدار 
استجالئه، وبيان دوره يف حتقيق األمن الروحي، والتقارب الديين، والتواصل الفكري، مربزين أثر الدين وتعاليمه 

الداعية إىل التعايش يف تقوية األمن الروحي والفكري، وصيانة احلريات الدينية والفكرية.
صوات اإلقصاء والذبح والتنكيل، وسالت فيه دماء تلو دماء باسم رب كرمي، ودين ويف وقت تعالت فيه أ

عظيم، وأصبح للفكر الذي يلغي اآلخر، ويصادر وجوده، ويقتل إنسانيته احلظوة واملكانة يف نفوس البعض ممن 
جة ملحة للتصدي ينتسب لإلسالم، ويُنصب نفسه ناطقا بامسه، مدافعا عن قيمه، وارثا لتعاليمه؛ متسي معه احلا

فقه التعايش 
وأثره في تقوية األمن الروحي وتعزيز التواصل الفكري

اِّـصطفى الحكيمر الدكتو
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إظهار الوجه املشرق لرسالة اإلسالم -إضافة إىل ذُكر-وقد كان الباعث على االشتغال على هذا املوضوع 
منابر إنتاج الكراهية، وأدوات زرع األحقاد الذي َحجبت أنواره ومساحته أخبار القتل والذبح والتمثيل بامسه، و 

والبغضاء والعداوة بني بين اإلنسان. 
إىل مبحثني: - بعد هذه املقدمة-وقد انتظم هذا البحث 

أبرزت يف املبحث األول أسس فقه التعايش والتواصل اإلنساين يف اإلسالم ومنطلقاته، ومرجعيته -
ن خالل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية، وواقع املرحلتني الفكرية، وأساساته التشريعية اليت جتلت م

النبوية والراشدية.
َعَمْدت يف املبحث الثاين إىل كشف دور هذه األصول الشرعية اإلنسانية اجلامعة يف تقوية األمن -

الروحي، وتعزيز التواصل الفكري، والتفاعل احلضاري، وصيانة احلريات الدينية. 
ة مجعت فيها عناصر البحث وتوصياته وخالصاته.مث أتيت خبامت-





121114387201

المبحث األول
سه ومنطلقاتهاإلسالم: أسفقه التعايش والتواصل اإلنساني في 

ُتشع بضياء األخوة واحملبة رحاَب عامل تنزع فيه النفوس إىل ميادين احلروب والنزاعات، وأسباب الضغائن واألحقاد 
لعالقات بني البشر على قواعد االحرتام املتبادل، واألخوة والعداوات. وقد وضع اإلسالم أسسا متينة لتسيري ا

اإلنسانية، والتعاون املثمر، واحلوار البناء، مبا يفضي لصيانة الوجود اإلنساين، وتعزيز التواصل احلضاري.    

األساس األول: أسبقية السلم على الحرب
ال سعادة تـُْرجى، وال حياة َتْصفو إال إذا نشر السالم ألويته 

؛ مبا يضمن احلياة الكرمية لكل فرد من أفراده بدون غصب أو إكراه أو األفكارالتسامح والتعايش بني العقائد و 
قسر.

منوذج األمسى يف ثقافة السالم، ورعاية احلقوق اإلنسانية، وتدبري القواسم املشرتكة. حيث ولقد أعطى اإلسالم األ

حىت وصل األمر يف حاضرة األندلس أن مسح لغري املسلمني حبضور دروس العلم اليت كانت تلقى يف جوامع قرطبة 
وافدون على حلقات العلم يف اجلامعات اإلسالمية يتسوغريها. فكان نصارى أوربا ويهود األندلةوإشبيلية وغرناط

كان أساسا لنهضتهم احلديثة.لينهلوا من معينها الثر، وفيضها الدافق ما--
ومقاما أمسى، جعل منه عنوانا وجوهرا لرسالة اإلسالم؛ فالسالم وقد تبوأ خلق السالم يف ديننا احلنيف منزلة أرفع

، ة)، وهو حتية أهل اجلن23احلشر: (ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالمُ سىن من أمساء اهللا احل
يـَْلَقْونَُه حتَِيَّتُـُهْم يـَْوَم )، ويقول أيضا: 33(إبراهيم: يقول اهللا تعاىل: 

يونس: (َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيَّتُـُهْم ِفيَها َسَالمٌ )، وقال: 44(األحزاب: َسَالٌم َوأََعدَّ َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا
10 َِهلُْم َداُر السََّالم

(املائدة: يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السََّالمِ )، وقال كذلك: 127(األنعام: َولِيـُُّهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
السالم، سالمإلاحتية ). وجعل اهللا سبحانه وتعاىل25يونس: (َواللَُّه يَْدُعو ِإَىل َداِر السََّالمِ )، وقال: 16

: (والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وخص هذه التحية بأجر عظيم وفضل كبري، يقول الرسول 
، وقال كذلك: (أفشوا 1وال تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على أمر إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم)

، 2. حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بريوت، ط1/472رواه ابن حبان عن أيب هريرة. انظر: صحيح ابن حبان 1
.1993هـ/1414
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1األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم)السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا 
.

َها أَْو ُردُّوَهاوألزم اهللا تعاىل املسلم بإقراء السالم ورده فقال:  النساء: (َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ
(حق املسلم على املسلم مخس: رد : )، وجعل السالم من حقوق املسلم على أخيه املسلم، قال الرسول 86

.  2السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)
ةوأثىن اإلسالم يف الكثري من تعاليمه وتشريعاته على خلق السالم، فدعا إىل اجلنوح إىل السلم، واجتناب العداو 

َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن العفو والفضل: واحلرب، فقال عز وجل حمفزا املسلم للتطلع إىل منزلة
ٌر لِلصَّاِبرِينَ  َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى )، وقال أيضا: 126النحل:(َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ

)، وقال 26(النور:َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكمْ )، 40الشورى:(حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ اللَِّه ِإنَُّه َال 
(ما زاد اهللا عبدا يعفو إال عزا) :وامتدح اإلسالم يف املسلم خلق السالم والعفو، فقال الرسول 3 . املسلم) :

.5، وقال كذلك: (املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره)4ه ويده)من سلم املسلمون من لسان

مظاهرها؛ حيث منع اإلسالم قتل النساء واألطفال والشيوخ العاجزين الذين ال حول هلم وال قوة، أو االعتداء على 
اإلسالم آدابا جيب أن يلتزمها املسلم يف تعامله مع 

َال املخالف يف الدين، ومنها عدم أذيته واإلضرار به يف ماله وعرضه، وإنصافه إن مل يكن حماربا، قال اهللا تعاىل: 
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَ  ارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ يـَنـْ

اغزوا بسم اهللا يف سبيل من  (يف وصيته جلند اإلسالم يف معركة مؤته: )، وقال النيب 8(املمتحنة:اْلُمْقِسِطنيَ 
وال منعزال بصومعة، وال تقطعوا خنال وال كفر باهللا، ال تغدروا وال تغريوا، وال تقتلوا وليدا وال امرأة، وال كبريا فانيا،

(
جيوش املسلمني فقال: (ال تغلوا وال تغدروا، وال جتبنوا، . وأوصى أبو بكر الصديق 6

.7أنفسهم له)الولدان، وال الشيوخ، وال النساء، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما حبسوا

َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا اخلصام، وترجيح كفة السالم على كفة احلرب والعداوة والبغضاء، قال اهللا تعاىل: 
)، 208البقرة: (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافَّةً )، وقال كذلك: 61األنفال: (هِ َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَّ 

).90(النساء: فَِإِن اْعتَـَزُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال وقال: 

.1990هـ/1411، 1. حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: بريوت، ط3/14املستدرك على الصحيحني للحاكم 1
م. 1987هـ/1407، 3صطفى البغا، دار ابن كثري واليمامة: بريوت، ط. حتقيق م1/418صحيح البخاري 2
. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب: بريوت.1/2001صحيح مسلم 3
.1/13صحيح البخاري –1/65صحيح مسلم -انظر: 4
. مؤسسة قرطبة: مصر. 2/277مسند أمحد 5
م.1991-هـ1411، 1لبنان، ط-. دار الفكر: بريوت356الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري: 6
م. 1994هـ/1414حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز: مكة املكرمة، . 9/85سنن البيهقي الكربى 7
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مل تكن احلرب يف تاريخ العهدين النبوي والراشدي مقصدا أصليا، أو غاية مرجوة، بل كانت ضرورة واضطرارا 

ن متعطش للدماء، متوثب للخصومة واالعتداء، احلرب أصال وغاية ومقصدا، وراحوا يصورون إسالمنا يف صورة دي
ممعن يف التقتيل والتنكيل حرقا وشنقا وإغراقا وسبيا... كما نرى يف أيامنا هاته من تصرف فرقة تدعي االنتساب 
إليه ادعاءا وانتحاال، ال تعلقا وحتققا وامتثاال. وكيف يصمد هذا الزعم واهللا جل يف عاله جعل للنفس البشرية 

يًعا َوَمْن َأْحَياَها ية حني قال: حرمة وقدس َا قـََتَل النَّاَس مجَِ َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
يًعا َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ . )32(املائدة: َفَكَأمنَّ

ولقد جعل اإلسالم على رأس أولوياته ومطالبه حتقيق السالم، وغرس بذرته 
. وسلك حنو حتقيق ذلك مسلكني: املسلك األول ميضي يف سياق حتقيق السالم على 1الظلم والعداوة والصراع

بشىت ةمجاعاته. ولذلك جند أن اإلسالم قعد قواعد العالقات واملعامالت االجتماعيبرمته بني أفراده ودوله و 

 : أمر اهللا الذين آمنوا بنبيه وكتابه
بأن يدخلوا يف السلم كافة ، وهو على أحد الوجوه السالم، وعلى أحدها اإلسالم ، والسالم: هو الوفاق الذي 

ومن يرتبط معه ،له الطريق الذي يسلكه يف معاملة إخوانهنيِّ بَـ ليس معه نزاع، وال يليق مبن جاءته اهلداية من ربه تُـ 
بل الواجب عليه أن ؛ويثري النزاع،برابطة بعيدة أو قريبة من الناس، أن ينحو يف عمله حنو ما يدعو إىل اخلالف

يقف عندما حددته هداية الكتاب اإلهلي والسنن النبوي
2 .

لعفو والرمحة يف ظل دولة تلك إذن هي املكانة األرفع واملقام األمسى الذي تبوأته ثقافة السالم والتسامح، وخلق ا
اإلسالم وحكمه، فعاش العامل تبعا لذلك يف وئام وسالم وتعايش.

اء والتدمري، الذي أصبح يف يد على احلياة فوق هذا الكوكب، بسبب امتالك اإلنسان للسالح النووي؛ سالح اإلفن
هذا اإلنسان املوصوف من قبل رب العاملني بالظلوم، اجلهول، اخلاسر... ما جيعل إمكانية إفناء النوع البشري 
بكامله حقيقة مرة، ومعطى مرعب. ُميسي معه االحتكام إىل ثقافة السالم والعفو، وااللتزام خبلق الصفح واحللم 

حتميا، وضرورة إنسانية. والرمحة أمرا واجبا، وفعال
يف حق بوما زالت البشرية تذكر بلوعة وأسى احلروب اليت عرفها العامل يف تارخيه احلديث، وفظاعة ما ارُتك

اإلنسانية من قتل وتشريد ودمار من أمثلته: حرب الفيتنام، واحتالل اليهود لفلسطني وتشريدهم ألهلها وسفكهم 

كما يتجلى ذلك يف قصة القربان بني قابيل وهابيل، واليت تذكرنا بقصة الصراع اإلنساين ونتيجته ومأزقه، وصدق من قال:1
م*         و الظلم من شيم النفوس فإن جتد ظل ي ال  ة  ل ع ل ف ة  ف ع ا  ذ

. 1947هـ/1366، 2. دار املنار: القاهرة، ط2/283تفسري املنار حملمد رشيد رضا 2
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اتيال، وجمزرة قانا الرهيبة، وجمازر القصف اجلوي واملدفعي لغزة األبية... واحلرب لدماء أبنائها يف جمازر صربا وش
العاملية األوىل والثانية ببشاعتهما وهوهلما، وال ننسى حادثة هريوشيما تلك املدينة اليابانية املنكوبة اليت استيقظ 

تاريخ البشرية احلديث بطابع العار والشؤم أهلها على هول القنبلة الذرية املدمرة... وغريها من احلروب اليت طبعت 
واهلالك.

األساس الثاني: األخوة اإلنسانية
هل هناك روابط غري رابطة الدين الواحد ال بد أن تـُْرعى وُتستحضر؟ وهل من قواسم مشرتكة يلتقي على 

يَا )، 189(األعراف:ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ إىل أب واحد، وأصل واحد، يقول اهللا عز وجل: 
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساءً أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اْآلَيَاِت لَِقْوٍم يـَْفَقُهونَ )،1النساء:(

اللَُّه الَِّذي ورجوعهم يف اخللق والنشأة والتسوية إىل خالق واحد، ورب واحد، وإله واحد: )، 98:(األنعام
(البقرة: َوِإَهلُُكْم ِإلٌَه َواِحٌد َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ )، 40(الروم: َخَلَقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكمْ 

163 ،( ٌُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصري :التغابن)فعلى الرغم من 2 .(
اختالف الوجهات واملسارات، وتباين الغايات بني "فمنكم كافر، ومنكم مؤمن" فاملرجع واحد، واخلالق واحد؛ 

.حلكمة مرجوة، وهدف مطلوب

والسنة، وسياقات هذه النصوص، ومقاصدها، وقواعدها الكلية اليت تـَْنظم أحكامها اجلزئية، من ذلك لفظَا 
أخاهموأخوهمرة: اللذان تكرر ورودمها يف سور القرآن اثنيت عشرة مَوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا :األعراف)

65 ،(َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا :األعراف)73 ،(َوِإَىل َمْديََن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا :األعراف)85 ،( َوِإَىل َعاٍد
)  84(هود: َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا)، 61(هود: َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا)، 50(هود: َأَخاُهْم ُهوًدا

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا :45(النمل ،(َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا :العنكبوت)36 ،( ِإْذ قَاَل
ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم َصاِلحٌ )، 124(الشعراء: ودٌ ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم هُ )، 106(الشعراء: َهلُْم َأُخوُهْم نُوحٌ 

). 161(الشعراء: ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم ُلوطٌ )، 142(الشعراء: 
وذلك يف معرض احلديث عن إرسال الرسل، وتبلغيهم رسالة اهللا ملن حاد عن سبيله، وابتعد عن منهجه 
املختار. فأي أخوة هي املعنية يف السياق القرآين أأخوة الدين؟ وهي أبعد عن التحقق يف حالة األنبياء املذكورين؛ 
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روابط أخرى أحق يف االعتبار، وأدعى لالستحضار ِلما كانت عليهم أممهم من بُِعد َوَصدٍّ عن  دعوة التوحيد، أم
يف التواصل اإلنساين، وأجلب للمحبة والتساكن والتفاهم؟. وقد ذهب املفسرون يف ذلك مذاهب شىت، بني من 

ضيق الدائرة، ومن توسط، ومن فهم األمر على إطالقه، وهو ما يعطي للنظر سعة وفساحة. 
قول من قال باألخوة اجلامعة أخوة اإلنسان لإلنسان غالبا على ما على أن املطلع على جممل التفاسري جيد

،َيب وأُ ،يف مصحف ابن مسعود:قال النقاشسواه، مقدرا يف ميزان النظر التفسريي، يقول ابن عطية األندلسي: 

ال وجه ملراعاة النسب، وإمنا هو أخوهم من حيث هو رسوهلم: قالواو (إذ قال هلم أخوهم شعيب)، :وحفصة
وآدمي مثلهم

آدم اه أخاً لكونه ابنَ ي واحدا من قبيلتهم، أو صاِحبَـُهم، ومسأ، وقال الشوكاين عن نيب اهللا هود: 1

مثلهم
، وكثري مثله أمسكنا عن إيراده خوفا من اإلطالة. 2

ن دون ما فما املصلحة إذن من تضييق دوائر االلتقاء، وقطع جسور التعاون، وقصر األخوة على أخوة الدي
عداها، وما وجه األمر بإبقاء صلة اإلحسان، وصحبة املعروف، والوصية الواجبة بالوالدين الكافرين إن مل يكن 

 َوِإْن
نـَْيا َمْعُروفًاَجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما  ُهَما ِيف الدُّ ).15(لقمان: لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

أيها : (وما دام أن البشر يندرجون ضمن أصل واحد، وترجع أصوهلم إىل أب واحد، وأم واحدة، يقول النيب 
، وقد اعتىن اخلطاب القرآين يف3الناس إن الرب واحد، واألب واحد...)

أفال يكون ذلك أدعى لتسيري العالقات بينهم على قواعد االحرتام ؛ 4يَا َبِين َآَدمَ خاطب البشرية بقوله: 
املتبادل، واإلحسان استحضارا هلذا األصل اجلامع، وإن اختلفت التوجهات واملعتقدات، وتباينت املنطلقات، 

وتعددت اآلراء واألفكار. 

األساس الثالث: االختالف البشري سنة كونية، وإرادة إلهية 
بشر وأوجدهم على حال من اختالف يف االستعدادات، وتباين يف القدرات، وتعدد يف خلق اهللا تعاىل ال

َوَلْو َشاَء رَبَُّك االجتاهات، وتنوع يف الرغبات، وتفاوت يف العقول فهما ومتثال وإدراكا... يقول عز من قائل: 
)، 119-118(هود: الَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ) إِ 118جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـَزَالُوَن ُخمَْتِلِفَني (

رَاِت ِإَىل ويقول أيضا:  ُلوَُكْم ِيف َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْ اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َجلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ

م. 2002هـ/1423. دار ابن حزم: الرياض، 1407احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية األندلس: 1
هـ.1414، 1. دار ابن كثري دار الكلم الطيب بريوت دمشق، ط2/248فتح القدير حملمد بن علي الشوكاين 2
م. 1995هـ/1415ي، دار الفكر: دمشق، . حتقيق عمرو بن غرامة العمرو 407/ 21تاريخ دمشق البن عساكر - 3
.60، يس: 70، اإلسراء: 172، 35، 31، 27، 26انظر اآليات التاليات: األعراف: 4
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يًعا فـَيُـَنبُِّئُكْم ِمبَا لتعايش والتساكن معىن إال بني من قضت ). وال يكون ل48) (املائدة: )48ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ مجَِ
إرادته عز وجل بأن يكونوا خمتلفني متباينني منهجا وغاية، ال بني ُمَوحَّدين وجهة وطريقة.

فأضحى بذلك االختالف سنة كونية، وإرادة إهلية حىت حيصل االختيار واالجتباء، ويتحقق التمحيص 
واالبتالء، ولَيميز اهللا الطائع من العاصي، واملؤمن من الكافر، وإال لكانت إرادة اهللا جرت على وجود إنساين 

وإجياب الشرائع، كما أن ذلك من شأنه واحد متحد يف الغاية والوجهة والفعل. وهذا أمر ال يستقيم مع التكليف
ملا خلقهم على جبلة أن يلغي التنوع والتمايز الذي ينتجه التدافع البشري، يقول صاحب "التحرير والتنوير": 

كان االختالف علة -كما بيناه آنفا-وعاملا به ،وكان مريدا ملقتضى تلك اجلبلة،قاضية باختالف اآلراء والنزعات
غائية خللقهم، 

1.

ال يبيح سفك دماء املخالف، واسرتخاص -مهما اتسع وعال، ومسَّ األصول الثابتة- على أن هذا االختالف 
ي روحه، ومصادرة حقه يف الوجود؛ وهو وجود ال منة ألحد فيه إال من ماحنه ومعطيه رب الناس، إله الناس، الذ

، وال يبيح )45(فاطر: َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِمبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابَّةٍ بيده اإلجياد واإلفناء 
َوَمْن َشاَء َوُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن مصادرة حريته يف االعتقاد اليت كفلها له احلق جل جالله بقوله: 

كرمه وجعله عبدا حرا خمتارا، وجعل ). حيث  256(البقرة: َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ )، 29(الكهف: فـَْلَيْكُفرْ 
هذه احلرية من عناصر الفطرة اليت َجَبله عليها، وأهلمه اخلري والشر، واحلق والباطل، والنور والظلمة، وتركه لشأنه 

حق أصلي، وتكرمي إهلي ال حيق ألٍي كان انتزاعه أو املس به، وليس عطاًء أو -إذن-يقرر أيهما خيتار. فاحلرية 
ممارسة االختالف دون حرية اختيار، واستقالل يف القرار.-تبعا لذلك-وال تستقيم 

األساس الرابع: التعارف مقصد إلهي، وضرورة بشرية
جارية على وجود االختالف يف حياة البشر وسائر املخلوقات فإن التعارف الذي إذا كانت إرادة اهللا تعاىل

يفضي إىل التعايش والتساكن مقصد إهلي، وحاجة بشرية يقتضيها الوجود اإلنساين املشرتك، وضرورات التدبري 
َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوايَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر املعاشي، يقول احلق جل وعال: 

إمنا هي التعارف ،التناحر واخلصامشعوبا وقبائلالناسغاية من جعل.  لذلك مل تكن ال)13(احلجرات: 

ال فأما اختالف األلسنة واأللوان، واختالف الطباع واألخالق، واختالف املواهب واالستعدادات، فتنوع؛والوئام
والوفاء جبميع احلاجات،يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض جبميع التكاليف

2 .

م.  1984. الدار التونسية للنشر: تونس، 12/190التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور 1
، 32القاهرة، ط-ة احلجرات. دار الشروق: بريوت، تفسري سور 3348، ص26، ج26

م.2003هـ/1423
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وما دام أن اإلنسان حمتاج بفطرته إىل االجتماع البشري، مفتقر يف ذاته إىل من يعضده ويكمله ويعينه على أداء 
اعده يف مسرية سعيه يف األرض لتحصيل ما يقيم به ويس--األمانة املنوطة به 

أوده، ويضمن به بقاءه واستمراره على مسرح احلياة؛ فإن التعاون والتكافل والتعاضد ُميِْسي ضرورة من ضرورات 
كل واحد من «

الناس 
إىلوحده، بل حيتاج 

.1»ألجله جعلت الفطرة الطبيعية، إال باجتماعات مجاعة كثرية متعاوننيال ميكن أي ينال اإلنسان الكمال، الذي
لذلك كان مقصد التعارف اإلنساين من أبرز األسس اليت يتأسس عليها فقه التعايش يف اإلسالم، باعتبار ما 

للتفاهم يسبق هذا املقصد، وما يَنتج عنه. فال تعارف يُرجى دون تواصل بنَّاء ميهد لتعارف مثمر يكون جالبا
واالنسجام، وإن مل يتحقق ذلك فأحرى أن يتمسك كل فريق باحرتام اآلخر وقبول وجوده، وحفظ حقوقه يف 
االختالف. وكم يف تاريخ اإلسالم من تواصل وتعارف أنتج اهتداًء إىل رسالته، وانتظاما يف صفوفه كما جنده عند 

وما نتج عنه من تعارف وألفة وتقدير للتجار -التجاري مسلمي أندونيسيا وماليزيا وغريمها اللذين كان للتواصل 
- املسلمني الوافدين

) على مدارج التسخري والتعمري، مبا حيقق السالم واألمن 32(الزخرف:لَِيتَّخِ وتبادهلم، 
االستقرار، وحيفظ الوجود اإلنساين من نوازع اإلفساد وإهالك األرض والنسل واحلياة. يقول اإلمام حممد عبده و 
النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِينَ َكاَن عد عرضه لآلراء املختلفة يف تفسري قوله تعاىل: ب

خلق اهللا اإلنسان أمة واحدة؛ أي: مرتبطا بعضه ببعض يف املعاش ال يسهل على أفراده أن ): 213(البقرة: 

ن بعضهم بعضا، وال ميكن أن يستغين يعيشوا يف هذه احلياة الدنيا إىل األجل الذي قدره اهللا هلم إال جمتمعني يعاو 
بعضهم عن بعض، فكل واحد منهم يعيش وحييا بشيء من عمله، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته 

ن عنه بقوهلم: ( اإلنسان مدين بالطبع ) يريدون بذلك أنه مل يوهب من القوى ما 
يكفي للوصول إىل مجيع حاجاته، بل قدر له أن تكون منزلة أفراده من اجلماعة منزلة العضو من البدن، ال يقوم 

البدن إال بعمل األعضاء، كما ال تؤدي األعضاء وظائفها إال بسالمة البدن
2.

.1968، 2لبنان، ط- . حتقيق ألبري نصري نادر، دار املشرق: بريوت117آراء أهل املدينة الفاضلة أليب نصر الفارايب: 1
. 2/282نقله تلميذه حممد رشيد رضا، انظر: تفسري املنار 2
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الثانيالمبحث 
دور فقه التعايش وأثره في تقوية األمن الروحي، وتعزيز التواصل الفكري

تحصين إرادة االختالف من المصادرة والتضييق: - 1
يف حتصني إرادة االختالف من - الذي أسست أصوله، وأثلت قواعده رسالة اإلسالم-ساهم فقه التعايش 

ن يكون مستقال بذاته، متفردا برأيه، متميزا عن غريه يف الفكرة املصادرة والتضييق واملنع، وضمان حق اآلخر يف أ
أو السلوك أو االعتقاد، دون وصاية أو حجر تثقل دنيا الناس بقيود ظاملة، وتكبل العزائم احلرة، والضمائر الثائرة، 

تبعا -اإلنساين واإلرادات املستقلة، وتقتل روح اإلبداع، وختمد طاقة العقل، وتشل آلة التفكري، ليمسي الواقع 
بلقعا مقفرا مفتقرا ملا جيدد حياة اإلنسان، ويطور معاشه.- لذلك

تقدَّم يف مضمار البنيان والعمران والعلوم واالخرتاعات -على طول مسرية اإلنسان–وهل عرفَت جمتمعا 
صودرت إرادة االختالف منه، ومنع حق االختالف فيه، فحني تغيب احلرية، وُميَسُّ حق االختالف ال سبيل إىل 

واإلبداع، وحيد من تقدم اقتصادي، ورفاهية اجتماعية، وتنمية شاملة، ألن من شأن ذلك أن جيفف منابع اخللق 
انطالق الطاقات والقدرات.

وقد
وصحبه حقوقه، مستلهمني نصوصا واضحة الداللة يف حفظ هذا احلق عبادته وعقيدته وأفكاره، وصان النيب 

َوَلْو َشاَء رَبَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة )،6(الكافرون: َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ محايته: األصيل، والذود عليه، و 
َواِحَدًة َوَلْو َشاَء اللَُّه َجلََعَلُكْم أُمًَّة )،119- 118(هود: َوَال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني ِإالَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ 

ُلوَُكْم ِيف َما َآتَاُكمْ  َا أَْنَت ُمذَكِّر َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُسْيِطرٍ )، 48(املائدة: َوَلِكْن لَِيبـْ - 21(الغاشية: َفذَكِّْر ِإمنَّ
22 ،( َّيًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىت (يونس: َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ َوَلْو َشاَء رَبَُّك َآلََمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
99...(

تقوية األمن الروحي، وصيانة الحريات الدينية:- 2
حني كان اإلسالم يف عهوده األوىل غضا طريا، وقد تشربته األرواح، واستوعبته العقول، وتسلحت به اإلرادات 

حيث عاش معتنقو الديانات األخرى حتت سار املسلمون على مقتضى أحكامه وتعاليمه يف معاملة املخالف، 
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والتواصل اإلنساين أثره يف توجيه العالقات بني املسلمني وغريهم، وضبط أصول التصرفات واملعامالت، وحتديد 
باألدب الواجب، والرمحة املطلوبة، واملعاملة احلسنة. آداب التعامل مع املخالف

وصحابته، وقد وهنا نستحضر املكونات الدينية يف مكة واملدينة يف العهد النبوي، وكيف كان تعامل النيب 
حىت أنهاجلوار النبوي جبملة من التعبريات الدينية كالنصرانية واليهودية وغريمها، فهذا يهودي خدم النيب حفل 
ِيبُّ أَتَاُه النَّ ، وروى الصحايب أنس بن مالك أنه حني مرض هذا اليهودي (1َويـَُناِولُُه نـَْعَلْيهِ ،َوُضوَءهُ لهَيَضُع كان 

. فلم مينع اختالف الدين النيب األمني من وجود يهودي إىل جانبه يف 2) كما ورد يف كتب السنن الصحاحيـَُعوُدهُ 
يف ما يتصل بعبادته، ومل مينعه ذلك من تقديره، ورعاية حقه يف التفقد والزيارة أقرب أموره، وأخص شؤونه، حىت 

والرعاية.
حني استقراره وال ننسى دستور املدينة املنورة الذي يعد وثيقة سياسية واجتماعية متقدمة وضعها النيب حممد 

باملدينة املنورة، وتأسيسه لدولة اإلسالم، واليت أقرت احلقوق واحلريات، وبينت االلتزامات والواجبات، وصانت 
إن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، اعتقادات الغري من اإلقصاء والتضييق، مما جاء فيها: (

.   3)دون اإلمثينهم النصح والنصيحة، والِربَّ وأن ب... وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم
يف السنة التاسعة من اهلجرة قبل موته بسنتني تقريبا وثيقة مهمة غاية يف رعاية احلقوق الدينية، وكتب النيب 

ولنجران . ..هذا ما كتب حممد النيب رسول اهللا ألهل جنرانوصيانة احلريات االعتقادية، مما جاء فيها قوله: (
وحاشيتها جوار اهللا، وذمة حممد النيب رسول اهللا، على أمواهلم، وأنفِسهم، وملَّتهم، وغائبهم، وشاهدهم، 

وال يُعشرون -أي إىل اجلنديَّة-وال دُم جاهلية، وال ُحيشرون -أي ربا -وال كاهن من كهانته، وليس عليهم رُبـِّيَّة 
-أي العدل-َصف وال يطأ أرضهم جيش. ومن سأل حقًا منهم فبينهم النَّ -مأي ال يؤخذ منهم ُعشر أمواهل-

.4)غري ظاملني وال مظلومني
م يف االعتقاد، وكيف وقد شهد بعض أتباع الديانات األخرى شهادة حق يف تعامل املسلمني مع املخالفني هل

.3/175مسند أمحد 1
مسند أمحد -. حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر: بريوت 3/185سنن أيب داود -5/2142يح البخاري صح-انظر: 2
3/280.
.173الرحيق املختوم: 3
. حتقيق إبراهيم الرتزي وعبد الكرمي العزباوي، منشورات 647-6/646سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد حملمد بن يوسف الصاحلي 4

م. 1997هـ/1418
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مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم، فاملسيحيون : املسلمني عندما حكموا إسبانياتصرف 

والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة التعصب الديين وأفظعها، ُمسح هلم مجيعا دون أي عائق 
ون أن ميسوهم 

بأدىن أذى
الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون صاحب كتاب: "حضارة العرب" يف نفس السياق . وميضي 1

ومل يَفرضوا سوى تركوا هلم أمواهلم وكنائسهم وقوانينهم وحق املقاضاة إىل قضاة منهم، مؤكدا هذا األمر بقوله: 

، نيبذلك طائعاانيبونصف دينار عن كل مملوك، فَرضي سكان إس،جزية سنوية تبلغ دينارا عن كل شريف
مقاومةوخضعوا للعرب من غري

2.

كل ذلك كان أثرا من آثار هذه الفقه اجلامع لإلنسانية، الذي صاغ كيان املسلم ووجدانه وطبع يف روحه 
ان موقفا مجاعيا، وأصال التسامح واحللم واملودة، ومل يكن ينطلق يف ذلك من سلوك فردي أو حالة خاصة بل ك

ح التسام-حاولوا أن يعلموهاوإن شئت فقل -فهم الذين علَّموا الشعوب النصرانيةيقول جوستاف لوبون: 

مبلغا كانوا يسمحون به ألساقفهم نيغلوباملحنو األهلنيبانياعرب إسالذي هو أمثن صفات اإلنسان، وبلغ حْلم
ومؤمتر قرطبة النصراين الذي م،782د يف سنةق

ة على احرتام العرب ة اليت بـََنوها أيام احلكم العريب من األدلري م، وتُعد كنائس النصارى الكث852يف سنة قدعُ 
مل

3 .

وحني دخل املسلمون صقلية وحكموها مل يصادروا حريات الصقليني اإليطاليني يف العبادة واللباس، ومل جيربوهم 
على االحتكام يف أحواهلم الشخصية إىل قوانني غريبة عنهم؛ بل أقروهم على ما هم عليه من تقاليد مرعية، 

ك لنصارى صقلية كل ما ال ميس النظام العام، فكان للنصارى،  وتُر عادات راسخة، يقول لوبون يف هذا الشأن: و 

وجعل ... وجباية اجلزية السنوية،وحكامٌ ،دنية والدينيةملالروم قوانينهم اكما يف زمن
وَمسح العرب، يف ... وما إليهما، مالئما لعادات صقليةدنية، كالتملك واإلرثالعرب كل ما له عالقة باحلقوق امل

الدومينيكي كواردين، وكان وحريتهم الدينية، وقد روى حمل

، 8روق بيضون وكمال دسوقي، دار اجليل/دار اآلفاق اجلديدة: بريوت، ط. ترمجة فا364مشس العرب تسطع على الغرب لزغريد هونكه: 1
م.1993هـ/1413

.2013ترمجة عادل زعيرت، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مصر، .280: لغوستاف لوبونحضارة العرب2
.291-290حضارة العرب: 3
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ىرضحَللهم الدينية ليناولوا املنيرئيسا لدير القديسة كاترين يف بلرم، أن القساوسة كانوا أحرارا يف اخلروج البس
فتحهم هلاحنيومل ميس العرب الكنائس القائمة يف صقلية...القربان األقدس

1.

خاتمة:
وقد وقفت يف هذا السفر الفكري على حقائق مهمة، وانتهيت إىل نتائج حامسة، وخالصات مفيدة فيما 

أصوله، وقعدت قواعده رسالة اإلسالم، جنملها يتصل بفقه التعايش اإلنساين، والتواصل احلضاري الذي وضعت
يف اآليت:

أمهية البحث عن األصول املؤسسة لفقه التعايش يف اإلسالم بالنظر ملا يروَّج بامسه، ويُلصق بتعاليمه من -
اعتقادات وأفكار تدعو للقتل، ومصادرة وجود املخالف.

تنحو يف اجتاهات التعاون والتساكن والتقارب.وضع اإلسالم أصوال ثابتة، وأسسا بانية لعالقات إنسانية -
مل تكن احلرب يف تاريخ العهدين النبوي والراشدي مقصدا أصليا، أو غاية مرجوة، بل كانت ضرورة -

واضطرارا. 
-

اخللق والنشأة والتسوية إىل خالق واحد، ورب واحد، وإله واحد...وأصل واحد، ورجوعهم يف 
؛حىت حيصل االختيار واالجتباء، ويتحقق التمحيص واالبتالءاالختالف البشري سنة كونية، وإرادة إهلية -

وإال لكانت إرادة اهللا جرت على وجود إنساين واحد متحد يف الغاية والوجهة والفعل؛ وهذا أمر ال يستقيم مع 
.التكليف وإجياب الشرائع

التعارف الذي يفضي إىل التعايش والتساكن مقصد إهلي، وحاجة بشرية يقتضيها الوجود اإلنساين -
املشرتك، وضرورات التدبري املعاشي.

ساهم فقه التعايش يف حتصني إرادة االختالف من املصادرة والتضييق واملنع، وضمان حق اآلخر يف أن -
فردا برأيه، متميزا عن غريه يف الفكرة أو السلوك أو االعتقاد، دون وصاية أو حجر.يكون مستقال بذاته، مت

-
لمني وغريهم، وضبط وأرواحهم. وكان لفقه التعايش الديين والتواصل اإلنساين أثره يف توجيه العالقات بني املس

أصول التصرفات واملعامالت، وحتديد آداب التعامل مع املخالف باألدب الواجب، والرمحة املطلوبة، واملعاملة 
احلسنة.

.321-320املصدر نفسه: 1
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الئحة المصادر والمراجع:
، 2لبنان، ط- آراء أهل املدينة الفاضلة أليب نصر الفارايب. حتقيق ألبري نصري نادر، دار املشرق: بريوت-
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م.1994هـ/1414حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز: مكة املكرمة، سنن البيهقي الكربى. -
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مسند أمحد. مؤسسة قرطبة: مصر. -
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مقدمة:
يإن السرية النبو 

اإلنسانية..
وذلك ملا حتظى به السرية العطرة من قوة يف توجيه األجيال، وصناعة الشخصية اإلسالمية، وبناء 

األمة الشاهدة.
النبوية وعظمتها وأمهيتها يف البناء واإلصالح والتغيري، ملن أوجب السريةمكانةومن مثَّ؛ فإن إبراز

الناشئة.يفاملؤثِّرةالفكرية واملناهج الرتبوية املعاصرةالتحدياتلويات ملواجهةوأوىل األو الواجبات

غزوة بين مرويات «ببحث مسيته: هذا العدد من جملة املدونةاملشاركة يف يف قد رغبت يقا لذلك؛ فوحتق
».دراسة حتليلية نقديةقريظة

وإمنا-حسب علمي–بالدراسة والبحثباحثيفردها
النبويةالسريةيفأوعامةكتب التاريخمن الغزوات يفغريهامعضمناتذكر

صحيحة وضعيفة..
أهداف املوضوع:

يهدف هذا البحث إىل ما يلي:

مرويات غزوة بني قريظة
دراسة تحليلية نقدية

رشيد كُُُهوسر الدكتو
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1 -
واملثل األعلى للبشرية كلها.

مجع مرويات غزوة بين قريظة وترت- 2
كشف االضطراب الواقع يف بعض روايات غزوة بين قريظة واليت اختذها أعداء اإلسالم ذريعة - 3

للطعن فيه خاصة فيما يتعلق بعدد من قتل يف هذه الغزوة وأصناف من قتل.
:ساسني اآلتيني عنايةالعنصرين األحتقيقا لألهداف السابقة سأويل 

.األسباب املباشرة وغري املباشرة لغزوة بين قريظةالعنصر األول: خصصته للبحث يف
.ونتائجهاحداث غزوة بين قريظةأل: واآلخر

واهللا تعاىل أسأل التوفيق والسداد والرشاد إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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المبحث األول
في األسبابغزوة بني قريظة: بحث

المطلب األول: أسباب الغزوة.
الفرع األول: األسباب غير المباشرة.

نفهم النفسية اليهودية وما جبلت عليه.
وأالعيبهم وحيلهم، وما تكنه صدورهم من لقد حذرنا القرآن الكرمي من دسائس اليهود وكيدهم 

لينفذوا منها إىل إشاعة الضر، فهم الذين يتصيدون كل فرصةُتونَُه من الكيد و اخلبث واحلقد، وما يـُبَـيِّ 
االضطراب وبث الشكوك لتمزيق الصف اإلسالمي، وختريب جمتمع اإلسالم، وتقطيع أواصر احملبة واألخوة 

م أمر مبطَّ داء لإلسالبني املسلمني، فالعَ 
فقصة اليهود كما تناوهلا القرآن الكرمي "تثري الدهشة، إذ إن اهللا سبحانه وتعاىل تناول هذه القصة من 
مجيع جوانبها. فكشف حالة اليهود النفسية والفكرية والسلوكية وكيف وقفوا للحق معاندين ومستكربين، 

.)1(وحماربني هللا ولرسوله"ساخرين ومستهزئني جاحدين لنعم اهللا وفضله، 
عجيبة، حيث توفرت هلم جمموعة من الرذائل اخلُلقية واملفاسد سيئة ُخُلقيةفاليهود اتصفوا بصفات 

السلوكية بصورة عجيبة لعلها مل تتوفر ألمة أخرى من األمم، ورسخت يف نفوسهم رسوخا ثابتا لعلها مل 
واملفاسد والقبائح والنقائص واألمراض واآلفات خطوطا ترسخ مثله يف أمم أخرى، واختذت هذه الرذائل 

ثابتة، وعالمات بارزة، ومسارات مستقرة يف النفسية اليهودية العجيبة املعقدة، فَنمت يف أطوائها، وتغلغلت 
)2(.

لنكدة الشريرة حذر القرآن من حقدها الذي ينغل من صدرها، فقال اهللا جل شأنه: ﴿َما هذه اجلبلة ا
اللَُّه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكَني َأْن يـُنَـزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن َربُِّكْم وَ 

َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ وقال اهللا تعاىل وتقدس: ﴿َوَلْن تـَْرَضى، )3(ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾َيَشاُء َواللَّهُ 
َن اللَِّه ِعْلِم َما َلَك مِ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الْ 

.403ليهود؛ قراءة يف الفكر الديين والفكر السياسي اليهودي املعاصر، جرب اهللول، ص املواثيق والعهود يف ممارسات ا)1(
)، صـــالح عبـــد الفتـــاح اخلالـــدي، 3ومصـــري، ضـــمن سلســـلة مـــن كنـــوز القـــرآن (-ومســـات–الشخصـــية اليهوديـــة مـــن خـــالل القـــرآن، تـــاريخ ) 2(

. بتصرف يسري. 193ص
.105سورة البقرة:)3(
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﴿لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن ، وقال تبارك وتعاىل:)1(ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري﴾
.)2(َأْشرَُكوا﴾

ومن مث فالبد أن نذكر بعض صفات هؤالء للوقوف على األسباب غري املباشرة لغزوة بين قريظة.
البد من و 

عليهم.اخللق وحبيب احلق

 -
"جتد قوما م

.)3(والقيام بنقضها وإبطاهلا وإلغائها"
ويف سرية احلبيب املصطفى

رأ بنو النضري على نقض العهد الذي كان بينهم وبني رسول 
وسالمه عليه.، ومل يقفوا عند هذا احلد، بل حاولوا اغتياله صلوات ريباهللا 

الذميمة.
واملتتبع لتارخيهم، "ومواقفهم 

. )4(هؤالء البشر، وال غرابة يف ذلك فهي طبيعة كل آدمي ينسلخ من دينه الصحيح، وعقيدته السليمة"
نِْبَياَء بَِغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقـَْتِلِهُم اْألَ يقول احلق سبحانه: ﴿

َها ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليالً  .)5(﴾قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ
اْلَكِلَم َعْن ﴿فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُحيَرُِّفوَن يقول الباري جل وعال:و 

ُهْم فَ  ُهْم ِإالَّ قَِليًال ِمنـْ ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه َوال تـَزَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ اْعُف َعنـْ
.)6(اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني﴾

ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن﴾ويقول احلق سبحانه: ﴿أَوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً  .)7(نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

. 120سورة البقرة:)1(
.82سورة املائدة: من اآلية)2(
. 241صالح عبد الفتاح اخلالدي، صالشخصية اليهودية، )3(
. 601-1/600السرية النبوية، علي الصاليب، )4(
. 155سورة النساء:)5(
. 13سورة املائدة:)6(
.100سورة البقرة: )7(
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ا 
ض الغرض املرحلي، نقدأمع غريهم 

اليهود امليثاق من غري اشتجار بأي اعتبار خلقي أو التزام أديب، فاللجوء إىل العهود واملواثيق ما هو إال 

مصاحلهم املادية.
ول احلالة الطارئة اليت اقتضت التوقيع على امليثاق، فالبد من ولكن عندما تتوافر الظروف املناسبة، وتز 

)1(.
فاليهود "يتخذون الوعود واملواثيق أسلوبا وطريقا للوصول إىل أغراضهم، فقد يعقدون املعاهدة حىت 

.)2(م ويعدون أنفسهم، فإذا ما حتقق هلم ما أرادوا ينكثون العهد والوعد"يلتقطوا أنفسه
اليهود ضالون مضلون يسارعون يف اإلمث والعدوان: فالضاللة قامت على قطبهم وتفرقت بَشَعِبهم - 

ْو ُيِضلُّوَنُكْم َتِكيُلُهم بصاعها وُختبطهم بباعها، يقول الباري جل جالله:﴿َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَ 
.)3(َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾

َك ُهُم 
.)4(الضَّالُّوَن﴾

َر احلَْقِّ َوال تـَتَِّبُعوا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ﴿ُقلْ ويقول اهللا عز امسه: يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َغيـْ
. )5(ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل﴾

الِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُختْرُِجوَن وهم يسارعون يف اإلمث والعدوان: يقول الباري عز وجل: ﴿ُمثَّ أَنـُْتْم َهؤُ 
َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن يَْأتُوُكْم أَُساَرى تـَُفاُدوُهمْ 

ُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة ِإْخرَاُجُهْم أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُ 
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ .)6(الدُّ

ُهْم  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا ويقول عز من قائل:﴿َوتـََرى َكِثريًا ِمنـْ ُيَسارُِعوَن ِيف اْألِ
.)7(يـَْعَمُلوَن﴾

. 145)، مصطفى مسلم، ص3معامل قرآنية يف الصراع مع اليهود، ضمن سلسلة التفسري املوضوعي ()1(
. 194العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسان، سعد الدين السيد صاحل، ص)2(
.69سورة آل عمران:)3(
. 90سورة آل عمران:)4(
.77سورة املائدة:)5(
. 85سورة البقرة: )6(
.62ئدة:سورة املا)7(
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﴿يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل ال َحيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا ويقول جل يف عاله:
ِلَم ْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن ملَْ يَْأُتوَك ُحيَرُِّفوَن اْلكَ بِأَفْـَواِهِهْم وَملَْ تـُْؤمِ 

َنَتُه فـََلْن َمتِْلَك َلُه ِمَن ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِِد اللَُّه  ِفتـْ
نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف  َر قـُُلوبـَُهْم َهلُْم ِيف الدُّ . )1(اْآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾اللَِّه َشْيئاً أُولَِئَك الَِّذيَن َملْ يُرِِد اللَُّه َأْن يَُطهِّ

ُقُضوَن َعْهَد ﴿تعاىل:يقول اهللا تقدس و اليهود يفسدون يف األرض ويصدون عن سبيل اهللا:-  الَِّذيَن يـَنـْ
.)2(﴾اْخلَاِسُرونَ اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولَِئَك ُهُم 

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَ ﴿ويقول اهللا سبحانه: اِقِه َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َوالَِّذيَن يـَنـْ
ارِ  .)3(﴾َويـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولَِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

ُغونـََها ِعَوجاً ﴿:ويقول اهللا  َوأَنـُْتْم ُشَهَداُء ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تـَبـْ
.)4(﴾َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

األمم، وال لشعب من الشعوب، ومل َتْسَعد نفوسهم إالَّ باألذى يلحقونه بالناس، ومل تْرَض ضمائرهم إال
بالشر يوقعونه يف عباد اهللا عز وجل. (...)

ومل يكتفوا بالزّيغ عن الدين وركوب طرق الفساد والضاللة ومناوأة األنبياء واملُصلحني، بل ارتكبوا مظامل كثرية 
يف حق الناس الذين حكموهم وفتحوا بالدهم: قتلوهم، وأخذوا أمواهلم، واستباحوا أعراضهم، وقهروهم، وأذلوهم، 

وهدموا
ذات رسالة مساوية، ُتصلح فساد الناس، وتقودهم إىل اهلدى واخلري، وتقيم العدل فيهم، وتضرب على يد الظامل 

.)5(منهم"
لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمَن ﴿تبارك وتعاىل:اليهود يقتلون أنبياءهم ورسلهم: يقول اهللا - ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

َيْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكانُوا
.)6(﴾اْألَنِْبَياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ َويـَْقتُـُلوَن 

َلُهمُ ويقول عز سلطانه:﴿ اْألَنِْبَياَء َلَقْد مسََِع اللَُّه قـَْوَل الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه َفِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـْ
.)7(﴾وُل ُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيقِ ِبَغْريِ َحقٍّ َونـَقُ 

.41سورة املائدة:)1(
. 27سورة البقرة: )2(
.25سورة الرعد:)3(
.99سورة  آل عمران:)4(
بنو إسرائيل يف ميزان القرآن، البهي اخلويل، مقدمة الكتاب، بتصرف. )5(
. 112سورة آل عمران:)6(
. 181سورة آل عمران:)7(
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َنا َأالَّ نـُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحىتَّ يَْأتِيَـَنا بُِقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّارُ ﴿ويقول تقدست أمساؤه: الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه َعِهَد إِلَيـْ
.)1(﴾ُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلي بِاْلبَـيـَِّناِت َوبِالَِّذي قـُلْ 

فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم وَُكْفرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقـَْتِلِهُم اْألَنِْبَياَء بَِغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم ويقول جلت عظمته:﴿
َها ِبُكْفرِِهْم  .)2(﴾َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليالً قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ

وانطالقــا مــن هــذا فقــد متيــزت العالقــات بــني املســلمني واليهــود يف زمــن النبــوة بتــوتر هــا الشــديد حيــث 
تعددت املـؤامرات، وتنوعـت الدسـائس، واختلفـت املكائـد، وتكـررت األحـالف الـيت عقـدها اليهـود مـع أهـل 

-، ونقضــوا عهــد التناصــر م وعلــى حامــل لوائهــا النــيب اخلــامت الشــر ك والوثنيــة للقضــاء علــى دعــوة اإلســال
معهـــم مـــرارا، وحـــاولوا اغتيالـــه مـــرات الـــذي عقـــده احلبيـــب املصـــطفى -الـــذي نصـــت عليـــه وثيقـــة املدينـــة

عديدة.
بِاْلُكْفِر َوُهْم َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا ﴿:يقول احلق جل وعالإعراضهم عن شريعة اهللا:- 

.)3(﴾َقْد َخَرُجوا بِِه َواللَُّه أَْعَلُم ِمبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ 

ض وتدمر وحتاول أهواءها، وحتاول التملص من قيود التشريعات لتطلق هلوى النفس العنان فنفسد يف األر 
.)4(التحايل بأي وسيلة لتعطيل الشرائع وتفريغها من حمتواها الرتبوي الذي حيمل النفس على االستقامة"

ضون وراء غرور حائل، أنفسهم، وأوبقوا دينهم حلطام ينتهزونه، أو لغرض دنيوي يستجلبونه..،  فهم يرك
وضوء آفل، وظل زائل، وِسَناد مائل، نسوا اهللا فنسيهم، ونبذوا شريعته وراء ظهورهم؛ فديـِّثُو بالصَّغار 

َن آَمُنوا اْليَـُهوَد لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذي﴿يقول احلق جل وعال:اليهود أشد عداوة للمؤمنني:- 
ُهْم ِقسِّيِسَني َورُْهَباناً َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْـَربـَُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ  ِمنـْ

.)5(﴾َوأَنـَُّهْم ال َيْسَتْكِربُونَ 

.183سورة آل عمران:)1(
.155سورة النساء:)2(
.61سورة املائدة:)3(
.148معامل قرآنية، ص)4(
. 15-14سورة البقرة:)5(
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لقد كانت مجاعة اليهود معارضة للحق 

أن الدين - منذ البداية–لإلسالم أشد..- منذ البداية–ولقد كانت عداوة اليهود
. )1(احلق.. املنتصر بإذن اهللا.. رغم أنفهم"

لذو شبهة من أمنلة اليهود يف اغتيال أكثر اخللفاء الراشدين وفيهم اخلليفة األعظم واألعدل عمر بن 
انت مبدأ كل فتنة حدثت يف رجل اإلسالم واملسلمني السيما يف دم عثمان بن عفان اليت كاخلطاب 
.)2(اإلسالم"

ويف القرآن الكرمي "صور عدة لدسائس اليهود بني املسلمني وكيدهم هلم وللدعوة اإلسالمية، وتآمرهم 
عليهم مع املنافقني من جهة واملشركني من جهة أخرى، تدل على بعد مدى ما كان من سوء نيات اليهود 

. )3(سلهم بكل وسيلة إىل حماربة اإلسالم وتقويض أركانه"ضد املسلمني وشدة نكايتهم فيهم، وتو 
فقد كان لليهود  خطط شىت من إثارة القالئل والدس واملؤامرة وإثارة الفنت يف صفوف املسلمني، كما  
كانوا "يبثون الدعايات الكاذبة، ويؤمنون وجه النهار، مث يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور الشكوك يف قلوب 

يضيقون سبل املعيشة على من آمن إن كان هلم به ارتباط مايل، فإن كان هلم عليه الضعفاء، وكانوا
يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلون بالباطل، وميتنعون عن أدائه، وكانوا يقولون: إمنا كان 

.   )4(علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل"
د متخصصون يف إثارة الفنت وإشعال احلروب: ليس هناك شيء يهلك احلرث والنسل  اليهو - 

كاحلروب، "فهي كاحملرقة اليت حترق مكاسب الشعوب واألمم، وترتك األوطان والديار قاعا صفصفا، تدمر 
احلضارات وتقضي على جهود األجيال يف البناء والتقدم.

ا جهودهم إلثارة احلروب بكل ما أوتوا من مكر ودهاء ولقد أدرك اليهود هذه اآلثار جببلتهم فصرفو 
.)5(على أن يكونوا أحد األطراف فيها بل يكونوا املستغلني املستفيدين منها"

. 144-143اليهود واليهودية واإلسالم، عبد الغين عبود، ص)1(
األســرار اخلفيــة وراء إلغــاء اخلالفــة العثمانيــة؛ دراســة حــول كتــاب "النكــري علــى منكــري النعمــة مــن الــدين واخلالفــة واألمــة"، تقــدمي ودراســة:)2(

. 202مصطفى حلمي، ص
. 2/166، حممد عزة دروزة، سرية الرسول)3(
. 215الرحيق املختوم، ص)4(
. 183معامل قرآنية، ص)5(
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البشرية لالنتقام منها بإشعال احلروب فيما بينها وإثارة "تدل على نفوس متغلغلة يف الشر وسخط عام على 
االنقالبات ملنفعة ذاتية يصلون إليها من وراء ذلك.

) وقهروا ومل يقم هلم نصر من اهللا على واحد قط، وهم يف املاضي يف
.)1(وتأليب املشركني عليه مل ينالوا خريا بل ُهزموا ونصر اهللا رسوله عليهم وخذهلم يف كيدهم"

ُكلََّما أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَسادًا َواللَُّه ﴿يقول الباري سبحانه وتعاىل:
.)2(﴾حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ ال

فتارخيهم الطويل "مرتبط بالتخطيط اإلجرامي، وحوك الدسائس، واالستهانة جبميع املقدسات والقيم، 
)3(.

لدعوة اإلسالمية بالعداء دائهم، إذ هم "أول من واجه اوتارخيهم األسود يشهد على جرائمهم وعَ 
والكيد واحلرب يف املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها (...)، لقد كانوا حربا على اجلماعة املسلمة منذ اليوم 
األول، فهم الذين احتضنوا النفاق واملنافقني يف املدينة وأمدوهم بوسائل الكيد لإلسالم واملسلمني (...)، 

وهم وتآمروا معهم على اجلماعة املسلمة، وهم الذين تولوا حرب وهم الذين حرضوا املشركني وواعد
اإلشاعات والدس والكيد يف الصف املسلم، كما تولوا بث الشكوك والشبهات والتحريفات حول العقيدة، 

. أضف إىل ذلك أن )4(وحول القادة، وذلك كله قبل أن يسفروا بوجههم يف احلرب املعلنة الصرحية"
.)5(لة طويلة من أعمال اإلرهاب والقتل اجلماعي"تارخيهم "حافل بسلس

ومن مث فاليهود "يف كل زمان ومكان قوم مردوا على سفك الدماء وإشعال احلروب والفساد يف 
األرض وليس هناك من اتفاق حلقوق اإلنسان وضعته هيئة األمم املتحدة إال وخرقته إسرائيل، إن جرمية 

.)6(إسرائيل هي عمل حتمد عليه، وحكمة جديدة يف قاموسهم"إبادة اجلنس البشري يف شريعة 
اليهود غادرون وماكرون وخداعون: وصدق اهللا تبارك وتعاىل: ﴿ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما - 

.)7(َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾

. 49رآن، عفيف طباره، صاليهود يف الق) 1(
. 64سورة املائدة: من اآلية)2(
. 34بروتوكوالت حكماء صهيون، ترمجة وتقدمي: إحسان حقي، ص)3(
، باختصار شديد. 125-52العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، سعد الدين صاحل، ص)4(
. 6اإلرهاب يؤسس دولة منوذج إسرائيل، هيثم الكيالين، ص)5(
. 137اإلسالم ومشكالت العصر، مصطفى الرافعي، ص)6(
. 9سورة  البقرة:)7(
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ر بالغ، وحقد أسود متأجج، فهي تكره كل األمم إن النفسية اليهودية تنطوي على مكر شديد، وغد

ومل يعرف التاريخ أمة حاقدة كاليهود وال . )1(﴾َحَياةٍ َعَلىالنَّاسِ َأْحَرصَ َولََتِجَدنـَُّهمْ ﴿احلياة إال لنفسها
ضا للعهود مثلهم، ولقد اكتوى العامل بنار حقد اليهود ومكرهم وغدرهم وخيانتهم، فكثري من أسرع نق

احلوادث املؤملة والوقائع  الشنيعة حتركها األيدي اليهودية احلاقدة حتت جنح الظالم والناس نيام.
املكر واخلداع فإن كانت هناك "عبقرية يهودية ال متاثلها عبقرية يف الوجود، فيمكن أن تكون عبقرية 

والغدر والتحايل إذ مل نسمع أو نقرأ عن مثيل هلا فيها من البشر مهما كانوا كافرين أو مشركني أو بعيدين 
عن منهج اهللا. فقد تفرد اليهود بعبقريتهم هذه وابتكروا هلا أساليب شيطانية، قد يعجز الشياطني عنها 

.)2(حقيقة"
، وفكروا ودبروا بأن يلقوا صخرة عليه لينتهي أمره، لكن حاولوا أن يـُْغروا بسيد الوجود لقد 
هيهات! 

وهكذا جند أن "اليهود طراز خاص من البشر، ذوو صفات معينة، وإمكانيات خاصة، وكان هلم دور 
خمزي يف مجيع األحداث التارخيية، فهم مشوشو العامل ومسببو آالمه وويالته. ولكن نتائج أعماهلم تصيبهم 

هم دائما أكثر
)3(.

وعلى الرغم من ذلك فإن تارخيهم حافل بالطرق اليت استعملوها هلدم دين اإلسالم، والتخلص من 
، فأخالقهم دقاق وعهدهم شقاق، ينثالون على اإلسالم من كل جانب  صاحب الرسالة العصماء

ليمزقوه وجيعلوه أثرا بعد عني.. 
يبقوا يف نطاق جحود نبوة النيب وتنزيل القرآن، ويف نطاق املكايدات واملكابرات ملفاليهود "

.)4(عهد الفعلي الصريح منذ عهد مبكر"واملماحكات الكالمية طويال، بل جتاوزوه إىل الغدر ونقض ال
هؤالء هم اليهود؛ خالفوا احلق، وخابطوا الَغيَّ، واختذوا الشيطان ألمرهم ِمالَكاً، ويف خططهم 

..ودسائسهم وزيرا ومستشارا، فاختذهم له أشراكا وأولياء وأحبابا وفلذة أكبادا

غاية التحذير..منهم 

. 96سورة  البقرة:)1(
. 418املواثيق والعهود اليهودية، ص)2(
يف –أحجــار علــى رقعــة الشــطرنج، وليــام غــاي كــار، ترمجــة وتعليــق: ســعيد جزائــري، مراجعــة وحتريــر: م.بَــدوي، دار النفــائس، والكــالم أعــاله )3(

.358لألستاذ عرموش يف آخر الكتاب ص-املنت
.2/187، حممد عزة دروزة، سرية الرسول)4(
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ولذلك فمنذ اللحظة األوىل اليت قامت فيها دولة القرآن باملدينة املنورة، وجه اليهـود سـهامهم املسـمومة 
ول الذي أصبحت فيه أمة... ولقـد اسـتخدموا كـل األسـلحة ذ اليوم األإىل اإلسالم، وكادوا لألمة املسلمة من

والوسائل اليت تفتقت عنها عبقرية املكر اليهودية، ولقد ألبوا على اإلسالم واملسلمني كل قـوى اجلزيـرة العربيـة 
املشركة، وراحوا جيمعون القبائل املتفرقة حلرب اجلماعة املسلمة.

إن الذي ألب األحزاب على الدولة املسلمة الناشئة يف املدينة، ومجع بني اليهود مـن بـين قريظـة وغـريهم 
وبـني قـريش يف مكـة وبـني القبائـل األخـرى يف اجلزيـرة.. يهـودي.. والـذي ألـب العـوام، ومجـع الشـراذم، وأطلـق 

وما تالها من النكبات.. يهودي..الشائعات يف فتنة مقتل عثمان 
ويف الروايات والسري.. يهودي.. وسائر مـا ي قاد محلة الوضع والكذب يف أحاديث رسول اهللا والذ

تال ذلك من احلرب املعلنة على طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان على وجه األرض وراءه يهودي! 
شـنها عليـه ولقد كانت احلرب اليت شنها اليهود على اإلسالم أطول أمدا، وأعرض جماال، من تلك الـيت 

.)1(قدميا وحديثا-–املشركون والوثنيون 
منذ القدم ندرك حقيقة األسباب وجبلوا عليهااويف ضوء الصفات السابقة اليت 

ال يزالون أبدا أئمة البغي و اليت عربت بصورة الحبة عن صفات اليهود املباشرة لغزوة بين قريظة
.واخليانةوالفساد، والغدر 

الفرع الثاني: األسباب المباشرة.



جينحــــوا للســــلم، بــــل ظلــــوا يرمســــون اخلطــــط وحييكــــون املــــؤامرات لزعزعــــة أركــــان الدولــــة اإلســــالمية يف املدينــــة، 
والقضاء على الدعوة يف مهدها، وكان يهود املدينة أشد الناس عداوة لإلسالم وأهلـه، وقـد امـتألت نفوسـهم 

وأصــحابه، فلــم يرتكــوا فرصــة واحــدة تســنح هلــم إال واســتغلوها إلشــعال نــار ل اهللا حقــًدا وغيظــا ضــد رســو 
وخارجها.املدينةاحلرب يف 

وكان هؤالء اليهود يعلمون أن قريشا ومن حوهلا من قبائل الشرك  كارهون هلذه الـدعوة، لـيس فـيهم إال 
أن اليهــودعهــم املقاصــد. وصــمم مــن يناوئهــا ويــود القضــاء عليهــا، وإن اختلفــت بيــنهم األســباب وتنوعــت م

.961-2/960يف ظالل القرآن، )1(
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 ،وصــحبه
فكـان ذلـك .)1(

يف غزوة األحزاب اليت ضـاقت مـن هوهلـا صـدور املسـلمني، وذلـك جـراء نقـض اليهـود العهـد معهـم وحتـالفهم 
مع األحزاب اليت تربصت باملدينة املنورة من كل حدب وصوب. 

آيــات بينــات تتلــى إىل يــوم القيامــة، تصــف أحــداث هــذه الغــزوة، أنــزل اهللا تبــارك وتعــاىل يــوم األحــزاب
: ﴿يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا اذُْكـُروا نِْعَمـَة اللَّـِه َعلَـْيُكْم ِإْذ َجـاَءْتُكْم ُجنُـوٌد فََأْرَسـْلَنا سلمني نعمة اهللا علـيهموتذكر امل

َأْسـَفَل ِمـْنُكْم َوِإْذ زَاَغـِت َعَلْيِهْم رِحياً َوُجُنوداً َملْ تـََرْوَها وََكاَن اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرياً ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمنْ 
.)2(ُلوا زِْلزَاًال َشِديدًا﴾اْألَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنونَا ُهَناِلَك ابـُْتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزِ 

نَـاُلوا َخـْرياً وََكَفـى اللَّـُه اْلُمـْؤِمِنَني اْلِقتَـاَل وََكـاَن اللَّـُه َقِويّـاً َعزِيـزاً إىل قوله:﴿َوَردَّ اللَُّه الـَِّذيَن َكَفـُروا بِغَـْيِظِهْم َملْ يَـ 
ُلوَن َوتَْأِسـُروَن َفرِيقـاً 

.)3(ُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواَهلُْم َوأَْرضاً ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا﴾َوأَْوَرثَ 
واملسـلمون معـه، نلمح من اآليات السابقة أن غزوة األحـزاب "مـن أهـم الغـزوات الـيت واجههـا النـيب 

يف الغزوات قبلهـا يواجـه املشـركني فـرادى، أمـا يف هـذه املـرة فقـد اجتمعـوا عليـه، لـذا مسيـت هـذه فقد كان 
.)4(الغزوة بغزوة األحزاب"

لـو اختـل توازنـه حلظـة وفقـد السـيطرة علـى أشبه مبصري رجل ميشي علـى حافـة قمـة سـامقة، أو حبـل ممـدود، ف
األشــالء! ولقــد أمســى املســلمون وأصــبحوا وزعموقفــه ، هلــوى مــن مرتفعــه إىل واد ســحيق، ممــزق األعضــاء، مــ

)5(.
هــذا وتعتــرب غــزوة بــين قريظــة امتــدادا لغــزوة األحــزاب؛ ألن أســبا

خيانة بين قريظة للمسـلمني يف مـدة احلصـار يف شـوال سـنة مخـس للهجـرة، حيـث نبـذوا العهـد مـع رسـول اهللا 
 بعد اهلجرة ومزقوهـا، وكـان ذلـك

.309التاريخ السياسي والعسكري، علي معطي، ص)1(
.11سورة األحزاب:)2(
.27-25سورة األحزاب:)3(
.178، حممد متويل الشعراوي، صغزوات الرسول )4(
.222-221فقه السرية للغزايل، ص)5(
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رب على شركائهم يف الداخل؛ فتحـرك املسـلمون بـنفس التعبئـة والتشـكيالت منهم مبثابة استقواء باخلارج احملا
إىل ديار بين قريظة.

، وعظم خطرها، وكثرت مكائدها، وحتـرك الشـر يف نفوسـها، أفاعي بين قريظة قد اشتدلسع  ذلك بأن 
عهـودهم مـع وتفجر غيظها،  بعد إجالء يهود بين النضـري عـن املدينـة املنـورة إثـر غـدرهم وخيـانتهم ونقضـهم

املســـلمني، وخاصـــة زعمـــاء بـــين النضـــري الـــذين ارحتلـــوا إىل خيـــرب؛ إذ رأوا أن اإلســـالم يقـــوى وتتعمـــق جـــذوره، 
وكلمـــا حاولـــت فئـــة اقتالعـــه خابـــت يف مســـعاها، وردت خائبـــة، وازدادت قـــوة اإلســـالم، لـــذا حـــاول زعمـــاء 

ينـــة واقـــتالع اإلســـالم مـــن جـــذوره اليهـــود حتزيـــب األحـــزاب ومجـــع قـــوى الشـــر كتلـــة واحـــدة والتوجـــه إىل املد
واالنتهاء من أمـره، لقـد حتـرَّك زعمـاء اليهـود هـؤالء إىل مكـة وعرضـوا الفكـرة علـى قـريش فوجـدوا أُُذنـا صـاغية 

.)1(للتوجه إىل املدينة ال ُخيلفه هؤالء وال هؤالء...اكبرياً فضربوا موعدً اوجتاوبً 
خه قــائال: "إن كــان مــن حـديث اخلنــدق أن نفــرا مــن عــن شـيو -رمحــه اهللا–يـروي اإلمــام ابــن سـيد النــاس

يهـــود، مـــنهم ســـالم بـــن مشــــكم، وابـــن أيب احلقيـــق، وحيـــي بـــن أخطــــب، وكنانـــة بـــن الربيـــع بـــن أيب احلقيــــق 
النضــريون، وهــوذة بــن قــيس، وأبــو عمــار الــوائلي يف نفــر مــن بــين النضــري، ومــن بــين وائــل، هــم الــذين حزبــوا 

، قـالوا: ، خرجـوا حـاألحـزاب علـى رسـول اهللا 
إنــا نكــون معكــم حــىت نستأصــله، فقالــت هلــم قــريش: يــا معشــر يهــود! إنكــم أهــل الكتــاب األول والعلــم مبــا 
أصبحنا خنتلـف فيـه، أفـديننا خـري أم دينـه؟ قـالوا: بـل ديـنكم خـري مـن دينـه، وأنـتم أوىل بـاحلق منـه. فـأنزل اهللا 

ــِت َوالطَّــاُغوِت َويـَُقولُــوَن لِلَّــِذيَن كَ لــه:﴿فــيهم قو  ــَر ِإَىل الَّــِذيَن أُوتُــوا َنِصــيباً ِمــَن اْلِكَتــاِب يـُْؤِمُنــوَن بِاْجلِْب َفــُروا َأَملْ تـَ
. فلمــا قــالوا ذلــك لقــريش ســرهم )2(َهــُؤالِء أَْهــَدى ِمــَن الَّــِذيَن آَمنُــوا َســِبيًال﴾ إىل قولــه: ﴿وََكَفــى ِجبََهــنََّم َســِعريًا﴾

.)3(، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له"ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول اهللا 
وبعدما حرضوهم وأججوا أحقادهم خرجوا "حـىت جـاءوا غطفـان مـن قـيس عـيالن، فـدعوهم إىل حـرب 

واجتمعــوا معهــم رســول اهللا 
فيــه. فخرجــت قــريش، وقائــدها أبــو ســفيان بــن حــرب، وخرجــت غطفــان، وقائــدها عيينــة بــن حصــن يف بــين 

فزارة، واحلرث بن عوف املري يف بين مرة، ومسعود بن رخيلة فيمن تابعه من أشجع.

.27التوجيه والتقومي خالل التاريخ اإلسالمي، حممود شاكر، ص)1(
.55-50سورة النساء:)2(
.1/343. أنساب األشراف، 121. الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص215-214. مغازي ابن عقبة، ص2/77عيون األثر، )3(
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 ل اهللا ، ومبا أمجعوا له من األمـر، ضـرب علـى املدينـة اخلنـدق فعمـل رسـو

.)1(ترغيبا للمسلمني يف األجر وعمل معه املسلمون فيه، فدأب ودأبوا"
إىل أصــحابه وهــم يف بــالء شــديد خيــافون أشــد مــن يــوم أُُحــد، فقــالوا: حــني "انصــرف رســول اهللا مث

مقـــبال: مـــا وراءك يـــا رســـول اهللا؟ قـــال: خـــري فأبشـــروا، مث تقنـــع بثوبـــه فاضـــطجع ومكـــث رأوا  رســـول اهللا 
اضــطجع، وعرفــوا أنــه مل يأتــه مــن بــين قريظــة ال، واشــتد علــيهم الــبالء واخلــوف حــني رأوا رســول اهللا طــوي

خري، مث إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح اهللا ونصر، فلما أصـبحوا دنـا القـوم بعضـهم إىل بعـض فكـان بيـنهم 
.)2(رمي بالنبل واحلجارة"

ية كانــــت أفــــاعي الغــــدر مــــن اليهــــود تتقلــــب يف وبينمــــا كــــان املســــلمون يواجهــــون هــــذه الظــــروف القاســــ

بــن أخطــب النضــري، حــىت أتــى كعــب بــن أســد القرظــي صــاحب عقــد بــين قريظــة وعهــدهم وكــان قــد وادع 
مســع كعــب حبيــي بــن أخطــب أغلــق دونــه بــاب علــى قومــه وعاقــده علــى ذلــك وعاهــده فلمــا رســول اهللا 

حصنه فاستأذن عليه فأىب أن يفتح له فناداه حيي: وحيك يا كعب افتح يل؛ قـال وحيـك يـا حيـي: إنـك امـرؤ 
مشئوم وإين قد عاهدت حممدا، فلست بناقض ما بيين وبينه، ومل أر منـه إال وفـاء وصـدقا ؛ قـال وحيـك افـتح 

فقــال: وحيـــك يــا كعـــب )3(اهللا إن أغلقــت دوين إال عـــن جشيشــتكيل أكلمــك؛ قــال: مـــا أنــا بفاعــل قـــال و 
)4(جئتــك بعــز الــدهر وببحــر طــام

إىل جانـــب أحـــد، قـــد عاهــــدوين )6()5(رومـــة
وعاقــدوين علــى أن ال يربحــوا حــىت نستأصــل حممــدا ومــن معــه. قــال: فقــال لــه كعــب: جئتــين واهللا بــذل الــدهر 

قد هراق ماؤه فهو يرعد ويربق ليس فيه شيء، وحيـك يـا حيـي فـدعين ومـا أنـا عليـه فـإين مل أر مـن )7(وجبهام

.1216121. الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص216-215عقبة، ص. مغازي ابن 2/77عيون األثر، )1(
.219مغازي ابن عقبة، ص)2(
.6/273اجلشيشة: جّش اَحلبَّ َجيُّشه جّشاً وَأَجّشه دّقه وقيل َطَحنه َطْحناً غليظاً جرِيشاً. لسان العرب، مادة: جشش، )3(
هـر أَو البئـر ويف حـديث َطْهفـة مـا )4(

.15/15َطَما البحُر وقام تِعاٌر َأي ْرتـََفع موُجه وتِعاٌر اسم َجَبل. لسان العرب، مادة: طما، 
أرض باملدينة نزهلا املشركون عام اخلندق.)5(
.5/300ذنب نقمى: موضع من أعراض املدينة كان آلل أيب طالب. معجم البلدان، )6(
.12/111اَجلهاَم اَجلهاُم: السحاب الذي فرغ ماؤه. لسان العرب، مادة: جهم، )7(
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حـىت مسـح لـه علـى أن أعطـاه عهـدا )1(له يف الـذروة والغـاربحممد إال صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفت
(مــن اهللا) وميثاقــا: لــئن رجعــت قــريش وغطفــان، ومل يصــيبوا حممــدا أن أدخــل معــك يف حصــنك حــىت يصــيبين 

.)")2ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبني رسول اهللا 
لشـــرك والوثنيـــة ضـــد التوحيـــد اإلســـالمي ودولتـــه 

–وأمته، عارضني مثار مـزارع خيـرب علـى قبائـل الشـرك كـي تـأيت فتقضـي علـى دولـة اإلسـالم.. بـل لقـد ذهبـوا 
أن الشرك والوثنية أفضل من التوحيـد الـذي -وهم أهل الكتاب–إىل احلد الذي شهدوا فيه -

.)3(ني!!.."جاء به خامت األنبياء واملرسل
فلما وصل اخلرب إىل املسلمني، عظم عند ذلك اخلطب، واشتد األمر، وأتاهم أعداؤهم مـن كـل حـدب 

بعض املنافقني، وأخرجوا ما وارته صدورهم أيام السلم.
إىل أن يهــود بــين قريظــة مل يكونــوا "ســوى جمرمــي حــرب، وفــق قــوانني القتــال بقكــل مــا ســوخنلــص مــن  

املعاصرة، نقضوا العهـد، وانضـموا إىل األعـداء واحلـرب قائمـة بـني املسـلمني واألحـزاب. فكـان نقضـهم خيانـة 
)4(.

وجممـل القـول: إن سـبب الغـزوة إذن هـو نقـض يهـود بـين قريظـة للعهـد الـذي بيـنهم وبـني رسـول اهللا 

يف أحلك الظروف وأصعبها على املسلمني، يف أثناء حصار األحزاب للمدينة املنورة.
وهــــو النــــيب امللهــــم، علــــى مواقــــف اليهــــود كــــان "مــــن الطبيعــــي أن يــــرد حــــاكم املدينــــة حممــــد لــــذلك  

.)5(الدنيا واآلخرة"

عليك فتأخذ الُقرَاَد من ذورته وغارب سنامه، وتفتل هناك؛ فيجد البعري لـذة يفتل يف الَذروة والغارب: هذا مثل وأصله يف البعري، َيْسَتصعب )1(
.3/422فيأنس عند ذلك، فُضرب هذا الكالم مثال يف املراوضة واملَُخاتلة. الروض األنف، 

.216. مغازي ابن عقبة، ص123. الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص2/159سرية ابن هشام، )2(
فة "موقف اإلسالم من اليهودية، وموقف اليهودية من اإلسالم"، مقال حملمد عمارة، املنشور يف جملة املنهل الصادرة عن دائرة املنهل للصحا)3(

م، 2005م، ويناير 2004هـ، ديسمرب 1425، ذو القعدة وذو احلجة 70، العام 59466والنشر احملدودة، السعودية، العدد
.66]، ص62-69[
.290-289دراسة يف السرية النبوية، عماد الدين خليل، ص)4(
.184التاريخ السياسي والعسكري، ص)5(
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لثانيالمبحث ا
ونتائجهاأحداث غزوة بني قريظة

أحداث الغزوة من القرآن الكريم.المطلب األول:
الرُّْعبَ ِيف َوَقَذفَ َصَياِصيِهمْ ِمنْ اْلِكَتابِ أَْهلِ ِمنْ ظَاَهُروُهمْ الَِّذينَ َوأَنـَْزلَ ﴿تعاىل:اهللايقول

َشْيءٍ ُكلِّ َعَلىاللَّهُ وََكانَ َتطَُئوَهاملَْ َوأَْرًضاَوأَْمَواَهلُمْ َوِديَاَرُهمْ أَْرَضُهمْ َوأَْوَرَثُكمْ . َفرِيًقاَوتَْأِسُرونَ تـَْقتـُُلونَ َفرِيًقا
.)27- 26األحزاب: ﴾ (َقِديرًا

منأميالبضعةبعدعلىمساكنهمتقعالذينقريظةبينيهودمنللمسلمنياهللا"مكن: أي
ظناعليهم،الزاحفةالشركأحزابمعوتضامنواظهرللمسلمنيوقلبوامنها،فاستغلوااملدينة،

اهللاوصفهمكما،)الكتابأهل(منيعدونمعأجلها،حلقداإلسالمعلىالقضاءفرصةأنمنهم
بتأييدهيقضياملنطقكانالذيهلم،الطبيعيواحلليف. والشركالوثنيةأهلمنالاآلية،هذهيف

يؤمنالالذيالباطل،الوثنيةدينالالكتاب،منيديهبنيملامصدقاجاءالذياحلق،دينهوومناصرته
حىتاملدينة،عناألحزابجالءبعدباخلندق،رباطهمنيعوداهللارسولكادماولذلككتاب،بأي

هلمعقابااملدينة،نفسمنالقريبةاحملصنة،قراهميفقريظةبينحصارإىلفورهمنينهضأنإليهأوحي
.)1(اخللف"منوالضربالعهدخيانةعلىهلموتأديباالغدر،جرميةعلى

احلرب. حيث مت إعدام قادة احلرب إليهآلتمايبني﴾ َفرِيًقاَوتَْأِسُرونَ تـَْقتـُُلونَ َفرِيًقا﴿تعاىل:وقوله
شنيعمنوحتققاملدينةإىلساقهمالنيبأنيفسرماوهوحرب،جمرميوذلك بوصفهمبعد أسرهم

﴿َوِإْن َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد بإعدامهم. امتثاال لقوله جل وعال: احلكمصدروجرمهم حىتفعلتهم
.)12:(التوبةْنتَـُهوَن﴾َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم َال أَْميَاَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يَـ 

الذينالقبيلةرجالهمالفريقذلكألنبذكرهلالهتمامتقتلون)(فريقايفاملفعولومن مث فإن "تقدمي
إىلداعيالإذتأسرونمفعوليقدمملولذلكواألسرى،واألموالاألرضعلىاالستيالءيتمبقتلهم
.)2(أصله"علىفهوتقدميه

.5/116التيسري من أحاديث التفسري، حممد املكي الناصري، )1(
.21/313التحرير والتنوير، )2(
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شكوالومنازهلم،أرضهمعلىسيادةقريظةليهود بينكاناليتاحلقبةانتهاءاملعركةنتائجمنوكان
غنيمة أمواهلم اليت ادخروها، ومزارعهم وديارهموأصبحتأرضهم،علىمنعتهمفقدواهؤالءأن

سنةوهذه﴾ َوأَْمَواَهلُمْ َوِديَاَرُهمْ أَْرَضُهمْ َوأَْوَرَثُكمْ ﴿السابقةاآليةيفتعاىلقولهإليهأشارماوهو. للمسلمني
َناَوَلَقدْ ﴿تعاىل:اهللاقال. املفسدةاألقواميفتعاىلاهللا ِعَباِديَ يَرِثـَُهااْألَْرضَ َأنَّ الذِّْكرِ بـَْعدِ ِمنْ الزَّبُورِ ِيف َكَتبـْ

.)105األنبياء:﴾ (الصَّاِحلُونَ 
أحداث الغزوة من السنة النبوية.المطلب الثاني:

من اخلندق ووضع قالت: ملا رجع النيب عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب 
، فقال: قد وضعت السالح، واهللا ما وضعناه، فاخرج إليهم، قال: فإىل السالح واغتسل أتاه جربيل 

.)1(مإليهأين؟ قال: ها هنا وأشار إىل قريظة فخرج النيب 
َعَلْيهِ اللَّهِ َصَلَواتُ ِجْربِيلَ َموِْكبَ َغْنٍم،َبِين زُقَاقِ ِيف َساِطًعاالُغَبارِ ِإَىل أَْنظُرُ َكَأينِّ : «قالوعن أنس 

.)2(»قـَُرْيظَةَ َبِين ِإَىل اللَّهِ َرُسولُ َسارَ ِحنيَ 
ُهَما،اللَّهُ َرِضيَ ُعَمرَ اْبنِ وَعنِ  َبِين ِيف ِإالَّ الَعْصرَ َأَحدٌ ُيَصلَِّنيَّ الَ : «اَألْحزَابِ يـَْومَ النَِّيبُّ قَالَ : قَالَ َعنـْ

ُنَصلِّي،َبلْ : بـَْعُضُهمْ َوقَالَ نَْأتِيَـَها،َحىتَّ ُنَصلِّيالَ : بـَْعُضُهمْ فـََقالَ الطَّرِيِق،ِيف الَعْصرُ بـَْعَضُهمُ فََأْدَركَ »قـَُرْيظَةَ 
ُهمْ َواِحًدايـَُعنِّفْ فـََلمْ لِلنَِّيبِّ َذِلكَ َفذُِكرَ َذِلَك،ِمنَّايُرِدْ ملَْ  .)3(ِمنـْ

حىتبوقتهااالنتظارأووجبتحيثوقتهايفالفريضةأداءيفخمتلفرأيعلىاملسلمونلقد كان
تأويل،غريمنالنيب أمرميتثلأنبعضهمفرأى.. منهماجتهادموضعذلكوكان.. قريظةبىنيبلغوا
..العشاءإىلالوقتتأخرولوقريظة،بينيفإالالعصريصّليوأال

هذاعلىودّهلمالوقت،هذاخيرجأنوقبلوقتها،وجبحنيالعصر،يصّليأنآخر،بعضورأى
هذهعليهمتفّوتالالصالةوأنأمرهم،حيثإىلواإلسراعاملبادرةإالاألمريردملالنيب أنالرأي

..املبادرة
..رأيهالفريقنيمنأيّ علىينكرفلماملسلمني،منكانمباالنيب علموقد

.3891قريظة وحماصرته إياهم، حمن األحزاب، وخمرجه إىل بينصحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )1(
.3892نفسه، ح)2(
.3893نفسه، ح)3(
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وملهوى،معميلملمنهمأحداإن.. ورسولهاهللارضاويطلباخلري،يتحرىإمنامنهمكلكانإذ
الوجهوحتّرىاخلري،طلبإالاملقصديكنملكذلكذلككانوإذ.. األمرهذايفنفسهذاتإىلينظر
..منهيلوحالذي

باألمرالعربةفليست.. إليهيصلونالوالذينيبلغونه،الذينيتساوىوجهه،وحتّرياخلري،طلبويف
الذياألمرهذايفالصوابوجهعنالنيب يكشفملوهلذا.. عليهالقائمةبالنّيةالعربةوإمناذاته،يف

حيتملوالخطأ،وإماصوابإمافاألمر.. أخطأوفريقاأصاب،فريقاأنشكالإذ.. أصحابهفيهاختلف
..معاالوجهني

هذاوراءتقوماليتالنّيةهواملعتربوإمناعارض،شيءهوإذذاته،يفاألمرليسهنااملعتربولكنّ 
.)1(العرضيعلىمقدموالذايتذايت،شيءالنّيةألن.. األمر

[وهــم ثالثــة ألــوف، ، وابتــدرها النــاس)2(علــي بــن أيب طالــب برايتــه إىل بــين قريظــةم رســول اهللا وقــدَّ "
، . فســار علــي بــن أيب طالــب)[)3واخليــل ســتة وثالثــون فرســا، واســتعمل علــى املدينــة ابــن أم مكتــوم 

بــالطريق، ، فرجــع حــىت لقــي رســول اهللا حــىت إذا دنــا مــن احلصــون مســع منهــا مقالــة قبيحــة لرســول اهللا 
قال يا رسـول اهللا ال عليـك أن ال تـدنو مـن هـؤالء األخابـث؛ قـال: مل؟ أظنـك مسعـت مـنهم يل أذى؟ قـال: ف

نعــم يــا رســول اهللا؛ قــال: لــو رأوين مل يقولــوا مــن ذلــك شــيئا. فلمــا دنــا رســول اهللا 

نت جهوال.إخوان القردة هل أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم ما ك
ــْوَرين ومــر رســول اهللا  قبــل أن يصــل إىل بــين قريظــة، -موضــع قــرب املدينــة-بنفــر مــن أصــحابه بالصَّ

فقــال: هــل مــر بكــم أحــد؟ قــالوا: يــا رســول اهللا قــد مــر بنــا دحيــة بــن خليفــة الكلــيب، علــى بغلــة بيضــاء عليهــا 
ذلــك جربيــل بعــث إىل : «رحالــة، عليهــا قطيفــة ديبــاج. فقــال رســول اهللا 

بين قريظة نزل على بئر من آبارها مـن ناحيـة أمـواهلم يقـال وملا أتى رسول اهللا »
هلا بئر أنا.

.11/686التفسري القرآين للقرآن، عبد الكرمي يونس اخلطيب، )1(
قال الدكتور أكرم ضياء العمري: "وقد وردت آثار مرسلة تتقوى ببعضها إىل رتبة احلسن لغريه تفيد أنه بعث علي على املقدمة برايته". )2(

.1/314السرية النبوية الصحيحة، 
.3/685نفائس الدرر من أخبار سيد البشر، أليب سرحان الفاسي، )3(
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ال تالحـق بــه النـاس، فــأتى رجـال مــنهم مـن بعــد العشـاء اآلخــرة ومل يصـلوا العصــر لقـول رســول اهللا و 



.رسول اهللا 
)1(مخســا وعشــرين ليلــة(...) وحاصــرهم رســول اهللا 

الرعب . 
وقد كان حيـي بـن أخطـب دخـل مـع بـين قريظـة يف حصـنهم حـني رجعـت عـنهم قـريش وغطفـان، وفـاء 

غـري منصـرف عـنهم حـىت ينـاجزهم. قـال لكعب بن أسد مبا كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بـأن رسـول اهللا 
معشــر يهــود قــد نــزل بكــم مــن األمــر مــا تــرون، وإين عــارض علــيكم خــالال ثالثــا، كعــب بــن أســد هلــم: يــا

فخذوا أيها شئتم قالوا: وما هي؟ قال: نتـابع هـذا الرجـل ونصـدقه فـواهللا لقـد تبـني لكـم أنـه لنـيب مرسـل، وأنـه 
التـوراة للذي جتدونه يف كتابكم، فتأمنون على دمـائكم وأمـوالكم وأبنـائكم ونسـائكم. قـالوا: ال نفـارق حكـم

أبدا، وال نستبدل به غريه. قال: فإذا أبيتم علي هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا مصلتني السـيوف مل نـرتك 

املسـاكني! فمـا خـري العـيش بعـدهم؟ قـال: فـإن أبيـتم علـي فلعمري لنجدن النساء واألبناء قـالوا: نقتـل هـؤالء 
هـذه، فــإن الليلـة ليلــة السـبت وإنــه عســى أن يكـون حممــد وأصـحابه قــد أمنونــا فيهـا، فــانزلوا لعلنـا نصــيب مــن 
حممد وأصحابه غرة، قالوا : نفسـد سـبتنا علينـا، وحنـدث فيـه مـا مل حيـدث مـن كـان قبلنـا إال مـن قـد علمـت، 

عليـــك مـــن املســـخ. قـــال: مـــا بـــات رجــل مـــنكم منـــذ ولدتـــه أمـــه ليلـــة واحـــدة مـــن الـــدهر فأصــابه مـــا مل خيـــف 
.)2(حازما"

فتواثبـت األوس، فقـالوا: فلما أصبح الصباح، ما كان علـيهم إال أن ينزلـوا "علـى حكـم رسـول اهللا 
...).قـال رسـول 

: فـذاك إىل : أال ترضون يا معشر األوس أن حيكـم فـيهم رجـل مـنكم؟ قـالوا: بلـى؛ قـال رسـول اهللا اهللا 

أي –وخالفهم البالذري يف فتوح البلدان، قال: "حاصر .2/94دة حصارهم. عيون األثر، وهذا ما ذهب إليه ابن سيد الناس يف م)1(
يوم األربعاء لسبع بقني من . وقال الواقدي: "سار إليهم النيب 23بين قريظة مخس عشرة ليلة من ذي القعدة وذي احلجة".ص-النيب

خلون من ذي احلجة سنة مخس". املغازي (حتقيق: مارْسدن ُجونس)، ذي القعدة، فحاصرهم مخسة عشر يوما، مث انصرف يوم اخلميس لسبع
2/296.
.687-3/686. نفائس الدرر، 15/498. صحيح ابن حبان، 3/169سرية ابن هشام، )2(
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قــــد جعـــل ســـعد بـــن معـــاذ يف خيمــــة المـــرأة مـــن أســـلم، يقـــال هلــــا . وكـــان رســـول اهللا )1(ســـعد بـــن معـــاذ
ـــدة ـــه ضـــيعة مـــن )2(رُفي ، يف مســـجده، كانـــت تـــداوي اجلرحـــى، وحتتســـب بنفســـها علـــى خدمـــة مـــن كانـــت ب

قـــد قـــال لقومـــه حـــني أصـــابه الســـهم باخلنـــدق اجعلـــوه يف خيمـــة رفيـــدة حـــىت املســـلمني، وكـــان رســـول اهللا 
وا لـــه ؤ يف بـــين قريظـــة أتـــاه قومـــه فحملـــوه علـــى محـــار قـــد وطَّـــأعـــوده مـــن قريـــب.  فلمـــا حكَّمـــه رســـول اهللا 

وهـــم يقولـــون يـــا أبـــا عمـــرو، وســـادة مـــن أدم، وكـــان رجـــال جســـيما مجـــيال، مث أقبلـــوا معـــه إىل رســـول اهللا ب
إمنا والك ذلك لتحسن فـيهم،  فلمـا أكثـروا عليـه قـال: لقـد آن لسـعد أحسن يف مواليك، فإن رسول اهللا 

بــد األشــهل، فنعــى هلــم أن ال تأخــذه يف اهللا لومــة الئــم. فرجــع بعــض مــن كــان معــه مــن قومــه إىل دار بــين ع
رجــال بــين قريظــة، قبــل أن يصــل إلــيهم ســعد عــن كلمتــه الــيت مســع منــه. فلمــا انتهــى ســعد إىل رســول اهللا 

. (...) فقاموا إليه فقـالوا: يـا أبـا عمـرو، إن رسـول اهللا »قوموا إىل سيدكم«:واملسلمني قال رسول اهللا 

ذ: علـيكم بـذلك عهـد اهللا وميثاقـه، أن احلكـم فـيهم قد والك أمر مواليـك لـتحكم فـيهم؛ فقـال سـعد بـن معـا
وهـو معـرض عـن رسـول اهللا ملا حكمت؟ قالوا: نعم وعلى من هاهنا؟ يف الناحية اليت فيها رسـول اهللا 

: نعــم؟  قــال ســـعد: فــإين أحكــم فــيهم أن تُقتــل الرجــال، وتقســم األمـــوال، إجــالال لــه؛ فقــال رســول اهللا 
.)3(وُتسىب الذراري والنساء"

ِإَىل النَِّيبُّ فََأْرَسلَ ُمَعاٍذ،ْبنِ َسْعدِ ُحْكمِ َعَلىقـَُرْيظَةَ َأْهلُ نـََزلَ : يـَُقولُ اخلُْدرِيّ وعن أيب َسِعيدٍ 
َهُؤَالءِ : «فـََقالَ . »َخْريُِكمْ أَوْ َسيِّدُِكْم،ِإَىل ُقوُموا: «ِلْألَْنَصارِ قَالَ املَْسِجدِ ِمنَ َدنَافـََلمَّاِمحَاٍر،َعَلىفَأََتىَسْعدٍ 
،)4(َوالذُّرِّيَُّة]النَِّساءُ ُتْسَىب َذرَارِيـَُّهْم [ويف رواية: َوَأنْ َوَتْسِيب ُمَقاتَِلتَـُهْم،تـَْقُتلُ : فـََقالَ . »ُحْكِمكَ َعَلىنـَزَُلوا
َا»اللَّهِ ِحبُْكمِ َقَضْيتَ : «قَالَ  .)5(»املَِلكِ ِحبُْكمِ : «قَالَ َوُرمبَّ

وس هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن األ)1(
األنصاري األشهلي سيد األوس، وأمه كبشة بنت رافع هلا صحبة، ويكىن أبا عمرو، شهد بدرا باتفاق، ورمي بسهم يوم اخلندق فعاش بعد 
ذلك شهرا حىت حكم يف بين قريظة وأجيبت دعوته يف ذلك مث انتقض جرحه فمات أخرج ذلك البخاري وذلك سنة مخس، اإلصابة، ترمجة 

.3/84، 3206رقم: 
.7/646، 11175هي: رفيدة األنصارية أو األسلمية. اإلصابة، ترمجة رقم: )2(
. 120-2/119. تاريخ الطربي، 2/75. طبقات ابن سعد، 116ص. جوامع السرية، ابن حزم، 172-3/171سرية ابن هشام، )3(

.2/294اإلسالمي، حممود شاكر، . التاريخ132-131. الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص226-225صاملغازي، البن عقبة،
.3896من األحزاب، وخمرجه إىل بين قريظة وحماصرته إياهم، حصحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )4(
.3895املصدر نفسه، ح)5(
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،  امـرأة مـن بـين )1(باملدينة يف دار بنـت احلـارثقال ابن إسحاق: "مث استنزلوا، فحبسهم رسول اهللا 
،إىل ســوق املدينــةالنجــار، مث خــرج رســول اهللا 

ســد، رأس القــوم وهــم 
ســتمائة أو ســبعمائة، واملكثــر هلــم يقــول كــانوا بــني الثمامنائــة والتســعمائة. وقــد قــالوا لكعــب بــن أســد، وهــم 

 أرساال: يا كعب، ما تراه يصنع بنـا؟ قـال: أيف كـل مـوطن ال تعقلـون؟ أال تـرون
و واهللا القتــل! فلــم يــزل ذلــك الــدأب حــىت فــرغ مــنهم الــداعي ال ينــزع، وأنــه مــن ذهــب بــه مــنكم ال يرجــع؟ هــ

.))2رسول اهللا 
(تضــرب إىل احلمــرة) قــد شــقها عليــه مــن كــل )3(وأيت حبيــي بــن أخطــب عــدو اهللا وعليــه حلــة لــه فقاحيــة

قـال: أمـا واهللا مــا لـئال ُيســلبها، جمموعـة يـداه إىل عنقـه حببـل . فلمــا نظـر إىل رسـول اهللا ؛ناحيـة قـدر أمنلـة
فسي يف عداوتك، ولكنه من خيذل اهللا خيذل، مث أقبل على الناس، فقال: أيها الناس إنه ال بـأس بـأمر ملت ن

.)4(اهللا، كتاب وقدر وملحمة كتبها اهللا على بين إسرائيل مث جلس فضربت عنقه"
ومـنقريظـةوأقـرالنضـري،بـينفـأجلىوقريظـة،النضـري،حاربـت: "قـالعنهمـا،اهللارضيعمرابنوعن

بعضــهمإالاملســلمني،بــنيوأمــواهلموأوالدهــمنســاءهموقســمرجــاهلم،فقتــلقريظــة،حاربــتحــىتعلــيهم،
عبـدرهـطوهـمقينقـاع،بـين: كلهـماملدينـةيهـودوأجلـىوأسـلموا،فـآمنهموسـلمعليـهاهللاصلىبالنيبحلقوا

.)5("املدينةيهودوكلحارثة،بينويهودسالم،بناهللا
فأقلهـــا أربعـــون وأكثرهـــا تســـعمائة، إال أن يف قريظـــة،بـــينيهـــودقتلـــىعـــدديفالروايـــاتلقـــد اختلفـــت

الكثري من هذه الروايات نظر.

سود عن عروة: يف دار أسامة بن )1(
7/414.

.3/173هشام، أما النساء، فقتلت منهن امرأة واحدة، قال ابن هشام: "اليت طرحت الرحى على خالد بن سويد، فقتلته". سرية ابن)2(
قال ابن حزم: "واستشهد يوم بين قريظة من املسلمني: خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، من بين احلارث بن اخلزرج، طرحت عليه امرأة من 

ريظة يف مقربة بين قبين قريظة رحى فقتلته. ومات يف احلصار: أبو سنان بن حمصن بن حرثان األسدي، أخو عكاشة بن حمصن، فدفنه النيب
117-118.

. 3/173سرية ابن هشام، قال ابن هشام: فقاحية ضرب من الوشي. )3(
.3/173سرية ابن هشام، )4(
، إليهم يف دية الرجلني، وما أرادوا من الغدر برسول اهللا باب حديث بين النضري، وخمرج رسول اهللا صحيح البخاري، كتاب املغازي، )5(

.1766-62صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب إجالء اليهود من احلجاز، ح. 4028ح
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لكن أقرب الروايات إىل املنطق الصحيح مها ما يلي:
بـــنســـعدحكـــمعلـــىنزلـــواحـــىتفحاصـــرهمقريظـــة،بـــينإىلغـــدااهللارســـولأنشـــهاب،ابـــنعـــن

بــنعمــروإالرجــال،أربعــونيومئــذمــنهمفقتــلوأمــواهلم،ذراريهــموتقســمرجــاهلم،يقتــلبــأنفقضــىمعــاذ،
.)1(»الغدرعنوينهىبالوفاء،يأمركانإنه: «اهللارسولفقالسعد،

رســولفحســمهأجبلــه،أوأكحلــهفقطعــوامعــاذبــنســعداألحــزابيــومرمــي: قــالأنــه،جــابر وعـن
: قـــالذلـــك،رأىفلمـــايـــده،فانتفخـــتأخـــرى،فحســمهالـــدم،فنزفـــهفرتكـــهيـــده،فانتفخـــتبالنــار،اهللا

حكـمعلـىنزلـواحـىتقطـرة،قطـرفمـاعرقـه،فاستمسكقريظة،بينمنعيينتقرحىتنفسيخترجالاللهم
رسـولفقـالاملسـلمون،يستعنينساؤهم،وتستحيارجاهلميقتلأنفحكمإليه،فأرسلمعاذ،بنسعد
.)2(فماتعرقهانفتققتلهممنفرغفلمامائة،أربعوكانوا،»فيهماهللاحكمأصبت: «اهللا

)3(القرظـيوأن روايـة عطيـةاملقاتلة،منكلهموكانواواألربعمائةاألربعنيبنيكانالصحيحأنفيتضح

مــن الــذكور ســواء كــانوا مــن املقاتلــة أو مــن غــريهم فيهــا نظــر وتــرد بالروايــة الصــحيحة )4(أنبــتمــنكــلبقتــل
أو تفهـــم يف ســـياق هـــذه الروايـــة بقتـــل كـــل البـــالغني مـــن املقاتلـــة الـــذين لإلمـــام البخـــاري : "تقتـــل مقـــاتلتهم"،

مشروعا. ليساملقاتلغريقتلأناملسلَّماتشاركوا يف اخليانة العظمى؛ ألن البلوغ مناط التكليف، ومن
عظمـى"، "خيانـةجرميةالعصرهذابلغةكانقريظةيهود بينارتكبهااليتاجلرميةوفضال عن ذلك فإن

أقصـىهـوقـانونأييفالعظمـياخليانـةأي خيانة الدولة والعمـل ضـد مصـاحلها وأمنهـا واسـتقرارها، وعقوبـة
اإلعــدام، وهــي عقوبــة تقرهــا األديــان  عقوبــةتطبــقالالــيتالــدوليفاملؤبــدالســجنأواإلعــدامســواءعقوبــة،

كلها، وتقرها قوانني احلرب قدميها وحديثها، ويقرها منطق العدل واملروءة.
غـزوةيفللمسـلمنيقريظـةبـينخيانـةقضـيةعليـهعرضـتالعـاملمـن دولدولـةأييفقاضٍ أيأنولو
املقاتلة.قتلوهو"معاذ بن"سعدحكمنفسهوالقاضيهذاحكمفسيكوناخلندق،

.299األموال البن زجنويه، ص)1(
. قال أبو عيسى الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. مسند أمحد 1582سنن الرتمذي، السري، باب ما جاء يف النزول على احلكم، ح)2(

. 23/90بن حنبل، 
وهو واحد ممن أسلم من بين قريظة.)3(
يقصد باإلنبات ظهور شعر العانة.)4(
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أن كانوا على يقني بأن متالؤهم مع بعدإالاخلسيسالعملهذاعلىيُقِدمواملذلك بأن اليهود
يرتددواوهلذا مل، من جذورهماملسلمنيشأفةويستأصل، كامًال تدمريًااإلسالميالكيانسيدمراملشركني

.الفظيعة البشعةالصورةتلكوعلىاملسلمنيحبلفائهمالغدريف
ُيسلِّمواأناألحزابمنوذلك ملا طلبوا، بل لقد كان هؤالء اليهود على حرص تام إلبادة املسلمني

بعدإالاملدينةمنتنسحبلناألحزابجيوشأنليضمنواعندهم؛رهائنأبنائهممنسبعنيإليهم
.قضاءعليهموتقضي، املسلمنيتسحقأن

جبوانــبعلًمــاحييطــواأنعلــيهم، يصــفون مــا وقــع لبــين قريظــة بالوحشــية والدمويــة والقســوةالــذينفعلــى
أَنفســهم، فكانــت العقوبــة جــزاء علــىالوبــالَجــرُّواالــذينهــماليهــودأنليــدركواالقضــية؛وظــروف، احلادثــة

.وفاقا على غدرهم الدينء وخيانتهم السافلة
ريظـــة كـــان حبكـــم قضـــائي ولـــيس قـــتال ألســـري حـــريب، ألن اليهـــود كـــانوا واحلاصـــل أن قتـــل مقاتلـــة بـــين ق

معهـم مواطنني يف دولة اإلسالم مبوجب الوثيقة الدستورية األوىل "صحيفة املدينة" اليت عقدها رسـول اهللا 
إبان وصوله إىل املدينة املنورة، وقد خانوها وعاونوا األحزاب وأجاروها.

العهــد القــدمي يفاملوجــوداحلكــمنفــسهــوالــذي حكــم بــه النــيب احلكــمهــذاوعــالوة علــى ذلــك فــإن
التثنيــــة،ســــفريف مواضــــيع كثــــرية منــــه، نــــذكر منهــــا مــــا جــــاء يفالكتــــاب املقــــدس عنــــد اليهــــود،وهــــو"التــــوراة"،
ْدِعَهااْســتَ ُحتَارِبـََهــاِلَكــيْ َمِديَنــةٍ ِمــنْ تـَْقــُربُ "ِحــنيَ :حيــث جــاء فيهــا14إىل 10، الفقــرات: 20رقــماإلصــحاح

َوُيْسـتَـْعَبدُ لِلتَّْسـِخريِ لَـكَ َيُكـونُ ِفيَهـااْلَمْوُجـودِ الشَّـْعبِ َفُكـلُّ لَـَك،َوفـََتَحـتْ الصُّـْلحِ ِإَىل َأَجابـَْتكَ الصُّْلِح، فَِإنْ ِإَىل 
يـــعَ فَاْضـــِربْ يَـــِدكَ ِإَىل ِإهلـُــكَ الـــرَّبُّ َدفـََعَهـــاَوِإَذا. َفَحاِصـــْرَهاَحْربًـــا،َمَعـــكَ َعِمَلـــتْ بَـــلْ ُتَســـاِلْمَك،ملَْ َوِإنْ .لَـــكَ  مجَِ

لِنَـْفِســَك،فـَتَـْغَتِنُمَهــاَغِنيَمِتَهــا،ُكــلُّ اْلَمِدينَــِة،ِيف َمــاوَُكــلُّ َواْلبَـَهــاِئمُ َواَألْطَفــالُ النَِّســاءُ َوأَمَّــا. السَّــْيفِ ِحبَــدِّ ذُُكورَِهــا
ِإهلَُك"اهـ.الرَّبُّ َأْعطَاكَ الَِّيت َأْعَداِئكَ َغِنيَمةَ َوتَْأُكلُ 

.)1(﴾يـََناُلوا َخْرياً وََكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل وََكاَن اللَُّه َقِويّاً َعزِيزاً 
"ختلــص جمتمــع املدينــة مــن العناصــر الفاســدة الــيت رفضــت االنــدماج فيــه، وتطهــرت وبانتهــاء هــذه الغــزوة 

، وأراح اهللا جــل وعــال اإلســالم واملســلمني  "مــن شــر )2(صــفوف املســلمني مــن عــدو داخلــي شــديد املــراس"

. 25سورة األحزاب:)1(
.201التاريخ السياسي والعسكري، علي معطي، ص)2(
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خبيــرب مــع ومل تبــق مــنهم إال ثُفالــة مــن اليهــود كثفالــة  القــدر  ،)1(جمــاورة اليهــود الــذين تعــودوا الغــدر واخليانــة"

وهكــذا جنــد "أن ســنة اهللا يف خلقــه أن يكــون جــزاؤهم جبــنس مــا عملــوه، وهــذا أمــر كــوين أقــام اهللا عليــه 
ا أراد اهللا عـــز وجـــل أن 

.)2(يكون هذا القانون وتلك السنة أمرا شرعيا تكليفيا"
علـــى بـــين قريظـــة هـــو نفـــس مـــا كانـــت ســـتفعله ولـــذلك كـــان مـــا حكـــم بـــه ســـيدنا ســـعد بـــن معـــاذ 

األحزاب باملسلمني لو انتصرت عليهم خبيانة وغدر بين قريظة، ولو أن أفاعي بين قريظة متسكت بعهـدها ملـا 
 مــن العهــد، ومــالؤوا عليــه

،  فكان اجلزاء من جنس العمل. )3(قبح سب"قريشا، وقاتلوه، وسبُّوه أ
دابر يهـود بـين قريظـة، "ضـعفت حركـة النفـاق يف املدينـة، ومنذ ذلك اليوم الذي قطع فيه رسول اهللا 

وطأطـأ املنــافقون رؤوســهم، وجبنـوا عــن كثــري ممــا كـانوا يــأتون. وتبــع هـذا وذاك أن املشــركني مل يعــودوا يفكــرون 
نـه كـان إيف غزو املسلمني، بل أصبحوا

.)4(هذا التالزم، وإنه كان فارقا واضحا بني عهدين يف نشأة الدولة اإلسالمية واستقرارها"
أحداث غزوة بين قريظة السابقة نصل إىل اخلالصات اآلتية:ويف ضوء 

1 -
بين قريظة.

2 -
نقضوا عهدهم مع النيب 

كانت غـزوة بـين قريظـة نتيجـة مـن نتـائج غـزوة األحـزاب، مت فيهـا معاقبـة يهـود بـين قريظـة الـذين - 3
يف أحلك الظروف وأصعبها، طبقا لدستور املدينة الذي وافقوا على بنوده.نقضوا العهد مع النيب 

.177نور اليقني، ص)1(
.263السنن اإلهلية، جمدي عاشور، ص)2(
.1/295كتاب املفهم، حتقيق: عبد اهلادي التازي، )3(
.5/2849يف ظالل القرآن، )4(
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يف األوقـات احلرجـة، التأسـي لتأسـي بسـيدنا رسـول اهللا احلاجـة امللحـة يف اهـذه الغـزوةبينت- 4
، فقـال سـبحانه: ﴿َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم ِيف َرُسـوِل لعبـاده املـؤمننيويقينـه يف نصـر اهللا تعـاىلوثباته علـى احلـق بصربه 

).21:األحزابسورةِثريًا﴾(اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه كَ 



:البحثخاتمة
تناول هذا البحث غزوة بين قريظة مجعا وترتيبا ودراسة وتعليقا، يف ضوء املصادر األصلية كتابا وسنة، 

مقدما الروايات الصحيحة على غريها، ومدعما بالروايات احلسنة لسد بعض الثغرات يف أحداث الغزوة...
توصيات:

مبا يلي:أوصى الباحث 
احلديث ويف علومأسسوفقواعيةعلميةدراسةودراستهاضرورة العودة إىل مرويات السرية النبوية- 

العرض..وحسناملعلوماتودقةالتحليليةبالقدرةدراسة تتسمضوء القرآن الكرمي..
ة الشاملة دعوة مراكز البحث إىل مجع جهود الباحثني واملتخصصني من أجل صياغة السرية النبوي- 

انطالقا من القرآن الكرمي والروايات الصحيحة..
واحلمد هللا يف البدء واخلتام والصالة والسالم على سيدنا حممد خري األنام وعلى آله وصحبه الكرام.
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ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكرمي كتاب رب العاملني.- 1
: وحتريرمراجعةجزائري،سعيد: وتعليقترمجةكار،غايوليامالشطرنج،رقعةعلىأحجار- 2

.م2003- هـ15/1424طبريوت،النفائس،داربَدوي،.م
منالنعمةمنكريعلىالنكري"كتابحولدراسةالعثمانية؛اخلالفةإلغاءوراءاخلفيةاألسرار- 3

-هـ1/1425طبريوت،العلمية،الكتبدارحلمي،مصطفى: ودراسةتقدمي،"واألمةواخلالفةالدين
.م2004
.م1/1972طبريوت،اللبناين،الكتابدارالرافعي،مصطفىالعصر،ومشكالتاإلسالم- 4
علي: حتقيقالشافعي،العسقالينالفضلأبوحجربنعليبنأمحدالصحابة،متييزيفاإلصابة- 5

.هـ1/1412طبريوت،–اجليلدارالبجاوي،حممد
-هـ1/1417طالقاهرة،الشروق،دارالكيالين،هيثمإسرائيل،منوذجدولةيؤسساإلرهاب- 6
.م1997
: ت(زجنويهبابناملعروفاخلرسايناهللاعبدبنقتيبةبنخملدبنمحيدأمحداألموال، أبو- 7
السعودية، اإلسالمية،والدراساتللبحوثفيصلامللكمركزفياض،ذيبشاكر: ، حتقيق)هـ251

م.1986- هـ1/1406ط
ذخائرسلسلة(اهللا،محيدحممد: حتقيقبالبالُذري،املعروفحيىيبنأمحداألشراف،أنساب- 8
.د،ت/3طالقاهرة،املعارف،دار،)العرب

بريوت،النفائس،دارحقي،إحسان: وتقدميترمجةصهيون،حكماءبروتوكوالت- 9
.م1990- هـ2/1410ط

.م2003-هـ1/1424طدمشق،القلم،داراخلويل،البهيالقرآن،ميزانيفإسرائيلبنو-10
الكتابتفسريمناجلديدالعقلوتنويرالسديداملعىن"حتريروالتنويرالتحرير-11

تونس، –للنشرالتونسية، الدار)هـ1393: ت(التونسيعاشوربنالطاهرحممدبنحممدبنالطاهر
م.1984ط/

دمشق،- بريوتاإلسالمي،املكتبشاكر،حممود،)السرية(الثايناجلزءاإلسالمي،التاريخ-12
.م1982- هـ2/1402ط
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السياسيةالرسولةاسرتاتيجيالرسولعهديفاملدينةلدولةوالعسكريالسياسيالتاريخ-13
.م1998- هـ1/1419طبريوت،املعارف،مؤسسةمعطي،عليوالعسكرية،

،)هـ310ت (الطربيجريربنحممدجعفرأبووامللوك،األممتاريخ:بـاملوسومالطربيتاريخ-14
.د،ت/طالقاهرة،التوفيقية،املكتبةسامل،وطارقالسيدمصطفى: حتقيق

العريبالفكردار،)هـ1390بعد: املتوىف(اخلطيبيونسالكرميللقرآن، عبدالقرآينالتفسري-15
القاهرة.–

دمشق،بريوت،اإلسالمي،املكتبشاكر،حمموداإلسالمي،التاريخخاللوالتقوميالتوجيه-16
.م1986- هـ1/1407ط

اإلسالمي،الغربدار،)هـ1414: ت(الناصرياملكيالتفسري، حممدأحاديثيفالتيسري-17
م.1985-هـ1/1405لبنان، ط–بريوت

األندلسيحزمبنسعيدبنأمحدبنحممدبنعليحممدأبوالنبوية،السريةجوامع-18
- هـ1/1424طالعلمية،الكتبداراجلندي،ساميالكرميعبد: وصححهضبطههـ)،456(ت

.م2003
الكتبدارهـ)،463(تالنمريالربعبدبنيوسفوالسري،املغازياختصاريفالدرر-19
.ط: د،تالعلمية،

.م1997- هـ1/1418طبريوت،النفائس،دارخليل،الدينعمادالسرية،يفدراسة-20
املباركفوري،الرمحنصفيالسالم،أفضلصاحبهاعلىالنبويةالسريةيفحبثاملختوم؛الرحيق-21

.م2004- هـ1424/طبريوت،- صيداالعصرية،املكتبة
بناهللاعبدبنالرمحنعبدالقاسمأبوهشام،البنالنبويةالسريةتفسرييفاألنفالروض-22

دارالشوري،سيدبنمنصوربنجمدي: عليهعلقهـ)،581(تالسهيلياخلثعمياحلسنأيببنأمحد
.د،ت/1طبريوت،العلمية،الكتب

عاشور،حممدجمديوضوابط،أصول: الكرميالقرآنيفواألفراداألمميفاإلهليةالسنن-23
.م2006- هـ1/1427طالقاهرة،السالم،دارمجعة،علي: تقدميالشكعة،حممدمصطفى: إشراف
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: ت(عيسىأبوالرتمذي،الضحاك،بنموسىبنَسْورةبنعيسىبنالرتمذي، حممدسنن-24
م.1998بريوت، ط/–اإلسالميالغربمعروف، دارعوادبشار، حتقيق:)هـ279

عيسىحممدقرآنية،ودراساتوحتليالتالكرميالقرآنمنمقتبسةصور؛الرسولسرية-25
.م1965-هـ2/1384طوشركاه،احلليبالبايبعيسىمطبعةدروزة،

مجال: حتقيقاملعافري،هشامبنامللكعبدحممدأبوهشام،ابنبسريةاملعروفةالنبويةالسرية-26
.م2004هـ1424/طالقاهرة،احلديث،دارإبراهيم،وسيدحممودوحممدثابت

كثري،ابندارالصاليب،حممدعلي،)وعربدروس(أحداثوحتليلوقائععرض: النبويةالسرية-27
.م2005- هـ3/1426طبريوت،- دمشق

ضياءالصحيحة حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد روايات السرية النبوية، أكرمالسرية النبوية -28
م.1994- هـ6:1415املنورة، طاملدينةواحلكم،العلوممكتبةالعمري،

القرآنكنوزمنسلسلةضمنومصري،- ومسات–تاريخالقرآن،خاللمناليهوديةالشخصية-29
.م1998-هـ1/1419طدمشق،القلم،داراخلالدي،الفتاحعبدصالح،)3(

وُسننهاهللارسولأمورمناملختصرالصحيحاملسندباجلامع: املوسومالبخاريصحيح-30
ضبط،)هـ256ت(اجلُعفيّ البخاريبَردزبَةبناملغريةابنإبراهيمبنإمساعيلبنحممداهللاعبدأبووأيامه،
.2004- هـ4/1425طبريوت،العلمية،الكتبدارنّصار،حممدحممود: النص

،)هـ261ت(النيسابوريالقشرييمسلمابناحلجاجبنمسلماحلسنأبومسلم،صحيح-31
.م2003-هـ1424/طبريوت،- صيداالعصرية،املكتبةالطعيمي،خليفةهيثم: وراجعهبهاعتىن

َمْعبَد،بنمعاذبنحبانبنأمحدبنحبانبنبلبان، حممدابنبرتتيبحبانابنصحيح-32
–الرسالةاألرنؤوط، مؤسسة، حتقيق: شعيب)هـ354: املتوىف(الُبسيتالدارمي،حامت،أبوالتميمي،

م.1993- هـ2/1414بريوت، ط
عباس،إحسان: حتقيقالزهري،البصرياهللاعبدأبومنيعبنسعدبنحممدالكربى،الطبقات-33

.م1/1968بريوت،ط-صادردار
القاهرة،الصف،دارصاحل،السيدالدينسعداإلنسانية،علىوخطرهااليهوديةالعقيدة-34

.م1990- هـ2/1410ط
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سيدبنحممدبنحممدبنحممدالفتحأبووالسري،والشمائلاملغازيفنونيفاألثرعيون-35
دارمنشوراتاجلديدة،اآلفاقداريفالعريبالرتاثإحياءجلنة: حتقيقهـ)،734(تاليعموريالناس
.م1982-هـ3/1402طبريوت،اجلديدةاآلفاق

الكتابخلدمةالرتاثمركز: وحتقيقوإعداددراسةالشعراوي،متويلحممد،الرسولغزوات-36
.م2003- هـ1/1424طبريوت،- صيداالعصرية،املكتبةوالسنة،

الشافعي، العسقالينالفضلأبوحجربنعليبنالبخاري، أمحدصحيحشرحالباريفتح-37
الدينحمب: طبعهعلىوأشرفوصححهبإخراجهالباقي، قامعبدفؤادحممد: وأحاديثهوأبوابهكتبهرقم

هـ.1379بريوت،-املعرفةاخلطيب، دار
حممدرضوان: حتقيقالَبَالُذري،داودبنجابربنحيىيبنأمحداحلسنأبوالبلدان،فتوح-38
.م1978-هـ1/1398طبريوت،العلمية،الكتبداررضوان،

احلديثة،الكتبداراأللباين،الدينناصرحممد: أحاديثهخرجالغزايل،حممدالسرية،فقه-39
.م1988- هـ8/1408طالقاهرة،

.م2004-هـ34/1425طالقاهرة،الشروق،دارقطب،سيدالقرآن،ظالليف-40
الكتب،عاملُجونس،مارْسدن: حتقيق،)هـ207(واقدبنعمربنحممداملغازي،كتاب-41

. م1984- هـ3/1404طبريوت،
األنصاريعمربنأمحدالعباسأبومسلم،صحيحتلخيصمنأشكلملااملفهمكتاب-42

باملدرسةبطوطةابناملغريبالرحالةخبطنادرةنسخةعن) م1258- هـ656اإلسكندريةدفني(القرطيب
األوقافوزارةمنشوراتالتازي،اهلاديعبد: وحتقيقتقدميم،1327- هـ727عامبدمشقالعزيزية

.م2005- هـ1/1426طاملغرب،اإلسالمية،والشؤون
بريوت،،)هـ711ت(املصرياإلفريقيمنظوربنمكرمبنحممدالدينمجالالعرب،لسان-43

.ت.د/طصادر،دار
، )هـ241: ت(الشيباينأسدبنهاللبنحنبلبنحممدبنأمحداهللاعبداملسند، أبو-44

الرتكي، مؤسسةاحملسنعبدبناهللاعبد: وآخرون، إشرافمرشد،عادل-األرنؤوطشعيبحتقيق:
م.2001-هـ1421: 1الرسالة، ط
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صادر،دار،)هـ626ت(البغداديالرومياحلموياهللاعبدبنياقوتالبلدان،معجم-45
.هـ1404/طبريوت،

دارمسلم،مصطفى،)3(املوضوعيالتفسريسلسلةضمناليهود،معالصراعيفقرآنيةمعامل-46
.م1999- هـ1/1420طدمشق،القلم،

مالك،أبوباقشيشحممد: وختريجودراسةمجعهـ)،141(تعقبةبنملوسىاملغازي-47
الرباط،-اجلديدةاملعارفمطبعةاملغرب،أغاديرزهرابنجامعةاإلنسانيةوالعلوماآلدابكليةمنشورات

.م1994ط
املعاصر،اليهوديالسياسيوالفكرالديينالفكريفقراءةاليهود؛ممارساتيفوالعهوداملواثيق-48

.م2004- هـ1/1424طبريوت،والتوزيع،والنشرللدراساتاجلامعيةاملؤسسةجمداهللول،جرب
يفاملنشورعمارة،حملمدمقال،"اإلسالممناليهوديةوموقفاليهودية،مناإلسالمموقف"-49

العام،594،66العدد ،)السعوديةاحملدودة،والنشرللصحافةاملنهلدائرةعنالصادرة(املنهلجملة
.م2005وينايرم،2004ديسمرب/ هـ1425احلجةوذوالقعدةذو،70

البشر، أبو سرحان مسعود بن حممد بن علي السجلماسي سيدأخبارمنالدررنفائس-50
حتقيق: طارق طاطمي واحلسن اخلبية وآخرون، منشورات مركز هـ)، 1119الفاسي الشهري جبموع (ت

املغرب، طبع: دار األمان بالرباط، -الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء
م.2010- هـ1/1431ط

املكتبةالرفاعي،الشماعيقاسم: حتقيقبك،اخلضريحممداملرسلني،سيدسريةيفاليقنينور-51
.م2004- هـ1425/طبريوت،- صيداالعصرية،
) يناير(الثاينكانون/9طبريوت،للماليني،العلمدارطباره،عفيفالقرآن،يفاليهود-52
.م1982

عبد،)عشرالثالثالكتاب–العصروحتدياتاإلسالمسلسة(واإلسالم،واليهوديةاليهود-53
.م1982أكتوبر/1طالعريب،الفكردارعبود،الغين
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المبحث األول : مفهوم المعية
ترد اللغة 
لداللة اللفظ على معىن ويأيت االستعمال القرآين موسعا أو مضيقا أو حاصرا هذا املعىن، ونتتبع أيضا األلفاظ 
املقابلة واملقاربة هلذه املفردة، حىت يسهل بيان املقصود مما نريد ومن هنا سيكون تتبعنا هلذا املفهوم يف ضوء النقاط 

اآلتية:
.المعنى اللغوي واالصطالحي-
المعية في االستعمال القرآني.-

...).–الرعاية  –المصاحبة –األلفاظ ذات الصلة :( الحفظ-
وعلى بركة اهللا نقول:

المطلب األول : المعنى اللغوي واالصطالحي.
املعية نسبة إىل لفظ: (مع) ، وهو لفظ يقتضي االجتماع يف املكان، أو الزمان، أو الشرف أو الرتبة، كما 

النصرة.يقتضي 
حنوالزمانيفأو،الداريفمعاحنو مهااملكانيفإمااالجتماعيقتضييقول الراغب األصفهاين: ( "مع"

،أخاهاآلخرصارحاليفلآلخرأخاصارأحدمهافإنواألباألخحنوكاملتضايفنياملعىنيفأو،معاولدا
حنواملنصورهومعلفظإليهاملضافوأنالنصرةمعىنويقتضي،العلويفمعامها: حنووالرتبةالشرفيفوإما
إن﴿: وقولهناصرناأيمنصورهومعنااهللاقوله:يفإليهيضافمعالذيأي﴾معنااهللاإنحتزنال﴿: قوله
وقوله﴾املؤمننيمعاهللاوأن﴿-﴾الصابرينمعاهللاإن﴿-﴾كنتمماأينمعكموهو﴿- ﴾اتقواالذينمعاهللا
.)1()﴾ريبمعيإن﴿: موسىعن

وهي اسم بدليل قبوهلا التنوين، ودخول اجلار على بعض اآلراء، وهلا استعماالت ثالثة:
تستعمل امسا، فتسكن وتنون.-

)470املفردات يف غريب القرآن (ص: - 1

في القرآن الكريمالمعية 
رمضان خميس زكي الغريبر الدكتو
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وتستعمل حرف خفض .-
وتستعمل كلمة لضم الشيء إىل الشيء.-
املصاحبة.علىتدلوهي كلمة-

: حنوأيضاوللحوق، وله﴾أمرعلىمعهكانواوإذا﴿: حنواألصلوهوناللقر :ملعانالقرآنيفوهو
: حنو" عند" ، ومبعىن﴾فتيانالسجنمعهودخل﴿: حنو" بعد" ومبعىن﴾قليبوذكر منمعيمنذكرهذا﴿
أي ﴾الصابرينمعاهللاإن﴿:تعاىلوقوله،﴾يبيتونإذمعهموهو﴿:حنو" العلم" ، ومبعىن﴾معكمملامصدقا﴿
ومبعىن﴾معكالذينمنوطائفة﴿: حنواملتابعةشهود القلب ومبعىنمبعىنفيكونذكرهيفوهميفارقال

: حنومعاشهودمها، ومبعىن﴾معكمإنا﴿: حنوالقلبشهود، ومبعىن﴾معكمنكنأمل﴿: حنوالصورةشهود
اهللاإن﴿﴾معنااهللاإنحتزنال﴿حنو:مع املنصورلفظإليهاملضافوأنالنصرةمعىنويقتضي..﴾معهوالذين﴿
ظرفا،وأضيفت كانفتحتوإن،حرفاكانعينهسكنتاملبني وإنيف النظمكثريذلكوحنو﴾اتقواالذينمع
زيدجاء: قيلمعه وإذامنذهبت: سيبويهحكايةمجيعا  ويفأي: معاامسا وكناكانونونتفتحتوإن

: قيلأحدمها وإذاسبقأوواحديف وقتيكونأناحتمالعلىيفاشرتاكهما(عن إخباراكانوعمرو
)1اآلخرين)(االحتمالنيجتويزمتصاحبني وبطلجميئهماعنإخباراكان،عمروزيد معجاء

:المعية في االصطالح 
نَـُهَمايـََقعُ َال أَْمَرْينِ بـَْنيَ تستعمل مع (لِْلُمَصاَحَبةِ  نَـُهَماَجيَْمعُ ُحْكمٍ ِيف ِإالَّ َواْشِرتَاكٌ ُمَصاَحَبةٌ بـَيـْ َال َوِلَذِلكَ بـَيـْ

الَِّذياْألَْمرِ ِيف اِالْجِتَماعُ اْلَمِعيَّةِ َمْعَىن وََكَمالُ .اْلَمِعيَّةُ لَِتِصحَّ تـَْقِديرًاأَوْ َلْفظًاِفْعلٍ بـَْعدَ ِإالَّ َمعَ ِمبَْعَىن الَِّيت اْلَواوُ َتُكونُ 
.َزَمانِهِ ُدونَ اِالْشِرتَاكُ ِبهِ 

: تعاىلقولهَوِمْنهُ َمًعاَوُقْمَناَعْمرٍوَمعَ َواْنطََلْقتُ زَْيدٍ َمعَ َدَخْلتُ َحنْوُ َواْلِعَالجِ اجلََْوارِحِ أَفْـَعالِ ِيف َيْكثـُرُ : فَاْألَوَّلُ 
التَّائِِبنيَ َمعَ َوتـُْبتُ اْلُمْؤِمِننيَ َمعَ آَمْنتُ َحنْوُ اْلَمْعَنوِيَّةِ اْألَفْـَعالِ ِيف َيْكثـُرُ : َوالثَّاِين ...﴾فتيانالسجنمعهودخل﴿

: ، وقوله﴾الراكعنيمعواركعيواسجديلربكاقنيتمرمييا﴿: تعاىلقولهومنهفهمهامنمعاْلَمْسأََلةَ َوَفِهْمتُ 
يـَْعِين ﴾معهآمنواوالذينالنيباللَّهُ ُخيْزِيَال يـَْومَ ﴿...﴾الداخلنيمعالنارادخالوقيل﴿﴾الصادقنيمعوكونوا﴿

ميَانِ ِيف َشارَُكوهُ الَِّذينَ  .)2َواْلَمَذاِهِب)(اْألَْحَوالِ ِمنَ َواِالْشِرتَاكُ اِالْجِتَماعُ ِفيهِ َوَقعَ الَِّذيَوُهوَ اْإلِ

)839، 838الكليات (ص: - 1
)، املفردات يف غريب القرآن (ص: 372/ 3). بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (427/ 4الربهان يف علوم القرآن (- 2

771.(
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المطلب الثاني : المعية في االستعمال القرآني
)، وكان ورودها على النحو اآليت:1مائة وإحدى وستني مرة(مع) يف القرآن الكرمي (وردت 

وردت يف السور املكية والسور املدنية -1
مل ترد مفردة، بل وردت مضافة دائما، وكانت إضافتها إما إىل اسم ظاهر، وإما إىل ضمري-2
وهي يف القرآن الكرمي تعطي معاين متعددة مدحا وذما، وحقيقة وجمازا، وعموما وخصوصا-3
على النصرة واملعاونةوتدل-4
وتأيت للداللة على مكان االجتماع-5
وتأيت لالشرتاك عموما من غري مالحظة املكان والزمان-6
وتأيت مبعىن العلم واحلفظ-7

والعالقة بني داللتها اللغوية وداللتها االصطالحية واضحة؛ فداللتها اللغوية على املصاحبة واالشرتاك  
ري واحلفظ، والرعاية وهي العاين اليت يدل عليها املعىن االصطالحي، وقد استعملها واالجتماع  تعين النصرة، والتدب

القرآن الكرمي بنفس االستعماالت اللغوية السابقة، كما مر يف األمثلة.
يقول أستاذنا العالمة الدكتور عبد الستار فتح اهللا سعيد: وحني نتأمل اآليات الكرمية اليت ورد  فيها لفظ 

شباه والنظائر إىل أصول جامعة، جندها تتلخص إمجاال يف األنواع اآلتية:(مع) ونرد األ
النوع األول: معية اهللا تعالى لعباده
النوع الثاني: معية العباد هللا تعالى.

)2.(النوع الثالث: معية الناس لما حولهم من األحياء واألشياء

المطلب الثالث :األلفاظ ذات الصلة
، ونتتبع هذه األلفاظ على النحو اآليت:مقاربة للفظة: (املعية) وبعضها مقابل هلاوردت بعض املفردات 

أوال: األلفاظ المقاربة للمعية:
وردت بعض املفردات تقارب املعية يف الداللة وإن اختلفت عنها يف جزء من الدائرة الداللية هلا، ومن هذه 

األلفاظ:

، وما بعدها.668املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، للشيخ حممد فؤاد عبد الباقي: مادة (مع)، ص: - 1
.131، 130املدخل إىل التفسري املوضوعي: - 2
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الحفظ- 1
، وعدم النسيان، والتعهد، وقلة الغفلة، وعدم الضياع أو التفلت، دارت كلمة احلفظ على معاين الرعاية 
َحِفْظتُ يـَُقالُ . الشَّْيءِ ُمرَاَعاةِ َعَلىيَُدلُّ َواِحدٌ َأْصلٌ َوالظَّاءُ َواْلَفاءُ والضبط،  واملواظبة، تقول كتب اللغة: (اْحلَاءُ 

.الغْفلةِ وِقلَّةُ التَّعاُهدَوُهوَ النْسَيان،نَِقيضُ : احلِْفظُ : اللَّْيثِحْفظًا ، قَالَ الشَّْيءَ 
.وحاِفظُناعلْيُكمَحِفيظَُناُفالنٌ : يـَُقالَحيَْفظُه،بالشَّْيءاملُوكَّلُ : واَحلفيظُ 

ِيف َوَال السََّمَواتِيف َذرَّةٍ مثقالُ ُكلُّهااألشياءُ ِحفِظهَعنيـَْعُزبُ َال وعّز،جلّ اهللاِصَفاتمن... واَحلفيظُ 
يـَُؤوُدهَوَال بقدرتهواألرضَ السمواتِ حِفظَ َوقدَشَر،أَوَخْريٍ منيْعَملونَماوعبادهَخْلِقهعلىَحِفظَ َوقداَألْرض،
.اْلَعِظيمالَعِليُّ وُهوِحْفُظهما

.يـَُعونهَشْيئاً يـَْنَسْونوقلَّمامسَِعوا،َماِحْفظُرزقواالَّذينوُهمُحفَّاٌظ،وقـَْومٌ َحاِفٌظ،...َوَرُجلٌ 
.لِنَـْفسيبالشَّْيءاْحتَـَفْظتُ : َتقولاحلِْفِظ،ُخُصوص: االْحِتَفاظُ : بَعضهمَوقَالَ 

.اْألَمرعلىاملواظبةُ : واحملافظةُ .السَّْقطةمنوالتـَّيَـقُّظُ اْلَكَالم،ِيف اْلَغْفَلةِقلَّةُ : التََّحفُّظ: اللَّْيث....َوقَالَ 
: َويـَُقال. َمواقيتهاِيف إقَامتهاعلىواظبواَأي) 238: البَـَقَرة} (الصََّلَواتِ َعَلىَحاِفُظواْ {: وعزّ جلّ اهللاقَالَ 

.َعَلْيهِ داومِإذاوبَاركوَحاَرضَ مبَْعًىن عَليهوثابـَرَ َواْلَعَملاْألَمرعلىحاَفظ
ُعهااحلَُرمِ علىواَحملاَماةُ اْلَعْهد،علىاحملاَفظةُ : واحلَِفاظ ،منوَمنـْ )1اَحلفيَظُة،)(ِمْنهُ َواِالْسمالَعُدوِّ

يفالشيءلضبطوتارةالفهم،إليهيؤديمايثبتاليتالنفسهليئةتارةوهو يف االصطالح (يقال
تفقدكليفيستعملمثحفظا،كذاحفظت: فيقالالقوة،تلكالستعمالوتارةالنسيان،ويضادهالنفس،
.)2ورعاية)(وتعهد

.)3املدركة)(الصورأو هو كما عرفه اجلرجاين: (ضبط
إليهوينتهيعملهبهويتمأصله،بهحيصلماجبميعوإقامةووقتاوهيئةعلماالعملرعايةأو هو ( وهو

.)4كماله)(
فاحلفظ يشرتك 

مع املعية يف الرعاية والتعهد واملصاحبة، والضبط، وهي معاين موجودة يف املعية يف جانبها االصطالحي.

).87/ 2)، مقاييس اللغة (199/ 3)، العني (265/ 4- 1
).244املفردات يف غريب القرآن (ص: - 2
).89التعريفات (ص: - 3
).298التوقيف على مهمات التعاريف (ص: - 4
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المصاحبة:- 2
ومن األلفاظ املقاربة للمعية لفظ املصاحبة، واملصاحبة والصحبة تدل على معاين احلفظ واملالزمة، واملوافقة 

أَبُوَوقَالَ . حفظهَأيَوَصاحبهوأصحبهاهللاَصحبه: ...َويـَُقالالشيء،يفواملشاركةاملوافقة: واملشاركة،( فاملصاحبة
. حفظهَال َأياهللاَصحبهَال : قـَْوهلمَوِمْنه...حيفظونَال َأي﴾يصحبونمناهمَوَال ﴿: ثـََناُؤهُ جلّ َوَقوله: ُعبَـْيَدة
َوالرجلمصحبفَأَنامنقادااتبعتهِإذاالرجلأصحبت: َوتقول.حفظهَأيَوَصاحبهاهللاُصْحَبةبَأْهله: َويـَُقال

.)1فـَُهَو مصحوب)(رافقتهِإذاوصاحبته. مصحب
)2كما تدل على املنعة، واحلماية(

الوإنحقيقةفأصحابواجتماعمالقاةمعتتابعوافإنالشيء،يفواملشاركةويف االصطالح: ( املوافقة
)3)(.فمجاز

الدالالت تبني الصلة بني املعية واملصاحبة، فاملالزمة واضح فيها معىن املعية، كما أن املشاركة فيها وكل هذه 

الرعاية:- 3
عهد، واإلبقاء، ووالية األمر، تقول  والرعاية دارت على عدد من املعاين منها احلفظ،  والنظر، واملراقبة، والت

.... أمريإليهيصريماإىلنظرت: معناهأراعي،راعيت(كتب اللغة
.... أمرهتعاهدإذافالنايرعىوفالنرقبتها،: أيالنجوم،ورعيت

َرعاهُ استمع، : أيفالن،إىلفالنوأرعى. أخيكعلىاإلبقاء: واإلرعاء. .... يرعاهأمراوليته: واسرتعيته
)4َرِعيَُّته)(وهمرَاعيهمفـَُهوَ قومأَمروىلمنحفظه، وكل: ورِعايَةً َرْعيايـَْرعاهُ 

البقرة:﴾أَلِيمٌ َعَذابٌ َولِْلَكاِفرِينَ َواْمسَُعوااْنظُْرنَاَوُقوُلوارَاِعَناتـَُقوُلواَال َآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا﴿ومنه قوله تعاىل: 
)104(.

ْعَناَويـَُقوُلونَ َمَواِضِعهِ َعنْ اْلَكِلمَ ُحيَرُِّفونَ َهاُدواالَِّذينَ ِمنَ ﴿وقوله تعاىل:  َنامسَِ رَ َواْمسَعْ َوَعَصيـْ َورَاِعَناُمْسَمعٍ َغيـْ
ْعَناقَاُلواأَنـَُّهمْ َوَلوْ الدِّينِ ِيف َوَطْعًنابِأَْلِسَنِتِهمْ  رًاَلَكانَ َواْنظُْرنَاَواْمسَعْ َوَأَطْعَنامسَِ اللَّهُ َلَعنَـُهمُ َوَلِكنْ َوأَقْـَومَ َهلُمْ َخيـْ

.)46(النساء:﴾قَِليًال ِإالَّ يـُْؤِمُنونَ َفَال ِبُكْفرِِهمْ 

).307). التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 280/ 1مجهرة اللغة (-1
).162/ 1). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (154/ 4(- 2
).307التوقيف على مهمات التعاريف (ص: - 3
)، املغرب 236/ 2)، النهاية يف غريب احلديث واألثر (287/ 3)، املخصص (238/ 2). احملكم واحمليط األعظم (241/ 2العني (- 4

)191يف ترتيب املعرب (ص: 
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)8(املعارج:﴾رَاُعونَ َوَعْهِدِهمْ ُهمْ َوالَِّذينَ ﴿وقوله تعاىل: 
ففيها معىن الرقابة واحلفظ والعناية، والتعهد.والعالقة واضحة بني الرعاية واملعية 

الضمان- 4
يفقوهلمومنهَعَلْيهِ واملُحاَفظةُ للشيءوالضمان يدل على الرعاية واحملافظة، ودار يف كالم العرب على ( الرِّعايةُ 

)1)(..... وَضمانِهاهللاِحْفظِ يفللُمسافرالدُّعاء
جعلتهإذاالشيءوضمنت.... إياهألزمتهاملالضمنته: فيقالبالتضعيفويتعدىويف االصطالح: ( االلتزام،

مشعرمنجزبلفظاللزومأصلهأوالزما،ثابتادينااحلقلهمنعرفرشيدالتزام: وشرعا. فتضمنهعليهحمتويا
)2)(.بااللتزام

يف الصحبة والنصرة واملؤازرة.والعالقة بني املعية والضمان بيِّنة يف احلفظ والرعاية وتفرتق املعية عنها 
العندية - 5

الزلفىيفوتارةكذا،عندي: يقالأنحنواالعتقاد،يفوتارةاملكان،يفيستعملفتارةللقرب،موضوعوهو لفظ
/ يستكربون األعرافالربكعندالذينإن،169/ عمرانعندأحياءبل: قولهذلكوعلىواملنزلة،
206،)3(

كذااعتقاديأي) عندي كذا: (تقولاالعتقاديفوتارةاملكان،يفيستعملتارة. للقربموضوعلفظوهو
مبعىن) عند(املقربون واملالئكة: قيلهذاوعلى} عندأحياءبل: {تعاىلكقولهواملنزلةالزلفىيفوأحيانا 
حكمي والفضليفأيعمرو،منأفضلعنديزيد: حنومال واحلكمعندي: حنوزيد امللكعندي: حنواحلضرة

)4خذه(أي) زيداعندك: (حنويغرىوقد} عندكفمنعشراأمتمتفإن: {حنوواإلحسان
إما: وهي) 4(عنددرجاتهلم: تعاىلكقولهالعنديةيفوردمااملعيةيقول صاحب املنار: ويناسب

يلابنربقالتإذ: فرعونامرأةعنحكايةتعاىلكقولهاجلنةهناباملكانواملراداآليةكهذه. مكانعندية
تدبريعنديةوإمااملفسرون،قالكماوالتكرميللتشريفتعاىلالربإىلوإضافته) 11: 66(اجلنةيفبيتاعندك

أهليفتعاىلكقوله. حكمعنديةوإما) 10(اهللاعندمنإالالنصروما: السورةهذهيفتعاىلكقوله. وتصرف
.)5شرعه)(حكميفأي) 13: 24(الكاذبونهماهللاعندفأولئك: النورسورةمناإلفك

).636/ 1(غريب احلديث للخطايب- 1
).223التوقيف على مهمات التعاريف (ص: - 2
).590املفردات يف غريب القرآن (ص: - 3
).634الكليات (ص: - 4
).107/ 10تفسري املنار (- 5
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والصلة بني العندية واملعية واضحة يف الصحبة واملشاركة والقرب والزلفى.
اللدنية- 6

)1(بين،ولذا) من(ملعىنمتضمن) عند(مبعىنجبميعهيومن األلفاظ القريبة من (مع) لفظ (لدن)،
وألفيا: {تعاىلوقال،} لدنهمنشديدابأسالينذر: {تعاىلقالكعند،مكاين: وقيلزمان،ظرفوهو

.هلمبعىنلدىومسع} . البابلدىسيدها
بغريالسالمعليهللخضرحصلكماتعاىل؛اهللامنإهلامبلواسطة،بغريللعبدحيصلما: اللدينوالعلم

منوكان. بشريدعلىنيلهمايكنملإذ} لدنامنوعلمناهعندنامنرمحةآتيناه: {تعاىلقال. موسىواسطة
لدنكمنيلواجعلصدقخمرجوأخرجينصدقمدخلأدخلينرب: {قالوهلذاعنده،مماوأقربأخصلدنه

به،أيدهالذىنصرهوهو. وأقربعندهالذىمنأخصسبحانهلدنهمنالذىالنصريفالسلطان} نصرياسلطانا
)2(} .وباملؤمننيبنصرهأيدكالذيهو: {تعاىلقالباملؤمنني،نصرهعندهوالذى

وإنمالعندي: تقولللحاضرإاليكونال) لدى(ووالغائبللحاضر) عند(الفرق بني عند ولدى أن و
وتشاركاصواب لدي: تقولوالصواب،عنديالقولهذا: وتقولغائبواملالمال،لدي: تقولوالغائبا،كان

مبن) عند(جركثرةيف...وتفارقاواملعنوينياحلسينيوالقرباحلضوريفواستعماهلمامكانظرفيف
والغائباحلاضريفيستعملواملعاين،لألعيانظرفايكون) عند(أنويفمطلقا،) لدى(جروامتناعخاصة
ذلكيف) لدن(خبالفوتعربان) حفيظكتابعندي: (حنوفضلةويكونانوغريها،غايةابتداءيفيصلحان...ومها

.)لدى(و) عند(خبالفاجلملةإىلتضافوقدتضاف،الوقدنصبها،منأكثرمبن) لدن(وجراألكثرين،لغةيف
) عند(علىيدخلوالالفعل،ابتداءعلىتدلوأبلغ) عندمن(أخص) لدىمن: (الراغبقال

) إن(خصتكمامبزية،وتنفردبهمتتازاختصاصبابكلوألماجلرحروفأم) من(إالاجلرأدواتمن
معتستعملبأنالقسموباءعنها،خربااملاضيالفعلإيقاعجبواز) كان(وخربها،يفالالمبدخولاملكسورة

)3املضمر(االسمعلىوبدخوهلاالقسم،فعلظهور
الزمانية واملكانية، وخصوصية الصحبة، والصحبة يف احلضور والغيبة،وتشرتك مع ولدن يف الظرفية 

ثانيا: األلفاظ المقابلة للمعية
وهناك بعض األلفاظ اليت تقابل املعية ومن هذه األلفاظ ما يأيت:

).801الكليات (ص: - 1
).426/ 4بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (- 2
).634الكليات (ص: - 3
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الضدية- 1
وبينهمااخلاصة،أوصافهيفاآلخرمنهماواحدكلوينايف،واحدجنسحتتاللذانالشيئانالضدان

كاحلالوةضدان،هلمايقالالواحدجنسحتتيكوناملوماواخلري،والشروالبياض،كالسوادالبعدأبعد
والاآلخر،قبالةواحدكلاللذاناملختلفان،الشيئانمهااملتقابلنيفإناملتقابالت،أحدهووالضد: قالوا. واحلركة

اجلوهر،يفاالشرتاكهوالندألنضد،واللهندالتعاىلاهللا: وقيل. ...واحد،وقتيفواحدشيءيفجيتمعان
واللهضدالفإذاجوهرا،يكونأنعنمنزهتعاىلواهللاواحد،جنسعلىاملتنافيانالشيئانيعتقبأنهووالضد

وقال. وحدهفلذلكعونا،أي: الفراءقال.هلممنافني:أي،] 82/ مرمي[ضداعليهمويكونون:وقولهند،
)1مجعا (ويكونواحدايكونالضد: األخفشوقال. أعداءأي: عكرمة

الندية- 2
: وندودانداالبعريوند. وفراقشرودعلىيدلصحيحأصلوالدالالنونقال صاحب مقاييس اللغة: 

)2(. صاحبهرأيغريبرأييأيتأياألمر،يفينادالذي: والنديدالندالبابومن. شارداوجههعلىذهب
العنيصاحبوقالنداالضدمسيوهلذاوباعدهعاداهإذافالنافالننادقولكمناملناداملثلهوالندو

التشريدالباب...وأصلالتنافروالتنادالشرودوالندودمثلهوالنديدأمورهيفيضادهالشيءمثلكانماالند
)3تشريده(يريدكأنهلصاحبهملناداتهفالند

.املادة التقابل والتناد وفيه من عكس املعية ما هو بنيِّ وواضح من دوران 

).574). الكليات (ص: 464/ 3). بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (503املفردات يف غريب القرآن (ص: - 1
).913). الكليات (ص: 355/ 5مقاييس اللغة (- 2
).154الفروق اللغوية للعسكري (ص: - 3
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المبحث الثاني : أنواع معية اهللا تعالى لعباده

.اهللا تعاىل بشروط حمددة، مقرونة بصفات مبينة
واملعية هلا داللتان، معية بالذات ومعية بالصفات، ومعية اهللا تعاىل لعباده املقصودة معية بالصفات إلمجاع 

م بصفاته الالئقة مبعىن املعية، كالعل)تعاىل(املسلمني سلفا وخلفا على أن معية الذات غري مرادة، وإمنا املراد معيته 
)1واحلفظ والنصرة وحنوها(

وميكننا أن نتتبع هذين النوعني على النحو اآليت:
المطلب األول :معية عامة.

ويصلح للخلق عامة، وقد )تعاىل(زق والعلم والتدبري مما يليق به واملعية العامة تكون لعموم اخللق وهي بالرَ 
َمااْألَْرضِ ِيف َوَماالسََّماَواتِ ِيف َمايـَْعَلمُ اللَّهَ َأنَّ تـَرَ َأملَْ ﴿وردت آيات كرمية تؤكد هذا املعىن، ومنها قوله تعاىل: 

َماأَْينَ َمَعُهمْ ُهوَ ِإالَّ َأْكثـَرَ َوَال َذِلكَ ِمنْ أَْدىنَ َوَال َساِدُسُهمْ ُهوَ ِإالَّ َمخَْسةٍ َوَال رَاِبُعُهمْ ُهوَ ِإالَّ َثَالثَةٍ َجنَْوىِمنْ َيُكونُ 
.)7(﴾َعِليمٌ َشْيءٍ ِبُكلِّ اللَّهَ ِإنَّ اْلِقَياَمةِ يـَْومَ َعِمُلواِمبَايـَُنبِّئُـُهمْ ُمثَّ َكانُوا

ال يتناجى ثالثة فيما بينهم، وال يتكلمون فيما بينهم بكالم الشر إال هو رابعهم، ألنه يعلم ما (واملعىن:
يقولون فيما بينهم. وال مخسة إال هو سادسهم يعين: كان هو سادسهم، ألنه يعلم ما يقولون فيما بينهم. وال أدىن 
نوا يف األرض. مث ينبئهم مبا عملوا يعين: 

)2)(خيربهم مبا عملوا يوم القيامة من خري أو شر. 
)7 [

ول: وال أقل من ] يق7
77

] مبعىن أنه مشاهدهم بعلمه، وهو 77
.)3)(على عرشه

، 430، ومراجعه:  األمساء والصفات للبيهقي: 29املوضوعي: انظر حبث أستاذنا العالمة د عبد الستار سعيد : املدخل إىل التفسري -1
.182/ 2ومناهل العرفان يف علوم القرآن للعالمة الزرقاين: 

/ 3تفسري القشريي (، )259/ 4)، تفسري مقاتل بن سليمان (359/ 4)، تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني (416/ 3حبر العلوم (-2
551.(

)، 468/ 22جامع البيان:(- 3
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)1)(يريد: قربة بالعلم، (وقال أهل املعاين: 
أنه يعلم ما يتناجون به وال خيفى عليه ما هم فيه، فكأنه مشاهدهم وحماضرهم، وقد (ومعىن كونه معهم:

)2)(تعاىل عن املكان واملشاهدة. 
؛ختصيص الثالثة واخلمسةوالسر يف  

)3)(لعددين وقيل ما يتناجى منهم ثالثة وال مخسة وال أدىن من عدديهم وال أكثر إال واهللا معهم يسمعهذين ا
أّن أهل التناجي يف العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب، وأول َعَددهم أو أن السر يف ختصيص العدد : (

)4)(االثنان فصاعداً، إىل مخسة، إىل ستة، إىل ما اقتضته احلال
طائف الشيخ السعدي رمحه اهللا ربطه البديع بني صدر اآلية وعجزها، واستنباطه هلذا املعىن اللطيف يف ومن ل

؛هذه املعية، معية العلم واالطالعاملعية وهي أن 
من األعمال، وما صدرت عنه تلك األعمال، من بر وفجور، َبِصٌري} أي: هو تعاىل بصري مبا يصدر منكم 

)5)(.فمجازيكم عليها، وحافظها عليكم
فمعية اهللا تعاىل العامة للناس معية علم واطالع وانكشاف ومشاهدة.

المطلب الثاني : معية خاصة.
وإذا كنا قد عرفنا املعية العامة اليت تعين العلم واإلحاطة، والرزق والتدبري والرعاية، فإن هناك معية أخرى 

املؤمنني الذين استجمعوا صفات حيبها اهللا ويدعوهم إليها، وهي عندئذ تعين لعباده )تعاىل(خاصة مينحها اهللا 
اية، أو رفع الدرجات أو تكفري السيئات، او اإلكرام  يف احلياة، النصر، واملعونة، والتأييد، والرعاية، والرمحة، والعن

وحنو ذلك مما يستحقه  املؤمنون الصاحلون، وتنوع ورود هذا اللون من املعية يف القرآن الكرمي، كما سيأيت، 

أمسعمعكماإنين: (السالمعليهماوهارونملوسى: تعاىلقولهومنهالسالم،عليهمءلألنبياتعاىلمعيته-
خاص.مبحثيفللرسلتعاىلاهللاملعيةبيانمزيدوسيأيتواآليات يف معية اهللا تعاىل لألنبياء كثرية.46: طه،)وأرى

معيته تعاىل للمالئكة. -
معية اهللا (تعاىل) لعباده املؤمنني. -

).845). تيسري الكرمي الرمحن (ص: 194/ 5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (284/ 1التفسري الوسيط للواحدي (- 1
).380/ 1). حماسن التأويل (245/ 4)، زاد املسري يف علم التفسري: (490/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (- 2
).447/ 3وحقائق التأويل: (مدارك التنزيل - 3
4 -7 /339(
).838تيسري الكرمي الرمحن (ص: - 5
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فلنتتبع معية اهللا تعاىل ملالئكته ولعباده املؤمنني على النحو اآليت:وهنا 
معية اهللا تعالى للمالئكة- 1

،)معكمأيناملالئكةإىلربكيوحيإذ(تعاىل: قالواملعية هنا معية اإلعانة والنصر والتثبيت والتأييد، كما
بشروا: يعينآمنوا،الذينفثبتواوناصركم،معينكم: أيمعكم،أيناملالئكة،ربكأهلم(يعين.21: األنفال
.)(1)ناصركمتعاىلواهللاقليل،وعدوكمكثريفإنكمأبشروا: فيقولالصفأمامميشيامللكفكانبالنصرة،املؤمنني

لكن كيف يكون إحياء املالئكة إىل املؤمنني، إما أن يكون عن طريق  الظهور املباشر يف صورة رجال، وإما 
باإلخبارالرجالصوريفللمسلمنييظهرونكانوااإلهلام، يقول القشريي يف لطائفه: (قيلعن طريق 

.مالئكةيعرفونالوهمعليهم،املسلمنيواستيالءاملشركنيعددقلةعن
فكماذلك،فيهاهلمخيلقاهللاإنمثاخلواطر،جهةمنذلكيفيلقونكانوابأنإياهمتثبيتهموقيل

قلوبيفوالرعباخلوفبإلقاءوأيدهمامللك،خواطريوصلالقلوبإىلالشيطانوساوس-سبحانهاحلقيوصل
)2)(.الكفار

الكفرةقلوبيفالرعبإلقاءمنأعظممعونةوإلقاء الرعب يف نفوس املشركني فيه نصر للمؤمنني وتأييد هلم، فال
خيطرواأنبالتثبيتيرادوأنتفسري،غرييكونأنوجيوز. النصرةغايةواجتماعهما. أعناقهمضربمنأبلغتثبيتوال

.)3باملالئكة)(ممدونبهيتيقنونمايظهرواوأنالقتال،يفعزائمهموتصحبهتقوىمابباهلم
طمأنتهم وقوهلم ال بأس أو يكون التثبيت حبضورهم معهم احلرب وتكثري سوادهم، أو حماربتهم معهم، أو 

. ناصركماهللافإنسريوا: ويقولالرجلصورةيف،الصفأماميسريامللكعليكم وال خوف من عدوكم، فكان
.)4منهم (أنهاملسلمونويظن

معيته تعالى للمؤمنين - 2
وقد وردت آيات القرآن الرمي تبني معية اهللا (تعاىل) اخلاصة لعباده املؤمنني  الذين هلم صفات تؤهلهم هلذه 
املعية مثل الصرب واإلحسان والتقوى وحنو ذلك من صفات تعينهم على أن يكونوا أهال ملعية امللك سبحانه، ومن 

.153، آل عمران: ﴾الصَّاِبرِينَ َمعَ اللَّهَ ِإنَّ َوالصََّالةِ بِالصَّْربِ اْسَتِعيُنوااَآَمُنو الَِّذينَ أَيـَُّهايَا﴿هذه اآليات قوله تعاىل: 

).11/ 2حبر العلوم (-1
).193/ 2). زاد املسري يف علم التفسري (607/ 1لطائف اإلشارات (- 2
).333/ 3: (). معامل التنزيل204/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (- 3
).52/ 3). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (378/ 7). اجلامع ألحكام القرآن (527/ 1تفسري القرآن: (- 4
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كقولبفعله،وراضوظهريهمعه فهو ناصرهمن كان اهللافإنومعىن املعية هنا النصر واملعونة، واملظاهرة، 
.)1(عليهومعينكذلكفعلكعلىناصركإين: يعين،"معكوأناكذافالنياافعل":القائل

وعلى الرغم من أن اهللا تعاىل مع كل أحد معية عامة إال أنه مع الصابرين معية خاصة، وقد خصهم باملعية
القدروعلوالذخر،عنهم، وينصرهم،  لقد استوجبوامبعيته هلم يفرجوتعاىلسبحانهاهللاأنيعلمواحىت

)2(.اهللا معيةنالواحيث
وهوتعاىلقولهيفكماعاماجاءاهللاكتابيفاملعيةلفظ) : النزولحديثشرحيف(تيميةابناإلمامقال

إىل] 7: [﴾رابعهمهوإالثالثةجنوىمنيكونما﴿:قولهويف،] 4: احلديد[﴾كنتمماأينمعكم﴿
: النحل[﴾حمسنونهموالذيناتقواالذينمعاهللاإن﴿: قولهيفكماخاصاوجاءكانواماأينمعهمهوقوله

فلو،] 40: التوبة[﴾معنااهللاإنحتزنال﴿:وقوله،] 46: طه[﴾وأرىأمسعمعكماإنين﴿وقوله،] 128
﴾معنااهللاإنحتزنال﴿:قولهأنعلمقدفإنه. التخصيصيناقضالتعميملكانشيءكلمعبذاتهاملرادكان
هموالذيناتقواالذينمعاهللاإن﴿:قولهوكذلكالكفار،منعدوهمدونبكروأبانفسهختصيصبهأراد

.والفجارالظاملنيدونبذلكخصهم﴾حمسنون
الذاتنيإحدىاختالطيرادأنالقرآنمنشيءيفوالالعربلغةيفليستاملعيةفلفظوأيضا،

﴾املؤمننيمعفأولئك﴿:وقوله،] 29: الفتح[﴾معهوالذيناهللارسولحممد﴿:قولهيفكما. باألخرى
﴾معكموجاهدوا﴿:وقوله،] 119: التوبة[﴾الصادقنيمعوكونوااهللاتقوا﴿:وقوله،] 146: النساء[
بذواتخمتلطةذاتهتكونأنعلىيدلمعكموهوقولهيكونأنفامتنع. كثريهذاومثل،] 75: األنفال[

واملصاحبةاقتضىوإناللغة،يفاملعيةلفظأنوبنيآخرموضعيفعليهالكالمبسطوقد. اخللق
. حبسبهموطنكليفمعيتهحكمويكون. عرشهعلىعلوهذلكينافملالعباد،معكانإذافهو،واملقارنة،

. )3(والتأييدوالنصرةباإلعانةبعضهموخيص. والسلطانوالقدرةبالعلمكلهماخللقفمع
ومنوجميبناصرهمفاهللاملقتضية للنصر والعون واإلمداد معية خاصة كما سبق، (وهذه املعية 

وإنوأكدارها،الدنياممتلئالالهيوالقلباهللا،ذكرعنالهفقلبهاجلازعأماله،غالبفالناصرهاهللاكان
.حبذافريهاالدنياحاز

).214/ 3جامع البيان: (- 1
/ 1) التفسري الوسيط للواحدي (138/ 1)، لطائف اإلشارات:(21/ 2)، الكشف والبيان عن تفسري القرآن (105/ 1حبر العلوم (-2

).185/ 1). تفسري البغوي:(236
)437/ 1حماسن التأويل (- 3
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فمنالصرب،كلهذلكومدارعليها،والدأببالثباتإالتنجحالالعظيمةاألعمالأناهللاسنةجرتوقد
اهللافليسيصربملومنضيقه،منفرجالهوجيعلأمره،منالعسريلهفيسهلمعه،واهللاهللاسنةعلىفهوصرب
)1)(.وغايتهقصدهيبلغفلنسنته،عنتنكبألنهمعه،

َمعَ اللَّهَ َأنَّ َواْعَلُموا: {كذلك مع املتقني، قال (تعاىل)تعاىل مع الصابرين واحملسنني فهو  وكما أن اهللا
تأويله: "الزجاجقال،)2" (أمرهمنكلفهمفيماخيافونهالذينأوليائهمعيريد: "عباسابنقال،}اْلُمتَِّقنيَ 

.)2)(" النصرهلمضامنأنه
)3(.والعلمواحلفظوالظفر باملعونةبالنصرةالظلموكما تكون املعية بالتأييد تكون كذلك من

وتبدو السننية يف هذه املعية الكرمية يف تركيبة اآلية إذ عرب فيها باملشتق، كما هي صور ورود السنن يف القرآن 
الكرمي. 



المبحث الثالث
أساليب القرآن في إنكار وجود آلهة مع اهللا 

الضمري الكرمي يف القرآن مثاين عشرة مرة، وكلها تستنكر وجود وردت كلمة (مع) مضافة إىل اهللا تعاىل أو إىل 
آهلة مع اهللا، وتعددت أساليب القرآن الكرمي يف بيان نفي أن يكون مع اهللا آهلة أخرى، فمرة يأيت البيان يف صورة 

االستفهام النفي ومرة يف صورة النهي، وثالثة يف صورة اخلرب التهديدي، وأخرى يف صورة الشرط، وأخرى يف صورة 
اإلنكاري،  ويف الصفحات اآلتية حناول أن نتتبع هذه الصور على النحو اآليت:

المطلب األول : النفي الصريح.

ستخالف للمؤمنني قوله تعاىل: فيها ذلك  يف مقام بيان وعد اهللا تعاىل باال
قـَْبِلِهمْ ِمنْ الَِّذينَ اْسَتْخَلفَ َكَمااْألَْرضِ ِيف لََيْسَتْخِلَفنـَُّهمْ الصَّاِحلَاتِ َوَعِمُلواِمْنُكمْ َآَمُنواالَِّذينَ اللَّهُ (َوَعدَ 

لَنـَُّهمْ َهلُمْ اْرَتَضىالَِّذيِدينَـُهمُ َهلُمْ َولَُيَمكَِّننَّ  بـَْعدَ َكَفرَ َوَمنْ َشْيًئاِيب ُيْشرُِكونَ َال يـَْعُبُدوَنِين أَْمًناَخْوِفِهمْ بـَْعدِ ِمنْ َولَُيَبدِّ
.)55(اْلَفاِسُقوَن)، النور:ُهمُ فَُأولَِئكَ َذِلكَ 

).23/ 2تفسري املراغي (- 1
).360/ 1)، درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ط احلكمة (417/ 10التفسري البسيط (- 2
). التسهيل لعلوم التنزيل 31/ 3)، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (293/ 5)، مفاتيح الغيب   (308/ 2تفسري السمعاين (-3
)1 /439.(
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وفيها بيان للعالقة بني عدم الشرك باهللا واالستخالف يف األرض كما هو واضح يف اآلية، وورد كذلك يف 
)59(املؤمنون:﴾ُيْشرُِكونَ َال ُهمْ َوالَِّذينَ ﴿ت املؤمنني قوله تعاىل: مقام بيان صفا

يـَْزنُونَ َوَال بِاحلَْقِّ ِإالَّ اللَّهُ َحرَّمَ الَِّيت النـَّْفسَ يـَْقتُـُلونَ َوَال َآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ يَْدُعونَ َال َوالَِّذينَ ﴿ومنها قوله تعاىل: 
68:الفرقان﴾أَثَاًمايـَْلقَ َذِلكَ يـَْفَعلْ َوَمنْ 

)1والدعوة(العبادةلهوخيلصونيوحدونهبلشيئا،بهيشركونال: واملعىن
الذنبأياهللا،رسوليا: قلت: قالاهللا،عبدعنشرحبيل،بنعمروعنوقد ورد يف السنة يف هذا املعىن:

أي؟مث: قلتَمَعَك،يََأُكلَ أَنْ َخْشَيةَ َوَلَدكَ تـَْقُتلَ أنْ : قالأي؟مث: قلتَخَلَقَك،وُهوَ نِّداهللاِ َجتَْعلَ أنْ أعظم؟
آَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ يَْدُعونَ الَوالَِّذينَ ﴿: وسلمعليهاهللاصلىالنيبقولتصديقفأنزل" َجارِكَ َحِليَلةِ تـُزَاينأنْ : قال
.)2(اآلية] 68: الفرقان[﴾يـَْزنُونَ َوالبِاحلَْقِّ ِإالاللَّهُ َحرَّمَ الَِّيت النـَّْفسَ يـَْقتُـُلونَ َوال

ِإًذاِإلَهٍ ِمنْ َمَعهُ َكانَ َوَماَوَلدٍ ِمنْ اللَّهُ اختََّذَ َما: ( كما ورد النفي يف القرآن يف موضع آخر يف قوله تعاىل
.)91(املؤمنون)، َيِصُفونَ َعمَّااللَّهِ ُسْبَحانَ بـَْعضٍ َعَلىبـَْعُضُهمْ َوَلَعَال َخَلقَ ِمبَاِإلَهٍ ُكلُّ َلَذَهبَ 

ونلمح يف سياق اآلية الكرمية مع النفي ترتيبا عجيبا يغري العقل بالتفكر، والذهن بالعمل، واملنطق بالتحرر 
جودها، وهذا ما اعتمده واالنطالق، وهو ترتيب االنفصام واالنفصال بني هذه اآلهلة املزعومة إن وجدت  وبني و 

علماء العقيدة يف أدلة وبراهني نفي الشركاء واآلهلة عن اهللا تعاىل.

المطلب الثاني : النهي الصريح.
ومن أساليب القرآن يف نفي املعية عن اهللا تعاىل : النهي الصريح، وهذا أشد يف نفي املعية وأقوى، ومن هذه 

22اإلسراء: ﴾َخمُْذوًال َمْذُموًمافـَتَـْقُعدَ َآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ َجتَْعلْ َال ﴿املواضع اليت ورد فيها قوله تعاىل:
واملعىن ال تتخذ مع اهللا إهلا آخر فتصري إىل الذم ألنك أسندت النعمة إىل غري منعمها ومحدت من ال 

وفساد احلكم يف يستحق احلمد وغمط صاحب الفضل والنعمة وساعتها تصري مذموما الختالل النظر لديك 
ناظريك، وخمذوال ألن صاحب النعمة واملنة سيكلك إىل من تأهلت له وتعبدت فيه، وليس هو من ينصر وال يعني

علىجامعافتصري: يعىنصارت،مبعىنحربةقعدت،حىتالشفرةشحذقوهلممنوقوله ( تقعد)
)3(.لهشريكاجعلتهممنالنصرةعنوالعجزواخلذالنإهلك،مناهلالكمنيتبعهوماالذمنفسك

).102/ 4فتح القدير للشوكاين (- 1
) سنن 294/ 2) سنن أيب داود، باب يف تعظيم الزنا: (8/ 8صحيح البخاري كتاب األدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، (- 2

).89/ 7نب () سنن النسائي باب ذكر أعظم الذ337/ 5الرتمذي باب ومن سورة الفرقان  (
)،657/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (- 3
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ويبني اإلمام الرازي سبب هذه العقوبة الشديدة واجلزاء الوفاق الذي يتناسب مع هذه اجلرمية النكراء والعمل 
كذلكاألمرأنعلىيدلوالذيخمذوال،مذموماكانباهللاأشركمنأنالكاحل بصورة منطقية عقلية فريى 

والإلهالأنهبالدليلثبتملاأنه: الثاين. واخلذالنالذميستوجبوالكاذبكاذباملشركأن: األول: وجوه
فقدباهللاأشركفمنتعاىل،اهللامنحاصلةالنعممجيعتكونالتقديرهذافعلىاألحد،الواحدإالمقدروالمدبر

تعاىلاخلالقألنالذم،يستحقفحينئذاهللا،منكلهاأناحلقأنمعتعاىل،اهللاغريإىلالنعمتلكبعضأضاف
واجلحودباإلساءةتعاىلاهللاإحسانقابلفقداهللا،منجحدفلماالنعمتلكبإعطاءالشكراستحق

إىلأمرهيفوضأناستحقتعاىلهللاشريكاأثبتملاألنهاخلذالن،يستحقإنهقلناوإمناالذمفاستوجبوالكفران
.اخلذالنعنيوذلك. معنيوالحافظوالناصربالبقيمعدوماالشريكذلككانفلماالشريك،ذلك

النقصان جانبيفوقعفقدالشريكأثبتفمنالكثرة،يفوالنقصانالوحدةيفالكمالأن: الثالث
يكونأناآليةحبكموجبخمذولمذموماملشركأنعلىاآليةلفظدلملاأنهواعلمواخلذالن،الذمواستوجب

)1(..منصوراممدوحااملوحد
ومن لطائف البيان القرآين هنا أن األمر على الرغم من عمومه وأنه موجه إىل كل اخلالئق إال أن التكليف 

فاالعتقاد. شخصهإىلصادربه،خاصأمرأنهأحدكلليحساملفردإىلوالتوجيه أتى بصيغة الفردية ووجه
»مذموما«»يقعد«أنالتوحيدعنحييدفردكلتنتظراليتوالعاقبةبذاته،فردكلعنهامسؤولشخصيةمسألة
ولفظ. ناصروهكثروإنخمذولفهواهللاينصرهالومنله،ناصرال»خمذوال«عليها،أقدماليتالذميمةبالفعلة

هيئاتأضعفهوفالقعودالضعفظلويلقيفقعد،اخلذالنبهحطوقداملخذولاملذمومهيئةيصور»فتقعد«
يوحيالالقعودألنواخلذالن،النبذحالةيفاالستمرارظلكذلكيلقيوهووعجزا،استكانةوأكثرهااإلنسان
)2(.املكانهذايفمقصودلفظفهوالوضع،تغريوالباحلركة

ألنالشركتركالفوزأسبابخالصةفإنواملشركني،املسلمنيأحوالالختالففذلكةهووهذا التذييل
اختاللقاعدةالشركألناآلخرة،ملريدالسعيخطواتأولفهوالصاحلالعملعلىاإلقبالمبدأهوذلك

).3العقول(وتضليلالتفكري
ِمنَ رَبُّكَ ِإلَْيكَ أَْوَحىِممَّاومن هذه املواضع اليت نفى فيها سبحانه املعية بصورة النهي قوله تعاىل: ( (َذِلكَ 

.39) اإلسراء:.َمْدُحورًاَمُلوًماَجَهنَّمَ ِيف فـَتُـْلَقىَآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ َجتَْعلْ َوَال احلِْْكَمةِ 
عليكحقفقدذلكفعلتإن} واحدإلههوإمنا{غريهإهلااهللامعتتخذأناملكلفأيهاواحذرواملعىن:

خزنةاملالئكةمنوملوماقرتفتماعلىنفسكمنمعلوموأنت، وذلةمهانةيفجهنمناريفوتطرحترميأن
.)4(تعنفكحنيجهنم

)،64/ 5)، تفسري القرآن العظيم: (320/ 20مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (- 1
).2220/ 4يف ظالل القرآن (- 2
.)64/ 15التحرير والتنوير (- 3
).391/ 3سري يف أحاديث التفسري ()، التي452/ 17) جامع البيان ت شاكر (758/ 5التفسري الوسيط :(- 4
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وال حيتاج إىل بيان هنا أن اخلطاب وإن كان واردا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن املراد به أمته الستحالة 
).1صدور ذلك منه فهو املعصوم(

اىل قضى بأن ال يعبد إال ويالحظ أن اآليات الكرمية السابقة صدرت بالنهي عن الشرك وبيان أن اهللا تع
بفعلهقصدومنعملهبطللهقصدالمنفإنومنتهاه،األمرمبدأالتوحيدأنعلىللتنبيهإياه، وكرر النهي هنا

هوماوثانياالدنيايفالشركعائدههوماأوالعليهورتبومالكها،احلكمةرأسوأنهسعيه،ضاعغريهتركهأو
)2(.نفسكتلومملوماجهنميففتلقى: تعاىلفقالالعقىبيفنتيجته

فرتبدقيقةالتأكيدهذايفراعىومن لطائف النص القرآين البديع ما ذكره اإلمام الشوكاين بأن القرآن 
جهنميفيلقىأنهالثاينعلىورتبالدنيا،يفالشركحالإىلإشارةوذلكخمذوال،مذموماكونهاألولعلى
الدنيايفلإلنسانأنإىلإشارةهنا،واإللقاءهناك،القعودويفاآلخرة،يفحالهإىلإشارةوذلكمدحوراملوما
.)3اآلخرة(خبالفاختيارصورة

()، 213الشعراء:،﴾اْلُمَعذَِّبنيَ ِمنَ فـََتُكونَ َآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ َتدْعُ َفَال ﴿ومنها قوله تعاىل: 
ونالحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على االختاذ إن وجد، مع ذكرنا منهجية القرآن يف خطاباته للنيب 

غة بذكره هو صلى اهللا عليه وسلم، كأن القرآن وتوىل) بصيغة الغائب ، واخلطاب هنا وارد على حتذير غريه مبال

لسالمعليهلهخماطبةهو: وقيل. كفراملنقلاملعىن: كما قال اإلمام القرطيب
وأنذر:" قولههذاعلىودل. غريهملقصودواخوطبولكنهخمتارمعصومألنههذا،يفعلالكانوإن

)4(.عليهمجيبمافيدعونوقرابتهمنسبهمعلىيتكلونالأي" األقربنيعشريتك
)5(.لعذبتكغرييإهلااختذتولوعلي،اخللقأكرمأنت: يقولغريه،بهحيذرعنهمااهللارضيعباسابنقال

منهعنهاملنهىصدوراستحالةظهورمعوسلمعليهاهللاصلىالنيببه
والسوءالقبحمناإلشراكأنببياناملكلفنيلسائرولطفااإلخالصازديادعلىوحثاوسلمعليهاهللاصلى
.)6عداه(مبنفكيفعنهصدورهميكنالمنعنهينهىحبيث

َفَال لِلَّهِ اْلَمَساِجدَ َوَأنَّ ﴿كما حفل القرآن الكرمي بآيات أخرى تنص على النهي عن املعية كقوله تعاىل: 
.)18(اجلن:﴾َأَحًدااللَّهِ َمعَ َتْدُعوا

). حماسن 77/ 5).تفسري القرآن العظيم:(135/ 3) عامل التنزيل: (243/ 3) تفسري السمعاين (108/ 3التفسري الوسيط للواحدي (-1
).461/ 6التأويل (

)،77/ 5تفسري القرآن العظيم: (- 2
).272/ 3فتح القدير للشوكاين (- 3
،586/ 2)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (142/ 13اجلامع ألحكام القرآن: (- 4
)،598)، تيسري الكرمي الرمحن (ص: 480/ 3معامل التنزيل : (- 5
)،200/ 19)، التحرير والتنوير (2619/ 5)، يف ظالل القرآن (267/ 6إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي (- 6
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المطلب الثالث : االستفهام اإلنكاري.
وقد ورد هذا يف مواطن متعددة .اإلنكارياالستفهاماستعمالاهللا:معآهلةإنكاريفالقرآنأساليبومن

َنُكمْ بـَْيِين َشِهيدٌ اللَّهُ ُقلِ َشَهاَدةً َأْكبَـرُ َشْيءٍ َأيُّ ُقلْ ﴿من القرآن الكرمي كقوله تعاىل:  اْلُقْرَآنُ َهَذاِإَيلَّ َوأُوِحيَ َوبـَيـْ
َاُقلْ َأْشَهدُ َال ُقلْ ُأْخَرىةً َآهلَِ اللَّهِ َمعَ َأنَّ لََتْشَهُدونَ أَئِنَُّكمْ بـََلغَ َوَمنْ ِبهِ ِألُْنِذرَُكمْ  ِممَّابَرِيءٌ َوِإنَِّين َواِحدٌ إَِلهٌ ُهوَ ِإمنَّ
.19، األنعام:﴾ُتْشرُِكونَ 

العادلنينبوتك،اجلاحديناملشركني،هلؤالءقل: وسلمعليهاهللاصلىحممدلنبيهذكرهتعاىلواملعىن: يقول
غريهمعبوداتمعهأنتشهدون: يقول،"أخرىآهلةاهللامعأنلتشهدون"املشركون أيها،"أئنكم":غريهرباباهللا،
مبا،"أشهدال"حممد يا،"قل":وسلمعليهاهللاصلىحممدلنبيهقالمثالطربيتفسري.واألصناماألوثانمن

علىيستوجبفيمالهشريكالواحد،معبودهوفإمناوأنكرهذلكأجحدبلأخرى،آهلةاهللامعأن: تشهدون
سوىأعبدالمعه،وتعبدونهشركته،إىلوتضيفونههللا،تدعونهشريككلمنبريءوإنين: وقلالعبادةمنخلقه

)1(.إهلاغريهأدعووالشيئا،اهللا
واملكذبنياهللاخلرباملعارضنيهلؤالءقلقالتوحيدهعلىالشهاداتأكربهياليتشهادتهتعاىلبنيإنه ملا

.معهمتشهدفالشهدواإنأي﴾أشهدالقلأخرىآهلةاهللامعأنلتشهدونأئنكم﴿لرسله
واحلججالقاطعةبالرباهنياملؤيدةاخللقأزكىوشهادةالعاملنيوربالقائلنيأصدقشهادةبنيفوازن

آراؤهموفسدتعقوهلممرجتالذينالشركأهلوشهادةلهشريكالوحدهاهللاتوحيدعلىالساطعة
.العقالءأنفسهمعلىوأضحكواوأخالقهم
قالوهماعلىيقومالأنهمعأخرىآهلةاهللامعأنإثباتعلىأقواهلموتناقضتفطرهمبشهادةخالفوابل

لنبيهاهللاختارهماألنفسناخنتاروحننتعقلكنتإنالشهادتنيأيلنفسكواخرتاحلججعنفضالشبهةأدىن
أنهكماسواهواإلهليةالعبوديةيستحقالمنفردأي} واحدإلههوإمناقل{فقالبهباالقتداءاهللاأمرناالذي
)2(.والتدبريباخللقاملنفرد

)3شهادتكم(أشهدالقلواستبعادإنكارمعهلموهذا تقرير
)4(.وتقريعتوبيخعليهمإنكارففيه

التهديدي.المطلب الرابع : الخبر 
ولقد تنوعت أساليب القرآن يف نفي وجود آهلة مع اهللا تعاىل، ومن هذه األساليب: اخلرب التهديدي، وتكرر 

َناكَ ِإنَّا﴿هذا يف القرآن الكرمي مرات عديدة، ومن هذا قوله تعاىل:  اللَّهِ َمعَ َجيَْعُلونَ الَِّذينَ ) 95(اْلُمْستَـْهزِِئنيَ َكَفيـْ
. 96، 95، احلجر: )96(﴾يـَْعَلُمونَ َفَسْوفَ َآَخرَ ِإَهلًا

)،292/ 11بيان:(جامع ال- 1
).253تيسري الكرمي الرمحن (ص: - 2
)15/ 2)، زاد املسري يف علم التفسري (11/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (- 3
).399/ 6تفسري القرطيب (- 4



111438720171

وواضح يف اآلية الكرمية بالغة التهديد، وشدة الوعيد خاصة يف قوله (تعاىل): (فسوف يعلمون)، خاصة إذا 
قر يف ذهن السامع واملخاطب من الذي يهدد ويتوعد، فهو رب الكون وصاحب األمر والنهي سبحانه، فقد 

ء املستهزئني. وعده اهللا تعاىل كفاية هؤال
الذينحممد،يااملستهزئنيكفيناكإنا: وسلمعليهاهللاصلىحممدلنبيهيقولواملعىن أن اهللا (تعاىل)

وآذاكناصبكمنكافيكاهللافإناهللا،سوىشيئاختفوالاهللا،بأمرفاصدعمنك،ويسخرونبكيستهزئون
)1(.معروفنيقريشمنقومااملستهزئنيرؤساءوكان. املستهزئنيكفاككما

اليتالعظمى،اجلرميةتلكأصحابعليه،للخطب. والسالمالصالةعليهلهويف اآلية تسلية
شديدوعيداآليةويف.... أمرهمعاقبةأييعلمونفسوف: قالكما. بسببهاسيخذلوناليتالكبائر،أكربهي
مابهعىناملستهزئنيكفيناكإنا: تعاىلقولهأنإىلاملفسرينمنكثريأشاروقد. آخرمعبوداتعاىلمعهجعلملن

)2(.إهالكهممنعجله
ِإَهلًااللَّهِ َمعَ يَدْعُ َوَمنْ ﴿ومن اآليات اليت محلت اخلرب التهديدي ملن جيعل مع اهللا آهلة أخرى، قوله تعاىل: 

َابِهِ َلهُ بـُْرَهانَ َال َآَخرَ  .117املؤمنون:﴾اْلَكاِفُرونَ يـُْفِلحُ َال ِإنَّهُ رَبِّهِ ِعْندَ ِحَسابُهُ فَِإمنَّ
دعوىيفحجةالألنهبهلهبينةوالحجةال: أيبه،لهبرهانالآخرإهلااهللامعيدعواملعىن: ومن

.)3(بعملهجيازيه. ربهعندجزاؤه،حسابه،فإمناالشرك
عليناإنمث:(قالكماعليهفيجازيه) ربهعندحسابهفإمنا(...-يفلحالأنهربهعندلهالذيواملعىن

()4(
عندفحسابه. برهانبدونوالعبادةاالجتاهيفمعهويشركهآخرإهلااهللامعيدعومنلكلإنذاراآليةويف

)5(. فالحايلقىولنربه
) 24(َعِنيدٍ َكفَّارٍ ُكلَّ َجَهنَّمَ ِيف أَْلِقَيا﴿

.26-24، ق: ﴾)26(الشَِّديدِ اْلَعَذابِ ِيف فَأَْلِقَياهُ َآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ َجَعلَ الَِّذي) 25(ُمرِيبٍ ُمْعَتدٍ لِْلَخْريِ َمنَّاعٍ 
وهذا تصوير ملآله يوم القيامة وموقف املالئكة منه، والتعبري 

العذاب املوصوف بالشدة، وترتيب اجلزاء على االسم املوصول وكون صلته أنه جعل مع اهللا إهلا آخر مشعر 
بضخامة العذاب وهول العقوبة هلول الذنب.

)،153/ 17جامع البيان:(- 1
)،346/ 6حماسن التأويل (- 2
).378/ 3تفسري البغوي : (- 3
).492/ 2). حبر العلوم (25/ 4معاين القرآن وإعرابه للزجاج (- 4
).338/ 5التفسري احلديث (- 5
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المطلب الرابع: أسلوب الشرط.
ومن أساليب القرآن الكرمي يف النهي عن اختاذ آهلة م

َابِهِ َلهُ بـُْرَهانَ َال َآَخرَ ِإَهلًااللَّهِ َمعَ يَدْعُ َوَمنْ ﴿: موضع .﴾)117(اْلَكاِفُرونَ يـُْفِلحُ َال ِإنَّهُ رَبِّهِ ِعْندَ ِحَسابُهُ فَِإمنَّ
القرآين البديع: (فإمنا حسابه عند ربه) غاية يف التهديد ويف اآلية الكرمية من التهديد والوعيد ما فيه، والتعبري

والوعيد، واختيار لفظ الربوبية اليت تشعر باللوم والعتاب على عدم رعاية العبد هلذه الربوبية، وخلطها بغريها، وعدم  
عم 
بفضله خملوقاته، ويشمل بفيضه مجيع الكائنات، فاحملروم من حرم هذه الرمحة على سعتها، واملغبون من جانبه هذا 

الفضل على اتساعه وعمومه، واملخذول من خاله هذا التوفيق الرباين.
ه أي دليل ولو كان َلُه) مع أنه معلوم أنه ال ميكن أن يكون له برهان مشعر بأنه ليس لديبـُْرَهانَ وقوله: (َال 

كما أن تركيب اجلملة . القيامةيومعذروالبالكفرلهحجةفهو الالدليل ومهيا على اختاذ هذا مع اهللا تعاىل،
اْلَكاِفُروَن) هذا الورود، مشعر بأنه جواب لسؤال سابق أو مسترت كأنه يـُْفِلحُ َال 

يل؛ ألنه ال يفلح الكافرون.قيل مل كل هذا فق
صفةبهلهبرهانال. إشراكاأوإفرادايعبدهآخر)إهلااهللامعيدعيقول اإلمام البيضاوي رمحه اهللا: (ومن

المباالتدينأنعلىتنبيهاعليهاحلكموبناءللتأكيدجيءبه،برهانالالباطلفإنلهالزمةإهلالأخرى
ربهعندحسابهفإمنا: لذلكواجلزاءالشرطبنياعرتاضأوخالفه،علىالدليلدلعمافضالممنوععليهدليل
)1يستحقه(مامقدارلهجمازفهو

،اإلسراء: ﴾َسِبيًال اْلَعْرشِ ِذيِإَىل َالبـْتَـَغْواِإًذايـَُقوُلونَ َكَماَآِهلَةٌ َمَعهُ َكانَ َلوْ ُقلْ ﴿ومن هذا الباب قوله تعاىل:
)42(.

العرشذيإىلالبتغواإذااألوثان،منيقولونكماآهلةمعهكانلومكةألهلقل: «عباسابنقال
طريقاابتغوا: ويقال. عليهمومرتبتهالعرشذيفضليعرفواأي: قتادةوقال. »كهيئتهوكانواطريقا: أيسبيال،

فقالالشريك،عننفسهنزهمث.بعضابعضهمامللوككفعلليقهروهسبياللطلبوا: مقاتلوقال. إليهللوصول
عمابعيداأيكبريا،علوا. شريكامعهإنالظاملونيقولعماأييقولونعماوتعاىللهتنزيهاأيسبحانه،: تعاىل
)2(.الكفاريقول

).205/ 11). تفسري املنار (306/ 7). حماسن التأويل (97/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل (- 1
). تفسري ابن أيب العز مجعا ودراسة.312/ 2حبر العلوم (- 2
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البنات،إليهاملضيفونغريه،آهلةمعهاجلاعلوناملشركون،بهوصفهعمانفسهذكرهتعاىلاهللامنتنزيهوهذا
ليساألمورهذهمنإليهتضيفونمافإنوالكذب،الفريةمنالقوم،أيهاتقولونعمالهوعلواهللاتنزيها: فقال
)1(.صفةلهيكونأنينبغيوالصفته،من

وهكذا تتنوع أساليب القرآن الكرمي يف نفي وجود آهلة مع اهللا تعاىل وسبحان من عز عن النظري والشبيه 
واملثيل.وتعاىل عن الند 



المبحث الرابع 
معية الرسل عليهم  السالم

للناس، ومعية الناس هلم.
معية الرسل للناس:- 1

وقد أمجل أستاذنا العالمة الدكتور عبد الستار سعيد يف مجع تصور تلك املعية بصورة بديعة إذ يرى أن معية 
الرسل للناس مجاعها يف أمور منها:

وهي يف جانب املدعوين بعد إقامة احلجة عليهم وتنكرهم للربهان واعتسافهم معية التربص واالنتظار -1
رِْجسٌ رَبُِّكمْ ِمنْ َعَلْيُكمْ َوَقعَ َقدْ قَالَ ﴿للدليل. ومنه ما حدث مع نيب اهللا هود مع قومه، إذ قال اهللا تعاىل فيهم: 

، ﴾اْلُمْنَتِظرِينَ ِمنَ َمَعُكمْ ِإينِّ فَانـَْتِظُرواُسْلطَانٍ ِمنْ اللَّهُ نـَزَّلَ َماَوَآبَاؤُُكمْ أَنـُْتمْ َمسَّْيُتُموَهاَأْمسَاءٍ ِيف َأُجتَاِدُلوَنِين َوَغَضبٌ 
.))71(األعراف:

)2(. وسخطونزل عليكم عذابوجب: عباسابنواملعىن كما قال 
الذيندابروقطعنامنابرمحةمعهوالذينفأجنيناهبقولهعقبهوهلذالقومهالرسولمنووعيد(وهذا

.مؤمننيكانواومابآياتناكذبوا
منتذرماالعقيمالريحعليهمأرسلبأنهالقرآنمنأخرأماكنيفإهالكهمصفةسبحانهاهللاذكروقد

)3)(.األخرىاآليةيفقالكماكالرميمجعلتهإالعليهأتتشيء
َمنْ تـَْعَلُمونَ َسْوفَ َعاِملٌ ِإينِّ َمَكانَِتُكمْ َعَلىاْعَمُلواقـَْومِ َويَا﴿ومنه ما ورد على لسان شعيب عليه السالم: 

.93، هود: ﴾َرِقيبٌ َمَعُكمْ ِإينِّ َواْرَتِقُبواَكاِذبٌ ُهوَ َوَمنْ ُخيْزِيهِ َعَذابٌ يَْأتِيهِ 

).447/ 1) التسهيل لعلوم التنزيل (453/ 17جامع البيان :(- 1
).234/ 2). النكت والعيون (382/ 2) التفسري الوسيط للواحدي (134/ 2زاد املسري يف علم التفسري (- 2
).249/ 2فتح القدير للشوكاين ().390/ 3تفسري ابن كثري: (- 3
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وعيدوهذاتعلمون،سوف: قالومكانتكم،...مثأمركميفعاملإينأمري،ويفهالكييف(اعملوا: يعين
: يعينكاذبهوومنويهينه،يهلكه: يعينخيزيهعذابيأتيهمن: ويقالكاذب،هومنستعلمونهلم،

.كاذبهومنستعلمون
: يعينوارتقبواشريكا،معهبأناهللاعلىكاذبهومنأمره،وخيزيخيزيه،عذابيأتيهمن: معناهويقال

)1)(.الدنيايفالعذاببكممنتظر: يعينرقيبمعكمإينالعذابيبانتظروا
يفواملخطئنفسه،علىاجلاينأيناتعلمونفسوفمتكين،علىومتكنكم فإينتؤدتكمعلىواملعىن : اعملوا (

)2)(.منتظرمعكمإينالعذابوانتظروا..} كاذبهوومن{يذله} خيزيهعذابيأتيهمن: {قولهفذلكفعله،
معية الصبر وااللتزام، مع ضعفاء المؤمنين الضعاف  - 2

بِاْلَغَداةِ رَبـَُّهمْ يَْدُعونَ الَِّذينَ َمعَ نـَْفَسكَ َواْصِربْ ﴿ومنه ما ورد يف أمر اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: 
َناكَ تـَْعدُ َوَال َوْجَههُ يُرِيُدونَ َواْلَعِشيِّ  ُهمْ َعيـْ َهَواهُ َواتـََّبعَ ذِْكرِنَاَعنْ قـَْلَبهُ أَْغَفْلَناَمنْ ُتِطعْ َوَال الدُّنـَْياَياةِ احلَْ زِيَنةَ تُرِيدُ َعنـْ

.28، الكهف ﴾فـُُرطًاأَْمرُهُ وََكانَ 
ويف اآلية يأمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالصرب مع هذه الفئة املؤمنة والصرب معها حىت يبلغهم 

عنهم، وعدم االنشغال مبن غفل عن ذكر اهللا تعاىل، واتبع هوى نفسه.رسالته، وأال يرفع بصره 
يدعونالذين(أصحابك) معنفسك(حممديا) واصرب(": وسلمعليهاهللاصلىحممدلنبيهذكرهتعاىليقول

املفروضةالصلواتمنالصاحلةواألعمالوالدعاءوالتهليلوالتحميدبالتسبيحإياهبذكرهم) والعشيبالغداة
.الدنياعرضمنعرضايريدونال) وجهه(ذلكبفعلهم) يريدون(وغريها

املؤمننيهؤالءعنعيناكتعدال: وسلمعليهاهللاصلىلنبيهذكرهتعاىليقول) الدنيااحلياةزينةتريد: (وقوله
)3والفخر)(الشرفمبجالستهمتبغياملشركني،أشرافإىليدعونالذين

احلق،معكانقلبهألن»قلبك: «يقلومل»نفسكواصرب: «روائع اآلية الكرمية ولطائفها أنه تعاىل قالومن 
.بسرسرالنفسهقلبهواستخلصجبهر،جهرابصحتهفأمره

دعائهمدوامإىليشريوذلكاحلال،معىنيفأيوجههمريدينمعناها: »وجههيريدون«ويقال
)4)(.الدوامعلىاإلرادةوكونوالعشىبالغداة

المعية الممنوعة المحرمة-3

ُهمْ فََأْعِرضْ َآيَاتَِناِيف َخيُوُضونَ الَِّذينَ رَأَْيتَ ومنه قوله تعاىل:(َوِإَذا يـُْنِسيَـنَّكَ َوِإمَّاَغْريِهِ َحِديثٍ ِيف َخيُوُضواَحىتَّ َعنـْ
.)68(الظَّاِلِمَني)، األنعام: اْلَقْومِ َمعَ الذِّْكَرىبـَْعدَ تـَْقُعدْ َفَال الشَّْيطَانُ 

).463/ 15). جامع البيان ت شاكر (168/ 2حبر العلوم: (- 1
).بتصرف يسري.307/ 2تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ().501/ 2النكت والعيون ().197/ 4تفسري البغوي: (- 2
)6/ 18جامع البيان ت شاكر (- 3
)137/ 5تفسري ابن كثري ط العلمية ().512/ 3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ().391/ 2لطائف اإلشارات:(- 4
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آياتنايفخيوضونالذيناملشركنيحممد،يارأيت،وإذا: وسلمعليهاهللاصلىحممدلنبيهذكرهتعاىليقول
وتكلمأنزهلامنوسبهماستهزاءهمكان،"فيهاخوضهم"وإليك،أوحيناهالذيووحيناإليك،أنزلناهااليت

يفخيوضواحىت"معهمجتلسوالعنهم،وقمبوجهك،عنهمفصد: يقول،"عنهمفأعرض"وتكذيبهم
الشيطانأنساكوإنبينهمحديثهممناهللابآياتاالستهزاءغريحديثيفيأخذواحىت: يقول،"غريهحديث

تقعدوالعنهم،فقهمذلك،ذكرتمثآياتنا،يفخوضهمحاليفعنهمواإلعراضمعهماجللوسعنإياك
)1فيه)(بهخاضوامبافيهاخلوضهلمالذيغرييفخاضواالذينالظاملنيالقوممعذلكذكركبعد

َأنَّ َيْشَهُدونَ الَِّذينَ ُشَهَداءَُكمُ َهُلمَّ ُقلْ ﴿هلم باحلرمان، وإبعادا هلم عن أسباب التوفيق جزاء فعلهم، فقال تعاىل: 
َوُهمْ ِباْآلَِخَرةِ يـُْؤِمُنونَ َال َوالَِّذينَ ِبَآيَاتَِناَكذَّبُواالَِّذينَ أَْهَواءَ تـَتَِّبعْ َوَال َمَعُهمْ َتْشَهدْ َفَال ُدواَشهِ فَِإنْ َهَذاَحرَّمَ اللَّهَ 

)150(، األنعام: ﴾يـَْعِدُلونَ 
الذينأهواءتتبعوالوزوراكذباهذهواحلالةيشهدونإمناأيمعهمتشهدفالشهدوافإنواملعىن:

)2)(.عدياللهوجيعلونبهيشركونأييعدلونوهمباآلخرةيؤمنونالوالذينبآياتناكذبوا
معية الناس للرسل:- 2

واملتأمل لآليات اليت تناولت معية الناس للرسل ميكن أن يقسمها إىل قسمني : 
معية في غير أمور الدين

السجن، ومعية إمساعيل إلبراهيم عليه السالم عندما بلغ معه السعي.مثل معية صاحيب يوسف ليوسف يف 
 وهي اليت تعين االتباع ويعرب عنها القرآن الكرمي باالستجابة  واإلسالم، ومعية في أمور الدين

.والطاعة، والنصرة، واجلهاد، والعبادة، والتوبة، وحنوها
، فالعام هو ما ذكرت فيه املعية عاما وخاصاكني وقد سلك القرآن الكرمي يف بيان معية الناس للرسل مسل

كقوله تعاىل: (وََكأَيِّنْ في صورة سننية قاعدية مطردة،بصفة عامة دون حتديد صاحب املعية، وتأيت هذه اآليات 
الصَّاِبرِيَن)، حيُِبُّ َواللَّهُ اْسَتَكانُواَوَماَضُعُفواَوَمااللَّهِ َسِبيلِ ِيف َأَصابـَُهمْ ِلَماَوَهُنواَفَماَكِثريٌ رِبـِّيُّونَ َمَعهُ قَاَتلَ َنِيبٍّ ِمنْ 

).146(آل عمران:
أَمْ ﴿وكما نالحظ يف اآلية الكرمية أن لفظة: (نيب) وردت نكرة مبا يفيد عمومها وشيوعها، ومنه قوله تعاىل: 

ُهمُ قـَْبِلُكمْ ِمنْ َخَلْواالَِّذينَ َمَثلُ يَْأِتُكمْ َوَلمَّااْجلَنَّةَ َتْدُخُلواَأنْ َحِسْبُتمْ  الرَُّسولُ يـَُقولَ َحىتَّ َوزُْلزُِلواَوالضَّرَّاءُ اْلَبْأَساءُ َمسَّتـْ
.214، البقرة: ﴾َقرِيبٌ اللَّهِ َنْصرَ ِإنَّ َأَال اللَّهِ َنْصرُ َمَىت َمَعهُ َآَمُنواَوالَِّذينَ 

أدق خصائصها إذ هي يف مرحلة االبتالء واالختبار ويف هاتني اآليتني تبدو صورة املعية يف أقوى مراحلها ويف 
واجلهاد  ومس البأساء والضراء والزلزلة.

).41/ 2زاد املسري يف علم التفسري ().301/ 2طيبة (-تفسري البغوي ).436/ 11بيان:(جامع ال- 1
).213/ 12جامع البيان:()322/ 3تفسري ابن كثري: (- 2
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ملاوهنوافما. عابدونأوأتقياء،علماءواملعىن وكأين من نيب قاتل معه مجاعات كثرية ربانيون
. الدينيفأوالعدوعنضعفواوما. ضهمبعأوالنيبقتلمنملاجدهمينكسروملفرتواومااهللا،سبيليف

االقتداءعلىوحثللمؤمنني،تسليةهذاأنفسهم،وشجعواوثبتوا،صربوابلللعدوخضعواومااستكانواوما
.)1بذلك(جاريةاهللاسنةتزلملمتقدما،كانقدأمرهذاوأنكفعلهم،والفعل

معية الرسل الخاصة
يف حديث القرآن الكرمي عن الرسل عليهم السالم بذكرهم صراحة، قد حفلت وأما املسلك اخلاص فقد بدا

آيات القرآن ببيان هذه املعية، وميكن أن نتتبعها  على النحو اآليت:
معية نوح عليه السالم-

اليت تكرر فيها لفظ املعية، مع نيب من األنبياء، فقد وردت مثاين مرات  وكأن يف ذلك تأسيسا ألن معية الصاحلني 
أصل يف قيام احلضارة وبقاء اإلنسانية أصال، كما أن يف ذلك بيانا وإشارة إىل أن قيام اجلماعة املؤمنة أصل قدمي 

معية نوح واإلميان باهللا سبب يف النجاة والفوز، فقد فصلت يف دعوة األنبياء عليهم السالم، كما نالحظ أن ا
اآليات الكرمية بني معسكرين معسكر اخلري واحلق وهم من ركبوا مع نوح يف الفلك، ومعسكر الشر والباطل وهم 

اْلَكاِفرِيَن)، هود:عَ مَ َتُكنْ َوَال َمَعَناارَْكبْ بـَُينَّ املغرقون، ولذلك دعا نوح عليه السالم ابنه لريكب معهم وقال: (يَا
)42(.

مغرقني بل مؤمنني وكافرين وكأن النجاة األوىل مقدمة للنجاة يف اآلخرة، واهلالك يف انقسموا يف النهاية إىل ناجني و 
األوىل مقدمة للهالك يف اآلخرة، ولعل هذا من أسرار تعربيه عليه السالم عنهم ب(الكافرين).

هذا يف كما تلمح من اآليات الكرمية أن من متام نعمة اهللا تعاىل على املؤمنني معه أن أهلك عدوهم، وتكرر
َناهُ َفَكذَّبُوهُ ﴿-آيات متعددة،  ، ﴾َعِمنيَ قـَْوًماَكانُواِإنـَُّهمْ ِبَآيَاتَِناَكذَّبُواالَِّذينَ َوأَْغَرقْـَنااْلُفْلكِ ِيف َمَعهُ َوالَِّذينَ فََأْجنَيـْ

.)64(األعراف:
َناهُ َفَكذَّبُوهُ ﴿ َكانَ َكْيفَ فَاْنظُرْ ِبَآيَاتَِناَكذَّبُواالَِّذينَ َوأَْغَرقْـَناَخَالِئفَ َوَجَعْلَناُهمْ اْلُفْلكِ ِيف َمَعهُ َوَمنْ فـََنجَّيـْ

.)73(، يونس:﴾اْلُمْنَذرِينَ َعاِقَبةُ 
معية هود عليه السالم-

األنبياء إال أولو العزائم، فهي فرتات ابتالء واختبار، ويبدو يف اآليات الكرمية اليت حتدثت عن الدعوات ال يتبع 

)، تيسري الكرمي الرمحن (ص: 41/ 2)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (116/ 2)، تفسري البغوي :(111/ 6انظر: جامع البيان:(-1
151.(
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معية هود عليه السالم أمور منها: التأكيد أن اإلميان واملعية مها سبب النجاة، ولذا ورد يف اآليتني اللتني حتدثتا عن 
على هالك عدوهم، بل قطع دابرهم، ويف ذلك شفاء معية هود الربط بني املعية واإلميان، كما ورد أيضا النص

لصدور املؤمنني، وإراحة لنفوسهم.
معية صالح عليه السالم-

ويف حق صاحل عليه السالم ما زال التأكيد أن املعية واإلميان سبب النجاة والعصمة، فقد ورد التالزم بني 
َناأَْمرُنَاَجاءَ فـََلمَّا﴿اإلميان واملعية كذلك، فقال تعاىل:  ِإنَّ يـَْوِمِئذٍ ِخْزيِ َوِمنْ ِمنَّاِبَرْمحَةٍ َمَعهُ َآَمُنواَوالَِّذينَ َصاِحلًاَجنَّيـْ

.)66(، هود:﴾اْلَعزِيزُ اْلَقِويُّ ُهوَ رَبَّكَ 
فما زالت البشرية يف عهد بناء اجلماعة املؤمنة، ويف اآلية بيان ألن سبب النجاة اإلميان واملعية.

السالممعية شعيب عليه -
ويف حق شعيب عليه السالم يستمر األمر على تباعد الزمان واملكان، بل تتضح تالزمية النصر باملؤمنني من 

الَِّذينَ اْلَمَألُ قَالَ ﴿
﴾َكارِِهنيَ ُكنَّاأََوَلوْ قَالَ ِملَِّتَناِيف لَتَـُعوُدنَّ أَوْ قـَْريَِتَناِمنْ َمَعكَ َآَمُنواَوالَِّذينَ ُشَعْيبُ ايَ لَُنْخرَِجنَّكَ قـَْوِمهِ ِمنْ اْسَتْكبَـُروا
.)88(األعراف:

املاضية فقد هددوا شعيبا والذين آمنوا معه بالطرد واإلبعاد حىت يعودوا يف ملتم مرة أخرى، والزمن يعيد نفسه وسنة 
اللَّهِ َعَلىافْـتَـَريـَْناَقدِ ) 88(َكارِِهنيَ ُكنَّاأََوَلوْ ﴿ملكان: املاضية، واجلواب من الو اجلواب على تراخي الزمن وتباعد ا

َهااللَّهُ َجنَّانَاِإذْ بـَْعدَ ِملَِّتُكمْ ِيف ُعْدنَاِإنْ َكِذبًا ُكلَّ رَبـَُّناَوِسعَ رَبـَُّنااللَّهُ َيَشاءَ أَنْ ِإالَّ ِفيَهانـَُعودَ أَنْ لََناَيُكونُ َوَماِمنـْ
نَـَناافْـَتحْ رَبـََّناتـَوَكَّْلَنااللَّهِ َعَلىِعْلًماَشْيءٍ  رُ َوأَْنتَ بِاحلَْقِّ قـَْوِمَناَوبـَْنيَ بـَيـْ .89، 88، األعراف: ﴾)89(اْلَفاِحتِنيَ َخيـْ

ويستمر اجلواب على نفس السؤال حىت يقضي اهللا باحلق وينتصر الصدق ورسالة اإلسالم.
إن الناقمني اليوم يف أعصارنا 

معية إبراهيم عليه السالم-
وتطاول الزمان، فنصل إىل إبراهيم وتستمر النماذج الرائدة يف املعية مع األنبياء واملرسلني على تباعد املكان 

عليه السالم، وتستمر آيات املعية يف التأكيد على أمهية األمة اجلديدة وضرورة صالبتها يف مقارعة الباطل ومنازلة 
الشرك إىل آخر مدى، ويبدو من اآلية الكرمية مصارعة الذين آمنوا للكافرين مصارعة فكرية واضحة بان فيها 

إعالن الرباءة منهم،
تكن من قبل، تبدو فيها املفاصلة واملباينة حىت يظهر معىن الوالء والرباء، مث االلتجاء إىل اهللا تعاىل والتوكل عليه 

واإلنابة إليه ، والوعي العملي بأن الكل صائر إليه.
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نَـَناَوبََداِبُكمْ َكَفْرنَااللَّهِ ُدونِ ِمنْ تـَْعُبُدونَ َوِممَّاِمْنُكمْ بـَُرَآءُ ِإنَّا﴿يف وضوح ومشوخ: فيقولون  َنُكمُ بـَيـْ اْلَعَداَوةُ َوبـَيـْ
رَبـََّناَشْيءٍ ِمنْ اللَّهِ ِمنَ َلكَ أَْمِلكُ َوَماَلكَ َألَْستَـْغِفَرنَّ ِألَبِيهِ إِبـْرَاِهيمَ قـَْولَ ِإالَّ َوْحَدهُ بِاللَّهِ تـُْؤِمُنواَحىتَّ أَبًَداَواْلبَـْغَضاءُ 

َناَوِإلَْيكَ تـَوَكَّْلَناَعَلْيكَ  ))4(، املمتحنة:﴾اْلَمِصريُ َوِإلَْيكَ أَنـَبـْ

ِلَمنْ َحَسَنةٌ ُأْسَوةٌ ِفيِهمْ َلُكمْ َكانَ َلَقدْ ﴿املؤمنني إىل هذه األسوة احلسنة بعد آية واحدة فقال: الكرمي لفت أنظار 
)6(، املمتحنة:﴾احلَِْميدُ اْلَغِينُّ ُهوَ اللَّهَ فَِإنَّ يـَتَـَولَّ َوَمنْ اْآلَِخرَ َواْليَـْومَ اللَّهَ يـَْرُجوَكانَ 

معية موسى وهارون عليهما السالم-
ومن مجع اآليات اليت تتحدث عن معية موسى عليه السالم ميكننا أن نستبني بعض املفاهيم منها:

المعية أمر من اهللا من بداية الدعوة
اللَّهِ َعَلىأَقُولَ َال َأنْ َعَلىَحِقيقٌ ﴿إن املعية كانت من بداية الدعوة، وهي معية هارون أخيه له، قال تعاىل: 

.105(يونس:﴾ِإْسرَائِيلَ َبِين َمِعيَ فََأْرِسلْ رَبُِّكمْ ِمنْ بِبَـيـَِّنةٍ ِجْئُتُكمْ َقدْ احلَْقَّ ِإالَّ 
َأنْ ) 16(اْلَعاَلِمنيَ َربِّ َرُسولُ ِإنَّافـَُقوَال ِفْرَعْونَ فَْأتَِيا﴿وهذا مبين على أن األمر باملعية كان من بداية الدعوة: 

.17، 16الشعراء: ﴾)17(ِإْسرَائِيلَ َبِين َمَعَناأَْرِسلْ 
فاإلرسال(مقيد باملعية يف اآليات مجيعا، وليس جمرد إرسال مطلق يتحرر به بنوا إسرائيل من بطش فرعون 

1(
معية موسى وموقف أتباع فرعون منها

وهذه املعية كما كانت أمرا من بداية الدعوة، وطلبا من موسى وهارون لفرعون حني طلبا أن يرسل معهم بين 

ُهمْ َوِإنْ َهِذهِ لََناقَاُلوااحلََْسَنةُ َجاَءتْـُهمُ فَِإَذا﴿الكرمي:  َاَأَال َمَعهُ َوَمنْ ِمبُوَسىيَطَّيـَُّرواَسيَِّئةٌ ُتِصبـْ اللَّهِ ِعْندَ طَائُِرُهمْ ِإمنَّ
.)131(، األعراف:﴾يـَْعَلُمونَ َال َأْكثـََرُهمْ َوَلِكنَّ 

ِنَساَءُهمْ َواْسَتْحُيواَمَعهُ َآَمُنواالَِّذينَ أَبـَْناءَ اقْـتُـُلواقَالُواِعْنِدنَاِمنْ بِاحلَْقِّ َجاَءُهمْ فـََلمَّا﴿كما وصف القرآن الكرمي: 
.)25(غافر: ﴾َضَاللٍ ِيف ِإالَّ ْلَكاِفرِينَ اَكْيدُ َوَما

لقد طلبوا قتل أبناء املؤمنني، ووصفوهم باملعية واإلميان.
استنقاذ بني اسرائيل من فرعون

َنا﴿كما كانت املعية واضحة يف جناة هؤالء املؤمنني، .)65(الشعراء:﴾َأْمجَِعنيَ َمَعهُ َوَمنْ ُموَسىَوَأْجنَيـْ
)2أمجعني)(إسرائيلبينمنموسىمعومنالبحريفالغرقمنوقومهفرعونبهأتبعنامماموسى(وأجنيناواملعىن: 

.149املدخل إىل التفسري املوضوعي: - 1
).360/ 19جامع البيان :(- 2
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معية داوود وسليمان عليهما السالم-
من خالل رصد -وإذا انتقلنا إىل احلديث عن معية داوود وسليمان عليهما السالم بان لنا عدد من املالمح 

منها:اآليات الكرمية اخلاصة مبعيتهم 
المعية هنا ليست معية البشر فقط

أن اآليات الكرمية  اليت حتدثت عنهم مل تتحدث عن معيتهم للبشر، فقد كانا ملكني ومعية الناس هلم 
ليست مستغربة وال منكرة وهم مل يكونا حباجة إىل دعوة الناس إىل معيتهم، بل ظهرت معية أشياء أخرى مثل 

ْشرَاقِ بِاْلَعِشيِّ ُيَسبِّْحنَ َمَعهُ اْجلَِبالَ َسخَّْرنَاِإنَّاتعاىل(معية اجلبال والطري كما قال  لَهُ ُكلٌّ َحمُْشورَةً َوالطَّيـْرَ ) 18(َواْإلِ
.19، 18: ص: )19(أَوَّابٌ 

َناوكما قال سبحانه: (َوَلَقدْ  رَ َمَعهُ أَوِِّيب ِجَبالُ يَاَفْضًال ِمنَّاَداُوودَ َآتـَيـْ .)10()،سبأ: احلَِْديدَ لَهُ نَّاَوأَلَ َوالطَّيـْ
كما نصت اآليات على معية بلقيس ملكة سبأ وقومها، وهم من كانوا (مظنة امتناع عن معية سليمان ملا  
كان هلم من دولة وقوة وجيش وحضارة وغىن وسلطان، فأثبت القرآن هذه املعية على لسان امللكة نفسها حني 

.)44()، النمل:اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ ُسَلْيَمانَ َمعَ َوَأْسَلْمتُ نـَْفِسيظََلْمتُ ِإينِّ َربِّ قالت: (
معية عيسى عليه السالم-

عليهموسىأخوهبدأهمامتممابل،جديدةألمةمؤسسايكنمل)فألنهالسالم(عليهعيسىاهللانيبوأما
َآَمنَّااللَّهِ أَْنَصارُ َحنْنُ احلََْوارِيُّونَ كما قال تعاىل:(قَالَ احلوارينيلسانعلىوردقدمعيتهعناحلديثفإنـالسالم

َناالرَُّسولَ َواتـَّبَـْعَناأَنـَْزْلتَ ِمبَاَآَمنَّارَبـََّنا) 52(ُمْسِلُمونَ بِأَنَّاَواْشَهدْ بِاللَّهِ  ، 52، املائدة: )53(الشَّاِهِدينَ َمعَ فَاْكُتبـْ
53.

حنن] 80النساء[اللَّهَ َأطاعَ فـََقدْ الرَُّسولَ ُيِطعِ َمنْ اهللانصرفقدالرسولينصرومناهللاأنصارأي: (حنن
عندينفيهخيتلفالجوهرهيفاإلسالمإذمسلمونبأناواشهدرسلهواتبعناصادقاإميانابهآمنااهللاأنصار

.دين
يشهدونالذينالشاهدينمعفاكتبنامرمي،ابنعيسىالرسولواتبعناكتابكيفأنزلتمباوصدقناآمناربنا
)1بالصدق)(ألنبيائك

معية محمد عليه أفضل الصالة والسالم-
وإذا انتقلنا إىل النيب (صلى اهللا عليه وسلم ) وبيان املعية يف حقه فاجأنا أن آيات املعية يف حقه هي أكثر 

املواطن ورودا يف القرآن الكرمي، وأكثرها تفصيال بني خاص وعام،

القدر حتتاج إىل طول معية وصحبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، يف حياته لشخص، وبعد وفاته لسنته ومنهاجه، 

).236/ 1التفسري الواضح (- 1
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األمة من سنته ودخلت يف معيته كلما اقرتبت من النجاة والفالح، والعز والنجاح، وكلما ابتعدت وكلما اقرتبت
عن منهاجه كلما ضلت سبيلها وتنكبت طريقها.

رَ َهلُمُ َوأُولَِئكَ َوأَنـُْفِسِهمْ بَِأْمَواهلِِمْ َجاَهُدواَمَعهُ َآَمُنواَوالَِّذينَ الرَُّسولُ قال تعال: (َلِكنِ  ُهمُ َوأُولَِئكَ اتُ اْخلَيـْ
.)88(اْلُمْفِلُحوَن)، التوبة:

فربط اهللا تعاىل حصوهلم على اخلريات والفالح باإلميان واملعية واجلهاد باألموال واألنفس.
في محورين رئيسين، محور عام 

.وآخر خاص
اليت تناولت أمور الدين والرسالة مجلة، وفيها حديث إىل املدعوين عامة من مثل : (ُقلْ هيفالمعية العامة

ُدونِهِ ِمنْ اختََُّذوا، وقوله: (أَمِ )28(أَلِيٍم)، َعَذابٍ ِمنْ اْلَكاِفرِينَ جيُِريُ َفَمنْ َرِمحََناأَوْ َمِعيَ َوَمنْ اللَّهُ أَْهَلَكِينَ ِإنْ أَرَأَيـُْتمْ 
ُمْعرُِضوَن)، األنبياء:فـَُهمْ احلَْقَّ يـَْعَلُمونَ َال َأْكثـَُرُهمْ َبلْ قـَْبِليَمنْ َوذِْكرُ َمِعيَ َمنْ ذِْكرُ َهَذابـُْرَهاَنُكمْ َهاُتواُقلْ َآِهلَةً 

)24(.
ِمنْ نـَُتَخطَّفْ َعكَ مَ اْهلَُدىنـَتَِّبعِ وقد كانت هذه املعية واضحة وظاهرة حىت يف أذهان املشركني إذ قالوا: (ِإنْ 

.)57()،القصص: أَْرِضَنا
وهي اليت بدا فيها معيته صلى اهللا عليه وسلم للمؤمنني، وتنوعت هذه املعية وكثرت صورها والمعية الخاصة

اْخلَيـْرَاتُ َهلُمُ َوأُولَِئكَ َوأَنـُْفِسِهمْ بَِأْمَواهلِِمْ َجاَهُدواَمَعهُ َآَمُنواَوالَِّذينَ الرَُّسولُ فمرة تكون يف اجلهاد كقوله تعاىل: (َلِكنِ 
. 88اْلُمْفِلُحوَن)التوبة: ُهمُ َوأُولَِئكَ 

َرُسولِهِ َمعَ َوَجاِهُدوابِاللَّهِ َآِمُنواَأنْ ُسورَةٌ أُْنزَِلتْ َوِإَذا(ومرة يف عتاب املنافقني املخلفني عن اجلهاد كقوله: (
).86: (التوبة،)اْلَقاِعِدينَ َمعَ َنُكنْ َذْرنَاَوقَاُلواُهمْ ِمنْـ الطَّْولِ أُوُلواْسَتْأَذَنكَ 

فَاْسَتْأَذنُوكَ ِمنـُْهمْ طَائَِفةٍ ِإَىل اللَّهُ َرَجَعكَ فَِإنْ 
اْخلَالِِفَني)، َمعَ فَاقْـُعُدواَمرَّةٍ أَوَّلَ بِاْلُقُعودِ َرِضيُتمْ ِإنَُّكمْ َمِعيَ تـَُقاتُِلواَوَلنْ أَبًَداَمِعيَ َختُْرُجواَلنْ فـَُقلْ لِْلُخُروجِ 
).83(التوبة:

َمَعكَ ِمنـُْهمْ طَائَِفةٌ فـَْلتَـُقمْ الصََّالةَ َهلُمُ فَأََقْمتَ ِفيِهمْ ُكْنتَ ومرة يف صالة اخلوف كقوله تعاىل: (َوِإَذا-
َوْلَيْأُخُذواَمَعكَ فـَْلُيَصلُّواُيَصلُّواملَْ ُأْخَرىطَائَِفةٌ َوْلَتْأتِ َورَاِئُكمْ ِمنْ فـَْلَيُكونُواَسَجُدوافَِإَذاَأْسِلَحتَـُهمْ َوْلَيْأُخُذوا
.)102()النساء:َوَأْسِلَحتَـُهمْ ِحْذَرُهمْ 
ِيت أَْزَواَجكَ َلكَ َلْلَناَأحْ ِإنَّاالنَِّيبُّ أَيـَُّهاومرة تكون يف اهلجرة، كقوله تعاىل: (يَا- َوَماُأُجوَرُهنَّ َآتـَْيتَ الالَّ
ِيت َخاَالِتكَ َوبـََناتِ َخاِلكَ َوبـََناتِ َعمَّاِتكَ َوبـََناتِ َعمِّكَ َوبـََناتِ َعَلْيكَ اللَّهُ أَفَاءَ ِممَّاَميِيُنكَ َمَلَكتْ  َهاَجْرنَ الالَّ

.)50(األحزاب:
منهجية التعامل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وعدم تركه إال بإذن، تربية هلم على ومرة يف تعليم املؤمنني 

َا الَِّذينَ اْلُمْؤِمُنونَ أخالق املدنية، وأخذا بأيديهم إىل طرق الدولة، وسلوك األمم واحلضارات، فيقول سبحانه: (ِإمنَّ
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الَِّذينَ أُولَِئكَ َيْسَتْأِذنُوَنكَ الَِّذينَ ِإنَّ َيْسَتْأِذنُوهُ َحىتَّ يَْذَهُبواملَْ َجاِمعٍ ْمرٍ أَ َعَلىَمَعهُ َكانُواَوِإَذاَوَرُسولِهِ بِاللَّهِ َآَمُنوا
ُهمْ ِشْئتَ ِلَمنْ فَْأَذنْ لِبَـْعضِ اْسَتْأَذنُوكَ فَِإَذاَوَرُسولِهِ بِاللَّهِ يـُْؤِمُنونَ  َغُفورٌ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ َهلُمُ َواْستَـْغِفرْ ِمنـْ

.)62(َرِحيٌم)التوبة:


المعية اإللهيةآثارالمبحث الخامس :  
للمعية أثر ال ينكر، وفضل ال خيفى، فمعية اهللا سر النجاح ولب الفالح، ومدار اهلداية والتوفيق، والنصر 
والتأييد، واحلفظ والرعاية واحلياطة والعناية، فمن كان اهللا معه فمن يكون عليه، ومن كان اهللا عليه فمن يكون 

ينامالالذيواحلارستغلبالاليتالفئةفمعهمعهاهللايكنومنمعهيكناهللايتقمن«معه، وقد قال قتادة: 
)1(»يضلالالذيواهلادي

ومن آثار المعية ما يأتي:
.المطلب األول : المراقبة

املراقبة من أهم آثار املعية ، سواء كانت املراقبة من قبل العبد لربه أم من اهللا (تعاىل) لعبده، وإن كان 
علم(استدامة: ونظره له ومشاهدته إياه يف أعماله وسلوكه، واملقصود من املراقبةاألغلب فيها مراقبة العبد لربه 

) 2)(.أحوالهمجيعيفعليهالربباطالعالعبد

قبة اهللا له فيجله عن أن يراه على غري ما يرضيه، أو يفقده فيما يرضيه، والثبات، فهو يف معية اهللا تعاىل يشعر مبرا
وهذا املعىن هو الوارد يف حديث اإلميان، إذ يقول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) جلربيل حينما سأله عن 

)3)(»يراكفإنهتراهتكنملفإنتراه،كأنكاهللاتعبدأن: «اإلحسان: (
وقد غرست آيات املعية الواردة يف القرآن الكرمي هذا املعىن يف نفوس املؤمنني بصور شىت، وألوان متعددة، 

َلَعلَّهُ لَيـًِّناقـَْوًال َلهُ فـَُقوَال ) 43(َطَغىِإنَّهُ ِفْرَعْونَ ِإَىل اْذَهَبا﴿ومن هذه اآليات الكرمية قوله تعاىل ملوسى وهارون: 
َنايـَْفُرطَ َأنْ َخنَافُ ِإنـََّنارَبـََّناقَاَال ) 44(ىَخيْشَ أَوْ يـََتذَكَّرُ  َأْمسَعُ َمَعُكَماِإنَِّين َختَافَاَال قَالَ ) 45(َيْطَغىأَنْ أَوْ َعَليـْ
.46-43، طه: ﴾)46(َوأََرى

.259القصاص واملذكرين (ص: ).340/ 2حلية األولياء وطبقات األصفياء (- 1
.210التعريفات: - 2
.39/ 1)، صحيح مسلم (19/ 1صحيح البخاري (- 3



821114387201

وأرىوكالمه،كالمكماأمسعمعكمافإنينمنه،ختافاوتأييدي فالونصريوكالءيتحبفظيمعكماإنينأي
إاليبطشواليتنفسواليتكلمفالبيدي،ناصيتهأنواعلماشيء،أمركممنعليخيفىالومكانه،مكانكما

.)1وتأييدي)(ونصريحبفظيمعكماوأناأمري،وبعدبإذين
تقويةسبحانهبذلكوأراد.الرسالةيبلغاحىتقتلهماإىليصلبالذيليسويف هذا طمأنة هلما بأن فرعون 

)2حلفظهمامتولوأنه
)3فأمنعه(بكمايرادماوأرىفأجيبه،دعاءكماأمسع: عباس يف معىن اآلية الكرميةوقال ابن

)4(.معيأنتمابعدأباىلالاآلنالسالم) ولذا قال موسى(عليه
. وبينهبينكماجيريماأيوأرىأمسعوالنصرةباحلفظأيمعكماإنينوطغيانهفرطهمنأيختافاال(قال

)5(.باحلفظفأرعاكما
وقد دل اهللا  تعاىل عباده على تصور هذه املعية من خالل تعريفهم أن عليهم حافظني، كراما كاتبني 

منواستحياؤهمسبحانه،-لرؤيتهاملخالفاتعنتوقيهملكانالعلمحقذلكعلمواولواحلق،اطالعمن
)6)(.املالئكةرؤيةمنأمت-اطالعه

.المطلب الثاني : النصر والتأييد
ومن آثار املعية نصر اهللا تعاىل لعبده الذي يكون يف معيته، وتأييده له ، وقد نصت آيات القرآن الكرمي على 
هذا األثر من آثار املعية النصر والتأييد، فاهللا تعاىل ميد عبيده بنصره ويؤيدهم به ومن هنا دعاهم إىل عدم اهلوان 

آمرا عباده مبراعاة -وا املعية وأصحاب نصر اهللا وتأييده، قال تعاىلأو التفريط والتسليم والتنازل والتخاذل، فهم أول
َيِرتَُكمْ َوَلنْ َمَعُكمْ َواللَّهُ اْألَْعَلْونَ َوأَنـُْتمُ السَّْلمِ ِإَىل َوَتْدُعواَفَال ﴿أثر هذه املعية من النصر والتأييد_ : 

).35(، األنفال:﴾أَْعَماَلُكمْ 

).27/ 2612/ 5، (124/ 6(تفسري القرآن العظيم:- 1
111/ 4). فتح القدير للشوكاين (261/ 1تفسري حيىي بن سالم (- 2
.208/ 3، التفسري الوسيط (276/ 5معامل التنزيل: - 3
.458/ 2لطائف اإلشارات:(- 4
).127/ 7حماسن التأويل : (- 5
).698/ 3لطائف اإلشارات (- 6
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)، والتأييد والتسديد، ومن كان اهللا 1واملعونة،)(باحلفظ،وهو (تعاىل) معكم. بالنصرةناألعلو واملعىن:(أنتم
معه بنصره فمن يغلبه، ومن كان معه بتأييده فمن يعلوه، ومن كان معه بتسديده فمن يصرفه عن طريق اهلدى، أو 

يشغب على منهاجه املستقيم؟
بشارةإن يف ذلك لكل من غلب على حقه، وأوذي يف اهللا أن 

حيبطهاولنأيأعمالكم)،يرتكم:(ولننفسهااآليةيفوقد قال تعاىلاألعداءعلىوالظفربالنصرعظيمة
)2شيئا(منهاينقصكمواليوفيكمبلإياهاويسلبكمويبطلها

)3)(.عدوهمعلىوإقدامهملقوةموجبوالتأييد،والنصر،بالعون،معهم،اهللاوشعورهم بأن 
ولذلك رأينا رؤوس املصلحني والدعاة الصادقني على تباعد املكان وتطاول الزمان يف أتون احملنة يهشون 

يب؟أعدائييصنعماللعطاء ويسرتوحون نسائم املنح فنسمع شيخ اإلسالم ابن تيمية (رمحه اهللا) يف حمنته يقول:
منوإخراجيشهادة،وقتليخلوة،حبسيإنتفارقين،المعيفهيرحتإنصدري،يفوبستاينجنيتأنا

.سياحةبلدي
أوالنعمة،هذهشكرعنديعدلماذهباالقلعةهذهملءهلمبذلتلو: القلعةيفحمبسهيفيقولوكان

)4(.هذاوحنواخلريمنفيهيلتسببواماعلىجزيتهمما: قال
)5.(.هواهأسرهمنواملأسورتعاىل،ربهعنقلبهحبسمنالقيم  ينقل عنه قوله: احملبوسونسمع تلميذه ابن 

ويف اشتداد الصراع بني احلق والباطل، وهو سنة من سنن اهللا اجلارية، واليت ال تتبدل وال تتحول ينبههم 
يـَُقاتُِلوَنُكمْ َكَماَكافَّةً اْلُمْشرِِكنيَ ُلواَوقَاتِ ﴿سبحانه على معيته هلم املقتضية للنصر والعون والتأييد والتسديد، فيقول 

.﴾)36(اْلُمتَِّقنيَ َمعَ اللَّهَ َأنَّ َواْعَلُمواَكافَّةً 
ويف حلقة من حلقات الصراع بني احلق والباطل وسنة من سنن اهللا تعاىل فيها يبني عز وجل أن معيته ونصره 

فـََلْيسَ ِمْنهُ َشِربَ َفَمنْ بِنَـَهرٍ ُمْبَتِليُكمْ اللَّهَ ِإنَّ قَالَ بِاْجلُُنودِ طَاُلوتُ َفَصلَ فـََلمَّا﴿وتأييده مع عباده الصابرين فيقول: 
ُهمْ قَِليًال ِإالَّ ِمْنهُ َفَشرِبُوابَِيِدهِ ُغْرَفةً اْغتَـَرفَ َمنِ ِإالَّ ِمينِّ فَِإنَّهُ َيْطَعْمهُ ملَْ َوَمنْ ِمينِّ  َمَعهُ َآَمُنواَوالَِّذينَ ُهوَ َجاَوزَهُ فـََلمَّاِمنـْ

) زاد املسري يف علم 329/ 4). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (185/ 5). تفسري السمعاين (415/ 3لطائف اإلشارات:(- 1
).125/ 5). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (256/ 16). اجلامع ألحكام القرآن: (123/ 4التفسري (

.299/ 7تفسري القرآن العظيم: (- 2
).423/ 2) لباب التأويل يف معاين التنزيل (790الرمحن (ص: تيسري الكرمي- 3
).153/ 1املستدرك على جمموع الفتاوى (- 4
.154/ 1املستدرك على جمموع الفتاوى (- 5
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بِِإْذنِ َكِثريَةً ِفَئةً َغَلَبتْ قَِليَلةٍ ِفَئةٍ ِمنْ َكمْ اللَّهِ ُمَالُقوأَنـَُّهمْ َيظُنُّونَ الَِّذينَ قَالَ َوُجُنوِدهِ ِجبَاُلوتَ اْليَـْومَ لََناطَاَقةَ َال قَاُلوا
.﴾)249(الصَّاِبرِينَ َمعَ َواللَّهُ اللَّهِ 

)1)(.والشرواخلريوالظفرالنصربيدهأنبهاملؤمننيعبادهذكرهتعاىلمنهوهذا إعالم
والقوة والتأييدبالنصرةالصابرينمعواهللاونصرته،وعونهمبشيئتهاهللا،بإذن

)2)(.واملعونة
)3)(.معهموأثرتيفموعظتهفوقعتهللا،العبدصرباهللاملعونةجالبوأعظم

أَيـَُّهايَا﴿وقد تكرر هذا املعىن يف القرآن الكرمي، ومنه يف مقام دفع الكفار واحلملة عليهم يرد قوله تعاىل: 
.﴾)123(اْلُمتَِّقنيَ َمعَ اللَّهَ َأنَّ َواْعَلُمواِغْلَظةً ِفيُكمْ َوْلَيِجُدوااْلُكفَّارِ ِمنَ يـَُلوَنُكمْ الَِّذينَ قَاتُِلواَآَمُنواالَِّذينَ 

معأنهتعاىلفوعداحلقطرقيفهموأهلهابأعمالكمالناستقاتلونإمنا: الصحابةبعضقالوقد
)4(.يغلبفلنمعهاهللاكانومنالتقوىأهل

أيضا مراعاته ومن روائع صاحب املنار وبدائعه أن يربط معىن التقوى هللا تعاىل بالسنن فريى أن تقواه تعىن  
أحكامهمراعاةيفيف أحكامه وسننه، حىت يستجلب نصره وتستدعى معونته، فريى أن املتقني هنا هم املتقون له

كتابه،يفبينهااليتوالغلبالنصرأسبابيفالتقصريمناحلرب،يفاتقاؤهجيبماوأمههاوالنصر،باملعونةوسننه
التنازعوالنظام، وتركوالطاعةوالثبات،والصربقوة،منيستطاعماكإعدادوالتجارب،بالعلمتعرفواليت

)5)(.األسباب،وراءفيماعليهوالتوكلاهللا،ذكروكثرةواالختالف،
ويف معيته تعاىل للمالئكة يؤيدهم وينصرهم، ويعينهم ويثبتهم، ويأمرهم بتثبيت املؤمنني ونصرهم إذ يقول: 

فـَْوقَ فَاْضرِبُواالرُّْعبَ َكَفُرواالَِّذينَ قـُُلوبِ ِيف َسأُْلِقيَآَمُنواالَِّذينَ فـَثَبُِّتواَمَعُكمْ َأينِّ ْلَمَالِئَكةِ اِإَىل رَبُّكَ يُوِحيِإذْ ﴿
ُهمْ َواْضرِبُوااْألَْعَناقِ  َشِديدُ اللَّهَ فَِإنَّ َوَرُسولَهُ اللَّهَ ُيَشاِققِ َوَمنْ َوَرُسوَلهُ اللَّهَ َشاقُّوابِأَنـَُّهمْ َذِلكَ ) 12(بـََنانٍ ُكلَّ ِمنـْ
.﴾)13(اْلِعَقابِ 

متسكواماقليلة،ثلةكانواولوغريهمعلىاحلق،اإلميانأهلبإعانةتعاىلاهللامنتعهدويف هذا
)6(.مقطوعةغريموصولةباهللاصلتهموكانتدينهم،علىوثبتوا

)316/ 5جامع البيان ت شاكر (- 1
)226/ 1) زاد املسري يف علم التفسري (253/ 1). تفسري السمعاين (194/ 1لطائف اإلشارات: (- 2
108تيسري الكرمي الرمحن (ص: - 3
).474/ 2. فتح القدير للشوكاين (98/ 3احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (- 4
.66/ 11تفسري املنار - 5
).314/ 2التيسري يف أحاديث التفسري (- 6
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علىأعدائهممنيفرواالحىتعلىتثبيتهممنبهآمركمماتنفيذعلىأعينكمواملعىن: إين
باإلعانةوالوعدإعانتكم،منشيءيعجزهوالعليهخيفىالمعكمحاضرإعانة-ومدداوعدداعددا

كنههنعقلوالذكرمامنهنعقلاإلعانةأصلعلىزائدمعىناملعيةففيكله،املعىنهذايفيدالوحده
)1(.وصفته

اجلراءةوأهلموهميفألقوا: أي} آمنواالذينفثبتوا{والتأييد،والنصربالعونأي :}معكمأين{ومعىن
.)2)(.وفضلهاجلهاديفورغبوهمعدوهم،على

.المطلب الثالث :التوفيق والمحبة
التوفيق والمحبة،ومن مثرات املعية: 

ُسبُـَلَنالَنَـْهِديـَنـَُّهمْ ِفيَناَجاَهُدوا
.)69(اْلُمْحِسِنَني)، العنكبوت:َلَمعَ اللَّهَ َوِإنَّ 

عية اليت أدت إىل اهلداية والتوفيق واحملبة ليست من فراغ بل بنيت على جهاد وجماهدة، وصرب إن هذه امل
ومصابرة، وداللة (فينا)  على جهة اجلهاد وصدق النية فيه ومتحض املقصود به ما فيه، ومعىن املعية هنا:  بالعون

)3واهلداية(والنصر
وإذا تتبعنا أقوال املفسرين يف داللة املعية هنا

نصر اهلداية والتوفيق والداللة على سالمة املنحى وصحة الطريق.
).4)(يخذللممعهكانومنوالعون،اهللا: املعية هنا بالنصرولذا قال اإلمام الشوكاين رمحه 

.: الحفظ والرعايةالرابعالمطلب 
ومن مثرات املعية كذلك حفظ اهللا ورعايته ملن كان يف معيته. 

وتبدو هذه املعية وتظهر آثارها يف احلفظ والرعاية يف مقام الدعوة فيبني هلم تعاىل أنه حافظهم وراعيهم؛ حىت 
يطمئن 

ُركَ َوَماَواْصِربْ ﴿ومعينهم ومؤيدهم ومثبتهم، كما قال تعاىل: ِممَّاَضْيقٍ ِيف َتكُ َوَال َعَلْيِهمْ َحتَْزنْ َوَال بِاللَّهِ ِإالَّ َصبـْ
.128، 127، النحل: ﴾)128(ُحمِْسُنونَ ُهمْ َوالَِّذينَ اتـََّقْواالَِّذينَ َمعَ اللَّهَ ِإنَّ ) 127(َميُْكُرونَ 

.107/ 10تفسري املنار -1
.316تيسري الكرمي الرمحن ص: - 2
.636الرمحن (ص: تيسري الكرمي- 3
).380/ 15). اللباب يف علوم الكتاب (245/ 4فتح القدير للشوكاين (- 4
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فهيعليهم،وينصرهماألعداءمكرمنوحيفظهميعينهمسبحانهأنههناتعاىلمعيتهمنواملقصود
)1)(. وحفظرعايةمعية

النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه إذ مها يف ودلت آيات كثرية على هذا املعىن منها قوله تعاىل يف حق 
ِإنَّ َتْحَزنْ َال ِلَصاِحِبهِ يـَُقولُ ِإذْ اْلَغارِ ِيف ُمهَاِإذْ اثـْنَـْنيِ ثَاِينَ َكَفُرواالَِّذينَ َأْخَرَجهُ ِإذْ اللَّهُ َنَصرَهُ فـََقدْ تـَْنُصُروهُ الغار: (ِإالَّ 

اْلُعْلَياِهيَ اللَّهِ وََكِلَمةُ السُّْفَلىَكَفُرواالَِّذينَ َكِلَمةَ َوَجَعلَ تـََرْوَهاملَْ ِبُجُنودٍ َوأَيََّدهُ َعَلْيهِ َسِكيَنَتهُ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ َمَعَنااللَّهَ 
.)40() التوبة:َحِكيمٌ َعزِيزٌ َواللَّهُ 

مة وأصبح يف جوار العزيز 
)2والكالءة(واحلفظوالرعايةبالنصرأي" معنااهللاإن" احلكيم، ومعىن إن اهللا معنا: معىن

ثاينكفرواالذينأخرجهإذ. نصرهكمااهللافسينصرهتنصرهملإنأياهللانصرهفقدتنصروهواملعىن: إال
الوقتذلكمثليفنصرهحىتالنصرلهاهللاأوجبفقدتنصروهملإن....أوواحد،رجلإالمعهيكنوملاثنني
بالعصمةمعنااهللاإنحتزنالعنهتعاىلاهللارضيبكرأبووهولصاحبهيقول...إذغريه،يفخيذلهفلن

)3)(.واملعونة
، وهي ماضية مع عباده املؤمنني الذين نالوا شرف معيته عز وجل، وتلك سنة اهللا تعالى في رسله وأنبيائه

فكما كان للمعية أثر احلفظ والرعاية مع رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه، كان هلا نفس األثر مع موسى 
ره وهارون من قبل، حينما أمرمها اهللا تعاىل بالذهاب إىل فرعون لبالغ الرسالة، واستخالص بين إسرائيل من قه

َنايـَْفُرطَ َأنْ َخنَافُ ِإنـََّنارَبـََّنا﴿وسخرته، قاال:  طه: ﴾َوأََرىَأْمسَعُ َمَعُكَماِإنَِّين َختَافَاَال قَالَ ) 45(َيْطَغىَأنْ أَوْ َعَليـْ
45 ،46.

أنهذلكيبنيالكالممناملفهومهوذلكألنوالطغياناإلفراطمنقلبكمايفعرضمماختافا(الواملراد
احلراسةعنعبارةمعكما)(إنين: قولهوالسحرةومعارضةباآلياتالتكذيبمنوالالردمنيؤمنهماملتعاىل

ينالهماكليعلمالأنجيوزله وحافظاوناصراالغريمعيكونمنفإنوأرىأمسع: بقولهذلكوأكدواحلفظ...
إزالةيفالنهايةهووذلكيناهلمامامجيعيفوالعلمباحلفظمعهماأنهوتعاىلسبحانهفبنييعلمفيماحيرسهوإمنا

علينايفرط: واملعىنيطغىأنأوعلينايفرطأن: لقولهمقاباليكونأنحيتملوأرىأمسع: قولهالقفالقالاخلوف
لالستماعفأسخرهمعكماكالمهأمسعمعكماإنين: تعاىلاهللافقاليقتلنابأنيطغىأنأو: منايسمعالبأن

.222/ 3). النكت والعيون (224/ 3). معاين القرآن وإعرابه للزجاج (708/ 5التفسري الوسيط :(- 1
.146/ 8اجلامع ألحكام القرآن: (- 2
.)419/ 5التأويل (. حماسن 136/ 4تفسري القرآن العظيم: (- 3
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واليتنفسواليتكلمفالبيدي،ناصيتهأنواعلما، تكرهانهمابكمايفعلحىتأتركهفالأفعالهوأرىمنكما
)1)(.وتأييديونصريحبفظيمعكماوأناأمري،وبعدبإذينإاليبطش

فرعون وهذا ما كان، فقد حتقق وعده (عز وجل) سواء يف بالغ الرسالة أو يف حفظ موسى وهارون من 
وجنده، وتيقن موسى من هذا حىت مع ما كان يف قلبه يف بداية الدعوة من خوف بشري فطري جعله يقول ما 
يقول، إال أننا نراه يف موقف أشد وأحد يف موقف عبور النهر يقول لقومه رادعا هلم وزاجرا عن أوهامهم عندما 

.)62(يَـْهِديِن) الشعراء: سَ َريبِّ َمِعيَ ِإنَّ َكالَّ قَالَ : (قالوا إنا ملدركون
أجنولطريقسيهدين: يقولسيهدين،ريبمعيإنتدركوالنكالذكرمت،كمااألمرليسفنبههم موسى أن

)2(.)"ملوعودهخلفوالذلك،وعدينوقدللنجاة،وقومه وسيكفيين، أيفرعونمنفيه
ما فيه من توكيد ويقني وثقة الشدة(كال),

نكونلنكال. مدركنينكونلنكال. وتوكيدشدةيف. واطمئنان إىل قدرة اهللا احلافظ ونصرته وهو املعني(كال
والتأكيداجلزم»سيهدينريبمعيإنكال«ضائعنينكونلنكال. مفتوننينكونلنكال. هالكني
.واليقني

الحيثمنالنجاةطريقوينفتحوالكرب،اليأسليليفاملنريالشعاعينبثقاألخريةاللحظةويف
.)3حيتسبون)(

). تيسري الكرمي 258/ 13). اللباب يف علوم الكتاب (296/ 5. تفسري القرآن العظيم :(54/ 22مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (- 1
).103). تفسري التسرتي (ص: 506الرمحن (ص: 

.118/ 4) فتح القدير للشوكاين (356/ 19جامع البيان: (- 2
).2599/ 5يف ظالل القرآن (- 3
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الخاتمة،، أسأل اهللا حسنها
؛وبعد 

فهذه رحلة قرآنية ماتعة نافعة، نستطيع من خالهلا أن نرتسم بعض السبل ونقف أمام بعض املالمح واملعامل يف 
املعية منها:

حياةيفأمهيتهاإىلإشارةفيهاوكأناملدنيةوالسوراملكيةالسوريفاملعيةلفظورود-1
أحواهلم.منحاليفعنهايستغنونالاملؤمنني

للعقيدةجائزةغريالثانيةوتلكهللالعبادومعيةلعبادهاهللامعيةمنها:أنواع،املعيةأن-2
األشياءمنحوهلمملاأولبعضبعضهمالعبادومعيةالصحيحة

والرزقواإلحاطة،العلمتعينواألوىلخاصة،ومعيةعامةمعيةنوعانلعبادهتعاىلاهللامعيةأن-3
حيبهاصفاتاستجمعواالذيناملؤمننيلعباده) تعاىل(اهللامينحهااخلاصةوالثانيةوالرعاية،والتدبري

رفعأووالعناية،والرمحة،والرعاية،والتأييد،واملعونة،النصر،تعينعندئذوهيإليها،ويدعوهماهللا
الصاحلون.املؤمنونيستحقهمماذلكوحنواحلياة،يفاإلكرامأوالسيئات،تكفريأوالدرجات

النفيخاللمن،معهآهلةوجودونفيمعهاهللاغريمعيةنفييفالكرميالقرآنأساليبتنوع-4
.الشرطالتهديدي وأسلوباإلنكاري، واخلربواالستفهامالصريحوالنهيالصريح،

حمرمة، ممنوعةومعيةوالتزامصربومعيةوانتظارتربصمعيةبنيكذلكتنوعتللناسالرسلمعيةأن-5

ويعرباالتباعتعيناليتوهيالدينأموريفأوالدينأمورغرييفمعيةتكونللرسلالناسمعيةأن-6
وحنوهاوالتوبة،والعبادة،واجلهاد،والنصرة،والطاعة،واإلسالم،باالستجابةالكرميالقرآنعنها

املراقبةمعيةومنهاوعطاءها،فيضهاننالأناهللانسألظاهرةباهرةآثارالعباده(تعاىل)اهللاملعيةأن-7
والرعاية.احلفظ. واحملبةالتوفيقوالتأييدالنصر
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أهم المصادر والمراجع
.القرآن الكريم

هـ)، احملقق: حممد أبو الفضل 911اإلتقان يف علوم القرآن: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: -1
م1974هـ/ 1394الطبعة: الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،إبراهيم،

هـ)،حتقيق: حممد باسل عيون 538أساس البالغة: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهللا (املتوىف: -2
م1998-هـ 1419الطبعة: األوىل، لبنان،–الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت السود،

بريوت ، -اهللا، الناشر : دار اجليل إعالم املوقعني عن رب العاملني، : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد-3
سعد.الرؤوف، حتقيق : طه عبد 1973

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (املتوىف: -4
هـ1418-طبعة: األوىل البريوت،–الناشر: دار إحياء الرتاث العريب هـ)،احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي،685

الناشر: مكتبة العلوم أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري،-5
م2003هـ/1424الطبعة: اخلامسة، واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية،

هـ).373ن إبراهيم السمرقندي (املتوىف: حبر العلوم: أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد ب-6
البحر احمليط يف التفسري: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف: -7

هـ.1420بريوت، الطبعة: –الناشر: دار الفكر هـ)،احملقق: صدقي حممد مجيل،745
العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة ،حلسين األجنري الفاسي الصويف -8

1419الطبعة: القاهرة،–الناشر: الدكتور حسن عباس زكي هـ)،احملقق: أمحد عبد اهللا القرشي رسالن،1224(املتوىف: 
هـ.
، )هـ794: املتوىف(الزركشيبناهللاعبدبنحممدالدينبدراهللاعبدأبو: القرآن، املؤلفعلوميفالربهان-9

البايبعيسىالعربيةالكتبإحياءدار: م، الناشر1957-هـ1376األوىل،: إبراهيم، الطبعةالفضلأبوحممد: احملقق
.)الصفحاتترقيموبنفس-لبنانبريوت،املعرفة،دارصوَّرتهمث(وشركائه، احلليب
املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف: العزيز:بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب -10

جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة،.-هـ)،احملقق: حممد علي النجار،817
حممد الطاهر بن حممد بن »: حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتا«التحرير والتنوير -11

هـ1984سنة النشر: تونس،–هـ)،الناشر : الدار التونسية للنشر 1393حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف : 
تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى -12

بريوت–هـ)،الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 982(املتوىف: 
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التـَّْفِسُري الَبِسْيط، املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (املتوىف: -13
عة ) رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلام15هـ)، احملقق: أصل حتقيقه يف (468

هـ  430جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.، الطبعة: األوىل، -بسبكه وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي 
–التفسري احلديث [مرتب حسب ترتيب النزول]، املؤلف: دروزة حممد عزت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية -14

هـ 1383القاهرة، الطبعة: 
هـ)،الناشر: مطابع أخبار اليوم، (ليس على 1418ر: حممد متويل الشعراوي (املتوىف: اخلواط–تفسري الشعراوي -15

م)1997أي بيانات عن رقم الطبعة أو غريه، غري أن رقم اإليداع يوضح أنه نشر عام -املطبوع -الكتاب األصل 
تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)، املؤلف: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس -16

م1990هـ)، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1354بن منال علي خليفة القلموين احلسيين (املتوىف: 
تفسري القرآن العزيز: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي املعروف بابن أيب َزَمِنني -17

-الناشر: الفاروق احلديثة حممد بن مصطفى الكنز،-هـ)،احملقق: أبو عبد اهللا حسني بن عكاشة 399توىف: املالكي (امل
م2002-هـ 1423الطبعة: األوىل، مصر/ القاهرة،

تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي -18
اململكة العربية السعودية،-الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز هـ)، أسعد حممد الطيب،327حامت (املتوىف: ابن أيب

هـ1419-الطبعة: الثالثة 
هـ)،احملقق: 774تفسري القرآن العظيم: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف: -19

م.1999-هـ 1420الطبعة: الثانية اشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،النسامي بن حممد سالمة،
السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي املروزيتفسري القرآن: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد -20

الطبعة: السعودية،–ياض الناشر: دار الوطن، الر هـ)،احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم،489(املتوىف: 
م1997-هـ1418األوىل، 

تفسري املاوردي = النكت والعيون: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري -21
بريوت / -الناشر: دار الكتب العلمية هـ)،احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم،450باملاوردي (املتوىف: 

لبنان.
عدد من أساتذة التفسري حتت إشراف الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن -التفسري امليسر، : جمموعة من العلماء -22

الرتكي.
تفسري النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، املؤلف: أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين -23

وسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو، الناشر: هـ)، حققه وخرج أحاديثه: ي710النسفي (املتوىف: 
م1998-هـ 1419دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة: األوىل، 
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1413-بريوت، الطبعة: العاشرة –التفسري الواضح، املؤلف: احلجازي، حممد حممود، الناشر: دار اجليل اجلديد -24
هـ  
لف: جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر، الناشر: اهليئة التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، املؤ -25

م) 1993هـ = 1414(-م) 1973هـ = 1393العامة لشئون املطابع األمريية، الطبعة: األوىل، (
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مستخلص
يتضــمن هــذا البحــث بيــان حكــم النــادر املخــالف للغالــب بتعريــف ملفــردات البحــث، وأقســام النــادر وقيــوده 

األصــول، واســتقراء وتتبـــع وأحكامــه والتفريــق بينــه وبــني الشـــاذ، ومجــع القواعــد والضــوابط املتضــمنة هلمـــا مــن كتــب 
مها، فقد مجعت بضعاً وعشرين تطبيقـاً للنـادر سـواًء املعمـل أو االفروع الفقهية العاملة أو املرجحة ألحدمها يف أحك

املهمل، التابع أو املستقل يف احلكم لَِيندفع التعارض مبعرفة أن لكل عام أو مطلق خمصصات ومقيدات خترج بعض 
.أفراده عن حكمه

Extract

This research includes a statement of the judgment of what is

uncommon, in contrary to what is common.

This can be done by defining  research terms, and uncommon

sections; its restrictions and its provisions, and to differentiate between it

and  what is uncommon. Also, by collecting  the implied rules and controls

of both of them from books of assets. As in this research, I have collected

a couple of twenty-compiled applications for what is uncommon, whether

it is familiar or neglected, dependent or independent in judgment,  in order

to push away any conflict by confirming that every common or absolute

judgment is restricted by certain specifications which can exile  some of its

members out of its Legitimate rule.

اوتطبيقًاتأصيلًالنادر المخالف للغالب
عبدالحميد عبداهللا قائد القحومر الدكتو

ة- ب ي ط ة  ع م ا ج
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مقدمة
الذي خلق فسوَّى، والـذي قـدَّر فَهـدى، لـه ملـُك السـموات واألرض ومـا بينهمـا ومـا هللا العلّي األعلىاحلمد

حتت الثرى، امللُك احلقُّ املبـني الـذي علـى العـرش اسـتوى، وعلـى امللـك احتـوى، وقـد وسـَع كـلَّ شـيٍء رمحـة وعلمـا، 
ده ال شـــريك لـــه عـــامل الســـر أمحـــده ســـبحانه وحبمـــده يـَْلهـــُج أُولـــو األحـــالم والنهـــى، وأشـــهد أن ال إلـــه إال اُهللا وحـــ

والنجوى، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله الـداعي إىل كلمـة التقـوى، اللهـم صـل علـى عبـدك ورسـولك حممـد وعلـى 
آله وأصحابه أئمة العلم واهلدى وسلم تسليماً كثرياً. 

ة بقواعـد أما بعد:  فإن األحكـام شـرعت حمققـة ملصـاحل املكلفـني، فكانـت فيهـا أحكـام عامـة وشـاملة، مقعـد
وضــوابط، وهلــذه األحكــام مســتثنيات ختــرج عــن عمومهــا ومشوهلــا، فقــد تكــون هلــذه املســتثنيات ضــوابط وقواعــد وقــد 
تكون مسائل ووقائع عني مل يقعد هلا، مث هذه املسائل منها ما يكـون حظـي باهتمـام كبـري مـن قبـل البـاحثني ومنهـا 

اهتمــام كبــري، لــذا عزمــت علــى اجلمــع والدراســة فيــه مــا مل حيــظ، وهــذا البحــث حســب مــا توصــلت إليــه مل حيــظ ب
فسميته (النادر املخالف للغالب تأصيًال وتطبيقاً). 

أهمية الموضوع 
تتجلى أمهيته من خالل األمور التالية:

احلاجة لتجلية وتوضيح بعض القواعد املستثناة من القواعـد العامـة، وهـذا املوضـوع منهـا فهـو مهـم للغايـة .1
سائله قياساً على غريه من مسائل الفروع.إذ أنه كثرية م

عــد املســائل املخالفــة للمســائل العامــة ال أحكــام هلــا، لــذا مت إدراجهــا حتــت القواعــد أو الضــوابط العامــة، .2
وهذه املسائل هلا من اخلصوصية ما جيعل هلا أحكامها املستقلة، ويتم ذلك بتوضيح أن النادر لـه حكمـه 

على ألسنة الفقهاء وغريهم من أنه ال حكم له.بعد التحري ال كما هو مشهور 
دراسة صور وتطبيقات للموضوع قد تظهر الدراسات املعاصرة ِعلل وِحكـم فتؤيـد مـا ذهـب إليـه الفقهـاء .3

من اعتبار النادر، وجعله أصًال يف احلكم كمسألة أن أقل احلمل ستة أشهر. 
أهداف الموضوع: 

يهدف املوضوع لتحقيق األهداف التالية:
ـــه) مـــع اســـتجالء التفريـــق بـــني النـــادر والشـــاذ ومجـــع صـــيغ القواعـــد - 1 بيـــان املـــراد مـــن قاعـــدة (النـــادر ال حكـــم ل

والضوابط اليت وردت حتت هذه القاعدة عند الفقهاء. 
يلحق بالغالب؟ مبعرفة قيوده وتطبيقاته.بيان مىت يهمل النادر؟ أو- 2
م للغالــب الشــائع ال النــادر) وصــيغهما علــى مســائل حكــم لــه) أو قاعــدة (احلكــبيــان تــأثري قاعــدة (النــادر ال- 3

الفروع الفقهية من خالل تتبعها يف ترجيحات املذاهب أو أقوال أو فتاوي العلماء يف كتبهم املعتمدة.
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إزالة اإلشكال الذي انطبع يف أذهان كثري من طلبة العلم، يتبعهم يف ذلك عامة الناس بأن النادر ال حكم لـه - 4
النــادر بــاحلكم أبــداً، وإمنــا يكــون تابعــاً دائمــاً، فــال يبحــث عــن حكــم ملســألة نــادرة أي عــدم اســتقالل 

خالفت العام أو الغالب.
إزالة إشكال التعـارض للضـوابط والقواعـد الفقهيـة الـيت يظهـر منهـا التعـارض كقواعـد العـام والغالـب املتعارضـة - 5

كونــه ملحــق بالغالــب يف األحكــام وبيــان عــدم التعــارض بــني النــادر الــذي ال حكــم لــه أومــع النــادر، 
والفتاوى.

تعزيــز حكــم إعمــال الغالــب أو اعمــال النــادر أو امهاهلمــا بصــور مســائل وتطبيقــات ختــرج هــذا احلكــم عــن حــد - 6
اجلهالة أو الندرة.

منهج البحث:
ث بـالرجوع املنهج املتبع يف هذا البحـث املـنهج االسـتقرائي التحليلـي باسـتقراء وتتبـع مسـائل وصـور وتطبيقـات البحـ

إىل كتب األصول والفروع.
عملي في البحث:

مجعــت املــادة العلميــة مــن مصــادرها األصــلية، فالقواعــد والضــوابط مــن كتــب األصــول واملســائل مــن كتــب .1
الفروع مع الرجوع ملن ذكرها من أعالم املذاهب الفقهية، مستفيداً من الدراسات املعاصرة يف املوضوع.

حـىت كانـت روايـة أولة من رجحها أو اعتمـدها مـن املـذاهب اإلسـالمية أوأردفت عند البحث عن املسأ.2
قوًال معترباً مع اإلشارة إىل الدليل املرجح من أدلة الفقه اإلسالمي يف أغلب املسائل.

رتبت املادة العلمية ترتيًبا حيقق الغاية من البحث وهو أحكام النادر مع اثبات أو توثيق الفوائد اليت ختدم .3
يف اهلامش.البحث 

4.
عزوت اآليات القرآنية باسم السورة ورقم اآلية مع كتابتها بالرسم العثماين..5
ن مل حبثت عنه يف غريمها.إخرجت األحاديث فإن كان احلديث يف الصحيحني اكتفيت بذلك و .6
يف البحث ترمجة موجزة.ترمجت لألعالم الواردة.7
بينت معاين الكلمات الغربية من كتب اللغة..8
ذكرت أهم نتائج هذا البحث يف خامتته.9

ذيلت البحث بقائمة املراجع املصادر اليت رجعت إليها..10
خطة البحث:

نظمت املادة العلمية بعد املقدمة يف مخسة مباحث فيها دراسة النادر وأحكامه وتطبيقاته وهي كالتايل:
: التعريف مبفردات البحث (احلكم والنادر واملخالف والغالب) المبحث التمهيدي
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: دراسة النادر وأحكامه.المبحث األول
. التطبيقات على إعمال الغالب: المبحث الثاني
.التطبيقات على إعمال النادر: المبحث الثالث
: التطبيقات إلمهال النادر والغالب معاً. المبحث الرابع

البحثحدود 
يـدور البحـث يف أقسـام النـادر وحكـم كـل قســم مـن أقسـامه مـن إعمـال أو امهـال أو اسـتقالل بــاحلكم، - 1

وقيود اإلحلاق بالغالب يف حالة اإلحلاق.
الرتكيز على تطبيقات وصور للمسائل ألقسام النادر من بطون كتب الفروع الفقهية.- 2

صعوبات البحث:
مهمـــا كانـــت مـــن صـــعوبات توجـــد يف طريـــق أي

م أم مالزمة؟ فإن كانت مالزمة، هل مستقلة بنفسها فيكون هلا أحكامها أو ملحقة بغريها مندرجة حتته يف األحكا

اليت مت الرجوع إليها. 
–عــز وجــل –وختامـــًا أســأل اهللا 

مد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى اهللا وسلم على نبينا حم
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المبحث التمهيدي
التعريف بمفردات البحث (الحكم والنادر والمخالف والغالب)

تعريف الحكم في اللغة واالصطالح -1
:)1(تعريف الحكم في اللغة

احلكم يف اللغة: احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع، ويستعمل على وضع اللغة يف وجوه ثالثة: (املنع 
احلكمة)، ويكون معناها يف هذا الباب: الفصل والبت والقطع على اإلطالق. -اإلحكام واإلتقان-والصرف

.)4)(3(إثبات أمر لألمر أو نفيه عنهفي اصطالح:  )2(تعريف الحكم
تعريف النادر في اللغة واالصطالح-2

تعريف النادر في اللغة:
، ومنـه نـدر الرجـل )6(: النون والدال والراء أصل صحيح يـدل علـى سـقوط شـيء أو اسـقاطه)5(قال ابن فارس
ويف حـديث )7(العظـم انفـك وزال عـن مكانـه، ومنـه القـول للمـرأة انـدري واندرتـه أخرجتـهنـدر و من القوم إذا خـرج، 

، وحــديث عمــران بــن )1(ونــدرت فقــام فســرتها)(ونــدر رســول اهللا )9(اج صــفيةيف زو ))8بــن مالــكأنــس 
.)5)(4(ثنيته)3(أن رجًال قاتل رجًال فعض يده فندرت))2حصني

، معجـــــم املصـــــطلحات واأللفـــــاظ الفقهيـــــة 1/380، الكليـــــات معجـــــم يف املصـــــطلحات والفـــــروق اللغويـــــة 2/91) ينظـــــر: مقـــــاييس اللغـــــة 1(
1/582.
ج 2(
. 1/482، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 1/75، حاشية العطار على مجع اجلوامع 1/43
. 1/381، كتاب الكليات 1/85معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية)   ينظر: 3(
حكـم لغـوي حنـو املبتـدأ فإن كان احلكم ثابتا عن طريق العقل، فهو حكم عقلي كالواحد نصف االثنـني، وإن كـان عـن طريـق الّلغـة، فهـو)  4(

ينظــر: مرفـوع، وإن كــان عـن طريــق التجربــة، فهـو حكــم عـادى مثــل: اإلســربين مسـكن للّصــداع، وإن كـان عــن طريــق الشـرع، فهــو حكـم شــرعي
. 1/85معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية

لغة واألدب، متقن حاذق صنف جامع التأويل وجممل اللغـة ) اإلمام: أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، كنيته أبو احلسني: من أئمة ال5(
اللغة وفيهما داللة ظاهرة على جودة تصرفه وحسن نظره ومتـام فقهـه وصـنف مـن املختصـرات مـاال حيصـى ولـد هومقاييس اللغة والصاحيب يف فق

. 1/37، نوابغ الرواة يف رابعة املئات 1/27، طبقات املفسرين1/533
.5/408) ينظر: مقاييس اللغة 6(
. 477، معجم لغة الفقهاء ص: 1/625، اساس البالغة 2/910، املعجم الوسيط 3/299) ينظر: االفعال 7(
عنه، يكىن أبا محزة مسي باسم عمه أنـس ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام خادم رسول اهللا واحد املكثرين من الرواية 8(

. 1/126، اإلصابة 1/109بن النضر أمه أم سليم بنت ملحان األنصارية. ينظر: االستيعاب 
) صفية بنت حيي بن أخطب، وتزوجها النيب يف سنة سبع من اهلجرة، وكانت صفية مما اصطفى يوم خيرب وعرض عليها النيب أن يعتقها إن 9(

، اإلصــــابة 4/1871له فقالــــت أختــــار اهللا ورســــوله وأســــلمت فأعتقهــــا وتزوجهــــا وجعــــل عتقهــــا مهرهــــا. ينظــــر: االســــتيعاب اختــــارت اهللا ورســــو 
. 8/121، طبقات ابن سعد 7/738
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فيكون على ذلك ندر هنا خرج من مكانه أو عن مكانه، ومل يكن منتظماً كانتظـام الكـل فخروجـه خمـالف لألصـل 
الذي كان عليه.

.)7(وجوده، وان مل خيالف القياس)6(هو ما قل:االصطالحتعريف النادر في 
تعريف المخالف في اللغة واالصطالح-3

)8(تعريف المخالف في اللغة
 :

اخلــاء والــالم والفــاء أصــول ثالثــة: أحــدها: أن جيــيء شــيء بعــد شــيء يقــوم مقامــه، والثــاين: خــالف قــدام، 
َوَمــا أُرِيــُد َأْن ُأَخــالَِفُكْم ِإَىل َمــا ﴿والثالــث: التغــري، ومنــه خالفــه يف 

كــل أمــرين خــالف أحــدمها اآلخــر وهــو ومنــه اخلــالف أو االخــتالف وهــووخــالف الشــيء ضــاده،)9(﴾أَنـَْهــاُكْم َعْنــهُ 
املقصود هنا.

:تعريف المخالف في االصطالح
هـو متعـارض مـع أمـر ومنافيـه ، أو)10(

غري متقيد به.

). 1365، حديث رقم (2/1045) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب َفِضيَلِة ِإْعَتاِقِه أمة مثَُّ يـَتَـَزوَُّجَها، 1(
قومـه 2(

. 4/705، اإلصابة 3/1208
) ندرت: سقطت. 3(
12/213، عون املعبود 1/37ة وحدة الثنايا وهي األسنان املتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل. ينظر: خمتار الصحاح ) ثنيته: أي ثنية األجري والثني4(
)، هـــذا بلفظـــه، وللحـــديث شـــواهد يف صـــحيح البخـــاري، 5998، حـــديث رقـــم (13/345) صـــحيح ابـــن حبـــان، كتـــاب اجلنايـــات، بـــاب القصـــاص، 5(

م، وسنن النسائي، و سنن أيب داوود، و مسند اإلمام أمحد. وصحيح مسلم، ومتابعات كذلك يف صحيح مسل
ذ علــى ثالثــة ) فالنــادر: هــو قليــل الوقــوع و االحتمــال والفــرق بينــه وبــني الشــاذ خمالفــة القيــاس، إذ النــادر يكــون وجــوده قلــيال وهــو علــى القيــاس أمــا الشــا6(

قســم خمــالف للقيــاس و االســتعمال و -3عمال دون القيــاس وكالمهــا مقبــول. قســم خمــالف لالســت-2قســم خمــالف للقيــاس دون االســتعمال. -1أقسـام: 
.2/141هو مردود، فالشاذ على هذا مبعىن املخالف مطلقا. ينظر: دستور العلماء 

.471، معجم لغة الفقهاء 2/141، دستور العلماء 1/529، كتاب الكليات 307) ينظر: التعريفات ص 7(
. 2/44، معجم لغة الفقهاء 1/251، املعجم الوسيط 2/210) ينظر: مقاييس اللغة 8(
. 88) سورة هود آية رقم 9(
، بتصرف684/ 1) ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة 10(
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تعريف الغالب في اللغة واالصطالح-4
ومنه غلب الرجل إذا ظهر بشدة )1(( غلب ) أصل صحيح يدل على قوة وقهر وشدةتعريف الغالب في اللغة:

معظم األحوال كغالبية الناس والغالب أو الغالبية هي األكثرية أو،)2(غّالب، والغلبة مصدرمنه واملبالغة وقوة، 
أكثرها واألحوال معظمها، فيكون املعىن هنا هو األكثرية أو معظم األحوال وهو ما كان على صفة سائدة تدخل 

حتتها غريها. 
)5()4(على مقابله)3(هو ما يكثر وقوعه: االصطالحتعريف الغالب في 

.)7(: وهو إعطاء الشيء حكم غريه وجييء يف حمّله)6(والتغليب



. 4/388) ينظر: مقاييس اللغة 1(
) ومنه التغليب كتغليب أحد االمسني على اآلخر، كقوهلم: العصران للغداة والعشي، واألسودان للتمر واملاء. 2(
لوقـوع ) يطلق الفقهاء الغالب ويسمونه أيًضا بالظاهر، على مفهومني بارزين جيمع بينها معىن الكثرة: املعىن األول: داللة الغالب على كثـرة ا3(

ة سؤر مـا عادتـه اسـتعمال النجاسـة مـن احليوانـات والفـرق بينـه وبـني املطـرد أنـه يتخلـف بينمـا ال يتخلـف املطـرد. املعـىن وندرة التخلف مثل جناس
يف مقابلـة الثاين: داللة الغالب على الكثرة الكمية النسبية وعلى هذا املعىن تنبين قاعدة: " األقل تبع لألكثر وكذا قاعـدتا: املغلـوب كاملسـتهلك

. 8/411الشيء يقوم مقامه كله. ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية الغالب ومعظم
. 1/232) مقابله هو النادر الذي يندر وقوعه. ينظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج 4(
. 1/232، حاشية اجلمل على شرح املنهج 494/ 7) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 5(
ــْيء َمــا لغــريه لتناســب بَينهَمــا أَو اْخــِتَالط، كــاألبوين ِيف اْألَ ) التغليــب: ُهــوَ 6( ب َواألُم، لَُغــة ِإيــرَاد اللَّْفــظ اْلَغالِــب َوعرفــا: ُهــَو أَن يغلــب علــى الشَّ

. 281واملشرقني واملغربني واخلافقني ِيف اْلمشرق َواْلمْغرب ينظر: الكليات ص: 
. 1468/ 2) ينظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 7(
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المبحث األول
حكامهأدراسة النادر و 

أقسام  النادر.-1
احلكم النادر عند مقارنته بالغالب يف حال انفراده هل حيلـق بالغالـب أم لـه حكمـه اخلـاص بـه مـن إعمـال أو 

امهال؟
عـــدم إحلاقـــه وهـــذه األقســـام بينهـــا اإلمـــام النـــادر جنـــد أنـــه ال ختلـــو أقســـامه مـــن إحلاقـــه بالغالـــب أوبـــالنظر يف 

يف الدر املنثور وهي كاآليت:)1(الزركشي
-:القسم األول: اإللحاق بالغالب قطعاً 

أي يكــون حكــم النــادر حكــم الغالــب وينــدرج حتتــه كأنــه أحــد أجناســه وال خيــرج احلكــم للنــادر عــن احلكــم 
للغالب الشائع.

يعلم الزائد منهما، أو االستئذان للبكر اليت خلقت بغري بكاره.
-:القسم الثاني: عدم اإللحاق بالغالب قطعاً 

ويقدم العمل بـه علـى العمـل بالغالـب باعتبـار أن ،فال يكون له حكم الغالب بل يكون له حكمه اخلاص به
در حكمه مستقل خيالف الغالب الشائع بسببه.النا

مثاله: عدم الدية لإلصبع الزائدة، وعدم حلوق النسب للولد فيمن هو باملغرب تزوج امرأه باملشرق.
-:القسم الثالث: يرجح إلحاقه بجنس الغالب  

مفهـوم أومـن منطـوق يكون له حكم الغالب على األصح، ويكـون إحلاقـه جبنسـه ترجيحـاً عمـًال بـدليل آخـر
عدمه.قياس، إذ اخلالف معترب يف إدخاله يف جنس الغالب أوأو

عني إذا طـال مثاله: اخلالف يف نقض الوضوء من مـس الـذكر املقطـوع، وكـ

- :القسم الرابع: يرجح عدم إلحاقه بجنس الغالب
،سـداً لذريعـةفيستقل باحلكم دون اإلحلاق بالغالـب مراعـاة ملصـلحة أو،فيكون له حكم النادر على األصح

.فيستثىن حكمه ويقدم على اإلحلاق باحلكم الغالب
مثاله: النجاسة املوجودة غالباَ يف الطني وممرات الطرقات، والنـادر عـدم وجودهـا فالشـارع رجـح النـادر توسـعة 

يزيد على تسعة أشهر أو الوضع لستة أشهر. لك احلمل يف البطن ماورفع للحرج، وكذ

احلـديث 1(
. 1/302، طبقات املفسرين للداودي3/167والتفسري ومجيع العلوم، تويف يف رجب سنة أربع وتسعني وسبعمائة. ينظر: طبقات الشافعية 
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- :)1(القسم الخامس: يرجح اإللغاء للنادر والغالب مًعا
تقدميــه عليــه، بــل ينظــر إىل ســببه ويعمــل بــه علــى اعتبــار انعــدام احلكــم عنــد فيــرتك إحلــاق النــادر بالغالــب أو

انعدام سببه، وهو ختفيفاً ورمحًة وعمًال مبا يدفع احلرج والضيق على املكلف. 
مـات عنهـا زوجهـا، تسـتأنف العـدة إلغـاء للغالـب والنـادر، فـاألول: مثاله: املرأة املغيبة لسنوات إذا طلقـت أو

لثـاين: شـغله بالولـد، وكـذلك القـرء الواحـد عـدم اعتبـاره يف الـرباءة مـن شـغل الـرحم بالولـد إذ الغالـب براءة الـرحم، وا
الرباءة منه، والنادر شغله به.

قيود الحاق النادر بالغالب-2
: )3(يف الفروق)2(احلكم النادر املراد إحلاقه بالغالب مقيد بقيود ذكرها اإلمام القرايف

األول: أن يطرد الغالب مبخالفة األصل كنجاسة املاء اهلارب يف احلمام الطراد العادة بالبول فيه. 
الثاين: أن تكثر أسباب الغالـب، فـإن نـدرت مل ينظـر إليـه قطعـاً ومـن ذلـك مـا إذا تـيقن الطهـارة وغلـب علـى 

ظنه احلدث. 
الثالث: أن ال يكون مع النادر ما يعتضد به، واال قدم على الغالب عمًال بالرتجيح لتعينه. 

الرابع: عدم اإللغاء للغالب ويف هذا يقـول اإلمـام القـرايف:( ينبغـي ملـن قصـد إثبـات حكـم الغالـب دون النـادر 
مطلــق الغالــب كيــف كــان يف مجيــع مــا إأن ينظــر: هــل ذلــك الغالــب ممــا ألغــاه الشــرع أم ال ؟ وحينئــذ يعتمــد عليــه، و 

.)4(صوره فخالف اإلمجاع)
الفرق بين النادر وغيره وعالقته بالغالب-3

أوًال: الفرق بين الشاذ والنادر 
: (الفرق بني الشاذ والنادر والضعيف: هو أن الشاذ: ما يكون خمالفاً للقياس مـن غـري )5(قال اإلمام اجلرجاين

يكون كثرياً لكن خبالف القياس.نظر إىل قلة وجوده وكثرته فقد 
والنـادر: هـو الــذي يكـون وجـوده قلــيًال لكـن يكـون علــى القيـاس، والضـعيف هــو الـذي مل يصـل حكمــه إىل 

)6(الثبوت)

. 4/251) ينظر: الفروق للقرايف 1(
) هو شهاب الدين أمحد بن ادريـس القـرايف أبـو العبـاس، اإلمـام العالمـة وحيـد دهـره وفريـد عصـره، أحـد األعـالم املشـهورين واألئمـة املـذكرين2(

51/176، تاريخ االسالم 1/62انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. ينظر: الديباج املذهب 
. 8/414، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية 240/ 4) ينظر: الفروق للقرايف 3(
. 245/ 4) ينظر: الفروق للقرايف 4(
) علــي بــن حممــد بــن علــي الســيد الــزين أبــو احلــس احلســيين اجلرجــاين احلنفــي عــامل الشــرق كــان عالمــة دهــره ويعــرف بالســيد الشــريف، مولــده 5(

. 2/197، بغية الوعاة 5/328جبرجان سنة أربع وسبعمائة وأنه تويف بشرياز سنة ست عشرة ومثامنائة. ينظر: الضوء الالمع 
. 1/164) ينظر: التعريفات 6(
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عالقة النادر بالغالب ثانياً:
لـى نادر، وكل ما ليس بغالب ليس نادر، بل قـد يكـون كثـرياً، واملثـال عفهو العالقة بينهما أن ما ليس بكثري 

.)2(فإن األول غالب، والثاين كثري، والثالث نادر)1(ذلك بالصحة واملرض واجلذام

قضاء ) -أحكام النادر ( إبراء -4
وهــو نوعــان: إســقاط. واســتيفاء. وهــو هنــا اإلجــزاء وســقوط .)3(مصــدر أبــرَأ : فهــواإلبــراءأوًال: تعريــف 

ن إوهـو يلتقـي مـع  الصـحة  بعـدم األمـر بإعـادة الفعـل و ،الطلب عن الذمة فال يطالـب املكلـف بالفعـل مـرة أخـرى
صحبه خلل  حال األداء.

هو فعـل مثلـه أو إيقـاع الفعـل مـرة أخـرى بعـد أن تقـدم إيقاعـه بسـبب خلـل يف الفعـل ف:القضاءثانياً: تعريف
لـل تعـاد صـل فيهـا خحن كان خارج الوقت مسي قضاء كالصالة اليت إاألول فإن كان يف نفس الوقت مسى إعادة و 
-وقضاء):–ثالثاً: حكم النادر (إبراء مع بقاء الوقت، وتقضى مع ذهاب الوقت. 

فبالنظر إىل النادر حال الدميومة واالستمرارية وعدمهما السيما يف العبادات له حاالن:
مــا أن يســتمر ويــدوم فيعطــى حكــم الغالــب، ألن النــادر الــدائم يلحــق بالغالــب، أو يســتقل إ: الحــال األول

حبكمــه فــال يلحــق بــاألعم ففــي هــذين احلــالني ال يقتضــي القضــاء، فيــدخل يف حكــم الــرخص الــيت تبــيح للمكلــف 
االســتمرار فيهــا رفعــاً للحــرج، ودفعــاً للمشــقة، كمــا يف املستحاضــة غــري املتحــرية ال تقضــي الصــالة مــع احلــدث؛ مــع  

)4(كونه نادراً إال أنه يدوم.

القضاء، كاملربوط علـى خشـبة يصـلي ويعيـد ييلحق باألعم بل يقتض: ال يستمر وال يدوم فالالحال الثاني
.)5(إذ هو نادر ال يدوم

)6(القواعد الفقهية المتعلقة بالغالب والنادر-5

مجعت جل القواعد الفقهية اليت تناولت الغالـب والنـادر وهـي تزيـد علـى عشـرين قاعـدة ملعرفـة القواعـد العامـة 
حــىت يســهل معرفــة األحكــام املرتبــة عليهــا وهــل هــي منطبقــة علــى ،أو املقيــدة هلمــايف الغالــب والنــادر واملخصصــة، 

وهي كالتايل:؟حال النادر بشروطه أم عامة غالبة

) اجلذام: هو مرض تتأّكل بسببه األعضاُء وتتساقط. أو هو علـة رديـة تنتشـر يف البـدن كلـه تنتهـي إىل تآُكـل األعضـاء وسـقوِطها عـن تفـرُّج.1(
. 1/69، التعريفات الفقهية 1/356ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة 

. 2/113التقرير والتحبري 3/3) ينظر: دستور العلماء 2(
. 1/180معجم اللغة العربية املعاصرة ينظر )3(
. 3/245، املنثور 3/223) بنظر: البحر احمليط يف أصول الفقه 4(
. 3/244) ينظر: املنثور 5(
، شــرح القواعــد الفقهيــة 1/295، الــوجيز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة 61/325(
. 8/409، معلمة زايد للقواعد الفقهية واالصولية 1/235
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أوًال: قواعد الغالب 
.)1(العربة للغالب الشائع ال للنادر:نص القاعدةأ/ عموم الغالب: 

صيغ أخرى للقاعدة:
.)2(احلكم لألغلب-1ب/ قاعدة أعم

إذا دار الشيء بني الغالـب والنـادر -2. )3(تقدمي الغالب على النادر يف احلكم-1ج/ قواعد مخصصة:
.)4(فإنه يلحق بالغالب

.)5(الغالب كاحملققثانيا: حكم الغالب: نص القاعدة:
صيغ أخرى للقاعدة: 

الغالـب مسـاو للمحقـق -3. )7(احلمـل علـى الغالـب واجـب-2. )6(الغالب كـالواقع-1أ/ ألفاظ أخرى: 
. )8(يف احلكم

األحكـــام إمنـــا هـــي للغالـــب -3. )10(لألكثـــر حكـــم الكـــل-2. )9(احلكـــم للغالـــب-1ب/ قواعـــد أعـــم: 
. )13(التابع تابع-5. )12(ما قارب الشيء يعطى حكمه-4. )11(الكثري

.)15(تبع لألكثراألقل -3. )14(النادر ال حكم له-2النادر يف حكم املعدوم. -1: ج/ قواعد قسيمة
حيكـــم بالغالـــب مـــا مل يظهـــر -2. )16(الغالـــب مـــن العـــذر كـــاملوجود-1د/ قواعـــد مقيـــده أو مخصصـــة: 

.)17(خالفه

. 1/20) ينظر: جملة األحكام العدلية 1(
. 29/34) ينظر: جمموع الفتاوى 2(
. 1/105، تبصرة احلكام 4/436: البحر احمليط يف أصول الفقه ) ينظر3(
. 4/241) ينظر: الفروق 4(
. 1/221، جامع األمهات 1/241، عون املعبود 4/74) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5(
، 2/32) ينظر: اهلداية شرح البداية 6(
. 1/378) ينظر: التقرير والتحبري 7(
. 3/636د والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ) ينظر: القواع8(
. 2/221، املوافقات 1/54، اقتضاء الصراط املستقيم 10/197) ينظر: املبسوط للسرخسي 9(
. 1/395، شرح التلويح على التوضيح 6/217، بدائع الصنائع 2/81) ينظر: البحر الرائق 10(
. 5/421) ينظر: زاد املعاد 11(
. 5/651، مطالب أويل النهى 1/182ه والنظائر للسيوطي ) ينظر: األشبا12(
. 1/117، األشباه والنظائر للسيوطي 1/253، شرح القواعد الفقهية الزرقا 1/47) ينظر: درر األحكام شرح جملة األحكام 13(
. 9/562، مرقاة املفاتيح 3/246، املنثور 8/360) ينظر: حاشية ابن عابدين 14(
. 3/130، الذخرية 1/323، مواهب اجلليل 4/496، التاج واإلكليل 3/39) ينظر: املبسوط للسرخسي 15(
. 2/629) ينظر: التجريد للقدوري 16(
. 1/105، حاشية الطحاوي على مراقي الفالح 1/346) ينظر: حاشية ابن عابدين 17(
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ثالثاً: قواعد النادر
.)1(ال عربة بالنادرأ/ اعتبار النادر:

: صيغ أخرى للقاعدة
. )2(النادر ملحق بالغالبخر:آأ/ لفظ 

)3(النادر: ال عرف يف ب/ قواعد مالزمة

)4(: النادر ال حكم لهرابعاً: حكم النادر: نص القاعدة

صيغ أخرى للقاعدة: 
-3. )5(النادر من اجلنس يلحق بالغالب منه يف احلكـم-2النادر يف حكم املعدوم. -1أ/ ألفاظ أخرى:

.)7(النادر ليس بأصل يبىن عليه-4)6(الفرد النادر يدخل يف العموم
حكمة التشريع من العمل بالنادر-6

قـد يقتضـي احلكــم يف التشـريع االسـالمي العمــل باملسـتثىن وتقدميـه علــى األصـل، ومنـه العمــل بالنـادر وتقدميــه 
قد يدركها املكلف فتظهر لـه أسـرارها، أو تغيـب عنـه ،على الغالب، لعلٍة أو حكمٍة أو مقصٍد أو معىن حواه النادر

ومقاصده، ومن أهم املقاصد واملعاين واحلكم حني يقدم العمل بالنادر اآليت:فال تظهر له حكم التشريع 
التخفيـــف والتيســـري والرمحـــة بـــاملكلف، دفعـــاً ورفعـــاً للمشـــقة واحلـــرج، فـــال يعرتيـــه ضـــجر أو ملـــل، وال األول:

ظم 
فيها أداء املكلف من غري تعسف وال إرهاق.

أن التشريع يف األحكـام ال يـأيت صـدفة أو رغبـة بـل لـه ضـوابطه املعروفـة، وقواعـده املعتـربة، وهـذا يعـين الثاني:
أن التقـــدمي للنـــادر يف بعـــض األحكـــام مل يكـــن فيـــه مـــن الصـــدفة أو الرغبـــة أو األمـــر اجلـــزاف شـــيء، إمنـــا العمـــل بـــه 

ه أو ندرتـه إذ لـيس املقصـود الكثـرة يف اإلقبـال علـى األحكـام إمنـا املقصـود احلكمـة مـن التشـريع هلـذا مقصود مع قلتـ
احلكم.

أن االسالم يف الوقت الذي يفرض فيه االالثالث:

تطيق. أهم خصائصه، وعالمة للتسامي والشمول هلذا التشريع، فال إلزام تكبت فيه الفطرة، أو تشريع حيّملها ماال 

. 2/165التلويح على التوضيح ، شرح 1/110، بدائع الصنائع 1/122) ينظر: املبسوط للسرخسي 1(
. 4/451، البحر احمليط يف أصول الفقه 5/306، احملصول 3/39، التقرير والتحبري 4/126) ينظر: الذخرية 2(
. 6/499، شرح فتح القدير 5/137، حاشية ابن عابدين 6/120) ينظر: البحر الرائق 3(
. 9/562رقاة املفاتيح ، م3/246، املنثور 8/360) ينظر: حاشية ابن عابدين 4(
. 5/135) ينظر: احلاوي الكبري 5(
. 1/344، التمهيد لألسنوي 3/455) ينظر: فيض القدير 6(
. 2/193) ينظر: التمهيد البن عبد الرب 7(
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المبحث الثاني
التطبيقات على إعمال الغالب

.)1(القصر بالسفر ال بالمشقة-1
اقصر الصالة رخصة مشـروعة حـال السـفر لـدفع املشـقة، واملشـقة غـري منضـبطة لـذا مل ينـ

إذ أن مشـاقهم ليسـت متسـاوية، فأقـام الشـارع السـفر مقامهـا وهـو مـن ،تساويها، فهي ختتلـف بـاختالف املكلفـني
وختلفها يف بعض أفرادهـا ال ،باب جعل السبب يف العلية على احلكم مكان املسبب، وان السفر واملشقة متالزمان

الغالــب يفردهــا بــاحلكم، فكــان القصــر للصــالة بالســفر عمــًال بالغالــب وختلــف املشــقة يف الســفر أمــر نــادر، فُأعِمــل 
واحلق احلكم النادر بـه فكـان القصـر سـببه السـفر سـواًء وجـدت املشـقة أم مل توجـد، حـىت قـال: بوجـوب القصـر يف 

.)5(وفعل الصحايب)4(ودليلهم السنة)3(وهو قول يف مذهب اإلمام مالك)2(حنيفةالسفر اإلمام أبو
أخذ األجرة على اإلمامة -2

وكذلك أخذها على األذان، وتعليم القرآن، إعماًال للغالـب، وامهـاًال للنـادر، جواز أخذ األجرة على اإلمامة، 
مجيع املكلفني، فُأعِمل ىأو ،

ة رغبـتهم يف اخلـري، فيـؤدي الغالب وجوزت ضرورة ومصلحة وسداً للذريعة لظهور تـواين النـاس وتكاسـلهم عنهـا وقلـ
، )7(وروايـــة عنـــد املالكيـــة)6(لتـــزام بالشـــعائر التعبديـــة أو تعطيلهـــا، وهـــذا رجحـــه املتـــأخرون مـــن احلنفيـــةإىل تضـــييع اال

واملصلحة املرسلة. )8(ومستندهم القياس

. 2/259، حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع 2/281) ينظر: الفروق 1(
. 1/562، حاشية ابن عابدين 2/123، الدر احملتار 2/304) ينظر: البحر الرائق2(
. 2/222، االستذكار 1/459، كفاية الطالب 1/58) ينظر: القوانني الفقهية 3(
َالِة احلََْضـــِر). ) عــن َعاِئَشـــَة َزْوِج النـــيب4(

)، صـحيح ابـن حبـان، كتـاب 685م (، حـديث رقـ1/487صحيح مسلم، ِكَتاب َصَالِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، بَاب َصَالِة اْلُمَسـاِفرِيَن َوَقْصـرَِها، 
). 2736، حديث رقم (6/446الصالة، ذكر البيان بأن عدد الصلوات يف احلضر والسفر ، 

أتانــا وحنــن ضــالل فعلمنــا كــان فيمــا علمنــا أن اهللا عــز وجــل أمرنــا أن نصــلي يف الســفر ركعتــني). الثــاين: عــن ابــن عمــر قــال: (إن رســول اهللا 
). 457، حديث رقم (1/226اب الصالة، بَاب َكْيَف فُرَِضْت الصََّالُة، 

غري أن عثمان) عمل الصحايب: فقد قصر اخللفاء أبو بكر وعمر وعثمان 5(

. 4/420، حاشية ابن عابدين 3/240، اهلداية شرح البداية 5/249) ينظر: البحر الرائق 6(
. 7/495، منح اجلليل 5/405، الذخرية 1/181) ينظر: القوانني الفقهية 7(
) القياس على املنافع: ومنها اجلعل على الرقية كما يف حديث (أحق ما أخذمت عليه أجراً لكتاب اهللا) صحيح البخاري، كتاب الطب، بَاب 8(

). 5405حديث رقم (، 5/2166الشَّْرِط يف الرُّقْـَيِة ِبَقِطيٍع من اْلَغَنِم، 
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منع القاضي من القضاء بعلمه -3
حتصــيناً وتنزيهــاً للقضــاء بانتفــاء الــتهم، أو أن ، )1(لــيس للقاضــي أن يقضــي بعلمــه، لفســاد حــال القضــاة غالبــاً 

جيــد كــل قــاض الطريــق إىل قتــل عــدوه أو التفريــق بينــه وبــني مــن حيــب أو التفســيق ملــن ال يوافقــه لفســاد حــال بعــض 
وهـــو املنـــع ) 6(واألوزاعـــي)5(والشـــعيب)4(وشـــريح)3(عـــن اإلمـــام مالـــك)2(القضـــاة، لـــذا رجـــح املتـــأخرون القـــول احملكـــي

عمل باملصلحة.السد للذريعة و يف ذلك اللقضاء بعلمه، ومستندهم للقاضي من ا
سن الخمسين سن اليأس لغير الحائض -4

يف حـق املـرأة سـن اليـأس فتعتـد عنـد هـذا السـن باألشـهر )9(اعتبار سـن اخلمسـني)8(واملالكية)7(رجح احلنابلة

. )10(دليل العرف، وقول الصحايبلذلك النادر ومستندهم ُأِمهل و 
التصرف من الصبي المميز-5

ن التصـرف منـوط بالعقـل، إال أتصرف الصيب املميز قبل البلـوغ بـالبيع أو الشـراء ضـرورة للحاجـة الداعيـة إليـه 
لصـيب مـن التصـرف حـال صـباه لنع فـاملواحلد للعقل الـذي يعتـرب فيـه التصـرف صـحيحاً ال ميكـن الوقـوف عليـه، لـذا 

رفه يف هـذه احلالـة موقوفـاً علـى إذن وليـه، وجعلـت عمًال بالغالب واجلواز عمـًال بالنـادر، فُأعِمـل الغالـب وجعـل تصـ
)11(رجحـه احلنفيـةعالمة الصحة املنوطة بالعقل البلوغ فيكون يف حكم العقالء لوجود املظنـة بعـد البلـوغ، وهـذا مـا

)11/326 .
. 2/20، جواهر العقود 9/197، نيل األوطار 22/268(
)3

. 7/459، الثقات 27/91
يس الكنــدي أبــو أميــة الكــويف، وويل القضــاء لعمــر وعثمــان وعلــي ومعاويــة ســتني ســنة إىل أيــام احلجــاج ) القاضــي شــريح بــن احلــارث بــن قــ4(

. 1/2712/436فاستعفى وله مائة وعشرون سنة فمات بعد سنة. ينظر: طبقات احلفاظ 
لصــحابة، عــاش بالكوفــة كــان فقيهــاً شــاعراً مولــده ســنة ) عــامر بــن شــراحيل الشــعيب مــن أئمــة التــابعني وجلــتهم، مســع مــن مثانيــة وأربعــني مــن ا5(

. 1/101، مشاهري األمصار 2/12عشرين وقد قيل سنة إحدى وعشرين ومات سنة تسع ومائة. ينظر: معرفة الثقات 
كثــري احلــديث والعلــم ) أبــو عمــرو األوزاعــي عبــد الــرمحن بــن عمــرو مشــهور بامســه وكنيتــه، كــان األوزاعــي حافظــاً ثقــًة مأمونــاً صــدوقاً فاضــًال،  6(

. 7/488، طبقات ابن سعد 2/83، معرفة الثقات 5/326والفقه حجة، من خيار الناس. ينظر: التاريخ الكبري 
. 1/138، شرح الزركشي 1/62، منار السبيل 1/299، الفروع 8/78) ينظر: املغين 7(
. 1/367) ينظر: مواهب اجلليل 8(
. 1/449، السراج الوهاج 8/372، روضة الطالبني 3/388) ينظر: مغين احملتاج 9(
) اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بقـــول عائشـــة رضـــى اهللا عنهـــا لـــن تـــرى املـــرأة ولـــداً يف بطِنهـــا بعـــد مخســـني ســـنًة. ينظـــر: تنقـــيح التحقيـــق يف 10(

. 1/93أحاديث التعليق 
. 8/423ابدين ، حاشية ابن ع8/523) ينظر: البحر الرائق 11(
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)3(غري املميز ال يصح أبدا، ومسـتندهم السـنةأنه تصرف وبعد اتفاقهم على )2(وهو رواية عند احلنابلة)1(والشافعية

. )4(واملعقول
الحكم بموت المفقود بمرور تسعين سنة  -6

عمــًال ،مــن يــوم ولــد)5(يزيــد علــى تســعني ســنةاحلكــم مبــوت املفقــود إذا فقــد وانقطــع خــربه ومضــى عليــه مــا
يعمـر أكثـر مـن ذلـك غالبـاً يف غيبـة ظاهرهـا السـالمة، والنـادر والغالـب عنـد النـاس بـأن اإلنسـان ال،باألمر الشـائع

، ويعــد يف حكــم املــوتى فيقســم مالــه وتعتــد نســائه، فــيحكم مبوتــه قضــاءً النــادر ُأِمهــل تعمــريه أكثــر، فُأعِمــل الغالــب و 
ومســتندهم )8(وهـو روايــة عنــد املالكيــة)7(واحلنابلــة)6(حكــام املتعلقــة بــاملوتى، وهـذا مــا رجحــه احلنفيــةاألوغريهـا مــن 

. )9(العرف ودليل العقل
النخيل بعد بدو صالحه صحة بيع ثمر -7

،)11(،)10(إذا بيعت الثمرة دون الرقبة،بيع مثر النخيل بعد بدو صالحه
بالباطــل، وظهــور صــالحه بــأن ظهــرت فيــه عالمــات أمــوال النــاسفيعــد ذلــك مــن أكــل صــحيح عنــد الفقهــاء و إال

عتبــاٌر بالغالــب وهــو األمــان مــن االغــريه وهــذا النضــج كــاحلالوة وزوال العفوصــة، وتغيــري لونــه بــامحرار أو اصــفرار أو
مـا ذافكـان العمـل بالغالـب هـو الصـحة وهـ،لكن احتمال وروده نـادر،ن كان احتمال اإلصابة منها واردإالعاهة و 

.)15(العرف والعادةو )14(ومستندهم السنة)13(واملالكية)12(ابلةجوزه احلن

. 2/79/150) ينظر: مغين احملتاج 1(
. 4/348، املبدع 4/267، االنصاف 4/168) ينظر: املغين 2(
قال رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم وعن املعتـوه حـىت يفيـق وعـن النـائم حـىت يسـتيقظ. ) عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 3(

). وقال احلاكم بعد خترجيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. 2350، حديث رقم (2/67مستدرك احلاكم، كتاب البيوع، 
يضره أو ينفعه حال صباه. وعدم معرفة ما) دليل العقل هو حىت ال تتعطل منافعه لعدم رجاحة عقله 4(
) أصل التقدير يف املسألة هو األعمار يف غالب أهل زمان فقد يكون العمر يف بلد أو غريه من الستني إىل السبعني، ومن جعله تسـعني مـن 5(

باب العمل باألحوط. واهللا اعلم. 
. 3/321، تبني احلقائق 5/178، البحر الرائق 6/149ر ، شرح فتح القدي1/45) ينظر: درر احلكام شرح جملة األحكام 6(
. 4/465، كشاف القناع 7/335، اإلنصاف للمرداوي 8/106) ينظر: املغين 7(
. 1/556الرب ، الكايف البن عبد13/22، الذخرية 82/39(
ٌر ِمبَْوِت اْألَقْـرَاِن يف السِّ 9( ْنَساُن بـَْعَد َمْوِت أَقْـرَانِِه. ينظر: البحر الرائق ) العقل أن هذا العمر ُمَقدَّ . 5/178نِّ ِألَنَّ من النـََّواِدِر أَْن يَِعيَش اْإلِ
) إذا باع البائع أصول شجر النخيل فإن الثمر تكون تبعاً لألصل بدا صالحها أم مل يبد. 10(
) العاهة: هي اآلفة اليت تصيب الثمرة فتهلكها. 11(
. 1/49) ينظر: عمدة الفقه 12(
. 6/305) ينظر: االستذكار 13(
)14 أن تباع الثمرة حىت تشقح أو تصفر ويؤكـل منهـا. وحـديث أَنَـٍس رضـي اهللا عنـه أَنَّ َرُسـوَل

. صـحيح البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب بيـع الثمـار قبـل أن يبـدو اللَِّه  د اللَّـِه يـَْعـِين حـىت َحتَْمـرَّ
) 2084-2083، حديث رقم (2/766صالحها، 

. 1/160) ينظر: شرح سنن ابن ماجه 15(
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صالح ما استتر من النباتات تحت األرض-8
والبطـاطس ومـا أشـبهه تـدخل يف مـا )1(بيع املغيبات أي النباتات املسترتة يف األرض، كاجلزر والبصل واللفـت

السـتدالل أهـل اخلـربة بـه فصـالح الظـاهر دليـل علـى صـالح ،فـإن الغالـب صـالحه،، فإذا استقل ورقه ومتللجهالة
ه وصغره، اشتداده ونضجه، وصدق هذا االسـتدالل أكثـري غالـب، وكذبـه قليـل وبه يعرف ألهل اخلربة كرب ،الباطن

هـــو و )2(ل النـــادر لـــذا جيـــوز بيـــع املغيبـــات يف األرض عنـــد الفقهـــاء مـــن املالكيـــةِمهـــأُ نـــادر، فأعمـــل الشـــارع الغالـــب و 
)6(ودليـل السـنة) 5(الكتـابومسـتندهم العمـوم يف )4(احلنفيـة بشـرط اخليـار عنـد الرؤيـةعنـد و )3(املشهور عنـد احلنابلـة

.)10(وعليه العمل)9(واملعقول)8(واملصلحة املرسلة)7(ودليل القياس

. 2/831ينظر: املعجم الوسيط ) اللفت: بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية ضروبه َكِثريَة َوُهَو يـُؤَْكل مسلوقاً ومملوحاً. 1(
. 2/130، الفواكه الدواين 4/294، التاج واإلكليل 13/305) ينظر: التمهيد البن عبد الرب 2(
. 29/34) ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية 3(
. 5/52) ينظر: حاشية ابن عابدين 4(
فاآلية مطلقة واألصل احلل واالستثناء حيتاج إىل دليل. ٢٧٥البقرة:، ﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيعَ ﴿) قال تعاىل: 5(
) األول: حـديث أنــس بــن مالــك، أن النــيب 6(

). 4993، حديث رقم (11/369باب البيع املنهي عنه، 
الثــاين: حــديث ابــن عمــر، أن رســول اهللا 

) وجــه الداللــة: 1535، حــديث رقــم (3/1165صــحيح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب بيــع الثمــار قبــل أن يبــدو صــالحها بغــري شــرط القطــع، 
يقل: حىت ينفصل من سنبله. االشتداد والبياض ال االنفصال، ويف رواية ابن عمر إذا ابيض، ومل

بيع احلب يف أكمامه حني يبيض وهـو غـري مرئـي أو علـى صـفة فكـذلك املسـتور ) القياس: على ما يباع يف أكمامه فقد أجاز رسول اهللا7(
. 294/ص4حتت األرض. ينظر: التاج واإلكليل ج

يتعذر أو يتعسر فكانت املصلحة التعامل به. ار الناس يف التعامل بالبيع والشراء فقد يرتك أوتمر ) فيه مصلحة اس8(
) يتعامـل بــه أهلـه مــن الـزراع أو التجــار وغــريهم مـن غــري نكـري وهــم أعــرف مبـا فيــه صـالحه أو فســاده ألن املرجــع يف كـل أمــر ألهـل فنــه، قــال 9(

كـون إلـيهم يف
مـور هذا الوصف عيًبا أم ال، وكون هذا البيع مرًحبا أم ال، وكون هذه السلعة نافقة يف وقف كذا وبلد كذا، وحنو ذلك من األوصاف احلسـية واأل

. 5/ 4العرفية). ينظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني 
) قــال اإلمــام ابــن تيميــة: (وعليــه عمــل املســلمني قــدمياً وحــديثاً وال تــت10(

. 29/478ويتعسر أخرى ويفضى إىل فساد األموال). ينظر: جمموع الفتاوى 
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المبحث الثالث
التطبيقات على إعمال النادر

أقصى مدة الحمل أربع سنين-1
احلمـل بـأن هـذا املرأة جاءت بولد بعـد أربـع سـنني مـن حـني فراقهـا لزوجهـا مبـوت أو طـالق تـردد يف حال أن

بأن املرأة اخللية من نكاح ما حيصل منها من ولد يكون مـن زىن، وبـني النـادر ، وذلكيكون من زىن عمًال بالغالب
علــى الغالــب قــدموهلــذا أثبــت الفقهــاء حكــم النــادر و ،هــو تــأخر احلمــل يف بطنهــا، وهــذا األمــر يعتــرب قليــل الوقــوع

وظـاهر املـذهب )2(واملشـهور عنـد املالكيـة)1(لشـافعيةاصوناً للعـرض واثباتـاً للنسـب، وهـذا مـا عمـل بـه الفقهـاء مـن
االستقراء.يف ذلك ومستندهم )4(وهو جعل املدة أربع سنني)3(عند احلنابلة
أقل مدة الحمل ستة أشهر-2

من زواج صحيح، تردد هـذا الولـد بـني أن اخللوة من
عمـًال بالغالـب، أو يكــون مـن وطء بعـدمها وهـو النـادر، فاألغلـب يف النسـاء الــوالدة )5(يكـون مـن وطء قبـل الوقـاع

بعد العقد، لطفاً بالعباد ء
، ودلـــيلهم )9(واحلنابلـــة)8(واملالكيـــة)7(والشـــافعية)6(اً والعـــرض والنســـب وهـــو املعمـــول بـــه عنـــد احلنفيـــةوصـــوناً واثباتـــ

.  )12(واالستقراء الدال عليه الوجود)11(املستنبط من النص)10(اإلمجاع

. 1/77، كفاية االخيار 8/377، روضة الطالبني 11/205) ينظر: احلاوي الكبري 1(
. 2/70، بداي4/308، منح اجلليل 4/407) ينظر: الشرح الكبري 2(
. 3/207، الروض املربع 7/228، اإلنصاف 8/98) ينظر: املغين 3(
. 3/540، الدر املختار 3/45، تبني احلقائق 3/211) أقصى مدة عند احلنفية سنتان. ينظر: بدائع الصنائع 4(
ع وهذا عرفاً. ) إذا أن املرأة إذا أتت بولد لستة أشهر ال يكون إال سقطاً أو من وطء قبل الوقا 5(
. 4/358، شرح فتح القدير 8/132، حاشية ابن عابدين 3/211) ينظر: بدائع الصنائع 6(
. 3/3387/22، مغين احملتاج 8/251) ينظر: احلاوي الكبري 7(
. 1/482، الثمر الداين 2/149، كفاية الطالب 2/149) ينظر: حاشية العدوي 8(
، 3/207، الروض املربع 8/143) ينظر: املغين9(
. 1/332، واإلمام إبراهيم بن حممد احلنفي يف لسان احلكام 11/204) نقل اإلمجاع اإلمام املاوردي الشافعي يف احلاوي الكبري 10(
، فجعلهــا مــدة للحمــل، والفصــال هــو الرضــاع، وال ختلــو هــذه ١٥األحقــاف: چ ٺٺڀڀچ ) االســتنباط مــن الــنص هــو يف قولــه تعــاىل 11(

تكـون املدة من أربعة أحوال: إما أن تكون جامعة ألقلهما أو ألكثرمها أو ألكثر احلمـل وأقـل الرضـاع أو ألقـل احلمـل وأكثـر الرضـاع فلـم جيـز أن 
كثرمها لزيادها على هذه املدة ومل جيز أن تكون جامعة ألكثـر احلمـل واقـل جامعة ألقليهما ألن أقل الرضاع غري حمدد ومل جيز أن تكون جامعة أل

َواْلَوالِــَداُت ﴿تعــاىل: الرضــاع ألن أقلــه غــري حمــدد فلــم يبــق إال أن جامعــة ألقــل احلمــل وأكثــر الرضــاع مث ثبــت أن أكثــر الرضــاع حــولني لقــول اهللا 
. 11/204، علم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة أقل احلمل. ينظر: احلاوي الكبري ٢٣٣ة: البقر ﴾يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ 

أن رجــال جــاء إىل عمــر بــن اخلطــاب، فقــال: يــا أمــري املــؤمنني إين غبــت عــن امــرأيت ســنتني فجئــت وهــي حبلــى، ) نقــل اإلمــام القــرطيب أثــراً: 12(
املــؤمنني إن كـان لــك عليهـا سـبيل فلــيس لـك علــى مـا يف بطنهـا ســبيل فاتركهـا حــىت فشـاور عمـر النــاس يف رمجهـا، فقـال معــاذ بـن جبــل: يـا أمـري 
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طهارة طين المطر -3
يلبسـه اإلنسـان مـن و مـاأالطني املوجود يف الطرقات واألرصـفة واملمـرات نتيجـة لنـزول املطـر أو مـرور السـيل، 

الغبـار والـرتاب مـن ذلـك املكـان فـإن هـذا نعل أو خف مث يدخل به أماكن اخلالء، فيالمس اإلنسان هذا الطني أو 
اهدة، والعكس من ذلك سـالمتها وهـو النـادر، إمجاًال ظهرت أو غابت عن املش،منهالهالغالب حصول النجاسة

، رفعاً للضـيق واحلـرج، ورمحـًة وتوسـعًة بـاملكلف، )1(فقدم الشارع حكم النادر والغى الغالب، وجعلها أمراً معفياً عنه
)4(واحلنابلــة)3(والشــافعية)2(فيصــلي مــن غــري غســل ألنــه ممــا يتعســر االحــرتاز عنــه، بــل حكمــه الطهــارة عنــد املالكيــة

)6(واألثر)5(لتهم يف ذلك اخلربدأو 

جسادهم أطهارة ثياب الصبيان و -4
ثياب الصبيان حممولة على الرباءة مـن النجاسـة، مـع عـدم التحـرز منهـا، حـىت يتـيقن جناسـتها، عمـًال باألصـل 

احلكـم إمنـا هـو إعمـال للنـادر وتقدميـه علـى الغالـب، إذ أن الغالـب وهو الطهـارة، ومثلـه يف احلكـم أجسـادهم وهـذا 

تضع فرتكها فوضعت غالما قـد خرجـت ثنيتـاه فعـرف الرجـل الشـبه، فقـال: ابـين ورب الكعبـة، فقـال عمـر: عجـزت النسـاء أن يلـدن مثـل معـاذ، 
قـال مالـك سـبحان اهللا مـن يقـول هـذا اإلمـام مالـك وأمحـد بقولـه: (، كـذلك أشـار اإلمـام عبـداهللا بـن قدامـة املقدسـي بقـوللوال معاذ هللك عمـر

هذه جارتنا امرأة حممـد بـن عجـالن حتمـل أربـع سـنني، وقـال أمحـد: نسـاء بـين عجـالن حيملـن أربـع سـنني وامـرأة عجـالن محلـت ثالثـة بطـون كـل 
هذه األثـار أخرجهـا اإلمـام البيهقـي يف السـنن الكـربى،  . 3/294الكايف يف فقه اإلمام أمحد 9/288ينظر: تفسري القرطيب دفعة أربع سنني). 

). 15334، 15330، حديث رقم (7/443جاء يف أكثر احلمل، كتاب العدد، باب ما
) مــا يصــيب ثوبــه أو رجلــه مــن طــني املطــر أو مائــه املخــتلط بنجاســة مــا دام موجــوداً يف الطــرق ولــو بعــد انقطــاع املطــر، فيعفــى عنــه بشــروط 1(

ثالثة: 
: أن ال تكون النجاسة املخالطة أكثر من الطني أو املاء حتقيقاً أو ظناً. أوالً 

ثانياً: أن ال تصيبه النجاسة بدون ماء أو طني. 
ثالثاً: أن ال يكون له مدخل يف اإلصابة بشيء من ذلك الطني أو املاء، كأن يعدل عن طريق خالية مـن ذلـك إىل طريـق فيهـا ذلـك، ومثـل طـني 

) املوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة 19/ 1ملاء املرشوش بالطرق، وكذلك املاء الباقي يف املستنقعات. ينظـر: الفقـه علـى املـذاهب األربعـة (املطر ومائة ا
40/115 .
. 1/20، املدونة الكربى 1/28، القوانني الفقهية 152-1/151) ينظر: مواهب اجلليل 2(
. 1/1041/44، فتح املعني 1/104) ينظر: إعانة الطالبني 3(
. 1/77، خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري 1/9، مسائل اإلمام أمحد رواية ابن عبداهللا 1/418) ينظر: املغين 4(
: َدُعوُه َوأَْهرِيُقوا على بـَْولِِه َذنُوبًا مـن َمـاٍء ِه 5(

ــرِيَن ينظـر: صــحيح البخـاري، كتــاب األدب،  َعثُـوا ُمَعسِّ ــرِيَن ومل تـُبـْ ـَـا بُِعثْـُتْم ُمَيسِّ ــُروا وال تـَُعسِّـُروا وكــان بَـاب قـَــْوِل النـيب أو َسـْجًال مــن َمـاٍء فَِإمنَّ َيسِّ
ــــبُّ التَّْخِفيــــَف َواْلُيْســــرَ  ــــْوِل َوَغــــْريِِه مــــن 5777، حــــديث رقــــم (5/2270، علــــى النــــاسحيُِ )، صــــحيح مســــلم، كتــــاب، بَــــاب ُوُجــــوِب َغْســــِل اْلبَـ

). 284، حديث رقم (1/236النََّجاَساِت إذا َحَصَلْت يف اْلَمْسِجِد َوأَنَّ اْألَْرَض َتْطُهُر بِاْلَماِء من َغْريِ َحاَجٍة إىل َحْفرَِها، 
ــــأُ َعــــِن األول: ) 6( . ينظــــر: مصــــنف ابــــن أيب شــــيبة، كتــــاب احلََْكــــِم قــــال كــــان َعِلــــيٌّ َخيُــــوُض ِطــــَني اْلَمطَــــِر َويَــــْدُخُل اْلَمْســــِجَد فـَُيَصــــلِّي َوالَ يـَتَـَوضَّ

). 2035، حديث رقم (1/177يف الرَُّجِل َخيُوُض ِطَني اْلَمَطر، الطهارات، 
ہۀۀٹٹڻڻںچ ٹٹبن الزبري عن طني املطـر، فقـال: تسـألين عـن طهـورين مجيعـاً : عن القاسم بن أيب بزة قال سأل رجل عبد اهللا الثاين

جعلـت يل االرض مسـجداً وطهـوراً. ينظـر: مصـنف عبـدالرزاق، كتـاب الطهـارة، بـاب مـن يطـأ نتنـا يابسـاً أو وقـال رسـول اهللا ٩ق: چہہ
). 98، حديث رقم (1/32رطباً، 
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جناستها ألجل مالمستهم هلا، وعدم التحرز منها، أو لطول لبسهم هلا، والنادر فيها السـالمة مـن النجاسـة، إال أن 
الفقهـــاء مـــن لغـــى الغالـــب رفعـــاً للحـــرج عـــن املكلفـــني، وتيســـرياً هلـــم، وهـــو املعمـــول بـــه عنـــد أُ الشـــرع أُعِمـــل النـــادر و 

خبــاره علــى عــدم النجاســة متظــاهرة، أودالئــل الشــرع و )4(وهــو قــول عنــد املالكيــة)3(واحلنابلــة)2(والشــافعية)1(احلنفيــة
، والناس ينظرون إليه.)6(يف صالته)5(لفعلة عليه الصالة والسالم فقد محل أمامة

نيتهمآطهارة ثياب الكفار و -5
طـــاهرة، و ان جهـــل حاهلـــا مـــا مل يكونـــوا متـــدينني باســـتعمال النجاســـة، 

)7(

عليهــا شــيء يــديهم مالمســة للنجاســة ســواء كانــت مبلولــة مــن قبــل أو أضــافوا أ
ز اســتعمال او جبــجيعلهــا ســهل النســج، فــإن الغالــب فيهــا النجاســة والنــادر ســالمتها، فأثبــت التشــريع احلكــم للنــادر 

)9(واحلنابلة)8(آنيتهم ولبس مالبسهم، رفعاً للحرج، وتوسعًة للعباد، فيكون حكمها حكم الطاهرات عند الشافعية

.)1(أو تقريراً )13(أو أثراً )12(كان خرباً أذلك الكتاب والسنة سواءً ، ومستندهم يف )11(يف رواية)10(املالكيةعند و 

. 1/202، شرح فتح القدير 1/240) ينظر: البحر الرائق 1(
. 2/187، احلاوي الكبري 1/551/259) ينظر: األم 2(
. 1/53، كشاف القناع 1/62) ينظر: املغين 3(
. 1/62، حاشية الدسوقي 1/124) ينظر: مواهب اجلليل 4(
رســول اهللا ولـدت علــى عهـد رسـول اهللا وكــان رسـول اهللا حيبهـا، وتزوجهــا علـي بــن أيب ) أمامـة بنـت أيب العــاص بـن الربيـع، وأمهــا زينـب بنـت 5(

. 4/1789، االستيعاب 7/502طالب بعد فاطمة زوجها منه الزبري بن العوام. ينظر: اإلصابة 
ربيعـة بـن عبـد مشـس فـإذا وأليب العـاص بـن كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسـول اهللا ) عن أيب قتادة: (أن رسول اهللا 6(

، حــديث رقــم 1/193ســجد وضــعها وإذا قــام محلهــا) صــحيح البخــاري، كتــاب الصــالة، بَــاب إذا َمحَــَل َجارِيَــًة َصــِغريًَة علــى ُعُنِقــِه يف الصَّــَالِة، 
َياِن يف الصََّالِة، 494( ). 543حديث رقم (، 1/385)؛ صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، بَاب َجَواِز َمحِْل الصِّبـْ
)7

. 4/246جنسة مبالبسة ذلك. ينظر: الفروق 
. 1/29، مغين احملتاج 1/105، إعانة الطالبني 81/259(
. 1/19، الكايف يف فقه ابن حنبل 1/31، الروض املربع 1/287) ينظر: كشاف القناع 9(
. 1/121، مواهب اجلليل 1/121) ينظر: التاج واإلكليل 10(
. 1/121) الرواية األخرى: ما لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف تغسل وما نسجوه فال بأس به. انظر: التاج واإلكليل 11(
، 3/210إىل ُخْبــِز َشــِعٍري وأهالــة َســِنَخٍة فََأَجابَــُه). مســند اإلمــام أمحــد، مســند أنــس بــن مالــك، ) حــديث أَنَــس12(

) 13224حديث رقم (
بــاب توضــأ مــن مــاء نصــرانية يف جــرة نصــرانية. ســنن البيهقــي الكــربى، كتــاب الطهــارة،) األول: أثــر زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر 13(

). 127، حديث (1/32التطهر يف أواين املشركني إذا مل يعلم جناسة، 
الثــاين: مــا تــرجم البخــاري بقولــه بَــاب الصَّــَالِة يف اْجلُبَّــِة الشــأمية وقــال احلََْســُن يف الثـِّيَــاِب يـَْنُســُجَها اْلَمُجوِســيُّ مل

ــَيَمِن مــا ُصــِبَغ بِــاْلبَـْوِل َوَصــلَّى َعِلــيُّ يف ثـَــْوٍب َغــْريِ َمْقُصــوٍر، ونقــل اإلمــام البيهقــي عــن أيب بكــر بــن أيب شــيالزُّْهــرِيَّ يـَْلــَبُس مــن  بة أن اجلبــة ثَِيــاِب اْل
. 2/412، سنن البيهقي الكربى 1/142من نسج املشركني وقد توضأ وهي عليه وصلى. انظر صحيح البخاري الشامية يف عصر النيب 
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)2(القول قول المدَعى عليه مع عدم البينة-6

دعــوى الصــاحل الــرب التقــي الصــدوق املوثــوق بعدالتــه وصــدقه علــى الفــاجر الغاصــب الظــامل املعــروف بنصــب 
ولــو كــان درمهــاً واحــداً، فــالقول قــول املــدَعى عليــه مــع ظهــور صــدق ،حــال إنكــار املــدَعى عليــه أنــه غصــبه،األمــوال

دعى ذلك الفاجر على هذا التقي وطلب ميينه حلفناه مع أن الظـاهر كذبـه أأو )3(املدعي وبُعد صدق املدَعى عليه
م حكــم ن كــان الغالــب صــدق الــرب والنــادر كذبــه، لــذا مل يعتــرب الشــارع هــذا الظــاهر الغالــب، بــل قــدإو )4(يف دعــواه

النادر وجعل قول املدَعى عليه (الفاجر) مقدماً على املدعي (الصاحل) سدراً للذريعة، ورفعاً للفساد، ولطفاً بالعباد، 
)5(.

سالم الذمي في بالد االسالم إتوقع -7
مقابــل األمــان، فالــذمي لــه كثــري مــن احلقــوق العامــة يف الــبالد اإلســالمية، فلــه حــق احلمايــة يف )6(عقــد اجلزيــة

النظــام اإلســالمي والعفــو مــن الــدفاع، فهــو يــنعم بــاخلري واألمــن يف هــذا النظــام، إضــافة إىل االســتقرار لــه يف احليــاة، 
، )7(األئمـة كاإلمـام ابـن تيميـة، وابـن حجـرنقلـه عـدد مـن وعصمة الدم، مع ترك املسلمون حماربته ومقاتلته، هـو مـا

إ، واحلكمـة مـن أخـذ اجلزيـة مـنهم وتـركهم يقيمـون مـع املسـلمني، توقـع )9)(8(والرملي
ســالمهم، وبقــاؤهم علــى كفــرهم إالــدين احلنيــف لعلهــم يــدخلون اإلســالم باختيــارهم، هــذا األمــر نــادر وهــو توقــع 

بقاًء للنوع االنسـاين، إثبت النادر، نظراً للمصلحة، ورمحًة للخلق، و أالشارع  و اه، لكن ألغفهو الغالب

) خرب عبد اهللا بن املغفل قال: (أصبت جرابا من شحم يوم خيرب قـال فالتزمتـه فقلـت: واهللا ال أعطـي أحـداً مـن هـذا شـيئاً قـال فالتفـت فـإذا1(
).1772، حديث رقم (3/1393مبتسماً). صحيح مسلم، كتاب، بَاب َجَواِز اْألَْكِل من َطَعاِم اْلَغِنيَمِة يف َداِر احلَْْرِب، رسول اهللا 

. 2/103، قواعد األحكام 4/219، االشراف على مذاهب العلماء 1/322) ينظر: أخبار القضاة 2(
2/103) ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األنام 3(
) املرجع السابق. 4(
. 11/40، الذخرية 4/219، االشراف على مذاهب العلماء 7/121) ينظر: االستذكار 5(
ازاة؛ وشــرعا عقــد تــأمني ومعاوضــة وتأبيــد مــن اإلمــام أو نائبــه علــى مــال مقــدر يؤخــذ مــن الكفــار كــل ســنة برضــاهم يف 6(

مقابلـة ســكىن دار االســالم؛ اجلزيــة علــى نــوعني: أحــدمها: مــا توضــع بالرتاضــي والصـلح فــال يعــدل عنهــا. ثانيهمــا: مــا وضــعه اإلمــام بالغلبــة علــى
ولإلمام أن يوضع على الفقري املعتمل يف كل سنة اثين عشر درمها وعلى وسط احلال ضـعفه وعلـى املكثـر ضـعفه الكفار وتقريرهم على أمالكهم 

والصــحيح يف معرفــة الغــين والوســط والفقــري عــرف أهــل بلــد هــو فيــه فمــن عــده النــاس فقــرياً أو وســطاً أو غنيــاً يف تلــك البلــدة. ينظــر: التعــاريف
. 1/273، دستور العلماء 1/243
ابن َحَجر الَعْسقالين، أمحد بن علـي بـن حممـد بـن حممـد العسـقالين، الشـافعي، وإمـام احلفـاظ يف زمانـه و بـل حـافظ الـدنيا قاضـي القضـاة )7(

حمدِّث فقيه أديب ولـع بـاألدب والشـعر فبلـغ فيـه الغايـة صـاحب أشـهر شـرح لصـحيح اإلمـام البخـاري املسـمى فـتح البـاري، أصـله مـن عسـقالن 
. 3/95، أجبد العلوم 1/552ده ووفاته بالقاهرة. ينظر: طبقات احلفاظ بفلسطني، ومول

) حممد بن أمحد بـن محـزة الرملـى املصـرى العـامل املشـهور، امللقـب مشـس الـدين بـن شـهاب، جمـدد القـرن العاشـر، يقـال لـه: الشـافعي الصـغري. 8(
. 3/342، خالصة األثر 2/120نظر: البدر الطالع نسبته إىل الرملة (من قرى املنوفية مبصر) ومولده ووفاته بالقاهرة. ي

) قـال شــيخ اإلسـالم ابــن تيميــة: "وال جيـوز قتــل الـذمي بغــري حــق"، وقـال ابــن حجــر: "بـل حيــرم عليـه قتــل الــذمي واملعاهـد بغــري اســتحقاق"، 9(
عـد الكفـر مشـل قتـل الـذمي واملعاهـد واملـؤمن". ينظـر: وقال اإلمام الرملي: "بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أسـتعني قولـه: القتـل ظلمـاً أكـرب الكبـائر ب

. 2/ 4، حاشية الرملي 12/260، فتح الباري 34/146جمموع الفتاوى 
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نه دين أودخول الدين عن قناعٍة تامٍة بعد معاملة أهله يف بلده، ليعلم أهل الذمة، مساحة هذا الدين وكرمه ومشوله و 
)2(واحلنابلــة)1(ىل هــذا ذهــب احلنفيــةإعصــب أو اإلكــراه، و نــه ال يقبــل فيــه الأرمحــة يــدعو إىل التعــايش والتحــاور و 

واملصلحة املرسلة.)4(والسنة)3(ودليلهم يف ذلك الكتاب
بالقرائنالسرقةحدثبوتعدم-8

، لكــن منـع الشــرع مــن )5(ثبـوت حــد السـرقة يكــون بالبينــة، أو بـاإلقرار علــى خـالف يف اشــرتاط تكــرار اإلقـرار
)6(املبـين علـى الـدالئل أو القـرائن أو الشـواهد أو األمـارات الـيت تثبتـه، مثـل كـون املـال عنـد املـتهمإقامة احلد للسـرقة 

)7(صون املال، وهذا ما اتفـق املـذاهب األربعـةللمقاصد املرجوة من ذلك كصون األطراف واألعراض وتقدميها على 

الذرائع. ومستندهم يف ذلك دليل املصلحة، واالستحسان، ومع سد
بالقرائنالزناحدثبوتعدم-9

، الحتمـال )9(ن يصرح بأنه أراد حقيقة فعـل الزنـاأ، و )8(ال يثبت حد الزىن إال بأحد أمرين: األول: إقرار الزاين
أبالزنــا صــراحة و )1(والثــاين: أن يشــهد عليــه أربعــة شــهودأنــه أراد غــريه، 

، 26/134) ينظر: املبسوط للسرخسي 1(
. 4/56، الكايف يف فقه ابن حنبل 8/353، املبدع 9/263) ينظر: املغين 2(
َهــــاُكُم اللَّــــُه ﴿) قــــال تعــــاىل:3( يِن وََملْ ُخيْرُِجــــوُكْم ِمــــْن ِديَــــارُِكْم أَْن تـَبَـــــرُّوُهْم َوتـُْقِســــُطوا إِلَــــْيهِ َال يـَنـْ ـــــبُّ َعــــِن الـَّـــِذيَن َملْ يـَُقــــاتُِلوُكْم ِيف الـــــدِّ ْم ِإنَّ اللَّــــَه حيُِ

.٨املمتحنة: ﴾اْلُمْقِسِطنيَ 
(من قتل قتـيال مـن أهـل الذمـة مل يـرح رائحـة اجلنـة وأن رحيهـا يوجـد مـن كـذا وكـذا). عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اهللا ) 4(

)، ولفـظ 16260، حـديث رقـم (8/133سنن البيهقي الكربى، كتاب القسامة، بـاب مـا جـاء يف إمث مـن قتـل ذميـا بغـري جـرم يوجـب القتـل، 
كتـاب الـديات، بـاب مـا جـاء يف صـحيح البخـاري،  ». ، َوِإنَّ رَِحيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسريَِة أْربَعِـَني َعامـاً َمْن قـََتَل ُمَعاَهداً َملْ يَرِْح رَاِئَحَة اجلَنَّةِ : «البخاريَ 

) 6516، حديث رقم (6/2533إمث من قتل ذميا بغري جرم يوجب القتل، 
) قالــت احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية: يثبــت احلــد أي الســرقة، بــإقرار البــالغ العاقــل ولــو مــرة 5(

قرار. تثبت باإلقرار مرة واحدة. فال حاجة إىل اإلقرار مرة ثانية كالقصاص، وحد القذف، والتنبيه يف الشهادة منصوص عليه، فال يقاس عليه اإل
5/147بت احلد. ينظر: الفقه على املذاهب األربعة، وقالت احلنابلة، وأبو يوسف من احلنفية: يثبت بإقراره مرتني، واإلقرار مرة واحدة ال يث

إذا  ) مجهور الفقهاء على أن حد السرقة ال يثبـت إال بـاإلقرار أو البينـة. ويـرى بعـض األئمـة والعلمـاء جـواز ثبـوت السـرقة بـالقرائن واألمـارات6(
ذا وجد املال املسروق مع املـتهم، وهـذه القرينـة أقـوى مـن البينـة كانت ظاهرة الداللة. قال ابن القيم: " مل تزل األئمة واخللفاء حيكمون بالقطع إ

1/8 .
، حواشــــي الشــــرواين 4/226اشــــية البجريمــــي ، ح13/332، احلــــاوي الكبــــري 6/312، التــــاج واإلكليــــل 7/81) ينظــــر: بــــدائع الصــــنائع 7(
. 3/299، الروضة الندية 1/148، عمدة الفقه 6/144، كشاف القناع 4/188، الكايف يف فقه ابن حنبل 9/1511/355
َمــاُم لِْلُمِقــرِّ . ينظــر: صــحيح البخــاري، كتــاب احملــاربني مــن أهــل الكفــر والــردة، بــاعرتاف مــاعز والغامديــةأخــذ النــيب ) 8( بَــاب هــل يقــول اْإلِ

، مـــــن اْعتَـــــَرَف علـــــى نـَْفِســـــِه بِـــــالزِّىنَ )؛ صـــــحيح مســـــلم، كتــــاب احلـــــدود، بَـــــاب 6438، حــــديث رقـــــم (6/2502َلَعلَّــــَك َلَمْســـــَت أو َغَمـــــْزَت، 
). 1695)، (1692، حديث رقم (1323، 1322، 3/1319
ــا ) 9( قــال لــه: َلَعلَّــَك قـَبـَّْلــَت أو َغَمــْزَت أو َنظَــْرَت؟ قــال: َال يــا َرُســوَل اللَّــِه قــال أتــى َمــاِعُز بــن َمالِــٍك النــيب حــديث ابــن َعبَّــاٍس رضــي اهللا عنهمــا قــال: َلمَّ

ِه.  َمـاُم لِْلمُ صحيح البخاري، كتاب احملاربني من أهـل الكفـر والـردة، أَِنْكتَـَها َال َيْكِين قال َفِعْنَد ذلك أََمَر ِبَرمجِْ ِقـرِّ َلَعلَّـَك َلَمْسـَت أو َغَمـْزَت، بَـاب هـل يقـول اْإلِ
). 6438، حديث رقم (6/2502
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الزنا، فألغى الشارع الغالب وقدم النادر فال يثبت الزنـا ن النادر عدم اإليالج الذي يثبت به حد إترجح اإليالج، و 
وهـي معاينـة امليـل يف املكحولـة، وهـذا درء ،بـل البـد مـن رؤيـة الزنـا حقيقـة،مبجرد رؤيته متجـرداً مـع امـرأة يف حلـاف

ــــة)2(للتهمــــة وحمافظــــة علــــى األعــــراض ــــه فقهــــاء احلنفي ــــة)3(، وهــــذا مــــا عمــــل ب ــــةواحلناب)5(والشــــافعية)4(واملالكي )6(ل

ومستندهم يف ذلك الكتاب والسنة وسد الذرائع.
كذب أحد المتداعيين في القضاء-10

املتــداعيان املرتافعــان إىل احلــاكم، يف أمــر مل يكــن ألحــدمها فيــه بينــة، أو لكــل منهمــا بينــة تســاند دعــواه وفيهــا 
بـاليمني، ويف هـذه احلالـة أحـد إثبات حلقه ومل يكن بينهما مرجحات تعطي احلق ألحـدمها، فحينئـذ حيكـم القاضـي 

املتداعيني يكون كاذباً قطعاً والسعي يف حتليفه يكون سعياً وحكماً ليمني فاجرة، وهي حمرمة شـرعاً، وهـذا الغالـب، 

لم أحـد املتـداعيني حقيقـًة كـذب نفسـه، واحلكمـًة مـن ذلـك األول: مراعـاة للمتـداعيني يف حتليفه من القاضي وان ع
، و الثاين: رفعة للقضاء عن احلكم إال بضوابط وقوانني وقواعد تضبط الرتافـع والتحـاكم واثبـات )7(ختليص حقوقهم
احلقوق ألهلها. 

شروط شهادة الشهود يف حد الزىن: ) 1(
أن يكونوا أربعة، فإن كانوا أقل من أربعة مل تقبل. .1
-بالغني عاقلني-أن يكونوا مكلفني.2
لقولــه تعــاىل: أن يكونــوا رجــاالً عــدوًال، فــال تقبــل شــهادة النســاء يف حــد الــزىن، صــيانة هلــن وتكرميــاً، ألن الــزىن فاحشــة، وال تقبــل شــهادة الفاســق أيضــاً؛.3

َنبَـٍإ فـََتبَـيـَّنُـوا َأْن ُتِصـيُبوا قـَْوًمـا ِجبََهالَـٍة فـَُتْصـِبُحوا َعلَـى َمـا فـََعْلـُتْم يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ِإْن َجـاءَُكْم فَاِسـٌق بِ ، وقوله تعاىل: ﴿2لطالق:ا﴾﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ 
.٦احلجرات: نَاِدِمَني ﴾

جهـا كامليـل يف أن يعاين الشهود الزىن ويصفوا ذلك وصفاً صرحياً يـدفع كـل االحتمـاالت عـن إرادة غـريه مـن االسـتمتاع احملـرم، فيقولـون: رأينـا ذكـره يف فر .4
كحلة، وإمنا أبيح النظر يف مثل ذلك للضرورة. امل
أن يكون الشهود مسلمني، فال تقبل شهادة الكافر لعدم حتقق عدالته. .5
ينظـر: الفقـه امليسـر يف ضـوء الكتـاب والسـنة، جمموعـة مـن .6

1/367هـ 1424فهد لطباعة املصحف الشريف، املؤلفني، جممع امللك 
ْهـِد رسـول اهللابل أمر الشرع باالستتار عندما حيصل للمسلم شيء منها كما يف حديث زَْيِد بن اسـلم: (أن َرُجـالً اْعتَــَرَف علـى نـَْفِسـِه بـالزىن علـى عَ ) 2(

ِبَسـْوٍط قـد رُكِـَب بِـِه َوَالَن فَـَأَمَر بِـِه ِبَسـْوٍط فَـُأِيتَ ِبَسـْوٍط َمْكُسـوٍر فقـال فـَـْوَق هـذا فَـُأِيتَ ِبَسـْوٍط َجِديـٍد مل تـُْقطَـْع َمثََرتُـُه فقـال ُدوَن هـذا فَـُأِيتَ َفَدَعا له رسـول اهللا
اهللا مــن َأَصــاَب مــن هــذه اْلَقــاُذورَاِت شــيئا فـَْلَيْســَتِرتْ ِبِســْرتِ اهللا فإنــه مــن يـُْبــِدي لنــا َفُجِلــَد مثَُّ قــال أَيـَُّهــا النــاس قــد آَن َلُكــْم ان تـَْنتَـُهــوا عــن ُحــُدودِ رســول اهللا 

). 1508، حديث رقم (2/825موطأ اإلمام مالك، كتاب احلدود، باب ما جاء ِفيَمِن اْعتَـَرَف على نـَْفِسِه بالزىن، َصْفَحَتُه نُِقْم عليه ِكَتاَب اهللا). 
. 7/418، شرح فتح القدير 6/281لصنائع ) ينظر: بدائع ا3(
. 7/463، االستذكار 8/445، منح اجلليل 7/199) ينظر: شرح خمتصر خليل 4(
. 17/62، احلاوي الكبري 11/253، روضة الطالبني 1/169) ينظر: االقناع للماوردي 5(
.3/313، الروض املربع 12/18، االنصاف للمرداوي 9/65) ينظر: املغين 6(
ختويـف املـدَعى عليـه سـوء عاقبـة احللـف الكـاذب فيحملـه ذلـك علـى اإلقـرار بـاحلق، منهـا) قال ابن القيم رمحـه اهللا تعـاىل: لليمـني فوائـد: ولليمـني فوائـد: 7(

ق وال تـربئ ومنهـا القضـاء عليـه بنكولـه عنهـا، ومنهـا انقطـاع اخلصـومة واملطالبـة يف احلـال وختلـيص كـل مـن اخلصـمني مـن مالزمـة اآلخـر ولكنهـا ال تسـقط احلـ
الذمة باطنـا وال ظـاهرا فلـو أقـام املـدعى بينـة بعـد
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الرابعالمبحث 
التطبيقات إلهمال النادر والغالب معاً 

إهمال شهادة الصبيان المميزين -1
، للمفهـــوم يف اآليـــة )2(مـــن الصـــبيان املميـــزين الـــذين مل يبلغـــوا، خاصـــة يف األمـــوال)1(ال يصـــح أداء الشـــهادة

ــْل َولِيُّــ﴿الكرميــة ــِه احلَْــقُّ َســِفيًها أَْو َضــِعيًفا أَْو َال َيْســَتِطيُع َأْن ميُِــلَّ ُهــَو فـَْلُيْمِل ــِإْن َكــاَن الَّــِذي َعَلْي وجــه )3(﴾ُه بِاْلَعــْدلِ َف
الداللــة يف اآليــة أن الصــيب غــري الرجــل، واألداء خبــالف التحمــل الــذي يصــح منــه حــال صــباه، والعــدد الكثــري مــن 

النــادر أي مل ال
مـن الكـذب لعــدم خـوفهم مـن مأمثــه، وال وال رادع ، لقصـورهم وال مــانع هلـم 

)5(والشــافعية)4(حي

.)2(ودليل العقل)1(واإلمجاع)8(والسنة)7(يف أصح الروايات عنهم، مستندهم املفهوم يف الكتاب)6(واحلنابلة

ليمـني الغمـوس 
. 1/164لك املظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه. ينظر: الطرق احلكمية تدع الديار بالقع فيشتفي بذ

الكالم، فال تقبل شـهادة األخـرس إال -2أن يكون بالغاً عاقًال، فال تقبل شهادة الصبيان إال فيما بينهم. -1) شروط من تُقبل شهادته: 1(
يف الوصية أثناء السفر إن مل يوجد مسلم، وجتـوز شـهادة الكفـار بعضـهم اإلسالم: فال جتوز شهادة الكافر على املسلم إال-3إذا أداها خبطه. 

العدالـة: وهــي يف كـل زمـان ومكــان حبسـبها، ويعتــرب هلـا شــيئان: األول: الصـالح يف الــدين: -5احلفــظ: فـال تقبــل مـن مغفــل. -4علـى بعـض. 
لـــه كـــالكرم، وحســـن اخللـــق وحنومهـــا، واجتنـــاب مـــا يَُدنِّســـه  وهـــو أداء الفـــرائض، واجتنـــاب احملرمـــات. الثـــاين: اســـتعمال املـــروءة: وهـــي فعـــل مـــا جيمِّ

تُقبـل الشـهادة علـى الشـهادة يف كـل شـيء إال يف احلـدود، فـإذا تعـذَّرت -نفـي التهمـة. -6كالقمار، والشعوذة، والشهرة بالرذائـل وحنـو ذلـك. 
كقوله: اشهد على شهاديت وحنوه. ينظر: خمتصـر الفقـه اإلسـالمي يف شهادة األصل مبوت، أو مرض، أو َغْيبة قَِبل احلاكم شهادة الفرع إذا أنابه  

) 1019ضوء القرآن والسنة (ص: 
) شـهادة الصـبيان بعضـهم علــى بعـض جتـوز عنــد اإلمـام مالـك يف اجلـراح ويف القتــل، خالفـاً جلمهـور الفقهــاء، بشـرط أن يتفقـوا يف الشــهادة، 2(

) 6035/ 8. ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (وأن يشهدوا قبل تفرقهم، وأال يدخل بينهم كبري
. 282) سورة البقرة آية رقم 3(
. 5/477، الدر احملتار 7/90، البحر الرائق 16/136) ينظر: املبسوط للسرخسي 4(
. 17/59، احلاوي الكبري 1/350، خمتصر املزين 4/277، إعانة الطالبني 7/48) ينظر: األم 5(
. 3/420، الروض املربع 10/213، املبدع 12/37نصاف للمرداوي ) ينظر: اإل6(
َواْسَتْشـِهُدوا َشـِهيَدْيِن ِمـْن رَِجـاِلُكْم بِاْلَعـْدلِ ﴿فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو َال َيْسـَتِطيُع أَْن ُميِـلَّ ُهـَو فـَْلُيْملِـْل َولِيُّـُه ) قوله تعاىل 7(

ــَهَداِء ﴾  قــال اإلمــام املــاوردي: (فــدلت هــذه اآليــة علــى املنــع مــن قبــول ٢٨٢البقــرة: فَــِإْن َملْ َيُكونَــا َرُجَلــْنيِ فـََرُجــٌل َواْمرَأَتَــاِن ِممَّــْن تـَْرَضــْوَن ِمــَن الشُّ
م) ولـيس الصـبيان مـن الرجـال؛ والثـاين أنـه ملـا عـدل عـن الـرجلني قـال (فرجـل وامرأتـان) شهادة الصبيان من ثالثة أوجه: أحدها قوله (من رجالك

دل على أنه ال يعدل إىل غريهم من الصبيان؛ والثالث أنه قال (ممن ترضون من الشهداء) وليس الصبيان ممن يرضى من الشهداء. ينظر احلاوي
. 17/60الكبري 

) عن عائشة رضي اهللا عنها، أن النيب8(

) وجه الداللة: فلما كـان القلـم مرفوعـاً عنـه يف حـق نفسـه إذا 142، حديث رقم (1/355يفيق). صحيح ابن حبان، كتاب، باب التكليف، 
. 17/60الكبري أقر كان أوىل أن يرفع يف حق غريه إذا شهد. ينظر: احلاوي
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إهمال شهادة جمع النساء في الحدود-2
شهادة اجلمع الكثري من النساء يف احلدود أو األبدان، حيصـل بـه التـواتر، وغلبـة الظـن، بسـبب اجلمـع فيكـون 

ن كان التواتر املبين على اجلمع والعدالة قائماً، لكن إلغائها تعبداً، واحلكمة إاحلكم 
بقولـه: (ال تقبــل شـهادة النســاء يف احلـدود والقصــاص وألن احلـدود والقصــاص )3(مـن ذلـك ماقالــه اإلمـام الكاســاين

مبنامهـــا علـــى الـــدرء واإلســـقاط بالشـــبهات وشـــهادة النســـاء ال 
وهـو املعمـول بـه عنـد مجهـور الفقهـاء مـن ، )5())4(ونقصان العقل والدين فيورث ذلك شـبهة خبـالف سـائر األحكـام

وفعــل )10(ومســتندهم يف ذلــك الســنة واإلمجــاع)9(صــح الروايــات عــن احلنابلــةأو )8(لشــافعيةوا)7(ملالكيــةوا)6(احلنفيــة
.)11(الصحايب
ل يمين المدعي (الطالب) إهما-3

ميـني املــدعي (الطالــب) إذ كــان بالصــالح واخلــري والــرب واملعـروف يعــرف، فــإن مــا ادعــاه إن مل يكــن لــه بينــة أو 
شــهود فإنــه بيمينــه هــذه الغالــب عليــه الصــدق يف دعــواه، وظهــور الكــذب فيهــا أمــر نــادر، لكــن التشــريع مل حيكــم 

مـن البينــة، وذلـك ألن جانبـه ضـعيف، فـدعواه خـالف األصـل، إذ األصـل فــراغ بصـدق ميينـه فيعطيـه احلـق بـل البـد

. 2/346) نقل اإلمجاع ابن رشد بقوله: 1(
و جاز ألجل اعتـزاهلم ) وألن الشهادة يف األموال أخف منها يف الدماء وهي غري مقبولة منهم يف األموال فأوىل أن ال تقبل يف الدماء وألنه ل2(

عن الرجال أن تقبل شهادة بعضهم على بعض جلاز ألجل اجتماع النساء يف احلمامات واألعراس أن تقبل شهادة بعضهن على بعـض وهـي ال 
راد. ينظــر: 

. 17/60احلاوي الكبري 
) أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، عالء الدين احلنفي، ملك العلماء، برع يف علمي األصول والفروع وتزوج ببنت شيخه السمرقندي 3(

. 10/348، بغية الطلب يف تاريخ حلب 2/244العاملة، تويف سنة سبع ومثانني ومخسمائة. ينظر: طبقات احلنفية ةالفقيه
يف بعــض األمــور مــردودة يف غريهــا واملـــآل واحــد للشــهادتني مثــل شــهادة النســـاء يف ة) التعبــد يف شــهادة النســاء فقــد تكــون الشـــهادة مقبولــ4(

3/222ه النسب وال تقبل الشهادة نفسها يف النسب. ينظر: تيسري التحرير الوالدة مقبولة مع أنه يرتتب علي
. 6/279) ينظر: بدائع الصنائع 5(
. 7/186، حاشية ابن عابدين 6/279) ينظر: بدائع الصنائع، 6(
، دار الســالم للطباعــة ، موســوعة مســائل اجلمهــور يف الفقــه اإلســالمي، حممــد نعــيم حممــد هــاين ســاعي12/139) ينظــر: املدونــة الكــربى 7(

. 2/949م 2007-هـ 1428والنشر والتوزيع والرتمجة، مصر، الطبعة: الثانية، 
. 4/442، مغين احملتاج 17/9، احلاوي الكبري 4/275، فتح املعني 2/636) ينظر: اإلقناع للشربيين 8(
. 5/266، فتح الباري 10/255، املبدع 12/41، اإلنصاف 5/81، مطالب أويل النهي 7/8) ينظر: املغين 9(
، 68) نقل اإلمجاع على عـدم قبـول شـهادة النسـاء يف احلـدود اإلمـام ابـن املنـذر، واملـروزي، وابـن القطـان. ينظـر: اإلمجـاع البـن املنـذر ص: 10(

يف مسـائل اإلمجـاع ، اإلقنـاع559، اخـتالف الفقهـاء = اخـتالف العلمـاء للمـروزي ص: 293/ 4اإلشراف على مذاهب العلماء البـن املنـذر 
2 /142  .
)، وأشـار إىل ســنة اخللفــاء 28714، حـديث رقــم (5/533يف شــهادة النسـاء يف احلــدود، ) مصـنف ابــن أيب شـيبة، كتــاب احلـدود، بــاب 11(

. 770اإلمام الشوكاين يف السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ص: 
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ذمة املدعى عليه، وحكـم اليمـني خيـالف حكـم اإلقـرار أو ميـني املـدَعي عليـه، فـاإلقرار حجـة ألنـه إثبـات احلـق علـى 
شــغل، فــألغى 
الشـــرع ميـــني الطالـــب فلـــم يعتربهـــا بـــل جعـــل البينـــة يف حقـــه ضـــرورة، ومل حيكـــم بكذبـــه كـــذلك مراعـــاًة ولطفـــاً بطـــريف 
الدعوى وضبطاً لطريقة الرتافع، حىت ال تشغل ذمة أو يثبت حق، إال حبجة أو بينة تثبتـه أو يبقـى األصـل وبقائـه ال 

)2(واملالكيـــة)1(الطالـــب يف احلـــدود عنـــد مجهـــور الفقهـــاء مـــن احلنفيـــةيعـــين إبطـــال احلـــق للغـــري، لـــذا ال تقبـــل ميـــني 

ومسـتندهم فيهـا )6(واحلنابلـة)5(، وبعضـهم اعتربهـا مـع الشـاهد الواحـد يف األمـوال كاملالكيـة)4(والظاهرية)3(واحلنابلة
.)8(عمل أهل املدينة)7(السنة
إهمال أخذ السراق بالتهم أو القرائن -4

وكماهلا ومشول أحكامها إثبات احلـدود بـاإلقرار أو بالبينـة والشـهود، ومـن احلـدود القطـع يف من عدل الشريعة 
حوال أعليهم بينة معتربة، لكن قد توجد أمارات وقرائن و السرقة، مث إن السراق قد ال حيصل منهم إقرار صحيح أو

، وهـذه القـرائن الغالـب صـدق)9(يف حقهم تكون موافقة للريبة ومصـادقة للواقـع
خطؤهــا، فلــم يعتربمهــا حجــة يف كــل، وذلــك صــوناً لألطــراف واألعــراض مــن ُأِمهــل 

القطــع أو االنتهــاك، وكــذلك احتياطــاً واحــرتازاً وســداً للذريعــة حــىت ال حيكــم يف جمــالس القضــاء بقــرائن ضــعيفة، يف 
وفيـه أن االسـتدالل )11(إن الريبـة والشـك ال يوجبـان احلـد ولـو كانـا مـوجبني لرمجـت هـذه()10(شرح سنن ابن ماجة

بالقرائن جائز، غري أنه ال يعمل عليه، بل جيتنب عن مصاحبة مثل هـذا الشـخص فإنـه ورد اتقـوا مـن مواضـع الـتهم 

. 2/247) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1(
. 1/470، الكايف البن عبدالرب 16/417) ينظر: املدونة الكربى 2(
. 1/163، عمدة الفقه 8/403) ينظر: املغين 3(
. 9/396) ينظر: احمللى 4(
.6/181، التاج واإلكليل 1/470، الكايف البن عبدالرب 16/417) ينظر: املدونة الكربى 5(
. 6/265، اإلنصاف 8/403) ينظر: املغين 6(
ــاِهِد اْلَواِحــِد. املنتقــى البــن اجلــارود، بــاب مــا جــاء يف األحكــام ) حــديث َأِيب ُهَريـْــَرَة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه أَنَّ َرُســوَل اِهللا 7( َقَضــى بِــاْلَيِمِني َمــَع الشَّ
9/666) وحسنه ابن امللقن، ينظر: البدر املنري 1007، حديث رقم (1/252
من كان ملدينة يقبلون شهادة الشاهد مع ميني الطالب). مصنف ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية، باب قال عامر الشعيب: (إن أهل ا) 8(

). 23175، حديث رقم (5/4، ال يرى شاهدا وميينا
الصريح فيهـا بقولـه: ) عدها ابن القيم رمحة اهللا تعاىل: من أقوى طرق إثبات السرقة، السيما إذا كان املال املسروق معه وجعلها مبثابة النص 9(

ق إليهمــا 
. 8الصدق والكذب ووجود املال معه نص صريح ال تتطرق إليه شبهة) ينظر: الطرق احلكمية ص 

) حممد بن يزيد الربعي أبو عبد اهللا بن ماجة القزويين، مصنف السنن والتاريخ والتفسري وحافظ قزوين يف عصره وحمدث شهري، متـََّفق على10(
. 13/277، سري أعالم النبالء 27/40

بغري بينة لرمجت هذه) صحيح البخاري، كتاب الطالق، بـاب قـول (لو رمجت أحد ) طرف من حديث ابن عباس يف املتالعنني، قوله 11(
). 5010، حديث رقم (5/2036اإلمام اللهم بني، 
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بــــه مــــن األئمــــة ابــــن قــــال)3(، وجــــواز العمــــل بــــالقرائن يف طــــرق اإلثبــــات)2(بســــوء الظــــن))1(واحرتســــوا مــــن النــــاس
وشـــرع مـــن )8(والســـنة وفعـــل الصـــحايب)7(ودلـــيلهم الكتـــاب)6(احلنبلـــي والشـــوكاين)5(املـــالكي، وابـــن القـــيم)4(فرحـــون

.  )10(مع دليل العقل)9(قبلنا
إهمال الحكم بالشكوى من غير بينة -5

كثــرة الشــكوى أو ظهــور أولــيس للحــاكم احلكــم ملــن أتــاه متظلمــاً األخــذ بالــدالئل والقــرائن مــن لــني احلجــة 
عالمـات احلـزن أو البكـاء مـن اخلصـم املغلـوب العـاجز عــن خصـمه، مـع فسـاد حـال خصـمه وشـهرته بــاالحنراف أو 
االعتداء على الغري، فإن الغالب مطابقة القـرائن للواقـع ومصـادقتها للحـق، والنـادر خمالفتهـا وخطاؤهـا ولكـن الشـرع 

مــا مل تكــن بينــة مــع أن للحــاكم احلــق يف تصــفح ،ن ضــاع احلــق للمظلــومإ
زالــة التحيــف، فألغاهــا الشــارع مراعــاًة للمصــلحة وســداً للذريعــة وصــيانًة للقضــاء مــن احلكــم بغــري حجــٍج إاملظــامل و 

. 2/721) قال اإلمام احلافظ العراقي: حديث اتقوا مواضع التهم، مل أجد له أصًال. ينظر: املغين عن محل األسفار 1(
. 1/184) ينظر: شرح سنن ابن ماجة 2(
. 4/154، السيل اجلرار 3/127-، 3/9، إعالم املوقعني 4/820، بدائع الفوائد 2/124تبصرة احلكام ) ينظر: 3(
)4

. 1/81، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة 1/52درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة وألف كتابا نفيسا يف األحكام. ينظر: ال
، بـرع يف مجيـع العلـوم 5691(

، الــوايف 2/143ليــه حــب ابــن تيميــة حــىت كــان ال خيــرج عــن شــيء مــن أقوالــه. ينظــر: البــدر الطــالع وفــاق األقــران واشــتهر يف اآلفــاق، غلــب ع
. 2/195بالوفيات 

) حممـد بــن علــي بــن حممـد بــن عبــداهللا الشــوكاين الصـنعاين، فقيــه جمتهــد فســر، حمـدث، أصــويل، مــؤرخ، أديــب، حنـوي، منطقــي، مــتكلم، ولــد 6(
هـ، وكان يرى حترمي التقليد، تويف بصنعاء يف مجادى اآلخـرة، 1229ونشأ بصنعاء، وويل قضاءها سنة 

بـريوت، دار إحيـاء الـرتاث -، مكتبـة املثـىن يودفـن خبزميـة. انظـر: معجـم املـؤلفني، عمـر بـن رضـا بـن حممـد راغـب بـن عبـد الغـين كحالـة الدمشـق
، معجــم حفــاظ القــرآن عــرب التــاريخ، حممــد حممــد ســامل حمســن، دار اجليــل، بــريوت الطبعــة: 6/298، األعــالم للزركلــي11/53العــريب، بــريوت 

. 2/379م 1992-هـ 1412األوىل، 
وجـه الداللـة: كمـا قـال اإلمـام الشـوكاين: ٢٥يوسف: ﴾قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد بَِأْهِلَك ُسوًءا ِإالَّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿) قوله تعاىل: 7(

فَــِإَذا الَّــِذي اْستَـْنَصــَرُه بِــاْألَْمِس َيْسَتْصــرُِخُه قَــاَل لَــُه ﴿. وقولــه 4/154(اســتند احلكــم إىل قــد القمــيص مــن قبــل أو مــن دبــر). ينظــر: الســيل اجلــرار 
. 1/286تفسري آيات من القرآن الكرمي وجه الداللة: العمل بالقرائن،١٨القصص: ﴾ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبنيٌ 

ء 8(
. 1/174اخلمر وغريها من األحكام. ينظر: تبصرة احلكام 

تاب هو اإلستناد يف احلكم إىل قد القميص والرتقب فيه ألمـر حيـدث يف املدينـة، وشـرع مـن قبلنـا شـرع ) شرع من قبلنا كما ذكر يف دليل الك9(
لنا من يرد ناسخ له. 

. 1/174) املعقول: هو ظهور احلق فمىت ظهر احلق وأسفر طريق العدل فثم شرع اهللا ودينه. ينظر: تبصرة احلكام 10(
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ومســتندهم )2(ةواحلنابلــ)1(ظــاهرٍة أو بينــٍة معتــربٍة، لــذا فــإن جمــرد الــدعوى ال توجــب شــيئا يف اخلصــومة عنــد الشــافعية
.)4(ودليل الرباءة األصلية والعقل)3(السنة

إهمال قرائن الزنا حتى يثبت الوطء-6
د مــع امـــرأة أجنبيــة يف حلـــاف أو ثـــوب واحــد متجـــردين، أو كــان لـــه حركــة تشـــبه حركـــة ِجـــاحلكــم علـــى مــن وُ 

الشــارع الغالــب والنــادر فلــم حيكــم الــواطئ، فــإن الغالــب أنــه قــد أوجل فيثبــت يف حقــه احلــد، والنــادر عدمــه، فــألغى 
بوطئــه أو عدمــه، بــل جعــل مــن شــروط إثبــات احلــد يف حقــه كثــرة الشــهود والتصــريح يف اللفــظ الــذي ال حيتمــل غــري 
املواقعـــة املبـــني حلقيقـــة الـــوطء برؤيـــة امليـــل يف املكحلـــة أو الرشـــاء يف البئـــر، ســـرتاً وصـــوناً للعبـــاد واألعـــراض، فبالتقـــاء 

،خبالف القرائن اليت أهدرها الشارع من محل أو جترد أو غريه،حقه احلكم وبرؤية ذلك صراحةيثبت يف)5(اخلتانني
)6(ممــا ميكــن أن يكــون فيــه شــبهة ترفـــع احلــد ومل حيصــل عنــده إقــرار أو بينــة معتـــربة، وهــذا املعمــول بــه عنــد احلنفيـــة

فعــل )11(وشــرع مــن قبلنــا)10(ومســتندهم الســنة منطوقهــا ومفهومهــا)9(وروايــة عنــد املالكيــة)8(واحلنابلــة)7(والشــافعية
.)1(ودليل العقل)12(الصحايب

. 17/301الكبري ، احلاوي11/182) ينظر: روضة الطالبني 1(
. 10/57) ينظر: املبدع 2(
) حديث عبداهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا 3(

ألـك فقـال يل رسـول اهللا غضبان قال فقال األشعث يف واهللا كان ذلك كان بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمتـه إىل النـيب 
لــف ويــذهب مبــايل) صــحيح البخــاري، كتــاب اخلصــومات، بــاب كــالم بينــة قلــت ال قــال فقــال لليهــودي احلــف قــال قلــت يــا رســول اهللا إذا حي

الداللة: القرائن واألحـوال شـاهدة بصـدق األشـعث وصـدق دعـواه، إال أن النـيب ه). وج2285، حديث (2/851اخلصوم بعضهم يف بعض، 
 .طلب منه البينة صيانة ورفعة للحكم عن الدعاوى من غري اثبات مع أن خصمه يهودي
) قال 4(

. 1/449من شاء ما شاء وقال من شاء مبا شاء) ينظر: إرشاد الفحول 
. 1/293ة وهي حنو ستني حكماً. ينظر: الذخرية ) األحكام اليت جتب بالتقاء اخلتانني كثرية مجعها اإلمام القرايف يف الذخري 5(
. 2/152، الفتاوى اهلندية 7/47، بدائع الصنائع 9/65) ينظر: املبسوط للسرخسي 6(
. 17/238، احلاوي الكبري 7/44) ينظر: األم 7(
. 2/304، مسائل اإلمام أمحد وابن رهواية 9/82، املبدع 3/313، الروض املربع 4/206) ينظر: الكايف يف فقه ابن حنبل 8(
. 6/297) ينظر: التاج واإلكليل 9(
اســتثبت مــاعزا بعــد إقــراره بالزنــا، فقــال: لعلــك قبلــت لعلــك ملســت، قــال: فعلــت بصــريح اللفــظ دون  : وذلــك أن النــيبة) مفهــوم املوافقــ10(

. 17/238كنايته فإذا لزم ذلك يف املقر كان يف الشاهد أحق. ينظر: احلاوي الكبري 
ل ائْـتُـوِين بِـَأْعَلِم َرُجلَـْنيِ ِمـْنُكْم فَـأَتـَْوُه بِـابـَْينْ ُصـورِيَا فـََنَشـَدُمهَا َكْيـَف َجاِبِر بن عبد اللَِّه قال َجاَءْت اْليَـُهوُد ِبَرُجٍل َواْمـرَأٍَة مـنهم َزنـَيَـا فقـا) حديث 11(

. سـنن أيب داوود، كتـاب لَـِة ُرِمجَـاْرِجَهـا ِمثْـَل اْلِميـِل يف اْلُمْكحُ جتََِداِن أَْمَر َهَذْيِن يف التـَّْورَاِة، قاال: جنَُِد يف التـَّْورَاِة إذا َشِهَد أَْربـََعٌة أَنـَُّهْم رَأَْوا ذََكَرُه يف فَـ 
، كتـــاب احلـــدود، بـــاب مـــا جـــاء يف وقـــف 8/231)، ســـنن البيهقـــي الكـــربى، 4452، حـــديث (4/156احلـــدود، بَـــاب يف َرْجـــِم اْليَـُهـــوِديـَّْنيِ، 

رجهـا، فـإذا مل يتحقـق مل حيـد ). وجه الداللة: الرجم يكون برؤية الزنا حقيقـة، بقـوهلم: ذكـره يف ف16790الشهود حىت يثبتوا الزنا حديث رقم (
لوكان يف حلاف واحد

) األول: أن عمر رضي اهللا عنه سأل من شهد على املغـرية بالزنـا كيـف زىن فقـال أبـو بكـرة مـع شـبل بـن معبـد ونـافع: رأينـا ذكـره يـدخل يف 12(
رجــالً خمتلفــة ونفســا يعلــو واســتا تنبــو، فقــال فرجهــا كــدخول املــرود يف املكحلــة، وعــرض زيــاد وهــو الرابــع فقــال: رأيــت بطنــه علــى بطنهــا ورأيــت أ
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إهمال شهادة البضعية (الفروع واألصول)-7
الشــهادة مشــروعة إمــا إلظهــار أو رد احلــق ألصــحابه، والعدالــة شــرط يف قبوهلــا، فــال تــرد الشــهادة معهــا، إال 

ـــة لولـــده، ـــد املعـــروف بالعدال ـــد لوالـــده، أو اخلصـــم املـــربز علـــى خصـــمه، مـــع أن الغالـــب صـــدقه شـــهادة الوال أو الول
كذبـه دفعـاً للتهمـة الـيت تـؤثر يف وموافقته للحق، والنادر كذبه وخمالفته له، فإن الشارع ألغامها فلم حيكم بصدقه أو

املشـتملة علـى األصـول 
)2(والفــروع، لــذا ُأِمهــل الشــارع الشــهادة فيهمــا ولوكــان الشــاهد عــدًال مــربزاً، وهــذا مــا عمــل بــه الفقهــاء مــن احلنفيــة

املنعقـد علـى تـأثري )8(واإلمجـاع)7(واألثـر)6(مسـتندهم اخلـرب)5(وظاهر املـذهب عنـد احلنابلـة)4(والشافعية)3(واملالكية
.)9(مث دليل العقلالتهمة يف األحكام،

إهمال داللة القرء الواحد على فراغ الرحم.-8
ومـن مقاصـدها حفـظ النسـل لـذا شـرعت العـدة للعلـم ،من كمـال الشـريعة وعـدهلا تشـريع الفرقـة بـني الـزوجني

والعـادة )10(برباءة الرحم وخلوه من ماء املفارق، فتحصل مبا ينافيه وهو األقرؤ الذي ال يأيت عادة من رحم مشـغولة
بــذلك مطــردة، والقــرء الواحــد يف الغالــب يعلــم بــراءة الــرحم، وداللتــه علــى ذلــك أكثريــة، والنــادر شــغله لنــدرة حــيض 

عمر: رأيت ذكـره يف فرجهـا، فقـال: ال، فقـال عمـر: احلمـد هللا قـم يـا أرخـى أجلـد هـؤالء الثالثـة. وجـه الداللـة: فجلـدهم حـد القـذف فلـم جيلـد 
. 17/239بري املغرية ألن الشهادة عليه مل تكمل ومل جيلد زيادا للقذف ألنه عرض مل يصرح به. ينظر: احلاوي الك

عــن ظبيــان بــن عمــارة قــال أيت علــي برجــل وامــرأة، فقــال رجــل: إنــا وجــدنامها يف حلــاف واحــد وعنــدمها مخــر ورحيــان، فقــال علــي: مرئيــان الثــاين: 
، حـــديث رقـــم 5/496يف الرجـــل يوجـــد مـــع امـــرأة يف ثـــوب، خبيثـــان فجلـــدمها ومل يـــذكر حـــداً. ينظـــر: مصـــنف ابـــن أيب شـــيبة، كتـــاب احلـــدود، 

)28334 .(
. 6/297فألن خيطىء حاكم من احلكام يف العفو خري من أن خيطىء يف العقوبة. ينظر: التاج واإلكليل) املعقول: 1(
. 3/122، اهلداية شرح البداية 7/129، حاشية ابن عابدين 7/11) ينظر: بدائع الصنائع 2(
. 2/226، الفواكه الدواين 6/154) ينظر: التاج واإلكليل 3(
. 1/556، كفاية األخيار 17/163، احلاوي الكبري 7/46) ينظر: األم 4(
. 6/624، مطالب أويل النهى 3/569، شرح منتهى االرادات 10/242، املبدع 10/186) ينظر: املغين 5(
، حديث رقم 4/111ام، ال جتوز شهادة ذي الظنة وال ذي احلنة. مستدرك احلاكم، كتاب األحكقال رسول اهللا :عن أيب هريرة قال) 6(
) قال اإلمام احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه7049(
ة لزوجهــا وال الــزوج المرأتــه وال العبــد لســيده وال أعــن عــامر الشــعيب وشــريح القاضــي: ال جتــوز شــهادة الوالــد لولــده وال الولــد لوالــده وال املــر ) 7(

، حــديث رقــم 4/531حــد منهمــا لصــاحبه. مصــنف عبــدالرزاق، كتــاب، يف شــهادة الولــد لوالــده، الســيد لعبــده وال الشــريك لشــريكه وال كــل وا
)22859-22860 (
. 4/150، الفروق للقرايف 82/347(
ا َكاَن بـَْنيَ اْألَْصِل َواْلَفرِْع اتَِّصاٌل ِيف اْلَمَناِفِع َحىتَّ أَنَُّه َال جيَُ 9( وُز إْعطَاُء الزََّكـاِة ِمـْن َأَحـِدِمهَا ِلْآلَخـِر َكانَـْت َشـَهاَدُة َأَحـِدِمهَا ِلْآلَخـِر ) األول: َوُهو َلمَّ

4/348تـََتَضمَُّن الشََّهاَدَة لِنَـْفِسِه. ينظر: درر احلكام شرح جملة األحكام 
يف حقـــه وال تـــدل علـــى ذلـــك عنــــد عـــدم االســـتواء وهنـــا ال اســـتواء يف اخلصـــمني للبضـــعية املوجـــودة يف الفــــروع الصـــدق عنـــد اســـتواء اخلصـــمني 

. 16/122واألصول. ينظر: املبسوط للسرخسي 
. 8/82) معرفة براءة املرأة من احلمل حيصل بوضعه وتارة مبا ينافيه وهو احليض الذي ال يتصور وجوده معه. ينظر: املغين 10(
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اطئني يف رحم واحد وهذا من عظم هذا األمـر ورفعـة قـدره لألنساب بغلبة الظن من عدم احلمل، أو اجتماع ماء لو 
ومســتندهم )5(حلنابلــةوا)4(والشــافعية)3(واملالكيــة)2(، وعليــه العمــل عنــد عامــة الفقهــاء مــن احلنفيــة)1(أو علــو شــرفه

.)8(ودليل العقل)7(واإلمجاع املنعقد على النص)6(الكتاب
إهمال مدة الغيبة للزوج من مدة العدة.-9

من ماء الزوج األول، وهي من أهم هفراغبراءتهشرعت العدة للعديد من احلكم واألسرار منها األمن للرحم و 
أسراره، فإذا فارق الزوج زوجته بطالق أو وفاة، وكان غائبـاً عنهـا فـإن الغالـب فـراغ الـرحم وبراءتـه، لكونـه مل حيصـل 
الزوجية، فألغامهـا الشـارع وتعبـد املـرأة جبعـل اسـتئناف العـدة يف 
حقها واجب من يوم طالقها أو يوم وفاة زوجهـا، ألن العـدة مرتبطـة بسـببها، وقـد تكـرر منهـا حصـول احلـيض قبـل 

ذا فـال به قبل وقـوع سـببه غـري معتـرب، لـواالعتدادوقوع الفرقة وتكراره يعد عالمة جلية على فراغها من ماء زوجها، 
تتعـــدى إىل حمـــل مل يـــرد فيـــه أمـــر مـــن الشـــرع، فكـــان العمـــل عليهـــا اســـتئناف العـــدة هـــو املعمـــول عنـــد الفقهـــاء مـــن 

ودليـــل )4(وفعـــل الصـــحايب)3(ومســـتندهم الكتـــاب)2(والظاهريـــة )1(واحلنابلـــة)11(والشـــافعية)10(واملالكيـــة)9(احلنفيـــة
العقل.

) ذكر ابن القيم احلكمة من تشريع العدة بقوله: (ففي شرع العدة عدة حكـم منهـا العلـم بـرباءة الـرحم وأن ال جيتمـع مـاء الـواطئني فـأكثر يف1(
رحم واحد، فتختلط األنساب وتفسد ويف ذلك مـن الفسـاد مـا متنعـه الشـريعة واحلكمـة ومنهـا تعظـيم خطـر هـذا العقـد ورفـع قـدره وإظهـار شـرفه 

طويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً يـتمكن فيـه مـن الرجعـة ومنهـا قضـاء حـق الـزوج وإظهـار تـأثري فقـده يف ومنها ت
لولد املنع من التزين والتجمل ولذلك شرع اإلحداد عليه أكثر من اإلحداد على الوالد والولد ومنها االحتياط حلق الزوج ومصلحة الزوجة وحق ا

ذا م حبق اهللا الذي أوجبه ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع املوت مقام الدخول يف استيفاء املعقود عليه فإن النكاح مدته العمر وهلـوالقيا
أقيم مقام الدخول يف تكميل الصـداق ويف حتـرمي الربيبـة عنـد مجاعـة مـن الصـحابة ومـن بعـدهم كمـا هـو مـذهب زيـد بـن ثابـت وأمحـد يف إحـدى 

. 2/85ني عنه فليس املقصود من العدة جمرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها) ينظر: إعالم املعوقني الروايت
. 3/26، تبني احلقائق 3/193) ينظر: بدائع الصنائع 2(
. 2/153، حاشية العدوي 1/292، الكايف البن عبدالرب 1/484) ينظر: الثمر الداين 3(
. 2/179، فتح الوهاب 2/466، اإلقناع للشربيين 11/163، احلاوي الكبري 5/216) ينظر: األم 4(
. 8/116، املبدع 3/200، الكايف يف فقه ابن حنبل 8/82) ينظر: املغين 5(
َيْكـُتْمَن َمـا َخلَـَق اللَّـُه ِيف أَْرَحـاِمِهنَّ ِإْن ُكـنَّ يـُـْؤِمنَّ بِاللَّـِه َواْليَــْوِم َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسـِهنَّ َثَالثَـَة قـُـُروٍء َوَال حيَِـلُّ َهلُـنَّ أَْن ﴿ظاهر قوله تعاىل) 6(

. ٢٢٨البقرة: ﴾اْآلِخرِ 
. 2/529) ينظر: شرح الزركشي 7(
3/115سري القرطيب ) األول: إمنا جعل القرء دليالً على الرباءة ألن احلامل ال حتيض يف الغالب فبحيضها دليل براءة رمحها. ينظر: تف8(

االقتصـارعلى براءة الرحم يف الظاهر جلـاز االقتصاروالثاين: متكث أربع سنني ألنه لو جاز 
. 2/143الظاهر فوجب أن يعترب أكثر مدة احلمل ليعلم براءة الرحم بيقني. ينظر: املهذب 

. 1/532، الفتاوى اهلندية 3/529، الدر احملتار 6/31) ينظر: املبسوط للسرخسي 9(
. 4/153، مواهب اجلليل 4/153) ينظر: التاج واإلكليل 10(
. 1/225، خمتصر املزين 316-11/211، احلاوي الكبري 5/216) ينظر: األم 11(
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البحث:خاتمة
شكره على مـا أالعالم، أمحده سبحانه على ما اتصف به من صفات اجلالل واإلكرام و احلمد هللا امللك العزيز 

أسداه من جزيل الفضل واإلنعام
أهم النتائج:

تبني للباحث األمور التالية: 
1.

.قد يستقل املستثىن على األصل أو يقدم عليه فيكون له حكمه اخلاص به وأدلته املستند إليها.2
ه وشروطه.بقيوديكونأن قول األصوليني والفقهاء إذا دار الشيء بني الغالب والنادر ُأحلق بالغالب .3
ال ضمن األحكام اليت ألغاها الشرع فإذ قد يكون عند إثبات احلكم للغالب ضرورة البحث والتحري .4

. عتمد عليه حينئذٍ يُ 
ترك إحلاق النادر بالغالب أو إمهاهلما يكون ألسباب منها اآليت:.5

عدم اطراد الغالب.-أ
قدمه على الغالب عند التعارض بني اإلعمال أو اإلمهال فيعلق عليه احلكم جحاعتضاد النادر مبر -ب

حينئٍذ. 
إلغاء أو إمهال الغالب حبكم أو دليل شرعيني.-ج
عدم حتقق النادر باألوصاف املتحققة يف الغالب اليت بىن عليها احلكم..-د
ل عند ورود اللفظ ومل يرجح فيها اإلحلاق أو اإلمهاالنازلة وأقرائن خاصة بالنص ظهور للمجتهد -ه

يقرتن به ما يدل على التعميم أو عدمه. 
.ا-و

. 3/212، الروض املربع 2/106، احملرر يف الفقه 8/133، املبدع 8/136) ينظر: املغين 1(
. 10/311) ينظر: احمللى 2(
سورة البقـرة ﴾َحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ َأرْ ﴿َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروٍء َوَال حيَِلُّ َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِيف ) قوله تعاىل: 3(

. 228آية رقم 
ســنن ) األول: عـن علــي بــن ايب طالــب وبــن عمــر وابــن عبــاس رضــي اهللا عــنهم (تعتــد املطلقــة واملتــوىف عنهــا زوجهــا منــذ يــوم طلقــت وتــويف عنهــا زوجهــا).4(

)، مصنف بن ايب شيبة، كتاب 15224-15222، حديث رقم (7/425لعدة من املوت والطالق والزوج غائب، البيهقي الكربى، كتاب العدد، باب ا
). 18917-18916، حديث رقم (4/160الطالق، ما قالوا يف املرأة يطلقها زوجها مث ميوت عنها من أي يوم تعتد، 

يث (جـاءت امـرأة إىل عمـر بـن اخلطـاب رضـى اهللا عنـه فقالـت: إن زوجهـا غـاب عنهـا الثاين: حكم عمر بالعدة للمرأة بعد الغيبة ألربـع سـنني، كمـا يف احلـد
مرهــا أن تعتــد أربعــة فأطـال الغيبــة، فأمرهــا أن تـربص أربــع ســنني، ففعلــت مث أتتـه فــأمر وليــه أن يطلقهـا، فطلقهــا، وأمرهــا أن تعتــد ثالثـة قــروء ففعلــت مث أتتـه فأ

حــديث رقــم 449/ص1د بــن منصــور، كتــاب الطــالق، بــاب الرجــل لــه أربــع نســوة فيطلــق إحــداهن جأشــهر وعشــرا ففعلــت فأمرهــا أن تــزوج). ســنن ســعي
)1751.(
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فهرس المراجع و المصادر 
اجلبــار زكــار، دار أجبــد العلــوم الوشــي املرقــوم يف بيــان أحــوال العلــوم، صــديق بــن حســن القنــوجي، حتقيــق: عبــد .1

م.1978–بريوت -الكتب العلمية 
2.

.1404الطبعة: األوىل -بريوت -مجاعة من العلماء، دار الكتب العلمية 
-اإلسكندرية -ري، حتقيق: د. فؤاد عبد املنعم أمحد، دار الدعوة اإلمجاع، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابو .3

ه.1402الطبعة: الثالثة. 
أحكـــام القـــرآن، أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي اجلصـــاص، حتقيـــق: حممـــد الصـــادق قمحـــاوي، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب .4
ه.1405بريوت، 
بريوت.–أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان، عامل الكتب .5
الطبعـة: الثانيـة -بـريوت -علماء، حممد بن نصر املروزي، حتقيـق: صـبحي السـامرائي، عـامل الكتـب اختالف ال.6
1406 .
إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق علــم األصــول، حممــد بــن علــي بــن حممــد الشــوكاين، حتقيــق: حممــد ســعيد البــدري، دار .7

.1992–1412الطبعة: األوىل -بريوت -افكر 
هـــ 1399-حممــود بــن عمــر بــن حممــد بــن عمــر اخلــوارزمي الزخمشــري، دار الفكــر أســاس البالغــة، أبــو القاســم.8
م.1979
االسـتذكار اجلــامع ملـذاهب فقهــاء األمصـار،أبو عمــر يوسـف بــن عبـد اهللا بــن عبـد الــرب النمـري القــرطيب، حتقيــق: .9

م.2000الطبعة: األوىل -بريوت -حممد علي معوض، دار الكتب العلمية -سامل حممد عطا
ستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اال.10

ه.1412الطبعة: األوىل -بريوت -اجليل 
الطبعـــــة: األوىل -بـــــريوت -األشــــباه والنظـــــائر، عبــــد الـــــرمحن بــــن أيب بكـــــر الســــيوطي، دار الكتـــــب العلميــــة .11
1403.

بـــو بكـــر حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن املنـــذر النيســـابوري، حتقيـــق: صـــغري أمحـــد اإلشـــراف علـــى مـــذاهب العلمـــاء، أ.12
م.2004-هـ 1425اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل، -األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة 

اإلصــابة يف متييــز الصـــحابة، أمحــد بـــن علــي بـــن حجــر أبـــو الفضــل العســـقالين الشــافعي، حتقيـــق: علــي حممـــد .13
م.1992-ه 1412الطبعة: األوىل –بريوت -بجاوي، دار اجليل ال

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد بـن املختـار اجلكـين الشـنقيطي، حتقيـق: مكتـب .14
م.1995-هـ 1415-البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت
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املعــني لشــرح قــرة العــني مبهمــات الــدين، أيب بكــر ابــن الســيد حممــد شــطا إعانــة الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح .15
بريوت.–الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

إعـــالم املـــوقعني عـــن رب العـــاملني، أبـــو عبـــد اهللا مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد الزرعـــي .16
م.1973–ريوت ب-الدمشقي، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل 

األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، دار العلـم للماليـني، الطبعـة: .17
م.2002أيار / مايو -اخلامسة عشر 

م.1983هـ 1403الطبعة: األوىل -بريوت -األفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، عامل الكتب .18
خمالفة أصحاب اجلحيم، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين، حتقيـق: حممـد حامـد اقتضاء الصراط املستقيم.19

م.1369الطبعة: الثانية -القاهرة -الفقي، مطبعة السنة احملمدية 
-اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الشربيين اخلطيب، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر .20

.1415–بريوت 
مسائل اإلمجاع، علي بن حممد بن عبد امللـك الكتـامي احلمـريي الفاسـي، أبـو احلسـن ابـن القطـان، اإلقناع يف.21

م.2004-هـ 1424حتقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة: األوىل، 
.1393الطبعة: الثانية -بريوت -األم، حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة .22
صــاف يف معرفــة الــراجح مـــن اخلــالف علــى مــذهب اإلمـــام أمحــد بــن حنبــل، علـــي بــن ســليمان املـــرداوي، اإلن.23

بريوت.–حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب 
بريوت، الطبعة: الثانية.-البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة .24
البحر احمليط يف أصول.25

م.2000-هـ 1421الطبعة: األوىل -لبنان/ بريوت -أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية 
يــل الفرغــاين املرغينــاين، بدايــة املبتــدي يف فقــه اإلمــام أيب حنيفــة، برهــان الــدين علــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلل.26

القاهرة-مكتبة ومطبعة حممد علي صبح 
بريوت.–.27
الطبعـــة: الثانيـــة -بـــريوت -بـــدائع الصـــنائع يف ترتيـــب الشـــرائع، عـــالء الـــدين الكاســـاين، دار الكتـــاب العـــريب .28
م.1982

عـادل عبـد احلميـد العـدوي -الفوائد، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، حتقيق: هشـام عبـد العزيـز عطـا بدائع .29
م.1996–1416الطبعة: األوىل، -مكة املكرمة -أشرف أمحد اجل، مكتبة نزار مصطفى الباز -

بريوت.–فة البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، العالمة حممد بن علي الشوكاين، دار املعر .30
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البــدر املنــري يف ختــريج األحاديــث واألثــار الواقعــة يف الشــرح الكبــري، ســراج الــدين أيب حفــص عمــر بــن علــي بــن .31
أمحــد األنصــاري الشــافعي املعــروف بــابن امللقــن، حتقيــق: مصــطفى أبــو الغــيط وعبــداهللا بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار 

م.2004-هـ1425طبعة: االوىل ال-السعودية -الرياض-اهلجرة للنشر والتوزيع 
بغية الطلب يف تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر..32
بغيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويني والنحـــاة، جـــالل الـــدين عبـــد الـــرمحن الســـيوطي، حتقيـــق: حممـــد أبـــو الفضـــل .33

لبنان / صيدا.-إبراهيم، املكتبة العصرية 
الطبعــة: -بــريوت -تــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل، حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم العبــدري، دار الفكــر ال.34

.1398الثانية 
تــاريخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واألعــالم، مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الــذهيب، حتقيــق: د. عمــر .35

م.1987-هـ 1407ة: األوىل، الطبع-لبنان/ بريوت -عبد السالم تدمرى، دار الكتاب العريب 
التاريخ الكبري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفـي، حتقيـق: السـيد هاشـم النـدوي، دار .36

الفكر.
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بـن فرحـون اليعمـري، حتقيـق: خـرج أحاديثـه وعلـق .37

م. 2001-هـ 1422-لبنان/ بريوت -ال مرعشلي، دار الكتب العلمية عليه وكتب حواشيه: الشيخ مج
القاهرة. -تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، دار الكتب اإلسالمي .38

هـ.1313-
د حممــد أمحــد التجريــد، أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد القــدوري، حتقيــق: مركــز الدراســات الفقهيــة واالقتصــادية، أ. .39

م.2006-هـ 1427القاهرة، الطبعة: الثانية، –سراج، أ. د علي مجعة حممد، دار السالم 
.1984–1405الطبعة: األوىل -بريوت -حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية .40
-بـــريوت -ر الكتـــب العلميـــة التحفــة اللطيفـــة يف تـــاريخ املدينـــة الشـــريفة، اإلمـــام مشـــس الـــدين الســـخاوي، دا.41
م، الطبعة: األوىل.1993هـ/ 1414

42.
م 2003-هـ 1424م، الطبعة: األوىل، 1986-هـ 1407باكستان 
-بـــريوت -يـــق: إبـــراهيم األبيـــاري، دار الكتـــاب العـــريب التعريفـــات، علـــي بـــن حممـــد بـــن علـــي اجلرجـــاين، حتق.43

ه.1405الطبعة: األوىل 
م. 1996-هـ 1417-بريوت -التقرير والتحرير يف علم األصول، ابن أمري احلاج.، دار الفكر .44
التمهيــد يف ختــريج الفــروع علــى األصــول، عبــد الـــرحيم بــن احلســن األســنوي، حتقيــق: د. حممــد حســن هيتـــو، .45

.1400الطبعة: األوىل -بريوت -الرسالة مؤسسة 



1114387201127

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري، حتقيق: مصطفى .46
هـ.1387–املغرب -حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية بن أمحد العلوي ،

تعليق، مشـس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب، حتقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط عبـد تنقيح يف أحاديث ال.47
م. 2000-هـ1421-الرياض -احلي عجيب، دار الوطن 

48.
م.1980–ه 1400الطبعة: األوىل، -بريوت -الرسالة 

بريوت. –تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر .49
الثقـات، حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حــامت التميمـي البسـيت، حتقيـق: السـيد شـرف الـدين أمحـد، دار الفكــر، .50

.1975–1395الطبعة: األوىل، 
صــاحل عبــد الســميع اآليب األزهــري، املكتبــة الثمــر الــداين يف تقريــب املعــاين شــرح رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين، .51

بريوت.–الثقافية 
جامع األمهات، ابن احلاجب الكردي املالكي..52
اجلـامع الصـحيح (سـنن الرتمــذي)، حممـد بـن عيسـى أبــو عيسـى الرتمـذي السـلمي، حتقيــق: أمحـد حممـد شــاكر .53

بريوت.–وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب 
لبخـــاري)، حممـــد بـــن إمساعيــل أبـــو عبـــداهللا البخـــاري اجلعفـــي، حتقيـــق: د. اجلــامع الصـــحيح املختصر(صـــحيح ا.54

.1407الطبعة: الثالثة -بريوت -مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري ، اليمامة 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب، القاهرة..55
بريوت.–ار الكتب العلمية جواهر العقود، مشس الدين األسيوطي، د.56
كراتشي.–اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء، دار مري حممد كتب خانه .57
حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، سليمان بن عمر بن حممد البجريمي، املكتبة اإلسالمية، تركيا..58
بريوت.–سوقي، حتقيق: حممد عليش، دار الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفه الد.59
حاشية الرملي على أسىن املطالب شرح روض الطالب النووي، لإلمام الرملي، دار الكتاب اإلسالمي..60
حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاين، علــي الصــعيدي العــدوي املــالكي، حتقيــق: يوســف الشــيخ .61

بريوت.-حممد البقاعي، دار الفكر 
الطبعـــة: األوىل -لبنـــان/ بـــريوت -شـــية العطـــار علـــى مجـــع اجلوامـــع، حســـن العطـــار، دار الكتـــب العلميـــة حا.62
م، 1999-هـ 1420

حاشــية رد املختــار علــى الــدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار فقــه أبــو حنيفــة، ابــن عابــدين، دار الفكــر للطباعــة .63
م.2000-هـ 1421-والنشر، بريوت
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ح شرح نور اإليضاح، أمحد بن حممد بن إمساعيـل الطحـاوي احلنفـي، املطبعـة الكـربى حاشية على مراقي الفال.64
هـ.1318الطبعة: الثالثة، -مصر -األمريية ببوالق 

احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرح خمتصــر املــزين، علــي بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي .65
-بـريوت -الشـيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود، دار الكتـب العلميـة -ض البصري الشافعي، حتقيق: الشيخ علي حممد معو 

م.1999-هـ 1419الطبعة: األوىل 
بريوت.–حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، عبد احلميد الشرواين، دار الفكر .66
حممــد احملــيب، دار خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر، حممــد أمــني بــن فضــل اهللا بــن حمــب الــدين بــن .67

بريوت.–صادر 
-درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر، حتقيق: تعريـب: احملـامي فهمـي احلسـيين، دار الكتـب العلميـة .68

لبنان / بريوت.
الـدرر الكامنـة يف أعيــان املائـة الثامنــة، احلـافظ شـهاب الــدين أيب الفضـل أمحــد بـن علـي بــن حممـد العســقالين، .69

-هــ1392الطبعة: الثانيـة، -صيدر اباد/ اهلند -مد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية حتقيق: مراقبة / حم
م.1972
دســتور العلمــاء = جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون، القاضــي عبــد النــيب بــن عبــد الرســول األمحــد نكــري، .70

ــــة  ــــه الفارســــية: حســــن هــــاين فحــــص، دار الكتــــب العلمي ــــان -عــــرب عبارات -هـــــ 1421/ بــــريوت، الطبعــــة: األوىل، لبن
م. 2000

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املـذهب، إبـراهيم بـن علـي بـن حممـد بـن فرحـون اليعمـري املـالكي، دار .71
بريوت.–الكتب العلمية 

م.1994-بريوت -الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب .72
بريوت.–القريواين، عبد اهللا بن أيب زيد القريواين، دار الفكر رسالة .73
رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، تاج الدين أيب النصر عبد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي، .74

-م 1999الطبعـــة: األوىل، -لبنـــان / بـــريوت -حتقيـــق: علـــي حممـــد معـــوض، عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، عـــامل الكتـــب 
ـ. ه1419

-الريــاض -الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــويت، مكتبــة الريــاض احلديثــة .75
ه.1390

ه.1405الطبعة: الثانية -بريوت -روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام النووي، املكتب اإلسالمي .76
الطبعـة: األوىل -القـاهرة -ابـن عفـان الروضـة النديـة، صـديق حسـن خـان، حتقيـق: علـي حسـني احللـيب، دار .77
م.1999
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عبد القادر األرناؤوط، مؤسسة -زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم اجلوزية، حتقيق: شعيب األرناؤوط .78
.1986–1407الطبعة: الرابعة عشر، -الكويت -بريوت -مكتبة املنار اإلسالمية -الرسالة 

بريوت.–هاج، العالمة حممد الزهري الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والنشر السراج الوهاج على منت املن.79
بريوت.–سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر .80
ميــد، ســنن أيب داود، ســليمان بــن األشــعث أبــو داود السجســتاين األزدي، حتقيــق: حممــد حميــي الــدين عبــد احل.81
دار الفكر.
سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القـادر عطـا، .82

.1994–1414-مكة املكرمة -مكتبة دار الباز 
سنن الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، حتقيق: السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين، دار.83

.1386–بريوت -املعرفة 
الســنن الكــربى، أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن النســائي، حتقيــق: د/عبــد الغفــار ســليمان البنــداري ، ســيد  .84

.1991-1411الطبعة: األوىل -بريوت -كسروي حسن، دار الكتب العلمية 
اهلنـد -الـدار السـلفية سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور اخلراساين، حتقيق: حبيـب الـرمحن األعظمـي،.85

م.1982-هـ 1403الطبعة: األوىل -
سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، حتقيق: شعيب األرناؤوط ، حممد .86

ه.1413الطبعة: التاسعة -بريوت -نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 
ر، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزها.87

ه.1405الطبعة: األوىل -بريوت -الكتب العلمية 
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، عبيد اهللا بن مسعود احملبويب البخاري احلنفي، حتقيق: .88

.1996-هـ 1416-بريوت -زكريا عمريات، دار الكتب العلمية 
شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي، مشــس الــدين أيب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا الزركشــي املصــري احلنبلــي، .89

هـ 1423الطبعة: األوىل -لبنان/ بريوت -حتقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية 
م.2002-

لشــيخ حممــد الزرقــا، حتقيــق: صــححه وعلــق عليــه مصــطفى أمحــد الزرقــا، دار شــرح القواعــد الفقهيــة، أمحــد بــن ا.90
م.1989-هـ 1409الطبعة: الثانية -دمشق / سوريا -القلم 

بريوت.–الشرح الكبري، سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، حتقيق: حممد عليش، دار الفكر .91
بريوت -لنووي، دار إحياء الرتاث العريب شرح النووي علي صحيح مسلم، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري ا.92

.1392الطبعة الثانية -
بريوت، الطبعة: الثانية.-شرح فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر .93
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بريوت.-شرح خمتصر خليل للخرشي، حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي، دار الفكر للطباعة .94
املســمى دقــائق أويل النهــى لشــرح املنتهــى، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــويت، عــامل شــرح منتهــى اإلرادات .95

م.1996الطبعة: الثانية -بريوت -الكتب 
شرح ميارة الفاسي، أيب عبد اهللا حممد بـن أمحـد بـن حممـد املـالكي، حتقيـق: عبـد اللطيـف حسـن عبـد الـرمحن، .96

م.2000-هـ 1420ىل الطبعة: األو -لبنان/ بريوت -دار الكتب العلمية 
صــحيح ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البســيت، ترتيــب األمــري عــالء الــدين علــي بــن .97

، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  .1993–1414الطبعة: الثانية -بريوت -بِلبان الفارسيِّ
حتقيــق: د. حممــد مصــطفى األعظمــي، املكتــب صــحيح ابــن خزميــة، حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة النيســابوري، .98
.1970–1390-بريوت -اإلسالمي 
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء .99

بريوت.–الرتاث العريب 
، منشورات دار مكتبة احليـاة الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي.100

بريوت.–
الطبعــة: -بــريوت -طبقـات احلفــاظ، عبـد الــرمحن بــن أيب بكـر الســيوطي أبـو الفضــل، دار الكتــب العلميـة .101

ه.1403األوىل 
طبقــات الشــافعية، أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة، حتقيــق: د. احلــافظ عبــد العلــيم .102

ه.1407الطبعة: األوىل -بريوت -خان، عامل الكتب 
بريوت.–الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري، دار صادر .103
-طبقــات املفســرين، أمحــد بــن حممــد األدنــه وي، حتقيــق: ســليمان بــن صــاحل اخلــزي، مكتبــة العلــوم واحلكــم .104

م. 1997-هـ1417الطبعة: األوىل، -السعودية 
-د بــن حممــد األدنــه وي، حتقيــق: ســليمان بــن صــاحل اخلــزي، مكتبــة العلــوم واحلكــم طبقــات املفســرين، أمحــ.105

م.1997-هـ1417الطبعة: األوىل، -السعودية 
الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي .106

القاهرة.–الدمشقي، حتقيق: د. حممد مجيل غازي، مطبعة املدين
العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حممد بن أمحد بن عبـد اهلـادي بـن قدامـة املقدسـي، .107

بريوت.–حتقيق: حممد حامد الفقي، دار الكاتب العريب 
عمدة الفقه، عبد اهللا بن أمحد بن قدامه املقدسي، حتقيـق: عبـد اهللا سـفر العبـديل ، حممـد دغيليـب العتيـيب، .108

الطائف.–مكتبة الطرفني 
بريوت.–عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين حممود بن أمحد العيين، دار إحياء الرتاث العريب .109
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الطبعة: -بريوت -عون املعبود شرح سنن أيب داود، حممد مشس احلق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية .110
م1995الثانية 

م األعظــم أيب حنيفــة النعمــان، الشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد، دار الفتــاوى اهلنديــة يف مــذهب اإلمــا.111
م.1991-هـ 1411-الفكر 

-فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــالب، زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا األنصــاري، دار الكتــب العلميــة .112
هـ.1418الطبعة: األوىل -بريوت 

- قيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية الفروع وتصحيح الفروع، حممد بن مفلح املقدسي، حت.113
ه.1418الطبعة: األوىل -بريوت 

الفــروق أو أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق (مــع اهلــوامش )، أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس الصــنهاجي القــرايف، .114
.م1998-هـ 1418الطبعة: األوىل -بريوت -حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية 

دمشق، الطبعة: الرَّابعة.-سوريَّة -الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، دار الفكر .115
الفقــه امليســر يف ضــوء الكتــاب والســنة، جمموعــة مــن املــؤلفني، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف، .116

.هـ1424
لبنــان، –الفقــه علــى املــذاهب األربعــة، عبــد الــرمحن بــن حممــد عــوض اجلزيــري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت .117

م 2003-هـ 1424الطبعة: الثانية، 
-الفواكـه الـدواين علـى رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين، أمحـد بـن غنـيم بـن سـامل النفـراوي املـالكي، دار الفكــر .118

.1415–بريوت 
الطبعـة: األوىل -مصـر -اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، املكتبـة التجاريـة الكـربى فيض القدير شرح.119

هـ، 1356
–قواعــد األحكــام يف مصــاحل األنــام، عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم الســلمي، دار الكتــب العلميــة .120

بريوت.
دمشـق، الطبعـة: –حيلـي، دار الفكـر .121

م2006-هـ 1427األوىل، 
القواعـد والضـوابط الفقهيـة املتضـمنة للتيسـري، عبـد الـرمحن بـن صـاحل العبـد اللطيـف، عمـادة البحـث العلمــي .122

م 2003هـ/1423باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
فقهية، تأليف: حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي.القوانني ال.123
بريوت.–الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، عبد اهللا بن قدامة املقدسي، املكتب االسالمي .124
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ملخص البحث
إن دراسة فقه النوازل عند املسلمني يف الغرب يعطي صورة واضحة عن مدى مشولية ومرونة أحكام الشريعة 
والفقه اإلسالمي وصالحيتهما لكل زمان ومكان وحال ، فأحكام الطهارة باملياه وخطبة اجلمعة والصيام وبناء 

الوضوح والبيان ؛ لكن استجدت بعض الصور يف البلدان غري اإلسالمية يف هذه العبادات ويف غريها مل تكن 
موجودة يف السابق فكان البد من دراستها وبيان حكمها على ضوء القواعد املتبعة عند علماء اإلسالم ومن أهم 

هذا الدين العظيم . يفهذه القواعد رفع احلرج 
وتبني من خالل هذا البحث أن تعدد اآلراء الفقهية للعلماء واختالف أفهامهم وعدم إلزام املسلمني بقول 
عامل وال مبذهب واحد فقط كان له أثر كبري يف التيسري على الناس واختيار احلكم الشرعي املناسب للحادثة النازلة 

بعيدا عن التساهل بأحكام الشريعة يف حالة عدم االضطرار .بالضوابط الشرعية بعيدا عن التعصب و 

Abstract
Studying the jurisprudence of calamity (Nawazil-Figh) for Muslims who are
living in the West gives a clear image about how comprehensive and flexible
Islamic doctrine and laws are, and how they are suitable for every time, place
and situation .Thus, the provisions of Purity and Friday sermon (Khutba),
buildings of mosques from illegal money gains, and the share of those who
entered Islam but are not completely believers, all these acts and the likes are
very clear. However, there are affairs that appeared recently and did not exist
before which make them very important to be studied to illustrate their rules

النوازل في فقه العبادات عند المسلمين في الغرب
(نماذج مختارة)

الدكتور محمد بن عبداهللا ثابت شبالة

–
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following regulations that are accepted among Muslim scholars (sheikhs).
One of the most important considerations is that no difficulties are imposed
by Islam.
This research concludes that the different opinions of scholars (sheikhs) and
the diversity of their understanding, no obligating for Muslims to follow one
opinion, nor to adhere to just one docrine has a significant effect in
simplifying things for Muslims by choosing the appropriate decision for a
particular incident as per Islamic regulations, away from intolerance and
excessive leniency of Islamic provision in case no obligation to do so.

المقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 

وله، عبده ورسه، ونشهد أن حممداً ـمضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
أما بعد :، منرياً إليه بإذنه وسراجاً ، وداعياً ونذيراً أرسله اهللا للناس كافة بشرياً 

أَيـَُّها النَّاُس ُقْل يَا﴿لقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس مجيعا 
يًعا َما َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم ﴿وكانت رسالته خامتة الرساالت السماوية )1(﴾ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم مجَِ

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت ﴿وشريعته كاملة تامة ،)2(﴾َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ 
.)3(﴾ْسَالَم ِديًناَوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ 

والنصوص القرآنية والنبوية يف تقرير هذه القطعيات كثرية جدا وكذلك أقوال أئمة اإلسالم ولست بصدد 
ج منها إىل املراد من هذا البحث .

فالقطعية األولى :

عن أنس، ، فاهللا عليه وسلم خامت األنبياء ومبوته انقطع الوحي من السماء أن حممدا صلىوالقطعية الثانية :
قال: قال أبو بكر رضي اهللا عنه، بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر: " انطلق بنا إىل أم أمين نزورها،  

ما يبكيك؟ ما عند اهللا خري كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقاال هلا:

.158) سورة األعراف اآلية : (1
.40) سورة األحزاب اآلية : (2
.3) سورة املائدة ، اآلية : (3
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لرسوله صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله صلى اهللا عليه 
.)1(وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء. فجعال يبكيان معها "

ومتامه وعدم حاجته إىل رسالة أخرى أو كتاب مساوي بعد القرآن فهي كمال الدين وأما القطعية الثالثة :
إلكماله .

وبناء على هذه القطعيات وبما يتعلق بموضوعنا أستطيع أن أوضح أهمية الحديث عن النوازل في 
باب العبادات عند المسلمين في الغرب عبر النقاط التالية :

أوال :
يتطلب متابعة ما يرتتب عليها من أحكام واجتهادات. 

عدم قدرة مجيع الناس على االجتهاد يف املسائل الظاهرة فضال عن غريها ، فكان لزاما على طلبة ثانيا :
العلم والباحثني سد الفراغ و 

إظهار وتأكيد صالحية الشريعة لكل زمان ومكان ومواكبتها للمستجدات ومشوهلا لكل ما حيتاجه ثالثا :
اإلنسان 

هذا من 
التجديد للفقه اإلسالمي وتنميته، وال خيفى أن األمة تقوى وتستقيم بتقدم االجتهاد وتتأخر بتأخره . ولو 
استعرضنا املؤلفات اليت تتناول تاريخ الفقه اإلسالمي لوجدنا أن هناك عالقة وثيقة بني االجتهاد وبني تقدم األمة 

وصالحها
التفصيالت واألحكام الفرعية اليت ختتلف باختالف أحوال الناس كثريا من ومما مييز الشريعة اإلسالمية

.)2(ألهل العلم يبذلون فيها الوسع  مبرونة يف الفروع والوسائل ، فتتالءم مع املتغريات وتتكيف مع التطورات
إن يف هذه الدراسات للقضايا املعاصرة بيان أن الشريعة قائمة على التيسري ورفع احلرج ، والتيسري رابعا :

ورفع احلرج من القواعد املهمة يف اإلسالم، بل ومن دعائمه األساسية، فمعرفة أحكام النوازل والقضايا املعاصرة فيه 
.بيان هلذه القاعدة العظيمة، وتأكيد على أمهيتها

: )3(ن تلخيص أهمية هذا الموضوع خصوصا وأهمية دراسة النوازل عموما بثالثة  أمور هيويمك
، و بالنِّسبة للُمجتمع اإلسالمي أمهية، و النِّسبة للشَّريعة والفقه اإلسالمي بأمهية 

.

–) ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 2454()  برقم 4/1907) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أم أمين ، ((1
بريوت .

، وخصائص الشريعة 57،  ص2007) قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ، الناشر : إثراء للنشر والتوزيع ، األردن ، الطبعة : األوىل (2
.1982وىل  ، الناشر : مكتبة الفالح ، الكويت ، الطبعة : األ62اإلسالمية لعمر سليمان األشقر، ص

مجهورية مصر العربية الطبعة: - ) ، الناشر: دار اليسر، القاهرة 1/62) فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبيقا حملمد يسري إبراهيم ((3
م .2013-هـ 1434األوىل، 
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وأستطيع أن أجزم أنه ال ينكر أحد من أهل العلم أمهية هذه النوازل بالنسبة لعامة املسلمني . 
وسأشري إىل بعض النقوالت عن أهل العلم تبني أمهية فقه النوازل عموما وأن هذا العلم ال بد منه على مر 

األزمان الختالف الوقائع وجتددها  :
" أدركت هذا البلد وما عندهم غري الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة مجع يقول اإلمام مالك رمحه اهللا

)  .1(ه "األمري هلا من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذ

ويقول اإلمام الشافعي: " وليست تنزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا الدليل على سبيل 
. )2(اهلدى فيها"

ويقول اإلمام ابن عبدالرب : " وفيه دليل على أن اإلمام واحلاكم إذا نزلت به نازلة ال أصل هلا يف 
الكتاب 

.)3(وال يف السنة كان عليه أن جيمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم "

ابن عبدالرب عنوان باب كامل يف كتابه الشهري جامع بيان العلم وفضله فأمساه : ( باب اجتهاد اإلمامووضع
الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة ) مث سرد بأسانيده األحاديث واآلثار املتعلقة 

.)4(باملوضوع 
لذين منعوا الزكاة : "وفيه اجتهاُد األئمة يف وقال اإلمام النووي عند شرحه حلديث قتال أيب بكر للمرتدين ا

.)5(النوازل، ورّدها إىل األصول" 
-اللَّهرسولأصحابكانويقيسون . وقدجيتهدونالنيبأصحابفصل : كانوقال اإلمام ابن القيم : " 

.)6("بالنظريالنَّظريَ ويعتربونبعِض،علىاألحكامبعضويقيسونالنـََّوازل،يفجيتهدون- وسلمعليهاللَّهصلى
هي كثرة األسئلة حول بعض املواضيع وكثرة ترددها من قبل املسلمني الذين يعيشون خارج ومشكلة البحث

الديار اإلسالمية وغالبا ال جيدون األجوبة اليت تعايش واقعهم ، فالفتوى موجودة ولكنها رمبا يف كثري من األحيان 

القاهرة ، –) . حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب املصرية 6/332ام القرآن لإلمام القرطيب (اجلامع ألحك)(1
م .1964-هـ 1384الطبعة: الثانية، 

م .1940هـ /1358ق : أمحد شاكر ، الناشر: مكتبه احلليب ، مصر ، الطبعة: األوىل،  ) . حتقي19/ 1الرسالة لإلمام الشافعي ()(2
ن أمحد العلوي ، ) ، حتقيق: مصطفى ب8/368التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد لإلمام أيب عمر يوسف ابن عبد الرب القرطيب () (3

ه .1387حممد عبد الكبري البكري ، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، املغرب ، عام النشر: 
) ،  حتقيق: أيب األشبال الزهريي844/ 2)  جامع بيان العلم وفضله لإلمام أيب عمر يوسف ابن عبد الرب القرطيب ((4

م .1994- هـ 1414العربية السعودية ، الطبعة: األوىل، الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة 
/ 1) املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، واملشهور بشرح النووي على صحيح مسلم ((5

. 1392بريوت ، الطبعة: الثانية، –)  ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 213
) ، 354/ 2املوقعني عن رب العاملني لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية () إعالم(6

تعليق وختريج : أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،  شارك يف التخريج: أبو عمر أمحد عبد اهللا أمحد ، الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر 
هـ  .1423ة السعودية  ، الطبعة: األوىل، والتوزيع ، اململكة العربي
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مما قد جيعلهم يف حرج من تطبيقها ختاطب بيئة معينة وتغفل عن البيئات األخرى اليت يعيش فيها بعض املسلمني
والتعامل معها .  

رمحه اهللا ،زيدأبوالنوازل للشيخ بكرفقه: وقد كتب كثري من العلماء والباحثني يف النوازل مثل كتاب
وتطبيقا تأصيالاملسلمةلألقلياتالنوازلفقه: املشيقح  ، وكتابالعبادات للدكتور خالديفالنوازلوكتاب : فقه

إبراهيم ، وفقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية للشيخ حممد حسني اجليزاين .يسريحممدللدكتور
إال أن اجلديد يف البحث هو تسليط الضوء على هذه النوازل بالنظر إىل واقع املسلمني يف الغرب ومدى توفر 

املسلم يف غري ديار اإلسالم .البدائل عندهم ، وعلى هذا مت اختيار أكثر املسائل العملية اليت ميارسها
ومنهج البحث هو المنهج االستقرائي الوصفي ويكون بتصور النازلة ثم تكييفها ثم الحكم عليها .

وقبل الدخول في البحث ال يفوتني بعض التنبيهات المهمة :
ملسائل يف مثل األول :

هذا 
البحث املختصر .

تسمية البحث بالنوازل عند املسلمني يف الغرب : تسمية أغلبية ، مبعىن أنه ليس بالضرورة أن توجد الثاني :
عندهم 

فقط . بل قد توجد يف الشرق والغرب والشمال واجلنوب من الكرة األرضية ، وقد يكون سبب األغلبية هو 
ترد تكون من املسلمني الذين يعيشون يف أوروبا وأمريكا وبناء عليه جاءت هذه التسمية .أن أكثر األسئلة اليت 

ثالثا :
غرب ؟ . واجلواب على هذا 

سائل يف هذا البحث  .إليها  ، ومن هذا الباب متت دراسة هذه امل
خطة البحث :

املبحث التمهيدي وفيه مطالبان  :
املطلب األول : تعريف مصطلح النوازل ومرادفاته  ، وفيه فرعان : 

الفرع األول : تعريف مصطلح النوازل لغة واصطالحا .
الفرع الثاين : مرادفات النوازل .

املطلب الثاين : طرق االجتهاد يف النوازل .
املباحث الرئيسة وعددها ثالثة مباحث وهي كما يلي :مث 

املبحث األول: نوازل يف الطهارة : استخدام مياه الصرف الصحي بعد تطهريها ، وفيه أربعة مطالب :
املطلب األول : تعريف الصرف الصحي .
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املطلب الثاين : تصور مسألة تطهري مياه الصرف الصحي .
تطهري مياه الصرف الصحي .املطلب الثالث : تكييف مسألة

املطلب الرابع :حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تطهريها واستحالتها من مياه جنسة إىل مياه 
طاهرة.

املبحث الثاين : نوازل يف الصالة والصيام  ، وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول : خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية وإقامة خطبتني يف وقت واحد إحدامها باللغة العربية 

واألخرى 
بغرياللغة العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة اجلمعة .

.املطلب الثاين : الصالة والصيام ألهل القطبني

:، وفيه فرعان املساجد اليت بنيت بقروض ربويةحكم الصالة يف املطلب الثالث : 
الفرع األول : حكم بناء املساجد بالقروض الربوية  :

الفرع الثاين : الصالة باملساجد اليت بنيت بالقروض الربوية .

اخلامتة وحتتوي على أهم النتائج والتوصيات مث املراجع . مث
أسأل اهللا أن جيعل التوفيق حليفي وأن يتقبل مين هذا العمل وأن يبارك فيه إنه جواد كرمي .



المبحث التمهيدي:
)1(المطلب األول : تعريف مصطلح النوازل ومرادفاته 

واصطالحا :الفرع األول : تعريف مصطلح النوازل لغة 
أوال : تعريف النوازل لغة:

الدهرشدائدمنالشدةالنوازل ، والنازلةومجعهابالقوم،تنزلالشديدة: قال ابن منظور رمحه اهللا : " والنازلة
. )2(بالناس تنزل

عنونزل. ووقوعهشيءهبوطعلىتدلصحيحةكلمةوالالموالزاءالنون) نـََزلَ (وقال ابن فارس رمحه اهللا 
.(3)تنزل  الدهرشدائدمنالشديدة: والنازِلة. نزوالالسماءمناملطرونزل. نزوالدابته

) اكتفيت بتعريف النوازل فقط دون التعريف بفقه العبادات لوضوح املراد .(1
هـ.1414-3بريوت ، ط–)  ، الناشر: دار صادر 659/ 11) لسان العرب حملمد بن مكرم بن على املشهور بابن منظور  ((2
- هـ 1399) ، احملقق: عبد السالم حممد هارون ، الناشر: دار الفكر ، عام النشر: 417/ 5() معجم مقاييس اللغة البن فارس (3

م.  1979
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ثانيا :  تعريف النوازل اصطالحا :
تعددت تعريفات العلماء للنوازل اصطالحا مع تقارب بينها ، ومجيع تلك التعريفات يتفق يف معناه مع 

.(1)شرعي احلكمإىل بيانحتتاجاليتاملستجدةاحلادثةالتعريف التايل وهو : 
.(2)ومما جيدر اإلشارة إليه أنه اشتهر استعمال هذا املصطلح : فقه النوازل ، عند فقهاء املغرب خاصة 

ويرى بعض العلماء املعاصرين ممن كتب يف النوازل أنه باجلمع بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للنازلة 
:)3(لة من األوصاف للنازلة، منها ميكن أن يستنبط مج

كونها واقعًة ، كونها جديدة ، كونها شديدة .
: " الذي يظهر للباحث أن الوصف األول والثاين وصفان طبيعيان ملعىن )4(يقول الشيخ حممد علي اجليزاين 

النازلة؛ ألن املسألة اليت حتتاج إىل اجتهاد شرعي يف الغالب ال بد أن تكون قد وقعْت، وكانت من املسائل 
، وتستدعي 

.

وإن كان له أصل يف اللغة، لكن األقوى االستدالل عليه مبا ورد يف --وهذا املعىن 
النوازل ، كما ورد يف كتب احلديث كان يقنت يف -صلى اهللا عليه وسلم -بعض نصوص السرية، وفيها أن النيب 
.)5((القنوت يف النوازل) ؛ أي: الشدائد "

ولكن الباحث ال يرى معىن الشدة فليس بالضرورة أن تكون النازلة شديدة ، فأغلب النوازل ليست من الشدة 

ائل العلمية واهللا أعلم . 
الفرع الثاني : مرادفات النوازل :

:)6(نقتصر منها على ما يلي ، صطلح فقه النوازلملمرادفة ومقاربةألفاظ ومصطلحات ذكر العلماء عدة
::الحوادث

أحكام حوادث جديدة تغّري حكمها لتغري ما اعتمدت عليه من ومنها ،حوادث جديدة تقع ألول مرةمنها
. وهذا  املصطلح شائع على ألسنة حوادث اشرتك يف تكوينها أكثر من صورة من الصور القدمية، ومنهاعرفأو 

. )1(األصوليني والفقهاء 

) الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل 1)  انظر أهم هذه التعريفات يف : فقه النوازل يف العبادات للدكتور خالد املشيقيح ص ((1
هـ / 1427) ، الناشر : دار ابن اجلوزي ، اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية : 1/21للجيزاين (، وفقه النوازل 2012/ 1433: 

) .27م ، وقضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص (2006
) .30) وقضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص (1/21) فقه النوازل للجيزاين ((2
.)1/22) فقه النوازل للجيزاين ((3
) .1/22)فقه النوازل للجيزاين ((4
) .1/22) فقه النوازل للجيزاين ((5
وما بعدها .28) قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص (6
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العرب :" الواقعة الداهية، جاء يف لسان وهي مجع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء مبعىن نزل. :قائع الو 
.)3(مبعىن النازلة وهو كذلك مصطلح دارج عند الفقهاء.)2(والواقعة النازلة من صروف الدهر "

يف الوقت احلاضرختلف فيها:القضايا المستجدةأو القضايا المعاصرة
.)4(تعد نازلة 

:)5(المطلب الثاني : طريقة دراسة النوازل 
ة املوضوع ، عدم قدرة مجيع الناس على االجتهاد ، وهذا معناه أن دراسة النوازل ال بد هلا من طريقة يتقدم يف أمه

يسري عليها أهل الباحث وفيما يلي بيان ذلك :
:)6(أوال : التصور الصحيح للمسألة، ويكون ذلك باخلطوات التالية 

. حتديد موضع النزاع، وموضع البحث فيها وطبيعته . 1
. مجع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن ، واستقصاء الدراسات السابقة إن وجدت، سواء كانت يف علوم 2

الشريعة أم يف غريها من العلوم، وحتديث املعلومات حول النازلة.
. البحث عن ظروف النازلة وتارخيها، والظرو 3

مصاحلهم مبا ال خيالف النصوص .
4

: وذلك بردِّها إىل أصلها العلمي إن كانت ترجع إىل أصل، أو ردِّها إىل مجلة )7(ثانيا : تكييف النازلة 
اعتبارها مسألة هلا حالة خاصة.  وكل ذلك يعرف إما بالنص، أو اإلمجاع، أو أصول، أو مبا يغلب عليها، أو

التخريج على نازلة متقدمة، أو فتوى إمام متقدم، أو قاعدة فقهية، وأما عموم املسائل املتعلقة بالعلوم األخرى، 
فيعرف تكييفها باتِّباع مناهج البحث يف تلك العلوم.

) ، احملقق: عبد السالم حممد علي شاهني ، 2/111) انظر أمثلة من التعبري عن النوازل باحلوادث يف : أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص ((1
/ 2م ، قواطع األدلة يف األصول أليب املظفر السمعاين (1994هـ/1415لبنان ، الطبعة: األوىل، –: دار الكتب العلمية بريوت الناشر
) ، احملقق: حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان346

) ، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، الناشر: 6/63الرازي  (م ، واحملصول لفخر الدين1999هـ/1418الطبعة: األوىل، 
م .1997-هـ 1418مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة، 

) .8/403) لسان العرب البن منظور ((2
) ، الناشر: دار الكتب العلمية، 1/344) انظر مناذج من التعبري عن النوازل بالوقائع يف : كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور البهويت ((3

بريوت ،  الطبعة: –)  ، حتقيق: حممد أديب صاحل ، الناشر: مؤسسة الرسالة 1/80ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين الزَّْجناين (
. 1398الثانية، 

22) قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص (4
) .1/38() فقه النوازل حملمد بن حسني اجليزاين (5
.51)  ، قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص 1/38) فقه النوازل للجيزاين ((6
.51) ،  قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص 1/47) فقه النوازل للجيزاين ((7
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اجتهاد يف أي قضية من القضايا إال بعد استفراغ الوسع وذلك بأن يبذل : فال)1(ثالثا : استفراغ الوسع

باالستفادة مما وضعه علماء األصول من قواعد التعادل والرتجيح.
حتقيًقا ملقصد الشارع، وحتصيًال للمصاحل، ودرًءا للمفاسد، يف احلال واملآل، رابعا: تطبيق احلكم عليها 

وذكر األدلة على ذلك ، وهذا كما سلف بيانه يف علوم الشريعة، وفيما سواها، اتباع مناهج البحث يف كل علم 
لتقنية، لشرع، والكشف عن مقاصده، من خالل خبصوصه، مع بيان حكم ا

.)2(وغريها من القضايا املهمة للمجتمع

اإلسالمية أحكامًا استثنائية مناسبة لتلك احلاالت وفقًا الجتاه الشريعة العام يف التيسري على الناس ورفع  احلرج 
)3(.

: نوازل في الطهارةالمبحث األول
لصحي بعد تطهيرها بالطرق الصحية استخدام مياه الصرف ا

، هي يف نظر الباحث من أهم (4)مسائل النوازل يف الطهارة كثرية ولكن سأختار منها مسألة واحدة فقط 
استخدام مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها بالطرق الصحية .املسائل وهي : 

هذه املسألة تعد من النوازل الفقهية يف هذا العصر وخصوصا عند املسلمني يف البلدان غري اإلسالمية 
لوجودها بكثرة واستعماهلا بشكل أوسع وعلى هذا فال يعين عدم وجودها يف البلدان اإلسالمية  ومن هذا االعتبار 

متت دراستها يف هذا البحث .
المطلب األول : تعريف الصرف الصحي :

لغسيلبايتعلقمامثلالعاديةاحلياتيةاألنشطةيفللماءاإلنساناستخدامعنناجتةمياهعنعبارةهو
ذلك .وحنوواالستنجاء وإزالة النجاسةوالتنظيف

:)5(أمور الصحي قبل تطهيرها وذلك لثالثةالصرفوال يخفى عدم جواز استخدام مياه

.52)  ، قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص 1/61) فقه النوازل للجيزاين ((1
.58) ، قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص 1/54ين () فقه النوازل للجيزا(2
).56) قضايا فقهية معاصرة لعبداحلق محيش ص ((3
) ذكر الباحث يف املقدمة أنه ال ميكن استيعاب كافة املسائل وعليه مت اختيار مناذج .(4

برابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة ، واملنعقدة ) ، وقرار جممع الفقه اإلسالمي 22) فقه النوازل يف العبادات للمشيقيح (ص: 5(
هـ.1409/ 7/ 13مبكة املكرمة يف 
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.آدمبينفضالتمنكثريفيهتوجدالصحيالصرفهذافإن) النجاسة: (األول
.املكروباتمنوكثريالسموممنكثريفيهيوجدالصحيالصرفهذافإن) الضرر: (الثاين

.الناسعرفيفمستقذرالصحيالصرفهذافإن) االستقذار: (الثالث

األماكن العامة واحلدائق اليت يرتادها له الطهارة كطهارة الثوب والبدن يف الصالة أو الشرب وكذلك غسل
وغريها من أنواع االستعماالت .اجلوفيةاملياهتغذيةاملسلمون وسقي الزرع والثمار أو

المطلب الثاني : تصور مسألة تطهير مياه الصرف الصحي  :
مياه الصرف الصحي تمر بمراحل لتطهيره وإعادته إلى أصله وبيان هذه المراحل  كما يلي :

:أمورثالثةعلىتشتملوهذهاملعاجلةقبلمامرحلة:) 1(األولىالمرحلة
.البالستيكيةواملوادواحلديداألخشابمثلالكبريةواألجسامالطافيةاملوادإزالة-1
.الرتسيبطريقعنالناعمالرملإزالة-2
.خاصةأحواضيفتعوميهاطريقةعنالشحومإزالة-3

بطريقةالعضويةوغري) اإلنسانفضالت(العضويةاملوادبرتسيبتقوموهياألوليةاملعاجلة:الثانيةالمرحلة
.األوىل الرتسيبمرحلةهيوهذه، اخلاصةالرتسيب

مننوعتـَُنمَّىالعضويةوغريالعضويةللموادالرتسيبهذايتمأنبعد: احليويةاملعاجلة:الثالثةالمرحلة
.رسبتاليتاملوادهذهعلىتتغذىاهلوائيةالبكرتيا

مبرحلةفيقاماحليويةاملرحلةبعدالعالقةاملوادمنشيءفيهيبقىاملاء: الثاينالرتسيبمرحلة:الرابعةالمرحلة
.خاصةأخرىمرةترسيب

تبقىماإزالةعنعبارةاملرحلةوهذهالرمليةباملرشَّحاتوتسمىالثالثيةاملعاجلةمرحلة:الخامسةالمرحلة
.رمليةمرشحاتخاللمنالعالقةاملوادمن

غازحقلطريقعناملاءهذاتعقيميتمحيثاألخريةاملرحلةوهيالتعقيممرحلة:السادسةالمرحلة
.األحواضيفالكلور

:قسمينإلىتنقسمالستالمراحلهذه

) .23) هذه املراحل ذكرها الدكتور خالد املشيقيح يف كتابه فقه النوازل يف العبادات (ص 1(
وذكر غريه مراحل تطهري مياه الصرف الصحي بطريقة أخرى فقال (( لقد أصبحت مياه 

ل اليت 
ر  ، و الدكتور عبداهللا حممد املطلق والدكتور حممد إبراهيم املوسى  

2011/ 1432اململكة العربية السعودية ، الطبعة: األوىل -) ،  الناشر: مدار الَوطن للنَّشر، الرياض 7/ 9(
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املراحلبعديعين) الرمليةاملرشحات(الثالثيةاملعاجلةمرحلةقبلتكونوهذهثنائية :القسم األول : تنقية
.%95مبقدارالطبيعيةحالتهإىليعوداملاءفإنالتعليميةنظمهاحسببكاملهاطبقتفإذااألوىلاألربعة

إىلالغالبيفاملاءويعودالرمليةواملرشحاتالثالثيةاملعاجلةمرحلةوهي بعدنهائية :القسم الثاني : تنقية
).1أصل خلقته بعد تنقيته وتنظيفه من كل ما علق به وخالطه من أنواع القذارات والنجاسات (وإىلاألوىلحالته

المطلب الثالث : تكييف مسألة تطهير مياه الصرف الصحي  :
مسألة تطهري مياه الصرف الصحي تتفق مع االستحالة من أحد األوجه وهو التحول إىل شيء آخر غري 

السابق وإن اختلفت الطريقة .
فاملاء بعد تنقيته باملراحل الست املذكورة قبل قليل ، حتول إىل شيء آخر غري الذي كان عليه من قبل ، 

الة وبيان حكمها :وعلى هذا فال بد من التعريج على مسألة االستح
الفرع األول : تعريف االستحالة وحكمها في الطهارة :

الغزالدمكصريورةبواسطةأوبنفسهاالنجسةالعنيحتولهي: االستحالة: أوال : تعريف االستحالة
.)2(ملحا وهكذاصارتإذاوامليتةمسكاً،

باالستحالة على قولين : هما :الطهارةفي العلماءثانيا : حكم الطهارة باالستحالة : اختلف
النجاسة :عنباستحالتهالشيءالقول األول : يطهر

) ، 3أيب حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن (وهو قول
) 7) ، وهو قول أهل الظاهر (6تيمية (ابنواختارها) ،5) ، وظاهر مذهب أمحد (4(ومتأخري املالكية

.
أدلة أصحاب القول األول :

) .23) فقه النوازل يف العبادات للدكتور خالد املشيقيح  (ص 1(
) ، الناشر: دار الفكر ، دمشق ، الطبعة: الرَّابعة .250/ 1دكتور وهبة الزحيلي () الفقه اإلسالمي وأدلته لل2(
)  ، الناشر: دار الكتب العلمية85/ 1) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع أليب بكر بن مسعود املشهور بالكاساين (3(

م .1986-هـ 1406الطبعة : الثانية، 
)  ، الناشر: دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاريخ .1/57مد بن أمحد الدسوقي () حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حمل4(
.بدون طبعة) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، 2/72) (1/53) املغين ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد ، املشهور بابن قدامة املقدسي (5(
) ، حتقيق : عبد الرمحن 522/ 20تيمية احلراين املشهور بشيخ اإلسالم () جمموع الفتاوى لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن 6(

بن حممد بن قاسم ، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
م .1995هـ/1416عام النشر: 

بريوت ، –) ، الناشر: دار الفكر 143/ 1بن حزم األندلسي الظاهري () احمللى باآلثار أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد املشهور با7(
بدون طبعة وبدون تاريخ .
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يطهرماعلىحكمها ، وقياساينتفيأنفينبغيأثرهلايبقفلمواستحالتزالتقدالنجاسةعنيأن
انقلبتالدم . وكاخلمر إذاصفاتمجيععناستحالألنهالدم،منأنهمعطاهرفإنهكاملسكباالستحالة

خالً .بنفسها
املتقدمني من ) ، وقول1عند احلنابلة (وهو قول باالستحالةتطهرالالنجاساتالقول الثاني : وهو أن

) .4(وبه قال أبو يوسف من أصحاب أيب حنيفة) ،3وهو املعتمد عند الشافعية () ،2أصحاب مالك (
أدلة أصحاب القول الثاني :

قياس ال . والسابقة للنجاسة األجزاءتلكهياجلديدةاألجزاءألنباالستحالةحتصلملالنجاسةأن
.القياسبالنص وليس بعرفت بنفسها ، ألنه اخلمر إذا ختللطهارة على

الطهارة باالستحالة ألن عني النجاسة مل تعد موجودة وقد حتولت إىل شيء آخر .والذي يراه الباحث
وأمحدمالكمذهبففيمشهورنزاعوفيها،االستحالةيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : "مسألة

وقول. باالستحالةتطهرالالشافعيومذهبباالستحالةتطهرالظاهروأهلحنيفةأيبهبومذقوالن
االسموتبدلاحلقيقةتبدلتفقدرماداأوملحاصارتإذاالنجاسةفإنأصحباالستحالةتطهر: القائل

واملعىنمعىنواللفظاالوالرتابوالرمادامللحتتناولالاخلنزيروحلموالدمامليتةلتحرمياملتناولةفالنصوصوالصفة
بنيفرقواوالذين. جنسةخبيثةللقولوجهفالاألعيانهذهيفمعدومخبيثةاألعيانتلككانتألجلهالذي
والعذرةوالدمالبولوكذلك: هلمفيقالباالستحالةفطهرتباالستحالةجنستاخلمر: قالوااخلمروبنيذلك

.)5باالستحالة (تطهرأنفينبغيباالستحالةجنستإمنا
بهالذياالسمعنهفبطلاحلرامأوالنجسعنيصفاتاستحالتإذا: (حزم رمحه اهللا ويقول اإلمام ابن

صارقدبلاحلرام،ذلكوالالنجسذلكهوفليسطاهرحاللٍ علىواردآخراسمٍ إىلوانتقلاحلكمذلكورد
.)6()آخرحكمذاآخرشيئاً 

المطلب الرابع:حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها واستحالتها من مياه نجسة إلى مياه 
طاهرة : 

سبق قبل قليل أن النجاسات تطهر باالستحالة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وسبق أيضا بعد 
جنسة وترجع إىل أصل خلقتها ، ومسألتنا ذكر مراحل تطهري مياه الصرف الصحي أن هذه املياه تتحول من مياه

تقاس على مسألة االستحالة وتأخذ حكمها عموما .

) .53/ 1) املغين البن قدامة (1(
)  .1/57)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (2(
)  ، حتقيق : أ. د/ عبد العظيم حممود 323/ 32(

.م2007-هـ1428الطبعة: األوىل، الّديب ، الناشر: دار املنهاج ، 
) .85/ 1) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين (4(
) .522/ 20وى البن تيمية () جمموع الفتا5(
) .143/ 1) احمللى باآلثار البن حزم (6(



1481114387201

ولكن هنا تفصيل وأمر مهم يف مراحل تنقية وتطهري مياه الصرف الصحي البد من بيانه وهو : أن مراحل 
املرحلة اخلامسةتنقية مياه الصرف الصحي تنقسم إىل قسمني  ، القسم األول تنقية ثنائية وهذه تكون قبل 

، فهل يأخذ هذا القسم حكم القسم الثاين بعد %95مبقدارالطبيعيةحالتهإىلويعود) الرمليةاملرشحات(
األوىلحالتهإىلالغالبيفاملاءاليت يعودالرمليةواملرشحاتالثالثيةاملعاجلةمرحلةالنهائية  ، وهي بعدالتنقية
أصل خلقته.وإىل

ني أن القسم األول ال يأخذ حكم القسم الثاين يف الطهارة ، فطهارته جزئية وليست كاملة يرى بعض الباحث
:) 1وعليه فإن حكم استخدامه كما يلي (

:)2(.جيوزوالحمرمهذاوالطهارةوالشرباألكليفاستخدامه:أوالً 
.بهبأسوالجائزفهذااألشجارسقييفاستخدامه:ثانياً 
يغشاهاواملنتزهاتاحلدائقهذهكانتإن: تفصيلفيههذاواملنتزهاتاحلدائقسقييفاستخدامه:ثالثاً 

.بهبأسوالجائزهذافإنالالناسكانوإنجيوز،والحمرمهذافإنالناس
.)3به(بأسوالجائزهذافإناجلوفيةاملياهتغذية:رابعاً 

أصله ، فللعلماء املعاصرين يف هذه املسالة فيها إىلاملاءواليت يعودالنهائيةالتنقيةأما القسم الثاني بعد 
قوالن :

هو طهارة مياه الصرف الصحي بعد زوال صفة النجاسة عنها وجواز استعماهلا يف الطهارة القول األول :
واألكل والشرب وكافة االستعماالت . 

، وجممعالسعوديةالعربيةباململكةالعلميةللبحوثالدائمةواللجنة،العلماءكبارهيئةوهذا  ما أفتت به
) .4اإلسالمي (العاملرابطةهيئةيفالفقهي

) . وقد توسع الدكتور خالد املشيقيح يف بسط املسألة ، وذكرنا هنا خالصة ما ذهب إليه 23)  فقه النوازل يف العبادات للمشيقيح (ص 1(
، ومن أراد التوسع فلريجع إىل املصدر املذكور .

شيخ خالد املشيقيح حكمه يف هذه املسألة بناء على أن املاء يف التنقية الثنائية: أي قبل مرحلة املعاجلة الثالثية اليت هي يقول الباحث : بىن ال
%، وبعد مرحلة املعاجلة الثالثية واملرشحات الرملية يعود املاء يف الغالب95بعد املراحل األربعة األوىل فإن املاء يعود إىل حالته الطبيعية مبقدار 

إىل حالته األوىل وإىل خلقته األوىل.
%، وكان املاء أكثر من قلتني وال 95وال شك أن القول بعدم الطهارة الكلية هو األوىل واألحوط لكن قد يقال ما دام أن املاء عاد بنسبة 
رب والطهارة .يوجد أثر للنجاسة من ريح أو لون أو طعم فما املانع بالقول بطهوريته وجواز استخدامه يف األكل والش

) .23) فقه النوازل يف العبادات للمشيقيح (ص 2(
) .23)  فقه النوازل يف العبادات للمشيقيح (ص 3(
) ، طباعة ونشر الئاة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض ، 217-214/ 6) أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية  (4(

95/ 5م  ، وفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية  (2014هـ ، 1435الطبعة الرابعة ، 
، قرارات األوىل ، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش  ، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع ، الرياض 

)  ، الطبعة الثانية . 93–91



1114387201149

جاء يف فتوى اللجنة الدائمة  : " 
بالطرق الفنية احلديثة مما طرأ عليها من النجاسات، 

ألحداث 
واألخباث، إال إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعماهلا، فيمتنع استعماهلا فيما ذكر؛ حمافظة على النفس 

وينبغي األخباث صحت الطهارة.وتفاديا للضرر، ال لنجاستها، ولكن لو استعملها يف إزالة األحداث أو
األخرى، ما وجدوا إىل ذلك سبيال، احتياطا للصحة واتقاء للمسلمني أن يستغنوا عن ذلك وجيتنبوه؛ اكتفاء باملياه 

للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس، وتنفر منه الطباع والفطر السليمة، هذا ما تيسر، وباهللا التوفيق واحلمد هللا رب 
) .1(العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

ف الصحي حىت بعد تنقيتها وتطهريها بالوسائل احلديثة وعدم عدم طهارة مياه الصر هو القول الثاني : 

ى ذلك اإلسالمي يف طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها التنقية التامة وأورد علالعاملرابطةهيئةالفقهي يف
احلمد هللا"أدلته وحججه ، حيث يقول رمحه اهللا : 

يف الدين والبدن طلًبا للطهارة ودفًعا لتلوث البيئة.
وحبكم الوسائل احلديثة الستصالح ومعاجلة مشموهلا لتحويله إىل مياه عذبة منقاة صاحلة لالستعماالت 
منها، حبكم ذلك صار السرب للعلل واألوصاف 

والطعم والرائحة.األول: الفضالت النجسة باللون 
األمراض املعدية، وكافة األدواء واجلراثيم (البكترييا).الثاين: فضالت 

الثالث: علة االستخباث واالستقذار ملا تتحول إليه باعتبار أصلها
الدواب واحلشرات املستقذرة طبًعا وشرًعا.

ستحالتها من النجاسة بزوال طعمها فإن ا:، وعليهولذا صار النظر بعد التنقية يف مدى زوال تلكم العلل

يـُْوَرُد ممرٌض على مصحٍّ، واملنع الستصالح األبدان كاملنع الستصالح األديان.
ولو زالت هذه العلل لبقيت علُة االستقذار واالستخباث باعتبار األصل ملاٍء يـُْعَتَصُر من البول والغائط 

فـَُيستعمل يف الشرعيَّات والعادات على قدم التساوي.

) .80-79/ 5ودية  () فتاوي اللجنة الدائمة باململكة العربية السع1(
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عتَمِد لدى احلنبلية أن االستحالة هنا ال تؤول إىل الطهارة ُمْسَتِدلَِّني وقد ُعِلَم من مذهب الشافعية، وامل
لة وحليِبها  رواه أصحاب السنِن وغريُهم ولعلٍل أخرى. حبديث النهي عن ركوب اجلالَّ

يف قضايا أعياٍن، وعلى مع العلم أن اخلالف اجلاري بني متقدمي العلماء يف التََّحوُِّل من جنس إىل طاهر هو
سب

؛ لفساد طبائعهم بالكفر، وهناك البديل بتنقية مياه البالد الكافرةالرجيع للتطهِر به وُشْرِبِه، وال عربَة بتسويغه يف 
.)1(البحار. واهللا أعلم"

اللونوهيأوصافهالزوالمتاماً النجاسةزالتإذاالصحيالصرفمياهطهارةهو :والمختار عند الباحث
وجدوامااألخرىاكتفاًء باملياهللمسلمنيوينبغيالطهورية ،وهوأصلهاإىلاملياهفتعودوالرائحةوالطعم

.)2(واهللا أعلموتستقذرها،املياهتلكتعافقدالنفسوألناحتياطاً ، وخروجا من اخلالف ،سبيالً ذلكإىل



(3)المبحث الثاني : النوازل في الصالة والصيام 

العربية ، وإقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما بالعربية المطلب األول : خطبة الجمعة بغير اللغة 
واألخرى بغير العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة :

الفرع األول : خطبة الجمعة بغير اللغة العربية :
أوال : تصور المسألة:

)191-93.(
) .80-79/ 5) وهذا ما ورد يف فتاوي اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية  (2(

حالت بيين وبني إيرادها مجيعا .)  املبحث الثاين يف نوازل الصالة مليء باملسائل املتنوعة واملستجدة ، لكن طبيعة البحث (3
استبدال -2اختالف بعض املسلمني يف اجتاه استقبال القبلة عند تساوي طريف الكرة األرضية . -1وال أقل من أن أسردها سردا يف احلاشية : 

صالة -5فيها يف بالد الغرب . استئجار الكنائس للصالة-4استعمال وسائل التكنولوجيا احلديثة يف خطبة اجلمعة . -3األذان بالضوء .  
إقامة صالة اجلمعة يف األماكن العامة لعدم وجود -7تكرار اجلمعة يف املسجد الواحد . - 6اجلمعة يف أوقات الدوام يف غري بالد املسلمني . 

تصميم املساجد حبيث تكون صفوف النساء موازية لصفوف الرجال.- 8املساجد. 
دخول رؤساء الدول الغربي- 8

وال شك أن القارئ الكرمي سيالحظ أمهية هذه املوضوعات ولعل اهللا ييسر دراستها يف غري هذا البحث حىت تتم الفائدة بإذنه تعاىل. 
وأود أن أشري إىل سبب اختياري ل

واحلاجة إليها أكثر من غريها وعلى هذا سرت يف حبثي فإن أصبت فاحلمد هللا وإن أخطأت فلن أعدم مغفرة من ريب ونصيحة من إخواين 
املسلمني واهللا املستعان . 
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فهذه املسألة ؤال عنها، وإال السوكثرة، باعتبار اشتهارهاعند املسلمني يف بالد الغرباملسألة نازلةتعد هذه
فمن املسلَّمات أن كثريا من املسلمني من غري العرب وال حيسنون اللغة العربية ، وأن ،مرِّ الزمانموجودة على

خطيب اجلمعة خياطبهم بلغتهم . 
ثانيا : تكييف المسألة وهل اللغة العربية شرط في صحة خطبة الجمعة :

باللغة العربية ، ولكنهم اختلفوا يف اشرتاط ذلك، اجلمعةىل أن تكون خطبةاتفق الفقهاء على أن اَألوْ 
على ثالثة أقوال :

،(1)املالكيةوهو مذهبوال تصح بغريها.،بالعربيةاجلمعةأنه يشرتط أن تكونالقول األول:
.(2)والشافعية

:(3)دليل أصحاب القول األول 
.ط فيه العربية كالتشهد وتكبرية اإلحرامرت شيذكر مفروض فالدليل األول : أن خطبة اجلمعة 

خطبته عليه الصالة وكان ،(4))) صلوا كما رأيتموين أصلي((: صلى اهللا عليه وسلمالدليل الثاين : قوله
العربية.اللغة بوالسالم

اخلطيب باللغة العربية ، أو عن أدائها من العجزإال يف حالةالعربيةاللغةالقول الثاني :
. العجز عن فهم اللغة العربية ممن حيضر اخلطبة

.(7)، وقول الصاحبني من احلنفية(6)احلنابلةوهو الصحيح من مذهب،(5)وهذا قول عند الشافعية
أن العاجز معذور يف الشرع وال تكليف عليه مبا ال يستطيع .أدلة أصحاب القول الثاني :

(9)وبعض الشافعية(8)يستحب أن تكون بالعربية وال يشرتط : وهو قول أيب حنيفةالثالث :القول 
.(10)ورواية عند احلنابلة

.(11)الوعظ وهو حاصل بكل اللغاتخبطبة اجلمعة هواملقصودأن أدلة أصحاب القول الثالث :

) . 378/ 1دسوقي  ()  حاشية ال(1
2)4/521. (
3)4/521. (
هـ .1422) حتقيق: حممد زهري الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: األوىل 128/ 1(631) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (4
5)4/521. (
) ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، 2/387أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي للمرداوي () اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف(6

بدون تاريخ .-الطبعة: الثانية 
) .226/ 1) بدائع الصنائع  للكاساين ((7
) . 226/ 1) بدائع الصنائع للكاساين ((8
9)4/521 . (

)  .2/387) اإلنصاف للمرداوي ((10
11)4/521 . (
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العربية  : في حكم خطبة الجمعة بغير اللغةثالثا : مناقشة األقوال والترجيح
عند التأمل يف األقوال السابقة وأدلتها يتبني ما يلي :

.يف إجياب ذلكح هم غري صريدليلأصحاب القول األول اشرتطوا أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية و 
وأصحاب القول الثالث جعلوا حكم اخلطبة باللغة العربية مستحبا ألن املقصود الوعظ بأي لغة كانت ، ومل 

.نيب صلى اهللا عليه وسلم، وتدرك معاين أحاديث الاإلسالمية وأحكامهاالشريعة
هل جيوز العدول عن تالوة خطبة اجلمعة باللسان العريب إىل لسان : رشيد رضا رمحه اهللا حممدالشيخسئل

البلد
" قد بينا غري مرة ، أن . فأجاب 

معرفة 
ى كل مسلم ؛ ألن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه ، كل ذلك موقوف على اللغة العربية واجبة عل

تعلم اللغة العربية ؛ ألجل وقد كان الذين يدخلون يف اإلسالم من األعاجم على عهد الصدر األول يبادرون إىل 

اإلسالم ، ال بالرتغيب الدنيوي وال بقوة اإللزام ، ولو كانوا يرون إقرار من يدخل يف دينهم من قصري بتأثري روح

(1) .
وهو أن األصل أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية ومن عجز وعليه فالقول المختار هو القول الثاني :

وهذا من اخلطبة هو حصول الوعظ والنفع والفائدة ، عنها فله أن خيطب مبا حيسنه من أي لغة مما يؤدي الغرض
. القول يف احلقيقة هو القول الوسط الذي جيمع بني األقوال 

بالمملكة العربية السعودية ، حيث جاء في فتاوى اللجنة اللجنة الدائمة لإلفتاءوهذا القول هو رأي 
: "مل يثبت يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه ُيشرتط يف خطبة اجلمعة أن تكون ما يلي

باللغة العربية ، وإمنا كان صلى اهللا عليه وسلم خيطب باللغة العربي

وعلى
خيطب باللغة العربية ، مث يرتمجها إىل لغة بالده ؛ ليفهموا ما نصحهم وذكَّرهم به ، فيستفيدوا من خطبته . 

.1315الناشر: مطبعة املنار ، سنة النشر : ) ، 6/506) جملة املنار حملمد رشيد رضا وآخرون ((1
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لك يتم اإلرشاد والتعليم والوعظ والتذكري ويتحقق 

.(1)النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ُخطَِبه وكتبه ، وبني حتقيق املقصود من اخلطبة خروجا من اخلالف يف ذلك " 
" الرأي األعدل هو أن اللغة العربية يف :مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالميوهو أيضا قرار 

عربية والقرآن ، مما يسهل ري العرب على مساع الاخلطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية ، لتعويد غ
.(2)تعلمها

الفرع الثاني : إقامة خطبتين للجمعة في وقت واحد إحداهما باللغة العربية واألخرى بغيراللغة العربية 
:أو بعد خطبة الجمعةوإقامة درس قبل

إقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما باللغة العربية واألخرى بغيراللغة العربية : أوال : تصور مسألة
يقوم اخلطيب يوم اجلمعة بإلقاء اخلطبة باللغة العربية، وعند انتهائه : أن وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة

غري العربية أيا كانت من اخلطبة األوىل جيلس على املنرب ويقوم شخص آخر ويعيد اخلطبة األوىل، ولكن باللغة 
يب املسجد وبشيء من االختصار بعض األحيان، وبعد أن ينتهي الثاين من إلقاء الرتمجة جيلس مكانه، ليعود خط

.تقام الصالةمث ليلقي خطبته الثانية باللغة العربية 
وهلا صورة أخرى وهي: أن يتم اخلطيب األول خطبته باللغة العربية مث يبدأ اخلطيب الثاين خطبة أخرى بغري 

اللغة
.باللغة العربيةا ملن ال يتكلمونالعربية 

ثانيا : تكييف مسألة : إقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما بالعربية واألخرى بغير العربية وإقامة 
:درس قبل أو بعد خطبة الجمعة

للعلماء في هذه المسائل قوالن :
لكة العربية مفيت عام املمالشيخ حممد بن إبراهيمأن هذه األعمال غري مشروعة . وهذا رأي القول األول : 

) ، وهو 4، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ((3)السعودية رمحه اهللا 
) .5رأي الشيخ حممد ناصر الدين األلباين (

) . 8/253) فتاوى اللجنة الدائمة ((1
)  ، الدورة اخلامسة، القرار اخلامس .99(2
) ، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ، الناشر: مطبعة احلكومة مبكة 3/20إبراهيم آل الشيخ () جمموع فتاوى حممد بن (3

هـ .1399املكرمة ، الطبعة: األوىل، 
. 2015) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتوى رقم: 4(
) ، الناشر: غراس للنشر والتوزيع676/ 2الدين األلباين () الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب  حملمد ناصر 5(

هـ  .1422الطبعة: األوىل، 



1541114387201

ودليلهم : أن خطبة اجلمعة وأحكامها تعبدية وهذه اهليئات شيء آخر ومستحدث فليست مشروعة وال 
على جوازها .دليل 

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة رًدا على سؤال عن حكم إلقاء الوعظ واإلرشاد يوم اجلمعة قبل أداء صالة 
) ، 2) ، والنسائي (1اجلمعة " ال ينبغي إلقاء املواعظ، والدروس يوم اجلمعة قبل اجلمعة، ملا رو أبو داود (

: ((ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ3والرتمذي (
، والتحلق: التجمع للعلم واملذاكرة، وملا يف ذلك من شغل املتجمعني لصالة اجلمعة عن ))قبل صالة اجلمعة

ا 
على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيًضا ما كان عليه الصالة والسالم، وال خلفاءه يفعلون ذلك، واخلري 

).4خلفائه الراشدين رضوان اهللا عليهم "(يف اتباع هديه وهدي
ال مانع من هذه األعمال يوم اجلمعة .القول الثاني :

ذا كانت خطبة اجلمعة باللغة العربية وأغلب احلضور ال ودليلهم : أن املصلحة قد تقتضي ذلك خاصة إ
يفهم اللغة العربية ، وليس كل ما استحدث بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعد بدعة .

وممن رأى اجلواز الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول " ليس كل ما استحدث بعد رسول اهللا صلى اهللا 
فقال: ذكروا فيه أن التقييد بـ(قبل –عليه وسلم بدعة بإطالق، واحلديث الذي روي فيه النهي عن التحلق 

دعوا إليه احلاجة، أو توجبه الصالة)، يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، وكذلك الدرس قبل اجلمعة، قد ت
املصلحة املتوخاه من ورائه، ومن ذلك أن كثريًا من البالد غري العربية خيطبون اجلمعة فيها باللغة العربية، ومجهور 

ال يعرفون العربية، فال يستفيدون من اخلطبة شيًئا يذكر، وهلذا تكون يف العادة –وإن مل يكن كلهم –احلاضرين 
ن مثَّ يكملون هذا النقص بدرس باللغة احمللية قبل اجلمعة، حيضره من ال عذر لديه ممن يريد أن قصرية وموجزة، وم

يتفقه يف دينه، مث قال بقي احلديث الذي ذكرناه فهو ال يدل على أكثر من الكراهة، والكراهة تزول بأدىن حاجة 
) .5ه. (أو مصلحة" ا.

، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، الناشر: املكتبة العصرية، بريوت.1079) برقم 283/ 1) سنن أيب داود (1(
ة ، الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب  ، الطبعة : ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غد714) برقم 47/ 2) السنن الصغرى للنسائي (2(

.1986–1406الثانية ، 
وقال الرتمذي حديث حسن ، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد وإبراهيم عطوة 322) برقم 139/ 2) سنن الرتمذي (3(

م .1975-هـ 1395لطبعة: الثانية، مصر ، ا–عوض ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
واحلديث حسنه األلباين رمحه اهللا حيث قال: " إسناده حسن ، وقال الرتمذي: حديث حسن ، وصححه ابن خزمية وأبو بكر بن العريب " . 

-هـ 1423األوىل، )، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت ، الطبعة:246/ 4صحيح أيب داود حملمد ناصر الدين األلباين (
م . 2002

.2015) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتوى رقم: 4(
)  ، الناشر : املكتب اإلسالمي .2/204) فتاوى معاصرة ليوسف القرضاوي (5(
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ة خطبتين في وقت واحد إحداهما باللغة العربية إقامثالثا : مناقشة األقوال والترجيح في حكم
وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : واألخرى بغير اللغة العربية

حصول الفائدة من خطبة اجلمعة باللغة العربية إذا  
كان اخلطيب سيخطب اجلمعة باللغة اليت يفهمها احلضور  ، وقد سبق قبل قليل بيان جواز خطبة اجلمعة بغري 

اللغة العربية عند احلاجة  .
يفهمون اللغة العربية كما هو ويف حالة عدم إمكانية اخلطبة بغري اللغة العربية مع وجود أناس يف احلضور ال

حاصل يف احلرمني الشريفني ، فيستعان بالرتمجة الفورية عن طريق املرتجم عرب البث اإلذاعي أو القنوات الفضائية 
أو غريها ويضع املستمع للخطبة مساعة على أذنه ويتابع اخلطبة مباشرة ويستمع هلا بلغته اليت يفهما عن طريق 

ذه الطريقة ختتلف عن الطريقة السابقة متاما .املرتجم . وال شك أن ه
وبناء على ما سبق فالقول املختار عند الباحث أنه ال داعي للقول بإقامة خطبتني يف وقت واحد إحدامها 

باللغة العربية واألخرى بغري اللغة العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة اجلمعة : لعدم احلاجة إىل هذه الطريقة.

.ثاني : الصالة والصيام ألهل القطبينالمطلب ال

املقصود بالدراسة يف هذه النازلة هي البالد اليت  يكون فيها إما ليل وإما الفرع األول : تصور المسألة :

عنها يف الفرتة األخرية .(1)الوصف كأن يكون الليل ساعتني فقط أو أقل 
ومن خالل هذه املقدمة يظهر أن البحث خيتص بالصورة املذكورة . أما يف حالة التمايز الواضح بني الليل 

، فهذه مسألة أخرى ولعلها من الوضوح مبكان مما جيعل دراستها ومناقشتها غري واردة يف هذا (2)والنهار
البحث.

:(3)واألماكن تنقسم من حيث متايز الليل والنهار إىل ثالثة أقسام وملزيد من اإليضاح فإن البلدان 
فيهاتظهرالبلدانوهذهوجنوبامشاال) 48(و) 45(العرضخطيبنيتقعاليتالبلدانالقسم األول : 

.قصرتأواألوقاتطالتوالليلةاليوميفلألوقاتالكونيةالعالمات
فيهاتنعدمالبلدانوهذهوجنوبا،مشاال) 66(و) 48(العرضخطيبنيتقعاليتالبلدانالقسم الثاني :

الفجروقتمعيتداخلحىتالشفقيغيبالكأنالسنة،أياممنعدديفلألوقاتالكونيةالعالماتبعض
.تقريبا

)  سيأيت مزيد من التفصيل يف هذه املسألة بعد قليل . (1
قريب من مخس أو ست ساعات وأكثر فهذه يوجد فيها نوع من املشقة ولكن ميكن حتملها .)  كالبلدان اليت يصل فيها الليل إىل(2
) ، إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضايا 108) املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات (3

م .2014هـ ، 1435سالمية ، الرياض  ،الطبعة األوىل  :املعاصرة التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإل
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العالماتفيهاوتنعدمالقطبنيإىلوجنوبامشاال) 66(عرضخطفوقتقعاليتالبلدانالقسم الثالث :
.ليالأوالسنةمنطويلةفرتةيفلألوقاتالكونية

الفرع الثاني : تكييف المسألة : ويرجع تكييفها إلى وجود األوقات الشرعية التي تؤدى فيها كل من 
الصالة والصيام ، ووجود هذه األوقات على ثالثة أقسام كما سبق بيانه وعليه فيقال :

وكذلك جيب عليهم الصيام من الصالة يفأداءاملناطقتلكيسكنمنعلىجيب:األولالقسم
.(1)طلوع الفجر إىل غروب الشمس  

تقدرالبلدانهذهيفالصالةأوقات: فالقول الذي عليه مجهور أهل العلم أن(2)الثالثالقسمأما
يفالواردالتقديرعلىالتقدير هو القياس، واألصل يف هذا (3)تقديرا ، وكذلك وقت الصيام يقدر تقديرا 

: قلنا،"كسنةيوم: "قال. الدجالأياألرض؟يفلبثهومااهللا،رسوليا: قلنا: «فيهجاءالذيالدجَّالحديث
.(4)»قدرهلهاقدروا. ال: "قالوليلة؟يومصالةفيهأتكفيناكسنةالذياليومهذااهللا،رسوليا

يف طريقة التقدير على عدة أقوال أشهرها ما يلي :ولكن العلماء اختلفوا
الصالةأوقاتفيهاوتعرفالنهارمنالليلفيهايتمايزاليتإليهمالبلدانبأقربيقدرإنهالقول األول:

.(5))درجة45(عرضوهي البلدان اليت تقع عند خطالشرعية
أدلة أصحاب القول األول :

أنه ملا تعذر معرفة
.(6)إليها مما تظهر فيه عالمات التوقيت الشرعية

.(7)املدينة أومكةبتوقيتيقدرإنه:القول الثاني
أدلة أصحاب القول الثاني :

ج عن ) وهذا ما عليه أغلب البلدان خاصة اليت فيها اعتدال يف طول الليل والنهار ، وأما البلدان اليت يطول فيها الليل أو النهار حبيث خير (1
الغالب فيأيت احلديث عنه يف القسم الثاين .

خذ حظا أوفر من النقاش ، ألنه املقصود من البحث  .) مت تأخري القسم الثاين ليأ(2
أن (3

العلماء . ) . ومل يوافقهم بقية1/242الوقت ليس موجودا فتسقط الصالة ، انظر : رد احملتار: (
).4/2250) (2936)  رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه برقم ((4
) ، وهيئة  كبار العلماء يف اململكة 6/132) ، واللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء (2/12(5

) .111وإدارة اإلفتاء بالكويت جمموع الفتاوى الشرعية فتوى () ، 4/534) (61العربية السعودية قرار رقم (
.412مجيع هذه املصادر نقال عن : املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات ص : 

) املصادر السابقة .(6
م ، املشكالت الفقهية يف 1983/ 24/4ى باألزهر بتاريخ ) ، وجلنة الفتو 2578-6/2577) فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا  ((7

) . نقال عن : املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات ص 19املناطق القطبية للقرة داغي ص (
113. (
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نور اإلسالم فاعترب بتوقيتها عند انعدام العالمات أن مكة قبلة املسلمني وهي أم القرى ومنا انطلق 
.(1)الكونية

.(2)إنه يقدر بالزمن املعتدل فيقدر الليل باثنيت عشرة ساعة وكذلك النهار القول الثالث :
أدلة أصحاب القول الثالث :

.(3)أنه ملا تعذر اعتبار املكان نفسه اعترب باملكان املتوسط كاملستحاضة اليت ليس هلا عادة وال متييز 
أوقاتفيهاوتعرفالنهارمنالليلفيهايتمايزاليتإليهمالبلدانبأقربولعل القول األول وهو التقدير

إليها .الصالة
وهو ما يتمايز فيه الليل والنهار متايزا ضئيال جدا ويلحق به جزء من القسم األول كأن بقي القسم الثاني

يكون الليل ساعة أو ساعتني فقط . وآراء العلماء يف هذا القسم كما يلي :
أوال في الصالة : 

بني الصلوات .وجوب الصالة يف وقتها الشرعي دون جواز اجلمع القول األول :
ودليلهم أن الصالة هلا وقت شرعي تؤدى فيه ، والوقت هنا موجود ويستطيع املسلم أن مييز وقت كل صالة 

.(4)لوجود الليل والنهار فال بد من أداء كل صالة يف وقتها احملدد شرعا 
الظهر والعصر شتاء جواز اجلمع بني املغرب والعشاء صيفا لقصر الليل وجواز اجلمع بني القول الثاني :

لقصر النهار .
.(5)ودليلهم على هذا القول هو املشقة احلاصلة واحلرج املوجود فريفع احلرج وتدفع املشقة  

ثانيا في الصيام :
وجوب الصيام من طلوع الفجر إىل غروب الشمس حىت مع وجود الطول املفرط يف النهار  القول األول :

َحىتَّ َواْشَربُواوَُكُلوا{كأن يصل إىل اثنتني وعشرين ساعة ومن عجز فله الفطر وعليه القضاء ، لظاهر قوله تعاىل: 
 َ .(6)]187: البقرة} [اللَّْيلِ ِإَىل الصَِّيامَ أَِمتُّواُمثَّ اْلَفْجرِ ِمنَ اْألَْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ اْألَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

) املصادر السابقة .(1
) .413قه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات ) وهو قول لبعض احلنابلة : املوسوعة امليسرة يف ف(2
املصدر السابق .) (3
) ، وهيئة كبار العلماء 143، 138-6/132) ، واللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء (2/12(4

) ، نقال عن 12/206) ، وهو رأي الشيخ وابن عثيمني : جمموع فتاوى ابن عثيمني (4/534)(61(يف اململكة العربية السعودية قرار رقم 
) .414املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات ص 

5)
) .109) ، نقال عن املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات ص 109(

أللفي األستاذ باملعهد العايل ) ، والدكتور حممد جرب ا79
) .9للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو جممع فقهاء الشريعة بأمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم ص (

) .4/534) (61) وهذا هو اختيار : هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية قرار رقم ((6
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.(1)األخذ بالتقدير للنهار والليل ويلحقون هذا القسم بالقسم الثالث القول الثاني :
مث اختلف أصحاب هذا القول يف كيفية التقدير على قولني : 

املعتدلة إليهم اليت ال يطول فيها الليل أو النهار طوال مفرطا فيقدرون البلدانبأقربيقدرإنهالقول األول:
(2).

.(3)مكة املكرمة بتوقيتيقدرإنه:القول الثاني
وهي ما يتمايز فيه الليل والنهار متايزا ضئيال جدا كأن يكون الليل الفرع الثالث : الحكم على المسألة :

ساعة أو ساعتني فقط .
ال بد أن تؤدى يف وقتها الشرعي يف حالة وجود الليل والنهار وإن كانت هذه احلالة ال أوال : في الصالة :

دم التثريب على من أخذ ختلو من مشقة ولكنها مشقة ميكن احتماهلا وهذا هو األصل يف رأي الباحث مع ع
.بالقول اآلخر وهو جواز اجلمع للمشقة 

يقول الدكتور أمحد ريان " أما اختالف الليل والنهار طوال وقصرًا يف بعض املناطق، فإنه وإن تسبب يف 
بعض املشقة لكنها املشقة اليت حتتمل يف التكاليف، وعلى أية حال؛ هذه احلاالت تنقسم إىل جمموعتني : 
ة األوىل؛ إن كان الليل قصريًا أو النهار يف حدود ثالث ساعات فأكثر، فال بأس من ترتيب التوقيت فيه؛ 
بالعالمات الشرعية كما رأينا يف دولة الدمنرك؛ كنا نصلي املغرب حني تغرب الشمس الساعة العاشرة مساء 

والنصف قبيل طلوع الشمس ومع هذا ونصلي العشاء الساعة الثانية عشر مساء ونصلي الصبح الساعة الثانية 
االختالف يعيش الناس هناك حياة عادية بل هم من أكثر الدول تقدًما.  أما إذا كان القصر لليل أو النهار من 

.(4)توقيت معتمد إليهم. " البالد اليت يوجد هلا
للقارئ الكرمي أن يتخيل مدى املشقة اليت تصيب املسلم إذا كان مطلوبا منه خالل ثانيا: في الصيام :

- ساعتني فقط أن يفطر ويصلي املغرب والعشاء ويتسحر مث يستعد لصالة الفجر كل هذا خالل ساعتني فقط 
فإذا أضفنا هلا أعماال أخرى - ربية لالستعداد لصالة العشاء فقط هذا الوقت رمبا ال يكفى يف بعض البلدان الع

مثل صالة الرتوايح والرفث إىل أهله وغري ذلك من احلوائج الدنيوية واألخروية اليت ال ميكن قضاؤها يف شهر 

) مشاال وجنوبا إىل القطبني وتنعدم فيها العالمات الكونية لألوقات يف فرتة طويلة 66: البلدان اليت تقع فوق خط عرض () القسم الثالث(1

.)417)  املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات (2
هـ : نقال عن : املوسوعة 1399م ، ودار الإلفتاء األردنية يف عام 1983/ 24/4(3

) .417امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة (القضايا الفقهية املعاصرة يف العبادات 
ريعة يف أمريكا ، من : أ.د. أمحد علي طه ريان : أستاذ الفقه املقارن يف جامعة )  حبث مقدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الش(4
زهراأل

بأمريكا .
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هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم على قرارقا تعليالشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهللا يقول
)61) (4/534 ((1) :

 "
ارها ساعة فقط شتاء وعكسه صيفاً.

ونص احلديث املنقول الذي استند إليه القرار مفروض فيه أنه ألهل اجلزيرة العربية فالبالد النائية مشاًال أو 
جنوبا ال يوجد يف احلديث داللة على رفض اعتبار الفارق العظيم فيها بني مسافيت الليل والنهار بل الواجب 

عندئٍذ جيب تقرير حكم يتناسب مع مقاصد الشريعة . وهذا التعميم الذي جرى عليه اعتبارها مسكوتا عنها.

الشريعة وقاعدة رفع احلرج.
دة نصف ساعة مثالً، وال من املعقول صيام ساعة وليس من املعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على م

وإفطار ثالث وعشرين.
وكان رأيي يف هذه القضية الذي مل يشر إليه القرار ، بل جرى على األكثرية ( وقد كان من الواجب أن 

كان رأيي أن تتخذ إحدى قاعدتني هلذه البالد النائية مشاًال وجنوباً.–يشري إىل املخالفة ودليلها) 
-

وتوزيع الصلوات.صيفاً فيطبق على أهل تلك البالد النائية يف الصوم واإلفطار 
وإما أن نأخذ أقصى ما وصل إليه سلطان اإلسالم يف العصور الالحقة مشاًال وجنوباً، وطبق العلماء فيها -

يفطرون بعد ذلك، وتوزع الصلوات بفواصل تتناسب مع فواصل ذلك احلد ذلك احلد األعلى. ففي جتاوز النهار
األعلى. 

وخالف ذلك فيه منتهى احلرج الذي صرح القرآن برفعه كما هو واضح.
فإذا قيل: كيف تسمح ألناس يف رمضان أن يفطروا والشمس طالعة وإن كانت ال تغيب إال نصف ساعة أو 

ساعة؟
قلنا: هذا سيلزمكم يف البالد

فهذا ال يضر، بسبب الضرورة . واملهم يف املوضوع رعاية مقاصد الشريعة يف توزيع الصلوات ، ويف مدة 
ا ال يطاق، ويتحقق فيها املقصود الشرعي دون انتقاص.الصوم بصورة ال يكون فيها تكليف م

) سبق قريبا وخالصته وجوب الصيام من طلوع الفجر إىل 4/534) (61ربية السعودية رقم ()  قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة الع(1
غروب الشمس حىت مع وجود الطول املفرط يف النهار .
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وبيت القصيد يف املوضوع والذي من املنطق: هو أن األحاديث النبوية الواردة اليت استند عليها القرار جيب 

مع
اكتشف فيما بعد جيب أن تعترب مسكوتًا عن حكم أوقات الصالة والصيام فيها، فهي خاضعة بعد ذلك 

.(1)" واهللا سبحانه وتعاىل أعلملالجتهاد مبا يتفق مع مقاصد الشريعة.
والمختار عند الباحث أن من كان يستطيع صيام النهار كامال مع طوله فال شك أنه األولى ، أما من 

يستطيع صيام النهار كامال فله أن يأخذ بالرأي اآلخر في المسألة وهو التقدير إما بأقرب البلدان ال
المعتدلة أو بمكة المكرمة . واهللا أعلم . 

الصالة في المساجد التي بنيت بقروض ربوية:حكم المطلب الثالث : 
الفرع األول : حكم بناء المساجد بالقروض الربوية  :

أوال : تصور المسألة وبيان كونها نازلة :

املسألة يف أصلها الذي هو : بناء املساجد باملال احلرام . فقد يكون هذا املال ذكروا مسائل أخرى  تتفق مع هذه
احلرام ماال مغصوبا أو ماال مسروقا أو من جتارة حمرمة أو أي نوع من أنواع الكسب احملرم. بل قد يكون من الربا 

ولكنه ليس بنفس الصورة اليت سنناقشها .
وكون هذه املسألة من النوازل يشمل أمري

حاليا يف البالد اإلسالمية بل وجودها مقصور على البلدان غري اإلسالمية .
ويعد عدم وجودها يف البلدان اإلسالمية نعمة من اهللا سبحانه وتعاىل حيث أن اخلري ما زال يف أمة حممد 

ودا بإذن اهللا مما جيعل املسلمني غري مضطرين لبناء املساجد بقروض ربوية أو صلى اهللا عليه وسلم وسيظل موج

أهل اخلري ممن يرجون اهللا والدار اآلخرة ببناء وعمارة بيوت اهللا عز وجل .
أن عددا من الدول الغربية وغري الغربية ال تسمح ألحد ببناء العقار إال عن طريق المسألة :وصورة

القروض الربوية وقد توجد بعض الدول اليت تسمح ببناء العقار لكن دون تسهيالت إال بطريقة القروض الربوية . 
عقار يعزفون عنها .وبغري هذه الطريقة تكون الكلفة باهظة جدا مما جيعل الراغبني بامتالك ال

م 1996طبعة دار القلم124ص : ) كتاب العقل والفقه يف فهم احلديث النبوي للشيخ الزرقا(1
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ويف احلالة الثانية اليت هي وجود دولة تسمح بالطريقة غري الربوية فقد ال جيد املسلمون من ميد يد العون 
.) 1إليهم لبناء املساجد (

ومن هنا جاءت مناقشة هذه املسألة للوصول إىل حكمها الشرعي بإذن اهللا تعاىل .
بالقروض الربوية  :ثانيا : تكييف مسألة بناء المساجد 

ذكروا مسائل أخرى تتفق مع هذه املسألة يف أصلها الذي هو : بناء املساجد باملال احلرام . ولذلك سيكون 
ألة ، وينطبق عليها نفس احلكم .

أَْنِفُقواآَمُنواالَِّذينَ يَاأَيـَُّها{األصل يف املسجد عموما أن ال يبىن إال مبال طيب ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل :
تـُْغِمُضواَأنْ ِإالَّ ِبآِخِذيهِ َوَلْسُتمْ تـُْنِفُقونَ ِمْنهُ اْخلَِبيثَ تـََيمَُّمواَوَال اْألَْرضِ ِمنَ َلُكمْ َأْخَرْجَناَوِممَّاَكَسْبُتمْ َماطَيَِّباتِ ِمنْ 

) .2(}محَِيَغِينٌّ اللَّهَ َأنَّ ِفيِه واْعَلُموا
). 3)) (طيًباإن اهللا طيٌب ال يقبل إالويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : (( 

وجاء يف السرية إن قريًشا عندما أرادت أن تعيد بناء البيت احلرام، عندما تصدع بنيانه بالسيل، وصار 
عرضة 

).4الربا وغريها من أنواع املال احلرام (
ها وشركها، فهل ميكن ألهل اإلسالم، والطهر، واملطعم احلالل أن يدخلوا يف ليتوقريش صنعت هذا يف جاه

بيوت اهللا تعاىل املال احلرام والربا واإلمث ؟.
رام قوالن :وهذا عند اإلمجال والتعميم ، أما عند التفصيل فللعلماء يف بناء املسجد من مال ح

جواز بناء املساجد من مال حرام  إذا كان من باب التخلص منه :القول األول :
وهذا رأي اإلمام أبو حامد الغزايل وقال به من املعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي وفيما يلي بسط 

لكالمهم :
كانفإنمنهوالرباءةالتوبةوأرادحراممالمعهكانإذاالغزايليقول اإلمام النووي رمحه اهللا : " فرع : قال

ويئسيعرفهالملالككانوإنوارثهإىلدفعهوجبميتاكانفإنوكيلهإىلأوإليهصرفهوجبمعنيمالكله
ذلكوحنومكةطريقومصاحلواملساجدوالربطكالقناطرالعامةاملسلمنيمصاحليفيصرفهأنفينبغيمعرفتهمن

، املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا .28اإلسالم للدكتور حممد األلفي ص ) حبث يف نوازل الناشئة خارج ديار 1(
.267) سورة البقرة ، االية : 2(
) ، ولفظه 1410) ، برقم (108/ 2)  ،  ورواه البخاري يف صحيحه (1015) ، برقم (32/703(

يب)) . : (( وال يقبل اهللا إال الط
) ، حتقيق: مصطفى السقا وآخرون ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 1/194) السرية النبوية البن هشام (4(

م. 1955-هـ 1375مبصر ، الطبعة: الثانية، 
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الفقريعلىحرامايكونالالفقريإىلدفعه.... وإذافقراءأوفقريعلىبهفيتصدقوإالفيهاملسلمونيشرتكمما
فقراء فالوصفكانواإذاعيالهألنفقرياكانإذاوعيالهنفسهعلىبهيتصدقأنولهطيباحالاليكونبل

قالهالذيوهذافقريأيضاألنهحاجتهقدرمنهيأخذأنهوولهعليهيتصدقمنأوىلهمبلفيهمموجود
سفيانأيببنمعاويةعنأيضاالغزايلونقلهقالوهكماوهواألصحابمنآخرونذكرهالفرعهذايفالغزايل
ورميهاملالهذاإتالفجيوزالألنهالورعأهلمنوغريمهااحملاسيبواحلارثحنبلبنأمحدعنالسلفمنوغريه

) .1أعلم (وتعاىلسبحانهواهللاملسلمنيمصاحليفصرفهإاليبقفلمالبحريف
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي "وال مانع أن يشرتى املسجد بأموال أصلها حمرم ، ولكن تطهر منها 
صاحبها، كأن تكون فوائد جتمعت له لدى بنوك ربوية، أو ماًال يرثه من أبيه أو جده، أو حنو ذلك، فهذا املال 

) .2كاسبه أن يستفيد به، ولكنه حالل للفقراء وجلهات اخلري، ومنها املساجد وحنوها" (حرام على
اإلمام الغزايل والدكتور يوسف القرضاوي هو أن املال احلرام إذا أراد صاحبه التوبة منه وخالصة ما ذكره

مكن من رد املال إليه فله وعرف صاحب املال الذي ظلمه فيجب أن يرده إليه ، أما إذا مل يعرف صاحبه أو مل يت
أن ينفقه يف وجوه الرب ومنها بناء املساجد ، واإلنفاق هنا هو ختلص من هذا املال وتوبة من الظلم بسبب أخذ 
املال بغري وجه حق وليس معناه أنه مأجور على هذا الفعل أو أنه جيوز له أن يتعمد أخذ املال احلرام ليتصدق به 

ليس مقصودا من كالمهم . وعليه ميكن القول بأن املسجد إذا مت بنائه بقصد التخلص وينفقه يف وجوه اخلري فهذا 

ه ، وبني من استفاد من إضافة إىل ما سبق ال بد من التفريق بني كسب املال احلرام فهذا أمثه على من كسب
املال احلرام فهذا ال يلحقه شيء ، وهذا فرق جوهري يف املسألة جيب التنبه له وقد سبق قبل كالم اإلمام الغزايل يف 
هذا املعىن ، وميكن أن يفهم هذا املعىن من كالم بعض العلماء يف جواز قبول تربع الكافر لبناء املسجد أو عمارته 

 :
) . 3تاج للرملي : " شرط الواقف صحة عبارته، ولو كافراً ملا ال يعتقده قربة كمسجد "(

وجاء يف الفروع البن مفلح : ((وجتوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله مبال كل كافر، وأن يبنيه بيده، 
) . 4ذكره يف الرعاية وغريها )) (

) بتصرف يسري .351/ 19(
ادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم بعنوان : من نوازل ) نقال عن : حبث مقدم يف املؤمتر السنوي الس2(

).67العبادات يف جمتمع األقليات أليب الفضل عبداحملسن إبراهيم حممود  : عضو جلنة اإلفتاء مبجمع فقهاء الشريعة يف أمريكا ( ص 
) ، الناشر: دار الفكر، بريوت ، الطبعة: 5/359بن أيب العباس الشهري بالرملي (3(

م .1984هـ /1404
، : عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي) ، حتقيق 344/ 10) الفروع أليب عبد اهللا، مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي املشهور بابن مفلح: (4(

مـ2003-هـ 1424الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل 
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بوجه من الوجوه يتضمن ماال حراما كأن يكون ماال ووجه الفهم واالستدالل أن مال الكافر ال شك أنه 
اكتسبه من بيع مخر أو حلم خنزير أو ميتة أو سرقة أو غري ذلك ، وقد يقال إنه ليس بالضرورة أن يكون مال 
الكافر ماال حراما بل قد يكون كسبه من حالل ، فيقال هل االحتمال صحيح وقد يصدق على أفراد من الكفار 

، أما عامتهم وغا
املال احملرم .

وعلى هذا الفهم فالقول بقبول تربعه لبناء املسجد يكون من جهة أن إمث املال احلرام على من كسبه ، وجيوز 
لغريه أن يستفيد منه ويكون يف حقه حالال . 

جواز بناء المساجد من مال حرام وإذا أراد التخلص فينفق المال في وجوه البر القول الثاني: عدم 
األخرى : 

للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ، حيث ورد سؤال إىل اللجنة وهو رأي اللجنة الدائمة
يفيضعهاأنلهفهل-منهاواملسلمنيوأعاذنااهللاطهرنا-كبريةربويةفوائدعندهرجل: يقول السائل فيه

وهلعامة؟اخلرييةاملشاريعوباقيخاصة،الكرميالقرآنحتفيظومدارسالشرعيةالكلياتكبناءاخلرييةاملشاريع
.وبصريةعلمااهللازادكمأفيدونااألوىل؟خالفأممكروهأمحمرماملساجدبناء

منوعلى) ،1(}الرِّبَاَوَحرَّمَ اْلبَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ : {تعاىلقالحمرمة،األموالمنالربويةالفوائد: 
املدارسوبناءالطرقإنشاءذلكومناملسلمني،ينفعمايفبإنفاقهامنها؛التخلصمنهاشيءيدهحتتوقع

والالفوائدأخذعلىاإلقداملإلنسانحيلوالالربوية،األموالمنتبىنفالاملساجدوأماالفقراء،وإعطاؤها
.) 2أخذها (يفاالستمرار

ثالثا : حكم بناء المساجد بالقروض الربوية : 
بعد تكييف مسألة بناء املساجد بالقروض الربوية وردها إىل أصلها وهو بناء املسجد مبال حمرم وعرض أقوال 

شكل نقاط كما يلي :العلماء فيها ، ميكن تلخيص أقوال العلماء يف حكم املسألة على 
ال جيوز بناء املسجد من مال حرام سواء من قروض ربوية أو من غريها يف حالة االختيار .أوال :
من أجاز بناء املسجد من مال حرام سواء من قروض ربوية أو من غريها فاجلواز مبين إما على ثانيا :

من العلماء من يرى أن التخلص من املال احلرام يكون يف أوجه الرب ويستثىن من ذلك بناء ملساجد .ثالثا :
وخالصة ما يراه الباحث يف حكم بناء املساجد باملال احلرام من قروض ربوية أو من غريها عدم اجلواز يف 

وليست حمصورة يف املسجد ، اد التخلص من هذا املال فأوجه اخلري متعددة وكثريةحال االختيار والسعة وإذا أر 
. واهللا أعلم .وجيب تنزيه املسجد عن كل مال كان اكتسابه بطريق حمرم 

. 275) سورة البقرة ، االية : 1(
) .16576) ، فتوى رقم (354/ 213(
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الفرع الثاني : الصالة بالمساجد التي بنيت بالقروض الربوية .
توجد بعض املساجد يف البلدان غري اإلسأوال: تصور المسألة :

اضطروا إىل هذه الطريقة أو أخذًا بقول بعض العلماء يف جواز التخلص من املال احلرام يف وجوه الرب ومنها بناء 
املساجد .

مل يتكلم الفقهاء قدميا عن هذه الصورة لعدم وجودها بل ذكروا صورة أخرى تعترب ثانيا تكييف المسألة : 
هلذه املسألة ميكن ردها إليها وهي الصالة يف األرض املغصوبة ، واجلامع بينهما هو أداء الصالة يف هي أصل

موضع حيرم أداؤها فيه . وحىت نتمكن من معرفة حكم الصالة يف املسجد الذي بين بقرض ربوي البد أن نعرف 
.حكم أصل املسألة وهي الصالة يف األرض املغصوبة وأقوال العلماء فيها

وقبل عرض أقوال العلماء في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على تحريم الصالة في 
األرض 

).1(" قال اإلمام النووي رمحه اهللا : "الصالة يف األرض املغصوبة حرام باإلمجاع
في حكم الصالة في األرض المغصوبة :وللعلماء قوالن
أن الصالة يف األرض املغصوبة ال تصح ، وهي رواية عن أمحد وهي املعتمد عند احلنابلة القول األول : 

).3) ، وقول للشافعي كما ذكر ابن قدامة يف املغين (2(
تصح، كصالة احلائض دليل أصحاب القول األول :

وصومها، وذلك ألن النهي يقتضي حترمي الفعل، واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيًعا مبا هو عاص به، 

) .4منهي عنها (
) ، وهو قول أيب حنيفة 5أن الصالة صحيحة مع اإلمث وهي الرواية األخرى عن أمحد (:القول الثاني 

) .8) ، والقول الثاين للشافعي وهو املعتمد عند الشافعية (7، ومالك ()6(
وهو شغل ملك : أن النهي ال يعود إىل الصالة بل إىل شيء آخر خارج الصالةدليل أصحاب القول الثاني

) .9وال مينع من صحتها (فال يقتضي الفسادالغري بغري إذنه

)13/164. (
) . 2/56) املغين البن قدامة (2(
) .2/56) املغين البن قدامة (3(
) . 2/563/164) املغين البن قدامة (4(
) . 2/56) املغين البن قدامة (5(
) . 88/ 2) املبسوط للسرخسي (6(
) .188/ 1) حاشية الدسوقي (7(
)83/164. (
).188/ 1،حاشية الدسوقي ()883/164/ 2)، املبسوط للسرخسي (2/56) املغين البن قدامة (9(
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ومن أدلتهم أيضا إمجاع العلماء على صحة توبة املغتصب الذي كان يؤدي الصالة يف األرض املغصوبة 
) .1وعدم نقل من أوجب عليه إعادة تلك الصلوات فدل على صحتها (
ثالثا : حكم الصالة بالمساجد التي بنيت بالقروض الربوية :

أقوال العلماء يف مسألة الصالة يف األرض املغصوبة اليت تعترب أصال ملسألة الصالة باملساجد اليت بعد عرض 
بنيت بالقروض الربوية وميكن ردها إليها ، يظهر للباحث أن القول الثاين والذي عليه مجهور العلماء : وهو صحة 

الصالة
كاملساجد اليت بنيت بالقروض الربوية هو القول يف املوضع املغتصب مع اإلمث ، ومثله الذي بين مبال حرام

الراجح .
والدليل هو أن الوجه املنهي عنه يف الصالة باألرض املغصوبة غري الوجه الذي تؤدى به الصالة فليس داخال 

) . 2يف ماهيتها وجيوز عقال وشرعا أن يكون الفعل حراما من وجه واجبا من وجه آخر (
وهذا القول: صحة الصالة يف املسجد الذي بين مبال حمرم  ، هو ما أفتت به اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة 

ما حكم الصالة يف املسجد الذي بين ابتغاء العربية السعودية ، حيث ورد سؤال إىل اللجنة يقول السائل فيه : 
لصالة يف املسجد الذي بين من التربعات ومنها مال ما حكم او وجه اهللا تعاىل، وقد خلط مال بنائه مبال ربا؟

.)  3(جتوز الصالة يف كل منهما وإمث كل من املرايب والسارق على نفسهفكان اجلواب من اللجنة : مسروق؟
وهو رأي اللجنة الدائمة لإلفتاء مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا  ، حيث وردهم سؤال يقول السائل فيه : ما 

مسجد بين من أموال اختلط فيها احلالل باحلرام كدخول األموال الربويّة أو عوائد بعض األنشطة حكم الصالة يف

تورطني يف املكاسب املال احلرام على صاحبه، إال إذا بنيت املساجد من خالص أموال هؤالء امل
احملرمة، وقصد برتك الصالة فيما يبنونه من مساجد اإلنكار عليهم ورجي أن حيملهم ذلك على مراجعة احلق 

)  .4فال حرج ، ما مل يؤد ذلك إىل ترك اجلمع واجلماعات واهللا تعاىل أعلى  وأعلم  (

)13/164. (
)23/164. (
) . 7720) فتوى رقم (6/244(3(
نقال عن : حبث مقدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف ) فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، = 4(

) .33أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم ، للدكتور أمحد تيجاين عضو جممع فقهاء الشريعة بأمريكا ص (



1661114387201

المبحث الثالث
.(1)النوازل في الزكاة 

قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا الحالي وصورهحكم دفع سهم المؤلفة 
هذه املسألة تعد من النوازل يف الزكاة وإن كان العلماء يف السابق قد تكلموا عنها مجلة وبيان ذلك كما يلي 

 :
ذكر العلماء حكم إعطاء الكافر من الزكاة الواجبة يف حال كونه من رعايا الدولة اإلسالمية كأن يكون ذميا 

وحيتاج إىل مال الزكاة . أو مستأمنا
مجاهري العلماء إىل عدم جواز دفع الزكاة الواجبة لغري املسلمني ، وأن من دفع زكاته لكافر مل وقد ذهب

.مصارف الزكاة ممن هم من أهلاملسلمنين يستحقها منجتزئه ، وبقيت يف ذمته مل
" أمجعوا على أن الذمي ال يعطى من زكاة يقول:حيث أهل العلم على ذلكإمجاع نقل ابن املنذر رمحه اهللا و 

.(2)األموال شيئا " 
ويقول ابن قدامة رمحه اهللا : " ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن زكاة األموال ال تعطى لكافر وال ململوك 

"(3) .
النيب صلى اهللا ملا بعثه أن معاذا بن جبل رضي اهللا عنه على ذلك حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما همودليل

َيائِِهْم َوتـَُردُّ َعَلى عليه وسلم إىل اليمن قال له : (أَْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َصَدقًَة ِيف أَْمَواهلِِْم تـُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِ 
.(4)ومسلم ) رواه البخاريفـَُقرَائِِهمْ 

( فقرائهم ) أي فقراء املسلمني .يف احلديث :فقوله
قوله فرتد يف فقرائهم ألن الضمري يعود يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهللا عند شرحه للحديث السابق : " 

.(5)"على املسلمني

القتصار على مناذج وأمثلة وأسأل اهللا أن ييسر يل ) ذكر الباحث يف املقدمة أن النوازل كثرية وال ميكن مجعها يف مثل هذا البحث ولذلك مت ا(1
حكم احتساب الضريبة من الزكاة يف حال دفع -1مجعها ودراستها يف حبث مستقل  ، وسأكتفي هنا باإلشارة إىل مسألتني من نوازل الزكاة  :

املسلمني الذين يعيشون يف بلدان غري إسالمية ال اعتبار الزكاة باحلول الشمسي بدال عن القمري عند- 2، املسلم هلا للدولة غري املسلمة 
تعتمد يف تقوميها على التقومي القمري .

: دار املسلم للنشر والتوزيع ، ) ، حتقيق : فؤاد عبد املنعم أمحد ، الناشر1/48) اإلمجاع أليب بكر حممد بن إبراهيم الشهري بابن املنذر ((2
مـ  .2004هـ/ 1425الطبعة : الطبعة األوىل 

) . 2/487) املغين البن قدامة ((3
). 29) برقم (50/ 1) واللفظ له ، ورواه مسلم يف صحيحه (1395) برقم (104/ 2) رواه البخاري يف صحيحه ((4
1379بريوت، -: دار املعرفة ) ، الناشر357/ 3) فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ((5

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب ، عليه تعليقات الشيخ :
عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز.
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.(1)" فيه أن الزكاة ال تدفع إىل كافر "  :عند شرحه للحديث السابقيقول اإلمام النووي رمحه اهللاو 
قال رمحه اهللا : "مراين الشافعيالعِ لغري املسلمني ، يقولوقد نقل عن بعض أهل العلم جواز دفع الزكاة 

.(2)إىل املشركني " _ أي الزكاة_وابن سريين : جيوز دفعهاالزهري، 
، فإنه ُجيَوِّز دفعها إىل " ال يعطى من الزكاة كافر إال عند زفر رمحه اهللا يقول السرخسي احلنفي رمحه اهللا :و 
.(3)ملقصود إغناء الفقري احملتاج على طريق التقرب ، وقد حصل "، وهو القياس ؛ ألن االذمي

والذي يظهر أن قول مجهور العلماء هو الراجح وهو عدم جواز إعطاء الكافر من الزكاة املفروضة للحديث 
السابق ولإلمجاع املنقول يف هذه املسألة واهللا أعلم .

جيح إمنا هو يف إعطاء غري املسلم من مال الزكاة مطلقا وما سبق ذكره من األدلة ومن كالم العلماء ومن الرت 

المطلب األول : تصور مسألة دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا : 
ويعيش فيها وخيرج زكاة ماله لغري املسلمني يف تك الدولة ويكون يكون املسلم من رعايا الدولة غري املسلمة

وقبل مناقشة هذه املسألة ال بد من بيان أن املقصود هنا دفع الزكاة املفروضة من مال املسلم واليت تعد ركنا 
أركان اإلسالم .من 

أما باب الصدقات املندوبة فأمرها واسع واألصل فيها اجلواز خاصة إذا كانت هذه الصدقة سُتدفع لفقري  
-كافر ليس حربيا تأليفا وحتبيبا وترغيبا له يف اإلسالم سواء كان قريبا للمسلم أو غري قريب . وقد قال اهللا تعاىل 

َهاُكمُ َال { حيُِبُّ اللَّهَ ِإنَّ إِلَْيِهمْ َوتـُْقِسُطواتـَبَـرُّوُهمْ َأنْ ِديَارُِكمْ ِمنْ ُخيْرُِجوُكمْ وَملَْ الدِّينِ ِيف يـَُقاتُِلوُكمْ ملَْ ينَ الَّذِ َعنِ اللَّهُ يـَنـْ
َا) 8(اْلُمْقِسِطنيَ  َهاُكمُ ِإمنَّ َأنْ ِإْخرَاِجُكمْ َعَلىَوظَاَهُرواُكمْ ِديَاِر ِمنْ َوَأْخَرُجوُكمْ الدِّينِ ِيف قَاتـَُلوُكمْ الَِّذينَ َعنِ اللَّهُ يـَنـْ

ِمْسِكيًناُحبِّهِ َعَلىالطََّعامَ َويُْطِعُمونَ { ، وقال سبحانه :(4)) }9(الظَّاِلُمونَ ُهمُ فَُأولَِئكَ يـَتَـَوهلَُّمْ َوَمنْ تـََولَّْوُهمْ 
َا) 8(َوَأِسريًاَويَِتيًما . (5)} ُشُكورًاَوَال َجزَاءً ِمْنُكمْ نُرِيدُ َال اللَّهِ ِلَوْجهِ نُْطِعُمُكمْ ِإمنَّ

قال اإلمام الشافعي : " وال بأس أن يتصدق على املشرك من النافلة ، وليس له يف الفريضة من 
. (7)" (6)}الطََّعامَ َويُْطِعُمونَ حق ، وقد محد اهللا تعاىل قوماً فقال { الصدقة 

) .  1/197) شرح مسلم للنووي ((1
) ، احملقق: قاسم حممد النوري ، الناشر: دار 3/441) البيان يف مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل للِعمراين ((2

م. 2000-هـ1421جدة ، الطبعة: األوىل، –املنهاج 
-هـ 1414بريوت ، تاريخ النشر: –) ، الناشر: دار املعرفة 2/202سوط حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي () املب(3

م . 1993
) .10إىل8) سورة املمتحنة ، اآليات : ( (4
) .9، 8) سورة اإلنسان ، اآليتان :  ( (5
) .8) سورة اإلنسان ، اآلية رقم : ( (6
م.1990هـ /1410بريوت ، سنة النشر: –) ، الناشر: دار املعرفة 65/ 2األم لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي () (7
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عاهدواإذقريش،عهديفمشركةوهيأميعليقدمت: قالتعنهما،اهللارضيبكرأيببنتأمساءوعن
يا: فقالتوسلم،عليهاهللاصلىاهللارسولفاستفتتأبيها،معوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول

. (1)»صليهانعم: «قالأفأصلها؟راغبةوهيعليقدمتأميإناهللارسول
عائشةفأنكرتالقرب،عذابمناهللاأعاذك: هلافقالتفأعطتها،يهوديةامرأةسألتها: قالعائشةوعن

عليهاهللاصلىاهللارسوللناقالمثعائشةقالتال،: فقاللهقالتوسلمعليهاهللاصلىالنيبرأتفلماذلك،
.(2)"قبوركميفتفتنونأنكمإيلأوحي" إنه: ذلكبعدوسلم

العامة لغري املسلم على التفصيل املذكور .وهذه األدلة توضح جواز دفع الصدقات 
أما مسألتنا فهي  : دفع الزكاة من املسلم غري املسلم تأليفا له ، ويكون املسلم الذي خيرج ماله غالبا يف هذه 

احلالة من رعايا الدولة غري املسلمة وقد يكون ليس من رعاياها فتكون مساعدة خارجية .
ع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا : المطلب الثاني : تكييف مسألة دف

ود بالمؤلفة قلوبهم : الفرع األول : من المقص
، هو (3)}َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهمْ {ال خيفى على أحد ممن يعرف لغة العرب أن املقصود مجلة بقوله تعاىل 

استمالت هذا الشخص ملصلحة اإلسالم بطريقة أو بأخرى ختتلف حبسب الشخص املراد استمالته . 
ذكر شيخ املفسرين اإلمام الطربي رمحه اهللا عند تفسريه لقوله وهذا املعىن الظاهر من اآلية هو املقصود ، فقد 

بهاستصالًحانصرته،تصحّ ملممناإلسالم،علىيـَُتألَّفونكانواقوم". (4)}َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهمْ {تعاىل
.  (5)وعشريَته" نفَسه

. (6)بهوتستمالبالعطاءيتألفونمؤلفةالصنفهذاوقال اإلمام النووي رمحه اهللا : "ومسي
ومبا أن املقصود من تأليف القلب هنا هو نصرة اإلسالم وكل ما فيه مصلحة هلذا الدين فال فرق بني أن 
يكون املؤلف قلبه مسلما أو كافرا ،  وهذا ما قرره العلماء ، فيقول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا : " واملؤلفة

بذلك،إاليندفعملإذامضرتهدفعأوكإسالمهمنفعةبعطيتهيرجىأنإمافالكافرومسلم،كافرنوعان

) .3183) برقم (103/ 4رواه البخاري يف صحيحه  ()(1
) ، احملقق: شعيب األرنؤوط وآخرون ،  إشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن 26008)  برقم (142/ 43مسند اإلمام أمحد بن حنبل ()(2

م  .2001-هـ 1421اشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، الرتكي ، الن
احلكم على احلديث : قال حمقق املسند شعيب األرنؤوط : حديث صحيح. 

) .60) سورة التوبة ، اآلية : ((3
) .60) سورة التوبة ، اآلية : ((4
: أمحد حممد ) ، حتقيق312/ 14جامع البيان يف تأويل القرآن املعروف بتفسري الطربي لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي ()(5

م2000-هـ 1420، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، شاكر
6)(6 /198. (
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خلوفإاليعطيهالممناملالجبايةأونظريه،إسالمأوإسالمهحلسنأيضا؛املنفعةبعطيتهيرجىاملطاعواملسلم
.(1)"بذلكإالينكفملإذااملسلمنيعنضررهكفأوالعدو،يفلنكايةأو

مجيعاوهمومسلمون،كفارضربان؛واملؤلفةويقول موفق الدين ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا : "
يفنيتهلتقوىفيعطىإسالمه،يرجىمنأحدمها،ضربان؛فالكفار. وعشائرهمقومهميفاملطاعونالسادة

أميةبنصفوانأعطىمكة،فتحيوم-وسلمعليهاهللاصلى-النيبفإن«فيسلم؛إليه،نفسهومتيلاإلسالم،
عليهاهللاصلى-النيبأعطىفلماحنني،إىلمعهوخرجأمره،يفلينظرأشهرأربعةصفوانواستنظرهاألمان،
هذا: فقالحمملة،إبلفيهوادإىل-وسلمعليهاهللاصلى-النيبفأومأيل؟ما: صفوانقالالعطايا-وسلم

شرهكفبعطيتهويرجىشره،خيشىمنالثاين،والضرب.»الفقرخيشىالمنعطاءهذا: صفوانفقال. لك
مدحواأعطاهمفإن-وسلمعليهاهللاصلى-النيبيأتونكانواقوماأنعباسابنعنوروي. معهغريهوكف

ساداتمنقوم؛أضربفأربعةالمسلمونوأما.وعابواذموامنعهموإن. حسندينهذا: وقالوااإلسالم،
نظرائهمإسالمرجيأعطوافإذااإلسالم،يفحسنةنيةهلمالذيناملسلمنيومنالكفار،مننظراءهلماملسلمني
معبدر،بنوالزبرقانحامت،بنعديأعطى،-عنهاهللارضي- بكرأباألنإعطاؤهم؛فيجوزوحسن
يفومناصحتهمقوةبعطيتهميرجىقومهميفمطاعونساداتالثاين،الضرب.وإسالمهماحسن

وعلقمةحابس،بنواألقرعحصن،بنعيينةأعطى-وسلمعليهاهللاصلى-النيبألنيعطون؛اجلهاد،
تألفتالدنيامنلعاعةعلىتأسون؟عالماألنصارمعشريا: «لألنصاروقالمكة،أهلمنوالطلقاءعالثة،بن

-اهللارسولأن«تغلب،بنعمروعنبإسنادهالبخاري،وروى. »إميانكم؟إىلووكلتكمهلم،إميانالقوما
وأثىناهللافحمداملنرب،فصعدعتبوا،تركالذينعنفبلغهأناسا،وتركأناساأعطى- وسلمعليهاهللاصلى
منيفملاأناساأعطيأعطي،الذيمنإيلأحبأدعوالذيأناسا،وأدعأناساأعطيإين: قالمثعليه،
أفاء«حني: قالأنس،وعن.»تغلببنعمرومنهمواخلري؛الغىنمنيفماإىلأناساوأكلواهللع،اجلزع

اإلبل،منمائةقريشمنرجااليعطي-وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسولطفقهوازن،أموالرسولهعلىاهللا
منتقطروسيوفناومينعنا،قريشايعطي-وسلمعليهاهللاصلى-اهللالرسولاهللايغفر: األنصارمنناسفقال

. عليهمتفق»أتألفهمبكفرعهدحدثاءرجاالأعطيإين: -وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسولفقال. دمائهم
إذاقوم: الرابعالضرب. املسلمنيمنيليهمعمندفعواأعطواإذااإلسالم،بالدطرفيفقومالثالث،الضرب
املؤلفةمنالزكاة؛منإليهمالدفعجيوزهؤالءوكل. خيافأنإاليعطيهاالممنالزكاةأجبواأعطوا

.(2)".اآليةعموميففيدخلون

الفرع الثاني : هل سهم المؤلفة قلوبهم ما زال قائما ومعموال به :

) .28/290لفتاوى البن تيمية (جمموع ا)(1
) . 476/ 6املغين البن قدامة ()(2
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صلى
اهللا عليه وسلم وتفصيل أقواهلم كما يلي : 

، وهو قول للشافعي (1)القول األول : 
.(4)وقال األحناف ال يعطى منه ال كافر وال مسلم،(3)ورواية عن أمحد ، (2)

أدلة أصحاب القول األول :
منشيئااملؤلفةمل يعطيا–عنهمااهللارضي-وعمربكرأبافإنذلكعلىالصحابةإمجاعأوال :

.الصحابةمنأحدعليهماينكروملالصدقات
اإلسالمعلىليتألفهميعطيهمكانإمنا-وسلمعليهاهللاصلى- النيبأناألمةباتفاقثبتألنهثانيا :

اهللاحبمدواليوموعددقوةذوكثريوأولئكقلةيفوأهلهضعفيفيومئذواإلسالماملؤلفةاهللامساهموهلذا
.(5)أذالء"الشركأهلوصاربنيانهورسخدعائمهواشتدتأهلهوكثراإلسالمعز

القول الثاني : 
.(7)، واملالكية(6)القول احلنابلة 

علىالقرآنمننزلماآخر، من(8)}َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهمْ {:تعاىلاهللاقولهالثاين : أنأدلة أصحاب القول
املشركنيمناملؤلفةأعطى- وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسولأنثبتوقد- وسلمعليهاهللاصلى- اهللارسول

جيوز،الحجةبالواطراحهارسوله،وسنةتعاىل،اهللاكتابوردوا على أدلة القول اآلخر بأن خمالفة. واملسلمني
إليه،احلاجةلعدمذلكفرتكواإعطائهم،إىلحيتاجواملولعلهماملؤلفة،إعطاءوعثمانعمربرتكيثبت النسخوال
.(9)لسقوطه ال

) ،37/ 2محد بن حممد بن أمحد الشهري بابن رشد احلفيد  ()(1
م . 2004-هـ 1425القاهرة ، تاريخ النشر: –الناشر: دار احلديث 

2)(6 /198 . (
) . 475/ 6) املغين البن قدامة ((3
) . 45/ 2بدائع الصنائع للكاساين () (4
198/ 4756/ 6) ،  املغين البن قدامة (45/ 2الصنائع للكاساين (بدائع ) (5

) .37/ 2رشد (
) ..475/ 6املغين البن قدامة ()(6
)  ، الناشر: دار املعارف ، الطبعة: 660/ 1حاشية الصاوي على الشرح الصغري أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي () (7

بدون طبعة وبدون تاريخ .
) .60) سورة التوبة ، اآلية : ((8
) . 475/ 6املغين البن قدامة ()(9
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أرادأوالغالب،يفإليهمحيتاجالأي. حكمهمانقطع: أمحدقولمعىنولعلقال ابن قدامة رمحه اهللا : " 
احلاجة معإالإليهمالدفعجيوزفالإليهم،الدفعجازإليهماحتاجإنفأماشيئا،اليومالاألئمةأن
"(1).

ودليلهم هو كدليل األحناف كما سبق،(2)
قبل قليل .

والذي يظهر للباحث هو أن 
ويشمل الكافر واملؤمن ، ألن احلكم ثبت باالتفاق فال ميكن نسخه إال مبا ال يدع جماال للشك ، ومن قال بالنسخ 

علة احلكم هو عدم بعمل الصحابة فليس هذا نسخا بل اجتهاد من الصحابة رضي اهللا عنهم ومدار االجتهاد و 

وضعفه .
ذلكيفالقولمنيقول اإلمام الطربي رمحه اهللا  بعدما

يفكانفما. وتقويتهاإلسالممعونة: واآلخراملسلمني،َخلَّةسدُّ : أحدمهامعنينييفالصدقةجعلاهللاأن: عندي
يعطاهوإمناإليه،منهباحلاجةيعطاهمنيعطاهالألنهوالفقري،الغينيُعطاهفإنهأسبابه،وتقويةاإلسالممعونة
الللغزو،فقريًا،أوكانذلكيعطىفإنهاهللا،سبيليفباجلهاديُعطاهالذييعطىكماوذلك. للدينمعونةً 
وطلبَ اإلسالمأمرَ بإعطائهموهاستصالًحاأغنياء،كانواوإنذلكيعطوناملؤلفةوكذلك. خلتهلسدّ 

الفتوح،عليهاهللافتحأنبعداملؤلفةمنأعطىمنوسلمعليهاهللاصلىالنيبأعطىوقد. وتأييدهتقويته
العددبكثرةأهلهالمتناعأحد،اإلسالمعلىاليوميتألفال: "يقولبأنحملتجّ حجةفال. أهلهوعزاإلسالموفشا
.(3)وصفت"اليتاحلاليفمنهمأعطىمنوسلمعليهاهللاصلىالنيبأعطىوقد،"أرادهمممن

احلاجةعندالتأليفجوازوالظاهرويقول اإلمام الشوكاين رمحه اهللا بعد أن ذكر األقوال يف املسألة :"
أنفلهوالغلببالقسرطاعتهحتتإدخاهلمعلىيقدروالللدنياإاليطيعونهالقوماإلمامزمنيفكانفإذاإليه،

.(4)الواقعة " هذهخصوصيفينفعملألنهتأثرياإلسالملفشويكونواليتألفهم
أن احلال قد تغريت ، وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمني فلم يعودوا ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : 

سادة الدنيا كما كانوا ، بل عاد اإلسالم غريبا كما بدأ ، وتداعت على أهله األمم ، كما تداعى األكلة إىل 

) ..475/ 6املغين البن قدامة ()(1
2) (6 /198 . (
) .316/ 14تفسري الطربي  ()(3
) ، حتقيق: عصام الدين الصبابطي 198/ 4نيل األوطار حملمد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشهري بالشوكاين ()(4

م .1993-هـ 1413الناشر: دار احلديث، مصر ، الطبعة: األوىل، 
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قصعتها ، وقذف يف 
.(1)" وإعطاء املؤلفة من الزكاة ، فقد وقع وجاز اإلعطاء

المطلب الثالث : حكم دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا وصوره :
ير المسلمين في عصرنا :الفرع األول : حكم دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغ

قياس مسألة ما مل يرد فيها نص شرعي إلعطائها حكم مسألة ورد فيها حكم شرعي تتفق معها يف العلة ، 
هذا 

، والعلة اجلامعة بني مسألتنا وبني سهم (2)تعريف القياس وهو من مصادر التشريع عند مجهور العلماء 
ة غري املسلم لإلسالم عن طريق املال .

بل لقائل أن يقول ال يوجد قياس هنا ألن املسألة هي نفسها وإمنا اختلف تطبيقها فقط وهذا هو الصحيح 

احلالتني واحد . والفارق اجل
بني ظهراين غري املسلمني ليحقق مقصد من املقاصد العظيمة وهو نشر هذا الدين فإن الناس إن رأوا إحسانا من 

بالتطاول عليه أو شخص كان ذلك داعيا هلم الحرتامه واجللوس معه والسماع منه ويف املقابل لن يسمحوا ألحد

يكونوا إىل هذين األمرين ومها : السماع ملا عندهم من اخلري واهلدى ، ورد األكاذيب واألباطيل اليت حياول األعداء 

مث ال يلبث بعد ذلك هذا الشخص الذي يرى بعض حماسن اإلسالم إال وقد دخل يف اإلسالم وترك ما كان 
عليه من الضالل والكفر ، وهذا من كمال هذا الدين أنه يتعامل مع كل شخص مبا يناسبه لكي يصل إىل النتيجة 

املطلوبة وهي فوز وجناة هذا الشخص يف الدنيا واآلخرة  .
فكأنهبالعطاء،إالحقيقةإسالمهيتمكنالملناإلعطاءجبميعهاالقرطيب رمحه اهللا :" والقصديقول اإلمام 

باإلحسانوصنف. بالقهروصنف. الربهانبإقامةيرجعصنف: أصنافثالثةواملشركون. اجلهادمنضرب
.(3)الكفر " منوختليصهلنجاتهسببايراهماصنفكلمعيستعملللمسلمنيالناظرواإلمام

الفرع الثاني : صور ومجاالت صرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا الحالي : 

املصلحة ختتلف من زمن إىل زمن ومن مكان إىل مكان ومن شخص إىل شخص .

م . 1973هـ / 1393) ، الناشر مؤسسة الرسالة : بريوت ، الطبعة الثانية : 2/615سف القرضاوي (فقه الزكاة ليو )(1
) بتصرف ، الناشر: مؤسسة الريّان 141/ 2روضة الناظر وجنة املناظر ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد الشهري بابن قدامة املقدسي ()(2

م .2002- هـ1423للطباعة والنشر والتوزيع ،  الطبعة: الطبعة الثانية 
) .179/ 8تفسري القرطيب ()(3
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وسائل اإلعالم بشىت صورها وهذه تعد من أجنح الوسائل يف عصرنا احلايل فبتأثريها يصبح احلق .1
إىلالنظرةلتحسنيباطال والباطل حق عند عامة الناس ، فال بد من استغالل هذه الوسيلة واملشاركة الفاعلة

.واملسلمني وصد اهلجمة املضللة حلقائق اإلسالم اإلسالم
قد يتغري وجه احلاجة بني عصر وعصر ، فيستغىن عن إعطاء أشخاص  : "مصطفى الزرقا يقول الدكتور 

كانوا يعطون لوجاهتهم ونفوذهم ، كما كان يف املاضي ، وحيتاج إىل إعطاء أرباب الصحف ، أو إنشاء جمالت 
.(1)و حمطة إذاعة السلكية ، كما يف عصرنا اليوم دعاية ، أ

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : أو شراء بعض األقالم واأللسنة للدفاع عن اإلسالم وقضايا أمته ضد 
املفرتين 

.(2)عليه 
الناس بدرجة  وال خيفى عند من له أدىن متابعة ألوضاع العامل اليوم أن وسائل اإلعالم املرئية تتحكم بعقول 

كبرية تعجز أن تقف أمامها بقية الوسائل فحري بأبناء اإلسالم استغالل مثل هذه املنابر بدعمها وشرائها 

أوهلا،األمنلتحقيقإسالميةجالياتحتويواليتاإلسالمية،غريوالدولاحلكوماتبعض. تأليف2
.أرضهاعلىإسالميةمشاريعإقامةتعارضاليتاإلسالميةغريالدولبعض

إن اجلواب عن هذا واضح مما أين يصرف سهم املؤلفة يف عصرنا ؟. وسف القرضاوي : "يقول الدكتور ي
ذكرناه من اهلدف الذي قصده الشارع من وراء هذا السهم. وهو استمالة القلوب إىل اإلسالم أو تثبيتها عليه، أو 
تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار له، أو كف شر عن دعوته ودولته. وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات 

املسلمني، أو معونة بعض اهليئات واجلمعيات والقبائل ترغيبا هلا يف لبعض احلكومات غري املسلمة لتقف يف صف 
.(3)أو مساندة أهله " اإلسالم 
غريالدولبعضتصيباليتوالنكباتللكوارثجتمعاليتالتربعاتيفاملؤلفةسهميفاملشاركة.3

األوضاع العادية فمن باب أوىل يف احملن والفيضانات ، فإذا كان تأليف القلوب جيوز يف كالزالزلاإلسالمية
والشدائد .

. املسلمون الذين يتألفهم الكفار إلخراجهم من دين اإلسالم بسبب الفقر أو إمهال املسلمني لقضاياهم 4

يف اإلسالم فمن باب أوىل من خنشى من خروجه من اإلسالم واالنتكاص على عقبيه ليس نطمع يف دخوله
سخطا  على اإلسالم بل لغفلة املسلمني عن احتياجاته وجعله رهينة إلحسان األعداء .

م 2004هـ ، 1425)  ، الناشر : دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية : 1/176املدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى أمحد الزرقا ()(1
.

) .  2/609فقه الزكاة للقرضاوي ()(2
) .  2/609فقه الزكاة للقرضاوي ()(3
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، األوىل من املرابطني يف الثغور وحدود بالد األعداء بالتأليف يف زماننا،يقول حممد رشيد رضا رمحه اهللا : "
قوم من املسلمني يتألفهم الكفار ليدخلوا حتت محايتهم أو يدخلوا دينهم . فإننا جند دول اإلستعمار الطامعة يف 

سالم ، ومنهم من يؤلفونه ألجل الدخول يف محايتهم ، فمنهم من يؤلفونه ألجل تنصره ، وإخراجه من حظرية اإل
.(1)ومشاقة الدول اإلسالمية ، والوحدة اإلسالمية ، أفليس املسلمون أوىل هلذا منهم

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : كما أن الذين يدخلون يف دين اهللا أفواجا كل عام ال جيدومن من 
تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم ويسند حكومات الدول اإلسالمية أي معونة أو 

ظهرهم ... على حني تقوم اإلرساليات التبشريية باحتضان كل من يعتنق املسيحية وإمداده بكافة املساعدات 
املادية واألدبية وال عجب فإن هذه اجلمعيات التبشريية املسيحية متوهلا ومتدها مؤسسات ودول باملاليني وعشرا

املاليني كل عام ، وليس يف دينهم ما يف ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف القلوب وتثبيتها 
.(2)على اإلسالم 

حة اإلسالم وأهله فهو املراد واملطلوب .

م .1990) بتصرف يسري  ، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب ، سنة النشر: 10/427ملنار حملمد رشيد رضا (تفسري ا)(1
) بتصرف يسري .2/609فقه الزكاة للقرضاوي ()(2
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الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات :
أوال : أهم النتائج : 
توصل الباحث إىل النتائج التالية :حبمد اهللا تعاىل وبفضلهبعد إمتام هذا البحث

الشريعة وعظمتها وصالحيتها لكل يعترب علم فقه النوازل والتأصيل للمسائل املستجدة من أدلة كمال .1
زمان ومكان وحال .

معىن النوازل عموما هو وجود حادثة مستجدة حتتاج إىل بيان احلكم شرعي ويكون ذلك بتصورها مث .2
تكييفها بردها إىل أصل من األصول املعتربة عند أهل العلم  ، مث استفراغ الوسع يف االجتهاد فيها واحلكم عليها .

حي بعد تطهريها وإرجاعها إىل أصلها وهو : مسألة االستحالة ، وعلى القول بأن مياه الصرف الص.3

ت ، ومن أراد أصل خلقتها هو الراجح وال مانع من استخدامها يف الطهارة واألكل والشرب وباقي االستعماال

ال يشرتط أداء خطبة اجلمعة باللغة العربية لعدم وجود دليل صريح يوجب ذلك مع كون اخلطبة باللغة .4

ة املخاطبني .املقصود من خطبة اجلمعة هو الوعظ وهو ال حيصل إال بلغ.5
األوىل عدم إقامة خطبتني للجمعة يف وقت واحد إحدامها باللغة العربية واألخرى بغري اللغة العربية أو .6

إقامة درس قبل أو بعد خطبة اجلمعة يف حال أدائها _أي خطبة اجلمعة _ باللغة العربية ملن ال يفهمها . 
واالكتفاء بأداء خطبة اجلمعة بلغة احلضور .

املسلمني الذين يسكنون يف املناطق اليت تظهر فيها العالمات الكونية لألوقات ويتمايز فيها جيب على.7

فرتة طويلة من السنة وال يتمايز من كان يسكن يف املناطق اليت تنعدم فيها العالمات الكونية لألوقات يف.8
فيها الليل والنهار فأوقات الصالة يف هذه البلدان تقدر تقديرا ، وكذلك وقت الصيام يقدر تقديرا ، والتقدير 

أوىل من القول ب
املناطق اليت تظهر فيها العالمات الكونية لألوقات ويتمايز فيها الليل والنهار متايزا  ضئيال جدا  كأن .9

كانت هذه احلالة ال ختلو من مشقة يكون الليل ساعة أو ساعتني فقط فتؤدى الصالة يف وقتها الشرعي وإن
ولكنها مشقة ميكن احتماهلا وهذا هو األصل يف رأي الباحث مع عدم التثريب على من أخذ بالقول اآلخر وهو 
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جواز اجلمع للمشقة . وأما الصيام فمن كان يستطيع صيام النهار كامال مع طوله فال شك أنه األوىل ، أما من ال 
فله أن يأخذ بالرأي اآلخر يف املسألة وهو التقدير إما بأقرب البلدان املعتدلة أو مبكة يستطيع صيام النهار كامال

املكرمة . 
حكم بناء املساجد باملال احلرام من قروض ربوية أو من غريها ال جيوز يف حال االختيار .10

املسجد ، وجيب تنزيه والسعة وإذا أراد التخلص من هذا املال فأوجه اخلري متعددة وكثرية وليست حمصورة يف
املسجد عن كل مال كان اكتسابه بطريق حمرم .

الصالة يف املساجد اليت بنيت بالقروض الربوية صحيحة وإمثها على من تسبب يف بنائها إن مل .11
يكن معذورا  . 

ذهب مجاهري العلماء إىل عدم جواز دفع الزكاة الواجبة لغري املسلمني ، وأن من دفع زكاته .12
جتزئه ، وبقيت يف ذمته ملن يستحقها من املسلمني ممن هم من أهل مصارف الزكاة . مع استثنائهم لكافر مل

13.
أحوج ما يكونوا لتأليف الناس وترغيبهم بالدخول يف اإلسالم خاصة مع تشويه ضعف اإلسالم اليوم فإن املسلمني 

14.
وسائل اإلعالم بشىت صورها وهذه تعد.أ

الناس بدرجة كبرية وهلا تأثري عظيم . 
تأليف بعض احلكومات والدول غري اإلسالمية، واليت حتوي جاليات إسالمية لتحقيق األمن هلا،   .ب

أو بعض الدول غري اإلسالمية اليت تعارض إقامة مشاريع إسالمية على أرضها.
.ت

الدول غري اإلسالمية كالزالزل والفيضانات .
التوصيات :ثانيا : 
أوال :

اليت إن مل جيد هلا املسلم البسيط جوابا سيقع يف حرج أو حرية من أمره لعدم معرفته ما هو املطلوب منه اجلديدة 
شرعا أمام مثل هذه املسائل  . 
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تقرير مقررات يف فقه النوازل يف الكليات الشرعية واجلامعات اإلسالمية حىت يتمكن طالب العلم من ثانيا :
داد للتعامل معها وفق قواعد الشريعة وطريقة أهل العلم يف التأصيل واالستدالل الدربة على هذه املسائل واالستع

والتكييف ملثل هذه املسائل .
إنشاء مراكز علمية متخصصة يف فقه النوازل عند املسلمني يف الغرب يكون القائمون عليها من ثالثا :

العلماء الراسخني ممن يعيش يف تلك البلدان حىت يكون تصورهم للمسألة والوصول إىل حكمها الشرعي أكثر دقة 



قائمة المراجع والمصادر
القرآن الكرمي ..1
العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، يئةلعربية السعودية ، طباعة ونشر اهلأحباث هيئة كبار العلماء باململكة ا.2

.م  2014هـ ، 1435الرياض ، الطبعة الرابعة ، 
الناشر : دار املسلم ، : فؤاد عبد املنعم أمحد، حتقيقالشهري بابن املنذربكر حممد بن إبراهيم أليباإلمجاع.3

.مـ 2004هـ/ 1425الطبعة : الطبعة األوىل ، للنشر والتوزيع
الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: عبد السالم حممد علي شاهنيأحكام القرآن أليب بكر اجلصاص ، .4

. م1994هـ/1415الطبعة: األوىل، ، لبنان–بريوت 
،عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزيةالعاملني لإلمام أيبربعنعنياملوقإعالم.5

، شارك يف التخريج: أبو عمر أمحد عبد اهللا أمحد،  عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: أيبتعليق وختريج 
.هـ1423طبعة: األوىل، ال، ، اململكة العربية السعوديةالناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع

سنة النشر: ، بريوت–الناشر: دار املعرفة ، عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعيلإلمام أيباألم.6
.م1990هـ/1410

الناشر: دار إحياء ، لمرداويلاحلسن علي بن سليمان املرداوي أليباإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .7
.بدون تاريخ-الثانية الطبعة: ، الرتاث العريب

حبث مقدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم ،  أ.د. .8

األوقاف جبمهورية مصر ، وعضو جممع فقهاء الشريعة بأمريكا .األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة
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حبث مقدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم ، .9
للدكتور حممد جرب األلفي األستاذ باملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعضو جممع 

فقهاء الشريعة بأمريكا .
حبث مقدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم بعنوان .10

: من نوازل العبادات يف جمتمع األقليات أليب الفضل عبداحملسن إبراهيم حممود  : عضو جلنة اإلفتاء مبجمع فقهاء 
الشريعة يف أمريكا .

قدم يف املؤمتر السنوي السادس لفقهاء الشريعة يف أمريكا : نوازل الناشـئة خارج ديـار اإلسالم ، حبث م.11
للدكتور أمحد تيجاين هارون عبدالكرمي عضو جممع فقهاء الشريعة بأمريكا .

الناشر: ، بن رشد احلفيدالشهري باالوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحدأليباملقتصدبداية.12
.م2004- هـ 1425تاريخ النشر: ، القاهرة–دار احلديث 

الناشر: دار الكتب العلميةالشرائع أليب بكر بن مسعود املشهور بالكاساين ،ترتيبيفالصنائعبدائع.13
.م1986-هـ 1406: الثانية، الطبعة

احملقق: قاسم حممد للِعمراين ، امل احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سأليبالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي.14
.م2000-هـ1421الطبعة: األوىل، ، جدة–الناشر: دار املنهاج ، النوري

–الناشر: مؤسسة الرسالة ، : حممد أديب صاحل، حتقيقشهاب الدين الزَّْجناينالفروع على األصول لختريج.15
.1398الطبعة: الثانية، ،  بريوت

الطبعة: ، القاهرة–الناشر: دار الكتب املصرية ، : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشحتقيق،تفسري القرطيب.16
.م1964-هـ 1384الثانية، 

.م1990سنة النشر: ، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتابحملمد رشيد رضا ، تفسري املنار.17
حتقيق: مصطفى بن أمحد ، الرب القرطيببن عبداعمر لإلمامالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.18

عام النشر: ، املغرب–الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، العلوي ، حممد عبد الكبري البكري
.ه1387

، الناشر: غراس للنشر والتوزيعحملمد ناصر الدين األلباين ، والكتابالسنةفقهيفاملستطابالثمر.19
.هـ1422وىل، الطبعة: األ

الناشر: حتقيق: أيب األشبال الزهريي، بن عبد الرب القرطيبايوسفعمروفضله لإلمام أيبالعلمبيانجامع.20
.م1994-هـ 1414الطبعة: األوىل،، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية
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الناشر: دار الكتب املصرية ، راهيم أطفيشحتقيق: أمحد الربدوين وإب، اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيب.21
.م1964-هـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة–

.(د.ت)بدون طبعة ، الناشر: دار الفكر، مد بن أمحد الدسوقيحملالشرح الكبري علىحاشية الدسوقي.22
الناشر: دار ، العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاويأليبالصغريالشرحعلىالصاويحاشية.23

.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، املعارف
.م1940/هـ1358، 1ط، ، مصرمكتبه احلليب، : أمحد شاكرالرسالة لإلمام الشافعي ، حتقيق .24
ؤسسة الريّان مالناشر: قدامة املقدسي ،عبد اهللا بن أمحد الشهري بابن ملوفق الدين املناظروجنةالناظرروضة.25

.م2002- هـ1423الطبعة: الطبعة الثانية ،  والنشر والتوزيعللطباعة
سنن أيب داود ، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، الناشر: املكتبة العصرية، بريوت..26
سنن الرتمذي ، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد وإبراهيم عطوة عوض ، الناشر: شركة .27

م .1975- هـ 1395مصر ، الطبعة: الثانية، –يب احلليب مكتبة ومطبعة مصطفى البا
السنن الصغرى للنسائي ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب ، .28

.1986–1406الطبعة : الثانية ، 
طبعة مصطفى البايب الناشر: شركة مكتبة وموآخرون ، حتقيق: مصطفى السقا ، السرية النبوية البن هشام.29

.م1955-هـ 1375الطبعة: الثانية، ، احلليب وأوالده مبصر
، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت ، الطبعة: صحيح أيب داود حملمد ناصر الدين األلباين.30

م .2002-هـ 1423األوىل، 
.هـ1422الطبعة: األوىل، ، اة دار طوق النج، : حممد زهري بن ناصر الناصرصحيح البخاري ، حتقيق .31
بريوت .–العريبالرتاثإحياءدار: صحيح مسلم ، الناشر.32
فتاوى معاصرة ليوسف القرضاوي ، الناشر : املكتب اإلسالمي ..33
34.

.الرزاق الدويش  ، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع ، الرياض أمحد بن عبد
- الناشر: دار املعرفة ، محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينألشرح صحيح البخاريالباريفتح.35

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: قام ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، 1379بريوت، 
.: عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازشيخ عليه تعليقات ال، حمب الدين اخلطيب
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: عبد اهللا بن عبد بابن مفلح ، حتقيق املشهوراملقدسيحممد بن مفلح عبد اهللا، مشس الدين أليبالفروع.36
.مـ2003-هـ 1424الطبعة: األوىل ، الناشر: مؤسسة الرسالة، احملسن الرتكي
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:البحثملخص
بلوتفصيًال،مجلةً جائزةوليستوتفصيًال،مجلةً حمظورةليستوعسكرياً أمنياباخلارج،االستقواءمسألة

العلميةكتبهميفاإلسالم،فقهاءقررهاالشرعية،والضوابطالشروطمنلكثريخاضعةمسألةهي
وأمناملستقَوىجانبيؤمنوأنعنهم،املفسدةودرءللمسلمنياملصلحةحتقيقوأبرزهاأمههامنالنفيسة،
يفداموامامذهبنا،غريعلىأوبغاةً كانواوإناملسلمني،علىاملسلمنيبغرييستقوىوأالوخيانتهم،غدرهم

للتطبيققابلةشروطاللتزامها،والسعيإليهاالعودةبالضرورةوغريها،والشروطالضوابطهذهاإلسالم،دائرة
االقتصاديةمنلكثريحلوفيها،لسالمتهاوضماناألمةألمنمحايةوفيهاوالتنفيذ،
القوىبعضوتقفعصرنا،يفيومعنيوماتتفاقماليتاملشكالتمنوغريهاوالعسكرية،واألمنيةوالعلمية

املعضالتهذهحلإىلاإلسالمسبقفيمامنها،التخفيفأوحلها،عنعاجزةاملسلمةوالشعوببلوالتيارات
والكرمية،الكبريةالعلميةالثروةهذهإىلالعودةاليومبأمتناأوىلالزمان،منقرونقبلوالعسكريةالسياسية

.واألمنيةالعسكريةالسياسيةمنكثريحلحلةيفمنهاواالستفادة

ABSTRACT
The issue of bullying by abroad, in security and militarily is not prohibited
altogether, and not altogether allowed, it is a matter subject to many
conditions and legitimate controls that are decided upon by the scholars of
Islam, in their books and precious scientific works. The most important and
most notable one is the best interest of the Muslims and ward off evil from
them, and to secure in the part of those requested for protection, and the
security of their treachery and betrayal, and weighing non-Muslims against
Muslims, though they were aggressors or are not of our view, as long as they

بالخارج دراسة تأصيلية شرعية"االستقواء 
محمد محمد معافى علي  الدكتور 

–
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are within the circle of Islam. These controls and conditions and others are
necessarily returned to and pursuing its commitment, because they are a
viable and achievable conditions, and have the protection of the security of
the nation and its will, and ensuring its integrity and sovereignty, and the
solution to many of the economic, scientific, military and security problems,
and other problems that worsen day by day in our time. Some currents, but
the Muslim peoples stand unable to solve them or mitigate them. Islam
solved this political and military dilemmas before centuries ago. Our nation
in prior go back to those great and precious scientific wealth, and use them in
resolving many of the military, security and political problems  .



مقدمة البحث
ما أحوجنا يف الزمن الصعب إىل ثقافة التأصيل والتقنني الرشيد، لكل شئوننا وأوضاعنا وأحوالنا، وفق هدي 
اإلسالم، حىت ال نضل وال نتخبط، ألنه حني يتبني لنا اهلدى اإلهلي والنهج الرباين، يف هذه املسألة أو تلك، 

فمعناه أنه تبني لنا طريق اهلداية، واتضحت معامل الرشاد، وبانت اخلطوط واخلطوات حنو احلق والصواب .
ومن القضايا املعاصرة اليت جيب أن نبحث عن تأصيل شرعي هلا، قضية االستقواء باخلارج، واستنصاره، 

الداخلية، أو بعض قضايانا وطلب دعمه ومساندته لقضايانا، أو دعوته لإلسهام يف حلحلة بعض مشكالتنا 
الوطنية، وذلك نظرًا ملا تعيشه شعوبنا من اضطهاد واستبداد، فُرض عليها من قوى الطغيان والديكتاتورية، اليت 
جثمت على صدور شعوبنا مذ أن غادر املستعمر بلداننا، وترك تالميذه غري النجباء، وكالء عنه ليؤدوا نفس دوره 

ة، وهو ما يفسر لنا سر ختلف أمتنا عن ركب احلضارة والتقدم، رغم نيلها ما يسمى أو أسوأ منه، يف أحيان كثري 
بالتحرر أو االستقالل "الظاهري" منذ عقود من الزمن .

نود أن نتناول هنا مسألة "االستقواء باخلارج"، وهي مسألة ذات شجون وحمل صراع واختالف لدى كثري من 
عدة أسئلة هي:

ثانياً: أسئلة البحث:
ما معىن االستقواء باخلارج وما حقيقته؟-1
ما مشروعية هذا االستقواء؟.-2
وما حدوده؟.-3
ما ضوابطه؟.-4
ما أهم احملاذير الشرعية فيه؟-5
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ثالثاً: أهمية موضوع البحث : 
1(
عاوى جبواز االستقواء باخلارج، بإطالق، أو احلظر بإطالق، تبعاً لبعض الرؤى واالفكار واألمزجة كثرة الد)2

الشخصية، ال وفق نظرة علمية أو شرعية مبصرة.
نشوب اخلالفات الشديدة وأحياناً الصراعات بني أبناء األمة اليوم، بسبب هذا املوضوع .)3

رابعاً: مشكلة البحث : 
والتكفري اليت مزقت األمة شر ممزق، بسبب بعض األعمال واملمارسات اليت يلحظ كثرة دعاوى التخوين

فيها االستقواء باخلارج، مما يتطلب مزيدًا من حبث املسألة وتوضيحها، وإزالة الغموض واللبس حوهلا ، لدى 
البعض.

أهداف البحث :خامساً:
بيان الفرق بني االستقواء باخلارج اجلائز منه واملمنوع.)1
ب)2
بيان اآلفاق الشرعية اليت وضعها الشارع احلكيم حلل بعض مشكالت األمة السياسية. )3

سادساً: منهج البحث:
يف دراسيت املنهج العلمي الوصفي التحليلي، حيث قمت بالتعريف باملوضوع، مث –بعون اهللا تعاىل-سلكتُ 

سائل فقهية، وفق املنهجية الشرعية، من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، مث تناولُت ما يتعلق باملوضوع من فروع وم
اآلتية:
1(
اعتمدُت األحاديث الشريفة الصحيحة، دون الضعيف واملوضوع، وإن وجد حديث ضعيف فأبّني درجة )2
ضعفه.
ذهب من املذاهب االسالمية.نقلُت أقوال الفقهاء، دون حتيز أو عصبية مل)3
بينُت تواريخ الوفاة، ملن أنقل عنهم من الفقهاء والعلماء، ملعرفة طبيعة عصرهم وظروف أحواهلم.)4
قدمُت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على أقوال العلماء والفقهاء، عمًال بالدليل الشرعي يف ذلك، )5

املتأخرين.مث قدمت أقوال الفقهاء والعلماء املتقدمني على أقوال
نظرُت إىل واقع احلال بكل تشعباته وارتباطاته، متوخيًا ومتتبعًا قول احلق والعدل واالنصاف للخصم، ما )6

استطعت.
حاولُت جاهدًا أن أقف يف صف األمة ومجهورها األعظم من العلماء والفقهاء، ومل ألتفت إىل شاذ )7

مجاعة.األقوال واآلراء واالجتهادات الصادرة من فرد أو 
8(



1114387201185

ركزُت على موضوع البحث من الناحية الفقهية، دون التطرق إىل احلديث عن نشأة املوضوع وتارخيه.)9
سابعاً : خطة البحث:

ى النحو اآلتي:تتكون هذه الدراسة من أربعة مباحث وخاتمة ونتائج وتوصيات، وهي عل
المبحث األول: التعريف بمفردات البحث وفيه المطالب اآلتية :

التعريف اللغوي لكلمة االستقواء وفيه:المطلب األول : 
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة االستقواء.

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "االستقواء". 
التعريف بكلمة "اخلارج" وفيه:المطلب الثاني: 

ًال: التعريف اللغوي لكلمة "باخلارج".أو 
ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة باخلارج. 

.التعريف بكلمة "دراسة" المطلب الثالث:
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "دراسة" .

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة " دراسة".
التعريف بكلمة "تأصيلية:المطلب الرابع: 

اللغوي لكلمة "تأصيلية".أوًال: التعريف 
ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة"تأصيلية". 

التعريف بكلمة "شرعية ".المطلب الخامس: 
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "شرعية".

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "شرعية". 
:اآلتيةالمطالبعلىالمبحث الثاني: موقف اإلسالم من مبدأ التعاون بين األمم ويشتمل

الدالئل القرآنية على مشروعية التعاون بني األمم.المطلب األول :
الدالئل النبوية على مشروعية التعاون بني األمم.المطلب الثاني :

موقف اإلسالم من االستنصار واالستقواء باخلارج ، ويشتمل على املطالب اآلتية:المبحث الثالث: 
ألقليات املسلمة اليت تعيش يف ظل الدول الكافرة، بغريهم  من املسلمني.استقواء االمطلب األول :

ومبدأ "نصرة املظلوم".للدولالداخليةالشؤونيفالتدخلعدمالمطلب الثاني: 

االستعانة بغري املسلمني كخرباء وعلماء يف اجلوانب العلمية واملدنية والتقنية.المطلب الثالث :
االستعانة العسكرية واحلربية  بغري املسلمني.المطلب الرابع:

المبحث الرابع : ضوابط فقهية وشرعية في االستقواء بالخارج ويشتمل على المطالب اآلتية:



1861114387201

االستقواء بغري املسلمني من احلربيني ومن يف حكمهم، ممن خطرهم أشد على  املسلمني المطلب األول : 
من غريهم.
االستقواء باخلارج إذا جتاوز حدود الرأي والتأييد واملساندة والتعاون يف اإلطار العام، إىل لب الثاني :المط

الوالء والطاعة والتبعية.
جيب أن يكون االستقواء باخلارج وفق رؤية شرعية راشدة، يقررها علماء السياسة المطلب الثالث :

الشرعية، واألمن العسكري اإلسالمي.
االستقواء بغري املسلمني على املسلمني، من البغاة أو املخالفني يف الرأي أو  املذهب.الرابع :المطلب 

ممن ال يزالون على أصل الفطرة ال ينبغي التقليل من قوى اخلري واحلرية يف عاملناالمطلب الخامس: 
البشرية.  

فإلى المبحث األول، وباهللا تعالى التوفيق .
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المبحث األول:
التعريف بمفردات البحث

تمهيد :
نود قبل احلديث عن تفاصيل موضوعنا أن نعرّج أوًال للتعريف مبفردات البحث لغويا وشرعياً، مث التعريف 

وذلك من خالل املطالب اآلتية:،باملوضوع باعتباره لفظا مركباً، ألّن احلكم على الشيء فرع عن تصوره
: التعريف اللغوي لكلمة  "االستقواء" وفيه:المطلب األول 

أوًال: التعريف اللغوي لكلمة االستقواء.
مأخوذ من استقوى فهو ُمْستَـْقٍو، أي صار ذا قوة، واستقوى مبساعدة فالن أي صار قوياً االستقواء" -

مبساعدته.
). 1أطاقه(األمروعلىأقوياء) ج(قويفهوالعملعلىطاقةذاكانقوة)قوي(قال يف املعجم الوسيط: "

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "االستقواء". 
سبق أن قلنا أن االستقواء مأخوذ من استقوى فهو ُمْستَـْقٍو أي صار ذا قوة، واملعىن "االستقواء" اصطالحا، 

القوة، بيد أّن القوة املراد باالستقواء يف االصطالح الشرعي، يتطابق مع معناه اللغوي، املشار إليه آنفاً، أي طلب
: اآليات،منكثرييفالكرميالقرآنوردت يف

َّخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ

.٦٠األنفال: 
ٌٍّّٰىٰرٰذييُّ : ووردت مبعىن القوة املعنوية خاصة فقال تعاىل

.وعزمحبـزمأي. ٦٣البقرة:َّيئَُِّّّّٰ
إىلترجعاحلربإمارةيففالقوةحبسبها؛واليةكليفالقوة: ")هـ728: ت(يقول شيخ االسالم ابن تيمية 

رميمن: القتالأنواععلىالقدرةوإىلخدعة،احلربفإنفيها،واخلادعةباحلروب،اخلربةوإىلالقلب،شجاعة
:﴿ َوأَِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط تعاىلاهللاقالكماذلك؛وحنووفر،وكر،، وركوبوضربوطعن

ترمواوأنواركبوا،ارموا: «وسلمعليهاهللاصلىالنيبوقال،٦٠األنفال: ﴾اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم 
والشاهد يف اآلية الكرمية واحلديث الشريف، .)1(»)2(منافليسنسيهمثالرميتعلمومنتركبوا،أنمنإيلَّ أحب

إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، دار النشر: دار الدعوة، حتقيق: .  املؤلف: 2/768) املعجم الوسيط : 1(
جممع اللغة العربية.

).املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، 2899، باب  باب التحريض على الرمي، برقم: (4/45)  صحيح البخاري: 2(
.1987–1407القاهرة، الطبعة : األوىل، –شر: دار الشعب هـ) النا256أبو عبداهللا (ت: 
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المطلب الثاني: التعريف بكلمة "الخارج" وفيه:
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "باخلارج".

). 2(اخلروج، نقيض الدخولمأخوذ من خرج و معنى "الخارج" سببية، ومعىن "باخلارج"، الباء 
ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "باخلارج". 

منزنرنممامُّ يتطابق معىن "اخلروج" االصطالحي مع املعىن اللغوي، كما قال تعاىل 
خارج أي. فاخلروج ضد الدخول ، واملقصود باخلارج يف هذا السياق، ٤٢ق: َّٰىينىننن

حدود الدولة االسالمية.
المطلب الثالث: التعريف بكلمة "دراسة" .

أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "دراسة" .
كلدرسهوحنوهالكتابينساه، وتدارس الطلبةلئالواحلفظبالقراءةوتعهدهأي درسهمعنى "دراسة": -

).3اآلخر(علىمنهم
.)4كتاباً(داَرْسُتهأوِدرَاَسًة،يَْدُرسُ وَدَرسَ الِكَتاِب،ِحْفظُ : أيضاً - والدْرسُ 

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "دراسة".

رثيتىتنتُّ املدارسة يف االصطالح الشرعي القراءة والتعليم، ومنه قوله تعاىل 
.١٠٥األنعام: َّيثىثنثمثزث

اثننيبنيهياليتاملدارسةمنالكتابأهلقارأتمبعىنباأللفدارستقرئجاء يف تفسري اخلازن : "
).5"(عليكوقرءواالكتابأهلعلىقرأتيقولونيعين

المطلب الرابع: التعريف بكلمة "تأصيلية: .
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "تأصيلية".

.)6غريه(عليهيبىنماالتأصيل نسبة إىل األصل وهو يأيت ملعاٍن منها : أيمعنى "تأصيلية" : -

هـ)، الطبعة : األوىل، 728. املؤلف : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (ت : 1/6)  السياسة الشرعية: 1(
هـ.1418عودية، تاريخ النشر : اململكة العربية الس-: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الناشر

هـ)  حتقيق : عبد احلميد هنداوي 458. املؤلف : أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ـ ( ت : 5/3) احملكم واحمليط األعظم: 2(
منظور األفريقي . املؤلف: حممد بن مكرم بن 2/249م، بريوت. ولسان العرب : 2000الناشر :  دار الكتب العلمية، سنة النشر : 

بريوت، الطبعة األوىل.–املصري، الناشر: دار صادر 
.  1/280) املعجم الوسيط : 3(
.  2/251) احمليط يف اللغة : 4(
. املؤلف : عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن، الناشر : دار الكتب 2/140) لباب التأويل يف معاين التنزيل : 5(
هـ، حتقيق : تصحيح حممد على شاهني.1415علمية ـ بريوت، سنة الطبع : ال
بريوت-. املؤلف : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق : إبراهيم األبياري، الناشر : دار الكتاب العريب 1/45) التعريفات 6(
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ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة"تأصيلية". 
لتهوأصّ ،األصلإىلالرداملعىن االصطالحي واللغوي للتأصيل متقاربان أي هو مبثل معناه اللغوي، أي أنه هو

.عليهيبىنثابتاً أصاللهجعلت
لدى فقهاء اإلسالم.واملقصود أّن هذه الدراسة اليت ندرسها، هي وفق أصول وأحكام الشريعة الغراء، املقررة 

المطلب الخامس: التعريف بكلمة "شرعية ".
أوًال: التعريف اللغوي لكلمة "شرعية".

يقالواإلظهارالبيانيرد وله معاٍن عدة منها: "اللغةيفالشرعنسبة إىل الشرع، و معنى "شرعية" : أي-
.)1"(املشرعةومنهومذهباطريقاجعلهأيكذااهللاشرع

ثانياً: التعريف االصطالحي لكلمة "شرعية". 
.)2(لعبادهتعاىلاهللاشرعوالشرع اصطالحاً أي -

صلى اهللا عليه -نبيهلسانعلىتعاىل- اهللاشرعهما: هيالشريعة): "هـ457وقال ابن حزم (ت:
).3("قبله-السالمعليهم-األنبياءألسنةوعلى، الديانةيف- وسلم

).4("واألعمالالعقائدمناهللاشرعهماكل" الشريعة: )هـ728(ت: تيميةابنوقال
" أي الوصول إىل احلكم الشرعي شرعيةتأصيليةدراسةباخلارجاالستقواء"واحلاصل أننا نقصد مبوضوع 

السليم، ملسألة "االستقواء باخلارج" من خالل تتبع األدلة القرآنية والنبوية وأقوال الفقهاء والعلماء القدامى 
واحملدثني، بُغية استخراج احلكم الفقهي للمسألة، أو التكييف الفقهي هلا . 

:اآلتيةالمطالبعلىمم ويشتملالمبحث الثاني: موقف اإلسالم من مبدأ التعاون بين األ
تمهيد : 

رسالة االسالم رسالة عاملية قائمة على التعارف والتعاون والتكامل بني األمم واحلضارات، فال مكان 
للصراعات والفنت والعداوات، هذا هو األصل يف اإلسالم، وملزيد بيان وتوضيح، نتناول املوضوع من خالل 

املطلبني اآلتيني :
األول : الدالئل القرآنية على مشروعية التعاون بين األمم.المطلب 

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، . املؤلف :27/447. تاج العروس من جواهر القاموس: 1405الطبعة األوىل، 
امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي، حتقيق : جمموعة من احملققني، الناشر : دار اهلداية.

بريوت، –. املؤلف : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق : إبراهيم األبياري، الناشر : دار الكتاب العريب 1/167) التعريفات: 1(
.1405األوىل، الطبعة

. املؤلف : زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبو حيىي، حتقيق : د. مازن املبارك، الناشر : دار  1/70)  احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة: 2(
.1411بريوت، الطبعة األوىل، –الفكر املعاصر 

.1/46) اإلحكام: 3(
عامر اجلزار، -الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، أبو العباس، احملقق : أنور الباز . املؤلف : تقي19/306)  جمموع الفتاوى : 4(

م.2005هـ / 1426الناشر :    دار الوفاء، الطبعة : الثالثة، 
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ال يرى اإلسالم مانعًا من االستعانة بقوى العدل والتحرر، يف أي مكان من األرض، حىت وإن كانت هذه 
القوى ليست على ملة اإلسالم، لغرض رفع الظلم، أو للتخفيف منه، أو لتحقيق مصلحة شرعية ما، ما مل يكونوا 

وهذا اجلواز أدلته متظافرة من الكتاب الكرمي والسنة والسرية النبوية املطهرة، فمن الكتاب العزيز قوله حربيني، 

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئُّ :تعاىل
.8املمتحنة:َّيقىقيفىفيثىثنث

يف تفسري هذه اآلية الكرمية بعد أْن ساق عددًا من هـ)،310(ت: يقول العالمة الفقيه املفسر الطربي 
يفيقاتلوكمملالذينعناهللاينهاكمال: بذلكُعِين : قالمنقولبالصوابذلكيفاألقوالوأوىلاألقوال : " 

.)1" (إليهموتقسطواوتصلوهم،تربُّوهمأنواألدياناملللأصنافمجيعمنالدين،
يعين عالقة الرب والقسط مع - العالقةهذهمقتضياتمنهـ): "1420: وقال  العالمة سيد سابق (ت 

النهينطاقيفيدخلالاملعىنوهذا، االنسانيةالصالتوتقويةاملنافع،واطراداملصاحل،تبادل- الكافرين املساملني
املسلمني،ضدحمالفتهمعنالنهيبهيقصدالكافرينمواالةعنالنهيأنإذالكافرين،مواالةعن

واملعاملةاجلميلة،واملعاشرةاملساملة،مبعىناملواالةأما.. كفرمنفيههممباالرضىعنالنهيبهيقصدكما
.)2"(االسالمإليهدعاممافهذاوالتقوى،الربعلىوالتعاوناملصاحل،وتبادلباحلسىن،

ندبتوقدوأبيه،ألّمهاإلنسانبرّ ومنهاخللق،حسندرجاتأعلىهوإّن الرب والقسط يف اآلية الكرمية، 
عهودهم،وحفظحقوقهم،كفالةالرب والقسطومن،املسلمنيغريمناملساملنيمعالتعامليفالكرميةاآليةإليه

العالقاتوإقامةاجتماعية،مناسباتمندينهمخصوصياتمنيكنملفيمايف
.)3(احلياةمناحيخمتلفيفاخلرباتوتبادل، واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسية

حيث قال رمحه اهللا تعاىل : "املسلمون)هـ1393:ت(وهذا املعىن أشار إليه العالمة حممد األمني الشنقيطي
ِألُمَّةٍ ُميِْكنُ َوَال ِكَتاٍب،َوأَْهلِ ُمْشرِِكنيَ ِمنْ اْلَعاملَِ ُدَولِ ِمبَْجُموعِ َوُمْرتَِبطَةٌ ،بِبَـْعضٍ بـَْعُضُهمْ ،َمَصاِحلُُهمْ ُمْشَرتَِكةٌ اْليَـْومَ 
َعزَِلةً َتِعيشَ َأنْ اْليَـْومَ  ْولِيَِّة؛اْلَمْجُموَعةِ َعنِ ُمنـْ اِالْقِتَصاِديِّ اْلَمَجالِ ِيف َوَالِسيََّما،َوَتَشاُبِكَهااْلَمَصاِلحِ لَِتَداُخلِ الدَّ

أُولَِئكَ َمعَ التـََّعاُملِ َجَوازِ َعَلىُمَساَعَدةً اْآليَةُ َتُكونُ َهَذافـََعَلىَتْسوِيٍق،أَوْ َتْصِنيعٍ أَوْ ِإنـَْتاجٍ ِمنْ اْليَـْومَ اْحلََياةِ َعَصبِ 
.)4"(ِمبَْصَلَحةٍ َمْصَلَحةً َوُمَباَدلَِتِهمْ اْلُمَساِلِمنيَ 

الطربي (ت: . املؤلف : حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر 23/323) جامع البيان يف تأويل القرآن: 1(
م.2000-هـ 1420هـ)، حتقيق : أمحد حممد شاكر، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األوىل، 310

لبنان.–) دار الكتاب العريب، بريوت 1420. سيد سابق (ت : 2/604)  فقه السنة: 2(
متر( حنن واآلخر ) املنعقد بدولة الكويت حتت رعاية . [ كلمة مقدمة إىل مؤ 1/6)  أنظر: من اجلوانب الفقهية يف عالقة اإلسالم بالغرب3(

وزارة األوقاف]، إعداد: الدكتور صالح الصاوي.
. املؤلف : حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي (ت : 8/95) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: 4(

هـ)1393
مـ.1995-هـ 1415لبنان، عام النشر : –و النشر و التوزيع بريوت الناشر : دار الفكر للطباعة 
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بيد أّن العالمة الشنقيطي يشرتط شرطني لتعاون الدول االسالمية مع غريها من الدول اليت ليست على ملة 
اإلسالم ومها : 

.بِاْلَقْلبِ اْلَمْيلِ َعَدمُ : َأيْ الدَّاِخلِ َسَالَمةِ ) 1
ْسَالِميَّ اْلَعاملََ نَّ أَ َأيْ أَنـُْفِسِهْم،اْلُمْسِلِمنيَ ِعْندَ اْلَمْصَلَحةِ تِْلكَ ُوُجودِ َعَدمِ )2 فَِإَذابـَْعِضِه،َمعَ أَوًَّال يـَتَـَعاَونُ اْإلِ

التـََّعاُونِ ِمنَ َمانِعَ َفَال ِقَتاهلِِمْ َعَلىيُظَاِهُرواوَملَْ يـَُقاتُِلوُهمْ ملَْ ِممَّنْ اْلُمْسِلِمنيَ َغْريِ ِعْندَ َحاَجةٌ ُدَولِهِ بـَْعضَ أَوْ أَْعَوزَهُ 
ْوَلةِ تِْلكَ َمعَ  .)1"(َذِلكَ ِيف الدَّ

رتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئُّ :ومن هذا القبيل قوله تعاىل
.١٣احلجرات: َّيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزت

أوالرأييفاخلالفبسبب، األرضعلىمشكلةأيتوجدال، اخلالصةاإلسالميةالنظروجهةمنإن ّ 
بنيوالتخليةاألرضإعماريفسلميةمباراةإىليدعواإلسالمإنبل، القوميةأوالعرقأواللونأوالعقيدة
.)2.(العقديةواختياراتهاإلنسان

التعارف والتعاون والتكامل.
على مشروعية التعاون بين األمم.المطلب الثاني : الدالئل النبوية 

كذلك تظافرت األدلة من السنة والسرية الشريفة على مشروعية التعاون بني األمم، فمن ذلك : أمر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه باهلجرة إىل احلبشة، ألّن فيها ملكا ال يظلم عنده أحد، ومعلوم أن جناشي 

أحد،عندهيظلمالملكاً فيهافإناحلبشةبأرضاحلقوا(د ورد حديث: احلبشة مل يكن إذ ذاك مسلماً، فق
.)3()فيهأنتممماخمرجالكماهللاجيعلحىتببالدهفاحتموا

اللَّهُ َصلَّىلهأذاهماشتدالكفاُر،منهموخافاملسلمون،كثرملا: ")هـ751: ت(يقول اإلمام ابن القيم
الَملكاً إن: "وقالاحلبشةإىلاهلجرةيفَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللارسولُ هلمفَأِذنإياهم،وفتنتهمَوَسلََّم،َعَلْيهِ 

.  8/95)  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: 1(
، مجع وإعداد : علي بن نايف الشحود، الباحث يف 29-1) ملزيد بيان وتفصيل أنظر : موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة 2(

القرآن  والسنة.
هـ]، احملقق: طه عبد 213.  عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد،[ ت : 2/164ة ابن هشام يف السرية : ) سري 3(

الرءوف سعد
-701. املؤلف : االمام أىب الفداء امساعيل بن كثري 2/4. والسرية النبوية: 1411بريوت، الطبعة : األوىل، –الناشر : دار اجليل 

لبنان. وتاريخ –م، الناشر : دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت 1971-هـ 1396هـ، حتقيق : مصطفى عبد الواحد 747
. 9/249، وتفسريه 1/546الطربي 
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خرج،منأولوهوعفان،بنعثمانمنهمنسوة،وأربعرجالً عشراثنااملسلمنيمنفهاجر،"عندهالنَّاسُ يُظَلمُ 
).1"(جوارأحسنيفاحلبشةيففأقامواَوَسلََّم،َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللارسولبنتُ رُقـَيَّةُ زوجتهومعه

وأيضًا استعانته صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا بن أريقط يف هجرته صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، حني  
ميتاً، مائة كانت قريش، تطلبه صلى اهللا عليه وسلم، وجعلت ُجعًال ملن يأيت به صلى اهللا عليه وسلم، حيًا أو 

).2ناقة(
والكتابةواألدويةوالكحلالطبيفالكافرإىلالرجوعجواز: "فيه )هـ751: ت(يقول اإلمام ابن القيم 

شيءيفبهيوثقالأنكافراً كونهجمردمنيلزموالعدالةتتضمنواليةيكنملما،وحنوهاوالعيوبواحلساب
).3"(اهلجرةطريقمثليفسيماوالالطريقيفالداللةمنأخطرشيءالفإنه،أصال

َولُْبسُ - أي الكفار-ِديَارِِهمْ ِيف السُّْكَىن َجيُوزُ : ")هـ1393:ت(وقال شيخ االسالم ابن تيمية 
النَِّيبُّ اْسَتْأَجرَ وََكَماَخْيبَـرَ يـَُهودَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َعاَملَ َكَمااْألَْرضِ َعَلىُمَعاَمَلتُـُهمْ َجتُوزُ وََكَماَوِسَالِحِهمْ 

َهاِديًا- الديلَبِين ِمنْ َرُجًال -" أريقطاْبنَ " ُمَهاِجَرْينِ َمكَّةَ ِمنْ َخَرَجاَلمَّاَبْكرٍ َوأَبُوُهوَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى
).4"(ثـَْورَغارَ َوَواَعَداهُ أَنـُْفِسِهَماَعَلىَوائْـَتَمَناهُ بِاهلَِْدايَةِ اْلَماِهرُ َواْخلِرِّيتُ ِخرِّيًتا

ْسَالِميَّ اْلَعاملََ : ")هـ1393:ت(ويقول العالمة الشنقيطي بـَْعضَ أَوْ أَْعَوزَهُ فَِإَذابـَْعِضِه،َمعَ أَوًَّال يـَتَـَعاَونُ اْإلِ
ْوَلةِ تِْلكَ َمعَ التـََّعاُونِ ِمنَ َمانِعَ َفَال ِقَتاهلِِمْ َعَلىيُظَاِهُرواوَملَْ يـَُقاتُِلوُهمْ ملَْ ِممَّنْ اْلُمْسِلِمنيَ َغْريِ ِعْندَ َحاَجةٌ ُدَولِهِ  الدَّ

وخلفائه من بعده لليهود يف خيرب" –صلى اهللا عليه وسلم -، ومما يؤيد كل ما تقدم عمليا معاملة النيب  َذِلكَ ِيف 
.)5ـ(أه

وغري ذلك من األحداث الثابتة يف السنة والسرية النبوية الشريفة، مما جعل هذا األمر من الوضوح واجلالء 

تجارية واالقتصادية والعلمية، وغريها من ضروب احلياة املختلفة، بال واملشركني وأهل الكتاب، يف شىت املعامالت ال
نكري وال استغراب. 

هـ)، 751: . املؤلف : حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت1/97) زاد املعاد يف هدي خري العباد: 1(
م. 1994هـ /1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة : السابعة والعشرون ، -الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

بريوت، الطبعة: األوىل. والسرية السرية النبوية، –هـ)، اهلالل 1427. املؤلف : صفي الرمحن املباركفوري (ت: 1/132) الرحيق املختوم: 2(
، الناشر : دار 1971-هـ 1396ه، حتقيق : مصطفى عبد الواحد 747-701.االمام أىب الفداء امساعيل بن كثري 2/255املؤلف: 

لبنان.–املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت 
-: مكتبة نزار مصطفى الباز . املؤلف : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ابن القيم اجلوزية، الناشر3/725) بدائع الفوائد: 3(

أشرف أمحد اجل.-عادل عبد احلميد العدوي - ، حتقيق : هشام عبد العزيز عطا 1996–1416مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
.4/114) جمموع الفتاوى: 4(
.  8/95)  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: 5(
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المبحث الثالث
موقف اإلسالم من االستنصار واالستقواء بالخارج

سبق وأن بيّنا أنه ال ميكن ألمة من األمم يف عصرنا أن تعيش منعزلة عن األمم والثقافات األخرى، وهو ما 
األمة أن تتعايش مع غريها من األمم، وأن تتعاون وأن تتبادل مع غريها من الثقافات وسائل التقنيات حيتم على 

واملصاحل واملنافع واخلربات، وفق قانون املصلحة الذي يؤمن به اجلميع، وهذا القدر من التعاون والتعايش يرحب به 
اإلسالم ويدعوا إليه وحيث عليه.

ت، من أمهها: عندما يتجاوز املسلمون هذا القدر من التعاون وتبادل املصاحل، لكن مثة إشكاًال أو إشكاليا
إىل التعاون العسكري واألمين والتكنولوجي، مما قد يهدد أمن األمة أو يضعف وجودها، أو يؤثر على رسالتها 

ذا أرى لزاماً أن نعرّج على العاملية، أو جيعلها مطمعاً لألعداء واملرتبصني، فهذه املسائل حتتاج إىل بيان وتوضيح، ول
هذه املسائل اهلامة، لنثريها بالبحث والدراسة والنظر، وذلك من خالل املطالب اآلتية :

المطلب األول : استقواء األقليات المسلمة التي تعيش في ظل الدول الكافرة، بغيرهم  من 
المسلمين.

تعيش كثري من األقليات املسلمة يف ظل بعض الدول غري املسل
اضطروا للهجرة إليها، حبثًا عن لقمة العيش أو لطلب العلم أو التجارة، أو حنو ذلك من األغراض، وقد جتد هذه 

ز واحلالة هذه أن تطلب هذه األقليات املسلمة العون والنصرة واالستقواء من مسلمي العامل، دوًال وحكومات جيو 
وأّن - ال سيما-إسالمية، أو منظمات إسالمية وشعبية، أو أّن هذا االستقواء فيه خيانة للوطن ولنظامه السياسي

مبدأ "عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول"؟.
وجوابه من وجهني مها:

أن نصرة املظلوم مبدأ إنساين عاملي متفق عليه لدى كل األديان وامللل والنحل، قدميًا وحديثاً، األول: 
ن يقع ويندرج حتت هذا املعىن اإلنساين، نصرة املستضعفني يف العامل، سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني، مم

مبدأ إسالمي، -أعين نصرة املظلوم -عليهم الظلم واالضطهاد والتهجري، بسبب الدين واالعتقاد، مث هذا املبدأ 
وجزء ال يتجزأ من عقيدة اإلسالم، تظافرت النصوص والدالئل عليه، ودجبت كتب أئمة اإلسالم قدمياً وحديثاً، يف 

زنرنممُّ من النصوص الشرعية، قوله تعاىل : 
: األنفالَّمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمن

٧٢.
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: أمرنا،سبععن، بسبع- وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسولأمرنا: "ويف حديث الرباء بن عازب
، الداعيوإجابةاملظلومونصر- املقسمأو-القسموإبرار، العاطسوتشميت، اجلنائزواتباع، املريضبعيادة

.)1"(السالموإفشاء
منمجاعةأوفرداً املظلومنصرة..الدولةواجباتمنهـ): "1436يقول العالمة / وهبة الزحيلي (ت : 

وذلكاحلقوق،وانتقاصالعسفمنأخرىبالديفاألقلياتمحايةأواملسلمني،املستضعفنيإغاثةأواملؤمنني،
يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ : وجلعزاهللاقالواإلمكان،القدرةعند

ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن
.٧٥النساء: ٌٍََّّّّٰىٰرٰذ

.)2.(٧٢: األنفالَّمئىنننمنزنرنممُّ 
ومن الفتاوى املعاصرة يف وجوب نصرة األقليات املسلمة، فتاوى أهل العلم يف وجوب نصرة املستضعفني 

البوسنة واهلرسك، على سبيل املثال، ما يأيت :املسلمني يف 
، حيث أفتت مبا نصه : "واإلرشادوالدعوةواإلفتاءالعلميةالبحوثإلداراتالعامةلرئاسة)  فتاوى ا1
البوسنةيفاملظلومنيينصرواأناألممهيئةجملسوعلىاألمنجملسوعلىاإلسالميةالدولمجيععلىالواجب
وحىت،حدهعندالظامليقفحىتالرادعةالوسائلجبميعالظاملنييردعواوأن،والرجالوالسالحباملالوغريها
ابتغاءذلكفعلمن-وجلعز-اهللامناجلزيلالثوابويستحقالذمةتربأوبذلكحقوقه،مجيعاملظلوميعطى
.)3"(حدودهمعندالظاملونويقف،احلقوقوتستوىف،العباديأمنأيضاوبذلك،وجهه

، بشأن ما جرى للمسلمني يف البوسنة واهلرسك ) هـ1420: ت() من فتاوى العالمة ابن باز يرمحه اهللا: 2
منعليهمجرىوما، واهلرسكالبوسنةيفاملسلمنيأحوالعرفمنإنّ من قتل وتشريد، حيث قال رمحه اهللا: "

الذيالكايفالنصرنصرهموعدم، هلمخلذالنوحيزنكثرياً يتأملوأنصارهموالصربالكرواتمنالظلم
املظلومنينصرسبحانهاهللاأوجبوقد، أرضهممنعدوهمأخذهماواستعادةأنفسهمعنالدفاعمنميكنهم

ننمنزنرنممُّ :وجلعزاهللاقالكما، وغريهماملسلمنيمنالظاملنيوردع
هبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىن

، باب َحتْرِِمي اْسِتْعَماِل ِإنَاِء الذََّهِب 6/135) . وصحيح مسلم : 6235، برقم : (7/150) صحيح البخاري :  كتاب بدء الوحي : 1(
).5510َواْلِفضَِّة َعَلى الرَِّجاِل َوالنَِّساِء، برقم : (

كّليَّة - وأصوله، جبامعة دمشق . املؤلف : أ.د. َوْهَبة الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي 8/511) الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه: 2(
دمشق.  –سوريَّة - الشَّريعة، الناشر : دار الفكر 

معها ملحق برتاجم -جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد -) جملة البحوث اإلسالمية 3(
. املؤلف : الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. 39/384األعالم واألمكنة: 
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الطائفةكانتفإذا.٩احلجرات: َّمحجحمجحجمثهتمتختحتجت
.)1"(أوىلبابمنالكافرةفالظاملةاحلقإىلتفيءحىتتقاتلأنجيبالباغيةاملؤمنة

وفتاوى أهل العلم يف مثل هذه املسائل أكثر من أن حتصى أو حتصر .
هذه الدول غري املسلمة، مع املسلمة، يفالوجه الثاين وهو هل يتعارض نصرة املستضعفني من األقليات

: "عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول"؟، وجوابه يف املطلب اآليت :مبدأ

و مبدأ "نصرة المظلوم".للدولالداخليةالشؤونفيالتدخلعدمالمطلب الثاني: 
وكثريًا ما يرد بأّن تدخل سبق وأن بينا وجوب نصرة األقليات املسلمة اليت تتعرض لالضطهاد يف دينها، 

بعض الدول اإلسالمية لنصرة هذه األقليات املسلمة، يعّد تدخًال داخليًا يف شؤون هذه الدول، وهو ما منعته كل 
املواثيق الدولية واالنسانية، وجوابه:

ية ال معارضة بني مبدأ نصرة املظلوم أو نصرة األقليات املسلمة، ومبدأ حظر التدخل يف الشؤون الداخل
للدول، وذلك بالتفريق بني حالتني مها:

وقوع بعض املظامل الصغرية، اليت تقع وال بد على بعض األقليات املسلمة، جراء بعض الحالة األولى : 
القوانني واألنظمة، يف هذه الدول، واليت فرضتها بالضرورة قوة األكثرية الكاثرة يف هذه الدول، ففي هذه احلالة 

واملواثيق الدولية واليت منها عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ويُتحمل ما ميكن أن يقع جيب الوفاء بالعهود
من جتاوزات أو مظامل يسرية.

ويسوغ هنا القول بعدم التدخل يف شؤون الدول، ألن الوفاء بالعهود واملواثيق ، واجٌب شرعًا وإن كان يف 
أبوجاءحنياحلديبيةيفوسلمعليهاهللاصلىنهف،  ودليل ذلك أهذه العهود واملواثيق شيء من الظلم أو احلي

املشركنيإىلأأرداملسلمنيمعشريايناديفصارإىل املشركني،فردهسلمأقدوكان،سهيلبنعمروبنجندل
منمعكوملنلكجاعلاهللافإنّ واحتسبجندلأبااصرب(والسالمالصالةعليهلهفقالديينعنيفتنوين

).2.(بصريأباردوكذا)وخمرجاً فرجاً املستضعفني
) مع معرفة النيب الكرمي صلى اهللا عليه واحتسبجندلأبااصربوالسبب يف قوله عليه الصالة والسالم (

وسلم بأّن أبا جندل مظلوم، فار بدينه، إال أنّه عليه الصالة والسالم مل مينع املشركني من أيب جندل، وذلك ألنّه 
الصالة والسالم كانت بينه وبني كفار قريش اتفاقية وعهد وميثاق، أال وهي صلح احلديبية ، ومن بنودها : عليه 

هـ) أشرف على 1420. املؤلف : عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز (ت : 8/257د العزيز بن باز رمحه اهللا: )  جمموع فتاوى العالمة عب1(
مجعه وطبعه : حممد بن سعد الشويعر.

.4/193. البداية والنهاية : 3/322)  السرية النبوية البن كثري : 2(
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أي، حممدمعممنقريشاً جاءومنعليهم،رده، منهمهارباً أي،وليهإذنغريمنقريشمنحممداً ىأتمن"
.)1"(عليهيردمل، منههارباً 

جتاوز عنه، وفاءًا بالعهد وامليثاق -صلى اهللا عليه وسلم-وجلياً، لكنه وال شك أّن يف هذا ظلمًا ظاهرًا 
الذي بينه وبني كفار قريش.

وفيما سبق داللة شرعية أّن الواجب يف شأن االتفاقيات والعهود، هو االلتزام والوفاء، وإن كان فيها بعض 
تقع وال بد على بعض األقليات املسلمة، املظامل أو األخطاء، ومن هذا القبيل وقوع بعض املظامل اليسرية، اليت

ففي هذه احلالة جيب الوفاء بالعهود واملواثيق الدولية، واليت منها عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، 
ويُتحمل ما ميكن أن يقع من جتاوزات أو مظامل يسرية.

ح، أو الوجود اإلنساين، أو مظامل الحالة الثانية: 
واعتداءات هي حمل حرمة وحظر ومنع باتفاق كل األمم والشعوب يف األرض، كالقتل والتهجري واملنع من ممارسة 
العبادة، أو اإليذاء اجلسدي أو النفسي، مما ال خالف على منعه وحظره لدى مجيع األمم والشعوب، ففي هذه 

احلالة جيب على كل دول العامل

تدخل الدولة أو الدول اإلسالمية 
حربًا ضد هذه الدول غري املسلمة لنصرة املؤمنني املستضعفني، فيتعني الدخول يف هذه احلرب، دفاعًا عن 
املستضعفني، وال يعّد هذا تدخًال ممنوعاً يف الشأن الداخلي، بل هو تدخل الزم وواجب وفرض على األمة، ودليل 

خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ ذلك قوله تعاىل :
ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمن

.٧٥النساء: ٍََّّّ
ُمْسَتْضَعِفيَوَعنْ اللَّهِ َسِبيلِ ِيف تـَُقاتُِلونَ الَ َشْأُنُكمْ َوَما): "هـ310: ت(يقول اإلمام املفسر الفقيه الطربي 

َنِتِهمْ ابِْتَغاءَ فَاْسَتَذلُّوُهمُ اْلُكفَّارُ اْسَتْضَعَفُهمُ َقدِ الَِّذينَ َوِملَِّتُكمُ ِديِنُكمْ أَْهلِ  َوالنَِّساءِ الرَِّجالِ ِمنَ ِديِنِهمْ َعنْ َوَصدِِّهمْ ِفتـْ
).2"(َواْلوِْلَدانِ 

وهذا اجلهاد يف سبيل املستضعفني من األقليات املسلمة اليت ترزح حتن نريان الظاملني،  جيب أن خيضع 
ألمرين هامني مها : 

هـ]، احملقق : 213هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد، [ ت : . املؤلف : عبد امللك بن 4/285)  السرية النبوية البن هشام: 1(
.1411بريوت، الطبعة : األوىل ، –طه عبد الرءوف سعد، الناشر : دار اجليل 

.7/225)  تفسري الطربي: 2(
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يفىفيثىثُّ )  مشورة أهل العلم والرأي واخلربة يف األمة، وهم أهل احلل والعقد، لقوله تعاىل :1
ننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىق

َّمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىن

.٨٣النساء: 
)  استطاعة وقدرة الدولة أو الدول اإلسالمية كّف األذى والظلم عن هذه األقليات املسلمة، مبا ال يؤدي 2

حجمثُّ إىل ضرر أكرب منه، وذلك ألنه تقرر لدى العلماء كافة أنه ال تكليف إال مبستطاع، لقوله تعاىل :
مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمج

حلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجع
حيجيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخل

.٢٨٦البقرة: َّميخي
وأحسب يف هذا املقام أنّه ال قائل من العقالء أّن َتدخُّل أحٍد من الناس ملنع قتل أنفٍس بريئة معصومة، يعّد 

تل والفساد يف األرض، وإليضاح فكرة تدخًال ممنوعاً، بل كل العقالء جممعون على وجوب هذا التدخل، ملنع الق
االسالم يف نصرة املستضعفني واألقليات املسلمة، نضرب لذلك مثًال فيما يأيت:

رَكب مجٌع من الناس سفينة يف البحر، ويف السفينة جمموعة غرف يقطنها مسافروا هذه السفينة، فسمع 
اثة من أطفال ونساء وشيوخ، ومناشدة بعضهم من إحدى الغرف، أصوات إطالق نار واحرتاب، وأصوات استغ

ودعوات لإلنقاذ من جرمية قتل حمققة، فهل يسوغ أْن يقول قائل إّن الواجب يف هذه احلالة، هو عدم التدخل 
خًال يف الشأن الداخلي 

!.اخلاص ؟
مثل(: قالوهذا املعىن املذكور آنفاً، ورد يف السنة الصحيحة عن النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، فقد 

فكانأسفلهاوبعضهمأعالهابعضهمفأصابسفينةعلىاستهمواقومكمثلفيهاوالواقعاهللاحدودعلىالقائم
فإنفوقنامننؤذوملخرقانصيبنايفخرقناأنالوفقالوافوقهممنعلىمروااملاءمناستقواإذاأسفلهايفالذين

.)1) (مجيعاوجنواجنواأيديهمعلىأخذواوإنمجيعاهلكواأرادواومايرتكوهم
أمر آخر هام يف هذا املقام جيب أن نشري إليه، وهو: أّن دعوى عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ال 

الكربى، اليت أضحت تتدخل يف شؤون الدول الصغرية، يف كل صغرية وكبرية، من يكاد يلتزم به أحد من الدول 

هذه املسافات، لتوزيع احللوى والبسكويت؟!!!. 

). 2493،  كتاب بدء الوحي ، برقم : (3/182)  صحيح البخاري: 1(
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كخبراء وعلماء في الجوانب العلمية والمدنية والتقنية.المطلب الثالث : االستعانة بغير المسلمين  
األحاديث الصحيحة من السنة والسرية النبوية تكاد تبلغ حد التواتر، كلها تدل على ضرورة االستفادة مما 

استشار أصحابه، - صلى اهللا عليه وسلم-م شرهم، فقد نـََقَلْت إلينا كتب التاريخ والسري، أن النيب خريهم وعليه
صلى اهللا -للنيب - رضي اهللا عنه-يف غزوة األحزاب، حني حاصر األحزاُب املدينة املنورة، قال سلمان الفارسي 

-وسلمعليهاهللاصلى-الرسولاستحسنف" اعلينخندقناحوصرناإذابفارسكنااإنّ اهللارسوليا"-عليه وسلم
صدّ أسبابمنتعاىلاهللاحبمدفكانتالعرب،لدىمعروفةتكنملاليتاحلكيمةاخلطةهذهالكراموصحبه

).1(وفشلهماألحزاب
بأمراملدينةحولحفرالذياخلندقجلفألاخلندقتسميتهافأما) : "هـ852قال االمام ابن حجر(ت:

قالقالمعشرأبومنهماملغازيأصحابذكرفيماسلمانبذلكأشارالذيوكانسلموعليهاهللاصلىالنيب
وعليهاهللاصلى-النيبفأمرعليناخندقناحوصرناإذابفارسكناإنا-سلموعليهاهللاصلى-للنيبسلمان

).2(منهفرغواحىتعملهإىلفسارعواللمسلمنيترغيباً بنفسهفيهوعملاملدينةحولاخلندقحبفر- سلم

أَوَّلِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َشرِيكَ َكانَ أَنَّهُ السَّاِئبِ َأِيب ْبنِ السَّاِئبِ َعنِ روى احلاكم يف املستدرك، 
بَاِقيَوذََكرَ ُميَارِيَوالَ يَُدارِيالَ َوَشرِيِكيبَِأِخيَمْرَحًبا: قَالَ اْلَفْتحِ يـَْومُ َكانَ فـََلمَّا، التَِّجارَةِ ِيف اِإلْسَالمِ 
.)3(احلَِْديثِ 

ت التجارية فدّل هذا أنّه ال حرج شرعيًا يف التعامل مع الكفار أو املشركني أو أهل الكتاب، يف املعامال
واملصرفية والعلمية والطبية، وغريها من دروب احلياة، اتضح ذلك من خالل السنة والسرية النبوية.

المطلب الرابع: االستعانة العسكرية والحربية  بغير المسلمين.
وطبياً وغريها من سبق بيان أنه جيوز التعاون بني املسلمني وغريهم من غري املسلمني، جتارياً واقتصاديا وعلمياً 

ميادين احلياة العامة، فهل يسوغ أيضا التعاون العسكري مع غري املسلمني، سواء كخرباء عسكريني أو مشرفني 
ومدربني، أو بشراء األسلحة واملعدات العسكرية منهم؟ . ونفصل اجلواب فيما يأيت :

- أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  احملقق: نظر بن حممد الفاريايب، االناشر : دار املعرفة .  املؤلف: 393-7/392) فتح الباري 1(
هـ) الناشر : دار الكتب العلمية 310. املؤلف : أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ( ت: 2/91هـ. وتاريخ األمم وامللوك : 1379بريوت، 

.1407بريوت، الطبعة األوىل، –
.  393-7/392) فتح الباري 2(
). وقال احلاكم، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اِإلْسَناِد وََملْ ُخيَرَِّجاُه. املؤلف : أليب عبداهللا 2357، برقم : (2/61) املستدرك على الصحيحني:3(

د بن ) . املؤلف : أمح10144، برقم : ( 6/86هجرية. والسنن الكربى : 1427هـ)، الطبعة : األوىل، 405- هـ 321احلاكم، (
، حتقيق : د.عبد الغفار سليمان 1991–1411بريوت، الطبعة األوىل، –شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، الناشر : دار الكتب العلمية 

البنداري ، سيد كسروي حسن.
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االستعانة العسكرية بغري املسلمني ملا فيه حتقيق استقواء املسلمني وغلبتهم، وليس فيه متكني لغري أوًال:

حجمثهتُّ املسلمني، أو كشف لعورات املسلمني، أمر ال إشكال فيه، بل هو داخل يف قوله تعاىل : 
حضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمج

خكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض
٦٠ال:األنفَّلك

عدوهم، ومبا ال يكون للكفار فيه قوة، أو كشف لبعض األسرار احلربية، فهذا النوع من االستعانة جائز، كما سبق 
) رمحه اهللا تعاىل، حيث قال :هـ570ت :(بيانه، وهو ما نص عليه أهل العلم، كاالمام الكرابيسي 

الذمةبأهلاالستعانةجيوزوال، شوكةهلميكنملذاإالكفارعلىالذمةبأهلاالستعانةللمسلمنيجيوز"
كانواقلةفيهمكانفاذا،وحكمناقهرناحتتيكونوانأخمالطتهميفالشرطنأوالفرق، شوكةهلمكانتاذا

شوكةهلمكانتذاإكذلكوليس، االستعانةفجازت،باملسلمنيضررباالستعانةيكنفلمقهرناحتت
أنهيورو )1)(بالكفارنستعنيالنا(إاملعروفاخلربيفقالأنهالسالمعليهالنيبعنرويمافيهواألصل...

.)2(قلةفيهمكانملاقينقاعبينبيهوداستعان
: ت(املسلم إذا قاتل أو أسهم يف القتال، ومنهم العالمة ابن جنيمبل ذهب بعض الفقهاء أنّه يرضخ لغري 

َاالذِّمِّيُّ :  قال رمحه اهللا "هـ)970 َفَعةٌ ِفيهِ ِألَنَّهُ الطَّرِيقِ َعَلىَدلَّ أَوْ قَاَتلَ إَذاَلهُ يـَْرَضخُ إمنَّ يـُزَادُ أَنَّهُ إالَّ لِْلُمْسِلِمنيَ َمنـْ
َفَعةٌ ِفيهِ َكاَنتْ إَذاالدََّالَلةِ ِيف السَّْهمِ َعَلى ُلغُ َوَال َعِظيَمةٌ َمنـْ َعَلىَكَالُمُهمْ َوَدلَّ ..ِجَهادٌ ِألَنَّهُ قَاَتلَ إَذاالسَّْهمُ ِفيهِ يـَبـْ
.)3"(َذِلكَ إَىل اْحلَاَجةُ َدَعتْ إَذااْلِقَتالِ َعَلىبِاْلَكاِفرِ اِالْسِتَعانَةُ َجيُوزُ أَنَّهُ 

االستعانةجوازعلىيدلما)241(ت : أمحدوعن) "هـ682العالمة  ابن قدامة: ( ت:وقال 
فيشرتطهذاثبتإذا..الشافعيقالوبه، احلاجةعنداالستعانةجوازعلىيدلهـ)334(ت اخلرقيوكالم

إذانناألاالستعانةجتزمل،عليهممأمونغريكاننإفاملسلمنييفالرأيحسنبهيستعانمنيكونأن
.)4ىل"(أو فالكافرواملرجفكاملخذلاملسلمنيمنيؤمنالمبناالستعانةمنعنا

حممد حميي الدين عبد هـ)، احملقق : 275). أبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين (ت : 2732، برقم : (2/83) سنن أيب داوود: 1(
) يف صحيح اجلامع . صحيح وضعيف اجلامع 2293احلميد، الناشر: دار الفكر. وقال الشيخ األلباين : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (

الصغري وزيادته، املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين، الناشر : املكتب اإلسالمي.
–وقاف والشئون اإلسالمية مد بن احلسني النيسابوري الكرابيسي، الناشر : وزارة األ. املؤلف : أسعد بن حم321- 1/320)  الفروق: 2(

، حتقيق : د. حممد طموم.1402الطبعة األوىل، ، الكويت
:هـ)، الناشر970: . املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن جنيم، املعروف بابن جنيم املصري (ت 13/359) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 3(

دار   املعرفة، مكان النشر : بريوت .
. املؤلف : مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن الشيخ االمام العامل العامل الزاهد أيب عمر حممد بن أمحد بن 10/428) الشرح الكبري: 4(

.ن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللوسم حتقيق : عبد اهللا بن عبد احمل1993-هـ 1414: ار  الفكر، بريوت، الطبعة األوىلقدامة املقدسي. د
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(قوله باب على صحيح البخاري فقال يرمحه اهللا : ")هـ973وعلق العالمة الفقيه ابن حجر( ت : 
استئجار املشركني عندالضرورة)  أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم وعامل النيب صلى اهللا عليه و سلم يهود خيرب هذه 

إال عند االحتياج إىل ذلك كتعذر كان أو ذمياً املصنف يرى بامتناع إستئجار املشرك حربياً الرتمجة مشعرة بأنّ 
) .1"(وجود مسلم يكفي يف ذلك

نصوص تدلنا على جواز استئجار املشركني عند احلاجة، سواء يف صناعة أو جتارة أو تعليم أو وكل هذه ال
غري ذلك من املصاحل املدنية أو العسكرية .

االستعانة بغري املسلمني يف احلرب والقتال، مبا يكون هلم فيه غلبة على املسلمني، أو ما يكون فيه ثانياً: 
بعض األسرار العسكرية، فهذا هو احملظور واملمنوع، شرعاً، على أّن يف املسألة 

معهليقاتلسلموعليهاهللاصلىبالنيبحلقاملشركنيمنرجالإن: عائشةتفصيًال نذكره الحقاً، وذلك حلديث
.)2("مبشركنستعنيالاإن" :فقالاتفقامث" ارجع" فقال

(ت اخلرقيوكالماالستعانةجوازعلىيدلماأمحدوعن) "هـ682ت:قال االمام ابن قدامة: (
منيكونأنفيشرتطهذاثبتإذا..الشافعيقالوبه، احلاجةعنداالستعانةجوازعلىيدلهـ)334

االستعانةمنعناإذاالننا،االستعانةجتزمل،عليهممأمونغريكاننإفاملسلمنييفالرأيحسنبهيستعان
.)3ىل"(أو فالكافرواملرجفكاملخذلاملسلمنيمنيؤمنالمبن

ومن هذا القبيل استقواء بعض األقليات غري املسلمة يف البالد االسالمية، ببعض املنظمات الدولية أو الدول 
األجنبية على الدولة املسلمة، الكافرة، مبا يهدد الوحدة الوطنية، أوالسلم االجتماعي، أو ما يفتح الباب للوصاية 

فاالستقواء يف هذه احلالة يعد نوعًا من اخليانة الوطنية، والواجب هو الوقوف أمامها وعدم غض الطرف عنها، 
وعلى الدولة املسلمة السعي إلزالة املظامل وحتقيق العدالة بني مجيع رعاياها، مبا يضمن العدالة بني مجيع املواطنني، 

جيوز االستعانة العسكرية بغري املسلمني للحاجة والضرورة، وإن كانت فيه بعض املخاطر، أو كان ضرر ثالثاُ: 

بعض األموال أو املصاحل اال

-. املؤلف : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر: دار املعرفة 6/179)  فتح الباري شرح صحيح البخاري : 1(
، حتقيق : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي.1379بريوت، 

قق : حممد حميي الدين عبد هـ)، احمل275). أبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين (ت : 2732: (، برقم 2/83) سنن أيب داوود: 2(
) يف صحيح اجلامع . صحيح وضعيف اجلامع 2293الناشر : دار الفكر. قال الشيخ األلباين : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (، احلميد

، الناشر : املكتب اإلسالمي.الصغري وزيادته، املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين
. املؤلف : مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن الشيخ االمام العامل العامل الزاهد أيب عمر حممد بن أمحد بن 10/428)  الشرح الكبري: 3(

قدامة املقدسي. 
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بصفواناستعانقدألنهالوقت؛ذلكيفخاصاً يكونقدمبشرك)نستعنيالجاء يف شرح البخاري: "(إنا
لهقالتحىتأميةبنصفوانمعهوخرج،درعمائة-وسلمعليهاهللاصلى-منهواستعارهوازن،ىفأميةبن

معهغداوقد. )1هوازن(منربمنخريقريشمنربٌ : فقال! دينه؟علىولستحممدمعتقاتل: هوازن
.)2الفاجر)(بالرجلالدينهذايؤيداهللا(إن:وكفرهم، وقوله صلى اهللا عليه وسلمنفاقهميعلموهواملنافقون
.)3(.أعلم"واهللالوقت،ذلكيفخاصمبشرك)نستعني(ال: قولهأنّ فيصحوالكافر،املسلمعلىيشتمل

يستعانأنمنمانععمومهذا" مبشركنستعنيالإننا: ") هـ456: ت(ويقول العالمة ابن حزم الظاهري
أو، الدابةكخدمة: فيهبهاالستعانةجوازعلىاإلمجاعصحماإال، األشياءمنشيءأو، قتالأو، واليةيفبه

..واحلريبالذميعلىيقعاسم: واملشرك، ارغَ الصَّ عنفيهخيرجونالمماذلكوحنو، احلاجةقضاءأو، االستئجار
بأنبأسفال، حيلةهلمتكنوملواضطروااهللكةعلىأشرفوافإن- منعةالعدلأهليفدامما-عندناهذا

دميف-ذمياوالمسلمايؤذونال: استنصارهميفأيقنوما، الذمةبأهلميتنعواوأن، احلربأهلإىليلجئوا
ىمممخمحمجميلىلملخلُّ :تعاىلاهللاقول: ذلكبرهان. حيلالمماحرمةأومالأو

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيم
فإن. إمجاعأو، نصمنهمنعماإال، إليهاضطرمنلكلعموموهذا.١١٩األنعام:ٍََُّّّّ
ذمياأو، مسلمايؤذونالذمةأو، احلربأهلمنبهاستنصرمنأن-مجاعةأوكانواحدا-املسلمعلم
ومالهوأهلهنفسهتلفتوإن-تعاىلاهللاألمريصربلكن، هلكوإن، يستعنيأنعليهفحرام، حيلالفيما

ألحدحيلالأنه: هذابرهان. أجلهأحدايتعدىوال، منهبدالفاملوت، كرمياشهيداميوتحىتيقاتلأو-
.)4"(فيهخالفالماهذا-غريهإىليوصلهبظلمنفسهعنظلمايدفعأن

فيجوز للمسلمني أو بعض املسلمني االستعانة بأّي قوة يف األرض لرفع الظلم والقهر واالضطهاد، أو من مثو 
للتخفيف منه، وفق الضوابط والشروط اآلتية اليت نشري إليها يف املبحث الرابع، وباهللا تعاىل التوفيق.

احملقق : مارسدن جونس، هـ)207. املؤلف : أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي (ت : 3/910) كتاب املغازي: 1(
الدين أمحد بن على . املؤلف : تقى2/18عامل الكتب . وإمتاع األمساع مبا للنىب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع: -بريوتالناشر:

د النميسى..، بريوت، حتقيق : حممد عبد احلمي1420/1999)، دار النشر : دار الكتب العلمية، ط األوىل، 845: املقريزى ( ت
). أبو 319، برقم : (1/73) باب إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وصحيح مسلم : 3062، برقم :( 4/88) صحيح البخاري : 2(

احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، الناشر : دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت.
السعودية / - و احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب، دار النشر : مكتبة الرشد . أب5/222) شرح البخاري: 3(

م، الطبعة : الثانية، حتقيق : أبو متيم ياسر بن إبراهيم. 2003- هـ 1423-الرياض 
لظاهري، الناشر : دار الفكر للطباعة . املؤلف : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب ا11/113)  احمللى : 4(

والنشر والتوزيع.
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المبحث الرابع
هية وشرعية في االستقواء بالخارجضوابط فق

تمهيد:
أن بيّنا جواز االستعانة باملشركني يف الصناعة والتجارة وشراء السالح، وغريها من اخلدمات املدنية سبق و 

واحلاجة، إن خشي املسلمون اهللكة، ونشري يف هذا وتطرقنا إىل جواز االستعانة بالكفار عسكرياً، للضرورة
املبحث إىل بعض الضوابط والشروط، نفصلها بعون اهللا تعاىل يف املطالب اآلتية، وهي على النحو اآليت:

المطلب األول : االستقواء بغير المسلمين من الحربيين ومن في حكمهم، ممن خطرهم أشد على  
المسلمين من غيرهم.

غري املسلمني من احلربيني ومن يف حكمهم، ممن خطرهم أشد على املسلمني من غريهم، فيه االستقواء ب

ح أنه ليس استعانة، بل بالنار"، ومنه االستعانة العسكرية ببعض األحالف الدولية يف عصرنا، فقد بات من الواض

الدولية الكربى، بل يكاد دور املسلمني يف هذه األحالف يقتصر على التنفيذ والتبعية، أو على الدعم املادي 
واملايل.

إّن الواجب الشرعي هو مقاومة احملارب ودفعه وصّده عن ديار املسلمني، بكل وسيلة ممكنة، وهذا ال 
يتفق مع طلب عونه ومساندته، وفتح الديار له يف أي صورة من الصور، سيما وأّن اإلدارة واإلرادة العسكرية 

لكن جتوز االستعانة بالكفار بعضهم املطلقة هلذه األحالف، وليس للمسلمني من األمر شيء، كما هو معلوم،
فقد-أمثاهلمببغاةعليهماالستعانةوأماعلى بعض والبغاة بعضهم على بعض، كما قال اإلمام ابن حزم قال : "

. ٥١الكهف: َّمضخضحضجضمصخصُّ :تعاىلاهللابقولواحتجوا- قومذلكمنمنع
كما،العدلألهلصيانةبأمثاهلمولكن، اهللاومعاذ، عضدانتخذهمالألننا؛ نأخذوبه-آخرونوأجازه

األنعام: َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّ :تعاىلاهللاقال
منإليهمويدخل، بعضابعضهميقاتلحىت، الكفارمناحلربأهلبنينضربأنأمكنناوإن، ١٢٩

).1"(حسنبذلك، غريهمأذىإىليتوصلمناملسلمني

.  11/113)  احمللى : 1(
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الثاني : االستقواء بالخارج إذا تجاوز حدود الرأي والتأييد والمساندة والتعاون في اإلطار المطلب 
العام، إلى الوالء والطاعة والتبعية.

ال جيوز أن تتجاوز هذه االستعانة حدود الرأي والتأييد واملساندة والتعاون يف اإلطار العام، حبيث ال تتعدى 
يف ذلك من مفاسد وشرور، بل تبقى االستعانة يف إطار التعاون واملعروف العام بني إىل الوالء والتبعية، ملا ال خيفى

األمم، ومبا ال يهدد أمن البلد وسيادته وحرياته، وذلك حلرمة الوالء للكفار واملشركني، وأّن هذا النوع من الوالء 
يمىمممخمحمجميلىلملُّ : ميس صميم العقيدة االسالمية، كما قال تعاىل

، ٥١املائدة: َّٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن

مئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنُّ : وقال تعاىل
متزترتيبُّ . وقال تعاىل ١٤٤النساء:َّهبمبخبحبجبهئ

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنت
.١١٨آل عمران: َّينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك

يقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتُّ وقال تعاىل :
.٨١املائدة: َّيكىكمكلكاك

وغريه، أنه رأى عدم اخلروج مع ه)150ومن لطيف ما نقل عن أهل العلم كالشافعي رمحه اهللا :( ت :
أهل الكتاب أو املشركني، أو خمالطتهم حىت لصالة االستسقاء، ألّن فيه نوع ركون ومواالة هلم ورضى حباهلم حيث 

ْسَالمَ ُخيَاِلفُ َمنْ ِإْخرَاجَ َوَأْكَرهُ "قال:  َخَرُجواَوِإنْ َذِلكَ ِمنْ َوأَْمنَـُعُهمْ اْلُمْسِلِمنيَ ُمْسَتْسَقىَمْوِضعِ ِيف ِلِالْسِتْسَقاءِ اْإلِ
َا: اْلَماَوْرِديُّ قَالَ " . َذِلكَ ِمنْ أَْمنَـْعُهمْ ملَْ ُمَتَميِّزِينَ  : تـََعاَىل لَِقْولِهِ َمَعَنالإلستسقاءالذِّمَّةِ لِ أَهْ ِإْخرَاجَ َكرِْهَناَوِإمنَّ

ُهمْ فَِإنَّهُ ِمْنُكمْ يـَتَـَوهلَُّمْ َوَمنْ بـَْعضٍ أَْولَِياءُ بـَْعُضُهمْ أَْولَِياءَ َوالنََّصاَرىاْليَـُهودَ تـَتَِّخُذواَال آَمُنواالَِّذينَ يَاأَيـَُّها اْلَمائَِدةِ [ ِمنـْ
َا،ِإَجابَةُ َهلُمْ يـُْرَجىَال ُعَصاةٌ اْلُكفَّارَ َوِألَنَّ ،َهلُمْ َوتـَُولٍّ رًِضاَمَعَناِإْخرَاِجِهمْ َوِيف : ] .  َدْعَوةُ ُردَّتْ َوُرمبَّ

).1"(ِإلَْيِهمْ َوالسُُّكونِ ِمبَُخاَلطَِتِهمْ اْلُمْسِلِمنيَ 

ولذا رأى األحناف وغريه من أهل العلم، جواز االستعانة بغري املسلمني، إذا كانوا حتت واليتنا وأمرنا،  قال 
َاَوِعْنَدنَا: "هـ)483: ت(العالمة السرخسي  إَذافََأمَّا،اْلُمْسِلِمنيَ رَايَةِ َحتْتَ يـَُقاتُِلونَ َكانُواإَذاَيْسَتِعنيُ إمنَّ

).2ُيْستَـَعانُ َفَال أَنـُْفِسِهمْ ِبرَايَةِ انـَْفَرُدوا

ي، الشهري باملاوردي (ت : . املؤلف : أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغداد2/516) احلاوي يف فقه الشافعي: 1(
. 1994-هـ 1414الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : األوىل ، هـ)450

بريوت، –هـ)، الناشر: دار املعرفة 483. املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ت: 12/23)  املبسوط : 2(
م. 1993-هـ 1414الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
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وكالم اإلمام السرخسي واألحناف ينطبق على األحالف الدولية يف عصرنا، وهي عبارة عن عدد كبري من 

د اإلسالمية للخطر، ورمبا االحتالل أو التبعية .وتعريض ألمن البال
:المحرمة، وباألخص حال االستعانة بهمالكفارمواالةصورمنو 
كفرعنتعاىلاهللاقالدينهممدحعلىاإلقدامأوتكفريهمعناالمتناعأوفيهالشكأوبكفرهمالرضا-
ىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثُّ :الراضي

.١٠٦النحل: َّمليك

حلجلمكلكخكحكجكُّ : املسلمنيعلىاملشركنيتفضيلهميفاليهودعنوقال-
منخنحنجنممخمحمجمهلملخل

.٥١النساء: َّمهجههن

ىمممخمحمجميلىلملخلُّ :تعاىلقولهيفكما: إليهمالتحاكم-
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيم

.٦٠النساء: ٌٍََّّّّٰىٰرٰذيي

يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ تعاىلقال،وحمبتهم- 
ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن

.٢٢ٌٍَّّّٰىٰرٰذ

يكىكمكلكُّ : تعاىلاهللاقال. املسلمنيعلىإعانتهم-
ينىنننمنزنرنمماميلىلمل

.٧١التوبة:َّجبهئمئخئحئجئييىينيميزيريٰى

) ضرورةلغري( والتجنُّسسوادهموتكثريإىلواالنضماميفاالخنراط-
.أسلحتهمتطويرعلىوالعملجيوشهميفواخلدمة

ىلملُّ :هياً عن ذلكناتعاىلاهللاقال،املصريوربطوأنصاراأعواناواختاذهمهلمالعامالتويل-
خيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميل

.٥١املائدة: ََّّٰذييىيمي

.٩القلم: َّمحجحمجحجمثُّ :تعاىلقال،الدينحسابعلىوجماملتهممداهنتهم-
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:تعاىلاهللاقال،اهللابآياتاستهزائهموقتعليهموالدخولجمالستهمذلكيفويدخل) . فيدهنون
حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضُّ 

منخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخك
.١٤٠النساء: َّجههن

زترتيبُّ :تعاىلقال. مستشارينوجعلهماملؤمننيدونمنبطانةواختاذهمالثقة-
اكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمت

عمران: آلَّينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلك
١١٨)1.(

االستفادة العلمية والتعاونية، وفق فقه املصلحة، وعلى هذا فال جيوز أن يتجاوز التعاون مع الكفار دائرة 

لكن 
ال يعين هذا أن نذوب يف حبهم أو التعاون معهم، على حساب هويتنا وأخالقنا، ومصاحل شعوبنا .

المطلب الثالث : يجب أن يكون االستقواء بالخارج وفق رؤية شرعية راشدة، يقررها علماء السياسة 
الشرعية، واألمن العسكري اإلسالمي.

عًا للمزاج والرؤى القاصرة، بل الواجب أن يكون خاضعاً االستقواء العسكري باخلارج، ليس أمرًا خاض
لدراسات عسكرية رشيدة ودقيقة، ملواطن املصلحة واملفسدة، وأيهما الغالب واألكثر. 

إّن هذه الرؤية جيب أن تكون قائمة على دراسٍة واعية لفقه املصاحل واملفاسد، وأن يغلب على الظن حتقق 
ن تؤمن اخليانة والتغلب، فإذا رأى اخلرباء أّن هذه االستعانة أو عالقة التعاون املصلحة، وفق القياس الصحيح، وأ

العسكري أو األمين حتقق درًءا للظلم، أو حتقق مصلحة للمسلمني، جازت، وإن مل تكن فيها مصلحة لألمة بل  
ألمنية وأهل احلل كان ضررها أكرب من نفعها فال جتوز، حسبما يقرره اخلرباء والعاملون بالشؤون العسكرية وا

والعقد، يف األمة. 

مماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّ قال تعاىل:
ييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرن

.٨٣النساء: َّمئخئحئجئ

ات، املؤلف  علي بن نايف الشحود. قرص الشاملة ، مجع بعض املتطوعني .) أنظر : اخلالصة يف فقه األقلي1(
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يف املوافقات: "الشريعة مبنية على حتقيق املصاحل ودرأ املفاسد "بل قال )هـ790: ت(قال العالمة الشاطيب 
).1بعض أهل العلم "الشريعة قائمة فقط على جلب املصاحل، ألّن درأ املفاسد جزء من حتقيق املصاحل"(

املعاشيفالعبادومصاحلاحلكمعلىوأساسهامبناهاالشريعةهـ) : "751وقال العالمة ابن القيم (ت : 
اجلور،إىلالعدلعنخرجتمسألةفكلكلها،وحكمةكلها،ومصاحلكلها،ورمحةكلها،عدلوهيواملعاد،

فيهاأدخلتوإنالشريعةمنفليستالعبثإىلاحلكمةوعناملفسدة،إىلاملصلحةوعنضدها،إىلالرمحةوعن
).2"(بالتأويل

يف االستعانة بغري املسلمني، ومنها :ومن هذا القبيل فّصل فقهاء االسالم شروطاً هامة 
الشافعي : (ت اإلماموشرط)3. خيانتهمويأمن)2. املسلمنييفرأيهمسنحُ اإلماميعرفأن)1
املستعانخانلوحبيثاملسلمونيكثرأنوهوثالثًا شرطاً وآخرونهـ)510، (ت: والبغويهـ)204

أنيشرتطأنه-أي األحناف–ومجاعةالعراقينيكتبويف،مجيعاً مقاومتهمألمكننايغزوهمالذينإىلوانضموا
الشرطانوهذان) 977( ت: قال العالمة الشربيين،االستعانةإىلاحلاجةومتسقلةاملسلمنييفيكون

العالمة ؟!. مث قال فكيفباألخرىاالستعانةإىلفرقةملقاومةاحتاجواحىتقلواإذاكاملتنافيني
وشرط) 4. ظاهرةكثرةالعدويكثرالفرقةاملستعانيكونأنفاملرادمنافاةال"الشربيين رمحه اهللا:

فإن،فيهماألمرياجتهدبشروطهخرجواوإذا:قالالنصارىمعكاليهودالعدومعتقدخيالفواأناحلاويصاحب
باجليشاختالطهميفرآهاوإنأصلحيراهحبيثاجليشجانبيفأفردهمنكايتهمليعلممتيزهميفاملصلحةرأى
).3"(أعلمواهللاملسلمنيبنيفرقهمشوكتهمتقوىلئال

فـََعَلى..املشركنيقتالعلىباملشركنياِالْسِتَعانَةِ َجَوازُ ثـََبتَ فَِإَذا: "هـ)450: ت(وقال العالمة املاوردي
ُهمْ اْستَـْغنَـْوافَِإنِ ،َحاَجةٌ ِإلَْيِهمْ بِاْلُمْسِلِمنيَ َيُكونَ َأنْ : َأَحُدَها: ُشُروطٍ َثَالثَةِ  .َجيُزْ ملَْ َعنـْ

.َجيُزْ ملَْ َخاُفوافَِإنْ ِحبُْسنِ اْلُمْسِلُمونَ يَْأَمنَـُهمُ َأنْ : َوالثَّاِين 
). 4"(َجيُزْ ملَْ َوافـَُقوُهمْ فَِإنْ اْألَْوثَانِ َوَعَبَدةِ النََّصاَرىَمعَ َكاْليَـُهودِ اْلُمْشرِِكنيَ ُمْعتَـَقدَ ُخيَالُِفواأَنْ : َوالثَّاِلثُ 

. املؤلف : إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ، احملقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 1/40)  املوافقات : 1(
م.1997هـ/ 1417سلمان، الناشر : دار ابن عفان، الطبعة : الطبعة األوىل 

هـ)، حممد عبد السالم إبراهيم، 751. حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت: 3/3)  إعالم املوقعني: 2(
م.1991-هـ 1411يريوت، الطبعة: األوىل، –الناشر: دار الكتب العلمية 

عادل -خلطيب الشربيين مشس الدين،  احملقق: علي حممد معوض . املؤلف: حممد بن حممد ا4/11)  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع: 3(
.2004–1425أمحد عبد املوجود،  الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 

. املؤلف : العالمة أبو احلسن املاوردى، دار النشر : دار الفكر ـ بريوت.14/279)  كتاب احلاوى الكبري: 4(
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ين على المسلمين، من البغاة أو المخالفين في الرأي أو  المطلب الرابع :  االستقواء بغير المسلم
المذهب.

َوَحتُْرمُ أشار فقهاء اإلسالم إىل حرمة االستعانة بالكفار على البغاة ومن يف حكمهم ، فقالوا : "
َناَتْسِليطُهُ َجيُوزُ َال إذْ َوَلوْ ِبَكاِفرٍ -أي البغاة-عليهماِالْسِتَعانَةُ  َُُِّّّّ :تـََعاَىل لَِقْولِهِ َعَليـْ

يَِديُنونَ َواْلُكفَّارِ الطَّاَعةِ إَىل َردُُّهمْ اْلَمْقُصودَ َوِألَنَّ .١٤١النساء: َّنئمئزئرئّٰ
).1"(ِبَقْتِلِهمْ 

مسلمعلىكافرتسليطجيوزالألنهبكفارعليهميستعانأنجيوزال): "977قال العالمة الشربيين( ت: 
علىاحلدودإلقامةكافراً جالداً يتخذأنلإلماموالباستيفائهكافراً يوكلأنقصاصملستحقجيوزالوهلذا

).2"(مدبرينقتلهميرىمبنيستعانأنجيوزوالاملسلمني
ِحبَالٍ َجيُوزُ َفَال ،اْلبَـْغيِ أَْهلِ ِقَتالِ ِيف َوالذِّمَّةِ اْلَعْهدِ بَِأْهلِ اِالْسِتَعانَةُ أَمَّا: "هـ)450: ت(وقال العالمة املاوردي

َغيـْرُ َوِألَنـَُّهمْ ..١٤١النساء: َّنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ :تـََعاَىل اللَّهِ لَِقْولِ : 
َوأََمرَ َحْظَرَهاتـََعاَىل اللَّهُ أَْوَجبَ الَِّيت َوأَْمَواهلِِمُ ِدَمائِِهمْ ِإبَاَحةِ ِمنْ ِديًنايـَْعَتِقُدونَهُ ِلَما: َوَحرِميِِهمْ نـُُفوِسِهمْ َعَلىُمْؤِمِننيَ 
َهابِاْلَمْنعِ  ). 3(ِمنـْ

المطلب الخامس: ال ينبغي التقليل من قوى الخير والحرية في عالمنا ممن ال يزالون على أصل 
الفطرة البشرية.

ية، ممن ينصرون احلق ممن ال يزالون على أصل الفطرة البشر ال ينبغي التقليل من قوى اخلري واألحرار يف عاملنا
ويبغضون الظلم والبغي والعدوان. فإن رصيد الفطرة ورصيد األخالق اإلنسانية ال يزال يعمل عمله يف احمليط 
اإلنساين، رغم ما عال الفطرة البشرية من ركام جاهلي هائل، وليس أدّل على ذلك من وجود بعض الشخصيات 

لمني، ولنتساءل يف هذا السياق : كم عدد السفن اليت جاءت من الغربية اليت تقف مساندة لقضايا العرب واملس
أوربا إىل غزة، مطالبة بكسر احلصار، وكم عدد السفن اليت جاءت من بالد العرب واملسلمني ؟؟!!. ال شك أنه 

واقف ال وجه للمقارنة، مما يؤكد أن رصيد الفطرة اإلنسانية ال يزال خبري، بل نراه يف بعض األحيان واملواقع وامل
يتجاوز حىت رصيد األخالق اإلسالمية، وهو أمر مؤسف بالطبع، لكنه الواقع .

هذا الدعم ال الشخصي أو الفردي، وليست هناك منظمات غربية معتربة، تقف يف صف قضايا املسلمني، وأيضا 
يكاد يتجاوز اجلانب اإلعالمي والنظري البحت، رمبا من أسباب ذلك روح التعصب املقيت، لدى الذهنية 

بريوت - . املؤلف : شيخ اإلسالم / زكريا األنصاري، دار النشر : دار الكتب العلمية 4/115الطالب: )  أسىن املطالب يف شرح روض 1(
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د . حممد حممد تامر.2000–ه 1422-
.  3/440)  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع: 2(
.  13/283)  كتاب احلاوى الكبري: 3(
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العريب واإلسالمي على ثقافة الرتفيه، أو ثقافة العري، وبات دور قضاياهم العادلة واملصريية، واقتصر دور اإلعالم

األبواق للسلطات الفاسدة، أو ممارسة ثقافة اللحم املكشوف .
كلمة شكر وتقدير نوجهها إلى :-
دولة إسالمية 40العربية السعودية اليت أنشأت التحالف العسكري اإلسالمي املؤلف من لكةاملمأوًال: -

ملباركة، وجزى خريًا امللك سلمان بن عبد العزيز خري مضت، فجزى اهللا خريًا بالد احلرمني الشريفني هلذه اخلطوة ا
اجلزاء، وهذه اخلطوة املباركة أحسب أّن التاريخ سيسجلها يف بيض صفحاته، وهي جديرة بالشكر والتقدير 

واملساندة والدعم املادي واملعنوي.
أمتنا، وبادرة كربى من لرواد التغيري واإلصالح، لإلسالميني يف مصر، وهي حبق تعد من اإلشراقات يفثانيا:

25تشعر بالقلق حنو بعض القوى الوطنية واإلسالمية، يف مصر، نتيجة مّدها املتنامي يوما بعد يوم، إبان ثورة 
رادت هذه القوى االستعمارية مغازلة اإلسالميني، للجلوس معها على طاولة املفاوضات يناير، وإزاء هذا التوجس أ

، وأن تكون حتت مسع وبصر من إسالميي مصر، إال أن اشرتطوا أن تكون هذه املفاوضات علنية ال سرية
السلطات املصرية .

كثريًا من سلطات مصر األمنية، فقد زجت بأبنائها باآلالف أو مبئات اآلالف يف السجون واملعتقالت، وال يزال 
ا يف غياهب السجون واملعتقالت، إىل يومنا هذا، إال أّن اإلسالميني رفضوا االرمتاء يف أحضان جزء كبري من أبنائه

األجنيب الغادر، على حساب الوطن واألمة، وبصرف النظر عن مدى توافقنا أو اختالفنا مع هذه القوى 

ُفَذ من خالهلا وبنفس الق در فإنا نربأ إىل اهللا ممن يفتح األبواب على مصراعيها، أو يزيل احلواجز والسدود لتَـنـْ

املستعمر وثقافته يف بالد اإلسالم .

يتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربُّ قال تعاىل:
.١٥٣األنعام: َّيفىفيثىثنثمثزثرث





1114387201209

:البحثخاتمة
وبعد هذا التطواف العلمي املاتع، نرى أّن مسألة االستقواء باخلارج، أمنيا وعسكريًا ليست حمظورة مجلًة 

الشرعية، قررها وتفصيًال، وليست جائزة مجلًة وتفصيًال، بل هي مسألة خاضعة لكثري من الشروط والضوابط 

ما داموا يف دائرة اإلسالم.كانوا بغاًة أو على غري مذهب أهل احلق،

رية، وغريها من املشكالت اليت تتفاقم يوما عن يوم يف عصرنا، وتقف بعض القوى والعلمية واألمنية والعسك
والتيارات بل والشعوب املسلمة عاجزة عن حلها، أو التخفيف منها، فيما سبق اإلسالم إىل حل هذه املعضالت 

ة الكبرية والكرمية، السياسية والعسكرية قبل قرون من الزمان، أوىل بأمتنا اليوم العودة إىل هذه الثروة العلمي

نتائج البحث:
ال يرى اإلسالم مانعًا من االستعانة بقوى العدل والتحرر، يف أي مكان من األرض، حىت وإن كانت )1

أو لتحقيق مصلحة شرعية معتربة.هذه القوى ليست على ملة اإلسالم، لغرض رفع الظلم، أو للتخفيف منه، 
ُوُجودِ َعَدمِ )12جيوز االستقواء واالستعانة بغري املسلمني بشرطني أساسني مها : )2

.أَنـُْفِسِهماْلُمْسِلِمنيَ ِعْندَ اْلَمْصَلَحةِ تِْلكَ 
ال يوجد مانع شرعي يف االستقواء بغري املسلمني يف املشرتك االنساين العام، واالستفادة من علومهم )3

لغريمتكنيفيهيسولاالستعانة العسكرية بغري املسلمني ملا فيه حتقيق استقواء املسلمني وغلبتهم، جتوز)4
أو كشف لعورات املسلمني.املسلمني،

حترم االستعانة بغري املسلمني يف احلرب والقتال، مبا يكون هلم فيه غلبة على املسلمني، أو يكون فيه )5

رعية امللجئة، وإن كانت فيه بعض جيوز االستعانة العسكرية بغري املسلمني للحاجة والضرورة الش)6

ال جيوز أن يتجاوز االستقواء بغري املسلمني، حدود الرأي والتأييد واملساندة والتعاون يف اإلطار العام، )7
حبيث ال تتعدى إىل الوالء والطاعة والتبعية 

اخليانة العظمى لألمة ودينها .
ال جيوز لألقليات غري املسلمة االستقواء على دوهلا املسلمة باخلارج، أو بالدول الكافرة، ألّن فيه إضراراً )8

يانة الوطنية الواجب الوقوف أمامها حبزم وقوة.حبقوق األكثرية املسلمة، بل يعد هذا االستقواء من قبيل اخل
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التدخل يف الشؤون الداخلية للدول حمظور شرعاً وقانوناً، حىت وإن وقعت بعض املظامل الصغرية واليسرية )9
على األقليات املسلمة فيها، عمًال مببدأ الوفاء بالعهود واملواثيق، الذي التزمته الدول اإلسالمية ووقّعت عليه، 

اق األمم املتحدة .ضمن ميث
جيب على الدول اإلسالمية نصرة املستضعفني يف األرض، من أي دين أو مّلة، من األقليات املسلمة )10

ة القدرة واالستطاعة للنصرة، مبا ال يؤدي إىل ضرر أكرب، وقانوناً، بشرطني: األول: أن يكون لدى الدول اإلسالمي
والثاين : مشورة أهل احلل والعقد .

جيب على الدول االسالمية حتقيق العدالة واملساواة الوطنية لتشمل كل مواطين ورعايا الدول االسالمية، )11
م وحرية.

جيب أن يكون االنفتاح واالستعانة واالستقواء باخلارج، للضرورة ووفق رؤية شرعية راشدة، يقررها )12
علماء السياسة الشرعية، واألمن العسكري اإلسالمي.

ال جيوز االستقواء بغري املسلمني على املسلمني من البغاة أو املخالفني يف الرأي أو املذهب.)13
ممن ال يزالون على أصل الفطرة البشرية.من قوى اخلري واحلرية يف عاملناال ينبغي التقليل )14

توصيات البحث:
على األمة السعي لالستعانة بقوى العدل والتحرر، يف أي مكان من األرض، حىت وإن كانت هذه )1

القوى ليست على ملة اإلسالم، لغرض رفع الظلم، أو للتخفيف منه، أو لتحقيق مصلحة شرعية معتربة.
اإلنسانبنيالتخليةبإسهام كل بين البشر، كما يدعو الباحث إىل األرضعمارإلالباحثيدعو)2

.العقديةواختياراته
بالتعاون والتعارف بني األمم واحلضارات والشعوب، كقيمة إسالمية ودينية، حث عليها يوصي الباحث)3

اإلسالم احلنيف، وذلك يف املشرتك االنساين العام، واالستفادة
تلفة. عة، وغريها من ميادين احلياة املخوالتجارة والصنا

4(
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يشيد الباحث بتجربة اململكة العربية السعودية يف إنشاء التحالف العسكري اإلسالمي، ويدعوا ملناصرته )6
ائل والسبل، ألن فيه ُغنية عن غري املسلمني، واكتفاء مبا لدى املسلمني من قوة وإمكانيات. ودعمه بكل الوس

7(
أحضان خصوم األمة وأعدائها.

القصد، والحمد هللا رب العالمين.واهللا تعالى من وراء
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تمهيد:
اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هللا رب العاملني، وصلى 

على حني فرتة من الرسل ليخرج الناس من  الظلمات إىل النور، فإنَّ اهللا تعاىل قد بعث النيب وبعد:
ه خلقاً كثرياً، كانوا خري أرسله للناس كافة بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، فهدى اهللا تعاىل على يدي

أمة ُأخرجت للناس تأمر باملعروف واإلصالح وتنهى عن املنكر، وتقيم شرع اهللا يف أرضه فتحققت العزة هللا 
ولرسوله وللمؤمنني.

مث تبدَّل احلال مرة أخرى وساءت األعمال واألفعال، وجاءت ظلمات اجلهل والضالل جتّر أذياهلا يف تيه 
ذلك إالَّ ألنَّ الناس خالفوا منهج رسوهلم الكرمي، وبدلوا منهج القرآن العظيم مبناهج الضالل وكربياء وتعال؛ وما 

واالحنالل، ونسوا اليوم اآلخر يوم املآل.
-وهللا احلمد-ولكن 

واجبهم انتشال املسلمني من
وسلكوا يف ذلك مناهج عديدة واختطوا سبًال كثرية، وكل يدعي أن طريقته يف الدعوة هي اليت ستعيد جمد 

اإلسالم الغابر.
بالرغم من  

فروع الفقه والدين، وإمنا تشكو من قلة فقه الدعوة عند الدعاة امللقى على عاتقهم إصالحها وتغيريها إىل 
األفضل.

قد  غري أمة كاملة وأصحابه؛ ألنه أْن يستلهموا منهج الدعوة من النيب إنَّ دعاتنا اليوم ال بُدَّ من
وبىن حضارة شاملة، وكان يبعث أصحابه إىل بعض القبائل لنشر اإلسالم، وكثريًا ما كان الواحد منهم يبعث 

جدران وحده، ولكن ومع ذلك يستطيع أن يـُخرج الناس من التيه والضالل إىل اهلدى ومحيد اخلصال، ويهدم

جفـقهالـتدر
والـتّغييـراإلصــالَحفـيوأثـرهاإلسـالمــيالـتشريـعفـي

وصـفـيالـعزيـزعـبدالدكتور 
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.)1(الكتاب املنري، وأجرى على يديهم التغيري
ويف يومنا احلاضر أصبح لزاماً على الدعاة أن يقتفوا هذا األثر، وهم أحوج الناس ملثل هذا الفقه اجلليل، ألنَّ 

هذا التغيري واإلصالح إنَّ من سنن اهللا األزلية أن األمم ال تتغريَّ بني يوم وليلة من منهج إىل منهج، ولكن
حيتاج إىل جهد جهيد ووقت مديد.

ذلك؛ ألن طبائع الناس ال تقبل مثل هذا التغيري الذي يتم بني عشية وضحاها، إذ يصعب عليهم ترك حياة 
اعتادوا عليها فجأة.ألفوها و 

إن هذا األصل جعله اهللا تعاىل سنة كونية شاملة لكل مناحي احلياة واإلنسان منذ والدته إىل وفاته، ومما ال 
منهج حكيم وطريق قومي تتحقق منه فوائد وِحَكم جليلة هاشك فيه أن التدرج يف تبليغ األحكام الشرعية وتطبيق

القدر عظيمة األثر ذكرها السادة العلماء وعدد من الباحثني املعاصرين بني موسع فيها ومضّيق، حسب ما ميليه 
مقام احلديث يف املوضوع. 

ُمسّلم، ومن أن قضية التدرج ليست قضية اختيار بل هي قضية حسمأكثر الباحثين:ه واألمر الذي يؤكد
. (2)أراد أن يتجاوزه فإمنا يسمح لنفسه بالفشل والتخبط الذريع

أمهية املوضوع البالغة يف عصرنا احلاضر وما يُـفرزه من إشكاالت وتساؤالت وحتديات، وفقين اهللا إىل ونظرًا 
أن أُدلـي بدلوي فيه من تعاىل أن أكتب يف هذا األصل املهم من أصول الدعوة، وهو: "فــقُه الــتدرّج"، فارتأيت 

خالل مالمسة بعض اإلشارات العامة واهلادية لعلها تكون نرباسًا للقارئ املسلم، مع العلم أن أطرافه واسعة 
املداخل، والرأي يف بعض جوانبه يقبل االجتهاد والنظر َوفـق ميزان الرتجيح لتقليص دائرة اخلالف، وهو موضوع 

؛ لتتم اإلحاطة بأطرافه وجوانبه. (3)وتفصيالً حيتاج إىل وقفات متأنية تأصيالً 

--رضي اهللا عنه- الطُّفيل بن عمرو الدوسي ينظر: قصة إسالم )1(
ودعوته إىل قومه يف كتب السرية املعتربة، كاإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين، وصفة الصفوة، البن اجلوزي، -رضي اهللا عنه

، وغريها من املصادر.واالستيعاب، البن عبد الرب
ريخ سياسة التدرج يف تطبيق األحكام، د. أمحد الريسوين، حلقة نقاشية مع برنامج "الشريعة واحلياة"، من إعداد: قناة اجلزيرة الفضائية بتا- )2(

م بتصرف.06/07/2012
تعاىل؛ وذلك حماولة مين يف توضيح بعض خوض غمار هذا املوضوع يف كتاب مستقل سيصدر قريبًا حبول اهللا- بفضل اهللا-قمُت -)3(

ث والنظر جوانبه املعاصرة املهمة تأصيًال وتنزيًال، وال أّدعـي العصمة واإلحاطة؛ وإمنا االجتهاد وبذل الوسع والطاقة فيما ذهبت إليه من البح
وسياحة الفكر.
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وإنين أسأل اهللا تعاىل التوفيق يف أْن أبنيِّ بعضًا من معامل هذا األصل العظيم الذي يـَُعدُّ أحد مناهج اإلسالم 



األولطلبالم
تـحرير مفهوم التدرج

لـغة:التدرُّج  - 1
هو أخذ األمور شيًئا فشيًئا وقليًال قليالً، وعدم تناول األمور بأن التدرج يف اللغة: - إمجاالً -ميكن القول 

وَتَدرََّج مضارع َدّرَجه، وَتَدرَّج إليه تـََقّدم شيئًا فشيئاً، وَتَدرَّج فيه َتَصّعَد «دفعة واحدة، جاء يف املعجم الوسيط: 
). 1»(َدَرَجة َدَرَجة

الدال والرَّاء واجليم َأصٌل واحٌد يدلُّ على ُمِضيِّ الَشيء «)هـ: 395أمحد بن فارس القزويين (ت. قال
).2»(واملِضيِّ ِيف الشَّيء

إذًا فلفظ (َدرََج) يدلُّ على املشي واملضي واالقرتاب شيئًا فشيئاً، وهو مصطلح موضوع لغة ملطلق التنقُّل من 
شيء إىل شيء درجة درجة.

فاملقصو 
ُتَدر إىل الباء والباء إىل التاء والتاء إىل الثاء، وهكذا دواليك، وهذه سنة من سنن اهللا تبارك - مثالً - فاأللف 

وتعاىل اخلالدة.
على: التأين يف أخذ األمر شيئاً فشيئاً وقليًال قليًال، وعدم تناوله دفعة واحدة.فِجماع دالالت التدرُّج يف اللغة يدّل 

ومن هنا جاء اإلسالم لُيقرُّ هذا املنهج ويعتربه سنة يف عامل اخللق واإلنشاء، وسنة يف عامل األمر 
.)3(والتشريع...

فيه شيئًا فشيئًا ورويدًا رويدًا واستدراج واستنباطًا مما سبق، فإنَّ التدرُّج يف الدين يعين يف اللغة: ((الدخول 
الناس إليه درجة درجة)).

الـتدرّج اصطـالحــاً:- 2
التدرج مفهوم يرتبط بأصول املعرفة اإلسالمية، له امتدادات عديدة، حضي باهتمام يف دراسات بعض 

ملاهيته.الباحثني نظراً لصلته بالعديد من املباحث يف العلوم والثقافة الشرعية، وفيما يلي حدّ 

عربية.، مادة (درج)، إعداد: جممع اللغة العربية جبمهورية مصر ال1/277ينظر: -)1(
، مادة: (درج)، والصحاح، للجوهري 2/1351، مادة: (درج)، وينظر: لسان العرب، البن منظور 2/275معجم مقاييس اللغة، -)2(
.6/77، والعني، للفراهيدي 1/313
ة اجلزيرة الفضائية، حلقة التدرج يف تطبيق الشريعة وتغيري املنكر، د. يوسف القرضاوي، حوار مع برنامج "الشريعة واحلياة"، إعداد: قنا-)3(

م بتصرف.12/12/2012مسجلة بتاريخ 
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إن الباحث يف مفهوم التدرج وداللته االصطالحية واملعرفية، جيد صعوبة كبرية يف الظفر بتعريف جامع مانع 
يزيل اإلشكال وحيسم اخلالف.

استدراج): معناه «(يف معرض حديثه عن معىن االستدراج: )1()هـ1250يقول الشيخ حسن العطار (ت. 
. )2(»يف الدرجات مث استعمل يف مطلق التنقل...يف األصل طلب التدرج؛ وهو التنقل 

فما دام التدرج يف اللغة مصطلح موضوع ملطلق التنقُّل من شيء إىل شيء درجة درجة، فإنه ينبغي أن تؤخذ 
بعني االعتبار هذه الطبيعة من اإلطالق عند التعريف االصطالحي له. 

مصطلح التدرُّج يف اصطالح التشريع اإلسالمي يُراد عندما يطلق وبناًء على هذا األساس ميكننا القول: أنه 
به:

))
فيها)). 

أجود الـُمِضـي يف الشيء ُرويداً رويداً، والتقّدم فيه بُغية الوصول إىل«كما عّرفه أحد الباحثني املعاصرين بأنه: 
. )3(»املراتب وأعالها

يكاد ال خيرج عن املعىن اللغوي للكلمة؛ «-يف معناه االصطالحي العام-وعلى أي حال فمصطلح الـتدرج 
.)4(»ألن استخدام العلماء هلذا املصطلح املعاصر ملا لداللته اللغوية على مرادهم الشرعي واملعىن اللغوي

)هـ، وكان أبوه الشيخ علي حممد العطار فقرياً يعمل عطاراً، من أصل مغريب، 1180م / 1766كان شيخاً لألزهر، ولد بالقاهرة سنة (-)1(
رسائل يف قواعد اإلعراب والنحو واملنطق واالستعارة وآداب وكان له إملام بالعلم وإقباًال على التعلم، ترك العديد من املؤلفات والكتب وال

البحث والتشريح والطب، وله كتاب يف الصيدلة، وما يزال هذا الكتاب خمطوطًا يف مكتبة رواق املغاربة يف اجلامع األزهر، وأّلف كتباً 
لزركلي، وأعالم الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث، 

، وأئمة التنوير.. شيخ األزهر اإلمام حسن العطار.. مفجر 47، 1/46وما يليها، ويف األدب احلديث، لعمر الدسوقي 2ألمحد تيمور، ص 
م.. الشيخ حسن العطار اإلمام 2012أغسطس 04حلم النهضة.. وائل السمري، جريدة اليوم السابع بتاريخ: 

م.  2015-07-14األكرب املوسوعي، ماهر حسن، صحيفة املصري اليوم بتاريخ: الثالثاء 
)2(-

.2/497ن الشربيين واألستاذ حممد علي بن حسني املالكي، تقريرا العالمتني عبد الرمح
: التدرج يف تطبيق الشريعة، ألشرف بين كنانة، حبث مقدم إىل ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثانية عشرة بعنوان: "فقه ينظر-)3(

، األعمال الكاملة، 25/11/2013كويت بتاريخ ال-
. 290ص 

.210فقه اإلصالح والتغيري السياسي، ألديب الضمور، ص -)4(
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المطلب الثاني
بغيره من األنواع األخرىعالقة التدرج 

وسلم شيئًا فشيئاً -صلى اهللا عليه-نزول األحكام الشرعية على النبي «يُقصد بالتدرج يف التشريع:
.)1(»طوال مدة البعثة النبوية، حتى انتهت بتمام الشريعة وكمال الدين

يَـمِلُكه حقيقة إال املشرّع وقد أمجع العلماء على استحالة هذا النوع من التدرج وعدم وقوعه قطعاً؛ ألنه ال
متدرجاً -صلى اهللا عليه وسلم - احلكيم، وقد انقضى زمنه يف عهد الرسالة واكتمال نزول الوحي على قلب النيب 

؛ باعتبار أن الكثري من أحكام القرآن الــكرمي مل تنزل مجلة واحدة، وإمنا كان احلكم يأخذ أطوارًا عديدة، )2(متفرقاً 
وره الـتشريعي النهائي.حىت يصل إىل ط

، فيبقى الفرق املؤثّر بني التدرج التشريعي من جهة والتدرج التبليغي والتطبيقي )3(أما التدرج يف بقية األنواع األخرى
من جهة أخرى: أن التدرج التشريعي يتم فيه إنشاء أحكام جديدة تضاهي أحكام الشريعة، يف حني أن التدرج 

التبليغي والتطبيقي ال يعدو أن يكون سكوتاً عن تطبيق بعض األحكام الشرعية. 
التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية وفق خطة تدرجيية تستبدل خالهلا األحكام الوضعية «التطبيق يعين: فالتدرج يف 

. )1(»اليت جرى عليها الوضع احلايل يف معظم البلدان العربية واإلسالمية، لتحّل حمّلها أحكام الشريعة اإلسالمية

.28التدرج يف التشريع والتطبيق يف الشريعة اإلسالمية، حملمد الزحيلي، ص -)1(
بتصرف.210فقه اإلصالح والتغيري السياسي، ألديب الضمور، ص -)2(
ببقية أنواع التدرج األخرى: التدرج التبليغي والتدرج التنفيذي أو التطبيقي، وهلما أوجه اتصال وانفصال عن التدرج يف التشريع أو يُقصد -)3(

التدرج التشريعي ليس هذا مقام احلديث عنها.
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ذ باألحكام الشرعية شيئاً فشيئاً، والبدء باأليسر األخ«أما التدرج يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية فهو: 
. )2(»مث ما يليه، حىت يسهل على الناس اتباع هذا الدين العظيم

ومن هنا فالتدرج التبليغي والتطبيقي مها مبنزلة العفو والسكوت، والتدرج التشريعي مبنزلة التحليل واإلسقاط، 
.)3(!وهو ما وجب التنبيه عليه، فليعلم

، تدل عليهما أدلة شـرعية كثرية، مع )4(نستنتج أن: التدرج يف البالغ والتدرج يف التنفيذ (التطبيق) جائزانإذاً 

املشهورة الواردة يف-رضي اهللا عنه -ومن أشهر أمثلة هذا النوع من التدرج: قصة معاذ بن جبل 
قاضياً ومعّلماً إىل -صلى اهللا عليه وسلم - ملا بعثه النيب -رضي اهللا عنهما-الصحيحني من حديث ابن عباس 

أهل اليمن وقد أوصاه وصيَّة جامعة مانعة عظيمة نّبهه فيها أن يبدأ دعوته بالتوحيد أوًال ونـَْبذ الشرك، فإذا 
صلى اهللا - فقال له ان اإلسالم األخرى بالتدرج ركنًا ركناً، استجاب الناس له وأطاعوه فليأمرهم بإقامة بقية أرك

(إّنَك تَْأِيت قـَْوًما ِمْن أَْهِل الِكَتاِب فاْدُعُهْم ِإَىل َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ الّله َوَأينِّ َرُسوُل : اً ومعّلماً موّجه–عليه وسلم 
َلٍة، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك الّلِه، فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمهُ  ْم َأنَّ الّلَه افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َمخَْس َصَلواٍت ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َولَيـْ

ِلَك فَِإيَّاَك وََكرَائِم ْم َأطَاُعوا ِلذَ فََأْعِلْمُهْم َأنَّ الّلَه افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تـُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم فـَتُـَردُّ ِيف فـَُقرَائِِهْم، فَِإْن هُ 
نَـَها َوبـَْنيَ الّلِه ِحـَجاٌب) .)5(أَْمَواهلِِْم، َواتَِّق َدْعَوَة املَْظُلوِم؛ فَِإنَُّه لَْيَس بـَيـْ

إّن املتأمل يف فقه هذه الوصية العظيمة وما اشتملت عليه من فوائد وفرائد وجليل القواعد، يُدرُك أمهية 
يف تبليغ أصول الشريعة إىل أبعد حدود الدنيا، ويدرك أيضًا أمهية التدرج يف الدعوة موضوع التدرج وأثره العميق 

ينبغي أن يسلكها الدعاة يدلُّ أيضًا على وجوب اتّباع املراحل األساسية اليت-أي: احلديث- ، وهو )6(الدعوة

.8نظرية التدرج يف األحكام الشرعية، حممد كمال الدين إمام، ص - )1(
.36الشريعة اإلسالمية، حممد عبد الغفار الشريف، ص ينظر: التدرج يف تطبيق - )2(
ِنَية" بتصرف.- )3( ينظر: التدرج يف تطبيق الشريعة: املفهوم والرؤية، للباحث أمحد سامل، مقالة منشورة على موقع "الدرر الـسَّ
واجبات وحترمي احملرمات كما كان احلال عليه قبل جائزان بالضوابط الشرعية، وحنن هنا ال نقصد بالتدرج يف التنفيذ: أن نتدرج يف إجياب ال- )4(

روضة، مث بعد حني 
حنّرمها حترمياً قاطعاً! فهذا أمر ال ميكن أن يقول به من كان له أدىن ف

َهما- حديث صحيح متفق عليه من رواية ابن عباس- )5( ، أخرجه البخاري يف الزكاة، ويف املظامل واملغازي والتوحيد، ومسلم يف - َرِضَي اللَُّه َعنـْ
الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي يف باب الزكاة.، وأخرجه أيضاً 1/50اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم 

وروى مسلم هذا احلديث من هذه الطريق مث عقبه بطرق أخرى فقال: حدثنا ابن أيب عمر حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكريا بن إسحاق 
يفي عن أيب معبد عن ابن عباس: أنَّ النيب صلى اهللا عليه وحدثنا عبد بن محيد، حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن حيىي بن عبد اهللا بن ص

إىل اليمن فقال: ( إنك ستأيت قوماً... )، مبثل حديث وكيع.وسلم بعث معاذاً 
، د. عبد الرحيم-رضي اهللا عنه- ينظر: منهج الدعوة إىل اهللا يف ضوء وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ملبعوثه إىل اليمن معاذ بن جبل -)6(

وما يليها.127حممد املُغّذوي، ص 
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المطلب الثالث
أهمية دراسة موضوع التدرج وفقه أحكامه على ضوء الواقع المعاصر

مبوافقته للمعقول، وأن العقل املسلم يُدرك ذلك جليًا يف التنزيل )1(تتجلى أمهية موضوع التدرج يف التشريع
جيد مجلة من اِحلكم - بعمق وتدبر- على الواقع والوقائع وخماطبة الناس املكلفني. والباحث يف هذا املوضوع 

اقع املعاصر، واملقاصد املشروعة اليت ُتظِهر قيومية الدين اإلسالمي ورمحته ويسره ومواكبته ألحوال ومستجدات الو 
ويف هذا املقام ميكنين رصد حكمة مشروعية التدرج يف التشريع من خالل احملاور اآلتية:

نفوس:خها في الحكام الشرع ويرسّ أالتدرج ُيسّهل االنقياد وقبول الدعوة و -1
والشرائع دفعة واحدة التدرج رمحة وتيسري من اهللا تعاىل بعباده، فلو أن اهللا تعاىل أنـزل كتابه املبني مجلة واحدة 

وطاَلب املكلفني بالتزامها كلها يف احلال َلَما قِبل ذلك إال النادر القليل من الناس، ولكن الرب الرحيم واإلله 

شيئًا فشيئاً، 
يف هذا السياق:-رمحه اهللا-الدكتور وهبة الزحيلي 

نزل القرآن منّجًما مفّرقًا على َوْفق املناسبات واحلوادث والوقائع، أخًذا مببدأ تربوي ناجح أال وهو: التدرج «
يف التشريع إلص

املوروثة شيًئا فشيًئا، وإعداًدا للحكم الشرعي املستقر بتقبل النفوس له وتربيتها على وفق الغاية الشرعية بنحو 
ذا توافرت املصلحة العامة لألمة بقي احلكم، وإن مل بطيء، واقتناع عقلي ذايت بأفق التشريع ومراميه البعيدة، فإ

.(2)»تتوافر عّدل أو بّدل ونَسخ
: أن الدولة اإلسالمية -أي: فرتة نزول الوحي اإلهلي-ومن حكمة التدرج يف بعض األحكام يف هذه الفرتة 

روف، وقد روعي يف ذلك مل يكن قد اكتمل منّوها واستقر بناؤها بعد؛ فكان نزول القرآن منّجمًا أنسب هلذه الظ
أمية العرب؛ إذ من حقهم أن حيفظوا األحكام ويُدركوها، كذلك كانت حداثة الدولة اإلسالمية تقتضي التدرج يف 

(3).
نصرة وال للدين حرمة، تتخبط يف ظلمات اجلهل لقد جاء كتاب اهللا العزيز يف بيئة عربية ال تعرف للحق

والضالل، وتعيث يف األرض من كل صنوف االحنالل والفساد، ومل يكن بالسهولة مبا كان إخراجهم من هذه 
احلياة البئيسة وهذا الواقع األليم إىل نور اإلسالم الرحيم، فراعى التشريع اإلسالمي ذلك كله، فنزلت التشريعات 

ويدخل يف هذا أيضاً بقية األنواع األخرى من التدرج؛ ملا هلا من أمهية بالغة يف حياة املكلفني؛ مع مراعاة الضوابط الناظمة هلا. -)1(
.1/261،يُنظر: التفسري املنري-)2(
، حتقيق وتعليق: الشيخ علي حممد 30عبد الكرمي القزويين، املقدمة، ص العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، أليب القاسم -)3(

معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود.
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ة، حىت يسُهل انقيادهم للحق وميتثلون اإلسالم دينًا ودولة مجلة وتفصيًال. يقول األستاذ مصطفى الربانية متدرج
واصفاً أمهية منهج التدرج يف هذه الفرتة التشريعية احلامسة: -رمحه اهللا-شليب 

أولئك واحلكمة يف ذلك التدرج: أن هذا النوع من التشريع يكون أقرب إىل القبول واالمتثال، خصوصًا مع«
. (1)»العرب الذين كانوا يف إباحية مطلقة جتعلهم ينُفرون من التكليف باجلملة

يبيات؛ وذلك من أجل ترسيخ بيان أحكامه وحالله وحرامه؛ إذ إن أول ما نزل من القرآن كان متعلقاً بالعقيدة والغ
العقيدة الصحيحة يف القلوب وتثبيت النفوس على احلق شيئًا فشيئاً؛ ليسهل بعدها تطبيق األحكام على 
املكلفني؛ على اعتبار أن املؤمن الذي وَقرْت العقيدة السليمة يف فؤاده ينقاد طائعًا متقبًال ألحكام الشرع، قال 

اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اُهللا َوَرُسولُُه أَْمرًا أَن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن تعاىل يف ُحمكم تنزيله: ﴿َوَما كَ 
.(2)يـَْعِص اَهللا َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا﴾

ريَب أنَّ األصَل يف هذه القضيِة ال «يقوُل الشيخ يوسف القرضاوي حتت عنوان: (األصُل عدُم املشاركِة): 
أالَّ ُيشارَك املسلُم إالَّ يف حكٍم يستطيُع فيه أن يـُنَـّفَذ شرَع اِهللا فيما يوكُل إليه من مهاِم الواليِة أو الوزارِة، وأالَّ 

.(3)»ورسولِه-تعاىل - خيالَف أمَر اِهللا 
التكليف بالكثرة مما ال يُِطيقه الناس وال أنبوُيضاف إىل ما سبق: أن التدرج هو أيضًا عالج للنفور؛ ذلك 

يتحملونه، يكون من شأنه النفور والرفض، أما أخذ الناس بالرفق واللــّني وجتّنب الطَّفرات وحتاشـي التصادم 
؛ فاهللا تعاىل رحيم بعباده، وأسلوب معاجلة اإلسالم )4(باملألوف؛ فإمنا هو عالج النفور وتثبيت احلق يف الـصدور

أسلوب معجز يقوم على التدرج -مثل شرب اخلمر وحترمي الربا وحنومها-ت االجتماعية واالحنرافات للمشكال
ومراعاة أحوال املخاطبني، القصد منه اجتثات العادات واألمراض اخلبيثة يف األنفس، وإخراجها إىل سعة التشريع 

.(5)الرحيم، واألدلة واضحة على ذلك ال حتتاج إىل بيان
وإذا كان نز 

)هـ مفّسراً 671(ت. - رمحه اهللا-هذه التشريعات اجلديدة عن طيب نفس.. يقول اإلمام مشس الدين القرطيب 
: (6)قوله تعاىل: ﴿َونـَزَّْلَناُه تَنزِيًال﴾

ملصدر للمعىن املتقدم، أي: أنزلناه جنمًا بعد جنم، ولو ُأِخُذوا جبميع الفرائض يف وقت مبالغة وتأكيدًا با«
- أي: التشريعات اجلديدة-؛ وعلة نفورهم: أنه يكّلفهم ما ال يستطيعون حتّمله، ويف امتثاهلم هلا (7)»واحد لنفروا

.75املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، ص -)1(
.36سورة األحزاب، اآلية -)2(
.178من فقه الدولة يف اإلسالم، ص -)3(
بتصرف.120هـ، ص 1417)، 56قطر، العدد (-هللا الزبري، كتاب األمة ينظر: من مرتكزات اخلطاب الدعوي، لعبد ا-)4(
بتصرف.32-)5(
.106سورة اإلسراء، اآلية -)6(
.10/340اجلامع ألحكام القرآن، -)7(
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فسه عليها، ال يستطيع أن يكلف عنت ومشقة؛ ألن اإلنسان إذا كان يف حياة ُمْنحّلة عن التدين واعتادت ن
نفسه اخلروج من هذه احلياة إىل حياة أخرى خمتلفة متامًا وميتثل تشريعات أخرى جديدة بني يوم وليلة أو عشية 

وضحاها. 
وعدم استطاعته هلا سببان:

زمن؛ ألن فطرته تأىب -
عليه ذلك...

والثاين: أن امتثال تكاليف جديدة مجلة واحدة تتكاثر عليه وال يستطيع أن يؤّديها على وجهها املراد، -
خبالف إذا ما ُكّلف حبكم واحد أو اثنني مث ملا اعتاد عليهما وأتقنهما كلف حبكم آخر، وهكذا إىل أن تتشرب 

.نفسه كل األحكام التشريعية..
)هـ مبّينًا احلكمة من نزول األحكام متفّرقة 790(ت. -رمحه اهللا-يقول اإلمام أبو إسحاق الشاطيب 

فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على املكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إىل احلكم «... ومتدّرجة: 
.(1)»الواحد أو االثنني

عليه من نصوص دالة وكالم نفيس لسادتنا العلماء األجالّء، أن وهكذا يظهر جليًا من خالل ما وقفُت 
التدرّج يف نزول األحكام يسّهل االنقياد واملتابعة ويدعو النفس البشرية المتثال األحكام والتعاليم طواعية، 

ويرّسخها يف القلوب بقوة ويقني من غري رفض أو نفور أو عصيان.
:الكونيةسننالتدرج ُتمليه الفطرة البشرية وال-2

جيُد الباحث يف هذا املوضوع من خالل البحث والتدقيق احلصيف أن التدرج منهج رباين حكيم وسنة كونية 
على اإلنسان وباقي املخلوقات. ومن هذه الزاوية وجب توضيح هذه القضية بإجياز -كما أشرتُ -خالدة تسري 

يستدعيه املقام غري خمّل بالتوضيح واإلملام.
نية واجتماعية وشرعية:التدرج سنة كو -3

تتفق والفطرة النقية السليمة اليت فطر الّله -يف عمومها وخصوصها- اإلسالم دين الفطرة السوية، وأحكامه 
يلتقي مع النفوس الطاهرة والعقول ومن مثَّ اإلنسان عليها، وأسلوبه يف التشريع خاصة يتناسب وهذه الفطرة، 

لتكاليف شيئاً فشيئاً وبناء األهداف والتصرفات درجة درجة، وقد نقل يف هذا الراجحة املتبصرة يف تقبل األخبار وا
ال ينبغي أن نُغفل قاعدة ُتدرك «)م قوله: 1979(ت. -رمحه اهللا -املقام عن الشيخ أيب األعلى املودودي 

.(2)»بالفطرة؛ وهي أنَّه ال حيدث تغيري يف احلياة االجتماعية إال برتتيب األولويات والتدرج
؛ ألن - صلى اهللا عليه وآله وسلم-فالتدرج سنة شرعية تناسب الفطرة، أمر اهللا به سبحانه ورسوله الكرمي 

سنن اهللا يف التغيري مثل سائر سننه عامة ال تستثين وال حتايب؛ فهي صارمة ومطردة ال تتخلف، فمن عرفها 

.3/929املوافقات، -)1(
.191ينظر: منهاج االنقالب اإلسالمي، ص -)2(
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ففقه السنن من أنواع الفقه الدقيق الذي حتتاجه احلركة من مثسّخرها، ومن جهلها صادمها فكانت الغلبة هلا. و 
)1(.

إن التدرج يف حياة األفراد واجلماعات، ويف احلياة عامة سنة من سنن اهللا تعاىل يف خلقه، واملتأمل يف هذا 
تفكر يف خلقه وسريه وتدبريه، جيد هذه السنة واضحة جلية ال ختفى إال على من جعل اهللا على بصره الكون امل

غشاوة أو ختم على قلبه وجعل عليه أِكّنة؛ فهو سبحانه أقام األسباب ورّتب عليها املسببات واألحكام، وإن 
. )2(تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾﴿َذِلكَ بعضها يتدرج إثر بعض، ويعتمد وجود بعضها على وجود البعض اآلخر، 

فاملتأمل يف تعاقب الليل والنهار جيدمها آيتان تذهبان وتأتيان بالتدرج، فال تكون الشمس يف منتصف 
السماء مث ُحتتجب فجأة ويأيت ظالم الليل الدامس بل َحتتجب الشمس رويدًا رويدًا ويدخل الليل رويدًا رويداً، 

وكذلك ال يكون الليل 

لكن ينمو يف أطوار متسلسلة متدرجة وفق ال جيد النبات خيرج ويثمر فجأة، و -أيضاً -واملتأمل يف النباتات 
سنن كونية ثابتة ومطّردة ال تتغري وال تتبّدل.

الذي ينمو ويتطور يف صريورة ونظام منسجم يف أطوار متسلسلة ال اإلنسانعلى هوينطبق األمر نفس
كون عظامًا مث تتخلف وال حتايب أحداً، فمن نطفة قّدر له أن يكون علقة، ومن علقة يكون مضغة مث بعد ذلك ي

تكسى العظام باللحم مث خيرج إىل الدنيا طفًال ال يعلم شيئًا مث ينمو بالتدرج، حىت يبلغ أرذل العمر أو يُتوىف قبل 
ْنَساَن ِمْن واصفًا هذه املراحل ببيان إعجازي فريد:- وهو أصدق القائلني- ذلك، قال تعاىل  ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ا اْلُمْضَغَة ِعظَاماً َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَ ُسالَلٍة ِمْن ِطٍني ُمثَّ 

. )3(﴾َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ 
ومن خالل هذه الوقفات العجلى يظهر يقيناً أن كل متفكر متدبر يف خملوقات اهللا جيد هذه احلكمة الظاهرة 
َتُدلّه على سنة اهللا يف خملوقاته وكونه الفسيح.. مث إذا حنن انتقلنا إىل أفعال اإلنسان وممارساته نلحظ هذه السنة 

إذا أراد أن يصنع آلة فإنه يرّكبها شيئاً فشيئًا وُعْضًوا بعد - مثالً - انع الكونية واضحة جبالء، فاملخرتع مثًال أو الص

وبناًء على هذا التصور الشمويل يكون التدرج سنة كونية تشمل كل موضوعات حياة اإلنسان املادية 
أن من مقتضى املقام مراعاة أحوال املخاَطب النفسية باب؛ ذلك واملعنوية، السيما ما يتعلق بالتدرج يف اخلط

واألحداث شرعيتها من القرآن الكرمي، لذا جند من أساليبه يف خماطبة البشر نزوله مفّرقًا ُمنّجًما حبسب الوقائع

بتصرف.104هـ، ص 1402قطر، شوال -ينظر: الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف، يوسف القرضاوي، كتاب األمة -)1(
.96سورة األنعام، اآلية -)2(
.14-12سورة املؤمنون: -)3(
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(ت. -رمحه اهللا-، يقول الدكتور طه جابر العلواين )1(ليتحقق فيه مبدأ السهولة يف األخذ واليسارة يف االمتثال
)م ُمبيناً ِخّصيصة التدرج يف اخلطاب القرآين وأثرها البالغ على الدعوة اإلسالمية: 2016هـ/ 1437
.)2(»اب إهلي ميضي متدرجاً ليتناول البشرية كلهاعلينا أن ندرك أننا يف الدائرة اإلسالمية أمام خط«

ُسّنة كونية راسخة، ومن هذه السُّنَّة الكونية نستفيد أنَّ األمة كي تنهض -إذاً - ومن هنا يكون التدرُّج 
ينبغي عليها أْن تتأّىن وترسم طريق الوصول إىل اهلدف املنشود بواسطة التدرُّج املنظم واملدروس، حىت جتد التجاوب 
والقبول وتتواءم مع ما فطر اهللا الناس عليه من امليل إىل التيسري والتخفيف وعدم التعجُّل الذي تكون إفرازاته كثرية 

.)3(بسبب عدم اإلتقان واالرجتال
يقول الدكتور ناصر العمر مبيناً أمهية قاعدة التدرج يف إصالح أوضاعنا الراهنة وفق الضوابط الشرعية والسنن 

وكذلك السموات يف ستة أيام، -جّل وعالَ -تدرج سنة كونية، سنة إهلية يف اخللق؛ إذ خَلق الّله ال«املرعية: 
احنرافًا عندما يـُّتخذ لتربير الواقع السيء دون السعي احلمل... التدرج مسة من مسات الشريعة كلها، لكنه يكون 

ابط الشرعية وال تُقدم وال تُؤخر، وأن يتم وضع إلصالحه (...) أما التدرج الصحيح فهو يعين: إنكار املنكر بالضو 
عمليًا وعلميًا وواقعيًا فهو التدرج املشروع، ويكون مبنيًا على النصوص وإال فهو تطبيق برنامج إذا كان تدرجًا 

الواقع يف بالد للواقع وإسكات للمنكرين باسم التدرج، وهذا الذي أدى إىل احنراف كثري من الناس، وبقاء 
كثرية على ما هي عليه اليوم حبجة: "اصربوا.. انتظروا.. تدرجوا.."، فنحن نصرب وننتظر ونتدرج.. حنن إسالمية

.)4(»األوضاع بقنبلة..ضد الُغالة.. ضد أولئك الذين يريدون أن يصلحوا 
أو يريب وبالتأمل يف هذا النص يتبني لنا أن التدرج سنة من سنن اهللا يف خلقه، ومن أراد أن يُغّري أو ُيصلح

أو يوجه أو يسوس القوم.. جيب عليه أن يّتبع هذه السنة احلميدة، ويتدبّر بعمق أوًال واقعه وأحوال جمتمعه الذي 
يريد تغيريه وتنزيل األحكام عليه، فإن كانت طبيعته تقتضي التدرج تدرج معه؛ ألنه إذا مل يتدرج فإنه خيالف سنة 

، )5(﴾َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال ۖ◌ ُسنََّة اللَِّه الَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل عليها، ﴿من سنن اهللا الباقية اليت َجَبل الناس 
فإنه ال يُدرك أن اهللا سبحانه شاء أن تكون سنة التدرج حاكمة يف كل ميادين التغيري واإلصالح، أما من مثو 

ية" ال يعدو أن يكون حديثًا عن "هّبات" مفارقة لسنة احلديث عن "الطفرات" و"الثورات" و"االنقالبات الفجائ
التدرج تقف عند حدود الغضب واهليجان أو األماين واألحالم أو االنفعاالت والعواطف احلماسية، فحىت 

اجلراحات ال تتم إال بعد تدرج املرض وتطوره وال تؤيت مثارها يف الشفاء إال بعد تدرج يف العالج.

- هـ، مارس 1436)، مجادى اآلخرة 334(التدرج يف الدرس الرتبوي من خالل اخلطاب القرآين، صهيب مصباح، جملة البيان، العدد -)1(
م.2015أبريل 

.37حاكمية إهلية أم حاكمية كتاب؟ تصدير لكتاب "األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية: رؤية معرفية"، هلشام جعفر، ص -)2(
والدراسات اإلسالمية، العدد الثالث، -)3(

بتصرف.29م، ص 2004هـ/ 1424
هـ. 1429/ 6/4قناة اجلزيرة الفضائية، بتاريخ احلياة" على الشرعة واملنهاج، حلقة نقاشية مع فضيلته، قّدمها برنامج "الشريعة -)4(

بتصرف.
.23سورة الفتح، اآلية: -)5(
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مة البدهية والرؤية املوضوعية يتقرر أن منهج التغيري واإلصالح سنة من السنن اإلهلية وبناًء على هذه املسلّ 

تستطيع أن تغّري واقعها وحاهلا إال اإلهلي أو يتجاوزه أو يقاومه وخيتار اجلمود والبقاء على نفس حالته.. فاألمم ال
ِإنَّ ﴿

.)1(﴾اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهمْ 
. )2(إىل فرتة زمنية وتدرّج، حىت نصل إىل التغيري املنشود واهلدف احملمودومن هنا حيتاج تغيري سلوك اإلنسان 

يقول الدكتور حممد عمارة متحدثاً عن أمهية التدرج وضرورته القصوى لألمة اإلسالمية يف عصرنا احلاضر:
حديثاً -صلى اهللا عليه وسلم -وإذا كنا قد أشرنا إىل سنن التدرج يف اإلصالح الديين، فإن لرسول اهللا «

أراه من جوامع الكلم اليت عّربت عن فلسفة السّنة احلاكمة لكل ألوان التغيري الذي يصيب االجتماع اإلنساين عرب 
التاريخ، وحىت يرث اهللا األرض ومن عليها؛ فالتغيري الذي يصيب االجتماع اإلنساين هو "دورات متواليات" وليس 

حنو الفساد... هو "دورات" يتعاقب فيها العدل واجلور والصالح خطًا مستقيمًا صاعدًا حنو الصالح أو هابطاً 
والفساد مع التدرج والتطور يف هذا التغيري حنو الصالح أو الفساد.

ويف هذا احلديث النبوي الشريف الذي جاء نبوءة حاكمة لكل ألوان التغري وعوامله يف االجتماع اإلنساين، 
(َال يـَْلَبُث اجلَْْوُر بـَْعِدي ِإالَّ قَِليًال، َحىتَّ َيْطُلَع؛ َفُكلََّما طََلَع ِمَن اجلَْْوِر :-صلى اهللا عليه وسلم-يقول رسول اهللا 

َرُه ُمثَّ يَْأِيت اللَُّه تـََباَركَ  لََّما َجاَء َوتـََعاَىل بِاْلَعْدِل، َفكُ َشْيٌء َذَهَب ِمَن اْلَعْدِل ِمثْـُلُه، َحىتَّ يُوَلَد ِيف اجلَْْوِر َمْن َال يـَْعِرُف َغيـْ
َرُه) . )3(ِمَن اْلَعْدِل َشْيٌء َذَهَب ِمَن اجلَْْوِر ِمثْـُلُه َحىتَّ يُوَلَد ِيف اْلَعْدِل َمْن َال يـَْعِرُف َغيـْ

فدورات العدل واَجلور وِحقب الصالح والفساد هي السنة اليت حتكم سري االجتماع اإلنساين؛ والتغيري يف 
فبقدر اجلور والفساد الذي يظهر وينمو يكون قدر العدل والصالح الذي هذه الدورات حمكوم بسنة التدرج؛ 

يتوارى، وكذلك احلال يف الدورات العكسية، حىت لكأننا أمام التدرج يف ظاهريت الشروق والغروب للشمس مثًال 
تدرج دومنا "طفرة" أو "انقالب فجائي" بل إن ما حيسبه البعض "طفرة" أو "فجأة"؛ إمنا هي حلظة يف سلك ال

.)4(»وتوايل التطور والتغيري

.11سورة الرعد، اآلية: -)1(
م، ص 2013)، يوليو 5التدرج يف التغيري واإلصالح الرتبوي، د. خالد علي خطاب، جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات، ع (-)2(

بتصرف.616-614ص 
م أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده بتعليق شعيب األرناؤوط، مسند العشرة املبشرين باجلنة... أول مسند البصريني، وهو حديث يف حك-)3(

، وقال 178-177املرفوع، رواه معقل بن يسار رضي اهللا عنه... وقد حّسنه زين الدين العراقي يف "حمجة القرب إىل حمبة العرب"، ص 
: ((رواه أمحد، وفيه خالد بن طهمان وثّقه أبو حامت الرازي وابن حبان، وقال: خيطئ ويهم 5/356اهليثمي يف "جممع الزوائد ومنبع الفوائد"، 

رجاله ثقات)). وبقية 
: ((هذا حديث منكر، تفّرد به خالد بن طهمان))،  1/409وقال احلافظ اجلورقاين يف "األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري"، 

وقال حمققو املسند بإشراف شعيب األرناؤوط: ((إسناده ضعيف كسابقيه، ومل نقف على هذا احلديث عند غري املصنف)).
.38، ص 2008)، 10نن اهللا، جملة حراء، ع (التدرج سنة من س-)4(
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ورغبتنا «)م: 2004هـ/ 1425(ت. -رمحه اهللا-ويقول الشيخ عبد الرمحن حسن حبنَّكة امليداين 
.(1)»باإلجناز التام السريع على خالف طبائع األشياء معاكسة لسنة اهللا يف كونه

الثمار ال تَنُضج وُجتىن إال إذا اكتمل ومن هنا جيب على الداعية أو املريب أّال يستعجل قطف الثمار؛ ألن
مناء النبت واستوى.. ويف ذلك دراية وحسن نظر حلال الناس الذين يدعوهم ويربيهم.

ال يـُكلَّف اإلنسان إال بما يُـطيق:- 4
قّيد اهللا تعاىل التكليف وأناطه بالقدرة واالستطاعة والوسع والطاقة، فال ُتكلَّف النفس البشرية إال ُوسعها، 

قد قرر عز وجل هذه القاعدة العظيمة يف كثري من اآليات الواضحات اجلليات، أشري إىل نُتف منها يف النصوص و 
اآلتية: 
فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخْريًا ِألَنـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه قال عز وجل: ﴿-

. )2(﴾َك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ فَُأولَئِ 
َها َما اْكَتَسَبتْ وقال تعاىل:  ﴿- .  )3(﴾ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
ْنَساُن َضِعيفاً وقال سبحانه: ﴿- . )4(﴾يُرِيُد اللَُّه َأْن ُخيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْإلِ
يِن ِمْن َحرَجٍ قائل: ﴿وقال عز من - . )5(﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه وقال تقّدست أمساؤه: ﴿ - . )6(﴾)173(رَِّحيمٌ َغُفورٌ اللَّهَ ِإنَّ ۚ◌ َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

مظاهر التيسري يف التشريع اإلسالمي أن االستطاعة أو اإلطاقة من أهم- إذاً -فمن خالل هذه األدلة يتضح 

يتحقق، ومن مث يكون العجز عن التنفيذ أو على األقل يكون اإلعنات واحلرج إذا ما نزلت التكاليف طفرة واحدة 
بال تدرج.

بوضوح أن هذه اآليات الربانية وغريها كثري تدّل على التيسري والتدرج يف التشريع األول، وتدل وهكذا يظهر 
.)7(ثانياً على التدرج يف العودة إىل التطبيق يف كل وقت وحني

أن قاعدة التدرج التشريعي هي قاعدة من أبرز مسات املنهج اإلسالمي يف - بال شك-ومن هنا ندرك 
، وقد راعى القرآن الكرمي يف كل أولئك قدرة الناس واستطاعتهم فنزل ُمنّجمًا على )8(التكاليفالتشريع وفرض 

.1/185األخالق اإلسالمية وأسسها، -)1(
.16سورة التغابن، اآلية: -)2(
.286سورة البقرة، اآلية: -)3(
.28سورة النساء، اآلية: -)4(
.78سورة احلج، اآلية: -)5(
.173سورة البقرة، اآلية: -)6(
بتصرف.75الواجب واملمكن، جاسم حممد مهلهل الياسني، ص الدولة اإلسالمية بني -)7(
)8(-

وخاصة غري املسلمني أو من أسلم حديثًا ومل يتمّكن درجة، وعدم اإلكثار عليهم أو إعطائهم وحتّملهم فوق طاقتهم وأكثر من ُوسعهم، 
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مدى ثالثة وعشرين سنة ليرتّىب املسلمون على األحكام وليخرجوا من اجلاهلية والغّي إىل الرشد واالستقامة عن 
إذا كان مستطيعًا له عاملًا به، يقول شيخ طواعية واقتناع، وبالتايل تقوم اُحلجة على اإلنسان، وجيب عليه العمل 

)هـ: 728(ت. -رمحه اهللا-اإلسالم ابن تيمية 
.)1(»واحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني: بشرط الّتمّكن من العلم مبا أنزل اهللا، والُقدرة على العمل به«

الداعية واملصلح يف وملا كانت طبيعة الناس ال تتحمل هذه الشرائع مجلة، اقتضت احلكمة أن يتدرج

والمنظم:التدرج منهج في التغيير اإليجابي للمجتمعات ووسيلة لإلعداد المحكم-3
مما ال شك فيه أن سنة التدرج تتواءم ومنهج التغيري واإلصالح بشكل مشويل وعميق، إذ ال ميكن إصالح أو 

مي الراهن تتفاوت أوضاعه يف القرب من هداية الواقع اإلسال«اإلسالمية اليت يتفاوت التزامها بشرع اهللا، ذلك أن 
الشريعة والبعد عنها، فـَُربَّ وضع مل ينحرف عنها إال مبقادير طفيفة فيكون أخذه باملعاجلة الشرعية حمققاً للمقاصد 
يه ما جيعل 

. (2)»تنزيلها الفوري فيه مفضياً إىل حرج شديد يلحق بالناس...

صلى اهللا -د النيب والقيم والتصورات... اليت متكَّنت وترّسخت جذورها من النفوس عرب السنني الطوال، لذا جن
ما بعَث اهللا نَبيًا إّال رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت يقّرر هذا املبدأ فيقول: (-عليه وسلم 

.(4)، ويف ذلك تدريب هلم على رعاية أممهم(3))أرعاها على قراريط ألهل مكة
عليه الصالة -قدوة حسنة، أنه حينما أمر ومن املواقف النبوية الراشدة اليت جيب أن نقتفي أثرها ونّتخذها 

-والسالم
األرحام والتعاون على الرب والتقوى، وتأسيس دولة حتفظ هذا الكيان وتسوس أموره وختدم الدعوة اإلسالمية وتيّسر 

-صلى اهللا عليه وسلم-تمع، مل يغفل 
(5) .والتدرج يف البناء

بتصرف.325ينظر: األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية، لعبد الرحيم املغـّذوي، ص اإلسالمي.
.20/59جمموع الفتاوى، -)1(
)2(-

.86م، إعداد: مركز دراسات املستقبل اإلسالمي، ص 1990ماي 7-4باجلزائر، 
كتاب اإلجارة، باب رعي الغنم على قراريط.صحيح البخاري،  -)3(
. 1/244تنوير احلوالك للسيوطي، -)4(
)، ذو القعدة 55-56-)5(

بتصرف.116م، ص 2011خريف -هـ 1432
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تجّذر يف الناس تصبح طبيعتهم الثانية واملوجه القوي مكنت جذورها عرب السنني واستحكامها القوي وامل
-صلى اهللا عليه وسلم -للشخصية البشرية، وملا بُعث حممد بن عبد اهللا 

.(1)التدرج هو العالج األجنع هلذه األمراض والعادات السيئةفكان
ومن هنا اقتضت احلكمة التشريعية أن يتدرج املشرع احلكيم بإبطال العادات السيئة والضارة رويدًا رويداً 
مي 

األمنوذج املثايل لإلنسان الذي جيعله يتخلى عنها وال يعود إليها البتة.
-صلى اهللا عليه وسلم-جاء النيب «)م: 1927-م1872(-رمحه اهللا-يقول الشيخ حممد اخلضري 

والعرب قد استحكمت فيهم عادات، منها ما هو صاحل للبقاء وال ضرر منه على تكوين األمة، ومنها ما هو ضار 
.(2)»ي

فمن املعلوم أن النفوس طبعت هذا فيما يتعلق بالعادات املرذولة واملستهجنة، أما خبصوص الطباع الفاسدة 
ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو  على استثقال التكاليف والتملص من االلتزام باألحكام، ويف تأكيد ذلك يقول تعاىل: ﴿

. )4()بِالشََّهَواتِ ُحفَِّت اْجلَنَُّة بِاْلَمَكارِِه، َوُحفَِّت النَّاُر : (- صلى اهللا عليه وسلم -، ويقول )3(﴾ُكْرٌه ّلُكمْ 
فالنفوس إذا ألَِفت الشهوات وامللذات ومفارقة األصحاب والطاعات يصعب عليها ترك ما ألِفته، فإذا نقلت 

من حال إىل حال، ومن ُحكم إىل حكم كان ذلك أدعى لالستجابة وأسهل لرتك احملرمات وفعل الطاعات. 
ضه خرياً منه؛ فيزداد إميانه، وتنشط نفسه، وتعلو مهته لطاعة مث إن املؤمن إذا فعل طاعة أو ترك حرامًا هللا عوّ 

جديدة أو هجره ملعصية، وهكذا يتدرج يف ُسّلم الطاعات واخلريات فينال النفحات والربكات؛ ذلك ألن اإلميان 

هو التدرج يف حترمي اخلمر والزنا والربا وحنوها من العادات واملوبقات املستهجنة اليت تأباها النفوس :كن االستشهاد به هناخري مثال مي-)1(
وتنكرها العقول السليمة.

. 52تاريخ التشريع اإلسالمي، ص -)2(
جج دامغة على َمن ذهب إىل أن آية اإلذن بالقتال مكية، حبُ -رمحه اهللا تعاىل-، وقد ردَّ ابن القيم اجلوزية 216سورة البقرة، اآلية -)3(

.58/ 2وكذلك سورة احلج. ينظر: زاد املعاد، 
نزويل وجيب التنبيه هنا إىل نقطة مهمة وهي: أن سورة البقرة هي أوُل السور املدينة نزوًال، أما سورة احلج فهي السابعة عشرة يف الرتتيب ال

أن فرضيَة القتال جاءت قبل اإلذِن به، وهذا يناقض طبيعَة اإلسالم ومنهج التشريع يف -يف الظاهر - يقتضي باملدينة، وهذا الرتتيُب النزويل
- ) نزََلْت على النيب 41، 40مبدنيَِّة السورتني أن آية احلج يف اإلذن بالقتال واآليتني التاليتني هلا (- مع تسليمنا - التدرج؛ لذلك نُرجِّح 
وهو يف طريِقه من مكَة إىل املدينة مهاجرًا أو بعد استقراره باملدينة قُبيل نزول سورة البقرة، فلينتبه إىل هذا!!-صلى اهللا عليه وسلم

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، وهو حديث حسن صحيح انفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه -)4(
بلفظ آخر -رضي اهللا عنه-، وقــد أخرج الرتمـذي وأبو داود هذا احلـديث عن أيب هريرة -اهللا عنهمارضي -عن أنس بن مالك وأيب هريرة 

أطول من هذا. 
بصيغة أخرى ولفظه: (ُحِجَبْت النَّاُر بِالشََّهَواِت، َوُحِجَبْت اْجلَنَُّة بِاْلَمَكارِِه).- رضي اهللا عنه-ورواه البخاري من طريق أيب هريرة 
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عليه وسلم صلى اهللا-يسّهل أداء الطاعات بل يشّوق إليها وُيكرِّه احملّرمات وينّفر منها، وهذا هو سر تدرج النيب 
مع وفد أهل الطائف وثقيف وغريهم، فقد كانوا حيّبون أن يسِلموا، ولكن استثقل بعضهم مخس صلوات -

منهم رسول اهللا اإلسالم مبا اشرتطوا إىل حني استقرار

صلى - 
، وهذا ما حتقق فعالً يف حياته وواقعه.)1(بقوله: (سيتصّدقون وُجياهدون إذا أسلموا..)-لم اهللا عليه وس

أجل الوصول إىل الغاية املرجوة؛ فاألهداف الكبرية حتتاج إىل حتديد األولويا

خلل يف فهم النصوص الشرعية ويف قراءة الواقع وتنزيل األحكام الشرعية عليه بفهم معكوس.. لننظر من حولنا 
ء الذين استباحوا دماء األبرياء اليوم ويستفتون ببعض املسائل اجلزئية مثل: إىل هؤال
هل جيوز للدولة اإلسالمية أن يكون هلا علٌم خاص ينبئ بشعارها الوطين أم ال؟ -
وهل كانت رايات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغزوات راياٍت سوداء أم بيضاء؟ -

م اجلزئية اليت تستنفذ جهداً ووقتاً كبريين وال طائل من وراءها، فحاهلم مثل حال وغريها من الفتاوى واألحكا
من أين أنتم؟ قالوا: «هؤالء الذين جاُؤوا إىل ابن عمر وسألوه عن دم البعوض وقتل الـُمـحرِم للذباب، فقال هلم: 

، وقد قتلوا ابن ابنة رسول اهللا من أهل العراق، فقال ابن عمر: انظروا إىل هؤالء يسألون عن دم البعوض والذباب
.)2(»صلى اهللا عليه وسلم

:يقول الدكتور عدنان أمحد زهران
وأوّد أن أذّكر بتجربة عاشتها جمتمعاتنا زمناً، وحنن نتعارك يف ساحات اجلدل احلزيب العقيم، وجنتهد يف «

:الرتاشق بأسئلة أكثر ُعقماً، ومن بني هذه األسئلة الكثرية واملتكررة
ن أوىل: الوحدة العربية أم الوحدة اإلسالمية؟م-

احلديث بتمامه: عن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال اشرتطت على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال صدقة -)1(
اج عليها وال جهاد، وأنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يقول: (سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا). ينظر: سنن أيب داود، كتاب اخلر 

)، وهو حديث حسن اإلسناد.3025، باب ما جاء يف خرب الطائف، (واإلمارة والفيء
أورد أبو داود هذه الرتمجة: (باب ما جاء يف خرب الطائف) يعين: فتحه، وكيف كان حال أهله، فذكر حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل

ى اهللا عليه وسلم هذا احلديث وفق هذه املناسبة.
يب وللتوسع يف فهم احلديث ينظر: العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، للعّالمة حممد بن إبراهيم بن الوزير اليماين، حتقيق: شع

يليها.وما 213ص 1، مج 1994-1415بريوت، الطبعة الثالثة -األرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة 
)5675برقم (8/217نظر: مسند اإلمام أمحد، يروى هذا األثر اإلمام أمحد يف مسنده بسند صححه الشيخ أمحد شاكر. -)2(

).5568و(



2301114387201

وما هو أجدى: البدء بإصالح النفوس أم قيام الدولة اإلسالمية؟-
-

اإلسالمي املنشود؟
ا حني أوتيناه، كان املتجادلون يتبعون ما تشابه من آيات وخالل هذا اجلدل احلزيب السائد الذي ضللن

النظر مرة واحدة ليجدوا أن التحذير ، وما دقّقوا )2(﴾ۚ◌ ، ﴿أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ )1(دعوه"
اإلهلي يتوجه "لإلميان ببعض"، و"الكفر ببعض"، ال إىل العمل وتطبيق البعض اليوم وعمل البعض اآلخر يف الغد، 
وما دققوا النظر يف التطبيق النبوي الذي قام على التدرج ابتداًء من نزول الوحي اإلهلي يف غـار حـراء، حىت اكتماله 

.داعيف حجة الو 

، كتبه يف أوائل اخلمسينيات وتبّناه شعارًا حلركة اإلخوان املسلمني آنذاك.. وهلذا -رمحه اهللا- هذا عنوان مقال لألستاذ سيد قطب -)1(
». اإلسالم كل ال يتجزأ، فإما أن يؤخذ مجلة أو يرتك مجلة«عار صيغة أخرى تقول: الش

أو ال 
يكون.

ول أن نطلب من اإلسالم حلوًال ملشاكل صنعتها وتصنعها أنظمة أخرى غري إسالمية، يف الوقت والصواب: أنه من غري املعقول ومن غري املقب

إن تقدمي حلول ملشاكل األنظمة واملبادئ األخرى يعين: إطالة عمر «ن الشعار يقول: سياسات ليربالية وعلمانية. وقد كتب أحد املدافعني ع
».األنظمة القائمة يف بالد املسلمني

-على سبيل املثال-وعلى هذا األساس يرى أصحاب الشعار أن جتربة البنوك اإلسالمية 
املصريف الرأمسايل، وقد ختفف من األزمات واالختناقات اليت تنتابه بني الفينة واألخرى ليس إال.صورية تقدم على هامش النظام

وعلى هذا النحو ينظرون أيضًا إىل مشاركة طائفة من اإلسالميني يف املؤسسات الرمسية لدوهلم، ويسعوهم من خالهلا إىل حتقيق ما ميكنهم 
جمرد ترقيعات ومضيعة لألوقات ال جتدي نفعاً، وال يستفيد -يف نظر أصحاب الشعار- فهي حتقيقه من حلول إسالمية ومشاريع إصالحية؛

ة، منها حقيقة إال أهل الباطل والفساد... وهكذا أيضًا لو أن دولة غري ملتزمة باإلسالم كلية أقامت مؤسسة للزكاة أو مؤسسة وقفية إسالمي
قتصادي يف فلسفته وأدواته نظاماً غري إسالمي...فلن يكون يف ذلك أي حل إسالمي، ما دام النظام اال

واحلقيقة: أن هذا التفكري وذاك الشعار الذي يغّذيه، إمنا ينبثقان من تفكري سياسي حبت، ليس من اإلسالم وأدلته يف شيء. 
ا تيسر تطبيق اإلسالم كامالً أو وجهوا النقد وكثرياً ما فهم بعض الدعاة خطأ هذه املقولة املشهورة، فذهبوا إىل ترك املمكن واملتيسر منه، وانتظرو 

الشديد الالذع إىل من استطاع أن يطبق بعض اجلوانب دون بعض، غافلني عن مثل هذه القاعدة املشهورة.
فهناك فرق بني من يستطيع أخذ اإلسالم مجلة ومن مل يستطع ذلك مع اعتقاده بوجوب األخذ به مجيعاً، وسعيه إىل األخذ به من مجيع 

طرافه، وبني من ظن أن بإمكانه أن يتخري من اإلسالم بعض جوانبه ويرتك بعضها، فيأخذ بشيء ويرتك أشياء، مشوهاً بذلك وحدة اإلسالم أ
اهـ. ينظر: القواعد الشرعية ودورها يف ترشيد العمل اإلسالمي، » خذوا اإلسالم مجلة أو دعوه مجلة«وكماله، وهذا هو الذي ينّزل عليه قول: 

، 139مـ، ص 2001يونيو -هـ 1422)، السنة احلادية والعشرون، ربيع األول 82مد أبو الفتح البيانوين، كتاب األمة، العدد (د. حم
م.2012- 11- 16»خذوا اإلسالم مجلة أو دعوه«و
.85سورة البقرة، من اآلية: -)2(
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ومّرت السنون ولكنا مل نطّبق من اإلسالم "بعض البعض" ومل نوّحد العرب وال املسلمني، وال أقمنا الدولة 
اإلسالمية وال دولة اخلالفة، وال أصلحنا النفوس، وال االقتصاد، وال االجتماع، وال القانون، وتعبنا من اجلدل 

.شعوبنا تتمزق يف األرض كل ممّزقاحلزيب وانسحبنا واحداً تلو اآلخر من ساحاته، بينما
والسبب يف ذلك: أن فكرة التدرج قد حّقرت يف أذهاننا ودعينا إىل القفز الذي يستحيل قفزه، وأنّنا مل نفقه 
الفرق بني االسرتاتيجية البعيدة الثابتة، وبني "الـتكتيك" املرحلي املتغري، فكان من مثار ذلك: أن أصبح الفشل 

انتهى العاملون إما إىل االرمتاء يف زوايا اليأس والقنوط، وإما إىل الرتدي يف مهاوي التطرف قاعدة يف حياتنا، و 
. )1(»والتزمت املتشنج

صلى اهللا عليه - يف هذا املقام: أن التدرج سبيل للنجاح من خالل توجيهات النيب هوالذي ال يفوتين تأكيد
عظيمة مهابة اجلوانب هزمت الدول العظمى يف ذلك ، حيث استطاع الوصول إىل دولةوسريته الشريفة- وسلم

مع ابنه الصاحل ورعيته -رمحه اهللا-الوقت يف بضع وعشرين سنة، وكذلك سرية اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
وكل -

َوفق سنة التدرج اليت ال حييد عنها إال هالك متنّطع خيالف منهج الرتوي واحلكمة والتمهل -كان وال حمالةذلك
وذّمُه بشّدة من خالل قوله -صلى اهللا عليه وسلم-يف الدعوة والتنفيذ، وهذا أمر عظيم أّكد عليه رسول اهللا 

، وهذا ملمح )3(أيضاً: (َيسُِّروا َوَال تـَُعسُِّروا، َوَبشُِّروا َوَال تـُنَـفُِّروا)، وهو القائل (2)البليغ: (هلك املتنطّعون، قاهلا ثالثاً)
عظيم من مالمح الرمحة يف شريعة اإلسالم؛ ألنه مبين على التدرج يف التشريع، ومظهر من مظاهر رمحة نبّينا حممد 

وإمنا كان مبدؤه التيسري والتدرج.الذي كان ال حيمل الناس على األحكام مجلة واحدة، -صلى اهللا عليه وسلم-
وبناًء على هذا النظر املقاصدي الشمويل للشريعة اإلسالمية ميكننا القول: أن التدرج يف التشريع اإلسالمي 

راعى القدرة االستيعابية ألعضاء جمتمع اجلاهلية؛ وهو ما يطلق -كما هو احلال يف حترمي شرب اخلمر وحترمي الزنا-
عليه الصالة - )، وقد كان الرسول Sociology Of Lawنب االجتماعية للقانون" (عليه اليوم "اجلوا

-أو وسائل إيضاح حسية مبسطة-يستخدم األساليب اِحلسية -والسالم
)4(.

بتصرف، راجعه 169-170-)1(
ووضع حواشيه وقّدم له: د. عبد الرحيم حممد الـسلوادي.

. 4/2055أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، -)2(
يف باب احللم والرفق واألناة يف كتابه "رياض الصاحلني" عن -رمحه اهللا -ذكره النووي من رواية عن أنس رضي اهللا عنه،متفق عليه-)3(

.-رضي اهللا عنه-أنس بن مالك 
بتصرف.165ص -)4(
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المطلب الرابع
عالقة التدرج بفقه الواقع

فهم الواقع وإنكار المنكر: 

ىل: 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالّلِه﴾ َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ . )1(﴿ُكنُتْم َخيـْ

أن تكون من املسلمني طائفة تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر، فقال -يف مقام آخر-وأمر كذلك 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر سبحانه: ﴿َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمَّةٌ  َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ۚ◌ يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

؛ ألنَّ باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يصلح الناس بعضهم بعضاً، ويذّكر بعضهم بعضًا بأحكام )2()﴾104(
الدين وتعاليمه.

يكفي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون املرء عاملاً باحلكم وأدلته، وأنه وقد ظن بعض الناس أنه
يكفي يف الفتوى أن يكون املفيت فقيهًا وعاملًا باألحكام التفصيلية وأدلتها، ولكن هناك أصل عظيم فات على 

والنهي عن املنكر مرتبط به ارتباطاً  ن أمر الفتوى واألمر باملعروف إ
كامًال، والفقه أوسع وأعمق من جمرد فهم األحكام الشرعية اجلزئية من أدلتها التفصيلية، ولكن هو إدراك بصري 
يربط ويؤلف بني أحكام اهللا يف شرعه بعضها ببعض، وال يكتفي بالنظر إىل السطوح دون األعماق، بل ينفذ إىل 

بواطن األمور ويعرف أ
)3(.

وقد كان هذا هو حال األئمة األعالم ومن تبعهم من القائمني بأمر اإلسالم، فقد كانوا يقتحمون معرتك 
احلياة وخيالطون ا

فكان كالمهم مسموعاً وحكمهم متبوعاً.
فقد بل قد كان بعضهم يأمر تالميذه باخلوض مع الناس يف احلياة ملعرفة واقعهم، كاإلمام أيب حنيفة 

إذا «فقال له ـ وكان يوسف بن خالد ذاهبًا إىل البصرة ـ: أوصى أحد تالميذه وهو يوسف بن خالد السمين 
دخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك، وعرفوا حقك، فأنزل كل رجل منزلته، وأكرم أهل الشرف، وعّظم أهل 
العلم، ووقّر الشيوخ، والِطف األحداث وتّقرب من العامة، وداِر الُفجار، واصَحب األخيار، وال تتهاون بسلطان 

.)4(»قرنَّ أحداً وال حتَ 

.110) سورة آل عمران، اآلية 1(
.104) سورة آل عمران، اآلية 2(
قطر.-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -) يراجع: فقه الدعوة.. مالمح وآفاق، لألستاذ عمر عبيد حسنة، كتاب األُمَّة 3(
.358) تاريخ املذاهب اإلسالمية، حممد أبو زهرة، ص 4(
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حقاً.
كان أبو حنيفة يناظر أصحابه «وهكذا كان أبو حنيفة نفسه، كان ُملمًا بواقع الناس وحاهلم، فقد قيل عنه: 

حىت إذا قال استحسن مل يلحقه أحد منهم، لكثرة ما يورد يف االستحسان يف املقاييس فينتصفون منه ويعارضونه،
.)1(»من مسائل فيذعنون مجيعاً ويسلمون له

«وعلَّق اإلمام أبو زهرة على ذلك بقوله: 
.)2(»حواهلم مع دراسات أصول الشرع الشريف ومصادرهوأغراضهم، فإن استحسن فإمنا يأخذ مادته من دراسته أل

فحفظ الكتب وما حتويه من مسائل ال تؤهل املفيت ليكون فقهيًا كما جيب، ولكن الفقيه احلق هو الذي 
يربط بني حفظ الكتب وما فيها من فقه وبني واقع الناس وحاهلم. 

ت التسمية ـ ليس فقهاً وليس اجتهاداً حقيقياً، فقه األوراق هذا ـ إْن صحَّ «يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 
الفقه احلق واالجتهاد احلق هو الذي ينطلق من معايشة الناس ومعرفة ما هم فيه، والفقيه احلق هو الذي يزاوج بني 

.)3(»الواجب والواقع كما يقول ابن القيم
املتفحص، حىت ميكنه ذلك من عالج 
علله وأمراضه، فإنَّ الطبيب الذي يريد عالج أحد املرضى جيب عليه أوًال أْن يعرف علة املريض وسببها وعالجها 
وكيفيته قبل أْن يبدأ يف ذلك عملياً، وإال فسوف يضر باملريض بدًال من عالجه، ولذلك ال جيوز إنكار املنكر إذا  

إىل ما هو أضر وأفسد. كان اإلنكار يؤدي
فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله؛ فإنه ال «يقول اإلمام ابن القيم: 

. )4(»يسوغ إنكاره وإْن كان اهللا يبغضه وميقت أهله
املفاسد، فإذا كانت 
املصلحة تأيت بالنهي فـَْليَـْنَه، وإذا ترجح يف ظنه أنَّ النهي عن هذا املنكر سيأيت مبا هو أكرب فال جيوز أن ينهى عنه، 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه «يقول اإلمام ابن القيم: 
وسباق اخليل وحنو ذلك، وإذا رأيت )5(إىل ما هو أحب إىل اهللا ورسوله كرمي الـنَِّشابوالبصرية، إال إذا نقلتهم

، فإن نقلتهم عنه إىل طاعة فهو املراد وإال كان )6(الفساق قد اجتمعوا على هلو ولعب أو مساع أو مكاء وتصدية

.75ره وفقهه وآراؤه الفقهية، حممد أبو زهرة، ص ص) أبو حنيفة حياته وع1(
.75السابق، ص ) املرجع 2(
.2/188) نقالً عن: فقه الدعوة مالمح وآفاق، عمر عبيد حسنة، كتاب األُمَّة، 3(
.34/ 3) إعالم املوقعني عن رب العاملني، 4(
ُنشَّابَة، واجلمع : َنشاشيُب، وهي النَّْبُل. ) النِّشاب: واحدتُه 5(

يقال : تراَمْوا بالنَّشاشيب
) املُكاء: تقول: مكا املشّجُع: صفر بفمه، أو شّبك بأصابع يديه مث أدخلها يف فمه ونفخ فيها: صفريًا وتصفيًقا؛ وهو على صيغة مصادر 6(

مجعه األصوات كالرغاء والثغاء والبكاء والنواح. يقال: مكا ميكو إذا صفر بفيه، ومنه مسي نوع من الطري املكاء بفتح امليم وتشديد الكاف، و 
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هلم عن ذلك، وكما إذا  تركهم على ذلك خريًا من أن تفرغهم ملا هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغالً 

.)1(»فدعه وكتبه األوىل، وهذا باب واسع
قدس ومسعُت شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ «ويقول اإلمام ابن القيم كذلك حاكيًا عن شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

اهللا روحه ونّور ضرحيه ـ يقول: مررُت أنا وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمر، فأنكر عليهم من  

.)2(»األموال فَدعهمتصّدهم اخلمر عن قتل النفوس، وَسيب الذُّرية، وأخذ
وهذا هو الفرق بني الفقيه احلريف أو ما «وعلق الدكتور يوسف القرضاوي على قصة ابن تيمية هذه بقوله: 

مسيته فقيه األوراق وبني فقيه احلياة وفقيه امليدان واملعركة، األول أنكر املنكر الذي رآه دون اعتبار للمقصد 
.)3(»ضوء املقاصد فقال ما قالوالدافع، والثاين نظر إىل الواقع يف 

فاحلاصل: أنَّ 

وهو طريقة القرآن اليت 
تأمر باإلسالم، وتدعو إىل اخلري.

ي يعاجله التدرُّج، والذي ال يعاجله وال يؤثر فيه.ومن أين يبدأ التدرُّج، وما هو الذ



م
مصدر صدَّى؛ وهو  التصفيق باليد، مشتقًا من الصدى؛ وهو الصوت الذي يرده اهلواء حماكيًا لصوت صاحل يف الرباح من جهة والتصدية:

مقابلة.
.3/5عالم املوقعني عن رب العاملني، ) إ1(
.3/5) املرجع السابق، 2(
.188) نقالً عن: فقه الدعوة مالمح وآفاق، ص 3(
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خاتمــــة البحث
لنا النتائج اآلتية: تمن خالل ما سبق احلديث عنه حتصل

إنَّ فقه التدرُّج باب عظيم من أبواب الدعوة إىل اهللا، وهو علم حيتاج إىل فقه كامل بأحكام الدين، وال أعين 
وأقوال األئمة، بل كلمة الفقه كلمة واسعة تعين أكثر من ذلك، فالفقه  هو العلم بالفقه، حفظ النصوص 

باألحكام ونصوصها مث ربط هذه األحكام بعضها ببعض يف إطار واحد، تظهر فيه حماسن الشريعة ومقاصدها، 
تطبيقها من وحكم اهللا يف تشريع شرائعه وأحكامه. وتظهر فيه أولويات هذا الدين، فبعض األحكام أْوَىل يف 

بعض، وأن بعض التشريعات جيب أْن تقدم على تشريعات أخرى، وهذا الفهم ال يتم إالَّ بالنظر املتدبر املتأين، 
والعقل املتأمل املتفكر.

وإنَّ من أهم دعائم فقه التدرُّج هو علم هذه األولويات، حىت يتسىن للداعية أْن يعلم من أين يبدأ، وما هو 
أوالً وإىل ماذا يتدرج منه.الذي جيب أْن يطبق 

مث ال يكفي أْن يكون الداعية عاملًا بأحكام الدين، حافظًا هلا، عاملًا مبقاصد الشريعة اإلسالمية ومدركاً 

وأمراض، حىت يتمكن من عالجها.
وف

يبدأ العالج، وكيف يتدرج به، وما هو األْوَىل يف التقدمي والتطبيق، وفهم الواقع كذلك يساعد على حتديد كمية 
ىل فقه ونوع معني من أنواع العالج، فالذي ال العالج يف كل مرحلة من مراحل التدرُّج؛ ألن كل مرحلة حتتاج إ

يعطيه أقل مما جيب أْن يعطي له فيه.

الفقه هلذا الدين وفقه واق

أن التدرج هو تفصيل القوانني واالجتهادات القانونية املبنية على الشريعة اإلسالمية، تفصيلها وتوليدها 
بالنظر يف كل يوم إىل احلالة اليت حنن فيها، وإىل احلالة اليت حتيط بنا، وإىل الظروف اليت حنن وتشكيلها شيئاً فشيئاً 

واحلدود. 
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مقدٌم على حماربة الرذائل؛ ألن اإلصالح يقوم ومن مظاهره األخرى أيضاً: الضرورة؛ وهو أن تقدمي البدائل 
دائما على جبهتني متكاملتني، جبهة تقدمي البدائل واإلصالحات واألعمال النافعة، وجبهة مقاومة األعمال 

.الفاسدة وإبطاهلا وتنحيتها من الواقع... (1)

اإلسالم تدرّج نزوله مرة واحدة يف ليس تبعيضًا لإلسالم؛ ألن -باعتباره مفهومًا شرعيًا وواقعياً -إن التدرج 
عهد الرسالة وصار بعدها حمفوظًا مصانًا يف مصادره، وإمنا يكون التدرج يف تطبيقه على مستوى األفراد 

يتم التكامل والنجاح يف من َمثَّ واجلماعات، فاملسلم يتدرج يف بناء إسالمه، واألمة تتدرج يف بناء إسالمها، و 
ني يف األرض؛ فهو ليس إقرارًا للناس على تفريطهم فيما فرض اهللا عليهم وال على التمكني لشريعة رب العامل

انتهاكهم ملا حّرم اهللا عليهم؛ وإمنا هو معاجلة أو تغاض أو ترخيص إىل حني؛ فهو من االعتدال الذي يقع بني 
سيئتني: سيئة االستعجال واالرجتال وسيئة الغفلة واإلمهال.

الربهان أن التدرج املدروس واملمنهج حيقق مثارًا طيبة يانعة يف اإلصالح والتغيري وهكذا يّتضح لنا باحلجة و 

أن يوفّقنا ملا حيّبه ويـرضاه، وأن يوفق املسلمني يف كل أقطار -بكل أمسائه احلسىن وصفاته الُعال-واهللا نسأل

إنه ويل ذلك والقادر عليه.
) ُقْل ِإنَّ 161َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني (﴿ُقْل ِإنَِّين 

.)2(أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني﴾) َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا162َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني (
وآخر دعوانا أن الحمد لّله رّب الَعالمين.



ة سياسة التدرج يف تطبيق األحكام، حوار مع الدكتور أمحد الريسوين على قناة اجلزيرة الفضائية يف برنامج "الشريعة واحلياة"، حلقة مسجل-)1(
بتصرف.م06/07/2012بتاريخ 

. 162–161سورة األنعام، اآليتان: -)2(
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المقدمة:
تعد قضية البيئة من أخطر املشاكل اليت تواجه البشرية يف الوقت الراهن، ومل يكن هلذه املشكلة ذكر يف 
األزمان السابقة ، لكن حني احتدم جشع االنسان بسبب الطفرة التكنولوجية والتطور الصناعي ، واستعرت 

على مقّدرات األرض ، بدأ االستغالل اجلائر لعناصر البيئة، فكثرت النفايات الفتاكة وعمت الصراعات 

وأيقظت الضمائر فتداعت األمم إىل عقد 

ما تبقى من التوازن اإليكولوجي ومنع كل أسباب تدمري البيئة.
وصيات وقرارات قد جاءت نتيجة رد فعل وإذا كانت تلك املؤمترات واالتفاقيات وما صدر عنها من ت

لإلحساس العام باخلطر احملدق بالكون، فإن االسالم قد عاجل قضية البيئة ضمن منظومة مرجعية مبدئية و شاملة، 

إما إشارة وإما من خالل القواعد الكلية للدين.نصا و 
ومبدأ األمر يف ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق الكون يف أحسن تقومي، ووضع املبادئ اليت تؤطر عمارته 

على الوجه الذي حيفظه من جانيب الوجود والعدم؛ فنجده يدعو إىل اإلصالح يف األرض وعدم االفساد فيها،  
، 1"تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ يقول تعاىل: " َوَال 

، َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق ويقول أيًضا: (َوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيَث ِمن بـَْعِد َما قـََنُطوا َويَنُشُر َرْمحََتُه  َوُهَو اْلَوِيلُّ احلَِْميدُ 
م مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما  السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابٍَّة  َوُهَو َعَلٰى َمجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر ، َوَما َأَصاَبكُ 

.فبعد 2ْرِض  َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثٍري ، َوَما أَنُتم ِمبُْعِجزِيَن ِيف اْألَ 
ذكر املنة بإنزال الغيث الذي هو السبب األساس يف حياة الكائنات، عطف عليها احلق سبحانه بتحديد سبب 

فاصيل . وجند ت3القحط واملصائب وربطها بكسب األيدي. فأفعال االنسان هي املسؤولة عن كل فساد يف األرض
منع فساد البيئة يف الكثري من النصوص الشرعية، اليت تتواطأ كلها على الدعوة إىل احلفاظ على األنواع احليوانية 

.56سورة األعراف اآلية -1
.31-28سورة الشورى:  - 2
.99/ ص26التحرير والتنوير ج انظر- 3

االسالميةالشريعةفيوحفظهاالبيئةمكانة
لخنيكالعربيالدكتور 

ة-ب ع م ا ج
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والنباتية، ومنع كل اشكال التلوث واالسراف اليت هي أصل كل فساد يف األرض، وكذا على تنمية املوارد الطبيعية 
مبا يليب احلاجات لإلنسان ولسائر الكائنات احلية دومنا إخالل من خالل تطوير الغطاء النبايت وإعمار األرض

بالتوازن أو إفراط يف االستغالل. 
لإلنسانوإذا كانت البيئة قد سّخرت 

هو خليفة اهللا يف األرض،
َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا  ﴿فاإلنسان هو املسؤول األول عن كل صالح أو فساد يف األرض؛  قال تعاىل: 

.وقد خلق اهللا املوارد وافرة لتليب حاجات 1﴾َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا
قال الطربي يف بيان معىن اآلية: "إنا خلقنا  2﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ ﴿االنسان وسائر املخلوقات  قال تعاىل: 

وم منها قوله : "وإن من شيء إال . قد جاءت آيات كثرية دالة على هذا العم3كل شيء مبقدار قدرناه وقضيناه"
. وما خلقه اهللا من النعم هي من الوفرة حبيث ال تدخل حتت احلصر 4عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم" 

لى من يربط الوفرة . ومبدأ الوفرة هذا فيه رّد ع5قال تعلى: " َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه َال ُحتُْصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم "
والندرة بقوانني الطبيعة؛ فالنظرة السليمة تقتضي النظر يف أسباب الفساد ملنعها، ال جلعلها حاكمة يف مصري الكون 

. يقول الطربي يف معىن األية: "وما كان عطاء ربك الذي 6ومقدراته، قال تعاىل :"وما كان عطاء ربك حمظورا"
ممنوعا عمن بسطه عليه ال يقدر أحد من خلقه منعه من ذلك، وقد آتاه اهللا يؤتيه من يشاء من خلقه يف الدنيا 

7."إياه

إن هذه القيم اإلسالمية تعطينا تصورا شامال مندجما حول فقه التعامل مع عناصر البيئة  وتندمج يف هذه 
امتثاهلا يف األنفس تربية وتثقيفا ويف الرؤية احلوافز اإلميانية والتصورات العقائدية والّتقنينات التشريعية ، فتجد آثار 

اآلفاق حفظا وتنمية. لذلك أن أكرب رقابة مالزمة لإلنسان يف كل زمان ومكان هي رقابة الضمري ، وليس من 
وسيلة ميكن أن تصنع هذه الرقابة الذاتية أفضل من االمتثال الطوعي واالنقيادي لتعاليم االسالم.

رتام و القابلية للتطبيق هو القانون اإلهلي لسموه عن األهواء واألغراض إن أمسى قانون ميكن حيظى باالح

ن البيئي عن الفساد يف األرض ، وعن اإلسراف ، والتبذير. وحدد له ضوابط ومقادير االستغالل حىت يستمر التواز 
وتستمر حياة الكائنات غلى اجلل الذي يريده احلق سبحانه .وقد جعل االسالم حلفظ عناصر البيئة واستمراريتها 

نوعني من األحكام:

.41الروم اآلية سورة- 1
.49سورة القمر اآلية - 2
.604ص 22تفسري الطربي ج- 3
.21سورة احلجر اآلية - 4
.18اآلية النحل سورة- 5
.20سؤرة االسراء اآلية - 6
.تفسري الطربي - 7
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أحكام تضمن حفظها من جانب العدم من خالل حترمي كل أشكال اإلفساد يف األرض من تلويث للماء -
ال النعم، وحتميل البيئة فوق ما تطيق من االستغالل، ومنع كل ما من واهلواء والرتبة، وحّرم  اإلسراف يف استعم

شأنه القضاء على املنظومة البيئية. فاالستغالل احلكيم و املستدمي يشكل أهم مرتكزات السلوك االرتفاقي يف 
االسالم .

أفضل وجه، أحكام حتفظ وجودها ، وهي كل الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية عمل عناصر البيئة على -
فشرع كل أشكال إعمار األرض، وشرع األحكام املتعلقة حبفظ األنواع النباتية واحليوانية، فرتب اجلزاءات على 

تنمية الغطاء النبايت والعناية باحليوانات وسائر الكائنات احلية، على اختالف أنواعها وأحجامها. 
و تتضمن  تعاليم الدين اإلسالمي تشريعات وقائية ، وأسا

لعالج املشكالت اليت يتسبب فيها اإلنسان بفساده يف األرض، كما تفتح باب األمل يف املستقبل من خالل 
القوانني هرة إال ما تقرر دتقاد بأن اهللا هو املتصرف يف الكون وأنّه هو املعطي واملانع، وأنّه ال وفرة وال نصحة االع

هلا يف حتديد مصريها ومصري الكون ومكوناته. 
من تلك التعاليم االرتباط  الوثيق بني االنسان والبيئة ، والعالقة التالزمية بني أمناط االرتفاق وبني ما ونفهم 

يرتتب على ذلك من استدامة أو تدمري ، ويتظافر كل من اجلزائني األخروي والدنيوي ، يف صياغة احلوافز والزواجر 
بث العابثني وفساد املفسدين.اليت اليت جتعل البيئة تعيش وضعها الفطري وتقيها من ع

كما نفهم من تلك التعاليم حرمة البيئة يف اإلسالم، وندرك منها كذلك أن أمن البيئة يستمد قوته وتأثريه 
من األحكام الفقهية الصارمة ذات الصلة بالدعوة إىل اإلصالح يف األرض ومنع اإلفساد فيها. فقد ترجم الفقه 

تعلقة حبفظ عناصر البيئة إىل تصرّفات وممارسات عملية، ومدار األمر يف ذلك على اإلسالمي القواعد واألحكام امل
السالمة العامة والدائمة وعدم اإلضرار باآلخرين. يقول اإلمام الغزايل:" فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على 

وهذه املعاين ليست مقتصرة على معاملة املسلمني فقط بل تشمل مجيع 1قلبه فيجب أن ال يعامل غريه به."
البشرية بل مجيع املخلوقات؛ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: "اخللق كلهم عيال اهللا وأحبهم إىل اهللا أنفعهم 

3. وقال صلى اهللا عليه وسلم: " يف كل كبد رطبة أجر" 2لعياله"

جزءا من  التجديد الفقهي املعاصر، وأحد مداخل االنتقال بالفقه االسالمي ويعترب االشتغال على فقه البيئة
من النظرة التجزيئية إىل مقام الفقه اجلامع الذي يشمل مجيع مناحي احلياة ضمن منظومة شاملة ومندجمة ، كفيلة 

ب البيئي املنذر بأن تعطي اإلجابات الشافية للمشكالت اليت تتهدد مستقبل البشرية، وعلى رأسها مشكل اخلرا

.2/95إحياء علوم الدين - 1
أخرجه أبو يعلى والبزار والطرباين.- 2
.2244باب فضل سقي البهائم احملرتمة وإطعامها كتاب السالمصحيح مسلم-3
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بالفناء. كل ذلك  يقتضي صياغة قواعد للفقه البيئي تكون مبثابة الّصوى اليت حتدد ضوابط السلوك االرتفاقي، 
وترّتب األحكام واجلزاءات الشرعية على النوازل ذات الصلة بالنظام البيئي.

املسلمون إىل قيمهم دون ذلك جهد جهيد وزمن طويل. لكن قد تقصر املسافة وتسهل الّشقة إن عاد 
البيئية وقّدموا للعامل منوذجا عمليا من خالل سلوكهم االرتفاقي املستلهم من النموذج النبوي اخلالد، ومن 

اجتهادات اخللفاء الراشدين ومن سار على هديهم. 

تغري الناس وحتّفز أهل الفضل ملنع الفساد يف األرض.
أهمية الموضوع:

مهية املوضوع يف ضرورة بيان موقع البيئة وفقهها ضمن التصور االسالمي؛ ذلك ان املرجع الوحيد أتكمن 
الوضعية حايل يف احملافل الدولية وعلى لسان املختصني عند تناول موضوع البيئة بالبحث والدرس هو القوانني 

وقوانني الطبيعة. وحىت جيد التفكري واخلطاب االسالميان موقعهما يف هذا املشهد ال بد من اجتهاد لبيان القيم 
االسالمية املتعّلقة بالبيئة والتدابري الشرعية لرعايتها وحفظها.

سالمية تعاجل قضية وباستقراء النصوص الشرعية والقواعد واملقاصد جند ما به ميكن أن نبين منظومة مرجعية ا
البيئة بنظر مشويل تندمج فيه مجيع عناصر التفكري ضمن فقه شامل وجامع ينظر إىل كل قضايا االنسان والكون 

مبنظار واحد هو منظار الوحي. 
ثر أوالبد يف هذا الصدد من بيان وتأكيد العالقة التالزمية بني الفعل البشري وحال البيئة؛ فهذه األخرية تت

النسان إجيابا وسلبا. بيان كل ذلك ينبين على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  بتصرفات ا
فما هي نظرة االسالم للكون بشكل عام؟ وأي موقع حيتّله االنسان ضمن هذا املنظور؟ وما هي أسباب 

الفساد البيئي؟ وكيف عاجل الفقه االسالمي قضايا البيئة على ضوء  القواعد واملقاصد الكلية ؟ 
سات السابقة:الدرا

مت تناول موضوع البيئة يف االسالم من لدن الكثري من العلماء والدارسني، كما عقدت العديد من الندوات 
واملؤمترات العلمية يف هذا الشأن. وهناك تناول هذا املوضوع يف سياق خاص فأفرده ببحث أو مبؤلف، كما ان 

مي ومقاصده بشكل عام. ومن أهم الدراسات اليت هناك من تناوله يف خضم احلديث عن مبادئ الدين االسال

أمقصد حفظ البيئة (الفصل الثاين من كتاب مقاصد الشريعة ب
ئة يف شريعة االسالم للشيخ يوسف القرضاوي، والدمار وقضايا البيئة من منظور إسالمي لنفس املؤلف، ورعاية البي

البيئي من منظور إسالمي حملمد اجلرب، والضوابط الشرعية حلماية البيئة من التلوث "حملمود السيد حسن، والفقه 
االسالمي ودوره يف حل مشكلة التلوث " حملمد رزمان، و الشريعة االسالمية ومحاية البيئة لعبد العزيز القصار 

ليد الشاجيي، و"محاية البيئة" للدكتور شوقي أمحد دنيا، و" محاية البيئة يف الفقه االسالمي" ألمحد سالمة. غري وو 
أن مامل يذكر يف هذا املقام من الكتابات حول البيئة كثري.
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وقد حاولت مجع ما ورد متفرقا يف الدراسات اليت اطلعت عليها وحاولت إقامة هيكل تصنيفي يتسم 
ة والتقعيد، بعيدا عن خطاب التباهي ومتجيد الرتاث، مع السعي حنو بناء منهج فقهي جديد ينتقل من بالشمولي

النظرة التجزيئية إىل النظرة اجلامعة حبيث تصبح مجيع األحكام الفقهية كاجلسد الواحد، يكّمل بعضها بعضا. هذا 
منوال القرون الفاضلة. فال تنفصل الدنيا عن الرتابط العضوي بني األحكام الفقهية هو الكفيل بإعادة النسج على

اآلخرة وال تنفصل األرض عن السماء وال ينفصل احلكم وال االقتصاد وال االجتماع وال األخالق عن الدين بل 
الكل حمكوم بالدين، وال دين إال ما كان عليه حممد وأصحابه. من هذا املنظور، فإن تناول قضية البيئة يف االسالم 

كما يقال، بل هو نظر فيها مبنظار قرآين يستحضر يف آن واحد مجيع العناصر فكريا أو سباحة حرّة،ليس ترفا

بلها يف ظل السنن الكونية. وهكذا خنرج والفساد فيها والتدابري الشرعية حلفظها من جانيب الوجود والعدم ومستق
من حال اهلذيان الذي يعيشه العامل ونتسّلح بالنظرة اإلميانية اليت تقّوم السلوك وتعطي النظرة  املطمئّنة حول 

مستقبل االنسان والكون.
من أجل ذلك ال بد من سلوك منهج ينبين على استقراء ماال من النصوص والقواعد واملقاصد الشرعية، مث 
حماولة حتليل كل ذلك وإعادة صياغته يف شكل قواعد عملية للتفكري والسلوك بعيدا عن املثاليات احلاملة 

والتصّورات التجريدية. 
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المبحث األول
ةوالبيئلكونلنظرة االسالم 

إن نظرة اإلسالم لقضية البيئة تتناول على صعيد واحد كل املخلوقات اليت يف السماوات واألرض، من 

على توازن املنظومة البيئية.
وتتميز نظرة اإلسالم للبيئة باعتبارها منفعة مشرتكة ، لكن ملكيتها ترجع إىل خالقها سبحانه، وعن طبيعة 

يتصّرف يف شيء له حق فيه هذه العالقة بني االنسان والبيئة تنبثق ضوابط التصّرف واالنتفاع بعناصرها. فمن 
لكنه مشرتك مع غريه يكون ملزما حبفظ حقوق اآلخرين فيه. 

وقد أوىل اإلسالم عناية فائقة لسالمة البيئة باعتبارها احملل الذي يقيم فيه اإلنسان وحيصل منه على 
ول عن نظافته أو احتياجاته وميارس فيه عبادته ونشاطاته، ويتعايش فيه مع سائر الكائنات. وهو املسؤول األ

تدّنسه. وميكن بيان نظرة االسالم للكون وعالقة االنسان به من خالل القواعد اآلتية:
القاعدة األولى: االنسان مستخلف في األرض مسؤول عنها:

استخلف اهللا اإلنسان يف الكون لُيدبّر موارده، ويعمره، وحيّقق مقتضيات العبودية فيه، وهي مهمَّة عظيمة 
طمحت 

اإلنسان، لكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أن تكون هذه اخلالفة من نصيب االنسان، وأرادها اهللا لإلنسان تشريفا 
َكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها وابتالء  ؛ قال تعاىل" َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالئِ 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن "  ، وقال تعاىل :" َوُهَو الَِّذي َوَيْسِفُك الدِّ
ُلوَُكْم ِيف َما آتَاُكْم "َجَعَلُكْم َخَالِئفَ  . 1اْألَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيبـْ

ومن هنا، فإن اخلالفة هي تكليف مبهمة االنتفاع مبوجودات الكون، يكون اإلنسان فيها متصرفا يف الكون 
دن مالك الكون الذي هو اهللا باحلكمة واالعتدال، دون نسيان أنّه ليس ملكا له، بل هو وديعة عنده من ل

سبحانه وتعاىل، وأّن التصّرف فيه واالنتفاع به  مشرتك بني سائر املخلوقات دون أنانية، وإمنا جعلت ميزة العقل يف 
اإلنسان ليكون مسؤوال عن حسن تدبري عناصر الكون وحفظها من كل أسباب الفساد، فاالستخالف معناه أن 

اإلنسان وصي على هذه األرض بك
. 2قال تعاىل:" ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها  "

وبناًء على ذلك فليس ألحد أن يّدعي أنه ميلك منها شيئا ملكا حقيقيا فيكون له حق التصرف املطلق ولو 
د واإلتالف، بل هي مبقتضى ملكية اهللا امللكية احلقيقية تشبه أن تكون ملكا استخالفيا للناس مجيعا عرب باإلفسا

.165األنعام - 1
61هود:- 2
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األجيال املتتابعة؛ فهذا االستخالف يقتضي أن هذا االنسان الذي خلقه اهللا تعاىل وأودع فيه من امللكات والقوى 
إن هو التزم بالقوانني اإلهلية وأطاع اهللا يف ما جعل مما ليس يف غريه من احليوان قادر على حسن التصّرف يف اكون

حتت تصّرفه.  
واإلسالم ينظر إىل اإلنسان على أنَّه املسؤول األول عن صالح البيئة وفسادها ، فهو املسرتعى على الكون، 

سؤولية عظيمة، وكل ما فيه مسخر له باعتباره اخلليفة يف األرض، وهذه املكانة بني سائر املخلوقات ترتتب عليها م

َها َوَمحََلَها اِإلْنَساُن ِإنَُّه كَ  ". ومن خوارم 1اَن ظَُلوًما َجُهوًال السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ أَْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
اخلالفة يف األرض سوء االستفادة من عناصر البيئة، والتصرف غري املشروع فيها من خالل األثرة وتغليب املصلحة 
الذاتية والعاجلة على حساب املصلحة العامة واالرتفاق املستدمي، مما يكون سببا يف حتّول النعم إىل نقم ؛ قال 

.2يـَُبدِّْل نِْعَمَة اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاب"تعاىل: "َوَمنْ 
وتشتمل فالقيم االسالمية تشتمل على القواعد والضوابط لسلوكيات البشر جتاه بيئتهم اليت يعيشون فيها،  

كما قدر اهللا.كي تتحقق العالقة املتوازنة والسوية بني اإلنسان وبيئته لتسـتمر احلياة
ملكية االنسان للمنافع البيئية ليست مطلقة:القاعدة الثانية: 

اإلنسان مستخلف يف األرض وليس مالكًا هلا حىتَّ يتصرف فيها على هواه و بدون ضوابط، وكون اإلنسان 
أي إفساد أو مستخلفًا على استثمار وتدبري عناصر الكون اليت حتيط به، جيعله ملزما بصيانته واحلفاظ عليه من

؛ قال ابن كثري: " اخلالق لألشياء ، املالك هلا ، 3تبذير؛ قال تعاىل: " لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهنَّ "
املتصرف فيها القادر عليها ، فاجلميع ملكه وحتت قهره وقدرته ويف مشيئته ، فال نظري له وال وزير ، وال عديل ، 

. وقال تعاىل: " َوتـََباَرَك الَِّذي لَُه ُمْلُك السََّماَواِت 4ولد وال صاحبة ، فال إله غريه وال رب سواه"وال والد وال
نَـُهَما صلَّى اهللا عليه وسلَّم: "أغيظ رجٍل على اهللا يوَم القيامة وأْخبثه وأغيظه - " . وقال النيب 5َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

. 6عزَّ وجلَّ" -ك، ال مالك إال اهللا عليه: رجل كان ُيسمَّى ملك األمال

ملك تتوارثه البشرية مجعاء ، ومن هذا املنطلق ال حيق ألية فئة يف زمن من األزمنة أن تدعي لنفسها االختصاص 
أي : قرار وأعمار مضروبة إىل ، قال ابن كثري:"7ىل: "َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحني"

8.

.72األحزاب - 1
.211البقرة - 2
.120املائدة - 3
).3/235تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ، (- 4
.85الزخرف - 5
.2143صحيح مسلم ،كتاب اآلداب، باب حترمي التسمي مبلك األمالك ومبلك امللوك، - 6
.24األعراف - 7
.تفسري القرآن العظيم، ابن كثري- 8
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أن كل ويقتضي واجب االستخالف أن يتصرف من اسرتعي  يف األرض بأمانة، وأن يستشعر دائما
املخلوقات ملك هللا وحده وأنه تصرفه يف الكون ليس مطلقا بل يف حدود ما حيفظ حقوق اهللا وحقوق مجيع 
الكائنات ويف حدود ما تطيقه البيئة ونظامها.  و أنه ليس من حق أي فرد أن يتصرف فيما ميلك كيفما يشاء؛ 

تعاىل، منها حسن استغالهلا وصيانتها، واحملافظة فامللكية يف اإلسالم حمددة بضوابط وشروط حددها اهللا سبحانه و 
عليها من أي تدمري أو ختريب، فليس املطلوب يف عملية االستخالف أن يكون اإلنسان صاحلا يف نفسه فقط؛ 
بل أن يتعّداه ذلك إىل غريه من الكائنات وكل ما حييط به من املخلوقات.  بل أن يشيع هذا الصالح يف حميطه 

وأن ال يعيث يف املوجودات املسخرة له فسادا وختريبا.وما هو مسخر له،
:القاعدة الثالثة: الكون مسّخر لإلنسان لغاية

لإلنسان؛ أي: طوعه ويّسره؛ - سبحانه -تشري آيات كثرية يف القرآن الكرمي إىل أن الكون قد سخَّره اهللا 
الستخالفية اليت خلقه اهللا من أجلها، يقول اهللا  ليستطيع االنتفاع به، والتصرُّف فيه، مبوارده؛ لُيحقِّق الغاية ا

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت ومعىن اآلية أنه يقول تعاىل : "تعاىل: إن يف خلق السموات واالرض...يقول ابن كثري:"
ُوِيل اْألَْلَباِب  الَِّذيَن يَْذكُ  ُروَن اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا وَ َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآليَاٍت ألِّ

َذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر " ؛  يقول اإلمام الشوكاين:"1ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت هَٰ
اخلالصة عن شوائب النقص ، فإن جمرد التفكري فيما قصه اهللا يف واملراد بأويل األلباب : أهل العقول الصحيحة 

. ويف تعداد أنواع النعم 2هذه اآلية يكفي العاقل ويوصله إىل اإلميان الذي ال تزلزله الشبه وال تدفعه التشكيكات"
ِذي أَنـَْزَل ِمَن 

ِخيَل َواْألَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن * يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَّ 
ُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن * َوَسخََّر لَ 

ِذي لَِقْوٍم يَذَّكَُّروَن * َوُهَو الَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن * َوَما َذرََأ َلُكْم ِيف اْألَْرِض ُخمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَةً 
اِخَر ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه 

َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن " .
َما ِيف اْألَْرِض َواْلُفْلَك َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء َأْن وقال  عز وجل: " َأملَْ تـََر أَنَّ اللََّه َسخََّر َلُكمْ 

والتسخري  تسهيل "؛ يقول العالمة الطاهر بن عاشور:"3تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِِه ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ 
صعوبة االنتفاع لوال ذلك التسخري . وأصله تسهيل االنتفاع مبا فيه إرادة التمنع االنتفاع بدون مانع وهو يؤذن ب

مثل تسخري اخلادم وتسهيل استخدام احليوان الداجن من اخليل ، واإلبل والبقر والغنم وحنوها ، بأن جعل اهللا فيها 
ع مبا يف طبعه أو يف حاله ما 
يعذر االنتفاع به لوال ما أهلم اهللا إليه اإلنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات 

.191آل عمران: -1
).1/262الشوكاين، (فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، - 2
.65احلج - 3
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كون تلك األحوال تظهر على وجه األرض ، وما ال حيصى مما ينتفع به اإلنسان مما على األرض والنهار ، باعتبار
. ويقول  سبحانه وتعاىل: " ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّمَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل 1فكل ذلك داخل يف معىن التسخري"

َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلبَ 
".إن 2ْعِقُلونَ َقْوٍم يَـ َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآليَاٍت لِ 

التسخري الذي يتحّدث عنه القرآن ليس مطلقا بل هو حمكوم مبشيئة اهللا يف خلقه، وال ميكن ألي إنسان مهما  
كانت قوته ومؤهالته العلمية  والتقنية أن يتمكن من ناصيتها إالّ إن توافق ذلك مع إرادة اهللا سبحانه، قال تعاىل: 

ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن " يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِْنسِ  ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّمَواِت َواْألَْرِض فَانـُْفُذوا َال تـَنـْ ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن تـَنـْ
.إن ال شيء بدون أسباب، كما أنه ال تسخري إّال من عند اهللا وبأمره، قال تعاىل: " اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم "3

4اْلُفْلُك ِفيِه بَِأْمرِِه اْلَبْحَر لَِتْجرَِي 

َلُكْم َوِألَنـَْعاِمُكْم "  ، وقال تعاىل:" َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد 
واعلم خَِّر بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآليَاٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن "، يقول اإلمام الرازي:"َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمسَ 

أن النبت إمنا حيصل من القطر النازل من السماء الواقع يف األرض، فالسماء كالذكر، واألرض كاألنثى فذكر يف 
نظر يف أنه كيف حدث الغيث املشتمل على هذه بيان نزول القطر ...و قوله :( صببنا ) املراد منه الغيث، مث ا

املياه العظيمة، وكيف بقي معلقا يف جو السماء مع غاية ثقله، وتأمل يف أسبابه القريبة والبعيدة، حىت يلوح لك 
.كل هذه النصوص تدل على أن الكون 5شيء من آثار نور اهللا وعدله وحكمته، ويف تدبري خلقة هذا العامل"

ت مسّخرة لالنسان من لدن خالق الكون ومليكه، وأن هلذا التسخري مقاصد،هي حتقيق متام ومافيه من خملوقا
العبودية هللا ، بالشكر والتدبّر ومراقبة اهللا تعاىل يف مجيع التصّرفات.

االنسان مستعمر مؤّقت للكون:القاعدة الرابعة: 
؛ يقول الطاهر َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه ُمثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب"يقول تعاىل: "ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض 

بن عاشور:" واالستعمار : اإلعمار ، أي جعلكم عامريها ، فالسني والتاء للمبالغة كاليت يف استبقى واستفاق . 
لزرع ألن ذلك يعد تعمريا لألرض حىت مسي احلرث 

.6عمارة ألن املقصود منه عمر األرض "
إن استعمار اإلنسان للكون ليس مطلقا، بل هو  حمدود يف الزمان، وارتفاقه مؤقت أيًضا؛ ولذلك كان 

ِإَىل ِحٍني "  ، وهذا التحديد الزمين للبقاء انتفاعه مبواردها حمّدد بأجل؛ قال تعاىل " َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاعٌ 

).18/322التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (- 1
.164البقرة - 2
.33الرمحن - 3
.12اجلاثية - 4
).1/57التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، (- 5
).13/108التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (- 6
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يرتتَّب عليه حتديد أحقية األجيال املتعدِّدة يف االنِتفاع باملوارد الطبيعية وضرورة أن يراعي اإلنسان يف كل زمان هذه 
رها احلقيقة لكي حيفظ لألجيال اليت بعده نصيبها من منافع هذا الكون اليت خلقها اهللا سبحانه وتعاهلا وقدّ 

سبحانه بعلمه وحكمته لتستوعب حاجيات املخلوقات حسب األزمنة واألمكنة.
لسلوك التضامين يف احلد من جشع االنسان وبناء اوحيتل هذا املبدأ مكانة تربوية مهمة بالنظر إىل مفعوله

األدب املفرد عن نه احلديث الشريف  الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والبخاري يف يبيّ بني األجيال، وهذا ما
أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 

. 1فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعل"
فيه فهذا احلديث الشريف فيه إشارة بليغة، إىل ما يسمى يف العصر احلديث بالتدبري املستدمي لعناصر البيئة، و 

من احلوافز اإلميانية ما يكفي حلب اإلصالح والنفور من اإلفساد يف األرض، فإلنسان إذا كان لديه هذا النظر 
التنموي وهو يف إدبار من الدنيا وإقبال على اآلخرة، فإن من شأن ذلك أن يوّلد لذى األجيال املتعاقبة بعده 

ملكيته ملرافقها ملكية حمدودة بالزمان واملكان، وأن النظرة الصحيحة حلقيقة العالقة باألرض ومواردها، وأن
صالحها من صالحه وفسادها من فساده   

"  ، وقال تعاىل: " َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن 2ُمْفِسِدينَ تعاىل: " َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ الْ 
آَالَء اللَِّه َوَال تـَْعثـَْوا ِيف بـَْعِد َعاٍد َوبـَوََّأُكْم ِيف اْألَْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِهلَا ُقُصورًا َوتـَْنِحُتوَن اْجلَِباَل بـُُيوتًا فَاذُْكُروا 

" .3اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 
ومن هذا املنظور فإن  سلطة االنسان على الكون جيب أن تكون سلطة انتفاع وليست سلطة ملكية تامة، 

جيل، كما أّن املرتفق ال جيوز له  التصّرف املطلق ؛ 
وبالتايل وجب احرتام القواعد الشرعية املنظمة لالنتفاع بالبيئة دومنا إسراف أو أثرة أو إفساد. 

االقتران بين البركة و التقوى:القاعدة الخامسة: 
وتشمل احلياة الطيبة كل أشكال الّلذائذ جعل القرآن الكرمي عالقة تالزمية بني احلياة والطيبة والعمل الصاحل، 

املادية واملعنوية، فكلما التزم االنسان مبقتضيات اخلالفة يف األرض والتزم بالقواعد الشرعية ،وحّقق املقاصد اليت من 
ى آَمُنوا َواتـََّقْوا أجلها خلق إال وتنزّلت عليه اخلريات والربكات وأمن البؤس والّنقم ، قال  تعاىل: " َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقرَ 

"َوَلْو أَنـَُّهْم "  ، ويقول تعاىل:4َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 
" ، ومنها قوله تعاىل:" َمْن 5ألَكُلوْا ِمن فـَْوِقِهْم َوِمن َحتِْت أَْرُجِلِهم

) ، ويف 479)، وصححه الشيخ األلباين يف "األدب املفرد" (1/168) واللفظ له، والبخاري يف األدب املفرد (12512رواه أمحد (-1
).9"الصحيحة" (

.77القصص - 2
.74األعراف - 3
.96األعراف - 4
.66املائدة - 5
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" . 1َأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بِ 
كثري يف قوله تعاىل: "لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض "  أي : "قطر السماء ونبات األرض. يقول ابن  

" . ويف هذه اإلشارات القرآنية تصحيح للنظرة املستقبلية 2وعلى هذين األمرين مدار الّرفاه والعيش الّرغيد يف الدنيا
القوانني اإلهلية. 

سمو العالقة مع عناصر البيئة:القاعدة السادسة: 
هذا املقوم جيد أصال له يف املبادئ القرآنية ويف اهلدي النبوي والسلوك الراشدي، فاإلسالم يرّيب على الرمحة 

ِيف اْألَْرِض َوَال طَائٍِر َيِطُري والعواطف النبيلة اّجتاه مجيع الكائنات، خصوصا احلية منها ،  تعاىل: " َوَما ِمْن َدابٍَّة 
".ويقول الرسول صلى اهللا عليه 3

-بسقيه وحنوه-إىل كلِّ حيوان حي (معناه يف اإلْحَسان ، يقول اإلمام النووي:"4وسلم:" يف كل كِبد رطبة أجٌر"
أجر، ومسَّي احلي ذا كبد رطبة؛ ألنَّ امليِّت جيفُّ جسمه وكبده. ففي احلديث احلثُّ على اإلْحَسان إىل احليوان 
احملرتم، وهو ما ال يُؤمر بقتله. فأمَّا املأمور بقتله فيمتثل أمر الشَّرع يف قتله، واملأمور بقتله كالكافر احلريب واملرتد

والكلب العقور والفواسق اخلمس املذكورات يف احلديث وما يف معناهن. وأمَّا احملرتم فيحصل الثَّواب بسقيه 
.5واإلْحَسان إليه، أيًضا بإطعامه وغريه سواًء كان مملوًكا أو مباًحا، وسواًء كان مملوًكا له أو لغريه"

األماكن واجلمادات. كيف ال وهي تعبد اهللا وجند يف السلوك النبوي من املوّدة واحلب والعاطفة حىت مع 

" . إن 6ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم  يف حق جبل ُأُحد: "هذا جبل ُحيبُّنا وحنبُّه
ع الرحيم واحلكيم يشكل مستوى من السلوك االرتفاقي الراشد، لكن فوق هذا جعل الدين االسالمي االنتفا 

مستوى أرقى من العالقة مع عناصر الكون، هي العالقة العاطفية والوجدانية، وهذه وقعها أعظم على األنفس، 
انية ويكون القصد األصلي حتقيق 

مقتضى العبودية يف كل سلوك بيئي.
كل شيء مخلوق بقدر:القاعدة السادسة:  

الكون الذي حنيا فيه ليس جمموعة من العناصر املستقّلة يف تكوينها وتدبريها  ، بل هي خاضعة  لنظام رفيع 
"وجوز  ، يقو ل االلوسي:7ا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر"من القوانني وهذا ما تشري إليه آيات القرآن بوضوح تام: " ِإنَّ 

كون املعىن إنا كل شيء خلقناه مقدرا حمكما مستوىف فيه مقتضى احلكمة اليت يدور عليها أمر التكوين ، فاآلية 

.97النحل - 1
).3/450تفسري القرآن العظيم البن كثري( - 2
.38األنعام - 3
).2244صحيح مسلم، كتاب السالم، باب فضل سقي البهائم احملرتمة و إطعامها، (- 4
متفق عليه ، سبق خترجيه.- 5
.)3855باب أحد حيبنا وحنبه( ،كتاب املغازي،صحيح البخاري- 6
.49القمر - 7
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. ومنه قوله تعاىل:" َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَــــــا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ 1"وخلق كل شيء فقدره تقديرا"من باب
؛ قال القرطيب: "أي وإن من شيء من أرزاق اخللق ومنافعهم إال عندنا خزائنه ؛ يعين املطر املنزل 2ـــوٍم"ِبَقَدٍر َمْعلُ 

مشيئتنا أي ولكن ال ننزله إال على حسبما ننزله إال بقدر معلومو من السماء ، ألن به نبات كل شيء... 
. 3وعلى حسب حاجة اخللق إليه"

كل شيء مخلوق لغاية:القاعدة السابعة:  
يكشف القرآن الكرمي  بوضوح عن الغاية من خلق الكون وتسخريه؛ وهي إظهار عبودية مجيع املخلوقات هللا 
إال يسّبح حبمده: " ُتَسبُِّح لَُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء 

لَُه َمْن "َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد " . وقال تعاىل:4ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا
ِمَن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري 

واملراد بالسجود هنا هو "؛ يقول الشوكاين: "5ا َيَشاُء اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل مَ 
االنقياد الكامل ، ال سجود الطاعة اخلاصة بالعقالء ، سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقالء ، أو عامة هلم 
ولغريهم ، وهلذا عطف والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب على من ، فإن ذلك يفيد أن السجود 

. 6قياد ال الطاعة اخلاصة بالعقالء"هو االن
والعقيدة اإلسالمية حتدد بدقة نوع العالقة بني اإلنسان والكون؛ فاإلنسان جمرد خليفة يف األرض. وهذه 
العالقة تقتضي االستواء على اجلاّدة  وعدم اتباع اهلوى ألنّه مصدر كّل هالك: "يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف 

، وهذه اخلالفة تقتضي النظر إىل 7ْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه "اْألَ 

من غري إفراط وال تفريط؛ قال تعاىل: "يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال حدود طاقتها  
واملسرف يف إنفاقه على وجه ال يفعله إال أهل السفه والتبذير يقول الشوكاين:"؛ 8تسرفوا إنه ال حيب املسرفني "

م حالال أو حلل حراما ، فإنه يدخل يف املسرفني خمالف ملا شرعه اهللا لعباده واقع يف النهي القرآين ، وهكذا من حر 
. 9وخيرج عن املقتصدين . ومن اإلسراف األكل ال حلاجة ، ويف وقت شبع"

وقد جاء اإلسالم يكشف للناس أن عناصر الكون وظواهر الطبيعة من آيات اهللا سخرها لنفع البشر، 
وليست هلا تصرفات ذاتية أو قدرات خارجة عن إرادة اهللا وجعلها دليًال على قدرته ومادة للتذكر والتدبر والتفكري 

سبحانه وتعاىل فما من نفع فيها وال ضر إال مبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل: " َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس 

)27/94تفسري األلوسي (- 1
.21احلجر - 2
).10/13اجلامع ألحكام القرآن (- 3
.44االسراء: - 4
.18احلج: - 5
).1/958فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية،(- 6
.26سورة ص: - 7
.31األعراف - 8
). 1/472فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، (- 9
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ٍم يـَْعِقُلوَن * َوَما َذرَأَ َلُكْم ِيف اْألَْرِض ُخمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت لَِقوْ 
.1َآلَيًَة لَِقْوٍم يَذَّكَُّروَن "



المبحث الثاني
البيئة في القرآن الكريمعناصر

بامسه كبعض امساء حتدث القرآن الكرمي عن خمتلف عناصر البيئة يف سياقات متنوعة، منها ما ورد ذكره 
احليوان والنبات، ومنها ما ورد ذكره بنوعه، كما مت احلديث عن هذه املكونات على سبيل اإلمجال حني احلديث 
عن خلق الكون يف أحسن تقومي ،وتسخريه لإلنسان، وإفساد هذا األخري فيه ، ومن ذلك قوله تعاىل:" َوَسخََّر 

يعاً مِّْنُه ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لََّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن"َلُكم مَّا ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف  . ومن العناصر األساسية اليت 2اْألَْرِض مجَِ
جاء ذكرها يف القرآن الكرمي السماء واألرض والنبات واملاء واهلواء واحليوان .

أوًال: السماء:
جعلها وما فيها ُمسخَّرة لإلنسان، وجعلها تؤّكد اآليات اليت ورد ذكر السماء أن اهللا  سبحانه وتعاىل

سببا حلماية االنسان وحياة سائر املخلوقات ، فقد جعلها سقفا حمفوظا يظل األرض من مجيع جوانبها؛ لَيحميها 
ظًا من اإلشعاعات الكونية الضارة، وليجعل احلياة ُممكنة على األرض؛ قال  تعاىل: " َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َحمُْفو 

-سبحانه -3
تعاىل: " -

نـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِلشََّياِطِني َوأَْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاَب السَِّعِري "َوَلَقْد زَيـَّنَّا السَّمَ  ، وهي مصدر املاء 4اَء الدُّ

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم تعاىل: " أَمَّْن َخَلَق ا أَْن لسََّمَواِت َواْألَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـَْبتـْ
يها . فاهللا تعاىل جعل السماء وما فيها مسخرة لإلنسان ، ف5تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإلٌَه َمَع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن "

حفظ له وضمان ما به تقوم حياته وحياة الكائنات معه على األرض،  ومن مث فان يف إفسادها بشىت أنواع 
امللّوثات إفساد للحياة على األرض وإيذان بالفناء الشامل ، لذلك يعترب حفظها نابع من األمر العام حبفظ البيئة 

مد، هو من مينع وقوعها على األرض وفق مشيئته، ويف ونظامها. كما أخرب سبحانه أن السماء اليت رفعها بغري ع
َأملَْ تـََر أَنَّ اللََّه َسخََّر َلُكم مَّا ِيف اْألَْرِض َواْلُفْلَك َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ذلك حتذير منه وبيان مّنة على خلقه؛ قال تعاىل:"

.13- 12النحل - 1
.13اجلاثية - 2
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وميسك يقول النسفي: "1ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيٌم"ۗ◌ ِإْذنِِه بَِأْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء َأن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ بِ 
السماء أن تقع على األرض أي : حيفظها من أن تقع إال بإذنه بأمره أو مبشيئته إن اهللا بالناس لرءوف بتسخري ما 

.2يف األرض رحيم بإمساك السماء لئال تقع على األرض"
ثانًيا: األرض:

تشمل البحر واليابسة، جعلها هي 
ُكُلوا ، ذلوًال  مسّخرة وأودع فيها أرزاقه ؛ قال  تعاىل:" ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها َو اهللا

، واألرض هي مستودع املاء ومصفاته الطبيعية؛ كما أشار القرآن إىل ذلك:" َوأَنـَْزْلَنا ِمَن 3لنُُّشوُر"ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه ا
.4السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه لََقاِدُروَن "

بت وما يستخرج منها، فاملياه املخزنة وعلى حسب بقاء مكونات األرض على أصل خلقتها يكون ما يستن
يف جوفها والنبات الذي ينمو على ظهرها، كل ذلك يتأثر مبا يصيب األرض من تلوث وفساد، حينما ختتلط 

َخيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا  تربتها باملواد الغريبة عن تكوينها ، قال تعاىل:" َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نـََباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث َال 
والبلد الطيبة تربته ، العذبة مشاربه ، خيرج نباته إذا أنزل ، قال الطربي: "5َكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآليَاِت لَِقْوٍم َيْشُكُروَن "

اهللا الغيث وأرسل عليه احلياة ، بإذنه ، طيبا مثره يف حينه ووقته . والذي خبث فردءت تربته ، وملحت مشاربه ، 
. واألرض تلعب دور املصفاة للمياه النافدة إليها ، فإذا ما خبثت تربتها خبثت املياه 6"ال خيرج نباته إال نكدا

اليت متّر عربها. وهي اخلزان لكل املعادن فإن حصل إفراط يف استخراجها واستغالهلا فوق احلاجة اختل التوازن 
وحل الضرر.

ثالثًا: الماء:
ياة، وهو املكون األساس لكل األحياء سواء كانت حيوانية أو نباتية، فال ميكن أن يعترب املاء أساس كل ح

، فلو انقطع 7تستمر احلياة بدون هذه املادة احليوية؛ قال تعاىل: "َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفَال يـُْؤِمُنوَن "
تعاىل: " َوأَنـَْزْلَنا -القطر وجّفت ينابيع األرض أو أصبح املاء غورا لتوقفت عجلة احلياة وحّل الفناء التام،  قال 

يـُْتْم ِإْن َأْصَبَح ، وقال تعاىل:" ُقْل أَرَأَ 8ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب بِِه لََقاِدُروَن " 
.  مبعىن أنه إذا نفذ املاء إىل أعماق األرض  حبيث ال تناله الدالء وما يف 9َماؤُُكْم َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم ِمبَاء مَِّعٍني"

حكمها فمن يستطيع أن ميد هذا االنسان باملاء العذب قال العالمة الطاهر بن عاشور:" وأصل الغور: ذهاب 
ض ، مصدر غار املاء إذا ذهب يف األرض . واإلخبار به عن املاء من باب الوصف باملصدر للمبالغة املاء يف األر 
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مثل : عدل ، ورضى . واملعني : الظاهر على وجه األرض ، والبئر املعينة : القريبة املاء على وجه التشبيه . 
. .فدل 1حد مباء معني : أي غري اهللا "واالستفهام يف قوله فمن يأتيكم مباء استفهام إنكاري ، أي ال يأتيكم أ

ذلك على  أنه عطاء من اهللا ؛ فهو ليس نتاجا لتفاعالت طبيعية خاضعة لدورات مناخية كما  يقول من يعتقد  
ان للطبيعة أفعاال وقوانني مستقّلة عن مشيئة اهللا تعاىل. فاهللا  تعاىل ينزله بقدر معلوم  مىت وكيف يشاء ، فيه الرمحة 

لى اجلاّدة، و هو مصدر عذاب ونقمة على من مترّد، على قوانني اهللا يف خلقه. ونزوله بقدر يَعين أنه ملن سار ع
ينزل بالقدر الذي حيفظ استمرا احلياة ، فال يفوت احلد فيدمر كل شيء وال ينذر فيحل القحط والفناء. ومن 
ا وفق ما تقتضيها املصلحة، واحملافظة عليها 

ْم َحنُْن اْلُمْنزُِلوَن * َلْو من كل تبذير أو إفساد ؛ قال تعاىل: "أَفـََرأَيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن * أَأَنـُْتْم أَنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَ 
. 2َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُروَن" 

-عز وجل -واملاء هو أساس احلياة لكلِّ كائن، فإن اهللا 
، وعلى 3أن يستأثر به أحد دون سواه؛ قال صلى اهللا عليه وسلم: "الناس شركاء يف ثالث: املاء والكأل والنار"

الضرر بكل املرتفقني من الكون وفيه مصادرة حلق الناس هذا، فإن إفساد املاء ِمن ِقَبل البعض يتعّدى ليحدث
وسائر املخلوقات احلية من حقهم يف الوصول إىل املياه على اهليئة اليت خلقها اهللا عليها ؛ فما من فساد يف الرب 

ْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا  والبحر إال مبا كسبت أيدي النا س وال يظلم ربك مثقال ذرّة؛ قال اهللا تعاىل: " َظَهَر اْلَفَساُد ِيف ا
.4َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن"

رابًعا: الهواء:
وهو أيضا من املنافع اليت أودعها اهللا يف الكون وجعلها مشرتكة بني سائر املخلوقات ، ولو كان ألحد سبيل 

إىل التحكم يف مصدره الس
مشرتكا بني سائر البشر وتتقامسه مع سائر املخلوقات، منافعه و مضارّه تعّم مجيع البشر واملخلوقات. لذلك فإن 

فساده وإن تسّبب فيه البعض فإن أثره يعّم العاملني.  
القرآن الكرمي على هيئات خمتلفة، فهو وإن مل يصرّح بامسه إال أنّه ذكر بلفظ الريح بصيغيت وقد ورد ذكر اهلواء يف 

َزَل اللَُّه االفراد واجلمع، يف سياق البشارة تارة ويف سياق النذارة تارة أخرى. قال  تعاىل: " َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما أَنْـ 
؛ قال الطربي: " وتصريف " اهللا 5ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزٍق َفأَ 

، وقال  تعاىل: " َمَثُل الَِّذيَن  6
.7ى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضََّالُل اْلَبِعيُد " 
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خامًسا: النبات:
القرآن الكرمي يف مواطن كثرية؛ ويف سياقات متعددة كلها  يبني نعم اهللا ورد ذكر النباتات واملزروعات  يف

املتعّددة واملتنوعة، وتبني فضل اهللا على عبادة من خالل إنشاء تلك النعم، وتدعو إىل شكر املنعم من خالل 
َر َمْعرُ تصريفها يف اخلري؛ تعاىل: وَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتوَن "َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ

؛ 1ْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني"
وهو الذي أنشأ جنات معروشات :يف قولهابن عباس، عنعليمن طريقوابن أيب حامت،ابن املنذرأخرج

،فعم 2قال : "املعروشات ما عرش للناس ، وغري املعروشات ما خرج يف اجلبال والربية من الثمرات"غري معروشاتو 
: " الَِّذي َجَعَل -تعاىل -اخلطاب القرآين ما ينبت وما يستنبت من املزروعات، كل ذلك من عطاء اهللا. وقال 

؛ ولبيان عظم قيمة األشجار وامتنان اهللا خبلقها قال  3ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن " َلُكْم ِمَن الشََّجِر اْألَْخَضِر نَارًا فَِإَذا أَنْـ 
، ومل يستثن القرآن اجلانب اجلمايل للنبات وما له من أثر على 4تعاىل: " أَأَنـُْتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها أَْم َحنُْن اْلُمْنِشُئوَن "

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة مَّا  األنفس؛ قال تعاىل:" أَمَّْن َخَلَق السََّماوَ  اِت َواْألَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مَِّن السََّماِء َماًء فَأَنَبتـْ
؛ قال البغوي:" البهجة : احلسن يبتهج به من 5َبْل ُهْم قـَْوٌم يعدلون"ۚ◌ أَإِلٌَٰه مََّع اللَِّه ۗ◌ َكاَن َلُكْم أَن تُنِبُتوا َشَجَرَها 

.6يراه"
الكائنات الحية:سادًسا: 

وَرد يف القرآن الكرمي ذكر جمموعة من الكائنات احلية، فجاء ذكر أنواع من احليوانات   واحلشرات مبختلف 
أصنافها وأحجامها ووظائفها؛ وقد ورد ذكرها يف سياق بيان عظمة اخللق وتسخري تلك املخلوقات ألداء رسائل 

ستشعر مقتضيات ذلك االستخالف واحلدود اليت رمسها له دعوية إىل من جعله اهللا خليفة يف األرض، حىت ي
اخلالق يف هذا الكون. وألمهية تلك املخلوقات احلية جاءت سور قرآنية مسّماة ببعضها كالبقرة، واألنعام، والنحل، 
أكله 

َم أَِم اْألُنـْثـَيَـْنيِ أَمَّا وما ال جيوز ؛ قال تعاىل: " َمثَانَِيَة أَْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْنَـْنيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـْنيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرَّ 
َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم 7اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم اْألُنـْثـَيَـْنيِ نـَبُِّئوِين ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني" ، وقال تعاىل؛ " ِإمنَّ

َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللَّهَ  ، وذكر ما سّخر 8َغُفوٌر َرِحيٌم " اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْريِ اللَِّه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
،   9ة كاخليل والبغال واحلمري؛ " َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَخيُْلُق َما َال تـَْعَلُموَن " منها للخدمة والزين

كما ذكر بعض حيوانات الغاب فقال تعاىل يف شأن نبّيه يوسف ؛ " قَاَل ِإينِّ لََيْحزُُنِين َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف أَْن 
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ْئُب َوأَنـُْتْم َعْنُه َغاِفُلوَن "يَْأكُ  ، وذكر من الطيور ذكر الغراب واهلدهد  ؛قال تعاىل" فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا يـَْبَحُث 1َلُه الذِّ
ِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي ِيف اْألَْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـَْلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَرا

َر فـََقاَل َما ِيلَ َال أََرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبَني"2فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني" .وقد 3، وقال أيضا: " َوتـََفقََّد الطَّيـْ
قال تعاىل: " وما من اف وامساء؛حتّدث القرآن عن احليوانات والطيور باعتبارها أنواعا وأمما مثل البشر متاما هلا أصن

4 ،
قال القرطيب: "هم مجاعات مثلكم يف أن اهللا عز وجل خلقهم ، وتكفل بأرزاقهم ، وعدل عليهم ، فال ينبغي أن  

. ويف ذلك دعوة إىل حفظ األنواع احليوانية ستؤّكدها السّنة النبوية بعد. 5يهم ما أمرمت به"تظلموهم ، وال جتاوزوا ف
ومن احلشرات اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي النمل والذباب ودابة األرض (األرضة)؛ قال تعاىل" َحىتَّ ِإَذا أَتـَْوا 

، 6ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال َيْشُعُروَن  "َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َمنَْلٌة يَا أَيـَُّها النَّ 
ا َلُه ا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعو والذباب؛ " يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقو 

ُهُم الذُّبَاُب َشْيًئا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب  " ، وقد ورد ذكرها يف سياق بيان دقّة 7َوِإْن َيْسُلبـْ
خلقها  ويف سياق عجز االنسان أمام ذلك، كما ورد ذكرها لبيان ما أودع اهللا فيها من القوى اليت ال قبل لإلنسان 
صغر حجمها كما هو شأن األرضة؛ قال تعاىل: " فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة 

. كما ورد ذكر 8األرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني"
ِذي احلشرات اليت تنتج ما به ينتفع االنسان و تقوم صّحته كالنحل؛ قال تعاىل:" َوأَْوَحٰى رَبَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا يـَْعرُِشوَن  ُمثَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك 
ِلَك َآليًَة لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن "َشرَاٌب خمَُّْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه شِ  .9َفاٌء لِّلنَّاِس  ِإنَّ ِيف ذَٰ
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المبحث الثالث
فساد البيئة من منظور إسالمي

الفساد هو اخلروج بالشيء عن حّد اعتداله، وهو ضّد الصالح، ويقال أصلح الشيء بعد إفساده. وقد ذكر 
يف القرآن الكرمي يف أكثر من مخسني 

يقول الطاهر بن عاشور:" والفساد ضد الصالح ، ومعىن الفساد : إتالف ما هو نافع للناس نفعا حمضا أو 
.1راجحا"

رمسه املوىل عّز وجّل وقّرره ملا فيه مصاحل البالد والعباد. وإذا والفساد يكون باإلعراض عن املنهج اّلذي
"فـََهْل َعَسْيُتْم :صارت األمور حسب أهواء الناس. حّل الشقاء والشّر والفساد بدال من واخلري والفالح؛ قال تعاىل

.2ِإن تـََولَّْيُتْم َأن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض"
بالبيئة، فإنه ارتبط يف اخلطاب القرآين مبفهوم الفساد يف األرض. وقد ورد وبالنظر إىل الفساد مبعناه املرتبط

احلديث عن الفساد يف األرض واملسؤول عنه ومآالته والنهي عنه  يف أكثر من عشرين مرة يف القرآن الكرمي. ومن 
نـَْيا  َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم ذلك قوله تعاىل: "َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ

3َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه َال حيب الفساد"*

حقيقة الفساد في األرض:أوال: 
االنسان محايتها واحملافظة عليها لتؤدي دورها كما أراد اهللا ـ تعاىل ـ، البيئة السليمة نعمة من اهللا ، يتعني على 

وقد حذر ـ جّل شأنه ـ كّل من يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبدهلا بالعقاب الشديد، قال تعاىل: "َوَمْن يـَُبدِّْل 
وقال تعاىل: "ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق اللَِّه َوال تـَْعثـَْوا ِيف . 4نِْعَمَة اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاب"

،وقال تعاىل: "َوال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب 5اْألَْرِض ُمْفِسِديَن"
َر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا . وقال تعاىل: "َظهَ 6ِمَن اْلُمْحِسِنَني"
.7َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن"

المسؤول عن فساد البيئة:ثانيا: 
ذلك مع إمجاع يعترب االنسان املسؤول األول واملباشر عن فساد البيئة، وذلك مبنطوق القرآن الكرمي، ويتوافق 
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َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم ":يقول تعاىل
"َوَال :.فاألرض يف أصلها ُخِلقت صاحلة، واإلنسان هو الذي أحدث فيها الفساد، فقال تعاىل1"يـَْرِجُعونَ 

وعبارة ﴿َظَهَر اْلَفَساُد﴾ تتضمن كّل املعاين املادية واملعنوية اليت تنتج عن ". 2تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها
لتلّوث مبعناه الواسع أقرب إىل مفهوم الفساد.

وقوله تعاىل "ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس" فيه حتديد للمسؤولية؛ ومعناه  أن ما وقع سببه ما اقرتفته أيدي الناس 
وعملته نتيجة سعيها للكسب اجلشع. فيدخل يف كسب األيدي كل األنشطة، اليت ال تراعي الضوابط الشرعية 

نني الكونية ، وتغّلب األنانية والربح السريع على مصري البيئة واملصلحة العامة. ويشمل ذلك كل السبل اليت  والقوا
وقوله أصبحت مصدرًا لتلّوث عناصر البيئة األساسية البيئة من ماء وهواء وتراب، واختالل نظمها.

وخبالف القصد.لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا"، جزاء من جنس العملتعاىل:"
2007علماء البيئةوقد أمجع  

أنَّ اإلنسان هو املسؤول األول عن فساد البيئة، ِبَسبِب على ،3حتت شعار:" من أجل حكامة بيئية عاملية" 
ِبيعي . فاحلُُروب والتـََّلوُّث واِإلْفراط يف اْسِتخدام التكنولوجيا، دون ُمرَاَعاة االسراف، واالخالل بالتـََّواُزن الِبيئي الطَّ 

، ممَّا يتسبب يف  حدوِث ظاهرِة -البيئة وقـََوانِينها  كلُّ ذلك أَدَّى إىل َتَسارٍُع يف زيادِة نسبة الكربون يف اجلوِّ
بيعيَّة اليت يشهدها الكون املسؤول عن الكوارث الطَّ وهذا االرتفاع  يف حرارة األرض هو .االْحِتباِس اَحلرَاري

.، مثل: األعاصري، وازدياد التََّصحُّر، واألمطار احلمضيَّة  والفيضانات وغريهاحاليا
وقد َحرََّم اإلسالم اإلفساد يف األرض، ونـََهى عِن التَّخريِب الذي يـََتَسبَّب فيه اإلنسان للبيئة السليمة َكُكل؛ 

َوِإَذا "موّخبا للمفسدين يف األرض تعاىل-ألنَّ َتَدْهورَ 
.4"تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َال حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

معززة هذا النهج ، فبينت خطورة َجتَاُوز ُحُدود اهللا يف التعامل مع كل مشرتك من وقد جاءت السنة النبوية 
عناصر الطبيعة، وحذرت من كل تصّرف ينعكس باخلراب والدمار ويهدد السالمة العامة، فَعِن النُّعمان بن بشري 

ُحُدود اهللا والواقع فيها، َكَمَثِل قـَْوٍم قال: "َمَثل القائِم يف- َصلَّى اهللا عليه وسلم -عِن النَِّيب - رضَي اهللا عنه -
اْستَـَهُموا على سفينٍة، فصار بعُضهم أعالها، وبـَْعُضهم أسفلها، وكان َمن يف أسفلها إذا اْستَـَقوا َمرُّوا على َمن 

، َهَلكوا وَهَلكوا مجيًعا، َوِإْن فوقهم، فقالوا: لو أنَّا َخَرْقنا يف َنِصيبنا َخْرقًا، وملَْ نـُْؤِذ َمن فوقنا، فإن تـَرَكوهم وما أرادوا
ويبني هذا احلديث الشريف حدود احلرية الفردية وضوابط االرتفاق مبا .؛ 5َأَخُذوا على أيديهم، َجنَوا وَجنَوا مجيًعا"

خيدم النظرة املستدمية والعامة يف االستفادة مما أودعه اهللا يف الكون من أقوات ومنافع

41الروم - 1
.85األعراف - 2

3 - Quatrième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat sur le réchauffement climatique; Paris 2007.
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1"ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفورًاَعزَّ َوَجلَّ:"-كل فساد يف األرض ، قال مصدر

ذلك بقوله: "ُكُلوا، واْشَربوا، والبسوا، وَتَصدَّقوا، يف غري إسراٍف وال ، كما نبه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل
. 2خمَِيَلة"

أنواع الفساد البيئي:ثالثا: 
يشمل الفساد البيئي األنواع االتية:

التلوث يف اللغة التـََّلطُّخ، يقال: تـََلوََّث الطِّني بالتِّنب، واجلص بالرَّمل،:التلوث بأنواعه-
.3"بالطِّني؛ أي: َلطََّخها، َوَلوََّث املاء: َكدَّرهوَلوََّث ثيابه

، وحيد من إمكانات االنتفاع مبواردها ويشمل التلوث إفساد نتائج  تعرض حياة االنسان والكائنات احلية للخطر
املاء والرتبه واهلواء كما يشمل التلوث الصويت الناجم عن الضوضاء اليت حتدثها املصانع واآلالت والعربات وغريها. 
ورد 

4يف املدونة الكربى يف شأن تلويث اهلواء بدخان املصانع

ومنع كل إىل حترمي تلويث الطرقات بالقمامات ، وإلقاء النجاسة يف الطرق العامة،كتب الفقه كما تطرقت  
وجعلوا ذلك مما يوجب العقوبة .ما يتسّبب يف التلوث الغذائي،

الزروع باملياه امللوثة و حرمة بيع وتناول الزروع والثمار اليت ويف هذا السياق تطرق ابن قدامة حرمة سقي 
. ونص الفقهاء على كراهية التخلي حتت الشجر املثمر ولو كان مباحا ، ويف 5

غري وقت الثمر ، صيانة هلا من التلوث. 
:رأس الفساداإلسراف -

به تقوم حياة الكائنات عليه، فقّدر أقوات اخلالئق حىت تستمر خلق اهللا سبحانه وتعاىل األرض ومعها ما 
وجعل فيها رواسي من فوقها "احلياة عليها إىل األجل الذي ارتضاه هلا؛ قال تعاىل:

، نه قدر يف األرض أقوات أهلهاقال الطربي يف بيان هذه اآلية:" إن اهللا تعاىل أخرب أ.6أربعة أيام سواء للسائلني"
- جل ثناؤه -

دون قوت ، بل عم اخلرب عن تقديره فيها مجيع األقوات ، ومما يقوت أهلها ما ال يصلحهم غريه من قدر فيها قوتا 
الغذاء ، وذلك ال يكون إال باملطر والتصرف يف البالد ملا خص به بعضا دون بعض ، ومما أخرج من اجلبال من 
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.لسان العرب مادة لوث- 3
وما بعدها.314ص 4انظر املدونة الكربى لإلمام مالك ج - 4
330م1املغين البن قدامة - 5
10فصلت اآلية - 6
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أنه خلق يف : " فمعىن. وقال العالمة الطاهر بن عاشور1اجلواهر ، ومن البحر من املأكل واحللي"
من احلب للحبوب ، والكأل األرض القوى اليت تنشأ منها األقوات وخلق أصول أجناس األقوات وأنواعها 

، والكمأة
ومجع األقوات 
مومه باعتبار تعدد املقتاتني ، فللدواب أقوات ، وللطري 
أقوات ، وللوحوش أقوات ، وللزواحف أقوات ، وللحشرات أقوات ، وجعل لإلنسان مجيع تلك األقوات مما 

2". استطاب 

ويف مقابل ذلك ورد األمر اإلهلي باالنتفاع باخلريات اليت أودعها يف الكون وجعلها حتت تصّرف اإلنسان 
.3وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني""وفق احلاجة، ودون إسراف:

لعباده وجه ال يفعله إال أهل السفه والتبذير خمالف ملا شرعه اهللا"واملسرف يف إنفاقه على قال الشوكاين:
واقع يف النهي القرآين ، وهكذا من حرم حالال أو حلل حراما ، فإنه يدخل يف املسرفني وخيرج عن املقتصدين.

. 4"ومن اإلسراف األكل ال حلاجة ، ويف وقت شبع
:إهالك الحرث والنسل-

نـَْيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاَوِمَن ":يقول تعاىل َوِإَذا تـََوىلَّ *مِ النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْوُلُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
ودلت اآلية على احلرث "قال القرطيب :؛ 5"َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َال حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

. 6، وبذلك يتم قوام اإلنسان" ، وطلب النسل ، وهو مناء احليوانوزراعة األرض ، وغرسها باألشجار محال على الزرع 
"وقوله : واهللا ال حيب والفساد لفظ عام مل مييز يف الشرع احلكيم بني فساد الدين وفساد الدنيا، قال الشوكاين:

.ولفظتا احلرث والنسل 7شمل كل نوع من أنواعه من غري فرق بني ما فيه فساد الدين ، وما فيه فساد الدنيا" الفساد ي
شاملتان لألنواع احليوانية والنباتية؛ قال الطاهر بن عاشور: "واحلرث هنا مراد منه الزرع ، والنسل أطفال احليوان مشتق من 

إهالك احلرث والنسل كناية عن اختالل ما به قوام أحوال الناس ، نسل الصوف نسوال إذا سقط وانفصل ، وعندي أن
وكانوا أهل حرث وماشية فليس املراد خصوص هذين بل املراد ضياع ما به قوام الناس ، وهذا جار جمرى املثل ... وإمنا  

يف هذا العامل حلكمة صالح كان الفساد غري حمبوب عند اهللا ؛ ألن يف الفساد بالتفسري الذي ذكرناه تعطيال ملا خلقه اهللا

. 8األشجار ... وذلك يرجع إىل قاعدة : الضرورة تقدر بقدرها "

.453ص 21ي جرب تفسري الط- 1
244ص 25التحرير والتنوير ج- 2
.31األعراف: - 3
.472ص 1فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية ج - 4
.205، 204البقرة: - 5
.19ص3اجلامع ألحكام القرآن ج- 6
.1/23فتح القدير -7
.270ص 2التحرير والتنويرج- 8
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المبحث الرابع
أحكام البيئة في الفقه االسالمي

العلم، وعند عامة املسلمني أنه ما من صغرية وال كبرية إال ومشلها دين االسالم من املسّلم به عند أهل 
بتعاليمه، وهذا هو األساس للفقه اجلامع الذي مؤّداه أن يكون للشريعة حكم يف مجيع النوازل و التصرفات، سواء  

بأحد من أهل دين اهللا "فليسْت تنزلُ كانت خاصة أو عامة، وهو ما أشار إليه اإلمام الشافعي بقوله املشهور:
.   و الفقه كما هو معلوم ينظم عالقة اإلنسان بربه، 1نازلة إال ويف كتاب اهللا الدليل على سبيل اهلدى فيها"

وعالقته بنفسه، وعالقته مبن حوله وما حوله من عناصر الكون، والتمسك بأحكامه  هو الباب األعظم جللب 
حياة األنفس وصالح اآلفاق، وفيها العواصم من أسباب الدمار واهلالك.املصاحل ودرء املفاسد. وأحكامه فيها 

ومن أسباب الفساد املهلكة للبيئة وضمنها األنفس وما به قوامها ما يصدر عن األنشطة البشرية من تلّوث 
تأيت على البالد وإسراف وتبذير ملقّدرات البيئة، وتسّرب لإلشعاعات، ونشأة للظواهر الطبيعية الغريبة والفّتاكة اليت 

والعباد فتهلك احلرث والنسل، وحتدث اخللل الذي ينذر بفناء النظام البيئي. يقول صلى اهللا عليه وسلم: "من 
. وصيغة هذا 2أخرج من طريق املسلمني شيئا يؤذيهم كتب اهللا له به حسنة، ومن كتب له حسنة أدخله به اجلّنة"

كل ما فيه أذى للناس من نفايات وملوثات يف األرض أو يف املاء احلديث تدل على أنّه عام يف كل شيء مؤذ، ف
يدخل ضمن العمل الصاحل الذي يدخل صاحبه اجلّنة، ويف ذلك أعظم احلوافز املعنوية على حفظ أو يف اجلو

. 3البيئة. بل إنّه لعظم شأن إماطة األذى عن طريق فقد صنفه الشرع احلكيم ضمن الصدقات ومن شعب اإلميان
خالل العدد اهلائل من نصوص الكتاب والسنة، أمكن تأسيس العديد من األحكام الفقهية املتعلقة ومن 

ة الفقه ، وقد استندوا يف ذلك إىل نصوص الوحي أحبفظ البيئة. وقد عاجل الفقهاء املسلمون قضايا البيئة منذ نش
ة.اليت جاءت مبا ميكن أن يؤسس عليه أحكاما لكل ما يستجد من قضايا البيئ

فنجد يف كتب الفقه ،من خمتلف املذاهب، الكثري من األحكام اجلزئية اليت متنع  كل ما يؤدي إىل تلوث 
و نفس األمر ينطبق على اهلواء والتصرف فيه، واعتربوا أن اهلواء املطلق ليس املياه، أو اإلسراف يف استعماهلا.

د تلويثه ألن أثر ذلك فيه مفسدة عامة. كما جند ملكا خاّصا بل هو  مشرتك بني الناس مجيعًا وال حيق ألح
أحكاما فقهية تنص على وجوب احملافظة على طهارة األرض ونظافتها، وإماطة األذى عن الطرقات، والعناية  

باملنازل ومرافقها وما حياديها، وصيانة املرافق املشرتكة من كل ما يلوثها.
وانية وذلك استنادا إىل نصوص السنة اليت تنهى عن القتل كما اهتم العلماء املسلمون حبفظ األنواع احلي

العبثي للحيوانات، وكذلك الشأن يف الرفق باحليوانات حني متّلكها من خالل حترمي حبس احليوان أو العبث به أو 
ا، واهتم الفقهاء حبفظ وتنمية الغطاء النبايت بشكل عام  من غرس، ورعاية أجناس النبات وتكثريهاختاذه غرضاً.

ومنع قطع األشجار لغري داع أو غرض. 

.6الرسالة للشافعي: ص- 1
.3/135أخرجه الطرباين يف األوسط الكبري جممع الزوائد - 2
.   2/6انظر احلديث الذي أخرجه مسلم بشرح النووي- 3
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كل ذلك جيد أصال له يف النظر املقاصدي الذي يعترب األساس لكل تّصّور فقهي، وكذا يف القواعد الفقهية 
اليت صاغها العلماء لتكونا مستندا يف معرفة األحكام الفقهية وضمنها أحكام البيئة.

:النظر المقاصدي لحفظ البيئةأوال: 
أحكام الشريعة جند عددا هائال منها يدعو إىل حفظ النظام البيئي، وقد ذهب بعض الباحثني إىل باستقراء

اعتبار حفظ البيئة داخل ضمن حفظ ثالثة مقاصد هي النفس والعقل والنسل، فما ال يتم الواجب إال به فهو 
وال يتم إال حبفظ الصّحةواجب فمما ال خيفى أن حفظ النفس والنسل والعقل، وهي من الضروريات اخلمس ال 

. بل إن منهم من ذهب إىل اعتبار حفظ البيئة مقصدا شرعيا قائما 1حتفظ الصّحة إال يف بيئة طبيعية سليمة
املتأمل يف أحكام الشريعة جيد أن كثريًا منها إمنا شرع لتحقيق مقصد ” بذاته؛

حفظ البيئة الطبيعية أن تعمل 

عليها مهمة اخلالفة على منع اإلنسان من ذلك، وأمره بان يبقى على الطبيعة صاحلة كما خلقها اهللا، وأن ميارس 
ذلك الوجه من الصالح، وما فتئت تلك األحكام تظهر أمهيتها وتتأكد احلكمة يف أوامرها ونواهيها، وذلك كلما 
أسفرت األزمة البيئية عن وجهها الكاحل، وتعالت نذرها باملصري البائس للحياة، وذلك هو مربر أن نفرد هذا 

.2املقاصد الضرورية للشريعة اإلسالمية"املقصد الضروري بفصل مستقل من فصول 
“وعن حفظ الضروريات يقول اإلمام الشاطيب: 

.3ا من جانب العدم"
هذا التقسيم جلوانب احلفظ الذي وضعه اإلمام الشاطيب سوف أنسج جوانب حفظ البيئة يف على منوالو 

الشريعة االسالمية، وهي قسمان:
: حفظ البيئة من جانب الوجود:القسم األول

والنباتية اليت فيها خصاص أو تلك اآلئلة لالنقراض، وهكذا يستمر تعويض ما يتهلك حىت ال ينفد بشكل تام.     
الغطاء النباتي:االهتمام بالتَّشجير لتنمية-

ة حمّفزة على غرس النباتات وتنمية الغطاء النبايت؛ وقد وردت يف هذا الباب أحاديث كثرية تدو جاءت السنّ 

ا من مسلم يغرس غرسا إال كان ما فضله كل األزمة واألمكنة وسائر الكائنات.  قال صلى اهللا عليه وسلم: "م

.2000، نشر دار اهلادي بريوت، 23اإلسالم والبيئة خطوات حنو فقه بيئي، للشيخ حسني اخلشن، - 1
2 -209
.8/ 2املوافقات للشاطيب، - 3
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أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطري منه فهو له 
.1صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة"

أكل منه قال: قال رسول اهللا: "ما ِمن ُمسلٍم يغرس َغْرًسا، أو يزرع زرًعا، في-رضي اهللا عنه -وعن أنس 
: "إذا قامت الساعة ويف يد -وقال صلى اهللا عليه وسلم .2

. واألجر يف الغرس والزرع ال ينحصر يف زراعة املثمر 3أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها فليغرسها"
وذلك ألنّه فيه معاش احليوان ، والطري ، كما أن فيها مجال للناس فقط، بل يشمل بزراعة املثمر وغري املثمر ، 

حني يروحون وحني يسرتحيون،  وفيه عافية للبيئة ، وذلك باعتدال املناخ ، وحفظ للرتبة ، وتصفية للهواء من 
يف بناء الغازات امللوثة للجو ، إىل غري ذلك من املنافع واألغراض املتعددة . ويف احلديث بعد تربوي، يتمثل 

السلوك اإلجيايب اجتاه البيئة، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة،
والزرع يف هذه األحاديث املتقدمة املراد به ما يستنبته اإلنسان من مزروعات خمتلفة مما يتغذى منه أو مما 

جري فإن النيب صلى اهللا عليه ولعظم شأن الغرس والتشيتغذى عليه احليوان والطري و تستفيد منه سائر الكائنات . 
وسلم جعله من الصدقات اجلارية؛ يقول صلى اهللا علية وسلم "من نصب شجرة، فصرب على ِحْفظها، والقيام 

. 4َعزَّ َوَجلَّ"-عليها حىت تثِمَر، فإنَّ له يف كلِّ شيٍء يصاب ِمن مثرها َصَدقة عند اهللا 
ء النبايت وتنميته يف حفظ  البيئة من الدمار، ذلك أن وتكمن أمهية حرص اإلسالم على حفظ الغطا

،  هذه باإلضافة إىل اتساع دائرة تلوث الغالف اجلوي بسبب انبعاثات الغازات املتسببة يف ظاهرة االحنباس احلراري
الظاهرة هي املسؤولة عن خمتلف االختالالت املناخية اليت تنجم عنها معظم الكوارث الطبيعية  اليت أصبحت 
تدّمر مناطق واسعة من العامل وتأيت على البالد والعباد. ويقصد باالحنباس احلراري ارتفاع درجة حرارة اجلو بسبب 

تراكم الغازات بني سطح األرض واهلواء، واليت كان من حبس وعدم نفوذ أشعة الشمس إىل سطح األرض، بفعل 
املفرتض أن يتوىل الغطاء النبايت ختليص اجلو من جزء  منها ، ومن هنا تأيت ضرورة العناية بالغطاء النبايت. 

حماية الثَّروة الَحَيوانيَّة مَن اإلتالف:-
تـََواَترت النُّصوص على أنَّ اإلحسان إىل احليوان والرِّفق به مَن أعظم العبادات، ومن أسباب املغفرة، من 

صلى - أنَّ رسول اهللا -رضي اهللا عنه –ذلك ما أخرجه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، ِبَسنده إىل أيب هريرة 
، يطيف بِِبْئر، قد أَْدَلَع ِلَسانه مَن الَعَطش، فـَنَـَزَعْت له -اهللا عليه وسلم  ًبا يف يوٍم حارٍّ

5فُغِفر هلا"-أي: اْستَـَقْت له ِخبُفِّها - ِمبُوقها 

27/ ص 3الصحيح، جرواه مسلم يف اجلامع - 1
، كما أخرجه مسلم يف كتاب 2320رواه البخاري يف كتاب "احلرث واملزارعة"، باب: "فضل الزَّرع والغرس إذا أُكل منه"، حديث رقم -2

1552"املَُساقاة"، باب: "فضل الَغْرس والزَّرع"، احلديث رقم: 
) 7408) ، والبزار يف "مسنده" (1216، وعبد بن محيد يف "مسنده" () 479) ، والبخاري يف "األدب املفرد" (12902رواه أمحد (-3

ولفظ أمحد : ( ِإْن قَاَمْت َعَلى َأَحدُِكُم اْلِقَياَمُة ، َوِيف َيِدِه َفِسيَلٌة فـَْليَـْغرِْسَه.
...َفْصٌل ِيف االْعِتَذاِر ِإَذا ُسِئَل وََملْ َيُكنْ ،بَاُب الثَّاِين َواْلِعْشرِيَن ِمْن ُشَعِب اِإلميَان،3217شعب اإلميان، رواه البيهقي يف- 4
.2245باب فضل سقي البهائم احملرتمة وإطعامها، رقم كتاب السالم،صحيح مسلم- 5
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ميشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجدا بئرا فنزل فيها :" بينما رجل- صلى عليه وسلم -الكلب. قال رسول اهللا 
فشرب مث خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي  
كان بلغين، فنزل البئر فمأل خفيه فأمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا له، فغفر له"، فقال 

.1، وإن لنا يف البهائم ألجرا؟ فقال :"يف كل ذات كبد رطبة أجر"الصحابة: يا رسول اهللا
ويف مقابل ذلك جعل االعتداء على العجماوات من أكرب اجلرائم املوجبة لدخول النار؛  يقول رسول اهللا  

َبِت امرأٌة يف ِهرَّة، ملَْ ُتْطِعْمها، ومل تسقها، وملَْ تـَتـْرُكها تأكل .2ِمن َخشاش األرض"صلى اهللا عليه وسلم  : "ُعذِّ
مقومات حفظ البيئة من جانب العدم:القسم الثاني:

يتجلى حفظ الشريعة للبيئة من جانب العدم من خالل التعاليم اآلتية: 
منع اإلسراف الذي يفضي إىل عجز البيئة وانقراض عناصرها، وذلك بتجاوز احلد يف -

االستغالل ، وعدم مراعاة طاقة البيئة وحمدودية 
التوازن الطبيعي، ولو كان ذلك االستهالك دافعه احلاجة.

َا طلبت الشريعة اإلسالمية صيانة البيئة من هذا النوع من االستغالل املفرط ملا يتسبب فيه من تعطيل  َوِإمنَّ
لكفاءة البيئة عن أداء مهمتها يف تزويد الكائنات

يضمن استمرارها إىل األجل الذي يشاؤه سبحانه. 
منع إتالف مكونات البيئة من غري حاجة: ويقصد به االتالف العبثي الذي أساسه -

كيم هدم عناصر الطبيعية واالعتداء على خملوقات اهللا من غري مسوّغ؛ فحّرم الشرع احلالطيش واتباع اهلوى
من قتل عصفورا عبثا "يف النهي عن إتالف احليوان من غري حاجة معتربة.  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.3عج إىل اهللا يوم القيامة، يقول: إن فالنا قتلين عبثا ومل يقتلين يف منفعة"
ف يهدد وجود هذه احليوانات اليت مل ختلق 
عبثاً. ويف احلديث أيضا:" ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغري حقها، إال يسأله اهللا عز وجل عنها. قيل: 

. وقال صلى اهللا عليه وسلم "من 4
.5عبثا عّج إىل اهللا يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فالنا قتلين عبثا، ومل يقتلين منفعة"قتل عصفورا 

نفس األمر ينطبق على إتالف النباتات من غري منفعة، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم: "من قطع 
س من الشجر ، والوعيد بل كل ما ينتفع به النا.6سدرة صوب اهللا رأسه يف النار"

بالنار ملن قطع سدرة يدل على تأكيد احملافظة على مقومات البيئة الطبيعية ملا توفره من حفظ النظام البيئي.

.24/ ص3، ج2550ننه، رقم: ؛ ورواه أمحد يف س237/ ص 3، ج588رواه البخاري يف الصحيح، كتاب: املساقاة، رقم: - 1
2242باب حترمي قتل اهلرة  رقم كتاب السالمصحيح مسلم- 2
أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفورا.- 3
.4462يا: باب: من قتل عصفورا بغري حقها، رقم: -4
.108، ص 3، ج2845رواه أبو داوود، سنن أيب داوود، رقم: - 5
ه مبعناه إىل أن القطع املتوعد فيه هو الذي يكون عبثا وظلما بغري حّق.-6 رواه أبو داود، كتاب األدب، باب قطع السدر، وقد اجتَّ
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المفضية إلى التلّوث:منع التصرفات-
ويقصد به ما ينتجه النشاط االنساين من إفراز للمكونات الغريبة والفّتاكة ، أو من خالل إنتاج ما حيدث 
اخللل يف التوازنات الكمية لعناصر البيئة، مما يكون له األثر املباشر صّحة األحياء وسالمة البيئة بشكل عام ، وهو 

النبوي عن قتل احليوان وإتالف النبات. كل ذلك بشكل غري مباشر قتل للنفس بغري حق ، ويدخل ضمن النهي
يفضي إىل شلل يف التفاعالت البيئية ، فتصبح البيئة غري قادرة على تأدية أدوارها احليوية لصاحل االنسان وسائر 

الكائنات احلية. 
حفظا ومن النصوص املؤطرة للسلوك االنساين يف حفظ البيئة العامة ماورد يف تصريف الفضالت البشرية 

. مبعىن أن يتحّرى 1"إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله"لنظافة األماكن املشرتكة قوله صلى اهللا عليه وسلم:
مكانا حبيث ال يتأذى الناس ببوله، ملا فيه من جناسة وضرر، وهذا ما ينسجم مع تقنيات الصرف الصحي املعتمدة 

اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد، وقارعة "ليه وسلم: يف عصرنا احلايل، ومن ذلك ايضا قوله صلى اهللا ع
. فهذه كلها مرافق يرتادها الناس وتلويثها فيه ضرر حمّقق بصحة الناس . ويلحق بذلك أيضا 2الطريق، والظّل"

ل صلى اهللا التبول يف املاء الراكد ألنّه يأنس بسرعة ويصبع مرتعا للميكروبات، وسببا لألوبئة األمراض املعدية ؛قا
. 3عليه وسلم: "ال يبولنَّ أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ُمثَّ يغتسل فيه" 

ويدخل ضمن ذلك ايضا تلويث احمليط العام بقذف الغازات السامة الصادرة من املصانع واملركبات 
يف تسمم الكائنات احلية الربية وآالت التنقل وغريها. كما يدخل رمي النفايات من غري معاجلة أو تدوير، يتسبب

واملائية وشللها أو نفوقها. 
العناية بالنظافة الخاصة والعامة:-

ويدخل كله ضمن احلديث اجلامع الذي يقول فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم: "إماطة األذى عن الطريق 
العباد والبالد. ويدخل ضمن . وهو عام يف كل أذى، ويشمل كل الشوائب اليت تضر بصحة وسالمة 4صدقة"

إماطة األذى كل البدائل اليت متنع فساد البيئة، من مجع للنفايات وإجياد للطاقات النظيفة...وألمهية نظافة املرافق 

.ومعىن احلديث أن املتخلي يف طرقات الناس 5: الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم"رسول اهللا؟ قال
وأماكن جلوسهم جرم يف حق الناس وبيئتهم ملا ينجم عنه من أمراض وتلوث للهواء وإفساد جلمالية الفضاءات 

العامة.
حفظ األنواع احليوانية :

.الطهارة، باب الرجل يرتد لبولهأخرجه أبو داود يف سننه، كتاب- 1
2 -e.عن البول فيها
أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول يف املاء الدائم- 3
.275/ ص 3، ج685رواه البخاري يف الصحيح، كتاب: املظامل والغصب، رقم: - 4
.108/ 3، ج2845يف سننه، رقم: رواه أبو داود- 5
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لكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها، فاقتلوا منها األسود وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "لوال أن ا
قال اإلمام اخلطايب يف شرح احلديث :" معناه أنه كره إفناء أمة من األمم، وإعدام جيل من اخللق حىت ؛1البهيم"

.2"يأيت عليه كله، فال يبقى منه باقية، ألنه ما من خلق هللا تعاىل إال وفيه نوع من احلكمة، وضرب من املصلحة
وعن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول: "قرصت منلة نبيا من األنبياء فأمر بقرية 

وقال رسول اهللا  صلى اهللا .3النمل فأحرقت، فأوحى اهللا إليه أن قرصتك منلة أحرقت أمة من األمم تسبح اهللا"
عليه وسلم: "إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من

، ويف احلديث إشارة إىل منع ما يشّوش على احلياة 4
قراضها. الطبيعية للدواب واهلوام ويعّكر مزاجها، فقد أثبتت الدراسات أن ذلك مما يتسبّب يف اتقّلص أعدادها وان

ويقاس على ذلك جتنب إقامة الطرقات واملنشآت اليت تعيق احلركة الطبيعية للحيوانات.
ويالحظ من األحاديث اليت ورد سردها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يفرق الرسول بني حيوان كبري وآخر 

احليوانات له وال قوة، ومل ينسصغري، بل إنه  مشل بالذكر املخلوق الصغري مثل النملة، مث العصفور الذي ال حول 
.األليفة اليت تعيش مع االنسان يف سفره ومقامه

:ثانيا: أثر القواعد الفقهية في معرفة أحكام البيئة

باالمكان تطبيق  العديد منها يف بناء فقه بيئي معاصر. 
من أهم القواعد  اليت يشملها هذا الباب ما يلي:

و الضرر إحلاق مفسدة ،.5وهي مأخوذة من نص حديث شريفقاعدة: "ال ضرر و ال ضرار":-
بالغري، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. ، وهلذه شواهد من الكتاب والسنة، وتعترب أساسًا يستند إليه يف جلب 
املصاحل ودرء املفاسد، وعالقتها بقضايا البيئة واضحة؛ فكل ما يرتتب عليه ضرر حمّقق ملكونات البيئة من تربة 

رعاً، وكل ما يؤدي إىل اختالل يف التوزان البيئي ممنوع شرعاً. وماء ونبات وحيوان وهواء ممنوع ش
و ميكن استثمار  هذه القاعدة يف اختاذ  التدابري الوقائية حلفظ النظام البيئي ، حيث ميتنع كل استغالل 

فرط للموارد البيئية إذا كان مفضيا إىل إفساد حمّقق فيها .ويدخل ضمن هذا املنظور كل اشكال االستغالل امل
للثروات وأسباب الثلوث بأنواعها، واالستغالل غري املستدمي للمقّدرات . ويدخل ضمن أسباب الضرر املمنوع 
أيضا األنشطة واملواد الصناعية اليت تنتج املواد السامة اليت تلوث املياه واألرض و وموارد عيش الكائنات باختالف 

أصنافها، وكذلك النفايات الساّمة ذات األثر الفتّ 

) ، وصححه األلباين يف " 3205) وابن ماجه ( 4280) والنسائي ( 2845) وصححه ، وأبو داود ( 1486رواه الرتمذي ( -1
"صحيح الرتمذي

132/ ص4ج –على هامش خمتصر سنن أيب داود –معامل السنن " - 2
43/ ص 4؛ ومسلم يف جامعه، ج480/ ص 4، ج1200هاد والسري، رقم: رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجل- 3
.54/ ص 3رواه مسلم يف جامعه، ج- 4
اَرُقْطِينّ ( 2341حِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه ( -5 ) ُمْرَسًال، وقال احلاكم 2/746) ُمْسَنًدا. َوَرَواُه َماِلٌك ِيف "اْلُمَوطَِّإ" (4/228)، َوالدَّ

.)250) حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (66/ 2يف املستدرك (
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اهلواء  ملا له من أثر على صحة الكائنات وعلى سالمة الغالف اجلوي الذي يعترب أحد أسباب استمرار احلياة 
يتفرع عن 

هذه القاعدة العامة قواعد جزئية خادمة هلا ومفصلة ملا ورد عاما فيها هي: 
كثريةنصوصهلاوتشهدالشريعة،أركانمن: "الزرقااألستاذيقولكماالقاعدةهذه:1الضرر يزالقاعدة 

وعمدالفقهاءعدةوهياملفاسد،ودرءاملصاحلجلبيفاالستصالحملبدأسندكما. والسنةالكتابيف
أنه جيب رفع الضرر وإصالح ما يرتتب عليه القاعدةويستفاد من،2للحوادث"األحكامتقريرطريقيف

من آثار، سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً . ويرتتب عليها يف جمال البيئة، أن من تسبب بأي نوع من أنواع الضرر   
ب دفعا للضرر ،كالضرر الناجم عن ملوثات املاء بشىت أنواع النفايات واهلواء كالتلوث مثال، لزمه إزالة السب

بأدخنة املصانع واملعامل ، مما يقتضي وقف األنشطة املسببة لكل ذلك، أو اإللزام بإجياد بدائل تشغيلية حتّقق 
ء كان الضرر ماديا أو األغراض الصناعية دون الفتك بالبيئة .ويدخل ضمن إزالة الضرر جربه والتعويض عنه ، سوا

نفسيا أوصحيا ، ويرجع التقدير يف ذلك إىل اخلرباء يف كل ميدان على حدة. 
لذلك ميكن استثمار  هذه القاعدة يف اختاذ كل التدابري الكفيلة حبفظ النظام البيئي ، حيث ميتنع كل 

هذا املنظور كل أشكال االستغالل استغالل للموارد البيئية إذا كان مفضيا إىل إفساد حمّقق فيها .ويدخل ضمن 
املفرط للثروات ، واالستغالل غري املستدمي للمقّدرات . ويدخل ضمن هذا املنع املواد الصناعية اليت تفرز املواد 

السامة اليت تلوث املياه واألرض و وموارد عيش الكائنات باختالف أصنافها.
فال جيوز ارتكاب ما يؤدي إىل ضرر بفاعل الضرر أو بغريه يف سبيل إزالة :3الضرر ال يزال بمثلهقاعدة 

تكونأنجيوزالالضررإزالةفإن؛األضرار، وعلى ذلك: ينبغي إزالة الضرر من غري إيقاع ضرر مثله أو أعظم منه
عناهلالكدفعيريدحمتاجإلنسانجيوزمثله. ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء يف هذا الباب، أنّه الضرربإحداث

وجهبغريقتلهاملرادكانإذايقتلأنالقتلعلىأكرهملنجيوزالكمامثله،حمتاجماليأخذأنجوعانفسه
.وميكن أن يقاس على ذلك الكثري من األحكام ذات الصلة حبفظ البيئة.4حق

: عند تعارض حق الفرد وحق اجلماعة يقدم حق اجلماعة 5يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عامقاعدة:
على حق الفرد، فعندما يتعارض ضرر يتعلق بكل ما هو مشرتك من عناصر البيئة مع ضرر خاص فإنه يتحّمل 
الضرر اخلاص منعا للضرر العام. ومثال ذلك إذا اقتضت املصلحة حفظ أحد األنواع النباتية  أمكن حضر الرعي 
وي رغم  ما فيه من ضرر خاص، ويقاس عليه أيضا منع الصيد يف احملميات حفظا لألنواع احليوانية 

رغم ما قد يكون فيه من ضرر على األفراد.  

.78ص: الفقهيالتنظري: معظم الفقهاء عّد هذه القاعدة ضمن القواعد اخلمس الكربى ؛انظر- 1
).2/278املدخل الفقهي العام، أمحد حممد الزرقا، (-2
).86انظر األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي (- 3
).195شرح القواعد الفقهية، امحد حممد الزرقا (-4
).2/984(:العامالفقهياملدخل)و202(: الفقهيةالقواعدانظر شرح-5
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: فعند املوازنة بني عدة أضرار البد من وقوعها، جيوز حتّمل 1الضرر األشد يزال بالضرر األخفقاعدة
ذا تعارض ضرران حمققان بالبيئة وجب حتّمل الضرر األخّف دفعا للضرر الضرر األخف إلزالة الضرر األشد؛ فإ

ضروري ملنع تلف غابة بأكملها وجب -على أمهيته–األعلى. فمثال إذا كان إتالف جزء من الغطاء النبايت 
اللجوء إىل ذلك، نفس األمر يقال على األنواع احليوانية وعلى حفظ املاء واهلواء واألرض. 

يدفع بقدر اإلمكان:الضرر قاعدة
ومن الضرر احلاصل حاليا ما يرتتب عن . 2مما يقابل بعوض جرب بهدفعه بالكلية، وإذا كان ذلك الضرر 

ذه القاعدة وجوب االنبعاثات النامجة عن املصانع وعوادم السيارات . ومما ينسجم مع التنزيل احلكيم لفحوى ه
التقليص التدرجيي ألسباب التلوث، من خالل تقليص االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والسعي حنو 

االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهذا أيضا يدخل ضمن ما ال يتم الواجب إال به. 
حيثما كانت أكرب من مقتضى القاعدة أن املفاسد درء المفاسد أولى من جلب المصالح : قاعدة 

. ومن األدلة اليت 3
اِس َوِإْمثُُهَما لِلنَّ تستند إليها هذه القاعدة قوله اهللا تعاىل: "َيْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفعُ 

" قال الشوكاين:" قوله تعاىل : وإمثهما أكرب من نفعهما أخرب سبحانه بأن اخلمر وامليسر وإن  4َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما
كان فيهما نفع فاإلمث الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع ، ألنه ال خري يساوي فساد العقل احلاصل 

لشرور ما ال يأيت عليه احلصر ، وكذلك ال خري يف امليسر يساوي ما فيها من املخاطرة باخلمر ، فإنه ينشأ عنه من ا
"  ، فاخلمر حرمته 5باملال والتعرض للفقر ، واستجالب العداوات املفضية إىل سفك الدماء وهتك احلرم .
ذلك مثال شّق الطرق الشريعة رغم ما فيها من منافع؛ لكون مّضارها أعظم بكثري مما حتّققه من مصاحل. يلحق ب

وسط الغابات املأهولة ،إذا كان ذلك يفضي إىل إرباك التوازن اإليكولوجي أو يفضي إىل انقراض تلك احليوانات، 
وذلك رغم ما يف شّق الطرق من مصاحل معتربة. فكل تصرف يضر بالبيئة ضررا فاحًشا، مينع وإن كانت فيه 

مصلحة. 
اقرتافهعناملنهياألمرواحملظورامللجئة،الشديدةاحلاجةضطراراالالضرورات تبيح المحظورات:قاعدة

امليتةأكلذلك،إباحةعلىاملعلومةاألمثلةومنللضرورة،املباحمنزلةينزلشرعاً املمنوعأنالقاعدة،ومعىنشرعا.
للمضطر يف اإلتيان إذا ترتب على مراعاة جتنب احملظور أمر أعظًم، رخص .6اهلالكإىلاملفضيةعند

قال 7باحملظور، وهذه القاعدة استقاها العلماء من جمموعة من اآليات منها قوله تعاىل: "ِإالَّ َما اْضطُرِْرُمتْ ِإلَْيِه"

).2/983انظر املدخل الفقهي العام (-1
).2/981العام(الفقهياملدخل) و207الفقهية(القواعدانظر شرح-2
).28/984انظر املوسوعة الفقهية، أوقاف الكويت، (-3
.219سورة البقرة: - 4
).1/141تفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية (- 5
.)84( اإلسالمية، عبد الكرمي زيدانالشريعةلدراسةانظر: املدخل-6
.119األنعام: - 7
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، ومنه قوله 1إن احملرمات أنواع استثين منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصري حالال "العالمة الطاهر بن عاشور: "
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه " تعاىل: " َفمَ  .2ِن اْضطُرَّ َغيـْ

وميكن ان تندرج حتت هذه القاعدة الكثري من األحكام املتعلقة حبفظ البيئة. مثال ذلك ضرورة احلجر 
الصحي تبيح منع احلق يف التنّقل وهو من احلقوق املعتربة يف الدين . وذلك ملا يف هذا املنع من حفظ للصحة 

احلقوق األساسية اليت يكفلها الشرع احلكيم.
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاين أخص، منها:

وهذه القاعدة مقّيدة لليت قبلها، فال يباح حني الضرورة  إال القدر الذي :3الضرورات تقدر بقدرهاقاعدة
يرفع اخلطر، وإذا زال اخلطر عاد الفعل إىل حكمه األصلي الذي هو املنع.

احلاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة  ، قال السيوطي  يف األشباه والنظائر: "احلاجة تنزل -
4نت أو خاصة"منزلة الضرورة عامة كا

وحرج.
االضطرار ال يبطل حق الغري: ذلك أن املضطر يسقط عنه اإلمث، لكن هذا ال يعين سقوط حق الغري، -

ضمان ما يلحقه من وهذا الغري قد يكون شخصا ذاتيا طبيعيا او شخصا معنويا . فاالضطرار ال يعفي املضطر من 
ضر باحلقوق اخلاصة أو العامة ومنها احلقوق البيئية املشرتكة كالنظافة العامة و طهارة املياه ونقاء اهلواء وغريها.

ومَن القواعد األصولية اليت تصلح لتأطري فقه البيئة  قاعدة :"ما ال يتم الواِجُب إالَّ به، فهو واجٌب". هذه 
ات، فكل ماال يتم واجب محاية البيئة إال به فهو واجب. قاعدة عامة يف مجيع التصرف

وبالتأمل يف األثر يرتتب على سالمة البيئة وحفظها يتبني أنه يرجع إىل حفظ البيئة وحفظ النفس والنسل، 
ة اليت فإنَّ العبادات والواجبات الدينية والدنيوية ال ميكن أداؤها على الوجه األكمل إال إذا توافرت البيئة السليم

يعيش فيها اإلنسان، وجيد فيها الظروف واملقومات السليمة ليعبد اهللا على الوجه املطلوب، فيحتاج املاء الطاهر 
واهلواء النقي والرتبة اخلالية من القاذورات، والفضاء اخلايل من الضوضاء والغذاء السليم الذي يقيم به جسمه  

ته بربّه. وعقله، ويسلم من األمراض اليت تعيق دوام صل
وهكذا فإن كل تصرف يف البيئة يؤثر سلبًا على صحة اإلنسان منهي عنه شرعا؛ ألنه يهدم مقاصد حفظ 

النفس والعقل والنسل. وما فيه منافاة ملقاصد الشريعة منهي عنه بال خالف. 
لربه تعاىل مث والبيئة إذا مل تكن سليمة نقية خالية ستعوق املكلف عن أداء ما أوجبه عليه اهللا من حقوق 

قد سبق أن إفساد البيئة حمرم و .لنفسه وأهله وجمتمعه والناس أمجعني، فاخللق كلهم عيال اهللا كما ورد يف احلديث 

).8/34التحرير والتنوير: (- 1
.173البقرة - 2
).3/320انظر املنثور يف القواعد،(- 3
.89األشباه والنظائر للسيوطي ص - 4
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احملظورات الشرعية. فساد البيئة تدخل تلقائيا ضمن 
ين : أ: هذه القاعدة تتكون من جز 1األصل في المنافع اِإلْذن، واألصل في المضارِّ الَمْنعقاعدة:

حكم املنع.على أصل اإلباحة ؛ حّىت يثبت ما يفيد
قال اإلمام اجلويين : " فما مل يُعَلم فيه حترمي جيري على حكم اِحللِّ ؛ والسبب فيه أنَّه ال يثبت هللا حكٌم على 

اجلزء من القاعدة .  اسُتِدلَّ هلذا2املكلفني غري مستند إىل دليل ؛ فإذا انتفى دليل التحرمي َمثَّ ، استحال احلكم به "
بأدلة كثرية ، منها :

"   والطيبات ما يستطاب طبعا، 3قول اهللا تعاىل : " َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت -
فكل ما فيه .4"هي ما يستلذه آكله ويستطيبه مما أحله اهللا لعبادهوليس فيه خمالفة للشر؛ قال الشوكاين: "

ِإالَّ منفعة جائز شرعا حىت يثبت العكس. وقوله سبحانه : " ُقل الَّ َأِجُد ِيف َما أُْوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمهُ 
َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َأن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما مَّْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلَّ لَِغْريِ  الّلِه بِِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

؛ حيث جعل اهللا عز وجل األصل هو اإلباحة ، والتحرَمي يف حكم االستثناء .5فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم "
َم فهو حرَاٌم ، َو ما ومن السنة  قوله صلى اهللا عليه وسلم : " َما َأَحلَّ اُهللا يف ِكَتابِِه َفهو َحالٌل ، َو َما َحرَّ 

.6"َسَكَت عنُه فهو َعْفٌو ، فَاقبَـُلوا من اِهللا عاِفَيَته ، فَإنَّ اَهللا مل يكْن لِيَـْنسى َشْيئًا " وتلى :
فعله هو وهذا احلديث صريح يف العفو عمَّا ُسِكَت عنه ، و املعفو عنه هو ما ال حرج يف فعله ، وما ال حرج يف 

يف االستدالل للشطر الثاين من هذه الطريق. 
الشارع مما فيه و اجلزء الثاين من القاعدة: األصل يف املضاّر التحرمي . واملراد به أنَّ ما مل يرد بشأنه دليل من 

اسُتِدلَّ هلذا اجلزء من القاعدة باستقراء مجيع اآليات الدالة على حتريـم الضـرر ومنعـه،  وقدمضرة فحكمه التحرمي .
كما يدخل هذا األصل ضمن القاعدة السابقة :" ال َضَرَر و ال ِضرَار ". ؛ فهي دالٌّة على نفي الضرر مطلقًا ؛ 

في ، والنَّكرة يف سياق النفي تفيد العموم ؛ قال الزرقاين : " فيه حترمي مجيع أنواع الضرر ألنَّه جاء نكرًة يف سياق الن
. ويستفاد من هذه القاعدة بشّقيها، أن ما فيه مصلحة للبيئة ونظامها فهو مأذون فيه شرعا، وما فيه 7إال بدليل "

).1/151انظر الذخرية لشهاب الدين القرايف: (- 1
.490غياث األمم يف التياث الظلم ، للجويين : - 2
.4املائدة :- 3
).1/355فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية للشوكاين: (- 4
.145األنعام - 5
) و صححه األلباين يف 3/209) والطرباين يف مسند الشاميني (2/406) واحلاكم يف املستدرك (2/137ه (أخرجه الدارقطين يف سنن-6

).325/ 5السلسلة الصحيحة( 
).4/32انظر شرح الزرقاين على املوطأ ( - 7
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القاعدة عاّمة يف مجيع املسائل وبالتالية مضرّة للبيئة فهو منهي عنه شرعا، ويشمل ذلك مجيع النوازل، ألن هذه 
فهي صاحلة لتغطية مجيع التصرفات ذات الصلبة بالبيئة.



:البحثخاتمة
خلق اهللا وتعاىل اإلنسان واستخلفه على األرض، وسخر له السموات واألرض وما فيهما وعليهما من 

وعمارة األرض .فكان من الضروري حفظ النظم خملوقات، حىت يستطيع القيام بوظيفته الوجودية يف االستخالف 

والنبات والثروات الباطنية وغريها مما يف بطن األرض وما هو على ظهرها. و قد تقّرر أن حفظ البيئة إذا مل يعترب 
ملقاصد الضروري فهو على األقل مما ال تقوم جمموعة من الضروريات إال به. وحقيقة االستخالف يف األرض من ا

أن اإلنسان مسرتعى على هذه البيئة ال مالك هلا، ومن هنا ال أحد ميتلك  حق التصرف املطلق ، وهذا ما يبين 
كل األزمنة واألمكنة.قيم االرتفاق املستدمي الذي يراعي حقوق مجيع الشركاء يف الكون يف

واإلسالم ينظر إىل اإلنسان على أنَّه متصّرف ومنتفع بالكون وليس مالكا مطلقا له، وأنّه املسؤول األول عن 
صالح البيئة وفسادها ، فهو املسرتعى على الكون، وكل ما فيه مسخر له باعتباره اخلليفة يف األرض، وهذه 

املكانة بني سائر املخلوقات ترتتب عل
اليت من أجلها خلق

ويقتضي واجب االستخالف من االنسان احملافظة على األرض من كل فساد؛ فهي يف البدء خلقت صاحلة 
تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض ويف احسن تقومي، وما حيصل فيها من فساد فبما كسبت ايدي الناس. قال تعاىل:" َوِإَذا

.1لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه الَ حيُِبُّ الَفَساَد "
. وقد تكرر 2يقول العالمة الطاهر بن عاشور " الفساد احملذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العامل "

وذم املفسدين فيها وما يصيبهم جراء إفسادهم. وتشمل أسباب يف القرآن  ذكر النهي عن اإلفساد يف األرض 
الفساد يف األرض اإلسراف والعبث مبقّدرات األرض وحتميل البيئة فوق ما تطيق وتلويث الكون بالنفايات 

ارث فّتاكة وأمراض ال عالج هلا وغري ذلك من النقم. وكو 
ويتفق اخلرباء املهتمون مبشكالت البيئة على وجود عالقة وثيقة بني تٍصرف اإلنسان يف تعامله مع مكونات 
البيئة املختلفة وبني التدهور البيئي جبميع أشكاله، وال يقتصر أثر تصرفاته  عليه وحده بل يتعّداه إىل سائر 

نات احلية اليت يتقاسم معها مساحة األرض.الكائ
وقد جعل االسالم حلفظ عناصر البيئة واستمراريتها نوعني من األحكام:

205البقرة - 1
.63مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور ص- 2
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أحكاما تضمن حفظها من جانب العدم من خالل حترمي كل أشكال اإلفساد يف األرض من تلويث -
، ومنع كل ما خيل بالتوازن البيئي. للماء واهلواء والرتبة، وحترمي  حتميل البيئة فوق ما تطيق من االستغالل

أحكاما حتفظ وجودها من جانب الوجود، ، فشرع ألجل ذلك كل أشكال إعمار األرض، ودعا إىل -
احملافظة على األنواع النباتية واحليوانية، و رتب الثواب على العناية باحليوانات و تنمية الغطاء النبايت والعناية بسائر 

الكائنات احلية.
جاءت الشريعة بأصوهلا وفروعها وقواعدها الكلية واجلزئية ومقاصدها مبنظور شامل ومندمج، تتداخل وهكذا

فيه مقتضيات العقيدة والتشريع من أجل بناء فقه جامع للتعامل مع الكون ومكوناته. هذا الفقه اجلامع فيه من 
يئته اليت يعيش يف كنفها. وهكذا تؤثر عقيدة احلوافز والزواجر ما به يستقيم االنسان على اجلادة يف التعامل مع ب

االنسان وما ينشأ عنها من سلوك يف صلح البيئة وعدمها، فال شيء أعظم وأكثر جناعة من الوازع الضمري يف بناء 
السلوك البيئي. فالقوانني مهما كانت دقتها وصرامتها يبقى مفعوهلا بدون أثر مامل تتهيّأ يف األنفس قابلية التنفيذ 

واال
النزيف.

وتشكل القواعد الفقهية صوى ملعرفة األحكام املتعّلقة بالنوازل الفقهية، كيفما كان نوعها. فهذه القواعد  
القضايا اليت ال نص فيها.كفيلة بإجياد األحكام الشرعية لكل ما يستجد من
ويف اخلتام أجد من الضروري التوصية مبا يلي:

ضرورة تشجيع األحباث ذات الصلة باملستجّدات البيئية تقعيدا وتأصيال من أجل بناء فقه بيئي شامل -
يقّدم للبشرية مجعاء احللول الّناجعة ملا تتخّبط فيه من مآسي وما هي مقبلة عليه من كوارث.

ملدخل اإلمياين األساس لتناول القضايا املستقبلية وضمنها مستقبل البيئة، وذلك من خالل النظر جعل ا-
يف الطبيعة وما يطرأ فيها مننظار الوحي وعوينات السنن اإلهلية يف األنفس ويف اآلفاق.

البيئية، فاألسرة واملدرسة اعتبار املسلك الرتبوي املفتاح لرتسيخ التعاليم االسالمية يف ما يتعلق بالرتبية -
واإلعالم ووسائل التواصل كلها قنوات للتنشئة البيئية السليمة.
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مقدمة
العقديالرتاثيفمفهوم البيان اإلهلي للخلقيطرحهااليتاألسئلةعناإلجابةإىلالبحثهذايسعى

األشعري، وبيان أشكاله، وحترير أهم قضاياه.
وملا كانت صفة الكالم اإلهلية هي الصفة املباشرة الدالة على البيان اإلهلي، يف خطابه للخلق، فقد أوالها 

بأن صفة الكالم اإلهلي تعد من أهم املسائل اليت وقع فيها جدال كبـري، بـل خصـومات عديـدة وصـلت ذلك 
إىل حــد إذايــة كثــري مــن العلمــاء املخــالفني، ومــنهم اإلمــام أمحــد الــذي ُرمــي يف الســجن وأُذيــق ســوء العــذاب بســبب 

. 1خملوقاخمالفته للمعتزلة حني قال بأن القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل حقيقة وليس
"علم الكالم"وألمهية هذه الصفة؛ اعترب بعض العلماء والباحثني بأن 

قــال الشهرســتاين معلــال تســميةَ هــذا . 2الطويــل واملريــر الــذي دار حــول كالمــه تعــاىل ومــا يتعلــق بــه مــن خلــق القــرآن
.3ا وتقاتلوا عليها هي مسألة الكالم، فسمي النوع بامسها"العلم بعلم الكالم؛ " ألن أظهر مسألة تكلموا فيه

ألن مسـألة الكــالم أشـهر أجزائــه، ) ...(ويقـول اإلجيـي متحــدثا يف سـياق املوضــوع نفسـه: "إمنــا مسـي كالمــا؛ 
.4حيث كثر فيه التناحر والسفك، فغلب عليه"

وهو البيان، وأقصد هنا البيان عزمت على أن أحبث يف موضوع يتعلق باملقصد األعظم من التواصل لذلك؛
اإلهلي للخلق وما أثري حوله من النقاش يف حتديد مفهوم الكالم الرباين وأشكاله وقضاياه.

. 339ص: ، . ومناقب اإلمام أمحد11/269. وسري أعالم النبالء، 211املناظرات، ص: . وعيون1/185ينظر:  التمييز: -1
. ونظرية وحدة الوجود بني ابـن عـريب واجليلـي، ص: 129. وتاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ص: 13ـ3/12ينظر: ضحى اإلسالم، -)2(

174.
.29امللل والنحل، ص: -3
.9–8املواقف يف علم الكالم، ص: -4

األشعريالكالميالتراثفياإللهيالبيان
تلواناللطيفعبدالدكتور 

-



2761114387201

ثالثةواعتمدت يف بناء هذا املوضوع على منهج يقوم على الوصف والتحليل واملقارنة، وخطة تتأسس على 
الم اإلهلي يف الرتاث العقدي األشعري، ويعاجل املطلب مطالب؛ يتناول املطلب األول بيان إشكالية مفهوم الك

الثاين أشكال تكليم اهللا تعاىل خللقه، بينما يتطرق املطلب الثالث إىل أهم القضايا املنبثقة عن مسألة البيان اإلهلي 
يف الرتاث العقدي األشعري.



المطلب األول
مفهوم الكالم في التراث العقدي األشعري

لكي تتضح هذه املسألة أكثر البد من تعريف "الكالم" من حيث اللغة، ومن حيث االصطالح العقدي 
األشعري، حىت تتبني اجتاهات القوم يف حتديد مفهوم الكالم اإلهلي.  

تعريف الكالم لغة:- 1
وهو[كاملٌ،وأناَكلماً،أكِلمهكلمته. الكُلوم: واجلميعاجلرح،: الَكْلم: كلم"مأخوذ منالكالم لغة: 

: واجلميعمتيمية،: والِكْلمةُ حجازية،لغة: والَكِلمةُ . وُتَكلِّمهُيَكلِّمكالذي: وَكليُمك. جرحته: أي] . َمكلومٌ 
.1"والِكَلمُ الَكِلمُ 

باعتباره لفظا داال على معىن حيسن السكوت عليه، 2."َواْلَكِثريِ اْلَقِليلِ َعَلىيـََقعُ ِجْنسٍ اْسمُ "واْلَكَالُم:
.3وواحد الكالم كلمة، وهي اللفظ الذي يتألف من أصوات منطوقة على هيئة حروف تشري إىل داللة ومعىن

الكــالم هــو القــول، وقيــل: مــا كــان مكتفيــا بنفســه وهــو اجلملــة، والقــول مــا مل يكــن "وجــاء يف لســان العــرب: 
مكتفيا بنفسه، وهو اجلزء

كالمــا ال قــوال، ومــن أدل الــدليل علــى الفــرق بــني الكــالم والقــول إمجــاع النــاس علــى أن يقولــوا القــرآن كــالم اهللا وال 
ســوغ تبــديل شــيء مــن حروفــه، يقولــوا القــرآن قــول اهللا، وذلــك أن هــذا موضــع ضــيق متحجــر ال ميكــن حتريفــه، وال ي

.4فعرب لذلك عنه بالكالم الذي ال يكون إال أصواتا تامة مفيدة"
وانطالقــا ممــا ســبق يتبــني أن الكــالم يف معنــاه اللغــوي يــدل علــى كــل لفــظ مت معنــاه واكتفــى بنفســه عــن غــريه 

ضا على اجلراحات. ليتممه، كما يدل على كل صوت منطوق على هيئة حرف له داللة ومعىن يف سياقه، ويدل أي
إذا كانــت هــذه هــي املعــاين الــيت يفيــدها الكــالم يف اللغــة، فمــا هــو املعــىن الــذي أضــافه االصــطالح الكالمــي 

األشعري إليه؟

.5/378كتاب العني، مادة (ك.ل.م)، -1
.272خمتار الصحاح، مادة (ك.ل.م)، ص: -2
.33/369تاج العروس، مادة (ك.ل.م)، -3
.12/522لسان العرب، مادة (ك.ل.م)، -4
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تعريف الكالم اصطالحا:- 2
الكالم يف االصطالح العقدي يراد به معنيان؛ األول أنه صفة إهلية، والثاين أنه علم على فن معني مـن العلـوم 

اإلسالمية، وفيما يلي توضيح ذلك.
معنى الكالم باعتباره صفة إلهية:.أ

ليسـت بغـريه، فليسـت بسـواه؛ ألن "يعرف األشاعرة كالم اهللا تعاىل بأنه صفة وجودية أزلية قدمية قـدم الـذات 
: "ي الــذي لــيس بصــوت وال حــرف، يقــول الســكوينهــو الكــالم النفســ-تعــاىل–ه كالمــوأن  ،1"الغــري هــو الســوى

تـدل عليــه احلـروف والعبـارات، ونــزول "و2القـدمي سـبحانه قابــل للكـالم احلقيقـي الــذي هـو القـول القــائم بـالنفس".
3".جربيل عليه السالم بالعبارة عنه واإلفهام ملا فهم منه

ألن األصـوات واحلـروف حـوادث متجـددات حيـدث الـبعض ؛"ليس بصـوت وال حـرفواحدوكالم اهللا تعاىل
4والقدمي يستحيل اتصافه مبا يدل على حدوثه".،ضمنها بعد البع

تعاىل كالمه من شاء؛ خلـق لـه العلـم والفهـم عنـد مساعـه ملـا شـاء مـن تلـك األوصـاف النفسـية الـيت لـه يف كونـه أمـرا 
5

وهــو الكــالم األزيل الــذي هــو املعــىن القــائم بالــذات املعــرب عنــه بالعبــارات املختلفــات، املبــاين جلــنس احلــروف 
واألصوات، املنزه عـن الـبعض والكـل والتقـدمي والتـأخري والسـكوت واللحـن واإلعـراب وسـائر أنـواع التغـريات، املتلعـق 

6مبا يتعلق به العلم من املتعلقات.

ككالمنا يف كونه بـاحلروف واألصـوات والسـر واجلهـر والتقـدمي والتـأخري وبالعربيـة أو بغريهـا فكالمه تعاىل ليس
من سائر اللغات، بل هو سبحانه وتعاىل موصوف بالكالم القـدمي الـذي لـيس حبـرف وال بصـوت وال يوصـف بسـر 

ت خمتلفـة كـالتوراة واإلجنيـل وال جبهر وال بغري ذلك من سائر صفات كالم املخلوقات، ويعرب عن كالمه تعاىل بعبارا

7فأطلق عليها كالم اهللا من باب تسمية الدال باملدلول.

.1/196التمييز:-1
.100. وينظر: عيون املناظرات، ص: 87و1/83التمييز:-2
.40عيون املناظرات، ص: -3
.41نفسه، ص:-4
.1/93. والتمييز: 42ينظر: عيون املناظرات، ص: -5
.65شرح املقدمات، السنوسي، ص: -6
.29خمتصر الدر الثمني واملورد املعني، ميارة،  ص: -7
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﴿مبثل قولـه تعـاىل: -قطعي الثبوت والداللة-وقد استفيدت هذه الصفة من النقل 
﴾] :وقولــــه عــــز مــــن قائـــــل: ]163النســــاء ،﴿

﴾] :74البقرة.[

الكالم بمعنى علم من العلوم.ب

معىن اصطالحيا وتفرد مبنهج خاص، استهدف الدفاع عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية، "الكالم"اختذ 
ومسيت األقوال اليت تصاغ كتابة أو شفاها على منط منطقي أو جديل كالماً، وال سيما تلك اليت تعاجل املسائل 

حا فنيا يف عهد املأمون، هـ) إىل أن لفظ الكالم أصبح اصطال548االعتقادية. وقد أشار الشهرستاين (ت 
1فأصبح لفظ الكالم مرادفا للجدل.

ومن األسباب اليت أدت إىل تسمية علم التوحيد بالكالم ما يلي: 
يقـول اإلجيـي: "وإمنـا مسـي كالمـا إمـا 2ألنه يـورث قـدرة علـى الكـالم يف الشـرعيات كـاملنطق يف الفلسـفيات.•

نـت أوال بـالكالم يف كـذا، أو ألن مسـألة الكـالم أشـهر أجزائـه، حيـث  ألنه بإزاء املنطق للفالسفة، أو أن أبوابـه عنو 
.3كثر فيه التناحر والسفك، فغلب عليه، أو ألنه يورث قدرة على الكالم يف الشرعيات مع اخلصم"

4ألنه كثر فيه الكالم مع املخالفني مما مل يكثر يف غريه.•

مـــا يقـــال يف األقـــوى مـــن الكالمـــني هـــذا هـــو ألنـــه بقـــوة أدلتـــه، كأنـــه صـــار "هـــو الكـــالم" دون مـــا عـــداه، ك•
5الكالم.

6ألن أبواب هذا العلم افتتحت بقول: الكالم يف كذا، كقول اإلمام األشعري مثال: "باب الكالم يف القرب".•

.7ألن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكالم•
8ألن مبناه كالم صرف يف املناظرات على العقائد.•

الكــالم ضــد الســكوت وأن املتكلمــني تكلمــوا يف املســائل االعتقاديــة حيــث كــان ينبغــي الصــمت وعــدم ألن •
9اخلوض فيها.

.30امللل والنحل، الشهرستاين، ص: -1
.129تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ص: -2
.9–8: املواقف يف علم الكالم، ص-3
.129املصدر نفسه، ص: -4
نفسه.-5
.87اإلبانة عن أصول الديانة، ص: -6
.29امللل والنحل، ص: -7
.3/8ضحى اإلسالم، -8
.7ص:صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم، -9
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مـن الـردى. فيسـتوعبه املتلقـي عـن اهللا اخلطاب الذي أبان اهللا به سبحانه وتعـاىل خللقـه معـامل اهلـدى، وسـبل النجـاة

واملطلــب املــوايل ســينب طــرق تكلــيم اهللا تعــاىل خللقــه كمــا ورد يف القــرآن الكــرمي، ليتــنب مفهــوم الكــالم اإلهلــي 
قه.والبيان الرباين خلل



المطلب الثاني
أشكال تكليم اهللا تعالى وبيانه لخلقه في القرآن الكريم

﴿ورد يف ســـورة الشـــورى توصـــيف ألشـــكال البيـــان اإلهلـــي ملـــن اصـــطفى مـــن النـــاس. يقـــول اهللا تعـــاىل: 

﴾] :48الشورى.[

الوحي.الطريقة األولى: 
وهو مـا خيلقـه اهللا يف القلـب ابتـداء مـن غـري سـبب ظـاهر  "وهو ما حيصل يف قوته اخليالية وهو املعروف باإلهلام، 

﴿ويف قوله تعاىل: ، ]06القصص: [﴾﴿: كما يف قوله  تعاىل
﴾]:ومـــــن ذلـــــك البهـــــائم ومـــــا خيلـــــق اهللا فيهـــــا مـــــن درك منافعهـــــا ]8-7الشـــــمس

.1"واجتناب مضارها وتدبري معاشها
﴿ورؤيا األنبياء أيضا من الوحي كما أثبت ذلـك ابـن العـريب يف تفسـريه لقولـه تعـاىل: 


﴾مــا أن تكــون مــن غلبــة األخــالط كمــا إ"الرؤيــا قــال: "]102الصــافات: [؛

بـراهيم إُحيَـدِّثْ ، وإما أن تكون من حديث الـنفس ومل َأْخَالطٌ بِاْألَنِْبَياءِ َهلَافـََلْيسَ َوأَيـَُّها، طسفة وتلك أخالالفالتقول
ـــاء ســـبيل  يف ختييـــل وال قـــط نفســـه بـــذبح ولـــده، وإمـــا أن تكـــون مـــن تالعـــب الشـــيطان، فلـــيس للشـــيطان علـــى األنبي

.2تالعب"

.3/107أحكام القرآن البن العريب، -1
.4/28نفسه، -2
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من وراء حجاب.الطريقة الثانية:
أن يكون الكالم من وراء حجاب يسمعه سـامعه وال يـرى مصـدره بـأن خيلـق اهللا كالمـا يف شـيء حمجـوب عـن "

﴾ . سامعه وهو ما وصف اهللا هنا بقوله : ﴿ 
واملعىن : أو حمجوبا املخاطب بالفتح عن رؤية مصدر الكالم، فالكالم كأنه من وراء حجاب، وهذا مثل تكليم 
اهللا تعاىل موسى يف البقعة املباركة من الشجرة، وحيصل علم املخاطب بأن ذلك الكالم من عند اهللا أول مرة بآية يريه 
علم موسى ذلك بـانقالب عصـاه حيـة مث عودهـا إىل حالتهـا األوىل، 

ــــه بيضــــاء؛ كمــــا قــــال تعــــاىل:  ــــده مــــن جيب ﴿وخبــــروج ي
 ﴾] :1."]23-22-21طه

إرسال رسول بوحي عن اهللالطريقة الثالثة:

اهللا تعـاىل عليهـا أو يتمثـل يف صـورة بشـر سـوي أو يف صلى اهللا عليه وسلم. وقد يأيت هذا امللك يف صورته اليت خلقـه 
2صورة أخرى.

بــني اهللا أنــه ال يكــون ألحــد مــن األنبيــاء وال ينبغــي لــه وال ميكــن فيــه أن ": ملخصــا هــذه الطــرققــال ابــن عطيــة 
ش : أو يكلمــه اهللا إال بــأن يــوحي إليــه أحــد وجــوه الــوحي مــن اإلهلــام . قــال جماهــد ، والنفــث يف القلــب. وقــال النقــا

وحي يف منام ؟ قال إبراهيم النخعي : كان من األنبياء من خيط له يف األرض وحنو هذا ، أو بأن يسـمعه كالمـه دون 
﴾ أي من أن يعرف هو للمتكلم جهة وال حيزا كموسى عليه السالم ، وهذا معىن : ﴿ 

عليـه ، ولــيس كاحلجـاب يف الشــاهد ، أو بـأن يرســل إليـه ملكــا يشــافهه خفـاء عــن املـتكلم ال حيــده وال يتصـور بذهنــه
3."بوحي اهللا تعاىل

وهذه الطرق كلها تدل على كالم اهللا تعاىل وإن كانت كل طريقة تتمايز عن األخرى كمـا حـرر ذلـك الـرازي يف 
إذا كان األول هو أن يصل إليه وحي اهللا ال بواسطة شخص آخر فهاهنا إما أن يقال إنه مل يسمع عـني كـالم "قوله: 

اهللا أو يسمعه، أما األول: وهو أنه وصل إليه الوحي ال بواسطة شخص آخر، وما مسع عني كالم اهللا فهو املراد بقوله 
 ﴿وحي ال بواسطة شخص آخر ولكنه مسع عني كـالم اهللا فهـو املـراد ﴾ وأما الثاين : وهو أنه وصل إليه ال

﴾ وأما الثالث : وهو أنه وصـل إليـه الـوحي بواسـطة شـخص آخـر فهـو املـراد من قوله ﴿ 

واعلم أن كل واحـد مـن هـذه األقسـام الثالثـة وحـي، ﴾ بقوله ﴿ 

.1/62. و اإلحياء : 205التحرير والتنوير، وينظر:  ميزان العمل : -1
.27/611ينظر: مفاتيح الغيب للرازي،  -2
.5/43تفسري ابن عطية، -3
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إال أنــه تعــاىل خصــص القســم األول باســم الــوحي؛ ألن مــا يقــع يف القلــب علــى ســبيل اإلهلــام فهــو يقــع دفعــة فكــان 
. 1"ختصيص لفظ الوحي به أوىل فهذا هو الكالم يف متييز هذه األقسام بعضها عن بعض

وخطـاب اهللا الرسـل واألنبيـاء "اهللا تعاىل لألنبيـاء والرسـل يقـول الطـاهر بـن عاشـور: القصد من خطابويف بيان 
، ]48المزمـل: [﴾﴿قد يكـون لقصـد إبالغهـم أمـرا يصـلحهم حنـو قولـه تعـاىل: 

)...(معظـم القـرآن والتـوراة، أو إبالغهـم مـواعظ هلـم مثـل الزبـور وجملـة لقمـانوقد يكون إلبالغهم شرائع لألمـم مثـل 
واملــراد بــالتكلم بلــوغ مــراد اهللا إىل النــيب ســواء كــان ذلــك البلــوغ بكــالم يســمعه وال يــرى مصــدره، أو بكــالم يبلغــه إليــه 

جيعلـه اهللا يف نفسـه. وإسـناد فعـل امللك عن اهللا تعـاىل، أو بعلـم يلقـى يف نفـس النـيب يـوقن بأنـه مـراد اهللا بعلـم ضـروري
" .2

إطالق الكالم على هذه الثالثة األنواع : بعضه حقيقـة مثـل مـا يسـمعه النـيب كمـا مسـع موسـى، "والخالصة إن
وبعضه جماز قريـب مـن احلقيقـة وهـو مـا يبلغـه إىل النـيب فإنـه رسـالة بكـالم، وبعضـه جمـاز حمـض وهـو مـا يلقـى يف قلـب 

حقيقتـه وجمـازه علـى طريقـة اســتعمال النـيب مـع العلـم، فـإطالق فعـل ﴿ُيَكلَِّمـُه﴾  علـى مجيعهـا مـن اسـتعمال اللفـظ يف
املشرتك يف معانيه. 

وخالصة معىن اآلية أن اهللا قد خيلق يف نفس جربيل أو غريه من املالئكة علما مبراد اهللا على كيفية ال نعلمها، 
لما بأن اهللا سخره إبالغ مراده إىل النيب، وامللك يبلغ إىل النيب ما أمر بتبليغه امتثاال لألمر التسخريي، بألفاظ وع

معينة ألقاها اهللا يف نفس امللك مثل ألفاظ القرآن، أو بألفاظ من صنعة امللك كاليت حكى اهللا عن زكرياء بقوله: 
﴿﴾] :أو ]39آل عمران

خيلق يف مسع النيب كالما يعلم علم اليقني أنه غري صادر إليه من متكلم ، فيوقن أنه من عند اهللا بداللة املعجزة 
﴿أول مرة وبداللة تعوده بعد ذلك . وهذا مثل الكالم الذي كلم اهللا به موسى أال ترى إىل قوله تعاىل : 

﴾] :اآلية، فقرن خطابه اخلارق ] 30القصص
للعادة باملعجزة اخلارقة للعادة ليوقن موسى أن ذلك كالم من عند اهللا. أو خيلق يف نفس النيب علما قطعيا بأن اهللا 

3. "أراد منه كذا كما خيلق يف نفس امللك يف احلالة املذكورة أوال

وزبدة القول يف متم هذا املطلب؛ إن البيان اإلهلي ملن اصطفى من خلقه يتخذ أشكاال وطرقا متعددة 
خيرج عن أشارت إىل أصوهلا الثالثة اآلية الثامنة واألربعون من سورة الشورى. وتفسري األشاعرة هلذه اآلية ال

وما بعدها.27/612ينظر: مفاتيح الغيب للرازي،  -1
.25/140التحرير والتنوير، -2
.149-25/148نفسه،-3
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تواصلهم الكالمي، عن طريق اعتماد مسلك التأويل 

ويف املطلب األخري من هذا البحث سيتم تفصيل هذه الرؤية األشعرية للبيان اإلهلي من خالل التطرق إىل 
رب العاملني.أهم القضايا اليت أثريت يف شأن كالم اهللا



المطلب الثالث
أهم القضايا المتعلقة بالبيان اإللهي في التراث العقدي األشعري

سأناقش يف هذا املطلب أهم القضايا اليت أثارها الفكر األشعري عن البيان اإلهلي للخلـق، وسـأركز علـى قضـايا 
صفة ذات أم صفة فعل؟، وثالثها هل القرآن خملوق أم أوهلا حقيقة الكالم اإلهلي، وثانيها هل كالم اهللا تعاىل ثالث؛ 

غري خملوق؟
ذلـك بـأن املعتزلـة واألشــاعرة ملـا اتفقـوا علـى أن اهللا تعــاىل يتصـف بصـفة الكـالم، اختلفــوا حـول حقيقـة كــالم اهللا 

.1تعاىل، وهل هو قدمي أم حمدث، مث هل القرآن قدمي أم خملوق؟
أوال: حقيقة كالم اهللا تعالى. 

"اختلــف مثبتــو الصــفة البيانيــة هللا تعــاىل يف حقيقتهــا 
واشتهر من أهل هذه الطريقة أمحد بـن حنبـل رمحـه اهللا زمـن فتنـة خلـق القـرآن. وكـان فقهـاء املالكيـة يف زمـن العبيـديني 

ومن الغريب جدا ما يعـزى إىل حممـد بـن كـرام وأصـحابه الكراميـة مـن القـول بـأن كـالم اهللا )...(ملتزمني هذه الطريقة 
.2"حروف وأصوات قائمة بذاته تعاىل، وقالوا: ال يلزم أن كل صفة هللا قدمية، ونسب مثل هذا إىل احلشوية

ذلك هو اجلمع بني مـا شـاع يف أما املعتزلة فقالوا إن الكالم ليس صفة هللا تعاىل قائمة بذاته، والذي دعاهم إىل 
القرآن والسنة وعند السلف من إسناد الكالم إىل اهللا وإضافته إليه وقالوا: إن اشتقاق الوصف ال يستلزم قيـام املصـدر 

3باملوصوف، وتلك طريقتهم يف صفات املعاين كلها.

ا تعــرب عــن الكــالم النفســي 
على ذلك باملنقول واللغة واملعقول: القائم بالذات اإلهلية. واستدلوا 

:فمن المنقول
.-والقول والكالم مرتادفان–]8المجادلة:[﴾﴿قوله تعاىل: -

. واإلبانـة، ص: 23وعن رأي األشـاعرة ينظـر: اللمـع، ص: .501/ 2والكشاف: . 306عن رأي املعتزلة  ينظر: احمليط بالتكليف ص: -1
. واالقتصـــاد يف 105. واإلرشـــاد، ص: 125322. وأصـــول الـــدين، ص: 22. والتمهيـــد، ص: 31

.118. وغاية املرام، ص: 1/253ار: . وأبكار األفك73االعتقاد، ص: 
.25/147ينظر: التحرير والتنوير، -2
.25/148التحرير والتنوير،. و 527شرح األصول اخلمسة، ص: ينظر: -3
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ومــــا  "قــــال الســـكوين مفســـرا: ]1المنـــافقون:[﴾﴿وقولـــه تعـــاىل -

ألن هـــذا ]1المنـــافقون:[﴾﴿كـــذبوا مـــن قـــوهلم بـــالنطق الظـــاهر للنـــيب صـــلى اهللا وســـلم 

صـدق، فلــم يبــق إال يف قــوهلم يف نفوســهم أنـه لــيس كــذلك، والصــدق والكــذب إمنـا يعــربان علــى الكــالم. فثبــت أن 
.)1("الذي يف النفس كالم وهو املطلوب

. )2("زورت في نفسي كالما"كما احتجوا بأثر روي عن  عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال فيه: -
العـريب إمنـا مسـى املـتكلم متكلمـا لقيـام صـفة بـه، " ، فمـن ذلـك قـول السـكوين: وأما استداللهم بلغـة العـرب

موجبة لذلك احلكم، كقوهلم: أبيض وقاعد وقـائم ومريـد وعـامل، مث إمـا أن يكـون العـريب يعتـرب يف الوصـف املقتضـي 
املوجــود منهــا يف هلــذه التســمية املعــىن الــذي يف الــنفس أو اللفــظ والنطــق، ويبطــل أن يعتــرب يف ذلــك األلفــاظ؛ ألن

الزمن الواحد حـرف واحـد، والعـريب ال يسـمي احلـرف الواحـد كالمـا. ومـا تقـدم ذلـك احلـرف أو يـأيت بعـده عـدم يف 

. 3"سوى املعىن القائم بالنفس وهو املطلوب
تجوا بقول الشاعر: واح

4"ُجِعل اللساُن َعَلى الفؤاِد دليالً ؤاِد وإّمنا إنَّ الكالَم لِفي الفُ "

:فاستدلوا بأوجه عدة، ومنهاالمعقول،وأما من جهة 
وهــو آفــة مســتحيلة يف حقــه تعــاىل فوجــب إثبــات ،نقــص يلــزم اخلــرسنفــي الكــالم عــن اهللا تعــاىلاألول:-

الذي استدلوا به على صفات املعاين.-دليل الكمال–وهذا الدليل هو .5الكالم له
كل حي قابل لقيام الكالم احلقيقي به. والباري سبحانه وتعاىل حي على القطع، فصح اتصـافه والثاني:-

بـدليل التصـحيح: أي كـون احليـاة مصـححا -عنـد األشـاعرة-. ويعـرف هـذا الـدليل 6بالكالم احلقيقي على القطع
، وإىل مـن وافقـه مـن أصـحابه. لكـن اآلمـدي 7ود الكـالم النفسـي. وهـذا دليـل ينسـب إىل أيب احلسـن األشـعريلوجـ

8، احرتازا من الوقوع يف قياس الغائب على الشاهد."انتقده يف "غاية املرام

.1/86التمييز:-1
. ومــــــنح اجلليــــــل شــــــرح علــــــى خمتصــــــر ســــــيد 161ص:. وينظــــــر: اإلنصــــــاف فيمــــــا جيــــــب اعتقــــــاده وال جيــــــوز اجلهــــــل بــــــه،1/86التمييــــــز:-2

. 8/302،خليل
. 88-1/87التمييز:-3
وغريمهــا. لكــين مل 3/219يف امللــل واألهــواء والنحــل، . وابــن حــزم يف الفصــل100نســب هــذا البيــت لألخطــل، اجلــويين يف اإلرشــاد، ص:-4

أجده يف ديوان األخطل.
.38، وعيون املناظرات، ص:1/82ينظر: التمييز-5
.1/83ينظر: التمييز:-6
.32. واإلبانة، ص: 25ينظر: اللمع، ص: -7
وما بعدها.119ينظر: غاية املرام، ص: -8
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الـيت وصــلت إلينـا عـن طريـق التــواتر، فـدل ذلـك علـى وجــوب 1،هـو مـا علـم مــن صـحة الرسـالةوالثالـث:-
اتصاف احلق تبارك وتعاىل بصفة الكالم؛ ألن القرآن كالم اهللا تعاىل بال خالف.

ثانيا: كالم اهللا تعالى هل هو صفة فعل أو صفة ذات؟
لكـالم ال مـن قـام بـه ذهب املعتزلة إىل القول بأن الكالم من صفات اهللا تعاىل الفعلية؛ ألن املتكلم مـن فعـل ا

وذهب األشاعرة إىل أن  2.الكالم، وعلى هذا فكالم اهللا حادث فال يقوم بذاته، فلزم أن يكون القرآن حمدثا خملوقا
كـــالم اهللا تعـــاىل صـــفة أزليـــة قائمـــة بالـــذات، فلـــزم أن يكـــون القـــرآن صـــفة مـــن صـــفات اهللا الذاتيـــة غـــري حمـــدث وال 

3.خملوق

ومعىن هذا أن الرؤية األشعرية حلقيقة بيان اهللا تعاىل الكالمي تنبين على أساس اعتبـار الكـالم صـفة ذات ولـيس 

بكر  ابن العريب الذي مل حيمل الصـفة علـى ظاهرهـا، أبو يناسب سياق النص الوارد فيه اإلشكال. ومن أمثلة هؤالء  
َكَمـابـَُعدَ َمنْ َيْسَمُعهُ ِبَصْوتٍ فـَيُـَناِديِهمْ الِعَباَد،اللَّهُ َيْحُشرُ «بل أوهلا ومحلها على معىن آخر، عند شرحه حلديث: 

ـــُربَ َمـــنْ َيْســـَمُعهُ  مناديـــه ذو صــوت، لـــيس هـــو الـــذي لـــه صـــوت ومعنـــاه أن ". قـــال: 4»الـــدَّيَّانُ أَنَـــاالَمِلـــُك،أَنَـــا: قـَ
َكأَنَّهُ ِلَقْوِلِه،ُخْضَعانًابَِأْجِنَحِتَهاالَمالَِئَكةُ َضَرَبتِ السََّماِء،ِفياَألْمرَ اللَّهُ َقَضىِإَذا«. ويف شرحه حلديث: 5"صفة

: ســبأ[رَبُُّكــْم﴾ قَــالَ ﴿َمــاَذا: قَــاُلواقـُلُــوِبِهمْ َعــنْ فـُــزِّعَ فَــِإَذاَصــْفَواٍن،َعَلــىِسْلِسـَلةٌ 
23

﴿الَحــقَّ،: قَــالَ ِللَّــِذيقَــاُلوا،]
: سـبأ[الَكِبيُر﴾ الَعِليُّ َوُهوَ 

23
َوَوَصـفَ -بـَْعـضٍ فـَـْوقَ بـَْعُضـهُ َهَكـَذاالسَّـْمعِ َوُمْسَتِرقُ السَّْمِع،ُمْسَتِرقُ فـََيْسَمُعَها،]

َمـنْ ِإلَـىاآلَخـرُ يـُْلِقيَهـاثُـمَّ َتْحتَـُه،َمـنْ ِإلَـىفـَيُـْلِقيَهـاالَكِلَمـةَ فـََيْسـَمعُ -َأَصـاِبِعهِ بـَـْينَ َوبَـدَّدَ َفَحَرفـََهـا،ِبَكفِّهِ ُسْفَيانُ 
َأنْ قـَْبـلَ أَْلَقاَهـاَورُبََّمـايـُْلِقيَـَهـا،َأنْ قـَْبـلَ الشَِّهابُ َأْدَركَ فـَُربََّماالَكاِهِن،َأوِ السَّاِحرِ ِلَسانِ َعَلىيـُْلِقيَـَهاَحتَّىَتْحَتُه،
الَكِلَمـةِ بِِتْلـكَ فـَُيَصـدَّقُ وََكـَذا،َكـَذا: وََكـَذاَكـَذايـَـْومَ لََناقَالَ َقدْ أَلَْيسَ : فـَيُـَقالُ َكْذبٍَة،ِماَئةَ َمَعَهافـََيْكِذبُ يُْدرَِكُه،

صـلى اهللا عليـه وسـلم. إذا قضـى وحتقيق القـول فيـه أن اهللا تعـاىل أوحـى إىل رسـوله "قال: 6»السََّماِء.ِمنَ َسِمعَ الَِّتي
. كمــا قــال يف "عارضــة األحــوذي": فــإذا مسعــت اهللا يقــول كــذا، فمعنــاه يف 7اهللا، ومل يقــل تكلــم اهللا، وال إذا قــال اهللا

. 8"املخلوقات ال يف الذات

.38ينظر: عيون املناظرات، ص:-1
.2/166. والكشاف: 241. وينظر: كتاب الفائق يف أصول الدين، ص: 550إىل 530شرح األصول اخلمسة، ص: -2
.366-2/256و1/93التمييز: -)3(
َفـُع الشَّـَفاَعُة ِعْنـَدُه ِإالَّ ِلَمـْن أَِذَن لَـُه َحـىتَّ -4 صحيح البخاري، كتـاب: التوحيـد، بـاب قـَـْوِل اللَّـِه تـََعـاَىل: ﴿َوالَ تـَنـْ

.9/141، 7481، " وََملْ يـَُقْل: َماَذا َخَلَق َربُُّكْم ":، رقم احلديث: ]23[سبأ: قَاَل َربُُّكْم قَاُلوا اَحلقَّ َوُهَو الَعِليُّ الَكِبُري﴾ 
.218ص:،العواصم من القواصم5
َوُهــَو الَعِلــيُّ بُُّكــْم قَــاُلوا احلَــقَّ -6

.6/122، 4800، " وََملْ يـَُقْل: َماَذا َخَلَق َربُُّكْم ":، رقم احلديث: ]23[سبأ: الَكِبُري﴾ 
.219ص: نفسه؛ -7
.2/236، عارضة األحوذي شرح صحيح الرتمذي--8
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ثالثا: هل القرآن الكريم مخلوق؟
مسـألة القـرآن الكـرمي، حبيـث نـزع املعتزلـة إىل إن أهم مسألة نازع فيها األشاعرة املعتزلة يف قضايا الكـالم اإلهلـي،

القول خبلق القرآن بناء على مذهبهم يف اعتبار صفة الكالم اإلهلية صفة فعل وليست صفة ذات كما سـبق. يف حـني 
نافح األشاعرة على كون القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعـاىل القـدمي الـذي هـو صـفة ذاتيـة قدميـة قـدم الـذات، ولـذلك ال 

فيه اخللق الذي يعرب عن احلدوث، وهو نقيض القدم.يتصور

كالصــوت والتقــدمي والتــأخري، واإلفــراد والرتكيــب، كمــا أن القــول بعــدم خلــق القــرآن يــؤدي إىل احللــول. فكيــف اجتهــد 
ة يف رد هذه األطروحات االعتزالية؟األشاعر 

قولـه ومما استدل به أبـو احلسـن األشـعري يف "اإلبانـة" أن القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق، لقد أثبت األشاعرة 
. 1، "ففرق بني األمر واخللق"]53األعراف:[﴾﴿تعاىل:

إن كـالم اهللا األزيل مقـروء ": "اإلنصـاف"أما الباقالين فقد نفى حلول اهللا تعاىل عند قراءة التايل للقرآن الكرمي فقـال يف 
بألسـنتنا، حمفــوظ يف قلوبنــا، مسـموع بآذاننــا، مكتــوب يف مصـاحفنا غــري حــال يف شـيء مــن ذلــك، كمـا أن اهللا معلــوم بقلوبنــا 

وهو غري حال يف شيء من ذلك. والقراءة والقارئ خملوقان، كما أن العلم واملعرفة خملوقـان، مذكور بألسنتنا معبود يف حماريبنا 
يعــين أن األلفــاظ املقـروءة واملكتوبــة دوال وهــي خملوقـة واملــدلول وهــو كـون اهللا مريــدا ملــدلوالت )...(واملعلـوم واملعــروف قـدميان 

النــاس العمــل باملــدلوالت الــيت دلــت عليهــا تلــك الرتاكيــب. وقــد تلــك الرتاكيــب هــو وصــف اهللا تعــاىل؛ ليصــح أن اهللا أراد مــن 
.2"اصطلح األشعري على تسمية ذلك املدلول كالما نفسيا وهو إرادة املعاين اليت دل عليها الكالم اللفظي

: "أمــا قــوهلم: إنــه يــتكلم حبــرف وصــوت فهــو معــىن أصــلته القدريــة لقوهلــا ويقــول ابــن العــريب معرتضــا علــى املعتزلــة
خبلـق القـرآن، وإن اهللا خلــق يف الشـجرة كالمــا فهمـه موســى كمـا يفهـم كــالم اإلنسـان، فجــرى أولئـك علــى فصـل مــن 

.3البدعة فاسد األصل، معلوم املعىن"
وممن اعرتض على املعتزلـة يف هـذه املسـألة مـن األشـاعرة أبـو علـي السـكوين، الـذي دحـض شـبههم الـيت اعتمـدوها يف 

حقيقة كون القرآن غري خملوق، بل هو كالم اهللا تعاىل حقيقة بأدلة من النقل والعقل. ، وأكد4الرد على األشاعرة
فمن النقل :

أكـد تعـاىل ذلـك باملصـدر "قال السكوين: ]163النساء: [﴾﴿قوله تعاىل: -

6."قدمية، الستحالة القدمي مبا يدل على حدوثه، فوجب أن يكون كالمه تعاىل صفة له حقيقية 5رفعا للمجاز

.2/99اإلبانة؛ -1
.55اإلنصاف للباقالين، ص:-2
.217ص:، العواصم من القواصم-3
.95-94-93-92/ 1ينظر التمييز:-4
هـذا رد منــه علــى املعتزلــة الــذين قــالوا بــأن الكــالم الــذي مسعــه موسـى حــني كلمــه ربــه إمنــا هــو خلــق اهللا تعــاىل يف الشــجرة. مبعــىن أن كــالم اهللا-5

.91/ 1. والتمييز5/421تعاىل قام بالشجرة أ وببعض أجرام الدنيا. ينظر: الكشاف، 
.1/89التمييز:-6
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قـــال ]40النحـــل:[﴾ ﴿وقولـــه تعـــاىل:-
لــو كــان كالمــه تعــاىل خملوقــا مل يكــن صــفة لــه، ولــزم أن يقــول لــه كــن بكــالم آخــر، "الســكوين مفســرا هــذا الــدليل: 

ويلزم منه التسلسل وهو حمال، فال بد من قدمه فاستحال حدوثه واسـتحال كونـه لـيس بصـفة حقيقيـة هللا سـبحانه، 
1."فوجب قدمه وكونه صفة حقيقية له سبحانه. وهو املطلوب

فـــرق تعـــاىل بـــني اخللـــق "يقـــول الســـكوين: ]53األعـــراف:[﴾﴿ وقولـــه تعـــاىل:-

2."واألمر، فوجب أمره سبحانه ليس مبخلوق

ومن أدلة العقل :
3وجوب قدم القرآن؛ ألنه كالمه تعاىل، واحلروف واألصوات عبارات عنه فاستحال أن يكون خملوقا.•

بغـــريه، فليســـت بســـواه؛ ألن الغـــري هـــو الســـوى، ومعقـــول ذلـــك: مـــا كـــالم اهللا تعـــاىل صـــفته، وصـــفته ليســـت "•
4."جازت مفارقته فهو الغري، وال جيوز مفارقة اهللا تعاىل لصفته؛ لوجوب القدم والبقاء يف حقه تعاىل ويف حق صفاته

الكــالم القــدمي لــيس بصــوت وال حــرف، وال عــريب وال عجمــي؛ الســتحالة اتصــاف القــدمي مبــا يــدل علــى "•
5."فاستحال يف حقه هذا الوصف، ووجب صرفه بالتأويل إىل العبارات الدالة عليه)...(حدوثه 

ومل يفــت األشــاعرة تنبيــه العــوام إىل ضــرورة الرجــوع عــن بعــض املقــوالت الــيت يــوهم إطالقهــا الوقــوع يف معتقــد 
حاجتـه:"جباه القـرآن"، فيصـحح املعتزلة جتاه القرآن الكرمي. يقول السكوين حكاية عنهم: " يقول بعضهم إذا سأل 

خطـــأهم بقولـــه: "وهـــو لفـــظ مـــوهم ممنـــوع، وكـــذلك إذا قـــال: "لفظـــت بالفرقـــان"؛ ألن اللفـــظ يف اللغـــة هـــو الطـــرح. 
والصواب أن يقال: " قرأت القرآن" وال يقـال: "لفظـت بـالقرآن" وال " تكلمـت بـالقرآن"؛ ألن املـتكلم بـالقرآن هـو 

6فه، وهو تعرض لتحريفه عما أنزل فيه وهذا حمرم بإمجاع األمة".اهللا سبحانه فال يصرف عن غري مصار 

ميكن القول إن األشاعرة وهم يثريون هذه القضايا املتعلقة بالبيان الكالمي اإلهلي راعـوا إثبـات صـفة وبالجملة؛ 
وا وصـرفا، وتقـدميا 

وتأخريا، وإجيازا وإطنابا، وحقيقة وجمازا.

.90-1/89:نفسه-1
.603-2/602.وينظر يف التفريق بني اخللق واألمر عند األشاعرة: الغنية يف الكالم، 1/90التمييز:-2
.2/366. والتمييز: 212ينظر: عيون املناظرات، ص: -3
.1/196التمييز:-4
.1/241نفسه:-5
اإلنصـاف فيمـا جيـب اعتقـاده "عـن هـذه العبـارات نفسـها يف 1/95. وينظـر: التمييـز: 181-180حلن العوام، ص: -6

.106، ص:"وال جيوز اجلهل به
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خاتمة
يف خامتــة هــذا البحــث أخلــص إىل القــول بــأن الــرتاث األشــعري يف تعرضــه لقضــية البيــان اإلهلــي خللقــه مفهومــا وشــكال 

ســبحانه وتعــاىل متكلمــا ومســائل، ظــل وفيــا ملنظومتــه القائمــة علــى اجلمــع بــني اإلثبــات والتأويــل؛ أي بــني إثبــات كونــه 

الكالمي، وما يعرف عنه من النقائص. هذا التأويل الذي يراعي السياق اللغـوي والضـابط الشـرعي يف تنزيـه اهللا تعـاىل 

﴿ما جاء يف الوحي. ويؤطر هذا التعامل احلذر مع الذات اإلهلية قوله تعاىل:
﴾]:9الشورى.[

عــدم هكــذا نرصــد التميــز واضــحا يف الــرتاث األشــعري الــذي وقــف يف مســألة الصــلة بــني الــرب وخلقــه موقفــا يراعــي 
اخلــوض يف التكييــف والتشــبيه والتمثيــل والتجســيم، ويبتعــد كــل البعــد عــن التحريــف والتعطيــل، ويؤيــد أطروحاتــه هــذه  

كلها بدليل الوحي والعقل مع استدعاء اللسان العريب عند حترير حمل النزاع.
الربـاين خللقـه، حتديـدا مؤسسـا وال شك أن وسطية واعتدال اخلطاب األشعري هو الذي مكنه من حتديد طبيعة البيان 

على قواعد عقدية تقوم على ُبىن ثالثة:
أوال: إثبات صفة الكالم الربانية، إثباتا يروم تنزيه اهللا عز وجل عن النقائص.•

ثانيا: تأويل النصوص اليت يوهم ظاهرها تشبيه الكالم اإلهلـي بغـريه تـأويال حممـودا يراعـي الضـابط •
الشرعي، واللغوي.

نيد مزاعم املخالفني بأدلة من الوحي والعقل ولغة العرب.ثالثا: تف•

ونتيجــة هلــذه املقاربــة أمثــر التصــور األشــعري تراثــا جيمــع بــني إقــرار عقيــدة الكــالم اإلهلــي، والربهنــة عليــه بــأنواع احلجــج 
والرباهني الالحبة، اليت مردها إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، والفطر السليمة.

يزال املوضوع مفتوحا على مشاريع حبثية أخرى تنطلق من الرتاث األشعري مثل:وال 
أنواع احلوار اإلهلي مع خلقه يف الرتاث العقدي األشعري.•

أنساق التواصل يف القرآن الكرمي من خالل تفاسري علماء العقيدة.•

أركان التواصل بني اخلالق واخللق يف القرآن الكرمي: دراسة عقدية.•

أسأل اهللا تعاىل أن يغفر يل كل خطأ وقعت فيه، وكل اجتهاد ناقص عربت عنه، إنـه هـو الغفـور الـرحيم، وال وختاما؛
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. 
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الئحة المصادر والمراجع
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عامل الكتب، بريوت، د.ط.ت.،املواقف يف علم الكالم، اإلجيي•
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•
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احلمد هللا وحده.. والصالة والسالم على من ال نيب بعده..
بعد:أما 

استنباط األحكام الشرعية،وأثر واضح يف له أمهية كبرية يف الفقه اإلسالمي،الشريعة إن موضوع مقاصدف
ألن ،ملختلف العصوروالصالحية الدائمة األحداث والوقائع، مسايرة التجديد و فهو يضمن للشريعة القدرة على 

أيضا يف سياسة احلكامو ،ا وتطبيقاتنظري هذه املقاصدباعتبارونملزمونواألصوليهاء الفق، فأساسه االجتهاد
.رعيتهم وتنفيذ أحكامهم وأوامرهم

تراكمت جيال بعد إرهاصاتبل سبقته اإلسالمي، والفكر املقاصدي مل يظهر فجأة  يف تاريخ التشريع 
مع توايل واستمرت تلك الروح تتبلور مث مع الصحابة الكرام،عهد النيب عليه السالم،ذ جيل، بدأ  تأسيس لبناته م

ب السبق يف توظيف املقاصد وإظهار حكم خاضوا  قصالعصور واألزمان، 
أبو بكر بن العريبمنهم القاضيو ها؛ الشريعة اإلسالمية وعلل

.راعى مقاصد الشريعة وعللها يف كل أبواب الفقهي، الذيباعتباره أحد أقطاب مالكية الغرب اإلسالم، ياملعافر 
ابن العريب، يف الفقه السياسي عند القاضيها توظيفمدىلسرب أغوار باب املقاصد و كبرية بة  رغوقد غمرتين

فجاء حبثي املتواضع هذا بعنوان:
هـ): اإلمامة الكبرى 543"إعمال المقاصد في الفقه السياسي عند القاضي ابن العربي المعافري(ت

". أنموذجاومتعلقاتها
ألسباب منها:ووقع اختياري على هذه الشخصية  

وقد كان كذلك أصوليا ومفسرا يف خمتلف أبوابه،،اهتمام ابن العريب باملقاصد على مستوى الفقه-1
وقاضيا جمتهدا.

السياسيالفقهفيالمقاصدإعمال
):هـ543ت(المعافريالعربيابنالقاضيعند

ومتعلقاتها أنموذجاالكبرىاإلمامة
يوسوَّـ العزيزعبدمواليأ.
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جاءت لتأكيد أن موضوع املقاصد مل يظهر بظهور الشاطيب والعز ،يف إبراز املقاصد مع ابن العريبيترغب-2
لكن مع هذين اإلمامني برز على ؛ ل اجتهادات ومباحث فقهيةوإمنا ظهر قبلهما على شكبن عبد السالم...

مستوى التأصيل والتقعيد والتنظري.
وأصول، تغري الباحث بالنظر فيها وحبث ، وحديث، وفقه، كثرة مؤلفات اإلمام وتنوعها بني تفسري-3

أغوارها الستخراج دررها وجواهرها. 
والذي زاده إملاما باملوضوع  رحلته للمشرق صد مرافقة له،واإلمام ابن العريب حيثما حتدث جتد املقا

فكانت املقاصد عنده ، مث ممارسته القضاء واحتكاكه بالعامل السياسيوالطرطوشي،وصحبته للغزايل والشاشي
النفيسة.يف مواضع متفرقة من كتبه ومصنفاتهمبثوثة ومنثورة 
وعملت على حتليلها عند ابن العريب،الفقه السياسي عمدت إىل مجع ما أمكنين من مقاصد وقد 

وأحيانا  باملقارنة  مع غريه من ، وتنسيقها وتركيبها إلبراز مدى حضورها عنده، واكتفيت بالسرد والتأييد  والتحليل
الفقهاء والعلماء. 

هذا وقد جاء البحث بعد هذه املقدمة يف ثالثة فصول كاآليت:
.ياملعا فر ابن العريب القاضي سريةيف الفصل األول:

الفصل الثاين: يف املقاصد والفقه السياسي من حيث الداللة واملفهوم.

املقاصد.
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الفصل األول
المعافريابن العربي القاضي سيرة 

.ومكانته العلميةنسبه ونشأته:أوال
االشبيلياألندلسي املعروف بابن العريب املعافري، هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد

أبوه هو عبد اهللا بن العريب ؛ )1(هـ يف إشبيلة468شعبان سنة 22ولد ليلة اخلميسيكىن بأيب بكر،املالكي،
كان من أهل األدب الواسعة واللغة والرباعة، درس ببلده على يد أيب عبد اهللا بن منظور، كما الزم ابن املعافري،   

.)2حزم، كانت له مكانة عند الدولة  العبادية، إذ واله املعتمد بن عباد "الواليات الشريفة، وبـَّوأَُه املراتب املنيفة"(
أقرانه حلداثة سنه، متيزت دراسته باملوسوعية والشمولية، نبغ أبو بكر ابن العريب املعافري نبوغا عجز عنه 

فكان يدرس العلوم مبختلف أنواعها :الشرعية، واألدبية، والعلمية؛ وقد وصف حياته ومنهجيته التعليمية بقوله 
:"وعند ريعان النشأة رتب يل أيب معلما لكتاب اهللا حىت حذقت القرآن يف العام التاسع... مث قرن يب ثالثة من

املعلمني أحدهم يضبط القرآن بأحرفه السبعة... والثاين للعربية، والثالث للتدريس يف احلساب، فلم يأت علي 
ابتداء األشد يف العام السادس عشر من العمر إال وأنا قد قرأت القرآن حنوا من عشرة، مبا يتبعها من إدغام 

.. ومسعت مجلة من احلديث، وقرأت علم احلساب: وإظهار... وقد مجعت من العربية فنونا ومترنت فيها مترينا.
أما املرحلة . )3املعامالت، واجلرب، والفرائض، مث كتاب إقليدس... ونظرت يف اإلسطرالب ومسقط النقطة وحنوه"(

اليت صقل فيها مواهبه كعامل حمدث وفقيه جمتهد، فبدأت مع بداية رحلته وطوافه يف بالد الشرق، فقد كان هدفه 
والتطلع لثقافة أهل املشرق، قال يف ذلك: "...ومشيت إىل شيخنا أيب بكر الفهري رمحه اهللا مع أيب؛ طلب العلم 

فألفيناه بباب السكينة، فشاهدت هديه ومسعت كالمه... وأعلمه أيب بنييت فأناب، وطالعه بعزمييت فأجاب، 
).4والعمل"(يف العلم وانفتح يل به من العلم كل باب، ونفعين اهللا به

أن يكون على رأس علماء املغرب،، وقد أهلته هذه الرحلة فعال اليت استغرقت ما يزيد عن عشر سنوات
فقد نقل عنه أنه قال :"كل من فرجع إىل األندلس بعلم مل يأت مبثله من رحل قبله من األندلسيني غري الباجي،

.)5"(رحل مل يأت مبثل ما أتيت به من العلم إال الباجي

وسري .125،130ص1بغية امللتمس ج ،43ـــ25ص: 2، وانظر نفح الطيب : ج 857ــ 856ص: 3الصلة البن بشكوال ،ج 1
األلف فاء مكسورة نسبة إىل املعافر بن يعفر وهم قوم عامتهم املعافري بفتح امليم والعني املهملة وبعدو .200ــ199،ص 20أعالم النبالء ج 

.216ص ، 3ج:مبصر :أنظر ذلك يف  وفيات األعيان
.297بن خاقان ص:ال،مطمح األنفس2
.11_ 10العواصم من القواصم، ص: و .419-414ص: البن العريب،: قانون التأويل:انظر3
.34القبس، ص: 4
29ص: ، 2ج ، للمقري،نفح الطيب5
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يب إىل األندلس ومعه منهجية التجديد واإلصالح وتوعية املسلمني بدينهم  فتوىل القضاء وألزم رجع ابن العر 
الناس الشريعة، قال ابن بشكوال:"...واستقضي ببلده فنفع اهللا به أهله لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه وكانت له 

ب والنكبات، قال النباهي يف تارخيه: إال أن هذا الصدح باحلق جر عليه املصائ، )1يف الظاملني سْورة موهوبة"(
"وويل القضاء مدة... فنفع اهللا لصرامته ونفوذ أحكامه، والتزم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حىت أوذي يف 

.)2ذلك بذهاب كتبه وماله فأحسن الصرب على ذلك كله"(
حسرا على ما فات من وقت، وبعدما صرف عن القضاء بدأت املرحلة اخلصبة من حياته مؤلفا ومدرسا، ومت

وما ضيعه من علم، بسبب انشغاله بالقضاء، ويف ذلك يصف لنا تلميذه أبو القاسم ابن حبيش حياته يف تلك 
املرحلة اخلصبة بقوله :" ...وكان يقول لنا إن القاضي إذا ويل القضاء عامني نسي  أكثر مما حيفظ، فينبغي له أن 

معه يف منزله بقرطبة، فكانت الكتب عن ميني ومشال، وكان ال يتجرد من يعزل، وأن يتدارك نفسه، وكنا نبيت
ثوبه، كانت له ثياب طوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم، فمهما استيقظ مد يده إىل كتاب واملصباح ال 

.)3يطفأ"(
املومن بن علي، فحبس هو وبقي حاله كذلك إىل أن وفد إىل مراكش مع أهل اشبيلية ملبايعة األمري عبد 

ومن معه هناك مدة سنة تقريبا،  مث مسح له بالرجوع إىل األندلس، إال أن املنية أدركته قريبا من فاس، فحمل 
.)4هـ) (543جثمانه إليها ودفن فيها سنة (

.: شيوخهاثاني
اديث، أو بعض كان البن العريب شيوخ علم، تفاوت أخذه عنهم، فمنهم من أخذ منه حديثا أو مجلة أح

الفتاوى، ومنهم من الزمه مدة طويلة وأخذ عنه العلم الكثري، وسأقتصر حبول اهللا على الشيوخ الذين كان هلم 
.الفضل األكرب يف تكوينه

هـ ): عبد اهللا بن حممد بن العريب َأُب القاضي أيب بكر وأول شيوخه،  493أبو حممد بن العريب ( ت- 1
كان من فقهاء إشبيلبة وأدبائها وبلغائها، توىل وزارة املواريث يف عهد املعتمد بن عباد، الزمه ابنه أبو بكر طوال 

)5حياته، واستفاد من تربيته وتوجيهاته، كما رحل معه إىل املشرق.(
هـ): احلكيم املتكلم، والفقيه األصويل، والصويف النحرير، درس عليه ابن 505أبو حامد الغزايل(ت- 2

، فنزل برباط أيب سعيد بإزاء )6(العريب يف املدرسة النظامية ببغداد والزمه، يقول يف ذلك:"ورد علينا َداِنْشَمنْد"
نيتنا عليه، وقلت أنت ضالتنا اليت املدرسة النظامية معرضا عن الدنيا مقبال على اهللا تعاىل، فمشينا إليه وعرضنا أم

856ص : 3البن بشكوال ج ، الصلة1
106ص: للنباهي،، تاريخ قضاة األندلس2
127:، ص1أليب عمرية الظيب، ج، بغية امللتمس3
200ص: 1.شجرة النور الزكية ج 30ص : 2نفح الطيب ج .112للنباهي ، ص :تاريخ قضاة األندلس4
297ص :البن خاقان ، مطمح األنفسو .436ص: 2وج . 125ص 1بغية امللتمس ج: وينظر. 439ص:2البن بشكوال ج:الصلة5
)450ص:، البن العريب،قانون التاويل:واملقصود به الغزايل (أنظر، احلكيم أو املاهردانشمند معناه بالفارسية:6
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كنا ننشد وإمامنا الذي به نسرتشد، وكأنه فرغ يل ألبلغ منه أملي، وأباح يل مكانه، فكنت ألقاه يف الصباح 
)1(واملساء والظهرية والعشاء"

هـ): هو حممد بن أمحد احلسني املعروف باملستظهري أحد أئمة الشافعية، 506أبو بكر الشاشي(ت- 3
على أيب يعلى بن الفراء وأيب بكر اخلطيب، وأيب إسحاق الشريازي، َدّرَس ابن العريب الفقه واألصول مسع احلديث

أيب بكر الشاشي فقيه الوقت وإمامه، فطلعت يل مشوس املعارف فقلت اهللا وقال عنه:"اختصصت بفخر اإلسالم
)2وقيدت وارتويت..." (أكرب:هذا هو املطلوب الذي كنت أصمد، والوقت الذي كنت أرقب، فدرست 

هـ): هو احلسن بن عمر بن احلسن بن عمر اإلشبيلي، خال أيب بكر 512أبو القاسم اهلوزين (ت- 4
وشيخه ،كان فقيها عارفا، رحل الناس إليه طلبا للعلم والسماع، أخذ عنه ابن العريب "جامع الرتمذي" وروى عنه 

)3خمتصر القراءات(
مد بن الوليد الفهري األندلسي املالكي املعروف بابن أيب هـ ): حم520أبو بكر الطرطوشي (ت- 5

رُْنَدَقة، أستاذ ابن العريب وأكرب شيوخه، وأكثرهم ثأثريا فيه، أخذ باألندلس عن ابن حزم والباجي، ورحل إىل 
املشرق وتفقه على يد أيب بكر الشاشي، يقول ابن العريب: "ومشيت إىل شيخنا أيب بكر الفهري، وكان ملتزما يف
املسجد األقصى فشاهدت هديه ومسعت كالمه، فامتألت عيين وأذين منه، وأعلمه أيب بنييت فأناب، وانفتح يل منه 

)4إىل العلم كل باب، ونفعين اهللا به يف العلم والعمل، ويسر يل على يديه أعظم  أمل"(
هدية وإمام هـ): هو حممد بن علي بن عمر التميمي مستوطن امل536أبوعبد اهللا املازري (ت .- 6

إفريقية، كان مشهورا بتحقيق الفقه ودقة النظر فيه، بلغ درجة االجتهاد ودقة النظر، أخذ عنه ابن العريب وشاركه 
)5يف ذلك تلميذه القاضي عياض.(

.:تالميذهاثالث
الذين 

.

هـ ): هو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن العريب ، َوَلُد أيب بكر 541أبو حممد بن العريب ( ت - 1
مسع ببلده اشبيلية من أبيه، كان مهتما باحلديث، قتل خطأ عند دخول املرابطني اشبيلية، وثكله أبوه رمحه اهللا 

)6ليه.(وحسن صربه ع

- 191ص:6ج،طبقات الشافعيةو .323ـ322ص:19ج :أعالم  النبالءوانظر سريته يف سري .450ص:،قانون التأويل:أنظر1
194.

ص: ،19ج ،سري أعالم النبالءو .70ص: ،6طبقات الشافعية:ج و .449ص: التأويلوينظر قانون .67ص:، لعياض، الغنية2
393.

.      176والديباج املذهب، البن فرحون، ص: .325:ص، 1ج ، للضيب:بغية امللتمس3
.62. والغنية، ص:371. و يف الديباج ص: 838، ص:3. وينظر تعريفه كامال يف الصلة ج 435أنظر: قانون التأويل، ص: 4
.374. والديباج املذهب، ص: 65الغنية، ص:5
.259ص،2ج ، البن اآلبار: التكملة لكتاب الصلة6
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هـ ): هو حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن فرج بن اجلد الفهري، من أهل 586أبو بكر بن اجلد ( - 2
)1(اشبيلية ،روى عن مجاعة منهم ابن العريب.

هـ ) : هو حممد بن خري بن عمر بن خليفة القرطيب، الزم ابن العريب، 575أبو بكر بن خري (ت - 3
كتابا، أوردها بأسانيدها يف فهرسته، كان فقيها حمدثا، من أهل اإلتقان 125ومسع منه الكثري، وأخذ عنه أزيد من 

)2وجودة الضبط، مقرئا جمودا.(
هـ ) : هو أبو الفضل عياض بن موسى  بن عياض الَيْحُصيب السبيت، 544القاضي عياض ( ت - 4

.)3، وله عدة مؤلفات(هـ، الفقيه احملدث والعارف األديب، روى عن ابن العريب532توىل قضاء غرناطة  سنة 
هـ ) : هو خلف بن عبد امللك، صاحب كتاب الصلة والتاريخ،   578أبو القاسم بن بشكوال( ت - 5

كان حافظا للفقه عارفا بالشروط فاضال، عمر طويال فرحلت الناس إليه وانتفعت به، ألف مخسني تأليفا من أنواع 
)4خمتلفة مسع من ابن العريب، وويل باشبيلية قضاء بعض 

هـ): قاضي وفقيه وحمدث لغوي،  كان أعلم وقته إتقانا وحفظا 584أبو القاسم ابن حبيش(ت- 6
)5لرجال احلديث، تتلمذ على ابن العريب وروى عنه والزمه، وحثه ابن العريب على طلب العلم.(

: مؤلفاتهارابع
خمطوط، ومنها ما هو حمقق، لكن أغلب البن العريب أزيد من مائة مؤلف منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو 

مصنفاته مفقود، وقد صرح بذلك غري ما مرة، ومن الكتب املهمة اليت تعرضت للضياع وكان يف ضياعها نكبة 
على الثقافة اإلسالمية "أنوار الفجر يف جمالس الذكر"، فقد استغرق تأليفه عشرين سنة وبلغ مثانني ألف ورقة 

).6تفرقت بني أيدي الناس(
ورغم ذلك فمؤلفات ابن العريب مل يبق منها إال القليل، و السبب الرئيس يف ذلك ما القاه ابن العريب يف 

)7حياته من حمن أودت بالكثري من تراثه بل كادت تلك احملن والفنت أن تودي بابن العريب نفسه.(
)،8هـ) يف كتابه "بغية امللتمس" أن مؤلفات ابن العريب بلغ599ذكر الضيب (ت 

وعدها ابن ، )1هـ): يف "سري أعالم النبالء" أن كتب ابن العريب بلغت إحدى عشر كتابا(748وقال الذهيب(ت

395ـ 394ص:البن فرحون،، انظر الديباج1
ص:، 2ج، ملخلوف،شجرة النور الزكية. و 276ــ197ـــــ196ـــ70، ص:1وانظر فهرسة ابن خري ج . 104ص:،1ج،بغية امللتمس2

220.
.572ص:، 2ج، للضيب،وبغية امللتمس. 485-483ص:،3ج البن خلكان،،وفيات األعيان:ينظر3
.223ص: ، 1ج، ملخلوف،وشجرة النور الزكية. 184ص:، البن فرحون،الديباجينظر سريته كاملة يف  4
.465ص: ، 2ج ، للضيب،بغية امللتمس5
.377ص: ،، البن فرحونالدبياج6
106ص: للنباهي،، تاريخ قضاة األندلس7
126ص:، 1ج،بغية امللتمس8
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)، 3هـ)ثالثة وثالثني مؤلفا(1041وبلغت عند املقري (ت)، 2(هـ) يف "ديباجه" مخسة عشر كتابا799فرحون(ت
.)4وثالثني كتابا(هـ)مخسة1303وعند حمب الدين اخلطيب (ت

ها:والدراسات اليت اهتمت بآثاره، ومنمجعتها من كتب الرتاجمملؤلفاتهوهذه قائمة 
األمد األقصى يف شرح أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى.-1
.. كتاب التوسط يف معرفة صحة االعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع واإلحلاد-2
كتاب العواصم من القواصم.-3
الوصول إىل معرفة األصول .-4
أنوار الفجر يف جمالس الذكر .-5
أحكام القرآن الكربى.-6
أحكام القرآن الصغرى.-7
خامس الفنون يف التفسري.-8
قانون التأويل.-9

الناسخ واملنسوخ.- 10
.عارضة األحوذي يف شرح سنن الرتمذي- 11
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس.- 12
املسالك يف شرح موطأ مالك.- 13
املسلسالت.األحاديث - 14
األحاديث السباعيات.- 15
شرح حديث أم زرع.- 16
شرح حديث اإلفك.- 17
شرح حديث جابر يف الشفاعة.- 18
كتاب مصافحة البخاري مسلم.- 19
مشكل القرآن واحلديث.- 20
احملصول يف علم األصول.- 21
كتاب التمحيص.- 22
شرح غريب الرسالة.- 23

199ص: ، 20ج ،سري أعالم النبالء1
377:ص،الديباج2
35ص: ،2، ج، للمقرينفح النفح3
27-26، ص: ، البن العريبالعواصم من القواصم: نظرا4
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تبيني الصحيح يف تعيني الذبيح.- 24
النايف.كتاب الكايف يف أن ال دليل على - 25
كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف.- 26
التقريب والتبيني يف شرح التلقني.- 27
الرسالة احلاكمة على األميان الالزمة.- 28
كتاب املقسط يف شرح املتوسط.- 29
نزهة املناظر وحتفة اخلاطر.- 30
سراج املريدين يف سبيل املهتدين.- 31
أحكام اآلخرة والكشف عن أسرارها الباهرة.- 32
رسالة املستبصر.- 33
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فصل الثانيال
إضاءة مفاهيميةالسياسي:المقاصد والفقه 

اهية المقاصد.: مأوال
:قصد يقصد قصدا ومقصدا. لمصدر ميمي مشتق من الفعل "قصد"، يقادمجع مقصد، واملقصاملقاصد 

والنهود حنو الشيء واإلتيان إليه.. وأيضا مبعىن التوسط واستعمل يف اللغة مبعاين متعددة منها: التوجه والنهوض 
1واالعتدال يف الشيء من غري إفراط وال تفريط..

والقصد مبعىن املقصود يعىن: أن احلكمة اليت هي املقصود من شرع احلكم، أي من ترتيب احلكم على علته 

2حتصل جزما أي يقينا.

هـ)، فصل يف املقاصد 790املصطلح من حيث داللته االصطالحية، فحىت قطب املقاصد وعلمها الشاطيب(ت 
3دقيقا، لكنه مل يقدم أي تعريف يف هذا الباب، ولعله اعترب األمر واضحا.تفصيال

أما علماؤنا احملدثون فقد عكفوا على تعيني حد ملقاصد الشريعة، ووضعوا مجلة من التعريفات ليست 
1394م/1973متباعدة  يف معناها بقدر ما هي متقاربة ومتسقة فيما بينها، فهذا اإلمام الطاهر بن عاشور(ت 

هـ) يعرف املقاصد بقوله:"مقاصد التشريع هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع، أو 
معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة 

خل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست ملحوظة وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التشريع من مالحظتها، ويد
.)4"(يف سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف  أنواع كثرية منها

عرب ما يوحي بوجود مقاصد شرعية أخرى خاصة وهي ، وقول اإلمام ابن عاشور "مقاصد التشريع العامة "
ممصاحلهلنافعة أو حلفظ املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس اعنه بقوله:"هي الكيفيات

إبطاال عن ، بإبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة، كي ال يعود سعيهم يف مصاحلهم اخلاصةاخلاص
)5("هوى وباطل شهوة لِ َال زْ تِ عن اسْ أوغفلة 

للمقاصد، فقال رمحه اهللا: م) فوضع تعريفا شامال 1974هـ/1395أما العالمة املغريب عالل الفاسي:"(ت 
)6"املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها "(

192ص: ،للفيومي،املصباح املنريو . 377ص:، 7ج،مادة قصد، البن منظور، لسان العرب1
174ص:،2ج ، للشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود2
5ص: ،لريسويناملقاصد، لينظر نظرية3
51ص:،للطاهر بن عاشوراإلسالمية، مقاصد الشريعة 4
146نفسه، ص: 5
7لعالل الفاسي، ص:، ومكارمهااالسالميةمقاصد الشريعة:ينظر6
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هذا التعريف املقتضب للمقاصد يف الواقع هو إشارة صرحية إىل املقاصد العامة واخلاصة، ويربز هذا جبالء 
عالل الفاسي يقصد" بالغاية منها ": اإلمياء إىل املقاصد عند تقسيم هذا احلد إىل شقني رئيسني: فاألستاذ

أمام اهللا الذي استخلفه على إقامة العدل واإلنصاف، وضمان السعادة الفكرية واالجتماعية، والطمأنينة النفسية 
)1لكل أفراد األمة "(

ويقرر هذا حني يقول يف موضع آخر:"أن املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض، وحفظ نظام 
التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها، وقيامهم مبا كلفوا به، من عدل ومن استقامة، ومن 

)2"(صالح يف العقل ويف العمل، وإصالح يف األرض واس
أما الشق الثاين من التعريف فهو إشارة إىل املقاصد الشرعية اجلزئية .

)، ومحادي 5والريسوين(، )4ووهبة الزحيلي(، )3وأما الباحثون الذين جاؤوا من بعد: كعمر اجليدي(
وغريهم؛ فلم حييدوا عن سكة التعريفات اليت رمسها )8وإمساعيل احلسين(، )7(، )6العبيدي(

الفاسي، وأود هنا االكتفاء مبا وصل إليه الدكتور الريسوين يف هذا الشأن، فهو يعرف األستاذان ابن عاشور وعالل
)، 9املقاصد الشرعية بقوله:"إن مقاصد الشريعة  هي الغايات اليت ُوِضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصاحل العباد"(

وانطلق أيضا يقسمها إىل مقاصد عامة وخاصة وأخرى جزئية.

: مفهوم الفقه السياسي.ثانيا
قبل احلديث عن أمهية الفقه السياسي ومكانته بني خمتلف العلوم اإلسالمية، أتطرق إىل تعريف كل من مادة 

فقه، وسياسة.
قال ابن منظور: فَِقهَ  الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه، الفقه لغة:

ليتفقهوا يف ﴿وفضله على سائر أنواع العلم؛ يقال أويت فالن فقها يف الدين، أي: فهما فيه، قال جل جالله
هـ): وقد 458)، أي ليكونوا علماء به، وفَِقَه فقًها، مبعىن علم علًما، قال ابن سيدة:(ت 122: التوبة(﴾الدين

فقه فقاَهًة، وهو فقيه، من قوم فقهاء، وفِقه بالكسر: َفِهَم، وقال بعضهم: فـَُقَه الرجل  فـًَقها وِفْقها، وفقه الشيء: 

11ص: ا،ومكارمهاالسالمية مقاصد الشريعة 1
46-45نفسه، ص:2
242ص: عمر اجليدي،، لأصوله ومقاصدهاإلسالميالتشريعنظر: ا3
49ص: ، وهبة الزحيليل،الضرورة الشرعيةنظرية 4
7ص: ،للريسويناملقاصد عند الشاطيب، نظر نظريةا5
119مادي العبيدي، ص:، حلينظر: الشاطيب ومقاصد الشريعة6
139ص:، ، لفصول يف الفكر اإلسالميانظر:7
114ــــ 113ص:،احلسينإلمساعيل، نظرية املقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور:نظرا8
7:ص، للريسويناملقاصد عند الشاطيب،نظرية9
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ء فهو فقيه، وفقيه العرب: عامل العرب، علمه؛ وأفقهه، وفقهه، علمه؛ ورجل فقيه، أي:عامل، وكل عامل بشي
والفقه عند أبو زهرة: "هو الفهم ، )1(وتفقه: إذا تعاطى للفقه، وفاقهته: إذا باحثته يف العلم؛ والفقه: الفطنة

هـ) معىن للفقه 505وأورد حجة اإلسالم الغزايل (ت، )2العميق النافذ الذي يتعرف غايات األقوال واألفعال"(
.)3عبارة عن العلم والفهم يف أصل الوضع، يقال فالن يفقه اخلري والشر، أي: يعلمه ويفهمه(بقوله:" والفقه 

وقال ، )4والفقه يف االصطالح الشرعي: هو استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(
ملكلفني خاصة، حىت ال يطلق الغزايل:"صار الفقه بعرف العلماء عبارة عن العلم باألحكام الشرعية الثابتة ألفعال ا

حبكم العادة اسم الفقيه على متكلم أو فلسفي، وحنوي، ومفسر، بل خيتص بالعلماء باألحكام الشرعية الثابتة 
لألفعال اإلنسانية كالوجوب واحلضر، واإلباحة والندب، والكراهة، وكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطال، وكون 

. )5"(العبادة قضاًء وأداًء، وأمثاله

السياسة لغةو 
ساسوهم سوسا، وإذا رأسوه قيل: سوَُّسوه وأساسوه.وساس األمر سياسة: قام به، ورجل ساس من قوم ساسة 

سوَّاس، أنشد ثعلب :
ساسة للرجال يوم القتال سادة قادة لكل مجيع  

وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم؛ ويقال: َساَوَس فالن أمر بين فالن أي: كلف سياستهم. قال اجلوهري: 
س الرجل  أمور الناس، على ما مل يسم فاعله، إذا ملك أمرهم، ويروى قول احلطيئة: ُسْست الرعية سياسة؛ وسوّْ

ك حىت      تركتهم أدقَّ من الطحنيلقد سوست أمر بني
وفالن جمرب قد ساس وِسيَس عليه، أي:  أََمَر وأُِمَر عليه؛ ويف احلديث:"كان بنو إسرائيل يسوسهم 

أي تتوىل أمورهم كما يفعل األمراء والوالة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه، والسياسة )6األنبياء"(
وقال أبو بكر الرازي: .)7يسوس الدواب، إذا قام عليها وراضها، والوايل يسوس رعيته)(فعل السائس، يقال:( هو

.)8"أساس الرعية يسوسها سياسة بالكسر "(
9(

150ص: ،3منظور، ج، الينلسان العرب1
105حملمد أبو زهرة، ص: ، أصول الفقه2
5حامد الغزايل، ص: يبأل، املستصفى3
14ص: ،الزحيليوهبة ، لنظر: الوجيز يف أصول الفقهاو .6:أليب زهرة، ص، أصول الفقه4
8للغزايل، ص:،املستصفى5
كتاب اإلمارة باب وجوب األمر بالوفاء ومسلم يف  . 3455:رواه البخاري يف  كتاب األنبياء ، باب "ذكر عن بين إسرائيل " رقم احلديث6

1842ببيعة اخللفاء، األول فاألول، رقم احلديث:  
747ص:،4البن منظور، ج، لسان العرب7
235ص: مادة "سوس"،، للرازي، خمتار الصحاح:نظرا8
26ص:للقرضاوي،، السياسة الشرعية:نظرا9
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وعرف علماؤنا السياسة يف االصطالح الشرعي مبا يلي:
إلمام الغزايل يف تعريفها هي: استصالح اخللق وإرشادهم إىل الطريق املستقيم املنجي يف الدنيا قال ا

). وقال ابن عقيل: ردا على الشافعي الذي قال: (ال سياسة إال ما وافق الشرع): السياسة ما كان فعال، 1واآلخرة(
ول صلى اهللا عليه وسلم وال نزل به وحي، يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرس

).2"(فإن أردت بقولك "إال ما وافق الشرع"، أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح وتغليط للصحابة
وقال ابن القيم فيها: "فال يقال إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع بل موافقة ملا جاء به، بل هي 

جزء من أجزائه؛ وحنن نسميه
يقصد أمارات العدل والقسط.)3والعالمات "(

وعرفها عبد الوهاب خالف بقوله:"هي تدبري الشؤون العامة للدولة اإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع 
)4املضار، مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصوهلا الكلية، 

من خالل هذه التعريفات، نستنتج أن السياسة الشرعية: هي استصالح اخللق أو تقريبهم إىل الصالح 
وإبعادهم عن الفساد، وإرشادهم إىل الطريق املستقيم مبا ال خيالف أحكام الشريعة. 

معنيان:ويذكر الشيخ القرضاوي أن السياسة عند القدامى هلا 

رسول اهللا يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به.
ومعىن خاص: وهو ما يراه اإلمام، أو يصدره من األحكام والقرارات زجرا عن فساد واقع، أو وقاية من فساد 

)5عالجا لوضع خاص.(متوقع أو

األحوال، وهي نوعان: سياسة عادلة خترج احلق من الظامل الفاجر، فهي من األحكام الشرعية علمها من علمها، 
)6سة ظاملة، فالشريعة حترمها"(وجهلها من جهلها، والنوع اآلخر سيا

.وأحكامه وتوجيهاته، واليت تتخذ من الشرع منطلقا هلا، ترجع إليه وتستمد منه

24ص:،1ج للغزايل،، انظر اإلحياء1
.29ص:البن قيم اجلوزية،، الطرق احلكمية2
32ص: ه،نفس3
14السياسة الشرعية، خلالف، ص:4
104ص: للقرضاوي،، السياسة الشرعية:نظرا5
4الشرعية : خلالف ص : السياسة  6
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أما السياسة غري الشرعية فهي اليت متضي يف طريقها وفقا لتصور 
تقاليد ورثها عمن سبقوه من آباء أو زعماء، ال يسأل نفسه أهي موافقة للشرع أم خمالقة، ومنهم من حيكم هواه 

1.(
من حيث هو "فقه" راجع إىل معىن التشريع، وأما من حيث هو   ـــ سياسي ــ فراجع وهكذا فالفقه السياسي

إىل أحكام نظام احلكم، وطرائق بنائه وإدارته، وهو بالضبط ما يعنونه بالقانون الدستوري والقانون اإلداري، ذلك 
ظام احلكم يف الدولة، كما أن القانون الدستوري يشتمل على جمموع القواعد واملؤسسات القانونية اليت حتدد ن

يشتمل على القواعد األساسية اليت تبني طبيعة السلطات العامة، وتوزيع االختصاصات فيما بينها، كما يشكل 
القانون اإلداري جممع القواعد القانونية اليت تنظم عمل السلطة اإلدارية ونشاطها يف أداء مهامها، كما تبني العالقة 

.)2اجتاهها(بني األفراد وحقوق هؤالء

.العلوم اإلسالميةبينمكانة الفقه السياسي :لثاثا

الفقه ميالده إىل الوجود منذ عهد اخلالفة النبوية، واستمر عرب األزمنة واحلقب إىل اآلن، إال أنه الفقه الوحيد الذي  
لفقه  األخرى. والدليل على ذلك أنه لو أعددت ببليوغرافيا هلذا كان حقه من البحث ضامرا باملقارنة مع علوم  ا

العلم ولتصانيفه لعدت على رؤوس األصابع، ويؤكد هذا الدكتور فريد األنصاري رمحه اهللا بقوله: "أما كتب 
األحكام السلطانية أو السياسة الشرعية فلم تعرف سبيلها إىل التأليف إال بعد عصور االجتهاد، وبداية عصور

هـ)، واألحكام 450
هـ )، والسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية 476هـ)، مث غياث األمم للجويين(ت 458السلطانية للفراء(ت
هـ)، 751لتلميذه ابن القيم اجلوزية(تهـ)، والطرق احلكمية يف إصالح الراعي والرعية 728البن تيمية (ت 

هـ ) ، وكتاب معيد النعم ومبيد النقم لتاج 749وكتاب حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم البن مجاعة (ت 
هـ)، مث كتاب نقد الطالب لَزَغِل املناصب لشمس الدين بن طولون 771الدين عبد الوهاب بن السبكي(ت 

جاءت بعد ذلك كتب العلماء املعاصرين مثل الشيخ عبد الوهاب خالف هـ)، مث 953الصاحلي الدمشقي (ت 
"السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية"، وكتاب القرضاوي "السياسة 

)3الشرعية يف ضوء الشريعة اإلسالمية "...(
ذا املوضوع يف التأليف والتدوين إىل حدود القرن وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على النقص الظاهر هل

.اخلامس اهلجري

26ص: ، للقرضاوي، السياسة الشرعية1
60- 59ص: ،فريد األنصاريلدكتور ل، البيان الدعوي:ينظر2
59- 58ص: ،لألنصاري،ن الدعوياالبي3
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وإىل جانب ما ذكرناه من النقص يف تآليف هذا الفقه، فهو فقه يشوبه كذلك كثري من الغبش، والتباس 
وهناك !

وهناك من يرى األخذ !من مينح رئيس الدولة حق إعالن احلروب وعقد املعاهدات دون الرجوع إىل ممثلي الدولة
!)1(.

ورغم النقص يف مصنفات الفقه السياسي، فإن تراث األمة غري فارغ منه؛ ألنه أمر مستحيل وخاصة على 
وهذا ما يوضحه الدكتور حممد ناصر عارف يف بيبليوغرافيا أهم مصادر ، ة قادت احلضارة يف العامل لعدة قرونأم

الفقه السياسي اإلسالمي فيذكر املؤلفات واملصنفات غري املباشرة، أي: غري املتخصصة، واملباشرة منها، أي: 
املتخصصة، وقد بلغت الكتب املتخصصة أو املباشرة زهاء ثالمثا

).2صاحبها(

"عملية عمدية أو غري عمدية طمست تاريخ املسلمني وتراثهم، ومل تربز منه إال القليل النادر، الذي ال ميكن البناء 
.)3بصورة متزنة ومستقيمة"(عليه

وهنا تظهر لنا أمهية هذا الفقه وضرورته اليت جتلت يف قدرته على التكيف مع خمتلف األوضاع السياسية، 
يقول الدكتور حممد أمزيان:"إن الفقه السياسي املنظم حلاالت الطوارئ يظهر كثريا من املرونة والتكيف مع التغريات 

ث املتعلقة بوالية املتغلب، والعهد التارخيي، وبيعة اإلكراه، وشروط االستخالف، الظرفية... وقد عكست املباح
.)4"(ومسألة الوحدة السياسية، جتاوبا فقهيا مع الواقعات التارخيية اليت فرضت نفسها

وقوع ضحية التوظيف السيء حملددات الشرعية؛ كمفاهيم الطاعة، الوالء، البيعة... باإلضافة إىل إمكانية من ال
.)5("التحالف املمكن بني الفقهاء يف كثري من حلظات احلرج خاصة على مستوى التنظري الفقهي

ويعترب  القاضي ابن العريب من فقهاء املالكية الذين مارسوا السياسة يف القرن القرن اخلامس والسادس 
اهلجريني، وبال شك أن تنوع العصور السياسية اليت عاصرها، من بين عباد، مث العباسيني، واملرابطني، وأخريا 

ضور املقاصد يف الفقه السياسي لدى القاضي املوحدين، كان له األثر اجللي على فقهه وسياسته، فأين يتجلى ح
ابن العريب؟



82-81للقرضاوي، ص:، من فقه الدولة يف اإلسالم1
وما بعدها.105–99ص:حملمد ناصر عارف،،يف مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي2
235نفسه :3
305ص: حملمد أمزيان،، يف الفقه السياسي مقاربة تارخيية4
308ــــ 306املرجع السابق، ص: 5
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لثالفصل الثا
""اإلمامة العظمى أنموذجا:ابن العربيإعمال المقاصد في الفقه السياسي عند

واجب باإلمجاع، 
العقالء من التسليم لزعيم مينعهم من التظامل، ويفصل بينهم يف التنازع والتخاصم، ولوال الوالة لكانوا  فوضى 

.)1مهملني ومهجا مضاعني "(
اإلمامة:  احلفاظ على سري الدولة  وضمان حقوق نستشف أن أهم مقاصد ، انطالقا من تعريف املاوردي

البالد والعباد، ومحاية وصون الدين من البدع والضالالت،
إن اإلمامة مؤسسة دنيوية مهمتها تدبري أمور البالد والعباد وصون الدين.: األول

الدين من األهواء والبدع لكي يكون صاحلا حلكم العامل الثاين: إن املهمة األوىل والرئيسة لإلمامة هي محاية
).2(وبالد الكفراإلسالم

رد تعريفا يضم كلتا اللفظتني فقال:"تسمى خالفة وإمامة، والقائم به خليفًة وإماًما؛ أما خلدون تنبه لذلك، وأو 
تسميته إماما فتشبيها بإمام الصالة يف إتباعه واإلقتداء به، وهلذا يقال: اإلمامة الكربى، وأما تسميته خليفة فلكونه 

غة قيام الشيء مقام الشيء واحلكم هللا وقد جعلها أما ابن العريب فقال:"اخلالفة معناها ل، )3خيلف النيب يف أمته"(
.)4اهللا للخلق على العموم(

ومن أهم مقاصد اخلالفة واإلمامة  عند ابن العريب، أن اهللا تعاىل جعلها ملصلحة اخللق؛ لتنظيمهم َوَرصِّ 
فٍّ عن اُحلْكم صفهم ومجع مشلهم، ونيابة عنه سبحان وتعاىل يف األرض، وضبطا للقانون والنظام العامني، وكَ 

ِحبُْكم اهلوى وسكينة للغوغاء والفوضى، قال ابن العريب يف ذلك:"وقد جعل اهللا اخلالفة مصلحة يف اخللق ونيابة 
.)5(عن اخلالق وضابطا للقانون عن االسرتسال حبكم اهلوى وتسكينا لثائرة الدمهاء وثائرة الغوغاء

حلفاظ على بيضة اإلسالم، من الفتنة والتطاحن والتقاتل وهي نظرة مقاصدية متبصرة يف مجع كلمة األمة، وا
وضياع احلقوق والقيم بضياعها.

وأضاف ابن العريب يف تعليقه عن اللحظة اليت متت فيها البيعة لعلي كرم اهللا وجهه، بعد مقتل عثمان رضي 
لصحابة الذين ذكرهم عمر على بقية ا-بعد استشهاد عثمان رضي اهللا عنه-اهللا عنه  قائال:"ملا عرضت اإلمامة 

.3ص:، للماوردي، األحكام السلطانية1
.3ص:نفسه،2
178:، صمقدمة  ابن خلدون3
.58ص،4ج القرآن، البن العريب، حكامأ4
.69ص،9جاألحوذي، البن العريب،عارضة: ينظر5
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.)1"(أمرها إىل ما ال يتحصل، ورمبا تغري الدين وانقض عمود اإلسالم
بيعة التمكني من قتلة عثمان وأخذ وبعد أن متت البيعة لعلي كرم اهللا وجهه، طلب له أهل الشام يف شرط ال

الَقَوِد منهم، لكنه رضي اهللا عنه تباطأ يف أخذ القصاص، لنظرته املتبصرة ومراعاته للمآل يف الَقود والقصاص، وركز 
على استتباب األمن أوال، مث حلقن الدماء ثانيا، قال ابن العريب:"...فكان علي يف ذلك أسد رأيا وأصوب قوال، 

ألن عليا لو ت
.)2البيعة العامة ويقع الطلب من األولياء يف جملس احلكم فيجري القضاء باحلق"(

ها، 

.: مقاصد البيعة عند ابن العربيأوال
مصدر باع يبيع بيعة أي باع نفسه من اهللا ويف والبيعة، )3البيعة لغة من املبايعة والطاعة واملعاهدة واملعاقدة(

). وبيعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه كانت 4ليأخذ الثواب عوضا عنها(اهللا بأن بذهلا له يف الطاعة 
هـ): "املبايعة على اإلسالم عبارة عن املعاقدة واملعاهدة 786مبايعة ومعاهدة على التزام اإلسالم. قال الكرماين(ت

احبه، فمن طرف رسول اهللا عليه، مسيت بذلك تشبيها باملعاوضة املالية، كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من ص
صلى اهللا عليه وسلم

.)5به"(
هـ) بقوله:"البيعة هي عهد على الطاعة، كأن املبايع يعاهد أمريه على أنه يسلم 808وعرفها ابن خلدون(ت

وأمور املسلمني، ال ينازعه يف شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على املنشط له النظر يف أمر نفسه
واملكره، وكانوا أي اجلماعة إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل 

.)6البائع واملشرتي"(
شئة عن إرادة حرة وواعية. ولذلك قال فهي التزام متبادل بني احلاكم والرعية، نا

.):"معناها املعاهدة واملعاقدة"7هـ) يف "صبح األعشى"(821القلقشندي(ت

ومن مقاصد البيعة اليت متت مبيثاق وعهد تَاَمْني، مجع شتات األمة وتوحيد رايتها، كما أن هلا دورا 
بن العريب:"ملا بويع علي طلب أهل الشام منه حامسا يف التماسك الداخلي للدولة، جاء يف "أحكام القرآن" ال

.150ص،4ج ،القرآن، البن العريبينظر أحكام1
.150، ص4ج،نفسه2
.570ص،1ج، البن منظور، لسان العرب:ينظر3
.565ص، 7ج، البن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك4
.105ص،1ج، للكرماين، الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري5
.194ص:،البن خلدون،املقدمة6
.218ص:،9ج 7
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شرط البيعة التمكني لقتلة عثمان... فقال هلم علي: ادخلوا يف البيعة واطلبوا احلق تصلوا إليه... فكان علي يف 

. )1ق األمر وتنعقد البيعة العامة"(يستوث

صرح الدولة املرابطية أمام املوحدين يف آخر حياته،  أن يعرب البحر إىل مراكش يف وفد كبري من علماء اشبيلية، 
وتصرفه ذلك كان القصد منه ، )2يعة للخليفة عبد املومن بن علي مبراكش عقب افتتاحها(وتقدمي الوالء والب

احلفاظ على الوحدة اإلسالمية، ومجع مشل األمة على حاكمها.
موقف ابن العربي من بيعة اإلكراه:

جاء يف ، )3حمنته(تعترب أشهر واقعة سجلها التاريخ يف بيعة اإلكراه، الواقعة اليت ارتبطت مبالك وكانت عنوان 
تاريخ الطربي: "استفيت مالك بن أنس يف اخلروج مع حممد بن عبد اهللا، وقيل له: إن يف أعناقنا أليب جعفر بيعة، 

). 4فقال: إمنا بايعهم مكرهني، وليس على كل مكره بيعة، فأسرع الناس إىل حممد ولزم مالك بيته"(
فقد كانت البيعة تؤخذ من الناس كرها على عهد م

الرواية ما حكاه ابن العريب من أن مالكا كان يقول: "إذا بويع لإلمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان األول عدال
.)5أما هؤالء فال بيعة هلم إذ كان بويع هلم على اخلوف"(

وهذا نص من ابن العريب يف سقوط بيعة اإلكراه ألن السبب هو اخلوف الذي متت بسببه البيعة، واملقصد 
من ذلك هو رفع احلرج ورفع الشعور باإلمث، وبيان أن ال إمث بسقوط ونقض ما مت مكرها عليه.

ابن العربي. عند: مقاصد الطاعة نياثا
الطاعة من الفعل طوع: والطوع نقيض الكره، وطَاَعُه، يطوعه، وطاوعه، واالسم املطاوعة والطواعية، 

فطوعت له نفسه ﴿ورجل طيع، أي طائع، وطاع وأطاع: َالَن وإنقاذ، واملطاوعة: املوافقة، قال سبحانه وتعاىل: 
وسهلت، والتطوع: ما تربع به من ذات نفسه مما ال يلزمه ، قال األخفش: أي رخصت )32:املائدة(﴾قتل أخيه

.)6فرضه(

.150ص،4ج ،القرآنأحكام 1
،1ج:حملمد عبد اهللا عنان:عصر املرابطني واملوحدين.ودولة اإلسالم يف األندلس 106ـــ 105ص: ، البن العريب،قانون التأويل:ينظر2

.267ص
.130ص،2ج،مالك، للقاضي عياضوتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب ترتيب املدارك : ينظر3
.560ص،7جتاريخ الطربي،4
.154، ص4جالقرآن، البن العريب، أحكام5
.204ص،8ج، البن منظور، لسان العرب6
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ةهي امتثال األمر، واملعصيةوالطاع،)1والطاعة ال تكون إال عن أمر، كما أن اجلواب ال يكون إال عن قول(
وجل، وطاعة وكثريا ما ورد االستعمال القرآين ملصطلح الطاعة، بطاعة األمة هللا عز . )2ضدها، وهي خمالفة األمر(

وأطيعوا ﴿:)، وقال سبحانه13:(﴾وأطيعوا اهللا ورسوله ﴿، قال سبحانه: صلى اهللا عليه وسلمرسوله الكرمي
وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا ﴿)، وقال عز وجل:132:آل عمران(﴾اهللا والرسول لعلكم ترمحون 

فمن خالل اآليات الكرميات يتبني أن الوحي كان يتنزل ويأمر مجاعة املسلمني . )47:ألنفالا(﴾وتذهب رحيكم 
بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل، وطاعة رسوله الكرمي. 

يأيها الذين ﴿: وجند يف مواضع من الكتاب الكرمي إشارة إىل طاعة والة األمر كذلك؛ كما يف قوله تعاىل
فهذه اآلية الكرمية هي أساس االلتزام السياسي يف ، )58النساء:(﴾آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وأويل األمر منكم

الدولة اإلسالمية بني الراعي والرعية، إال أننا جند اختالفا بني الفقهاء يف تفسري كلمة "أويل األمر" فبعضهم يرى 
ري يف 

وجاء يف تفسري ابن  ،  )3الكشاف:"املراد بأويل األمر منكم: أمراء احلق، ألن أمراء اجلور اهللا ورسوله بريئان منهم"(
).4والعلماء"(ءكثري:"يعين أهل الفقه والدين... والظاهر واهللا أعلم عامة يف كل أويل األمر من األمرا

والعلماء مجيعا، أما األمراء فألن أصل األمر منهم واحلكم 
")5.(

وذاع ظلم احلجاج وبطشه جاءت مجاعة من القراء إىل احلسن بن أيب احلسن البصري، فدعوه يروى أنه ملا شاع
للخروج معهم عليه، فقال هلم:"إن اَحلّجاج عقوبة اهللا يف أرضه، وعقوبة اهللا ال تقابل بالسيف، وإمنا تقابل بالتوبة، 

فيه اآلن حسن العاقبة وال محيد ىوالصرب عل
. )6املآل(

وتنظيم أمورهم، وإقامة احلدود... وقد استقر يف األذهان أن مالكا كان بالرغم من رفضه لبيعة اإلكراه، جينح إىل 
ة زمانه إيثارا للعافية على الفتنة، فقد قيل له يوما:"إنك تدخل على السالطني وهم يظلمون الناس مهادنة وال

مستندا يف ذلك إىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه ، )7وجيورون؟ فقال يرمحك اهللا فأين املتكلم باحلق"(

.28ص،2ج، للفيومي،املصباح املنري:ينظر1
.573ص،1ج،البن العريب، أحكام القرآن2
.535ص،1ج، للزخمشري،الكشاف:أنظر3
.470، ص2ج، تفسري ابن كثري4
.574ص،1جالقرآن، البن العريب،أحكام5
.583ص1ج، البن العريب،، والقبس568ص،7جالبن العريب،املسالك:وأنظر.95، ص7ج،األحوذي، البن العريبعارضة 6
.111، ص8ج،، للذهيبالنبالءأعالمسري 7



3081114387201

فكان ، )1ه، وألئمة املسلمني وعامتهم"(وسلم:"الدين النصيحة؟ قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال هللا، ولكتابه، ولرسول

جاء يف التكملة أن أحد تالميذه الزمه يف حلقات دروسه حنو ثالثة أشهر، مث ختلف عنه، وسئل عن سبب ذلك، 
.)2ند الباب ينتظر الركوب إىل السلطان"(فقال: كان يَُدّرُس وبغلته ع

عند ابن العربي. لي الجائر امقاصد طاعة الو :ثالثا
فإن الوايل اجلائر ال خيرج عليه أمهية اإلمامة واخلالفة،، عنالغاية اليت توصل هلا ابن العريبانطالقا من

وتفشي الظلم والقهر،، زيادة يف سفك الدماءالو ويتعني الصرب على أذاه وجوره وظلمه، ألن اخلروج سبب للفتنة
وعزز ، )3(وإذا وقع اخلروج عليه أصبحت إذايته غري حمصورة"ألن الوايل الظامل إذايته حمصورة،...": قال يف ذلك

ذلك بأن اخلروج وعدم الطاعة، هو ذهاب لألمن واآلمان، واستباحة للدماء. قال يف "القبس": "والطاعة واجبة 
ملا يف ذلك من مصلحة ، )4يف ذلك لكل أمري ولو كان عبدا حبشيا(صلى اهللا عليه وسلميف اجلميع ألمر النيب 

وإذهاب لألمن، وإفساد ذات البني، فالصرب على اخللق؛ فإن اخلروج على من ال يستحق األمر إباحة للدماء،
وذكر يف معرض حديثه عن والية غري املؤهل، أن هناك فرقتان فرقة . )5ضرره أوىل من التعرض هلذا الفساد كله"(

ن احلسني بن علي وعبد اهللا بن الزبري على يزيد وخرج القراء على احلجاج، وأما الفرقة الثانية فرأت خرج الفاضال
.)6الصرب عليه والسكوت حتت قضاء اهللا حىت حيكم اهللا باحلق(

"والذي خيرج على قال:، ووصف اخلارج عن طاعته باملرتد، إال أن ابن العريب أعلن مساندته لإلمام العادل
فإن جحده فهو مرتد...،أو مينع حقا يوجب عليه بتأويل، يبغي خلعه، أو مينع من الدخول يف طاعة لهاإلمام 

كما منع اخلروج عليه وإعالن الطاعة له والدفاع عنه فقال: "وقد روى ابن . )7(وقد قاتل أبو بكر البغاة واملرتدين"
عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غريه فدعه القاسم عن مالك: إذا خرج على اإلمام العدل خارج وجب الدَّفع

. )8ينتقم اهللا من ظامل مبثله مث ينتقم من كليهما"(

.4944رقم احلديث :، اب يف النصيحةب، احلديث أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب1
والتلميذ هو ، 29ص، 2جيف غصن األندلس الرطيب، للمقري،ونفح الطيب.48ص،2جلكتاب الصلة، البن اآلبار،التكملة:نظرا2

.هـ)574محد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن موسى األنصاري يعرف بابن جماهد(تأحممد بن 
.40ص،9ج،األحوذي: البن العريبعارضة3
.7142رقم احلديث: معصية،باب السمع والطاعة ما مل تكن، أخرجه البخاري يف كتاب األحكام4
.582ص:القبس،5
.567ص7ج، البن العريب،املسالك:ينظر6
.153ص،4جالقرآن، البن العريب،أحكام7
.154ص،4ج،نفسه8
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صونا للمصلحة العامة يف اجتماع كلمة جواز إمامته مع الكراهةوأما الفاسق فكان ابن العريب يرى
. )1(املسلمني

العربيعند ابن :  مقاصد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر رابعا
قال اإلمام الغزايل: "إن األمر باملعروف ، يعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر القطب األعظم يف الدين

والنهي عن املنكر هو القطب األعظم من الدين، وهو املهم الذي ابتعت اهللا له النبيئني أمجعني، ولو طوي بساطه 
انة، وعمت الفرتة، وفشت الضاللة، وعمت اجلهالة وأمهل علمه وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الدي

ونفس . )2واستشرى الفساد، واتسع اخلرق، وخربت البالد، وهلك العباد، ومل يشعروا باهلالك إال يوم التناد"(
املقصود أشار إليه  تلميذه ابن العريب يف كونه الغرض من بعثة األنبياء فقال رمحه اهللا: "األمر باملعروف والنهي عن 

ملنكر، أصل يف الدين وعمدة من عمد املسلمني، وخالفة رب العاملني، واملقصود األكرب من فائدة بعث النبيئني، ا
.)3("وهو فرض على مجيع الناس مثىن وفرادى، بشرط القدرة عليه، واألمن على النفس واملال معه

إذا كان سيتحقق ظلم السلطان واملقاصد الشرعية يف تركه تكمن يف احلفاظ على كلية النفس واملال، خاصة
وجوره، وأما إن كانت اإلذاية قليلة؛ فاألمر باملعروف واجب، قال ابن العريب: "إن كان من إذاية قليلة مل يسقط 

.)4("عند ذلك فرض القول، فإن كان ضررا كثريا، تعني عليه ترك القول ولزمته خاصة نفسه
عند ابن العربي. : مقاصد الشورى واالستشارة خامسا

استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل فقال:"التشاور واملشاورة واملشورة،الشورى، عرف الراغب األصفهاين
. )5(والشورى األمر الذي يتشاور فيه".. البعض.

فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا قوله تعاىل﴿يف القرآن الكرمي، ستمدت الشورى أهم مبادئها من او 
آل ﴾(غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا 

يأمر اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يشاور أصحابه، وهو أمر يف هذه اآلية الكرمية ).159:عمران
.للوجوب كما يدل السياق

جعلها اإلسالم صفة من صفات املسلمني ، ولعظمة األمر بالشورى، )35الشورى اآلية ﴾(وأمرهم شورى بينهم 
جمرد مبدأ توليس، مبدأً اجتماعيًا شامالً 

.ويطبقها يف مجيع تصرفاتهسياسي، ولذلك البّد أن يرتىب عليها اإلنسان 

.147ص،4العريب، جأحكام القرآن، البن 1
.435ص، 2، جعلوم الدين، للغزايلإحياء2
.13ص،9جاألحوذي: البن العريب، عارضة3
.42ص،9، جنفسه4
.273ص: ،مفردات غريب القرآن5
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بالشورى عام يشمل كل الشؤون العامة يف حياة األفراد واجلماعات والدول، السياسية واالقتصادية واألمر
العريب:"املشاورة هي االجتماع على األمر ليستشري كل واحد منهم . قال ابن واالجتماعية والثقافية وغريها..
فاملقصود من االستشارة، االعرتاف باآلخر، ونبذ االستبداد بالرأي والتعصب ، )1صاحبه ويستخرج ما عنده"(

إليه، ووصول إىل الصواب وتآلف بني القلوب، وسرب للحق من الشكوك واخلواطر واالحتماالت، وكلها بركات، 
ابن العريب:"فيها بركات، منها اإلقدام إىل معلوم، ومنها ختليص احلق من احتماالت اخلواطر، ومنها استخراج قال

2(.

والشورى احملققة هلذه املقاصد واألهداف عند ابن العريب هي الشورى يف احلرب، و نسب ذلك إىل علماء 
وأصحابه، حيث مل يكن للصحابة الكرام رأي وال قول صلى اهللا عليه وسلمذلك من واقع النيب املالكية، و أخذ

قال ابن العريب:"قال علماؤنا: املراد ، صلى اهللا عليه وسلميف األحكام، وإمنا هي وحي من اهللا أو اجتهاد من النيب 
ك يف ذلك؛ ألن األحكام مل يكن هلم فيها به، يف قوله تعاىل:"وشاورهم يف األمر": االستشارة يف احلرب، وال ش

رأي بقول، وإمنا هي بوحي ملطف من اهللا عز وجل، أو باجتهاد من النيب صلى اهللا عليه وسلم على من جيوز له 
).3االجتهاد"(

وأورد ابن العريب مناذج وأمثلة تبني املقصود الشرعي من الشورى واملشاورة، منها مشورة النيب للصحابة يف 
)، يعين بقوله 4اإلفك، فقال: "أشريوا علَي يف أناس أبـَُنوا أهلي، واهللا ما علمت على أهلي إال خريا"(واقعة 

ومل يكن هذا من النيب صلى اهللا عليه وسلم سؤاال هلم عن الواجب،  وإمنا أراد أن يستخرج "أبنوهم":أي عريوهم.
ما بني أن يف ذلك فائدة ملن بعد النيب صلى ما عندهم من التعصب هلم، وإسالمهم إىل احلق الواجب عليهم، ك

هكذا يظهر ابن العريب القصد من استشارة النيب صلى اهللا عليه وسلم و)،5(اهللا عليه ليسنت به يف املشاورة
ألصحابه، أنه مل يكن الغرض من سؤاهلم إبراز اجلواب، وإمنا كان مراده إظهار تعصبهم لدينهم وإسالمهم إىل 

عليهم.احلق الواجب 
فتبني من خالل هذا أن الغرض من الشورى بشكل عام، ليس هو بيان احلكم، وإمنا هو إظهار رأي اآلخر، 

ومشاركته يف اختاذ القرار، حىت تتآلف القلوب وحتصل الوحدة.
ويف اخلتام فإن هذا البحث مل يكن إّال حماولة ودعوة حلشد اهلمم، وصرف القصد إىل استخراج ودراسة 

مقاصد ال
ربط املقاصد بدليلها، وإظهار كيفية توظيفها من قبل العلماء.

واهللا من وراء القصد.

.389ص،1جالقرآن، البن العريب،أحكام1
.208ص، 7ج،األحوذي: البن العريبعارضة2
.389، ص1جأحكام القرآن، البن العريب، 3
.4757رقم احلديث: ، باب سورة النور، كتاب  التفسرييف  أخرجه البخاري4
.390ص، 1جالقرآن، البن العريب،أحكام:ينظر5
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الكرمي. ألن املتأولني من املفسرين خيتلفون باختالف الباعث هلم على التأويل، وباختالف أفهامهم. 
رون للتأويل لدفع التعارض فهناك أسباب تقتضي التأويل وإن كان خالف األصل، وأكثر ما يلجأ املفس

الظاهر بني النصوص، ومن أجل انسجام بعضها مع بعض. وإذا كانت بعض هذه األسباب حقيقية، فإن هناك 
أخرى غري ذلك؛ بل منها ما هو مغرض لتحقيق أهداف معينة. 

.الشرعيةالنصوصفهميف
أمهيته يف بيان معاين اآليات، فله خطورته إن فُتح بابه على مصراعيه -إذا توافرت بواعثه–فإذا كان للتأويل 

بدون قيود تعصم من الزلل، والعبث بالنصوص، واتباع اهلوى. لذا حدد العلماء ضوابط للتأويل ينبغي للمفسر 
يل الصحيح من التأويل الفاسد. 

:تعريف التأويل-أوال
:تعريف التأويل لغة- 1

غالبا ما يستعمل يف الرجوع واملآل واجلمع واإلصالح والسياسة والتفسري.
قال ابن فارس: "اهلمزة والواو والالم أصالن: ابتداء األمر وانتهاؤه، أما اَألّوُل فاَألْوُل وهو مبتدأ الشيء.. 
واألصل الثاين قال اخلليل: "األَيُِّل الذكر من الوعول، واجلمع أياِئل. وإمنا مسي أيًِّال ألنه يؤول إىل اجلبل يتحصن.. 

باب. وذلك ألنه ال خيثر إال آخر أمره.. وآل يؤول: أي رجع، قال يعقوب: وقوهلم آل اللنب، أي خثُر من هذا ال
"يقال: "أوَّل احلكَم إىل أهله" أي: أرجعه ورده إليهم.. واِإليالة السياسة من هذا الباب، ألن مرجـع الرعية إىل 

راعيها..  
ل الكالم وهو عاقبته، وما يؤول وآُل الرجل: أهل بيته، ألنه إليه مآهلم  وإليهم مآله.. ومن هذا الباب تأوي

). 1إليه"(
وقال الراغب: التأويل من األول، أي: الرجوع إىل األصل، ومنه: املْوِئل للموضع الذي يُرجع إليه، وذلك هو 

).2(ردُّ الشيء إىل الغاية املرادة منه، علماً كان أو فعالً 

وضوابطهأسبابه: المفسرينعندالتأويل
أحادوشلطيفةةالدكتور

-
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فهو تفعيل من أّول يـَُؤوِّل تأويال.. أي رجع وعاد.التأويل أما ابن منظور فمن كالمه عن التأويل قوله: "وأما 
واَألْول: الرجوع. آل الشيُء يؤول أوًال ومآالً: َرَجع. وأوَّل إليه الشيَء: َرَجَعه. وأُْلت عن الشيء: ارتددت.. وأّوَل 

أصلحه وساسه. واإلئِتيال: اإلصالح الكالم وتأوََّله: َدبَّره وقدَّره، وأَوَّله وتََأوَّله: َفسَّره.. وآل مالَه يؤوله إيالة إذا
)..3والسياسة(

يقال: أُْلُت الشيَء أَُؤوله إذا مجعته وأصلحته، فكان التأويل مجع معاين ألفاظ "ويأيت التأويل مبعىن اجلمع، 
.)4"(واملصرياملرجع:والتأويلأشَكَلت بلفظ واضح ال إشكال فيه.. 

يتبني من جمموع املعاين اللغوية أن األصل يف معىن التأويل املرجع واملصري، أو الرجوع باألمر أو النص لتبيني 
املراد الذي سيق ألجله.     

:تعريف التأويل في االصطالح- 2
إن مصطلح التأويل له مدلول واسع ومعان خمتلفة، فقد عرفه العلماء بعدة تعريفات منها تعريف 

مع منه : "محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر ه) الذي عرف التأويل الصحيح املقبول بأنه631: (تاآلمدي
.)5(احتماله له بدليل يعضده"
ثالثة معاٍن:ه) استعماالت التأويل اليت ميكن حصرها يف 728وذكر ابن تيمية(ت: 

صرف اللفظ عن هو التأويل أن - هو اصطالح كثري من املتأخرين املتكلمني يف الفقه وأصولهو -أحدها: "
.االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقرتن به.

، كما يقول ابن جرير وهذا هو الغالب على اصطالح مفسري القرآن، التفسريمبعىن ن التأويل أ:الثاينو 
وأمثاله من املصنفني يف التفسري: "واختلف علماء التأويل"..

).6"(احلقيقة اليت يؤول إليها الكالمهو لتأويل:املعىن الثالث من معاين ا
وجاء يف التعريفات أن التأويل: "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان احملتمل الذي يراه 

).7موافقا بالكتاب والسنة"(
باالحتمال خذ أألنه إذا نظرنا إىل تعريف التأويل يف اصطالح املتأخرين جند أن التأويل خالف األصل 

. وهذا أحد املعاين الثالثة اليت ذكرها ابن تيمية للتأويل؛ أما املعنيان اآلخران فقد بغري الظاهرو، أاملرجوح
له معنيان: فيف لفظ السلف "التأويلاستعملهما السلف ويتضح هذا يف قول آخر البن تيمية إذ يقول: "وأما "

فيكون التأويل والتفسري عند هؤالء متقارباً، أو ،ظاهره، أو خالفهأحدمها تفسري الكالم، وبيان معناه سواء وافق 
الفعل واملعىن الثاين يف لفظ السلف هو نفس املراد بالكالم فإن الكالم إن كان طلبًا كان تأويله نفس .. مرتادفاً 

).8("املطلوب وإن كان خرباً كان تأويله نفس الشيء املخرب به
:تعريف التفسيرثانيا: 

:تعريف التفسير لغة- 1
:أقوال متعددة ومعناه اإليضاح والبيان والكشفالتفسري عىنلماء اللغة يف ملع-
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، أبانه:هُ رَ سَّ ا وفَ رً سْ فَ ،بالضم،هرُ سُ و يفْ ،بالكسر،يفِسرهر الشيءَ سَ فَ .البيان:"الَفْسرُ قال ابن منظور: -
.)9"(كشف املراد عن اللفظ املشكل:ريفسالتفسري مثله..الفسر: كشف املغطى، والتو 

:تعريف التفسير في االصطالح- 2
:من هذه التعريفاتوتنوعت، و تعددت أقوال العلماء يف تعريف التفسري -
معىن التفسري: شرح القرآن وبيان معناه، واإلفصاح مبا يقتضيه "قال:):هـ741ت: (ف ابن ُجَزيِّ يعر ت-

).10("هاحو فأو إشارته أو بنصِّه
ـ)ه745ت: (حيان األندلسيف أيبيعر ت-

).11("ذلكلوأحكاِمها اإلفرادية والرتكيبيَِّة، ومعانيها اليت ُحتملُ  عليها حاَل الرتكيِب، وتتمات 
صلى اهللا عليه كتاب اهللا املنزل على نبيه حممدفهمبهعرف"علم يـ): ه794ت: (ف الزركشييعر ت-
).12"(مهواستخراج أحكامه وحكَ ،وبيان معانيهوسلم، 
داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة "علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي من حيث : ف الزرقاينيعر ت
.)13"(البشرية
ف ابن عاشور: "هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو يعر ت-

).14("توسع
الشك أن و ، قد أدخل علم القراءات يف علم التفسريحياناأبيالحظ أن وبالنظر يف هذه التعريفات -

ن أالإ؛على معرفة اختالف أوجه بعض القراءاتفهمها توقف يأّن بعض املعاين خاصة هم للمفسر هذا العلم م
دغام كاإلوهو ما يتعلق اخلالف فيه باألداء اللفظي  يؤثر اختالفها يف معرفة املراد من اآلية، هناك قراءات ال 

. وحنو ذلكوالرتقيقمالة اإلخفاء و اإلو 
-

.)15"(بتمايز املوضوعات وحيثيات املوضوعات-كما يقولون -احليثية خالف علم القراءات ألن متايز العلوم 
ية.طاقة البشر اليح معاين القرآن الكرمي على قدر علم التفسري علم يبحث عن شرح وتوضف-

:الفرق بين التفسير والتأويل-ثالثا
بيان الفرق بني التفسري والتأويل، وىف حتديد النسبة بينهما اختالفًا نتجت عنه أقوال  اختلف العلماء يف-
):16(قوالاألهذه من كثرية، و 
فهما مبعىن واحد. )17(التأويل": : "التفسريه)209(ت: قال أبو عبيدة-1-
األلفاظ، والتأويل : "التفسري أعم من التأويل، وأكثر ما ُيستعمل التفسري يفقال الراغب األصفهاين-2-

غريها. والتفسري الكتب اإلهلية. والتفسري يستعمل فيها ويف، كتأويل الرؤيا. والتأويل ُيستعمل أكثره يفاملعاينيف
). 18.."(اجلملاظ. والتأويل أكثره يستعمل يفمفردات األلفأكثره يستعمل يف



1114387201317

التفسري: القْطع على أنَّ املراد من اللفظ هذا، والشهادة على اهللا أنَّه عَىن باللفظ : قال املاتريدي-3-
وهو املنهي عنه، والتأويل ترجيُح أَحد احملتمالت ،هذا، فإن قام دليٌل مقطوٌع به فصحيح، وإال فتفسري بالرأي

.)19(بدون الَقْطع والشهادة على اهللا
ا قبلها وما بعدها، غري خمالف ملوافق م"التأويل هو صرف اآلية إىل معىن حمتمل قال البغوي: -4-

).20("..هو الكالم يفو التفسري أما ..والسُّنَّة من طريق االستنباطللكتاب 
والفرق بني التفسري والتأويل قال اخلازن: "فالتأويل بيان املعاين والوجوه املستنبطة املوافقة للفظ اآلية. -5-

). 21"(لفهم الصحيحأن التفسري يتوقف على النقل املسموع والتأويل يتوقف على ا
املفسرين يالحظ من خالل هذه األقوال اختالف العلماء يف الفرق بني التفسري والتأويل وإذا نظرنا إىل أقوال 

وهذا هو الشائع جند أيضا اختالفا بني أقواهلم، فمنهم من ال يفرق بني التأويل والتفسري، بل جيعلهما مبعىن واحد، 
مثل الطربي الذي استعمل التأويل مبعىن التفسري، ومسى تفسريه: "جامع البيان التفسرياملتقدمني من علماء عند 

اختلف أهل التأويل يف تأويل عن تأويل آي القرآن" ويقول يف تفسريه: "القول يف تأويل قول اهللا.."، وقوله: "
) ويقصد بالتأويل يف هذه العبارات التفسري.  22"(ذلك

وغريمها من املفسرين.  -كما جاء يف قوليهما-هما مثل البغوي واخلازن ومن املفسرين من يفرق بين
فإن قيل: ما الفرق بني التفسري والتأويل؟ 
ل للمعىن. الثالث: وهو 
الصواب: أن التفسري: هو الشرح، والتأويل: هو محل الكالم على معىن غري املعىن الذي يقتضيه الظاهر، مبوجب 

).23"(اقتضى أن حيمل على ذلك وخيرج على ظاهره
أسباب التأويل عند المفسرين: -رابعا

تأويل آيات القرآن إىل أسباب حقيقية وضرورية ميكن تقسيم األسباب والدوافع اليت أجلات املفسرين إىل 

اتباعا للهوى، أو ابتغاء الفتنة، أو لتأييد مذاهبهم تعصبا واحنرافا.. من هذه األسباب ما يلي:
عربية يف التعبري وتنوع أساليبها يف الداللة على املعاين:أوال: اتساع اللغة ال

نزل القرآن الكرمي بلغة العرب وعلى أساليبهم يف اخلطاب. وتتميز هذه اللغة بتنوع يف التعبري عن املعاين، لذا 
الة جند نصوصا قرآنية حتمل دالالت واسعة، وحتتمل أوجها من املعاين مما يقود إىل اختاذ التأويل وسيلة إلز 

الغموض عن النصوص وبيان املعىن الصحيح الذي يؤيده الدليل.
(:سبحانهعارض قوله] فظاهره ي59[الزمر: )(: قـَْولُُه تـََعاَىل ومثاله 

(:وقوله]16[العنكبوت:)( :فـَيُـَؤوَُّل ،فـََيتَـَعنيَّ تأويل ما عارضه"]، 112[املائدة
)، 24""(ُتَصوِّرُ "َأْي )وإذ ختلق من الطني(:وقوله،ألن اإلفك نوع من الكذب"َتْكِذبُونَ "مبعىن )، وختلقون(:قوله

. "والتأويل هنا لغوي لفظي، دليله السياق الكالمي، ومقتضيات فهم النص ألنه ال تعارض بني آيات القرآن
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وبدونه ال ميكن فهم النصوص على ظاهرها، وال نستطيع إزالة التناقض احلاصل بينها وهو تأويل موافق لسياق 
).25النص، ومقبول من ناحية اللغة والشرع والعقل"(

عارض الظاهري بني النصوص:ثانيا: دفع الت
إن يف القرآن الكرمي آيات يوهم ظاهرها التعارض مع آيات أخرى مما يدفع املفسرين إىل التأويل للتوفيق بينها 

لتنسجم النصوص بعضها مع بعض. وقد يكون التأويل ضرورة يف بعض األحيان.
نه البد من التأويل يف بعض ظواهر ه): "إن مجيع فرق اإلسالم مقرُّون بأ606قال فخر الدين الرازي(ت: 

). 26القرآن"(
ن كل فريق، وإن بالغ يف مالزمة الظواهر فهو مضطر إىل التأويل، إال أن جياوز احلد يف وقال الغزايل: "إ

).27"(الغباوة والتجاهل
(ومثاله قوله تعاىل: 

( :4[احلديد.[

أي بالعلم والقدرة. قال الثوري: : )(قال أبو حيان يف تفسري هذه اآلية: 
املعىن

.)28(بالذات
معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه )(وقوله تعاىل: وقال ابن عطية: "

آية أ
املشتبه كله ينبغي أن مير ويؤمن به وال يفسر فقد أمجعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها. قال 

).29(سفيان الثوري معناه: علمه معكم
وقد مجع يف هذه اآلية بني وجوب إخراج هذه اآلية عن ظاهرها فقال: "وقد أوضح القرطيب سبب 

)( وبني)( َين تناقض فدل على أنه ال بّد من التأويل، واألخذ بالظاهر
).30"(واإلعراُض عن التأويل ٱعرتاف بالتناقض
مها ال يفسرون املعية مبعناها الظاهر بل فسروها بالعلم والقدرة..ولذلك جند الطربي وابن كثري وغري 

وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم، ومتقلبكم ومثواكم، وهو قال الطربي: "
).31.."(على عرشه فوق مسواته السبع

حيث كنتم وأين كنتم برا أو "أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم بقوله: )هـ774(ت: وفسرها ابن كثري

).32"(مكانكم، ويعلم سركم وجنواكم
ثالثا: اهلوى والضالل واجلهل:
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إن إخضاع نصوص القرآن للتأويل من أجل هوى نفس وسري وراء الشهوات أو جهل بالشرع، هو احنراف 
وتفلت يف فهم النصوص. 

أصناف عديدة، حبسب الباعث هلم على التأويل، نياملتأولوقد أشار ابن القيم إىل دواعي التأويل وذكر بأن 
ويل الباطل من فسد قصده وفهمه، فكلما ساء قصده وحبسب قصور أفهامهم ووفورها، وأعظمهم توغال يف التأ

احنرافا، فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غري شبهة، بل يكون على بصرية من وقصر فهمه كان تأويله أشد
احلق، ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه احلق ومنهم من جيتمع له األمران اهلوى يف 

.)33(لعلمالقصد والشبهة يف ا
واملالحظ على تفاسري أصحاب الفرق وجود احنراف كبري يف تأويل النصوص حيث ال يلتزم املفسرون باملنهج 
السليم يف التأويل لبيان املعىن الصحيح ويكون هؤالء مدفوعني بعدة أسباب كالتعصب العقدي أو املذهيب أو 

تقدمي للعقل أو غري ذلك. 
من أمثلة تأويالت الباطنية:

زعموا أن الصيام هو اإلمساك عن كشف السر.
الصفا هو النيب، واملروة علّي، والتلبية إجابة الداعي.

غضب النمرود، وليست نارا حقيقة. 
إىل ؛والشياطني هم الظاهرية الذين ُكّلفوا باألعمال الشاقة،الزمانوزعموا أن جن سليمان هم باطنية ذلك 

)34.(
والشك أن احنراف هؤالء املتأولني يظهر يف تأويلهم ظاهر اآليات فأخرجوها من معانيها احلقيقية إىل معان 

ومن تأويالت الرافضة:
(مها أبو بكر وعمر، و]1[املسد: )(قوهلم 

( :هي عائشة، و]66[البقرة) :(علي وفاطمة، و]:53)[الفرقان

]( :احلسن واحلسني، و]:20الرمحن)( :1[النبأ ،
).35علي بن أيب طالب(]:2

على التأويل ونعتمدالذين يالفرق الضالة، 
الباطل لنصرة مذاهبهم 

القرآن مبا تشتهي أنفسهم دون ضابط أو قيد، ومنهم الذي أّول - ممن يدعي العلم-وأوََّل بعض املعاصرين 
ليس هو املدة الزمنية املعروفة، بل ] بأن الشهر هنا 3[القدر: )(قوله تعاىل: 
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] ليس هو طلوع الفجر العادي.. بل هو "االنفجار 5[القدر: )(هو من الشهرة واالشتهار. و
). 36الكوين" العظيم...(

(يف تفسري قوله تعاىل:قرطيبال

( :يتأّولونه على غري تأويله. وَذّمهم اهللا تعاىل بذلك "ُحيَرُِّفونَ "ومعىن ]: "45[النساء
 ."

): "هـ1250الشوكاين(ت: وقال 
).37"(يفعلونه عناداً وبغياً، وتأثرياً لغرض الدنيا

ضوابط التأويل عند المفسرين:-خامسا

صحيحا. وأهم هذه الضوابط:
األصل يف اللفظ محله على ظاهره:-1
إذا مل تكن حجة تدل على -الطربي يف تفسريه: "وتأويل القرآن على ما كان موجوًدا يف ظاهر التالوة قال

. )38(أوىل من غريه، وإن أمكن توجيهه إىل غريه"-باطن خاص
واملقصود بالظاهر هنا هو ما يتبادر إىل الذهن من املعاين. فهو مبعىن أعم من الظاهر يف اصطالح األصوليني 

).39عندهم ما يقابل النص، إذ قد يكون من قَبيل النص أو الظاهر يف اصطالح أهل األصول(الذي هو
﴿يف تفسري قوله تعاىل: الطربيقال

﴾عائدتان " "يف"اهلاء واأللف"ف،، وإن الصالة): (بقوله جل ثناؤهيعين : "]44:[البقرة
لذلك رِ ومل جيَْ ،مبعىن: إن إجابة حممد صلى اهللا عليه وسلم) : (وقد قال بعضهم: إن قوله".الصالة"على

وغري جائز ترك الظاهر املفهوم من الكالم إىل باطن ال ،عنهكنايةً "اهلاء واأللف"جعلفتُ ،بلفظ اإلجابة ذكر
).40"(داللة على صحته

احتمال اللفظ ملا ُصرف إليه:-2
يشرتط لصحة التأويل أن يكون املعىن الذي أُوَِّل إليه اللفظ من املعاين اليت حيتملها، وقد أشار إىل ذلك 

(الطربي يف تفسري "إال لنعلم" من قوله تعاىل: 

(إمنا قيل ذلك ": إذ عقب على من فسرها بقوله]142:[البقرة

(: كما قال جل ذكره"،العلم"مكان "الرؤية"و"،الرؤية"مكان "العلم"من أجل أن العرب تضع 

( :1[الفيل)"[وزعم ،أمل تعلم):أمل تر(:فزعم أن معىن"). فقال الطربي:41
"،وشهدت،وعلمت،رأيت"مبعىن: إال لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن قول القائل: )إال لنعلم: (أن معىن قوله
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وإمنا جيوز توجيه معاين ما يف كتاب اهللا الذي أنزله على حممد ..فيوضع بعضها موضع بعض،حروف تتعاقب
.دون ما مل يكن موجودا يف كالمها،إىل ما كان موجودا مثله يف كالم العرب،صلى اهللا عليه وسلم من الكالم

).42"(رأيت"":مبعىن"علمت"وغري موجود يف كالمها"، علمت":مبعىن"رأيت"فموجود يف كالمها
أن ال خيالف التأويل نصا شرعيا ثابتا:-3

، يف شيءمن الواقع تخيالية ليسعانمإىل ،ومثال ذلك تأويل القصص القرآين بصرفها عن معانيها الظاهرة
﴿قوله تعاىل: اآليات اليت تدل على أن هلا واقعا تارخييا من مثلض صراحة مععار يتفهذا التأويل 



﴾]:ومن مثل قوله تعاىل: ]،37يونس﴿

﴾] :43](13الكهف.(
أن يستند التأويل إىل دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل غريه:-4

ن األصل محل اللفظ على معناه الظاهر يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ يف مدلوله، ألوينبغي أن
. املتبادر منه، فال يعدل عنه إىل غريه إال إذا كان هناك صارف للمعىن احلقيقي

اآلية يفيد وجوب إعطاء فإن ظاهر ] 2النساء: [﴾﴿قوله تعاىل: لتهومن أمث
اليتامى أمواهلم، واليتيم يطلق يف اللغة على من فقد أباه وال يزال دون سن البلوغ.

﴿ويعارض هذا املعىن الظاهر لكلمة اليتامى قوله تعاىل: 

﴾] :اآلية صرحية على أن دفع مال هفهذ] 6النساء
اليتامى إليهم ال يكون إال بعد بلوغهم سن البلوغ والنكاح، وإيناس الرشد منهم، وهذا املعىن يتعارض ظاهريًا مع 

الذين كانوا 

.)44(ويعضده دليل صحيح قوي أرشد إليه صريح اآلية الثانية
ر فيها، ال دليل على أحد األقوال اليت يرى بأن العدول عن الظاه-يف تفسري آية- وقد عقب ابن عطية 

يف اللغة عن ظاهره احلقيقي إىل باطن لغري ضرورة، وهذا هو وهذا غري جيد ألنه إخراج لفظ بّني "عليه، بقوله:
).45"(طريق اللغز الذي برىء القرآن منه

:أن يدل السياق على املعىن املصروف إليه-5
إليه النص القرآين. ويقول ابن القيم مبينا أمهية إن مراعاة السياق يعني على تسديد التأويل ومالءمته ملا يرمي 

وتقييد ،وختصيص العام، والقطع بعدم احتمال غري املراد،وتعيني احملتمل،السياق: "
فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف ،من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلمووتنوع الداللة. وه،املطلق
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سياقه يدلُّ كيف جتدُ ]46: [الدخان)(:اظرته. فانظر إىل قوله تعاىلمن
).46"(احلقريُ على أنه الذليلُ 

أن يكون املتأوِّل أهال لذلك:-6
باللغة العربية وأساليبها، والعلم إن املؤول لنصوص القرآن الكرمي ينبغي أن تتوافر فيه شروط املفسر، كاملعرفة 

بأصول الشرع وأحكامه، باإلضافة إىل معرفة ما يقبل التأويل وما ال يقبله، وهو ليس باهلنيِّ كما قال الغزايل "بل ال 

). وينبغي أن يكون متجردا عن اهلوى، وغري متعصب ملذهب معني.47ا ومنهاجها يف ضروب األمثال"(
خــاتمــة:

:يليإىل ماالبحثوردت يف اليتالنتائجأهمتلخيصميكن
يعد التأويل من العلوم املهمة لذلك حظي بالدراسة من قبل العلماء من مفسرين وغريهم.-
باتساع اللغة العربية إىل أسباب حقيقية وضرورية تتعلقإن األسباب اليت أجلأت املفسرين للتأويل تنقسم -

يف التعبري وتنوع أساليبها يف الداللة على املعاين؛ أو بدفع التعارض الظاهري بني النصوص.
وإىل أسباب تتعلق باجلهل بالشرع، والتعصب للمذهب أو الرأي، واتباع اهلوى.

من أهم ضوابط التأويل:-
.األصل يف اللفظ محله على ظاهره-1
احتمال اللفظ ملا ُصرف إليه.-2
أن ال خيالف التأويل نصا شرعيا ثابتا.-3
أن يستند التأويل إىل دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل غريه.-4
.أن يدل السياق على املعىن املصروف إليه-5
تأوِّل أهال لذلك.أن يكون امل-6
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اخرتت قد، و تعىن بالدراسات الشرعيةاملباركة اليت املدونةالعلميةللمجلةالذي يقدم بحثيستهدف هذا ال
الوقوف عند قضية أساسية ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، تتعلق بفهم السنة من أجل املذكور،له عنوان 

النبوية، اليت تعترب مصدرا شرعيا تستقى منه األحكام التكليفية، وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي، 
وهلذا مياري فيه إال معاند، وال، ويكفي أن وظائفها التشريعية البيانية بالنسبة للدين عموما، مما ال ينكره إال جاحد

ال ميكن للمجتهد أن يصدر حكما اجتهاديا إال بعد معرفته لقانون السنة النبوية فهما وتنزبال، وهلذا كان من 
أولويات االجتهاد الفقهي يف هذا العصر، هو فهم السنة النبوية والقدرة على تنزيل أحكامها الكلية يف أعيان 

املسائل اجلزئية.
ا خاصة يف هذا الزمان الذي تطاول فيه األقزام يهرفون مبا ال يعرفون، قضية مركزية ينبغي أن يهتم وهي 

على املرياث النبوي إما إنكارا حلجيته أو تأويال لنصوصه أو حتريفا ملقاصده، فليت شعري لو ترسخ من أراد أن 
ع ف ا ن ل ا م  ل ع ل ا ب ا  ه ي ف م  ل ك ت دي ق ا ع م ط  ب ض ب أدوات النقد األصويل اليت استعملها العلماء املتخصصون يف علم أصول ، 

الفقه، الذي يعترب من أشرف العلوم الشرعية اليت اعتنت بالنص الشرعي ووضعت له نظرية علمية متكاملة يف 
م ه تهف ا د ج ت س مل ا و ع  ئ ا ق و ل ا ى  ل ع ه  م ا ك ح أ ل  ي ز ن ت ل . وهلذا كان اإلقدام على التعامل مع السنة النبوية جهالو خ د م  ،

ي ج ه ن حم ي ب يعرض صاحبه للتوقيع عن الشريعة بغري مرادها، ألنه يستحيل أن تستنطق حقائق النص الشرعي ق

ل  ه جل ا ا  ه م ظ ع أ ن  م و  ، ة ي ع ر ش ل ا م  ا ك ح أل ا ط  ا ب ن ت س ال ا  ع ن ا بقدر املرياث النبوي.م
خ  ي ر ا ت ل ا ر  م ى  ل ع ء  ا م ل ع ل ا د  ه ت ج ا د  ق م يف و ا ق م ج  و ل و ى  ل ع ني  ه ق ف ت م ل ل ة  د ع ا س مل ا ة  ي ل و ص أل ا د  ع ا و ق ل ا ك  ل ت ب  ي ر ق ت

ال ى  ر خ أ ر  ا ر س أ ت  ي ق ب و  ، ي ع ر ش ل ا ص  ن ل ا م  ه ف

ال يبتغي التفقه يف الدين، الذي سرتت عن كل متسرع جاهل،الشرعي، وامتزج به حىت فتح اهللا عليه اخلفايا اليت 
يؤهله إىل حيازة حسن فهم السنة النبوية، ودقة استثمارها يف كل جزئيات املسائل اليت ال نص وارد يف عينها.

وقبل اخلوض يف ثنايا هذا املوضوع وجب التنبيه على مسألة ضرورية وهي من صلب العلم، وهي أن اخلطأ 
اليف التنزي ا و و  ضطراب يف إيقاع النص يف حمله عن طريق حتقيق املناط، هو نتيجة للخطأ يف مدرك الفهم أوال، ل 

ي  و ق ي ا  مم  ، ل ئ ا س مل ا ت  ا ي ئ ز ج ى  ل ع ص  و ص ن ل ا ل  ي ز ن ت ة  ر ا ه م ن  م ن  ك م ت ل ا و  ، ة ي و ب ن ل ا ة  ن س ل ا م  ه ف ة  ك ل م ل  ي ص حت ن  أ ك  ش ال  و

وتنزيالفهماالنبويةالسنةمعنتعاملكيف
طنطاني نبيلأ.

ث ح ا ب
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ونظرا ألمهية هذا وى يف فقه املسائل.مدارك االجتهاد، ويعني على التفقه يف النص الشرعي، ويرسخ ملكة الفت
:املوضوع فقد قسمته إىل أربعة مباحث وهي

المبحث األول
أهمية إحكام  السنة النبوية فهما وتنزيال

ن  و ك ي ن  أ ا  ه م ظ ع أ ن  م ة  ن ي ت م ل  و ص أ و ة  مي و ق س  س أ ى  ل ع ا  ص و ص خ ي  ه ق ف ل ا د  ا ه ت ج ال ا و ا  م و م ع د  ا ه ت ج ال ا م  و ق ي

ودراية، ولذا ال حظ يف االجتهاد ملن أتعبه حتصيل السنة النبوية، وعجز 
ف ص و ي  ذ ل ا ر  د ص مل ا ي  ه ف  ، ا ه ك ر ا د م ب  ا ع ي ت س ا ن  اهللا تعاىل بالبيان الذي يوضح مبهمات القرآن ويقيد مطلقاته، هع

ة وينفرد بتشريعات تكليفية ستبقى األمة حباجة إليها يف معرفة دينها والتفقه يف شريعتها، وهو ما ن ا ك م ة  ن س ل ا ئ  و ب ي

ى  ل ع ة  ي د ا ه ت ج ال ا م  ا ك ح أل ا أ  ر ق ت س ت

يستحضر كليات الشريعة، وهلذا كان ترتيب االجتهاد حسب أصوله أمرا أكمل وجه، وخيلد االجتهاد ناقصا ال
ر  و ه ش اام ة  ب ا ح ص ل ا ر  ص ع ذ  ن م ة  ل مل ا ء  ا م ل ع د  ن لذين اجتهدوا يف مسائل ال تعد والع

ا االستنارة بأصل السنة النبوية، وهلذا   و ن ا ينتقلون إىل االجتهاد اخلالص يف حال غياب النص الشرعي، إال بعد الك
ن االستيعاب الكامل والتقليب اخلالص للنص النبوي، واستنتاج أبعاده اخلفية اليت ال يطلع عليها إال احلذا مم ق 

عمقوا نظرهم وجالوا بفكرهم يف التبحر يف جالئله، واستحضار مقاصده، ويف ذلك  أدلة مشهورة ال تعد وال
ى ص ن ،حت ب ث  ر ا حل ا

هللا  ا ى  ل ص هللا ـ  ا ل  و س ر ن  ع ذ  ا ع م ب  ا ح ص أ ن  م ل  ا ج ر ن  ع و  ر م ف عليه وسلم ـ أنه بعث معاذا إىل اليمن فقال:ع ي ك

تقضي: فقال: أقضي مبا يف كتاب اهللا. قال : فإن مل يكن يف كتاب اهللا. قال: فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم. قال: فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال : أجتهد رأيي. قال: احلمد هللا الذي وفق 

و  س ر ل  و س مر ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص هللا  ا "ل 
1

.

وجوه من اجلالء واخلفاء ؛ فتوىل النيب صلي ىقال ابن العريب : أن القرآن هو األصل يف البيان ، وهو فيه عل
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم ] ، فإن مل يكن له يف كتاب اهللا جالء طلبه ؛ اهللا عليه وسلم بيانه ؛ كما قيل له : [ لُِتبَـنيِّ

2ففي بيان النيب صلي اهللا عليه وسلم
.

إلومما يبني أمهية إحكام السنة النبوية يف االجتهاد الش ا و د  ا ه ت ج ال ا م  ا ق م ن  أ  ، ي ع فتاء يف أحكام الشريعة من ر
أعظم ما يصل إليه السالك املتبحر يف الشريعة اإلسالمية، فهو الذي جيعله متمكنا من فقه االستنباط من 

، وهو حديث ضعفه مجع كبري من أهل العلم، 1327، كتاب األحكام، باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، رقم ـ  أخرجه الرتمذي1
ة  ر ه ا ظ ه  ي ف ة  ل ع ل ا و

6/75ـ عارضة األحوذي شرح صحيح الرتمذي يف باب األحكام باب ما جاء يف القاضي   2
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ن س ل ة النبوية فهما وتنزيال  قال الغزايل :" وأما السنة فالبد من معرفة األحاديث اليت تتعلق باألحكام، وهي وإن  ا
1كانت زائدة على ألوف، فهي حمصورة"

.

مل ا م  ل ع ن رياث النبوي ال يتأهل إليه كل من هب وذب، بل ال ينبغ فيه إال خاصة اخلاصة من أهل العلمو مم  ،

ه و م و ة  خ س ا ر ة  ك ل م ا  و ل ص بة عظيمة وفطنة وافرة يف علوم السنة النبوية.ح
قال اخلطيب البغدادي:" قل ما يتمهر يف علم احلديث، ويقف على غوامضه، ويستثري اخلفي من فوائده، إال 
من مجع متفرقه، وألف متشتته، وضم بعضه إىل بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل 

ب ث ي و  ، س ف ن ل ا ي  و ق ي ا  ت احلفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط اللسان، وجييد البيان، ويكشف املشتبه، مم
س" ب ت ل مل ا ح  ض و ي و

2
.

ة ي و ب ن ل ا ة  ن س ل ا ل  ص أ م  ا ك ح إ ى  ق ب ي هو ن ع و  ه س ل ا ط  ق س ، ألن الشريعة على لسان حممد ي
ةعليه الصالة والسالم خرجت إىل الناس ف ا ،ك ة ع ي ر ش ل ا ع  ض ا و ن  ع غ  ل ب مل ا و  ه ف د ،  ا ب ع ل ل ح  ض و ي  ذ ل ا ع  ر ش مل ا و  ه و

ياألحكام الشرعية اليت تتعلق بكل م ح ا احلياة، هلذا كانت اإلحاطة بسنته كما قال الدهلوي:" عمدة العلوم ن
3اليقينية ورأسها، ومبىن الفنون الدينية وأساسها"

.

ن مب ء  ا ض ت س ا ن  م ال  إ ا  ه ع م ل  م ا ع ت ل ا ى  ل ع م  د ق ي ال  جو ه ق ا ق حت و  ، ة ي ع ر ش ل ا م  و ل ع ل ا ط  ب ض ن  م ن  ك مت و ا  ه ل ي ص حت

ني يف مبانيها قال ويل اهللا الدهلوي، وهو يتكلم عن شرف معرفة أسرار ب ت ت ال  و ف  ي ك ة:"  ي و ب ن ل ا ة  ن س ل ا م  ل ع

أسراره إال ملن متكن يف العلوم الشرعية بأسرها واستبد يف الفنون اإلهلية عن آخرها، وال يصفو مشربه إال ملن 
لعلم لدين، ومأل قلبه بسر وهيب، وكان مع ذلك وقاد الطبيعة، سيال القرحية حاذقا يف شرح اهللا صدره

التقرير والتحرير بارع يف التوجيه والتحبري قد عرف كيف يؤصل األصول ويبين عليها الفروع وكيف ميهد 
4القواعد ويأيت بشواهد املعقول واملسموع"

.



7/ 5ـ املستصفى للغزايل 1
2

ي  و ا ر ل ا ق  ال خ أل ع  م ا جل ا 280/ 2ـ 
3

ة  غ ل ا ب ل ا هللا  ا ة  ج ح 1/3ـ 
4

ة  غ ل ا ب ل ا هللا  ا ة  ج ح 5/ 2ـ 
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المبحث  الثاني
النبويةأسس فهم السنة 

ـ األساس األول:

ظ ا ف ل أل ا ق  ئ ا ق ةد ي و غ ل ل ة ا ي ع ر ش ل ا م  ا ك ح أل ا ج  ا ر خ ت س ا و ة،  ي ع ر ش ل ا ص  و ص ن ل ا ن  وتزداد أمهية اكتساب اللغة العربية ،م
 ، ة ص ا خ ن  ي د ه ت ج م ل موال يقبل يف ل ه م ا ق لم ه جل ه ا ق ف ن  أل  ، ة ي ب ر ع ل ا د  ع ا و ق ب

االستنباط ومقام االجتهاد منظاره هو فقه العربية، والقدرة على ضبط معاقدها، وهذا شرط الخيار فيه، وال 
.مندوحة برتكه أو إمهاله

ل  ا ةاجلويين :" ق ي ب ر ل ع ال ق ت س ال ا ل  ال خ ء  ر مل ا ل  م ك ت س ي ن  ل و

1بالنظر يف الشرع ما مل يكن ريانا من النحو واللغة" 
.

واللغة العربية هي لغة الشرع، فهي اللسان املعرب عن أوامره ونواهيه ومقاصده ومبانيه، فمن مل خيتلط بلغة 
ن  م ن  ك مت و  ، ع ر ش ل اا ه د ق ا ع ، فال حظ له يف فهمها وحسن االستنباط منها.م

ال وقد أكد  اإلمام الشاطيب، يف غري موضع من أن الشريعة عربية ، وأن من مل يفهم هذه اللغة حق الفه ف م 

.ميكن أن يكون جمتهدا نظارا حمققا يف علوم الشرع ومقاصده

قال الشاطيب :" القرآن نزل بلسان العرب على اجلملة، فطلب فهمه إمنا يكون من هذا الطريق 
2خاصة...فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة"

.

وية بكاملها يف املسألة املبحوث عنها، ألن النص حيتمل بأن يعتمد منهج مجع السنة النـ األساس الثاني:
التخصيص والتقييد والنسخ والتعارض، وهلذا ال جيوز إعمال نص يف موضع ما وإمهال بقية النصوص يف نفس 

، ع ض و مل مل جتمع طرقه مل يتنب خطأه، وهذا منهج علماء السنة رواية ودراية، وهلذا قال صيارفة احملدثني : الباب إذاا
. وهلذا عاب اإلمام الشاطيب 3قال اإلمام أمحد : احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضا

قال الشاطيب :" ومدار الغلط يف هذا الفصل إمنا هو على من ترك هذا املنزع  اللطيف يف فهم الشريعة عموما 
ق مب ل  ه جل ا و  ه و  ، د ح ا و ف  ر ح ى  ل ة ع م ئ أل ا د  ن ع ة  ل د أل ا ذ  خ أ م ن  إ ف  ، ض ع ب ل ا  ه ض ع ب ه  ف ا ر ط أ م  ض م  د ع و  ، ع ر ش ل ا د  ص ا

4
،

ومنهج مجع األخبار ضروري يف حق من يريد أن يفهم السنة النبوية، ألن األخبار قد تأيت يف مواطن يكون ظاهرها 

43/ 1ـ الربهان يف أصول الفقه 1
2

ت  ا ق ف ا و مل ا 255ـ 
3

ي  و ا ر ل ا ق  ال خ أل ع  م ا جل ا 212ـ 211/ 2ـ 
4

مـ  ا ص ت ع ال 312// 1ا
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التعارض، و يف عمقها التوافق وبعضها يفسر بعضا، فيبقى التعارض حاصال يف األذهان، وأما يف احلقيقة فال 
رض بني األخبار النبوية يف نفس األمر مطلقاً.تعارض يف الشرع، وقد حكى الباقالين اإلمجاع على منع التعا

موجب أحدمها منافيًا ملوج
أحدمها صدقًا واآلخر كذبًا إن كانا خربين، والنيب صلى اهللا عليه وسلم منزه عن ذلك أمجع، ومعصوم منه باتفاق 

ة" و ب ن ل ل ت  ب ث م ل  ك و  ، ة م أل ا
1
.

ي ر ش ل ا ل  و ص أل ع  ب ت ت ل ا و ء  ا ر ق ت س ال ا ل  ه أ ج  ه ن م و  ه ك  ل س مل ا ا  ذ ه ع و ر ش ل ا ص  و ص ن ت  ل د ك  ل ذ ى  ل ع و  ، ا ه ع و ر ف و ة  ع

وقواعده، وبدونه ال يتحقق الفهم األمحد للسنة النبوية، ويقع املتعامل معها يف اللبس، وخيبط خبط عشواء، قال 

م  ل ع ت ، ل ث ي د ا ح أل ا و ت  ا ي

2وتستخلص احلق من بينها، فأنت ممن يف قلبه زيغ، أو عليه رين"
.

ـ األساس الثالث:
ن  ك م أ ا  نم الفهم احلريف الظاهري الذي ال يلج إىل عمق السنة النبوية، ويسرب أغوارها، ويستنطق مواردها،  فمن ع

ك  ل م يقول سيكون يف آخر أميت رجال ما جاء عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلذ
يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب املسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة 

م ك ل ب ق م  م أل ا ء  ا س "ن
3

.

س ي ل ث  ي د حل ا ا  ذ ه م ف و ص ت و ج  حت و ي  ل ص ت و هللا  ا د  ح و ت ن  م د  جت ك  ن أ ل  ي ل د ب  ، ء ا س ن ل ا ل  ك ل  م ش ي ال  و ه  ق ال ط إ ى  ل ع

ه واهلداية، ال يدعى عليهم باللعن، ولو متسك اإلنسان بظاهر هذا احلديث ألمكن أن يلعن أمه ت م ع و  أ ه  ت خ أ و  أ

د دأو خالته إن كانت غري حمتجبة، وهذا يتناىف مع املقصد العام للسنة النبوية ومع اهل ي س ز  ي م ي  ذ ل ا ي  و ب ن ل ا ي 

  ، ة ي ر ش ب ل ال كما جاء عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: مل يكن النيب صلى اهللا ا و ا  ش ا ح ف ال  و ا  ب ا ب س م  ل س و ه  ي ل ع

ة  ب ت ع مل ا د  ن ع ا  ن د ح أل ل:  و ق ي ن  ا ك  ، ا ن ا ع ب ـ ل ا ت ع ل ا د  ن ع ي  أ ه ،ـ  ل ا ه! م ن ي ب ج ب  ر "ت
4

.

1
ص  ي  د ا د غ ب ل ا ب  ي ط خ ل ل ة  ي ا ف ك ل ا 433ـ 

.519ـ 518/ 2ـ  القبس يف شرح املوطأ 2
3

هـ ج ر خ م اإلمام أمحد أ ق .11/654، 7083ر
4

ه ـ  ج ر خ يأ ر ا خ ب ل .6031، كتاب األدب، باب مل يكن النيب عليه الصالة والسالم فاحشا وال متفاحشا، رقما



3301114387201

أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيها فهي ومثاله أيضا حديث النيب عليه الصالة والسالم:" 
ة ي ن ا "ز

1
.

ي تسببت بفعلها، إيقاع الناس يف النظر الذي حرمه اهللا  د ؤ مل ا إىل الزنا،  أو يكون املقصود به أنه نوع من أنواع ، 
ضي اهللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم قال:" إن اهللا كتب أيب هريرة ر الزنا اليت نبه عليها احلديث الذي جاء

على ابن آدم حظه من الزىن، أدرك ذلك ال حمالة. فزىن العينني النظر. وزىن اللسان النطق، والنفس متىن وتشتهي، 
ه". ب ذ ك ي و ك  ل ذ ق  د ص ي ج  ر ف ل ا و

2
.

ألن النظر املقاصدي من أهم األنظار اليت أن يتفقه يف السنة النبوية وفق مقاصدها، ـ األساس الرابع:

ألحاديث النبوية جيد أن النيب عليه الصالة يف االشريعة اليت وضعت ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل، واملتأمل 
ا ف ر ص ت ف  ر ص ت م  ال س ل ا وو ل  ا و ق أ ه  ن ع ت  ر د ص و ر ت  ش ا لب ا ع ف الح  فيها وجه احلكمة واملصلحة، ومن مث ال ميكن ،أ

أن تفهم هذه األحاديث النبوية إال مبنطق احلكمة، والنظر إىل احلكم والعلل، وال خيفى أن قراءة األحاديث 
ن والروايات النبوية ال تزال اليوم حتتاج إىل من حيسن فهمها، ويستنبط املقاصد اليت ت و ت مل ا ع  ض ي و  ، ا ه ي ل ع ي  و ط ن

النبوية يف سياقها ومواضعها، حىت يسلم من آفة جتاهل فقه النصوص، ومن جهالة تنزيل النصوص، وال يعىن 
ال لتفات إىل املقاصد إمهال النصوص، بل املقاصد يف عمقها هي املنهج السوي واملذهب اجلامع الذي يوفق  بني ا

ي  ذ ل ا ع  ق ا و ل ا ني  ب و ه  ي غ ل ي ال  ف ص  ن ل ا ه  ق سينزل عليه النص فال يزدريه، فمن اقتصر على جمرد النص فقد ضيع الواقع ف
وحرف النص، ومن غلب الواقع على النص فقد حكم بغري ما أنزل اهللا.

وكما هو معلوم أن اإلعراض عن منطق املقاصد يف فهم احلديث النبوي، يعترب احنرافا عن مراد الشرع، 
ا ج  ا ه ن مل ا و ء  ا ض ي ب ل ا ة  ج حمل ا ن  ع ا  ج و ر خ لنبوي، وقد نبه الراسخون يف علم  السنة النبوية على ضرورة أن ميتلك املتفقه و

حسا زائدا وحدسا مرهفا يكمن يف النظر املقاصدي، الذي جينبه آفة سوء فهم النصوص الشرعية.
وألمهية املقاصد يف قراءة النصوص الشرعية عموما، فقد اعتربها الشاطيب من شروط االجتهاد والتبحر يف 

ش ل ريعة، حبيث أن افتقادها يف الفقيه مينعه من اإلقدام على التعامل مع النصوص النبوية دراية قال :" إمنا حتصل ا
درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: أحدمها فهم مقاصد الشريعة على كماهلا. والثاين: التمكن من االستنباط بناء 

ا" ه ي ف ه  م ه ف ى  ل ع
3
.

أن يعتمد يف فهم السنة النبوية على اعتبار أن السنة النبوية تتضمن تعاليمها ما يفيد ـ األساس السادس:
التشريع وغريها من الدالالت اليت  تفيد أحكاما خمتلفة، وهذا املشروع العلمي، وجد عند املتقدمني من أهل 

اإلحكام مبا يوضح املسألة وحييط التحقيق يف كتبهم ودواوينهم الفقهية ، وقد تكلم عليه اإلمام القرايف يف كتابه 

1
هـ  ج ر خ م أمحدأ ق ر  ،19578 ،32 /349.

2
م ل س م ه  ج ر خ أ .2657، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه، رقم ـ 

ت  ا ق ف ا و مل ا .784ـ 
3
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جبميع جوانبها، قال :" اعلم أن تصرفه عليه الصالة والسالم ينقسم إىل أربعة أقسام : قسم اتفق العلماء على أنه 
تصرف باإلمامة، كاإلقطاع وإقامة احلدود وإرسال اجليوش وحنومها.

، ن و ي د ل ا ء  ا د أ م  ا ز ل إ ك  ، ء ا ض ق ل ا ب ف  ر ص ت ه  ن أ ى  ل ع ء  ا م ل ع ل ا ق  ف ت ا م  س ق وتسليم السلع ونقد األمثان وفسخ و
األنكحة وحنو ذلك.

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا، كإبالغ الصلوات وإقامتها وإقامة املناسك وحنومها.
1وقسم وقع منه صلى اهللا عليه وسلم مرتددا بني هذه األقسام، اختلف فيه على أيها حيمل؟  "

.

ت ويف هذا املقام البد للمجتهد وهو  ا ف ر ص ت ت  ا م ا ق م ني  ب ق  ي ر ف ت ل ا ى  ل ع ر  د ت ق ي ن  أ  ، ي و ب ن ل ا ص  ن ل ا م  ه ف ي  غ ت ب ي

ال ا ه  ي ف ع  ق و ا  م ني  ب ز  ي ي م ت ل ا ل  ال خ ن  م  ، م ال س ل ا و ة  ال ص ل ا ه  ي ل ع ل  و س ر ل ني ةمتثال للنيب عليه الصالا ب و  ، ه ت م أ و م  ال س ل ا و

ا،السنة اليت وقعت منه عليه السالم جبلة مما يلتصق باإلنسان من عوارض بشرية من السفر واإلقامة مم ه و ي ف ج  ر د ن ي

ه  القرآن، وكذا ما صدر عنه صلى اهللا عليه السالم ابتداء ال بيانا وال امتثاال، ومل يعرف أنه من خصائصه ي ل ع

م. ال س ل ا و ة  ال ص ل ا

ام الفقيه أبو شامة املقدسي فقال :" فعله صلى اهللا عليه وسلم ال خيلو إما أن يكون وقد حصر هذه األقس
امتثاال ملا ساوته أمته فيه أو ال، فإن مل يكن فال خيلو، إما أن يكون من األفعال اجلبلية أو ال، فإن مل يكن فال 

يكون بيانا أو ال، فإن مل يكن فال خيلو، أما أن يكون من خواصه أو ال، فإن مل يكن فال يكن فال خيلو، إما أن
2خيلو، إما أن تعلم صفته أو ال فإن مل تعلم فال خيلو، إما أن يظهر فيه قصد القربة، أو ال "

.

ه  ت ا ف ن  م ر و ا ب ت ع هذه التفريقات يف فهم السنة النبوية، فقد أساء إليها من حيث ال يعلم، ومل حيسن التصرف ا
3:" وظن بعض احملدثني أن التشبه به يف كل أفعاله سنة وهو غلط"قال الغزايل يف املنخوليف مراتبها.

.

ن تـ األساس السابع : س ح ى  ل ع د  ه

لفهم النص النبوي، وإال اختلطت عليه الفهوم والتبست عليه الظنون، ووقع يف اخللط قال ابن  م :" ا ي ق ق ا ي س ل ا

وتعيني احملتمل، والقطع بعد احتمال غري املراد، وختصيص العام ، وتقييد املطلق، وتنوع 
4الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته" 

ة  ل ف غ ل ا و

مة، وقصورا واضحا، ال تنتهي إلدراك أبعاد النص، وهو ما يوقع يف عنه يف فهم النص النبوي، يعترب مزلة عظي
العبث باألحكام التشريعية، اليت جاءت ألغراض معينة، فتحرف عن وجهتها الصحيحة اليت سيقت هلا، بسبب 

ترك مراعاة الشروط احلالية والظروف الواقعية ومالبسات العامة اليت اقرتنت بالنص.

1
م  ا ك ح إل ا .109ـ 

.189ـ احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول للحافظ أيب شامة املقدسي 2
3

ل  و ص أل ا ت  ا ق ي ل ع ت ن  م ل  و خ ن مل ا .312ـ 
4

د  ئ ا و ف ل ا ع  ئ ا د ب .1314ـ 
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ل  م ع ق  ا ي س ل ا ن  ا ط ل س ب  ب س ب العلماء على دفع التعارض والرتجيح بني الروايات واألخبار الثابتة عن و
النيب عليه الصالة والسالم، فقاموا على سبيل املثال بتقدمي رواية الصحايب الذي مسع من النيب عليه السالم 

م على رواية من كتب إليه، فقدم حديث ابن عباس يف االنتفاع بإهاب امليتة، على حديث عبد اهللا بن  ي ك ع

يف عدم االنتفاع من امليتة بإهاب وال عصب قال الباجي معلال ذلك :" فقدمنا خرب ابن عباس ألنه مساع ، 
1ألن السماع أبعد من الغلط، واملكتوب إليه أقرب إىل الغلط والتصحيف"

.

ومنها حديث التهديد بإحراق البيوت ملن ختلف عن صالة اجلماعة، جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد ناسا يف بعض الصلوات فقال :" لقد مهمت أن آمر رجال يصلي 

2أحدهم أنه جيد عظما مسينا لشهدها"
خ ت م ل  ك ل  م ش ي م  ا ع ه  ن أ ث  ي د حل ا ن  م ر  ه ا ظ ل ا ف ة .   ال ص ن  ع ف  ل

ي اجلماعة، لكن مجهور الفقهاء محلوا هذا العموم، على املنافقني خاصة، حلديث  ض ر د  و ع س م ن  ب هِ  َّ ل ل ا دِ  بْ عَ

ه:  ن ع هللا  ي «ا ش م ي ل ض  ي ر مل ا ن  ا ك ن  إ ض.  ي ر م و  أ ه.  ق ا ف ن م  ل ع د  ق ق  ف ا ن م ال  إ ة  ال ص ل ا ن  ع ف  ل خ ت ي ا  م و ا  ن ت ي أ ر د  ق ل

الصالة والسالم علمنا سنن اهلدى. وإن من سنن بني رجلني حىت يأيت الصالة، وقال: إن رسول اهللا عليه
"اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه. 

3
.

4
.

اإلقتدار على التمييز بني مراتب األحكام الشرعية اليت تنطق به السنة النبوية، فمن  ـ األساس الثامن:
كان عاجزا على التمييز بني املندوب والواجب وبني املكروه واحلرام، فال عربة باجتهاده، ومتسكه بالسنة 

م ه ن وبعد عن اجلادة قال القرايف:"بل اهللا تعاىل قرر الواجبات واملندوبات واحملرما،و ا س ل ى  ل ع ت  ا ح ا ب مل ا و ت 

م" ال س ل ا و ة  ال ص ل ا ه  ي ل ع ه  ي ب ن
5

.

وهلذا من جعل كل السنة النبوية حتتمل وجها واحدا أو حكما واحدا، فقد خرق السنة بكاملها، 
وأساء إىل مراد النيب عليه الصالة والسالم يف األخبار الثابتة عنه.



1
ل  و ص ف ل ا م  ا ك ح إ .746ـ 745ـ  

م ، وبيان التشديد يف التخلف عنها،ـ أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ـ باب فضل صالة اجلماعة2 ق .251ر
ب ـ أخرجه مسلم يف  3 ا ت دك ج ا س مل م باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى،ا ق ر  ،256.
4

م ـ  ل ع مل ا ل  ا م ك .622/ 2إ
.38ـ اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام  ص 5
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المبحث الثالث
ليات تنزيل السنة النبويةآ

آتنزيل أحكام السنة النبوية حيتاج إىل 

ت: النبوية يف الواقع، ومن هذه اآل ا ي ل

فقه الواقعلية األولى:ـ اآل
ل .يعترب فقه الواقع يف االجتهاد الفقهي حمل تنزيل احلكم ص ت ي ي  ذ ل ا و  ه ه  ت ف ر ع م ه  ي ق ف ل ا ن  م ب  ل ط ي ي  ذ ل ا ع  ق ا و ل ا و

ل همباشرة باحلكم الشرع، حبيث أن تأثريه مما ال ميكن أن مير عليه الفقيه بإعراض أو يتجاهله بإغماض، ألن ب ق ي ال  ر  م أ

ال ة  ي ض ق و  ، ع ف د ل قا ل ط ي ا  م ن ي ح و  ، ع ف ر ل ا ا  ه ل خ د ني و ك ي ف  ، ه ح ل ط ص ملم ا راد به أنواعا خمتلفة من الواقع، خاصة يفا ذ ه

ال ا ع  ق ا و ل ا ر  ه ظ ف  ، ع ق ا و ل ا ن  م ع  ا و ن أ ه  ي ف ت  ب ع ش ت ي  ذ ل ا ن  ا م ز ل قتصادي، والواقع السياسي والواقع الدويل، وكلها مما ال ينبغي ا
أن جيهله الفقيه، وهو يريد تنزيل النص النبوي، ومبا أن الفقيه ال ميكن أن حييط بكل أنواع الواقع، فإن استعانته 

ه ت ج ال ا ق  ي ر ط ن  ع ا  ه ي ف ني  ص ص خ ت مل ا اد اجلماعي أو الشورى الشرعية، مما يعمق نظر املفتني إىل الواقع، وميكنه من تنزيل ب
حكام النصوص النبوية على الواقع، وجيعل فقه الشرع حاكما موجها والواقع حمكوما موجها. وقد صدق النيب أ

ه ن أ س  ن أ ن  ع ء  ا ج ا  م ة:ك ب ا ح ص ل ل ل  ا م""ق ك ا ي ن د ر  و م أ ب م  ل ع أ م  ت ن لسنة النبوية يف شخص النيب فليس معىن ذلك أن ا، 1أ


يصلح هلم من األحكام اليت ال ختالف فقه الشرع، وتنسجم مع مقاصد النص.
ال  و  ، ه ل ه ج ر  ذ ع ي ال  ا  مم ع  ق ا و ل ا ه  ق ف ة  ف ر ع م ن  إ ف ن  ك ي ا  م ه م صو ن ل ا ل  ي ز ن ت ى  خ و ت ي و  ه و د  ه ت ج م ل ل ن  ك يمي ع ر ش ل ا

ء ا ن غ ت س ال هعا و ن ه ، ف م ي ظ ع ر  د ص ني اعترب العرف أصال تشريعيا، يومرشد معني. وألثره يف تغري األحكام،م ة ع ا ض ق ل ا

ني ت ف مل ا ني يف مناهج األحكام ومسالك اإلفتاءو ب ء  ا ر ك ن ة  ت ي م ت  ا م و ه  ق ن ع ن  م ة  ع ي ر ش ل ا ه  ق ف ة  ق ب ر ع  ل خ د  ق ف ه  ل ه ج ن  م و  ،

ت ل ز ن مل ني، منزلة النص ومنزلة الواقع. وقد وجد يف السنة النبوية إشارات لطيفة ومعاين نبيلة ترشد املتمسك باألصول ا
ع  ق ا و ل ا ح  ال ص إ ي  ه ا  ه ت ي ا غ ن  أل  ، ص و ص ن ل ا ب ء  ا ف ت ك ال ا ن  و د ه ،  ه ي ج و ت و

ي   د ع م ن  ب م  ا د ق مل ا ن  ع ك  ل ذ ء  ا لج ا ق ل :  ا ق ه  ن ع ي  ض ر ب  ر ل ك ج ر ك  ش و ي ال  أ م :"  ال س ل ا و ة  ال ص ل ا ه  ي ل ع هللا  ا ل  و س ر

..."2.

و"الشاهد يف احلديث هه ت ك ي ر أ ى  ل ع ن  ا ع ب ش ل  ج ر ك  ش و ي ال  ومهه إصدار واسرتاح،، فهذا الرجل قعد يف مكانه"أ
ن  و د ى  و ا ت ف ل ، فلو أنه كلف نفسه القيام والنظر يف الواقع واعتبار ما ينبغي أن يكون، ملا قال ما قال. أن خيرب واقعها

والتبصر يف الواقع هو الذي جيعل الفقيه ميتلك بصرية نافذة يف االطالع على املستجدات اليت خيفيها الواقع، 
ال و م:"  ي ق ن  ب ا ل  و ق م: يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إالي ه ف ل ا ن  م ني  ع و ن ب ال  إ م  ه ف ل ا ن  م ني  ع و ن ب

أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما.

1
م  ق ر  ، ا...  ع ر ش ه  ل ا ق ا  م ل  ا ث ت م ا ب  و ج و ب  ا ب  ، ل ئ ا ض ف ل ا ب  ا ت ك  ، م ل س م ه  ج ر خ أ .2363ـ 

2
هـ  ج ر خ ةأ ج ا م ن  ب ب 12، يف املقدمة، باب تعظيم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رقما ت ك ل ا ء  ا ي ح إ ر  ا د  ، ي ق ا ب ل ا د  ب ع د  ا ؤ ف ق  ي ق حت  ،

ة. ي ب ر ع ل ا
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والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان قوله يف هذا 
ستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا، فالعامل من اأحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده و الواقع، مث يطبق 

1يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله" 
.

ـ والنظر يف الواقع من أجل تنزيل النص النبوي فيه يتطلب النظر يف األحوال واألزمنة واألمكنة واألشخاص 
مل ا و أو  ، ت كل هذا مما ال يستغين عليه املفيت، إذ به يتمكن من تنزيل النص على الواقع بأكمل وجه، مما مينع من ال

الوقوع يف التعارض احلاصل بني النص والواقع.
و وعليه يكون االجتهاد الفقهي األمثل يف النصوص النبوية، هو الذي خيرج إىل الواقع، وال ه ف  ، ه ن ع د  ع ت ب ي

كما كان خيرج النيب عليه الصالة والسالم إىل األسواق وغريها، ليباشر تنزيل األحكام يقرتب منه ليضيف إليه،  

س.ويف أي زمان مبا يوفق بني مقاصد الشرع ومصاحل الن،يف التجاوب مع أي كان ا

: لية الثانية : تحقيق المناطـ اآل
ى  ل ع ي  ع ر ش ل ا ص  ن ل ا ل  ي ز ن ت د  م ت ع لية حتقيق املناط، وهو نظر ينبين على عمق تفعيل األدلة الشرعية اليت تنبين آي

كل دليل شرعي فمبين على مقدمتني: إحدامها: راجعة إىل حتقيق املناط احلكم، "عليها األحكام، يقول الشاطيب:
واألخرى ترجع إىل نفس احلكم الشرعي، فاألوىل نظرية واعين بالنظرية ما سوى النقلي، سواء علينا أثبتت 

ظاهر يف كل مطلب بالضرورة أم بالفكر والتدبر، وال أعين بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية: نقلية. وبيان ذلك
شرعي، بل هذا جار يف كل مطلب عقلي أو نقلي. فيصح أن نقول: األوىل: راجعة إىل حتقيق املناط. والثانية: 

2راجعة إىل احلكم"
.

ي  ذ ل ا ع  ق ا و ل ا ى  ل ع م  ك حل ا ل  ي ز ن ت ن  م ه  ي ق ف ل ا ن  ك م ت ي ه  ب ذ  إ  ، ة ع ي ر ش ل ا ل  و ص أ ن  م م  ي ظ ع ل  ص أ و  ه ط  ا ن مل ا ق  ي ق حت و

ةيقصده النص، فالذي حيقق املناط س ا ر ف ح  ن م د  ةق ء ا ر ة ق ع ي ب ط ل ي  ع ر ش ل ا ص  ن ل ا ة  ب س ا ن م ة  ف س ل ف ف  ر ع ي و  ه ف  ، ص ن ل ا

وهلذا قال الشاطيب يف الناظر املكلفني، بالنظر إىل احلاالت الفردية وتقدير ما خيتص بكل حالة من اخلصوصيات.
ص يف هذا املقام أنه نظر:" فيما يصلح بكل مكلف يف نفسه، حبسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وش خ

 ، ا ه ك ا ر د إ ت  و ا ف ت و  ، ا ه ي م ا ر م و س  و ف ن ل ا ه  ب ف  ر ع ي ا  ر و ن ق  ز ر ي  ذ ل ا و  ه ص  ا خل ا ق  ي ق ح ت ل ا ا  ذ ه ب  ح ا ص ف ص... خ ش ن  و د

لى أن ذلك هو املقصود الشرعي يف تلقي 
ف" ي ل ا ك ت ل ا

3
.

1
ني  ع ق و مل ا م  ال ع إ .69/ 1ـ 

2
ت  ا ق ف ا و مل ا .492ـ 

3
ت  ا ق ف ا و مل ا .780ـ 779ـ 
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د ا ه ت ج ال ا ع  ا و ن أ ن  م ع  و ن و  ه يو ل ك ل لا يا ن الذ أ ن  ك ى يمي ق ب ي س و  ، ف ي ل ك ت ل ا ل  ص أ ع  ا ط ق ن ا ب ال  إ  ، ا د ب أ ع  ط ق ن

ا  ر ض ا ليف أنظار الراسخني من العلماء، ح م ع ني به يف النظر إىل الوقائع، ويتبع يف احلكم على النوازل الفقهية و
1وعرفه الشاطيب بقوله:" ومعناه أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله"

.

و ه ،ليات الشرعية الدقيقة اليت ال حيسنها كل الفقهاءمن أعظم اآلو

ل ا ل  ي ز ن ت

فالفقيه ال يطلع على دقائق الواقع، إال مبنظار خاص يستعمله يف دراسة الواقع وتنزيل األحكام الشرعية .
هللا  ا ل  و س ر ل  م ع ت س ا د  ق و  ، ه ي ل شؤونه، فيأتيه الرجل ليسأله، فيجيبه عن األعمال اليت حتقيق املناط يف كل ع

ا  ذ ه ى  ه ن ي و ة  ف ع ل ا ب ا  ذ ه ر  م أ ي و  ، د  ا ه جل ا ن  م ا  ذ ه ع  ن مي و د  ا ه جل ا ب ا  ذ ه ب  ي ج ي ف  ، ه ت ر د ق و ه  ل ا ح ع  م ب  س ا ن ت ت و  ، ه ب ح  ل ص ت

عن الغضب، ورمبا يسئل عليه الصالة والسالم أسئلة متحدة ويكون اجلواب عنها خمتلفا،  قال الدكتور 
ر  و ي:"  و ا ض ر ق ل اعت السنة اختالف أحوال الناس، وراعت الفروق بينهم، وهبية كانت أم كسبية، وهلذا كان ا
جييب عن السؤال الواحد من عدة أشخاص بأجوبة متعددة، رعاية الختالف ظروفهم، فال الرسول الكرمي

ر"يعامل الشيخ معاملة الشاب، وال يعامل اإلنسان يف حالة الضرورة معاملته يف حالة السعة و  ا ي ت خ ال ا
2

ن  م و  .

م  ال س ل ا و ة  ال ص ل ا ه  ي ل ع ل  و س ر ل ا ت  ا ق ي ب ط بدأ حتقيق املناط ما يأيت: ملت
هللا « ـ جاء يف حديث سعد بن أيب وقاص:  ا ل  و س ر ن  أعطى رهطا، وسعد جالس، فرتك رسول اهللا أ
ألراه مؤمنا ، فقلت : يا رسول اهللا ، ما لك عن فالن ؟ فواهللا إين صلى اهللا عليه وسلم رجال هو أعجبهم إيل ،

ا م ل س م و  أ ل:  ا ق فسكت قليال، مث غلبين ما أعلم منه ، فعدت ملقاليت فقلت: مالك عن فالن ؟ فواهللا إين ألراه .ف
، ا م ل س م و  أ ل:  ا ق ف  ، ا ن م ؤ مث قال: يا سعد إين ألعطي ،مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت، وعاد رسول اهللا م

3»اهللا يف النارالرجل، وغريه أحب إيل منه، خشية أن يكبه
.

فالعطاء النبوي يرتبط بتحقيق املناط الذي ينبين على أساس النظر إىل األشخاص بنظر حيقق جلب املصاحل ودرء 
د.  س ا ف مل ا

ا  ض ي أ ه  ل ا ث م ا و ث م ي د ح  ، ة ب ر ا ق ت م ظ  ا ف ل أ ب ة  د د ع ت م ق  ر ط ن  م ي  ر ا خ ب ل ا ه  ج ر خ ا أ ه –مرض النيب مل ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

ل  ج ر ر  ك ب ا  ب أ إ  ه  ل ل  ي ق ف س.  ا ن ل ا ب ل  ص ي ل ف ر  ك ب ا  ب أ ا  و ر م ل:  ا ق ف  ، ن ذ أ ف ة  ال ص ل ا ت  ر ض ح ف  ، ه ي ف ت  ا م ي  ذ ل ا ه  ض ر م م ـ  ل س و

أسيف إذا قام يف مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب 
ك ب و  ب أ ج  ر خ ف  ، س ا ن ل ا ب ل  ص ي ل ف ر  ك ب ا  ب أ ا  و ر م  ، ف س و ىي ل ص ف "ر 

4
.

ة فقد قدمه النيب عليه الصالة والسالم على من هو أجهر صوتا وأقوى،  ب ا ح ص ل ا م  ظ ع أ ر  ك ب ا ب أ ن  أ م  و ل ع م و

ال ض ف و ا  م ل ء، كما دلت الدالئل األخرى يف غري هذا املقام، فعلم أن التقدم للعلم والفضل، وليس لشع ر ي خ آ

1
ت  ا ق ف ا و مل ا .775ـ 

2
ن س ل ا ع  م ل  م ا ع ت ن ف  ي ك ة ةـ  ي و ب ن ل .31ا

3
ي ر ا خ ب ل ا ه  ج ر خ أ .27، كتاب اإلميان، باب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة..رقم ـ 

4
م  ق ر  ، ة ع ا م جل ا د  ه ش ي ن  أ ض  ي ر مل ا د  ح ب  ا ب  ، ن ا ذ أل ا ب  ا ت ك  ، ي ر ا خ ب ل ا ه  ج ر خ أ .664ـ 
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سوامها، كما أكد أن مقام اإلمامة ال يصح أن يكون إال فيمن توفر فيه شرط العلم والفضل، وهو أحق باإلمامة 
من غريه، وهذا ضرب من االجتهاد بتحقيق املناط يف النظر إىل األشخاص، وأيها أحق باإلمامة والتقدم.

ن  و ك ت ن  أ ي  غ ب ن ي ه  ي ل ع كل خطوة، حيثوها يف تنزيل النص الشرعي سواء تعلق لية حتقيق املناط مصاحبة للمجتهد يف  آو



المبحث الرابع
كيف نستفيد من السنة النبوية فهما وتنزيال في حل المشكالت الفكرية المعاصرة

ـ ظهرت يف

م ك ح د  ي ف ا وال تستوجب متابعة، وهناك صنف ت
أقبلوا على السنة النبوية دون اإلحاطة مبواردها والوقوف على جماريها، ما أدى إىل إقدام فيه جهالة، وإىل اندفاع 

ى  و ا ت ف م  ه ت ن س ل أ ن  ت م ا ي ئ ز جل ا ض  ع ب ح  ي ج ر ت ت  د م ت ع ا و  ، ت ا و م أل ا و ء  ا ي ح أل ا ت  ك ل ه أ و  ، ن ا س ن إل ا و ن  ا ر م ع ل ا ت  د س ف أ

دون ردها إىل الكليات، فارتفع عنهم مبدأ الرتجيح والتعليل والتأصيل واملقاصد.  
ـ وهلذا ال جتد أضر على السنة من ثالثة أصناف : أحدمها : أصحاب التعامل احلريف الظاهر مع السنة 

ه و  ، ة ي و ب ن ل م الظاهرية اجلدد الذين يأخذون السنة يف ظاهرها دون التفقه يف معانيها،  وثانيهما: أناس يتعاملون مع ا
السنة النبوية بإطراح أثرها التشريعي يف نطاق األحكام الشرعية، وهؤالء أمسيتهم بالعقالنيني اجلدد الذين حكموا 

لعقل ليس دليال مطردا، ألنا لو قلنا به واعتربناه، فعقل من عقوهلم على  كل السنة النبوية ، ودائما يرد عليهم بأن ا
نتبع، هل عقل فالن أو عقل عالن، والعقول ختتلف ويف إدراك احلق تتباين، وبسبب غموض العقل وما خيتلط به 
من نسيان وغفوة والتباس فال ميكن احلكم به بإطالق دون ضوابط شرعية ولغوية، وثالثهما أناس جهلوا قدر السنة

ة. ر ا ض حل ا و ر  ك ف ل ل ا  ر د ص م ا  ه ر ا ب ت ع ا ن  ع ا  و ز ج ع و ة  ي و ب ن ل ا

واملتتبع لرحاب السنة النبوية جيد فيها معادن ذهبية نفيسة حتتاج إىل من حيسن إخراجها وتنزيلها بني الناس، 

مل شكالت الكالمية اليت تفسد حبل الود بني املسلمني .ا
ه  ل ة  ي ل ع ف ل ا ة  ن س ل ا تكون منهج الرسول عليه الصالة والسالم والذي مييزه اليسر والسماحة.و

وأما السنة التقريرية له عليه الصالة والسالم ففيها رفع احلرج عن الناس، وتشجيع األمة على االجتهاد يف كل 
دبريها لكل خالف حاصل يف صف املسلمني .
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العودة إليه، وحسن قراءته وفهمه على أساس ما تتطلبه قواعد الشريعة، والتمكن من تنزيله وفق شروط مبسوطة يف 
ة  ع ي ر ش ل ا م  و ل األمة لتخرج من األزمات الفكرية اليت تشكل عائقا تراعي مصاحل الشرع ومقتضيات العصر، ترشدع

يربطها بأصوهلا الشرعية.


خاتمة :
ق : ب س ا  مم ني  ب ت

الفتوى الصحيحة هي اليت وافقت األصول، ومل خترج عنها يف الفصول.وفتاويهم، حبيث تكون 
و  م  ه ف ل ا ب ق  ل ع ت ت ط  ب ا و ض ق  ف و ال  إ ق  ق ح ت ي ال  ا  ه ن م ة  د ا ف ت س ال ا ن  س ح و  ، ة ي و ب ن ل ا ة  ن س ل ا ع  م ل  م ا ع ت ل ا ن  إ ط آـ  ب ت ر ت ت  ا ي ل

علمي يزخر بالقواعد املنظمة ألحوال املكلفني يف هذه الدار.ـ إن السنة النبوية مرياث 
ـ احلاجة إىل حسن قراءة السنة النبوية قراءة علمية دقيقة جتعلها حمرك الفكر واحلضارة.

ـ إن النص الشرعي له مصادر ليست وضعية تقبل الزيادة والنقصان، وليست من إنتاج الفكر والعقل، وهلذا 
ع  فاإلنسان يف هذا املقا م ل  م ا ع ت ي ال  يم  ر ش ب ب  ا ت ميكن مناقشته أو االعرتاض عليه، فالنص الشرعي مستمده ك

القرآن الكرمي الذي هو كالم اهللا والسنة النبوية، وهي كالم رسول اهللا عليه الصالة والسالم ، وقد تكفل اهللا 
حبفظهما من تأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني.

ع ه  ي ب ن ت ل ا ي  غ ب ن ي نلى مسألة ضرورية يف فهم النص الشرعي، فالعقل البشري مهما ـ  م ج  ت ن ة أ ي ب ل غ أ ي  ه ف ق  ئ ا ق ح

ال ترتقي إىل مقام اليقني، ألن الفقيه مهما امتلك من عقل فهو حمدود أمام القرآن الذي اعترب مطلقا، وهلذا كان 
م. ا ك ح أل ا ط  ب ن ت س ت و ق  ئ ا ق حل ا ج  ر خ ت س ت

ـ إن فهم النص الشرعي واستنباط األحكام الشرعية مل يكلف اهللا تعاىل به إال أهل العلم ممن توفرت فيهم 
أهلية االجتهاد ومتكنوا من حتصيل مدارك االستنباط.

با مشرتكا بني العوام ـ إن التجاسر على فهم النص الشرعي، مزلة أقدام ومضلة أفهام، مل جيعله الشارع نصي
والعلماء، فهو مما اختص به أهل االجتهاد، و لو علم املقدمون عليه خطر هذا الشأن ألحجموا عنه وما حدثوا 
أنفسهم بفهم النص الشرعي وال ادعاء تنزيله إال بعد االستهداء بكل الشروط اليت وضعها علماء األصول لكل 

راغب يف فهم النص واستثماره يف الواقع.
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ثبت المصادر والمراجع :
كام وتصرفات القاضي واإلمام لشهاب الدين القرايف اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة دار حـ اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األ

م.  1995ه / 1416س 2البشائر اإلسالمية ببريوت  ط 

مـ  ا ص ت ع ال م. 1992ه / 1412أليب اسحاق الشاطيب دار ابن عفان س ا

س 2ـ 

م.1995ه / 1415

ـ / 1419س 1ـ إكمال املعلم بفوائد مسلم أليب الفضل عياض اليحصيب، حتقيق حيىي امساعيل دار الوفاء ط  ه

م1998

ق ن  ب ال ني  مل ا ع ل ا ب  ر ن  ع ني  ع ق و مل ا م  ال ع إ س 1يم اجلوزية حتقيق حممد عبد السالم دار الكتب العلمية بريوت، ط ـ 

م . 1991/ ه1411

ـ بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية حتقيق علي العمران، إشراف بكر أبو زيد، دار عامل الفوائد.
ـ / 1418س 1ـ الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك اجلويين، حتقيق صالح عويضة، ط  ر1997ه ا د  ، ة م ي م ل ع ل ا ب  ت ك ل ا

بريوت.
ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب بكر اخلطيب البغدادي، حتقيق حممود الطحان، مكتبة املعارف ـ الرياض.

م.1996س 1ـ اجلامع الكبري للحافظ الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، ط 

ن  ن س ةـ  ج ا م ن  ب يا ح إ ر  ا د  ، ي ق ا ب ل ا د  ب ع د  ا ؤ ف ق  ي ق حت ة.،  ي ب ر ع ل ا ب  ت ك ل ا ء  ا

م.2002ه / 1423س 1ـ صحيح البخاري، أيب عبد اهللا البخاري، دار ابن كثري، ط 

ه / 1412س 1ـ صحيح مسلم، أليب احلسني النيسابوري، حتقيق فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
م.1991

الكتب العلمية بريوت.ـ عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي أليب بكر ابن العريب دار 
.1992سحتقيق حممد ولد كرمي دار الغرب اإلسالمي أليب بكر بن العريب القبس يف شرح املوطأ ـ 

ط  ق  و ر ش ل ا ر  ا د ي  و ا ض ر ق ل ا ف  س و ي ل ة  ي و ب ن ل ا ة  ن س ل ا ع  م ل  م ا ع ت ن ف  ي ك م ـ 2002ه / 1423س 2ـ 

السوقي، ابراهيم املدين، املكتبة العلمية ـ املدينة الكفاية يف علم الرواية أليب بكر اخلطيب البغدادي حتقيق أيب عبد اهللا 
ة . ر و ن مل ا

م.1997ه / 1417س 1نؤوط ومجاعة، مؤسسة الرسالة، ط ر ـ مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األ

احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول للحافظ أيب شامة املقدسي حتقيق حممود جابر، نشر اجلامعة اإلسالمية ـ 
ط  ة  ر و ن مل ا ة  ن ي د مل ا .م2011هـ / 1432س 1ب

ـ / 1419س 3ـ املنخول من تعليقات األصول أليب حامد الغزايل، حتقيق حممد هيتو، ط  ر ـ 1998ه ك ف ل ا ر  ا د م 

بريوت.
م.2004ه / 1425س 1املوافقات أليب اسحاق الشاطيب شرح وختريج عبد اهللا دراز دار الكتب العلمية ط 

ىـ  ف ص ت س مل ةلغزايل  دراسة وحتقيق د محزة بن زهري حافظ، ن اجلامعة اإلسالمية، كلية الشريعة املدينةايب حامدألا ر و ن مل .ا
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الملخص:

مي واحلديث، مث نتحدث عن االجتاه الوسط يف املسألة، والذي يضع لالحتجاج باحلديث النبوي، وحججهم يف العصر القد
طشروطاً  ب ا و ض ملالستشهاد باحلديث النبوي يف اللغة العربية، مع اتفاقهم املطلق على بالغة الرسول و ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ، ص

اهلامة، واليت دار حوهلا نقاش وأنه أفصح العرب؛ مع العلم أن قضية االستشهاد باحلديث النبوي يف اللغة من القضايا 
وخالف بني العلماء يف القدمي واحلديث.مث تأيت اخلامتة، وهي عبارة عما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات.

يكلمات مفتاحية: و ب ن ل ا ث  ي د حل و.ا ح ن ل ا  ، ة ي ب ر ع ل ا ة  غ ل ل ا  ، د ا ه ش ت س ال ا  ،

Abstract
This study aims to shed light on a new old issue, which is citation from the
hadith in Arabic syntax and Arabic language.
This paper discusses the position of the Hadith in Arabic language, and
presents the important views which support citing Hadith in Arabic syntax,
and the views against that, by presenting their arguments in the ancient and
modern era, then we move to the middle views in this issue, that put
conditions in the citation from the Hadith in Arabic syntax, with absolute
agreement about the eloquence of prophet Mohamed, peace be upon him. The
citation from the hadith in Arabic language is importanttopic which creates
disagreement among the scholars in this field in ancient and modern times.In
the end comes the conclusion which contains the foundation of this study and
recommendations for further studies.
Key words: Hadith, Citation, Arabic language, Arabic syntax.

االستشهاد بالحديث النبوي في النحو واللغة بين 
المجيزين والمانعين

مصطفى شطةالدكتور
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:مقدمة

ا م أ  ، ى ف ت ق ا د:و ع ب

إن موضوع االستشهاد باحلديث النبوي الشريف يف اللغة من املوضوعات املهمة، واليت دار الكالم حوهلا  ف
يكثريا بني علماء اللغة قدميًا وحديثاً، فهناك من العلماء من أيد االستشهاد  و ب ن ل ا ث  ي د حل ا يف اللغة إىل جانب ب

، ه ل ن  ا ي ب ه  ن أل ن  آ ر ق ل وعلماء اللغة أمجعوا على هة نظره اخلاصة به،وهناك من رفض املسألة، ولكل أدلته ووجا
االستشهاد بالقرآن الكرمي، والكالم الفصيح من العرب، وحددوا ذلك مبدة زمنية معينة، وهي: العصر اجلاهلي 

نيهـــــــــــــ، مع خالف يف150واإلسالمي واألموي، إىل غاية  ب ة  ل أ س مل سا ر د مل نيا يت و ح ن ل ، ا ني البصرة والكوفة، يف ت
خ أل ذ من الشعراء واألدباء سكان احلضر أو البادية، وهذا حفاظًا على صيانة اللغة من الدخيل، وكان هذا بعد ا

ظهور اللحن يف اللسان العريب واتساع رقعة الدولة اإلسالمية، وظهور علم النحو.
ن و  ا ك د  ق ة:النيب عليه الصالة والسالم أفصح العرب، وقدل ر و ه ش مل ا ه  ت ل و ق ل  ا لق ا ح  ص ف أ ا  ن أ عرب بيد أين من (
1قريش)

أم ألن الوضع يف احلديث َكثُر وتزايََد، حبيث َصُعب على هؤالء النحاة !األمر يف االحتجاج بالقرآن الكرمي
ث !األوائل الذين كانوا يتحّرون الدقة ويتشددون التشدد كله أن ميّيزوا ما هو للرسول وما هو ليس له ي د حل ا ن  أل م  أ

!اللفظ غري تصريفهُرِوي بعض منه باملعىن فاشتمل على لفظ غري لفظ النيب، وإعراب غري إعرابه، وتصريف يف

ولقد درسُت قضية االستشهاد باحلديث األمر الذي جعل هؤالء العلماء يتحرجون يف البّت يف هذه القضية، 
الشريف، وهل هو حجة لغوية أم ال؟ فمنهم من أباح مطلقًا ومنهم من منع مطلقًا ومنهم من وضع شروطا 

هللالالحتجاج، مع اتفاقهم املطلق يف فصاحة النيب  ا ى  ل مص ل س و ه  ي ل ، فهو رغم أميته، أفصح العرب لساناً، ع
وهذا توفيقًا من اهللا سبحانه وتعاىل، ألنه بعثه للعرب وهم قوم بالغة وفصاحة، وأوضحهم بيانًا وأقومهم حجة، 

ن  ا ك د  ق مو ال س ل ا و ة  ال ص ل ا ه  ي ل فصيح اللسان قبل بعثته، فكيف بعد البعثة وقد أمره اهللا بتبليغ الرسالة وتكليفه ع
النبوة والبيان لقومه وغريهم، وكان خياطب كل قبيلة عربية بلهجتها اخلاصة وقد ثبت عنه ذلك.ب

فكيف يأيت علماء من بعده، ومينعون مطلقاً االحتجاج بأقواله، دون حتقيق وتدقيق يف هذا احلكم؟
ء ا ر آ ى  ل ع ء  و ض ل ا ط  ل س ي ل ث  ح ب ل ا ا  ذ ه ء  ا ج ا  ذ وعن االجتاه الذي ذهب مذهب ل

التوسط يف املسألة، والذي يضع شروطًا وضوابط لالستشهاد باحلديث النبوي يف اللغة العربية، وأخريا تأيت اخلامتة، 
 ، ت ا ي ص و ت و ج  ئ ا ت ن ن  م ه  ي ل إ ل  ص و ت ي ا  م ع ة  ر ا ب ع ي  ه وأسأل اهللا أن جيعل عملنا خالصا لوجهه، إنّه نعم املوىل ونعم و

النصري.

ي حممد زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسال-شرح السنة، أبو حممد البغوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1 دمشق، بريوت، الطبعة: - م
 ، ة ي ن ا ث ل ث: م،كتاب اجلمعة، باب فرض اجل1983-هـ 1403ا ي د حل ا م  ق ر  ، ة ع ج1045م ص4،   ،202
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الحديث النبوي عند اللغويينمكانةأوًال:
مإذا أطلق لفظ احلديث الشريف يف اصطالح احملدثني أُريد به ما أضيف إىل النيب  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ن ص م

قول،  أو فعل، أو تقرير، وقد يُراد به ما أضيف إىل صحايب أو تابعي. ولكن الغالب أن يقيد إذا ما أريد به غري 
مالنيب  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

1
 .

ل  و س ر ل ا ل  و ق و  ه ف ة:  ا ح ن ل ا د  ن ع ف  ي ر ش ل ا ث  ي د حل ا ا  م مأ ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل وإمنا يهتّم النحويون بالقول؛ ألنه ص
موضوع النحو، ومنبع استدالهلم، ومرجع أحكامهم، وكذلك األقوال املنسوبة إىل الصحابة أو التابعني مىت جاءت 

ممن طريق احملدثني تأخذ حكم األقوال املرفوعة إىل رسول اهللا  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

2إثبات لفظ لغوي، أو قاعدة حنوية
.

ل  و س ر ل ا ث  ي د حل ع  ب ت ت مل ا مو ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل جيده قد أغىن اللغة العربية بكثري من املفردات اجلديدة  ص
املثال: لفظ واملصطلحات اليت أصبحت تطلق بعد عصره وال يفهم منها إال ذاك املعىن الذي قاله، وعلى سبيل

ه الصالة اليت كانت تعين عند العرب مطلق الدعاء، وأصبحت تطلق على الفاظ وأفعال كما قال ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

م ل س باإلضافة إىل ألفاظ لغوية كثرية جدا مثل السجود والزكاة والصيام والفسق 3: (َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِين ُأَصلِّي)و
وغريها.

ث ك ب  ا ب س أ ه  ل ت  ن ا ك ا  ذ ه هللا رية جعلت احلديث النبوي يثري اللغة بكثري من املفردات ألن الرسولو ا ى  ل ص

م ل س و ه  ي ل ا كان مبعوثا من عند اهللا عز وجل، ومبلغا للرسالة؛ مما جعله قمة يف الفصاحة حيث قال  تعاىل: ع مَ وَ }

،3يَنِطُق َعِن اْهلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى}[النجم: ل 4 ا ق و   ، ه] س ف ن ن  : (أَنَا أَْفَصُح اْلَعَرِب بـَْيَد َأينِّ ِمْن قـَُرْيٍش، ع
وهذا ما جعل الصحابة ينبهرون من أقواله يف عدة مناسبات، وكان خياطب القبائل 4َوَنَشْأُت ِيف َبِين َسْعِد ْبِن َبْكٍر)

عنه يف لغة 
م(أكلوين الرباغيث) وهو قول الرسول  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ، ص ر ا ه ن ل ا ب ة  ك ئ ال م و ل  ي ل ل ا ب ة  ك ئ ال م م  ك ي ف ن  و ب ق ا ع ت ي ):

ن) و ل ص ي م  ه و م  ه ا ن ي ت أ و  ، ن و ل ص ي م  ه و م  ه ا ن ك ر ت ن:  و ل و ق ي ف
. وهي لغة عربية ختتص ببعض القبائل العربية اليت تلحق 5

ل  ع ا ف ل فمثًال يقولون: قام الرجل وقاما الرجالن وقاموا الرجال، واألصل يف بفعله إن كان مفردًا أو مؤنثًا أو مجعاً، ا
اللغة أن يكون الفعل دائماً مفرداً حىت وإن كان فاعله مثىن أو مجعا، فيقال: قام الرجل وقام الرجالن وقام الرجال،

هللا ن فيكم مالئكٌة).وكذلك حديث الصيام يف السفر حيث قالوهذه اللغة يسمِّيها ابُن مالك لغَة (يتعاقبو  ا ى  ل ص

ص1994-هـ 1415مصطلح احلديث، حممد بن صاحل العثيمني ، الناشر: مكتبة العلم، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1  ، 75م
ة، أصول النحو، مرحلة املاجستري2 ع م ا ج ج  ه ا ن صم  ، ة ي مل ا ع ل ا ة  ن ي د مل ا ة  ع م ا ج ر:  ش ا ن ل ا  ، ة ي مل ا ع ل ا ة  ن ي د مل 75ا
،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد 1379بريوت، -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، الناشر: دار املعرفة 3

ج  ، ة ال ص ل ا ء  ا ض ق ب  ا ب  ، ي ق ا ب ل ص 2ا ،72.
سبق خترجيه.4
ب 1422صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 5 ا ت ك  ، ـ ه

ة  ال ص ل  ض ف ب  ا ب  ، ة ال ص ل ا ت  ي ق ا و جم ، ر ص ع ل ص1ا ث:115،  ي د حل ا م  ق ر  ،555.
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م ل س و ه  ي ل 1: (لَْيَس ِمِن أْم ِبرِّ أْم ِصَياُم ِىف أْم َسَفِر)، وهو حديث: (لَْيَس ِمَن اْلِربِّ الصَِّياُم ِىف السََّفرِ ع
، هذه لغة و )

هللالبعض أهل اليمن جيعلون الم التعريف ميماً، وخاطبهم الرسول  ا ى  ل مص ل س و ه  ي ل ، ع م ه ت غ ل هللا ب ا ن  م ل  ض ف ا  ذ ه و

ل ج و ز  : أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم، ، ع وقد أويت جوامع الكلم ،  حيث قال عن نفسه: (ُفضِّْلُت َعَلى اْألَنِْبَياِء ِبِستٍّ
ا، َوأُْرِسْلُت ِإَىل اْخلَْلِق َكافًَّة، َوُخِتَم ِيبَ َوُنِصْرُت بِالرُّْعِب، َوُأِحلَّْت ِيلَ اْلَغَنائُِم، َوُجِعَلْت ِيلَ اْألَْرُض َطُهورًا َوَمْسِجدً 

2النَِّبيُّوَن) 
 .

موكتب غريب احلديث غنية باملفردات اللغوية اجلديدة واليت مل يستعملها إال الرسول  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ه ص ن أل

ه  ل و ق ك  ل ذ ن  م و ح.  ي ص ف غ  ي ل مب ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ): (َمِن اطَّلع ِمن ِصِري باٍب فـََقدْ ص رَ مَ دَ
قال أبو عبيد: مل يسمع 3

م.  وقال أبو عبيد أيضاً: يف حديث النيب 4هذا احلرف إال يف هذا احلديث ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

.هذه بعض األمثلة 5الزمارة. قال احلجاج: الزمارة الزانية، ومل أمسع هذا احلرف إال منه وال أدري من أي شيء ُأخذ
م ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

وغريها، وأُلفت فيها املؤلفات املتنوعة يف غريبها والفاظها وبالغتها وتفسريها؛ باإلضافة إىل األحاديث املسجوعة 
ه والفصيحة والبليغة، واليت مل تنط ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

م ل س ة.  و ي ب ر ع ل ا ة  غ ل ل ا ن  م

فاحلديث النبوي قد أغىن اللغة العربية بكثري من املفردات والرتاكيب اجلديدة، وقد استثمر اللغويون هذه 
ريبا للمعاين، وتبيانا ملكانة احلديث يف اللغة، ولفتة 
إىل إمكانية االحتجاج به، واملتتبع جلل كتب اللغة على خمتلف أنواعها جيدها غنية باالستشهاد باحلديث النبوي 

د إىل جوانب الشواهد القرآنية والشعرية، وهذا ما يدل على مكانة احلديث النبوي عند اللغويني، وأنه يف منزلة  ع ب

القرآن ولكن ال يرقى إىل درجته، وهذا تفريقا بني كالم اخلالق واملخلوق، ولكنه يف منزلة لغوية بعد القرآن مباشرة.
غري أن املشكلة يف االحتجاج باحلديث مل تكن عند اللغويني وإمنا كانت عند النحاة وال ميكن الفصل بني 

ا م  ل ع ة  أ ش ن ل ع  ب ت ت مل ا و  ، ف و ر ع م و  ه ا  م ك و  ح ن ل ا و ة  غ ل ل لنحو جيده ال ينفك عن علم احلديث والدين عامة، فقد ظهر ا

ص3ليس من الرب الصيام يف السفر، جاملرجع نفسه، كتاب الصوم، باب قول النيب 1 ث: 34،  ي د حل ا م  ق ر  ،1946
بريوت، كتاب املساجد –صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 2

ص 1ومواضع الصالة، باب ُجعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا، ج ر:371،   ،523
بريوت، -وانظر احلديث يف: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، الناشر: املكتبة العلمية الصُِّري: ِشّق اْلَباِب. وَدَمر: َدَخَل، 3

ص3حممود حممدالطناحي، ج–م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979-هـ 1399 ،66
و -خمتار الصحاح، زين الدين الرازي، احملقق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية 4 م ن ل ا ر  ا د ل ة: –ذجية، بريوت ا ع ب ط ل ا  ، ا د ي ص

 ، ة س م ا خل ص1999هـ / 1420ا  ، 181م
، -غريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بن سّالم، احملقق: د. حممد عبد املعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد5 ن ك د ل ا

ج1964-هـ 1384الطبعة: األوىل،   ، ص1م  ،341
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يف عصر كان التأليف فيه يف جل العلوم، وهذا ما يبني لنا أن علماء النحو كانوا موسوعيني وعلى اطالع وصلة 
بالعلوم األخرى كأيب عمرو بن العالء زعيم املدرسة البصرية الذي كانت له قراءة خاصة به متواترة، والكسائي يف
املدرسة الكوفية أيضاً، وكان النحوي حينها يهتم مبختلف العلوم من حنو وحديث وتفسري وفقه وغري ذلك، وكان 
عدد كبري من النحويني حمدثني، وكانت العلوم قدميا غري منفصلة عن بعضها بعض كما هو واقعنا اآلن، وجند 

ة الشواهد ونسبتها لقائليها وهذه عالقة مشرتكة احملدث يتحرى الدقة يف الرواية، وكذلك النحوي يفعل هذا يف دق
ا. م ه ن ي ب

االحتجاج بالحديث في اللغةثانياً:
إن الكالم عن قضية االحتجاج باحلديث النبوي يف اللغة من القضايا العويصة، واليت شكلت نقطة اخلالف 

ه بني علماء النحو يف شىت العصور التارخيية، منذ ظهر علم النحو العريب كعلم مستق ب ء  ا ن ت ع ال ا أ  د ب و  ، ه ت ا ذ ب ل 

وبداية اخلالفة العباسية كانوا على السليقة، ومل يظهر علم النحو إال نتيجة لظهور اللحن يف الكالم العريب، مع 
واضعه؟ ويف أي عصر وضع؟اختالف بني املؤرخني يف 

غري أننا جند النحويني األوائل واملؤسسني للمدرستني األساسيتني يف علم النحو، ومها مدرسيت البصرة والكوفة 
مل يلتفتوا إىل هذه املسألة، ومل حيدث اخلالف بينهم يف تلك الفرتة من حيث االحتجاج باحلديث النبوي، وإمنا 
ا يف القاعدة النحوية وتوجيهها، من بينها الشعر اجلاهلي واإلسالمي واألموي، 
وأخذ اللغة من قبائل عربية معينة واالعتماد على الذهاب إىل البادية العربية يف ذلك العصر كما فعل الكسائي 

ف وغريه، ألن املدينة كان قد ظهر فيها اللحن لوفود األعاجم إليها، ومل يشكل االحتجاج  ال خ ة  ط ق ن ث  ي د حل ا ب

بينهم، وإمنا سكتوا عن هذه املسألة، مع العلم أنه ال يوجد بني اللغويني من منع االستشهاد باحلديث ألجل 
االستدالل على معاين اللغة، ومصادر فقه اللغة واملعاجم اللغوية زاخرة باألحاديث واألخبار، أّما النحاة فقد 

متوّسط بينهما.اختلفوا يف ذلك بني مانٍع وجميز وآخر 
ومل يقع اخلالف قدميا وإمنا وقع بني العلماء الذين جاءوا من بعدهم، واشتد هذا اخلالف وبلغ ذروته فيما 

بعد، وميكن حصر هذا اخلالف يف ثالثة اجتاهات وهي كاآليت:
ن : رفض االحتجاج باحلديث يف املسائل النحوية، وكان يف طليعتهم أبو حيان االتجاه األول-1 س حل ا و

بن الضائع ومها عاملان أندلسيان، ويعتربان من االوائل الذين أثاروا هذه املسألة، وتنبه العلماء من بعدهم ألمهيتها 
وتسليط الضوء عليها، وتابعهم السيوطي على ذلك، ولكنه كان متناقضا يف رأيه ومل يستقر على رأي حمدد.

و االتجاه الثاني:-2  ، ا ق ل ط م ه  ب ج  ا ج ت ح ال ا ز  و ميثل هذا االجتاه ابن مالك وابن هشام األنصاري والبدر ج
الدماميين واجلوهري وابن سيده وابن فارس وابن خروف وابن جين وابن بري والسهيلي، ويعد ابن مالك املؤسس 
احلقيقي لالستشهاد باحلديث يف النحو يف خمتلف كتبه، واعتىن باملسألة وأوالها أمهية  وعاجلها بتميز واجتهاد 

ي ص ل مل يسبق له، ودافع عنها إىل أبعد احلدود.أ
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وقف موقفاً وسطاً بني االجتاه األول والثاين، وميثل هذا االجتاه الشاطيب والسيوطي يف االتجاه الثالث:-3
ج ا ج ت ح ال ل ا  ط و ر ش ا  ع ض و و  ، ه ي ل و ق د  ح أ

1
.

المانعون لالحتجاج بالحديثثالثاً:
يان وابن الضائع ، وسنذكر أقواهلما وحججهما ونقدمها للعلماء ميثل هذه الطائفة ــ كما ذكرنا سابقاــ أبو ح

االستدالل مبا وقع يف األحاديث على إثبات القواعد الكلية يف لسان العرب. وما رأيت أحدًا من املتقدمني 
املتأخرين سلك هذه الطريقة غريه. على أن الواضعني األولني لعلم النحو املستقرئني لألحكام من لسان العرب ــ  و 

كأيب عمرو بن العالء وعيسى بن عمر واخلليل وسيبويه ـــــ من األئمة البصريني ـــــ والكسائي والفراء وعلي بن املبارك 
يني ـــــ مل يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك املسلك املتأخرون من الفريقني األمحر وهشام الضرير ــــ من األئمة الكوف

وغريهم من حناة األقاليم كنحاة بغداد وأهل األندلس. وقد جرى الكالم يف ذلك مع بعض املتأخرين األذكياء 
مفقال: إمنا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل إذ لو وثقوا بذلك جلرى ص

جمرى القرآن الكرمي يف إثبات القواعد الكلية. وإمنا كان ذلك ألمرين:
مأن الرواة جوزوا النقل باملعىن، فتجد قصة واحدة قد جرت يف زمانه ــ 1 ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل مل تنقل بلفظ ص

مب:واحد،  حنو ما روي من قوله ا  ه ك ت ك ل م و ( ن)  آ ر ق ل ا ن  م ك  ع م ا  مب ا  ه ك ت ج و ز ا ( مب ا  ه ذ خ و ( ن)  آ ر ق ل ا ن  م ك  ع م ا 

ن) آ ر ق ل ا ن  م ك  ع م
موغري ذلك من األلفاظ الواردة، فتعلم يقينًا أنه 2 ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل مل يلفظ جبميع هذه ص

ه األلفاظ، بل ال جيزم بأنه قال بعضها إذ حيتمل أنه قال لفظًا مرادفًا هلذه األلفاظ، ومل تأت بلفظه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

م ل س املطلوب وال سيما مع تقادم السماع، وعدم ضبطه بالكتابة واالتكال على احلفظ، والضابط ، إذ املعىن هوو
منهم من ضبط املعىن. وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدًا السيما يف األحاديث الطوال، وقد قال سفيان الثوري: 

ديث أدىن نظر، علم العلم (إن قلت لكم إين أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين، إمنا هو املعىن). ومن نظر يف احل

أن اللحن وقع كثرياً فيما روي من احلديث، ألن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب بالطبع. ويتعلمون لسان ــ 2

ن  ا س مالعرب. ونعلم قطعًا من غري شك أن الرسول ل ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ال ص إ م  ل ك ت ي ن  ك ي م  ل ف  ، ب ر ع ل ا ح  ص ف أ ن  ا ك

بأفصح اللغات وأحسن الرتاكيب وأشهرها وأزجلها، وإذا تكلم بلغة غري لغته فإمنا يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة 

1
ب ر ع ل ا د  ن ع ي  و غ ل ل ا ث  ح ب ل ص2003، د أمحد خمتار عبد احلميد، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: الثامنة ا  ،35

وانظر:أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، عبد اهللا ابن هشام، احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
ج ، ع ي ز و ت ل ا ص1و  ،11

2
ا ب  ، ة ل ا ك و ل ا ب  ا ت ك  ، ق ب ا س ر  د ص م  ، ي ر ا خ ب ل ا ح  ي ح ص3ب وكالة املرأة اإلمام يف النكاح،جص ث:100،  ي د حل ا م  ق ، وفعًال كما قال أبو 2310ر

حيان، جند هذا احلديث بروايات خمتلفة يف كتب األحاديث األخرى.
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د على طريق اإلعجاز، وتعليم اهللا ذلك له من غري معلم. واملصنف ـــ ر و ا  مب ل  ال د ت س ال ا ن  م ر  ث ك أ د  ق ـ  ـ ـ ك  ل ا م ن  ب ا ي  أ

يف األثر متعقبًا بزعمه على النحويني، وما أمعن النظر يف ذلك، وال صحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي 
القضاة بدر الدين بن مجاعة، وكان ممن أخذ على ابن مالك، قلت له: يا سيدي، هذا احلديث رواية األعاجم، 

ر  ن  م ه  ي ف ع  ق و موايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسولو ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل فلم جيب بشيء.ص
قال أبو حيان: وإمنا أمعنت الكالم يف هذه املسألة لئال يقول مبتدئ: ما بال النحويني يستدلون بقول 

العرب، وفيهم املسلم والكافر، وال يستدلون مبا روي يف احلديث بنقل العدول، كالبخاري ومسلم، وأضر 
1فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي ألجله مل يستدل النحاة باحلديث 

.

ينتقد أبو حيان يف كتابه شرح التسهيل، أبا مالك صاحب األلفية على كثرة االستشهاد باحلديث يف كتبه 
ث انتقادًا شديداً، ويرى أن هذا العمل مل يقم به ال املتقدمون وال املتأخرون من العلماء، ويع ي د حل ا ن  أ ب ب  ب س ل ا ل  ل

مالنبوي مروي أغلبه باملعىن أما اللفظ فليس للرسول  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ، ويؤكد هذه القاعدة بعدة أمثلة، وكالمه ص
هذا فيه نظر، ــــ هذا من جانب ـــــ ويرى أيضا أن اللحن وقع كثريا يف روايات احلديث، ألن الرواة كانوا غري عرب، 

ل  وكان املعىن هو املقصو  و س ر ل ا م  ال ك ن  م مد  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل وليس اللفظ، وهذا أيضا حيتاج إىل مناقشة؛ ألن ص
رواة احلديث مل يكونوا كلهم أعاجم، و حىت األعاجم  منهم كانوا على دراية باللغة، ـــ وهذا جانب ثاين ــــ مع 

ل  و س ر ل ا ث  ي د ح ة  غ ال ب ى  ل ع د  ي ك أ ت ل ما ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل قص ا ن و  ، ب ر ع ل ا ح  ص ف أ ه  ن أ ش عدة علماء يف عصره و
خبصوص هذه املسألة مثل: قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة وهو تلميذ ابن مالك، ومل جيد إجابة شافية منه، 
وعلل اخلوض يف هذه املسألة لئال يقول أي باحث: ملاذا مل يستشهد النحويون باحلديث إىل جانب كالم العرب، 

يف عدم االستشهاد باحلديث الشريف يف النحو.
وقال أبو احلسن ابن الضائع يف كتابه شرح اجلمل: "جتويز الرواية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة،  
كسيبويه وغريه، االستشهاد على إثبات اللغة باحلديث، واعتمدوا يف ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، 

ل ع ل ا ح  ي ر ص ت ال  و ل ه ماء جبواز النقل باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة كالم النيب و ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

م ل س ، ألنه أفصح العرب، قال: وابن خروف يستشهد باحلديث كثرياً، فإن كان على وجه االستظهار والتربك و
ى"باملروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فلي أ ر ا  م ك س 

2
.

حيتج ابن الضائع بعدم االستشهاد باحلديث يف النحو ألنه مروي باملعىن، ولو كان مرويا باللفظ واملعىن لكان 
من األوىل االستشهاد به يف النحو، إىل جانب القرآن والكالم الفصيح من لغة العرب، وهذا هو السبب يف عدم 

يرى أنه إذا جاء به للتربك والتوضيح فجائز، أما إن جاء به درجه، ويعقب على ابن خروف يف االستشهاد به، و

ب–توجيه النظر إىل أصول األثر، طاهر بن صاحل السمعوين، احملقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية 1 ل ة: ح ع ب ط ل ا  ،

ج1995-هـ 1416األوىل،   ، ص2م  ،701
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، الناشر: مكتبة اخلاجني، 2

 ، ة ع ب ا ر ل ا ة:  ع ب ط ل ا  ، ة ر ه ا ق ل ج1997- هـ 1418ا  ، ص1م ،10
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لالستشهاد به فال جيوز ذلك سواء عند ابن خروف أو غريه من العلماء يف نظره، وكالمه يف التفريق بني 
االستشهاد والتربك فيه نظر!

وميكننا مما سبق أن نلخص آراءهم يف اآليت:
أن احلديث مروي باملعىن وليس باللفظ..1
2. ، ة ي ر ص ب ل ا ة  س ر د مل ا ن  م ء  ال ع ل ا ن  ب و  ر م ع و ب أ ل:  ث م ة  ي و ح ن ل ا س  ر ا د مل ا ا  و م ع ز ت ن  ي ذ ل ا و ني  م د ق ت مل ا ني  ي و ح ن ل ا ن  أ

والكسائي من املدرسة الكوفية، مل حيتجوا بشيء منه.
ل.3 و س ر ل ا ة  غ ال ب ى  ل ع م  ه ق ا ف ت ما ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ب.ص ر ع ل ا ح  ص ف أ ه  ن أ و

جواز اإلتيان به للتربك وضرب األمثلة فقط..4
ج.5 ت ح ال ا م  د اج به يف إثبات قواعد النحو.ع
ف..6 و ر خ ن  ب ا و ك  ل ا م ن  ب ا ل  ث م ا  ع ذ ال ا  د ا ق ت ن ا ه  ب ني  ج ت حمل ا ء  ا م ل ع ل ا د  ا ق ت ن ا

رابعاً: المجيزون لالحتجاج بالحديث
ميثل هذه الطائفة عدد كبري من العلماء وأغلبهم من املتأخرين وعلى رأسهم: ابن مالك صاحب األلفية، 

ن ب ا ب ف  و ر ع مل ا ي  م ر ض حل ا ن  س حل ا و  ب أ خروف األندلسي، والسهيلي يف أماليه وابن األنباري، وابن هشام، والدماميين، و
وابن منظور والرضي اإلسرتابادي شارح أبيات كافية ابن احلاجب، وابن هشام صاحب التصانيف املتنوعة يف 

ن ي ر ص ا ع مل ا ض  ع ب و  ، و ح ن ل ا
1

.

القواعد النحوية إىل جانب الفصيح من  وذهبوا إىل إمكانية االحتجاج باحلديث النبوي الشريف يف تأصيل 
كالم العرب، وردوا على املعارضني بأن احلديث النبوي كان يف عصر االحتجاج ومل تفسد األلسنة يف وقتها فساداً 
د  ر و  ، ه ب ج  ا ج ت ح ال ا م  د ع ى  ل ع ال  ي ل د ح  ل ص ي ال  ه  ب ني  م د ق ت مل ا ني  ي و ح ن ل ا د  ا ه ش ت س ا م  د ع ك  ل ذ ك و  ، ه ب ج  ا ج ت ح ال ا ع  ن مي

ن يف شرحه للتسهيل بناء على أن اليقني ليس مبطلوب يف هذا الباب إمنا املطلوب غلبة الدماميين على أيب حيا
الظن الذي هو الذي هو مناط األحكام الشرعية، مث إن اخلالف يف جواز النقل باملعىن إمنا هو فيما مل يدون ومل 

.ميكتب وأما ما دون وحصل يف بطون الكتب فال جيوز تبديل ألفاظه من غري خالف بينه
2

فاحلديث قد نقله إلينا، رجال صدر اإلسالم، وهم من أفصح العرب، فروايتهم باملعىن ال خترج احلديث عن  
ه كونه حجة يف اللغة، ألن لغة رواته حجة، فالرواية باملعىن، وإن كان فيها تصرف يف لفظ الرسول  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص

م ل س ، إال أن املتصرف له من علم اللغة وعقل املعىن ما جيو
لصحة روايته، حىت إن بعض املانعني لرواية احلديث باملعىن كأيب بكر بن العريب،ـ أجاز هذا للصحابة ــــــ رضوان اهللا 
ع  و ق و ن  م ع  ن ا مل ا ه  ي ع د ي ا  م و ن.  و ر ض ا ح م  ه و م  ه ت غ ل ب ي  ح و ل ا ل  و ز ن و م  ه ت ي ا ن ع و م  ه ت ح ا ص ف د  ي ز م ن  م م  د ق ت ا  مل ـ  ـ ـ م  ه ي ل ع

43ص،753جملة الرسالة، أمحد حسن الزيات، العدد1
قتوجيه النظر إىل أصول األثر، 2 ب ا س ر  د ص جم ص2،   ،702
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ل لحن واخلطأ والتصحيف يف احلديث، وقع مثله يف الشعر، من تصحيف وحلن ونقل باملعىن أحيانا، مثل محاد ا
ع  ن ت م ا ر  ع ا ش ل ا ت  ي م ك ل ا ن  أ ى  و ر ي و  ، ح ص ي و  ، ب ذ ك ي و  ، ر ع ش ل ا ر  س ك ي و  ، ن ح ل ي ـ  ـ ـ س  ن و ي ل  و ق ي ا  م ك ـ  ـ ـ ـ ن  ا ك ي  ذ ل ا  ، ة ي ا و ر ل ا

كتبك شعري، و كذا خلف بن حّيان عن إمالء شعره عليه، وقد طلب منه ذلك، وقال له: أنت حلان وال أ
األمحر، وهو من موايل فرغانة، وقيل: أصله من خراسان. فاّدعاء اللحن يف احلديث باطل، ألنّه إذا أريد به اللحن 
الذي هو من قبيل اخلطأ يف اإلعراب حبيث ال ُميكن خترجيه على وجه من الوجوه أو على بعض لغات العرب، 

وإن أُريد أّن أصل اللحن من الرواة، فإنّه إذا جاز إسقاط احلديث من دائرة فهذا ما ال يوجد يف احلديث،
االحتجاج ألّن الرواة يلحنون به، جاز إسقاط غريه كالشعر والنثر، ألّن البعض يلحُن به، وال ميكن تعميم ظاهرة 

يث مبحكم ألفاظها ومل الرواية باملعىن على كّل مساحة احلديث النبوي الشريف، فقد وصل إلينا كثري من األحاد

موِّن يف زمان النيب بعينها، ومن احلديث ما دُ  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل أو بعده بقليل رغم شروط املنع، ومن ذلك كتبه ص
مإىل العّمال واألمراء وامللوك، وبعض كتب وصحف الصحابة املدّونة من حديثه  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ن ص ا ك د  ق ف  ،

مألمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه صحيفة من حديث الرسول  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل و ص و ،  ر م ع ن  ب هللا  ا د  ب ع ن  ا ك

رضي اهللا عنه يكثر من كتابة احلديث، وله صحيفة ُتسمى الصحيفة الصادقة، وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
هللا  ا ل  و س ر ي  د ي ني  ب ث  ي د حل ا ب  ت ك مي ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ة ص ف ي ح ص ه  ن ع هللا  ا ي  ض ر ي  ر ا ص ن أل ا هللا  ا د  ب ع ن  ب ر  ب ا جل و  ،

ه  ث ي د ح ن  م ة  ر و ه ش مم ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ملص و عاذ بن جبل رضي اهللا عنه كتاب حيتوي على عّدة أحاديث، وغريهم  ، 
كثري، وهناك من احلديث ما روي بطرق متعّددة تصل إىل حّد التواتر اللفظي، وقد تسامل فيه مجيع الرواة على 

أّن تعميم حكم لفٍظ واحٍد دون تبديٍل أو تغيري، وكّل هذه املوارد ممّا ال تصدق عليه الرواية باملعىن، ومنها يتبني 
إخراج احلديث عن دائرة االحتجاج لعّلة روايته باملعىن ــــــ كما قيل ـــــــ ال ميكن قبوله، وال التصديق بنسبته إىل النحاة 

ال ا ة  ا ح ن ل حتجاج به من املنثور واملنظوم من كالم عرب اجلاهلية، واعتمدوه إلثبات قواعدهم النحوية والصرفّية، ا
وقّلما خيلو كتاب يف قواعد العربية من اختالف آراء النحاة واملدارس النحوية بسبب اختالف النقل والرواية يف 

م اإلعرايب، ومع ذلك االختالف فقد أدخلوا تلك احلركات أو الكلمات أو العبارات اختالفًا يغّري املعىن واحلك
النصوص يف منظومة االحتجاج، هذا مع أّن التشديد على دّقة اللفظ واملعىن وتواصل اإلسناد ومعرفة الرجال، 
وغريها من الضوابط املعروفة يف علم احلديث، هي أقّل مراعاة يف رواية الشعر وغريه من الفنون األدبية، ومن هنا  

ع ش ل ا ن  ا 1ر أكثر تعّرضاً للحن واالنتحال والتغيري من احلديث الشريفك
.

وملخص كالمهم: إذا كان اللحن عامًال إلخراج احلديث عن دائرة االحتجاج اللغوي، فاألوىل إخراج غريه 
ن لشيوع اللحن فيه والنعدام الضوابط اليت تُعىن بالدقّة يف النقل والتوثيق والدراية ومعرفة الصحيح من السقيم.  ا ك و

1
ص  ، ق ب ا س ر  د ص م  ، ب ر ع ل ا د  ن ع ي  و غ ل ل ا ث  ح ب ل 39ا
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اللحن وازعًا حيّد من ذلك االحتجاج، مث إنك جتد أن أهل اللغة يستدلون بأبيات جاهلية رواها األصمعي وأمثاله 
قع يف كثري من املواضع. فالثقة باألحاديث أكرب من الثقة وال يدرى ممن أخذها على حجية لفظ أو قاعدة كما و 

بالشواهد الشعرية والنثرية، وقد استعار علماء أصول الفقه كل ما قالوه يف طرق محل النص، وثقة النقلة والرواة، 
ــ  ـ ـ ي  ز ا ر ل ا ر  خ ف ل ا ا  ع

الداللة على ذلك يف اللغة والنحو، وكان هذا أوىل، وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا يف يف الشرع، ومل يقيموا 
أحوال اللغات والنحو، وأن يفصحوا عن جرحه وتعديله، كما فعلوا ذلك يف رواة األخبار، لكنهم تركوا ذلك 

ك بالكلية، مع شدة احلاجة إليه، فإن اللغة والنحو جيريان جمرى األصل لالستدالل بالن ل ذ ا  و ل ع ف و  ل و  ، ص و ص

1أعاجم ال دراية هلم بأساليب لغة العرب
.

خامساً: المتوسطون في المسألة
ويرى أصحاب هذا االجتاه التوسط بني املنع واجلواز،  ب أ ه  ي ل ث مم ز  ر ب أ ن  م إسحاق الشاطيب والسيوطي يف أحد و

آرائه قدميا،  وحديثا بعض العلماء، وقد وضع جممع اللغة العربية يف القاهرة ضوابط حمكمة لالستشهاد باحلديث 
يف اللغة.

قال  الشاطيب يف شرح األلفية:
م مل جند أحدًا من النحويني استشهد حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يستشهدون بك ال

قضيت منه العجب، وكذا القرآن ووجوه القراءات.ملا ينبين عليه من النحو، ولو وقفت على اجتهادهم 
وأما احلديث فعلى قسمني:قسم يعتين ناقله مبعناه دون لفظه، فهذا مل يقع به استشهاد أهل اللسان.وقسم 

ل بن حجر، واألمثال النبوية، فهذا يصح االستشهاد به يف العربية. وابن مالك مل يفصل هذا هلمدان، وكتابه لوائ
التفصيل الضروري الذي البد منه، وبىن الكالم على احلديث مطلقاً، وال أعرف له سلفاً إال ابن خروف؛ فإنه أتى 

1
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1أن ابن مالك غري مصيب يف هذا، فكأنه بناه على امتناع نقل احلديث باملعىن، وهو قول ضعيف

الشاطيب متوسط بني مطلق الرفض ومطلق اجلواز.
و وقد تبعه السيوطي يف كتابه االقرتاح يف أصول النحو، فقال: ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص ه  م ال ك ا  م أ ه و ن م ل  د ت س ي ف  ، م  ل س

مبا أثبت أنه قاله على اللفظ املروي، وذلك نادر جداً، إمنا يوجد يف األحاديث القصار على قلة أيضاً، فإن غالب 

ا و ل د ب أ و  ، ا و ر خ أ و ا  و م د ق و  ، ا و ص ق ن ألفاظاً بألفاظ؛ وهلذا ترى احلديث الواحد يف القصة الواحدة مروياً على أوجه شىت و
بعبارات خمتلفة، ومن مث أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة يف احلديث.مث نقل كالم ابن 

ة الضائع وأيب حيان، ــ ومها من املانعني ــ وقال: ومما يدل على صحة ما ذهبا غ ل ى  ل ع د  ه ش ت س ا ك  ل ا م ن  ب ا ن  أ ه  ي ل إ

. وأكثر من ذلك حىت 2"أكلوين الرباغيث" حبديث الصحيحني:  (يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار)
صار يسميها لغة" يتعاقبون". وقد استشهد به السهيلي، مث قال: لكين أنا أقول: إن الواو فيه عالمة إضمار، ألنه 

ه: "إن هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون فيكم: مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار".وقال ابن حديث خمتصر، فقال في
ي  ر ا ب ن أل ، فإنه من تغيري 3يف منع "أن" يف خرب "كاد". وأما حديث:(كاد الفقر أن يكون كفراً)-يف اإلنصاف -ا

د" ا ض ل ا ب ق  ط ن ن  م ح  ص ف أ م  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص ه  ن أل  ، ة ا و ر ل ا
4
.

آراء وحبوث تناولت هذه القضية ولكنها ال خترج عن هذه االجتاهات الثالثة،  ويف العصر احلديث ظهرت
ومن أبرزها كتاب الدكتور شوقي ضيف  (املدارس النحوية) حيث اتنصر لالجتاه املانع لالستشهاد باحلديث، 

ص  خل د  ق ف ف  ال ت خ ال ا ا  ذ ه د  ع ب و

ال حيتج يف العربية حبديث ال يوجد يف الكتب املدونة يف الصدر األول كالكتب الصحاح يف السنة ــ 1
ا. ه ل ب ق ا  م ف ة  ي و ب ن ل ا

حيتج باحلديث املدون يف هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآليت:ــ 2
ة.-أ ر و ه ش مل ا ة  ر ت ا و ت مل ا ث  ي د ا ح أل ا

األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات.-ب
األحاديث اليت تعد من جوامع الكلم.-ج
كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم.-د

1
ج  ، ق ب ا س ر  د ص م  ، ب ر ع ل ا ن  ا س ل ب  ا ب ل ب  ل و ب  د أل ا ة  ن ا ز 13ص 1خ

سبق خترجيه.2
3

ب  ع ر ش ش ن ل ل د  ش ر ل ا ة  ب ت ك م ر:  ش ا ن ل ا  ، د م ا ح د  ي م حل ا د  ب ع ي  ل ع ل ا د  ب ع ر  و ت ك د ل ا ه:  ث ي د ا ح أ ج  ر خ و ه  ص و ص ن ع  ج ا ر و ه  ق ق ح  ، ي ق ه ي ب ل ا ر  ك ب و  ب أ  ، ن ا مي إل ا

ج2003-هـ 1423والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل،   ،  ، ص9م ر: 12،   ،6188
4

ن ا س ل ب  ا ب ل ب  ل و ب  د أل ا ة  ن ا ز ،خ ق ب ا س ر  د ص م  ، ب ر ع ل 14ص1جا
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ـ س-ه و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص ه  ن أل  ، ن ا ي ب ل ل ة  ي و ر مل ا ث  ي د ا ح أل لم كان خياطب كل قوم بلغتهم.ا
-و

حيوه وابن سريين.
- ز

ة-ح د ح ا و ا  ه ظ ا ف ل أ و ة  د د ع ت م ق  ر ط ن  م ة  ي و ر مل ا ث  ي د ا ح أل ا
1

.

:البحثخاتمة
تعد قضية االحتجاج باحلديث النبوي يف اللغة من القضايا اهلامة واليت دار حوهلا نقاش وخالف 
بني العلماء، وبعد استعراضنا جلل اآلراء يف هذه املسألة جندها ال خترج عن ثالث اجتاهات،  فاالجتاه 

، األول: رفض االحتجاج باحلديث يف املسائل النحوية، وكان يف طليعتهم أبو حي ع ئ ا ض ل ا ن  ب ن  س حل ا و  ب أ و ن  ا

وأما االجتاه الثاين: فقد جوز االحتجاج به، وكان يف مقدمتهم ابن مالك وابن خروف، واالجتاه الثالث: 
وقف موقفًا وسطًا بني االجتاه األول والثاين، وميثل هذا االجتاه الشاطيب والسيوطي يف أحد آرائه، وجند 

تجاج باحلديث وهاجم ابن مالك يف جتوزيه ذلك، قد استشهد العامل األندلسي أبو حيان الذي رفض االح
به يف استعراضه للمسائل النحوية، وخالف رأيه املتشدد يف االحتجاج.

يجممع اللغةوحنن مع  ب ر ع ل يف جتويز االحتجاج باحلديث، ولكن بشروط وضوابط ألنه مروي باملعىن، ةا
ل  ك ن  ي و د ت ب  ع ص ي لو ا و ق أل عليه وسلم طيلة ثالث وعشرين سنة، ومل يصدر  اليت قاهلا الرسول صلى اهللا

كتاب رمسي بتأليف ومجع احلديث النبوي الشريف إال يف عهد عمر بن عبد العزيز اخلليفة األموي يف القرن 
الثاين اهلجري.

1
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قائمة المصادر والمراجع

ا.أصول النحو، مرحلة املاجستري، مناهج جامعة املدينة العاملية، الناشر: .1 ي ز ي ل ا م  ، ة ي مل ا ع ل ا ة  ن ي د مل ا ة  ع م ا ج

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، عبد اهللا ابن هشام، احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر: دار .2
ع. ي ز و ت ل ا و ر  ش ن ل ا و ة  ع ا ب ط ل ل ر  ك ف ل ا

. 2003البحث اللغوي عند العرب، د أمحد خمتار عبد احلميد، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: الثامنة .3

توجيه النظر إىل أصول األثر، طاهر بن صاحل السمعوين، احملقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة .4
ة  ي م ال س إل ا ت  ا ع و ب ط مل م.1995- هـ 1416حلب، الطبعة: األوىل، –ا

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد .5
ر:  ش ا ن ل ا  ، ن و ر ا م.1997-هـ 1418مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ه

حممد زهري الشاويش، الناشر: املكتب -شرح السنة، أبو حممد البغوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط .6
ي  م ال س إل م.1983-هـ 1403دمشق، بريوت، الطبعة: الثانية، -ا

أ.7 ج  ر خ و ه  ص و ص ن ع  ج ا ر و ه  ق ق ح  ، ي ق ه ي ب ل ا ر  ك ب و  ب أ  ، ن ا مي إل ا ب  ع د ش ي م حل ا د  ب ع ي  ل ع ل ا د  ب ع ر  و ت ك د ل ا ه:  ث ي د ا ح

حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل، 
م.2003-هـ 1423

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، احملقق: حممد زهري بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، .8
ب ط ل ،1422عة: األوىل، ا ـ ه

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث .9
بريوت.–العريب 

غريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم، احملقق: د. حممد عبد املعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة املعارف .10
د ا ب آ ر  د ي ح  ، ة ي ن ا م ث ع ل ن-ا ك د ل م.1964-هـ 1384، الطبعة: األوىل، ا

ه 1379بريوت، -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، الناشر: دار املعرفة .11 ب ت ك م  ق ر ،

وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي.
ا-خمتار الصحاح، زين الدين الرازي، احملقق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية .12 ر  ا د ل ، ا ة ي ج ذ و م ن ل

، –بريوت  ة س م ا خل ا ة:  ع ب ط ل ا  ، ا د ي ـ / 1420ص م.1999ه

م.1994-هـ 1415مصطلح احلديث، حممد بن صاحل العثيمني، مكتبة العلم، القاهرة، الطبعة: األوىل، .13

ـ 1399بريوت، -النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، الناشر: املكتبة العلمية .14 ، 1979-ه م

ي حتقيق: طاهر أمح و ا ز ل ا حممود حممد الطناحي.-د 
.753جملة الرسالة، أمحد حسن الزيات، العدد.15
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المقدمة
ر ريف آن واحد بالدوام والتغيري، تستثمز و ص ع ل ا ب  س ح

ا ر ا ض حل ا يلتشغل وظائف خمتلفة ومتشابكة:تو د ا ص ت ق ا  ، ة ي س ا ي يةس ع ا م ت ج ا ة. ة،  ي ن ي د و

تعرف األسرة يف الغرب حتوالت عميقة، فعمودها األساسي و التقليدي املتمثل يف الزواج، ينافس بأمناط ارتباط 
ن  أ ا  م ك ة.  د ي د لج و ه مل ا ع  ا ف ت ر ال أدى بدوره إىل ضعف هذه املؤسسة.يف نسب الطالقا

كل اختالف وامتياز بني النسب الشرعي يف إطار الزواج ، والنسب الطبيعي خارج ىمبدأ املساواة يف األنساب حمََ 
املؤسسة الزوجية، يف حني يهدد التطور البيولوجي و التحكم يف اجلينات روابط األبوة من أساسها.

ه يُعربِّ  ي ق ف ل يا س ن ر ف ل فا و ر ع مل )ا J.Carbonier)         :عن عدم استقرار األسرة يف أوربا بقوله
ن« م ء  ا م ل ع ل امئات السنني تساءلذا ة و ر س أل ا ل  و ص أ ن  مو ع ن  ع ن  و ل ء ا س ت ي م  و ي ل .     »هلاآا

ة  ل ئ ا ع ل ا و  أ ة  ر س أل ا ة  م ز أ ب ه  ي ل ع ق  ل ط ي ا  م ا  ب ر و أ ف  ر ع ت  ، ة مل و ع ل ا ر  ص ع ي  ف »ف la crise de la famille ».
1

فالسؤال عن مصادر قانون األسرة و منحى تطوره يبقى أكثر من أي وقت ، موضوع الساعة، فالعديد 
من فقهاء القانون يتساءلون عن مستقبل قانون األسرة يف أوربا، هناك من يتكلم عن مستقبل غامض ووضع 

واملتسارعة، واليت مل تعرفها أي من مواد متدهور تؤول إليه األسرة يف الغرب، وذلك نتيجة التعديالت املتسرعة
القانون املدين األخرى، فمثال القانون املدين الفرنسي بقي دون أي تعديل ملدة مئة ومخسني سنة. 

Angélique Thurillet – Bersolle « Droit européens et droit de la famille : contribution à l�étude de la.
1

dynamique du rapprochement » thèse de l�Université de Bourgogne- 2011 P. 1 et 2

تطور قانون األسرة في أوربا
وانعكاساته على الوضعية االجتماعية لألسرة والطفل

حمد عبد الرحمن الوجدي   أالدكتور 

ة صاتیة المتعددة التخصالكلب ع م ا -ج

رجاء القطنياألستاذة 

--
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و هذه التعديالت املرتاكمة اليت مست  ن ا ،نق ي س ن ر ف ل ا ة  ر س أل م  ا و د ي ق ل ا ت  ع ف كاربونيه إىل احلديث عن د
ن و ن ا ق ل نا ر مل flexibleا droit »« Le

ة. د ح ت مل ا ة  ك ل م مل ا ا  ه ي ف ا  مب

هذا التطور السريع لقانون األسرة، كان نتيجة عدة عوامل تارخيية واقتصادية، أدت إىل التجديد يف مصادر 
، ة ر س أل ا ن  و ن ا ج  la familleكما رافقه تطور يف املفاهيم ، أمهها : األسرةق و ز ل ا  ،le coupleب س ن ل ا  ،la

filiationة ي و ب أل ا ة  ط ل س ل ا  ،l’autorité parentale.
الشئ الذي انعكس سلبا على الوضعية االجتماعية لألسر والطفل. حيث ظهرت أسر جديدة الرتكيب، 

ة منها األسر املركبة، واألسر ذات العائل الوحيد ، كل هذه التحوالت األسرية تدفعنا لطرح تساؤ  ي ع ض و ل ا ن  ع ل 

ل. ف ط ل ل ة   ي ع ا م ت ج ال ا و  ة  ي ن و ن ا ق ل ا

التساؤل عن مستقبل قانون األسرة يف أوربا بات مستحيال، منذ أن أصبح القانون خيدم هدفا وحيدا وهو 

ي عن القوانني اليت تنظم عالقاته 
ه هفيه القوانني تفرض نفسها بشدة على حياة األفراد، وهو ما حذر منتاإلنسانية، يف عصر أصبح ي ن و ب ر ا ك ه  ي ق ف ل ا

يتبعها؟ وجييب عنه قائال:
الفعالية املطلوبة، كما أن االقرتاب منها كثريا جيعلها أداة يف ا

د مة األفراد، والصحيح أن يكون بني االثنني". خ
إن اإلشكال املطروح هو إىل أي حد ميكن ملبادئ املساواة واحلرية إرشاد املشرع األوريب يف تشريع قوانني 

األسرة؟
تكشف عن التعدد الثقايف للمجتمع األوريب و نظرته املختلفة للمؤسسة األسرية.ا

ل وإمنا أيضا اجلهة أو ،عل التطور البارز لقانون األسرة خالل السنوات األخرية، ال يشمل فقط مضمونهو
. هاملؤسسة اليت ستقرر مستقبل

صب ا ه ةخ ن أ ا  ن م ل ع ا  ذ م- إ و ن  ا اك

ا ز قبل احلديث عن مضمون التشريع األسري يف أوربا، من األهم أيضا من ختصص املشرع الوطين؛ لذلك -لي
معرفة اجلهة اليت ستقرر مستقبل قانون األسرة األوريب.

مل يكن من بني أهداف االحتاد األوريب االهتمام بقوانني األسرة، ألنه ال جيد أي مصلحة يف توحيد قوانني 
ال أنه، وبسبب تنقالت األفراد وتكاثر الزواج املختلط بني تشكل جزءا ال يتجزأ من اهلوية الثقافية للشعوب، إ

خمتلف اجلنسيات، تبني بأن العديد منهم جلأوا لقوانني تالئمهم أكثر خارج احلدود الوطنية.
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ومن أجل ذلك، كان االحتاد األوريب دائم احلرص على التنسيق بني خمتلف األنظمة الوطنية، تفاديا 
ني  ب ت  ا ض ق ا ن ت ل ا و ت  ا ن ي ا ب ت ل خمتلف التشريعات األسرية، ويف خطوة أكثر طموحا، يهدف االحتاد األوريب أيضا إىل ل
ني. ن ا و ق ل ا ع  ز ا ن ت د  ع ا و ق د  ي ح و ت

1

وبالرغم مما سبق، ميكن القول بأن قوانني األسرة سيتم تقريرها ولفرتة طويلة، وفق التشريعات الوطنية 
ة. ل و د ل  ك ب ة  ص ا خل ا

كما أن مبادئ احلرية واملساواة، واليت تعترب أساس التعديالت يف قوانني األسرة حاضرة يف غالبية الدول األوربية، 
متأثرة بفلسفة حقوق اإلنسان، واليت سامهت يف توافق وتشابه قوانني األسرة يف أوربا.

القد كرس القانون املدين لألسرة يف أوربا شكلني من مظاهر املساواة: امل و ا ني ةس ب ة  ا و ا س مل ا و ني  س ن جل ا ني  ب

ل.  ا ف ط أل ا

األوىل: انتهت باملساواة بني الزوج و الزوجة واألب و األم.
ة: ي ن ا ث ل ا ا  م غأ ل ب يتف ع ر ش ل ا ب  س ن ل ا

la filiation légitime ي ع ي ب ط ل ا ب  س ن ل ا و  ،la filiation naturelle.

ل جت د  ق و  ، د ا ر ف أل ا ت  ا ب ل ط ل ب  ا ج ت س ا ع  ر ش مل ا ن  أ ا  م ذلك يف إقرار حرية الطالق ، وكذلك يف حرية العيش ىك
املشرتك خارج إطار الزوجية. 

، إال أن املطالبة باحلرية يف العالقات ايعترب هذين التعديلني بصمة حرية واضحة يف قوانني األسرة بأوروب
جهة أخرى، هناك نن جهة هناك رغبة يف التحرر دون قيد أو شرط قانوين، وماألسرية، تناقض يف حد ذاته، فم

ة  ن س ن  م ا ض ت ل . 1999ل

دالشيء الذي يؤكد خضوع قانون األسرة األوريب للحاجيات االجتماعية لألفرا
2

                                   .

:ولإلحاطة بعمق املوضوع نطرح اإلشكاالت اآلتية
ا • يم ع ا م ت ج ال ا ة  ي ع ض و ل ةا

؟لألسرة والطفل
مدى حجمها وسرعة تطبيقها ؟ما هي أهم التعديالت اليت طرأت على قوانني األسرة يف أوربا وما •
منحى تتجه قوانني األسرة األوربية ؟ وما هي الفلسفة اليت تُبىن عليها ؟يف أي •

1
-Bosse-Platière Hubert, « L’avenir du droit civil de la famille : quelques conjectures. À l’horizon de

l’Europe», Informations sociales 8/2005 (n° 128) , p. 38- 51

ر:  ظ ن ي ط37حممد وليد املصري. الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلاص. ص:و ة1.  ف ا ق ث ل ا ر  ا د  .2009.
2

- Valérie Lochen.  Comprendre Les politiques Sociales
ة ي ع ا م ت ج ال ا ت  ا س ا ي س ل ا م  ه ف ب: "  ا ت ك ر  ظ ن صي  ،3.
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يولإلحاطة باإلشكاالت املطروحة ، ارتأينا تناوهلا من خالل حمورين اثنينت، خصصنا اوهلما للتطور التشريع

لقوانني األسرة يف أوربا، وضمناه مطلبني اثنني ، اشرنا يف اوهلما لألسباب والعوامل ، ويف ثانيهما ملالءمة القوانني 

ك اما احملور الثاين فتكلما يف عن انعكاس تطور قوانني األسرة على الوضعية االجتماعية لألسرة       وال ل ذ و  ، ل ف ط

على الوضعية االجتماعية لألسر.سعرب مطلبني اثنني ، حتدثا يف اوهلما عن االنعكا
على الوضعية االجتماعية للطفل، مث خامتة القول يف املوضوع.سويف ثانيهما عن االنعكا



لالمحور األو 
لتشريعي لقوانين األسرة في أورباالتطور ا

ن  و ن ا ق ل ع  ي ر س ل ا ر  و ط ت ل با و ر و أ ب ة  ر س أل كان نتيجة عدة عوامل تارخيية، اقتصادية ودميغرافية أدى إىل التجديد يف مصادر اا
ج la familleقــانون األســرة، وتطــور يف املفــاهيم، أمههــا األســرة و ز ـ ـ ل ا  ،le couple ب ــ س ن ل ا  ،la filiation ،

ة ي و ب أل ا ة  ط ل س ل ة.  ، إضافة إىل تقارب قوانني األسرة اl’autorité parentaleا ي ب ر و أل

وســـأتناول احلـــديث عـــن التطـــور التشـــريعي لقـــانون األســـرة يف أوربـــا مـــن خـــالل مطلبـــني ، خنصـــص أوهلمـــا 

المطلب األول: األسباب و العوامل.
عــرف التشــريع األســري يف أوربــا تطــورا نتيجــة عوامــل سياســية وتارخييــة (الفقــرة األوىل ) وعوامــل سوســيو اقتصــادية 

ة) . ي ن ا ث ل ا ة  ر ق ف ل ا ة ( ي ف ا ر غ مي د و

1ةالعوامل السياسية و التاريخي:الفقرة األولى

Etat-Nationالدولة األمة  بناء:أوال
،رتعترب األسرة يف أوربا موضوعا للحماية من طرف الدولة، وحمو 

ة. ي س ا ي س ل ا ا  ه ف ا د ه أ و ة  ي د ا ص ت ق ال ا

تنص غالبية الدساتري األوربية على مسؤولية الدولة يف محاية األسرة اقتصاديا و اجتماعيا، حيث جاء يف 
الدستور الفرنسي: جيب على األمة أن توفر للفرد و األسرة الظروف الالزمة لتنميتهما. 

Edito Creps International 2004 – 2005 م ر :  ظ ن ي خ و :  ي ر ا ت ة :  ع و .196ص: 1العامل يف  القرن العشرين:  جس
1
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ن  ال ع إل ا ب ر  م أل ا ق  ل ع ت ء  ا و س أ  د ب مل ا ت  ا ذ ى  ل ع د  ك ؤ ت ة  ي ل و د ل ا ت  ا ي ق ا ف ت ال ا ن  أ ا  م ةك ن س ن  ا س ن إل ا ق  و ق حل ي  مل ا ع ل ا

ي1948 ق ا ف ت ال ا و  فيفاألوربية حلقوق اإلنسان اليت تنص يف فصلها الثامن على احلق ةأ ا ض إ  ، ة ي ر س أل ا ة  ا ي حل إىل ةا
ة  ن س ل  ف ط ل ا ق  و ق حل ة  ي مل ا ع ل ا ة  ي ق ا ف ت ال .1989ا

ز 25إىل جانب ذلك جند أن القانون الفرنسي املتعلق باألسرة الصادر بتاريخ  و ي ل و ن 1994ي أ ى  ل ع ن  ل ع ي

ة يبني هذا القانون أمهية املؤسسة األسرية يف القانون الوضعي الفرنسي، إال ي و ن ع مل ا ة  ي ص خ ش ل ا ا  ه ح ن مي ال  ه  ن أ

ى ثهومها السياسي، حبيالقانونية، ذلك أن الدولة ال تنظر إىل األسرة كمؤسسة مبف ل ع ز  ك ت ر ي ي  س ا ي س ل ا ل  ي ث م ت ل ا ن  أ

مبدأ املواطنة، أي على املواطن الفرد و عالقته مع الدولة، وإمنا تنظر إليها ككيان اجتماعي ضروري لبناء الفرد 
وتربيته يف وسط تسوده قيم املساواة واحلرية الفردية. 

 ، ة ل و د ل ا و  د  ر ف ل ا ني  ب ط  ي س و ل ا ر  و د ب م  و ق ت ة  ر س أل ا فعن طريق تقنينها تسعى الدولة يف اجتاه يتالءم      والقيم ف
اليت تدافع عنها، الشيء الذي جيعل من قانون األسرة، قانونا يتأثر يف آن واحد بالتاريخ، واحلضارات ، وكذا 

ال   ، ن ي و ب أل ا ة  ط ل س ا  ه د و

ل خ د ت ث  ي ح ة.  ل و د ل ا و  ن  ط ا و مل ا د  ر ف ل ا ني  ب ل  خ د ت ي ن  أ ي  ع ا م ت ج ا ن  ا ي ك ي  أل ن  ك تمي

من خالل املراقبة االجتماعية اليت متارسها مؤسسات قانونية متمثلة يف السلطات العمومية، مثل اإلدارات و 
س. ر ا د مل ا

1

.الثورة الصناعية:ثانيا
ن ا ك د  ق يتل ثح

ةلالتقليدية األبوية، املوسعة و املتعددة األجيال إىل العديد من األسر النووية. ومن مت االنتقا ي ع ا م ت ج ال ا ة  ا ي حل ا ن  ، م

ةإىل احلياة الفرداني

كما رافقت الثورة الصناعية تغريات دميغرافية مهمة، أبرزها: تراجع نسبة الوفيات عند الكبار و األطفال، 
ع اخنفاض نسبة اخلصوبة ، واليت ستؤثر بشكل كبري على حجم األسر، باإلضافة إىل التأخر يف ا ف ت ر ا ع  م  ، ج  ا و ز ل ا

إىل جانب ذلك خرجت املرأة للعمل وتصاعدت املطالبات النسائية باملساواة بني املرأة و الرجل يف احلقوق و 
لالواجبات داخل األسرة. وهكذا تطورت قوانني األسرة يف  أ ظ د ب مب ة  ط ب ت ر مل ا و ن  ا س ن إل ا ق  و ق حل ة  ي ع ا د ل ا ر  ا ك ف أل ا

ف ل يا ن ا د .l’individualismeةر
2

 .
1

Jésus SANCHEZ, « la famille, une institution à la limite de la sphère de l�espace public et de l�espace

privé » Empan, 2002/3 N° 47, P. 95-104.
2

ص:  ر:   د ص مل ا س  ف ن  .106 - 107.

ج20وينظر: تاريخ العامل يف القرن  ق.. 1/182.  ب ا س ع  ج ر م



1114387201357

.ثالثا: االتفاقيات الدولية
الدولية املصادر األساسية لقوانني األسرة األوربية و املتمثلة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تتعترب االتفاقيا

ة  ن ة 1948س ن س ل  ف ط ل ا ق  و ق حل ة  ي مل ا ع ل ا ة  ي ق ا ف ت ال ا . 1989و

ج ر مل ا ل  ك ش ي ن  ا س ن إل ا ق  و ق حل ي  مل ا ع ل ا ن  ال ع إل ا األم جلميع االتفاقيات، وعليه تنبين قوانني األسرة يف أوربا.عف
ئ  د ا ـ ـ ـ ـ ب م ي  مل ا ـ ـ ـ ـ ع ل ا ن  ال ـ ـ ـ ـ ع إل ا س  ر ـ ـ ـ ـ نيك ـ ـ ـ ـ س ن جل ا ني  ـ ـ ـ ـ ب ة  ا و ا ـ ـ ـ ـ س مل ا و ن  ا ـ ـ ـ ـ س ن إل ا ق  و ـ ـ ـ ـ ق دو ،ح ـ ـ ـ ـ ب بألااملســــاواة يف أم ا ـ ـ ـ ـ س ، ن

نألواملسؤولية املشرتكة ل ي و .يف جل قوانني األسرة األوربيةب

بكرامة أعضاء األسرة البشرية مجيعـا ، وحبقـوقهم املتسـاوية الثابتـة ، هـو كما أكد اإلعالن على أن االعرتاف 
أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل، وهو يهتم باإلنسان بالدرجة األوىل، أيـا كـان سـنه و موقعـه وجنسـيته، كمـا 

خصص مواد منه لألسرة وتكوينها، واعتربها الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، وهلا حق ال
ة.  ل و د ل ا

بدا واضحا بعد ذلـك أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان مل يعـد يكفـي ملواجهـة متطلبـات محايـة حقـوق 
اإلنسان، فكان ضروريا بلورة حقـوق حمـددة ودقيقـة علـى شـكل اتفاقيـات ملزمـة إىل جانـب ميثـاق األمـم املتحـدة، 

اإلنســان ، والعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة األخــرى الــيت هلــا تــأثري علــى فظهــر إىل الوجــود اإلعــالن العــاملي حلقــوق
ل. ف ط ل ا ق  و ق ح

1

-1989أقــرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يــوم    11- عــن طريــق الرتاضــي أول معاهــدة دوليــة خاصــة 20
دحبقــوق الطفــل،  وهــي تتــويج لصــريورة تارخييــة ســبق ذكرهــا، وجعلــت الظــروف مســألة ـ ـ ه ا ع م ة  غ ا ي ـ ـ ق ص و ـ ـ ق حل ة  ـ ـ ي ل و د ة 

الطفــل أمــرا واردا،  ولــيس جمــرد مدونــة يف شــكل توصــية تفتقــد القــوة القانونيــة اإللزاميــة، فاهلــدف مــن هــذه االتفاقيــة 

لتخرجـت هـذه االتفاقيـة إىل الوجــود بعـد عشـر ســنوا م ـ ش ف  ، ت ا ـ ض و ا ف مل ا ن  ـ ت جممــوع حقـوق الطفـل: احلقــوق م
ة:  ي س ا س أ ئ  د ا ب م ة  ع ب ر أ ا  ه و ع ض ا و د  م ت ع ا ا  م ك  ، ة ي ف ا ق ث ل ا و  ، ة ي ع ا م ت ج ال ا و ، ة  ي د ا ص ت ق ال ا ق  و ق حل ا و  ، ة ي س ا ي س ل ا و   ، ة  ي ن د مل ا

ة - ح ل ـ ـ ـ ص مب ة  ي ح ـ ـ ـ ض ت ل ا ا  ـ ـ ـ ه ن ك مي ال  ف  ا ر ـ ـ ـ ط أل ا ل  و د ـ ـ ـ ل ا ف  ، ة ـ ـ ـ ي و ل و أ ك ة)  ـ ـ ـ ث ل ا ث ل ا ة  د ا ـ ـ ـ مل ا ل ( ـ ـ ـ ف ط ل ل ا  ـ ـ ـ ي ل ع ل ا ة  ح ل ـ ـ ـ ص مل ا ب ذ  ـ ـ ـ خ أل ا

ا ر ا ب ت ع ا ى  ل ع ل  ف ط ل صتا م ت  ا ذ ة  م ا ي . ع ع ا م ت ج ا و  ي  ج و ل و ي د ي إ ر  د

ة).- ع ب ا ر ل ا ة  د ا مل ا ز( ي ي م ت ل ا م  د ع أ  د ب م

احلق يف احلياة، والبقاء والنمو (املادة السادسة).-
احرتام آراء الطفل (املادة الثانية عشر).-

ج ا ب ي د ل ا ت  د د املصادر اليت استلهمت  منها االتفاقية فلسفتها العامة وهي: ةع
ة.- د ح ت مل ا م  م أل ا ق  ا ث ي م

ن - ال ع إل ن.ا ا س ن إل ا ق  و ق ح ل ل ي  مل ا ع ل ا

.36-35نعيمة البايل "مالئمة التشريع املغريب التفاقيات حقوق الطفل "أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوق، جامعة حممد االول ،وجدة، ص :.
1
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ة.- ي ف ا ق ث ل ا و  ة  ي ع ا م ت ج ال ا و  ة  ي د ا ص ت ق ال ا ق  و ق ح ل ل ي   مل ا ع ل ا ق  ا ث ي مل ا

ق 1924باإلضافة  إىل املواثيق العامليـة اخلاصـة بالطفـل، كالتصـريح الصـادر عـن جنيـف لسـنة  و ـ ق ح ل  و ـ ح

-1959الطفـل ، واإلعـالن عـن حقــوق الطفـل الصـادر عـن اجلمعيــة العامـة لألمـم املتحـدة بتــاريخ  11-

20.

كما تعري االتفاقية أمهية لألعراف والتقاليـد اخلاصـة بكـل شـعب يف محايـة الطفـل و منـوه، وتقـرر اشـرتاط كـل 
وليـة، فـأي مقتضـى يف هـذه االتفاقيـة ال ميـس نظام قـانوين شـروطا أحسـن،  سـواء  يف األنظمـة الداخليـة أو الد

باملقتضيات اليت توفر محاية أفضل للطفل، سواء يف التشريعات الوطنية للدول األطـراف، أو يف القـانون الـدويل 
الساري املفعول يف هذه الدول. 

تركز االتفاقية كذلك على أمهية التعاون الدويل يف جمال محاية حقوق الطفل.
ة.             هذه هي إذن ا ي ق ا ف ت ال ل ي  ف س ل ف ل ا و ي  ق ال خ أل ا ء  ا ع و ل ا و ة  ي ن و ن ا ق ل ا ة  ي ع ج ر مل

د ر ـ ـ ف أ ك د ـ ـ ب م س  ي ر ـ ـ ك ت ل  ال ـ ـ خ ن  ـ ـ م

ي ن ا د ر ف ل يف العالقات األسرية،  بغض النظر عن الدور املهم ألسرته يف الرتبيـة و التوجيـه بواسـطة  مفهـوم املصـلحة ةا
ل  ـ ـ ف ط ل ل ى  ل ـ ـ ض ف ل ل  ذويف هــ،  L’intérêt supérieur de l’enfantا و ـ ـ ق ي ر  ا ـ ـ ط إل ا ر ا  و ت ك د ـ ـ ل ت ا ا ـ ـ ي ط ع

ة.مصطفى عبد احلليم يف إحدى أوراق مؤمتر حنو دور فاعل لألسرة بعنوان: األسرة يف ي ل و د ل ا ت  ا ي ق ا ف ت ال ا و ني  ن ا و ق ل ا

ع ،أثناء انعقاد قمة الطفل باجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك« م ت ج رئيس دولة ومت التوقيع 170ا
لأعطت الوثيقة،على وثيقة حقوق الطفل ف ط ل ق، الكثري من احلقوق االجتماعية والقانونيةل ح ن  م ا  ه ت غ ر ف أ ن  ك ل و

لحيث كانت مجلة مسؤولية األسرة يف ،األسرة يف الرعاية واحلماية ن يقضايا اليت ختتص بالطفل يف أكثر من عشر ا

ة. ر ق ف

،وتركت مسؤولية األسرة يف املواد املختصة بالتعليم فقط،ولكن اعرتضت عليها دول االحتاد األوريب

ة. ورفضت حق وصاية األسرة ورعايتها يف جمال تقدمي خدمات الصحة والثقافة والرقابة القانون ي

ن ،وأعطت الطفل احلق يف حتديد الديانة اليت يفضلها و ند يكون لألسرة أي دور يف النصح واإلرشاد أ
ه ي ج و ت ل ا ر.،و ا ي ت خ ال ا ن  م ل  ف ط ل ا ن  ك مي ي  ذ ل ا د  ش ر ل ا ن  س ل ر  ا ب ت ع ا ء  ا ط ع إ ن  و د ب و

1 «
العوامل السوسيو اقتصادية.:الفقرة الثانية

الفرتة التارخيية اليت شهدت تغريات هامة يف 
ن. ي ر ش ع ل ا و د  ح ا و ل ا

2

ي عجمتمع تقليدي إىل جمتمن ع ا ن ص

1احلداثة.، كما أدى تطور وسائل االتصال و اخلدمات إىل ظهور جمتمع ما بعد يمث حداث

ي. د.عطيات مصطفى عبد احلليم  األسرة يف القوانني واالت ق ا ؤ ف م ق  ا ر و أ ى  د ح ا ة  ي ل و د ل ا ت   .متر حنو دور فاعل لألسرةا
1

ج20.  ينظر: تاريخ العامل يف القرن  ق.1/190.  ب ا س ع  ج ر م  .
2
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اجتماعيا، انعكست العوامل االقتصادية على حجم األسر، حيث مت االنتقال من األسرة املوسعة اليت تضم 
ء.la famille nucléaireثالث أجيال إىل أسرة نووية ا ن ب أ و  م  أ و  ب  أ ن  م ة  ن و ك م

بالتأخر يف الزو دميغرافيا، اخنفاض نسبة اخلصوبة أدت إىل تراجع يف حجم األسر، و َّ ب س ج  ل ا د ع م ع  ا ف ت ر ا

عرفت أوربا انتقاال دميغرافيا بارزا، حيث بدأت تظهر بوادر تفكك األسر، واليت جتلت يف ظواهر ،يف اخلمسينيات
عدد املتزوجني بعد الرتمل أو الطالق و بروز عديدة نذكر منها على سبيل املثال ارتفاع نسبة الطالق، اخنفاض 

2ظاهرة املصاحبة احلرة و إجناب األطفال خارج مؤسسة الزواج .

مالءمة القوانين و التشريعات األسرية مع تحوال ت المجتمع األوربي.:المطلب الثاني
بدأ التطور التشريعي البارز يف قوانني األسرة األوربية بداية القرن العشرين، هذا التطور متيزت به جل قوانني 

األوىل) ، وتنوع األسرة األوربية إن مل نقل كلها، واهم هذه التعديالت متثلت يف تكريس مبدأ املساواة (الفقرة
أمناط األسر( الفقرة الثانية) ، وأخريا االعرتاف بالزواج املثلي.

.le principe d’égalitéتكريس مبدأ المساواة: :الفقرة األولى
ا ب ر ا ق ت م ا  ر و ط ت ا  ك ي ج ل ب و  ا  س ن ر ف ن  م ل  ك ت  ف ر 31حيث نص القانون البلجيكي الصادر يف ،ع

س ر ا و 30على مبدأ املساواة يف األنساب، مث قانون آخر يف 1987م ي ن و نص على تبسيط      وتيسري 1994ي
ل 13مسطرة الطالق، مث تاله قانون  ي ر ب الذي اقر باملسؤولية املشرتكة ألبوين                     1995ا

coparentalitélaا ل  خ ا ألسرة حىت يف حالة الطالق.د
كما تبنت أملانيا مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة من خالل النص على املساواة يف املمتلكات بني الزوجني سنة 

.1979، ويف النسب والسلطة األبوية سنة 1976
3

او هكذا أصبحت جل قوانني األسرة يف أوربا خاضعة ملبادئ مشرتكة كاملساواة بني األب و األ و ا س مل ا  ، يف ةم
األنساب، واملسؤولية املشرتكة لألبوين ، يف الوقت الذي كانت تقتصر على األم.

La diversité des modèles familiauxتنوع في أنماط األسر.:الفقرة الثانية

..13/302. ينظر: مسعود اخلوند. املوسوعة التارخيية. ج 
1

2 Olivier Buttnes, Marie- Thérèse le tablier, Sophie Pennec « L�action publique face aux transformation
de la famille en France » Rapport de recherche de la commission européenne,2003
3

Gwenaëlle Hubert- Dias « L�intérêt supérieur de l�enfant dans l�exercice de l�autorité parentale –Etude

de droit européen comparé » thèse de l�Université de Reims champagne- ARDENNE- . P. 9, 10,

11 et 12.
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حصلت مند التسعينات هي التعدد يف النماذج األسرية ، حيث اعرتف قانون األسرة يف نقطة التغيري اليت
خمتلف الدول األوربية بنماذج جديدة من العالقات اليت يرتبط فيها شخصني برابطة غري رابطة الزواج و هي ما 

ة  ر حل ا ة  ب ح ا ص مل ا ب ه  ي ل ع ق  ل ط .le Pacsأوامليثاق الوطين للتضامن le Concubinageي
1

ك يف عرف القانون هاتني املؤسستني؟ف
ل  ص ف ل ا ص  ن 515.8ي

املشرتكةوهو عبارة عن عقد، لألشخاص احلرية التامة يف حتديد حمتواه و اهلدف منه فقط تنظيم احلياة«
la vie commune ةليست له أي آثار ي ن و ن ا » .ق

ح acte intimeخطورة هذا النمط  تتجلى يف كونه جيعل من االرتباط أو االنفصال فعل خاص  م س ي ال 

، ة

Pluralisme desstyles de vie.وأخريا تعدد يف أمناط احلياة 

ل Pacte civil de solidaritéأما يف ما خيص امليثاق الوطين للتضامن ص ف ل ا ص  ن د  ق ن 515.1ف م

عقد يفرض على الشريكني العيش املشرتك وما يتحمل من نفقات، ميكن أن «القانون املدين الفرنسي على انه:
الينص على كيفية تدبري النفقات يف حني ال يشرتط فيه اإلخالص و  ، ة د ح ا و ة  د ا ر إ ب م  ت ي ن  أ ن  ك مي  ، ل ا ص ف ن ال ا و  ،

يرتتب عنه أي آثار قانونية خبصوص النسب، أو السلطة األبوية ، إذا كان احد الشريكني والد، ويف حالة الوفاة ال 
»مرياث بينهما.
األبوية و العالقة بني الزوجني وتدبري النفقات، ةهذه التحوالت، مل تسلم احلياة األسرية، فالسلطويف ظل 

اتتأثر  و ا س مل ا و ة  ي ر حل ا ب ة  ي د ا ن مل ا ة  ي و ق ل ا ت  ا و ص أل ا ب ى  ر خ أل ا ي  .ةه

ة ي د ر ف ل ا ة  ي ر حل ا ن  ع ر  م ت س مل ا ث  ح ب ل ا ني  ب ا  واملسؤولية املشرتكة، واملطالبات حبماية حقوق الطفل، ودعوات ،م
ن  و ن ا ق و  ، ة  ر س أل ا ى  ق ب ت  ، ة ي ر س أل ا م  ي ق ل ا ى  ل ع ظ  ا ف حل 2األسرة األوريب املعاصر يف عدم استقرار وأزمة واضحة. ا

ةي فف ن ن م1800س م ة  ن جل ن  و ي ل ب ا ن ني  ةع ع ب ر قضاة متمرسني لوضع كل القوانني املدنية الفرنسية يف جمموعة أ
ة د ح ا مُعرفت أوال،و س ا ،:ب ن" و ي ل ب ا ن ن  و ن ا ق مث االسم الرمسي: " القانون املدين"، وكانت تلك  القوانني مزجيا بني"

القوانني املعروفة آنذاك يف فرنسا الرومانية ، وبني أفكار الثورة الفرنسية، اليت جاءت بأفكار جديدة يف كثري من 
ث ر إل ا م  ا ظ ن ل  ث م ة  ي د ي ل ق ت ل ا ر  ا ك ف أل ا ض  ع ب ى  ل ع ت  ق ب أ ا  ه ن ك .ل

ه 1804 ت د ا م ت  ص ، على : " الزوج جتب عليه محاية213ن ه ت ج و ز

ا". ه ج و ز ة  ع ا ط ا  ه ي ل ع ة  ج و ز ل ا و

رص13،14 د ص مل ا س  ف ن
1

2
ر: ظ ن ي

ة" - ي ع ا م ت ج ال ا ت  ا س ا ي س ل ا م  ه ف ب: "  ا ت .Valérie Lochen.  Comprendre Les politiques Socialesك

ق.87ص:  ب ا س ع  ج ر م ا.  ه د ع ب ا  م و

ب- ا ت ك ة  م د ق ة«م ر س أل Philippe Malaurie et Hugues Fulchironا ,éd. Défrenois, 2006 «
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كما اعترب الزواج سببا لتجريد املرأة من اهليتها املدنية ، فال حيق هلا ان ترفع الدعوى اىل القضاء، او متارس مهنة ، 
و تربم عقدا تفويت او رهن، او متلك ماال بعوض او غريه، اال حبضور زوجها او حصوهلا على اذن سابق منه. أ

. 1938غيري هذه املقتضيات اال ابتداء من سنة ومل يبدأ ت
1

:وقد تعرض امليثاق الوطين للتضامن لنقد من طرف الباحث يف القانون الدويل اخلاص حسن إبراهيمي  بقوله

، لأفال يعترب تبين قانون العقد الوطين للتضامن، الذي يفتح لكل شريك إمكانية طالق  اآلخر بشك« ي  د ا ر ف ن ا

وبصفة تقريرية، حجة على فرنسا من اآلن فصاعدا لكي ال تتعلل بالطبيعة االنفرادية أو التمييزية للطالق 
2.»املغريب؟

:وهكذا ميكن تلخيص أمناط االرتباط األسري يف أوربا إىل منطني

ا و  ة  ي ل و ؤ س مل ا ك ة  ف و ر ع مل ا ة  ي ن و ن ا ق ل ا ئ  د ا ب مل ا ى  ل ع ز  ك ت ر ي ي  ذ ل ا و ي :  ل ص أل ا ط  م ن ل خلطأ والعقوبة، واملتمثل يف املؤسسة ا
الزوجية والنمط التعاقدي، والذي يتمتع فيه األفراد باالستقاللية واحلرية التعاقدية كاملصاحبة احلرة، وامليثاق الوطين 

ن. م ا ض ت ل ل

le mariage homosexuelاالعتراف بالزواج المثلي.:الفقرة الثالثة
ا التطور مل يكن بنفس السرعة فيما خيص  ت ف ن ال على الزواج املثلي أي زواج شخصني هلما نفس اجلنس، حا

، يف حني  كانت 2013بعض الدول كفرنسا تأخرت  يف تقنني هذا الزواج حيث مت االعرتاف القانوين به سنة 

ة.إال أن هناك دوال من أوربا الشرقية أ ر مل ا و  ل  ج ر ل ا ني  ب ج  ا و ز ل ا ة  ي ر و ت س د أ  د ب م ى  ل ع ت  ص ن ا  ي ت ا و ر ك ال  ث م ف  ، ت ظ ف حت

ة عموما فان جل قوانني األسرة األوربية اعرتفت بالزواج املثلي، و ذلك  ي ل و د ل ا ت  ا ي ق ا ف ت ال ا ص  و ص ن ل ا  ق ي ب ط ت
3

يف العواقب املستقبلية ، اليت من 
4املمكن  أن  تنعكس سلبا على الوضعية االجتماعية للطفل و بالتايل لألسرة

 .



ط316.  شيخنا الدكتور امحد اخلمليشي، "من مدونة االحوال الشخصية اىل مدونة االسرة." ص:  ة .  د ي د جل ا ف  ر ا ع مل ا ة  ع ب ط م  .2012.
1

ص. 2009ق الزوجية والقضاء الفرنسي. الطبعة األوىل حسن إبراهيمي، احنالل ميثا 64و62. 
2

3 Gwenaëlle Hubert- Dias « L�intérêt supérieur de l�enfant dans l�exercice de l�autorité parentale –Etude
de droit européen comparé » thèse de l�Université de Reims champagne- ARDENNE-. P 9, 10, 11 et 12

ر:  ظ ن ي  .
4

ف 2011. ترمجة: أديب يوسف شيش.  ط 264فريدريك إجنلز: أصل األسرة وامللكية اخلاصة والدولة . ص: - ي ل أ ت ل ل ن  ي و ك ت ل ا ر  ا د

والرتمجة والنشر. دمشق.
ص: - ن .  و د ل خ ن  ب ا ق  ط ن م ي:  د ر و ل ا ي  ل ط297ع ق.1.  ا ر و ل ا ر  ا د  .2009.
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يالمحور الثان
لألسرة و الطفلوضعية االجتماعية انعكاس تطور قوانين األسرة على ال

ب و ر و أ ب ة  ر س أل ا ني  ن ا و ق ل ي  ع ي ر ش ت ل ا ر  و ط ت ل ا ن   أدى إىل تراجع كبري يف نسبة الزواج ، صاحبه ارتفاع يف نسب اإ
س ءالطالق ، مما أدى إىل  ارتفاع يف نسبة املصاحبة احلرة، باعتباره عقد غري ملزم للطرفني ، الشي ك ع ن ا ي  ذ ل ا

سلبا على الوضعيات االجتماعية لألسر (املطلب األول) ، وكذا الطفل (املطلب الثاين).   
على الوضعية االجتماعية لألسر.ساالنعكا:المطلب األول

يف كتابه F.Boulangerما عرب عنه وتعرف أوربا يف السنوات األخرية أنواعا جديدة من األسر، وه
ليس هناك منوذج اسري واحد يف أوربا بل مناذج متعددة وذلك حسب نوع االرتباط الذي «القانون املدين لألسرة بقوله: 

»حيدد درجة االلتزام لكل من الشريكني 
ة ي ع ا م ت ج ال ا ف  ا ر ع أل ا ب ا  ه ي ل ع ق  ل ط lesي mœurs sociales إال انه مل يدرك العواقب املستقبلية هلذا التقنني .

Nadineوالذي أدى حسب املتخصصة يف علم االجتماع األسري  LEFAUCHEURن ع ث  ي د ح ل ل

.واليت تتمثل يف ظواهر أسرية جديدة  منها l’anormalité familialeأو الغري العادية األسر الغري الطبيعية
ب ئ ا ب ر ل ا ة   ر س توأ ا ذ ة  ر س أل د.ا ي ح و ل ا ل  ئ ا ع ل ا

Laالربائبظاهرة أسرة:الفقرة األولى famille recomposée
ب ئ ا ب ر ل ا ة  ر س قأ ب ا س ج  ا و ز ن  م ل  ا ف ط أ ني  ج و ز ل ا د  ح أل ا  ه ي ف ن  و ك ي ة  ر س أ ي  ن ،ال عالقة هلم بالوالد اآلخره و ك ي ا  مب ر و

ة ق ب ا س ة  ق ال ع ن  م ل  ا ف ط أ ا  م ه ي ل ك و  أ ن  ي د ل ا و ل ا د  ح ن وقد يعيش أطفال ، أل و م و ق ي و ن  ي د ل ا و ل ا د  ح أ ع  م ب  ئ ا ب ر ل ا ة  ر س أ

م ،،بزيارة والدهم اآلخر أل ج  و ز و  ه م  أل ا ج  و ز و

ل ف ل،وال يكون والًدا طبيعًيا له،ط ف ط د  ل ا و ل ة  ج و ز ي  ه ف ب  أل ا ة  ج و ز ا  م .وال تعترب أًما طبيعية له،أ

د ، التعريف التقليدي والصارم لـ "أسرة الربائب" يتطلب وجود زوجني يف إطار عالقة الزواج  ح أل ن  و ك ي ث  ي ح

4.الزوجني أو كليهما أطفال من قبل ويعيشون معهم حالًيا

ويف اآلونة األخرية، غالًبا ما توسع التعريف ليشمل مجيع جوانب معيشة األزواج، سواء أكانوا متزوجني أم 
ط،5ال ي ق بعض الناس هذا املصطلح على عالقات غري الوصايا، بينما ميكن اإلشارة إىل "زوج األم/زوجة لو

لاألب" باعتباره شريك الوالد الذي ال يعيش مع ف ط ل ا ن،ه  ك مي ن  ك ل ة ( م ا ع ة  ف ص ب ح  ل ط ص مل ا ا  ذ ه م  د خ ت س ي ال  ن و أ

يكون يف حاالت فردية) لإلشارة إىل العالقة مع الطفل البالغ الذي مل يعد يعيش يف املنزل مع الشريك اجلديد 
ن ي د ل ا و ل ا د  ح .أل

ن  م ل  ا ف ط أ و  أ ل  ف ط ط  ق ف ني  ج و ز ل ا د  ح أل ن  و ك ي ا  م د ن ع  ، ة" ط ي س ب ب " ئ ا ب ر ل ا ة  ر س أ ن  و ك ت ن  أ ن  ك مي ن و أ ن  ك مي و  أ ل  ب ق

ل،تكون "ُمركبة" أو "خمتلطة" ب ق ن  م ل  ا ف ط أ ني  ج و ز ل ا ال  ك ل ن  و ك ي ا  مب ر  ، ة ط ل ت خ مل ا ب  ئ ا ب ر ل ا ة  ر س أ ة  ل ا ح ي  ف ن ،ف أ و  أ

هذين الزوجني أجنبا أطفاًال آخرين مًعا. 
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وأخوات غري شقيقات ،فإذا كان لكال الزوجني أطفال من قبل، يكون هؤالء األطفال أخوة غري أشقاء
ويصبح أي طفل ينجبه هذان الزوجان أخًتا غري شقيقة أو أًخا غري شقيق لألطفال السابقني من ،نلآلخري

ة ق ب ا س ل ا ت  ا ق ال ع ل .ا

الوإذا تبىن زوج األم/زوجة األب قانونًيا طفال ا ف ط أ و  شريكه، يصبح هو أو هي والده القانوين. ويف مثل هذه أ
م/ أل ا ج  و ز ي " ح ل ط ص م م  ا د خ ت س ا ف  ا ق ي إ ن  ك مي ت  ال ا حل ا ا ه د ن ع ر  ا ش ي ث  ي ح ة"  ج و ز ل ا و  أ ج  و ز ل ا د  ل و و" ب"  أل ا ة  ج و ز

إىل هؤالء األطفال باعتبارهم أبناؤه أو بناته. ومع ذلك، فقد تظل بعض القضايا العاطفية والنفسية املشرتكة 
1موجودة يف أسرة الربائب

بتعترب أسرة ئ ا ب ر ل ظهرت يف أوربا مند الثمانينات نتيجة دظاهرة جديدة و قدمية يف آن واحد، فقا

2هذا النوع من األسر يبني عدم االستقرار الذي مييز حاليا قانون األسرة يف أوربا.

la famille monoparentaleالوحيد ظاهرة األسرة ذات العائل:الفقرة الثانية
ني  ي س ن ر ف ل ا ني  ث ح ا ب ل ا ن  م ق  ي ر ف ا  ه ا ر ج أ ة  س ا ر د ت  ف ش املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية عن تزايد يفك

ة  ي س ن ر ف ل ا ر  س أل ا د  د ة اليتع أ ر مل ا ن  و ك ت ا  ب ل ا غ و ني  ج و ز ل ا ل  ا ص ف ن ا د  ع ب د  ح ا و ل ا ل  ئ ا ع ل ا ى  ل ع د  م ت ع يت د ه ي ح و ل ا ل  ئ ا ع ل ا

ل20لألسرة مما ميثل  ئ ا ع ل ا ت  ا ذ ر  س أل ا ن  م دا%  ح ا و ل 2011يفل ب ا ق .1999يف%16م

ا  م ي ل ع ت ل  ق أل ا ء  ا س ن ل ا ني  ب د  ح ا و ل ا ل  ئ ا ع ل ا ت  ا ذ ي  ر س أل ا ع  ض و ل ا ر  ش ت ن ي لذلك فهي جتد صعوبة يف االندماج يف ؛ و
و   ، ل م ع ل ا ق  و ة عاينتس ب س ن ب ة  ل ا ط ب ل ا ن  م ء  ا س ن ل ر 15ا س أل ا د  ئ ا ع ل  ص ي ا  م ي ف  ، ة ذات العائل الواحد إىل ألف %

ن ،يورو يف الشهر880بينما يصل عائد الزوجني مع األطفال إىل ألف و ،يورو يف الشهر240و أ ا  م ك

ل 20االنفصال يؤدى إىل اخنفاض مستوى احلياة بنسبة  ب ا ق م ة  أ ر مل ا ى  د ل ل %3  ج ر ل ل ة  ب س ن ل ا ب ن ، %  أ % 35و

ل3.4حوايل من األطفال الفقراء يعيشون يف األسر ذات العائل الواحد أي  ف ط ن  و ي ل .م
3

إن تزايد عدد الوالدات خارج إطار الزواج ، من أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور و تكاثر األسر ذات 
ن العائل الوحيد ،غالبية هذه األسر تشمل أمهات تعتنني لوحدهن بأبنائهن، الن القليل ط ب ت ر ي و  أ ن  ج و ز ت ي ن  م ن  ه ن م

ش ل ا  ، ء ا ن ب أل ا د  و ج و ءل 4الذي ال ينطبق على اآلباء.ي

ن4,5 و ي ل شخص يعيشون يف اسر م
ت ا ل ذ ئ ا ع ل ة لوحيد، وواحدة من فئة أربعة اسر تعاين من الفقر واالستبعاد االجتماعي ، مما يؤثر ا ي س ف ن ى  ل ع ا  ب ل س

ة. ي س ف ن ل ا و  ة  ي ع ا م ت ج ال ا ل  ف ط ل ا ة  ل ا ح و  م  أل ا و  أ ب  أل ا
1

https://ar.wikipedia.org
1

Jean François Dortier «Famille permanence et métamorphose» éd Science Humaine, p 3 2

- ر: - ظ ن ي ع  و ض و مل ا ا  ذ ه ل  و فريدريك إجنلز: أصل األسرة وامللكية اخلاصة والدولة . مرجع سابق.-ح
http://alwafd.org/

3

4
- Commission européenne «étude sur la pauvreté et l�exclusion des familles monoparentales»  éd 2007,p

9et 10
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فكيف  انعكست  الوضعية املتغرية لألسر على املكانة االجتماعية للطفل؟  
على الوضعية االجتماعية للطفل.ساالنعكا:المطلب الثاني

ة س ا ر ةد ي ب ر و دأ د ع ن  ع ت  ا م و ل ع م م  د ق لت ا ف ط أل ج ا ر ا خ ن  و د ل و ي ن  ي ذ ل را ا ط جإ ا و ز ل . وهي يف تزايد،ا

ي ف د ف ا حت ال ن يف3,38األوريب ارتفعت النسبة إىلا م ة  ئ ا مل لا ا ف ط أل ج ا ر ا خ ن  و د ل و ي ن  ي ذ ل را ا ط ج إ ا و ز ل يفا
م  ا ني ، يف2010ع تح ن ا زك و ا ج ت ت م يف4,17ال  ا ع ة  ئ ا مل .1990ا

ج  ر ا خ ت  ا د ال و ل ا م  ظ ع رم ا ط ث إ د ح ج  ا و ز ل اا س ا س ايفأ ي ن و ت س ا ،ا ي ن ي ف و ل س د، و ي و س ل ا ا،و س ن ر ف و 
2

.

نو  م د  ب اإلشارة اىل أن السلطة األبوية متارس مبدئيا يف قوانني األسرة األوربية، بغض النظر عن وضعية ال 
ك )يف إطار املصاحبة احلرة، أو امليثاق الوطين للتضامن(األبوين، سواء أكان اآلباء متزوجني أو متعاقدين،  ل ذ ك و  ،

ن مل ا و  أ ني  ق ل ط م ل ل ة  ب س ن ل ا ، فصلني، إضافة إىل جمموعة من املبادئ القانونية اليتب ز ي ي مت و  أ ر  ر ض ي  أ ن  م ل  ف ط ل ا ي  م حت

ل.أمهها  مبدأ ف ط ل ل ى  ل ض ف ل ا ة  ح ل ص مل ا

المبادئ القانونية لحماية الطفل.:الفقرة األولى
Egalité de la filiationالمساواة في  األنساب.1 :.

إن اعرتاف قوانني األسرة يف أوربا مببدأ املساواة يف األنساب جاء نتيجة للعديد من التحوالت االجتماعية 

من جهة أخرى تأثري االتفاقيات و 
ة ي ل و د ل يا ح  ، ة ر س أل ا ني  ن ا و ق ل ة  ي س ا س أ ر  د ا ص م ك ة  ي ب ر و أل ا اعتربت اتفاقية نيويورك حلقوق الطفل أن التفرقة بني ثو

ة.دالطفل الطبيعي والشرعي يف قانون األسرة الفرنسي  متييز ض ي ق ا ف ت ال ا ص  و ص ن ع  م ق  ف ا و ت ي ال  و ل  ف ط ل ا ق  و ق ح

واستجابة لضغوط االتفاقيات الدولية مت تكريس مبدأ املساواة يف األنساب حيث نص الفصل القدمي يف 
ى 334القانون املدين الفرنسي رقم  ل «ع

ه ي د ل ا و ة  ه ج ن  ب»م ى  و ا س ة  ي ب ر و أل ا ل  و د ل ا ل  ج ه  ت ف ر ع ي  ذ ل ا ل  ي د ع ت ل ا ا  ذ ه ي.  ع ي ب ط ل ا و ي  ع ر ش ل ا ب  س ن ل ا ء،ني  ى ش ل ا

، والذي أدى إىل تراجع عدد املقبلني على الزواج ، ومنافسته االذي يعترب حتوال جوهريا يف قوانني األسرة بأوروب
3بأمناط أخرى من االرتباط ، كعقود امليثاق الوطين للتضامن، واملصاحبة احلرة.

تطور مفهوم السلطة األبوية لحماية لحقوق الطفل..2

1 Bernard Capdeville, « Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences
en matière de politiques public » CESE  éd. JO P. 52,56.

ق. ب ا س ع  ج ر م
2

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics  :ص ة"  ي ع ا م ت ج ال ا ت  ا س ا ي س ل ا م  ه ف ب: "  ا ت ك ر  ظ ن ي ا.129و ه د ع ب ا  م و
3 Patrick BLOCHE, Valérie PECRESSE «AU NOM DE LA MISSION D�INFORMATION SUR LA
FAMILLE ET LE DROIT DES ENFANTS » Rapport de l�assemblée nationale, 2006. P. 52,62.
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ة ي و ب أل ا ة  ط ل س ل ا م  و ه ف م ن  م ل  ص ح ر  و ط ت ل ، إىل مفهوم أوسع، وهو سلطة la puissance paternelleا
ن ي و ب أل la، إىل احلديث يف عصرنا احلايل  عن  املسؤولية املشرتكة لألبوين L’autorité parentaleا

responsabilité commune des parents.

وساد يف أوربا يف فرتة تارخيية مسيت بالعصور القدمية، وملدة ال تقل عن عشرين قرنا، مفهوم السلطة األبوية، 
ي كان األب ميارس سلطة غري حمدودة على أفراد أسرته، مبا فيهم األم            واألبناء. ثح

ة وبعد الثورة الفرنسية كرس نابليون هذا املبدأ يف قانونه املدين ن ؛ ليسود النظام داخل األسر، متنح 1804س
اle droit à la correctionهذه السلطة لألب احلق يف تصحيح االبن  ب غ ا ش م ن  ا ك ا  ذ ق ،إ حل ا ه  ل ا  م ك

يف حبسه يف حال قيامه بعمل شنيع.
ل... م ع ل ل ة  أ ر مل ا

ة  ن س ن  ا س ن إل ا ق  و ق حل ي  مل ا ع ل ا ن  ال ع إل ا ع  م ت  أ د ب ل  و ح ت ل ا ة  ط ق ن ن  أ ال  ، واتفاقية نيويورك حلقوق الطفل ، 1948إ
ن ع ن  ل ع أ ي  ذ ل قا األسرة يف حرية اختيار الرتبية املناسبة ألبنائها. ح

و 4ية يف و ملالئمة قوانينها مع نصوص املواثيق الدولية تبنت فرنسا قانون السلطة األبو  ي ن و .1970ي

ل ص ف ل ا ف  ر ع -و 2371) ، م ا ع ط ل ا

ء ا س ك ل ا  ، ن ك س ل ة).18، و معنويا (أي السهر على تربيته وتعليمه إىل حني بلوغ سن الرشد وهو )ا ن س

ولقد أخذ مفهوم السلطة األبوية  منحى آخر مع اتفاقية حقوق الطفل ، اليت نصت على مبادئ ، وأدت 
:

إ ق  ر ط ت ن س ي  ذ ل ا ل.  ف ط ل ل ى  ل ض ف ل ا ة  ح ل ص مل ا م  و ه ف م و ة  ي ر س أل ا ت  ا ق ال ع ل ا ة  ي ن ا  د ر ف و ن  ا س ن إل ا ق  و ق ح ئ  د ا ب م س  ي ر ك ه ت ي ل

بتفصيل يف الفقرة املوالية.
ني طالبة باملساواة يف احلقوقرغم تطور العقليات وتغري أمناط  احلياة و تقدمها يف ظل الدعوات امل ب ت  ا ب ج ا و ل ا و

الرجل واملرأة داخل األسر، إال انه لوحظ أن هناك دائما تقسيما غري متساو يف املهام األسرية، كرتبية األبناء 
والقيام باألشغال املنزلية، فدائما ما يكون لالم النصيب األكرب من هذه املسؤوليات و األشغال، ، م

مما أدى إىل تزايد نسب الطالق.
واالرتفاع املهول يف نسب الطالق جعل املشرع األوريب يعيد النظر يف مفهوم السلطة األبوية،  ويطرح سؤال 

مهات يف احلضانة بعد الطالق، وإقصاء اآلباء قانونيا ، جعل من سلطة األب داخل األسرة؟ ذلك أن حق األ
السهل عليهم التنصل من مسؤوليتهم اجتاه األبناء، حىت بعد تبين قانون السلطة األبوية املشرتكة يف فرنسا سنة 

1993.

املشرع إىل وتزايدت مطالب مجعيات اآلباء املطلقني يف حضانة أبنائهم، وعدم االكتفاء بدفع نفقتهم، دفع
تقسيم  حق احلضانة بني الوالدين بطريقة متساوية، والسهر على تطبيقها عمليا مبا يليب حاجيات األبناء .

لوالتطور يف مفهوم السلطة األبوية مل يتوقف، حيث أدى تزايد عدد الوالدات خارج مؤسسة الزواج واستفحا

شرتكة لألبوين. ظاهرة جرائم األحداث، إىل احلديث عن املسؤولية امل
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الفرنسي إىل تعديل آخر يف مارس ع
، يهدف أساسا  إىل حتديد مسؤوليات كل من األب و األم وإعطاء فهم صحيح للسلطة، من حيث 2002

1تربية األبناء، وأخريا احرتام حقوق الطفل.

Le principe de l’intérêt supérieur deمبدأ المصلحة الفضلى للطفل .3
l’enfant

إال أن االتفاقية مل تعط  له تعريفا حمددا، سواء يف إطار القانون الدويل أو القانون اخلاص.    
ة.وهو مفهوم يتميز مبضمونه املتغري والغري احملدد، فهو حيتمل املرونة و ال ي ب س ن

فعبارة املصلحة الفضلى للطفل ، تكررت ست مرات يف ست فصول خمتلفة.
ل  ص ف ل ا ، واألحكام اليت تصدر تأسس هلذا املبدأ، وأعطى األولوية للمصلحة الفضلى للطفل يف كل القرارا3ف

يف حق األطفال، مهما كان مصدرها ، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة،  واليت ختتص باحلماية 
الجتماعية، إضافة إىل احملاكم، السلطات اإلدارية أو التشريعية.ا

ل  و ص ف ل ا ا  م ،9ا 18، 20، 21، 37، فحددت احلاالت اليت يرجع فيها القاضي ملبدأ املصلحة الفضلى 40
للطفل وهي كالتايل :

يف حالة انفصال أو طالق األبوين.-
.يف حالة سوء معاملة األبناء و إمهاهلم من طرف األبوين-

الرتبوية اجتاه األبناء.ميف حالة  إخالل األبوين مبسؤوليته-
يف حالة احلرمان من الوسط العائلي.-
يف حالة التبين.-
يف حالة حرمان الطفل من حريته.-
ي.- ئ ا ن جل ا ن  و ن ا ق ل ا ا  ه ي ل ع ب  ق ا ع ي ة  مي ر ج ب  ا ك ت ر ا ب ا  م ه ت م و  أ ه  ب ا  ه ب ت ش م ل  ف ط ل ا ن  ا ك ا  ذ إ

إن سكوت اتفاقية الطفل عن إعطاء تعريف حمدد ملبدأ املصلحة الفضلى للطفل، أعطت للمشرعني يف 
خمتلف الدول حرية تفسريه وحتديد مضمونه. 

ي  س ن ر ف ل ا ه  ي ق ف ل ا ل  و ق أJ.Carbonierي د ب مل ا ن  ل«ع ذ  ، ل ف ط ل ل ى  ل ض ف ل ا ة  ح ل ص مل ، كا ي ر ح س ل ا م  و ه ف مل ا

ي سيؤدي إىل املس اما ليس جيدا هو االستعمال املتعسف له يف عصرنا احلايل، ممنأن يكون يف القانون، لكدج

Carole Detain «Synthèse sur le sujet : l’autorité parentale a- t- elle des limites?»p de1à5 1
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أطفالنا إىل األفضل و األمثل، مبؤسسات قانون األسرة، هو مفهوم سحري؛ ألننا اعتقدنا أنه بإمكانه تغيري مصري
و  ه ف قمم و ل ا ر  و ر م ع  م ه  ن أل ي  ر ح هرسيؤثتس ل م ك أ ب ة  ر س أل ا ن  و ن ا ق ى  ل 1.»ع

ب س ح املصلحة الفضلى للطفل، مفهوم معقد وغامض ، وان هلذا املفهوم فHUGUE Fulchironو
ه ف  ، ني ت ف ي ظ يستعمل كمعيار للمراقبة، وكمعيار إلجياد احللول. وو

فبالنسبة للوظيفة األوىل، جند أن السلطة األبوية مرتبطة دائما مبعيار املصلحة الفضلى للطفل، حيث يستعمله 
ب ق ا ر مل ر  ا ي ع م ك ي   ض ا ق ل سلوك الوالدين مع أبنائهم، واليت هي من احد األهداف اليت أرادها املشرع .     ةا

الزواج:عدم استقرار الطفل في األسر الخارجة عن مؤسسة :الفقرة الثانية
،  يبقـى الــزواج يف أوربــا املؤسســة األكثــر محايـة ملصــلحة الطفــل علــى الــرغم مـن منافســته بأمنــاط ارتبــاط  ى ر ـ ـ خ أ

ا ث ي مل ا نيثالوطين للتضامن ، و املصاحبة احلرة ، حيقك ي ن و ن ا ق ل ا ني  ب ف   ال خ ال  ه  ن و املختصني يف قـوانني األسـرة ا
والطفل حول مركزيته يف قلب املؤسسة األسرية .

l’adoption conjointeوالتبين املشرتك  la présomption de paternitéذلك أن افرتاض األبوة 
للمتزوجني دون غريهم، وهي تظهر بوضوح البعد األسري للمؤسسة الزوجية ، اليت من غايتهاحقوق خمصصة 

2استقبال األطفال عن طريق اإلجناب أو التبين ومنوهم يف وسط آمن ومستقر.

Gwenaëlleتطرح الباحثة يف قانون األسرة األوريب  HUBERT- DIASنتساؤال ةع ن ا ك ل ام خ ا د ل  ف ط ل

رلألاألمناط املختلفة  : هل الطفل يتمتع بنفس املكانة على رغم اختالف منط األسرة الذي يعيش فيه؟ .بقوهلا س
ثأفكار تنادي إىل أن ممارسة السلطة األبوية تتم وفق مصلحة الطفل، حيتيف بداية القرن التاسع عشر ظهر 

نواة األسرة كونه املشرتك الوحيد لكل األمناط األسرية املختلفة.ليعترب الطف
لوبالنسبة لألسر اخلارجة عن إطار الزوجية يبقى الطفل هو احملدد الوحيد لألسرة عن طريق النسب، يقو 

Boulanger د د ص ل ا ا  ذ ه ي  ن«ق ي و ب أل ا ة  ي ع ض و ر  ا ر ق ت س ا م  د ع ل ا  ن ز ا و ت ل  ك ش ت ل  ف ط ل ا ة  ي ع ض و ر  ا ر ق ت س .»ا
ف ط ل ا ر  ا ب ت ع وهو الكائن القاصر، الغرينواة األسرة ميكن أن تكون له عواقب خطرية؛ الن ما حيتاجه الطفللا

د ا ق ل على التمييز، هي احلماية قبل كل شيء. خصوصا إذا استحضرنا انه يعيش تغريات أسرية، ففي فرنسا مثال را

1 Hanane EL Qotni « les droits de l’enfant, étude du droit français et du droit positif
marocain à travers la source du droit musulman »thèse de l’Université Jean Moulin, 2013,
P 65, 66,67.
2 Patrick BLOCHE, Valérie PECRESSE «AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
SUR LA FAMILLE ET LE DROIT DES ENFANTS» Rapport de l’assemblée nationale,
2006.Tome1, P.98, 99.
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جيب إذن على القوانني أن حتمي هذا الطفل الذي يف املائة من األطفال يعيشون يف اسر ذات عائل وحيد،25
1يعيش يف أمناط أسرية خمتلفة.

أن ذكرنا بأنه مفهوم غري حمدد واملبدأ الوحيد الكفيل حبمايته هو مبدأ املصلحة الفضلى للطفل، الذي سبق
يدفعنا إىل احلديث عن خماطر االستعمال التعسفي له من طرف القضاة أو احيتمل املرونة و النسبية، ممو 

ة.  ي ع ا م ت ج ال ا ت  ا س س ؤ مل ا

وهو، هل الرجوع إىل مبدأ املصلحة الفضلى للطفل كفيل حلماية حقوق وهنا ينبغي علينا أن نطرح تساؤال

مإذا علمنا انه يعيش يف أمناط أسرية يغيب فيها ا ز ت ل ال ا ب  ج ا الدوام واإلخالص ؟بو
ا ر  ي ر ا ق ت ل ألوربية حول األسرة والطفل تبني إىل أي حد تعترب التعاقدات اخلارجة عن إطار الزوجية مؤسسات ا

Xavierهشة ال توفر االستقرار النفسي و االجتماعي وكذا االقتصادي الذي حيتاجه كل طفل، وهذا ما أكده 

Lacroixمل ا ب ة  ف ل ك مل ا ة  ث ع ب ل ا ء  ا ض ع أ د  ح ن أ ع ت  ا م و ل ةع ر س أل لا ف ط ل ا ق  و ق ح الو ئ ا ق  ،   :» ، ة ب ر ا ق ت م ر  د ا ص م ب  س ح

املرتبطني يف إطار املصاحبة احلرة هم ست مرات غري مستقرين مقارنة مع املرتبطني يف إطار الزواج حىت بوجود 
ثم ك أ ني  ت ر م  ، ر ا ر ق ت س ال ا م  د ع ن  و ش ي ع ة«كما يعترب »ري س س ؤ مل ا ج  ا و ز ل دالوحيدة اليت جتمع بني ا ا ع ب أل ا

والثالثة للنسب  ةأ و ب أل يا »البعد البيولوجي والقانوين و االجتماعي.أ
م  د ع ل ب  ا ب س أل ا م  ه أ ني  ب ن  م جاستقرار الطفل يف األسر اخلارجة عن مؤسسة و ا و ز ل :ا

ر - ا ر م ت س ا م  د ع و ر  ا ر ق ت س ا م  د ةع نهذه األسري إ ث  ي ح االنفصال يكون أسهل دون اللجوء إىل السلطات ،
-Jeanالعمومية،وهوما يؤكده    Marie Bonnemay س ي ئ ر

ال : ئ ا األشخاص املرتبطني يف إطار املصاحبة احلرة هم غري معروفني لدى السلطات العمومية ، واألمور تصبح «ق
م د ن ع ا  د ي ق ع ت ر  ث ك ي اأ ذ ل ا ل  ا ص ف ن ال ا ، ن و ل ص ف ن ي و  ل  ا ف ط أل ا ن  و ب ج ن ن ي أ ن  ك مي ي  ذ ل ا و  ، ة  م ك حمل ا ق  ي ر ط ن  ع م  ت ي ال 

.»يف بعض احلاالت، فهو يرتك أضرارا كبرية على األطفاليوصف باملتوحش 
ة- ف ص ل ا ب  ا ي ساإللزامية و الزجرية هلذه العقود غ لي ث ،  ه ي ح

ح.  ر ط ب François Édouardي ت ا ك ل ل: سالعام للكنفدرالية النقابية لألسر نفا ا ك ش إل ص «ا ا خ ش أل ا

املرتبطني يف إطار املصا
«

ييف حالة طالق املتزوجني، فان- ض ا ق ل م ا ز ل ويف حني ،التدخل من اجل محاية مصلحة الطفلبم غريه
األمناط األخرى.ملزم يف

1 Gwenaëlle Hubert- Dias « L’intérêt supérieur de l’enfant dans l’exercice de l’autorité
parentale –Etude de droit européen comparé » thèse de l’Université de Reims
Champagne- Ardenne 2014 , P.20, 21.
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ال- نفصال ممكن أن يتم بإرادة واحدة، أما الطالق يف إطار مؤسسة الزواج يتم مبوجب القانون بإرادة الطرفني ا
M. Philippeوهو املعطى الذي يؤكده الشيء الذي يكفل للطفل الرعاية من الطرفني حىت بعد االنفصال.

Bas ن ا م ض ل ا ى  د ل ب  د ت ن مل ا ر  ي ز و ل ،ا ي ع ا م ت ج ال ط «لألشخاص املعاقني واألسرة حيث صرح ا ق ن ني  ب ن  م ن  أ ى  ل ع

،القوة اليت متيز الزواج هي مسطرة الطالق، ا ذ ا مل

1.»مما حيمي مصلحة الطفلبعضهم واجتاه أبنائهم،



البحثخاتمة

ن تارخييا، م قانون األسرة األوريب هيمنت األسرة التقليدية القائمة على أساس الرابطة الزوجية، حيث قال ض
املدين يتجاهلهم". ننابليون:" املرتبطون يف إطار املصاحبة احلرة ال يلجئون للقانون، إذن فالقانو 

وم على مؤسسيت الزواج 
، من أمهها 1970

نسبة املصاحبة احلرة، وعقود امليثاق الوطين للتضامن، تزايد نسب عاخنفاض عدد املقبلني على الزواج، ارتفا 
ة. الطالق، وأخريا ظهور أسر جديدة ، ك ب ك ر مل ا ر  س أل ا و   ، د ي ح و ل ا ل  ئ ا ع ل ا ت  ا ذ ة  ر س أل ا

، واملساواة، إىل اعرتاف القانون بأمناط أسرية جديدة ، ةإىل جانب ذلك أدى تكريس مبادئ احلرية، و الفر داني
قائمة فقط على أساس عاطفي يغيب فيها واجب االلتزام واإلخالص، الذي تشرتطه املؤسسة الزوجية.

قيات الدولية واألوربية بنفس املبادئ ، مما أدى إىل تبين مفهوم موسع للحياة األسرية واألسرة كما اعرتفت االتفا
2يف أوربا. 

الدول األوربية دونتها يف ةيشمل قانون األسرة جمموعة من القواعد اليت تنظم عالقات األفراد داخل األسر، غالبي

3الزمان، ومن مث استبعاد املزيد من احلقائق املستقبلية للمجتمعات. 

1 Patrick BLOCHE, Valérie PECRESSE «AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
SUR LA FAMILLE ET LE DROIT DES ENFANTS» Rapport de l’assemblée nationale,

2006.Tome1, P.100, 101.102.
2Angélique Thurillet – Bersolle « Droit européens et droit de la famille : contribution à l’étude de
la  dynamique et du rapprochement » thèse de l’Université de Bourgogne- 2011 P. 15 et16

ر. د ص مل ا س ف ن
3
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ة ر س أل ا ني  ن ا و ق ت  ف ر ع ة  ن س ن  ي ر ش ع د  ن تعديالت عميقة، فإذا كانت القوانني اليت شرعها القيدوم كاربونيه قد م
أضفت طابع االستقرار على مستقبل  قانون األسرة الفرنسي يف الفرتة املمتدة مابني الستينات والسبعينات ، واليت 

ن باتت عند الكثري من املتخصصني ال تواكب التطورات السريعة للمجتمع الفرنسي، حيث مت  تبين  م ة  ل س ل س

القوانني غريت بصفة تامة مالمح هذا االستقرار. 
ة  ر س أل ا ن  و ن ا ق ى  ل ع ى  ف ض أ ا  مم  ، ة د ي د ج ة  ي ع ا م ت ج ا ر  ه ا و ظ ة  ب ك ا و م و ع  ي ر ش ت ل  ج ا ن  م ت  ق و ل ا ع  م ت  ع ر ا س ت ني  ن ا و ق

م ت س مل ا ر  ا ر ق ت س ال ا م  د ع ة  ف يرص ش ل ا الذي يتعارض مع خصائص القاعدة القانونية املعروفة، وغالبية املشرعني ء، 
ن و د ك ؤ أن الدافع الوحيد وراء التغريات الطارئة على قانون األسرة الفرنسي هو ترسيخ مبادئ احلرية و املساواة ي

ي. س ن ر ف ل ا

القانون إىل التساؤل عن مستقبل قانون األسرة يف أوربا، كل هذه التعديالت واملتغريات دفعت العديد من فقهاء 
ي تتجه الدول األوربية إىل إحداث قانون أوريب لألسرة تتحد فيه على مبادئ مشرتكة. إال أنه و مهما ثح

ظةاختلفت مصادره، وطني ي  ، ة ي ل و د و  قانون األسرة األوريب يف حبث مستمر عن مزيد من املساواة واحلرية.، إذ لأ
بات من الصعب حتديد يف أي منحى يتجه تطور قانون األسرة يف أوربا. 

، ة ر س أل ا ن  و ن ا ق ة  ط ر ق م د ل  ج وترسيخ املزيد من احلريات واملساواة يف العالقات األسرية. أ
، يفهذه هي األهداف املعلنة من طرف املشرعني املتعاقبني، لكن يبقى التساؤل املشروع، الذ ة د ش ب ه  س ف ن ح  ر ط ي

1وهو: هل ما تزال قوانني األسرة بأوربا يف حاجة إىل املزيد من احلرية واملساواة؟

ا ه  ي ل إ ل  آ ا  م ن  اإلفراط يف احلريات الفردية واملساواة املطلقة هلتشريع األسري األوريب من عدم استقرار واضح، سببإ
ع منها الزوجية أو األبوية، وهو خريءبني اجلنسني، ويف العالقات األسرية بصفة عامة، سوا ي ر ش ت ل ا ن  أ ى  ل ع ل  ي ل د

ليتميز خبصوصية وخطورة ال ميكن للمشرع جتاهلها، بالاألسري، جما

وميس الوجود اإلنساين بشموليته.     



Bosse- Platière Hubert, « L'avenir du droit civil de la famille : quelques conjectures. À
l'horizon de l'Europe», Informations sociales 8/2005 (n° 128) , p. 38- 51

1
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ملخص البحث:
ي 1069هذه رسالة ألبرز علماء احلنفية املتأخرين، وهو اإلماُم حسُن بُن عمار الشُّرُنـُْبالّيل (ت ذ ل ا  ، هـ)

وانتشرت انتشارًا كبرياً، مجع فيها أمساء رسائله، ورتَّبها على ترتيب الكتب الفقهّية ليسهل اشتهرت كتُبه ورسائُله، 

ؤ 74ودراسٍة عن الرسالة وحتقيق لعدد مؤلَّفاته ورسائله اليت بلغ ( م لفاً، واعتنيُت بتحقيقها ملا هلا من أمهية كبرية ) 
يف حتقيق أمساء رسائل الشُّرُنـُْبالّيل، وقد ُحّقق عدٌد كبري من رسائله، ومل تكن هناك عناية بتحقيق الفهرس اجلامع 

هلا.
"Attahqeqat Alqudosha wa Alnafahat Ar Rahmaniyah Hassanssaniya"

In the doctrine of Hanafiya
Study and investigation

Research Summary:
This is a letter  for the most prominent scholars of the Hanafi

latecomers, ALimam Hasan Ben Ammar Ashoronbolali (d. 1069 AH), who is

famous for his books and letters, and Spread high prevalence. I collected  the

letters names, and arranged on the order of jurisprudence books to make it

easier for the researcher to collect them, and make them a prelude to the

total of his letters, they are an index to his letters. I presented before a brief

translation of him, and a study of the message and investigate the number of

his books and letters, which amounted to (74) books.

فيالحسنيةالرحمانيةُوالنفحاتُالقدسيةُالتحقيقاتُ
هـ)1069ت(الحنفية للشُّرنْبالليالسادةمذهب

وتحقيقدراسة
الحاجأبوسالممحمدصالحالدكتور

ة ي ل ة-ك ع م ا -ج
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مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حمّمد النيب األمي، وعلى آله وصحبه 

وسلم، وَمن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:
فإنَّ اإلمام الشُّرُنـُْبالّيل يـَُعدُّ من أبرز أئمة املتأخرين من الّسادة احلنفية، وقد شاع صيته واشتهرت كتبه يف 

اآلفاق، فنالت ُمصّنفاتُه قَبوالً كبرياً؛ لشّدة إخالصه، وكثرِة علِمه، وقّوِة حبثه.
ا برسالة ضمَّنها أمساء رسائله مرتبًا على وقد مجع اإلمام الشُّرُنـُُباليل رسائله املتفرقة يف جمموع قدَّم هل

هلا 
لوحدها؛ لتعرف رسائله، وترتفع اهلمم إلخراجها كاملًة ال سيما بعد حصول اضطراب بني املرتمجني له والباحثني 

يف عدد رسائله وأمسائها.
يف بيان صّحة نسبة املخطوط إىل مؤلفه، وصحة امسه؟ وكيف ُميكن إخراج املخطوط ومشكلة الدراسة:

خدمة نص الكتاب بشرح غوامضه وعزو معلوماته، وختريج أحاديثه؟.على ما أراده وكتبه املؤلف؟ ويف كيفية
بإثراء املكتبة اإلسالمية من خالل حتقيق هذا الرسالة، وإخراج رسالة مفيدة وأهمية الدراسة ومبرراتها:

م لعامل كبري من شيوخ اإلسالم يف الدولة العثمانية، وبيان فضل علماء األمة املتقدمني وما قدَّموه هلا من  ظ ع ي د  ه ج

د. ه جل ا ك  ل ذ ع  م ب  س ا ن ت ي ا  مب ا  ه ئ ا د أ و ني  ق ح ال ل ا ى  ل ع ة  ن ا م أل ا

يسبق هلذه الرسالة يف حدود علمي أن تناوهلا الباحثون بالتحقيق أو الدراسة، ملوالّدراسات السابقة: 
وذلك بعد البحث والتحري قدر اجلهد والطاقة، وبالتايل ظهرت احلاجة جليًة لتحقيق هذا الرسالة.

هي املنهج االسرتدادي التارخيي بكتابة حياة هذا املؤلف وجهوده العلمية وحتقيق نّص البحث:منهجية و 
ة. ل ا س ر ل ا

والمنهج المتبع في التحقيق:
.نسخ الكتاب، وضبطه، وُمقابلته على عدد من الّنسخ، وإثبات الفروق بينها.1
ما هو الصواب يف املنت عند املقارنة .اعتماد منهج الّنسخة الصواب يف املنت وليس الّنسخة األم، بإثبات2

بني الّنسخ، وأما الفروق ففي اهلامش. 
.وضع الكلمة أو اجلملة السَّاقطة إذا سقطت يف بعض النُّسخ بني معكوفتني [ ]، واإلشارة إىل النُّسخ 3

اّليت كان السَّقط فيها يف اهلامش.
ت .االلتزام يف كتابة الكلمات بالرسم اإلمالئي احلديث، و 4 ا م ال ع ع  ض و ع  م  ، ط و ط خ مل ا م  س ر ف  ل ا خ ن  إ

الرتقيم املناسبة، وتفصيل عباراته إىل مقاطع صغرية على حسب ما يقتضيه املعىن. 
.اعتماد طريق التحشية يف خدمة الكتاب: بعزو من اآليات والتعريف بالكتب ، وختريج األحاديث 5

يح، والرتمجة ملا ورد فيه من األعالم، والتعليق على الشريفة واآلثار وبيان معاين املفردات واجلمل اليت حتتاج توض
ة. ج ا حل ا ر  د ق ب ل  ئ ا س مل ا
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.توثيق النصوص املنقولة.6
وتحقيقاً للمقصود قسمت البحث على ثالثة مباحث:

المبحث األول: في ترجمة المؤلِّف.
والمبحث الثاني: في دراسة عن الرسالة.

والمبحث الثالث: في النصُّ المحقَّق.
د.سائًال املوىل  ا د س ل ا و ق  ي ف و ت ل ا



المبحث األول
في ترجمة المؤلِّف

يضيق املقام هاهنا عن االستفاضة يف ترمجة اإلمام الشرنباليل، وإمنا هي إشارات إىل أحواله وأخباره تبصرة 
للباحثني وتذكرة للدارسني مبقامه، ونعرضها يف املطالب التالية:

ونسبته:المطلب األول: اسمه وكنيته
)1(حسُن بن عّمار بن علّي، وهذا ما اتفق عليه املرتمجونأوًال: اسمه:

ي د ا د غ ب ل ا م  ه ن ع ذ  ش و  ،
؛ فجعل )2(

اسم جدِّه يوسف، وهذا بعيٌد عن الصَّواب؛ ألنَّ هذا االسم ذكره إمامنا الشُّرُنـُْبالّيل لنفسه يف مقدمة مؤلفاته.
)3(أبو اإلخالص، وهي ما توافقت عليه كتُب ترمجِتهِ كنيته: ثانياً:

س ي ك ر س ذَّ  ش و  ،
فأضاف له كنيًة )4(

ا اقتصر على أيب اإلخالص. ُأخرى، وهي: أبو الربكات، ومل جيعلها املؤلف لنفسه وإمنَّ
، ُعرف مرتمجنا بِِنَسٍب له، منها ما يكون لبلده، ومنها ما يكون الختياره العلمي والثالثاً: نسبته:  ي ك و ل س

وهذه النسب هي: الشُّرُنـُْبالّيل املصري الوفائي احلنفي، وتفصيل الكالم فيها على النحو اآليت:
الشُُّرنـُْباللّي:

رًا بلوىل"، بلدة من إقليم ا رعلى غري قياس واَألْصل "شبـْ ص م د  ا و س ب ة  ي ف و ن مل
)5(

.

)
ني135: 1، وتاريخ عجائب اآلثار38: 2) ينظر: خالصة األثر1 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م292: 1،  ال ع أل ا ة  ع و س و م و ت 303: 1،  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و  ،

ة  ي ب ر ع ل م1118: 2ا ال ع أل ا و ني207: 2،  ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و  ،3 :265.

)
2

ني ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه  (1 :292-294.

)
3

ني ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه ني292-294: 1)  ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و  ،3 :265.

)
4

ة ) ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع .1118: 2م

)
ع 31: 1، وخمتصر فتح رب األرباب39: 2) ينظر: خالصة األثر5 م ال ل ا ء  و ض ل ا و  ،11 :209.
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: نسبًة ملصر، وهي بلُد املولِد والنشأِة والتدريس؛ إذ ولد ببلدة املنوفية، ونشأ يف القاهرة، )1(والمصري

ه. ل ي ب س و

 : وهي نسبة للمذهب الفقهيِّ الذي اشتغل به عاملنا، وقضى عمره يف تعلُّمه وتعليمه وتنقيحه والحنفيُّ
ه. ق ي ق حت و

من الوفائية: وهي إحدى طرق الرتبية الصوفية، نسبًة لسيدي علي وفا بن سيدي حممد وفا :)2(والوفائي
)3(طريقًة، وهي شعبٌة من الشاذلّية

.

ته ورحلته:المطلب الثاني: والدته ونشأته ووظيف
ـأوًال: والدته ونشأته:  ب د  ل ة (» شربا بلولة«و ن س ق  ب س ا  م ـ/ 994ك م)1585ه

، فعاش فيها أيام )4(
إىل القاهرة، وعمره يقُرُب من ِستَِّة ِسِنني، فَحِفظ الُقْرآن، كما هو » شربا بلولة«طفولته فحسب، مث نقله والده من 

و  م  ل ع ل ا ب  ل ط ب أ  د ب و  ، ن ا م ز ل ا ك  ل ذ ل  ه أ د  ن ع د  ا ت ع مل )5(االشتغال بالعلم من صغره، فكانت نشأته مبصرا
.

والبيئُة العلمّيُة هلا أثٌر بالغ يف التكويِن العلمي لدى الطالب، وهذا ما توفَّر إلمامنا بانتقاله للقاهرة؛ إذ 
، معلوٌم أنَّ القاهرَة كانت حاضرًة للعلم، ففيها األزهر منارة الشرق ومنبع اخلريات وحمّط نظر الطلبة والَكمَ  ة ل

فكانت فرصًة ساحنًة ملرتمجنا أن يلتقي بأكابر فحول علماء زمانه ويصحبهم ويالزمهم ويطلب العلم على أيديهم.
)6(توافقت عاّمة الكتب اليت ترمجت له على أنَّه درَّس باألزهرثانياً: وظيفته ورحلته:

ة ر ه ا ق ل ا ب ني  ع ت و  ،
)7(

 ،

واألزهر هو أكُرب مؤسسٍة تعليمٍة يف ذلك الزمن.
)8(وذكر احمليبّ 

ه:  َّ ن َقِدم املسجد األقصى يف سنة مخٍس وثالثني وألف، صحبه األستاذ أيب اإلسعاد «أ
».يوسف بن وفا، وكان خصيصاً به يف حياته

المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه:
أوًال: شيوخه:

هـ)1020أمحد  السعودي احلنفي، الشهري بـ(الشليب)،الفقيه احملدث، (ت.1
)9(

.

د.2 ب )1(الرمحن املسريي، وكان رئيس احلنفية يف زمانهع
ب) ئ ذ ل ا ن  ب ا ـ( ب ف  و ر ع مل ا  ،

)2(
.

)
ني38: 2) ينظر: خالصة األثر 1 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و ة 292-294: 1،  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و  ،2 :1118

)
ني38: 2) ينظر: خالصة األثر 2 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م292-294: 1،  و ة ،  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ني1118: 2ع ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و  ،3 :265

)
.66: 1) ينظر: خمتصر فتح رب األرباب 3

)
ني38: 2) خالصة األثر 4 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م292-294: 1،  ال ع أل ا و  ،2 :207.

)
م39: 2) خالصة األثر5 ال ع أل ا ة  ع و س و م و م303: 1،  ال ع أل ا و  ،2 :207.

)
ني38: 2) خالصة األثر6 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م294- 292: 1،  ال ع أل ا ة  ع و س و م و ة 303: 1،  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و  ،2 :1118.

)
.38: 2) خالصة األثر7

)
.39: 2) خالصة األثر8

)
.283: 1) ينظر: خالصة األثر9
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ي.3 ر ي ر ح ن ل ا هللا  ا د  ب ع
)4(، عامل األزهر)3(

.

هـ)1033حممد  احلموي  الدمشقي،امليداين الشافعي،عامل الشام وحمّدثُها،  (ت.4
)5(

.

تاملصري احلنفي، أجل ُعَلَماء احلََنِفيَّة الِكبار حممد احمليب.5 هـ)1030، (
)6(

.

هـ)1088حيىي العالئي الرومي، الشهري بـ(ِمْنقاري زاده)، شيخ اإلسالم، (ت.6
)7(

 .

ومالحٌظ أنَّه َمجََع يف أوصاف شيوِخه أن يكون من كباِر أئمة احلنفيِة، ومنهم شافعية ومنهم أئمة 
للفقه احلنفي، واملتأثرة بالّرتجيح باحلديث احلديث، ممَّا كان له األثر البالغ يف تكوين شخصيِتِه العلمّية، املتقنةِ 

ة. ي ع ف ا شَّ ل ا و

ثانياً: تالميذه:
إنَّ النَّاظَر يف كتب الرتاجم والتاريخ يف زمِن املؤلَِّف يلحُظ املكانَة الرَّفيعَة اليت تبوأها، والدرجَة العاليَة اليت 

حماسن ذلك الزمان.وصل إليها، فالنسبُة إليه مكرمٌة، والدراسُة عليه حمسنٌة، فهو من 
واملرتمجون يسارعون بتعريِف اآلخرين به، داللًة على علو مقاِمه وحسِن حالِه ودقِّة علِمه، ولذلك قال 

)8(»اشتغل عليه خلق كثري وانتفعوا به«احملّيب: 
.

ه: ي ل ع م  ل ع ل ا ا  و ق ل ت ي  ذ ل ا م  ا ظ ع ل ا ء  ال ؤ ه ن  م و

ز«أمحد  اَحلَموّي املِْصرّي احلََنفي، من مؤلفاته: .1 م ، »عيون البصائر على حماسن األشباه والنظائرغ

ت»تذهيب الصحيفة بنصرة اإلمام أيب حنيفة«و هـ)1098، (
)9(

.

أمحد الشافعي الوفائي املصري، املعروف بالعجمي، شهاب الدين، اإلماُم املفنن اللوذعي كان من .2
) ، ر ه ا ب ل ا ل  ض ف ل ا ه  ل  ، ر ص م ء  ا م ل ع ء  ال ج هـ)1086ـ1014أ

)10(
.

هـ)1062ـ 1017الغين النابلسيُّ الدمشقيُّ احلنفي، (إمساعيل بن عبد.3
)11(

.

هـ)1096حسن بن علي اجلربيت احلنفي، (ت.4
)12(

.

)
.14) ينظر: ترويح اجلنان حبكم شرب الدخان ص1

)
.198: 1) خالصة األثر2

)
3

ة  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م ني1118: 2)  ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و  ،3 :265.

)
4

س ر ا ه ف ل ا س  ر ه ف  (1 :152.

)
ني170: 4) خالصة األثر5 ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و ن311: 11،  و ن ك مل ا ح  ا ض ي إ و  ،3 :616.

)
6

ة ص ال خ ة 301: 4)  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و ني1118: 2،  ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و  ،3 :265.

)
ني142: 1) ترمجته يف: إيضاح املكنون7 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م 533: 2،  ال ع أل ا و ؤ 202: 9،  مل ا م  ج ع م و ني ،  ف .108: 4ل

)
ة 38: 2) خالصة األثر8 ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و  ،2 :1118.

)
9

ني) ف ر ا ع ل ا ة  ي د ني164: 1ه ف ل ؤ مل ا م  ج ع م و و 259: 1،  : 2، وفهرس خمطوطات املكتبة القادرية ببغداد518: 1فهرس خمطوطات الظاهرية، 

176.

)
م176: 1) ينظر: خالصة األثر10 ال ع أل ا و  ،1 :89.

)
ي ) مشيخة أيب املواهب 11 ل ب ن حل و 38: 2، 411-408: 1، وخالصة األثر9: 1ا .431-430طرب األماثل ص، 

)
.119-118: 1) تاريخ عجائب اآلثار 12
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هـ)1100ـ 1030شاهني بن َمْنُصور بن َعامر األرمناوّي احلنفّي، (.5
)1(

.

المطلب الرابع: الثناء عليه ووفاته:
أوًال: الثناء عليه:

إنا حنن نزلنا {ن أفراِد الزَّماِن الذين يهبهم اهللا تعاىل ألّمته حلفظ دينها: بلغ إمامنا مقامًا مرموقاً، فكان م
ن و ظ ف ا حل ه  ل ا  ن إ و ر  ك ذ ل ر: ا ج حل ا ، َفِحفُظ الدين يكون حبفظ علماء يضبطونه ويفهمونه وُحييونَه بتدريسه ٩} 

» :2(»العلماء ورثة األنبياء(
.

فظ اهللا وعاملنا بال شك وال ريب كان من أؤلئك األخيار الذين ح

.ه ن م د  ا ب ع ل ا د  ا ف ت س ا ي  ذ ل ا م  ي ظ ع ل ا ع  ف ن ل ا و  ،

وورد ثناء عظيم يف الكتب اليت ترمجت له، يبني لنا حاله ومقامه، ومنه:
حمل ا ل  ا )3(يبق

كاَن من أَْعَيان اْلُفَقَهاء، وفضالء عصره، َمن َسار ذِكره فانتشر أمره، وهو أحسن : «
اْلُمَتَأخِّرين ملكة ِيف الِفْقه، وأعرفهم بنصوصه وقواعده، وأنداهم قَلمًا يف التَّْحرِير والتصنيف، وكاَن اْلمعول َعَلْيِه يف 

)4(الفتاوي يف عصره
ب  ا َ ب رْ َ أ د  نْ عِ م  د ق ت وَ ة... ل و د ل )5(»ا

.

)6(وقال احمليب
اْجتمَع به واِلدي املرحوم يف متصّرفه ِإىل مصر، وذكره يف رحلته، فقاَل يف حقِّه: والشَّْيُخ : «

وره، أَو الُعْمَدُة اْحلسُن الشُّرُنـُْباليلُّ ِمْصَباُح األزهر، وكوكُبه املُِنُري املتاليل، لو رآه صاحب السِّراج الَوهَّاج القتبس من ن
ح ا ب الظهرية الختفى عند ُظُهوره، أَو ابن احلسن ألحسن الثـََّناء عليه، أَو أَبو يُوُسف َألجله وَمل يأسف على ص

غريه، ومل يْلَتفت إليه، ُعْمَدة أَْربَاب اخلالف، وعّدُة أصحاب االختالف، صاحب التحريرات والرسائل الَّيت فاقت 
ح  ا ض ي إ ب ل  ِ ئ ا ضَ فَ ل ا أِ  د ب م  ، ل ِ ئ ا سَ وَ ْ ل ا ع  فَ ـْ ن َ يِنيَّة، وموضح أ تـَْقرِيره، وحميي َذوي اإلفهام، بدر رغرر حتريره، نقال املَساِئل الدِّ

املعضالت اليقينية، صاحب خلق حسن، وفصاحة ولسن، وكاَن أحسن فـَُقَهاء َزَمانه، وصنَّف كتبًا كثرية يف 
ة ل و ا د ت م ة  ر ف ا و ت  ا ر ي ر حت و ل  ئ ا س ر و ب...  ه ذ مل ».ا

ب  ح ا ص ه  ف ص و ر«و ر د ل ا ك  ل )7(»س
ه  َّ ن أ ب صاحب التآليف.: 

)8(ووصفه اجلربيت
ة. ع ا م جل ا خ  ي ش ه  َّ ن أ ب  :

)
م221: 2) خالصة األثر1 ال ع أل ا و ني193: 3،  ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و  ،1 :423.

)
، وغريمها.48: 5، وسنن الرتمذي341: 2) يف سنن أيب داود2
)

.38: 2) خالصة األثر3

)
4

ع أل ا ة  ع و س و م م)  م303: 1ال ال ع أل ا و  ،2 :207.

)
5

ة  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م  (2 :1118.

)
.38: 2) يف خالصة األثر6

)
7

ر ر د ل ا ك  ل س  (4 :42.

)
.135: 1) تاريخ عجائب اآلثار 8
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ثانياً: وفاته: 
ـ (1069تويف يوم اجلمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان مبصر سنة  م) عن حنو مخس 1659ه

)1(
.



المبحث الثاني
دراسة عن الرسالة

الرسالة:أوًال: اسم 
التحقيقاُت القدسّيُة والنفحاُت الرمحانيُة اَحلَسنّية يف مذهب السَّادة «ذكر الشرنباليل امسها يف مقدمتها، 

ة ي ف ن حل )4()3(وغريها)2(، وهذا أقوى الطرق يف ضبط االسم، وذكرها الباباين»ا

ة«خمتصراً باسم  ي ن س ل ا ت  ا ق ي ق ح ت ل ».ا
ثانياً: صحة نسبة الرسالة للشرنباللي:
ن »وبعد: فيقول العبُد احلقُري حسُن الشُّرُنـُْباليلُّ احلنفيُّ «ذكر الشُّرُنـُْبالّيل امسه يف بدايتها فقال:  م ي  ه و  ،

)5(أثبت الطرق يف إثبات صحة النسبة، ونسبها له الباباين
ي ل ك ر ز ل ا و

)6(
ت ا ط و ط خ مل ا س  ر ا ه ف ب  ا ح ص أ و

)7(
.

ليفها :ثالثاً: سبب تأ
كان بأمر من شيخه احملّيب؛ ألنَّ الرسائل ألفها الشرنباليلُّ يف أوقات خمتلفة، فأشار عليه شيخه املبّجل أن 

جيمعها يف تأليف واحد ويرتبها؛ حىت يتيسَّر االنتفاُع منها لطلبِة العلم يف األبواب املختلفة.
رَ « مَ أ د  ين ُأستاذي: الشيُخ اإلماُم العاُمل احلُرب الّنحريُر اهلُُمام، ق

ملحُق األحفاِد باألجداد، مشُس امللَّة والّدين، ُحمَمَُّد بُن احملبِّ احلنفّي ... بأن أمجع ما َيسَّره اهللا تعاىل من الرَّسائلِ 
».ضِل املنيف، وَعَرْفُت مقصَده من ذلك...يف حتقيِق عزيِز املسائل، فامتثلُت أَمَره الشَّريف، وإرشاَده هلذا الف

رابعاً: موضوع الرسالة:

)
ني39: 2) خالصة األثر1 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و م292-294: 1،  ال ع أل ا ة  ع و س و م و ة 303: 1،  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م و ب 1118: 2،  ر ط و  ،

.469-467صاألماثل 

(
2
.292: 2يف هدية العارفني(

(
3
.1854ينظر: فهرس خمطوطات املكبتة السليمانية رقم (

(
4
.208: 2يف األعالم(

(
5
.292: 2يف هدية العارفني(

(
6
.208: 2يف األعالم(

(
7
.292: 2يف هدية العارفني(
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ذكر فيها الشُّرنباليلِّ أمساء رسائله مرتبة على األبواب الفقهية، فهي مبثابة فهرس هلا، وجعلها يف بدايِة 
جمموٍع َضمَّنه عاّمة رسائله. 

خامساً: مؤلَّفات الشرنباللي:
للشرنباليل جعله فهرسًا لرسائله، فيحسن بنا إمتامًا للموضوع ذكر بقية طاملا أنَّ موضوعنا حتقيق مصّنف 

مصنفاته، وكتب الشرنباليل مشلت عّدَة أنواٍع من التَّصنيف، وهي:
و»نور اإليضاح وجناة األرواح«.املتوُن؛ وله: 1 ت«،  ا د ا ع س ل ا ي  ق ا ر ».م
».دّر الكنوز«.النَّظُم؛ وله: 2
ح«.الشُّروُح؛ وله: 3 ا ت ف ل ا د  ا د م و »إ ح«،  ا ض ي إل ا ر  و ن ح  ر ش ح  ا ت ف ل ا د  ا د م إ ب ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر و»م ر «،  د ح  ر ش

ز و ن ك ل ».ا
ر«.احلواشي؛ وله: 4 ر د ل ا ى  ل ع ة  ي ش ا و»غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام«مساها: » ح ة «،   ي ش ا ح

»على األشباه والنظائر
، »: تيسري املقاصد شرح نظم الفوائد«.االختصاُر؛ وله: 5 ن ا ب ه و ن  ب ا ة  م و ظ ن م ح  ر ش ي  ة أ م و ظ ن مل ا ي  ه و

الشهرية، اختصر فيها شرح ابن الشحنة عليها.
ة«.الرَّسائُل؛ وله: ما زاد على ستني رسالة، ضمَّنها 6 ي س د ق ل ا ت  ا ق ي ق ح ت ل إمجاالً.» ا

)1(اختلفوا يف عددها، فقال الزَّركلي
ا : « ه د د ة48ع ل ا س ي»ر د ا د غ ب ل ا و  ،

)2(
، »عبارة عن ِستَِّني رسالة: «

ا ط ع ل  ي ل جل ا د  ب ع ل  ا ق و
)3(

نَّ »هي جمموع ستني رسالة يف مواضيع شىت من العلوم الفقهيةو : « أ ح  ي ح ص ل ا نَّ  ك ل  ،

ة«رسائله اليت ضمَّنها  ي س د ق ل ا ت  ا ق ي ق ح َّ ت ل ي » ا ت«رسالة، كما ذكرها يف فهرسها يف 61ه ا ق ي ق ح َّ ت ل ر »ا ك ذ ن  إ و  ،

ل: وذلك ألنَّه يف الرِّسالة العشرين، ق ن... «ا و ر ش ع ل ع...«ا ا ن ق ل ا ف  ش ة: »ك ل ا س ر ا  ه ي ل ي و  ،»

ني... ق ي ر ف ل ة »ا ل ا س ر ل ر  ك ذ ي م  ل ف رقماً جديداً.» «، 
ة: » واضُح احملّجة...«الثَّالثُة واألربعون: «وكذلك يف الرسالة الثالثة واألربعني: قال:  ل ا س ر ا  ه ي ل ي تيسري «و

م... ي ل ع ل س»ا ر ل ر  ك ذ ي م  ل ف ة ،  ل رقماً جديداً.» تيسري العليم...«ا
فزاد رسالتني له بدون أن يكون هلما ترقيماً.

السَّادسة واألربعون: رسالٌة مثلها للعالمة لشيخ اإلسالم علّي «ويف الرِّسالِة السَّادسِة واألربعني، قال: 
».املقدسيّ 

سائِلِه  حقيقًة، ولكن ضمَّنها يف جمموِع فذكر رقماً:  وجعل  حتَته  رسالًة  للمقدسّي،  فال  تُعدُّ  من  ر 

)
207: 2) يف األعالم1

)
.294-292: 1) يف هدية العارفني2

)
3

ـ48يف مقدمة مراقي الفالح ص)  .56ـ
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، وزاد رسالتني بدون رقم وعدٍّ، فيكون 60واحلاصل أنَّ العدد الذي ذكره لرسائله يف العّد للرسائل، هو 
ل62 ا س 61ر

ق. ف و مل ا هللا  ا و  ، ة ل ا س ر

ت«وهناك أربع رسائل مل يضمنها يف جمموعة  ا ق ي ق ح ت ل ي »: ا ه ر...«و ظ ن ل ا ي  و ذ ة  ه ز و»ن النَّعُت «، 
ل... و ب ق مل و»ا ف«،  ا ص و أل ا ء  ا ن س و»ح ال«،  ع ل ا ي  ق ا ر ة.65، فأصبح جمموع الرسائل »م ل ا س ر

ا  ن ل ع ج ا  ذ إ ز«و و ن ك ل ا ر  د ح  ر ز«رسالة أخرى خمتلفة عن » ش و ن ك ل ا ر  ؛ ألنَّه شرح ونظم، كما فعل »د
ة.66 ل ا س ر

ت  د د ع ن  إ ة«و ي س د ق ل ا ت  ا ق ي ق ح ت ل » ا
ه  ل ئ ا س ة.67ر ل ا س ر

ن: فحاصل جمموع مؤلَّ  و ك ي ه  ت ا و7ف  ، ب ت مؤلَّفاً، واهللا أعلم.6774ك
سادساً: وصف النسخ:

وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل يف خمطوطة اجلامعة النسخة (أ):
ة (4األردنية، وتقع يف ( ح ف ص ل  ك ي  و ت حت و  ، ت ا ق ر و سطراً، وهي خبط جيد معتاد.)25) 

، 944وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن خمطوطات جامعة امللك سعود، برقم (النسخة (ب): (

سطراً، وهي خبط جيد معتاد.)25وتقع يف ورقتني، وحتتوي كل صفحة (
، 324519وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن خمطوطات األزهر الشريف، برقم (النسخة (جـ): (

ص4وتقع يف ( ل  ك ي  و ت حت و  ، ت ا ق ر و ة ()  ح سطراً، وهي خبط جيد معتاد.)23ف
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الصفحة األوىل واألخرية من النسخة (أ)
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الصفحة األوىل واألخرية من النسخة (ب)
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الصفحة األوىل واألخرية من النسخة (جـ)
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المبحث الثالث
النصُّ المحّقق

ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَّحيمِ 
[وبه اإلعانة والتوكل]

احلمد هللا املتفضِّل على املوجودات باإلجياد واإلمداِد والتبيني، والصالة والسَّالم على سّيدنا ُحمَمَّد 
ني م أل ا

، املبعوُث رمحًة للعاملني، وعلى سائر األنبياء واملرسلني، والصَّحابة والتابعني، والعلماِء الرَّاشدين، واألولياِء )1(
ني. ف ر ا ع ل ا

د: ع ب و

: إنَّه قد أَمَرين ُأستاذي: الشيُخ اإلماُم العاُمل احلُرب الّنحريرُ  )2(فيقول العبُد احلقُري حسُن الشُّرُنـُْباليلُّ احلنفيُّ

ن اهلُُمام، ملحُق األحفاِد باألجداد، مشُس امللَّة والّدين، ُحمَمَُّد بُن احملبِّ احلنفّي ـ تغمَّده اهللا برمحِتِه، وأفاَض عليه م

جزيِل نعمِتِه، ووالديِه ومشاِخيِه وتالمذتِِه، وسائر مشاخينا وأهلينا وذرياتنا يف داِر اخلُلِد وكرامِتِه، ومجعنا به يف حضرية 
ُقُدِسِه مع أهِل حمبِتِه، ومتَّعنا بلذيِد مشاهدتِه، وجواِر خِري خلِقِه وصفوتِِه، آمني ـ بأن أمجع ما َيسَّره اهللا تعاىل من 

لِ  ئ ا س رَّ ل ، فامتثلُت أَمَره الشَّريف، وإرشاَده هلذا الفضِل املنيف، وَعَرْفُت مقصَده من ذلك ـ )3(يف حتقيِق عزيِز املسائلا
وطرائق املهالك، وَجعلنا ممَّن ختلَّص من مضرّاِت العالئق، )4(َسَلَك اهللا بنا أحسن املسالك، ووقانا شّر النُّفوس

ق ئ ا و ع ل ا ت  ا و ه شَّ ل ل رِ  ظ َّ ن ل ا و
منا رشَدنا ووفقنا ملا يرضيه ويرضا به عّنا ـ.، وأَهل)5(

(
1
ني«( م أل ـ.»: ا ج ن  م ة  ط ق ا س

(
2
ر«يف جـ: ( ح ن ل ».ا
)

ن ) معلوٌم أنَّ هذه الرسائل ألفها الشرنباليلُّ يف أزمان متفاوتة على حسب احلاجة، ال سيما عندما تقع واقعة، فأشار عليه شيخه املبجل3 أ

االنتفاُع منها لطلبِة العلم يف األبواب املختلفة، وُيسهِّل الوصوَل إليها للراغبني، فال تضيع جيمعها يف تأليف واحد ويرتبها؛ حىت يتيسَّر 
عليهم فوائدها بعد مجعها وترتيبها على كتب الفقه، فبارك اهللا يف إمامنا وشيخه يف حرصهم على العلم ونفع املسلمني، وجزاهم أحسن 

ء. ا ز جل ا

)
) ينصحنا املصنف باتقاء شرُّ أنفسنا4

ونرتك طريق اخلالق سبحانه وتعاىل، وعلينا أن نسعى ملخالفتها بكل وسعنا وجهدنا، وأن منلكها ال أن متلكنا؛ ألنَّ جناح كل مّنا بقدر 
ق ب ه  ل ش ف و ه  س ف ن ل ه  ك ل م و ه  م ك ح و ه  ت ر ط ي ف: چپ  پ  پ  پچ س س و د ٥٣ي و د ح ة  م ز ال م ك:  ل ذ ق  ي ر ط و  ،

اهللا تعاىل، واإلكثار من العبادات، والقراءة يف كتب التصوف، ومناقب العلماء، ومالزمة الصاحلني، واألخذ عن الشيوخ الطاهرين.
)

) يُنبهنا املصنِّف إىل قضية يف غاية األمهية، وهي العوائُق يف5

ه ت والنزوات ـ عافانا اهللا منها وّجنانا من مهالكها ـ، وليتذكر العبد أنَّ اهللا  ل ل  فَّ ك ت

، وعالمتنا يف بكلِّ شيٍء يف حياتِِه وطالبه بشيٍء واحٍد أن يكون القلُب هللا، وجناتنا وجناحنا يف امتحان الدنيا بقدر صفاء قلبنا هللا 
هللا هذا االمتحان على قدر تفاوتنا يف حتقيِق  ا ع  م ن  ا س ح إل ا ةِ  ب ت ، كما يف احلديث الّشريف. ، حبيث تصبح كّل حياتنا هللا ر
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)2(حبلوِل نظرِه علينا)1(ومجعُت ما جتمَّل منها
د دَّ جت ا  م و بعده منها بربكة مطمح خاطره الشَّريف إليه.، 

وَمسَّْيُتها: 
التحقيقاُت القدسّيُة والنفحاُت الرحمانيُة الَحَسنّية

في مذهب السَّادة الحنفية
زاده اهللا )3(كرمي الَقبول فهو خُري مسؤول، وأكرم مأمول، متوسًِّال باحلبيِب املصطفىسائًال من اهللا ال

فضًال وشرفاً.
)4(وهذه فهرسُتها

ه:  ق ف ل ا بِ  ت ك بِ  ي ت ر ت ى  ل ع

[كتاُب الطَّهارة
)5(الرِّسالُة اُألولى]

)6(إسعاُد آل عثمان املكرم ببناء بيت اهللا احملّرم
.

الرِّسالُة الثانيةُ 
)7(إكراُم أويل األلباب بشريف اخلطاب

.

وجه تقديهما على ما بعدها؛ تعلُّقها بطهارِة االعتقاد.

)
) أي: مجعُت الرسائل اليت كنت كتبُتها على أمجل هيئة وصورة، وكانت حتت نظر من أستاذنا الكرمي، وما َكَتبُت بعد وفاته فراجع للربكة1

حمل ا ه  خ ي ش و  ، ة ل م ك ل ا و ة  ب ل ط ل ا ع  ف ن ل ب  ت ك أ ن  أ ب ه  ت ب غ ر و  ، ه ن هللا 1066هـ)، واملؤلَّف مجع الرسائل يف سنة (1030يب تويف سنة (م ا و  ، هـ)

م. ل ع أ

(
2
ه«يف جـ: ( ي ل ».ع
)

ف ؛ ) هذا الوارد عن النّيب 3 ي ن ح ن  ب ن  ا م ث ع ن  ع فقال: ادع اهللا أن يعافيين، قال: إن شئت إنَّ رجًال ضرير البصر أتى النّيب : «ف

: 5يف سنن الرتمذي» وأتوّجه إليك بنبّيك حمّمد، نّيب الرمحة، إّين توّجهت بك إىل َرّيب يف حاجيت هذه لتقضى يل، الّلهّم فشفعه يفَّ 

ة441: 1، وصّححه، وسنن ابن ماجه469 مي ز خ ن  ب ا ح  ي ح ص و ، 31: 26، وقال األعظمي: إسناده صحيح، ومسند أمحد225: 2، 

.147: 1، وصححه، ومسند عبد بن محيد458: 1وقال األرنؤوط: إسناُده صحيح رجاله ثقات، واملستدرك

هور الفقهاء من املالكية والشافعية ومتأخرو احلنفية وهو املذهب عند احلنابلة إىل : ذهب مج156: 11ويف املوسوعة الفقهية الكويتية
أو بعد وفاته. وفيها حبث لطيف أخربين شيخنا عبد القادر العاين أنَّه هو الذي كتبه، ومنه: سواء يف حياته جواز التوسل بالنّيب 

ن به وحمّبته، وذلك كأن يقول: أسألك بنبّيك حممد، ويريد: إين أسألك على معىن اإلمياال خالف بني العلماء يف التوسل بالنيب 
بإمياين به ومبحّبته، وأتوّسل إليك بإمياين به وحمّبته، وحنو ذلك ....

)
حمصورٌة مشهورة، وهي ) هذا صريح من املصنف أنَّ هذه الرسالة هي فهرسٌة لرسائله، وبالتَّايل فهرٌس ملؤلفاته؛ ألنِّ ما عدا الرَّسائل حمدودٌة 4

مذكورة يف ترمجيت له.
(
5
».الرسالة األوىل كتاب الطهارة«يف جـ: (

(
6
)

ص ح  ال ف ل ـ48ا .56ـ

(
7
ـ48ليلة املعراج ورؤيته له وتفسريه خلطابه هذا، كما يف مقدمة مراقي الفالح صعاىل نبيه موضوعها: يف خطاب اهللا ت( .56ـ
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الرَّسالُة الثَّالثةُ 
)1(الّزهر الّنضري على احلوض املستدير

.

الرَّسالُة الرَّابعة
)2(األحكام امللخصة يف حكم ماء احلمصة

.

الرَّسالُة الخامسةُ 
ا د  ق ع ل دا ي ل ق َّ ت ل ا ز  ا و ج ن  م ح  ج ا رَّ ل ا ن  ا ي ب ل د  ي ر ف ل

)3(
.

كتاب الصَّالة:
السَّادسةُ 

)4(درُّ الكنوز
.

السَّابعةُ 
)5(املسائُل البهيُة الزَّاكيُة على االثين َعشرية

.

الثَّامنةُ 
)6(جداوُل الزِّالل اجلارية لرتتيِب الفوائت بكّل احتمال

.

التَّاسعةُ 
م  ك ح ن  ا ي ب ل ب  ا ط ت س مل ا م  ظ َّ ن ل )7(القراءة يف صالة اجلنازة بأّم الكتابا

.

العاشرةُ 
)8(إحتاف األريب جبواز استنابة اخلطيب

.

(
1
.469-467موضوعها: يف بيان صّحة الوضوء يف حوض صغري ال جتاوز مساحته مئة ذراع، كما يف طرب األماثل ص(

(
2
ي ( ك ة:  م ا ع ل ا ه  ي م س ت ا  م م  ا ك ح أ ا  ه ي ف نيَّ  ب ة  ي ه ق ف ة  ي ب ط ة  ل ا س ر ي  ه و

ـ48كما يف مقدمة مراقي الفالح ص .56ـ

)
ني\48) امسها يف العقد الفريد ق3 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و  ، ة469-467، وطرب األماثل ص294-292: 1ب ي ن ا م ي ل س ل ا س  ر ه ف و  ،4 :176 :

العقد الفريد لبيان الراجح من اخلالف يف جواز التقليد.
.56ـ48وموضوعها: يف بيان حكم التقليد ألحد املذاهب املعتربة شريطة عدم التلفيق سواء بعذر أو غريه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص

(
4
ـ48موضوعها: هي منظومة يف أحكام الصالة من البحر الطويل، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
5
:99: 1ع على ختريج الربدعي، كما يف حاشيته على الدررموضوعها: حقق فيها افرتاض  اخلروج بالصن(

(
6
أ.95موضوعها: يف وجوب ترتيب فوائت العبادات من صالة وحنوها، وكيفية إسقاطها عن الذّمة، كما يف جداول الزالل ق( /

)
ن\97) امسها يف النظم املستطاب ق7 و ي ع ل ا ز  م غ و  ، د،13: 8، وإمام الكالم يف القراءة خلف اإلمام 44: 2أ ج م مل ا ق  ي ل ع ت ل ا ، 112: 2و

ني24870وخزانة الرتاث ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و ص292-294: 1،  ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م و ـ48،  : النَّظُم املستطاُب حلكم القراءة يف صالة 56ـ
ناجلنازة بأم الكتاب، وهو أوىل من االسم املثبت طاملا أنَّ املؤلف ذكره يف أول تأليفه للرسالة، رغم أنَّه ذُكر يف إيضاح امل و ن ، 660: 4ك

ه:  ق ف ل ا ت:  ي ب ل ا ل  آ س  ر ه ف س 404و د ق ل ا ب  آ س  ر ه ف و  ،4 :47.

(
8
ا:( ه ع و ض و رم ي ر ةحت ل أ س فمل ال خ ت س با ي ط ةخ ع م جل اا ذ هإ ق ب ،س ث د حل را ك ذ او ه ي صف و ص بن ت بك ه ذ مل ةا ي ه ق ف ل كما يف طرب األماثل ،ا

.469-467ص



1114387201389

الحاديَة عشر
)2(بصّحة اجلمعة والعيدين يف الفنا)1(حتفُة أعيان الغنا

.

وبياُن َحدِّه وتعريِفه.
الثَّانيَة عشر

)3(النَّفحُة الُقُدسية يف أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية
.

كتاُب الصَّوم: 
الثَّالثَة عشر

)4(حتفُة النِّحرير وإسعاُف النَّاذر الغين والفقري بالتخيري على الصَّحيح والتحرير
.

وفيها: ختيُري املويل بني الوفا مبا نذره أو كفارُة ميني بقربانه املرأة يف مّدة اإليالء.
كتاُب الحّج:

الرَّابعَة عشر
)5(بلوُغ األرب لذوي الُقُرب

.

الخامسَة َعَشر
)6(تيسري اهلدي ملا استيسر من اهلدي

.

كتاب النِّكاح: 
السَّادسَة عشر

)7(جتدُّد املسرَّات بالَقَسم بني الزَّوجات
.

(
1
ا«يف جـ: ( ن ف ل ».ا

(
2
ر ( ص مل ا ء  ا ن ف م  ا ك ح أ ا  ه ي ف نيَّ  ب ا:  ه ع و ض و ـ48وحدوده وصحة اجلمعة والعيدين فيه، كما يف مقدمة مراقي الفالح صم .56ـ

(
3
موضوعها: بيان أحكام قراءة القرآن أو كتابته باللغات األخرى غري العربية أيًا كانت بعذر أو بغري عذر يف الصالة أو خارجها، وبيان (

ن  م ح  ج ا ر ل ا ن  ا ي ب ع  م  ، ا ه ت ي ن آ ر ق ب م  ك حل ا و  ، ا ه ح ر ش و ة  ذ ا ش ل ا ت  ا ء ا ر ق ل .180: 4قويل اإلمام، كما يف فهرس السليمانيةا

(
4
ـ48موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
5
موضوعها: بنيَّ فيها حكم االستئجار على العبادات وسائر الُقَرب كاحلّج وغريه ووصول ثواب ذلك لألموات، كما يف بلوغ األرب ق (

145 ، ب ص/  ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م ـ48و .56ـ

)
ة\147) امسها يف بديعة اهلدي ق6 ي ل ال ب ن ر ش ل ا و  ، ق235: 1أ ل ا خل ا ة  ح ن م و ر387: 2،  ا ت حمل ا د  ر و ن535: 2،  و ن ك مل ا ح  ا ض ي إ و  ،3 :173 ،

ني ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه ه: 294-292: 1و ق ف ل ا ت:  ي ب ل ا ل  آ س  ر ه ف و ة109،  ي ن ا م ي ل س ل ا س  ر ه ف و : بديعة اهلدي ملا استيسر من اهلدي، 182: 4، 
ه ا و أوىل من االسم املذكور هنا؛ لذكر املؤلف له يف نفس الرسالة والشرنباللية، وتوافق الناقلني عنها واملرتمجني على هذا االسم، فلعلهو

ف. ل ؤ مل ا ن  م م  ل ق ق  ب س

ـ48وموضوعها: بيان أحكام اهلدي وسقوطه مع بيان جواز استبداله بالصوم بشروطه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص .56ـ

(
7
ة \157موضوعها: بنيَّ فيها أحكام العدل بني الزوجات يف البيتوتة وغريها سواء كن أحرارًا أو ال، كما يف جتدد املسرات ق( م د ق م و  ، ب

ص ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر ـ48م .56ـ
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السَّابعَة عشر
)1(إرشاد األعالم لرتبة اجلّدة وذوي األرحام يف تزويج األيتام

.

الثَّامنَة عشر
ل  ض ع مل ا ف  ش لك ض ع ن  مَ ي ف

)2(
.

كتاب الطَّالق: 
التَّاسعَة عشر

)4(مرياث َمن عّلق طالقها مبا)3(الّدرة الفريدة بني األعالم لتحقيق حكم
ر ه ش ب ت  و مل ا ل  ب ق

)6(وأيّام)5(
.

)7([وفيها: نظم ثبوت األحكام، وفيها: حتقيق مسألة الفاّر]
.

العشرون
)8(يستحقُّ الرَّضيعكشف القناع الرَّفيع عن مسألة التربُّع مبا 

.

ة: ل ا س ر ا  ه ي ل ي و
)9(

.

كتاب العتاق:
الحادية والعشرون

)10(إيقاظ ذوي الدِّراية لوصف َمن ُكّلف السِّعاية
.

الثَّانية والعشرون
)1(إصابُة الغرض األهم يف العتق املبهم

.

(
1
ـ48موضوعها: بيان والية اجلدة يف التزويج وترتيبها مثّ بيان ذوي األرحام وترتيبهم، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
2
. 56ـ48موضوعها: يف حكم العضل وبيان تزويج غري األب: كاجلّد والقاضي أو غريمها من األولياء، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص(

(
3
م«( ك ـ.»: ح ج ن  م ة  ط ق ا س

)
أ.\170) غري موجودة يف الدرة الفريدة ق4

)
ر«) يف أ و ب: 5 ه ش ».ب

(
6
ةموضوعها: يف بيان أحكام طالق الفاّر، كما يف( ي ن ا م ي ل س ل ا س  ر ه .184: 4ف

)
7

أ. ن  م ط  ق ا س ني  ف و ك ع مل ا ني  ب ا  م  (

(
8
موضوعها: يف بيان حكم ما لو اّدعى األب إرضاع الطفل جمانًا بعد فرض اإلرضاع واحلضانة للمطلقة، كما يف مقدمة مراقي الفالح (

ـ48ص .56ـ

)
الفريقني إليضاح قوله يف الكنز: وامللك يشرتط آلخر الشرطني، ويف 186: 4) امسها يف نسخة السليمانية9

ن و ن ك مل ا ح  ا ض ي ني692: 4إ ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و  ،1 :292 -294

469-467ص

.186: 4نز الدقائق للنسفي وهي: وامللك يشرتط آلخر الشرطني، كما يف فهرس السليمانيةوموضوعها: توضيح عبارة يف ك

(
10

َ فيها اخلالف بني اإلمام وصاحبيه، كما يف إيقاظ ذوي الدراية ( موضوعها: بيان أحكام العبد زمن سعايته واملكاتب واملدبّر، بـَنيَّ
ب.195ق /
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كتاب األيمان: 
والعشرونالثَّالثة 

ن م ص  ل خ ت ل ل ل  ا و ق أل ا ر  س ي أ
)3(حمظورات األفعال)2(

.

كتاب الجهاد: 
الرَّابعة والعشرون

)4(إنفاُذ األوامر اإلهلية بنصرة العساكِر العثمانية وإنقاذ سكان اجلزيرة العربية
.

الخامسة والعشرون
)5(الدُّرة اليتيمة يف الغنيمة

.

السَّادسة والعشرون
)6(األدلة احملمديَّة لتخريب دير احملّلة اجلوانيةقهُر املّلة الكفرية ب

.

السَّابعة والعشرون
)7(األثُر احملمود لقهر ذوي اجلحود

.

الثَّامنة والعشرون
)8(سعادُة املاجد بعمارة املساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درِسِه يف أخذه املعلوم

.

(
1
ا( ه ي ف ت  ب ر ط ض ا ة  ل أ س مل ن  ا ي ب و ح  ي ض و ت ا:  ه ع و ض و الرواية عن اإلمام األعظم يف عتق أحد العبدين يف مرض املوت، مقدمة مراقي الفالح م

ـ48ص .56ـ

(
2
ن«يف جـ: ( ».ع
)

ني33: 3أ: أحسن األقوال للتخلص عن حمظور الفعال، ويف إيضاح املكنون \201) امسها يف أحسن األقوال ق3 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و  ،1 :292-

ا469-467، وطرب األماثل ص294 ن  س ح أ ـ48ألقوال يف التخلص من حمظور الفعال، ويف مقدمة مراقي الفالح ص:  ن 56ـ س ح أ  :

ني األقوال للتخلص من حمظور الفعال، واألوىل هو العنوان املكتوب يف نفس الرسالة املؤلَّفة، واهللا أعلم. وموضوعها: يف بيان الّرب بالي م

ص ح  ال ف ل ا ـ48ي  .56ـ

)
ص\204) امسها يف إنفاذ األوامر ق4 ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م و  ، ـ48ب ن56ـ و ن ك مل ا ح  ا ض ي إ و ني134: 3،  ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و  ،1 :292-294 ،

: إنفاُذ األوامر اإلهلية بنصرة العساكِر العثمانية.469-467وطرب األماثل ص
ج ل ل ف  ي ر ش ل ا م  ر ح ل ل ر  ك ا س ع ل ا ل  و خ د م  ا ك ح أ ا  ه ي ف ني  ب ا:  ه ع و ض و م هاد ووجوب اإلحرام، وذلك حني هتك بعض الفسقة حرمة البيت اآلمن، و

ـ48 .56ـ

(
5
ة 209موضوعها: يف قسمة الغنيمة على اخلمس وغامنيها مع تفصيل احلكم يف وضع اجلزية واخلراج، كما يف الدرة اليتيمة ق( م د ق م و  ، أ /

ص ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر ـ48م .56ـ

(
6
ف 1063موضوعها: حول املوقف من بيت يف احمللة اجلوانية بالقاهرة، مت حتويله إىل دير، وقد قام قاضي قضاة مصر حيىي سنة ( ش ك ل ا ب ـ  ه

كما يف فهرس خمطوطات آب على هذا البناء فوجد به آيات قرآنية خمطوطة على جدرانه، وبالتايل مت النقاش حول جواز حتويله أم ال،  
س د ق ل ا ل  ب ر ا ي .125: 2د

(
7
ـ48موضوعها: بنيَّ فيها أحكام العهود املأخوذة على أهل الذمة من نقول وفتاوى املذاهب األربعة، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
8
موضوعها: جواب سؤال يف وقف خرب مل يرَج عوده، فهل جيوز نقل وقفه إىل وقٍف آخر؟ سواء كان مدرسًة أو مسجداً أو غريمها، مع (

ـ48بيان أدلة ذلك، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص .56ـ
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كتاُب الوقف: 
التَّاسعة والعشرون

م  ال ع أل ا ق  ي ق نيحت ف ق ا و ل ا ت  ا ر ا ب ع د  ا ف م ى  ل ع ني  ف ق ا و ل ا
)1(

.

الثالثون
)2(حسام اُحلّكام احملقِّني لصدِّ الُبغاة املعتدين عن أوقاف املسلمني

.

الحادية والثالثون
)3(حتقيُق السُّؤدد يف اشرتاط الرَّيع واستحقاق ُسكىن

د ل و ل ا
)4)(5(

.

الثَّانيُة والثَّالثون
)7)(6(مستحّقي األوقاف [املوافق لنصِّ هالل واخلّصاف]فتح باري األلطاف جبدوِل طبقات 

.

الثَّالثُة والثَّالثون
)9)(8(االبتساُم بأحكام اإلفحام [ونشق نسيم الشام]

.

الرَّابعُة والثَّالثون
)10(البديعُة املهمُة متعلقة

ة م س ق ل ا ض  ق ن ب
)11(

.

(
1
ا، وأثبت أنَّ احلكم... فأفىت خبالف موضوعها: هذه رسالة متضمنة جلواب حادثة مهمة يف شرط واقف اإلرث، سطَّرها لكثرة وقوع مثله(

ـ48النص فيها، حيث بنيَّ فيها جواب حادثٍة نصَّ فيها الواقُف على توزيع نصيب ورثته على حنٍو ما، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص ، 56ـ

.467وطرب األماثل ص

(
2
سمَّاة حبسناء األوصاف يف حفظ األوقاف. بـَنيَّ فيها /أ: خلصتها من رساليت املُ 242موضوعها: قال الشُّرُنـُْبالّيل يف حسام احلكام ق(

ـ48جواباً بالسؤال عن بيع وقف عامر بال مسوِّغ، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص .56ـ

(
3
».السكىن«يف جـ: (
)

ص\262) امسها يف حتقيق السؤدد ق4 ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م و  ، ـ48أ الوقف للولد، ويف : حتقيق السؤدد باشرتاط الريع أو السُّكىن يف 56ـ
ة ي ر د ل ا د  و ق ع ل ن180: 1ا و ن ك مل ا ح  ا ض ي إ و ني265: 3،  ف ر ا ع ل ا ة  ي د ه و : حتقيق السؤدد باشرتاط الريع والسُّكىن يف الوقف 292-294: 1، 

: حتقيق السؤد يف استحقاق سكىن الولد، واألوىل بالقبول هو املثبت يف نفس رسالته املؤلَّفة، 469-467للولد، ويف طرب األماثل ص
ا و  ه ألوىل من جهة املعىن.و

(
5
موضوعها: جواُب سؤاٍل فيَمن شرَط له ريع العقار هل ميلك سكناه؟ ومن ُشرط له السُّكىن هل ميلك اإلعارة واإلجارة، كما يف حتقيق (

ق د  د ؤ س ل أ.\267ا

(
6
ـ.( ج ن  م ط  ق ا س ني  ف و ك ع مل ا ني  ب ا  م

(
7
ا: ( ه ع و ض و قم ا ق ح ت س ال ا ة  ي ل و أ و ي  ر ذ ف  ق و ل  و ح ي  ق ش م د ل  ا ؤ س ب  ا و ج ي  ه .56ـ48يف ذلك، كما يف مقدمة مراقي الفالح صو

(
8
ـ.( ج ن  م ط  ق ا س ني  ف و ك ع مل ا ني  ب ا  م

(
9
و ( ه ا:  ه ع و ض و ف«توضيح واستدراك على رسالته م ا ط ل أل ا ي  ر ا ب ح  ت بنيَّ فيها جواب حادثة أجاب فيها مفيت الشام آنئٍذ فاستدركها » ف

ةيفالشُّرُنـُْبالّيل عليه وحرَّر حكم احلادثة بنص املذهب، كما  ي ر د ل ا د  و ق ع ل ا ح  ي ق ن .162: 1ت

(
10

ن«يف أ و ب: ( ا ي ب ».ل
(
11

ـ48موضوعها: جواب سؤال يف الواقف على األوالد، رد فيها على ابن ُجنيم، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ
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ب وبيان املساواة بني السبكي واخلصاف بالتحرير واإلنصاف، والردُّ على ح ا أ » األشباه«ص ط خ ل ل

واالشتباه لشيخ أساتذيت العالمة علّي املقدسي شرفتُ 

كتاب البيوع: 
الخامسُة والثَّالثون

)1(نفيس املتجر بشراء الّدرر
 .

كتاُب الكفالة: 
السَّادسة والثالثون

)2(بسُط املقالة يف حتقيق تأجيل وتعليق الكفالة
.

السَّابعُة والثالثون
)3(

.

كتاُب الشَّهادة: 
الثَّامنة والثالثون

ة د ا ه شَّ ل ا ب  ا ت ك ن  م ة  د ا ف ت س ال ا
)4(

.

كتاب القضاء: 
التَّاسعُة والثَّالثون

)5(الدُّرُّ الثَّمني يف اليمني
.

األربعون
)6(احلكم املسند برتجيح بّينة غري ذي اليد

.

واألربعونالحادي 
)7(تنقيُح األحكام يف حكم اإلبراء واإلقرار اخلاّص والعام

.

الثَّانيُة واألربعون

(
1
ح ،195: 4موضوعها: يف بيان أحكام البيع إن مسي املبيع جبنسه دون قدره ووصفه، كما يف فهرس السليمانية( ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م و

.56ـ48ص

(
2
ـ48موضوعها: حترير لعبارة أوردها املرغيناين ورّدها الزيلعي يف مسألة الكفالة تأجيالً وتعليقاً، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
3
.56ـ48موضوعها: يف جواب سؤال أراد فيه االبن حبس كفيل أّمه بدينه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص(

(
4
ة موضوعها: بيان أحكام الشهادة قبوًال ورداً، حتّمًال وأداًء مع التعريج إىل الكالم عن القضاء وأحكام تولِّيه وترجيح البينات، كما يف( م د ق م

ص ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر ـ48م .56ـ

(
5
.732: 1ا يف كشف الظنونموضوعها: يف حتليف القاضي إذا اّدعى رجل عليه أخذ مبلغ من املال ظلماً فأنكر القاضي وال بّينة، كم(

(
6
ـ48موضوعها: بيان ترجيح ذي اليد على اخلارج إذا وقَّتا وأّيد التوقيت ذا اليد، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
7
ـ48موضوعها: بيان صحة اإلبراء العام سواء علم إجزاؤه أو ال، مع سرد األدلة املؤيدة، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ
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)2(بّينة النَّفي واإلثبات)1(إيضاُح اخلفيات لتعارض
.

الثَّالثُة واألربعون
)3(واضُح احملّجة للعدول عن خلل احلّجة

.

ة:  ل ا س ر ا  ه ي ل ي و

)4(تيسري العليم جلواب التحكيم
.

واألربعونالرَّابعة 
)5(تذكرُة الُبلغا النُّظار بوجوه رّد حّجة الوالة النُّظار

.

كتاُب الوكالة:
الخامسُة واألربعون

)6(مّنُة اجلليل يف قَبول قول الوكيل
 .

السَّادسة واألربعون
ا]  ه ع ب ت ي و ]

)7(رسالٌة مثلها للعالمة لشيخ اإلسالم علّي املقدسيّ 
.

كتاُب اإلجارة:
واألربعونالسَّابعُة 

)8(الدُّرُة الثَّمينة يف محِل السَّفينة
.

الثَّامنة واألربعون
)1(مفيدُة احلسىن لدفع َظنِّ اخللو بالسُّكىن

.

(
1
».عن تعارض«يف جـ: (

(
2
ع (

.469-467إليها، كما يف طرب األماثل ص

(
3
.56ـ48موضوعها: يف إبطاِل حجة تضمنت بيع وقف ردت الفتوى يف بيعه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص(

(
4
.202: 4موضوعها: إيضاح سؤال شهري فيما يتعلق بالتحكيم بني اخلصمني، كما يف فهرس السليمانية(

(
5
بتمكني أخوين أرادا إثبات دخوهلما يف وقف أبيهما، كما (

، ففيها بيان طلب بعض الورثة الدخول يف وقف املوّرث مع صريح جعل النظارة آلخر وذريته، كما يف 202: 4يف فهرس السليمانية
ق  ر  ا ظ ن ل ا ة  ر ك ذ ص364ت ح  ال ف ل ا ي  ق ا ر م ة  م د ق م و  ، ب ـ48/ .56ـ

(
6
.56ـ48الة إىل املوّكل قبيل موته وإنكاره الورثة ذلك، كما يف مقدمة مراقي الفالح صموضوعها: يف طلب بينة أداء مفاد الوك(

)
أ: سئل ما قول موالنا شيخ مشايخ اإلسالم متع اهللا بعلومه األنام يف الوكيل بعد عزله هل يقبل \375) موضوعها: يف رسالة املقدسي ق7

ه«كمي كموت املوكل احلقيقي أم ال؟ وهل قول العمادي يف قوله يف الدفع إىل موكله أم ال، وهل يفرق بني العزل احل ل و ص ن »: ف ا ك و  ل و

ة .... ل ا ك و ل ا ب  ل ط ب ت  ي مل ا و  ه ل  ك و مل ا

(
8
موضوعها: بيان استحقاق األجرة أو عدمه إذا انكسرت السفينة احملمَّلة قبل متام اإلجارة أم حبصَّته، كما يف مقدمة مراقي الفالح (

ـ48ص .56ـ
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كتاب الشِّرب: 
التَّاسعة واألربعون

)3(الشِّرب)2(نزهُة أعيان احلزب [بالنَّظر ملسائل]
.

كتاب الحظر واإلباحة: 
الخمسون

م  ال س إل ا ل  ه أ ة  د ا ع مس ال سَّ ل ا و ة  ال صَّ ل ا ب  ق ع ة  ح ف ا ص مل ا ب
)4(

.

الحادية والخمسون
)5(حفُظ األصغرين عن اعتقاد َمن َزعم أنَّ احلرام ال يتعّدى لذمتني

.

الثَّانية والخمسون
)7(جواز لبس األمحر)6(حتفُة األكمل واهلُمام املَُصدَّر لبيان

.

كتاب الرَّهن: 
الثّالثة والخمسون

بغايُة املطلب يف  ه ذ ا  ذ إ ن  ه رَّ ل ا
)8(

.

الرَّابعة والخمسون
)9(نظُر احلاذق النَّحرير يف فكاِك الرَّهِن والرُّجوِع على املستعري

.

الخامسة والخمسون
)10(إحتاف ذوي اإلتقان حبكم الرِّهان

.

السَّادسُة والخمسون
)1(

.

(
1
.204: 4يان أحكام خلو احلوانيت والعقارات واألموال اليت تدفع لذلك، كما يف فهرس السليمانيةموضوعها: هي يف ب(

(
2
ل«يف جـ: ( ئ ا س ».مب

(
3
.56ـ48(

(
4
ق( ل ل  ك د  ن ع ة  ح ف ا ص مل ا ة  ن س ن  ا ي ب ا:  ه ع و ض و اء وبعد الصلوات اخلمس واجلمعة والعيدين وبيان كيفيتها وحكم ذلك، مث بيان حكم السالم م

.56ـ48ووجوب رّده، وشرح ألفاظه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص

(
5
صّحة نسبِتها إىل موضوعها: وهي حتقيق لعبارة إنَّ احلرام ال ينتقل لذمتني املنسوبة إىل اإلمام األعظم أيب حنيفة، وبيان معناها ودراسة(

.208: 4اإلمام واملذهب، كما يف فهرس السليمانية

(
6
».يف بيان«يف جـ: (

(
7
ـ48موضوعها: بيان جواز لبس األمحر وغريه من الثياب ما مل تكن حريراً مع بيان أقوال اإلمام فيه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
8
.56ـ48(

(
9
.56ـ48موضوعها: يف بيان اخلالف يف حكم تسليم الرَّهن إذا ساوى قيمَة الدين أو زاد عليه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص(

(
10

ح( ي ح ص ت ا:  ه ع و ض و جلواب سؤال ورد على أحد الفضالء يف شراء عقار كان حتت يد مورث املشرتي مت وقفه، كما يف إحتاف ذوي م
ق ن  ا ق ت ال .أ\432ا
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كتاب الجنايات والديات
السَّابعة والخمسون

)2(رقم البيان يف دية املفصل والبنان
.

الثَّامنة والخمسون
)3(النصُّ املقبول يف رّد اإلفتاء [املعلول بدية املقتول

)[
4

(
)5(

.

كتاب الوصايا: 
التَّاسعة والخمسون

)6(الفوُز يف املآل بالوصية مبا مجع من مال
.

كتاب الشَّركة: 
السُُّتون

ة ض و ا ف مل ا ط  ر ش ن  ا ي ب ل ة  ض و ا ف مل ا ة  ج ي ت ن
)7(

.



(
1
ـ48موضوعها: بياُن قبول أحد املرتاهنني يف الرّد ومن مث احلكم بالضمان أو عدمه، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص( .56ـ

(
2
ـ48من كتاب الدرر والغرر ملال خسرو، كما يف مقدمة مراقي الفالح صموضوعها: هي شرح لعبارة مومهة( .56ـ

(
3
موضوعها: يف بيان جواب سؤاٍل عن قسامة بوجود قتيل يف عقار وقٍف ذري على املوقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت املال حيث (

.56ـ48جهل القتيل، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص

(
4
ل«يف جـ: ( و ل ع مل ا ل  و ت ق مل ا ة  ي د ».ب
)

س 294-292: 1أ: النص املقبول لرد اإلفتاء املعلول بدية املقتول، ويف هدية العارفني\441) امسها: يف النص املقبول ق5 ر ه ف و  ،

ة ي ن ا م ي ل س ل ه: 212: 4ا ق ف ل ا  ، ت ي ب ل ا ل  آ س  ر ه ف و ص 469-467: النَّص املقبول لرد اإلفتاء اْلَمْعُلول، ويف طرب األماثل ص214،  ن ل ا  :

املقبول يف حبث القسامة.
(
6
.56ـ48وهي يف بيان حكم الوصية جبميع املال إذ ال وارث، كما يف مقدمة مراقي الفالح ص(

(
7
ه موضوعها: بنيَّ فيها حكم شركة املفاوضة، علماً بأنَّ شرطها احتاد مايل الشريكني وتساويهما، فإذا زاد مال أحد الشريكني بإرث أو حنو (

ت ب ل ق ن .56ـ48عناناً، كما يف مقدمة مراقي الفالح صا
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المراجع:فهرس المصادر و 
ن 1069أحسن األقوال للتخلص من حمظورات األفعال، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل (ت.1 م ض  ، هـ)

جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.
م.2 ال ع أل ع.: خلري الدين الزَّركلي، ا ب ط خ  ي ر ا ت و  ، ع ب ط ر  ا د ن  و د ب

م:.3 ا م إل ا ف  ل خ ة  ء ا ر ق ل ا ب ق  ل ع ت ي ا  م ي ف م  ال ك ل ا م  ا م ي (إ و ن ك ل ل ا ي  حل ا د  ب ع ، 1304-1264ل ي و ل ع ل ا ع  ب ط مل ا  ، هـ)

 ، و ن ك ـ. 1304ل ه

إنفاُذ األوامر اإلهلية بنصرة العساكِر العثمانية وإنقاذ سكان اجلزيرة العربية، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل .4
ت ن 1069( م ض  ، جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.هـ)

ر 1339إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم (تإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون:.5 ا د  ، هـ)

، ر ك ف ل ـ.1410ا ه

ر 1339إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم (تإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون:.6 ا د  ، هـ)

، ر ك ف ل ـ.ه1410ا

هـ)، ضمن جمموعة رسائل 1069بديعة اهلدي ملا استيسر من اهلدي، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل (ت.7
الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.

، 1237تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار: لعبد الرمحن بن حسن اجلربيت املؤرخ (ت.8 ل ي جل ا ر  ا د  ، هـ)

بريوت.
ش.9 ا ب د  د ؤ س ل ا ق  ي ق ، 1069رتاط الريع أو السُّكىن يف الوقف للولد، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل (تحت هـ)

ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.
ي (ترويح اجلنان حبكم شرب الدخان:.10 و ن ك ل ل ا ي  حل ا د  ب ع ، 1304-1264ل و ن ك ل  ، ي ئ ا ف ط ص مل ا ع  ب ط مل ا  ، هـ)

ـ.1300 ه

ني لصدِّ الُبغاة املعتدين عن أوقاف املسلمني، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل حسام اُحلّكام احملقِّ .11
ت هـ)، ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية. 1069(

ر. 1699حملمد أمني احمليب (تخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر:.12 د ا ص ر  ا د  ، م)

تحقيق حكم مرياث َمن عّلق طالقها مبا قبل املوت بشهر وأيّام، حلسن بن الّدرُة الفريدُة بني األعالم ل.13
هـ)، ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.1069عمار بن علي الشرنباليل (ت

ي (رّد احملتار على الدر املختار: .14 ف ن حل ا ن  ي د ب ا ع ن  ب ا ر  م ع ن  ب ني  م أ د  م ء 1252- 1198حمل ا ي ح إ ر  ا د  ، هـ)

اث العريب، بريوت.الرت 
ر 1206سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر: أليب الفضل حممد خليل مراد احلسيين (ت.15 ا د  ، هـ)

ط  ، م ز ح ن  ب ا ر  ا د  ، ة ي م ال س إل ا ر  ئ ا ش ب ل م.1988-هـ 1408، 3ا
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ه: .16 ج ا م ن  ب ا ن  ن هـ)، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 273-207حملمد بن يزيد بن ماجه القزويين (س
.الفكر، بريوت

هـ)، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، 275- 202لسليمان بن أشعث السجستاين (سنن أيب داود:.17
دار الفكر، بريوت.

هـ)، ت: أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث 279- 209سنن الرتمذي: حملمد بن عيسى الرتمذي (.18
العريب، بريوت.

ة:.19 مي ز خ ن  ب ا ح  ي ح ي ص م ل س ل ا ة  مي ز خ ن  ب ق  ا ح س إ ن  ب د  م تحمل هـ)، ت: الدكتور حممد مصطفى 311(
ـ.1390األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت،   ه

ع:.20 س ا ت ل ا ن  ر ق ل ا ل  ه أل ع  م ال ل ا ء  و ض ل - 831حملمد بن عبد الرمحن السََّخاِوّي القاهرّي الشَّاِفِعّي مشس الدِّين (ا

ع.902 ب ط خ  ي ر ا ت ن  و د ب  ، ة ي م ل ع ل ا ب  ت ك ل ا ر  ا د  ، هـ)

ي (طرب األماثل برتاجم األفاضل: لعبد احل.21 و ن ك ل ل ا هـ)، ت: أمحد الزعيب، دار األرقم، 1304-1264ي 
ـ.1303م، وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمحدي، لكنو، 1998، 1بريوت، ط ه

العقد الفريد لبيان الراجح من اخلالف يف جواز التقليد، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل .22
ت ة. هـ)، ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجل1069( ي ن د ر أل ا ة  ع م ا

، 1098غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر: ألمحد بن حممد احلموي (ت.23 ة ر م ا ع ل ا ة  ع ا ب ط ل ا ر  ا د  ، هـ)

 ، ر ص ـ.1290م ه

غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام (الشرنباللية): حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل .24
ت )1069 ، ت د ا ع س ر  د  ، ، هـ، وأيضاً: طبعة الشركة الصح1308هـ) ة ي ن ا م ث ع ل ا ة  ي ـ.1310ف ه

ـ.1980لعماد عبد السالم رؤوف، مطبعة املعارف، بغداد، فهرس اآلثار اخلطّية يف املكتبة القادرية:.25 ه

، 1الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط، مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي، عمان، ط.26

م.1424

، 1345الكتاين (تلعبد احلي عبد الكبري فهرس الفهارس واألثبات:.27 س ا ب ع ن  ا س ح إ ر  و ت ك د ل ا ت:   ، هـ)

ط  ، ي م ال س إل ا ب  ر غ ل ا ر  ا ـ.1402، 3د ه

فهرس خمطوطات املكتبة السليمانية..28
فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية: حملمد مطيع احلافظ، من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، .29

ـ.1401 ه

فهرس خمطوطات مكتب آب دباربل القدس. .30
رباب مبا أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب: لعباس بن حممد بن أمحد بن خمتصر فتح رب األ.31

ـ 1345هـ)، مطبعة املعاهد جبوار قسم اجلمالية، مصر، 1346السيد رضوان املدين الشافعي (ت -ه

م.1926
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تاملستدرك على الصحيحني:.32 م ( ك ا حل ا هللا  ا د  ب ع ن  ب د  م ر 405حمل ا د  ، ر د ا ق ل ا د  ب ع ى  ف ط ص م ت:   ، هـ)

ل ع ل ا ب  ت ك ل ـ.1411، 1مية، بريوت، طا ه

ر.241-164ألمحد بن حنبل (مسند أمحد بن حنبل:.33 ص م  ، ة ب ط ر ق ة  س س ؤ م  ، هـ)

هـ)، ت: صبحي السامرائي وحممود 249مسند عبد بن محيد: لعبد بن محيد بن نصر الكسي (ت.34
ط  ، ة ر ه ا ق ل ا  ، ة ن س ل ا ة  ب ت ك م  ، ي د ي ع ص ل ـ.1408، 1ا ه

تمشيخة أيب املواهب احلنبلي: حملمد بن عبد الباقي.35 ي ( ق ش م د ل ا ي  ل ع ب ل ا ي  ل ب ن حل هـ).1126ا

ني: .36 ف ل ؤ مل ا م  ج ع ـ.1414، 1لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، طم ه

37. ، ر ص م  ، س ي ك ر س ة  ع ب ط م  ، س ي ك ر س س  ا ي ل إل ة:  ب ر ع مل ا و ة  ي ب ر ع ل ا ت  ا ع و ب ط مل ا م  ج ع م.1928م

ي.38 ق ا ر مل ا ة  م د ق م

ي (.39 ف ن حل ا ن  ي د ب ا ع ن  ب ا ر  م ع ن  ب ني  م أ د  م حمل ق:  ئ ا ر ل ا ر  ح ب ل ا ى  ل ع ق  ل ا خل ا ة  ح ن ط1252-1198م  ، ر 2هـ) ا د  ،

ة. ف ر ع مل ا

موسوعة األعالم (تراجم موجزة لألعالم)، موقع وزارة األوقاف املصرية..40
ة:.41 ي ت ي و ك ل ا ة  ي ه ق ف ل ا ة  ع و س و مل ة.ا ي ت ي و ك ل ا ف  ا ق و أل ا ة  ر ا ز و ا  ه ر د ص ت  ، ء ا م ل ع ل ا ن  م ة  ع ا م جل

تالنص املقبول لرد اإلفتاء املعلول بدية املقتول، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل .42 ن 1069( م ض  ، هـ)

جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.
النَّظُم املستطاُب حلكم القراءة يف صالة اجلنازة بأم الكتاب، حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل .43

ت هـ)، ضمن جمموعة رسائل الشرنباليل املخطوطة يف  اجلامعة األردنية.1069(
ني.44 ف ر ا ع ل ا ة  ي د ت: إلمساعيل ه ي ( د ا د غ ب ل ا ا  ش ا ، 1339ب ر  ك ف ل ا ر  ا د  ، ـ.1402هـ) ه
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، أحَد أعالم األدب  ؛  1والفكر يف األندلس خالل القرن الثامن اهلجرييعد لسان الدين بن اخلطيب، َحبقٍّ
ى كما يظهر من كتاباته اليت وصلتنا يف عدد من املضامري األدبية والفكرية والعلمية، وإْن كانت مجلة  ر خ د أ ق ا  ه ن م

ك –ضاعت، لألسف الشديد، ألسباب ما؛ فُحرمت املكتبة العلمية واألدبية العربية واإلسالمية  ل ذ ل ة  ج ي ت ن –ن م

نفيسة يف حقول عدة. ويدل على مكانة ابن اخلطيب العلمية، أيضاً، شهادة معاصره ابن خلدون آثار 
ت هـ)، الذي وصفه بأنه كان "آية من آيات اهللا يف النَّْظم والنثر، واملعارف واألدب، ال ُيساَجل َمداه، وال 808(

علمي ونقدي منذ القرن الثامن، بلغ ُذْرَوته على يد . وقد حظيت اآلثار اَخلطيبّية باهتمام 2ُهداه"يـُْهتَدى فيها مبِثل
هـ)، يف مؤلَّفه الشهري "نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذِْكر وزيرها 1041أمحد املقري التلمساين (ت

، بِليدن، بإشراف ثلة من املستشرقني، على 1855لسان الدين بن اخلطيب"، الذي ظهرت طبعته األوىل عاَم 
ت  ر ا ه ن ي ر م  ه س أ ي (ر ز و ن ). وتزايد ذلك االهتماُم حديثًا بإجناز أحباث ودراسات حولR. Dozyد ب ا ث  ا ر ت

ة –اخلطيب السلماين، سواء من قبل عرب  ق ر ا ش م و ة  ب ر ا غ ، أو من قبل أجانب مهتّمني بالثقافة واألدب –م
إىل نشر مجلة من تآليفه العربيْني. ومن الباحثني َمْن َصَرف اهتمامه بابن اخلطيب وإْرثه الفكري والعلمي واألديب 

وحتقيقها وترمجتها إىل لغات أخرى. يقول د. حسن الوراگلي ُمْربزًا تنوَع هذا االهتمام وتعدَُّده من نواٍح كثرية: 
"على قْدر ما عرف به تراث ابن اخلطيب من تعدد ووفرة، وتنوّع وغزارة، تعدَّدِت الكتاباُت حوله وتنّوعت، سواء 

و   ، ب ر ع ل ا ني  س ر ا د ل ا ى  د خاصة املغاربة، أو لدى املُْستْعرِبني، وخاصة اإلسبان. وهي كتاباٌت اختلفت من حيث ل
املادة املدروسة؛ فكان منها العام الذي ُعِين حبياة الرجل وآثاره، وكان منها اخلاص الذي اهتم جبانٍب، دون سواه، 

الراِصُد الواصف، وكان منها الدارس من تراث الرجل وإبداعه. كما اختلفت من حيث املنهُج املُعتَمد؛ فكان منها

لالستزادة خبصوص ترمجة الرجل، انظر مقالنا "ابن اخلطيب األندلسي وإحاطته"، جملة "الرتاث العريب"، فصلية حمّكمة ُيْصِدرها احتاد –1
ع.  ، ب ر ع ل ا ب  ا ت ك ل ء 128ا ا ت ش ص 2013،   ،131–156.

من تارخيه املسّمى "كتاب العرب، وديوان املبتدإ 7ورحلته شرقا وغربا، والكتاُب هو اجلزء عبد الرمحن بن خلدون: التعريف بابن خلدون–2
واخلرب، يف تاريخ العرب والرببر، وَمْن عاَصرهم من ذوي الشأن األكرب"، تح: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، د.ت، ص 

591.

المنهجقضايامن
»الشريفبالحبالتعريفروضة«كتابفي

أمعضشـوفريدالدكتور
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احمللِّل. واختلفت، يف درجة أخرية، من حيث ما انتهت إليه من نتائج؛ فكان منها الطريف املبتكر، وكان منها 
1املُعاد املْكرور"

 .

ب ومن املؤلَّفات اخلطيبية اليت نالت بعض ذلك االهتمام، حتقيقاً ودراسًة وترمجًة، كتاُب "روضة التعريف با حل

الشريف"، الذي وصفه املقري بأنه "فريد يف بابه"؛ أي باب التصوف واحلب اإلهلي. فللكتاب حتقيقان ظهرا معاً 
حممد الكتاين)، ومها عمالن أُْنِفق فيهما جمهوٌد واضح، على –يف ستينيات القرن املاضي (عبد القادر أمحد عطا 

2نقائص إليهما، تتّبعها بعض الدارسني املدقِّقني سابقاً امتداد سنوات، ولكن ذلك مل ُحيْل دون تسلل هنات و 
 .

وُأجنزت حول الكتاب، وحول اجلانب الصويف يف تراث ابن اخلطيب عموماً، أحباٌث أكادميية، ودراسات علمية؛ 
) Emilio de Santiago Simonعلى ْحنو ما فعل املستشرق اإلسباين د. إميليو دي سانتياگو سيمون (

امعية حول الفكر الصويف لدى ابن اخلطيب، ويف دراسته املوسومة بـ"العاِمل الغرناطي املُشارِك ابن يف أطروحته اجل
اخلطيب والتصوف"، اليت أفرد حّيزًا مهّما منها للحديث عن "روضة" ابن اخلطيب. وعلى ْحنو ما فعل الباحث 

مَ املصري عصام قصبجي يف رسالته املقدَّمة لنيل املاجستري من كلية اآلد ا ع  ، ة ر ه ا ق ل ا ة  ع م ا جل ة  ع ب ا ت ل ا ب  ، 1975ا

حول "النزعة الصوفية يف أدب لسان الدين بن اخلطيب". وعلى حنو ما فعل الناقد املغريب حممد مفتاح، مثالً، يف 
ل  ي و أ ت ل ا و ي  ق ل ت ل ا ه " ب ا ت ك ن  م ث  ل ا ث ل ا ب  ا ب ل مقارَبَة َنَسقّية"، الذي حاز به صاحُبه جائزة املغرب الكربى للكتاب –ا

مَ  ا . ويبدو أن أكثر الدراسات املُنَجزة يف هذا اإلطار ترّكز على تناول الكتاب بوصفه يعكس التجربة 1994ع
الصوفية اليت عاشها ابُن اخلطيب، مبا اتسمت به من خصوصيات وأبعاد، أو يُلقي الضوء على واقع التصوف 
اجلانَب الذي ارتأْينا الوقوف عنده، يف 
هذه الدراسة، بعناية كافية. وتـُْرمجت أجزاء من "الروضة" إىل لغات عاملية؛ كاإلسبانية والفرنسية واإلجنليزية، ِمثل 
َون بـ"خطبة األغراس وتوطئة الِغراس"، الذي نقله إميليو دي سانتياگو إىل  القسم األول من الكتاب، املَُعنـْ

ن ا ب س إل ةا ي
3

.

هـ، تلبيًة لطلب َمليكه الغين باهللا 769أّلف ابن اخلطيب هذا الكتاَب الضخم يف ظرف زمين قصري، عام 
الذي َوزَّر له، وحتقيقًا لرغبة كثري من أصحابه. ولتأليفه قصة ذكرها ابن اخلطيب يف مقدمة "الروضة"، ويف رسالٍة 

ريره وتصنيفه، ُملّخُصها أن أحد املشارقة، وهو األديب بعثها إىل صديقه ابن خلدون احلضرمّي حني فراغه من حت
هـ) نزيُل القاهرة، كان قد ألف كتابًا يف موضوع 776والفقيه احلنبلي أبو العباس ابن أيب حجلة التلمساين (ت

ع العشق، َضمََّنه مجلًة وفرية من أخبار العشاق وشعر احلب، َمسَّاه "ديوان الصبابة"، وكان قد اشتهر الكتاب، و  ا ذ

ا إعجاب؛ فأشار على وزيره ابن 767ِصيُته، وبلغ ديار األندلس عاَم  هـ، فأعِجب به الناس وسلطان غرناطة أميَّ

ا–1 ر و ل ا ن  س آثار الدارسني (دراسة وبيبليوجرافية)، منشورات عكاظ، الرباط، سلسلة املعتمد بن عباد يل: لسان الدين بن اخلطيب يف گح
ط 3للتاريخ األندلسي ومصادره، رقم  ص 1990،   ،5.

نذكر منهم د. عبد اللطيف السعداين يف مقاله ""روضة التعريف باحلب الشريف" البن اخلطيب (دراسة ونقد)"، جملة "دعوة احلق"، وزارة –2
و  أل ع.ا  ، ب ر غ مل ا  ، ة ي م ال س إل ا ن  و ؤ ش ل ا و ف  ا س.4ق ز 15،  و ي ل و ي  ،1972.

.3يل املذكور يف اهلامش گانظر التفاصيل يف كتاب الورا–3



1114387201403

اخلطيب بتأليف كتاٍب يف معارضة مؤلَّف ابن أيب حجلة، فما كان منه إال االستجابة هلذا الطلب، على الرغم من  
ا هو أهّم يف ظل الوضع الذي كانت تعيشه إمارة غرناطة، كثرة مشاغله السياسية، وضيق الوقت، وانصرافه إىل م

ن  احتداد األزمة السياسية داخلياً، فضًال عن أن الرجل كان متقدما يف السّن. جاء يف رسالته إىل ابن خل إ ن: " و د

كتابًا رُِفع إىل السلطان، من تصنيف ابن أيب حجلة من املشارقة، أشار األصحاب مبعارضته؛ فعارْضُته، وجعلُت 
املوضوع أشرف، وهو حمبة اهللا تعاىل؛ فجاء كتابًا اّدعى األصحاب غرابَته. وقد ُوّجه إىل املشرق ُصحبة كتاب 

1َسه خبانقاه سعيد السعداء من مصر، وانثال الناس عليه..."تاريخ غرناطة وغريه من تآليفي، وتـَْعرف ْحتبي
 .

إن موضوع الكتاب، كما ذكر مؤلفه نفُسه، هو احملبة اإلهلية؛ مما جيعله أشرف وأرفع من موضوع الكتاب 
ق املُعاَرض وغريه من املصنفات يف العشق والعّشاق، مما ال يتجاوز نطاقه دائرة اإلنسان. وإن ذلك املوضوَع يـُْلحِ 

"روضة" ابن اخلطيب بنوٍع من دراسات احلب يف الرتاث العريب اإلسالمي، ألّفها أهل التصوف ُمِلّحني على أن 
تلك احملبة، اليت جتعل غايتها حمبة اهللا عز وجّل، إمنا هي العشق احلقيقي، وما سواها فِعْشٌق جمازّي. ولذا، نالت، 

. إن احلب اإلهلي، حسب ابن اخلطيب، هو 2ية احلب اإلنساينمنذ القدمي، اهتمامًا يفوق ذاك الذي نالته نظر 
أصل طريق التصوف، وأساس الوعي الروحي. وهو "املُتأّدي إىل البقاء، املُوِصل إىل ذروة السعادة يف معارج 

و االرتقاء، الذي غايته نعيٌم ال ينقضي أَمُده، وال ينفُد َمَدده، وال يُفَصل َوْصُله، وال يفارق الفرَع أْصلُ  ه و ه". 

"!بعد قطع حبار الفناء على ساحة الوالية
. كما أن هذا احلب، الذي وصفه ابن اخلطيب بـ"احلقيقي"، ُحبٌّ 3

ويسقيك، وخيلصك إىل فئة السعادة ممّن يشقيك، وجيعل لك "يصعدك ويرقيك، وخيلدك ويبقيك، ويطعمك
الكون روضاً، ومشرب احلق حوضاً، وجينيك زهر املُىن، ويغنيك عن أهل الفقر والغىن، وخيضع التيجاَن لنْعلك، 

4وجيعل الكون متصّرَف فعلك"
.

د –ابن اخلطيب؛ إذ إنه ويذكر دارسون ُكثٌر، قدامى وُحمَْدثون، أن هذا الكتاب هو السبب املباشر لقتل  ع ب

–ظهوره 
وبالقول باالحتاد واحلُلول، وَرَمْوه بالكفر واإلحلاد املُوِجبَـْني للقتل؛ فتعّرض الكتاب إىل مصاَدرة وإْحراق، وحتّرك 

على الكاتب، وبادرت السلطة احلاكمة إىل التنسيق مع سلطان املغرب اجلديد لتنفيذ العقاب على القضاة للُحكم
ابن اخلطيب، الذي كان يعيش يف بالد املغرب املريين. وجتُدر اإلشارة إىل أن مذهب الوحدة املطلقة قام بشرق 

مَّ األندلس على يد زعيمه أيب عبد اهللا الشوذي احللوي، وساعد على انتشاره  عَ ي  ذ ل ا ي  ل ق ع ل ا ف  و ص ت ل ا ر  ا ي ت

األندلس وقتئٍذ، وانفتاُح املنطقة على كثري من األفكار واملعتقدات اليت متيزت بغري قليل من االحنراف. وتبىن هذا 

ق.–1 ب ا س ر  د ص م  ، ا ب ر غ و ا  ق ر ش ه  ت ل ح ر و ن  و د ل خ ن  ب ا ب ف  ي ر ع ت ل ا

ص1980، دجنرب 36حممد حسن عبد اهللا: احلب يف الرتاث العريب، سلسلة "عامل املعرفة"، الكويت، ع.–2  ،40.

ص 2004، 1ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح. وتق.: حممد الكتاين، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط.–3  ،87.

.96املصدر نفُسه، ص –4
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املذهَب آخرون؛ ِمْن ِمثل ابن دهاق، املعروف بـ"ابن املرأة"، وأيب احلسن الّشْشرتي، وابن سبعني. ومذهُبهم هذا 
من قبل الفقهاء، إىل حّد أنَّ بعضهم –بقّوة –أكثر غلّوًا 

–(أبو حيان مثًال) َعدَّ الرّد عليهم ومهاَمجَتهم من "علم أصول الدين". فأصحاُب نظرية وحدة الوجود (ابن مسرة 
سبياً، باإلثنْينّية بني اخلالق واخلَْلق، أو بني واجب الوجود وممكن ابن عريب...) يعرتفون، ن–ابن السِّيد الَبطَْليَـْوسي 

الوجود، ويفّرقون بني الوجود والثبوت؛ أي ثبوُت األعيان يف األزل، مث وجوُدها َوفق ما كانت عليه يف الثبوت 
–حبسب زْعمهم –األَزّيل، ويقولون إن احلق فاض على تلك املوجودات، فكانت جتّليًا له؛ وعليه، فإن وجودها 

إمنا هو وجود احلّق. على حني يذهب القائلون بالوحدة املطلقة إىل أن اهللا تعاىل هو الوجود املطلق واملقيد معاً، 
وإىل أنه ال فرق بني الوجود والثبوت، وإىل أنه ليس َمثَّ غري وسوى بأي وجه من الوجوه؛ كما قال الششرتي وابن 

ني ع ب ظرية الوحدة املطلقة يف مقولة "اهللا فقط"، اليت ترتّدد يف كثري من رسائله. ويلخِّص هذا األخري صلب ن!س

ن –الوجود واحد، ثابت وأزيل، وأن املوجودات كلَّها  ا س ن إل ا ا  ه ي ف ا  ا، بل هي ظّل أو َوْهم من ُصنع ال وجوَد هل–مب
اُجلّهال والعواّم، وأْن ال وجود إال اهللا تعاىل املُنزَّه عن قبول أي إضافة أو نسبة، فهو ُسبحانه عني ما ظهر وعُني ما 

!بطن، وأنه ال جمال للحديث عن أي تعدد أو كثرة بأي وجٍه من الوجود
إن الغلّو واالحنراَف بارزان يف مذهب 1

ْطَلقة، ولذا كان الزمًا أن يُواَجه مبُعاَرضٍة قوية من فقهاء األندلس وغريهم؛ معارضٍة رافقها التضييق على الوحدة املُ 

ويف ظلِّ مناخ ثقايف كهذا،  !ع إشعاعه الذي كان له يف أول ظهورهواضح على احلّد من انتشار املذهب، وتراجُ 
كان جمرد انتشار خرب اعتناق املذهب، أو املُنافَحة عنه يف تأليٍف أو غريه، ولو كان ذلك إشاعة فقط، جيّر على 

ت صاحبه وابًال من النقد والطعن والتجريح، الذي َسْرعاَن ما يتحّول إىل مطالبة املسؤولني بإنزال  ا ب و ق ع ل ا ى  ص ق أ

وأقساها يف حقه. وهذا نفُسه ما حَدث مع ابن اخلطيب؛ كما يذكر بعُضهم. فقد أشيع عنه القول بالوحدة 
املطلقة واحللول، واالنتصار هلذا التيار يف كتابه "الروضة". إال أنّنا حني نعود إىل الكتاب، لقراءته وتبنيُّ مدى 

حتّدث، فعًال، عن مجلة من مذاهب املُحّبني، وعَرضها بتفصيل، صحة هذه الدعوى/ التهمة، جند أن الرجل قد
ومن ِضْمنها مذاهب االحتاد واحللول والوحدة املطلقة، ومل يصدْر منه، مطلقاً، ما يفيد مْيله إىل أحدها، بله القول 

يف –لديها. وأْلَفْيناه 
ع  ض و م ن  م ر  ث ك ينّبه على مكامن الفساد واالحنراف يف بعض مذاهب املُحّبني، أو ُمدَّعي احملبة اإلهلية –أ

باألْحرى. فبعدما وقف، يف آخر أقسام كتابه، عند مذهب الوحدة املطلقة، وّخلص ُمْعتَقَدهم بقوله إن "الباري 
، وأنه ال شيء خالف ذلك، وأن تعدد هذه احلقيقة املطلقة واألنّية جل وعال هو جمموع ما ظهر وما بطن

اجلامعة، اليت هي عني كل أنّية، واهلُوية اليت هي عُني كل هوية، إمنا وقع باألوهام من املكان والزمان، واخلالف 
ة إىل أخبار الضمري، والغيبة والظهور، واألمل واللذة، والوجود والعدم. قالوا: وهذه إذا حققت إمنا هي أوهام راجع

، 1ردّن، ط.محيدي مخيسي: نشأة التصوف يف املغرب اإلسالمي الوسيط (اجتاهاته، مدارسه، أعالمه)، عامل الكتب احلديث، إربد، األ–1

ن 2011 ال ص ف ل ا .6و5، 
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1وليس يف اخلارج شيء، فإذا سقطت األوهام صار جمموع العامل بأْسره وما فيه واحداً، وذلك الواحد هو احلّق..."

قاالت النصارى، وأن اإلهلية حّلت يف عيسى أو احتدت به، وبذلك كان ُيربئ األْكَمه االحتاد واحللول، ومها من م
واألبرص، وُحييي املوتى، وهذا ال يكون إال بالقدرة القدمية، فهو باطل. ومن أدلته العقلية: أما احللوُل فَيلزم منه 

أما االحتاد فتقريُر الرّد عليه، وأّن الثنوية، االفتقار واحلاجة إىل احملل واملمارسة واالنتقال، وهذه صفات األجسام. و 

احتدت، فمزايلة الصفة القدمية ملوصوفها حمال يف العقل، وال يصّح عليها حلول وال احتاد جبسم، وال انتقال 
2وأدلة السمع يف هذا الباب واضحة..."للُجسوم.

القائلني بالوحدة املطلقة، وانتقده، يف مواضَع من كتابه؛ كما يف قوله: "ارتكبت هذه الطائفة الشوذية والسَّْبعينّية 
وَموَُّهوا وَرمزوا، واحتقروا الناس من أْجله. وتقريرُه 

ه" ي ف ة  د ئ ا ف ال  ة  ل ا ط إل ا ل  ي ب س ى  ل ع
. لقد اتضح مما ذُِكَر املوقف احلقيقي البن اخلطيب من مذاهب الوحدة املطلقة 3

ن واالحتاد واحللول، وهو موقف الرفض واإلبطال املَْبين على الدليل القوّي. ومن هنا، يتأّكد ملَْن قرأ " ب ا ة"  ض و ر

اخلطيب، بإمعان، أن ساحة الرجل بريئة، وأن اُحلكم بكفره، حتت ذريعة دفاعه عن تلك املذاهب يف كتابه، كان 
ا – ط ع ر  د ا ق ل ا د  ب ع م  و ح ر مل ا ل  ا ق ا  م "دعوى بال برهان، وكان وْصمة يف جينب قضاة املالكية يف املغرب لن –ك

خ" ي ر ا ت ل ا ال  و هللا  ا ا  ه رَ فِ ت غ َ ي
يكون هؤالء قد حكموا على ابن اخلطيب، وصّنفوا كتابَه، انطالقاً . ويرّجح بعضهم أن 4

ن والواقُع أنه من الصعب جّدا اإلقرار بكون هذه التهمة هي السبب الوحيد الق!مثل هذه املواقف ب ا ل  ت ق م ء  ا ر و ع  ب ا

يف ُحّساده، من أمثال أيب احلسن النباهي وابن –أساسًا –اخلطيب، بل إن مثة أسبابًا أقوى فيما يبدو، وتتجلى 
ا –ُزْمرك، الذين كانوا يتحّينون الفرص لتْعكري َصْفو العالقة بني ابن اخلطيب وسلطان غرناطة؛ فَسعوا  م ل  ك ب

ء  ا ه د و ة  ق ا ط ن  م ن  و ك ل ْ الق األكاذيب والدسائس، وإىل التخطيط ملؤامرات قْصد اإليقاع بالرجل الذي  إىل اخت–مي
كان "الذراع الُيمىن"

ًا بعد آخر، السيما بعد أن وقد أحسَّ ابُن اخلطيب نفُسه خبطورة هذه الدسائس، اليت صار تأثريها يربز يوم
أخذ يْلَمُس حتوال يف عالقة السلطان به؛ األمر الذي جعله يفكر، جبّدية وحزم، يف تْرك السياسة ومشاكلها، 
والنأي بنفسه عن حومتها اليت كانت تعّج باالضطرابات والقالقل، والتفرغ للعبادة. وقد حتقق له ذلك، وانتقل إىل 

كنف بين َمرين يف أْمٍن وسعادة، إىل أن سعى حساده وخّططوا لالنتقام منه، رغم بـُْعده الَعْدوة املغربية؛ فعاش يف

.506ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –1

ص –2 ص   ، ه ـ ـ ـ س ف ف.184-183ن ر ص ت ب  ،

ص –3  ، ه ـ ـ ـ س ف .505ن

م .37ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح. وتع. وتق.: عبد القادر أمحد عطا، دار الفكر العريب، د.ت، ص –4 ال ك ل ا )

ا) ط ع ق  ق ح م ل ل
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ل –وخالل أواخر حياته ألف "الروضة"، بعدما سلك طريق التصوف، وأْصُله !عنهم؛ فكان هلم ما أراُدوه ا ق ا  م ك

ن  و د ل خ ن  ب ا "الُعكوف على العبادة، واالنقطاع إىل اهللا تعاىل، واإلعراض عن ز –ا م ي ف د  ه ز ل ا و  ، ا ه ت ن ي ز و ا  ي ن د ل ا ف  ر خ

1يـُْقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة"
 .

ن –من ناحية أوىل –إن كتاب "الروضة" ذو أمهية كبرية من عدة نـََواٍح. فهو  م ر  خ آ ه  ج و ن  ع ف  ش ك ي

شخصية ابن اخلطيب املعروف، أساساً، بكونه أديبًا ومؤرِّخاً ورجَل سياسٍة حمّنكاً، وهو ابن اخلطيب املتصوِّف، بل 
أن الرجل "كان متصوفًا أكثر منه شاعرًا وأديباً"، منطِلقاً –وإْن كنا غري متفقني معه –إن أحدهم يؤكد جازمًا 
مل ا ه  ب ا ت ك ى  ل ع ه  ع ال ط ا ن  رم و ك ذ

. وقد أشْرنا، آنفاً، إىل أن ابن اخلطيب سلك طريق القوم، عن قناعة وإخالص، 2
وَزَهد يف متاع الدنيا الفاين. ويرّجح مصطفى عبد اخلالق الشرباوي أن يكون شيخ ابن اخلطيب يف الطريق هو ابن 

يًا معاً، وأنه سلك طريقه احلاج؛ صاحُب "املدخل". ومن هنا، يتبّني أن تصوف الرجل كان تصوفًا علميا وعَمل
بوصفه "اإلميان يف أمسى إشراقاته، واخلُلق يف أرفع ُمثله، والعلم يف أْصفى َموارده، واجلهاد يف أعلى ذراه"؛ على حد 

. كما أن قارئ "الروضة" يْلَمس أن حديث صاحبها عن التصوف واحملبة اإلهلية إمنا هو 3تعبري الشيخ الشرباوي
ح ال   ، ق ئ ا ذ ك  ل ا س ث  ي د س ح ر ا د ث  ي يكتب عن التصوف وما يتمّحُض له. وعالوة على –أّي دارس –د

"الروضة"، ذكر ابن اخلطيب، ضمن ثـََبت مؤلفاته، الذي أورده يف آخر "اإلحاطة"، أن له رسالًة أخرى يف 
ن فُقدت مع ما فُ –لألسف –4 م دَ  قِ

تآليف ابن اخلطيب يف عدة جماالت معرفية.
ب  ا ت ك ل ا ة  م ي ق ر  ه ظ ت رغم تقدُّم كُتٍب عليه، زمناً، تعّد من أمَّات الكتب يف –يف أنه –من ناحية ثانية –و

حوى "كل ما قيل عن احملبة اإلهلية والتصوف القائم عليها، وكل ما قيل عن العرفان الصويف –جمال التصوف 
و  ت  ا ض ا ي ر ل ا املُجاَهدات واملقامات واألحوال. وإنه لُيشبه الُبَحْرية اليت انتهت إليها جداول التأليف يف هذا املوضوع و

منذ القرن الثالث اهلجري، على أنه من وجهة أخرى ال ينطوي على جديٍد يف موضوعه، وال يبلغ أن يكون يف 
ه مستوى بعض كتب القوم الكبرية، كـ"اإلحياء" و"الفتوحات"؛ ألن ا ف ل ؤ م ن  أ ب  ا ت ك ل ا ا  ذ ه ني  ب و ا  ه ن ي ب ا  ن ه ق  ر ا ف ل

ابن اخلطيب مل جيعله تعبريًا عن جتربة نفسية مباشرة لنْفٍس قطعت مراحل التصوف مقامًا مقاماً، وحاال حاًال، إىل 
ن  ا ف ر ع ل ا ة  و ر وإمنا هو عْرض مركز للخواطر الصوفية بكل ––ذ

د ا ع ب 5ها، يُعني على متثلها لدى ابن اخلطيب ذوق ُمْرَهف، وُوْجدان ُمْستنري، وأفق عقلي َرْحب"أ
 .

يف بـُْعده احلضاري، ويف مدى تعبريه عن واقعه وعصره. فالكتاُب –من ناحية ثالثة –وتربز قيمة "الروضة" 
فية، ال من زاوية اجتماعية وتارخيية؛  يقّدم صورة عن ثقافة املائة الثامنة للهجرة، ولكْن من وجهة نظر دينية وصو 

ص 1999، 1ابن خلدون: املقـدمة، تح: درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، ط.–1  ،449.

.12من تصدير الشيخ مصطفى عبد اخلالق الشرباوي لكتاب "روضة التعريف..."، بتحقيق عبد القادر عطا، م.س، ص –2

ص –3  ، ه ـ سِ ف ن ر  ي د ص ت ل ا ن  .15م

ح–4 إل ا ب:  ي ط خل ا ن  ب .4/460، 1973، 2اطة يف أخبار غرناطة، تح: حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط.ا

. 46من تقدمي د. حممد الكتاين لكتاب "روضة التعريف باحلب الشريف" الذي حّققه، ص –5
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كما لدى ابن خلدون، يف "املقدمة"، الذي "عرض لثقافة عصره باملعىن املعريف من حيث ارتباطُها باألرض؛ أي 

"، لثقافة عصره عْرضاً تربويا صوفيا "من حيث ارتباطها بالسماء؛ أي من حيث هي تربية الذي عرض، يف "الروضة
للنفس اإلنسانية، ومن حيث اعتباُر هذه النفس متدرجًة من مستويات بيولوجية متدنّية إىل مستويات روحية 

. ويرى الباحُث حممد عل1متسامية، إىل أْن تتَجْوَهر باحلقائق العليا يف هذا الكون"
العاشقني"، أن مؤلَّف ابن اخلطيب يرمز إىل سر ازدهار حضارة اإلسالم يف األندلس، وإىل سر تراُجعها وسقوطها 
هناك يف الوقت نفسه. فهو يرمز إىل سّر ازدهارها وتألقها "مبا تضّمنه من آراء يف احلب الذي ميثل روح العالقات 

اة، والذي يشكل عامل الدفع احلضاري بني األمم والشعوب. كما أنه يرمز إىل سبب القائمة يف الكون واحلي
سقوط األندلس بسبب ما نزل مبؤلف الكتاب... بل ويف الواقع بسبب األحقاد واَحلزازات اليت عصفت بالعالقات 
الثغراِت َمْن وّجه 

2آِخر الضربات إىل اجلسد املمّزق، وقضى على أعظم فرصة لّلقاء اإلنساين بني الشرق والغرب"
.

وال ميكننا، وحنن نتحدث عن قيمة الكتاب، إغفال صياغته وبنيته األدبية عامة. ذلك بأنه متمّيز من حيث 
وجامٌع بني األدب والفلسفة، واخليال واملنطق، ومقدٌَّم طريقته يف ترتيب مكوناته، وغينٌّ من حيث لغته وأساليُبه،

إىل القارئ على طبق لغوي آِسر ال يكاد ُيْشِعرُه بالروتني وال املََالل؛ مما جيعلنا نستمر يف قراءته، رغم تشعُّب 
مسائله وأفكاره. 

ن –نا، بل سبقه كثريون ومن الثابت أن ابن اخلطيب مل يكن سّباقًا إىل التأليف يف موضوع احملبة يف ثقافت م

ني  م ل س مل ا و ب  ر ع ل إىل التصنيف يف احملبة، سواء اإلنسانية أو اإلهلية، ولذا فقد رجع إىل عدد من تلك التآليف، –ا
وأفاد منها يف تصنيف كتابه "الروضة"؛ كما اعرتف هو نفسه بذلك، إال أن ما ميّيز مؤلَّفه هذا، حقا، هو منهجه 

وأجزائه. وقد وصف هذا املنهَج بالغرابة أكثر من دارس قدميًا وحديثاً، بل إن هذه يف تأليفه، وترتيب عناصره
ثًا عن بعض مالمح منهاجه يف تأليفه: "... وعلى  ُنه، فقال يف مقدمة كتابه متحدِّ الغرابة أدركها ابن اخلطيب عيـْ

الواهب، وأطلعت فصوله يف ليل اِحلْرب هذا ذهبُت يف ترتيبه أَغَرب املذاهب، وقرعُت يف التماس اإلعانة باب اجلّواد 
3طلوَع جنوم الغياهب، وعرضت كتائب العزمية عرضاً، وأقرْضُت اهللا قرضاً، وجعلته شجرة وأرضاً"

ة   ب ا ر غ سَ  َ مل د  ق و  .

ه  ب ا ح ص أ  ، ك ل ذ ك  ، ه ب ا ت َلّما اطّلعوا عليه؛ كما رأينا يف جزء من رسالة ابن اخلطيب إىل ابن –يف القرن الثامن –ك
خلدون، أْوَرْدناه يف موضع سابق من هذه الدراسة. وذكر ذلك، أيضاً، املرحوم مصطفى الشرباوي، يف تصديره 

، لتحقيق عبد القادر أمحد عطا لـ"روضة" ابن اخلطيب، قائالً: "لقد كان ابن اخلطيب غريبًا يف تبويبه ا ذ ه ه  ب ا ت ك ل

ع.حممد الكتاين: ثقافة القرن الثامن اهلجري بني منهجي ابن خلدون وابن اخلطيب، جملة "دعوة ا–1  ، ق" ، 1986، شتنرب/ أكتوبر 259حل

ا.55ص  ه د ع ب ا  م و

دراسة مقارنة يف نظرية احلّب عند ابن اخلطيب واألدب العْرفاين الفارسي، مداخلة –حممد آذرشب: لسان الدين بن اخلطيب عاشقًا –2
. (البحث ُمتاح على الشابكة) 2003

ر –3 ب:  ي ط خل ا ن  ب .89وضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص ا
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حىت ُعدَّ حبقٍّ من أّمهات الكتب اليت عَرَضت للتصوف يف َمعينه األول، وهو احلّب اإلهلي، عْرضاً فريداً من نوعه، 
ل"يتجلى فيه الذوق األديب الرفيع مع الذوق الروحي العميق، واإلملام العلمي م ا ش ل ا

. وقال عطا، يف السياق 1
به. فهو منهج مل يتفق ملؤلف قبله، ويُعترب حبّق خطوة يف سبيل التجديد نفِسه، إن "منهج الكتاب غريٌب يف با

. واحلق أن هذه الغرابة واِجلّدة املِْنهاجّية من الدواعي الرئيسة اليت جعلتنا نُقصر هذه 2الصوّيف مل ُيسَبْق إليها"
اليت ميكننا إْمجاُهلا يف اآليت:الدراسة على تناول منهج ابن اخلطيب يف "الروضة"، وتبيان معامله وقضاياه البارزة،

اعتماد آلية االستعارة في تصوير المحبة:-/1

ل األنفس اليت تُغرس فيها أرضاً. كتابه كله؛ فتمثَّل هذه احملبة شجرة ذات فروع وأفنان وأوراق وأزهار وأمثار، ومتث
يقول يف مقدمة "الروضة": "فالشجرة احملبة مناسبًة وتشبيهاً، ملا ورد يف الكتب املنزلة وتنبيهاً. واألرض النفوس اليت 

ل  و ص و ل ا و

ظليل، والطْرف عن مداها كليٌل، والفائز َجبناها قليل. َرَسْت يف التخوم، وَمسَْت إىل النجوم، وتنّزهت عن أعراض 
اُجلُسوم، والرياح احلسوم، وُسقيت بالع

م" و ر َ مل ا
3

 .

يظهر من تأمُّل هذا القول أن يف الكتاب استعارتني مفهوميتْني كبريتني، تفّرعت عنهما مجلة من االستعارات 
4املفهومية الثانوية، مث تشّعبت عنها تعابري استعارية عدة

ا ن  ا ت ر ا ع ت س ال ا ف َريان يف الكتاب تتجليان يف .  ألصليتان الُكبـْ
بالوقوف عند أوىل –لتبيان ما تفرّع وما تشّعب عنهما –عباريت "الشجرة احملبة"، و"األرض النفوس". وسنكتفي 

االستعارتني. فقد تـََفرَّع عن هذه االستعارة أربُع استعارات، هي: أغصان الشجرة أقسام احملبة، وأوراق الشجرة 
ا ت  ا ي ا ك حملبة اليت حنكيها، وأزهار الشجرة أمثار احملبة، ومثرة الشجرة هي غاية احملبة املتمثلة يف الوصول إىل اهللا ح

ف" ي ر ص ت و ف  ال خ ت س ا و ني  ك مت و ق  ي ف و ت و
5

ا  م ر  دْ ق ب و يقرتب الويل الصويف من مقام النبوة، فإنه خيتلف عنه يف أمور؛ . 
مما جيعل مقامه دون مقام النيب. يقول ابن اخلطيب: "الويل يشارك النيبَّ يف أمور، منها: العلم من غري طريق الِعلم 

قدرة عليه لعامل اُجلسوم... الكْسيب، والفعل مبجرد اهلّمة فيما مل َجتِْر العادة أن يفعل إال باجلوارح واجلسوم، مما ال 

ص –1  ، ا ط ع ر  د ا ق ل ا د  ب ع ق  ي ق ح ت ب  ، ف..." ي ر ع ت ل ا ة  ض و ر ب " ا ت ك ل ي  و ا ر ـ ب ش ل ا خ  ي ش ل ا ر  ي د ص ت ن  .12م

ص 1966من تقدمي املرحوم عبد القادر أمحد عطا لكتاب "روضة التعريف..." (عاَم –2  ، ه ق ق ح ي  ذ ل ا  (29.

حل–3 ا ب ف  ي ر ع ت ل ا ة  ض و ر ب:  ي ط خل ا ن  ب .90-89ب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص ص ا

ط.–ُمقارَبة نَسقية، املركز الثقايف العريب، بريوت –حممد مفتاح: التلقي والتأويل –4  ، ء ا ض ي ب ل ا ر  ا د ل ص 2009، 3ا  ،204 .

.426ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –5
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بالنور األصلي، والويل يعرج مبا يفيض من ذلك النور األصلي، وإْن مجعهما مقاٌم اختلفا بالوحدة يف كل مقام، من 
وفرق. والويل يأخذ املواهب بواسطة ُروحانية نبّيه، ومن مقامه يشهد، إال ما كان من األولياء فناء وبقاء ومجع 

احملّمديني، فإنه ملا كان نبيهم جامعًا ملقامات األنبياء أْورَثهم اهللا مقامات األنبياء، وأْوَصل إليهم أنوارهم من نور 
1نبّيهم الوارث وبواسطته"

ر  مل ا ة  ي س ا س أل ا ة  ر ا ع ت س ال ا ن  م و جعية تشّعبت مجلة من التعابري االستعاريّة؛ ِمْن مثل: شجرة . 
احملبة يانعة، ومتمانعة على الزعازع والرياح القوية، ذات ظل وارف، ُتْسقى مباء العلوم، وتغذى بالفهوم... فهناك، 

ة. ر وَ ا

إن النظام االستعاري الذي َبىن على أساسه ابُن اخلطيب كتابه يقودنا إىل تسجيل مالحظات، وإىل طرح 
أسئلة مثرية للنقاش. فهو قد شّبه املعروف بغري املعروف، واملعلوم لدى عموم الناس بغري املعلوم حقا لديهم. أال 

ء ترى بأن الشجرة واألرض لفظان من القاموس املُشرتَك العام، يَ  ا م ل ع ى  د ل  ، ة د ع ا ق ل ا و ر.  و ه م جل ا ا  م ه يْ َ ل و ل د م م  ه ف

البيان، أن يشّبه غري املعروف باملعروف لتقريبه من األفهام واألوهام، وأْن يكون وْجه الشََّبه أقوى وأْظَهَر يف املشّبه 
مل–به أو املستعار منه. وكان األوىل بابن اخلطيب  ا ة  ي د ي ل ق ت ل ا ة  ق ي ر ط ل ا ب ه  ي ب ش ت ل ا ء  ا ر ج إ د  ي ر ي ن  ا ك و  ة ل ف و ل ب –أ ل ق َ ي ن  أ

ترتيب عْنُصرِي الصورة البالغية؛ فيقول: "احملبة شجرة"، و"النفوس األرض اليت تُغَرس فيها". ولكنه آثـََر اصطناع 
التشبيه بتلك الطريقة؛ فجعل األصل فرعاً، والفرَع أصًال، على سبيل "التشبيه املقلوب" املعروف لدى البالغيني، 

م ة  ر ج ش ن  ع ث  د ح ت ي ه  ن أ و ا  م ي س ال

2التداويل العام إىل جمال آخر خاصّ 
.

وتتجلى املالحظة الثانية، ها هنا، يف انطواء الصورتني االستعاريتني األصليتني على عناصر متباينة موّزعة ما 
انية طرفان جمردان، على حني أن الشجرة واألرض حمسوسان ماديان. 
وقد كانت رغبته يف جتسيِد احملبة، وتقريِب ماهيتها من أفهام الناس، وَرْمُيه إىل تربيتهم وإعدادهم، نفسيًا وروحيا، 

ن لسلوك طريق القوم املُوِصل إىل السعادة يف الّدارَْين، السيما يف حميط اجتماعي وسياسي عل م  ، ط و ق س ل ا ة  ب ه أ ى 

إىل –أساساً –املَُسوِّغات اليت دعت ابن اخلطيب إىل اصطناع صور خيالية مرّكبة كما أْوَضْحنا سابقاً، باالستناد 
استثمار اإلمكانات البالغية والتعبريية اليت يوفرها التشبيه املقلوب. وبذلك جنح يف استيعاب موضوع جتريدي 

ه  ت ا ر ا ع ت س ال نَ  مِ ضَ و  ، ه ع ي ر ف ت أفقًا منفتحًا َرحيباً. يقول حممد مفتاح: "إن ابن اخلطيب شَعَر بضيق جمال النموذج و
3األْمثل الذي تبّناه، فالتجأ إىل التشبيه املقلوب ليكون جمال النموذج األمثل أْرَحب وأوَسع"

  .

، ويكشف النظام االستعاري الذي أّسس على َصْرحه ابُن اخلطيب كتابَه مدى التفاُعل بني عامل ة ع ي ب ط ل ا

بشقْيها الصامتة والصائتة، وعامل اإلنسان، انطالقًا ممّا يقوم بينهما من متاثل وتشابُه وجتاُور وتقابُل. فقد عربَّ عن 
. وبيان ذلك أن املؤلِّف تطّرق إىل تناول موضوع احلب الروحاين اإلهلي السامي 4جمال داليل بلغة جمال داليل آخر

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .427ن

ص حممد مفتاح: –2  ، ل ي و أ ت ل ا و ي  ق ل ت ل .198ا

ص –3  ، ه ـ ـ ـ س ف .204ن

ص –4 ص   ، ه ـ ـ ـ س ف .195-194ن
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املغروس يف نفوس السالكني املُ 
من قاموس الطبيعة؛ بأْن جعل احملبة شجرة يانعة ظليلة، وأنفَس العاشقني مبثابة الرتبة املَرِيعة اليت حتتضن جذورها 
ن  أ ني  س ر ا د ل ا ض  ع ب د  ع ب ت س ي ال  و ة.  ك رَ ا ب مل ا ة  ر ج ش ل

ب  ي ط خل ا ن  ب ا ن  و ك ا –ي ذ ه ه  ع ي ن ص متأثرًا بِبيئة األندلس الفاتنة، وطبيعتها اآلِسَرة، املغايرة لبيئة شبه اجلزيرة –ب
ه –العربية. ومنهم عبد القادر عطا، الذي سبق إىل حتقيق "الروضة"، حني أّكد أن تبويب هذا الكتاب  ي ف ا  م ى  ل ع

د م ي د جت و ة  ب ا ر غ ، الذي هو نَتاج مباشٌر للمناخ الطبيعي واجلغرافيا 1ال خيلو من التأثر بالذوق األندلسي الرفيق–ن 
ى  د ل و  ، ب ر ع ل ا ى  د ل ن  ا ظ و ح ل م ن  ا ر مْ أ ن  ي ر و ك ذ مل ا ني  مل ا ع ل ا ني  ب ل  خ ا د ت ل ا و ل  ع ا ف ت ل ا ن  أ ق  حل ا و س.  ل د ن أل ا د  ال ب ل ة  ز َّ ي م مل ا

ة أحدمها عن أشياء اآلخر وعناصره ومكّوناته يضرب جبذوره، غريهم كذلك، منذ أقدم العصور، وأن التعبري بلغ
أيضاً، يف عمق التاريخ. وهكذا، فقد جعل العرب، مثًال، للجبل قنة ورأسًا وِحْضنًا ورِْجال وكاهال وابنة، على غرار 
ح إشكاًال عميقًا صاغه 
د. مفتاح بقوله: "هل املشّبه به هو اإلنسان، مث نقلت أمساء أعضائه إىل أعضاء اجلبل، أم إن العكس هو 
الصحيح؟"، قبل أن يقّدم إجابته عنه قائالً: "إن حل هذا اإلشكال ليس من السهولة مبكان؛ إذ يتوقف احلل، أو 

لوجية وتارخيية معمقة؛ على أنه إذا كان من املؤكَّد أن الظواهر الطبيعية ِشْبه احلّل، على دراسات إناسية وأركيو 
سابقة على اإلنسان، فهل يـُْبىن على هذا السْبق أنه وقع تسميتها قبل أن يسّمَي اإلنسان أعضاء جسده، ومن مثة 

ه. ُيْستنتج أن بعض التسميات األساسية نُقلت من اجلبل إىل اإلنسان؛ كرأس اجلبل وحضنه ورجل م ي ش ا ي خ و ه  ف ن أ و ه 

ومن املمكن أن يُفرتض أن مظاهر الطبيعة، ومنها اجلبل، بقيت ُغْفًال بدون تسمية إىل أْن منحها اإلنسان أمساء 
أعضاء جسده. وقد يتعّزز هذا االفرتاض بأننا جند بعض أمساء اجلبل تسمى باسم بعض احليوانات؛ فالصخرة 

من اجلبل قْرٌن؛ وهذا االفرتاُض هو ما تُثبته الدراسات النفسانية اللغوية الّشّماء يف رأس اجلبل َوِعٌل... والقطعة
2حديثاً"

  .

ومثة مسألة أخرى َحيُْسن بنا التعرض إليها، قبل الَفراغ من احلديث عن اخلاصية األوىل ملنهج "روضة" ابن 
ا اخلطيب، ويتعلق األمر بقضية التمثيل بالشجرة؛ إذ إنه صّور احملبة اإلهلية عل ن يْ ت أ ة  د ع ت  ا ف ص ا و مب ة  ر ج ش ة  أ ي ه ى 

على ذْكرِها آنفاً. وهذا التمثيُل، يف واقع األمر، مل يكن من ُمْبتَكرات ابن اخلطيب اليت ُحتَْسب له، بل إنّنا جند 
التمثيل بالشجرة، وحتميلها دالالت رمزية معينة، يف كثري من الثقافات واحلضارات، على امتداد العصور؛ ممّا 

ل –تكون رمزًا كونيا بامتياز، وإْن اختلفت رمزيتها يؤهِّلها ألنْ  ا حل ا ة  ع ي ب ط من سياق ثقايف آلخر، ومن عصر –ب
3لعصر. ويؤكد هذه الرمزية الكونية للشجرة ما جاء يف الكتب املقّدسة، ويف تراث اإلنسانية املتنوّع

 ، ة ر ج ش ل ا ف  .

ن أهل التصوف)، وترمز، لدى بعضهم اآلخر، لدى بعضهم، ترمز إىل الكون بَرحابته وُشُسوعه (كما عند كثري م
م –إىل اخللود، وهي  ا و ق أ د  ن –ع

.31من تقدمي عبد القادر َعطا لكتاب "روضة التعريف..." الذي حقـقه، ص –1

.194حممد مفتاح: التلقي والتأويل، ص –2

ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف .208-207ن
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وظالّ" للعاَمل الُعْلوي؛ كما يقول حشٌد غفري من الصُّوفية. وذُكرت الشجرة يف مجلة من اآلي الكرمية واألحاديث 
، ة ف ي ر ش ل حتت مسّميات عدة، وبصفات عدة، ويف سياقات عدة، وبدالالت عدة كذلك. ويف الرتاث اإلسالمي  ا

كتب كثرية ضّمت عناويُنها لفظ "الشجرة"؛ من مثل كتاب "شجرة اليقني" للشيخ إمساعيل حقي الرومي، ورسالة 
تابًا يُعرف بـ"شجرة آشور" (= ابن عريب املوسومة بـ"شجرة الكون والبحر املوجود". وخّلف قدماء اإليرانيني ك

درخت أسوريك)، يعود إىل عهد األشكانيني، وقد كتب باللغة الفهلوية القدمية، واسُتْخدمت فيه الشجرة مبعىن 
رمزي، تكشفه املناظرة بني النخل واملاعز فيه. ومل يقتصر استعمال الشجرة على الِبيئة الصوفية والنصوص الدينية، 

لت ذلك العنصر الطبيعي دالالت رمزية عميقة، بل امتّد إىل جماالت أخرى؛ كالصَّناعة ويف سياقات ثقافية محّ 
الشعرية وعلم األنساب مثًال. فلدى شعرائنا القدامى نوٌع من الشعر، ذو قالب خاص، ُيَسمُّونه "املشّجر". 
ها يف ميدان التصوف أيضاً، 

. ومل يكن ابن اخلطيب 1والسيما حني احلديث عن ارتباط املُريدين مبشاخيهم وبطرقهم الصوفية اليت ينتمون إليها
أوَل وال آِخَر َمْن متثَّل احملبة شجرة، بل أْلَفْينا ذلك لدى آخرين؛ منهم أبو حامد الغزايل الذي حدد، يف 
ا "شجرة طيبة أْصلها ثابت، وفْرُعها يف السماء". ولكّن طريقتْيهما يف تصوير احملبة، ورَْبطها 

بالشجرة، خمتلفتان ومتمايزتان.
إن املنهجية اليت اعتمدها ابن اخلطيب يف تصوير احملبة، والقائمة أساسًا على مبدإ االستعارة عموماً، وعلى 

ا م ت م و ن  ي ر ي ا غ ت م ني  مل ا ع ني  ب ة  ق ب ا ط مل ثلني يف اآلن نفِسه، ذات أبعاد إيديولوجية سياسية؛ كما يرّجح حممد مفتاح، ا
منطِلقًا من الربط بني الكتاب ومنهجيته يف تناول موضوعه الرئيس وبني واقع غرناطة حضاريًا وسياسياً. وعليه، 
أسرة بين نْصر 

ة م ك ا حل ا
، مبا قامت به من أعمال جليلة متكينًا لإلسالم يف ذلك الفرع القصّي من الدولة اإلسالمية، ومحايًة له، 2

ودفاعاً عن الوجود اإلسالمي باملنطقة، الذي كان يواجه حتّديات كربى إبّانئٍذ.

النهل من ينابيع ثقافية متعددة ومتنوعة:-/2
ذكرنا، يف َمْوِضع متقدِّم، أن ابن اخلطيب أّلف "الروضة" عن غري اختيار، يف زمٍن حمدود جّدا (حوايل 
شهرين)، وكان خالل تلك الفرتة منشغًال مبا هو أهّم، يتوقف عليه استمرار احلكم اإلسالمي بغرناطة وُصموده يف 
ائي لذلك احلكم، الذي امتّد قرونًا كثرية، فيها. 
ولذلك جاء كتابه أْشَبه بعمل جتميعي حَشد فيه ما أْمَكَنه جتميعه من أقوال ونصوص وأشعار وحكايات، وضّمنه 

لتعريف باحلب الشريف" البن اخلطيب (دراسة ونقد)" لعبد اللطيف السعداين،  ملزيٍد من التفاصيل يف هذه النقطة، انظر مقال ""روضة ا–1
ز 4جملة "دعوة احلق"، ع. و ي ل و ي  ،1972

ع.  ، ق ش م د ة  ع م ا ج.2ج م ق . وكذا مقالنا "االستعارة كآلية 2012، 28،  ح ل مل ا م" ( َ ل عَ ل ا ة " د ي ر ج  ، ي" س ل د ن أل ا ب  ي ط َ خل ا ن  ب ا ى  د ل ة  ب حمل ا د  ي س ج ت ل

س.2/1/2014الثقايف األسبوعي)، الرباط، عدد اخلميس   ،41.

.206حممد مفتاح: التلقي والتأويل، ص –2
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ما اختزنته ذاكرته القوية من مادة علمية وإبداعية يف موضوع احملبة. بل وجنده، أحياناً، يُثبت تلك النصوص 
ق ن مل ا و

تغيري اللفظ...). ومل تقتصر تناّصات الكتاب على –إىل حتويرها والتصرف فيها ُضروبًا من التصرف (االختصار 
تفاد ابن اخلطيب من الرتاث األجنيب كذلك، املخزون الثقايف والرتاث األديب اإلسالمي األصيل فقط، بل اس

واستمّد جزءًا من مادة كتابه من روافد فلسفية وغري فلسفية، يونانية وغري يونانية كذلك. ولعل هذا االنفتاَح على 
ينابيع ونصوص أخرى واحٌد من مميِّزات الكتابات الصوفية عموماً. يقول أحد دارسي اخلطاب الصويف املعاصرين: 

م  ه أ ن  إ "

ؤ  ي ي  ذ ل ا ء  ي ش ل ا  ، ر ث ن ل ا ي  ه ة  ب ل ا غ ل ا ا  ه ت غ ي ص ن  أ ب ر  ا ر ق إل ا ن  ك مي ن  ك ل كد بأن نصوص اخلطاب الصويف هي، كغريها من و
1النصوص، ال تنهض من فراغ أو من َعَدم"

.

إن النص اخلطيّيب الذي حنن بصدد دراسته مل ينهض من فراغ، بل ألِّف اعتمادًا على كمٍّ مهّم من املظاّن 
ورد، بني ثناياها، ابُن واملصادر اليت اطّلع عليها الكاتب، وبعُضها مذكور يف مقدمة "الروضة" نفِسها. فقد أ

اخلطيب عناوين مجلة من الكتب املصنفة يف موضوع احلب اإلهلي، خصوصاً، واليت أتيح له االطالع عليها، يف 
فرتات ما، واستثمار بعض ما َحَوْته من علم وأفكار يف تأليف "الروضة". وأْرَفق تلك العناوين بعبارات تصف 

م من كالمه عنها حمدودية استفادته منها، ِلَما ملَسه فيها من ُقُصور. قال ابن املصنفات املذكورة وتُقيِّمها. ويُفهَ 
اخلطيب: "وكنت وقفت من الكتب املؤلفة يف احملبة على مجلٍة منها: كتاب َشْيَذلة .. كتاب يشهده العوام، 

هّر وفارة. وكتاب ابن ويستخفه اهليام. ورسالة ابن واطيل .. رسالة مهذارة، تطفر من دارة إىل دارة، يف مطاردة
الدبّاغ القريواين .. كتاب متفقع، ووْجه املقصود منه متربقع. وكتاب ابن خلصون، وهو أْعدهلا لوال بداوة تسم 

ع"اخلرطوم، وتناسب اجلمل املخطوم؛ فكنُت مبا ذكر ال أقنع، وأقول ما أصنع، واهللا يعطي ن مي و
2

.

الرئيسة اليت اعتمدها ابن اخلطيب يف تأليف كتابه، وإْن نقل من والواقع أن هذه املؤلفات مل تكن املظان 
بعضها يف حدود ضيقة جدا؛ كمؤلف أيب القاسم حممد بن خلصون اللوشي املوسوم بـ"وصف السلوك إىل ملك 

ن أما املصادر اليت رجع إليه!امللوك" (توجد منه نسخة خمطوطة باخلزانة امللكية بالرباط)، كما أن أغلبها مفقودة ب ا ا 

اخلطيب، واقتبس منها مادة علمية غزيرة، واختذها ُمْستَـَنده األساس يف تأليف "الروضة"، فكان يذكرها، أحياناً، 
بني ثنايا كتابه، وأحياناً كان ينقل منها دومنا إشارة إىل ذلك، وقد عمل حمقق "الروضة" الدكتور حممد الكتاين على 
التنبيه على ذلك يف احلواشي. وهو عمل، يف احلقيقة، مهّم جدا، يستحّق 
عليه احملقق كلَّ التنويه، ويعطي حتقيقه قيمة مضاَعفة يف الساحة العلمية األكادميية. ولعل أهم مصادر ابن اخلطيب 

3يف تأليف كتابه ما يلي (وهي مرتبة حبسب سنوات وفاة مؤلِّفيها)
ت ا ه ي ب ن ت ل ا و ت  ا ر ا ش إل ا ن : " ب ا س  ي ئ ر ل ا خ  ي ش ل ل  "

ط.عبد اهللا بن عتو: "مقدمة للخطاب الصويف املغريب احلديث: قضايا يف املنهج والرؤية"، مطبعة األمنية، –1  ، ط ا ب ر ل ص 2008، 1ا  ،33.

.88-87ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص ص –2

ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف . (من تقدمي احملقِّق)44-43ن
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ت ا ( ن ي ر 435هـ)، و"السياسة واآلراء الفاضلة" أليب الفرج عبد اهللا بن الطيب البغدادي (ت428س ث ك أ د  ق و  ، هـ)

بكنيته فقط. ومن تلك املصادر، أيضاً، "الرسالة –يف "الروضة" –ابن اخلطيب من النقل عنه، وهو يذكره 
، 481هـ)، و"منازل السائرين" لعبد اهللا األنصاري اهلروي (ت462القشْريية" لعبد الكرمي القشريي (ت هـ)

هـ)، و"املَِلل والنَِّحل" أليب الفتح حممد الشهرستاين 505و"إحياء علوم الدين" أليب حامد الغزايل (ت
ت إل548( ا ة  م ك ح و"  ، هـ)، و"كتاب األمناط" للشيخ 588شراق" أليب الفتوح شهاب الدين السهروردي (تهـ)

هـ) وكتاباه "الفتوحات املكية" و"فصوص 638هـ)، ورسائل ابن عريب (ت622أيب العباس أمحد البوين (ت
ا696احلكم"، وكتاُب "مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب" البن الدباغ القريواين (ت ت ك و  ، ب "بّد هـ)

ت ني ( ع ب س ن  ب ق  حل ا د  ب ع ل ف"  ر ا ع ل هـ)، إىل جانب رسائله يف التصوف، و"رياض احملّبني" البن قيم اجلوزية 699ا
ت هـ).751(

ولكّن املالَحظ أن طريقة استفادة ابن اخلطيب من هذه املصادر وغريها، والتناّص معها، مل َتطَّرِْد يف 
كاال عدة. فهو أحيانًا يـُْقِحم النقول ضمن كالمه، دون أي الكتاب، بل اختلفت اختالفًا واضحاً، واختذت أش

ا بإمعان؛ فتكوَّن 
لديه من ذلك رصيٌد ثقايف مهّم يف هذا امليدان. ومن أمثلة ذلك مجلة من املواعظ واألخبار نقلها ابن اخلطيب من  
كتاب "اإلحياء"، لدى حديثه عن الورقة األوىل من فـََنن الدنيا احملبوبة، دون ذْكر مصدرها إطالقاً، بل اكتفى 

لبإيراد تلك النقول بعضها إىل َجنْ  ع ا ف ل ا ي  ذ ل  و ق ل ا ل  ع ف ب ة  ر دَّ ص م  ، ض ع ب ب 
. ومن ذلك، أيضاً، كالٌم 1

 ، ت ا م ا ن مل ا و ت  ا و ب ن ل ا و د  ا ع مل ا ل  و ح ة  ر و حْ مَ ت مل ا و  ، ق" ا ر ش إل ا ة  م ك ح ب " ا ت ك ن  م  ، ة س م ا خل ا ة  ل ا ق مل ا ن  م  ، ا ي ف رْ ح  ، ف ل ؤ مل ا ه  ل ق ن

هولكن دون إشارٍة ُتذَكر إىل مصدره أو ل ئ ا ق
م . والواقع أن مثل هذا األسلوب يف استف2 ه ض ع ب ن  م ء  ا م ل ع ل ا ة  د ا

البعض كان شائعًا يف الرتاث العريب اإلسالمي، ومل يكن أْمرًا َمعيباً، بدليل رُكوبه من قبل كبار علمائنا يف اللغة 
وغريها من حقول املعرفة، والسيما حني يتعلق ذلك بأقوال اشتهرت على لسان علماء وأدباء، أو كان مما جيري 

و  ن  أ ال  إ س.  ا ن ل ا ني  ب ه  ل و ا د ت

احلقيقيني. ويقّدم حممد الكتاين تفسريًا العتماد ابن اخلطيب ذلك األسلوب يف النقل واالقتباس بقوله: "فابن 
ذكر بعض أولئك كان ُحيْرجه؛ اخلطيب ينقل عن مصادره نقوًال متعددة، دون التزام بذكر َمْن ينقل عنهم، ولعل 

ي" د ر و ر ه س ل ا و
. وكان ابن اخلطيب، غالباً، يورد ُخمتَصرات من هذه النقول، ومقتطفات ال تتجاوز السطرين أو 3

الثالثة.

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .442ن

ص –2  ، ه ـ ـ س ف .477ن

ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف . (من تقدمي د. الكتاين) 43-42ن
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ه اهللا، يف مجلة من مواضع كتابه، على إثبات اسم صاحب املنقول، يف املنت، أو عنوان وَحَرص املؤلٍّف رمح
تأليفه املنقول منه، أو مها معاً. وكان يستعيض، أحياناً، بدَل ذلك، باإلشارة عن التصريح باسم املؤلِّف أو املؤلَّف 

أو مها معاً، والسيما يف املواقف اليت يرى أن احلاجة ماّسة إىل عزو ا
ذلك يف الكتاب وافرة مبا يكفي؛ على ْحنِو ما نقرأه، مثال، يف "الروضة" على لسان ابن اخلطيب: "قال أبو الفرج:  

ف ، وعلى حنو ما نقرأه يف قوله: "قال الشيخ الرئيس: الزهد عند غري العار 1كلما قوي حامل احملنة زِيَد يف َمحْله"

أعلق كفيه مبا يليه من اللذاِت؛ لذاِت الزور، فرتكها يف دنياه عن كْره، وما تركها إال ليستأجل أضعافها. وإمنا يعبد 
اهللا تعاىل ويُطيعه ليخّوله يف اآلخرة شبعة

. فهذا الكالم ممّا نقله ابن اخلطيب عن 2عنه فال مطمح لبصره يف أُواله وأْخراه، إال إىل لذات قبقبه وذبذبه"
ر الفيلسوف الشهري ابن سينا، يف كتابه "اإلشارات والتنبيهات"، ويَنظر آِخرُه إىل حديث نبوّي نصُّه ش ي  ف ك ن  م " :

لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي". ومن مناذج إشارة املؤلف إىل اسم الكتاب الذي ينقل عنه، فقط، قوله عن فئة 
احملبني الصاحلني من صوفية املسلمني: "ذِكر هؤالء بركة مضمونة. وحنن جنتزئ من ذكر سريهم وأخبارهم بكتاب 

، مث ر 3"الرسالة القشريية" لُفشّوها وذياعها"
القشريي. ومن املََواِطن اليت ذكر فيها ابن اخلطيب مصدر منقوالته وصاحبه معاً قولُه عقب عْرضه مجلًة من األقوال 

عظم هذه بشأن أصناف األنوار اليت تشرق على إخوان التجريد الكاملني يف احلكمة العملية والذوقية: "وم
الواردات مذكورة يف كتاب "حكمة اإلشراق" للسهروردي، ورتبها على أسرار حروف أوائل السُّور، وهي: أمل، ألر،  

. واكتفى ابن اخلطيب، يف أحيان قليلة، 4
حدمها فحْسُب. ويشهد لذلك، مثال، قوله: "وحنن ُخنرج من باإلشارة إىل األصل املنقول منه وصاحبه، أو إىل أ

سطح اجلرم الشريف هذه األقسام غصوناً، وجنعل أقسام كل غصن من اإلسالم واإلميان واإلحسان يف الغصن 
فروعاً، وجنعل أقسام كل فرع ورقاٍت إن شاء اهللا تعاىل، ونأمت يف تعديدها... باجلزء املعروف مبقامات السائرين إىل 
احلق؛ إذ مؤلفه هو اإلمام، وكتابه الزمام، وإْن كان ما جاء فيه نتائَج ال تفيد، وأخبارًا ال تـُْبدئ يف صورة السلوك 

. فهو يشري، يف كالمه هذا، إىل كتاٍب بعنوان "منازل السائرين" للهروي، َشَرَحه ابن القيم يف كتاٍب 5وال تُعيد"
، يف ثالثة أجزاء. وهو، 1956عبد وإياك نستعني"، َصَدر مبصر، عاَم بعنوان "مدارج السالكني بني منازل إياك ن

6يف الواقع، ينقل منه نقال حرفيا، وإْن حاول، أحياناً، اإلمجال واالختصار
.

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .559ن

ص –2  ، ه ـ ـ س ف .446ن

ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف .525-524ن

ص –4  ، ه ـ ـ س ف .425ن

ص –5 ص   ، ه ـ ـ س ف .392-391ن

ص –6  ، ه ـ ـ س ف ا. 392ن ه ق)1009،  ق حمل ا ق  ي ل ع ت ن  م ) .
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ولئن كانت أغلب منقوالت الكتاب من مظاّن التصوف وعلم الكالم، إال أنه انطوى، كذلك، على مادة 
للغة والفقه والتاريخ والفكر وغريها من جماالت العلم؛ مما جيعل "الروضة" مبثابة علمية وفرية استمّدها من مؤلفات ا

لطريه، وحمّكاً لغريه؛ فَمْن فاق تلف بأصوله، بذلك، أْشَبُه بـ"مسرح للفاره وغريه، جيد فيه كلٌّ ميداناً لَسْريه، ومْلقطاً 
1ومن قّصر قنع بفصوله"

.

ة –أيضاً –من اآليات القرآنية، اليت توّىل احملقق، مشكوراً، خترجيها يف احلواشي، وجند فيه ي ن ي د ب  ت ك ن  م ت  ا س ب ت ق م

أخرى، ومثاُل ذلك قول كاتبه عن أثر اجلوع يف النفوس: "فاجلوع يرّق به دم السويداء، وختف به عجرفة القلب، 
وينفسح به جمال الروح، وتومض من ثناياه بُروق املكاشفة. قال يف اإلجنيل: معاشر احلواريني، جوعوا، لعل قلوبكم 

ا ر  ي و ن ت و م.  ك ب ر ى  ر لقلب من اجلوع من ودائع التجربة، بعد مراعاة احلذر من إخالله باألعضاء الرئيسية، ويسّبب ت
. وجند يف "الروضة"، كذلك، أحاديَث نبوية كثرية، اجتهد احملقق 2اليْبس املشّوش للفكر، اجلالب لالضطراب..."

اخلطيب مل يكن يهتم بأسانيدها، يف خترجيها وبيان درجتها من الصحة واُحلْسن وغري ذلك، مع مالحظة أن ابن 

د ابن اخلطيب اإلكثار من احلكايات يف "الروضة" لغايات حّددها، يف مقدمة كتابه، يف أواخر الكتاب. وقد تعمَّ 
بقوله: "واجتلبت الكثري من احلكايات؛ وهي نوافل فروض احلقائق، ووسائد جمالس الرقائق، ومراوح النفوس من  

، كّد األفكار، وأْمحاض مسارح األخبار، وحظ جارحة السمع ممّن منح االعتبار، وبعض اجلو  ني ب حمل ا س  و ف ن ل ب  ذ ا

. وال خيلو الكتاب، أيضاً، من أمثال بليغة؛ كما نـُْلفي، مثالً، يف الفصل املعقود لـ"ذّم 3والبواعث ِهلَمم الّسالكني"
الكسل الذي يشغب عن إجابة ما يرغب"؛ إذ قال فيه ابن اخلطيب: "وحنن جنلب بعض األمثال يف ذّمه، مما 

الكسل مزلقة الربح، ومسخرة الصبح. إذا رقدت النفس يف فراش الكسل يسهل حفظه، وجيب ْحلظه. فمن ذلك:
استغرقها نوم الغفلة... الندامة يف الكسل كالّسم يف العسل. الكسل آفة يف الصنائع، وأَرَضة يف البضائع. العجز 

4والكسل يُنتجان اخلمول وال تسْل. الفالح إذا ملَّ احلركة َعِدم الربكة"
.

ويَلفت انتباه قار 
ذلك من موضوعات الكتاب. حبيث ناهزت املائة وألف بيت، وقد مجعها احملقق، بعد خترجيها يف حواشي املؤلَّف، 

من الشعر الصويف واِحلْكمي والغزيل، –يف جمملها –يف ملَحق خاص أثبته يف آِخرِه مرتَّبًا ترتيبا ألفبائياً. وهي 

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .92ن

ص –2  ، ه ـ ـ س ف .388ن

ص –3  ، ه ـ ـ س ف .92ن

ص –4  ، ه ـ ـ س ف ف.164ن ر ص ت ب  ،
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ن  ا ك 1–يف أكثر األحيان –و
 ،

ن  ا ك ي  ذ ل شاعرًا بارعًا كما نعلم. ويعكس ذلك، يف الواقع، سعة حمفوظه من الشعر العريب، املشرقي –أيضًا –ا
واملغريب معاً، وكثرة مقروئه من شعر التصوف والزهد. مث إن نسبة مهمة من أشعار "الروضة" ال نكاد نعثر عليها 

غة خمالفة، متاماً، لُلغة اجلمهور؛ وبذلك إال فيه، بعدما ضاعت أصوهلا، والسيما تلك املَُقولة يف احملبة اإلهلية بل
2يغدو الكتاب "ديواناً جديداً للشعر الصويف واِحلْكمي، مكمًِّال لديوان ابن اخلطيب وغريه من الشعراء"

د  ج و د  ق و  .

ابن اخلطيب أن الشعر من الكالم املناسب جّدا للحديث عن احلب واحملّبني، وإلحداث التأثري يف الناس؛ فأكثر 
و  ق ي ه.  ن م

لرِّقاق، ومكامن قنائص األذواق. به عربَّ الواجدون عن العشاق، وترمجان ضمري األشواق، وجملى صور املعاين ا
َوْجدهم، وأشار املُحّبون إىل قْصدهم. وهو رسول االستلطاف، ومنزل األلطاف، اشتمل على الوزن املطرب، 
واجلمال املعجب املغرب، وكان لألحلان مرْكبا، والنفعال النفوس سبباً. فال شيء أنسب منه للحديث يف احملبة، وال 

ق 3رب للنفوس الّصبَّة"أ
.

لقد اتضح مما سلف، إذاً، مقدار استفادة ابن اخلطيب من نصوص الوحي والشريعة واألدب، ومن ينابيع 
ك –لتأليف "روضتـ"ـه، اليت تبدو لنا –َوفق طرق تناّصية متعددة –ثقافية أصيلة، وتوظيفها  ل ذ ب  ب س –ب

التصوف والعقيدة والتشريع والشعر واللغة وغريها. وقد أعان موسوعة تضم بني دفتْيها معارف كثرية ومتنوعة؛ من 
ذلك املؤلف على تناول موضوع كتابه األساس بإفاضة واضحة، ومن زوايا عديدة؛ مما أّهله ألْن يكون عمال 

ل مرجعيًا يف بابه ال َيستغين عنه الباحث والقارئ الراغب يف التعرف إىل ماهية احلب اإلهلي وأماراته وسبيل الوص و

إليه وحنو ذلك. وقبل ذلك، فقد وظف ابن اخلطيب رصيده الثقايف املُكتَسب، من العلوم الشرعية واألدبية 
واللغوية، يف تثقيف الذات، وتزكية النفس، ْحتُدوه رغبة ُمِلّحة يف بلوغ مقام السعادة يف احلال واملآل. كما أنه نظر 

ر –كما يقول الكتاين –إىل الثقافة اإلسالمية  ظ ن

الدرجات. وعلى هذا األساس، مل يرتّدد الكتاين يف اعتبار ابن اخلطيب أحَد فالسفة الرتبية، وأحَد أعالم فلسفة 
4ألخالق، يف تاريخ اإلسالما

 .

على أن مناهل ابن اخلطيب ومصادره، يف تأليف "الروضة"، مل تقتصر على ما ذكْرناه فحسب، بل إنه 
استفاد من الفلسفة ومن مجلة من العلوم املتصلة بثقافة القرون الوسطى، وتأثر بروافَد ثقافيٍة أخرى غري إسالمية؛ 

إىل أن "كتاب ابن اخلطيب ختلَّق من نواتني –من ذلك كلِّه –والية. وخنُلص على حنو ما سنبّني يف النقطة املُ 

ص –1  ، ه ـ ـ س ف ... إخل.542ص –530ص –134ص –133ن
ص –2  ، ه ـ ـ س ف (من تقدمي احملقق حممد الكتاين). 46ن
ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف . 92-91ن

.63حممد الكتاين: ثقافة القرن الثامن اهلجري بني منهجي ابن خلدون وابن اخلطيب، م.س، ص –4
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نْ –وهو يكتب يف التصوف –اخلطيب انتقد هذه الثقافة الدخيلة فإنه تبّىن لُبَّها وَجْوهرها، وال مناص له  أ ال  إ

1يفعل ذلك. وهكذا اندَجمَْت لديه الثقافتان"
.

التأثر بمؤثرات علمية وفلسفية محّددة:-/3
على الرُّغم من وضوح العالقة بني هذه النقطة وسابقتها، إال أننا آثْرنا أن ُخنصَّها حبيز مستقل إللقاء مزيد 
من الضوء عليها، وألن تلك املؤثرات تركت بْصماٍت بارزًة يف املشهد الصويف األندلسي؛ فقادت إىل ظهور 

ه اخلاصية، إىل أننا ال نريد باملؤثرات العلمية تلك اجتاهات فيه. وال مناص من اإلشارة، يف مستهّل حديثنا عن هذ
املتحِّضة للعلوم اليت أومأنا إليها حني احلديث عن السمة املنهاجية الثانية؛ من لغة وفقه وكالم وحنوها من العلوم 
 ، ة ح ال ف ل ا و

إسهاٌم مشهود فيها.–يف املرحلة القروسطية خصوصاً –واليت كان لعلمائنا 
إّن التصوف يف الغرب اإلسالمي مل يسلْم من التأثر مبؤثرات علمية وفلسفية، سواء أكانت مشرقية أم 

ك أجنبية. ولعل من أبرزها الفلسفة اليونانية، واآلراء الباطنية، ومعتقدات الشيعة اإلمساعي ل ذ ر  ف س أ و ض.  ِ ف ا و رَّ ل ا و ة  ي ل

عن ظهور التصوف العقلي/ الفلسفي يف قرطبة، على يد ابن مسرة اجلبلي، الذي كان يقول بوحدة الوجود، وكان 
متأثرا بتعاليم الفيلسوف اليوناين القدمي انباذقليس، وباألفالطونية احملدثة، وبكثري من األفكار الباطنية، وله رسالتان 

االعتبار"، و"خواص احلروف". وقد انتشر مذهبه عن طريق تالميذه وُمريديه، وعن طريق كتبه يف التصوف، مها: "
الناجية من احلرق واإلتالف. وانتقل التصوف العقلي من األندلس إىل مناطق عدة يف املغرب اإلسالمي، قبل أن 

مي كله، وينفذ إىل العامل املسيحي منذ حيمل لواءه متصوفة مشارقة وفـُْرس وأتراك، ويتضوََّع أرجيه عرب العامل اإلسال
2القرون الوسطى متجسِّدًا يف مؤلفات رميوندو لوليو، وجيوردانو برينو، وسبينوزا حديثاً 

ه  ن إ ف  ، س ا س أل ا ا  ذ ه ى  ل ع و  .

ال سبيَل إىل دراسة احلركة الصوفية يف بالد األندلس، دراسة موضوعية، ما مل نستْحضر هذه املؤثرات الفلسفية 
و   ، ة ي د ق ع ل ا غريها من العوامل اليت أثرت فيها. وقد أّكد الباحث اجلزائري د. محيدي مخيسي ذلك حني ذكر عدَم و

إمكان احلديث عن التصوف اإلسالمي باألندلس واجتاهاته املختلفة، مبا فيها التصوف الفلسفي، "ما مل حناول 
ل نظرة ُمشولية تأخذ باُحلْسبان مجيع استيعاب الفعالية الفكرية والثقافية يف األندلس جبميع أبعادها، من خال

املؤثرات واخللفيات احلضارية واالجتماعية والفكرية هلذا الشطر من العامل اإلسالمي، الذي خيضع، يف جممله، 

ف ش ك ل ا و ق  و ذ ل أساسًا للمعرفة، ومن رؤية فلسفية نظرية تعتمد االستدالل والعقل والتأّمل للوصول إىل الغاية ا
نفِسها، ولتأخذ هذه النظرة ببُـْعدها الصويف والفلسفي، يف النهاية، طابَع الظاهرة الثقافية واالجتماعية املتمثلة يف 

.201حممد مفتاح: التلقي والتأويل، ص –1
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ب القول بوحدة الوجود. ومن مث يغدو من الصعب الفْصل بني الفل ه ا ذ مل ا ر  ئ ا س و ف  و ص ت ل ا ني  ب و  أ  ، ف و ص ت ل ا و ة  ف س

1اآلخرى؛ كاالعتزال، والتشيُّع، واآلراء الباطنية، والفلسفة اإلشراقية واليونانية..."
.

َعدًا أن يتأثر ابن اخلطيب مبثل هذا املناخ الثقايف والفكري الذي ساد مناطق كثرية من الغرب  ومل يكن ُمْستبـْ
رئ تآليف الرجل يف التصوف (وْلنركِّز على "الروضة" فقط) ُحضوَر األثر الفلسفي اإلسالمي وقتئٍذ؛ لذا يلمس قا

ني. م ل س م م  أ ة  ق ر ا غ أ

ذهب بعض احملبني يف السلوك والتصوف: فمن الشواهد على ذلك احلضور يف كتاب ابن اخلطيب قولُه عن م
"... مث يبنون السلوك على الرياضة إىل مقام اجلمع، شأن من قبلهم... فلينظر يف أمهات هذا الرأي، فليست 
اإلحاطة واالستقصاء من غرضنا يف هذا الكتاب. وهذا الرأي نبيل، وحاصُله التأليف من رأي الفيلسوف، بزيادة 

عديد الوسائط، والكالم يف مرتبة النيب ووارثه. ومستنُد دعاويه على الكشف يف األغلب؛ من األمساء واحلضرات، وت
ل..." ق ع ل ا ة  ه ج ن  م ا  ه م د ع و  ، ل ق ن ل ا ة  ه ج ن  م ا  ه ف ع ض ل

. وقد علَّق د. حممد الكتاين على الرأي املذكور يف كالم 2
طونية احملدثة؛ فما عند هؤالء صاحب "الروضة" قائالً: "يشري إىل أن هذا املذهب متأثر بالفلسفة، والسيما األفال

3أمساء، عند اآلخرين جواهر كلية وأعيان موجودات. وما عند أولئك فيوضات، عند هؤالء جتليات أو حضرات"
 .

ونـَْلَحُظ األثر الفلسفي يف "الروضة"، كذلك، من خالل آراء فلسفية ونُقول ُيُ◌ورُِدها ابن اخلطيب يف كثري 
ال ث م  ، ك ل ذ ن  م ف ه.  ب ا ت ك ع  ض ا و م ن  ، قوله عن عناصر الكون األربعة األساسية: "العناصر اليت تركبت منها األشياء م

قُوى تقوم مقام األرواح يف –إن كانت ُجسومًا –الكائنة الفاسدة أربعة: نار وماء وأرض وهواء، جعل اهللا فيها 
تربيد وترطيب وتيبيس. وهي 
قسمان: ثقيل وخفيف. وثقيلهما مشرتَك بني اثنني، وخفيفهما مشرتك بني اثنني؛ لينجذب بعضها إىل بعض، 

4ويداخل بعضها بعضًا بالوسائط املشرتكة؛ فيتحرك كلٌّ إىل ما يناسبه"
ي  ذ ل ا  ، ي خ ر ط ص إل ا و  ط س ر أ ن  ع ل  ق ن و  .

ملعروف باحلق، إمام املّشائني، وواضع املنطق الذي فالسفُة اإلسالم على وصفه بـ"احلكيم املطلق، واملبتدع الكبري، ا

ع –1 ج ر مل ص ا  ، ه ـ ـ س ف ف.34ن ر ص ت ب  ،

.504ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –2

ا. –3 ه  ، ه ـ ـ س ف ، بتصرف (من تعليق احملقق). وقال الباحث نفُسه عن هذا املذهب/ وحدة الوجود، يف حاشية أخرى من الكتاب، 1421ن
ت ل ا ا  م أ  ، ة د ح ا و ة  ق ي ق ح د  و ج و ل ا ن  أ ه  ب ا ح ص أ ى  ر ي ب  ه ذ م ه " ن عّدد فيه فأمٌر قضت به احلواّس الظاهرة والعقل اإلنساّين احملدود؛ ألنه يعجز عن إ

ق 2/604إدراك الوحدة الذاتية والكلية لألشياء. ويقول ابن عريب (الفتوحات:  ل ا خ د  و ج و ر  ر ق ي و  ه ف  ، ا ه ن ي ع و  ه و ء  ا ي ش أل ا ق  ل خ نْ  مَ ن  ا ح ب س  :(

راك هذه الوحدة إال بالذوق ال بالعقل. واملذهب متأثر باألفالطونية، والسيما يف القول وخملوق، كما يقّرر الوحدة الذاتية بينهما... وال ميكن إد
ت بالفيوضات؛ فاجلواهُر الكلية العقل، والنفس، واهليوىل إخل هي التجليات عندهم. وهي إطالقاٌت اعتبارية؛ ألّن الوجود احلقيقي إمنا هو ا ذ ل ل

الوجود كله عندهم اجتاه دائري ينتهي حيث يبتدئ. وقد أثارت هذه النظرية ضّجة عظيمة يف اإلهلية، وكل وجوٍد آخر ال يستقّل عنها؛ ألن
ا. 489الفكر اإلسالمي، ولقيت نقداً عنيفاً ِلما حتمله من نتائَج هّدامٍة للعقيدة اإلسالمية الّسنية". (نفسه، ص  ه  ،1403(

ص –4  ، ه ـ ـ س ف .307ن
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ه" ي أ ر
ل –. كما نقل عن غريه من احلكماء والفالسفة األقدمني. فقد أورد 1 ا ث مل ا ل  ي ب س ى  ل ن –ع ع ه  ث ي د ح ى  د ل

ن احملبة الباطنة، وثنائه عليها عقال وطبعاً، أقواًال لبعض هؤالء الفالسفة؛ فقال: "قال املؤلف رض ع ل  ق ن ه:  ن ع هللا  ا ي 

أرسطو احلكيم، من اإلهليني، أنه قال: احملبة أفضل رياضات النفس، وفيها جالء العقول وصقل األذهان. وقال 

2
ا  ذ إ  :

نظرت الكواكب بعضها إىل بعض نظر مودة، وطرحت أشعتها بعضها على بعض احنّطت منها أشعة روحانية 
.. فاضلة إىل النفوس اجلزئية؛ فيتعاطف بعضها على بعض، وتتحرك حركة مودة وحمبة، وذلك عالمة رضا حمرّكها.

3حزم الغافل، وختضع هلا امللوك، وتضرع هلا صولة الشجعان، وينقاد هلا كل ممتنع، لكفى بذلك شرفاً..."
 .

ومل ينحصر استمداد ابن اخلطيب، فيما يتمحَّض للفلسفة، يف تلك األجنبية، وال يف آراء الفالسفة اليونانيني 
د –واألعاجم عموماً، بل نلمس، أحياناً، حضور الفلسفة اإلسالمية يف "الروضة" (ابن سينا  ش ر ن  ب –ا

–مثال، عن الُقوى النفسانية، اعتمد الفارايب...)، وتارات يذكر بعض رموزها ممّن نقل عنهم. فعند حديثه،
على هذه الفلسفة، والسيما على ما ورد يف رسالة "أحوال النفس" للشيخ الرئيس؛ فقال: "القوى –بصورة جلّية 

يف احلواّس اخلمس... والقوة اخليالية أو املصّورة، وهي قوة مرتبطة أيضًا يف آخر التجويف املقدم الصور املُنطبعة 
حلفظ ما قَِبله احلّس املشرتَك من احلواس اجلزئية، وتبقى فيه بعد غيبة احملسوسات... والقوة املفّكرة، وهي قوة من 

رجه من حيز اإلمجال، وحتققه يف النفس... والقوة ُقوى النفس الناطقة، جتول يف األشياء، ومتحص املوجود، وخت
الذاكرة تذكر األشياء الكامنة يف النفس بالبحث والطلب... والقوة احلافظة هي ثبوت الصورة يف النفس على ما 

4هي عليه يف اخلارج من الذهن وداخله... والقوة الصانعة... والقوة الومهية... والقوة النُّزوعية الشوقية..."
.

ن ا ك للفلسفة اهلرمسية أثر يف كتاب "الروضة"، يظهر يف مجلِة مواطَن منه. وقبل التمثيل هلا، حيُسن بنا و
العاَمل. ويذكر مؤرِّخو األفكار –يف لغة الّسريان –اإلشارة إىل أن اسم هذه الفلسفة منسوب إىل "هرمس"، ويعين 

ويف أماكن أخرى من العامل القدمي، بدءًا من القرنني أن هذه الفلسفة انتشرت يف العاملني اهليليين واهليلينسيت، 
الثالث والثاين قبل امليالد، بواسطة الفالسفة والسَّحرة وُمدَّعي النبوة الُفْرس واملصريني القدامى، واقتحمت عدة 

ّالهوت. أشكال ثقافية، شعبية وعاِلمة، وأثّرت مبادؤها وأفكارها يف حقول علمية متعددة؛ كالفلك، والكيمياء، وال
مومل يكن الفكر والتصوف اإلسالميان مبنأى عن ذلك التأثري، يف األندلس ويف باقي مناطق اإل ال س

5
ن  إ ل  ي ق و  .

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .450ن

ي–2 ك ل ف و ف  و س ل ي ف و م  ي ك كلداين قدمي.ح
ص –3 ص   ، ه ـ ـ س ف .304-303ن

ص –4  ، ه ـ ـ س ف .126-124ن
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"اهلَراِمَسة" لفٌظ أْطِلق على اُحلكماء األقدمني بدون ختصيص، وقيل إن املراد به شخصيات ومهية حلكماء 
1شهرهم هرمس األكرب، وكان قبل الطوفاناألفالطونية احلديثة. وجيعل بعُضهم اهلرامسة ثالثة، أ

.

ومن مبادئ اهلرمسية أن العامل عاملان: عامل كبري/ كلي/ الوجود وعامل صغري/ جزئي/ اإلنسان، ويف كل 
منهما عشرون عاملاً، وبينهما عالقة تقابل وتطابق. ويظهر أثُر هذا املبدإ يف "الروضة" يف جْعل ابن اخلطيب العقل 

فعال، والروح جزءاً من الروح الكلي، والنفس جزءاً من النفس املطلقة؛ وذلك عن طريق املطابَقة جزءاً من العقل ال
ي ل ف س ل ا و ي  و ل ع ل ا ني  مل ا ع ل ا ني  ب

. ويظهر ذلك األثر، أيضاً، يف سْعيه إىل البحث عن خيوط رابطة بني الظاهر وغري 2
ة احملبة املتَحدَّث عنها وشجرة أخرى َمْرُجوة الظاهر، القريب والبعيد؛ كما هو الشأن بالنسبة إىل مقابلته بني شجر 

يأمل ابن اخلطيب يف أن تعيد لبالد األندلس سالف َجمْدها وِعزِّها. يقول د. مفتاح إن "شجرة ابن اخلطيب ُختفي 

. ويظل أبرز شاهد على التطابق يف الكتاب ذاك الذي وقفنا عنده سابقاً، بني الشجرة واحملبة، واألرض 3وراقاً"أ
والنفوس. ومّر بنا، كذلك، أن أهل التصوُّف يـَُعّدون العامل السفلي ظالّ أو نسخة من العلوي.

، عالوة على املنطق األرسطي، يف كتاب ومن هنا يتضح لنا جلّيا تأثري الفلسفة اهلرمسية واألفالطونية احملدثة
ابن اخلطيب؛ على غرار تأثريها يف كثري من الصوفية واملفكرين يف األندلس، إبّانئٍذ. أِضْف إىل ذلك تأثره حبمولة 
ثقافية ومعرفية أصيلة غزيرة كما رأينا سابقاً. وال شكَّ يف أن مثة غايات كانت ْحتُكم هذا االستمداد، وتدفع إليه. 

ك ل ذ ما عّرب عنه حممد مفتاح بقوله: "استحضر ابن اخلطيب الرتاث العريب اإلسالمي والرتاث الدخيل ليتحقق و
اجلمع بني النبوة واحلكمة وامللك، ويتحقق الرتابط الفعلي بني أجزاء الكون، وتبادل التأثري فيما بينها بالتجاذب 

: عامل كلي، وعامل وسيط هو عامل النبوة، وعامل واقعي هو والتنافر. ولذلك قام ابن اخلطيب بالرْبط بني عوامل ثالثة
الذي كانت ْحتياه األندلس أرضًا وجمتمعًا وُحّكاماً. وقد أمكن له االنتقال من عامل إىل آخر عن طريق املماثلة 
ي  أ  ، ل ص

. ويضيف الناقد املرموق حممد مفتاح أن اعتماد ابن اخلطيب على الثقافة 4من العامل السفلي إىل العامل العلوي"
ث – ي د ر –ح ا ب خ ل –آثار –أ ا ث م ر –أ ا ع ش ، –أ ت) ا ي ا ك ح

رمسية وأفالطونية حديثة وأرِْسطية َمشائية هو سبب متيُّز على مواّد فلسفية ه–يف الوقت نفِسه –واعتماده 
5منهجية كتابه، وَمْكَمن ُخصوصيتها

 .

وال ميلك قارئ مؤلَّف ابن اخلطيب إال أن يقّر حبقيقة حضور األثر العلمي فيه بقوة أحياناً، وبإفادة صاحبه 
"الروضة"، والسيما تلك اليت كان البن من ميادين علمية عدة وتوظيف مجلة من موادها وأفكارها يف تأليف 

ا. 450ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –1 ه ق)1150،  ق حمل ا ح  ي ض و ت ن  م ) .

.200حممد مفتاح: التلقي والتأويل، ص –2

ص –3  ، ه ـ ـ س ف .196ن

ص –4  ، ه ـ ـ س ف .206ن

ص –5  ، ه ـ ـ س ف .212ن
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اخلطيب إْسهام فيها؛ من مثل الطب والفالحة والزراعة والنبات والفلك أيضاً، إىل درجة أنك ملّا تقرأ، يف مواضع 
من "الروضة"، كالم ابن اخلطيب عن مسائل ذات صلة بالطب أو الفالحة، مثال، ْحتسب أنك تقرأ لعاملٍِ ذي 

خربة يف فالحة األرض
السيما حني أطيح مبليكه يف غرناطة، فاضطر إىل املغادرة يف اجتاه البالط املريين باملغرب األقصى، وكان له يف ثغر 

ومؤلفات ومنظومات، بعضها ُنشر سال وضواحيه رياض وبساتني ميارس فيها الفْلح والغْرس. كما أن له رسائل 

حضور مثل تلك املؤثرات يف "الروضة".
فحينما نقرأ، مثال، قول ابن اخلطيب، يف أحد فصول القسم األول من "الروضة"، عن "إزالة العشب الذي 

ض ة": –يف حقيقة األمر –ّر بالشجرة املغرتسة بالطبع، ويُعاديها باجلوهر"، ويريد بذلك ي م ي م ذ ل ا ق  ال خ أل ا "

"والعشب الذي تضّر جماورته بغراس احملبة هو الذي جعل اهللا بينه وبني تلك الشجرة منافرة طبيعية؛ كما يقع بني 
وإما منسوبة إىل باب اخلواّص. فِمّما زعم أرباب احليوان والنبات من املضاّدة اجلوهرية؛ إما معلومة السبب،

الفالحة فيه وقوع العداوة اآلس والورد، وأنه إن اغرتس حول اآلس أفسده، وشجرة الكرنب تفسد شجرة العنب. 
وقالوا: إن أغصان شجرة العنب تفّر عنها، وإن أجزاء الكرنب إذا وضع يف اخلمر أسرع إليها التخليل، وذلك 

ب ا  ه ح و ر ب  ا ه ذ ه"ل
. فقد تضمَّن القول معلومات قّيمة يف جمال النبات والزراعة، ال يعرفها أكثر الناس، بل هي مما 1

ث يف غاية األمهية. وغُري خاٍف أن املؤلف قد وظف لغة من صميم م ي د ح ل ل ت  ا ت ا ب ن ل ا و ب  ا ش ع أل ا و س  ا ر غ أل ا ن  ا د ي

عن ميدان داليل آخر، هو األخالق النفسية.
وجند ابن اخلطيب، يف مواطن أخرى من "الروضة"، يتحدث عن أمور َما ُمْقِحمًا يف ثنايا كالمه معلوماٍت 

ي خربة طويلة يف من صميم جماالت الطب واألغذية والبيولوجيا، وكأننا أمام طبيب أو عامل أحياء جمّرب وذ
ميدانه. ومما ميكننا االستشهاد به على ذلك قول ابن اخلطيب: "... مث اإلنسان وانتصاب قامته طالبًة بنية العلو، 

ني ب ج ا حل ا ل  عْ ج و  ، ر ا ف ش أل ا ب  ا د ه أ ب

األرض، خبالف النبات؛ فجعل الفم متضي منه األغذية إىل مجيع أجزائه، ورتب فيه عظامه على اختالفها؛ من آلة 
املتفّجر من جانبيه يهيئ له 
ل  ا ح ك  ل ذ ن  م ب  ج عْ أ و ج.  ي ر د ت ل ا ب ت  ا م و ع ط مل ا ل  و ا ن ت و  ، ع ا ض ر ل ا م  ا ط ف ن  م ة  ر و ر ض ل ا د  ن ع ال  إ ه  ل ت  ب ن ت ال  و  ، ع ال ت ب ال ا

2التوالد، واستقرار بذره يف حرث الرحم بزرافة النسل، متشوقاً إىل ذلك باللذة، مستدرجاً بالشبق..."
.

بعلم الفلك والتنجيم، استمّدها ابن اخلطيب من علماء وفالسفة وتتخلل الكتاب مواد وأفكاٌر ذات صلة
وفلكيني قدامى، تركوا تآليف يف هذا الصدد، ولكنه ربطها بالنفس والروح اإلنسانيتْني؛ على غرار ما كان شائعاً 

.191ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –1

ص –2 ص   ، ه ـ ـ س ف .226-225ن
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د ر و أ د  ق ف ة.  ق ب ا س ى  ر خ أ م  م أ ى  د ة يف "الروضة" أن للنجوم والتشكيالت الَفَلكّية أثرًا يف اإلدراك النل ج ز مْ أل ا و ي  س ف

والطبائع واملُيول واألحوال النفسية؛ فقال، مثال، إن "اإلدراكات العقلية تدرك باُحلْسن املوجود يف غري احملسوسات؛ 
إذ حيكم على العلم باحلسن والقبح، وعلى املعاين واألخالق. فَمْن كانت حواّسه أغلب مدركاته أو مل يكن له 

الظاهر، وَمْن كان اإلدراك العقلي عليه أْغلب كان أغلب مدركاته يف األمور مدرك غري احلواس مل يدرك إال مجال
الروحانية. قالوا: وُوفور هذه املدارك يف بعض الناس وقّلتها يف آخرين مواهب مرتبطة بتشكيالت فلكية، اقتضتها 

نقال عن غريه، قائالً: . ويوضح هذه الفكرة، 1اهليأة املرجحة لوجوده على خلق وخلق ما بتقدير العليم احلكيم"
"قالوا: فمن كان املُْستويل عليه يف أصل مولده القمر أو الزَُّهرة أو ُزَحل كان الغالب على نفسه وطبيعته قوة النفس 
الشهوانية حنو املأكوالت واملشروبات واجلمع واالّدخار. وإن كان املستويل على أصل مولده الشمس أو املرّيخ أو 

ن إ ف ر  م ق ل ا و  أ ة  ر ه ز ل الغالب على طبيعته شهوة اجلماع واملناكح. وإن كان املستويل الشمس وُعطارد كان الغالب ا
ل" ئ ا ض ف ل ا و ل  د ع ل ا و م  ك حل ا و ف  ر ا ع مل ا ن  م ة  ق ط ا ن ل ا س  ف ن ل ا ت  ا و ه ش ه  ي ل ع

2
.

ك –وَوَرد الرْبط بني احملبة واالجنذاب النفسي  ل ذ ك ا  م ه م د ع و  وبني النجوم والكواكب، أيضاً، يف كالٍم –أ
خل ا ن  ب ا ه  ل ق طيب عن بعِض َمْن يؤمن مبثل هذا الربط من املُنّجمني والفلكيني، ممّا جاء فيه أن هؤالء "عّللوا ما يقع ن

من ذلك بني األشخاص بالعلل الفلكية القصوى؛ فزعموا أن أسباب احملبة بني األشخاص ملناسبات يف املدبّرات، 
امل ذرة إال من أجله؛ وذلك على وجهني: إما من لكل حمب وحمبوب يف العامل األعلى، الذي ال تتحرك يف هذا الع

مناسبات مدبرات للمحبوب يف مولده... أو من مناسبات تقع بني مولدْي كل واحد من احملب واحملبوب... 
. وأفاض، عقب ذلك، يف شرْح تلك املناسبات واملوافقات، وبيان ما يرتتب عنها من 3واملدبرات مخسة عشر..."
بقوله: "فإذا اتفق أن تكون مدبرات أحد الشخصني مناسبة ملدبّرات اآلخر حصل الُوّد أمزجة وإحساسات، بادئاً 

ينقسم إىل ما يوجب املودة 4واملعرفة، ويكون اختالف احملبة باألشّد واألْضعف باختالف قُوى املناسبات. فالنظر
و التسديس، وأْميَُن النظرين أقوى من التامة واحملبة الفائقة، وهو نظر التثليث، وإىل ما يوجب نصف تلك املودة، وه

5أْيَسرها، واتصاليه أقوى من غري اتصاليه"
.

ت وتفصيلها على النْحو اآليت: "تضعف احملبة حيناً، وتقوى حيناً؛ وذلك عندهم حبسب انت ا ي ر ا د ر ف ل ا ل  ا ق

والكذخذاه واألوتاد األربعة. وتقريب ذلك مفّصًال أن الولد إن اتفق كون طالعه خامَس أبيه، وكان رب طالعه يف 

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .326ن

ه.–2 ـ ـ س ف ن

ص –3  ، ه ـ ـ س ف )331. (انظر أمساء هذه املدبرات وشروحها يف "الروضة"، ص 331ن

املنّجمني، اختاذ الكوكب وضعاً خمصوصاً يف الفلك.معناه، يف ُعْرف –4
ص –5  ، ه ـ ـ س ف . (انظر تعريف االتصال يف الصفحة نفسها؛ تعريَف احملقِّق)332ن
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ة بأْن يكون طالعها سابع الزوج، والزهرة يف سابعها، وطالعه احملبة، ونْقُصها حبسب ما نقص. وحب الزوج
1بالعكس، أو بنظر الطالعني نظر املودة... وكذلك حب اإلخوة واألقارب وامللوك وسائر الناس"

.

والواقع أن هذه النظرية اليت تربط احملبة وغريها من أحوال النفس باألفالك ومنازل النجوم قدميٌة يف الفكر البشري، 
عَرفها اإلغريق واهلنود والفرس وقدماء املصريني، وانتقلت إىل ثقافات وشعوب أخرى؛ كالعرب الُقداَمى. يقول أحُد 
الباحثني: "إن القول بأثر النجوم يف َعْقد احملبة قد قالت به العرب يف فرتة مبكرة، وإّن أثرًا وافدًا قد ظهرت مالُحمه يف 

م وّحتكمها يف مصائر البشر سابقاً على ذلك. ولكْن هذا كله مل يأخذ شكل النظرية ذلك، حىت وإْن كان االهتمام بالنجو 

القدر، وبأن املقّدر غيب، وأن القلب بني إصبعني بصفة عامة. وهذا األثر احملدود هو الذي يناسب اإلميان اإلسالمي ب
. ولئن كان بعضهم جيعل اليونان، وعلماَءه يف الفلك، مصدر هذه الفكرة، إال أن 2من أصابع الرمحن يقّلبها كيف يشاء"

ن – ب ا ل  ع ل و ة...).  ي س ر ا داود؛ صاحَب  ف
كتاب "الزهرة" يف موضوع احلب، أول من نقل تلك الفكرة إىل الثقافة العربية، عن بطليموس باألساس، والذي كان يزعم 
أن الصداقة والعداوة إمنا ْحتصالن يف النفس حبسب وْضع الشمس مع القمر يف السماء. إال أن هذه الفكرة عرفت تراجعاً 

م –صر الوسيط، ومل يتحّمس هلا علماء كثريون (الوشاء واضحاً، يف ثقافتنا، خالل الع ز ح ن  ب م –ا غ ر  ، ي...) ز و جل ا ن  ب ا

هـ. كما أن أصحاب هذه 1008اإلسالم؛ أْمثال داود األنطاكي املتوىف سنة 

ذ مثال، عن كوكب الزَُّهرَة إنه يتسم باُحلسن والبهاء واجلمال املُفرط، وإن النظر إليه يبعث يف نفس الناظر  ذ ل ت ل ا و ح  ا ي ت ر ال ا

والَوَله الذي قد يقود إىل الشبق. وهلذا كان للزهرة اعتبار ومكانة خاّصتان لدى القدماء؛ فاختذها اليونانيون األقدمون 
معبودًا يـُْعَبد، وأْمسَْوها "أفروديت" (إهلة احلب واجلمال). ومسّاها الرومان "فينوس". وقيل إن عرب اجلاهلية، الذين كانوا 

3ال شبه اجلزيرة العربية، َعَبدوها، كذلك، وَمسّوها "الُعّزى"يسكنون مش
...

وهو رْبٌط اطّلع عليه يف وأْمزجتها، نـُْلفي يف مؤلَّف ابن اخلطيب رْبطًا آَخَر بني احملبة واملؤثرات املوسيقية والِغنائية، 
بعض تآليف اُحلكماء والعلماء، وارتأى أن يورده يف سياق حديثه عن احملبة. يقول: "... وكذلك املناسبة بني 
األحلان املوسيقية وبني النفوس ذات ارتياض السمع، فيؤثر فيها عشقًا ونفرة؛ حبيث َحتار األذهان يف علته. وقد 

َددية ملا أخرجوا نسبة الصوت إىل الصوت، أو الوتر إىل الوتر، أو النقرة إىل النقرة علل ذلك اُحلكماء مبناسبات عَ 
، ليجدوا أن كل ما وقع من النسب يف األصوات 4يف اخلرق واحلدة أو الثقل، أو يف الفصل بني األوتار والدساتني

ص –1  ، ه ـ ـ س ف .333ن

.186-185حممد حسن عبد اهللا: احلب يف الرتاث العريب، م.س، ص ص –2

ص –3  ، ه ـ ـ س ف ن ع  ج ر مل .185-181ا

الدساتني (ج. دستان): "عالمات يف العود حتدد أقسام األوتار املشدودة بني املشط واملالوي. وكل دستان خيتّص به أصبع من أصابع –4
ا. 329العازف". (ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص  ه  ،834 (
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ضعاف، أو يف نسبة اجلزء، أو يف امللذوذة يرجع إىل أبعادها. والبُـْعد ما بني النغمتني... وكلها يف نسبة ذي األ
نسبة األجزاء. أْعين أن التفاضل الواقع بني النغمتني إما يف الزمان... أو يف املكان... أو يف غري ذلك من 
الكْيفّيات، وهي املُعربَّ عنها عندهم باللُّحون، ال بد أن يكون يف إحدى هذه النسب. فأما نسبة اجلزء فنسبة عدد 

أما نسبة ذي األضعاف فَعْكس هذه النسبة... وأما نسبة األجزاء فهي كنسبة ستة إىل ثالثة إىل عدد بعده... و 
عشر... فجميُع ما وقع من النسب الّلْحنية يف نسبة اجلزء أو يف نسبة ذي األضعاف كان مالئمًا عذبًا يْقبله 

1ب ما وقع يف هاتني النِّْسَبتني"السمع، وحتّن له القوة الناطقة، وتألفه الطِّباع. ويتفاضل يف العذب واألْعذ
...

فهذه، إذاً، مجلة من املعامل البارزة ملنهج ابن اخلطيب السَّْلماّين يف "روضتـ"ـه، يؤّكد بعُضها، حّقاً، أصالته 
وَفراَدته ومتيُّز املؤلِّف يف تناول موضوع احلب اإلهلي وما يتصل به على ْحنٍو ال نظري له قدميا وحديثاً، لدينا ولدى

2غرينا كذلك، دون أن َجيْرؤ على اّدعاء اإلحاطة يف ذلك التناول
 .

إن التصوف، يف اجلوهر، واحد، ومبتغاه األساس واحد، ولكّن طريقة التعبري عنه وتفسريه ختتلف من صويف 
3

ة  غ ل ب و  ،

ى –خاّصة محّالة ملعاٍن روحية مشدودة إىل مقصدية الصوّيف وجتربته الذاتية؛ األمُر الذي يستدعي  و ت س م ى  ل ع

التسّلَح مبيكانيزمات كفيلة بفهمها، والتمرَُّس واالحتكاك بكتابات التصوف والزهد قبل ذلك، والتماهَي –تلّقيها 
ذ ه ي  ق ل ت م جَ  ا م د ن ا م  ز ل ت س ي ي  ذ ل ا ة  غ ل ل ا ك  ل ت ع  ا الضَّْرب الكتايب، قارئًا كان أو باحثا دارساً، برصيده املعريف، يف م

ة ي ز م ر ل ا ة  غ ل ل ا ك  ل ت ت  ا ع ط ا ق ت طَ  بْ ض و  ، ة ي ف و ص ل ا ة  ي ص و ص خل ا
... والواضُح أّن ابن اخلطيب قد وّظف، يف كتابه حمور 4

ّالٍت لغويًة دراستنا هذه، لغًة روحية عرفانية، ومصطلحات صوفية من الوفرة مبكان، عالوة على استثماره سجِ 
أخرى، متعددة ومتنوعة، اقتضاها مقام تناول موضوعة مؤلَّفه الرئيسة من شىت زواياها. وكانت السمة املائزة يف هذا 
التناول، بال شّك، كيفية توضيحه ماهية التجربة الصوفية من خالل جتسيدها عرب آلية االستعارة؛ كما بيّـّنا يف 

ا ن  ا ك د  ق و  ، ث ح ب ل ا ا  ذ ه ن  م ق  ب ا س ع  ض و لتوفيق حليفه، إىل أبعد احلدود، يف مقاربته التمثيلية. وهذا ما أّكده، م
قْبُل، د. حممد الكتاين بقوله: "أعتقد أنه مل يوفق أحد من املؤلفني القدماء يف أدبيات التصوف مثلما وّفق ابن 

ب  ي ط خل ع يف ْجتلية حقيقة التجربة الصوفية، بطريقة متثيلية مشّوقة للقارئ،–رمحه اهللا –ا م ه  ت ل ح ر ب ع  ت م ت س ي ه  ل ع جت

املؤلف يف االنتقال من املعطيات البديهية والتجارب النفسية إىل املشاهدات القْلبّية واألذواق الصوفية، والوقوف 
5على ما يُعانيه الصوّيف من اغرتاب، وغيبة واصطالم، وقْبض وبْسط، وسكر وصْحو، وفرق ومجع"

 .

ف. 329الكتاين، ص ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد –1 ر ص ت ب  ،

. 504ص –344ص –323ص –287ورد نفي هذه اإلحاطة يف عدة صفحات من الكتاب املَْعّين بالدراسة؛ مثل: ص –2

ط 593عيد الدرويش: بني الفلسفة والتصوف، جملة "املعرفة" السورية، ع.–3 ا ب ش ص 2013،   ،213 .

ماَرسة، منشورات مركز اإلمام اجلُنْيد بوجدة (تابع للرابطة احملمدية للعلماء)، سلسلة "مباحث إمساعيل راضي: التصوف بني املداَرسة وامل–4
ص 2012، 1، طْبع دار أيب رقراق، الرباط، ط.1السلوك"، رقم  ص   ،7-8 .

). (من تقدمي احملقق5ابن اخلطيب: روضة التعريف باحلب الشريف، تح: حممد الكتاين، ص –5
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ن حقوق اإلنسان هي املبادئ والقيم األخالقية للمجتمع، اليت متكن كل فرد من أن يتمتع حبقوقه األساسية إ
من القضايا اليت بغض النظر عن لونه، أو جنسه، أو دينه، أو عرقه، أو بلده أو أي اعتبار آخر. وهي قضية 

م ا م ت ه ا ب ت  ي ظ لذا ميكن اعتبارها من املقاصد العامة اليت أرسل اهللا اإلنسان منذ عصور ويف كل الديانات.ح
َزْلنا معهُم ﴿: الرسل، وأنزل الكتب والشرائع ألجلها، وهو ما يبينه قوله تعاىل َلقْد َأْرَسلنا ُرُسلنا بالبيِّناِت وأنـْ

1﴾ناُس بالقسطِ الكتاَب والميزاَن ليقوَم ال
فإقامة القسط والعدل والحق في كل مجاالت الحياة، وبين "

جميع الناس، مقصد عام وكبير أنزلت ألجله الكتب والرساالت، ونصبت لدعمه الحجج والبينات وجاهد 
"ألجله الرسل واألنبياء. وقد أمر اهللا خاتم رسله في غير ما آية بإقامته واالستمساك به

،كما يف قوله 2
ح ب هس ن َزلَنا إليَك الكتاَب بالحقِّ لتحكَم بيَن الناِس بما أراَك اُهللا وال تكْن للخائنيَن َخِصيًما﴿: ا 3﴾إنَّا أنـْ

ا  مم .

نضاالت مجاعية أنتجت قانون اإلعالن واحلروب تلتها ثورات وواملواثيق الدولية اليت جاءت نتيجة للمآسي 
ة  ن س ن  ا س ن إل ا ق  و ق حل ي  مل ا ع ل 4. تطورت هذه النضاالت إىل ما أصبح يعرف باجليل األول1948ا

ق  و ق حل ا ن  م

ل  م ش ي ي  ذ ل ا احلق يف احلياة، احلق يف حرية التعبري، احلق يف عدم التعرض للتعذيب، احلق يف التصويت...و
من احلقوق ويشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت تتطلب تدخل الدولة لتحقيقها كاحلق اجليل الثاين

يف التعليم، احلق يف العمل، احلق يف الغذاء، احلق يف الصحة...
اجليل الثالث: ما تضمن إعالن احلق يف التنمية، احلق يف السالم، احلق يف تقرير املصري، حقوق األقليات، 

ى ل ع ل  د ا  م و  ه تطور مستمر هلذه احلقوق ليصل ملا قررته منظومة شريعة اإلسالم ابتداء، كشف الفجوة الكبرية و
ع. ق ا و ل ا ني  ب و ا  ه ن ي ب

1
 ، د  ي د حل ا ة  ر و .24اآلية س

ص 1999، أمحد الريسوين، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ديسمرب "الفكر املقاصدي قواعده وفوائده"2  ،22-23.
104سورة النساء، اآلية 3
،   1977أول من أشار هلذا التقسيم هو رجل القانون التشكي "كاريل فاساك" يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ سنة 4

ليصبح هذا التقسيم كنظريات حقوقية متداولة يف النظام األوريب فيما بعد. موسوعة ويكيبديا، بوابة حقوق اإلنسان.

المرأة وحقوق اإلنسان
أسماء غيالنالدكتورة

-
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حقوق اإلنسان بين التشريع اإلسالمي والواقع المجتمعي- 1
م ال س إل ا ء  ا ج د  ق نل ا س ن إل ا ر  ي ر حت ة  ي ا د ب ت  ل ك ش ق  و ق حل ا ن  م ة  ل م ا ك ت م ة  م و ظ ن ، خاصة املرأة اليت كانت بضاعة يف مب

"شريعة حقوق اإلنسان
نظرا ملا خصه هذا الدين من الرعاية لإلنسان ؛ 1

ظيف أن حييا يف سعادة  ن ل ا ض  غ يب أ ن  ع ار ب ت ع ، ا يهذه النعمة املستمرة واملتواصلة دون أن حيرم ر ء اأ ا ج ا  م و  ه و ن  ا ك

2﴾اورً ظُ حْ مَ كَ بِّ رَ اءُ طَ عَ انَ ا كَ ومَ كَ بِّ رَ اءِ طَ عَ نْ مِ ؤالءِ وهَ ؤالءِ هَ دُّ مِ نُ كُ ﴿: يف قوله عز وجل
ي . ذ ل ا ء  ا ط ع ل ا ا  ذ ه

ع  م أ  د ب أن هذه احلقوق تتدرج مع ميثل كائنا ضعيفا ال حول وال قوة له، مبعىن اإلنسان حىت وهو جنينا ورضيعا ي
ن ي و ك ت ة  ي ا د ب ذ  ن م ن  ا س ن إل هحىت انتهاءِ و ها ت ا ي بال،رمة اإلجهاض يف الشريعة اإلسالميةوهو السر يف حِ ، ح ت ال هر اع ت ق

ه،للنفس بغري حق س ف ن ن  ع م  ل ظ ل ا د  ر ع  ي ط ت س ي ال  ف  ي ع ض ن  ئ ا ك ة  ا ي ح ى  ل ع ن  ا و د ع ل ل ا  ع ن احترام الحق في ، مبعىن" م
".وهذا تفرد لشريعة اإلسالمالحياة لمشروع إنسان،

3
ا  ذ ل ه  ل ا م ى  ل ع ص  ر ح ه  ت ا ي ح ى  ل ع م  ال س إل ا ص  ر ح ا  م ك و

اجلنني سواء ذكرا أو أنثى ولو مل يكن قادرا على املطالبة منع قسمة تركة امليت حىت تلد احلامل لكي ال يضيع حق 
ق حل ا ا  هوكذلك الشأن يف مرحلة الرضاعة،.ذ ق و ق ح ن  م ق  ح ي  ه ، ولقد حرص اإلسالم على محاية هذا احلق ف

4
ع  ض ر ت ن  أ ت  ض ف ر ن  إ و  ،

ج  و ز ل ا ى  ل ...فإْن أرَضْعَن لكْم فئاُتوهونَّ ﴿: أن يبحث عن مرضعة للطفل وهو مسؤول عن ذلك بقوله تعاىلع
5﴾أُجورَُهنَّ واَتِمُروا بـَْينُكم ِبمعروٍف وإْن تَعاَسْرُتم فسُترِضُع له ُأْخرى

ا ذ ه إىل جانب حق الرعاية والرتبية . 
وإذا مل يكن له والدين يرعيانه فعلى الدولة القيام ،والتعليم على والديه وال جيوز هلما التقصري يف هذا احلق

ا م ه م ا ق مشولية هذه املنظومة وتفردها بكثري من احلقوق.. فهذا ميكن اعتباره دليال علىم

عن هذه املنظومة احلقوقية، وعدم االستفادة منها. كما أن هذا الواقع ال اوهذه األمهية، بقدر ما يعكس بعده
ب املواثيق والقوانني الدولية حلقوق اإلنسان، وجيعلها يف آخر ترتي،يعكس هذه احلقيقة بقدر ما ينقص من قيمِتها

نظرا ملا يعانيه اإلنسان عموما، باإلضافة لوضعية املرأة اليت ال زالت تعاين من األمية، ومن التمييز، ومن العنف 
بأنواعه...مع العلم أن اإلسالم جعلها إنسانا له كامل احلقوق أوهلا احلق يف احلياة بعد أن كانت توأد، احلق يف 
هللا  ا ي  ض ر ة  ش ئ ا ع ن  ه ن م ت  ر ه ظ و  ت  ز ر ب ا  ذ ل  ، م ل ع ت ل ل م  و ي ب ء  ا س ن ل ا م  ل س و ه  ي ل ع هللا  ا ى  ل ص ل  و س ر ل ا ص  خ ث  ي ح م  ي ل ع ت ل ا

عنها وأرضاها  العاملة اليت تتعلم وتعلم النساء، وظهرت الشيماء احملتسبة، ورفيدة الطبيبة... ولذا نالت حقوقا 

، 2001دجنرب 22حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية واإلعالن العاملي، علي القامسي، السلسلة الشهرية املعرفة للجميع، العدد 1

س  ي س م ر ت  ا ر و ش ن ص - م ة  د ي د جل ا ح  ا ج ن ل ا ة  ع ب ط .35م
.20سورة اإلسراء، اآلية 2
حماضرة بعنوان "حقوق اإلنسان من الوجهة الشرعية"، مصطفى بنحمزة ، منزلة على موقع يوتوب3
4

ف  ر ص ت ب ة  ق ب ا س ل ا ة  ر ض ا حمل ا
.6سورة الطالق، جزء اآلية 5
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اليت َتقدم 1من تقدم هلا، وذلك يف قصة املرأة
خلطبتها ثالثُة رجال أحدمها فقري وهو أبو سفيان وثانيهما أبو جهم ضراب للنساء والثالث أسامة بن زيد، فلما 
استشارت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أشار عليها بأسامة بن زيد لكونه رآه مناسبا هلا بدل ممن سيعنفها وال 

لو كان غنيا، وأما من كان فقريا فلها حق رفضه لفقره، وليس ألحد احلق يف إجبارها حىت والديها. كما حيرتمها و 
أصبح هلا حق االعرتاض على بعض القوانني اليت ختصها، وذلك حينما أراد عمر رضي اهللا عنه أن حيدد املهر يف 
الناس أن يزيدوا يف مهر النساء على أربعمائة 

م .2﴾وآتـَْيُتم إحداُهنَّ ِقنطارًا فَال تْأُخُذوا مْنُه َشْيًئا﴿درهم؟ قال نعم، فقالت أما مسعت اهللا يقول:  ه ل ل ا ل  ا ق ف

ر م ع ن  م ه  ق ف أ س  ا ن ل ا ل  ك  ، ا ر ف غ
3

ني  ع و  ه و

حقوق املرأة، ألنه احرتم حقها يف التعبري أوال، كما أخذ برأيها وتراجع عن أمر أخطأ فيه. واألمثلة كثرية ال حتصى 
توضح أن اإلسالم خص املرأة حبقوق مل تذق طعمها من قبل، وجعلها مساوية للرجل يف احلقوق والواجبات، مما 

يتفق مع املواثيق الدولية ويفوقها أحيانا، ل
بغطاء الدين وهو من ذلك بريء، ومرة بغطاء العادات والتقاليد، ومرة باتباع قوانني اآلخر دون قيد أو شرط ودون 

احرتام ألي خصوصية، ملا أصبحت مساواة املرأة بالرجل قضية تستدعي النضال والدفاع.  
اواة بين الجنسينالمس- 2

ح ن ةَ ااإلسالمُ م أ ر ة،مل أ ر م ا ك ا  ه ت ع ي ب ط ع  م ض  ق ا ن ت ي ن  ا ك ا  م ال  ة ؛إ أ ر مل ا ن  أل

ة ي ن ا س ن إل ا ة  ف ص ا  م ه ع م جت ل  ج ر ل ا م،و ه ن ي ب ق  ر ف ال  نْ م مِ كُ قَ لَ ذي خَ الّ وَ هُ ﴿يف هذه احلقيقة اليت يؤكدها قوله تعاىل او
4﴾اهَ يْـ لَ إِ نَ كُ سْ يَ ا لِ هَ جَ وْ ا زَ هَ نْـ مِ لَ عَ جَ وَ ةٍ دَ واحِ سٍ فْ نَـ 

.

ا، م 5ورد يف احلديث{النساء شقائق الرجال}ك
ا ". ذ فالتفريق بين الشقيقين في الحقوق ظلم ل

أي وصف جهة ألن اهللا ينظر للرجل والمرأة من جهة اإلنسانية ال من ؛وتعد وتكبر وبعد عن الحكم بالحق
"إال بالتقوىان في الحقوق والواجبات وال فرق بينهميامتساو اآخر، لذا هم

6
والُموِمُنوَن ﴿بدليل قوله تعاىل.

َهْوَن عِن الُمْنَكِر ويُِقيُموَن الصََّالَة ويُوُتو  َن الزَّكاَة والُموِمَناُت بـَْعُضُهُم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَاُمُروَن بالَمْعُروِف ويـَنـْ
" فلقد قدم اهللا تعاىل األمر باملعروف والنهي 7﴾ويُِطيُعوَن اَهللا ورُسوَلُه ُأولئَك َسيَـْرَحُمُهُم اُهللا إنَّ اَهللا َعزِيٌز َحكيمٌ 

م 198ص 4املرأة هي الصحابية فاطمة بنت قيس، قصتها يف صحيح مسلم ، دار اجليل ، بريوت، ج 1 ق ر  ،3785 ، ة  ج ا م ن  ب ا ن  ن س  /

م 601ص 1دار الفكر ، بريوت ، تعليق حممد فؤاد عبد الباقي،ج  ق .  1869ر
، ويف اآلية داللة على جواز الصداق باملال اجلزيل وال حد لذلك كما عند القرطيب، البغوي، ابن كثري.20سورة النساء،  جزء اآلية 2
442ص 1ريوت، جتفسري القرآن العظيم البن كثري الدمشقي، مكتبة النور العلمية، ب3
ف.189جزء اآلية 4 ا ر ع أل ا ة  ر و س ن  م

ه 189ص 1ج 113سنن الرتميذي، كتاب الطهارة، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  رقم  5 ح ح ص

ج 27162األلباين.// مسند أمحد بن حنبل، مؤسسة القاهرة ، قرطبة ،  مسند األنصار، رقم   .  377ص 6، 
6

ة  د ي ر ،ج ر ج ف ل ،"ا ة" ي د م حمل ا ة  ث ع ب ل قا ي د ص ل ا ن  ب ز  ي ز ع ل ا د  ب ن 2،  السنة األوىل، العدد ع ا ض م ر  ،1412
72سورة التوبة، اآلية 7
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ر  م

ا  باملعروف والنهي عن املنكر، والعمل على مناصرة أهل احلق والوقوف يف وجه املنكر كيفما كان نوعه وشكله.  م أ

ة أ ر مل ا ى  ل ع ل  ض ف ل ا ه  ل ل  ج ر ل ا ن  و فمسألة ليست على إطالقها بل هي حمددة يف إطار تكامِل األدواِر داخل األسرة ك
ة وليس تضاِدها وتناقِضها، واعتبار البعض لألفضلية امل ق ل ا من اخلطأ الفاحش الذي أدى إىل ظلمها وخبسِ ط ه ق ح ا  ه

م يئجماليت أبطلها، ال س إل ل با ال غ أل ا و د  و ي ق ل ا ع  ف بعنها، خمر ط اا

لالذي حظي بتكرمي إالهي،رجال وامرأة بأسلوب كله عدل ومساواة حتقيقا لوحدة النوع اإلنساين و ق ه  ل ي ل ه تعاىل د
ا نَ لقْ خَ نْ مّ مِّ ى كثيرٍ لَ عَ مْ اهُ نَ لْ ضَّ وفَ َوَرزَقنَاُهْم مَن الطَّيَِّباتِ رِ حْ والبَ رِّ ي البَـ فِ مْ اهُ نَ لْ مَ وحَ مَ ي آدَ نِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ دْ ولقَ ﴿
1﴾يالً ضِ فْ تَـ 

مها االثنني اهللا كرم املرأة كما الرجل، ورزقهما مها االثنني ومل تقل اآلية الرزق للرجل وحده، وفضلهما .
على كثري من املخلوقات األخرى، وال توجد آية تدل على احلط من قيمة املرأة، بل الذي حيط من قيمِتها هو 
العقل االستبدادي الذي جعل من خبِسها حقها قضية مشروعة، مرة باستغالل قانون احلرية الفردية جلعلها سلعة 

حمددة، يتوسع يف الفهم والشرح إىل درجة إدراج قضايا للعرض بيعا وشراء، ومرة باستغالل حكم إهلي لقضية
أخرى حتت مظلة نص واحد، وبالتايل حجب ومنع جمموعة من احلقوق عن طريق حكم واحد.

ل: ج و ز  ع هللا  ا ل  و ق ي ة.  م ا و ق ل ا ة  ي آ ن  م م  ه ف ي ا  مب ال  ا ث م ي  ط ع أ س ا  ن ه الرِّجاُل قّواُموَن على النساِء بما فضَُّل ﴿و
هذه اآلية سأعتمد يف تفسريها على ما قاله الشيخ 2.﴾وبَما ْأنَفُقوا من أمَوالهماُهللا بعَضهْم عَلى بعٍض 

ي و ا ر ع ش ل ا
3

قد الكثري، ولو أجلهن وخدمتهن، ومعىن" مبا فضل اهللا بعضهم على بعض" ليس تفضيال من اهللا للرجل كما يعت
ض  ع ب ب ى  ت أ ف ض  ع ب ى  ل ع م  ه ض ع ب هللا  ا ل  ض ف ا  مب ل:  ا ق ه  ن ك ل و ء.  ا س ن ل ا ى  ل ع ل  ا ج ر ل ا هللا  ا ل  ض ف ا  مب ل  ا ق ل ا  ذ ه هللا  ا د  ا ر أ

.وذلك يعين أن القوامة حتتاج إىل فضل جمهود وحركة وكدح من )أي يف جهة الرجال كما النساء(مبهمة هنا وهناك 
ل  ض ف ا  ه ل ب ا ق ي ل  ا و م أل ا ب ا  و ت أ ي ل ل  ا ج ر ل ا ة  ي ح ا ي ن ه ف ل  ج ر ل ا ا  ه ي ل ع ر  د ق ي ال  ةَ  ق ا ش ةِ  أ ر مل ا ةَ  م ه م ن  أ و  ه و  ، ى ر خ أ ة  ي ح ا ن ن  م

مفضلة عليه فيها، كاحلمل والوالدة والرضاعة. وما يؤكد هذا الفهم يف نظر الشيخ الشعراوي قوله تعاىل قبل ذلك
ء﴾وال تـََتمنَّوا ما فضَُّل اُهللا به بعَضُكم َعَلى بْعض﴿ ا س ن ل ا و ل  ا ج ر ل ا ع  ي م ج ل ل ا  ن ه ب  ا ط خل ، لكون البعض هنا تعين ا

ناحية ومفضول عليه يف ناحية أخرى، وال تستقيم املقارنة والتفضيل بني فردين لكل منهما أن الرجل مفضل يف
اامهمة خمتلفة عن اآلخر، لكون املهمت ت ض ق ا ن ت م ال  ن  ا ت ل م ا ك ت م فن   ، ة ن أ ر م ل ل و  ، ح د ك ل ا و ي  ع س ل ا ب ة  م ا و ق ل ا ل  ض ف ل  ج ر ل ل

فضل القوامة باحلنان والرعاية والعطف، أي: تكامل يف إطار املودة والرمحة. كما أشار الشيخ الشعراوي أن القوامة 
ع {ال ختص الزوج وحده بل تشمل األب مع أوالده، واألخ مع أخواته، واالبن مع أمه عمال باحلديث  ا ر ل  ك

.70سورة اإلسراء، اآلية 1
34سورة النساء، اآلية 2
تفسري الشيخ الشعراوي آلية القوامة على موقع يوتوب3
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ه ت ي ع ر ن  ع ل  و ؤ س }م

ثري فهذا التفسري يؤكد أن من يضيق حكم القوامة وجيعلها خاصة بالزوج وبالنفقة والسلطة داخل البيت ليمنع الك
من احلقوق عن الزوجة حبكم القوامة له وحده فله احلق يف منعها من العمل، أو أخذ راتبها حبكم أنه الرجل أو 
تعنيفها، أو الزواج بأخرى مىت شاء، أو تطليقها مىت شاء...فهذا فهم متعسف يستعبد املرأة ويهضمها حقها بناء 

ل.  على التعسف يف شرح اآلية. لكون القوامة حكم ليست مل ا ج ر ل ا ق  ل ط

فيه املساواة بسبب خصوصية دوِر كلٍّ منهما، وهنا أعطي مثاال مبساواة الرجل باملرأة يف اإلرث، مع العلم أن اهللا 
يكلف بتفصيلها حىت النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، مما يلزمنا  بقبوهلا  عز وجل توىل هذه القسمة بنفسه ومل

كما هي، هذا أوال: أما ثانيا فينبغي النظر إىل هذه القسمة ضمن املنظومة الكاملة لشريعة اإلسالم اليت جتعل كلَّ 
ن حق يقابله واجب دائما، اعتمادا على معايري حمددة بنيت عليها القسمة، فالرجل الذي ي ع ا  ف ع ا ض م ا  ق ح ذ  خ أ

املرأة يف بعض حاالت اإلرث هو ملزم بالنفقة على األسرة ولو كانت املرأة غنية ولو كانت عاملة أو 
موظفة...واملرأة اليت هي أخته وأخذت نصف نصيبه غري ملزمة بشيء من النفقة سواء كان قليال أو كثريا، وما 

لك فإن احلاالت اليت ترث فيها نصف ما يأخذه الرجل تأخذه خالصا هلا وحدها هلا حق التصرف فيه.  ومع ذ
ن  م ر  ث ك أ و  ، ط ق ف ت  ال ا ح ع  ب ر رأ ش حاالت تأخذ مثلها مثل الرجل، وهناك عشر حاالت ترث أكثر من الرجل، ع

وهناك عشر حاالت ترث املرأة وال يرث الرجل. لذا ميكن القول أن مسألة اإلرث ال تقف يف حالة واحدة وهي
لكونه ليس حكما عاما ملطلق الذكور وال مطلق اإلناث، بل هذه قاعدة خاصة ويف ﴾يينللذكر مثل حظ األنث﴿

حاالت معدودة، لذا فمن غري املنطقي املطالبة بتعديل النصوص القرآنية من أجل مالئمتها قوانني مل تراع 
ة خصوصية ما شرعت من أجله هذه القسمة. فبدل املطالبة باملساواة يف هذا احلق احملدد بدقة، ين ب ل ا ط مل ا ي  غ ب

بتنفيذ هذا احلق الذي ال زالت بعض البوادي املغربية ُحترم املرأة من نصيبها إطالقا، وحىت إن منحت بعض نصيبها 
يكون بعد إرضاء الذكور واختيارهم ملا أرادوا وتركهم ماال جيدي نفعا عمال بقانون القوي يأكل الضعيف، خمالفني 

ا ح  ن م ي  ذ ل ا م  ال س إل ا ه  ب ء  ا ج ا  ة م أ ر امل ه ظ ف حت ا  ق و ق ا، ، ح م أ ا  ه م ر ك ت ة، و ج و ز ا،و ت خ أ وبنتا من غري إمهال ،و
ن المنزلة التي أعطاها ديننا الحنيف للمرأة هي المنزلة الالئقة بها إلذلك نقول ،"

"عند كل ذي لب ونظر قويم فال إفراط فيها وال تفريط
1

ة ا و ا س مل ا م  ا د ع ن ا و ر  ه ق و م  ل ظ ن  م ه  ش ي ع ت ا  م ب و ب س ب س  ي ل

الوطيدة جبميع مكوناته.   

1
، ة" ي د م حمل ا ة  ث ع ب ل ا  "، ر ج ف ل ،"ا ق ي د ص ل ا ن  ب ز  ي ز ع ل ا د  ب ن 2، السنة األوىل، العدد ع ا ض م ر  ،1412
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العالقة الجدلية لقضية المرأة بقضايا المجتمع - 3

ه  ت ا ي ن ا ك م إ ف  ص ن و

بتمكينها من مجيع حقوقها مثلها مثل الرجل، بدءا من احلق يف التعليم بنفس الشروط املتوفرة للرجل يف مجيع 
الرتشح واالنتخاب واملشاركة يف مراحل التعليم، احلق يف الشغل عن طريق تكافؤ الفرص، حق التملك، حق 

صياغة وتشريع القوانني، وغريها من احلقوق اليت نالتها املرأة املغربية خاصة يف العشر سنوات األخرية، لكن بالرغم 

ل ج ر ل ا ا  ه ي خ أ ب  ن ا دون فرق على مستوى العطاء والنجاح. مع ذلك ما زالت تعاين لكن ليس بسبب افتقاد ج
القوانني املنصفة، لكون الرتسانة القانونية اليت حتققت حىت وإن شابه نقص حققت الكثري للمرأة املغربية، لكن 
 ، ي ع ا م ت ج ال ا ء  ا م ت ن ال ا ب  ب س

مازالت تعنف جسديا ونفسيا من طرف الزوج ومن طرف األسرة، مازالت حترم من التعليم، مازال هناك متييز 
ء  ا ض ق ل ا ة  ي ق ا ف ت ا ى  ل ع ق  د ا ص ب  ر غ مل ا ن  أ ع  م  ، ة أ ر م ل ل ة  ي ن و د ل ا ة  ر ظ ن ل ا ر  ا ر م ت س ا ب  ب س ب ث  ا ن إل ا و ر  و ك ذ ل ا ني  ب ر  س أل ا ل  خ ا د

ذعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة م ني 1993ن ب م  ل ظ ل ا م  ر ح ي  ذ ل ا م  ال س إل ا ب ن  ي د ي ا  د ل ب ه  ن و ك ن  ع ال  ض ف ا  ذ ه  ،

عباده ذكورا وإناثا. مما يطرح إشكاال عميقا، ملاذا مازال هذا التمييز مستمرا حلد اآلن؟ ملاذا هذا الفرق الشاسع يف 
س صفوف النساء بني احلواضر والبوادي؟، ملاذا جند منهن من ارتقت أعلى املناصب ومنهن مازال و ل جل ا ن  م م  ر حت ت 

يف قاعة الدرس؟ وهذا األمر مطروحا حىت بالنسبة للرجل، ألن املشكل يعود للقضية الرئيسة وهي حقوق اإلنسان 
عموما. فالفقر هو السبب الرئيس يف احلرمان من الدراسة؛ لذا فاألولوية هي للمطالبة بتحقيق العيش الكرمي لكل 

طريق توفري الشغل للعاطلني، توفري العالج للمرضى املعوزين كأدىن املواطنني يف احلواضر كما البوادي، عن
متطلبات العيش الكرمي. بعد ذلك ميكن للفتاة التعلم واالندماج يف احلياة بدون عراقيل. خاصة وأن هذا احلق 

ه25مكفول جبميع قوانني حقوق اإلنسان مبا فيها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي نصت املادة  ن ه م ن أ ى  ل ع

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن "
ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق في تأمين 

من فقدان وسائل العيش نتيجة معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك 
". فانطالقا من هذه املادة ميكن القول أن حتقيق املساواة يف هذا األمر لكفيلة بأن متنع لظروف خارجة عن إرادته

حرمان الفتاة من التمدرس، لكفيلة مبنع اهلدر املدرسي يف صفوف الذكور واإلناث، لكفيلة بأن حتقق للمرأة 
الفقرية حقوقها األساسية لت

وكحد أدىن: حتقيق عيشة يتمتع املواطن بالغذاء الكايف، وامللبس الالئق، ومسكن تتحقق فيه الشروط الضرورية 
له احلق يف العالج، له للصحة واملستلزمات الضرورية، قريب من املرافق األساسية. وإذا مرض هذا املواطن يكون 
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حق االستفادة من التأمني على املرض والعجز والرتمل والشيخوخة ال أن يكون عرضة للطرد والتشريد مبجرد هذه 
اآلفات، واملرأة احلامل يكون هلا احلق يف املتابعة الطبية والرعاية الصحية كباقي البشر. فهذا املستوى من احلقوق إن 

ي ف ك ن  و ك ي س  ا ن ل ا ل  ك ل ر  ف و ال بإحداث تغيٍري على مستوى الوعي احلقوقي هلم، خاصة حقوق املرأة اليت ينعكس ت
عليها ذلك إجيابا يف مجيع أدوارها. وكذلك الشأن يف حالة ضياع هذه احلقوق فهي املتضررة األوىل أيضا. ففي 

األمثان ويف ظروف حالة املرض والعجز، أو االعتقال فالبنت حترم من الدراسة، الزوجة قد تضطر للعمل بأخبس 
قاسية ال تتحقق فيها أي مواصفات احرتام حقوق اإلنسان. مما جيعلها مسلوبة احلقوق أيضا حىت وإن مل يتم ذلك 

ارها الشمويل، فالعدالة االجتماعية، واحلق يف التعليم، واحلق يف الصحة، 
واحلق يف الشغل، واحلق يف احلياة الكرمية هي واجبة ومشروعة لكل الناس بغض النظر عن أي اعتبار آخر، لكون 

قضيتها عن املسار العام للمجتمع. لكون املعوقات اليت متنع الرجل من التمتع حبقوقه هي نفسها اليت تعاين منها 
ميذة وطالب وطالبة. وإذا كانت هناك مشاكل على املرأة، فإذا كانت هناك مشاكل يف التعليم فاملتضرر تلميذ وتل

مرافق ومناحي احلياة، لذا ينبغي التعامل مع قضية املرأة كقضية جمتمعية ضمن جمموع القضايا األخرى إال ما كان 
ا  ق ل ع ت بطبيعتها كامرأة فذلك الذي يوجب خصوصية يف احلقوق. وحتقيق ذلك رهني مبشاركة املرأة لكي تكون من م

هذا األمر حىت يكونوا مواطنني صاحلني، وبعد الرتبية 
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شذرات من ترجمة المؤلفالمطلب األول:
أوال: اسمه ونسبه وكنيته:

دلقد كفاين ابن الزَّهراء عناء الَبحث عن امسه ونسبه؛  ق الورقـة األوىل واألخـرية يفتقييـدهكان حريًصا على ف
ن ـ ـ ـ عمـــر بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حممـــد بـــن اهلـــادي العثمـــاين، مث مـــن بـــين ((كُتبـــه، فتـــارة يـــذكرُه ُخمتصـــرًا، هكـــذا: م

ن ا ر م ))ع
نية من الّسفر الرّابع والعشر ، وتارة يذكره كامًال كما ورد على الصفحة األخري )1(

)2(
و:  ه ف ي ((،  ل ع ن  ب ر  م ع

بن يوسف بن حممـد بـن اهلـادي الُعثمـاين مـن بـين عمـران بـن حسـني بـن هـالل بـن منصـور بـن عثمـان بـن سـعد بـن 
ال ك م ن  ب ل  غ ا ي ر .))و

ـ؛ ويكــىن أيًضــا )3(يكــىن أبــو علــي ـ صيبأب ـ ـ ف ح
ة . واشــتهر بلقــب ابــن الزَّهــراء، علــى أين مل أتوصــل إىل علّــ)4(

ل أن أتـرك هـذا ؛ وأفضِّـ)5(
.الشايفاالحتمال قائًما يرتقب احلصول على اجلواب

ِنْسَبُتُه، وأْسَرتُهُ ثانًيا: 
ي  ـ ـ س ف ن د  ـ ـ ج ن اجــة ماســة إىل اكتشــاف العالقــة بــني النِّســب الــثالث الــيت ذكرهــا حب-يف هــذه العجالــة-أ ـ ـ ب ا

ء  ا ر ه ز ل ن:يف سلسلة نسبها ه و -العثماينُّ -(الورياغليُّ ، 

ا فأول ما جيـده القـارئ يف نسـبه (الُعثمـاينُّ) وهـي نسـبة إىل سـيدنا عثمـأحبث عنها. ـ م ك ه  ـ ن ع هللا  ا ي  ـ ض ر ن  ا ـ ف ع ن  ـ ب ن  ا

ب ا ر ع أ د  ي ع س م  و ح ر َ مل ا ر  ك ذ
، وذكر أيًضا ((أنه يُنسب ملدشر يُعرف بالُعثمانّيني (إعثمانن) يف قبيلة بين ورياغل إىل )6(

ر (1( ف س ل ا ع  م ا جل ا د  ه م مل ا ر:  ظ ن ا ق10)  ر (1/ ف س ل ا و  ، ق44) ر (1/ ف س ل ا و  ، ق44) /1.(

م (3056) املوجود خبرم القرويني حتت رقم 2( ق ر ق  و د ن ص ل  خ ا ).101د

)3.

)4

). 25انظر: حتفة األحباب يف الكىن واأللقاب (ص

)
5

،ا) و ش ض ع م أ د  ي ر ف ر  و ت ك د .5نشر يف جملة املدونة عدديف مقال لهل

د6( ه م مل ا ن: (( ا و ن ع ب ة  ل ا ق م د )  د ع ق  ا ث ي مل ا ة  د ي ر ج ع))  م ا جل .20ا

أنوار أولي األلباب في اختصار كتاب االستيعاب
)ـه710البن الزهراء عمر بن علي بن يوسف الورياغلي (ت بعد 

أ.يونس بقيان

-
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م)).  و َ ي ل ؛ إذ أن واردٌ : نسبة الُعثماّين إىل سيدنا عثمان بن عفان؛ أو إىل إعثمانن، أمرٌ قلتُ ا لكنه ليس بأمٍر قطعـيٍّ
)1(نسبة (الُعثماين) قد تكون أليب عثمان قبيلة من كتامة كما يف ((الروض اهلتون))

وقد تكون النِّسبة لقبيلـة أوالد . 
)2(ابـن عثمــان املَْسطاســّيني اخلُمســّيني

وقــد تكـون النســبة لبــين عثمــان مــن زواوة جبايـة مــن الرببــر. كمــا يف ((إحتــاف .
ن ل ا م  ال ع س))أ ا

)3(
)4(وهناك قبيلة تُعرف بالَعثامنة بنو عثمان بن خراج،

بعـد هـذا العـرض يتبـني أن مجيـع مـا ذكرتـه ف.
حىت يرد ما ُحيدد املراد منها.فيبقى االحتمال قائًما وارًدا على نسبة (العثماّين) 

عمـران؛ ومل أجـد أحـًدا ممّـن كتـب : (الِعْمراينُّ) جند ابن الزَّهراء ينصُّ يف نسبه على أنه مـن بـينالنِّسبة الثانية
ثعن ابن الزَّهراء تنبَّه هلذه املسـألة وحبثهـا. وتبـنيَّ يل ـ ح ب ل ا د  ـ ع : تقـع يف األولـىأن بـين عمـران تطلـق علـى قبيلتـني: ب

)5(مدينة جباية قريبة من قلعة بين محاد؛ وهي بطن من بطـون صـنهاجة املَشـهورة بـاملَغرب األوسـط
: يف بـين والثانيـة.

هـــ) مــن شــرفاء بــين 1194وإليهــا يُنســب الّشــيخ العــارف بــاهللا، علــيُّ بــن عبــد الــرمحن العمــراينُّ اجلمــل (تحّســان،
ت ي ب ل ا ل  ه أ ء  ا ب ق ن  ، ة س ر ا د أل ا ن  ا ر م ع

)6(
َوِلما أنه ال توجد وثيقة تُبني إىل أيِّ القبيلتني يَنسب ابن الزَّهراء نفسه إليها، .

ــؤال مفتوًحــا ومشــروًعا يف آن واحــد حــىت يتــنب املـُـراد. إال أن القــرائن تـُــَرجِّح انتســابه لــألوىل دون الثانيــة؛ إذ  يبقــى السُّ
ة. القبيلة األوىل قبيلة صنهاجية بربرية، من أْهِلِه وَعشريته، ب ي ب ر ع ة  ل ي ب ق ة  ي ن ا ث ل ا ة  ل ي ب ق ل ا ا  م ن ي

)النِّسبة الثالثة بنـو ورياغـل؛ وبـَّقويـة؛ -نسبة لقبيلة بين َورياغل، وهي إحدى البطون الثالثة )7(: (الورياغليُّ
)8(لقبيلة بطُّوية. وقد َحّلت هذا الُفروع حمل األصل، وتالشى اسم القبيلة يف تلك الناحية-وأوالد علّي 

.

)10(؛ نسبة إىل منطقة الرِّيف اليت تقع بني طنجة، ووادي ملوية)9(: (الرّيفيُّ) ذكره الزكليابعةالنِّسبة الر 
.

) نســبة ملدينــة فــاس، ونســبه إليهــا الشــيخ حممــد إبــراهيم الكتــاينالنِّســبة الخامســة )11(: (الفاســيُّ
ة  ـ ـ م ال ع ل ا و  ،

ي س ا ف ل ا د  ب ا ع ل تدل على بيت ابن الزَّهراء يف فاس، أو حىت : ليس هناك أيُّ إشارة ال من قريب وال من بعيد قلتُ . ا
ه -اأنه َرحل إليها؛ فيبقى ابن الزَّهراء عثمانيًـا عمرانيًـا ورياغليًـ ـ س ف ن ب ه  ـ س ف ن ب  ـ س ن ا  ـ م ينتمـي إىل منطقـة الرّيـف، -ك

إىل أن يظهر دليل يبنيِّ وجهة رحلته، وشيوخه، وتالميذه، ومكان إقامته ووفاته.
الزَّهـــراء كـــان يقصـــد بـــذكر ِنَســـبه الثالثـــة أن ُحيـــدد مـــن خالهلـــا أصـــله، فبعـــد هـــذا العـــرض يظهـــر يل أن ابـــن

ص1( ) (130.(

).2/423) انظر: حتفة األكياس ومفاكهة اجلالس فيما غفل عنه صاحب زهر اآلس (2(

).6/134)، وانظر أيًضا: تاريخ ابن خلدون (4/7) (3(

ب (4( ر غ مل ا ل  ئ ا ب ق ر:  ظ ن ا  (1/426.(

ن ()؛ ومعجــم 1/128) انظــر: االستبصــار يف عجائــب األمصــار (5( ا د ـ ـ ل ب ل )؛ وقبائــل املغــرب البــن 6/234)؛ وتــاريخ ابــن خلــدون (1/339ا
ر ( و ص ن ).1/334م

س (6( ا ف ن أل ا ة  و ل س ر:  ظ ن ا ): ((بيت العمراين األشراف، هو بيت الشرفاء العمرانيني مـن ذريـة 2/430)؛ ويف حتفة األكياس (1/409-410) 
املوىل عبد اهللا بن إدريس بن موالنا إدريس األزهر)).

ض7( ع ب و ه.1/222هم يذكره باسم: (الورياكلي). انظر: الفهرس الوصفي ملخطوطات الزاوية احلمزاوية ()  ت ر ك ذ ا  م ب  ا و ص ل ا و  (

ب (8( ر غ مل ا ل  ئ ا ب ق  (1/330.(

م (9( ال ع أل ا  (5/56.(

).15) املقصد الشريف واملنزع اللطيف يف التعريف بصلحاء الريف (ص10(

).93ص) دعوة احلق العدد الثاين من السنة التاسعة (11(
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سب نفسه لبين عثمان فرع لقبيلة بين عمران. ومبجموع القرائن املتقدم ذكرهـا يكـون ُمرتمجنـا ُولـد ونشـأ ومسكنه؛ فنَ 
ى وتبقــى هــذه ُجمــرد وجهــ؛ وترعــرع يف بــين ورياغــل، مث انتقــل إىل قبيلــة بــين عمــران فــرع بــين عثمــان ـ ـ ل ع ة  ـ ـ ي ن ب م ي  ر ـ ـ ظ ن ة 

 ، ا ه ن ع ث  ي د َ حل ا ق  ب س ت  ا ي ط ع نم أ ال  ى السُّؤال إ ق ب مفتوًحا يرتقب احلصول على اجلواب الّشايف.ي
وينتهي نسب ابن الزَّهراء إىل (مكال)، إشارة منه إىل أنـه ينحـدر مـن أصـول عربيـة؛ إذ أن َنَسـب ((مكـال)) 

)1(ن بن كالع حامت بن سعد بن محريميتد إىل محري و((مكال)) ليس من الرببر، وهو مكال بن رميا
ا . ذ ه ر  س ف ي ا  مب ر و

ة -: ((قبائــل محـري )2(مـا ذكـره ابــن خلـدون مـن عروبــة بعـض قبائـل الرببــر حيـث يقـول ــ م ا ت ك و ة  ج ا ه ن ـ ن -ص ـ ـ م ا  و ـ س ي ل

نسب الرببر باتفاق مجيع النّسابني)).
فأمــا الحــديث عــن أســرته وشــيوخه وتالميــذه يف كتــبوالّتنقيــبقــد بــذلُت ُقصــارى ُجهــدي يف الَبحــث ، 

بــل حــىت هــو مل يــذكر عــن نفســه أي املعــاجم، والفهــارس، واملشــيخات املطبوعــة، واملخطوطــة الــيت اطلعــت عليهــا.

ملا جرت عادة الُعلماء أن يبثوا يف كتبه
وقد أجُد تفسريًا لعدم ذكر ابن الزَّهراء لذاته فيما سطره مـن كتبـه، وعـدم اشـتهاره أيًضـا بـني أوسـاط جمتمعـه 
يف عصــره؛ وذلــك مــن خــالل مــا وقفــُت عليهــا يف وثيقــة التَّحبــيس، حيــث جــاء يف وصــفه: ((خــادم ســنة رســول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم الشَّيخ املُتقّلل من الدُّنيا املُنكبُّ على الِعلم))؛ يفهم مـن هـذا الـنص أن ابـن الزَّهـراء كـان عاملًـا 
ليفُمتصــوفًا زاهــًدا ُمــتقلًال  ـ ـ ك أ مل َ ا مل ا بو ر ـ ـ َ ش مل ا سو ب ـ ـ ضاملُ ل ب ـ ـ ق نن ـ ـ ــع سالّن نا ـ ـ ع مو ه ي ـ ـ ق قَ املُ نّ . وأيًضــا فــإل ـت ـ نلل ـ ـ الــدُّنيام

ــُميكنــهُ  لعَ ِيف عالتـََّوسُّ ـ ـ اآلِخــَرةم
مؤلفاته اليت وصلتنا ملا عرفناه.

ثالثًا: مؤلفاته: 
ر مخسة كتب من تآليف العالمة املُحدث ابن الزَّهراء ىوقفُت عل م ي:ع ل غ ا ي ر و ل ا

ال و ملعاين السُّنن واألحكام، وما تَضمَّنه موطأ مالك من الِفْقه واآلثار، وذكر الرواة املُمهَّد الكبري اجلامع ((: أ
)).الربرة األخيار، وكل ذلك على سبيل اإلجياز واالختصار

ثانيا: ((الِبدع وأمارات خراب العامل بذهاب أهل الَفضل والّدين)).
ثاثًا: ((ترتيب املَسالك لُرواة ُموطإ مالك)).

لة الشُّهداء املَشهود عليهم)).رابًعا: ((رسا
خامًســـــا: ((أنــــــوار أويل األلبــــــاب يف اختصـــــار االســــــتيعاب)). اختصــــــار لكتـــــاب ((االســــــتيعاب يف معرفــــــة 

د 463األصحاب))، البن عبد الرب (ت ق ل و  ، م ظي التأليف يف حَ هـ) ج ا ر م ت ل ـ س و ه  ـ ي ل ع هللا  ا ى  ل ـ ص هللا  ا ل  و ـ س ر ة  ب ا ح ص

ء  ا و س ة  ص ا خ ة  ي ا ن ع ةب ـ ب ر ا غ مل ا و  أ ة  ق ر ا ش مل ا ن  يف  ومـن أهـم َمـن ألـف يف هـذا البـاب: هـو اإلمـام احلـافظ ابـن عبـد الـرب ،م
 ، ر ك ذ ل ا ف  ل ا س ل ا ه  ب ا ت بق يف علم األثر، وتقدَّم على أقرانه يف ون صاحبه حاز قصب السّ وتأيت أمهية هذا الكتاب كَ ك

ن (1( و د ل خ ن  ب ا خ  ي ر ا ت  (6/119.(

ه (2( س ف ن ) ملخًصا.2/59) 
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را يف علم النّ ا كبريً علوم احلديث، وبلغ شأوً  ا ب خ أل ا و ب  .س

يَ و  ـ ـ ق بل ا ـ ـ ت ك ل ا ا  ذ ـ ـ لمــاء جهــودهم يف كتــاب آخــر، فــأفرغ كثــري مــن العُ المــاء مل ينلهــالعُ واهتماًمــا مــن عنايــةً ه
، ومن هذه االختصارات: 

ب((-1 ا ع ي ت ـ ـ ـ ـ ـ س ال ا ر  ا ـ ـ ـ ـ ـ ص ت خ ))ا

هـ)600
)1(

  .

ال((-2 ا ى  ق ت ن بم ا ع ي ت حمل))س د،  تبن أمحد بن عثمان بن قَاْميَاز الذََّهيبم ـ748( )ه
)2(

.

أل))روضـــــــة األحبـــــــاب يف خمتصـــــــر االســـــــتيعاب((-3 يامحـــــــد بـــــــن يوســـــــف بـــــــن إبـــــــراهيم ،  ك ل ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مل ا ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ر ذ أل

ت ـ783( )ه
)3(

.

ة((-4 ب ا ح ص ل ا م  ال ع أ ب ة  ب ا ص إل ا م  ال ع هـ)797مد بن يعقوب بن حممد اخلليلي (تحمل؛))إ
)4(

.

ب((-5 ا ع ي ت ـ س ال ا ب  ي ر ق بت ال ـ ط ل ا ض  ع ب ـ ل ب  ا ـ ه و ل ا ن  و ـ ع (تـويف مـد بـن أمحـد بـن يزيـد بـن خليفـة الَفـزَارِيحمل،))ب
د  ع 1664الرقم الرتتييب هـ) توجد نسخة منه يف اخلزانة األمحدية بتونس 1065ب

)5(
.

((أنــوار أويل األلبــاب يف اختصــار  واإلمــام احلــافظ احملــدث ابــن الزهــراء عمــر بــن علــي الوريــاغلي، يف كتابــه:
ب  ا ت الك ب))ا ا ع ي ت س

)6(
.

ن صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو غزا معه، أو خـرج مَ وقد اعترب َمن يصدق عليه اسم الصحايب كل 
معه يف سرية له، أو رآه مؤمًنا به، أو وفد عليه مسلًما فروى عنه، أو آمن به يف حياته وأدى إليه صدقته ومل يره ومل 

ـ ـ ه ع ى  ـ ـ ل ع ه  ب ا ح ـ ـ ص أ ن  ـ ـ م د  ـ ـ ح أل د  ـ ـ ل و و  أ  ، ه ـ ـ ي ل ع م  د ـ ـ ق ده صــلى اهللا عليــه وســلم علــى مــا شــرط اإلمــام ابــن عبــد الــرب مــن ي
الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن النساء الصحابيات الرواة وغريهن ممن أتى يف الروايـات ذكـرهن ممـن رأيـن النـيب عليـه 

م ال س ل ما ه د د ع و )7(واحد وثالثون وأربعمئة وثالثة آالف، 
.

ة (1( ل م ك ت ل ا و ل  ي ذ ل ا ب).-1/564)  ر غ ل ا ر  ا د

م (2( ال س إل ا خ  ي ر ا ت ر)-2/448)  ا ش ب

ص3( ة ( ف ر ط ت س مل ا ة  ل ا س ر ل ا ر).-203)  ئ ا ش ب ل ا ر  ا د

ص4( ة ( ف ر ط ت س مل ا ة  ل ا س ر ل ا ر).-203)  ئ ا ش ب ل ا ر  ا د

ح).-421ص) فهرس خمطوطات املكتبة األمحدية بتونس (5( ت ف ل ا ر  ا د

و115) ذكــره عــدة مــرات يف كتــاب: املمهــد الكبــري. انظــر: الســفر الســابع (ق6( ي . )4)؛ والســفر العاشــر (ق218،  ـ ـ حل ا د  ـ ـ ب ع خ  ي ـ ـ ش ل ا ه  ـ ـ ل ع ج و

ر ) فقــال: ((...مث االســتيعاب للحــافظ أيب عمــر بــن عبــد الــرب واختصــاره املســمى: أ1/26الكتــاين مــن مصــادره يف كتابــه: الرتاتيــب اإلداريــة ( ا و ـ ـ ن

أويل األلباب يف اختصار االستيعاب)).
ن ط، دار املنهــاج) أثنــاء ســرده للعلمــاء الــذين ترمجــوا للصــحابة فقــال: ((...والعثمــاين))، 4/6وذكــر الســخاوي يف فــتح املغيــث ( أ ق  ـ ـ ق حمل ا ر  ـ ـ ك ذ و

، املقصود هو ابن الزهراء فرتمجه يف اهلامش؛ وهذا وهٌم منشأه أن الّسخاوي سرد َمـن تـرجم للّصـحابة، بعـد ذكـره لالختصـارات علـى االسـتيعاب

و فتوّهم احملقُق أن كالم الّسخاوي متصٌل وأنه ما زال يتحدث عن االختصارات، يف حني أنه كان يتحدث عـن املـؤلفني يف تـراجم ا ـ ل و  ، ة ب ا ح ـ ص ل

ملـا وقـع يف هـذا الـوهم؛ ألن ابـن الزهـراء لـيس لـه معجـم. ))معـامجهم...البغـوي والعثمـاين وأيب احلسـني بـن قـانع يف ((تنّبه احملقق لقول املصنف: 
،أخرجــه العثمــاين((ط هجــر) ينقــل عنــه يف كثــري مــن املــواطن ويقــول: 1/385أضــف لــذلك أن ابــن حجــر يف اإلصــابة ( ـ)) ـ ن أ ك  ل ذ ـ ـ ب د  ـ ـ ص ق ه ي

أخرجه بسنده. وهذه قرينة أخرى تدل على أنه غري ابن الزهراء.
).359-352) انظر: أنوار أويل األلباب يف اختصار االستيعاب (ق7(
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أصول الكتاب الخطية

ب:  ا ـ ـ ت لــه ثالثــة يقــع يف ســفرين يف جملــد واحــد؛ و ))األلبــاب يف اختصــار كتــاب االســتيعابأنــوار أويل ((ك
ة: ي ط خ ل  و ص أ

ه : حتـــــــتفظ األصـــــــل األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ت ك مل ا

د  ـ ـ ـ ـ ـ ي ر د مب ة  ـ ـ ـ ـ ـ ي ن ط و ل م ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ر ت  ـ ـ ـ ـ ـ MSS/5194حت

ة  ـ ـ ـ ـ ن ي د م ا  ه ئ ا ر ـ ـ ـ ـ ش ر  د ـ ـ ـ ـ ص م ن  أ ا  ـ ـ ـ ـ ه ي ف نو ا و ـ ـ ـ ـ ط ةت ن ـ ـ ـ ـ س

م.1859

ة179: عدد أوراقه ح و . ل

ني عــدد األســطر ــ ب ســطرًا 30و 18: 
يف الصفحة الواحدة. 

ني عدد الكلمات ـ ب ة 20و15:  ـ م ل ك

يف السطر الواحد. 
أمحد بن أيب القاسم. الناسخ: اسم

ر تاريخ نسخه ف ـ ص ر  ـ خ آ س  ي م خل ا م  و ي  :

عام مثانني وتسعمئة. 
ـمالحظة ب ت ك ة  ـ ل م ا ك ة  خ س ن خبطـوط ت: 

خمتلفـــــة، مبتـــــورة منهـــــا الورقـــــة األوىل. وميــــــزت 
ي ا د ب و ب  ا و ب أل ة الرتاجم باحلرب األمحر.ا

حتــــــتفظ بــــــه مكتبــــــة األصــــــل الثــــــاني:
خ ي ش ل 283ك وهي ضـمن جممـوع يقـع يف 1447عبد احلي الكتاين اليت آلت إىل املكتبة الوطنية حتت رقم حممدا

ل ي ص ف ت و  ، ة ق ر تو ل ا :ايلك

ن  ((الدرر يف املغازي والسري)).132إىل 1م
ن  م ني)).((قرة العني يف 184إىل 133و م ر حل ا ف  ا ص و أ

ن  م ((أنوار أويل األلباب يف اختصار االستيعاب)).283إىل 184و
د حممـد ويقف عند ترمجـة رشـيق اهلجـري. وعليهـا تعليقـات الشـيخ .: هذه النسخة مبتور آخرهامالحظة ـ ب ع

احلي الكتاين.
ة323د؛ حيتوي على 2324: حتتفظ به املكتبة العامة بالرباط حتت رقم األصل الثالث ق ر .و

معالم منهج ابن الزهراء في كتابه ((أنوار أولي األلباب))



1114387201437

ن و د ـ ـ ل خ ن  ـ ـ ب ا ف  ر ـ ـ ع ي
)1(

و  ـ ـ ه ل:  و ـ ـ ق ي ف ر  ا ـ ـ ص ت خ ال ا ن((:  نأ و ـ ـ ك ءي ي ـ ـ ش ل نا ـ ـ يالــيتالتــآليفم ـ ـ ته ا ـ ـ ه م نأ و ـ ـ ن ف ل ل

دمسهباً مطوالً  ص ق ي فف ي ل أ ت ل ا صب ي خ ل ،ت ك ل رذ ا ص ت خ ال ا فواإلجيازب ذ ح رو ر ـ ك ت مل نا ،إ ع ـ ق عو ـ رم ذ ـ حل نا ـ فم ذ ـ ح

ي ر و ر ض ل دخيللئالا ص ق فمب ل ؤ مل لا و أل . ))ا

ن م ن  ا ك جف نه ب ء ا ا ر ه ز ل ىقائًمـاا ـ ل ب االختصـار وتـرك التفصـيلع ا ـ ت ك ن  ـ م ص  ـ خ ل ف ب((،  ا ع ي ت ـ س ال وهـّذب ))ا
لفظــه، وحــذف حشــوه، وأســقط فضــول الكــالم املتكــرر فيــه، لتقــرب بــذلك فائدتــه، ويســهل حفظــه، وخيــف علــى 

الطالب مجعه.
هويف هذا يقول ابن الزهراء يف مقدمته يلخـص ـ ع ب ت ا ي  ذ ـ ل ا ج  ه ن ـ مل ا

)2(
رتبتـه علـى حـروف املعجـم، حـىت إذا ((:

فـأنتهي يف ؛الّرفع يف األنساباطلع الطّالب على احلرف، علم عدد ما فيه من الصَّحابة رضي اهللا عنهم، وأختصرُ 
ال ؛؛اخـتالف الروايـات يف النَّسـب واملولـد واألعمـاروأتـركُ ؛النَّسب إىل أيب الّصاحب وحده ال غري ـ ف

هأذكرُ  و ة  د ح ا و ة  ي ا و ر ال  إ ه  ل ك ك  ل ذ ن  األشهر منها، أو ما قدم ذكره إال أن يأيت موضع ال يستغىن فيه عن ترداد يم
هسـند احلَـديث، فـال أذكـرُ وأتـركُ ؛فيـه زيـادة معـىن لعلـة تكـون هنــاك ـ س ف ن ب ث  ي د ـ ـ َ حل ا ال  ل وأذكـرُ ؛إ ئ ا ـ ـ ض ف ن  و ـ ي ع ض  ـ ع ب

ت ل ز ن م و ه  ت ق ب ا س و  ، م ه ن م ل  ض ف ل ا ي  و هذ غ ل ب أ و ر  س ي ت ا  م ز  ج و أ ب  ، يف هذا الكتاب على نفر دالة، وعيون منهيـة، وأقتصرُ ؛ه
ة ي ف ا ك ت  ك ن . ))ليسهل على من ابتغاه، ويقرب تناوله على طلب ما أحب منه رجاء ثواب اهللا عز وجل...؛و

:وميكن أن أخلص منهجه من خالل ما تقدم، وأْبرُِز أهمَّ معامله ، وذلك من خالل النقاط اآلتية

هخيتلف،سار على منهج خاصٍّ به-1 ب ي ت ر م فا سار عليـه ابـن عبـد الـرب، عمّ ت د ـ ء ق ا ر ـ ه ز ل ا ن  ـ ب قريًشـا، مث ذكـر ا
م ه ي ل ا و م و م  ه ف ال ح رمث بعـد األنصـار ،مث ذكر األنصار وعـدهم؛أ ـ ك مذ ه ي ل ا و ـ م و م  ـ ه ف ال ح مث بعـدهم ذكـر العـرب، مث ؛أ

م ه ي ل ا و م و م  ه ف ال ح أ ر  ك لذكر من كان يف احلرف من مث؛ذ دا و ه مأو الرّ ،ي س.،أو احلبش،و ر ا ف و  أ

حــىت إذا اطلــع الطالــب للعلــم علــى ...أرجــع ابــن الزهــراء ســبب هــذا الرتتيــب املخــالف ألصــله، فقــال: ((-2
م)) ه ن ع هللا  ا ي  ض ر ة  ب ا ح ص ل ا ن  م ه  ي ف ا  م د  د ع م  ل ع  ، ف ر حل .ا

ال احب وحـده سـب إىل أيب الّصـسار على منهج غلـب عليـه اختصـار الّرفـع يف األنسـاب، فينتهـي يف النّ -3

.، إال نادرًاغري

وايــات يف النّ تــرك اخــتالف الرّ -4
ه و  ، ة د ح ا ستغىن فيه عن ترداد فيه زيادة معىن لعلة تكون هناك.األشهر منها، إال أن يأيت موضع ال يُ يو

ا.-5 ه د ن س ر  ك ذ ن  و د ث  ي د ا ح أل ا ر  ك ذ ى  ل ع ه  ي ف ر  ص ت ق ا

6- َ ه. كَ ذ غ ل ب أ و ر  س ي ت ا  م ز  ج و أ ب  ، ه ت ل ز ن م و ه  ت ق ب ا س و  ، م ه ن م ل  ض ف ل ا ي  و ذ ل  ئ ا ض ف ن  و ي ع ض  ع ب ر 

ـاقتصــر يف هــذا الكتــاب علــى فِ -7 ـ ل علــى مــن ابتغــاه، ويقــرب ، ليســهُ كافيــةٍ كــتٍ ، ونُ ، وعيــون منبهــةٍ دالــةٍ رٍ قَ
منه رجاء ثواب اهللا عز وجل. تناوله على طلب ما أحبّ 

مـــن الّصـــحابة واحـــد وثالثـــون وأربعمئـــة وثالثـــة آالف، علـــى وجـــه َمجيـــع مـــا ذكـــر فيـــه ســـبقت اإلشـــارة إىل أن 

ن (1( و د ل خ ن  ب ا خ  ي ر ا ت ر)1/732)  ك ف ل ا ر  ا د  ، ط  ،

).2-1) أنوار أويل األلباب يف اختصار االستيعاب (ق2(
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داإلمجال؛ أما على وجه  ا د ع ت ل ، فهم كاآليت:ا
األسماء من الرجال-أ

ة التاء: تسعة وستون رجًال. ويف حرف الباء: مثانية ومخسون ومئة رجل. ويف حرف األلفيف حرف  ر ش ع  :

عالحــاء: مئــة رجــل. ويف حــرف يمالجــ: أحــد وأربعــون رجــًال. ويف حــرف الثــاءنفــر. ويف حــرف  ب ـ ـ س عشــر ومئتــا ة: 
: مثانيـة عشـر رجـًال. الـذال: تسعة نفـر. ويف حـرف الدال: مثانية ومثانون رجًال. ويف حرف الخاءرجل. ويف حرف 

: ســبع وثالثــون الطــاء: أحــد وســبعون رجــًال. ويف حــرف الــزاي: مثانيــة وســبعون رجــًال. ويف حــرف الــراءويف حــرف 
: أحـد عشـر رجـًال. الـالم: سـبعة ومخسـون رجـًال. ويف حـرف الكـاف: رجالن. ويف حـرف الظاءرجًال. ويف حرف 

ـالمــيمويف حــرف  ـ ع ب ر أ ة الصــاد: تســعة وســبعون رجــًال. ويف حــرف النــونعشــر وثالمثئــة رجــل. ويف حــرف ة:  ع ـ ـ س ت  :

ويف حـرف : سـتة وعشـرون وسـبعمئة رجـل. العـين: تسعة عشر رجًال. ويف حرف الضادوثالثون رجًال. ويف حرف 
: مخســة وســبعون رجــًال. ويف حــرف القــاف: ثالثــون رجــًال. ويف حــرف الفــاء: أحــد عشــر رجــًال. ويف حــرف الغــين

ن الهــاء: أحــد ومخســون رجــًال. ويف حــرف الشــين: مخســة وســبعون ومئتــا رجــل. ويف حــرف الســين و ـ ـ ع ب ر أ و ة  ـ ـ ع ب ر أ  :

ومثانون رجًال. : اثنانالياء: أربعة وثالثون رجًال. ويف حرف الواورجًال. ويف حرف 
الكنى من الرجال-ب

: سـبعة نفـر. ويف بـاب الثاء: اثين عشر رجًال. ويف باب الباء: ستة وستون رجًال. ويف باب األلفيف باب 
ـالجيم ع ب ر أ : مخسـة الـذال: أربعـة نفـر. ويف بـاب الـدال: عشـرون رجـًال. ويف بـاب الحـاءعشـر رجـًال. ويف بـاب ة: 

عالراءنفر. ويف باب  ب س : سـتة نفـر. ويف بـاب الطـاء: مثانيـة عشـر رجـًال. ويف بـاب الـزايعشر رجًال. ويف باب ة: 
د المــيم: أحــد عشــر رجــًال. ويف بــاب الــالم: مخســة نفــر. ويف بــاب الكــاف: رجــل واحــد. ويف بــاب الظــاء ـ ـ ح أ  :

نفــر. ويف بــاب : ثالثــة الضــاد: ســبعة نفــر. ويف بــاب الصــاد: مثانيــة نفــر. ويف بــاب النــونوأربعــون رجــًال. ويف بــاب 
: اثـين عشـر القـاف: مثانيـة نفـر. ويف بـاب الفـاء: أربعـة نفـر. ويف بـاب الغين: أحد ومخسون رجًال. ويف باب العين

: تسـعة نفـر. ويف الهـاءعشر رجًال. ويف باب ا: اثنالشين: ثالث وأربعون رجًال. ويف باب السينرجًال. ويف باب 
ب  ا ر.: مخسالياء: مخسة نفر. ويف باب الواوب ف ن ة 

األسماء من النساء-ج
: عشـر نسـوة. ويف بـاب البـاءمن النساء ممن عـرف بامسهـا ثـالث وعشـرون امـرأة. ويف بـاب األلفيف باب 

ة : مثــاينالحــاء: إحــدى عشــرة امــرأة. ويف بــاب الجــيم: ثنتــان. ويف بــاب الثــاء: ثــالث نســوة. ويف بــاب التــاء ر ـ ـ ش ع

: مخـس عشـرة امـرأة. ويف بـاب الـزاي: أربـع عشـرة امـرأة. ويف بـاب الـراء: امرأتـان. ويف بـاب الدالامرأة. ويف بـاب 
: مخـس عشـرة امـرأة. المـيمتسـع نسـوة. ويف بـاب :الـالم: مخس نسـوة. ويف الكاف: امرأة واحدة. ويف باب الطاء

ة العــين: امرأتــان. ويف بــاب الضــاد: تســع نســوة. ويف بــاب الصــاد: مخــس نســوة. ويف بــاب النــونويف بــاب  أ ر ـ ـ م ا  :

ع الشــين: أربــع وعشــرون امــرأة. ويف بــاب الســين: إحــدى وعشــرون امــرأة. ويف بــاب الفــاءاحــدة. ويف بــاب و  ب ـ ـ س  :

ة. الياء: مثان نسوة. ويف باب الهاءنسوة. ويف باب  د ح ا و ة  أ ر م ا  :
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من النساءالكنى-د
وأما من ال يعرف من النساء إال بكنيتهن، فهن مخس ومئة امرأة.

:تامـمسك الخ
ب:  ا ت وأبشـر إخـواين القـراء كبـريين،((أنوار أويل األلباب يف اختصار كتاب االستيعاب))، يقع يف سفرينك
ة ـ ـ ن و د مل نا أ ــا))  ــور قريًب بتحقيقــي اعتمــاًدا علــى ثالثــة أصــول إن شــاء اهللا تعــاىلهــذه الــّدرة الّنفيســة ســرتى الّن

ة ي ط .خ

تظــار كتبــه األخــرى. ومنهــا املوســوعة الكــربى يف فقــه 
ث:  ي د حل الذي حيتاج إىل فريق من الباحثني حتت إشراف مؤسسة تقوم بدعمه وإخراجه. ))املمهد الكبري((ا

ب:  ا ـ ـ ت ك ب  ـ ـ ـ ي ر ق ت ل ة  ـ ـ ـ ي ل م ع ة  و ـ ـ ط خ ك ارتأيــت أن أجعـــل موضـــوع رســاليت (الـــدكتوراه) دراســـة ))املمهـــد الكبـــري((و
تفصــيلية علــى الكتــاب كــامًال، مــع حتقيــق الّســفر الّســابع منــه؛ فاجتمعــت لــديَّ معلومــات جديــد، وعرفــُت بــأجزاء  

كانت جمهولة إىل حد كتابة هذه السطور، ليس هذا مكان تفصيل القول فيها.
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قائمة بأهم المصادر والمراجع

لاالستبصار يف عجائب األمصار-1 ل ي،  ش ك ا ر طم د،  ا د غ ب  ، ة ي ف ا ق ث ل ا ن  و ؤ ش ل ا ر  ا د ة:  ن س ر: ،  ش ن ل .م1986ا

ألاإلصــابة يف متييــز الصــحابة-2 تالفضــل أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالينيب،   ـ852( ـ ـ ز ، )ه ـ ـ ك ر م ق:  ـ ـ ي ق حت

ث و ح ب ل ل ر  ج ر.، ه ج ه ر  ا د ر:  ش ا ن ل خ.ا ي ر ا ت ن  و د

م-3 ال ـ ـ ـ ع أل ـا ـ ـ خل ي (ري الـــدين بـــن حممـــود بـــن حممـــد، ال،  ق ـ ـ ـ ش م د ل ا ي  ـ ـ ـ ل ك ر ــ)1396تز ـ ـ طه ني،  ـ ـ ـ ي ال م ل ل م  ـ ـ ـ ل ع ل ا ر  ا د  : ،

ر  ش ع ة  س م ا خل ا ة:  ع ب ط ل و -ا ي ا م ر /  ا ي .م2002أ

، البــن الزهــراء خمطــوط نســخة مدريــد، واملكتبــة الوطنيــة حتــت رقــم أنــوار أويل األلبــاب يف اختصــار االســتيعاب-4
ك.1447

ن= -5 و د ل خ ن  ب ا خ  ي ر ا لن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن األكـربديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العـرب والرببـر ومـت د ،  ـ ب ع

تالــرمحن بــن حممــد بــن حممــد، ابــن خلــدون ـــ)808( حته ـق،  ـ ةي د ا ح ـ ـ ش ل  ـ ـ ي ل خ طق:  ة: ، : دار الفكــر، بــريوت،  ـ ـ ع ب ط ل ا

 ، ة ي ن ا ث ل .م1988-هـ 1408ا

لتـاريخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري َواألعـالم-6 شــمس الــدين أبــو عبـد اهللا حممــد بــن أمحــد بـن عثمــان بــن قَاْميــاز ، 
ذ ل قهـ)748تهيب (ا ي ق حت ط: الدكتور بشار عّواد معروف،  ي،  م ال س إل ا ب  ر غ ل ا ر  ا د .م2003الطبعة: األوىل، ، : 

حملحتفة األحبـاب يف الكـىن واأللقـاب-7 ّمـد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرزّاق احلسـيين، أبـو الفـيض، مرتضـى، الزَّبيـدي ، 
قهـ)1205ت( ي ق حت ط: حممد فاتح قايا،  ة ،  ي م ال س إل ا ر  ئ ا ش ب ل ا ر  ا د ـ1421بريوت/ الطبعة األوىل :  .ه

، للنسـابة الشـريف حممـد بـن عبـد الكبـري حتفة األكياس ومفاكهـة اجلـالس فيمـا غفـل عنـه صـاحب زهـر اآلس-8
م. 2002هـ)، ط: النجاح الدار البيضاء، الطبعة األوىل 1362الكتاين (

ة الرتاتيـــب اإلداريـــة والعمـــاالت والصـــناعات واملتـــاجر واحلالـــة العلميـــة الـــيت كانـــت-9 ـ ـ ـ ي ن د مل ا س  ي ـ ـ ـ س أ ت د  ـ ـ ـ ه ع ى  ـ ـ ـ ل ع

حملاإلســالمية يف املدينــة املنـــورة العلميــة ــ)1382تمـــد َعْبــد احلَـــّي بــن عبــد الكبـــري  الكتــاين (،  ــ قه ـ ـ ي ق حت هللا ،  ا د  ـ ـ ـ ب ع  :

ي د ل ا خل طا م ،  ق ر أل ا ر  ا د ة، بريوت-:  ي ن ا ث ل ا ة:  ع ب ط ل .ا

ء - 10 ا ر ه زَّ ل ا ن  ب ال  ، ك ل ا م إ  ط و م ة  ا و ر ل ك  ل ا س مل ا ب  ي ت ر .-خمطوط -ت

د - 11 د ع ق  ا ث ي مل ا ة  د ي ر ع)).20ج م ا جل ا د  ه م مل ا ن: (( ا و ن ع ب ة  ل ا ق .م

دعوة احلق العدد الثاين من السنة التاسعة- 12
عبــــد اهللا حممــــد بــــن حممــــد األنصــــاري األوســــي املراكشــــي ، أليبالــــذيل والتكملــــة لكتــــايب املوصــــول والصــــلة- 13

، فحققة وعلق عليه: الـدكتور إحسـان عبـاس، الـدكتور حممـد بـن شـريفة، الـدكتور بشـار عـواد معـرو ، هـ)703ت(

سط ن و ت  ، ي م ال س إل ا ب  ر غ ل ا ر  ا د .م2012الطبعة: األوىل، ، : 

ة- 14 ف ر ـ ـ ش مل ا ة  ن ـ ـ س ل ا ب  ـ ـ ت ك ر  و ه ـ ـ ش م ن  ا ـ ـ ي ب ل ة  ف ر ط ت ـ ـ س مل ا ة  ل ا ـ ـ س ر ل عبــد اهللا حممــد بــن أيب الفــيض جعفــر بــن إدريــس ، أليبا
ــ)1345تاحلســـين الكتـــاين ( ـ ـ قه ـ ـ ـ ي ق حت ط: حممـــد املنتصـــر بـــن حممـــد الزمزمـــي،  ة،  ي م ال ـ ـ ـ س إل ا ر  ئ ا ـ ـ ـ ش ب ل ا ر  ا د ة: ، :  ـ ـ ـ ع ب ط ل ا

ة  س د ا س ل ـ1421ا .م2000-ه
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س- 15 ا ف ن أل ا ة  و ل وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس، للشريف أيب عبـد اهللا حممـد بـن جعفـر س
، 1345الكتاين (ت ء ا ض ي ب ل ا ر  ا د ل ا ة  ف ا ق ث ل ا ر  ا د ط:   ، م.2004هـ)

ث- 16 ي غ مل ا ح  ت ة 902بشرح ألفية احلديث، للحافظ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السـخاوي (تف ـ س ا ر د  ، ــ) ه

وحتقيــق: د. عبــد الكــرمي بــن عبــد اهللا اخلضــري، و د. حممــد بــن عبــد اهللا آل فهيــد، ط: دار املنهــاج، الطبعـــة األوىل 
ـ.1426 ه

ب- 17 ر غ مل ا ل  ئ ا ب ب ق ا ه و ل ا د  ب ع ل ر،  و ص ن م ن  ب ة ا ن س ط  ا ب ر ل ا ب ة  ي ك ل مل ا ط:  م.1966-هـ 1388، 

.5جملة املدونة مقال للدكتور فريد أمعضشو، عدد- 18

ن- 19 ا د ـ ـ ـ ل ب ل ا م  ـ ـ ـ ج ع لم ي (،  و ـ ـ ـ م حل ا هللا  ا د  ـ ـ ـ ب ع ن  ـ ـ ـ ب ت  و ق ا ـ ـ ـ ي هللا  ا د  ـ ـ ـ ب ع و  ـ ـ ـ ب أ ن  ي د ـ ـ ـ ل ا ب  ا ه ـ ـ ـ ــ)626تش ـ ـ طه  ، ، ر د ا ـ ـ ـ ص ر  ا د  :

، ، بريوت ة ي ن ا ث ل ا ة:  ع ب ط ل .م1995ا

مل- 20 بقصد الشريف واملنزع اللطيف يف التعريف بصلحاء الريفا ت  ي ( س د ا ب ل ا ق  حل ا د  ب ع ل د ،  ـ ق: 722ع ـ ي ق حت  ، ــ) ه

ة  ن س ط  ا ب ر ل ا ب ة  ي ك ل مل ا ة  ع ب ط مل ا ط:   ، ب ا ر ع أ د  ي ع م.1982هـ 1422س

مل- 21 د ا ه ر الكبريم ا ف س أل و7ا و10،  و16،  و17،  و24،  و41،  و44،   ،50.
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ة -1 ي ب ر غ مل ا ر  ا د ل ا و ر  ص مب ة  م ل ك ل ا ر  ا د ن  ع ر  د ص

ـ/1438( ب (20017ه ا ت ك ) فتاوى فقهية معاصرةم): 

ت 100- 1وهو جمموع القرارات ( ا و د ن ل ا ت  ا ي ص و ت و  (

ة ( ي ل و د ل ا ة  ي ه ق ف ل ) الصادرة عن جممع الفقه 23-1ا
اإلسالمي باهلند .

ر  -2 ص مب ة  م ل ك ل ا ر  ا د ن  ع ك  ل ذ ك ر  د ص ا  م ك

ة ( ي ب ر غ مل ا ر  ا د ل ا ـ/1438و ب : "2017ه ا ت ك تطبيقات م) 
ل ."دراسة تاريخية- بالهندالفقه اإلسالمية  ص أ و

ة ي م ل ع ل ا ث  و ح ب ل ا و  ه ب  ا ت ك ل ةاليت قدمت يف الندوة الا ي ل و د

ن مل قا ة ع لد و ب ن ط س إ اليت –م 2011تركيا يف أكتوبر عام ب
ق  ل ع ت يت م ال س إل ا ه  ق ف ل ا م  ل ع خ  ي ر ا ت .داهلنبب

ر -3 د ص ا  م ر-ك ا د ل ا س  ف ن ن  س -ع ي ئ ر د  ي س ل ل

كحترير جملة املدونة وعضو جممع الفقه اإلسالمي د ل ر ا و ت

س و ه ك د  ي ش ر ر  س ي ل ا و  ب الطبعة األوىل أ
ـ/1438( ب "2016ه ا ت ك ن  م فقه السيرة النبوية: م) 

."المفهوم واألسس والمقاصد
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