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ة   احت  ت  ت   الاف 
ة  لا ز  واكي  لها.. غ   ب 

 
محدا هلل الذي من على عباده بالنعمى، وشكرا له على مزيد فضله األمسى، والصالة والسالم 
على من علمه ملك شديد القوى، وهو باألفق األعلى، ثم دنى فكان قاب قوسني أو أدنى، سيدنا 

 وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني ومن بدينه يعنى.
ني احلق والباطل سنة إهلية مطردة، واأليام دول، وال شك أننا نعيش اليوم فإن الصراع ب أما بعد؛

 مرحلة من مراحل اجلولة للباطل يوم انشغل عن احلق أهله..
وهاهم الصهاينة اليوم يقتلون األطفال والنساء والشيوخ والشباب يف غزة بالعشرات يف ظل صمت 

 وتآمر عاملي وختاذل وتساوم عربي..
يتجرع اآلالم واالبتالءات شعب غزة وحده 

 راضيا، والشدائد واحملن صابرا حمتسبا..
فصربا أهل غزة وإن ختلى عنكم 
القريب والبعيد واجلار اجلنب وساسة العرب 

 واجملتمع الدولي.. 
صربا أهل غزة األبطال فقد اصطفاكم اهلل 

 واختذ منكم شهداء وشرفكم حبماية بيته املقدس وأرضه املباركة..
غزة فإن سنة اهلل تعاىل تدخر للصابرين مفاجآت تسرهم وجتعل ضيقهم خمرجا وشدتهم  صربا أهل

 فرجا وعسرهم يسرا وخوفهم أمنا وحصارهم عزا وفتحا ونصرا..

 [.81]هود: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريبصربا أهل غزة فإن الصبح قريب: 
بعد القرار  االحتالل الصهيوني والشعب الفلسطيين يرزح حتت نريانهذا ويصدر هذا العدد 

 األمحق لرتمب بنقل سفارته إىل القدس.
نسأل اهلل تعاىل أن يفرج عن إخواننا يف فلسطني وعن املستضعفني يف كل مكان، وأن يهيء هلذه 

 األمة أمر رشد تعود فيه إىل عزتها وكرامتها وشهادتها على األمم.

. ن   والحمد لله رب  العالمي 
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Abstract 
Focusing on the Quran and Sunnah, we realize that receiving an 

integrated approach, His human side causal, the high side Rabbani, The 

Prophet  Koran has received according to this approach; who taught 

him God Almighty to him in the beginning stages descend upon the 

Koran, When he learned that the Prophet  what it was only 

committed to his Lord curriculum, The flag of his nation this approach 

to get his Holy Book, It would receive a beneficial impact in this world 

and the hereafter. 
Key words: receiving, curriculum, Rabbani, gradient, causal, 

integrated. 

 
 مقدمة
 :بعدومن سار على هنجه واقتفى  أما احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على رسوله اجملتىب، 

مع منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي، هذا املنهج الذي اصطبغ بصبغة القرآن الكرمي،  معمقةفهذه وقفة 
معجز رابين، نستعرض من خالل اآلايت الكرمية واألحاديث الشريفة، هذا املنهج بكل مقتضياته،  فوصف أبنه

لنقف على مفهومه ومساته وضوابطه وأثره. ولنرتقي يف رابنيته فتسموا بنا الروح إىل خالقها، وذلك يضمن أن 
بكل املستوايت، للمبتدئ واملتوسط تشرئب بنا اهلمم وحيمى بنا الشوق؛ لنقبل على مأدبة هللا عز وجل، إقبااًل 

 واملنتهي، لكن وفق منهج التلقي الذي يرتافق مع السكينة واألمان يف حصول املقصود.

 منهج التَّلقي القرآني يف العهد الن َّبوي

 مفهومه، حقيقته، سماته، ضوابطه، أثره على الفرتات التي بعده

بني كنانةالدكتور مجتبى محمود عقلة   

كلية الشريعة/ قسم أصول الدين/ -أستاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات املشارك 

 السعودية-جامعة نجران
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 أمهية البحث: بيان أن التلقي القرآين له خصوصية شرعية، وليس جمرد عالقة بني مرسل ومتلقي.
 . فيه  ة منهج النيبأهداف البحث: إدراك املتلقي حلقيقة منهج التلقي القرآين، ومعرف

دراسة املنهج النبوي يف التلقي القرآين من اجلانب العقدي، والرتكيز يف اجلانب العقدي  البحث: حمددات
على رابنية هذا املنهج؛ وأنه حيصل بتوفيق هللا إبلقاء القرآن يف نفس املتلقي، وإن ضعفت عنده وسائل التلقي 

 البشرية، إذا عال فيه اجلانب اإلمياين.
: ال توجد دراسات كثرية يف التلقي القرآين ومنهج التلقي القرآين، رغم أن كثري من العلماء الدراسات السابقة

املتقدمني حتدثوا عن التلقي القرآين عند الكالم على آايت التلقي وأحاديثه. ومن الدراسات املتخصصة احلديثة يف 
 :منهج التَّلقي القرآين يف العهد النبوي

، حتدث جمليدياعبدالسالم ل ،أتصيلية دراسة الكرمي القرآن ألفاظ  النيب تلقيماجستري بعنوان: رسالة  -1
فيها مطوال عن التلقي، وقد وقفت عليها، غري أن حبثي أبرز جوانب مل يعتين هبا الباحث، وأبرز ما مييز دراستنا 

  ا مبا يظهرها، مع إشارته إليها.هذه هو إظهار رابنية منهج التلقي لقرآين، ومل أجد اجمليدي اعىت هب
 بن الغفار عبد ،القيامة سورة خالل من ودالالته آاثره القرآين، والتلقي ، النيبحبث منشور بعنوان:  -2
. حبث مصغر حتدث فيه الكاتب عن بعض ما خيص التلقي القرآين، كاآلاثر الرتبوية له، وإيضاح التلقي نعيمة

واحلديث عن دالالت عقدية يف التلقي، ومعاانة النيب عند التلقي، والقراءة  والعجلة اليت هي جبلة لإلنسان،
واإلقراء، والشدة يف التلقي، وعن مجاليات التلقي القرآين النبوي. ومن هذا العرض للمفردات وابالطالع على 

ة تتعلق ابملنهج البحث يتبني انفراد حبثي عنه يف املقصد رغم بعض التالقي، لكن كال منهما يعرض لقضية خمتلف
  النبوي يف التلقي.

التلقي القرءاين يف العهد النبوي أمناط ومآالت "، " املؤمتر العاملي الثاين للقراءات القرءانيةمؤمتر بعنوان:  -3
وهو برعاية الرابطة احملمدية مركز االمام أيب عمرو الداين. ولقد راسلت هذا املركز ألطلع على أوراق املؤمتر، لكن مل 

واجب معي! ومل ينشر ما عنده يف قواعد البياانت، وال يف صفحة املوقع، رغم نشره لبحوث املؤمتر األول، يت
 أعمال املؤمتر الثاين حتديدا! أما أوراق املؤمتر املعنية ابلتلقي القرآين:  تنشرولفعاليات املؤمتر الثالث، وال أعلم مل 

ضها د. عبد السالم بن مقبل اجمليدي، وحتدَّث عن األمور ورقة "املنهج النبوي يف التلقي القرآين" عر  -أ
ألفاظ القرآن  لتلقينه الوحي القرآين. هيئة تلقي النيب   التالية: مؤهالت املعلم امللقي. اتصال جربيل  ابلنيب

 وهذا العناوين ال خترج عما يف رسالته السالفة الذكر.من جربيل. 
 -جامعة الطائف  –لقرآن الكرمي" قدَّمها د. يوسف عبادي مث عرضت ورقة "تلقي النيب ألفاظ ا -ب

وحتدَّث عن اآليت: التعريف ابلتلقي وطرقه وأمهيته. تلقي جربيل  القرآن الكرمي. تلقي النيب  القرآن الكرمي. شبهات 
 حول تلقي النيب  القرآن الكرمي والرد عليها. 

الكرمي وتعاهده" قدَّمها د. حممد مصطفى أمحد  مث عرض ورقة "املنهج النبوي يف تلقي ألفاظ القرآن -ج
واشتملت ورقته على اآليت: التلقي واملشافهة يف تلقي القرآن  -شعيب اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة

 الكرمي. تلقي النيب أللفاظ القرآن الكرمي. حفظ القرآن الكرمي واستظهاره. تعاهد القرآن أزمانه ومواطنه.
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قة "ظاهرة التخميس والتعشري يف نزول القرآن وأثرها يف طرائق التلقي األول" عرضها د. عمر محدان مث ور  -د
وتتبع السور اليت عدد  -مشرف كرسي تدريس علوم القرآن مبعهد العلوم الشرعية التابعة جلامعة توبنكن، أملانيا  -

ث األحرف السبعة، ورواايت حديث حرف آايهتا مخس آايت عند علماء العدد اتفاقا واختالفاً، وتطرق حلدي
واحد، وثالثة أحرف، وأربعة أحرف، وأمخسة أحرف، وسبعة أحرف، وعشرة أحرف، ووجَّه ذلك. مث نزول القرآن 
منجماً، ونزول القرآن بعض آية، ونزول القرآن آية آية، ونزول القرآن آيتني آيتني، مث أربعًا فخمسًا فسبعًا فعشراً، 

 لة والتطبيقات.وأوضح ذلك ابألمث
 -مث ورقة "عرض القرآن الكرمي يف عهد النيب  صوره وأنواعه" عرضها األستاذ: حممد بن سعيد بكران  -ه

حتدَّث فيها عن اآليت: متهيد يشتمل على تعريف العرض لغة واصطالحاً، مث  -ابحث جبامعة امللك سعود ابلرايض
القرآن على جربيل. مث عرض الصحابة  على النيب. مث عرض صيغ العرض يف حتمل القرآن الكرمي. مث عرض النيب  

 الصحابة  بعضهم على بعض، مستشهداً ابألحاديث النبوية، واآلاثر السلفية يف ذلك كله.
أمر  حتوم حولومن خالل ما تقدم؛ فمن ينظر يف مفردات هذه األوراق املقدمة يف املؤمتر املبارك، جيد أهنا   

ؤمتر واحد ونشرت يف عدد واحد، لكن ال ميكن أن تتطابق متاما وهنا تظهر فائدة واحد؛ ومع ذلك وردت يف م
، هذا رغم عدم متكين من هذا حبثيهتا، ومنه جدة التنوع، فكل يعرض ما مجعه من وجهة نظره، وبذلك تظهر جد

ن مرادي من حبثي، االطالع على البحوث املتقدمة، إال أنه يظهر من مفردات حبوثها اليت أوردهتا، أهنا خمتلفة ع
 رغم التقائها يف بعض العناوين، لكنها خمتلفة يقينا يف املضامني.

واالستنباطي. منهجية البحث: منهجي يف كتابة البحث: منهج االستقراء اجلزئي، واملنهج التحليلي. 
 وابلتفصيل:
 مجع عدد من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية يف منهج التلقي القرآين. -1
 لتأمل يف مفهوم التلقي القرآين، للوصول إىل وصف خاص يبني حقيقة منهج التلقي القرآين للنيب ا -2

  ومن بعده.
 دراسة اآلايت واألحاديث يف التلقي القرآين. -3
 الوقوف على ما كتب سابقا واالستفادة منه وتعقبه إن لزم األمر. -4
 ملعروف.عرض مادة البحث وتقسيمها وفق التقسيم املنطقي ا -5
 كتابة اآلايت ابلرسم العثماين، وختريج األحاديث من مصادرها.  -6

 واتلياً خريطة مسار هذا البحث: 
 : املفهوم اللغوي واالصطالحي للتلقي القرآين.متهيد

 التلقي القرآين يف العهد النبوي. حقيقة منهج املبحث األول: 
 املطلب األول: التلقي القرآين منهج رابين ابين.

 طلب الثاين: اآلايت الكرمية اليت تقرر فيها منهج التلقي القرآين الرابين الباين:امل
 املطلب الثالث: األحاديث النبوية اليت تقرر هبا منهج التلقي الرابين الباين .
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 املطلب الرابع: أثر منهج التلقي القرآين على عموم املتلقني.
 الكرمي وضوابطه. املبحث الثاين: مسات منهج التلقي النبوي للقرآن

 املطلب األول: مسات منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي
 املطلب الثاين: ضوابط منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي.

 املبحث الثالث: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين.
 املطلب األول: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف العهد النبوي.  
 ثاين: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف عهد اخللفاء الراشدين.املطلب ال  
 املطلب الثالث: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف عهد التابعني ومن بعدهم.     

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة:
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 : املفهوم اللغوي واالصطالحي للتلقي القرآين.متهيد
مث نقل املعىن إىل  .(1)"متقابلني االثنني وتوايف املالقاة، "و : أصل التلقي هو التعرض للقاءالتلقي يف اللغة  

االستقبال للشيء الذي جييء حنوك، ومن هنا نقل إىل موضوع القبول واألخذ، وإىل هذا أشار صاحب 
  .(2)اللسان
وسبق بيان  اآلخر: التلقيومفهوم التلقي القرآين كمصطلح مركب ينقسم إىل جزأين أحدمها مضاف إىل   

 . معناه، والقرآين: وهو نسبة إىل القرآن الذي هو كالم هللا املنزل على حممد 
 التصور يعطي وهذا احملسوس، لألمر إال القرآين العرف اإللقاء يف يستعمل مل والتلقي، اإللقاء داللة يف"  
 ."(3) يبللن السالم عليه جربيل من القرآن ألفاظ إلقاء ملفهوم األويل

، إبلقاء أخذ ألفاظ القرآن مسندة إىل مصدرهاوبناء على ما سبق يكون التلقي القرآين اصطالحًا هو:   
 أللفاظ القرآن الكرمي من الوحي.  هو أخذ النيب أو  .هللا عز وجل بوسيلة البشر احلسية يف التلقي

حصول القرآن يف نفس املتلقي. وقولنا: بوسيلة  فقولنا: إلقاء هللا عز وجل، لبيان اجلاين التوفيقي الرابين يف
 البشر احلسية يف التلقي، لبيان خروج كل الوسائل الغري احلسية.

ۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  ِإَونََّك ََلُلََّقَّ ٱۡلُقۡرَءاَن ِمنقال هللا تعاىل: }   ُ أي: يلقى إليك وحيا  .[6{]النمل: َّلَّ
بفتحها،  -واملتلقى منه -بكسر القاف  -يها لقاء بني اثنني، مها املتلقيمن هللا تعاىل، ومادة )تلقى( من اللقيا، ف

فَإَِذا ، واملتلقى منه هو هللا تعاىل، ولكن بواسطة جربيل عليه السالم، كقوله تعاىل: }واملتلقي هنا هو الرسول 
َنَُٰه فَٱتَّبِۡع قُۡرَءانَُهۥ

ۡ
وحينا جربيل عليه السالم. وبين الفعل [. أي: إذا قرأه عليك رسولنا وسفري 18:القيامة{]قََرأ

ۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  ِمنللمفعول: )لتلقى( إشارة إىل أمهية املقرئ الذي تؤخذ عنه القراءة، وقال تعاىل:} ُ  َّلَّ
[. مع أن التلقي ليس من هللا مباشرة، بل ابلواسطة وهذا هو أول السلسلة، سلسلة الرواية واإلسناد، 6:النمل{]

 يف تلقيه مبين على ذلك، لكن منتهى السلسلة إىل رب العاملني.  فأمر هذا القرآن
ـيَّةً     ، ال تقرأ وال تكتب، تعتمد على ذاكرهتا يف حفظ  األنساب واحلقوق (4)كان العرب قبل اإلسالم أمًَّة أم ِّ

ِ واألشعار واخلطب. قال تعاىل:} ِي  م 
ُ
ِي َبَعَث ِِف ٱۡۡل ِۡنُهۡم َيتۡ  ُۧهَو ٱَّلَّ ِيِهۡم َن رَُسوٗلا م  لُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َوُيَزك 

بِيٖ  ْ ِمن َقۡبُل لَِِف َضَلَٰٖل مُّ من  [. وملا كان النيب 2{]اجلمعة: َوُيَعل ُِمُهُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون ََكنُوا

                                                 
هـ(، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي)تفسري أيب السعود(، دار 982( أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى )ت: 1)

 (.5/261بريوت، ) –إحياء الرتاث العريب 
 (. وما بعدها. 15/253هـ ) 1414، 3،ط( ابن منضور، لسان العرب، دار صادر بريوت2)
 (.141م،  ص:)1،2010ألفاظ القرآن الكرمي دراسة أتصيلية، مؤسسة الرسالة ط (  اجمليدي عبدالسالم، تلقي النيب 3)
نه أببيه، إذ إن ( األمي: هو الذي ال يكتب وال يقرأ، أو منسوب إىل األم، كأنه ابٍق على حالته اليت ُولد عليها، أو على أنه أشبه أبمه م4)

ي نساء العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة، ووصف النيب ? ابألمي إما على أحد اْلمعاين السابقة، أو على أنه منسوب إىل أمة العرب، وه
على أنه منسوب إىل أم  األمة األمية، وكانوا يف اجلاهلية ال يعرفون القراءة والكتابة إال النادر، ولذلك كان أهل الكتاب يصفوهنم ابألميني، أو

(. القرطيب 1/28هـ، )1399القرى. ينظر: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي معجم مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم حممد، دار الفكر: 
لربدوين وإبراهيم هـ( اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(، حتقيق: أمحد ا671أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر مشس الدين )ت: 

 (.3/279(، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، مصدر سابق، )7/298هـ )1384، 2القاهرة، ط –أطفيش، دار الكتب املصرية 
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ما ميكن  إال أن يبذل كل هذه األمة فال غرَو كان كذلك يعتمد على ذاكرته يف احلفظ، فما كان من النيب 
َُٰتُۢ َبي َِنَٰت   بَۡل }حلفظ القرآن قال تعاىل:  ِيَن ُهَو َءاَي وتُواْ ٱۡلعِۡلَم   ِِف ُصُدورِ ٱَّلَّ

ُ
[.كيف ال 49]العنكبوت:{أ

كل ذلك، فراح يتعجل حبفظ القرآن وهو   وهو صلته بربه، وهو أمانته اليت سيبلغها إىل الناس، استشعر النيب 
أراد احلفظ، فجاء اجلواب من هللا أن يف القرآن ميزة خاصة ككالم حيفظ ويقرأ يتنزل عليه يكرره على عادة من 

على ما كل حتفظون وتقرأون، هذا القرآن معجز حىت يف حفظه، فأنزل هللا لرسوله معلماً! منهج تلقي القرآن 
ِۡك بِهِۦ لَِسانََك َِلَعۡ  ليكون هذا جزء مما سينقله الرسول األمني للمؤمنني.}  إِنَّ َعلَۡيَنا* َجَل بِهِۦٓ َٗل ُُتَر 

ن} .[18-16{]القيامة: ََجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ
َ
ُيۡقََضٰٓ إََِلَۡك وَۡحُيُهۥۖ َوقُل  َوَٗل َتۡعَجۡل بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ

ِ زِۡدِِن ِعۡلما   ويف مفردات البحث بيان هذا اإلمجال. .[114{]طه:ارَّب 
يفِّ قـَْولِّهِّ تعاىل: }اَل حُتَر ِّْك بِّهِّ لَِّساَنَك لِّتَـْعَجَل بِّهِّ{   -رضي هللا عنهما  -اٍس عن سعيد بن جبرٍي َعنِّ اْبنِّ َعبَّ   

دًَّة وََكاَن ممَِّّا حُيَر ُِّك َشَفتَـْيهِّ،  فَأَنـَْزَل هللُا تعاىل: }اَل حُتَر ِّْك بِّهِّ لَِّسا قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ  َنَك ? يـَُعالُِّج مَِّن التـَّْنزِّيلِّ شِّ
َنا مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه{ قَاَل: مَجُْعـُه َلَك يفِّ َصـْدرَِّك َوتـَْقَرأَُه، }فَإَِّذا قـََرْأاَنُه فَاتَّ لِّتَـعْ  بِّْع قـُْرآنَُه{ قَاَل: فَاْسَتمِّْع لَُه َجَل بِّهِّ*إنَّ َعَليـْ

َنا َأْن تـَْقَرأَُه. َفَكانَ  َنا بـََيانَُه{ مُثَّ إِّنَّ َعَليـْ ْت، }مُثَّ إِّنَّ َعَليـْ رْبِّيُل اْسَتَمَع فَإَِّذا   َرُسوُل هللاِّ َوأَْنصِّ ? بـَْعَد َذلَِّك إَِّذا َأاَتُه جِّ
ي  رْبِّيُل قـََرأَُه النَّيبِّ  .(1)? َكَما قـََرأَهُ  اْنطَلَق جِّ
على التلقي بعض اخلشية من نسيان القرآن فهذا مما يعرتي البشر يف كل شأهنم، طمأنه ربه  وحلرص النيب 
ُ  *َك فَََل تَنَسٰٓ َسُنۡقرِئُ عز وجل فقال: } [. قال الطربي: "معىن ذلك فال 7-6{]األعلى:إِٗلَّ َما َشآَء ٱللَّ

  .(2)تنسى إال أن نشاء حنن أن ننسيك بنسخه أو رفعه"

                                                 
: كتاب بدء الوحي، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، 1987 - 1407، 1( البخاري، اجلامع الصحيح، دار الشعب، القاهرة، ط1)

 (.  1/39) 5حديث رقم: 

هـ(، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد 310( الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: 2)
 (.24/371م ) 2000 -هـ  1420،  1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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 التلقي القرآين يف العهد النبويحقيقة منهج املبحث األول: 

وهو ألفاظ القرآن مسندة إىل مصدرها  لنيب أخذ اهو : -كما قلنا سابقا-القرآين للنيب   والتلقي  
ويظهر ملنهج التلقي جانبان مرتابطان متكامالن  .، إبلقاء هللا عز وجل بوسيلة البشر احلسية يف التلقيالوحي.

 ومها: رابنيته، ومراعاته للسنن البانية.
 املطلب األول: التلقي القرآين منهج رابين ابين.

 رآين.أوال: رابنية منهج التلقي الق
ِۡكَر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَٰفُِظونَ يظهر قوله تعاىل:}   ۡۡلَا ٱَّل  [. رابنية منهج التلقي القرآين، ذلك ان 9{]احلجر:إِنَّا ََنُۡن نَزَّ

، ابطال الشيطان فيه يزيد أن من هللا حفظه: واثبت، قتادة عناآلية تظهر تكفل هللا تعاىل حبفظ القرآن الكرمي، "
وأنه سبحانه جعل حفظه إبلقائه يف الصدور؛ إذ ألقاه إىل رسوله األمني حمفوظا من النقص  .(1)"حقا منه يبطل أو

"قال أبو  .(3)"وجل عز هللا إبذن القرآن وهو ابلذكر نزلت فاملالئكة. "(2)"عليك حنفظه أن ضمنا ألان والزلل."
ِۡك بِهِۦ لَِسانََك . وقال سبحانه:}(4)"تعاىل عنده من التنزيل على دليال ابإلعجاز حفظه يراد أن وجيوزالسعود:  َٗل ُُتَر 

 حىت نقريكه حىت وقرءانه  حممد اي قلبك يف مجعه" [.17-16{]القيامة: إِنَّ َعلَۡيَنا ََجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ*َِلَۡعَجَل بِهِۦٓ 
   .(6)( النيب لىع ميلي  جربيل كان) :قالت سلمة أم عنو . (5)" قرءانه فاتبع جربيل قلبك يف وحتفظه تعلمه
وهلذا املفهوم الشرعي، متطلبات، كونه منهجا رابنيا متكامال، فاجلانب السبيب منه هو ما فعله جربيل مع   

، كيفية منه هو أثره الذي أوضح هللا عز وجل كيفية حصوله، بتعليم النيب  غييبالنيب عليهما السالم، واجلانب ال
ظر يف هذه النصوص اآلتية لنخترب حقيقة ذلك، ولتتضح لنا الرؤية يف مفهوم ، تعالوا بنا لننالكرميتلقي القرآن 

 التلقي النبوي الرابين للقرآن الكرمي.
 اثنيا: منهج التلقي جاء مراعيا للسنن البانية.

لقد جعل هللا عز وجل حبكمته منهج التلقي الرابين املعجز، منهجا ابنيا راعى السنن الكونية اليت تسري على   
ۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ يف ثالث وعشرين سنة،} شر، فألقى القرآن إىل النيب الب ُ [. 6{]النمل:ِإَونََّك ََلُلََّقَّ ٱۡلُقۡرَءاَن ِمن َّلَّ

                                                 
 (.2/251) 1430كتب العلمية، الطبعة: األوىل، رقم: ه(، تفسري عبد الرزاق الصنعاين دار ال 211( عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت:1)

هـ( فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(،  743( الطييب شرف الدين احلسني بن عبد هللا )ت: 2)
ولية للقرآن الكرمي، الطبعة: األوىل، املشرف العام على اإلخراج العلمي للكتاب: د. حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة ديب الد

 (. 16/166م، ) 2013 -هـ  143

هـ(. تفسري القرآن العظيم، احملقق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة  774( ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت:3)
 (.7/398م )1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

هـ(، تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، دار 982ود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى )ت: ( أبو السع4)
 (. 5/68إحياء الرتاث العريب، بريوت، )

نشر : دار الكتب (مقاتل بن سليمان أبو احلسن بن بشري األزدي ابلوالء البلخي، تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيق: أمحد فريد، دار ال5)
 (.3/422م الطبعة : األوىل ) 2003 -هـ  1424 -لبنان/ بريوت  -العلمية 

عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين دار احلرمني ( الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد، املعجم األوسط، حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد ،6)
 (.7/197) 7258، رقم: 141القاهرة ،  -
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ولو شاء . (2)"وتعاىل تبارك نفسه يعين خبلقه عليم أمره يف حكيم عند من لتأخذه ."(1)"وتلقن القرآن تؤتى: "أي
ملتكفل حبصول اجلمع والقراءة سبحانه، ذلك أن القرآن مل يكن ينزل ليقدس أللقاه يف صدره مجلة واحدة وهو ا

فقط بل ليكون شاهدًا على الوقائع واألحداث، ليحدث أتثريه يف اهلداية واإلصالح والتوجيه وبناء فكر املهتدي 
 وعده كما  أر ق ذهب فاذا ، استمع لفظ ويف طرق،أ جربيل اتهأ إذا ذلك بعد  هللا رسول فكان" به، وأخالقه.

 يريد ، به عجل شيء منه عليه نزل إذا كان  ألنه؛ به لتعجل لسانك ابلقرآن حممد اي حترك ال" .(3)"وجل عز هللا
 إن، نسيانه خمافة القرآن تالوة يكثر كان  أنه... و عليك سنحفظه فإان به تعجل ال: له فقيل إايه، حبه من حفظه
 أو تلقيه، عند حفظه بعدم منه شيء ضياع أمن له ربه ضمن فلما" .(4)"تنسى فال ونقرئكه لك، جنمعه أن علينا
{ به لتعجل لسانك به حترك ال} قوله يف عباس ابن عن. (5)"بقراءته االستعجال وترك خوفه، زال بعده، نسيانه
 نهم يعرف وكان ، عليه فيشتد وشفتيه لسانه به حيرك مما وكان ، ابلوحي جربيل نزل إذا  هللا رسول كان:  قال
     .(6)"اآلية هللا فأنزل
َٰ ُمۡكثٖ َوقُۡرَءانا } هُۥ لََعَ ٱۡلَّاِس لََعَ

َ
ۡلَنَُٰه تزَنِيلا  ا فََرۡقَنَُٰه َِلَۡقَرأ  أوله بني فرقناه قطعناه، يعىن" [.106{]اإلسراء:اَونَزَّ

 جربيل صرف رانأكث. "(8)"آية آية أنزلعن ابن عباس قال: " .(7)"واحدة مجلة ننزله مل ترتى، سنة عشرون وآخره،
كل هذه النصوص اليت أابهنا املفسرون، توضح تنبيه الرمحن لإلنسان على صفته  .(9)"ليذكروا إليك السالم عليه

نَسَُٰن َعُجولا اجلبلية وهي العجلة } [. ليستبني له أمهية مراعاة السنن البانية، اليت خلق 11{]اإلسراء:اَوََكَن ٱۡۡلِ
اوات واألرض هبا، ليتحقق االستخالف بعمارة الكون ابلسنن البانية اإلنسان عليها، ال بل خلقت السم

ِ زِۡدِِن ِعۡلما  ومايوافقها من اآلايت اهلادية. كذلك قوله: } ۥۖ َوقُل رَّب  ن ُيۡقََضٰٓ إََِلَۡك وَۡحُيُه
َ
 اَوَٗل َتۡعَجۡل بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمنَقۡبِل أ

وال تعجل اي حممد ابلقرآن، فتقرئه أصحابك، أو تقرأه " .(10)"ال تتله على َأحد حىت نبينه لك[. "114{]طه:
ويف التعجيل به إسراعا بعظة الناس وصالحهم، فعلمه هللا أن . "(11)"عليهم، من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه

  .(12)"يكل األمر إليه فإنه أعلم حبيث يناسب حال األمة العام
                                                 

عثمان مجعة  -هـ(، معامل التنزيل، احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 510بغوي أبو حممد احلسني بن مسعود )ت: ( ال1)
 (.6/144م، )  1997 -هـ  1417، 4سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط -ضمريية 

 (.1/494، )(أبو عبد هللا بن أيب زمنني املري، تفسري ابن أىب زمنني2)
صيدا، رقم:  –( أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، تفسري ابن أىب حامت، حتقيق : أسعد حممد الطيب، دار النشر: املكتبة العصرية 3)

19062 (10/3387.) 
 (.23/496، )1( الطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن، احملقق: مكتب التحقيق بدار هجر. دار هجر. ط4)
 (.12/213م، ) 1990هـ( تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( اهليئة املصرية العامة للكتاب،1354حممد رشيد بن علي رضا )ت: ( 5)
 (.6/203) 4929( البخاري، اجلامع الصحيح، مصدر سابق، رقم: 6)

 (.2/276( تفسري مقاتل بن سليمان، مصدر سابق، )7)

 (.15/115رآن، مصدر سابق، )( الطربي، جامع البيان يف تفسري الق8)

 2003-هـ1423( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: مسري البخاري، دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: 9)
 (.10/265م، )

 (.241( جماهد أبو احلجاج بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي تفسري جماهد، ص: )10)
 (.16/179، جامع البيان، مصدر سابق، )( الطربي11)

هـ(،  التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العريب، 1393( ابن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت: 12)
 (.16/189م )2000هـ/1420، 1لبنان، ط –بريوت 
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إلقاء القرآن الكرمي، منهج التلقي النبوي للقرآن وهو منهج مع رابنية  -أي مراعاة السنة البانية–وشكل هذا   
 أن ينبغي ال أنه إىل فريشده السالم عليه جربيل عن القرآن تلقي كيفية  رسوله تعاىل علم"فيُ  األمة من بعد النيب 

 عليه كاملة  قراءهتا من جربيل يفرغ حىت هبا احلكم يف وال أصحاهبا على إمالئها يف وال اآلايت قراءة يف يستعجل
 وفيه ،{علما زدين رب وقل:}بقوله العلم من املزيد يسأله أن إليه وطلب. عليه إنزاهلا يف منها تعاىل هللا مراد وبيان
  منه أحوج أمته علماء وهذا ، ويتمهل يرتيث ولكن يستعجل فال ولذا ، املزيد اىل حاجة يف دائماً  أبنه إشعار

الصحابة الكرام هبذا املنهج  أوصى النيب  .(1)"صاحبهما خيطئ ما كثرياً   كماحل اصدار ويف الفيتا يف فاالستعجال
  .(2) (سامع من له أوعى مبلغ رب فإنه مسعته كما  فبلغه حديثا منا مسع امرءا هللا نظرقوال وعمال فمما قاله: )

 املطلب الثاين: اآلايت الكرمية اليت تقرر فيها منهج التلقي القرآين الرابين الباين:
 ِإَونََّك ََلُلََّقَّ ٱۡلُقۡرَءاَن ِمن}للقرآن الكرمي، قال تعاىل:  وردت آايت يف الكتاب العزيز توضح آلية تلقي النيب   

ۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  ُ "فمعناه . (3)قال قتادة: }لَتُـَلقَّى{ أي: لتأخذ القرآن" -"أي: َوإِّنََّك اي حممد  .[6{]النمل: َّلَّ
والقرآن.  حبال التقلية كأن جربيل سعى للجمع بني النيب  حلال إنزال القرآن إىل النيب  "وهنا متثيل .(4)لتؤاته"

وإمنا بين الفعل إىل غري مذكور للعلم أبنه هلل أو جربيل، ويف إقحام اسم }َلُدْن{ بني }مِّْن{ و }َحكِّيٍم{ تنبيه 
لة على املكان مثل  )عند( مث شاع على شدة انتساب القرآن إىل جانب هللا تعاىل؛ فإن أصل }َلُدْن{ الدال

نَّا } :إطالقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويها بشأنه، قال تعاىل ُ وََعلَّۡمَنَُٰه ِمن َّلَّ
  .(5)[. واحلكيم: القوي احلكمة، والعليم: الواسع العلم. ويف التنكري إيذان بتعظيم هذا"65{]الكهف: اِعۡلما 
 .رآن من جربيل مشافهة، مساعا منه أوال مث  عرضا على جربيل كما سيأيت بيانهتلقى الق فرسول هللا   
ن يُۡلََّقٰٓ إََِلَۡك ٱۡلِكَتَُٰب إِٗلَّ رَۡۡحَةا َوَما ُكنَت يف قوله تعاىل: } وورد لفظ ألقى مبشتقاته منسواب إىل النيب   

َ
 تَۡرُجٓواْ أ

ب َِكۖ فَََل  ِن رَّ َٰفِ تَُكوَننَّ َظِهيا م  [. "واللقي واللقاء: وصول أحد الشيئني إىل شيء آخر 86{]القصص:رِينَ ا ل ِلَۡك
وراً }:قصدا أو مصادفة. والتلقية: جعل الشيء القيا غريه، قال تعاىل ةً َوُُسُ اُهْم نَْْضَ   .(6) ["11{ ]اإلنسان: َولَقَّ

رمي، فتحدثت عن للقرآن الك حتدث القرآن الكرمي يف مجلة من آايته العظيمة عن موضوع تلقي النيب   
، وجاءت اآلايت تصف أطراف هذا التلقي فامللقي هو هللا تعاىل بواسطة شديد القوى جربيل إىل األمني حممد 

 .هذا التلقي مبينة مصدر التلقي وكيفيته، ووضعت له منهجا يلتزم به امللقى إليه وهو رسول هللا األمني 
 [.4]النجم: {َٰوَۡۡح  يُوَۡح  إِۡن ُهَو إِٗلَّ }جم قوله عز وجل:ولنقف عند شأن بعض هذه اآلايت: ففي سورة الن  

، وهو جربيل أي: ال يتبع إال ما أوحى هللا إليه من اهلدى والتقوى، يف نفسه ويف غريه.. مث ذكر املعلم للرسول 
                                                 

يسر التفاسري لكالم العلي الكبري، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة ( أبو بكر اجلزائري جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أ1)
 (.3/382م، )2003هـ/1424املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

دمشق الطبعة  -( أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي، مسند أيب يعلى، حتقيق : حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث 2)
 (.9/198) 5296، رقم: 1984 – 1404األوىل ، 

هـ( تفسري القرآن العظيم، احملقق : سامي بن حممد سالمة: دار طيبة  774( ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت:3)
 (.  6/178م ) 1999 -هـ 1420، 2للنشر والتوزيع/ ط

 (.24/155) 1هـ ، ط1421 -بريوت  -التميمي الشافعي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية  ( الرازي فخر الدين حممد بن عمر4)
 (. 19/223)ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ( 5)
 (.  19/224(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، )6)
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جربيل  لرسول عليه السالم، أفضل املالئكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: } َعلََّمُه { أي: نزل ابلوحي على ا
عليه السالم،}شديد القوى{ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره هللا بتنفيذه، قوي على 

، ومنعه من اختالس الشياطني له، أو إدخاهلم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ هللا إيصال الوحي إىل الرسول 
"ومجلة }َعلََّمُه َشدِّيُد فهذه اآلايت وصفت أطراف التلقي،  .(1)لوحيه، أن أرسله مع هذا الرسول القوي األمني

   .(2)اْلُقَوى{ اخل، مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان كيفية الوحي"
ِ الَْعالَِميَ ويف قوله تعاىل: }   وُح اۡلِميُ *ِإَونَُّه ََلزَْنِيُل َرب  بِلَِساٍن  *رِيَن لََعَ قَلْبَِك َِلَُكوَن ِمَن الُْمنْذِ *نََزَل بِهِ الرُّ

 [.95-92{]الشعراء: َعَرِب ٍ ُمبِيٍ 
أي هذا القرآن "}َوإِّنَُّه لََتنزيُل َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي{ من تعظيمه وشدة االهتمام فيه، من كونه نزل من هللا، ال من   

ملأمور بتبليغه، ... وكما ، "فإن امللك مالبس للكالم ا(3)غريه }نزَل بِّهِّ الريوُح األمِّنُي{ وهو جربيل عليه السالم
بعض أحوال الوحي يف احلديث الصحيح بقوله )وأحياان أيتيين مثل صلصلة اجلرس فيفصم عين  وصف النيب 

"}األمِّنُي{ الذي قد أمن أن يزيد فيه أو  .(4)وقد وعيت ما قال( وأما رؤاي النوم كرؤاي إبراهيم فال تسمى إنزاال"
لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمْنذِّرِّيَن{ هتدي به إىل طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق الغي. ينقص.}َعَلى قـَْلبَِّك{ اي حممد }
ٍ {والباء}بِّلَِّساٍن{ للمالبسة. واللسان: اللغة، أي نزل ابلقرآن مالبسا للغة عربية مبينة أي كائنا  }بِّلَِّساٍن َعَريبِّ

   .(5)القرآن بلغة عربية"
من بعث إليهم، وابشر دعوهتم أصال اللسان البني الواضح.  ويقول السعدي: "وهو أفضل األلسنة، بلغة  

وأتمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة يف هذا الكتاب الكرمي، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل املالئكة، 
على أفضل اخللق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، أبفضل األلسنة وأفصحها، 

 .(6)و: اللسان العريب املبني"وأوسعها، وه
وختصيص نزوله ابللسان العريب املبني، مقتضى ذلك أنه ال بد من مشافهته له كون هذه اللغة مساعية، وال بد   

من أن يتلقى بصورته اليت ألقَي هبا، بال ريب. "فإن نزول القرآن أبفضل اللغات وأفصحها هو من أسباب فضله 
  .(7)ظه ما مل يسهل مثله لغريه من الكتب"على غريه من الكتب وتسهيل حف

ِي َخلَقَ يف قوله تعاىل:}    بِاْسِم َرب َِك اَّلَّ
ْ
[. هذا أول ما أوحي به من 1{]العلق:َخلََق اْۡلِنَْساَن ِمْن َعلَقٍ *اقَْرأ

ن أبن مما سيأيت قريبا. وافتتاح السورة بكلمة }اقرأ{ إيذا ملا ثبت عن عائشة عن النيب  القرآن إىل حممد 
َوَما ُكنَْت َتتْلُو ِمْن َقبْلِهِ ِمْن سيكون قارائ، أي اتليا كتااب بعد أن مل يكن قد تال كتااب قال تعاىل: } رسول هللا 

 [.48{ ]العنكبوت:كَِتاٍب 
                                                 

الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، احملقق : عبد الرمحن بن معال هـ(، تيسري 1376( السعدي عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا )ت : 1)
 (. 818م، ص: )  2000-هـ 1420، 1اللوحيق: مؤسسة الرسالة، ط

 (.  27/102(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، )2)
 (.597(  السعدي، تفسري السعدي، مصدر سابق، ص: )3)
 (.1/235ر، مصدر سابق، )التحرير والتنوي(  ابن عاشور، 4)
 (. 19/195)التحرير والتنوير، مصدر سابق، (  ابن عاشور، 5)
 (.  597ص:) مصدر سابق،  (  السعدي، تفسري السعدي،6)
 (.16/89)التحرير والتنوير، مصدر سابق، (  ابن عاشور، 7)
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 .(1)[. يقرؤونه حق قراءته"121{]البقرة:َٓيۡتلُونَُهۥ َحقَّ تََِلَوتِهِۦوالتالوة تكون على وفق ما يلقى إليك }  

[، وقال:}وأن أتلو 45وقال تعاىل:}اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة{]العنكبوت:
وقوله تعاىل: }اقرأ{ [، فحقيقة األمر ابلتالوة يف هذه املواضع هو كما ألقي إليك اي حممد "92القرآن{]النمل:

  .(2)أمر ابلقراءة، والقراءة نطق بكالم معني مكتوب أو حمفوظ على ظهر قلب"
[. "أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب، ونوعيه قلبك، 6:األعلىوقوله تعاىل:}َسنُـْقرُِّئَك َفال تـَْنَسى{]  

"ووعد  .(3)، أن هللا سيعلمه علًما ال ينساه"فال تنسى منه شيًئا، وهذه بشارة كبرية من هللا لعبده ورسوله حممد 
ابتدىء بقوله: }َسنُـْقرُِّئَك{ متهيدا للمقصود الذي هو }َفال من هللا بعونه على حفظ مجيع ما يوحى إليه. وإمنا 

تـَْنَسى{ وإدماجا لإلعالم أبن القرآن يف تزايد مستمر، فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على 
حني قلته فإنه سيتتابع ويتكاثر فال خيشى نسيانه، فقد تكفل له عدم نسيانه مع تزايده. والسني عالمة على 

تقبال مدخوهلا، وهي تفيد أتكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقرتنت بفعل حاصل يف وقت التكلم فإهنا تقتضي اس
أنه يستمر ويتجدد وذلك أتكيد حلصوله وإذا قد كان قوله: }َسنُـْقرُِّئَك َفال تـَْنَسى{ إقراء، فالسني دالة على أن 

  .(4)الوعد والتكفل له بذلك" اإلقراء يستمر ويتجدد. فقوله: }َفال تـَْنَسى{ خرب مراد به
 ملا كان النيب . مث يف آايت سورة القيامة وصف ملنهج التلقي الذي ابتدأ ابآلايت السابقة مع النيب   

يعجل يف التالوة يف حضرة جربيل عليه السالم ألنه يعتمد على ذاكرته يف احلفظ، خوفا منه على ضياع ما يلقى 
املنهج الرابين ليخربه أنه عز وجل هو املتكفل بتثبيت ما يلقى إليك من القرآن. قال  إليه، أنزل هللا عليه تتمة هذا

َنا مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه  فَإَِّذا قـََرْأاَنُه فَاتَّبِّْع قـُرْ  .[ فطمأنه 18-16آنَُه{ .]القيامة: هللا }اَل حُتَر ِّْك بِّهِّ لَِّساَنَك لِّتَـْعَجَل بِّهِّ  إِّنَّ َعَليـْ
ْلُقْرآنِّ مِّْن قـَْبلِّ َأْن هللا تعاىل أن حفظ  وبيان القرآن إليه، وأمره أن ينصت إىل الوحي، كما قال }َواَل تـَْعَجْل ابِّ

 [.114يـُْقَضى إِّلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّب ِّ زِّْدينِّ عِّْلًما{]طه:
على حفظ القرآن الكرمي،  أمجعت كتب التفسري على أن املعىن العام لآلية اثبت من جهة حرص النيب   

خمافة أن يتفلت منه فكان يسارع حفظه وتلقيه، مع ما كان جيده يف ذلك من الشدة والصعوبة، وتشري كتب 
،.. فعن ابن عباس يف قوله }ال حترك به لسانك لتعجل (5)احلديث انطالقا من تفسري آية القيامة إىل هذا اجلانب

ك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف إذا نزل جربيل ابلوحي، وكان مما حير  به{، قال: كان رسول هللا 
منه فأنزل هللا اآلية .. }ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه{ قال علينا أن جنمعه يف صدرك 

 .(6)وقرآنه
                                                 

 (. 1/569)مصدر سابق، ( الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن، 1)
 ( وما بعدها.30/384)التحرير والتنوير، مصدر سابق، ور، ( ابن عاش2)
 (.920ص: ) مصدر سابق،(  السعدي، التفسري، 3)
 (. 30/248) مصدر سابق، (  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 4)
اسات االجتماعية واإلنسانية، ، والتلقي القرآين، آاثره ودالالته من خالل سورة القيامة، األكادميية للدر ( عبد الغفار بن نعيمة، النيب 5)

 (.76، ص: )2018جانفي -19جامعة وهران، ب/ قسم اآلداب واللغة، العدد

(. ومسلم أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، 6/203) 4929رقم: مصدر سابق، ( البخاري،  اجلامع الصحيح، 6)
 (.2/34) 1032دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، رقم: اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، دار اجليل بريوت + 

 



 

  19     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 املطلب الثالث: األحاديث النبوية اليت تقرر هبا منهج التلقي الرابين الباين .
ردت أحاديث  . فو الباين ية اليت زادت من وضوح منهج التلقي النبوي الرابينكذلك األمر يف األحاديث النبو    

من الوحي  أول ما بدئ به رسول هللا  فعن عائشة قالت: .(1) كثرية يف موضوع التلقي النبوي للقرآن الكرمي
ان أييت حراء الرؤاي الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح. مث حبب إليه اخلالء، فك

الليايل ذوات العدد، ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فتزود ملثلها حىت فجأه احلق  -وهو: التعبد  -فيتحنث فيه 
: )فقلت: ما أان بقارئ(. قال: )فأخذين وهو يف غار حراء ، فجاءه امللك فيه فقال: اقرأ . قال رسول هللا 

اقرأ. فقلت: ما أان بقارئ. فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث  فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين، فقال:
أرسلين فقال: اقرأ. فقلت: ما أان بقارئ. فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال:}اقرأ ابسم ربك الذي 

 . (2).بلغ،}ما مل يعلم{ احلديث.حىت [1]العلق:خلق{
من جربيل  ، ميثل أول تلق قرآين للنيب ل للقرآن على النيب فهذا احلديث الذي جاء يف سياق أول نزو   

 عليه السالم، وميثل هذا احلديث منهج السماع الذي هو أول ما يبدأ به يف تلقي القرآن إىل قيام الساعة.
روى الرتمذي عن أيب القرآن من جربيل على أحرف سبعة:  وتتنوع صور التلقي القرآين فقد تلقى النيب   

جربيل فقال: اي جربيل إين بعثت إىل أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبري   لقي رسول هللا  :قال بن كعب
وَعنِّ اْبنِّ . (3)والغالم واجلارية والرجل الذي ال يقرأ كتااب قط فقال يل اي حممد القرآن أنزل على سبعة أحرف

ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  َي اَّللَُّ َعنـْ َعةِّ قَا َعبَّاٍس، َرضِّ رْبِّيُل َعَلى َحْرٍف فـََلْم أََزْل َأْسَتزِّيُدُه َحىتَّ انـْتَـَهى إِّىَل َسبـْ َل: أَقْـَرَأينِّ جِّ
  .(4)َأْحُرفٍ 
كما -إن مثل هذه األحاديث لرتسخ منهج التلقي القرآين وتعزز من وصفه ابملنهج الرابين يف كل تفاصيله   

 .-سيأيت بيانه
رض واملدارسة، لتوضح لنا أكثر، معامل منهج التلقي، ولنقف عند طائفة مت جاءت األحاديث الواردة يف الع  

ُهَما، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ من هذه األحاديث، لنلمس فيها أثر هذا املنهج: ف َي اَّللَُّ َعنـْ  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َرضِّ
نَي يَـ  ، وََكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يفِّ َرَمَضاَن حِّ َلٍة مِّْن َرَمَضاَن َأْجَوَد النَّاسِّ رْبِّيُل يـَْلَقاُه يفِّ ُكل ِّ لَيـْ رْبِّيُل ، وََكاَن جِّ ْلَقاُه جِّ

خلَْرْيِّ مَِّن الر ِّيحِّ اْلُمْرَسَلةِّ  فـَُيَدارُِّسُه اْلُقْرآَن فـََلَرُسوُل هللاِّ  رْبِّيُل َأْجَوُد ابِّ نَي يـَْلَقاُه جِّ   .(5)حِّ

                                                 
 ( وليس غرضنا االستقصاء، بل ذكر ما تيسر من السنة اليت تعزز منهج التلقي القرآين الرابين الباين.1)

مللك عبد هللا هـ(، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، احملقق: عبد ا272( ابن إسحاق أبو عبد هللا حممد بن العباس املكي الفاكهي )ت: 2)
(. وهو يف البخاري، اجلامع، ) اقرأ قال ما أان بقارئ قال فأخذين فغطين 4/94) 2430، رقم: 1414،  2بريوت، ط –دهيش، دار خضر 

 (.8/436م )2002هـ / 1422 (. وابن كثري التفسري ، دار طيبة سنة النشر:1/7)3حىت بلغ مين (، مصدر سابق، رقم: 

البخاري ومسلم واملوطأ وأيب داود والنسائي وعريها من املصنفات واملسندات قصة عمر مع هشام  :  األمهات(  حديث صحيح. وثبت يف3)
بن حكيم. وقد اختلف العلماء يف املراد ابألحرف السبعة على مخسة وثالثني قوال ذكرها أبو حامت حممد بن حبان البسيت. تفسري القرطيب، 

 (.53، دن، ص: )ر الفكردا  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب
 (.4/137، )3219البخاري، اجلامع الصحيح )حسب ترقيم فتح الباري(، مصدر سابق، رقم: ( 4)
  (.137 /4) 3220البخاري، اجلامع، مصدر سابق، رقم:( 5)
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َي اَّللَُّ  ُهَما، َعنِّ النَّيبِّ ِّ َوَرَوى أَبُو ُهَريـَْرَة َوفَاطَِّمُة، َرضِّ رْبِّيَل َكاَن يـَُعارُِّضُه اْلُقْرآنَ   َعنـْ وحديث العرضة  .(1)أَنَّ جِّ
إن جربيل كان يعارضه القرآن يف كل سنة مرة أو مرتني ) :عن عائشة عن فاطمة رضي هللا عنهما قالت األخرية.

   .(2)( واصربي فإنه نعم السلف أان لكوإنه عارضه اآلن مرتني وإين ال أرى األجل إال قد اقرتب فاتقي هللا
، مل تنته مهمته بل إنه بدأ مبهمة أخرى، فأخذ إن جربيل عليه السالم بعد أن ألقى القرآن الكرمي إىل النيب   

الورد الذي حفظه، وبذلك يتوضح لنا شيء  مبا أمسعه إايه، ليعرض عليه النيب  عليه السالم يراجع النيب 
هج التلقي، فهو شفاهي أوال، مث بعد املشافهة جاء العرض اتلياً، وهذه مهمة امللك والنيب جديد من معامل من

عليهما السالم، أما روح هذا املنهج فهي من هللا عز وجل، الذي تكفل مبدد من عنده ال يعلم كنهه إال هو 
 قلبه دون عناء أو وساطة، واجلواب برتسيخ هذا القرآن يف فؤاد النيب، ولعل سائاًل يسأل ملَ واحلال هذه، مل يلقه يف

 بدهي: أن ذلك خيالف سنة هللا يف خلقه اليت جاءت على وفق السنن البانية، وسيأيت الكالم على ذلك تباعاً.
 املطلب الرابع: أثر منهج التلقي القرآين على عموم املتلقني.

للتلقي النبوي القرآين،  الباين ابينيتضح جليا أن هذا املنهج الر  -سابقة الذكر–من هذه النصوص املتظافرة 
، إىل أفراد أمته من منهج متكامل متدرج يف بيانه، معجز يف حصوله. وهو كذلك منهج عام يتعدى رسول هللا 

املؤمنني الذين وعوا هذا املنهج الرابين الوعي التام، وبذلك يتحصل هلم الزمه وهو حفظ الكتاب العزيز كما ألقي 
 .بكل تفاصيل األداء، واألثر متاما، إىل النيب 
من أبرز اآلايت الدالة على أن القرآن الكرمي إلقاء عام من هللا عز وجل إىل من يريد أن يستظهره من     

كِرٖ }أوليائه، قوله تعاىل: دَّ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لِل  ۡ [. قال السعدي: "أي: ولقد يسران 17]القمر:{َولََقۡد يََّسَّ
لنا هذا القرآن الكرمي، ألفاظه للحفظ واألداء، ومعانيه للفهم والعلم؛ ألنه أحسن الكالم لفظاً، وأصدقه معىًن، وسه

وأبينه تفسرياً، فكل من أقبل عليه يسَّر هللا عليه مطلوبه غاية التيسري، وسهَّل عليه.. وهلذا كان علم القرآن حفظاً، 
  .(3) ق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعني عليه"وتفسرياً، أسهل العلوم، وأجلها على اإلطال

وهذه خاصية القرآن الكرمي أن حفظه هبة من هللا للمؤمنني، لكن ذلك ال يكون إال وفق منهج ارتضاه هللا   
نزول ، هذا الحلفظ كتابه اجمليد، وقد ابتدأ هذا املنهج أبول نزول للقرآن الكرمي من هللا إىل جربيل إىل حممد 

املتضمن ملنهج التلقي القرآين ألهل األرض مثلهم يف ذلك رسول هللا إليهم عليه أزكى الصلوات. كما جاء يف 
قال: )إن ريب قال يل قم يف قريش فأنذرهم، قلت إذن يثلقوا رأسي حىت يدعوه  صحيح مسلم أن رسول هللا 

َا بـََعثْـُتَك ألَبـَْتلَِّيَك َوأَبـْتَ  ُلُه اْلَماُء تـَْقَرُؤُه اَنئًِّما َويـَْقظَاَن(خبزا، فَقاَل: )إِّمنَّ . ويف (4) لَِّي بَِّك، َوأَنـَْزْلُت َعَلْيَك كَِّتااًب ال يـَْغسِّ
وصحف ميكن أن تُغسل ابملاء فيزول ما   هذا إشارة إىل أنَّ حفظه ال يعتمد فقط على كتابته وتدوينه على ألواح

ي  فيها. وروى عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما قال: دًَّة، وََكاَن حُيَر ِّكُ  )َكاَن النَّيبِّ َشَفتَـْيهِّ،  يـَُعالُِّج مِّْن التـَّْنزِّيلِّ شِّ
إن علينا مجعه وقرآنه، [ قَاَل: مَجُْعُه يفِّ َصْدرَِّك، مُثَّ تـَْقَرُؤُه }17-16فَأَنـَْزَل اَّللَُّ اآلايت من سورة القيامة ]القيامة:

                                                 
 (.1/1548البخاري، اجلامع، مصدر سابق، الطبعة اهلندية من ملتقى اهل احلديث )( 1)
 (.7/142) 6467در سابق، رقم: مسلم، صحيح مسلم، مص( 2)
 (.826ص)  ( السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مصدر سابق،3)
 5109(  مسلم، الصحيح، مصدر سابق، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة ، رقم: 4)



 

  21     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َنا َأْن تـَْقَرأَُه، قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ [19-18]القيامة: فإذا قرأانه فاتبع قرآنه[ ْت مُثَّ إِّنَّ َعَليـْ ، قَاَل: فَاْسَتمِّْع َلُه َوأَْنصِّ
  ي رْبِّيُل قـََرأَُه النَّيبِّ رْبِّيُل عليه السالم اْسَتَمعَ، فَإَِّذا اْنطََلَق جِّ . ففي هذه اآلايت بيان (1) َكَما أَقْـَرأَُه(  إَِّذا َأاَتُه جِّ

ويرتتب على ذلك لوازم ممكن أن نستنتجها ، لتلقي النبوي وأنه معتمد يف حتصيله على: السماع واإلنصاتملنهج ا
 مما سبق وهي: 

 األثر على النفس: أن تستكني وهتدأ وأتنس بكالم هللا حىت يتسىن هلا أن حتسن اإلنصات. -1

انيه من اآلداب احملثوث عليها فاستماع القرآن والتفهم ملعاألثر على اجلسد: أن يتهيأ ويطرق السمع. "  -2
ويكره التحدث حبضور القراءة قال الشيخ أبو حممد بن حممد عبد السالم: واالشتغال عن السماع ابلتحدث مبا 

  .(2)ال يكون أفضل من االستماع سوء أدب على الشرع وهو يقتضي أنه ال أبس ابلتحدث للمصلحة"
إن علينا مجعه ل معه الزمهما الذي قرره املوىل بقوله:}فإذا أحسن االستماع واإلنصات، أتهل ألن حيص  
إن عالقة اإلنسان ابلقرآن عالقة معجزة، يف  [. فيقذفه يف صدره دون حرج وال مشقة.18:القيامة{]وقرآنه

ما أمر، ألقي القرآن يف صدره. إن  حصوهلا طرفان، فاهلل ألقى القرآن لنبيه وعلمه منهج التلقي، وملا فعل النيب 
 معجزة تضاف لكالم هللا عز وجل. هذه
فإذا قصد اإلنسان استظهار القرآن الكرمي، مث استمع له عند تالوته وأنصت، كان قد فعل ما يلزم ألن   

 يقذف هللا يف صدره كالمه فيجد نفسه قد حفظه دون عناء أو تكلف.
لكرمي، وكلنا يعرف القارئ ويف املشاهدات املعاصرة عجب! إنك لتعجب من أصم ال يتكلم حيفظ القرآن ا   

. الذي كان أصما ال يسمع إال القرآن. فهذا من أعظم دليل على ما حنن بصدده من أن استظهار (3)العظيم قالون
 القرآن منَّة من هللا ملن حقق شرط التلقي.

ات منهج القرآن الكرمي، أو لنقل ما هي مس ولندخل إىل زاوية أخرى من املوضوع لنرى كيف تلقى النيبي    
 .التلقي القرآين للنيب 

 
 
 
 
 

                                                 
، ومسلم يف كتاب الصالة،  6970التوحيد، ابب قول هللا تعاىل )ال حترك به لسانك(، رقم: مصدر سابق، كتاب (  البخاري الصحيح،1)

 . 680ابب: االستماع للقراءة ، رقم: 
هـ 1376، 1هـ( الربهان يف علوم القرآن، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط794الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر )ت: ( 2)
 (.475إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، ص: ) م، دار 1957 -
(  هو عيسي بن مينا بن وردان بن عبد الصمد بن عمر بن عبد هللا الزرقى موىل بىن زهرة، ويكىن " أاب موسى " ويلقب بقالون، وهو قارئ 3)

اً، وهو الذي لقبه بقالون، جلودة قراءته، فإن قالون بلغة الرومية جيد، املدينة وحنويها . يقال إنه ربيب انفع ـ ابن زوجته ـ وقد الزم انفعًا كثري 
عمر بن اخلطاب، فقدم به من أسره إىل عمر ابملدينة، وابعه فاشرتاه بعض  وكان جد جده عبد هللا من سىب الروم يف عهد اخلليفة الثاين

 .األنصار، فهو موىل حممد بن فريوز من األنصار
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 املبحث الثاين: مسات منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي وضوابطه
 

 .املطلب األول: مسات منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي
أن ذلك بتعليم هللا له ملنهج تلقي  -وكما بينت سابقا-أول من حفظ القرآن الكرمي يف صدره،  النيب   
، حيث كان روح القدس هو الواسطة بني املتكلم األعلى جل وعز، آن، إن أول مشيخة إقرائية كانت للنيب القر 

يف اإلقراء وهلذه املشيخة طريقة، جتمل يف مسات،   ، لذلك فهو شيخ النيب وبني املتلقي األول رسوله األمني 
 كما أييت:
 التدرج يف إلقاء القرآن. -1

 اؤه القرآن عليه بصوت مسموع.وإلق مشافهة جربيل للنيب  -2

 .(1)كل عام، حبرف  معارضة جربيل عليه السالم للنيب  -3

 أوال: التدرج يف إلقاء القرآن:
، والنيُب أن القرآن استمر يف تنزله ثالاث وعشرين سنة، ُيسمع فيها جربيُل النيَب  -وكما بيناه سابقاً -معلوم 

مسعوه. هكذا حىت اكتمل نزوله، ويف هذا من موافقة الطبيعة  عليه السالم، يقرؤه على أصحابه، فيحفظونه كما
البشرية وضعفها ما فيه من توافق املنهج التشريعي، مع املنهج البنائي؛ حقيقة ذلك أن نزول القرآن الكرمي كالما هلل 

هو التدرج، وهذا وتشريعا للعاملني، جاء متوافقا مع سنن هللا الكونية البنائية؛ اليت خلق عليها الكون، واملقصود 
 ميثل االعتدال الذي حيصل من خالله األثر. 

يف مقابل ذلك هناك موانع فطرية تعارض حصول هذا األمر، بل وأي أمر قد يطلب، من ذلك ما حنن   
بصدده حفظ القرآن الكرمي. تلك املوانع ذكرها املوىل عز وجل يف كتابة، وهي متعلقة بطبيعة اإلنسان، فمنها قوله 

نَسَُٰن ِمۡن َعَجٖل  : }سبحانه نَسَُٰن َعُجوٗلا [، }37{]األنبياء:ُخلَِق ٱۡۡلِ نَسَُٰن [ وقوله:}11{]اإلسراء:َوََكَن ٱۡۡلِ وَُخلَِق ٱۡۡلِ
[. لذلك بني هللا عز وجل منهج التلقي املتوافق مع السنن البنائية، املخالف جلزء من عوارض 28{]النساء:اَضعِيفا 

َوقـُْرَآاًن فـََرقْـَناُه : }قوله تعاىلكوالفهم والتدبر.   املقصود وهو االستظهار واحلفظ،الطباع البشرية، فبالتدرج حيصل 
 على تروٍ  من غري عجلة.  أي[. 106لِّتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاسِّ َعَلى ُمْكٍث َونـزْلَناُه تَنـزياًل{]اإلسراء: 

أشد حاجاته إليه، فتأتيه اآلايت كما يف  ومما يعني على حفظه واستظهاره وتدبره، كونه كان ينزل والنيب   
املاء للظمآن، فيقبل عليها متدبرا من ذلك ما أشار إليها احلق تبارك وتعاىل يف رده على املشركني أو اليهود حيث 

 [.32قال: }َكذلَِّك لِّنُـثـَب َِّت بِّهِّ ُفؤاَدَك َورَتَـّْلناُه تـَْرتِّياًل{ ]الفرقان: 
حلفظ، جميء اآلايت لتجيب عن سؤال بشري، كما حدث يف حترمي ومن مقتضيات التدرج املعينة على ا  

} رِّ ُقْل فِّيهِّما إِّمْثٌ َكبِّرٌي َوَمنافُِّع لِّلنَّاسِّ ]البقرة:  اخلمر، فقد نزل فيها أول ما نزل: }َيْسئَـُلوَنَك َعنِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ
219 .] 

                                                 
قال: أقرأين جربيل على حرف  نزل القرآن على سبعة أحرف: عن ابن عباس ، رضي هللا عنهما.. أن رسول هللا : أ(  حلديث النيب 1)

 (.   6/227) 4990فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف. البخاري، اجلامع الصحيح، مصدر سابق، رقم: 
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وأوفق للفطرة البشرية. "وهذا املعىن الذي أن نزول القرآن مفرقا أدعى إىل سهولة حفظه وفهمه، وهو أيسر   
أراده احلق سبحانه، هو غاية ما وصل إليه أهل الرتبية يف حفظ النصوص الطويلة، وتسهيل فهمها. وهذا املعىن 
الرتبوي ما كان جيول خباطر بشر يف هذا العصر، ويف هذه البيئة البدوية، مما يدل على أن منز ل القرآن على هذه 

  .(1)يعة هو هللا.. العامل ابلطبائع البشرية، والنفوس وأسرارها"الطريقة البد
 وإلقاؤه القرآن عليه بصوت مسموع. اثنيا:  مشافهة جربيل للنيب 

للقرآن جاء ابلسماع من جربيل عليه السالم، وال عجب أن أييت هذا األسلوب يف التلقي  أخذ النيب   
قت النزول خبصائص العروبة من صفاء الذهن وسرعة احلفظ فاألمة العربية كانت متتاز و  للنيب حممد 

واالستظهار مع شغفهم وحبهم لذلك. فكانت ذواكرهم سجال لتارخيهم وحاضرهم، فحفظوا سجل أنساهبم وما 
على سنن أمته، ليلقيه إليه جربيل  أورثوه من حكمة يف أشعارهم ودواوينهم، مث جاء القرآن على قلب النيب 

كانت مهته موجهة إىل حفظه   منه مساعا وعرضا، فعندما نزل القرآن على النيب  ليتلقاه عليه السالم، و 
واستظهاره فقد كان حريصا على ذلك غاية احلرص، ولقد بلغ من حرصه أنه كان ال ينتظر حىت يفرغ جربيل من 

ْلُقْرآنِّ مِّنْ   قـَْبلِّ َأْن يـُْقضى إِّلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َرب ِّ زِّْدينِّ قراءته، بل كان يتعجل القراءة، فأنزل هللا عليه: }َوال تـَْعَجْل ابِّ
[، وقوله: }ال حُتَر ِّْك بِّهِّ لِّساَنَك لِّتَـْعَجَل بِّهِّ * إِّنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه * فَإِّذا قـََرْأانُه فَاتَّبِّْع 114عِّْلمًا{ ]سورة طه: 

  .(2)فضمن هللا لنبيه احلفظ والفهم .[19 -16قيامة: قـُْرآنَُه * مُثَّ إِّنَّ َعَلْينا بَيانَُه{ ]سورة ال
يقرأ القرآن للناس  يف هذه اآلايت أوضح هللا عز وجل لنبيه ولألمة منهج التلقي القرآين، لذلك كان النيب   

 املبحث وابلعود على ما سبق يف[. 106على مكث كما أمره ربه عز وجل: }َوقـُْرَآاًن فـََرقْـَناُه لِّتَـْقَرأَُه..{]اإلسراء:
من  األول، من خالل ما ذكر من اآلايت واألحاديث يف موضوع التلقي تقرر أن القرآن شفاهي، تلقاه حممد 

نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ا  جربيل بصوت حيمل حروف عربية }
َ
والزم هذا أن جربيل  .[3]يوسف: {ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ إِنَّآ أ

بشأن القرآن فعلمه: التجويد: وهو ما يتعلق ابحلروف من إعطائها حقها ومستحقها. كل ما يتعلق   علم النيب 
وهو الضبط التام أي: ضبط احلروف واإلعراب، وكل ذلك تلقاه  .[4{]املزمل: َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًَل قوله تعاىل:}

  .(3)عن الوحيالنيب 
ِ }ص آية وفيما قرأت يف مسألة تلقي النيب من جربيل خبصو    َٰ قَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱللَّ ََلُۥ لََعَ [. 97{ ]البقرة:فَإِنَُّهۥ نَزَّ

ال يكون  ألفاظ القرآن على النيب  -عليه السالم  -قول اجمليدي: " النزول على القلب: إن إلقاء جربيل 
 .(4)خطاب فٍم لفم، بل قراءة فٍم على قلب"

-  التلقي، وإمنا هي مقصودة أبدلة متوافرة من القرآن والسنة..وهذا فيه نظر! ألنه يتجاوز أمهية اجلارحة يف  
ز دورها إيهام يف منهج التلقي القرآين النبوي، الذي فيه جانب بشري و ويف جتا -سبق عرضها يف املبحث األول

                                                 
 -هـ  1423، 2القاهرة، ط –هـ(، املدخل لدراسة القرآن الكرمي مكتبه السنة 1403أبو ُشهبة حممد بن حممد بن سويلم )ت: (  1)

 (.11م ص: ) 2003
 (.11أبو ُشهبة، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، مصدر سابق، ص: )( 2)
 . (  وعرف علم التجويد: أبنه القواعد واألحكام األساسية للنطف املنقول عن الرسول 3)
 (.96ألفاظ القرآن الكرمي دراسة أتصيلية، مصدر سابق، ص: )  ( اجمليدي، تلقي النيب4)
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ة، حمض أبسباب التلقي البشرية، وجانب إهلي رابين غييب. وهنا يظهر إعجاز التلقي حيث أييت ابألسباب البشري
 لكن حصوله يكون ابلقوة اإلهلية الرابنية.

َٰ قَۡلبَِك }:ال يقال أن يف قوله تعاىلف   ََلُۥ لََعَ [. أبن جربيل عليه السالم ألقاه يف قلب النيب 97البقرة:{]فَإِنَُّهۥ نَزَّ
ل داللة ! أقول ب(1)، دون مساع ومشافهة! وهذا الظن غري وارد أصال، حىت جيعل منه استشكال مث حيتاج لدفعه

السياق تؤكد ما نقرره من أن منهج التلقي غييب تكفل هللا حبصوله وهو سبيب البد به من التلقي ابلصوت 
ِميُ }واللسان، فقد قال هللا

َ
وُح ٱۡۡل َٰ قَۡلبَِك َِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ *نََزَل بِهِ ٱلرُّ  بِلَِساٍن *لََعَ

بِيٖ  َعَرِب ٖ  له  (2)كيف مجعت اآلايت يف سياق واحد بني تلقي قلب النيب [. يلحظ  195-193:الشعراء{]مُّ
، وبينت هذه طريقة ذلك بوسيلة اللغة العربية املبينة. وحتمل اآلية األوىل على هذه لذكرمها نزوله على قلب النيب 

 النزول وهو }بلسان عريب مبني{. 
نيه للقرآن من جربيل عليه السالم، لكن أبد ، فال ينايف مساع النيب أما كون اإلنزال على قلب النيب   

القلب الذي هو مكمن الوعي التام دون  ألن امللقي هو هللا سبحانه فال يستقر امللقى إال يف ؛أطلق وصف القلب
قال هللا تعاىل: )أان  عن النيب  .وهذا هو املنهج يف التلقي البد فيه من ظهور حركة اجلوارح وتفاعلها شواغل.

    .(3) ذكرين وحتركت يب شفتاه(مع عبدي حيثما 
يدل على صفة اإللقاء  .[4{]املزمل: َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًَل }وقوله[.32{]الفرقان: َوَرتَّۡلَنَُٰه تَۡرتِيَلا قوله:}  

وهو الرتمن وحتسني الصوت يف التالوة، وقد حث هو الطريقة الصوتية يف األداء،  التغينابللسان العريب، حيث كان 
)لو  وروى مسلم عن أيب موسى قال: قال رسول هللا   .(4) فقال: )ليس منا من مل يتغىن ابلقرآن( عليه النيب 

  .(5) رأيتين وأان أمسع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود(

كان من الغنية لقال: : يتغىن ابلقرآن يريد يتحزن به، وليس هذا من الغنية، ولو  قال ابن حبان: "قوله   
يتغاىن به... وليس التحزن ابلقرآن نقاء اجلرم ]أي: احللق[ وطيب الصوت، وطاعة اللهوات أبنواع التنغم بوفاق 
الوقاع. ولكن التحزين ابلقرآن هو أن يقارنه شيئان: األسف والتلهف. األسف على ما وقع من التقصري، والتلهف 

القلب وتوجع، وحتزن الصوت ورجع، بدر اجلفن ابلدموع والقلب ابللموع؛  على ما يؤمل من التوقري، فإذا أتمل
فحينئذ يستلذ املتهجد ابملناجاة، ويفر من اخللق إىل وكر اخللوات رجاء غفران السالف من الذنوب، والتجاوز عن 

 .(6)اجلناايت والعيوب"

                                                 
، ( قد رأيت يف من كتب يف التلقي النبوي إيراد ذلك على انه استشكال، مث يورد اجلواب عنه، ينظر:  عبد الغفار بن نعيمة، النيب 1)

الجتماعية واإلنسانية، جامعة وهران، ب/ قسم اآلداب واللغة، والتلقي القرآين، آاثره ودالالته من خالل سورة القيامة، األكادميية للدراسات ا
 (.77، ص: )2018جانفي -19العدد

[. 29َباَرٌك..{]ص:( واآلايت اليت تشري إىل أن القرآن حيصل يف النفس بقوة هللا وإرادته؛ ألنه كالمه قوله تعاىل: } كَِّتاٌب أَنـْزَْلَناُه إِّلَْيَك مُ 2)
 حصل يف النفس بربكة من هللا وحبصوله حتل الربكة ملن تدبره وتفكر به وتذكر.فحاله نزوله أنه مبارك، في

 (.9/187. )43( البخاري، اجلامع الصحيح، مصدر سابق، ابب قول هللا تعاىل : }ال حترك به لسانك{ رقم: 3)
 .7089به( رقم: ( البخاري، الصحيح، مصدر سابق،  كتاب التوحيد، ابب قوله تعاىل: )وأسروا قولكم أو اجهروا 4)
 .793( مسلم الصحيح، مصدر سابق، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب استحباب حتسني الصوت ابلقرآن، رقم: 5)
( ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة 6)

 (.3/27)751، رقم:1993 – 1414،  2بريوت، ط –الرسالة 
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 َلَشوَّْقت أَوْ  حَتْبِّريًا، حلََربَّْت َعلِّْمت َلوْ  والتحبري: درجة أعلى يف التحسني والرتمن، فعن أيب موس قال:)  
وهي من  ، وقرأ هبا الصحابة مبا أقرأهم به وهذه طرق أداء أصوات القراءة اليت ثبتت عن النيب   .(1)(َتْشوِّيًقا

خصائص القرآن يف األداء، اليت ارتضاها هللا لكالمه، فالصوت احلسن مفتاح القلوب للهداية والزايدة يف 
ِيَن ََيَۡشۡوَن َربَّهُ ن}اإلميا َثاِِنَ َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱَّلَّ ا مَّ تََشَٰبِها ۡحَسَن ٱۡۡلَِديِث كَِتَٰباا مُّ

َ
َل أ ُ نَزَّ ۡم ُثمَّ تَلُِي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم ٱللَّ

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء   َٰلَِك ُهَدى ٱللَّ ِ  َذ  [.23{]الزمر: إََِلَٰ ذِۡكرِ ٱللَّ
 . (2)كل عام، حبرف  اثلثا: معارضة جربيل عليه السالم للنيب 

، رضي هللا كما ورد عن فاطمة بنت رسول هللا ،  على جربيل ما مسعه منه ومعىن العرض: أن يقرأ النيب    
رْبِّيَل َكاَن يـَُعارُِّضينِّ اْلُقْرآَن ُكلَّ َسَنٍة َمرَّ  عنها قالت: )َأَسرَّ إِّيَلَّ النيب  ًة َوإِّنَُّه َعاَرَضينِّ اْلَعاَم َمرََّتنْيِّ وال أُرَاُه إِّال إِّنَّ جِّ

)   .(3) َحَضَر َأَجلِّ
من جربيل عليه السالم  إن من متام حفظ هللا لكتابه، أن جعل منهج تلقيه موحدا واضحا، فسماع النيب   

عرب القرون هبذا املنهج  وعرضه عليه، ميثل املنهج الذي وصل به القرآن الكرمي إلينا، فحمله اخللف عن السلف
 دون أدىن ريب.

فال ينال احلافظ اإلجازة ابلقراءة واإلقراء إال إذا قرأ القرآن الكرمي كامال على شيخه أو مسع منه. مث جييزه   
وهي ، على ذلك بسند متصل إىل رسول هللا الذي انل اإلجازة األوىل من جربيل عليه السالم عن ربه عز وجل

، إضافة إىل ما خصه هللا به من استظهار القرآن من غري نسيان له كما قال ل شرفها غريه أعلى إجازة مل ين
  [.7-6األعلى :]شاء هللا{  تعاىل: }سنقرئك فال تنسى إال ما

 املطلب الثاين: ضوابط منهج التلقي النبوي للقرآن الكرمي.
يستدام هبا هذا املنهج ملن استحصل  ، كان ال بد من وجود ضوابطبعد أن استوثق منهج التلقي للنيب    

 عليه يف حفظ الكتاب العزيز، وصورة هذه الضوابط يف أمرين: األول: مقارنة التلقي ابلكتابة. الثاين: التعاهد

 التلقي ابلكتابة.اقرتان الضابط األول: 
ائل التثبيت والتثبت بعد أن كان منهج التلقي ابملشافهة واالستظهار، واملعارضة، مل مينع ذلك من إمتام وس   

كتااب للوحي فكلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته، زايدة يف التوثيق وحرصا على املتلقى فهو   فاختذ النيب 
وحي هللا عز وجل، حىت تظاهر الكتابة واحلفظ، ويعاضد الرسم اللفظ، وكان كتاب الوحي من أجل الصحابة 

 ة وأابن بن سعيد، وخالد بن الوليد، وأيب بن كعب، وزيد..وغريهمفمنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوي

                                                 
هـ(، ُمصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة. طبعة  235( ابن أيب شيبة أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف )ت:1)

 (، عن زيد بن هارون. وهو على شرط مسلم.10/465) 30567الدار السلفية اهلندية القدمية. وطبعة دار القبلة. رقم: 
قال: أقرأين جربيل على حرف  : أنزل القرآن على سبعة أحرف: عن ابن عباس ، رضي هللا عنهما.. أن رسول هللا ( حلديث النيب 2)

 (.   6/227) 4990فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف. البخاري، اجلامع الصحيح، مصدر سابق، رقم: 

، وأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، 3353در سابق، كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم: ( البخاري، الصحيح، مص3)
 (.6/282) 26456مسند أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة، كتاب ابقي مسند األنصار، ابب أحاديث فاطمة، رقم: 
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رِ ٗلَّ يَۡسَتوِي ٱۡلَقَٰعُِدوَن ِمَن ٱلۡمُ }:ملا نزلت فقد ثبت يف احلديث الصحيح عن الرباء .(1) َ ْوِِل ٱلْضَّ

ُ
ۡؤِمنَِي َغۡيُ أ

 ِ زيدا وليجئ ابللوح والدواة والكتف أو الكتف :) ادع يل [ قال النيب 95{]النساء: َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل ٱللَّ
أيمرهم بوضع اآلايت يف موضعها من  وكان النيب      .(2) ال يستوي القاعدون{(}والدواة( مث قال:)اكتب:

السور فجاء املكتوب مطابقا متاما للمحفوظ.  وكانوا يكتبون على العسب، واللخاف، والرقاع، وقطع األدمي، 
. وبذلك ينقضي العهد األول وقد ضالع، مث يوضع املكتوب يف بيت رسول هللا وعظام األكتاف، واأل

 وضحت معامل املنهج النبوي يف تلقي القرآن الكرمي.
الضابط الثاين: التعاهد

يتعاهده يف  تعاهد القرآن كان ضابطا نبواي يف تثبيت القرآن الكرمي، وللتعاهد أزمنة فاضلة فكان النيب   
 ، ويف آانء الليل يقرؤه حىت خيتمه.عليه السالم، ومع نفسه  رمضان مع جربيل

جربيل عليه   .(3)صلوات هللا وسالمه عليه معارضة فكان من دواعي حفظ القرآن وتثبيته يف قلب النيب   
 السالم إايه ابلقرآن يف رمضان من كل عام، حىت كان العام الذي تويف فيه الرسول فعارضه مرتني، وفهم النيب 

الشاغل يف سره وعالنيته، ويف حضره وسفره، ويف وحدته  من ذلك قرب انتهاء أجله، وكان القرآن شغل النيب 
وبني صحابته ويف عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، ال يغيب عن قلبه، وال أيلوا جهدا يف االئتمار أبوامره واالنتهاء 

 قه، وتبليغه إىل الناس كافة، فمن مث كان النيب عن نواهيه واالعتبار مبواعظه وقصصه والتأدب آبدابه وأخال
  .(4)صلوات هللا وسالمه عليه مرجع املسلمني يف حفظ القرآن، وفهمه، والوقوف على أسراره، ومراميه

يقوم به يف  ومن صور املعاهدة النبوية للقرآن الكرمي، قراءته يف الصلوات املكتوبة ويف النوافل فكان النيب    
 حىت تتفطر قدماه الشريفتان. صالة الليل

ََحدِّهِّْم يـَُقوُل: : » َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ أصحابه على تعاهد القرآن ف حث النيب و    بِّْئَسَما ألِّ
يُت آيََة َكْيَت وََكْيَت، َبْل ُهَو ُنسِّ َي، اْسَتْذكُِّروا اْلُقْرآَن، فـََلُهَو َأَشدي تـََفصِّ ًيا  ، مِّْن النـََّعمِّ َنسِّ مِّْن ُصُدورِّ الرِّ َجالِّ

ألن قوله: نسيت كذا وكذا أو كيت وكيت، فيه شهادة على نفسه ابلتقصري يف حفظ القرآن   .(5)«بُِّعُقلَِّها
إشعار بعدم املباالة « نسيت»وتعاهده، ويتضمن التساهل يف الواجب، والغفلة عن آايت القرآن، وأيضا يف قوله 

تَِِنٓ ابلقرآن، وقد قال هللا سبحانه وتعاىل عن الذي حيشره يوم القيامة أعمى } واالعتناء واالهتمام ِ لَِم َحََشۡ قَاَل َرب 
ۡعََمَٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصيا 

َ
ۖ َوَكَذَٰلَِك ٱَۡلَۡوَم تُنَسَٰ *اأ َُٰتَنا فَنَِسيَتَها َتۡتَك َءاَي

َ
ُۡسََف َولَۡم يُؤۡ *قَاَل َكَذَٰلَِك أ

َ
ِمنُۢ َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي َمۡن أ

ۡبََّقٰٓ أَِب
َ
َشدُّ َوأ

َ
  .(6) [127-125{ ]طه: َيَِٰت َرب ِهِۦ  َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

                                                 
م، دار املعرفة للطباعة  1971 -هـ  1396لنبوية، حتقيق: مصطفى عبد الواحد هـ(، السرية ا 747( ابن كثري أىب الفداء امساعيل )ت: 1)

 (.4/669والنشر والتوزيع ـ بريوت، لبنان، )
ه، كتاب بدأ الوحي، ابب ال 1407، 1القاهرة ط –حسب ترقيم فتح الباري، مصدر سابق، دار الشعب ( البخاري، اجلامع الصحيح، 2)

   (.6/60يستوي القاعدون، رقم:  )
 ( وهنا املعارضة ضابط ألهنا بعد إمتام القرآن كله، أما أفيل إمتام احلفظ فهي جزء من منهج التلقي.3)

 (.47-42( أبو شهبة، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، مصدر سابق، ص:)4)

 (.5033البخاري، الصحيح  يف فضائل القرآن رقم: )( 5)
 (.48مصدر سابق، ص:)( أبو شهبة، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، 6)
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بينهم حيثهم على ذلك كله، ويبعث إىل من كان بعيدًا من يعلمه ويقرؤه، كما بعث مصعب  وكان النيب   
اإلسالم وقراءة القرآن، وكما بعث معاذ بن عمري وعبد هللا بن أم مكتوم إىل أهل املدينة قبل هجرته، يعلمان الناس 

  .(1)بن جبل بعد اهلجرة إىل مكة للتحفيظ واإلقراء

 
 املبحث الثالث: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين

 املطلب األول: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف العهد النبوي.  
الذي تلقاه بواسطة األمني جربيل عليه السالم عن ربه عز  منهج التلقي القرآين الرابين لقد أرسى النيب   

 وجل، يف قلوب أصحابه؛ فتمثله األصحاب منهجا هلم شغفوا به ألنه وسيلة التصاهلم برهبم وكالمه اجمليد. 
، فكانوا يفزعون لكتابته يف الصحف، مث يبادرون فتلقى الصحابة رضوان هللا عليهم القرآن من يفِّ ِّ النيب   
حفظ تلك اآلايت، ومن مَثَّ إىل فـَْهمِّ معانيها إن مل تتضح هلم، وتلك مسة ابرزة متيز هبا ذلك اجليل الذي تلقى إىل 

 .القرآن على املعلم األول حممد 
كان النيب حيث أصحابه وأيمرهم ابستظهار القرآن وتدبره، مبلغا املنهج ذاته الذي علمه له ربه عز وجل يف     

:"من تعلم القرآن يف شبيبته فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ، به الطاهر نزول القرآن على قل
  .(2)اختلط القرآن بلحمه ودمه"، ويف رواية أخرى: "من تعلم القرآن وهو فىت السن، أخلطه هللا بلحمه ودمه"

ليكونوا محلة للقرآن فيؤدونه   ، من حيملون منهج التلقيال بل إن هللا عز وجل انتقى من أصحاب حممد     
إن ريب أمرين أن  :قال أليب بن كعب أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول هللا كما مسعوه فقد 

نعم، قال: وذكرت عند رب العاملني? قال:  : ، قال: أو مساين لك? قال رسول هللا  أعرض عليك القرآن
  .(3)فبكى أيب  نعم

هذا الطريق ويكون عرض القرآن  أيب ليتعلم منه القرآن، ويتثبت فيها وليشرع النيب  على وعرض النيب    
 .سنة متبعة، ويف ذلك تنبيه على فضيلة أيب، وتقدمه يف حفظ القرآن الكرمي

بل يف تلقي القرآن حىت عرف بذلك يف الناس  ولقد عظم فضل أيب رضي هللا عنه بعظم متثله ملنهج النيب    
  .(4)? فما منعك ? قال: نعم، قال أصليت معنا: صلى صالة فُلب ِّس عليه، فلما انصرف قال أليب إن النيب 

                                                 
(؛ ومسلم، الصحيح، مصدر 378 /7( ينظر: البخاري، الصحيح، مصدر سابق، املغازي، ابب غزوة الرجيع، ورعل وذكوان وبئر معونة، )1)

 (.3/1511سابق، اإلمارة، ابب ثبوت اجلنة للشهيد، ) 
هذا األثر عن مروان بن احلكم أنه مسع كعب األحبار (، وأورد أبو عبيد 4/508(  البيهقي، اجلامع لشعب اإلميان، مصدر سابق، )2)

اسم يقول:"إن يف التوراة أن الفىت إذا تعلم القرآن وهو حديث السن، وحرص عليه، وعمل به واتبعه خلطه هللا بلحمه ودمه...". أبو ُعبيد الق
وفاء تقي الدين، دار ابن كثري،  -حمسن خرابة  -ة هـ( فضائل القرآن للقاسم بن سالم، احملققون: مروان العطي224بن سال م البغدادي )ت: 

 (.46، ص:)3هـ رقم:1420بريوت،  –دمشق 
(؛ والتفسري تفسري سورة البينة؛ وصحيح مسلم؛  7/127(  البخاري، الصحيح، مصدر سابق، مناقب األنصار، مناقب أيب بن كعب، )3)

هل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من املقروء عليه رقم: كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب استحباب قراءة القرآن على أ
799. 

ْستاين)ت: 4) جِّ هـ(، سنن أيب داود، احملقق: حممد 275(  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 (.1/239) 907لى اإلمام، رقم:بريوت، ابب الفتح ع –حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 
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فقال: اي عمر إين تلقيت القرآن ممن تلقاه من جربيل عليه  وكان أيب يعلن أنه متمثل للمنهج النبوي يف التلقي
   .(1)السالم وهو رطب

بوي الرابين يف التلقي فجل الصحابة الكرام كانوا يتسابقون يف وحده قد انل شرف متثل املنهج الن يَب  وليس أُ   
ذلك، فكانوا رضوان هللا عليهم جيعلوا القرآن يف احملل األول، يتنافسون يف حفظ لفظه ويتسابقون يف فهم معناه، 

نُواْ َكَ وجعلوه مسالهتم يف فراغهم، ومتعبدهم يف ليلهم، حىت لقد كان يسمع هلم بقراءته دوي كدوي النحل، }
ِۡل َما َيۡهَجُعونَ  َِن ٱَلَّ ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ *قَلِيَلا م 

َ
[؛ ولقد وصفهم واصف فقال: كانوا 18 -17{ ]الذارايت: َوبِٱۡۡل

رهباان ابلليل فرساان ابلنهار، وكان اعتمادهم يف احلفظ على التلقي والسماع من الرسول، أو ممن تلقاه من 
كانوا يعتمدون يف حفظه على النقل من الصحف والسطور؛ ألن االعتماد يف حفظ الصحابة من الرسول، وما  

القرآن على الصحف واملكتوب يفوت على القارئ ركنا مهما من أركان أداء القرآن الكرمي على وجهه الصحيح، 
   .(2)وهو علم التجويد

كتاب هللا تعاىل، يلمح فيها التأصيل   يف تعليم أصحابه  "وعند أتمل تلك الطريقة املثلى اليت هنجها النيب 
والتأسيس والرتسيخ لكتاب هللا تعاىل، ليس ترسيخاً حلفظه بل هو رسوخ يف فهمه والعمل به، وألمهية تلك الطريقة 
يف التمكني والرتسيخ فقد اعتىن هبا الصحابة رضوان هللا عليهم يف تعليمهم كتاب هللا تعاىل، وتناقلوا تلك الطريقة 

يف تعليم كتاب هللا تعاىل، وطبقوها على طالهبم، يقول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: "كنا إذا تعلمنا احملمدية 
عشر آايت من القرآن مل نتعلم من العشر اليت أنزلت بعدها حىت نتعلم ما فيها، قيل لشريك: من  من النيب 

عشر آايت ال نتعلم العشر اليت  من رسول هللا  :"كنا نتعلم(4)، ويف رواية أخرى لشريك قال(3)العلم? قال: نعم"
   .(5)بعدهن حىت نعلم ما أُنزل يف هذا العشر من العلم"

منهم اخللفاء األربعة، وطلحة بن عبيد هللا، وسعد بن معاذ، وعبد هللا  فكثر عدد احلفاظ منهم يف حياته    
: )خذوا القرآن االتقان أربع فقال فيهم النيب  بن مسعود، وحذيفة بن اليمان.. وغريهم كثري حىت متيز منهم يف

 . (6) من أربعة: من عبد هللا بن مسعود فبدأ به، وسالك موىل أيب حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب(
املطلب الثاين: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف عهد اخللفاء الراشدين.

                                                 

هـ(، سري أعالم النبالء، حتقيق : شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  748(  الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت: 1)
(1/391 .) 

 (.47-42(  أبو شهبة، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، مصدر سابق، )2)

ردي اخلراساين، أبو بكر )ت: ( البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موس3) هـ(، شعب اإلميان، حققه: الدكتور عبد العلي 458ى اخُلْسَرْوجِّ
، 1اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط –عبد احلميد حامد، الدار السلفية ببومباي 

 (.1/36سريه، مصدر سابق، )(. والطربي يف تف3/344)  1801هـ رقم:  1423

 (.3/344)1802( البيهقي، اجلامع لشعب اإلميان، مصدر سابق، رقم: 4)
وأثرها  ( الفريح أمحد بن عبد هللا بن عبد احملسن أستاذ مساعد بقسم القراءات يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى التنشئة القرآنية5)

 .10هـ: ص1427يف بناء الفرد واجملتمع 
 (.5/45) 3808( البخاري: اجلامع الصحيح، مصدر سابق، رقم: 6)
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انفك أصحابه الكرام يرسون منهجه الرابين يف التلقي، فكانوا  للرفيق األعلى، ما وملا انتقل النيب    
يتنافسون يف استظهار القرآن وحفظه، ويتفاضلون على مقدار ما حيفظون منه. وكانوا يثبتون حفظهم ابلقيام يف 

 آانء الليل، وبذلك سار الصحابة على منهج النيب يف التلقي

هج السائد زمن اخلالفة الراشدة، إىل أن كثر القتل بني احلفاظ، بقي منهج التلقي ابملشافهة والسماع هو املن  
فقرر اخلليفة الراشد أبو بكر رضي هللا عنه مجع القرآن يف صحف جمتمعة، خوفا من ضياع القرآن ملا كثر القتل يف 

ول يف احلفاظ، فانتدب زيد بن اثبت لذلك، مع معاونة أيب بكر وعمر له. وسار زيد يف مهمته على املنهج اال
التلقي، أبمر من أيب بكر وعمر فاعتمد على كال املصدرين: األول ما كان حمفوظا يف صدور الرجال، والثاين: ما  

 ويف عهده. كتب بني يدي النيب 
  .(1)واحتاط زيد يف املكتوب فال يقبله حىت يشهد شاهدان عدالن أنه كتب بني يدي رسول هللا 

بو بكر عنده، مث عمر من بعده، مث عند أم املؤمنني حفصة بنت عمر، وملا انتهى زيد، حفظ هذه الصحف أ
 مث أخذها عثمان ليستنسخها يف اجلمع الثاين.

  .(2)وكان من مسات هذه الصحف أهنا مجعت القرآن على أدق وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي
 عهد التابعني ومن بعدهم.املطلب الثالث: أثر املنهج النبوي يف التلقي القرآين يف 

بقي ذات املنهج زمن التابعني، وال عجب فمنهج التلقي النبوي الرابين موثوق العرى اثبت اخلطى ألنه من   
جهة رابين ضمن هللا عز وجل وجوده، وألنه ترسخ يف قلوب أولياء هللا فحملوه جيال بعد جيل. فقد روى وكيع 

، كان "تعلموا القرآن مخس آايت مخس آايت، فإن رسول هللا  عالية:عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو ال
، وروى أبو العالية مثله عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال :"تعلموا القرآن مخساً (3)أيخذه مخسًا مخساً"

السلمي ممن تلقى  ، وكان أبو عبد الرمحن(4)، مخساً مخساً"مخساً فإن جربيل عليه السالم نزل ابلقرآن على النيب 
، فأخرب عن أسلوب تلقيه ، على غرار تلك الطريقة اليت تلقوه هبا على النيب القرآن على صحابة رسول هللا 

، عشر آايت، فال ، أهنم كانوا يقرتئون من رسول هللا "حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النيب  القرآن فقال:
، فمن هذه (5)فعلمنا العلم والعمل"  هذه من العلم والعمل قالوا:أيخذون يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف

"وهو املنهج األمثل يف تعلم كتاب هللا تعاىل  يف التلقي القرآين. ومن بعده أصحابه اآلاثر نرى منهج النيب
 فهي جامعة لعدة جوانب ال غىن لقارئ القرآن عنها، وأمهها جانبان:

                                                 
شيأ من القرآن فاليأت به، وكان ال يقبل من أحد شيأ حىت يشهد شاهدان.  الدليل: ما روى عمر أنه قال: من تلقى من رسول هللا ( 1)

أبو الفداء إمساعيل بن  شيء من كتاب هللا فاكتباه".وكذلك قول أيب بكر لعمر وزيد:" اقعدا على ابب املسجد، فمن جاءكما بشاهدين على 
هـ( مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأقواله على  774عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت: 

 (.2/468) 783:هـ، رقم 1430، 1مصر، ط –أبواب العلم، احملقق: إمام بن علي بن إمام، دار الفالح، الفيوم 
ينظر الرابط: (  2)

hhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/QuranKarim/sec07.doc_cvt.htm 
 (.10/461)  30550(  ابن أيب شيبة، املصنف، مصدر سابق،: رقم: 3)
 (.3/376) 1807(  البيهقي، اجلامع لشعب اإلميان، رقم: 4)
 (.6/177) 29930سابق، رقم:(  ابن أيب شيبة، املصنف، مصدر 5)
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اظ القرآن الكرمي: ويتمثل ذلك يف تلقيهم آايت يسرية ال تتجاوز عشر األول: تصحيح التالوة، وحفظ ألف
آايت؛ وذلك أمكن حلفظهم، وأثبت لقلوهبم، وتلك حكمة بينها القرآن }كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 

 [. 32ترتيال{]الفرقان:
على أمر هللا، ومها الثاين: معرفة ما تتضمنه اآلية من علم وأحكام، وما يرتتب على ذلك من عمل واستقامة 

  .(1)أمران متالزمان، ال حتصل مثرة قراءة القرآن إال هبما"
واستمر احلال بعد عصر التابعني، واتبعيهم، وسار العلماء العارفون على هذا املنهج، وذلك ظاهر يف سري 

"تعلمت  ث قال:العلماء، فهو مأدبتهم األوىل وفق منهج التلقي الرابين، روى األعمش عن إبراهيم، أن احلار 
 .(2)القرآن يف ثالث سنني، والوحي يف سنتني، أو قال الوحي يف ثالث سنني، والقرآن يف سنتني"

وهبذه اللغة، وبتلك املنهجية املعتمدة بينهم يف تداوهلا، جرى حفظ كالم هللا عز وجل يف الصدور، وهو ال  
فتئت معتمدة عند املسلمني كأسلوب معياري زال ينتقُل من جيل إىل آخر عرب منهجية احلفظ هذه، اليت ما 

رصني يف الثقافة العربية اإلسالمية على توايل العصور، وسيظل هذا األسلوب منهًجا معيارايا معتمًدا يف االستظهار 
إىل أن يرث هللا األرض وَمن عليها. ... وهكذا اعتاد املسلمون أن يتعاهدوا القرآن ابحلفظ والتدبر والنقل، 

لك املنهجية املعيارية الدقيقة، اليت ظلَّت ديدهَنم جياًل بعد جيل، حىت وصل إلينا القرآن يف عصران مبقتضى ت
  .(3)احلاضر كما نزل، وستبقى هذه املنهجية معتَمدًة حىت تقوم الساعة

س الرؤاي ويف يومنا هذا بقي هذا املنهج، عند أهل القرآن العارفني به وحبقيقة إلقائه، رغم ظهور بداايت لطم   
الكاملة هلذا املنهج يف هذا الزمان ممن مل خيتربوا حقيقة منهج التلقي، وتصدروا للقراءة واإلقراء، فأنشئوا أفرادا ال 
يدركون عمق هذا املنهج وعلو شأنه، لكن هذا البحث يلقي الضوء لكل من أراد أن يكون من حفظة الكتاب 

لرابين، الذي هو فقط ما يضمن أن تكون ممن حفظ هللا عز وجل  العزيز، ليسلك إىل ذلك منهج التلقي النبوي ا
 .{إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون}كتابه يف صدورهم فهو وحده احلفيظ احلافظ وصدق عز من قال: 

فهل حنتاج يف ترسيخ املنهج النبوي يف التلقي اليوم إىل وضع نظرية للتلقي القرآين، من التزمها حصل له   
وهل حنتاج لتحديد مسات املتلقني من خالل الرؤية القرآنية ، ومن خالفه مل حيصل له اإللقاء املقصود. اإللقاء
 .(4)ذاهتا

 البحث: خامتـــــة
 أهم النتائج:

  .نقل استعمال لفظ التلقي يف اللغة العربية من اإللقاء إىل األخذ -1

                                                 
 (.10(  الفريح، أمحد بن عبد هللا، التنشئة القرآنية، مصدر سابق، ص: )1)
 (. 20(  مسلم،  الصحيح ، املقدمة، مصدر سابق، ص: )2)
 http://www.alukah.net/social/0/70654/#ixzz3CB1PEAKC(  رابط املوضوع: 3)

 م ٢٠٠٩أاير )مايو(  ٢٠األربعاء ، مقارابت يف نظرية التلقي يف القرآن الكرمي أسامة عبد العزيز جاب هللا( ينظر هلذه األفكار: 4)

https://vb.tafsir.net/tafsir39822/#.WnwsQY9DvZ4 

 

http://www.alukah.net/social/0/70654/#ixzz3CB1PEAKC
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1477
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، إبلقاء هللا عز ن مسندة إىل مصدرها: أبنه أخذ ألفاظ القرآميكن أن نعرف التلقي القرآين للنيب  -2
 أللفاظ القرآن من الوحي. أخذ النيب أو  .وجل بوسيلة البشر احلسية يف التلقي

التلقي القرآين منهج متكامل، وميكن وصفه أبنه رابين، ألنه يعتمد يف حصوله بعد فعل سببه على  -3
 جانب روحاين من هللا عز وجل. وهذا جيعله حيمل وصف اإلعجاز.

 ، ويف تطبيقه.للنيب من هللا سبحانه يف بيانه  هج التلقي منهج متدرج جاري على سنن هللا البنائية،من -4

إىل الصورة املالئكية، أو يتمثل جربيل  التلقي القرآين ال أييت يف الرؤاي واملنام، بل إما أن ينتقل النيب  -5
  لفظ القرآن الكرمي ابحلروف العربية.  عليه السالم بصورة بشرية، ويف كلتا احلالتني، فإنه يسمع النيب

عربيًا جمودًا يف أمت صورة ميكن أن يؤدى هبا، لتكون هي مسموعًا القرآن من جربيل  تلقى النيب  -6
 من رام احلفظ والتالوة. الصورة اليت يسعى إليها

 مسات منهج التلقي النبوي الرابين: أنه متدرج شفاهي مساعي ومتلو، روحي رابين. -7

 ، ترتقي به إىل رابنية التلقي.يئة الصحيحة يف املتلقي بعد النيب حتقق اهل -8

 من ضوابط هذا املنهج بعد حتصل املقصود به وهو االستظهار، الكتابة والتعاهد. -9

، وزمن اخلالفة هذا املنهج النبوي أثر على املراحل الزمنية بعده، فسار عليه الصحابة زمن النيب  -10
 بعيهم إبحسان.، وزمن التابعني واتةالراشد

تنفك عرى هذا املنهج، عند بعض املتلقنني يف زماننا ممن مل يدرك حقيقته، ومل يفهم أبعاده، ويتصور  -11
 مراميه.

التوصيات:
العناية إبفهام منهج التلقي القرآين النبوي، للمتلقني يف املراحل التعليمية مجيعا، حىت يسود لدى األمة ذلك 

باين، وتبقى له قيمة مقدسة، متيزه عن أي تلقي سواه، وحيصل منه مقصوده الذي أراده املنهج، جبانبية الرابين وال
 سبحانه وتعاىل.

 وهللا ويل التوفيق.
 

 
 املصادر واملراجع:فهرس 

هـ(، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، 272ابن إسحاق أبو عبد هللا حممد بن العباس املكي الفاكهي )ت:  .1
 ه.1414،  2بريوت، ط –بد هللا دهيش، دار خضر احملقق: عبد امللك ع

ابن أيب حامت الرازي أبو حممد عبد الرمحن ، تفسري ابن أىب حامت، حتقيق : أسعد حممد الطيب، املكتبة  .2
 العصرية، صيدا.
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هـ(، ُمصنف ابن أيب شيبة،  235ابن أيب شيبة أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف )ت: .3
 حممد عوامة. طبعة الدار السلفية اهلندية القدمية. وطبعة دار القبلة.حتقيق: 

ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق:  .4
 م.1993 – 1414،  2بريوت، ط –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

هـ(،  التحرير والتنوير، 1393الطاهر بن عاشور التونسي )ت: ابن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد  .5
 م.2000هـ/1420، 1لبنان، ط –مؤسسة التاريخ العريب، بريوت 

 -هـ  1396هـ(، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى عبد الواحد  747ابن كثري أىب الفداء امساعيل )ت:  .6
 بنان.م، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت، ل 1971

هـ( تفسري القرآن العظيم، احملقق : سامي  774ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت: .7
 م. 1999 -هـ 1420، 2بن حممد سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط

 هـ. 1414، 3ابن منضور، لسان العرب، دار صادر بريوت،ط .8

 د بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة. دت.أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، مسند أمح .9

 م.1987 – 1407، 1البخاري، اجلامع الصحيح، دار الشعب، القاهرة، ط .10

هـ(، معامل التنزيل، احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد 510البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود )ت:  .11
 م.1997 -هـ1417، 4لنشر والتوزيع، طسليمان مسلم احلرش، دار طيبة ل -عثمان مجعة ضمريية  -هللا النمر 

هـ(، شعب اإلميان، حققه: 458البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر )ت:  .12
اهلند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض  –الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، الدار السلفية ببومباي 

 هـ.1423، 1ابهلند، ط ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي

 هـ. 1399أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي معجم مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم حممد، دار الفكر:  .13

أبو بكر اجلزائري جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، الناشر:  .14
 م.2003هـ/1424كة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململ

ْستاين)ت:  .15 جِّ هـ(، 275أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 بريوت. –سنن أيب داود، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

هـ(، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب 982بن مصطفى )ت: أبو السعود العمادي حممد بن حممد  .16
 بريوت. دت. –الكرمي)تفسري أيب السعود(، دار إحياء الرتاث العريب 

القاهرة،  –هـ(، املدخل لدراسة القرآن الكرمي مكتبه السنة 1403أبو ُشهبة حممد بن حممد بن سويلم )ت:  .17
 هـ  1423، 2ط

 ملري، تفسري ابن أىب زمنني. دت.أبو عبد هللا بن أيب زمنني ا .18

هـ( فضائل القرآن للقاسم بن سالم، احملققون: مروان العطية 224أبو ُعبيد القاسم بن سال م البغدادي )ت:  .19
 هـ.1420وآخرون، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 
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أمري هـ( مسند الفاروق  774أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت:  .20
املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب وأقواله على أبواب العلم، احملقق: إمام بن علي بن إمام، دار الفالح، الفيوم 

 هـ. 1430، 1مصر، ط –

أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي، مسند أيب يعلى، حتقيق : حسني سليم أسد، دار املأمون  .21
 م.1984 – 1404 دمشق الطبعة األوىل ، -للرتاث 

 ، دت.دار الفكر  تفسري القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب .22

هـ(، سري أعالم النبالء، حتقيق : شعيب  748الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت:  .23
 االرنؤوط، مؤسسة الرسالة.

 -بريوت  -لعلمية الرازي فخر الدين حممد بن عمر التميمي الشافعي، مفاتيح الغيب، دار الكتب ا .24
 .1هـ ، ط1421

هـ( الربهان يف علوم القرآن، احملقق: حممد أبو 794الزركشي بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر )ت:  .25
 م، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه. 1957 -هـ 1376، 1الفضل إبراهيم، ط

هـ(، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 1376 السعدي عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا )ت : .26
 م.  2000-هـ 1420، 1احملقق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق: مؤسسة الرسالة، ط

، رقم: 1ه(، تفسري عبد الرزاق الصنعاين دار الكتب العلمية، ط 211الصنعاين عبد الرزاق بن مهام )ت: .27
 ه.1430

هـ(، جامع البيان يف أتويل 310كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن   .28
م. وطبعة مكتب التحقيق بدار  2000 -هـ  1420،  1القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

 .1هجر. دار هجر. ط

عبد احملسن ، الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد، املعجم األوسط، حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد .29
 ه.1401القاهرة ،  -بن إبراهيم احلسيين دار احلرمني 

هـ( فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية  743الطييب شرف الدين احلسني بن عبد هللا )ت:  .30
الطييب على الكشاف(، املشرف العام على اإلخراج العلمي للكتاب: د. حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، 

 م.  2013 -هـ  143، 1ائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، طالناشر: ج

، والتلقي القرآين، آاثره ودالالته من خالل سورة القيامة، األكادميية عبد الغفار بن نعيمة، النيب  .31
 م.2018جانفي -19للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة وهران، ب/ قسم اآلداب واللغة، العدد

هللا بن عبد احملسن أستاذ مساعد بقسم القراءات يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة الفريح أمحد بن عبد  .32
 هـ.1427أم القرى التنشئة القرآنية وأثرها يف بناء الفرد واجملتمع 

هـ( اجلامع ألحكام القرآن )تفسري 671القرطيب أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر مشس الدين )ت:  .33
 هـ.1384، 2القاهرة، ط –د الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية القرطيب(، حتقيق: أمح
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القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: مسري البخاري، دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية،  .34
 م. 2003-هـ1423الطبعة: 

 اهد. دت.جماهد أبو احلجاج بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي تفسري جم .35

 م.1،2010ألفاظ القرآن الكرمي دراسة أتصيلية، مؤسسة الرسالة ط اجمليدي عبدالسالم، تلقي النيب  .36

هـ( تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( اهليئة املصرية العامة 1354حممد رشيد بن علي رضا )ت:  .37
 م.1990للكتاب،

، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم، دار مسلم أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري .38
 اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت، دت.

مقاتل بن سليمان أبو احلسن بن بشري األزدي ابلوالء البلخي، تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيق: أمحد فريد،  .39
 .1م ط 2003 -هـ  1424 -لبنان/ بريوت  -دار النشر : دار الكتب العلمية 

: الرابط .40
hhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/QuranKarim/sec07.doc_cvt.htm 

 رابط املوضوع:  .41

http://www.alukah.net/social/0/70654/#ixzz3CB1PEAKC 

أاير )مايو(  ٢٠األربعاء ، مقارابت يف نظرية التلقي يف القرآن الكرمي أسامة عبد العزيز جاب هللا الرابط: .42
 https://vb.tafsir.net/tafsir39822/#.WnwsQY9DvZ4 م ٢٠٠٩
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 ملخص البحث
يف تقييد املباح ورفع اخلالف من القضااي ذات األمهية اخلاصة؛ وذلك لتعليقها تعترب قضية سلطة ويل األمر 

بويل األمر الذي أمر هللا عز وجل بطاعته بعد طاعة هللا تعاىل وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وملا يرتتب على 
 طاعة ويل األمر من استقرار اجملتمع وانتظام أحواله وأموره.

 ر أن لتلك الطاعة حدوًدا وضوابَط.مع األخذ يف االعتبا
آلراء الفقهاء يف وقد تناول البحث حتديد املراد بويل األمر وسلطته يف تقييد املباح ورفع اخلالف، وعرض 

 حكم تقييد ويل األمر للمباح مناقًشا ومرجًحا، ومبيًنا الضوابط الالزمة لذلك.
 ناقًشا ومرجًحا، ومبيًنا الضوابط كذلك.راء الفقهاء يف حكم رفع ويل األمر للخالف مكما عرض آل

مث عرض لنموذج تطبيقي لسلطة ويل األمر يف تقييد املباح ورفع اخلالف من خالل حكم تقنني الفقه 
 اإلسالمي.

 وانتهى جلملة من النتائج.
  

 سلطة ولي األمر يف تقييد املباح ورفع الخالف

 من وجهة الفقه اإلسالمي

 الدكتور هشام يسري محمد العربي

اململكة  -جامعة نجران –ن أستاذ الفقه املقارن املشارك بكلية الشريعة وأصول الدي

 العربية السعودية
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Abstract: 

Ruler's authority to restrict the permissible and raise the dispute 
from the point of Islamic jurisprudence 

By 
Dr. Hesham Yousrey  Mohammed El-Araby 

Associate Professor in Islamic Sharia 
at Faculty of Sharia and Fundamentals of Religion 

 at Najran University in Saudi Arabia 
 
The issue of Ruler's authority to restrict the permissible and raise the dispute is 
a matter of special importance; so as to relate to the ruler who ordered God 
Almighty obedience after obedience to Allah and obey His Messenger peace be 
upon him and because the obedience of the ruler of the stability of society and 
the regularity of its conditions and affairs. 
Noting that such obedience limits and controls. 
The research dealt with determining the meaning of the rule and its authority in 
restricting the permissible and raising the dispute, and presenting the views of 
the jurists in the ruling of restricting the guardian to allow discussing and likely, 
and showing the necessary controls for that. 
It also presented the views of the jurists on the ruling of raising the ruler of the 
dispute and discussing the debate, and the controls as well. 
Then it presented an applied model of the ruler's authority to restrict the 
permissible and raise the dispute through the rule of codifying Islamic 
jurisprudence. 
And It ended with a set of results. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  37     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 مقدمة:
العــاملني، والصــالة والســالم علــى خــامت األنبيــاء واملرســلني ســيدان حممــد وآلــه وصــحبه ومــن تــبعهم  احلمــد هلل رب

 إبحسان إىل يوم الدين.
أمــا بعــد؛ فــإن موضــوع ســلطة ويل األمــر يف تقييــد املبــاح ورفــع اخلــالف مــن املوضــوعات ذات األمهيــة اخلاصــة؛ 

ه بعـد طاعـة هللا تعـاىل وطاعـة رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم، وذلك لتعليقها بويل األمر الذي أمر هللا عز وجـل بطاعتـ
ـن كام  فاـَنن  تـاناـاياع تام  يفن ﴿ يف قوله سبحانه:  ام ـرن من ـا الـذذنينا آماناـوا أاعنيعاـوا اوذا واأاعنيعاـوا الرذساـولا واأاوَن األ  ء  ايا أايُـّها شاـي 

ـتام   ــنا  ا ونيـاًل فـاـرادُّوها إنىلا اوذن واالرذساـولن إنن  كانـ  سا ـرن كالـنْيا خاـأ ح واأاح  خن من اآل  ــو  وذن واال يـا منناـونا ابن . وملـا يرتتـب علــى (1)﴾ تـاؤ 
 طاعة ويل األمر من استقرار اجملتمع وانتظام أحواله وأموره.

ق، مــع األخــذ يف االعتبــار أن لتلــك الطاعــة حــدوًدا وضــوابَط؛ وإال فإننــا نكــر ِّس للديكتاتوريــة وحكــم الفــرد املطلــ
 .(2)الذي يقتل اإلبداع والتطوير والتجديد. ولذلك جعل النيب صلى هللا عليه وسلم الطاعة يف املعروف

ولذلك فإن بني طاعة أويل األمر وخمالفتهم خيطًا دقيًقا، البد من التنبه له؛ لئال يكون األمر انقياًدا أعمى يقتل  
 من واالستقرار والعدالة.كل حراك جديد، أو فوضى عارمًة ينعدم معها النظام واأل

﴿ وخـــري األمـــور أوســــــــــاطها، والوســـط هـــو االعتـــدال الـــذي ارتضـــاه هللا ســـبحانه هلـــذه األمـــة، كمـــا قـــال تعـــاىل: 
 .(3)واكاذالنْيا جاعال نااكام  أامذًة واساطًا ﴾
 مشكلة البحث وأهدافه:

االجتهادية، أبن يقيد أمرًا مباًحا  تكمن مشكلة البحث يف مسألة مدى اإللزام بطاعة ويل األمر يف األحكام
ملصلحة يراها، أو خيتار قواًل معيًنا يف مسألة خالفية ويلزم الناَس به رفًعا للخالف يف املسألة؛ هل يكون ذلك 

 داخاًل يف الطاعة الواجبة?
 أو بتعبري آخر: هل يكون من املعروف املأمور بطاعة ويل األمر فيه?

 ا يلي:ولذلك يهدف البحث إىل بيان م
 مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح. •
 مدى سلطة ويل األمر يف رفع اخلالف. •
منوذج تطبيقي لسلطة ويل األمر يف تقييد املباح ورفع اخلالف، وسأتناول يف هذا الصدد قضية  •

 تقنني الفقه اإلسالمي.
 الدراسات السابقة:

 قييد املباح ورفع اخلالف، وأهم تلك الدراسات:هناك بعض الدراسات اليت تناولت قضية سلطة ويل األمر يف ت
                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
(، ومسلم يف اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء 7145( رواه البخاري يف األحكام، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، رقم )2)

 (.1840يف غري معصية وحترميها يف املعصية، رقم )
 (.143( سورة البقرة: من اآلية رقم )3)
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سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي للدكتور/ حممد بن عبدهللا املرزوقي، رسالة ماجستري  •
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، مطبوعة مبكتبة العبيكان ابلرايض، الطبعة األوىل سنة 

 م.2004هـ/ 1425

 تقييد املباح للباحثة/ غزيل بنت علي العتييب، رسالة ماجستري بكلية الرتبية سلطة ويل األمر يف •
 هـ. ومل أطلع سوى على مقدمتها فقط.1427جامعة امللك سعود ابلرايض سنة 

للدكتور/ « دراسة مقارنة أتصيل وتطبيق»سلطة ويل األمر يف تقييد املباح يف الفقه اإلسالمي  •
 م، بدون انشر. ومل أطلع عليه.2006يف القاهرة سنة  محدي رجب عبدالغين، كتاب مطبوع

سلطة ويل األمر يف تقييد املباح للدكتور/ البشري املكي عبدالالوي، رسالة دكتوراه يف جامعة  •
 م.2011هـ/ 1432بريوت سنة  -الزيتونة، مطبوعة يف دار مكتبة املعارف

للباحث/ وليد بن حممد « تطبيقيةدراسة أتصيلية »سلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح  •
 م.2011هـ/ 1432املطري، رسالة ماجستري جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايض سنة 

( 18قواعد تقييد املباح للدكتور/ حممود سعد مهدي، حبث مبجلة دار اإلفتاء املصرية، العدد ) •
 م.2014هـ/ يوليو 1435رمضان 
ملباح من حيث اإللزام به أو حظره للدكتور/ جابر عبداهلادي مدى سلطة ويل األمر يف تقييد ا •

 م.2015 /2014الشافعي، دراسة مطبوعة بدار اجلامعة اجلديدة ابإلسكندرية سنة 

سلطة الدولة يف تقييد املباح ومناذج لألستاذ/ رأفت حممود عبدالرمحن محبوظ، حبث منشور، مل أقف  •
 على جهة نشره.

للدكتور/ احلسن املوس، كتاب صدر عن مركز مناء « ية وتطبيقات فقهيةدراسة أصول»تقييد املباح  •
هـ، وهو جزء من رسالة الدكتوراه ملؤلفه. ومل 1435للدراسات والبحوث، وطبع يف دار عامل الكتب سنة 

 أطلع عليه.

تقييد املباح يف بعض قوانني األسرة العربية ويف بعض االجتهادات الفقهية املعاصرة للدكتور/  •
 الرمحن العمراين، حبث منشور، مل أقف على جهة نشره.عبد

 وهذا ابإلضافة إىل الدراسات اليت تناولت قضية تقنني الفقه اإلسالمي، ومن أمهها:
تقنني الشريعة أضراره ومفاسده للشيخ/ عبدهللا بن عبدالرمحن بن بسام، رسالة صغرية طبعت مبكة  •
 هـ.1379سنة 
هـ/ 1397عبدالرمحن عبدالعزيز القاسم، طبع ابلرايض سنة  /اإلسالم وتقنني األحكام للدكتور •

 م.1977
هـ/ 1402للدكتور/ بكر عبدهللا أبو زيد، طبع ابلرايض سنة « عرض ومناقشة»التقنني واإللزام  •

 م.1982
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للمستشار الدكتور/ حممد زكي عبدالرب، طبع يف « املبدأ واملنهج والتطبيق»تقنني الفقه اإلسالمي  •
 م.1982ـ/ ه1403قطر سنة 
ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي لتطبيق الشريعة اإلسالمية للدكتور/ عبداحلميد حممود البعلي،  •

 حبث منشور، مل أقف على اترخيه.
تقنني األحكام الشرعية بني املانعني واجمليزين للدكتور/ عبدالرمحن بن أمحد اجلرعي، مقال منشور  •

 على شبكة اإلنرتنت.
ت اليت وقفُت عليها مما تناول موضوع سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ورفع اخلالف، وما تلك أهم الدراسا

انبىن عليها من مسألة تقنني الفقه اإلسالمي، وكثري منها اقتصر على بيان سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، ومل 
 يتعرض لبيان سلطته يف رفع اخلالف، كما يتضح من عناوينها.

لقواعد اخلاصة بتقييد املباح، ومل يدرس املسألة نفسها، أو اختص بقضية التعزير على فعل وبعضها عين اب
 املباح، أو ذكر تطبيقات أخرى غري قضية التقنني.

أما ما ُكتَِّب يف التقنني فبعضه ال زال حباجة إىل مناقشة، ال سيما عند النظر إليه من قبيل كونه تطبيًقا لسلطة 
 باح ورفع اخلالف.ويل األمر يف تقييد امل

 ولذلك كانت هذه الدراسة اليت مجعت بني التنظري والتطبيق.
 خطة البحث:

ـــمُت البحـــث إىل مقدمـــة ومتهيــــد وثالثـــة مباحـــث، مث خامتــــة ابلنتـــائج، وثـَبَـــٍت مبراجــــع البحـــث يليـــه فهــــرس  قسَّ
 املوضوعات، وذلك على النحو التايل:

ـــة املوضـــوع، واهلـــدف مـــاملقدمـــة ـــة الـــيت متثـــل إشـــكالية ، بينـــُت فيهـــا أمهي ن دراســـته، وذكـــرُت التســـاؤالت البحثي
 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 التمهيد: التعريف مبفردات العنوان
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف السلطة.
 املطلب الثاين: تعريف ويل األمر وبيان املقصود به.

 باح واملقصود بتقييده.املطلب الثالث: تعريف امل
 املطلب الرابع: املراد برفع اخلالف.

 املبحث األول: سلطة وَ األمر يف تقييد املباح.
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم تقييد ويل األمر للمباح.
 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح.

 ر للمباح.املطلب الثالث: ضوابط جواز تقييد ويل األم
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 املبحث الثاين: سلطة وَ األمر يف رفع اخلالف.
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم رفع ويل األمر للخالف.
 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح.

 املطلب الثالث: ضوابط رفع ويل األمر للخالف.
حكـــم تقنـــني الفقـــه »قييـــد املبـــاح ورفـــع اخلـــالف املبحـــث الثالـــث: طـــوكج تطبيقـــي لســـلطة وَ األمـــر يف ت

 «.اإلسالمي
 ويشتمل على مخسة مطالب:

 املطلب األول: تعريف تقنني الفقه اإلسالمي ونطاقه.
 املطلب الثاين: أمهية تقنني الفقه اإلسالمي ومربراته.

 املطلب الثالث: حكم تقنني الفقه اإلسالمي.
 قه اإلسالمي ومناقشتها.املطلب الرابع: حجج املعارضني لتقنني الف

 املطلب اخلامس: حماذير تقنني الفقه اإلسالمي وإمكانية تالفيها.
 اخلامتة.

 مراجع البحث.
 منهج البحث وإجراءاته:

اعتمــــدُت يف حبثــــي علــــى عــــدة منــــاهج للوصــــول إىل النتــــائج املرجــــوة، مــــن أمههــــا املــــنهج االســــتقرائي، واملــــنهج 
 ج التحليلي.االستنباطي، واملنهج الوصفي، واملنه

وحاولــُت الرجــوع للمصــادر األصــيلة يف األعــم األغلــب مكتفًيــا ابملــذاهب األربعــة الســنية، غــري مغفــٍل الدراســاتِّ 
املعاصــرَة ممـــا اســتطعُت الوقـــوَف عليــه، مـــع التزامــي بعـــزو النقــول ملصـــادرها، ونســبة األقـــوال لقائليهــا، وعـــزو اآلايت 

حاديــث النبويــة مــن مظاهنــا، مــع نقــل أقــوال أهــل احلــديث فيهــا تصــحيًحا القرآنيــة إىل ســورها ومواضــعها، وختــريج األ
 وتضعيًفا إذا كانت يف غري الصحيحني ما أمكن، مبيًنا ما أراه راجًحا يف كل خالف أعرض له.

فهــذا البحــث حماولــٌة الســتجالء قضــية ســلطة ويل األمــر يف تقييــد املبــاح ورفــع اخلــالف مــن وجهــة الفقــه  وبعــد،
حقَّق أهدافه فبتوفيق هللا سبحانه، وإن أخفق يف شيء من ذلك فحسيب شرف احملاولة واالجتهـاد،  اإلسالمي؛ فإن

 وهللُا املسئوُل أن ينفع به؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه.
 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني.
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 انالتمهيد: التعريف مبفردات العنو 
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف السلطة.
 املطلب الثاين: تعريف ويل األمر وبيان املقصود به.
 املطلب الثالث: تعريف املباح واملقصود بتقييده.

 املطلب الرابع: املراد برفع اخلالف.

 املطلب األول: تعريف السلطة:
والـــتحكيم، فيقـــال: ســـلَّطه، أي أطلـــق لـــه الســـلطان والقـــدرة،  الســـلطة يف اللغـــة: اســـم يعـــين التســـليط والســـيطرة

 وسلَّطه عليه، أي مكنه منه وحكَّمه فيه، وتسلَّط عليه، أي حتكَّم ومتكَّن وسيطر.
 .(1)ومنه: السلطان، وهو امللك أو الوايل، ويطلق أيًضا على القوة والقهر، وعلى احلجة والربهان

 .(2)ة على فرض إرادة على إرادة أخرىوعلى ذلك ميكن اعتبار السلطة القدر 
 ويقصد هبا يف النظام السياسي: امتالك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبري أمور الدولة.

 وتنقسم ثالثة أقسام:
 سلطة تشريعية )تنظيمية(. •
 سلطة قضائية. •
 .(3)سلطة تنفيذية •

 املطلب الثاين: تعريف وَ األمر وبيان املقصود به:
ي  َ الشيَء وعليه والية: ملك أمـره وقـام بـه، وويل البلـد: تسـلط الَويلِّ َ يَلِّي َوْلًيا، أي دان وقرب، وَويلِّ  لغة: من َويلِّ

عليــه فهــو واٍل ومجعــه والة. والواليــة: القرابــة، واإلمــارة، والســلطان، وتطلــق علــى الــبالد الــيت يتســلط عليهــا الــوايل. 
ي: كل من ويل أمرا أو قام به، وال نصري، واحملب، والصـديق ذََكـرًا، واحلليـف، والصـهر، واجلـار، والتـابع، واملعتِّـق، والَويلِّ

 .(4)واملطيع. ومجعه: أولياء
 .(5)واألمر ضد النهي، وهو الطلب أو املأمور به، وهو أيًضا احلال والشأن، واحلادثة

                                                 

( مادة )سلط(، واملعجم 363 /2( مادة )سلط(، والقاموس احمليط للفريوزآابدي )321 -320 /7: لسان العرب البن منظور )( راجع1)
 ( مادة )سلط(.443الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاهرة ص)

احلرية يف النظام اإلسالمي دراسة ( نقال عن: السلطة و 6( انظر: سلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح للباحث/ وليد املطري ص)2)
 (.23مقارنة لصبحي سعيد ص)

(. وراجع به تعريف كل سلطة من السلطات الثالث 164( انظر: النظام السياسي يف اإلسالم للدكتور/ سليمان بن قاسم العيد ص)3)
 (.184 -164ص)
 ( مادة )ويل(.1058 -1057( مادة )ويل(، واملعجم الوسيط ص)415 -406 /15( راجع: لسان العرب )4)
 ( مادة )أمر(.26( راجع: املعجم الوسيط ص)5)
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ايا أايُـّهاا الذذنينا ﴿ قوله تعاىل: يف املقصود أبويل األمر الوارد ذكرهم يف القرآن الكرمي يف  اختلف املفسرونوقد 
ء  فـارادُّوها إنىلا  ام رن منن كام  فاَنن  تـانااياع تام  يفن شاي  تام   آماناوا أاعنيعاوا اوذا واأاعنيعاوا الرذساولا واأاوَن األ  اوذن واالرذساولن إنن  كانـ 

رن كالنْيا خاأ ح وا  خن من اآل  وذن واال يـاو  منناونا ابن واإنكاا جااءاهام  أام رح ﴿ ، وقوله سبحانه يف السورة نفسها: (1)﴾ أاح سانا  ا ونياًل تـاؤ 
هام  لاعالنماها الذ  نـ  ام رن من ام نن أاون اخل او فن أاكااعاوا بنهن والاو  رادُّوها إنىلا الرذساولن واإنىلا أاوَن األ  هام  والاو الا مننا األ  نـ  تـان بنطاوناها من ذنينا ياس 

تـذبـاع تاما الشذي طاانا إنالذ قالنياًل فا  ؛ فقيل: هم احلكام واألمراء والوالة ومن يقوم مقامهم. (2)﴾ ض لا اوذن عالاي كام  واراْح اتاها الا
 .(3)وقيل: هم العلماء. وقيل: الطائفتان مًعا

إمنا يقوم عليهما، فالعلماء واألوىل القول أبن املراد أبويل األمر هم احلكام والعلماء مجيًعا؛ ألن اجملتمع 
واجملتهدون ميثلون السلطة التشريعية اليت تقرر األحكام، واحلكام ونواهبم ميثلون السلطة التنفيذية اليت تقوم ابإللزام 

 .(4)ابألحكام اليت قررها العلماء وذوو الرأي واالجتهاد وتنفيذها، وال قوام ألي جمتمع بغري أحد هذين الفريقني
صطالح جاراًي على إطالق ويل األمر على احلاكم الذي يـرأس الدولـة، ولـه حـق الواليـة العامـة يف وإن كان اال

تــدبري شــئون األمــة وتصــريف أمورهــا ورعايــة مصــاحلها، أاي كــان مــا يطلــق عليــه، رئــيس مجهوريــة أو ملــك أو أمــري أو 
حسب الشكل الذي تتخـذه الدولـة سلطان أو خليفة أو غري ذلك، حبسب التنظيم الذي يقوم عليه كيان الدولة، و 

 .(5)يف كل عصر
مـــن لـــه ســـلطة شـــرعية عامـــة وفـــق مصـــلحة الـــدين واملـــواطن، جيـــوز لـــه »ولـــذلك عـــرف الـــبعض ويل األمـــر أبنـــه 

 .(6)«مبقتضاها إجراء تصرفات ترتتب عليها آاثر شرعية هلا عنصر اإللزام وقوة التنفيذ
تاب والسنة ختوله القيام بعدة تصرفات، حبيث يكون من له سلطة مستمدة من نصوص الك»وعرفه غريه أبنه 

هلــــذه التصــــرفات القــــوة اإللزاميــــة والتنفيذيــــة الــــيت جيــــب علــــى الكافــــة احرتامهــــا يف حــــدود الشــــريعة ومصــــلحة األمــــة 
 .(7)«والبالد

يماتـه وعلى ذلك يكون املراد بسلطة ويل األمر: ما له من قوة وقدرة يتمكن هبما من اإللزام أبوامـره وإنفـاذ تعل
 .(8)وتنظيماته

                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
 (.83( سورة النساء: آية رقم )2)
(، وأحكام القرآن 574 -573 /1(، وأحكام القرآن البن العريب )479، 432 -428 /6( راجع: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )3)

 (.136(، والسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية ص)304 ،299 -298 /2للجصاص )
(، وأيًضا: 78 -66( راجع: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره للدكتور/ جابر عبداهلادي الشافعي ص)4)

(، وسلطة ويل األمر يف تقييد املباح للدكتور/ البشري املكي 322كور ص)نظرية اإلابحة عند األصوليني والفقهاء للدكتور/ حممد سالم مد 
 (.252 -251عبدالالوي ص)

 (.24( انظر: سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي للدكتور/ حممد عبدهللا املرزوقي ص)5)
 (.97سالمي لعبدالرمحن عبدالعزيز القاسم ص)( نقال عن: النظام القضائي اإل8( انظر: سلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)6)
 (.8( انظر: سلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)7)
 (.15( انظر: سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي ص)8)
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 املطلب الثالث: تعريف املباح واملقصود بتقييده:
املباح لغًة: يعين املطلق واحلالل واملأذون فيه، وهو خالف احملظور، مشتق من اإلابحة وهي اإلعالن 

 .(1)واإلظهار
ري ترجيح وعند األصوليني: املباح أحد األحكام التكليفية اخلمسة، وهو: ما أذن يف فعله وتركه، من غ

 .(2)أحدمها على اآلخر، دون مدح أو ذم، ودون بدل
ترجيح أحد طرفيه ألسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل اإللزام أو الندب، ما مل »واملقصود بتقييد املباح: 

. وذلك ابإللزام ابملباح وإجيابه، أو املنع منه وحظره؛ فينقل (3)«يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية
ئرة املباح إىل دائرة األمر إبحدى درجتيه الوجوب أو الندب، أو ينقل إىل دائرة النهي بدرجتيه أيًضا التحرمي من دا

 أو الكراهة.

 املطلب الرابع: املراد برفع اخلالف:
الرفع: يعين احلمل والنقل، يقال: رفع الزرع بعد احلصاد إىل اجلرن، ويعين الكف، يقـال: رفـع يـده عـن الشـيء 

. ورفـع فـالاًن: أعلـى قـدره وشـرَّفه وكرَّمـه. ويعـين أيًضـا: اإلزالـة، يقـال: رفـع العقوبـَة أو الضـريبَة، أي: رفًعا،  يعـين كـفَّ
 . وهذا املعىن األخري هو املراد هنا.(4)أزاهلا، وفالن مرفوٌع عنه التكليف، أي: غري مؤاخذ

الفًـــا، وَخـــاَلَف عـــن األمـــر: خـــرج. واخلِّـــالف لغـــًة: مـــن َخـــاَلَف الشـــيَء، أي ضـــاده، فيقـــال: خالفـــه خُمال فـــًة وخِّ
ويطلق على االختالف الذي يعين عدم االتفاق وعدم التساوي، يقال: ختالف األمران واختلفا، أي: مل يتفقا، وكل 
ما مل يتساَو فقد ختالف واختلف. واخلالف أعم من الضد؛ فكل ضدين خمتلفـان، ولـيس كـل خمتلفـني ضـدين. كمـا 

 .(5)قد يؤدي إليه يطلق على النزاع ألنه
 .(6)فهو يعين أن يذهب كل واحد إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر

واخلالف واالختالف عند الفقهاء: هو أن تكون اجتهاداهتم وآراؤهم وأقواهلم يف مسألة ما متغايرة، كأن يقول 
 .(7)ا اإلابحة مثالبعضهم: هذه املسألة حكمها الوجوب، ويقول البعض: حكمها الندب، ويقول البعض اآلخر: حكمه

                                                 

 ( مادة )ابح(.75( مادة )بوح(، واملعجم الوسيط ص)416 /2( راجع: لسان العرب )1)
(، 275 /1(، والبحر احمليط للزركشي )166 -165 /1(، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )74 /1( راجع: املستصفى للغزايل )2)

 (.251(، وأيًضا: التعريفات للجرجاين ص)118وحترير املنقول وهتذيب علم األصول للمرداوي ص)
يد املباح من حيث اإللزام به أو حظره (. وراجع أيًضا: مدى سلطة ويل األمر يف تقي116 -115( سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)3)

(، وراجع تعريفني آخرين يف: قواعد تقييد املباح للدكتور/ حممود سعد مهدي، حبث مبجلة دار اإلفتاء املصرية، العدد الثامن 92 -91ص)
 (، وإن كاان ال خيلوان من نقاش.125 -124م( ص)2014هـ/ يوليو 1435عشر )رمضان 

 ( مادة )رفع(.360ص)( راجع: املعجم الوسيط 4)
( مادة )خلف(، واملعجم 94 -87 /9( مادة )خلف(، ولسان العرب )294( راجع: مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين ص)5)

 ( مادة )خلف(.251الوسيط ص)
 ( مادة )خلف(.179( انظر: املصباح املنري للفيومي ص)6)
 (.179لفقهاء للدكتور/ حممد الروكي ص)( انظر: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف ا7)
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والفقهاء مل يفرقوا يف استعماهلم بني كلميت اخلالف واالخـتالف؛ ألن معنامهـا العـام واحـد، ولكـن لكـل منهمـا 
داللة ابعتبار معني؛ فاخلالف يطلـق ابلنظـر إىل طـرف واحـد مـن أطـراف اخلـالف أنـه خـالف غـريه، أمـا االخـتالف 

مجيـــع أطرافـــه. فيقـــال مـــثال: خـــالف الشـــافعي الفقهـــاء يف كـــذا،  فيطلـــق ابلنظـــر إىل طـــرفني مـــن أطـــراف اخلـــالف أو
 .(1)واختلف الفقهاء يف كذا

ًة واالا يـازاالاــــونا واخلـــالف مــــن لــــوازم البشــــر، كمــــا قـــال تعــــاىل:  ــــدا ــــاءا رابُّــــْيا اااعاــــلا النذــــاسا أامذــــًة وااحن ﴿ والاــــو  شا
﴿ لكرمي والسنة النبوية، من ذلك قول هللا تعاىل: . وهو مشروع، دلت على مشروعيته نصوص القرآن ا(2)ُما تالنفننيا﴾

ـــن كام  فاـــَنن  تـاناـــاياع تام  يفن  ـــرن من ام  ـــولا واأاوَن األ  ـــوا اوذا واأاعنيعاـــوا الرذسا ـــا الذـــذنينا آماناـــوا أاعنيعا ـــرادُّوها إنىلا اوذن ايا أايُـّها ء  فـا ـــي  شا
وذن واا منناونا ابن تام  تـاؤ  رن كالنْيا خاأ ح واأاح سانا  ا ونياًل ﴾واالرذساولن إنن  كانـ  خن من اآل   . والتنازع شدة االختالف.(3)ل يـاو 

إكا حكم احلاكم فاجتهد مث أصـا  فلـه أجـران، »وقد شرع النيب صلى هللا عليه وسلم االجتهاد يف حديث 
 . واخلالف قرين االجتهاد.(4)«وإكا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

ال »عليــه وســلم اجتهــد وشــرع ألصــحابه االجتهــاد، وأقــر اخــتالفهم يف مثــل حــديث  كمــا أن النــيب صــلى هللا
 .(5)«يصلنيذ أحداكام العصرا إال يف بين قريظة

واخلالف منه ما هو سائغ مقبـول، وهـو القـائم علـى النظـر الصـحيح يف ضـوء األدلـة الشـرعية النقليـة والعقليـة، 
 لك النظر.ومنه ما هو غري سائغ مردود، وهو الذي افتقد ذ

وبناًء على ما سبق ميكن القول أبن املراد برفع اخلالف هـو: اختيـار أحـد األقـوال الفقهيـة يف مسـألة اجتهاديـة 
مــن قِّبَــل ويل األمــر أو الســلطة التشــريعية الــيت أوكــل هلــا هــذا األمــر، وإلــزام الكافــة بــه، حبيــث مُينعــون مــن غــريه مــن 

 ملسألة.األقوال األخرى، كما لو مل يكن خالف يف ا


                                                 

 (.180 -179( انظر: املرجع السابق ص)1)
 (.118( سورة هود، آية رقم )2)
 (.59( سورة النساء، آية رقم )3)
(، ومسلم يف 7352( رواه البخاري يف صحيحه: كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم )4)

 ( من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.1716: كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم )صحيحه
(، ومسلم يف اجلهاد والسري، ابب املبادرة ابلغزو 946( رواه البخاري يف صالة اخلوف، ابب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء، رقم )5)

 ( من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.1770تعارضني، رقم )وتقدمي أهم األمرين امل
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 املبحث األول: سلطة وَ األمر يف تقييد املباح
 ويشمل ثالثة مطالب:

 املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم تقييد ويل األمر للمباح.
 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح.

 املطلب الثالث: ضوابط جواز تقييد ويل األمر للمباح.

  األمر للمباح:املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم تقييد وَ
 :(1)اختلف الفقهاء يف حكم تقييد ويل األمر للمباح على قولني

 القول األول:
 ويرى أصحاب هذا القول أنه ليس لويل األمر تقييد املباح، وإذا أمر به أو هنى عنه ال جتب طاعته فيه.

 .قالوا: ألنه ال جيوز ألحد أن حيرم ما أحله هللا تعاىل، وال أن حيل ما حرمه هللا
وذلك ألن الوجوب يقتضي طلب الفعل مع املنع من الرتك، واحلظر يقتضي النهي عن الفعل وطلب الرتك، 

 أما املباح فيقتضي التخيري بني الفعل والرتك، دون مزية ألحدمها.
وأيًضا ال يكون ترك املباح طاعة؛ ألنه لو كان كذلك لكان فاعله أرفع درجة، وهذا غري صحيح؛ ألن فعله 

 ه يف نظر الشرع سواء.وترك
ووفًقا هلذا الرأي قالوا: إنه ال جيوز لويل األمر أن مينع تعدد الزوجات، وهو يف األصل مباح؛ ألن هللا تعاىل 

عا يقول:  ثا واراابا طاوا يفن ال يـاتااماى فاان كنحاوا ماا عاا ا لاكام  مننا الن نسااءن ماث َنا واثاالا تام  أاالذ تـاق سن ف  تام  ﴿ واإنن  خن ف  فاَنن  خن
ًة أاو  ماا مالاكات  أامي ااناكام  كالنْيا أاد َنا أاالذ تـاعاولاوا ﴾ دا ، ومنعه يؤدي إىل تعطيل النص الشرعي؛ (2)أاالذ تـاع دنلاوا فـاوااحن

 .(3)فال جيوز لويل األمر التدخل فيه ابملنع، كما ال جيوز له التدخل فيه ابإللزام
 القول الثاين:

 وب طاعة ويل األمر يف تقييده للمباح ابملنع أو ابإلجياب.ويرى أصحابه وج
 .(4)وهو قول احلنفية، وبعض حمققي الشافعية

 .(5)«طاعة أمر السلطان مبباح واجبة»قال ابن عابدين: 

                                                 

(. 66 /5( وإن كان األلوسي يف تفسريه روح املعاين اعتربمها ثالثة مذاهب، لكنها يف واقع األمر ترجع إىل قولني فقط. راجع: روح املعاين )1)
مر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره (، ومدى سلطة ويل األ304 -303وراجع أيًضا: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)

 (.107 -93ص)
 (.3( سورة النساء: آية رقم )2)
 (.95 -94( انظر: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)3)
 (.66 /5( انظر: روح املعاين )4)
 (.168 -167 /5( حاشية ابن عابدين )5)
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 واأاعنيعاوا ايا أايُـّهاا الذذنينا آماناوا أاعنيعاوا اوذا ﴿ واستندوا لعموم األمر بطاعة أويل األمر، الوارد يف قوله تعاىل: 
ام رن منن كام    .(1)﴾الرذساولا واأاوَن األ 

وألن االمتثال لويل األمر يف تقييد املباح أمرًا أو هنًيا ال يرتتب عليه معصية؛ فتجب طاعة ويل األمر فيه، 
ل بشرط أال يؤدي ذلك إىل حرام، وأن تكون فيه مصلحة عامة، وحيقق مقصًدا من مقاصد الشريعة. فهو من قبي

 .(2)السياسة الشرعية املخوَّلة لإلمام
 .(3)«إنَّ تصرَف اإلمامِّ على الرعيةِّ َمُنوٌط ابملصلحة»ولذلك يقول الفقهاء: 

على أن البعض يتوسع يف هذا الرأي عن البعض اآلخر، فبعضهم خصه ابملباحات اليت سكت عنها الشرع 
 .(4)د على ضرورة وجود مصلحة حمققة، ال موهومةمما ثبت ابإلابحة األصلية، ال بتخيري الشارع، والبعض يؤك

 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح:
الذي يبدو يل رجحانه هو الرأي الثاين القائل أبن لويل األمر أن يقيد املباح ابإللزام به أو حظره حسب ما 

 سيأيت ذكرها. -يراه من مصلحة معتربة يف ذلك، ومبراعاة جمموعة من الضوابط
األول أبن إلزام ويل األمر ابملباح أو منعه ليس فيه حتليل ملا حرمه هللا، وال حترمي ملا أحله؛ ألن  ويناقش الرأي

املباح مل أيمر فيه الشارع بشيء ومل ينه عنه، ولكن ويل األمر رأى فيه مصلحة عامة فألزم به، أو رأى فيه مفسدة 
رمه الشارع، أو حترمي ملا أحله، إمنا هو عمل اجتهادي عامة فنهى عنه، وإلزامه أو هنيه ال يوصف أبنه حتليل ملا ح

 .(5)اقتضته السياسة الشرعية، شريطة أن يكون فيه حتقيق ملصلحة عامة أو مقصد من مقاصد الشريعة
فإن ذلك يشمل كل ما مل يكن  (6)«إطا الطاعة يف املعروف»وإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد قال: 

يد املباح الذي يراه ويل األمر حيقق مصلحة عامة، وقد جاء يف حديث عبادة بن الصامت إمثًا؛ فيدخل فيه تقي
 .(7)«إال أن تروا كفًرا بواًحا عندكم فيه من هللا برهان»رضي هللا عنه: 

فاملعروف هو كل ما وافق احلق، ولو مل يكن فيه نص صريح من الشارع، والعربة مبا ال خيالف النص الشرعي 
 .(8)ليت يصدرها ويل األمر، سواء تضمنها النص أو مل يتضمنهامن األوامر ا

                                                 

 (.59ة رقم )( سورة النساء: آي1)
 (.105 -97( راجع: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)2)
(، واألشباه والنظائر البن جنيم مع شرحه غمز عيون البصائر 121( انظر: األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص)3)

 (.309(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص)309 /1الفقهية للزركشي )(، واملنثور يف القواعد 369 /1للحموي )
 (.105 -97( راجع: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)4)
، 96حظره ص) (، ومدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو330( انظر: نظرية اإلابحة عند األصوليني والفقهاء ص)5)

 (.304(، وسلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)108
 ( سبق خترجيه يف مقدمة البحث.6)
(، ومسلم يف اإلمارة، ابب 7056، رقم )«سرتون بعدي أمورًا تنكروهنا»( رواه البخاري يف الفنت، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم 7)

 (.1709املعصية، رقم )وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف 
 (.55، 53 -52( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام للدكتور/ عبدالرمحن عبدالعزيز القاسم ص)8)
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السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل »ويف هذا يقول الفقيه احلنبلي أبو الوفاء بن عقيل: 
 .(1)«الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول صلى هللا عليه وسلم وال نزل به وحي

َده العدُل واملصلحُة فإنه ال يعد خمالًفا للدين، بل يعد جزًءا من الشريعة ولو مل وعلى ذلك فكل أمر كان رائ
 .(2)أتت به نصوصها

ويستدل لذلك حبديث النهي عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث للدافَّة اليت دفَّت، وهو احلديث الذي 
هنى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد »م رواه الشيخان وغريمها عن مجاعة من الصحابة أن النيب صلى هللا عليه وسل

من ضحى منكم فال يصبحنذ بعد اثلثة  وبقي يف بيته »، ويف رواية: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: (3)«ثالث
منه شيءح، فلما كان العام املقبل قالوا: اي رسول هللا، نفعل كما فعلنا عام املاضي؟ قال: كالاوا وأاععنماوا 

راوا؛ فَن كلْي  إطا هنيتاكام  من أجل »، ويف رواية ملسلم: (4)«العاما كان ابلناس جهدح فأردتُّ أن تاعنينوا فيهاوادذخن
راوا وتاصادذقاوا ؛ فكالاوا وادذخن  .(5)«الدافذة اليت دافذت 
قال القرطيب حديث سلمة وعائشة نص على أن املنع كان لعلة، فلما »قال احلافظ ابن حجر العسقالين: 

ع الرتفاع موجبه؛ فتعني األخذ به، ويعود احلكم بعود العلة؛ فلو قدم على أهل بلد انٌس حمتاجون يف ارتفعت ارتف
زمان األضحى ومل يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون هبا فاقتهم إال الضحااي تعني عليهم أال يدخروها فوق 

و مل تستد اخلُلَّة إال بتفرقة اجلميع لزم على والتقييد ابلثالث واقعة حال، وإال فل»مث قال ابن حجر معقًبا: « ثالث
 .(6)«هذا التقرير عدُم اإلمساك ولو ليلة واحدة

قيَّد مباًحا، وهو ادخار حلوم  -وهو احلاكم وويل األمر وقتئذ -ووجه الداللة أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 األضاحي ألجل مصلحة عامة رآها؛ فوجب اتباع أمره.

طاب حلذيفة بن اليمان مبفارقة زوجته اليهودية لئال يقتدي به املسلمون؛ فتكون فتنًة كذلك أمر عمر بن اخل
تزوج حذيفة رضي هللا عنه يهودية، فكتب إليه عمر »للمسلمات؛ فقد روى أبو وائل شقيق بن سلمة، قال: 

أن حذيفة  »اية: ويف رو «. رضي هللا عنه أن يفارقها، فقال: إين أخشى أن تدعوا املسلمات وتنكحوا املومسات
 .(7)«كتب إليه أحرام هي? قال: ال، ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات  منهن

                                                 

 (.29 /1( انظر: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم )1)
 (.53( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام ص)2)
( ويف مواضع أخرى، ومسلم يف األضاحي، 5574األضاحي وما يتزود منها، رقم ) ( رواه البخاري يف األضاحي، ابب ما يؤكل من حلوم3)

 ( ويف مواضع أخرى، واللفظ له.1970ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي، رقم )
 األضاحي، ابب بيان ( واللفظ له، ومسلم يف5569( رواه البخاري يف األضاحي، ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها، رقم )4)

 (.1974ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي، رقم )
 (.1971( رواه مسلم يف األضاحي، ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي، رقم )5)
 (.28 /10( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )6)
 /3(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )716بن منصور يف سننه رقم ) (، وسعيد13762( رقم )172 /7( رواه البيهقي يف السنن الكربى )7)

474.) 
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 .(1)فهنا قيَّد عمر وهو ويل األمر مباًحا، وهو التزوج ابلكتابيات؛ ملصلحة عامة ولدرء مفسدة عامة رآها
الها ما استقامت حياة الناس،  والناظر يف كثري من التنظيمات اآلن جيد أهنا تستند إىل أصل تقييد املباح، ولو 

كتحديد مصارف الزكاة اليت تقوم عليها الدولة، وتنظيمات احلج من حيث عدد احلجاج وتنظيم تكراره، وقضية 
التسعري مبا فيها من تفصيالت، وحتديد أجرة كثري من املرافق من وسائل النقل واملواصالت واخلدمات وغريها، 

تجارية وإجراءات مزاولتها، وتنظيمات الصيد واحلَِّمى وتعمري األراضي )إحياء وتنظيمات األنشطة االقتصادية وال
املوات(، وتنظيمات الزواج من حيث توثيقه وحتديد سنه وإجراءاته، وكذا الطالق والرجعة، وتنظيمات السري 

كل ذلك يستند إىل واملرور، والسفر واإلقامة واجلنسية، وغري ذلك مما ال حيصى، وال تستقيم اجملتمعات إال به. و 
 أصل تقييد املباح.

 املطلب الثالث: ضوابط جواي تقييد وَ األمر للمباح:
 هناك جمموعة من الضوابط جيب مراعاهتا جلواز تقييد املباح من قبل ويل األمر، وهي:

 الضابط األول: أن يكون املباح قابال للتقييد:
سائر ضوابط التقييد، وإن كان هناك بعض املباحات  األصل أنه جيوز تقييد كل املباحات، إذا توافرت فيها

 .(2)ال تقبل التقييد، أو تقبله يف وقت وظرف، وال تقبله يف وقت وظرف مغايَرْين
ومن أمثلة تلك املباحات اليت ال تقبل التقييد: املباح الذي ال يتعلق حبق للغري، وإمنا يكون خاصاا بنفس 

ال حق لغريه فيه، مثل اختيار اإلنسان للطعام الذي أيكله، أو نوع اللباس الشخص، وال سلطان لغريه عليه فيه، و 
 الذي يلبسه، ابستثناء األلبسة املخصصة لوظائف معينة، أو الظروف الصحية اليت تفرض على املرء طعاًما معيًنا.

ىل مفاسد؛ ألن حياة ومن املباحات اليت ال تقبل التقييد أيًضا: ما تعم به البلوى، كالبيع والشراء، وإن أدى إ
 الناس ال تستقيم بدونه.

فاملباحات درجات؛ فاملباح للضرورة ليس كاملباح للحاجة، واملباح الذي يرتتب على تركه حرج ومشقة ليس  
 كالذي ال يرتتب عليه شيء من ذلك.

 الضابط الثاين: أن يكون تقييد املباح مؤقًتا:
مستوي الطرفني، من شاء فعله ومن شاء تركه، والتقييد  األصل أن املباح مطلق لكل أحد؛ فهو حالل جائز

عارض ألصل اإلابحة؛ فيجب أن يزول بزوال مربره، وأال أيخذ صفة الدميومة واالستمرار، وإمنا يكون مؤقًتا 

                                                 

العدد السادس  -( راجع: حكم إغالق احملالت التجارية وقت صالة اجلماعة للدكتور/ عطية خمتار حسني، حبث مبجلة دار اإلفتاء املصرية1)
 (.46م ص)2014هـ/ يناير 1435عشر، ربيع األول 

(، وسلطة ويل األمر يف تقييد املباح 116 -115ر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)( راجع: مدى سلطة ويل األم2)
 -31(، وأيًضا: سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سن األنظمة للدكتور/ عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود ص)215 -206ص)
32.) 
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حبسب جلب املصلحة أو درء املفسدة، فإذا حتققت املصلحة أو دفعت املفسدة عاد املباح مباًحا مطلًقا كما كان 
 .(1)تقييد؛ وإال استمر التقييد حىت تتحقق املصلحة أو تدرأ املفسدةقبل ال

فلما كان »وهذا مالحظ يف حديث املنع من ادخار حلوم األضاحي الذي ذكرتُه آنفا، ويف إحدى رواايته: 
ام  العام املقبل قالوا: اي رسول هللا، نفعل كما فعلنا عام املاضي؟ قال: كلوا وأععموا وادخروا؛ فَن كلْي الع

 .(2)«كان ابلناس جهد فأردت أن تعينوا فيها

 الضابط الثالث: أال يتعارض تقييد املباح مع األدلة والقواعد الشرعية:
تقييد املباح استثناء وليس أصال، جللب مصلحة أو دفع مفسدة أو حتقيق مقصد شرعي؛ فهو شبيه 

 ابالستحسان الذي هو استثناء من أصل عام لدليل خاص.
ال يتعارض تقييد املباح مع نص شرعي أو قاعدة مقررة أو مصلحة معتربة ال ميكن إلغاؤها؛ ولذلك جيب أ

وإال مل يكن مشروًعا حينئذ؛ ألنه سيكون بال أصل يستند إليه، ويكون قوال ابهلوى والتشهي، واعتداًء على حق 
 .(3)الشارع يف التشريع

ألن هذا يؤدي  -على القول أبنه مباح يف أصله -وذلك مثل لو أراد ويل األمر منع تعدد الزوجات ابلكلية
إىل تعطيل النصوص املبيحة، كما أنه يتعارض مع مصلحة معتربة، وهي اليت يهدف إليها تشريع التعدد وفًقا 

 للحكمة منه واألهداف اليت تغياها الشارع من إابحته.

 الضابط الرابع: أن يهدف تقييد املباح لتحقيق مقصد شرعي:
ن لتقييد املباح هدف وغاية تتفق ومقاصد الشريعة؛ فهو خروج عن األصل ألجل حتقيق مقصد البد أن يكو 

من مقاصد الشريعة، سواء كان مقصًدا عاماا كالضرورايت اخلمس املتمثلة يف حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
معتربة شرًعا، أو درء مفسدة عامة واملال، أو مقصًدا خاصاا أو جزئياا. ومن ذلك تقييد املباح جللب مصلحة عامة 

حمققة، وإال كان تقييد املباح ضراًب من العبث الذي ال فائدة منه سوى التضييق على الناس ومزامحة الشارع احلكيم 
 .(4)فيما شرعه دون سند أو معتمد

 .«دافذت  إطا هنيتكم من أجل الدافذة اليت »ويف حديث األضاحي اآلنف الذكر قال صلى هللا عليه وسلم: 

                                                 

(، ومدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره 225 -224( راجع: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)1)
(، وحكم 58(، وسلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)35(، وسياسة عمر بن عبدالعزيز يف سن األنظمة ص)117 -116ص)

 (.46إغالق احملالت التجارية وقت صالة اجلماعة ص)
 ( متفق عليه، وسبق خترجيه.2)
(، 118(، ومدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)228راجع: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص) (3)

 (.55وسلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)
ن حيث اإللزام به أو حظره (، ومدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح م228 -225( راجع: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)4)

(، وحكم إغالق احملالت التجارية وقت صالة اجلماعة 57 -56(، وسلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)119 -118ص)
 (.46ص)
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ومن األغراض الصحيحة أتخري تناول املباح إىل زمن احلاجة. وقد ترك بعض الصحابة مباحات كثرية لتحقيق 
مقاصد معينة، فقد ترك عمر بن اخلطاب طعاًما ألنه ال يوجد عند كل املسلمني إلعطاء املثل ملن أييت بعده من 

 .(1)در عليه سائر الناس دوهنماحلكام لئال يغفلوا عن رعيتهم أو يستأثروا مبا ال يق

 الضابط اخلامس: أال يؤدي تقييد املباح إىل ضرر أو إىل حمرم:
تقييد املباح إمنا شرع لتحقيق مقصد شرعي أو جلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ ولذلك ال جيوز أن يؤدي 

 .(2)«ال ضرر وال ضرار»التقييد نفسه إىل ضرر أو أمر حمرم؛ ألن القاعدة الشرعية تقضي أبنه 
فعلى سبيل املثال ليس لويل األمر أن أيمر بتصدير سلع غذائية إىل خارج الدولة وهي ال تكفي لسد 
حاجات اجملتمع، أو أن مينع تصدير الفائض منها عن حاجة الناس إىل اخلارج، وحنو ذلك؛ ملا فيه من اإلضرار 

 .(3)ابلناس أو أصحاب السلع

 س املباح:الضابط السادس: أال مينع وَ األمر جن
كما   -ليس لويل األمر أن مينع جنس املباح، بل له فقط أن مينع أحد أفراده يف حال معينة، وملدة مؤقتة

 .(4)سبقت اإلشارة
ذلك أن جنس اإلابحة ثبت ابلدليل الشرعي وشرعه هللُا تعاىل؛ فال يتوجه منعه كليًة، وإمنا مينع فرد من أفراده 

 .(5)يف حالة معينة ولوقت معني

 لضابط السابع: أن يتوىل تقييد املباح من هو أهل له:ا
عمل اجتهادي، البد أن يكون َمْن يقوم به مِّْن أهل االجتهاد؛ ألن  -كما سبقت اإلشارة  -تقييد املباح

 هؤالء هم َمْن هلم سلطة التشريع.
ابط التقييد. أما إذا كان ولذلك إذا كان ويل األمر من اجملتهدين فإن له احلقَّ يف تقييد املباح، مع مراعاة ضو 

ويل األمر ليس من أهل االجتهاد )التشريع( فإنه ال جيوز له حينئذ تقييد املباح، إال ابلرجوع ألهل االختصاص من 
 اجملتهدين، مث يقوم هو إبلزام الناس مبا قرره اجملتهدون.

                                                 

 (.226( انظر: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ص)1)
(. وهي نص حديث عن النيب صلى هللا عليه 177 -165زرقا ص)( هذه إحدى القواعد الكلية الكربى. انظر: شرح القواعد الفقهية لل2)

(، ورواه مالك 326 /5، 313 /1(، وأمحد )2341، 2340وسلم رواه ابن ماجه يف األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم )
 /2من عتق املكاتب، واحلاكم يف املستدرك )(، ومعلًقا يف املكاتب، ابب ما ال جيوز 1461مرسال يف األقضية، ابب القضاء يف املرفق، رقم )

(: 110 /4(، والطرباين يف الكبري واألوسط، وغريهم وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )157، 156، 69 /6(، والبيهقي يف الكربى )66
 «.رجاله ثقات»
أيًضا: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح  (. وراجع120( انظر: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)3)

 ، وما بعدها(.215ص)
 (.120( انظر: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)4)
 (.6 -5( انظر: سلطة الدولة يف تقيد املباح ومناذج لألستاذ/ رأفت حممود عبدالرمحن محبوظ ص)5)
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جاز له أن يلزم الناس ابجتهاده وإذا كان ويل األمر جمتهًدا واختلف اجتهاُده عن اجتهاد غريه من اجملتهدين 
 هو فيما يتعلق بتقييد املباح، طاملا توافرت ضوابُط هذا التقييد.

وبناًء عليه جتب طاعة ويل األمر اجملتهد فيما توصل إليه ابجتهاده، وإن خالفه غريُه من اجملتهدين. وهذا 
ام رن فاَنكاا مالحظ من قوله تعــــــاىل:   .(2()1)عازام تا فـاتـاواكذل  عالاى اوذن إننذ اوذا ُيانبُّ ال ماتـاواك نلننيا ﴾﴿ واشااونر هام  يفن األ 

 تلك هي ضوابط تقييد املباح؛ لكي يكون مشروًعا وحمقًقا ألهدافه.


                                                 

 (.159( سورة آل عمران: آية رقم )1)
(، وأيًضا: سلطة ويل األمر يف تقييد املباح 115 -113( انظر: مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املباح من حيث اإللزام به أو حظره ص)2)

 (.55 -54(، وسلطة ويل األمر يف التعزير على فعل املباح ص)229 -228ص)
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 املبحث الثاين: سلطة وَ األمر يف رفع اخلالف
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 يل األمر للخالف.املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم رفع و 
 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح.

 املطلب الثالث: ضوابط رفع ويل األمر للخالف.

 املطلب األول: آراء الفقهاء يف حكم رفع وَ األمر للخالف:
إذا اختلف الفقهاء يف مسألة على قولني أو أكثر؛ فهل لويل األمر أن يلزم القضاة ابلقضاء بقول معني من 

حبيث يكون إلزام ويل األمر رافًعا للخالف يف املسألة، وال يكون ألحد بعد ذلك أن يقضي أو تلك األقوال؛ 
 حيكم خبالف ما اختاره ويل األمر?

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
 القول األول:

 وهو مذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة.
 .(1)قاضي ابحلكم مبذهب معني أو رأي معنيحيث قالوا: إنه ال جيوز لويل األمر أن يلزم ال

ا النذاسن وذلك أن القاضي أُمَِّر أبن حيكم ابحلق وما يراه حمقًقا للعدل، قال هللا تعاىل: ﴿  كام  باني  فااح 
حل اق ن   .(3)، واحلق غري متعني يف مذهب بعينه، وقد يظهر احلق يف غري ذلك املذهب(2)﴾ابن

ي ابلقضاء مبذهب معني من قبيل الشروط الباطلة، وقد يبطل عقد توليه واعتربوا أن إلزام احلاكم للقاض
 .(4)القضاء أيًضا؛ ألن فيه حجرًا على القاضي

 القول الثاين:
 وهو مذهب احلنفية، وقال به القرايف من املالكية.

شريعة ويرى هذا الرأي أنه جيوز لويل األمر أن يلزم القاضي بقول خيتاره هو، طاملا أنه داخل نطاق ال
 .(5)اإلسالمية مبذاهبها
اعلم أن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد يرفع اخلالف، ويرجع املخالُف عن مذهبه ملذهب »يقول القرايف: 

 .(6)«احلاكم، وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء

                                                 

(، واألحكام السلطانية للماوردي 66 -64، 25 -24 /1ن )( راجع: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحو 1)
 (.293 -292 /6(، وكشاف القناع للبهويت )91 /14(، واملغين البن قدامة )92 -91ص)
 (.26( سورة ص: آية رقم )2)
 (.37 -36( راجع: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق للدكتور/ حممد زكي عبدالرب ص)3)
 املراجع املذكورة يف قول اجلمهور.( راجع: 4)
 (.1801(، وجملة األحكام العدلية مادة رقم )692 /3(، وحاشية ابن عابدين )306 /7( راجع: فتح القدير للكمال بن اهلمام )5)
 (.103 /2( الفروق للقرايف )6)
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 ر.واستدلوا على ذلك ابملصلحة، وبوجوب طاعة ويل األم
أما املصلحة فلما يف اختيار قول واحد من التيسري على القضاة واملتقاضني يف معرفة األحكام، ال سيما وقد 
أصبح القضاة اآلن غري جمتهدين، وال خيفى ما ميكن أن يالقوه من العنت واملشقة جراء البحث يف مصادر الفقه 

 اإلسالمي.
، وطمأنة املتقاضني، ومحاية القضاة من التهم، والتعريف وأيًضا ملا يف ذلك من توحيد األحكام يف الدولة

 ابألحكام قبل تنفيذها لتكون مستقرة عند الناس.
كما أن ذلك من قبيل السياسة الشرعية اليت يراها احلاكم، ويسلكها مع رعيته، وهي أيًضا تعتمد على أصل 

 .(1)املصلحة
 .(2)لى الوكيل التزام أمر املوكلوأما وجوب طاعة ويل األمر؛ فألن القاضي وكيل عنه، وع

 املطلب الثاين: مناقشة وترجيح:
أرى أن الرأي الثاين القائل به احلنفية ومن وافقهم هو األوىل ابلقبول؛ ألن أمور الناس ال تستقيم إال بتوحيد 

قليم داخل القضاء، ولو ترك القضاة وما يرون أو يعتقدون لتفاوت القضاء من قاض إىل آخر، أو من إقليم إىل إ
 الدولة الواحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل الفوضى، وال حيقق العدالة املبتغاة.

 كما سبقت اإلشارة.  -وهذه مصلحة كربى. وهي من قبيل السياسة الشرعية
 كما أنه من طاعة ويل األمر املأمور هبا.

ديُد اجلرائم وتقديُر العقوابت ولو فهل لإلمام حت»متسائال:  -رمحه هللا -يقول الدكتور/ أمحد فهمي أبو سنة
نعم، له ذلك، بل جيب عليه؛ ألمرين: األول: أن َواليته على األمة نظريٌة »مث جييب قائال: « على وجه التقريب?

توجب عليه أن يسُلك هبا ما فيه العدُل واملصلحة. األمر الثاين: أن سلطة القضاء ملٌك له، وهو الذى يعطيها 
 .(3)«فله اإلطالُق للقضاة، وله تقييُدهم بنوٍع من العقوابت للقضاة نيابًة عنه؛

وإىل هذا ذهب مجهرة الفقهاء املعاصرين، كاإلمام حممد عبده، والشيخ حممد رشيد رضا، والشيخ أمحد حممد 
شاكر، والشيخ علي اخلفيف، والشيخ حممد أيب زهرة، والشيخ حسنني خملوف، والدكتور/ حممد سالم مدكور، 

مصطفى الزرقا، واألستاذ/ أبو األعلى املودودي، والدكتور/ حممد زكي عبدالرب، والدكتور/ صويف أبو  واألستاذ
 .(4)طالب، والشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي، وخلق سواهم ال حيصون

                                                 

 (.71 -63، 49( راجع: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)1)
 (.52 -50: املرجع السابق ص)( راجع2)
 (.316( العرف والعادة يف رأي الفقهاء ص)3)
(، 383(، واملدخل للفقه اإلسالمي للدكتور/ سالم مدكور ص)342 -339( راجع: نظرية اإلابحة عند األصوليني والفقهاء ص)4)

( ط. دار القلم، وتقنني الفقه 320 -319 /1عام )( وتقدمي الشيخ أيب زهرة له، واملدخل الفقهي ال34 -21واإلسالم وتقنني األحكام ص)
 -242، وما بعدها(، وتطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية للدكتور/ صويف أبو طالب ص)62اإلسالمي املبدأ واملنهج والتطبيق ص)

حكام الفقه اإلسالمي لتطبيق (، وضرورة تقنني أ271 -267(، ومدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للدكتور/ يوسف القرضاوي ص)244
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حل اق ن وما استدل به أصحاب القول األول من قوله تعاىل: ﴿  ا النذاسن ابن كام  باني   األمر  متوجه إىل ويل (1)﴾ فااح 
 كما هو متوجه إىل القضاة، بل أوىل ملا ذكرُت من معان.

وكذلك سلطة ويل األمر يف التشريع يف املسائل االجتهادية املستحدثة اليت مل يرد بشأهنا حكم، مما يطرح على 
ف ابختيار الفقهاء واجملتهدين لبحثه وبيان حكمه؛ فإنه يف حال االختالف بينهم يكون أيًضا لويل األمر رفع اخلال

 أحد القولني يف املسألة، وإلزام الناس به، بشرط الرجوع ألهل االختصاص من الفقهاء وعلماء الشريعة يف اختياره.
وهذا كله من قبيل السياسة الشرعية وما تقتضيه من استحداث أحكام للناس حبسب دواعي احلاجة وتطور 

 .(2)الزمن
 بكر وعمر وعثمان، واألمثلة على ذلك كثرية، منها إنشاء وهكذا كان األمر يف صدر اإلسالم يف عهد أيب

الدواوين وتنظيمها، واستحداث والية للقضاء، ووظائف إدارية كصاحب املظامل، وصاحب الشرطة، واحملتسب، 
 .(3)واحلاجب، وغري ذلك

 ولكن البد من مراعاة جمموعة من الضوابط، وهي املذكورة يف املطلب التايل.

 ضوابط رفع وَ األمر للخالف:املطلب الثالث: 
 هناك جمموعة من الضوابط البد من مراعاهتا لالعتداد برفع ويل األمر للخالف يف مسألة، وهي:

 أن يكون اخلالف معتربًا سائًغا، أما اختيار ويل األمر لألقوال الشاذة فال يرفع اخلالف. الضابط األول:
لرأي خيالف النصوص الشرعية والقواعد املقررة واملتفق عليها  ومن انفلة القول أن نقول: إن اختيار ويل األمر

والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقض حكم احلاكم إذا »ال يرفع خالفًا، بل ال يعتد به. قال ابن القيم: 
ولالجتهاد خالف كتااًب أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعَض العلماء، وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع 

 .(4)«فيها مساغ مل تنكر على من عمل هبا جمتهًدا أو مقلًدا

ال أبس ابختيار ويل األمر للقول املرجوح أو األضعف، ما دام اخلالف سائًغا، والقول  الضابط الثاين:
 املرجوح حيقق مصلحة معتربة، وله ما يستند إليه.

 جح وهو األكثر حتقيًقا للمصلحة.وقد يظهر تطور الزمن أن ما كان يُعد مرجوًحا هو الرا
وقد يُظهر تطور املصاحل الزمنية وإعادة النظر أن ما كان من اآلراء الفقهية »رمحه هللا:  -يقول األستاذ الزرقا

مرجوًحا هو الذي جيب أن يكون هو الراجح، وما كان ضعيف املبىن هو يف احلقيقة أقوى وأسد، ولكن مرمى نظر 

                                                                                                                                               

(، وتقنني األحكام 360(، وسلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي ص)44 -43الشريعة اإلسالمية للدكتور/ عبداحلميد حممود البعلي ص)
 الشرعية بني املانعني واجمليزين للدكتور/ عبدالرمحن بن أمحد اجلرعي.

 (.26( سورة ص: آية رقم )1)
 (.244الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية ص)( راجع: تطبيق 2)
 (.254 -245( راجع: املرجع السابق ص)3)
 (.224 /3( إعالم املوقعني عن رب العاملني )4)
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ته مبسافات ال تدركها أبصارهم؛ فيبقى غري معتمد عليه حىت تصل العصور ابألجيال إىل صاحبه قد كان أمام قافل
 .(1)«!مرمى ذلك النظر؛ فإذا هو البصر اجلديد والفهم الرشيد

وكم رأينا اختالف التصحيحات والرتجيحات ما بني عصر »ويقول الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي: 
ن قوَّاه وصحَّحه، وكم من قول كان مهجورًا فجاء من العلماء من َشَهرَه وآخر، فكم من قول كان ضعيًفا فجاء م

 .(2)«وأيَّده، فقد يكون بعض األقوال سابًقا لزمنه
ال ينكر تغري اختيار ويل األمر إذا كان االختيار مبنياا على املصلحة؛ فاألحكام املبنية على  الضابط الثالث:

 .(3)تتغري تبًعا لتغري الظروف واألحوال واألزمان والبيئات، كما هو مقرراملصلحة وحنوها من األدلة غري النصية 
البد أن يكون اختيار ويل األمر مبنياا على علم وفقه، إما بنفسه أو بغريه من الفقهاء ذوي  الضابط الرابع:

 .(4)النظر واالجتهاد
العام مـن خليفـة أو سـواه أن حيـد مـن  واالجتهاد اإلسالمي قد أقرَّ لويل األمر»يقول األستاذ مصطفى الزرقا: 

مشول بعض األحكام الشرعية وتطبيقها، أو أيمر ابلعمـل بقـول ضـعيف مرجـوح إذا اقتضـت املصـلحة الزمنيـة ذلـك، 
فيصـــبح هـــو الـــراجح الـــذي جيـــب العمـــل بـــه، وبـــذلك صـــرح فقهـــاؤان وفًقـــا لقاعـــدة املصـــاحل املرســـلة، وقاعـــدة تبـــديل 

وص الفقهــــاء يف خمتلــــف األبــــواب تفيــــد أن الســــلطان إذا أََمــــَر أبَْمــــٍر يف موضــــوع األحكــــام بتبــــديل األزمــــان. ونصــــ
اجتهــادي، )أي: قابــل لالجتهــاد غــري مصــادم للنصــوص القطعيــة يف الشــريعة( كــان أمــرُه واجــَب االحــرتام والتنفيــذ 

 .(5)«شرًعا
لـيت إن حتققـت صـار تلك هـي ضـوابط مشـروعية رفـع ويل األمـر للخـالف يف مسـألة مـن املسـائل االجتهاديـة ا

 اختيار ويل األمر رافًعا للخالف وملزًما للكافة وإن خالف اجتهاداهتم الشخصية.


                                                 

 (.498 /1( املدخل الفقهي العام للزرقا )1)

 (.78( السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص)2)
، وما بعدها(. وراجع أيًضا الفصل الذي عقده ابن 127شرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص)( راجع يف هذا املعىن: السياسة ال3)

 ، وما بعدها(.11 /3القيم يف كتابه إعالم املوقعني يف تغيري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد )
 (.41صالة اجلماعة ص)( راجع: حكم إغالق احملالت التجارية وقت 4)
 (.191 /1( املدخل الفقهي العام )5)
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 املبحث الثالث: طوكج تطبيقي لسلطة وَ األمر يف تقييد املباح ورفع اخلالف
 «حكم تقنني الفقه اإلسالمي»

 ويشتمل على مخسة مطالب:
 مي ونطاقه.املطلب األول: تعريف تقنني الفقه اإلسال

 املطلب الثاين: أمهية تقنني الفقه اإلسالمي ومربراته.
 املطلب الثالث: حكم تقنني الفقه اإلسالمي.

 املطلب الرابع: حجج املعارضني للتقنني ومناقشتها.
 املطلب اخلامس: حماذير التقنني وإمكانية تالفيها.

 املطلب األول: تعريف تقنني الفقه اإلسالمي ونطاقه:
يف اللغة: مأخوذ من مادة )قنن(، يقال: َقنَّ الشيَء قـَناا، أي تفقده ابلبصـر، والقِّـني: العبـد، والُقنَّـة مـن   التقنني

 كل شيء: أعاله، واجلبل املنفرد املرتفع يف السماء، ومجعها: قـَُنن وقَِّنان.
إن أصـلها روميـة أو فارسـية.  وقـَنَّن: أي وضع القوانني، وهي من األلفاظ املولَّدة، فليس أصلها عربياـا، ويقـال:

والقانون: األصل، مجعه: قوانني. وهو مقياس كل شيء وطريقه. ويطلق على األمـر الكلـي الـذي ينطبـق علـى مجيـع 
 جزئياته اليت تُتعرَّف أحكامها منه. وهو املراد هنا.

 .(1)كما يطلق على آلة موسيقية ذات أواتر حترك ابلكشتبان
القانون أمـر كلـي منطبـق علـى مجيـع جزئياتـه الـيت يـَُتعـرَّف »لتعريفات للجرجاين: أما يف االصطالح، فجاء يف ا

 .(2)«أحكامها منه
عبـارة عـن مجـع القواعـد اخلاصـة بفـرع مـن فـروع القـانون، »أبنـه « التقنـني»وعرف الدكتور/ حممد زكي عبدالرب 

، يف مدونــة واحــدة، مث إصــدارها يف بعــد تبويبهــا وترتيبهــا وإزالــة مــا قــد يكــون بينهــا مــن تنــاقض، وفيهــا مــن غمــوض
شكل قانون تفرضه الدولة، عن طريق اهليئة اليت متلك سلطة التشريع فيها، بصرف النظر عما إذا كان مصـدر هـذه 

 .(3)«القواعد التشريع أو العرف أو العادة أو القضاء أو غري ذلك من مصادر القانون
نــني بوجـه عــام مجــع األحكــام والقواعــد التشــريعية املتعلقــة يقصــد ابلتق»وعرفـه األســتاذ/ مصــطفى الزرقــا بقولــه: 

مبجـــال مـــن جمـــاالت العالقـــات االجتماعيـــة، وتبويبهـــا وترتيبهـــا، وصـــياغتها بعبـــارات آمـــرة مـــوجزة واضـــحة، يف بنـــود 
تسمى )مواد( ذات أرقام متسلسلة، مث إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، ويلتزم القضـاة بتطبيقـه بـني 

 .(4)«الناس

                                                 

 ( مادة )قنن(.350 -348 /13( مادة )قنن(، وراجع: لسان العرب )763( انظر: املعجم الوسيط ص)1)

 (.219( التعريفات ص)2)

 (.21( تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)3)

 دار القلم. ( ط.313 /1( املدخل الفقهي العام )4)



 

  57     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

أن تصـاغ األحكـام يف صـورة مـواد قانونيـة مرتبـة مرقمـة، علـى غـرار »وعرفه الدكتور/ يوسف القرضاوي بقوله: 
القــوانني احلديثــة مــن مدنيــة وجنائيــة وإداريــة... إخل، وذلــك لتكــون مرجًعــا ســهاًل حمــدًدا، ميكــن بيســر أن يتقيــد بــه 

 .(1)«ه املواطنونالقضاة، ويرجع إليه احملامون، ويتعامل على أساس
الصــياغة الفنيــة لألحكــام الفقهيــة املســتنبطة يف اجملــاالت املختلفــة يف »وعرفــه الــدكتور/ عبداحلميــد البعلــي أبنــه 

 .(2)«شكل مواد قانونية يتقيد هبا املخاطبون أبحكامها
ومنًعــا تعريــف  وهــذه التعريفــات كلهــا متقاربــة، تصــف مــا ينبغــي أن يكــون عليــه التقنــني، وأوالهــا وأوفاهــا مجًعــا

 األستاذ الزرقا رمحه هللا.
 .(3)والفقه اإلسالمي: هو العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية

وعليـــه فـــإن املقصـــود بتقنـــني الفقـــه اإلســـالمي هـــو: مجـــع األحكـــام والقواعـــد التشـــريعية املتعلقـــة بســـائر أنـــواع 
ا وترتيبهـــا حبســـب أقســـام القـــانون احلـــديث، وصـــياغتها يف مـــواد قانونيـــة املعـــامالت مـــن املـــذاهب الفقهيـــة، وتبويبهـــ

 .(4)مسلسلة، وإصدارها من قبل الدولة يف صورة قانون ملزم، وواجب التطبيق لدى السلطات القضائية
وهذه األحكام اليت يتم مجعها من املذاهب الفقهية إمـا أن تتقيـد مبـذهب فقهـي واحـد، وتلتـزم ابلقـول املعتمـد 

أو تتخـري يف بعـض املسـائل مـن األقـوال املوجـودة ابملـذهب. وإمـا أن ُتسـتمد مـن سـائر املـذاهب الفقهيـة، دون  فيه،
التقيــد مبــذهب واحــد، بــل أتخــذ مــن ســائر املــذاهب األربعــة وغريهــا مــا تــراه أقــوى دلــيال، وأكثــر حتقيًقــا للمصــلحة، 

 والبيئة املعينة. وأقرب إىل مقاصد الشريعة، وأكثر مناسبًة للتطبيق حبسب العصر
 .(5)لكنها يف كلتا احلالتني ختتار قواًل واحًدا يكون واجب التطبيق، دون ما عداه من أقوال

وتسمية األحكام ابلقوانني ليست بدًعا من القول، بـل قـد ذكرهـا بعـض الفقهـاء وتكلمـوا عنهـا كالقاضـي أيب 
 .(6)يعلى، واملاوردي، وابن خلدون، وغريهم

حقيقتـــه إال جمموعـــة مـــن القواعـــد العامـــة امللزمـــة، ذات عنصـــر جزائـــي، تصـــدرها ســـلطة  يف« القـــانون»ولـــيس 
 خمتصة.

وحنومهـــا ممـــا يتضـــمن أوامـــر أو « الئحـــة»أو « نظـــام»هـــو نفســـه مـــدلول لفظـــة « قـــانون»وهـــذا املـــدلول للفظـــة 
 يقول األصوليون.كما   -تعليمات حمددة ابألوصاف والشروط؛ فالعربة ابلقصود واملعاين، ال ابأللفاظ واملباين

                                                 

 (.259( مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص)1)

 (.26( ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي لتطبيق الشريعة اإلسالمية ص)2)

(، وعلم أصول الفقه 167(، وأيًضا: علم أصول الفقه للشيخ أمحد إبراهيم بك ص)28 /1( انظر: اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي )3)
 (.6(، وأصول الفقه للشيخ حممد أيب زهرة ص)11خالف ص) للشيخ عبدالوهاب

 (.313 /1( انظر: املدخل الفقهي العام )4)

 (.314 -313 /1( انظر: املرجع السابق )5)

(، ومقدمة 256، 38، 36(، واألحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى ص)283، 45، 43( راجع: األحكام السلطانية للماوردي ص)6)
 ( ومواضع أخرى كثرية.575، 574، 238 /1جلزء األول من اترخيه )ابن خلدون وهي ا
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ا أو جائرًا؛ فإن هذا االحتمـال نفَسـه قـائم يف األنظمـة واللـوائح. والعـربة يف ذلـك  
ً
ولئن كان بعض القوانني ظامل

كلــه مبصــدر القــانون؛ فــإذا كــان القــانون مــأخوًذا مــن الشــريعة والفقــه اإلســالمي فــال شــك يف قبولــه وحتقيقــه ملصــاحل 
 .(1)بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الناس، وأن يف االلتزام به التزاًما

 نطاق التقنني:
والتقنني الذي نعنيه للفقه اإلسالمي إمنا يتعلق مبا ميكن أن يكون حمال للتقاضي؛ فمن املعلوم أن الفقه 

بني  اإلسالمي يفرق بني نوعني من املسائل: أحدمها الواجب داينًة، واآلخر الواجب قضاًء. فاألول هو الذي يبقى
العبد وربه دون تدخل من القضاء، وجتب رعايته وتقوميه من خالل املؤسسات الدينية. أما الثاين فهو الذي يقبل 

 بطبيعته أن يكون حماًل للتقاضي، وهو الذي يدخل يف التقنني.
ادات، وإذا نظران إىل تقسيمات الفقهاء للفقه اإلسالمي؛ والذي جيعله بعضهم على قسمني كبريين، مها: العب

واملعامالت؛ فإن ما يدخله التقنني هو القسم الثاين اخلاص ابملعامالت مبعناها الواسع الذي يشمل املعامالت 
 املالية واألسرية )الشخصية( واجلنائية.

وعلى التقسيم الرابعي للفقه )الذي يقول به الشافعية واحلنابلة( والذي يقسم الفقه إىل عبادات، ومعامالت، 
 يكون التقنني شامال لثالثة أرابع الفقه، وهي ما سوى العبادات. (2)اايت وحدود وخماصماتوأنكحة، وجن

كما جيب أن نالحظ أيًضا فيما يدخل يف دائرة التقنني التمييز بني املبادئ العامة والكلية اليت ال تتغري وال 
 ر والبيئات.تتبدل، وبني األحكام التفصيلية التطبيقية اليت تتغري بتغري الظروف والعصو 

 وخالصة القول: إن التقنني يشمل مجيع فروع املعامالت مبعناها الواسع، فيشمل:
 املعامالت املالية، واليت يطلق عليها يف القانون )املعامالت املدنية، أو القانون املدين(. -1

 أحكام األسرة، واليت يطلق عليها يف القانون )األحوال الشخصية(. -2

 ايت واحلدود والتعزير، واليت يطلق عليها يف القانون )العقوابت أو القانون اجلنائي(.األحكام املتعلقة ابجلنا -3

 األحكام املتعلقة ابلقضاء واملخاصمات واملنازعات، واليت يطلق عليها يف القانون )املرافعات(. -4

نتائجها، مما  األحكام املتعلقة بعالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول، وما يتعلق ابحلروب وأسباهبا و  -5
 كان يسميه الفقهاء قدميًا اجلهاد، أو السري واملغازي، وهي اليت يطلق عليها يف القانون )القانون الدويل(.

األحكام املتعلقة بسلطة احلاكم على الرعية، واحلقوق والواجبات املتقابلة بينهما، مما كان يسميه بعض  -6
وهي اليت يطلق عليها يف القانون )القانون الدستوري،  الفقهاء األحكام السلطانية، أو السياسة الشرعية،

 والقانون اإلداري(.

 املطلب الثاين: أمهية تقنني الفقه اإلسالمي ومربراته:

                                                 

 (.56 -55( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام للدكتور/ عبدالرمحن عبدالعزيز القاسم ص)1)
(، واملدخل للفقه 115( راجع يف تقسيمات الفقه اإلسالمي: املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي للدكتور/ حممد يوسف موسى ص)2)

 ( ومصادره.62 -59ص)« التيسري يف املعامالت املالية»(، وكتايب 51 -47مي ص)اإلسال



 

  59     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

ال شك أن أمهية تقنني الفقه اإلسالمي أتيت من أمهيـة التقنـني نفسـه؛ فـال يسـع جمتمًعـا اآلن أن يظـل بـال قـانون 
 مالت بني الناس.واضح يشمل اجلوانب املتعددة للمعا

ولقــد أدى عــدم وجــود تقنــني مــأخوذ مــن الفقــه اإلســالمي مبعظــم الــبالد العربيــة واإلســالمية إىل األخــذ ابلقــوانني 
 الغربية بصفة عامة، والقانون الفرنسي بصفة خاصة.

ـــأليف املعهـــودة لـــدى أســـالفهم،  وأدى إىل ذلـــك تقـــاعُس الفقهـــاء يف ذلـــك الوقـــت عـــن اخلـــروج عـــن طريقـــة الت
عتمــدة علــى الشــروح املطولــة وســرد اآلراء واألقــوال املختلفــة واألدلــة الــيت يســتدل هبــا كــل رأي واملناقشــات العلميــة وامل

 املطولة وغري ذلك مما ال يستطيعه املشرع احلديث.
ومع ضرورة وجود تقنني حيكم تصرفات األفراد واجلماعات والدول، ويبني لكل فـرد واجباتـه وحقوقـه؛ اجتـه أولـو 

 إىل القوانني الغربية يستمدون منها احللول. األمر
 وقوَّى ذلك االجتاه دعاُة العلمانية واملوليون وجوههم شطر الغرب واملفتتنون به.

ولذلك فإن تقنني الفقه اإلسالمي أصبح ضرورًة تدعو إليها حياة اجملتمعات اإلسالمية، مبا اكتنفها مـن تغـريات 
اليت كان فيها ويل األمر أحد العلماء، وميارس القضاء بنفسه؛ فلم تكن هناك جوهرية عن العصور األوىل لإلسالم، 

 .(1)حاجة للتقنني، خبالف ما حنن عليه اآلن
 كما أن التقنني هو الوسيلة العصرية لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.

 وميكن إمجال مربرات تقنني الفقه اإلسالمي يف النقاط التالية:
 منه لتطبيق الشريعة اإلسالمية:أوال: التقنني البد 

منــذ دخلــت القــوانني الوضــعية الــبالد اإلســالمية والفقهــاء ال يفتــأون ينــادون بضــرورة تطبيــق الشــريعة اإلســالمية 
والرجوع إليها ابعتبارها القـانون اإلهلـي الـذي ارتضـاه هللا سـبحانه وتعـاىل لعبـاده، وأهنـا صـاحلة للتطبيـق يف كـل زمـان 

 وكل مكان.
تلك الدعوة البد أن يقرتن هبا بيان اخلطوات العملية هلذا التطبيـق، ال أن تكـون جمـرد دعـوات نظريـة، ال بيد أن 

 مكان للخطوات العملية للتطبيق فيها.
وتطبيق الشريعة إمنا أييت بتقنني أحكامها املأخوذة من املصادر الشرعية ويف مقـدمتها الكتـاب والسـنة، وملـا كـان 

ه املتعـددة يعتـرب مبثابـة التفسـري والبيـان واإليضـاح لتلـك األدلـة؛ كـان علـى الفقهـاء أن يقـدموا الفقه اإلسـالمي مبذاهبـ
 هذا الفقه يف صورة حديثة تناسب العصر والبيئة.

فليس مقبوال أن ندعو إىل تطبيـق الشـريعة، مث نـرتك القضـاء اتئًهـا بـني املـذاهب الفقهيـة املختلفـة، بـل بـني اآلراء 
قـادرين علـى الغـوص يف   -بـل أغلـبهم -الواحد. مـع األخـذ يف االعتبـار أن القضـاة ليسـوا كلهـم املتعددة يف املذهب

 كتب املذاهب الفقهية الستخراج احلكم منها يف الوقائع املنظورة لديهم.

                                                 

 (.282 -280( راجع: اإلسالم وتقنني األحكام ص)1)
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وال شــك أن عــدم تقنـــني الفقــه اإلســالمي يفســـح اجملــال واســًعا للتقنينـــات الوضــعية البديلــة أن حتـــل حمــل الفقـــه 
ألن القضـاء البـد لـه أن حيكـم فيمـا يعـرض عليـه؛ فـإن مل جيـد الفقـه اإلسـالمي مهيئًـا للحكـم بـه سـيلجأ  اإلسالمي؛

 .(1)إىل الفقه الوضعي لينجز مهمته
 اثنًيا: إشراف الدولة على حسن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية:

عــني أو قــول معــني مــن مجلــة ال شــك أن قيــام الدولــة بتقنــني الفقــه اإلســالمي وإلــزام القضــاة ابحلكــم مبــذهب م
ال  -األقوال املوجودة يف الفقه اإلسالمي؛ بناًء على ما خيتاره خنبة من الفقهـاء والعلمـاء الـذين تعيـنهم الدولـة لـذلك

 .(2)شك أن هذا يضمن اختيار أكثر األقوال مناسبًة للتطبيق ومالئمًة للعصر وحتقيًقا للمصلحة
 لدولة:اثلثًا: توحيد األحكام القضائية يف ا

ال شك أن تقنني الفقه اإلسالمي الذي يعتمد على اختيـار قـول واحـد مـن األقـوال املتعـددة واملختلفـة املوجـودة 
يف الفقه اإلسالمي يعمل على توحيد األحكام القضائية يف الدولة، ومينع من تعدد األحكام واختالفهـا مـن حمكمـة 

العدالـة يف القضـاء، ومينـع مـن التالعـب فيهـا واختيـار أيسـرها  إىل حمكمة، ومن قاٍض إىل قاٍض مبا يساعد يف حتقيـق
 .(3)أو أشدها أو أنسبها لواقعة بعينها

وهـــذا بـــال شــــك حيقـــق مقصــــًدا عظيًمـــا مـــن مقاصــــد الشـــريعة، وهــــو العـــدل بـــني النــــاس، ومينـــع االخــــتالف يف 
 األحكام.

ـْران ابتباعهـا يف قـول النـيب  علـيكم بسـنيت وسـنة »صـلى هللا عليـه وسـلم: وهذا من سـنة اخللفـاء الراشـدين الـيت أُمِّ
، فقد قام أبو بكر الصديق رضي هللا عنه جبمع القرآن وكتابته، وأمر (4)...«اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 

عثمان بن عفـان رضـي هللا عنـه بتوحيـد املصـاحف ومجـع املسـلمني علـى مصـحف واحـد، وحـرق مـا عـداه، وكـذلك 
 هللا عنه يف مسائل عديدة.صنع عمر بن اخلطاب رضي 

 وهذا كله إلزام من ويل األمر مبا له من سلطة خوله هللا إايها.
 رابًعا: معاونة القضاة والتيسأ عليهم:

وذلــك حيــث يقــوم القضــاة ابحلكــم والفصــل بــني املنازعــات وفًقــا للقــانون املــأخوذ مــن الفقــه اإلســالمي مبذاهبــه 
غوص يف أمهات الكتب الفقهية، وهو أمر يصـعب علـى كثـري مـنهم؛ لغرابـة املتعددة، دون تكليفهم عناء البحث وال

 طرق التأليف لدى الفقهاء القدامى عما هو مألوف اآلن.

                                                 

 (.239 -238( راجع: الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره للدكتور/ عباس حسين ص)1)
 (.283( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام ص)2)
 (.30(، وأيًضا: ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي ص)23مي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)( راجع: تقنني الفقه اإلسال3)
(، والرتمذي يف العلم، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع، رقم 4607( رواه أبو داود يف السنة، ابب يف لزوم السنة، رقم )4)
( كلهم من 127 -126 /4(، وأمحد )44، 42لفاء الراشدين املهديني، رقم )(، وابن ماجه يف مقدمة سننه، ابب اتباع سنة اخل2676)

 حديث العرابض بن سارية. قال الرتمذي: حسن صحيح.
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 .(1)وهذا يؤدي إىل تيسري الفصل يف املنازعات، دون أتخري، إال مبا تقتضيه إجراءات التقاضي
 خامًسا: صون القضاة عن أية  ثأات شخصية أو خارجية:

فإن وجود قانوٍن ملزٍم للقضاء به ال جيعل للقاضي جماال يف اختيار احلكم أو ترجيحه لواقعة معينة، وإمنا كذلك 
 يقتصر دوره على حتقيق مناطه على الوقائع املنظورة فحسب.

 .(2)ويف هذا محاية للقضاة وصون لسمعة القضاء وإبعاد ألية شكوك أو شبهات عنه
 مة وأصحا  الدعاوى واملظامل خاصة من معرفة األحكام املقننة:سادًسا: متكني أفراد اجملتمع عا

وهــذا مــن بــديهيات قواعــد النظــام اليــوم يف العــامل أن املــواطن املكلــف لــه احلــق يف معرفــة القــوانني الــيت تطبــق يف 
كلفــني ، فكــل نظــام يــراد تطبيقــه علــى امل«علنيــة النظــام»دولتــه؛ ليعــرف مــا لــه ومــا عليــه. وهــذا مــا يطلــق عليــه مبــدأ 

ــا إلــيهم جبميــع قواعــده وأحكامــه قبــل ســراينه علــيهم ونفــاذه فــيهم؛ وإال لكــان مكلًفــا اباللتــزام  جيــب أن يكــون معلًن
 بنظام غري معلن وغري معروف، وهو ممتنع شرًعا وعقال.

 وعلنية النظام هي طريق معرفته. وال يضـر بعـد اإلعـالن جهـل بعـض األفـراد ابلقـانون؛ ألن هـذا مرجعـه التقصـري
 يف املعرفة إما ابلنفس أو بسؤال املختصني.

 .(3)واليوم تلجأ احلكومات لإلعالن عن القوانني يف اجلرائد الرمسية اليت تصدرها
ووجود تقنني واضح وحمدد جيعل من السهل على املكلفني معرفته والوقـوف عليـه، وهـذا بـال شـك جيعلهـم أكثـر 

صــول علــى حقــوقهم، دون النظــر إىل أيــة اعتبــارات أخــرى اجتماعيــة أو اطمئنــااًن علــى حتقيــق العدالــة واملســاواة، واحل
 .(4)شخصية أو عرقية

 سابًعا: اإلعانة على دراسة الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة:
فتطبيق الفقه اإلسالمي عن طريق تقنينه وتطبيقيه على أرض الواقع يسهل دراسته دراسات مقارنة، واملوازنة بينه 

، ويعــني عليهــا، وينشــطها، ويظهــر مــزااي وعيــوب مــا مت اختيــاره مــن املــذاهب الفقهيــة؛ ومــن مث وبــني غــريه مــن اآلراء
يتيح للمشرع أن يراجع مـا قـام ابختيـاره مـن اآلراء الفقهيـة، ويوازهنـا بغريهـا طلبًـا لألصـلح واألنسـب للزمـان واملكـان 

يـــه النصـــوص، وال يصـــادم املقـــررات العامـــة املعينـــني، مـــا دام ذلـــك يف إطـــار املقبـــول مـــن اآلراء الفقهيـــة ومـــا تـــدل عل
 واملبادئ الكلية.

وهذا كله يثري احلياة الفقهية، ويزيد من نشاطها، ويستنفر الفقهاء لتقدمي دراسات مقارنـة معمقـة هتـدف لبيـان 
 .(5)الراجح من األقوال واملذاهب، وإظهار مزااي وعيوب كل قول

                                                 

(، وتقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ 320 -319 /1(. وراجع كذلك: املدخل الفقهي العام )283( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام ص)1)
 (.30(، وضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي ص)23 -22واملنهج والتطبيق ص)

 (.283( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام ص)2)
 (.315 -314 /1( انظر: املدخل الفقهي العام )3)

(، 23 -22(، وراجع أيًضا: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)284 -283( انظر: اإلسالم وتقنني األحكام ص)4)
 (.267(، ومدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص)30ني أحكام الفقه اإلسالمي ص)وضرورة تقن

 (.25( راجع: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)5)
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 املطلب الثالث: حكم تقنني الفقه اإلسالمي:
ايا أايُـّهاا الذذنينا آماناوا ﴿ املسلَّم به أن طاعة ويل األمر واجبة على الرعية، واألصل يف ذلك قول هللا تعاىل:  من

ء  فـارادُّوها إنىلا اوذن  ام رن منن كام  فاَنن  تـانااياع تام  يفن شاي  منناونا واالرذساولن إنن    أاعنيعاوا اوذا واأاعنيعاوا الرذساولا واأاوَن األ  تام  تـاؤ  كانـ 
رن كالنْيا خاأ ح واأاح سانا  ا ونياًل  خن من اآل  وذن واال يـاو  السمعا والطاعةا على »، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: (1)﴾ ابن

 .(2)«املرءن املسلمن فيما أحب وكره، ما مل ياؤمر  مبعصية، فَكا أامنرا مبعصية فال مسعا وال عاعة
ال »ابتفاق الفقهاء بعدم خمالفة الشريعة؛ إذ من األصول املقررة يف الشريعة اإلسالمية أنه  وهذه الطاعة مقيدة

 .(4)«إمنا الطاعة يف املعروف»، و(3)«طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
ولذلك إذا أمر ويل األمر أبمر خيالف حكًما شرعياا متفًقا عليه قطعي الثبوت قطعي الداللة؛ فإنه ال جتب 

بل ال جتوز؛ ألن طاعته ليست مطلقة وال مستقلة، وإمنا أتيت تبًعا لطاعة هللا وطاعة رسوله؛ ولذلك فإهنا طاعته، 
 .(5)مقيدة هبا

وقد انتهيُت إىل جواز تقييد ويل األمر للمباح بضوابطه، وكذلك جـواز أن خيتـار قـوال مـن مجلـة أقـوال يف مسـألة 
 املســألة بضــوابطه كــذلك، وال خيــرج تقنــني الفقــه اإلســالمي عــن اجتهاديــة، حبيــث يكــون اختيــاره رافًعــا للخــالف يف

 هذين األمرين.
 كما سبق.  -ولذلك أقول: إن تقنني الفقه اإلسالمي مشروع، بل هو مطلب وضرورة

 املطلب الرابع: حجج املعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي ومناقشتها:
 ويشمل فرعني:

 اإلسالمي. الفرع األول: حجج املعارضني لتقنني الفقه

 الفرع الثاين: مناقشة حجج املعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي.

 الفرع األول: حجج املعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي:
 ميكن إمجال حجج املعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي فيما يلي:

                                                 

 (.59( سورة النساء: آية رقم )1)
اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء (، ومسلم يف 7144( رواه البخاري يف األحكام، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، رقم )2)

 (.1839يف غري معصية وحترميها يف املعصية، رقم )
( 545 /6( من حديث عمران بن حصني، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )170 /18( هذا نص حديث رواه الطرباين يف املعجم الكبري )3)

(، وقال: ويف الباب عن علي وعمران بن حصني واحلكم بن 209 /4من حديث احلسن، وبوب به الرتمذي أحد أبوابه يف كتاب اجلهاد )
 عمرو الغفاري.

 ( سبق خترجيه يف مقدمة البحث.4)
 (.242 -241(، وتطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية ص)329 -328( راجع: نظرية اإلابحة عند األصوليني والفقهاء ص)5)
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إلسالمي، وأن أعداء اإلسالم اعتربوا أن تقنني الفقه اإلسالمي إرهاًصا ابستبدال القوانني الغربية ابلفقه ا أوال:
جعلوا فكرة التقنني إحدى الدعاايت اليت يكيدون هبا لإلسالم منذ زمن بعيد، وقد جعلوه الدركة األوىل لتعطيل 

 أحكام ديننا الذي مشل مجيع جوانب احلياة من عبادات ومعامالت أبنواعها.
 الفقهي الزاخر، وحصرًا له يف قوانني حمدودة. أن يف تقنني الفقه اإلسالمي حتجريًا للواسع من تراثنا اثنًيا:
أن الذين سيقومون بتدوين هذه التقنينات ووضعها سيأخذون قوال من أقوال، ورأاًي من آراء، وهذا فيه  اثلثًا:

تقييد لألمة بقول دون آخر، مع كون القول املهمل يعتمد على مثل ما اعتمد عليه القول املختار من احلجة 
 والربهان.
أن أحوال الناس خمتلفة وعاداهتم متباينة حسب اختالف زماهنم ومكاهنم وبيئتهم، ولكن القضاة  ا:رابعً 

 سيحكمون مبواد هذا التقنني املوحد، دون مراعاة لعاداهتم.
أن حكام املسلمني حكام أحرار مهما قـُي ِّدوا، ولن تطمئن نفوسهم إبصدار األحكام حىت يبحثوا عن  خامًسا:

 نفسهم، وأن التقنني سيقيدهم وسيغلق أمامهم نوافذ النور.احلق والصواب أب
 كما أن هذا التقنني سيجعل من القضاة آلة صمَّاء يدبرها هذا االخرتاع اجلديد!

أن التقنني سيقصر نظر القضاة وحيدي من علمهم؛ ألهنم لن جينوا من حبثهم مثارًا، ولن ينتفعوا مبا  سادًسا:
 علموا.

لتقنني وتقييد العمل مبا فيه حداا للحرايت وهضًما للحقوق وازدراًء لآلراء واألفكار؛ ألنه أن يف وضع ا سابًعا:
سيلغي اآلراء األخرى اليت مل أيخذ هبا التقنني، مع كون أصحاب تلك اآلراء ال يقلون علًما وفهًما واستدالاًل عن 

 أولئك الذين وضعوا التقنني.
 ا ملا عداه من آراء تركها لنا أسالفنا.كما أن فيه تقييًدا برأي واحد، وطرحً 

أن احلاكم هبذه التقنينات قد أخلَّ أبعظم شرط ُيشرتط يف القاضي، وهو االجتهاد وطلب احلق من  اثمًنا:
مظانه. وإذا كان االجتهاد مشروطًا يف احلاكم، والتقليد مذموًما له، وأقل ما يطلب منه أن يكون جمتهًدا يف 

ذا التقنني أحط حااًل منه؛ ألنه لن جيتهد بقضية، فهو مقصور عليه حيث قد انقطع به مذهب إمامه؛ فاحلاكم هب
 االجتهاد.
أن تقنني الفقه اإلسالمي يعترب حتواًل وتقهقرًا ابلقضاء واألحكام، جاء عن قصد أو عن حسن نية،  اتسًعا:

ب االجتهاد والبحث والتجديد يف وأن إصالح القضاء ال يكون بتكبيل القضاة وتقييدهم، وإمنا يكون بفتح أبوا
 ابتكار املعاين من النصوص الشرعية.

أن التزام احلكم والفتيا هبذه التقنينات هو حتتيم للتمذهب هبا، وهي آراء واجتهادات لعلماء قال غريهم  عاشًرا:
صلى هللا عليه  خبالفها؛ حيث إن نسبة اجملمع عليه فيها قليل، وال جيب اتباع أحد مهما كان مقامه غري املشرع

 وسلم.
أن احلاكم احلرَّ عن القيود الطليق عن احلدود الذي فقه الشرع فقًها علمياا ونفسياا، وقذف هللا  حادي عشر:

يف قلبه النور، وأشعر قلبه اإلخالَص واملراقبة، وألزم نفسه التحقيق والتدقيق سيؤتيه هللا نورًا وفهًما وفراسًة يف 
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ْدها ا لتقنني وال حتيط هبا املواد والقوانني، وإمنا هو النظر الثاقب والبصرية النافذة واإلهلام اإلهلي، األحكام، ال جيِّ
وهذا شيء ال يوجد يف الكتب، وإمنا يستمد مبراقبة احلاكم هلل، وقرب قلبه منه سبحانه، ومن قيَّد نفسه هبذه 

 التقنينات الصمَّاء فأىنَّ له هذا?!
َدى بدليله؛ فأين تلك القوانني اجلافة اجلامدة من هذا الرتاث الدسم لسلفنا الذين أن احلق معرفة اهلُ  اثين عشر:

قرنوا أحكامه ابألدلة فجعلوا العامل هبا يرى احلق تواكبه األنوار؛ فتحل فيها الربكة ويتحقق فيها الصالح 
 .(1)واإلصالح

إليه أن حيكم ابلقسط، وذلك يف قوله  أن هللا تعاىل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم عند التحاكم اثلث عشر:
ًئا واإنن  حاكام  تعاىل:  يـ  هام  فـالان  ياضارُّوكا شا هام  واإنن  تـاع رنض  عانـ  نـاهام  أاو  أاع رنض  عانـ  كام  بـايـ  تا ﴿ فاَنن  جااءاوكا فااح 

طننيا ﴾ ل قنس طن إننذ اوذا ُيانبُّ ال ماق سن نـاهام  ابن كام  بـايـ   اًء على التقنني ليس مما أمر به هللا.، واحلكم بن(2)فااح 
 أن هللا أمر عند التنازع ابلرد إىل هللا ورسوله، دون غريمها. رابع عشر:

أن يف التقنني توهيًنا لتجريد اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن حكم القاضي خبالف ما  خامس عشر:
 يعتقده تقدمي لقول غري املعصوم على ما يعتقده عن املعصوم.

أن التقنني من اجتهاد غري معصوم، وفيه قطع للخرية يف أمر هللا وأمر رسوله صلى هللا عليه  سادس عشر:
منناة  إنكاا قاضاى اوذا واراساولاها أام ًرا أان  ياكاونا َلااما اخل نأااةا منن  وسلم، وقد قال هللا تعاىل:  منن  واالا ماؤ  ﴿ واماا كاانا لنماؤ 

 .(3)أام رنهنم  ﴾
أن القاضي مأمور أبن حيكم مبا يعتقده حقاا؛ وإال استحق النار؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  سابع عشر:

القضاة ثالثة: قاضيان يف النار وقاض يف اانة، رجل قضى بغأ احلق فعلم كاك فذاك يف النار، وقاض ال »
 .(4)«يف اانةيعلم فأهلْي حقوق الناس فهو يف النار، وقاض قضى ابحلق فذلْي 

 أن القرون األوىل الفاضلة مل تعرف التقنني، وال شك أن اهلدي يف اتباعهم. اثمن عشر:
 أنه ال خالف يف عدم جواز أن يقلد القضاء لواحد على أن حيكم مبذهب معني. اتسع عشر:

 أن التقنني مبا أنه عمل بشري ال خيلو من خطأ. عشرون:
ضار الكثري مما يفوق ما به من مصاحل؛ ولذلك فإن سد ذرائع الفساد أن التقنني به من امل حادي وعشرون:

يقتضي منع التقنني. ومن مضار التقنني: الواقع املشاهد يف بعض الدول الذي خيرج ابلتقنني عن الشريعة 
األحكام  اإلسالمية، وأنه يضطر من ابن له احلق بدليله أن يتعداه ملا ألزمه به التقنني، وأن التقنني فيه حجر على

                                                 

 (.12 -9يخ عبدهللا بن عبدالرمحن بن بسام ص)( انظر: تقنني الشريعة أضراره ومفاسده للش1)
 (.42( سورة املائدة: آية رقم )2)
 (.36( سورة األحزاب: آية رقم )3)
(، والرتمذي يف األحكام، ابب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه 3573( رواه أبو داود يف األقضية، ابب يف القاضي خيطئ، رقم )4)

(، واحلاكم يف املستدرك 2315للفظ له، وابن ماجه يف األحكام، ابب احلاكم جيتهد فيصيب احلق، رقم )( وا1322وسلم يف القاضي، رقم )
 (، وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.101 /4)
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االجتهادية، وفيه جتاهل للعرف والعادة، وفيه تضارب يف مذكراته التفسريية، ويؤدي إىل هجر كتب املكتبة 
 اإلسالمية، ويناقض روح االجتهاد.

أن تقنني الفقه اإلسالمي حماكاة للقوانني الغربية يف صياغتها، وهذا يناقض ما جيب أن تكون  اثن  وعشرون:
 .(1)ة من استقاللية واستغناء مبا عندهم، وعدم استجداء غري املسلمنيعليه األمة اإلسالمي

 الفرع الثاين: مناقشة حجج املعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي:
املعارضون لتقنني الفقه اإلسالمي من حجج وشبهات جتعلنا نردها ونفندها دون أدىن إن نظرة فاحصة ملا أاثره 

 عناء.
 ما سبق من حجج للمعارضني:وفيما يلي مناقشة وردٌّ لكل 

ما قيل من أن تقنني الفقه اإلسالمي يعترب إرهاًصا ابستبدال القوانني الغربية ابلفقه اإلسالمي، وأن فكرة  أوال:
كالم مرسل يقصد منه إاثرة محاس أهل الداينة ضد قضية التقنني، وهو كالم   -التقنني مكيدة من أعداء اإلسالم
 تقنني لدى املعرتض.يدل على عدم وضوح طبيعة ال

فالتقنني ال يعدو أن يكون أمرًا شكلياا يقرتن أبمر موضوعي مشروع؛ فالتقنني جمرد تنظيم لألحكام املستقاة مـن 
الفقه اإلسالمي يف مواد مرقَّمة وأبواب متتالية، جيمع كلي ابب شتاَت موضوع معني؛ مما يساعد القضاء على سرعة 

 الفصل يف القضااي املعروضة.
هــذا التقنــني والتنظــيم يقــرتن بتفعيــل االجتهــاد االنتقــائي الــذي يقــوم بــه مــن تســند إليــه الدولــة أمــر التشــريع مــن و 

 .(2)اجملتهدين والفقهاء واملتخصصني الختيار الرأي الفقهي الذي يالئم الناس يف زمان ومكان معينني
 وتفصيال. ولذلك فاعتبار التقنني مكيدة لتعطيل أحكام الدين كالم مردود مجلة

كما أنـه ميكـن االحتيـاط لـه بـذكر مصـادر اسـتمداد هـذه األحكـام يف األعمـال التحضـريية واملـذكرات التفسـريية 
وحنوهــا. وأيًضــا فإنــه ميكــن احليلولــة دونــه إبنشــاء هيئــة عليــا تتــوىل النظــر يف األحكــام الــيت يطعــن يف خمالفتهــا لقواعــد 

 .(3)الشريعة ومقرراهتا العامة
يل من أن يف تقنني الفقه اإلسالمي حتجريًا للواسع من تراثنا الفقهي الزاخر جمرد تشويش وتكثير مما ما ق اثنًيا:

يظن أنه حجج، وهو ليس كذلك يف احلقيقة؛ ملا سبق بيانه من أن التقنني يقوم على تفعيل االجتهاد االنتقائي من 
ال وأنسبها للواقع أبعرافه وعاداته وأكثرها حتقيًقا قبل متخصصني من كبار الفقهاء واجملتهدين؛ الختيار أرجح األقو 

 .(4)للمصلحة. فالتقنني وليد عملية اجتهادية تتضافر فيها جهود جمموعة من العلماء
 ويف الوقت نفسه ال مانع أبًدا من إعادة النظر يف بعض مواد التقنني كلما دعت حاجة إىل ذلك.

                                                 

 (.100 -55( راجع: التقنني واإللزام عرض ومناقشة للدكتور/ بكر أبو زيد ص)1)
 (.245( راجع: الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره ص)2)
 (.358 -357( انظر: سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي ص)3)
 (.357( انظر: املرجع السابق ص)4)
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الذي انطلق منه صاحب تلك احلجج املزعومة؛ وإال فهل يعترب  وهذا الكالم أيًضا متناقض مع الواقع العملي 
اقتصار دولة مثل اململكة العربية السعودية يف قضائها وأحكامها على املذهب احلنبلي حتجريًا للواسع من تراثنا 

 الفقهي الزاخر؛ حيث ال أيخذون آبراء فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية?!
 باسية ومن بعدها الدولة العثمانية لعدة قرون على املذهب احلنفي حتجريًا للواسع?!وهل كان اقتصار الدولة الع

 وهل اقتصار دول املغرب العريب على الفقه املالكي حتجريًا للواسع?!
وال قائل بذلك؛ فاتضح أن التقنني ال خيتلف يف حقيقة األمر عما تتبناه الدول اإلسالمية من مذاهب فقهية 

 مر أنه خيتلف يف شكله وصياغته عن التأليف الفقهي الذي عهدانه يف القرون السالفة.بعينها، غاية األ
ما قيل من أن الذين سيقومون ابلتقنني سيأخذون قوال من أقوال، ورأاًي من آراء، وهذا فيه تقييد لألمة  اثلثًا:

يدفعه  -ر من احلجة والربهانبقول دون آخر، مع كون القول املهمل يعتمد على مثل ما اعتمد عليه القول املختا
 ما سبق، وجياب عليه مبثل ما قلُته آنًفا، فهو تكرار للشبهة أبسلوب مغاير!

مع التأكيد على أن التقنني اختيار من قبل املتخصصني واملوكل إليهم هذه املهمة، يراعى فيه أدلة األقوال 
للمصاحل؛ وإال فكيف يكون الرتجيح يف الدراسات املختلفة وأكثرها مناسبًة للواقع والعادات والبيئات وحتقيًقا 

 الفقهية املقارنة?!
 وهل ميكن إلنسان أن يطبق يف مسألة حكمني أو رأيني خمتلفني يف الوقت نفسه؛ لئال يهمل أحدمها?!

ما قيل من أن أحوال الناس خمتلفة وعاداهتم متباينة، وأن القضاة سيحكمون مبواد التقنني املوحد دون  رابًعا:
جهل بطبيعة  -كما أشرُت سابًقا  -هو أيًضا يدور يف فلك ما سبق قوله، وهو يف احلقيقة -راعاة لعادات الناسم

التقنني؛ ألن التقنني يُراَعى يف اختيار مواده من مجلة األقوال الواردة يف الفقه اإلسالمي أكثرها مالءمة للواقع بكل 
 معطياته.

البيئــات يف العــامل اإلســالمي؛ فيكــون لكــل بيئــة قــانون إســالمي يــنظم وجيــب علــى اجملتهــدين أن يراعــوا اخــتالف 
 معامالهتا مبا يتفق مع طبيعتها وظروفها.

وكثــري مــن األحكــام اخلاصــة ابملعــامالت تتغــري بتغــري الزمــان واملكــان؛ ولــذلك جعــل هللا تعــاىل تشــريَعها يف صــورة 
تقريـر األحكـام اجلزئيـة والتفصـيلية مبـا يـتالءم مـع زمـاهنم مبادئ عامة وتشريعات كلية، ليفسح اجملال أمام اجملتهـدين ل

 .(1)ومكاهنم، شريطة أال خيالف ذلك نصاا شرعياا وال قاعدًة فقهيًة مقررة
والتقنني مع ذلك ليس جامًدا ال يقبل التغيري، وإمنا للمشرع )السلطة التشريعية أو التنظيمية( أن يعدل ويبدل 

عامة أن يقدموا دراساهتم وأحباثهم يف نقد القانون، وتقدمي البدائل األفضل دائًما إذا رأى حاجة لذلك، وللفقهاء 
 وأبًدا.

فــال مــانع مــن إجــراء تعــديالت علــى التقنــني املــأخوذ مــن الفقــه اإلســالمي؛ فاالجتهــاد يتغــري، طاملــا أنــه يف إطــار 
 النصوص الشرعية، ويهدف إىل حتقيق مصاحل الناس املعتربة شرًعا.

                                                 

 (.246( راجع: الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره ص)1)
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واحد قد يـَُغري ِّ مـن آرائـه إذا تبـني لـه رجحـان غريهـا، واإلمـام الشـافعي غـريَّ كثـريًا مـن آرائـه حينمـا انتقـل والفقيه ال
إىل مصر؛ مراعاة الختالف البيئة وألسباب أخرى كإعادة النظر يف اجتهاده، أو ظهور نصوص مل تكن قـد ظهـرت 

 .(1)ابب تغري االجتهاد له من قبل، وغري ذلك من األسباب اليت تكلم عنها األصوليون يف
وكون التقنني موحًدا يف الدولة ميزة حتسب للتقنني، ال عليه؛ ألن ذلك يعمل على حتقيق العدالة بني أبناء 

 اجملتمع الواحد، ومينع التالعب ابألحكام، ويصون القضاة عما ميكن أن يقعوا فيه، وحيفظهم من قالة السوء.
حكام أحرار مهما قـُي ِّدوا، ولن تطمئن نفوسهم إبصدار األحكام حىت ما قيل من أن حكام املسلمني  خامًسا:

كالم ترده طبيعة الشرائع   -يبحثوا عن احلق والصواب أبنفسهم، وأن التقنني سيقيدهم وسيغلق أمامهم نوافذ النور
مها التشريعي نفسها؛ فال شك أن الشريعة أبحكامها تقي ِّد املسلم أبحكامها اليت شرعها هللا تعاىل، من خالل نظا

 «.افعل وال تفعل»القائم على 
وما الفقه اإلسالمي إال حماوالت من أويل العلم لبيان حكم هللا يف الوقائع كما يبدو هلم؛ ولذلك فإن التقيد 

 ابألحكام الفقهية ليس تقيًدا مذموًما؛ بل هو تقيد بشرع هللا كما يبدو للمجتهد.
مام احلكام كالم مردود مبا قلُته آنًفا، بل على العكس من ذلك فإن وادعاء أن التقنني سيغلق منافذ النور أ

 التقنني يعمل على تنشيط احلركة الفقهية والدراسات النقدية املرتبطة ابلواقع.
 واعتبار أن التقنني سيجعل من القضاة آلة صمَّاء قلٌب للحقائق، بل هو صيانٌة للقضاة وتسهيل عليهم.

توى العلمي ملعظم القضاة يف عصران، وعجزهم عن الغوص يف أمهات املصادر وال خيفى على أحد ضعف املس
 الفقهية املطولة وكتب الشروح واحلواشي، بل عدم قدرة العديد منهم على فهم الكتب الرتاثية.

ابإلضافة إىل أنه ستظل هناك مساحة للقضاة لالجتهاد والنظر، وهي اخلاصة بتحقيق مناط األحكام وتنزيلها 
 وقائع املنظورة.على ال

وكذلك فيما خيص الوقائع املستحدثة اليت مل يرد هلا نص يف التقنني؛ حيث سيلجأ القاضي لتخرجيها على 
 نظائرها من املنصوص عليها، مستلهًما املقاصد الشرعية، ومتوخياا العدالة فيما حيكم به.

سبق الرد عليه، وأن التقنني ينشط احلركة ما قيل من أن التقنني سيقصر نظر القضاة وحيدي من علمهم  سادًسا:
 الفقهية والدراسات النقدية، وجيعل سائر الفقهاء يقدمون حبوثهم يف نقد التقنني وتقدمي البدائل األفضل.

ولـذلك ينبغـي علـى اجملتهـدين أن يبينـوا عنـد تقنـني الفقـه اإلسـالمي يف املـذكرة التفسـريية الـيت تلحـق بكـل قــانون 
ي استندوا إليه لكل مادة من مواد القانون، فيذكروا الدليل الشرعي سـواء كـان نقلياـا أو عقلياـا، األساس الشرعي الذ

ويذكروا املذاهب األربعة يف حكم كل مادة، ويبينوا ما أخذوا به مـن آرائهـم، مـع بيـان الـدليل الـذي اسـتندوا إليـه يف 
 االختيار والرتجيح.

                                                 

(، وإرشاد 217 /4(. وراجع يف الكالم عن تغري االجتهاد: املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب )247( راجع: املرجع السابق ص)1)
(، 1114 -1113 /2(، وأصول الفقه اإلسالمي للدكتور/ وهبة الزحيلي )263فحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ص)ال

 (.475 -471وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله للدكتور/ عياض السلمي ص)
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تحدثة، واجتهـدوا فيهـا اجتهـاًدا مطلًقـا؛ فعلـيهم أن يبينـوا دلـيلهم ومـا وكذلك إذا كانت املسألة من القضـااي املسـ
 استندوا إليه.

وهذا فيه إلزام للمجتهدين واملشر ِّعني ابلرجوع إىل الرتاث الفقهي الزاخر واإلفادة منه، وال مانع أن أيخذ املشـرع 
هــذا مــن التلفيـــق حكــم مســألة مــن مــذهب فقهــي، وأيخــذ حكــم مســألة أخــرى مــن مــذهب فقهــي آخــر؛ فلــيس 

 .(1)املذموم؛ ألن له مسوغاٍت فقهية
هلذا جيب أن يتخلى أنصار التمذهب عن مذهبيتهم هذه علـى األقـل فيمـا »يقول الدكتور/ يوسف القرضاوي: 

يتعلـق ابلتقنـني للمجتمـع والتشـريع العـام، وأن يؤخـذ أبحسـن مــا يف املـذاهب مـن اجتهـادات وأقـوال، وأليـق مـا فيهــا 
مصاحل الناس فيه، مهتدين يف ذلك بنصوص الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة العامة، وروح اإلسالم، بروح العصر و 

 .(2)«وهدي السلف الصاحل يف اجتهادهم واستنباطهم، وأخذهم ابليسر وبعدهم عن العسر
تنشيط احلركة والناظر يف واقع الدول اليت قننت العديد من األحكام من الشريعة اإلسالمية يرى أثر التقنني يف 

الفقهية هبا واضًحا جلياا؛ فلدينا يف مصر عشرات بل مئات الدراسات يف األحوال الشخصية، كلها قام حول 
 .(3)قوانني معينة، وقد رجع املشرع املصري يف كثري من األحيان لتلك الدراسات وأخذ مبا انتهت إليه

لحقوق وازدراٌء لآلراء واألفكار كالم مردود؛ ألن ما قيل من أن التقنني فيه حدٌّ للحرايت وهضٌم ل سابًعا:
كما   -الدولة تقوم بتشكيل جلنة من كبار الفقهاء واملتخصصني للقيام ابلتقنني من خالل االجتهاد االنتقائي

 سبقت اإلشارة.
 وبوسع غريهم من سائر الفقهاء والباحثني تقدمي أحباث ودراسات نقدية كما أسلفُت؛ فليس يف هذا تقليل من

 شأن هؤالء الفقهاء.
سبق الرد عليه، وتقرير أن اختيار  -وقوهلم إن فيه تقييًدا برأي واحد، وطرًحا ملا عداه من آراء تركها لنا أسالفنا

الدولة ملذهب معني والتقيد به ليس طرًحا ملا عداه، إمنا هو الرتجيح ومراعاة أكثر األقوال حتقيًقا للمصلحة 
 ومناسبًة للواقع.

ما قيل من أن احلاكم هبذا التقنني قد أخلَّ أبعظم شرط ُيشرتط يف القاضي، وهو االجتهاد وطلب احلق  اثمًنا:
جُيَاُب عليه مبا سبق من أن التقنني يرتك مساحة للقاضي لتحقيق املناط، واالجتهاد يف املستجدات  -من مظانه

 غري املنصوص عليها.

                                                 

 (.270يعة اإلسالمية ص)(، وراجع أيًضا: مدخل لدراسة الشر 246( راجع: الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره ص)1)
 (.266( مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص)2)
الذي قدَّم فيه دراسة فقهية مؤصلة للقرار « دراسات يف األحوال الشخصية»( ومثال ذلك: كتاب أستاذان املرحوم الدكتور/ حممد بلتاجي 3)

الطالق يف مصر، وتناول فيه دراسة كافة األحكام الفقهية اليت م، الذي احتوى على تعديالت يف قوانني الزواج و 1979لسنة  44بقانون رقم 
َذ بكل ما انتهى إليه. راجع: حبثي  الدكتور حممد بلتاجي حسن أحد أعالم احلركة الفقهية يف مصر يف القرن »تضمنها القانون. وقد ُأخِّ

م، اجمللد 2015املنعقد يف جامعة الفيوم يف مارس « ميةجهود العلماء املصريني يف الدراسات العربية واإلسال»حبث بكتاب مؤمتر « العشرين
 (.622 -621األول ص)
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ا مؤهلني لالجتهاد، بل ليس كثري منهم مؤهال الستخراج كما أن الواقع أن معظم القضاة يف بالدان ليسو 
 األحكام من مصادرها الفقهية األصيلة من كتب املذاهب املختلفة.

فهم يلتزمون مبذهب الدولة اليت يعملون هبا، بل ابلراجح غالًبا يف هذا املذهب، حبيث ال جيوز العدول عن 
ذهب. فهم يف احلقيقة ليس هلم احلرية يف اختيار ما يرونه، بل الراجح واملعمول به إىل الضعيف أو املهجور يف امل

 .(1)مقيدون أبحكام معلومة حمددة، وإن مل أتخذ شكل القانون املدوَّن
أَوليس أوىل من ذلك أن نقيده بقانون يضعه مجاعة من العلماء الثقات »وكما يقول الدكتور القرضاوي: 

حاجات العصر وأحوال الناس، مستعينني ابألقوايء األمناء من أهل املتبحرين يف فقه الشريعة، واملطلعني على 
 .(2)«االختصاص يف القانون واإلدارة واالقتصاد وغريها?

ولذلك فإن التقنني حيل هذه املشكالت الواقعية، وال يـُْغفِّل أيًضا وجود مساحة لنظر القاضي واجتهاده بقدر 
 .ما ميكنه ذلك، وهو القدر الذي البد منه للقضاة

ما قيل من أن تقنني الفقه اإلسالمي يعترب تقهقرًا ابلقضاء واألحكام، وأن إصالح القضاء ال يكون  اتسًعا:
كالم مكرر أيًضا؛ فالتقنني مبا حيويه من   -بتكبيل القضاة وتقييدهم، وإمنا بفتح أبواب االجتهاد والبحث أمامهم

ان، وهو مظهر من مظاهر النهضة الفقهية، وليس فيه صياغة دقيقة يعترب ذروة سنام الدراسات الفقهية يف عصر 
تكبيل للقضاة، وإمنا هو توحيد لألحكام يف الدولة الواحدة بقصد حتقيق العدالة واملساواة، وسد أبواب التالعب 

 ابألحكام وفساد الذمم.
علماء قال غريهم ما قيل من أن التزام احلكم ابلتقنني هو حتتيم للتمذهب به، وهي آراء واجتهادات ل عاشًرا:

كما   -كالم مردود من وجوه؛ فالتقنني ال خيتلف  -خبالفها، وأنه ال جيب اتباع أحد إال النيب صلى هللا عليه وسلم
عن اختيار مذهب معني لتطبيقه يف الدولة وجعله املذهب الرمسي هلا، وما يقال يف التقنني من أن هناك  -أسلفتُ 

 ل يف املذهب املعني، بل يقال يف أي ترجيح واختيار لقول فقهي.آراَء واجتهاداٍت لعلماء خبالفه يقا
ومسألة أنه ال جيب اتباع أحد إال النيب عليه الصالة والسالم مسألة ال جدال فيها، لكنها سيقت سياقًا يدل 
 على عدم وجود اتباع غري النيب صلى هللا عليه وسلم، ويف احلقيقة إن اتباع مذهب معني أو ترجيح رأي فقهي
واتباعه، إمنا هو يف احلقيقة اتباع للنيب صلى هللا عليه وسلم؛ فما مذاهب الفقهاء وال اجتهاداهتم إال حماولة 

 للكشف عن حكم هللا كما يبدو هلم.
ايا أايُـّهاا الذذنينا آماناوا أاعنيعاوا اوذا ﴿ مث إن هللا عز وجل قد أمر ابتباع أويل األمر وطاعتهم يف قوله سبحانه: 

ن كام  وا  ام رن من ، وكما قلُت سابًقا فإن طاعة أويل األمر تبع لطاعة هللا ورسوله؛ ولذلك (3)﴾أاعنيعاوا الرذساولا واأاوَن األ 
 مل يعد هللا تعاىل فعل األمر )أطيعوا( مع أويل األمر، كما أعاده مع الرسول صلى هللا عليه وسلم.

                                                 

 (.268( انظر: مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص)1)
 ( املرجع السابق.2)
 (.59( سورة النساء: آية رقم )3)
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أبال تكون يف معصية، أو خمالفة هلل ورسوله، أو فيما هو متفق  وكما قررُت أيًضا فإن طاعة أويل األمر مقيدة
 عليه ومقرر من أحكام الشريعة؛ وإال مل جتب، بل ال جتوز، إال على سبيل الضرورة وبضوابط معينة.

ما قيل من أن احلاكم احلرَّ عن القيود، الطليق عن احلدود الذي فقه الشرع فقًها علمياا ونفسياا،  حادي عشر:
ف هللا يف قلبه النور، وألزم نفسه التحقيق والتدقيق سيؤتيه هللا نورًا وفهًما وفراسًة يف األحكام مبا ال يوجد يف وقذ

 التقنني وال يف الكتب، إمنا هو النظر الثاقب والبصرية النافذة واإلهلام اإلهلي!
ن القاضي يلتزم يف قضائه مبا يف احلقيقة هذا كالم عجيب وخمالف ألساسيات القضاء ومبادئه يف اإلسالم؛ فإ

مت إقراره من أحكام ومواد يف التقنني، اليت هي مستمدة من الفقه اإلسالمي، وليست مبنية على هًوى أو تشٍه، 
والقاضي ال يلتزم يف قضائه إال مبا حتت يده من أدلة وحقائق وقرائن، وال حيكم بناًء على فراسته أو ما جيده يف 

 ا وال وحًيا من السماء!نفسه، وال ينتظر إهلامً 
 مث ما الفرق بني حكم القاضي مبا يف التقنني وحكمه مبذهب معني?!

وهل تقنني الفقه اإلسالمي املستمد من الشريعة اإلسالمية مينع أن يقذف هللا نورًا يف قلب القاضي جيعله 
 يهتدي لوجه احلق فيبحث عن أدلته وقرائنه يف أوراق القضية املنظورة?!

ما قيل من أن احلق معرفة اهلَُدى بدليله، وأن التقنني جامد جاف بعيد عن تراثنا الدسم املقرونة  :اثين عشر
جُيَاُب عليه أبن التقنني اختيار ألحد األقوال بناء على قوة أدلتها أو حتقيقها للمصلحة وغري  -أحكامه أبدلتها

 عن تراثنا )الدسم(.ذلك من اعتبارات شرعية؛ فهو من اهلدى ومن احلق، وليس بعيًدا 
كما أنه سبق أن أشرُت إىل أنه ينبغي على اجملتهدين أن يبينوا عند تقنني الفقه اإلسالمي يف املذكرة التفسريية 
امللحقة بكل قانون األساس الشرعي الذي استندوا إليه لكل مادة من مواد القانون، بل يذكروا املذاهب األربعة يف 

وا به من آرائهم، مع بيان الدليل الذي استندوا إليه فيما اختاروه. وهبذا يصبح حكم كل مادة، ويبينوا ما أخذ
 التقنني ومذكراته التفسريية أشبه مبوسوعة فقهية مقارنة.

ما قيل من أن هللا تعاىل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم عند التحاكم أن حيكم ابلقسط، وأن  اثلث عشر:
كالم يفتقر إىل الدقة، وقد سبق بيان أن احلكم ابلتقنني يستند إىل   -مر به هللااحلكم بناًء على التقنني ليس مما أ

 أمر ويل األمر به، وقد ورد النص بوجوب طاعة ويل األمر، ما دامت ال تناقض طاعة هللا وطاعة رسوله.
يه مبا سبق من األمر ما قيل من أن هللا أمر عند التنازع ابلرد إىل هللا ورسوله، دون غريمها جُيَاُب عل رابع عشر:

 .(1)بطاعة أويل األمر؛ فالرد والتحاكم إىل التقنني املأخوذ من املذاهب الفقهية هو رد إىل هللا ورسوله
مــا قيــل مــن أن يف التقنــني توهيًنــا لتجريــد اتبــاع النــيب صــلى هللا عليــه وســلم؛ ألن حكــم القاضــي  خــامس عشــر:

قد سبق بيان أنه ال تناقض بني األحكام  -ما يعتقده عن املعصوم خبالف ما يعتقده تقدمي لقول غري املعصوم على
الفقهية اليت يقررها الفقهاء وبني النصوص الشرعية مـن القـرآن والسـنة، وأن آراء الفقهـاء مـا هـي إال بيـان حلكـم هللا 

 تعاىل كما يراه الفقيه.

                                                 

 (.356( انظر: سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي ص)1)
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 سلم.وعليه فإن االلتزام به التزام حبكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه و 
وكذلك يقال فيما قيل من أن التقنني من اجتهاد غري معصوم، وأن فيه قطًعا للخرية يف أمر هللا  سادس عشر:

 وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم.
القضاة »ما قيل من أن القاضي مأمور أبن حيكم مبا يعتقده حقاا؛ وإال استحق النار؛ حلديث:  سابع عشر:

حلق هنا هو ما قرره واختاره ويل األمر، وألزم به القضاة مبا له من سلطة تقييد املباح ورفع جُيَاُب عليه أبن ا -«ثالثة
اخلالف، وهو يف هذا ال يفتأت على هللا تعاىل، بل يرجع إىل ما اختاره مجاعة العلماء، ورجحوه واعتقدوه حقاا مبا 

 يشبه اإلمجاع أو يقاربه.
كالم   -لفاضلة مل تعرف التقنني، وال شك أن اهلدى يف اتباعهمما قيل من أن القرون األوىل ا اثمن عشر:

مردود؛ ألن األخذ مبتطلبات احلياة ليس خمالفة هلدي السلف وأهل القرون الفاضلة، بل هو من القيام بواجب 
 الوقت وحق العصر ولوازم التطور، وما أخََّراَن إال التمسك مبثل تلك األقوال اليت تطلق على عواهنها.

 ذهبنا نقول ذلك يف كل شيء لظللنا بَْدًوا ُرحاال!ولو  
ابإلضافة ملا سبقت اإلشارة إليه من وجود وقائع يف عهد اخللفاء الراشدين والصحابة تدل على جواز التقنني 

 .(1)وممارسة بعض صوره
ني كالٌم ما قيل من أنه ال خالف يف عدم جواز أن يقلَّد القضاء لواحد على أن حيكم مبذهب مع اتسع عشر:

غرُي صحيح، وقد سبق بيان اخلالف يف ذلك، وترجيح القول أبن أمر ويل األمر يرفع اخلالف، وسبق نص كالم 
اعلم أن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد يرفع اخلالف، ويرجع املخالُف عن مذهبه »القرايف الذي يقول فيه: 

 .(2)«لى القول الصحيح من مذاهب العلماءملذهب احلاكم، وتتغري فتياه بعد احلكم عما كانت عليه، ع
فلم يقل  -كما يقال  -ما قيل من أن التقنني مبا أنه عمل بشري ال خيلو من خطأ نزع يف غري منزع عشرون:

أحد أن التقنني معصوم من اخلطأ، وال يطلب منه ذلك؛ بل هو اجتهاد من أهل االجتهاد يتوخى فيه وجه احلق 
ض نصاا شرعياا وال قاعدة فقهية مقررة، ويكتسب قوته من سلطة ويل األمر يف اإللزام ومصلحة العباد اليت ال تناق

 به كما بينُت.
 واجملتهد مأجور يف كل أحواله.

وما قيل من أن التقنني به من املضار الكثري مما يفوق ما به من مصاحل؛ ولذلك فإن سد  حادي وعشرون:
ضار التقنني: الواقع املشاهد يف بعض الدول الذي خيرج ابلتقنني عن ذرائع الفساد يقتضي منع التقنني. وأن من م

الشريعة اإلسالمية، وأنه يضطر من ابن له احلق بدليله أن يتعداه ملا ألزمه به التقنني، وأن التقنني فيه حجر على 
ىل هجر كتب األحكام االجتهادية، وفيه جتاهل للعرف والعادة، وفيه تضارب يف مذكراته التفسريية، ويؤدي إ

فهذا ال يعدو أن يكون تكرارًا لشبه سابقة مما رددتُه يف النقاط  -املكتبة اإلسالمية، ويناقض روح االجتهاد
 السابقة.

                                                 

 (.357 -356( راجع: املرجع السابق ص)1)
 (.103 /2( الفروق للقرايف )2)
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ومسألة الواقع املشاهد يف بعض الدول الذي خيرج ابلتقنني عن الشريعة ال يصح االحتجاج هبا؛ ألننا نؤصل 
 وإال فهناك دول مل خترج يف تقنيناهتا عن املذاهب الفقهية املعتربة.ملبدأ، ولسنا بصدد تقييم جتارب بعينها؛ 

أما ما قيل من أن تقنني الفقه اإلسالمي حماكاة للقوانني الغربية يف صياغتها، وهذا يناقض ما  اثن  وعشرون:
فهذا كالم  -جيب أن تكون عليه األمة اإلسالمية من استقاللية واستغناء مبا عندهم، وعدم استجداء غري املسلمني

بعيد كل البعد عن املوضوعية وعن احلكمة اليت أُمِّْراَن ابتباعها مىت وجدانها. ومن املسلَّمات أن احلق يـُْقَبل من كل 
من جاء به. ولو كانت احملاكاة لغري املسلمني مذمومة يف ذاهتا فلم أنخذ أبسباب احلضارة املعاصرة، وكلها جاءان 

 من الغرب?!
ن كل ما أثري حول تقنني الفقه اإلسالمي من حجج للمعارضني هي يف احلقيقة شبهات إ وخالصة القول:

ومزاعم ثبت ابلبحث تفنيدها والرد عليها مبا ال يدع جمااًل للشك يف رجحان القول مبشروعية التقنني، بل بوجوبه 
الوقوف ضد تيارات التغريب ولزومه ملا حيققه من حفاظ على أحكام الشريعة، ومواكبة التطور القانوين احلديث، و 

 اليت تتكئ على عدم تقنني الشريعة.

 املطلب اخلامس: حماكير تقنني الفقه اإلسالمي وإمكانية تالفيها:
من خالل ما سبق عرضه من حجج للمعارضني لتقنني الفقه اإلسالمي ميكن أن أستخلص بعض احملاذير اليت 

 ة تالفيها.ميكن أن ترتتب على األخذ ابلتقنني، مبيًنا كيفي
 وميكن حصر حماذير التقنني يف األمور التالية:

 األمر األول: اامود:
نظرًا ملا يتطلبه التقنني من جهود كبرية، وما يراعى فيه من فنيات، وما تضفيه عليه الدولة من هيبة وتقدير 

وشارًحا ومدافًعا، ورافًضا  لإللزام به قد يكتسب التقنني ما يشبه القدسية اليت جتعل البعض يدور يف فلكه مفسرًا
ألي نقٍد بـَنَّاء؛ مما قد يصيب التقنني ابجلمود وعدم مسايرة تطور اجملتمع املستمر، وهذا ينايف وظيفة القانون اليت 

 .(1)تقتضي أن يتطور مع ما جيد من ظروف اجملتمع
يد من الدراسات النقدية واملقارنة ملا وهذا األمر يف احلقيقة مبالغ فيه؛ فالقانون يظل حمتفظًا مبرونته، ويتقبل املز 

 .(2)مت اختياره من آراء فقهية بغية الوصول ألكثر اآلراء حتقيًقا للمصلحة ومقاصد الشريعة
يعمل على تنشيط احلركة الفقهية، وشحذ مهم الفقهاء واملتخصصني  -كما سبقت اإلشارة  -بل إن التقنني

 لتقدمي البحوث والدراسات حوله.
 بًقا إىل بعض األمثلة العملية على ذلك.وقد أشرُت سا

 األمر الثاين: النقص:
 فقد قالوا: إن التقنني عادة يكون به نقص وقصور، وذلك من وجهني:

                                                 

 (.29(، وأيًضا: ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي ص)26( راجع: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)1)
 (.26( راجع: تقنني الفقه اإلسالمي: املبدأ واملنهج والتطبيق ص)2)
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األول: خلو التقنينات من التعريف ابأللفاظ واملصطلحات الواردة فيه، كألفـاظ الغلـط والتـدليس والغـرر وحسـن 
 ات يرتتب على االختالف فيها نتائج خطرية.النية وسوء النية وحنوها. وهذه املصطلح

 .(1)والثاين: قصور التقنني عن استيعاب مجيع األحكام القانونية ومشوهلا
ويف احلقيقة الكالم عن قصور التقنني ونقصه ال يتعلق ابلتقنني يف ذاته، وإمنـا يتعلـق ابملـنهج الـذي يـُتَّبـع فيـه؛ إذ 

صـطلحات الـواردة فيـه فيمـا يُعـرف ابملـذكرة التفسـريية. وكـذلك مسـألة من املمكن أن يشتمل التقنني على تعريف امل
 عدم الشمول واالستيعاب؛ ميكن تالفيها إبيراد كل األحكام اجلزئية والتفصيلية.

 ورغم ذلك فإن منهجية التقنني تقتضي أيًضا خلوه من التعريفات، وعدم مشوله للجزئيات والتفصيالت.
ن التعريفــات فهــو يف احلقيقــة مزيــة، ولــيس عيبًــا؛ ألن التعريفــات مســألة علميــة أمــا األوىل وهــي خلــو التقنــني مــ

 ينبغي أن ترتك للفقه والقضاء يذهبان فيها املذهب املناسب ملقتضى احلال املتغري بتغري الظروف.
عامـة، وأما الثانية اخلاصة بعدم الشمول؛ فهـذا مـا تقضـي بـه احلكمـة؛ فينبغـي أن يقتصـر التقنـني علـى القواعـد ال

وأن ترتك التفاصيل للقضاء، وعلى القضـاء أن يكمـل مـا يف التقنـني مـن نقـص، وفًقـا ملـا تقتضـيه الضـرورات العمليـة 
 وقواعد العدالة.

وهذا أيًضا يعطي التقنني مرونًة وسعًة وجتدًدا يف فهم النصوص إلدخال احلاجات اجلديدة حتتها. وهـذا رد آخـر 
 .(2)على ما قيل بشأن مجود التقنني

 وردٌّ أيًضا على دعوى مضادة التقنني لالجتهاد وتنمية علوم القضاة وملكاهتم.
 األمر الثالث: البعد عن الرتاث الفقهي وإمهاله:

وهذا األمر قد أاثره غري واحد مـن املعارضـني للتقنـني، واعتـربوا أن التقنـني يقصـر اهلمـم ويكبـل العقـول ويضـعف 
 أن يتعامـــل القضـــاة مـــع نصـــوص جامـــدة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن مواردهــــا االجتهـــاد، ظـــانني أن التقنـــني يـــؤدي إىل

 .(3)ومستنداهتا
غري صحيح، بل علـى العكـس مـن ذلـك؛ فـإن تقنـني الفقـه اإلسـالمي إذا أُعِّـدَّ كمـا  -كما أشرُت سالًفا  -وهذا

أدلتهـــا أو حتقيقهـــا ينبغـــي لـــه لكـــان فتًحـــا عظيًمـــا يف اتريـــخ الفقـــه؛ فـــالتقنني اختيـــار ألحـــد األقـــوال بنـــاًء علـــى قـــوة 
 للمصلحة وغري ذلك من االعتبارات الشرعية.

وقــد أشــرُت ســابًقا إىل أنــه ينبغــي علــى اجملتهــدين أن يبينــوا عنــد تقنــني الفقــه اإلســالمي يف املــذكرة التفســريية لــه 
دة، األســاس الشــرعي الــذي اســتندوا إليــه لكــل مــادة مــن مــواد القــانون، ويــذكروا املــذاهب األربعــة يف حكــم كــل مــا

 ويبينوا ما أخذوا به، مع ذكر األدلة اليت استندوا إليها.
 وكل هذا اتصال وثيق ابلرتاث الفقهي.

                                                 

 (.28( راجع: املرجع السابق ص)1)
 (.29 -28سابق ص)( انظر: املرجع ال2)
 (.29( راجع: ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي ص)3)
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كمــا أن التقنــني يــرتك مســاحة للقاضــي لتحقيــق منــاط األحكــام علــى الوقــائع، واالجتهــاد يف املســائل املســتجدة 
 يها.غري املنصوص عليها يف القانون ليقوم بتخرجيها على نظائرها املنصوص عل

 وهذا كله فيه إلزام للمجتهدين واملشرعني والقضاة ابلرجوع إىل الرتاث الفقهي الزاخر واإلفادة منه.
 كما أن هناك مسألتني تتعلقان هبذا األمر:

 األوىل: اإلحالة يف التقنني:
أ إىل ففي حالة نقص التشريع حيال القاضي إىل أحكـام الفقـه اإلسـالمي علـى اخـتالف مذاهبـه، فـإن مل جيـد جلـ

 العرف.
لســـنة  15وهبـــذا أخـــذ القـــانون املـــدين الكـــوييت بعـــد تنقيحـــه علـــى ضـــوء أحكـــام الفقـــه اإلســـالمي ابلقـــانون رقـــم 

م إبصــدار القــانون املــدين؛ حيــث نــص يف 1980لســنة  67م بتعــديل بعــض أحكــام املرســوم بقــانون رقــم 1996
 مادته األوىل على ما يلي:

 اليت تتناوهلا هذه النصوص مبنطوقها أو مبفهومها.تسري النصوص التشريعية على املسائل  -1
فإن مل يوجد نص تشريعي حكم القاضـي وفًقـا ألحكـام الفقـه اإلسـالمي األكثـر اتفاقًـا مـع واقـع  -2

 .(1)البالد ومصاحلها، فإن مل جيد حكم مبقتضى العرف

 :(2)املسألة الثانية: التخأ من أقوال الفقهاء
 .(3)عند عدم النص أن يتخري من أقوال الفقهاء، وال خيالفهم مجيًعاوقد نص عليه ابن فرحون. فللقاضي 

 وعلى ذلك فإن التقنني ال يبعد ابلقاضي عن الرتاث والفقه اإلسالمي الزاخر.
 



                                                 

 (.268(. وراجع لذلك أيًضا: مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص)32 -31( انظر: املرجع السابق ص)1)
 (.32( انظر: ضرورة تقنني أحكام الفقه اإلسالمي ص)2)
 (.64 /1( انظر: تبصرة احلكام )3)



 

  75     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 خامتة البحث:
 انتهى البحث إىل عدد من النتائج ميكن إمجاهلا فيما يلي:

ْمٍر خيالف حكًما شرعياا متفًقا عليه قطعـي الثبـوت قطعـي جتب طاعة ويل األمر على الرعية ما مل أيمر أبَ  أوال:
 الداللة.

ويل األمـــر يشـــمل احلكـــام والعلمـــاء مجيًعـــا، وإن كـــان االصـــطالح جـــاراًي علـــى إطـــالق ويل األمـــر علـــى  اثنًيـــا:
 احلاكم الذي يرأس الدولة، وله حق الوالية العامة يف تدبري شئون األمة وتصريف أمورها ورعاية مصاحلها.

 سلطة ويل األمر هي: ما له من قوة وقدرة يتمكن هبما من اإللزام أبوامره وإنفاذ تعليماته وتنظيماته. لثًا:اث
تقييد املباح هو ترجيح أحد طرفيه ألسـباب مشـروعة ومؤقتـة علـى سـبيل اإللـزام أو النـدب، مـا مل يوجـد  رابًعا:

 مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية.
و اختيــار أحــد األقــوال الفقهيــة يف مســألة اجتهاديــة مــن قِّبَــل ويل األمــر أو الســلطة رفــع اخلــالف هــ خامًســا:

التشـريعية الـيت أوكـل هلـا هـذا األمـر، وإلـزام الكافـة بـه، حبيـث مُينعـون مـن غـريه مـن األقـوال األخـرى، كمـا لـو مل يكــن 
 خالف يف املسألة.

سب ما يراه مـن مصـلحة معتـربة يف ذلـك، ومبراعـاة لويل األمر أن يقيد املباح ابإللزام به أو حظره، ح سادًسا:
 جمموعة من الضوابط.

جلـــواز تقييـــد املبـــاح مـــن قبـــل ويل األمـــر البـــد أن يكـــون املبـــاح قـــابال للتقييـــد، وأن يكـــون مؤقتـــا، وأال  ســـابًعا:
وأال يتعــارض مــع األدلــة والقواعــد الشــرعية، وأن يهــدف لتحقيــق مقصــد شــرعي، وأال يــؤدي إىل ضــرر أو إىل حمــرم، 

 مُينع جنُس املباح، وأن يتوىل تقييد املباح من هو أهل له.
لـويل األمــر أن خيتـار قـوال مـن مجلــة أقـوال يف مسـألة مــن املسـائل االجتهاديـة، ويلــزم القضـاة هبـا؛ حبيــث  اثمنًـا:

 يكون إلزامه رافًعا للخالف يف املسألة، بضوابط معينة.
ن يكون اخلالف معتـربًا سـائًغا، حـىت وإن اختـار ويل األمـر القـول جلواز رفع ويل األمر للخالف البد أ اتسًعا:

املرجــوح أو األضــعف، والبــد أن يكــون مبنياــا علــى علــم وفقــه مــن خــالل الفقهــاء ذوي النظــر واالجتهــاد، وال ينكــر 
 تغري اختياره ما دام مبنياا على املصلحة والنظر الفقهي.

مجـع األحكـام والقواعـد التشـريعية املتعلقـة بسـائر أنـواع املعـامالت املقصود بتقنني الفقه اإلسالمي هو  عاشًرا:
مـــن املـــذاهب الفقهيـــة، وتبويبهـــا وترتيبهـــا حبســـب أقســـام القـــانون احلـــديث، وصـــياغتها يف مـــواد قانونيـــة مسلســـلة، 

 وإصدارها من قبل الدولة يف صورة قانون ملزم، وواجب التطبيق لدى السلطات القضائية.
 اق التقنني ليشمل مجيع أبواب الفقه، عدا العبادات.يتسع نط حادي عشر:
تقنـــني الفقــه اإلســـالمي أصــبح ضـــرورة تــدعو إليهـــا حيــاة اجملتمعـــات اإلســالمية، مبـــا اكتنفهــا مـــن  اثين عشــر:

 تغريات جوهرية عن العصور األوىل لإلسالم.
كمــا أنــه يعمــل   الشــريعة، هنــاك العديــد مــن املــربرات لتقنــني الفقــه اإلســالمي؛ فالبــد منــه لتطبيــق اثلــث عشــر:

علــى إشــراف الدولــة علــى حســن تطبيــق أحكــام الشــريعة، وتوحيــد األحكــام القضــائية يف الدولــة، ومعاونــة القضــاة 
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والتيسري عليهم، وصون القضاة عـن أيـة أتثـريات شخصـية أو خارجيـة، ومتكـني اجملتمـع مـن االطـالع علـى األحكـام 
 فقه اإلسالمي دراسة مقارنة.املقننة ومعرفتها، واإلعانة على دراسة ال

يعتمــد القــول مبشــروعية تقنــني الفقــه اإلســالمي علــى القــول مبشــروعية تقييــد ويل األمــر للمبــاح،  رابــع عشــر:
 ومشروعية رفعه للخالف، وفق الضوابط اليت ذكرهُتا.

منــا هــي يف تبــني ابلبحــث واملناقشــة أن احلجــج الــيت أاثرهــا املعارضــون لتقنــني الفقــه اإلســالمي إ خــامس عشــر:
احلقيقة شبهات ومزاعم ثبت ابلبحث تفنيـدها والـرد عليهـا مبـا ال يـدع جمـاال للشـك يف رجحـان القـول ابلتقنـني، بـل 
بوجوبه ولزومه ملا حيققه من حفاظ علـى أحكـام الشـريعة، ومواكبـة التطـور القـانوين احلـديث، والوقـوف ضـد تيـارات 

 التغريب اليت تتكئ على عدم تقنني الشريعة.
ما يثار حـول اعتبـار اجلمـود مـن حمـاذير التقنـني مبـالغ فيـه؛ فـالتقنني يعمـل علـى تنشـيط احلركـة  دس عشر:سا

 الفقهية، وشحذ مهم الفقهاء واملتخصصني لتقدمي البحوث والدراسات النقدية حوله.
ني، ولــيس مــا قيــل مــن اعتبــار الــنقص مــن حمــاذير التقنــني إمنــا هــو يف احلقيقــة يتعلــق مبــنهج التقنــ ســابع عشــر:

ابلتقنــني ذاتــه، وهــو يعطــي التقنــنَي مبــا يشــتمل عليــه مـــن أحكــاٍم عامــٍة ومبــادَئ كليــٍة مرونــًة وســعًة وجتــدًدا يف فهـــم 
 النصوص إلدخال احلاجات اجلديدة حتتها.

  ما قيل من أن التقنني يؤدي إىل البعد عن الرتاث الفقهي وإمهاله جياب عليه أبن التقنني إذا أُعِّدَّ  اثمن عشر:
كما ينبغي لكـان فتًحـا عظيًمـا يف اتريـخ الفقـه؛ ألنـه عمليـة اجتهاديـة تقـوم علـى االجتهـاد االنتقـائي مراعيـًة العصـر 
والبيئـــة والظـــروف واملالبســـات، ومـــع كـــل ذلـــك فـــإن التقنـــني يـــرتك مســـاحًة للقاضـــي لتحقيـــق منـــاط األحكـــام علـــى 

إىل أحكــام الفقــه اإلســالمي علــى  ا. كمــا أن اإلحالــةالوقــائع، واالجتهــاد يف املســائل املســتجدة غــري املنصــوص عليهــ
 اختالف مذاهبه، وإىل العرف عند عدم النص جتعل القاضي دائَم الصلةِّ ابلرتاث الفقهي الزاخر.
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 مراجع البحث
 القرآن الكرمي. -1

د اإلهباج يف شرح املنهاج لتقي الـدين السـبكي وولـده اتج الـدين السـبكي، بتحقيـق الـدكتور/ شـعبان حممـ -2
 م.1981هـ/ 1401إمساعيل، ط. مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة، الطبعة األوىل 

 -األحكـــام الســـلطانية للقاضـــي أيب يعلـــى الفـــراء، بتحقيـــق حممـــد حامـــد الفقـــي، ط. دار الكتـــب العلميـــة -3
 م.2000هـ/ 1421بريوت، سنة 

مبارك البغـدادي، ط. مكتبـة دار  األحكام السلطانية والوالايت الدينية للماوردي، بتحقيق الدكتور/ أمحد -4
 م.1989هـ/ 1409ابن قتيبة ابلكويت، الطبعة األوىل 

اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين اآلمدي، بتعليـق الشـيخ عبـدالرزاق عفيفـي، ط. دار الصـميعي  -5
 م.2003هـ/ 1424ابلرايض، الطبعة األوىل 

 بريوت، الطبعة األوىل، بدون اتريخ. -ةأحكام القرآن أليب بكر بن العريب، ط. دار الكتب العلمي -6

 م.1993هـ/ 1414بريوت سنة  -أحكام القرآن للجصاص احلنفي، ط. دار الفكر -7

إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول حملمــد بــن علــي الشــوكاين، ط. مصــطفى البــايب احللــيب  -8
 م.1937هـ/ 1356وأوالده ابلقاهرة، الطبعة األوىل سنة 

 األحكــــام للــــدكتور/ عبــــدالرمحن عبــــدالعزيز القاســــم، ط. املؤلــــف، الطبعــــة الثانيــــة ســــنة اإلســــالم وتقنــــني -9
 م.1977هـ/ 1397

بــريوت، الطبعــة  -األشــباه والنظــائر يف قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية للســيوطي، ط. دار الكتــب العلميــة -10
 م.1983هـ/ 1403األوىل 

بـريوت،  -للحمـوي، ط. دار الكتـب العلميـةاألشباه والنظائر البن جنيم مع شرحه غمـز عيـون البصـائر  -11
 م.1985هـ/ 1405الطبعة األوىل 

 أصول الفقه للشيخ/ حممد أيب زهرة، ط. دار الفكر العريب ابلقاهرة، بدون اتريخ. -12

هــــ/ 1406أصـــول الفقـــه اإلســـالمي للـــدكتور/ وهبـــة الزحيلـــي، ط. دار الفكـــر بدمشـــق، الطبعـــة األوىل  -13
 م.1986

الفقيـه جهلــه للــدكتور/ عيـاض الســلمي، ط. دار التدمريـة ابلــرايض، الطبعــة أصـول الفقــه الـذي ال يســع  -14
 م.2005هـ/ 1426األوىل 

هــ/ 1411بريوت، الطبعة األوىل  -إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم، ط. دار الكتب العلمية -15
 م.1991

ادر عبـدهللا العـاين، ودكتـور/ البحر احمليط يف أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، بتحقيق ومراجعة عبدالق -16
 م.1992هـ/ 1413عمر سليمان األشقر، وآخرين، ط. وزارة األوقاف ابلكويت، الطبعة الثانية 
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تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنـاهج األحكـام البـن فرحـون املـالكي، ط. مكتبـة الكليـات األزهريـة  -17
 م.1986هـ/ 1406ابلقاهرة، الطبعة األوىل سنة 

ل وهتــذيب علــم األصــول لعــالء الــدين علــي بــن ســليمان املــرداوي، بتحقيــق الــدكتور/ هشــام حتريــر املنقــو  -18
 م.2013هـ/ 1434العريب وعبدهللا هاشم، ط. وزارة األوقاف القطرية، الطبعة األوىل سنة 

التشريع اإلسالمي جذوره احلضارية وأدواره التارخيية للدكتور/ عبداجلواد خلـف، ط. دار البيـان ابلقـاهرة  -19
 م.2003نة س

تطبيــق الشــريعة اإلســالمية يف الــبالد العربيــة للــدكتور/ صــويف حســن أبــو طالــب، ط. دار النهضــة العربيــة  -20
 م.2006هـ/ 1427ابلقاهرة، الطبعة اخلامسة 

التعريفــات لعلــي بــن حممــد اجلرجــاين، بتحقيــق إبــراهيم اإلبيــاري، ط. دار الــراين للــرتاث ابلقــاهرة، بــدون  -21
 اتريخ.

الشرعية بني املانعني واجمليزين للـدكتور/ عبـدالرمحن بـن أمحـد اجلرعـي، مقـال منشـور علـى  تقنني األحكام -22
 شبكة اإلنرتنت.

تقنــني الشــريعة أضــراره ومفاســده للشــيخ/ عبــدهللا بــن عبــدالرمحن بــن بســام، ط. مطــابع دار الثقافــة مبكــة  -23
 هـ.1379سنة 

الدكتور/ حممد زكي عبدالرب، ط. دار إحياء  للمستشار« املبدأ واملنهج والتطبيق»تقنني الفقه اإلسالمي  -24
 م.1986هـ/ 1407قطر، بعناية الشيخ عبدهللا األنصاري، الطبعة الثانية سنة  -الرتاث اإلسالمي

للــــدكتور/ بكــــر عبـــدهللا أبــــو زيــــد، ط. املؤلـــف مبطــــابع دار اهلــــالل « عــــرض ومناقشـــة»التقنـــني واإللــــزام  -25
 م.1982هـ/ 1402ابلرايض، الطبعة األوىل سنة 

للــدكتور/ « دراســة نظريـة تطبيقيــة مقارنـة بــني الفقـه احلنفــي والفقـه احلنبلــي»التيسـري يف املعــامالت املاليـة  -26
 م.2012هـ/ 1433هشام يسري العريب، ط. دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل سنة 

 -مؤسسـة الرسـالة اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، بتحقيق الدكتور/ عبدهللا بن عبداحملسـن الرتكـي، ط. -27
 م.2006هـ/ 1427بريوت، الطبعة األوىل 

ـــــــــة -28 ـــــــــب العلمي ـــــــــار(، ط. دار الكت ـــــــــدر املخت ـــــــــى ال ـــــــــار عل ـــــــــدين )رد احملت ـــــــــن عاب ـــــــــريوت  -حاشـــــــــية اب ب
 م.1992ه/1412

حكــم إغــالق احملــالت التجاريــة وقــت صــالة اجلماعــة للــدكتور/ عطيــة خمتــار حســني، حبــث مبجلــة دار  -29
 م(.2014هـ/ يناير 1435شر )ربيع األول اإلفتاء املصرية، العدد السادس ع

الــدكتور حممــد بلتــاجي حســن أحــد أعــالم احلركــة الفقهيــة يف مصــر يف القــرن العشــرين للــدكتور/ هشــام  -30
املنعقـد يف جامعـة الفيـوم « جهود العلمـاء املصـريني يف الدراسـات العربيـة واإلسـالمية»العريب، حبث مقدم ملؤمتر 

 م.2015يف مارس 
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تفســـري القـــرآن العظـــيم والســـبع املثـــاين لشـــهاب الـــدين األلوســـي، ط. دار إحيـــاء الـــرتاث  روح املعـــاين يف -31
 بريوت، بدون اتريخ. -العريب

سلطة الدولة يف تقيد املباح ومناذج لألستاذ/ رأفت حممود عبـدالرمحن محبـوظ، حبـث منشـور مبوقـع نسـيم  -32
 الشام على شبكة اإلنرتنت.

للباحـث/ وليـد بـن حممـد املطـري، « دراسـة أتصـيلية تطبيقيـة»ملبـاح سلطة ويل األمر يف التعزير على فعل ا -33
 م.2011هـ/ 1432رسالة ماجستري جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية ابلرايض سنة 

ســـلطة ويل األمـــر يف تقييـــد ســـلطة القاضـــي للـــدكتور/ حممـــد بـــن عبـــدهللا املرزوقـــي، ط. مكتبـــة العبيكـــان  -34
 م.2004ـ/ ه1425ابلرايض، الطبعة األوىل سنة 

بـريوت،  -سلطة ويل األمر يف تقييد املبـاح للـدكتور/ البشـري املكـي عبـدالالوي، ط. دار مكتبـة املعـارف -35
 م.2011هـ/ 1432الطبعة األوىل سنة 

 بريوت، بدون اتريخ. -سنن الرتمذي، بتحقيق وشرح أمحد حممد شاكر، ط. املكتبة الثقافية -36
 حميي الدين عبداحلميد، بدون اتريخ. سنن أيب داود، ط. دار الفكر، بتحقيق حممد -37

سنن سعيد بن منصور، بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط. الدار السـلفية ابهلنـد، الطبعـة األوىل سـنة  -38
 م.1982

الســــنن الكــــربى للبيهقــــي، بتحقيــــق حممــــد عبــــدالقادر عطــــا، ط. مكتبــــة دار البــــاز مبكــــة املكرمــــة ســــنة  -39
 م.1994هـ/ 1414

ه/ 1373القـــاهرة  -د فـــؤاد عبـــدالباقي، ط. دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــةســـنن ابـــن ماجـــه، بتحقيـــق حممـــ -40
 م.1954

بــريوت،  -السياســة الشــرعية يف إصــالح الراعــي والرعيــة لتقــي الــدين بــن تيميــة، ط. دار اآلفــاق اجلديــدة -41
 م.1983هـ/ 1403الطبعة األوىل 

رضـاوي، ط. مكتبـة السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصـدها للشـيخ الـدكتور/ يوسـف الق -42
 م.2005هـ/ 1426وهبة ابلقاهرة، الطبعة الثانية 

سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سن األنظمة للدكتور/ عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، حبـث  -43
 منشور على شبكة األلوكة ابإلنرتنت.

قــــا، ط. دار القلــــم شــــرح القواعــــد الفقهيــــة للشــــيخ أمحــــد الزرقــــا بتعليــــق وتــــذييل األســــتاذ/ مصــــطفى الزر  -44
 م.2001هـ/ 1422بدمشق، الطبعة السادسة 

، بعنايـــة: حممـــد زهـــري بـــن ه1422بـــريوت، الطبعـــة األوىل  -صـــحيح البخـــاري، ط. دار طـــوق النجـــاة -45
 انصر الناصر.

القــــــــاهرة  -صــــــــحيح مســــــــلم، بتحقيــــــــق حممــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــدالباقي، ط. دار إحيــــــــاء الكتــــــــب العربيــــــــة -46
 م.1954ه/1374
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لفقــه اإلســالمي لتطبيــق الشــريعة اإلســالمية للــدكتور/ عبداحلميــد حممــود البعلــي، ضــرورة تقنــني أحكــام ا -47
 حبث منشور على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، مل أقف على اترخيه.

الطـرق احلكميـة يف السياســة الشـرعية البــن القـيم، بتحقيــق انيـف بــن أمحـد احلمــد، ط. دار عـامل الفوائــد  -48
 هـ، ضمن مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.1428وىل سنة مبكة املكرمة، الطبعة األ

العرف والعادة يف رأي الفقهاء للدكتور/ أمحد فهمي أبو سنة، ط. دار البصائر ابلقـاهرة، الطبعـة األوىل  -49
 م.2004هـ/ 1425

 علم أصول الفقه للشيخ/ أمحد إبراهيم بك، ط. دار األنصار ابلقاهرة، بدون اتريخ. -50

 قه للشيخ/ عبدالوهاب خالف، ط. دار القلم ابلكويت، الطبعة الثامنة.علم أصول الف  -51

فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري البــن حجــر العســقالين، برتقــيم حممــد فــؤاد عبــدالباقي، وتصــحيح  -52
 بريوت، بدون اتريخ. -حمب الدين اخلطيب، ط. دار املعرفة

بـــريوت، بـــدون  -حلنفـــي، ط. دار الفكـــرفـــتح القـــدير للعـــاجز الفقـــري علـــى اهلدايـــة للكمـــال بـــن اهلمـــام ا -53
 اتريخ.

 بريوت، بدون اتريخ. -للقرايف، ط. عامل الكتب« أنوار الربوق يف أنواء الفروق»الفروق، املسمى  -54
الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره للدكتور/ عباس حسين حممد، من مطبوعات رابطة العـامل اإلسـالمي مبكـة  -55

 هـ.1414هـ، الطبعة الثانية سنة 1402( للسنة الثانية 10رقم )املكرمة، ضمن سلسلة دعوة احلق، العدد 

م 1978ه/ 1398القـــاموس احملـــيط للفـــريوزآابدي، ط. اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب ابلقـــاهرة ســـنة  -56
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 مقدمة
إن البحث يف ثنائية الوسيلة واملقصد من حيث ما متثله من مدخل ملراجعة قضااي اجتهادية معاصرة، حبث يف 

عن ابتكار الوسائل واملناهج جوهر اإلشكال احلضاري الذي أحاط ابألمة سنني عددا، وهو عجزها حلد اآلن 
املالئمة املفضية إىل حتقيق أهداف النهوض، وتوقي اعتالل الوسائل واختالل املناهج املفضي حتما إىل السقوط، 
إذ ال قيمة ألهداف مهما عال شأهنا ما مل توضع هلا الوسائل املوصلة لتلك األهداف، كما تنعدم قيمة الوسيلة ما 

 ى حتقيق اهلدف.مل تتجدد وتقوم وفق مقتض
فالبحث سعي جاد، على قلة البضاعة وضعف الزاد، للكشف عن الوظائف املنهجية واملعرفية لثنائية الوسيلة 
واملقصد، وذلك من أجل إعماهلا يف مراجعة وتقومي مجلة قضااي ملحة يف االجتهاد املعاصر، منها ثالث قضااي 

إىل تقرير أن الوسيلة واملقصد  ية الوسيلة واملقصد، حيث آل البحثاخرتانها جماال تطبيقيا ملراجعتها من بوابة ثنائ
ليست جمرد قاعدة من قواعد املقاصد يستنجد هبا للتشريع يف ابب الذرائع، وإمنا هي ثنائية ذات وظيفتني 

ية تعتمد يف متكاملتني: وظيفة منهجية ووظيفة معرفية، يربز أداؤها املنهجي يف كوهنا ثنائية حتليلية وتعليلية وتقومي
فحص ومراجعة ومناقشة ومدارسة خمتلف القضااي املعاصرة، فيتبدل ما تقرر من أحكام لتغري الوسائل وتقادمها أو 

 لسوء تقدير املآل أو لضعف اإلفضاء أو لغريها من أفقه الوسائل واملقاصد.
مظاهنا األصلية والتبعية،  وقد توسلت ملعاجلة قضااي هذا البحث مبنهج مجع بني استقراء املادة العلمية من

وحتليل مضامينها وتعليل أرائها وتقصيد أحكامها ومقارنة اآلراء بغريها، وتركيب ذلك يف سياق التصور العام 
 للموضوع.

 وقد اقتضت مين طبيعة املوضوع أن أتناوله وفق احملاور التالية:
 مقدمة: يف إشكال املوضوع وقيمته العلمية والعملية ومنهجه وخطته.

 مدخل: يف دراسة املفاهيم املؤسسة للموضوع
 املبحث األول: ثنائية الوسيلة واملقصد أتصيال وتقعيدا

 ثنائية الوسيلة واملقصد

 مدخال ملراجعة قضايا اجتهادية معاصرة

حماد رفيعالدكتور م  

كلية -ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية أستاذ أصول الفقه واملناظرة ومقاصد الشريعة

 املغرب-فاس-هللا جامعة سيدي محمد بن عبد-ظهر املهراز-اآلداب والعلوم اإلنسانية
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 املبحث الثاين: قضااي اجتهادية معاصرة يف ضوء ثنائية الوسيلة واملقصد
 خامتة: خالصة البحث وأهم نتائجه

 مدخل: دراسة املفاهيم املؤسسة للموضوع
هذا املوضوع حتديد املفاهيم النظرية املركزية اليت يتأسس عليها، وذلك استجابة  لعله من املتعني قبل القول يف

 .الوضوح املنهجي، ومقتضيات التواصل املعريف، وهي كما يليلدواعي 
 املقصد (1

 ملعاين عدة منها:تتميز داللتها ابلسعة والشمول " املقاصدتشري املعاجم اللغوية إىل أن لفظة "
كما يف العدل: (،ومعىن 9وعلى هللا قصد السبيل" )النحل: قوله تعاىل: " : لمعَن استقامة الطريق

، أي عليكم ابلقصد من األمور يف القول والفعل، وهو الوسط بني الطرفني، 1"القصد القصد تبلغوا"احلديث: 
، ومعىن 2قصده يقصده قصدا وقصد له وأقصدين إليه األمر، وهو قصدك و قصدك أي جتاهكالوجهة: ومعىن 

 .وإليه قصدي ومقصدي : قصدت الشيء من ابب ضرب طلبته بعينهلطلبا
أما من الناحية االصطالحية فللفظة املقاصد إطالقات لكن أبرزها وأكثرها تداوال املصلحة جلبا واملفسدة 

هاندفعا، وهذا ما عرب عنه القرايف يف قوله: مقاصد وهي املتضمنُة للمصاحلِّ واملفاسدِّ يفِّ أ نه عبارة ، و قريب م3فسِّ
، كما 4" املقصود من شرع احلكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو جمموع األمرين ابلنسبة إىل العبد " اآلمدي:

إن للشريعة اإلسالمية مقصًدا كليـًا  جند ربط املقصد ابملصلحة عند عبد اجمليد النجار من املعاصرين يف قوله: "
 .5"عاًما هو حتقيق مصلحة اإلنسان وخريه 

 ى معىن املصلحة رعيا واملفسدة دفعا جرى استعمال مصطلح املقاصد يف هذا البحث، فال حيمل على غريه.وعل
 الوسيلة (2
، وقد تدل 6الوسائل مجع وسيلة، ومدار معانيها يف املعاجم اللغوية: ما يُتوصَّل به إىل الشيء ويُتقرَّب به   

 . 7، واملنزلة، والقرابةيف تصاريف اللسان العريب ِّ  على الرغبة،  وعلى الدرجة
، ويؤخذ 8ويصطلح األصوليون على الوسيلة ب : "الطرق املفضية إىل املقاصد اليت هي املصاحل أو املفاسد "

من هذا التعريف أن الوسائل ال تقصد ذاهتا؛ بل لتحصيل غريها على الوجه األكمل، إذ بفواهتا يفوت املقصود أو 
 رض وسيلة لتحصيل مصاحل اجلهاد، أو احلج، أو العمرة. يقع خمتالا انقصاً، فالضرب يف األ

                                                 
 .6456جلامع الصحيح، كتاب الرقاق، ابب القصد واملداومة على العمل، البخاري، يف ا - 1
  ."قصد"انظر لسان العرب مادة - 2
 .4/192م، 1994، 1ينظر القرايف، شهاب الدين القرايف، الذخرية، حتقيق حممد حجي، بريوت:دار الغرب اإلسالمي، ط - 3

 .3/296هـ، 1404، 1سيد اجلميلي، بريوت: دار الكتاب العريب، ط اآلمدي، سيف الدين، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق - 4
 .51عبد اجمليد النجار، يف املنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية ص - 5
 . 660، والفيومي، املصباح املنري، ص 499، والزخمشري، أساس البالغة، ص 724/  11ابن منظور، لسان العرب ،   -6
 . 871، والراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن ص 499 الزخمشري، املصدر السابق ص -7
 . 320/  1البقوري، ترتيب الفروق  -8
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وابلنظر إىل خمتلف سياقات االستعمال ملصطلح الوسيلة، جند له إطالقني، أحدمها عام والثاين خاص، فكل 
ما يتوصل به إىل حتقيق مصلحة أو مفسدة فهو وسيلة مبعناها العام، وعلى هذا املعىن العام جرى كالم العز بن 

، وكذلك 1م يف تقسيم أفعال العباد إىل ما هو سبب للمصاحل أبنواعها، وما هو سبب للمفاسد أبنواعهاعبد السال
جرى استعمال الشاطيب حني قال: " األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها وإمنا قصد هبا أمور أخرى وهي 

 .2معانيها، وهي املصاحل اليت شرعت ألجلها"
يلة فنجده عند غري واحد من املقاصديني، من خالل ربطهم طرق التوسل أما املعىن اخلاص ملصطلح الوس

)أي  3ابملقاصد، نذكر من هؤالء شهاب الدين القرايف الذي قال يف تعريفه للوسائل: " هي الطرق املفضية إليها"
، وابن 4م يف أنفسها"املقاصد (، وأاب عبد هللا املقري يف تعريفه: " هي املفضية إليها أو املقاربة هلا خالية من احلك
 5عاشور حني قال: "وأما الوسائل فهي األحكام اليت شرعت ألن هبا حتصيل أحكام أخرى "

فالتالزم وطيد بني الوسائل واملقاصد؛ إذ ال مقصد ُيستوىف بدون وسيلة، وال وسيلة تُوظف من غري مقصد 
 . 6القائد، حىت قيل : " للوسائل أحكام املقاصد"تفضي إليه، فالوسائل مع مقاصدها كالتابع مع املتبوع، واملقود مع 

، غري أن االستعمال األصويل زايل بينهما، فيقصد 7وبني الوسائل والذرائع ترادف يف املعىن اللغوي العام
، فتكون الذرائع مسالك الشر والفساد، 8ابلذريعة " املسألة اليت ظاهرها اإلابحة ويتوصل هبا إىل فعل حمظور"

 ، فتسد  األوىل درءاً واجتناابً ، وتفتح الثانية حتصيالً واجتالابً.9الصالح والرشاد  والوسائل طرق
وقد تناول األصوليون قضية الوسائل يف مباحث أصولية متعددة، منها مبحث الذرائع، ومبحث مقدمة الواجب، 

 حثا أصوليا متميزا.، مما جعل من قاعدة الوسائل مب 10واالستصالح، والبدع، واألسباب، واحليل واالحتياط
 االجتهاد  (3

االجتهاد لغة: صيغة افتعال مشتق من اجلهد وهو املشقة والطاقة، ويلزم عنه أن خيتص اسم االجتهاد مبا فيه 
 .11مشقة ليستبعد ما يدرك ابلضرورة

                                                 
 .1/9ينظر العز بن عبد السالم، قواعد األحكام  - 1
 .2/385الشاطيب، املوافقات  - 2
 .2/33القرايف شهاب الدين، الفروق  - 3
 .2/393املقري، القواعد  - 4
 .148لشريعة اإلسالمية صابن عاشور، مقاصد ا - 5
 . 135/  3، وإعالم املوقعني البن القيم، 33/  2الفروق للقرايف،  6
 .2/149ينظراالسرتاابدي، شرح الشافية  - 7
م، 1986الباجي أبو الوليد، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد اجمليد تركي، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طبعة  - 8

 .690-689ص
 . 32/  2، والفروق للقرايف ، 448ح تنقيح الفصول ص شر  9

 فما بعدها. 361ينظر تفاصيل أوجه عالقة تلك املباحث ابلوسائل يف مصطفى خمدوم، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ص - 10
م، 1/2012لرسالة، طبعة ينظر الغزايل، أبو حامد، املستصفى من علم األصول، حتقيق حممد سليمان األشقر، بريوت: مؤسسة ا - 11
م، 2/1986، و اآلمدي، سيف الدين، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق سيد اجلميلي، بريوت: دار الكتاب العريب، طبعة 2/382
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"  ويف االصطالح األصويل جند تعريفات متنوعة بتنوع املدارس األصولية، نذكر منها تعريف الغزايل حني قال:
، وتعريف اآلمدي يف 1واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب، حبيث حيس من نفسه ابلعجز عن مزيد طلب"

قوله: " استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد 
، ويف تعريف الزركشي: 3ظن حبكم شرعي" ، وجاء يف تعريف ابن احلاجب: " استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل2فيه"

 .4" بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط "
وخنتم بتعريف عبد هللا دراز من املعاصرين يف قوله: " االجتهاد هو استفراغ اجلهد وبذل غاية الوسع إما  

ة متكاملة بني جممل يف قيود التعريف ، وهي يف جمملها تعريفات أصولي5يف درك األحكام الشرعية وإما يف تطبيقها"
ومفصل، ومضمر ومظهر، وعليه يكون املقصود من مصطلح االجتهاد يف هذا البحث املعىن األصويل العام القائم 

 .6على استفراغ عامل الشريعة منتهى وسعه يف استنباط حكم عملي أو تنزيله
االجتهاد عن صور القول يف أحكام الشريعة  والقصد من التنصيص على قيد عامل الشريعة يف التعريف متييز

استدالال واستنباطا واعرتاضا وإثباات ونفيا، من ديدان قراء هذا الزمان، وحىت ممن حشي عقله العلم وقلبه اإلميان 
 عياذا ابهلل.

 االجتهاد املعاصر: (4
ملعاصر" هذا لفظ مركب من موصوف ووصفه، فأما املوصوف فقد سلف احلديث عنه قبل، وأما وصف " ا

أَْعَصاٌر  واالعتصار االرجتاع، وهو مجع 9، وهو الليل والنهار، والغداة والعشي8، والدهر7فهو من العصر وهو الوقت
، واملعاصرة على صيغة املفاعلة، ويقال فالن عاصر فالان إذا عاشا يف عصر واحد، ومن 10وُعُصوٌر وأَْعُصٌر وُعُصرٌ 

                                                                                                                                               

 ، والزركشي، بدر الدين، البحر احمليط يف أصول الفقه، حترير عبد الستار أبو غدة، ومراجعة عبد القادر العاين، الكويت: وزارة4/169
 .6/197م، 2/1992األوقاف الكويتية، طبعة

 الغزايل، أبو حامد، املصدر السابق. - 1
 اآلمدي، سيف الدين، املصدر السابق. - 2
 .2/298م، 2/1983ابن احلاجب، عثمان الكردي، خمتصر املنتهى األصويل، بريوت: دار الكتب العلمية، ط - 3
 الزركشي، بدر الدين، املصدر السابق. - 4
م، 3/2003از عبد هللا، املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب، شرح وختريج عبد هللا دراز، بريوت: دار الكتب العلمية، طدر  - 5

 .4/64هامش
فما  4م، ص1/2017ينظر دراسة مفصلة يف تعريف االجتهاد يف رفيع، حمماد، االجتهاد أتصيال وأترخيا وتقوميا، أملانيا: نشر نور، طبعة - 6

 بعدها.
 ينظر الزخمشري، املصدر السابق مادة ) ع ص ر (. - 7
 ينظر اخلليل الفراهيدي، العني، حتقيق مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، بريوت، طبعة دار ومكتبة اهلالل، مادة ) ع ص ر (، والرازي - 8

 ، مادة ) ع ص ر (.2002خمتار الصحاح ابعتناء يوسف الشيخ، بريوت، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، طبعة 
 الرازي، خمتار الصحاح، مادة ) ع ص ر (. - 9

 ينظر ابن منظور، املصدر السابق. - 10
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، ويقصدون به أن يعيش الراوي يف زمن شيخه، وذهبوا إىل أن جرح 1لسندهذا قول احملدثني بشرط املعاصرة يف ا
 .2املعاصرة تفضي غالبا اىل املنافرةمعاصر يف آخر ال يعترب، ألن 

واستعمل املصطلح يف البحث مبا يقارب مقصود احملدثني، ذلك أن لفظ املعاصرة جاء يف عنوان البحث  
 مبوجبه يف خصوص اجتهاد زماننا الشاهد على خصوصيات عصران. قيدا وصفيا للفظة االجتهاد لينحصر الكالم

 املراجعة: (5

، 3يرجع اجلدر اللغوي للفظة املراجعة إىل مادة ) ر ج ع(، ورجع الشيء عن الشيء وإليه مبعىن صرفه ورده
اب أو ، ورجع الكت8، واملراجعة املعاودة7وحاوره 6وراده 5، وراجعه الكالم إذا عاوده4ورجع رجوعا إذا انصرف
 .9احلساب إذا أعاد النظر فيه

وملصطلح املراجعة مدلول أخص يف جمال العلوم اإلدارية واملالية املعاصرة، وهو املراقبة والتدقيق للحساابت أو 
املراجعة أبهنا "عملية منظمة مجعية احملاسبة األمريكية وقد عرفت  (،AUDITابألجنليزية) هويقابل السجالت،

وحتديد األنساق بني  القرائن املوضوعية املتعلقة ابلتأكيد من األحداث واألنشطة االقتصاديةللحصول على األدلة و 
 .10هذه التأكيدات واملعايري املوضوعة، وتوصيل نتائجها لألطراف املستخدمة هلذه املعلومات"

جتهاد وأتسيسا على ما سبق يكون املقصود يف هذا البحث مبصطلح املراجعة ترديد النظر يف قضااي اال
 املعاصر قصد تقوميها وفحصها وفق معيار ثنائية الوسيلة واملقصد.
 املبحث األول: ثنائية الوسيلة واملقصد  صيال وتقعيدا

متثل ثنائية الوسيلة واملقصد يف الواقع الكوين ويف اخلطاب الشرعي من حيث أصالتها بيانني متكاملني 
ستقيم النظر يف اخلطاب الشرعي تفسريا وأتويال واستدالال ما مل يتم مرتابطني: بيان املقاصد وبيان الوسائل، فال ي

يف ضوء هذه الثنائية، كما ال يسوغ تنزيل مقتضيات اخلطاب الشرعي على مناطاهتا يف األعيان إال وفق معيار 

                                                 
الفهري أبو عبد هللا، حممد بن عمر، السنن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السنن، حتقيق صالح بن سامل ينظر  - 1

 .1/31ه، 1417، 1غرابء األثرية، ط املصرايت، املدينة املنورة، مكتبة ال
اللكنوي اهلندي، أبو احلسنات حممد عبد احلي، الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب مكتب ينظر  - 2

 .1/415ه، 1407، 3املطبوعات اإلسالمية، ط
 .3/37م، مادة ) رجع(1/1995ة، طبعةينظر الفريوز آابدي، القاموس احمليط، بريوت: دار الكتب العلمي - 3
 ينظر ابن منظور، لسان العرب، بريوت: دار صادر، بدون اتريخ، مادة )ر ج ع (. - 4
 ينظر الفريوز آابدي، املصدر السابق. - 5
 ينظر الزخمشري، أساس البالغة، مادة ) ر ج ع (. - 6
 ينظر ابن منظور املصدر السابق. - 7
 خمتار الصحاح، مادة ) ر ج ع (.ينظر الرازي أبو بكر،  - 8
 م، ابب الراء.4/2004ينظر جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة: دار الشروق الدولية، طبعة - 9

 27م ،ص:2004،الدار اجلامعية، مصر،  1عبد العال محاد، موسوعة معايري املراجعة، ج قطار  -10
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نه ثنائية الوسيلة واملقصد، فهي جمال االجتهاد يف تنزيل األحكام وأتصيلها، يصدق عليه وصف الشاطيب أب
 .1"صعب املورد إال أنه عذب املذاق حممود الغب جار على مقاصد الشريعة"

وهذه الثنائية حمكومة بقواعد، ومقيدة بضوابط، مثمرة ألحكام شرعية متفاوتة املراتب، مما جيعلها أصال 
من خالل منهجيا أصيال يستنجد به عند كل مناسبة أتصيل أو تنزيل، ميكن إبراز خصوصيتها املنهجية األصيلة 

 املطالب التالية:
 املطلب األول: الوسيلة واملقصد ثنائية كونية

أجرى هللا الكون مبا فيه ومن فيه على قاعدة ربط النتائج مبقدماهتا واألسباب مبسبباهتا واملعلوالت بعللها 
على املسببات على حنو مطرد ودائم ال يتخلف، فال سبيل لتحقيق نتيجة ما دون الوفاء مبقدماهتا، وال احلصول 

) فاطر اآليتان  فلن جتد لسنة هللا تبديال ولن جتد لسنة هللا حتويالدون أسباهبا، وهي سنة هللا يف كونه وخلقه 
، وأكد الشاطيب 2(، قال ابن القيم: " أحكام الدنيا أجراها هللا على األسباب اليت نصبها أدلة عليها"44-43

ة يف هذا الدار ابتالء للعباد وامتحاان هلم، فإهنا طريق إىل السعادة أو ذلك بقوله: " األسباب واملسببات موضوع
 .3الشقاوة"

وملا استخلف هللا اإلنسان يف هذا الكون فطره على هذه الثنائية لتتوافق فطرته مع فطرة الكون، فركب فيه سبحانه 
 اشرة الوسائل املفضية إىل ما يريد.اإلرادة والعمل يتقلب بينهما، فكلما أراد شيئا عمل وسعى يف طلبه، وذلك مبب

وقد تكررت اإلحالة على سنة الوسيلة واملقصد يف كتاب هللا تذكريا وحثا على العمل و فقها، منها قوله تعاىل يف 
َاتِّ مِّْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوهُ  ربط مقصد اجلزاء األخروي بوسيلة العمل الدنيوي الصاحل: َو َوَمْن يـَْعَمْل مَِّن الصَّاحلِّ

َرَة َوَسَعى هَلَا ، وقوله تعاىل: (124" سورة النساء)ُمْؤمٌِّن فَُأولَئَِّك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَقِّريًا َوَمْن أَرَاَد اآْلخِّ
اعدة اجلزاء من ، وقوله تعاىل يف بيان ق(19: سورة اإلسراء )َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَُأولَئَِّك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكورًا

َا َكَسَبْت َرهِّيَنةٌ   ، وقوله تعاىل : (123: سورة النساء) َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِّهِّ  جنس العمل   ُكلي نـَْفٍس مبِّ
 .  (38: سورة املدثر)

 وكثريا ما أنكر القرآن على من جتاهل قانون السببية املطرد يف اجملتمعات وانقضوه بظلمهم وتكذيبهم، كقوله
ُهْم قـُوَّ   : تعاىل نـْ ريُوا يفِّ اأْلَْرضِّ فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم َكانُوا َأَشدَّ مِّ ًة َوَأاَثُروا اأْلَْرَض أََوملَْ َيسِّ

ْلبَـي َِّناتِّ َفَما َكاَن اَّللَُّ  )سورة   لَِّيْظلَِّمُهْم َوَلكِّْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظلُِّمونَ َوَعَمُروَها َأْكثـََر ممَِّّا َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم ابِّ
 (.9: الروم

َا  س:وقوله تعاىل يف بيان أن مفاسد األرض إمنا هي نتائج مقدمات أفعال النا َظَهَر اْلَفَساُد يفِّ اْلرَب ِّ َواْلَبْحرِّ مبِّ
ُعونَ َكَسَبْت أَْيدِّي النَّاسِّ لُِّيذِّيَقُهْم بـَْعَض الَّذِّي عَ  (، وقوله تعاىل يف بيان أن 40: سورة الروم)  مُِّلوا َلَعلَُّهْم يـَْرجِّ

                                                 
م، 3/2003أصول الشريعة، حتقيق عبد هللا دراز، بريوت: دار الكتب العلمية، طبعةالشاطيب، أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات يف  -1
4/140. 
 .3/98م، 2006ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق وتعليق عصام الدين الصبابطي، القاهرة: دار احلديث، طبعة  - 2
 .1/148الشاطيب، املصدر السابق  - 3
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يونس ) َولََقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن مِّْن قـَْبلُِّكْم َلمَّا ظََلُموا :الظلم وسيلة إىل مفاسد خراب اجملتمعات ودمار احلضارات
اختارت مسلك الظلم فقادها مبقتضى سنة هللا يف (، مث ذكر لنا سبحانه مناذج من تلك األمم اليت 13من اآلية 

َ َلُكْم مِّْن َمَساكِّنِّهِّْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن  ارتباط الوسائل بنتائجها إىل الدمار ، يف قوله سبحانه: َوَعاًدا َومَثُوَد َوَقْد تـََبنيَّ
رِّينَ  ْلبَـي َِّناتِّ 38) أَْعَماهَلُْم َفَصدَُّهْم َعنِّ السَّبِّيلِّ وََكانُوا ُمْستَـْبصِّ (  َوقَاُروَن َوفِّْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى ابِّ

ُهْم َمْن َأَخَذْتُه 39فَاْسَتْكرَبُوا يفِّ اأْلَْرضِّ َوَما َكانُوا َسابِّقِّنَي ) نـْ ًبا َومِّ ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيهِّ َحاصِّ نـْ ( َفُكالا َأَخْذاَن بَِّذنْبِّهِّ َفمِّ
ُهْم َمْن أَْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اَّللَُّ لَِّيْظلَِّمُهْم َوَلكِّْن َكانُوا أَ الصَّْيحَ  نـْ ُهْم َمْن َخَسْفَنا بِّهِّ اأْلَْرَض َومِّ نـْ نـُْفَسُهْم َيْظلُِّموَن ُة َومِّ

(40)  ( .وغري هذا كثري يف القرآن ،)سورة العنكبوت 
من  1شهرية: "الظلم موذن خبراب العمران"ومن هذه النصوص القرآنية ومثيالهتا قرر ابن خلدون قاعدته ال

سورة ) َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلمِّيزَانَ  واألرض: حيث إن الظلم ينايف سنة العدل اليت أقام هللا عليها السموات 
(، وقد ربط ابن خلدون بني النفي الشرعي للظلم وبني ما ينتجه يف األرض مبقتضى الوضع البشري 5: الرمحن
ل: " واعلم أن هذه هي احلكمة املقصودة للشارع يف حترمي الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، فقا

 .2وذلك موذن ابنقطاع النوع البشري"
وأتسيسا على ما سبق فأفعال الناس يف الوجود بني مقاصد ووسائل، حىت قال ابن عاصم الغرانطي نضما: 

 3لة وإما مقصد""وكل فعل للعباد يوجد   إما وسي
ومن متام وضوح ثنائية الوسيلة واملقصد وانغراسها يف فطر الناس وعقوهلم يف كل إقدام أو إحجام على أمر 
من األمور، اإلنكار العام على كل من خيالف هذه السنة فينتظر حصول مقصود ما دون التوسل إليه بوسائله، 

 وهذا معىن قوهلم:
 4إن السفينة ال جتري على اليبس     ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها  
وغري هذا كثري مما جيري  ،5من طلب العال سهر الليايل"وقوهلم: " من جد وجد، ومن زرع حصد"، وقوهلم: "

على األلسن مبختلف اللغات واللهجات، ويف خمتلف األنساق الثقافية، مما يدلل على كونية أصل التوسل إىل 
 املقاصد.

 لة واملقصد ثنائية شرعيةاملطلب الثاين: الوسي

إذا تقرر فيما سلف أن ثنائية الوسيلة واملقصد سنة ضابطة لكل ما جيري يف الكون من حركات وتصرفات، 
فالشريعة أنزل هللا أحكامها على وفق هذه السنة لتنسجم مع فطرة الكون وال تنافيها، فاملتأمل يف أحكام الشريعة 

                                                 
 .213م، ص2/2005محن، املقدمة، بريوت: دار صادر، طبعةابن خلدون، عبد الر  - 1
 .214ابن خلدون، املصدر السابق، ص - 2
، )خمطوط(، نقال عن مصطفى خمدوم، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية، الرايض، 1/76حممد فال بن اببه، شرح مرتقى الوصول  - 3

 .26م. ص1/1999دار إشبيليا، طبعة 
 .3/79عقد الفريد، حتقيق مفيد قميحة، بريوت: درا الكتب العلمية، بدون اتريخ، ابن عبد ربه، ال - 4
 من األمثلة السائرة اجلارية على األلسن. - 5
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رة بني كوهنا مقصدا يتيمم وبني كوهنا وسيلة إىل مقصد، وهذا ما أدركه ابن على وجه االستقراء التام يلفيها دائ
القيم حني قرر أن ابب سد الذرائع، وهو نوع من الوسائل، "أحد أرابع التكليف، فإنه أمر وهني، واألمر نوعان، 

عنه مفسدة يف نفسه، أحدمها مقصود لنفسه، والثاين وسيلة إىل املقصود، والنهي نوعان، أحدمها: ما يكون املنهي 
 .1والثاين: ما يكون وسيلة إىل املفسدة، فصار سد الذرائع املفضية إىل احلرام أحد أرابع الدين"

 وأكد القرايف على حنو أوضح وأعم حقيقة انتظام أحكام الشريعة يف سلك ثنائية القصد والوسيلة بقوله: "
ها، ووسائلُ ناحلِّ واملفاسدِّ يفِّ أوموارد األحكام عَلى قسمنيِّ مقاصد وهي املتضمنُة للمص وهي الطرُق املفضيُة  :فسِّ

، مث جيمل الشاطيب الكالم يف املوضوع بصيغة جامعة، فيقول: " األعمال الشرعية ليست مقصودة 2إليها"
 . 3ألنفسها، وإمنا قصد هبا أمور أخرى هي معانيها، وهي املصاحل اليت شرعت من أجلها"

هم من أهل الفن يف انتظام الشريعة يف سلك ثنائية الوسيلة واملقصد كان نتيجة فما قرره هؤالء الكبار  وغري 
 تتبعهم واستقرائهم لنصوص الشريعة كتااب وسنة، حىت أوعبوا منهج الشريعة يف بيان أحكامها. 

فمنهج الشريعة يف موضوع الوسيلة واملقصد قائم على التنصيص على املقاصد أمرا وهنيا أصالة، وعلى 
ما ال يطاهلا تغري الزمان واملكان  يص على بعض الوسائل لبعض ما نص عليه من مقاصد، وهي من قبيلالتنص

، ويف أصول 4ومعظمها يف العبادات كاألحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع وأسباب الرتخص واألحوال،
دارئ ملفسدة، فقد شرع يقول العز بن عبد السالم: " كل تصرف جالب ملصلحة او   األخالق وكليات االعتقاد،

هللا من األركان والشرائط ما حيصل تلك املصاحل املقصودة اجللب بشرعه، أو يدرأ املفاسد املقصودة الدرء 
 .5بوضعه"

بينما مل ينص الشارع على وسائل ملقاصد عديدة، كإقامة العدل بني اخلالئق، والتمكني لدين هللا يف األرض، 
عروف، وغريها من املقاصد اليت ترك سبل التوسل إليها جماال واسعا لالجتهاد، وإعمال اإلحسان، واملعاشرة ابمل

 لكوهنا مما خيضع لتقلبات الزمان واملكان واحلال وغريها.
: ظاهرها أهنا تتغري بتغري الزمان، كوسيلة اخليل يف اجلهاد، يف قوله تعاىلوقد ينص القرآن أحياان على وسيلة 

 َْتَطْعُتْم مِّْن قـُوٍَّة َومِّْن رِّاَبطِّ اخْلَْيلِّ َوأَعِّديوا هَلُْم َما اس  (غري أن القصد معىن الوسيلة ال 61األنفال من اآلية ،)
 .6فيه مما حيقق املقصد ظاهر لفظها، فباللغة والشرع ندرك أن خيل كل عصر ما تيسر

ال وترجيحا على النظر يف أحكام الشريعة استنباطا واستدالال وأتوي إن مقتضى ما قيل آنفا أن يتأسس
املستوى التأصيلي، ويف مناطات األحكام حتقيقا وترجيحا على املستوى التنزيلي، من مدخل ثنائية الوسيلة 

                                                 
 .3/119ابن القيم، إعالم املوقعني،  - 1
 .2/33القرايف، شهاب الدين، الفروق، فهرسة حممد قلعجي، بريوت: دار املعرفة، بدون اتريخ،  - 2
 .2/385املوافقات  الشاطيب، - 3
 .144ينظر الطاهر ابن عاشور، املصدر السابق ص - 4
 .2/299العز، عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األانم، بريوت: دار الكتب العلمية، بدون اتريخ،  - 5
 .141-140القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة ص - 6
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واملقصد، فرتاعى مراتب األحكام، وثوابتها ومتغرياهتا، فتقدم أحكام املقاصد على أحكام الوسائل، بناء على أن 
، وأنه يغتفر يف الوسائل ما اليغتفر يف 1التعارض كما قرر املقرياملقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا عند 

، كما يراعى التفاضل بني أحكام الوسائل ثباات وتغريا نصا واجتهادا، حيث تقدم الوسائل املنصوص 2املقاصد
من شأنه حلركة االجتهاد والتجديد،   3عليها على الوسائل االجتهادية، وهكذا ينفتح ابب واسع "متشع ٌب متفن ٌِّن"
 .4أن يظهر " مصداق نظر الشريعة إىل املصاحل وعصمتها من اخلطأ والتفريط"

 املطلب الثالث: مراتب التوسل إىل املقاصد
لعل موجب القول مبراتب التوسل إىل املقاصد تعدد مسالك التوسل وتنوعها وتفاوهتا حكما ورتبة وقوة 

نظار اجملتهدين والقضاة واملفتني، وموضوع تقصر دونه وزماان ومكاان ومقصدا، وهو جمال خصب تتفاوت فيه أ
 أفهام غري الراسخني ممن مل يؤتوا حكمة التمييز بني مراتب الوسائل ودرجات املقاصد ودركات املفاسد.

 ومراتب التوسل إىل املقاصد املطلوبة خمتلفة ومتجددة ومتعددة حبسب االعتبار، نذكر  أمهها فيما يلي:
 واالجتهادالتوسل بني النص   (1

لقد سبق القول إن من منهج الشريعة يف بيان أحكامها أن تنص حينا على مقاصدها وعلى وسائل حتقيق 
تلك املقاصد، وتنص أحياان كثرية على مقاصدها دون وسائلها اتكاء على االجتهاد، فنكون يف النهاية أمام 

 .5ضاف قسما اثلثا وهي الوسائل امللغاةوسائل منصوص عليها وأخرى اجتهادية مرسلة عن التنصيص، وبعضهم أ
فما نص عليه شرعا من وسائل مقدم على غريها من وسائل اجتهادية، نظرا ملا تتميز به هذه الوسائل 
املنصوص عليها من الثبات وعدم التغري، لكوهنا ال تتعلق مبتغريات الزمان واملكان واحلال، كما أن فيها قوة 

 ا قيمة ذاتية، حيث تتضمن مصلحة يف نفسها.اإلفضاء إىل حتقيق مقصدها، وهل
( نص على وسيلة السعي وترك 9) اجلمعة من اآلية فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيعفقوله تعاىل: 

اليت هبا يتم دون سواها حتقيق مقصد اجلمعة، كما نص على الطهارة وسيلة لتحقيق  ، وهي الوسيلةاالنشغال
، كالوعظ، واهلجر، وتنصيب احلكمني، ونصت السنة مقصد الصالة، وأرشد إىل وسائلَ   يف عالجِّ الشقاق الزوجي ِّ

، وعلى وسيلة تبادل اهلدااي لتحقيق مقصد التحاب 6على وسيلة النظر إىل املخطوبة لتحقيق مقصد املودة واأللفة
 7يف قوله صلى هللا عليه وسلم: " هتادوا حتابوا"

                                                 
 .1/330دون اتريخ،  1أمحد بن محيد، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، طبعة  ينظر املقري، القواعد، حتقيق - 1
 .158هـ،ص1378ينظر السيوطي، جالل الدين، األشباه والنظائر، القاهرة: مطبعة احلليب، طبعة  - 2
 .  149ص ، م2007الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار سحنون، ودار السالم، الطبعة الثانية/ -3
 .145الطاهر ابن عاشور، املصدر السابق ص - 4
 .91هـ، قطر، ص120/1428ينظر الربكاين، أم انئل، فقه الوسائل يف الشريعة اإلسالمية، سلسلة كتاب األمة، العدد  - 5
لسنن، كتاب النكاح، ابب إابحة ينظر احلديث يف الرتمذي يف السنن، كتاب النكاح، ابب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة، والنسائي يف ا - 6

 النظر قبل التزويج، وابن ماجة يف السنن، كتاب النكاح، ابب النظر إىل املرأة إن أراد أن يتزوجها.
 ، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة.594البخاري يف األدب املفرد، رقم  - 7
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ل ومثيالهتا، تكون متعينة يف حتقيق مقاصدها مبا ال حيتمل فبمقتضى التنصيص الشرعي على هذه الوسائ
التأويل وال التبديل، فتقدم على ما سواها، لكن حكمها من حيث هي وسيلة أدىن من حكم مقصدها، ولذلك 
جاز فقها لعادم الطهورين الصالة بال طهارة، ومل جيز له ترك الصالة حبال، ألن الصالة مقصد والطهارة وسيلة 

 إليها.
أما ما مل ينص عليه الشارع من الوسائل ملقاصده مما يتعلق ابلتحوالت الزمانية واملكانية والتغريات االجتماعية 
واحلضارية فواسع وممتد ومفتوح على االجتهاد، وهي أدىن رتبة من الوسائل املنصوص عليها، ألهنا وسائل غري 

ها وسائل حتقيق مقصد العدل على مستوى مؤسسات مقصودة لذاهتا، وإمنا املقصود ما يتحقق هبا، ومن أمثلت
اجملتمع وبني األفراد، حيث تلتمس لتحقيق هذا املقصد أرقى ما يصل إليه أهل الزمان من التنظيم املؤسسايت 
للمصاحل احليوية للمجتمع، وحتديد الصالحيات، وربط املسؤولية ابحملاسبة، والتسوية بني الناس أمام القانون، 

لتختار من ينوب عنها لفرتة حمدودة، ومتلك عزله وحماسبته مىت  1ضاء، وإعادة السيادة والشرعية لألمةواستقالل الق
 ما أخل بواجبه، وغري ذلك من وسائل الزمان االجتهادية اليت متكن من إقامة العدل ونفي الظلم بني الناس.

خلالفة الراشدة بوسائل انسبت فإذا التمس تنظيم مقصد الشورى على مستوى اختيار  رئيس الدولة زمن ا
الزمان والءمت مقتضى احلال، وجتددت بصيغ خمتلفة مع كل خليفة، كان الواجب ومقتضى فقه املسألة أن 
نلتمس لذات املقصد يف زماننا أبدع ما حتصل من عصارة التجربة اإلنسانية وهي اآلليات الدميقراطية اليت تؤمن 

وتضمن للمجتمع القيام بفريضة التآمر ابملعروف والتناهي عن املنكر، وغريها اجملتمع من استبداد احلاكم وفساده، 
 من املصاحل التبعية.
 :وظيفية الوسائل ومعيارية املقاصد (2

من خصائص الوسائل أهنا وظيفية غري مستقلة بنفسها من حيث األحكام وإمنا هي اتبعة ملا يتوسل هبا إليها 
، وقوهلم: " والوسائل تسقط بسقوط 2ىن قوهلم "للوسائل أحكام املقاصد"من مقاصد، ودوهنا يف الرتبة، وهذا مع

، ومها قاعداتن تكشفان عن علو رتبة املقاصد ودنو  رتبة الوسائل، وهذا ما شهد به العز بن عبد 3املقاصد" 
ابط اجلديل ،وتوىل الشاطيب البيان التفصيلي هلذا الرت 4السالم حني قال: "فضل الوسائل مرتَّب على فضل املقاصد"

بني الوسيلة ومقصدها ترابط التابع ملتبوعه، فقال : " وقد تقر ر أن الوسائل من حيث هي وسائل غري مقصودة 
 .5ألنفسها؛ وإمنا هي تبع للمقاصد، حيث لو سقطت املقاصد سقطت الوسائل "

                                                 
قضااي حيوية معاصرة، بعنوان: األمة هي األصل مقاربة أتصيلية لقضااي ألستاذان الدكتور أمحد الريسوين كتاب لطيف وعميق يف  - 1

 الدميقراطية وحرية التعبري والفن.
 .43، والقواعد الصغرى ص1/46العز بن عبد السالم، قواعد األحكام  2
 . 106/  1العز بن عبد السالم، قواعد األحكام  -3
 . 44العز بن عبد السالم، القواعد الصغرى، ص -4
 . 212/  2الشاطيب، املصدر السابق،  -5
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رتبة املقاصد، وهذا ما قرره ويبدو وجه تبعية الوسائل ملقاصدها يف رتبتها املتحركة صعودا ونزوال تبعا حلركية 
العز بن عبد السالم يف قوله: " الوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إىل أرذل املقاصد أرذل 

 .1الوسائل، مث ترتت ب الوسائل ترت ب املصاحل واملفاسد"
 مراتب أحكام التوسل (3

حكم الوسيلة حكم ما أفضت إليه من  من تبعية الوسائل للمقاصد أن يشرتكا يف احلكم، حبيث يكون
حد يكون معيار الرتتيب النظر أوال يف درجة اللزوم يف احلكم " امقاصد، لكن عند تعدد الوسائل ملقصد و 

فالوسائل الواجبة آكد يف الطلب والتحصيل من الوسائل املندوبة، والوسائل احملرَّمة آكد يف الرتك واالجتناب من 
الوسائل الواجبة تتفاضل فيما بينها، فليس الس عي إىل اجلهاد كالس عي إىل اجلمعات،  الوسائل املكروهة؛ بل إن

وليس الس عي إىل اجلمعات كالس عي إىل اجلماعات يف الصلوات املكتوبة، وكذلك الوسائل احملرَّمة تتفاضل فيما 
 . 2بينها، فليس وسائل الشرك األكرب كوسائل الشــرك األصغر"

الوسائل يف درجات اللزوم يف احلكم قبل النظر إىل مقاصد تلك الوسائل ومآالهتا، مما مييز  وهذه املوازنة بني
مفهوم التوسل يف الشريعة اإلسالمية عن املفهوم "امليكيافيلي" للوسيلة القائم على جتاوز مشروعية الوسيلة بدعوى: 

ليت يباح فيها شرعا التوسل مبمنوع ال يوجد غريه الغاية تربر الوسيلة، وال يقارن هذه املفهوم ابحلالة االستثنائية ا
، وقد ضبط ابن تيمية مشروعية التوسل بضابطي اإلذن الشرعي وغلبة املصلحة، فقال: " ليس كل 3دفعا للضرورة

سبب انل به اإلنسان حاجته يكون مشروعا وال مباحا، وإمنا يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما 
 .4أذن فيه الشرع"

 مراتب التوسل يف اإلفضاء: (4
مما تتفاوت فيه الوسائل ترتيبا وترجيحا درجة إفضائها إىل مآهلا ومقصودها، فأوىل الوسائل ابالعتماد أقواها 
يف حتقيق املقصود ومباشرته، قال العز بن عبد السالم : " وكل ما قويت الوسيلة يف األداء إىل املصلحة كان أجرها 

، وحتقق املقصود كماال وسرعة وتيسريا جمال واسع لتفاوت الوسائل، كما أن قوة 5ها"أعظم من أجر ما نقص عن
اإلفضاء واملباشرة للمقصد مسألة نسبية تتفاوت فيها األنظار حسب متغريات الزمان واملكان واحلال واإلمكان، 

فضائها للمقصود بطل ودرجة اإلفضاء من حيث القطع والغلبة والكثرة والندرة، لكن الوسيلة إذا تبني عدم إ
 . 6اعتبارها كما يقول املقري
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أما مستوايت اإلفضاء من القوة فيمكن أن تقاس مبناهج خمتلفة حبسب اجملال، ومنها التجربة، والعادة، 
 واالستقراء، واإلحصاء وغريها. 

 مراتب التوسل يف املآل (5
دمت وسيلتها على الوسيلة اليت ختتلف الوسائل وتتفاوت حبسب مآالهتا، فإذا كان املآل مصلحة عامة ق

تؤول إىل مصلحة خاصة، وإن كان املآل فاسدا سقطت الوسيلة املفضية إليه، وإن كان املآل ضررا ينتج عن 
التوسل، حبث يف قصد املكلف من استعمال الوسيلة، فإن  قصد ضررا عاما منعت تلك الوسيلة مطلقا، وإن كان 

كان له فيه مصلحة وتعينت هلا تلك الوسيلة مل متنع وسيلته، وإن مل تكن الضرر خاصا نظر يف دافع استعماله إن  
 .1له مصلحة منع من إحلاق الضرر بغريه بوسيلته

فالتحقيق يف مآالت استعمال الوسيلة يرتبط مبا يؤول إليه هذا االستعمال من نتائج ومثرات، بغض النظر عن 
م، ومن مث جُيَْرى عليها حكُم املشروعية من عدمها، قال مقصد املستعمل، وحبسب النتيجة حتمد الوسيلة أو تذ
 .2الشاطيب: " النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً"

فال يكفي يف اختيار الوسيلة مراعاة حاهلا وخصوصياهتا الذاتية، وإمنا يلزم استشراف مستقبل توظيفها وما 
يتفاوت من شخص آلخر ومن زمن إىل زمن ومن  يؤول إليه يف صورته املشخصة، ذلك أن استعمال الوسائل

مكان إىل مكان، فقد تكون الوسيلة راجحة يف ظرف وتصبح هي نفسها مرجوحة الحقا تبعا القتضاءات تبعية 
لزم اعتبارها، خصوصا يف واقعنا املعاصر الذي تعددت فيه الوسائل وتتجدد، وكثرت أوجه استعمال الوسائل إىل 

 حد االشتباه واالفتتان.
وبناء على ذلك يشرتط يف التوسل التحقق من عدم إفضائه إىل مفسدة مستقبال ليتقرر احلكم أو يؤجل 
تطبيقه أو يعدل أو يقيد حسب ما حيقق املقصد الشرعي، فبدون تقدير العواقب يف التنزيل يصبح التوسل آليا 

 ين املذمومني يف الشريعة نصا ومقصدا.مفوات للمقصد الشرعي، ومنشئا للعقلية النفعية الربغماتية والسلوك األان

اخلطورة كل لذلك  جند عمر عبيد حسنة حيذر من الغفلة عن هذا الفقه املآيل يف تنزيل األحكام، فيقول: "
 .3اخلطورة تكمن يف غياب الفقه املستقبلي، فقه التداعيات والعواقب املرتتبة على التنـزيل"

شكل اباب واسعا لتفاوت األنظار يف التقدير ، فقد يتم االتفاق غري أن ما يرتتب على الوسيلة من مقصد ي
على الوسيلة من حيث إهنا عند البعض تؤول إىل مصلحة معينة، وعند غريه إىل مصلحة أخرى، أو حتقق الوسيلة 

 مصلحة يف مكان وال حتققها يف غريه، والالزم إقامة املوازنة بني تلك املآالت وفق مواقع األعيان.
التقدير تفاوات وتباينا حني يرتدد مآل الوسيلة بني املصلحة واملفسدة الغالبتني، فتمنع الوسيلة أو تعتمد ويزداد 

حبسب ما رجح من مصلحة أو مفسدة، وقاعدة سد الذرائع من هذا الباب، "فإن غالبها تذرع بفعل جائز إىل 
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ئع الصالح ففتحتها وإىل ذرائع الفساد ، وهذا جمرد اصطالح وإال فإن الشريعة عمدت إىل ذرا1عمل غري جائز"
 2فسدهتا

 املبحث الثاين: قضااي اجتهادية معاصرة يف ضوء ثنائية الوسيلة واملقصد
 

لقد وقع االختيار يف هذا املبحث على مناذج من قضااي االجتهاد املعاصر اليت اختلف فيها القول واضطرب 
واملقصد يف املوضوع، وذلك من أجل حتليل تلك القضااي يف الفعل تبعا لالختالف يف التمييز بني حدود الوسيلة 

 ضوء ثنائية الوسيلة واملقصد سواء على مستوى التأصيل أو التنزيل، ونورد تلك القضااي يف املطالب التالية: 
 املطلب األول: مقصد  سيس السلطة الشرعية  وإشكال وسائل حتقيقها

ابلتنصيص الكلي  -ريه من القضااي املصلحية املعقولة املعىن كغ  -لقد اكتفى الشرع يف موضوع نظام احلكم 
على تلك املصاحل، وذلك بتحديد املعامل الكربى واألصول العظمى املشكلة لطبيعة نظام احلكم، ومنها العدل 

 والشورى، وأحال على االجتهاد يف وسائل حتقيقه يف الزمان واملكان وعلى مقتضى احلال.
شرعا وجوب إقامة نظام احلكم هلم الذي يعد من أعظم الواجبات الشرعية، قال ابن  فقد تعني على املسلمني

، وقال الغزايل: " السلطان ضروري 3تيمية: " والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين إال هبا "
عادة اآلخرة...فكان وجوب يف نظام الدين، ونظام الدنيا ضروري يف نظام الدين، ونظام الدين ضروري للفوز بس

 .4اإلمام من ضرورايت الشرع الذي ال سبيل إىل تركه"
الصيغة   -املفتوح على خربة اجملتمعات البشرية  -أما صيغة هذا النظام وصورته فيلتمس هلا ابالجتهاد 

وقد حذر عمر  احلسىن احملققة للعدل واملؤمنة حلق األمة يف اختيار من حيكمها ابلشورى ال ابلتوريث والتغلب،
الفاروق رضي هللا عنه من خطورة اغتيال الشورى يف اختيار احلكام حني قال: " من ابيع رجال من غري مشورة من 

 .5املسلمني فال يتابع هو وال الذي ابيعه تغرة أن يقتال"
اهتم لتحقيق  لذلك ألفينا الصحابة زمن اخلالفة الراشدة اجتهدوا يف ابتكار وسائل مناسبة لزماهنم وبساطة حي

كلية الشورى سواء على مستوى أتسيس السلطة الشرعية من خالل االختيار احلر لرئيس الدولة، أو على مستوى 
 تدبريها وذلك ابعتماد جمالس الشورى يف اختاذ القرارات الكربى، وفتح ابب النصيحة والرقابة الشعبية.
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نوعت من خليفة إىل آخر، لكن بعد اخلالفة الراشدة فالوسيلة املعتمدة يف حتقيق الشورى يف اختيار احلاكم ت
اعتمد األمويون وسيلة مغايرة يف تولية احلكام، وهي الوراثة والغلبة، ألغوا هبا متاما مسلك الشورى يف أتسيس 
السلطة الشرعية، وذلك احتجاجا بظاهر ما توسل به اخلليفة أبو بكر ، وهو استخالف عمر، وأن ذلك من ابب 

الوسائل، يقول عبد احلليم عويس: " أما فيما يتعلق بقضية حتويل اخلالفة إىل ملك عضوض فاحلكم اجتهاد يف 
فيها يقتضي الرجوع إىل أصول نظام احلكم يف اإلسالم، وهل هناك إذا ما استثنينا قاعديت الشورى والعدل، إلزام 

ماعي، أو بطريقة أهل احلل والعقد، أو بنظام معني، وحىت الشورى وهي قاعدة ملزمة هل تتم بطريقة االنتخاب اجل
 .1بطريقة أقرب الناس إىل إمكانية البيعة يف العاصمة? "

لكن ما غاب عن صاحب النص أن عدم ورود الشرع بوسائل لتأسيس السلطة السياسية، ال يدل على 
األصول واملقاصد  مشروعية مجيع الوسائل ومنها التوريث والتغلب، إمنا املشروع من الوسائل ما ال يعود على

ابإلبطال، فالتوسل ابلتوريث أو التغلب يف بناء نظام احلكم ينايف القصد األكرب من احلكم السياسي وهو إقامة 
 العدل ونفي االستبداد ابلشورى.

وقد قاوم كبار الصحابة ظاهرة التوريث وسيلة إىل احلكم زمن معاوية رضي هللا عنه كعبد هللا بن الزبري وعبد 
ن عباس واحلسني بن علي، وكان أشدهم يف ذلك عبد الرمحن بن أيب بكر الذي قطع على معاوية خطبته هللا ب

حني بدأ حياول أخذ البيعة البنه يزيد، فقال: " إنك وهللا لوددت أان وكلناك يف أمر ابنك إىل هللا، وإان وهللا ال 
 .2ليك جذعة ) أي احلرب( مث خرج "نفعل، وهللا لرتدن هذا األمر شورى بني املسلمني أو لنعيذهنا ع

لقد أدى اإلصرار على التوسل للحكم ابلتوريث، وإن خالف مقصده، إىل تدمري أصول ما مت أتسيسه من 
مؤسسات زمن اخلالفة، وذلك بتعطيل مبادئ الشورى والعدل، ومصادرة حق األمة يف اختيار من حيكمها، جتلى 

حني قال: " من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه ذلك واضحا يف موقف معاوية رضي هللا عنه 
، فكان ذلك أتسيسا لبداية املصادرة حلق األمة يف اختيار احلاكم، ترسخت يف 3فلنحن أحق به منه  ومن أبيه"

فاح، جاء أنظمة احلكم املتوالية يف األمة، كما نقرأ يف أول خطبة ألول ملك من ملوك بين العباس: أبو العباس الس
، واطرد مبدأ 4فيها: " وزعمت السبئية أن غريان أحق ابلرايسة والسياسة واخلالفة منا فشاهت وجوههم..."

املصادرة حلق األمة يف االختيار يف نظام املسلمني السياسي حىت قال داود بن علي العباسي يف خطبته حامسا: 
 . 5مه إىل عيسى ابن مرمي""...فاعلموا أن هذا األمر فينا ليس خبارج منا حىت نسل
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الشهرستاين يقرر أن: " أعظم خالف بني  وهذا النوع من التوسل العنيف يف التماس اإلمامة هو ما جعل
األمة خالف اإلمامة إذ ما سل سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية يف كل زمان مثل ما سل على اإلمامة يف كل 

 .1زمان"
سرتاتيجية العتماد وسيلة التوريث والتغلب غري املشروعة يف إقامة نظام ولقد تنبأ احلسن البصري للخطورة اال

احلكم، حني قال معلقا على إصرار معاوية بن أيب سفيان على وسيلة التوريث والتغلب يف احلكم: " من أجل 
 .2ذلك ابيع هؤالء ألبنائهم، ولوال ذلك لكانت شورى إىل يوم القيامة"

 واملقصد يف موضوع بناء السلطة السياسية من وجهني:وفائدة التمييز بني الوسيلة 
الوجه األول: التمييز  يف تراثنا التارخيي بني مصلحة إقامة السلطة السياسية لألمة، وهو أمر اثبت عرب 
األزمان، وبني الوسائل اليت اعتمدت يف إقامة هذه السلطة، وهي وسائل متعددة يف اخلالفة الراشدة وحدها، وما 

هد إال وسيلة واحدة اعتمدها أبو بكر  دون بقية اخللفاء، وهي والية من خليفة شرعي عادل مت اختياره والية الع
من األمة إىل غري بنيه ممن أمجعت األمة على أهليته وعدله، وهو عمر بن اخلطاب، فال يقاس هذا، مبا احندر إليه 

اجلويين إذ قال: " ومل أر ا واستبدادا، ورحم هللا أسلوب تويل احلكام يف اتريخ املسلمني من التوريث والتغلب ظلم
التمسك مبا جرى من العهود من اخللفاء إىل بنيهم ألن اخلالفة بعد منقرض األربعة الراشدين شابتها شوائب 

 .3االستيالء واالستعالء، وأضحى احلق يف اإلمامة مرفوضا، وصارت اإلمامة ملكا عضوضا"
إقامة نظام احلكم يف الزمن املعاصر  إمنا تلتمس أبرقى وسائل العصر اليت  الوجه الثاين: أن ندرك أن مصلحة

متكن األمة من ممارسة سيادهتا يف االختيار احلر ملن حيكمها، ويف عزله عند املوجب، وأرقى ما حصل يف املوضوع 
النتخاابت، من وسائل أتسيس وتدبري السلطة السياسية على قاعدة الشورى هي الوسائل الدميقراطية: من ا

والتداول السلمي على السلطة، والفصل بني السلط، واستقالل القضاء، وربط املسؤولية ابحملاسبة، والرقابة 
 اإلعالمية، وغريها من الوسائل اجلالبة ملصلحة العدل يف احلكم، والنافية للفساد واالستبداد.

كم فهو سعي إىل املطلوب مبا ال يقتضيه وكاد أما االرهتان والتمسح ابلوسائل التارخيية اليت مت هبا تويل احل
ينافيه، وذريعة لتأبيد االستبداد بستار من الفقه مكشوف، إذ الالزم التمسك ابملقاصد املطلوبة لكن بوسائل 

 الزمان املشروعة.
وقد يلتبس على غري اخلبري قول الفقهاء يف جواز والية املتغلب اجلائر، فليس ذلك من ابب إقرار وسيلة 

يقول  لتغلب والتوريث لتويل احلكم، بل من ابب الدوران مع الوسع واملكنة يف أجواء االضطرار وعزة االختيار،ا
العز بن عبد السالم: " قد ينفذ التصرف العام من غري والية كما يف تصرف األئمة البغاة، فإنه ينفذ مع القطع 

 . 4الرعااي... وأنه ال انفكاك للناس عنهم" أبنه ال والية هلم وإمنا نفذت تصرفاهتم وتوليتهم لضرورة

                                                 
 1/24بدون اتريخ،  1ط الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي. امللل والنحل، بريوت: دار املعرفة - 1
 .206-205م، ص8198السيوطي، جالل الدين، اتريخ اخللفاء، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  - 2
 .124اجلويين، عبد امللك، غياث األمم ص - 3
 .1/79م. 1991قواعد األحكام، مكتبة الكليات األزهرية/ العز بن عبد السالم، - 4
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فبمقتضى املوازنة بني مصلحة األمة يف استقرار  بعض أحواهلا العامة ومفسدة اجلور السياسي املتمكن الذي 
عجزت األمة عن دفعه، قبل الفقهاء اضطرارا  والية من توسل إليها ابلتغلب، قال الغزايل: " ولو قضينا ببطالن 

 . 1لبطلت املصاحل رأسا، فكيف يفوت رأس املال يف طلب الربح"الوالايت اآلن 
أما احلكم األصلي للتوسل للحكم ابلتغلب فلم خيالف أحد يف منعه ووجوب دفعه عند اإلمكان، وإمنا 

، وإال " فإذا متكنا من كفاية هذا املهم، ودفع هذا امللم فليشمر فيه عن 2يرتخص يف قبوله عند العجز اضطرارا
 لدفع التويل بوسيلة التغلب.  3د، وليسع فيه أبقصى اجلهد"ساق اجل

 املطلب الثاين: مراجعة الرتاث الفقهي وفق ثنائية الوسيلة واملقصد
إن االستنجاد ابلرتاث العلمي يف إدارة قضااي وإشكاالت العصر يتحول إىل عائق منهجي وحاجز معريف ما 

بني معارفه ومضامينه وبني املناهج اليت مت التوسل هبا يف إنتاج تلك مل منيز يف هذا الرتاث بني ثوابته ومتحوالته، 
،  فاحلاجة إىل 4املضامني، وهي اليت مساها طه عبد الرمحن "اآلليات اإلنتاجية" يف الرتاث اليت تقوم بوظيفة التوسل
سيلة املنتجة لتلك اكتشاف املناهج أكثر من احلاجة إىل املعارف نفسها، ذلك أن البحث يف املناهج حبث يف الو 

 املعارف الختبار مدى مالءمتها للمقصود ووجه جتديدها.
فتحقيق األهداف املطلوبة مرتبطة بوجود ووضوح املنهج، وإال " فإذا غاب املنهج حوصرت األهداف وتعطل 

 .5عطاؤها وأسيء إليها وأجهضت قيمتها وحتول الناس إىل غريها بوهم أن اإلصابة فيها"
يف ابتكار الوسائل وجتديدها عجز ابلضرورة عن حتديد األهداف وحتقيقها، وقد تتحول وعليه فكل عجز 

الوسائل مبقتضى التكلس يف العقلية إىل مقاصد عابرة للزمان واملكان، فتجمد احلياة، وحيل احلرج والعنت ابلناس، 
 فتختل املوازين.

داهتم يؤول إىل اخللط بني القول والفعل فاختالف الناس واضطراب مذاهبهم يف فقه السلف ومواقفهم واجتها
من جهة، وبني املنهج والوسيلة املعتمدة يف ذلك من جهة اثنية، فهناك من يرى وجوب السعي جلهاد الكفار 
ابلقتال ومهامجتهم يف دورهم ابتداء، دون إدراك أن اجلهاد ال يتم بوسيلة واحدة، وإمنا يتم بوسائل متعددة تتجدد 

قق املقصود، ومن هذا الباب ما تقرر يف الفقه من أحكام الذرائع وخاصة يف موضوع املرأة من وتتعدد حبسب ما حي

                                                 
 2/141إحياء علوم الدين، دار الندوة اجلديدة دون ت الغزايل، أبو حامد،  - 1
، والقاضي عبد اجلبار اهلمداين، شرح األصول اخلمسة، 159م ص2/2005ينظر ابن خلدون، يف املقدمة، بريوت: دار صادر، طبعة - 2

 . وغريمها.143م، ص2/1988حتقيق عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة القاهرة، طبعة
 .108اجلويين، املصدر السابق ص - 3
 .87م، ص3/2007ينظر طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، البيضاء، املركز الثقايف العريب، طبعة - 4
 12حسنة، عمر عبيد، مقدمة كتاب األمة: فقه الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ألم انئل الربكاين ص - 5
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حيث خروجها إىل اجملال العام من مسجد وسوق وتعليم  وعمل وغريها، حيث منعت من اخلروج عند البعض 
 .1سدا لذريعة الفتنة

ينيما وغريها جوازا ومنعا من ابب وأحكام الفنون املختلفة من رقص وغناء وموسيقى وفكاهة ومسرح وس
الوسائل ال من ابب املقاصد، ومعلوم أن الوسائل تتغري وتتعدد وتتفاضل يف اإلفضاء حبسب الزمان واملكان 
واحلال، ذلك أن حكم فن من الفنون إمنا يؤخذ من املقصد الذي يفضي إليه، فإن كان مصلحة أجيز وإن مفسدة 

 .2منع
لقضااي وما مياثلها يتعني مراجعتها يف ضوء األحكام األصلية املقررة يف نصوص فأقوال الفقهاء يف هذه ا 

الشريعة أتصيال، ومقتضيات املناط املعاصر تنزيال، لكوهنا أحكام وسائل مظروفة بزماهنا ومكاهنا، أما الغفلة عن 
ات يف نفق احلرج والعنت مرتبة ونسبية هذه األحكام، والتمسك هبا كأحكام املقاصد فهو إدخال للمرأة وللمجتمع

بال موجب، يقول القرضاوي: " الذي يتعمق يف فهم السنة وأسرارها يتبني له أن املهم هو اهلدف، وهو الثابت 
 . 3الدائم، والوسائل قد تتغري بتغري البيئة أو العصر أو العرف أو غري ذلك من املؤثرات"

 لوسيلة واملقصدالسلمي يف ضوء ثنائية ا قضية التظاهراملطلب الثالث: 
إن ما جرى وجيري يف اجملتمعات العربية خصوصا من احتجاجات شعبية سلمية على شكل مظاهرات يف 
الشوارع العامة ترفع فيها الشعارت والالفتات املعربة عن مطالب احملتجني من أنظمة حكمهم اليت حتملت منها 

سنوات ذوات العدد، وهي قضية مركبة وانزلة غري الشعوب الكثري من الفساد واالستبداد، وصربت على ذلك قهرا 
مألوفة يف تراثنا الفقهي النوازيل، غري أهنا كيفت من قبل منابر اإلفتاء الرمسية واملواقع اإللكرتونية الرمسية لبعض 
 شيوخ اجلزيرة العربية يف عدد من الدول العربية ابتداء وعلى وجه العجلة على أن ذلك فتنة، مبعىن أن التظاهر

 فتنة كقوله تعاىل: "واتقوا آايت بظواهر ، وذلك استدالال4وسيلة تفضي إىل الفتنة وإىل اخلروج احملرم على احلاكم

.(، وقوله تعاىل: " لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وأل 25خاصة" )األنفال اآلية منكم ظلموا الذين ال تصينب
 (.47التوبة اآلية  " )وضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم

الفتنة، وهي اليت مجعها احملدثون يف كتب الفنت وأشراط الساعة،  من حتذر كما استدلوا بظواهر أحاديث
 شيئاً  أمريه من كره من"قوله صلى هللا عليه وسلم:  :احلاكم، نذكر من تلك األدلة طاعة بلزوم أتمر ومنها أحاديث

 بعدي سرًتون ، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إنكم5جاهلية" ميتة مات اً شرب  السلطان من خرج من فإنه  فليصرب،

                                                 
ينظر تفاصيل اخلالف يف املوضوع بني ابن حزم والقرطيب يف موالي عمر صوصي، املرأة بني اإلنصاف واإلجحاف عند فقهاء الغرب  - 1

فما  273فما بعدها و  253م، ص 2017ا، أطروحة الدكتوراه نوقشت بكلية الشريعة بفاس يوليوز اإلسالمي القرطيب وابن حزم منوذج
 بعدها.

 وممن أحسن معاجلة هذه القضااي مقاصداي الشيخان القرضاوي يف كتابيه: اإلسالم والفن، وفقه اللهو والرتويح، والريسوين يف كتابه األمة - 2
 .81الفن، ابتداء من ص –حرية التعبري  –ميقراطية هي األصل مقاربة أتصيلية لقضااي الد

 .139م، 2/1990القرضاوي يوسف، كيف نتعامل مع الكتاب والسنة معامل وضوابط، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، طبعة - 3
 هـ.2/1432رهاب، الرايض: طبعةينظر  على سبيل املثال حممد بن نصر العريين، حتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات واإل - 4

 ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم سرتون بعدي أمورا تنكروهنا.البخاري يف اجلامع الصحيح، كتاب الفنت،  - 5
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، وقوله صلى هللا 1حقكم" هللا وسلوا حقهم، إليهم أدوا( :قال هللا? رسول اي أتمران فما :قالوا .تنكروهنا وأموراً  أثرة
 . 2".وأعع تسمع وتطيع لألمأ وإن ضر  ظهرك وأخذ مالْي فامسععليه وسلم يف حديث طويل حلذيفة " 

وعزز القوم مذهبهم يف املوضوع أبقوال بعض السابقني من أهل العلم، ومنهم ما حكاه ابن حجر من إمجاع 
طاعة السلطان املتغلب  الفقهاء يف وجوب طاعة السلطان املتغلب، حيث قال: " قد أمجع الفقهاء على وجوب

قن الدماء وتسكني الدمهاء، وحجتهم هذا اخلرب وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من ح واجلهاد معه
فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب  إذا وقع من السلطان الكفر الصريح وغريه مما يساعده، ومل يستثنوا من ذلك إال

  .3جماهدته ملن قدر عليها"
كما ورتبة ألفينا فإذا ما عرضنا هذه الفتوى يف تلك النازلة السياسية املركبة على ثنائية الوسيلة واملقصد ح

الزلل حاصال يف الفتوى من جهتني: جهة املفسدة املآلية املقدرة، وجهة إفضاء الوسيلة إىل تلك املفسدة، 
فاملفسدة املآلية املقدرة عند القوم هي اخلروج على احلاكم وإحداث فنت واضطراابت يف اجملتمع، وال خالف يف 

فاسد عظمى وفنت كربى حتل ابلناس وتصيبهم إن هم خنعوا حرمة تلك املفاسد من حيث هي، غري أن هناك م
  وسكتوا ومل حيتجوا، وهي مفاسد الظلم واالستبداد والفساد الذي عمر بني احملتجني طويال ونغص عليهم حياهتم
وحرمهم حقوقهم  وأذهلم، فكان الالزم أن يوازنوا بني مراتب الفتنة لتمييز العظمى من الصغرى، والعاجلة من 

 لة، والعامة من اخلاصة، وغريها من املراتب.اآلج
أما من جهة إفضاء وسيلة التظاهر إىل مفسدة الفتنة، فليس ال زما وال مطردا إال إذا صاحبته قرائن وعوامل 
أخرى مثل التدخل العنيف لقوى األمن قتال وجرحا، كما حدث يف الثورة السورية والليبية وغريمها، فتكون الفتنة 

 املعتدية ال من املتظاهرين، وهذا األمر ابت معروفا مشهودا يتكرر يف العامل يوميا.  من قوى األمن
أسلوب حضاري مدين منظم فأسلوب التظاهر واالحتجاج السلمي ينبغي فهمه كما هو يف السياق املعاصر 

ات واغتصاب معاصر اهتدت إليه اإلنسانية لالحتجاج على ظلم الظاملني واستبداد املستبدين وانتهاك احلرم
احلقوق، بدال من الفوضى واالقتتال واحلرب األهلية،حيث كفلت هذا األسلوب املواثيق الدولية والتشريعات 

 السماوية والقيم اإلنسانية.  
وميثل هذا األسلوب من جهة أخرى وسيلة معاصرة تؤدي هبا اجملتمعات املسلمة فريضة الرقابة على السلطة 

ملنكر، وعليه تقرر يف جمتمعات الدنيا اليت حترتم مواطنيها أن املظاهرات السلمية وسيلة أمرا ابملعروف وهنيا عن ا
حضارية مؤثرة يف دفع مفسدة الظلم وجلب مصلحة العدل، وقد أثبتت التجربة أن دفع مفسدة االستبداد وجلب 

تتم بدون مظاهرات شعبية  مصلحة العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية يف اجملتمعات العربية من العسري أن
 سلمية ضاغطة.

                                                 
 ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم سرتون بعدي أمورا تنكروهنا البخاري يف اجلامع الصحيح، كتاب الفنت، - 1

 اْلفِّنَتِّ. ُظُهورِّ  عِّْندَ  اْلُمْسلِّمِّنيَ  مَجَاَعةِّ  ُماَلَزَمةِّ  وبِّ ُوجُ  اَبب اإلمارة. كتاب  مسلم يف اجلامع الصحيح - 2
 .5/2م، 1986فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مصر: دار الراين للرتاث، طبعة ابن حجر العسقالين،  - 3
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وعليه فتصوير القضية على أهنا أسلوب فوضوي يقود إىل االقتتال والدمار واخلراب، وهو ما هنينا عنه شرعا، 
 تصوير لألمر على نقيض حقيقته، وقد تقرر أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.

وليس توهم الفتنة من احتجاج املظلوم، فهو وقاية  فأصل الفنت الذي يتعني هدمه شرعا الظلم واالستبداد،
واتقوا فتنة ال ابن تيمية الذي كتب معلقا على اآلية الكرمية اليت يستدل هبا مفتو الفتنة من الفتنة، ورحم هللا 

ة ُتصيُب ( بقوله: "إن الظامل َيظلُم، فُيبتَـَلى الناس بفتن25)سورة األنفال، اآلية  تصينبَّ الذين ظلموا منكم خاصة
 .1من مل يظلم، فيعجز عن رد ِّها حينئذ. خبالف ما لو ُمنع الظامل ابتداًء، فإنه كان يزول سبب الفتنة."

وإن القرون األربعة عشر من اتريخ اإلسالم تدل على أن ال فتنة أعظم من االستبداد، وهذا  ما أدركه 
ية مرة قائال: "وال أعلم فتنة أعظم من واليتك أمر الشهيد احلسني السبط رضي هللا عنه مبكرا حينما كتب إىل معاو 

، وأدركه من املعاصرين الكواكيب حني قال: " االستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة 2هذه األمة"
 . 3انفجارا طبيعيا."

ة ليست فتنة، فوقوف املظلوم يف وجه ظامله احتجاجا ومظاهرة لدفع جوره ليس فتنة وال يفضي إليها، والثور 
بل هي الوقاية منها والعالج. والقرآن يصرح بوجوب إهناء الفتنة ولو ابلقتال: "وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة" )سورة 

 (.39األنفال، اآلية 
أما توسيع مفهوم الفتنة إىل التمييع ليشمل كل وسيلة نقد شفهي أو مكتوب، و كل نصح أو خمالفة للحاكم 

كل من أشكال االحتجاج على نظامه فله سلف من التاريخ يسنده، وثقه لنا الشريازي أبمره املستبد أو أي ش
ْف يل الفتنة حىت كأين أنظر إليها. فكتب  حني قال: "كتب عبد امللك بن مروان إىل احلجَّاج بن يوسف أْن صِّ

 .4باء، وحصاُرها ابلسيف."إليه احلجاج: إن الفتنة تـَْلَقُح ابلنَّْجَوى، وتـُْنتُِّج ابلشَّْكَوى، ويقوم هبا اخلط
تلك جمرد مناذج من القضااي امللحة اليت استأثرت بفكر واهتمام أهل النظر االجتهادي، حاولنا عرضها 

 وحتليلها وفق ثنائية الوسيلة واملقصد، نرجو صادقني أن نكون قد وفقنا يف حسن املعاجلة ومجيل املدارسة.
 

 :خامتة
حاب ثنائية الوسيلة واملقصد يف قضااي اجتهادية معاصرة، نورد أهم ما ويف ختام هذه اجلولة العلمية يف ر 

 خلص إليه البحث يف هذا املوضوع:
إن البحث يف تفاصيل ثنائية الوسيلة واملقصد نظراي وتطبيقيا قادان إىل تقرير أن الوسيلة واملقصد ليست جمرد 

وإمنا هي ثنائية ذات وظيفتني متكاملتني: وظيفة قاعدة من قواعد املقاصد يستنجد هبا للتشريع يف ابب الذرائع، 

                                                 
 .3/323ابن تيمية، منهاج السنة،  - 1

 14/206ابن عساكر، اتريخ مدينة دمشق،  - 2
 137م، 2/2009الكواكيب، عبد الرمحن، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، حتقيق حممد عمارة، القاهرة: دار الشروق، طبعة - 3

 .559الشريازي، املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ص - 4
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منهجية ووظيفة معرفية، يربز أداؤها املنهجي يف كوهنا ثنائية حتليلية وتعليلية وتقوميية تعتمد يف فحص ومراجعة 
 ومناقشة ومدارسة خمتلف القضااي املعاصرة.

مطردة انظمة حلركية الكون بشقيه  أما وظيفتها املعرفية فتتمثل فيما تثمره هذه الثنائية من أحكام كونية
الطبيعي والبشري، حبيث إذا جرى العمل وفقها جنح، وإذا خالفها سقط، كما أهنا دالة على أحكام شرعية كثرية 

 متفاوتة يف خمتلف أبواب الشريعة على مستوى التأصيل، ومنتجة ملراتب تلك األحكام على مستوى التنزيل.
واملقصد بوظيفتيها املنهجية واملعرفية يف مقاربة قضااي الزمان وأسئلته وأولوايته،  فمن شأن اعتماد ثنائية الوسيلة

ولقضااي الشريعة والرتاث الفقهي بعامة أن نفتح اباب من التجديد والتقومي واملراجعة واسعا سواء تعلق األمر بواقعنا 
 الفكري والعلمي واحلضاري بعامة، أو برتاثنا املعريف خباصة.
  ر  العاملنيواحلمد هلل
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Ruling on selling and buying gold through modern means in Islamic jurisprudence. 
Dr: Abdelhamid ben ali 

The subject of the study: 
This study focused on the rule of buying and selling gold through modern means, including: means of 

communication, check and credit card. 
Study plan: 
This study includes an introduction to the introductory theme, and five sections in the matter, Section I: 

Ruling on selling gold modern business means. the second topic: the rule of selling gold and buying  through 

the automatic devices. the third section: Ruling on selling gold through check. the fourth section: ruling on 

selling gold via credit card, section V: ruling on selling gold through the means of electromagnetic systems, 

conclusion, and include: The most important results, and the most important recommendations. 
Result of the study; 

1 . It may buy and sell by modern means collectively if they check the condition of satisfaction of the parties, 

and the absence of fraud, forgery and the rest of the snaps in financial transactions. 
2 . True buying and selling gold through electromagnetic means, provided that the Islamic banks take a 

united agent in the global commodity exchange markets. 
3 . May be trading gold via check, credit card, but the considered  check is the certified check from the bank 

issued . 
Keywords: 
Sell gold, modern means, check, credit card, decade Council. 

 
 
 
 
 
 
 

 أحكام بيع وشراء الذهب عرب أشهر الوسائل التجارية الحديثة

 دراسة فقهية مقارنة

عبد الحميد بن عبد السالم بنعليالدكتور   

 األستاذ املساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الجوف اململكة العربية السعودية
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  مقدمة:
 .وصحبه آله وعلى مدحمسيدان  للعاملني رمحة املبعوث على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
كلها مهما تباعد الزمن وتطور،   احلوادث تستوعب أهنا الغراء اإلسالمية الشريعة عظمة من فإن :وبعد

 أو نصاا أحكامها وتبني املستحدثة األمور تضبط اليتالعامة،  ومقاصدها الكلية، هاوذلك بفضل قواعد
ڦ  ڦ  ڄ  چ : ، وذلك هو أتويل قوله تعاىلاستنباًطا ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڦ  

 [.٣٨األنعام: ] چڃ  

ولقد كان الوفاء ابحلوادث على هذا النحو خصيصة هلذا الكتاب السماوي تشهد أبنه كالم رب 
وأنه منزل من لدن حكيم خبري، وتضمن ذلك إعجازًا ابهرًا للخلق، ونورًا ُيهدى به الباحث عن العاملني، 

 حكم هللا يف تلكم النوازل واحلوادث. 
من عند هللا الذي يعلم خلقه ما ينفعه وما يضره، ويعلم األزمان ما  رو يف هذا ما دامت الشريعةال غو 

فهو سبحانه أنزل هذا [، ١٤امللك: ] چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ چ  ح،يصلح هلا وما ال يصل
ها للحوادث الكتاب هداية للبشرية مجعاء على تطاول أزماهنا وبعدها عن زمن الوحي والنبوءة، فكان احتواؤ 

 من ضرورايت كوهنا خالدة.
وتروم هذه الدراسة حبث األحكام املتعلقة ببيع الذهب عرب أشهر الوسائل التجارية احلديثة من وسائل 

 االتصال وغريها، وقد اتبعت يف إعدادها املنهجية التالية:
 منهج البحث: 

باحث ببذل أقصى جهد هبدف املنهج الوصفي االستنباطي، وهو: "الطريقة اليت يقوم فيها ال -1
، ويتجلى هذا املنهج بوضوح يف حبث مسائل هذه (1)استخراج مبادئ تربوية مدعمة ابألدلة الواضحة" 

الدراسة، فهي مسائل نوازل استنبطت أحكامها من نصوص الشريعة وقواعدها الكلية، مع دعمها بنصوص 
 وأقوال الفقهاء يف القدمي واحلديث.

 د العون والتوفيق.ومن هللا تعاىل أستم

                                                 

 .43م، ص: 6/1992دة، ط: ( املرشد يف كتابة األحباث، حلمي حممد فودة، وعبد الرمحن صاحل عبد هللا، دار الشروق ج1)
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 املبحث األول: حكم املبايعة ابلوسائل التجارية احلديثة إمجااًل:
 

كانت وسائل املبايعات يف الزمن القدمي تكاد تنحصر يف شكل واحد، وهو مبادلة املالني ابلرتاضي يف 
إن البيع مشتق من  جملس العقد بني البائع واملشرتي، ومن هذا الشكل صيغ لفظ البيع ومشتقاته، فإهنم قالوا:

أي أهنما يتصافحان عند  املتعاقدين ميد ابعه لألخذ واإلعطاءالباع وهو اليد؛ وذلك ألن كل واحد من 
، وجاء منه دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم (1)حصول الرضى وإقرار البيع، ومن ذلك أيضا مسي البيع ابلصفقة

  .(2)لعروة البارقي: "ابرك هللا لك يف صفقة ميينك" 
ويف العصور احلديثة أضحت البياعات تتم عرب عدة وسائل ال يكاد حيصرها حاصر، ولكن إمجااًل ميكن 

 الدويل االحتادتصنيفها إىل صنفني: الصنف األول: وسائل االتصال السلكية والالسلكية، وقد عرفها 
 وسائل من وسيلة أبي وماتاملعل إرسال على املرسل تساعد عملية": اهنأب والالسلكية السلكية للمواصالت

 .  (3)"ذلك حنو أو تليفزيوين، بث أو تلكس، أو تليفون، من الكهرومغناطيسية النظم
 كالتليفون،بوسيلة لفظية   إما يتم احلديثة االتصاالت عرب العقود إنشاءوحاصل هذا التعريف: أن 

 س والفاكس. والتلفزيون وإما بوسيلة مكتوبة كالربقية والتلك والراديو، والالسلكي،
والصنف الثاين: وسائل سداد أمثان املبايعات املالية، كالشيك والبطائق االئتمانية وحنو ذلك، وكل 

 واحدة من هذه الوسائل هلا تعريفها اخلاص أييت ذكره يف موضعه إن شاء هللا. 
 إذا علم هذا فما حكم الشرع يف إجراء العقود عرب وسائل االتصال احلديثة ?. 

عن ذلك أقول: إن مما يالحظ يف الفرق بني هذه الوسائل والوسيلة التقليدية اليت هي املشافهة وجوااًب 
أخرى كاملشافهة، وهل يؤثر ذلك  يقبطر  العقد تكوينو  الطرفني، بني بعيدة مسافةأنه قائم على أساس وجود 

 يف احلكم?.
ة بدياًل للمشافهة يف غري موضع، بل ما الواقع أن ذلك ال يؤثر حبال: أما أواًل: فألن الشرع اعترب الرسال

عرف اخللق رهبم إال عرب األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، وجعل أمر اجلزاء ابحلسىن أو الشقاء قائماً 
اهلدهد يف مهمة خطرية، رتب  على أساس هذه الرسائل، ويف القرآن الكرمي جند نيب هللا سليمان يرسل طائر

گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ سالته: قال هللا تعاىل عنه: عليها أحكامها مبجرد ر  ک  گ    گ     گ  
ڱ    [. 31-28اآلايت ]النمل  چڱ  

                                                 
، املطلع على أبواب 480ص:  /3م ، ج 1968 -هـ 1388انظر: املغين، حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، مكتبة القاهرة  (1)

م،  2003 -هـ 1/1423املقنع، حممد بن أيب الفتح البعلي، حتقيق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي، ط: 
 . 270ص: 

 .3456، ح: 273ص:  /3انظر: سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، ج:  (2)
م ، ص: 1982االتصاالت السلكية والالسلكية يف الوطن العريب، ميسر محدون سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية ، عام  (3)

337 . 
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وكذلك النيب صلى هللا عليه وسلم بعث البعوث والرسل إىل ملوك األرض وزعماء األمم، وقامت 
رى إىل كس كتب رسول هللا هـ(: "94عليهم احلجة مبجرد ذلك، يقول سعيد بن املسيب )ت:

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ،وقيصر والنجاشي: أما بعد
، (1)[" 64]آل عمران: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ    ڍچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ومن هنا قرر الفقهاء القاعدة الفقهية الشهرية، وهي: أن "الكتاب كاخلطاب"، قال الفقيه احلنفي عالء الدين 
  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن ترى أال ،اخلطاب جمرى جارية املرسومة الكتابةه(: "587ت:الكاساين )

 ،ابخلطاب كالتبليغ  لوالرسو  ابلكتاب التبليغ وكان اثلًثا وابلرسول أخرى وابلكتاب مرة، ابخلطاب يبلغ كان
 .(2)" اخلطاب مبنزلة املرسومة الكتابة أن فدلَّ 

ا ما حتقق فيها شرط الرضا من الطرفني، وانتفاء الغش والتزوير وسائر ما فاحلاصل أن هذه الوسائل إذ
، فهي إن شاء هللا قائمة مقام املشافهة ابلعقد؛ ألن املقصود األهم يف العقود هو (3)يقدح يف املعامالت املالية

صحيحًا ملزما  حتقق الرضا، وال يضر اختالف الوسائل، وما دام أن العرف عد البيع عرب هذه الوسائل بيعاً 
 للطرفني، فهو من الشرع؛ إذ كانت العوائد حمكمة يف الشرع حسبما تبني يف األصول. 

 إىل فيه املرجع كان  اللغة يف وال الشرع يف حدلبيع ل يكن مل فإذاه(: "728يقول اإلمام ابن تيمية )ت:
 .(4)ة"هب فهو هبة مسوه وما بيع، فهو بيًعا مسوه فما وعاداهتم، الناس عرف

  مسائل يف الفقه يف إليه يرجع والعرف العادة اعتبار أن واعلمه(: "970ويقول العالمة ابن جنيم )ت:
 .(5)"والعادة االستعمال بداللة احلقيقة ترتك: احلقيقة به ترتك ما ابب يف فقالوا أصاًل، ذلك جعلوا حىت كثرية

 جيب التنبه هلا يف هذا الصدد، وهي:  (6)وهنا ضوابط مهمة 
 والدبلجة، الصوت، وتقليده الوسائل مهما بلغت يف الدقة مبلغًا فهي عرضة للتزوير أن هذ -1

 ولكن يبقى األصل أهنا خلو من ذلك إال أن يثبت املدعي خالف ذلك ببينة عادلة أو قرينة قاطعة. 

 عبي إذا أما الفوري، القبض فيه يشرتط ال فيما تصح إمنا وحنوه التليفوناليت جتري عرب  العقودأن  -2
 وكيل منهما واحد لكل يكون كأن  القبض متو  كان التساوي،  إذا إال ابلتليفون، العقد يصح فال مبثله ربوي

                                                 

  .4/45الناس إىل اإلسالم والنبوة  نظر: صحيح البخاري، ابب دعاء النيب ، وا7/347( مصنف ابن أيب شيبة 1)

م ج 1986 -هـ 1406 /2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين بن مسعود الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، ط: (2)
 .292ه، ص: 1/1419لعلمية، ط:، وانظر: األشباه والنظائر، لزين الدين ابن جنيم احلنفي، دار الكتب ا109ص:/3
 -وهي أسباب الفساد العامة  -ه(: "إذا اعتربت األسباب اليت من قبلها ورد النهي الشرعي يف البيوع، 595يقول ابن رشد )ت: (3)

جملموعهما. حممد  وجدهتا أربعة: أحدها: حترمي عني املبيع، والثاين: الراب، والثالث: الغرر، والرابع: الشروط اليت تؤول إىل أحد هذين أو
 . 189ص:  3م، ج:  2004 -هـ 1425بن أمحد بن رشد احلفيد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، دار احلديث القاهرة 

 .19-13ص:  29ه، ج: 1/1418جمموع الفتاوى، أمحد بن تيمية احلراين، مجع: حممد بن قاسم النجدي، ط:  (4)
 .79يم بن حممد، ص: األشباه والنظائر، زين الدين بن إبراه (5)
راجع بعض هذه الضوابط يف حبث الدكتور علي حميي الدين القره داغي حول إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة املنشور ضمن   (6)

 .   2ج /6جملة اجملمع الفقهي  ع 
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 يتعلق مما ذلك حنو أو لكليهما، رصيد فيه منهما واحد كل  لدى بنك طريق عن أو اآلخر، عند ابلتسليم
من حيث  العلماء وإمجاع بتة،الثا الصحيحة األحاديث الفوري القبض اشرتاط على دل كما،  القبض مبوضوع
ابلذهب إال مثال مبثل، وال  تبيعوا الذهبال ": رضي هللا عنه مرفوعاً  اخلدري سعيد فقد روى أبو اجلملة 

تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها 
أمجع ، يقول أبو الوليد بن رشد: "(2)يف اجلملة على مضمون هذا احلديث، وأمجع العلماء (1) "غائبا بناجز

بيد، إال ما روي عن ابن  العلماء على أن بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة ال جيوز إال مثال مبثل، يداً 
  .(3)"، ومنعوه نسيئة فقطعباس ومن تبعه من املكيني، فإهنم أجازوا بيعه متفاضالً 

 من يتم العقد كان  إذا إال ،احملادثة ابنتهاء ينتهي وحنومها والالسلكي تليفونابل العقد جملس أن -3
 يف يضر وال": ه(1231)ت: الصاوي العالمة يقول طال، ولو حىت الرجوع حق له فليس املزايدة، خالل
 طال ولو ايدةاملز  يف املشرتي إلزام وللبائع عرف، بغريه البيع عن خيرج أن إال والقبول اإلجياب بني الفصل البيع
 . (4)"بعدمه عرف جيرِّ  مل حيث

 
 
 

                                                 
ح 1208ص:  3ث العريب، ج: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتا (1)

، وقوله: " ال تشفوا" هو من الشف وهو الزايدة والفضل، النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين بن األثري، املكتبة 1584
 .   2/486ه، 1399 /1العلمية، ط: 

، واملهذب، 211ص:  3 ج: -مرجع سابق -، وبداية اجملتهد  3115ص:  7، ج:  -مرجع سابق –ينظر: بدائع الصنائع  (2)
 .4-3ص:4ج: -مرجع سابق -، واملغين 28ص:2إبراهيم بن علي الشريازي، دار الكاب العلمية، ج: 

، وهذا اخلالف املنقول عن ابن عباس ثبت رجوعه عنه، فقد خرج مسلم يف 211ص:  3ج:  -مرجع سابق -بداية اجملتهد  (3)
ابن عباس عن الصرف، فلم يراي به أبسا، فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري، صحيحه بسنده عن أيب نضرة قال: "سألت ابن عمر و 

فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو راب، فأنكرت ذلك لقوهلما، فقال: ال أحدثك إال ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
أىن لك »ا اللون، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: جاءه صاحب خنله بصاع من متر طيب، وكان متر النيب صلى هللا عليه وسلم هذ

قال: انطلقت بصاعني فاشرتيت به هذا الصاع، فإن سعر هذا يف السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه « هذا?
فالتمر ابلتمر أحق أن »د: ، قال أبو سعي«ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك، فبع مترك بسلعة، مث اشرت بسلعتك أي متر شئت»وسلم: 

، قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاين، ومل آت ابن عباس، قال: فحدثين أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس «يكون راب، أم الفضة ابلفضة?
(. وقال املوفق بن قدامة املقدسي: "ُحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد 1594ح: 3/1217عنه مبكة فكرهه" )صحيح مسلم 

، رواه البخاري «ال راب إال يف النسيئة»: -صلى هللا عليه وسلم  -أرقم وابن الزبري أهنم قالوا: إمنا الراب يف النسيئة؛ لقول النيب  بن
(، واملشهور من ذلك قول ابن عباس، مث إنه رجع إىل قول اجلماعة، روى ذلك األثرم إبسناده، وقاله الرتمذي وابن املنذر 2178)برقم:

قال سعيد إبسناده عن أيب صاحل قال: صحبت ابن عباس حىت مات، فوهللا ما رجع عن الصرف، وعن سعيد بن جبري، قال: وغريهم، و 
 . 3 /4سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف? فلم ير به أبسا، وكان أيمر به". املغين 

الصغري، أمحد بن حممد اخللويت الشهري ابلصاوي، دار املعارف، بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح  (4)
 . 17ص:  3ج: 
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 املبحث الثاين: حكم بيع الذهب وشرائه عرب األجهزة األتوماتيكية:
ال خيتلف حكم التعامل ابألجهزة األتوماتيكية عن حكم التعامل بوسائل االتصال احلديثة، فهذه 

حة املعامالت اليت جترى عربها بشرط األجهزة أيضًا أتخذ حكم اإلابحة والصحة أعين إابحة التعامل هبا وص
أبن يكون معلوم الوجود، معلوم  الشيءوالغرر ينتفي عن أن تسلم من الغرر ومن سائر ما يفسد البيع، "

إن كان  معلوم األجل أيضاً و على تسليمه، وذلك يف الطرفني الثمن واملثمون،  الصفة، معلوم القدر، مقدوراً 
 .(1)" مؤجال بيعاً 

هي هلذه الوسائل هو أهنا أتخذ حكم وكيل املشرتي أو البائع، فهي تنوب عنه حكمًا يف والتكييف الفق
تنفيذ مقتضى اإلجياب أو القبول الذي صدر منه بواسطة إذنه، وأتخذ حكم اإلابحة من وجه آخر، وهو ما 

راء عقود مالية يف القول بتحرميها من احلرج واملشقة؛ إذ أنه صار صعبًا وغري ممكن يف كثري من احلاالت إج
 دون هذه الوسائل، وهللا تعاىل أعلم.

وأما انعدام لفظ البيع والشراء الذي ينعقد به اإلجياب والقبول، فليس ذلك شرطًا كما قرره احملققون من 
الفقهاء، بل املعترب يف ذلك رأسًا هو املعىن ال لفظ البيع والشراء، وأبي طريق أتدى هذا املعىن حتقق املراد، 

وهذه هذا األصل تدل نصوص الشريعة وأصوهلا وأقوال أهل العلم احملققني، يقول اإلمام ابن تيمية: "وعلى 
القاعدة اجلامعة اليت ذكرانها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي اليت تدل 

، ... فيه أثر وال نظر فليس ،فأما التزام لفظ خمصوص ،عليها أصول الشريعة، وهي اليت تعرفها القلوب
وحنن نعلم ابالضطرار من  ،معينا يدل على الرتاضي وعلى طيب النفس وال فعالً  يشرتط لفظا معيناً والشرع مل 

عادات الناس يف أقواهلم وأفعاهلم أهنم يعلمون الرتاضي وطيب النفس بطرق متعددة. والعلم به ضروري يف 
 .(2)"ا وإذا وجد تعلق احلكم هبماغالب ما يعتاد من العقود وهو ظاهر يف بعضه

                                                 
 .189ص:  3بداية اجملتهد وهناية املقتصد، مرجع سابق: ج:  (1)

، وانظر نصوص العلماء يف نفس هذا املعىن عند الكاساين، بدائع الصنائع 15-14ص:  29ج  -مرجع سابق –جمموع الفتاوى  (2)
 –، ابن قدامة، املغين 3ص:  3، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير، دار الفكر ج 133ص:  5 ج: –مرجع سابق  –

 .481ص:  3ج:  –مرجع سابق 
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 املبحث الثالث: حكم بيع الذهب ابلشيْي:
 يسمى شخص به يطلب األنظمة حددهتا معينة ألوضاع وفقايعرف الشيك أبنه: "وثيقة مكتوبة 

 من معيناً  مبلغاً  عليه االطالع مبجرد أو ،مبقتضاه يدفع أن عليه املسحوب يسمى آخر شخص من الساحب
 .(1)" حلامله أو معني لشخص أو للساحب النقود

 على وملعرفة حكم بيع الذهب عرب الشيك حيسن التمهيد لذلك مبقدمة، وهي: أن الفقهاء اصطلحوا
 أو آخر مثن أبي أو ابلفضة الذهب بيع تسمية وعلى مراطلة، ابلفضة الفضة أو ابلذهب الذهب بيع تسمية
 مثن أبي أو ابآلخر، الفضة وأ الذهب النقدين أحد عبي يف املتمثل الصرف يف واشرتطوا ،(2)صرفاً  العكس
 أو أوراق متثل نقودا كالشيك مجلة من الشروط نوردها هنا ليتضح احلكم جيداً، وهي: فلوس أو ورق من آخر

 ابن قال، (3)وهذا شرط جممع عليه بني الفقهاء :اجلنس اختلف وإن االفرتاق قبل البدلني تقابضأواًل: 
 أن يتقابضا أن قبل افرتقا إذا املتصارفني أن العلم أهل من عنه حنفظ من كل  أمجع": ه(319)ت: املنذر

 .(4)"فاسد الصرف
 بن عبادة روى ملافإن افرتق املتبايعان وبينهما شيء من متام العقد بطل العقد؛ منعًا لراب النسيئة، 

 ،ابلرب والرب ،ابلفضة والفضة ،ابلذهب الذهبرضي هللا عنه يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم: " الصامت
 األصناف هذه اختلفت فإذا ،بيد يداً  ،بسواء سواء ،مبثل مثالً  ،ابمللح وامللح ،ابلتمر والتمر ،ابلشعري والشعري
 .(5)"بيد يداً  كان  إذا شئتم كيف  فبيعوا

اليت  العني زةحيا فيها يتم طريقة فأي ،والعادة العرف إىل مرده أمر القبض أن علىأيضًا  العلماء واتفق

                                                 
، املوسوعة الفقهية 326ه، ص 1/1416حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، د. عبد هللا بن سليمان املنيع، املكتب اإلسالمي، ط:  (1)

 . 236ص -احلوالة  -الكويتية 
يقول ابن رشد، "وأمساء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد؛ ومنها ما يكون من قبل صفة العني املبيعة،  (2)

مسي  وذلك أهنا إذا كانت عيناً بعني فال ختلو أن تكون مثناً مبثمون، أو مثناً بعني، فإن كانت مثنا بثمن مسي صرفا، وإن كانت مثنا مبثمون
مطلقا، وكذلك مثموان مبثمون على الشروط اليت تقال بعد، وإن كان عينا بذمة مسي سلما، وإن كان على اخليار مسي بيع خيار،  بيعا

 .145ص:3ج: –مرجع سابق  –وإن كان على املراحبة مسي بيع مراحبة، وإن كان على املزايدة مسي بيع مزايدة". بداية اجملتهد 
 –مرجع سابق  -، بدائع الصنائع 10ص:  14م، ج: 1993 -هـ 1414محد السرخسي، دار املعرفة،انظر: املبسوط، حممد بن أ (3)

ص:  2ج:  –مرجع سابق  –، بداية اجملتهد 26ص: 3ج:  -مرجع سابق –؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري 215ص:  5ج:
، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ 85ص:  10؛ اجملموع شرح املهذب، حيىي بن شرف حميي الدين النووي، دار الفكر،  ج: 197

ج:  –مرجع سابق  -؛ ابن قدامة، املغين 24ص:  2هـ، ج: 1/1415املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، الكتب العلمية ط: 
 .  5-3ص:  4
م، ص: 2004هـ/ 1425 /1ع، ط: اإلمجاع، حممد بن أيب بكر بن املنذر، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزي (4)

79 . 

 .  1587ح 3/1211 -مرجع سابق  -مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم  (5)



 

  113     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 .(1) على خالف بينهم يف بعض مسائل القبض وتفاصيله قبضاً  تعتربحيازة اتمة فإهنا  العقد حملهي 
 أو هلما اشرتطاه فإن التأجيل، اشرتاط أحدمها أو للعاقدين جيوز فالأعين حلول البدلني، : احللول اثنيًا:
 ابلعقد املستحق القبض يفوت واألجل ،االفرتاق قبل مستحق البدلني قبض ألن الصرف، فسد ألحدمها
 ".بيد يدا" وغريه السابق عبادة حديث يف  النيب  لقول؛ (2)العقد فيفسد شرعا،

 عن املبيع جنس اختلف إذا أما، (3)اثلثاً: متاثل البدلني إذا كاان من جنس واحد، وإن اختلفا يف اجلودة 
 إذا حني يشرتط ال فانه ورقية، بنقود منهما أاي أو بذهب، وفضة بفضة ذهبا كان  إن مثل الثمن جنس

 هللا صلى لقوله وذلك. ببعض بعضه الواحد اجلنس يف يقع الفضل راب ألن التفاضل، من مانع فال التماثل،
 ".بيد يدا كان  إذا شئتم كيف  فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا" يف احلديث السابق:: وسلم عليه

، وهذا على رأي مجهور الفقهاء؛ والعلة (4)ينايف لزومه كخيار الشرط أن ال يشتمل العقد على ما رابعاً:
 انعقاد مينع العقد وخيار الصحة، على بقائه شرط العقد هذا يف القبضيف ذلك كما يقول الكاساين: أن: "

 تقابض عن افرتقا مث االفرتاق قبل خياره اخليار صاحب أبطل ولو ،القبض صحة فيمنع احلكم، حق يف العقد
 .(5)"لزفر خالفاان عند اجلواز إىل قلبين

 فإذا وضحت هذه الشروط فما احلكم يف مبايعة الذهب ابلشيك?. 
حبث اجملمع الفقهي يف مسألة تكييف الشيك هل يعترب قبضه قبضًا مرباًئ ويف  وجوااًب عن ذلك أقول:

قبضًا حقيقياً، أي أن  حكم قبض املال يدًا بيد أم ليس كذلك، وأصدر قرارًا يف ذلك يعترب قبض الشيك
 . (6)قبضه قبض حملتواه 

اشرتاط املصادقة على الشيك من البنك املنتج له، فاشرتط بعضهم  يف واختلف الباحثون املعاصرون
 للساحب كامل  رصيد وجود يعين كما  ،فيه يعود أن الساحب من محايته يعين تصديقه ذلك؛ وعلل ذلك أبن

 أي يف الشيك مشمول يف التصرف على ابلقدرة الكاملة القناعة عطيي املعىن وهذا الشيك، سداد لتغطية
 .القبض معىن وهذا منه، املستفيد يريده وقت

 ،لتغطيته عليه املسحوب البنك يف رصيد له يكون أن هو املعترب ابلشيك املراد أن إىل آخرون وذهب
                                                 

ص:  3مرجع سابق ج:  -، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير 244ص:  5ج   -مرجع سابق  -بدائع الصنائع  (1)
ص:  3م، ج:  1932 -هـ  1351 /1بعة العلمية حلب، ط:، معامل السنن، أمحد بن حممد البسيت املعروف ابخلطايب، املط145
. الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه، عبد هللا بن منيع، ضمن جملة جممع الفقه 2/467ج:  –مرجع سابق  –، مغين احملتاج 136

 . 109، ص: 2ج9اإلسالمي العدد 
ص:  2ج:  –مرجع سابق  – احملتاج ، مغين211ص:3ج:  -مرجع سابق–؛ بداية اجملتهد 219ص: 5بدائع الصنائع ج:  (2)

 .   -مرجع سابق – 4، ص:4؛املغين ج: 24

 انظر: املراجع السابقة. (3)
خيار الشرط: هو حق يثبت ابالشرتاط ألحد املتعاقدين أو كليهما خيول صاحبه فسخ العقد خالل مدة معلومة.ينظر: املوسوعة  (4)

 .267ص:  39الفقهية الكويتية ج:
 .219ص: 5ج:  –مرجع سابق  -ئع بدائع الصنا (5)
 م .9/1995( الدورة 1/9) 84قرار رقم:   (6)
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 رصيد للساحب كان  فلئن ،مولهمبش منه املستفيد تصرف على ابلقدرة القناعة يعطي ال املعىن هذا ولكن
 يف الثقة الشيك هذا عن ينفي الوارد االحتمال وهذا قبضه، قبل الشيك يف الساحب يرجع فقد لتغطيته
 أو حمتواه قبض على القدرة وهو القبض، معىن الشيك هذا عن فينتفي وابلتايل فيه، التصرف على القدرة
 .(1) حسابه يف بقيده األمر
وهو من الباحثني املربزين يف قضااي املال واالقتصاد  -هللا بن سليمان املنيع اختار الدكتور عبد و 

 فإذا هذا على وأتسيساً  ،املصدق الشيك هو القبض معىن يف هو والذي املعترب الشيك أن -اإلسالمي 
 حملتواه قبض فقبضه مصدقا كان  فإن الثمن بذلك شيك ومبوجب آخر بثمن فضة أو ذهبا الفرد اشرتى
 حكم يف ليس فقبضه وابلتايل ملشموله قبضا ليس فقبضه مصدق غري كان  وإن. صحيحة بذلك ارفةواملص
 الشيك هذا فمثل .حمقق غري العقد جملس يف التقابض ألن صحيحة غري مبوجبه واملصارفة للذمة املربئ القبض
 رجوع الحتمال أو لتغطيته، يكفي ال رصيد على أو رصيد، غري على سحبه احتمال منهما: كثرية  آفاته

 أبن القول يف لالعتبار أهل غري جتعله العيوب فهذه عليه؛ املسحوب للبنك تقدميه قبل سحبه يف ساحبه
 . (2)حملتواه قبض قبضه

وإىل اعتبار قبض الشيك قبضاً حملتواه ذهبت اهليئة املكلفة مبحاسبة ومراجعة املؤسسات املالية يف 
 لك معياراً حمكمًا ضمن املعايري املالية، ونصه: اململكة العربية السعودية، وأصدرت بذ

 Banker’sيعترب تسلم الشيك احلال  الدفع قبضًا حكميًا حملتواه إذا كان شيكًا مصرفياً ) -1
Cheque( أو كان مصدقًا ، )Certified Cheque أو يف حكم املصدق ، وذلك أبن تسحب ، )

ناء على ذلك : جيوز التعامل ابلشيك فيما يشرتط فيه الشيكات بني املصارف أو بينها وبني فروعها ، وب
 القبض كصرف العمالت ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .

يعترب تسلم الشيك احلال  الدفع قبضًا حكميًا حملتواه إذا مل يكن مصرفيا أو مصدقا أو يف حكم  -3
  ."(3) ه فيما يشرتط فيه القبضاملصدق ، فإذا مل يكن كذلك : ال جيوز التعامل ب

 

 املبحث الرابع: بيع الذهب ابلبطاقة االئتمانية:
قد يتعذر وضع تعريف جامع للبطاقة االئتمانية، ومرد ذلك إىل تنوع الصيغ االئتمانية اليت ختتلف 

ؤسسة مبوجبها هذه البطاقات، وقد عرفها بعض املعاصرين على وجه اإلمجال أبهنا: "بطاقة خاصة تصدرها م
مالية ختول حاملها احلصول على السلع واخلدمات والسحب النقدي دون أن يدفع الثمن حااًل، ويلتزم 
املصدر للبطاقة الدفع عن حاملها، والتحصيل منه فوراًي ابخلصم من حسابه عاجاًل أو آجاًل خالل مدة 

                                                 
 .334 -295ه، ص: 1/1416حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، عبد هللا بن سليمان املنيع، املكتب اإلسالمي، ط:  (1)
 انظر: املرجع السابق. (2)
 يار السادس عشر. ، املع273املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ص:  (3)



 

  115     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 .(1)معينة"
 يف وهو ،البطاقة مصدر :األولأطراف،  ومن هذا التعريف يتبني لنا أن هذه البطاقة هلا عالقة بثالثة

 حامل يرغب فعندما، "(2)النقود من بداًل  يقبلها الذي التاجر هو :والثالث ،حاملها :والثاين ،بنك الغالب
 الطرف فيقوم ،البطاقة تلك يربز أن إالَّ  عليه فما النقود، على احلصول أو ،خدمة أو سلعة شراء البطاقة
 قسيمة على وتوقيعه بطاقته رقم بتسجيل( التاجر ويسمى النقود أو اخلدمة أو عةالسل له يقدم الذي) الثالث
 واتريخ هبويته املتعلقة املعلومات صحة من يتأكد أن بعد ،تقدميها واتريخ اخلدمة أو السلعة تلك مثن تبني
 على فيحصل( قةالبطا مصدر) األول الطرف إىل القسيمة تلك بتقدمي التاجر يقوم مث ،البطاقة صالحية انتهاء
( األول الطرف) للبطاقة واملصدر % 8 إىل%  1 بني ترتاوح نسبة ميثل رسم منه مطروًحا عليها املدون املبلغ
 للبنك سدد قد البطاقة حامل كان  إذا عما النظر بصرف ،البياانت دقة من التأكد مبجرد املبلغ بدفع ملتزم

 البطاقة حامل إىل فاتورة إبرسال األول الطرف يقوم مث ،جرالتا جتاه للمبلغ ضامن فهو يفعل، مل أم( املصدر)
 حصول عليه بناء يتم الذي العقد ويبني ،بدفعها وتطالبه ابلبطاقة مشرتايته مجيع تتضمن( شهر كل  يف مرة)

 كثمن  له البطاقة توفره أن ميكن الذي االئتمان من األعلى احلد ومنها اإلصدار، شروط البطاقة على الفرد
 .(3)" للبطاقة العامة الصيغة هي هذه. البطاقة صالحية ومدة والعضوية اإلصدار ورسم كنقود،  أو تهملشرتاي

وإذا فهمت ماهية هذه البطاقة، فإن توصيفها الفقهي هي أهنا وثيقة حبق، فهي أشبه ما تكون ابلشيك 
 على مبوجبها يوقع نماحي البطاقة صاحباملصدق، وإن كانت بينهما بعض الفروق، ووجه اجلامع بينهما: أن 

 عند القيمة سداد عن يتأخر أن البطاقة مصدر يستطيع وال توقيعه، يف الرجوع يستطيع ال الدفع فاتورة
 .(4) البطاقة صاحب حال كانت  مهما الطلب

وهي: "نقل احلق من ذمة إىل أخرى يوجب  -هذه البطائق على احلوالة،  (5)وقد خرج بعض الباحثني
"، إال أن خترجيها غري صحيح فيما أرى؛ وذلك أن احلوالة يكون احملال فيها مديناً (6) –لدين براءة احمليل من ا

للمحيل، أما البنك يف مسألتنا وهو مصدر البطاقة، فإنه ليس ابلضرورة أن يكون كذلك، بل يف غالب 
تري البطاقة فهو يف حكم األحيان يكون دائنا حلامل البطاقة ال مدينًا له، ولكن حيث إن البنك التزم بدفع فوا

الكفيل الذي يدفع الدين عن كفيله إذا عجز عنه، فتخرجيها على الكفالة واحلمالة أوىل وأقرب، وقد عرف 

                                                 
 /3ع:  27بطاقة االئتمان حقيقتها وتكييفها الشرعي، إبراهيم حممد شاشو، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ج:  (1)

 .   143ه، ص: 1/1421، وانظر: نزيه محاد، قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، دار القلم، ط: 655، ص: 2011
ص:  -مرجع سابق  -، وانظر: قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد، 659ص:  9الفقه اإلسالمي ج: جملة جممع  (2)

144-146  . 
د علي القري بن عيد حول بطاقات االئتمان، املنشور  ضمن جملة اجملمع الفقهي العدد  - (3)  .   2ج/7راجع  حبث الدكتور حممَّ
 .111-110، ص: 2ج9كامه، عبد هللا بن منيع، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الذهب يف بعض خصائصه وأح (4)
 .  662بطاقة االئتمان حقيقتها وتكييفها الشرعي، إبراهيم حممد شاشو، مرجع سابق، ص: ( 5)

 .   316هـ، ص: 1/1350انظر: حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع، حممد بن عرفة الورغمي املالكي، املكتبة العلمية، ط:  (6)
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 ، وهللا أعلم.(1)"التزام دين ال يسقطه أو طلب من هو عليه ملن هو لهالفقهاء احلمالة أبهنا: "
 ببطاقةباحثني املعاصرين صحة املصارفة ولظهور شبه هذه البطاقة ابلشيك املصدق اختار بعض ال

، كما أنه شيء بينهما وليس مبوجبها املتصارفان يتفرق حيث فيها متوفر القبض معىن ن، وأيد ذلك أباالئتمان
عند إمعان النظر يلفى أهنا أقوى من الشيك؛ وذلك أهنا ملزمة للتاجر، وتربأ هبا ذمة حامل البطاقة حااًل 

ض على الوفاء هبا، يضاف لذلك أنه عند مترير البطاقة على اجلهاز اآليل يقوم على جتاهه، وليس له االعرتا
الفور بقراءة شريط املعلومات فيها، وتوصيلها إىل احلاسب اآليل يف البنك املصدر الذي يتوىل يف احلال قيد 

 .(2)املبلغ وحتويله إىل حساب التاجر
يري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية" على جواز وكذلك اتفقت اللجنة الشرعية اليت أصدرت: "املعا

شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة احلسم الفوري، كما جيوز ذلك ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل يف 
 . (3)احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل 

بطاقات مشكل جداً، فهي أواًل ال تكاد تتفق يف املعايري اليت ميكن ومع ظهور هذا إال أن أمر هذه ال
اجملتهد أن حيتكم إليها على سواء، واثنياً: رمبا خضعت ألمور من شأهنا أن حترم التعامل هبا إال أن البنوك 

ودومنا والشركات املصدرة هلا ال تبوح بذلك، فاملسألة يعسر إطالق احلكم فيها دومنا متييز هلذه البطاقات 
 معرفة بشروطها وكيفياهتا، وهللا املستعان.

 
 تلكس،، تليفون) الكهرومغناعيسية النظم وسائلاملبحث اخلامس: بيع الذهب عرب 

 (:..تليفزيون
 يفرتق بيع الذهب بواسطة هذه الوسائل احلديثة عن البيع التقليدي من ثالثة أوجه: 

 ن أحدمها يف املشرق واآلخر يف املغرب.الوجه األول: تباعد ما بني املتعاقدين، فقد يكو 
الوجه الثاين: غياب السلعة املسومة اليت يراد شراؤها، وتبقى صفة الَغيبة هلا الزمة وإن كانت تظهر يف 
الوصالت اإلشهارية على وسائل اإلعالم املختلفة، كما يبقى البعد قائما بني املتعاقدين وإن تراءى كل منهما 

 املباشر.  لآلخر عرب برامج النقل
الوجه الثالث: وجود قوانني وأعراف حتكم التجارات اإللكرتونية اليت رمبا خالفت التوجيهات الشرعية 

 هبذا الصدد.
ويعرف حكم الشرع يف جتارة الذهب عرب هذه الوسائل مبعرفة أحكام هذه الفروق الثالثة وما إن كانت 

 تؤثر يف احلكم سلبًا أم ال تؤثر. 
                                                 

 .144ص:  -مرجع سابق –، وانظر: قضااي فقهية معاصرة، نزيه محاد،319ص:  –مرجع سابق  –حدود ابن عرفة  (1)

، و قضااي فقهية معاصرة يف املال 327-326ص:  -مرجع سابق-انظر: حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، عبد هللا بن منيع،  (2)
 .  160-159واالقتصاد، د. نزيه محاد، ص: 

 .20انظر كتاب: املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، أتليف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ص:  (3)
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بني املتعاقدين ال يعتربه الفقهاء فرقًا مؤثراً يف احلكم، فال يفسد هذه التجارة أو يبطلها،  فبالنسبة للتباعد
ولسنا نعين ابجمللس موضع ه(: "483وإليك بعضًا من أقواهلم الدالة على ذلك: قال السرخسي )ت:

قبل أن يتفرقا أي جلوسهما بل املعترب وجود القبض قبل أن يتفرقا حىت لو قاما أو مشيا فرسخا، مث تقابضا 
 .  (1)"يفارق أحدمها صاحبه حال العقد

، فأانط (2)" اآلخر كالم  مسع إذا يعين والقبول ابإلجياب ينعقد البيع" ه(861)ت: اهلمام ابن قالو 
 احلكم ابلسماع، وهذا يتحقق يف البيع عرب هذه الوسائل.

  وسواء...  خالف بال البيع صح اوتبايع متباعدان ومها تناداي لو": ه(676)ت: النووي اإلمام وقال
 .(3)" وصفة صحن يف أو دار، من بيتني يف كاان  أو ساحة أو صحراء يف متباعدين كاان

ويدل على عدم اعتبار هذا الفرق قاعدة: "الكتاب كاخلطاب"، وهي تعين أن الرسالة اليت يعرف 
، وقد تقدم لنا إقامة (4)ة واملخاطبةمرسلها معرفة اتمة، وتتضمن كالمًا واضحًا مفهوما تقوم مقام املشافه

 الدليل على عدم اعتبار هذا الفرق.
وابلنسبة لغياب السلعة عن املشرتي، فهو أيضًا فرق ال يؤثر عند مجهور الفقهاء إذا وصف وصفاً 

املبيعات على نوعني: مبيع حاضر مرئي، قال ابن رشد: "، (5)يكشف عنه اجلهالة خالفًا لإلمام الشافعي 
ومبيع غائب أو متعذر الرؤية، فهنا اختلف العلماء؛ فقال قوم: بيع الغائب ال جيوز  ، خالف يف بيعهفهذا ال

حبال من األحوال ال ما وصف وال ما مل يوصف، وهذا أشهر قويل الشافعي، وهو املنصوص عند أصحابه، 
ا يؤمن أن تتغري فيه قبل وقال مالك، وأكثر أهل املدينة: جيوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مم

القبض صفته؛ وقال أبو حنيفة: جيوز بيع العني الغائبة من غري صفة، مث له إذا رآها اخليار، فإن شاء أنفذ 
 .(6)"البيع وإن شاء رده

فإنه ، [275]البقرة:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : عموم قول هللا تعاىلويدل لصحة بيع الغائب 
  .(7)ا فيها بيع العني الغائبة يقتضي أن مجيع البياعات صحيحة مب

ابلكوفة،  ، إحدامهاأهنما تبايعا داريهما -رضي هللا عنهما  -وطلحة  روي عن عثمانكذلك ما و 
وقيل لطلحة، فقال:  ،واألخرى ابملدينة، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: ما أابيل؛ ألين بعت ما مل أره

                                                 
 .3ص: 14ج:  -مرجع سابق-املبسوط، السرخسي،  (1)
 .  248: ص 6فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام، دار الفكر ج:  (2)

ص:  3هـ ج: 3/1412؛ روضة الطالبني، حيىي بن شرف النووي، املكتب اإلسالمي، ط: 9/181 -مرجع سابق –اجملموع، (3)
438 . 

 .  349م، ص: 1989 -هـ 1409 /2انظر: شرح القواعد الفقهية، أمحد بن حممد الزرقا، دار القلم، ط:  (4)
، 394ص: 3، املغين مرجع سابق ج: 3/174 –مرجع سابق  –انظر: بداية اجملتهد قال بذلك احلنفية واملالكية واحلنابلة،  (5)

 . 5ص:  2م، ج:  1937 -هـ  1356االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي، مطبعة احلليب ، 
 . 3/174 –مرجع سابق  –بداية اجملتهد  (6)

 .3/495انظر: املغين البن قدامة  (7)
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وهذا اتفاق منهم  ،(1)، فجعل اخليار لطلحةبن مطعم ما إىل جبريفتحاك ،يل اخليار؛ ألنين اشرتيت ما مل أره
  .(2) على صحة البيع، وألنه عقد معاوضة، فلم تفتقر صحته إىل رؤية املعقود عليه، كالنكاح

وهو وجود قوانني وأعراف وطرق لبيع الذهب رمبا خالفت التوجيهات  -وابلنسبة للفرق الثالث: 
ترب، غري أنه ال يوجب رد هذا العقد إبطالق، بل نقول: إنه حيث سلم البيع فهذا فرق مؤثر ومع –الشرعية 

من موجبات الفساد صح العقد ولزم، وإال فهو عقد ابطل، ومن األعراف اليت توجب فساد التجارة ابلذهب 
 معةاجل يوم آخر بلد يف منهما كل  طرفان تعاقد فلوعرب هذه الوسائل وجود فارق زمين بني القبض واإلقباض، 

 أورواب، يف رمسية عطلة يوما مها واألحد السبت يومي ألن الثالاثء؛ يوم هو االستحقاق اتريخ يكون فإنه مثاًل،
 التعامل يف عامة قاعدة أصبح وقد، املتعاملني بني التسوية إجراءات متطلبات من يعترب اليومني مهلة وحتديد
 زمين فرق فهناك العامل، أحناء يف املختلفة األسواق بني الزمين الفرق عامل ذلك إىل يضاف قد كما  الدويل،
 أمريكا، غرب إىل اجتهنا كلما  الفارق هذا ويزداد وأمريكا، أورواب بني ساعات مخس إىل ست بني يرتواح
 .(3)(وأوراب فورةاسنغ ، كونج  هونج ، طوكيو)  األقصى الشرق أسواق بني الزمين للفارق ابلنسبة وكذلك

 هلا، موحدا وكيالً  اإلسالمية املصارف تتخذ أنيقرتح بعض الباحثني املعاصرين ولتفادي هذا اخللل 
 لنفقاهتا، وتقليال ملعامالهتا، تسهيالً  فيها، نشاطها يكثر اليت العاملية والسلع الصرف أسواق من سوق كل  يف

من املصرف املوكل  ، وال يقدم الوكيل على القبض إال بعد صدور اإلذنالغش من مشرتايهتا لسالمة واطمئناانً 
 .(4)بعد أن يكون قد درس حيثيات العقد من مجيع زواايه 

وهذا اقرتاح وجيه، ومن شأنه أن يصحح هذه التجارة، ويسهل على التجار إجراء عقود البيع 
 والشراء املتعلقة ابلذهب من غري خمالفة للشريعة اإلسالمية.

كان قبضًا حكمياً، وهو متكني البائع وأضيف هنا: أن قبض الوكيل يعترب قبضا صحيحًا ولو  
موضع اتفاق بني الفقهاء، فإهنم نصوا على  -يف اجلملة  -للمشرتي من أخذ املبيع والتخلية بينه وبينه، وهذا 
والقبض عندان هو التخلية، والتخلي وهو أن خيلي البائع  أن املعترب يف القبض هو العرف، قال الكاساين: "

ي برفع احلائل بينهما على وجه يتمكن املشرتي من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما بني املبيع وبني املشرت 
 .(5)"للمبيع، واملشرتي قابضا له، وكذا تسليم الثمن من املشرتي إىل البائع

القبوض ختتلف يف األشياء حسب اختالفها يف أنفسها وحسب  ه(: "388وقال اخلطايب )ت:
 .(6)" اختالف عادات الناس فيها

                                                 
 .4/10ه، ج 1/1414اوي يف شرح معاين اآلاثر، عامل الكتب، ط:أخرجه أبو جعفر الطح (1)

 .3/495انظر: املغين البن قدامة  (2)

 .241، ص: 2ج9جتارة الذهب، صاحل بن زابن املرزوقي، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  (3)
 .  246-244، ص: 2ج9املرجع السابق ع:  (4)

 3ج:  -مرجع سابق -، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لللدردير 244ص:  5ج   -مرجع سابق  –بدائع الصنائع  (5)
 ، 145ص: 

 .136ص:  3م، ج:  1932 -هـ  1351 /1معامل السنن، محد بن حممد البسيت املعروف ابخلطايب، املطبعة العلمية حلب، ط: (6)
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ومل يبينه وال  ،وأانط به أحكاماً  ،ألن الشارع أطلق القبضه( :" 977ال اخلطيب الشربيين )ت:وق
 .(1)"فريجع فيه إىل العرف ،له حد يف اللغة

وما مل يكن له حد يف اللغة وال يف الشرع: فاملرجع فيه إىل عرف الناس  وقال اإلمام ابن تيمية: "
 .(2)"ما فال يبعه حىت يقبضهمن ابتاع طعا: " كالقبض املذكور يف قوله

 بتحرير وذلك اآلجلة، العمليات ومن األعراف املفسدة لتجارة الذهب يف العصر احلاضر أيضا:
 التقابض يتم ال بينما التعاقد، عند العملية هذه أسعار على االتفاق فيها يتم الطرفان، يتبادهلا كتابية  عقود

، وهذا عقد غالباً  تغريت قد فيه األسعار تكون املستقبل، يف الحق وقت يف إال املتبادلة العمالت أو للذهب
ابطل وحمرم؛ إلمجاع أهل العلم على اشرتاط التقابض يف الصرف وحرمة تفرق املتعاقدين وبينهما شيء كما 

 .  (3)قدمناه يف مطلع هذه الدراسة
 املبحث السادس: حكم بيع الذهب عرب شبكة اإلنرتنت:

، وتعين: (international network)هي اختصار لكلمة:   (internet)إن كلمة: األنرتنت: 
الشبكة املعلوماتية، وهي عبارة عن: "جمموعة كبرية من أجهزة احلاسب اآليل منتشرة حول العامل، تتبادل 

 .(4)املعلومات بينها عرب وسائل االتصال"
التواصل يف العصر احلديث أضحت هذه الشبكة املعلوماتية إحدى أهم وأكثر وسائل البيع والشراء و 

ابإلضافة إىل عدة خدمات أخرى تقدمها للمتعاملني هبا، وصارت التجارة اإللكرتونية تنافس بقوة التجارة 
 التقليدية، ولشيوع التعامل هبا صارت مادة إلزامية يف املدارس واجلامعات يف كثري من الدول.

إلنرتنت، وجوااًب عن ذلك أقول: إن عقود البيع ويكثر السؤال إبحلاح عن حكم إجراء عقود البيع عرب ا
 اليت تتم عرب هذه الشبكة تتميز يف صورهتا مبا يلي:

 عدم وجود جملس عقد مادي بني الطرفني حلظة البيع. -1
 صدور اإلجياب والقبول يتم بطريق مسعي بصري مع بعد ما بني الطرفني. -2
 لصورة وحدها.يتم عرض السلعة املبيعة ابلصوت والصورة أو اب -3
يلزم عقد البيع لزومًا هنائيًا حسب االتفاق بني الطرفني، فتارة يلزم مبجرد الضغط على زر املوافقة  -4

 وإجراء ابقي العملية، واترة أخرى يلزم بتسلم املشرتي للعني املبيعة عرب الربيد أو الوكيل التجاري.
وقع ومهي يهدف إىل النصب على املشرتين هناك حاالت ميكن أن يكون البائع على الشبكة جمرد م -5

 وهنب أمواهلم.
 ومن خالل هذه املميزات واخلصائص للشبكة املعلوماتية نقرر ما يلي:

                                                 
 . 2/467ج:  –مرجع سابق  –مغين احملتاج  (1)
 .29/16جمموع الفتاوى  (2)
 .251وانظر: املرجع السابق ص:  (3)
 .1م، ص: 2/2000دليل مواقع اإلنرتنت، منصور حممد حمروس، دار العصر، الرايض، ط: (4)
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أواًل: أن عدم وجود جملس مادي جيمع بني املتعاقدين ال يؤثر يف صحة البيع؛ ألن املقصود منه متحقق 
، وإهناء العقد، والتمكن من قبض السلعة، فهما يف هنا، وهو معرفة اإلجياب والقبول، ومعرفة عني املبيع

احلقيقة يف جملس عقد حكمي يقوم مقام اجمللس املادي، و"العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ 
 واملباين".

اثنياً: أن بُعد املتعاقدين ال يضر وال يؤثر سلبًا يف هذا العقد؛ ملا تقدم لنا من أن املقصود هو معرفة 
اإلجياب والقبول، وليس رؤية وحتسس كل من البائع واملشرتي لآلخر، وأن القبض يف البيع مرده إىل العرف؛ 

 .(1)"فريجع فيه إىل العرف ،وال له حد يف اللغة ،ومل يبينه ،وأانط به أحكاماً  ،ألن الشارع أطلق القبض"
ورة وحدها، وذلك كاف يف تعرف اثلثاً: أن غياب السلعة يغين عنه عرضها ابلصوت والصورة، أو ابلص

املشرتي على نوع السلعة وجودهتا، وما إن كانت تناسبه أو ال تناسبه، وقد قرر الفقهاء قدميا جواز بيع 
 الغائب ابلصفة كما تقدم لنا ذلك قريبًا مع ذكر األدلة والتعليل.

، (2)نهم يف وقت لزومهرابعاً: أن البيع يف أصله عقد الزم كما هو مذهب كافة الفقهاء على خالف بي
تبايع الرجالن، فكل واحد منهما إذا : "، فذلك جائز؛ لقول النيب (3)ولكن إذا اتفق الطرفان على اخليار

، وعلى ذلك فمن حق املشرتي أن يشرتط خيار (4)"، أو خيري أحدمها اآلخرابخليار ما مل يتفرقا وكاان مجيعاً 
 لسلعة كما أراداها، وحينئذ يتأجل لزوم البيع إىل قطع اخليار. الرؤية حبيث ال يلزمه البيع إال أن يرى ا

فاملقصود: أن ثبوت اخليار يف املبايعات اإللكرتونية ال يؤثر فيها ما دام ذلك مستوفيًا لسائر شروط البيع 
 الصحيح.

                                                 
 . 2/467ج:  –مرجع سابق  –مغين احملتاج  (1)
جملس العقد، وهذا مذهب  مجهور الفقهاء على أن البيع يلزم ابلتفرق أعين تفرق املتبايعني وتدابرمها وانفصاهلما أببداهنما عن (2)

مذهب  الشافعية واحلنابلة والظاهرية، وذهب املالكية واحلنفية إىل أن البيع يلزم مبجرد اإلجياب والقبول ولو مل يفرتق املتبايعان، والصحيح
مسلم  ، صحيح2110ح: 3/64: "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا" )صحيح البخاري اجلمهور؛ لثبوت النص يف ذلك، وهو قوله 

(، وقوله عليه الصالة والسالم: "إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا وكاان مجيعاً، أو خيري 1532ح: 3/1460
أحدمها اآلخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع" )صحيح 

، املغين البن قدامه 5/228(، انظر: بدائع الصنائع للكاساين 1531ح: 3/1163، صحيح مسلم 2112ح: 3/64البخاري 
 .7/233، احمللى البن حزم 3/225، بداية اجملتهد البن رشد 2/4، املهذب للشريازي 3/482
املوافقة النهائية من املشرتي والبائع مع قلت: ويعترب جملس العقد يف التعامالت اإللكرتونية هو وقت إجراء البيع، وميتد إىل حصول  

إهناء املعاملة؛ ألن القبول واإلجياب مردمها إىل العرف؛ وهذا هو ما تعارفه الناس يف هذه املعاملة، فيجري احلكم فيهما كما جيري يف 
اس وعادهتم، فيما يعدونه تفرقا؛ ألن القبض واإلحراز وحنو ذلك مما نيط ابلعرف، قال املوفق بن قدامة: "واملرجع يف التفرق إىل عرف الن

(، فيبقى املشرتي 3/484الشارع علق عليه حكما، ومل يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، كالقبض، واإلحراز" )املغين 
 ية عني املبيع.  ابخليار ما مل تغلق اجللسة وتنهى املعاملة بصورة اختيارية، أو يتوافقا على ثبوت اخليار مدة معينة أو حني رؤ 

اخليار عند الفقهاء هو: حق العاقد يف إمضاء البيع أو فسخه لظهور مسوغ شرعي، أو مبقتضى اتفاق عقدي، وله أقسام عديدة  (3)
 . 20/41، املوسوعة الفقهية الكويتية 5/292من حيثيات خمتلفة. ينظر: بدائع الصنائع 

 ،  3/483، وانظر: املغين 1531ح: 3/3116، صحيح مسلم 2112ح: 3/64صحيح البخاري ( 4)
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ن البيع خامساً: أن وجود مواقع ومهية تتوىل بيع الذهب أو غريه عرب الشبكة املعلوماتية فارق مؤثر؛ فإ
جيب أن ترتتب عليه مثرته الشرعية وهي احلصول على العني املبيعة مقابل احلصول على مال املشرتي، وحيث 
مل يكن األمر كذلك فإنه ال يكون بيعًا بل نصبًا واحتيااًل، وللتغلب على هذا املشكل يرى بعض الباحثني 

ة صاحبه املتعاقد الثاين وصحة ما تنسب إليه التثبت من كل من املتعاقدين بشخصي املعاصرين ضرورة اشرتاط
اآللة احلديثة من أقوال وتصرفات، كي ال يدخل اللبس والوهم والتزييف من أحد الطرفني أومن اثلث، ونرتك 

 .(1)لكل من املتعاقدين أن يتثبت هو من ذلك كله ابلطرق اليت يطمئن هبا قلبه، إىل صحة القول والقائل
ثني املعاصرين ال خيتلفون يف جواز املبايعة عرب الشبكة املعلوماتية )اإلنرتنت(، إذا علم هذا، فإن الباح

جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من وبذلك أفىت 
إذا إىل أنه  م، وخلص اجمللس1990آذار )مارس(  20 -ا  4املوافق  -هـ 1410شعبان  23إىل  17

بواسطة  -بيعًا وشراء-حتقق شرط البيان واملعرفة للثمن واملثمَّن وزالت اجلهالة، فإنه جيوز التعامل والتعاقد 
اهلاتف، وبواسطة الشاشة، أو اإلنرتنت، أو غريها من الوسائل اليت يستفاد منها، وتؤمن املفسدة والغرر 

، فإذا أضيف شيء من هذه احملاذير، مل جتز املبايعة هبذه واالستبداد ابملصاحل واكتساب األموال بغري حق
 . (2)الوسائل

وبعد هذه املقدمة خنلص إىل اجلواب عن موضوع هذه املبحث، وهو حكم بيع وشراء الذهب عرب 
شبكة اإلنرتنت، ويف ذلك أقول: إن األصل يف املعامالت احلل، وما دام أن البيع عرب اإلنرتنت جائز يف أصله  

ر، فإن بيع الذهب عرب اإلنرتنت ال حرج فيه إذا مل يكن مثة حمذور شرعي يفضي إىل الراب، وسواء  كما تقر 
، أو عرب مواقع جتارية لبيع الذهب، أو عرب أي أسلوب آخر (3)كان ذلك عن طريق ما يسمى ابلفوركس

بات فساد البيع، يستجد، واملهم يف كل ذلك أن تتوفر فيه شروط البيع الصحيح، وأن يكون خاليًا من موج
ومن الراب أو ذرائع الراب، وأشهر احملاذير اليت تقع يف ذلك التأخر يف القبض واإلقباض، وقد تقدم لنا أن من 
األعراف اليت توجب فساد التجارة ابلذهب عرب هذه الوسائل وجود فارق زمين بني القبض واإلقباض أي بني 

 تسليم العني املبيعة وبني تسلم الثمن.
                                                 

، ج 6حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة، د. حممد عبد اللطيف الفرفور، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد ( 1)
2/789  . 
 .   1/453، ج 6جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  (2)
ومعناها: سوق تبادل العمالت األجنبية، فهو سوق  ange Market Foreign Exchالفوركس كلمة إجنليزية خمتصرة من:  (3)

يف عمالت  التجارة و جتارة الفوركس تكون فيها ملبايعة العمالت خارج أسواق البورصة عرب شركات )وسيط( إلكرتونًيا )عرب اإلنرتنت(
فتقوم الشركات بدور  ،الفضةوالنفط والنحاس و  كالذهبمتعددة كالدوالر والني واليورو والفرنك وغريهم من العمالت األجنبية، والسلع  

إىل العمالء، حيث توفر هلم كل ما حيتاجه العميل للتداول عرب اإلنرتنت. ويتميز الفوركس الوسيط إلعطاء تسهيالت مادية من البنوك 
تريليون دوالر يومًيا، وال مكان لديه لالحتكار؛  5ساعة، وحجم معامالته تصل إىل  24سوق التداول فيه مفتوح  عن البورصة يف: أن

سعر أعلى وعند الشراء بسعر أقل، وأخريًا، يتواجد البائع واملشرتي أثناء فهو سوق مفتوح للجميع، حجم الربح متحقق يف حاليت البيع ب
 عملية التداول، عن موقع: جتارة الذهب، متاح على الرابط:

 http://investing-ingold.blogspot.com/2015/01/blog-post_4.html    

http://www.goldprospecting1.tk/2014/12/investmentingold.html
http://www.goldprospecting1.tk/2012/05/blog-post_19.html
http://investing-ingold.blogspot.com/2015/01/blog-post_4.html
http://investing-ingold.blogspot.com/2015/01/blog-post_4.html
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 ن احلل يف هذا يكمن يف أحد ثالثة أشياء:وأرى أ
أواًل: وجود مصرف إسالمي يف بلد البائع يكون من مهامه النيابة عن املشرتي يف القبض واإلقباض، 
ويتم توكيله من طرف املشرتي، فيقوم املصرف مقام املشرتي يف مجيع جمرايت العقد، وعليه أن ال يقوم إبقباض 

  .(1)شرتي إال بعد أن يتأكد من سالمة املنتج الثمن احملول إليه من طرف امل
اثنيًا: أن يتخذ املشرتي إحدى شركات نقل البضائع وكياًل له، ومنها أيخذ البائع مثن سلعته يدًا بيد، 
وعلى املشرتي أن يشرتط على هذه الشركة أن ال تقدم على اقتناء السلعة إال بعد التأكد من املواصفات اليت 

 ئع كما يف املصرف.اشرتطها على البا
اثلثاً: أن يكون بيع الذهب معلقًا على تسلم املبيع، ومعىن ذلك أن البائع عليه أن يرسل بضاعته عرب 
الربيد إىل املشرتي، ويكون الربيد أو أي شركة أخرى للنقل وكياًل عن البائع َتقبض عنه الثمن وُتقبض عنه 

 السلعة.
عرب الشبكة املعلوماتية )اإلنرتنت(، واملقصود منها كلها  فهذه حلول شرعية وميسرة لصحة بيع الذهب

إلغاء الفارق الزمين بني القبض واإلقباض، أما إذا بيع الذهب عرب اإلنرتنت مع وجود فارق زمين بني قبض 
الثمن وتسليم الذهب فإن ذلك مؤثر يف صحة البيع، ويكون من الراب املنهي عنه، وهو راب النسيئة، وهللا تعاىل 

 لم وأحكم.أع
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  

 كثرياً.
 اخلامتة: 

 أوال: أهم النتائج:
جيوز البيع والشراء بواسطة الوسائل احلديثة إمجااًل إذا ما حتقق فيها شرط الرضا من الطرفني،  -1  

 ائر ما يقدح يف املعامالت املالية.وانتفاء الغش والتزوير وس
ال خيتلف حكم التعامل ابألجهزة األتوماتيكية عن حكم التعامل بوسائل االتصال احلديثة،  -2

فهذه األجهزة أيضًا أتخذ حكم اإلابحة والصحة؛ بشرط أن تسلم من الغرر ومن سائر ما يفسد البيع، 
وكيل املشرتي أو البائع، وأتخذ حكم اإلابحة من وجه والتكييف الفقهي هلذه الوسائل هو أهنا: أتخذ حكم 
 آخر، وهو ما يف القول بتحرميها من احلرج واملشقة.

 الشيك هو القبض معىن يف هو والذي املعترب الشيك أنجتوز املتاجرة ابلذهب عرب الشيك، غري  -3
 من البنك الذي أصدره. املصدق

ا وثيقة حبق، فهي أشبه ما تكون ابلشيك املصدق،  التوصيف الفقهي للبطائق االئتمانية هي أهن -4
كما أن فيها شبهًا قواًي ابحلمالة والكفالة، وعليه فالتعامل هبا يف شراء الذهب تعامل صحيح بشرط أن تسلم 

                                                 
 .  246-244، ص: 2ج9جتارة الذهب، صاحل بن زابن املرزوقي، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  (1)
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 من موجبات فساد البيع كالغرر والراب والنسيئة. 
 اإلسالمية صارفامل تتخذ أنيصح بيع وشراء الذهب عرب وسائل الكهرومغناطيسية بشرط  -5

وال يقدم الوكيل على القبض إال بعد صدور اإلذن من  العاملية، والسلع الصرف أسواق يف هلا موحدا وكيالً 
 املصرف املوكل بعد أن يكون قد درس حيثيات العقد من مجيع زواايه.

 اثنيًا: أهم التوصيات: 
ا دقيقًا حىت يكون إصدار احلكم إجناز دراسة استقرائية ألنواع بطائق االئتمان وتوصيفها وصف -1

الشرعي فيها صحيحًا طبقا لذلك التوصيف، وهناك عدة دراسات عن هذه البطائق االئتمانية ولكنها تفتقر 
إىل تصنيف ممنهج يسهل الرجوع إليها، كما أن هذه البطائق حتتاج دومًا للمراجعة نظرًا ملا يطرأ عليها من 

 وقد يكون يف بعضها ما يوجب تغيري حكمها الشرعي. قوانني ونظم جديدة تصدرها املصارف،
ال ميكن إطالق حكم عامل وشامل جبواز التعامل جبميع أنواع الشيكات، بل منها ما يصح  -2

التعامل به ومنها ما ال يصح، لذلك أوصي إبجناز دراسة عن الضوابط الشرعية املصححة للتعامل ابلشيكات 
 إمجااًل يف بيع الذهب وغريه. 

 
 

 قائمة املصادر:
االتصاالت السلكية والالسلكية يف الوطن العريب، ميسر محدون سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية  -1

   م. 1982، عام 

 /1اإلمجاع، حممد بن أيب بكر بن املنذر، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزيع، ط:  -2
  م. 2004هـ/ 1425

 م. 1937 -هـ  1356املختار، عبد هللا املوصلي، مطبعة احلليب ، االختيار لتعليل  -3
األشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري، دار الكتب العلمية،  -4
   هـ. 1/1419ط:
 ه، 1/1416حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، د. عبد هللا بن سليمان املنيع، املكتب اإلسالمي، ط:  -5
 -هـ 1425 ، ط:حممد بن أمحد بن رشد احلفيد، دار احلديث القاهرة داية اجملتهد وهناية املقتصد،ب -6

  م.2004
 /2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين بن مسعود الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، ط: -7

  م.1986 -هـ 1406
مد شاشو، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية بطاقة االئتمان حقيقتها وتكييفها الشرعي، إبراهيم حم -8
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 والقانونية.
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أمحد بن حممد اخللويت  -9

   الشهري ابلصاوي، دار املعارف. 

   جتارة الذهب، صاحل بن زابن املرزوقي، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد. -10

 لدسوقي على الشرح الكبري للدردير، حممد بن أمحد الدسوقي، دار الفكر حاشية ا -11
حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع، حممد بن عرفة الورغمي املالكي، املكتبة العلمية، ط:  -12
 ه.1/1350

حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة، د. حممد عبد اللطيف الفرفور، ضمن جملة جممع الفقه  -13
 .6دد اإلسالمي، الع

منشور ضمن جملة اجملمع  ،حول إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، علي حميي الدين القره داغي -14
 . ه1417الفقهي، 

 م.2/2000دليل مواقع اإلنرتنت، منصور حممد حمروس، دار العصر، الرايض، ط: -15

مع الفقه جملة جم يف منشور نيع،امل سليمان عبد هللا بند. الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه،  -16
 .اإلسالمي

 هـ.3/1412روضة الطالبني، حيىي بن شرف النووي، املكتب اإلسالمي، ط:  -17
ْستاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  -18 جِّ سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث الس ِّ

   املكتبة العصرية، صيدا.
 م.1989 -هـ 1409 /2شرح القواعد الفقهية، أمحد بن حممد الزرقا، دار القلم، ط:  -19

شرح معاين اآلاثر، أمحد بن حممد الطحاوي أبو جعفر، حتقيق: حممد زهري النجار، وحممد سيد جاد  -20
 ه. 1/1414احلق، عامل الكتب، ط: 

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط:  -21
 ه.1/1422

لنيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج ا -22
 العريب. 
 فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام املعروف اببن اهلمام، دار الفكر.  -23

 ه. 1/1421قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد، دار القلم، ط:  -24
 م.1993 -هـ 1414ط: لسرخسي، دار املعرفةاملبسوط، حممد بن أمحد ا -25



 

  125     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 ه.1/1418جمموع الفتاوى، أمحد بن تيمية احلراين، مجع: حممد بن قاسم النجدي، ط:  -26
   النووي، دار الفكر.  اجملموع شرح املهذب، حيىي بن شرف -27
 م.2006 /4املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف، مكتبة العبيكان ط:  -28

رشد يف كتابة األحباث، حلمي حممد فودة، وعبد الرمحن صاحل عبد هللا، دار الشروق جدة، ط: امل -29
 م.6/1992

املصنف يف األحاديث واآلاثر، ابو بكر بن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد  -30
 ه. 1/1409الرايض، ط: 

مكتبة السوادي، ط: ، حممود األرانؤوط املطلع على أبواب املقنع، حممد بن أيب الفتح البعلي، حتقيق: -31
  م. 2003 -هـ 1/1423

 -هـ  1351 /1معامل السنن، أمحد بن حممد البسيت املعروف ابخلطايب، املطبعة العلمية حلب، ط: -32
 م.  1932

 -هـ  1351 /1معامل السنن، محد بن حممد البسيت املعروف ابخلطايب، املطبعة العلمية حلب، ط: -33
 م. 1932

 لشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. املعايري ا -34

مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، الكتب العلمية ط:  -35
 هـ.1/1415

 م.1968 -هـ 1388 ، ط:املغين، حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، مكتبة القاهرة -36
  املهذب، إبراهيم بن علي الشريازي، دار الكاب العلمية دون أتريخ. -37
    املوسوعة الفقهية الكويتية، صدرت عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت. -38

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  126  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث
، وربطهـــــا هســـــادومكافحـــــة فه إدارة املـــــال وتنميتـــــودورهـــــا يف الســـــنة النبويـــــة توضـــــح هـــــذه الدراســـــة مقاصـــــد      

ومحايــــة اجملتمـــــع  تنميــــة املـــــواردمبعــــاين الرتبيــــة األخالقيـــــة ومقصــــدها وحكمتهـــــا، لتؤكــــد أن  مبـــــدأ حفــــظ األمـــــوال و 
مـــــن الفســــــاد واالحنـــــراف، هــــــو مقصـــــد الشــــــارع، فالســــــنة هـــــي املــــــورد اخلصـــــب واملنبــــــع الصـــــايف والواقــــــع العملــــــي 

االجتماعيــــــة الداعمــــــة حلياتــــــه األخالقيــــــة الــــــذي جيــــــب علــــــى املــــــؤمن أن أيخــــــذ ويســــــتمد منــــــه القــــــيم الروحيــــــة و 
واالقتصـــــادية، ولعـــــل مـــــن أبـــــرز املبـــــادئ الـــــيت حرصـــــت الســـــنة علـــــى تنميتهـــــا واحملافظـــــة عليهـــــا هـــــي مـــــوارد األمـــــة 

مـــــــن املقاصـــــــد الكليـــــــة الكـــــــربى للشـــــــريعة اإلســـــــالمية، وأن أي اعتـــــــداء  املاليـــــــة الـــــــيت جعلهـــــــا اإلســـــــالم  مقصـــــــداً 
فســــــاده وهنــــــب ثرواتــــــه وممتلكاتــــــه، فــــــاملنهج ممــــــا يــــــؤدي إىل  ،اجملتمــــــع عليهــــــا ميثــــــل اعتــــــداء علــــــى أمــــــن واســــــتقرار

النبـــــــوي  يرســـــــم معـــــــامل  اخلرييـــــــة لألمـــــــة لتحقيـــــــق التنميـــــــة والتعـــــــاون  والـــــــرتابط والتكافـــــــل االجتمـــــــاعي، وذلـــــــك 
ــــــهال إبشــــــاعة مفهــــــوم االحتســــــاب لرقابــــــة املــــــ  لتحقيــــــق األمــــــن واالســــــتقرار االقتصــــــادي، فالســــــنة ترســــــم ؛ وأتمين

ـــــة علـــــى معـــــامل  اخلري  ـــــى أســـــاس األمـــــر ابملعـــــروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر، إلجيـــــاد جمتمـــــع الرقابـــــة الذاتي ـــــة لألمـــــة عل ي
ــــــى املســــــتوى اجلمــــــاعي يف إطــــــار عــــــام حيقــــــق لألمــــــة تطورهــــــا ــــــة العامــــــة عل ومتاســــــكها  املســــــتوى الفــــــردي، والرقاب

 ووحدهتا وأمنها واستقرارها .
  abstract 

This study describes the purposes of the Sunnah and its role in the financial and 

business, development and the fight against corruption in the management, and 

linked them to the meanings of moral education and Altha and purpose and 

wisdom, to confirm that the principle of keeping the money and take care of the 

rights and protection of society against corruption and deviation, is a popular street, 

Sunnis are fertile supplier net upstream and the practical reality that the believer 

must take and adding to the spiritual and moral support of social and economic life 
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values, and perhaps the most prominent principles that ensured year on the 

development and preservation of the financial nation's resources that make Islam a 

destination of major college of Islamic law purposes, and that any attack by an 

attack on the security and stability society and the corruption and the looting of its 

wealth and property, the curriculum of the Prophet paints a charity landmarks of 

the nation to achieve development, cooperation and cohesion and social solidarity, 

and by the promotion of the concept of the calculation to the control of resources 

and to ensure to achieve security and economic stability, Sunnis Tsmamaalm 

charity to the nation on the basis of the Promotion of Virtue and Prevention of 

Vice, to find self-censorship at the individual level community and public control 

over the collective level in the general framework of the nation achieves 

Ttorhaautamaskha and unity, security and stability. 
 

 
 مـقــدمـــة

ــــــــه وأصــــــــحابه  احلمــــــــد هلل رب العــــــــاملني والصــــــــالة والســــــــالم علــــــــى أشــــــــرف املرســــــــلني حممــــــــد        وعلــــــــى آل
 أمجعني ، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.                     

لعـــــل مـــــن أبـــــرز خصـــــائص اجملتمـــــع اإلســـــالمي أنـــــه جمتمـــــع قـــــائم علـــــى الرابنيـــــة واألخـــــالق، ورعايـــــة فوبعـــــد؛       
ــــــاس وحتقيــــــق العــــــيش الكــــــرمي هلــــــم، مايــــــة مــــــن الفســــــاد واالحنــــــراف،احلقــــــوق، و احل ولــــــذلك اهتمــــــت  إلســــــعاد الن

فاملـــــال هـــــو الســـــنة النبويـــــة إبدارة املـــــال  وتنميتـــــه وربطـــــه مبعـــــاين الرتبيـــــة األخالقيـــــة وعلتهـــــا ومقصـــــدها وحكمتهـــــا ،
ملتـــــدبر لســـــنته يتـــــه، فاولـــــذلك حرصـــــت الســـــنة علـــــى رعايتـــــه وحفظـــــه وتنم مـــــن املقاصـــــد الضـــــرورية يف اإلســـــالم،

 مقصـــــد أمســـــى وغايـــــة  املـــــنهج النبـــــوي حـــــرص علـــــى اجلانـــــب الرتبـــــوي واألخالقـــــي يف التعامـــــل املـــــايل ك جيـــــد أن
، اعتقـــــاداً وفكـــــراً وســـــلوكاً والتشـــــبع بقـــــيم الصـــــدق واألمانـــــة، عـــــامالت املاليـــــةأحكـــــام امل لشـــــريعة يف كـــــلكـــــربى ل
يف كافـــــة  الـــــيت تعـــــاين منهـــــا البشـــــريةو  املرتبطـــــة بـــــه ، تصـــــاديةواالقاالجتماعيـــــة  شـــــكالتاملخلطـــــورة  نظـــــراً وتطبيقـــــاً، 

مقاصــــد كــــان ال بــــد مــــن الرجــــوع إىل   ومــــن هنــــا ،الرقابــــة علــــى املــــوارد املاليــــةمــــن خــــالل ضــــعف  ،منــــاحي احليــــاة
للتعــــــرف علــــــى أهــــــم الطــــــرق واملعــــــامل ه؛ ومكافحــــــة فســــــاد املــــــال هديــــــه صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم يف جانــــــب رقابــــــة

 ،املــــــوارد االقتصـــــــاديةواحملافظــــــة علــــــى  املاليــــــة حــــــل مشــــــكالت الرقابــــــةمــــــن خالهلــــــا  واملبــــــادئ الــــــيت اســــــتطاع
يواكـــــــب املتغـــــــريات االقتصـــــــادية واملســـــــتجدات  الـــــــذي ابلشـــــــكل يـــــــاةجمـــــــاالت احل كافـــــــة  تطبيقهـــــــا يفو لتفعيلهـــــــا 
هــــــي املــــــورد اخلصــــــب واملنبــــــع الصــــــايف والواقــــــع العملــــــي الــــــذي جيــــــب علــــــى املــــــؤمن أن  ألن ســــــنته ؛ العصــــــرية
  . سعادة البشريةويستمد منه القيم الروحية واألخالقية املوجبة ل به أيخذ

 احلــــــــرص النبــــــــوي علــــــــى هــــــــذه املبــــــــادئ ليشــــــــكل منهجــــــــاً متكــــــــاماًل يف الرتبيــــــــة واإلدارة  ومــــــــن هنــــــــا جــــــــاء
يظهـــــر أثـــــره يف بنـــــاء النفــــــوس وثباهتـــــا، ولعـــــل مـــــن أبـــــرز املبــــــادئ الـــــيت حرصـــــت الســـــنة علـــــى تنميتهــــــا والرقابـــــة؛ ل
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ــــيت جعلهــــا اإلســــالم  مقصــــداً واحملافظــــة علي ــــة ال ــــة الكــــربى للشــــريعة  هــــا هــــي مــــوارد األمــــة املالي مــــن املقاصــــد الكلي
اإلســــالمية، وأن أي اعتــــداء عليهــــا ميثــــل اعتــــداء علــــى أمـــــن واســــتقرار اجملتمــــع وفســــاده وهنــــب ثرواتــــه وممتلكاتـــــه، 

، فمــــا أويت منــــه أخــــذ،  من اســــتعملناه مــــنكم علــــى عمــــل فليجــــيء بقليلــــه وكثــــريهوقولــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم:)
فظـــــاهرة الفســـــاد أصـــــبحت 2، وقولـــــه صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: )مـــــن غشـــــنا فلـــــيس منـــــا( 1عنـــــه انتهـــــى (ومـــــا هنـــــي 

 تؤثر على مجيع أنشطة اجملتمع السياسية واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية .
 أمهية الدراسة : 

ميــــــة املــــــال ومكافحــــــة فســــــاده، وبســــــط ترتكــــــز أمهيــــــة هــــــذه الدراســــــة يف بيــــــان مقاصــــــد الســــــنة النبويــــــة يف تن
مفهـــــوم القـــــيم األخالقيـــــة بـــــني خمتلـــــف مكـــــوانت اجملتمـــــع، وترســـــيخ هـــــذه القـــــيم يف احملافظـــــة علـــــى قضـــــااي املـــــال 
ومــــوارد األمــــة، واالبتعــــاد عــــن عقليــــة املصــــاحل الشخصــــية واســــتغالل النفــــوذ واحملســــوبية والرشــــوة وســــرقة األمــــوال، 

ســـــاد املـــــايل واإلداري، وتوحيـــــد اجلهـــــود العلميـــــة والفكريـــــة ، حنـــــو بســـــط وإهـــــدار املـــــوارد وغريهـــــا مـــــن قضـــــااي الف
القـــــيم األخالقيـــــة ومكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد املـــــايل حـــــىت ال تتمـــــدد يف أوســـــاط اجملتمعـــــات وتتحـــــول إىل ظـــــاهرة 

 مرضية تقود األمة إىل صراع مؤمل يبعثر اجلهود وينشر الشر والفساد يف أوساط اجملتمعات . 
الدراســـــة لتبشـــــر مبقاصـــــد املـــــنهج النبـــــوي وأثـــــره يف نشـــــر القـــــيم األخالقيـــــة الفاضـــــلة، فجـــــاءت أمهيـــــة هـــــذه 

ائتمـــــارا بكـــــل مـــــا هـــــو معـــــروف وهنيـــــاً عـــــن كـــــل منكـــــر وفســـــاد قبـــــيح، وذلـــــك إبرشـــــاد النـــــاس وتـــــوجيههم، حنـــــو 
معـــــاين احلـــــق واخلـــــري والفضـــــيلة، وتصـــــحيح املفـــــاهيم والتبصـــــري  مبقاصـــــد اإلســـــالم القيميـــــة، ملـــــا هلـــــا مـــــن عالقـــــة 

حلكمـــــة والباعـــــث املتعلـــــق ابألحكـــــام الشـــــرعية والـــــذي أساســـــه ومـــــداره جلـــــب املصـــــلحة ودرء املفســـــدة، فهـــــو اب
ـــــــيت مل تنـــــــل حظهـــــــا مـــــــن الدراســـــــة املستفيضـــــــة، كمـــــــا أن البحـــــــث ينـــــــتهج هنجـــــــاً مفيـــــــداً يف  مـــــــن املوضـــــــوعات ال

احلــــــــق واخلــــــــري  تصــــــــحيح املفــــــــاهيم والتبصــــــــري مبقاصــــــــد رعايــــــــة ورقابــــــــة املــــــــوارد املاليــــــــة وأمهيتهــــــــا يف إعــــــــالء قــــــــيم
 واإلصالح والتنمية واالستقرار يف اجملتمعات . 

 أهـداف البحث : 
 التعر ف على منهجية السنة النبوية يف إدارة املال وتنميته. .1

 معرفة مقاصد السنة النبوية يف إدارة املوارد املالية ورقابتها . .2

 االطالع على كيفية تنمية املال يف عصر النبوة . .3

 واألساليب النبوية يف تنمية املال ومكافحة الفساد املايل .التعرف على الطرق  .4
 منهج البحث : 

 اعتمدت يف كتابة هذا البحث بعد هللا تعاىل منهجاً تتضح معامله يف اآليت : 
 قمت بشرح مصطلحات البحث  مع اإلشارة إىل مراجعها . /1
  تقدمي الدليل عليها .بينت حكم املسائل الفقهية ، وأقوال العلماء فيها ، واجتهدت يف /2

                                                 
 1833رواه مسلم كتاب اإلمارة ، ابب حترمي هدااي العمال برقم  1
 رواه مسلم، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم من غشنا ليس منا . 2
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ـــــــــة ،وترمجـــــــــت لألعـــــــــالم  ،  /3 ـــــــــث النبوي ـــــــــة لســـــــــورها ، وقمـــــــــت بتخـــــــــريج األحادي عـــــــــزوت اآلايت القرآني
 ووضعت فهرسا للمصادر واملراجع واملوضوعات . 

 الدراسات السابقة : 
لقـــــد قـــــدمت كثـــــري مـــــن الدراســـــات والبحـــــوث عـــــن مكافحـــــة الفســـــاد مـــــن منظـــــور إســـــالمي، منهـــــا علـــــى 

 :سبيل املثال 
مكافحـــــــة الفســـــــاد االقتصـــــــادي مـــــــن منظـــــــور إســـــــالمي، شـــــــيبوط ســـــــليمان ســـــــبخاوي حممـــــــد، حبـــــــث  -

 مقدم للملتقى الدويل األول ملعهد العلوم االقتصادية التجارية ابجلزائر  .

مكافحــــــة الفســــــاد مــــــن منظــــــور إســــــالمي . لعبــــــد احلــــــق أمحــــــد عمــــــيش حبــــــث مقــــــدم للمــــــؤمتر العــــــريب  -
 الدويل ملكافحة الفساد ابلرايض .

ــــــر  - ــــــزيال، رســــــالة ماجســــــتري، مــــــن جامعــــــة احلــــــاج أث ــــــة فقهــــــا وتن املقاصــــــد يف التعامــــــل مــــــن الســــــنة النبوي
 خضر ابجلزائر .

لكــــن هـــــذه البحـــــوث مل تتنـــــاول مقاصـــــد الســـــنة النبويــــة يف تنميـــــة املـــــال ومكافحـــــة فســـــاده، خاصـــــة يف ظـــــل 
عــــــايري األخالقيــــــة، ويف القصــــــور القيمــــــي واألخالقــــــي لــــــدى كثــــــري مــــــن األفــــــراد يف خمالفــــــة األنظمــــــة والقــــــوانني وامل

ــــــه احملســــــوبية  ــــــدهلا، يف زمــــــن انتشــــــرت في وإســــــاءة اســــــتخدام الســــــلطة والرشــــــوة والفســــــاد ظــــــل احنــــــراف القــــــيم وتب
ـــــل املـــــوارد وانعكـــــس ســـــلباً  ـــــذي أضـــــعف االقتصـــــاد وقل والوظيفـــــة واملـــــال العـــــام يف أوســـــاط اجملتمعـــــات، الشـــــيء ال

ــــراز هــــذه امل ــــة االقتصــــادية، فقمــــت إبب ــــات التنمي ــــة ملقاصــــد الســــنة علــــى عملي ــــة حتليلي ــــة منهجي ســــألة كدراســــة حبثي
النبويـــــة يف تنميـــــة املـــــوارد ومكافحـــــة الفســـــاد، وذلـــــك بغـــــرض اســـــتخالص نتائجهـــــا يف الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد املـــــايل 
ــــــــدخل ورفــــــــع معــــــــدالت النمــــــــو االقتصــــــــادي، وحتقيــــــــق االســــــــتقرار  واإلداري ورفــــــــع الطاقــــــــة اإلنتاجيــــــــة، وزايدة ال

 االقتصادي للمجتمعات.
 ؤالت الدراسة : تسا
 ماذا نعين مبقاصد السنة يف تنمية املال . -

مـــــــا هـــــــي القـــــــيم األخالقيـــــــة والرتبويـــــــة الـــــــيت أشـــــــارت إليهـــــــا الســـــــنة النبويـــــــة يف رعايـــــــة املـــــــوارد وتنميتهـــــــا  -
 ورقابتها. 

 كيف ميكننا العمل بسنته يف جوانب إحياء الرقابة على املال ومكافحة الفساد . -

ن قــــــيم تربويـــــة وأخالقيـــــة وتشـــــريعية ورقابيـــــة يشـــــكل وقايـــــة للحيلولــــــة هـــــل مـــــا قدمتـــــه الســـــنة النبويـــــة مـــــ -
 دون وقوع الفساد املايل واإلداري.

 ما هو مفهوم األبعاد املقاصدية لتنمية املوارد املالية ورقابتها يف السنة النبوية وحسن إنفاقها . -

 ادية .وهل تسهم إدارة املوارد املالية وحسن إنفاقها وترشيدها يف التنمية االقتص -

 هل يعين إفالت املسلم من رقابة السلطة إفالت من الرقابة الرابنية . -

 هل بناء الوازع الديين وتنمية الرقابة الذاتية تسهم يف تنمية اجملتمع واستقراره . -
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 ما مدى فاعلية األجهزة واملؤسسات الرقابية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري .  -

لســـــــنة النبويـــــــة لتنميـــــــة املـــــــوارد ومعاجلـــــــة قضـــــــااي املـــــــال واالقتصـــــــاد كيـــــــف نبـــــــين فقهـــــــاً مقاصـــــــدايً مـــــــن ا -
 املعاصر.

 :  خطة البحث
 وقد جعلت البحث بعد املقدمة مشتماًل على متهيد ومخسة مباحث وخامتة وفهارس .

 متهيد ببيان مصطلحات البحث، وفيه مطالبان : ـــــ
 املطلب األول : تعريف املقاصد وبيان أمهيتها .

 اين : مفهوم التنمية وجماالهتا .املطلب الث
 املبحث األول :  الفساد املايل يف خطاب السنة وأثره على اقتصاد األمة
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 متهيد ببيان مصطلحات البحث، وفيه مطالب : ـــــ 
 املطلب األول

 مفهوم املقاصد وبيان أمهيتها
: أصـــــــلها ) ق،ص،د( ومنـــــــه الفعـــــــل الثالثـــــــي : قصـــــــد يقصـــــــد قصـــــــدا، واملقاصـــــــد  أوال :املقاصـــــــد لغـــــــة

ادة الكلمــــة تــــدل علــــى ثالثــــة )مجــــع مقصــــد وهــــو اســــم املكــــان مــــن القصــــد، والقصــــد التوجــــه إىل الشــــيء ، ومــــ
معـــــاين ،فالقصـــــد يعـــــين طلـــــب الشـــــيء أو إتيـــــان الشـــــيء وأمـــــه أي التوجـــــه إليـــــه، أو مبعـــــىن العـــــدل والوســـــط بـــــني 

كمــــــــا يف احلــــــــديث : ) القصــــــــد القصــــــــد تبلغــــــــوا ( واملقاصــــــــد أتيت مبعــــــــىن : )الطريــــــــق   1الطــــــــرفني أو التوســــــــط (
ـــــه تعـــــاىل : ) 2املســـــتقيم( ) ـــــْو َكـــــاَن َعرَ ( كمـــــا يف قول ُم َل ـــــْن بـَُعـــــَدْت َعلَـــــْيهِّ ـــــًدا اَلتَـّبَـُعـــــوَك َوَلكِّ ـــــا َوَســـــَفرًا قَاصِّ ًضـــــا َقرِّيًب

 43( سورة التوبة الشيقَّةُ 
: مل نعثــــــــر علــــــــى تعريــــــــف واضــــــــح وحمــــــــدد للمقاصــــــــد عنــــــــد العلمــــــــاء اثنيــــــــا :  املقاصــــــــد يف االصــــــــطالح      

أمـــــا املصـــــلحة فهـــــي عبـــــارة )  – رمحـــــه هللا -املتقـــــدمني وإمنـــــا أشـــــاروا إليهـــــا مـــــن مفهـــــوم املصـــــلحة قـــــال الغـــــزايل : 
املقصـــــــود مـــــــن شـــــــرع )  –رمحـــــــه هللا  -، وقـــــــال اآلمـــــــدي :  3يف األصـــــــل عـــــــن جلـــــــب منفعـــــــة أو دفـــــــع مضـــــــرة(

، أمـــــا احملـــــدثني فعرفوهــــــا بتعريفـــــات كثــــــرية 4احلكـــــم : إمـــــا جلــــــب مصـــــلحة أو دفـــــع مضــــــرة أو جممـــــوع األمــــــرين (
ـــــع أحـــــوال  ـــــث ال خيـــــتص مالحظتهـــــا فقـــــالوا هـــــي : )املعـــــاين امللحوظـــــة للشـــــارع  يف مجي التشـــــريع أو معظمهـــــا حبي

أو هـــــــي : )الغايــــــة مــــــن الشــــــريعة واألســــــرار الــــــيت وضـــــــعها  5ابلكــــــون يف نــــــوع خــــــاص، مــــــن أحكــــــام الشــــــريعة (
( ، وعرفهـــــا آخـــــرون أبهنـــــا: ) املعـــــاين واألهـــــداف امللحوظـــــة للشـــــرع 6الشـــــارع عنـــــد كـــــل حكـــــم مـــــن أحكامهـــــا()

فـــــات هـــــي تعريفـــــات مرتادفـــــة  ومتقاربـــــة يف املعـــــىن، ختتلـــــف يف ( ،هـــــذه التعري7(يف مجيـــــع أحكامـــــه أو معظمهـــــا( 
الصــــياغة واأللفــــاظ ، ويف اإلجيــــاز والتطويــــل ، فمــــنهم مــــن جعــــل املقاصــــد أنواعــــا، حقيقيــــة تــــدركها العقــــول مــــن 
حيــــث مالءمتهــــا أو منافرهتـــــا هلــــا، أي تكـــــون جالبــــة نفعـــــا عامــــا أو ضــــررا عامـــــا ، إدراكــــا مســـــتقال عــــن التوقـــــف 

أو قــــــانون، كــــــإدراك كــــــون العــــــدل انفعــــــا وكــــــون االعتــــــداء علــــــى النفــــــوس ضــــــارا . أو عرفيــــــة علــــــى معرفــــــة عــــــادة 
ـــــاس ، كـــــإدراك كـــــون  ـــــة مالءمتهـــــا لصـــــالح الن ـــــاس واستحســـــنتها استحســـــاان ، انشـــــئا عـــــن جترب ألفتهـــــا نفـــــوس الن
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اإلحســــــان معــــــىن ينبغــــــي تعامــــــل األمــــــة بــــــه ، وكــــــإدراك كــــــون عقوبــــــة اجلــــــاين رادعــــــة إايه عــــــن العــــــودة إىل مثــــــل 
 يته، ورادعة غريه عن اإلجرام .جنا

أمهيـــــة املقصـــــد العـــــام للشـــــارع مـــــن تشـــــريع األحكـــــام يف رعايـــــة مصـــــاحل النـــــاس يف أتيت املقاصـــــد:  أمهيـــــةاثلثـــــا : 
ــــاة تتكــــون مــــن أمــــور ضــــرورية حيــــاهتم ــــاس يف هــــذه احلي ، جبلــــب النفــــع هلــــم ودفــــع الضــــرر عــــنهم، ألن )مصــــاحل الن

افرت هلــــــم ضــــــرورايهتم وحاجيــــــاهتم وحتســــــيناهتم، فقــــــد حتققـــــــت هلــــــم وأمــــــور حاجيــــــه وأمــــــور حتســــــينية ، فــــــإذا تـــــــو 
مصـــــــاحلهم، والشـــــــارع اإلســـــــالمي شـــــــرع أحكامـــــــا يف خمتلـــــــف نشـــــــاطات وأعمـــــــال اإلنســـــــان، لتحقيـــــــق أمهـــــــات 
الضــــــرورايت واحلاجيــــــات والتحســــــينات لألفــــــراد واجلماعــــــات، ومــــــا أمهــــــل ضــــــروراي وال حاجيــــــا وال حتســــــينيا مــــــن 

ومــــا شــــرع حكمــــا إال إلجيــــاد وحفــــظ واحــــد مــــن هــــذه الثالثــــة، فهــــو غــــري أن يشــــرع حكمــــا لتحقيقــــه وحفظــــه، 
مـــــــا شـــــــرع حكمـــــــا إال لتحقيـــــــق مصـــــــاحل النـــــــاس، ومـــــــا أمهـــــــل مصـــــــلحة اقتضـــــــتها حـــــــال النـــــــاس مل يشـــــــرع هلــــــــا 

 (1حكما(.)
 مفهوم التنمية وجماالهتا: املطلب الثاين

 وفيه فرعان :ــ 
 الفرع األول: مفهوم التنمية

يف حقيقتهـا عمليــة ): فهـي أمـا يف االصــطالح.  2ايدة يقـال منـا الشــيء أي  زاد وكثـرتعــين الـز  يف اللغـة : التنميـة  
حضارية لكوهنا تشمل خمتلف أوجه النشاط اإلنساين يف اجملتمع، مبـا حيقـق رفاهيـة اإلنسـان وكرامتـه وهـي أيضـا بنـاء 

اجملتمـــع، وتنميتهـــا وحســـن لإلنســـان وحتريـــر لـــه، وتطـــوير لكفاءاتـــه ، وإطـــالق لقدراتـــه ، كمـــا أهنـــا اكتشـــاف ملـــوارد 
 .                (3)تسخريها (

إن املفهــــــوم اإلســـــــالمي للتنميـــــــة البشـــــــرية  واالقتصـــــــادية جـــــــاء مبصـــــــطلحات وقـــــــيم قرآنيـــــــة ونبويـــــــة، مثـــــــل:        
ـــــاء، والغِّـــــراس، ـــــه أرض فليزرعهـــــا  االســـــتخالف، واإلعمـــــار، واإلحي ـــــت ل ـــــه وســـــلم: ) مـــــن كان ـــــال صـــــلى هللا علي ق

وقولــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم : ) مــــن أحيــــا أرضــــا ميتــــة فهــــي لــــه 4يفعــــل فليمســــك أرضــــه (أو ليمنحهــــا فــــإن مل 
، وقــــد نبــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم، إىل أمهيــــة تنميــــة املــــوارد وضــــرورة اســــتثمار األرض 5ولــــيس لعــــرق ظــــامل حــــق (

َن هـــــو حمـــــوَر اإلســـــالم يعتـــــرب أن اإلنســـــاوعـــــدم هجرهـــــا، فـــــأمر إبحيائهـــــا وزراعتهـــــا وعمارهتـــــا واالنتفـــــاع خبرياهتـــــا، و 
عمليــــــة التنميــــــة  والتعمــــــري والنهــــــوض واالرتقــــــاء، عنــــــدما جعلــــــه قيمــــــة حقيقيــــــة ابســــــتخالفه يف األرض، وحتميلــــــه 
ــــــة  ــــــث مَنحــــــه هللا تعــــــاىل مــــــن القــــــدرات الذهني ــــــات حي ــــــى ســــــائر املخلوق ــــــف وبتكرميــــــه وتفضــــــيله عل ــــــة التكلي أمان
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 .278االقتصادية يف لغة الفقهاء ، نزيد محاد ص

 9م/ ص1988عمر عبيد حسنه . تقدمي لكتاب التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي   3
 2215وسلم، يواسي بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرة برقم رواه البخاري، كتاب املزارعة، ابب ما كان أصحاب النيب صلى هللا عليه  4

 .  1387رواه أبو داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب إحياء املوات برقم  5



 

  133     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َوإِّْذ قَـــــاَل رَبيــــــَك لِّْلَماَلئَِّكـــــةِّ إِّين ِّ َجاعِّــــــٌل يفِّ والعقليـــــة واجلســـــدية املتمي ِّــــــزة، حيـــــث قــــــال تعـــــاىل يف هـــــذا الصــــــدد: ﴿ 
ـــــــًة ﴾ ســـــــورة البقـــــــرة:  ، وبـــــــذلك كـــــــان اإلنســـــــان يف املنظـــــــور اإلســـــــالمي لالســـــــتخالف هـــــــدف 30اأْلَْرضِّ َخلِّيَف

التغيـــــري، ووســـــيلة التنميـــــة يف آن واحـــــد، فالعمليَّـــــة التنمويـــــة يف اإلســـــالم تتميَّـــــز ابعتمـــــاد مقاصـــــد التغيـــــري اإلجيـــــايب 
ل الــــنفس البشــــرية والنهــــوض هبــــا، كأســــاس يف كــــل مــــا يتعلَّــــق بكــــل جوانــــب اإلعمــــار، قــــال تعـــــاىل : ﴿ إِّنَّ حلــــا

ــــــهِّْم ﴾ ســــــورة الرعــــــد:  َنـُْفسِّ ُوا َمــــــا أبِّ ُ َمــــــا بَِّقــــــْوٍم َحــــــىتَّ يـَُغــــــري ِّ ــــــَن 11اَّللََّ اَل يـُغَـــــري ِّ ، وقولــــــه تعــــــاىل: ﴿ ُهــــــَو أَْنَشــــــَأُكْم مِّ
 .61سورة هود:  اأْلَْرضِّ َواْستَـْعَمرَُكْم فِّيَها ﴾

 الفرع الثاين: جماالت التنمية 
فالتنمية هلا أبعاد وجماالت  خمتلفة، ترتبط ابإلنسان واحليـاة والكـون، فتنميـة اإلنسـان، وتطـوير قدراتـه العقليـة، 
واســـتعداداته النفســـية، وطاقاتـــه اإلنتاجيـــة، واســـتنهاض اهلمـــم، هـــي الســـبيل إىل التنميـــة الشـــاملة ، وحتقيـــق النهـــوض 

ضاري ابلنسبة للفرد و األمة،  وحسن إدارة املوارد ورقابتهـا، ومتابعـة األنظمـة واللـوائح املاليـة واحلسـابية، والتأكـد احل
مـــن حســـن كفايتهـــا، وتقـــدمي التصـــورات واملقرتحـــات الالزمـــة لتطويرهـــا، تنميـــة ألهنـــا ســـبيل للتجويـــد وحســـن األداء 

 . االقتصادي والنهوض والتطور والنماء
العمـــــل جبـــــد إلعمـــــار األرض؛ ابســـــتثمار املتـــــاح البحـــــث يف جمـــــاالت التنميـــــة و  اإلنســـــان إذن هـــــيفمهمـــــة       
وذلـــــك ، جبـــــد إلعمـــــار األرض؛ وإمكاانتـــــه، وتوظيـــــف قدراتـــــه الثـــــروات واخلـــــريات وجلـــــب رؤوس األمـــــوال لـــــه مـــــن

ـــــداولب ـــــ ت َـــــنْيَ اأْلَ  وفر عنـــــدهاملت ـــــْنُكْم ﴾ ســـــورة مـــــن رأس املـــــال، وعـــــدم تعطيلـــــه: ﴿ َكـــــْي اَل َيُكـــــوَن ُدولَـــــًة ب ْغنِّيَـــــاءِّ مِّ
ـــــل 7احلشـــــر:  ـــــه وســـــلم : )إن هللا حيـــــب إذا عمِّ ـــــه صـــــلى هللا عل ـــــى معـــــايري الكفـــــاءة لقول ـــــتم التشـــــغيل أبعل ، وأن ي

 .1أحدكم عماًل أن يُتقِّنه( 
 

 
 املبحث األول

 الفساد املاَ يف خطا  السنة وأثره على اقتصاد األمة
 

، الــــذي يعــــين 2ُد َفســــاًدا، ويعــــين الــــبطالن وهــــو ضــــد اإلصــــالحهــــو مصــــدر َفَســــَد يـُْفُســــيف اللغــــة:  الفســــاد
 .3يعىن خروج الشيء عن االعتدال واالستقامة والفساد يف االصطالح: االستقامة واالعتدال والتقومي،

تتب ـــــــع بعـــــــض األحاديـــــــث الـــــــيت ورد فيهـــــــا ذكـــــــر  هـــــــوالســـــــنة النبويـــــــة  خطـــــــاب يف املـــــــايل لفســـــــادوأقصـــــــد اب
جوانــــب احليــــاة فتكــــون مجيــــع  ألنــــه يــــؤثر علــــىوصــــوره،  املــــايل أنــــواع الفســــاد الفســــاد املــــايل لنتعــــرف علــــى بعــــض
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 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  134  

 

فالســــــرقة واالخــــــتالس واالحتكــــــار والرشــــــوة،  ،ومعاشــــــهم حيــــــاة النــــــاسو  االقتصــــــاد لــــــه انعكاســــــاته الســــــالبة علــــــى
الغــــــش والتــــــدليس، والغــــــرر واجلهالــــــة والــــــرتبيح مــــــن الوظيفــــــة، واملعــــــامالت الومهيــــــة، واســــــتغالل الوظيفــــــة، وهنــــــب و 
عـــــن هـــــي مـــــن صـــــور الفســـــاد املـــــايل،  املـــــال العـــــام وخيانـــــة األمانـــــة يف املعـــــامالت املاليـــــة،الغلـــــول مـــــن  لثـــــروات وا

مالــــك، عــــن حيــــىي بــــن ســــعيد، عــــن حممــــد بــــن حيــــىي بــــن حيــــان، عــــن أيب عمــــرة األنصــــاري ، عــــن زيــــد بــــن خالــــد 
صـــــــلوا علـــــــى  ): اجلهـــــــين ، قـــــــال : تـــــــويف رجـــــــل يـــــــوم خيـــــــرب فـــــــذكروه لرســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال 

إن  )فتغــــــــريت وجــــــــوه النــــــــاس لــــــــذلك فــــــــزعم زيــــــــد أن رســــــــول هللا صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال :  (صـــــــاحبكم 
قـــــــال : ففتحنـــــــا متاعـــــــه فوجـــــــدان خـــــــرزات مـــــــن خـــــــرزات اليهـــــــود يســـــــاوين  (صـــــــاحبكم قـــــــد غـــــــل يف ســـــــبيل هللا 

وســــلم عــــام خيــــرب فلــــم  عــــن أيب هريــــرة رضــــي هللا عنــــه قــــال : خرجنــــا مــــع رســــول هللا صــــلى هللا عليــــهو  . 1(درمهــــني
وال فضـــــة إال األمـــــوال والثيـــــاب واملتـــــاع ، قـــــال فوجـــــه رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم حنـــــو وادي  نغـــــنم ذهبـــــاً 

القـــرى وكــــان رفاعـــة بــــن زيـــد وهــــب لرســـول هللا صــــلى هللا عليـــه وســــلم عبـــدا أســــود يقـــال لــــه مـــدعم قــــال فخرجنــــا 
هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إذ جـــــاءه ســـــهم عـــــائر حـــــىت إذا كنـــــا بـــــوادي القـــــرى فبينمـــــا مـــــدعم حيـــــط رحـــــل رســـــول 

كـــــال والـــــذي نفســـــي   )فأصــــابه فقتلـــــه فقـــــال النــــاس : هنيئـــــا لـــــه اجلنـــــة فقــــال رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وســــلم : 
فلمـــــا مســـــع ذلـــــك  (بيـــــده إن الشـــــملة الـــــيت أخـــــذها يـــــوم خيـــــرب مـــــن الغنـــــائم مل تصـــــبها املقاســـــم تشـــــتعل عليـــــه انرا 

ني إىل النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم فقــــال رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســـــلم النــــاس جــــاء رجــــل بشــــراك أو شــــراك
وروي عـــــن عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب رضـــــي هللا عنـــــه عـــــن النـــــيب صـــــلى هللا  2(شـــــراك مـــــن انر أو شـــــراكان مـــــن انر  ): 

  . 3(إذا وجدمت الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه  )عليه وسلم قال : 
، وفســـــاد األمـــــة 4ســـــك بســـــنيت عنـــــد فســـــاد أمـــــيت لـــــه أجـــــر شـــــهيد ( قـــــال صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم : ) املتمو 

عـــــن معـــــاذ بـــــن جبـــــل رضـــــي هللا عنـــــه، قـــــال : قـــــال رســـــول هللا  معنـــــاه احنرافهـــــا عـــــن قـــــيم احلـــــق وجـــــادة الصـــــواب،
صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم: ) الغــــــزو غــــــزوان، فأمــــــا مــــــن ابتغــــــى وجــــــه هللا، وأطــــــاع اإلمــــــام، وأنفــــــق الكرميــــــة، وايســــــر 

د، فـــــإن نومـــــه ونبهـــــه أجـــــر كلـــــه، وأمـــــا مـــــن غـــــزا، فخـــــراً ورايًء ومسعـــــة وعصـــــى اإلمـــــام، الشـــــريك، واجتنـــــب الفســـــا
ـــــه مل يرجـــــع ابلكفـــــاف ( ـــــوب الـــــذي  ،5وأفســـــد يف األرض، فإن ـــــد أشـــــار صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم إىل فســـــاد القل وق

يقــــــود بــــــدوره إىل فســــــاد اجلســــــد كمــــــا قــــــال صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم : ) أال وإن يف اجلســــــد مضــــــغة إذا صــــــلحت 
مــــن ابب  املــــايل ، كمــــا يعتــــرب الفســــاد6ســــد كلــــه، وإذا فســــدت فســــد اجلســــد كلــــه، أال وهــــي القلــــب ( صــــلح اجل

فليغــــــريه بيــــــده، فــــــإن مل  املنكــــــر الــــــذي جيــــــب تغيــــــريه لقولــــــه صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم : ) مــــــن رأى مــــــنكم منكــــــراً 
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العــــــام هــــــو  و يعتــــــرب الغلــــــول مــــــن املــــــال. 1يســــــتطع فبلســــــانه، فــــــإن مل يســــــتطع فبقلبــــــه وذلــــــك أضــــــعف اإلميــــــان (
ــــــــدنيا فســــــــاد مــــــــايل  ــــــــإن الغلــــــــول انر وغــــــــار علــــــــى أصــــــــحابه يف ال قــــــــال صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم: ) ال تغلــــــــو ف

والغلــــــول فســــــاد وجمــــــاوزة تــــــؤدي إىل النــــــار، كمــــــا أشــــــار صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم، فاســــــتغالل النفــــــوذ  ،2(واآلخــــــرة
بـــــن جبــــل رضــــي هللا عنـــــه  معــــاذ وهنــــب املــــوارد والتصــــرف فيهـــــا خــــارج األطــــر الشـــــرعية هــــو غلــــول وفســـــاد، عــــن

ــــت إليــــك? ال تصــــينب شــــيئاً  ــــدري مل بعث ــــري فــــرددت فقــــال: ) أت ــــين رســــول هللا فلمــــا ســــرت أرســــل يف أث  قــــال: بعث
، فالتجـــــاوز 3بغـــــري إذين فإنـــــه غلـــــول ) ومـــــن يغلـــــل أيت مبـــــا غـــــل يـــــوم القيامـــــة( هلـــــذا دعوتـــــك فـــــامض لعملـــــك (

عـــــن النعمـــــان بـــــن بشـــــري ومـــــن مث هـــــالك األمـــــة،  يـــــؤدي إىل هـــــالك احلـــــرث والـــــزرع والنســـــل، وإىل هـــــالك املـــــوارد 
رضــــي هللا عنــــه قــــال: قــــول النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم: )َمثَــــُل الَقــــائِّم يف ُحــــُدودِّ اَّللَّ واْلَواقِّــــع فيهــــا، َكمثــــل قَــــوٍم 
ْوا اْســــــتَـَهموا علــــــى َســــــفِّيَنٍة، فََأصــــــاَب بـَْعُضــــــهم أْعالَهــــــا، وبعُضــــــهم َأْســــــفَلَها، فكــــــان الــــــذي يف َأســــــفلها إذا اســــــتَـقَ 
ُــــؤذِّ َمــــْن َفوقَنــــا? فــــإن تـَرَُكــــوُهْم ومــــا ــــيبَِّنا َخرقــــا وملَْ ن ــــوَقهْم، فقــــالوا: لــــو أان َخَرْقنــــا يف َنصِّ  مــــن املــــاء َمــــريوا علــــى َمــــْن َف

ــــــديِّهِّْم جَنَــــــْوا وجَنَــــــْوا مَجيعــــــا( ــــــى أي ــــــاس، ف4أَرَادوا َهَلكــــــوا وهلكــــــوا مَجيعــــــا، وإْن أخــــــُذوا عل ــــــى تبــــــاين  تتعــــــايش الن عل
ومللهـــــــم، وحنلهـــــــم يشـــــــرتكون يف مـــــــواردهم االقتصـــــــادية . ولـــــــيس ألحـــــــد أن  يتصـــــــرف   أوضـــــــاعهم وحاجـــــــاهتم،

فيهـــــا بتهـــــور وفســـــاد وعـــــدم  مســـــؤولية فيقضـــــي علـــــى غـــــريه ويهلكـــــه، والنـــــاس شـــــركاء فيهـــــا ولـــــذلك علـــــيهم أن 
 . الضرورية حلياة اجلماعة اإلنسانية واردحيسنوا إدارهتا واستثمارها، خاصة امل

 
 

 املبحث الثاين
 املقاصدي إلدارة املال ورقابته يف السنة النبويةالفقه 

 
وأصحابه، يف مراعاة مصـاحل العبـاد يف املعـاش واملعـاد، الفقـه  يعرب الفقه املقاصدي عن فقه خري القرون النيب     

الـــذي يبحـــث عـــن حماســـن الشـــريعة وأســـرارها، والضـــرورايت واحلاجيـــات والتحســـينات، وعـــن جلـــب املصـــاحل ودرء 
نفي الضرر ودفـع األذى والعنـت واملشـقة، والرمحـة والتسـامح، ومراعـاة احلكمـة وقصـد الشـارع مـن تشـريع املفاسد، و 

األحكام ملعاجلة قضااي اجملتمعـات، وإجيـاد األحكـام الشـرعية الـيت ترعـى مصـاحل النـاس وتسـاعد علـى النهـوض ورفـع 
 وتطوير القدرات يف كافة جوانب احلياة .

ط احلكــــــــم واملعــــــــاين مــــــــن اســــــــتنبيعــــــــين ا إدارة املــــــــوارد املاليــــــــة يف اإلســــــــالمة يف للســــــــن املقاصــــــــديلفقــــــــه فا      
ـــــة الـــــيت رمس ـــــى املـــــوارد املاليـــــة  تالنصـــــوص وتلمـــــس القواعـــــد واألســـــس الكلي ـــــة الرقابـــــة عل هـــــا الســـــنة النبويـــــة يف كيفي
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  ارةوإدة يف املراقبـــــــة يـــــــوحســـــــن إدارهتـــــــا وتنظيمهـــــــا وتوظيفهـــــــا وتنميتهـــــــا، مـــــــن خـــــــالل بيـــــــان نصـــــــوص الســـــــنة النبو 
االحتســـــاب لرقابـــــة املـــــوارد وأتمينهـــــا لتحقيـــــق النهـــــي عـــــن املنكـــــر و  العمـــــل ومحايـــــة مـــــوارد األمـــــة، إبشـــــاعة مفهـــــوم

أي احنـــــراف أو فســـــاد يعتـــــرب مـــــن ابب املنكـــــر الـــــذي جيـــــب تغيـــــريه ابعتبـــــار أن األمـــــن واالســـــتقرار االقتصـــــادي،  
فـــــــإن مل يســـــــتطع فبلســـــــانه، فـــــــإن مل لقولـــــــه صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم : ) مـــــــن رأى مـــــــنكم منكـــــــرا فليغـــــــريه بيـــــــده، 

 . 1يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
فتنبع أمهية الرقابة على املال يف اإلسـالم مـن أمهيـة تكليـف املسـلم بعمليـة االسـتخالف يف األرض وعمارهتـا،        

ة جبايتــه ولــذلك حرصــت الســنة النبويــة علــى رقابــة املــال العــام وعلــى تنميــة مــوارده وحــددت وفصــلت وبينــت كيفيــ
ومحايته وأوجه صرفه وعـدم االعتـداء عليـه وهنـت عـن الغـش والسـرقة وخيانـة األمانـة، قـال صـلى هللا عليـه وسـلم : ) 

، فأعلت مـن قـيم الرقابـة الذاتيـة ووضـعت الضـوابط للرقابـة 2من محل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا(
 العامة .
ـــــــرى        أن مفهـــــــوم الضـــــــبط اإلداري يعـــــــين صـــــــيانة النظـــــــام العـــــــام يف  فـــــــرغم أن بعـــــــض أهـــــــل االختصـــــــاص ي
)الوظيفــــــــة أو األنشــــــــطة املختصــــــــة بقــــــــرارات التمويــــــــل واالســــــــتثمار ومقســــــــوم  تعــــــــين:اإلدارة املاليــــــــة و  ،3الدولــــــــة،
وختطــــــيط احلصـــــــول علـــــــى األمـــــــوال، وتوظيفهـــــــا،  حشــــــد الطاقـــــــات وتنظيمهـــــــا وتوجيـــــــه أفرادهـــــــاإال أن 4األرابح (

ــــــة فيهــــــا طتها املختلفــــــة وحتقيــــــق الضــــــبط اإلداري وتنميتهــــــا، وتنظــــــيم أنشــــــ وحتفيــــــز العــــــاملني ماليــــــاً وممارســــــة الرقاب
ووضــــــع اســــــرتاتيجية لتحقيــــــق أفضــــــل النتــــــائج ، وكــــــبح مجــــــاح الفســــــاد املــــــايل واإلداري وغــــــريه، علــــــى األداء املــــــايل
دارة اإلهـــــو مـــــن أفضـــــل جوانـــــب كطريقـــــة ومـــــنهج نبـــــوي طبقـــــه النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم،   أبقـــــل التكـــــاليف

عـــــن معــــــاذ بـــــن جبـــــل رضــــــي هللا عنـــــه، قـــــال : قــــــال رســـــول هللا صـــــلى هللا عليــــــه  املاليـــــة،واحملافظـــــة علـــــى املــــــوارد 
وســــلم: ) الغــــزو غــــزوان، فأمــــا مــــن ابتغــــى وجــــه هللا، وأطــــاع اإلمــــام، وأنفــــق الكرميــــة، وايســــر الشــــريك، واجتنــــب 

ة وعصـــــى اإلمـــــام، وأفســـــد يف األرض، الفســـــاد، فـــــإن نومـــــه ونبهـــــه أجـــــر كلـــــه، وأمـــــا مـــــن غـــــزا، فخـــــرا ورايًء ومسعـــــ
ـــــه وســـــلم:)5فإنـــــه مل يرجـــــع ابلكفـــــاف ( ـــــه صـــــلى هللا علي ـــــه ،وقول ـــــى عمـــــل فليجـــــيء بقليل من اســـــتعملناه مـــــنكم عل

، وقولــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم ملعــــاذ بــــن جبــــل رضــــي هللا 6وكثــــريه ، فمــــا أويت منــــه أخــــذ، ومــــا هنــــي عنــــه انتهــــى (
ول ) ومــــن يغلــــل أيت مبــــا غــــل يــــوم القيامــــة( هلــــذا دعوتــــك فــــامض ال تصــــينب شــــيئا بغــــري إذين فإنــــه غلــــعنــــه : ) 
، وهــــــذا هــــــو ميــــــزان الضــــــبط اإلداري، ألن ســــــوء اإلدارة هــــــو مــــــدخل الفســــــاد، والفســــــاد يف األرض 7لعملــــــك (

 . ال يتناسب مع مقصد اإلسالم يف عمارة األرض وتنميتها ورقابة مواردها 
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ة لتحقيــق التنميـة والتعـاون والــرتابط والتكافـل االجتمــاعي، بـني أفــراد فـاملنهج النبـوي  يرســم معـامل  اخلرييــة لألمـ      
الضـــمائر والقلـــوب الـــيت هـــي مـــوطن الفســـاد  وإصـــالحاجملتمـــع علـــى أســـاس األمـــر ابملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر، 

إطـار عـام سـتوى الفـردي، والرقابـة العامـة علـى املسـتوى اجلمـاعي يف ، وإجياد جمتمع الرقابة الذاتية على املواإلصالح
حيقــق لألمــة متاســكها ووحــدهتا وأمنهــا واســتقرارها ، قــال تعــاىل:) كنــتم خــري أمــة أخرجــت للنــاس أتمــرون ابملعــروف 

، وقولــه تعــاىل : ) ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إىل اخلــري 110وتنهــون عــن املنكــر وتؤمنــون ابهلل ( ســورة آل عمــران :
، وقولـه تعـاىل: ) واملؤمنـون 104فلحـون ( سـورة آل عمـران : وأيمـرون ابملعـروف وينهـون عـن املنكـر وأولئـك هـم امل

واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض أيمــرون ابملعــروف وينهــون عــن املنكــر ويقيمــون الصــالة ويؤتــون الزكــاة ويطيعــون هللا 
فسـي ، وقوله صلى هللا عليه وسـلم : ) والـذي ن71ورسوله أولئك سريمحهم هللا إن هللا عزيز حكيم ( سورة التوبة : 

بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ، أو ليوشـكن هللا أن يبعـث علـيكم عقـااب مث تدعونـه فـال يسـتجاب لكـم( 
والصـاحلون ووجهـاء األمـة   اإلدارة، وإذا فشت املنكرات يف اجملتمـع ، وظهـر الفسـاد يف األمـة، ومل يقـم  أصـحاب 1

ومته، فإن هللا تعاىل يعمهم بعقاب يهلك فيه الصاحلني واملفسدين، ومقاوإنكاره ابلدور املنوط هبم يف حماربة الفساد 
لقوله صلى هللا عليـه وسـلم : ) إن النـاس إذا رأوا الظـامل فلـم أيخـذوا علـى يديـه أوشـك أن يعمهـم هللا بعقـاب منـه ( 

قيامــة . قــال : : ) مــن اســتعملناه مــنكم علــى عمــل، فكتمنــا خميطــاً فمــا فوقــه ، كــان غلــواًل أييت يــوم ال  ،وقولــه 2
فقام إليه رْجُل ُ أسود من األنصار ، كأين أنظر إليه ، فقال اي رسول هللا : أقبل عين عملك ، قال : ومالك ? قال 
: مسعتك تقول كذا وكذا، قال : وأان أقوله اآلن ، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثـريه ، فمـا أويت 

 .3منه أخذ، وما هني عنه انتهى (
فالسنة النبوية توضح وتبني وتؤكد احلرص على ضرورة الرقابة املالية ملواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا املنشآت        

املالية واالقتصـادية ، لضـمان قـدرة املنشـأة علـى الوفـاء  ابلتزاماهتـا املاليـة وحتقيـق أكـرب قـدر مـن االسـتثمارات وتعزيـز 
ر االقتصــادي ، وخدمــة اجملتمــع مــن خــالل تطــوير اخلــدمات وحتمــل املســئولية ، ثقــة املســامهني فيهــا وحتقيــق االســتقرا

وزايدة فرص العمل لفئات اجملتمع وإحداث هنوض وتنمية يف االقتصاد الكلي، فضاًل عن إحداث نوع من التكامل 
دلـة والفاعليـة وزايدة والتعاون بني خمتلـف املؤسسـات املاليـة والعـاملني واجلهـات الرقابيـة إلحـداث نـوع مـن الثقـة املتبا

 الكفاءة مما ينعكس إجياابً على تعظيم الثروة وتنمية وتطوير االقتصاد الكلي .
وإعــالء الشــأن األخالقــي يف األمــة، لتحقيـــق  فــاملنهج النبــوي يضــع الســياق املقاصــدي القيمــي لرتبيـــة الضــمري     

بقولـه : ) ومجيـع الـوالايت اإلسـالمية 4نـه ابـن تيميـة عـرب ع يف مجيـع الـوالايت كمـاوإدارهتا  مفهوم الرقابة على املوارد
إمنــا مقصــودها األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ... مثــل واليــة الشــرطة ، وواليــة احلكــم ، وواليــة املــال ، وواليــة 

                                                 
 ،  2169، حديث رقم 468ص4رتمذي جرواه ال 1
 2168، حديث رقم 467ص4رواه الرتمذي ج 2

 1833رواه مسلم كتاب اإلمارة ، ابب حترمي هدااي العمال برقم  3
، وهاجر مع والده إىل الشام ، إمام وعامل  جمتهد له الكثري من 661هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ولد حبران سنة 4

 فات منها الفتاوى الكربى وغريها  املؤل
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ر وهني : ) وإذا كان مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أم -رمحه هللا  –، ويقول 1احلسبة وهي والية الدواوين املالية (
، فالرؤيـــة 2فـــاألمر الـــذي بعـــث هللا بـــه رســـوله هـــو األمـــر ابملعـــروف، والنهـــي الـــذي بعثـــه بـــه هـــو النهـــي عـــن املنكـــر (

قيمة الوازع الديين والضمري احلي يف نفوس األفراد، ابعتبار أن اجلنوح حنو املنكرات هي علل  ياملقاصدية النبوية تعل
 والتفـاين واإلخـالص يف العمـل بية الوجدان على معـاين الطهـر والنقـاءتصيب النفوس ولذلك البد من السمو هبا برت 

 ات البشرية حنو معامل اخلري .قوإشاعة روح التكافل وتوجيه الطا
 

 املبحث الثالث
 أنواع املوارد املالية يف عصر النبوة ودور السنة يف تنظيمها 

 
واجلوانب االقتصادية واملوارد املالية لألمة اإلسالمية اليت وتنظيم األموال ترتيب  رائدَة يف جمال السنة النبوية دتع    

يف التنمية ولعل من أمهها الزكاة، والفي واجلزية واخلراج والوقف  وسوف نتناول ذلك يف تتعلق ابملصلحة العامة 
 : مطالب

 الزكاة وأثرها االجتماعي واالقتصادي: املطلب األول
فقــال : )تؤخــذ مــن  مــن املــوارد املاليــة األساســية حيــث أمــر هبــا رســول هللا الزكــاة لغــة النمــاء والــزايدة، وهــي      

فالزكــاة مــورد مســتقل عــن املــوارد األخــرى ألهنــا تنفــرد عنهــا بتحديــد أوجــه إنفاقهــا  3أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم ( 
العطـاء املسـتمر يف   لتعاجل وضع الشـرائح الضـعيفة يف اجملتمـع، وإلحـداث التكافـل االجتمـاعي بـني املسـلمني وجتديـد

كـــل عـــام لتـــأليف القلـــوب، وتثبيتهـــا علـــى اإلســـالم والـــوالء لـــه، وألهلـــه، فهـــي حـــق مـــن حقـــوق هللا تعـــاىل، تضـــمن 
. لــذا  4احلاجـات الضـرورية للفــرد وابلتـايل ضـمان الســتمرار احليـاة اإلنسـانية ابلوضــع الـذي قررتـه الشــريعة اإلسـالمية

اعيهـــا الزكـــاة، جبميـــع عناصـــر مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية مـــن ضـــرورايت يـــرتبط مفهـــوم احلاجـــات األساســـية الـــيت تر 
مـع مقتضـيات الظـروف واألعـراف السـائدة زمـاان  وحاجيات، لتحقيق الكفاية مبفهومها اإلنساين الكـرمي، مبـا يـتالءم

 طواعيــة، ومكــاان، وتــوفري التكافــل االجتمــاعي بــني املســلمني مــن خــالل إعــادة توزيــع الثــروة وحتريكهــا بــني املســلمني
 5وبقواعد موضوعية عادلة دون حقد أو ضغينة أو حتيز (

: ) بـين اإلسـالم علـى مخـس : شـهادة  وقد ثبتت فرضية الزكاة مـن السـنة يف أحاديـث كثـرية منهـا : قولـه        
ن اسـتطاع إليـه أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيـت ملـ

                                                 
 6احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص 1
 6املصدر السابق ص 2

 . 1354، وأبو داود كتاب الصدقة برقم 31، ومسلم كتاب الزكاة برقم  1371رواه  البخاري كتاب الزكاة برقم 3
 ، بتصرف يسري  11الطبعة   42حملسن الطريقي ص االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف أ. د. عبد هللا عبد ا 4
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  139     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

. وحــىت تكــون الزكــاة واجبــة علــى املــذكي البــد أن يكــون مالكــاً للمــال ملكــاً اتمــاً، وحــائزاً لــه يف نفــس  1ســبيال (
الوقت، ومل يتعلق به حق الغري، ويف هذا مقصـد يؤكـد حسـن إدارة هـذا املـورد االقتصـادي فالفسـاد والسـرقة والرشـوة 

املــال وزايدتــه مــن الناحيــة احلقيقيــة فالنمــاء احلقيقــي هــو كنمــاء اخلــارج مــن وغريهــا مــن األشــياء الــيت متنــع منــاء هــذا 
 األرض والنماء التقديري هو أن يكون املال القابل للنماء هو يف يد صاحبه يتحكم يف حسن إدارته. 

 : ) مـا مـن صـاحب ذهـب وال فضـة والزكاة كمورد اقتصادي أنواع متعددة منها زكاة الـذهب والفضـة لقولـه     
ال يؤدي فيها حقها إال كان يوم القيام صفحت له صفائح من انر فـأمحى عليهـا يف يـوم كـان مقـداره مخسـني ألـف 

: ) فيمـا سـقت السـماء والعيـون أو كـان  ، ومنهـا زكـاة الثمـار والـزروع لقولـه 2سنة حىت يقضي هللا بـني العبـاد ( 
ألنعـام الـيت تقـررت فرضـيتها ابلسـنة النبويـة عـن معـاذ ، وزكـاة ا4العشر، وفيما سقي ابلنضـج نصـف العشـر (  3عثرايً 

ومــن كــل  5ملــا بعثــه إىل الــيمن ) أمــره أن أيخــذ مــن كــل ثالثــني بقــرة تبيعــاً أو تبيعــة  أن النــيب  -  -بــن جبــل 
.وزكاة عروض التجارة هي األمتعة والعقارات وأنواع احليواانت وغري ذلك ، مما هـو معـد للتجـارة .  6أربعني مسنة (

أيمـران أن خنـرج الصـدقة مـن الـذي نعـده  قال : ) كان رسـول هللا  -   -فيما رواه مسرة بن جندب  قوله ل
وعــروض التجــارة تقــوم يف آخــر كــل عــام حبســب ســعرها يف وقــت إخــراج الزكــاة ال حبســب ســعر شــرائها،  7للبيــع ( 

زكــاة يف قيمــة العــروض ال يف عينهــا وختــرج الزكــاة وتضــم الســلع بعضــها إىل بعــض وإن اختلفــت أجناســها ، وجيــب ال
 . 8ألن النصاب معترب ابلقيمة، واملقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر

فجمهــور علمــاء األمــة يقولــون بوجــوب زكــاة عــروض التجــارة، ولــيس فيهــا نــص قطعــي مــن الكتــاب أو الســنة،      
النصوص، وهو أن عـروض التجـارة املتداولـة  وإمنا وردت فيها رواايت، يقوي بعضها بعضاً، مع االعتبار املستند إىل

لالســتغالل نقــود، ال فــرق بينهــا وبــني الــدراهم والــداننري الــيت هــي أمثاهنــا، إال يف كــون النصــاب ينقلــب ويــرتدد بــني 
الــثمن، وهــو النقــد، واملــثمن، وهــو العــروض، فلــو مل جيــب الزكــاة يف التجــارة ألمكــن جلميــع األغنيــاء أو أكثــرهم أن 

دهم، ويتحروا أن ال حيول احلول على نصاب من النقدين أبداً، وبذلك تبطـل الزكـاة فيهـا عنـدهم، ورأس يتجروا بنقو 
ـــاء صـــدقة ملواســـاة أنفســـهم مـــن رذيلـــة البخـــل، وتزكيتهـــا  االعتبـــار يف املســـألة : أن هللا تعـــاىل فـــرض يف أمـــوال األغني

األمة يف إقامة املصاحل العامـة، والفائـدة للفقـراء بفضائل الرمحة ابلفقراء وسائر أصناف املستحقني ومساعدة الدولة و 
وغــريهم، إعــانتهم علــى نوائــب الــدهر، مــع مــا يف ذلــك مــن ســد لذريعــة املفاســد، يف تضــخم األمــوال، وحصــرها يف 

ـنُكْم {احلشـر عقـل أن فهـل ي  7أانس معدودين، وهو املشار إليه بقوله تعاىل : }َكـْي اَل َيُكـوَن ُدولَـًة بَـنْيَ اأْلَْغنِّيَـاء مِّ
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 –. وما رواه ابـن عبـاس 1خيرج من هذه املقاصد الشرعية كلها، التجار الذين رمبا تكون معظم ثروة األمة يف أيديهم
ملــا بعــث معــاذاً إىل الــيمن قــال : ) إنــك أتيت قومــاً أهــل كتــاب فــأدعهم إىل  أن رســول هللا  –رضــي هللا عنهمــا 

هـم أطــاعوك لـذلك فــأعلمهم أن هللا افـرتض علــيهم صـدقة تؤخــذ مــن  شـهادة أن ال إلــه إال هللا وإين رسـول هللا، فــإن
أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإايك وكرائم أمواهلم وأتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبـني هللا 

ى عمــل إذا فقــال : ) اي رسـول هللا، دلــين علــ أن إعرابيــاً أيت النــيب  -  -.ومــا روي عــن أيب هريـرة 2حجـاب (
قال : ) تعبد هللا وال تشرك به شيئاً ، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة  وتصـوم ’ عملته دخلت اجلنة 

: ) من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظـر  رمضان ( قال والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا، فقال 
اجني، وحتقـــق التـــوازن االقتصـــادي يف اجملتمـــع، وحتفـــظ األحقـــاد والكراهيـــة فالزكـــاة عـــون للفقـــراء واحملتـــ، 3إىل هـــذا (

وتطهر النفس من البخل والشح، وتعود املؤمن على البذل والعطاء فهي من املوارد االقتصـادية الـيت حتقـق اإلصـالح 
 االجتماعي. 

 املوارد املالية األخرى املتعلقة ابملصلحة العامة: املطلب الثاين
 لية املتعلقة ابملصلحة العامة كثرية ومتعددة من أمهها ما يلي :املوارد املا

 ، مفهومها ومشروعيتهااازية: الفرع األول
فاجلزيــــة اســــم  مشــــتق مــــن اجلــــزاء . جــــزاء علــــى أمــــان املســــلمني ألهــــل الكتــــاب وهــــي املــــال املوضــــوع علــــى       

ــــدليل علــــى مشــــرو  4رقــــاب مــــن دخــــل يف ذمــــة املســــلمني مــــن أهــــل الكتــــاب عيتها مــــن الســــنة مــــا روي عــــن .  وال
ـــــَذ، فـــــأتوه بـــــه، فحقـــــن لـــــه  بعـــــث خالـــــد بـــــن الوليـــــد  أنـــــس بـــــن مالـــــك أن النـــــيب  إىل أكيـــــدر دومـــــة، فُأخِّ

ـــــيب  5دومـــــة، وصـــــاحله علـــــى اجلزيـــــة ( أنـــــه كتـــــب إىل املنـــــذر بـــــن ســـــاوي  عامـــــل البحـــــرين   . ومـــــا روي عـــــن الن
بلتنــــا وأكــــل ذبيحتنــــا فــــذلك املســــلم الــــذي كتــــاب جــــاء فيــــه : ) أمــــا بعــــد : فــــإن مــــن صــــلى صــــالتنا، وأســــتقبل ق

. ومـــــا  6لـــــه ذمـــــة هللا وذمـــــة رســـــوله ، فمـــــن أحـــــب ذلـــــك مـــــن اجملـــــوس فإنـــــه آمـــــن ، ومـــــن أىب فـــــإن اجلزيـــــة عليـــــه (
كتـــــب إىل هرقـــــل ملـــــك الـــــروم كتـــــاابً جـــــاء فيـــــه : ) إين أدعـــــوك إىل اإلســـــالم فـــــإن اســـــتلمت   روي أن النـــــيب  

 . 7تدخل يف اإلسالم أن يدخلوا فيه أو يعطوا اجلزية( فلك ما للمسلمني وعليك ما عليهم، فإن مل
 :، مفهومه ومشروعيته كموردالفرع الثاين: الفيء واخلمس
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  141     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

وهو كل ما ال يؤخذ من غري املسلمني بغري قتال وقد مسي هبذا االسم ألن هللا تعاىل أفاء على املسلمني برده        
ُهْم َفَمـا . والـدليل علـى اعتبـاره مـن  1( الكفـارةعليهم من  ـنـْ املـوارد املاليـة، قولـه تعـاىل : }َوَمـا أَفَـاء اَّللَُّ َعلَـى َرُسـولِّهِّ مِّ

َشـْيٍء قَـدِّيٌر مَّـا أَفَـاء اَّللَُّ َعلَـى أَْوَجْفُتْم َعَلْيهِّ مِّْن َخْيٍل َواَل رَِّكاٍب َوَلكِّنَّ اَّللََّ ُيَسل ُِّط ُرُسَلُه َعلَـى َمـن َيَشـاُء َواَّللَُّ َعلَـى ُكـل ِّ 
َيُكـوَن ُدولَـًة بَـنْيَ اأْلَْغنِّيَـاء هِّ مِّْن أَْهلِّ اْلُقَرى فَلِّلَّهِّ َولِّلرَُّسولِّ َولِّذِّي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِّنيِّ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َكـْي اَل َرُسولِّ 

{ سـورة احلشـر )مِّنُكْم َوَمـا آاَتُكـُم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه َوَمـا هَنَـاُكْم َعْنـُه فَـانتَـُهوا َواتَـُّقـوا اَّللََّ  ( . 6,7 إِّنَّ اَّللََّ َشـدِّيُد اْلعَِّقـابِّ
هــذه اآلايت دلــت علــى أن الفــيء مــورد مــن املــوارد املاليــة اإلســالمية حــددت مصــارفه وهــو يشــمل كــل مــا لــيس لــه 
مالــك ويشــمل املــال امليــت الــذي ال وارث لــه، واملــال املغصــوب، والوديعــة والعاريــة الــيت لــيس هلــا صــاحب ومــن قــال 

، عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى رضــي هللا عنــه قــال: لمســلمنيلامــة عيف املصــاحل ال يســه جعــل ســهم النــيب بتخم
مسعت علي رضى هللا عنـه يقـول : ) واًلين رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  مخـس اخلمـس، فوضـعته مواضـعه حيـاة 

ه، فأيت مبال فدعاين فقال خذه، فقلت ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وحياة أيب بكر وحياة عمر رضي هللا عن
 . 2أريده، قال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه فجعله يف بيت مال املسلمني(

 :مفهومه وأمهيته كمورد عام الفرع الثالث: اخلراج
 . 3وهــو احلــق الواجــب علــى رقبــة األرض الزراعيــة، فهــو ضــريبة تفــرض عليهــا نظــري حــق انتفــاع أهلهــا منهــا (

: القسم األول : هو خراج الوظيفـة وهـو متعلـق ابلـتمكن مـن االنتفـاع ابألرض ويكـون  4وينقسم اخلراج إىل قسمني
الواجب فيـه شـيئاً يف الذمـة، سـواء كانـت األرض الصـاحلة لالسـتخدام واالنتفـاع زرعهـا صـاحبها أم ال، وهـذا النـوع 

 جيب فيه اخلراج عن كل سنة زراعية مرة واحدة .
لقســم الثــاين : خــراج املقامســة، وفيــه يكــون الواجــب بعــض اخلــارج فــإذا مل ختــرج األرض شــيئاً مل جيــب خــراج ا        

 .  5املقامسة، وهذا اخلراج حيصل أكثر من مرة يف السنة بتكرار احملصول
راج علــى واملــوارد املاليــة تقــوم علــى أســاس العــدل بــني مصــاحل الفــرد واجملتمــع والدولــة، ويراعــى يف وضــع اخلــ        

 : 6األرض اآليت 
 روعة مبحاصيل ومثار عالية السعر يكون خراجها أكثر .ز نوعية الثمار فاألرض امل -1

 خصوبة األرض وجودهتا، فإذا كانت األرض جيدة فإن خراجها يكون أكثر من خراج األرض الرديئة . -2

األرض الــيت تــروى مــن حيــث الكلفــة واملشــقة فــاألرض الــيت تــروى بكلفــة ومشــقة يكــون خراجهــا أقــل مــن  -3
 ابملطر . 

                                                 
  126، األحكام السلطانية للمارودي ص  28السياسة الشرعية البن تيمية ص  1
 2983م رواه أبو داود يف سننه ، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ، ابب يف بيان مواضع قسم اخلمس برق 2
  147، األحكام السلطانية للمارودي ص  4 – 2األموال أليب عبيد ص  3
 م . 2004طبعة  148النظام املايل يف اإلسالم د. طلعت رمضان إبراهيم ص  4
 . 119، اخلراج والنظم املالية حممد ضياء الدين إدريس ص  41اخلراج أليب يوسف ص  5

 املصادر السابقة 6
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 املبحث الرابع
 اإلنفاق العام ضوابطه والرقابة عليه 

 :وفيه مطلبان:
 اإلنفاق العام وضوابطه : املطلب األول 
 : وفيه فرعان:
 مفهوم اإلنفاق العام والرقابة عليه: الفرع األول 
، 1ســـداداً حلاجـــة عامـــة ( : ) هـــو عبـــارة عـــن مبلـــغ مـــن املـــال خيـــرج مـــن ذمـــة شـــخص إداري،اإلنفـــاق العـــام 

فاألموال اجملتمعة من املوارد السابقة تعترب ملكاً عاماً للمجتمع يقوم ويل األمر نيابة عنهم إبنفاقها يف املصاحل العامة 
 2وفق ضوابط الشرع وليس لويل أمر املال أن ميتلـك منهـا شـيئاً أو أن أيخـذ أكثـر ممـا خصـص لـه يف مقابـل عملـه (

وليس لوالة األموال أن يقسموها حبسب أهوائهم كمـا يقسـم املالـك )  –رمحه هللا  –ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم 
: )إين وهللا ال أعطـي أحـداً وال أمنـع أحـداً، وإمنـا أان   ، قـال 3ملكة فإمنا هم أمنـاء وثـواب ووكـالء لـيس مالكـاً (

وضـبطه مبـا حيفـظ  اإلنفـاقمن هذه األفعال ، فعلى املسلم أن يتعبد ربه يف مجيع أفعاله و 4قاسم أضع حيث أمرت (
قـال صـلى هللا عليـه وسـلم: ) مـا مـن عبـد يسـرتعيه هللا رعيـة، فلـم حيطهـا بنصـحه إال مل  ،رعيـةحقوق هللا، وحقوق ال

 .5جيد رائحة اجلنة (
 ضوابط اإلنفاق العام: الفرع الثاين

 من أهم ضوابطه ما يلي : ارد وإهدارها، فلإلنفاق العام ضوابط تضبطه وتعمل على ترشيده وحتد من تبديد املو 
أن ينفق املال يف وجهه الشرعي، ويقصد بذلك إنفاقه يف وجـوه اخلـري والـرب، كالصـدقة واإلطعـام والكسـوة  -1

للفقــراء واملســاكني وبنــاء املســاجد واملستشــفيات واملــدارس وغريهــا ممــا خيــتص مبصــاحل العبــاد وتــوفري املســاكن إليــواء 
طـاعنني ابلسـن وذوي العاهـات، والقيـام هبـذه املسـئوليات جمتمعـة يـدل عليـه مـا روى عـن رسـول العجزة والشـيوخ وال

ومـن مقتضـى  6أنه قال : )أال كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، اإلمـام راع وهـو مسـؤول عـن رعيتـه (   هللا 
 .  7هذه الرعاية قيام الدولة بواجبها وإدراكها حلقوق رعيتها عليها (

                                                 
 125إبراهيم ص  النظم املالية لقطب 1

 م 2005الرايض طبعة  –مكتبة الرشد  189النظام املايل االقتصادي يف اإلسالم أ. د. إبراهيم نورين ص  2

  31السياسة الشرعية البن تيمية ص  3
 أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، والرتمذي يف ابب إذا أراد هللا بعبد خريا فقهه يف الدين .  4

 .  6731اه البخاري كتاب األحكام، ابب من اسرتعى رعية فلم ينصح رو  5
   853رواه البخاري كتاب اجلمعة  ابب اجلمعة يف القرى واملدن برقم 6

 106االقتصاد اإلسالمي أ. د. عبد هللا عبد احملسن الطريقي ص  7
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ما حرم شرعاً، ونشر الفساد أبنواعه املختلفة،  ى الطيبات واملباحات فال حيل إنفاق املال علىاإلنفاق عل -2
 . 1: ) من حترمي إضاعة املال ( ملا ورد عن النيب 

العــام وعــدم اإلســراف وعلــى قــدر احلاجــة لقولــه تعــاىل : }َوالَّــذِّيَن إَِّذا أَنَفُقــوا ملَْ ُيْســرُِّفوا َوملَْ  اإلنفــاقترشــيد  -3
، قال بن حجر : ) أما إنفاقه يف املباحات ابألصالة، كمالذ النفس فهذا 67رُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذلَِّك قـََواماً { الفرقانيـَقْ 

ينقسـم إىل قسـمني : أحــدمها : مـا يكــون لـدفع مفســدة أمـا انجــزة أو متوقعـة فهــذا لـيس إبســراف . والثـاين : مــا ال 
 2اف(يكون فيه شيء من ذلك فاجلمهور على أنه إسر 

متـوازانً مــع الكسـب، فـال جيـوز لإلنســان أن ينفـق أكثـر ممـا يكســب حـىت ال يقـع حتــت  اإلنفـاقأن يكـون  -4
: ) خـري الصـدقة مـا كـان  ، وقـال 81عبء الديون قال تعاىل : }ُكُلوا مِّـن طَي ِّبَـاتِّ َمـا َرَزقْـنَـاُكْم َواَل َتْطغَـْوا {طـه

 الة االقتصادية السائدة . ، فالبد أن يالئم االتفاق العام احل3عن ظهر غىن (

َـا الصَّـَدقَاُت لِّْلُفَقـرَاء  -5 اإلنفاق العام يكون على املسلمني وغريهم مما يؤكد مساحـة اإلسـالم قـال تعـاىل : }إِّمنَّ
َهــا َواْلُمَؤلََّفــةِّ قـُُلــوهُبُْم َويفِّ الر ِّقَــابِّ َواْلَغــارِّمِّنَي َويفِّ َســبِّيلِّ ا ــَن اَّلل ِّ َواَّلل ُ َواْلَمَســاكِّنيِّ َواْلَعــامِّلِّنَي َعَليـْ ــبِّيلِّ َفرِّيَضــًة م ِّ َّلل ِّ َوابْــنِّ السَّ

َهـاُكُم اَّللَُّ َعـنِّ الَـّذِّيَن ملَْ يـَُقـاتُِّلوُكْم يفِّ الـد ِّينِّ َوملَْ خُيْرُِّجـوُكم م ِّـن دِّاَيرُِّكـمْ  60َعلِّيٌم َحكِّيٌم { التوبة  ، وقولـه تعـاىل : }اَل يـَنـْ
ُطوا إِّلَْيهِّْم { امل  .  8متحنةَأن َترَبيوُهْم َوتـُْقسِّ

ر ِّاَب إِّن خلو اإلنفاق من املعامالت الربوية ، قال تعاىل : }اَي أَيـيَها الَّذِّيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا اَّلل َ َوَذُروْا َما بَقَِّي مَِّن ال -6
ــُتْم فـََلُكــ ــَن اَّلل ِّ َوَرُسـولِّهِّ َوإِّن تـُبـْ َـْرٍب م ِّ ْم ُرُؤوُس أَْمـَوالُِّكْم اَل َتْظلُِّمــوَن َواَل ُتْظَلُمــوَن{ ُكنـُتم ميــْؤمِّنِّنَي فَـإِّن ملَّْ تـَْفَعلُــوْا فَــْأَذنُوْا حبِّ

 . 279سورة البقرة 

 الرقابة على املوارد العامة وإنفاقها يف السنة النبوية: املطلب الثاين
فالرقابـة علـى املــوارد وإنفاقهـا هــو نـوع مـن أنــواع التكافـل االجتمــاعي يف اجملتمـع اإلسـالمي، فــإذا كانـت الزكــاة 

ت متثــل اجلانــب املــادي يف هــذا التكافــل االجتمــاعي، فــإن احلســبة والرقابــة متثــل اجلانــب املعنــوي للتكافــل والصــدقا
: ) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسـانه، الق،و 5) من غشنا فليس منا(قال 4االجتماعي

والسياســية واحلســابية والقضــائية أن ختضــع  فعلــى اجلهــات اإلداريــة، 6فــإن مل يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف اإلميــان (
اإلنفاق العـام للرقابـة اجلـادة والفاعلـة لتضـيق الفسـاد واملسـاعدة علـى ترشـيد اإلنفـاق وذلـك مبـا تقـوم بـه مـن حمافظـة 
على األخالق والقيم، واحملافظة على كيان اجملتمع املسلم ومتاسكه، كطريق من طرق التعاون على اخلري حلماية األمة 

َنــاُت بـَْعُضــُهْم أَْولَِّيــاء مــن ا ُنــوَن َواْلُمْؤمِّ لتفكــك واهلــالك والفســاد وهــذه مســة مــن مســات املــؤمنني، قــال تعــاىل : }َواْلُمْؤمِّ
                                                 

 رواه مسلم ابب حترمي العقوق وقطع الرحم  1
  408ص  10ي جفتح الباري بشرح صحيح البخار  2

 رواه البخاري كتاب الصدقة ، ابب الصدقة قبل الرد 3
، احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية د. سعد 20ص  1انظر : احلسبة يف املاضي واحلاضر د. علي بن حسني القرين ج 4

 م مكتبة الرشد الرايض .1996طبعة  52ص  1بن عبد هللا العريفي ج
 لم، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم من غشنا ليس منا .رواه مس 5

 . 49رواه مسلم يف كتاب اإلميان ، ابب بيان أن النهي عن املنكر من اإلميان برقم  6
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َهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ َويُقِّيُموَن الصَّـالََة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َويُطِّيُعـوَن اَّلل َ  ْلَمْعُروفِّ َويـَنـْ ُه أُْولَــئَِّك َسـرَيْمَحُُهُم  َوَرُسـولَ بـَْعٍض أَيُْمُروَن ابِّ
 . 71اَّلل ُ إِّنَّ اَّلل َ َعزِّيٌز َحكِّيٌم {التوبة

ـــة الفعالـــة ملـــوارد األمـــة وخرياهتـــا املاليـــة والبشـــرية ســـبب مـــن أســـباب         إن القيـــام بواجـــب الرقابـــة اإلداريـــة واملالي
ليـات التنميـة والـيت متكـن للنـاس احملافظـة علـى االستقرار  املايل واألمين واالقتصادي ملا هلا من أثر فعال يف متويل عم

زََّكـاَة َوأََمـُروا قيم احلق واخلـري والفضـيلة يف اجملتمـع، قـال تعـاىل : }الَـّذِّيَن إِّن مَّكَّنَّـاُهْم يفِّ اأْلَْرضِّ أَقَـاُموا الصَّـاَلَة َوآتـَـُوا ال
ْلَمْعُروفِّ َوهَنَْوا َعنِّ اْلُمنَكرِّ َوَّللَِِّّّ َعاقَِّبُة اأْلُمُ  مـا فعلـه عنـدما اسـتعمل رجـاًل مـن األزد  . وهـذا النـيب 41ورِّ { احلـجابِّ

علـى املنـرب وقـال : مـا ابل  يقال له ابن اللتيبية على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي يل فقـام رسـول هللا 
أم ال والـذي العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي يل، أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظـر أيهـدى إليـه 
أو بقرة هلا  1نفس حممد بيده ال أييت أحد منكم منها بشيء إال جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعرياً له رغاء

. هـذا املـنهج النبـوي يعتـرب 3(أو شاة تبعر مث رفع يديـه مـىت رأينـا عفـرة يديـه مث قـال : اللهـم هـل بلغـت ثـالاثً  2خوار
ل ما هو إداري ومايل وبشري ويف كل األنشطة واملهام املنوطة هبا، وأبعلى قـدر ممكـن أساسا للرقابة الفاعلة على ك

من الكفاءة واملهنية والشفافية، وحتقيق أكـرب وعـي جمتمعـي انضـج يتفاعـل ويتكافـل مـع القـيم األخالقيـة والسـلوكية، 
 والرقابة الذاتية. وحيي الضمري

مـوارد األمـة ومقـدراهتا انتشـر الفسـاد وتعرضـت للهـالك، قالـت زينـب  ومىت ضعفت الرقابة املالية واإلدارية على     
: )نعـــم إذا كثـــر اخلبـــث( : ) اي رســـول هللا : أهنلـــك وفينــا الصـــاحلون ? قـــال  لرســـول هللا  ـــــرضــي هللا عنهـــا  –
 واخلبث يعين شيوع الفساد واملنكرات وعدم التصدي هلا ومحاية األمة وصيانتها منها . 4

ة يف اإلسالم أنواع منها رقابة الذات والضمري، مراقبة الفرد لنفسه، مراقبة هللا تعاىل وخشيته يف كل فعل والرقاب      
وعمل، مراقبة السلوك والتصرف، حىت ولو كان اإلنسان بعيـداً عـن أعـني احلـاكم أو السـلطة ألنـه يعلـم أن رقابـة هللا 

قــال : ) مــن اســتعملناه علــى عمــل فرزقنــاه رزقــاً، فمــا أنــه  ، عــن النــيب  وعــن بريــده  حتــيط بــه وال تغيــب عنــه،
ـْن  1، قال تعاىل : }إِّنَّ اَّلل َ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِّيباً {النساء5أخذه بعد ذلك فهو غلول ( وقوله تعاىل : } َواَل تـَْعَملُـوَن مِّ

يقــول : ) مــن  رســول هللا ،عــن عــدي بــن عمــرية الكنــدي، قــال مسعــت 61َعَمــٍل إِّالَّ ُكنَّــا َعَلــْيُكْم ُشــُهوداً {يــونس
استعملناه منكم علـى عمـل، فكتمنـا خميطـاً فمـا فوقـه ، كـان غلـواًل أييت يـوم القيامـة . قـال : فقـام إليـه رْجـُلُ  أسـود 
مـن األنصــار، كـأين أنظــر إليـه ، فقــال اي رسـول هللا : أقبــل عــين عملـك، قــال : ومالـك ? قــال : مسعتـك تقــول كــذا 
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آلن، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثـريه، فمـا أويت منـه أخـذ ، ومـا هنـي وكذا ، قال : وأان أقوله ا
 . 1عنه انتهى (

فالرقابة الذاتية والرتبية األخالقية تسمو ابلروح عن أدران  املادة، وترتفع عن أهوائها ونزواهتا وأعراضها، فرتى        
والرزيلــة، وتنهـل مـن مـورد الفضــيلة واخلـري واالسـتقامة ولـو فكــران  بصـفائها ونقائهـا احلـق رؤيــة يقينيـة، فتـأنف الفسـاد

مليــاً يف مــنهج الســنة النبويــة يف الرقابــة الذاتيــة لوجــدانها اعتمــدت الســبل الرتبويــة كمــنهج أساســي، بصــفتها املــؤثر 
كـل نفحـات اإلجيايب على مدركات اإلنسان ومشاعره النفسية، ألنه منهج يفضي إىل صقل الـروح وإانرة القلـب يف  

والتقـــوى أساســـها اخللـــق، وصـــفة اخللـــق التقـــوى  الـــيت أمجلتهـــا أم  2احليـــاة، لتحقيـــق التقـــوى واالنضـــباط األخالقـــي 
فالشـريعة  3: قالت : ) كـان خلقـه القـرآن (  املؤمنني عائشة رضي هللا عنها، عندما سئلت عن خلق رسول هللا 

ظمت بني اإلنسان والذات اإلهلية وبني اإلنسان واإلنسان اإلسالمية صاغت األخالق صياغة التكامل والسمو، فن
ــبِّيلِّ َواَل تـَُبــذ ِّْر  واجملتمــع وعالقــة اإلنســان ابألشــياء واألمــوال، قــال تعــاىل : )َوآتِّ َذا اْلُقــْرىَب َحقَّــُه َواْلمِّْســكِّنَي َوابْــَن السَّ

 .  27-26 وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِّرب ِّهِّ َكُفوراً ( سورة اإلسراء { إِّنَّ اْلُمَبذ ِّرِّيَن َكانُوْا إِّْخَواَن الشََّياطِّنيِّ 26تـَْبذِّيرًا}
 إن أي تــدهور مــايل وإداري يــنعكس ســلباً علــى اجملتمــع ومنائــه واســتقراره، ولــذلك البــد مــن إقامــة مؤسســـات     

ليت عدها العلمـاء وآليات النصح والرقابة واملساءلة، حول املصاحل العامة لألمة ) والبد هنا أن نذكر وظيفة احلسبة ا
من وظائف الدولـة، فهـي الـيت تعـني احملتسـب حـىت يقـوم برقابـة نشـاط األفـراد يف جمـاالت  املثـل، والقـيم واألخـالق، 

، ولــذلك رغـب الشـارع  يف اختــاذ البطانـة الصـاحلة، الــيت حتثـه علـى اخلــري ومتنعـه مـن الشــر، وال 4والـدين واالقتصـاد (
عــن ســبب  فقــد ســأل الصــحابة رســول هللا  عمــل علــى هــذا يف عهــده متســك عــن إبــداء النصــح، وقــد جــرى ال

تصــرفه تصــرفاً معينــاً، كســؤال بعــض يف األنصــار منهــا شــيء، وجــاء هــذا احلــي مــن األنصــار يف أنفســهم حــىت كثــرت 
قدمـه، فـدخل سـعد بـن عبـادة فقـال : اي رسـول هللا إن هـذا احلـي مـن  فيهم القالة قـال قـائلهم : لقـي رسـول هللا 

نصــار وجــدوا عليــك يف أنفســهم ملــا صــنعت يف هــذا الفــيء الــذي أصــبت فقســمت يف قومــك وأعطيــت عطــااي األ
عظاماً من قبائل العرب ومل يكن يف هذا احلي من األنصار شيء، قال فأين أنت من ذلك ? قـال اي رسـول هللا، مـا 

 .  5أان إال أمرؤ من قومي (
: كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه  ملصــلحة العامــة قــال رعايــة احلقــوق اب ولــذلك أانط رســول هللا       

اإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسـؤولة عـن 
: ) قـل  ، ويقـول 1: ) الـدين النصـحية (  ، ويقـول 6رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عـن رعيتـه (

 . 3: ) أال ال مينعن رجاًل هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه ( ، ويقول 2ق ولو كان مراً (احل
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 املبحث اخلامس
 الفقه املقاصدي للسنة يف حفظ املال ومكافحة فساده يف واقع االقتصاد املعاصر 

 
عــايش وعــاجل قضــااي  ذيالــ للســنة  النبويــة فقــه خــري القــرون وســلف األمــة الصــاحلنقصــد ابلفقــه املقاصــدي         
الــذي جنعــل منــه ميــداانً واســعاً للمصــلحة، نطــور مــن خاللــه القــوانني الرادعــة إلنكــار املنكــر، ومكافحــة  الفقــه ،املـال

الفسـاد، والشـفافية والنزاهــة، واحملاسـبة واملســائلة القانونيـة، الفقــه الـذي يقـوم علــى رعايـة املصــلحة العامـة ال الفرديــة، 
ــــذي يرتكــــز علــــ ــــاج والنشــــاط الفقــــه ال ــــزايدة اإلنت ــــة األرض والعقــــل، والتحفيــــز ل ى عوامــــل النهــــوض واالرتقــــاء لتنمي

فمقاصد الشريعة  تعرب عن رعاية مصاحل العباد من خالل سعة املعاين املقاصدية وما حتتويه مـن حكـم االقتصادي، 
يط ابملصــاحل عــرب مجيــع األمكنــة ومعــاين وأهــداف تتجــاوز املفــاهيم املباشــرة للنصــوص إىل أعماقهــا وحمتوايهتــا الــيت حتــ

 واألزمنة مهما اختلفت البيئات واألحوال . 
نصــوص الســنة النبويــة هــي املعــربة والراعيــة ملصــاحل العبــاد، واملقصــد الشــرعي مــودع يف الــنص وبقــدر مــا ميتلــك ف      

ر علـــى فهـــم اجملتهـــد مـــن براعـــة وقـــدرة علـــى البحـــث والنظـــر واالســـتنباط يف مكنـــوانت النصـــوص، كـــان هـــو األقـــد
 واستيعاب احلكم واألسرار الدالة على املقاصد . 

على حسـب قـدرة  واجلماعية القيام أبعمال الرقابة الفردية نصح ووجه وأرشد يفو  ولذلك حث رسول هللا       
وبـني  أن التجـاوز يف املـال  ،يف ضوء مقاصد الشرع لتحقيق سـنة اإلعمـار الكـوين الناس وفهمهم ومساحات عملهم

، فالتسـويف والتالعـب واخلـداع والنصـب 4) من غشـنا فلـيس منـا(عام والغش فيه ليس من قيمنا ومنهجنا، قالال
لكـن يبقـى أن واحليل للتجاوز ليست مـن مقاصـد نصـوص الشـريعة رغـم مرونتهـا وسـعتها يف  رعايـة مصـاحل النـاس، 

: ) من رأى مـنكم  حل الناس، قال صمام األمان لالستقامة وحفظ مصا نيشكالعمل برقابة الضمري والذات، ال
، فعمليــات املراقبــة 5منكــراً فليغــريه بيــده فــإن مل يســتطيع فبلســانه، فــإن مل يســتطيع فيقبلــه وذلــك أضــعف اإلميــان ( 

واالحتساب جيب أن توجه حنو سلوك األفراد وانضباطهم، ومن مث ينداح مفهوم املراقبة واالحتساب اجملتمعي وسط 
لتكـون وفقـاً للمصـاحل  ؤسسـاتخالل مؤسسـات اجملتمـع املـدين رقابـة وضـغطاً علـى أعمـال املقطاعات اجملتمع، من 
 العامة ومقتضايتها . 

عــن  مواحنــراف توجهــاهت واملرافــق العامــة الدولــة العــاملني يف ولــذلك البــد يف حالــة فســاد واعوجــاج تصــرفات       
 محنـو االسـتقامة والعـودة هبـ هـمة تضـغط ابجتـاه دفعاسـتحداث آليـات مدنيـة للمراقبـال بـد مـن حتقيق مصاحل الناس، 

للخطــر . فإقامـــة مؤسســات وآليــات النصــح واملراقبـــة  قتصــادللســري وفقــاً للمصــاحل العامــة، دون تعـــرض اســتقرار اال
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واملساءلة، وهي مؤسسات اجملتمع املدين ترتجم مبادئ الدين والشريعة حول املصاحل العامة وتعمل على التحقق من 
 .  1ىل درجة الكفايةوصوهلا إ
والبـــد مـــن تنميـــة اإلمكـــاانت والقـــدرات البشـــرية ألجـــل اكتمـــال عمليـــة االحتســـاب واملراقبـــة حلفـــظ املصـــاحل        

، ومعرفة مـدى كفايتهـا لتحقيـق واإلحصاءاتالعامة، وتقييم األداء يف املؤسسات االقتصادية واالجتماعية، ابألرقام 
لتنافسـي مـع الكيـاانت البشـرية األخـرى، وأتمـني األمـن القـومي يف ضـوء املـوارد األمة الذاتية، ومقتضـيات التحـدي ا

 املالية والطاقات البشرية املتاحة . مع الرتكيز على مواقع اخللل واخلطأ والقصور للوصول إىل مستوى األداء املتميز .
، فهـــــي الـــــيت تقـــــيم منظمـــــات اجملتمـــــع املـــــدينالعلمـــــاء مـــــن وظـــــائف  بعـــــض إن وظيفـــــة احلســـــبة قـــــد عـــــدها        

احملتســـــــب ليقـــــــوم مبراقبـــــــة نشـــــــاط األفـــــــراد واملؤسســـــــات يف كافـــــــة جمـــــــاالت فـــــــرض القـــــــيم واألخـــــــالق واجملـــــــاالت 
االقتصــــــــادية وفقــــــــاً للمصــــــــاحل العامــــــــة ومقتضــــــــيات الواقــــــــع، لرتشــــــــيد احليــــــــاة العامــــــــة وإصــــــــالحها ودفعهــــــــا حنــــــــو 

 كنـــــدي، قـــــال مسعـــــت رســـــول هللا واالقتصـــــادي، عـــــن عـــــدي بـــــن عمـــــرية ال جتمـــــاعياالســـــتقامة واالســـــتقرار اال
يقــــول : ) مــــن اســــتعملناه مــــنكم علــــى عمــــل، فكتمنــــا خميطــــاً فمــــا فوقــــه ، كــــان غلــــواًل أييت يــــوم القيامــــة . قــــال : 
فقـــــام إليـــــه رْجـــــُلُ  أســـــود مـــــن األنصـــــار، كـــــأين أنظـــــر إليـــــه ، فقـــــال اي رســـــول هللا : أقبـــــل عـــــين عملـــــك، قـــــال : 

: وأان أقولـــــــه اآلن، مـــــــن اســـــــتعملناه مـــــــنكم علـــــــى عمـــــــل  ومالـــــــك ? قـــــــال : مسعتـــــــك تقـــــــول كـــــــذا وكـــــــذا ، قـــــــال
. قــــال احلــــافظ ابــــن حجــــر العســــقالين: 2فليجــــيء بقليلــــه وكثــــريه، فمــــا أويت منــــه أخــــذ ، ومــــا هنــــي عنــــه انتهــــى (

"... بــــني لــــه النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم أن احلقــــوق الــــيت عمــــل ألجلهــــا هــــي الســــبب يف اإلهــــداء لــــه، وأنــــه لــــو 
ه شـــــيٌء، فـــــال ينبغـــــي لـــــه أن يســـــتحلها مبجـــــرد كوهنـــــا وصـــــلت إليـــــه علـــــى طريـــــق اهلديـــــة، أقـــــام يف منزلـــــه مل يهـــــد لـــــ

 .3فإن ذاك إمنا يكون حيث يتمحض احلق له"
ـــــــ 4قــــــال اإلمــــــام النــــــووي ـــــــ رمحــــــه هللا ـ : "يف هــــــذا احلــــــديث بيــــــان أن هــــــدااي العمــــــال حــــــرام، وهلــــــذا ذكــــــر يف ـ

صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم يف نفــــــس احلــــــديث  احلــــــديث عقوبتــــــه ومْحلــــــه مــــــا أُهــــــدي إليــــــه يــــــوم القيامــــــة، وقــــــد بــــــني
الســــَبَب يف حتــــرمي اهلديــــة عليــــه وأهنــــا بســــبب الواليــــة، خبــــالف اهلديــــة لغــــري العامــــل، فإهنــــا مســــتحبة، وحكــــم مــــا 

ن اختيـــــار مــــ، والبــــد 5يقبضــــه العامــــل وحنــــوه ابســــم اهلديــــة أنــــه يــــرده إىل ُمْهديـــــه، فــــإن تعــــذر: فــــإىل بيــــت املــــال"

                                                 
 (  بتصرف يسري.105كتاب األمة العدد )  – 118قي عبد الكبري ص إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية د. عبد البا 1

 17375، رواه أمحد يف مسنده برقم  3112، رواه أبو داود برقم 1833رواه مسلم برقم  2
 12/349فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر3

بته: )النـََّووِّيي( إىل نـََوى، وهي من أعمال دمشق، فهو هـ .نس631هو حيىي بن شرف بن ُمر ِّي ِّ بن حسن بن حسني بن حممد مجعة، ولد سنة 4
هـ. )انظر: "املنهل 676النـََّووِّيي مولًدا، والدمشقيي إقامًة، والشافعي مذهًبا، له العديد من املؤلفات منها التبيان، واجملموع وغريها، وتويف سنة 

 ( 3العذب الرَّوِّي  يف ترمجة النووي "؛ للحافظ السَّخاوِّي، ص 
 
 6/462شرح النووي على صحيح مسلم 5
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درة، قـــــال صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: ) مـــــن اســـــتعمل رجـــــال مـــــن عصـــــابة، ويف أصـــــحاب الكفـــــاءة واألمانـــــة  والقـــــ
 . 1العصابة من هو أرضى هلل منه فقد خان هللا و خان رسوله وخان املؤمنني (

صــــحيح أن الرقابــــة علــــى املــــوارد املاليــــة واألنشــــطة االقتصـــــادية هــــي مــــن فــــروض الكفــــاايت الــــيت يقــــوم هبـــــا 
ن مقصــــد الشــــارع يف الواجبــــات العينيــــة هــــو إصــــالح اإلنســــان نفســــه بعــــض النــــاس، وليســــت واجبــــاً عينيــــاً، ولكــــ

واســـــــــتقامته ابلدرجـــــــــة األوىل وإن كانـــــــــت الواجبـــــــــات العينيـــــــــة يف اإلســـــــــالم ختـــــــــدم احليـــــــــاة االجتماعيـــــــــة العامـــــــــة 
وتســــــــاعد يف إحــــــــداث التضــــــــامن والتكــــــــاتف والتكافــــــــل االجتمــــــــاعي، أمــــــــا مقصــــــــد الشــــــــارع مــــــــن الواجبــــــــات 

ـــــــاس ـــــــة هـــــــو حفـــــــظ مصـــــــاحل الن ـــــــاة السياســـــــية  الكفائي ـــــــة يف احلي ـــــــق ابألمـــــــور الضـــــــرورية اجملتمعي العامـــــــة ومـــــــا يتعل
 . 4)إن الكفائي قيام مبصاحل عامة جلميع اخللق (3. يقول الشاطيب  2واالجتماعية واالقتصادية 

: حـــــــول أبعـــــــاد مقصـــــــود الشـــــــارع يف الواجبـــــــات العينيـــــــة والكفائيـــــــة : ) 5يقـــــــول العـــــــز بـــــــن عبـــــــد الســـــــالم       
صـــــود بفـــــرض الكفايـــــة حتصـــــيل املصـــــاحل ودرء املفاســـــد دون ابـــــتالء األعيـــــان بتكليـــــف، واملقصـــــود اعلمـــــوا أن املق

بتكليــــف األعيــــان وصــــول املقصــــود لكــــل واحــــد مــــن املكلفــــني علــــى حــــده، لتظهــــر طاعتــــه أو معصــــيته، لـــــذلك 
ال يســــقط فــــرض العــــني إال بفعــــل املكلــــف، ويســــقط فــــرض الكفايــــة بفعــــل القــــائمني بــــه دون مــــن كلــــف بــــه يف 

ولـــــذلك خاطـــــب هللا تعـــــاىل املـــــؤمنني بصـــــيغة اجلمـــــع، ومبقتضـــــى هـــــذه الصـــــيغة فـــــإن كـــــل مـــــؤمن 6داد األمـــــر ( امتـــــ
مســــؤول عــــن املــــؤمنني كلمــــا رأى منكــــراً هنــــاهم عنــــه، وهــــذا املقصــــد يؤكــــد جانــــب اخلرييــــة يف األمــــة قــــال تعــــاىل : 

ْلَمْعــــــُروفِّ  ــــــٍة ُأْخرَِّجــــــْت لِّلنَّــــــاسِّ أَتُْمــــــُروَن ابِّ َّلل ِّ َولَــــــْو آَمــــــَن أَْهــــــُل }ُكنــــــُتْم َخــــــرْيَ أُمَّ نُــــــوَن ابِّ َهــــــْوَن َعــــــنِّ اْلُمنَكــــــرِّ َوتـُْؤمِّ َوتـَنـْ
ــــــُقوَن {آل عمــــــران نُــــــوَن َوَأْكثـَــــــُرُهُم اْلَفاسِّ ُهُم اْلُمْؤمِّ ــــــنـْ ُــــــم م ِّ  –.وهلــــــذا قالــــــت زينــــــب  110اْلكِّتَــــــابِّ َلَكــــــاَن َخــــــرْياً هلَّ

: ) نعـــــــــم إذا كثـــــــــر  قـــــــــال  : اي رســـــــــول هللا : أهنلـــــــــك وفينـــــــــا الصـــــــــاحلون ? للرســـــــــول  –رضـــــــــي هللا عنهـــــــــا 
 .  7اخلبث(

 
 
 
 

                                                 
 7023رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب األحكام  1
 بتصرف يسري 52املصدر السابق ص  2

هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي املعروف ابلشاطيب صاحب املصنفات يف املقاصد واألصول، منها املوافقات ، واالعتصام  3
 ه .790تويف سنة

 177ص  1قات للشاطيب جاملواف 4
هو أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن مهذ ب الُسلمي، مغريب األصل. ولد يف حوران يف  5

 ه.660هـ، وعاش فيها وبرز يف الدعوة والفقه وتويف سنة  577سوراي عام 
 وت طبعة دار الكتب العلمية بري  41ص  1قواعد األحكام يف مصاحل اآلانم ج 6

  428ص  1صحيح البخاري كتاب الفنت ، ابب قصة أيجوج ومأجوج ، ومسلم يف كتاب الفنت ابب اقرتاب الفنت ،حتمد يف مسنده ج 7
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 خامتة البحث:
 :النتـائج

إعداد وسائل التنشئة االجتماعية السليمة وفق رؤى املنهج النبوي والسنة الصحيحة لتحقيق احلياة احلرة  -1
 الكرمية لألفراد. 

ه تغيريًا جذراًي وتغري صياغة اإلنسان صياغة أخالقية قادرة على تغيري االقتباس من املنهج النبوي يف  -2
نفسيته حنو األحسن واألفضل، وحتمل مسؤوليته جتاه نفسه وجمتمعه وأن يكون منوذجه وقدوته يف ذلك الرسول 

 . 
األخالقي يف بناء الفرد حلمايته من هوى النفس ومواطن و الرتبوي  على اجلانب املنهج النبوييعتمد  -3
قابة الضمري اليت تضبط السلوك والتصرفات حىت ولو كان اإلنسان بعيداً ر و الرقابة الذاتية ، وذلك بتفعيل الفساد

 عن أعني السلطة فهي حتقق االستقامة. 
تنمية اإلمكاانت و إقامة مؤسسات وآليات النصح والرقابة واملساءلة، حول املصاحل العامة لألمة  - 4

صاحل العامة، وتقييم األداء يف املؤسسات والقدرات البشرية ألجل اكتمال عملية االحتساب واملراقبة حلفظ امل
، ومعرفة مدى كفايتها لتحقيق التنمية، وأتمني األمن القومي يف واإلحصاءاتاالقتصادية واالجتماعية، ابألرقام 

 ضوء املوارد املالية والطاقات البشرية املتاحة .
 :التوصيات

 
مؤسسات الذاتية وتربية الضمري، وإجياد ابعتماد أسلوب املنهج النبوي يف إحياء الرقابة يوصي البحث  -

 تسهم يف حتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية. ل، بذلكجمتمعية فاعلة تبشر 

النظر يف  وإعادةاملصاحل العامة لألمة  حلماية، املالية وآليات النصح والرقابة واملساءلة إقامة مؤسسات -
 محاية موظفيهم من احملاسبة .يف  اإلداراتاحلصانة الوظيفية اليت ميارسها رؤساء 

العقوابت ووضع ، والشفافية واحملاسبة ثقافة النزاهة لرتسيخختصيص برامج يف  اإلعالموسائل  حث -
 املال العام . إهدارالصارمة ملنع 
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 فهرس املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي  -1

مد بن حبيب  املاوردي ، دار الكتب ـ األحكام السلطانية والوالايت الدينية ، أليب احلسن علي بن حم -2
 هـ .  1402العلمية ، بريوت لبنان

األحكام السلطانية أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي ، تصحيح وتعليق حممد حامد الفقي ، دار  -3
 م . 2000هـ/1421الكتب العلمية ، بريوت ، 

 م  .1968الطبعة األوىل األموال أليب عبيدالقاسم بن سالم ،مكتبة الكليات األزهرية -4
 م .2013اإلدارة املالية د. أسعد محيد العلي ، الطبعة الثالثة  -5
 . 1426 /105إحياء الفروض الكفائية دكتور عبد الباقي كبريكتاب األمة العدد -6
 هـ 1404،دار الكتاب العريب ،بريوت  1اإلحكام يف أصول األحكام ، لعلي بن حممد اآلمدي ، ط -7

 م 1988ة يف املنهج اإلسالمي تقدمي ، أ. عمر عبيد حسنه . الدوحة ، قطر التنمية االقتصادي -8
 .  طبعة دار الفكر، دكتور. علي بن حسني القرينــــ  احلسبة يف املاضي واحلاضر -9

م مكتبة 1996احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية د. سعد بن عبد الباقي العريفي طبعة  -10
 الرايض –الرشد 

 ه ،املطبعة السلفية ، القاهرة.1392اخلراج أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم طبعةعام  -11

 م  .1977، دار األنصار ، القاهرة ، طبعة اخلراج والنظم املالية حممد ضياء الدين -12
 ــ سنن الرتمذي ، حملمد بن عيسى بن سورة ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب .    13
هـ، حتقيق حممد حمي الدين عبد 275سليمان بن األشعث السجستاين املتوىف سنةــ سنن أيب داود    14

 احلميد،بدون اتريخ ، دار الفكر .
هـ،الطبعة 911هـ ،بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي،ت303ــ سنن النسائي ، أمحد بن شعيب،املتوىف سنة 15
 هـ ، بريوت .1406األوىل
 حممد بن ماجة ، مطبعة دار إحياء الكتب العلمية .ــ سنن ابن ماجة ، أليب عبد هللا  16
 م  .1989، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية لعوف الكفراوي ،سياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم -17
هـ  1414ــ سنن البيهقي  الكربى ، لألمحد بن احلسني بن علي البيهقي ، مكة املكرمة ، مكتبة دار الباز ،  18 
 م .1993 /

هـ( طبع املكتب اإلسالمي استانبول  256صحيح البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ) ــ  19
 تركيا ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .

هـ( طبع املكتب 261أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ) اإلمامــ صحيح مسلم ،  20
 اقي .  تركيا ، حتقيق حممد فؤاد عبد الب اإلسالمي
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 ، وزارة الشئون اإلسالمية بدولة قطر. 107ــ عوملة اجلرمية، كتاب األمة،  العدد  21
ــ فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حملمد بن علي للشوكاين  الطبعة األوىل ،  22

 م. 2000هـ /  1421بريوت، دار ابن حزب للطباعة والنشر 
 م1999ه 1420، مصر ، سنة لسيد سابق الطبعة احلادية والعشرونــ فقه ال 23
 م . 1981ه 1404فقه الزكاة الدكتور يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة الطبعة اخلامسة  -24
ــ لسان العرب ، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، طبعة دار صادر ، بريوت سنة  25

 م .1955هـ / 1374
ــ معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد ابن فارس بن ىزكراي ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة الثانية،  26

 م . 1969هـ /1389عة البايب احلليب ، بمصر ، مط
املصباح املنرييف غريب الشرح الكبري ، ألمحد بن حممد بن على الفيومي، املطبعة األمريية ببوالق سنة  -27

 م .1906 -هــ 1323
 هـ1405معجم لغة الفقهاء حممد رواس قلعة جي دار النفائس بريوت ، الطبعة األوىل  -28

هـ / 1421ــ مقاصد الشريعة ، حملمد الطاهر ابن عاشور ، الطبعة الثانية األردن ، دار النفائس للنشر،  29 
 م .2001

 بعة مكتبة الوحدة العربية ،  الدار البيضاء .ــ مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ، عالل الفاسي ، ط 30  
ــ املوافقات يف أصول الشريعة ، أليب إسحاق إبراهيم بن موسى ألشاطيب ، تعليق عبد هللا دراز ، طبعة املكتبة  31

 التجارية مبصر .
 ــ املعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية ، منشورات دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت. 32
املستصفى من علم األصول ، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ،الطبعة األوىل، املطبعة األمريية ببوالق  ــ  33

 م.1983 /1403هـ ، والطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، ببريوت، لبنان 1322مبصر 

اهرة ، مطبعة مصطفى ــ املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم بن حممد الشهري ابلراغب األصفهاين ، الق 34
 البايب احلليب .

 م .1916ــ مناقب عمر بن عبد العزيز أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي ،نعيم زرزور،طبع برلني  35
 هـ . 1312ــ مسند اإلمام أمحد بن حبل ، املطبعة امليمنية ابلقاهرة   36
 اإلسكندرية  .إبراهيم، مكتبة  قطب الدينيف اإلسالملمحمد  النظم املالية -37
 م مكتبة الرشد الرايض2005 ةالنظام املايل واالقتصادي يف اإلسالم أ. د. إبراهيم نورين طبع -38
 الوجيز يف أصول الفقه ، د/ وهبة الزحيلي ، دار الفكر العريب ، دمشق، سوراي. ــــــ 39
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 مقدمة:
رف املرسلني، وخامت النبيني، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أش

 إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد؛ فإن األعمال التجارية قد تنوعت يف هذه األايم، وتعددت صورها، وصار هم أكثر الناس مجع املال، 

ناء ثروة طائلة يف واجتهد كثري من أصحاب العقول يف ابتكار صور وأمناط من املعامالت اليت ميكنهم من خالهلا ب
 فرتة وجيزة.

ومن الشركات اليت سلكت هذا املسلك بفن واحرتاف شركات التسويق الشبكي، فقد ابتدعت طرقا متنوعة 
 للحصول على أموال الناس بذكاء واحرتافية عالية، مبنية على دراسات نفسية وإدارية وتسويقية متقدمة.

ة اليت انتشرت يف السنوات األخرية يف البالد اإلسالمية، وقد  إن موضوع التسويق الشبكي من النوازل املعاصر 
كثر السؤال عن هذه النازلة، وعمت هبا البلوى، وأصبحت احلاجة ملحة يف بيان معناها، وتكييفها الفقهي، ومن 

 مث احلكم عليها.
 وأمهية املوضوع تظهر يف أمور منها:

 ث ونظر.أنه من النوازل املعاصرة اليت حتتاج إىل مزيد حب -1
 كثرة وقوعه وانتشار التعامل به يف الدول اإلسالمية.  -2
كثرة السؤال عن حكمه، وضرورة تبيني األحكام الشرعية والتكييفات الفقهية لكل مستجدات العصر   -3

 اليت يفرزها التقدم العلمي.
 عسر طبيعته، وغرابة عقده، وصعوبة معناه، وإشكالياته. -4
غري املتخصصني خاصة على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، وما تضمنته هذه كثرة الكتابة فيه من   -5

 الكتاابت من شبه واهتامات.

 التسويق الشبكي 

  والتنظيمات املعاصرة  يف ميزان الفقه اإلسالمي

عادل عبد الفضيل عيد بليقالدكتور   

 مير سطام بن عبد العزيزكلية التربية، جامعة األ -أستاذ مساعد )مدرس( الفقه املقارن 

 .ومركز االقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر
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 قوة نفوذ شركات التسويق الشبكي يف بعض البالد اإلسالمية، وخطورهتا على االقتصادايت الوطنية. -6
بضعف سعر مثيالهتا، وشرط كثرة اإلشكاالت اليت يتضمنها عقد التسويق الشبكي، كبيع املنتجات   -7

 شراء املنتج، أو دفع رسوم اشرتاك للتسويق، واالستفادة من جهود اآلخرين.
 الدراسات السابقة:

كثرت الكتاابت حول التسويق الشبكي إال أن أغلبها فتاوى ومقاالت منشورة على شبكة املعلومات الدولية 
 تناولت املوضوع من جوانب خمتلفة، ومن أمهها: )اإلنرتنت(، ابإلضافة إىل بعض الدراسات العلمية اليت

التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي، د. أسامة األشقر، مؤمتر كلية الشريعة السادس، قضااي مالية  -1
 م.2004معاصرة من منظور إسالمي، جامعة الزرقاء األهلية ابألردن، 

تطبيقي على الشركة الصينية شينل، د. وجيه عبد  التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية منوذج -2
القادر شعبان الشيمي، حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، السنة الثانية، 

 م.2007هـ 1428العدد الثاين، 
هية والقانونية، كلية التسويق املباشر بني احلل واحلرمة، د. رمضان السيد القطان، جملة البحوث الفق -3

 م.2008هـ 1429الشريعة والقانون، دمنهور، العدد الثالث والعشرون، 
، دار النفائس، األردن، 1قرين، ط  حكم التسويق بعمولة هرمية: دراسة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري -4
 م.2012هـ 1433
يب، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية، بندر بن صقر الذاي -5

 هـ.1426هـ 1425يف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد بن عبد العزيز اليمين، جملة العلوم  -6

 ـ.ه1433، 25العدد ، ن سعود اإلسالمية، الرايض، السعوديةالشرعية، جامعة اإلمام حممد ب
ويالحظ أن بعض هذه األحباث قدمي، وبعضها تناول جانبا واحدا من املوضوع، على الرغم من تطور هذه 
املعاملة، واختالف صور تطبيقها، وال تزال احلاجة قائمة إىل سرب أغوار هذا املوضوع وحتليله، وبيان تكييف هذه 

ة، وحكمها الشرعي، نظرا النتشارها، وكثرة اخلالف حوهلا، وهذا ما دعا الباحث إىل الكتابة يف هذا املعامل
 املوضوع.

 خطة البحث:
 اشتمل هذا البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو اآليت:

 املقدمة: أمهية البحث وخطته.
 املبحث األول: مفهوم التسويق الشبكي وخصائصه.

 ثاين: حمل عقد التسويق الشبكي: املنتج والعمل والثمن والعموالت.املبحث ال

 املبحث الثالث: التكييف الشرعي لعقد التسويق الشبكي. 
 . التسويق الشبكي بني املؤيدين واملعارضنياملبحث الرابع: 
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 اخلامتة: نتائج البحث وتوصياته.
 منهج البحث:

ويتلخص املنهج التحليلي يف عمليات ثالث قد جتتمع  لي، التحلي يف كتابة هذا البحث على املنهج تاعتمد
 : كلها أو بعضها يف العمل الواحد، وهي

شرح هذه القضية العلمية، بتحليل نصوصها، وأتويل مشتبهاهتا، وتعليل الظواهر إبرجاع القضااي  :التفسري -
 إىل أصوهلا، وربط اآلراء أبسباهبا وعللها.

 ترشيد، وحماكمة إىل قواعد متفق عليها.عملية تقومي وتصحيح و النقد:  -

االستنساخ االجتهادي، والتجديد العلمي، أو التأمل يف أمور جزئية اثبتة الستنتاج أحكام  االستنباط: -
 الراجح منهامناقشتها، للوصول مع  ،ابلتفصيل ا، وبيان أدلتهملوضوع البحث الفقهية االجتاهاتدراسة منها، ب

فلله وحده احلمد واملنة، وهذا  ،اهلدف املنشود منه توحقق ،كتابة هذا البحثيف   تقد أصب تهذا وإن كن
 دعوه سبحانه وتعاىل أن يكون هذا البحث مشمواًل برضاه.أمن فضله وتوفيقه، و 

ومن الشيطان، وهللا ورسوله منه نفسي فهذا من  ،صبو إليهأيف حتقيق ما  تأو قصر  انقد أخطأ توإن كن
 سواء السبيل. األجر والثواب، وأن يهديين ه أال حيرميندعو هللا سبحانأبراء، و 
على االستفادة واالستزادة، يل إىل مواقع اخللل ومواطن التقصري؛ ألن يف ذلك ابعثا  يرجو املعذرة، وإرشادأو 

 فاهلل سبحانه وتعاىل صاحب الكمال املطلق، والعصمة لألنبياء واملرسلني عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم.
 

 
 املبحث األول

 مفهوم التسويق الشبكي وخصائصه
 مفهوم التسويق الشبكي: املطلب األول

يشتمل هذا املطلب على بيان مفهوم التسويق الشبكي بتعريفه لغة واصطالحا، مث بيان مفاد هذه التعريفات، 
لشبكي، للوقوف من خالل جمموع هذه التعريفات، مث بيان سبب تسميته ابلتسويق ا التسويق الشبكيمث تصور 

 عند حده بصورة جلية وواضحة، حىت يكتمل التصور الصحيح هلذا العقد اجلديد امللقب ابلتسويق الشبكي.
 أوال: تعريف التسويق الشبكي:

املركب، حيسن تعريفه أوال مبفرديه، عن طريق  االقتصادي قبل اخلوض يف تعريف التسويق الشبكي ابملفهوم
 .شبكي، مث يتم تعريفه ابملعىن اللقيبتعريف التسويق، مث تعريف ال

 (:Marketingتعريف التسويق ) -أ
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التسويق لغة: من سوق السلعة والبضاعة تسويقا: طلب بيعها بكثرة عرضها على الزابئن، وكثرة جلبها 
 .(1)لألسواق، ولفظ السوق يطلق على موضع البيع والشراء، وتسوق القوم: ابعوا واشرتوا

 شتق من عدة معان، منها: البيع والشراء والتجارة.فالتسويق يف اللغة م
 التسويق اصطالحا: 

لقد حدث خلط يف املفاهيم بني الدارسني واملمارسني حول ماهية النشاط التسويقي، نظرا للمراحل املختلفة 
 .(2)اليت مر هبا حىت وصل إىل صورته يف الوقت احلاضر

ف اجملتمع من خالل املوائمة بني املعروض غري املتجانس فالتسويق: عملية اجتماعية هتدف إىل حتقيق أهدا
 .(3)من السلع املقدمة بواسطة املنتجني، وبني الطلب غري املتجانس على السلع من جانب املستهلكني

ضع له أكثر من تعريف، وذلك الختالف نظرة املعرفني له، و و  ،لقد مت تعريف التسويق أبكثر من طريقة
 وهدفه، ومنهم من نظر إليه على أنه وسيلة، وغري ذلك، ونذكر هذه التعريفات تباعا. فمنهم من نظر إىل غايته

االحتياجات  على احلصول مبقتضاها يتم اليت واإلدارية االجتماعية العملية ابلتسويق: تلك يقصد -1
 وتوزيع وتسعري وترويج ختطيط ذلك ويتضمن اآلخرين، مع قيمة ذات منتجات وتبادل خلق طريق والرغبات، عن

 .(4)املنتجات تلك
 على اجلدد، واحلفاظ الزابئن من ممكن عدد أكرب واستقطاب جذب يف يسهم ما وعرف أيضا أبنه: كل -2
 .(5)املؤسسة زابئن والء

كما عرف أيضا أبنه: جمموعة من العمليات أو األنشطة اليت تعمل على اكتشاف رغبات العمالء،   -3
 اخلدمات اليت تشبع رغباهتم، وحتقق للمؤسسة الرحبية خالل فرتة مناسبة.وتطوير جمموعة من املنتجات، أو 

كما عرف أيضا أبنه: "عملية اجتماعية وإدارية حيصل من خالهلا األفراد واجلماعات على احتياجاهتم   -4
 .(6)ورغباهتم، من خالل خلق وتقدمي وتبادل املنتجات ذات القيم مع اآلخرين"

 سواء أكان والعميل، طرفني: السلعة بني للربط وسيلة وأنه السلعة، التسويق: بيع من الغاية أن يظهر وهبذا
                                                 

. معجم مقاييس 1/464. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، 6/387. اتج العروس للزبيدي، 10/167لسان العرب البن منظور،  (1)
 .375. أساس البالغة للزخمشري، ص1/578اللغة البن فارس، 

 .4م، ص1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1التسويق: املفاهيم واالسرتاتيجيات، د. حممد فريد الصحن، ط  (2)

 .6املرجع السابق، ص (3)

املستهلك دراسة حتليلية للقرارات الشرائية  . سلوك27م، ص2008( إدارة التسويق، د. طارق طه، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 4)
 -15، صwww.alukah.netلألسرة، د. خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي، موقعه على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 

. التسويق التجاري وأحكامه يف 50م، ص2002شر، اإلسكندرية، . أساسيات التسويق، عبد السالم أبو قحف، دار اجلامعة اجلديدة للن18
الفقه اإلسالمي، د. حسني بن معلوي الشهراين، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

 .27م، ص2010هـ 1431، دار التدمرية، الرايض، السعودية، 1هـ، الرايض، ط 1429
. www.saaid.netيق الشبكي حتت اجملهر، زاهر سامل بلفقيه، موقع صيد الفوائد على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: ( التسو 5)

 .8م، ص2008التسويق، د. كاترين فيو، ترمجة: وردية واشد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 
 .6، 5( التسويق: املفاهيم واالسرتاتيجيات، الصحن، ص6)

http://www.alukah.net/
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 Directاملباشر: ) التسويق يسمى ما وهو ابلعميل، مباشرة أم املستقلني، والوكالء التجاريني الوسطاء طريق عن

Marketing.) 
 تعريف الشبكي: -ب

مور: يقال: تشابكت األ، بعض يف بعضه اخلتد: شبكا يءالش شبككلمة الشبكي نسبة إىل الشبكة، من 
 . (1)اختلطت

 وال خيرج املعىن االصطالحي عن أن هناك مداخلة وترابط وتداخل بني اجملموعة الواحدة. 
 ( مبعناه اللقيب: Network Marketingالشبكي ) تعريف التسويق -ج

مث نقوم بذكر مفاد هذه التعريفات؛  مت تعريف التسويق الشبكي مبعناه اللقيب بعدة تعريفات، نذكرها تباعا،
 لنتوصل من خالهلا إىل جوهر هذا النوع من أنواع التسويق املباشر.

 املشاركني، وبيع من ملزيد التوظيف حق شراء فيه املشاركني مينح تسويقي برانمجأبنه:  بعضهم عرفه -1
 املبيعات فضاًل عن بتجنيدهم، مواقا الذين األشخاص طريق عن املبيعات عن والتعويض اخلدمات، أو املنتجات
 . (2)هبم اخلاصة
 (3)عموالت إبعطائهم طريق املشرتين؛ عن ملنتجاته يروج مباشر تسويقي نظامآخر أنه:  تعريف يف وجاء -2
 . (4)معينة شروط وفق طريقهم، عن يشرتي من كل  مقابل مالية

املعنيَّة(؛ للوصول لشرحية من الزابئن من  استخدام ممثلني مستقلني للشركة )الشركةوعرفه آخرون أبنه:  -3
الصعب الوصول إليهم عرب الطرق التقليدية يف التسويق، هؤالء املمثلون املستقلون ليسوا موظفني يف الشركة، بل 

 .(5)هم أصحاب عمل مستقل
 ،ونهيقومون بشراء املنتج ويسوق ،املنتج من خالل جمموعة موزعني مستقلنيبتسويق الشركات هو قيام  -4

وجهد املشاركني  همعموالت عن جهد ونخذاملوزعني أيوكمكافأة عن جهود  ،آخرين للقيام ابملثل اويدعموا أانس
 .اآلخرين يف فريق عن عدة مستوايت

هيكل مصمم إلنشاء قوة يف التسويق واملبيعات، عن طريق إمكانية الربح للمروجني ملنتجات الشركة من  -5
خالل املبيعات الشخصية املباشرة، ولكن أيضا ابلنسبة للمبيعات من املروجني خالل تروجيهم، ليس فقط من 

                                                 

. القاموس الفقهي لغة واصطالحا، د. سعدي 3/137احملكم واحمليط األعظم البن سيده، . 3/188 البن فارس،معجم مقاييس اللغة  (1)
 .1/189م، 1988هـ 1408، دار الفكر، دمشق، سورية، 2أبو حبيب، ط 

 .6( التسويق الشبكي، بلفقيه، ص 2)
، دار كنوز 1فقة جتارية. )العموالت املصرفية: حقيقتها وأحكامها، عبد الكرمي السماعيل، ط( العمولة هي األجر الذي يؤخذ مقابل إمتام ص3)

 (.70هـ، ص 1430إشبيليا، الرايض، السعودية، 
. وبنحوه عرفه الذاييب مع تفاصيل أكثر من حيث اآلليات. )التسويق 502( التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي للشهراين، ص 4)

تكييفه وأحكامه الفقهية، بندر بن صقر الذاييب، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء جبامعة الشبكي 
 (.15، 14هـ، ص 1426هـ 1425اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

(5 )http://makemoneyfast.maktoobblog.com 
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اآلخرين الذين التحقوا ابلعمل عن طريقهم، وخلق شبكة من املوزعني والتسلسل الشبكي للمستوايت املتعددة 
 للربح يف شكل شبكي.

د شبكات من األعضاء يعتمد على شبكة من العمالء، ويقوم النظام على أساس جتني أسلوب تسويقي -6
اجلدد للرتويج ملنتجات شركة ما مقابل عموالت مالية، ويعتمد النظام على شبكات يف شكل شجرة ذات أفرع 
عديدة يتفرع بعضها عن بعض، أو يف شكل هرم ذي مستوايت، وحيصل العضو األول يف تلك الشجرة أو ذلك 

 .(1)اهلرم على عموالت عن كل عضو جديد يدخل فيها

 : مفاد هذه التعريفات:اثنيا
 ابلنظر إىل هذه التعريفات سالفة الذكر يالحظ ما أييت: 

أعلى جودة، وأقل و املنتج إىل املستهلك أبقصر الطرق،  وسيلة جتارية مبتكرة إليصالالشبكي  التسويق -1
 .تكلفة
 التوظيف(،أو  التسويق حق جوهر التسويق الشبكي، واألساس الذي يعتمد عليه: وصفه أبنه )شراء -2
 التسويق، شبكة يف االشرتاك من حىت تتمكن هلا منتج شراء تشرتط النظام هذا على القائمة الشركات فجميع
 .وحوافزه التسويق عموالت على احلصول وابلتايل

 تكسب(. فقد لتسوق، التالية: )اشرت ابجلملة املركبة التجارية العملية هذه تلخيص ميكن -3
 :من خالل جمموع هذه التعريفات سالفة الذكر شبكيالتسويق الاثلثا: تصور 

على مشاركة الزابئن خمصصات من االبتكارات اليت قامت هبا الشركات لزايدة تسويق منتجاهتا، أن عملت 
توزيعها بنسب فتقوم على الدعاية واإلعالن، اليت هي مبالغ ابهظة كانت تستفيد منها شرحية حمدودة يف اجملتمع، 

السمعة وهو ترشيح منتج أو خدمة حازت  ،قوم به بشكل بديهييقابل عمل م شخص ونشاطهتتفق مع جهد ال
هذا املنتج أو السلعة، مث يقوم برتشيحه لغريه بدوره بشراء أو امتالك التسويقية اجليدة، فيقوم الزبون أو العميل 

نتيجة  ،ازاة مالية من جهة أخرىوحصول الفرد على جم ،، مما يؤدي إىل زايدة مبيعات الشركة من جهةبعمولة جمزية
الرتشيح املباشر وغري املباشر، واليت تصل فيه إىل دخل مرتاكم من عمل عدد ال متناٍه من األفراد يف منظومته اليت 

أو قارَّته اجلغرافية، مما يؤدي إىل دخل مادي يضاهي دخل شركات بذلت  ،ميكن أن متتد خارج حدود دولته
، فهذه هي واستخدام ثورة التكنولوجيا واإلنرتنت ،ا، كل ذلك بفضل ذكاء الفكرةماليني الدوالرات لتأسيسه

 .خالصة عمل التسويق الشبكي
 رابعا: سبب تسميته ابلتسويق الشبكي:

مسي هذا النوع من التسويق ابلشبكي نسبة إىل شبكات العمالء والزابئن الذين يقومون ابلدعاية واإلعالن 
، وليست التسمية راجعة إىل لطريقة االنتشار عن طريق شبكات من املسوقنيوب لشركة أو مؤسسة ما، فهو منس

 . (2)شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(
                                                 

 .15، 14امه الفقهية، الذاييب، ص( التسويق الشبكي تكييفه وأحك1)
عود ( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد بن عبد العزيز اليمين، جملة العلوم الشرعية، جامعة اإلمام حممد بن س2)
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 خصائص التسويق الشبكي وخططه واترخيه: املطلب الثاين
ه ونشأته واترخيه خططيتعرض هذا املطلب خلصائص التسويق الشبكي، ووضعه من أنواع التسويق، مث بيان 

 ل انتشار هذه املعاملة.وعوام
 أوال: خصائص التسويق الشبكي: 

 هناك عدة خصائص هي القاسم املشرتك بني شركات التسويق الشبكي وهي: 
 فقد لتسوق، التسويق )اشرت عملية يف ُقدما واملضي العموالت، على للحصول املنتج شرط شراء -١
 .تكسب(

 .هلا يةهنا ال سلسلة يف للمسوقني، حمدود غري فتوظي -٢

  .صحيح والعكس أجرا، وأعظم حظًا، أكثر كنت  االشرتاك يف أسبق كنت  األسبق أكثر حظا: فكلما -٣
 اهلرم، رؤساء عموالت تضخم لكبح أمحر خطًا الشركات مجيع كبح تضخم عموالت رؤساء اهلرم: فتضع  -٤
 .الشركة أموال مجيع العموالت تلتهم ال حىت ألخرى، شركة من خيتلف
 فلو قبلك، وقمس طريق عن إال الشبكي التسويق عملية يف الدخول ميكن ن أتى بك: الحتديد م -٥
 وإال شبكته، حتت تدخل حىت بك، أتى الذي املسوق رقم املوظف منك االشرتاك، سيطلب يف راغبا ذهبت

 .حيب من شباك يف إبدخالك سيتربع مسرورا

 يف املسوقني، واالشرتاك بتوظيف اهتمامها بقدر اتابملنتج هتتم االهتمام ابلتسويق أكثر من املنتج: ال -٦
 .الشبكي النظام

 املستهلكني، ال املسوقني قبل من تستهلك املنتجات من الساحقة املسوق هو املستهلك: الغالبية -٧
  .التسويقية العملية يف األخري الطرف املستهلك فيه ميثل الذي التقليدي التسويق خبالف هو املستهلك، فاملسوق
استخدام مبدأ التسويق الشبكي جيعل املنتج يصل إىل املستهلك وصول املنتج للمستهلك مباشرة:  -8

مباشرة، ويتم إلغاء مجيع التحويالت اليت حيصل عليها الوكالء والوسطاء ومنصرفاهتم من إجيارات ومرتبات ودعاية 
 ئن يف شكل عموالت. وتسويق، ويتم توزيع جمموع هذه العموالت بني املصنع وبني جمموع الزاب

فشركات التسويق الشبكي تقدم لك احلرية يف العمل، تستطيع أن تعمل وقتما تشاء، احلرية يف العمل:  -9
 وتتوقف وقتما تشاء.

واألرابح تتناسب  ،تقدم لك أرابحا غري حمدودة، فليس هناك حد فعلي ألرابحكاألرابح غري حمدودة:  -10
 سعت شبكتك صار الربح أكرب، وحيتاج جملهود أقل.مع جهدك ومع شبكتك، أي كلما تو 

يف لك احلرية ، و تستطيع أن تعمل أينما تشاء داخل أو خارج الوطن :إقليميةالتسويق ليس له حدود  -11
يقدم لك الدعم الالزم الذي حتتاجه للعمل، من مواد تسويقية ، كما اختيار طريقة عرضك للمنتجو  ،اختيار الزابئن

 .(1)اتهفيديو ومعلومات وصور و 
                                                                                                                                               

 .237هـ، ص 1433، 25اإلسالمية، الرايض، السعودية، العدد 
 www.saaid.netبلفقيه، موقع صيد الفوائد على )اإلنرتنت(:  زاهر ساملجملهر، التسويق الشبكي حتت ا (1)
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 التسويق الشبكي من أنواع التسويق:اثنيا: وضع 

النوع األول من التسويق يكون عن طريق طرف التسويق عموما يتنوع إىل تسويق تقليدي، وتسويق مباشر، و 
آخر يدخل يف العملية، إما أبسلوب التوزيع أو البيع أو املتاجر أو اإلعالن، أو إعداد حبوث ودراسات تقلل من 

 .(1)املخاطر نسبة

 
 ي منتج!!يف البيع أل ةالتقليدي ةذه هي الطريقه

 وسائل عدة خالل من والعميل، املنتجة الشركة بني املباشر الربط على فكرته تقومالتسويق املباشر فأما 
ض واملعار  اإللكرتوين(، الربيد -الشركة  موقع -اإلنرتنت )اإلعالن وشبكة واهلاتف، البياانت، كقواعد:  متنوعة
 .(2)وسيط إىل احلاجة دون بينهما تفاعلية عالقة لبناء ذلك كل  وشبكات، أفرادا البيع ورجال الدورية،

 .(3)قسيما له، أو مرادفا له وليس قنواته، من وقناة املباشر، التسويق أشكال من شكل الشبكي والتسويق
 : خطط التسويق الشبكياثلثا: 

تبعًا لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الرتوجيية، ومن  وتتعدد صوره ،ختتلف خطط التسويق الشبكي
 :خططه الشائعة

خطة املستوايت الثنائية: اليت يشرتط فيها حتقق التوازن من اجلانبني لكل عميل )مشرتك على اليمني،  -1
 (. ومشرتك على اليسار

                                                 
التسويق املباشر بني احلل واحلرمة، د. رمضان السيد القطان، جملة البحوث الفقهية . 6، 5التسويق: املفاهيم واالسرتاتيجيات، للصحن، ص (1)

 .12م، ص 2008ـ ه1429والقانونية، كلية الشريعة والقانون، دمنهور، العدد الثالث والعشرون، 

. 720. إدارة التسويق، ص208 -200م، ص2012، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، 1( مبادئ التسويق، د. بيان هاين حرب، ط2)
 22. دراسات يف املعامالت املالية، تقومي نظام هبة اجلزيرة، د. سامي بن إبراهيم السويلم، 504، 503التسويق التجاري للشهراين، ص 

 .241 - 239. التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 18م، ص 2004نوفمرب  5ـ ه1425رمضان 
( وإمنا جر إىل هذا التنبيه ظن الكثري ممن كتب يف هذه املسألة من غري أهل االختصاص أبن التسويق الشبكي مرادف للتسويق املباشر، مث 3)

يق الشبكي بواسطة معلومات وقوانني ختص التسويق املباشر، وغري خاف أن مشروعية األصل ال تعين بىن على هذا االعتقاد مشروعية التسو 
 .ابلضرورة مشروعية ما يتفرع عنه من صور وأساليب
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 .(1)خطة املستوايت متعددة األعضاء: وال يشرتط فيها التوازن العددي -2

 
 :(2)رابعا: نشأة واتريخ التسويق الشبكي

 .(3)آسيا كا وأورواب وشرقيسنة يف أمر  60واترخيها ميتد ألكثر من  ة،جتارة عاملي التسويق الشبكي
 املنطقة يف الشركات هذه حيث بدأ نشاطأتخذ حيزها يف الشرق األوسط، شركات التسويق الشبكي وبدأت 

 بقوة األعوام األخرية يف نشاطها لتعاود ضوئها، خفت أن لبثت ما هـ، مث١٤٢٢ عام واضح بشكل العربية
 .(4)وأبشكال خمتلفة

 خامسا: عوامل انتشار معاملة التسويق الشبكي:
 وراء انتشار نظام التسويق الشبكي وهي: عوامل رئيسة هناك ستة 

 ذيوع وسائل االتصال والدعاية واإلعالن. -1
 ات وحنوها.سهولة التواصل املايل عرب البطاق -2
 تزايد احلاجة للمال عند عامة الناس، بسبب اإلغراق يف الكماليات. -3
 وجود أصل غريزة الطمع وحب املال يف النفس البشرية. -4
: ويظهر هذا من خالل ما ذهب إليه مروجو فكرة نظام التسويق الشبكي أداة لبناء مستقبل أفضل -5

                                                 

 .7جملهر، بلفقيه، ص ( التسويق الشبكي حتت ا1)
 .21ص  ( التسويق الشبكي، الذاييب،2)
أحد حمركات البحث على اإلنرتنت كفيل ببيان حجم هذه الشركات ومدى انتشارها،  ( ولعل البحث عن مصطلح )التسويق الشبكي( يف3)

 (.Questnet - Goldmine International - DXN - GMI - Goldquestومن أشهرها: )
 https://islamqa.info/ar/95378( موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(: 4)
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 .(1)التسويق الشبكي
وميكن تعريفها أبهنا املخاطر الناشئة يعمل على تفادي خماطر التسويق التقليدي: أن التسويق الشبكي  -6

 .(2)عن التعامل يف األسواق نتيجة التغري يف السياسات االقتصادية
 

 
 املبحث الثاين

 حمل عقد التسويق الشبكي
 

والعمولة )احلوافز التجارية حمل عقد التسويق الشبكي: املنتج )املبيع(، والعمل الذي يقوم به املسوق، والثمن 
التسويقية(، وذلك ألن عقد التسويق الشبكي مركب من عملييت البيع والتسويق للمنتج، فكان البد من التعرض 
ألجزاء هذه العملية، وكالمها مرتبط ببعضهما، فال انفكاك بينهما، مث بيان عالقة التسويق الشبكي بقوانني 

 السوق.
 تسويق الشبكي:أوال: املنتج املبيع يف ال

عقد التسويق الشبكي عقد مركب، فهو يف األصل عقد تسويق، ولكن يشرتط للدخول يف نظام التسويق أن 
يقوم املشرتك بشراء املنتج، فهل املنتج )املبيع( يف نظام التسويق الشبكي عنصر جوهري? أي هو املقصود من 

 إلضفاء الشرعية على هذا النظام?وستار  (3)عملية التسويق الشبكي? أم أن هذا املنتج حيلة
 التسويق?  تسويق املنتج أم تسويق

اهلدف األساسي لشركات التسويق الشبكي يركز على عملية التسويق بشكل كبري دون املنتج، وهناك مظاهر 
 :(4)، ومنهاوليس املنتجات ،أن اهلدف من الشراء هو االشرتاك يف التسويق تبني

                                                 

، د. رائق محود، موقع فور اليف على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: التسويق الشبكي أداة حلياة أفضل( 1)
www.4lifema.com 

. 27م، ص2005هـ، 1426اطر يف املصارف اإلسالمية، د/حممد عبد احلليم عمر، الدورة التدريبية عن إدارة املخاطر، لبنان، ( إدارة املخ2)
 4ايض، منوذج مقرتح لقياس املخاطر يف املصرفية، د/حممد البلتاجي، ندوة إدارة املخاطر يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية، املعهد املصريف، الر 

 . 17، 16م، ص 2004فرباير  24هـ 1425حمرم 
ذكر ابن القيم أنه غلب على استعمال احليلة يف العرف: سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا الرجل إىل حصول غرضه، حبيث ال يتفطن له ( 3)

الغرض املمنوع منه شرعا أو إال بنوع من الذكاء والفطنة، سواء أكان املقصود أمرا جائزا أم حمرما، وأخص من هذا استعماهلا يف التوصل إىل 
وذكر الشاطيب حقيقة احليل املشهورة بقوله: تقدمي عمل  (.188 /3عقال أو عادة، وهذا هو الغالب عليها يف عرف الناس. )إعالم املوقعني، 

كالواهب ماله عند رأس   ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي، وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة يف الواقع،
ة أو احلول فرارا من الزكاة، فإن أصل اهلبة على اجلواز، ولو منع الزكاة من غري هبة لكان ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره يف املصلح

د إىل إبطال األحكام املفسدة، فإذا مجع بينهما على هذا القصد، صار مآل اهلبة املنع من أداء الزكاة وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القص
 (.4/201الشرعية. )املوافقات، 

 www.saaid.netزاهر سامل بلفقيه، موقع صيد الفوائد على )اإلنرتنت(: جملهر، ( التسويق الشبكي حتت ا4)

http://www.4lifema.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17:2011-08-17-15-19-33&catid=5:2011-08-14-15-17-44&Itemid=6
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 الشبكي التسويق نظام لشرح التعريفية نشراهتا من واسعة ص مساحاتشركات التسويق الشبكي ختص -أ

 .زوااي النشرة يف عنها التفتيش فبإمكانك املنتجات وأما وفوائده،
 أتيت النظام، بينما وشرح العموالت عن ابحلديث التسويقية عروضه من كبري جزء ابقتطاع املسوق يقوم -ب

الشركات،   هذه كثري من به توصي بل ومحاسهم، املسوقني اجتهادات من هذا وليس متأخرة، مرتبة يف املنتجات
 بل التسويق، كمتاجر التقليدية، البيع منافذ يف السلعة عرض من كما حذرت بعض شركات التسويق عمالءها

 .(1)ذلك على تعاقب
 من منتجاهتا على الغالبة والسمة وخدمات، سلع بني الشركات هذه منتجات تتنوع :متميزة منتجات -

 ما يصنع طبيعية مكوانت من مبتكر صحي منتج فهذا والتميز، واالبتكار الفرادة: منتجوها كما يقول السلع

  القليل. إال منها يصنع ال الذهب من تذكارية ميداليات ، وتلك(2)األطباء أدهى يعجز عنه
 نفوس يف الثقة زرعت حىت العظمة، هبالة من منتجاهتا إحاطة يف ومسوقوها هذه الشركات تبالغ وهكذا

 التسويق عموالت كسب يف فشله حال العميل، على ابلرضا مقنعة، تعود صفقة تكون جهة، وحىت من عمالئها

 .أخرى جهة من
 من الكبرية الدرجة هبذه املنتجات هذه كانت إذا: املوضع هذا يف عاقل كل يطرحه الذي اجلوهري والسؤال

 وملاذا السنني? منذ مئات البشري خدمت اجملتمع اليت التسويق أنظمة يقطر  عن تباع ال فلماذا والقيمة، الفائدة

 الشهرية? الشركات من غريها دون النظام هذا إىل الشركات هذه تلجأ
احملفزات  وتقوم له، األصلح اختيار إىل سلوكه أمناط مجيع يف يتجه رشيد خملوق اإلنسان :املشرتين واقع -

 .(3)بسلوك املستهلك يعرف فيما إدراكه على التأثري يف حيوي بدور التسويقية
 تردد ملا مائة، مقدارها زايدة مع القيمة بنفس واألخرى عشرة، بقيمة إحدامها: بني سلعتني عاقالً  خريت فلو

 السلوك الطبيعي هو وهذا السعر، يف األخرية دون األوىل كانت أو إليها، حباجة يكن مل لو حىت يف االختيار،

 .الشبكي التسويق تمنتجا يف الواقع
 الرغبة احلقيقية غياب اتم بوضوح يدرك التسويق من األسلوب هذا على الناس إقبال واقع يف الناظر أن غري

 .(4)املشرتين من العظمى األغلبية عند واملكافآت املوعودة العموالت إىل السلعة، واالنصراف يف

                                                 

لسلة فقه ( ومثيالهتا من شركات التسويق الشبكي، د. مرهف سقا، سBizNas( ُمزيُل اإللباسِّ عن حكمِّ التعاملِّ مع شركةِّ بزانْس )1)
. والتقرير املنشور يف: 38، ص http://www.kantakji.comاملعامالت، موقع قنطجي على شبكة )اإلنرتنت( 

http://www.mlmsurvivor.com/resources/sky_biz_pvn-vandernat.pdf .) 
ري يفعل األفاعيل جبسم اإلنسان، فقط ضعه حتت وسادتك قبل النوم، أو حتت كأس قرص زجاجي صغ :( من نوادر هذه املنتجات اخلارقة2)

 !( دوالر٥٠٠من املاء تريد شربه، وسرتى العجائب، يباع هذا القرص العبقري بثمن ابهظ يتجاوز )
ة ابلصحة وفق هذا شركة تسوق منتجات ذات صل ٤٠بتحليل معلومات دعائية ألكثر من  (mlmwatch)وقد قام الدكتور/ ستيفن ابرت 

 .النظام، وخلص إىل أن مجيعها مبالغ فيه بشكل كبري

 .49 -44. سلوك املستهلك دراسة حتليلية للقرارات الشرائية لألسرة، اجلريسي، ص 30، 29( التسويق، فيو، ص3)
ون عدة أحباث أجراها على سكان والية ( مل أقف على دراسات ميدانية إحصائية لرصد هذا السلوك يف العامل العريب وحتليله، وللدكتور/ ج4)

http://www.kantakji.com/


 

  163     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 أم املنتج: للشراء احلقيقي دافعه عن املشرتين من كثري قبل من الصرحية اإلجابة :يف ذلك مالحظة وميكن

 حاجة تفوق املنتج من كبرية كميات وشراء .منها انتفاعهم حبال ميكن ال منتجات بشراء الكثري العمولة? وقيام

 .(1)مضاعفة أبضعاف املشرتي
 ويظهر عدم أتثري السلعة يف إابحة املعاملة من خالل اآليت:

بدليل أن أمثال هذه الربامج واخلدمات كانت  ،كني هو التسويق ال السلعةأهم دافع للشراء عند املشرت  -1
ومن هذه  ?موجودة قبل هذه الشركة بسنوات وال تزال، وأبسعار أقلَّ! فما الذي جعل التكالب عليها هبذه الكثرة

 الشركة ابلذات سوى قصد الدخل املتولد من االشرتاك فيها?
، على هذا الثمنوتستحق أن يدفع فيها  ،وهلا متييز عن غريها ،وسهلةاالحتجاج أبن املواد انفعة جدا  -2

أبن هذه الربامج غري حمفوظة احلقوق يف املوقع عن االستفادة الشخصية عرب ، يناقش التسليم به يف بعض اخلدمات
 ،عشراتدون أن يدفع املستفيد اجلديد شيئاً، بل االشرتاك الواحد ميكن أن يستعمله ال ،من سبق له الشراء

 ،وهي غري حمفوظة احلقوق إال عن استغالهلا من قبل شركات أخرى ،ويستفيدوا من كل ما يف املوقع من خدمات
 فما الدافع لبذل املال فيها إال الدخول يف هذا التسويق اهلرمي?

ه؛ وهو شرط شراء املنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثل ،وجود شرط ملجئ للدخول يف هذا التسويق اهلرمي -3
فبتأثري اإلغراء يدفع اإلنسان  ،واستعمال موقع الشركة يف الدعاية والتسويق ،من أجل احلصول على العمولة األكرب

 هذه الزايدة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عرب التسويق الذي هو قصده األول.
إال  -غالبا  -بدليل عدم شرائهم ذكر العموالت املغرية نظري التسويق هو دافع الناس للشراء واالشرتاك،  -4
أو عدم احلاجة إليها من  ،طالع على فحوى املوادوبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون اال ،بذكرها

وواقع الكثريين من حيث عدم االستفادة من أكثر الربامج يزيد أتكيد هذا، بل البعض مل يستعمل  ،حيث األصل
 شيئا من الربامج أصال.

بلغ املطلوب لالشرتاك يوازي يف بعض البالد راتب شهر أو يزيد، وميتنع يف عادة الناس دفع مثل هذا امل -5
بل قد يقرتض اإلنسان  ،إال مع وجود قصد الربح املؤمَّل حتصيُله، ومع ذلك يكثر شراؤها ،املبلغ نظري هذه الربامج

 من أجلها.
ن الشركة تصر ِّح أبن ثالثة أرابع ما دفعه سُينفق على من اشرتى من أجل املنتج )السلعة( عندما يعلم أب -6

فإن ذلك سيحف ِّزه نفسيا لالشرتاك يف التسويق لتعويض ما دفعه من زايدة   ،التسويق بدال من شركات اإلعالن
فيدخل يف عملية التسويق، مث ينساق وراءها وال يتوقف عند تعويض خسارته، بل يواصل  ،كبرية على القيمة

 العملية.

                                                                                                                                               

 يوات ابلوالايت املتحدة األمريكية، خلص فيها إىل أن العموالت كانت هي الدافع األكرب للشراء ال املنتج: 
http://www.mlm-thetruth.com/tax_study.htm 

وآخر يقوم  !العربية من إحدى هذه الشبكات ( وقد شوهد بعض من ال يتحدث اللغة العربية، وهو يصطف لشراء برامج حاسوبية ابللغة1)
 !بتوزيع مشرتايته الكثرية على من يراه من الطالب
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ووصلت عند بعضهم كما حد ث بنفسه إىل  -بعض املتهافتني يشرتي سلعة هذه الشركة أكثر من مرة  -7
ويف  ،مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل ابستفادة هذا املشرتك من كل الربامج يف أي جهاز شاء -مائة مرة!! 
 أي وقت.
والت املتضاعفة هلم بتجديد االشرتاك سنواي تلزم الشركة املشرتكني الستمرارهم يف التسويق واستمرار العم -8

عبارة عن شراء  -على التسليم حبصوله -بنفس املبلغ، زعما أبهنا ستضيف خدمات جديدة، وهذا التجديد 
أو حيوي برامج ليس للمشرتك عناية هبا، وهذا الشراء فيه  ،جملهول بثمن معلوم؛ إذ هذا املستحدث قد يكون قليال

 .(1)البيع جهالة مؤث ِّرة وجهالة أحد طريف ،غرر
ومن مث  ،وجود منتج حقيقي ينتفع به املشرتيبشبهة يتعذر املدافعون عن هذه الربامج :  شبهة وجود املنتج -

 ال يعد خاسراً إذا توقف اهلرم، فهي شبهة أول من ينقضها املسو قون والعاملون يف هذه الربامج أنفسهم.
العموالت اليت ميكن حتقيقها من خالل االنضمام للربانمج، حبيث  يعتمدون على إبراز املسوقني ذلك جندلو 

يكون ذكر هذه العموالت اخليالية كافيًا إلقناع الشخص ابلشراء. فلو مل يكن اهلدف هو التسويق ملا جلأ األعضاء 
تسويق، إىل إغراء اجلدد بعموالت التسويق. ولذلك ال ميكن أن يسو ق العضو هذه املنتجات دون ذكر عموالت ال

فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها اليت انضم للربانمج ابتداء من أجلها، وهي: جذب مسوقني جدد على شكل 
 متسلسل لتحقيق احللم ابلثراء املوعود.

وبني منافع املنتجات  ،ومما يؤكد أن املنتج ما هو إال ستار ومهي، املقارنة السريعة بني عموالت التسويق
دوالر حبسب سعر الشركة املعلن. أما العموالت فتصل إىل  100قيمتها ال تتجاوز نفسها. فهذه املنتجات 

 دوالر يف هناية السنة األوىل فقط. 50000دوالر شهرايً، أو ما يعادل  25000
فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع مخسني ألفاً? لو وجد ذلك من شخص ملا كان معدودًا من 

اوضات املالية يبحث عن مصلحته، واملصلحة هي مع التسويق، فالبد أن يكون القصد العقالء. فالعاقل يف املع
 هو التسويق.

إن هذه املنتجات، مهما كانت فائدهتا، ال ميكن أن حتقق للمشرتي منافع تتجاوز يف قيمتها تلك العموالت 
عموالت هو الغالب على قصد فقصد ال ،ابلغالب -كما هو مقرر شرعاً   - اخليالية الناجتة من التسويق. والعربة

 املنتجات، فيكون احلكم مبنياً على ذلك.
مث نظرت  ،يقال يف ذلك كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "أفال أفردت أحد العقدين عن اآلخرو 

 دار.. فلو أفرد االنضمام عن الشراء ملا كان سعر السلعة هبذا املق(2)هل كنت مبتاعها أو ابيعه هبذا الثمن?"

                                                 

 ( التسويق اهلرمي أو الشبكي وموقف اإلسالم منه، د/ عبد الفتاح إدريس، مدونته على شبكة اإلنرتنت: 1)
http://dr.edris.hiablog.com/post/175892 

 خلداع، موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة اإلنرتنت:حكم )بزانس( ومثيالهتا من عمليات ا
 http://www.islamqa.com 
 .6/161. الفتاوى الكربى البن تيمية، 233، 232( إقامة الدليل على إبطال التحليل البن تيمية، ص 2)
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دوالراً، أما املتبقي، وهو  24يف الشركة يف التصريح أبن التكلفة الفعلية للمنتجات تعادل  املسئولونوال يرتدد 
ولكن بداًل من صرف هذا املبلغ على الدعاايت واإلعالانت كما  .دوالراً، فهو خمصص ملصاريف "التسويق" 75

ى عمالئها الذين يقومون بشراء منتجاهتا. وهذا يف نظرهم هو احلال يف املنتجات األخرى، فإن الشركة تصرفها عل
 أفضل ملصلحة العميل من الطريقة "التقليدية" يف اإلعالن.

هذا املبلغ، هو و إن تكاليف التسويق تصرف لألعضاء?!  :فكيف يقال ،واحلقيقة أن هذا الزعم يناقض الواقع
 .(1)وهذا غنب فاحش، حاب الشركةيف احلقيقة رسوم االشرتاك يف الربانمج، ومعظمه يذهب ألص

واحلاصل أن املنتجات اليت تبيعها الشركة ما هي إال ستار لالنضمام للربانمج، بينما االنضمام للربانمج مقابل 
 .(2)وأكل املال ابلباطل ،من الغررهو مثن 

 ؛ن حيث املشروعيةإدخال السلعة ما هو إال ستار لعملية املقامرة، وهذا الستار ال يفيد أصحابه شيئًا موأن 
 ألنه جمرد حيلة. 

مجاع احليل نوعان: إما أن يضموا إىل أحـد العوضـني مـا لـيس مبقصـود، "أن ابن تيمية: وقد قرر شيخ اإلسالم 
 يضـما أن: احليـل مـن الثـاين والنـوع..... " (3)فـاألول مسـألة " مـد عجـوة أو يضموا إىل العقـد عقـدا لـيس مبقصـود.

 .(4)"فهذا وحنوه من احليل ال تزول به املفسدة اليت حرم هللا من أجلها الراب.....  مقصود غري عقدا احملرم العقد إىل
ألن املقصود هو النقود، ولكن القوانني متنع التسلسل اهلرمي إذا  ؛والتسويق الشبكي يدخل يف النوع األول

 احلقيقة. اقتصر على النقود، فاضطروا إلدخال السلعة حتايالً، وإال فهي غري مقصودة يف
 اثنيا: العمل يف عقد التسويق الشبكي:

عمل املسوق يف التسويق الشبكي هو: أن يقوم إبقناع عمالء ومسوقني جدد بشراء املنتج، ومن مث الدخول 
يف برانمج التسويق الشبكي، واالستفادة من العموالت اليت تعود على األخري يف حالة الشراء، وإذا مل ينجح 

لعدد املطلوب منه، والذي خيتلف من شركة ألخرى من شركات التسويق الشبكي، فال يستحق املسوق يف إجياد ا
 .(5)شيئا عن جهده الذي بذله

                                                 

لوب. إذ تشرتط الشركة أن يستقطب ( بعملية حسابية بسيطة يتبني  مدى الغنب الذي يقع على العميل أو العضو املسو ق من هذا األس1)
أشخاص )عدا املسو ق نفسه( تعين أن الشركة حصلت  9دوالراً، ولكن مبيعات  55أشخاص قبل أن تصرف له العمولة، وهي  9املسوق 

حيصل  أعضاء جدد 9دوالراً. أي أنه مقابل كل  620، فيبقى 55دوالراً، صرف منها  675= 75×9على ربح فوق تكلفة املنتجات يعادل 
دوالراً. )ُمزيُل اإللباسِّ عن حكمِّ التعاملِّ مع شركةِّ بزانْس  620دوالرا، يف حني حيصل أصحاب الشركة على صايف ربح  55املسو ق على 

 (.36ص مرهف، ومثيالهتا من شركات التسويق الشبكي، 
 /:www.islamweb.net/http(: 21192( فتاوى الشبكة اإلسالمية، موقع الشبكة على اإلنرتنت، فتوى رقم )2)
املد يف اللغة: كيل مقداره رطل وثلث عند أهل احلجاز، وهو ربع صاع؛ ألن الصاع مخسة أرطال وثلث. أما العجوة فهي ضرب من  (3)

وانني أجود أنواع التمر ابملدينة. ومد عجوة اسم مسألة اشتهرت هبذا االسم. )املصباح املنري، مادة )مدد(. لسان العرب، مادة )عجا(. الق
 (.285، 36/284. املوسوعة الفقهية الكويتية، 41، 4/40. املغين 2/28. مغين احملتاج 4/287. حتفة احملتاج 259الفقهية، ص

 .19 /4. الفتاوى الكربى، 28، 29/27. جمموع الفتاوى، 174، 173( القواعد النورانية الفقهية البن تيمية، ص4)
ية، د. رفيق يونس املصري، جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، حوار األربعاء يوم ( التسويق لقاء عموالت هرمية أو شبك5)

 م.29/1/2003هـ املوافق 26/11/1423
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 والعموالت يف التسويق الشبكي: الثمناثلثا: 
أحد جزأي املعقود عليه  (1)الثمنالثمن والعمولة مها العنصر الثالث من عناصر حمل عقد التسويق الشبكي، ف

، والثمن مقابل املنتج املبيع، والعمولة مقابل التسويق الذي (2)ومها من مقومات عقد البيع -ن واملثمن وهو الثم -
يقوم به املسوق يف عقد التسويق الشبكي، وتزداد العمولة وتتضاعف كلما زاد عدد الزابئن والعمالء، وعلى هذا 

 .(3)ة كبرية أو صغريةاألساس، قد حتصل على العمولة وقد ال حتصل، وقد حتصل على عمول
 

 
 املبحث الثالث

 التكييف الشرعي لعقد التسويق الشبكي
 

يراد بتكييف عقد التسويق الشبكي بيان موقعه من العقود، وصفته من حيث اللزوم أو اجلواز، فاللزوم يعين 
يضاح العقود اليت عدم جواز الفسخ، واجلواز يقصد به جواز الفسخ للطرفني أو أحدمها، وبيان ذلك ينبين على إ

يندرج فيها هذا العقد، أو يلحق هبا من عقود املعامالت املسماة حىت حيصل تفصيل أحكامه منها، وختريج ما مل 
 يذكره الفقهاء عليها.

والتسويق الشبكي مل يتحدث عنه الفقهاء القدامى هبذه الصورة املستحدثة، وإن كان الفقهاء تكلموا يف أقرب 
أجزاء عقد السمسرة، وحىت السمسرة مل يفرد هلا ابب هبذا املسمى يف كتب الفقه، وإمنا ورد شيء إليه، وهو أحد 

ذكر مجلة من أحكامها يف أبواب متفرقة أمهها ابب اإلجارة واجلعالة والبيع والوكالة والشركة والشفعة والنكاح، بل 
 .(4)ستقلةومل جتمع أحكام السمسرة يف مكان خاص هبا على أهنا عقد من العقود امل

ولقد اختلفت عبارات الفقهاء املعاصرين يف تكييف التسويق الشبكي، فمن أجازه كيفه على أنه من قبيل إمـا 

                                                 

يء ( الثمن يف اللغة: العوض، واجلمع أمثان، والثمن: اسم ملا أيخذه البائع يف مقابلة املبيع، عينا كان أو سلعة، وكل ما حيصل عوضا عن ش1)
 و مثنه. )لسان العرب مادة "مثن"، املصباح املنري مادة " ث م ن "، اتج العروس " مثن "(.فه

ائع والثمن يف اصطالح الفقهاء: هو ما يبذله املشرتي من عوض للحصول على املبيع، وتطلق األمثان أيضا على الدراهم والداننري. )بدائع الصن
 (.5/277. البحر الرائق 5/134

ما يقع به الرتاضي بني املتعاقدين، سواء أكان مساواي للقيمة أم أزيد منها أم أنقص؛ وذلك أن الثمن غري القيمة؛ ألن  وعلى ذلك فالثمن
. 166و  4/51(. حاشية ابن عابدين 153القيمة هي: ما يساويه الشيء يف تقومي املقومني )أهل اخلربة(. )جملة األحكام العدلية، مادة )

 (.2/21جواهر اإلكليل 
. شرح منتهى 2/3. حاشية القليويب 9/269. اجملموع 2/64. شرح الروض 3/616و  2/100. منح اجلليل 1/305( جواهر اإلكليل 2)

  .1/337. اإلفصاح 2/189اإلرادات 
  م.29/1/2003هـ املوافق 26/11/1423( التسويق لقاء عموالت هرمية أو شبكية، املصري، حوار األربعاء 3)
رية يف املعامالت املالية، د. عبد الرمحن بن صاحل األطرم، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن الوساطة التجا( 4)

 .97هـ، ص1416، دار كنوز إشبيليا، الرايض، 1هـ، ط 1408سعود، 
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السمسـرة، أو اإلجــارة أو اجلعالـة، أو اهلبــة، أو الوكالـة أبجــر، ومـن منعــه وحرمـه كيفــه إمـا علــى أنـه مــن ابب القمــار 
 يت:وامليسر، أو بيعتني يف بيعة، وذلك ابلتفصيل اآل

 التسويق الشبكي والسمسرة:أوال: 
كثريا ما يُقَرن التسويق الشبكي ابلسمسرة، بل إن الذين يروجون للتسويق الشبكي يعتمدون على ما ذهب 
إليه اجملوزون للتسويق الشبكي على أنه من ابب السمسرة املشروعة، واليت أجازها العلماء، ومن هنا كان البد من 

 لفرق بينها وبني التسويق الشبكي.التعرض للسمسرة وبيان ا
السمسرة تطلق على الوساطة بني طريف املعاملة املالية عموماً، وعلى الوساطة بني البائع واملشرتي خصوصاً،  

 كما تطلق على السفارة بني شخصني يف عالقات غري مالية.
احلافظ له، ويطلق على  وحمرتف السمسرة يسمى مسسارًا أو سفرياً، وقد يطلق السمسار على القيم ابألمر

 .(1)السمسار كذلك املنادي والدالل والطواف والصائح
أما التسويق الشبكي فهو اشرتاط الشراء للحصول على التسويق، وهو هنا اشرتاط عقد يف عقد، أي اشرتاط 

ملنتجات يشرتط للتسويق أن يتم شراء منتجات الشركة، وبدون شراء اعقد هذا العقد الشراء يف عقد السمسرة، ف
 .وهذا اشرتاط لعقد الشراء يف عقد السمسرةوال حيق له االشرتاك يف النظام، ال يستحق الشخص العموالت، 

 الفرق بني التسويق الشبكي والسمسرة:
 على النحو اآليت:  متنع إحلاقه هباجتعل التسويق الشبكي خيتلف عن السمسرة، و نقاط جوهرية توجد 

 ؛ستصل يف النهاية إىل املستفيد حقيقةً  ،أو منفعة مقصودٍة لذاهتا ،سلعةأن السمسرة هي داللة على  -1
  .لينتفع هبا

لتصل يف  ،ليبيعوها لغريهم ،أما عملية التسويق املوجودة يف هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص
ي ليس بيع بضاعة أو اهلدف من التسويق الشبك. فالنهاية إىل شخص أو أشخاص ال جيدون ما يؤم ِّلونه من العقد

هذا التسلسل ال ميكن أن يستمر و  ليجذبوا بدورهم مسو قني آخرين، وهكذا. ؛خدمة، بل جذب مسو قني جدد
ألنه مل جيد من  ؛وحينئذ فاملسو ق األخري خاسر ابلضرورة ،ألنه البد أن يتوقف ؛فهذا التسلسل ابطل ،بال هناية

 ود هلذا التسلسل يف السمسرة أو التسويق العادي. ال وجو يقبل االنضمام إىل الربانمج الشبكي. 
خمتلفا عن التسويق الشبكي أخص من مطلق التسويق، وقد تضمن من اخلصائص والشروط ما جيعله عقدًا و 

جيعل السلعة احلقيقية اليت يبيعها  الشبكي حقيقة األمر أن النظامف ، فال يصح قياس أحدمها على اآلخر.السمسرة
% من 0.2، وليس املنتجات اليت ال تتجاوز قيمتها شبكةالت املوعودة من االنضمام للاألعضاء هي العمو 

 عموالت التسويق للسنة األوىل فحسب. 
العائد احلقيقي للسمسار ينبع من و  ،أما السمسرة أو التسويق املعروف فهو نيابة يف البيع مقابل عمولة

                                                 

. موقف الفقه 1ركة الربكة لالستثمار. ص، من منشورات اهليئة الشرعية لش1( السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية، د/ حسني حامد حسان، ط 1)
، نوفمرب 530من أعمال السمسرة، د. عبد الفتاح حممود إدريس، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، العدد 

 م.2009
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 ، وليس من مشرتايت املسو قني اجلدد.املبيعات املباشرة للمنتجات على املستهلكني الفعليني
فاملسو ق نفسه شبكي السمسرة عقد حيصل مبوجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة. أما التسويق ال -2

 يدفع أجراً لكي يكون مسو قاً، وهذا عكس السمسرة. 
حة صاحب إذ ليس من مصل ،أن السمسرة ال يشرتط أن يدفع فيها السمسار شيئًا من املالوذلك مبعىن 

 . السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه
ضمن  -فمن شرط الدخول فيه أو احلصول على مِّيزاته دفُع مبلغ  -ملن كان قاصدا له -أما هذا التسويق 

 . ليكون مسو ِّقاً، وجتديد الدفع سنواي لالستمرار يف التسويق -مثن الربامج 
أما املسو ِّق يف هذه املعاملة فيحرص على  .عن أكثر الناس حاجة للسلعة السمسار حيرص على البحث -3

 البحث عن األقدر على تسويق املعاملة، بَِّغض ِّ النظر عن حاجته.
أما املسو ِّق يف هذه املعاملة فيحتاج إىل أن يستمر يف . السمسار ال عالقة له مبا يفعله املشرتون ابلسلعة -4

 ليحصل على العمولة. ؛ددحىت يكمل الع ،تسويق السلعة
فقد يشرتك اثنان يف التسويق أما يف معاملة  .يف السمسرة أيخذ السمسار على قدر ما يسو ِّقه من السلع -5

بسبب  ،ويكون بينهما من التفاوت يف العموالت فرق كبري جدا ،عدد من ُتسوَّق هلم السلعة مباشرة أو ابلتسبب
ال ما  ،ة، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الشبكي هو املقصود أصالةً ما يشرتطونه من كيفية الستحقاق العمول

 يدَّعون من السلع.
أن هذا املسو ِّق ال ميكن أن يُبني ِّ ملن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها يف غري هذه الشركة بربع  -6

فادة الشخصية الكاملة منها من املبلغ أو نصفه، أو أنه قد ال حيتاج لبعضها، فضال عن أن خيربه إبمكان االست
ودون دفع شيء، والبد أن يرك ِّز معه على ذكر العمولة الكبرية اليت  ،املوقع عرب رقم املسو ِّق اخلاص دون التأثري عليه

 سيحصل عليها إذا اشرتى وسوَّق.
يه، وهذا ميدح مبا ليس ف الأو أ ،خمادعة همسسرة وأابحه اشرتط أال يكون في التسويق الشبكي من جعل -7

 غري متحقق عادة عند كثري من هؤالء املسو ِّقني ملا سبق بيانه.
أن السمسرة أو التسويق العادي يتم من خالل ضوابط تنظم العالقة بني املسو قني لكي يضمن كل منهم  -8

طاقاً حمدداً عمولته. فالشركة البائعة للمنتجات حتدد لكل مسو ق )أو لكل موزع ملنتجاهتا أو لكل فرع من الفروع( ن
فهذا التكدس من جهة مضر  ،إذا تكدسوا يف منطقة واحدة ،خيتص به، جتنبًا إلضرار املوزعني بعضهم لبعض

ألنه حيرم  ؛كما أنه مضر ابملوزعني أو املسوقني أنفسهم  ،ألنه يؤدي إىل تشبع السوق احمللي ؛مبنتجات الشركة
 ومن مث من عمولة التسويق. ،بعضهم من البيع
التسويق الشبكي فال يوجد أي ضوابط للتسويق، وال توجد حدود تنظم عمل كل موزع أو كل أما يف 

واالنضمام يتطلب أعدادًا متزايدة من  شبكة،وإمنا االنضمام لل ،والسبب أن اهلدف ليس املنتجات ،مسسار
ضر بنمو األعضاء اجلدد دائماً، ولذلك ال توجد مصلحة من حتديد جمال اختصاص لكل مسو ق، بل هذا م
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 .(1)، ومن مث بعوائد أصحاب الشركةشبكةال
التسويق الشبكي ، وابلتايل ال يعترب هذه الفروق بني املعاملتني تدل على اختالف حقيقتهماواخلالصة: أن 

من ابب السمسرة؛ الختالف صورة التسويق الشبكي عن السمسرة، فخالصة التسويق الشبكي )اشرت لتسوق(، 
 وذلك خبالف السمسرة.

 اثنيا: التسويق الشبكي واإلجارة:
من  ،لناس مجيعا حيتاجون إليها فيما ميس مصاحلهم العامةفا ،ات اخلاصة اليت عمتحلاجمن ا (2)اإلجارة

واحلاجة إذا عمت كانت كالضرورة، فتغلب فيها الضرورة  ،جتارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم صاحل
 احلقيقية.

دت على منافع معدومة، يعين أن الشرع كما اعتىن بدفع ضرورة الشخص ع أهنا ور واإلجارة مشروعة م
فكيف ال يعتين به مع حاجة اجلماعة، ولو منعت اجلماعة مما تدعو احلاجة إليه لنال آحاد اجلماعة  ،الواحد

 .ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد، فهي ابلرعاية أوىل
على ما يبتغونه من املنافع اليت ال ملك هلم يف أعياهنا،  اإلجارة وسيلة للتيسري على الناس يف احلصولف

ومراعاة  ،احلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان، فالفقري حمتاج إىل مال الغين، والغين حمتاج إىل عمل الفقريو 
 .(3)فيشرع على وجه ترتفع به احلاجة، ويكون موافقا ألصل الشرع ،حاجة الناس أصل يف شرع العقود

 ويق الشبكي خيتلف عن اإلجارة، حيث توجد جمموعة من الفروق بينهما من عدة جوانب هي: والتس
. أما ابلنسبة (4)أن املنفعة يف اإلجارة جيب أن تكون معلومة، وكذلك األجر جيب أن يكون معلوما -1

يف التسويق  للتسويق الشبكي فاملنفعة غري معلومة، وال يستطيع تعيينها؛ ألن األصل هو مدى جناح املسوق
الشبكي يف عمله، فقد يظل فرتة طويلة دون أن ينجح، وقد يتعاقد بسرعة دون جهد، فاالعتبار ليس للعمل بل 

 بنتيجته، وكذلك األجر قد يكون جمهوال.
 أن أجر األجري جيب ابلعقد، وقد ال يستحق إال ابلعمل، أو بتمام العمل نفسه.  -2

ألجر ال جيب، وال يستحق مبجرد العمل، بل بنجاح املسوق يف أما املسوق يف التسويق الشبكي فإن ا
 التسويق الشبكي يف مهمته.

                                                 

نرتنت(: ( حكم التسويق اهلرمي أو الشبكي، انصر الدين حسني، موقعه على شبكة املعلومات الدولية )اإل1)
http://naserhusein.com( حكم التعامل مع شركة بزانس كوم .biznas.com ،ابلطريقة املشهورة عندهم، د. سامي السويلم )

  http://www.saaid.netموقع صيد الفوائد على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(: 
الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم. )الروض ( اإلجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، من عني معينة، أو موصوفة يف 2)

 (.1/265املربع شرح زاد املستقنع، البهويت، 
 .2/240. بداية اجملتهد، 4/174. بدائع الصنائع، 75، 15/74( املبسوط، 3)
ريًا فـَْليـُْعلِّْمهُ 4) (. وإن كان األجر مما يثبت 10882َأْجَرُه[. )البيهقي:  ( جيب العلم ابألجر؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: ]َمنِّ اْسَتْأَجَر َأجِّ

يف األجر َديْنا يف الذمة، كالدراهم والداننري واملكيالت واملوزوانت واملعدودات املتقاربة، فالبد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره، ولو كان 
 ما يقدره أهل اخلربة.جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت املنفعة وجب أجر املثل، وهو 
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 شركات التسويق الشبكي وشروطها جيعالهنا حتقق مكسبًا من عمل الكثريين من العمالء، دون أن فنظام

هتا، والعدل حيث استفادت الشركة من جهدهم يف تسويق منتجا تدفع هلم شيئًا نظري ذلك، وهذا ظلم ال جيوز،
مقابل ذلك، وهذه خمالفة تؤخذ على العقد، فاألجري له حظ يف أي جهد بذله حقق نفعاً  يقتضي أن تدفع هلم

 .(1)للمؤجر وفق عقد اإلجارة، فيكون هلم عمولة على أي منتج سو قوه
 اثلثا: التسويق الشبكي واجلعالة:

التسويق الشبكي وشروطه حيقق  ن نظام، مع أ(2)كيَّف البعض عقد التسويق الشبكي على أنه جعالة
تدفع هلم شيئًا نظري ذلك، وهذا واضح يف عدة  للشركات التسويق مكسبًا من عمل الكثريين من العمالء دون أن

حيث استفادت الشركة من جهدهم يف تسويق منتجاهتا، والعدل يقتضي أن  صور سبق بياهنا، وهذا ظلم ال جيوز،
 مقابل ذلك. تدفع هلم

 اجلعالة فعدم استفادة اجلاعل من جزء عمل العامل هو األصل، ومع هذا فقد أوجب مجهور العلماء وأما يف
 .(3)حقاً للعامل يف اجلعالة، إن انتفع صاحب اجلعالة جبزء من عمله

 وتوجد جمموعة من الفروق بني التسويق الشبكي واجلعالة، من عدة جوانب، هي: 
والشراء، وحنومها مما فيه وساطة بني طرفني فأكثر. أما اجلعالة فتستعمل أن التسويق الشبكي خيتص ابلبيع  -1

 . يشرتط فيها الشراء اجلعالة ال، ف(4)يف رد الضالة وحنوها، دون حتقق الوساطة بني األطراف
بل يعمل، مث إن حتققت النتيجة املرجوة انل اجلعل وإال  ،أن العامل يف عقد اجلعالة ال يدفع للجاعل ماالً  -2

 . (5)خسر عمله فحسب
وهذا ال  ،ودفع مااًل لصاحب السلعة )البنك( ،فاملسو ق ال يسو ق إال إذا اشرتىشبكي: أما يف التسويق ال

فالعامل يف جمال التسويق يفرتض أن يسعى ملصلحة  ،ألنه اشرتاط لعقد يف عقد على وجه التنايف والتضاد ؛جيوز
وهي منافية  ،أما املشرتي فهو يسعى ملصلحة نفسه ،على ذلكوأيخذ أجره بناء  ،صاحب السلعة يف تروجيها
مجع بني شبكي على هذا النحو يف التسويق ال -اجلعالة والبيع  -فاجلمع بني العقدين  ،ملصلحة صاحب السلعة

                                                 

 www.meshkat.netشبكة املشكاة اإلسالمية على اإلنرتنت: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، موقع ( 1)

 (.7/49( اجلعالة: تسميه مال معلوم ملن يعمل عمال مباحا، ولو جمهوال، أو ملن يعمل مدة ولو جمهولة. )شرح منتهى اإلرادات، 2)
. هناية 441، 2/440أسىن املطالب،  .6/389اإلنصاف، . 2/432. مغين احملتاج، 1/412املهذب،  .8/511يل، البيان والتحص( 3)

. ومن مث فإنه )على فرض صحة املعاملة يف أساسها( جيب أن يكافأ كل متسوق على قدر جهده، 2/417. كشاف القناع 4/344احملتاج، 
دوالر(، دون أن تضع حداً أدىن الستحقاق اجلعل،  400راً )عمولة الشركة عن كل عشرة أي أن تدفع الشركة عن كل منتج يسو ق أربعني دوال
 أو حداً أعلى، يسقط بعده حق العامل يف العمولة.

، من منشورات اهليئة الشرعية لشركة الربكة لالستثمار والتنمية، 1( التسويق والسمسرة يف التطبيقات املصرفية، عبد الوهاب رحياوي، ط4)
 .26ص
. التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، )شركة جولد كويست وشركة بزانس(، 29( التسويق املباشر بني احلل واحلرمة، القطان، ص 5)

، www.almeshkat.netد.إبراهيم أمحد الشيخ الضرير، موقع شبكة املشكاة اإلسالمية على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 
 .42، 41. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 18حتت اجملهر، بلفقيه، ص . التسويق الشبكي 11ص
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 .(1)متنافيني، ولذلك يدخل يف النهي النبوي عن بيعتني يف بيعة
إذا حتقق الغرض من  ،واجلاعل ابجلعل ،عامل يشارك بعملهأن اجلعالة يف حقيقتها نوع من املشاركة، فال -3
ألن مقدار ما حيصله العامل قد يكون أقل  ؛فإذا اشرتط فيها الشراء من اجلاعل تضمن ذلك قطع املشاركة ،اجلعالة

 وكل ما يقطع املشاركة فهو ابطل ابتفاق الفقهاء. ،مما دفعه للجاعل
بال هناية، بل البد أن يتوقف مهما كان األمر، وإذا توقف كان أن التسويق الشبكي ال ميكن أن يستمر  -4

 ،% وفق الدراسات االقتصادية حول املوضوع94وتصل نسبة اخلاسرين إىل  ،غالبية املشاركني فيه من اخلاسرين
 ألن الغرر هو ما تردد بني أمرين أغلبهما أخوفهما. ؛فاملعاملة تعد من الغرر ،وإذا كان الغالب هو اخلسارة

للعامل يف اجلعالة إن انتفع جبزء عمله صاحب اجلعالة، وقد تقدم إمكانية  مجهور الفقهاء أوجبوا حقاً  -5
 .إذا مل حيقق الشرط املطلوب ،املشرتك من عموالت َمن سو ق هلم حرمان

يف عقد اجلعالة جيوز لكل طرف أن يفسخ هذا العقد يف أي وقت شاء، فإن كان الفسخ من العامل  -6
فإن كان الفسخ قبل العمل  ،وضاع عمله، وإن كان من رب العمل أو رب املال ،اية العمل ال يستحق شيًئابعد بد

 والبدء فيه مل يلزمه شيء، وإن كان بعد العمل لزمه أجرة املثل.
أما العامل يف الشركة فال جيوز له أن يفسخ هذا العقد إال خالل أسبوع واحد من بداية التعاقد، أما بعد 

فيضطر  ،وهو يريد أن يعوضه، فهو ضمنياا مقيد هبذا املبلغ الذي دفعه ألنه دفع ماالً  ؛ال يتسىن له الفسخذلك ف
 ، مقدًماالولو على غري رغبته، ليعوض ما دفعه، أما العامل يف اجلعالة فألنه ال يدفع ما ،يف االستمرار يف العمل

 .(2)فيسهل عليه أن يفسخ العقد يف أي وقت
 يق الشبكي والوكالة أبجر:رابعا: التسو 

اجلائزة أبجرة، فبعد إمتام عملية بيع وشراء  (3)الوكالة من ابب عقدذهب البعض إىل أن التسويق الشبكي هو 
 أو تفويضاً شفوايً بذلك، حيصل مبوجبه املوز ع على عموالت ،وكالة لتوزيع املنتجات املنتج، تقوم الشركة إببرام عقد

 .مقابل جهده يف التسويق
  من فروق، أظهرها: على الوكالة ملا بني املعاملتنيالتسويق الشبكي ختريج وميتنع 

املتفق عليها بشرطها، بينما يف التسويق  أن الوكيل يف عقد الوكالة ال يدفع ليصبح وكياًل، بل أيخذ األجرة
 .(4) مستقيمشبكة التسويق، وهذا جيعل التخريج على الوكالة غري الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل يف

 :(5)خامسا: التسويق الشبكي واَلبة )اَلدااي الرتوجيية(
                                                 

َعَتنْيِّ يفِّ بِّيَعٍة[. )1) ، وقال: حديث حسن 3/533. وسنن الرتمذي، 2/432مسند أمحد، ( أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]هَنَى َعْن بـَيـْ
 صحيح(.

 .30( التسويق املباشر بني احلل واحلرمة، القطان، ص 2)
 (.2/217، وكالة: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته. )مغين احملتاج( ال3)
 .18( التسويق الشبكي، بلفقيه، ص 4)
 ( اهلدااي الرتوجيية: ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمشرتين مقابل شرائهم سلعًا أو خدمات معينة، أو اختيارهم اتجرًا معيناً.5)

. مبادئ التسويق: مدخل سلوكي، 67م، ص 1990)األسس املعاصرة يف التسويق ومهارات الوظائف البيعية واإلعالن، نبيل احلسيين النجار، 
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يذهب البعض لتكييف العمولة اليت أيخذها املسوق يف التسويق الشبكي على أهنا عبارة عن هبة أو هدية، 
أحسن فإما أن يكون غري مقصود أصالً، أو على  املنتجأما  ،املقصود األهم واألعظم من الشراء هو اهلبةفيكون 

 األحوال مقصوداً حبسب قيمته.
على أنه يتم توزيعها بني املتسوقني أو العمالء "ابالعتماد يف العقد ينص واهلبة مصدرها هو قوة السوق حيث 

على تسلسل العمالء يف الشراء، فاهلبة تذهب ملن اشرتى أوالً، مث أي ابالعتماد  ،على مبدأ األول مث الذي يليه"
ارتفع اإلقبال وازداد عدد املتسوقني، كلما كانت فرصة احلصول على "اهلبة" فكلما  وهكذا.الذين اشرتوا بعدهم 

 .(1)أكرب
اخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع األحوال، وبدوهنا ال ميكن حتقيق العموالت اخليالية و 

وهذا  ،(2)ن أن يستمر بال هنايةألن هذا التسلسل ال ميك ؛للمستوايت العليا، واخلاسرون هم األغلبية الساحقة
 لمال ابلباطل الذي نزل القرآن بتحرميه.لأكل 

 تقييم كون العمولة يف التسويق الشبكي من ابب اهلبة أو اهلدية اجلائزة:  -
كون احلافز والعمولة يف نظام التسويق الشبكي من ابب اهلبة واهلدية يتطلب النظر يف األمر إن احلكم على  

  .العقد بني املتسوق والشركةوىل: األ :من زاويتني
 .وكيفية عمل النظام مبجموعه ،جمموع املتسوقنيالثانية: و 
 :العقد بني املتسوق وبني الشركة -أ

إن ضعف اهلبة أو زايدهتا متوقف على قوة السوق وزايدة العمالء، فتكون احلوافز واهلبات غري متيقنة وال 
 مضمونة، بل هي حمتملة احلصول.

قد حتصل وقد ال حتصل، وهذا واهلبة ، املنتجوليس  ،مقصود املتسوق األهم واألكرب هو اهلبةأن فضال عن 
 هو القمار وامليسر احملرم شرعاً. 

فهو إما أن يكون غري مقصود أصالً، أو على أحسن األحوال مقصودًا تبعاً، وإمنا املقصود املنتج وأما وجود 
  األكرب واألعظم هو مبلغ اهلبة.

ابتداء? ومل ال يكون النظام املنتج فما الداعي إذن لوجود  ،ان هذا هو املقصود احلقيقي من النظامفإذا ك
يكشف حقيقة  املنتجاشرتاكات نقدية مقابل "هبات" حتصل حبسب "قوة السوق"? اجلواب واضح، فإن غياب 

 وأنه مبادلة نقد بنقد، من جنس اليانصيب.  ،النظام
واألغلب من املبادلة هو اهلبة، كان احلكم مبنياً على ذلك، فتكون مبادلة نقد بنقد فإذا كان املقصود احلقيقي 

                                                                                                                                               

. التسويق )النظرية والتطبيق(، د. شريف أمحد شريف العاصي، 293م، ص 2002د. حممد إبراهيم عبيدات، دار املستقبل للطباعة والنشر، 
 (.483م، ص 2011ة للطباعة والنشر، الدار اجلامعي

 .91. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 512. التسويق التجاري، الشهراين، ص14( دراسات يف املعامالت املالية، السويلم، ص1)
؛ ألن الطبقات ( وهو ما يسميه االقتصاديون )نقطة التصادم(، وهذه يعين أن عددا من طبقات النظام اهلرمي خاسرة ال حمالة، وهم األكثر2)

 (.526األسفل تكون أكثر عددا مما فوقها. )التسويق التجاري، الشهراين، ص 
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 حمتمل، مع التفاضل والتأخري، فيجتمع فيها امليسر والراب. 
 املنتج والسلعة يف التسويق الشبكي من ابب احليل احملرمة:

مقصودة إىل أحد البدلني، مث يزعم  أن يضم صاحب احليلة سلعة غري على الراب والقمارلتحايل من أبرز أنواع ا
 وليس البدل احملرم. ،أن املقصود هو السلعة

: ُمد  هماملسألة تسمى عند هوهذ ،مبادلة نقد بنقد أكثر منه، ومع النقد األكثر سلعةولقد منع الفقهاء 
 . (1)َعجوة
يقبل يف احلقيقة هذا التبادل والبائع ال  ،يف الطرف اآلخر يءالزايدة يف النقد املضموم للسلعة ال يقابلها شف

وإمنا ميكن أن يقبل ذلك إذا كان النقد  ،ألنه زايدة بال مقابل، فتكون خسارة حمضة ؛إذا كان النقد األكثر حاضراً 
أو  ،وحتاياًل على الراب ،وأدخلت السلعة متويهاً  ،األكثر إما مؤجاًل يف الذمة، فتكون املبادلة يف احلقيقة قرضًا بزايدة

 قد األكثر حمتمل احلصول، فتكون حتاياًل على امليسر والقمار.يكون الن
يف احلقيقة إال عوض عن الثمن املدفوع، إذ ال حيصل على اهلبة إال من  يبة يف هذه املعاملة ما هوعليه فاهل

 اشرتى ودفع الثمن. 
فاملعاملة إذن من  احتماليًا قد حيصل وقد ال حيصل،العوض وملا كان هذا العوض هو املقصود أساساً، وكان 

 .وال يفيد تسمية العوض االحتمايل هبة أو هدية إال زايدة اإلمث والتحرمي ،امليسر احملرم
 آخر ملعىن أو ،هدية فتكون له املوهوب لكرامة أو ،صدقة فتكون لألجر إال يهب ال الواهبقال ابن تيمية: "

 .(2)"ذلك وحنو شيئا ةالزكا لعامل وهب أو ،للمقرض وهب لو كما  ،املعىن ذلك فيعترب
 ،لفاظوىل من اعتبار األأفاعتبار القصود يف العقود  ،القصد روح العقد ومصححه ومبطلهوقال ابن القيم: "

فإذا ألغيت واعتربت األلفاظ اليت ال تراد  ،جلهاومقاصد العقود هي اليت تراد أل ،لفاظ مقصودة لغريهافإن األ
 ... واعتبارا ملا قد يسوغ إلغاؤه ،هكان هذا إلغاء ملا جيب اعتبار   ،لنفسها

كما هي معتربه   ،ن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعباراتأ :وقاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها
و أوطاعة  ،و فاسداأوصحيحا  ،و حراماأفالقصد والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالال  ،التقرابت والعبادات يف

 .(3)"و فاسدةأ ،و صحيحةأ ،و حمرمةأ ،و مستحبةأ ،يف العبادة جيعلها واجبة ن القصدأكما   ،معصية
 :النظام مبجموعهكيفية عمل   -ب

                                                 

( مسألة مد عجوة ودرهم هي أن يبيع ربواًي جبنسه ومعهما أو مع أحدمها من غري جنسه. ولقد اختلف أهل العلم يف مسألة مد عجوة 1)
جيوز إن كان ما مع الربويني اتبعاً، واملفرد أكثر من الذي معه غريه. والثالث: جيوز  ودرهم على ثالثة أقوال: األول: ال جيوز مطلقاً. والثاين:

، هو القول األول، ابملنع وعدم اجلواز؛ لقوة أدلة القائلني به، وسالمتها من -وهللا أعلم  -مطلقاً. والذي يظهر ترجيحه يف هذه املسألة 
. حاشية 167. القوانني الفقهية، ص 7/144كها من املناقشات. )شرح فتح القدير، املناقشة، ولضعف أدلة األقوال األخرى، وعدم انفكا 

. احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، د. خالد عبد هللا 2/113. الروض املربع، 2/35الشرقاوي على حتفة الطالب، 
 (.www.almosleh.comإلنرتنت(: املصلح، رسالة ماجستري، موقعه على شبكة املعلومات الدولية )ا

 .6/61. الفتاوى الكربى، 457، 4/456( إقامة الدليل على إبطال التحليل، ابن تيمية، 2)
 .79، 3/78( إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم، 3)
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أن الطبقات الدنيا اخلاسرة أكرب بكثري من الطبقات  ،الذي ينشأ هبذا األسلوبشبكي من طبيعة النظام ال
، % من أعضاء اهلرم خيسرون94%، بينما 6العليا الراحبة. ورايضيًا فإن نسبة من يربح يف اهلرم ال تتجاوز 

توزيع الثروة وأكل املال ابلباطل، فإنه يؤدي إىل سوء  ،فالغالبية ختسر لكي تربح األقلية، وهذا مع ما فيه من الظلم
الشريعة حترميه يف اليت تراعي العدالة االجتماعية، فضاًل عن  نظمرمه مجيع الالذي جتها يف يد األقلية، و تركيز و 

}عني املفسدة اليت تنشأ عن الراب واالحتكار، وحرمها القرآن بقوله تعاىل: ؛ وهي ميةاإلسال     

  }(1) . 
فال يشك عاقل درس هذا النظام وأدرك حقيقته وكيفية عمله أنه مناقض للشريعة اإلسالمية مناقضة صرحية، 

 .(2)ف يف إبطالهفهو كما قيل: تصوره كا
 ليست كل هبة جائزة:

ليس بصحيح، ولو ُسل َِّم فليس كل هبة جائزة شرعاً، فاهلبة على القرض  القول أبن العموالت من ابب اهلبة
َا فَاشٍ ]راب، ولذلك قال عبد هللا بن سالم أليب بردة:  َْرٍض الر ِّاَب هبِّ ْهَدى فَأَ  :إَِّذا َكاَن َلَك َعَلى َرُجٍل َحقٌّ  ،إِّنََّك أبِّ

َْل َقت ٍ  َْل َشعِّرٍي، أَْو محِّ َْل تِّنْبٍ، أَْو محِّ  .(3)[َفالَ أَتُْخْذُه فَإِّنَُّه رِّابً  ،إِّلَْيَك محِّ
واهلبة أتخذ حكم السبب الذي وجدت ألجله، ولذلك قال عليه الصالة والسالم يف العامل الذي جاء 

 يـَْنظُرَ  َحىتَّ  أُم ِّهِّ  بـَْيتِّ  يفِّ  أَوْ  أَبِّيهِّ  بـَْيتِّ  يفِّ  قـََعدَ  أََفالَ وسلم:  ، فقال صلى هللا عليهيلِّ  يَ أُْهدِّ  َوَهَذا َلُكمْ  َهَذا]يقول: 
 . (4)?[الَ  أَمْ  إِّلَْيهِّ  أَيـُْهَدى

فإن اهلدية إذا كانت ألجل  ،مجيعها املعاين هذه يتناول صلى هللا عليه وسلمقال ابن تيمية: "فقول النيب 
كسائر املقبوض به؛ فإن العقد العريف كالعقد اللفظي.   ،كانت مقبوضة حبكم ذلك السبب  ،سبب من األسباب

إذا مل حيصل عنها  ،كانت اهلدية كاملال املقبوض بعقد القرض والقراض  ،ومن أهدي له ألجل قرض أو إقراض
 .(5)"وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إمهاله من الظلم والفساد شيء عظيم ،مكافأة

 التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من األمساء، سواء هدية أو وهذه العموالت إمنا وجدت ألجل االشرتاك يف
 .(6)هبة أو غري ذلك، فال يغري ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً 

 الفرق بني العموالت يف التسويق الشبكي واهلدااي الرتوجيية: -
مقصودة العموالت يف التسويق الشبكي مقصودة يف العقد، وهذا خبالف اهلدااي الرتوجيية، فهي غري  -1

                                                 

 .7( سورة احلشر، جزء من اآلية: 1)
 .18ص ، ( دراسات يف املعامالت املالية، السويلم2)
 .5/38(، 3814البخاري، كتاب أصحاب النيب، ابب مناقب عبد هللا بن سالم، رقم )( رواه 3)
. رواه مسلم، كتاب اإلمارة، ابب حترمي هدااي العمال، 159 /3، 2597( متفق عليه: رواه البخاري، كتاب اهلبة، ابب من مل يقبل اهلدية 4)

 ، واللفظ ملسلم.3/1463(، 1832رقم )
 .30/109ية، ( جمموع فتاوى ابن تيم5)
 .17( دراسات يف املعامالت املالية، السويلم، ص 6)
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ابلعقد، بل هي اتبعة، ولذلك فإن كاًل من البائع واملشرتي يقصد هبذا العقد السلعة ال اهلدية، وإمنا جاءت اهلدية 
 ألجل الرتغيب يف الشراء والتشجيع عليه أو املكافأة هبا، فليست اهلدية جزءاً من املبيع يف حقيقة األمر.

ن السلعة، وهذا خبالف اهلدااي الرتوجيية، فليس هلا أثر على العموالت يف التسويق الشبكي هلا أثر على مث -2
الثمن ابلكلية، فثمن السلعة اثبت مل يتغري بوجود اهلدية، فدل ذلك على أهنا ليست جزءاً من املبيع، وإال لكان هلا 

 أثر يف الثمن. 
ء، وابملقابل فإن شركات أما يف نظام التسويق الشبكي: فإن املنشأة تغري املسوقني والعمالء بزايدة العمال

 .(1)التسويق الشبكي ترفع من مثن السلعة
 سادسا: التسويق الشبكي وبيعتني يف بيعة:

فهو  .(2)أحد البيوع املنهي عنهاذهب البعض إىل أن التسويق الشبكي هو من ابب بيعتني يف بيعة، وهو 
الفقهاء خيتلفون فيما حيكمون بفساده، طبقا عقد حمرم، أيمث من يقدم عليه ملخالفته النهي، وهو عقد فاسد، لكن 

 .(3)الختالفهم يف تعريفهم للبيعتني يف بيعة
، والعقدان هنا مها: ففيه عقدان ،اشرتاط الشراء للحصول على فرصة التسويقوالتسويق الشبكي حقيقته أنه 

طرفني، وهو: املشرتِّط عقد الشراء وعقد السمسرة، وهذا االشرتاط خيفي عادة نوعًا من االستغالل من أحد ال
هذا و )بكسر الراء( لآلخر، فاملسوق ليس له مصلحة يف املبيع، لكنه مضطر للشراء لكي تتاح له فرصة التسويق، 

الربانمج يشرتط للتسويق أن يتم شراء منتجات الشركة، وبدون شراء املنتجات ال يستحق الشخص العموالت، 
ومعلوم أن السمسار ال يهدف أساسًا لشراء املنتجات اليت يسوقها، وهذا اشرتاط لعقد الشراء يف عقد السمسرة، 

                                                 

 وما بعدها. 68( احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، املصلح، ص 1)
 سبق خترجيه(.]هنى عن بيعتني يف بيعة[. )صلى هللا عليه وسلم ( ألن رسول هللا 2)
 يعة على أقوال: ( اختلف العلماء يف معىن بيعتني يف ب3)

 األول: أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن األول.
ام، الثاين: أن يقول: بعتك هذا نقدا بكذا، أو نسيئة بكذا، مث يفرتقان قبل أن يلتزما بكون البيع على أحد الثمنني، بل يفرتقان على اإلهب

 قبله هو قيد االفرتاق على اإلهبام بني الثمنني. والفرق بني هذا والذي
 الثالث: هو أن يشرتي سلعة بدينار أو بشاة، أو يشرتي بدينار شاة أو ثواب، قد وجب أحدمها للمشرتي.

 بثمانني حالة. -أي بعد ذلك  -الرابع: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة مبائة إىل سنة على أن أشرتيها منك 
طا بيعا يف بيع، كأن يقول: بعتك هذه الفرس أبلف على أن تبيعين دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب يل اخلامس: هو أن يشرت 

 عندك.
 السادس: وهو أعم من السابق إذ يدخل فيه أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها املشرتي ولو مدة معينة،

 وحنو ذلك.
يشرتي منه بدينار صاع حنطة سلما إىل شهر، فلما حل األجل، وطالبه ابحلنطة، قال له: بعين الصاع الذي لك علي بصاعني  السابع: هو أن

. فتح القدير البن 5/172)نيل األوطار للشوكاين، إىل شهرين، فهذا بيع اثن قد دخل على البيع األول، فريدان إىل أوكسهما، وهو األول. 
 .(3/122لسنن للخطايب، معامل ا .6/80اهلمام، 
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 .(1)بيعتني يف بيعةوهذا أحد صور  بل هو جمرد مسسار، ولذلك فإن هذا الشرط ينايف مصلحة املسوق،
استعمال هذا النوع من التعاقدات شائع، حيث يشرتي الشخص من الشركة لكي تتاح له فضال عن أن 

بدوره يشرتط على من يبيع له أن يشرتي لكي يسوق هو اآلخر، فكل مسوق جيذب  فرصة التسويق، مث هو
، واملسوق األول حيصل على عمولة من كل من يشرتي من املسوقني أو شبكي مسوقني آخرين، على شكل هرمي
فرتات  ، وعادة ما تغري هذه الشركات عمالءها مببالغ طائلة خاللأو الشبكة يف املستوايت اليت تليه يف اهلرم

الزابئن يشرتون ف، أو الشبكة كلما زاد عدد مستوايت اهلرم  ،يس ِّ قصرية، نظرًا ألن العمولة تتضاعف بشكل أُ 
 .(2)ليسوقوا بدورهم أيضاً، وهذا يرجح أن الشركة تتبىن هذا النوع من التسويق اهلرمي

بل مراده هو  ،وال مراد له ،فإن امتالك السلعة غري مقصود للمشرتي اهلرمي أو الشبكيويف برامج التسويق 
بينما االنضمام للربانمج مقابل  ،فالشراء جمرد ستار لالنضمام للربانمج ،االنضمام للربانمج على أمل الثراء السريع

 .(3)وأكل املال ابلباطل ،من الغررهو مثن 
 

 
 املبحث الرابع

 التسويق الشبكي بني املؤيدين واملعارضني
 

، وسأعرض هذه األقوال تباعا (4)ن يف التسويق الشبكي ما بني جميز ومانع ومتوقفاختلف العلماء املعاصرو 
إبذن هللا تعاىل، ولكن قبل ذلك أحرر حمل النزاع بذكر مواطن االتفاق، ومواطن االختالف، وسبب هذا 

ختم ابلقول االختالف، مث أذكر أقوال العلماء يف التسويق الشبكي وأدلة كل فريق مع مناقشة هذه األدلة، مث أ
 املختار، وذلك يف مطلبني ابلتفصيل اآليت:

 املطلب األول: حترير حمل النزاع
فاجلديد بطبيعته ال تتضح  ،ليس غريبًا أن ختتلف وجهات نظر الباحثني يف هذا املوضوع اجلديد على الساحة

 .، حني يستقر التطبيقلةمن الوقت لتتبني الصورة كام يءمعامله وخصائصه من أول وهلة، بل حيتاج األمر إىل ش

                                                 

  .253( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 1)
. 35، 34. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 18، 17. التسويق الشبكي، بلفقيه، ص 528، 527( التسويق التجاري، الشهراين، ص 2)

  .11دراسات يف املعامالت املالية، السويلم، ص 
  .251سويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص ( الت3)
( الذين قالوا بذلك توقفوا ملا فيها من التعقيد والغموض. صرح د/ سعيد عامر، رئيس جلنة الفتوى ابألزهر، أن الفتوى مت ردها إىل دار 4)

لى اللجنة، فحازت يف األوىل على قبول اللجنة طاملا ال ختالف اإلفتاء الختالف العرض، وإلعادة دراستها، حيث ُعرضت بشكلني خمتلفني ع
ردد شروط البيع والشراء يف اإلسالم، مث مت عرضها مرة أخرى بشكل خمالف، فتم إحالتها لدار اإلفتاء ملزيد من الدراسة واالطالع، ونفى ما ت

م: 2013مايو  19علومات الدولية، بتاريخ األحد، عن إابحة اللجنة للتسويق الشبكي. )موقع جريدة الوفد املصرية على شبكة امل
https://alwafd.org.) 
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احلكم على ف ،التصور الكامل هلاوحىت يظهر احلكم الشرعي يف معامالت شركات التسويق الشبكي البد من 
، وذلك بتحديد موطن الداء، ولذا يتعرض هذا املطلب لبيان مواطن االتفاق، سواء ابجلواز الشيء فرع عن تصوره

 يكون عليها مدار الكالم، وذلك ابلتفصيل اآليت: أو املنع، مث الصورة املختلف عليها، واليت
 أوال: حمل االتفاق: 

 : إذا كان خالياً من أمرين ،جبميع خططه ال خالف يف جواز التسويق الشبكي
 .الشراء مقابل احلصول على حافز التسويق يتعلق أبصل املعاملة: وهو شرطأوهلما: 
املسوَّق له على ما خيالف الشرع، كانعدام شرط التقابض بني املنتج  ال يشتملأيتعلق ابملنتج: وهو  واثنيهما:

 .(1)وحنو ذلك لسلعة حمرمة شرعا،أو التسويق  األصناف الربوية،
من التسويق الشبكي، وهي اليت تتلخص ببساطة الصورة املشهورة  يفوقع اخلالف : اخلالفاثنيا: حمل 
 (. اشرت لتسوق، فقد تكسب) شديدة يف عبارة:
مقصود املشرتين يف هذه املعاملة: املنَتج حتديد ن أقوى سبب للخالف فيها يكمن يف اخلالف: إ اثلثا: سبب
الشبكي، فلو رُفَِّع لزال اإلشكال، وانتهى  معضلة التسويقوهو  ،شرط الشراءمث جند  التسويق(? أم العمولة )حافز

 ذه املعاملة.عدم التصور الكامل هل. فضال عن (2)القيل والقال
 الثاين: حكم التسويق الشبكياملطلب 

 اختلف العلماء يف هذه املعاملة املستحدثة ما بني جميز ومانع، ولكل أدلته، وذلك ابلتفصيل اآليت:
 حرمة التسويق الشبكي:األول:  القول

، وأنه ممنوع (3)ذهب كثري من العلماء املعاصرين واجملامع الفقهية وجلان اإلفتاء إىل حرمة التسويق الشبكي

                                                 

، وفتوى أخرى بتاريخ هـ21/8/1427هـ، وفتوى أخرى بتاريخ 25/4/1424( فتوى جممع الفقه اإلسالمي ابلسودان بتاريخ 1)
يد، جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، هـ. )قرارات اجملامع الفقهية يف املعامالت االقتصادية، د. عادل عبد الفضيل ع28/1/1429

 م(.2014بنات، بين سويف، جامعة األزهر، العدد السادس، يونيو 
، هـ21/8/1427 ، حىت ظفرت ابملشروعية من جممع الفقه اإلسالمي ابلسوادن بتاريخ(Questnet)شركة  ( تنازلت عن هذا الشرط2)

هـ، ويف هذه الواقعة برهان 28/1/1429بتحرمي التعامل معها بتاريخ  در اجملمع فتوى جديدةمث ما لبثت أن عادت إىل عادهتا القدمية، فأص
 )املرجع السابق(. .الشركات وغاايهتا ساطع على حقيقة هذه

دان، واهليئة ( وممن حرم هذه املعاملة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية، وجممع الفقه اإلسالمي ابلسو 3)
نصار السنة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف السودان. وأمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية، وجلنة الفتوى جبماعة أ

ام األلباين للدراسات املنهجية احملمدية مبصر، ودار اإلفتاء حبلب، ودار اإلفتاء األردنية، ومركز الفتوى ابلشبكة اإلسالمية القطرية، ومركز اإلم
هـ. فتاوى الشبكة اإلسالمية، فتوى رقم 14/3/1425(، بتاريخ 22935واألحباث العلمية يف األردن. )فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم )

هـ. 25/4/1424م. فتوى جممع الفقه اإلسالمي ابلسودان بتاريخ 11/2/2004هـ 1424ذو احلجة  19(. بتاريخ األربعاء 19359)
م(، 273/2007هـ. أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية، الفتوى الصادحول شركة )شينل( برقم )28/1/1429وفتوى أخرى بتاريخ 

م( بتوقيع: أمحد ممدوح 2011لسنة  146إبمضاء: أمحد ممدوح سعد، عماد الدين أمحد. وفتوى أخرى صادرة حول شركة )كيو نت( برقم )
 ن(.سعد، عبد هللا عجمي حس

: ومن املختصني يف االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت املالية املعاصرة، د. سامي السويلم و د. إبراهيم الضرير، و د. علي السالوس، و د
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الشركات اليت تعمل يف هذا اجملال، وأن هذه املنتجات اليت تروج هلا هذه الشركات هي التعامل مع ا، وحرمة شرع
حيلة على التحرمي، فضال عن اختالطها ابلراب يف بعض صوره، وأن التسويق الشبكي ليس له عالقة ابلسمسرة 

 اجلائزة شرعا.

ي بعنصريه، شراء املنتج مرتبطا مع التسويق كعملية نظر إىل عقد التسويق الشبك القولومن ذهب إىل هذا 
ركبة، م ومعاملة متكاملة، جتارية كصناعة جمموع عملييت التسويق الشبكي )الشراء + التسويق(،أي مركبة منهما، 

 .(1)انظرين إىل احلقائق واملآالت، واملقاصد والنيات، وسد ابب احليل والذرائع املفضية إىل احلرام

 ن للتسويق الشبكي أبدلة هي: و ول: استدل املانعاأل القولأدلة 

 أوال: التسويق الشبكي من اب  املقامرة وامليسر: 
}قال تعاىل: ف هنى هللا تعاىل عن القمار جبميع صوره،                      

                                    

                                            

}(2). 

ل أكثر يبذل مااًل يف غري مقابل، رجاء أن حيص   اكون هذه املعاملة من القمار وامليسر: أن املشرتك فيه  ووجه
 .(3)منه، فهو دائر بني الغنم والغرم، وهذا حد امليسر

وهذا االستدالل مبين على أن السلعة غري مقصودة يف هذه املعاملة، وإمنا قصد املشرتك عمولة التسويق، 
لغى دورها، فينتج عنه الصورة التالية: تدفع مبلغا مقابل احلصول على مبالغ متوقعة تبار السلعة، ويُ فيسقط هبذا اع

قد أتيت وقد ال أتيت، وهذا هو القمار بعينه، إذ إن املسوق الذي دفع املال ال يضمن اإلتيان مبن يشرتي عن 

                                                                                                                                               

حممود عكام، و الشيخ/ أمحد شوابش، و د. رفيق يونس املصري، و د. حسني شحاتة، و د. علي حمي الدين القره داغي، و د. يوسف بن 
الشبيلي، و د. عبد هللا الركبان، و د. حممد العصيمي، والشيخ/ حممد صاحل املنجد، و د. عمر املقبل، و د. حسني الشهراين، و د.  عبد هللا

و  بندر الذاييب، و د. عبد احملسن العبيكان، و د. عبد احملسن الزامل، و د. عبد احلي يوسف، و د. أمحد السهلي، و د. عبد الرمحن األطرم،
حملسن جودة، و د. سعد اخلثالن، والشيخ/ علي حسن احلليب، و د. عبد هللا مسك، و د. أمحد احلجي الكردي، و د. رايض حممد د. عبد ا

املسيمريي، و د. رجب أبو مليح، والشيخ/ حممد احلمود النجدي، و د. خالد املشيقح، و د. حسام الدين عفانة، و د. وصفي عاشور. 
. التكييف الفقهي 74. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 18، 17. التسويق الشبكي، بلفقيه، ص 561ص  )التسويق التجاري، الشهراين،

. التسويق الشبكي يف ميزان القواعد الشرعية، د. حسني شحاته، موقع منارات على شبكة 10لشركات التسويق الشبكي، الضرير، ص 
 املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 

http://www.manaratweb.com) 
 ( املراجع السابقة.1)
 .91، 90( سورة املائدة، اآليتان: 2)
، ذي 420( من لعبة النصب اهلرمية إىل شينل الصينية، د. أمحد علي السالوس، جملة التوحيد، مجاعة أنصار السنة احملمدية، مصر، ع3)

 هـ.1427احلجة 
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 طريقه، وخاصة يف املستوايت األخرية من الشبكة.
شبكي يف حقيقته يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن يف السلعة وعليه فالتسويق ال

 
ُ
 .(1)خاطر فيه دوماً قاعدة اهلرم، املتعلقة ابألمل يف الصعودمدسوس يف مثنها، الرابح فيه هو السابق يف الشبكة، وامل

 ،ماله، وهذا غرم حمققمن  احبيث يدفع كل واحد جزء ،القمار خماطرة من مجيع األطرافونوقش هذا أبن 
رجاء غنم متوقع، وليس هناك أي عمل من الطرفني لتحقيق هذا الغنم، بل إن األمر يرجع إىل ما يسمى ابحلظ أو 
النصيب، أما هذه املعاملة، فلكي يربح العميل املوزع فالبد له من عمل وجهد، وبقدر هذا العمل واجلهد يستحق 

 .(2)النسبة احملددة له

 يق الشبكي من اب  أكل أموال الناس ابلباعل: اثنيا: التسو 
}قال تعاىل: ف هنى هللا تعاىل عن أكل أموال الناس دون وجه حق،             

         }(3). 
إِّنَّ دَِّماءَُكْم ]يف احلديث الصحيح يف خطبته املشهورة يف حجة الوداع:  هللا عليه وسلمصلى قال النيب و 

 .(4)[بـََلدُِّكْم َهَذا يفِّ  ،َشْهرُِّكْم َهَذا يفِّ  ،َكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا  ،َوأَْمَواَلُكْم َوأَْعرَاَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَامٌ 

 ،ح، فإن هذه املعاملة ال حيصد ماهلا إال القائمون عليهاووجه كون ذلك من أكل أموال الناس ابلباطل واض
 ر.زْ وفئة قليلة من املشاركني، وخترج األغلبية بال شيء غري اإلمث والوِّ 

ابلغالب، فقصد العموالت هو الغالب على قصد املنتجات، فيكون احلكم  -كما هو مقرر شرعاً - والعربة
النبوي يف احلديث ال حبرمة يوم عرفة والشهر احلرام والبلد احلرام حرمة األمو فضال عن أن تشبيه  ،مبنيًا على ذلك

 جيعل هذا التحرمي مغلظا جدا.

 العموالت، على للحصول الالزم ابلشرط اإلتيان عن فيها املسوق يعجز اليت الصورة يف أيضاً  ذلك يظهر كما

 من الشركة حتصل بينما شيء، على صلحي ال مث االتصاالت، تكلفة ورمبا ،وجهده وقته من كثرياً  شيئاً  خيسر فهو

 على حيصل فال واليسار، اجلهتني: اليمني من التوازن حتقق الشركات بعض األرابح، كاشرتاط على ذلك وراء

 فلن، اليمني من وثالثة اليسار، من بعميلني أتى أنه فرض فلو جهة، كل من جدد عمالء بثالثة أييت حىت العمولة

 .(5)هدراً  وماله ووقته جهده يذهب وهكذا التوازن، رطش النتفاء عمولة؛ أي يستحق
 : وهوجثالثة هذا الدليل من  نوقشاملناقشة: 

                                                 

 م.2003التسويق الشبكي، فتوى جممع الفقه السوداين، ( احلكم الشرعي لالشرتاك يف شركة بزانس وما يشاهبها من شركات 1)
( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، منوذج تطبيقي على الشركة الصينية شينل، د. وجيه عبد القادر الشيمي، حولية مركز 2)

 .558م، ص 2007هـ 1428لثاين، البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، السنة الثانية، العدد ا
 .29( سورة النساء، جزء من اآلية: 3)
. ومسلم، كتاب القسامة، ابب 1/24(، 67( متفق عليه: رواه البخاري، كتاب العلم، ابب قول النيب: "رب مبلغ أوعى من سامع"، رقم )4)

 بكرة.، من حديث أيب 3/1305(، 1679تغليظ حترمي الدماء، واألعراض، واألموال، رقم )
 .16، 15( التسويق الشبكي حتت اجملهر، بلفقيه، ص 5)
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الوجه األول: أن هذا ليس أكاًل للمال ابلباطل، بل إن الزابئن دفعوا مقابل منتجات انفعة مفيدة، وعندما 
 وأين اخلسارة? ?ل من جرهبا ميتدح هذه السلع واملنتجات، فأين أكل املال ابلباطلئسيُ 

 ،الوجه الثاين: أما القول أبن اخلسارة وصف الزم للمستوايت األخرية يف مجيع األحوال، فال نسلم لكم ذلك
 وابلتايل أين اخلسارة? ،ملاذا ننظر إىل التسويق، ونرتك السلعة املباعة? فاملسألة بيع وشراء قبل أن تكون سعيا

فإن اخلسارة ليست وصفا الزمًا للمستوايت األخرية يف مجيع  ،ولو سلمنا لكم جدال أنه ال يوجد بيع أصال
بل إن الذي يف  ،بل إن املستوايت األخرية قد تربح بسعيها أضعاف ما رحبه من يف املستوى األعلى ،األحوال

، وذلك يف حالة عدم وفاء األعلى بشروط التسويق والعموالت  (1)ويربح من حتته ،األعلى قد ال يربح شيئا أبدا
 شرط التوازن، أما الذي حتته فقد حقق ذلك، فيخسر األعلى ويكسب الذي حتته.ك

 .(2)الوجه الثالث: أن املسوق أيخذ عمولته من الشركة، وليس من املشرتين، فأين أكل أموال الناس ابلباطل?
 وأجيب عن ذلك: أبن الشركة أخذت أموال الناس ابلباطل، فقسمتها ابلباطل، بنظام القمار املسمى

 .(3)الشبكي
 :اثلثا: التسويق الشبكي فيه غرر مؤثر

َّ ]: هريرةو أبمبا رواه استدل املانعون للتسويق الشبكي   .(4)[هَنَى َعْن بـَْيعِّ اْلَغَررِّ  أَنَّ النَّيبِّ
وجه الداللة: أن املشرتك ال يدري هل ينجح يف حتصيل العدد املطلوب من املشرتكني أم ال? والتسويق 

مر فإنه البد أن يصل إىل هناية يتوقف عندها، وال يدري املشرتك حني انضمامه إىل هذه الشبكي مهما است
الشبكة هل سيكون يف الطبقات العليا منه فيكون راحباً، أو يف الطبقات الدنيا فيكون خاسراً? والواقع أن معظم 

وهذه هي حقيقة الغرر، وهو  ،رةأعضاء التسويق الشبكي خاسرون إال القلة القليلة منهم، فالغالب إذًا هو اخلسا
بذل املال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو حتققه على النحو املرغوب، ولذلك قال الفقهاء: الغرر 

والذي ينضم إىل هذا الربانمج يدفع مبلغاً من املال مقابل أرابح الغالب  .(5)هو الرتدد بني أمرين، أغلبهما أخوفهما
 .(6)عدم حتققها
 ذلك من وجهني: ونوقش 

ن املشرتي قد استوىف عوضه وهو إعند حتقيق مفهوم الغرر يف هذه املسألة ال جنده متحققا، حيث أنه  -1
ودفع فيه  ،إذ العقد األصلي الذي أقدم عليه املشرتي ؛املبيع يف مقابل ما دفعه من مثن، ومن مث فليس هناك غرر

                                                 

 www.islamtoday.net( موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 1)
 . 265( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 2)
 جع السابق.( املر 3)
 .3/1153(، 1513( رواه مسلم، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم )4)
، 2، ط(  الغرر وأثره يف العقود يف الشريعة اإلسالمية، د. الصديق حممد األمني الضرير، رسالة دكتوراه منشورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة5)

 .54، 53م، ص 19990هـ 1410دار اجليل، بريوت، 
 هـ.1427، ذي احلجة 420( من لعبة النصب اهلرمية إىل شينل الصينية، السالوس، جملة التوحيد، ع6)

http://www.islamtoday.net/
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فإما أن يوقف  ،ج عندما ال جيد إقباال على سلعتهطلب، واملنتِّ هو عقد البيع، وأن األمر خيضع للعرض وال ،ماال
، وتليب رغبات وهلا منفعة ،والثمن حمدد، والسلعة حالل ،فاملبيع هنا معلوم للمشرتي وإما أن خيفض مثنها. ،بيعها

أية املة فليس يف هذه املع ،هلا منافع معلومة ،وعلى هذا يكون الثمن املدفوع مقابل سلعة حاللحقيقية للناس. 
 .(1)غرر

وأجيب عن ذلك: أبن موضع اإلشكال ليس طبيعة املنتج، وال يف كونه يليب حاجات أو ال، وإمنا يف طبيعة 
العقد والرتكيب فيه املؤدي للقمار وامليسر وأكل أموال الناس ابلباطل، حيث جعلت السلعة وسيلة ال غاية بدليل 

 شبكات وأهرامات، عن طريق ترغيبهم يف العموالت اليت ال أن طبيعة نظام التسويق تركز على نظم الناس يف
 .(2)تتحقق إال بشراء السلع، أو دفع الرسوم

أن هذا التسويق ال جهالة فيه؛ ألنه علم يدرس يف الكليات واجلامعات ذات العالقة، وفيه رسائل علمية  -2
 )ماجستري ودكتوراه(.

وه من احملاذير الشرعية، كتعليم السحر، وترويج وأجيب عن ذلك: أبن تدريس هذا العلم ال يعين خل
املخدرات، واجلهالة ال تنتفي مبجرد تدريسه، بل اجلهالة الناجتة من الرتكيب يف عقد التسويق القائم على إمكانية 

 .(3)احلصول على العموالت االحتمالية أمر متحقق يقينا
 :رابعا: التسويق الشبكي فيه تدليس وغش وخداع وضرر

 أن رجال ذكر للنيب أنه خيدع يف البيوع فقال: املانعون للتسويق الشبكي حبديث عبد هللا بن عمراستدل 
الَبَةَ  :إَِّذا اَبيـَْعَت فـَُقلْ ]: صلى هللا عليه وسلم  .(4)[اَل خِّ

ومن ترغب إعطاءه من املشرتكني بقصد خداع  ،وجه الداللة: أنه ال يستفيد من هذا العقد إال الشركة
 ،وكأنه هو املقصود من املعاملة ، عن الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة إظهار املنتجاآلخرين، فضال

واحلال خالف ذلك، ومن جهة إغرائهم ابلعموالت الكبرية اليت ال تتحقق غالباً، وهذا من الغش احملرم شرعاً، وقد 
خلَِّيارِّ َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا، أَْو قَاَل َحىتَّ ]ل أيضاً: وقا ،(5)[َمْن َغشََّنا فـََلْيَس مِّنَّا]قال عليه الصالة والسالم  اْلبَـي َِّعانِّ ابِّ

 .(6)[َوإِّْن َكَتَما وََكَذاَب حمَِّقْت بـَرََكُة بـَْيعِّهَِّما ،فَإِّْن َصَدقَا َوبـَيـََّنا بُورَِّك هَلَُما يفِّ بـَْيعِّهَِّما -يـَتَـَفرَّقَا

 وخالصة الغش والتدليس واخلداع يكمن فيما أييت: 
 ذلك.  خالف واحلال ،املقصود هو املنتج أبن اإليهام -1

                                                 

 .549( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية منوذج تطبيقي على الشركة الصينية شينل، الشيمي، ص 1)
 . 264، 263اإلسالمي، اليمين، ص  ( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه2)
 . 262، 261( املرجع السابق، ص 3)
 ، من حديث عبد هللا بن عمر.3/65(، 2017( رواه البخاري، كتاب البيوع، ابب ما يكره من اخلداع يف البيوع، رقم )4)

 ث أيب هريرة.من حدي ،1/99(، 101رواه مسلم، كتاب اإلميان، ابب قول النيب: من غشنا فليس منا، رقم )( 5)
. ومسلم، كتاب البيوع، ابب 3/58(، 2079( متفق عليه: رواه البخاري، كتاب البيوع، ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا، رقم )6)

 ، من حديث حكيم بن حزام.3/1164(، 1532الصدق يف البيع والبيان، رقم )
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 النظام. هذا يف لالشرتاك؛ الشراء من سيجنوهنا اليت املتومهة الضخمة ابلعموالت املشرتين إغراء -2
 يف يوقع قد مما التسويقية، شبكته توسيع يف طمعاً  ،هلا املسوق املنتجات فوائد يف والتهويل املبالغة -3
 .(1)شالغ أو الكذب

 الدليلني السابقني: مناقشة 
بل هو منفي يف هذه  ?وأين الغرر واجلهالة ?أين الغرر والغش واخلداع مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة

هل غررت به الشركة? أو وعدته أبمر  ،ولك أن تسأل من شارك يف أحد هذه الربامج والتعاقدات ة،املسأل
 ومتلصت منه?

فله  ،خالف ما قيل له املدة ثالثة أايم، وإن وجد فيه اأن جيرهبمنتجاهتا ار ملن اشرتى تعطي اخليفالشركات 
عد الشركة الناس فلم تَ  ،، وأما كون البعض منهم مل حيصل على عموالتاويستلم ما دفع مقابله ا،أن يعيده
املسلمون و ، (2)سويقوأوضحت شروط الت ،وبينت طريقة التسويق ،راد أن يسو قأبل فتحت اجملال ملن  ،أبرابح

 .(3)حرم حالال أو ،إال شرطا أحل حراما ،شروطهم ندع
 نقد مقابل سلعة ونقد: و  ،خامسا: التسويق الشبكي يتضمن الراب بنوعيه

 ؛معاملة التسويق الشبكي تضمنت الراب بنوعيه، راب الفضل وراب النسيئة، فاملشرتك يدفع مبلغًا قلياًل من املال
منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخري، وهذا هو الراب احملرم ابلنص واإلمجاع، واملنتج  ليحصل على مبلغ كبري

 .(4)الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إال ستار للمبادلة، فهو غري مقصود للمشرتك، فال أتثري له يف احلكم
 التاليني:الوجهني يتضح من خالل وهذا 

الشبكي تبيع الذهب، كشرط للدخول يف التسويق، والذهب ال يصل  األول: بعض شركات التسويقالوجه 
نه يشرتط يف بيع الذهب ابلنقود استالم الذهب والثمن يف ألللمشرتي إال بعد أايم من إجراء العقد، فهذا حمذور؛ 
لذََّهبِّ ]قال:  صلى هللا عليه وسلم جملس العقد، حلديث عبادة بن الصامت أن النيب ْلفِّضَّةِّ َوا ،الذََّهُب ابِّ  ،ْلفِّضَُّة ابِّ

ْلرُب ِّ  لشَّعِّريِّ  ،َواْلرُبي ابِّ لتَّْمرِّ  ،َوالشَّعِّرُي ابِّ ْلمِّْلحِّ  ،َوالتَّْمُر ابِّ فَإَِّذا اْختَـَلَفْت َهذِّهِّ  ،يًَدا بَِّيدٍ  ،َسَواًء بَِّسَواءٍ  ،مِّْثاًل مبِِّّْثلٍ  ،َواْلمِّْلُح ابِّ
ُتمْ  ئـْ  .(5)[ا بَِّيدٍ إَِّذا َكاَن يَدً  ،اأَلْصَناُف فَبِّيُعوا َكْيَف شِّ

فاجلنيهات والرايالت والداننري والدوالرات وغريها من العمالت أجناس مستقلة هلا ما للذهب والفضة من 

                                                 

ت بياانً نشر على موقعها ابإلنرتنت حتذر فيه من الوقوع يف حبائل هذه الشركات؛ ( ومن اجلدير ابلذكر أن وزارة التجارة األمريكية قد أصدر 1)
يه، ص ملا فيها من اإلضرار الواضح ابملتعاملني معها، مع العلم أهنا تبيح القمار صراحة، فهل من معترب?! )التسويق الشبكي حتت اجملهر، بلفق

16.) 
 www.islamtoday.netولية )اإلنرتنت(: ( موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الد2)
ْم، إِّالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلاًل، أَْو َأَحلَّ َحرَاًما[. رواه الرتمذي، كتاب أبواب ا3) ُْسلُِّموَن َعَلى ُشُروطِّهِّ

ألحكام، ابب ما ذكر عن رسول ( حديث: ]امل
 . من حديث عوف املزين.3/28(، 1352هللا يف الصلح بني الناس، رقم )

 هـ.1427، ذو احلجة 420من لعبة النصب اهلرمية إىل شينل الصينية، السالوس، جملة التوحيد، ع  (4)
 .3/2211(، 1587( رواه مسلم، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، رقم )5)
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  .)التقابض يف جملس العقد( األحكام، فال جيوز شراء الذهب بشيء من العمالت إال يدا بيد
الربيد، أو شركات الشحن، فقد  فإذا كان املشرتك يسدد قيمة الذهب أوال، مث يرسل له الذهب عن طريق

 يدا بيد، فيكون هذا البيع حمرما.يف اجمللس انتفى التقابض 

فإن الذهب ال  ،الثاين: بعض هذه الشركات تعطي خيار الشراء ابلتقسيط، وهذا وجه آخر للتحرميالوجه 
 .(1))التقابض يف جملس العقد( جيوز بيعه ابلتقسيط، بل جيب أن يباع يدا بيد

 التسويق الشبكي مقابل سلعة ونقد:يف النقد  -

احلاصل أن املشرتك يدفع مبلغًا من النقود مقابل سلعة ومقدار من العموالت النقدية، فهي معاملة يف أحد 
طرفيها نقد ويف اآلخر سلعة ونقد، وإذا كان النقد املفرد يف املبادلة أقل من النقد الذي انضمت إليه السلعة أو 

وإمنا اختلفوا إذا كان النقد املفرد أكثر من النقد الذي انضمت إليه  نوعة ابتفاق الفقهاء.يساويه فهي مبادلة مم
هذا هو احلاصل ، و أما إذا كان النقد املفرد أقل، فهي ممنوعة عند اجلميع. السلعة، فأجازه احلنفية وبعض السلف

 .(2)هنا

 : ني السابقنيالدليل مناقشة
املشرتي قد حصل على ما يقابل نقوده من املنتجات، فأين القمار والراب  نوقش هذا االستدالل وما قبله أبن

هل يتحقق أي نوع من هذه األنواع الربوية يف التعامل مع هذه الشركة? ليست هذه املعاملة من قبيل ? و والسرقة
ضل فيما احتد وليس فيها مبادلة مال ربوي مبال ربوي، مع وجود التفا ،إن فيها راب اجلاهلية :القرض حىت نقول

ألهنا مبادلة جهاز  ؛أو النساء فيما اختلف جنسه مع اتفاقهما يف علة الراب، إن هذه املعاملة من قبيل البيع ،جنسه
 .(3)فليس يف ذلك أي شبهة راب ،وهو العملية النقدية املعروفة بيننا ،بنقد أي أنه من العروض ،مبال

 ن احملرم:ي  ن ابلدذ ي  سادسا: التسويق الشبكي من بيع الدذ 

واملبيع املوصوف يف  ،وليس لشيء معني ،شراء األملاس أو الذهب من خالل املواقع هو شراء لشيء موصوف
لئال تصبح املعاملة من بيع  ؛كما هو احلال يف بيع السلم  ،الذمة يشرتط لشرائه دفع الثمن كاماًل عند التعاقد

  الكالئ ابلكالئ احملرم ابإلمجاع.
ملوصوف يف الذمة ابلتقسيط يتضمن أتجيل بعض الثمن، فتصبح املعاملة من بيع الدين وشراء األملاس ا

                                                 

 5378https://islamqa.info/ar/9( موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(: 1)
وهذه املسألة اشتهرت ابسم "مد عجوة"، وصورهتا: أن جتمع صفقة ربواي من اجلانبني، واختلف اجلنس يف اجلانبني، أو اشتمال على جنس  (2)

 ربوي، وانضم إليه غري ربوي فيهما، أو يف أحدمها، أو اختلف النوع من اجلانبني: أبن اشتمل أحدمها من جنس ربوي على نوعني اشتمل اآلخر
عليهما، أو على أحدمها، أو اختلف الوصف يف اجلانبني: أبن اشتمل أحدمها يف جنس ربوي على وصفني اشتمل اآلخر عليهما، أو أبحدمها، 

طرف فكل هذه الصور ابطلة عند الشافعية واملالكية واحلنابلة، ألن قضية اشتمال أحد طريف العقد على مالني خمتلفني يقتضي أن يوزع ما يف ال
 عليهما ابعتبار القيمة، والتوزيع هنا نشأ عن التقومي الذي هو ختمني، والتخمني قد خيطئ خطأ يؤدي للمفاضلة، أو عدم العلم ابملماثلة. اآلخر

. املغين 2/28. مغين احملتاج 4/287. حتفة احملتاج 259)املصباح املنري، مادة )مدد(. لسان العرب، مادة )عجا(. القوانني الفقهية، ص
 (.285، 36/284. املوسوعة الفقهية الكويتية، 41، 4/40
 .554( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، الشيمي، ص 3)
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 .(1)ابلدين احملرم ابإلمجاع

 سابعا: السلعة يف التسويق الشبكي جمرد حيلة على التحرمي فاملقصود هو العموالت:
شرات اآلالف، يف وليس املنتج، فالعموالت تصل إىل ع ،املقصود من هذه املعاملة احلصول على العموالت

حني ال يتجاوز مثن املنتج بضع مئات، فإدخال السلعة ما هو إال حيلة للمقامرة، وهو ال يفيد شيئًا من حيث 
 ألنه جمرد حيلة.  ؛املشروعية

مجاع احليل نوعان: إما أن يضموا إىل أحد العوضني ما ليس مبقصود، "أن ابن تيمية: وقد قرر شيخ اإلسالم 
 يضما أن: احليل من الثاين والنوع..... " (2)فاألول مسألة " مد عجوة قد عقدا ليس مبقصود.أو يضموا إىل الع

 .(3)"فهذا وحنوه من احليل ال تزول به املفسدة اليت حرم هللا من أجلها الراب.....  مقصود غري عقدا احملرم العقد إىل
 العالقة بني التسويق واحليل احملرمة: -
يعتمد على عوائد فاحشة للطبقات العليا على حساب الطبقات الدنيا من اهلرم،  ن منطق التسويق اهلرميإ

حىت لو فرض عدم توقف الربانمج، وال يفيد يف مشروعية هذا العمل وجود  ،فالطبقات األخرية خاسرة دائماً 
 .املنتج، بل هذا جيعله داخاًل ضمن احليل احملرمة

زايدة يف املفسدة اليت حرمت  ،مع بقاء مقاصدها وحقائقها ،ئهافتغيري صور احملرمات وأمسا"قال ابن القيم: 
وأنه حيرم  ،ونسبة املكر واخلداع والغش والنفاق إىل شرعه ودينه ،مع تضمنه ملخادعة هللا تعاىل ورسوله ،ألجلها

لو أتوا  ،خيادعون هللا كأمنا خيادعون الصبيان :وهلذا قال أيوب السختياين ،ويبيحه ألعظم منها ،الشيء ملفسدة
ليوا حَمَارَِّم ]: صلى هللا عليه وسلموقال رسول هللا  .األمر على وجهه كان أهون ال تـَْرَتكُِّبوا َما اْرَتَكَبتِّ اْليُهوُد فـََتْسَتحِّ

وقال أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل، وذكر أصحاب احليل فقال: حيتالون لنقض سنن .... . (4)[هللاِّ أبَْدىَن احلَِّيلِّ 
 .(5)"صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

ألن املقصود هو النقود، ولكن القوانني متنع التسلسل اهلرمي إذا اقتصر  احليل؛والتسويق الشبكي يدخل يف 
على النقود، فاضطروا إلدخال السلعة حتايالً، وإال فهي غري مقصودة يف احلقيقة. فاملنتج الذي تبيعه الشركة على 

 فال أتثري له يف احلكم. ،فهو غري مقصود للمشرتك ،لةالعميل ما هو إال ستار للمباد

                                                 

 ( صورة أخرى للتسويق اهلرمي، د. سامي بن إبراهيم السويلم، موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 1)
www.islamtoday.net 

اللغة: كيل مقداره رطل وثلث عند أهل احلجاز، وهو ربع صاع؛ ألن الصاع مخسة أرطال وثلث. أما العجوة فهي ضرب من  املد يف (2)
ة أجود أنواع التمر ابملدينة. ومد عجوة اسم مسألة اشتهرت هبذا االسم، وقد سبق بياهنا. )املصباح املنري، مادة )مدد(. لسان العرب، ماد

. املوسوعة الفقهية الكويتية، 41، 4/40. املغين 2/28. مغين احملتاج 4/287. حتفة احملتاج 259، ص)عجا(. القوانني الفقهية
36/284 ،285.) 
 .19 /4. الفتاوى الكربى، 28، 29/27. جمموع الفتاوى، 174، 173( القواعد النورانية الفقهية البن تيمية، ص3)
آداب الزفاف يف السنة وقال يف ، 5/375(، 1535منار السبيل لأللباين، رقم ) ضعفه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث( 4)

 بسند جيد، كما قال ابن تيمية وابن كثري.  47(: رواه ابن بطة يف جزء إبطال احليل ص 192املطهرة )ص 
 .1/354إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم، ( 5)
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وكل عاقل إذا عرض عليه األمران فسيختار العموالت، وهلذا كان اعتماد هذه الشركات يف التسويق والدعاية 
ملنتجاهتا هو إبراز حجم العموالت الكبرية اليت ميكن أن حيصل عليها املشرتك، وإغراؤه ابلربح الفاحش مقابل مبلغ 

 .(1) هو مثن املنتج، فاملنتج الذي تسوقه هذه الشركات جمرد ستار وذريعة للحصول على العموالت واألرابحيسري

 األهداف املقصودة من وجود املنتج يف عقد التسويق الشبكي: -

ليحقق للشركات املعينة  ؛عم دس فيه مال املقامرةاملنتجات يف التسويق الشبكي أاي كانت ليست سوى طُ 
 ف منها:عدة أهدا
 ملزاولة النشاط يف الدولة املعينة. ،عليها الرتخيص القانوين بىنليُ  ،إعطاء واجهة سلعية مقبولة -1
 وإيهامهم أبهنم يزاولون عماًل منتجاً ومفيداً. ،مراعاة احلالة النفسية للمشرتكني -2
داث قدر من الثقة حإوهو أمر ضروري يف  ،إعطاء ضمان للمشرتكني يف حالة فشلهم يف بناء الشركة -3

وقبل أن حيقق أي من املشرتكني  ،واالطمئنان لدى مجهور الراغبني يف التعامل مع الشركة خاصة عند بداية العمل
 .(2)ومثاًل يضرب للراغبني يف االشرتاك ،ليمثل سابقة مقنعة ،السابقني مكسباً 

 هذا الدليل: مناقشة
وهي  ?ونتناسى املنتجات ،ونغفل كل الغفلة ،اوية ضيقةما املانع من تسويق املنتجات? وملاذا ننظر من ز 
فهل هذا يكفي يف  ،وإن كانت العموالت اليت تدفع خيالية ،منتجات مباحة شرعا، فتسويقها عن طريق السمسرة

 .(3)وهي اجلعالة ،يلزم منه حترمي ما أحل هللا ،حراماهذا إن كان ? فأو حترمي التعامل معها ،حترميها
 تسويق الشبكي على التسويق اَلرمي:اثمنا: قياس ال

 ،أو التسويق اهلرمي ،التسلسل اهلرمي هذه املعاملة بناًء على تكييفها االقتصادي فيها مشاهبة كبرية مبعاملة
 وإن كانت ال متاثلها من مجيع الوجوه.

ومهية،  ونوقش ذلك: أبن التسويق الشبكي خيتلف عن التسويق اهلرمي، حيث إن السلع يف التسويق اهلرمي
 .(4)وغري ذات قيمة، أما التسويق الشبكي فهو تسويق حقيقي، فيه سلع ذات قيمة

وأجيب عن ذلك: أبن التفريق بني التسويق الشبكي واهلرمي ال وجه له وال حقيقة إال للتلبيس على الناس، 
 .(5)وحصر اهلرمي يف الذي ال منتج فيه كذب صريح للتسويق الدعائي

                                                 

ة واإلفتاء السعودية، حكم عمل شركات التسويق اهلرمي، أو الشبكي، اجملموعة الثالثة، اجمللد الثاين،  ( فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي1)
 http://www.alifta.net(: 22935كتاب البيع، رقم )

 day.netwww.islamto( موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 2)
 ( املرجع السابق.3)
 ، وما بعدها.260( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 4)
( مل أقف على من فرق بني املصطلحني من املتخصصني يف االقتصاد؛ إذ إن جوهر النظامني واحد يف واقع األمر، فاهلرمية وصف الزم 5)

ث تبدأ الشبكة بشخص واحد هو رأس اهلرم، مث تتسع نزوال على حسب عدد األشخاص الذين يزيدون يف جلميع خطط التسويق الشبكي، حي
صطالح، املستوايت الدنيا، بل هي مطابقة هلا كما يف خطة املستوايت الثنائية، وابلتايل فالعربة ابحلقائق، وليست ابملسميات، وال مشاحة يف اال

سه، ويوجد جوهر النظام: )اشرت لتسوق فقد تكسب(، حىت لو كان هناك فروق بني الشركات من ما دام أنه يصدق على اجلميع الوصف نف
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الشبكي جتعل للمشرتك حرية يف عدم الشراء، لكن بشرط دفع رسوم اشرتاك، فوقعت  مث إن شركات التسويق
فيما رمت به الشركات األخرى، وابلتايل فال فرق بينهما ألن اإلعالانت واحدة، والطريقة متفقة يف اجلوهر، 

 .(1)واهلدف والغاية واحدة

 : قياس التسويق الشبكي على الدوالر الصاروخي: اتسعا

 .(3)كثري من جلان الفتوى أبنه مقامرة حمرمة  تأفتوقد ، (2)ويق الشبكي على الدوالر الصاروخيقياس التس
 ووجه الشبه بني االثنني: 

 ،أن العضو ال حيصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث، أي أنه البد من منو اهلرم حتته بثالثة مستوايت -1
 قبل أن حيصل على العمولة.

ملصلحة القلة أصحاب  ،ي تربح األقلية، ففيها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهورأن األكثرية ختسر لك -2
 الشركة.

 ،فاخلسارة الزمة لنمو اهلرم، فقط هم الراحبون %6 من أعضاء الربانمج خاسرون، بينما %94أن حنو -3
 .(4)وال ميكن يف أي حلظة من اللحظات أن يصبح اجلميع راحباً حبال من األحوال

لدوالر الصاروخي كالتسوية بني البيع والراب ابوتشبيه هذا األمر  ،هذا قياس مع الفارق ا الدليل:هذ مناقشة
. وهي كالتسوية (5){      }من الذين حكى هللا تعاىل عنهم يف القرآن: 

 .(6)ة املمنوعة ابلنصينَ بني البيع وبني العِّ 
 هم الذين شبهوا هذا بذاك. ،وجعلوا من قال ابجلواز ،قلبوا املسألة -عفا هللا عنهم -ولكنين أرى القوم 

                                                                                                                                               

. التسويق التجاري، الشهراين، ص 14جهة نوعية املنتجات، أو شروط احلصول على عموالت. )دراسات يف املعامالت املالية، السويلم، ص 
، دار النفائس، 1ة هرمية: دراسة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري قرين، ط حكم التسويق بعمول. 87. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 501

 (.52 -47، ص م2012هـ 1433األردن، 
 .264، 261، 260( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 1)
ول، وحتته أربع أماكن فارغة، تباع هذه األوراق ألربعة الدوالر الصاروخي: أوراق حتمل امساً، يطبع منها أربع نسخ، حتمل االسم األ (2)

إلدارة أشخاص مقتنعني ابلفكرة، مث ميلؤون أمساءهم يف األماكن حتت االسم األول، مع عنواهنم وأرقام هواتفهم، وتسلم أوراقهم لإلدارة، وعلى ا
من يقبض، فكلما اتبعت األوراق اليت فيها امسك، كلما  طبع أربعة أوراق لكل مشرتك جديد يكون فيها قائمة األمساء، االسم األعلى هو

ق أسرعت أبن يقفز امسك إىل أعلى األماكن اخلمس، وبذلك فاملشرتك يرد نقوده بعد بيع أوراقه، وعليه أن يقنع من بعده ليبيع األربعة أورا
 - 64 - 16 - 4 املرحلة اليت تليها أربعة أوراق، أي اليت تطبع وامسه فيها، فتتكون متوالية عدديه، تبدأ أبربعة أوراق، لتصبح كل ورقة يف

 أبي قيمة أو عملة بُدئ هبا، وميكن االشرتاك بشراء أكثر من ورقة. 102400= 1024×  100، سيصلك يف اآلخر 1024- 256
هـ، املوافق: 6/5/1417يخ: (، بتحرمي لعبة الدوالر الصاروخي بتار 38رقم: )صدرت فتوى من دائرة اإلفتاء العام األردنية ابلقرار ( 3)

  م؛ لكوهنا تقوم على املخاطرة واالحتمال.19/9/1996
 www.islamtoday.net( موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 4)
  .275( سورة البقرة، جزء من اآلية: 5)
، َوتـَرَْكُتُم اجلَِّهاَد، ( قال صلى هللا عليه 6) لزَّرْعِّ يُتْم ابِّ ْلعِّيَنةِّ، َوَأَخْذمُتْ أَْذاَنَب اْلبَـَقرِّ، َوَرضِّ َسلََّط اَّللَُّ َعَلْيُكْم ُذالا اَل يـَْنزُِّعُه، َحىتَّ وسلم: ]إَِّذا تـََبايـَْعُتْم ابِّ

ُعوا إِّىَل دِّينُِّكْم[. )رواه أبو داود، كتاب البيوع، ابب يف النهي عن   (.3462، رقم 3/274العينة، تـَْرجِّ
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بل  ،ويعرفها من جرهبا ،وأوصافها معروفة دون أي جهالة أو غرر ،بل حقيقة مشاهدة ،والبيع هنا ليس ومها
 .(1)وضوح الشمسإن أثر املنتج يف تعليم الناس وتوجيههم ملا فيه صاحلهم واضح 

 : : التسويق الشبكي هو من بيعتني يف بيعة وعقدين يف عقدالعاشر
حقيقة بيعتني يف بيعة أهنا حماولة لاللتفاف على األحكام الشرعية من خالل ضم عقد غري مقصود للطرفني 

 ولو استقل العقد اآلخر مل يكن جائزاً.  ،أو ألحدمها من أجل تنفيذ العقد اآلخر
َعَتنْيِّ يفِّ بِّيَعةٍ ] صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا: عتني يف بيعةوأصل منع بي   .(2)[هَنَى َعْن بـَيـْ

بل مراده هو االنضمام  ،وال مراد له ،ويف برامج التسويق اهلرمي فإن امتالك السلعة غري مقصود للمشرتي
يعترب نما االنضمام للربانمج مقابل مثن بي ،فالشراء جمرد ستار لالنضمام للربانمج ،للربانمج على أمل الثراء السريع

 .(3)لمال ابلباطلل وأكال ،من الغرر
 هذا الدليل: مناقشة

 ،وعقد جائز )تسويق( ،املسألة فيها عقدان الزمان، وأما هنا فهو عقد الزم )شراء(الكالم يقبل على أن  اهذ
ليس أحدمها تربع  ،(4)كالمها معاوضةوالعقدان هنا  ، ففرق بني املسألتني ،وأنت غري ملزم بتسويق هذا املنتج

 .(5)واآلخر معاوضة
فيها تغرير ابملواطنني التسويق الشبكي أنشطة ابململكة العربية السعودية أن وزارة التجارة والصناعة كما قررت 

وقد مت منعه يف  ،موال الناس ابلباطلألأكل فيه و ، أبن هناك مكاسب كثرية تتحقق من هذا األسلوب التسويقي
بالغ عمن ة دول. لذا فإن الوزارة تنصح املواطنني بعدم االشرتاك مع هذه الشركات كما ترجو من املواطنني اإلعد

                                                 

 www.islamtoday.net( موقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 1)
 ( سبق خترجيه.2)
 .هـ1428، ربيع األول 423( من لعبة النصب اهلرمية إىل شينل الصينية، السالوس، جملة التوحيد، ع 3)
 ( اختلف العلماء يف حكم اشرتاط عقد معاوضة يف عقد معاوضة على ثالثة أقوال:4)

 (.6/323. املغين، 3/60. روضة الطالبني، 13/16عدم اجلواز، وإليه ذهب مجهور العلماء. )املبسوط،  األول: 
قد البيع، وعدم جواز اشرتاط عقد منها مع اآلخر، الثاين: عدم اشرتاط عقد اجلعالة، أو الصرف، أو املساقاة، أو الشركة، أو القراض، يف ع

 (.6/145. مواهب اجلليل، 2/17وجيوز فيما عدا ذلك، كالبيع مع اإلجارة. )الشرح الصغري، 
. إعالم 189. العقود البن تيمية، ص 258الثالث: جواز اشرتاط عقد معاوضة يف عقد معاوضة. )القوانني الفقهية البن جزي، ص 

 (. 3/486املوقعني، 
اس والراجح: جواز اشرتاط عقد معاوضة يف عقد معاوضة، ما مل يؤد هذا االشرتاط إىل حمرم، كالراب، أو الغرر، أو القمار، أو أكل أموال الن

وضوابط  ابلباطل، أو الغنب، وحنو ذلك. فالرتكيب ال مينع وال حيرم مبجرده، وإمنا إذا أدى إىل حمرم، أو تضمن حمرما، أو كان وسيلة إىل حمرم.
 جواز العقد املايل املركب هي: 

 أال يكون العقدان متضادين، مثل اجلمع بني هبة عني وبيعها.  -أال يكون الرتكيب بني عقدين حمل هني، كسلف وبيع.  ب -أ
 أال يكون الرتكيب بني معاوضة وتربع، كإجارة وسلف.  -أال يكون الرتكيب وسيلة إىل حمرم، كالعينة.          د -ج
، دار  1، ط أال يؤدي الرتكيب إىل حمرم، كالراب والغرر والقمار وأكل أموال الناس ابلباطل. )العقود املالية املركبة، د. حممد عبد هللا العمراين -ـه

 (.188 -179هـ، ص 1427كنوز إشبيليا، الرايض، السعودية، 
 .551( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، الشيمي، ص 5)
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 .(1)مضلال اوتعتربه نشاط ،وضحت الوزارة أهنا ال تقوم بتسجيل هذا النشاطأو  ،يقوم بتسويق هذا النشاط
الغش واالحتيال، حىت إن وزارة التجارة والقوانني العاملية ُتَصن ُِّف شركات التسويق اهلرمي ضمن شركات 

األمريكية قامت برفع شكوى ضد شركة للتسويق اهلرمي تتهمها فيها ابلغش واالحتيال على اجلمهور، مما أدى إىل 
 جتميد أمواهلا وأصوهلا.

 ؛اككما أصدرت هيئة األوراق املالية الباكستانية حتذيرا للجمهور من التعامل مع شركة )بزانس( العاملة هن
 .(2)لقيام معامالهتا على اخلداع والتغرير ابلناس

كما أن وزارة الصناعة والتجارة ابلبحرين أصدرت قرارا حبظر اإلعالن عن املنتجات ابلتسويق اهلرمي أو 
 .(3)الشبكي

 جواز التسويق الشبكي: الثاين: القول 
مع الشركات اليت تعمل يف هذا  ، وإىل صحة التعاقد(4)ذهب بعض العلماء إىل أن التسويق الشبكي جائز

أو يغرر به من  ،وأال يغش أحدا ،اجملال، وذلك إذا كان إحضار الزابئن غري مشروط، وأن يكون املسوق صادقا
أجل احلصول على الربح، وأن تكون هذه املنتجات خالية من األمور واحملاذير احملرمة، وال يرتتب زايدة على السلع 

 .(5)ب السمسرة اجلائزة شرعابغري حق، وهبذا تكون من اب
 عن الشراء عملية بفصل وذلك التسويق(، + ركنيها )الشراء بني ربط دون املعاملة ظاهر إىل نظر الرأي وهذا

 قد العقدين كال أن دام ما ونياهتم، املشرتين مقاصد ألثر إلغائهم مع مستقلة، معاملة منهما كل واعتبار التسويق،

 .(6)ةالظاهر  الصحة شروط استوىف

                                                 

 ( موقع وزارة التجارة واالستثمار على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(:1)
https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Page/RegulationsNews.aspx 

 .https://islamqa.info/ar/87596( موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 2)
م، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مملكة البحرين. )موقع الوزارة على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 0152[ لسنة 2( قرار رقم ]3)

http://www.moic.gov..) 
وهذه الفتاوى إما أن تكون قد صدرت إجابة عن سؤال خاص بنظام شركة معينة، ال يبني كل اجلوانب املتعلقة هبذه الشركات مما له أثر  (4)
 حكمها، وإما أن تكون الفتوى قد اكتفت ابلتوصيف الفقهي لبعض صور املعاملة، ووضعت قيودا وشروطا شرعية، وضوابط عامة حمددة، يف

 (.522، 516التسويق التجاري، الشهراين، ص ال تنطبق على هذه الشركات اليت تتعامل هبذا النظام التسويقي. )
املصرية يف الفتوى األوىل، مث عادت إىل التحرمي يف الفتوى األخرية، ومكتب اإلفتاء بسلطنة عمان، وجلنة  وممن ذهب إىل هذا القول دار اإلفتاء (5)

سعود بن عبد هللا الفنيسان، والشيخ/ سامل اجلمعان، والشيخ/ الفتوى ابألزهر الشريف، و الشيخ/ عبد هللا اجلربين، و د. صاحل بن غامن السدالن، و د. 
حممد العمراين، والشيخ/ و د. أمحد احلداد، و د. ، ود. وهبة الزحيلي، والشيخ/ خالد عبد املنعم الرفاعي، والشيخ/ إبراهيم الكلثم، عبد الكرمي الكحلوت
وجيه الشيمي. والشيخ/ فيصل مولوي. و د/ أمحد حممد السعد. )تعريف عقالء الناس حبكم معاملة بزانس، علي حسن عبد  و د.عبد الرمحن اهلريف، 

. التجارة اإللكرتونية )دراسة خاصة عن بزانس(، د/ ذيب موسى انصيف، مؤمتر كلية الشريعة السادس، قضااي 5يد، دار اجلنان، الزرقاء، األردن، ص احلم
ألشقر، . التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي، د. أسامة ا18م، ص 2004مالية معاصرة من منظور إسالمي، جامعة الزرقاء األهلية ابألردن، 

 م(. 2006هـ 1427، دار النهضة، 1. التسويق الشبكي، حممد حزواين، ط 8. السمسرة اهلرمية، شويش احملاميد، نفس املؤمتر، ص 9نفس املؤمتر، ص 
، 553حكم التسويق الشبكي يف ضوء مقاصد البيوع، د. وصفي عاشور أبوزيد، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف الكويتية، ع ( 6)
 م.2011غسطس أ
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 استدل القائلون جبواز التسويق الشبكي بضوابطه مبا يلي:  الثاين: القولأدلة 
}قال تعاىل:  الشرع، يف مقرر هو كما احلِّل، املعامالت يف الدليل األول: األصل          

}(1). سنة وال كتاب من نص أيت مل اليت ديدةاجل البيوع من نوعاً  يكون أن الشبكي التسويق يعدو وال 

 .(2)اإلابحة من أصلها إىل فرتد منها، ابملنع
 إىل اإلابحة أصل عن للنقل بعضها يكفي اليت األمور من مجلة املعاملة هذه على دخل مناقشة هذا الدليل:

 !?جمتمعة هبا فكيف ابلباطل، املال وأكل والغرر ذلك: القمار ومن التحرمي،
وصحتها أصالن: األدلة مجلة إذا ظهر أن لعدم حترمي العقود والشروط يوضحه ابن تيمية بقوله: " وهذا املعىن
 فال جيوز القول مبوجب هذه القاعدة يف أنواع ،وانتفاء احملرم ،واألدلة العقلية اليت هي االستصحاب ،الشرعية العامة

هل ورد من األدلة الشرعية ما يقتضي  ،ألةاملسائل وأعياهنا إال بعد االجتهاد يف خصوص ذلك النوع أو املس
 .(3)"? أم الالتحرمي

 اليت والعمولةاحلقيقة ذات الفائدة،  السلعة مقابل هو الظاهر يف املشرتي يدفعه الذي الثمن الدليل الثاين: أن

 .(4)راب وال قمار فال ،توسطت قداحلقيقة  السلعة دامت فما وسعيه، املسو ق جهد مقابل يف أيخذها
هل نظام التسويق الشبكي قائم على تسويق املنتجات أم ربط الناس يف شبكات قشة هذا الدليل: منا

وطبقات، وإغرائهم ابلعموالت، والدليل أن الشركة تركز يف دعايتها على العموالت من طريقة عمل النظام، ولو  
ط حبقائق األشياء اليت دل العقل كانت الشركة تسوق ملنتج لركزت على بيان قيمة املنتج وفوائده، واألحكام تنا

 .(5)والواقع على اعتبارها والقصد إليها، وال تناط أبمور تبعية صورية
 العموالت، هو املعاملة هذه من احلقيقي والغرض مؤثر، غري فوجودها مقصودة، غري هنا لسلعةكما أن ا

 اببه بسد الشريعة نصوص جاءت الذي احملرم التحايل من ضرب وهذا املشروعية، إلضفاء غطاء جاءت والسلعة

مبكة:  وهو الفتح عام يقول صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مسع أنه: بن عبد هللا جابر فعن أراببه، من والتحذير
َتةِّ  اخْلَْمرِّ  بـَْيعَ  َحرَّمَ  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  إِّنَّ ] ، َواخلِّْنزِّيرِّ  َواْلَميـْ َتةِّ، ُشُحومَ  أَرَأَْيتَ  اَّللَِّّ، َرُسولَ  ايَ  َفقِّيلَ  َواأَلْصَنامِّ َا اْلَميـْ َا يُْطَلى فَإِّهنَّ  هبِّ

َا َويُْدَهنُ  السيُفُن، َا َوَيْسَتْصبِّحُ  اجْلُُلوُد، هبِّ  عِّْندَ  صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ  مُثَّ  َحرَاٌم، ُهوَ  ال،: فـََقالَ  النَّاُس? هبِّ
 .(6)[مَثََنهُ  فََأَكُلوا اَبُعوهُ  مُثَّ  مَجَُلوُه، ُشُحوَمَها َحرَّمَ  َلمَّا اَّللََّ  إِّنَّ  اْليَـُهوَد، اَّللَُّ  قَاَتلَ : َذلِّكَ 

                                                 

 .275( سورة البقرة، جزء من اآلية: 1)
 .560( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، الشيمي، ص 2)
 .166، 29/165( جمموع فتاوى ابن تيمية، 3)
 .267لفقه اإلسالمي، اليمين، صالتسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف ا .565، 585التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، الشيمي، ص ( 4)
. القبس البن العريب، 5/1عرب الفقهاء عن ذلك بقوهلم: العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين. )تبيني احلقائق للزيلعي، ( 5)
  .5/200. زاد املعاد البن القيم، 2/11. قواعد األحكام للعز بن عبد السالم، 2/709
. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب 3/84، 2236صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع امليتة واألصنام، حديث رقم متفق عليه:  (6)

 .3/1207، 1581حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام، حديث رقم 
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 حيتال حيلة كل بطالن بيان هذا ويف، الشحم اسم عنها فيزول ،ودكا تصري حىت أذابوها معناه"اخلطايب:  قال

 .(1)امسه" وتبديل هيئته، بتغيري حكمه يتغري ال وأنه حمرم، إىل للتوصل هبا
 فاسداً، قصداً  هبا يقصد مل إذا إال، أحكامها وحصول، حلها يف كافية غري العقود صور القيم: "إن بنا وقال

 ونيته وقصده للفساد، وإظهار إعالن واشرتاطه فاسد، حرام فقصده، فاسداً  حراماً  كان العقد يف شرطه لو ما وكل

 منه فساداً  أشد الظاهر واالشرتاط اجلهة، هذه من ظاهراً  االشرتاط من فساداً  أشد يكون فقد ومكر، وخداع غش

 .(2)وإظهاره" احملرم إعالن جهة من
، فإن العلة يف حترمي التسويق الشبكي هي وسعيه املسو ق جهد مقابل يف أيخذها اليت العمولةأما القول أبن 

 .(3)القمار وأكل أموال الناس ابلباطل دون وجه حق، ال أنه جبهد وسعي، أو بدون جهد وسعي
وهذا يسمى عمولة أو مسسرة، وهذه  ،: أن الشراء للمنتج ليس مشروطا إبحضار زابئن آخرينالثالث دليلال

 .(5){       }، ودليلها قوله تعاىل: (4)نفسها هي صورة اجلعالة اجلائزة
 .(6) ث أيب سعيدمن حدي ،وحديث اللديغ وهو يف الصحيحني، وغريمها

 ،ألهنم اشرتكوا يف العمل الذي يستحق به العوض ؛قال صاحب الزاد: واجلماعة إذا عملوه يقتسمونه ابلسوية
 . (7)فاشرتكوا فيه

 مناقشة هذا الدليل: املعاملة ليست من قبيل السمسرة املشروعة: وذلك من أوجه متعددة منها: 
أما التسويق الشبكي فإن املشرتك هو  ،أجر لقاء بيع السلعةالسمسرة عقد حيصل السمسار مبوجبه على  -1

  .الذي يدفع األجر لتسويق املنتج
خبالف التسويق الشبكي فإن املقصود احلقيقي منه هو  ،السمسرة تسويق السلعة حقيقةمقصود كما أن 

                                                 

  .7/177حاشية السندي على النسائي، ( 1)
 .3/731( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم، 2)
 .265( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 3)
 .565( التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية، الشيمي، ص 4)
وكان محل البعري معلوما عندهم، وهو الوسق، وهو ستون صاعا. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قص . )72( سورة يوسف، جزء من اآلية: 5)

 علينا من غري نكري، ومل يثبت نسخه، ومن خالف يف هذه القاعدة جعله استئناسا(.
َي ٍ ( 6)  اْنطََلُقوا يفِّ َسْفَرٍة َسافـَُروَها، َحىتَّ نـَزَُلوا حبِّ

، فَاْسَتَضاُفوُهْم، فَأَبـَوْ  َعْن َأيبِّ َسعِّيٍد: ]َأنَّ َرْهطًا مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ هللاِّ ْن َأْحَياءِّ اْلَعَربِّ ا َأْن مِّ
َفُعُه َشْيٌء، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: لَ  ، َفَسَعْوا َلُه بُِّكل ِّ َشْيٍء، اَل يـَنـْ َك احلَْى ِّ

ُتْم َهُؤالَءِّ الرَّْهَط الَّذِّيَن َقْد نـَزَُلوا بُِّكْم، َلَعلَُّه َأْن ُيَضي ُِّفوُهْم، فـَُلدَِّغ َسي ُِّد َذلِّ ْو أَتـَيـْ
ْم َشْيٌء، فَأَتـَوْ  هِّ َفُعُه َشْيٌء، فـَهَ َيُكوَن عِّْنَد بـَْعضِّ َنا َلُه بُِّكل ِّ َشْيٍء اَل يـَنـْ ْنُكْم َشْيٌء? ُهْم، فـََقاُلوا: اَي أَيـيَها الرَّْهُط، إِّنَّ َسي َِّداَن ُلدَِّغ، َفَسَعيـْ ْل عِّْنَد َأَحٍد مِّ

فـََلْم ُتَضي ُِّفواَن، َفَما َأاَن بِّرَاٍق َلُكْم َحىتَّ جَتَْعُلوا لََنا ُجْعالً، َفَصاحَلُوُهْم َعَلى َقطِّيٍع مَِّن فـََقاَل بـَْعُضُهْم: نـََعْم َواَّللَِّّ إِّين ِّ َلَراٍق، َوَلكِّْن َواَّللَِّّ َلَقدِّ اْسَتَضْفَناُكْم 
ُفُل َويـَْقرَُأ  ، فَاْنطََلَق َفَجَعَل يـَتـْ }اْلَغَنمِّ         }  ََط مِّْن عَِّقاٍل، فَاْنطََلق َا ُنشِّ ي َما بِّهِّ قـََلَبٌة، قَاَل: فََأْوفـَْوُهْم َحىتَّ َلَكأمنَّ  مَيْشِّ

 َ ُموا، فـََقاَل الَّذِّي َرَقى: اَل تـَْفَعُلوا َحىتَّ أَنْيتِّ  َرُسوَل هللاِّ، فـََنْذُكَر َلُه الَّذِّي َكاَن، فـَنَـْنظَُر َما أَيُْمُراَن، ُجْعَلُهُم الَّذِّي َصاحَلُوُهْم َعَلْيهِّ، فـََقاَل بـَْعُضُهُم: اْقسِّ
ُموا، َواْضرِّبُوا يلِّ فـَقَ  ُتُم، اْقسِّ َا رُقْـَيٌة? َأَصبـْ  َمَعُكْم بَِّسْهٍم[. )رواه البخاري، كتاب اإلجارة، دُِّموا َعَلى َرُسولِّ هللاِّ، َفذََكُروا َلُه، فـََقاَل: َوَما يُْدرِّيَك َأهنَّ

 (.7/133، 2276ابب ما يُعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب، رقم 
 .5/497ية الروض املربع شرح زاد املستقنع، حاش( 7)
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خبالف السمسرة  ،كذاملن يسوق هواملسوق  ،وليس املنتج، وهلذا فإن املشرتك يسوق ملن يسوق ،تسويق العموالت
 اليت يسوق فيها السمسار ملن يريد السلعة احلقيقة، فالفرق بني األمرين ظاهر.

وكذلك  .فإنه ال يشرتط فيها ذلك ،خبالف السمسرة التسويق الشبكي، اشرتاط دفع مال للدخول يف -2
 افز شبكي. وإمنا بناء نظام حو  ،بيع سلعة ملن حيتاجها التسويق الشبكي فإنه ليس املقصود يف

ومتنيته  ،الشتماهلا على التغرير ابملشرتي ؛فإهنا حمرمة ،مسسرة معاملة التسويق الشبكي ولو سلم جدال أبن
وعليه فال يصح قول من أابحها على أهنا مسسرة، ولعل ذلك ألن املسألة مل تعرض هلم  ،وعدم نصحه ،ابلباطل

 على حقيقتها، أو مل يتصوروها تصورا صحيحا.

كالتسوية بني البيع والراب من الذين حكى هللا تعاىل عنهم يف   ،وبني السمسرةاملعاملة ية بني هذا التسو  -3
وهي كالتسوية بني البيع وبني العينة املمنوعة  .(1){      }القرآن: 
 .(2)ابلنص

الشركة وأمثاهلا يتم دون قيود، أو شروط تتناىف مع مقصد الشرع، أو مقتضى  الدليل الرابع: الشراء من هذه
أو كان  ،سواء كان غرض املشرتي املتاجرة يف السلعة العقد، ومل يصحبه غرض للمشرتي يغلب على غرض الشراء،

 غرضه استعماهلا.

 : منهاو  ،لشرعمع مقاصد ا مناقشة هذا الدليل: التسويق الشبكي حيتوي على شروط ابطلة تتناىف
فاملسوق لن حيصل على أي  :ال حيصل املسو ق على أي عمولة إال ابلشراء، وهذا شرط ابطل شرعاً  -1

فصارت  ،والقول يف هؤالء كالقول يف األول، سواء بسواء ،عمولة إال إذا قام املسو قون الذين يلونه يف اهلرم ابلشراء
 ابلشراء، وهذا شرط ابطل شرعاً. النتيجة أنه ال حيصل املسو ق على أي عمولة إال

 ،شركات التسويق الشبكي تضع من الشروط ما يلجئ املسو ق إىل الشراء: شرط شراء املنتج شرط ملجئ -2
لكنها ال  ،فأنظمة الشركة تسمح ملن يرغب ابلتسويق فقط أال يشرتي املنتج ،ولو مل يكن له أي رغبة يف السلعة

وعرضه على العمالء اجلدد، بل من خالل  ،اإلنرتنت مثال يف تسويق املنتج تسمح له ابستعمال موقع الشركة على
 .(3)(سكاي بز)الفاكس، كما هو احلال يف الشركة األمريكية 

قياس املسوق املتقدم درجة على املدير، فهو أيخذ راتبا أكثر من العاملني الذين حتته، الدليل اخلامس: 
 وجهده وتعبه أقل.

 ا قياس مع الفارق وغري مستقيم ألمور:وأجيب عن ذلك: أبن هذ
 دعوى أن املدير ال يتعب أكثر، فهذا أمر نسيب، ال يعول عليه كثريا يف احلكم. -1
املدير قدم جهدا استحق مبوجبه الراتب، لكن الذي أخذ العمولة عن جهد غريه، وعن جهد غري غريه،  -2

                                                 

 .275( سورة البقرة، جزء من اآلية: 1)
. 35، 34. التسويق الشبكي، الذاييب، ص 18، 17. التسويق الشبكي، بلفقيه، ص 528، 527( التسويق التجاري، الشهراين، ص 2)

  .11دراسات يف املعامالت املالية، السويلم، ص 
 www.islamtoday.netعلى شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(:  ( موقع اإلسالم اليوم3)

http://www.islamtoday.net/
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كات واألهرامات اجملردة، وابلقمار يف أصل ذلك  وغري غري غريه، فبأي شيء استحق األجرة? ابلطبقات والشب
 .(1)كله

حبسب الشركات  –ويقوم  ،نظام التسويق اهلرمي )الشبكي( من األساليب اجلديدة يف التسويقوالراجح: أن 
 أمهها: ،على عدة أمور -واليت متت دراستها  ،اليت تتعامل به

كل طبقة فيها أكرب   ،هندسية هرمية ذات طبقات أن نظام البناء اهلرمي الشبكي مبين على أساس متوالية -أ
 من اليت تليها.

وكل طبقة  ،أن نظام احلوافز أو العموالت يقوم على أن كل عضو حيصل على حافزه أو عمولته ممن يليه -ب
حبيث يدفع  ،ولذا فإن هذا النظام )نظام احلوافز( يتنامى ويتسع ابتساع الشبكة وتعدد طبقاهتا ،من اليت تليها

 واخلاسر هو املتأخر الالحق. ،فالرابح هو السابق ،ذين يف أسفل التسلسل اهلرمي ملن هم يف أعالهال
وليس  ،أن املقصد واهلدف من نظام التسويق يف هذه الشركات هو بناء نظام حوافز شبكي هرمي -ج

 تسويق املنتج.
ركات هو الدخل املتولد من أن املقصد واهلدف األكرب للمشرتكني يف األنظمة التسويقية هلذه الش -د

 .(2)وفق آلية معينة ،شرطاً للحصول على احلوافز -يف الغالب -مع أن شراء املنتج يعترب ،وليس املنتج ،االشرتاك
من خالل عرض أدلة الفريقني يتضح لكل ذي نظر دور مقصد هذا العقد يف االستدالل على منعه أو و 

ين من أن األصل يف العقود اإلابحة، وهذا عقد جديد مل أيت نص إابحته، وال شك فيما ذهب إليه الفريق الثا
فيبقى على أصل احلل، ولكن ما دخل عليه من خمالفات تقضي عليه أبنه راب، وأبن فيه غررًا، وغشاا،  ،بتحرميه

 وحتايالً، وغري ذلك مما يضعه يف قلب البيوع احملرمة.
رمي هذا النوع من التسوق؛ إذ املنتج يف شركات التسويق ولقد كان مقصد العقد وطبيعته هو مناط الدليل بتح

الشبكي ليس مقصوًدا للمسوقني؛ إمنا املقصود األول والدافع املباشر هو الدخل الذي حيصل عليه املشرتك من 
ق يف خالل هذا النظام، كما استندوا إىل أن العقود تُبىن على املقاصد واملعاين ال على األلفاظ واملباين، وأن التسوي

هذا األسلوب انقلب إىل غاية للمنتجني والعمالء، بدل أن يكون وسيلة لبيع املنتجات، وهبذا أصبح التسويق 
خمدوًما بعد أن كان خادًما، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، خبالف التسويق الشبكي فإن املقصود 

 احلقيقي منه هو تسويق العمالت وليس املنتج.
صد هذا البيع أو العقد كان هو املرجع يف االستناد واالستدالل لتحرميه، كما كان املقصد وهبذا يتبني أن مق

السمسرة واجلعالة واهلبة واهلدية  :منه هو املستند أو الدليل للرد على من أحلقه أبنواع أخرى من املعاملة مثل
 .(3)والوكالة، وغريها

لته وسالمتها من املعارضة، وضعف أدلة املخالف، وابلتايل فالراجح هو القول ابلتحرمي، وذلك لقوة أد
                                                 

  .267( التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، اليمين، ص 1)
 .555( التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، الشهراين، ص 2)
 م.2011، أغسطس 553ي يف ضوء مقاصد البيوع، د. وصفي عاشور، جملة الوعي اإلسالمي، ع حكم التسويق الشبك( 3)
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وأكل ألموال الناس ابلباطل ابلغش  ،من راب وقمار وغرر فاحشهذا النظام ملا يشتمل عليه و  ملناقشتها والرد عليها؛
 والتدليس.

الية فاجلهالة الناجتة من الرتكيب يف عقد التسويق الشبكي القائم على إمكانية احلصول على العموالت االحتم
أمر متحقق يقينا، ال يزول مبثل الشبه املثارة من اجمليزين له، فشبههم ال تدفع إشكاال، وال تقدم جوااب للمشكلة 
القائمة، وهي أنه عقد مركب أمثر الرتكيب فيه القمار، والغرر، والراب، والغنب، والظلم، وأكل أموال الناس ابلباطل، 

 دة يف احلكم.والتالعب ابأللفاظ ال معىن له وال فائ
 :التسويق الشبكي سلوبأباآلاثر املرتتبة على التعامل ومن 
 فتح أبواب للرزق احلرام مما يرتتب عليه عدم طيب مطعم اإلنسان. -1
 استجالب غضب هللا تعاىل وحجب عونه وتوفيقه عن العباد. -2
 تعرض جمتمعات املسلمني للبالء واألزمات يف كل نواحي احلياة. -3

 جلانب األخالقي يف اجملتمع اإلسالمي.فساد ا -4
 فساد األسر وقيامها على أساس غري شرعي يف تكوينها ورزقها. -5
 .(1)تعرض دين اإلنسان وعرضه من عدم الرباءة -6

 البديل الشرعي للتسويق الشبكي:
 من التسويق البد من اآليت: األسلوبوأتصور لكي جيوز هذا 

ها عرب قنوات التسويق، التلفاز، اإلعالانت يف اجلرائد، اإلعالانت الثابتة أن تقوم الشركة ابلتسويق ملنتج -1
 يف الشارع، وابلتايل تتحمل مصاريف هذه الدعاية، مث تكون هلا منافذ بيع، ووقتها تبيع اجلهاز أبي صورة كانت.

دون أن يدفعوا اإلتيان أبشخاص يعملون عندها كمندوبني يقومون بعملية التسويق والرتويج ملنتجاهتا ب -2
مااًل، مث تعطيهم أجرهم وحوافزهم على قدر جهدهم وعملهم، ويف هذه احلالة أيًضا تبيع اجلهاز ابلصورة وابلسعر 

 الذي تراه.
أن يكون التسويق للمنتج عرب جتار مجلة أيخذون املنتج، ويقومون بتوزيعه على جتار صغار )جتزئة(،  -3

 ي سعر كان، واملستهلك خمري بني الشراء وغريه.وابلتايل سيصل إىل املستهلك أيًضا أب
إذا أرادت الشركة جتنب هذه اإلشكاالت جيب أال تشرتط شراء املنتجات على من يريد التسويق، فمن  -4

يرغب يف الشراء فقط ميكنه الشراء، ومن يرغب يف التسويق فقط ميكنه التسويق دون دفع أي رسوم أو مبالغ 
 ل املنتجات.مالية، حىت لو كانت مقاب

على الناس فُيذكر هذا  رألنه أحيااًن يُغر  ؛املثلسعر السلعة اليت ُتسوق ليست أبكثر من سعر كون يأن  -5
قامرة، ويالسعر 

ُ
على هذا فُيشرتط أن يكون فكون أكثر من سعر املثل، فتكون هذه الزايدة ألجل الدخول يف امل

 السعر أقل من سعر املثل.
  .(1)دخل بني الُغرم والُغنم قدأال يكون اإلنسان  -6

                                                 

 .64، ص ، القطان( التسويق املباشر بني احلل واحلرمة1)
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 النتائج والتوصيات
 أوال: النتائج:

 أو التوظيف(، التسويق حق جوهر التسويق الشبكي، واألساس الذي يعتمد عليه: وصفه أبنه )شراء -1
 .وليس املنتجات ،اهلدف من الشراء هو االشرتاك يف التسويقو 

الء والزابئن املتداخلة واملرتابطة الذين مسي هذا النوع من التسويق ابلشبكي نسبة إىل شبكات العم -2
 يقومون ابلدعاية واإلعالن لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إىل شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.

وتتعدد صوره تبعًا لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الرتوجيية،  ،ختتلف خطط التسويق الشبكي -3
)ال  خطة املستوايت متعددة األعضاء)التوازين من اجلانبني(، و  ملستوايت الثنائيةخطة ا: ومن خططه الشائعة

 يشرتط التوازن العددي(.
سهولة و  ،ذيوع وسائل االتصال والدعاية واإلعالن النتشار نظام التسويق الشبكي:رئيسة العوامل من ال -4

وجود ، و الناس، بسبب اإلغراق يف الكماليات تزايد احلاجة للمال عند عامة، و التواصل املايل عرب البطاقات وحنوها
 .أصل غريزة الطمع وحب املال يف النفس البشرية

حمل عقد التسويق الشبكي: املنتج )املبيع(، والعمل الذي يقوم به املسوق، والثمن والعمولة )احلوافز  -5
لبيع والتسويق للمنتج، التجارية التسويقية(، وذلك ألن عقد التسويق الشبكي إمنا هو عقد مركب من عملييت ا

 وكالمها مرتبط ببعضهما، فال انفكاك بينهما.
 واالبتكـار الفـرادة: منتجاهتـا علـى الغالبـة والسـمة وخـدمات، سـلع بـني الشـركات هـذه منتجـات تتنـوع -6

 هـذه تلجأ وملاذا السنني? منذ مئات البشري خدمت اجملتمع اليت التسويق أنظمة طريق عن تباع ال والتميز، فلماذا

 الشهرية? الشركات من غريها دون النظام هذا إىل الشركات
ما هي إال ستار لالنضمام للربانمج، بينما االنضمام  ات التسويق الشبكياملنتجات اليت تبيعها شرك -7

 ل؛ ألنه جمرد حيلة وستار لعملية املقامرة.وأكل املال ابلباط ،من الغررهو للربانمج مقابل مثن 
الشبكي هو: أن يقوم إبقناع عمالء ومسوقني جدد بشراء املنتج، ومن مث عمل املسوق يف التسويق  -8

 الدخول يف برانمج التسويق الشبكي، واالستفادة من العموالت اليت تعود عليه يف حالة الشراء.
، مقومات عقد البيعالثمن والعمولة مها العنصر الثاين من عناصر حمل عقد التسويق الشبكي، ومها من  -9

 املنتج املبيع، والعمولة مقابل التسويق الذي يقوم به املسوق يف عقد التسويق الشبكي. والثمن مقابل
العموالت يف التسويق الشبكي مقصودة يف العقد، وهلا أثر على مثن السلعة، خبالف اهلدااي الرتوجيية  -10

 الثمن ابلكلية.واحلوافز املرغبة يف الشراء، فهي غري مقصودة ابلعقد، بل هي اتبعة، وليس هلا أثر على 
اختلفت عبارات الفقهاء املعاصرين يف تكييف التسويق الشبكي، فمن أجازه كيفه على أنه من قبيل  -11

السمسرة، أو اجلعالة، أو اهلبة، أو الوكالة أبجر، ومن منعه وحرمه كيفه على أنه من ابب القمار وامليسر، أو بيعتني 
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 يف بيعة.
سرة؛ الختالف صورة التسويق الشبكي عن السمسرة، فخالصة التسويق الشبكي من ابب السمال يعترب  -12

 التسويق الشبكي )اشرت لتسوق(، وذلك خبالف السمسرة.
 شركات التسويق الشبكي وشروطها جيعالهنا حتقق مكسباً من عمل الكثريين من العمالء، دون أن نظام -13

 ، سواء كي ف على كونه إجارة أو جعالة.وخمالفة تؤخذ على العقد تدفع هلم شيئاً نظري ذلك، وهذا ظلم ال جيوز،
ن الوكيل يف عقد الوكالة ال يدفع ليصبح وكيالً، بل أيخذ ألعلى الوكالة التسويق الشبكي ختريج ميتنع  -14
 .شبكة التسويق املتفق عليها بشرطها، بينما يف التسويق الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل يف األجرة
ليس بصحيح، ولو ُسل َِّم فليس كل هبة جائزة  من ابب اهلبةشبكي التسويق اليف القول أبن العموالت  -15

 .واهلبة أتخذ حكم السبب الذي وجدت ألجله، شرعاً، فاهلبة على القرض راب
 شرط: جبميع خططه إذا كان خاليًا من أمرين ال خالف بني فقهاء العصر يف جواز التسويق الشبكي -16

 .املنتج املسوَّق له على ما خيالف الشرع يشتمل أال، و الشراء مقابل احلصول على حافز التسويق
ن هذه ألذهب كثري من العلماء املعاصرين واجملامع الفقهية وجلان اإلفتاء إىل حرمة التسويق الشبكي،  -17

والغرر والقمار يف هذه الراب دخول املنتجات اليت تروج هلا هذه الشركات هي حيلة على التحرمي، فضال عن 
 املعاملة.
لعلماء إىل أن التسويق الشبكي جائز، وإىل صحة التعاقد مع الشركات اليت تعمل يف هذا ذهب بعض ا -18
 .التسويق( + ركنيها )الشراء بني ربط دون املعاملة ظاهر إىل نظر الرأي وهذا، اجملال

وأكل ألموال الناس  ،ملا يشتمل عليه من راب وقمار وغرر فاحشالراجح حترمي نظام التسويق الشبكي؛  -19
 .طل ابلغش والتدليسابلبا

فساد ، و فتح أبواب للرزق احلرامالتسويق الشبكي، منها:  سلوبأبمرتتبة على التعامل سيئة آاثر هناك  -20
 .تعرض دين اإلنسان وعرضه من عدم الرباءة، و اجلانب األخالقي

 شراء املنتجات على من يريد التسويق، فمن يرغب يف الشراءالتسويق الشبكي جيب أال تشرتط شركة  -21
فقط ميكنه الشراء، ومن يرغب يف التسويق فقط ميكنه التسويق دون دفع أي رسوم أو مبالغ مالية، حىت لو كانت 

 مقابل املنتجات.
 اثنيا: التوصيات واملقرتحات:

 أوصي نفسي ومجيع املسلمني بتقوى هللا تعاىل، وحتري احلالل، والبعد عن احلرام واملشتبه فيه. -1
رتار مبجرد الدعاايت، بل عليهم التأكد وسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، أوصي املسلمني بعدم االغ -2

 والنزول عند حكم هللا تعاىل، وعدم تقدمي هوى النفس.
أوصي بصدور قرار من اجملامع الفقهية يتعلق ابلتسويق الشبكي، لقطع اجلدل الذي قام بني املتخصصني  -3

 لإلنسان العادي.من أهل الفقه واالقتصاد، وابلتايل وضوح الرؤية 

أوصي بفتح منافذ لعمل الشباب واخلرجيني، حىت ال يضطروا للدخول والعمل مبثل هذه األساليب حتت  -4
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 وطأة احلاجة والضرورة.

أوصي بعمل توعية دائمة عرب الوسائل املتاحة من تلفاز وجرائد وملصقات وكتيبات، وغريها لتحذير  -5
 مل.الناس من خطورة مثل هذه األساليب من التعا

أوصي بعدم فتح منافذ للشركات اليت تتعامل هبذا األسلوب داخل الدول اإلسالمية مهما كان املربر  -6
 لذلك.
أقرتح على اجلهات الرمسية تكوين جلان من ذوي التخصص الشرعي واالقتصادي واإلداري، للنظر يف  -7

عامالت قبل أن يتعامل هبا الناس، املعامالت التجارية اليت يتم طرحها للناس، وبيان مدى شرعية وجدوى هذه امل
وخباصة املعامالت اجلديدة اليت تقوم على اإلغراء والكسب الوافر السريع، كما يف املعامالت القائمة على نظام 

 التسويق الشبكي وغريه.
أقرتح على اجملالس النيابية واهليئات القانونية إصدار نص قانوين جيرم التعامل هبذا األسلوب، ويعاقب  -8
 ى ذلك، لكي مينع أي إنسان من اإلقدام على هذه املعاملة.عل



 

  197     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 مراجع البحث
 م. 2002أساسيات التسويق، عبد السالم أبوقحف، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  •
 . م1990األسس املعاصرة يف التسويق ومهارات الوظائف البيعية واإلعالن، نبيل احلسيين النجار،  •
 م. 2008طارق طه، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  التسويق، د. إدارة •
إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، د/حممد عبد احلليم عمر، الدورة التدريبية عن إدارة املخاطر، لبنان،  •

  م.2005هـ، 1426
 رتنت(:، إبراهيم الكلثم، موقع أإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنبزانس والتسويق اهلرمي •

 http://www.islamtoday.net. 

التجارة اإللكرتونية )دراسة خاصة عن بزانس(، د/ ذيب موسى انصيف، مؤمتر كلية الشريعة السادس، قضااي  •
 م. 2004مالية معاصرة من منظور إسالمي، جامعة الزرقاء األهلية ابألردن، 

 .م2011ار اجلامعية للطباعة والنشر، التسويق )النظرية والتطبيق(، د. شريف أمحد شريف العاصي، الد •
التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حسني بن معلوي الشهراين، رسالة دكتوراه منشورة، كلية  •

، دار التدمرية، الرايض، 1هـ، الرايض، ط 1429الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
 م.2010هـ 1431السعودية، 

، موقع فور اليف على شبكة املعلومات الدولية رائق محود ، د.التسويق الشبكي أداة حلياة أفضل •
 )اإلنرتنت(:

 www.4lifema.com 
سويق الشبكي حتت اجملهر، زاهر سامل بلفقيه، موقع صيد الفوائد على شبكة املعلومات الدولية الت •

 )اإلنرتنت(: 

www.saaid.net 
التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية، بندر بن صقر الذاييب، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف  •

 هـ.1426هـ 1425ام حممد بن سعود اإلسالمية، عام الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلم
التسويق الشبكي يف ميزان القواعد الشرعية، د. حسني شحاته، موقع منارات على شبكة املعلومات  •

 )اإلنرتنت(: 

http://www.manaratweb.com 
العلوم الشرعية،  التسويق الشبكي واهلرمي وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد بن عبد العزيز اليمين، جملة •

 هـ.1433، 25جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، السعودية، العدد 
 م. 2006هـ 1427، دار النهضة، 1التسويق الشبكي، حممد حزواين، ط  •
التسويق املباشر بني احلل واحلرمة، د. رمضان السيد القطان، جملة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة  •
 م.2008هـ 1429قانون، دمنهور، العدد الثالث والعشرون، وال

http://www.4lifema.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17:2011-08-17-15-19-33&catid=5:2011-08-14-15-17-44&Itemid=6


 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  198  

 

التسويق لقاء عموالت هرمية أو شبكية، د. رفيق يونس املصري، جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاد  •
 م.29/1/2003هـ املوافق 26/11/1423واإلدارة، حوار األربعاء يوم 

 لشركة الشرعية اهليئة منشورات من ،1ط رحياوي، ابالوه ، عبديف التطبيقات املصرفيةالتسويق والسمسرة  •
 والتنمية. لالستثمار الربكة
 .م1998، سكندريةاإلالدار اجلامعية، ، 1ط  ن،حممد فريد الصحد.  ،سرتاتيجياتاملفاهيم واال :التسويق •
 .م2008بريوت،  ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشرواشد،  وردية ترمجة: فيو، التسويق، د.كاترين •
 تعريف عقالء الناس حبكم معاملة بزانس، علي حسن عبد احلميد، دار اجلنان، الزرقاء، األردن.  •
 الشيخ أمحد إبراهيم.د ،(بزانس وشركة كويست  جولد شركة)التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي،  •

(: اإلنرتنت) الدولية املعلومات شبكة على اإلسالمية املشكاة شبكة موقع الضرير،
www.almeshkat.net . 

منوذج تطبيقي على الشركة الصينية شينل، د. وجيه عبد التكييف الفقهي للتعامل مع الشركات العنقودية  •
القادر شعبان الشيمي، حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، السنة الثانية، 

 .م2007هـ 1428العدد الثاين، 
لفقهي ملعاملة التسويق الشبكي، د. أسامة األشقر، مؤمتر كلية الشريعة السادس، قضااي مالية التكييف ا •

 م. 2004معاصرة من منظور إسالمي، جامعة الزرقاء األهلية ابألردن، 
أبوزيد، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة  عاشور حكم التسويق الشبكي يف ضوء مقاصد البيوع، د. وصفي •

 م.2011، أغسطس 553ع األوقاف الكويتية، 
 ، موقعه على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: انصر الدين حسني، و الشبكيأحكم التسويق اهلرمي  •

http://naserhusein.com 

نفائس، األردن، ، دار ال1ط  حكم التسويق بعمولة هرمية: دراسة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري قرين، •
 م.2012هـ 1433

، د. سامي السويلم، موقع ابلطريقة املشهورة عندهم (biznas.com)س كوم حكم التعامل مع شركة بزان •
 http://www.saaid.netصيد الفوائد على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(: 

يف الفقه اإلسالمي، د. خالد عبد هللا املصلح، رسالة ماجستري، موقعه احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها  •
 .www.almosleh.comعلى شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 

هـ 1425رمضان  22دراسات يف املعامالت املالية، تقومي نظام هبة اجلزيرة، د. سامي بن إبراهيم السويلم،  •
 م. 2004نوفمرب  5
بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي، موقعه  ، د. خالدسلوك املستهلك دراسة حتليلية للقرارات الشرائية لألسرة •

 . www.alukah.netعلى شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(: 
لشريعة السادس، قضااي مالية معاصرة من منظور إسالمي، السمسرة اهلرمية، شويش احملاميد، مؤمتر كلية ا •

http://naserhusein.com/
http://www.saaid.net/
http://www.almosleh.com/
http://www.alukah.net/


 

  199     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 م. 2004جامعة الزرقاء األهلية ابألردن، 
 الربكة لشركة الشرعية اهليئة منشورات ، من1ط  حسان، حامد حسني /السمسرة وتطبيقاهتا املصرفية، د •

 لالستثمار. 
سالم اليوم على شبكة املعلومات صورة أخرى للتسويق اهلرمي، د. سامي بن إبراهيم السويلم، موقع اإل •

 )اإلنرتنت(: 

www.islamtoday.net 
 هـ.1427، دار كنوز إشبيليا، الرايض، السعودية، 1العقود املالية املركبة، د. حممد عبد هللا العمراين، ط  •
ية، ، دار كنوز إشبيليا، الرايض، السعود1العموالت املصرفية: حقيقتها وأحكامها، عبد الكرمي السماعيل، ط •

 هـ.1430
  :فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السعودية، حكم عمل شركات التسويق اهلرمي، أو الشبكي •

http://www.alifta.net 
هـ 1408 ،سورية ،دمشق ،دار الفكر، 2، ط سعدي أبو حبيب، د. القاموس الفقهي لغة واصطالحا •

 .م1988
االقتصادية، د. عادل عبد الفضيل عيد، جملة كلية الدراسات اإلسالمية قرارات اجملامع الفقهية يف املعامالت  •

 م.2014والعربية، بنات، بين سويف، جامعة األزهر، العدد السادس، يونيو 

م، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مملكة البحرين. )موقع الوزارة على شبكة 2015[ لسنة 2قرار رقم ] •
 .(.http://www.moic.gov: املعلومات الدولية )اإلنرتنت(

 . م2002مبادئ التسويق: مدخل سلوكي، د. حممد إبراهيم عبيدات، دار املستقبل للطباعة والنشر،  •
 . م2012، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، 1مبادئ التسويق، د. بيان هاين حرب، ط •
. د الشبكي، التسويق شركات من ومثيالهتا( BizNas) بزانسْ  شركةِّ  مع التعاملِّ  حكمِّ  عن اإللباسِّ  ُمزيلُ  •

( اإلنرتنت) املعلومات شبكة على قنطجي موقع املعامالت، فقه سلسلة سقا، مرهف
http://www.kantakji.com. 

، مجاعة أنصار السنة جملة التوحيدمن لعبة النصب اهلرمية إىل شينل الصينية، د. أمحد علي السالوس،  •
 هـ.1427 ، ذي احلجة420عمصر،  احملمدية،

موقع اإلسالم سؤال وجواب على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(:  •
https://islamqa.info/ar/87596. 

 www.islamtoday.netموقع اإلسالم اليوم على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(:  •
  على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(:ابلسعودية تجارة واالستثمار موقع وزارة ال •

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Page/RegulationsNews.aspx 

موقف الفقه من أعمال السمسرة، د. عبد الفتاح حممود إدريس، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف  •

http://www.kantakji.com/
http://www.islamtoday.net/


 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  200  

 

 م.2009، نوفمرب 530والشئون اإلسالمية، الكويت، العدد 
منوذج مقرتح لقياس املخاطر يف املصرفية، د/حممد البلتاجي، ندوة إدارة املخاطر يف اخلدمات املصرفية  •

 م. 2004فرباير  24هـ 1425حمرم  4اإلسالمية، املعهد املصريف، الرايض، 
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 مقدمة:

يقول ، (1)يعترب التصدي للفتوى مهمة سنية، ورتبة علية، ولذلك اعتربها العلماء مبنزلة التوقيع عن هللا تعاىل
قدره، وهو من أعلى املراتب  إذا كان منصب التوقيع عن امللوك ابحملل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل»ابن القيم: 

؛ وبسبب توليه هلذه املهمة يكون املفيت قائما (2)«وقيع عن رب األرض والسموات?السنيات، فكيف مبنصب الت
، بدليل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (3)يف األمة مقام النيب صلى هللا عليه وسلم، كما يقول الشاطيب

 .(4)«دِّْرمها ، َورَّثُوا العلم َوإِّن الُعلماَء َورَثَُة األنبياء، َوإِّنَّ األنبياَء مل يـَُور ِّثُوا دِّينارا وال»

ال يرقى إليها إال من امتلك أدوات الرقي، وملا كان التصدي للفتوى هبذه الرتبة واملكانة، كان من البدهي أن 
فحقيق مبن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته، وأن »واستجمع آليات املضي. ويف هذا األمر يقول ابن القيم: 

  .(5)«علم قدر املقام الذي أقيم فيهيتأهب له أهبته، وأن ي

ولعل من أهم ما ينبغي للمفىت معرفته ومراعاته وهو بصدد إجابة الناس فيما يعرض هلم من احلوادث والنوازل 
أن يعلم أبن الفتوى ليست على وزان واحد ومقاس مطرد، وإمنا هي متغرية بتغري مجلة من الظروف واملعطيات، 

تغري  فصل يف تغري الفتوى واختالفها حبسب»ه هللا يف فصل بديع من إعالمه فقال: وهذا ما قرر ابن القيم رمح
. فتينب من خالل هذا الكالم النفيس أن الفتوى تتأثر مبؤثرات (6)«األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد

                                                 

 .1/15. إعالم املوقعني، البن القيم، 5/257املوافقات، للشاطيب،  .14-13املفيت واملستفيت، للنووي، ص:أدب الفتوى و  -(1)

 .16-1/15إعالم املوقعني،  -(2)

 .5/253املوافقات،  -(3)

 .2682، ح: 5/49جامع الرتمذي، كتاب العلم، ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة،  -(4)

 .1/51إعالم املوقعني،  -(5)

 3/5إعالم املوقعني،  -(6)

 قصد املكلف وأثره يف تغيري الفتوى

امليلود كعواسالدكتور   

جامعة ابن طفيل -والعلوم اإلنسانية بكلية اآلداب املساعد الفقه واألصول أستاذ 

 . املغرببالقنيطرة/ املغرب
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 عدة، ومنها النيات واملقاصد.
 :مشكلة البحث

يف واقعنا، ميثلها تيار حيرص على االستمساك حبرفية النصوص  حياول هذا البحث مقاربة مشكلة نلحظها
ويقوم بتنزيلها دون مراعاة للمقاصد؛ سواء كانت هذه املقاصد للشارع أم للمكلف. وال ريب يف أن هذا األمر 
 فيه من املغامرة واجملازفة ما جيعل الناس يف حرج ومشقة، ومها مرفوعان شرعا. فإذا كان الشرع نفسه يقرر أن
"األعمال ابلنيات"، وأنه "ال ثواب إال بنية"، و"ال إمث إال بنية"، فكيف يغيب هؤالء هذه النية، وميهلون قصد 

 صاحبها، وكيف يكتفون يف احلكم عليه بناء على ظواهر أعماله وتصرفاته فقط. 
 : الدراسات السابقة

قاصد املكلف، إىل جانب حديثه عن من املؤكد أن الشاطيب رمحه هللا هو أول من التفت إىل احلديث عن م
مقاصد الشارع، يف "موافقاته". وهي لفتة التقطها من جاء بعده من العلماء فطوروا البحث فيها مثل الطاهر بن 
عاشور رمحه هللا يف "مقاصده"، مث سار على هنجه بعض املعاصرين مثل الدكتور الريسوين الذي تكلم عنها يف 

الشاطيب"، وكذلك الدكتور عمر سليمان األشقر يف كتابه "مقاصد املكلفني فيما يتعبد "نظرية املقاصد عند اإلمام 
 به لرب العاملني"... 

وهذه الكتب وغريها تتضمن إشارات عن أتثري مقاصد املكلف يف الفتوى، غري أين لكن مل أطلع على حبث 
 اد فيها.مستقل يف الباب، لذلك ارأتيت أن أخصه هبذه املقالة، سائال هللا السد

 : خطة البحث
 ارأتيت أن أتناول هذه البحث وفق عدة مباحث وهي كما يلي:

 الفتوى( –املكلف  –املبحث األول: مفاهيم ومصطلحات )القصد  -
 املبحث الثاين: موجبات تغيري الفتوى بناء على تغري قصد املستفيت ونيته. -

 قصد والنية.املبحث الثالث: التأصيل الشرعي لتغيري الفتوى بسبب تغري ال -

 املبحث الرابع: ضوابط تغيري الفتوى بناء على تغري القصد. -
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 الفتوى(. –املكلف  –املبحث األول: مفاهيم ومصطلحات )القصد 

سأحاول يف هذا املبحث أن أبني الدالالت اللغوية واالصطالحية للمفردات األساسية اليت ضمنت يف 
 وهي: القصد واملكلف والفتوى. العنوان، واليت عليها مدار البحث،

 املطلب األول: مفهوم القصد لغة واصطالحا:
القصد: استقامة الطريقة، وقصد يقصد فهو قاصد. والقصد يف املعيشة »: قال الفراهدي: القصد يف اللغة

 .(3). ومن معاين القصد أيضا: العدل(2). والقصد أيضا: االعتماد واألَمي وإتيان الشيء(1)«أال تسرف فيها
أصل »ويستعمل القصد يف معناه اللغوي يف ابب اخلري كما يستعمل يف ابب الشر، قال يف اتج العروس: 

قصد ومواقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهود والنهوض حنو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، 
تقامة دون امليل، أال ترى أنك تقصد وهذا أصله يف احلقيقة، وإن كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االس

 .(4)«اجلور اترة كما تقصد العدل أخرى? فاالعتزام والتوجه شامل هلما مجيعا
 .(5)«وأما القصد فهو اإلدارة الكائنة بني جهتني»فقد عرفه القرايف فقال:  أما القصد يف االصطالح

فإذا رأيت يف هذا التقييد إطالق لفظ »وقد أمومأ الشاطيب يف املوافقات إىل تعريف القصد إمياء فقال: 
 .(6)«القصد وإضافته إىل الشارع فإىل معىن اإلرادة التشريعية أشري، وهي أيضا إرادة التكليف

من خالل هذين النصني ميكن القول أبن القصد يف االصطالح هو: تلك اإلرادة املتولدة لدى املكلفني، 
 .راواليت يرتتب عنها الفعل سواء كان خريا أم ش

 املطلب الثاين: مفهوم املكلف لغة واصطالحا:
: املكلف اسم من التكليف، وهو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. يقال كلفه تكليفاً: أي أمره مبا املكلف يف اللغة

. ومن معاين التكليف أيضا: الولع ابلشيء. يقال كلف (7)يشق عليه. وتكلفت الشيء أي جتشمته على مشقة
 .(8)اجلارية، فهو هبا كلف ومكلفهبذا األمر وهبذه 

 املكلف يف االصطالح:  
من خالل مالحظة تعريفات العلماء للتكليف يتبني أبن املعىن اللغوي املتمثل يف املشقة والكلفة حاضر بقوة 

                                                 

 .5/54العني، للخيل بن أمحد الفراهدي،  -(1)

 .3/353لسان العرب، البن منظور، )ق ص د(،  -(2)

 .3/353لسان العرب، )ق ص د(،  -(3)

 .39/21اتج العروس، للزبيدي، )ق ص د(،  -(4)

 .121األمنية يف إدراك النية، ص:  -(5)

 .3/373املوافقات،  -(6)

 4/1424، والصحاح، )ك ل ف(،  9/307نظر لسان العرب أ -(7)

 373-5/372العني، )ك ل ف(،  -(8)
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يف املعىن االصطالحي؛ إذ ال خيلو تعريفهم من اإلشارة إىل املشقة والكلفة، فالقاضي الباقالين عرف التكليف 
. ومبثله (1)«أنه األمر مبا فيه كلفة، والنهي عما يف االمتناع عنه كلفة، وإن مجعتها قلت: الدعاء إىل ما فيه كلفة»بـ

 .(2)«التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة»عرفه ابن احلاجب فقال: 
فة، وال بد يف وبناء على هذا يكون املكلف هو املخاطب أمرا وتركا هبذه األوامر والنواهي اليت فيها مشقة وكل

هذا املكلف أن يكون متصفا بشروط ومتصفا مبواصفات حمددة، ولذلك جند بعض العلماء عرف هذا املكلف 
 .(3)بذكر شروطه كما فعل صاحب نثر الورود، فقال أبنه: العاقل البالغ الذي ليس مبكره وال ملجإ وال غافل

 مفهوم قصد املكلف:
يفرق بني ما هو عادة وما هو عبادة، ويف العبادات بني ما هو »قال الشاطيب يف تعريفه أبنه هو الذي 

واجب وغري واجب، ويف العادات بني الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحملرم، والصحيح والفاسد، وغري ذلك 
من األحكام، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر، فال يكون كذلك، بل يقصد به 

فيكون إمياان، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا، كالسجود هلل أو للصنم. وأيضا؛ فالعمل إذا تعلق به  شيء
القصد تعلقت به األحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد مل يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم والغافل 

 . (4)«واجملنون
د اليت يقصدها املكلف يف سائر تصرفاته هي املقاص»وبنحو من هذا عرفه اخلادمي من املعاصرين فقال: 

اعتقادا وقوال وعمال واليت تفرق بني صحة الفعل وفساده، وبني ما هو تعبد وما هو معاملة وما هو داينة وما هو 
  (5)«قضاء، وما هو موافق للمقاصد وما هو خمالف هلا

 مفهوم الفتوى لغة واصطالحا:
. ومن معانيها (6)واجلدة. وقيل من الفىت، وهو الشاب احلدث: من الفتاء، وهو احلداثة الفتوى يف اللغة

اإلابنة، يقال: أفتاه يف األمر إذا أابنه له،  وأفىت الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء، إذا أجابه و أيضا: 
 .(7)أابن احلكم فيها

لفة )أفتنا، أفتوين، تستفت، وهي لفظة أصيلة، ورد ذكرها يف القرآن الكرمي إحدى عشرة مرة بصيغ خمت
مْثُ ما »يستفتونك، استفتهم ...(، كما ورد ذكرها يف احلديث الشريف، كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:  اإلِّ

                                                 

 .1/14الربهان يف أصول الفقه،  -(1)

 .2/216شرح خمتصر املنتتهى األصويل،  -(2)

 1/10نثر الورود شرح مراقي السعود، للشنقيطي،  -(3)

 .3/9املوافقات،  -(4)

 44االجتهاد املقاصدي، ص:  -(5)

 وما بعدها. 15/145لسان العرب، مادة: )ف ت ا(،  -(6)

 234خمتار الصحاح، )ف ت ي(، ص: نفسه.  -(7)
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، َوتـََردََّد يف الصَّْدرِّ، وإِّْن أَْفتاَك النَّاُس َوأَْفتوكَ   . (1)«َحاَك يف اْلَقْلبِّ
إظهار األحكام الشرعية ابالنتزاع من الكتاب والسنة »ال: عرفها ابن رشد اجلد فق الفتوى يف االصطالح:

من  وعرفها احلطاب. (3)«إخبار عن هللا تعاىل يف إلزام أو إابحة»وعرفها القرايف أبهنا:  .(2)«واإلمجاع والقياس
 . (4)«زامـرعي ال على وجه اإللـاإلخبار حبكم ش هي»وله : ـقباملالكية 

بن محدان  اهللا تعاىل أن يكون بدليل، وهذا ما يستفاد من تعريف ويزيد بعضهم يف هذا اإلخبار عن 
 . : اإلخبار حبكم هللا تعاىل مبعرفة دليلههيوى ـالفت فيمكن القول بناء على تعريفه للمفيت أبن ؛(5)للمفيت

ن وقد فرق بعضهم يف هذا اإلخبار بني اإلفتاء والتعليم، فليس كل إخبار عن هللا فتوى. يقول حممد سليما
اإلفتاء: هو إخبار حبكم هللا تعاىل عن دليل شرعي ملن سأل عنه يف أمر انزل. وذلك أن اإلخبار حبكم »األشقر: 

 . (6)«هللا تعاىل عن غري سؤال هو إرشاد، واإلخبار به عن سؤال يف غري أمر انزل هو تعليم
 

                                                 

. واحلديث 14/32، 17924م، ح: 1995، 1مسند اإلمام أمحد، تح: أمحد شاكر ومحزة أمحد الزين، دار احلديث، القاهرة، ط:  -(1)
 .457، ص:1087م، ح:2001، 1د، مكتبة الصفا، القاهرة، ط: قد حسنه اإلمام النووي يف األذكار، تح: طه عبد الرؤوف سع

 .3/1497فتاوى ابن رشد،  -(2)

 4/121م، 1998، 1الفروق، للقرايف، ضبطه وصححه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  -(3)

 .1/32، 1992، 3مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، للحطاب، دار الفكر، ط-(4)

 . 04ة صفة الفتوى واملفيت واملستفيت، ص: أنظر مقدم -(5)

 .09م، ص: 1976، 1الفتيا ومناهج املفتني، مكتبة املنار، الكويت، ط:  -(6)
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 ه.املبحث الثاين: موجبات تغيأ الفتوى بناء على تغأ قصد املستفيت ونيت

تغري األزمنة واألمكنة واألحوال  حبسب»من األمور املقرر عند علمائنا رمحهم هللا تعاىل أن الفتوى تتغري 
. وهذا من رمحة هللا تعاىل هبذه األمة ولطفه هبا؛ إذ ال يعقل أن يفىت الناس بفتوى واحدة رغم (1)«والنيات والعوائد

 قاصد املكلفني فيها. تغري ظروف تلك الفتوى، وتغري معطياهتا، وتغري م

واملالحظ أن من موجبات تغري الفتوى عند علمائنا: تغري النية والقصد؛ إذ ليس من العدل يف شيء أن 
، مبن قال القول نفسه أو فعل الفعل نفسه بقصد شرير، )َهْل  نسوي من قال قوال أو فعل فعال بقصد خري 

  .(2)(َيْسَتوِّاَينِّ َمَثاًل 

 على تغري قصد املكلف من صميم الشريعة وروحها، وموجبات ذلك أمور وهي:إن تغيري الفتوى بناء 
ال ميرتي أحد يف أن كل شريعة شرعت للناس أن »كون املقاصد معتربة شرعا: يقول الطاهر بن عاشور:  •

ثا، دل أحكامها ترمي إىل مقاصد مرادة ملشرعها احلكيم تعاىل؛ إذ ثبت ابألدلة القطعية أن هللا ال يفعل األشياء عب
نَـُهَما اَلعِّبِّنَي(على ذلك صنعه يف  َا  ،(3)اخللقة كما أنبأ عنه قوله: )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ ُتْم أمنَّ بـْ )أََفَحسِّ

َنا اَل تـُْرَجُعوَن( اليت ال جيوز  دة الشريعةوقاع». وهذا ما أكده ابن القيم قبله فقال: (5)«(4)َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنَُّكْم إِّلَيـْ
معتربة يف التصرفات والعبارات، كما هي معتربة يف التقرابت والعبادات. فالقصد  أن املقاصد واالعتقادات هدمها

والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالال أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد يف العبادة 
معقول  والتأكيد على اعتبار هذه املقاصد أمر .(6)«رمة أو صحيحة أو فاسدةجيعلها واجبة أو مستحبة أو حم

املقاصد »املعىن؛ ذلك أن اجلمود على حرفية النص قد يفقد الشريعة روحها ومقصدها. ولذلك يقول الشاطيب : 
فتوى بال روح،  . ومن هنا كان مشروعا مراعاة املقاصد يف جمال اإلفتاء؛ إذ الفتوى بال مقاصد(7)«أرواح األعمال

-لذلك ينبغي ملن ينظر يف النوازل ويتصدى لإلفتاء أن يراعي حتقيق املقاصد  مفت بال روح.  واملفيت بال مقاصد
يف حكمه وفتواه، حىت ال خيرج  عن كليات الشريعة ومقاصدها  -جبناحيها: مقاصد املكلف ومقاصد الشارع

ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها،  الشريعة مبناها وأساسها على احلكم،»العليا؛ ألن 
ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة 

                                                 

 3/5إعالم املوقعني،  -(1)

 24هود: -(2)

 .16األنبياء:  -(3)

 .115املومنون:  -(4)

 13مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص:  -(5)

 .3/121إعالم املوقعني،  -(6)

 .3/44ملوافقات، ا -(7)
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  .(1)«إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل
إن األعمال »دها يف ديننا مبين على النيات ومقاصد املكلفني، يقول الشاطيب: كون قبول األعمال أو ر  •

ومنها  .(2)«ابلنيات، واملقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات والعادات، واألدلة على هذا املعىن ال تنحصر
نَي لَُه الد ِّيَن ُحنَـَفاَء(على سبيل املثال ال احلصر قوله تعاىل: )َوَما أُمُِّروا إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا اَّللََّ خمُْ  ومن السنة قوله ( 3) لِّصِّ

يبُـَها أَ  »صلى هللا عليه وسلم:  َا لُِّكل ِّ اْمرٍِّئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت هِّْجَرتُُه إِّىَل ُدنـَْيا ُيصِّ لن ِّيَّاتِّ َوإِّمنَّ َا اأْلَْعَماُل ابِّ ْو إِّىَل إِّمنَّ
. فالشرع ال يسوي بني من عبد هللا يف الظاهر والباطن مبن عبده يف (4)«َهاَجَر إِّلَْيهِّ  اْمَرأٍَة يـَْنكُِّحَها َفهِّْجَرتُُه إِّىَل َما

الظاهر، وابطنه على خالف ذلك، كما أنه ال يسوي بني من هاجر حمبة يف هللا ورسوله وفرارا بدينه مبن كان  
 كمهاجر أم قيس، الذي رام حتقيق مأرب دنيوي ومقصد عرضي زائل. 

 أن يراعي يف فتواه قصد امللكف ونيته، يقول ابن القيم يف معرض حديثه عن هذه املسألة: ولذلك على املفىت
معتربة يف التصرفات والعبارات، كما هي معتربة يف  أن املقاصد واالعتقادات اليت ال جيوز هدمها وقاعدة الشريعة»

ن ذلك سيؤدي إىل احليد عن العدل .  فال ميكن احلكم على الفعل جمردا عن النية؛ أل(5) «التقرابت والعبادات
والوقوع يف اجلور، فقد يصدر عن عدد من املكلفني قول أو فعل واحد، لكن مبقاصد ونيات خمتلفة، فال يعقل 

 حينها أن نفتيهم بفتوى موحدة، وحنكم على ما صدر منهم حكما واحدا مطردا.  
، وعلى األعرايب الذي قال (6)  رَبيُكُم اأْلَْعَلى(فال ميكن استنادا إىل هذا أن حنكم على فرعون حني قال: )َأانَ 

، حبكم واحد مطرد، (7)عند رأسه: )اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبدِّى َوأاََن رَبيَك( -اليت فرت منه-من شد ة الفرح حني وجد دابته 
 د األول. ألن قصد الثاين ليس بيقني هو قص -بل قول األعرايب أشد-مع أن مضمون الكالم يف الظاهر واحد 

ومن موجبات تغيري الفتوى بناء على تغري قصد املكلف أيضا، كون املقاصد هي مناط الثواب والعقاب،  •
فال يعقل أن يثاب من قام بفعل طيب يف الظاهر والباطن خبيث، كما ال يعقل أن يثاب من  فعل اخلبيث ولو  

ألعمال من عادات إىل عبادات ومن عبادات كان بقصد طيب. فالنية أو القصد هو املادة السحرية اليت حتول ا
يقول الشاطيب  إىل عادات، ومن حسن إىل قبح ومن قبح إىل حسن، وترتب ابملوازاة مع ذلك الثواب أو العقاب.

وأما األعمال العادية، وإن مل تفتقر يف اخلروج عن عهدهتا إىل نية، فال تكون عبادات وال معتربات »مؤكدا ذلك: 
  .(8)«قصد االمتثال، وإال كانت ابطلة يف الثواب إال مع

                                                 

 .3/05إعالم املوقعني،  -(1)

  3/7املوافقات،  -(2)

 .5البينة:  -(3)

 .1/05، 01صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، ابب: كيف كان بدء الوحي، ح:  -(4)

 .3/121إعالم املوقعني،  -(5)

 24النازعات:  -(6)

ا، ح: ابب ىفِّ احلض على الت وبة وال صحيح مسلم، كتاب التوبة، -(7)  .4/2104، 2747فرح هبِّ

 .3/19املوافقات،  -(8)
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ولذلك نبه الشارع احلكيم إىل أن قبول األعمال أو ردها مبين على النية والقصد، فبالقصد جيزى املرء على 
َرةِّ نَزِّْد َلُه يفِّ َحْرثِّهِّ َوَمْن َكاَن يُرِّيُد َحْرثَ  نـَْيا نـُْؤتِّهِّ فعله ثوااب وعقااب، يقول سبحانه: )َمْن َكاَن يُرِّيُد َحْرَث اآْلخِّ  الدي

يٍب( َرةِّ مِّْن َنصِّ َها َوَما لَُه يفِّ اآْلخِّ نـْ . ومما يدل على ذلك أيضا احلديث الصحيح الذي يقول فيه صلى هللا عليه (1) مِّ
َمُه فـََعَرفـََها، قَاَل: َفَما َعمِّْلَت إِّنَّ أَوََّل النَّاسِّ يـُْقَضى يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلْيهِّ َرُجٌل اْسُتْشهَِّد، فَأُتَِّى بِّهِّ فـََعرََّفُه نِّعَ »وسلم: 

. مُثَّ أُمَِّر بِّهِّ فِّيَها? قَاَل: قَاتـَْلُت فِّيَك َحىتَّ اْسُتْشهِّْدُت. قَاَل: َكَذْبَت َوَلكِّنََّك قَاتـَْلَت أَلْن يـَُقاَل َجرِّىٌء، فـََقْد قِّيلَ 
َب َعَلى َوْجهِّهِّ َحىتَّ أُْلقَِّى ىفِّ النَّارِّ. َوَرُجٌل تـََعلَّ  َم اْلعِّْلَم َوَعلََّمُه َوقـََرَأ اْلُقْرآَن، فَأُتَِّى بِّهِّ فـََعرَّفَُه نَِّعَمُه فـََعَرفـََها. قَاَل: َفُسحِّ

ٌ،  َعلَّْمَت اْلعِّْلَم لِّيُـَقالَ َفَما َعمِّْلَت فِّيَها? قَاَل: تـََعلَّْمُت اْلعِّْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقـََرْأُت فِّيَك اْلُقْرآَن. قَاَل: َكَذْبَت، َوَلكِّنََّك تَـ  َعاملِّ
َب َعَلى َوْجهِّهِّ َحىتَّ أُْلقَِّى ىفِّ النَّ  ارِّ. َوَرُجٌل َوسََّع اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوقـََرْأَت اْلُقْرآَن لِّيُـَقاَل ُهَو قَارٌِّئ، فـََقْد قِّيَل. مُثَّ أُمَِّر بِّهِّ َفُسحِّ

فـََعَرفـََها. قَاَل: َفَما َعمِّْلَت فِّيَها. قَاَل: َما تـَرَْكُت مِّْن َسبِّيٍل َوأَْعطَاُه مِّْن َأْصَنافِّ اْلَمالِّ ُكل ِّهِّ، فَأُتَِّى بِّهِّ فـََعرََّفُه نَِّعَمُه 
َفَق فِّيَها إِّالَّ أَنـَْفْقُت فِّيَها َلَك. قَاَل: َكَذْبَت َوَلكِّنََّك فـََعْلَت لِّيُـَقاَل ُهَو َجَواٌد، فـَقَ  ْد قِّيَل. مُثَّ أُمَِّر بِّهِّ حتِّبي َأْن يـُنـْ

َب َعَلى َوْجهِّهِّ مُثَّ   . (2)« أُْلقَِّى ىفِّ النَّارِّ َفُسحِّ
 

 املبحث الثالث: التأصيل الشرعي لتغأ الفتوى بسبب تغأ قصد املكلف.

إن تغيري الفتوى بناء على تغري قصد املكلف ليس بدعا من القول، وال تقوال على هللا ورسوله، وإمنا هو من 
 ومنها ما يلي:صميم الشريعة وروحها، واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة 

ميكن التأصيل لتغري الفتوى تبعا لتغري القصد بعدد كثري من اآلايت أكتفي األدلة من القرآن الكرمي:  -أ
 هاهنا بثالثة منها وهي:

نَي لَُه الد ِّيَن ُحنَـَفاءَ  • أن احلكم  ، ووجه االستالل هبذه اآلية(3) (قوله تعاىل: )َوَما أُمُِّروا إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلِّصِّ
بصحة العبادة وقبوهلا متوقف على قصد املكلف ونيته، فإذا هو أخلص وأخبت هلل تعاىل قُبَِّل عمله، وإال فال. 

هنى سبحانه أن يكون أمر عباده بغري العبادة اليت قد أخلص »يقول ابن القيم يف معرض تفسري هذه اآلية: 
ن العبادة؛ بل هي روح العبادة كما تبني، فعلم أن العمل الذي عاملها له فيها النية، ]...[ ومعلوم أن النية جزء م

 .(4)«مل ينو ليس بعبادة وال مأمور به، فال يكون فاعله متقراب إىل هللا تعاىل، وهذا مما ال يقبل نزاعا

ْن أَرَاُدوا وقوله تعاىل يف سياق حديثه عن حق الزوج يف الرجعة: )َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقي بَِّرد ِّهِّنَّ يفِّ َذلَِّك إِّ  •

                                                 

 20الشورى:  -(1)

 .3/1513، 1905صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب من قتل للرايء والسمعة استحق الن ار، ح:  -(2)

 .5البينة:  -(3)

 .1142-3/1141بدائع الفوائد،  -(4)
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رَارًا لِّتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َذلَِّك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه((1) إِّْصاَلًحا( ُكوُهنَّ ضِّ . ووجه االستدالل (2) ، وقوله بعدها )َواَل مُتْسِّ
هبذين النصني أن هللا تعاىل رتب حق الزوج يف الرجعة على القصد، فمىت كان القصد هو اإلصالح ثبت احلق 

وذلك نص يف أن الرجعة إمنا »وإال فال حق له إن كان القصد الضرر. قال ابن القيم يف تفسري اآليتني للزوج 
 .(3)«ملكها هللا تعاىل ملن قصد الصالح دون من قصد الضرار

يًَّة مَِّن  • َا أَْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍ  َوصِّ يٍَّة يُوَصى هبِّ اَّللَِّّ َواَّللَُّ َعلِّيٌم ويستدل أيضا بقوله هللا تعاىل )مِّْن بـَْعدِّ َوصِّ
فإمنا قدم هللا الوصية على املرياث إذا ». قال ابن القيم مبينا أثر القصد يف تغري احلكم انطالقا من اآلية: (4)َحلِّيٌم(

. وبناء على هذا األمر صاغ الفقهاء (5)«مل يقصد هبا املوصي الضرار، فإن قصده فللورثة إبطاهلا وعدم تنفيذها
 ملرء بنقيض قصده، وقاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه. قاعدة معاملة ا

ومن األدلة أيضا على مشروعية تغيري املفيت فتواه بناء على تغري قصد األدلة من السنة النبوية:  - 
 املكلف ما يلي:

قال ابن  ?توبة اي أاب العباس هل للقاتل من :ما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه سأله سائل فقال •
 :قال ابن عباس .مرتني أو ثالاثً  ?ماذا تقول :فأعاد عليه مسألته فقال ?ماذا تقول :كاملتعجب من شأنه  :عباس

أييت املقتول متعلقًا رأسه إبحدى يديه ملببًا قاتله ابليد األخرى » :مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول
تعست،  :هذا قتلين. فيقول هللا للقاتل : أييت به العرش، فيقول املقتول لرب العاملنيتشخب أوداجه دماً، حىت

ملن قتل مؤمنا توبة. ». ويف رواية أخرى عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: (6)«ويذهب به إىل النار
رجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا قال: فجاءه رجل فسأله أملن قتل مؤمنا توبة? قال: ال إال النار! فلما قام ال

تفتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما شأن هذا اليوم? قال: إين أظنه رجال يغضب، يريد أن يقتل 
. فاعتبار قصد املكلف سبب واضح يف تغيري ابن عباس رضي هللا عنهما (7)«مؤمنا! فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك

 لفتواه.

                                                 

 .228البقرة:  -(1)

 .231البقرة:  -(2)

 .3/96، إعالم املوقعني -(3)

 .12النساء:  -(4)

 .3/121إعالم املوقعني،  -(5)

، 3029رواه الرتمذي خمتصرا وقال: حديث حسن غريب.سنن الرتمذي، كتاب: تفسري القرآن، ابب ومن سورة النساء، ح:  -(6)
رواه الطرباين يف ، و رواه الرتمذي ابختصار آخره :. وقال اهليثمي286 /4، 4217. ورواه الطرباين يف األوسط، ح: 5/240

 .7/297، 12306األوسط ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد، ح: 

. وقال ابن 194-5/193، 28182رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الدايت، ابب من قال: ليس لقاتل املؤمن توبة، ح:  -(7)
 .4/343، 5274حجر يف تلخيص احلبري: رجاله ثقات، ح: 
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يُدوُه أَْو ُيَصْد َلُكمْ »لى هللا عليه وسلم: قول النيب ص • . ووجه االستدالل (1)«َصْيُد اْلرَب ِّ َلُكْم َحاَلٌل َما ملَْ َتصِّ
ابحلديث أن احملرم إذا قصد املكلف صيد الرب فال حيل له ولو صيد بغري يده، أما إن مل يقصد صيده فهو له حالل 

فانظر كيف أثر القصد يف التحرمي ومل يرفعه ظاهر »ذا احلديث: قال ابن القيم معلقا على ه مىت مل يصده بيده،
 .(2)«الفعل

من تزوج امرأة مث مات وهو ال ينوى أن يعطيها »ومن ذلك أيضا األثر املرفوع من حديث أيب هريرة  •
فالحظ   (3)«مهرها مات وهو زان. ومن استقرض من رجل قرًضا مث مات وهو ال ينوى أن يعطيه مات وهو سارق

 فجعل» (4)أن فعل املتزوج والدائن متوقف على نيته وقصده. قال ابن القيم يف تعليقه على هذا احلديثكيف 

مبنزلة من استحل الفرج واملال بغري عوض، فيكون كالزاين والسارق  املشرتي والناكح إذا قصدا أن ال يؤداي العوض
َمْن َأَخَذ أَْمَواَل النَّاسِّ يُرِّيُد أََداَءَها  »ري مرفوعا يف املعىن وإن خالفهما يف الصورة، ويؤيد ذلك ما يف صحيح البخا

 .(5)«أَدَّى اَّللَُّ َعْنُه َوَمْن َأَخَذ يُرِّيُد إِّْتاَلفـََها أَتْـَلَفُه اَّللَُّ 

ةِّ َعْبدِّهِّ َّللَُّ َأَشدي فـََرًحا بِّتَـْوبَ »عن أََنس بن َمالِّك رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ صلى هللا عليه وسلم:  •
َها طََعاُمُه وَ  ْنُه َوَعَليـْ َْرضِّ َفالٍَة، فَانـَْفَلَتْت مِّ َلتِّهِّ أبِّ نَي يـَُتوُب إِّلَْيهِّ مِّْن َأَحدُِّكْم َكاَن َعَلى رَاحِّ َها، فَأََتى حِّ نـْ َشرَابُُه، فَأَيَِّس مِّ

َنا ُهَو كَ  َلتِّهِّ، فـَبَـيـْ َا قَائَِّمًة عِّْنَدُه، فََأَخَذ خبِِّّطَامَِّها مُثَّ قَاَل مِّْن َشَجَرًة فَاْضَطَجَع ىفِّ ظِّل َِّها َقْد أَيَِّس مِّْن رَاحِّ َذلَِّك إَِّذا ُهَو هبِّ
دَّةِّ اْلَفرَحِّ  : اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبدِّى َوَأاَن رَبيَك. َأْخطََأ مِّْن شِّ دَّةِّ اْلَفرَحِّ . ووجه االستدالل هبذا احلديث أن القصد (6)«شِّ

فظ به الرجل يقتضي يف الظاهر احلكم عليه ابلكفر، لكن قصده احلسن مؤثر يف احلكم والفتيا، فاللفظ الذي تل
وهللا تعاىل رفع املؤاخذة عمن حدث نفسه »حال دون احلكم عليه بذلك ومؤاخذته مبا قال. يقول ابن القيم: 

ى أبمر بغري تلفظ أو عمل، كما دفعها عمن تلفظ ابللفظ من غري قصد ملعناه وال إرادة، وهلذا ال يكفر من جر 
على لسانه لفظ الكفر سبقا من غري قصد لفرح أو دهش وغري ذلك، كما يف حديث الفرح اإلهلي بتوبة 

 .(7)«العبد

ُموَن إِّيَلَّ، »َعْن أُم ِّ َسَلَمَة رضي هللا عنها َعن النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  • َا أاََن َبَشٌر، َوإِّنَُّكْم خَتَْتصِّ إِّمنَّ
َي َلُه َعَلى حَنْوِّ َما َأمْسَُع. َفَمْن َقَضْيُت َلهُ َوَلعَ  ُجَّتِّهِّ مِّْن بـَْعٍض َوأَْقضِّ ًئا  لَّ بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحلََْن حبِّ يهِّ َشيـْ مِّْن َحق ِّ َأخِّ

                                                 

 .322، ص: 1851تاب املناسك، ابب حلم الصيد للمحرم، ح: سنن أيب داود، ك -(1)

 .3/124إعالم املوقعني،  -(2)

 .4/402، 5549شعب اإلميان، للبيهقى ح:  -(3)

 .3/125إعالم املوقعني،  -(4)

فها، ح: صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،  ابب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتال -(5)
2387 ،2/171. 

ا، ح:  صحيح مسلم، كتاب التوبة، -(6)  .4/2104، 2747ابب ىفِّ احلض على الت وبة والفرح هبِّ

 .3/70إعالم املوقعني،  -(7)



 

  211     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َا أَْقَطُع َلُه قِّْطَعًة مِّْن النَّارِّ  ى هللا عليه وسلم رتب احلكم . ووجه االستدالل ابحلديث أن النيب صل(1)«َفاَل أَيُْخْذ، فَإِّمنَّ
على قصد املكلف، فإن كان قصد املكلف التحايل على احلق مبا أويت من مهارة حسن الكالم واحلجاج، وأخذ 
بذلك حق اآلخر فقد ابء بغضب من هللا ورسوله، ولذلك هناه النيب صلى هللا عليه وسلم عن األخذ حبكمه 

 ن النار.  والفرح مبا قضى له به، فإمنا أقطعه قطعة م

 املبحث الرابع: ضوابط تغيأ الفتوى بناء على تغأ قصد املكلف.
األكيد أن تغيري الفتوى بناء على القصد والنية مطلوب شرعا ومقبول عقال، إال أنه جيب أن يكون هذا 

اىل، التغيري مصوان بضوابط وقواعد رصينة، تسدد احلكم وتصوب الرأي، لئال يتحايل الناس على شرع هللا تع
فكلما أراد أحدهم أي يتخلص من حكم شرعي ادعى أن قصده على خالف ظاهر ما صدر منه من التصرفات 

 واألفعال واألقوال. 
وملا كان أمر النية والقصد سواء يف ابب اخلري أو الشر خفيا ال يـُْعَلم، فإن اعتباره يف اإلفتاء ال يكون إال يف 

 حاالت مضبوطة وهي كما أييت:
ستفيت بنيته وقصده: من املعلوم أبن النيات أمر خفي ال يطلع عليه أحد إال هللا، فإذا صرح إقرار امل •

املستفيت بنيته وأن قصده هو كذا أو كذا، فيعترب إقراره، ويتعني على املفيت أن يفتيه بناء على تصرحيه وإقراره، 
واحد: إحداكن طالق، مث سئل من قبل  فاإلقرار سيد األدلة كما يقال. فإذا قال الرجل مثال لزوجتيه يف جملس

املفيت من املقصودة منهما? فقال: فالنة، فإنه حيكم عليه قضاء بطالق من حدد منهما بناء على قوله وتصرحيه. 
وينبغي للمفيت أن حيرص على سؤال املستفيت ما أمكنه ذلك، حىت يتبني له تفاصيل النازلة، وقصد املستفيت فيها، 

إذا سئل )املفيت( عن رجل حلف ال يفعل كذا »ابن القيم مؤكدا على هذا األمر: يقول ليكون حكمه صائبا، 
وكذا ففعله، مل جيز له أن يفىت حبنثه حىت يستفصله هل كان اثبت العقل وقت فعله أم ال? وإذا كان اثبت العقل 

وإذا مل يستثن فهل فعل احمللوف عليه فهل كان خمتارا يف ميينه أم ال? وإذا كان خمتارا فهل استثىن عقيبه ميينه أم ال? 
عاملا ذاكرا خمتارا، أم كان انسيا أو جاهال أو مكرها? وإذا كان عاملا خمتارا فهل كان احمللوف عليه داخال يف قصده 
ونيته? أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته? أو مل يقصد دخوله وال نوى ختصيصه? فإن احلنث خيتلف ابختالف 

 . (2)«ذلك كله

الذي ذكره ابن القيم هو منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلكم واإلفتاء والقضاء، فقد  وهذا
استفصل النيب صلى هللا عليه وسلم ماعزا ملا أقر ابلزان، هل وجد منه مقدماته أو حقيقته? فلما أجابه عن »

ا علم عقله، استفصله أبن أمر احلقيقة، استفصله هل به جنون? فيكون إقراره غري معترب، أم هو عاقل? فلم
ابستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح? فلما علم أنه صاح، استفصله هل أحصن أم ال? فلما علم أنه قد 

                                                 

 .4/335، 7169صحيح البخاري، كتاب األحكام ابب موعظة اإلمام للخصوم، ح:  -(1)

 .4/227إعالم املوقعني، -(2)
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 .(1)«أحصن أقام عليه احلد

عدم وقوع املستفيت يف موضع التهمة: أي ينبغي للمفيت أن يراعي إقرار املكلف بقصده ما مل يكن يف  •
فإن اإلقرار »يف موضع هتمة فال يقبل منه كل إقرار أو تصريح ابلنية، وإمنا ينظر يف األمر؛ موضع هتمة، فإن كان 

إذا كان لعلة اطلع عليها احلاكم مل يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار املريض مرض املوت مبال لوارثه، النعقاد 
رار املريض مبال للوارث بقصد حسن . فقد يكون إق(2)«سبب التهمة واعتماد قرينة احلال يف قصده ختصيصه

وحلاجة معقولة، وليس بقصد اإلضرار ابلورثة، ومع ذلك ال يقبل منه تصرحيه بقصده احلسن؛ ألنه يف موضع 
 هتمة.

وجود قرائن شاهدة للمستفيت على قصده: أي إن على املفيت أن يراعي قصد املكلف إذا وجدت قرائن  •
له معني فإن للمفيت أن حيكم مبا ظهر له يف ذلك، وهذا ما فعله تشهد له. فإذا وجدت قرينة تشهد لقصد 

 سليمان عليه السالم يف حكم انزلة، ففي الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
. َكاَنْت اْمَرَأاَتنِّ َمَعُهَما ابـَْنامُهَا، َجاَء الذ ِّْئُب َفذَ »قَاَل:  بْنِّكِّ َا َذَهَب ابِّ َبتَِّها: إِّمنَّ ْبنِّ إِّْحَدامُهَا. فـََقاَلْت لَِّصاحِّ َهَب ابِّ

. فـََتَحاَكَمَتا إِّىَل َداُوَد َعَلْيهِّ السَّاَلم فـََقَضى بِّهِّ لِّْلُكرْبَى. فَ  بْنِّكِّ َا َذَهَب ابِّ َخَرَجَتا َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنِّ َوقَاَلْت اأْلُْخَرى: إِّمنَّ
نَـُهَما. فـََقاَلْت الصيْغَرى: اَل تـَْفَعْل يـَرْ َداُوَد َعَلْيهِّمَ  ك ِّنيِّ َأُشقيُه بـَيـْ لس ِّ مَحَُك اَّللَُّ: ُهَو ا السَّاَلم فََأْخرَباََتُه، فـََقاَل: ائْـُتوينِّ ابِّ

 . (3)«ابـْنُـَها. فـََقَضى بِّهِّ لِّلصيْغَرى

نة الظاهرة، فاستدل برضا فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القري»قال ابن القيم معلقا على هذا احلديث: 
الكربى بذلك، وأهنا قصدت االسرتواح إىل التأسي مبساواة الصغرى يف فقد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه، 
وامتناعها من الرضا بذلك على أهنا هي أمه، وأن احلامل هلا على االمتناع هو ما قام بقلبها من الرمحة والشفقة 

وقويت هذه القرينة عنده، حىت قدمها على إقرارها، فإنه حكم به هلا مع قوهلا  اليت وضعها هللا تعاىل يف قلب األم،
. فالحظ كيف أن (4)«"هو ابنها"، وهذا هو احلق، فإن اإلقرار إذا كان لعلة اطلع عليها احلاكم مل يلتفت إليه أبدا

أتني اعتربه يف احلكم، حيث سليمان عليه السالم اعتمد القرائن يف بيان مقاصد اخلصمني، فلما تبني له قصد املر 
اعترب قصد الكربى يف اإلضرار بصاحبتها، فحكم عليها بنقيض قصدها يف حيازة الولد، واعترب قصد الصغرى يف 

 فحكم هلا حبيازته رغم إقرارها ابللسان أبن الولد لغريها. -رمحة منها وشفقة عليه-إنقاذ الولد من اهلالك 

. (5)راسة عبارة عن االستدالل ابألحوال الظاهرة على األخالق الباطنةثبوت قصد املستفيت ابلفراسة: والف •
ومل يزل حذاق احلكام والوالة »وقد تقرر عند الفقهاء االعتماد عليها يف الفتوى واحلكم والقضاء، يقول ابن القيم: 

را. وقد صرح الفقهاء  يستخرجون احلقوق ابلفراسة واألمارات، فإذا ظهرت مل يقدموا عليها شهادة ختالفها وال إقرا

                                                 

 .4/225إعالم املوقعني،  -(1)

 .9الفراسة، البن القيم، ص:  -(2)

 .2/484، 3427صحيح البخاري، كتاب األنبياء، ابب قول اله تعاىل )ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب(، ح:  -(3)

 .9-8الطرق احلكمية، ص: -(4)

 .11الفراسة، للرازي، ص:  -(5)



 

  213     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

فرقهم وسأهلم: كيف حتملوا الشهادة? وأين حتملوها? وذلك واجب عليه،  احلاكم إذا اراتب ابلشهود كلهم أبن
سأل املدعي عن سبب احلق، وأين كان، ونظر  اراتب ابلدعوى مىت عدل عنه أمث، وجار يف احلكم. وكذلك إذا

مبن القول قوله كاألمني واملدعى عليه وجب عليه أن يف احلال هل يقتضي صحة ذلك? وكذلك إذا اراتب 
يستكشف احلال، ويسأل عن القرائن اليت تدل على صورة احلال. وقل حاكم أو وال اعتىن بذلك، وصار له فيه 

. مث ذكر ابن القيم أمثلة كثرية ملن حكم ابلفراسة (1)«ملكة إال وعرف احملق من املبطل، وأوصل احلقوق إىل أهلها
 مه وفتاواه وخباصة عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه. يف أحكا

ومن مناذج من غري فتواه بناء على فراسته يف كشف قصد املستفيت: حرب األمة عبد هللا بن عباس رضي هللا 
جاءه رجل فسأله: أملن قتل مؤمنا توبة? قال: ال، إال النار! فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما  »عنهما، فقد 
فتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما شأن هذا اليوم? قال: إين أظنه رجال يغضب، كنت هكذا ت

 .(2) «يريد أن يقتل مؤمنا! فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك
 

 :خــــامتة
وبعد فهذه حماولة قصدت من خالل تبيني أثر قصد املكلف يف تغري الفتوى، خلصت من خالهلا إىل أن 

متوقف على النيات واملقاصد كما هي متوقفة أيضا على األقوال واألفعال، ومن مث وجب على املفيت  الفتوى أمر
أن يبحث عن قصد املكلف ونيته وحيقق يف ذلك، سواء كان هذا القصد خريا أو شرا، كما حيرص على النظر 

 نه سبحانه جل يف عاله. والتحقيق يف أقواله وأفعاله، مث يصدر فتواه بناء على ذلك كله فيصيب احلق إبذ

                                                 

 .24الفراسة البن القيم، ص:  -(1)

. وقال ابن 194-5/193، 28182ة يف املصنف، كتاب الدايت، ابب من قال: ليس لقاتل املؤمن توبة، ح: رواه ابن أيب شيب -(2)
 .4/343، 5274حجر يف تلخيص احلبري: رجاله ثقات، ح: 
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 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مـن 
يهده هللا فال مضل  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أن حممـًدا 

 مجعني.عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أ
أمـــا بعـــد: فـــإن علـــم التفســـري لكتـــاب هللا القـــدير مـــن أعظـــم العلـــوم قـــدرًا، وأرفعهـــا شـــرفًا علـــى اإلطـــالق، وإن 
االشتغال به هو أفضل ما تُنَفق فيه األوقات، واملتتبع لكتب التفاسري جيد أن كل مفسـر عنـد تفسـريه للقـرآن الكـرمي 

 فض ل الكالم من الناحية اليت نبغ فيها.
اهج التفسري ومدارسه واجتاهاته، على مدار التاريخ اإلسالمي، وهي يف أصلها ترجع إىل منهجني  وتعددت من

 رئيسيني، ومها: التفسري ابملأثور، والتفسري ابلرأي.
ويعــد كتــاب )مفــاتيح الغيــب( املشــهور بتفســري الــرازي مــن أعظــم التفاســري املؤلفــة يف التفســري الــرأي، بــل هــو 

ومستودًعا للتوجيهات واألقوال النظرية يف التفسري، فقد كان مؤلفه واحًدا من أشهر علمـاء  عمدة التفاسري العقلية،
راســاته ومؤلفاتــه مــن العلــوم اإلنســانية اللغويــة والعقليــة إىل امتــدت حبوثــه ود عــامل موســوعيالفكــر اإلســالمي، فهــو 

كما أنه ال يشك عاقل يف مكانته العلمية املنقطعة النظـري وال يف مصـنفاته وأمهيتهـا الـيت أَثـْـَرت الفكـر العلوم البحتة،  
 اإلسالمي خاصة.اإلنساين عامة و 

لى ما يستند إليه من خلفيات علمية ومرجعيـات ومما ال شك فيه أن أي مؤلف إمنا يتأثر يف كتاابته وآتليفه ع
فكرية، وملا كان الرازي من أولئك العلماء الذين أتثروا مبرجعياهتم الفكرية، وكان لتلك املرجعيات أثر ظـاهر يف آاثره 

  ن الكريمأثر املرجعية الفكرية يف تفسري القرآ

  انموذج  أالرازي 

 دراسة تحليلية نقدية

حسن ثابت صالح الحازميالدكتور   

 –قسم أصول الدين  –وعلوم القرآن   أستاذ مساعد التفسير 

 اململكة العربية السعودية –جامعة نجران  –كلية الشريعة وأصول الدين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
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الكتابية، وخاصة يف تفسري كالم هللا تعاىل؛ أحببت أن أشارك هبذا البحث يف الكشف عن تلك املرجعيات، وبيان 
 رها يف توجيه فكر الشخص، وأتثريها يف حتديد مفهوم كالم الباري جل وعال.أث

 أمهية البحث: 
 أتيت أمهية هذا البحث من عدة جوانب، وهي كما يلي: 

مكانة الرازي يف علم عموما، ويف علم الكالم على وجه اخلصـوص، وتوضـيح أمهيـة دور الـرازي يف تطـوير  -1
 تدالل عليها ابآلايت القرآنية.علم الكالم ودراسة مسائله واالس

 شهرة كتابه التفسري، وأنه أحد أبرز الكتب املؤلفة يف التفسري ابلرأي. -2
 أثر هذا الكتاب على من بعده من العلماء وعلى الكتب التفسريية اليت ألفت بعده. -3
ن أهـل السـنة واملعتزلـة أتثره يف تفسريه ابملنهج األشعري يف االعتقاد وعلم الكالم، والرد على خصومهم م -4

 وغريهم، مما كان له أبلغ األثر يف حضور الكتاب يف الصراعات املختلفة بني الطوائف.
 أسبا  اختيار املوضوع: 

 إبراز املرجعية الفكرية للرازي وتكوين شخصيته وأتثريها على تفسريه للقرآن الكرمي. .1

بعلــم الكــالم يف ســبيل تفســري القــرآن الكــرمي،  توســع فخــر الــدين الــرازي يف التفســري ابلــرأي إىل االســتعانة .2
 .على حساب اإلقالل من التفسري املأثور، والذي يعترب األصل يف علم التفسري

 أهداف البحث: 

ـــة النقليـــة والعقليـــة الـــيت كـــان يســـتند إليهـــا الـــرازي يف  -1 ـــة، والتعريـــف ابملرجعيـــة الفكري بيـــان األصـــول املرجعي
 التفسري.
 فكرية عند الرازي وتعددها، وذلك حبكم الثقافة العملية اليت كان ميتلكها.تنوع املرجعيات ال -2

 الدراسات السابقة: 
بعد السؤال واالطالع والبحث والتنقيب يف املصادر القدمية واملراجع وغريها، مل أجد فيما اطلعـت عليـه أحـًدا 

 .تناول هذا املوضوع هبذا الشكل اخلاص، أو أفرد له كتاابً مستقالً 
 د البحث: حدو 

التفســري الكبــري أو مفــاتيح الغيــب لفخــر هــذا البحــث يــدور حــول األصــول العلميــة الــيت اشــتمل عليهــا كتــاب 
 الدين الرازي دون غريه من مؤلفاته الباقية، أو التفاسري األخرى لغريه من العلماء.

 منهجية البحث: 
 يدة وفق احلاجة، منها: أما عن املناهج املتبعة يف هذه الرسالة، فقد استعملنا مناهج عد

املـنهج االستقصـائي الـذي يفيـد يف كـل األبـواب، وقـد اسـتعملنا منـاهج أخـرى أيضـا، حبسـب األبــواب أو  .1
 الفصول.
 املنهج النقدي التارخيي يف الباب األول، والنقدي بصفة عامة يف مجيع األبواب. .2
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رجعيــة فكـــر فخــر الـــدين الـــرازي يف املــنهج املقـــارن والتحليلــي يف البـــاب الثــاين، مـــن أجـــل معرفــة حقيقـــة م .3
 تفسري القرآن الكرمي وتسلسل املباحث والقضااي الفكرية.

 تقسيمات الدراسة: 
 * التمهيد: يف مفهوم "املرجعية الفكرية للمفسر".

 : فخر الدين الرايي حياته وعصره: املبحث األول * 
 : مطلبنيويشتمل على 

 : : حياة فخر الدين الرايياملطلب األول  •

 : الرازي املولد والنشأة والوفاة.والً أ -
 : عقيدة الرازي وثقافته.اثنياً  -

 : شيوخ الرازي وتالميذه.اثلثاً  -
 آاثر الرازي ومؤلفاته. رابعاً: -

 الثاين: عصر فخر الدين الرايي: املطلب  •

 املطلب األول: األحوال السياسية. -

 املطلب الثاين: األحوال الدينية والفكرية. -

 املرجعية الفكرية لدى فخر الدين الرايي وأثرها على تفسأه: الثاين:  املبجث* 
 : مطلبني ويشتمل على 

 األول: املرجعية الفكرية النقلية لدى الرايي وأثرها على تفسأه:  املطلب •

 : ما يتعلق بنصوص القرآن: أواًل 
 املسألة األوىل: تفسري القرآن ابلقرآن، وبيان موقفه منه. -

 راءات.املسألة الثانية: الق -

 املسألة الثالثة: فهم الرازي للنص القرآين. -
 املسألة الرابعة: أتويل الرازي للنص القرآين. -

 : مدى اعتماد الرازي على السنة يف تفسري القرآن: اثنياً 

 املسألة األوىل: قلة االعتماد على األحاديث بشكل عام. -
 واإلسرائيليات.املسألة الثانية: االعتماد على األحاديث الضعيفة واملوضوعة  -
 املسألة الثالثة: أسباب النزول. -

 : الرازي وتفسري الصحابة والتابعني.اثلثاً 
 : اللغة العربية كمرجعية يف تفسري القرآن: رابعاً 

 املسألة األوىل: دور الشعر يف التفسري يف جهود الرازي. -
 ريه.املسألة الثانية: طريقة الرازي يف حتليل النص القرآين لغوايا يف تفس -
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 املسألة الثالثة: علماء اللغة الذين استمد منهم. -
 الثاين: املرجعية الفكرية العقلية لدى الرايي وأثرها على تفسأه:  طلب امل •

 :  املرجعية العقلية الكالمية وأثرها على الرازي: أواًل 
 املسألة األوىل: الرازي بني طريقة القرآن الكرمي والطرق الكالمية.  -
 انية: عالقة علم الكالم ابلتفسري.املسألة الث  -

 : علم الكالم عند الرازي وأثره  يف أتويل الصفات: اثنياً 
 املسألة األوىل: استطراد الرازي يف ذكر مسائل تتعلق بعلم الكالم يف تفسريه.  -
 املسألة الثانية: أثر علم الكالم يف أتويل نصوص الصفات ومحلها على غري ظاهرها. -

 
 

 مفهوم "املرجعية الفكرية للمفسر"التمهيد: يف 
 املرجعية لغة: 

املرجعيــة هــي اســم مؤنــث منســوب إىل مرجــع، وهــو مشــتق مــن الفعــل الثالثــي )رجــع(، ومعنــاه يف اللغــة: الــرد 
 .(1)والتكرار

ُعُكمْ  اَّللَِّّ  إِّىَل ومنه قوله تعاىل: ﴿   .(2)، أي رجوعكم[48]املائدة: ﴾مجِّيًعا َمْرجِّ
: "الرجــوع: العــود إىل مــا كــان منــه البــدء، أو تقــدير البــدء مكــاان كــان أو فعــال، أو (3)قــال الراغــب األصــبهاين

 .(4)قوال، وبذاته كان رجوعه، أو جبزء من أجزائه، أو بفعل من أفعاله. فالرجوع: العود"
ومرجعيــة الضــمري: إحالــة الضــمري إىل مرجــع أو مفســر ســابق أو الحــق، أمــا مرجعيــة دينيــة: ســلطة، جهــة أو 

 .(5)ترجع إليه طائفة دينية معينة فيما خيصها أو يشكل عليها من أمرهاشخص 
 أما اصطالًحا: 

 عرفت املرجعية يف االصطالح بعدد من التعاريف، ومنها: 
املرجعية هي الـيت تـؤمن هبـا اجلماعـة، وتشـكل إطارهـا املرجعـي وثوابتهـا احلضـارية، وتصـدر عنهـا معايريهـا  -1

 . (6)يف األحكام

                                                 

 (.490 /2( ينظر مادة )رجع(: مقاييس اللغة )1)

 (.114 /8( ينظر مادة )رجع(: لسان العرب )2)

ضل أبو القاسم الراغب األصفهاين، وكان عاملا أديبا لغواي، ومن مصنفاته: حماضرات األدابء، واملفردات يف غريب ( هو: احلسني بن حممد بن املف3)
 (.122(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص: 297 /2(، بغية الوعاة )120 /18هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء )502القرآن، وتويف سنة )

 (.342رآن )ص: ( املفردات يف غريب الق4)

( بتصرف، )الطبعة 2/863هـ( مبساعدة فريق عمل، )1424ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، د.أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: (5)
 م(.  2008 -هـ  1429األوىل، عامل الكتب 

 (.011م، )ص: 2005، 1( ينظر: ماهية املعاصرة، د طارق البشري، القاهرة، دار الشروق، ط6)
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 .(1)موعة من القيم واملفاهيم النهائية والكلية اليت تستند إليها رؤية ما هي جم -2 
واملرجعية يف بعدها املنهجي: يقصـد هبـا املصـادر الـيت حتكمـت يف إنتـاج املفـاهيم وتوظيـف األدوات املنهجيـة، 

يف معرفــة  وهــي مــا يرجــع إليــه مــن أصــول وقــيم ومفــاهيم كليــة ســواء يف عقــل أو كتــاب أو مــن عــامل أو جممــع علمــي
حكــم مــا، وتكتســب صــفة اإللــزام حبســب البعــد أو اإلطــار الــذي حيــدها ديــين أو اجتمــاعي أو أخالقــي أو مــنهج 

 .(2) علمي أو عقلي جمرد
 فظهر من خالل ما سبق: أن املرجعية هي األصول والقواعد اليت يرجع إليها يف أمر ما.

: مصدر فكَّرُ يفكر تفكـريًا، وهـو إعمـال اخلـاطر ، والفكر لغة(3)]مفرد[: اسم مؤنث منسوب إىل فكر فكرية
 .(4)أو العقل يف الشيء

فــالفكر هــو اســم لعمليــة تــردد القــوى العاقلــة املفكــرة يف اإلنســان، ســواء أكــان قلًبــا أو روًحــا أو ذهًنــا، ابلنَّظــر 
 .(5)ني األشياءوالتدبير لطلب املعاين اجملهولة من األمور املعلومة، أو الوصول إىل األحكام، أو النسب ب

 .(6)ويطلق بوجه عام على مجلة النشاط الذهين من تفكري وإرادة ووجدان وعاطفة
 والتفسأ لغة: 

 .(7)التفسري مشتق من الفعل الثالثي )فسر(، ومعناه يف اللغة: البيان واإليضاح
ر إلظهـار املعـىن قال الراغب األصفهاين: "الفسر والسفر يتقارب معنامها، كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفس

 .(8)املعقول، وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار فقيل: سفرت املرأة عن وجهها وأسفر الصبح"
واملفعـــول مفســـر، وفســـر األمـــر: وضـــحه، شـــرحه، أابنـــه، وضـــعه يف صـــورة أبســـط "فســـر الشـــعر/ القـــانون/    

 .(9)أسرار وأحكام فسر آايت القرآن الكرمي: شرحها ووضح ما تنطوي عليه من معان و  -احللم
 أما اصطالحا: 

: "التفسري علم (11)، ومن أمجع تعاريفه هو  كما يقول الزركشي(10)فقد تعددت تعاريف )التفسري( اصطالحا
 .(1)يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه"

                                                 

 1/25( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب املسريي، 1)

 .48( املرجعية يف ضوء السياسة الشرعية، طه حممد الزيدي صـ2)

 (.3/1734هـ( مبساعدة فريق عمل، )1424ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، د.أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: (3) 
 فكر(: لسان العرب.( ينظر مادة )4)

(، ) الطبعة الرابعة، الدار العاملية للكتاب 27ينظر: األزمة الفكرية املعاصرة..تشخيص ومقرتحات وعالج، طه جابر العلواين )ص(5) 
 م(.1994 -هـ 1414اإلسالمي، الرايض 

 (.137( ينظر: املعجم الفلسفي )ص: 6)

 (.504 /4( ينظر: مقاييس اللغة )7)

 (، بتصرف.142ظ القرآن الكرمي )ص: ( مفردات ألفا8)

 (.3/1734هـ( مبساعدة فريق عمل، )1424ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، د.أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  (9)
 (.242 /1(، املوسوعة القرآنية املتخصصة )7 /2( ينظر: مناهل العرفان )10)

هـ(، فقيه، أصويل، ومن تصانيفه: الربهان يف 745املوصلي بدر الدين الشافعي، ولد يف سنة ) ( هو: حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي11)
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فهـي املنطلقـات الفكريـة كمذهبـه الفقهـي واجتاهـه العقـدي ومدرسـته الكالميـة  أما املرجعيـة الفكريـة للمفسـر
اليت ينتمي إليها وموقفه من األدلـة النقليـة والعقليـة وحنـو ذلـك، وهـي الـيت شـكلت فكـر املفسـر وأثـرت علـى تفسـريه 

 للقرآن الكرمي.
 

 

 األول املبحث
 فخر الدين الرايي حياته وعصره

 :الدين الرايياألول: حياة فخر  املطلب

ممــا ال شــك فيــه أن رجــال مثــل فخــر الــدين الــرازي، ســيكون ذا ســرية كبــرية، وحيــاة طويلــة، مليئــة ابألحــداث، 
 ومتزامحة ابحلكاايت اليت ختص نشأته ونشوئه، وحياته ومسريته، وطلبه للعلم، وإفادته ابلتدريس والتأليف.

هـذا املقـام جنتـزئ علـى نتـف مـن أهـم حمطـات حياتـه، ومن أجل شهرة الرازي وكثـرة الكتـاابت حولـه، فإننـا يف 
 ومسريته العلمية، مبا يتوافق مع هذا البحث املتواضع حوله.

 الرايي املولد والنشأة والوفاةأواًل: 
هو حممد بن عمر بن احلسني بن احلسـن بـن علـي، التيمـي البكـري الـرازي الشـافعي، ويشـتهر أيضـا ابسـم:    

 .(2)إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ابن خطيب الري، ويرجع نسبه
 .(1)، ويكىن عند اآلخرين أبيب املعايل(4)وعند البعض اآلخر وهم األغلبية أبيب الفضل ،(3)وكنيته: أبو عبد هللا

                                                                                                                                               

 (.205 /10(، معجم املؤلفني )302هـ(. ينظر: طبقات املفسرين لألدنه وي )ص: 794علوم القرآن، وتويف سنة )

(، حتقيق: حممد أبو 1/13هـ( )794بن هبادر الزركشي )املتوىف:  ينظر: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا(1) 
 م(.1957 -هـ  1376الفضل إبراهيم، )الطبعة األوىل، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه 

هـ( 668العباس ابن أيب أصيبعة )املتوىف: ينظر: عيون األنباء يف طبقات األطباء، أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي موفق الدين، أبو  2))
بريوت(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم  -(، حتقيق: الدكتور نزار رضا، )دار مكتبة احلياة 1/462)

م (، ميزان 1971بريوت -عباس، )الطبعة األوىل، دار صادر(، حتقيق: إحسان 4/248هـ( )681بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي)املتوىف: 
(، حتقيق: علي حممد البجاوي، 3/340هـ( )748االعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

م(، اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، مشس الدين أبو عبد هللا  1963 - هـ 1382لبنان  -)الطبعة األوىل، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 
(، حتقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، )الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي 12/137هـ( )748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

ة ما يعترب من حوادث الزمان،أبو حممد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )املتوىف: م(، مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرف 2003
م(، طبقات الشافعية، أبو  1997 -هـ  1417لبنان  -(، وضع حواشيه: خليل املنصور، ) الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت 4/6هـ( )768

(، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، 2/65هـ( )851األسدي الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: بكر بن أمحد بن حممد بن عمر 
هـ( 945هـ، طبقات املفسرين للداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي )املتوىف:  1407بريوت  -الطبعة األوىل، عامل الكتب 

 بريوت(، –ب العلمية (، )دار الكت2/216)
 (.4/248ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان )(3) 
ثري )املتوىف: ينظر: الكامل يف التاريخ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األ(4) 
 م(.1997هـ / 1417لبنان  -طبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت (، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )ال10/275هـ( )630
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مدينـــة قدميـــة  -بفـــتح الـــراء وتشـــديد اليـــاء –أمـــا "الـــرازي"، فهـــو نســـبة علـــى غـــري قيـــاس إىل " الـــري"، والـــري 
نوب الغريب مـن طهـران عاصـمة إيـران، وهـي مدينـة مشـهورة، تعتـرب مـن أمهـات بـالد فـارس، تقع يف اجل (2)ومشهورة

 وأعالم املدن اإلسالمية يف ذلك العصر.
وأما الشافعي، فهو نسبة إىل اإلمام الشـافعي، مؤسـس املـذهب الفقهـي الشـهري، وذلـك ألن الـرازي يعتـرب مـن 

 أتباع هذا املذهب يف الفروع.
 .(3)ني ومخسمائة للهجرةولد سنة ثالث وأربع

 نشأة الرايي وتعليمه: 
ولــد  الــرازي ونشــأ يف أســرة شــريفة وعريقــة، فقــد كــنت والــده ضــياء الــدين عمــر بــن احلســني شــيًخا وإماًمــا يف 
العلمني األصـول واخلـالف، وخطيبًـا مفوَّهـا، حـىت اشـتهر ابخلطيـب، وصـار متميـزًا بفصـاحته، قـال السـبكي عنـه: " 

، وعلى يدي والده ابتدأ فخـر (4)قوي اجلنان فقيها أصوليا متكلما، صوفيا، خطيبا حمداث أديبا" وكان فصيح اللسان
، وقـد كـان الـرازي شـديد اإلعجـاب بوالـده فيـذكر امسـه إبجـالل (5)هــ 559 الدين طلبه للعلـم حـىت تـويف والـده عـام

وأستاذه ويذكر السلسلة العلمية اليت تلقى  واحرتام ويدعوه "ابإلمام السعيد" أو "اإلمام الشيخ الوالد" وجيعله شيخه
ونتيجــة حلبــه للعلــم واســتعداده لــه مــع ذكائــه وذاكرتــه القويــة اســتطاع يف فــرتة وجيــزة اســتيعاب  ،(6)عنهــا بكــل اعتــزاز

 .(7)الكثري من كتب املتقدمني
 مكـان ملـدة وقد تنقل يف سن الشباب  بني شيوخ وعلماء كثـريين، وكـان كثـري الرتحـال، ال يسـتقر لـه حـال يف
 طويلة، ومن خالل هذه الرحالت، التقى بعدد كبري من العلماء البارزين يف عصره، وتناظر مع بعضهم.

 هي:  عوامل ثالثة إىل الرازي حتصيل ويرجع

                                                                                                                                               

ينظر: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن،مجال الدين )املتوىف: (1) 
 (، )وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر(.6/197هـ( )874

(، ) الطبعة الثانية، دار 3/116هـ( )626ينظر: معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف: (2) 
م(، ينظر: اللباب يف هتذيب األنساب، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد  1995صادر، بريوت 
 بريوت(. -(، ) دار صادر 1/479هـ( )630جلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: الواحد الشيباين ا

(، حتقيق: دائرة املعرف 4/427هـ( )852ينظر: لسان امليزان، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  (3)
م(، وفيات األعيان، ابن خلكان 1971هـ /1390لبنان  -ت بريوت اهلند، )الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي للمطبوعا -النظامية 

(4/252.) 
 ( بتصرف.7/242طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )(4) 

هـ( 1399ينظر: هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين البغدادي )املتوىف: (5) 
 م (.1951اية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول (، )طبع بعن1/784)

ينظر: مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي (6) 
 هـ(. 1420بريوت  -لعريب (، )الطبعة الثالثة، دار إحياء الرتاث ا1/26هـ( )606خطيب الري )املتوىف: 

ينظر: احملصول، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: (7) 
 م(. 1997 -هـ  1418(، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، )الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة 1/34هـ( )606
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 كـان قـوهلم: "أنـه التحصـيل، يف يف وأمهيتـه العامـل هـذا إىل املؤرخـون أشار وقد حبافظة قوية، ميتاز : كانأوال

 للغـزايل، وكـذا الفقـه أصـول يف حيفـظ املستصـفى أيضـا: أنـه وقيـل ،(1)يف علـم الكـالم" احلـرمني إلمام الشامل حيفظ

 .(2)البصري احلسني أليب املعتمد
 تنميـة يف االعامـل حامسًـ هـذا كـان حيـث واضـًحا، كـان هبـم واقتـداؤه أجـالء، مشـايخ علـى تعلـم : أنـهاثنيـا

 .مواهبه وتفتق وقدراته، استعداداته
 يف ترسـيخه يف عـاماًل هاماـا ذلـك ويعـد ومنـاظرة، ووعظًـا تدريًسـا بـه واالشـتغال العلـم طلـب يف ملواظبـةااثلثا: 
 .عنها احلياة شؤون تشغله ومل العلوم، يف احلرص شديد نفسه، وكان

 صفات الرايي: 
ات اجلسـمية لقد اهتم املؤرخون بصـفات الـرازي سـواء اجلسـمية أو النفسـية والعقليـة أو االجتماعيـة، أمـا الصـف

 .(3)اليت ذكرت عنه: أنه ربع القامة، كبري اللحية، جهوري الصوت، أي فيه فخامة، له بزة حسنة، وهيئة مجيلة
وأما صفاته العقلية والنفسية، فقد اختلف فيها املؤرخون، فمـنهم املعجـب واملـادح، ومـنهم الـذام واملـبغض، إال 

لعقليــة، وأنــه رأس يف الــذكاء، وصــاحب وقــار ومهابــة، جيــد أهنــم متفقــون علــى كونــه صــاحب التصــانيف والعلــوم ا
 .(4)الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة كثري الرباعة

 وفاة الرايي: 

 للهجرة. ست وستمائة سنة يف هراة، مبدينة أنه تويف على املؤرخون اتفق
 سـت سـنة مـن شـوال غـرة يـوم العيـد تـويف املـؤرخني: إنـه معظـم قـال فقـد وفاتـه، إال أهنـم اختلفـوا يف زمـان

 (.6)احلجة ذي يف فقالت:  تويف القليلة القلة وأما ،(5)وستمائة
 ،(7)منه يشف ومل أصابه، مرض إىل ترجع الوفاة سبب بعضهم:  إن قال واختلفوا أيضا يف سبب وفاته، فقد

 .(8)هبم اإلزراء كثري كان ألنه فمات، طعامه، يف السم وضع من له دست الكر امية فرقة وقال آخرون: إن

                                                 

 (.13/137اتريخ اإلسالم، للذهيب )و (، 8/86(، طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )4/250ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان )(1) 

 (، 4/8(، )3/45مرآة اجلنان، اليافعي )ينظر: (2) 

هـ( 1089و الفالح )املتوىف: ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أب(3) 
هـ  1406بريوت  -(، حتقيق: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، )الطبعة األوىل، دار ابن كثري، دمشق 7/40)
(، اتريخ اإلسالم، للذهيب 4/176(، الوايف ابلوفيات، للصفدي )1/462م(، عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة ) 1986 -
 (.4/7مرآة اجلنان، اليافعي )ينظر: (، 13/137)

 ( بتصرف.1/465ينظر: عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة )(4) 

 (.1/466ينظر: عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة )(5) 

 (.292(، اتريخ احلكماء، جلمال الدين القفطي )ص6/198ينظر: النجوم الزاهرة، بن تغري بردي )(6) 

 (.4/177للصفدي )ينظر: الوايف ابلوفيات، (7) 

 (.13/137اتريخ اإلسالم، للذهيب )(، 292ينظر: اتريخ احلكماء، جلمال الدين القفطي )ص(8) 
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 ربـ ه الراجـي العبـد ومما يرجع قول من قال أبنه مات بسبب مرض أمل به أبنه كتب وصية، فقـال فيهـا: "يقـول

 ويظهـر ،(1)ابآلخـرة" عهـده وأول ابلـدنيا عهـده آخـر يف وهـو الـرازي، احلسـن بن عمر بن حممد مواله، الواثق بكرم

 .أشهرًا وفاته تتأخر وال أوصى، مثلما ليوصي ميهله ال السم ألن ابلسم، ال مبرض، مات أنه الوصية هذه من
 ملـا جبثتـه، ميثلـوا داره، وذلـك مـن خوفـا مـن العامـة يف أن يف علـى الصـحيح دفنـه، فقـد دفـن مكـان وأمـا عـن 

 يف جـاء إىل مـا اسـتناًدا ، وهـذا(2)لـياًل  يـدفن أن أوصـى الـذي االحنـالل، وقيـل: هـو عنـه يشـيعون كـان خصـومه
 إىل وحيملونين الشرع، شرط ويدفنوين على ويكفنوين به، أحًدا خيربون وال مويت إخفاء يف بالغوني مت الوصية: "إذا

 آايت مـن عليـه قـدروا مـا علـي قـرأوا  اللحـد يف وإذا وضـعوين هنـاك، ويـدفنوين مزداخـان، لقريـة املصـاقب اجلبـل

 .(3)القرآن"
 عقيدة الرايي وثقافتهاثنياً: 

 عقيدة الرايي: 
الرازي أشعري العقيدة، وكتبه مشحونة بنصرة املذهب األشعري، وهو يعد من كبار متـأخري  كان فخر الدين
 .(4)أئمة املذهب األشعري

وقد اهتم أيضا ابلتشيع كما ذكر ابن حجر العسـقالين فقـال: "الفخـر كـان شـيعياا يقـدم حمبـة أهـل البيـت حملبـة 
 ، ولعل يؤيد ذلك أمران: (5)غريه"الشيعة حىت قال يف بعض تصانيفه وكان علي شجاًعا خبالف 

األول: أنـه قــال يف "املطالــب العاليــة": "ومجاعـة مــن الشــيعة اإلماميــة يسـمونه )أي الشــخص الكامــل( ابإلمــام 
 .(6)املعصوم، وقد يسمونه بصاحب الزمان، ويقولون إنه غائب، وقد صدقوا يف الوصفني"

 .(7)عليه السالم(كتاب من كتبه إال قرن االسم بقوله: )  الثاين: أنه ال يكاد يذكر علياا أو أحد آل بيته يف
 الرازي مل يكن شيعياا، وذلك لعدد من األمور املهمة، وهي كما يلي: لكن الظاهر وهللا أعلم أن 

األول: أنـــه ملـــا تنـــاول مبحـــث اإلمامـــة كـــان شـــديد النقـــد آلراء الشـــيعة، وكـــان مفضـــاًل أاب بكـــر وعمـــر قـــائاًل 
 مبشروعية خالفتهما.

 .(8)الثاين: أنه لو كان شيعياا ملا هامجه بعض معاصروه، وانتقص من قدره ونسبه إىل أهل السنة

                                                 

 (.1/468ينظر: عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة )(1) 
 (.291ينظر: اتريخ احلكماء، جلمال الدين القفطي )ص(2) 

 (.1/468، ابن أيب أصيبعة )(، عيون األنباء4/252ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان )(3) 
ينظر: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي (4) 

 بريوت(. -(، حتقيق: علي سامي النشار، )د.ط، دار الكتب العلمية 94-1/93هـ( )606خطيب الري )املتوىف: 

 (.4/429: لسان امليزان، العسقالين )ينظر(5) 
 (.2/247ينظر: املطالب العالية، للرازي )(6) 
 .(4/354ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(7) 
 (.27ينظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، حممد صاحل الزركان )ص(8) 
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الثالث: أن عبارة "عليه السالم" مجًعا وإفراًدا حُتمـل علـى حبـه ألهـل البيـت، والـرازي ال ينكـر هـذا احلـب، بـل 
 .(1)يرى أن حمبتهم واجبة، وليس حبهم أمارة على التشيع

 الرايي وتالميذهشيوخ اثلثاً: 
كمــا ذكـران مــن قبـل أن الــرازي نشـأ يف بيــت علــم، وقـد أخــذ العلـوم مــن علمـاء كثــريين، مــنهم شـيوخ الــرايي: 

والده ضياء الدين عمر أحد العلماء األشاعرة يف العقيدة والفقهاء الشافعية يف الفروع، وقد قيل عنه: " كان الشيخ 
دين من الري وتفقه واشتغل بعلـم اخلـالف واألصـول حـىت متيـز متيـزًا كبـريًا اإلمام ضياء الدين عمر والد اإلمام فخر ال

وصــار قليــل املثــل وكــان يــدرس ابلــري وخيطــب يف أوقــات معلومــة هنالــك وجيتمــع عنــده خلــق كثــري حلســن مــا يــورده 
ظ وبالغتــه حــىت اشــتهر بــذلك بــني اخلــاص والعــام يف تلــك النــواحي ولــه تصــانيف عــدة توجــد يف األصــول ويف الــوع

 .(2)وغري ذلك..."
د لمجواتصل بعد والده ابلكمال السمناين، فاشتغل عليه مدة وملا عاد إىل الري، اشتغل بعلوم احلكمـة علـى ا

، ولقـد طلـب إىل مراغـة (3)اجليلي فقد كان من كبار احلكماء يف زمانه ومن األفاضل العظمـاء، ولـه تصـانيف جليلـة
 .(4)علم الكالم واحلكمة هناك ا، فسافر معه الرازي، وقرأ عليهبهليدرس 

وقد سافر الرازي أيضا إىل خراسان طلًبا للعلم، خاصة احلكمـة، حيـث اطلـع هنـاك علـى تصـانيف ابـن سـينا، 
 .(5)والفارايب، واستفاد منها كثريًا

ه ومل جند من يشري إىل أساتذة الرازي يف الطب واللغـة والنحـو وغريهـا مـن العلـوم الـيت ألـ ف فيهـا، ولعـل اطالعـ
 الواسع أغناه عن ذلك.

 : تالميذ الرايي
، وأخذ عنه العلـم ثالمثائـة طالـب أو أكثـر (6)كان العلماء يقصدونه من البالد، وتشد إليه الرحال من األقطار

حييطــــون بــــه يف احلِّــــل والرتحــــال، ويســــألونه وهــــو جييــــب، يف كافــــة الفنــــون: يف الفلســــفة والفقــــه والتفســــري والتــــاريخ 
غ مــنهم كثــريون انتشــروا يف حياتــه وبعــد وفاتــه يبثــون آراءه يف الــبالد القاصــية ويزيــدون مــن شــهرته ، وقــد نبــ(7)وغريهــا

 .(8)وبعد صيته
 ومن أشهر تالميذه: 

 زين الدين الكشي )عبد الرمحن بن حممد( خبراسان. .1

                                                 

 (.28د صاحل الزركان )صينظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، حمم(1) 

 (.1/465ينظر: عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة )(2) 

 (.1/462ينظر: عيون األنباء، ابن أيب أصيبعة )(3) 

 (،4/8(، مرآة اجلنان، اليافعي )4/250ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان )(4) 

 (.292ينظر: اتريخ احلكماء، جلمال الدين القفطي )ص(5) 
 (.4/251ت األعيان، ابن خلكان )ينظر: وفيا(6) 

 (.5/339ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد )(7) 

 (، )دار الفكر(.32ينظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، حممد صاحل الزركان )ص(8) 
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 شهاب الدين النيسابوري. .2

 شرف الدين اهلروي )أبو بكر بن حممد( من أجالء األشاعرة. .3

 اليين اهلروي ) حممد بن سعود( حنوي ولغوي.أبو يعلي امل .4

 قطب الدين املصري )إبراهيم بن علي بن حممد السلمي(. .5

 .(1)أبو بكر إبراهيم بن أيب بكر األصبهاين، الذي أملى عليه وصيته قبل موته .6

 ابن عنني الشاعر الذي الزمه فاستفاد منه مااًل وعلماً. .7

 .(2) عيون احلكمة )البن سينا( فأجابه إىل طلبهحممد بن رضوان: وهو الذي سأل أستاذه تفسري .8

 آاثر الرايي ومؤلفاتهرابعاً: 
 الطريقـة أدخـل مـن أول ومتكنه يف خمتلف الفنـون، وهـو العلم على سعة له تشهد كثرية، آاثرًا الرازي ترك لقد

 .(3)العلوم سائر يف الفلسفية
 ومن أشهر مؤلفاته: 

 و مطبوع.مفاتيح الغيب أو: التفسري الكبري، وه .1

 احملصول، وهو يف أصول الفقه، وهو مطبوع. .2

 املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، وهو يف علم الكالم، وهو مطبوع. .3

 أساس التقديس، وهو يف بيان معتقد األشاعرة يف صفات هللا تعاىل، وهو مطبوع. .4

 دراية اإلعجاز، وهو يف بيان إعجاز القرآن الكرمي، وهو مطبوع. .5

 

الثاين: عصر فخر الدين الرايي ملطلبا  

 األحوال السياسيةأواًل: 
لقـد كــان القــرن السـادس اهلجــري عصــرًا اجتمعــت فيـه متناقضــات كثــرية، فــإن عوامـل القــوة الســتمرار احلضــارة 
اإلســالمية كانــت موجــودة أيًضــا، وهلــذا فــال تكــاد دولــة مــا تســقط، حــىت تظهــر دولــة أخــرى، تكــون كبــرية أيًضــا، 

املســرية التارخييــة، وقــد اســتطاعت الــدولتان اخلوارزميــة والغوريــة مقاومــة فــنت الغــز وهــم شــعب مــن شــعوب  للتواصــل
الرتك، ومنهم كان السلجوقية، وقد انتقلوا من نواحي أقاصي الرتك إىل ما وراء النهر، وأسـلموا ولكـن كانـت أفعـاهلم 

 والصاحلني وأحرقوا خزائن الكتب املتكررة. قبيحة، وخربوا بالًدا كثرية وأشعلوا الفنت، وقتلوا العلماء 

                                                 

 (. 8/86ينظر: طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )(1) 

ن، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو (2) 
 م(.1941بغداد  -(، )مكتبة املثىن 2/1186هـ( )1067خليفة )املتوىف: 

 (بتصرف.175ينظر: اجملددون يف اإلسالم، عبد املتعال الصعيدي )ص(3) 
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أما الدولة األيوبية فقد حلـت حمـل الدولـة السـلجوقية يف غـرب فـارس، ملـا ضـعفت وعجـزت عـن رد احلمـالت 
الصليبية يف الشرق األوسط، كما قاومت الدولة املوحدية احلمالت الصليبية يف مشال أفريقيا واألندلس، وقـد حلـت 

 الفاطمية والدولة احلمادية والدولة املرابطية.حمل ثالث دول: الدولة 
 املزيـد إىل احلـروب أدت هـذه وقـد القـرن، هـذا طـوال الصـليبية للحروب مسرًحا اإلسالمية البالد كانت ولقد

 احلمـالت طرقتهـا الـيت الواسـعة، الـبالد والـدفاع عـن املقاومـة، عـن أحيـاانً  الكلـي العجـز وإىل للخالفة، الضعف من

 اهلجـري، السـابع القـرن مـن الثانيـة العشـرية يف التـرت سـيما خـروج وال انحيـة، كـل مـن أقـوام زواتوغـ الصـليبية،

 .(1)بالد اإلسالم إىل هـ(، 617 (سنة وابلتحديد
 وأن سـلطة، صـاحب علـى أنـه يـدل التصـرف وهـذا واألمـراء، للسـالطني جمالسـه يف أوامـر يصدر الرازي وكان

 هـو العكـس بـل منـه، أدىن هـو ممـن يطلـب اجلـاه أن يصـح ال وهلـذا ياسـية،الس السـلطة علـى تعلـو العلميـة سـلطته

 الـرازي صـحبة فضـائل الزمـان، ومـن ذلـك يف مـن العلمـاء اجلـاه يطلبـون السـالطني بعـض كـان حيـث الصـحيح،

، ) الغـوري الـدين غيـاث (يف أثـر مثلمـا م،تههلـم معتقـدا ويصـحح اخلـريات، إىل ويـدعوهم ينصـحهم أنـه للسـالطني،
 لـه فكانـت اخلوارزمشـاهية، ابمللوك اتصالهو جمسمة،  كر امية أكثرها الغور بالد الكر امية، ألن مذهب عن رتدا حىت

 واسـع جلـياًل، وملًكـا كبريًا، سلطاانً  كان ، ولقد(2)نفسه خوارزمشاه إليه أييت وكان العالية، واملراتب احلظوة لديهم

 مشلـه وتشـتت خـان، أمـام جنكيـز زمنها أنـه إال ودهـاء، غـور وصـاحب ظلومـا كـان احلـروب، كمـا كثـري املماليـك،

 .(4)"علمك مشس يف وحنن السلطان له فقال سيفك ظل يف ، وقد قال الرازي للسلطان يوما ما "حنن(3)أمامه
 األحوال الدينية والفكريةاثنياً: 
 هـذا يف وقـع ومـا يـة،املذاهب الفقه وبني الكالمية، الفرق بني القرن هذا يف أشد ه الفكري على الصراع كان

 والعقائد. السياسة مسائل يف القدمي لالختالف استمرار هو إمنا القرن،
 احلال وكذلك الشرعية، يف العلوم التفكري موضوع ابتساع الفكرية، الناحية من اهلجري السادس القرن ويتميز

 وبنمـو العلـوم، تلـك مجيـع يف اإلنتـاج بكثـرة كمـا تتميـز واالجتماعية، والطبيعية العقلية كالعلوم األخرى، العلوم يف

 صفوفها. الناس يف جتنيد يف واملذاهب الفرق سلطة
 وظـائف يف والنصـارى واخنـراط مجاعـة مـن اليهـود واملتصـوفة، الزهـاد كثـرة بوجـود أيضـا، القـرن هـذا ويتميـز

 أو الـديوان يهـودايا  يف تخدميسـ ال أن هللا، لـدين الناصـر العباسـي اخلليفـة أمـر حـىت املختلفة، احلياة الدولة، وشؤون

 .(5)ملحة احلاجة كانت مهما به يستعان ال وأن نصرانياا،

                                                 

 (.10/333ينظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثري ) (1) 
 (.13/137(، اتريخ اإلسالم، للذهيب )4/176ينظر: الوايف ابلوفيات، للصفدي )(2) 

 (.7/136ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد )(3) 

 (.7/148ينظر: لسان امليزان، العسقالين )(4) 
 ف.( بتصر 16ينظر: التفكري الفلسفي لدي فخر الدين الرازي ونقده للفالسفة واملتكلمني، الرشيد قوقام )ص(5) 
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 العلـويني بـني الـيت نشـبت الفتنـة مثل األحيان، بعض يف دموية فنت إاثرة إىل بدوره الفكري الصراع أدى ولقد

 التعصـب بسـبب انأصـفه هــ( يف650سـنة ) أخـرى وفتنـة ،(1)ه( ابسـرتاابذ554سـنة ) يف والشـافعية الشـيعة

 .(2)كثري خلق فيها قتل فتنة وهي للمذاهب،

 علـيهم، أو العامـة أو حتـريض منهـا اخلـروج علـى محلهـم أو الـبالد مـن وطـردهم تعسًفا، العلماء حماكمات وأما

 عبـد بـن السـالم عبـد الـركن حماكمـة احلصـر، ال املثـال، سـبيل علـى ومنهـا القليـل، إال منهـا يسلم فلم كتبهم، حرق

 يف حمنـة لـه وقعـت لـذلك الفالسـفة، أبقوال اهتم وقد والفلسفة، ابملنطق عارفًا حنبلياا، كان الذي الكيالين هابالو 
 أبيه يده، ويد من جد ه مدرسة وأخرجت مشهود، يوم يف ببغداد، رحبة يف مكتبته فُأحرقت يونس، الوزير ابن عهد

ل اجلوزي ابن فرج أيب إىل وفوضت الوهاب، عبد  علـى قـبض ملـا هــ(،589سـنة ) عنـه أفـرج مدة، مث سجنال وأُدخِّ

 .(3)منه سلب ما إليه فرد   يونس ابن الوزير
 

 

 الثاين املبحث
 املرجعية الفكرية لدى فخر الدين الرايي وأثرها على تفسأه

 
 األو ل: املرجعية الفكرية النقلية لدى الرايي وأثرها على تفسأه:املطلب 

 أنـه هـذا ويعـين بنـاء فكـره، يف رئيسـني لإلمـام الـرازي السـنة النبويـة الشـريفة مصـدرينو  الكـرمي القـرآن لقد كـان

فكـر  يف واملتأمـل، مصـنفاته كـل واضـح يف هـو املعرفـة، كمـا يف عليهمـا ويعـو ل حياتـه، طـوال عليهمـا يعتمـد كـان
 العقـل مفهـوم يف أو املعرفيـةاملسـائل  يف سـواء القـرآين، ابلطـابع متيـزه عنـاء بـدون يالحـظ اإلمام فخر الـدين الـرازي،

 .وحدوده ودوره

 ويشتمل هذا الفصل على أربعة مطالب: 
 : ما يتعلق بنصوص القرآن: أوالً 

 تفسأ القرآن ابلقرآن، وبيان موقفه منه: املسألة األوىل

 إن تفســري القــرآن ابلقــرآن يعتــرب مــن أهــم منــاهج املفســرين العظمــاء، وقــد أحســن اإلمــام الــرازي يف تفســري   
ْنَســاُن  القـرآن ابلقــرآن، ومــن أمثلتــه عنــد الــرازي قولــه عنــد تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ يُرِّيــُد اَّللَُّ َأْن خُيَف ِّــَف َعــْنُكْم َوُخلِّــَق اإلِّ

: "يف التخفيـــف قـــوالن: األول: املـــراد منـــه إابحـــة نكـــاح األمـــة عنـــد الضـــرورة وهـــو قـــول جماهـــد ومقاتـــل، ﴾  َضـــعِّيًفا
كــل أحكــام الشــرع، ويف مجيــع مــا يســره لنــا وســهله علينــا، إحســاان منــه إلينــا، ومل يثقــل   والبــاقون قــالوا: هــذا عــام يف

ُهْم إِّْصـَرُهْم َواأْلَْغـاَلَل الَـّيتِّ َكانَـْت َعلَـْيهِّمْ  التكليف علينا كما ثقل على بين إسرائيل، ونظريه قوله تعـاىل: ﴿  َوَيَضـُع َعـنـْ
                                                 

 (.9/265ينظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثري ) (1) 
 (.9/150ينظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثري ) (2) 
 (.7/84ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد )(3) 
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َوَمـا َجَعـَل  [ وقولـه: ﴿185﴾ ]البقـرة:  اْلُيْسَر َواَل يُرِّيُد بُِّكـُم اْلُعْسـَر يُرِّيُد اَّللَُّ بُِّكمُ [ وقوله: ﴿ 157﴾ ]األعراف: 
 .(1)["78﴾ ]احلج:   َعَلْيُكْم يفِّ الد ِّينِّ مِّْن َحرٍَج ۚ

 وهذا املثال مما يؤكد على اعتماد الرازي على تفسري القرآن ابلكرمي، وعمله بذلك يف تفسريه.
 

 القراءات: املسألة الثانية
اعتىن الرازي بذكر القراءات يف تفسريه، ومحل املعاين عليها، مهتمـاً يف توجيههـا واالحتجـاج هلـا، واملطـالع لقد 

لتفســريه جيــد أنــه جعــل بعــض املصــنفات أصــاًل لعــرض القــراءات وتوجيههــا، ومــن هــذه املصــنفات تفســري الواحــدي 
شــاف(، وقــد أكثــر مــن اإلفــادة منــه يف )البســيط(، حيــث أكثــر عنــه وهــذا واضــح ال خيفــى، وتفســري الزخمشــري )الك

ذكـــر الشـــاذ مـــن القـــراءات، وتفســـري القفـــال )التفســـري الكبـــري(، وقـــد أفـــاد النقـــل عـــن أيب علـــي الفارســـي مـــن كتابـــه 
 )احلجة(، مصرًحا أبمسائهم مرات كثرية.

ي املقبولــة، إن القــراءات القرآنيــة تنقســم إىل قســمني مــن حيــث القبــول وعدمــه، فــالقراءة املتــواترة واملشــهورة هــ
والشاذة ليست كذلك، تبًعا للشـروط الـيت اسـتنبطها العلمـاء، وال شـك أن القـراءات املتـواترة قـد أخـذت اهتمـامهم، 
فكثرت مصنفاهتم ومؤلفاهتم املتخصصة فيها، ألهنا ألفاظ القرآن الكرمي الثابتة عن النـيب صـلوات هللا وسـالمه عليـه؛ 

ام، حيث خالفت شرطاً من هذه الشـروط، ومـع ذلـك فقـد أخـذت حيـزًا يف  ومل حتظ القراءات الشاذة بذلك االهتم
كتب التفسري، والرازي كغريه من املفسرين يعرض املتواتر والشاذ من القراءات، واختلفت طرق عرضه هلـا، ووجـدت 

 أهنا تدور يف طريقتني، مها: 
يــث أخــذ الــرازي يبــاين بــني طرقــه يف عــرض القــراءات املتــواترة والشــاذة دون تفريــق بينهمــا، حالطريقــة األوىل: 

عــرض القــراءات، وإحــدى هــذه الطــرق، عرضــه القــراءات دون تفريــق بــني املتــواتر منهــا والشــاذ؛ وســأورد هنــا بعــض 
 األمثلة اليت ذكرها الرازي: 

ـْم ع َوَعلَـى  أَْبَصـارِّهِّ  عند تفسريه قوله تعاىل: ﴿ [ قـال: 7﴾ ]البقـرة: ْم غَِّشـاَوٌة َخَتَم اَّللَُّ َعلَـى  قـُلُـوهبِِّّْم َوَعلَـى  مَسْعِّهِّ
"قـــرئ )غِّشـــاوًة( ابلكســـر والنصـــب، و)ُغشـــاوٌة( ابلضـــم والرفـــع، و)َغشـــاوًة( ابلفـــتح والنصـــب، و)غِّشـــوٌة( ابلكســـر 
والرفــع، و) َغشــوٌة( ابلفــتح والرفــع والنصــب، و)عشــاوٌة( ابلعــني املعجميــة والرفــع مــن العشــا، والغشــاوة هــي الغطــاء، 

، وقد ذكر قراءات عـدة بعضـها متـواتر (2)ي عليه إذا زال عقله، والغشيان كناية عن اجلماع"ومنه الغاشية، ومنه غش
والبــاقي شــاذ، ومل يفــرق بــني املتــواتر والشــاذ، ومل يــذكر مــا يشــري إىل ذلــك مــن قولــه: القــراءات املشــهورة...كذا، أو 

 قراءة العامة...كذا، كما سنذكر يف الطريقة الثانية.
عرضــه القــراءات املتــواترة والشــاذة معــاً دون تفريــق، هــو إشــارات لغويــة حمضــة تــدل علــى  ولعــل الســبب يف     

 تنوع احلركات يف الكلمة ومرونتها وسعة مذاهب العرب فيها. 

                                                 

 (.55 /10( تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )1)

 (.2/296التفسري الكبري، للرازي )(2) 
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أما القـراءات املتـواترة يف هـذا املثـال فهـي )غِّشـاوٌة( بكسـر الغـني والرفـع، وهـي القـراءة املتـواترة الوحيـدة مـن     
ســواها فهــو شــاذ، بعضــها مــن القــراءات الشــاذة األربــع وهــي: )َغشــاوٌة( بغــني معجميــة مضــمومة  بــني مــا ذكــر، ومــا

ومفتوحــة، وبعــني غــري معجميــة مضــمومة، وتنوينهــا، وهــذه الــثالث تُــروى عــن احلســن، ومــا ســواها فهــي ممــا زاد عــن 
 .(1)األربع عشرة، وغشاوًة ابلنصب تُروى عن املفضل

ءة املتــواترة عــن الشــاذة: وقــد وجــدت يف مــنهج عرضــه للقــراءات أنــه كــان يعــرض متييــز القــرا الطريقــة الثانيــة: 
للقراءة املتواترة العشرية واملتفق عليها بني القراء، مقابل قراءة شاذة، وهو مل ميـض يف هـذه الطريقـة علـى وجـه واحـد، 

عامـة يف مقابـل الشـاذة، ومـرات كثـرية بل متيز بتنوع العرض، فيصف القراءة املتواترة ابملعروفة أو ابملشهورة أو قـراءة ال
 يكتفي بقوله: قُرئ وقُرئ، ومن أمثلة ذلك: 

ـٍد فَـادُْع لَنَـا رَبَّــَك خُيْـرِّْج لَنَـا ممَِّـّا تـُْنبِّــُت  عنـد تفسـريه قولـه تعـاىل: ﴿ َ َعَلــى َطَعـاٍم َواحِّ َوإِّْذ قـُْلــُتْم اَي ُموَسـى لَـْن َنْصـربِّ
َها َوَبَصلَِّهااأْلَْرُض مِّْن بـَْقلَِّها َوقِّثَّائَِّها وَ  [، حيث قـال: " اعلـم أن القـراءة املعروفـة )خُيـرج 61﴾ ]البقرة:  ُفومَِّها َوَعَدسِّ

لنا( بضم الياء وكسر الراء، )تُنبت( بضم التاء وكسر البـاء، وقـرأ زيـد بـن علـي بفـتح اليـاء وضـم الـراء، )تَنبُـت( بفـتح 
 .(2)التاء وضم الباء"

ذكــره القــراءات يف اآليــة الســابقة ذاهتــا تباًعــا، فــذكر هــذا التقابــل بــني  وقــد اســتخدم الــرازي هــذه الطريقــة عنــد
القـــراءات املتـــواترة والشـــاذة مـــرارًا، فقـــال: املســـألة الثالثـــة: القـــراءة املعروفـــة: )وقِّثائهـــا( بكســـر القـــاف، وقـــرأ االعمـــش 

بــن مســعود ) وثومهــا( وهــي وطلحــة )وقُثائهــا( بضــم القــاف، والقــراءة املعروفــة: )وفومهــا( ابلفــاء، وعــن علقمــة عــن ا
قـــراءة ابـــن عبـــاس... املســـألة الرابعـــة: القـــراءة املعروفـــة: )أتســـتبدلون( ويف حـــرف ُأيب بـــن كعـــب )أتبـــدلون( إبســـكان 
الباء...املســــألة اخلامســــة: القــــراءة املعروفــــة )اهبطــــوا( بكســــر البــــاء، وقــــرئ بضــــم البــــاء، القــــراءة املشــــهورة: )مصــــراً( 

 - )اهبطـوا مصــر( بغـري تنــوين، وقـد عـرض الــرازي يف هـذا املثــال لقـراءات متــواترة  ابلتنـوين...ويف مصـحف عبــد هللا
 .(3)يف مقابل الشاذة -مساها املعروفة

 فهم الرايي للنص القرآين:املسألة الثالثة
لقــد جعــل الــرازي القــرآن الكــرمي أســاس طريقتــه ومنهجــه يف اإلصــالح، وأراد ربــط النــاس ابلقــرآن وكانــت     

 صالح على أساس القرآن تقوم على أربعة أسس: خطته يف اإل
وضــع القــرآن موضــع الدراســة والبحــث والتحليــل، ألن طريقتــه أمســى مــن مجيــع الطــرق الفلســفية والكالميــة،  -

 ولذلك دعا الدارسني إىل اإلقبال على القرآن للوقوف أمام الفالسفة واملاديني وامللحدين.

 ف، مما جعله يسمو على كل نتاج البشر.اشتمال القرآن على خمتلف العلوم واملعار  -

 دعوة أصحاب العلوم والثقافات األخرى إىل اإلقبال على القرآن، وسوف جيدون فيه ما يريدون وزايدة. -

                                                 

هـ(، حتقيق: علي حممد  833يف القراءات العشر، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف:  ينظر: النشر(1) 
 (.2/296( بتصرف، املطبعة التجارية الكربى، التفسري الكبري، للرازي )2/372هـ( ) 1380الضباع )املتوىف 

 (.3/531التفسري الكبري، للرازي )(2) 
 ( بتصرف.3/532ري الكبري، للرازي )ينظر: التفس(3) 
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إعادة الطمأنينة إىل القلوب، وبث الثقة واألمل يف النفوس، ابإلقبال على القرآن ألن النـاس كـانوا يعيشـون  -
 .(1)على خراسان واجتاحوها ودمروها بعد سنوات من وفاة الرازي اخلطر املغويل، وقد هجم املغول

وكان يفسر القرآن الكرمي بعد تقدمي األدوات املعرفية أو املعلومات اخلاصـة بعلـم مـا، ممـا يعينـه علـى الفهـم،    
فيـه كثـريًا،  مث يرجع إىل شرح اآلية املطلوب شرحها، مثلما هو الشأن يف حبثه عن مفهـوم " كـان " مـثاًل فلقـد توسـع 

ويقــول: ومــن تكلــم يف القــرآن الكــرمي دون تبحــر يف علــم األصــول وعلــم اللغــة والنحــو، فهــو بعيــد كــل البعــد عــن هللا 
 .(2)تعاىل، واستدل على ما يقول ابحلديث النبوي الشريف: "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"

اَيتِّــهِّ   َمــنْ  وكــان جــديرًا بــه االســتدالل بقولــه تعــاىل: ﴿  ]األنعــام:  َأْظَلــُم ممَِّّــنِّ اْفــرَتَى  َعَلــى اَّللَِّّ َكــذِّاًب أَْو َكــذََّب آبِّ
 [، فالكذب على هللا تعاىل يشمل مجيع أنواع الكذب، ألنه هنى عن الكذب ككذب.21

لضـرورة وملا كـان الـرازي متهًمـا ابسـتعمال املنطـق يف تفسـريه، فـألن اسـتعماله يف احلقيقـة يرجـع إىل اقتضـاء ا   
هــ( فقـال: تفلسـف 505أو حينما يضطر إىل الرد على قضااي منطقية قد أاثرها البعض مثـل رد ه علـى الغـزايل )ت 

الغزايل فزعم أن هذه اآلية مبنيـة علـى الشـكل الثـاين مـن األشـكال املنطقيـة، وألن حاصـلها يكـون يف صـيغة القيـاس 
 على النحو اآليت: 

 شيئا أحد من البشر ما أنزل هللا عليه

 موسى أنزل هللا عليه شيئا

 يلزم أن موسى ما كان من البشر

 وهذا خلف وحمال.
مل يبق إال أنه لزم من فرض صحة املقدمة الثانية، وهي قوهلم: ما أنزل هللا على بشر من شـيء، فوجـب القـول 

ل الثـــاين مـــن بكوهنـــا كاذبـــة، فثبـــت أن داللـــة هـــذه اآليـــة علـــى املطلـــوب، إمنـــا تصـــح عنـــد االعـــرتاف بصـــحة الشـــك
 .(3)األشكال املنطقية، وعند االعرتاف بصحة قياس اخللف. وهللا أعلم

وتفسري ذلك، أن املقدمة األوىل اليت هـي للكفـار، تطعـن يف كتـاب موسـى، ألهنـم يرفضـون أن ينـزل هللا تعـاىل 
 شيًئا على البشر تكذيًبا ملوسى عليه السالم، على الرغم من ادعائهم اإلميان ابهلل.

ا املقدمــة الثانيــة، فعلــى العكــس مــن ذلــك، أي أن موســى أنــزل عليــه الكتــاب، وهــم مطــالبون ابجلــواب، وأمــ 
عمــن أنزلــه ? ومــا دام أهنــم ســلَّموا بــه يف مقــدمتهم، أال وهــو هللا تعــاىل، فلــم ال يســلمون أبنــه أنــزل شــيئا علــى بشــر? 

                                                 

 ( بتصرف.466-465ينظر: تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، )ص(1) 
 مقعده فليتبوأ كذاب علي تعمد هبذه الصيغة: ))من جاء ( واحلديث ليس هكذا يف صحيح مسلم، بل7/148التفسري الكبري، للرازي )(2) 

مسلم، مقدمة اإلمام مسلم رمحه هللا، ابب يف التحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم، النار((، صحيح  من
 (.2( برقم )1/10)

نـَْزَل اْلكَِّتاَب تعاىل: }إِّْذ َقاُلوا َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َعَلى َبَشٍر مِّْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَ  قوله عنها املتحدث (، اآلية13/62التفسري الكبري، للرازي ) (3) 
 [.91الَّذِّي َجاَء بِّهِّ ُموَسى{ ]األنعام: 
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ديقهم هــذا، فيلــزمهم التصــديق مبــا أنــزل علــى مبعــىن أن املقدمــة الثانيــة تشــككهم فيمــا صــدقوا بــه، وإذا متســكوا بتصــ
 موسى عليه السالم.

وكان موقف الرازي من التأويل، وهو أنه من جهة متمسك ابلتأويل، ومن جهة أخرى ينزع إىل السكوت     
 عنه، وهو موقف يدل على الوعي مبا ميكن أتويله وما ال ميكن، كما تبني  لنا من خالل الشواهد السابقة.

نـــه كـــان يســـتند إىل اإلميـــان الكامـــل مبـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي وإىل التصـــديق الصـــادق ابلرســـالة حيـــث إ    
احملمدية، إال أن هذا ال يتعارض عنده مع استخدام القواعد العقلية، ألن التربير العقلي ميكـن أن جيـري علـى قضـااي 

 الدين، لذلك بقي أن نتعرف على مكانة العقل عنده.
  ويل الرايي للنص القرآين: املسألة الرابعة

بنـاءا  التأويـل يف تفسـري نصـوص الصـفات الـواردة يف حـق هللا تعـاىل خصوصـا، مسـألة يف العلمـاء اختلـف لقـد
على اختالف مواقفهم منهـا، فمـنهم فمـن يفسـر هـذه النصـوص مبقتضـى ظواهرهـا، ومـنهم مـن يعتـرب ذلـك ظاهريـة، 

 . (1)ومن مث يقوم بتأويل معانيها

، كان رازيال أن ومبا  ولقـد أتويـل النصـوص الـيت تتعلـق بصـفات هللا تعـاىل وأفعالـه، إىل كـان مييـل فإنـه أشعرايا

 أحـد يعرفـه ال أوجـه: وجـه علـى أربعـة القـرآن قـال: "نـزل أنه عباس، ابن عن ُروِّيَ  مبا هذا، رأيه صحة على استدل

  .(2)هللا" إال يعلمه ال ووجه فقط، ةقبل العربي من نعرفه ووجه ويفسرونه، العلماء يعرفه ووجه جلهالته،

 أيتـون العـرب ذاتـه، ألن حد يف الكالم َنْظم إىل يرجع ال عباس ابن يقوله ما على نظره بناءً  يف فإن اإلعجاز

 قولـه يف مبثلـه، لإلتيـان والتحـدي مجيـع العيـوب، من والسالمة كالفصاحة ذلك، عن خارج أمر إىل يرجع وإمنا به،

نْـُس َواجلِْـّني َعلَـى َأْن أَيْتُـوا مبِِّّثْـلِّ َهـَذا اْلُقـْرآنِّ اَل أَيْتُـوَن مبِِّّْثلِّـهِّ{ ]اإلسـراء: تعـاىل: }قُـْل لَـئِّنِّ  واملــراد:  [،88 اْجَتَمَعـتِّ اإْلِّ
ْثلِّــهِّ{ ]البقــرة:  ــْن مِّ [  وقــول مــن قــال: إن الضــمري يف "مــن مثلــه" 23مبثــل نظمــه بــدليل قولــه تعــاىل: }فَــْأُتوا بُِّســورٍَة مِّ

ْثلِّـهِّ { ]هـود: عائـد علـى هللا  التحـدي جعـل [والسـياق واحـد وهـذا13 ضـعيف بقولـه تعـاىل: }فَـْأُتوا بَِّعْشـرِّ ُسـَوٍر مِّ

 .(3)نظم الكالم جمرد عن خارج الكرمي القرآن يف اإلعجاز ألن رفعه، يستطيعون ال وغريهم العرب
 آايت فيحمل فعال العباد،أل موجد تعاىل هللا أبنه القول فساد على عقلية دالئل ومن أمثلة ذلك: أنه يورد

[، وقولـه تعـاىل: }ُهـَو الَـّذِّي ُيَسـري ُُِّكْم 43تعاىل: }َوأَنَـُّه ُهـَو َأْضـَحَك َوأَْبَكـى{ ]الـنجم:  قوله مثل التأويل على كثرية
َرَمْيَت إِّْذ َرَمْيَت َوَلكِّنَّ اَّللََّ َرَمى{  تعاىل: }فـََلْم تـَْقتُـُلوُهْم َوَلكِّنَّ اَّللََّ قـَتَـَلُهْم َوَما وقوله [،22يفِّ اْلرَب ِّ َواْلَبْحرِّ{ ]يونس: 

{ ]األنفـال:  [، وقولـه17]األنفـال:  حْلَـق ِّ ـْن بـَْيتِّـَك ابِّ  األوىل اآليـة أو ل [، فقـد5تعـاىل: }َكَمـا َأْخَرَجـَك رَبـيَك مِّ

 بوجهني: 
 والبكاء. الضحك حيصل عنده ما يفعل من واملبكي املضحك األول: أن

                                                 

 (.80 -2/78ينظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركشي )(1) 
 (.5/358التفسري الكبري، للرازي )(2) 
 ( بتصرف.2/98ينظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركشي )(3) 
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 هو مانهأ قلتم واحدة، فلم مرة ذلك فيقتضي .املاضي يف أمر عن إخبارًا جاءا بكاءوال الضحك والثاين: أن

 ? املرة تلك

 والتمكني. ابالقتدار الثانية اآلية وأو ل
 ذلـك أن رمـى، أي هللا ولكـن املقصـود، حبصـول وجـزم ،علـم بغـري كـان العبـد رمـي أبن الثالثـة اآليـة وأو ل

 املقصود. إىل تعاىل هللا أوصله الشيء
 .(1)ابخلروج كل فه تعاىل هللا أبن الرابعة، اآلية وأو ل
ـــه، فقـــد قـــال ابـــن القـــيم: ابقـــي وأمـــا  ـــه وكمـــال عظمت أهـــل الســـنة فـــإهنم يثبتـــون هلل عـــز وجـــل مـــا يليـــق جبالل

"الضــحك والبكــاء فعــالن اختيــاراين فهــو ســبحانه املضـــحك املبكــي حقيقــة والعبــد هــو الضــاحك البــاكي حقيقـــة 
ذلك إخراج للكالم عن ظاهره بغري موجب وال منافاة بـني مـا يـذكر مـن تلـك التـأويالت وبـني  وأتويل اآلية خبالف

ظاهره فإن إضحاك األرض ابلنبات وإبكاء السماء ابملطر وإضحاك العبد وإبكاءه خبلق آالت الضحك والبكاء له 
 .(2)حق" ال ينايف حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل اجلميع

 مدى اعتماد الرايي على السُّنة يف تفسأ القرآن اثنياً: 
 قلة االعتماد على األحاديث بشكل عام: املسألة األوىل

َذ على الرازي يف تفسريه قلة اعتماده علـىلقد كان مما  يف التفسـري، ونقلـه عـن غـري حمـدثني  علـم احلـديث ُأخِّ
 .(3)اللذين ليسا من علماء احلديث والثعليب الزخمشري مثل

قوله عند تفسري قولـه تعـاىل: }للـذين أحسـنوا  -مع قلته–ومن أمثلة اعتماده على احلديث النبوي يف التفسري 
وألجــل هــذا اختلــف النــاس يف  احلســىن وزايدة{: "أمــا اللفــظ الثالــث: وهــو )الــزايدة( فنقــول: هــذه الكلمــة مبهمــة،

تفسريها، وحاصل كالمهم يرجع إىل قولني: القول األول: أن املراد من منها رؤية هللا سـبحانه وتعـاىل قـالوا: والـدليل 
فاحلديث الصحيح الوارد فيه، وهو أن احلسَن هي اانة، والزايدة هي النظر إىل عليه النقل والعقل. أما النقل: 

 .(4)..".هللا سبحانه وتعاىل
 االعتماد على األحاديث الضعيفة واملوضوعة واإلسرائيليات: املسألة الثانية

لقـــد الـــرازي يف تفســـريه شـــديد احلـــرص يف خلـــو كتابـــه مـــن األحاديـــث املوضـــوعة والـــرواايت اإلســـرائيلية، وكـــان 
 يرفض كل ما هو غريب وشاذ ومشكوك يف صحته.

                                                 

 ف.( بتصر 179-9/178ينظر: املطالب العالية، للرازي )(1) 
 (.60 -59شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل )ص: (2) 
 .492تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، ص(3) 

 (.240 /17( تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%8A
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ل: يقــول الــرازي بعــد عــرض الــرواايت الدالــة علــى أمســاء مــن واألمثلــة علــى ذلــك كثــرية، منهــا علــى ســبيل املثــا
اشــرتى يوســف: "واعلــم أن شــيئاً مــن هــذه الــرواايت مل يــدل عليــه القــرآن ومل يثبــت أيضــاً يف خــرب صــحيح وتفســري  

 .(1)كتاب هللا تعاىل ال يتوقف على شيء من هذه الرواايت فاألليق ابلعاقل أن حيرتز من ذكرها"
ـهِّ فـَُقْلنَـا اْضـرِّْب بَِّعَصـاَك  وقال  أيضا عند بيان تفصيل عصا موسى يف قوله تعاىل: }َوإِّذِّ اْسَتْسَقى ُموَسـى لَِّقْومِّ

ــْن رِّْزقِّ  ــا قَــْد َعلِّــَم ُكــلي أاَُنٍس َمْشــَرهَبُْم ُكلُــوا َواْشــَربُوا مِّ ًن ــُه اثـْنَـتَــا َعْشــَرَة َعيـْ ْن ْرضِّ  اَّللَِّّ َواَل تـَْعثـَــْوا يفِّ اأْلَ احلََْجــَر فَــانـَْفَجَرْت مِّ
دِّيَن{ ]البقرة:  [: "واعلم أن السكوت عن أمثال هذه املباحث واجب؛ ألنـه لـيس فيهـا نـص متـواتر قـاطع 60ُمْفسِّ

 .(2)وال يتعلق هبا عمل حىت يكتفي فيها ابلظن املستفاد من أخبار اآلحاد فاألوىل تركها"
 وضوعة.إال أنه ومع ذلك فقد وقع منه االعتماد أحياان على األحاديث الضعيفة وامل

ومـن ذلــك: مـا ذكــره مـثال عنــد الكـالم علــى النكـت املســتخرجة مـن البســملة فقـد أورد حــديثًا نسـبه إىل النــيب 
مـن رفـع قرعاسـا مـن األرض فيـه بسـم هللا الـرْحن الـرحيم إجـالاًل لـه تعـاىل ، صلى هللا عليه وسـلم وهـو قولـه: ))

 .(3)((مشركني كاتنبا عند هللا من الصديقني وخفذف عن والديه وإن كاان
 .(4)وهذا احلديث موضوع

ـــَن اأْلَوَّلِـّــنَي ) ـــرِّيَن{ 13وقـــد استشـــهد حبـــديث يف ســـورة الواقعـــة عنـــد قولـــه تعـــاىل: }ثـُلَّـــٌة مِّ ـــَن اآْلخِّ ( َوقَلِّيـــٌل مِّ
[ ، مع أن احلديث موضوع، حيـث قـال: "دخـل فـيهم األول مـن الرسـل واألنبيـاء، وال نـيب بعـد 14، 13]الواقعة: 

عليــه وســلم، فــإذا جعــل قلــياًل مــن أمتــه مــع الرســل واألنبيــاء واألوليــاء الــذين كــانوا يف درجــة واحــدة،  حممــد صــلى هللا
 .(5)(("علماء أميت كأنبياء بين إسرائيليكون ذلك إنعاًما يف حقهم ولعله إشارة إىل قوله عليه الصالة والسالم: ))

 .(6)وقد ُحكم على احلديث ابلوضع كما ذكر ذلك السخاوي
 أسبا  النزول: ة الثالثةاملسأل

، فهـــو يـــذكر أســـباب النـــزول مســـندة أحيـــااًن وأحيـــااًن غـــري أســـباب النـــزوللقـــد اعتـــىن الـــرازي يف تفســـريه ببيـــان 
ة، فهو يسندها إىل أحد الصحابة أو التابعني، وهو حيرص على سـبب النـزول كـل احلـرص إذا كـان فهـم اآليـة مسند

ومما يدل على ذلك أنه قام ابلتنبيه على أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ومثال ذلك قوله  متوقًفا عليه،
َنَّ اَّللََّ يـَـَرى{ ]العلـق:  فكـل مـن هنـى  أيب جهـل [، فقـد قـال: "هـذه اآليـة وإن نزلـت يف حـق14تعاىل: }أملَْ يـَْعَلْم أبِّ

                                                 

 (.18/435التفسري الكبري، للرازي )(1) 
 (.3/528، للرازي )التفسري الكبري(2) 
 (.1/155التفسري الكبري، للرازي )(3) 
 (.268(، رقم )438 /1(، والسلسلة الضعيفة )277ينظر: الفوائد اجملموعة )ص: (4) 
 (.29/392التفسري الكبري، للرازي )(5) 
ر الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع )املوضوعات الصغرى(، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نو (6) 

 هـ(.1398بريوت  -(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة 1/123هـ( )1014

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84


 

  235     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

عــن طاعــة هللا فهــو شــريك أيب جهــل يف هــذا الوعيــد، وال يــرد عليــه املنــع مــن الصــالة يف الــدار املغصــوبة واألوقــات 
 . (1)املكروهة، ألن املنهي عنه غري الصالة وهو املعصية"

، فإنـه يقـوم بـذكرها، ويـرجح بينهـا مـا يرهـا صـوااب، كمـا يف وإذا كان هناك أكثر من سبب نزول لآلية الواحدة
ـَن الَـّذِّيَن آَمنُـوا َوالَـّذِّيَن اتَـَّقـ نـَْيا َوَيْسـَخُروَن مِّ ْوا فـَـْوقـَُهْم يـَـْوَم اْلقَِّياَمـةِّ َواَّللَُّ تفسريه هلذه اآلية: }زُي َِّن لِّلَّذِّيَن َكَفُروا احْلََياُة الدي

 فقد قال: " ذكروا يف سبب النزول وجوها:  [،212َساٍب{ ]البقرة: يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِّغرْيِّ حِّ 
فالرواية األوىل: قال ابن عباس: نزلت يف أيب جهل ورؤساء قـريش، كـانوا يسـخرون مـن فقـراء املسـلمني، كعبـد 
نوا هللا بن مسعود، وعمـار، وخبـاب، وسـامل مـوىل أيب حذيفـة، وعـامر بـن فهـرية وأيب عبيـدة بـن اجلـراح بسـبب مـا كـا

 فيه من الفقر والضرر والصرب على أنواع البالء مع أن الكفار كانوا يف التنعم والراحة.
والروايـــة الثانيـــة: نزلـــت يف رؤســـاء اليهـــود وعلمـــائهم مـــن بـــين قريظـــة والنضـــري وبـــين قينقـــاع، ســـخروا مـــن فقـــراء 

 املسلمني املهاجرين، حيث أخرجوا من دايرهم وأمواهلم.
مقاتل: نزلت يف املنافقني عبد هللا بن أيب وأصحابه، كانوا يسـخرون مـن ضـعفاء املسـلمني والرواية الثالثة: قال 

 .(2)"واعلم أنه ال مانع من نزوَلا يف مجيعهموفقراء املهاجرين، 

والرازي ال خيوض يف معىن اآلية قبل النظر يف سبب نزوهلا إن كان هلا سبب نزول. ولذلك نراه يقول عنـد     
َيامِّ الرَّفَـُث إِّىَل نَِّسـائُِّكْم ُهـنَّ لِّبَـاٌس َلُكـْم َوأَنـْـُتْم لِّبَـاٌس هَلُـنَّ َعلِّـَم اَّللَُّ تفسريه هلذه اآل َلَة الص ِّ لَّ َلُكْم لَيـْ ـُتْم ية: }ُأحِّ  أَنَُّكـْم ُكنـْ

ُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكتَـبَ  َ َلُكـُم خَتَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآْلَن اَبشِّ  اَّللَُّ َلُكـْم وَُكلُـوا َواْشـَربُوا َحـىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
ــُروهُ  ــَياَم إِّىَل اللَّْيــلِّ َواَل تـَُباشِّ ــَن اْلَفْجــرِّ مُثَّ أمتِّيــوا الص ِّ ــَن اخْلَــْيطِّ اأْلَْســَودِّ مِّ ــَيُض مِّ دِّ اخْلَــْيُط اأْلَبـْ ــُتْم َعــاكُِّفوَن يفِّ اْلَمَســاجِّ نَّ َوأَنـْ

ُ اَّللَُّ آاَيتِّـــهِّ لِّلنَّـــاسِّ َلَعلَُّهـــْم يـَتـَُّقـــوَن{ ]البقـــرة: تِّْلـــَك ُحـــُدوُد اَّللَِّّ فَـــ [ وقـــد ذكـــر يف احلجـــة 187اَل تـَْقَربُوَهـــا َكـــَذلَِّك يـَُبـــني ِّ
السادسة من املسألة األوىل أن الرواايت املنقولة يف سبب نـزول هـذه اآليـة دالـة علـى أن هـذه احلرمـة كانـت اثبتـة يف 

 .(3)شرعنا
ضــا ولكــن يف املســألة الثانيــة أن ســبب نــزول هــذه اآليــة أنــه كــان يف أول الشــريعة حيــل وذكــر يف تفســريها أي   

األكل والشرب واجلمـاع، مـا مل يرقـد الرجـل أو يصـل العشـاء اآلخـرة، فـإذا فعـل أحـدمها حـرم عليـه هـذه األشـياء إىل 
 .(4)الليلة اآلتية
 : الرايي وتفسأ الصحابة والتابعني: اثلثاً 

 ،وال يُعـىن بتصـحيحها يف كثـري مـن املواضـع ،لكـن مـن غـري إسـناد ،ازي النقـل عـن الصـحابةال يغفل اإلمام الر 
أو قالــه غـريه، وينقــل كــذلك مــن  ،وينقـل أحيــااًن أقــوااًل كثـرية متفقــة يف اجلملــة علــى أمـر واحــد توكيــًدا لقـول قالــه هــو

 ورمبا فعل ذلك اختصارًا. ،عن الصحابة كما فعل يف نقله  ،أقوال التابعني ما يؤيد به قوال له أو لغريه من غري سند

                                                 

 (.32/223التفسري الكبري، للرازي )(1) 
 (.6/367التفسري الكبري، للرازي ) (2) 
 .( بتصرف يسري5/267ينظر: التفسري الكبري، للرازي ) (3) 
 (.5/268ينظر: التفسري الكبري، للرازي ) (4) 
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وقد ذكر يف املسألة اخلامسة من تفسري قوله تعـاىل: }َوإِّْذ قَـاَل رَبـيَك لِّْلَماَلئَِّكـةِّ إِّين ِّ َجاعِّـٌل يفِّ اأْلَْرضِّ َخلِّيَفـًة 
َْمـ ـُد فِّيَهـا َوَيْسـفُِّك الـد َِّماَء َوحَنْـُن ُنَسـب ُِّح حبِّ دَِّك َونـَُقـد ُِّس لَـَك قَـاَل إِّين ِّ أَْعلَـُم َمـا اَل تـَْعَلُمـوَن { قَاُلوا َأجَتَْعُل فِّيَهـا َمـْن يـُْفسِّ

[، أن األكثرين من الصحابة والتابعني ذكروا أن هللا تعاىل قال ذلك جلماعة املالئكة من غـري ختصـيص 30]البقرة: 
 .(1)ألن لفظ املالئكة يفيد العموم فيكون التخصيص خالف األصل

اىل: } بـََلى َمْن َكَسَب َسي َِّئًة َوَأَحاَطْت بِّهِّ َخطِّيئَـُتُه فَُأولَئَِّك َأْصَحاُب النَّارِّ ُهْم وذكر أيضا يف تفسريه لقوله تع
[، "أان نقطع أبنه سـبحانه وتعـاىل يعفـو عـن بعـض املعاصـي ولكنـا نتوقـف يف حـق كـل 81فِّيَها َخالُِّدوَن{ ]البقرة: 

ىل إذا عــذب أحــًدا مــنهم مــدة فإنــه ال يعذبــه أبــًدا، بــل أحــد علــى التعيــني أنــه هــل يعفــو عنــه أم ال، ونقطــع أبنــه تعــا
، وأهنــا مــن معظمــات املســائل وذكــر عــدة أقــوال منهــا قولــه الثالــث يف هــذه املســألة وقولــه إن هــذا (2)يقطــع عذابــه"

 القول عن الصحابة والتابعني.
فقد ذكر أنـه اختلـف فيـه الفقهـاء، وذكـر  [4أما تفسريه لقوله تعاىل: }َواَل تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا{ ]النور: 

 أن الصحابة والتابعني قالوا: إنه إذا اتب قبلت شهادته.
ــائِّطِّ أَْو اَلَمْســ ــَن اْلَغ ــْنُكْم مِّ ــُتْم َمْرَضــى أَْو َعَلــى َســَفٍر أَْو َجــاَء َأَحــٌد مِّ ُتُم أمــا يف تفســريه لقولــه تعــاىل: }َوإِّْن ُكنـْ

وز للمريض أن يتيمم لقوله تعاىل: )وإن كنتم مرضـى أو علـى سـفر( وال جيـوز [، حيث إنه جي43الن َِّساَء{ ]النساء: 
أن يقــال: إنــه شــرط فيــه عــدم املــاء، ألن عــدم املــاء يبــيح التــيمم، فــال معــىن لضــمه إىل املــرض، وإمنــا يرجــع قولــه فلــم 

املاء إذا وقعت فيه جناسـة جتدوا ماء إىل املسافر، وقد ذكر يف تفسري هذه اآلية نقال عن أقوال الصحابة والتابعني " 
 .(3)ومل يتغري املاء بتلك النجاسة بقي طاهرا طهورا سواء كان قليال أو كثريا "

 املطلب الرابع: اللغة العربية كمرجعية يف تفسأ القرآن: 
لقد أكد اإلمـام فخـر الـدين الـرازي فكـرة أن اللغـة تعبـري وتوصـيل فقـد ذكـر مـا يفيـد أن اللغـة أصـوات معـربة 

ضرورة من ضـرورات التواصـل االجتمـاعي يعـرب هبـا النـاس عمـا يف ضـمائرهم، وأهنـا أبسـط الطـرق، وأقلهـا كلفـة  وأهنا
وأكثرها اختصارًا، إذ ميكن بعدد من احلروف أن يكو ِّن عددا غري حمدود من الكلمات، وقـد اسـتنتج مـن ذلـك كلـه 

 .  (4)القلوب هو األلفاظ"أن العقول السليمة اقتضت كما قال: " أن أحسن التعريفات ملا يف 
ومــن أهــداف اإلمــام الــرازي مــن تفســريه إظهــار مجــال اللغــة العربيــة وحتليــل اآلايت حتلــيالت بيانيــة، وتقــدمي 

 .(5)روائع التعبري القرآين
 دور الشعر يف التفسأ يف جهود الرايي: املسألة األوىل

                                                 

 ( بتصرف يسري.2/388ينظر: التفسري الكبري، للرازي ) (1) 
 (.3/569التفسري الكبري، للرازي ) (2) 
 (.11/312التفسري الكبري، للرازي ) (3) 
 (.1/39التفسري الكبري، للرازي ) (4) 
 (.27/539ينظر: التفسري الكبري، للرازي ) (5) 



 

  237     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

حيـث الصـحة، والفصـاحة، والبالغـة، وعلـو  يعد الشعر العريب الفصيح من أرحب اجملـاالت اللغويـة ثـراًء مـن
البيان، ومسو املعىن، ولقد كان للشعر دوٌر هاٌم يف تفسري الرازي وحاضٌر يف عدة مواضع مـن تفسـريه، ومـن ذلـك يف 

َدَم َفَســـَجُدوا إِّالَّ إِّبْلِّـــيَس َأىَب َواْســـَتْكرَبَ وََكـــا ـــا لِّْلَماَلئَِّكـــةِّ اْســـُجُدوا آلِّ ـــَن اْلَكـــافِّرِّيَن{ ]البقـــرة: قولـــه تعـــاىل: }َوإِّْذ قـُْلَن َن مِّ
[، فقــد ذكــر أن املســلمني أمجعــوا علــى أن ذلــك الســجود لــيس ســجود عبــادة ألن ســجود العبــادة لغــري هللا كفــر 34

واألمــر ال يــرد ابلكفــر، مث اختلفــوا بعــد ذلــك علــى ثالثــة أقــوال: األول: أن ذلــك الســجود كــان هلل تعــاىل وآدم عليــه 
نــاس مــن طعــن يف هــذا القــول مــن وجهــني: األول: أنــه ال يقــال صــليت للقبلــة بــل يقــال الســالم كــان كالقبلــة ومــن ال

صليت إىل القبلة فلو كان آدم عليه السالم قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إىل آدم فلمـا مل يـرد األمـر 
ك وذكـر يف الـرد علـى ، وقـد أكمـل بعـد ذلـ(1)هكذا بل قيـل اسـجدوا آلدم علمنـا أن آدم عليـه السـالم مل يكـن قبلـة

الوجــه األول قولــه: أنــه كمــا ال جيــوز أن يقــال صــليت إىل القبلــة جــاز أن يقــال صــليت للقبلــة والــدليل عليــه القــرآن 
 والشعر ودليله من الشعر قول حسان: 

 ما كنت أعرف أن األمر منصرف... عن هاشم مث منها عن أيب حسن
 .(2)آن والسننأليس أول من صلى لقبلتكم... وأعرف الناس ابلقر 

وقــد أنكــر أيضــا علــى مــن يتوقــف مــن النحــويني يف تقريــر ألفــاظ القــرآن علــى شــاهد عــريب جمهــول، حيــث 
يقــول: "كثــريًا أرى النحــويني يتحــريون يف تقريــر األلفــاظ الــواردة يف القــرآن، فــإذا استشــهدوا يف تقريــره ببيــت جمهــول 

رود ذلك البيت اجملهول على وقفه دلـيال علـى صـحته، فـألن فرحوا به، وأان شديد التعجب منهم، فإهنم إذا جعلوا و 
 .(3)جيعلوا ورود القرآن به دليال على صحته كان أوىل"

 عريقة الرايي يف حتليل النص القرآين لغوايا يف تفسأه: املسألة الثانية
ان اإلعجـــاز البيـــاين إن حتليـــل الـــنص القـــرآين لغـــوايا عنـــد الـــرازي قـــد ُوفٍ ـــَق فيـــه توفيًقـــا ملحوظًـــا وكـــذلك يف بيـــ

 القرآين، وتقدمي التحليالت البيانية املختلفة، اليت توضح مجال النظم القرآين.
ومن التحليالت البيانية اليت مألت تفسـريه، وكانـت مـن قواعـد منهجـه يف التفسـري، تفسـريه لقولـه تعـاىل:    

( َواحْلَـبي ُذو اْلَعْصـفِّ َوالرَّحْيَـاُن{ ]الـرمحن: 11ُل َذاُت اأْلَْكَمـامِّ )( فِّيَها فَاكَِّهـٌة َوالنَّْخـ10}َواأْلَْرَض َوَضَعَها لِّأْلَاَنمِّ )
10 - 12 ] 

{ ]الـرمحن:     [ إشـارة إىل األشـجار، وقولـه: 11وذهب إىل أن قولـه: }فِّيَهـا فَاكَِّهـٌة َوالنَّْخـُل َذاُت اأْلَْكَمـامِّ
{ ]الــرمحن:  لــذي لــيس بشــجر والفاكهــة مــا تطيــب بــه الــنفس، وهــي [ إشــارة إىل النبــات ا12}َواحْلَــبي ُذو اْلَعْصــفِّ

ــَيٍة { ]احلاقــة:  [، أي ذات رضــى يرضــى هبــا كــل أحــد، وإمــا علــى تســمية 21فاعلــة إمــا علــى طريقــة: }عِّيَشــٍة رَاضِّ
 . (4)اآللة ابلفاعل
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علــى والتنكـري يف )فاكهــة( للتكثـري والتعظــيم، فالفاكهــة كثـرية، وهــي نعمـٌة عظيمــٌة مــن هللا و)النخـل( معطــوف 
 )فاكهة(، وحكمة العطف أن األشجار املثمرة نوعان: 

 النوع األول: مثار هي فواكه ال تصلح أن تكون قواًت يقتات هبا.
النوع الثاين: مثار هي فواكه يتفكه هبا اإلنسان أحيااًن، وهـي قـوٌت قـد يتقـوت هبـا اإلنسـان، إذا مل جيـد طعاًمـا 

 مر فقط.آخر، فتكفيه عن كل غذاء وقوت، وهذا هو الت
 أما احلكمة يف ذكر الفاكهة ابمسها ال ابسم أشجارها، وذكر النخل ابمسها ال ابسم مثرها?
ــْن خنِّيــٍل َوأَْعَنــاٍب{ ]يــس:  [ وهــو أن شــجرة 34نقــول: "قــد تقــدم بيانــه يف ســورة يــس حيــث قــال تعــاىل: } مِّ

ســبة إىل مثرهتـــا عظيمــة، وفيهــا مـــن العنــب، وهــي الكــرم ابلنســـبة إىل مثرهتــا وهــي العنــب حقـــرية، وشــجرة النخــل ابلن
الفوائد الكثرية على ما عرف من اختاذ الظروف منها واالنتفاع جبمارها وابلطلع والبسر والرطب وغري ذلك، فثمرهتا 
يف أوقــات خمتلفـــة كأهنـــا مثـــرات خمتلفـــة، فهــي أمت نعمـــة ابلنســـبة إىل الغـــري مـــن األشــجار، فـــذكر النخـــل ابمســـه وذكـــر 

 .(1)ا، فإن فوائد أشجارها يف عني مثارها"الفاكهة دون أشجاره
أما احلكمة من وصف النخل أبنه ذات األكمام، وذلك لإلشارة إىل إمتـام اإلنعـام، حيـث يسـهل مجـع التمـر، 
وقــد ذكــر اإلمــام الــرازي يف فائــدة ذكرهــا وجهــني األول: إشــارة إىل أنــواع الــنعم، وأمــا علــى الوجــه الثــاين: فمــا فائــدة 

شارة إىل سهولة مجعها واالنتفاع هبا فإن النخلة شجرة عظيمـة ال ميكـن هزهـا لتسـقط منهـا الثمـرة ذكرها? نقول: اإل
فـال بــد مــن قطـف الشــجرة فلــو كـان مثــل اجلميــز الـذي يقــال: إنــه خيـرج مــن الشــجرة متفرقـا واحــدة لصــعب قطافهــا 

 .(2)واثنني كعناقيد العنبفقال: ذات األكمام أي يكون يف كم شيء كثري إذا أخذ عنقود واحد منه كفى رجال 
[ هـو الرتقـي مـن 12واحلكمة من أتخري احَلب  على النخل يف قوله تعاىل: }َواحْلَـبي ُذو اْلَعْصـفِّ { ]الـرمحن: 

األدىن إىل األعلى، فالتمر يصلح فاكهة ويصلح قواًت، أما احَلبي فهو قوت ال يستغين عنه اإلنسان، وقد اقتصر من 
 .(3)أعظمها، بينما مشل احَلبي مجيع أنواع احلبوب، ودخل فيه القمح والشعري وغريمها األشجار على النخل ألنه

وقد ذكر عدة وجوه لقوله تعاىل: ) ذو العصف( أحدها: التنب الذي تنتفع به دوابنا الـيت خلقـت لنـا، اثنيهـا: 
أسـفلها، اثلثهـا: العصـف  أوراق النبات الذي لـه سـاق اخلارجـة مـن جوانـب السـاق كـأوراق السـنبلة مـن أعالهـا إىل

هو ورق ما يؤكل فحسب والرحيان فيه وجوه، قيل: ما يشم، وقيل: الورق، وقيـل: هـو الرحيـان املعـروف عنـدان وبـزره 
ينفع يف األدوية، واألظهر أن رأسها كالزهر وهو أصل وجود املقصود، فإن ذلك الزهـر يتكـون بـذلك احلـب وينعقـد 

لك الورق والرحيان إىل ذلك الزهر، وإمنا ذكرمهـا ألهنمـا يـؤوالن إىل املقصـود مـن إىل أن يدرك، فالعصف إشارة إىل ذ
 .(4)أحدمها علف الدواب، ومن اآلخر دواء اإلنسان
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 علماء اللغة الذين استمد عنهم: املسألة الثالثة
يت كــان الــرازي ممــن مجعــوا بــني أدب القــول وأدب الكتابــة، فهــو خطيــب الــري وواعظهــا وصــاحب التصــانيف الــ

أويت فيهـــا مـــن التوفيـــق مـــا مل يؤتـــه عـــامل، ولـــه يف هـــذين الفنـــني مـــن فنـــون القـــول اليـــد الطـــوىل، يقصـــد جمـــالس وعظـــه 
وخطابته السالطني واألدابء والفقهاء، والشك أن متكنه يف هذين الفنني دليل على تبحره يف علوم العربيـة وإحاطتـه 

 .(1)بدقائقها

بـل هـو يـرى  والسيـنة القـرآن واجب شرعي، ال خيتلف عـن وجـوب تعلـم علوم العربية واإلمام الرازي يرى أن تعلم
ـــــــنة للكتـــــــاب مقـــــــدم علـــــــى تعلمهمـــــــا مـــــــن حيـــــــث كوهنـــــــا وعـــــــاء العربيـــــــة أن تعلـــــــم ال ميكـــــــن فهمهمـــــــا قبـــــــل  والسي
كيف مل يعنوا بضبط اللغة وإخضاع رجاهلـا وطـرق  األصوليني كما يبدي الرازي استغرابه وعجبه من ،ابلعربية اإلملام

والعجـب مـن األصـوليني: "أهنـم أقـاموا الداللـة علـى خـرب  ، فيقـول ليت أخضعت هلـا والسيـنةنقلها إىل نفس القواعد ا
، وقـد قـدم لتفسـريه ببحـث قـيم (2)الواحد أنه حجة يف الشرع ومل يقيموا الداللة على ذلـك يف اللغـة وكـان هـذا أوىل"

تناول فيه الدقائق، كما كتب يف احملصول حبثاً يف األحكام الكلية للغات، وله مؤلفات خاصة بفروع لغويـة  اللغة يف
  تدل على إملامه التام بعلوم اللغة.

، وأنـه هـو الـذي أوصـل مـا بـني البالغـة األدبيـة علـوم البالغـة دأما البالغة فقد اعتربه بعض الكتَّـاب أول مـن قعَّـ
املهمة كما يقـال  والبالغة ذات القواعد والقوانني، وكتابه "هناية اإلجيار يف دراية اإلعجاز" يعترب من املراجع البالغية

 .(3)أنه بناه على كتايْب عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة
 ومن علماء اللغة الذين استمد منهم الرازي يف التفسري:

 .(4)أبو عبيدة -1
 .(5)الفراء -2
 .(6)الزجاج -3
 .(7)املربد -4
 .(8)ابن السكيت -5

 

                                                 

القاهرة  -( بتصرف يسري، )الطبعة األوىل، دار السالم للنشر 91ينظر: اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، د.طه جابر العلواين)ص: (1) 
 م(.2010 -هـ 1431

 (.1/212احملصول، للرازي ) (2) 
 ( بتصرف.191ينظر: اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، د.طه جابر العلواين)ص: (3) 
 (.202 /8، 153 /7، 428 /6، 214 /5، 74 /4ينظر: التفسري الكبري )(4) 
 (.367 /6، 186 /5، 41 /4، 510 /3، 373 /2ينظر: التفسري الكبري )(5) 
 (.34 /7، 367 /6، 186 /5، 12 /4، 525 /3تفسري الكبري )ينظر: ال(6) 
 (.16 /7، 378 /6، 62 /4، 454 /3، 253 /2ينظر: التفسري الكبري )(7) 
 (.225 /11، 28 /10، 280 /8، 415 /6، 186 /5ينظر: التفسري الكبري )(8) 
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 لية لدى الرايي وأثرها على تفسأهالثاين: املرجعية الفكرية العق املطلب
 : املرجعية العقلية الكالمية وأثرها على الرايي: أوالً 
، ابإلضـافة الكالمـي ومذهبـه شـافعياا، الفقهـي الـرازي مـذهب كان  معهـا تفاعـل الـيت املعتزلـة نزعـة إىل أشـعرايا

 .مبعارضتها وحماربتها أو أعالمها آراء لبعض مبوافقته سواء بقوة،

وفيمـا يلـي عـرض ألبـرز تلـك املسـائل  الـرازي ، فكـر يف ابلـغ التـأثري هلـا كـان الـثالث النزعـات كتلـ ولعـل
 .واملرجعيات اليت أتثر هبا الرازي يف تفسريه

 الرايي بني عريقة القرآن الكرمي والطرق الكالمية: املسألة األوىل
شــعري ووســعوا فيــه، وقــد تــرك مدرســة كــان اإلمــام الــرازي مــن كبــار العلمــاء الــذين محلــوا لــواء املــذهب األ    

فكريـة، غطَّــت كــل منــاحي الفكــر، وانتشــرت شــرقًا وغــراًب، فهــو مــتكلم فــذ مــن متكلمــي األشــاعرة املعــدودين، ولقــد 
اعتــربه بعضــهم إماًمــا لطريقــة املتــأخرين، وقــد صــرف شــطرًا صــاحلًا مــن عمــره يف اختبــار الطــرق الكالميــة، واملنــاهج 

للطاقـــة البشـــرية أن حتـــيط بـــه، وتعتـــرب هـــذه التـــآليف الـــيت تعتـــرب مـــن أهـــم مراجـــع أهـــل  الفلســـفية، وأحـــاط مبـــا ميكـــن
 .(1)العلم

يقول الرازي: " لقد أتملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تـروي غلـيال ورأيـت 
[، }إِّلَْيـهِّ َيْصـَعُد اْلَكلِّـُم الطَّي ِّـُب 5اْسـتَـَوى{ ]طـه: أقرب الطرق طريقة القرآن: أقـرأ يف اإلثبـات }الـرَّمْحَُن َعلَـى اْلَعـْرشِّ 

ْثلِّـــهِّ َشـــْيٌء{ ]الشـــورى: 10َواْلَعَمـــُل الصَّـــالُِّح يـَْرفـَُعـــُه{ ]فـــاطر:  [، }َواَل حيِّيطُـــوَن بِّـــهِّ 11[ وأقـــرأ يف النفـــي }لَـــْيَس َكمِّ
، (2)جـرب مثــل جتــربيت عـرف مثــل معــرفيت" [ مث قــال: ومــن65[، }َهــْل تـَْعلَـُم لَــُه مسِّياــا{ ]مـرمي: 110عِّْلًمـا{ ]طــه: 

وقال أيضا يف وصيته: " ولقد اختربت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائـدة الـيت 
وجـــدهتا يف القـــرآن العظــــيم ألنـــه يســـعى يف تســــليم العظمـــة واجلـــالل ابلكليــــة هلل تعـــاىل ومينـــع عــــن التعمـــق يف إيــــراد 

 ، وهذا يزيل كل شبهة يف سالمة معتقده، ونبل مقصده وصدق يقينه، وقوة إميانه.(3)ناقضات"املعارضات وامل
 مـا ويـذكر بكتـب األشـعري، يستشـهد كان إنه حيث األشعرية، مذهب على جيده فإنه كتبه، يف أتمل ومن

 .(4)ملناقشتها أو ابه لالستدالل أقواله وينقل فيها،
 مـا خاصـة شـيوخهم األعـالم، أو كفرقـة كتبـه، يف هلـم ذكـره هـي تزلياامع منه جعلت الشبهات اليت ومن أكرب

 .(5)املسائل بعض يف أصحابه خيالفون الذين املعتزلة القالئل شيوخ من البصري، وهو احلسني أيب عن يرويه
 عالقة علم الكالم ابلتفسأ: املسألة الثانية

                                                 

 بتصرف. (191ينظر: اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، د.طه جابر العلواين)ص: (1) 
(، حتقيق: عبد الرمحن بن 73-4/72هـ( )728جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: (2) 

 م.1995هـ/1416حممد بن قاسم، )جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية 
 (.1/467ء، ابن أيب أصيبعة )عيون األنبا(3) 
 (.167، 105ينظر: احملصل، للرازي )ص: (4) 
 (.1/125ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(5) 
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سباب اقتضاها املسار الثقايف واحلضاري هلذه علم الكالم من العلوم اليت نشأت يف احلضارة اإلسالمية، أل
احلضارة، خاصة يف تفاعلها مع احلضارات األخرى الوافدة  والدخيلة على اإلسالم خاصة، وكانت الغاية من هذا 

وال أدل على ذلك من هذا التعريف الذي ذكره  العلم هو الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، وإبطال أقاويل اخلصوم،
املقدمة أن يعرف هذا العلم بقوله: "علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية ابألدلة العقلية، والرد  ابن خلدون يف

 .(1)…"على املنحرفني يف االعتقادات
ويعد علم الكالم من العلوم املتأخرة يف النشأة، واليت جسدت مشاغل احلضارة اإلسالمية يف تفاعلها مع 

الدفاع عن العقائد يف وجه اخلصوم، مل تكن قائمة يف بداية اإلسالم، وإمنا  احلضارات األخرى، ألن احلاجة إىل
نشأت احلاجة إليه، بعد امتزاج حضارة اإلسالم مع احلضارات األخرى، و بعد أن تداخلت احلضارة اإلسالمية 

احلضارة  بغريها من احلضارات والثقافات األخرى، اليت محلت كثريا من عقائدها، وثقافاهتا، وأفكارها إىل
اإلسالمية، وهو من العلوم اليت أتثرت، بغريه من العلوم، وأثرت على غريه من العلوم األخرى، ألنه كان هوا لعلم 

 األصل، والعلوم األخرى كانت فروًعا له.
وعلم الكالم خيتص بدراسة األحكام الشرعية أو اخلطاابت اإلهلية املتعلقة ابالعتقاد، فمنطلقه األساسي هو 

عليه  –الديين أو الوحي،  سواء كان مباشرًا  كما هو احلال يف آايت القرآن أو غري مباشر كأحاديث النيب النص 
كما أنه يستعني على إثبات هذه األحكام االعتقادية ابلرباهني العقلية اليت نبه إليها الشارع   -الصالة والسالم

 يستمد مادته األساسية من مصدرين مها الوحي نفسه أو يهتدي إليها العقل اإلنساين بفطرته وجتاربه من مث
، وقد حدد اإلمام الفخر علم الكالم، ويدعوه بعلم األصول، على النحو التايل: " أما علم األصول (2)والعقل

 .(3)فاملطلوب منه معرفة ذات هللا تعاىل وصفاته وأفعاله ومعرفة أقسام املعلومات من املعدومات واملوجودات"
 : علم الكالم عند الرايي وأثره  يف  ويل الصفات: املطلب الثاين

 .بصفاته وإما إما بوجوده أمرين، أبحد تكون املعرفة به، وهذه املعرفة تقتضي تعاىل هللا إن عبادة
 استطراد الرايي يف ككر مسائل تتعلق بعلم الكالم يف تفسأه: املسألة األوىل

 بل هلا، التشهري ا أوبه التمسك هو ليس ذلك من وغرضه ء،واحلكما املتكلمني أبقوال كتبه مأل الرازي إن

 عليها. الرد   أو مباحثتها أجل من
ويقول يف أتصيل مبدأ علم الكالم وأمهيته: "وأنت لو فتشت علم الكالم مل جتد فيه إال تقرير هذه الدالئل 

شتماله على هذه األدلة اليت والذب عنها ودفع املطاعن والشبهات القادحة فيها، أفرتى أن علم الكالم يذم ال
ذكرها هللا أو الشتماله على دفع املطاعن والقوادح عن هذه األدلة ما أرى أن عاقال مسلما يقول ذلك ويرضى 

 .(4)به"

                                                 

 .21املدخل إىل دراسة علم الكالم، د.حسن الشافعي، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ص 1))

 .207العلوم اإلسالمية، ص( املدخل إىل دراسة علم الكالم، د.حسن الشافعي، إدارة القرآن و  (2
 (.2/324التفسري الكبري، للرازي )(3) 
 ( بتصرف.2/325ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(4) 
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 بعد مقنعة، اليت يراها املواقف خيتار أنه بدليل املذاهب، عن االستقالل بروح يتميز الرازي أن الطوسي ويرى

ب،  وقد ذكر عدة مسائل تتعلق بعلم الكالم يف تفسريه للقرآن الكرمي منها تفسريه لقوله املذاه نقل من يفرغ أن
 َأْجُرُهْم عِّْنَد َرهب ِِّّْم َواَل َخْوٌف تعاىل: }الَّذِّيَن يـُْنفُِّقوَن أَْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ مُثَّ اَل يـُْتبُِّعوَن َما أَنـَْفُقوا َمناا َواَل أًَذى هَلُمْ 

[، حيث ذكر يف عدة مسائل من تفسريها من خالل قوله: "إن أتثري املؤثر 262هِّْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن { ]البقرة: َعَليْ 
 .(1)يتوقف على أن ال يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب املوافاة، وتقريره معلوم يف علم الكالم"

ذلك أنه  ومن شواهد عنهم، استقالله على يدل امم كثرية، مسائل يف املتكلمني خيالف الرازي ولقد كان
التسمية، وهو بذلك خيالف مذهب األشاعرة الذين  وغري املسمى غري أختار يف مسألة االسم واملسمى، أن اسم

 .(2)التسمية ونفس املسمى غري ومذهب املعتزلة القائلني أبن االسم التسمية، وغري املسمى يقولون إن االسم نفس
 أثر علم الكالم يف  ويل نصوص الصفات وْحلها على غأ ظاهرها: نيةاملسألة الثا

لقد نشأ أتويل الصفات عند املتكلمني عندما شرعوا يف البحث عن الصفات اإلهلية فذهب البعض إىل 
 نفيها يف حني ذهب البعض اآلخر إىل إثباهتا، بينما نشأ يف حينه اجتاه آخر يهدف إىل أتويلها.

كثرية بفهم النصوص القرآنية ونشأ عن ذلك اختالف كبري فيما بينهم ومن مث ظهرت  ولقد انشغلت فرق  
كثري من التأويالت املتعلقة مبفهوم اآلايت املومهة للتشبيه فمال البعض إىل اإلفراط يف التأويل بينما ذهب بعض 

ا فقد أصبح التأويل ميثل آخر إىل املغاالة يف إثبات النصوص فأدى ذلك إىل الوقوع يف التجسيم والتشبيه، ولذ
 ظاهرة خطرية تؤثر على مفهوم وروح النص ومعناه، ومن أجزاء علم الكالم يف هذا املوضوع: 

 أوال: التصورات والتصديقات: 
ذهب اإلمام الرازي إىل أن كل علم تصوري عند النفس فإنه حاصل هلا ابلبداهة هبذا اإلطالق، كما َبىن 

على أن كل تصور فهو راجع إىل حس ظاهر أو ابطن أو تصرف خيال أو عقل  اإلمام قوله ببداهة التصورات
وأصلهما احلس ألنه شرطهما ابالتفاق، وعلى ما يف كالمه من مداخل تعود ابلنقض على ما قرره من بداهة 

ات التصور، لنا أن جند فائدة جديدة لبحث القول الشارح من هذا الكالم عينه أبن ما انتزعه العقل من املدرك
الكلية عند استجالئه للشخوص، وما ركبه من كليات عقلية، وما أراد أن يصوره للغري فإنه ال بد أن يراعي فيه 
قواعد القول الشارح حىت يفهم مراده ويتصور، وقد ذكر الدالئل اللطيفة يف تفسريه، فقال: "إن التصورات غري  

 .(3)ا غري كسبية" كسبية والتصديقات البديهية غري كسبية والتصديقات أبسره
َرةِّ زَيَـّنَّا هَلُْم أَْعَماهَلُْم فـَُهْم يـَْعمَ    آْلخِّ (أُولَئَِّك 4ُهوَن)وذكر الرازي يف تفسريه لقواه تعايل: }إِّنَّ الَّذِّيَن اَل يـُْؤمُِّنوَن ابِّ

َرةِّ ُهُم اأْلَْخَسُروَن) إن التصورات غري كسبية وهي  [،4،5({ ]النمل: 5الَّذِّيَن هَلُْم ُسوُء اْلَعَذابِّ َوُهْم يفِّ اآْلخِّ
مستلزمة للتصديقات، وإذا حصلت التصورات حصل التصديق ال حمالة، ومىت مل حتصل التصديق البتة، فحصول 

                                                 

 (.7/42التفسري الكبري، للرازي )(1) 
 (.1/105التفسري الكبري، للرازي )(2) 
 (.2/370التفسري الكبري، للرازي )(3) 
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هذه التصديقات البديهية ليس ابلكسب، مث إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظرية مل 
 .(1)الضروري ضروريتكن التصديقات النظرية كسبية، ألن الزم 

 اثنيا: الكل أعظم من اازء: 
لقد حتدث اإلمام الرازي عن الذين يعرتفون ابحلسيات ويقدحون يف البديهيات يف كتابه )احملصل( وقد ذكر 

، وقد ظهر ذلك يف تفسريه لقوله (2)أن املعولني على البديهيات يذكرون عدة أمثلها منها أن الكل أعظم من اجلزء
[،  وهو أن العلوم البديهية إما أن 78َعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن { ]النحل: تعاىل: }َوجَ 

يقال إهنا كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة. واألول ابطل ألن ابلضرورة نعلم أان حني كنا جنيًنا يف 
 .(3)اإلثبات ال جيتمعان، وما كنا نعرف أن الكل أعظم من اجلزءرحم األم ما كنا نعرف أن النفي و 

[، إان هديناه 3وقد ذكر يف تفسريه لقوله تعاىل: }إِّانَّ َهَديـَْناُه السَّبِّيَل إِّمَّا َشاكِّرًا َوإِّمَّا َكُفورًا { ]اإلنسان: 
 له سبيل اهلدى والضالل، وقد بنيَّ يف  السبيل أخرب هللا تعاىل أنه بعد أن ركبه وأعطاه احلواس الظاهرة والباطنة بنيَّ 

املسألة األوىل أن اآلية دالة على أن إعطاء احلواس كاملقدم على إعطاء العقل واألمر كذلك ألن اإلنسان خلق يف 
مبدأ الفطرة خالًيا عن معرفة األشياء، إال أنه أعطاه آالت تعينه على حتصيل تلك املعارف، وهي احلواس الظاهرة 

فإذا أحس ابحملسوسات تنبه ملشاركات بينها ومباينات، ينتزع منها عقائد صادقة أولية، كعلمنا أبن النفي  والباطنة،
 .(4)واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان وأن الكل أعظم من اجلزء، وهذه العلوم األولية هي آلة العقل

 اثلثا: استخدام عبارات النتائج واملقدمات: 
ام الرازي مع التحلي بشيء من الصرب واألانة يتأكد لديه أن الكلمة اليت قيلت يف إن الناظر يف تفسري اإلم

تفسريه ـ من احتوائه لكل شيء عدا التفسري ـ كلمة قيلت من غري رؤية وال حتقيق، وبُنيت على مقارنة سطحية مبا 
له، وهي طريقة حتليل الرتكيب أشار إليه فخر الدين نفسه من تلك الطريقة املألوفة اليت التزمت يف التفسري من قب

مناحي االستنباط منه، وإهنا ال حمالة طريقة جليلة ال غىن عنها لطالب التفسري على الوجـه األكمل،  والغوص على
 ولكنها ليست هي كل التفسري، بل نستطيع أن نقول: إهنا تدخل يف مقدمات التفسري ال يف نتائجه.

َناَك اْلَكْوثـََر{ ]الكوثر: وقد ذكر يف املسألة الثانية من لطائف  [  أن السالكني إىل 1قوله تعاىل: }إِّانَّ أَْعطَيـْ
هللا تعايل هلم ثالثة وجوه، منهم أن يكونوا يف مقام منع النفس عن االنصباب إىل اللذات احملسوسة والشهوات 

تميزة عن سائر األرواح البشرية العاجلة فقوله: إان أعطيناك الكوثر إشارة إىل املقام األول وهو كون روحه القدسية م
ْلَكْيفِّ فألهنا أسرع انتقاال من تلك املقدمات إىل النتائج  ْلَكم ِّ فألهنا أكثر مقدمات، وأما ابِّ ابلكم والكيف. أما ابِّ

  .(5)من سائر األرواح

                                                 

 .(24/542ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(1) 
 ( بتصرف.28ينظر: احملصل، للرازي )ص(2) 
 ( بتصرف.20/250ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(3) 
 ( بتصرف.30/741ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(4) 
 ( بتصرف.32/307ينظر: التفسري الكبري، للرازي )(5) 
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 وأهم النتائج والتوصيات اخلامتة
 أهم نتائج البحث: 

 ية واليت أثرت على فكره يف تفسريه للقرآن الكرمي.توضيح أتثر الرازي ابألحوال السياسية والدين .1

 معرفة املرجعية الفكرية النقلية والعقلية لإلمام الرازي يف تفسريه للقرآن الكرمي. .2

 إبراز أهم موضوعات علم الكالم اليت تناوهلا الرازي وأتثريها على تفسريه للقرآن الكرمي. .3

 الفلسفية والطرائق الكالمية. إن احلكمة القرآنية أمسى وأسلم من مجيع املذاهب .4

 أهم التوصيات:  
 ختصيص كرسي خاص ابإلمام الرازي يف اجلامعات تقديرًا جملهوداته العظيمة يف التفسري. .1

تنفيــذ ورش عمــل خاصــة بتــأثري البيئــة احمليطــة للمفســر وأتثريهــا علــى منهجــه يف تفســريه وخاصــة اإلمــام  .2
 الرازي.

 ا الرازي مع التفسري يف اجلامعات واهليئات العلمية.االهتمام بربط العلوم اليت برع فيه .3

 إبراز دور العلوم العقلية واستخدامها يف الوصول إىل جوهر املعين من خالل النصوص القرآنية. .4
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 واملراجع املصادر فهرس
 .بريوت( -هـ(، )دار صادر 682آاثر البالد وأخبار العباد، زكراي بن حممد بن حممود القزويين )املتوىف:  -1
األربعني يف أصول الدين، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين  -2

 هـ(، حتقيق: أمحد حجازي السقا، )مكتبة الكليات األزهرية(.606الرازي خطيب الري )املتوىف: 
الطبعة الرابعة، الدار العاملية األزمة الفكرية املعاصرة.. تشخيص ومقرتحات وعالج، طه جابر العلواين ، ) -3

 م(.1994 -هـ 1414للكتاب اإلسالمي، الرايض 
اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب  -4

العلمية هـ(، حتقيق: علي سامي النشار، )د.ط، دار الكتب 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 بريوت(. -

القاهرة  -اإلمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، د.طه جابر العلواين ، ) الطبعة األوىل، دار السالم للنشر  -5
 م(.2010 -هـ 1431

هـ(، 794الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف:  -6
براهيم، ) الطبعة األوىل، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائه حتقيق: حممد أبو الفضل إ

 م(.1957 -هـ  1376
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب  -7

 م(. 2003األوىل، دار الغرب اإلسالمي  هـ(، حتقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، )الطبعة748)املتوىف: 
 د.ت(. –د.ن  –هـ(، )د.ط 646اتريخ احلكماء، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )ت -8
دمشق  –تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، ) الطبعة الثالثة، دار القلم  -9

 م (.2008 -هـ 1429
 هـ(، مكتبة وهبة، القاهرة.1398مد السيد حسني الذهيب )املتوىف: التفسري واملفسرون، د.حم -10
-هـ 1390التفسري ورجاله، حملمد الفاضل بن عاشور، )الطبعة الثانية، جممع البحوث اإلسالمية  -11

 م(.1970
التفكري الفلسفي لدي فخر الدين الرازي ونقده للفالسفة واملتكلمني، الرشيد قوقام، ) رسالة دكتوراه،كلية  -12

 م (.2005- 2004علوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة اجلزائر، ال
ـ  549ديوان ابن عنني، حممد بن نصر هللا بن مكارم احلسن بن عنني الزرعي الدمشقي األنصاري )  -13

 هـ(.630
الح شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الف -14

هـ(، حتقيق: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، )الطبعة األوىل، دار 1089)املتوىف: 
 م(. 1986 -هـ  1406بريوت  -ابن كثري، دمشق 
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شرح عيون احلكمة، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين  -15
هـ(، )الطبعة األوىل، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران 606ملتوىف: الرازي خطيب الري )ا

 هـ(.1415
هـ(، حتقيق: د. 771طبقات الشافعية الكربى، اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:  -16

زيع حممود حممد الطناحي / د. عبد الفتاح حممد احللو، )الطبعة الثانية، هجر للطباعة والنشر والتو 
 هـ(.1413

طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي  -17
بريوت  -هـ(، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، )الطبعة األوىل، عامل الكتب 851شهبة )املتوىف: 

 هـ(. 1407
هـ(، 945ين الداوودي املالكي )املتوىف: طبقات املفسرين للداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الد -18

 بريوت(. –)دار الكتب العلمية 
عيون األنباء يف طبقات األطباء، أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي موفق الدين، أبو العباس  -19

 بريوت(. -هـ(، حتقيق: الدكتور نزار رضا، )دار مكتبة احلياة 668ابن أيب أصيبعة )املتوىف: 
 الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، حممد صاحل الزركان، )دار الفكر(. فخر الدين -20
الكامل يف التاريخ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين  -21

 هـ(، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )الطبعة األوىل، دار630اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
 م(.1997هـ / 1417لبنان  -الكتاب العريب، بريوت 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم  -22
 م(.1941بغداد  -هـ(، )مكتبة املثىن 1067حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 

لكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اللباب يف هتذيب األنساب، أبو احلسن علي بن أيب ا -23
 بريوت(. -هـ(، ) دار صادر 630الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 

لسان العرب، حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي  -24
 هـ(. 1414بريوت  -ر هـ(، )الطبعة الثالثة، دار صاد711)املتوىف: 

هـ(، حتقيق: 852لسان امليزان، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  -25
هـ 1390لبنان  -اهلند، )الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  -دائرة املعرف النظامية 

 م(.1971/
مر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين املباحث املشرقية، أبو عبد هللا حممد بن ع -26

 هـ(.1370هـ( ، )الطبعة األوىل، انتشارات بيدار606الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 مصر(.-اجملددون يف اإلسالم، عبد املتعال الصعيدي، )د.ط، مكتبة اآلداب -27
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هـ( ، حتقيق: 728مية احلراين )املتوىف: جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تي -28
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

 م(.1995هـ /1416السعودية 
سن حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احل -29

هـ(، راجعه وقدم له: طه 606بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 عبد الرؤوف سعد، ) مكتبة الكليات األزهرية(.

احملصول، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  -30
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، )الطبعة الثالثة، مؤسسة 606خطيب الري )املتوىف: 

 م(.  1997 -هـ  1418الرسالة 
 املدخل إىل دراسة علم الكالم، د.حسن الشافعي، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية. -31
ن عبد هللا بن أسعد مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان،أبو حممد عفيف الدي -32

هـ(، وضع حواشيه: خليل املنصور، ) الطبعة: األوىل، دار 768بن علي بن سليمان اليافعي )املتوىف: 
 م(. 1997 -هـ  1417لبنان  -الكتب العلمية، بريوت 

 املرجعية يف ضوء السياسة الشرعية، طه حممد الزيدي. -33
(، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع )املوضوعات الصغرى -34

هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ) الطبعة الثانية، مؤسسة 1014الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: 
 هـ(.1398بريوت  -الرسالة 

 املطالب العالية من العلم اإلهلي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب -35
هـ(، حتقيق: أمحد حجازي السقا، )الطبعة األوىل، دار 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 م(.1987 -هـ 1407لبنان  –الكتاب العريب 
معامل أصول الدين، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين  -36

 لبنان(. -ـ(، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، )دار الكتاب العريب ه606الرازي خطيب الري )املتوىف: 
هـ(، ) الطبعة 626معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف:  -37

 م(. 1995الثانية، دار صادر، بريوت 
هـ( مبساعدة فريق عمل، 1424 معجم اللغة العربية املعاصرة، د.أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: -38

 م(.2008 -هـ  1429)الطبعة األوىل، عامل الكتب 
املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، )الطبعة الثانية، طبعة املكتبة اإلسالمية إستانبول، تركيا،  -39

 )ب.ت((. 
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الرازي امللقب مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  -40
بريوت  -هـ(، )الطبعة الثالثة، دار إحياء الرتاث العريب 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 هـ(. 1420
لبنان  -مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كربى زادة ، ) الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت  -41

 م(.1985 -هـ 1405
ه(، حتقيق وتعليق: عبد هللا 808ين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون )ت: مقدمة ابن خلدون، ويل الد -42

 م(.2004 -هـ 1425دمشق  -حممد الدرويش، ) الطبعة األوىل، دار البلخي
املنطلقات الفكرية عند اإلمام فخر الدين الرازي، حملمد العرييب ، ) الطبعة األويل، دار الفكر اللبناين،  -43

 م (. 1992بريوت 
 هود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب املسريي.موسوعة الي -44
ميزان االعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب  -45

 -هـ(، حتقيق: علي حممد البجاوي، )الطبعة األوىل، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 748)املتوىف: 
 . م(1963 -هـ 1382لبنان 

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو  -46
 هـ(، )وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر(.874احملاسن،مجال الدين )املتوىف: 

 833ملتوىف: النشر يف القراءات العشر، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )ا -47
 هـ(، املطبعة التجارية الكربى.1380هـ(، حتقيق: علي حممد الضباع )املتوىف 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين البغدادي  -48
 م (.1951ول هـ(، )طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانب1399)املتوىف: 

هـ(، حتقيق: أمحد 764الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )املتوىف:  -49
 م(.2000 -هـ1420بريوت  -األرانؤوط وتركي مصطفى، )دار إحياء الرتاث 

ر ابن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بك -50
بريوت  -هـ(، حتقيق: إحسان عباس، )الطبعة األوىل، دار صادر 681خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 

 م(.1971
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 مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن علي املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد وعلى آله 

 .وأصحابه أمجعني
من أعظم اآلايت الدالة على عظمته وقدرته، ووجوب إخالص العبادة له وحده ال شريك  الرايح فإن؛ وبعد 

له؛ ولذا جاء يف معرض ذكر آايت هللا تعاىل الدالة على ربوبيته وألوهيته: ذكر الرايح وتدبريها )َوَتْصرِّيفِّ الر ِّاَيحِّ 
إن الريح أعجوبة من األعاجيب حيتاج البشر إليها ولكنهم . (5سورة اجلاثية اآلية رقم ) َآاَيٌت لَِّقْوٍم يـَْعقُِّلوَن(

خيافون منها، ولو عملوا ما عملوا من وسائلهم وخمرتعاهتم ملا حركوها وهي ساكنة. وإذا حتركت فال طاقة هلم 
 إبيقافها أو ختفيفها، أو حتويل مسارها. وغاية ما يفعلون اهلرب منها، واالحتماء ابملالجئ عنها. 

وجاء القرآن الكرمي ليصحح معتقد الناس يف  ، مجيع األمم خرافات وأابطيل حول الرايح وقد سادت يف
الرايح ويبني أن الرايح بيد هللا الواحد وأهنا مسخرة إبذنه متناسقة مع ابقي املسخرات وتسري بنظم اثبتة يف هذا 

 الكون ليشد بعضها بعًضا. 
 أسباب اختياري للموضوع :

 دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع هي: ولعل من األسباب اليت 
 هذه اآلية الرابنية اليت حتيط هبم دون أن يتفكروا فيها. لفت األنظار إىل- 1
 إبراز النعم اإلهلية يف خلق الرايح.- 2
 هدي القرآن الكرمي والسنة النبوية. ىبيان املعتقدات اخلاطئة يف الرايح وعالجها عل- 3

 ملوضوع وجعلته بعنوان:) املباحث العقدية املتعلقة ابلرايح(.لذا رغبت يف الكتابة عن هذا ا
 منهج الكتابة يف هذا البحث: هو املنهج الوصفي التحليلي. 

 والبحث يتضمن: مقدمة ، ومتهيد ، وثالثة مباحث ، وخامتة . 
 املقدمة: اشتملت علي محد هللا وأسباب اختيار املوضوع ، ومنهج البحث ، وخطة البحث .

 : وفيه: التعريف ابلعقيدة ، والرايح .التمهيد
 املبحث األول: املعتقدات اخلاطئة يف الرايح. 

 املباحث العقدية املتعلقة بالرياح يف القرآن والسنة 

مد عبد الرحيم حساننيأحالدكتور   

 أستاذ مساعد بجامعة الطائف باململكة العربية السعودية
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 املبحث الثاين: املباحث العقدية املتعلقة ابلرايح يف القرآن الكرمي.
 املبحث الثالث: املباحث العقدية املتعلقة ابلرايح يف السنة النبوية.

 يات .اخلامتة: وفيها محد هللا علي توفيقه ، والتوص
 هللا أسأل أن يوفقين ملا فيه رضاه ، إنه ويل ذلك والقادر عليه .
 

 
 التمهيد

 التعريف ابلعقيدة والرايح
 أوال:التعريف ابلرايح 

الريح : نسيم اهلواء ، وكذلك نسيم كل شيء ، وهي مؤنثة ،   ) أ (:الرايح يف اللغة : جاء يف لسان العرب : 
ع اجلمع ، وقد حكيت أرايح وأرايح ، وكالمها شاذ ، ويقال : الريح آلل فالن أي: ومجع الريح أرواح ، وأراويح مج

 ( 1النصر . )
الرايح عبارة عن هواء متحرك أفقيا من أماكن ذات ضغط جوي مرتفع إىل أماكن  ) ب (:الرايح اصطالحا :

 ( 2أخرى ذات ضغط جوي منخفض.) 
 الفرق بني الريح والرايح :

 املفرد بصيغة وحيناً  ،«الرايح» اجلمع بصيغة حيناً  أتيت الرايح أن نشاهد القرآن، آايت يف النظر أمعنا إذا
 الرمحة مع دائماً  أتتی اجلمع بصيغة تذکر حينما الرايح أن لالحظنا اآلايت هذه فی بدقة نظران ولو. «الريح»

 حينما ولکنها. واللواقح والذارايت، ،والناشرات واملرسالت، واحلامالت، املبش رات، مثل ألفاظ مع والنعم واخلري
 . والعقيم والص رصر، والقاصف، العاصف، مثل كلمات  يف ابلعذاب مقرتنة تكون مفردة تذکر

 وعامة» ... : القرآن ألفاظ مفردات صاحب يقول كما  القول هذا يف املفسرين و الكتاب من الكثري ويتفق
 اجلمع بلفظ فيه ذكر موضع وكل العذاب، من فعبارة الواحد بلفظ ريحال إرسال فيها تعالی هللا ذكر اليت املواضيع

 (. 3)«الرمحة عن عبارة فهو
 أن   تعين اجلمع مع الرايح كلمة  فورود»: مكي عبدهللا أمحد الدكتور قول منها ذلك حكمة يف أقوال وهناك

 الرايح تصريف مثل األرضية لكرةا من أخری أماكن علی الوقت نفس يف حيدث قد هبا املقرونة الصفة هبذه الرايح
 أما. الوقت نفس يف واجلنوبية الشمالية الكرة نصف يف انشرات وهناك هنا كمرسالت  فهي الرايح إرسال أو

                                                 
 . 255صـ  6طبعة جـ بدون رقم لل 2003سنة الطبع   -دار صادر  - ابن منظور -   لسان العرب - 1

 . 277صـ  -الناشر : دار املريخ  –حممد حممود حممدين/ طه عثمان الفراء -املدخل إيل علم اجلغرافيا والبيئة - 2
دمشق ، الطبعة األوىل ،  -املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ،  حتقيق  صفوان عدانن الداودي ، دار القلم ، الدار الشامية  - 3

 . 204هـ .ص  1412
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 تؤدي األجزاء ملتئمة شديدة العذاب فريح حمدوداً، غرضاً  يؤدي واحد كجسد  خاصة مبواصفات أتيت فإهنا اإلفراد
 . (1بعينه) غرضاً 

 الرايح جهات اختالف و املطر نزول بني فربطوا املناخية، احلقيقة هذه العرب وعی قد و»: ورابن منظ يقول
 . (2) «خمتلفة رايح من إال السحاب تلقح ال: فقالوا

 :اثنيا:التعريف ابلعقيدة 
) أ ( : العقيدة لغة :قال ابن فارس: العني، والقاف، والدال، أصل واحد يدل على شد  وشد ة وثوق، وإليه 
ترجع فروع الباب كلها ، وعقد احلبل، والبيع، والعهد، يعقده: شده ، واعتقد الشيء : اشتد ، وصلب ، يقال: 

والعقيدة: احلكم الذي  اعتقد اإلخاء بينهما: صدق، وثبت، وعقد فالن األمر: صدقه، وعقد عليه قلبه، وضمريه.
دور حول الثبوت على الشيء، وااللتزام به، فمادة "عقد" يف اللغة ت ( 3ال يقبل الشك فيه لدى معتقده .) 

 والتأكد منه واالستيثاق به.
 ) ب ( : العقيدة اصطالحاً :

 تكون حىت النفس؛ إليها وتطمئن القلب، هبا يصدق أن جيب اليت األمور هي: العام االصطالح يف العقيدة
 وجيب معتقده، لدى شك إليه يتطرق ال يالذ اجلازم اإلميان: أي. شك خيالطها وال ريب، ميازجها ال اثبتاً  يقيناً 
 .(4عقيدة ) يسمى ال اجلازم اليقني درجة إىل العلم يصل مل فإن ظنا؛ وال شكاً  يقبل ال للواقع، مطابقاً  يكون أن

 وصفاته، وأمسائه وألوهيته تعاىل هللا بربوبية اجلازم أما تعريف العقيدة يف االصطالح اإلسالمي فهي : اإلميان
 وما الدين، وأصول الغيب، أمور من ثبت ما وسائر وشره، خريه والقدر اآلخر، واليوم ورسله، كتبه،و  ومالئكته،

 عليه هللا صلى لرسوله واالتباع والطاعة، واحلكم، األمر، يف تعاىل هلل التام والتسليم الصاحل، السلف عليه أمجع
 .(5وسلم) آله وعلى

 للعلماء تعبري العقيدة والسنة ،وكلمة  القرآن يف املستعملة هي اناإلمي فكلمة وال فرق بني العقيدة واإلميان ،
 .(6اإلميان ) هذا عن

 
 

                                                 
للدكتور  -مقالة حتت عنوان: أوجه من إعجاز القرآن الكرمي يف وصف حتركات الرايح  -العدد اخلامس  -جملة جامعة امللك عبدالعزيز - 1

 أمحد عبد هللا مكي . 
 455ص  2ج   –ابن منظور  –لسان العرب  - 2

  383الناشر : مؤسسة الرسالة صـ  ––الفريوز آابدي -يط ، القاموس احمل 86صـ  4ابن فارس جـ -معجم مقاييس اللغة   - 3
اململكة العربية  -الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -عبد احلميد األثري  –الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل  - 4

 30هـ ص 1422الطبعة: األوىل،  -السعودية

 30املرجع السابق نفسه ص  - 5
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة،   –حممد انصر الدين األلباين  –وعة األلباين يف العقيدة موس - 6

 20ص  4م ج  2010 -هـ  1431الطبعة: األوىل،  -اليمن  –صنعاء 



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  252  

 

 املبحث األول
 املعتقدات اخلاعئة يف الرايح

 
 سادت يف مجيع احلضارات واألمم معتقدات خاطئة عن الرايح من هذه املعتقدات : 
 أبن هناك آهلة خمتلفة للرايح والعواصف .  االعتقاد أبن هناك آهلة للرايح ، فقد كان يسود الظن – 1
 (   1ففي اهلندوسية : ساد اعتقاد أبن للرايح إهلاً يسمي ) فايو( ، وللعواصف إله يسمي )أندر( .) 

ويف اجملتمع اهلندي : ساد اعتقاد أبن إندرا هو اإلله الذي يتصرف يف الرعد والعاصفة وكان أشيع اآلهلة كلهم 
ه هو الذي جيلب لآلري اهلندي األمطار النفسية اليت بدت له عنصرًا جوهراًي يكاد يزيد يف ذكرًا بني الناس، ألن

أمهيته للحياة على الشمس ذاهتا، لذا فقد جعلوه أعظم اآلهلة مقاماً، يلتسمون معونة رعوده وهم يف حومات 
مئات، ويشرب اخلمر  يف صورة البطل اجلبار الذي أيكل العجول مئات -بدافع احلسد له -القتال، وصوروه
 (2حبريات حبريات .)

وو ( إله الريح عندهم ، وقد  –نو  –ويف اجملتمع الياابين : كان أهل كيوشو األولون يعبدون : ) سوسا  
أموكامي( وهي ربة يف عقيدهتم ال تزال معبودة إيل اليوم ، ويؤخذ من -تلقي هذا اإلله هزمية أمام )اميرتاسوا

ا كانت ربة الغزاة الذين أغاروا فيما قبل التاريخ علي جزيرة كيوشو وأخضعوا أهلها وطردوهم األساطري الياابنية أهن
منهزمني إيل اجلبال وعلي إثر هذه اهلزمية إلله الريح هبط هذا اإلله هبزميته إيل املرتبة التالية ملرتبة الربة اميرتاسوا . مث 

وامتزاج القبائل الغازية واملغزوة ، فأصبح اإلهلان أخوين عاد الوائم بني الفريقني بعد تناسي اإلحن والرتات 
 ( 3وأصبحت )أميرتاسو( هي كربي األخوين .)

وعند السومريني : يعتقد السومريون آبهلة متعددة ولعل اإلله ) انليل  ( أله العاصفة  عندهم أييت يف املرتبة  
 (.4اآلهلة عندهم )الثانية بعد اإلله آن ) إله السماء ( عندهم  الذي يعد أعظم 

ويف بالد كنعان : كان الكنعانيون يعبدون ) بعل ( ويرونه إله املطر والربق والرايح واخلصب وكانوا يطلقون 
وكانوا يعتقدون أبن إله املوت دائمًا يصارع بعل إله املطر واخلصب والرايح .  ( . 5عليه : ) راكب الغيوم ( )

                                                 
 -هـ  1408عام النشر:  -الناشر: دار اجليل، بريوت  -د ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمو  -ديورَانت ويليام جيمس  -قصة احلضارة  – - 1

 . 31صـ  3جـ -م 1988

 . 31صـ  3املرجع السابق  جـ  - 2
 60صـ  1جـ  –بدون بياانت  -العقاد عباس حممود    -هللا  - 3
 –الناشر : دار الفكر اللبناين  -سن  نعمة ح -موسوعة ميثولوجيا وأساطري الشعوب القدمية مكتبة املهتدين اإلسالمية ملقارنة األداين   - 4

 . 82صـ  -.  1994الطبعة األويل  -بريوت 
 . 94املرجع السابق ص  - 5
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يته ، أما إله املوت ، فيعود إىل احلياة حينما يتوقف املطر، وميوت حينما ويعود بعل يف شهر املطر وميوت يف هنا
 (.1يهطل املطر مرة أخرى )

ويف اببل : كان البابليون يعبدون آهلة متعددة وكان اإلله ) مردوخ ( هو إله الرايح والعواصف اإلله الرئيس 
قصة خلق الكون ما يربز عظمة مردوخ إله الريح  وهلم يف، (  2وكانوا يطلقون عليه لقب ) أبو اآلهلة ( ) ،عندهم 

أن الدنيا كانت قسمة بني تيمات ربة األغمار أو ربة املاء األجاج وبني )أاي( إله املاء العذب وعنصر فيعتقدون : 
اخلري يف الوجود .. وموقع األرض البابلية جيعلها يف قبضة هذين الربني ويوحي إيل أهلها اإلميان مبا عندها من 

وقد اهنزم )أنو( إله السماء أمام جحافل تيمات فلم ينتصر إال بعد أن برز من املاء بطل وليد:  خوف واخلريات .امل
هو مردوخ رب اجلنود وسيد احلروب ، مث عمد مردوخ إيل تيمات فشقها نصفني : صنع األرض من أحدمها وصنع 

ال يربحوهنا إال إبذنه ، ورفع إيل السماء ما شاء  قبة الفضاء من النصف اآلخر ، مث قيد أسراه يف هذه القبة فهم
من األرابب . وقد كشفت األلواح اليت تضمنت شروح هذه القصة ابخلط املسماري يف أواخر القرن التاسع عشر، 

ويتمم البابليون قصة خلق اإلنسان بقصة أخري عن  ونقلت إيل املتحف الربيطاين بلندن حيث حتفظ اآلن .
واجتهاده يف اختالس سره من اآلهلة .فيعاقب علي ذلك ابملوت ، أتيب اآلهلة أن يشاركها أحد  طموحه إيل اخللود

 ( .3من اخللق يف نعمة احلياة الباقية )
االعتقاد أبن هناك أرواح شريرة تصاحب الريح مثال ذلك : أسطورة الغول : فقد ساد اعتقاد يف بعض  – 2

رة أو الشبح ، ويضيف املصدر ذاته أنه يظهر بصورة شخص يف الليل الثقافات أبن الغول له معىن الروح الشري
 .(4)فيسطو على املقابر ويسرق اجلثث املدفونة للتو ويبيعها  يصاحب العواصف والليايل الداكنة السواد

يري أرسطو : أن الرايح  االعتقاد أبن هبوب الرايح من جهة اجلنوب يساعد علي إجناب الذكور . – 3
  .(5)باردة تساعد علي إجناب اإلانث ، كما أن الرايح احلارة تساعد علي إجناب الذكوراجلنوبية ال

يـََهُب لَِّمن )وهذا الرأي من الناحية الشرعية غري صحيح ، فإجناب الذكر واألنثى هبة من هللا قال تعايل : 
وكذا هو قرين األجل والرزق والسعادة ، ) 49( سورة الشورى اآلية رقم )َيَشاُء إِّاَناًث َويـََهُب لَِّمن َيَشاُء الذيُكوَر 

والشقاوة حني يستأذن امللك املوكل ابملولود ربه وخالقه فيقول: اي رب أذكر أم أنثى? سعيد أم شقي? فما الرزق? 
ومن الناحية الطبية غري صحيح ، وخالصة القول فيما يراه  .)فما األجل? فيقضى هللا ما يشاء ويكتب امللك

 يضاف إيل املعتقدات اخلاطئة يف الرايح .أرسطو أنه رأي 
االعتقاد أبن اخليل خلقت من الرايح ، فمن املعتقدات اخلاطئة يف الرايح وشاع يف األحاديث املوضوعة  – 4

ملا أراد هللا أن خيلق اخليل قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ما أخرجه الثعليب عن علي رضي هللا عنه قال
                                                 

 . 280صـ  14بدون بياانت جـ   –-املسريي عبد الوهاب  -موسوعة اليهود واليهودية  - 1

صـ   -1جـ   -لبنان   -بريوت -: دار النهضة العربية  الناشر   -  -عصفور حممد أبو احملاسن  -معامل اتريخ الشرق األدين القدمي  – 14 
346 . 

 . 76صـ   -مرجع سابق  -العقاد عباس حممود    -هللا   - 3
 .154ص  -د ط  –دت  –الناشر : دار بو سالمة تونس  –صاحل احلمادي  –دراسة يف األساطري واملعتقدات الغيبية  - 4

 . 2صـ   -بدون بياانت  -عبد الرمحن اليحي  -ليد  املختصر املفيد يف حتديد جنس الو  –-  - 5
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فقالت  ومذلة على أعدائي ، ومجاال ألهل طاعيت ،ي ، إين خالق منك خلقا فأجعله عزا ألوليائ:نوب للريح اجل
وجعلت اخلري معقودا بناصيتك ، ،  خلقتك عربيا :قبضة فخلق فرسا فقال له  فقبض منها : اخلق ،الريح 
 للطلب وأنت للهرب ، صاحبك وجعلتك تطري بال جناح فأنت جمموعة على ظهرك ، عطفت عليك والغنائم

وتكربن إذا كربوا ،  سبحوا وهتللن إذا هللوا وحيمدوين ويهللوين ، تسبحن إذا وسأجعل على ظهرك رجاال يسبحوين
يكربها صاحبها فتسمعه إال جتيبه  ما من تسبيحة أو حتميدة أو تكبرية :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رب حنن مالئكتك نسبحك وحنمدك فماذا  :قالت  صنعة الفرس وعاينوا خلقها ،مسعت املالئكة  :مبثلها ، مث قال
فلما أرسل هللا الفرس إيل األرض واستوت قدماه على  فخلق هللا هلا خيال بلقا أعناقها كأعناق البخت ، ?لنا 

آذاهنم ، وأرعب به وإمالء به  بصهيلك املشركني ، أذل به أعناقهم ، بوركت من دابة أذل :فقيل  األرض ، صهل
? فاختار الفرس قال له اخرتت اخرت من خلقي ما شئت  :فلما عرض هللا على آدم من كل شيء قال له  قلوهبم ،

 عليك وعليهم ما خلقت خلقابركيت ولدك خالدا ما خلدوا وابقيا ما بقوا  لعزك وعز

دليل ، والرواية املذكورة ابطلة ال يعتد هبا  فكون اخليل قد خلقت من الريح ليس عليه ( .1) أحب إيل منك ومنهم
، (45)النور:( َواَّللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة مِّن مَّاء )وأصل مجيع اخللق من املاء، كما قال هللا تعاىل:   ،وال تثبت هبا حجة 

 وما يروي خالف ذلك فمردود علي قائله .
فقد أورد ابن الفقيه يف كتابه ) البلدان ( عن  اتل : اعتقاد أهل مصر أن الريح اجلنويب أييت ابلوابء الق – 5

مصر فقال : ومن عيوهبا الريح اجلنوب اليت يدعوهنا املريسي ة ، وذلك أهنم يسم ون أعلى الصعيد إىل بلد النوبة 
القاتل مريس، فإذا هب ت الريح املريسي ة ثالثة عشر يوما تباعا اشرتى أهل مصر األكفان واحلنوط ، وأيقنوا ابلوابء 

 ولعل ذلك األمر كان قدمياً ، أما اآلن فال وجود هلذا املعتقد . ( .2والفناء العاجل نسأل هللا العافية )
 :وليس سبباً من األسباب يف حصول املطر  مؤثر بذاتهاعتقاد بعض العوام أن هبوب الرايح  -6

اء ابألنواء فكثري من الناس يعلق صلي هللا عليه وسلم عن ذلك ألن هذا من جنس االستسق –وقد هني النيب 
رجاءه ابلريح اجلنويب يقول إذا هب اجلنوب حصل الغيث وجتد قلبه متعلقا هبا وهذا ال جيوز ألهنا قد هتب ريح 
اجلنوب كثريا وال أييت أمطار وال غيوم وقد يكون ابلعكس أتيت األمطار والغيوم من الريح الشمايل فاألمر كله بيد 

 ( . 3املسلم أن يعلق قلبه بربه تبارك وتعاىل ) هللا عز وجل فعلي 
ويف صحيح مسلم عن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم أنه قال ألصحابه يومًا على أثر مساء أصابتهم من 
الليل: )أتدرون ماذا قال ربكم? قالوا: اَّلل  ورسوله أعلم، قال: )قال أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من 

                                                 
 . 167صـ  7جـ  –بريوت  –الناشر : دار الفكر  -السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -الدر املنثور  - 1

امل الكتب، بريوت الطبعة: الناشر: ع -يوسف اهلادي(   (احملقق –-أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن إسحاق اهلمداينابن الفقيه  -البلدان  - 2
 . 128صـ  1جـ  -م 1996 -هـ  1416األوىل، 

 . 471صـ  6هـ جـ  1426دار الوطن للنشر، الرايض الطبعة: الناشر :  –العثيميني حممد  بن صاحل -شرح رايض الصاحلني -- 3
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ضل اَّلل  ورمحته فذاك مؤمن يب كافر ابلكوكب، وأما من قال: مطران بنوء كذا وكذا فذاك كافر يب قال: مطران بف
 ( . 1( ) مؤمن ابلكوكب

خيطئ بعض املسلمني يف تفسري هبوب الرايح الشديدة فيعمدون إىل تفسريها ابلقوانني احلسية ونظرايت  - 7
ية وهذا مسلك الكفار املاديني الذين ال يؤمنون ابلغيب و ال املناخ دون النظر إىل السبب الديين واألسباب املعنو 

يستشعرون ملك هللا وتدبريه وتصرفه ابلكون وال ينسبون تغري األحوال الفلكية واآلايت الكونية ألفعال هللا عز 
 . وجل

 .هذه مجلة من االعتقادات اخلاطئة املتعلقة ابلرايح
 

 
 املبحث الثاين

 قة ابلرايح يف القرآن الكرمياملسائل العقدية املتعل
 

 املطلب األول : الرايح يف القرآن الكرمي 
جاء ذكر الريح يف تسعة وعشرين موضعا من القرآن الكرمي منها : ) تسع عشرة ( مرة بلفظ :  ) ريح ( علي 

  سبيل اإلفراد ، و )عشر( مرات ابجلمع ) الرايح ( .
( ،  2مثل الذارايت وهي الرايح اليت تذرو الرتاب وغريه)  كما جاءت اإلشارة إيل الرايح بعدد من صفاهتا

( ، واملرسالت وهي الرايح املرسلة لعذاب الكافرين،  3والعاصفات وهي الرايح الشديدة املدمرة ملن ترسل عليهم ) 
حد جاءت يف ومعظم اآلايت القرآنية اليت ذكر فيها إرسال الريح ابإلفراد أي بلفظ الوا (. 4واملشركني واملكذبني ) 

مقام العذاب ومعظم املواضع اليت ذكرت فيها الرايح بلفظ اجلمع جاءت يف الرمحة والثواب . ولقد شاع أن كل 
ريح يف القرآن فهي عذاب ، وكل رايح فهي رمحة ، ولكن كثرياً من هذه الكليات ليست على إطالقها ، فمنها ما 

فحينما يقال : كل كذا فهو  -منه كثري ، واألصل يف الكلي كهذا يستثىن منه املثال واملثاالن ، ومنها ما يستثىن 
أن يكون ذلك مرادًا به معىن الكلية حقيقة خبالف القاعدة فإهنا  -كذا بصيغة هي أقوى صيغ العموم وهي كل 

أغلبية ، وحينما تفسر أبهنا قضية كلية فإن ذلك يقال على سبيل التجوز ، لكن حينما نقول كل كذا فهو كذا 
صل أن ذلك يكون مشتماًل على مجيع الصور واألمثلة إال أن يستثىن منه صراحة ، فيقال : إال كذا ، وعلي األ

                                                 
 . . 351ص 1 /991ابب قول هللا تعاىل )وجتعلون رزقكم ( ح رقم :  –صحيح البخاري  - 1
الناشر : دار إحياء الرتاث  -احملقق : ) عبد الرزاق املهدي (  - -البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود  -معامل التنزيل يف تفسري القرآن - 2

 . 280صـ  4جـ  –هـ  1420الطبعة : األوىل ، -بريوت  –العريب 
 32صـ  3بدون بياانت جـ  ––القماش عبد الرمحن حممد  -جامع لطائف التفسري  - 3

 .  32صـ  3جـ املرجع السابق  - 4
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هذا فإن الريح ابإلفراد تستعمل غالبا للعذاب والنقمة وقد خيالف هذا أحياان فتأيت للرمحة والنعمة كما حدث 
 لسليمان عليه السالم .

 :ابإلفراد أوال :اآلايت اليت ذكرت فيها  الريح  

ذِّهِّ  يفِّ  يُنفُِّقونَ  َما َمَثلُ )  – 1  نـَْيا احْلََياةِّ  هَ  رٌّ  فِّيَها رِّيحٍ  َكَمَثلِّ   الدي  فََأْهَلَكْتهُ  أَنُفَسُهمْ  ظََلُموا قـَْومٍ  َحْرثَ  َأَصاَبتْ  صِّ
  (117: اآلية رقم آل عمران سورة )  ( يَْظلُِّمونَ  أَنُفَسُهمْ  َولَ كِّنْ  اَّللَُّ  ظََلَمُهمُ  َوَما

َا َوَفرُِّحوا طَي َِّبةٍ  بِّرِّيحٍ  هبِِّّم َوَجَرْينَ  اْلُفْلكِّ  يفِّ  ُكنُتمْ   إَِّذا َواْلَبْحرِّحىتَّ   اْلرَب ِّ  يفِّ  ُيَسري ُُِّكمْ  الَّذِّي ُهوَ ) -( 2)  رِّيحٌ  َجاَءهْتَا هبِّ
ُمْ  َوظَنيوا نٍ َمَكا ُكل ِّ   مِّن اْلَمْوجُ  َوَجاَءُهمُ  َعاصِّفٌ  يطَ  َأهنَّ تَـَنا لَئِّنْ  الد ِّينَ  َلهُ  خُمْلِّصِّنيَ  اَّللََّ  َدَعُوا هبِِّّمْ  ُأحِّ ذِّهِّ  مِّنْ  َأجَنيـْ  لََنُكوَننَّ  هَ 

 (.22:  سورة يونس اآلية()الشَّاكِّرِّينَ  مِّنَ 
 َعَلى   َكَسُبوا  ممَِّّا يـَْقدُِّرونَ  الَّ  َعاصِّفٍ  يـَْومٍ  يفِّ  الر ِّيحُ  بِّهِّ  اْشَتدَّتْ  َكَرَمادٍ   أَْعَماهُلُمْ  بَِّرهب ِِّّمْ  َكَفُروا  الَّذِّينَ  مََّثلُ ) -( 3) 
لِّكَ  َشْيءٍ   (.18: اآلية رقم إبراهيم سورة ()اْلَبعِّيدُ  الضَّاَللُ  ُهوَ  ذَ 
لَ  ُأْخَرى   اَترَةً  فِّيهِّ  يُعِّيدَُكمْ  أَن أَمِّنُتمْ  أَمْ ) -( 4) ًفا َعَلْيُكمْ  َفرُيْسِّ َا َقُكمفـَيُـْغرِّ  الر ِّيحِّ  م ِّنَ  قَاصِّ  َلُكمْ  جتُِّدوا اَل  مُثَّ  َكَفْرمتُْ   مبِّ
َنا  (.69: اآلية رقماإلسراء سورة ()تَبِّيًعا بِّهِّ  َعَليـْ
َفةً  الر ِّيحَ  َولُِّسَلْيَمانَ )  -( 5) َْمرِّهِّ  جَتْرِّي َعاصِّ سورة ()َعالِّمِّنيَ  َشْيءٍ  بُِّكل ِّ  وَُكنَّا فِّيَها اَبرَْكَنا الَّيتِّ  اأْلَْرضِّ  إِّىَل  أبِّ
 (.81: اآلية رقم  األنبياء
َّللَِّّ  ُيْشرِّكْ  َوَمن بِّهِّ  ُمْشرِّكِّنيَ  َغرْيَ  َّللَِِّّّ  ُحنَـَفاءَ ) -( 6) َا ابِّ  يفِّ  الر ِّيحُ  بِّهِّ  هَتْوِّي أَوْ  الطَّرْيُ  فـََتْخَطُفهُ  السََّماءِّ  مِّنَ  َخرَّ  َفَكَأمنَّ
يقٍ  َمَكانٍ   (.31: اآلية رقم احلج سورة ()َسحِّ
 (.12: اآلية رقمسبأ سورة ) (َشْهرٌ  َوَرَواُحَها َشْهرٌ  ُغُدويَها الر ِّيحَ  َولُِّسَلْيَمانَ ) -( 7)
َْمرِّهِّ  جَتْرِّي الر ِّيحَ  لَهُ  َفَسخَّْرانَ ) -( 8)  (.36: اآلية رقم ص سورة ) َأَصابَ  َحْيثُ  ُرَخاءً  أبِّ
لِّكَ  يفِّ  إِّنَّ  َظْهرِّهِّ  َعَلى   َرَواكِّدَ  فـََيْظَلْلنَ  الر ِّيحَ  ُيْسكِّنِّ  َيَشأْ  إِّن) -( 9) سورة () َشُكورٍ  َصبَّارٍ  ل ُِّكل ِّ  آَلاَيتٍ  ذَ 

 ( .33: اآليةالشورى 
َذا قَاُلوا ْودِّيَتِّهِّمْ أَ  ميْستَـْقبِّلَ  َعارًِّضا رَأَْوهُ  فـََلمَّا) -( 10)  فِّيَها رِّيحٌ   بِّهِّ  اْستَـْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ   مميْطُِّرانَ  َعارِّضٌ  هَ 
 (.34:  اآلية رقم األحقافسورة )  (أَلِّيمٌ  َعَذابٌ 
 (.41: اآلية رقم الذارايت سورة ) (قِّيمَ اْلعَ  الر ِّيحَ  َعَلْيهِّمُ  أَْرَسْلَنا إِّذْ  َعادٍ  َويفِّ ) -( 11)
 (.6: اآلية رقم احلاقة سورة ) َعاتَِّيةٍ  َصْرَصرٍ  بِّرِّيحٍ  فَُأْهلُِّكوا َعادٌ  َوأَمَّا) -( 12)
 (.51: اآلية رقم الروم سورة ) (َيْكُفُرونَ  بـَْعدِّهِّ  مِّن لَّظَليوا ُمْصَفراا فـََرأَْوهُ  ارِّحيً  أَْرَسْلَنا َولَئِّنْ ) -( 13)
 تـََرْوَها ملَّْ  َوُجُنوًدا رِّحًيا ْيهِّمْ َعلَ  فََأْرَسْلَنا ُجُنودٌ  َجاَءْتُكمْ  إِّذْ  َعَلْيُكمْ  اَّللَِّّ  نِّْعَمةَ  اذُْكُروا آَمُنوا الَّذِّينَ  أَيـيَها ايَ ) - (14)
َا اَّللَُّ  وََكانَ  ريًا تـَْعَمُلونَ  مبِّ  (.9: اآلية رقم األحزاب سورة ) (َبصِّ
مٍ  يفِّ  َصْرَصرًا رِّحًيا َعَلْيهِّمْ  فََأْرَسْلَنا) -( 15) نـَْيا احْلََياةِّ  يفِّ  اخلِّْزيِّ  َعَذابَ  ل ُِّنذِّيَقُهمْ  حنََِّّساتٍ  َأايَّ َرةِّ  َذابُ َوَلعَ  الدي  اآْلخِّ

 (.16: اآلية رقم فصلت سورة ()يُنَصُرونَ  اَل  َوُهمْ  َأْخَزى  
 (.19:  اآلية رقم القمر سورة ) (ميْسَتمِّر ٍ  حَنْسٍ  يـَْومِّ  يفِّ  َصْرَصرًا رِّحًيا َعَلْيهِّمْ  أَْرَسْلَنا إِّانَّ ) -( 16)
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 يت ذكرت فيها الرايح ابجلمعاثنيا : اآلايت ال
 قوله تعاىل : 
اآلية البقرة سورة ،) (يـَْعقُِّلونَ  ل َِّقْومٍ  آَلاَيتٍ  َواأْلَْرضِّ  السََّماءِّ  َبنْيَ  اْلُمَسخَّرِّ  َوالسََّحابِّ  الر ِّاَيحِّ  َوَتْصرِّيفِّ ) -( 1)
 (.164: رقم 

لُ  ذِّيالَّ  َوُهوَ ) -( 2)  فَأَنَزْلَنا مَّي ِّتٍ  لِّبَـَلدٍ  ُسْقَناهُ  ثَِّقااًل  َسَحاابً  أَقـَلَّتْ  إَِّذا َحىتَّ   َرمْحَتِّهِّ  يََديْ  َبنْيَ  ُبْشرًا الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ
لِّكَ   الثََّمرَاتِّ  ُكل ِّ   مِّن بِّهِّ  فََأْخَرْجَنا اْلَماءَ  بِّهِّ   (.57: اآلية رقم األعراف سورة )( ، َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  اْلَمْوَتى   خُنْرِّجُ  َكذَ 

َناُكُموهُ  َماءً  السََّماءِّ  مِّنَ  فَأَنَزْلَنا َلَواقِّحَ  الر ِّاَيحَ  َوأَْرَسْلَنا) -( 3) َازِّنِّني لَهُ  أَنُتمْ  َوَما فََأْسَقيـْ اآلية  احلجرسورة ) (خبِّ
 (.22:  رقم 

يًما فََأْصَبحَ )  -( 4)  (.45: اآلية رقم الكهف سورة ) (الر ِّاَيحُ  َتْذُروهُ  َهشِّ
سورة الفرقان اآلية )،  (َطُهورًا َماءً  السََّماءِّ  مِّنَ  َوأَنَزْلَنا َرمْحَتِّهِّ  يََديْ  َبنْيَ  ُبْشرًا الر ِّاَيحَ  أَْرَسلَ  الَّذِّي َوُهوَ )- ( 5)
 ( .48: رقم 

لُ  َوَمن َواْلَبْحرِّ  اْلرَب ِّ  ظُُلَماتِّ  يفِّ  يـَْهدِّيُكمْ  أَمَّن) -( 6)  اَّللَُّ  تـََعاىَل  اَّللَِّّ  مَّعَ  أَإِّلَ هٌ  َرمْحَتِّهِّ  يََديْ  َبنْيَ  ُبْشرًا الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ
 (.63: اآليةالنمل سورة ) (ُيْشرُِّكونَ  َعمَّا

لَ  َأن آاَيتِّهِّ  َومِّنْ ) -( 7) رَاتٍ  الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ َْمرِّهِّ  اْلُفْلكُ  َولَِّتْجرِّيَ  رَّمْحَتِّهِّ  م ِّن َولُِّيذِّيَقُكم ُمَبش ِّ تَـُغوا أبِّ  َفْضلِّهِّ  مِّن َولِّتَـبـْ
 (.46: اآلية الروم سورة ) (َتْشُكُرونَ  ُكمْ َوَلَعلَّ 

لُ  الَّذِّي اَّللَُّ ) -( 8)  خَيْرُجُ  اْلَوْدقَ  َفرَتَى كَِّسًفا  َوجَيَْعُلهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ   السََّماءِّ  يفِّ  فـَيَـْبُسطُهُ  َسَحاابً  فـَُتثِّريُ  الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ
اَللِّ  مِّنْ  ُرونَ  ُهمْ  إَِّذا عَِّبادِّهِّ  مِّنْ  َيَشاءُ  َمن بِّهِّ  َأَصابَ  فَإَِّذا هِّ خِّ  (.48: اآلية رقم الروم سورة ) (َيْستَـْبشِّ

َنافَ  مَّي ِّتٍ  بـََلدٍ  إِّىَل   َفُسْقَناهُ  َسَحاابً  فـَُتثِّريُ  الر ِّاَيحَ  أَْرَسلَ  الَّذِّي َواَّللَُّ ) - ( 9) َا بـَْعدَ  اأْلَْرضَ  بِّهِّ  َأْحيَـيـْ لِّكَ   َمْوهتِّ  َكذَ 
 (.9: اآلية رقمفاطر سورة ) (النيُشورُ 
 . ( 5)  رقم اآلية اجلاثية سورة( يـَْعقُِّلونَ  لَِّقْومٍ  َآاَيتٌ  الر ِّاَيحِّ  َوَتْصرِّيفِّ  ) -( 10)

 :كرميأنواع الرايح يف القرآن ال
حبصر اآلايت القرآنية اليت ورد فيها ذكر الرايح أو الريح ، ميكن استخالص أنواع الرايح يف القرآن الكرمي كما 

 يلي :
 الريح الطيبة والريح العاصفة يف البحار قال تعايل:)ُهَو الَّذِّي ُيَسري ُُِّكْم يفِّ اْلرَب ِّ َواْلَبْحرِّ َحىتَّ إَِّذا ُكنُتْم يفِّ  -1
ٌف َوَجاءُهُم اْلَمْوُج مِّن ُكل ِّ َمَكاٍن َوظَنيواْ اْلُفْلكِّ وَ  َا َجاءهْتَا رِّيٌح َعاصِّ يَط هبِِّّْم  َجَرْيَن هبِِّّم بِّرِّيٍح طَي َِّبٍة َوَفرُِّحوْا هبِّ ُْم ُأحِّ َأهنَّ

تَـَنا مِّْن َهـذِّهِّ لنكونن من الشاكرين(.يونس :) نَي لَُه الد ِّيَن لَئِّْن َأجَنيـْ  . (22َدَعُوْا اَّلل َ خُمْلِّصِّ
فـََيْظَلْلَن َرَواكَِّد َعَلى َظْهرِّهِّ إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلاَيٍت ل ُِّكل ِّ  قال تعايل : ) إِّن َيَشْأ ُيْسكِّنِّ الر ِّيحَ  الرايح الساكنة  - 2

 (33الشورى : ) َصبَّاٍر َشُكوٍر (
الروم )  ر ًا لَّظَليوا مِّن بـَْعدِّهِّ َيْكُفُروَن (الريح األصفر القاتل قال تعايل :  ) َولَئِّْن أَْرَسْلَنا رِّحيًا فـَرَأَْوُه ُمْصفَ  -  3
51. ) 
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رِّيٌح فِّيَها  ْعَجْلُتم بِّهِّ وقال تعايل : )فـََلمَّا رَأَْوُه َعارِّضًا ميْستَـْقبَِّل أَْودِّيَتِّهِّْم قَاُلوا َهَذا َعارٌِّض مميْطُِّراَن  َبْل ُهَو َما اْستَـ 
 ( .24األحقاف )   َعَذاٌب أَلِّيٌم (

ٍم حنََِّّساٍت ل ُِّنذِّيَقُهْم َعَذاَب اخلِّْزيِّ  قال تعايل : ) فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِّْم رِّحياً َصْرَصراً  العذاب الصرصررايح  - 4  يفِّ َأايَّ
َرةِّ َأْخَزى َوُهْم اَل يُنَصُروَن ( نـَْيا َوَلَعَذاُب اآْلخِّ  ( .16فصلت )  يفِّ احْلََياةِّ الدي

 ( .41( الذارايت )  الر ِّيَح اْلَعقِّيَم   َعاٍد إِّْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيهِّمُ الريح العقيم قال تعايل : ) َويفِّ  - 5
ْم  قال تعايل : )اَي أَيـيَها الَّذِّيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِّْعَمَة اَّللَِّّ َعَلْيُكْم إِّْذ َجاءْتُكْم ُجُنودٌ  الريح املقاتلة  - 6 فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِّ

رياً ( ، األحزاب ) ملَّْ تـََروْ  رِّحياً َوُجُنوداً  َا تـَْعَمُلوَن َبصِّ  ( .9َها وََكاَن اَّللَُّ مبِّ
َْمرِّهِّ إِّىَل اأْلَْرضِّ الَّيتِّ اَبرَْكَنا - 7 َفًة جَتْرِّي أبِّ ُسخرة لسليمان قال تعايل : ) َولُِّسَلْيَماَن الر ِّيَح َعاصِّ

فِّيَها  الريح امل
 .( 81وَُكنَّا بُِّكل ِّ َشْيٍء َعالِّمِّنَي ( األنبياء ) 
ُغُدويَها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا لَُه َعنْيَ اْلقِّْطرِّ َومَِّن اجلِّن ِّ َمن يـَْعَمُل َبنْيَ  وقال تعايل : ) َولُِّسَلْيَماَن الر ِّيحَ 

ُهْم َعْن أَْمرِّاَن نُذِّْقُه مِّْن َعَذابِّ السَّعِّريِّ ( نـْ  ( .12سبأ )  يََدْيهِّ إبِِّّْذنِّ رَب ِّهِّ َوَمن يَزِّْغ مِّ
َا َخرَّ مَِّن السََّماء  قال تعايل : ) الريح اهلاوية ابملشركني - 8 َّللَِّّ َفَكَأمنَّ ُحنَـَفاء َّللَِِّّّ َغرْيَ ُمْشرِّكِّنَي بِّهِّ َوَمن ُيْشرِّْك ابِّ

يقٍ  هَتْوِّي بِّهِّ الر ِّيحُ  فـََتْخَطُفُه الطَّرْيُ أَوْ   ( .31( احلج )  يفِّ َمَكاٍن َسحِّ
َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِّهِّ  :) مََّثُل الَّذِّيَن َكَفُروْا بَِّرهب ِِّّْم أَْعَماهُلُمْ ألعمال السيئة قال تعاىلالريح العاصف املبذر ل - 9
ٍف الَّ يـَْقدُِّروَن ممَِّّا َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء َذلَِّك ُهَو الضَّاَلُل اْلَبعِّيُد (إبراهيم )  الر ِّيحُ   ( .18يفِّ يـَْوٍم َعاصِّ

َل َعَلْيُكمْ املغ القاصف الريح   - 10 نُتْم َأن يُعِّيدَُكْم فِّيهِّ اَترًَة ُأْخَرى َفرُيْسِّ فا م َِّن  رق قال تعايل : ) أَْم أَمِّ قَاصِّ
َنا بِّهِّ تَبِّيعاً ( الر ِّيحِّ  َا َكَفْرمُتْ مُثَّ اَل جتُِّدوْا َلُكْم َعَليـْ  ( .69) اآلية :  :سورة اإلسراء  فـَيُـْغرَِّقُكم مبِّ

 القرآن الكرمي : وظائف الرايح كما أخرب عنها
 ابستعراض آايت الرايح يف القرآن الكرمي ميكن استخالص وظائف الرايح يف اآليت :

ُل الر ِّاَيَح ُبْشرًا َبنْيَ يََدْي َرمْحَتِّهِّ َحىتَّ إَِّذا - 1  تسوق السحب اليت ينزل منها املطر. قال تعاىل: )َوُهَو الَّذِّي يـُْرسِّ
 ( . 57) اآلية :  اُه لِّبَـَلٍد َمي ٍِّت فَأَنـَْزْلَنا بِّهِّ اْلَماَء ( ، سورة األعراف ، أَقـَلَّْت َسَحااًب ثَِّقااًل ُسْقنَ 

جتري ابلسفن يف املاء. قال تعاىل: )َحىتَّ إَِّذا ُكنُتْم يفِّ اْلُفْلكِّ َوَجَرْيَن هبِِّّم بِّرِّيٍح طَي َِّبة ( ، سورة يونس )  - 2
 (. 22اآلية : 
لقاح األشجار وختصيبها قال تعاىل: )َوأَْرَسْلَنا الر ِّاَيَح َلَواقَِّح فَأَنـَْزْلَنا مِّْن تكون سببا إبذن هللا يف عملية  -3 

َازِّنِّنَي( ، سورة احلجر اآلية : ، َناُكُموُه َوَما أَنـُْتْم َلُه خبِّ ُل هللاُ »َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َمْسُعوٍد قَاَل:  السََّماءِّ َماًء فََأْسَقيـْ يـُْرسِّ
 ( .1)« ُل اْلَماَء، فـََيُمري َسَحاٌب فـَُيدِّري َكَما ُتدِّري الل ِّْقَحُة مُثَّ مُيْطِّرُ الر ِّيَح فـََتْحمِّ 

سخر هللا عز وجل الرايح لنبيه سليمان عليه السالم فكانت حتمله إىل مسافات بعيدة يف وقت قصري    - 4
َْمرِّهِّ ُرَخاء َحيْ   (. 36ُث َأَصاَب( ، سورة ص ) اآلية : كما قال تعاىل: )َفَسخَّْراَن لَُه الر ِّيَح جَتْرِّي أبِّ

                                                 
القاهرة  –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  -احملقق: ) محدي بن عبد اجمليد السلفي ( - -الطرباين سليمان بن أمحد -املعجم الكبري   - 1
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واليوم سخر هللا الريح  يف محل الطائرات ذات األمحال الثقيلة يف السماء فصار الناس هبا يقطعون القارات  
 .يف بضع ساعات 

آَمُنوا سخرها هللا عز وجل لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم نصرة على أعدائه قال تعاىل: )اَي أَيـيَها الَّذِّيَن  - 5
ريًا(. سورة اذُْكُروا نِّْعَمَة اَّللَِّّ َعَلْيُكْم إِّْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِّْم رِّحًيا َوُجُنوًدا ملَّْ تـََرْوَها وَكَ  َا تـَْعَمُلوَن َبصِّ اَن اَّللَُّ مبِّ

 صلي هللا عليه وسلم : قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما -األحزاب اآلية : ويف الصحيحني عن ابن عباس 
  ( .1)نصرت ابلصبا وأهلكت عاد ابلدبور( )

وقد جيعل هللا الريح عذااب وشؤما على قوم يسلطها عليهم فتهلكهم وتسحقهم وتتلف أمواهلم كما  - 6
ٍم سلطها على قوم عاد. قال تعاىل: )َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهلُِّكوا بِّرِّيٍح َصْرَصٍر َعاتَِّيٍة َسخََّرَها َعلَ  ْيهِّْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِّيَة َأايَّ

ُْم أَْعَجاُز خَنٍْل َخاوِّيٍَة(.احلاقة ) اآلية :  ( .   7 – 6ُحُسوًما َفرَتَى اْلَقْوَم فِّيَها َصْرَعى َكَأهنَّ

 
 املطلب الثاين : املسائل العقدية املتعلقة ابلرايح يف القرآن الكرمي 

  :لدعوة إَ التوحيد أبنواعه الفرع األول : استخدام الرايح يف ا
 النوع األول : استخدامها يف الدعوة إَ توحيد الربوبية : 

ملا كان توحيد الربوبية هو : أن يعتقد العبد أن هللا هو الرب املتفرد ابخللق والرزق والتدبري الذي رىب مجيع 
حة، واألخالق اجلميلة، والعلوم النافعة، ابلعقائد الصحي -وهم األنبياء وأتباعهم -اخللق ابلنعم، ورىب خواص خلقه

وابلتأمل يف الرايح نراها  ( .2واألعمال الصاحلة، وهذه هي الرتبية النافعة للقلوب واألرواح املثمرة لسعادة الدارين )
 من أبرز األشياء الدالة علي توحيد الربوبية من أمرين :

 أواًل : نعم هللا علي العباد يف خلق الرايح :
 وجل علي الناس نعم ال حتصي يف خلق الرايح منها :وهلل عز 

الرايح رمحة من هللا تعاىل يرحم هبا عباده فهي سبب الغيث املبارك أبمر هللا تعاىل ، قال تعايل : )َوُهَو  - 1
ُل الر ِّاَيَح ُبْشرًا َبنْيَ يََدْي َرمْحَتِّهِّ َحىتَّ إَِّذا أَقـَلَّْت َسَحااًب ثَِّقااًل سُ  اَء ( سورة الَّذِّي يـُْرسِّ

َ
ْقَناُه لِّبَـَلٍد َمي ٍِّت فَأَنـَْزْلَنا بِّهِّ امل

َنا بِّهِّ 57األعراف ) اآلية :  (ويف اآلية األخرى )َوهللُا الَّذِّي أَْرَسَل الر ِّاَيَح فـَُتثِّرُي َسَحااًب َفُسْقَناُه إِّىَل بـََلٍد َمي ٍِّت فََأْحيَـيـْ
َا( سورة فاطر) اآلية :   (9اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهتِّ

 اآليتان إيل أن هللا سبحانه وتعاىل إذا أراد إنزال املطر أاثر الرايح فجمعت السحاب بعضه إىل بعض تشري
حىت يتكاثف ويصبح موقرًا ابملطر، مث تسوق الرايح هذا السحاب إىل حيث يريد هللا إنزال املطر، وعلى هذا 

انية هللا، وحجة على الناس أبن مرسلها إله  تكون الرايح رمحة من هللا بعباده مبشرة مبجيء املطر، دالة على وحد
 كل شيء كما صرح بذلك الطربي .

                                                 
 ..4/  3879ح رقم :  –ابب غزوة اخلندق  -صحيح البخاري  - 1
 -احملقق: ) املرتضى الزين أمحد ( - -أبو عبد هللا، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا آل سعدي   -ول السديد شرح كتاب التوحيد الق - 2

 . 19الطبعة الثالثة صـ   -الناشر: جمموعة التحف النفائس الدولية 
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،ولوال ذلك  لوال الرايح هللكت األرض ومن فيها فهي سبب إبذن هللا تعاىل لدورة املياه حول األرض – 2
األحبار  ،يقول كعب ،بل إن كل األحياء على األرض لو فقدت الرايح هللكت ومل تنتفع به األحياء ألسن املاء،

 (. 1رمحه هللا تعاىل:)لو حبست الريح عن الناس ثالاث ألننت ما بني السماء واألرض( )
 اثنياً : داللتها علي قدرة هللا وقيوميته :

إن يف كل ما نراه وما ال نراه من هذا الكون آلية تدل على وحدانية هللا وتدل على كمال ربوبيته وعظمته 
رمحته وحكمته وما كان هللا ليعجزه من شئ يف السماوات وال يف األرض إنه كان وعلى متام علمه وقدرته وابلغ 

عليمًا قديرا ، هذه الرايح اللطيفة يرسلها هللا تعاىل فتحمل تلك السحب الثقيلة احململة ابملياه الكثرية حبارًا جوية 
رسله هللا تعاىل قطرة قطرة فرتى جتري بني السماء مث تكون أرضية جتري يف حجاب األرض أودية وشعاابً من رزاز ي

الودق خيرج من خالله ترى هذا السحاب املتفرق يؤلف هللا بينه فيجمعه حىت يرتاكم كاجلبال فيحدق نور الشمس 
لكثافته وهتتم األرض من سواده وتراكمه يتجمع ويتداخل ويتسع وينقبض وإذا شاء رب العزة فرقه سريعاً 

 إنه خبري مبا تفعلون . ءشيا سحاب صنع هللا الذي أتقن كل فأصبحت السماء صحوا كأن مل يكن هب
ي اَّللََّ  َأنَّ  تـَرَ  قال تعاىل : )أملَْ  َنهُ  يـَُؤل ِّفُ  مُثَّ  َسَحاابً  يـُْزجِّ اَللِّهِّ  مِّنْ  خَيْرُجُ  اْلَوْدقَ  َفرَتَى رَُكاًما جَيَْعُلهُ  مُثَّ  بـَيـْ  مِّنَ  َويـُنَـز ِّلُ  خِّ

َبالٍ  مِّن السََّماءِّ  يبُ  بـََردٍ  مِّن فِّيَها جِّ أْلَْبَصارِّ( ،  يَْذَهبُ  بـَْرقِّهِّ  َسَنا َيَكادُ  َيَشاءُ  مَّن َعن َوَيْصرِّفُهُ  َيَشاءُ  َمن بِّهِّ  فـَُيصِّ ابِّ
 ( .43)سورة النور اآلية رقم 
لُ  الَّذِّي وقال تعاىل : )اَّللَُّ   اْلَوْدقَ  َفرَتَى كَِّسًفا  جَيَْعُلهُ وَ  َيَشاءُ  َكْيفَ   السََّماءِّ  يفِّ  فـَيَـْبُسطُهُ  َسَحاابً  فـَُتثِّريُ  الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ

اَللِّهِّ  مِّنْ  خَيْرُجُ  ُروَن( ، )سورة الروم اآلية  ُهمْ  إَِّذا عَِّبادِّهِّ  مِّنْ  َيَشاءُ  َمن بِّهِّ  َأَصابَ  فَإَِّذا خِّ  (48َيْستَـْبشِّ
ف يف من هاتني اآليتني يتبني أن هللا تعاى هو خالق الرايح وهذا من دالئل ربوبيته وأنه تعاىل وحده املتصر 

 أمر الكون .

  :النوع الثاين : استخدام الرايح يف الدعوة إَ توحيد األمساء والصفات
ومن رمحته أنه يرسل الرايح  فمن أمساء هللا احلسين امسه تعايل ) الرحيم (،ومن صفات العلى صفة الرمحة،

رَاتٍ  الر ِّاَيحَ  لَ يـُْرسِّ  أَن آاَيتِّهِّ  َومِّنْ مبشرات مبا حتمله من خري يعقب حركتها قال تعايل:)   رَّمْحَتِّهِّ  م ِّن َولُِّيذِّيَقُكم ُمَبش ِّ
َْمرِّهِّ  اْلُفْلكُ  َولَِّتْجرِّيَ  تَـُغوا أبِّ (.ويف احلديث أن النيب صلى  46( سورة الروم ) اآلية : َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضلِّهِّ  مِّن َولِّتَـبـْ

اب فال تسبوها، وسلوا هللا من خريها وتعوذوا به من هللا عليه وسلم قال:) الريح من روح هللا أتيت ابلرمحة وابلعذ
 ( .2)  )شرها

  :د األلوهيةالنوع الثالث : استخدام الرايح يف الدعوة إَ توحي
  ، من هذه األساليب : األلوهيةتنوعت أساليب القرآن يف الدعوة إىل توحيد 
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ًئا ( : أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه ؛ كما يف قوله تعاىل - 1  ( َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ
 ( . 36سورة النساء : اآلية )

ْنَس إِّالَّ  ) : ومنها إخباره سبحانه أنه خلق اخللق لعبادته ؛ كما يف قوله تعاىل - 2 َوَما َخَلْقُت اجلِّنَّ َواإْلِّ
  ( . 56سورة الذارايت  اآلية )( ، لِّيَـْعُبُدونِّ 
)  : ومنها إخباره أنه أرسل مجيع الرسل ابلدعوة إىل عبادته والنهي عن عبادة ما سواه ؛ كقوله تعاىل - 3

  (  . 36النحل : اآلية )  ( ، سورةَوَلَقْد بـََعثْـَنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأنِّ اُْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتنُِّبوا الطَّاُغوَت 
اَي  : ) ابنفراده ابلربوبية واخللق والتدبري ؛ كما يف قوله سبحانه األلوهية ومنها االستدالل على توحيد - 4

 ( . 21البقرة اآلية )  ( ،أَيـيَها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم َوالَّذِّيَن مِّْن قـَْبلُِّكْم 
ء ذلك عن آهلة املشركني ؛  ومنها االستدالل على وجوب عبادته سبحانه ابنفراده بصفات الكمال وانتفا- 5

ْ لِّعَِّباَدتِّهِّ َهْل تـَْعَلُم لَُه مسِّياا   ( . 65سورة مرمي :اآلية) ( كما يف قوله تعاىل:) فَاْعُبْدُه َواْصَطربِّ
َا ) :  وقوله  ( .180سورة األعراف : اآلية )( َوَّللَِِّّّ اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هبِّ
ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن َواَل َيْسَتطِّيُعوَن هَلُْم  شركني ؛ كقوله تعاىلومنها تعجيزه آلهلة امل - 6 :)أَُيْشرُِّكوَن َما اَل خَيُْلُق َشيـْ

 ( . 192،  191سورة األعراف اآليتان : )( َنْصرًا َواَل أَنـُْفَسُهْم يـَْنُصُروَن 
ًئا أَ : (ومنها تسفيه املشركني الذين يعبدون غري هللا ؛ كقوله تعاىل - 7 َفُعُكْم َشيـْ فـَتَـْعُبُدوَن مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َما اَل يـَنـْ

 ( . 67 -66 اآليتان)سورة  األنبياء ( َواَل َيُضريُكْم ُأفٍ  َلُكْم َولَِّما تـَْعُبُدوَن مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ أََفاَل تـَْعقُِّلوَن 
ع من عبدوهم ، حيث تتربأ منهم تلك ومنها بيان عاقبة املشركني الذين يعبدون غري هللا ، وبيان مآهلم م - 8

َوَلْو يـََرى الَّذِّيَن ظََلُموا إِّْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة َّللَِِّّّ مجِّيًعا َوأَنَّ (  : املعبودات يف أحرج املواقف ؛ كما يف قوله تعاىل
ذِّيَن اتَـّبَـُعوا َورَأَُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت هبُِِّّم اأْلَْسَباُب َوقَاَل الَّذِّيَن اتَـّبَـُعوا َلْو اَّللََّ َشدِّيُد اْلَعَذابِّ  إِّْذ َترَبََّأ الَّذِّيَن اتيبُِّعوا مَِّن الَّ 

ُهْم َكَما َترَبَُّءوا مِّنَّا َكَذلَِّك يُرِّيهُِّم اَّللَُّ أَْعَماهَلُْم َحَسرَاٍت َعَليْ  نـْ َارِّجِّ َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَنَـَترَبَّأَ مِّ سورة ( ، نَي مَِّن النَّارِّ هِّْم َوَما ُهْم خبِّ
 ( . 167 - 165البقرة : اآلايت ) 

ومنها رده سبحانه على املشركني يف اختاذهم الوسائط بينهم وبني هللا أبن الشفاعة ملك له سبحانه ؛ ال  - 9
ُذوا مِّْن ُدونِّ اختََّ ) أم   : تطلب إال منه ، وال يشفع أحد عنده إال إبذنه ، بعد رضاه عن املشفوع له ؛ قال سبحانه

ًئا َواَل يـَْعقُِّلوَن  ُقْل َّللَِِّّّ الشََّفاَعُة مجِّيًعا لَُه مُ  سورة  (ْلُك السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ اَّللَِّّ ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا اَل مَيْلُِّكوَن َشيـْ
، ال تطلب إال منه ، وال  فبني سبحانه يف هذه اآلايت أن الشفاعة ملكه وحده ( .  44 - 43 (الزمر اآليتان 

  . حتصل إال بعد إذنه للشافع ورضاه عن املشفوع له
ومنها أنه بني سبحانه أن هؤالء املعبودين من دونه ال حيصل منهم نفع ملن عبدهم من مجيع الوجوه ،  - 10

ثْـَقاَل َذرٍَّة ُقلِّ اْدُعوا الَّذِّيَن َزَعْمتُ ( : ومن هذا شأنه ال يصلح للعبادة ، كما يف قوله تعاىل ْم مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ اَل مَيْلُِّكوَن مِّ
َفُع الشَّ  ُهْم مِّْن َظهِّرٍي َواَل تـَنـْ نـْ ْرٍك َوَما لَُه مِّ َفاَعُة عِّْنَدُه إِّالَّ لَِّمْن أَذَِّن يفِّ السََّماَواتِّ َواَل يفِّ اأْلَْرضِّ َوَما هَلُْم فِّيهَِّما مِّْن شِّ

 ( . 23 - 22) :سورة سبأ اآليتان (  ، َلُه 
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)  : ومنها أنه سبحانه ضرب أمثلة كثرية يف القرآن يتضح هبا بطالن الشرك ، من ذلك قوله سبحانه - 11
َا َخرَّ مَِّن السََّماءِّ فـََتْخَطُفُه الطَّرْيُ أَْو هَتْوِّي بِّهِّ الر ِّيُح يفِّ َمَكاٍن سَ  َّللَِّّ َفَكَأمنَّ يٍق َوَمْن ُيْشرِّْك ابِّ ( .  31سورة احلج : ) (حِّ

شبه سبحانه التوحيد يف علوه وارتفاعه وسعته وشرفه ابلسماء ، وشبه اترك التوحيد ابلساقط من السماء إىل فقد 
أسفل سافلني ؛ ألنه سقط من أوج اإلميان إىل حضيض الكفر ، وشبه الشياطني اليت تقلقه ابلطري اليت متزق 

هذا مثال واحد من أمثلة كثرية   . يف مكان بعيد أعضاءه ، وشبه هواه الذي يبعده عن احلق ابلريح اليت ترمي به
 . يف القرآن ، ذكرها هللا سبحانه لبيان بطالن الشرك وخسارة املشرك يف الدنيا واآلخرة

 الفرع الثاين :  التفكر يف الرايح من أعظم دواعي اإلميان وتقويته 
ا ولينها وشدهتا واختالف طبائعها ففي الرايح من العرب والعظات ما يدهش اإلنسان ، فهبوهبا وسكوهن

 وصفاهتا ومهاهبا وتصريفها وتنوع منافعها وشدة احلاجة إليها .
فللمطر مخسة رايح : ريح ينشر سحابه ، وريح يؤلف بينه ، وريح تلقحه ، وريح تسوقه حيث يريد هللا ،  

يح ، إىل غري ذلك من أنواع الرايح وريح تذرو أمامه وتفرقه . وللنبات ريح وللسفن ريح ، وللرمحة ريح وللعذاب ر 
،وذلك تقضى بوجود خالق مصرف هلا مدبر هلا يصرفها كيف يشاء وجيعلها رخاء اترة وعاصفة اترة ورمحة اترة 

واترة ينجي هبا السفن ،واترة يهلكها هبا ،واترة ترطب  وعذاابً اترة فتارة ،حييي هبا الزرع والثمار، واترة يغطيها هبا،
رة تذيبها ،واترة عقيماً واترة القحة، واترة جنوابً واترة دبورا ،واترة صبا واترة مشاال ، واترة حارة واترة األبدان ، وات

ابردة ،وهي مع غاية قوهتا ألطف شيء وأقبل املخلوقات لكل كيفية ،سريعة التأثر والتأثري لطيفة املساق بني 
هلك كبحر املاء الذي إذا فارقه حيوان املاء هلك  السماء واألرض ،إذا قطع عن احليوان الذي على وجه األرض

حيبسها هللا سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء حتمل األصوات إىل األذان والرائحة إىل األنف والسحاب إىل األرض 
 ( .1اجلزر وهي من روح هللا أتيت ابلرمحة ومن عقوبته أتيت ابلعذاب )

قدرته ، عندما يتفكر فيها املرء يزداد إمياانً بربه ويعلم أنه خالق كل  فالرايح آية من آايت هللا الدالة علي ابهر
شيء ومليكه وأنه ال إله حبق سواه . وجعل سبحانه تصريف الرايح من دواعي اإلميان ، فتكون ابردة وحارة 

كون لواقح للمطر وجنواًب وشرقًا ومشااًل ودبورًا وتثري السحاب وتؤلف بينه وجتعله ركامًا خيرج الودق من خالله وت
والنبات ومصدرًا للطاقة الكهرابئية والطواحني وسري السفن وحركة الطريان وال خيرجها ذلك كله عن كوهنا آية من 
آايت هللا وحماًل إلطالق الفكر والنظر يف ملكوت السموات واألرض ، فإن التأمل فيها ، ويف ما خلق هللا  ملن 

فاملتأمل البصري للهواء اللطيف احملبوس بني السماء واألرض وهو  قويته. أعظم دواعي اإلميان ، وأنفع أسباب ت
جيري بني السماء واألرض والطري حمل قة فيه ساحبة أبجنحتها كما تسبح حيواانت البحر يف املاء ، وتضطرب 

تأمل كيف جوانبه ، وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحار يدرك عظيم قدرة هللا ورمحته ابلعباد. وامل
يُنشئ هللا سبحانه هبذا الريح السحاب املسخر بني السماء واألرض فتثريه كسفا مث يؤلف بينه ويضم بعضه إىل 
بعض مث تلقحه الريح وهي اليت مس اها سبحانه لواقح مث يسوقه على متوهنا إىل األرض املفتقرة إليه ، فإذا عالها 

                                                 
حامد الفقي ( الناشر: دار املعرفة، بريوت،  احملقق ) حممد - -ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب  -التبيان يف أقسام القرآن  - 1

 . 280ص  -لبنان 
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عليه الريح وهو يف اجلو فتذروه وتفرقه لئال يؤذي ويهدم ما ينزل  واستوى عليها أهراق ماءه عليها فريسل سبحانه
 عليه جبملته حىت إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها .

 ومن اإلعجاز العلمي يف خلق الرايح :
لُ  الَّذِّي َوُهوَ : )تعاىل هللا يقول  مَّي ِّتٍ  لِّبَـَلدٍ  ُسْقَناهُ  ثَِّقااًل  َسَحاابً  أَقـَلَّتْ  اإِّذَ  َحىتَّ   َرمْحَتِّهِّ  َيَديْ  َبنْيَ  ُبْشرًا الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ

لِّكَ   الثََّمرَاتِّ  ُكل ِّ   مِّن بِّهِّ  فََأْخَرْجَنا اْلَماءَ  بِّهِّ  فَأَنَزْلَنا  أن تبني( 57 آية األعراف سورة( َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  اْلَمْوَتى   خُنْرِّجُ  َكذَ 
 ومحلها للسحب الرفع عملية عن املسؤولة وهي رأسية ومركبة لسحابا َسْوق بعملية تقوم وهي أفقية مركبة للرايح
لُ  الَّذِّي اَّللَُّ :)تعاىل قوله ويف، السابقة اآلية من( سحااباً  أقلت: )تعاىل قوله يف واملعىن  َسَحاابً  فـَُتثِّريُ  الر ِّاَيحَ  يـُْرسِّ
اَللِّهِّ  مِّنْ  خَيْرُجُ  اْلَوْدقَ  ىَفرتََ  كَِّسًفا  َوجَيَْعُلهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ   السََّماءِّ  يفِّ  فـَيَـْبُسطُهُ   إَِّذا عَِّبادِّهِّ  مِّنْ  َيَشاءُ  َمن بِّهِّ  َأَصابَ  فَإَِّذا خِّ

ُرونَ  ُهمْ   حيث وإظهاره السحاب إاثرة عن املسؤولة هي للرايح الرأسية ، فاملركبة(48 آية - الروم سورة( )َيْستَـْبشِّ
 األفقية املركبة أما، السحاب فتظهر املاء قطرات فتتكون املرئي غري املاء خبار يتكثف وبذلك ابالرتفاع اهلواء يربد
 أو اهلوائية الكتل يف االستقرار عدم بسبب عادة تنشأ للرايح الرأسية واملركبة، واالنتشار البسط عن املسؤولة فهي
(  الً ثقا سحاابً  أقلت، )أسفل إىل املتجهة السحاب وزن قوة مع متوازنة للرايح احلملية للجبال الرايح ارتقاء

كما يف هذين (   ميت لبلد سقناه) جانًبا السحاب لتحريك مؤثرة تصبح األفقية القوة أن هي والنتيجة
 (.1الشكلني)

 

 
 الفرع الثالث : الرايح وتسخأها لألنبياء وأثر كلْي يف تقوية اإلميان :

 سخر هللا تعايل الريح لبعض رسله إكراماً هلم وإظهاًر لقدرهم .

                                                 
للدكتور  -مقالة حتت عنوان: أوجه من إعجاز القرآن الكرمي يف وصف حتركات الرايح  -العدد اخلامس  -جملة جامعة امللك عبدالعزيز - 1

 أمحد عبد هللا مكي .
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سخر هللا تعايل لنبيه سليمان عليه السالم الرايح قال : يمان وتسخري الريح له نيب هللا سل - 1
َْمرِّهِّ إِّىَل اأَلْرضِّ الَّيتِّ اَبرَْكَنا فِّيَها(سورة األنبياء ) اآلية : َفًة جَتْرِّي أبِّ قال ( ، 81تعايل:)َولُِّسَلْيَماَن الر ِّيَح َعاصِّ

 ة أخرى ، فالريح كانت يف نفسها رخية طيبة كالنسيم ،فإذافوصفت هذه الرايح ابلعصف اترة وابلرخاو الزخمشري: 
 12مرت بكرسيه أبعدت به يف مدة يسرية ، على ما قال : ) ُغُدويَها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر ( ، سورة سبأ ) اآلية : 
ا على ( فكان مجعها بني األمرين أن تكون رخاء يف نفسها وعاصفة يف عملها ، مع طاعتها لسليمان وهبوهب

حسب ما يريد وحيتكم : آية إىل آية ومعجزة إىل معجزة . وقيل كانت يف وقت رخاء ، ويف وقت عاصفاً ؛ هلبوهبا 
 ( .1على حكم إرادته ، وقد أحاط علمنا بكل شيء فنجري األشياء كلها على ما يقتضيه علمنا وحكمتنا )

لسالم ، فقد هبت ريح علي قوم عاد ففرحت أهلك هللا تعايل ابلريح قوم عاد ونصر هبا هودا عليه ا – 2
عاد هبا يف ابدئ األمر يظنوهنا من املبشرات فإذا هي من املهلكات ، وانقلب فرحهم هبا حزانً وعذاابً ، فصرعتهم، 

هِّْم قَاُلوا ودمرت حضارهتم ، وأابدت خضراءهم وحكي القرآن عنهم فقال تعايل : )فـََلمَّا رَأَْوُه َعارًِّضا ُمْستَـْقبَِّل أَْودِّيَتِّ 
َْمرِّ َرهب َِّ  ا فََأْصَبُحوا اَل يـَُرى إِّالَّ َهَذا َعارٌِّض ممُْطُِّراَن َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتْم بِّهِّ رِّيٌح فِّيَها َعَذاٌب أَلِّيٌم ُتَدم ُِّر ُكلَّ َشْيٍء أبِّ

ْجرِّمِّنَي (، سورة األحقاف )اآلية :
ُ
كانت عاد قد حبس عنهم قال الرازي :   (.25َمَساكِّنُـُهْم َكَذلَِّك جَنْزِّي الَقْوَم امل

املطر أايمًا فساق هللا إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واٍد يقال له املغيث فـََلمَّا رَأَْوُه ميْستَـْقبَِّل أَْودِّيَتِّهِّْم 
اء سحاب مكثر فقالوا استبشروا و قَاُلوْا َهَذا َعارٌِّض مميْطُِّراَن واملعىن ممطر إايان ، وقيل كان هود قاعدًا يف قومه فج

مث وصف َهَذا َعارٌِّض مميْطُِّراَن فقال َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتم بِّهِّ من العذاب مث بني  ماهيته فقال رِّيٌح فِّيَها َعَذاٌب أَلِّيٌم 
َا واملعىن أن  َْمرِّ َرهب  هذا ليس من تلك الريح فقال ُتَدم ُر ُكلَّ َشيء أي هتلك كل شيء من الناس واحليوان والنبات أبِّ

ابب أتثريات الكواكب والقرانء بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة هللا تعاىل ألجل تعذيبكم ، فََأْصَبُحوْا يعين عادًا الَ 
قال جماهد: أهنا كانت تلقي الرجل على رأسه فيتفتت رأسه وعنقه وما يلي ذلك من  ( .2يـَُرى إِّالَّ َمَساكِّنُـُهْم )

از النخل ، وذلك أن املنقعر هو الذي ينقلب من قعره . فذلك التشعث بدنه فلذلك حسن التشبيه أبعج
وحاقت هبم أايما  ( . 3والشعب اليت ألعجاز النخل، كان يشبهها ما تقطع وتشعث من شخص اإلنسان )

 ،وال جيدون هلم منها مهراب ،وما عجزت الريح عنهم يف مساكنهم فأخرجتهم منها، عددا،ال يستطيعون هلا دفعا
ٍم وألقت ُحُسوًما َفرَتَى الَقْوَم هم صرعى ،)َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهلُِّكوا بِّرِّيٍح َصْرَصٍر َعاتَِّيٍة َسخََّرَها َعَلْيهِّْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِّيَة َأايَّ

ُْم أَْعَجاُز خَنٍْل َخاوِّيٍَة(، سورة احلاقَّة ) اآلية :  ( . 7فِّيَها َصْرَعى َكَأهنَّ
 من ذلك ويقوي هبا إميان العبد :  ومن الدروس املستفادة

                                                 
حتقيق: )عبد الرزاق  - -الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد   -ويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأ - 1

 . 142صـ  3جـ  –الناشر : دار إحياء الرتاث العريب بريوت  –املهدي( 
 -هـ 2114الناشر : دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل سنة  ––الرازي فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر  -التفسري الكبري  - 2

 . 26صـ  – 28جـ 
 احملقق: )عبد السالم عبد الشايف حممد( -–أبو حممد عبد احلق ابن عطية  - احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز - 3

 . 216صـ  5جـ   -هـ 1422 -الطبعة: األوىل  -بريوت  –الناشر: دار الكتب العلمية 
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 * : ما أهون اخللق علي هللا إذا عصوا أمره !.
 * : مهما عظمت قوة اإلنسان فما أضعفه وأعجزه أمام قدرة هللا عز وجل .

نصر هللا نبيه حممدًا صلي هللا عليه وسلم ابلريح ، ففي غزوة األحزاب ويف أحلك املواقف ملا حاصرت  – 3
ملدينة ومكثوا شهراً ، فأرسل هللا عيهم الريح ففرقت مجوعهم ، ومزقت حتالفهم ، وصدعت أحزاهبم مجوع املشركني ا

ْم إِّْذ وذكر هللا ما حدث تذكريًا للمؤمنني بنعمته عليهم فقال تعايل : )اَي أَيـيَها الَّذِّيَن َآَمُنوا اذُْكُروا نِّْعَمَة هللاِّ َعَلْيكُ 
ريًا ( ، سورة األحزاب )اآلية : َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َا تـَْعَمُلوَن َبصِّ    (.9َعَلْيهِّْم رِّحًيا َوُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها وََكاَن هللاُ مبِّ

 ومن الدروس املستفادة من ذلك ويقوي هبا إميان العبد:
 كاف  إنهف ربه غري العبد خياف ال أن فينبغي ، اخلوف من وآمنهم قتال غري من عنهم القوم دفع وهللا – 1
 كما  ضعفاء كانوا  أهنم مع ابلكفار املسلمني يقهر أن على قادرا فكان ممكن كل  على قادر فإنه مكره أيمن وال أمره
  (.1) وشوكتهم قوهتم مع ابملؤمنني الكافرين قهر

ريًا ( إَِّشارٌَة إِّىَل َأنَّ اَّللََّ علم  – 2 ا تـَْعَمُلوَن َبصِّ التجاء هم إِّلَْيهِّ َوَرَجاَءُهْم َفْضَلُه يف قوله تعايل : ) وكان اَّللَُّ مبِّ
ْستِّْعَداءِّ ، َوَهَذا تـَْقرِّيٌر لُِّوُجوبِّ اخْلَْوفِّ َوَعَدمِّ َجَوازِّ اخْلَْوفِّ مِّنْ    َغرْيِّ اَّللَِّّ .فـََنَصرَُكْم َعَلى اأْلَْعَداءِّ عِّْنَد االِّ

تـََرْوها ( إشارة إيل أن اَّللَُّ يـَْقضِّي َحاَجة العبد وهو ال ) فََأْرَسْلنا َعَلْيهِّْم رِّحيًا َوُجُنودًا ملَْ  :ويف قوله تعايل  – 3
َن ه اَل يرى اأْلَْشَياءَ   .َفاَل خياف َغرْيَ اَّللَِّّ  يرى ، فَإِّْن َكاَن اَل َيْظَهُر لَه َوْجُه اأْلَْمنِّ َفاَل يـَْلَتفِّت إِّىَل َعَدمِّ ُظُهورِّهِّ َلْه ألِّ

 
 

 املبحث الثالث
 ابلرايح يف السنة النبوية املباحث العقدية املتعلقة

 املطلب األول : الرايح يف السنة النبوية وداللتها العقدية :
 وجاءت علي النحو التايل :  -صلي هللا عليه وسلم  –وردت يف الرايح أحاديث كثرية عن النيب

1 –  َّ صلى هللا عليه  - أحاديث تبني أهنا أتيت ابلرمحة وأتيت ابلعذاب ومنها : ما رواه ابنِّ َعبَّاٍس أن النَّيبِّ
لدَّبُورِّ  -وسلم  لصََّبا، َوأُْهلَِّكْت َعاٌد ابِّ ْرُت ابِّ   -هللا عنه  ىرض -وما رواه النعمان بن مقرن  ". (  2) قَاَل: "ُنصِّ

كان إذا مل يقاتل يف أول النهار انتظر َحىتَّ )هتب(   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: شهدت القتال مع رسول هللا 
 ( . 3ر الصلوات )األرايح وحتض

 داللة الرايح علي قدرة هللا تعايل وعظمته : - 2
أن رجال دخل يوم اجلمعة من ابب كان وجاه املنرب، ورسول هللا   –رضي هللا عنه   -حدث أنس ابن مالك 

ت صلى هللا عليه وسلم قائم خيطب، فاستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما، فقال: اي رسول هللا: ) هلك

                                                 
 160ص  25ـة هـ ج 1421ار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل سنـالناشر: د -الفخر الرازي   –التفسري الكبري  - 1
 .4/  3879ح رقم :  –ابب غزوة اخلندق  -صحيح البخاري  - 2

 . 4 /3160ح رقم :  -ابب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب . –صحيح البخاري  - 3



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  266  

 

اللهم اسقنا، »املواشي، وانقطعت السبل، فادع هللا يغيثنا، قال: فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه، فقال: 
قال أنس: وال وهللا ما نرى يف السماء من سحاب، وال قزعة وال شيئا وما بيننا وبني « اللهم اسقنا، اللهم اسقنا

بة مثل الرتس، فلما توسطت السماء، انتشرت مث أمطرت، سلع من بيت، وال دار قال: فطلعت من ورائه سحا
قال: وهللا ما رأينا الشمس ستا، مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 قائم خيطب، فاستقبله قائما، فقال: اي رسول هللا: هلكت األموال وانقطعت السبل، فادع هللا ميسكها، قال: فرفع

اللهم حوالينا، وال علينا، اللهم على اآلكام واجلبال واآلجام »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه، مث قال: 
قال: فانقطعت، وخرجنا منشي يف الشمس قال شريك: فسألت أنس بن « والظراب واألودية ومنابت الشجر
صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - عنهرضي هللا-عن أيب هريرة و ،(1)« ال أدري»مالك: أهو الرجل األول? قال: 

قال:) بينا رجل بفالة بني األرض إذا مسع صوات يف سحابة اسق حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه –
يف جرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقة حيول املاء 

بد هللا ما امسك قال فالن االسم الذي مسع من السحابة فقال له اي عبد هللا مل تسألين عن مبسحاته فقال له اي ع
امسي فقال إين مسعت صوات يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن ابمسك فما تصنع فيها قال أما 

ها ثلثا ويف رواية أجعل ثلثه يف إذا قلت فإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أان وعيايل ثلثا وأرد في
 ( . 2(، )املساكني والسائلني وابن السبيل 

ما رواه  بعث الريح الطيبة لقبض أرواح املؤمنني :وقد وردت أحاديث كثرية يف بيان هذه الريح منها : – 3
ذكر احلديث الدجال ..و  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : ذكر رسول هللا   -رضي هللا عنه  -النواس بن مسعان 

حىت قال: "فبينما هم كذلك إذ بعث هللا رحيا طيبة فتأخذهم حتت آابطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم 
جيامع الرجال  : أيوهتارج احلمر  ( .3ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر فعليهم تقوم الساعة ( )

: اجلماع، يقال: هرج زوجته: -إبسكان الراء  -ك. واهلرج النساء حبضرة الناس كما يفعل احلمري، وال يكرتثون لذل
 -رضي هللا عنه  -وله شاهد من حديث أيب هريرة  ( .4) بفتح الراء، وضمها، وكسرها. -أي جامعها، يهرجها 

يرفعه: ))والذي نفسي بيده، ال تفىن هذه األمة حىت يقوم الرجل إىل املرأة فيفرتشها يف الطريق، فيكون خيارهم 
  (.5واريتها وراء هذا احلائط ( ) ئذ من يقول: لويوم

قد تكون الريح عالمة على عقوبة  الريح اليت دلت رسول هللا على موت عظيم من عظماء املنافقني. – 4
قدم من سفر  -صلى هللا عليه وسلم-أقوام من هذه األمة وإشارة ملوت بعض املنافقني فعن جابر أن رسول هللا 

                                                 
 . 2 /976ح رقم :  –ابب  االستسقاء يف املسجد اجلامع -صحيح البخاري - 1

 .  1 /291ح  رقم :  –ابب ومن فضائل األعمال  –املقدسي ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد  -فضائل األعمال  - 2
ابب الدجال لعنه هللا ح رقم :  –، شرح السنة للبغوي  4/  2937ح رقم :  –ابب الدجال وصفته وما معه  –صحيح مسلم  - 3

4261/ 15 . 
 . 70صـ  18النووي جـ - شرح صحيح مسلم  4

 . 11 /6183ابب أبو حازم عن أيب هريرة ح رقم –مسند أيب يعلى  - 5
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قال  -صلى هللا عليه وسلم-نة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول هللا فلما كان قرب املدي
 ( .1فلما قدم املدينة فإذا منافق عظيم من املنافقني قد مات )«. بعثت هذه الريح ملوت منافق » 

 املخالفات العقدية للرايح يف السنة النبوية : –املطلب الثاين  
، وهو يف احلقيقة سب خلالقها ؛ ألنه سبحانه اخلالق  تعلقة هبذه اآلية الكونية سبهامن املخالفات العقدية امل

الريح، فإذا رأيتم ما  اال تسبو »  -صلى هللا عليه وسلم  -هلا ، املتصرف فيها ، واملرسل واآلمر هلا ، قال رسول هللا 
ما أمرت، به ونعوذ بك من شر هذه تكرهون فقولوا: اللهم إان نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري 

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : )أخذت الناَس ريٌح بطريق مكة  .( 2الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به )
وعمر بن اخلطاب حاجٌّ فاشتدت عليهم ، فقال عمر ملن حوله : من حيدثنا عن الريح ? فلم يرجعوا إليه شيئا ، 

ن ذلك ، فاستحثثت راحليت حىت أدركته فقلت : اي أمري املؤمنني ، ُأخربت أنك فبلغين الذي سأل عنه عمر م
سألت عن الريح وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الريح من َرْوحِّ هللا أتيت ابلرمحة وأتتى ابلعذاب 

ا ال خيلو من أحدِّ حالنيِّ:وعليهِّ   (.3فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا هللا خريها واستعيذوا به من شرها()  فَساهبي
رٌك أكرُب. ا بدونِّ أتثرٍي من هللاِّ فهذا شِّ ا هي القائمُة ابلفعلِّ بذاهتِّ ا؛ أي أهنَّ ا فاعلٌة بذاهتِّ  اأُلوىل: إْن َسبَّها على أهنَّ

نقِّصةِّ لكمالِّ 
ُ
ُحرَّماتِّ امل

ا خملوقٌة مأمورٌة فهذا من امل  توحيدِّ العبدِّ. والثَّانية: إْن َسبَّها وهو يعتقُد أهنَّ
 عند هبو  الريح : –صلي هللا عليه وسلم  –املطلب الثالث  : هدي النيب 

، ومنه: -صلَّى هللُا عليه وسلَّم-فلقد كان للنَّيب ِّ   هدٌي يف التَّعاملِّ مَع الر ِّيحِّ
 عليه صلى هللا -قالت عائشة رضي هللا عنها : ) كان النيب  يفزع ويقبل ويدبر خشية أن تكون عذاابً : – 1
إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك يف وجهه وأقبل وأدبر ، فإذا مطرت ُسرَّ به وذهب عنه ذلك ، قالت  -وسلم 

عائشة : فسألته ، فقال : إين خشيت أن يكون عذااب ُسلِّط على أميت( ويف رواية )فقال : اي عائشة ما يؤمنين أن 
 (.4قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطران ( ) يكون فيه عذاب ، قد عذب قوم ابلريح ، وقد رأى

كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قالت عائشة رضي هللا عنها :   يسأل هللا خريها وستعيذ به من شرها: - 2
عصفت الريح قال: )اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما 

 ( .5فيها( )

                                                 
 .  4 /1029ح رقم :  –كتاب صفات املنافقني وأحكامهم   –صحيح مسلم  - 1

 . 1/  104ح رقم :  –ابب ما جاء يف النهي عن سب الريح  –سنن الرتمذي  - 2
ابب مسند أيب هريرة ح رقم :  –، مسند اإلمام أمحد  7/  5097ح رقم :  –ا هاجت الريح ابب  : مايقول إذ -سنن أيب داود  - 3

7619  /2 . 
 .. 899/2ابب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ح رقم :  –صحيح مسلم  - 4
ول إذا عصفت الريح ح ابب ما يق –، السنن الكربى للنسائي  899/2ح رقم :  –ابب التعوذ عند رؤية الريح والغيم  –صحيح مسلم  - 5

 . 9 /10710رقم : 
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فعن أيب محيد قال: انطلقنا حىت قدمنا تبوك، فقال رسول هللا:  بات وعدم اخلروج أثناء هبوب الريح :الث – 3
"ستهب عليكم الليلة ريح شديدة" فال يقم أحد منكم، فمن كان له بعري فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة، فقام 

 (.1رجل فحملته الريح حىت ألقته جببلي طيء)
 

 :خامتة
ه العلي القدير فما كان فيه من خري فمن هللا وحده مبعونة منه وفضل ، وما فيه من زلل فمن هذا ما وفقين إلي

نفسي وأبرأ إيل هللا منه وحسيب أنين أردت خريا وما تعمدت أن أضل أو أضل غريي فيا مطلعا علي قلوب العباد 
ي بعظيم جودك اي أرحم عليما بنواايهم أسألك مسألة الراجي عفوك إال غفرت يل خطئي وجربت تقصري  واي

 الرامحني .
 وقد خلصت من هذا البحث هبذه التوصيات واملقرتحات ومنها : 

 استخدام اإلعجاز  العلمي يف خلق الرايح يف الدعوة إيل هللا تعايل . – 1
 ابحملافظة علي البيئة والبعد عن التلوث .احلفاظ علي نعم هللا تعايل  – 2
اجلغرافيا وعلماء الدين لبيان آية هللا تعايل يف خلق الرايح وكيفية عقد ندوات من متخصصني يف   – 3

 االستفادة املثلي منها  .
 ضرورة تصحيح العقيدة وتنقيتها من اخلرافات جتاه الرايح .  – 4
 األخذ ابألساليب العلمية احلديثة يف االستفادة من الرايح . – 5

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  61ص 7ج  – 6012ح . رقم  –ابب يف معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم  –صحيح مسلم  - 1
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 قائمة املراجع واملصادر
الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمرو بن   -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -1
 الناشر : دار إحياء الرتاث العريب بريوت  –حتقيق: )عبد الرزاق املهدي(  - -أمحد 
 -احملقق(  يوسف اهلادي(  –-بن إسحاق اهلمداين ابن الفقيه أبو عبد هللا أمحد بن حممد -البلدان  - 2

 م 1996 -هـ  1416الناشر: عامل الكتب، بريوت الطبعة: األوىل، 
احملقق ) حممد حامد الفقي (  - -ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب  -التبيان يف أقسام القرآن - 3

 الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان.
الناشر : دار الكتب العلمية بريوت،  ––الرازي فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر  -ري التفسري الكب  - 4

 هـ .1421الطبعة األوىل سنة 
حتقيق :) مصطفى ديب البغا ( الناشر : دار ابن   -البخاري حممد بن إمساعيل  -اجلامع الصحيح املختصر - 5

 .1987 – 1407الطبعة الثالثة ،  - -بريوت –كثري ، اليمامة 
 –الناشر: مصطفى البايب احلليب  –حتقيق ) إبراهيم عطوة (  -الرتمذي حممد بن عيسي -اجلامع الكبري - 6 
 م . 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية،  -مصر 
 بدون بياانت. ––القماش عبد الرمحن حممد  -جامع لطائف التفسري - 7
 بريوت. –الناشر : دار الفكر  -بن أيب بكر  السيوطي جالل الدين عبد الرمحن-الدر املنثور - 8
 د ط . –دت  –الناشر : دار بو سالمة تونس  –صاحل احلمادي  –دراسة يف األساطري واملعتقدات الغيبية  -9

الطبعة: األوىل،  -لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -–ابن حنبل أمحد بن حممد  -الزهد  - 10
 م   1999 -هـ  1420
-احملقق:) شَعيب األرانؤوط  -السجستاين أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  -سنن أيب داود  - 11

 . 2009 -هـ  1430الناشر: دار الرسالة العاملية الطبعة: األوىل،  -حَممَّد كامِّل قره بللي (
اري، سيد كسروي حتقيق :)عبد الغفار سليمان البند-النسائي أمحد بن شعيب  -سنن النسائي الكربى -12
 . 1991 – 1411الطبعة األوىل ،  -بريوت  –الناشر : دار الكتب العلمية   -حسن(

سنن الرتمزي ، أبوعيسي حممد بن عيسي ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، مطبعة البايب احلليب مصر ، الطبعة  - 13
 م . 1978 -هـ  1398الثانية ، 
حممد زهري -مسعود بن حممد  حتقيق: شعيب األرانؤوط البغوي أبو حممد احلسني بن-شرح السنة - 14
 م 1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية،  -دمشق، بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي  -الشاويش
 هـ  . 1426دار الوطن للنشر، الرايض الطبعة:  ،العثيمني حممد  بن صاحل -شرح رايض الصاحلني   - 15
الناشر: دار طوق احملقق: )حممد زهري بن انصر الناصر( -اعيل البخاري حممد بن إمس-صحيح البخاري-16
 هـ.1422الطبعة: األوىل، -النجاة 

 الناشر: مطبعة سفري، الرايض. -القحطاين سعيد بن علي -عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسينَّة- 17
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سين أمحد بن حممد بن إسحاق ابن ال-عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد - 18
 جدة. -الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -احملقق: )كوثر الربين(  -بن إبراهيم
 القاهرة . -دار الغد العريب ، املقدسي ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد  ،فضائل األعمال  - 19
تب حتقيق الرتاث ( الناشر : مؤسسة الرسالة بريوت  ) مك  :حتقيق -الفريوز آابدي -القاموس احمليط - 20
 م . 2005 -هـ  1426الطبعة الثامنة سنة الطبع   -لبنان  

-الناشر: دار اجليل، بريوت -ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود  -ديورا نت ويليام جيمس-قصة احلضارة -21
 م . 1988 -هـ  1408عام النشر: 
وز آابدي ،  حتقيق:  مكتب حتقيق الرتاث  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت  لبنان القاموس احمليط  ، الفري  - 22

 م . 2005 -هـ  1426الطبعة:  الثامنة ، 
 -عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا  آل سعدي  أبو عبد هللا -القول السديد شرح كتاب التوحيد  - 23

 الطبعة الثالثة   -فائس الدولية الناشر: جمموعة التحف الن -احملقق: ) املرتضى الزين أمحد (
 بدون رقم للطبعة . 2003سنة الطبع   -دار صادر  -ابن منظور -لسان العرب   - 24
 بدون بياانت . -العقاد عباس حممود    -هللا  - 25
احملقق: )عبد السالم عبد  -–ابن عطية أبو حممد عبد احلق  -احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  - 26

 ايف حممد( .الش
 عبد الرمحن اليحي  بدون بياانت. -املختصر املفيد يف حتديد جنس الوليد  -27
 الناشر :دار املريخ . –حممد حممود حممدين/ طه عثمان الفراء -املدخل إيل علم اجلغرافيا والبيئة - 28
 هـ . 1415 –ثة الطبعة الثال–الناشر: دار السنة  –الربيكان-املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية-29
مقالة حتت عنوان: أوجه من إعجاز القرآن الكرمي يف   -العدد اخلامس  -جملة جامعة امللك عبدالعزيز -30

 للدكتور أمحد عبد هللا مكي . -وصف حتركات الرايح
لة الناشر: دار القب -احملقق: إرشاد احلق األثري - -أبو يعلي أمحد بن علي بن املثين -مسند أيب يعلى  - 31
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 ملخص:
بيئته ال ميرتي أحد يف أن الشريعة أتت مستغرقة كل معامل الكمال الذي تنشده احلضارات، ومبا أن اإلنسان ابن 

وحميطه راعى التشريع عالقاته أبفراد أمته وبين جنسه فجعل مرد ذلك كله إىل جرب اخلواطر ورعي املشاعر 
االنسانية، والنصوص شاهدة على اعتبار هاته املنظومة احملققة للمقصد العام من التشريع الذي هو حفظ النظام 

 ا تعلقت ابآلمر فتصري طلباته أوامر مع تلذذ يف إيقاعها.العام، وحىت االنقياد للمأمورات تنفر منه النفوس إال إذ
 ويضرب لنا الشرع أرقى النماذج يف جتلية معاين الصحبة واليت حنن حباجة ماسة إليها يف أزمنتنا لالقتداء واالهتداء. 

 صحايب  -حب –الكلمات املفتاحية: ذوق 
Abstract 
No one can deny that the Shari'a came as a result of all the perfection traits 

that civilizations aspire to. Since man is the son of his environment and 

environment, the legislation has fostered his relations with the people of his 

nation and his race. Which is the preservation of public order, and even 

take control of the responsibilities alienated by the souls only if the order is 

related to his orders and orders with pleasure in the rhythm. 

Shara gives us the finest models in revealing the meaning of 

companionship, which we desperately need in our resolve to follow and 

follow. 

Keywords: taste - love - Sahabi 

 
 

 
 
 
 

 منظومة حفظ الوداد يف نصوص التشريع 

 الصحبة أنموذجا 

 نصر الدين أجديرالدكتور 

 قسم العلوم اإلسالمية/ جامعة تلمسان الجزائر
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 مقدمة: 
احلمد هلل الرؤوف الودود، الذي أمر املكلف حبفظ املواثيق والعهود، وجعل احملبة جبلة يف  املنصاع والكنود، 

أكرموا ابلشفاعة وصلى هللا على سيدان حممد صاحب احلوض املورود واللواء املعقود ، وعلى آله وصحبه من 
 وبعد:  .العظمى يوم اخللود

فإن لواء اخللة مرفوع ال يوضع، من اعتصم به فال يضل وال يشقى ومن أعرض عنه ففي ضنك الدنيا يبقى وال 
يراتب أحد يف أن الشارع تعبدان ابحملبة فيه ويف حضرة نبيه صلى هللا عليه وسلم، فجعل ارتباطنا به ارتباط حمبة 

 ابلتلبس مبنهج حفظ الوداد وانتقاء الصاحب اخلري  ملا يف صحبته من رشاد.ووداد، وأوصى 
وال يتأتى درك هاته املنظومة إال ابستنطاق النصوص القرآنية والنبوية لنقتنص منها املنهج اهلادي لتحقيق هاته 

ا بصحبته والنظر يف املقاصد، وال شك أن النيب صلى هللا عليه وسلم راعى منظومة الوداد يف أصحابه الذين شرفو 
 وجهه عليه الصالة والسالم.

فما هي فضائل الصحابة وكيف عاملهم النيب صلى هللا عليه وسلم? وما املناهج اليت نستفيدها من هاته 
 النصوص? 

 عليه أتى هذا البحث ليجلي هاته األهداف وفق اخلطة التالية :  
 املطلب األول:  بيان حقيقة الصحايب 

 : داللة القرآن والسنة على فضائل الصحابـة.املطلب الثانـي
 املطلب الثالث: رعي النيب صلى هللا عليه وسلم منظومة الوداد يف أصحابه
 

 
 املطلب األول:  بيان حقيقة الصحايب

دعـاه إىل  أيب ـيقـال صحـه، قارنـة شـيء ومقاربتـ: الص اد واحلاء والباء أصل واحد يـدل  علـى ميف الل غة  -/1
واصــطحب القــوم: صــحب ، واستصــحبته الكتــاب وغــريه .الزم شــيئاً فقــد استصــحبه يءالزمــه ، وكــل شــحبة و الص ــ

 .1وصحبان واجلمع أصحاب وأصاحيب، بعضهم بعضها
مشــتق مــن الصــحبة، وأنــه لــيس  «صــحايب»أن القــول  ال خــالف بــني أهــل اللغــة يف:»2وقــال أبــو بكــر البــاقالين

يقال صـحبت فـالانً … كل من صحب غريه قلياًل كان أو كثرياً   على مبشتق من قدر منها خمصوص، بل هو جارٍ 
                                                 

م(، مادة ] صحب 1987ـ/ ه 1407، )4لبنان، ط -اجلوهري، الصحاح، تح:أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت - 1
م (،  1988هـ/1408)  1لبنـان، ط-لسان العرب، تح: اليازجي وجامعة من اللغويني،دار صادر، بريوت، ابن منظور، 161،ص1[،ج

لبنان  -ابب ] صحب [، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حممد هارون، ،دار احتاد الكتاب العرب، بريوت
 . 335، ص 3م(،مادة ] صحب[ ج2002هـ/1423د.ط،)

لَباقِّالَّنِـّي: حممد بن الطيب بن حممد، القاضي، متكلم أصويل انتهت إليه رائسة األشاعرة ، صاحب املصنفات الكثرية ىف علم أَبُو َبْكر ا - 2
الكالم ولد يف البصرة، وسكن بغداد فتويف فيها، كان جيد االستنباط، سريع اجلواب، وجهه عضد الدولة سفيـرا عنه إىل ملك الروم، فجرت 

ة مناظرات مع علماء النصرانية بني يدي ملكها، كان ورعا مل حتفظ عنه زلة وال نقيصة وكان ابطنه معمورا ابلعبادة والداينة له يف القسطنطيني
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 وذلــك يوجــب يف، حــواًل، ودهــراً، وســنة، وشــهراً، ويومــاً، وســاعة، فيوقــع اســم املصــاحبة بقليــل مــا يقــع منهــا وكثــرية
 .1«قدر من الوقت يغة : إجراء هذا على من صحب سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحكم الل  

واألصحاب مجع صاحب ، والصاحب اسـم فاعـل مـن صـحبه يصـحبه، وذلـك يقـع :» 2ابن تيمية قال اإلمام
 .3«هاةِّ وكثريِّ الصحب على قليلِّ 

ابن تيمية أنه أعطى مفهوما اصطالحيا من خالل إميائــه يف تعريفه اللغوي، وهذا مـا أخـذ ويالحظ يف تعريف 
ســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ، ولــو ســاعة ب ســيدان ر ـكــل مــن صحــبــه أهــل احلــديث مــن إطــالق الصــحايب علــى  

 واحدة فما فوقها.
وال يشـرتط يف إطـالق اسـم الصـحبة لغـة، أن تكـون املالزمـة بـني الشـيئني »وتعليل أهل احلديث لذلك قـوهلم: 

طويلة األمد، أو املالبسـة بينهمـا عميقـة، ألهنـا اسـم مشـتق مـن فعـل، واألمسـاء املشـتقة مـن األفعـال يصـح أن تطلـق 
فكما أن قولك: ضارب وهو اسم مشتق ، رد صدور الفعل، وال عالقة هلا مبقدار حتقق ذلك الفعل يف الشخصمبج

من الفعـل )ضـرب( يصـح أن يطلـق مبجـرد صـدور الضـرب مـن شـخص مـا دون النظـر إىل مقـدار هـذا الضـرب، كـذلك 
، فــنخلص إىل انــه ةيصــح أن يطلــق اســم الصــحايب أو الصــاحب علــى كــل مــن صــحب غــريه مهمــا كــان مقــدار الصــحب

 .4«يطلق اسم الصحبة يف اللغة على الشيئني إذا كان بينهما مالبسة وان قل ت أو مناسبة أو مالبسة من بعض الوجوه
 يف االصطالح: -/2

، ولــيس املــراد يف هــذا مــن حيــث االصــطالح فقــد اختلــف العلمــاء يف حــد ه علــى أقــوال ةأمــا تعريــف الصــحاب
 العلماء يف تعريفهم للصحايب، بـل املقصـود إيـراد مـا بـه يـدرك معـىن املصـطلح والبعـد املقام بسط مجلة اخلالفات بني

  عن اإلغراب، وفيما يلي أهم ما ورد من التعريفات:  
                                                                                                                                               

هـ، له كتاب إعجاز القرآن، وامللل والنحل، والتمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة، ينظر: أمحد 403والصيانة توىف سنة 
، ابن فرحون 269، ص4م(، ج1988هـ/1397،) 1لبنان، ط -فيات األعيان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بريوتبن خلكان،و 

، 28،ص 2مصر، د.ط، د.ت، ج -املالكي، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، تح: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة
، ص 3هـ، ج1406، 1دمشق، ط -ألرانؤوط، حممود األرانؤوط، دار بن كثري،سوريةابن العماد شذرات الذهب، ، تح: عبد القادر ا

169 . 
اململكة العربية  -اخلطيب البغدادي، الكفايـة يف علم الرواية، تح: أبو عبدهللا السورقي ، إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية،املدينة املنورة - 1

 .51السعودية، ص 
يَّـة ا -2 حلَرَّاينِّ الد َِّمْشقِّي: تقي الدين أبو العباس أمحد عبد احلليم، ولد حبرَّان ونشأ يف دمشق، حنبلي املذهب كان عاملًا ابألصول اْبُن تـَْيمِّ

والتفسري واملنطق، عين ابحلديث ومسع املسند مرات وكتب الستة، شيخ اإلسالم، مات يف قلعة دمشق سجوان، له الفتاوى الكربى، 
ومنهاج السنة وغريها مما ال يكاد حيصى. ينظر: ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة يف أعني املائة الثامنة، تح: حممد والقواعد النورانية، 

، 5، وابن العماد، شذرات الذهب، ج154، ص 1م(، ج1986هـ/1385،) 2مصر، ط -سيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة
 . 74، ص 1لبنان، د.ط،د.ت، ج -ات، تح: إحسان عباس، دار صادر، بريوت،وحممد بن شاكر الكتيب، فوات الوفي257ص 

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، الصارم املسلول على شامت الرسول، تح: حممد عبد هللا عمر احللواين ، حممد كبري أمحد شودري، دار ابن  - 3
 .577، ص1هـ، ج1417، 1لبنان، ط -حزم، بريوت

 -كفاية يف علم الرواية، تح: أبو عبد هللا السورقي ، إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، اململكة العربية السعوديةاخلطيب البغدادي، ال - 4
 .  51، ص 1املدينة املنورة، د.ط، د.ت، ج
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بسيدان حممد صلى هللا  مع مؤمناـمن اجت ذهب األكثرون إىل أن الصحايب:» 1يقال اإلمام بدر الدين الزركش
عنـه أو ال ، ألن اللغـة تقتضـى ذلـك، وإن كـان العـرف يقتضـى طـول الصـحبة ، روى عليه وسلم وصحبه ولو ساعةً 

ه مجهور األصـوليني ، أمـا عنـد أصـحاب احلـديث فيتوسـعون ىف تعـريفهم لشـرف منزلـة ـوهو ما ذهب إلي… وكثرهتا 
 .2«صلى هللا عليه وسلم النيب
صـلى هللا عليـه وسـلم  لس النـيبفأما الصحابة رضي هللا عنهم فهم كل مـن جـا » :بقوله 3وعرفها ابن حـزم  

  .4« ولو ساعة ، ومسع منه ولو كلمة فما فوقها ، أو شاهد منه عليه السالم أمراً يعيه
لقد تضاربت آراء احملدثني واألصوليني وغريهم يف وضع ضوابط  ملن يصدق عليـه لفـظ الصـحايب، فمـنهم مـن 

مـنهم » م، وهـذا مـا أمجلـه احلـافظ ابـن حجـر يف قولــه : جعل اجملالسة شرطا، أو الغزو مع النيب صلى هللا عليـه وسـل
غ فكان ال يعد من الصحابة إال من صحب الصحبة العرفية كما جاء عـن عاصـم األحـول حيـث قـال: رأى ـمن ابل
نه مل يكن لـه صـحبة، هـذا مـع كـون عاصـم قـد روى أغري  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا بن سرجس رسول هللا  عبد

سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السنن وأكثرها من رواية عاصـم عنـه، ومنهـا هللا بن  عن عبد
اســـتغفر لـــه. فهـــذا يوضـــح رأي عاصـــم يف الصـــحايب أبنـــه مـــن صـــحب  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم  -قولـــه: إن النـــيب 
 . 5« ةـالصحبة العرفي

سـنة صلى هللا عليه وسلم  مع النيبوكذا روى عن سعيد بن املسيب أنه كان ال يعد من الصحابة إال من أقام 
ومنهم مـن اشـرتط أن يكـون حـني اجتماعـه بـه ابلغـاً ، وهـو مـردود أيضـاً ألنـه ، 6 فصاعداً أو غزا معه غزوة فصاعدا

وروي عـــن بعـــض أصـــحاب األصـــول يف تعــــريفهم  ،7خيـــرج أمثـــال احلســـني بـــن علـــي وحنـــوه مـــن أحـــداث الصـــحابة

                                                 
ـي: حممد بن هبادر بن عبد هللا، شافعي، عامل ابلفقه واألصول، ولد سنة  - 1 أخذ عن مجال الدين اإلسنوي، هـ، 745َبْدُر الد ِّين الزَّرَْكشِّ

هـ له تكملة شرح املنهاج، والبحر احمليط يف األصول، وشرح مجع اجلوامع، 794وسراج الدين البلقيين، مسع احلديث بدمشق، تويف سنة: 
ركلي، ، والز 335، ص 6، وابن العماد، شذرات الذهب، ، ج18، ص 4واملنثور يف قواعد الفقه. ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، ج

 . 60، ص 6م ، ج2002، 15لبنان، ط -األعالم، دار العلم للماليني، بريوت 
، 3م( ج 2000هـ /1421لبنان،د.ط،) -الزركشي، البحر احمليـط يف أصول الفقه، تح: حممد حممد اتمر، دار الكتب العلمية ، بريوت - 2

 .  359ص 
هـ،  وكانت له 384و حممد، عامل األندلس يف عصره، وأحد أئمة اإلسالم، ولد بقرطبة سنة ابْـن َحْزٍم الظَّاهِّرِّي : علي بن أمحد بن سعيد أب - 3

حكام وألبيه من قبله رايسة الوزارة وتدبري اململكة، فزهد هبا وانصرف إىل العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثني فقيها حافظا يستنبط األ
ثريا من العلماء والفقهاء، فتمالؤوا على بغضه وطُرد من قرطبة ، فرحل إىل ابدية ليلة )من من الكتاب والسنة، بعيدا عن املصانعة، وانتقد ك

بالد األندلس( فتويف فيها.ومن أشهر مصنفاته: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، وله احمللى. ينظر: أمحد بن خلكان،وفيات األعيان ، ج 
 .254، ص 4، و الزركلي، األعالم، ، ج325، ص 3

 . 85، ص 5هـ، ج 1404، 1القاهرة، ط -تح: حممود حامد عثمان، دار احلديثابن حـزم، اإلحكام يف أصول األحكام،  - 4
 .   4، ص 7هـ، ج1379لبنان، د.ط،  -أمحد بن حجر العسقالين،فتح الباري، دار املعرفـة، بريوت - 5
تقريب النووي، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرايض  ، والسيوطي، تدريب الراوي يف شرح4، ص 7ينظر: املصدر نفسـه، ج - 6

 .   211، ص 2احلديثة، الرايض، د.ط، د.ت، ج
 .     4، ص 7أمحد بن حجر العسقالين،فتح الباري، ج - 7
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والعمـل علـى خـالف هـذا القـول وأهنـم » قـال ابـن حجـر:، 1«ق التتبـعأنـه مـن طالـت جمالسـته عـن طريـ»: للصحايب
 .2«إال يف حجة الوداع صلى هللا عليه وسلم اتفقوا على عد  مجع من الصحابة مل جيتمعوا ابلنيب

 بقوله : 3لعل أرجح التعاريف وأمجعها ما قرره احلافظ ابن حجرالتعريف املختار: 
صلى هللا عليه وسلم مؤمناً بـه ، ومـات علـى  النيب يهو من لق وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب»

 .4« اإلسالم ، ولو ختللت ردة على األصح
يه من طالت جمالسته أو قصرت ومن روى عنه أو مل يرو عنه ومن غـزا معـه أو قومات على اإلسالم فيدخل فيمن ل

 .5«مل يغز معه ومن رآه ولو مل جيالسه، ومن مل يره لعارض كالعمى
وال جيـوز صــرف اللفـظ عــن ظـاهره إال عنــد وجــود هـذا الــذي أمَّــه اجلمهــور، وتـرجح ملوافقتــه املـدلول اللغــوي، و 

التوسـع يف إطـالق الصـحبة يـرى  يف هـذا، كمـا أن  مقتضى لذلك من نص أو مانع، ال وجود لشيء من ذلـك كلـه
حـق  تقـديراً ملكانتـه  صـلى هللا عليـه وسـلمصـلى هللا عليـه وسـلم و  فيه العلماء وجها مـن وجـوه الثنـاء علـى رسـول هللا

بلغنــا عــن أيب املظفــر الســمعاين املــروزي أنــه قــال: أصــحاب احلــديث يطلقــون اســم » : 6قــدرها، قــال ابــن الصــالح
الصــحابة علــى كــل مــن روى عنــه حــديثاً أو كلمــة ويتوســعون حــىت يعــدوا مــن رآه رؤيــة مــن الصــحابة، وهــذا لشــرف 

األقـوال األخـرى غـري ، والسبب الرئيس هو أن 7« سلم أعطوا كل من رآه حكم الصحبةصلى هللا عليه و  منزلة النيب
ى هللا عليه وسلم أو رآه ولو مرة، ألهنا اشرتطت طول اجملالسة أو الغـزو معـه صل   جامعة لكل من تشرف بلقاء النيب

ة، كالعميــان واألحـداث مــن وهـذه األمـور مل تتحقــق لكثـري ممــن وصـفوا ابلصـحب صــلى هللا عليـه وســلم أو الروايـة عنـه
                                                 

 . 210، ص 2عبد الرمحن السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، ج - 1
 .     4، ص 7املصدر السابق ،ج - 2
: أبو الفضل، أصله من عسقالن بفلسطني، ولكنه ولد ابلقاهرة، حافظ أهل زمانه، وواحد وقتأَ  - 3 ـي  ِِّ ه مَحد بُن علي ِّ بن َحَجـر الَعْسَقاَلنِّ

وأوانه، ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمائة، نظم الشعر فبلغ فيه الغاية، مث طلب احلديث فسمع الكثري، ورحل والزم شيخه احلافظ أاب 
هـ من مصنفاته النفيسة اليت عم النفع هبا: فتح الباري بشرح صحيح 852اقي وبرع يف احلديث وتقدم يف مجيع فنونه، تويف سنة: الفضل العر 

البخاري، واإلصابة يف معرفة الصحابة، وغري ذلك. ينظر: حممد بن علي الشوكاين، البدر الطالع مبحاسن القرن التاسع، تح: حسني 
، والسيوطي، ذيل طبقات احلفاظ للذهيب، تح: زكراي 103م(، ص 1962هـ/1419،) 1سورية، ط -العمري، دار الفكر، دمشق

 .251لبنان، د.ط، د.ت، ص  -عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت
سفري، أمحد بن حجر العسقالين، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، تح: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، مطبعة  - 4

 . 140هـ، ص 1،1422الرايض، اململكة العربية السعودية، ط
 .  4، ص 7أمحد بن حجر العسقالين،فتح الباري، ج - 5
: عثمان بن عبد الرمحن )صالح الدين( ابن عثمان بن موسى بن أيب النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاين، أبو  - 6 ابن الصَّـاَلحِّ

اببن الصالح: أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأسم الرجال، ولد يف شرخان )قرب عمرو، تقي الدين، املعروف 
ه امللك األشرف  شهرزور( وانتقل إىل املوصل مث إىل خراسان، فبيت املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية، وانتقل إىل دمشق، فوالَّ

تاب مشهور هو: معرفة أنواع علم احلديث، يعرف مبقدمة ابن الصالح. ينظر: هـ.له ك 643تدريس دار احلديث، وتويف فيها سنة  
 .207، ص 4الزركلي، األعالم، ج

، 1إبراهيم برهان الدين أبو إسحاق األبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح،تح: صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد، املدينة املنورة،ط - 7
 م(.1998هـ 1418)
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مؤمناً به ومات على اإلميان فان لـه شـرف  صلى هللا عليه وسلم كل من رأى النيب  . وبقولرضي هللا عنهم الصحابة
 . وهلم اجلنة بوعد هللا تعاىل هلمـالصحبة، وما يلزم منها من العدالة ودخ

نظـراً إىل أصـل فضـل الصـحبة،  لصـحايبتعريف ا التعميم يفوالسر يف  احلكمة من التعميم تعريف الصحايب:
صــلى هللا عليــه وســلم ، وألن لرؤيــة نــور النبــوة قــوة ســراين ىف قلــب املــؤمن، فتظهــر آاثرهــا علــى  ولشــرف منزلــة النــيب

 » :1يذلك يقول اإلمام السـبك ويف، ىف الطاعة واالستقامة مدى احلياة ، بربكته صلى هللا عليه وسلم يجوارح الرائ
صلى هللا عليه وسلم مسلماً، وقيل : من طالت جمالسته، والصحيح األول، وذلك  يبمن رأى النهو كل  والصحايب

صلى هللا عليه وسلم ، وذلك أن رؤية الصاحلني هلا أثر عظيم، فكيـف رؤيـة سـيد  لشرف الصحبة، وعظم رؤية النيب
ه متهيــئ للقبــول، فــإذا قابــل ذلــك الصــاحلني?! فــإذا رآه مســلم ولــو حلظــة، انطبــع قلبــه علــى االســتقامة، ألنــه إبســالم

 .2«النور العظيم، أشرق عليه وظهر أثره ىف قلبه وعلى جوارحه
 

 
 املطلب الثانـي: داللة القرآن والسنة على فضائل الصحابـة.

  أوال: داللـة القرآن على فضائل الصحابـة . 
، القــرآن الكــرمي كثــريةيــد مــن آي عدقــد وردت يف  رضــي هللا عــنهم فضــائل الصــحابةمــن الثابــت بــال امــرتاء أن 

 مشتملة على مكارم كثرية منحها هللا تعاىل هلم، مبا قدموا من أمواهلم وأنفسهم يف سبيل نصرة دين هللا .
حبيث ال يستطيع أحد معها وجاءت األدلة صرحية يف منطوقها ومدلوهلا ال حتتمل أتويال أبي وجه من الوجوه 

 ضا إلميانه، نورد من هذه األدلة ما يلي: إال واعترب انق أن ينال من صحايب

 [١١٠ل عمران: ] آ    ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿ قوله تعاىل : - 1 
هذه اآلية الكرمية تدل على فضل أمة حممد  صلى هللا عليه وسلم  فهي خري األمـم ، وأول  وجه االستدالل:

وســلم إذ هــم املشــافهون املخــاطبون  صــلى هللا عليــه مــن يــدخل يف هــذا اخلطــاب اإلهلــي الكــرمي صــحابة رســول هللا
حنــن خــري النــاس للنــاس نســوقهم ابلسالســل إىل  » :قــال أبــو هريــرة، بــذلك ومــن جــاء بعــدهم إمنــا ينــال مــن ذلــك

وشـــهدوا بـــدرا واحلديبيـــة. وقـــال عمـــر بـــن  1إىل املدينـــة 3اإلســـالم. وقـــال ابـــن عبـــاس: هـــم الـــذين هـــاجروا مـــن مكـــة

                                                 
ي  الد ِّ  - 1

: اإلمام الفقيه ، احملدث احلافظ ، املفسر األصويل، علي بن عبد الكايف بن يوسف ، شيخ اإلسالم، ولد يف سبك من َتقِّ ين السيبكِّي 
ه، واعتل فعاد إىل القاهرة، فتويف فيها،  739هـ، وانتقل إىل القاهرة مث إىل الشام، وويل قضاء الشام سنة 683أعمال املنوفيه مبصر سنة 

لدر النَّـظيم يف التفسري، مل يكمله،   و خمتصر طبقات الفقهاء قال فيه ولده ليس بعد الذهيب ، واملزي، أحفظ منه، تويف سنة من كتبه: ا
، 1املدينة املنورة، ط -هـ،  ينظر: أمحد بن حممد األدنروي، طبقات املفسرين، تح: سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم  756

 . 302، ص 4، والزركلي، األعالم، ج 234، ص 1والسيوطي، ذيل طبقات احلفاظ، ج ،286،ص 1م، ج1997
 . 15، ص 1هـ، ج1404، 1لبنان، ط -علي بن عبد الكايف السبكي، اإلهباج يف شرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت - 2
ـَة: بيت هللا احلرام ، قيل أهنا مسيت مكة ألهنا متك اجلبارين أي ت  - 3 ذهب خنوهتم، ويقال إمنا مسيت مكة الزدحام الناس هبا، ومسيت بكة َمكَّ

هذا  الزدحام الناس هبا قاله أبو عبيدة ويقال مكة اسم املدينة وبكة اسم البيت، وقال آخرون مكة هي بكة وامليم بدل من الباء كما قالوا ما
قول ال يتم حجنا حىت أنيت مكان الكعبة فنمك فيه أي نصفر، بضربة الزب والزم، وقيل إمنا مسيت مكة ألن العرب يف اجلاهلية كانت ت
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 يـــل: هـــم أمــة حممـــد صـــلى هللا عليـــه وســلم، يعـــين الصـــاحلني مـــنهم وأهـــلاخلطــاب: مـــن فعـــل فعلهـــم كــان مـــثلهم. وق
وأكثر العلماء على أن املـراد هبـذه اآليـة هـم املخـاطبون عنـد نـزول  .2«الفضل. وهم الشهداء على الناس يوم القيامة

 .3الوحي وهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ڄ  ڄ   ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ :عــــــز وجـــــــل وقولــــــه  - 2

 [.134] البقرة: ﴾ڄڃ
خيــارا عــدوال فــإن هــذه حقيقــة احملمديــة مــة أفــراد األ  جعــلاملســتفاد مــن اآليــة أن هللا  املعــىن وجــه االســتدالل:

الوســط ، فهــم خــري األمــم وأعــدهلم يف أقــواهلم وأعمــاهلم وإرادهتــم ونيــتهم ، وهبــذا اســتحقوا أن يكونــوا شــهداء للرســل 
 .4هللا تعاىل يقبل شهادهتم عليهم فهم شهداؤه ، وهلذا نوه هبم ورفع ذكرهم وأثىن عليهمعلى أممهم يوم القيامة ، و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ   ﴿  :وتعــــاىل   بحانهســــ   وقولــــه -3
 [.14] التوبة:   ﴾پ  پ  ڀ  ڀ

جعل هللا سبحانه شفاء صدورهم ، وذهاب غـيظ قلـوهبم ، مطلبـا وغايـة يف فـرض القتـال ،  وجه االستدالل:
شـفاء صـدور فريـق مـن املـؤمنني، وهـذه صـرحية يف شـفاء صـدور طائفـة ه، و هـذا يـدل علـى كـرامتهم عنـد هللا سـبحانو 

 .5من املؤمنني وهم خزاعة، وتستلزم شفاء صدور املؤمنني كلهم، وتستلزم حرج صدور أعدائهم

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴿وقولــــــه ســــــبحانه :  -4
 [ .20وبة: الت]   ﴾ىئی  ی  ی  ی 
  شرف مكانتهم عنده سبحانه.ابهلجرة واجلهاد واإلنفاق وبني   امتدحهم هللا  تعاىلفقد  وجه االستدالل:

                                                                                                                                               

صغري املكاء حول الكعبة وكانوا يصفرون ويصفقون أبيديهم إذا طافوا هبا واملكاء بتشديد الكاف طائر أيوي الرايض، ينظر: ايقوت 
 .181، ص 5م(، ج 1977هـ/1397لبنان، د.ط، )  -احلموي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت

ُنَـوَّرَة: يقال هلا طيبة وطابة من الطيب، وهي الرائحة احلسنة حلسن رائحة تربتها فيما قيل، والطاب والطيب لغتان وقي - 1
دِّيَنة امل

َ
ل من الشيء امل

الطيب وهو الطاهر اخلالص خللوصها من الشرك وتطهريها منه، وقيل لطهارة تربتها وهذا ال خيتص هبناك ألن األرض كلها مسجد وطهور 
وقيل لطيبها لساكنيها وألمنهم ودعتهم فيها وقيل من طيب العيش هبا من طاب الشيء إذا وافق، ينظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان ، 

 . 53، ص 4ج
ة أبو عبد هللا حممد مشس الدين القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تح: هشام مسري البخاري، دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربي - 2

 .170، ص 4م، ج 2003هـ/ 1423، 1السعودية، ط
، ص 5هـ، ج 1422الدمام ،د.ط،  -ينظر: ابن رجب، فتح الباري، تح: طارق بن عوض هللا، دار ابن اجلوزي اململكة العربية السعودية - 3

 .225، ص 8، وابن حجر، فتح الباري، ج335
، 2م(، ج1982هـ/ 1402، )2دمشق، ط -، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، سوريةمشس الدين السفاريين احلنبلي، لوامع األنوار البهية - 4

 . 384 ص
 .  41، ص 10م(،ج 2000هـ/1420، )1لبنان،ط –ينظر:حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت  - 5



 

  279     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

ــــــــه ســــــــبحانه : -5 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ﴿وقول
 [.١١٧التوبة: ]     ﴾ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ

الذين غـزوا معـه مـن املهـاجرين ، صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية مدح ألصحاب النيب ففي  وجه االستدالل:
واألنصــار ، وإخبــار بصــحة بــواطن ضــمائرهم وطهارهتــا ، ألن هللا تعــاىل ال خيــرب أبنــه قــد اتب علــيهم إال وقــد رضــي 

جــرم أمــر هللا املــؤمنني فلمــا كــان ســبب فــوز الفــائزين يف هــذه األحــوال كلهــا هــو الصــدق ال ، عــنهم ، ورضــي أفعــاهلم
 .1بتقواه وأبن يكونوا يف زمرة الصادقني مثل أولئك الصادقني الذين تضمنتهم القصة

بـل هنـاك بعـض اآلايت  ،هذا بعض ما ورد يف القرآن الكرمي من فضل الصحابة وعظم قدرهم ، والثناء عليهم
 :صرحية الداللة على فضلهم ومنها

پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿  قولـــــــــــــه تعــــــــــــــاىل : - 1

 [.٢٩الفتح:  اآلية ] ﴾ٿٿ
يف هــذه اآليــة داللــة صــرحية وإشــادة بفضــل الصــحابة، وأمــرا صــرحيا ابحــرتام أصــحاب النــيب  وجــه االســتدالل:
مــن أصــبح يف قلبــه غــيظ علــى أحــد مــن أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم فقــد صــلى هللا عليــه وســلم، و 

 .2أصابته اآلية
ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    وكـــــذا قولـــــه تعـــــاىل: ﴿  -2

 [.18الفتح: ] ﴾ں  ڻ  ڻ
ال داللـة فيـه أنـه مل قد يسبق إىل الذهن أن اآلية قيدت الرضوان ابملبايعني حتـت الشـجرة، و   وجه االستدالل:

 .3ختصيص الشيء ابلذكر داللة على أن ما عداه خبالفه يرض عن غريهم ممن مل يبايع حتت الشجرة ، إذ ليس يف
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿  وقـــــــــــــال تعـــــــــــــاىل: -3

   [،8: شراحل] ﴾ۅۅ  ۉ   ۉ  ې
مل أيت ذكــر الصــحابة رضــي هللا عــنهم يف القــرآن الكــرمي إال يف هــذه اآلايت الــثالث  ولــو وجــه االســتدالل:
أبن  إقراراهللا تعاىل ه نيا واآلخرة، كافية ملن أييت بعدهم يف اختاذ املوقف النبيل جتاه من أكرملكانت كافية هلم يف الد

 الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء ومينعه عمن يشاء.
 
 

                                                 
 . 223، ص 10ينظر: املصدر نفسـه، ج - 1
، ص 6هـ،ج1405، 4لبنان ، ط - األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، دار الكتاب العريب، بريوتأبو نعيم أمحد بن عبد هللا - 2

327 . 
، 2أمحد بن علي الرازي اجلصاص، الفصول يف األصول، تح: عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط - 3

 .  328، ص 4م( ج1994هـ/1414)



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  280  

 

 اثنيـا: داللـة السنة على فضائل الصحابة: 
بعـدهم فـرمحهم هللا  مـن الفضـل مـا لـيس ألحـد هعلـى لسـانم صـلى هللا عليـه وسـللقد سبق لصحابة رسول هللا 

، وقد ورد يف ذلك أحاديـث ال حصـر وهنأهم ما آاتهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقني والشهداء والصاحلني
لكننــا ســنكتفي بــذكر طــرف يســري منهــا، فــإن مــن ال  أن صــن ف العلمــاء األوائــل فيهــا مصــنفات كبــرية، إىل حــدهلــا 

دِّ معـه الكثـري مهمـا مـن خـالل مـا صـح عنـه منهـا لـن جُيـ  عليه وسـلميكتفي ابلقليل وال يذعن لرسول هللا  صلى هللا
 ه، ومنها :بلغ عدد
الذي  ال تسبوا أصحايب فو »قوله صلى هللا عليه وسلم:  قال:  رضي هللا عنه سعيد اخلدري أيبحديث  -1

، هـو ربـع الصَّـاع ومعـىن النصـيف ، 1« نفسي بيده لـو أنفـق أحـدكم مثـل أحـد ذهبـاً مـا بلـغ ُمـدَّ أحـدهم وال نصـيفه
النصـــيف : الن ِّْصـــف  و ة مـــن قـــوهلم : ال يبلـــغ فـــالٌن َمـــدَّ فـــالن ؛ أي ال يَلحـــق َشـــأَوه ـوروى : َمـــد  ابلفـــتح وهـــو الغايَـــ

يفُ  :قال،يع يكالعشري واخلميس والسبيع والثمني والتس   .2مل يـَْغُذها ُمدٌّ وال َنصِّ
يف حـديث احلـور ،و  العشـر والثمـني يف الـثمن تسمي النصـف النصـيف كمـا يقولـون العشـري يفوقيل أن العرب 

يف حـديث داود أنـه دخـل احملـراب وأقعـد منصـفا علـى البـاب يعـين  ،كمـاولنصيف إحداهن على رأسها يعـين اخلمار
 . 3اخلادم يقال نصفت الرجل فأان أنصفه أي خدمته

مـد  إبنفـاقال أحـدهم مـا ينـ واألجـرمثـل أحـد ذهبـا مـن الفضـل  إبنفاقال ينال أحدكم أن  وجه االستدالل:
مــن ذلـك يف ســبب  ، وأعظـمطعـام أو نصــيفه وسـبب التفــاوت مـا يقــارن األفضـل مــن مزيـد اإلخــالص وصـدق النيــة

 . 4األفضلية عظم موقع ذلك لشدة االحتياج إليه وأشار ابألفضلية بسبب اإلنفاق إىل األفضلية بسبب القتال
صيف أحـدهم أكـرب قـدرا عنـد هللا مـن إنفـاق غـريهم وكفى هبذا احلديث إشادة بفضل هؤالء األقطاب، كون ن
 ا ينفقون. مع قلة مأحد ذهبا، ومجاع األمر كله يف هذه املسألة هو إخالص النيـة 

أن تلـك النفقـة أمثـرت يف  ذلـك  السـبب يفو » وهذا التضعيف يف األجر ليس عبثا بل من ورائه حكمة ابلغة 
ها وكذلك اجلهاد ابلنفوس ال يصل املتـأخرون فيـه إىل فضـل املتقـدمني فتح اإلسالم وإعالء كلمة هللا ما ال يثمر غري 

لقلة عدد املتقدمني وقلة أنصارهم فكان جهادهم أفضل وألن بذل النفس مع النصرة ورجاء احليـاة لـيس كبـذهلا مـع 
 .5«عدمها

                                                 
 -، دار ابن كثري3470رقم:  ،«لو كنت متخذا خليال » لبخاري، كتاب فضائل الصحابة، ابب قوله صلى هللا عليه وسلم: صحيح ا - 1

، دار 6651 ، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابـة، رقم:1343، ص 3لبنان، تح: مصطفى ديب البغا، ، ج  -اليمامة، بريوت
 . 188 ، ص7جلبنان، ،  -دار األفاق اجلديدة، بريوت -اجليل

، 2لبنان، ط –حممود بن عمر الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث، تح: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة  - 2
 . 353، ص3د.ت، ج

 . 412، ص 2م، ج1985، 1لبنان، ط -ابن اجلوزي، غريب احلديث،تح: عبداملعطي أمني قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت - 3
 .34، ص 7ابن حجـر، فتح الباري، ج - 4
، ص 11هـ، ج1415، 2لبنان، ط -محد مشس احلق العظيم آابدي، عون املعبود شرح سنن أيب داود، دار الكتب العلمية، بريوت - 5

333 . 



 

  281     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

د صـاحب فاملتأمل يف هـذا احلـديث يـدرك مـا للصـحابة مـن فضـل، وزايدة الفضـل يف هـذا تصـريح سـيدان حممـ
 الفضل بفضلهم، وهنيه عن سبهم تشريف ورفعة هلم، فطوىب هلم برؤيته وصحبته وثنائـه عليهم. 

أييت علــى النــاس زمــان فيغــزو فئــام مــن النــاس » قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم:وعنــه أيضــا قــال:  -2
ح هلـم، مث أييت علـى النـاس زمـان ? فيقولون نعم فيفـت صلى هللا عليه وسلم فيقولون هل فيكم من صاحب رسول هللا

? فيقولـون نعـم فيفـتح  صلى هللا عليه وسلم فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول هللا
هلم. مث أييت على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صـاحب أصـحاب رسـول هللا  

 .1«يفتح هلمفيقولون نعم ف صلى هللا عليه وسلم
 .2أي مجاعة :فئام من الناسو  

بعــث اجلــيش فيقولــون إلــيهم انظــروا هــل جتــدون فــيكم أحــدا مــن أييت علــى النــاس زمــان يُ   وجــه االســتدالل:
، وفيــه داللــة علــى بركــة الصــحابة رضــوان هللا علــيهم أصــحاب رســول هللا فيوجــد الرجــل فــيهم فيفــتح هلــم أي بربكتــه

 ن الثالثة.وفضلهم، ومن تالهم من القرو 
النجـــوم أمنــة للســـماء فــإذا ذهبـــت »  :قــال النـــيب صــلى هللا عليـــه وســلم :أيب بــردة عـــن أبيــه قـــالحــديث  -3

النجوم أتى السماء ما توعد، وأان أمنة ألصحايب فإذا ذهبـُت أتـى أصـحايب مـا يوعـدون، وأصـحايب أمنـة ألمـيت فـإذا 
 .3«ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون

منـة بفـتح اهلمـزة واملـيم واألمـن واألمـان مبعـىن ومعـىن احلـديث أن النجـوم مـا العلمـاء األ قـال  وجه االستدالل:
دامــت ابقيــة فالســماء ابقيــة فــإذا انكــدرت النجــوم وتنــاثرت يف القيامــة وهنــت الســماء فــانفطرت وانشــقت وذهبــت 

مـــن الفـــنت واحلـــروب صـــحايب مـــا يوعـــدون أي أذا ذهبـــت أتـــى إصـــحايب فـــوقولـــه صـــلى هللا عليـــه و ســـلم وأان أمنـــة أل
عــراب واخــتالف القلـوب وحنــو ذلــك ممـا أنــذر بــه صـرحيا وقــد وقــع كـل ذلــك قولــه صــلى هللا وارتـداد مــن ارتــد مـن األ

معنـاه مـن ظهـور البـدع واحلـوادث « صحايب أتى أمـيت مـا يوعـدونأذا ذهب إميت فوأصحايب أمنة أل»  :عليه و سلم
الروم وغـريهم علـيهم وانتهـاك املدينـة ومكـة وغـري ذلـك وهـذه كلهـا  يف الدين والفنت فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور

 . 4من معجزاته صلى هللا عليه و سلم
ويف هذا احلديث تشبيه بليـغ، جيدر الوقوف عنده وينظر فيه إبمعان إذ أن النيب شب ه وجود الصحابة يف األمـة 

 أوهم. بتواجد النجوم يف السماء، وهذا كله دليل على فضل الصحابة وعلو ش

                                                 
تاب وصحيح مسلم، ك، 1335، ص 3، ج 3449صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل أصحاب النيب، رقم:  - 1

 . 1335، ص 3، ج 3449ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ، رقم: فضائل الصحابـة، 
 . 213، ص 2ابن اجلوزي، غريب احلديث، ج  - 2
 ، رقم:، ابب بيان أن بقاء النيب صلى هللا عليه وسلم أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان لألمةصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة - 3

 . 183، ص 7، ج6629
 . 83، ص 16هـ، ج1392، 2لبنان، ط -ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - 4
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خري أميت قـرين مث »  : صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عمران بن حصنيحديث  -4
الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم. قـال عمـران: فـال أدري أذكـر بعـد قرنـه قـرنني أو ثالثـة مث إن بعـدهم قـوم يشـهدون وال 

 . 1«السمن يستشهدون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم
والقــرن أهــل زمــان واحــد متقــارب اشــرتكوا يف أمــر مــن األمــور  ةأي أهــل قــرين وهــم الصــحاب وجــه االســتدالل:

قولــه مث الـذين يلــوهنم ، و املقصـودة واختلـف يف القــرن مـن عشــرة إىل مائـة وعشــرين واألكثـرون علــى أنـه ثالثــون سـنة
 . 2أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون

هللا هللا  » صـلى هللا عليـه وسـلم: -قـال: قـال رسـول هللا  رضـي هللا عنـه  بن مغفل املـزينهللا عبدحديث   -5
يف أصحايب ال تتخذوهم بعدي غرضاً فمن أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضـهم فببغضـي أبغضـهم، ومـن آذاهـم فقـد 

 .3« آذاين ومن آذاين فقد آذى هللا ومن آذى هللا يوشك أن أيخذه
وال تلمــزوهم بســوء أو اذكــروا هللا فــيهم ويف تعظــيمهم وتــوقريهم  أصــحايب، اتقــوا هللا يف أي  وجــه االســتدالل:

بفـــتح املعجمـــة والـــراء هـــدفا ترمـــوهم بقبـــيح الكـــالم كمـــا يرمـــى اهلـــدف  «ال تتخـــذوهم غرضـــا»: وكـــرره ملزيـــد التأكيـــد
إايهم أي إمنـا أحـبهم أي بسبب حبه إايي أو حيب  «فمن أحبهم فبحيب أحبهم»، أي بعد مويت« بعدي»ابلسهام 

ومـن آذاهـم فقـد »أي إمنـا أبغضـهم بسـبب بغضـه إايي« ومـن أبغضـهم فببغضـي أبغضـهم»حلبه إايي أو حليب إايهـم 
أي يســـرع أخـــذ روحـــه أخـــذة «أن أيخـــذه»بكســـر املعجمـــة «آذاين ومـــن آذاين فقـــد آذى هللا ومـــن آذى هللا يوشـــك

 . 4ا ملا كشف له مما سيكون بعده من الفنت وإيذاء كثريغضبان منتقم ووجه الوصية حنو البعدية وخص الوعيد هب
وأي شــأن أعظـــم مـــن أن يقــرن النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســلم حمبتـــه مبحبـــة أصــحابه، وجيعـــل ســـخطه يف ســـخط 

 أصحابه.   
ما من أحد مـن أصـحايب ميـوت » صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا بريدةحديث  -6

 .5« قائداً ونوراً هلم يوم القيامةأبرض إال بُعث 
هللا تبــارك وتعــاىل وعنــد  دعنــ رضــي هللا عــنهم مــن األحاديــث الكثــرية الــيت تشــري إىل مكانــة الصــحابة جــزءهــذا 

 نبيه الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه.
ة وعلـو حبسـن السـرير  بعد أن عرضنا جانبـا مـن اآلايت القرآنيـة الكرميـة الـيت شـهدت للصـحابة رضـي هللا عـنهم

، أرى من املناسـب  رضي هللا عنهم املنزلة وثنينا بعد ذلك بطائفة من األحاديث النبوية الشريفة اليت متجد الصحابة
 :حق الصحابة يف أن نقتبس بعض األنوار من خالل األقوال الكثرية لعلماء األمة اليت قيلت 

                                                 
 . 1335، ص 3، ج 3450فضائل أصحاب النيب، رقم: ، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة - 1
 . 5، ص 7ابن حجـر، فتح الباري، ج - 2
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 3862د حممد شاكر وآخرون، ابب يف فضل من ابيع حتت الشجرة، رقم: سنن الرتمذي، تح: أمح - 3

 .  696، ص 5د.ط، د.ت، ج 
م (، 1988هـ/ 1408زين الدين عبد الرؤوف املناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري، مكتبة اإلمام الشافعي الرايض،د.ط،             ) - 4

 . 411، ص 1ج
 . 695، ص 5، ج 3865سنن الرتمذي، حديث رقم:  - 5
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جـل قـد أمـر ابالسـتغفار هلـم وهـو يعلـم و ال تسـبوا أصـحاب حممـد فـإن هللا عـز  »: بن عبـاس قـالما رواه  -7
 . 1«أهنم سيقتلون

إذا رأيت الرجـل ينـتقص أحـداً مـن أصـحاب رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم :» 2وقال اإلمام أبو زرعة الرازي
عنــدان حــق والقــرآن حــق وإمنــا أدى إلينــا هــذا القــرآن والســنن  صــلى هللا عليــه وســلم فــاعلم أنــه زنــديق، ألن الرســول

وإمنــا يريــدون أن جيرحــوا شــهودان ليبطلــوا الكتــاب والســنة واجلــرح هبــم أوىل  ســول هللا صــلى هللا عليــه وســلمأصــحاب ر 
 .3«زاندقة موه

 . 4«اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة »:وقال ابن حجر
هلم يف قلبه هبذه  وابعني اإلجالل وحيتفظ حابة الصإىل واينظر وإن كان هذا رأي سلف األمة فعلى اخللف أن  

وبــذلك يكونــوا قــد أرضــوا البــاري إبرضــاء رسولـــه إىل هللا حبــبهم.  ونقربــيتو  وهمولــيتو  وهم رتمــحيأن ، و املنزلــة الرفيعــة 
 وينالوا الرضوان األكرب من هللا.

صوصـية هلـم، كتخصـيص قد يتساءل عن بعض النيصوص املشيدة بفضائل أفراد من الصحابة واليت نوهـت خب 
 القراءة أبيب والفرائض بزيد مع أن اخللفاء األربع هلم السبق يف األفضلية ?

 اجملمــوع يف ليســت خبصــلة خيــتص أن جيــوز املفضــول أن»  يف فروقـــه قــال:5جيــاب عــن ذلــك مبــا أورده القــرايف
 دون الفضــائل مــن للفاضــل احلاصــل اجملمــوع يكــون أن األفضــلية فقاعــدة وحينئــذ ، الفضــائل مــن للفاضــل احلاصــل
 ومـن ، الفاضـل جممـوع يف حتصـل مل خبصـلة املفضـول خيـتص أن واخلاصية املزية وقاعدة ، للمفضول احلاصل اجملموع
: قـال أنـه السـالم عليـه النـيب عـن الصـحيح احلـديث يف ورد مـا منها كثرية  أمثلة له وجد املخلوقات يف ذلك استقرى
 فضــل يف ورد ممــا ذلــك غــري إىل علــي وأقضــاكم جبــل بــن معــاذ واحلــرام ابحلــالل وأعلمكــم زيــد وأفرضــكم أيب أقــرؤكم

                                                 
، 18م(، رقم: 1983هـ/ 1403، ) 1بريوت، ط  –أمحد بن حنبل، فضائل الصحابة، تح: وصي هللا حممد عباس، مؤسسة الرسالة  - 1

 . 59، ص 1ج
، أبو زرعة الرازي: من حفاظ احلديث، االئمة، من أهل الري، أَبُـو ُزْرَعَة الرَّازِّي : عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ املخزومي ابلوالء - 2

وكانت رحلته إىل بغداد فيما نقله التنوخي يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة وهو حدث له أربع عشرة سنة، وحدث هبا، وجالس أمحد بن 
هـ ، له مسند، ينظر: ابن  264لري سنة حنبل، كان حيفظ مئة ألف حديث، ويقال: كل حديث ال يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، تويف اب

، ص 4،والزركلي، األعالم، ج 407، ص 8م(، ج1975هـ/ 1395، )1حبان، الثقات تح: شرف الدين أمحد ، : دار الفكر، ط
194 . 

، ص 1املدينة املنورة، جاخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، تح: أبو عبد هللا السورقي ، إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية،  - 3
49 . 

لبنان،  -الصنعاين، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظـار،تح: صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت - 4
 .244، ص 2م(، ج1997هـ/1417،)1ط

: هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين القرايف من  - 5 ـي 
َهاُب الد ِّينِّ الَقرَافِّ علماء املالكية نسبته إىل قبيلة صنهاجة )من برابرة شِّ

ألصول املغرب( وإىل القرافة احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي ابلقاهرة، كان إماما عاملا انتهت إليه رائسة املالكية، وكان ابرعا يف ا
 . 95، ص 1م، الزركلي، جهـ، له : شرح تنقيح الفصول، الذخرية والفروق ينظر: األعال684والتفسري،تويف سنة 
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 ومـع ، وزيـد أيب مـن أفضـل طالـب أيب بـن وعلـي اجلميـع من أفضل عنه هللا رضي الصديق بكر أاب أن مع الصحابة
 1«ضلللفا حيصل مل ما للمفضول حيصل أن جيوز أنه إال ذلك سبب وما ، والقراءة الفرائض يف فضاله فقد ذلك

 املطلب الثالث: رعي النيب صلى هللا عليه وسلم منظومة الوداد يف أصحابه
اليت تتحدث عن الصحابة  رضي هللا عنهم على نوعني: األول يذكر الصـحابة رضـي من املعلوم أن النصوص 

ـــبعض إفـــراد الصـــحابة ، بشـــكل عـــام دومنـــا ختصـــيص هللا عـــنهم م  رضـــي هللا عـــنه والنـــوع الثـــاين ميثـــل خصوصـــيات ل
، ولبيان نظرية املودة يف معينة أو الذين هلم مواقف معلومة أو صفات -صلى هللا عليه وسلم  -احمليطني برسول هللا 

 معاملة النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه توجب الوقوف على بعض مواقفه مع الصحابة من ذلك : 
 وسلم:  تسميته لصحابته أبمساء يهواها قلبه الشريف صلى هللا عليه  /1

صـار فمـن يؤمئـذ  ،فُسم َِّي عتيقـا، 2أنت عتيُق هللا من النار:فقد قال له صلى هللا عليه وسلم ابلعتيقلقب ه النيب 
أن النـيب صـلى » أنه قـال: ففي حديث أنسوقد اشتهر أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقبه الصديق ،  يدعى عتيقا.

ان فرجـــف هبـــم فقـــال اثبـــت أحـــد فإمنـــا عليـــك نـــيب وصـــديق هللا عليـــه وســـلم صـــعد أحـــدا وأبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــ
، إين ..لــئن قــال ذلــك فقــد صــدق.»: ، ومقولتــه املشــهورةوقــد لقــب ابلصــديق لكثــرة تصــديقه للنــيب، 3«وشــهيدان

وقـد . بكـر الصـديق ، فلـذلك مسـي أبـو4«ألصدقه فيما هو أبعد مـن ذلـك، أصـدقه خبـرب السـماء يف غـدوة أو روحـة
 .ىل تصديق الرسولإته ابلصديق ألنه ابدر أمجعت األمة على تسمي

جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم بيـت فاطمـة فلـم جيـد عليـا يف البيـت وكىن  عليا رضي هللا عنه أبيب تراب: 
فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه  ،فقال أين ابن عمـك فقالـت كـان بيـين وبينـه شـيء فغاضـبين فخـرج ومل يقـل عنـدي

فجـاء رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وهـو  ،اي رسول هللا هو يف املسجد راقد :فقال ،ين هوأنظر أ :وسلم إلنسان
قـم أاب  :فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسحه عنه ويقول، مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب

 5قم أاب تراب ،تراب
 موجبات احملبة من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم :  /2
يف صـحيح البخـاري عـن عائشـة رضـي هللا ليس اعتباطا بل مليزات ميتاز هبا الصـحايب مـن ذلـك مـا ورد  وهذا 

لقيـه ابـن الدغنـة  ،ملا ابتلي املسـلمون خـرج أبـو بكـر مهـاجرًا حنـو أرض احلبشـة حـىت بلـغ بـرك الغمـاد  »عنها قالت: 
أبــو بكــر: أخــرجين قــومي فأريــد أن أســيح يف أمــري مــن أمــراء العــرب ســيد القــارة فقــال: أيــن تريــد اي أاب بكــر? فقــال 

قـال ابـن الدغنـة: فـإن مثلـك ال خَيْــرُج وال خُيْـرَج، إنـك تكسـب املعـدوم، وتصـل الـرحم، وحتمــل ، «األرض وأعبـد ريب

                                                 
 . 13، ص 4شهاب الدين القرايف، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ج - 1
 . 616، ص 5، ج 3679سنن الرتمذي،ابب يف مناقب أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما كليهما، رقم:  - 2
 .  7، ص 12، ج 3399م: صحيح البخاري،كتاب املناقب، ابب فضل أيب بكر بعد النيب صلى هللا عليه وسلم، رق - 3
بريوت، تح: مصطفى عبد القادر عطا،   –، دار الكتب العلمية 4407مستدرك احلاكم، ابب أبو بكر الصديق، رقم:  - 4

 .65، ص 3(، ج1990هـ/ 1411،)1ط
 . 149ينظر: السيـوطي، اتريخ اخللفـاء، ص  - 5
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الكل، وتعني على نوائـب احلـق، فـأان لـك جـار، فـارجع واعبـد ربـك ببلـدك، فرجـع وارحتـل معـه ابـن الدغنـة، فطـاف 
إن أاب بكــر ال خيــرج مثلــه وال خيــرج ، أخترجــون رجــاًل يكســب  »أشــراف قــريش، وقــال هلــم:  يف ابــن الدغنــة عشــية

 . 1احلديث « املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويقري الضيف، ويعني على نوائب احلق
وامللفــت لالنتبــاه أن ابــن الدَّغنــة وصــف أاب بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه  مبثــل مــا وصــفت أم املــؤمنني خدجيــة 

ضي هللا عنها النـيب صـلَّى هللا عليـه وسـلم وهـو مـروَّع حـني نـزل عليـه الـوحي ألول مـرة، وفيـه داللـة علـى خصوصـية ر 
  أوصاف وسم هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .حمبة النيب له ، ملوافقته 

يب إين قلـت اي أيهـا هـل أنـتم اتركـون يل صـاحيب هـل أنـتم اتركـون يل صـاح » قال النيب صلى هللا عليـه وسـلم: فيهو  
فهــذا يبــني فيــه أنــه مل يكذبــه قــط، وأنــه ، 2«النــاس إين رســول هللا إلــيكم مجيعــا فقلــتم كــذبت وقــال أبــو بكــر صــدقت

 وهذا ظاهر يف أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة.، صدقه حني كذبه الناس
قـال:  صـلى هللا عليـه وسـلم عـن النـيبهريـرة رضـي هللا عنـه ، مـا رواه أبـو أول مـن بـذل مالـه لنصـرة اإلسـالمأنه 

 .3« ما نفعين مال قط ما نفعين مال أيب بكر. فبكى أبو بكر، وقال: وهل أان ومايل إال لك اي رسول هللا»
حــىت أنظــر إىل  -اللــنب -يعــين بينــا أان انئــم شــربت » ويف حبــه لعمــر بــن اخلطــاب قولــه صــلى هللا عليــه وســلم:

 .4« العلم :قال، فقالوا اي رسول هللا فما أولته ،ظفري أو يف أظفاري مث انولت عمر الري جيري يف
يف هــذا احلــديث داللــة صــرحية علــى فضــل عمــر رضــي هللا عنــه، ألن رؤاي األنبيــاء وحــي مــن جهــة، ومــن جهــة 

لة اشــرتاكه مــع أخــرى أن التعبــري ابللــنب فيــه نفــع للبــدن، واملقصــود منــه نفــع عمــر ألمتــه كنفــع اللــنب للجســد، وفضــي
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الشرب من سؤره، وحتصيل علمـه.  

والسبب يف ختصيص عمر ابلذكر لكثرة ما وقع له يف زمن النيب صلى هللا عليـه و سـلم مـن  » قال ابن حجـر:
 .5«تصاابإاملوافقات اليت نزل القران مطابقا هلا ووقع له بعد النيب صلى هللا عليه و سلم عدة 

استأذن عمر بن اخلطاب على رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم وعنـده  »ما رواه سعد بن أيب وقاص أن:  -
نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن على صوته فلما استأذن عمر بن اخلطـاب قمـن فبـادرن احلجـاب 

هللا عليه وسلم يضحك فقال عمر أضـحك  فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فدخل عمر ورسول هللا صلى
عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك  » :هللا سنك اي رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه و سلم

فأنت أحق أن يهنب اي رسول هللا مث قال عمر اي عدوات أنفسهن أهتبنـين وال هتـنب »  :فقال عمر «ابتدرن احلجاب
فقـال  ،« سـلمو أنت أفـظ وأغلـظ مـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه  نعم» :   فقلن ،«ليه و سلمرسول هللا صلى هللا ع

                                                 
 . 81، ص 8، ج 2134رقم: صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب جوار أيب بكر الصديق،  - 1
 . 1701، ص 4، ج 4364صحيح البخاري، كتاب التفسري، ابب قوله تعاىل: قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا، رقم:  - 2
، تح: عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن، دار الكتب 8110سنن النسائي الكربى، ابب فضل أيب بكر الصديق،رقم:  - 3

 .  37، ص 5م(، ج1991هـ/1411،)1لبنان،ط -العلمية، بريوت
 . 1346، ص 3، ج3478صحيـح البخاري، كتاب املناقب، ابب مناقب عمر بن اخلطاب، رقم:  - 4
 . 51، ص 7ابن حجـر، فتح الباري، ج - 5
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إيها اي ابن اخلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سـالكا فجـا قـط إال  » :رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
 .1« سلك فجا غري فجك

 صـلى هللا عليــه و سـلم ابجلنــة والـدليل مــا وكـان عثمـان رضــي هللا عنـه أحــد العشـرة الــذين شـهد هلـم رســول هللا
كنـت مـع النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف حـائط مـن حيطـان » : أيب موسـى رضـي هللا عنـه قـالورد فيه مـن حـديث 

ففتحـت لـه فـإذا هـو أبـو بكـر ، افـتح لـه وبشـره ابجلنـة :املدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم
 :وسـلم   مث جـاء رجـل فاسـتفتح فقـال النـيب صـلى هللا عليـه ، فحمـد هللا ،نيب صلى هللا عليه وسـلمفبشرته مبا قال ال

مث اسـتفتح  افتح لـه وبشـره ابجلنـة. ففتحـت لـه فـإذا هـو عمـر فأخربتـه مبـا قـال النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم فحمـد هللا
فـــذهبت فـــإذا عثمـــان ، أو تكـــون افـــتح لـــه وبشـــره ابجلنـــة علـــى بلـــوى تصـــيبه :رجـــل آخـــر وكـــان متكـــأ فجلـــس فقـــال

 .2« قال هللا املستعان، ففتحت له وبشرته ابجلنة فأخربته ابلذي قال
جاء رجل من أهل مصر وحج البيـت فـرأى قومـا جلوسـا فقـال مـن هـؤالء القـوم ?  يد النيب متثل يد عثمان :

مـر إين سـائلك عـن شـيء فحـدثين فقالوا هؤالء قريش قال فمن الشيخ فيهم ? قالوا عبـد هللا بـن عمـر قـال اي ابـن ع
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحـد ? قـال نعـم . فقـال تعلـم أنـه تغيـب عـن بـدر ومل يشـهد ? قـال نعـم . قـال تعلـم أنـه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ? قال نعم . قال هللا أكرب . قال ابـن عمـر تعـال أبـني لـك أمـا فـراره يـوم أحـد 

له وأما تغيبه عن بدر فإنـه كانـت حتتـه بنـت رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم وكانـت  فأشهد أن هللا عفا عنه وغفر
وأمـا تغيبـه عـن بيعـة  ،«إن لك أجر رجـل ممـن شـهد بـدر وسـهمه»مريضة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ه وسلم عثمان وكانت الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول هللا صلى هللا علي
، «هـذه يـد عثمـان»بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إىل مكة فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم بيـده اليمـىن 

 . 3هذه لعثمان :ده فقالـفضرب هبا على ي
فنعمت البيعـة بيعـة عثمـان، وطـوىب لعثمـان إذ مثلـه النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم بيـده، وفضـائله ال حتصـى،   

فيه منها هذه، ولو مل توجد إال هي لكفته، كما اختصه النيب صلى هللا عليه وسلم بكتابة الوحــي، وابحليـاء منـه ويك
 دون غريه من األصحاب.

بــل وإن فضــائله الكــربى عرضــها هــو بنفســه علــى قاتليــه يــوم الــدار، ال مــن ابب الفخــر، بــل مــن ابب آقــررمت 
شــهدت الــدار يــوم أصــيب عثمــان رضــي هللا عنــه »:لقشــريي قــالعــن مثامــة بــن حــزن اوأخــذمت علــى ذلكــم إصــري، ف

فاطلع عليهم اطالعة فقال ادعوا يل صاحبيكم اللذين ألباكم علي فدعيا لـه فقـال نشـدتكما هللا أتعلمـان أن رسـول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة ضـاق املسـجد أبهلـه فقـال مـن يشـرتي هـذه البقعـة مـن خـالص مالـه فيكـون 

ها كاملسلمني وله خري منها يف اجلنة فاشرتيتها من خالص مايل فجعلتها بني املسلمني وأنتم متنعوين أن أصلي فيـه في
كن فيها بئر يستعذب منه ي ركعتني مث قال أنشدكم هللا أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مل

                                                 
 . 1347، ص 3، ج3480صحيـح البخاري، كتاب املناقب، ابب مناقب عمر بن اخلطاب، رقم:  - 1
 . 1350، ص 3، ج3490صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب مناقب عمر بن اخلطاب، رقم:  - 2
 . 1352، ص 3، ج3495صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب مناقب عثمان بن عفان، رقم:  - 3
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مـن يشـرتيها مـن خـالص مالـه فيكـون دلـوه فيهـا كـديل املسـلمني ولـه  إال رومة فقال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم
خري منها يف اجلنة فاشرتيتها من خالص مايل فأنتم متنعـوين أن أشـرب منهـا مث قـال هـل تعلمـون أين صـاحب جـيش 

 .  1« العسرة قالوا اللهم نعم
وهـو  يإىل علـ أرسـلين » م قـال:ويف علي رضـي هللا عنـه صـاحب الرايـة : روى سـلمة عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـل

قـال فأتيـت عليـا فجئـت بـه أقـوده وهـو «. ألعطـني الرايـة رجـال حيـب هللا ورسـوله أو حيبـه هللا ورسـوله  »:أرمد فقـال
 :عينيه فربأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال يف فبصق -صلى هللا عليه وسلم-أرمد حىت أتيت به رسول هللا 

 السالح بطل جمرب يشاك   مرحب قد علمت خيرب أين
 إذا احلروب أقبلت تلهب  

 ي:فقال عل
 كليث غاابت كريه املنظره  حيدره  يأم مستين يأان الذ

 .أوفيهم ابلصاع كيل السندره
 .2«قال فضرب رأس مرحب فقتله مث كان الفتح على يديه 

 قـاهلن لـه رسـول مـا مـا ذكـرت ثـالاثأ :ن تسب أاب تراب قالأما منعك  :ال معاوية لسعدق » قال ابن حجر:
سـبه فـذكر هـذا احلـديث وقولـه ألعطـني الرايـة رجـال حيبـه هللا ورسـوله وقولـه ملـا نزلـت أهللا صلى هللا عليه و سلم فلـن 

قـال لـو وضـع املنشـار ، هلـيأبناءكم دعا عليا وفاطمـة واحلسـن واحلسـني فقـال اللهـم هـؤالء أبناءان و أفقل تعالوا ندع 
 .3«بداأسببته  سب عليا ماأن أعلى مفرقي على 

 احملب يفهم عن حمبوبه ابالشارات بله العبارات:    /3
إن عبـدا خـريه هللا بـني أن يؤتيـه مـن  :علـى املنـرب فقـالالنيب صلى هللا عليـه وسـلم جلس »للحديث الصحيح: 

جبنـا لـه وقـال زهرة الدنيا ما شاء وبني ما عنده فاختار ما عنده. فبكـى أبـو بكـر وقـال فـديناك آبابئنـا وأمهاتنـا . فع
الناس انظروا إىل هذا الشيخ خيـرب رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم عـن عبـد خـريه هللا بـني أن يؤتيـه مـن زهـرة الـدنيا 
وبني ما عنده وهـو يقـول فـديناك آبابئنـا وأمهاتنـا فكـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم هـو املخـري وكـان أبـو بكـر 

إن مـن أمـن النـاس علـي يف صـحبته ومالـه أاب بكـر ولـو كنـت : هللا عليـه و سـلمهو أعلمنا به وقال رسول هللا صـلى 
، كمـا 1«إال خوخـة أيب بكـر 4أاب بكر إال خلة اإلسالم ال يبقني يف املسجد خوخـة تالختذمتخذا خليال من أميت 

 .    2يرتاءى الوداد من جواره للحبيب املصطفى يف الروضة الشريفة، جبانب قرب خري الربية

                                                 
، 2بنان،طل -، تح: شعيب األرانؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت556مسند أمحـد، مسند عثمان بن عفان، رقم:  - 1

 . 559، ص 1م( ج 1999هـ/1420)
 . 189، ص 5، ج4779صحيح مسلم، كتاب املغازي، ابب غزوة ذي قرد وغريها، رقم:  - 2
 .74، ص 7ابن حجـر، فتح الباري، ج - 3
از وعم به بعضهم فقال هي خمرتق ما اخلَْوَخـُة: كوة يف البيت تؤدي إليه الضوء واخلوخة خمرتق ما بني كل دارين مل ينصب عليها ابب بلغة أهل احلج - 4

  .14، ص 3بني كل شيئني، واملراد ابحلديث: ابب صغري كالنافذة الكبرية تكون بني بيتني ينصب عليها ابب، ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ج
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 ة: خامت
 مما تقدم ميكن أن نلخص اىل مجلة من النتائج جنملها فيما يلي : 

 تعليم النيب صلى هللا عليه وسلم أن هذا امليل القليب له مؤيدات وال يكون اعتباطا   ✓

 بيان أن منظومة الوداد هي مهرع اجلبلة االنسانية بشرط أن تكون صادقة تبذل فيها املهج واألرواح.  ✓

ية يف احملبــة للتضــحيات الــيت بــذلوها يف ســبيل ابقــاء العالقــة وفــديها بكــل مــا اســتحقاق الــبعض خصوصــ ✓
 ميلكون من قوة.

 نصت النصوص الصرحية على ضرورة حمبة الصحابة حملبتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ✓

 . ضرورة اقتناص هذا املنهج النبوي وتفعيله يف اجملتمعات حىت تسود احملبة والأللفة بني اخلالئق  ✓

 ال سبيل لتحقيق األمن والطمأنينة يف األمة ما مل تستغرقها نظرية الوداد اليت من أجلها سيقت الشرائع .  ✓

قلوب اهل املودة هي اليت أرادها املشرع وإن خفاء يف مسائل القرب طمعا وخوفا، فإن احملب دوما طـامع  ✓
 يف الوصال وخائف من لوعة الفراق.

 والكشف عن مضامينها من تفاسري القرآن الكرمي ومن كليات الشرع.  إعادة االعتبار هلاته املناهج ✓

 هذا وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  

                                                                                                                                               
، ص 3، ج3454رقم :  صحيح البخاري،كتاب املناقب، ابب قول النيب صلى هللا عليه و سلم: سدوا األبواب إال ابب أيب بكر، - 1

 . 108، ص 7، ج 6320، ومسلم، كتاب الفضائل، ابب من فضائل أيب بكر الصديق، رقم: 1337
،) 1مصر، ط -ينظر يف فضائله: العشاري، فضائل أيب بكر الصديق، تح: عمرو عبد املنعم، دار الصحابة للرتاث، طنطا - 2

 وما بعدها . 45م(، ص 1993هـ/1413
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 علم األنساب علٌم شريف، حثت الشريعُة اإلسالمية على تعلمه، وقد تناول البحثُ ملخص البحث: 

حاديث اليت وردت يف احلث والرتغيب على تعلمه،، األحاديَث الواردةَ يف تعلم علم األنساب، فكان منها األ
ووقف الباحث على مخسة أحاديث وأثرين، صح منها حديث أيب هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث العالء بن 
خارجة، وحديث ابن عمر، وصح أثر عمر بن اخلطاب، وأما األحاديث اليت وردت يف ذم تعلم علم األنساب فلم 

ح، وإمنا وردت أحاديث يف النهي عن توظيف علم األنساب توظيفا غرَي صحيٍح؛  يصح منها حديث صحيح صري
كأن يكون سببا للعصبية، والتفاخر، أو التعمق يف هذا العلم حىت يغلب على بقية العلوم، وجمال علم األنساب 

 مستحب.واسع يدخل يف أبواب كثرية، وأيخذ حكم ما يتعلق به فمنه ما تعلمه واجب، ومنها ما هو تعلمه 
 

Genealogical science is a good science which Islamic Sharia urged to 

study it. The researcher has dealt with all hadiths that referred to genealogy. Of 

these hadeeths which recommend and induced people to study the genealogy were 

five; including the hadith of Abu Hurayrah and the hadith of Ibn Abbas, and the 

hadith of Abu Huraira, and the hadith of al-'Ala ibn al-Kharja ', and the hadith of 

Ibn' Umar. The hadith was narrated by 'Umar ibn al-Khattab. As for the ahaadeeth 

which were narrated against studying genealogy, there is no correct hadeeth. There 

are some hadiths that warn employing genealogy negatively that may cause 

neuralism and boasting or to study this science extensively that could prevent 

people from studying other sciences. The realm of genealogy is broad and has 

many areas, some of these areas are obligatory to learn and others are preferable. 

 

 
 

 األحاديث الواردة يف تعلم األنساب

الح العيزريعبدالرحمن بن محمد بن ص الدكتور  

 السعودية-أستاذ الحديث املساعد بجامعة نجران
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 مقدمة
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا حممد وعلى آله وصحبه، صلى هللا عليه وابرك 

 وسلم تسليما كثريًا.
 أما بعد:
 تشعب األنساب على افرتاقإذ إن معرفة ؛ العبادعم اليت أكرم هللا تعاىل هبا ة األنساب من الن  معرففإن  

، وصلة األرحام، كما قال ربنا تبارك وتعاىل يف حمكم  األسباب املمهدة حلصول االئتالف القبائل أحدُ الشعوب و 
نااكام  منن  كاكا  ايا ﴿ كتابه احلكيم: راماكام  عنن دا أايُـّهاا النذاسا إنانذ خالاق  ر  واأانثاى واجاعال نااكام  شاعاواًب واقـاباائنلا لنتـاعاارافاوا إننذ أاك 

[ فهذه اآلية أصٌل يف معرفة وتعلم األنساب؛ فهو يُعد من أهم السبل اليت يتواصل 13]احلجرات: ﴾هللان أاتـ قااكام  
أو أفخاذاً وبطواًن، وبه يتم معرفة حقوق املواريث، ويف الناس به إىل التعارف فيما بينهم، سواًء كانوا شعوابً وقبائل، 
 اآلية: دليٌل واضٌح على أن علم النسب علٌم جليٌل رفيٌع القدر.

وقد ورد يف الُسن ة املطهرة أحاديث حتث على تعلم األنساب وتعليمه، وهي أحاديث جديرة ابلدراسة، إال أن 
عها يف مبحٍث مستقٍل، أو يف رسالة خاصٍة، فلذا أحببُت أن ما ورد يف هذا املوضوع من األحاديث مل أجد من مج

أمجع ما ورد يف هذا الباب من احلث على تعلم علم النسب، بدراسة األحاديث الواردة يف هذا الباب مبيناا ما صح 
 منها وما مل يصح.
 أمهية البحث :

 وتكمن أمهية البحث فيما يلي:
 .علم علم األنسابوردت يف ابب فضل تاليت  األحاديثمعرفة  .1

 وعدد طرقها، وما صح منها وما مل يصح. بيان مرتبتهامن  حديثيةً  دراسة هذه األحاديث دراسةً  .2

 أمهية علم األنساب، وأنه علم اهتمت به الشريعة وحثت عليه. .3

 الدراسات السابقة:
مجع األحاديث  من خالل اطالعي على ما ُكتب يف هذا املوضوع مل أجد َمن كتب يف هذا البحث الدقيق أو

يف هذا املوضوع، وإمنا أحاديث متفرقة ضمن أبواب عامة يف فضل العلم عامة، أو علم النسب؛ لكن دون 
 االستقصاء أو الكالم على مجيع األحاديث.

 منهج البحث:
 خالل اخلطوات اآلتية:من  كان منهجي يف البحث الذي استخدمته هو املنهج االستقرائي والتحليلي

ث الواردة يف فضل علم األنساب، وخترجيها من مصادرها املختلفة، ودراستها دراسًة مجع األحادي .1
 حديثيًة، للخلوص ابحلكم املناسب هلا.

بعد ختريج األحاديث أقوم بدراسة طرقها والكالم على رواهتا، وذكر حكم أئمة احلديث على هذه  .2
 األحاديث، وأذكر النتيجة اليت توصلت إليها.
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 البحث:أهداف 
 من أهم أهداف البحث: كان
 .يف ابب الفضائل إضافة دراسة حديثية -1
 الوقوف على األحاديث اليت وردت يف هذا ابب فضل علم األنساب. -2

:وأما حدود البحث فهو األحاديث املرفوعة املوجودة يف كتب السنة من الصحاح والسنن  حدود البحث
 ب األنساب للسمعاين .واملسانيد ،وإضافة إىل كتب األنساب املسندة ،ككتا

 خطة البحث:
ذكرت فيها: أسباب البحث، وأمهيته، والدراسات السابقة، ومنهجي يف البحث، يتكون البحث من مقدمة 
 .خامتة تتضمن أهم نتائج البحث، مث الفهرسو بحثني، وخطة البحث وتتكون من م

 لب:األحاديث الواردة يف فضل علم األنساب. وفيه سبعة مطا املبحث األول:
 املطلب األول: حديث أيب هريرة.

 الثاين: حديث ابن عباس.طلب امل
 املطلب الثالث: حديث العالء بن خارجة.
 املطلب الرابع: حديث عمر بن اخلطاب

 املطلب اخلامس: حديث عبد هللا بن عمر
 املطلب السادس: حديث علي بن أيب طالب

 املطلب السابع: أثر عطاء بن أيب رابح.
 األحاديث الواردة يف ذم تعلم النسب، وحكم تعلمه. :املبحث الثاين

 املطلب األول: األحاديث الواردة يف ذم تعلم النسب عموًما.
 املطلب الثاين: األحاديث الواردة يف ذم تعلم النسب خصوًصا.

 اخلامتة، وأهم النتائج، مث الفهرس..
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 املبحث األول: األحاديث الواردة يف فضل تعلم النسب. 
 األول : حديث أيب هريرة ولفظه:املطلب 

 .«تعل موا مِّن أنسابكم ما تصلون به أرحاَمكم، فإن  صلة الرحم حمبٌة يف أهله، مثراٌة يف ماله، َمْنساٌة يف أثره»
 وله عنه طرٌق:

موىل اُلمَنبعِّث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  يزيدعن عبد امللك بن عيسى الثقفي عن األوىل: 
 وًعا به.مرف

 (3)"اجلامع  "والرتمذي يف  (2)"مسنده  "ومن طريقه أمحد يف  (1)"الرب والصلة  "رواه عبد هللا بن املبارك يف 
 .(4)"مكارم األخالق  "قال: الرتمذي: غريب من هذا الوجه. وابن أيب الدنيا يف 

، والسمعاين (6)"شرح السنة  " وقال: صحيح اإلسناد، وأخرجه البغوي يف (5)"املستدرك  "وأخرجه احلاكم يف 
كلهم من طرق عن عبد هللا بن املبارك عن عبد امللك بن عيسى الثقفي عن يزيد موىل املنبعث  (7)"األنساب  "يف 

 عن أيب هريرة مرفوًعا به.
 وهذا سند حسن.

الء بن فمدار احلديث على عبد امللك بن عيسى الثقفي، وعبد امللك هو ابن عيسى بن عبد الرمحن بن الع
جارية الثقفي من أتباع التابعني، روى عن يزيد موىل املنبعث، وعن ابنه عبد هللا بن يزيد موىل املنبعث، وعن أيب 

 سلمة بن عبد الرمحن، وعكرمة.
 وروى عنه: عبد هللا بن املبارك اإلمام الكبري.

الليثي، وعمر بن هارون  وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وحامت بن إمساعيل، وأنس بن عياض أبو ضمرة
 .(8)البلخي

 .(9)قال فيه أبو حامت: ) صاحل (
 ضمن الرواة الذين رووا عن التابعني(10)"الثقات  "وذكره ابن حبان يف 

                                                 

 هـ( . 1411قيق د . مصطفى عثمان حممد ، ط : دار الكتب العلمية )الطبعة األوىل ( حت197رقم )  (1)
 ( .8868رقم ) (2)

 ( .2079برقم ) (3)

( ضمن )موسوعة ابن أيب الدنيا ، بتحقيق فاضل الرقي ، ط : دار أطلس اخلضراء )الطبعة األوىل( 249( رقم )135ص ) (4)
 م( . 1432-2012)

(5) (2/374 . ) 

 ( . 3224رقم  6/435) (6)

 هـ( . 1419( ط : دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل )1/12) (7)

 هـ . 1413(حتقيق : د . بشار عواد ، طبعة الرسالة األوىل 378 /19انظر " هتذيب الكمال للمزي ) (8)

 ( . 5/162اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (9)

 .  ( ط : دائرة املعارف العثمانية .7/106) (10)
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 : ) صدوق (.(1)وقال فيه الذهيب
  (3): ) مقبول (، يعين: إذا توبع وإال فلني  (2)"تقريب التهذيب  "أما احلافظ ابن حجر فقد قال يف 

أنه: ) صدوق، حسن احلديث، فقد  (4)"حترير التقريب  "قبه احملققان شعيب األرانؤوط، وبشار عواد يف وتع
 ، وقال أبو حامت: صاحل، وقال الذهيب: صدوق (."الثقات  "روى عنه مجٌع من الثقات، وذكره ابن حبان يف 

 فلم أيتِّ مبا يُنكر عليه فحديثُه حسن إن وهو كما قاال، فعبد امللك يُعد من أتباع التابعني، وهو وإن كان ُمقالا 
 شاء هللا.

َبعِّث فهو: املدين من رجال األمهات الست، وثقه الدارقطين  "، وذكره ابن حبان يف (5)وأما يزيد موىل الـُمنـْ
 : ) ثقة (.(7)"الكاشف  "، وقال الذهيب يف: (6)"الثقات 

 ن الثالثة (.) صدوق م (8):"التقريب  "وقال فيه احلافظ ابن حجر يف 
 عبد امللك بن عيسى الثقفي عن أيب هريرة. الطريق الثانية:
 .(9)"ه مسند "رواه البزار يف 

 الرمحن َعبد َحدثنا: قَال، البجلي هللا َعبد بن احلسني املطيع أَبُو َحدثنا: قَال، موسى بن يوسف حدثناقال: 
 أنسابكم من تعلموا »: قال َوسلم عليه هللا َصلى النيبِّ  َعن، هريرة أيب َعن، عيسى بن امللك َعبد عن حرملة بن
 .« للمال مثراة األثر يف منسأة الرحم صلة فَن؛ أرحامكم به تصلون ما

 .اإلسناد هبذا الوجه هذا من إال َوسلَّم يهلعَ  هللا َصلى النيبِّ  َعن، هريرة أيب َعن يـُْرَوى نعلُمهُ  الَ  احلديث وهذا
 ، من طريقني:(10)"ساب األن "قلت: ورواه السمعاين يف 

عن أيب عمرو بن محدان عن احلافظ احلسن  "احللية  "األوىل: من طريق احلافظ أيب نعيم األصبهاين صاحب 
ثنا يزيد بن صاحل اليشكري، ثنا احلكم بن عبد هللا عن عبد الرمحن بن حرملة عن  -هو: الفسوي  -بن سفيان 

 عبد امللك بن عيسى عن أيب هريرة مرفوًعا به.
والطريق الثاين: من طريق كعب بن سعيد عن أيب مطيع عن عبد الرمحن بن حرملة عن عبد امللك بن عيسى 

 عن أيب هريرة مرفوًعا به.

                                                 

 ( . 512 /2" الكاشف " )  (1)

 ( .4230( رقم الرتمجة )625ص ) (2)

 حتقيق أيب األشبال الباكستاين .  (3)

 هـ . 1417( طبعة : الرسالة الطبعة األوىل سنة 4202( رقم الرتمجة )1/387) (4)

 (. 145كما يف سؤاالت الربقاين ص ) (5)

(6) (5/533 . ) 

 ( . 6373( رقم )512 2()/7)

 ( . 7851( رقم الرتمجة )1085ص )(8)

 ( . 8220( رقم )30 /15) (9)

 ( ، حتقيق الشيخ عبد الرمحن املعلمي . 1/39) (10)
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هذا الطريق منقطعة، إذ إن عبد امللك بن عيسى مل يدرك أاب هريرة فضاًل عن أن يسمع منه، ويظهر أن  قلت:
بن حرملة عن عبد امللك بن يعال عن خارجة بن العالء. كما  الصحيح ما رواه وهيب بن خالد عن عبد الرمحن

 سيأيت بعد قليل.
عبد الرمحن بن حرملة، صدوق رمبا أخطأ. إذ إن  -وهو األسلمي  -ولعل هذا وهم فيه عبد الرمحن بن حرملة 

 .(1)متابعة، ومل خيرج له يف األصولفإمنا هي أخرج له مسلم وإن كان قد 
 هللا بن يزيد موىل املُنبعث عن أيب هريرة عن عبد الطريق الثالثة:

من طريق أيب ضمرة أنس بن عياض عن عبد امللك بن عيسى  (2)"مجهرة أنساب العرب  "رواه ابن حزم يف 
 عن عبد هللا بن يزيد عن أيب هريرة به مرفوًعا به.

( الثقَة  أبو ضمرة خالف )فجعله من رواية عبد امللك عن عبد هللا بن يزيد بداًل من روايته عن أبيه يزيد، ف
، (3)-وإن كان ثقة-اجلبَل عبَد هللا بن املبارك، وأبو ضمرة أنس بن عياض الليثي من رجال األمهات الست، وهو 

لكن ه خالف من هو أوثق منه، وهو عبد هللا بن املبارك، إال أن جُيعل هذا من ابب املزيد يف متصل األسانيد فال 
 بن عيسى الثقفي عن عبد هللا بن يزيد وعن أبيه أيًضا. ابس به، فقد روى عبد امللك

 ة، عن أيبِّ هريرة.من أيبِّ سلع الطريقة الرابع:
رة، يْ ري، عن أيبِّ سلمة، عن أيبِّ هر ثىَي بن َأيبِّ كارِّثِّي، عن حيْسباطِّ احلاألحامت بن إِّمْساعيل، ثنا أَبو  من طريق

لاوا أارحااماكمتـاعا  » :لمى هللا عليه َوسل  قال: قال رُسول هللا ص  .« ل ماوا أان سااباكام  تاصن
 ابلسند مثله. (4)"املستدرك  "أخرجه احلاكم يف 

ي، ثنا احلسني بن حممد بنِّ ريِّ حدثنا علي بن عيَسى احلوقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وقال: 
 .شر بن رَافعٍ سباطِّ احْلَارِّثِّي هو بِّ ن حَيىي، يقول: أبو اأْل بمد زاَيد، قال: مسِّْعت حم

 .(7)"السنن الكبري  "والبيهقي يف  (6)"الكامل  "وابن عدي يف  (5)" األوسط املعجم " لطرباينورواه ا
: قال الَ ة، قر َة، عن َأيب هريم سليبْسباط احلارِّثِّي، عن حيىَي بن َأيبِّ كثري، عن أألاكلهم من طرق عن أيب 

لاوا أار حااماكام  تـاعالذما  »: مَ سلو يه لرسول هللا َصلى هللاُ ع  .« وا أان سااباكام  تاصن
: ، وهو: ضعيف فقد قال فيه اإلمام (8)هذه الطريق مدارها على أيب األسباط احلارثي وهو بشر بن رافع قلتا

 .(1)أمحد: ليس بشي ضعيف احلديث
                                                 

 ( . 339( ؛ والتقريب )ص 161 /5انظر : هتذيب التهذيب " ) (1)

 ( ط : دار املعارف حتقيق : عبد السالم هارون ، الطبعة اخلامسة . 3-2ص ) (2)

 ( للمزي . 3/349هتذيب الكمال " ) انظر ترمجته يف " (3)

 ( .7376( برقم )4/161) (4)

 ( .8304( رقم )8/172) (5)

(6) (2/2445. ) 

 ( .20648رقم ) (7)

 ( . 687( ترمجة رقم )4/118انظر ترمجته يف " هتذيب الكمال " ) (8)
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 .(2)وقال البخاري: بشر بن رافع ال يتابع يف حديثه
 ديث.وقال الرتمذي: بشر بن رافع ُيضعف يف احل

 .(3)وقال أبو حامت: أبو األسباط بشر بن رافع احلارثي ضعيف احلديث، منكر احلديث
وفيه: أبو األسباط بشر بن رافع، وهو  "األوسط  "، رواه الطرباين يف (4)"جممع الزوائد  "ولذا قال اهليثمي يف 

 جممع على ضعفه.
 عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة. الطريق اخلامس:

قال أخربان أبو جعفر املستملي، قال أخربان حممد بن أمحد بن سنان  (5)"شعب اإلميان  "قي يف رواه البيه
النحوي، اخربان احلسن بن سفيان، حدثنا مُحيد بن زجنويه، حدثنا عثمان بن صاحل، حدثنا ابن هليعة، عن عطاء 

لاونا بنهن أار حااماكام   تـاعالذماوا منن   »عن أيب هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  مث انتهوا،  أان ساابنكام  ماا تاصن
وتعلمون من العربية ما تعرفون به كتا  هللا مث انتهوا، وتعلموا من النجوم ماهتدون به يف ظلمات الرب والبحر 

 .«مث انتهوا 
 احلديث يف سنده: ) حممد بن أمحد بن سنان ( مل أقف على ترمجته.

إال  إذا روى عنه العبادلُة األربعة وهم: ابن املبارك، وابن وهب، وابن مسلمة القعنيب، وابن هَليعة ) ضعيف ( 
، وهنا الراوي عنه ليس أحد من العبادلة لكن احلديث مبجموع طرقه يرتقي إىل (6)وابن يزيد املقرئ فُيحس ن حديثه

 أن يكون صحيحاً لغريه، خاصة الطريق األول، والثالث، وهللا أعلم.
 الثاين: حديث ابن عباس رضي هللا عنهاملطلب 

 ُكْنتُ :  قال َأيبِّ  َثينِّ دح: قال، سعِّيد بن إِّسَحاقُ  َحدثنا: (7)"مسنده  "قال اإلمام الطيالسي رمحه هللا تعاىل يف 
 هللاِّ  َرسول قال: فقال، اْلَقْولَ  َلهُ  فََأاَلنَ ، يدةٍ عِّ ب محِّ بِّرَ  َله َفَمتَّ : قال? أَْنتَ  َمنْ : فقال َرجل فَأاته، َعباس ابنِّ  عند
لاوا أان سااباكام   اع رنفاوا »: َوَسلمَ  َعَلْيه هللا َصلى من  قر  ا  الا  فاَنن ها ، أار حااماكام   تاصن لرذحن ، قارنيباة كاانات    واإنن   قاطنعات   إنكاا ابن
لات   إنكاا هبناا بـاع دا  واالا   .« باعنيداة كاانات    واإنن   وصن

 (1)"املستدرك  "، واحلاكم رمحه هللا يف (8)"مستخرجه على الرتمذي  " احلديث أخرجه من طريقه الطوسي يف
رِّو بن مإِّسحاق بن سعيد هو ابن عَ و هما، نْ رجُه َواحد م خيملَ " هذا حديٌث صحيح على شرطِّ البخارِّي، و وقال: 

 عن أَبيه. هاايتِّ وَ ثر رِّ كأبَ سعِّيد بن العاصِّ قد احتج البخارِّي 
                                                                                                                                               

 ( . 1/197العلل ألمحد ) (1)

 ( . 2/74التاريخ الكبري " ) (2)

 ( . 1/356)اجلرح والتعديل (3)

 هـ( . 1422( حتقيق حممد عبد القادر عطا ، طبعة : دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل )929( رقم )1/263) (4)

 هـ( . 1432( سنة 3( حتقيق : عبد العلي عبد احلميد حامد ، طبعة ، مكتبة الرشد ، الطبعة )1594رقم  2/238) (5)

 ( .2/258انظر " حترير تقريب التهذيب " ) (6)

 ( . 2880( رقم )4/474) (7)

 ( .6/456( )1566رقم ) (8)
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، كلهم من (4)"األنساب  والسمعاين يف "، (3)"اإلميان  شعب ، ويف "(2)" ريلكباالسنن  " وأخرجه البيهقي يف
 طريق أيب داود الطيالسي به بلفظه.

 .(5)"العالية  املطالب يف "ابن حجر العسقالين إسناد صحيح، صححه احلافظ وهذا 
 وسكت عليه. (6)"املهرة إحتاف  وذكره البوصريي يف "

ومل خيرجه واحد منهما، وتعقبه الذهيب  ري: هذا حديث صحيح على شرط البخاوقال احلاكم يف املوضع األول
فقال: على شرط البخاري، لكنه مل خُيَرج أليب داود الطيالسي. قلت: أبو داود الطيالسي ثقة، حافظ، غلط يف 

 أحاديث.
 الذهيب. وسكت عليهقال احلاكم يف املوضع الثاين: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، و 

أمحد بن يعقوب وهو املسعودي ) ثقة ( عن  من طريق (7)" األدب املفرد وأخرج احلديث البخاري يف "
وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن   »ابن عباس، وزاد  ىعل اً إسحاق بن سعيد به موقوف

 «. كان وصلها، وعليه بقطيعه إن كان قطعها
معلًقا على االختالف بني الرفع والوقف: هذا سند صحيح.  (8)" السلسلة الصحيحة يف " األلباينالشيخ قال 

على شرط البخاري يف صحيحه ولكنه موقوف بـَْيَد أن من رفعه ثقة،  " األدب املفرد سند البخاري يف " :أي
 ُحجة، وهو اإلِّمام الطيالسي وزايدة الثقة مقبولة. اهـ.

: من طريق قراد أيب  (9)" الشعب البيهقي يف "وقد توبع الطيالسي يف الرفع، فتابعه قُراد أبو نوح عند  قلتا
 نوح، عن إسحاق بن سعيد به مرفوًعا

: تقريب  "الضيب من رجال البخاري ) ثقة له أفراد ( كما يف : عبد الرمحن بن غزوان قراد أبو نوح هو قلتا
 .(11)بانالبن ح "الثقات  "و (10)"التهذيب 

                                                                                                                                               

 ( .300( رقم )1/89) (1)

(2) (10/ 157 . ) 

 ( . 7569( " رقم )218 /6) (3)

(4) (1/ 40-41 . ) 

 ( . 2519( برقم )267/  11) (5)

 ( . 127 /2)ج  (6)

 ( . 73رقم )ح  (7)

 ( . 277( رقم )499 /1) (8)

 ( . 7570( رقم )218 /6) (9)

 ( . . 3977( رقم )594ص ) (10)

 ( . 13956رقم ) 8/375) (11)
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 .(1)املطلب الثالث: حديث العالء بن خارجة
ا نن عبد العزيزِّ، ثنا مسلم بن إبراهِّيَم، ثنا وَهيٌب، ثبحدثنا علي : (2)"املعجم الكبري  "قال اإلمام الطرباين يف 

لك بن يْعلى، عن العالء بن خارجَة، أنَّ النَّ رمحعبد ال
َ
َّ ن بن حرَملة، عن عبد امل قال:  -َم لَّ ليه وسَ عصلَّى هللُا  - يبِّ

، واثـارااءح لنل   » لن اه  من حماابذةح لنأل  لاةا الرذحن لاونا بنهن أار حااماكام ، فاَننذ صن اجالن تـاعالذماوا منن  أان ساابنكام  ماا تاصن  .« ماالن وامان ساأاةح لنأل 
 عن الطرباين به. (3)"معرفة الصحابة  "وأخرجه أبو نعيم يف 

 من طريق املغرية بن سلمة القرشي املخزومي، ثنا وهيب به. (4)"ابة الصح "وابن قانع يف 
 وسنده حسن ورجاله ثقات عدا عبد الرمحن بن حرمله فحديثه حسن.

وقال فيه الدارقطين: )  ،(5)فعلي بن عبد العزيز هو البغوي ُمصن ِّف مشهور قال فيه ابن أيب حامت: ) صدوق (
، و وهيب بن خالد (7)( الفراهيدي من رجال األمهات الست ) ثقة مأمون، ومسلم بن إبراهيم هو (6)ثقة إمام (

، وحرملة تقدم الكالم عليه وهو حسن احلديث من (8)هو الباهلي أبو بكر البصري روى له اجلماعة وهو ثقة إمام
ر فيه: ) رجال مسلم، وعبد امللك بن يعلى هو البصري الليثي قاض البصرة، روى له البخاري تعليًقا قال ابن حج

 .(10)"فتح الباري  "، و (9)"تقريب التهذيب  "ثقة ( انظر 
 : اسناده الأبس به.(11)"الرتغيب والرتهيب  "قال احلافظ املنذري يف 

 : رجاله قد وثقوا.(12)"جممع الزوائد  "وقال اهليثمي يف 
من حديث العالء بن : له طرق أقواها ما أخرجه الطرباين (13)"فتح الباري  "يف  "وقال احلافظ ابن حجر 

 خارجة.

                                                 

( وأسد 4/41( و " معرفة الصحابة " أليب نعيم )2/302" البن قانع ) صحايب مقل ترجم له ابن األثري يف : معجم الصحابة (1)
( 5668رقم ) 7/237هـ( و " اإلصابة يف متييز الصحابة " البن حجر )1428( طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة )4/72الغابة " )

 طبعة دار هجر . . 

 ( . 176( رقم )18/98) (2)

 ( . 5511رقم ) (3)

 ( . 1481( رقم )2/303) (4)

 ( .6/1969اجلرح والتعديل ) (5)

 ( .348-13" سري أعالم النبالء " )  (6)

 ( .6660( رقم )937" تقريب التهذيب " ص)  (7)

 ( .31/164" هتذيب الكمال " )  (8)

 ( .4257رقم 629)ص  (9)

(10) (13/142. ) 

(11) (3/335 . ) 

(12) (8/196 . ) 

 ياء ، ابب املناقب : الطبعة السلفية ، بتعليق الشيخ عبد العزيز بن ابز . ( لشرحه كتاب األنب6/527) (13)
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 املطلب الرابع: حديث عمر بن اخلطا  رضي هللا عنه..
 وله عنه طرق:

قال: حدثنا َعمرو بن خالد قال: حدثنا عت اب بن بشري، عن  (1)"األدب املفرد  "رواها البخاري يف األوىل: 
 مواتعل  : ) املنرب على قائم هوو  قال اخلطاب بن عمر أن مطعم بن جبري بن حممد عن الزهري عنإسحاق بن راشد 

 من وبينه بينه الذي يعلم ولو التنازع أخيه وبني الرجل بني ليكون إنه وهللا، أرحامكم به تصلون ما أنسابكم من
 (. انتهاكه عن ذلك لوزعه الرحم دخلة

 .معمر من طريق (2)"الرب والصلة  "ورواه ابن املبارك يف 
 كالمها عن الزهري به.  شعيب من طريق (3)" الشاميني مسند "والطرباين يف 

 .وسنده صحيح موقوفًا عليه
قال حدثنا: حممد بن سعيد بن نبات، ان عبد هللا  (4)"مجهرة أنساب العرب  "رواه ابن حزم يف  الطريق الثاين:

قال  بن نصر، ان قاسم بن أصبغ: ان حممد بن وضاح، ان موسى بن معاوية، ان وكيع، هشام بن عروة عن أبيه قال:
 ."عمر بن اخلطاب: ) تعلموا من أنسابكم، ما تصلون به أرحاكم ( 

 وسنده رجاله ثقات.
 : وساقه ابن حزم إبسناد رجاله موثقون إال أن فيه انقطاًعا.(5)لكن قال احلافظ ابن حجر

ولد بعد : االنقطاع بني عروة بن الزبري وبني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. فإن ه مل يسمع منه بل قيل قلت
 .(6)"هتذيب الكمال  "موت عمر رضي هللا عنه كما يف 

تعلموا من األنساب ما ) : حدثنا مسعر بن كدام، قال: حدثنا أبو عون، أن عمر، قال (7)الطريق الثالث:
 (. هللا لكم مما حرم عليكم، وتعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، مث أمسكواتعلمون به ما أحل 

هتذيب الكمال  "املعاىف بن عمران املوصلي األزدي أبو مسعود إمام ثقة مصنف كما يف ترمجته يف  قلت:
، وأبو عون هو حممد بن "تقريب التهذيب  "، ومسعر بن كدام ) ثقة ثبت فاضل (، روى له اجلماعة كما يف (8)"

، لكنه مل (9)"هتذيب الكمال  "كما يف   " ثقة "عبيد هللا الثقفي األعور قال فيه ابن معني، وأبو زرعة، والنسائي: 
 يدرك عمر رضي هللا عنه فالسند منقطع.

                                                 

 ( . 72رقم ) (1)

 ( . 120رقم ) (2)

 ( ، حتقيق محدي السلفي ، طبعة الرسالة ، . 3202( رقم )249 /4) (3)

 ( . 5ص) (4)

 ( كتاب األنبياء ، ابب املناقب . 527 /6فتح الباري ) (5)

(6) (20/22-32. ) 

 ( . 144رواه املعاىف بن عمران املوصلي يف كتاب " الزهد " رقم ) (7)

(8) (28/147-150 . ) 

(9) (26/40. ) 
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 فتكون الطريق األول هي الصحيحة.
 املطلب اخلامس: حديث ابن عمر رضي هللا عنه

من طريقني عن أيب بكر حممد بن عبد هللا اخلباز الواسطي عن هانئ بن  (1)"األنساب  "رواه السمعاين يف 
بن فضالة عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى  حيىي عن مبارك
 .«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم  »هللا عليه وسلم: 

اجلرح والتعديل  "ومداره على أيب بكر اخلب از وهانئ بن حيىي؛ أما أبو بكر اخلباز فقد فيه أبو حامت يف  قلت:
 صدوق (. : )(2)"

 ) ثقة مأمون (. (3)"اجلرح والتعديل  "وقال فيه أمحد بن سنان كما يف: 
 .(4)وأما هانئ بن حيىي؛ فهو أبو مسعود البصري السلمي، قال فيه أبو حامت: ) ثقة صدوق (

 فالسند صحيح إن شاء هللا.
 املطلب السادس: حديث علي بن أيب عالب رضي هللا عنه.

. من طريق أيب املفضل عبد هللا بن عبد اخلالق (5)"موض ح أوهام اجلمع والتفريق  " رواه اخلطيب البغدادي يف
قال: حدثنا أبو عبد هللا جعفر بن حممد العلوي احلسين ببغداد حدثنا علي بن محزة العلوي،  -لفظًا  -الشيباين 

عن علي بن أيب طالب  حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن آابئه
 صلة فَن أرحامكم به تصلون ماتعلموا من أنسابكم  »رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .«، مرضاة للر  تعاىل للمال مثراة ألجلا يف منسأة الرحم
هللا بن حممد بن واحلديث فيه أبو املفضل عبد هللا بن عبد اخلالق الشيباين، وهو أيًضا يسمى حممد بن عبد 

 .(6)مهام، كما صرح بذاك اخلطيب، قال فيه األزهري: كان دج االً كذاابً، ما رأيت له أصالً قط
 .(7)وقال فيه العتيقي: كثري التخليط

 .(8)واهتمه الدارقطين ابلوضع
 ."نسخة موضوعة  "وهذه السلسة: على بن موسى الرضا عن آابئه إىل آخرها 

                                                 

(1) (1/41 . ) 

(2) (7/296. ) 

(3) (7/297. ) 

 ( .9/103" اجلرح والتعديل " ) (4)

 ( بتحقيق املعلمي . 2/394-395) (5)

 ( . 5/466" اتريخ بغداد " للخطيب البغدادي ) (6)

 ( طبعة : حتقيق أبو غدة . 7/254ما يف )اللسان/ك (7)

 ( . 7/254"لسان امليزان" البن حجر العسقالين ) (8)
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: الرجل قد كذب (2)"ميزان االعتدال  "، وقال يف (1)"سري أعالم النبالء  "هيب يف كما قرر ذلك اإلمام الذ
عليه، ووضع عليه نسخة سائرها الكذب على جده جعفر الصادق، فروى عنه: أبو الصلت اهلروي أحد املتهمني، 

اود بن سليمان ويعلى بن مهدي القاضي عنه نسخة، وأليب أمحد عامر بن سليمان الطائي عنه نسخة كبرية، ولد
 انتهى. "عنه نسخة 

 املطلب السابع: أثر عطاء بن أيب رابح
 .(3)"الزهد  "رواه املعاىف بن عمران يف كتاب 

حدثنا طلحة بن عمرو املكي، عن عطاء، قال: بلغين أن : (4)قال: املعاىف بن عمران املوصلي يف كتابه الزهد
 . « أنسابكم ما تصلون به أرحامكم تعلموا من »: النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول

 .(5)بن عثمان احلضرمي املكي مرتوكوسنده ضعيف جًدا، يف سنده: طلحة بن عمرو، وهو ا

                                                 

 ( طبعة الرسالة . 9/392-393) (1)

 هـ( . 1430( طبعة دار الرسالة العاملية ، الطبعة األوىل )5649( رقم )3/168) (2)

 ( .145رقم ) (3)

 ( .143رقم ) (4)

( ، حتقيق محدي السلفي ط : دار 1/489( و " اجملروجني " البن حبان)108-4/107الضعفاء " )انظر " الكامل يف  (5)
 هـ( . 1420الصميعي الطبعة األوىل سنة 
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 املبحث الثاين: األحاديث الواردة يف كم تعلم علم األنسا .
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: أحاديث صرحية يف ذم تعلم علم النسب.
 يف ذم التفاخر والطعن يف األنساب.املطلب الثاين: أحاديث عامة 

 املطلب األول: أحاديث صرُية يف كم تعلم علم النسب.
 «علم النسب علٌم ال ينفع، وجهل ال يضر  »حديث: 

: وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي (1)"جامع بيان العلم وفضله  "قال اإلمام ابن عبد الرب يف كتابه 
عنه، ان عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد الكاليب بدمشق قال: أان أبو أيوب سليمان بن  خبطه وأذن لنا يف الرواية

حممد اخلزاعي، ان هشام بن خالد بن مروان القرشي، ان بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أيب هريرة، أن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد فرأى مجًعا من الناس على رجل فقال: ما هذا ?

 الوا: اي رسول هللا، رجل عال مة. قال: وما العال مة ?ق
قالوا: أعلم الناس أبنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس مبا اختلف فيه العرب، 

 .« هذا علمح ال ينفع، وجهلح ال يضر»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 نفسه فقال بعد إخراجه: يف إسناد هذا احلديث رجالن ال حيتج هبما، قلت: ضعف هذا احلديث ابن عبد الرب

 ومها سليمان، وبقي ة. اهـ كالمه.
: بقية فهو ابن الوليد الدمشقي، وهو إن كان يف نفسه صدوق، إال أنه يدلس تدليًسا قبيًحا. وهو تدلس  قلتا

 السند علة أخرى وهي أن ابن جريج وإن  التسوية، وهو إسقاط الراوي الضعيف بني الثقتني، وهنا قد عنعن، ويف
 كان ثقة إال أنه مدلس ومل يصرح ابلتحديث 

، وقال فيه:) فيه نظر ( يعين:إذا روى عن (2)أما سليمان فهو اخلزاعي فضعيف وفقد ذكره أبو أمحد احلاكم
 )هشام بن خالد الدمشقي ( وقد روى عنه يف هذا احلديث.

ه هلذا احلديث فقال: وهذا الباطل الحيتمله بقية، وإن كان مدلسا فإن توبع بعد إيراد (3)وقال احلافظ ابن حجر
 سليمان عليه احتمل أن يكون بقية دلسه على ابن جريج، وماعرفت سليمان بعد.

مث قال ابن عبد الرب: ) فإن صح كان معناه: أنه علم ال ينفع مع اجلهل ابآلية احملكمة، والسنة القائمة، 
أو ال ينفع يف وجٍه ما، ولذلك ال يضر جهله يف ذلك املعىن وشبهه، وقد ينفع ويضر يف بعض والفريضة العادلة، 

 املعاين؛ ألن العربية والنسب عنصرا علم األدب.
وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إىل رسول هللا ) صلى هللا عليه : (1)"مجهرة أنساب العرب  "وقال ابن حزم يف 

 وسلم (.
                                                 

 هـ .1414( بتحقيق مسري الزهريي طبعة : دار ابن اجلوزي األوىل 1385( رقم )2/752) (1)

 (.1/310"األسامي والكىن" ) (2)

 (.4/3642"لسان امليزان" ) (3)
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طل بربهانني: أحدمها: أنه ال يصح من جهة النقل أصاًل؛ وما كان هكذا فحرام على كل وهذا اب: (2)قال علي
 إذ تقول عليه ما مل يقل. ؛ذي دين أن ينسبه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم؛ خوف أن يتبوأ مقعده من النار

والثاين: ًضا وال يثبت. :قد روي مرفوًعا واليثبت، وروي عن عمر أي(3)"فتح الباري "وقال احلافظ ابن حجر يف 
أن الربهان قد قام مبا ذكرانه آنًفا على أن علم النسب علم ينفع، وجهل يضر يف الدنيا واآلخرة، وال حيل ملسلم أن 

 . اهـ كالمه.ينسب الباطل املتيقن إىل رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (؛ وهذا من أكرب الكبائر
 تفاخر والطعن يف األنسا .املطلب الثاين: أحاديث عامة يف كم ال

مل أجد بعد البحث حديثًا صحيًحا مسنًدا يف ذم تعلم األنساب، وإمنا وردت أحاديث صحيحة يف ذم توظيف 
الذي رواه  علم األنساب توظيًفا غري صحيح، وهو التفاخر ابألحساب والطعن يف األنساب، كحديث أيب هريرة

اثنتان يف الناس » عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: عن أيب هريرة رضي هللا (4)"صحيحه  "مسلم يف 
 .«والنياحة على امليت، ، الطعن يف النسبمها هبما كفرا 

أربع يف أميت من اجلاهلية، ال  » أيب مالك األشعري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:وكذا حديث 
االستسقاء ابلنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا مل تتب يرتكوهنن: الفخر يف األحساب، والطعن يف األنساب، و 

 .« قبل موهتا، تقام يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ودرع من جرب
 .(5)مسلم يف " صحيحه "رواه اإلمام 

فيه أقوال أصحها أن معناه: مها من أعمال الكفار وأخالق : (6)قال اإلمام النووي يف شرحه هلذا احلديث
 ه يؤدي إىل الكفر.ة. والثاين: أن  اجلاهلي

 والثالث: أنه كفر النعمة واإلحسان.
 والرابع: أن ذلك يف املستحل.

ويف هذا احلديث تغليظ حترمي الطعن يف النسب والنياحة. وقد جاء يف كل واحد منهما نصوص معروفة. وهللا 
 .أعلم

 "فتح الباري  "ا ما ذكره احلافظ ابن حجر يف وحُيمل أيًضا ما ورد يف ذم التفاخر يف علم األنساب والطعن فيه
 حيث قال: والذي يظهر محل ما ورد يف ذمه على التعمق فيه، حىت يشتغل عما هو أهم منه. (1)

                                                                                                                                               

 ( . 4-3ص) (1)

 يعين ابن حزم نفسه .  (2)

(3) 6/527 . ) 

( ، برقم 3141( ، برقم : )1465( وابن حبان يف " صحيحه " برقم : )564( وابن اجلارود يف " املنتقى " برقم : )67رقم : ) (4)
( والبيهقي يف 1001برقم : )( والرتمذي يف " جامعه 1419( برقم : )383/  1( واحلاكم يف " مستدركه " )3161( ، برقم : )3142: )

 ( .7675محد يف " مسنده " برقم : )( وأ21214( ، ورقم : )7211" سننه الكبري " برقم : )
( وابن ماجه يف " سننه " 1417( واحلاكم يف " مستدركه " برقم : )3143( وابن حبان يف " صحيحه " برقم : )934برقم : ) (5)

 ( . 23368( وأمحد يف " مسنده " برقم : )7210( والبيهقي يف " برقم : )1581برقم : )

 يب ، بريوت الطبعة الثانية ، . ( طبعة دار إحياء الرتاث العر 2/57 (6)
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التنقص يف  :الطعن يف النسب: (2)وقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل يف معىن هذا احلديث
يف نفسه،  يطعن يف أنساهبم، ويعيبها لشيءٍ  ؛كذا، فالن نسبهم فيه كذا وفيه كذا  فالن فيه كذا، فالن فيه، الناس

 وقحطان كذا، قريش كذا، بن ومتيم صفتهم كذا، بن وهذا ال جيوز، أما إذا كان من ابب اخلرب: بن؛ أو ترفًعا وتكربًا
ل خيرب عن أنساهبم وعن ب، خيرب عن أحواهلم من غري طعن، خيرب األنساب أهنم قبائل وأهنم كذا، هاشم كذا
، أو إلظهار  ، والتنقص هلم تكربًا وتعاظًما هذا ليس من الطعن يف األنساب، الطعن معناه العيب، تفاصيلها

 .ليس قصده سوى ذلك، وحنو ذلك، عوراهتم والغيبة هلم
 ) مسألة ( يف فوائد علم النسب إمجااًل:

 .(3)مهبانسأاالحرتاز عن اخلطأ يف  ه يتم، وبأنساب الناس بواسطته علىعرف تيالنسب: علم  علم
وهو يف هذا علم مفيد عظيم النفع، وقد ذكر مجلًة من فوائده، وبعض أحكامه اإلمام ابن حزم رمحه هللا يف " 

وقد خلص ذلك  (4)"القصد واألمم يف أنساب األمم  "مجهرة أنساب العرب ": وابن عبد الرب القرطيب يف كتابه 
 ، وسأنقله حلسن إيراده فقال:(5)"فتح الباري  "قالين يف احلافظ ابن حجر العس

" يف علم النسب ما هو فرٌض على كل أحد، وما هو فرض على الكفاية، وما هو مستحب، قال: فمن ذلك 
أن يعلم أن حممًدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو ابن عبد هللا اهلامشي، فمن زعم أنه مل يكن هامشياا فهو كافر، 

يعلم أن اخلليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه يف نسب يف رحم حمرمة؛ ليجتنب تزويج ما حيرم عليه منهم،  وأن
وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو جيب عليه بره من صلة، أو نفقة، أو معاونة، وأن يعرف أمهات املؤمنني، وأن 

، وأن يعرف األنصار ليحسن إليهم لثبوت نكاحهن حرام على املؤمنني، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب
الوصية بذلك، وألن حبهم إميان وبغضهم نفاق، قال: ومن الفقهاء من يفرق بني يف اجلزية واالسرتقاق بني العرب 
 والعجم؛ فحاجته إىل علم النسب آكد: وكذا من يفرق بني نصارى بين تغلب وغريهم يف اجلزية وتضعيف الصدقة.

ي هللا عنه الديوان إال على القبائل، ولوال علم النسب ما ختلص له ذلك، وقد تبعه قال: وما فرض عمر رض
 على ذلك عثمان وعلي وغريمها. اهـ املراد منه.

                                                                                                                                               

 ( كتاب األنبياء ابب املناقب . 6/527) (1)

 ( . 12/124انظر جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز) (2)

 ( لصديق حسن خان . 243انظر : أجبد العلوم : )ص  (3)

 (4-2( ، واألمم ص )4-2( مجهرة أنساب العرب ص)4)

(5) (6/527. ) 
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 اخلامتة والتوصيات
، وقد تبني من خالل "األحاديث الواردة يف تعلم األنساب  "احلمد هلل على إعانته إلكمال هذا البحث: 

ٌم شريف، حثت الشريعُة اإلسالمية على تعلمه، وقد تناول البحُث األحاديَث البحث أن علم األنساب عل
الواردةَ يف تعلم علم األنساب، فكان منها األحاديث اليت وردت يف احلث والرتغيب على تعلمه، وقد صح منها 

أحاديث مجلة، وأما األحاديث اليت ذمت تعلم علم األنساب؛ فلم يصح منها حديث صحيح صريح، وإمنا وردت 
يف النهي عن توظيف علم األنساب توظيًفا غري صحيح؛ كأن يكون سبًبا للعصبية، و التفاخر، أو التعمق يف هذا 
العلم حىت يغلب على بقية العلوم، وجمال علم األنساب يف أبواب كثرية هنا ما هو تعلمه واجب، ومنها ما هو 

 تعلمه مستحب.
 وخالصة البحث كانت كالتاَ:

ملرفوعة يف احلث على تعلم علم األنساب: مخسة أحاديث وهي: حديث أيب هريرة، وحديث ابن األحاديث ا
عباس، وحديث العالء بن خارجة، وحديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، وحديث علي بن أيب طالب، صح 

 م يصح.منها احلديث األول، والثاين حسن، وكذا حديث العالء وابن عمر سندمها صحيح، وأما حديث علي فل
 وأما اآلاثر فأثر عمر بن اخلطاب له ثالثة طرق صح منها الطريق األول، وأثر عطاء بن رابح سنده ضعيف.

وأما األحاديث اليت وردت يف ذم تعلم علم األنساب فهو حديث واحد صريح، ولكنه مل يصح، وأما بقية 
 الناس. األحاديث يف ذم األنساب فاملقصود منها ذم العصبية والطعن يف أنساب

وردت يف ابب تعلم علم األنساب، واالهتمام بتعلم األنساب ألنه بتناول األحاديث اليت  ويوصي الباحث:
 علم انفع يتوصل به إىل معرفة أقارب املرء؛ لكي يكون سبًبا لصلة األرحام.

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 فهرس املصادر

لصديق حسن خان، أعده للطبع عبد اجلبار زكار، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سنة  "وم العل" أجبد  (1
 هـ.1398

 1ط"األسامي والكىن" أليب أمحد احلاكم، حتقيق يوسف الدخيل، طبعة مكتبة الغرابء األثرية،  (2
 هـ.1414

مية، الثانية للسمعاين، حتقيق الشيخ عبد الرمحن املعلمي، طبعة دار الكتب العل "األنساب  "  (3
 هـ.1400

 : 1طلعبد هللا بن املبارك، حتقيق مصطفى عثمان حممد، دار الكتب العلمية،  "الرب والصلة  "  (4
 هـ.1411

لعلي بن حممد بن عبد امللك الفاسي، أبو احلسن ابن القطان " بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام "  (5
 م.1997-هـ1418، 1طالرايض  -الناشر: دار طيبة هـ ( احملقق: د. احلسني آيت سعيد 628) املتوىف 

هـ ( 256حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا ) املتوىف " التاريخ الكبري "  (6
 الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان. –الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 

هـ ( 463ي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ) املتوىف ألمحد بن عل "اتريخ بغداد" (7
 م.2002 -هـ 1422بريوت الطبعة: األوىل، -الناشر: دار الغرب اإلسالمي، احملقق: الدكتور بشار عواد معروف

أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) املتوىف " تقريب التهذيب "  (8
 .هـ1417الطبعة: األوىل، العاصمة، دار  أيب األشبال، هـ( احملقق:852

ليوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم " التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد "  (9
هـ ( حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري الناشر: وزارة 463النمري القرطيب ) املتوىف 

 ـ.ه 1387املغرب عام النشر:  ،والشؤون اإلسالمية عموم األوقاف

 هـ.1412أليب احلجاج املزي، حتقيق د. بشار عواد معروف، دار الرسالة،  "" هتذيب الكمال  (10

هـ 852أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) املتوىف " هتذيب التهذيب "  (11
 ـ.ه1326ية، اهلند، الطبعة األوىل، ( الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظام

 البن عبد الرب القرطيب، حتقيق: مسري الزهريي، طبعة ابن اجلوزي. "" جامع بيان العلم وفضله  (12
حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، الناشر: دار ابن كثري، " اجلامع الصحيح املختصر "  (13

، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف  1987 – 1407بريوت، الطبعة الثالثة،  ،اليمامة
 .جامعة دمشق -كلية الشريعة 

، حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو "سنن الرتمذي "  -" اجلامع الكبري "  (14
 .بريوت ،هـ ( حتقيق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي279عيسى ) املتوىف 
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احملقق: ، رواية: املروذي وغريه، هـ (241ألمحد بن حنبل ) املتوىف " اجلامع يف العلل ومعرفة الرجال "  (15
 م.1988 -هـ 1408الطبعة األوىل، ، اهلند ،الناشر: الدار السلفية، بومباى، هللا بن حممد عباس يالدكتور وص

ملنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن ا" اجلرح والتعديل "  (16
دار إحياء ، اهلند ،حبيدر آابد الدكن ،الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، هـ (327أيب حامت ) املتوىف 

 م. 1952هـ  1271بريوت الطبعة األوىل،  ،الرتاث العريب
 .5ط، طبعة دار املعارف، أليب حممد بن حزم، حتقيق: عبد السالم هارون "مجهرة أنساب العرب  " (17
حملمد انصر الدين، األلباين ) املتوىف  "سلسلة األحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها "  (18

 م. 1992هـ/ 1412اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل،  ،هـ ( دار النشر: دار املعارف، الرايض1420
هـ (، حتقيق شعيب 273د هللا القزويين، ) املتوىف عب ، أيبابن ماجهمد بن يزيد " حملسنن ابن ماجه "  (19

َعبد الل طيف حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة  -حممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -األرنؤوط 
 .م 2009 -هـ  1430األوىل، 

ْستاين ) املتوىف  "سنن أيب داود "  (20 جِّ حتقيق حممد حميي هـ (، 275أليب داود سليمان بن األشعث الس ِّ
 بريوت. ،الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا

ْستاين )" سنن أيب داود "  (21 جِّ  تسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 م 2009 -هـ  1430، 1طالناشر: دار الرسالة العاملية ، حَممَّد كامِّل قره بللي -ؤوط هـ ( احملقق: شَعيب األران275
حققه وضبط نصه ، هـ (385) املتوىف ، الدارقطينأيب احلسن علي بن عمر بن أمحد " " سنن الدارقطين  (22

وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم الناشر: مؤسسة 
 م. 2004 -هـ  1424لبنان الطبعة: األوىل،  -الرسالة، بريوت 

احملقق: عبد هللا عبد احملسن الرتكي ، هـ (458ألمحد بن احلسني البيهقي ) املتوىف " " السنن الكربى  (23
 م. 2003 -هـ  1424، الناشر: دار هجر، الطبعة األوىل

هـ ( احملقق: جمموعة من احملققني 748حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب ) املتوىف " " سري أعالم النبالء  (24
 م. 1985هـ/ 1405عيب األرانؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، إبشراف الشيخ ش

ألمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر: " " شرح معاين اآلاثر  (25
 1399بريوت الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية 

املغرية بن صاحل بن بكر السلمي  أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن" " صحيح ابن خزمية  (26
 بريوت. –هـ ( احملقق: د. حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي 311النيسابوري ) املتوىف 

" العلل " البن أيب حامت حتقيق جمموعة من الباحثني، إبشراف د. سعد احلميد، ود. خالد اجلريسي:  (27
 هـ (.1427الطبعة األوىل ) 

هـ ( اجمللدات 385أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين ) املتوىف " يف األحاديث النبوية " العلل الواردة  (28
الرايض. الطبعة:  -من األول، إىل احلادي عشر حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي. الناشر: دار طيبة 
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يه: حممد بن صاحل بن حممد م. واجمللدات من الثاين عشر، إىل اخلامس عشر علق عل 1985 -هـ  1405األوىل 
 ه ـ 1427الدمام الطبعة: األوىل،  -الدابسي الناشر: دار ابن اجلوزي 

أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي، طبعة دار الكتب  "" عون املعبود شرح سنن أيب داود  (29
 هـ (.1410العلمية، الطبعة األوىل: ) 

وابن حجر حتقيق: طارق عوض هللا حممد ط: دار ابن " علوم احلديث " البن الصالح مع نكت العراقي  (30
 هـ.1429عفان ط) األوىل ( 

ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: " " فتح الباري شرح صحيح البخاري  (31
 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف 1379بريوت،  -دار املعرفة 

 على طبعه: حمب الدين اخلطيب.
حملمد بن أمحد بن عثمان بن الذهيب ) املتوىف " " الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  (32

مؤسسة علوم  -هـ ( احملقق: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 748
 م 1992 -هـ  1413القرآن، جدة الطبعة: األوىل، 

هـ ( حتقيق: عادل أمحد عبد 365أليب أمحد بن عدي اجلرجاين ) املتوىف " " الكامل يف ضعفاء الرجال  (33
لبنان الطبعة: األوىل، -بريوت -علي حممد معوض شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة الناشر: الكتب العلمية -املوجود
 م.1997هـ1418

أليب بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم ) املتوىف " " الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر  (34
 1409الرايض، الطبعة: األوىل،  –هـ ( احملقق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرشد 235
هـ ( 807لنور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ) املتوىف " " كشف األستار عن زوائد البزار  (35

 م. 1979 -هـ  1399ن األعظمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، حتقيق: حبيب الرمح
هـ ( احملقق: دائرة 852املؤلف ألمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ) املتوىف " " لسان امليزان  (36

 م.1971هـ/1390الثانية، لبنان الطبعة:  -اهلند الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  -املعرف النظامية 
هـ (، حتقيق: حممود إبراهيم 354البن حبان ) املتوىف  "" اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني  (37

 هـ1396حلب، الطبعة: األوىل،  –زايد، الناشر: دار الوعي 
تحرير هـ ( ب 807 - 735لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ) " " جممع الزوائد ومنبع الفوائد  (38

 م. 1988 -هـ 1408بريوت الطبعة:  -احلافظني اجلليلني: العراقي وابن جحر، الناشر: دار الكتب العلمية 
أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين  "" املراسيل  (39

 بريوت الطبعة: األوىل. –هـ (، حتقيق: شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 275) املتوىف 
للحاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب " " املستدرك على الصحيحني  (40

 -هـ ( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 405النيسابوري املعروف اببن البيع ) املتوىف 
 1990 – 1411بريوت الطبعة: األوىل، 
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هـ(، 307ألمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي ) املتوىف  "مسند أيب يعلى "  (41
 .1984 – 1404دمشق، الطبعة: األوىل،  –حتقيق: حسني سليم أسد، الناشر: دار املأمون للرتاث 

عادل مرشد، وآخرون  -هـ (، حتقيق: شعيب األرنؤوط 241) املتوىف  " " مسند اإلمام أمحد بن حنبل (42
 م. 2001 -هـ  1421إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن  "البحر الزخار " املنشور ابسم " " مسند البزار  (43
إىل  1(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا، ) حقق األجزاء من  هـ292عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار ) املتوىف 

( الناشر:  18( وصربي عبد اخلالق الشافعي ) حقق اجلزء  17إىل  10( وعادل بن سعد ) حقق األجزاء من 9
 م (2009م، وانتهت 1988املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، ) بدأت  -مكتبة العلوم واحلكم 

هـ ( احملقق: محدي بن عبداجمليد السلفي 360ليمان بن أمحد الطرباين ) املتوىف لس" " مسند الشاميني  (44
 1984 – 1405بريوت الطبعة: األوىل،  -الناشر: مؤسسة الرسالة 

ملسلم بن احلجاج أبو  "" املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (45
 بريوت. –هـ ( حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 261) املتوىف احلسن القشريي النيسابوري 

، هـ ( احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد360لسليمان بن أمحد الطرباين ) املتوىف " " املعجم األوسط  (46
 القاهرة. –عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين الناشر: دار احلرمني 

هـ ( احملقق: محدي بن عبد اجمليد 360لسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ) املتوىف  " ري" املعجم الكب (47
 القاهرة الطبعة: الثانية -السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

أليب عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب " " معرفة علوم احلديث  (48
 (. 1430هـ ( احملقق:. أمحد السلوم، ط: دار املعارف الرايض ط: األوىل ) 405املعروف اببن البيع ) املتوىف النيسابوري 

 هـ.1432مكارم األخالق " البن أيب الدنيا، حتقيق فاضل الرقي، طبعة دار أطلس اخلضراء، الطبعة األوىل ) "  (49
هـ ( ضبط وتقدمي وحتقيق: عبد 597ىف لعبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ) املتو " املوضوعات  " (50

: 2، 1الرمحن حممد عثمان. الناشر: حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية ابملدينة املنورة الطبعة: األوىل جـ 
 م. 1968 -هـ  1388: 3م جـ  1966 -هـ  1386

حممد فؤاد عبد  هـ (، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:179لإلمام مالك ) املتوىف " " املوطأ  (51
 .1985 -هـ  1406لبنان،  –الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

هـ ( حتقيق: 748حملمد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب ) املتوىف " " ميزان االعتدال يف نقد الرجال  (52
 م 1963 -هـ  1382طبعة: األوىل، لبنان ال -علي حممد البجاوي الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 

 -هـ ( حتقيق: 606جملد الدين أبو السعادات ابن األثري ) املتوىف  "" النهاية يف غريب احلديث واألثر  (53
 هـ.1383 1ط:  -حممود حممد الطناحي، الناشر: املكتبة اإلسالمية
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 مقدمة 
 ني وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العامل     

نبع املذهب املالكي ابملدينة املنورة، موطن اإلمام مالك بن أنس، ومنها انتشر بواسطة تالمذته فقد أما بعد، 
 والوافدين عليه من املشرق واملغرب إىل جهات أخرى، فتأسست نوى املدارس املالكية يف كربايت حواضر العامل

نذاك، يف مقدمتها املدرسة املصرية، واملدرسة العراقية مث املدرسة املغربية بفروعها القريواين واألندلسي آاإلسالمي 
 والفاسي.

وكان وراء انتشار املذهب املالكي وظهور هذه املدارس الفقهية واألصولية عدة عوامل، منها ما هو ذايت      
دته، ومنها ما هو موضوعي مرتبط بفقه مذهبه، ومنها ما هو علمي وعقدي متعلق بشخصية اإلمام مالك وعقي

متمثل يف مصادر وأصول فقهه، وما هو منهجي مستمد من خصوصيات منهجه يف االجتهاد، دون أن نغفل 
العوامل االجتماعية مثل الرحالت اليت كان يقوم هبا أهل العلم للمدينة املنورة موطن اإلمام، واالعتبارات السياسية 

عدد من  سبق إىل تفصيلهامثل دعم عدد من السالطني واحلكام للمذهب وعلمائه، وغري ذلك من العوامل اليت 
 .1الباحثني
ومن املعلوم أن اإلمام مالكا مل يعمل على تدوين أصول فقهه يف مؤلف مستقل، وإمنا كان يبثها من خالل      

ه اليت دوهنا عنه تالمذته، كما يلك من خالل بعض رسائله وفتاو رائه واختياراته الفقهية اليت دوهنا يف موطئه، وكذآ
مل يسلك مسالك اجلدل واملناظرة إلثبات مذهبه، بل بناه على االختيار من أقاويل أهل بلده، ومن حديث أهل 

وصحابته، وعلى هذا املنوال سن مالك  احلجاز، وما استقر عليه عمل أهل العلم وتوارثوه من السنن عن النيب 
جمادلة، وال  أوجمالس درسه وأدب تالميذه من أهل األمصار، فكان يعلم ويذاكر ويستدل، دون حجاج وال جلاج 

                                                 

مد بن حسن حملالدراسات منها: تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حىت هناية العصر املرابطي، انظر تفصيل ذلك يف عدد من  -1
ونظرة . 61 -59صطفى بوعاقل، ص: ملراؤه الفقهية يف املعامالت املالية، آاإلمام أشهب بن عبدالعزيز و و  .167 -90الشرحبيلي، ص: 

. وجغرافية املذاهب الفقهية: دراسة حتليلية لتاريخ 69 -61مة أمحد تيمور ابشا، ص: اترخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة، للعال
 .26 -16املذاهب الفقهية الثمانية وأماكن انتشارها، هلشام يسري العريب، ص: 

 علم أصول الفقه يف املدرسة املالكية املدنية

 خصوصيات النشأة ومالمح التطور

محمد إلياس املراكشي الدكتور  

 املغرب -باحث في الفقه وأصوله
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للمسائل املفرتضة، إال أنه اضطر أحياان إىل الذب عن اختياره والدفاع عن  تفريع، وال على األقوال املخالفةرد 
ة يف مسائل، وكتب إىل الليث بن سعد يستدل له رأيه، واملناظرة عن مذهبه، فناظر أاب يوسف صاحب أيب حنيف

 .1على حجية عمل أهل املدينة
ألجل ذلك ميكن القول إن نشأة أصول الفقه عند املالكية ظهرت أول ما ظهرت يف شكل جمموعة من      

ا آراء الردود على املخالفني الختيارات اإلمام مالك، وبرزت إىل الوجود بقوة بعد وفاته، ذلك أن الذين عارضو 
اإلمام يف حياته مل يلقوا آذاان صاغية، خاصة يف املدينة املنورة اليت كان فيها إماما مفتيا وحمداث ومدرسا، ويف أواخر 
القرن الثاين للهجرة ظهرت يف مراكز العلم ابلعراق ومصر حركة فكرية حاولت أتصيل املذاهب وتثبيت أصول 

هاء ينظرون إىل طرق االستدالل نظر املقارنة والتصنيف، فولدوا االحتجاج يف مسائل اخلالف، حيث انربى الفق
من تنظري األدلة اجلزئية قوانني عامة لالستدالل، واستخرجوا من تصنيف ضروب االستنباط قواعد كلية الستخراج 
 األحكام من أدلتها، وامتأل هذا القرن مراجعات وجمادالت بني أئمة املذاهب حول االحتجاج بنوع من أنواع

 .2األدلة وعدم االحتجاج هبا
فقهاء كبارا منهم من جلس يف حلقة اإلمام مالك بعد وفاته مثل أيب  املالكية املدنية وقد أنتجت املدرسة     

ه( 182ه(، ومنهم من كانت تدور عليه الفتيا يف زمانه مثل أيب عبدهللا بن دينار )ت186عمرو بن كنانة )ت
، ولعل من أبرز العلماء الذين تكلموا يف أصول هذه 3ه( وغريهم214ن )توأيب مروان عبدامللك بن املاجشو 

أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري و ه(، 198املدرسة، أو أثرت عنهم آراء أصولية عبدالرمحن بن مهدي )ت
وانتقل إشعاعها إىل مصر والعراق  ه(، مث انقطعت أو اندثرت اإلسهامات األصولية للمدرسة املدنية،242)ت
ه( الذي عمل 799برهان الدين إبراهيم بن علي الشهري اببن فرحون )ت أن ظهر العالمة إىل القريوان وغريها،و 

على إحياء منهج هذه املدرسة يف املدينة بعدما استوت أركانه يف املدارس األخرى، وذلك من خالل مؤلفاته 
الم املدرسة املصرية، إذ جند من إنتاجاته الفقهية واألصولية اليت اعتمد فيها ابألساس على إنتاجات كبار أع

" وهو شرح خمتصر ابن احلاجب تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات"، و"إقليد األصولاألصولية "
 ".كشف النقا  احلاجب من مصطلح ابن احلاجبالفرعي، و"

ي، خاصة وأن علم بدأت تتضح يف مرحلة أتسيس املذهب الفقه املدنية وال شك أن معامل منهج املدرسة     
 الشافعياإلمام حممد بن إدريس أصول الفقه مل يكن قد أضحى علما قائما بذاته، وهو ما مل حيصل إال مع أتليف 

للرسالة. وملا كان األمر كما ذكر، فإن املنهج األصويل أو منهج االجتهاد الذي متيزت به املدرسة  ه(204)ت
 سلكه اإلمام مالك واعتمده يف استنباطه لألحكام.  املالكية املدنية، هو ابألساس املنهج الذي

                                                 
له من انظر: الذب عن مذهب مالك يف غري شيء من أصوله، وبعض مسائل من فروعه، وكشف ما لبَّس به بعض أهل اخلالف، وجهِّ  -1

 (.29-28 /1) حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين، دراسة وحتقيق: د حممد العلمي يبألحماج األسالف، 
 .170املصادر األصولية عند املالكية: دراسة يف النشأة واملدوانت واخلصائص، مداخلة للدكتور موالي احلسني أحليان، ص:  -2

 .65 -62راؤه الفقهية يف املعامالت املالية، ص: وآم أشهب بن عبدالعزيز اإلما -انظر أبرز فقهاء هذه املدرسة يف:  -3
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وقد سبقت يف هذا املوضوع دراسات كثرية إذ ال تكاد جتد حبثا أو مؤلفا عن أصول الفقه عند املالكية إال      
نظرة اترخيية يف حدوث املذاهب الفقهية ويتم التقدمي له هبذا املوضوع أو اإلشارة إليه، منها على سبيل املثال "

جغرافية املذاهب الفقهية: دراسة حتليلية لتاريخ املذاهب الفقهية "، للعالمة أمحد تيمور ابشا، و"ألربعةا
التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف النقل فيها "، هلشام يسري العريب، و"الثمانية وأماكن انتشارها

مجاعي إبشراف الدكتور أمحد الريسوين، غري " إعداد التجديد األصوَ، و"حامت ابي للدكتور، "عن اإلمام مالْي
أن هذا ال مينع من إفراد القضية ببحث خمتصر مستقل، ومن جتديد منهج دراستها يف كل عصر من أجل اإلشعار 
أبمهيتها وضرورة االهتمام هبا من أجل الفهم السليم حليثيات التجديد الذي يتطلبه علم أصول الفقه يف العصر 

ما هي أبرز معامل املنهج األصويل الذي امتازت به ل إاثرة مجلة من التساؤالت أبرزها: احلاضر، وذلك من خال
املدرسة املالكية املدنية? وما هي خصوصياته? وكيف كان أعالم هذه املدرسة يصنفون األدلة الشرعية? وما هي 

إىل شروط اجملتهد وصفاته? وكيف  القواعد الكربى اليت كانوا يتعاملون هبا مع خمتلف األدلة? وكيف كانوا ينظرون 
  كانوا يراعون فقه الواقع يف اجتهادهم?.

 : خطة البحث
 مقدمة -
 املبحث األول: نشأة علم أصول الفقه يف املدرسة املدنية -
 مالمح تطور علم أصول الفقه يف املدرسة املدنيةاملبحث الثاين:  -

 ضوابط االجتهاد وصفات اجملتهدأوال:  -          
 منهج تصنيف األدلة الشرعية اثنيا:  -          

 ضوابط التعامل مع األدلة الشرعيةاثلثا:  -          
 خامتة -

 :منهج البحث
 اعتمدت يف هذا البحث املنهج الوصفي، مث التحليلي فاملنهج الرتكييب. -
 .قمت بعزو اآلايت القرآنية إىل موضعها من كتاب هللا تعاىل برواية حفص عن عاصم -
 عملت على ختريج النصوص احلديثية، مراعيا تقدمي الصحيحني، على كتب السنن على ما سواها. -
 حرصت على إيراد موضع الفائدة من النصوص املنقولة، دون إسهاب أو تقصري. -
 قمت برتتيب األفكار حسب تسلسلها الزمين. -
 مل أترجم لألعالم نظرا لطبيعة البحث املختصر. -

تام أسأل هللا تعاىل العلي القدير أن جيعل هذا العمل صاحلا انفعا، خالصا لوجهه الكرمي، والصالة ويف اخل     
 والسالم على سيدان حممد النيب الكرمي واحلمد هلل رب العاملني.

  



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  314  

 

 املبحث األول: نشأة علم أصول الفقه يف املدرسة املدنية
 

التشريع، عبارة عن جمموعة من القواعد واملفاهيم املضمرة  كانت مادة أصول الفقه إابن عصر النبوة وبداية      
ذهنيا، مرتكزة ابألساس على استيعاب أدلة التشريع، وضبط كيفية االستنباط منها، وأوجه االستدالل املعهودة من 

، الذي كشف اللغة اليت نزل هبا الوحي، ويشهد لذلك مجلة من األدلة والنصوص منها حديث معاذ بن جبل 
برتتيب مصادر التشريع إىل كتاب وسنة واجتهاد، وفيه  وىل معامل املنهج األصويل الذي أقره رسول هللا عن أ
َا يفِّ كَِّتابِّ هللاِّ.  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ » نَي بـََعثَُه إِّىَل اْلَيَمنِّ، قَاَل: َكْيَف َتْصَنُع إِّْن َعَرَض َلَك َقَضاٌء? قَاَل: أَْقضِّي مبِّ حِّ

? قَاَل: َأْجَتهُِّد . قَاَل: فَإِّْن ملَْ َيُكْن يفِّ ُسنَّةِّ َرُسولِّ هللاِّ  َيُكْن يفِّ كَِّتابِّ هللاِّ? قَاَل: فَبُِّسنَّةِّ َرُسولِّ هللاِّ قَاَل: فَإِّْن ملَْ 
ي َرُسوَل َصْدرِّي، مُثَّ قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّّّ الَّذِّي َوفََّق َرُسوَل َرسُ  رَأْيِّي، اَل آُلو. قَاَل: َفَضَرَب َرُسوُل هللاِّ  ولِّ هللاِّ لَِّما يـُْرضِّ

 .1«هللاِّ 
وكان من خصوصيات املرحلة املدنية استعمال الصحابة التلقائي للقواعد اليت كانت حاضرة يف أذهاهنم،      

ويستعملون قوهتا حىت ولو مل تكن مدونة لديهم، لعدم اهتمامهم ابلكتابة والتأليف، والنتفاء احلاجة إىل ذلك يف 
، إضافة إىل إمجاعهم على راكهم لعلل التشريع اليت استفادوها من صحبتهم لرسول هللا عصرهم، مع إد

، كما سطع جنم عدد منهم متيزوا عن سواهم بكثرة الرواية وغزارة العلم، واإلقبال على الفتيا والقضاء، حىت 2القياس
نماذج والتشريعات اليت ، واستنباط األحكام وفق الأضحى لبعضهم منهج خاص يف الفهم عن رسول هللا 

 فيها، ونسجا على منواهلا فيما شاهبها أو خالفها. ، اقتداء به عاينوها من تصرفاته 
، وظهر ذلك من  وبفضل ذلك ظهر حس النقد األصويل مبكرا مع نشأة املادة األصولية عند الصحابة     

حتجاج جبملة من األدلة، ومن ذلك نقد خالل ما جرى بينهم من حوارات ونقاشات علمية تتعلق مبشروعية اال
، »عن علقمة، عن عبدهللا، قال: االحتجاج ابلسنة، ومثاله ما رواه الشيخان  َاتِّ َاتِّ َواْلُمْستَـْومشِّ َلَعَن هللُا اْلَوامشِّ

َاتِّ َخْلَق هللاِّ  ، َواْلُمتَـَفل َِّجاتِّ لِّْلُحْسنِّ اْلُمَغري ِّ فـَبَـَلَغ َذلَِّك اْمَرأًَة مِّْن َبينِّ َأَسٍد يـَُقاُل » قَاَل:« َوالنَّامَِّصاتِّ َواْلُمتَـَنم َِّصاتِّ
،"هَلَا أُمي يـَْعُقوَب وََكاَنْت تـَْقرَُأ اْلُقْرآَن، فَأَتـَْتُه فـََقاَلْت:  َاتِّ َاتِّ َواْلُمْستَـْومشِّ  َما َحدِّيٌث بـََلَغينِّ َعْنَك أَنََّك َلَعْنَت اْلَوامشِّ

َاتِّ َخْلَق هللاِّ َواْلُمتَـَنم َِّصاتِّ َواْلُمتَـَفل َِّجاتِّ لِّلْ  ? َوَما يلِّ اَل أَْلَعُن َمْن لََعَن َرُسوُل هللاِّ "، فـََقاَل َعْبُدهللاِّ: "ُحْسنِّ اْلُمَغري ِّ
َرأْتِّيهِّ َلَقْد فـََقاَل: "لَئِّْن ُكْنتِّ قَـ  "،َلَقْد قـََرْأُت َما َبنْيَ َلْوَحيِّ اْلُمْصَحفِّ َفَما َوَجْدتُهُ "فـََقاَلتِّ اْلَمْرأَُة:  "،َوُهَو يفِّ كَِّتابِّ هللاِّ 

                                                 

. قال احملققون: إسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ وجهالة احلارث بن عمرو، لكن مال إىل 22007، ح 333 /36مسند أمحد، ) -1
، وانظر خترجيه قيم(البن العريب واخلطيب البغدادي وابن  القول بصحته غري واحد من احملققني من أهلِّ العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر

مد أشرف ، حملعون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالتهوأقوال العلماء فيه يف: 
مال ، جلمع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعينصب الراية ألحاديث اهلداية (، و 370 /9، )بن أمري بن علي بن حيدر العظيم آابدي

 /4، )هـ(852تمحد بن حجر العسقالين )، ألالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري(، و 63 /4، )هـ(762تالدين الزيلعي )
 (.190 /2، )ي بن آدم بن موسىمد بن عل، حملمشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه(. و 445
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ًئا  ،1َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواَوَجْدتِّيهِّ، قَاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ:  فـََقاَلتِّ اْلَمْرأَُة: فَإِّين ِّ أََرى َشيـْ
ًئا، َفَجاَءْت إِّلَْيهِّ ، قَاَل: َفدَ "اْذَهيبِّ فَاْنظُرِّي"مِّْن َهَذا َعَلى اْمَرأَتَِّك اآْلَن، قَاَل:  َخَلْت َعَلى اْمَرأَةِّ َعْبدِّهللاِّ فـََلْم تـََر َشيـْ
ًئا، فـََقاَل:  ْعَها"فـََقاَلْت: َما رَأَْيُت َشيـْ  .2«"أََما َلْو َكاَن َذلَِّك ملَْ جُنَامِّ

َعْن بخاري وظهر أيضا من خالل النقد احلديثي الذي جتلى يف نقد اإلكثار من الرواية، ومثاله ما أخرجه ال     
إِّنَّ ُلو إِّنَّ النَّاَس يـَُقوُلوَن َأْكثـََر أَبُو ُهَريـَْرَة، َوَلْواَل آيـََتانِّ يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ َما َحدَّْثُت َحدِّيثًا، مُثَّ يـَتْـ »َأيبِّ ُهَريـَْرَة، قَاَل: 

يُم{إِّىَل قـَْولِّهِّ  الَّذِّيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزْلَنا مَِّن البَـي َِّناتِّ َواهلَُدى رِّيَن َكاَن َيْشَغُلُهُم الصَّْفُق ، 3}الرَّحِّ َُهاجِّ
إِّنَّ إِّْخَوانـََنا مَِّن امل
، َوإِّنَّ إِّْخَوانـََنا مَِّن األَْنَصارِّ َكاَن َيْشَغُلُهُم الَعَمُل يفِّ أَْمَواهلِِّّْم، َوإِّنَّ أاََب ُهَريـْرََة   أَلْسَواقِّ َبعِّ  َكاَن يـَْلَزُم َرُسوَل اَّللَِّّ ابِّ بِّشِّ

 .4«هِّ، َوحَيُْضُر َما اَل حَيُْضُروَن، َوحَيَْفُظ َما الَ حَيَْفُظونَ َبْطنِّ 
َعْن هَِّشامِّ وأيضا من خالل نقد االجتهاد أو األخذ ابلرأي مع وجود اخلرب، ومثاله ما أخرجه البيهقي بسنده      

َفَسأَلَُه َعنِّ اْمَرأٍَة َحاَضْت، َوَقْد َكاَنْت زَاَرتِّ  طَّابِّ َأنَّ َرُجاًل مِّْن ثَقِّيٍف أََتى ُعَمَر ْبَن اخلَْ » :ْبنِّ حَيْىَي اْلَمْخُزومِّي ِّ 
أَفْـَتاينِّ يفِّ  فـََقاَل لَُه الثَـَّقفِّيي: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ ، : اَل فـََقاَل ُعَمُر  .أهََلَا أَْن تـَْنفَِّر قـَْبَل َأْن َتْطُهَر? ،اْلبَـْيَت يـَْوَم النَّْحرِّ 
لد ِّرَّةِّ َويـَُقوُل: ملَِّ َتْستَـْفُتوينِّ يفِّ َشْيٍء َقْد أَْفىَت فِّيهِّ  قَاَل: فـََقاَم إِّلَْيهِّ ُعَمُر  ،بَِّغرْيِّ َما أَفْـتَـْيتَ مِّْثلِّ َهذِّهِّ اْلَمْرأَةِّ  يْضرِّبُُه ابِّ

 . 6، كما جتلى النقد األصويل أيضا يف نقد بعض األصول األخرى»5َرُسوُل اَّللَِّّ 
بعد نشأة أصول فقهية جديدة، فقد برزت يف الساحة التشريعية إابن وتطور ذلك بني الصحابة والتابعني      

عصر التابعني عدة مفاهيم أصولية، من أبرزها مفهوم "اإلمجاع" كتعبري عن قوة تشريعية جديدة تعكس اتفاق 
الصحابة حول حكم أو رأي يف مسألة خمتلف فيها، وكانت من أوىل احلوادث اليت أسهمت يف تبلور حجية 

، اتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، واتفاقهم على مجع القرآن الكرمي، حىت أضحى ما اجتمع عليه اإلمجاع
أولو األمر من املسلمني من األدلة اليت ينبغي العلم واإلحاطة هبا قبل التصدر للقضاء أو الفتوى، لذلك كتب 

َشْيٌء يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ، فَاْقضِّ بِّهِّ َواَل تـَْلفِّْتَك  إِّْن َجاَءكَ »إىل شريح القاضي ما نصه:  اخلليفة عمر بن اخلطاب 
َا، فَإِّْن َجاَءَك َما لَْيَس يفِّ كَِّتابِّ  َعْنُه الر َِّجاُل، فَإِّْن َجاَءَك َما لَْيَس يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ فَاْنظُْر ُسنََّة َرُسولِّ اَّللَِّّ  فَاْقضِّ هبِّ

، فَاْنظُْر َما اْجَتَمَع َعَلْيهِّ النَّاُس َفُخْذ بِّهِّ، فَإِّْن َجاَءَك َما لَْيَس يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ ُسولِّ اَّللَِّّ اَّللَِّّ َوملَْ َيُكْن فِّيهِّ ُسنٌَّة مِّْن رَ 
ْئَت أَ َوملَْ َيُكْن يفِّ ُسنَّةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ  ْئَت: إِّْن شِّ َلَك. فَاْخرَتْ َأيَّ اأْلَْمَرْينِّ شِّ ْن جَتَْتهَِّد برأْيَك مُثَّ ، َوملَْ يـََتَكلَّْم فِّيهِّ َأَحٌد قـَبـْ

ْئَت َأْن تَـ  ،تـََقدَّمَ   .7«أخََّر، فـََتَأخَّْر، َواَل أََرى التََّأخيَر إِّالَّ َخرْيًا َلكَ تَ فـَتَـَقدَّْم، َوإِّْن شِّ
                                                 

 .07سورة احلشر، اآلية:  -1

صحيح مسلم، كتاب األلبسة والزينة، اَبُب  - (5939، ح 166 /7صحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب املتنمصات ) متفق عليه: -2
َلةِّ َواْلمُ  َلةِّ ..، )حَتْرِّميِّ فِّْعلِّ اْلَواصِّ  .(2125، ح: 1678 /3ْستَـْوصِّ

 .160-159سورة البقرة، اآليتان:  -3

 (.118، ح 35 /1صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب حفظ العلم، ) -4

 .104هـ(، ص: 458بكر البيهقي )ت يبألاملدخل إىل السنن الكربى،  -5

 (. 1/04هـ(، )463بن عبدالرب )تعمر  يبألانظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،  -6

 . قال احملقق: إسناده جيد(.169، ح: 265 /1حممد عبدهللا الدارمي، ) يبألسنن الدارمي،  -7
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أن خاصة و وهذه الرسالة تربز جزًءا من التطور الذي حصل عند الصحابة يف املعامل الكربى للمنهج األصويل،      
كان يتلخص يف البحث عن احلكم يف كتاب هللا، فإن مل   -كما تقدم يف حديث معاذ -عندهم  االجتهاد

، فإن مل يكن جلأوا إىل االجتهاد، مث ظهرت مفاهيم أخرى مثل "ما اجتمع عليه يكن ففي سنة رسول هللا 
عله أيضا فقد ذكر املتقدم، ومن ف الناس"، كما توسع مفهوم "الرأي واملشورة"، حسب ما ظهر من قول عمر 

يٍ  َوطَْلَحَة َوالزيَبرْيِّ  اَن ُيَشاوُِّر َأَكابَِّر الصََّحابَةِّ: َكُعْثَمانَ ك»أنه: 
ََذا  ،َوَسْعٍد َوَعْبدِّالرَّمْحَنِّ  ،َوَعلِّ َوُهْم أَْهُل الشيوَرى؛ َوهلِّ

ي    .1«رُ اُْنظُُروا َما َقَضى بِّهِّ ُعَمُر فَإِّنَُّه َكاَن ُيَشاوِّ  :قَاَل الشَّْعيبِّ
وبعد تفرق الصحابة يف األمصار يف عصر التابعني، ظهر االحتجاج مبفهوم "قول الصحايب"، وأصبح أهل كل      

 بلد حيتجون بقول الصحايب الذي نزل بينهم وتفقه الناس على يديه.
دلة ويف خضم تلك التطورات اليت حصلت بني عصر الصحابة والتابعني، استقرت يف األذهان جمموعة من األ     

والقواعد، مشكلة بداايت عرف منهجي أصويل، إذ أضحت مصادر األحكام وأصول االستنباط الفقهي متمثلة 
يف: القرآن الكرمي، والسنة النبوية، واإلمجاع، والقياس مع مراعاة املصاحل، وسد الذرائع كما بني ذلك اإلمام ابن 

السبعة، لئال يكون ذريعة إىل اختالفهم يف  مجع عثمان املصحف على حرف واحد من األحرف»القيم بقوله: 
، إذ كل ما امتدت الفرتة الزمنية الفاصلة عن عصر النبوة، ظهرت احلاجة »2القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة 

إىل التحديث والتجديد لظهور مسائل جديدة منها ما يتعلق ابملصادر واألدلة الشرعية، ومنها ما يتعلق بقواعد 
ل تعدد القراءات القرآنية وظهور القراءات الشاذة، وتعدد الرواايت املتعلقة أبسباب النزول، االستنباط، مث

واالختالف يف الناسخ واملنسوخ، وكذلك الشأن ابلنسبة للسنة النبوية اليت طرحت بشأهنا مجلة من اإلشكاالت 
ل حجية خرب اآلحاد، وعمل أهل املتعلقة مبنهج نقل األخبار ومدى ثبوهتا وتوثيقها وداللتها، واالختالف حو 

 املدينة، انهيك عن ما حلق اللسان العريب الفصيح جراء الفتوحات واالختالط ابألعاجم. 

ومل يدخر فقهاء الصحابة جهدا يف مواكبة هذا التطور، وعلى هنجهم سار التابعون وانتقل ذلك إىل أتباعهم،      
قَاَل »فاضل إىل إمام املدينة مالك بن أنس، قول علي بن املديين: ومما يربز كيفية انتقال علوم ومناهج هؤالء األ

ُهمْ  َشامَمُْت َأْصَحاَب حُمَمٍَّد  :َمْسُروقٌ  تَّةِّ نـََفٍر مِّنـْ َوَعْبُداَّللَِّّ َوأَبُو  ،ُعَمُر َوَعلِّيٌّ  :فـََوَجْدُت عِّْلَمُهُم انـْتَـَهى إِّىَل سِّ
ْرَداءِّ  ُهمْ  ،ُن اَثبِّتٍ َوُأيَبي ْبُن َكْعٍب َوزَْيُد بْ  ،الدَّ نـْ تَّة فـََوَجْدُت عِّْلَمُهُم انـْتَـَهى إِّىَل َرُجَلنْيِّ مِّ إِّىَل َعلٍِّي  :مُثَّ َشامَمُْت َهُؤاَلءِّ الس ِّ
 .3«َوَعْبدِّاَّللَِّّ 
َواُه َوَيْسُلُكوَن من لَُه ُصْحَبة يَْذَهُبوَن َمْذَهَبُه َويـُْفُتوَن بَِّفتْـ  ملَْ َيُكْن يفِّ َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ »ويقول أيضا:      

 .4«اَثبٍِّت َوَعْبُداَّللَِّّ ْبُن َعبَّاسٍ  َمْسُعوٍد َوزَْيد ْبنُ  َطرِّيَقَتُه إِّالَّ َثاَلثٌَة َعْبُداَّللَِّّ ْبنُ 
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  317     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َواهُ »ويضيف ابن املديين:       ُهْم مِّنْـ  ،َوَأْصَحاُب زَْيدِّ ْبنِّ اَثبٍِّت الَّذِّيَن َكانُوا أَيُْخُذوَن َعْنُه َويـُْفُتوَن بَِّفتـْ نـْ ُهْم َمْن َلقَِّيُه َومِّ
َوُسَلْيَماُن  ،َوَخارَِّجُة ْبُن زَْيدٍ  ، َوقَبِّيَصُة ْبُن ُذَؤْيبٍ ،ِّ َوُعْرَوُة ْبُن الزيَبرْي  ،اْلُمَسي ِّبِّ  َسعِّيُد ْبنُ  :َمْن ملَْ يـَْلَقُه اثـَْنا َعَشَر َرُجاًل 

ُم ْبُن حُمَمَّدٍ  ، َعْبدِّاَّللَِّّ َوُعبَـْيُد اَّللَِّّ ْبنُ  ،َوَأاَبُن ْبُن ُعْثَمانَ  ،ْبُن َيَسارٍ  ُ ْبُن َعْبدِّاَّللَِّّ  ،َواْلَقاسِّ  ،َوأَبُو َبْكرِّ ْبُن َعْبدِّالرَّمْحَنِّ  ،َوَساملِّ
 .َواَنفُِّع ْبُن ُجَبرْيِّ ْبنِّ ُمْطعِّمٍ  ،َوطَْلَحُة ْبُن َعْبدِّاَّللَِّّ ْبنِّ َعْوفٍ  ،َعْبدِّالرَّمْحَنِّ  َوأَبُو َسَلَمَة ْبنُ 

ُهم َوثَبت عنداَن لقاؤه فََأمَّا َمنْ       َوَخارَِّجُة ْبُن  ،َوقَبِّيَصُة ْبُن ُذَؤْيبٍ  ،َوُعْرَوة ْبن الزيَبرْيِّ  ،باْلمسي   بنُ  سعيدُ  :لقِّيه مِّنـْ
ُْم َكانُوا َوملَْ يـَثْـُبْت عِّْنَداَن مَِّن اْلَباقِّنَي مَسَاٌع مِّْن زَْيٍد فِّيمَ . َوُسَلْيَماُن ْبُن َيَسارٍ  ،َوَأاَبُن ْبُن ُعْثَمانَ  ،زَْيدٍ  َنا إِّالَّ َأهنَّ ا أُْلقَِّي إِّلَيـْ

َهابٍ . يَْذَهُبوَن َمْذَهَبُه يفِّ اْلفِّْقهِّ َواْلعِّْلمِّ  ْلَمدِّيَنةِّ بـَْعَد َهُؤاَلءِّ أَْعَلَم هبِِّّْم مِّنِّ اْبنِّ شِّ  ،َوحَيْىَي ْبنِّ َسعِّيٍد َوأيب الز ِّاَندِّ  ،َوملَْ َيُكْن ابِّ
َْذَهبِّهِّْم مِّْن َمالِّكِّ ْبنِّ أََنسٍ  ،جِّ َوُبَكرْيِّ ْبنِّ َعْبدِّاَّللَِّّ اأْلَشَّ  َُؤاَلءِّ مبِّ مُثَّ مِّْن بـَْعدِّ َمالٍِّك َعْبُدالرَّمْحَنِّ ْبُن  ،مُثَّ ملَْ َيُكْن َأَحٌد َأْعَلَم هبِّ

 .1«َكاَن يَْذَهُب َمْذَهبَـُهْم َويـَْقَتدِّي بَِّطرِّيَقتِّهِّمْ   ،َمْهدِّي ٍ 
بن أنس الذي ارتبطت أصول فقهه ارتباطا وثيقا ابلصحابة الذين من هنا يتبني املنزع العلمي لإلمام مالك      

اتصل إسناده هبم وانتهى إليهم، وكان من أبرزهم كما تقدم زيد بن اثبت، وعمر بن اخلطاب، وعبدهللا بن عمر، 
، علما أن الرواية يف هذا العصر كانت ال تنفك عن الفقه وعن منهج الفهم 2وغريهم وعائشة وأم سلمة 

تدالل، فكانت املادة األصولية ممزوجة مبا سواها إىل أن جاء زمن التخصص وفصلت العلوم بعضها عن واالس
 .3بعض
وبعد ظهور حركة التأليف على املستوى احلديثي والفقهي، اختار كل من أتهل للتصنيف أن يضع مؤلفه وفق      

ضااي العلم الذي يشتغل به، فألف منهج أو مناهج متعارف عليها حسب جمال ختصصه وحسب تصوره ملختلف ق
اإلمام مالك كتابه املوطأ الذي ضم بني دفتيه احلديث واألصول، والفقه املؤسس عليهما، كما أعرب عن توجهه 
األصويل بوضوح من خالل الرسالة اليت كتبها إىل الليث بن سعد، وأيضا من خالل أجوبته الفقهية على املسائل 

 ه.الكثرية اليت كانت تعرض علي
 

 

 مالمح تطور علم أصول الفقه يف املدرسة املدنيةاملبحث الثاين: 
  ضوابط االجتهاد وصفات اجملتهد: أوال -

كانت لدى اإلمام مالك نظرة موضوعية واقعية للعمل الذي يقوم به اجملتهد يف استنباط األحكام، وملا ال       
فإنه معرض للخطأ يف اجتهاده، لذلك حدد اإلطار العام ينفك عن صفاته البشرية مهما بلغت مرتبته يف العلم، 
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يبُ »الذي يشتغل فيه اجملتهد وهو الكتاب والسنة قائال عن شخصه:  َا أاََن َبَشٌر ُأْخطُِّئ َوُأصِّ فَاْنظُُروا يفِّ رَأْيِّي  ،إِّمنَّ
 .1«اْلكَِّتاَب َوالسينََّة فَاتـْرُُكوهُ  َما ملَْ يـَُوافِّقِّ  وَُكل   ،َما َواَفَق اْلكَِّتاَب َوالسينََّة َفُخُذوا بِّهِّ  َفُكل  
قِّيَل لَُه:  .اَل جَتُوُز اْلَفتـَْوى إِّالَّ لَِّمْن َعلَِّم َما اْختَـَلَف النَّاُس فِّيهِّ »: نص على أبرز شروط اجملتهد بقولهكما       

? قَاَل:  خ َواْلَمْنُسوخ مَِّن اْلُقْرآنِّ َومِّْن َحدِّيثِّ َوعلم النَّا اَل، اْختِّاَلُف َأْصَحابِّ حُمَمٍَّد "اْختِّاَلُف أَْهلِّ الرَّْأيِّ سِّ
 .2«"وََكَذلَِّك يـُْفيتِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ 

وال خيفى من خالل هذا النص أن معرفة اختالف الصحابة ومعرفة دقائق علوم القرآن وعلوم السنة، أتيت بعد      
يف هذا املوضع لعدم توفر الدواعي لذكرها  إتقان لغة الوحيني وامتالك أدوات االجتهاد، وإمنا مل يذكرها اإلمام

وتفصيلها، إما لكوهنا معلومة للسائل وألهل العلم يف زمانه، أو ألنه ما كان أحد جيرؤ على االجتهاد أو الفتوى 
 إال بعد أتهله ملنصبه وزايدة.

لة عن مالك، إال وفيما يتعلق ابختالف اجملتهدين، وهل كل جمتهد مصيب، فقد اختلف النقل يف هذه املسأ     
أنه ينص على ختطئة اجملتهدين، ويبني أن احلق من وجهة نظره ال يكون إال مع واحد منهم، حسب ما ذكره ابن 

ٌد، قـَْواَلنِّ خُمَْتلَِّفانِّ اَل َيُكواَننِّ َصَوااًب مسعت مالكا رمحه هللا يقول: "»: عبدالرب عن أشهب قال َما احلَْقي إِّالَّ َواحِّ
دٌ مجِّيًعا، َما ا ابن رشد اجلد نقل و  ،4والقاضي عبد الوهاب خبالف هذا ذكر الباقالينو ، 3«حلَْقي َوالصََّواُب إِّالَّ َواحِّ

 .ه اإلمام بقوله املتقدمي، وهذا خمالف ملا نص عل5عن مالك أن كل جمتهد يف مسائل الفروع مصيب
  منهج تصنيف األدلة الشرعية: اثنيا -

 يتبعها العلماء من أجل معرفة وحصر األصول اليت اعتمدها األئمة اجملتهدون، تتنوع السبل واملسالك اليت     
 :6تنحصر يف ثالثة هيولعل أمهها 

املسلك األول: التنصيص ويقصد به تصريح اإلمام أبهم أصوله، إما بطريق مباشر أو غري مباشر من خالل  -
 .استدالله على فرع من الفروع مبسلك استداليل أو قاعدة أصولية

املسلك الثاين: التخريج وينقسم إىل قسمني: ختريج أصل من فرع، وختريج أصل من أصل النبنائه عليه أو  -
 ألولويته عليه، أو للتالزم بينهما. 

 املسلك الثالث: اتفاق علماء املذهب على اعتماد اإلمام ألصل تبىن عليه فروع فقهية. -
ردا يف أصول الفقه، فإن مسلك التنصيص يعترب من أقل ما ميكن ومبا أن اإلمام مالكا مل يصنف كتااب مف     

اعتماده واالستدالل به على أصوله وعلى منهجه يف االجتهاد، يف حني يعترب مسلك التخريج أبرز تلك السبل 
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  319     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

اليت سلكها أصوليو مذهبه للوقوف على األصول اليت اعتمدها يف اجتهاده، ويف االستنباط والرتجيح وغري ذلك، 
 خالل تتبعهم للفروع الفقهية املأثورة عن اإلمام، وكذلك الشأن ابلنسبة للمسلك الثالث. من

األصولية اليت استهدى هبا اإلمام مالك يف اجتهاداته، تتلخص فيما أخذه عن شيوخه، وملا كانت املادة      
امل مع األدلة الشرعية اليت ووجد عليه أهل العلم ببلده، فقد نقلت عنه بعض النصوص اليت توضح منهجه يف التع

ه( من كتاب ابن سحنون 386جيب أن يتبعها القاضي أو اجملتهد، من أمهها ما نقل ابن أيب زيد القريواين )ت
إذا صحبته األعمال،  قال مالك: وليحكم مبا يف كتاب هللا، فإن مل يكن فيه، فبما جاء عن رسول هللا »قال: 

بما أاته عن أصحابه إن اجتمعوا، فإن اختلفوا حكم مبن صحبت األعمال ، ففإن مل جيد ذلك عن رسول هللا 
قوله عنده، وال خيالفهم مجيعا ويبتدئ شيئا من رأيه، فإن مل يكن ذلك فيما ذكران، اجتهد رأيه وقاسه مبا أاته 

يستأهل أن  عنهم، مث يقضي مبا جيتمع عليه رأيه ورأى أنه احلق، فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه ممن
 . 1«يشاور يف دينه ونظره وفهمه ومعرفته أبحكام من مضى وآاثرهم..

من هنا يتبني أن اإلمام مالكا كان يرتب مصادر احلكم الشرعي حسب قوة الثبوت، مقدما ما جاء يف كتاب      
و معارضا مبا هو أقوى إذا كان عليه العمل، أي ليس منسوخا أ هللا تعاىل لتواتر نقله، مث ما جاء عن رسول هللا 

بيان حجية السنة املنقولة عن  نظرا للمكانة الكبرية اليت حيتلها العمل اجلاري عند مالك وأهل العلم ببلده يف منه،
. مث ما أمجع 2، وإال فإن خرب اآلحاد مقبول عند مالك وال يشرتط فيه أن يصحبه عمل أهل املدينةرسول هللا 

رجح بني أقواهلم مبا تلقاه أهل العلم ابلقبول وجرى عليه عملهم، وإال التجأ إىل  ، فإن اختلفواعليه الصحابة 
 القياس واالجتهاد. 

كان » ه( املعامل الكربى للمنهج األصويل لإلمام مالك مبا ذكره عنه بقوله:378وفصل أبو عبيد اجلبريي )ت     
 ، واتفاق األمة، وإمجاع أهل املدينة.ال يعدل يف اختياراته عن ظاهر كتاب هللا عز وجل، وسنة رسوله 

مث إذا عدم نص الكتاب والسـنة، واتفاق  ...وإمجاعهم ينقسم إىل ضربني: أحدمها: استنباط، واآلخر: توقيف
عدل فيه  مبا وجدت)..(كان له حكمه، وما 3ع)..(ر وهي امتـحــان الف األمة، وإمجـاع أهل املدينة، فزع إىل العربة

 ن حمكوما له حبكمه.عنه خرج عن أن يكو 
فهذه مجلة أصول العلم السمعية عنده رمحه هللا، وهذا أحد األحكام الشرعية اليت ال يسع الراسخ أن يعدل      

 .عنها وأن يطلب احلق فيما سواها، وال جيوز للمتعلم مع اإلمكان أن يتعلم ما به احلاجة من غري جهتها
إما خلفاء العلة اليت توجب البناء  ،عدل فيها عن األصول اليت أصلناوقد ترد له رمحه هللا نصوص يف حوادث      

أو لضرب من املصلحة، إذ كان من مذهبه رمحة هللا عليه احلكم ابألصلح فيما ال  عليها، وتضطر إىل الرد إليها.
                                                 

 . وذكر أن هذا الكالم نسب أيضا إىل سحنون يف "اجملموعة" البن عبدوس(.16 -15 /8بن أيب زيد القريواين، )الالنوادر والزايدات،  -1

أصول الفقه انظر:  شرتاط مصاحبة العمل املدين خطأ.أكد ذلك القاضيان عبدالوهاب وعياض، وما نسبه ابن رشد احلفيد ملالك من ا -2
وانظر  . 308 -303ص: ، التحقيق يف مسائل أصول الفقه، و 392عبد احملسن بن حممد الريس، ص:  للدكتورعند القاضي عبد الوهاب، 

وما بعدها، وخرب  434كذلك: عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني، لألستاذ الدكتور أمحد حممد نور سيف، ص: 
 .115و 111حسان بن حممد حسني فلمبان، ص:  للدكتورالواحد إذا خالف عمل أهل املدينة: دراسة وتطبيقا، 

 بياض يف األصل يف موضعني، ولعل املقصود من الفكرة: هو اعتماده ملفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة. -3
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هلل عز وجل  ما مل مينع من ذلك ما يوجب االنقياد له، وإذ ال جائز عنده أن تعرى احلادثة من أن يكون ،نص فيه
 فيها حكم.

وهذا الضرب من مسائله عسري مطلبه، ألنه مغمور مكنون يف جنب ما هو مبين منها على األصول اليت      
ذكرها، فإذا وجد كان اندرا، وكان املختار استعماله من ذلك ما هو أوىل به على أصوله، وأمضى على  قدمنا

 .1«..مقدماته، وأليق مبعانيه وأغراضه
جاء يف رسالته إىل الليث بن سعد:  ظرا ملا كان يوليه مالك من عناية ابلعمل اجلاري عند أهل املدينة،ون     
بني  إذ رسول هللا ،فإمنا الناس تبع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة وهبا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم احلرام»

م فيتبعونه، حىت توفاه هللا واختار له ما عنده صلوات وأيمرهم فيطيعونه ويسن هل ،أظهرهم حيضرون الوحي والتنزيل
فما نزل هبم مما علموا  ،مث قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر من بعده هللا عليه ورمحته وبركاته.

هم، أنفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، مث أخذوا أبقوى ما وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهد
ترك قوله وعمل بغريه، مث كان التابعون من بعدهم يسلكون  ،وإن خالفهم خمالف أو قال امرؤ غريه أقوى منه وأوىل

 به مل أر ألحد خالفه للذي يف أيديهم من ا معمواًل فإذا كان األمر ابملدينة ظاهرً  تلك السبيل ويتبعون تلك السنن،
ادعاؤها، ولو ذهب أهل األمصار يقولون هذا العمل ببلدان وهذا الذي  تلك الوراثة اليت ال جيوز ألحد انتحاهلا وال

 .2«مضى عليه من مضى منا، مل يكونوا من ذلك على ثقة، ومل يكن هلم من ذلك الذي جاز هلم
إن القول حبجية عمل أهل املدينة مل يبتدعه اإلمام مالك رمحة هللا، بل كان منهجا سائدا يف زمانه، تواطأ عليه      

، أصل له مالك هل العلم من شيوخه وغريهم، وملقدار احلجية اليت اكتسبها العمل املتصل إىل زمن رسول هللا أ
السنة »: ه( أنه قال198)ت بن مهديعبدالرمحن  يف رسالته، وكان تالمذته يعتمدونه وحيتجون له أيضا، فعن

 .3«املتقدمة من سنة أهل املدينة خري من احلديث
ه( على 204عمل ابلكيفية اليت أصلها مالك، أحد أسباب حرص حممد بن إدريس الشافعي )تكما كان ال      

يف بداية طلبه للعلم،  الشافعيه( أن 544األخذ عن مالك والتتلمذ على يديه، فقد ذكر القاضي عياض )ت
ه أئمة الذي يقول مالك أمران، والذي عليه بلدان، والذي علي»: ه( بقوله242أاب مصعب الزهري )ت سأل

، مث أبو بكر وعمر وعثمان الذين ماتوا أوهلم رسول هللا " :املسلمني الراشدين املهديني، أي شيء هو? فقال له
فرتك الشافعي ما كان فيه، ومسع املوطأ من مالك، وسر  به مالك. مث سار الشافعي إىل العراق، فلزم ". ابملدينة

 .4«وكتب كتبه ،حممد بن احلسن وانظره على مذهب أهل املدينة

                                                 
 ،حتقيق: ابحيو مصطفى هـ(،378عبيد اجلبريي )ت يبأل اختلفا فيها من مسائل املدونة، التوسط بني مالك وابن القاسم يف املسائل اليت -1
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 وزايدة يف بيان أمهية العمل الذي اعتربه اإلمام مالك مصدرا أصوليا ومرجحا حلجية األدلة، نورد ما نقل عن     
 وأدركت أهل العلم ? وببلدان ? ألمر اجملتمع عليه عندانا :ما قولك يف الكتاب :قيل ملالك»: أنه قال ابن أيب أويس

 ? ومسعت بعض أهل العلم ?
ولكن مساع من غري واحد من أهل العلم والفضل  ،فلعمري ما هو رأيي ،أما أكثر ما يف الكتاب فرأي :الفق     

فكثر علي فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم  ،وهم الذين كانوا يتقون هللا ،واألئمة املقتدى هبم الذين أخذت عنهم
 . عن قرن إىل زماننااثة توارثوها قرانً فهذا ور ، مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أان على ذلك

 .فهو رأي مجاعة ممن تقدم من األئمة "أرى"وما كان      
 فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم مل خيتلفوا فيه. "األمر اجملتمع عليه"وما كان فيه      
كذلك ما ،وعرفه اجلاهل والعامل فهو ما عمل الناس به عندان وجرت به األحكام "األمر عندان" :وما قلت     

 ".ببلدان"قلت فيه 
 .ستحسنه يف قول العلماءأ، فهو شيء "بعض أهل العلم"وما قلت فيه      
منه  احىت وقع ذلك موضع احلق أو قريب ،فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته ،وأما ما مل أمسعه منهم     

بعد االجتهاد مع السنة   أمسع ذلك بعينه فنسبت الرأي إيل  وإن مل ،حىت ال خيرج عن مذهب أهل املدينة وآرائهم
واألئمة الراشدين مع من  وما مضى عليه أهل العلم املقتدى هبم، واألمر املعمول به عندان من لدن رسول هللا 

 .1«فذلك رأيهم ما خرجت إىل غريهم ،لقيت
العمل الظاهر املتصل إىل زمن الصحابة سواء  وهذا يوضح من جهة أن العمل املدين الذي يعتد به مالك، هو      

كان مستندا إىل نقل أو توقيف أو اجتهاد واستنباط، أما العمل احلادث بعد زمن الصحابة فليس من قبيل الوراثة 
، ويوضح من جهة أخرى القيمة اليت احتلها العمل اجلاري يف فقه أهل املدينة ويف منهج مالك 2اليت حيتج هبا

ألن مالكا مل يبتدع خمالفة احلديث استنادا  ا، ويف الرتجيح بني األدلة واآلراء على وجه اخلصوص،االجتهادي عموم
إىل العمل اجلاري والسنة املاضية، بل كان مت بِّعا منهج من تقدمه من أهل العلم ببلده، ويؤيد هذا ما ذكره القاضي 

ني حيدثون ابألحاديث وتبلغهم عن غريهم قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابع»عياض بقوله: 
ولكن مضى العمل على غريه، قال مالك: رأيت حممد بن أيب بكر بن عمر بن حزم وكان  ،فيقولون ما جنهل هذا

ا، وكان أخوه عبدهللا كثري احلديث رجل صدق، فسمعت عبدهللا إذا قضى حممد ابلقضية قد جاء فيها قاضيً 
فما لك ال  :فيقول أخوه بلى. :ويقول له: أمل أيت يف هذا حديث كذا? فيقول ا للقضاء يعاتبه،احلديث خمالفً 
فأين الناس عنه، يعين ما أمجع عليه من العلماء ابملدينة، يريد أن العمل هبا أقوى من  :فيقول .تقضي به?
 .3«رأيت العمل عند مالك أقوى من احلديث :قال ابن القاسم وابن وهب»، ويضيف: «احلديث
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لك ميكن القول إن مصادر األحكام الشرعية اليت اعتمدها اإلمام مالك تنقسم إىل أصول مسعية هي: وبذ     
الكتاب والسنة، واإلمجاع بنوعيه: اتفاق األمة وعمل أهل املدينة، مث أقوال الصحابة ما مل خيتلفوا. وأصول 

وهو ما اصطلح عليه املالكية فيما بعد اجتهادية هي: القياس واالعتبار، واألخذ ابألصلح اجتهادا أو استحساان، 
 ابالستصالح واالستحسان وسد الذرائع وفتحها.

والذي يتضح أن هذا املنهج األصويل الذي اعتمده مالك من الناحية النظرية، قد اتسم ابملرونة من الناحية      
يد القريواين، قد خيالفه أو خيالف العملية، فقد كان له منهج نظري يف ترتيب األدلة الشرعية وهو ما نقله ابن أيب ز 

بعض قواعده يف االستنباط والتنزيل، وهو ما أشار إليه اجلبريي بعدول مالك عن األصول السمعية خلفاء العلة أو 
 لتحقيق املصلحة، وهنا تظهر مكانة فقه الواقع ومراعاة األحوال عند مالك. 

رس املالكية اليت احتضنته، وتوسع أعالمها يف التنظري له مث تطور هذا املنهج األصويل بشكل كبري يف املدا     
ه( وتلميذه أيب احلسن بن 282أصوال وتطبيقه يف الفروع، خصوصا مع القاضي إمساعيل بن إسحاق )ت

ه( وأيب احلسن بن القصار 390ه( وابن خويز منداد )ت375املنتاب، مرورا ابلشيخ أيب بكر األهبري )ت
 ه(. 422ه( وانتهاء ابلقاضي عبدالوهاب )ت403الباقالين )ت ه(، والقاضي أيب بكر397)ت
كما تطور املنهج األصويل ابلتوازي بني املدرستني املغربية واملصرية، اللتني برز من أعالمهما أبو الوليد الباجي       
ه(، وأبو الوليد بن رشد 543ه(، وأبو بكر بن العريب )ت536ه(، وأبو عبدهللا املازري )ت474)ت
ه(، ومجال الدين بن 632ه(، واحلسني بن رشيق )ت616ه(، وعلي بن إمساعيل األبياري )ت595)ت

ه(، والشريف 741ه(، وأبو القاسم بن جزي )ت684ه(، وشهاب الدين القرايف )ت646احلاجب )ت
ه(، وصوال إىل إبراهيم بن فرحون املالكي 790ه(، واإلمام أبو إسحاق الشاطيب )ت771التلمساين )ت

( الذي نشأ يف املدينة املنورة، واهتم برتسيخ منهج املالكية هبا بعدما نضج واستوى يف كل من العراق ه799)ت
 ومصر والقريوان واألندلس.

وفيما يتعلق بتصنيف األدلة الشرعية، جند ابن فرحون يكتفي ابلتنصيص على املنهج النظري يف االجتهاد،      
على  تقدمي كتاب هللا »ا على ما يوجبه العقل ويشهد له الشرع بقوله: وحيدد املصادر اليت تعتمد فيه، ويرتبه

مث كذلك السنة على ترتيب متواترها  مث مفهوماته. ،مث ظواهره ،يف الوضوح من تقدمي نصوصهترتيب أدلته 
عند و  مث اإلمجاع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة. مث ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها. ،ومشهورها وآحادها

إذ كتاب هللا مقطوع به وكذلك متواتر السنة وكذلك  ،عدم هذه األصول كلها القياس عليها واالستنباط منها
مث أخبار اآلحاد ، مث املفهوم يف دخول االحتمال يف معناها، مث الظواهر النص مقطوع به فوجب تقدمي ذلك كله.

علي األصلني وتركهم نظر  مجاع الصحابة إلواملتواتر منها. وهي مقدمة على القياس  -عند عدم الكتاب-
ا عند عدم هذه األصول مث القياس آخرً  أنفسهم مىت بلغهم خرب الثقة وامتثاهلم مقتضاه دون خالف منهم يف ذلك.

 . 1«ومن بعدهم من السلف املرضيني وعلى مذاهبهم أمجعني على ما مضى عليه عمل الصحابة 
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قال املتيطي يف ابب الرهن: »أن من أصول مالك االستحسان، ويقول: ويضيف ابن فرحون يف موضع آخر      
واالستحسان يف العلم أغلب من القياس، وقد قال مالك رمحه هللا: تسعة أعشار العلم االستحسان، وقال ابن 
خويز منداد يف كتاب اجلامع ألصول الفقه: وقد عول مالك على القول ابالستحسان، وبىن عليه أبوااب ومسائل 
من مذهبه. قال: ومعىن االستحسان عندان القول أبقوى الدليلني، وذلك أن تكون احلادثة مرتددة بني أصلني، 
وأحد األصلني أقوى هبا شبها وأقرب، واألصل اآلخر أبعد إال مع القياس الظاهر أو عرف جار، أو ضرب من 

ى األصل القريب إىل القياس على املصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس عل
ذلك األصل البعيد، وهذا من جنس وجوه االعتبار، وليس املراد ابالستحسان اتباع شهوات النفوس أو 

: "َما َرآُه االستحسان بغري دليل، لكنه ما حسن يف الشريعة ومل ينافها، والدليل على صحة القول به، قوله 
ُْسلُِّموَن َحَسًنا فـَُهَو عِّْندَ 

 . 2«1هللاِّ َحَسٌن" امل
أيضا أن اإلمام مالكا كان يقول مبراعاة اخلالف، فينقل عن ابن عبدالسالم ه( 799)تويذكر ابن فرحون      

، ويبني أنه إذا تعارض دليالن يف قاعدة احتياطا، عرض حينئذ 3أن مالكا إمنا يراعي من اخلالف ما قوي دليله
إجياب طلب السالمة واتقاء الشبهة والتخلص من اإلشكال، فرعاية دليل اثلث يؤخذ من قواعد الشريعة يقتضي 

 .4اخلالف حينئذ عمل ابلدليل الثالث عند تعارض الدليلني، فال اعرتاض حينئذ
ومن التطور الذي يالحظ يف كالم ابن فرحون، التفصيل يف ترتيب األدلة الشرعية حسب قوة الثبوت، وأيضا      

يقدم فيه النصوص مث الظواهر مث املفهوم، مث السنة النبوية ترتب حسب ثبوهتا إىل حسب قوة الدالالت، فالكتاب 
 املتواتر واملشهور واآلحاد، وحسب داللتها إىل نصوص وظواهر مث مفهوم. مث اإلمجاع فالقياس.

ما نص ويالحظ أيضا عدم التنصيص على عمل أهل املدينة، ولعل ابن فرحون اعتربه جزءا من إمجاع األمة، ك     
على أن أخبار اآلحاد مقدمة على القياس، ونقل عن ابن خويز منداد أن االستحسان إمنا هو القول أبقوى 

 الدليلني، وأن مراعاة اخلالف إمنا تكون فيما قوي دليله.
 ضوابط التعامل مع األدلة الشرعية: اثلثا -

من الضوابط األصولية، وهي اليت تطورت وأضحت ملا كان تعامل اجملتهد مع األدلة الشرعية يبىن على جمموعة      
تعرف فيما بعد ابلقواعد األصولية، فإن منهج املدرسة املدنية يف االجتهاد مل خيل من ضوابط توجهه، وإن كان اإلمام 
مالك مل ينص عليها أو يصنفها يف مؤلف خاص إال أهنا كانت مبثوثة يف ثنااي اجتهاداته الفقهية، وقد عمل أصوليو 

                                                 

هِّ،  قـَْلَب حُمَمٍَّد  إِّنَّ هللَا َنَظَر يفِّ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فـََوَجدَ »َعْن َعْبدِّهللاِّ ْبنِّ َمْسُعوٍد، قَاَل: واحلديث بتمامه  -1 َخرْيَ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فَاْصَطَفاُه لِّنَـْفسِّ
اتُِّلوَن َعَلى دِّينِّهِّ، َفَما قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء نَبِّي ِّهِّ، يـُقَ  فَابـْتَـَعثَُه بِّرَِّسالَتِّهِّ، مُثَّ َنَظَر يفِّ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ بـَْعَد قـَْلبِّ حُمَمٍَّد، فـََوَجَد قـُُلوَب َأْصَحابِّهِّ َخرْيَ 

. قال احملقق: إسناده 3600، ح 84 /6مسند أمحد، )«. رََأى اْلُمْسلُِّموَن َحَسًنا، فـَُهَو عِّْنَد هللاِّ َحَسٌن، َوَما رََأْوا َسي ًِّئا فـَُهَو عِّْنَد هللاِّ َسي ِّئٌ 
 حسن(

 .126 -125ه(، ص: 799ون )تبراهيم بن علي بن فرحإلكشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب،   -2

 .167املرجع السابق، ص:  -3

 .168املرجع السابق، ص:  -4
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ذهب ومن جاء بعد اإلمام على استنباط القواعد األصولية اليت شكلت اإلطار املنهجي لالجتهاد عنده، األمر امل
 الذي نتج عنه االتفاق على صحة نسبة عدد من القواعد، واختالف النقل يف نسبة قواعد أخرى إىل إمام املذهب. 

مفصلة يف كتب أصول الكية وكذا املختلف فيها، وإذا كانت أهم القواعد والضوابط املتفق عليها عند امل     
يف هذا املبحث سنقف على ما حتققت وأتكدت نسبته إىل اإلمام مالك من املسائل إننا ، فاملالكية وغريهم

 . وتفصيل ذلك فيما يلي:حسب الدراسات السابقة يف املوضوع األصولية اليت اختلف النقل فيها عنه
 لنقلية:* ما يتعلق ابألصول السمعية وا

للمكانة العظمى اليت حيظى هبا القرآن الكرمي بني األدلة الشرعية، واليت أمجع عليها علماء اإلسالم قاطبة، مل      
علماء األصول بتقرير القواعد املتعلقة بثبوته لكونه قطعي الثبوت، وإمنا كان انشغاهلم أكثر بقواعد عدد من ينشغل 

، فقد تقررت السنة النبوية مببحث، وفيما يتعلق ابلدالالت مبحثيف  بعضه ستعرضاستنباط دالالته، وهذا ما سن
 نسبة القواعد اآلتية إىل اإلمام مالك:

 .1خرب الواحد يفيد الظن الذي يوجب العمل دون العلم -
 .2ال تقبل رواية أهل البدع مطلقا سواء كانوا دعاة إليها أم ال -
 .3ال يقبل حديث غري الفقيه -
 .4ملرسل حجة بشرط أن يكون من عادة مرسله أال حيدث إال عن ثقةاحلديث ا -
 .5حديث اآلحاد مقدم على القياس والنظر -
 .6خرب اآلحاد مقبول، وال يشرتط فيه أن يصحبه عمل أهل املدينة -
 .7يقبل خرب اآلحاد وإن كان مما تعم به البلوى -

                                                 
لقاضي عزاه ملالك أبو متام البصري وابن القصار وهو مذهب مجاهري املالكية، وحكى ابن خويز منداد عن مالك أن خرب اآلحاد يفيد العلم، وعده ا -1

)ويبني أن خرب الواحد عند ابن  442و 424لمازري، ص: لإيضاح احملصول، و  ،212ص: لقصار، بن االمقدمة يف أصول الفقه،  انظر: عياض شذوذا.
التحقيق يف و  .229عرفان اجلبوري، ص:  للدكتوراآلراء األصولية البن خويز منداد، و  ،خويز درجات متفاوتة، فما كان يف الدرجات العليا هو املقصود(

 .236 -235مسائل أصول الفقه، ص: 

أصول الفقه عند القاضي عبد  انظر: عن مالك الباجي وعياض والقرايف، واختاره األبياري وابن احلاجب وغريهم، ونسبه ملالك احلافظ ابن حجر.نقله  -2
التحقيق يف و  ،78ص: بن احلاجب، المنتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، ، و 415عبد احملسن بن حممد الريس، ص:  للدكتورالوهاب، 

 .253 -245ائل أصول الفقه، ص: مس

 .258التحقيق يف مسائل أصول الفقه، ص: انظر: فيه نصوص عن مالك كما نقله عنه القرايف وغريه.  -3

 .277التحقيق يف مسائل أصول الفقه، ص: ، و 295لقرايف، ص: لشرح تنقيح الفصول، انظر:  -4

ه عياض وابن عبدالرب وغريهم، ونسب العراقيون خالفه ملالك )ومنهم أبو الفرج واألهبري رواه املدنيون عن مالك وصححه أبو العباس القرطيب ونقل -5
التحقيق يف مسائل أصول ، و (673 /2)الوليد الباجي  أليبإحكام الفصول يف أحكام األصول، انظر: والقاضي عبدالوهاب وابن القصار واختاره القرايف(. 

البحر ، و 239ل تيمية، ص: آلواملسودة يف أصول الفقه،  ،(54 /7بن حزم )اليف أصول األحكام،  اإلحكام، وانظر كذلك: 300 -281الفقه، ص: 
 (.47 /7( و)252 /6لزركشي )لاحمليط يف أصول الفقه، 

د القاضي أصول الفقه عن انظر:أكد ذلك القاضيان عبدالوهاب وعياض، وما نسبه ابن رشد احلفيد ملالك من اشرتاط مصاحبة العمل املدين خطأ.  -6
 .308 -303ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،و ، 392لريس، ص: لعبد الوهاب، 

إيضاح احملصول من انظر: كالم ابن القصار والقاضي عبدالوهاب والباجي والشريف التلمساين وعزاه القرايف وحلولو للمالكية.   عليهدل  -7
 .316 -310ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،، و 238اد، ص: اآلراء األصولية البن خويز مندو  ،524برهان األصول، ص: 
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  .1قبول اخلرب الذي أفىت راويه أو عمل خبالفه -
 ، تقرر ما يلي:قول الصحايب وفيما يتعلق مببحث     
 .2قول الصحايب الذي ال يعلم له خمالف منهم حجة سواء انتشر واشتهر أم ال -
 .3إذا اختلف الصحابة فال حجة يف قول واحد منهم -

 * ما يتعلق ابألصول االجتهادية:
  اإلمام مالك، ما يلي:، واليت تصح نسبتها إىلالقياس من أبرز القواعد املتعلقة مببحث     
  .4جيوز ختصيص العلة املنصوصة واملستنبطة -
 .5جيوز القياس على الرخص إذا ظهر هلا معىن معقول، ووجد هذا املعىن يف صور أخر -

 * ما يتعلق ابلدالالت:
 األوامر: 
 .6األمر املطلق حممول على املرة، وال يفيد التكرار إال بدليل يقتضيه -

 . 7ال يقتضي الفور وال الرتاخي، بل حيمل على أحدمها بقرينة األمر املطلق -
 :العام واخلاص 
 .8اللفظ العام املستقل الوارد على سبب خاص، حيمل على عمومه وال يقصر على سببه -

                                                 

مقدمة يف أصول الفقه، ابن انظر: ذكره ابن العريب وابن رشد اجلد وعزاه القرايف ألكثر املالكية ونصره ابن القصار والباجي وابن عبدالرب.  -1
 .325ص:  مسائل أصول الفقه،التحقيق يف و (، 351 /1)إحكام الفصول يف أحكام األصول، ، و 105القصار، ص: 

التلخيص يف انظر: نسب خالفه ملالك القاضي عبدالوهاب والباجي. و عزاه ملالك ابن أيب زيد القريواين والقرايف وابن جزي والرهوين،  -2
 .413 -399ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،، و (3/451املعايل اجلويين، ) أليبأصول الفقه، 

 /2نظر: جامع بيان العلم، )افقال: خطأ وصواب فانظر يف ذلك".  لك عن اختالف أصحاب رسول هللا "قال أشهب: سئل ما -3
 .408التحقيق يف مسائل أصول الفقه، ص: و  ،(905

 حكاه عن مالك ابن العريب وشهره القرايف، ويؤيده قول مالك ابالستحسان، واالستحسان يف حقيقته ما هو إال قول بتخصيص العلة. -4
 .362التحقيق يف مسائل أصول الفقه، ص:  ، و 143 -137بكر بن العريب ص:  أليباحملصول يف أصول الفقه،  :انظر

التحقيق يف مسائل أصول الفقه، انظر: جزم بنسبته إىل مالك الطاهر بن عاشور وعزاه ابن القصار لبعض املالكية وهذا اختيار الباجي.  -5
 .373 -368ص: 

بن القصار، المقدمة يف أصول الفقه، انظر: قصار والقاضي عبدالوهاب وغريهم، وحكاه الباجي عن عامة املالكية، نقله عن مالك ابن ال -6
 .129 -122التحقيق يف مسائل أصول الفقه، ص: و ، 205إيضاح احملصول من برهان األصول، ص: ، و 295ص: 

ما اشتهر عن مالك من أن احلج على . )و 144ص:  ،أصول الفقه(، وانظر: التحقيق يف مسائل 287 /1بن العريب )الأحكام القرآن،  -7
ه الفور نسبه له العراقيون وهو ما شهره القرايف وابن بزيزة واحلطاب، معارض مبا شهره املغاربة من أن احلج عند مالك على الرتاخي، وذكر 

الطاهر بن عاشور، وهو الصحيح من مذهب مالك. انظر: الباجي وابن رشد وابن عبدالرب والسيوري وابن حمرز وابن الفاكهاين وغريهم وقال 
 (.24 /4هـ(، )1393مد الطاهر بن عاشور)تحملالتحرير والتنوير، 

لقاضي عبد الوهاب، لاإلشراف على نكت مسائل اخلالف، حكاه عن مالك: ابن رشد وابن العريب والقاضي عياض وغريهم، انظر:  -8
التحقيق يف مسائل ، و 59لباجي ص: لاإلشارات يف أصول الفقه املالكي، و  ،(239 /1صول، )إحكام الفصول يف أحكام األ، و (741 /2)

 .162 -154أصول الفقه، ص: 
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 :أقل اامع 
 .1أقل اجلمع ثالثة -
 :املطلق واملقيد 
 .2قيديف حال اختالف احلكم واحتاد السبب ال حيمل املطلق على امل -
 .3يف حال احتاد احلكم واختالف السبب، ال حيمل املطلق على املقيد -
 :أنواع مفهوم املخالفة 
 .4إذا علق احلكم بشرط دل على ثبوت نقيض هذا احلكم يف حال انتفاء الشرط -
 .5تعليق احلكم على صفة يدل على ثبوت نقيض ذلك احلكم عما عداها -
 .6وت نقيض ذلك احلكم عند انتفاء اللقبتعليق احلكم ابللقب ال يفيد ثب -

وال شك أن املنهج األصويل الذي سلكه اإلمام مالك يف بناء صرح مذهبه الفقهي، ال يقتصر على القواعد      
هذه بعض أهم القواعد اليت املتقدمة، خاصة وأن من مميزات املذهب املالكي سعة األصول اليت بين عليها، غري أن 

فهل سيقتصر عليها أصوليو املالكية يف إىل اإلمام مالك واعتماده عليها يف اجتهاده، ترجحت صحة نسبتها 
وكيف سيعملون على توسيعها  تنظريهم ملباحث علم األصول ? وهل سيجمعون عليها أو خيتلفون حوهلا ?

 وتطويرها ? 
ه أن يكشف عن جوانب التطور مبا من شأن ،وه ونصوا عليه يف كتبهميتوقف على دراسة وحتليل ما قرر هذا ما      

والتجديد يف علم أصول الفقه عند املالكية، ابعتبارهم مكوان أساسا من مكوانت منهج املتكلمني يف الدراسات 
 .دراسات الحقة إبذن هللا تعاىليف  بيانهما سنقوم ب ذاوه األصولية،

 
 

                                                 

 /2اإلشراف، القاضي عبد الوهاب )و  ،(546 /2املعونة، )حكاه عن مالك: القاضي عبدالوهاب والباجي وابن العريب وأبو يعلى، انظر:  -1
 .172 -169ص:  الفقه،التحقيق يف مسائل أصول و ، (614

التحقيق يف . و 201أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب، ص:، و (3/308بكر الباقالين، ) أليبالتقريب واإلرشاد الصغري، انظر:  -2
 .186 -185ص:  مسائل أصول الفقه،

أصول انظر: عليه مالك يف املدونة.  حكاه عن مالك القاضي عبدالوهاب وعده الباجي قول حمققي املالكية واختاره الباقالين وقد نص -3
 -186ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،و ، (287 -286 /1إحكام الفصول، )، و 203الفقه عند القاضي عبد الوهاب، ص:

192. 

 أليبالفقه،  احملصول يف أصول. و 235بن القصار، ص: المقدمة يف أصول الفقه، انظر: نقله ابن القصار عن مالك وابن العريب والقرايف.  -4
 .203 -196ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،و  ،105بكر بن العريب ص: 

بن التقريب الوصول إىل علم األصول، انظر: حكاه عن مالك القاضي عبدالوهاب وابن القصار والقرايف وابن جزي والرهوين وغريهم.  -5
 .209 -207ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،، و 174 -170ص: جزي 

عزاه ملالك القرايف واحلطاب وحكاه ابن القصار والباجي عن مجهور املالكية، كما ال يوجد نص عن مالك يفيد أنه اعتمد مفهوم اللقب  -6
 .228 -221ص:  التحقيق يف مسائل أصول الفقه،و  ،(64 /1لقرايف )لالذخرية، انظر:  سبيال لالستدالل.
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 خامتة: -
الذي أرسته املدرسة املالكية املدنية، تتجلى من  من خالل ما تقدم ميكن القول إن معامل املنهج األصويل     

خالل تصنيف مصادر األحكام الشرعية إىل أنواع وترتيبها وفق درجة ثبوهتا وحجيتها، وأيضا حسب قوة داللتها، 
 تبعا لقواعد اللغة العربية السليمة. دالالت األلفاظمع ضبط 

منهجه األصويل كان يقوم على اختيار املادة  ويتضح من خالل صنيع اإلمام مالك يف اجتهاداته، أن     
األصولية اليت متكنه من تنزيل الشريعة مبقاصدها على أفعال املكلفني دون تكلف أو كبري صرامة يف تطبيق 
الضوابط األصولية، اليت كانت من دون شك انضجة مستوية يف فكره وفكر اجملتهدين يف زمانه، دون االنشغال 

 ابلتدوين.ابستقرائها وإفرادها 
كما اتسم منهجه بكثري من املرونة، وهذا ما أكده تلميذه اإلمام الشافعي الذي قال منتقدا ملنهج إمامه:       
ًدا يفِّ َشْيٍء مِّْن اْلعِّْلمِّ اْستَـَقاَم َلك فِّيهِّ قـَْولٌ »  َواَل َحفِّْظت أَنَّك ادََّعْيت احلُْجََّة يفِّ َشْيءٍ  ،َوَما َحفِّْظت َلك َمْذَهًبا َواحِّ

 .1«إالَّ تـَرَْكتَها يفِّ مِّْثلِّ الَّذِّي ادََّعْيتَها فِّيهِّ 
ولعل السبب فيما قاله اإلمام الشافعي عن منهج مالك يرجع إىل مراعاته لعنصر ابلغ األمهية يف العملية      

أدلة  االجتهادية، وهو املتمثل يف "فقه الواقع"، وهو املكون الذي تنصهر فيه ابقي مكوانت الدرس األصويل من
وقواعد وجمتهد، إلخراج حكم حيقق مصاحل اخللق وال يتعارض مع مقاصد الشارع، ويتجلى ذلك يف مراعاة قرائن 

 األحوال اليت كانت ترافق كل انزلة.
هذا وجتدر اإلشارة إىل أن طبيعة املؤلفات اليت أنتجها ابن فرحون ال تسعف يف االطالع على تصوره العام      

وال منهجه يف االجتهاد إذ مل يتوسع يف تفصيل املسائل األصولية، إال أن منهج املدرسة املدنية  لعلم أصول الفقه،
سيتضح بشكل أكرب مع املدارس املالكية األخرى اليت سرى فيها هذا املنهج، واهتم أعالمها أكثر ابلتأصيل 

 عاىل. والتنظري له، وذاك ما سنعمل على بيانه من خالل دراسات الحقة إبذن هللا ت

 

  

                                                 

 (.7/274لشافعي، )حملمد بن إدريس األم،  -1
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 قائمة املصادر واملراجع

 .برواية حفص عن عاصم املصحف الشريف -
م/ 2003، 3ه(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط 543، أليب بكر بن العريب )تأحكام القرآن -

  ه.1424
هـ(، حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، تقدمي: د إحسان 456، أليب حممد علي بن حزم األندلسي)تاإلحكام يف أصول األحكام -

 .عباس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت )دت(
، 1، للدكتور عرفان خليل صاحل اجلبوري، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان األردن، ط اآلراء األصولية البن خويز منداد املالكي -

 م.2009ه/ 1430
ه(، حتقيق: د نور الدين خمتار اخلادمي، تقدمي: د حممد الشريف 474الوليد الباجي )ت أليب، كياإلشارات يف أصول الفقه املال -

 م.2000ه/ 1421، 1الرمحوين، دار ابن حزم، طط 
ه(، قارن نسخه وخرج أحاديثه: احلبيب بن 422، للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي )تاإلشراف على نكت مسائل اخلالف -

 م.1999 /1420، 1م، ط طاهر، دار ابن حز 
، للدكتور عبد احملسن بن حممد الريس، دار البحوث للدراسات اإلسالمية أصول الفقه عند القاضي عبد الوها : مجعا وتوثيقا ودراسة -

 م.2003ه/ 1424، 1وإحياء الرتاث، اإلمارات العربية املتحدة، ديب، ط 
قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو عبيدة مشهور ، هـ(751تابن قيم اجلوزية )عبد هللا  ، أليبإعالم املوقعني عن ر  العاملني -

 .هـ1423، 1، ط دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، بن حسن آل سلمان
ر الطاليب، دار ه(، دراسة وحتقيق: د عما536عبد هللا حممد بن علي التميمي املازري )ت أليب ،إيضاح احملصول من برهان األصول -

 )دت(. 1الغرب اإلسالمي، ط 
 م.1990هـ/1410ه(، دار املعرفة بريوت، 204، حملمد بن إدريس الشافعي )تاألم -
 م.2007ه/ 1428، 1، ملصطفى بوعاقل، دار ابن حزم، ط اإلمام أشهب بن عبدالعزيز وآراؤه الفقهية يف املعامالت املالية -
 م.1994هـ/ 1414، 1هـ(، دار الكتيب، ط 794، لبدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )تالبحر احمليط يف أصول الفقه -
، لسعيد عطاط، رسالة لنيل دبلوم التأسيس األصوَ، دراسة نقدية يف معامل التأسيس األصوَ من خالل عبيعة نشأته وشيء من آاثره -

 العلوم الشرعية، إشراف: د حممد بنكريان، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب القنيطرة، املاسرت يف الدراسات اإلسالمية، ختصص االختالف يف
 م.2014-2013ه/ 1436 -1435

، إعداد مجاعي إبشراف: د أمحد الريسوين، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ط التجديد األصوَ: حنو صياغة جتديدية لعلم أصول الفقه -
 م.2014ه/ 1435، 1
 ه.1984هـ(، الدار التونسية للنشر تونس، طبعة 1393، حملمد الطاهر بن عاشور)توالتنويرالتحرير  -
، 1، للدكتور حامت ابي، دار ابن حزم، بريوت لبنان ط التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام مالْي -

 م.2014ه/ 1435
م، ج  1965: ابن اتويت الطنجي، 1هـ(، حتقيق: ج 544بن موسى اليحصيب )ت ، للقاضي عياضترتيب املدارك وتقريب املسالْي -
م، ط 1983-1981: سعيد أمحد أعراب 8، 7، 6: حممد بن شريفة، ج 5م، ج  1970 -1966: عبدالقادر الصحراوي، 4، 3، 2
 ، مطبعة فضالة احملمدية املغرب.1
، حملمد بن حسن الشرحبيلي، طبعة وزارة األوقاف املغربية عصر املرابطيتطور املذهب املالكي يف الغر  اإلسالمي حىت هناية ال -

 .م2000ه/ 1421
، 2ه(، حتقيق: د عبد احلميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط 403)ت بكر الباقالين أليب، التقريب واإلرشاد الصغأ -

 م. 1998ه/1418
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هـ(، دار 852أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت، التلخيص احلبأ يف ختريج أحاديث الرافعي الكبأ -
 م.1989ه/ 1419، 1الكتب العلمية، ط 

ه(، حتقيق: د عبد هللا كومل النبايل، وشبري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية، 478)ت املعايل اجلويين أليب، التلخيص يف أصول الفقه -
 م.1996ه/1417، 1ط  بريوت مكتبة دار الباز،

هـ(، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد 463، أليب عمر يوسف بن عبدالرب القرطيب )تالتمهيد ملا يف املوعأ من املعاين واألسانيد -
 هـ.1387عبدالكبري البكري، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

هـ(، حتقيق: ابحيو 378، أليب عبيد اجلبريي )تائل اليت اختلفا فيها من مسائل املدونةالتوسط بني مالْي وابن القاسم يف املس -
 م.2005هـ/1426، 1مصطفى، دار الضياء، مصر، ط 

ه(، حتقيق: أيب األشبال الزهريي،  دار ابن اجلوزي، اململكة 463، أليب عمر يوسف بن عبدالرب القرطيب )تجامع بيان العلم وفضله -
 م.1994هـ/ 1414، 1عودية، ط العربية الس

، 1، هلشام يسري العريب، دار البصائر، ط جغرافية املذاهب الفقهية: دراسة حتليلية لتاريخ املذاهب الفقهية الثمانية وأماكن انتشارها -
 م.2005ه/ 1426

، دار البحوث للدراسات اإلسالمية ، للدكتور حسان بن حممد حسني فلمبانخرب الواحد إكا خالف عمل أهل املدينة: دراسة وتطبيقا -
 م.2000ه/ 1421، 1وإحياء الرتاث، ط 

هـ(، حتقيق وتعليق: د 799، لربهان الدين إبراهيم بن علي، ابن فرحون اليعمري )تالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -
 حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة )دت(.

عن مذهب مالْي يف غأ شيء من أصوله، وبعض مسائل من فروعه، وكشف ما لبذس به بعض أهل اخلالف، وجهنله من  الذ  -
ه(، دراسة وحتقيق: د حممد العلمي، منشورات مركز الدراسات واألحباث 386حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين )ت أليب، حماج األسالف

 م.2011ه/ 1432، 1لماء، ط وإحياء الرتاث، الرابطة احملمدية للع
 – 9، 7، 5 - 3سعيد أعراب. ج:  6، 2حممد حجي. ج:  13، 8، 1ه(، حتقيق: ج: 684)ت ، لشهاب الدين القرايفالذخأة -

 م.1994، 1حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي بريوت، ط  12
حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، دار املغين للنشر ه(، 255، أليب حممد عبدهللا الدارمي التميمي السمرقندي )تسنن الدارمي -

 م.2000هـ/1412، 1والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط 
ه(، طبع ابعتناء مكتب البحوث والدراسات يف 684، لشهاب الدين القرايف )تشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول -

 م.2004ه/ 1424دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت لبنان 
ه(، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 256، حملمد بن إمساعيل البخاري )تصحيح البخاري -

 هـ.1422، 1إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي( ط 
 اقي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، )دت(. ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبدالب261، ملسلم بن احلجاج القشريي )تصحيح مسلم -

، 2هـ(، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 234، أليب احلسن علي بن املديين البصري )تالعلل -
 م.1980

ث للدراسات اإلسالمية ، لألستاذ الدكتور أمحد حممد نور سيف، دار البحو عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالْي وآراء األصوليني -
 م.2000ه/ 1421، 2وإحياء الرتاث، ط 

، حملمد أشرف بن أمري بن عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته -
 هـ.1415، 2ت، ط هـ(، دار الكتب العلمية، بريو 1329علي بن حيدر، أبو عبدالرمحن، الصديقي العظيم آابدي )ت

 م.1982ه/ 1403، 1، للدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الشروق، جدة،  ط الفكر األصوَ: دراسة حتليلية نقدية -
ه(، دراسة وحتقيق: محزة أبو فارس، د 799، إلبراهيم بن علي بن فرحون )تكشف النقا  احلاجب من مصطلح ابن احلاجب -
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 م.1990، 1ار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط عبدالسالم الشريف، د
هـ(، حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 728، لتقي الدين بن تيمية )تجمموع الفتاوى -

 م.1995هـ/1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
ه(، أخرجه واعتىن به: حسني علي اليدري، علق على مواضع منه: 543املعافري )ت ن العريببكر ب أليب ،احملصول يف أصول الفقه -

 م.1999ه/ 1420، 1سعيد عبد اللطيف فودة، دار البيارق ط 
هـ(، حتقيق: د حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، 458، أليب بكر البيهقي )تاملدخل إىل السنن الكربى -

 يت )دت(.الكو 
هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبدهللا بن عبداحملسن 241)ت ، ألمحد بن حنبلمسند اإلمام أْحد -

 م.2001هـ/1421، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط 
هـ( ، وأضاف إليها األب: عبد 652، آلل تيمية ]بدأ بتصنيفها اجلد : جمد الدين عبد السالم بن تيمية )تاملسودة يف أصول الفقه -

هـ( [، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب 728هـ(، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية )ت682احلليم بن تيمية )ت
 العريب )دت(.

ن آدم بن موسى، دار املغين، ، حملمد بن علي بمشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه -
 م.2006هـ/ 1427، 1الرايض، اململكة العربية السعودية، ط 

ه/ 1431، مداخلة للدكتور موالي احلسني أحليان، )تاملصادر األصولية عند املالكية: دراسة يف النشأة واملدوانت واخلصائص -
 م.2003م(، املؤمتر العلمي لدار البحوث، ديب 2010

ه(، حتقيق: د عبد احلق محيش، منشورات دار قرطبة، اجلزائر، طبعة 422، للقاضي عبد الوهاب )تى مذهب عامل املدينةاملعونة عل -
 م.2012ه/ 1433

ه(، حتقيق وتعليق: د مصطفى خمدوم، دار املعلمة 397، البن القصار أبو احلسن علي بن عمر البغدادي )تمقدمة يف أصول الفقه -
 م.1999ه/ 1420، 1للنشر والتوزيع، ط 

، 1ه(، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط 646، جلمال الدين بن احلاجب )تمنتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واادل -
 م.1985ه/ 1405

مد الزيلعي ، جلمال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حمنصب الراية ألحاديث اَلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي -
، 1هـ(، حتقيق: حممد عوامة، نشر: مؤسسة الراين للطباعة والنشر، بريوت لبنان/ ودار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة السعودية، ط 762)ت

 م.1997هـ/1418
، 1لقادري بريوت ط ، للعالمة أمحد تيمور ابشا، تقدمي الشيخ حممد أبو زهرة، دار انظرة اترخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة -

 م.1990ه/ 1411
  .م1999، 1حتقيق: حممد األمني بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، ط  ه(،386)ت ، البن أيب زيد القريواينالنوادر والزايدات -
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 :    مقدمة
ن صفوة احلكماء عبث الدمهاء، فسخر هلا رجاال م تكفل هللا حبفظ شريعته من يد الغوغاء، وصون سننه من

ينفون عنها أتويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني يردون على كل من سولت له نفسه ابالنتقاص من  
كمال التشريع اإلسالمي، ويضعون النظرايت العلمية العامة واخلاصة اليت تشمل علوم الشريعة يف أصوهلا وفروعها، 

 املنتصبنيالشريعة علوم جليلة، تقف سدا مانعا أمام أدعياء االجتهاد  فظهرت من اجتهاداهتم وتصوراهتم لقوانني
يتأهلوا، هذه العلوم اليت اعتربت حبق مفخرة من مفاخر األمة  أن يتمكنوا، ولالجتهاد قبل أن للفتوى قبل

على كل جاهل  االجتهاد يف الشرع والفتوى يف أحكامه الكلية ومسائله اجلزئية، وبدوهنا حيرم اإلسالمية وأحد لوازم
قوائم  أضحتأن يقيس وعلى كل فضويل أن يستحسن، ولعل من أبرزها علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، اليت 

نظرايت ضرورية يف استنباط أسرار الشرع وحكمه، وقد قدم علماء الشريعة على اختالف مذاهبهم ومشارهبم 
، ومن بني أعالم الفكر الضابطة لفقه الشرع أصولية ومقاصدية، كان هلا دور يف أتسيس القواعد الشرعية

رائه املسددة وفتاويه املعتمدة اليت حكم فيها مقاصد اإلمام مالك آب املقاصدي الذين شيدوا هرم علم املقاصد،
فخرجت من مشكاة القرآن والسنة النبوية موفقة تصب يف مرامي ونظر فيها مبنظار االستصالح، الشريعة، 
 من سنن رابنية ترشد املكلف إىل سد خالته وقضاء حوائجه.جاءت به  وما الشريعة،

رائه مسددة، ولو مل يكن له إال حسم مادة احليل آقال الذهيب:"وبكل حال فإىل فقه مالك املنتهى، فعامة 
على إمامته، فقد اقتدى به علماء املذهب  قاطبة ، ونظرا لشهرة مالك وإمجاع أهل العلم1ومراعاة املقاصد لكفاه"

وجدوا يف فقهه ما ينري السبيل أمام كل راغب يف استنباط أسرار الشرع، ومن بني ما ميز فقه مالك هو  لكي ملااملا
وهو أحد األدلة الشرعية،  ستدالل املرسل، أو النظر االستصالحييسمى ابال ما أو ،التوسع يف العمل املصلحي

يكون تنزيال  قياس شرعي، وغاية ما س إبمجاع والسنة ولي اليت حيتفل هبا اجملتهدون، وهو ليس بنص من كتاب أو
 ملقاصد الشرع ومراعاة ملعاين املصلحية يف جنس املسائل اليت ال نص على حكمها يف ظواهر النصوص الشرعية،
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  أصل  االستصالح يف املذهب املالكي

 األبعاد واملقاصد 

ينبيل طنطانالدكتور   

 . املغربباحث في الدراسات اإلسالمية
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الذي يالئم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك املعىن جنس اعتربه الشارع يف اجلملة  وقد حده الشاطيب يف أنه
يف فهم  اخلطاب الشرعي، ورجحوه يف االجتهاد  . وقد نزله فقهاء املالكية1 وهو االستدالل املرسلبغري دليل معني

 .يف القضااي والنوازل  وحكموه يف تنزيل كليات وقواعد امللة، وقدموه يف احلكم على الواقع ومتغرياته
 ـ موضوع البحث ومشكلته:

واألصولية اليت جتيب على أسباب توسع املالكية يف ـ يتناول البحث موضوعا من أهم املوضوعات الفقهية 
 دليل االستصالح، واعتبارهم إايه يف االجتهاد والفتوى والتقعيد.

وال شك أن الوقوف على تلك الغاايت، يعني على حسن استثمار هذا األصل يف فهم فلسفة املذهب 
 املالكي، وتنزيل مقاصده يف االجتهاد الفقهي املعاصر.

 ث:ـ أسئلة البح
 ما هو األصل الشرعي العام الذي استند عليه املذهب املالكي يف اعتبار أصل االستصالح?

 ما هي جتليات  أصل االستصالح يف املذهب املالكي  من حيث التطبيق والتقعيد?
 ـ فرضيات البحث:

 ينطلق البحث من فرضية أن أصل االستصالح، مل يكن يف املذهب املالكي تسيبا خارجا عن الضبط
والتأصيل، بل هو ًأصل يرسم معامل التجديد واالجتهاد، ومظاهر املرونة يف املذهب املالكي، وقدرته على معاجلة 

 اإلشكاالت املعاصرة مبا ينسجم مع مقاصد الشريعة.
 ـ حدود البحث:

أبصل ـ تتمثل حدود البحث يف بيان البواعث املفسرة،  لتوسع املذهب املالكي يف األخذ تفريعا وأتصيال، 
 االستصالح، وبيان أهم التقسيمات العلمية والتطبيقات الفقهية املبينة لذلك.

 ـ أمهية البحث:
تنبع أمهية البحث من املوضوع الذي يرتبط به أال وهو أصل االستصالح الذي يعترب يف املذهب املالكي 

فسر توسع املالكية يف تنزيلها  نظرية فقهية حمكمة، ظاهرة يف االجتهاد الفقهي يف املذهب املالكي، وهو ما ي
 حبسن ضبط أبعادها وإحكام معاقدها.

 ـ أهداف البحث:
 يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:

 ـ بيان أمهية أصل االستصالح ابعتباره من أولوايت االجتهاد الفقهي املعاصر.
 ـ تفسري أسباب توسع املذهب املالكي يف االستصالح.

 إعمال أصل االستصالح. ـ بيان مقاصد املذهب املالكي يف
 ـ الدعوة إىل استحضار أصل االستصالح يف االجتهاد الفقهي والفتوى يف القضااي املعاصرة.
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 ـ الدراسات السابقة:
مل يكن هذا البحث إال زايدة ضمن أحباث علمية من الدراسات والكتب اليت تناولت موضوعات متعلقة 

 وصا أو يف الشريعة عموما، منها:جبانب نظرية االستصالح يف املذهب املالكي خص
 ـ املصاحل املرسلة  يف املذهب املالكي ليوسف الكتاين.

 ـ االستصالح واملصاحل ملصطفى الزرقا.
 ـ ضوابط املصلحة لرمضان البوطي.

 ـ املصلحة املرسلة حقيقتها وضوابطها لنور الدين اخلادمي.
 ـ نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، حلسني حسان...

ي أحباث ال يتسع املقام لعرضها بكاملها، ولكن هذا البحث يسعى إىل الوقوف على الغاايت واملقاصد وه
 اليت تفسر سبب توسع املالكية يف هذا األصل العظيم.

 ـ منهج البحث وإجراءاته:
املالكية يف اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي التحليلي يف تناول املقاصد  العليا اليت ا نبىن عليها توسع 

 مراعاة االستصالح يف االشتغال الفقهي. 
وأما خبصوص منهجي يف ختريج األحاديث، فقد عزوت احلديث إىل أهم مصادره األصلية املعتربة، مثل 
الصحيحني أو أحدمها إذا كان احلديث فيهما، أو يف أحدمها، فإن مل يكن فيهما، فإين أخرجه من السنن األربعة 

 را الكتاب والباب والرقم والصفحة اليت يوجد فيها.ومسند أمحد،  ذاك
 ـ خطة البحث:

 جاءت خطة البحث على النحو اآليت:
 هما وتنزيال.األول: مراعاة مبدأ تعليل األحكام فاملبحث ـ 
 .األصول الشرعية أصل مناملصلحة  الثاين:املبحث ـ 
 .ةيف بقية األدلة الشرعياالستصالح  مراعاة أصلالثالث: املبحث ـ 
 .تقعيد االستصالحيالالرابع: املبحث ـ 
 هما وتنزيال.األول: مراعاة مبدأ تعليل األحكام ف بحثامل

سالمية حتيط خربا بكل اإل سالمي، وهو مبدأ جيعل الشريعةيعترب التعليل من أجزل مبادئ التشريع اإل
كام كلية وجزئية تشهد للمتبصر هلا أح الشريعة الواقعات، وهو مبدأ يعترب صنافأ شىتوتتكيف مع  املستجدات،

تفكر، ومنها ما هو  وحكم رابنية، منها ما هو ظاهر ال حيتاج إىل أتمل وال تشريعية سرارأأهنا قائمة على  ،فيها
هللا القدرة على استنطاق آاته عتبار،  والعلماء يف هذا القسم مراتب فأحسنهم نظرا من خفي حيتاج إىل التفكر واال

األصل، واعتربوه من أولوايت االجتهاد الشرعي،  استثمروا هذاراج علله، وعلماء املالكية حكام الشرع واستخأ
يدخله الفسخ،  يف عنق اجملتهدين ال يقبل النسخ وعقد ال ومن قوانني الفتوى وقواعد التخريج الفقهي، وأنه قانون
إال عن طريق العودة إىل مبدأ  تثابميكن إخضاع املتغري لل ألن قضااي الناس متغرية، وأحكام الشرع اثبتة، وال
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وفق استنطاق حكم  الفقهية التعليل، الذي جيعل اجملتهد ميتلك مقومات تشريعية تسمح له ابلفتوى يف النوازل
 ، وطرق كل بر آجل.خري عاجل قصد كلالشرع الذي جاء من أجل دفع املكلفني إىل 

  ه تقتضي حثا على قرب وحماسن، وزجرا عن مناقال القاضي عياض:"إن أحكام الشريعة أوامر ونوا ويف هذا
وتراجم كتبه كلها دائرة   وأبواب الفقه ،وفواحش وإابحة ملا به صالح هذا العامل، وعمارة هذه الدار ببين آدم كر

 .1على هذه الكلمات"
ة من على ما تنطوي عليه األحكام التكليفي ما ينبه إمام املالكية ابملغرب،ويف هذه الكلمة املوجزة من 

 ،الزجر عن املفاسد والفواحش تهاغاي يمقاصد، فاألوامر الشرعية كلها حث على املصاحل واحملاسن، والنواه
وهذا التصور يضفي على  .هااالستخالف فيحتقيق رض، و نسان يف األواملباحات فيها كل ما يقيم عمارة اإل

 مع كل العصور. الؤمسالمية مسة الثبات والتالشريعة اإل
أعالم املذهب املالكي عن طريق االستقراء التام جلميع فروع الشريعة، أهنا متشي على  نسق  وقد أثبت

االستصالح  قال ابن العريب:" الغالب يف أحكام الشرع اتساقها يف نظام التعليل إال نبذا شذت  قواعدالتعليل، و 
تهد إذا جاء حكم وعرضت انزلة أن من معناها، ولكن فرض اجمل يءتباع دون أن يعقل شرسم اال ال ميكن فيها إال

ظهر له المع من تعليل،  يلحظ سبيل التعليل ويدخلها يف حمك السرب والتقسيم، فإن انقدح له معىن خميل أو
 .2فينبغي له أن جيعله مناط حكمه، ويشد عليه نطاق علمه"

هو معقول  شرعية إىل ماوهذا االستقراء صحيح، وهو يقدح فيما قام به بعض  الفقهاء يف تقسيم األحكام ال
من اعرتاض، ألن  وخيل يفيد التعليل وما يفيد التعبد، وهذا التقسيم يف حقيقته ال ما املعىن وغري معقول املعىن أو

التعبد انقداح الشريعة كلها مصلحة وعدل ورمحة، وهي املقاصد اليت من أجلها بعث هللا األنبياء وأنزل الشرائع، و 
ال يلغي األصل الذي قامت عليه كل األحكام الشرعية، ألن يف عني التعبد استصالحا  يف بعض األحكام الشرعية

 ظاهرا ملن أتمله، وال خيلو ذلك من مقاصد منها على سبيل املثال:
 اختالف األنظار.ووقوع راء اآل حصول تباينـ ضبط املكلف يف املسائل اليت يتوقع فيها 
مواهلم وأبداهنم اليت تعد أشرف املصاحل وأعظم الضرورايت، واليت ـ اختبار املكلفني يف أدايهنم وعقوهلم أ

 سري املكلف يف الدنيا إال إبقامتها واستصالحها. نتظمنظام الكون بدوهنا، وال ياستقامة  يستحيل
يظهر حكمه  يذكر الفقهاء التعبد، ومعىن ذلك احلكم الذي ال قال الشيح خليل يف التوضيح:" كثريا ما

مع أان جنزم أنه البد من حكمته، وذلك ألان استقرينا عادة هللا تعاىل، فوجدانه جالبا للمصاحل دارائ  ابلنسبة إلينا
فهو إمنا يدعوك خلري أو يصرفك عن  ،للمفاسد ، وهلذا قال ابن عباس رضي هللا عنهما: إذا مسعت نداء هللا تعاىل

تلفات وحترمي القتل والزان والسكر والسرقة اجلناايت امل شر كإجياب الزكاة والنفقات لسد اخلالت وأرش جرب
والقذف صوان للنفوس واألنساب والعقول واألموال واألعراض عن املفسدات، ويقرب لك ما أشران إليه،  مثال يف 
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اخلارج، إذا رأينا ملكا عادته أن يكرم العلماء ويهني اجلهال، مث أكرم شخصا غلب على ظننا أنه عامل فاهلل سبحانه 
 هو :معقول املعىن، وإن مل نظفر فنقول هو :ن ظهرت لنا فنقولإحكما علمنا أنه شرعه حلكمة، مث  إذا شرع
 .1تعبد"

 الفقيه ميارة الفاسي يف أبيات قائال: كالموقد نظم هذا ال
 اى مَ لَ عَ  ةٍ يلَ لِّ جَ  ةٍ كمَ حلِِّّ  ** اامَ حكَ األَ  عَ رَ ل شَ فاهلل جَ 

 همَ كْ ن حِّ عَ  الً بنا خَ رَ  علُ فِّ وَ **  هكمَ ن حُ ظُ ن تَ ر أَ احذَ فَ  اءُ شَ يَ 
 اءِّ السمَ وَ  رضِّ األَ  ب ِّ رَ  الُ عَ فِّ  ** اءِّ قرَ ستِّ م ابِّ لِّ د عُ قَ ا وَ ذَ هَ 
  لبُ جَ 

َ
َ  رءُ دَ وَ  حِّ الِّ صَ امل

 هدَ وَّ د عَ ه قَ قِّ الِّ ي خلَِّ ا الذِّ ذَ وَ  ** ه دَ فسَ امل

 ادَ شَ ري الرَ بِّ كَ    الَ د قَ قَ ا فَـ ذَ لِّ  **ا دَ رشَ أَ  مٌ الَ كَ   اسَ بَّ عَ  بنِّ والِّ 
 امَ اعلَ فَ  ادُ رَ يُـ  ريٍ  خَ ىَل إِّ  الَّ إِّ **  امَ فَ  وكَ دعُ هللا يَ  عتَ ا مسِّ ذَ إِّ 
 لَِّسرٍ  َعنَّا  وعٌ شرُ مَ   كمَ احلُ **   انَّ اد أَ أفَ فَ  ر ٍ شَ  فعُ دَ  وأَ 
 بجِّ حُ وَ  ل  زَ وَ  لَّ ن ضَ مَ  ولَ ع قَ دَ  ** بجيِّ  يسَ فضال لَ تَ  هُ نَّ كِّ لَ 

 ترَ هبََ وَ  هُ ارُ سرَ أَ ت زَ رَ بَـ وَ  ** ترَ هَ د ظَ ه قَ تُ كمَ ي حِّ الذِّ  مُثَّ 
  ربِّ جَ وَ  التٍ خَ  دَّ سَ لِّ  **ات قَ فَ نَـ ت وَ ضَ رِّ فُ  ةٍ اكَ َز  لُ ثُ مِّ 

ُ
 اتفَ تلَ امل

 كرِّ و سُ ىن أَ زِّ و أَ  تلِّ قَ  ميُ رِّ حتَ **  ادرِّ فَ  يهِّ لَ  عَ ينِّ ا جيَ ش مَ رْ أبَِّ 
 س.نفَ أَ  الٌ مَ وَ  قلٌ عَ  بٌ نسَ وَ  ** سنفُ أَ  ونِّ صَ لِّ  ذفٌ قَ  ةٌ قَ رِّ سَ 

 .2دي عَ يُـ    داً بُ عَ تَـ    هُ تُ كمَ حِّ  ** بدُ  تَ ا ملَ مَ ل وَ لَ عَ  مُ قل اَل 
فإن املالكية عن طريق هذا األصل أخضعوا كل الفروع الفقهية، ملناط التعليل،  ما مكنهم من  يكنومهما 

فكان املذهب على هذا عليها،  نطويم اليت تاحكالشرعية، والتمكن من استنطاق األ نصوصحسن تفسري ال
تقرتب من املكلف،  التصور الفقهي، وهو ما جعل الشريعة يف مسايرة كل األعراف والبيئات املنطق، قادرا على

جتيب على نوازل عصره. وأما من رأى أن بعض األحكام الشرعية، جتري على سنن التعبد، فال يعين ذلك حىت 
غلق الباب على من آاته هللا حسن فهم أسرارها، والوقوف على مقاصدها، ألن اقتناص األسرار الشرعية مواهب 

قال الطاهر بن عاشور:" ومجلة القول أن لنا اليقني سمها على العباد، فأيهم استخرجها، كان أحق هبا. رابنية ق
ولذلك كان الواجب على  ،وهي حكم ومصاحل ومنافع ،الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع أبن أحكام

فهام العلماء أخفيا، وإن علمائها تعرف علل التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها، فإن بعض احلكم قد يكون 

                                                 
 .177ص  1، ج 3ط  ،م1978هـ/1398يب عبد هللا املعروف ابحلطاب، دار الفكر، س مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ألـ  1
، ص (م2001منشورات إلكاس، س  ـ الروض املبهج بشرح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج مليارة الفاسي، حتقيق حممد فرج الزائدي، 2

87. 
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طالع على شيء منها، فإن ذلك متفاوتة يف التفطن هلا، فإذا أعوز بعض العلماء أو مجيعهم يف بعض العصور اال
 .1غريهم من بعد ذلك" يعوز قد ال

 
 

 األصول الشرعية أصل منالثاين: املصلحة  بحثامل
 

للنظرية االستصالحية، والتفاهتم إىل  رازهموإب حل املرسلةمييز علماء املذهب املالكي انفرادهم ابلعمل ابملصا ما
فقه املسائل، فيشرعون يف استحضار  لبابيف كل الطرق االستنباطية اليت يسلكوهنا يف الوصول إىل  قبلة املقاصد

 تفسري وجود النص الوارد يف جنس املسائل املنصوص عليها، وأثناء توجيه وترشيد وتعليل و االستصالح، مع
عنه  واملسكوت ،ص الشرعي، ويعملون هبا مع غياب النص، ويزيدون على ذلك أهنم يلحقون اجملهول ابملعلومالن

وهذا املنزع اللطيف، أاتح هلم ستصالحي، اال ابملنصوص عليه، معتمدين يف ذلك على ما أملته مقتضيات النظر
 مسائل املعامالت والبيوع تنبين على قاعدة االستصالح.اعتبار 

وألجلها وضع هللا احلدود والزواجر يف األرض  ،بن العريب:" وقد اتفقت األمة على اعتبارها يف اجلملةقال ا
استصالحا للخلق، حىت تعدى ذلك إىل البهائم، فتضرب البهيمة استصالحا، وإن مل تكلف سببا إىل حتصيل 

ولكن  ،ضرب تكليف دات الوأقرب من ذلك إىل غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبا ،قصد املكلف
 .2وتدريب، حىت أيتيه التكليف على عادة فتخف عليه املشقة يف العبادة" ضرب أتنيس

هي  خروج عن  أو ، ال تعترب استقالال ابلتشريع مبنطق التشهي واهلوى،يف املذهب املالكيواملصلحة املرسلة 
اجتهادي ينبين على  عمل هي بني العلماء، بلالتوسع فيها خيرج عن األصول املتفق عليها  معهود الشريعة، أو

 أمهها:ضوابط 
 أن تكون مالئمة ملقاصد الشرع . ـ
 ها العقول السليمة ابلقبول.اأن تتلق ـ

 .3ـ أن يكون يف األخذ هبا حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج الزم
:" املصلحة عبارة خروجها عن كليات الشرع قال يوهم إطالقها أو عرفها ابن رشيق املالكي، وضبط ما وقد

عن جلب منفعة ودفع مضرة، ولسنا نعين هبا ذلك مطلقا، بل نعين هبا احملافظة على مقصود الشرع يف تكليف 
 .4الكلي من ذلك أن حيفظ عليهم نفوسهم ودينهم وعقلهم ونسلهم وماهلم" العباد، ومقصوده

                                                 
 .246ص ، 2ط ، م2001هـ/ 1421امليساوي، دار النفائس، س مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور، ، حتقيق حممد ـ   1
 2 ، ج1م، ط 1992دار الغرب اإلسالمي السنة  القبس يف شرح املوطأ أليب بكر بن العريب، دراسة وحتقيق د. حممد عبدهللا ولد كرمي،ـ  2

 .787ص 
 .368إىل  364من ص  2ـ  االعتصام أليب اسحاق الشاطيب، ج  3
هـ / 1422ديب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، س  يف علم األصول البن رشيق املالكي ، حتقيق حممد جايب، لباب احملصولـ   4

 .453ص  2، ج 1ط  ،م2001
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يف  السيما ،، وعند التأمل والتحقيقعند اجلمع والتفريق واملصلحة املرسلة عمل هبا سائر فقهاء األمصار
 .أهنم اختلفوا يف تنزيلها واستعماهلا يف الفروع الفقهية غري املسائل اليت سكت عنها الشارع،

قاسوا  قال القرايف :" وأما املصلحة املرسلة، فاملنقول أهنا خاصة بنا، وإذا تفقدت املذاهب، وجدهتم إذا 
 . 1هو املصلحة املرسلة فهي إذا يف مجيع املذاهب" اسبة، وهذاومجعوا وفرقوا، بل يكتفون مبطلق املن

، فمنهم من توسع، ومنهم من ضيق، واملشهور بني الفقهاء يف درجة العمل هباشأن املصلحة أهنا خمتلف و 
ورمي ابخلروج عن الضبط والقواعد العامة، وقد وجه إليه  ،ستشنع عليه عن مالك أنه عمل هبا إبطالق حىت ا

املصاحل الشرعية، قال :"  ختالف أثبت مصاحل  احىت قرر أن مالك ،فحول الشافعية، وهو اإلمام اجلويين اركبالرمي  
ستدالل، فرئي يثبت مصاحل بعيدة عن املصاحل املألوفة، اهلجرة مالك بن أنس يف القول ابال وأفرط اإلمام إمام دار

تل وأخذ املال مبصاحل يقتضيها يف غالب الظن، وإن مل واملعاين املعروفة يف الشريعة، وجره ذلك إىل استحداث الق
استد نظره فيه، وانتقض عن أوضار  جيد لتلك املصاحل مستندا إىل أصول، مث ال وقوف عنده، بل الرأي رأيه ما

 . 2التهم واألغراض"

لعارفني واعترب تصرف اإلمام مالك يف املصلحة تصرف ااإلمام اجلويين،  رد النظار املقاصدي على قول وقد
الظاهر يف فقه االستصالح يف مبقاصد الشرع، الذين خنلوا منقول النصوص الشرعية، فاستخرجوا منها املعقول 

الفتوى واالجتهاد،  قال الشاطيب:"خبالف قسم العادات الذي هو جار على املعىن املناسب الظاهر للعقول، فإنه 
أن الخيرج عنه وال  ،صلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارعاسرتسل فيه اسرتسال املدل العريق يف فهم املعاين امل

سرتساله زاعمني أنه خلع الربقة وفتح ابب التشريع ايناقض أصال من أصوله، حىت لقد استشنع العلماء من وجوه 
تباع، حبيث خييل لبعض أنه مقلد ملن ه هللا بل هو الذي رضي لنفسه يف فقهه ابالمحأبعده من ذلك ر  وهيهات ما

 . 3له"قب
ومن جتليات توسع املالكية يف النظر االستصالحي مراعاهتم تقسيم املصاحل إىل عدة أقسام، والغاية من ذلك 

 هو ترتيب هذه املصاحل حسب درجة افتقار املكلف إليها، وترجيح أقواها عند التعارض، ومن هذه األقسام:
 اجات والتتمات.ـ تقسيم املصاحل الشرعية إىل ماهو يف مرتبة الضرورات واحل1

مات...فاشرتاط العدالة ضروري يف تواقع موقع الضرورات، ويف احلاجات، ويف الت :قال القرايف:"املصاحل ثالثة
الشهود صوان للدماء واألموال عن كذب أرابب األمر، أويف اإلمامة حاجة، ألهنا شفاعة، واحلاجة داعية إىل 

ة النكاح صوان للحرائر عن املواطن الدنية، وال يضطر إليها، ألن صالح الشفيع عند املشفوع عنده، وتتمة يف والي
حال القرابة مينع من اإلضرار والرمي يف العار، فلهذه القاعدة اشرتطت العدالة يف الوالايت، ومل يشرتطها بعضهم 

                                                 
 .394، ص  1ط  ،م1997دار الفكر،  س  شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول،.اعتناء مكتب البحوث والدراسات، ـ  1
هـ ،  1399طبع على نفقة الشيخ خليفة بن محد آل اثين، س   الفقه أليب املعايل اجلويين، حتقيق عبد العظيم الديب، الربهان يف أصولـ  2

 .1113ص  2ج ،  1ط 
 .366ص  2ج  ،العتصاما ـ  3
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ية من يولونه اشرتطت لتعطلت التصرفات املوافقة للحق يف تول فلو يف اإلمامة العظمى لغلبة الفسوق على والهتا،
 . 1من القضاة والوالة، وأخذ ما أيخذونه  وبذل ما يعطونه، ويف هذا ضرر عظيم أفظع من فوات عدالة السلطان"

قد سربها وقسمها الفقهاء ملا وجدوا األحكام الشرعية دائرة حول  ،وهذه املصاحل ابعتبار آاثرها على األمة
ها ابالستقراء أبرز مصاحل الشرع، وعلى سننها ينبين االجتهاد ، فجعلو حفظ هذه املصاحل من جانب الوجود والعدم

 والفتوى يف الشريعة.
ـ تقسيم املصاحل املرسلة إىل مصاحل يشهد َلا الشرع ابالعتبار ومصاحل ملغاة، أو مصاحل مل يشهد َلا 2

 و ابإللغاء.أ العتبار  الشرع  اب
 وأما املصلحة فهي على ثالثة أقسام: قال ابن جزي:"

 املصاحل ودفع املفاسد. املصلحي من حتصيل وهو قياس املناسبة املبين على النظر ،شهد الشرع ابعتباره قسم
 وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كاملنع من غراسة العنب لئال يعصر منه مخرا.

 .2ه"وقسم مل يشهد الشرع ابعتباره وال بعدم اعتباره وهو املصلحة املرسلة وهو حجة عند مالك خالفا لغري 
 ـ تقسيم املصاحل ابعتبار الفرد وااماعة إىل مصاحل فردية ومصاحل مجاعية.3

به الشارع كل فرد على حدة مثل إماطة األذى عن الطريق وحتفيز املصلي على  ا أمرمبوميثل للمصاحل الفردية 
 ىل املخطوبة.إاخلطى إىل املسجد، وإفشاء السالم ، والنظر 

ة وهي اليت تظهر أاثرها ومثارها على جمموع األمة مثل تشريع صالة اجلماعة جلماعتتعلق ابمصاحل وهناك 
واجلمعة والعيدين لتقوية رابطة األخوة والوحدة اليت حتمي األمة من داء  التفرق والضعف قال عليه السالم: 

 .3"عليك ابجلماعة فإمنا أيكل الذئب من القاصية"
 كلية ومصاحل خاصة أو جزئية.  إىل مصاحل عامة أو ـ تقسيم املصاحل ابعتبار العموم واخلصوص،3

فاملصاحل العامة هي اليت حتتاجها األمة، واإلضرار هبا يسبب مفسدة جلميع األمة مثل توفري األمن بشىت 
أنواعه من األمن السياسي مثل محاية بيضة األمة أن تستباح من غريها من األمم، واألمن العقدي مثل حفظ 

                                                 
ـ  42ص  10ج 1ط  ،م1994ـ  الذخرية لشهاب الدين القرايف، حتقيق حممد حجي وجمموعة من األساتذة دار الغرب اإلسالمي، س  1

43. 
ط  ،م2002هـ / 1423س  املدينة املنورة، ـ تقريب الوصول إىل علم األصول البن جزي، حتقيق حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، 2
 . 101، ص 2
مد  حتقيق شعيب األرنؤوط، وحم ،547، رقم احلديث 410، ص1ـ سنن أيب داود، كتاب الصالة ، ابب التشديد يف ترك اجلماعة ج  3

، رقم 445السنن الكربى للنسائي، كتاب الصالة، التشديد يف ترك اجلماعة، ص  .1م، ط 2009/  1430كامل، دار الرسالة العاملية، س
حتقيق ، 21710، رقم 36، ج 42مسند أمحد، ص . 1م، ط 2001هـ / 1421حتقيق حسن شليب، مؤسسة الرسالة، س ،  922

صحيح ابن خزمية، كتاب اإلمامة يف الصالة،  ابب التغليظ يف   .1م، ط 2001هـ / 1421، س شعيب األرنؤوط ومجاعة، مؤسسة الرسالة
م. 2003هـ / 1424، حتقيق حممد األعظمي، املكتب اإلسالمي، س 1486، رقم احلديث719ترك صالة اجلماعة يف القرى والبوادي، ص

، حتقيق عبد املعطي قلعجي، جامعة 481، رقم 1/190 السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الصالة، ابب فضل الصالة ابجلماعة، ص
، 965، رقم 331 /1. املستدرك للحاكم، كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة، 1م، ط 1989هـ / 1410الدراسات اإلسالمية، كراتشي، س 

 . 1م، ط 2002هـ/ 1422دراسة وحتقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، س 
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واألمن  وحفظ األمة من فكر التكفري، التفرق املذموم الذي يفضي إىل احلروب الطائفية،مجاعة املسلمني من 
م حياة األمة، واألمن االجتماعي مثل محاية اقو  اهب يتال ؤسسات االقتصادية االستثماريةاالقتصادي مثل توفري امل
 ..األمة من البطالة والفقر.

وحفظها ظاهر يف ، رأو املكلفني من أن يلحقها ضر مصلحة املكلف  حفظ واملصاحل اجلزئية اخلاصة هي
حرمت مجيع أنواع املعامالت الفاسدة اليت ترجع ابلضررـ مثال  ـ نلحظ الشريعة ، حيث جمال العبادات واملعامالت

       ﴿ على املتبايعني من ذلك قوله تعاىل:

       ﴾1 ،بقوله صلى هللا عليه . وميثل للمصاحل اجلزئية
 .2ال خالبة  :وسلم حَلَباَّن بن منقذ الذي كان يغنب يف البيع والشراء : "إذا ابيعت، فقل

 .3األفراد إىل قطعية وظنية وموهومة إليها يف قوام أمر األمة أو ملصاحل ابعتبار حتقق االحتياجـ تقسيم ا4
املقصد من تقسيم املصاحل إىل أنواع متعددة وهو حتقيق املناط يف جنس النوازل اليت مل  وقد بني ابن عاشور

 يرد فيها حكم الشارع، فيتم حينئذ إدراجها يف أشباهها ونظائرها.
وال هلا نظائر ذات  ،عاشور:"فمىت حلت احلوادث اليت مل يسبق حلوهلا يف زمن الشارع بن لطاهرقال ا 

فنثبت هلا من األحكام أمثال ما ثبت لكلياهتا  ،الكلية أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها حتت تلك الصور
 .4يف ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسالمية" ناونطمئن أبن

 يؤول مثل ما وال ميكن أن يرد أو ،وجها واحدا إال حيتمل اليت من قبيل النص الذي الواملصاحل القطعية هي 
 ..حدث للصحابة يف قضية مجع القرآن

دل  املشركني للعمل يف اجلزيرة العربية، أو استئجار أوجب الدليل العقلي ظنه مثل: واملصاحل الظنية هي ما
 .5يرتك" أحدكم على خطبة أخيه حىت ينكح أوخيطب  عليه دليل ظين مثل قوله عليه السالم:" ال

وأما املصاحل املوهومة فهي ما يتوهم فيها اختالط النفع والضر والصالح والفساد، وهي عند التمعن ضر 
 وفساد مثل اخللوة ابملخطوبة، وهي أيضا املقصودة يف قول الرسول عليه السالم:" وبينهما أمور مشتبهات ال

 .6ن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام"كثري من الناس، فم  يعلمهن

                                                 
 . 29ـ سورة النساء اآلية  1
، حتقيق فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، 1533، رقم احلديث 137، ص 3رواه مسلم، كتاب البيوع، ابب من خيدع يف البيع، ج  ـ 2

 .1م، ط 1991ه / 1412بريوت، س 
 .300ـ مقاصد الشريعة، ص  3
 .309ـ نفس املصدر ص  4
م، ط 2002هـ / 1423، دار ابن كثري، س 1542، رقم 1113ـ رواه البخاري، كتاب النكاح، ابب ال خيطب على خطبة آخيه، ص 5
 .1414، رقم 1034. ورواه مسلم، كتاب النكاح، ابب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت أيذن أو يرتك، ص 1
وترك . ورواه مسلم، كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالل 52، رقم 23ـ رواه البخاري، كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، ص  6

 .1599، رقم 1219الشبهات، ص
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 . 1لآحاصلة ابملأو ابلقصد  حاصلة كوهنا من األفعال  ـ تقسيم املصاحل ابعتبار5
 :ـ اجتهد فقهاء املالكية يف جمال التفريع الفقهي، واعتربوا هذا املناط يف االجتهاد الفقهي، ومن مناذج ذلك

 يف السفينة من متاع لنجاة من يف السفينة. ما ـ طرح
وهو قضية ال أبس من إيقاعها إذا استبانت مصلحة حقيقية، وهي جناة من يف السفينة، وإن ترتب على 
ذلك ضياع ممتلكات الناس وأمواهلم، ألنه ليس أعظم حرمة من جناة النفوس، وعليها رتب الشرع األحكام حىت 

 تصان وجودا وعدما.
 .2ذميا" دمي ولويطرح اآل وال ،سويل :"وجيب طرح ما ترجى به جناة املركب من املتاع خلوف غرققال الت

وقد انفرد اللخمي من املالكية ابلقول بطرح بعض أهل السفينة ابلقرعة إذا خيف غرق مجيعهم، فإن ذلك 
كاب أخف الضررين وقد اعتمد اللخمي يف هذا النظر على  قاعدة ارت ،3مناسب، ألن فيه استخالص بقيتهم

 مبدأ شرع من قبلنا. مراعاة وأصل االستصالح وكذلك
وقد وهذا االجتهاد من اللخمي ال يسلم له، ألنه يرتتب عليه مفسدة هالك أنفس، وهو من أعظم املفاسد، 

ا كان جيوز فكيف املسلم? وإمن ال ،دمي يف البحراالختيار قائال:" االقرتاع على إلقاء اآل رد ابن العريب على هذا
يرمى  جيوز ملن كان عاصيا أن يقتل وال ذلك يف يونس، ويف زمانه مقدمة لتحقيق برهانه، وزايدة يف إميانه، فإنه ال

 .4على مقدار جنايته" به يف النار والبحر؛ وإمنا جتري عليه احلدود والتعزير
يقبل أن يلقي بنفسه يف وهذا  هو األوىل شرعا، ألنه ال يستقيم أن تلقى النفوس يف البحر، وال أحد س

البحر، وهلذا  قال القرطيب:" وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إىل ختفيف السفينة أن 
القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم ختفيفا، وهذا فاسد، فإهنا ال ختف برمي بعض الرجال، وإمنا ذلك يف 

 .5األموال، ولكنهم يصربون على قضاء هللا"
 حنوه. ـ بيع احملبس عليه احلبس خوف هالك نفسه جلوع أو

به أفىت الربقي وابن  كان احملبس عليه ابعه خلوف اهلالك على نفسه جملاعة وحنوها، و  قال التسويل:" ولو
املكوي والفقيه الصديين قائال: وما علمت جواز بيعه ملا ذكر ألحد من أهل العلم. وينقض إن وقع درج عليه، 

 مل فقال:انظم الع
َُحبَّسِّ  يعُ بَ 

 .مْ كَ ن حَ مَ  ندَ عِّ  ةِّ اجَ احلَ  عَ ع مَ قَ يَـ        ملَْ  نيِّ سكِّ ى املِّ لَ عَ  امل

                                                 
 .315ـ  مقاصد الشريعة، ص  1
 .228ـ 2/227، 1ط  م، 2005هـ /  1425دار الرشاد احلديثة، س ـ البهجة يف شرح التحفة أليب احلسن التسويل،  2
 .121ص ،  ف، دار الكتب العلميةمفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول أليب عبد هللا التلمساين، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيـ   3
 .32ص  4 أحكام القرآن أليب بكر ابن العريب،  بريوت مطبعة السعادة،ج ـ  4
 99ص  18، ج 1م، ط 2006هـ / 1427ـ اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد هللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، س  5
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َُحبَّس عليه 
وأفىت القاضي أبو احلسن علي بن حمسود جبواز البيع خلوف اهلالك ابجلوع وحنوه، وظاهره كان امل

ن الفاسي قائال: وال أعرف مستندا هبذه معينا حمصورا أم ال، واستشكل فتواه هذه، أبو زيد سيدي عبد الرمح
 .1الفتوى ولعلها اجتهاد، نعم مستندها يف اجلملة املصلحة املرسلة وارتكاب أخف الضررين"

وهي فتوى روعي فيها أصل االستصالح، وقد وقع فيها التعارض بني مصلحة الوقف واليت ال جيوز التصرف 
احملبس عليه يف حالة اضطراره وحاجته لبيعه، إما لزوال منافعه، أو  فيها  ابلبيع مراعاة حلق الواقفني، وبني مصلحة

لتغريه، أو خلرابه، فهذا بال شك جائز بشرط أن تكون حاجته إىل بيعه قد اضطر إليها، حيقق ببيعه هبا جلب 
 بن املصلحة لنفسه وألهله، ويدفع هبا مفسدة ظاهرة، وهي اجلوع أو الفقر املتحقق وليس الومهي، قال عبد هللا

بية:" املصلحة املعتربة اليت ميكن أن تؤثر يف الوقف أهنا مصلحة غالبة عادة يطلب جلبها شرعا أو مفسدة غالبة 
عادة يطلب درؤها شرعا، فإذا مل يقع حتقق غلبة املصلحة على املفسدة فإن اإلبقاء على أصل الوقف مسلم 

وقف وتصرف ألفاظ الواقف عن مواضعها وحترك الثبوت، فليست كل مصلحة عارضة ميكن أن تزعزع أركان ال
 .2الغالت عن مواقعها"

وهذا احلكم ال جيري على كل أنواع احلبس، ال سيما األحباس اليت يتحقق هبا نفع األمة مثل املعاهد 
واملدارس...، فعلى قدر ما يكون احلبس نفعه عاما يف األمة، على قدر ما مينع التصرف فيه، مادام حيقق غايته 

 قاصده بني الناس.وم
 ـ التزام رب املتاع اجلُعل املسمى ابلبشارة ملن جاء به .

رج رفع احلفاسد و امل على أساس مراعاة درء فيها يف واقع الناس، وجيتهد العلماء تظهر اليت وأمثال هذه النوازل
صب، ونالحظ يف وأن الشريعة جاءت حلفظ أموال الناس من التلف والسرقة والغ ، السيمايف أمور معامالهتم

وهو مقابل مادي ملن يدله على اإلتيان بضواله أو يريه مكان متاعه  ،النازلة أن رب املتاع يلتزم إبعطاء اجلعل
 .املسروق

قال التسويل:" من سرق له شيء أوضاع له مثل فالتزم ربه اجلعل املسمى ابلبشارة اليوم، فإنه جيوز ذلك 
أن يلتزم له ذلك قبل وجود املسروق وحنوه، وأن يكون مكانه االلتزام ويقضي للمبشر أبخذه بشرطني:

 جمهوال....قال يف العمليات:
 وَ  ودِّ جُ الوُ  بلَ ال      قَ عِّ جُ  علٍ جبُِّ  ةً ارَ شَ بِّ  ذْ وخُ 

َ
 .3اَل هِّ جُ  انِّ كَ امل

لكن ذكر أبو العباس امللوي يف بعض تقاييده وحنوه، يف شرح العمل املذكور أن بعض قضاة فاس أفىت 
ال و م ابلبشارة مطلقا مراعاة للمصاحل العامة، وخوفا من ضياع أموال املسلمني بكتمان الضبوجوب احلك

                                                 
 .389ص  2ـ البهجة يف شرح التحفة أليب احلسن التسويل، ج  1
 74ص  1م، ط 2005هـ / 1426إعمال املصلحة يف الوقف، مؤسسة الراين، س   ـ 2
ـ ومعناه أنه جيوز ملن دل صاحب املتاع الذي ضاعت له ضواله، أن أيخذ اجلعل بشرطني، األول أن يلتزم ابإلتيان به قبل وجود املسروق،  3

 والثاين أن جيهل مكان املسروق.
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وهذه الفتوى  جارية على ما تقدم عن ابن سراج وغريه من رعي املصاحل وعلى  التسويل ــ واملسروق...قلت : ـ أي 
 .1ن مل أيخذوا البشارة"مقتضاها عامة املسلمني اليوم، فال يستطيع أن يردهم عن كتمان الضوال راد إ

 ـ أحكام بعض املعامالت الفاسدة ومدى جوازها إذا مل تكن مندوحة عن احلالل.
قرر أنه حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وأتيت بعض األوقات يسعى املكلف إىل التورع ت

قلة أهلها  إما لقلتها أو ،حلاللعن بعض املعامالت اليت يغلب عليها احلرام، فال جيد ملجأ إىل طرق أبواب ا
ر حينئذ إىل ضط، فيقد حلقهاحلرج ، وترى الراغب يف املعامالت الصحيحة األبواب تغلق علىاملتعاملني هبا، ف

 التعامل وفق بعض الشروط واملعامالت الفاسدة اضطرارا، فهل جيوز ذلك أم ال?
 وهو ما جتيب عليه هذه الفتوى الفقهية.

جيد مندوحة عنها كاإلجارة واملزارعة والشركة وغري ذلك من سائر  املعاملة الفاسدة ملن القال الربزيل:"جتوز 
املعامالت. وقد روي عن الفقيه ابن عيشون أنه خاف على زرعه اهلالك فأجر عليه إجارة فاسدة حني مل جيد 

على الضرورة، كما جاز للمضطر  مندوحة يف غري ذلك. واملبيع اجلائزة، قال: ومثله إذا عم احلرام يف األسواق، وال
 أكل امليتة.

نصه، انظر على هذا لو  أبس للمضطر أن أيكل امليتة ويشبع ....إخل ما وقال اجلزويل عند قول الرسالة: وال
يتعاملون إال ابحلرام وال جيد من يتعامل ابحلالل، هل له أن  اضطر إىل املعاملة ابحلرام مثل أن يكون الناس ال

كان ال جيد إال من يشرتط   م أم ال?...وكذلك إذا كان ال جيد من يزرع إال بكراء األرض مبا تنبته أويتعامل ابحلرا
إذا حتققت الضرورة فيجوز، وقد مسعت بعض الشيوخ  شركة فاسدة، وليس له صنعة احلرث. قال الشيخ: أما

هلم، إال احلرث؛ أنه جيوز هلم أن حيرثوا  صنعة يف قوم نزلوا مبوضع قد اجنلى أهله عنه، وكان الذين نزلوا به ال :يقول
 .2تلك األرض اليت ارحتل أهلها عنها"

وهذا األمر حمل اتفاق بني العلماء استنادا إىل قاعدة أن الضرورايت تبيح احملظورات، واعتبارا ملعاين املصلحة، 
ل إال اندرا، فإنه جيوز وهلذا قال السيوطي، وهو من الشافعية:" ولو عم احلرام قطرا، حبيث ال يوجد فيه حال

 .3استعمال ما حيتاج إليه، وال يقتصر على الضرورة"
، قد يكون مرتعا للتخريج الفقهي، غري أن اخلوض فيه حيتاج أوال إىل استيعاب مقاصد ختيار الفقهيوهذا اال

ليت يباح فيها الشريعة، وحسن تنزيل املصلحة بشروطها وضوابطها، كما يتعني حتقيق مناط الضرورة أو احلاجة ا
اللجوء إىل احلرام، هل تكون ظرفية ووقتية أم أنه يسمح فيها للمكلف أن يتناوهلا حىت يزول املانع، وهل يقاس 
عليها كل أنواع املعامالت بني الناس، أم أن صنفا من املعامالت املالية ال يشمله احلكم مثل املعامالت الربوية  

 ناس إليها حبجة غلبة احلرام، وتغري الزمن وعموم البلوى والتعليل ابلضرورة.اليت استفحلت يف عصران هذا، وجلأ ال
 ختالف مجلة من القواعد الشرعية: اليوم وهذه الدعاوي اليت حيتج هبا الناس
                                                 

 .331ص  2ـ البهجة يف شرح التحفة ج  1
 .335ص  2ـ  املصدرالسابق، ج  2
 .84، ص 1م، ط 1983هـ / 1403األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، س ـ   3
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ـ ختالف مقصد الشريعة أهنا جاءت إلخراج املكلف من داعية هواه، حىت يكون عبدا هلل اختيارا، كما هو 
 .1عبد هلل اضطرارا

 حتمال.اال ختالف النصوص اليت حترم الراب، وهي نصوص قطعية وصرحية ال يتطرق إليهاـ 
 ـ تغري الزمان ليس حجة يف ترك العمل ابألحكام الشرعية الثابتة.

ادية واجتماعية، أثبتها التجارب اإلنسانية خاصة األزمة صاقت خيلو من أضرار ـ جيمع العقالء أن الراب ال
 اليت هاجت على كثري من أمم األرض، حىت غرقوا يف حبار الديون.االقتصادية العاملية 

ن االقرتاض من البنك هو مصلحة خاصة ابلنسبة للفرد من أجل السكن، وحترمي الراب راعى فيه التشريع إـ 
 مصاحل اجلماعة، والقاعدة أن املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة.

احلرام، أصبحت اليوم عندهم  يف امتالكهم السكن، وليس يف التوفر  ن الضرورة اليت تبيح للناس تناولإـ 
على السكن، وهذا ممكن عن طريق الكراء والشركة... اخل ، ألن الضرورة اليت رخص فيها للمكلف، تتعني يف 

يات ، أو يوقع الضرر أبحد الكلبسببهاجيد فيها املكلف ملجأ ميسرا، وقد يلحقه احلرج والعسر  الوقائع اليت ال
اخلمس اليت حفظها الشارع، كأن خياف على نفسه اهلالك، أو على دينه من األذى واالبتالء، وهنا يباح له 
الرتخص على أساس زوال املانع ويعود املكلف إىل األصل وهو العزمية، ولكن الذين يقرتضون عن طريق الراب 

د عشرين سنة، ومعلوم أن الضرورة عند نالحظ أهنم ابقون على أداء ديوهنم سنوات من الزمن تصل إىل حدو 
 ، وأن الضرورة تقدر بقدرها.األصوليني مؤقتة ومقدرة ال تتعدى وقت احلاجة

يضاف إىل ذلك أن غلبة املعامالت الربوية وتفشيها بني الناس، يقلل من شيوع التفكري يف املشاريع التربعية 
 والوقفية اليت تنفع األفراد واجملتمع اإلسالمي.

النظر االستصالحي يف كونه أصال مستقال بذاته،  مراعاة على ا سبق أنه ال يقتصر يف املذهب املالكيتبني مم
يف املذهب املالكي أن بقية األصول الشرعية ال أتخذ جماهلا  عمول بهال أثر له يف غريه من األصول الشرعية، بل امل

ي، الذي يعترب سيد األدلة وروحها الذي تستمد وحتقق مقاصدها إال ابالستناد إىل ضابط االستدالل االستصالح
 ، وهو ما يعد أكرب احلقائق على توسع املالكية يف ابب املصاحل املرسلة.جحاهنامنه قوهتا وحجتها ور 

 
 

 يف بقية األدلة الشرعيةاالستصالح  مراعاة أصلالثالث:  بحثامل
 

ل، هو آغاايهتا ابتداء وانتهاء، ومنبعها يف احلال وامل مييز علماء املذهب املالكي أن أدلتهم األصلية والتبعية ما
 كالعمل ابلقياس واالستحسان ومراعاة اخلالف والعرف وسد الذرائع.  حتقيق املصاحل  

                                                 
ـ  املوافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب، شرحه وخرج أحاديثه عبد هللا دراز، بريوت، دار الكتب العلمية، س  1

 .318، ص 1م ، ط 2004هـ/1425
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ملعىن الضيق هلا ، بل أبدعوا نوعا أخر من القياس، خيرج من اباألقيسة   علىوهلذا تلحظهم ال جيمدون 
قياس املرسل أو قياس املناسبة، ويعمدون يف التنزيل الفقهي إىل مشكاة االستصالح، وهو ما يسمى ابل

االستحسان حينما يقبح القياس، تشوفا إىل ما متليه  طبيعة املصاحل الشرعية، وأكثر االستحسان يف مذهبهم 
الت األفعال، آاالستصالحي، ومراعاة اخلالف تقتضيه  خصائص أصوهلم االستصالحية يف إعمال م مأخذه النظر

املصلحة والعدل، واختيارهم ملبدأ سد الذرائع معناه منع مجيع مراعاة مجاعهم على األخذ ابألعراف مقصده وإ
السبل اليت توقع املكلف يف املفاسد تغليبا للمصاحل العامة اليت أانط  هبا الشارع أحكامه يف األوامر والنواهي. 

 من األصول الشرعية يف املذهب املالكي وهي:عليه مجلة  نبينت وهذا ما سيظهر من خالل توضيح منطوق ما
 ـ القياس املرسل .

قال ابن رشد:" وهو الذي ليس له أصل معني يستند إليه وقد أنكره كثري من العلماء، والظاهر من مذهب 
 .2ومساه بعضهم قياس املناسبة املبين على النظر املصلحي من حتصيل املصاحل ودفع املفاسد . 1مالك القول به"

 بيقاته عند املالكية كثرية منها:وتط
 ~ تغريب الرجل دون املرأة يف جرمية الزان بعد تنفيذ حد الزان على اجلاين.

قال ابن رشد:" يغرب الرجل وال تغرب املرأة...ومن خصص املرأة من هذا العموم فإمنا خصصه ابلقياس، 
س املرسل أعين املصلحي الذي كثريا ما يقول به ألنه رأى أن املرأة تعرض ابلغربة ألكثر من الزان، وهذا من القيا

، ألنه ال فائدة من تغريبها سوى تعرضها للعار والشنار والفاحشة، وهي مفاسد أخالقية واجتماعية أعظم 3مالك "
 من الزان املرتكب. 

 ~ ما يتعلق ابلنكاح من أحكام.
اجب، ويف حق بعضهم مندوب إليه قال بن رشد :" وقالت املتأخرة من املالكية: هو يف حق بعض الناس و 

ويف حق بعضهم مباح، وذلك عندهم حبسب ما حبسب ما خياف على نفسه من الفنت ...فأما من قال إنه يف 
حق بعض الناس واجب، ويف حق بعضهم مندوب إليه، ويف حق بعضهم مباح، فهو التفات إىل املصلحة ، وهذا 

النظر الفقهي للنكاح انبع من مراعاة أحوال الناس اليت ختتلف  وهذا .4النوع من القياس هو الذي مسي ابملرسل"
 حسب األزمنة واألمكنة والظروف، وحتقيق املناط فيها، ال يسعف إال ابلنظر االستصالحي.

 ~ املدين إذا ادعى الفلس، ومل يعلم صدقه أنه حيبس، حىت يتبني صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين.
ضروري يف استيفاء الناس حقوقهم، بعضهم من بعض، وهذا دليل على  قال ابن رشد:" ألن ذلك أمر

  .1ابلقياس الذي يقتضي املصلحة، وهو الذي يسمى ابلقياس املرسل" 528القول

                                                 
 .2ص  2 ، ج  6ط  ،م1982هـ /1402دار املعرفة، س  بداية اجملتهد وهناية املقتصد،ـ  1
 .101ـ تقريب الوصول إىل علم األصول البن جزي، ص  2
 .436ص  2ـ املصدر السابق، ج  3
 .5ص  2ـ املصدر السابق، ج  4
 .293ص 2ـ نفس  املصدر  5
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وهذا أمر يرتتب عليه حفظ حقوق الناس، حىت ال تضيع، وهو ما يفضي إىل ضياع املعامالت بني الناس، 
 اليت يتسبب ضياعها ضياع معاش الناس.

 ـ االستحسان املصلحي.
 .2ـ قال أشهب :" االستحسان ختصيص الدليل العام ابلعادة ملصلحة الناس"

ـ قال األبياري :" الذي يظهر من مذهب مالك يف االستحسان أنه استعمال مصلحة جزئية...فاالستحسان 
 .3على هذا؛ األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي"

خذ مبصلحة جزئية يف مقابل دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي وقال الشاطيب:" االستحسان األ
 .4االستدالل املرسل على القياس"

مما ال تقوم به أنه فيه، لدليل االستحسان يتبني أن االستحسان قول يظهر للناظر  ريفاتمن خالل هذه التع
يف  إليه يلتفت . وهو دليلاالستصالح اعاةر ميتأسس على جيعله دليال  غري أن إجراء االستقراء الكلي،، احلجية

اعتمادا على مراعاة مصاحل الناس، قال ابن العريب وهو من أهل االستقراء والتتبع يف أصول  ،املذهب املالكي
املذهب:" وقد تتبعناه يف مذهبنا، وألفيناه أيضا منقسما أقساما، فمنه ترك الدليل للمصلحة...ومنه ترك الدليل 

 .5وإيثار التوسعة على اخللق" للتيسري لرفع املشقة
 وله تطبيقات كثرية يف املذهب املالكي منها:

~ مسألة منع القاضي من قبول اهلدية، ألن فيه مصلحة عامة، ألن قبوله يفضي إىل ضياع احلقوق وفساد 
 الذمم.

ها، إال من قال ابن يونس:" ال يقبل هدية وال ممن يهاديه قبل ذلك، وال قريب وال صديق، وإن كافأ أبضعاف
 . 6الوالد والولد وحنومها من خاصة القرابة اليت جتمع من حرمة اهلدية..."

كلي ال يستثىن منه إال مسائل القرابت، فال أبس للقاضي حينئذ من شهود اجلنائز والسالم على حكم  وهذا 
 يرتتب عليه مفاسد. الناس، ألنه ال

ادة ويسلم على أهل اجمللس، ويسلم على من سلم أبس للقاضي حبضور اجلنائز وعي قال ابن يونس:" وال
 .7عليه، ال ينبغي له إال ذلك ألهنا قرابت"

 .الرهن يهلك عند املرهتن الضمان يف  ~ مسألة
                                                                                                                                               

 بن العلوي الشنقيطي، وضع حواشيه فادي نصيف وطارق حيىي، الطبعة الثانية، مكتبة دار ـ نشر البنود على مراقي السعود، لسيدي عبد هللا 1
 .166ص  2،  2هـ، ط 1426م/ 2005الكتب العلمية، س 

 .167ـ 166ص   2ـ نفس املصدر ج  2
 .167ص   2ـ نفس املصدر، ج  3
 .205ص  4ـ املوافقات، ج  4
 .131يب، ص ـ احملصول يف أصول الفقه أليب بكر بن العر  5
 .80ص 10ـ الذخرية لشهاب الدين القرايف ج  6
 .80ص  10ـ نفس املصدر ج  7
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مذهب مالك يف املسألة أنه يفرق بني ماال يغاب مثل احليوان والعقار مما ال خيفى هالكه، فال يضمن، وبني 
اب واحللي فيضمن، لكن مالك يقول: إذا شهد الشهود هبالك ما يغاب عليه ما يغاب عليه من العروض مثل الثي

 من غري تضييع وال تفريط فإنه ال يضمن.
قال ابن رشد:" وأما تفريق مالك بني ما يغاب عليه وما ال يغاب عليه فهو استحسان، ومعىن ذلك أن 

لفوا يف معىن االستحسان الذي يذهب إليه يغاب عليه، وقد اخت التهمة تلحق فيما يغاب عليه، وال تلحق فيما ال
مالك كثريا، فضعفه قوم، وقالوا إنه مثل استحسان أيب حنيفة، وحدوا االستحسان أبنه قول بغري دليل، ومعىن 

 .1االستحسان عند مالك هو مجع بني األدلة املتعارضة، وإذا كان كذلك فليس هو قوال بغري دليل"
 ـ سد الذرائع .

 .2املسألة اليت ظاهرها اإلابحة، ويتوصل هبا إىل فعل احملظور " فقال:" وليد الباجيأبو الوقد عرفها 
قال القرايف:" حسم مادة وسائل الفساد دفع هلا، فمىت كان الفعل السامل عن املفسدة وسيلة للمفسدة، منع 

 .3مالك من ذلك الفعل يف كثري من الصور"
مالك منع إعادة اجلماعة يف مسجد له إمام اإلمام عند  ها، أكرب من أن حتصر، ومنو تطبيقاته يف املذهب

 .4راتب
أن توظيفه يف املذهب املالكي، يكون يف حال ترجيح دفع املفاسد يف  يستوقفهواملتأمل يف أصل الذرائع 

 األفعال املباحة اليت تؤول إىل الضرر، فتمنع جلبا للمصاحل، وهذا هو االستصالح يف أصل سد الذرائع.
د الذرائع هلا مقصد تشريعي روعي فيها االعتبارات االستصالحية  من حفظ املصاحل ودرء وقاعدة س

املفاسد، وهو املستفاد من استقراء جماري الشريعة يف تفاريع أحكامها وتفاصيل مسائلها ويف سياستها لتصرفات 
 حكام والقضاة العادلني.العباد، ويف مناهج فتاوى املفتني، ويف قوانني الفصل بني املتنازعني ابلنسبة لل

 الت:آتقسيما آخر للذرائع ابعتبار امل  5وأضاف الطاهر بن عاشور
 له إىل الفساد مطردا، مثل حترمي اخلمر.آالقسم األول: ما كان م

له إىل الفساد نسبيا، وقد يتخلف الفساد فيه قليال أو كثريا، مثل بيع الطعام قبل آم كان  القسم الثاين : ما
قال الشيخ خليل يف التوضيح :" والصحيح عند أهل لشارع عن هذا النوع من البيع له مقصد معترب،قبضه، وهني ا

املذهب أن هذا النهي تعبدي، وقيل إنه معقول املعىن ألن الشارع له غرض يف ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه 

                                                 
 .281ـ  280ص  2ـ بداية اجملتهد، ج  1
 .314ـ  اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل، دراسة وحتقيق حممد فركوس، دار البشائر، ص 2
 . 59ص   1، د ـ ت ، ج عامل الكتب  ـ الفروق لشهاب الدين القرايف، 3
 .472ـ  471ص  2 ، جـ القواعد أليب عبدهللا املقري، ، حتقيق ودراسة أمحد بن عبد هللا بن محيد، مطبوعات جامعة أم القرى ، د.ت 4
 .368ـ مقاصد الشريعة، ص  5
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ه ينتفع به الكيال واحلمال لباع أهل األموال بعضهم من بعض من غري ظهور، خبالف ما إذا منع من ذلك فإن
 .1"ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس السيما يف زمن املسغبة والشدة

وكما أن الشريعة سدت كل الذرائع املوصلة إىل الفساد، فإهنا فتحت الوسائل اليت جتلب املصاحل، واحلكام 
وما يكونون عليه من  لألفراد، زع اإلمياينواملفتون يف تنزيلهم هلذا املبدأ اترة يضيقونه واترة يوسعونه حسب الوا

أحوال الطاعة واملعصية أو القوة والضعف، وكل ذلك جراي منهم حلكم ومصاحل الشارع يف ضبط أفعال العباد حىت 
 تكون منسجمة مع هدي الشرع.

 قال القرايف:" اعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب  فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، فإن الذريعة هي
الوسيلة فكما إن وسيلة احملرم حمرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة، واحلج، وموارد األحكام على 
قسمني مقاصد وهي املتضمنة للمصاحل، واملفاسد يف أنفسها، ووسائل وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم 

 حكمها، والوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل ما أفضت إليه من حترمي، وحتليل غري أهنا أخفض رتبة من املقاصد يف
 .2الوسائل، وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل ما يتوسط متوسطة"

ومن هذا يتبني أن املالكية إذا سدوا الذرائع، فالغاية من ذلك هو دفع املفاسد، وإذا فتحوا الذرائع، فاملقصد 
 هو جلب املنافع، وهذا هو منخول النظر االستصالحي.

 ـ العرف:
إخراج العباد من احلرج  توخي واملفتون يف العرف أحد املراجع األصولية اليت حيتكم إليها القضاة يعترب

وهو حجة عملية يستند إليها الفضالء من الفقهاء يف توجيه مقاصد الناس يف  واملشقة، إىل السعة واليسر.
د اعتمده علماء  املالكية مراعني يف ذلك مقاصد وق ومعامالهتم، على مقتضيات االستصالح، ألفاظهمتصرفاهتم و 

قد جيعل  خيرج األخذ ابلعرف عن مقصود الشرع. ويف هذا الصدد قد يتوهم أن اختالف األعراف حىت ال الدين،
جتري على نفس املنوال، وهذا جهل بقواعد امللة وسنن الشرع، ألن الشرع أحكامه اثبتة،  ،األحكام الشرعية
ألن الذي يتغري هو عوائد الناس، والشارع حينما راعاها فقد قصد استصالح أحوال الناس  ؛ويستحيل أن تتغري

صر املنازعات إومراعاة حوائجهم، فرب عرف حيتكم إليه، ويكون فيه مجع مشلهم وانتظام حياهتم، وختليصهم من 
 يعطى حكمه. يءمن الش فيما بينهم، وكل العوائد اليت حتقق هذه املصاحل، فهي ملحقة ابلشرع، ألن ما قارب

جرى ذكره هنا من اختالف األحكام عند اختالف العوائد، فليس يف احلقيقة  قال الشاطيب :" واعلم أن ما 
هناية، والتكليف   فرض بقاء الدنيا من غري ابختالف يف أصل اخلطاب، ألن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو

ىن االختالف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل حيتج يف الشرع إىل مزيد، وإمنا مع ، مللكذك
 .3شرعي حيكم به عليها"

                                                 
 .152ـ 151، ص 3ـ ت، ج  كتب بدار إحياء الكتب العربية، د على الشرح الكبري لشمس الدين الدسوقي ، حاشية الدسوقي ـ 1
 . 61ص  2ـ الفروق، ج  2
 .390ـ املوافقات،  ص  3
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والعرف يف املذهب املالكي ال يعمل به إال يف املسائل اليت أسند إليها الشارع فهمها وحل مشكلها عن 
، ومتاشيا مع طريق األخذ ابلعرف، وكل ذلك تنبيه على رفق الشريعة ومساحتها يف جلب التيسري على املكلفني

 الختالف عوائدهم وأعرافهم. تالؤمهاتكيف الشريعة مع أحوال الناس، و 
قال الواليت:" ومعىن العمل ابلعرف أنه يقيد به بعض األحكام الشرعية الفرعية، وليس معموال به يف كل 

يف األحكام الفرعية اليت فروع الشريعة، كما يزعم بعض جهلة هذا الزمن املنتسبني للقضاء والفتيا، بل إمنا يعمل به 
ضافيات كصغر الصبية وكربها، وإطالق وكل الشرع أمرها إىل العرف، كمعرفة أسباب األحكام من الصفات اال

 .1املاء وتقييده...."
وإذا كان العرف يعمل به يف تقييد األحكام الشرعية الفرعية، فقد قيد املالكية العرف نفسه مبا حيقق مصاحل 

 ملنافع ودفع املضار.الشريعة يف جلب ا
قال الشاطيب:"قطعنا أبن الشارع جاء ابعتبار املصاحل، لزم القطع أبنه البد من اعتباره العوائد، ألنه إذا كان 
التشريع على وزان واحد، دل على جراين املصاحل على ذلك؛ ألن أصل التشريع سبب املصاحل، والتشريع دائم كما 

 .2باره للعادات يف التشريع"تقدم فاملصاحل كذلك، وهو معىن اعت
فيه أشكال أخرى للعرف منها العرف الدويل والعرف التجاري والعرف القانوين  خرجتويف عصران احلاضر 

ة، حتتاج من املفتني إىل خترجيها على ما فهمه الفقهاء القدامى من دالالت العرف، والزايدة مدني أعرافوكلها 
قال عالل الفاسي:" فمن  يعة وقواعد اإلمجاع اجلماعي بني علماء األمة.عليها بناء على ما تقتضيه مقاصد الشر 

لفوا أين يراعيها واحلاكم يعمل عليها حىت تعودها الناس و دالفكرة الدينية نشأت الفكرة القانونية اليت أصبح رجل ال
روفا بل مرغواب فيه، فإن احملكم سيقضي فيه مبا قضى به من قبل؛ مث أصبح ذلك مألوفا مع ،أنه مىت وقع حادث ما

 .3يعرفونه" حيبون االحنراف عن ما عرفوه إىل غريه مما ال ألن الناس ال
وقد توسع املغاربة يف جماري العرف إىل أبعد حد يف كل جماالت اجملتمع، ووضعوا له اصطالحا، وهو ما 

وسي، وهو من مظاهر يسمى بفقه العمليات، ويعرف أيضا مبا جرى به العمل: مثل العمل الفاسي والعمل الس
فقه جتديدي واقعي اعتمد على النظر  عوائد الناس، كما أنهو  االستصالح مرونة الفقه املالكي، وجتلياته  يف اعتبار

يف إجراء األحكام على أعيان املكلفني. وقد انتخب فيه الفقهاء املغاربة ممن اشتهروا ابلعلم والفضل  صلحيامل
حىت ينسجم  ،نوازل احتاجوا من خالهلا إىل تكييف الفقه املالكي أت يف زماهنمأقواال مرجوحة أو ضعيفة، ملا طر 

 مع طبيعة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمغرب.
 
 
 

                                                 
 .288ص  ،  3م ، ط 2006هـ / 1427نواكشوط، مكتبة الواليت، س  ـ نيل السول يف مرتقى الوصول، حتقيق أيب حممد احلسن، 1
 .391ـ املوافقات، ص  2
 .27ص 5ط   ،م1993مي، س ـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ، دار الغرب اإلسال 3



 

  349     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 مراعاة اخلالف:ـ 
 .1قال ابن عرفة يف تعريفه:" هو إعمال دليل يف الزم مدلوله الذي أعمل نقيضه دليل آخر"

صل واحلديث عليه، ليس التطويل فيه أو بيان قواعده وضوابطه، فقد تكفل هبذا يف إدراج هذا األ  والشاهد
هو بيان أن املالكية اعتربوا هذا األصل عمال مبا تقضيه ، غاية من إدراجهغري واحد من العلماء والباحثني، وإمنا ال

يف تنزيل األحكام يف  عمومات الشريعة يف رفع احلرج عن املكلف، وما جاءت به من كوهنا مبنية على التيسري
أثر منعا ، ونفس املسألة قد يرتتب عليها  يف األصل واحلال يفيت املكلف ابملسألة ملال، وهلذا فاملالكي آاحلال وامل

على املكلف ابحلرج أو املشقة أو الوقوع يف املفاسد، فيفيت املالكي على خالف أصله مراعاة ملقتضى املذهب 
، فيه نوع من االنفتاح واملرونة والتوسع االستصالحي على مذاهب األمصار ا وهذاملخالف الذي يقول ابجلواز. 

 ألن املعترب يف املذهب هو مراعاة االستصالح، ولو كان يف مذهب األحناف.

إذا وقعت فال يكون إيقاعها من املكلف سببا يف احليف  ،قال الشاطيب :" وذلك أن املمنوعات يف الشرع
 2أو غريها". رله من الزواجعليه بزائد على ما شرع 

 واعتماد املالكية على مراعاة العرف ينبين على مسألتني:
فاألوىل معقدها جلب  املسألة األوىل: استحضار مقاصد األوامر والنواهي الكلية يف الشريعة اإلسالمية،

فمن واقع منهيا عنه فقد وهو ما عرب عنه الشاطيب بقوله:" وإذا ثبت هذا  درء املفاسد. راهاوالثانية جم ،املصاحل
يكون فيما يرتتب عليه من األحكام زائد على ما ينبغي حبكم التبعية ال حبكم األصالة، أو مؤد إىل أمر أشد عليه 
من مقتضى النهي، فيرتك وما فعل من ذلك، أو جنيز ما وقع من الفساد على وجه يليق ابلعدل، نظرا إىل أن ذلك 

على اجلملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح ابلنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت الواقع واقع املكلف فيه دليال 
عليه، ألن ذلك أوىل من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فريجع األمر إىل أن النهي  

 3".كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل اجلواز أقوى بعد الوقوع، ملا اقرتن من القرائن املرجحة
 حكام اجلزئية العملية على حدة ابلنسبة للمكلفني.األاملسألة الثانية : حتقيق مناط كل حكم من 

الشاطيب عند االستدالل حبديث عائشة يف بطالن عقد املرأة النكاح بغري إذن وليها، قال:"وهذا  عناه وهو ما
. وإجراؤهم النكاح الفاسد جمرى تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه املرياث ويثبت النسب للولد

الصحيح يف هذه األحكام ويف حرمة املصاهرة وغري ذلك دليل على احلكم بصحته على اجلملة، وإال كان يف 
، وليس يف حكمه ابتفاق. فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف فال يقع فيه الفرقة إذا عثر عليه حكم الزان

 4ابلدخول من األمور اليت ترجح جانب التصحيح". بعد الدخول، مراعاة ملا يقرتن

                                                 
م، 1993ـ  شرح حدود ابن عرفة للرصاع حممد األنصاري، حتقيق حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، بريوت ـ  دار الغرب اإلسالمي، س 1

 .177ص 1ط 
 .842ـ املوافقات، ص 2
 .843،  842ـ نفس املصدر ، ص 3
 .843ـ املصدر السابق،  ص 4
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معتربا قوي احلجة حمققا املصلحة، وعلى هذا يفهم خروجهم من  كان  واملالكية ال يراعون كل خالف إال إذا
مقتضى مذهبهم، وهو خروج جزئي وليس كليا، وهذا هو احلق الذي ميليه واقع الفقه املالكي، ألنه ليس من 

ة إىل نتيجة واحدة ختلص هلا وال تتعداها، ألن هذا يعين إغالق أحد منافذ الفقه املالكي السديد إرجاع كل مسأل
إغالقها البتة، ومن شأن ذلك أن جيعل الفقه املالكي ال يتسع إال إىل نظر واحد،  جيوز اليت يبىن عليها واليت ال

 وهذا عني االنغالق واجلمود .
قهاء لسد حاجات العباد والتيسري يف توجيه معامالت ومراعاة اخلالف منهج تصحيحي يلجأ إليه الف

 املكلفني.
ومن أمثلته يف ابب النكاح ما قاله الشاطيب:" قوهلم يف النكاح الفاسد الذي جيب فسخه، إن مل يتفق على 
فساده فيفسخ بطالق، ويكون فيه املرياث، ويلزم فيه الطالق على حده يف النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء 

 .1فساده فسخ بغري طالق، وال يكون فيه مرياث وال يلزم فيه طالق"على 
 

 
 

 تقعيد االستصالحيالالرابع:  بحثامل 
 

ثروة كبرية من القواعد الفقهية املذهبية اليت حتمل داللة استصالحية، استنبطها املالكية  ميتلك املذهب املالكي
أهنا قواعد علمية مبنية على أسس تشريعية، ومبادئ أصولية، ايت املذهب، اليت تظهر للمتأمل فيها امن أقوال ورو 

وهلذا قال القرايف يف الفرق الثامن والسبعني:" إن القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثرية 
يتقن  من تزال حتتاج إىلما ، وهذه القواعد 2جدا عند أئمة الفتوى، والفقهاء ال توجد يف كتب أصول الفقه أصال"

جها، من نصوص املذهب الذي راعت يف كل جوانبها ما له عالقة ابلنظر االستصالحي، ومن استخر ا مهارة
 ذلك:

 3ـ  قاعدة العصيان هل ينايف الرتخيص أم ال؟
، والراجح أن ال يقصر؛ ألن 4سألة من سافر ليقتل رجال مسلما ظلما وعدواان هل يقصر أو ال ?مب وميثل لهـ 

هللا تعاىل للمطيع ليستعني هبا على الطاعة، وليست للعاصي ليباشر هبا املعصية اليت هي عني  الرخص جعلها
 املفاسد.

                                                 
 .375ص  2ـ االعتصام، ج 1
 . 200ص  2ـ الفروق لشهاب الدين القرايف، ج  2
م ، ط ،  2006هـ / 1428إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك أليب عبد هللا الونشريسي، دراسة وحتقيق الصادق، دار ابن حزم، س ـ   3

 .138اط ابملعاصي، ص . وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي نفس القاعدة مع اختالف الصياغة، وهي أن الرخص ال تن67ص 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا أليب احلسن الرجراجي، اعتىن به أبو الفضل الدمياطي وأمحد بن ـ   4

 .434ص    1ج 1م، ط 2007هـ/ 1428نشر مركز الرتاث الثقايف املغريب، ودار ابن حزم، س  علي،
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 .1قاعدة كلما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلةـ 
 .2ـ قاعدة العربة يف الشريعة ابملعاين، ال ابلصور واملباين

فجعل القصاص ،      ﴾ 3﴿ قوله تعاىل :عليها والدليل ـ 
 وهذا هو النظر االستصالحي وجتلياته يف فهم نصوص الشريعة. ،الذي هو عني اإلتالف واملفسدة: حياة

 هل هو إكن يف توابعه؟ يءـ قاعدة اإلكن يف الش
يف كون العبد يضعف عن اخلدمة هل له أن مينعه منه أم  العبد املظاهر إن كان الصيام يضر ابلسيد ثاهلامو ـ 

 4ال?
أم  هل يستصحب معه حالة االبتداء ،ـ قاعدة احلكم إكا وقع موقع السداد، مث انكشف الفساد

 يستصحب معه حالة االنتهاء؟
 . 5مسألة من سلم على شك، مث تبني له أنه قد أمت صالته فهل جتزئه أم ال?ومثاهلا ـ 
تزوج امرأة على قالل خل فوجدهتا مخرا وعثرت على ذلك قبل البناء، هل يصح النكاح أو مسألة من و ـ 

 6يكون فاسدا?
 ـ قاعدة التهمة هل تراعى أم ال؟

الساعي، هل يرجع إىل زكاة العني أم ال?  يءمسألة املزكي لو ابع الغنم اليت اشرتى ابلعني قبل جمومثاهلا ـ 
 .7ري الزكاة أم ال? كما يتهم يف إسقاطها إذا ابع املاشية ابلعني على قاعدة التهمة هل تلحقه يف أتخ

ـ قاعدة اإلابحة يف املمنوع، هل يقتصر هبا على األقل الذي تدعو الضرورة إليه، أو يلحق هبا ما هو 
 .8مباح من أصله

 مسألة اجلعل هل جيوز يف كثري السلع أم ال? ومثاهلا ـ 
ا، هل أيخذ منها ما يسد هبا الرمق أو يشبع ويتزود? على قاعدة املستثناة ومسألة امليتة يف حق املضطر إليهـ 

من أصول فاسدة هل يقتصر هبا على األقل الذي تدعو الضرورة إليه، أو يلحق هبا ما هو مباح من أصله فيجوز 
 .9يف القليل والكثري?

                                                 
 . 61ص  2ـ الفروق، ج  1
 . 80ص  1ـ مناهج التحصيل، ج  2
 .179البقرة اآلية ـ سورة  3
 . 88ص  5ـ  املصدر السابق، ج  4
 .383ص   1ـ مناهج التحصيل، ج  5
 .427ص  3ـ نفس املصدر، ج  6
 .337ص  2ـ نفس املصدر، ج   7

 . 313ـ القواعد أليب عبد هللا املقري، وردت بصيغة: اإلابحة يف املمنوع تكون بقدر املبيح ص 8
 . 278ص  7ـ مناهج التحصيل  ج  9
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 .1ـ قاعدة الضرورات تبيح احملظورات
الواحد مثل أن يشرتي سلعة وفضة بفضة فإن كان ذلك يف اليسري  ـ مسألة البيع إذا كان ذلك يف اجلنس

جيوز? على قاعدة اعتبار ذلك  و الأمنهما كأن يشرتي ببعض الدرهم سلعة ويسرتجع ببقيته فضة فهل جيوز ذلك 
 .  2أم ال? من الضرورة العامة واملشقة التامة اليت تؤثر يف إابحة احملظور

 .3د الفاسدقاعدة املعاملة بنقيض املقصو  ـ
ـ مسألة من أجرب على الرجعة، بفور ما طلق مث طهرت من تلك احليضة اليت طلقها فيها، فأراد أن يطلقها يف 

ألنه أوقع الطالق يف غري  ؛جيوز أن يطلق. على مراعاة القصود وهو أنه عوقب بنقيض مقصوده الطهر، أنه ال
 .4وقته، فمنع منه يف وقته

 حقيق املناط اخلاص والنظر يف املآل ورفع احلرج عن املكلف، ومراعاة احليل.ـ قواعد تتعلق ابملقاصد كت
قال الشاطيب:" ومجيع ما مر يف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعىن، حيث يكون العمل يف األصل 

لحة، مشروعا، لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة أو ممنوعا لكن يرتك النهي عنه ملا يف ذلك من املص
وكذلك األدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز إىل عمل غري جائز، فاألصل على 
املشروعية لكن مآله غري مشروع. واألدلة الدالة على التوسعة ورفع احلرج كلها، فإن غالبها مساح يف عمل غري 

 .5مشروع يف األصل ملا يؤول إليه من الرفق املشروع"
 

 امتة:خ
 ـ نتائج:
 ما يلي: مما سبق نستنتج 

ـ إن املذهب املالكي يف اعتباره ألصل االستصالح فهما وتنزيال، مل يكن ذلك خاليا من ضوابط معتربة، بل 
 املتأمل يف اجتهادهم بناء عليه يلفيه خارجا من مشكاة مقاصد الشريعة اإلسالمية.

أصوله وفروعه تسري يف طريق واحد، وهتدف إىل غاية  ن املذهب املالكي مذهب األصول والفروع، فكلإ ـ
 .وجيمعها قاسم مشرتك واحد، وهو حتقيق مقاصد الشريعة، وحتقيق االستصالح يف الواقع واحدة،

ـ إن العمل ابالستصالح يف املذهب املالكي ظاهر من حيث التأصيل والتقعيد والتفريع، وهو ما يظهر يف 
 ابلعرف يف الوقائع يعملون وال يستحسنون يف املسائل وال يقيسون يف النظائر ال هنمحبيث أفتاوى ونوازل املالكية، 

                                                 
 .84. األشباه والنظائر، جلالل الدين السيوطي ص  155ـ إيضاح املسالك أليب عبد هللا الونشريسي، ص  1
 . 67ص  6ـ مناهج التحصيل، ج  2
 . 132ـ إيضاح املسالك، ص  3
قاعدة وهي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه ص . جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي نفس ال170ص  4ـ  مناهج التحصيل ج  4

152. 
 . 839ـ املوافقات، ص  5
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يراعون اخلالف يف املسائل الفقهية، إال إذا حتققت احلكمة من وضع الشريعة، وهي أهنا جاءت جللب املصاحل  وال
 ودرء املفاسد. 

أو خروجا عن األصول املعهودة والقواعد  ن توسع املالكية يف االستصالح، ليس انفرادا عن بقية املذاهب،ـ إ
املألوفة، وإمنا يرجع ذلك ألسباب منهجية ومنطلقات أصولية ومبان تشريعية، ودعائم يشهد هلا الشرع ابالعتبار، 
اقتضته طبيعة املذهب املالكي الذي هو مذهب االستصالح، الذي خرج من مشكاة الدوحة احملمدية اليت رسخها 

الم يف نفوس الصحابة األجالء، الذين بثوا هذه الروح يف املدينة املنورة حىت انتشرت بني الناس رسول هللا عليه الس
 نأل ؛قبح اخلروج عنهتصاغر عن األكابر، وأصبحت عرفا جممعا عليه، وهو ما وجده مالك ممهدا، فاس وتالقها األ

 س يف هذه الدار.عن سنن التشريع النبوي، اليت جاءت الستصالح أحوال النا ايف ذلك خروج
 ـ مقرتحات:

ـ الدعوة إىل فتح ابب االجتهاد الشرعي الذي يعتمد على أصل االستصالح لبيان قدرة الفقه اإلسالمي، 
 على التكيف مع مستجدات العصر.

ـ أصل االستصالح بقدر ما يظهر من الناحية النظرية يسريا ومطلواب، فهو ابب ال ينبغي أن يقدم عليه إال 
  أسرار الشريعة اإلسالمية، وقد يفتح اجلهل مبنطقه الباب أمام اجلاهلني للقول على هللا بغري علم. الغواصون يف

 
 

 

 املصادر واملراجع قائمة
  ـ القرآن الكرمي برواية ورش. .1
 . بريوت مطبعة السعادة ،بن العريبأليب بكر ـ أحكام القرآن،  .2
م، ط 1983هـ / 1403كتب العلمية بريوت لبنان، س ـ األشباه والنظائر، جلالل الدين السيوطي دار ل .3
1. 
ـ اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل أليب الوليد الباجي، دراسة وحتقيق حممد فركوس، دار  .4

 البشائر، د ت.
 .1م، ط 2005هـ / 1426ـ إعمال املصلحة يف الوقف لعبد هللا بن بية، مؤسسة الراين، س  .5
هـ / 1408س  1ط  دار الكتب العلمية  سحاق الشاطيب حتقيق أمحد عبد الشايف، ا أليبـ االعتصام،  .6

 م.1988
 ابن دار الصادق، وحتقيق دراسة الونشريسي، هللا عبد أليب مالك، اإلمام قواعد إىل املسالك إيضاح ـ .7

  . 1 ط ، م2006 / هـ1428 س حزم،
 . 6ط  ،م1982هـ /1402س ، دار املعرفة  ،الوليد بن رشد أليبـ بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  .8
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 بن خليفة الشيخ نفقة على طبع  حتقيق عبد العظيم الديب، ،املعايل اجلويين ، أليبـ الربهان يف أصول الفقه  .9
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 قدمة:م
به من نعمة اإلسالم، وأمحده أن  لم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده على ما من  احلمد هلل الذي علم ابلق

روا انجعلنا من أمة خري األانم حممد صلى هللا عليه وسلم، ورضي هللا عن أصحابه الكرام، الذين محلوا رايته بعده وأ
 ، وبعد:بعلومهم دايجري الظالم

علم، فيها عاش النيب صلى هللا عليه وسلم عقدا من الزمن فقد كانت املدينة املنورة مهبط الوحي ووعاء ال
ُعرف ومتيز على العهد املكي ابلتشريع والتفقه يف الدين، وما أن التحق النيب عليه السالم ابلرفيق األعلى حىت 

حىت جاء إمام دار اهلجرة  تناقل الصحابة الكرام وعلماء التابعني هذا الفقه جيال بعد جيل وخلفا عن سلف، 
مالك بن أنس األصبحي الذي ُولد ابملدينة املنورة وفيها تلقى العلم عن التابعني وتالمذهتم، ومل خيرج منها إىل 

وملا كان مالك إماما يف احلديث الشريف رواية ودراية كما شهد له بذلك ، غريها قط إال حاج ا أو معتمرا
ليه السالم اهتماما قل له نظري، فهو الذي مل يرو عن معاصروه، فقد اهتم حبجية األخبار وصحة نسبتها إىل النيب ع

ضعيف قط كما بني ذلك أهل الصناعة واملهتمون من العلماء بعلم الرجال واجلرح والتعديل، وكان كتابه املوطأ أول  
كتاب يف احلديث الشريف  يف اتريخ هذه األمة على اإلطالق، والقارئ هلذا السفر العظيم الذي مجع فيه مالك 

احلديث والفقه جيد عامل املدينة يستعمل اصطالحات خاصة عقب جوابه عن أسئلة تالمذته اترة أو مصد را  بني
األمر اجملتمع عليه عندان،  األمر عندان، السنة عندان، األمر الذي ال هبا اجلواب اترة أخرى، من مثل قوله )

ركت عليه الناس، األمر الذي مل يزل عليه أهل اختالف فيه عندان، الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان، الذي أد
(، أو ) ليس هلذا عندان حد معروف، ليس العمل عندان، مل يعمل  أهل بلدان فيما مسعنا وأدركنا  ...العلم عندان
وهي اصطالحات يف بيان كون احلكم الفقهي املعروض قد وجد عليه مالك التابعني وتالمذهتم يقولون  بذلك..(، 
ون هبا نقال جيال بعد جيل من زمن النيب عليه السالم إىل زمن مالك، أو لبيان أن املسألة مل جيد عليها هبا أو يعمل

جعله أصال بذاته، وبىن عليه أكثر من  الذي سلكه مالك يف املوطأ هذا املنهجاملذكورين من التابعني وتالمذهتم، 
" ها بني دفيت موطئه،  و قد مسى العلماء هذا املنهج  خمتلف األبواب والكتب الفقهية اليت وضعثالمثائة مسألة يف

، الذي اختذه فقهاء املذهب املالكي أصال من األصول اليت يؤخذ منها الفقه وقسموه  أقساما إمجاع أهل املدينة"

 عمل أهل املدينة

 قراءة يف الحجية وداللة املصطلحات 

 إبراهيم بوحولني أ.

 وجدة. املغرب -باحث في الدراسات اإلسالمية
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يف هذا  علماء انقشوهظهر يف زمنه وقد ، ورتبوه مراتب من حيث حجيته على ما سنذكر يف تفاصيل هذه الدراسة
كما فعل الليث بن سعد يف رده على رسالة   وردوه وأنكروا أن يكون أصال من أصول الفقه اإلسالمي، األصل

وقد رد هذا األصل أيضا   ...  2، وتلميذه حممد بن احلسن الشيباين1مالك إليه، وتلميذه حممد بن إدريس الشافعي
ر  علماء املذهب املالكي حقيقة هذه كثري ممن جاءوا بعد مالك من أصحاب املذاهب األخرى، ويف املقابل أظه

االعرتاضات و حقيقة هذا األصل، وكيف ينبغي أن نتصوره، حيث بينوا املراد ابلعمل عند مالك وردوا على من مل 
 . يفهموا حقيقته، وبينوا أن إمجاع أهل املدينة هو الرتمجة العملية ألحكام اإلسالم كلها

 أمهية هذا املوضوع يف كونه:  تكمن
 جل أصال بين عليه أكثر الفقه املالكي، ذلك أن فقه مالك هو فقه أهل املدينة.يعا  -
أنه موضوع إشكايل عند كثري من األصوليني، بله الدارسني أمثايل، ولذلك فمن األمهية مبكان أن حيرر   -

 النزاع يف معىن هذا األصل ويف حجيته.
ه على خرب الواحد فهو بذلك يرد السنة تشنيع كثري من الباحثني على اإلمام مالك بسبب تقدميه ل  -

 بزعمهم، فببيان معىن العمل يتبني ملاذا قدم مالك العمل على خرب الواحد. 
كما تتجلى أمهيته يف التعرض لبيان مراتب مصطلحات العمل يف احلجية، وإظهار ما يفيد إمجاع علماء  -

 املدينة وما خيرج منها عنه . 
 ، ومنها: اإلشكاالت احمليطة بهة من ويسعى هذا البحث لإلجابة عن مجل

 ما املراد إبمجاع أهل املدينة عند املالكية ? وما املقصود به عند غريهم الذين ردوا هذا األصل ? -

إن كان علماء املذهب املالكي وحمققوهم جممعني على حجية عمل أهل املدينة الذي طريقه النقل، فهل  -
 جتهاد? أم أن هلم يف ذلك أقواال خمتلفة ? أمجعوا على اعتبار العمل الذي طريقه اال

هل مصطلحات العمل عند مالك كما أوردها يف املوطأ ) واملدونة أيضا / لكن الذي يعنينا يف هذه  -
 الدراسة هو املوطأ رأسا(، هي على درجة واحدة يف احلجية أم أهنا تتفاوت حبسب داللة املصطلح? 

  تصور أصل عمل أهل املدينة ?هل كان للمصطلح أثر يف اختالف العلماء يف -

 هل مثة سبيل آخر غري املصطلح ملعرفة مسائل عمل أهل املدينة ?  -

 واشكاالت أخرى سنجليها يف حينها من هذه الدراسة  . 
 دوافع اختيار املوضوع :

 اخرتت البحث يف هذا املوضوع لألسباب اآلتية:

                                                 
_ كتاب اختالف مالك والشافعي ، حملمد بن ادريس الشافعي، ومل يُظهر اإلمام الشافعي هذا السفر إال بعد رجوعه من العراق إىل مصر 1

 ال ابن القاسم وابن وهب وغريمها، وللشافعي رواية للموطأ عن اإلمام مالك .  ودخوله يف مطارحات فقهية مع تالمذة مالك املباشرين، من أمث
عن _ كتاب احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين، وهو أيضا تلميذ ملالك وله رواية على املوطأ مشهورة ومطبوعة متداولة، تزيد 2

 ي الرواية اليت انفردت حبديث " إمنا األعمال ابلنيات ..." املشتهر على األلسنة .  رواية حيىي بن حيىي الليثي املصمودي يف عدد أحاديثها، وه
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العشرين من فتاواه عن هذا األصل )إمجاع أهل حني اطلعت على ما كتبه ابن تيمية رمحه هللا يف اجلزء  -
املدينة(، وجدت أنه ينسب هذا األخري إىل فقهاء األمصار كلهم دون جعل للمذهب املالكي فيه خصوصية وال 
متيز، مستشهدا على ذلك مبسائل من الفقه اإلسالمي، بيد أن ما تلقيناه عن شيوخنا وقرأانه يف غري ما كتاب هو  

املدينة من األصول اليت متيز هبا املذهب املالكي، بل وانفرد هبا عن مجيع املذاهب، بل إننا كون أصل عمل أهل 
قرأان أن كل من قال أبصل العمل فهو مالكي ولو خالف مالكا يف غري قليل من املسائل والفروع، فبتحرير حمل 

تفع اإلشكال، فكانت هذه القضية اخلالف يف هذا األصل وبيان املقصود به عند املالكية وعند غري املالكية ير 
 إحدى األسباب الدافعة لإلسهام يف هذا املوضوع  هبذا املقال . 

كون غري املالكية ردوا على هذا األصل أبدلة تصدق على من قال جبعل إمجاع أهل املدينة إمجاعا ملزما    -
 لقرآن والسنة. لألمة، شأنه شأن دليل اإلمجاع املعروف الذي أييت يف الرتبة الثالثة  بعد ا

الذي يكتنف فهمي هلذه األصول،  الغبش إزالةاالطالع على أصول مالك يف االستنباط ، و رغبة يف  -
سيما عمل أهل املدينة، وذلك لعدم وضوح الرؤية عند كثري من الباحثني فيه، وألمهية هذا األصل يف الفقه 

 املالكي.  

لى حجية املصطلح نفسه، فإذا كان مصطلح "األمر إبراز اختالف مسائل العمل يف درجة احلجية بناء ع -
اجملتمع عليه عندان" يفيد أن املسألة ليس فيها خالف بني علماء املدينة، و" األمر عندان" يفيد أن مالكا وجد 
 .أكثر علماء املدينة عليها، فإن حجية املسألة األوىل أقوى من حجية املسألة الثانية ... وهكذا سائر املصطلحات

 :وضوع يف املاسات السابقة الدر 

 :ابلرجوع إىل كتب الرتاجم جند أن مثة مؤلفات كثرية ألئمة مالكية يف الرد على من أنكر أصل العمل، منها
كتاب إمجاع أهل املدينة لإلمام األهبري، وكتاب االقتداء أبهل السنة البن أيب زيد القريواين، وأمايل إمجاع   

ن فقد اعتنوا هبذا و ولكنها مفقودة ومنها ما هو خمطوط، أما  املعاصر  ... وغريها كثريأهل املدينة لإلمام الباقالين 
 األصل أيضا وألفوا فيه كتبا ورسائل جامعية كثرية، اطلعت على كثري منها، أمهها : 

"عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني" حبث للدكتور حممد نور سيف، تقدم به لنيل  -
اجستري جبامعة أم القرى وتكمن أمهية هذا البحث يف كونه قام بدراسة مصطلحات العمل، ومعروف شهادة امل

مدى صعوبة بيان مدلوالهتا، وذلك لورود رواايت عن مالك وغريه متباينة يف ذلك، ومل حيسم الباحث يف هذه 
 . املصطلحات ولكنه وضح كثريا مما كان غامضا فيها

وهو كتاب قيم على صغر حجمه، وقد حتدث فيه  "كتور مصطفى بن محزةشخصية املذهب املالكي للد " -
 .عن قيمة أصل العمل

" خرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة: دراسة وتطبيقا" رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث حممد  -
 ، بني فيها املواضع اليت قدم فيها املالكية عمل أهل املدينة على خرب الواحد . حسني فلمبان

عمل أهل املدينة" لعطية حممد سامل، الذي مجع فيه كل مسائل العمل املوجودة يف املوطأ، وقد استفدت " -
 .منه يف تتبع املسائل وإحصائها
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مصطلحات العمل ودالالهتا، استعرض بعض هذه  عن وللدكتور إدريس الفاسي الفهري دراسة   -
يف جانب دراسة  اهب املالكي، وقد استفدت منهاملصطلحات وقام بدراستها، والدراسة منشورة يف جملة املذ

 .مصطلحات العمل

للدكتور حممد  املدين بوساق يف ثالثة  "ودراسة اتوثيق املدينة أهل عمل على مالك بناها اليت املسائل" -
أجزاء ، بني فيه مصطلحات عمل أهل املدينة ومنهج استخراج مسائله من املوطأ واختالف العلماء يف داللة 

 عمل أهل املدينة .  مصطلحات

واملالحظ على جلها أهنا من إعداد الباحثني املشارقة، بيد أن املغاربة هم أوىل بدراسة هذا املوضوع،   -
 قليل. ه وذلك ألن املغرب مالكي منذ القرون األوىل من دخول اإلسالم إليه، ومع ذلك فزاد املغاربة املعاصرين  في

 
 :منهجي يف البحث

ليني املالكية يف أصل العمل ومراتبه وحجية كل قسم منه، وردود غريهم _ خاصة تتبعت أقوال األصو  -
 الشافعية_ على هذا األصل

 أبرزت املصطلحات الدالة على أصل العمل يف املوطأ ورتبتها حسب قوة داللتها وحجيتها   -

 ختمت البحث خبامتة بينت فيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث، وبعض التوصيات. -
 ...املعتمدة يف املقال للمصادر واملراجع  الئحة  ضعتو  -

 خطة البحث :
 و خامتة: مبحثني يتكون هذا البحث من مقدمة و 

ومنهجي فيه و والدراسات السابقة فيه و إشكاالته  : تناولت فيها دواعي اختيار املوضوع وأمهيته املقدمة 
 خطته .

 و حجيته أهل املدينة  : مفهوم عملاملبحث األول
 و دالالهتا عمل أهل املدينة  : مصطلحات املبحث الثاين

 .: تتضمن النتائج والتوصياتخامتة
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 املبحث األول : مفهوم عمل أهل املدينة وحجيته
 

وبني املالكية أنفسهم يف اعتبار العمل أن  ،ال بد قبل اخلوض يف اختالف املالكية مع غريهم من األصوليني
لعمل عند املالكية? وما املقصود به عند غريهم? ألن أكثر اخلالف يف هذا املوضوع يرجع إىل نبني ما املقصود اب

تصور هذا األصل، فكل ينظر إليه من زاوية خمتلفة، ويعطي له تعريفا مغايرا أو مناقضا ملا ذهب إليه الطرف 
غري املالكية من األصوليني الذين اآلخر، ولذلك سأبني يف هذا املبحث مفهوم العمل عند املالكية، ومفهومه عند 

 ردوا عليهم يف األخذ هبذا األصل.
 املطلب األول: مفهوم عمل أهل املدينة

لقد اختلف األصوليون  قدميا وحديثا يف بيان معىن العمل عند مالك رمحه هللا، سواء بني املالكية وغريهم  
ود إبمجاع أهل املدينة هو دليل اإلمجاع، كاإلمام من املذاهب، أو بني املالكية أنفسهم، فمنهم من فهم أن املقص

الغزايل وغريه، ومما زاد مدلول العمل غموضا أن األصوليني يذكرونه يف ابب اإلمجاع، يف مباحث علم أصول الفقه، 
كما أشران يف   ولذلك وجد من املتقدمني من وجهوا سهام النقد لإلمام مالك يف أخذه هبذا األصل ، وأبرزهم

 ابن حزم والغزايل والصرييف وغريهم. الليث بن سعد وحممد بن احلسن الشيباين واإلمام الشافعي ... وبعدهم املقدمة 
إن إمجاع أهل املدينة عند مالك هو نفسه إمجاع دون سواهم من البقاع،   :فهؤالء األصوليون وغريهم قالوا

فال يتصور أن علماء األمة يف فرتة زمنية معينة،  ن اإلمجاع ال يتحقق إال ابتفاق مجهور: إولذلك ردوا عليه وقالوا
ينعقد اإلمجاع بعلماء املدينة وحدهم، وسأنقل هنا بعض أقوال هؤالء األصوليني حىت يتضح املراد عندهم إبمجاع 

 أهل املدينة، وسأبني يف هذا املطلب بيان مفهوم العمل عند غري املالكية من األصوليني، وعند املالكية أيضا.
 عند غأ املالكية عمل أهل املدينة مفهوم  أوال:

مراد مالك  : إن أكثر أهل األصول من غري املالكية أدرجوا عمل أهل املدينة ضمن ابب اإلمجاع، وقالوا 
بعمل أهل املدينة إمجاعهم، وهو حجة مبنزلة إمجاع األمة، وال يعتد إبمجاع غريهم إذا خالفوهم، قال أبو احلسني 

 3، وقال أبو إسحاق الشريازي2" وحكي عن مالك أنه قال : إمجاع أهل املدينة وحدهم حجة" 1البصري  احلنفي

                                                 
تصانيف أبو احلسني حممد بن علي بن  الطيب البصري املتكلم على مذهب املعتزلة، كان جيد الكالم مليح العبارة غزير املادة، إمام وقته، وله ال_هو 1

كتاب كبري، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب احملصول وله تصفح األدلة يف جملدين، وغرر األدلة يف جملد كبري، الفائقة يف أصول الفقه، منه املعتمد وهو  
ه  .) ينظر وفيات األعيان البن خلكان: 436وشرح األصول اخلمسة وكتاب يف اإلمامة، وغري ذلك يف أصول الدين، وانتفع الناس بكتبه، تويف سنة 

( و )األعالم للزركلي دارالعلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشر ،  271ص  4م،  ج1971صادر بريوت ، الطبعة األوىل حتقيق إحسان عباس ، دار 
 (.275ص  /6م ، ج 2002

 234ص/2ه / ج 1403بريوت ، الطبعة األوىل ،  -_ املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري: حتقيق  خليل امليس، دار الكتب العلمية
ه ، تفقه يف مسقط رأسه مث انتقل منها إىل 476اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، شيخ الشافعية يف زمانه ، تويف ببغداد سنة _ أبو 3

ة البصرة، مث إىل بغداد، فبقي هبا حىت انتهت إليه رائسة املذهب الشافعي وقد كان مضرب املثل يف الزهد والقناعة. ) ينظر طبقات الشافعي
 ( بتصرف.215ص  /4ه ، ج 1413حممود حممد الطناحي ،طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية الكربى ، حتقيق 
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، وقال مثل هذا ابن حزم ، بل عقد 1وهو شافعي : " وقال مالك إذا أمجع أهل املدينة ال يعتد خبالف غريهم"
إلمجاع هو إمجاع أهل فصال كامال ضمن ابب اإلمجاع من كتابه اإلحكام مساه ) فصل يف إبطال قول من قال: ا

،  4"ومن الناس من يقول اإلمجاع الذي هو حجة إمجاع أهل املدينة خاصة" 3، وقال السرخسي احلنفي 2املدينة(
فاإلمام السرخسي يفهم من كالمه أن مالكا جعل إمجاع أهل املدينة حجة يف كل عصر، دون قصره على عصر 

أن مراد مالك ابلزمن الذي استدل فيه إبمجاع أهل املدينة هو من الصحابة والتابعني، غري أن بعض األصوليني بني 
زمن النيب عليه السالم إىل زمن مالك رمحه هللا، قال تقي الدين السبكي يف اإلهباج " وال ينبغي أن يظن ظان أن 

هللا عليه وسلم مالكا رضي هللا عنه يقول إبمجاع أهل املدينة لذاهتا يف كل زمان وإمنا هي من زمان رسول هللا صلى 
، ولذلك شنع كثري من الفقهاء على اإلمام مالك، وردوا عليه كثريا، وقالوا إببطال حجية بعض 5إىل زمان مالك "

األمة، ألن اإلمجاع إمنا يقع ابتفاق األمة كلها، وأهل املدينة هم بعض األمة فجاز اخلطأ يف حقهم، وأوردوا يف 
، واحلق أن أدلتهم كلها منصبة على اإلمجاع وليس على املدينة وحجيته رد أصل إمجاع أهل ذلك أدلة كثرية يف 

أهل املدينة لزال اإلشكال، وليس ابلوسع تتبع مثل هذه  إمجاعأهل املدينة، فلو فرقوا بني دليل اإلمجاع و  إمجاع
ك يرى أن األقوال فهي كثرية يف كتب األصوليني، لكن املالحظ أن تلك األقوال تشكك يف أن يكون مذهب مال

 .6عمل أهل املدينة إمجاع خاص
 عند املالكية ومن وافقهم  عمل أهل املدينة اثنيا : مفهوم 

 ا، ورأو كلها   ألمةا لأنكر املالكية على األصوليني أن يكون مالك رمحه هللا قد جعل إمجاع أهل املدينة إمجاع
اعلموا أكرمكم هللا أن مجيع أرابب املذاهب أن ذلك ومها، ومصادرة عن املطلوب، قال القاضي عياض رمحه هللا " 

فيها  نامن الفقهاء واملتكلمني وأصحاب األثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه املسألة خمطئون ل
ن علينا مبا سنح هلم حىت جتاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إىل الطعن يف املدينة وعد مثالبها و بزعمهم، حمتج

مل يتصور املسألة وال حتقق مذهبنا فتكلموا فيها على ختمني  من موضع خالف، فمنهموهم يتكلمون يف غري 
وحدس، ومنهم من أخذ الكالم فيها ممن مل حيققه عنا، ومنهم من أطاهلا وأضاف إلينا ما ال نقوله فيها، كما فعل 

مبا حيتج به على الطاعنني على  والغزايل، فأوردوا عنا يف املسألة ما ال نقوله واحتجوا علينا 7الصرييف واحملاملي

                                                 

 1705ص /2ج م،1988شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي:  حتقيق عبد اجمليد تركي،  دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل:  _
 2202ص  /4مد شاكر، طبعة دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ج_ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: حتقيق أمحد حم

حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي، اإلمام الكبري مشس األئمة صاحب املبسوط وغريه، أحد فحول األئمة الكبار أصحاب _هو 6
ئة يف طبقات احلنفية أليب حممد عبد القادر اجلواهر املضيه.) ينظر  552الفنون كان إماما عالمة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا تويف 

 (.28ص  /2كراتشي / ج  –القرشي / دار مري حممد كتب خانه 

 4314ص  /1ه ،ج 1393_ أصول السرخسي ،  حتقيق أيب الوفا األفغاين، طبعة دار املعرفة، بريوت ، 
 5407/ ص  2م ،ج  1981ة، القاهرة،الطبعة األوىل _ اإلهباج يف شرح املنهاج: حتقيق شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهري

 73/74.6شخصية الفقه املالكي للدكتور مصطفى بن محزة ، مطبعة مكتبة الطالب حي القدس وجدة، ص يُنظر _ 
نع واللباب ، أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل احملاملي، الفقيه الشافعي أخذ عن اإلسفراييين، له كتاب املق_هو 3

 ( بتصرف.75ص  /1، ) وفيات األعيان ج ـ ه415تويف 



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  362  

 

الذين ردوا على حجية عمل  مجيع األصوليني وأرابب املذاهب  ، فالقاضي عياض يف هذا النص يبني أن1اإلمجاع"
أهل املدينة مل يتصوروا املسألة أصال، واحتجوا على مالك مبا حيتج به على انكر اإلمجاع،وردود فقهاء املالكية يف 

بينوا فقد يتصوروا هذا األصل كما قصد إليه مالك، وأهنم تكلموا يف غري حمل نزاع كثرية ،  بيان أن املخالفني مل
املقصود إبمجاع أهل املدينة عند مالك وعند حمققي املالكية، قال اإلمام الباجي يف إحكام الفصول " قد أكثر 

بعضهم على غري وجهه، فشنع  يف ذكر إمجاع أهل املدينة واالحتجاج به، ومحل ذلك -رمحه هللا-أصحاب مالك 
ل ، وذلك أن مالكا إمنا عو   -رمحه هللا-به املخالف عليه وعدل عما قرره يف ذلك احملققون من أصحاب مالك 

على أقوال أهل املدينة  وجعلها حجة فيما طريقه النقل، كمسألة اآلذان وترك اجلهر ببسم هللا الرمحن الرحيم 
يف اخلضروات وغري ذلك من املسائل اليت طريقها النقل، واتصل العمل هبا يف ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة 

فالباجي يف هذا النص الذي نقلته هو أكثر حتديدا  2املدينة على وجه ال خيفى مثله، ونقل نقال حيج ويقطع العذر"
وجه التواتر من زمن النيب عليه ملعىن العمل، وذلك ملا بني أن املالكية ال يقولون إبمجاع أهل املدينة إال ما كان على 

، أما ما كان طريقه االجتهاد واالستدالل فلم يُدخله يف معىن عمل أهل املدينة الذي السالم إىل زمن اإلمام مالك
 اعربه احملققون يف املذهب.

فإن  فهذا النوع من العمل حجة قطعية عند املالكية يلزم املصري إليه ويرتك ما خالفه من خرب واحد أو قياس،
هذا النوع نقل حمقق معلوم موجب للعلم القطعي، فال يرتك ملا توجبه غلبة الظنون، وهو الذي قصده مالك من 
عمل أهل املدينة وهذا النوع من النقل بلغ درجة التواتر يف نظر املالكية ألنه نقله اآلالف عن اآلالف من دون 

حادية ولو كانت صحيحة عنده، لذلك نرى مالكا نكري عليهم، لذلك قدمه اإلمام مالك على األحاديث اآل
مث بني اإلمام الباجي رمحه هللا  القسم الثاين من أقسام العمل وبني حكم   .نفسه خيالف أحاديث يرويها يف املوطأ

حجيته أيضا ، فقال " والضرب الثاين من أقوال أهل املدينة ما نقلوه من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
اآلحاد أو ما أدركوه ابالستنباط واالجتهاد، فهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة وعلماء غريهم يف أن املصري طريق 

منه إىل ما عضده الدليل والرتجيح، ولذلك خالف مالك يف مسائل عدة أقوال أهل املدينة، هذا مذهب مالك يف 
ه، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو متام  وهو هذه املسألة، وبه قال حمققو أصحابنا كأيب بكر األهبري وغري 

، فبني رمحه هللا أن القسم الثاين من العمل والذي طريقه االستنباط أو االجتهاد، ينظر فيه من جهة  3الصحيح"
قوة الدليل وحيكم عليه، ولذلك خالف مالك يف مسائل كثرية مصدرها هذا القسم الثاين من العمل، والواقع أن 

ول الذي طريقه النقل والتوقف، هو حجة عند املالكية مجيعا، ولكن القسم الثاين هو حمل خالف بني القسم األ
املالكية أنفسهم، بني من يعده حجة يقدم على خرب الواحد وعلى القياس،  منهم اإلمام ابن رشد اجلد حيث قال 

                                                 

 /1ج ، م 1965 ، ط: األوىل  املغرب احملمدية، - فضالة مطبعة الطنجي، اتويت ابن، حتقيق جمموعة من الباحثني إبشراف _ترتيب املدارك
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تركي طبعة، دار الغرب اإلسالمي _ تونس،الطبعة الثانية  _ إحكام الفصول يف أحكام األصول  أليب الوليد الباجي : حتقيق عبد اجمليد
 2 486/ ص  1، ج1995

 3488ص  /1_ املصدر نفسه ج
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د هو حجة أيضا، كمثل ما أمجعوا عليه رمحه هللا " وكذلك ما اتصل العمل به ابملدينة من جهة القياس واالجتها
من جهة النقل، يقدم على أخبار اآلحاد وعلى ما خالفه من القياس عند مالك، ألن ما اتصل العمل به ال يكون 

إنه حجة يقدم على اجتهاد غريهم  :إال عن توقيف، وأما إمجاعهم على احلكم يف النازلة من جهة االجتهاد فقيل
م أعرف بوجوه االجتهاد وأبصر بطريق االستنباط واالستخراج، ملا هلم من املزية عليهم يف وعلى أخبار اآلحاد ألهن

معرفة أسباب خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم  ومعاين كالمه وخمارج أقواله، الستفادهتم ذلك من اجلم الغفري 
ما اتفق عليه علماء املدينة كلهم وخالصة هذه األقوال أن املقصود ابلعمل   1الذين شاهدوا خطابه ومسعوا كالمه"

 .وهللا أعلم ،أو أغلبهم سواء ما كان مستنده التوقف أو االجتهاد
 .املطلب الثاين : حجية عمل أهل املدينة عند املالكية 

هل املدينة أبدلة من الكتاب والسنة و املعقول، وأول من سلك هذا ألقد استدل املالكية على حجية عمل 
هو اإلمام مالك نفسه، وذلك يف رسالته املشهورة إىل الليث بن سعد،  أهل املدينة  ل بعملاملنهج يف االستدال

علم رمحك هللا أنه بلغين أنك تفيت الناس أبشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندان وببلدان ... ا: "  ومما جاء فيها
من قبلك إليك واعتمادهم على ما الذي حنن فيه، وأنت يف إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
فإمنا الناس تبع ألهل املدينة، إليها  ....  جاءهم منك، حقيق أبن ختاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة ابتباعه

كانت اهلجرة وهبا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم احلرام إذ رسول هللا بني أظهرهم حيضرون الوحي والتنزيل وأيمرهم 
 .2م فيتبعونه "فيطيعونه ويسن هل

ألن ووجه االستدالل من هذه الرسالة هو عدم جواز خمالفة عمل أهل املدينة، ألهنم من السابقني األولني، و 
مدينتهم كانت موئل اهلجرة، وحمل تطبيق السنة من قبل الصحابة رضوان هللا عليهم، كما تضمنت الرسالة 

حاديث كثرية يف بيان فضل املدينة على سائر األمصار، منها االحتجاج آبيتني من كتاب هللا العزيز، وهناك أيضا أ
قوله عليه السالم )أال إن املدينة كالكري خترج اخلبيث، ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها كما ينفي الكري 

 ، واألحاديث واآلاثر يف أفضلية املدينة كثرية ال يسع املقام لذكرها.3خبث احلديد(
عمل أهل املدينة عند املالكية  : إنمكن القول عمل أهل املدينة أالكية وغريهم من حجية بعد بيان موقف امل

مختلف فاالجتهادي  أماقسمان: قسم نقلي وقسم اجتهادي، وأن امجاعهم النقلي متفق على حجيته عندهم ، 
نظر فيه إىل قوة الدليل ال ، حيث يُ ككثري من الفقهاء العراقيني  ،من ال يراه حجة فمنهم ،فيه بني املالكية أنفسهم

إىل نفس اإلمجاع، ومن قال: إن العمل الذي طريقه االجتهاد يرج ح به خرب عن آخر إذا تعذر اجلمع بينهما وكان 
العمل مؤيدا ألحد اخلربين، جعل خمالفة القول "اخلرب" للعمل مظنة الضعف، ومعاضدته مظنة قوة الصحة، أما إن 

تهادي ففي تقدمي العمل أو اخلرب خالف بني املالكية، والذي رجحه حمق قوهم أنه خالف خرب الواحد العمل االج
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من ،  ومنهم 1ُيصار إىل اخلرب، قال القاضي عياض :" وإن كان امجاعهم اجتهادا ُقدم اخلرب عليه عند اجلمهور"
  وبه قال جل املغاربة.على خرب الواحد وعلى سائر األقيسة وهو قول يف املذهب  قدمهاعتربه حجة كالقسم األول و 

 
 

 املبحث الثاين : مصطلحات العمل ودالالهتا
إذا نظران يف كتاب املوطأ لإلمام مالك رمحه هللا جند أنه استعمل عبارات خمتلفة يف بناء املسائل  إثباات للعمل،  

فيه عندان، الذي أدركت كقوله ) األمر اجملتمع عليه عندان،  األمر عندان، السنة عندان، األمر الذي ال اختالف 
عليه أهل العلم ببلدان، الذي أدركت عليه الناس، األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم عندان (، أو نفيا للعمل كقوله 
) ليس هلذا عندان حد معروف، ليس العمل عندان، مل يعمل أهل أهل بلدان فيما مسعنا وأدركنا بذلك..(، وهذه 

احلجية والداللة على العمل، وهي أيضا خمتلف فيها من حيث داللتها إىل أقوال   املصطلحات هي متفاوتة يف قوة
أنه قال " قيل ملالك ما قولك يف الكتاب األمر اجملتمع  2كثرية، فقد نقل القاضي عياض يف مداركه عن أيب أويس

فلعمري ما هو  ياب فرأيعليه عندان وببلدان وأدركت أهل العلم ومسعت بعض أهل العلم، فقال أما أكثر ما يف الكت
ولكن مساع من غري واحد من أهل العلم والفضل واألئمة املقتدى هبم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا  يرأي

يتقون هللا فكثر علي فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أان على ذلك، 
األمر إىل زماننا وما كان أرى فهو رأي مجاعة ممن تقدم من األئمة وما كان فيه فهذا وراثة توارثوها قراًن عن قرن 

فهو ما عمل  األمر عندانفهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم مل خيتلفوا فيه، وما قلت  اجملتمع عليه
بعض أهل قلت فيه وما  ببلدانالناس به عندان وجرت به األحكام وعرفه اجلاهل والعامل، كذلك ما قلت فيه 

ونظرت على مذهب من لقيته حىت فاجتهدت  ه يف قول العلماء وأما ما مل أمسعه منهمت، فهو شيء استحسنالعلم
وقع ذلك موضع احلق أو قريب منه، حىت ال خيرج عن مذهب أهل املدينة وآرائهم وإن مل أمسع ذلك بعينه فنسبت 

أهل العلم املقتدى هبم، واألمر املعمول به عندان، من لدن رسول  الرأي إيل بعد االجتهاد مع السنة وما مضى عليه
، مث قال أيضا " 3هللا صلى هللا عليه وسلم واألئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إىل غريهم"

فهو من  األمر اجملتمع عليه عندانيف اترخيه أن كل ما قال فيها مالك يف موطأه  4وذكر أمحد بن عبد هللا الكويف
على هذا أدركت أهل ، ونقل أيضا عن الدراوردي قوله " إذا قال مالك 5قضاء سليمان بن بالل وهذا ال يصح"
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، وروى اإلمام الباجي عن ابن أيب أويس أيضا فقال " وقد 1فإنه يريد ربيعة وابن هرمز"ألمر عندان وا العلم ببلدان
قوله : األمر اجملتمع عليه عندان، فقال إمساعيل بن أيب  روى إمساعيل بن أيب أويس رمحه هللا عن مالك، بيان

أويس، سألت خايل مالكا رمحة هللا عليه، عن قوله يف املوطأ : األمر اجملتمع عليه، واألمر عندان ? ففسر يل فقال 
أما قويل ، فهذا ما ال اختالف فيه قدميا وال حديثا، و األمر اجملتمع عليه عندان الذي ال اختالف فيه: أما قويل 

فهذا الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم وأقتدي به، وإن كان فيه بعض اخلالف، وأما  األمر اجملتمع عليه
 .2قويل : األمر عندان  ومسعت بعض أهل العلم، فهو قول من أرتضيه وأقتدي به، وما اخرتته من قول بعضهم"

وا على معىن واحد  ملصطلحات مالك يف املوطأ، فما مل يتفق علماءانمن خالل هذه النقوالت نتوصل إىل أن 
رواه القاضي عياض عن ابن أيب أويس إذا ما اعتربانه صحيحا ال ميكن أن نطبق عليه املسائل املوجودة يف املوطأ، 
وأما ما ذكره عن أمحد بن عبد هللا الكويف فقد رد عليه عياض بقوله ) وهذا ال يصح(، ولذلك فإن أقرب 

ذه املصطلحات، ما نقله اإلمام الباجي عن ابن أيب أويس، وذلك القتصاره على املصطلحات التفسريات هل
، الذي يدل على إمجاع أهل املدينة يف القدمي ويف عصر كاألمر اجملتمع عليه الذي ال اختالف فيهالواضحة 

سريات توافق كثريا من ، الذي يدل على قول أكثر أهل املدينة، وهذه التفاألمر اجملتمع عليه، ومصطلح مالك
املسائل املوجودة يف املوطأ، وهذا املعىن أيضا يرد اعرتاض اإلمام الشافعي رمحه هللا عن هذه االصطالحات الذي 

، وقال أيضا " وأجد من أهل املدينة من أهل 3قال وهو ينتقدها " وأكثر ما  قلتم : األمر اجملتمع عليه خمتلف فيه"
، واملعىن الذي نقله الباجي 4، وأجد عامة أهل البلدان على خالف ما يقول اجملتمع عليه"العلم كثريا يقولون خبالفه

يستأنس به، وإال فالكالم يف هذه املصطلحات كثري وليس على قول واحد، ولذلك سأقوم يف هذا املبحث بعرض 
رة "األمر عندان" وعبارة مصطلحني من مصطلحات العمل الرئيسية، واليت تكرر ورودها يف املوطأ كثريا، ومها عبا

كثريا من مصطلحات مالك يف املوطأ تدور حول هذين املصطلحني، وألن هذين   ألن"األمر اجملتمع عليه عندان"، 
 املصطلحني قد بني مالك موقفه ومراده منهما يف الرواايت اليت نقلناها قبل، على اختالفها واختالف األفهام فيها.

 أوال : عبارة األمر عندان
جاءت هبذه العبارة، وهي عبارة أتيت على  ها املصطلح تكرر كثريا يف املوطأ، بل إن ثلث مسائل العمل فيهذ

لسان مالك يف غالب أبواب املوطأ، بعد تقرر احلكم من لفظ احلديث الشريف، أو اآلاثر، أو كالم التابعني، 
ا املصطلح خمتلف يف داللته، فقد صرح فيقول " وعلى هذا األمر عندان " أو يقول " وهو األمر عندان"، وهذ

اإلمام ابن عبد الرب يف التمهيد أنه يراد هبذه العبارة العمل املوروث، حيث قال " وقال مالك األمر عندان أنه ال 
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، وذهب بعض  1ك على أن هذا عمل موروث ابملدينة"يقرأ مع اإلمام فيما جهر فيه اإلمام ابلقراءة فهذا يدل  
هذه العبارة تدل على رأي اإلمام مالك  الفقهي واختياره، ألن هذه العبارة ليس فيها ما يدل  املعاصرين إىل أن

"وهو أحب :  على اإلمجاع أو االتفاق، وألنه أحياان يصرح ابستحسانه ملا خيتار، فيقول بعد إيراده هذا املصطلح
،  ه ملا صرح ابستحسانه للمسألة واختياره هلافلو كان املراد هبذه العبارة العمل املتفق علي، 2ما مسعت إيل يف ذلك"

" والغالب فيما أرى على ما ورد من هذه العبارة، أهنا تدل  ، حيث قال: الدكتور إدريس الفاسي الفهريمنهم 
يف قوله "  الدكتور أمحد حممد نور سيف  وإىل مثل هذا القول ذهب،  3على جمرد رأي اإلمام مالك واختياره"

ه ) أي مصطلح األمر عندان( الرأي الفقهي، الذي يؤديه إليه اجتهاده، اختيارا من أقوال وترجح أنه يعين ب
، وألن اإلمام مالكا رمحه هللا يضيف إىل عبارة "األمر عندان" 4الصحابة والتابعني أو استنباطا من داللة النصوص"

 ال الذي عندان األمر، مثل قوله " ما يفيد عدم وجود أي خالف يف املسألة إذا وجد أهل املدينة كلهم على ذلك
، فعبارة "الذي ال اختالف فيه" فيها أتكيد  5..."  فيه جيمع مسجد كل  يف االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف

على أن املسألة جممع عليها، فيلزم عدم وجود اتفاق يف املسائل اليت ال تعقبها هذه العبارة أو مثيالهتا، مثل تعقيبه  
ي عن صيام اليوم الذي ُيشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، أو صامه على غري رؤية مث أيضا يف النه

 والذي عندان األمر وهذاجاء الثبت أنه من رمضان ألن عليه قضاءه، وال يرون بصيامه تطوعا أبسا بقوله : " 
 به أنخذ الذي عندان األمرقوله:" ، وألنه أحياان ينسب القول إىل الصحايب مثل 6"ببلدان العلم أهل عليه أدركت

،  والذي يظهر من خالل تتبع هذا املصطلح يف املوطأ أنه مىت عق ب  7..."املؤمنني أم عائشة قول ذلك، يف
مالك رمحه هللا عن العبارة مبا يفيد االتفاق وعدم االختالف بني علماء املدينة أفادت القطع والعمل املوروث كما 

عبد الرب، وال يرتدد التعقيب مبا يفيد ما ذكران إال اندرا، فتكون أكثر مسائل هذا املصطلح نقلنا عن العالمة ابن 
يف املوطأ مبناها على رأي مالك واستحسانه، وتفريق مالك رمحه هللا  بني داللة مصطلح األمر عندان واألمر 

ما نقلنا قبل ُيسعفنا يف هذا التقسيم، إذ اجملتمع عليه عندان اليت تفيد االتفاق بني العلماء الذين أدركهم مالك على 
لو كانت كل مسائل هذا االصطالح " األمر عندان" تدل على العمل املوروث كما نقلنا عن ابن عبد الرب ملا جعل 
مالك اإلمام بينه وبني األمر اجملتمع عليه عندان أي فرق، هذا مع وقوفنا على مسائل كثرية عق ب عليها مالك يف 

لح " األمر عندان" خمتلف فيها بني علماء املدينة، وقد نب ه إىل ذلك ابن عبد الرب رمحه هللا نفسه، حنو املوطأ مبصط
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 م 1985 - هـ 1406، لبنان – بريوت العريب، الرتاث إحياء دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد حممد: تعليق و ، تصحيح وترقيم _ ينظر املوطأ
 2721ص  /2و ج /63ص  /1ج

 315، ص: 2008_ جملة املذهب املالكي ، العدد اخلامس ، سنة النشر 
، ص 2000هـ/1421دينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني ألمحد نور سيف، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ، الطبعة الثانية _ عمل أهل امل 4

419 . 
 ) مسألة عاقلة العبد(.  865ص  2) مسألة االعتصار يف الصدقة( / ج 755ص  2وج /313ص  /1_ يُنظر املوطأ ، ج 5
 .  309ص  /1_ املوطأ، ج 6
 .341ص  /1_ نفسه ج 7
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 يف ابملدينة موجود اخلالف ألن عليه اجملتمع األمر يرد مل فإنه  كالمه  آخر إىل عندان األمر قوله أماقوله: " 
 وهللا أعلم.  1"الرعاف

 عندان  اثنيا : عبارة األمر اجملتمع عليه
يف املوطأ، يستعمله  عمل أهل املدينةميثل مخس قضااي  وهوهذا املصطلح أكثر اإلمام مالك من ذكره أيضا، 

ن عليها، وهذا يوافق ما نقله الباجي عن ابن أيب أويس، و متفقيف زمنه مالك يف القضااي اليت يرى أن أهل املدينة 
ن أمحد بن عبد الكويف ذكر أن كل ما قال فيه مالك يف عياض يف مداركه أالقاضي وأما التفسري الذي نقله 

يصح، وما نقله ابن ال  وبني أنههو من قضاء سليمان بن بالل، فقد رد عليه  األمر اجملتمع عليه عندانموطئه، 
أن قول مالك " األمر اجملتمع عليه إىل من األصوليني  وقد ذهب كثري عبد الرب أيضا عن الداروردي ال يصح ، 

"، يراد به أن ما اجتمع عليه علماء املدينة هو اإلمجاع مبعناه العام، وذلك لورود مصطلح " اجملتمع"، وهذا ال عندان
إمنا يقصد به أن ما نقله ال يُعرف فيه خالف أو تردد فيما أدركه اإلمام، فهو ليس رأاي ملالك أو ترجيحا   يصح،

هل املدينة الذي طريقه النقل والتوقف، هو أن األخري عمل لقول من جمموع أقوال، والفرق بني هذا الصنو وعمل أ
متوارث قدمي من زمن رسول هللا عليه السالم إىل زمن مالك نقله اجليل عن اجليل حىت بلغ يف احلجية مرتبة التواتر، 

تمع عليه األمر اجملأو ما يف درجته من املصطلحات، من مثل قوله :"  2أما قول مالك "األمر اجملتمع عليه عندان"
" فيدل على عدم وجود  4"عندان فيه اختالف ال الذي األمرو"  3"عندان والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان

 املخالف يف املسألة زمن مالك وفيما أدركه يف املدينة املنورة اليت مل خيرج منها إىل غريها. 
 

 
 

 خامتة:
يتوسعوا فيه وذلك ل باحثني، وأرجو أن يكون  حافزا للأختم هذا البحث املتواضع ابحلمد كما بدأته ابحلمد

 ألمهية هذا املوضوع، وبعد فهذه بعض النتائج والتوصيات اليت توصل إليها:
 أهم النتائج:

عمل أهل املدينة الذي طريقه احلكاية والوقف هو حجة عند املالكية مجيعا، والذي طريقه االجتهاد  إن  -
 فقهاء املالكية، خاصة املغاربة منهم، وليس حجة عند أكثر املالكية العراقيني.واالستدالل هو حجة عند كثري من 

مالكا رمحه هللا مل ينفرد مبسألة من مسائل العمل، بل كل مسألة منها هلا ما يوافقها  من القرآن أو من  إن -
 السنة أو منهما معا، ولذلك فإن األخذ بعمل أهل املدينة هو أخذ ابلسنة أيضا.

                                                 
  .156ص  /1ج 2000 - 1421بريوت/ط: األوىل  –_ االستذكار  البن عبد الرب، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، دار الكتب العلمية  1
 ... 506ص  /503ص   /493ص  2ج /270 /246ص  /1_ املوطأ ج 2
 503ص  /2_ املوطأ ج 3
 ...  730 /650ص  /2ج /395ص  /270/ ص  253ص  /1_ نفسه ج 4
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ابإلمجاع يف قوله " األمر اجملتمع عليه عندان"، يدل على اتفاق علماء  عمل أهل املدينة لك ن وصف ماإ -
 املدينة على املسألة، وعلى عدم وجود املخالف فيما بني علمائهم.

 قول مالك "األمر عندان"، يدل على قلة املخالفني يف املسألة اليت عليها العمل عندهم. إن  -

 _ أهم التوصيات:
ت على كل بُنيسائل عمل أهل املدينة املوجودة يف املوطأ وغريه من مصادر الفقه املالكي، اليت دراسة م  -

 مصطلح من مصطلحاته دراسة موسعة.
 إخراج الرتاث األصويل املالكي عموما، واملتعلق بعمل أهل املدينة خصوصا إىل الوجود.  -

ن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، واحلمد هلل هذا، وأسأل هللا أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا مبا علمنا، وأ
 رب العاملني.
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 املصادر واملراجع : ثبت
 _ القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع  .1
  -ه(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب179املوطأ إلمامنا مالك )ت  .2

 م.1985ه/1406لبنان، طبعة  –بريوت 

ه(، حتقيق عبد اجمليد تركي،الناشر:دار الغرب 474إحكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد الباجي) .3
 م.1995اإلسالمي، تونس، الطبعة الثانية 

ه(،حتقيق أيب الوفا األفغاين، الناشر:دار 486أصول السرخسي لشمس األئمة أيب سهل السرخسي )ت .4
 ه.1393املعرفة ، بريوت

ه(، حتقيق شعبان حممد إمساعيل ، الناشر: مكتبة 756يف شرح املنهاج لتقي الدين السبكي) اإلهباج .5
 م.1981الكليات األزهرية، القاهرة،الطبعة األوىل 

ه(،حتقيق أمحد حممد شاكر، الناشر:دار اآلفاق 456اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم األندلسي) .6
 اجلديدة، بريوت/بدون طبعة.

ه(، الناشر: دار العلم للماليني ، الطبعة اخلامسة عشر 1396الدين الزركلي الدمشقي )ت األعالم، خلري .7
 م.2002

 –بريوت  –ه(، حتقيق حممد زهري النجار، الناشر: دار املعرفة 204األم، أليب إدريس الشافعي )ت  .8
 م.1990لبنان ، الطبعة الثانية 

يق حممد التمسماين ، الناشر: مركز الدراسات (، حتقـه419االنتصار ألهل املدينة، البن الفخار  )ت .9
 م.2009الرابط ، الطبعة األوىل  –الودادية  -وإحياء الرتاث ، شارع لعلو

 .1طه(، حتقيق ابن اتويت الطنجي، الناشر:فضالة احملمدية، املغرب، 544ترتيب املدارك للقاضي عياض ) .10
ه(، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي 463الرب )ت التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد  .11

 ه.1387املغرب طبعة  –وحممد عبد الكبري البكري، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ه(، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر ، 256اجلامع املسند الصحيح ، حملمد بن إمساعيل البخاري )ت .12

 ه.1422 الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة األوىل
ه(، حتقيق مهدي حسن الكيالين، الناشر: 189احلجة على أهل املدينة حملمد بن احلسن الشيباين )ت .13

 بريوت الطبعة الثالثة. –عامل الكتب 
ه(، حتقيق الدكتور 799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، لعلي بن حممد بن فرحون )ت   .14

 القاهرة / بدون طبعة. –ار الرتاث للطبع والنشر حممد األمحدي أبو النور ، الناشر: د

 م.1940مصر، الطبعة األوىل  –الرسالة، لإلمام الشافعي ، حتقيق أمحد شاكر ، الناشر: مكتبة احلليب  .15
ه( ، حتقيق الشيخ شعيب األرانؤوط ، الناشر: 748سري أعالم النبالء ، لشمس الدين الذهيب )ت  .16

 ه.1405م/ 1985مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 
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 شخصية الفقه املالكي للدكتور مصطفى بن محزة ، الناشر:مكتبة الطالب حي القدس، وجدة. .17
ه(، حتقيق عبد اجمليد تركي، الناشر:دار الغرب اإلسالمي، 476شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي)ت .18

 م.1988الطبعة األوىل 
ه(، حتقيق حممود حممد 771ي )ت طبقات الشافعية الكربى ، لتاج الدين بن تقي الدين السبك  .19

 ه.1413الطناحي، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني ، ألمحد حممد نور سيف ، الناشر: دار البحوث   .20

 م.2002ه/1423للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ، طبعة 
الكي : جملة علمية مغربية فصلية متخصصة حمكمة ، يف تراث املذهب املالكي جملة املذهب امل .21

 واملستجدات املعاصرة.

مصر ، –ه(، الناشر : املطبعة األمريية الكربى ببوالق 146خمتصر ابن احلاجب ، البن احلاجب )ت .22
 ه.1317الطبعة األوىل 

بوساق، الناشر: دار البحوث للدراسات املسائل اليت بناها مالك على عمل أهل املدينة حملمد املدين  .23
 م.2002اإلسالمية وإحياء الرتاث، الطبعة الثانية 

ه(، حتقيق خليل امليس، الناشر: دار الكتب 436املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري )ت .24
 ه.1403العلمية، بريوت_الطبعة األوىل

ه(، حتقيق عبد احلق 422دادي )تاملعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبد الوهاب البغ .25
 محيش،الناشر: مكتبة نزار الباز مبكة املكرمة / بدون طبعة

ه(، حتقيق املختار بن الطاهر التليلي، الناشر: طبعة 520املقدمات املمهدات أليب الوليد ابن رشداجلد) .26
 م.1985دار الفرقان ، األردن ، الطبعة األوىل 

ه( حتقيق حممد بن احلسن السليماين ، الناشر: دار 398قصار )تمقدمة ابن القصار أليب احلسن بن ال .27
 الغرب اإلسالمي/ بدون طبعة

املوطأ برواية حممد بن احلسن الشيباين ، إلمامنا مالك بن أنس ، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر:  .28
 املكتبة العلمية، الطبعة الثانية .

، الناشر: طبعة دار إحياء الرتاث حممد فؤاد عبد الباقي(، حتقيق 179املوطأ إلمامنا مالك بن أنس )ت .29
 1985ه/1406العريب بريوت ، لبنان، طبعة 

ه(، حتقيق إحسان 681وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين بن خلكان اإلربلي ) ت  .30
 .م1971بريوت، الطبعة األوىل  –عباس، الناشر:دار صادر 
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 مقدمة:
ومن سيئات أعمالنا، من يهده  ،ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ونستعينه تعاىل هلل حنمده إن احلمد

حممدا سيدان هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن 
 يما كثريا.عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسل

 أما بعد:
  ﴿عز وجل يف كتابه العزيز الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه: فيقول هللا 

               

﴾  23سورة األحزاب اآلية . 
هـ، هلذا العلم أثر 741من أعالم املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي اإلمام ابن جزي الكليب املتوىف سنة:

 وأخالقي على األمة اإلسالمية عامة، والغرب اإلسالمي خاصة.علمي 
 ه:أمهية املوضوع وأسبا  اختيار 

من أجل ِّ كتب املالكية، فهو كتاب يف املذهب املالكي،  فقهي تكمن أمهية املوضوع يف كونه يبحث يف كتاب
ويشري إىل بقية املذاهب األخرى إشارة دقيقة وخمتصرة، كما أنه سهل العبارة، ابإلضافة إىل أن الكتاب حيتوي على 

، واتريخ اإلسالم ومعاملة، وسلوكا، وسرية نبيه ما جيب على املرء تعلمه من أمور دينه، عقيدة، وعبادة، 
وذلك أن دراسة سرية العلماء والتعرف على مكانتهم  ،واملسلمني إىل زمن املؤلف، كل ذلك إبجياز واختصار

 تتمثل فيما يلي: ودراسة مؤلفاهتم هلا أمهية قصوى
عرفة، تصقل فكر الباحث، معرفة قيمة املؤلف، ابالطالع على أكثر نتاجه العلمية يف خمتلف حقول امل (1

 وترفع من مهته يف طلب العلم.

 دراسة سريهتم هلا أثر على أخالق الفرد واجملتمع، عبادة ومعاملة. (2

 االطالع على اتريخ املسلمني يف خمتلف اجملاالت العلمية، والفكرية واحلضارة اإلسالمية. (3

 أما فيما خيص أسباب اختيار املوضوع، فيمكن إمجاهلا فيما يلي:

ابن ُجز يِّ الكلبي املالكي ومنهجه يف كتابه"القوانني الفقهية" 

 أ.مصطفى الزاهد

 -ابن طفيلجامعة -ة اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلي -الدراسات اإلسالمية باحث في

 . املغربالقنيطرة
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خدمة الفقه اإلسالمي عامة، والفقه املالكي منه خاصة، ومن أجل ِّ كتب املالكية املختصرة كتاب:  -1
 هـ. 741"القوانني الفقهية" للعالمة ابن جزي الكليب الغرانطي املالكي املتوىف سنة: 

واألكادميية اشتمال الكتاب على خطة حمكمة ومنهجية دقيقة ميكن االستفادة منها يف دراستنا العلمية  -2
 املعاصرة. 
الكتاب احتوى على ما جيب على املرء تعلمه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وسرية، بعبارات خمتصرة،  -3

 فأحببت أن أثري انتباه الدارسني والباحثني إىل أمهية الكتاب. 
 معرفة سري العلماء يزيد الباحث نشاطا وحيوية، وتزوده بطاقة فكرية وأدبية.  (4

 لبحث:أهداف ا
 بيان خطة التأليف عند ابن جزي يف كتابه" القوانني الفقهية"

 بيان معامل منهج اإلمام يف أتليفه للقوانني الفقهية.
 :الدراسات السابقة

ليس هناك حبث مستقل يف املوضوع: ابن جزي ومنهجه  -حسب معرفيت-فيما يتعلق ابلدراسات السابقة، 
لب الباحث محادو ديكو قام بدراسة حول الكتاب بعنوان: القواعد الفقهية من يف القوانني الفقهية، وبلغين أن الطا

م 2000 -1999هـ(، بدار احلديث احلسنية سنة:741خالل كتاب" القوانني الفقهية البن جزي الكليب )ت 
كتاب مرقون بدار احلديث احلسنية، وبعد قراءيت للبحث تبني أنه حبث يف تطبيقات القواعد الفقهية من خالل ال

هذا من جهة، ومن جهة اثنية تكلم الباحث عن ثالثة مناهج، االستقرائي، واالستداليل، والثالث: أمساه منهج 
 .(1)التلويج، ومما لوحظ أنه مل يفرق بني اخلطة، والطريقة، واملنهج

زي ابن ج»الزبريي )علي حممد(، بعنوان:أما االشتغال على كتب أخرى لإلمام فقد حبث من قبل الباحث 
 م.1987هـ/1407، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل: «ومنهجه يف التفسأ

 
 منهجية البحث وخطته: 

أما املنهج املتبع يف البحث: املنهج الوصفي، واالستقرائي، وأما خطة البحث، فقد جعلتها يف مقدمة، 
 ومبحثني، وستة مطالب، وخامتة. وتفصيلها على النحو اآليت:

ما يلي: أمهية املوضوع، وإشكاالته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة،  حتتوي على مقدمة: 
  وإضافته العلمية، ومنهج البحث، وخطته. 

 املبحث األول: حملة عن حياة ابن جزي الكليب املالكي 
 املطلب األول: نسبه ووالدته.

                                                 
القواعد الفقهية من خالل كتاب" القوانني الفقهية" البن جزي الكليب، للباحث: محادو ديكو، حتث إشراف: الدكتور السعيد بوركبة،  - 1

 .45-42م، ص: 2000-م1999هـ، 1421-هـ1420السنة اجلامعية: 



 

  373     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 املطلب الثاين: حياته العلمية.
 هاده.املطلب الثالث: استش          

 املبحث الثاين: "القوانني الفقهية" تعريفا وقيمة ومنهجا 
 املطلب األول: التعريف بكتا "القوانني الفقهية"

 املطلب الثاين: قيمة الكتا 
 املطلب الثالث: منهجه يف الكتا .

 .خامتة 
 إشكاالت البحث:

متميز، وخطة حمكمة يف مؤلفاهتم، للعلماء املتقدمني مهة عالية يف طلب العلم والتأليف والتدوين، ومنهج  
ودراستهم ملختلف العلوم الشرعية، من الواجب علينا أن نتعرف عليهم، وعلى منهجهم وخطة حبثهم، ومن أعالم 

 :  -رمحه هللا–املالكية يف األندلس اإلمام ابن جزي 
 ما هي خطة املؤلف يف كتابه "القوانني الفقهية"?  (1

 حبثه? وما هي املناهج اليت اعتمدها يف (2

 كيف ميكن أن نستفيد من الكتاب يف دراساتنا العلمية واألكادميية? (3
ومن أجل املسامهة يف التعريف أبعالم املذهب املالكي جاء هذا البحث ليسلط الضوء عن هذا العَلم، 

 والتعريف خبطته، ومنهجه، واالستفادة من كتابه، علما وخطة ومنهجا. 
 

 

 ابن جازاي ن الكليب املالكياملبحث األول: حملة عن حياة 
 املطلب األول: نسبه ووالدته

هو الفقيه العامل العالمة، األديب الزاهد، الشهيد فريد دهره، ووحيد عصره، أبو القاسم حممد بن  نسبه: -1
أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد ابن جزي الكليب الغرانطي األندلسي 

، من أهل غرانطة وذوي األصالة والنباهة فيها، وأصل سلفه من وملة من حصون الرباجلة، نزل هبا أوهلم املالكي
عند الفتح صحبة قريبهم أيب اخلطار حسام بن ضرار الكليب. وعند خلع دعوة املرابطني، كانت جلدهم جبيان رايسة 

 .(1)وانفراد ابلتدبري
يته أبيب القاسم اعتمادا على املصادر واملراجع اليت بني ت كنحورجحت هذا الرتتيب يف النسب، كما رج

 يدي.

                                                 
 .3/20،21اإلحاطة يف أخبار غرانطة لسان الدين بن اخلطيب  - 1



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  374  

 

هـ بغرانطة اليت كانت 693تشري املصادر أنه ولد يوم اخلميس اتسع من ربيع الثاين سنة  والدته: -2
حاضرة األندلس وقِّبلة علماء املغرب، وعصر ازدهار للفكر واألدب، وقد عاصر من ملوك بني األمحر ستة، وقد 

 .(1) هـ(755-733ياته زمن حكم املؤدي ابهلل أبو احلجاج يوسف األول )قضى جل ح
 املطلب الثاين: حياته العلمية

كان ـ رمحه هللا ـ على طريقة ُمثلى من العكوف على العلم. واالقتصاد «قال تلميذه لسان الدين بن اخلطيب: 
فقيها حافظا، قائما على التدريس، مشاركا  على االقتيات من ُحر النشب، واالنشغال ابلنظر، والتقييد والتدوين،

يف فنون: من العربية والفقه واألصول والقراءات واحلديث، واألدب، حفظة للتفسري مستوعبا لألقوال، مجاعة 
للكتب، ملوكي اخلزانة، ممتع احملاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن، تقدم خطيبا ابملسجد األعظم من بلده على 

 .(2) »لى فضله، وجرى على سنن أصالتهحداثة سنه، فاتفق ع
كان متفرغا للعلم والتعليم والتصنيف، وتذكر املصادر   -رمحه هللا -من هذا النص يتبني أن اإلمام ابن جزي 

أنه كان له من األراضي الزراعية ما يدر عليه املال الوفري؛ ولذلك كان متفرغا لطلب العلم وتدريس الطلبة، 
 ? ومن هم تالمذته? وما هي أهم مؤلفاته?والتأليف. فمن هم شيوخه

 أوالـ شيوخه:
تلقى األستاذ العالمة ابن جزي خمتلف العلوم الشرعية، واألدبية، عن جمموعة من العلماء األجالء، حىت 

 أصبح عاملا، مقرائ، شاعرا أديبا، أصوليا، فقيها، مؤلفا، مشهودا له ابلعلم والعمل، وهؤالء أبرز شيوخه: 
يان، كان حسن جبهـ  627 أمحد ابن إبراهيم بن الزبري الثقفي األندلسي الغرانطي ولد سنة: أبو جعفر -1

احلديث، رافضا للتصنع، ثقة، آمرا ابملعروف انهيا عن املنكر، قامعا ألهل البدع، من شيوخه أبو القاسم بن 
ن له مشاركة يف الفقه وأصوله الشاط، وأبو عبد هللا بن برطال، حنوي مؤرخ، حمدث، واشتهر بكونه مفسرا، كما أ

هـ( وصلي عليه 708ذيل على اتريخ ابن بشكوال، و مالك التأويل يف التفسري، )تويف عام: ويف أصول الدين، 
 .(3)بغرانطة 

قال ابن جزي عنه يف مقدمة "التسهيل لعلوم التنزيل" ختمت علم القرآن ابألندلس وسائر املغرب على 
لزبري، وقد قطع عمره يف خدمة القرآن، وأاته هللا بسطة يف علمه، وقوة يف فهمه، وله شيخنا األستاذ أيب جعفر بن ا

                                                 

، دار صادر بريوت، حتقيق: إحسان عباس وينظر  516، ص 5ينظر يف املقري: " نفح والطيب من غصن األندلس الطيب" للمقري ج -1 
م.وينظر كشف الظنون عن 1995هـ  1415دار الكتب العلمية، الطبعة األول  3ص:1كذلك يف مقدمة كتابه: التسهيل لعلوم التنزيل" ج: 

هـ 1428 – 1427، طبعة دار الفكر 128ص  6ون" املوىل مصطفى بن عبد هللا املعروف حباجي خليفة ج: أسامي الكتب والفن
 .1968.م2007

م، النشب: 1995، دار املعارف القاهرة، حتقيق عبد هللا عدانن: 21،  3/20لسان الدين اخلطيب " اإلحاطة يف أخبار غرانطة"  - 2
 .1/132موس يقصد به املال األصيل املزكى ينظر القا

 .35، 1/34ينظر املختار املصون من أعالم القرون، حممد بن حسن بن عقيل  - - 3



 

  375     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

، أخذ عنه العربية والفقه واحلديث والقرآن من مؤلفاته "ردع اجلاهل عن اعتساف (1)فيه حتقيق ونظر دقيق"
 يف فضل اجلهاد".. و"الربهان يف ترتيب سور القرآن" و"سبيل الرشاد (2)اجملاهل" يف الرد على الشوذية" 

 (3)(721-657هبة الدين أبو عبد هللا حممد بن عمرة بن حممد بن عمر بن رشيد، الفهري الغرانطي ) -2
ه حيث توىل اإلمام واخلطابة 692من مواليد "سبتة" احملتلة أعادها هللا إىل حضرية الوطن قدم إىل غرانطة سنة 

 ا قضى آخر أايمه كان حمداث، فقيها، مقرائ، حنواي خطيبا.ه  وهب708ابجلامع األعظم، مث انتقل إىل فاس سنة 
من مؤلفاته "تلخيص القوانني يف النحو "و"إفادة النصيح يف رواية الصحيح" و"إيضاح املذاهب فيما يطلق 

 عليه اسم الصاحب".
، فقيه هـ643أبو القاسم قاسم بن عبد هللا بن حممد بن الشاط األنصاري: من مواليد سبتة سنة:  -3

وأديب لغوي، كان نسيج وحده يف أصالة النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القرحية، وتسديد الفهم إىل حسن 
الشمائل، ويبدو أن بن جزي رحل إليه إىل سبتة لتلقي العلم عنه؛ ألن ابن فرحون أشار إىل أن ابن الشاط أمضى 

قواعد الفروق" و" غنية الرائض يف علم عمره يف التدريس هبا من مؤلفاته: "أنوار الربوق يف تعقب مسائل ال
الفرائض"و "حترير اجلواب يف توفري الثواب" توف رمحه هللا بسبتة احملتلة_ ردها هللا إىل حظرية الوطن_ عام: 

 .(4)هـ723
ه( قال عنه ابن اخلطيب: "شيخ القضاة 709أبو عبد هللا حممد بن علي بن أمحد بن علي برطال )ت  -4

 .(5)وبقية اجملتهدين"
ه(  712أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن داود بن موسى بن مالك اللخمي املعروف اببن العماد )ت  -5

كان مقرائ، وحمداث، وفقيها، وشاعرا، من مؤلفاته "املمتع يف هتذيب املقنع" يف القراءات و"املقنع" من تصنيف أيب 
 .(6)عمرو الداين

 .(7)ه( 705-649بن حممد بن أيب األحوص )أبو اجملد يوسف بن احلسني بن عبد العزيز  -6
 .(8)ه( 717-626أبو عبد هللا حممد بن حيىي بن عبد الرمحن بن أمحد بن الربيع، القرطيب ) -7
أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن يوسف بن أمحد اهلامشي الطنجايل: كان رجال صاحلا، سهل اللقاء، رفيقا  -8

مستا وهداي، بصره مغضوض، ولسانه صامت إال من ذكر هللا عز وجل، ابخللق، سالكا سنن الصاحل من السلف، 

                                                 
 .21، ص 1التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ج - 1
ة نسبة إىل أيب عبد هللا الشوذي طريقة صوفية تشبه طريقة ابن عريب قالوا أن العلوم الشرعية غري صحيحة يف ذاهتا فواجهوا مقاومة شديد - 2

 (4هامش 260ص: 5ومحل عليهم لسان الدين ابن اخلطيب وابن خلدون.) نقال عن إحسان عباس، نفح الطيب، ج 
 .401-400ينظر الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ص:  - 3
 .325، 324املصدر نفسه، ص :  - 4
 .2امش ، ه449" نفح الطيب"، ج، ص  179ص  1اإلحاطة يف أخبار غرانطة، ج  - 5
 .405ينظر الديباج املذهب، ص:  - 6
 .442املصدر نفسه،  - 7
 .1966، طبعة دار الكتب احلديثة، القاهرة، حتقيق: حممد سيد جاد احلق، 52-51ص  5الدرر الكامنة البن حجر العسقالين، ج -8



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  376  

 

هـ ووفاته هبا سنة: 640وعلمه انفع، من شيوخه أبو جعفر بن الزبري وأبو احلسن بن الربيع، مولده مبالقة سنة: 
 .(1) هـ724

 .(2)اخلطيب آخرين ابإلضافة إىل ما ذكر عد ابن
 اثنيا ـ تالمذته:

العلماء، درَّس عددا من التالميذ الذين محلوا املشعل من بعده، ويف مقدمتهم  كما تعلم على جمموعة من
 أوالده:
(: كان 785ـ وتويف سنة: ه715أبو جعفر أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيىي بن جزي )ولد سنة:  -1

اركة حسنة يف من أهل الفضل والنزاهة، واهلمة، وحسن السمت، واستقامة الطريقة، وترشح إىل رتب سلفه، له مش
فنون: من فقه، وعربية، وأدب، وحفظ، وشعر، قرأ على والده أب القاسم، توىل الكتابة السلطانية يف عهد أيب 

توىل قضاء "برجة" "وأندرش" و"وادي آش" إثر وفاة العالمة أيب سعيد  ،( 755-733احلجاج يوسف بن نصر )
، وتقييدات على "القوانني الفقهية" موضوع الدراسة، فرج بن قاسم بن لب. من مؤلفاته " شرح ألفية ابن مالك

وكان شاعرا متوسطا، وله تصدير بديع لقصيدة امرئ القيس اليت مطلعها: أال عم صباحا أيها الطلل البايل، له 
 .(3)أيضا: " خمتصر البيان يف نسب آل عدانن"

ابن بطوطة" أبسلوبه توىل ( كان أديبا شاعرا، وهو الذي صاغ "رحلة 757أبو عبد هللا حممد )ت  -2
الكتبة يف دولة بين األمحر، ضايقه أبو احلجاج يوسف وامتحنه، فرحل إىل املغرب وشغل منصب كاتب لدى 

 ( وظل بفاس حتت رعاية املرينيني حىت وفاته.650-729املرينيني يف عهد أيب عنان )
ببلده غرانطة، معيدا ومستقال، مث تقدم  لإلقراء دأبو حممد عبد هللا كان أديبا، فقيها، توىل القضاء وقع -3

 .(4)للقضاء جبهة نبيهة، على زمن احلداثة، وهو هلذا العهد خمطوب رتبة، وجار إىل غاية
 ومن تالمذته أيضا:

لسان الدين بن اخلطيب: هو حممد لسان الدين بن عبد هللا بن سعيد مؤرخ، وجغرايف، وطبيب،  -4
م، من مصنفاته " اإلحاطة يف أخبار غرانطة" 1313طة يف األندلس عام وأديب، ووزير أندلسي، ولد قرب غران

"معيار االختيار يف ذكر املشاهد والداير" و"الكتيبة الكامنة يف أدابء املائة الثامنة" " التعريف ابملصطلح الشريف" 
 .(5) م، وقربه جتاه ابب احملروق1374هـ ـ 776واغتيل يف سجن فاس ابملغرب عام 

 اخلطيب يف اإلحاطة آخرين منهم: وقد عد ابن

                                                 
 .247، 3/245اإلحاطة يف أخبار غرانطة،  -1
 .5/21الدين بن اخلطيب  ينظر اإلحاطة يف أخبار غرانطة، لسان - - 2
 .162، 1/157املصدر نفسه  - 3
 .392 /3" اإلحاطة يف أخبار غرانطة" لسان الدين بن اخلطيب،  -4
 .150-149"الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب" ص -5



 

  377     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

أبو عثمان: هو سعيد بن حممد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساين، من أهل غرانطة، قال عنه ابن  -5
اخلطيب: من أهل الذكاء واملعرفة واإلدراك، يقوم على الكتاب العزيز حفظا وتدريسا، ويشارك يف فنون من أصول 

ومل  699ألستاذ اخلطيب أيب القاسم بن جزي ولد التاسع ذي احلجة عام وفقه وحساب وتعديل،... قرأ على ا
 .(1)يذكر سنة وفاته ألنه كان حيا عند ترمجته له، ألنه قال وهو اآلن على حاله املوصوفة 

 اثلثا ـ مصنافته:
ألف ابن جزي مؤلفات قيمة ونفيسة، يف القراءات، والتفسري، واحلديث، واألصول، والفقه، والعقيدة، 

 :-رمحه هللا -والنحو والتاريخ، قال
 لكل بين الدنيا مراد ومقَصــُد *** وإن مرادي صحة وفـــراغُ 

 ألبلـَغ من علم الشريعة مبلغــا *** يكون به يل يف احلياة بالغُ  
 ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى***وحسيب من الدنيا الغرورِّ بالغُ 

ُِ والشراب يساغفما العيش إال يف نعيم مؤبد *** به العي  .(2)ش رْغُد
من علم الشريعة مبلغا، فقد حقق هللا مراده فألف األستاذ املقرئ التآليف العديدة، إذا كان قصده أن يبلغ 

ولذا قيل فيه:" الفقيه، اجلليل، األستاذ، املقرئ اخلطيب، العامل، املتفنن ، املصنف، احلسيب، املاجد، املثيل الصدر، 
 .(3)د بوقيعة طريفاملعظم الفاضل، الشهي

 :وهذه أهم مصنفاته
 يف التفسأ وعلوم القرآن:

 " التسهيل لعلوم التنزيل" يف التفسري مطبوع -1
وإن مل يذكر الكتاب أغلب من ترجم للمؤلف من املتقدمني كابن اخلطيب وابن حجر يف الدرر الكامنة، 

، وغريهم إال ضقرئ يف نفح الطيب وأزهار الرايالديباج املذهب والدودي يف طبقات املفسرين واملوابن فرحون يف 
هـ(" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" ، 1067أن املتأخرين عدوه من مؤلفاته كحاجي خليفة )ت 

 (.4)هـ( يف كتابه درة احلجال1025وحممد املكناسي )
 أصول القراء الستة غري انفع. -2
 املختصر البارع يف قراءة انفع. مطبوع  -3

 احلديث النبوي الشريفويف 
 وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم -4

                                                 
 .313-4/310اإلحاطة يف أخبار غرانطة  -1
هـ  1415، دار األندلس، جدة، الطبعة األوىل، 178، ص 1أعالم القرون"، جحممد بن حسني بن عقيل موسى " املختار املصون من  -2

 م.1995
 ، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس.398ص  1أمحد اباب التكنيت " نيل االبتهاج بتطريز الديباج" ، ج - 3
 م.1987هـ 1407 ، دار القلم، دمشق الطبعة األوىل1/221علي حممد الزبريي، "ابن جزي ومنهجه يف التفسري"  - 4
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 األنوار السنية يف الكلمات السنية -5
 الدعوات واألذكار املخرجة من صحيح األخبار -6

 ويف الفقه وأصوله:
تلخيص مذهب املالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية )فقه القوانني الفقهية يف  -7
 ة، وسيأيت احلديث عنه. وهو موضوع البحث والدراسمقارن( 
 عند ترمجته البن املؤلف عبد 3/393الصالة، ذكره ابن اخلطيب يف اإلحاطة  -8
 هللا ابن جزي. 

 تقريب الوصول إىل علم األصول مطبوع. -9
 ويف العقائد:

 النور املبني يف قواعد عقائد الدين -10
مد بن عبد امللك القيسي انفرد بذكره يف خطبة كتابه: "منهاج الضروري من علم الدين، قيل أن حم -11

 .(1)العلماء األخيار شرح أحاديث كتاب األنوار"
 ويف علم النحو:

 الفوائد العامة يف حلن العامة. -12
 ويف علم التاريخ والرتاجم

 الفهرسة تشتمل على مجل كثرية من علماء املشرق واملغرب. -13
جزي يف غري ما مصدر ومرجع أن له آتليف أخرى غري اليت ذكرت، لعل البحث  ويظهر من خالل ترمجة ابن

 يف املكتبات العامة واخلاصة داخل الوطن وخارجه يكشف عنها أو عن بعضها. 
 وهذه بعض األبيات من شعره رمحه هللا:

 ايرب إن ذنويب اليوم قد كثرت ** فما أطيق هلا حصرا وال عددا
 ل ** وال أطيق هلا صربا وال جلداوليس يل بعذاب النار من قب

 فانظر إهلي إىل ضعفي ومسكنيت** وال تذيقين حر اجلحيم غدا
 ومن شعره أيضا:

 وكم من صفحة كالشمس تبدو *** فيسلي حسنها قلب احلزين
 .(2)غضضت الطرف عن نظري إليها ** حمافظة على عرضي وديين

 املطلب الثالث: استشهاده
 أبو بكر ابن ذي الوزارتني ابن احلكيم: أنشدين يوم الوقيعة من آخر شعره قوله:الوزير قال الفقيه احملدث 

                                                 
 .1/221املرجع السابق -1
  5/516.2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للمقري  -
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 قصدي املؤمل يف جهري وإسراري*** ومطليب من إهلي الواحد الباري
 شهـــادة يف سبيل هللا خالصــة *** متحو ذنويب وتنجيين من النار
 .(1)إن املعاصــي رجس ال يطهرهـا *** إال الصـوارم من أميان كفـار

مث قال يف اليوم: أرجو أن يعطيين هللا ما سألته يف هذه األبيات، قال الوزير فقلت له: وجعلت للكفار ميينا  
فلو كان غري هذا اللفظ موضعه، فقال يل واحلطمة يف الناس من أيدي الكفار قال فكان آخر عهدي به، _ رمحه 

 .(3)اليت حقق هللا البن جزي فيها رجاءه، 2هللا_ واملراد ابلوقيعة املشار إليها هي موقعة طريف
قال ابن اخلطيب يف استشهاده: فُقد وهو يشحذ الناس وحيرضهم، ويثبت بصائرهم، يوم الكائنة بطريف، 

( تقبل هللا شهادته، وعقبه هـ741ضحوة يوم االثنني اتسع مجادى األوىل عام أحد وأربعني وسبعمائة هجرية، )
 .(4)ظاهر بني القضاء والكتابة

 
 

 املبحث الثاين: "القوانني الفقهية" قيمة وتعريفا ومنهجا
لكتاب "القوانني الفقهية" ميزة قل ما جندها يف غريه من املؤلفات، كما أن له خطة حمكمة، ومنهجا متميزا، 

 وهذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا املبحث:
 وقد انتظم يف املطالب اآلتية:
 املطلب األول: قيمة الكتا 

الفقهية "  د عد الدكتور فريد األنصاري يف كتابه "مفهوم العالِّمية من الكتاب إىل الرابنية، كتاب " القواننيق 
البن جزي، كتاب التخرج يف مادة الفقه املالكي لطالب العالِّمية، قال _ رمحه هللا _: وكتاب القوانني الفقهية 

" املوافقات" للشاطيب، إذ مل يشتهر ذلك االشتهار  كما وقع ظلم كتاب  !البن جزي _ رمحه هللا_ كتاب مظلوم
وقد احتلت ملخصات أخرى الصدارة يف الفقه املالكي، وهي ال  !الذي جيعله كتااب مدرسيا إال يف القرن املاضي

ترتقي علميا إىل مستوى القوانني، فهذه املدونة املختصرة للفقه املالكي قد متيزت مبا مل يتميز به غريها يف اتريخ 

                                                 
 .399، 1/398نيل االبتهاج بتطريز الديباج  - 1

موقعة طريف هي املوقعة العظيمة اليت نشبت بني اجليوش اإلسبانية املتحدة بقيادة ألفونسو احلادي عشر ملك قشتالة، وبني اجليوش  2-
 ملغربية بقيادة السلطان أيب احلسن املريين ومعها قوات األندلس بقيادة السلطان يوسف أيب احلجاج ملك غرانطة، على مقربة من ثغر طريف،ا

م( وهزم فيها املسلمون هزمية شديدة وكانت 1340هـ )أكتوبر سنة  741وعلى ضفاف هنر ماال دو الصغري، وذلك يف مجادى األوىل سنة 
وطريف اسم شبه اجلزيرة اليت تقع على الساحل اإلسباين من حبر  180ص  2لنسبة للمغرب واألندلس. هامش اإلحاطة ج حمنة عظيمة اب

موىل الزقاق )مضيق جبل طارق( وهي تقابل مدينة سبته املغربية احملتلة على الساحل املغريب، ومسيت طريف هبذا االسم نسبة إىل طريف الرببري 
نفح  خل جزيرة األندلس من املسلمني يف مهمة استكشافية، وقرب طريق طريف يقع جبل طارق أو جبل الفتح.موسى بن نصري أول من د

 .1/214الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري 
 .6/128كشف الظنون   - 3
  3/23.4اإلحاطة يف أخبار غرانطة، لسان الدين بن اخلطيب  -
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: }واعلم أن هذا الكتاب -رمحه هللا  -املذهب. ويكفي من ذلك تعريف املصنف نفسه بكتابه هذا، حيث قال
أنه مجع بني متهيد املذهب؛ وذكر اخلالف العايل. خبالف  الفائدة األوىل:ينيف على سائر الكتب بثالث فوائد: 

أان حملناه حبسن التقسيم  الفائدة الثانية:. غريه من الكتب، فإهنا يف املذهب خاصة، أو يف اخلالف العايل خاصة
والرتتيب، وسهلناه ابلتهذيب والتقريب. فكم فيه من تقسيم قسيم، وتفصيل أصيل، يقرب البعيد ويلني الشريد. 

أان قصدان فيه اجلمع بني اإلجياز والبيان، على أهنما قلما جيتمعان. فجاء بعون هللا سهل العبارة،  الفائدة الثالثة:
{ قال: ولقد صدق رمحه هللا. فكل ! اإلشارة، اتم املعاين، خمتصر األلفاظ، حقيقا أبن يلهج به احلُفَّاظ لطيف

هذه امليزات موجودة يف القوانني وزايدة. فهو أمجع خمتصر مفيد يف الفقه املالكي، مع املقارنة ابلكربى، حىت قال 
. وهو غري صحيح. فمادته تزيد من حيث التفريع على بعضهم: )إنه خمتصر من كتاب " بداية اجملتهد" البن رشد(

 .(1)الكتاب املذكور بكثري. بل هو خمتصر من كتب شىت، وال عالقة من الناحية املنهجية بني الكتابني
 وميكن أن جنمل قيمة الكتاب فيما يلي: 

عبادة، ، و ةالكتاب اشتمل على ما جيب على املسلم تعلمه من الضرورايت من أمور دينه: عقيد (1
 وسريا، وآدااب وسلوكا.، ومعاملة
مجع فيه صاحبه بني الفقه املالكي وبني املذاهب اإلسالمية األخرى، أبسلوب سهل وسلس؛ إال أنه  (2

 حيتاج إىل شرح بعض املصطلحات الفقهية، والتعليق عليها.
 .-رمحه هللا -يتميز حبسن الرتتيب والتقسيم كما قال املؤلف (3
على كثري من القواعد والضوابط والقوانني الفقهية، اليت متكن القارئ املتمرس من مجع  اشتمل الكتاب (4

 شتات كثري من الفروع واملسائل الفقهية.
 املطلب الثاين: التعريف  "القوانني الفقهية" وخطته واصطالحاته

 أوال: التعريف ابلكتا 
انني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه "القو اشتهر الكتاب ابسم "القوانني الفقهية"، وامسه كامال 

قوانني األحكام الشرعية، ومسائل الفروع "، واشتهر عند البعض ابسم على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية
، ومن خالل قراءة الكتاب يبدو أنه يف الفقه املالكي، ويشري إىل بقية املذاهب األخرى إشارة دقيقة، فهو  الفقهية

الفقه املقارن كما يسمى عند املتأخرين، ورغم صغر حجمه، إذ ال تزيد صفحاته عن مثان وسبعني  كتاب يف
( صفحة، حسب الطبعة اليت بني يدي الصادرة عن دار الرشاد احلديثة بتحقيق األستاذ عبد 478وأربعمائة )

ت ابإلضافة إىل الكتاب اجلامع الكرمي الفضيلي مبقدمة احملقق، ومع ذلك اشتمل على العقيدة والعبادات واملعامال
 فيما جيب على املسلم معرفته والعمل مبقتضاه.

 اثنيا: خطته

                                                 

  1م  2006هـ 1427، منشورات رسالة القرآن، الطبعة األوىل، 98، 97ريد األنصاري، ص: مفهوم العاملية من الكتاب إىل الرابنية، ف -
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وقد اتبع املؤلف خطة حمكمة، وذلك أنه اشتمل على مقدمة، بني فيها املؤلف: موضوعه، وميزته، 
العقيدة: ففيها  واصطالحه فيه، وترتيبه. كما احتوى على العقيدة والعبادات واملعامالت والكتاب اجلامع. أما

الفاحتة: فيما جيب يف االعتقادات من أصول الدايانت واشتمل على عشرة أبواب، مخسة يف اإلهليات، ومخسة يف 
 السمعيات. أما الفقه فقسمه إىل قسمني: 

 وفيه عشرة كتب، ويف كل كتاب أبواب جمموع األبواب يف القسم مائة ابب. القسم األول يف العبادات:
، كما اشتمل أيضا على الكتاب اجلامع وفيه بوفيه أيضا عشرة كتب ومائة اب يف املعامالت: القسم الثاين

 عشرون اباب.
 ( وجمموع األبواب مائتان وثالثون اباب.21جمموع كتب الكتاب واحد وعشرون)

 جرم أن وقد أشار املؤلف إىل ترتيب الكتاب بقوله: اعلم أنين افتتحته بعقيدة سنة وجيزة، تقدميا لألهم، فال
 األصول أهم من الفروع ومن احلق أتخري التابع وتقدمي املتبوع.

 مث قسمت الفقه إىل قسمني: أحدمها يف العبادات واآلخر يف املعامالت.
 .فاحنصر الفقه يف عشرين كتااب ومائيت ابب ،وضمنت كل قسم عشرة كتب على مائة ابب

كتاب   ،كتاب الزكاة  ،كتاب اجلنائز  ،تاب الصالةك  ،كتاب الطهارة  :فيه من الكتب :) القسم األول ( 
كتاب األطعمة واألشربة والصيد   ،كتاب األميان والنذور  ،كتاب اجلهاد  ،كتاب احلج  واالعتكاف، ،الصيام
 .والعقيقة واخلتان كتاب الضحااي  ،والذابئح
 كتاب العقود  ،لبيوعكتاب ا  ،وما يتصل به كتاب الطالق  ،كتاب النكاح  :فيه من الكتب :) القسم الثاين ( 

كتاب   ،كتاب الدماء واحلدود  ،كتاب األبواب املتعلقة ابألقضية  ،كتاب األقضية والشهادات  ،املشاكلة للبيوع
وهو  ،) مث ختمته ( بكتاب اجلامع .كتاب الفرائض والوصااي  ،كتاب العتق وما يتعلق به  ،اهلبات وما جيانسها

 .حيتوي على عشرين اباب
وأحلقت كل فرع  ،ألنين ضممت كل شكل إىل شكله ؛تب واألبواب يف هذا العددوإمنا احنصرت الك 
ورغبة يف  ،رعيا للمقاربة واملشاكلة ،ورمبا مجعت يف ترمجة واحدة ما يفرقه الناس يف تراجم كثرية .أبصله

 .(1)االختصار
األحكام الشرعية، يف املقدمة: موضوع الكتاب وخطته فيه فقال: " فهذا كتاب يف  -رمحه هللا -وقد بني 

ومسائل الفروع الفقهية، على مذهب إمام املدينة: أيب عبد هللا مالك بن أنس األصبحي _رضي هللا عنه_ إذ هو 
، وتصديقا لقول -تعاىل –الذي اختاره أهل بالدان ابألندلس وسائر املغرب، اقتداء بدار اهلجرة، وتوفيقا من هللا 

 . (2)غر  ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة()ال يزال أهل امل: الصادق املصدوق 

                                                 

 23.1، 22القوانني الفقهية، مقدمة املؤلف، ص:  -
رقم  1/204( والشاشي )783( وأبو يعلى )110-5/109(، وأبو عوانة )1925رقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم يف احلديث  - 2

بلفظ: )اَل يـَزَاُل َأْهُل اْلَغْربِّ ظَاهِّرِّيَن َعَلى احلَْق ِّ َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة(.  (1222)رقم « البحر الزخار»د( ومسند سع - 152( والبزار )159
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واالختالف الذي بني اإلمام املسمى وبني اإلمام أيب عبد هللا  قمث زدان إىل ذلك التنبيه على كثري من االتفا
حممد بن إدريس الشافعي، واإلمام أيب حنيفة النعمان بن اثبت، واإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حنبل؛ لتكمل بذلك 

 ويعظم االنتفاع، فإن هؤالء األربعة هم قدوة املسلمني يف أقطار األرض وأولو األتباع واألشياع. الفائدة 
 ، وعبد هللا2، واحلسن البصري1ورمبا نبهت على مذهب غريهم من أئمة املسلمني، كسفيان الثوري        

الظاهرية _ وقد أكثران من نقل  إمام7، وداود بن علي 6، والنخعي5، وأيب ثور4، وإسحاق بن راهويه3بن املبارك
، وغريهم _ رضي هللا عنهم أمجعني_. فإن كل (10)، واألوزاعي9، وسعيد بن املسيب8مذهبه_، والليث بن سعد

 .(11)واحد منهم جمتهد يف دين هللا، ومذاهبهم طرق موصلة إىل هللا
 اثلثا: اصطالحاته

لة فنبدأ أوال مبذهب مالك، مث نتبعه مبذهب أوضح املؤلف اصطالحه يف الكتاب فقال: إذا تكلمنا يف مسأ
 غريه إما نصا وتصرحيا وإما إشارة وتلوحيا.

 وإذ سكتنا عن حكاية اخلالف يف مسألة فذلك مؤذن يف األكثر بعدم اخلالف فيها. -
 وإذا ذكران اإلمجاع واالتفاق فنعين إمجاع األمة. -
 ال من شذ قوله.، فنعين: اتفاق العلماء إ(12)"" اامهوروإذا ذكران  -

                                                                                                                                               

والصحيح أن العربة ابإلميان  .ال يزال أهل املغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة(ويف رواية يف نسخة احلميدي واألندلسيني بلفظ: )
 عمل الصاحل. الصادق، وال

ه[. كان إمام وقته يف الفقه والورع واحلديث، لقب ب " أمري املزمنني"  161هو أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري] ت  - 1
 يف احلديث.

لطوائف ه [.اتبعي جليل، وجمتهد يف خمتلف الفنون، علمه وفقهه أوصله إىل حب عدد من ا110هو أبو سعيد احلسن بن البصري]ت  - 2
 اإلسالمية له.

ه [. كان فقيها، زاهدا جماهدا، حافظا، رحالة يف طلب 181هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنطلي والء ] ت   - 3
 احلديث.

 .ه[، إمام خراسان يف وقته238هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي التميمي املروزي ] ت  - 4
 ه[، مذهبه يف الفقه أقرب إىل الشافعي، وقد كان من أصحابه.240هو إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي ] ت  - 5
 ه[. من كبار التابعني، وإمام العراق يف زمانه.96هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي ] ت  - 6
 ه[، مؤسس املذهب الظاهري يف الفقه.270بن خلف اإلصبهاين الظاهري ] ت هو أبو سليمان داود بن علي  - 7
 ه [. كان إمام الداير املصرية يف وقته.175هو أبو احلارث الليث بن سعد بن عبد الرمحن]ت  - 8
 ه [. أحد الفقهاء السبعة ابملدينة.94هو سيد التابعني أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن القرشي ]ت  - 9

ه[، إمام الداير الشامية يف زمانه. كان يعمل بفتواه يف األندلس. هذه 157و أبو عمر عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي ] ت ه - 10
 .21-20الرتاجم املختصرة منقولة من هامش حتقيق "القوانني الفقهية" 

 11. 21، 20القوانني الفقهية، مقدمة املؤلف، ص:  -
منحوات من كلمتني ومها: مجر، وتدل على االجتماع، وجهر، تدل على العلو فاجلمهور شيء جمتمع عال. كلمة " مجهور" مما جاء   - 12

، ابب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله جيم، واملراد به يف الفقه ما ذكره 1/506معجم مقاييس اللغة البن فارس، 
 املؤلف: هو اتفاق العلماء إال ما شذ قوله.
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ويف ذلـــــك إشـــــعار مبخالفـــــة  .وابـــــن حنبـــــل ،وأاب حنيفـــــة ،والشـــــافعي ،مالكـــــا :فنعـــــين ،وإذا ذكـــــران األربعـــــة -
 .ورمبا صرحنا بذلك ،بعض العلماء هلم

 .خارج املذاهب األربعة :فنعين ،قلنا قال قوم أو خالفا لقوم وإذا -
أو  ،ويف ذلك إشعار مبخالفة أمحد بن حنبل هلم، حنيفةوأاب  ،والشافعي ،مالكا :فنعين ،وإذا ذكران الثالثة -

 .أنه مل ينقل له مذهب يف تلك املسألة
 .والشافعي ،مالكا :فنعين ،وإذا ذكران اإلمامني -
 وأاب  ،الشافعي :فنعين ،عندمها أو خالفا هلما :كقولنا  االثنني،وإذا ذكران ضمري  -
 .حنيفة 
وابن  ،وأاب حنيفة ،الشافعي :فنعين ،هم أو خالفا هلم وشبه ذلكفقلنا عند ،وإذا ذكران ضمري اجلماعة -
 .حنبل

 .(1) ويف ذلك إشعار مبخالفة غريه .مذهب مالك :فنعين ،وإذا قلنا املذهب -
 .ويف ذلك إشعار خبالف يف املذهب. مشهور مذهب مالك :فنعين ،وإذا قلنا املشهور -
 .فنعين يف املذهب ،كذا قوالن فأكثروإذا قلنا قيل كذا أو اختلف يف كذا أو يف   -
 .(2)وأكثر ما نقدم القول املشهور ،عن مالك: فنعين، وإذا قلنا روايتان -

اعلم أن هذا الكتاب اشتمل على الضرورايت مما جيب على املرء أن يتعلمه يف جمال العقيدة والعبادات 
 واملعامالت والسري والسلوك.

خيص العقيدة، والشريعة، والسلوك، وحسب اطالعي ال يوجد كتاب يف تل -رمحه هللا-فقد أجاد املؤلف 
مثله تلخيصا وسهولة ومجعا بني املذاهب يف الذكر، فحق أن يعد من أجل ِّ كتب املالكية، وأن حياط ابلتعلم 

 والدراسة، فجزاه هللا خري ما جزى به خلفاء األنبياء والرسل يف العلم والعمل وتقدمي النفع للناس.
 رجيحاته وآراؤهرابعا: ت

                                                 

املذهب لغة: الطريق ومكان الذهاب، ويف اصطالح الفقهاء: قال احلطاب: حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من األحكام  -1
االجتهادية. ويطلق عند املتأخرين من أئمة املذاهب: على ما به الفتوى، من ابب إطالق الشيء على جزئه. وقال القرايف: ضابط املذاهب 

 -5وموانعها.  -4وشروطها.  -3وأسباهبا.  -2األحكام الشرعية الفروعية االجتهادية.  -1أهنا مخسة أشياء ال سادس هلا: اليت يقلد فيها 
. وكتاب" اإلحكام يف متييز الفتاوى 1/34واحلجاج املثبتة لألسباب والشروط واملوانع. ينظر: مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للحطاب، 

  .192 عن األحكام" للقرايف، ص:
. مصطلح "املشهور": يف كتاب" الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليني" للحفناوي، 22، 21القوانني الفقهية، ص: -2

ى قال: قال ابن بشري: إن العلماء اختلفوا يف املراد من لفظ املشهور على قولني: أحدمها: أنه ما قوي دليله. واآلخر: ما كثر قائله. وحك
لك رمحه دسوقي ثالثة أقوال: األول: ما قوي دليله، فيكون مبعىن الراجح. الثاين: ما كثر قائله، وهو املعتمد. الثالث: رواية ابن القاسم عن ماال

قائله، هللا يف املدونة. قال: واملتأمل يف كتب السادة املالكية: جيد أن مسائل املذهب تدل على أن املشهور هو: ما قوي دليله وليس ما كثر 
فقد أجاز الصالة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خالفه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ومل يراع يف ذلك خالف 

  .90اجلمهور. ينظر املرجع: ص:
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إن الكتاب موضوع يف املذهب املالكي ابلدرجة األوىل على وجه االختصار، واإلشارة إىل املذاهب األخرى 
إشارة دقيقة من غري ترجيح؛ إال أن تصديره للمذهب املالكي يدل على ترجيحه له، وصحح كثريا من املسائل 

 الفقهية، منها:
فمذهب املتكلمني  .فأما التقليد فاختلف العلماء فيهإما ابلتقليد. : حيصل إما ابلنظر، و االعتقادقال  -1

قنع من  ألن رسول هللا  ؛وهو الصحيح ،وقال أكثر احملدثني أنه جائز خيلص عند هللا ئ.أنه ال جيوز وال جيز 
 .(1)من تقليد أو نظر ،الناس حبصول اإلميان أبي وجه حصل

ال الطليطلي: إنه يعيد الذي نسي وما بعده وال يبتدئ ) ق:قال من نسي شيئا من فرائض الوضوء،  -2
 .(2)وهو الصحيح، وهللا أعلم قال: الوضوء(. 

واألقرب إىل الصواب أن . قال: رياباختالفا ك )الكبائر والصغائر(وقد اختلف الناس يف الفرق بينهما  -3
 .(3)ن أو يف احلديثأو ورد عليها وعيد يف القرآ ،الكبائر هي ما ورد يف النص على أهنا كبائر

 .(4)كما رجح عدة مسائل بقوله: على األصح، يف عشرة مواضع
 املطلب الثالث: منهجه يف الكتا 

، من حيث التقسيم، والتبويب، والرتتيب، -رمبا مل يسبق إليها -لقد سلك املؤلف مناهج متميزة  
وهذا ما ميكن أن نسميه املنهج التقسيمي،  واالختصار، وسهولة العبارة واالهتمام ابحلصر العددي وذكر األرقام، 

كما اعتمد املنهج االستقرائي، حيث جنده تتبع أقوال املذاهب املتبعة، والشاذة، وعرض آراءهم بطريقة خمتصرة مما 
يدل على سعة علمه واطالعه على كل اآلراء يف املسألة الواحدة من خمتلف املذاهب، كما استند على املنهج 

 لنقل والعقل، يف "الفاحتة" ويف "كتاب اجلامع". االستداليل من ا
 أوال: املنهج التقسيمي

يتميز علماء األمة حبسن التقسيم والرتتيب والدقة، وهذا املنهج يساعد على مجع املادة العلمية، وتقريبها، 
 :ويبدو ذلك من خالل مكوانت الكتاب -رمحه هللا تعاىل–وفهم مأخذها، وهذا ما نلفيه عند ابن جزي 
 أوال: أقسام الكتا  وعناوين مكوانته:

 أقسام الكتا : -أ
 فقد قسم الكتاب إىل ثالثة أقسام رئيسة: 

 وهو ما أمساه ب" الفاحتة" فيما جيب يف االعتقادات من أصول الدايانتالقسم األول: العقائد: 
 وقد جعله قسمني: فقه العبادات، وفقه املعامالت القسم الثاين: الفقه:

 وهو الكتاب اجلامع. الث: السأ واآلدا :القسم الث
                                                 

  40.1املصدر نفسه، الفاحتة، الباب العاشر: يف االعتصام ابلسنة، ص:  -
  48.2ارة، الباب األول: يف الوضوء، ص:املصدر نفسه، الكتاب األول: يف الطه -
  438.3املصدر نفسه، كتاب اجلامع، الباب الرابع: يف التوبة وما يتعلق هبا، ص:  -
  92.4، 79، 74ينظر يف املصدر على سبيل املثال: يف الصفحة:  -
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وأهم قسم هو القسم املخصص للفقه، إذ قسمه إىل فقه العبادات وفقه املعامالت. وكل قسم يتكون من  
كتب، وكل كتاب يتكون من أبواب، وكل ابب يتألف ـ يف الغالب ـ من فصول وداخل الفصول مسائل، وأحياان 

 الباب يتكون من مسائل.
 مكوانته:  ـ عناوين 

 ويف الكتاب تقسيمات أخرى، وهي:
 موضعا ( 75* فرع: جاء يف مخس وسبعني ) 
 موضعا ( 71* فروع: ورد يف واحد وسبعني) 
 ( موضعا(41* بيان: جاء يف واحد وأربعني 

 موضعا (16* تكميل: وقد ورد يف ستة عشر) 
 موضعا(  12* تلخيص: وقد ورد يف اثين عشر) 

 موقعا (12ثين عشر) * تنبيه: وقد جاء يف ا
 مواضع(  4* فوائد: يف أربعة )

 مواضع(  03*خامتة: جاءت يف ثالثة ) 
 .(1)* حتقيق: يف موضع واحد، يف قوله:)إمنا يدخل من املؤمنني النار من اجتمعت فيه سبعة أوصاف...(

يف سبعة  -تبارك وتعاىل –* فائدة: ورد عنواان يف موضع واحد، يف قوله )ترفع األيدي إىل هللا 
 .(2)مواطن...(

* متهيد: ورد يف مكان واحد، يف قوله: متهيد: ورد يف احلديث حترمي التفاضل يف أربعة أصناف من 
 . (3)املطعومات، وهي: القمح والشعري والتمر وامللح

ينبغي أن نسلك هذا املنهج يف دراساتنا العلمية واألكادميية من أجل اختصار الوقت واجلهد، وتقريب 
 كار إىل الذهن، وهو ما يعرف ابخلطاطة الذهنية اليت تساعد على اجلمع والتقريب. األف

 اثنيا: املنهج االستقرائي
من املناهج اليت استخدمها يف كتابه: املنهج االستقرائي حيث تتبع أقوال العلماء أصحاب املذاهب األربعة 

ذكر آراء بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس، املشهورة، ابإلضافة إىل املذهب الظاهري، وغريه، ويف مسائل ي
وعلماء معينني كاحلسن البصري، والقاسم، وأشهب، ويف مسائل حيكي اخلالف بصيغة االستفهام من غري تعيني، 

 وهذا ما جنده يف جل مسائله، وهذه أمثلة على هذا املنهج:
 املثال األول: مسألة ما متنع منه اجلنابة

                                                 

  36.1املصدر نفسه، الفاحتة، الباب السابع: يف اإلميان ابلدار اآلخرة، ص:  -
 -2 .155سه، الكتاب السادس: يف احلج، الباب الرابع: يف أعمال احلج، ص: املصدر نف 
 -278.3الباب الرابع: يف الراب يف الطعام،ص: املصدر نفسه، الكتاب الثالث: يف البيوع، 
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ة من الصالة كلها إمجاعا، وسجود التالوة إمجاعا؛ ومن مس املصحف عند قال ابن جزي: متنع اجلناب
–؛ ومن الطواب واالعتكاف إمجاعا؛ ومن قراءة القرآن عن ظهر القلب عند األربعة -خالفا للظاهرية -األربعة

 ، ورخص مالك يف اآلايت اليسرية للتعوذ؛ خالفا للشافعي، ومن دخول املسجد، وأجاز الشافعي-خالف لقوم
 .(1)املرور فيه، وأجاز ابن حنبل اجللوس فيه للجنب

يالحظ أنه تتبع ما متنعه اجلنابة يف كل جزئية عند كل املذاهب املعتربة تصرحيا، ويشري إىل آراء أخرى 
 خارجها تلوحيا. 

 املثال الثاين: يف صفة الوتر
 يشرتط الشفع. وقال أبو قال: وهو ركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما بسالم. وقال الشافعي: ال

 حنيفة: الوتر ثالث ال يسلم بينها. 
وعلى املذهب، فاختلف: هل تقدمي الشفع شرط صحة أو كمال? وهل جيوز الفصل بينه وبني الوتر بزمان? 

 . (2)أم ال? وهل خيتص بنية? أو يقوم مقامه كل انفلة?
 وص الشرعية لفهمها ومعرفة مقاصدها.وهذا حييلنا إىل البحث عن مأخذ كل رأي وإىل التأمل يف النص

 املثال الثالث: 
وهو أن يدفع رجل ماال آلخر ليتجر به، ويكون  -يف مسألة من مسائل القراض أو ما ما يسمى ابملضاربة

، قال: إذا وقع القراض فاسدا: فسخ. فإن فات ابلعمل: أعطى العامل -الفضل بينهما حسب ما يتفقان عليه
هب. وقيل: أجرة املثل مطلقا، وفاقا هلما. وقال: ابن القاسم: أجرة املثل إال يف أربعة مواضع، قراض املثل، عند أش

 .  (3)وهي قرض بعرض، أو ألجل، أو بضمان، أو حبظ جمهول
وهكذا جنده يتتبع أقوال العلماء الواردة يف املسائل اخلالفية االجتهادية؛ ألن معرفتها حييلنا إىل الصنعة 

ة على التفاصيل املتعلقة ابملكلف، وجبزئيات كل مسألة؛ إذ لكل حالة حكم خاص، ودليل خاص الفقهية املبني
 عند اإلفتاء واستصدار احلكم الشرعي. 

 اثلثا: املنهج االستداليل
ويالحظ عليه أن هذا املنهج مل يستعمله إال اندرا يف ابب العقيدة، ويف الكتاب اجلامع، وأما يف العبادات 

ما يستدل على مسائله إال ما كان من بعض القواعد األصولية، والفقهية، والضوابط اليت جتمع  واملعامالت قل
 فروعا يف أكثر من ابب، أو يف ابب واحد.

وإن قصد املؤلف اإلجياز يف عرض اآلراء الفقهية يف خمتلف املذاهب، وخاصة املذهب املالكي، إال أن 
الكرمي يف األبواب املخصصة للعقيدة، وبصريح القرآن والسنة فيها،  الكتاب مل خيل من االستدالل مبعقول القرآن
 ويف الكتاب اجلامع املخصص لآلداب والسري.

                                                 

 . 54الباب الرابع: يف موجبات الغسل، ص: املصدر نفسه، الكتاب األول: يف الطهارة، -1 
 .  112الباب الثامن والعشرون: يف الوتر، ص: لثاين: يف الصالة،املصدر نفسه، الكتاب ا -2 
 .  305، 304الباب الرابع: يف القراض، ص: املصدر نفسه، الكتاب الرابع: يف العقود املشاكلة للبيوع،، -3 
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 أوال: االستدالل مبعقول اآلايت القرآنية: 
هذه أمثلة من استدالله مبعقول اآلايت القرآنية، حيث استدل على وحدانية هللا عز وجل مبعقول أربع آايت، 

 منها: 
[. ومنه أخذ املتكلمون "دليل 22قوله تعاىل: ) لو كان فيهما ءاهلة إال هللا لفسدات( ]األنبياء:  معقول -

 التمانع"، إال أن القرآن أفصح وأوضح.  
معقول قوله تعاىل: ) ما اختذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعلى بعضهم  -

 . (1)الوجود كله مرتبطا بعضه ببعض دليل على أن مالكه واحد [. فكون9على بعض( ] املومنوم: 
وهكذا جنده رد على الطوائف املخالفة للتوحيد من النصارى، واجملوس، والصابئة، واملنجمني، والطبائعيني، 
ابآلايت القرآنية اليت حتض على استعمال العقل والتأمل يف الكون الدال على وحدانية هللا عز وجل وعظمة 

 ه.خالق
 اثنيا: استدالله بصريح القرآن والسنة يف الفاحتة: 

 ومن أمثلة استدالله بصريح القرآن والسنة:
يف الباب الثاين يف صفات هللا تعاىل، استدل على صفة اإلرادة بقوله تعاىل) ال يسأل عما يفعل وهم  -

نقمة منه عدل؛ اقتضى ذلك [. واستنبط من ذلك كلية وهي: كل نعمة منه فضل، وكل 23يسألون( ]األنبياء: 
 ملكه وحكمته. 

ويف الباب الثالث: يف أمساء هللا تعاىل احلسىن، استدل بقوله صلى هللا عليه وسلم) إن هلل تسعة وتسعني  -
 . (2)(5(، ومسلم، )ذكر، 69امسا من أحصاها دخل اجلنة(] رواه البخاري )دعوات،
 ت واملعامالت:اثلثا: استدالله ابلقرآن والسنة يف ابيب العبادا

 ويف قسمي العبادات واملعامالت فلم يؤصل للمسائل إال اندرا أو إشارة إىل األحاديث الصحيحة، منها:
قوله على سبيل اإلشارة: واألوىل ملن مر بذي احلليفة ممن ميقاته اجلحفة أن حيرم من ذي احلليفة؛ ألنه 

 . (3)ميقات النيب صلى هللا عليه وسلم
القتضاء: فإن كان بشرط أو وعد أو عادة: منع مطلقا، وإن كان بغري شرط وال وعد وال قوله يف القضاء وا

 .(4)عادة: جاز اتفاقا يف األفضل صفة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم استسلف بكرا وقضى مجال بكرا خيارا
 رابعا: استدالله يف" كتا  ااامع

وذلك عند االحتياج، فقد يكون املعىن دقيقا فيؤكده إذا أتملنا يف" كتاب اجلامع" جنده أكثر استدالال، 
 بدليل من كتاب أو سنة، ومن أمثلة ذلك:

                                                 

  30.1ينظر املصدر السابق، الفاحتة، الباب الرابع: يف توحيد هللا تعاىل، ص:  -
  29.2، 28الفاحتة، الباب الرابع: يف توحيد هللا تعاىل، ص: ينظر املصدر السابق،  -
  3. 153ينظر املصدر نفسه، الكتاب السادس يف احلج، الباب الثالث: يف املواقيت، ص: -
  4311ينظر املصدر نفسه، الكتاب السادس يف احلج، الباب الثامن: يف السلف، ص: -
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 قوله يف املأمورات املتعلقة ابللسان: وينبغي مالزمته ]الدعاء[، ألربعة أوجه: -
 أحدها: أمر به يف الكتاب والسنة.

 . (1)الثاين: أنه سبب السعادة، لقوله عز وجل:) ومل أكن بدعائك رب شقيا(
قوله يف املأمورت واملنهيات املتعلقة ابألموال: واألصل ]أي الدليل[ يف هذا الباب قوله صلى هللا عليه  -
، فاما )وسلم:  تابنهااتح الا يـاع لاماهانذ كاثنأح مننا النذاسن نـاهاما أاماورح ماش  ح، وابـايـ  ح واإننذ احل ارااما باني ن هااتن نن اتـذقاى الشُّبـا احلاالالا باني ن

، كاالرذاعني يـار عاى حاو لا احل ن  هن، ومان  واقاعا يفن الشُّبـاهااتن واقاعا يفن احل اراامن تارب اأا لندنيننهن وعنر ضن ْيا أان  يا فـاقادن اس   قعماى ياوشن
 .(2))إىل آخر احلديث( ولذلك قيل: إن هذا احلديث ربع العلم، وقيل: ثبثه (فنيهن 

 صوليةخامسا: استدالله ابلقواعد األ
 وردت يف الكتاب قواعد أصولية معدودة، وهي: 

 .(3)اإلمجاع حجة -
  .(4)االستثناء: إكا استثَن ما ال يستغرق صح -

تفريعا ال أتصيال، فعند حديثه على شروط وجوب الطهارة، ذكر منها: اإلسالم، وقيل: ووردت قواعد أخرى 
ثاين: جتب عليه؛ وذلك مبين على اخلالف يف خماطبة بلوغ الدعوة. فعلى األول: ال جتب على الكافر، وعلى ال

 وهذا متفرع على قاعدة: هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة أم ال? 5الكفار ابلفروع.
وعند حديثه على من جتب الكفارة، قال: فإن تعمد الفطر لغري عذر مث مرض أو سافر أو حاضت، فعليه 

  6تسقط نظرا يف املآل. الكفارة يف املشهور، نظرا إىل احلال؛ وقيل:
ويف مسألة: حترمي التفاضل يف األصناف من املطعومات الواردة يف احلديث، وهي: القمح والشعري والتمر 
وامللح. حكى يف أتويل ذلك أربعة مذاهب، منها: مذهب مالك وأصحابه، منعوا التفاضل فيها، وقاسوا عليها كل 

 . (7)لعيش غالبامقتات مدخر، واشرتط بعضهم أن يكون متخذا ل
، مثال يف املكروه من الصيام ذكر 1كما أشار إىل معىن من املعاين املعدودة من أصول الفقه وهو االحتياط

ويف رؤية اهلالل قال:  2مجلة، ومنه: صوم يوم الشك ـ وهو آخر يوم من شعبان ـ قال: احتياطا إذا مل يظهر اهلالل.
 .(3)ماضية، وإن رئي يف آخر رمضان فهو للمستقبلة، احتياطاوقال ابن حنبل: إن رئي آخر شعبان فهو لل

                                                 

  1. 440ن: يف املأمرات املتعلقة ابللسان، الفصل: يف الدعاء، ص:ينظر املصدر نفسه، كتاب اجلامع، الباب الثام -
  2. 452ينظر املصدر نفسه، كتاب اجلامع، الباب التاسع يف املأمورات واملنهيات املتعلقة ابألموال، الفصل الثاين: يف الورع، ص:  -2
 .37املصدر نفسه، الفاحتة، الباب الثامن: يف اإلمامة، ص:  -3
 .336ه، الكتاب السادس: يف األبواب املشاكلة لألقضية، الباب األول يف اإلقرار، ص: املصدر نفس -4
  43.5ينظر املصدر نفسه، الكتاب األول: يف الطهارة، املقدمة، ص: -
  6 146املصدر نفسه، يف الكتاب اخلامس: يف الصيام واالعتكاف، لوازم اإلفطار ص: 
  278.7وع، الباب الربع: يف الراب يف الطعام، ص:املصدر نفسه، الكتاب الثالث: يف البي -7



 

  389     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

كما عمل ابالحتياط بصيغة أخرى، وهو االستظهار عند املالكية، قال: وقيل: تستظهرـ املبتدأة اليت متادى 
 . (4)ك بثالثة أايملهبا الدم ـ على ذ

 سادسا: القواعد والضوابط الفقهية
عتقد أن الكتاب كله ضوابط للمسائل والفروع الفقهية؛ إال أن ابن ابلنسبة للقواعد والضوابط الفقهية، ي 

جزي مل يصغ كل القواعد والضوابط صياغة حمكمة، بل مندجمة مع املسائل الفرعية، وهناك قواعد وضوابط مصوغة 
صياغة حمكمة، قد قمت ابستخراجها ودراسة مناذج منها يف حبث يل حتت عنوان: القواعد والضوابط الفقهية 

 م. 2012هـ مجع وترتيب ودراسة مناذج. مطبعة املعارف اجلديدة الرابط 741تطبيقاهتا عند ابن جزي ت: و 
 أهم النتائج، والتوصيات: خامتة:

 أوال: أهم النتائج:
من أجل أعالم مذهب اإلمام مالك اإلمام العالمة ابن جزي الغرانطي، ومن قراءتنا لسريته نستخلص العرب 

 اآلتية:
 .}يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{صاحبه يف الدنيا واآلخرة:  العلم يرفع (1

 املذهب املالكي له أعالم تركت ترااث نفيسا يستفاد منه يف املشارق واملغارب. (2

األندلس كانت حاضنة للمذهب املالكي ومدافعة عنه؛ ألنه مذهب جامع بني الوحيني نظراي وعمليا،  (3
 ذي ميثل شريعة االسالم يف مشوليتها وعمقها ومقاصدها واليت حتقق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة.فهو املذهب ال

 ومن خالل قراءيت لكتاب القوانني الفقهية خلصت إىل النتائج اآلتية:
( اهتمام العلماء املتقدمني ابلتقسيم والرتتيب والتخطيط والدقة يف التصنيف والتأليف اليت ينبغي أن 1

 فيد منها يف دراستنا العلمية واألكادميية. نست
 ( استخدامهم ملختلف املناهج العلمية االستقرائية، واالستداللية، حسب كل فن من فنون املعرفة. 2
إن االختصار والدقة يف مجع مسائل األحكام، تدل على سعة وغزارة علم اإلمام، فلله دره من عامل أفاد ( 3

 .وأجاد، وخلف ما يفيد العباد

                                                                                                                                               
. وأورد صاحب  8االحتياط يف اللغة: من معانيه : احلفظ، ويف االصطالح: حفظ النفس من الوقوع يف املآمث. "التعريفات" للجرجاين،ص: - 1

وظيفة، شرعية، حتول دون خمالفة أمر الشارع كتاب: "نظرية االحتياط الفقهي" مجلة من التعاريف مث تلمس تعريفا ملفهوم االحتياط بقوله: )
 .30ـ 24عند العجز عن معرفة حكمه(. نظرية االحتياط الفقهي دراسة أتصيلية تطبيقية، إعداد حممد عمر مساعي، ص: 

 .138املصدر نفسه، الكتاب اخلامس: يف الصيام واالعتكاف، الباب الثاين: يف أنواع الصيام، ص:  - 2
 .39-19كتاب اخلامس: يف الصيام، الباب الرابع: يف رؤية اهلالل، ص:املصدر نفسه، ال - 3
. ومما ينبغي اإلشارة إليه: 64املصدر نفسه، الكتاب األول: يف الطهارة، الباب العاشر: يف احليض، والنفاس، والطهر واالستحاضة، ص:  - 4

ل، وخمتلطة؛ ولكنه مل يتحدث عن املعتادة، رمبا إن ذلك سهو منه أو أن املؤلف قسم النساء يف أكثر احليض إىل أربع: مبتدأة، ومعتادة، وحام
 من النساخ.
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إن الكتاب هو تطبيق للقواعد والضوابط الفقهية، فهو كتاب أحكام ابمتياز؛ ألنين وجدت كثريا منها ( 4
قوانني األحكام الشرعية، ومسائل الفروع اشتهر عند البعض ابسم: ممزوجا ابألحكام واملسائل الفقهية؛ ولذا 

 الفقهية.
فيه؛ إال وهلا أصل من القرآن املبني، أو السنة  ما من مسألة من مسائله، أو حكم من األحكام املبثوثة( 5

 الصحيحة عن النيب األمني، أو من القواعد العامة للشريعة، مما قعَّده األئمة األعالم، من أصول وأحكام.
إن أحكام الشريعة متكاملة مرتاصة، توحيدا وعبادة ومعاملة، كبيت أحكمت أركانه، وزينت أبوابه ( 6

 حماولة لتجزيئها، يظهر اخللل يف تطبيقها.ونوافذه وجدرانه، وكل 
ما شرع هللا حكما من األحكام؛ إال من أجل مصلحة األانم، فما على املسلم إال أن ميتثل أوامر ذا  (7

جعل الكتاب مقررا للمرحلة اجلامعية، مقسما على سنواهتا، مع الشرح والتأصيل لكان لو  اجلالل واإلكرام؛ لذلك
 أفيد.  

 يات:اثنيا: التوص
 أما عن التوصيات أوصي الدارسني والباحثني واملهتمني مبا يلي:

شرح بعض املصطلحات الفقهية املوجودة يف الكتاب، حىت تكون عوان للباحثني املبتدئني، ومرجعا  -1
 للمتخصصني املتمرسني.

 .مجع املسائل املتفق عليها من الكتاب، ودراستها دراسة مقارنة، للتقريب بني املذاهب -2
مجع املسائل اجملمع عليها بني خمتلف املذاهب، ودراستها دراسة أتصيلية تقعيدية مقارنة، )إمجاعات ابن  -3
 جزي(.

 جعل الكتاب مقررا للمرحلة اجلامعية، مقسما على سنواهتا، مع الشرح والتأصيل. -4 
كرمي، وأن يزيدان علما وفقها يف هللا تعاىل أن يغفر زالتنا، وأن جيعل عملنا خالصا لوجهه ال سألويف اخلتام أ
 ونعم الوكيل. الدين، وهو حسبنا

وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، وعلى من اقتفى أثرهم إىل يوم الدين، 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 

 
 
 
 
 



 

  391     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 :املصادر واملراجع
 الكرمي برواية ورش عن انفع. ن( القرآ1
، القرايف )شهاب الدين أمحد بن إدريس ت: «اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام»( 2
 م.2009هـ 1430امسة لدار السالم: الطبعة اخلم(، اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، 1285ـه684
، ابن اخلطيب )لسان الدين(، ، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه: حممد «اإلحاطة يف أخبار غرانطة»( 3

 م.1974هـ 1394بد هللا عدانن، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، الطبعة األوىل: ع
هـ 1407، الزبريي )علي حممد (، دار القلم، دمشق الطبعة األوىل «ابن جزي ومنهجه يف التفسري»(4
 م. 1987
ـ(، ه741، ابن جزي )أبو القاسم حممد بن أمحد الكليب الغرانطي املالكي ت «التسهيل لعلوم التنزيل»( 5

 م.1995هـ 1415ضبطه وصححه: حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل:
، « هـ(،741تقريب الوصول إىل علم األصول ابن جزي )حممد بن أمحد الكليب الغرانطي املالكي ت »( 6

 م. 1990هـ 1410األوىل:دراسة وحتقيق: حممد علي فركوس، دار الرتاث اإلسالمي، حيدرة اجلزائر، الطبعة 
، الزبيدي ) السيد حممد مرتضى احلسيين(، ، حتقيق: عبد الكرمي «اتج العروس من جواهر القاموس»( 7

 .م1990هـ 1410العرابوي، راجعه مصطفى حجازي إبشراف جلنة فنية من وزارة اإلعالم، 
ب(، ، دار الرشاد احلديثة الدار ، ابن محدون )أبو عبد هللا حممد الطال«حاشية ابن محدون على ميارة»( 8
 م. 1992هـ 1412البيضاء، 
هـ(، السنة 741محادو ديكو القواعد الفقهية من خالل كتاب" القوانني الفقهية البن جزي الكليب )ت ( 9

 م حتت إشراف: الدكتور السعيد بوركبة، مرقون بدار احلديث احلسنية.2000 -1999اجلامعية: 
هـ(، طبعة 852ـ 773)أمحد بن علي  ، ابن حجر العسقالين«يان املائة الثامنةالدرر الكامنة يف أع»( 10

 م.1966دار الكتب احلديثة، القاهرة، حتقيق: حممد سيد جاد احلق، 
ابن فرحون )القاضي إبراهيم بن نور الدين املالكي ، «الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب»(11

حتقيق: مأمون بن حميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة دراسة و   هـ(،799املتوىف عام: 
 م.1996هـ 1417األوىل: 
، حاجي خليفة ) املوىل مصطفى بن عبد هللا القسطنطين «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»( 12

 م.2007هـ 1428 – 1427م(، دار الفكر 1067هـ1017الرومي احلنفي املعروف حباجي خليفة:
هـ(، اعتىن بتصحيحها: أمني حممد 711ـ  630حممد بن مجال الدين: )ابن منظور  ،«لسان العرب»( 13

العريب، بريوت لبنان، الطبعة  ثعبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة دار الرتا
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 مقدمة :     
بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني واحلمد هلل رب العاملني الذي من  علينا ابإلسالم ، والصالة والسالم على 

القاسم حممد املبعوث رمحة للعاملني وصلى هللا عليه وعلى آله الطيبني األطهار ، وصحبة املنتجبني ،  ينا أيبنب
 مدك ريب محد الشاكرين اخلاشعني الراجني.حن
وبعد؛ فإن أشرف ما حوت النقول ، وفكرت به العقول هو كتاب هللا اجمليد سعادة الدارين ورسالة الثقلني واحلجة  

 فاحلضارة حينما تقرتن ابلقرآن الكرمي تظهر صورهتا الرائعة يف أرقى مفهوم .  البيضاء ؛
وهذا البحث هو دراسة موضوعية ملقومات احلضارة االسالمية يف القرآن الكرمي وقد بين على استقراء آايت      

مرًا واضحًا أو ضمنياً القرآن الكرمي ، ومن خالل هذا االستقراء جتمع اآلايت اليت جاء األمر منها ابحلضارة أ
واآلايت اليت تضمنت الداللة على مقومات احلضارة االسالمية ، إذ ال شك ان القرآن قد جاء مبفردات كثرية 
شكلت املرتكزات االساسية للحضارة االسالمية ، فكانت مسات حية رمست املعامل االساسية للحضارة االسالمية 

 ما استطعنا إىل ذلك سبيال .، وسوف حناول تتبعها يف القرآن الكرمي 
وقد احتوى هذا البحث على مقدمة بينت فيها أمهية املوضوع ، وقد قدمت للبحث تعريفًا للحضارة يف اللغة    

واالصطالح ؛ مث تطرقت ملقومات احلضارة العربية يف القرآن الكرمي ، وقسمت البحث إىل تسع فقرات هي 
تناولت الفقرة األوىل اإلميان ابهلل عز وجل والتصور االعتقادي  مقومات احلضارة يف القرآن الكرمي ، حيث

الصحيح ، مث جاء يف الفقرة الثانية دور العلم وتناولت الفقرة الثالثة العمل الصاحل ، أما الفقرة الرابعة فتناولت 
السابعة اخلطاب  العدل ، وجاءت الفقرة اخلامسة يف دور األخالق، وتناولت الفقرة السادسة الشمولية ، والفقرة

اإلنساين ، والثامنة االقتصاد املزدهر، وجاء يف الفقرة التاسعة األمن والنظام السياسي املستقر ، وأخرياً ختمت هذه 
 الدراسة أبهم ما مت التوصل إليه من نتائج.

        
 

 الحضارة اإلسالمية يف القرآن الكريم

 رحيم حلو محمد البهادلي الدكتور

 العراق -جامعة البصرة  –ستاذ تاريخ الحضارة والفكر االسالمي أ 

 عباس جبري سلطان التميميالدكتور 

   العراق - كربالء جامعة –ستاذ تاريخ الحضارة والفكر االسالمي أ
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 التمهيد :
 تعريف احلضارة يف اللغة واالصطالح

  احلضارة يف اللغة :
ي هلذا املصطلح هو ) حضر ( ، ومنه تصريفات عديدة فقيل : احلاء والضاد والراء إيراد الشيء ، الفعل الثالث     

ووروده ومشاهدته ، وقد جيء مبا يبعد عن هذا ، وإن كان األصل واحدا، فاحلضر خالف البدو ، وسكون 
 :  (2)، قال القطامي  (1)احلضر احلضارة 

 ل ابدية تراانفمن تكن احلضارة أعجبته         فأي رجا
: احلضارة ابلفتح والبداوة  (4)احلضارة ابلكسر ، وهي اإلقامة يف احلضر ، وقال األصمعي ( 3)وقال أبو زيد     

 . (5)خالف احلضارة 
وقد ذكرت املعاجم املختصة مبفردات القرآن الكرمي كلمة احلضارة ؛ فاألصفهاين استعرض الفعل الثالثي ) حضر ( 

 ( .6) ((احلضر خالف البدو ، واحلضارة : السكون ابحلضر  ))لقرآن الكرمي وقال : وما اشتق منه يف ا
وأخذت كلمة احلضارة تستقر يف املعاجم اللغوية الحقًا على املعىن نفسه الذي ذكرته ، فذكرها الزخمشري يف    

ية القاهري احلضارة أبهنا : ، وعرف جممع اللغة العرب( 8)، وأوردها ابن منظور يف لسان العرب ( 7)أساس البالغة 
 .( 9)مظاهر الرقي العلمي ، والفين ، واألديب ، واالجتماعي يف احلضر 

 
                                                 

هـ ( ، معجم مقاييس اللغة ، تح : عبد السالم حممد هارون ، مكتبة اإلعالم 395ابن فارس ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ) ت  - 1
 . 76ـ ص 75، ص 2هـ ( ، ج1404اإلسالمي ، ) 

عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك ، كان شاعراً فحاًل ، رقيق احلواشي ، أول من لقب صريع الغواين  للمزيد ينظر :  القطامي : هو - 2
،  1القرشي ، أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب : مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ، تح : علي حممد ، ) بال ، ت ، ط ، مك ( ، ج

 . 642ص

هـ ، صاحب التصانيف . للمزيد ينظر : الذهيب ، 120سعيد بن أوس بن اثبت بن بشري البصري النحوي املولود سنة  أبو زيد : هو - 3
، مؤسسة الرسالة ، بريوت )  9هـ ( ، سري أعالم النبالء ، تح : كامل اخلراط ، ط748مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ) ت 

 . 494، ص 9م( ج1993
للمزيد ينظر : الذهيب ، سري  0هـ ( 120سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك البصري اللغوي ، ولد سنة ) األصمعي : هو أبو  - 4

 . 175، ص 10أعالم النبالء ، ج
، دار العلم للماليني  4هـ ( ، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ، تح : أمحد عبد الغفور ، ط393اجلوهري ، إمساعيل بن محاد ) ت  - 5

 . 633، ص 2م ( ، ج1987وت ) ، بري 
، دار  1هـ ( ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ، تح : إبراهيم مشس الدين ، ط503األصفهاين ، أبو القاسم احلسني بن حممد ) ت  - 6

 . 137، ص  1م ( ، مادة حضر ، ج1997الكتب العلمية ، بريوت ) 
،  1م ( ، مادة حضر ، ج1965البالغة ، دار صادر ودار بريوت ، لبنان )  هـ ( ، أساس538الزخمشري ، حممود بن عمر ) ت  - 7

 .   130ص
 . 196، ص4هـ ( ، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ) بال ، ت ( ، ج711ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين خليل ) ت  - 8
 . 180، ص 1ريب ، بريوت ، ججممع اللغة العربية القاهري ، املعجم الوسيط ، دار إحياء الرتاث الع - 9
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 احلضارة يف االصطالح : 
تطور مفهوم احلضارة اصطالحًا ، تطورًا مطردًا ، ورأيته واسعا عند الكثري ممن وضعوا هذا املفهوم ؛ وهلذا      

ارة أقتبس فيه من املعاين اللغوية ، وأستحضر من شواهد القرآن ، واللغة ما سأسلك طريقاً مرسوماً يف تعريف احلض
 يؤسس هلذا التعريف ، ومن هذه التعاريف ما يلي : 

عرف ابن خلدون احلضارة بقوله : احلضارة إمنا هي تفنن يف الرتف ، وأحكام الصنائع  التعريف األول :
ن العمران لواًن من ألوان احلضارة اليت يدعو إليها الرتف ، وعد ابن خلدو  (1)املستعملة يف وجوهه ومذاهبه 

 .( 2)والدعة
 .( 3)احلضارة : نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزايدة من إنتاجه الثقايف  التعريف الثاين :

ار احلضارة : هي العادة اليت يسري عليها الناس يف حياهتم العامة واخلاصة يف قطر من األقط التعريف الثالث :
 . ( 4)يف زمن من الزمان 
: احلضارة : هي حماوالت اإلنسان االستكشاف واالخرتاع والتفكري والتنظيم ، والعمل على  التعريف الرابع

 .(5)استغالل الطبيعة للوصول إىل مستوى حياة أفضل ، وهي حصيلة جهود األمم كلها 
تصل به مبختلف جوانب نشاطه ونواحيه ، احلضارة : هي كل ما ينشئه اإلنسان فيما يالتعريف اخلامس : 

عقاًل ، وخلقًا ، ومادة ، وروحًا ، ودينًا ، فهي ــ يف إطالقها وعمومها ــ قصة اإلنسان يف كل ما أجنزه على 
 .( 6)اختالف العصور ، وتقلب األزمان وما ُصورت به عالئقه ابلكون وما وراءه 

جيمع بني العناصر املعنوية كاألفكار والعادات، واألعراف احلضارة : وهي نظام اجتماعي  التعريف السادس :
والقيم ، واألذواق ، واملشاعر واملفاهيم ، والعناصر املادية كاحلرف ، واملعايش ، واملكاسب ، والصناعات، 

 .( 7)واأللبسة، واألطعمة والوسائل واألساليب 
دم اجلسد وميتعه بوسائل العيش، وهناك من حلل احلضارة إىل ثالثة أصناف : الصنف األول : ما خي

والصنف الثاين : ما خيدم اجملتمع اإلنساين ، أما الصنف الثالث فما أيخذ بيد اإلنسان إىل السعادة اآلخرة اليت 
 . ( 8)تبدأ منذ إدراك اإلنسان ذاته والكون حوله 

                                                 
،  1هـ ( ، مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة األعلمي ، بريوت ) بال ، ت ، ط ( ، ج811ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد ) ت  - 1

 . 172ص
 . 342، ص 1ابن خلدون ، املصدر نفسه ، ج - 2
 . 20م ( ، ص1996، دار الفكر املعاصر ، بريوت )  2ة ، طأبو خليل ، شوقي ، احلضارة العربية اإلسالمية وموجز احلضارات السابق - 3
 . 3م ( ، ص1965ديورانت ، ول ، قصة احلضارة ، ترمجة : زكي جنيب حممود ، اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية ، مصر )  - 4
 . 66، ت ( ، ص ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ) بال 2فروخ ، عمر ، العرب يف حضارهتم وثقافتهم ، ط - 5
 . 13م ( ، ص1999الكروي ، إبراهيم سلمان ، املرجع يف احلضارة العربية اإلسالمية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية ) - 6
 . 247م ( ، ) بال ، مط (  ، ص1991، عمان ، )  3الكيالين ، إبراهيم زيد ، وآخرون ، دراسات يف الفكر العريب اإلسالمي ، ط - 7
امليداين ، عبد الرمحن حسن ، احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من أتثرها يف سائر األمم ،  - 8
 . 20ـ ص 19م ( ، ص1998، دار القلم ، دمشق ، )  1ط
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ها منوذج إنساين يستبطن احلضارة : هي احلضور ، والشهادة جبميع معانيها اليت ينتج عن التعريف السابع :
 قيم التوحيد ، وينطلق منها كعبد غييب يتعلق بوحدانيـة خـالق 

هذا الكون ، وواضع نواميسه وسننه ، واملتحكم يف تسيريه ، ومن مث فإن دور اإلنسان ، ورسالته هي حتقيق 
وحتقيق متام التمكن اخلالفة عن خالق هذا الكون يف تعمري أرضه وحتسينها ، وتيسري معايش الناس فيها ، 

 .(1)عليها
ورمبا يسأل سائل : هل هذا يعين أن احلضارات كلها ذات منطلقات دينية ? واجلواب ليس ذلك ابلضرورة ، 
وإن كان ذلك له نصيًب وافر من الصحة ، وحنن نعترب الكفر دينا ، ولكن دين ابطل ، قال سبحانه وتعاىل عن 

ا دنينن لاكام  دنيناكام   عقيدة الكفر :   . (2 )واَن
فاحلضارة العلمانية تبين حضارهتا من تصورها االعتقادي ، والدينية تيب حضارهتا من تصورها الديين ، وترتك   

 كال احلضارتني لإلنسان أن يبدع يف الكون واحلياة يف مجيع اجملاالت املادية واملعنوية أبشكاهلا املختلفة .
ئري مالك بن نيب ، أبهنا تقوم على ثالثة عناصر هي : اإلنسان ، وهناك حتليل للحضارة من قبل اجلزا

 ( .3) ((حضارة + ترا  + وقت  )) والرتاب ، والوقت ؛ فقال :

احلضارة هي ))ومن خالل هذه التعاريف توصلت إىل تعريف للحضارة جيمع شتات التعاريف السابقة وهو : 
 . ((واحلياة الصورة اليت يبدعها اإلنسان ملا يعتقده يف الكون 

 أواًل : اإلميان ابهلل عز وجل والتصور االعتقادي الصحيح :
اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل : هو األساس الذي تبىن عليه احلضارة اإلسالمية واألصل الذي تتفرع منه 

 فروعها ، وختضر أوراقها .
 عز وجل ، والكون ، واإلنسان ، وأما التصور االعتقادي الصحيح ؛ فأعين به تلك الرؤية أو التصور عن هللا

 واحلياة ، والذي ترمسه العقيدة الصحيحة ، فيسري اإلنسان على درهبا ، ويعلم موقعه يف هذه احلياة .
وال بد للمسلم من تفسأ شامل للوجود ،  ))وللتصور اإلسالمي أمهية ابلغة يف التفكري ، وحركة احلياة ، 

، ومن مث مل يكن بد ــ وقد بعد الناس عن القرآن الكرمي ببعدهم عن ( 4) ((يتعامل على أساسه مع هذا الوجود 
احلياة الواقعية ــ أن نقدم هلم حقائق التصور اإلسالمي عن هللا عز وجل ، والكون ، واحلياة ، واإلنسان من خالل 

ة ، إمنا نبتغي احلركة من النصوص القرآنية ، إننا ال نبغي ابلتماس حقائق التصور اإلسالمي ، جمرد املعرفة الثقافي

                                                 
 . 59م(  ، ص1994مي ، فرجينيا ) ، املعهد العايل للفكر اإلسال 1عارف ، نصر حممد ، احلضارة ـ الثقافة ـ املدينة ، ط - 1
 ( . 6سورة الكافرون : اآلية : )  - 2
م( ) بال ، مك ( ، 1969، دار الفكر، )  3ابن نيب ، مالك ، شروط النهضة ، ترمجة : عمر كامل ، وعبد الصبور شاهني ، ط - 3

 .65ص
 .   3م ( ، ص1965، مصر ) ، دار إحياء الكتب العربية  2قطب ، سيد ، خصائص التصور اإلسالمي ، ط - 4
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وراء املعرفة ، نبتغي أن تستحيل هذه املعرفة قوة دافعة لتحقيق مدلوهلا يف عامل الواقع ، نبتغي استجاشة ضمري 
 .  ( 1)اإلنسان ، لتحقيق غاية وجوده اإلنساين ، كما يرمسها هذا التصور الرابين 

د به تلك النظرايت اليت حاولت أن توقع الدين ، واإلميان ابهلل عز وجل هو أساس كل شيء ، وهنا ال نقص
 أو تعزله عن صناعة احلياة ، أو جعلت اإلميان ابهلل عز وجل جمرد فكرة مجيلة .

فالفالسفة جعلوا األلوهية فكرة جمردة ال مضمون هلا ، فالذات اليت ال صفات هلا هي فكرة عقلية ليس هلا 
لوجود ، وبذلك ردد علماؤان كثرياً يف مدوانهتم أن املشبه يعبد صنماً ، وجود يف احلقيقة ، وهي أشبه ابلعدم منها اب

 .( 2)واملعطل يعبد عدماً 
والذي يهم موضوعنا هو حديث القرآن عن اإلميان ابهلل تعاىل يف إنشاء احلضارة وبناء صروحها ، وهو 

 احلضارات العريقة . بكل مفاهيمه ، صانع التصورات الصحيحة ، ومشيد( 3)حديث اإلميان االنقاليب 
فاإلميان ابهلل عز وجل هو الذي ينبثق عنه تصور اعتقادي صحيح ، يستقر يف القلب ، ويرتضيه العقل ، 

 .( 4)ويتفاعل مع املشاعر ، وينعكس على التصرفات يف واقع احلياة 
وهو الذي يستحق وحده واإلميان ابهلل تعاىل معناه االعتقاد اجلازم أبن هللا رب كل شيء ، ومليُكه ، وخالقه 

وهللا هو صاحب  (6 ) أاالا لاها اخل ال قا وااألام را تـابااراكا او ا را ُّ ال عاالامننيا  ، قال هللا تعاىل : ( 5)أن ينفرد ابلعبادة 
، وحيث إن هللا هو خالقنا ، وممدان ابستمرار الوجود ،  (7)اخللق واألمر ، فال خالق معه ، فكذلك ال أمر معه 

رازقنا بعطائه احملمود ، واملنعم جبالئل النعم ودقائقها ، والذي بيده نواصينا ملِّكاً ، وحياة ومواتً ، فهو الذي ميلك و 
 .( 8)حتديد طريق سلوكنا يف احلياة فعاًل ، وقوالً ، واعتقاداً 

، قال هللا تعاىل : والسجناء يف السجن، يرسم صورة هلذا اإلميان  ويف احلوار اإلمياين ما بني النيب يوسف 
  ؤاكام مذا أانزالا او ا هبناا منن سال طاان  إننن تاماوهاا أانتام  واآَبا ما إنالذ ون ن أامارا أاالذ ماا تـاع باداونا منن داوننهن إنالذ أامس ااء مساذيـ  احل اك 

ثـا  ها كالنْيا الد نينا ال قاي نما والـاكننذ أاك  ، ومعىن إن احلكم يف أمر العبادة   (9) را النذاسن الا يـاع لاماونا تـاع باداوا  إنالذ إنايذ
 ( .10)والدين

                                                 
 . 8قطب ، املصدر نفسه  ، ص - 1
 . 159م ( ، ص1997، دار النفائس ، عمان ، ) 3األشقر ، عمر سليمان ، أمساء هللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة ، ط - 2
ْم  أقصد بذلك ، إحداث التغيري الذي يبدأ أواًل يف النفس اإلنسانية ، لقوله تعاىل :  - 3 هِّ َنـُْفسِّ ُواْ َما أبِّ ُ َما بَِّقْوٍم َحىتَّ يـَُغري ِّ    0إِّنَّ اَّلل َ اَل يـَُغري ِّ

 ( .11سورة الرعد : اآلية ) 
 . 27، العقيدة وآاثرها يف بناء اجليل ، دار احلديث الشريف ، القدس ، ) بال ، ت ، ط ( ، صهللاعزام ، عبد  - 4
 . 6م ( ، ص1978، عمان ، )  1قيقته نواقضه ، طايسني ، حممد منعم ، اإلميان أركانه ح - 5
 ( . 54سورة األعراف : اآلية )  - 6
 .1297، ص 3م ( ، ج1980، دار الشروق ، القاهرة ، )  9قطب ، سيد ، يف ظالل القرآن ، ط - 7
 . 254م (  ، ص1983، دار القلم ، دمشق )  3امليداين ، العقيدة اإلسالمية وأساسها ، ط - 8
 ( . 40يوسف ، اآلية )  سورة - 9

 . 516م ( ص2002، دار املعرفة ، بريوت ، ) 1الزخمشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل ، ط - 10
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،  (1 )فااع لام  أانذها الا إنلاها إنالذ اوذا   وتوحيد هللا عز وجل هو أساس اإلميان الصحيح به كما يف قوله تعاىل :
شاهندا  فقال هللا تعاىل : ( 2)ياؤه ، ورسله وكذلك شهد هللا بنفسه على هذا التوحيد ، وشهدت له مالئكته وأنب

ل قنس طن الا إنلـاها إنالذ هاوا ا ، والتوحيد  (3 ) ل عازنيزا احل اكنيما او ا أانذها الا إنلـاها إنالذ هاوا واال ماالائنكاةا واأاو لاوا  ال عنل من قاآئنماًا ابن
،  نزول الرسالة ، وبداية التكليف الرابين لنبيه حممد  اخلالص الذي هو أساس اإلميان ، بدأت الدعوة إليه مع

، فسورة   (4) واملا  ياكان لذها كافاوًا أاحادح  ملا  يالند  واملا  ياولاد   اوذا الصذمادا  قال  هاوا اوذا أاحادح  فقال تعاىل : 
فهي جامعة بني اإلثبات لصفات  اإلخالص مشتملة على توحيد األلوهية ، والربوبية واألمساء ، والصفات ،

 .( 5)الكمال ، وبني التنزيه له عن األشباه واألمثال 
وأما التصور عن اإلنسان ؛ فهو خليفة هللا يف األرض ، وموقف القرآن الكرمي من املسألة احلضارية يف جانبها      

ْيا لنل ماالائنكاةن إنين ن جااعنلح يفن األار ضن واإنك  قاالا رابُّ  ، كما جاء يف قوله تعاىل  (6 )اإلنساين بدأ خبلق آدم 
 .( 8)، وحقيقة اخلالفة هي ترقية الذات اإلنسانية عرب التفاعل مع الكون على خط العبودية هلل  (7 ) خالنيفاةً 
واإلنسان صانع احلضارة وابنيها ، وهو حمُل اخلطاب الرابين ، ومن أجل سعادته أُرسل الرسل حيملون إليه      

ُكتب اهلداية لريسم دعائم احلق والعدل يف الدنيا ، ويبين حضارة يعيش يف ظالهلا هبناء. والوظيفة اليت حيملها 
القرآن لإلنسان يف احلقيقة ؛ إمنا هي عمارة األرض مبعناها الشامل العام ، وهي تشمل إقامة جمتمع إنساين سليم ، 

 .( 9)ك مظهر العدالة هللا  وحكمه يف األرض وإشادة حضارة إنسانية شاملة ، ليكون اإلنسان بذل
ومل ُيرتك اإلنسان يف ساحة البناء والعطاء منفردًا أو اتئهًا يف صحاري الفكر، بل شحنته آايت القرآن الكرمي      

ورحلة   (10)  أاو َن األال باا ن واتـازاوذداوا  فاَننذ خاأ ا الزذادن التـذق واى وااتـذقاونن ايا  ابلزاد ، والعزمية ، كما يف قوله تعاىل : 
اإلنسان يف احلياة ، وبناء احلضارة الراقية الزاهية ، كما صورها القرآن ، هي جد ال هزل فيه ، وقد جاء يف قوله 

َل از لن   إننذها لاقاو لح فاص لح  تعاىل :   . (11 ) واماا هاوا ابن

                                                 
 ( . 19سورة حممد : اآلية )  - 1
 . 516الزخمشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل ، ص - 2
 ( . 18سورة آل عمران : اآلية )  - 3
 ( . 4ـ  1سورة اإلخالص : اآلية )  - 4
، دار ابن القيم ، الدمام )  1حكمي ، حافظ أمحد ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول ، تح : عمر بن حممد ، ط - 5

 . 143، ص 1م ( ، ج1990
 .190م ( ، ص1975)  ، دار العلم للماليني ، بريوت 1خليل ، عماد الدين ، التفسري اإلسالمي للتاريخ ، ط  - 6
 ( . 30سورة البقرة : اآلية )  - 7
 . 66م ( ، ص1993، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، فرجينيا ) 2النجار ، عبد اجمليد ، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل ، ط - 8
 .  29م ( ص1987دمشق ، ) ، دار الفكر ،  1البوطي ، حممد سعيد رمضان ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن ، ط - 9

 ( . 197سورة البقرة : اآلية )  - 10
 ( . 4،  3سورة الطارق : اآلية )  - 11
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اإلنسانية القادرة على محل مشعل احلضارة ، وهداية البشر إىل  لقد كان القرآن الكرمي ابرعاً يف بناء الشخصية     
منارة السالم ، وبناء احلضارة الصاحلة ، فالنظرة إىل حلياة أهنا خلقت لتعمر. وخري ما تعمر به احلياة العمل 

 الصاحل.
ه احلياة ، ونسيان أن وقد نبه القرآن الكرمي على مسألة ذات أمهية يف احلياة الدنيا ، وهي عدم االغرتار هبذ     

هناك حياة أخرى ؛ ليظل اإلنسان متطلعًا دومًا للحياة اآلخرة وحيسن عمله يف احلياة الدنيا، فقال تعاىل : 
 ا ام واالن وااأل  ناكام  واتاكااثـارح يفن األ  دن  اع لاماوا أاطذاا احل ايااةا الدُّنـ ياا لاعنبح واَلا وح واينيناةح واتـافااخارح بـايـ  كاماثالن غاي ث  أاع جابا و الا

راةن عاذاا ح شادنيدح واماغ فنراةح  خن م ننا اوذن وارنض واانح واماا  ال كافذارا نـابااتاها مثاذ ياهنيجا فارتاااها ماص فار ًا مثاذ ياكاونا حاطاامًا وايفن اآل 
 .  (1) احل ايااةا الدُّنـ ياا إنالذ ماتااعا ال غاراورن 

تقادي الصحيح ؛ هو حمرك لعوامل الدفع احلضاري ، وهو روحها فتعست احلضارة اليت ال روح فالتصور االع     
 فيها ، ولئن كانت احلضارة جسداً ، فروحــها اإلميــان  

وال حياة جلسد بال روح ، ولئن كانت احلضارة أفكارًا ؛ فلب أفكارها ، وجوهر معدهنا ، هو التصور 
أفكارها ، ويبلور خططها ، وبه تنظر احلضارة إىل املستقبل ، ومن املعلوم أنه االعتقادي الصحيح ، الذي يلهم 

حينما يبتدئ السري إىل احلضارة ، ال يكون الزاد بطبيعة احلال من العلماء والعلوم ، وال من اإلنتاج الصناعي ، أو 
أ ( الذي يكون أساسًا هلذه الفنون تلك األمارات اليت تشري إىل درجة ما من الرقي ، بل إن الزاد هو ) املبد

 .( 2)املنتجات مجيعاً 
 اثنياً : العلم : 

العلم مفتاح احلضارة ، وابب كنوزها ، ووسيلة بنائها ، وبرهان قولنا ؛ هو أول ما نزل من وحي السماء على      
من راب نْيا الذذني خالاقا  ، يف قوله تعاىل  قلب نبينا حممد  س  اقـ راأ  وارابُّْيا   نساانا منن  عالاق  خالاقا اإل ن اقـ راأ  ابن

راما  اك  ل قالامن   األ   . (3 ) عالذما اإل ننساانا ماا ملا  يـاع لام    الذذني عالذما ابن
فما من حضارة يف التاريخ ، كانت أجبديتها األوىل ) اقرأ ( سوى حضارة اإلسالم ، واليت قدست العلم ،      

ة ، ومع نزول آية العلق كان بدء اإلعالن اإلهلي لبناء حضارة جديدة على أسس وذكرت وسائل القراءة والكتاب
متينة ، حىت إذا ما جتلت الروح بغار حراء كما جتلت من قبل يف الوادي املقدس ، ونشأت حضارة فكأمنا ولدهتا  

وثبت القبائل العربية  ، وأاثرت معه وعليه العامل ، فمن تلك اللحظة ، كلمة ) اقرأ ( اليت أدهشت النيب األمي 
 .( 4)على مسرح التاريخ ، حيث ظلت قروانً طواالً حتمل للعامل حضارة جديدة ، وتقوده إىل التمدن والرقي 

                                                 
 ( . 20سورة احلديد : اآلية ) - 1
 . 74أ ص 73ابن نيب ، شروط النهضة ، ص - 2
 ( .  5ـ  1سورة العلق : اآلية )  - 3
 . 76ابن نيب ، شروط النهضة ، ص - 4
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والعلم يف نظر القرآن له رسالة ، وهدف يتحققان بتعميق الصلة ابهلل سبحانه وتعاىل ، وربطهما ابلتصور      
نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ذاته ، فهو ابب يدل على العليم الذي االعتقادي الصحيح ، فالعلم ال يقصد ل ، (1)َعلََّم اإْلِّ

فالعلم يف احلضارة اإلسالمية تنوير للظلمات ، والتقرب من هللا سبحانه وتعاىل ، وتلمست الشريعة اإلسالمية كل 
حركة مجاهريية شعبية تدب يف احلياة، طريق يف هنايته إضاءة إىل علم مفيد يزداد فيها السالك عِّلماً، وجعلت العلم 

 .( 2) ((اغدا عاملاً ، أو متعلماً ، أو مستمعاً  ))قال :  فعن عبد هللا بن مسعود 
فاحلضارة اإلسالمية حاملة مشعل العلم إىل البشرية ، وهلا آاثر يف كل بقعة حلت هبا ، وازدادت كل أرض      

ضاري مل أيفل جنمه على أي بلد سطعت فيه مشس اإلسالم العظيم ، تشربت خريها ، بشواهد العلم ؛ فالشهود احل
املسلمون مل ميض على فتحهم ملصر مخسة قرون حىت بلغ عدد مدارس اإلسكندرية  ))وعلى سبيل املثال 

عشرين مدرسة ، بينما الرومان مل يستطيعوا أن يؤسسوا يف مصر أكثر من مدرسة واحدة خالل سبعة قرون ، 
 .(3)((أنفسهم أن أغلقوا تلْي املدرسةمث مل يلبثوا 

العلوم إطا تكثر حيث يكثر العمران،  )) وربط ابن خلدون بني احلضارة ، واتساع العلوم وازدهارها ، فقال :     
، والشاهد على تولد العلم من رحم احلضارة اإلسالمية أكثر من أن حتصى ، فيكفي أن نعرج ( 4) ((وتعظم احلضارة 
األندلس ( فكان فيها وحدها للمسلمني سبعون مكتبة عامة ، وكان يف مكتبة اخلليفة احلكم الثاين  على إسبانيا )

بقرطبة ستمائة ألف كتاب ، يعين أكثر من نصف مليون جملد ، ويف الوقت نفسه مل يستطع شارل احلكيم بعد 
ائة جملد ، وكاد أن يكون ثلثها خاصاً أربعمائة سنة من هذا التاريخ أن جيمع يف مكتبة فرنسا امللكية أكثر من تسعم

 .( 5)بعلم الالهوت 
وبعض الدول جعلت العلم وسيلة الستعباد األمم ، وذلتها ، وسلطت على رقاب الناس سيف العلم الصقيل      

تضرب به رؤوس املستضعفني ، وعد من احلقائق اليت ال تقبل اجلدل ، أن من أكرب التحدايت احلضارية يف هذا 
 .( 6)، هو التحدي العلمي بكل املعاين العميقة اليت يوحي هبا ، وجبميع مفاهيم العلم ، ودالالته العصر 
وهذا التحدي العلمي هو حتٍد حقيقي ، واإلسالم قبل التحدي منذ اللحظة األوىل، بل إنه دعا إليه ، أي أنه      

عماًل من أعمال الرب والتقوى ، بل مطلبًا رئيسياً جعل حماولة اكتشاف سر العامل على املستويني املعنوي واملادي ؛ 
 . ( 7)من مطالبها 

                                                 
 ( . 5ية ) سورة العلق : اآل - 1
 . 91،  ص 1هـ ( ، سنن الدارمي ، مطبعة االعتدال ، دمشق ) بال ، ت ( ج255الدارمي ، عبد هللا بن عبد الرمحن ) ت   - 2
 .36، ص(، طت، الب، القاهرة )، دار الكتاب املصري، موقف اإلسالم من العلم وأثر الرسالة اإلسالمية يف احلضارة اإلنسانية، حممد معروفالدوالييب - 3
 . 434، ص1ابن خلدون ، مقدمة ، ج - 4
؛    527م(، ص1979، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ) 3لوبون ، غوستاف ، حضارة العرب ، ترمجة : عادل زعيرت ، ط - 5

 . 37الدوالييب ، موقف اإلسالم ، ص
جهة التحدي احلضاري ، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافية ، التوجيري ، عبد العزيز بن عثمان ، األمة اإلسالمية يف موا - 6

 17م ( ، ص .1998املغرب ، ) 
 . 18خليل ، مدخل إىل إسالمية املعرفة ، نشر املعهد العايل للفكر اإلسالمي ، فريجينيا ) بال ، ت ، ط ( ، ص - 7
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وذكرت اآلايت القرآنية إعالء منازل العلماء ، وبيان مكانتهم ، وقرهبم من هللا اجلليل العليم اخلبري ، ويرفعهم      
اَّلل ُ أَنَُّه اَل إِّلَـَه إِّالَّ ُهَو َواْلَمالَئَِّكُة َشهَِّد  إىل مقام الشهادة مع هللا الكرمي واملالئكة األبرار كما يف قوله تعاىل : 

ْلقِّْسطِّ اَل إِّلَـَه إِّالَّ ُهَو اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم  يـَْرَفعِّ اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنُكْم َوالَّذِّيَن   ، وجاء أيضاً :  (1 )َوأُْوُلوْا اْلعِّْلمِّ َقآئَِّماً ابِّ
َا تـَْعَمُلوَن َخبِّريٌ أُوُتوا اْلعِّْلَم َدَرَجاٍت َوا  .  (2) َّللَُّ مبِّ

ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يـَْعَلُموَن  وقارن القرآن الكرمي بني الذين يعلمون ، والذين ال يعلمون فقال هللا تعاىل :      
َا يـََتذَكَُّر أُْولُوا اأْلَْلَبابِّ   . (3 ) َوالَّذِّيَن اَل يـَْعَلُموَن إِّمنَّ

َا خَيَْشى اَّللََّ   القرآن الكرمي له هدف سام ، وغاية نبيلة ؛ تقرب اإلنسان إىل هللا تعاىل القائل : والعلم يف      إِّمنَّ
 . (4 ) إِّنَّ اَّللََّ َعزِّيٌز َغُفورٌ  مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلُعَلَماءُ 

، وجاء يف احلديث :  (5 ) عِّْلماً  َوُقل رَّب ِّ زِّْدينِّ والعلم ال هناية آلخره ؛ فهو ابب مفتوح / قال هللا تعاىل :      
 .( 6) ((ما أمر هللا ورسوله مطلب الزايدة يف شيء إال يف العلم  ))

والعلم زينة العقل، والقرآن الكرمي فتح أبواب العلم على مصراعيه ؛ فدعوته للنظر يف آفاق الكون الرحيب ،      
يَنظُُروْا يفِّ َمَلُكوتِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ َوَما َخَلَق اَّلل ُ مِّن  أََوملَْ  والتدبر يف اخللق ، كما جاء يف قوله تعاىل : 

 . (7 )َشْيءٍ 
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء : من صدقة  ))قال :  عن رسول هللا  وعن أيب هريرة      

ة اإلسالم جيري ثوابه بعد املمات ، وتبقى ، فالعلم يف حضار ( 8) ((جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 
آاثره احلسنة ختط يف األرض ويظل صاحبه يرتقي الدرجات ؛ بفضل علمه للناس ، فخلف لسااًن محيدًا ، وقوالً 
سديدًا ، ولو أردان أن نستقصي آايت القرآن الكرمي ؛ لطال بنا العد ، وهكذا تتظاهر النصوص يف مصادر 

فع املسلمني إىل التعلم ، والتعلم بشكل ال نظري له يف أي حضارة أخرى ، والعلم املقصود احلضارة اإلسالمية ؛ لد
الذي هتدي إليه احلضارة اإلسالمية ، وبه قامت ؛ هو العلم الذي يهدي إىل اخلري ، وحيذر من الشر ، ومن اخلري 

 .( 9)رة اإلسالمية ما فيه كمال إنساين ، يف أي نوع من أنواع الكماالت املعتربة يف أسس احلضا

                                                 
 ( . 18سورة آل عمران : اآلية )  - 1
 ( . 11دلة : اآلية ) سورة اجملا - 2
 ( . 9سورة الزمر : اآلية )  - 3
 ( . 28سورة فاطر : اآلية )  - 4
 ( . 114سورة طه : اآلية )  - 5
 . 667الزخمشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل ، ص - 6
 ( . 185سورة األعراف : اآلية )  - 7
ر ، تح : سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) بال ، هـ ( ، معرفة السنن واآلاث458البيهقي ، امحد بن احلسني ) ت  - 8

 . 105، ص 5ت، ط ( ، ج
 . 282امليداين ، احلضارة اإلسالمية ، ص - 9
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وإذا كانت احلضارة بنت العلم ، فليس مثة شك يف أن العلم يدفع إىل اإلبداع والتفكري ، والتدبري. وكل من      
 .( 1)اإلبداع ، والتفكري ، والتدبري ؛ ينبت حضارة ، وينشئ معرفة 

سائل املعرفة  السمع ، والبصر ، والعلم مكتسب ابلتعلم ، فاإلنسان يولد وال معرفة له ، مث يكتسبها بو      
َواَّلل ُ َأْخَرَجُكم م ِّن بُُطونِّ أُمََّهاتُِّكْم اَل تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر  ، كما يف قوله تعاىل : والفؤاد

 .  (2) َواألَْفئَِّدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
على عمق التدبري يف هدفه ، وذلك أبن علماء الشريعة قسموا العلم من حيث  ونظرة اإلسالم إىل العلم تدل     

، ( 3)حكم تعلمه إىل فرض عني ، وفرض كفاية ؛ وهو الفرض الذي إذا قام به واحد وكفى ؛ فقد سقط عن الكل 
َوأَعِّديوْا هَلُم   فالعلوم الدنيوية قد يصل حكم تعلمها إىل الوجوب يف بعض األحيان ، إذا كان داخاًل يف قوله تعاىل

، وقد ذكر أهل العلم أن تعلم الصناعات   (4)مَّا اْسَتَطْعُتم م ِّن قـُوٍَّة َومِّن ر ِّاَبطِّ اخْلَْيلِّ تـُْرهُِّبوَن بِّهِّ َعْدوَّ اَّلل ِّ َوَعُدوَُّكْم 
وري يف حاجة ، وفرض الكفاية : هو علم ال يستغىن عنه يف قوام أمور الدنيا كالطب ؛ إذ هو ضر ( 5)فرض كفاية 

 .( 6)بقاء األبدان ، وكاحلساب ؛ فإنه ضروري يف املعامالت 
والعلم يف اإلسالم يتناول كل موجود. وكل ما يوجد فمن الواجب أن يعلم ؛ فهو علم أعم من العلم الذي      

 ( .7)يراد ألداء الفرائض ، والشرائع ؛ ألنه عبادة أعم من عبادة الصالة ، والصوم 

فق املسلمون بدعوة من دينهم خالص أمواهلم على العلم ، فوقف املسلمون بساتينهم ، ودورهم ، وآابر وقد أن     
مياه شرهبم على طلبة العلم ، ليهنأ الطالب ، بال تنغيص ضيق اليد ، وشظف العيش ، وعسر احلال ، وقد هال  

 . (8)ن األوقاف املوقوفة على العلم ، وأهله كثري من الرحالة ما رأوا عليه احلال من اإلنفاق على معاهد العلم ، وم
م ( عندما رأى مكتبة 999لقد أصاب اهلول جربربت فون أورايك الذي ارتقى كرسي البابوية يف روما عام )      

إنه ملن املعلوم أنه ليس مثة أحد يف  ))اخلليفة يف القاهرة تزخر ابلعلوم ، وكان فيها مليوانن ومئتا جملدًا ، فقال : 
 . (9) ((وما ما يؤهله ؛ ألن يعمل بواابً لتلك املكتبة ر 

 اثلثاً : العمل الصاحل :

                                                 
 . 30ـ  29م ( ، ص1975، دار العلم للمالين ، بريوت )  2الشكعة ، مصطفى ، معامل احلضارة اإلسالمية ، ط - 1
 ( . 78سورة النحل : اآلية )  - 2
، دار ابن عثمان ، السعودية )  1هـ ( ، املوافقات ، تح : أيب عبيدة ، ط790الشاطيب ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ) ت  - 3

 . 54، ص 1م( ، ج1997
 ( . 60سورة األنفال : اآلية )  - 4
 . 10العثيمني ، حممد الصاحل ، كتاب العلم ، دار البصري ، اإلسكندرية ، ) بال ، ت ، ط ( ، ص - 5
 . 16، ص 1هـ ( ، إحياء علوم الدين ، دار الرشاد ، ) بال ، ت ، ط ، مك ( ، ج505الغزايل ، أبو أمحد حممد بن حممد ) ت  - 6
 . 82م ( ، ص1971، دار الكتاب العريب ، بريوت )  2العقاد ، عباس حممد ، التفكري فريضة إسالمية ، ط - 7
 . 130ا ، ) بال ، ت ، ط ، مك ( ، صالسباعي ، مصطفى ، من روائع حضارتن - 8
م ( ، 2002، دار صادر ، بريوت )  10هونكة ، زيغرد ، مشس العرب تسطع على الغرب ، ترمجة : فاروق بيضون وكمال دسوقي ، ط - 9

 .                                                                                                    353ص
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إن البناء احلضاري الضخم الذي أرسيت قواعده على كلمة التقوى ؛ هو الشاهد األقوى لتلك العقيدة      
لصاحل يف بناء احلضارة السمحة القوية الرحيمة البناءة . ويبدأ اللقاء املنسجم بني التصور االعتقادي ، والعمل ا
علي بن موسى يروي ومقوماهتا، لكون العمل ينبعث من صميم اإلميان ابهلل تعاىل ؛ وهو أثر فعال من آاثره ، و 

   هللا  رسولبسنده أن : ((  عمل إال بنية ، وال قول وعمل ونية إال إبصابة السنة ال ال قول إال بعمل، و))  ،
قول ابللسان واعتقاد ابلقلب وعمل  )):  اإلميان آخر عنيف حديث ، و ( 1)ميان وأن األعمال داخلة يف مسمى اإل

، كما أن العمل الصاحل مرتبط ابخللق الكرمي ، وال يشذ عنه ، فالعمل ابإلسالم مشدود ابملبادئ  (2) ((ابجلوارح 
 .(3)اخللقية شداً وثيقاً 

على عمل معني ، وغري مقيد بشيء سوى احللية ولقد جاء العمل يف اإلسالم عامًا مطلقًا غري مقصود      
الشرعية أي ) احللية واحلرام ( فأن العمل تقوى لدى هللا سبحانه وتعاىل ، واإلميان ابهلل ؛ فأن اإلسالم مل خيلي 
معيارية إنسانية ابلعمل ؛ بل خضعت اإلنسانية لكل عمل ، لذلك تعترب اآلايت اليت تناولت مفهوم العمل ، 

لنبوية تعطينا صورة رفيعة عن مفهوم العمل ، ومن منطلق إدراك املفاهيم ) أن العمل يساوي احليلة ( واألحاديث ا
وهو بناء النفس ، والعمل الصاحل ؛ هو كل نشاط بشري إنساين مقصود مقوض وموجه يقوم به الفرد بوعي ، 

نية ورقي النوع اإلنساين، ويقصد به واختيار حر يهدف إىل إنتاج قيم مادية أو روحية يشهد أبداء احلياة اإلنسا
 . مادي ومعنوي  والدليل يف القرآن والسنة 

والعمل الصاحل هو مصدر من مصادر الدميومة البشرية ، وهو أيضًا قيم روحية إذ اإلنسان جيد نفسه ،      
نزعته ابالرتقاء  ويدفعها للتطور واإلبداع ، فيدفعها إىل آفاق ال حدود هلا من اآلمال ، وبذلك يكون قد حقق

 النوعي ، والذايت املستمر .
ًا م ِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمٌِّن فـََلُنْحيِّيَـنَُّه  تعاىل : ومن آايت العموم يف العمل الصاحل ، قوله       َمْن َعمَِّل َصاحلِّ

ْحَسنِّ َما َكانُوْا يـَْعَملُ   . (4) ونَ َحَياًة طَي َِّبًة َولََنْجزِّيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم أبَِّ

 .( 5)وهكذا تتحول مجيع أعمال اإلنسان مهما حققت له من نفع دنيوي إىل عبادة ؛ إذا قصد هبا رضا هللا      
يبُـُهْم َظَمٌأ َوالَ  ومن آايت العمل الصاحل اليت خصت لواًن من ألوانه ، قول هللا تعاىل :       ُْم اَل ُيصِّ هنَّ َذلَِّك أبِّ

بِّهِّ َعَمٌل   يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ َواَل َيَطُؤوَن َمْوطِّئًا يَغِّيُظ اْلُكفَّاَر َواَل يـََناُلوَن مِّْن َعُدوٍ  نَـّْياًل إِّالَّ ُكتَِّب هَلُمَنَصٌب َواَل خَمَْمَصةٌ 
نِّنيَ  يُع َأْجَر اْلُمْحسِّ  ، فهذه اآلية وصفت عماًل صاحلًا إذا إحساٍن كان يف اجلهاد يف (6 ) َصالٌِّح إِّنَّ اَّلل َ اَل ُيضِّ
                                                 

 . 337م ( ، ص1994، دار الثقافة ، قم )  1هـ ( ، األمايل ، ط460الطوسي ، أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي ) ت  - 1
هـ ( ، االستذكار يف معرفة األصحاب ، تح : سامل حممد عطا وحممد علي 463ابن عبد الرب ، يوسف بن عبد هللا بن حممد النمري ) ت  - 2

 . 104، ص 3م ( ، ج2000، بريوت ) ، دار الكتب العلمية  1، ط
 . 37عبده ، عبسى ، العمل ابإلسالم ، دار املعارف ، مصر ) بال ، ت ، ط ( ، ص - 3
 ( . 97سورة النحل : اآلية )  - 4
 . 148م ( ، ص1972، مؤسسة الرسالة ، بريوت )  2عثمان ، عبد الكرمي ، معامل الثقافة اإلسالمية ، ط - 5
 ( .  120اآلية ) سورة التوبة :  - 6

 



 

  405     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

سبيل هللا ، وهذا العمل اكتسب صفة الصالح ؛ ألنه عمل صاحل مربور يف جوالت الصراع احلريب مع الكفار ، 
 وأمثلة العمل الصاحل مبعناه الشامل ، وتفهم دوره احلضاري يف إنقاذ اإلنسانية كثرية  .

لها ال إله إال هللا وأدانها اإلميان بضع وسبعون اباب أفض )):  قال : عن رسول هللا  وعن أيب هريرة      
فهذا احلديث مجع بني معتقد التوحيد ، وأدىن ما ينبثق  (1) ((إماطة العظم عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان 

 عنه؛ وهو مسألة النظافة اليت أصبحت اليوم من أهم مظاهر احلضارية يف احلياة العامة .
دفع سفينة النجاة يف حبر احلياة الصاخب والسري فيها حنو هللا وعد القرآن الكرمي العمل الصاحل وسيلة ل     

اً َواَل ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ رَب ِّهِّ َأَحداً  سبحانه وتعاىل ، فقال :   .  (2)َفَمن َكاَن يـَْرُجو لَِّقاء رَب ِّهِّ فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحلِّ
؛ هو تلك اخلامتة السعيدة املنتظرة للعاملني ، واليت  والذي حفز بناء احلضارة واجلد يف العمل ، وحتمل مشقته     

فَالَّذِّيَن جالها هلم التصور االعتقادي الذي بىن نفوساً فريدة وأخرجها للحياة ، وميدان العمل ، فقال هللا تعاىل : 
َاتِّ يفِّ َجنَّاتِّ النَّعِّيمِّ   . (3 )آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ

ع املؤمنني أساليب من البيان ، واحلجج رائعة ، وهو يغرس فيهم مفهوم العمل الصاحل؛ وانتهج القرآن الكرمي م     
وهللا عز وجل حياورهم ، وحيفز فيهم فضول السؤال ، واستكشاف اجملهول ، ليطلعهم على احلق ، ويرد النفس 

ُقْل َهْل نـُنَـب ُِّئُكْم  عاىل : ، ولكن يف ابطنها الضالل ؛ كما جاء يف قوله تاملغرورة أبعماهلا فهي بظاهرها الصالح 
أْلَْخَسرِّيَن أَْعَمااًل  ًعا  ابِّ ُنوَن ُصنـْ ُْم حُيْسِّ نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أهنَّ أُولَئَِّك الَّذِّيَن  الَّذِّيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم يفِّ احْلََياةِّ الدي

اَيتِّ َرهب ِِّّْم َولَِّقائِّهِّ َفَحبَِّطْت أَْعَماهُلُْم َفاَل  َا َكَفُروا َواختََُّذوا   نُقِّيُم هَلُْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوْزاًن َكَفُروا آبَِّ َذلَِّك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم مبِّ
 .  (4) َآاَييتِّ َوُرُسلِّي ُهُزًوا

فالقرآن الكرمي ينظر إىل العمل الصاحل بوصفه أرقى مظاهر احلياة اإلنسانية ويضفي عليه املسحة القدسية ؛      
م ألجل رفعة الذات البشرية ، إذن العمل الصاحل ؛ هو قيمة جوهرية للحياة اإلنسانية ، فهو من ألنه مطلب مه

جهة ينمي القيم الذاتية يف اجملتمع والفرد معًا ، ومن جهة أخرى فهو مصدر الكسب الوحيد ، وعلى أساسه 
 . حتدث املنفعة االجتماعية ، فالعمل يعطي قيمة جلميع األشياء اليت يندمج معها

 رابعاً : العدل : 
إن العدل قِّوام احلضارة ، وسبب من أسباب بقائها ، وال أيفل جنم حضارة كان العدل أساسها ، ومبىن      

أعماهلا ، واملتأمل يف اآلايت القرآنية اليت أرست مفاهيم العدل جيدها حتدثت عن العدل كقيمة أساسية يف احلياة ، 
 يت جعلت العدل أمهية يف أتسيسها .وأن احلضارات املتطورة هي تلك ال

                                                 
 .414، ص 2هـ ( ، مسند ابن حنبل ، دار صادر بريوت ) بال ، ت ( ، ج241ابن حنبل ، أمحد بن حممد ) ت  - 1
 ( . 110سورة الكهف : اآلية )  - 2
 ( . 56سورة احلج : اآلية )  - 3
 ( . 106،  105،  104،  103سورة الكهف : اآلية )  - 4
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والعدل هو مسرية األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ يف بناء احلضارة ، وحمور رسالتهم للبشرية، فجاء يف قوله      
ْلبَـي َِّناتِّ َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلكَِّتاَب َواْلمِّيزَاَن لِّيَـُقوَم ال تعاىل :  ْلقِّْسطِّ َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابِّ ، فامليزان من هللا  (1 )نَّاُس ابِّ

اخلالق ، ليس فيه حماابة ألحد ، وهدف امليزان حتقيق العدل اإلهلي يف األرض ، فهذا امليزان الذي أنزله هللا 
سبحانه وتعاىل يف الرسالة ؛ هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف ، والزالزل واالضطراابت ، واخللخلة اليت 

ا يف معرتك األهواء ، ومضطرب العواطف واملنافسة ، وحب الذات ، فال بد من ميزان اثبت يثوب إليه حتيق هب
ْلقِّْسطِّ البشر ؛ فيجدون عنده احلق ، والعدل ، واملنصفة بال حماابة )  ( ، فبغري هذا امليزان اإلهلي  لِّيَـُقوَم النَّاُس ابِّ

 .( 2)الناس إىل العدل  الثابت يف منهج هللا عز وجل ، وشريعته ؛ ال يهتدي
َهى َعنِّ  والعدل أمر رابين ، قال هللا عز وجل :       ْحَسانِّ َوإِّيَتاء ذِّي اْلُقْرىَب َويـَنـْ ْلَعْدلِّ َواإلِّ إِّنَّ اَّلل َ أَيُْمُر ابِّ

إهنا  ))د كان يقول عن هذه اآلية ، وعن عبد هللا بن مسعو  (3 )اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِّ َواْلبَـْغيِّ يَعُِّظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 
 .( 4) ((أمجع آية يف القرآن 

والعدل قاعدة من قواعد االستقرار ، وسبب من أسباب الدميومة واالزدهار ، وهو من عهود الشباب      
للحضارة ، وسبب متتعها ابلنضارة ، وذلك بعدل شامل يـدعـو إلــى   األلفة ، ويبعث على الطاعة ، وتعمر به 

 .( 5)الد ، وتنمو به األموال ، ويكثر معه النسل وأيمن به السلطان الب
وللعدل أمهيته البالغة يف حركة احلضارة ، ودوران عجلتها ، فالقرآن الكرمي أرسى مفهوم العدل كقيمة عظيمة      

طمئن إىل نيل حقوقه ، يف اجملتمع تنبع ضرورهتا يف احلضارة ، كما أهنا تعزز االنتماء إىل اجملتمع واألمة ؛ ألنه م
ويعيش يف ظل حضارة تنتصر للضعيف واملظلوم ، وأتخذ على يد الظامل ، فالعدل كما عرضه القرآن الكرمي 
يكسب السكينة يف النفوس ، ويبعث األمل ، وحيرك عجلة احلياة إىل األمام ، ومتضي عجالت احلضارة يف 

 طريقها املرسوم .
رد ولكل مجاعة ، ولكل قوم قاعدة اثبتة للتعامل ، وال متيل مع اهلوى وال فجاء العدل الذي يكفل لكل ف     

تتأثر ابلود والبغض ، وال تتبدل جماراة للصهر والنسب ، والغين والفقري ، والقوة والضعف، إمنا متضي يف طريقها 
 .( 6)تكيل مبكيال واحد للجميع ، وتزن مبيزان واحد للجميع 

مثااًل لذلك يف قصة امللك الغساين جبلة بن األيهم الذي كان نصرانيًا ، فأسلم ، وتضرب لنا كتب السرية      
وجاء إىل احلج يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ، وخرج مبائتني ومخسني من أهل بيته بكامل أهبة امللك ، وحني 

                                                 
 (  . 25) سورة احلديد : اآلية  - 1
 . 3494، ص 6قطب ، يف ظالل القرآن ، ج - 2
 ( . 90سورة النحل : اآلية )  - 3
هـ ( ، جامع البيان عن أتويل آي القرآن ، تح : الشيخ خليل املس ، دار الفكر، بريوت ) 310الطربي ، حممد بن جرير ) ت  - 4

 214، ص 14م(، ج1995
، دار اقرأ ،  1هـ ( أدب الدنيا والدين ، تح : حممد كرمي راجح، ط450حبيب البصري ) ت املاوردي ، أبو احلسن علي بن حممد بن  - 5

 . 153م ( ، ص1981بريوت ) 
 . 2190، ص 4قطب ، يف ظالل القرآن ، ج - 6
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فشكا الرجل ذلك إىل عمر طوافه ابلبيت وطئ رجل إزاره فاحنل فلطم الرجل لطمًة هشم هبا أنفه ، وكسر ثناايه ، 
بن اخلطاب ، فاستدعاه وقال له مل هشمت أنفه ، فقال اي أمري املؤمنني تعمد حل إزراي ولوال حرمة البيت 
لضربت عنقه ابلسيف ، فقال له عمر أما أنت فقد أقررت إما أن ترضيه ، وإال أقدته منك ، فقال جبلة فتصنع 

أتقتص له مين سواء ، وأان ملك ، وهذا سوقي ، فقال له اإلسالم  يب ماذا ? قال مثل ما صنعت به ويف رواية
قال ذلك إىل    سوى بينكما ، وال فضل لك عليه إال ابلتقوى ، فقال جبلة أمهلين الليلة حىت انظر فـي أمـري

خصمك ، فقال الرجل أمهلته ، فأذن له يف االنصراف مث ركب يف بين عمه وهرب إىل القسطنطينية وتنصر ، 
 . (1)يل عاد إىل اإلسالم ومات مسلما وق

من خالل هذه الرواية نالحظ إنصاف رجل مظلوم من عامة الناس أمام امللك الغساين ، وهتاوى أمام قيمة      
العدل يف احلضارة اجلديدة ، ورجحت كفة العدل على كفة التاج ، وأنتصر العدل على السلطان ، فوىل مدبرًا ، 

َنُكُم  صوت الظامل وعال صوت املظلوم على  َْعدَِّل بـَيـْ ، ألن العدل حفاظ النظام ، وقوام أمر  (2 )َوأُمِّْرُت ألِّ
 . (3)االجتماع 

إن احلضارة اإلسالمية حضارة صنعها اإلميان ابهلل عز وجل ، والتصور االعتقادي الصحيح ، إميان أحدث      
ة بغاية العدل الذي يفصل بني اخلالئق ، وأنه ال عدل انقالاًب شاماًل يف التصورات ، واملفاهيم ، وجاءت الشريع

فوق عدهلا ، وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصاحل ، والسياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن 
 . (4)من له معرفة مبقاصدها ، ووضعها ، وحسن فهمه فيها مل حيتج إىل سياسة غريها البتة 

مظاهرها ، وتربجت أشكاهلا ، إن مل تقم على العدل ، أو مل تنشر ألوية العدل ؛  وأي حضارة مهما زهت     
امللك ال يتم عزه إال ابلشريعة والقيام هلل تعاىل بطاعته ، والتصرف حتت  إن ))فسيلعنها الناس. فذكر املسعودي : 

 إىلابملال ، وال سبيل  إالقوام للرجال أمره وهنيه ، وال قوام للشريعة إال ابمللك ، وال عز للملك إال ابلرجال ، وال 
ابلعدل ، والعدل امليزان املنصوب بني اخلليقة ، نصبه الرب وجعل له قيما  إالابلعمارة ، وال سبيل للعمارة  إالاملال 

 ( .5) ((، وهو امللك 

إِّنَّ اَّلل َ   مي : ومن هنا وجدان موقع العدل يف الصرح احلضاري اإلسالمي ، قال هللا تعاىل يف كتابه الكر      
ْلَعْدلِّ إِّنَّ ا َّلل َ نِّعِّمَّا يَعُِّظُكم بِّهِّ إِّنَّ اَّلل َ َكاَن أَيُْمرُُكْم َأن ُتؤديوْا اأَلَمااَنتِّ إِّىَل أَْهلَِّها َوإَِّذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاسِّ َأن حَتُْكُموْا ابِّ

                                                 
 . 110، ص 1هـ ( ، فتوح الشام ، دار اجليل ، بريوت ، ) بال ، ت ، ط ( ج207الواقدي ، حممد بن عمر ) ت  - 1
 ( . 15الشورى : اآلية : ) سورة  - 2
 . 555، ص  5م ( ، ج1973، دار الفكر ، بريوت )  2رضا ، حممد رشيد ، تفسري املنار ، ط - 3
هـ ( ، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، تقدمي : هبيج غزاوي ، دار إحياء العلوم 751ابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوب ) ت  - 4

 .11ـ ص 10ت ، ط ( ، ص، بريوت ، ) بال ، 
م ( ، 1984، دار اهلجرة إيران، قم )  2هـ ( ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، ط346املسعودي ، أبو احلسن علي بن احلسني ) ت  - 5
 . 277، ص 1ج
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رياً  هذه اآلية من أمهات األحكام ، تضمنت  ))بة ؛ فقالوا : ، لقد نظر العلماء هلذه اآلية نظرة اثق  (1)مسِّيعاً َبصِّ
 . (3)، وعدوا هذه اآلية أساس احلكومة اإلسالمية ( 2) ((مجيع الدين والشرع 

َوالَ جَيْرَِّمنَُّكْم َشَنآُن  ، وقال هللا تعاىل : ( 4)والعدل يف اإلسالم ُمطلق ، ال يؤثر يف ميزانه العداء أايً كان سببه      
، وقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن الكافر ال مينع من  (5 )َعَلى َأالَّ تـَْعدُِّلوْا اْعدُِّلوْا ُهَو أَقْـَرُب لِّلتـَّْقَوى  قـَْومٍ 

 . (7)، فملكة اإلسالم يف العدل ( 6)العدل عليه 
فعل احلضاري ، والعدل مقوم من مقومات احلضارة ، وروعة العدل يف هذا اجملال تشرق صورهتا املضيئة يف ال     

أن رجال من أهل مصر أتى عمر بن اخلطاب فقال : اي أمري املؤمنني !  )):  عن أنسومنه تلك القصة الشهرية 
ابن عمرو بن العاص فسبقته ، فجعل يضربين ابلسوط  سابقةعائذ بك من الظلم ، قال : عذت معاذا ، قال : 

ره ابلقدوم ويقدم اببنه معه ، فقدم ، فقال عمر : أين ويقول : أان ابن األكرمني ، فكتب عمر إىل عمرو أيم
املصري ? خذ السطو فاضرب ، فجعل يضربه ابلسوط ويقول عمر : اضرب ابن األكرمني . قال أنس ، فضرب ، 

 ر ــال عمــم قــفوهللا لقد ضربه وحنن حنب ضربه ، فما أقلع عنه حىت متنينا أنه يرفع عنه ، ث

 استقصصتلعة عمرو ، فقال : اي أمري املؤمنني ! إمنا ابنه الذي ضربين وقد للمصري : ضع السوط على ص
منه ، فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا ? قال : اي أمري املؤمنني ! مل أعلم ومل 

 .(8)((أيتين 
وشاب نشأ  ،م ال ظل إال ظله  إمام عادل يو  ،يف ظله هللا سبعة يظلهم  ))قال :  وعن أيب هريرة عن النيب      

ورجالن حتااب يف هللا ، اجتمعا على  ،ورجل قلبه متعلق ابملسجد ، إذا خرج منه حىت يعود إليه ، يف عبادة هللا 
فقال : إين أخاف هللا  ل،ومجا منصبورجل دعته ذات  ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه  ،ذلك وتفرقا عليه 

 . (9) ((فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه  ورجل تصدق بصدقة

                                                 
 ( . 58سورة النساء : اآلية )  - 1
حكام القرآن ، تح : أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ، دار إحياء هـ ( ، اجلامع أل671القرطيب ، أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري ) ت  - 2

 . 255، ص 5م ( ، ج1985الرتاث العريب ، بريوت ) 
 . 168، ص 5رضا ، تفسري املنار ، ج - 3
 . 216م( ص1982، مؤسسة الرسالة ، بريوت ) 1الدريين ، فتحي ، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ، ط - 4
 ( . 8ائدة : اآلية ) سورة امل - 5
 . 110، ص 6القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، ج - 6
 . 148ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص - 7
، دار الفكر ،  1هـ ( ، فتوح مصر وأخبارها ، حتقيق : حممد احلجريي، ط257ابن عبد احلكم ، عبد الرمحن بن أعيت بن ليث ) ت  - 8

 . 290م ( ، ص1996بريوت ، ) 
، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت )  1هـ ( ، املوطأ ، تح : حممد فؤاد عبد الباقي ، ط179مالك ، أبو عبد هللا مالك بن أنس ) ت  - 9

 . 953، ص 2م ( ، ج1985
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إن املقسطني عند هللا على منابر من نور عن ميني الرْحن وكلتا يديه ميني الذين  )):  وقال رسول هللا      
 .( 1) ((يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 

د وضع فيها أدق األنظمة وأعمها ملالك األشرت عندما واله على مصر ، فق أما عهد اإلمام علي      
أروع صور احلضارة ، وأهبى ألوان التطور والتقدم الفكري ، وهو  إصالحًا حلياة اإلنسان ، فقد شرع اإلمام 

مث  )) :تطلع الرعية إىل عدل الوالة ، وأن يريهم صنوف العدل ، ويسوسهم سياسة احلق احملض ، وهذا كالمه 
بالد قد جرت عليها دول قبلْي من عدل  وجور  ، وأن الناس ينظرون من أعلم اي مالْي أين وجهتْي إىل 

أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلْي ، ويقولون فيْي ما كنت تقول فيهم ، وإطا يستدل 
على الصاحلني مبا جيري هللا َلم على ألسن عباده ، فليكن أحب الذخائر إليْي كخأة العمل الصاحل ، 

 ((واك ، وشح بنفسْي عما ال ُيل لْي ، فَن الشح ابلنفس اإلنصاف منها فيما أحبت أو كرهت فاملْي ه
فقد أكد فيها على بسط العدل وإشاعته بني الناس ، وأن يعترب  أرئيتم هذه املثل العليا يف سياسة اإلمام ،

 . (2)، ومبا تسعد به الرعية مالك نفسه مواطناً ال زعيماً ، فريجو من الوايل حتقيق ما يصبو إليه من العدل 
ويف الوقت نفسه ، كان احلاكم الذي يغش رعيته ، وال يقيم ميزان العدل بينهم فعاقبة ذلك احلاكم وخيمة ،      

ما من وال يلي رعيته من املسلمني ؛ فيموت وهو غاش َلم إال  )):  قال رسول هللا ( 3)فعن معقل بن يسار
 . ( 4) ((حرم هللا عليه اانة 

 : األخالق :  اً خامس
تعد األخالق ركيزة من ركائز احلضارة ، وهي الروح اليت تسري يف عروقها فتجمل صورهتا ، وأن القرآن الكرمي       

كنز األخالق ، ومستودع جواهرها ، ومبعث فضائلها ، وحماسن خصاهلا ، واألخالق : علم موضوعه تنظيم 
 .( 5)النشاط اإلنساين 

اإلميان بضع وستون  ))قال :  دول يتغذى من نبع اإلميان الصايف ، عن أيب هريرة عن النيب جواألخالق      
، وبددت الشريعة ذلك املفهوم اخلاطئ ، إبمكان انفصال اخللق عن  (6) ((شعبة ، واحلياء شعبة من اإلميان 

                                                 
،  12، ج م (1987هـ ( ، شرح صحيح مسلم ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ) 676النووي ، حمي الدين أبو زكراي بن شرف ) ت  - 1

 . 211ص
، مطبعة ستاره ،  1ملالك األشرت ، تح : مهدي ابقر القرشي ط القرشي ، ابقر شريف ، شرح العهد الدويل لإلمام أمري املؤمنني  - 2

 . 16م ( ، ص2011النجف ، ) 
للمزيد ينظر : الذهيب ، سرية أعالم  0معقل بن يسار املزين البصري : وهو من أهل بيعة الرضوان ، مات ابلبصرة يف آخر خالفة معاوية  - 3

 . 576، ص 2النبالء ، ج
،  8م ( ، ج1981هـ ( ، صحيح البخاري ، دار الفكر ، بريوت ، )256البخاري ، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ) ت  - 4

 . 107ص
 .96م ( ، ص1982، مؤسسة الرسالة ، بريوت )  4، طدراز ، حممد عبد هللا ، دستور األخالق يف القرآن ، تح : عبد الصبور شاهني - 5
، دار الكتب العلمية ، بريوت )  1هـ ( ، شعب اإلميان ، تح : أيب هاجر حممد السعيد ، ط458البيهقي ، أمحد بن احلسني ) ت  - 6

 . 32، ص 1م ( ، ج1990
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، وهللا ال يؤمن ، قيل من اي رسول هللا ، وهللا ال يؤمن ، وهللا ال يؤمن  ))قال :  ، عن أيب هريرة عن النيب اإلميان
، واإلميان القوي يلد اخللق القوي ، وإن اهنيار ( 1) ((قيل وما بوائقه قال شره ،  بوائقه: الذي ال أيمن جاره قال

 .( 2)األخالق مرده إىل ضعف اإلميان ، أو فقدانه حبسب تفاقم الشر ، وتفاهته 
 النفس البشرية استعداًد نفسيًا مترست عليه لتقبل األخالق احلسنة ، أو وقد أوضح القرآن الكرمي ، أن يف     

َقْد أَفْـَلَح َمْن  فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها  َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها  الرتدي يف األخالق السيئة ، فقال هللا تعاىل : 
، ومع إقرار القرآن أبن اإلنسان  (4 )َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِّ  ضًا : وقال أي   (3)َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها  زَكَّاَها 

فيه نزعة اخلري ونزعة الشر ، فهو من يقرر أن الذي يرسم جوانب اخلري ، وحيذر من نزعات الشر املظلمة ، هو 
، فقد تنزلق النفس مع   (5)ُف اخْلَبِّرُي َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِّي  صانع النفس خالقنا ، فقال هللا عز وجل :

ُكتَِّب َعَلْيُكُم اْلقَِّتاُل َوُهَو ُكْرٌه    هواها يف درك اخلطيئة ، وجتد صعوبة يف كبح مجاحها ، فيخاطبها ابرئها قائاًل :
،   (6)ُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواَّلل ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حتِّبيوْا َشْيئاً وَ 

 وعلى هذا األساس تعامل القرآن مع النفس اإلنسانية .
أنه صفحة بيضاء ولد على الفطرة، لكن هذه الصغحة تزداد بياضا ابألعمال  اإلنسانواإلسالم ينظر إىل      

ُبونَ َكالَّ بَلْ   الصاحلة وتسود بعكسها.. :  .  هذا على عكس النصرانية اليت  (7 )  رَاَن َعَلى قـُُلوهبِِّّم مَّا َكانُوا َيْكسِّ
  اعتربت اإلنسان آمثا يف أصله.

والباحثون يف أمر األخالق عدوا منها نظرايت كلية إمجالية ، كما هو احلال يف فقه الشريعة ، وذكروا يف نفس      
األخالق العملية ، أو الفردية ، ومن النظرايت الكلية يف األخالق فكرة الوقت فروعًا يف األخالق هي من ابب 

االلتزام : وهي القاعدة األساسية ، واملدار النووي الذي يدور حوله كل النظام األخالقي ، والذي يؤدي فقده إىل 
كون هناك مسؤولية ، سحق جوهر احلكمة العلمية ذاته ، وفناء ما هيتها ، وذلك أنه إذا مل يعد هناك إلزام فلن ت

وإذا عدمت املسؤولية ؛ فال ميكن أن تعود العدالة ، وحينئذ تتفشى الفوضى ، وكيف نتصور قاعدة أخالقية بدون 
 .  ( 8)التزام 

                                                 
 . 336، ص 2ابن حنبل ، مسند أمحد ، ج - 1
 . 10م ( ، ص1980القلم ، دمشق )  الغزايل ، خلق املسلم ، دار - 2
 ( . 10،  9،  8،  7سورة الشمس : اآلية )  - 3
 ( . 10سورة البلد : اآلية )  - 4
 (  .  14سورة امللك : اآلية )  - 5
 (  . 216سورة البقرة : اآلية )  - 6
 ( . 14سورة املطففني : اآلية )  - 7
 . 21قرآن ، صللمزيد ينظر : دروز ، دستور األخالق يف ال - 8
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أما النظرية الثانية اليت تتفرع عن األوىل بشكل منطقي ؛ فهي نظرية املسؤولية )) فكل مسؤولية هي مسؤولية      
  هناك التزامًا ، ومسؤولية ابلتايل سيكون هناك حساب وجزاء ، كما يف قوله تعاىل : ومبا أن  .( 1)أخالقية (( 

َل إِّلَْيهِّْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسلِّنَي   .  (2)فـََلَنْسأََلنَّ الَّذِّيَن أُْرسِّ
هاتني النظريتني مها وراء وجيد الباحث أنه مع هاتني النظريتني يف النظر إىل األخالق نظرة كلية ، وأحسب أن      

البناء اجلاد يف احلضارة ، واملواقف احلازمة جتاه ما يهم مصلحة األمة ؛ إذ ال ميكن أن تكون األخالق ابنية ، وهي 
 حبيسة املزاج واهلوى، فال بد أن تكون إلزاماً ، ومسؤولية ، وحماسبة .

ا كسائر مقومات احلضارة تستلهم من اإلميان ، ولكي ال تكون األخالق مزاجية وذات مكاييل متعددة، فإهن     
والتصور االعتقادي الصحيح ، فتستقي األخالق من معينها املتمثل ابلوحي اإلهلي من القرآن الكرمي ، والسنة 

يُبوْا َّللِّ ِّ َولِّلرَُّسولِّ إَِّذا َدَعاُكم النبوية. جاء يف قوله تعاىل :  لَِّما حُيْيِّيُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اَّلل َ  اَي أَيـيَها الَّذِّيَن آَمُنوْا اْسَتجِّ
 . (3 )حَيُوُل َبنْيَ اْلَمْرءِّ َوقـَْلبِّهِّ َوأَنَُّه إِّلَْيهِّ حُتَْشُروَن 

إن منظومة األخالق ابنية احلضارة ، كما رمسها القرآن الكرمي ،هي حمكمة البناء بليغة األثر مشل خريها      
ية جنبات النفس اإلنسانية ، وكشفت فضائلها حماسن اإلنسان العابد هلل جوانب احلياة ، ودثرت مشائلها الذهب

 .( 4)اخلالق عز وجل ، فاحلضارة هي التزام أخالقي 
ومن داخل املدينة املنورة انطلقت رحلة البناء احلضاري العاملي ، فكانت اللبنات تؤسس على العقيدة ،      

يف عام يف اجملتمع وهي تلك اليت تكون روح احلضارة . جاء وتصورها الصحيح ، ومنه األخالق ذات األثر ال
مَت َِّم َمَكارَِّم اأَلْخالقِّ ((  :احلَديثِّ  ا بُعِّْثُت ألِّ َوطَّ  وقال أيضاً )) إِّمنَّ

ُ
وَن أ: )) َأَحبيُكم إىَل هللاِّ َأْحَسُنُكم َأْخالقًا ، امل

الة الشريفة كان جوهرها األخالق ، وقد هب اجملتمع لينتج حضارة ، فالرس (5) َأْكَنافًا ، الَّذيَن أيَْلُفوَن ويـُْؤَلُفوَن ((
 . (6)رائعة منذ أن بدأ نشاطه يستقطب حول جمموع من القيم اخللقية 

فاألخالق الفاضلة زينة اإلنسان ، وأحسن من ذلك إذا اقرتنت هذه األخالق ابإلميان ، والطاعة هلل سبحانه      
تبة عادت صياغته الفكرية ، صياغة ذات بعد تكويين متطور يوحي ابالنصياع املر وتعاىل ، فإذا بلغ اإلنسان تلك 

 ألمر هللا تعاىل .

 سادساً : الشمولية : 
الشمولية يف احلضارة مقوم قوة هلا، وأعين ابلشمولية : استغراق حاجات اإلنسان كلها ، وتغطية كل أوجه      

هة أخرى تظهر بصماهتا يف كل مناحي احلياة ، ومن الشمولية ؛ النشاط اإلنساين ، فهي شاملة يف ذاهتا ، ومن ج
                                                 

 . 141دروز ، املصدر نفسه ، ص - 1
 ( . 6سورة األعراف : اآلية )  -2
 ( . 24سورة األنفال : اآلية )  - 3
 . 24م ( ، ص2001، مكتبة الشروق ، القاهرة )  1زقزوق ، حممود محدي ، احلضارة فريضة إسالمية ، ط - 4
، تفسري جوامع اجلامع ، تح : مؤسسة النشر اإلسالمي ، الناشر مؤسسة النشر هـ ( 548الطربسي ، الفضل بن احلسن بن الفضل ) ت  - 5

 . 611، ص 3م ( ، ج2000اإلسالمي ، قم ، ) 
 . 48ابن نيب ، ميالد جمتمع ، ترمجة : عبد الصبور شاهني ، ) بال ، ت ، ط ، مك ( ، ص - 6
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تبصري اإلنسان حبقيقته  ودوره ، وبنظرته الصائبة للكون ، واحلياة ، وقد ذكرت هذا يف النقطة األوىل من هذا 
 البحث .

 حبقيقة املؤثرات والتصور اإلسالمي ـ عن طريق هذه اخلاصية ـ مينح القلب ، والعقل راحة وطمأنينة ، واتصاالً      
 .( 1)الفاعلة يف هذا الوجود ـ كما يف عامل احلقيقة والواقع ـ ويعين الفكر البشري من الضرب يف التيه بال دليل 

للحضارة اليت تستلهم تصوراهتا من هللا سبحانه وتعاىل ، أما تلك اليت تستقي تصوراهتا من والشمول مقوم      
بشر ، وقصور نظرهتم لألشياء ، وحتدث القرآن الكرمي صراحة عن مشوليته ألوجه عقول البشر ، فإهنا حتمل نقص ال

، واملراد من   (2)مَّا فـَرَّْطَنا يفِّ الكَِّتابِّ مِّن َشْيٍء مُثَّ إِّىَل َرهب ِِّّْم حُيَْشُروَن  النشاط اإلنساين فقال هللا تعاىل : 
، إنه ( 3)والدنيا ، بل وغري ذلك إما مفصاًل ، وإما جمماًل الكتاب القرآن ، فيه مجيع ما حيتاج إليه من أمر الدين ، 

 .( 4)مشول يستوعب الزمن كله ، ويستوعب احلياة كلها ، ويستوعب كيان اإلنسان كله 
والشريعة الرابنية استكملت حلقاهتا بتنزيل الوحي األمني، وهذه احللقات الكاملة من صميم الشمولية . قال      

ْساَلَم دِّينًا َفَمنِّ اْضطُرَّ يفِّ الْ  هللا تعاىل :  يُت َلُكُم اإلِّ خَمَْمَصٍة يَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّيَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِّْعَميتِّ َوَرضِّ
يٌم   . (5 )َغرْيَ ُمَتَجانٍِّف إل ِِّّمثٍْ فَإِّنَّ اَّلل َ َغُفوٌر رَّحِّ

عن غريها يف تفسري األشياء ، وحتليلها ، إن هذا التصور من فامتالك احلضارة للنظرة الشمولية جتعلها تستغين      
الشمول والسعة ، زمن الدقة والعمق ، ومن األصالة والتناسق ، حبيث يرفض كل عنصر غريب عليه ، ولو كان 

 .( 6)هذا العنصر اصطالحاً تعبريايً من االصطالحات اليت تقتضيها أزايء التفكري األجنبية 
صلح اإلسالم أن يكون منهج حياة شاماًل مكتماًل ، منهجًا يشمل االعتقاد يف الضمري ، وهبذه اخلاصية      

والتنظيم يف احلياة ـ ال بدون تعارض بينهما ـ بل يف ترابط  وتداخل يعز فصله ؛ ألنه حزمة واحدة يف طبيعة هذا 
 .( 7)الدين ؛ وألن فل ه هو متزيق وفساد هلذا الدين 

يف البناء احلضاري هو التناسق؛ مما جيعل احلضارة حُلمًة واحدة ، ونسيجاً متكامالً  اً مجالياً فالشمولية تعكس أثر     
. والشمول : هو املزية اخلاصة يف العقيدة اإلسالمية وهو املزية اليت توحي إىل اإلنسان أنه ُكلي شامل ؛ فيسرتيح 

 . (8)ني الشطرين من فصام العقائد اليت تشطر السريرة شطرين ، مث تعيا ابجلمع ب

                                                 
 . 113قطب ، خصائص التصور ، ص - 1
 ( . 38سورة األنعام : اآلية )  - 2

هـ ( ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، دار إحياء 1270اآللوسي ، شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين ) ت  - 3
 . 144، ص 7الرتاث العريب ، بريوت ) بال ، ت ، ط ( ، ج

 . 99م ( ، ص1977، )  ، مكتبة وهبة ، القاهرة 1القرضاوي ، يوسف ، اخلصائص العامة لإلسالم ، ط - 4
 ( . 3سورة األنعام ، اآلية )  - 5
 . 115قطب ، خصائص التصور ، ص - 6
 . 129ـ ص 128قطب ، املصدر نفسه ، ص - 7
 . 27العقاد ، اإلسالم يف القرن العشرين حاضره ومستقبله ، دار اهلالل ، القاهرة ) بال ، ت ، ط ( ، ص - 8
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وراعى القرآن الكرمي مقوم الشمولية مراعاة رائعة ، وتعامل معها بطريقة تنبئ بيقني ال ارتياب فيه ؛ أنه من      
عند هللا تعاىل ، فجذب انتباه العقول إىل نوره الساطع ووحد مصدر اإلشعاع احلضاري، من نور مشكاة واحدة 

اَّللَُّ نُوُر السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمَثُل نُورِّهِّ َكمِّْشَكاٍة فِّيَها مِّْصَباٌح  تعاىل : واحلياة ، فجاء يف قوله تضيء الكون 
َا َكوَْكٌب ُدر ِّيٌّ يُوَقُد مِّْن َشَجرٍَة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍَة اَل َشْرقِّ  يُء يٍَّة َواَل َغْربِّيٍَّة َيَكاُد زَيـْتُـ اْلمِّْصَباُح يفِّ ُزَجاَجٍة الزيَجاَجُة َكَأهنَّ َها ُيضِّ
 .  (1)سِّ َواَّللَُّ بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيٌم َوَلْو ملَْ مَتَْسْسُه اَنٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهدِّي اَّللَُّ لُِّنورِّهِّ َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِّب اَّللَُّ اأْلَْمثَاَل لِّلنَّا

رة جتمع القوى الفاعلة يف بناء والقرآن الكرمي مؤسس احلضارة وصانعها ، إذ نظر إىل الشمولية على أهنا بؤ      
ْلُعْرَوةِّ اْلُوثـَْقى َوإِّىَل اَّللَِّّ  احلضارة يتضح يف قوله تعاىل :  ٌن فـََقدِّ اْسَتْمَسَك ابِّ َوَمن ُيْسلِّْم َوْجَهُه إِّىَل اَّللَِّّ َوُهَو حُمْسِّ

 منسجمًا ، وهلذا رأينا التحذير ، واحلضارة دون مقوم الشمول تتشتت ، وال تبىن بناء حمكماً   (2)َعاقَِّبُة اأْلُُمورِّ 
النبوي يف التبعية ، والتبعية قد تكون لفقدان احلضارة عنصر الشمول ، فتذوب يف حضارة ليست من معدهنا ، 

رْبٍ وذِّرَاعًا بِّذِّراع حىتَّ  ))قال :  ، أن النيب ( 3)فعن أيب سعيد اخلدري  رْبًَا بِّشِّ َلُكْم شِّ َلْو سَلُكوا لَتَـتَّبُِّعنَّ َسَنَن َمْن قـَبـْ
 . (4) ((ُجْحَر َضبٍ  لَسَلْكُتُموُه قـُْلنا اي رُسوَل هللا اليَـُهوَد والنََّصاَرى قال َفَمْن 

فداللة الشمول يف واقع الفعل احلضاري ، هي آاثر جلية يف احلياة ؛ فاإلسالم صاحب نظرة اثقبة، وحكم      
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن مَِّن اَّلل ِّ ُحْكمًا ل َِّقْوٍم أَ  سديد يف كل ما انربى لبيانه ، فقال هللا تعاىل :  َفُحْكَم اجْلَاهِّلِّيَّةِّ يـَبـْ

 . (5 )يُوقُِّنونَ 
وإن الشمول يف احلضارة عنصر ثقة ، واطمئنان تركن إليه ، وتستند إىل أركانه ومشول العقيد اإلسالمية دون      

 .( 6)ا قوة اإلميان غريه ؛ هو العامل القوي الذي جيمع إليه النفوس وحيفظ هل
، ما هو مدى تعارض الشمول يف احلضارة كمقوم من أصل مقوماهتا ، مع مفهوم  وحيق لنا أن نتساءل هنا     

االستفادة من احلضارات األخرى ? وما هو احلد الفاصل بني الشمول كميزة ، واالنفتاح على احلضارات األخرى، 
 واألخذ منها ? . 

ة للحضارة ؛ ال متنع من نتاج حضارة أخرى ، لرمبا يفيد يف جانب من جوانب احلياة ، إن النظرة الشمولي     
فاحلضارة األصيلة القائمة على أسس متينة ، هي اليت تفتح أبواهبا لاللتقاء مع احلضارات األخرى ، فتقتبس 

                                                 
 ( . 35سورة النور : اآلية )  -1
 ( . 22سورة لقمان : اآلية )  -2
هـ ( للمزيد ينظر : الذهيب ، سري 74أيب سعيد اخلدري ، وهو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي ، وكان مفيت املدينة ، وتويف سنة )  - 3

: عادل أمحد  ، تح 1، اإلصابة يف متييز الصحابة ، ط 852؛ ابن حجر ، أمحد بن علي العسقالين ) ت  168، ص 3أعالم النبالء ، ج
 . 65، ص 3م ( ، ج1995عبد املوجود ، وعلي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) 

هـ ( ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ) بال ، ت 855العيين ، بدر الدين حممود بن أمحد ) ت  - 4
 . 43، ص 16، ط ( ، ج

 ( . 50آلية ) سورة املائدة : ا -5
 . 27م ( ، ص1966، دار الكتاب العريب ، بريوت ، )  3العقاد ، حقائق اإلسالم وأابطيل خصومه ، ط -6
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ذت احلضارة األصلية من احلضارات األخرى منها ، فاالنفتاح مؤشر ثقة ، واألصالة برهان اطمئنان ، فإذا ما أخ
، أو اكتشاف معريف ، أو آلة حتسن احلضارات األخرى شيئاً ؛ فإمنا أتخذ مظهراً حضارايً ؛ كأن تتميز بنتاج علمي

اإلنتاج وغريها من ألوان النشاط اإلنساين ، ومن هذا السياق ؛ تعلم لغة أقوام آخرين ، ومعرفة موروثهم الثقايف ؛ 
 .(2)؛ فتعلمها يف سبعة عشر يوماً أن يتعلم اللغة السراينية ؛ ليقرأ كتبهم( 1)اثبت  زيد بن فقد أمر النيب 

وقد أمر القرآن الكرمي املسلمني أن يسيحوا يف األرض ، ليأخذوا العرب من األقوام األخرى الذين طوهتم      
ريُوْا يفِّ اأَلْرضِّ مُثَّ انظُُروْا كَ  ، قائاًل : األرض يف بطنها   .  (3)ْيَف َكاَن َعاقَِّبُة اْلُمَكذ ِّبِّنَي ُقْل سِّ

األخرى ، مبا تنتجه احلضارة الرائدة وتكسب منها ، فكم احتكرت  وال يتناقض الشمول مع تنعم احلضارات      
 حضارة الغرب اليوم مكتشفاهتا ، وحرمت اإلنسانية من نعيمها ؛ بنظرهتا األاننية الضيقة، قال الشاعر: 

 الغرب نبيا              هو عف ومواس وصبور أهدت الشاُم إىل
 (4)ومن الغرب إىل الشام هدااي             من قمار ونساء ومخور  

 سابعاً : اخلطا  اإلنساين : 
إن كان للحضارة من وجه مشرق ؛ فوجهها املضيء هو إنسانيتها ، وتوجيه خطاهبا لإلنسان وتربز صفته      

حانه وتعاىل ، وإن كان من وجه قبيح للحضارة ؛ فهو عنصريتها البغيضة اليت متيز البشر اإلنسانية كما أراد هللا سب
حسب ألواهنم وأمواهلم وأنساهبم ، وهلذا رأينا القرآن الكرمي ، وهو يبين احلضارة ؛ خياطب اإلنسان من حيث كونه 

 خطابه ، بغض النظر عن اعتبارات أخرى.إنساانً ، فهو حمور 
األرض، ومن أول ما مسعت أذُن يف ا اإلعالن اإلنساين للحضارة من أول يوم غمر النور اإلهلي وقد كان هذ     
ْسمِّ رَب َِّك الَّذِّي َخَلقَ  :النيب نَساَن مِّْن َعَلقٍ  اقْـَرْأ ابِّ ، وانصهر يف بناء احلضارة اإلسالمية  (5)َخَلَق اإْلِّ

، وقد ، ورجال ونساء، وسادة وعبيدوفقراء ، وأغنياءوسود ، وبيض، عرب وأعاجموتشييدها منذ اللحظة األوىل
، فكان بالل ، يف اخلطاب اإلنساين منذ بداية نشوئهاضربت احلضارة اإلسالمية أروع األمثلة على اإلطالق

 (4)، واإلمام علي (3)، وزنرية الرومية اجملاهدة (2)، ومسية الشهيدة أم عمار(1)، وصهيب الرومي(6)احلبشي
 . مهري غو 

                                                 
هـ 45زيد بن اثبت بن الضحاك بن زيد ، وهو صحايب جليل ، وشيخ املقرئني ، ومفيت أهل املدينة ، وأحد كتاب الوحي ، مات سنة  - 1

 .  490، ص 2؛  ابن حجر ، اإلصابة ، ج   427، ص 2الم النبالء ، جللمزيد ينظر : الذهيب ، سري أع
 . 182، ص 5ابن حنبل ، مسند أمحد ، ج - 2
 ( 11سورة األنعام : اآلية )  - 3
، م (  . وللمزيد ينظر : الكيالين ، جنيب1918م ( يف إقليم البنجاب ، وتويف عام ) 1873البيت للشاعر حممد إقبال ، ولد يف عام )  - 4

 . 115م ( ، ص1980، مؤسسة الرسالة ، بريوت )  3إقبال الشاعر الثائر ، ط
 (  . 2،  1سورة العلق : اآلية )  - 5
، ومن السابقني األولني الذين  ، وأمه امسها محامة ، وهو مؤذن رسول هللا بكر الصديق  ، وهو موىل أيبوهو بالل بن رابح  - 6

هـ (. للمزيد ينظر : 20على التعيني ابجلنة . مات يف سنة ) ، وشهد له النيب  شاهد كلها مع النيب عذبوا يف هللا ، وشهد بدرا، وامل
 . 347، ص 1الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ج
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وبدأت النظرة اإلنسانية للبشر منذ أن كان اخللق ، فكلهم من نفس واحدة ، فال متيز ابجلنس ، وليس هناك      
اَي أَيـيَها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَّذِّي  ، فكلهم من نفس واحدة ، كما جاء يف قوله تعاىل : طبقة أعلى من طبقة 

ُهَما رَِّجاالً َكثِّرياً َونَِّساء َخَلَقُكم م ِّن نَـّْفسٍ  نـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِّ نـْ َدٍة َوَخَلَق مِّ  . (5 ) َواحِّ
وإن األوهام العنصرية اليت شاعت يف احلضارات السابقة ، واليت استعلت هبا فئة على فئة ، واستعبدهتا بغري       

يدعون أنه يف عروقهم دم إهلي ، وكان  ملوك الفرس حق ، وقضت على املعاين اإلنسانية ، فكانت األكاسرة
، وكانت داينة اهلند داينة الطبقة ( 6)الفرس ينظرون إليهم كآهلة ، ويعتقدون أن يف طبيعتهم شيئًا علواًي مقدسًا 

الغالبة ؛ ينفرد األحبار بتالوة أسفارها ، وحيرمون على الطبقات احملرمة تالوهتا ، والتعرض لفهمها وتفسريها ، وإذا 
 .( 7)رجل من املنبوذين يقرأ من كتبهم  فمن واجب امللك أن يصب الرصاص املذاب يف إذنه  مسع
واحلضارة اليت وضعت أمام أعينها إسعاد البشرية ، ال بد أن تكون إنسانية اخلطاب ؛ ختاطب روحه وعقله ،      

يع األمم بدعوة واحدة على سنة وقلبه وحاجاته ، وال متايز بني الناس على اللون فالدين هو الذي يتجه إىل مج
املساواة بني الشعوب واألجناس ، والتماس اهلداية للغالب واملغلوب ، فشتان بني دعوة إىل توحيد العبادة تقوم 
على السيادة ، واالستعباد ، ودعوة إىل توحيد اإلنسانية يف حقوق واحدة ، وإميان إبله واحد ال إله غريه يتساوى 

 .( 8)ال يتفاوتون بغري الفضل ،والصالح الناس بني يديه ، و 
والنزعة العنصرية البغيضة قامت على حضارات معاصرة ، وبنت أفكارها من املادية الغربية احلديثة ، كما هو      

حال النازية اليت اعتربت تفوق اجلنس اآلري ركنا من أهم أركاهنا ، وأن اجلنس اآلري وحده أهل دون سواه إلنشاء 
 .( 9)احلضارة 

                                                                                                                                               
 استنابه على الصالة ابملسلمني إىل أن ، من أوائل من أسلم ، وشهد املشاهد كلها ، وملا طعن عمر الفاروقوهو صهيب بن سنان  - 1

هـ (  للمزيد ينظر :  الذهيب ، سري أعالم النبالء ، 38يتفق أهل الشورى على إمام ، وكان موصوفا ابلكرم والسماحة مات يف املدينة عام ) 
 .  449، ص 3؛ ابن حجر ، اإلصابة ، ج  18، ص 2ج
 0طعنها ، فكانت أول شهيدة يف اإلسالم مسية أم عمار ، من كربايت الصحابيات كنت سابعة سبعة يف اإلسالم ، عذهبا أبو جهل ف - 2

 . 407، ص 1للمزيد ينظر : الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ج
زنرية ، كانت من السابقات يف اإلسالم ، وكان أبو جهل يعذهبا ، واشرتاها أبو بكر ، وأعتقها ، فأصيب بصرها فقالت قريش ما أذهب  - 3

بيت هللا ما يغىن الالت والعزى ، وال ينفعان ؛ فرد هللا بصرها. للمزيد ينظر : ابن حجر ، اإلصابة بصرها إال الالت والعزى ، فقالت : كذبوا و 
 . 464، ص 7، ج

وزوج البتول فاطمة الزهراء ، وقال له  ، أمري املؤمنني ، كان أول الناس إسالمًا ، وهو ابن عم الرسول اإلمام علي بن أيب طالب  - 4
هـ (. للمزيد ينظر: 40هارون من موسى ، ولد يف الكعبة قبل البعثة بعشر سنني ، ومناقبه كثرية ، واستشهد سنة )  أنت مين مبنزلة الرسول 

 . 564، ص 4ابن حجر ، اإلصابة ، ج
 ( .1سورة النساء : اآلية ) - 5
 . 45م ، ص1965لعريب ، بريوت ، ، دار الرتاث ا 6الندوي ، أبو احلسن علي احلسيين ، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني ، ط - 6
 . 128م ( ، ص1969، دار الكتاب العريب ، بريوت ، )  1العقاد ، مطلع النور ، ط - 7
 . 125العقاد ، املصدر نفسه ، ص - 8
 . 80م ،ص1978، مؤسسة الرسالة ، بريوت، 2اخلطيب ، عمر، نظرات إسالمية يف مكلة التميز العنصري ، ط - 9
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واقرتفت احلضارة املادية الغربية بشقيها األمريكي واألوريب أبشع صور العنصرية جتاه السود ، وأولئك الذين ال      
 . ( 1)جتري يف عروقهم دماء الرجل األبيض 

وتتجلى إنسانية احلضارة يف خطاب اهلداية املوجهة للناس مجيعًا حيث الناس، فال يوجد طبقة النخبة ، وال     
األصفر دون األبيض ، واإلنسان كما صوره القرآن ليس هو اإلنسان العريب ، أو األعجمي، لسادة ، وال اإلنسان ا

أو القرشي، أو اليماين ، وإمنا هو اإلنسان يف خلقته األوىل الذي خلقه هللا عز وجل من طني الزب ، مث جعل 
اَي أَيـيَها النَّاُس َقْد َجاءُكم بـُْرَهاٌن م ِّن رَّب ُِّكْم َوأَنَزْلَنا   ، كما جاء يف قوله تعاىل :( 2)نسله من ساللة من ماء مهني 

ْنُه َوَفْضٍل َويـَْهدِّيهِّْم إِّلَْيهِّ  إِّلَْيُكْم نُورًا ميبِّينًا  ُلُهْم يفِّ َرمْحٍَة م ِّ َّلل ِّ َواْعَتَصُموْا بِّهِّ َفَسُيْدخِّ رَاطاً فََأمَّا الَّذِّيَن آَمُنوْا ابِّ  صِّ
 .  (3) ميْسَتقِّيماً 
، وتنزيل الذكر احلكيم إضاءة  (4)والقرآن الكرمي معظمه إما حديث إىل اإلنسان ، أو حديث عن اإلنسان     

رَاطِّ  رابنية للناس ، قال تعاىل :   اَلر كَِّتاٌب أَنَزْلَناُه إِّلَْيَك لُِّتْخرَِّج النَّاَس مَِّن الظيُلَماتِّ إِّىَل النيورِّ إبِِّّْذنِّ َرهب ِِّّْم إِّىَل صِّ
، وإنسانية احلضارة تؤهلها ألن تكون عاملية الراية ، وتعم رسالتها اجلنس البشري ، وهذا  (5 )اْلَعزِّيزِّ احْلَمِّيدِّ 

َوَما أَْرَسْلَناَك  اإلشراق العاملي وعته احلضارة اإلسالمية ، وهي يف مرحلة التأسيس ، فجاء يف كتابه الكرمي قائال : 
رياً َونَذِّيراً َوَلكِّنَّ َأْكثـََر النَّاسِّ اَل يـَْعَلُموَن إِّالَّ َكافًَّة ل ِّلنَّاسِّ    (6. )َبشِّ

وقد بىن القرآن الكرمي أسس العالقات اإلنسانية بني الشعوب على أساس وحدة اجلنس البشري، والنوع      
َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفوا إِّنَّ  اَي أَيـيَها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكم م ِّن ذََكرٍ  اإلنساين ، كما جاء بقوله تعاىل : 

 لناس يف الشرف ابلنسبة الطينية إىل آدم وحواء ، فجميع ا (7)َأْكَرَمُكْم عِّنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْم إِّنَّ اَّللََّ َعلِّيٌم َخبِّرٌي 
 . (8 )، ومتابعة رسوله سواء ، وإمنا يتفاضلون ابألمور الدينية ؛ وهي طاعة هللا تعاىل 

واإلنسانية سبب دميومة احلضارة واستمرارها ، فتخلد ما خلد اإلنسان ، ومتتد آجاهلا أبجيال البشر ، فإن      
أندثر قوم عاشت أبقوام آخرين ، ولئن انقرض شعب محلها فنهض هبا شعوب أخرى ، كما أن اإلنسانية يف 

بتكرة ، وضخ لدماء جديدة يف عروقها تنعم مبزااي احلضارة ، كما صنعت متواصلة للحضارة بعقول ماحلضارة تغذية 
حضارة اإلسالم ؛ إذ التقت فيها مجيع اللغات واألجناس لتشيد صرح حضارة ما زالت مثااًل يف التقدم والرقي 

                                                 
 . 111ـ ص 110ت إسالمية ، صاخلطيب ، نظرا - 1
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  417     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َا اْلُمْؤمُِّنوَن إِّْخَوٌة  والعطاء ، وهم أخوة يف هللا تعاىل ، كما جاء يف قوله :  َلْو أَنَفْقَت  ، وجاء أيضًا :  (1 )إِّمنَّ
نَـُهْم   .   (2)َما يفِّ اأَلْرضِّ مجِّيعاً مَّا أَلََّفْت َبنْيَ قـُُلوهبِِّّْم َولَـكِّنَّ اَّلل َ أَلََّف بـَيـْ

 اثمناً : االقتصاد املزدهر : 
االقتصاد متحكماً إن االقتصاد قوى كربى يف دفع احلضارة إىل طريق الصعود ، ومدها أبسباب احلياة ، وغدا      

حيرك حضارات حنو القمة ويردي أبخرى إىل قاع اهلاوية ، وبلور االقتصاد النسيج الثقايف يف السلطان والقوة 
للحضارات ، وحدد مالمح مستقبلها ، ورسم خريطة حاضرها ، كما أن االقتصاد عنصر استقرار للحضارة ، فقد 

 . (3 )الَّذِّي َأْطَعَمُهم م ِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم م ِّْن َخْوٍف  َهَذا اْلبَـْيتِّ فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ  جاء يف قوله تعاىل : 
والنظر إىل االقتصاد يف احلضارة كمقوم من مقوماهتا ، ال خيتلف عن سائر املقومات يف تفرعها عن اإلميان      

ما بني االزدهار االقتصادي ،  ابهلل عز وجل ، وانبثاقها من التصور أالعتقادي الصحيح ، فربط القرآن الكرمي
َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّم بـَرََكاٍت م َِّن السََّماءِّ َواأَلْرضِّ َولَـكِّن  واإلميان ابهلل عز وجل فقال : 

ُبوَن  َا َكانُوْا َيْكسِّ ات من السماء واألرض ؛ أي يسران هلم خري السماء ، لفتحنا عليهم برك (4 )َكذَّبُوْا فََأَخْذاَنُهم مبِّ
، ورمبا ضن البعض أن ارتباط االقتصاد ابملعتقد  (5)واألرض ، كما حيصل التيسري لألبواب املغلقة بفتح أبواهبا 

 الديين ؛ يعين ترك السعي واالستسالم لألقدار ابملفهوم السليب ، وهذا وهم وخيال ، فالقرآن الكرمي دعا إىل السعي
ُهَو الَّذِّي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يفِّ َمَناكِّبَِّها وَُكُلوا مِّن ر ِّْزقِّهِّ َوإِّلَْيهِّ النيُشوُر  يف طلب الرزق ، فقال تعاىل : 

(6 )يف مناكب األرض مبتغى للطالبني ، وميسرًا للمسرتزقني ، والتعبري  ، فوسعت اآلية أبواب الرزق ، وجعلته
ين ابلغ يف تذليل األرض للمعاش ، ومتهيدها لسعي اإلنسان ، فذلول على وزن فعول للمبالغة من ذلك نقول القرآ

 . (7): دابة ذلول بينة الذل 
وعدت الشريعة اإلسالمية الضرب ابألرض ، وطلب الرزق عبادة وقرىب يتقرب هبا العبد إىل هللا ربه ؛ فقد      

ُروا يفِّ اأْلَْرضِّ َوابـْتَـُغوا مِّن َفْضلِّ اَّللَِّّ َواذُْكُروا اَّللََّ َكثِّريًا لََّعلَُّكْم فَإِّ  جاء يف كتاب هللا قائاًل :  َيتِّ الصَّاَلُة فَانَتشِّ َذا ُقضِّ
 . (8 ) تـُْفلُِّحونَ 
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أالعتقادي ، ومهما جاهد بناة احلضارة يف سلخ أي اقتصاد دخيل عن العقيدة  إن االقتصاد فرع من التصور     
؛ فلن يتم ذلك ، وكأنه من الناحية الفنية حياول ختليص جسد من روحه ، ويرجو أن اجلسد سيبقى  اليت أنتجته

 .( 1)حياً ، وسيقوم مبهماته 
وهناك أمر ذو أمهية ، وتظهر عالماته يف حياتنا املعاصرة ، وهو دور االقتصاد يف احلياة االجتماعية ، وتغري      

 العقيدة اليت تشكل منط احلياة ويرسم خارطة حاضرها ومستقبلها .السلوك ؛ فأصبح االقتصاد أيخذ دور 
ُْم  ومما يدل على ارتباط االقتصاد ابلتصور االعتقادي ، وأتثريه ابلسلوك االجتماعي يف قوله تعاىل :       َوَلْو َأهنَّ

يَل َوَما أُنزَِّل إِّلَيهِّم م ِّن رَّهب ِِّّْم ألَكلُ  فالكالم استعارة ومبالغة   (2) وْا مِّن فـَْوقِّهِّْم َومِّن حَتْتِّ أَْرُجلِّهِّمأَقَاُموْا التـَّْورَاَة َواإلِّجنِّ
، وقد أعلم هللا تعاىل هبذا أن التقوى سبب يف ( 3)يف التوسعة ، كما يقال : فالن قد عمه اخلري من قرنه إىل قدميه 

َناُهم مَّاء َغَدقاً  َوأَلَّوِّ اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِّيَقةِّ  وقوله تعاىل :  (4)توسعة الرزق  ويعين ذلك ألو استقاموا (5  ) أَلَْسَقيـْ
 .( 6)على الناس لعاشوا عيشاً رغداً 

فاالقتصاد ليس قضية إنشاء بنك ، وتشيد مصنع فحسب بل هو قبل ذلك تشييد اإلنسان ، وإنشاء سلوكه 
 .( 7)اجلديد أمام كل املشكالت 

يف قوة أتثريها وجناحها. فقد أواله القرآن الكرمي أمهية ابرزة ،  واالقتصاد عصب احلضارة وهو مؤشر فعال     
وأنشأ حروفه وكتب أجبديته خبطوط عريضة ، مث فصل فيها كلما اقتضى األمر ، وقدم لإلنسانية كلها مذهباً 

 .( 8)جديداً قوامه التعاون اإلنساين ال الربح املادي ، والصراع الطبقي 
ة أن جعل القرآن الكرمي مرد االزدهار بداية واستمرارًا هلل رب العاملني فهو ابسط ومن أسس االقتصاد اهلام     

 (9 ) أََوملَْ يـََرْوا َأنَّ اَّللََّ يـَْبُسُط الر ِّْزَق لَِّمن َيَشاُء َويـَْقدُِّر إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلاَيٍت ل َِّقْوٍم يـُْؤمُِّنونَ  الرزق ، قال هللا تعاىل : 

ال لشرع هللا ، وهذا الشرع حيقق مصلحة الفرد واجلماعة ، ويقف بني ذلك قوامًا ال واإلسالم خيضع تداول امل
 . ( 10)يضار الفرد وال اجلماعة 
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  419     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

واالقتصاد يف احلضارة اإلسالمية مرتبط ابحلالل واحلرام، لذلك وسعت الشريعة أبواب املعامالت املالية      
، وبينما  األفراد حرايت غري حمدودة يف ظل االقتصاد الرأمسايل ، فبينما ميارس( 1)وجعلت األصل يف العقود اإلابحة

يصادر االقتصاد االشرتاكي حرايت اجلميع ، يقف اإلسالم موقفه مع طبيعته العامة ؛ فيسمح لألفراد مبمارسة 
 . ( 2)حرايهتم ضمن نطاق القيم واملثل اليت هتذب احلرية ، وتصقلها ، وجتعل منها أداة خرية لإلنسانية كلها 

واالقتصاد املزدهر يف احلضارة ليس ذلك االقتصاد الذي تنتفع من جناه طبقة واحدة يف اجملتمع. قال هللا      
ومعىن هذا كي ال يكون متداواًل بني األغنياء ؛ يتكاثرون به (3 ) َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِّياء مِّنُكمْ   تعاىل : 

اعي العدل يف التوزيع وحيقق العدالة االجتماعية بني أفراد اجملتمع كي ال يتحول إىل وسيلة ، فاالقتصاد الذي ير ( 4)
الستعباد البشر ، وال سببًا من أسباب الكراهية واحلقد بني فئات اجملتمع ، وال طريقة من طرق بيع اإلنسان 

إال إذا مت ختصيصه بكفاءة  وشرائه، وذلك ابستغالل حاجته ، إذ ال ميكن للمال أن يساعد يف حتقيق اهلدف
 .( 5)وتوزيعه على حنو عادل 

والعدالة االجتماعية هي من صميم جناح احلضارة يف االقتصاد ، فقد امتازت حضارة اإلسالم أبروع صورها      
ْن ُخْذ مِّ  ومعانيها ، ومن ذلك فريضة الزكاة اليت هي ركن من أركان اإلسالم. هبا فرض هللا للفقري يف مال الغين 

َا َوَصل ِّ َعَلْيهِّْم إِّنَّ َصالََتَك َسَكٌن هلَُّْم َواَّلل ُ مسِّيٌع عَ  َويفِّ أَْمَواهلِِّّْم  وأيضاً :  (6 ) لِّيمٌ أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطه ُِّرُهْم َوتـُزَك ِّيهِّم هبِّ
َا الصََّدقَاُت لِّْلُفَقرَاء  تعاىل:  وتوزيع تلك الفريضة كان أبمر رابين. قال هللا (7 ) َحقٌّ ل ِّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحُرومِّ  إِّمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفةِّ قـُُلوهُبُْم َويفِّ الر ِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّنَي َويفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ  ُ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّلِّنَي َعَليـْ َواْبنِّ السَّبِّيلِّ َفرِّيَضًة م َِّن اَّلل ِّ َواَّلل 
 .(8 )َعلِّيٌم َحكِّيمٌ 

احلضارة اإلسالمية العدالة االجتماعية واقعًا يف احلياة، ففي عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب كان  لقد حققت     
، ويف عهد اخلليفة عمر (9)خيصص لألطفال الرضع خمصصات مالية ، وكان يفرض للمولود إذا ولد يف عشرة داننري

ين الغارمون? أين الناكحون? أين بن عبد العزيز صرف إىل كل ذي حق حقه ، وكان مناديه يف كل يوم ينادي: أ
 .(10)املساكني ? أين اليتامى? حىت أغين كالً من هؤالء

                                                 
،  1973هـ ( ، أعالم املوقعني عن رب العاملني ، تح : طه عبد الرؤوف ، دار اجليل ، بريوت 751ابن القيم ، حممد بن أيب بكر ) ت  - 1
 . 344، ص 1ج
 . 260م ( ، ص1973وت ، ) ، دار الفكر ، بري  4الصدر ، حممد ابقر ، اقتصادان ، ط - 2
 ( . 7سورة احلشر : اآلية ) - 3
 . 245، ص 8التوحيدي ، البحر احمليط ، ج -4
، املعهد العثماين للفكر اإلسالمي ، فرجينيا ، عمان )  1شابرا ، حممد عمر ، اإلسالم والتحدي االقتصادي ، ترمجة : حممد زهري ، ط - 5

 . 37م ( ، ص1996
 ( . 103آلية ) سورة التوبة : ا - 6
 ( . 19سورة الذارايت : اآلية )  - 7
 ( . 60سورة التوبة : اآلية )  -8
 . 445هـ ( ، ص1403هـ ( ، فتوح البلدان ، تح : رضوان حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) 279البالذري ، امحد بن حيىي بن جابر ) ت  - 9

 . 200، ص 9ابن كثري ، البداية والنهاية ، ج - 10
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واالقتصاد وسيلة من وسائل التقرب إىل هللا عز وجل ، وذلك أبداء حق هللا فيه من الزكاة والصدقة وغريها ،      
االشرتاكية ميكن أن يتحول من فأن النشاط االقتصادي يف اإلسالم على خالف النشاط يف النظم الرأمسالية و 

نشاط مادي حبت إىل عبادة يثاب املسلم عليها إذا ابتغى بنشاطه ذلك وجه هللا تعاىل ، وانصرفت نيته إىل مرضاته 
ر ًا َوَعالَنَِّيًة فـََلُهْم َأْجُرهُ  كما جاء يف قوله تعاىل ( 1) للَّْيلِّ َوالنـََّهارِّ سِّ ْم عِّنَد َرهب ِِّّْم َواَل َخْوٌف الَّذِّيَن يُنفُِّقوَن أَْمَواهَلُم ابِّ

 .(2 )َعَلْيهِّْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن 
واحلضارة اإلسالمية نعمت الناس من خرياهتا ، وأغنتهم غىن حقيقيًا ؛ ال زيف فيه ففي عهد اخلليفة عمر بن     

مباله كله قد أغىن عمر ، فما يربح عبد العزيز كان الرجل أييت ابملال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون
 .( 3)الناس
مفهوم الرخاء االقتصادي يشمل كل من دب على األرض ، أو طار يف السماء ، عن أنس قال كما أن       

ما من مسلم يغرس غرساً ، أو يزرع زرعاً فيأكل منه الطري ، أو إنسان ، أو هبيمة إال كان له به  )):  رسول هللا 
 . (4(()صدقة 

 من والنظام السياسي املستقر : اتسعاً : األ
ال ميكن حلضارة على وجه األرض أن تعيش دون أن تستقر، وال ميكن هلا أن تستقر وهتنأ ما مل تستظل بظل      

نظام سياسي حيميها ، ويقيم ميزان العدل بني أطرافها  ويدفع العداة عنها. والنظام السياسي ذو منزلة خطرية يف 
عكس صورة احلضارة سلباً وإجياابً، وقد حتدث القرآن الكرمي عن ذلك ، حديثاً يف التحليل يالبناء احلضاري ؛ فهو 

االجتماعي والسياسي لألنظمة احلاكمة اليت رعت احلضارات ، ومن ذلك ما جاء عن ملكة سبأ ، ونظرهتا إىل 
 أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَعِّزََّة أَْهلَِّها أَذِّلًَّة وََكَذلَِّك قَاَلْت إِّنَّ اْلُمُلوَك إَِّذا َدَخُلوا قـَْريَةً  احلكم امللكي ، فقال تعاىل : 

فهي نظرة تعكس وجهة نظر سادت أنظمة احلكم امللكية آنذاك ، وكون النظام السياسي يتبوأ هذه  (5 )يـَْفَعُلونَ 
 املكانة املهمة هو أن يكون مقوماً أساسياً ، وركناً من أركان احلضارة .

الكرمي رحلة الكفاح يف بناء احلضارة وخالصة السعي البشري بشىت صنوفه، وأعبائه؛ أبن جعل وتوج القرآن      
اخلامتة السعيدة يف نظام سياسي ختفق فوقه راية احلق والعدل واإلميان، ويرتاخى اإلنسان بعبادة ربه وهو مطمئن 

تبسط احلضارة عباءهتا يف ظل األمن بال فزع ، وهو جيين مثار الصرب يف السبيل الصعب، بطاعة هللا عز وجل ؛ ف
َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهم يفِّ  واألمان بنظام سياسي مستقر. قال تعاىل :  َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ

ذِّي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُـَبد ِّلَنـَُّهم م ِّن بـَْعدِّ َخْوفِّهِّْم أَْمناً مِّن قـَْبلِّهِّْم َولَُيَمك َِّننَّ هَلُْم دِّينَـُهُم الَّ  اأْلَْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّينَ 

                                                 
 . 21، مكتبة وهبة ، مصر ، )بال ، ت ( ، ص 2العسال ، أمحد حممد ، وآخرون ، النظام االقتصادي يف اإلسالم مبادئه وأهدافه ، ط - 1
 ( . 274سورة البقرة : اآلية )  - 2
م ( 1952سعادة ، مصر ) ، دار ال 1هـ ( ، اتريخ اخللفاء ، تح : حممد حمي الدين ، ط911السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر ) ت  - 3

 . 235، ص
 . 1189، ص 3؛ مسلم ، صحيح مسلم ، ج 817، ص 2البخاري ، صحيح البخاري ، ج -4
 ( . 34سورة النمل : اآلية ) - 5
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ُقوَن يـَْعُبُدوَنينِّ اَل يُْشرُِّكوَن يبِّ  ، واالستخالف له معىن سياسي واضح (1)َشْيئًا َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذلَِّك فَأُْولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
 .( 2)يورثهم هللا أرض املشركني من العرب، والعجم ؛ فيجعلهم ملوكها ، وساستها: ليقول ((لََيْسَتْخلَِّفنـَُّهم يفِّ اأْلَْرضِّ ))

مع قومه ، وهو يتغلغل مبفهوم  وسجل القرآن الكرمي اخلطاب احلضاري العميق يف حوار النيب إبراهيم      
َخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوالَ وََكْيَف أَ  األمن إىل نفوسهم املستكربة ، ويسفه محاقتهم يف فهم األمن ، فقال تعاىل : 

ألَ  َّلل ِّ َما ملَْ يـُنَـز ِّْل بِّهِّ َعَلْيُكْم ُسْلطَاانً فََأيي اْلَفرِّيَقنْيِّ َأَحقي ابِّ الَّذِّيَن آَمُنوْا   ْمنِّ إِّن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم ابِّ
 .  (3) هَلُُم اأَلْمُن َوُهم ميْهَتُدونَ َوملَْ يـَْلبُِّسوْا إِّميَاهَنُم بِّظُْلٍم أُْولَـئَِّك 

واألمن من القواعد الضخمة اليت ترسو عليها احلضارة وتستقر ، واألمن املقصود أمن عام تطمئن إليه النفوس،     
 . (4)وتتيسر فيه اهلمم ، ويسكن فيه الربيء ، وأينس به الضعيف فليس خلائف راحة، وال حلاذر طمأنينة 

يف حجة الوداع كشف اللثام عن أهم القضااي اليت متس احلياة  ة الشهرية اليت ألقاها النيب اخلطبففي      
أنه قال :  اإلنسانية ، ومنها األمن الشخصي مبحاوره الثالثة ، الدم واملال ، والعرض ، فعن أيب بكرة عن النيب 

بلدكم هذا يف شهركم  م كحرمة يومكم هذا يفإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل يوم تلقون ربك اي أيها الناس ))
 . (5(()بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا أال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد أال ال ترجعوا

لقد ضربت احلضارة اإلسالمية أروع مثال يف الرتبية احلضارية بتعزيز مفهوم األمن الذايت على النفس واملال.      
لى أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورايت اخلمس وهي : الدين والنفس والنسل واملال فقد اتفقت األمة ع

 . (6)والعقل ، وعلمها عند األمة كالضروري 
ومهمة الرائسة حراسة الدين ، وسياسة الدنيا. ورائسة الدولة عقد جيب أن يفي به طرفا الرعية ، والرئيس      

 .( 7)املوىل الذي رضي ابلرائسة 
، وإذا ما مت اختيار اإلمام رئيس الدولة ، وجبت ( 8)فاإلمامة عقد مرضاة واختيار ال يدخله إكراه ، وال إجبار      

 . (9)له البيعة من الرعية ، والبيعة يف املفهوم السياسي املعاصر تعين حق األمة يف إمضاء عقد اخلالفة 
هللا عز وجل فيهم ، وهذا يعد أسلواًب حضاراًي متقدمًا ، فيعطون اإلمام صفقة أيديهم ، ويطيعونه ما أطاع      

فاق أسلوب أكثر الدول اليت تدعي احلضارة يف زماننا ؛حيث يشرتي كرسي احلكم بواسطة الشركات الكربى اليت 

                                                 
 ( . 55سورة النور : اآلية )  - 1
 . 158، ص 18الطربي ، جامع البيان ، ج - 2
 ( . 82،  81سورة األنعام : اآلية )  - 3
 . 157ي ، أدب الدنيا والدين ، صاملاورد - 4
م ( ، 1988هـ ( ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ) 807اهليثمي ، نور الدين علي بن بكر ) ت  - 5
 . 284، ص6ج
 . 17صم ( ، ) بال ، ط ، مك ( ، 1980أبو فارس ، حممد عبد القادر ، النظام السياسي يف اإلسالم ، )  - 6
 . 7املاوردي ، األحكام السلطانية ، دار الفكر ، ) بال ، ت ، ط ، مك ( ، ص - 7
 . 7املاوردي ، األحكام السلطانية ، ص - 8
 . 105اخلالدي ، قواعد نظام احلكم ، ص - 9
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متول االنتخاابت الرائسية كما هو احلال يف أمريكا ، وأشباهها ، ويظل ذلك الدين يف ذمة الرئيس إىل أن يليب 
 . ( 1)بات تلك الشركات ، فاملال هو انخب الرئيس يف تلك الدول طل

 خامتة البحث:
أن أهم النتائج أنه بدا بوضوح جلي أن القرآن الكرمي هو رابن احلضارة ، وقائدها وابنيها. وأي حديث عن    

ء ؛ فال حضارة بال احلضارة مبعزل عن القرآن هو لغو ال قيمة له ، أو كمن يتحدث عن احلياة بال ماء ، أو هوا
 هدي القرآن .

 وهناك جمموعة من النتائج أسجلها وهي : 
ـ دراسة احلضارة تقتضي أن يقف الباحث على تعريفها ؛ لكي يسهل الوقوف على مقوماهتا ، وتطورها ، 1

فعرفت احلضارة يف اللغة واالصطالح ، وبعد دراسة مستفيضة تبني للباحث أن تعريف احلضارة هو : الصورة 
 احلاضرة اليت يبدعها اإلنسان ملا يعتقده يف الكون واحلياة .

ـ للحضارة مقومات ال تقوم إال هبا ، وعلى رأسها اإلميان ابهلل تعاىل إذ هو األساس الذي تبىن عليه احلضارة ، 2
 عز وجل ومنه ينبثق التصور الصحيح للحياة ، والكون واإلنسان ، فاحلضارة وليدة األفكار ، والتصورات عن هللا

أنه اخلالق واهلادي ، واملطاع ، خلق اإلنسان ، وأوضح له ما يسعده يف الدارين ، وأمره ابلطاعة ، وأن اإلنسان 
 خليفة هللا يف األرض أرسل إليه الرسل هادين. والكون مسخر لإلنسان ليعمره ابخلري ، ويبين احلضارة اخلرية .

زها ، وبه بدأت أجبدايت احلضارة اإلسالمية ، وذلك من غار حراء ،  ـ العلم مفتاح احلضارة الرشيدة ، وابب كنو 3
 كما أن العلم له هدف ورسالة إذا ما مل حيد عن اإلميان ابهلل تعاىل، والتصور الصحيح.

ـ العمل الصاحل هو الساحة اليت يتسابق فيها بناة احلضارة ، وهذا العمل له مفهوم شامل وعام ، يستغرق ميادين 4
 لعبادة .البناء وا

ـ العدل قوام احلضارة ، وسبب من أسباب بقائها مزدهرة ، وأي حضارة مهما زهت ألواهنا ومل تقم على العدل ؛ 5
 فإن لعنة هللا  ودعوة املظلومني ستطاردها .

ـ تعد األخالق ركيزة من ركائز احلضارة ، والروح اليت تسري يف أوصاهلا ، وهي نبعة صافية تنساب من اإلميان 6
 هلل تعاىل . اب
 ـ إن احلضارة متلك نظرة مشولية تستغين هبا عن غريها ؛ فتحافظ على متيزها فكراً وعطاًء .7
 ـ إن الوجه املشرق للحضارة يتجلى يف إنسانيتها وخطاهبا اإلنساين للبشر، واجتنباب العنصرية البغيضة .8
فعها إىل الصعود ، ويبسط الرخاء على ـ كي حتقق احلضارة أهدافها جيب أن يكون هناك اقتصاد مزدهر يد9

 أهلها.
ـ احلضارة ال ميكنها أن تستقر إال بنظام سياسي حيميها ، ويقيم العدل بني أطرافها ، ويوفر هلا نعمة األمن ، 10

 وحيافظ عليها .
                                                 

 . 24ـ ص 23العسال ، النظام االقتصادي ، ص - 1
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 قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي. 
 املصادر :

 هـ (503بن حممد ) ت األصفهاين ، أبو القاسم احلسني  ـــ    
 ، دار الكتب العلمية ،   1معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ، تح : إبراهيم مشس الدين ، ط     -1

 م ( ، مادة حضر 1997بريوت )     
 هـ (256البخاري ، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ) ت  ـــ    

 م ( 1981صحيح البخاري ، دار الفكر ، بريوت ، ) ـ    2

 هـ ( 458البيهقي ، امحد بن احلسني ) ت ـــ     
 م( 1990) ، دار الكتب العلمية ، بريوت  1شعب اإلميان ، تح : أيب هاجر حممد ، طـ     3
 معرفة السنن واآلاثر ، تح : سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) بال ، ت ( ـ     4

 هـ ( 279 بن جابر ) ت البالذري ، امحد بن حيىيـــ     
 هـ (1403فتوح البلدان ، تح : رضوان حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) ـ     5

 هـ ( 393اجلوهري ، إمساعيل بن محاد ) ت ـــ     
    ، دار العلم للماليني ،  4الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ، تح : أمحد عبد الغفور ، طـ     6

 م ( 1987بريوت )         

 هـ ( 597ابن اجلوزي ، عبد الرمحن بن علي ) ت ـــ      
 هـ(1404، املكتب اإلسالمي ، بريوت )3طـ     النهاية يف غريب احلديث ، 7

 (  852ابن حجر ، أمحد بن علي العسقالين ) ت ـــ      
 حممد معوض ، ، تح : عادل أمحد عبد املوجود ، وعلي  1اإلصابة يف متييز الصحابة ، طـ     8

 م ( 1995دار الكتب العلمية ، بريوت )         

 هـ ( 241ابن حنبل ، أمحد بن حممد ) ت ـــ     
 مسند ابن حنبل ، دار صادر بريوت )بال ، ت( ـ     9

 هـ ( 745أبو حيان ، حممد بن يوسف بن علي ) ت ـــ      
 م ( 1983، )، دار الفكر ، بريوت  2تفسري البحر احمليط ، طـ    10

 هـ ( 811ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد ) ت ـــ      
 مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة األعلمي ، بريوت ) بال ، ت ، ط ( ـ    11

 هـ ( 255الدرامي ، عبد هللا بن عبد الرمحن ) ت ـــ      
 سنن الدرامي ، مطبعة االعتدال ، دمشق ) بال ، ت ( ـ    12

 هـ ( 748، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ) ت الذهيب ـــ      
 م ( 1993، مؤسسة الرسالة ، بريوت )  9سري أعالم النبالء ، تح : كامل اخلراط ، طـ    13

 هـ ( 538الزخمشري ، حممود بن عمر ) ت ـــ      
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 م ( 2000العلمية ، بريوت )          
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 هـ ( 541ابن عطية ، أبو حممد عبد احلق ) ت ـــ       
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 هـ ( 671القرطيب ، أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري ) ت ـــ      
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 ملخص البحث:

 حضارية ترنو إليها اجملتمعات والشعوب يف سائر األمصار والعصور. إنسانيةإن العيش اآلمن قيمة 

وقد جعل القرآن الكرمي التعارف والتعاون بني اآلدميني لتحقيق العيش اإلنساين اآلمن بينهم مقصدا من 
 اَي أَيـيَها﴿بارك وتعاىل يف حمكم التنزيل: خلقهم شعواب متنوعة وقبائل خمتلقة وأعراقا متعددة، يقول هللا ت

 َعلِّيمٌ  اَّللََّ  إِّنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اَّللَِّّ  عِّْندَ  َأْكَرَمُكمْ  إِّنَّ  لِّتَـَعاَرُفوا َوقـََبائِّلَ  ُشُعوابً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثى ذََكرٍ  مِّنْ  َخَلْقَناُكمْ  إِّانَّ  النَّاسُ 
 [.13]احلجرات: ﴾ َخبِّريٌ 

 اختلفوا مهما إهنم.. الناس يف اآلدمية حقيقة به تتغري ذاتيا، أمرا ليس خمتلفة، جناسأ إىل الناس فتوز ع
 ونسبا. قرابة إخوة فإهنم وأوطاان، شعواب

 أدب له الوحيني )قرآان وسنة(، عيش بنور اإلسالم يدعو إليه الذي العيش اإلنساين اآلمن ومن مث؛ فإن
 اجملموع وحريته وحقوقه. كرامة  من وهي. متس ال يتال كرامته وحريته وحقوقه  فيه فرد ولكل رفيع،
 أمنوذًجا شكَّل هداية القرآن ومنهاج النبوة والطوائف الدينية يف الشعوب املختلفة مع اآلمن العيش إن

عيشا جمتمعيا  -بعد ومن قبل من-واحلضارات والشعوب  األمم تعرف مل حيث عمرانيا حضاراًي مشرقًا،
 .التنزيل واخلالفة الراشدة عهد عرفه مثلما ني ابختالف أدايهنم وأعراقهم وأوطاهنماآلدمي بني آمنا إنسانيا

 وبناء على ما تقدم جاء هذا البحث ليربز ذلك ويكشف عنه من خالل مبحثني رئيسني:
 .اهلداية القرآنية بين آدم يف مع اآلمن العيش اإلنساين السلمي مقومات بينت فيه األول املبحث

 يف عهد النبوة. مع الشعوب والطوائف اآلمن اآلاثر العملية للعيش عن احلديث فجاء اين،الث املبحث أما
 العيش، األمن، القرآن، السرية النبوية، اآلاثر، املقومات، الشعوب.الكلمات املفتاح: 

 العيش اإلنساني اآلمن مع الطوائف الدينية والشعوب املختلفة

 مقوماته القرآنية وآثاره يف السرية النبوية املشرقة

رشيد ُكُهوسالدكتور   

ومنسق ماستر: "العلوم اإلسالمية: مناهج االستمداد وآليات التجديد" بكلية أستاذ 

 املغرب-د املالك السعديجامعة عب-أصول الدين بتطوان
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 مقدمة:

وعبده  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل حق محده وصلواته وسالمه على سيدان وحبيبنا حممد نبيه
 وصفي ِّه من خلقه، وعلى آله وصحبه.

ا﴿أما بعد؛ فيقول هللا تعاىل:  نااكام   إنانذ  النذاسا  ايا أايُـّها  واقـاباائنلا  شاعاوابً  واجاعال نااكام   واأانـ ثاى كاكار   منن   خالاق 
راماكام   إننذ  لنتـاعاارافاوا  .احلجرات[](﴾13) أح خابن  عالنيمح  اوذا  إننذ  أاتـ قااكام   اوذن  عنن دا  أاك 

م ولغاهتم وأصوهلم وأعراقهم من دينِّ  مبادئ إن العيش اآلمني مع الشعوب املختلفة مبختلِّف أدايهنِّ
 عليه الصالة والسالم؛ بُعث فلقد ، ومن أهداف الدعوة احملمديةِّ،اإلسالم وشريعةِّ النيب خريِّ األانم 

 عواب وأمما ودوال وقبائل.العيش السلمي اآلمن بني الناس مجيعا ش دعائم لرُيسي

إن البعثة احملمدية والدعوة اإلسالمية مل تقم على اضطهاد املخالفني هلا أو مصادرةِّ حقوقهم أو حتويلهم 
عن دينهم أو املساس اجلائر أبنفسهم وأعراضهم وأمواهلم... وإمنا قامت على التعايش السلمي والعيش 

 فئات اجملتمع ومع مجيع الشعوب واألعراق. اآلمن والسلم املدين والتسامح الديين مع كل

إن العيش اآلمن مع الطوائف الدينية املتعددة والشعوب املختلفة يف اهلداية القرآنية ويف عهد النبوة 
من قبل ومن -شكَّل أمنوذجا حضاراي ساطعا أبنواره على صفحات التاريخ البشري، حيث مل تعرف األمم 

 لف األعراق والشعوب مثلما عرفه عهد النبوة.تعايشا سلميا آمنا بني خمت -بعد

وبناء عليه؛ قررت البحث يف هذا املوضوع، وذلك ملا له من أمهية ابلغة يف عصران هذا الذي يُتهم فيه 
اإلسالم بتهم ابطلة وتثار حوله شبهات زائفة؛ بسبب تصرفات بعض املنتسبني إليه، أو بسبب سوءِّ فهم 

 بعض خصومه.

 أسئلة البحث:
 وقع العيش اإلنساين اآلمن مع الشعوب املختلفة الطوائف الدينية املتعددة من اهلداية القرآنية?ما م

 وما هي مقومات العيش اإلنساين السلمي اآلمن يف الشرعة القرآنية واملنهاج النبوي? 
 وما هي جتلياته ومظاهره? 
 على تطبيقه?  وما مدى حرص النيب 

 جزئياا? أو لياامع املختلفني معه ك عاش  وكيف
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 أهداف البحث:
بيان حقيقة العيش اإلنساين اآلمن مع الشعوب املختلفة والطوائف الدينية املتعددة يف اهلداية  -

 القرآنية والنبوية.
يف إرساء قواعد العيش اإلنساين اآلمن بني الشعوب واألعراق واألداين  توضيُح جهود رسول هللا  -

 املختلفة وتثبيتها.
ز جتليات العيش اإلنساين السلمي اآلمن للمسلمني مع غريهم من أهل املعتقدات األخرى زمن إبرا -
 التنزيل.
اآلمن  العيش وتقرير اإلنساين االختالف حقيقة مع الكشف عن املنهاج القرآين النبوي يف التعامل -

 بني أبناء آدم.

 عناصر البحث:
 وضوع من خالل مبحثني رئيسني:سعيا إىل حتقيق األهداف السالفة تناولت هذا امل

خصصت املبحث األول لبيان مقومات العيش اآلمن مع الشعوب املختلفة والطوائف الدينية املتعددة 
 يف اهلداية القرآنية.

أما املبحث الثاين، فأفردته للحديث عن جتليات العيش اإلنساين السلمي اآلمن مع الشعوب املختلفة 
 ن التنزيل وآاثره العملية.والطوائف الدينية املتعددة زم

 منهج البحث:
بتتبع هداايت الوحي قرآان وسنة ذات الصلة مبوضوع  وذلكاتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي 

حتليل اهلداايت املتوصل إليها من القرآن الكرمي واحلديث  من خاللالعيش اإلنساين اآلمن، والتحليلي 
ة مبا يعرب عن قضااي املوضوع وسائر جوانبه، من أجل استنباط مقومات النبوي الشريف والسرية النبوية العطر 

 العيش اإلنساين اآلمن بني الشعوب والطوائف املختلفة.
 وهللا تعاىل أسأل التوفيق والسداد والرشاد.
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 :املبحث األول
 مقومات العيش اإلنساين اآلمن مع الطوائف الدينية املتعددة والشعو  املختلفة

 

اإلسالمي، وذلك عن طريق حض ِّ  املنظور يف مفهوم العيش اآلمن لتوضيح عديدة منهجية اخلمد مثة
 بتشريعاته فاإلسالم اإلسالم على التسامح والتعارف والتواصل مع الشعوب واألعراق والطائف املختلفة. 

دفع اإلنسان ونظمه ميقت التعصب األعمى لألفكار واملعتقدات واملذاهب املتعددة، هذا التعصب الذي ي
 بعقائده اإلنسان عالقةَ  تضبط اليت العيش اآلمن هي وثقافة إىل جتاوز حقوق اآلخرين، والنيل من كرامتهم؛

سفك الدماء وانتهاك  إىل صاحبه يقود الذي املقيت التعصب مستوى إىل تصل ال حبيث وأفكاره،
 .والعقيدة والدين القيم ابسم وختريب األوطان األعراض

 عيش اآلمن? وما حقيقته? فما معىن ال

عاشُ  وبقاء، حياة على يدل صحيح أصل والشني والياء العني العيش لغة:
َ
عِّيشُ  والعيش وامل

َ
 وامل

عِّيشةُ 
َ
 .(1) احلياة به تكون بِّهِّ وما يُعاشُ  َما: وامل

 َيْضَمن مبا ابلتنوع واالختالف واحرتام اخلصوصيات، فالعيش اآلمن هو القبول االصطالح أما يف
بغض النظر عن عرقه وعشريته ودينه وهويته وغري ذلك، وحيقق جمتمعا آمنا  اآلخر إجيابية مع عالقة دوجو 

 مطمئنا. 

الواحد  اللون وفرض واإلكراه القهر على يبنه مل  هللا رسول بناه الذي املتعدد ومن مث فإن اجملتمع
 واحلوار الظن وحسنِّ  والتعارف والتعاونالتسامح  بناه على بل اجملتمعي، واألمن االستقرار دون الذي حيول
 املتبادل، والعدلِّ واملساواة، واحلرية وغري ذلك، كما سيتم بيانه فيما يلي: واالحرتام

 االعرتاف ابآلخر واحرتامه:  -1
من أهم مرتكزات العيش  -مهما كان دينه أو مذهبه أو عرقه أو موطنه-يعترب االعرتاف ابآلخر 
 واإنن  » بنًدا من بنود دستور املدينة املنورة: امته الرئيسة، ولذلك جعله النيب اآلمن، بل هو جوهره ودع

مننننيا  ماعا  أام ةح  عاو ف   باينن  يـاهاودا  ن  دنينـاهام   لنل يـاهاودن  ال ماؤ  لنماني   .(2) «واأانـ فاساهام   ماواالنيهنم   دنينـاهام   والنل ماس 
                                                 

( لسان العرب، البن منظور 4/194غة، البن فارس )الل مقاييس (. معجم2/189كتاب العني، للفراهيدي )  (1)
(6/321.) 
 (.1/61(. الواثئق السياسية، حلميد هللا )1/503السرية النبوية، ابن هشام ) (2)
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تنهن  وامنن  ﴿يقول هللا تبارك وتعاىل:  ل   آايا ار ضن  السذمااوااتن  قا خا فا  وااأل  تنالا ناتنكام   وااخ   يفن  إننذ  واأال وااننكام   أال سن
ت   كالنْيا  ايا  [22]الروم:  ﴾لنل عاالنمننيا  آلا

إن اإلسالم ال ينكر التنوع العرقي والثقايف والعقدي... بل يعرتف به، سواء يف إطار اجلامعة 
ر احلضارية األخرى.. يعرتف اإلسالم هبذا اآلخر، ومن مث اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية، أو يف الدوائ

يتعارف عليه، ويتعايش معه، ال كمجرد واقع ال فِّكاك منه، وإمنا ابعتبار هذا االعرتاف وهذا التعارف سنة 
 من سنن هللا سبحانه وتعاىل وإرادة تكوينية خلالق هذا الوجود..

لقائمة على التنوع والتعدد والتمايز واالختالف ا -يف التعامل مع اآلخر-وهذه الرؤية اإلسالمية 
والتعارف والعيش املشرتك اآلمن.. مل تقف عند املوقف )النظري( الذي يعرتف ابآلخر على َمَضض، والذي 

يف التحضر –يضيق بواقع التعدد واالختالف، مع التسليم بوجوده.. وإمنا بلغت وتبلغ الصورة اإلسالمية 
 صاف هلذا اآلخر، على اختالف ألوان هذا اآلخر.حد  العدل واإلن -والرقي

بل أكثر من ذلك، فاإلسالم ينفرد ابالعرتاف بكل الشرائع وامللل ومجيع النبوات والرساالت، وسائر 
الكتب والصحف واأللواح اليت مثَّلت وحي السماء إىل مجيع األنبياء واملرسلني، منذ فجر الرساالت 

رساالت.. وفوق هذا االعرتاف، هناك القداسة والتقديس والعصمة السماوية وحىت آخر وخامت هذه ال
 .(1) واإلجالل لكل الرسل ومجيع الرساالت

للعيش اآلمن بني  املدخل هو احلضارية، التعددية إطار يف مع اختالف التنوع احرتام وبناء عليه، فإن
 .العشائر واألعراق واألداين

 الذهبية ابلقاعدة نبيه يُذك ِّر تعاىل هللا إذ إن امل مع اآلخرين،يف التع القيم اخلُلقية تتجلى فإن ومن مث
ا. ﴿وتوفيقه هللا بفضل هي إمنا الس جية هذه حيازته أن له ويؤكد مقبوال حمبواب جعلته اليت  هللان  م ننا  راْح اة   فابنما
لنْيا  منن   الانفاضُّوا   ال قال بن  غالنيظا  فاظاا كانتا   والاو   َلاام   لننتا   بني إذ أساس العالقة. [159ل عمران: ]آ﴾حاو 
 .اإليذاء وجتنب والعدل والرب واإلحسان الرمحة هو بكل اختالفاهتم، آدم بين

 االختالفات لضبط وسبيل جمتمعية، وضرورة أخالقية، فضيلة يف الرؤية اإلسالمية، فاحرتام اآلخر
 .وإدارهتا

 

                                                 
 (.15-13اإلسالم واآلخر من يعرتف مبن? ومن ينكر من، لعمارة )ص (1)
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 العدل واملساواة: -2

 َوقُلْ  َأْهَواَءُهمْ  تـَتَّبِّعْ  َواَل  أُمِّْرتَ  َكَما  َواْسَتقِّمْ  فَادْعُ  فَلَِّذلِّكَ ﴿لتنزيل: يقول هللا تبارك وتعاىل يف حمكم ا
َا آَمْنتُ  َْعدِّلَ  َوأُمِّْرتُ  كَِّتابٍ   مِّنْ  اَّللَُّ  أَنـَْزلَ  مبِّ َنُكمُ  ألِّ   [.15]الشورى: ﴾ بـَيـْ

 هذا على الفاصلة صريةالق مقاطعها يف األخرية، الرسالة هذه طبيعة "عن إن هذه اآلية الكرمية تكشف
 لتهيمن وجاءت. البشر أبهواء تتأثر ال طريقها يف لتمضي جاءت رسالة فهي. الدقيق احلازم اجلامع النحو
 . (1)األرض بني اجلميع" يف العدالة فتحقق

لن  َيا مارا  اوذا  إننذ ﴿ويقول جل وعال:  ل عاد  إنيتااءن  وااإل نح ساانن  ابن ها  ال قار با  كني وا شااءن  عانن  ىوايـانـ   ال فاح 
 [.90]النحل: ﴾ تاذاكذراونا  لاعالذكام   ياعنظاكام   واال بـاغ ين  واال مان كارن 

"إن هذه أمجع آية ملعاين اإلسالم. وإذا كان لكل دين مسة، فسمة اإلسالم العدالة، فالعدالة هي 
ففي السلم يكون حسن امليزان املستقيم الذي حيدد العالقات بني الناس يف حال السلم وحال احلرب، 

اجلوار قائما على العدالة، ويف احلرب يكون الباعث عليها العدالة، وإن كل املبادئ اإلنسانية من تسامح 
وحريٍة تكون يف ظل العدالة، فالتسامح الذي يؤدي إىل ضياع احلقوق ال يكون تساحما وال يكون رمحة، بل 

ح مع الظاملني آحادا أو مجاعات قسوة على الذي يكون ظلما ويؤدي إىل أشد أنواع القسوة، فالتسام
 ظلموهم وأكلوا حقوقهم.

وإن العامل ال يصلح إال إذا كانت العدالة ميزان العالقات اإلنسانية يف كل أحواهلا، فال يبغي قوي على 
ضعيف، وال يضيَّع حق خضوعا ألمر الواقع.. وإن العدالة هي ميزان التعارف اإلنساين الذي نصت عليه 

 .(2)ية التعارف العام بني األجناس والشعوب"آ

ْلقِّْسطِّ  ُشَهَداءَ  َّللَِِّّّ  قـَوَّامِّنيَ  ُكونُوا  آَمُنوا الَّذِّينَ  اَي أَيـيَها﴿ويقول عز من قائل:   قـَْومٍ  َشَنآنُ  جَيْرَِّمنَُّكمْ  َواَل  ابِّ
َا َخبِّريٌ  اَّللََّ  إِّنَّ  اَّللََّ  َواتَـُّقوا لنلتـذق واى أاقـ را ا  هاوا  اع دنلاوا تـَْعدُِّلوا َأالَّ  َعَلى  [.8]املائدة: ﴾ تـَْعَمُلونَ  مبِّ

 هذا هلم يكفله كما  املشنوئني، لألعداء املطلق العدل يْكفلُ  األرض هذه يف نظامٍ  أو عقيدة من وما
 .اعتبار كل  عن متجردين معه، يتعاملوا وأن األمر هذا يف هلل يقوموا أن به املؤمنني ينادي حني الدين

                                                 
 (.5/3150يف ظالل القرآن، لقطب ) (1)
 (.27-26م، أليب زهرة )صالعالقات الدولية يف اإلسال (2)
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 معتنقيه -مجيعا للناس نظامه يتكفل الذي األخري هو الدين العاملي   كان  الدين هذا يف ماتاملقو   وهبذه
 مع فيها يتعاملون معتنقيه، على فريضة العدل هذا يكون وأن ابلعدل ظله يف يتمتعوا أن -معتنقيه وغري
 ..وشَنآن بغض من الناس من القوا مهما رهبم،

 .وجهاد مشقة من فيها يكن مهما: يةالبشر  على القوامة األمة لفريضة وإهنا

 هذه تكن ومل. اإلسالم على استقامت يوم هذه تكاليفها وأدت القوامة هبذه األمة هذه قامت ولقد
 تشهد مل واقعا اليومية، حياهتا يف الواقع من واقعا كانت  ولكنها عليا، مثل جمرد وال وصااي، جمرد حياهتا يف

 اليت واألمثلة.. املنرية اإلسالمية احلقبة يف إال املستوى هذا يف تعرفه ملو  بعد، من وال قبل من مثله البشرية
 استحالت قد الرابنية، والفرائض الوصااي هذه أبن كلها  تشهد. مستفيضة كثرية  اجملال هذا يف وعاها التاريخ

 مثال تكن مل إهنا ..املألوفة األمة يوميات يف ويتمثل ببساطة، يؤدى الواقع عامل يف منهجا األمة هذه حياة يف
 آخر طريًقا هناك أن الناس يرى ال الذي احلياة طابع كانت  إمنا. فردية كذلك  مناذج وال خيالية، عليا
 .(1)سواه"

إن العدل ليس مقصورا على املسلمني، وإمنا يشمُل املسلمني وغريَهم من أبناء اجملتمع، ألنه من 
 حقا منهم سأل ومن»مع نصارى جنران:  د معاهدته مقتضيات املواطنة ولوازمها، كما جاء يف أحد بنو 

 .(3)«مظلومني وال ظاملني غأ (2)الن صاف فبينهم

ناا أهل أاع لاعا  من :واملسلمني املؤمنني فَىل بعد، أما»وجاء يف معاهدته مع أهل مقنا:   فهو خبأ ماق 
خر رغم اختالف دينه وهذا قمة العدل الذي يشمل اآل .(4)«له شر   فهو بشر   أعلعهم ومن له، خأ

 وعرقه.

 :من يعتدي على املعاهدين أو يظلمهم أو يؤذيهم بقوله  النيب  وفضال عن ذلك؛ فقد توعد
فأان  ؛أو أخاذ منها شيئًا بنغأن عنيبن نافسن  ،أو كلذفاها فوقا عاقاتنه ،أو انتاقصاها  ،أال مان ظالم ماعاهنداً »

                                                 
 (.853-2/852يف ظالل القرآن، لقطب ) (1)
 النصف: اإلنصاف. (2)
 (.1/176الواثئق السياسية، حلميد هللا ) (3)
 (.120املرجع نفسه، )ص (4)



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  436  

 

يجاها يوم القيامةن  من قتل نفسا معاهدا مل »أنه قال:  عبد هللا بن عمرو  عنه  هوفيما روا. (1)«حاجن
 .(2)«يرح رائحة اانة، وإن رُيها ليوجد من مسأة أربعني عاما

اآلدميني  حقوق تبقى وإمنا اآلخرين، حقوق لسلب مدعاة ليس وأشكاله، صوره بكل فاالختالف
 .العدل والتسامح واملساواة مقتضيات وفق مصونةً 
 والتعاون بني اآلدميني: التعارف  -3

إن هللا تبارك وتعاىل ما خلق الناس قبائل متفرقة وشعواب خمتلفة وحضارات متنوعة إال ليتعارفوا 
ويتعايشوا حىت أيخذ هللا األرض ومن عليها؛ فالعالقة بني اآلدميني هي عالقة تعارف وسلم وسالم وعيش 

ابعتبارها املثل احلي لتعاليم  عند سرية رسول هللا آمن، وليست عالقة تناحر وصراع وتقاتل... وبوقوفنا 
القرآن الكرمي يتضح لنا جبالء مبدأ العيش اآلمن بني أمة اإلسالم وسائر األمم األخرى، وذلك منذ بعثته 
حيث مل يقتصر يف دعوت على أبناء قبيلته وعشريته؛ وإمنا اندى يف الناس مجيعا ودعاهم كافة مبختلف 

وألسنتهم وقبائلهم وطبقاهتم إىل دين اإلسالم، فقد آمنت به قبائل مكة كما آمنت به أجناسهم وألواهنم 
قبائل املدينة من األوس واخلزرج، كما آمنت به قبائل وأعراق وحضارات أخرى املتمثلة يف عداس )الشام(، 

مارية وسلمان الفارسي )الفرس(، وبالل احلبشي والنجاشي )احلبشة(، وخباب بن األرت )العراق(، و 
 .(3)القبطية )مصر(، وغريهم... 

إن من مقومات العيش اآلمن مع الشعوب واألداين، التعاون على الرب واخلري، ونصرة املظلوم، 
هااكاما  الا ﴿واإلحسان إىل احملتاج، وصلَة الرحم اإلنسانية.. يقول هللا تبارك وتعاىل:   ملا   الذذنينا  عانن  اوذا  يـانـ 

رنكام   منن   خيا رنجاوكام   واملا   لد نينن ا يفن  يـاقااتنلاوكام   طاوا تارباُّوهام   أان   دنايا طننيا  ُيانبُّ  اوذا  إننذ  إنلاي هنم   واتـاق سن ﴾ ال ماق سن
 [.8]املمتحنة: 
 امللل أصناف مجيع دايركم من من خيرجوكم ومل الدين يف يقاتلوكم مل الذين عن هللا ينهاكم ال أي

 اإلحسان، وهو ابلرب ، إليهم تفضوا أي إليهم، وتقسطوا وتصلوهم تربوهم أن ن،واألداين واألجناس واأللوا
 . (4)حقهم يف به مأمور بل عنه، منهي غري املواالة من القدر فهذا. العدل وهو والقسط

 العدواَن على اآلخر يشر ِّع مل املشرقة، التارخيية وجتربتِّه ومبادئه السامية، احلنيف بقيمه النبيلة فاإلسالمُ 
ضده، بل شرَع منظومًة أخالقية  والعملية الشعورية املختلف معنا عرقا ودينا ووطنا ومل يؤسس للمفاضلة

                                                 
  .3052سنن أيب داود، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، ابب يف الذ ِّم ِّي ُيسلِّم يف بعضِّ السنة، أَعليه جزيٌة?، ح (1)
 .6516صحيح البخاري، كتاب الدايت، ابب إمث من قتل ذميا بغري جرم، ح (2)
 (.384-383فقه السرية النبوية، رشيد كهوس )ص (3)
 (. 9/207حماسن التأويل، للقامسي ) (4)
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 اخلاصة شخصيتهم مسة وجعلها هبا االلتزام على املؤمنني سلوكية كاملًة يف التعامل مع اآلخر، وحث
قول احلسن واألمانة وكف األذى والعامة، وأمرهم دائما وأبدا ابلرب واإلحسان والرفق والعفو والتسامح وال

مهما اختلفوا معنا يف عبادهتم وفكرهم وثقافتهم وأعراقهم  -الذين مل يعتدوا عليهم-والتعاون مع اآلخرين 
 ودايرهم. 

األخوة والتعاون واالحرتام  على قائمة تكون أن واإلنسانية االجتماعية العالقات يف األصل ذلك أبن
 يؤكد الذي هو التباين هذا إن بل واملواقف، األفكار تباينت ولو حىت نسانيةوبذل املعروف وسائر القيم اإل

 .اخلُلقية احلضارية القيم هبذه االلتزامِّ  ضرورةَ 

ا﴿ نااكام   إنانذ  النذاسا  ايا أايُـّها راماكام   إننذ  لنتـاعاارافاوا واقـاباائنلا  شاعاوابً  واجاعال نااكام   واأانـ ثاى كاكار   منن   خالاق   اوذن  ن دا عن  أاك 
 [.13]احلجرات: ﴾ خابنأح  عالنيمح  اوذا  إننذ  أاتـ قااكام  

 نسبه أو حبسبه بعض على بعضكم ليتفاخر ال والتقوى، الرب على وتتعاونوا بينكم فيما أي "لتتواصلوا
 ذلك أبن التعارف قصد شرعي لتحقيق العيش املشرتك بني الناس. .(1)جاهه" أو

:"فهذا االختالف للتعارف ال للتناكر، وال ليستحقر بعض الشعوب -رمحه هللا–يقول اإلمام أبو زهرة 
غريها. وإن التعارف ليس هو املعرفة اجملردة، بل املعرفة املثمرة اليت تتالقى فيها كل  القوى اإلنسانية خلري 

م أهل كل ِّ إقليم ما عندهم من خريا ت األرض ومثراهتا اإلنسان، وإمنا يكون التعارف خلري اإلنسانية إذا قد 
لغريهم، وبذلك تتبادل املنافع وينتفع أهل كل ِّ إقليم مبا عند غريه، ويقدم له ما عنده من خري، وبذلك ينتفع 

 .(2)ابن األرض خبري األرض كلها، وذلك هو التعارف الذي أشار إليه النص الكرمي"

واأللوان هو التعاون، وإن وإن أول مظهٍر للتعارف الذي هو الغاية املثلى من اختالف األجناس 
التعاون هو مظهر التالقي النفسي يف اجملتمعات صغريِّها وكبريها، وهو مظهر التالقي النفسي والتعارف 

مث ن  عالاى تـاعااواناوا واالا  واالتـذق واى ال ربن ن  عالاى واتـاعااواناوا﴿العملي يف األسرة اإلنسانية، وإن قوله تعاىل:   اإل ن
واانن  [. قد خوطب به املؤمنون ابلنسبة جلميع بين اإلنسان؛ ولذلك كان النص على 2املائدة: ]﴾واال عاد 

م   شاناآنا  جيا رنمانذكام   واالا ﴿النهي عن العدوان، ولو مع املعتدين؛ إذ النص الكامل هو قوله تعاىل:   أان   قـاو 
دن  عانن  صادُّوكام   مث ن  عالاى تـاعااواناوا واالا  واالتـذق واى ال ربن ن  عالاى واتـاعااواناوا تـاع تاداوا أان   احل اراامن  ال ماس جن واانن  اإل ن  واال عاد 
 .﴾ال عنقاا ن  شادنيدا  اوذا  إننذ  اوذا  وااتـذقاوا

                                                 
 (.13/319الكرمي، لطنطاوي ) للقرآن الوسيط التفسري (1)
 (. 6-5العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة )ص (2)
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مبدأ التعاون الدويل عندما جاء إىل املدينة، وعقد حلفا مع اليهود أساسه التعاون على  ولقد نفذ 
ولكن اليهود نقضوا العهد، ودبروا األمر مع املشركني على االعتداء عليه، الرب ومحاية الفضيلة، ومنع األذى، 

 مع أن أساس هذا التعاون كان التضافر على إقامة احلق ودفع االعتداء.

يعقد العهود مع القبائل العربية مسلمها وغري مسلمها للتعاون على اخلري وما يسمى بلغة  وكان 
اجا لبيت هللا احلرام، ومعه جند كثيف، وحاولت قريش أن متنعه، عصران ابلتعايش السلمي، وملا ذهب ح

مد إليهم يد السالم، ومل يثر يف هذه احلال حراب أو خصاما، بل أاثر دعوًة إىل التعاون على احرتام بيت هللا 
 املعظم.

وهو شاب يف  وأقوى أحوال التعاون ما يكون أساسه التعاون على نصرة الضعيف. ولقد حضر 
عمره حلفا لبعض أشراف قريش عقد يف دار عبد هللا بن جدعان تعاقدوا فيه لينصرن الضعيف على مقتبل 

 القوي، ما بل حبر صدفه، وما رسا ثبري وحراء.

جبوار املطعم بنِّ عدي، والسماح ابهلجرة إىل أرض  ولذلك نقول: إن حلف الفضول، ونزول النيب 
، وصحيفة املدينة، وصلح احلديبية، وميثاق نصارى جنران، الصدق والعدل لوجود ملك ال يظلم عنده الناس

ومراسلة امللوك واألمراء والزعماء وغري ذلك، كليها معامُل رئيسٌة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل 
 والتعارف والتوافق مع اآلخر.

ابيع الثروة يف األرض، وإنه يف الوقت الذي يشعر يف بين اإلنسان أهنم متعاونون يف استغالل كل ين
حبة، وأعماهلم املتعاونة، ختتفي روح النزاع، وخيتفي مبدأ التناحر على البقاء الذي 

ُ
وأهنم متالقون بقلوهبم امل

ينادي به الظاملون، وهو الذي جر على العامل كله الويالت إذا حسب كل قوم أن بقاءهم هو يف االعتداء 
 ان قانون الغابة حيكم ويسيطر.على غريهم، فإنه حيث سار ذلك الزعم ك

إن اإلسالم ال يدعو إىل التنازع على البقاء؛ ألنه يقرر أن التعارف والتالقي نفسيا وعمليا هو سبيل 
 .(1)البقاء؛ ولذلك جعل التعاون اإلنساين هو األساس، ألنه فيه عمران األرض، ونشر احملبة بني الناس

رسالة اإلسالم عاملية وصاحلة لكل زمان ومكان؛ إذ "العاملية فبهذه املنظومة األخالقية احلضارية كانت 
تواصل وإخاء وتراحم وتبادل عادل للمنافع، وسالم بني بين اإلنسان، على عكس من العوملة؛ فهي 

  .(2)استعالء وهيمنة وسيطرة واستغالل، ومطامع وحروب عاملية بكل أنواعها"

                                                 
 وما بعدها(. 13العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة )ص (1)
 (.163الرؤية الكونية احلضارية القرآنية، أليب سليمان )ص (2)
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 احلرية: -4
 احلرية يف غريه، كما يقدُرها يف نفسه، واحلرية واهلوى واألاننية ال إن احلرية احلقيقية أن يقدر احلر  

جتتمع، فإن احلرية سيادة اإلنسان على نفسه، وأول مظهر من مظاهرها كبح الرجل ألهوائه وشهواته، 
واحلرية معىن اجتماعي يظهر يف عالقة اإلنسان بغريه، ومراعاته حلقوق غريه كما يراعي حقوق نفسه، فهي 

 ثرة نقيضان ال جيتمعان، تتالقى مع اإليثار وال تتالقى مع األثرة.واأل

ولقد احرتمت النظم اإلسالمية يف العالقات اإلنسانية حرية العقيدة احرتاما كامال، فنفى القرآن الكرمي 
 .(1)أن يكون اإلكراه طريقا العتناق دين، ومنع املؤمنني أن يكرهوا أحدا على الدين

رااها  الا ﴿يقول هللا تعاىل:  دا  تـابانيذا  قاد   الد نينن  يفن  إنك  فار   فامان   ال غاي ن  مننا  الرُّش  لطذاغاوتن  ياك  منن   ابن وذن  وايـاؤ   ابن
تام ساْيا  فـاقادن  ل عار واةن  اس  يعح  وااوذا  َلااا ان فنصااما  الا  ال واثـ قاى ابن  [.256]البقرة: ﴾ عالنيمح  مسان

اإلكراه فقط، بل إهنا تبتدئ من ذات نفس الشخص أبن يكون وإن حرية التدين ال تتحقق من منع 
تفكريه يف العقيدة متحررا، فيحك م العقل غري مقيد أبوهام، وال خاضع ألهواء، ولذلك تقرر أن حرية 

 االعتقاد تتكون من عناصر ثالثة:
اء والعنصرية أوهلا: تفكري سليم غري مأسور بتعصب جلنسية أو تقليد أو شهوة، فكثريا ما تتحكم األهو 

 ابسم الدين.
اثنيها: منع اإلغراء أو اإلكراه للحمل على عقيدة، فليس حبر من يعتقد اعتقادا دينيا حتت أتثري 
اإلغراء ابملال أو املنصب أو اجلاه، وإنه من أشد أنواع اإلكراه تسليط املخدرات واملسكرات كما يفعل 

 بعض املبشرين ابلنصرانية يف افريقيا.
عمل على مقتضى العقيدة، وتسهيل ذلك لكل معتنق لدين من غري إرهاق. ولقد محى اثلثها: ال

اإلسالم هذه العناصر فمنع القليد من غري دليل، وحث على أن يكون العمل على مقتضى االعتقاد، 
وعمل على محاية عقيدة الذين يستظلون بظله، أو يعقدون معه عهدا، أو ال يثريون عليه حراب، بل إنه 

م القيام بشعائر دينهم، وقد قرر الفقهاء فيما استنبطوه من نصوص قرآنية ونبوية، ومن أعمال سهل هل
، وهبذه العقيدة اجملمع عليها من الفقهاء مُحيت حرية «أُمران برتكهم وما يدينون»الصحابة قاعدة تقول: 

 .(2)االعتقاد، فال يضار غري املسلم، بل يقيم شعائر دينه حرا غري مضطرب
يعترب اختيار الدين أو حرية التدين من أرقى أنواع احلرية واالختيار، فاإلكراه يف الدين يناقض   لذلك

كرامة اإلنسان من جانب، كما يناقض قيم الدين ونصوصه من جانب آخر، فحرية التدين قيمة أساس يف 
                                                 

 (.21-20العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة )ص (1)
 (.23-22العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة )ص (2)
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جابة ألوامر الدين والتزام اجملتمع اإلسالمي، وعدم اإلكراهِّ والقبول بصاحب اخليار واملعتقد )اآلخر( هو است
 بقيمه...

فاإلكراه يضع أقنعة مزيفة وال حيقق قناعة، ويثمر إنساان مزيفا منقوص اإلنسانية، ويزيد من مِّساحة 
 النفاق واملنافقني.

وقضية عدم اإلكراه، كانت حقيقة قائمة ومسلمة من املسلمات يف الواقع اإلسالمي، كما أهنا إحدى 
رآن والسنة، ومل تكن شعارا مثاليا بعيدا عن التجلي والتمثل والتجسيد يف الواقع؛ مل تكن القيم الرئيسة يف الق

شعارا للمفاخرة، ألن انتقاصها يعين معصية وعصياان هلل وانتقاصا للتدين وإمثا وعدم التزام بتعاليم الدين، 
 .(1)وااللتزام هبا طاعة هلل وثواب على هذه الطاعة

 أهل أكثر بعده وخللفائه له استجاب  رسوله هللا بعث ملا : "-رمحه هللا–يقول اإلمام ابن القيم 
 سامله من وأما ويقاتله، حياربه من يقاتل كان  وإمنا الدين، على قط أحدا يكره ومل واختيارا، طوعا األداين
 إكراه ال﴿: يقول حيث وتعاىل سبحانه ربه ألمر امتثاال دينه يف الدخول على يكرهه ومل يقاتله فلم وهادنه

 .﴾الغي من الرشد تبني قد الدين يف
  الصحابة من رجال يف اآلية هذه نزلت الدين، على أحدا تكرهوا ال أي النهي، معىن يف نفي وهذا

 على األوالد إكراه وأرادوا اآلابء أسلم اإلسالم جاء فلما اإلسالم، قبل وتنصروا هتودوا قد أوالد، هلم كان
 .(2)اإلسالم" يف الدخول خيتارون الذين هم يكونوا حىت ذلك عن وتعاىل سبحانه هللا فنهاهم الدين،

لقد أقرت الشريعة اإلسالمية الغراء احلرية العقدية ألتباع كل دين حيىي يف ظل اإلسالم، ومنع اإلكراه 
بفيض من األحاديث مل تصدر عن محاسة رجل ضعيف ال حول له وال  اقتناعه، وقد عقب رسول هللا 

عن فلسفة حامل قصت القوة املعادية جناحه، ولكنها صدرت من رجل كان يف أوج قوته، على  قوة، وال
رأس أمة فتية منظمة قادرة أن تفرض حبد السيف عقيدهتا، ومل تكن الدعوة إىل التسامح يف اإلسالم وليدة 

العبادة حقا للشعوب قانوان أقر فيه حرية  الضعف واحلاجة إىل املعاملة اللينة، بل لقد صاغ سيدان حممد 
املهزومة، ومن أىب منهم اإلسالم ألزم بدفع اجلزية وبقي حرا يف عقيدته، ومل يزاول اإلسالم االضطهاد، ومل 

 .(3)ينشئ رجاله قط حماكم التفتيش

 إليها، املسلمني قلوب اإلسالم يرفع اليت الوضيئة السمحة السامية اآلفاق بعض على نطلع هنا "ومن
 .عليها ويروضهم

                                                 
 (.5ب: وثيقة املدينة املضمون والداللة، للشعييب )صمن تقدمي عمر عبيد حسنة لكتا (1)
 (.237والنصارى، البن قيم اجلوزية )ص اليهود أجوبة يف احليارى هداية (2)
 (.160قصة االضطهاد الديين يف املسيحية واإلسالم، للطويل )ص (3)
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 ما يقرر إمنا. فحسب الدين على اإلكراه عن ينهى وال وحده الدينية احلرية مبدأ يقرر ال اإلسالم إن
 احملتاجني حق يقرر -سبحانه -هللا توجيه من املستمدة اإلنسانية السماحة يقرر. كل ِّه  ذلك من أبعد هو

 إىل نظرٍ  دونَ  -املسلمة ماعةاجل مع حرب حالة غري يف داموا ما -واملساعدة العون ينالوا أن يف مجيعا
 .عقيدهتم

 وثبة وهي. هللا وجه ابتغاء اإلنفاق دام ما حال، كل  على هللا عند حمفوظ املعطني ثواب أن ويقرر
 خاأ    منن   تـان فنقاوا واماا﴿ :اإلسالم أهل إال حقيقتها على يعرفها وال اإلسالم إال هبا ينهض ال ابلبشرية

كام   انـ فاسن هن  اب تنغااءا  إنالذ  فنقاونا تـان   واماا فاألن ]البقرة: ﴾تاظ لاماونا  الا  واأانـ تام   إنلاي كام   يـاوافذ  خاأ    منن   تـان فنقاوا واماا اوذن  واج 
272"](1). 

عاونا  الذذنينا  تاسابُّوا واالا ﴿يقول تبارك وتعاىل:  ًوا اوذا  فـاياسابُّوا اوذن  داونن  منن   ياد  لنْيا كا   عنل م   بنغاأ ن  عاد   يايـذنذا ذا
عاهام   راهب ننم   إنىلا  مثاذ  عامالاهام   أامذة   لنكال ن  اناوا  مبناا فـايـانـاب نئـاهام   مار جن  [.108]األنعام: ﴾ يـاع مالاونا  كا

 وأن اإلسالم، يف الدعوة أدب إىل اإلشارة يتضمن هو :" -رمحه هللا–قال الشيخ املكي الناصري 
 إىل واللعن السب يوجهوا أن للمسلمني ينبغي ال عقائدهم وفساد معقوهل سفاهة من ابلرغم املشركني
 مقابلة على حيملهم قد ما معتقداهتم يف والقداسة املشركني نفوس يف احلرمة من هلا إذ الباطلة، معبوداهتم
 األقدس، هللا مقام على املشركني جترؤ يف تسببوا قد املسلمون يكون وبذلك أبختها، واللعنة مبثله، السب
 .(2)األعلى" وجنابه

 دين على يتفقوا أال البشر يف سنته مقتضى من أن -تعاىل–: "بني -رمحه هللا–وقال الشيخ املراغي 
 ال مبلغني يكونوا أن الرسل وظيفة أن وذكر والفكر، الفهم درجات يف وتفاوهتم استعدادهم الختالف
 يف والطعن هبم االزدراء من يشاهدون وما نيرو  مبا ذرعا يضيقوا أال فينبغي جبارين، ال وهادين مسيطرين،
 آهلة سب عن هنا املؤمنني هنى -اإلميان على جيربهم ومل احلرية هذه منحهم الذي هو هللا فإن دينهم،

 لآلايت، بعضهم طلب ذكر مث القول من ينبغي ال مبا هللا وذكروا غضبوا، فرمبا شتموا إذا ألهنم املشركني،
 بكل وأكدوه ذلك على وحلفوا به، آلمنوا ظاهرة مبعجزة جاءهم ولو عجزات،امل جنس من ليس القرآن ألن
 .(3)حمرجة" ميني

 
                                                 

 (.1/315يف ظالل القرآن، لسيد قطب ) (1)
 (.2/150)التيسري يف أحاديث التفسري، للناصري  (2)
 (.7/212تفسري املراغي، ) (3)
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 :املبحث الثاين
 اآلاثر العملية للعيش اإلنساين اآلمن مع الطوائف الدينية والشعو  املختلفة

 
عا جديدا املدينة وجد فيها مجاعات متفرقة، وطوائف متناحرة، فكوَّن منها جمتم حني قدم النيب 

موحدا خيتلف من مجيع مناحي حياته عن اجملتمع اجلاهلي، وميتاز عن أي جمتمع يوجد يف علم اآلدميني 
حينئذ، ألنه ارتكز يف بنائه على اإلسالم الذي حارب العصبية وهدم املبادئ الفاسدة، والنزاعات الضارة، 

مع على أسس واضحة ودعائم قوية، سقطت وقضى على املشاحنات، والعداوة اليت ولدهتا، وأقام بناء اجملت
معها القيم االجتماعية اجلاهلية اليت كانت سببا يف التناحر والظلم، ومجع بني املسلمني برابط وثيق هو 

، وجعل أساس العيش اآلمن بني األجناس مجيعها قائما على العدل واملساواة يف احلقوق (1)اإلميان
 والواجبات.

واثئق واملعاهدات والكتب والرسائل واألحالف واألحكام النبوية إجياد وكان اهلدف األمسى لكل ال
جمتمٍع موحد تربطه أواصر األخوة اإلنسانية، والعدالُة االجتماعية، والرمحة والتسامح، والعالقات الطيبة ومسوي 

 العشرة.

على أساس ديين أو اقتتاال  أو تعصبا دينيا وعقداي، أو طائفية، وقائع التاريخ يسجل وبناء عليه، فلم
عن سيدان رسول هللا  يصدر مل على أساس من وحي إهلي. كما عرقي يف اجملتمع الذي أقام دعائمه النيب 

 أصحابه الكرام  أو إقصاء اآلخر املختلف معه  على أي  قول أو خطاب حتريضي طائفي يقوم–
اب احلوار والتعارف والتسامح والتعاون كانت الثقافة السائدة واخلطاب السائد هو خط  بل ،-دينيا أو عرقيا

لا  قال  ﴿وغري ذلك من القيم احلضارية الراقية.. يقول هللا تعاىل:  ا ال كنتاا ن  ايا أاه  نـاناا ساوااء   كالنماة    إنىلا  تـاعاالاو   بـايـ 
ناكام   تنوعة [.. إنه أول نداء عاملي للعيش اآلمن بني الشعوب املختلفة واألجناس امل64]آل عمران: ﴾وابـايـ 

 على الكتاب أهل مع احلوار أسلوب القرآن الكرمي والطوائف الدينية املتعددة.. وأكثر من ذلك جعل
لا  جتااادنلاوا واالا ﴿ أساس: لذيتن  إنالذ  ال كنتاا ن  أاه  سانا  هنيا  ابن  . وقد عمل النيب .[46]العنكبوت: ﴾أاح 

سلمي اآلمن بني مجيع عناصره كما يتجلى ذلك بتوجيهات الوحي اإلهلي يف بناء جمتمع يقوم على العيش ال
 وكتبه وواثئقه اآلتية: يف معاهداته 

 

                                                 
 (.99وثيقة املدينة املضمون والداللة، للشعييب )ص (1)
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 العيش اإلسالمي اآلمن مع عوائف اليهود كما حددته وثيقة املدينة املنورة. -أوال

إن القصد األمسى للوثيقة الدستورية النبوية املدنية هو حتقيُق العيشِّ السلمي اآلمن مع الناس مجيعا، 
على سبيل - (1)جوهرها وروحها، كما يتبدى ذلك يف بنودها املتعلقة ابلعيش مع طوائف اليهود وهذا هو

 :-املثال

 .َعَلْيهِّمْ  ُمتَـَناَصرِّينَ  َواَل  َمْظُلومِّنيَ  َغرْيَ  َواأْلُْسَوةَ  الن ْصرَ  َلهُ  فَإِّن   يـَُهودَ  مِّنْ  تَبَِّعَنا َمنْ  َوإِّن هُ  -
 .حُمَاَربِّنيَ  َداُموا َما اْلُمْؤمِّنِّنيَ  َمعَ  يـُْنفُِّقونَ  اْليَـُهودَ  َوإِّن   -
 َمنْ  إال   َوأَنـُْفُسُهمْ  َمَوالِّيهِّمْ  دِّينـُُهمْ  َولِّْلُمْسلِّمِّني دِّينـُُهمْ  لِّْليَـُهودِّ  اْلُمْؤمِّنِّنيَ  َمعَ  أُم ةٌ  َعْوفٍ  َبينِّ  يـَُهودَ  َوإِّن   -
 .هِّ بـَْيتِّ  َوأَْهلَ  نـَْفَسهُ  إال    (2)يُوتِّغُ  اَل  فَإِّن هُ  َوَأمثَِّ  ظََلمَ 

ْثلَ  الن ج ار َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -  .َعْوف َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما مِّ
ْثلَ  احْلَارِّثِّ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -  .َعْوفٍ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما مِّ
 .َعْوفٍ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما َساعَِّدةَ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -
ْثلَ  ُجَشمٍ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -  .َعْوفٍ  َبينِّ  ودِّ لِّيَـهُ  َما مِّ
ْثلَ  اأْلَْوسِّ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -  .َعْوف َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما مِّ
ْثلَ  ثـَْعَلَبةَ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َوإِّن   -  .بـَْيتِّهِّ  َوَأْهلَ  نـَْفَسهُ  إال   يُوتِّغُ  اَل  فَإِّن هُ  َوَأمثَِّ  ظََلمَ  َمنْ  إال   َعْوٍف، َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما مِّ
هِّمْ   ثـَْعَلَبةَ  مِّنْ  َبْطنٌ  َجْفَنةَ  َوإِّن   -  .َكَأنـُْفسِّ
ْثلَ  الش طِّيَبةِّ  لَِّبينِّ  َوإِّن   -  .اإْلِّمثِّ  ُدونَ  اْلربِّ   َوإِّن   ، َعْوفٍ  َبينِّ  لِّيَـُهودِّ  َما مِّ
َ  َوإِّن   - هِّمْ   ثـَْعَلَبةَ  َمَوايلِّ  .َكأَنـُْفسِّ
هِّمْ   يـَُهودَ  بِّطَانَةَ  َوإِّن   -  .َكأَنـُْفسِّ
هِّ  فـََتكَ  َمنْ  َوإِّن هُ  ُجرْحٌ  ََثْرٍ  َعَلى يـُْنَحَجزُ  اَل  َوإِّن هُ  -  أَبـَر   َعَلى اَّلل َ  َوإِّن   ظََلمَ  َمنْ  إال   بـَْيتِّهِّ  َوأَْهلِّ  فـََتكَ  فَبِّنَـْفسِّ
 .َهَذا

                                                 
يتخذ بعض دعاة السالطني اليوم هذا التعامل النبوي مع يهود املدينة ذريعة جييزون من خالهلا التطبيع مع االحتالل  (1)

تل األطفال والنساء والشيوخ والشباب وينتهك األعراض الصهيوين بفلسطني املسلمة واالعرتاف بكياهنم الغاصب الذي يق
واحلرمات، ويعيش يف األرض فسادا.. وهو قياس فاسد بله أن يصح، واستدالل يف غري حمله؛ ألن اليهود يف عهد النبوة  

 جل وعال يف كانوا من املعاهدين ومن رعااي الدولة اإلسالمية واخلاضعني لدستورها ال من احملتلني احملاربني. وقد قال هللا
َهاُكُم اَّللَُّ َعنِّ الَّذِّيَن ملَْ يـَُقاتُِّلوُكْم يفِّ الد ِّينِّ َوملَْ خُيْرُِّجوُكْم مِّْن دِّاَيرُِّكْم أَْن َترَبيوهُ املساملني: ُطوا إِّلَْيهِّْم إِّنَّ اَّللََّ حيِّبي اَل يـَنـْ ْم َوتـُْقسِّ
طِّنيَ   [8]املمتحنة:  اْلُمْقسِّ

 .هلك: اً وتغ ووتغ أهلكه،: أوتغه (2)
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وعلى املسلمني نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه  نـََفَقتَـُهْم، اْليَـُهودِّ  َعَلى َوإِّن   -
 .اإْلِّمثِّ  ُدونَ  َواْلربِّ   يَحةَ الصحيفة، وأن بينهم النصح َوالن صِّ 

َلِّيفِّهِّ  اْمُرؤٌ  أَيْمثَْ  ملَْ  َوإِّن هُ  -  .لِّْلَمْظُلومِّ  الن ْصرَ  َوإِّن   حبِّ
 .حُمَاَربِّنيَ  َداُموا َما اْلُمْؤمِّنِّنيَ  َمعَ  يـُْنفُِّقونَ  اْليَـُهودَ  َوإِّن   -
َْهلِّ  َجْوفـَُها (1)َحرَامٌ  يـَْثرِّبَ  َوإِّن   - يَفةِّ  َهذِّهِّ  ألِّ  .الص حِّ
 .آمثٍِّ  َواَل  ُمَضار   َغرْيُ  َكالنـ ْفسِّ   اجْلَارَ  َوإِّن   -
 .أَْهلَِّها إبِِّّْذنِّ  إال   ُحْرَمةٌ  جُتَارُ  اَل  َوإِّن هُ  -
يَفةِّ  َهذِّهِّ  أَْهلِّ  َبنْيَ  َكانَ   َما َوإِّن هُ  -  َوَجل   َعز   هللاِّ  إىَل  َمَرد هُ  فَإِّن   َفَساُدهُ  خُيَافُ  اْشتَِّجارٍ  أَوِّ  َحَدثٍ  مِّنْ  الص حِّ

يَفةِّ  َهذِّهِّ  يفِّ  َما أَتْـَقى َعَلى اَّلل َ  َوإِّن   -- اَّلل ِّ  َرُسولِّ  حُمَم دٍ  ىَل َوإِّ   .َوأَبـَر هِّ  الص حِّ
، يـَُهودَ  َوإِّن   - ْثلِّ  َعَلى َوأَنـُْفَسُهمْ  َمَوالِّيَـُهمْ  اأْلَْوسِّ َْهلِّ  َما مِّ يَفةِّ، َمعَ  َهذِّهِّ  ألِّ  أَْهلِّ  مِّنْ  اْلَمْحضِّ  اْلربِّ   الص حِّ
يَفةِّ، َهذِّهِّ  بُ  اَل  اإْلِّمثِّ  ُدونَ  اْلربِّ   َوإِّن   الص حِّ بٌ   َيْكسِّ هِّ، َعَلى إال   َكاسِّ  َهذِّهِّ  يفِّ  َما َأْصَدقِّ  َعَلى اَّلل َ  َوإِّن   نـَْفسِّ

يَفةِّ   .َوأَبـَر هِّ  الص حِّ
، َوإِّن هُ  ظَاملٍِّ  ُدونَ  اْلكَِّتابُ  َهَذا حَيُولُ  اَل  َوإِّن هُ  - لْ  آمِّنٌ  قـََعدَ  َوَمنْ  آمِّنٌ  َخرَجَ  َمنْ  َوآمثِّ  ظََلمَ  َمنْ  إال   َمدِّيَنةِّ،ابِّ

 .-»(2)- هللا َرُسولُ  َوحُمَم دٌ  َواتـ َقى، بـَر   لَِّمنْ  َجارٌ  اَّلل َ  َوإِّن   َأمثَِّ  أَوْ 
اليت قامت ابملدينة  -الدولة اإلسالمية األوىل–يقول الدكتور حممد عمارة: "ففي دستور دولة النبوة 

الذي اشتهر –م(.. جند مواد هذا الدستورِّ 622ـ/ه1إليها من مكة سنة ) املنورة عقب هجرةِّ الرسولِّ 
جند مواد هذا الدستور تبلغ اثنتني ومخسني مادة..  –يف مصادر التاريخ اإلسالمي بـ)الصحيفة.. والكتاب( 

وجند احلديث فيها عن اليهود يف أربع عشرة مادة.. ويف هذه املواد تقنني لدمج اليهود يف رعية الدولة، 
، وتقنني املساواة بينهم وبني املؤمنني يف احلقوق -املهاجرين واألنصار–ملؤمنني( واعتبارهم )أمة مع ا

والواجبات.. مع تقنني حق هم الكامل يف االعتقاد الديين الذي خيتلفون فيه مع اإلسالم واملسلمني.. فنقرأ 
بية.. وتقرير التعددية يف هذه املواد الدستورية أرقى صورِّ التقنني لالعرتاف ابآلخر، ومساواة األقلية لألغل

 .(3) الدينية يف رعية الدولة الواحدة"

 ومصادرة التعصب مبدأ احلائط عرض وضربت معانيه أبوسع الدينية احلرية مفهوم الصحيفة أقرت لقد
 اخلارج يف أعدائه تصفية  للنيب يتسىن ريثما مرحلي تكتيك مسألة املسألة تكن ومل واملعتقدات، اآلراء

                                                 
 .حرم أي: حرام (1)
 (.504-1/501) هشام، ابن سرية (2)
 (.18اإلسالم واآلخر، لعمارة )ص (3)
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 عن املنفتح السمح املوقف هذا صدر إمنا.. وحاشاه.. عاهدهم الذين أولئك إزاء أخرى ةتصفي يبدأ لكي
 يف إلسنادها وينهدون اجلديدة الدعوة مع سيتجاوبون كتاب  أهل ابعتبارهم اليهود أبن كامل  اعتقاد
 أسوأ على -أهنم أو -نفسها الصحيفة بنود أكدت كما  املشرتك الوثين العدو وصراع اخلطر حلظات

 تبين وهي الدعوة طريق والعقبات يف العراقيل ووضع املشكالت إاثرة عن أيديهم سيكفون -الحتماالتا
 إصدار من قليل بعد حدث الذي لكن. احلدود على ترتبص اليت الوثنية قوى وتصارع اجلديدة دولتها
 ال هبم، املتعلقة البنود ومج د واليهود املسلمني بني العالقات جمرى غري   املدين، العصر سين وطيلة الوثيقة،
 على القومية مصاحلهم على واالنغالق األمانة، على واخليانة العهد، على النقض اختاروا ألهنم إال لشيء

 .مجعاء السماوية للشرائع الكبرية العامة وجه األهداف يف االنفتاح

 يف مرة ألول تقوم ةمجاع فهذه السياسية، االجتماع مفاهيم يف كبريا  تطورا ميثل الوثيقة إصدار إن
 يف واخلزرج األوس طائفتا انصهرت حيث الدم، رابطة أساس غري وعلى القبيلة نظام غري على العربية اجلزيرة
 مع املسلمة اجلماعة هذه ترابطت مث املسلمني، مجاعة يف واملهاجرون األنصار انصهر مث األنصار، مجاعة
 ومن الدولة، إىل األمور ترد حيث القانون؛ حبكم مرة وألول أمد إىل املدينة يف احلياة يشاركوهنم الذين اليهود
 أكثر جديدة صفحة وفتح القبلية، طابعها اجتماعية صفحة الدستور طوى سريع وحتول شامل تغيري خالل
 .(1)الفكرية والوحدة والتكافل الرتابط إىل وأقرب إجيابية

تنطــق برغبــة املســلمني يف التعــاون اخلــالص مــع : "وهــذه الوثيقــة -رمحــه هللا-الشــيخ حممــد الغــزايل  يقــول
 .2يهود املدينة، لنشر السكينة يف ربوعها، والضرب على أيدى العادين ومدبري الفنت، أاي كان دينهم"

حرجا من أن يساكنه من ال يتفق معهم يف الدين، ومن  خري الربية وفخر الكائنات وهكذا مل جيد 
أهنم أصبحوا من الناحية السياسية أو اجلنسية كاملسلمني الذين  مث نظر إىل من عاهدهم من اليهود على

يعيشون معهم يف دار واحدة فيما هلم من حقوق وما عليهم من واجبات. وإن ظلوا من الناحية الشخصية 
 .(3)على عقائدهم وعباداهتم وأحواهلم اخلاصة

آلخر اليهودي، عندما قننت هبذه الصفحة الشديدة اإلشراق والتألق فتح اإلسالم كتاب العالقة اب
الدولة اإلسالمية احلرية الدينية، والتعددية الدينية، واملساواة يف حقوق املواطنة، يف داخل األمة الواحدة 

 والدولة الواحدة.

                                                 
 (.34 -33)ص اجلندي ألنور التاريخ، وحركة (. اإلسالم125دراسة يف السرية، عماد الدين خليل )ص (1)
 (.194ص)مد الغزايل حملفقه السرية،  )2(
 (.56ص) مد الغزايل، حملواإلسالمالتعصب والتسامح بني املسيحية  )3(
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، والدولة اإلسالمية.. وخيانتِّهم وحىت بعد نقض اليهود العربانيني لعهودهم مع سيدان رسول هللا 
اطن عديدة، وأتليبهم ألعداء املسلمني على املسلمني، وآتمرهم وخياانهتم العظمى للمسلمني يف مو 

املتوالية.. مل يغري املسلمون املوقف اإلسالمي من اآلخر اليهودي.. لقد أمَّنوا قاعدة الدولة اإلسالمية، 
أبواب إبجالء اخلونة من اليهود عن هذه القاعدة وعقاب املعتدين منهم مبقتضى نص الدستور.. مث تركوا 

 .(1)املدن اإلسالمية والوالايت اإلسالمية مفتوحة أمام اليهود، هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم.. 
لــيس مفرتضــا أو  -"أول عقــد اجتمــاعي وسياســي ديــين حقيقــي وتبــني مــا ســبق أن صــحيفة املدينــة هــي

 -مـن الـذات اأي جزءً  -والدولة من الرعية واألمة ايكتفي ابالعرتاف ابآلخر، وإمنا جيعل اآلخر ُجزءً  -متومها
الواجبــات، وذلــك يف زمــن، مل يكــن فيــه طــرف يعــرتف ابآلخــر علــى وجــه التعمــيم  احلقــوق، وعليــه كــل   لــه كــل  

 .(2)واإلطالق"

 العيش اإلسالمي اآلمن مع عوائف النصارى. -اثنيا
فعل مع  قد سعى إىل حتقيق العيش السلمي اآلمن مع طوائف اليهود، فكذلك إذا كان النيب 

ابملدينة املنورة، فصلوا  م( أبواب مسجده 631هـ/ 10وفد نصارى جنران )ل النصارى، حيث فتح 
، وذلك مبدٌأ أساس يف ديننا احلنيف الذي ني وجوههم إىل املشرق، مث تركهم وما يدينونلِّ فيه صالهتم، مو ِّ 

 .وأصوهلايدعو إىل العيش السلمي اآلمن بني الشعوب مبختلف عقائدها وأجناسها 
ها، جوار هللا وذم ة حممد النيب وحاشيتِّ  "ولنجرانَ كتااب وعهدا. ومما جاء فيه: لنصارى جنران   وكتب 

رسول هللا على أمواهلم، وأنفسهم، ومل تهم، وغائبهم، وشاهدهم وعشريهتم، وبيعهم وكل  ما حتت أيديهم من 
هباني ته وال كاهن من كهانته. وليس عليهم ربـ ي ة،  أسقف من أسقفي ته وال راهب من ر غريِّ  قليل أو كثري. ال يُ 

أي ال يدفعون العشر الذي يدفعه )–، وال يعشرون-)أي ال يكلفون ابلقتال(-وال دم جاهلية. وال حيشرون
 ، وال يطأ أرضهم جيش. ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني.-التجار األجانب(

 ميت  منه بريئة. وال يؤخذ رجل منهم بظلم آخر.ومن أكل راب من ذي قبل فذ
وعلى ما يف هذا الكتاب جوار هللا، وذم ة حممد النيب رسول هللا، حىت أييت هللا أبمره، ما نصحوا 

 ..وأصلحوا ما عليهم، غري مثقلني بظلم.
ـــاجوا يف مَ  ـــنهم، إىل رِّفـــدوهلـــم إن احت ـــيعهم وصـــوامعهم أو أي شـــيء مـــن مصـــاحل أمـــورهم ودي ـــة ب مـــن  رمَّ

املسلمني وتقوية هلم على مرمَّتها، أن يـَْرفدوا علـى ذلـك ويـَُعـاَونوا، وال يكـون ذلـك دينـا علـيهم، بـل تقويـة هلـم 
، وموهبــة هلــم، ومنَّــة هلل ورســوله -صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم- علــى مصــلحة ديــنهم، ووفــاء بعهــد رســول هللا

                                                 
 (.20-19اإلسالم واآلخر، لعمارة )ص (1)
 (.144ص )عمارة ليف فقه احلضارة اإلسالمية،  )2(
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يهم مـا علـى املسـلمني، وعلـى املسـلمني مـا علـيهم علـيهم.. ألين أعطيـتهم عهـد هللا أن هلـم مـا للمسـلمني وعلـ
مام، والـذب  عـن احلُرمـة، واسـتوجبوا أن يُـذب  عـنهم كـل مكـروه، حـىت يكونـوا ذابلعهد الذي استوجبوا حق الـ

 . (1) للمسلمني شركاء فيما هلم وفيما عليهم...
ابلوجــود والتمتـــع  األخـــرى ومســح هلـــا طوائـــف الدينيــةمجيـــع احلضــارات والاســتوعب ديـــن اإلســالم ذا وهبــ

 مبمارسة طقوسها الدينية، وكفل هلا مجيع احلقوق ابلعدل. 
ها 
َ
"تلك هي صورة مكانة )اآلخر النصراين( يف الدولة اإلسالمية األوىل، كما حددهتا ورمست معامل

)من أهل جنران وسائر من ينتحل دين النصرانية يف أقطار  –مع النصارى  معاهدات رسول هللا 
قد قرر هلم اإلسالم ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني، وعلى املسلمني ما عليهم.. األرض(.. ل

فجعل هذا )اآلخر( جزءا من )الذات(، ذات األمة الواحدة والرعية املتحدة يف حقوق املواطنة وواجباهتا، 
 .(2) مع حرية التعدد واالختالف يف الدين، دون أدىن متييز أو إكراه.."

 حممد الرحيم من الرمحن هللا بسم»كتااب أليب احلارث بن علقمة أسقف جنران:    كما كتب النيب
 :ورهباهنم تبعهم، ومن وكهنتهم، جنران، وأساقفة احلارث، أيب األسقف إىل الن يب،

 يغري   ال. ورسوله هللا وجوار ورهبانيتهم، وصلواهتم، بيعهم، من وكثري قليل من أيديهم، حتت ما هلم إن  
 سلطاهنم، وال حقوقهم من حق يغري   وال. كهانته  من كاهن  وال رهبانيته، من راهب وال أسقفي ته، من أسقف

 مثقلني غري عليهم، فيما واصطلحوا نصحوا ما ،[أبدا ورسوله هللا جوار ذلك على. ]عليه كانوا  مما شيء وال
 .(3)«ظاملني وال بظلم

عِّنيَ  (4)آيتكم َعَليَّ  نـََزلَ  فـََقدْ  ُد،بـَعْ  أَمَّا»وجاء يف معاهدته لبين جبنة وأهل مقنا:   فَإَِّذا قـَْريَتُِّكْم، إِّىَل  رَاجِّ
ُنوَن، فَإِّنَُّكمْ  َهَذا كَِّتايبِّ   َجاءَُكمْ   ُذنُوبُِّكْم، وَُكلَّ  َسي َِّئاتُِّكمْ  َلُكمْ  َغافِّرٌ  اَّللَِّّ  َرُسولَ  َوإِّنَّ  َرُسولِّهِّ، َوذِّمَّةُ  اَّللَِّّ  ذِّمَّةُ  َلُكمْ  آمِّ
ْنهُ  َمَنعَ  ممَِّّا َجارُُكمْ  اَّللَِّّ  َرُسولَ  َوإِّنَّ  عًِّدى، َواَل  َعَلْيُكْم، ظُْلمَ  اَل  َرُسولِّهِّ  َوذِّمَّةَ  اَّللَِّّ  مَّةَ ذِّ  َلُكمْ  َوإِّنَّ   نـَْفَسُه... مِّ

َرْيٍ  َمْقَنا أَْهلَ  َأْطَلعَ  َمنْ  َواْلُمْسلِّمِّنيَ  اْلُمْؤمِّنِّنيَ  فَإِّىَل  بـَْعُد، أَمَّا  .(5)«َلهُ  َشرٌّ  فـَُهوَ  بِّْشرٍ  َأْطَلَعُهمْ  َوَمنْ  َلُه، َخرْيٌ  فـَُهوَ  خبِّ

يف اآلراء واملعتقــدات والتنــوع ســنة االخــتالف باإلســالم الــذي يقــر  ، جــوهرُ هــذه وقــد جتســد يف كتبــه 
 وال يقصيه ويدعو للعيش املشرتك السلمي اآلمن معه.واألصول ويعرتف ابآلخر 

                                                 
 (.189-188)صميد هللا حلنظر: جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ي( 1)
 (.54اإلسالم واآلخر، لعمارة )ص (2)
 (.179لسياسة للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حلميد هللا )صجمموعة الواثئق ا (3)
جمموعة الواثئق السياسة،  .الوثيقة هذه ذكر عند سعد ابن فس ره ما على والوافدون. السفراء اآلية:: «آيتكم علي   نزل» (4)

 (.584حلميد هللا )ص
 (. 1/264الطبقات الكربى، البن سعد ) (5)
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 العيش اإلسالمي اآلمني مع قريش. -اثلثا
لعيش اآلمن مع قريش فيتجلى يف صلح احلديبية؛ هذا الصلح الذي يعترب دليال شاخما على ل أما سعيه 

 أن الدعوة إىل العيش اآلمن بني اآلدميني املختلِّفني مبدأ أصيل يف اإلسالم ويف عالقات املسلمني ابآلخر.
 وجاء يف ذلك الصلح:

 .اللهم ابمسك -
 .عمرو بن سهيل هللا عبد بن حممد عليه صاحل ما هذا -
 .بعض عن بعضهم ويكف الناس فيهن أيمن سنني، عشر الناس عن احلرب وضع على واصطلحا -
 دمه على آمن فهو هللا فضل من يبتغي أو معتمًرا أو حاجاا حممد أصحاب من مكة قدم من أنه على -
 .وماله دمه على آمن وفه هللا فضل من يبتغي الشام، إىل أو مصر إىل جمتازًا قريش من املدينة قدم ومن وماله،
 يردوه مل حممد مع ممن قريًشا جاء ومن عليهم، رده وليه إذن بغري قريش من حممًدا أتى من أنه على -
 .عليه

 .(1)أغالل وال أسالل ال وأنه مكفوفة، عيبة بيننا وأن -
 وعهدهم قريش عقد يف يدخل أن أحب ومن دخله، وعهده حممد عقد يف يدخل أن أحب من وأنه -

 قريش عقد يف حنن: فقالوا بكر بنو وتواثبت وعهده، حممد عقد يف حنن: فقالوا خزاعة فتواثبت) فيه لدخ
 (.وعهدهم
 فدخلتها عنك خرجنا قابل عام كان  إذا وأنه مكة، علينا تدخل فال هذا، عامك عنا ترجع وأنت -

 .بغريها اتدخله وال القرب، يف السيوف الراكب، سالح معك ثالاثً  هبا فأقمت أبصحابك،
 .علينا تقدمه فال وحمله جئناه ما اهلدي هذا أن وعلى -
 .املشركني من ورجال املسلمني من رجال الصلح على أشهد -

 بن سهيل بن هللا وعبد، عوف بن الرمحن وعبد اخلطاب، بن وعمر الصديق، بكر أبو: املسلمني فمن
 .أمجعني عنهم هللا رضي املعاهدة كاتب  بطال أيب بن وعلي سلمة، بن وحممد وقاص، أيب بن وسعد عمرو،

 .(2)عمرو بن وسهيل حفص، بن مكرز: املشركني ومن
 أال ابستطاعتهم وكان الض عف، ال القوة مبركز املسلمون فيه كان  الذي الوقت يف املعاهدة هذه عقدت

  هللا رسول طوع عن خيرجوا أن هلم كان  ما ولكن الصحابة، من كثري  منها اغتاظ اليت شروَطها يقبلوا
 جيش بني فرًدا وكان، مفاوضته يف  هللا رسول على قريش رسول متادى وقد اهلوى، عن ينطق ال الذي

 يُرضيه،  هللا رسول ولكن( تقتل ال السفراء ألن) ابلقتل املسلمون عليه يتماد ومل أًذى، ينله فلم املسلمني،

                                                 
 .اخليانة: واإلغالل اخلفية، السرقة: اإلسالل (1)
 (.78-77جمموعة الواثئق السياسة، حلميد هللا )ص (2)
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 ورجاء السالم، وإحالل الدماء، حقن وهي اإلسالم، هاينشد اليت الغاية إىل يصل حىت واللني، ابحلِّلم ويَسعه
 بصور جديًدا طورًا اإلسالمية الدعوة وتدخلُ ، هللا كالم  ويسمعوا املواقف، يراجعوا وأن احلق، القوم يَعقِّل أن

 .(1)احلديبية يف متت اليت املعاهدة نصوص نتأمل عندما ابلناس واالتصال االنتشار يف أخرى
لصلح وفيها بعض البنود اجملحفة ابملسلمني، ليس عن ضعف وجنب، فقد كان معه بشروط ا قبل النيب 

جيش يستطيع أن يدك عليهم دايرهم، ولكنها احلكمة النبوية آثر الصرب والسماحة وحقن الدماء، ومل يكن ذلك 
، وأتجيل يف قبوال للدنية، ولكنه اهلدي اإلسالمي الذي حث على الصرب بدل القتل والقتال، والرفق بدل العنف

 وبذلك أرسى قواعد العيش اإلنساين السلمي اآلمن مع قريش. .(2)رفق خري من تعجيل يف عنف
 حامل  عبادة بن سعد قال اإليذاء، أشد ومشركوها قريش آذهتم من أيدي على مكة فتح وعند

 كذب: »هللا  رسول فقال ،«الكعبة تستحل اليوم امللحمة، يوم اليوم»: املسلمني جيش يف األنصار راية
 .(3) «الكعبة فيه تكسى ويوم الكعبة، فيه هللا يعظم يوم هذا ولكن سعد،
 على ويصربون هللا، أمرهم كما  الكتاب، وأهل املشركني، عن يعفون  وأصحابه  النيب وكان»
 .(4)«األذى

 وأبقى يها،ف والسيب القتل وحر م مكة املكرمة، حبرمة املنتصرين أصحابه  سيدان رسول هللا وذك ر
 .عليها احلفاظ شرف حتملوا من إىل احلرام البيت مفاتيح أدى حىت حقوقهم، وحفظ أمواهلم، الناس على

لم، حتقيقا ملبدأ العيش  وهكذا فرغم قتالِّ قريٍش للنيب  وحماربتِّهم له سنني طوااًل، فقد َجَنَح للس ِّ
على نبذ القتال وإطفاء فتيل احلروب، وخرُي  اآلمن بينه وبني قريش وسائر القبائل العربية، وحرصا منه 

 إال الرحم صلة فيها يسألونين خطة إىل اليوم قريش تدعوين ال»يوم احلديبية:  دليٍل على هذا قوله 
 .(5)«إايها أعطيتهم

إنه دليل قاطع على أن حتقيق العيشِّ اإلنساين السلمي اآلمن بني األجناس املختلفة والطوائف 
 األمسى للمسلمني، وأنه أصُل العالقات فيما بني املسلمني وغريهم. املتعددة هو اهلدف

 
 

 
                                                 

 (.268الديك )ص حملمد الدويل، والقانون اإلسالمية الشريعة يف املعاهدات (1)
 (.18العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة )ص (2)
 .4030فتح?، حال يوم الراية  النيب ركز أين صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب (3)
  أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن﴿ صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، ابب (4)

 .4290، ح[186: عمران آل﴾ ]كثريا
 (.2/310سرية ابن هشام، ) )5(
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 خامتة البحث:

العيش اإلنساين اآلمن مع الشعوب املختلفة عامة والطوائف  مقتضيات إن املنهاج النبوي قد نظ م
ة والرمحة العامة والعدل واملساواة، والتسامح واحلري الدينية خاصة على االحرتام والتعارف والتعاون والتكافل،

 .خبلق هللا مجيعا
من عنصرية وعصبية وعنف وطائفية وغري  ومن مث فإن احللَّ ملا تعيشه األمم واجملتمعات والشعوب اليوم

ذلك يف أروع صوره  وطُب ِّق اإلسالم من قيم ومبادئ وأحكام يف اآلمن بني املختلفني، به جاء ما ذلك هو
 .قبلية وال وطنية وال قومية أو عقدية أو مذهبية وال دينية عصبية فال الراشدة، اخلالفة وأايم النبوة زمن

العيش  حقائق لبناء -يف العهدين املكي واملدين-سعيا متواصال  ولقد سعى سيدان رسول هللا 
الواقع، ولنا يف أحالفه ومعاهداته، وكتبه ورسائله، وتساحمه وأخالقه وقيمه دليل وبرهان  يف اإلنساين اآلمن

ٌق على ذلك؛ حيث قبل ابلتعدد والتنوع واالختالف، وتعامل معه بوصفه سر  مجال الكون واإلنسان، صاد
 لتحقيق التعارف احلضاري والتواصل االجتماعي بني الرحم اإلنسانية. اآلساس املداخل وأحدَ 

مسة  -اابختالف أدايهنا وأعراقها وأوطاهن-العيش اإلنساين اآلمن مع الشعوب إن ومن ذلك املنطلق ف
دوا يف  هروا وشر ِّ ت أن اليهود قد قُ ثبِّ ، فالتاريخ يُ وال من بعد من قبلاألمم ها هدمل تع املنهاج النبويابرزة يف 

، هم آمنني حمميني من اإلكراه الديينكل أحناء العامل نتيجة التعصب، لكن يف ظل دستور املدينة أصبحوا كل  
 . لنحل األخرىوكذلك النصارى والوثنيني وابقي أهل امللل وا

 
 ويف اخلتام إن احلاجة ماسٌة إىل استلهام األمنوذج النبوي يف العيش اإلنساين اآلمن مع اآلخر، فاألمن

ابحرتام اآلخر واالعرتاف به والتعاون معه ومنع األذى  وإمنا واإلقصاء، االستفراد بنزعات يتحقق ال اجملتمعي
 عنه.

ك وجيعلوا هذه القيم اإلنسانية واحلضارية منطلقا لغد مشرق وإهنا لدعوة للناس عامة ليلتفتوا إىل ذل
 ومستقبل آمن.

 وصل اللهم وسلم وابرك على خأ األانم، وآله وصحبه الكرام، واحلمد هلل يف البدء واخلتام.
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 ثبت املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي كتاب رب العاملني. .1
، القاهرة: دار السالم، 1عمارة، حممد. ط. «اإلسالم واآلخر من يعرتف مبن? ومن ينكر من?» -1

 م.2012هـ/1433
 .م1968 الرسالة، مطبعة القاهرة: هـ(.1422)ت:  اجلندي، أنور التاريخ، وحركة اإلسالم -2
هنضة ، القاهرة: 6ط .(هـ1416: ت)حممد  ،الغزايل ،التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم -3

  .م2005يناير ، مصر

 الفجالة: دار-، القاهرة1ط هـ(.1431)ت:  سيد طنطاوي، حممد الكرمي، آنللقر  الوسيط التفسري -4
 .م1998 فرباير مصر، هنضة

 ومطبعة مكتبة شركة ، مصر:1ط .(هـ1371: ت) مصطفى بن املراغي، أمحد املراغي، تفسري -5
 .م1946/هـ1365 مبصر، وأوالده احلليب الباىب مصطفى

 الغرب ، بريوت: دار1ط .(هـ1414: ت) املكي حممد الناصري، التفسري، أحاديث يف التيسري -6
 .م1985/هـ1405 اإلسالمي،

 .هـ1425  النفائس، دار  ، بريوت:2ط الدين. عماد خليل، السرية، يف دراسة -7
الرؤية الكونية احلضارية القرآنية املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين، أبو سليمان، عبد احلميد.  -8

 م.2003هـ/1423، القاهرة: دار السالم، 1سالمي، طمنشورات املعهد العاملي للفكر اإل
 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود، داود، أبو أيب سنن -9

ْستاين جِّ العاملية،  الرسالة دار ،1بللي. ط قره كامِّل  وحَممَّد األرنؤوط . حتقيق: شَعيب(هـ275: ت) الس ِّ
 م. 2009هـ/1430

أبو حممد مجال الدين عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ابن هشام،  السرية النبوية، -10
شركة مكتبة ، مصر: 2ط .حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب .هـ(213)ت: 

 م.1955هـ/1375 ،ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
 البخاري، حممد وسننه(،  هللا رسول أمور من ختصرامل الصحيح املسند صحيح البخاري )اجلامع -11
 طوق دار ،1الناصر. ط انصر بن زهري هـ(. حتقيق: حممد256اجلعفي )ت عبدهللا أبو إمساعيل بن

 هـ.1422النجاة، 

 البغدادي البصري ابلوالء اهلامشي منيع بن سعد بن حممد هللا عبد أبو سعد، ابن الكربى، الطبقات -12
 .م1968 صادر، ، بريوت: دار1عباس. ط إحسان :حتقيق .(هـ230: ت)
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زهرة، حممد. مصر: مطابع دار اجلمهورية للصحافة، منشورات  والعالقات الدولية يف اإلسالم، أب -13
  هـ.1436جملة األزهر، ذو احلجة 

 دمشق: دار ، 1األلباين. ط الدين انصر حممد: خرج أحاديثه السقا. السرية، الغزايل، حممد فقه -14
 هـ.1427القلم، 

، املنصورة: دار الكلمة، 1فقه السرية النبوية: املفهوم واألسس والنماذج، كهوس، رشيد. ط -15
 م.2017

الشروق،  بريوت، القاهرة: دار ،17ط .(هـ1385: ت) القرآن، قطب، سيد ظالل يف -16
 هـ.1412

ناير هـ/ي1427، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2ط عمارة، حممد. اإلسالمية، احلضارة فقه يف -17
 م.2007

، الزهراء لإلعالم العريب، 1قصة االضطهاد الديين يف املسيحية واإلسالم، الطويل، توفيق. ط -18
 م.1991

: ت) البصري متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد الفراهيدي، أبو العني، كتاب -19
 .اهلالل ومكتبة دار السامرائي. وإبراهيم املخزومي مهدي: حتقيق .(هـ170
 الرويفعى األنصاري على بن مكرم بن حممد الدين الفضل مجال أبو منظور، العرب، ابن لسان -20

 هـ.1414 صادر، ، بريوت: دار3. ط(هـ711: ت) اإلفريقى
 اهلندي هللا محيد حممد آابدي، الراشدة، احليدر واخلالفة النبوي للعهد السياسية الواثئق جمموعة -21
 هـ.1407 النفائس، ، بريوت: دار6ط . (هـ1424: ت)

 .(هـ1332: ت) احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال القامسي، حممد التأويل، حماسن -22
 .هـ1418 العلمية، الكتب دار ، بريوت:1ط السود. عيون ابسل حممد: حتقيق
: حتقيق .(هـ395: املتوىف) الرازي، القزويين أمحد احلسني أبو فارس، ابن اللغة، مقاييس معجم -23
 .م1979/هـ1399 الفكر، دار هارون. مدحم السالم عبد

 -هـ1418، الفرقان دار ،2ط حممد. الديك، الدويل، والقانون اإلسالمية الشريعة يف املعاهدات -24
 .م1997

 اجلوزية، مشس الدين أبو بكر. حتقيق: حممد قيم والنصارى، ابن اليهود أجوبة يف احليارى هداية -25
 م.1996هـ/1416امية، الش دار -القلم ، جدة: دار1احلاج. ط أمحد
 /2005 دجنرب :110 العدد األمة، كتاب  قائد. أمحد الشعيب، والداللة، املضمون املدينة: وثيقة -26
 .2006 يناير



 

  453     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

 



 
 م2018 هـ / أبريل1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد   جملة املدونة:  454  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدمي:
احلمد هلل مشرع األحكام ومفصل احلالل من احلرام، والصالة والسالم على إمام املفتني ومعلم املتفقهني، 

 نه "من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين"، وعلى آله وصحبه قدوة العلماء، وأسوة الفقهاء.القائل فيما صح ع
فألفيتها فريدة يف ابهبا، منظمة يف عرض  1أما بعد فقد وقفت على رسالة يف أحكام األعيان املشرتكة،
 مسائلها، فعقدت العزم على إخراجها، والتعليق والتوثيق لنصوصها.

يف ذلك املقصود كان البد من معرفة مصنفها، وعاقد فصوهلا، فوجدت البياانت املتعقة وملا أردت الشروع 
هـ(، فبحثت يف ترمجته فلم أجد 1113ابملخطوط تنص أن صاحبها ابن لطف هللا أمحد بن عيسى، املتوىف سنة )

نجمني يف عصره كما جاء له عالقة ابلفقه من قبيل وال دبري، و ال نقري له فيه وال قطمري، بل هو مؤرخ، وكبري امل
 2يف ترمجته.

فوقع يف نفسي أن مثة خطأ يف العزو، فراجعت الرسالة فإذا يب أشاهد يف الصفحة األوىل من املخطوط عزوها 
لصاحب النهر، هكذا من غري تسمية له، فبحثت عن املقصود به فوجدت أنه الشيخ سراج الدين عمر بن إبراهيم 

هـ(، له )كتاب النهر الفائق شرح  1005، متوىف سنة )3ين ابن جنيم املشهور وتلميذهابن جنيم احلنفي أخو زين الد
كنز الدقائق(، وبقي مع ذلك يف النفس من هذا شيء؛ ألنه مع ذلك ليس صرحيا يف النسبة، أضف إىل ذلك أين 

 راجعت ترمجته فلم أجد أحدا نص أن له رسالة هبذا العنوان. 
واب من النهر الفائق اليت هلا عالقة مبوضوع الرسالة ألقارن بني أسلوهبا مث بدأت أقرأ بعض الكتب واألب

وأسلوب النهر، وإذا يب أجد النص الصريح الذي ال يدع جماال للشك يف أن الرسالة البن جنيم، حيث نص عليها 
بغيبة شريكه، ويف املكيل واملوزون له أن يعزل حصته  :بقوله (3/295)ابمسها يف كتاب القسمة من النهر الفائق

                                                 
 .(329740خمطوطة مبكتبة األزهر الشريف برقم ) 1
 (2/55) ( ومعجم املؤلفني1/191انظر اإلعالم ) 2

 (1/20انظر رد احملتار) 3

 يف أحكام األعيان املشرتكة الرسالة املباركة

 هـ(1005عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )للعالمة  

 أحمد بن عبد السالم مغراويلدكتور تقديم وتحقيق: ا

 -ابن طفيلجامعة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -التعليم العالي مساعد أستاذ 

 . املغربالقنيطرة
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وال شيء عليه إن سلم الباقي، وإن هلك كان عليهما، وابقي األحكام يف األشياء املشرتكة بيناه مستوىف يف 
هبا، فإهنا ملن ابتلي ابإلفتاء انفعة، وأنوار القبول عليها تزدان )الرسالة املباركة يف األشياء املشرتكة(، فعليك هبا 

 . ساطعة
وقدمت هلا مبقدمة فيها مبحثان: أحدمها عن مت ما عقدت العزم على فعله، فحمدت هللا على فضله، وأمت

 مصنفها، واآلخر عن الكتاب.
 

 
 ترمجة املصنف األول: فرعال

عمر بن ابراهيم بن حممد املنعوت بسراج الدين الشهري اببن جنيم احلنفي املصري، الفقيه احملقق الرشيق العبارة، 
ىف العلوم الشرعية، غواصا على املسائل الغريبة، حمققا إىل الغاية، سيال الرياع نديه  الكامل االطالع، كان متبحرا

ىف التحرير، جامعا ألدوات التفرد ىف حسن أسلوبه، جم الفائدة وجيها عند احلكام ىف زمنه، معظما عند اخلاص 
 والعام. 

 أخذ عن أخيه الشيخ زين صاحب البحر. 
فائق شرح كنز الدقائق، ضاهى به كتاب أخيه البحر الرائق لكنه أرىب عليه ىف وألف كتابه الذى مساه ابلنهر ال

 حسن السبك للعبارات والتنقيح التام، وله فيه مناقشات على شرح أخيه.
 ومن كتبه أيضا: إجابة السائل ابختصار أنفع الوسائل.

 1وكانت وفاته يوم الثالاثء سادس شهر ربيع األول سنة مخس بعد األلف.
 
 الثاين: نبذة عن الكتا  عفر ال

، جاء هذا االسم يف بداية الرسالة، وكذا يف الرسالة املباركة يف أحكام األعيان املشرتكة"أما عن امسها فهو "
 النص املتقدم عن مصنفها من كتابه النهر الفائق.

شرة، ويف  وقد احتوت على ستة أوراق، األوىل واألخرية فيهما صفحة واحدة فقط، فيكون عدد صفحاهتا ع
 كل صفحة اثنان وعشرون سطرا ابستثناء األوىل واألخرية.

 وخطها مقروء ال أبس به.
 وأما عن نسبتها ملصنفها فقد تقدم ما يدل على ذلك.

وقد كان سبب أتليفها كما يظهر من مقدمتها كثرة سؤال الناس عن األحكام اخلاصة ابألعيان املشرتكة وما 
 جيب فيها.

                                                 
 ( 5/39( األعالم )207-3/206انظر ترمجته يف خالصة األثر ) 1
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و واضح من عنواهنا، ويُعىن ابألعيان املشرتكة بني اثنني فأكثر، كيف يتصرف فيها وأما عن موضوعها فه
الشريكان، وما جيوز هلما فيها وما ال جيوز، وما العمل إذا احتاجت إىل ترميم أو إصالح، أو ما جيعلها عرضة 

 للهالك، وحنو ذلك مما سرتاه فيها.
 ني ابب الصلح وابب القسمة. وغالب ما ذكره املصنف هنا ال خترج أحكامه عن ابب

 وقد اعتىن املصنف فيها بذكر مذهب احلنفية الذي ينتسب إليه، ومل يعرج على مذهب غريه.
وال خيفى أمهية هذا املوضوع يف القدمي واحلديث، لكثرة ما يوجد بني الناس من هذه األعيان، فمعرفة 

 من الضياع والعدوان، وحفظا للقلوب من التنافر والتباعد.األحكام املتعلقة هبا مما ينبغي العناية به ضماان للحقوق 
هذا وسيقتصر عملي فيها على نسخها وضبطها، وتوثيق نصوصها من املطبوع واملخطوط حسب اإلمكان، 

 تعليقات يسرية بشرح غريب أو إضافة فائدة، أو تصحيح نص.مع 
، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وهللا أسأل أن ينفع به مؤلفها وانقلها وقارئها، إنه مسيع جميب

 وصحبه.
 

 :الصفحة األوىل
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 :الورقة الثانية
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 :الصفحة األخأة
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 الفرع الثالث: النص احملقق
 

 بسم هللا الرْحن الرحيم
كمال، حممد وعلى آله أمحد هللا الواحد املليك، املنزه على الصاحبة والشريك، وأصلي وأسلم على املختص ابل

 وصحبه إىل يوم ا ملآل. 
وبعد فهذه رسالة مباركة يف أحكام األعيان املشرتكة، وضعتها ملا كثر السؤال عنها يف األقطار املصرية، 

 مستعينا ابهلل تعاىل يف كل قضية، إنه خري معني. 
 ورتبتها على أبواب: 

 األول يف احلائط والبيت واحلمام. 
 ار واآلابر. الثاين: يف األهن

 الثالث: يف الزرع. 
 الرابع يف احليوان.

: احلائط أو البيت املشرتك على أربعة أوجه: أحدها: أراد أحدمها 1أما األول ففي نفقات احمليط الرضوي
 نقض احلائط وأىب اآلخر، إن خيف ضرر سقوطه أجرب اآليب على سقوطه ونقضه، وإال فال.

يقسم حبيث ميكن كل واحد بناء حائط يف نصيبه  2ء وأىب اآلخر، إن املوضعالثاين: اهندم فأراد أحدمها البنا
 ، وإن اهندمت ال جيرب، وعليه الفتوى.3ال جيرب، وإال فإن هدماها أجرب اآليب

الثالث: بىن أحدمها، ينظر إن مل يكن ألحدمها محولة كحائط الكرم واخلص كان متطوعا، وإن كان هلما محولة 
 ملوضع عريضا فكذلك، وإال رجع ومنع صاحبه من وضع احلمولة عليه حىت يؤدي حصته. أو للباين فقط فإن ا

يف مسألة الصلح أنه يرجع  5، إال أنه ذكر4ولو قال: ال أضع احلمولة قال ابن الفضل: لشريكه أن يرجع
 بقيمة البناء ال مبا أنفق، ويف رواية يف احلائط املشرتك يرجع بنصف ما أنفق. 

 . 6شايخ أنه إن بىن أبمر القاضي يرجع مبا أنفق، وإال فبقيمة البناء وعليه الفتوىواستحسن بعض امل

                                                 
توجد نسخة حمليط رضي الدين السرخسي ابجلامعة احمليط الرضوي ويقال له حميط السرخسي، لرضى الدين حممد بن حممد السرخسي،  1

 . (، وأطراف أوراقها متآكلة55برقم )االسالمية ابملدينة املنورة، لكنها انقصة، وهي حمفوظة 

 ( لوحة708ونسخة كاملة يف تركيا فيها )
 أي إن كان املوضع يقسم، وقد أكثر  املصنف من حذف "كان" اختصارا. 2
كاء القسمة عند احلنفية نوعان: قسمة جرب، وهي اليت يتوالها القاضي بطلب من أحد الشركاء، وقسمة ابلرتاضي، وهي اليت يقوم به الشر  3

 (7/19بينهم برضا منهم، وكل واحدة منهما نوعان قسمة مجع وقسمة تفريق. انظر تفصيلها يف بدائع الصنائع )
 (527-3/526انظر الفتاوي اخلانية ) 4

 أي ابن الفضل 5
بذلك القول، والثاين: معلوم من اصطالح علماء احلنفية أهنم يقصدون هبذا اللفظ أعين "وعليه الفتوى" أمرين: أحدمها: اإلذن ابلفتوى  6

 ( وغريه.37صحته، ألن اإلفتاء به تصحيح له. نص عليه ابن عابدين يف رسالة شرح منظومة رسم املفيت ص)
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ويعترب قيمته وقت البناء ال وقت الرجوع يف الصحيح، بناء على أن املبين بين على ملك شريكه أو على ملك 
 الباين، مث ينتقل لشريكه أراد االنتفاع.

لقدور أو طاحونة بينهما انكسر منها شيء أجرب الشريك على احلمام أو ا 2: محام بني رجلني غاية1مث قال
العمارة إن موسرا، وإن كان معسرا جيرب الشريك اآلخر لريجع حبصة اآليب من الغلة، وإن اهندم كل ذلك حىت صار 

 صحراء مل جيرب واحد منهما، ولكن تقسم بينهما. انتهى.
 يف احلمام.   3ومثله يف البزازية
قِّدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج إىل املرمة قال بعضهم: يؤجرها القاضي  4ة قال: لو عابإال أنه يف اخلاني

له ويرمها ابألجرة، أو أيذن ألحدمها يف اإلجارة يف املرمة من األجرة، قيل: هذا قوهلما ألهنما يراين احلجر على 
 يب بكر اخلوارزمي.احلر، والفتوى على قوهلما، ونسب احلاكم الشهيد هذا القول إىل االمام أ

لغري اآليب ابإلنفاق، مث مينع صاحبه من االنتفاع به حىت يؤدي حصته، والفتوى على  5وقال بعضهم: أيذن
 انتهى. 6هذا القول.

 وكذا صرح أبن الفتوى عليه احلاكم الشهيد. 
يقال لشريكه اآلخر: ويف البزازية عن حممد يف محام بني اثنني اهندم حائط منه وأىب شريكه املرمة: ال جيرب، و 

، ويف الدوالب املشرتك جيرب كل واحد منهما 7إن شئت فأنفق يف املرمة مث أجره وخذ النفقة من األجرة، مث يتناوابن
 على عمارته إذا خرب. انتهى.

: إذا اسرتم الدوالب أو اهندم ففي الصورة األوىل إذا طلب أحدمها العمارة ال جيرب، لكن 8ويف حيطان الشهيد
القاضي للطالب يف العمارة مث مينع شريكه من إرادته واالنتفاع به حىت يؤدي حصته، والفتوى على هذا  أيذن

 القول.
كاألوىل، ومن أصحابنا من قال: جيرب يف املسألتني على قياس ما قاله اخلوارزمي يف احلمام.   9ويف الثانية ال جيرب

 انتهى.
                                                 

 أي رضى السرخسي 1

 يف اهلامش هنا: لعله عاب أو تعيب  2
 هـ(.827الفتاوى البزازية حملمد بن حممد بن شهاب البزازي، املتوىف سنة ) 3
 اخلانية املطبوع: غار.كذا ابألصل، ويف  4
 أي القاضي كما يف الفتاوى اخلانية. 5
 (3/522الفتاوى اخلانية ) 6
 (3/523أي يستواين فيه بعد ذلك فيصري هلما منفعته ابلتناوب. وانظر الفتاوى اخلانية ) 7
وله يف الفقه احلنفي كتاب هـ (، 334نة )وهو اإلمام حممد بن حممد بن أمحد املروزي احلاكم الشهيد املتوىف س املقصود احلاكم الشهيد،  8

وقد حقق منه قسم العبادات، ، وهو الذي شرحه السرخسي يف املبسوط على قول، منه نسخة يف املكتبة األزهرية الكايف يف فروع احلنفية،
 ماجستري يف الفقه املقارن، جامعة أم درمان اإلسالمية، الباحث: صالح الدين حممد سلو.

 ور فيه، ولعله يف ابب دعوى احلائط والطريق من كتاب الدعوى والبينات منه، وهو املشار إليه هنا حبيطان الشهيد.والكالم ا ملذك 
 أي املمتنع  9
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صوصية للحمام، بل احلكم يف الدكان والدوالب وكل ما ال قال الشيخ عبد الرب يف شرح الوهبانية: وال خ
 .1ميكن قسمته لعدم حصول املنفعة املقصودة به ابلقسمة كذلك، كاحلائط وحنوه

غاب أحد شريكي الدار فأراد احلاضر أن يسكنها رجال أو يؤجرها ال ينبغي له ذلك  2ويف جامع الفصولني:
وطاب له نصفه إذ ال  4، وإال تصرف فيه ابلصدق3لى شريكه لو قدرداينة، وال مينع منه قضاء، فلو فعل يرد ع

 6انتهى. 5خبث فيه، هذا لو سكن غريه، أما لو سكن بنفسه له ذلك ال قياسا بل استحساان.
الباب الثاين: يف اآلابر واألهنار، قال يف نفقة احمليط: هنر بني قوم شراب ألراضيهم احتاجوا إىل كريه فامتنع 

مل جيرب عليه، ولكن يؤمر الباقي بكريه فريجعون على اآليب بقسطه من النفقة ألهنم ال ميكنهم  7هبعضهم عن كري
االنتفاع  بدونه، فلم يكونوا متربعني، وليس هلم أن مينعوه من الشرب، وال يشبه السفل ألن يف املنع هنا تضييع 

 . 8حقه ابنتفاعهم بقدر حصته
لى إصالحها ألنه يتعذر أن يقال جلميع املسلمني أصلحوا وارجعوا، كذلك أجرب ع  9وإن كان لواحد إذ البئر

 فلو مل جيرب أدى ذلك إىل إبطال حقهم. 
وفيه أيضا: بئر بني رجلني هي شرب ملاشيتهما امتنع أحدمها عن إصالحها قائال: أان ال أسقي منها، ال 

 جيرب، واملصلح متربع، خبالف ما سبق. 
ب إبزاء املنفعة، فإذا امتنع من االنتفاع مل يكن عليه شيء، فأما فيما ينتفع إن والفرق أن النفقة هنا إمنا جت

 تعذر اإلجياب إبزاء املنفعة أمكن إبزاء ملك الرقبة. انتهى.

                                                 
 (، وتتمته: فكان التعبري مبا يشمل اجلميع أوىل.147شرح الوهبانية )اللوحة  1
 يف احلاشية: أي من الفصل  يف حبث االنتفاع ابملشرتك 2
 على إيصال نصف األجرة لشريكه، فإن مل يقدر جلهله مبكانه أو بعده بعدا يشق عليه فإنه يتصدق به عنه.أي لو قدر  3
 يف حاشية املخطوط: لعله ابلصدقة أو التصدق.قلت: وهو الصواب، وما يف الكتاب تصحيف. 4
أن يكسنها رجالً أو يؤجرها ال ينبغي أن يفعل ذلك الدار فأراد احلاضر  اختصر املصنف العبارة هنا، والعبارة يف األصل: غاب أحد شريكي 5

داينة إذ التصرف فيما بيده لو مل ينازعه أحد، فلو آجر وأخذ األجر يرد على شريكه نصيبه لو قدر، وإال تصدق به لتمكن اخلبث فيه حبق 
يه، هذا لو أسكن غريه، أما لو سكن شريكه، فصار كغاصب آجر يتصدق األجر أو يرده على املالك، وأما نصيبه فيطيب له إذ ال خبث ف

بنفسه ليس له ذلك داينة قياساً، وله ذلك استحساانً، إذ له أن يسكنها بال إذن شريكه حال حضوره إذ متعذر عليه االستئذان يف كل مرة، 
رته بال إذن فكذا حال على هذا أمر الدور فيما بني الناس، فكان له أن يسكن حال غيبته، خبالف إسكان غريه إذ ليس له ذلك حال حض

 غيبته.
(: الدار املشرتكة إذا كان أحدمها غائبا كان للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته، ويف رواية: أن يسكن من الدار 3/530ويف اخلانية ) 6

 قدر حصته، ولو خاف خترب الدار برتك السكىن كان له أن يسكن كل ا لدار.
 ، واملقصود أن البئر احتاج إىل زايدة حفر ألن ماءه غار.كريت النهر كراي أي حفرته )الصحاح(  7
 (12/325( والبناية )20/159انظر املبسوط ) 8

 هكذا العبارة يف األصل، ولعل صواهبا كما يعلم من كالمه يف آخر الرسالة: والبئر ولو لواحد كذلك .. 9
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الباب الثالث: يف الزرع، قال يف احمليط: زرع بينهما أىب أحدمها اإلنفاق عليه مل جيرب، ولكن يقال لآلخر: 
قيمة يف حصة شريكك، فلو أنفق ومل خيرج الزرع مقام ما أنفقه عليه هل يرجع بنصف أنفق عليه وارجع بنصف ال

 متام القيمة أو مبقدار الزرع، ذكرانها على التفصيل يف املزارعة. انتهى.
ولو أراد ذلك يف العام الثاين يزرع  1ويف اخلانية: أرض بني شريكني غاب أحدمها فلشريكه أن يزرع النصف،

 . 2ما كان زرع
 قد كتبت يف القسمة أن للقاضي أن أيذن يف زراعة كلها لئال يضيع اخلراج. انتهى.و 

ويف جامع الفصولني: أرض أو كرم بني حاضر وغائب وابلغ ويتيم، فاحلاضر البالغ يرفع األمر إىل القاضي، 
وتوقف حصة  ولو مل يرفع ففي األرض يزرع حبصته ويطيب له ذلك، ويقوم على الكرم فيبيع مثره وأيخذ حصته،

 . انتهى.4، فإذا قدم الغائب ضمنه القيمة أو أجاز بيعه، ولو مل حيضر فهو كلقطة3الغائب، ويسوغ له ذلك
ويف جامع الفصولني: الزرع املشرتك لو أدرك فحصده أحدمها بال إذن فهلك ينبغي أن يضمن حصة 

  5شريكه.
ه بغيبة شريكه، وال شيء عليه إن سلم الباقي، وفيه أيضا: يف املكيل واملوزون ألحد الشريكني أن يعزل حصت

 7انتهى. 6وإن هلك كان عليهما.
واعلم أن هذا يستفاد منه جواب حادثة كثرية الوقوع هي أن بعض األمناء مبصر أيخذ بلدة من الديوان وفيها 

 ك. أوقاف شائعة يف البلد، فإذا زرع بقدر حصته ليس للشركاء عليه سبيل، وينبغي أنه إذا آجر كذل
 أما إذا زرعها أهل البلد وقبض منهم اخلراج كان هلم أن يرجعوا عليه مبا خيصهم، فتدبره، وهللا أعلم.

الباب الرابع يف احليوان: من األرقاء والدواب، أما األول ففي فتاوي قاضي خان: اخلادم إذا كان مشرتكا 
 وأحدمها غائب كان للحاضر أن يستخدم اخلادم حبصته. 

عبد استخدمه بغري إذن شريكه فمات يف خدمته ال يضمن، ويف نوادر هشام  8فيت: اصدريبويف منية امل
 يضمن. انتهى.

                                                 
يوسف عن أيب حنيفة: ليس ألحدمها أن يزرع فيها قدر حصته، ويف  (: "أرض بني رجلني روى ابن مالك عن أيب2/590العبارة يف اخلانية ) 1

الدار املشرتكة أن يسكن، وروى هشام عن حممد أن له ذلك يف الوجهني". قلت: فلعل املصنف حكى ما حكى على رواية ابن هشام ال رواية 
 ابن مالك. فتنبه.

 (2/74نقله أيضا يف جامع الفصولني ) 2
 صولني املطبوع: "فيسعه ذلك إن شاء هللا". وهو أوىل.كذا هنا، ويف جامع الف 3
 (2/74جامع الفصولني ) 4
 (2/74جامع الفصولني ) 5
 (2/74جامع الفصولني ) 6
 ( ذكر املصنف رسالته هذه كما أشرت سابقا. 3/295يف هذا املوضع من النهر الفائق ) 7
 كذا يف األصل.  8
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إذا استعمله  1وينبغي أن يكون حمل اخلالف فيما إذا كان الشريك حاضرا، أما إذا كان غائبا فال ضمان عليه
 بقدر حصته كما مر ألنه مأذون فيه فتدبر.

 خاف كل منهما عليها من صاحبه فقال أحدمها: تكون عندي وأىب اآلخر : أمة بني شريكني2ويف الذخرية
 . 3إال أن تكون على يد عدل

ملكه، وتكون  5يف مجيع املواضع إال يف هذا املوضع فإنه ال حيتاط خلسة 4قال مشاخينا، حيتاط يف الفروج
 7، فإن تشاحا يف البدأة بدأ القاضي أبيهما شاء.6عندمها ابملهاأية
 أن يقرع بينهما.  8: ينبغي له-وإليه مال احللواين  -سرخسي وقال ال

وهو نظري ما لو أخرب القاضي أن فالان أييت جواريه يف غري املأتى ويستعملهن يف الغناء ويطأ زوجته يف احليض 
  9وأمته من غري استرباء ال يكون للقاضي عليه سبيل خلسة ملكه، كذا هنا.

مع رجلني امتنع أحدمها من اإلنفاق عليها خريه القاضي إما أن يبيع نصيبه أو  ففي احمليط: دابة 10وأما الثاين
 ينفق عليه، فإن مل يفعل أجربه، ولو كانت كلها له مل جيربه ألنه ليس فيه إتالف ملك الغري. 

وال جيرب  فاحلاصل أنه يف املشرتك جيرب يف الدابة والنهر واحلمام والطاحونة واحلائط إذا هدم والبئر ولو لواحد،
 فيما عدا ذلك. 

 أجرب على املهاأية اهـ 12بني اثنني ال ميكن قسمتها امتنع أحدمها من االنتفاع 11ولو كان مثة دار وحانوت

                                                 
 أي من غري خالف 1

 فروع احلنفية لربهان الدين حممود بن أمحد بن مازه، منه نسخة يف معهد املخطوطات العربية. أي الذخرية الربهانية يف 2
أمة بني رجلني فخاف كل واحد منهما صاحبه عليها، فقال أحدمها: تكون عندك يوًما وعندي يوًما، وقال اآلخر: بل  يف احمليط الربهاين: 3

  .هما يوًما وال أضعها على يدي عدلنضعها على يدي عدل، فإين أجعلها عند كل واحد من
 وقع يف طبعة دار الكتب العلمية من احمليط الربهاين: يف الروح، وهو تصحيف ظاهر 4
(: حلشمة 11/202كذا ابألصل هنا وفيما سيأيت، ويف طبعة دار الكتب العلمية للمحيط الربهاين: حلسن ملكه، ويف طبعة اجمللس العلمي ) 5

 ف هنا هو الصواب، وهللا أعلم.ملكه، وما أثبته املصن
(: املهاأية لغة مأخوذة من التهيؤ، وهو أن يهيئ كل واحد منهما لصاحبه ما شرط له، ويف الشارح 8/179البحر الرائق )قال ابن جنيم يف   6

و أن يتوافقوا على أمر فيرتاضوا به، هي مشتقة من اهليئة، وهي احلالة الظاهرة للتهيؤ للشيء، وإبدال اهلمزة ألفا فيها والتهايؤ تفاعل منها، وه
 وحقيقته أن كال منهم يرضى هبيئة واحدة وخيتارها. 

(: مبادلة املنفعة جبنسها وكل واحد من الشريكني يف نوبته ينتفع مبلك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك مبلكه يف 20/173ويف املبسوط)
 نوبته. 

تكون عند أحدمها يوما وعند اآلخر يوما ولو خاف أحدمها من صاحبه وطلب وضعها على وقالوا: يف األمة (: 3/295يف النهر الفائق ) 7
 يد عدل ال جياب.

 (: واألوىل أن يقرع بينهما7/385( واحمليط الربهاين )20/174كذا هنا، ويف املبسوط ) 8
 (7/385نقله يف احمليط الربهاين ) 9

 وهو الدواب 10
 كذا ابألصل، ولعل الصواب: أو حانوت 11
 كذا هنا، ولعل الصواب: اإلنفاق 12
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 وقيد بكوهنا "ال ميكن قسمتها" ألنه لو أمكن أجرب املمتنع عنها ولو بعد املهاأية.  
ىن أو االستغالل أو اإلرضاع، سواء كان ذلك يف دارين مث إمنا جيرب على املهاأية فيما جتري فيه املهاأية كالسك

أو واحدة، وكذا خدمة عبد أو عبدين، أما ما ال جيري فيه كغلة عبد أو عبدين أو بغل أو بغلني أو ركوب بغل أو 
 . 2، وجوزاه يف استغالل عبد أو عبدين1بغلني أو مثرة شجرة أو لنب شاة فال

سفينة ال جيرب على التهايؤ فيها محال وال استغالال، بل يؤاجراهنا واألجرة وأفاد قاري اهلداية يف فتاويه أن ال
 هلما. انتهى.

 وهذا جيري يف كل ما ال جيري التهايؤ فيه، أعين اإلجارة وقسمة األجرة. 
واعلم أهنما لو هتايئا يف دار واحدة على أن يسكن أحدمها بعضها واآلخر البعض اآلخر أو أحدمها العلو 

 . وهللا أعلم. مت حبمد هللا تعاىل وعونه.3سفل جازتواآلخر ال
 

 
 

 واملراجع: املصادر
 

اإلعالم: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، طبعة دار العلم للماليني،  .1
 . م2002الطبعة اخلامسة عشر 

مد، املعروف اببن جنيم املصري ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. الشاملة:  زين الدين بن إبراهيم بن حم .2
 .طبعة: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتب  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: .3
 م1986 -هـ 1406العلمية، الطبعة الثانية: 

موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين  البناية شرح اهلداية: أبو حممد حممود بن أمحد بن .4
 م 2000 -هـ  1420العيين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

  ه.1300حممود بن إسرائيل الشهري اببن قاضي مساونه. املطبعة األزهرية، الطبعة األوىل جامع الفصولني:  .5
فضل هللا بن حمب الدين بن حممد احمليب يف أعيان القرن احلادي عشر: حممد أمني بن  خالصة األثر .6

 احلموي األصل، الدمشقي، دار صادر. 
رد احملتار على الدر املختار: حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، الناشر: دار  .7

 م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، ، بريوت-الفكر
                                                 

بدائع ألن املهاأية عقد على منافع، واللنب والثمر وشبههما عني، فال يتصور فيهما املهاأية. وانظر مزيدا من تفصيل ما تكون فيه ملهاأية يف  1
 (33-7/32الصنائع.)

 (20/174انظر املبسوط ) 2

 (8/179انظر البحر الرائق ) 3
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 طوطخم شرح املنظومة الوهباين: عبد الرب بن الشحنة. .8
شرح منظومة رسم املفيت: حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ضمن جمموع فيه  .9

 رسائل ابن عابدين، طبعة دار إحياء الرتاث العريب. 
اتج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور  الصحاح .10

 م 1987 - هـ 1407للماليني، الطبعة الرابعة:  عطار، دار العلم
هـ(، توجد نسخة منه يف مكتبة 827الفتاوى البزازية: حملمد بن حممد بن شهاب البزازي، املتوىف سنة ) .11

 جامعة ميشيغان.
اعتىن به سامل مصطفى فخر الدين احلسن بن منصور االوزجندي الفرغاين قاضيخان، الفتاوى اخلانية:  .12

  2009لكتب العلمية، الطبعة األوىل البدري، دار ا
احمليط الربهاين يف الفقه النعماين: برهان الدين حممود بن أمحد بن مازة البخاري احلنفي. طبعة دار الكتب   .13

 م.2004ه 1424العلمية، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، الطبعة األوىل 
ات والنوادر والفتاوى الواقعات مدلال بدالئل احمليط الربهاين ملسائل املبسوط واجلامعني والسري والزايد .14

 .2004 – 1424الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية سنة النشر: املتقدمني: ط. اجمللس العلمي،  
معجم املؤلفني: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي، دار إحياء الرتاث العريب  .15

 .بريوت 

توجد نسخة  ـ(ه571له حميط السرخسي، لرضى الدين حممد بن حممد السرخسي)ويقال احمليط الرضوي:  .16
(، وأطراف 55حمليط رضي الدين السرخسي ابجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة، لكنها انقصة، وهي حمفوظة برقم )

 لوحة. 708ونسخة يف تركيا  .أوراقها متآكلة،
 لسرخسي: دار املعرفةاملبسوط: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ا .17
النهر الفائق: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن جنيم احلنفي، حتقيق أمحد عزو عناية، دار الكتب العلمية،  .18

 .2002-1422الطبعة األوىل: 
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احلمــد هلل الــذي مهــد للســان العــريب مبقومــات البيــان واألدب، مــا جعلــه حمطــا للخطــاب البــالغ غايــة األرب، 
فجاءت الفاظه انهضة مببتغى إصابة املعـاين ، وقـوام تراكيبهـا ،طيعـة ملمتطـي صـهوة جوادهـا يف املبـاين، فهـي بـذلك 
مبعدة ملستهدف اإلبعاد ،وسهلة االحندار ملن مل يبلغ شأَو اخلريت يف دروهبا حىت يصيب املـراد، أعطـت صـنوفا مـن 

البـاحثني موقـف اإلعجــاب والـذهول، حـىت اعتقــدوا أهنـا منزلــة البيـان يف املنظـوم واملنثــور، فأوقفـت بـذلك الدارســني و 
ابلعناية على أهل البوادي واحلواضر والسـهول، مـا جعلهـا أهـال الحتضـان الـوحي املنـزل علـى خـامت األنبيـاء ابلـبالغ 
 القرآين املعجز للبلغاء والفصحاء الذين هم يف تصاريف كـالم العـرب أصـحاب قصـب السـبق األقـوايء ،حـىت مل جيـد

ـَي مُتْلَـى َعَلْيـهِّ ُبْكـَرة  أهل الشرك والضالل ،املعاندون منهم سـوى أن يقولـوا قـوال علـيال. َأَسـاطِّري اأْلَوَّلِـّنَي اْكتَـتَـبَـَهـا َفهِّ
ــياًل  والصــالة والســالم علــى مــن شــق صــدره فطهــر تطهــريا ،حــىت يكــون حمــال لــآلايت البينــات  الفرقــان( .5  .)َوَأصِّ

نَـا مَجَْعـهُ  ليه غاية العنايـةإ ابلرعاية والعناية فيما يوحي املسطورة تسطريا ، تواله هللا فَـإَِّذا قـَـَرْأاَنُه فَـاتَّبِّْع   قـُْرآنَـهُ و إِّنَّ َعَليـْ
َنا بـََيانَهُ   قـُْرآنَهُ   .(17/19 )القيامة مُثَّ إِّنَّ َعَليـْ

املكايــد،  ورضــي هللا فجــاءت شــريعته وافيــة كاملــة املقاصــد ، ال يتطــرق اليهــا الــنقص والــبطالن مهمــا ُحبكــت 
عــن أصــحابه الــذين اجتبــاهم لصــحبته، واختــارهم حلمــل رســالته، فكــانوا أشــد النــاس وفــاء يف إبــالغ الرســالة وحفــظ 

 الشريعة، وقمع أهل الضاللة، وعلى آله جنوم اهلدى والتقوى، الناصحني ألمته يف السر والعالنية  والنجوى.

األصولية تعتمـد اعتمـادا أساسـيا علـى اللغـة العربيـة ابعتبارهـا الوعـاء من املعلوم أن الدراسات الفقهية و ف وبعد:
مـن هـذه املباحـث اللغويـة،  الشامل للوحي جبانبيه، واملتفحص يف مظان األصول والفقه، جيدها تشتمل على الكثري

للغويـة بفروعهـا ويكفينا ما يصدر به الذين كتبوا يف فنون الفقه واألصول من معلومـات تفصـيلية انفعـة يف األحبـاث ا
فهمـا دقيقـاً تتحـدد بـه الفكـرة حتـدداً واضـحا مـن   (2)وهي من أهم األسس اليت تعني علـى فهـم الـنص. (1)املختلفة.

                                                 
 . مصر.إسكندرية –الناشر: دار املعرفة اجلامعية  ..املطبعة5ند األصوليني، د. امحد السيد عبد الغفار ص: التصور اللغوي ع  ( 1)
)َوَما يـَْعَلُم أَتْوِّيَلُه إِّالَّ اَّللَُّ( ]آل  :إمنا أعين يف هذا الصدد، تلك النصوص اليت مل ترتفع إىل حد اإلهبام والتشابه الذي أشار إليه القرآن بقوله  ( 2)
[ بل وقفت من الوضوح عند درجة وسطى، بني الكالم الواضح البديهي، والكالم املبهم الغامض، ال جرم اليت تقف عند هذه 7مران: ع

الدرجة هي معظم آايت األحكام وقد تلحق هبا آايت أخرى تقف معها يف هذه الدرجة ذاهتا، ولكن غرضي يف هذا املقام إمنا يتعلق آبايت 
 .األحكام دون غريها

 األساس اللغوي وأثره يف بيان األحكام الشرعية 

نورالدين قراطالدكتور   

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية لفقه وأصولهاأستاذ 

 وجدة. املغرب -األول جامعة محمد 
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حيــث اســتنباط األحكــام الشــرعية بــل يعتمــد عليهــا يف نصــوص القــران والســنة الســتخراج املعــاين املتعلقــة ابألســرار، 
كــذلك الباحــث يف نصــوص الــرتاث اللغــوي الــيت يعتمــد عليهــا ويســتند هلــا . و (1)والســنن الكونيــة، واحلقــائق العلميــة

ألن هللا قــد اختــار اللســان العــريب وعــاء لوحيــه، ومســتودعاً  التوجيــه اللغــوي اخلــادم لتقعيــد القواعــد وتكييفهــا وذلــك
لســن وأســهلها ... منهــا كــون لسـاهنم أفصــح األ ملـراده والعــرب هــم املتلقـني أوال لشــرعه وإبــالغ مــراده حلكمـة علمهــا

انتشاراً، وأكثرها حتمال للمعاين مع إجيـاز يف اللفـظ، ولتكـون األمـة املتلقيـة للتشـريع والناشـرة لـه أمـة قـد سـلمت مـن 
الرأي عند اجملادلة، ومل تقصر هبا عن النهوض أغالل التكالب على الرفاهية، وال عن تلقي الكمال احلقيقي   (2)أفن

 . (3)اضمحاللهإذ يسبب هلا خلطه مبا جير إىل 
ومما جيب التنبيه عليه يف هذا اجملال أنه ليس املقصود عند خماطبة  العرب ابلقرآن كون التشريع قاصرًا عليهم 
أو مراعيًا خلاصة أحواهلم، بل إن عموم الشريعة ودوامها، وكون القرآن معجزة دائمة مستمرة على تعاقب السنني 

ليت هي من خصائص العرب جعلت أساسا عند النظر يف االجتهاد . رغم أن اللغة العربية ا(4)ينايف ذلك 
 ىل الفساد يف التشريع.إواالستنباط وذلك محاية ملعاين نصوص الوحي من االختالل املؤدي 

 :لى هذه األمهيةِّ ، ومن هؤالء على سبيل املثال ال احلصرعوقد نبَّه العلماُء األوائل 

 772واإلسنوي )ت .االستغناء يف أحكام االستثناء:  كتابِّه املاتعهـ( يف 682اإلمام القرايف رمحه هللا )ت 
أحكام القرآن " وأبو بكر حممد بن عبدهللا؛ املعروف اببنِّ العريب، صاحب كتاب."الكوكب الدري" هـ( يف كتابِّه

ُ يف الرد ِّ على بعض األقوال ب."الكرمي َوَهَذا ُكليُه  :"قولهوكذلك االمام القرطيب يف تفسريه؛ حيث إنه كثريًا ما يعرب ِّ
لل َِّسانِّ َوالسينَّةِّ، َوخُمَالََفٌة إلِِّّمْجَاعِّ اأْلُمَّةِّ   (.5) "َجْهٌل ابِّ

.،إذ هبا تتبنيَّ األحكام (6)أما الفقهاء فإن مدار اختالفهم يف كثري من املسائل الفقهية يرجع إىل مسائل لغوية
 . (7) ملبتدأ من اخلرب، ولوالها جلهل أصل اإلفادة"وأصول املقاصد، فبالداللة يعرف الفاعل من املفعول، وا

 بشيءومن هنا يكون على الباحث والناظر يف الشريعة وأحكامها ، واملتكلم فيها أصواًل وفروعاً، أال يشتغل 
من ذلك يف شيء من ذلك حىت يتمكن من اللغة العربية وقواعدها وميتلك فيها ملكة تقرتب من السليقة عند 

 العرب.

                                                 

 ، تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.5هـ ع1419م/ شوال 1999السنة الثالثة فرباير  140-139( التجديد جملة علمية ص: 1)
 ( الفساد، أي: فساد الرأي، األفن هو ما كان بني الغرابة والتفه..   2)
تفسري الكتاب اجمليد املؤلف : حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن ( التحرير والتنوير حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من  3)

 هـ.   1984تونس سنة النشر:  –. الناشر : الدار التونسية للنشر 1/39هـ1393عاشور التونسي املتوىف : 
 .  1/39: املصدر نفسه(  4)
 هـ671ر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب املتوىف: املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بك ( اجلامع ألحكام القرآن5)

 ..م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية،  القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية  حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش .2/17

املتوىف:  بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني املؤلف: أمحد بن فارسا الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمه  (6)
 م. 1997-هـ1418. الناشر: حممد علي بيضون الطبعة: الطبعة األوىل 1/35 .هـ395

 .453( مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بريوت، ص 7)



 

  469     م8201هـ/ أبريل 1439، رجب 16السنة الرابعة، العدد    جملة املدونة:
 

َجَعل علماُء أصولِّ الفقه من شروط اجملتهد :أن يكون عارفًا مبقتضى اللفظ ومعناه؛ ألنه لو مل يكن   ولذلكم
كذلك مل يفهم منه شيئاً؛ وملا كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفًا وشرعًا وجب أن يعرف اللغة واأللفاظ العرفية 

 ستعارة:. إذ كما يقول العالمة ابن كريان يف منظومة اال(1)والشرعية
 إن أطلق اللفظ على الذي وضع***له هبذا االعتبار فاستمع

 فـْهَو الـحـقـيـقـة ترى عرفيه *** ولـغـويـة وزد شـرعـيـه
وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة املثلى إليها، فإمنا استهواه، 

 .(2)فة اليت خوطب الكافة هبا واستخف حلمه، ضعفه يف هذه اللغة الكرمية الشري
وأدلة الشريعة من الكتاب والسنة وغريها عربية الداللة فال ميكن استنباط األحكام منها إال بفهم كالم  

وما  .(3)...ومن هذه اجلهة يعرف العموم واخلصوص واحلقيقة واجملاز واإلطالق والتقييد وغريه العرب إفرادًا وتركيباً،
به فهو واجب. والواجب  منه ما هو واجٌب على األعيان، ومنه ما هو واجٌب على ال يتمي الواجب إال 

 . (4)الكفاية"
 وقد برهن الشاطيب على ذلك مبقدمتني:

 األوىل أن الشريعة عربية .
 الثانية: أن من مل يفهم هذه اللغة حق الفهم ال ميكن أن يكون جمتهداً ... 

طًا؛ رمحه هللا: " فَإَِّذا   -أيضا  –وقال    َتدٌِّئ يفِّ فـَْهمِّ الشَّرِّيَعةِّ، أَْو ُمتَـَوس ِّ َتدِّاًئ يفِّ فـَْهمِّ اْلَعَربِّيَّةِّ فـَُهَو ُمبـْ فـََرْضَنا ُمبـْ
ُلْغ َدَرَجَة الن َِّهايَةِّ، فَإِّنِّ انـْتَـَهى إِّىَل َدَرجَ  ُط ملَْ يـَبـْ ٌط يفِّ فـَْهمِّ الشَّرِّيَعةِّ َواْلُمتَـَوس ِّ َعَربِّيَّةِّ َكاَن َكَذلَِّك يفِّ ةِّ اْلَغايَةِّ يفِّ الْ فـَُهَو ُمتَـَوس ِّ

وا اْلُقْرآَن ُحجًَّة، َفَمْن مَلْ الشَّرِّيَعةِّ؛ َفَكاَن فـَْهُمُه فِّيَها ُحجًَّة َكَما َكاَن فـَْهُم الصََّحابَةِّ َوَغرْيِّهِّْم مَِّن اْلُفَصَحاءِّ الَّذِّيَن َفهِّمُ 
ُلْغ َشْأَوُهْم؛ فـََقْد نـََقَصُه مِّْن فـَْهمِّ الشَّرِّيَعةِّ مبِِّّ  ُهْم، وَُكلي َمْن َقُصَر فـَْهُمُه ملَْ يـَُعدَّ ُحجًَّة، َواَل َكاَن قـَْولُُه يـَبـْ ريِّ َعنـْ ْقَدارِّ التـَّْقصِّ

 .(5). .فِّيَها َمْقُبواًل.

                                                 

 .هـ606الدين الرازي خطيب الري املتوىف: (احملصول املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر 1)
 م. 1997 -هـ  1418. دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 6/21

 ب الطبعة: الرابعة.  . الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتا3/248هـ(392( اخلصائص املؤلف: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف:  2)
، أبو حممد، مجال الدين املتوىف:  3)  .هـ772( هناية السول شرح منهاج الوصول املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي 
 .  .1999 -هـ1420لبنان الطبعة: األوىل -بريوت-. الناشر: دار الكتب العلمية 1/398
فة أصحاب اجلحيم املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب اقتضاء الصراط املستقيم ملخال  (4)

. احملقق: انصر عبد الكرمي العقل الناشر: دار عامل الكتب، 1/527 .هـ728القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي املتوىف: 
 . .م1999 -هـ 1419الطبعة: السابعة،  بريوت، لبنان

. احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 5/53.هـ790( املوافقات املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب املتوىف:  5)
 م.  1997هـ/ 1417حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة األوىل 
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ومن هنا يظهر لنا أن كالم الشاطيب رمحه هللا معرفة احلدود واملقادير اليت يسلكها اخلائض يف علوم الشريعة 
ى أن ينظر يف أحكام خاصة من نوع خاص أو أنه مكتف مبعرفة ما درج عليه الكافة فيعرف ما إذا كان قادرا عل

  .(1)من الفقهاء والعلماء وهذا الذي جعلهم يقسمون االجتهاد يف بعض تعابريهم إىل اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد
امع الكبري" يف كتاب ضم ن كتابه املعروَف بـ"اجل -رمحه هللا  -ومن مث جند  حمم د بن احَلَسن الشَّيباين  

ُح إال  ملن له َقَدٌم راسٌخ يف هذا العلم، فمن مسائله  "األميان" منه مسائَل فقٍه تُبتىن على أصول العربي ةِّ، ال تتضِّ
"، َفَضَربَُه اجلميُع ُعتِّقوا، ولو قال: "أيي عبيدي ضربَته فهو  الغامضة أنَّه إذا قال: "أيي َعبِّيدِّي َضَرَبَك فهو ُحرٌّ

"، َفَضَرَب اجلميَع، مل يعتق إال  األو َل منهم؛ فكالُم هذا احَلرب َمُسوٌق على كالم النحوي  يف هذه املسألة، وذلك حرٌّ 
"، و"َأيٌّ": كلمُة ُعموم؛ ويف املسألة الثانية  من قَِّبل أن  الفعل يف املسألة األوىل مسنٌد إىل عامٍ ، وهو ضمرُي "أيٍ 

، ألن  الفعل فيه مسنٌد إ ، إذ الراجع إىل "َأيٍ " ضمرُي املفعول، والفعُل يصري خاصٌّ ىل ضمري املخاَطب، وهو خاصٌّ
ا كان كذلك، ألن  الفعل ال َيستغين عنه، وقد ُيستغىن  عاماا بُعموم فاعله، وذلك أن  الفاعل كاجلُزء من الفعل، وإمن 

 أُموٌر: عن املفعول، فكأن ه أحُد أجزائه اليت ال ُيستغىن عنها، ويدل  على ذلك
رُه، حنو: "َضَرْبُت" و"َضَربـَْنا"، وذلك لئال   األوَُّل: منها أن ه مىت ات صل ابلفعل املاضي ضمرُي الفاعل سكن آخِّ
جيتمع يف كلمٍة أربُع حركاٍت لوازَم لو قيل: "َضَرْبُت"، وال يلزم ذلك يف املفعول ألن ه َفْضَلٌة، فهو كاألْجَنيب  من 

 الفعل.
: "قامت هنٌد وقعدْت زَيـَْنُب"، فُتؤن ِّث الفعَل لتأنيث فاعله، والقياُس أن ال يلحق الكلمَة الثاين: أنك تقول

َعَلُم التأنيث إال  لتأنيثها يف نفسها، حنو "قائمٍة" و"قاعدٍة"، وأم ا أن تلحق الكلمَة العالمُة، واملراُد أتنيُث غريها، 
 جاز ذلك. فال، فلوال أن  الفعل والفاعل ككلمٍة واحدٍة، َلَما

الثالث: أن ك تقول: "يضرابن"، و"تضرابن"، و"يضربون"، و"تضربون"، و"تضربني"، فالنوُن يف هذه األفعال 
عالمُة الرفع، وقد ختلَّل بينه وبني املرفوع ضمرُي الفاعل، وهو األلُف والواو والياُء يف "يضرابن" و"يضربون" 

شيٍء واحٍد، َلَما جاز الفصل بني الفعل وإعرابه بكلمٍة ُأخرى، و"تضربني"، فلو مل يكن الفاعُل والفعُل عندهم ك
 .(2)وال جيوز مثل ذلك يف املفعول

ولعل من مستلزمات حتقيق النظرة املوضوعية املتكاملة يف هذا اجملال، االستعانة مبجموعة من األصول اليت 
 ام.تعترب من صميم اللغة وسأقتصر هنا على مناذج معينة وفق ما يقتضيه املق

 ويف هذا اجملال ألفت النظر إىل أمرين اثنني: 
                                                 

جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية الكويت  السنة الثانية  العدد الرابع:  226ن هيتو.. ص:(  االجتهاد وأصناف اجملتهدين د. حممد حس1)
الفرق بني قاعدة من جيوز  128/ 121ص  اجلزء الثاين  لإلمام القرايف أنوار الربوق يف أنواء الفروقم 1985هـ  ديسمرب 1406ربيع األول 

 .1/41 اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف لويل هللا الدهلوي 2/368املستصفى للغزايل  .له أن يفيت وبني قاعدة من ال جيوز له أن يفيت 
 .1/546املسودة يف أصول الفقه 

حممد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي،  ( شرح املفصل للزخمشري املؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي2)
 –. قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 61-1/60.هـ643املعروف اببن يعيش واببن الصانع املتوىف: 

 ..م. 2001 -هـ  1422لبنان الطبعة: األوىل، 

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=69&TOCID=1
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األول: أن هناك ألفاظاً داللتها واضحة، ومعناها ظاهر ال حيتاج إىل بيان أو تفسري، وهذا النوع بدوره ينقسم 
 إىل قسمني: 

 ( نوع تتضح داللته اتضاحاً بيناً.1
ما كان خمتلفا يف هلجات العرب داللته، ( ونوع آخر يتفاوت الناس يف معرفة معناه، ومراميه، كاملشرتك و 2

ومثاله ما وقع أليب هريرة رضي هللا عنه مع النيب صلى هللا عليه وسلم عندما طلب منه صلى هللا عليه وسلم أن 
يناوله السكني وكان أبو هريرة يلتفت وال يفهم شيئا حىت أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل السكني عند 

 . (1)هريرة آملدية تريد ايرسول هللا. ذلك قال له أبو
الثاين: أن هناك ألفاظًا تدل على معناها بطريق القطع، وهي اليت يطلق عليها علماء األصول )األلفاظ ذات 

هِّنَّ َثاَلثََة قـُُروءٍ الداللة القطعية( كلفظ "ثالثة" مثال فــي قوله تعاىل:  َنـُْفسِّ [ 228البقرة: ] َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن أبِّ
فلفظ "ثالثة" تدل داللة قطعية ال احتمال فيها على معناه العددي. لكن لفظ "قروء" يف اآلية، داللة ظنية، وهي 
تقبل االحتمال، فهذا اللفظ وضع يف اللغة أصال ملعىن الطهر واحليض، ولذلك اجتهد الفقهاء يف البحث عن املراد 

 الشرعي من اللفظ أبدلة أخرى.
الظنية، اليت تقبل االحتمال إن ظهر املراد من اللفظ بدليل قطعي ال يقبل االحتمال، فإنه يسمى والداللة 

َوأَقِّيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا تفسريًا عند األصوليني، كبيان كيفية الصالة والزكاة، املأمور هبما يف قوله تعاىل: ﴿ 
ى هللا عليه وسلم، وإذا اتضح املراد من اللفظ بدليل ظين،  [ ابألحاديث املتواترة عن النيب صل43]البقرة: الزََّكاةَ 

كأخبار اآلحاد أو بقياس، فإنه يسمى أتويال كلفظ "القرء" الذي ليس هناك دليل قطعي من قرآن أو سنة متواترة 
 .(2)تدل على أنه الطهر مثال، أو احليض

ص وإحدى أسباب االختالف بني فالداللة الظنية لأللفاظ هي إحدى جماالت االجتهاد لدى مفسري النصو 
 .(3)الفقهاء

وابلنظر لكون األصوليني اهتموا يف دراساهتم ابلطرق املؤدية إىل فهم النصوص فإننا جند هلم طرقا للداللة 
 اللفظية وهي أربع: 

 داللة العبارة. (1

 داللة اإلشارة (2

 داللة الداللة. (3

 داللة االقتضاء. (4

                                                 

 م.2001ه 1422دار الساقي الطبعة الرابعة. 16/187سالم د/ جواد علي أنظر:املفصل يف اتريخ العرب قبل اال  (1)

 .298-297( أصول التشريع اإلسالمي، الشيخ علي حسب هللا ص:  2)
 مكتبة وهبة :لناشر ا. 26-25( تفسري النصوص وآايت القصاص والدايت، د. إمساعيل سامل عبد العال ص:  3)
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لة اللفظ على املعىن مقصودًا أصليًا أو غري أصلي، فمثال ذلك ( داللة العبارة: هو اللفظ، ومعناها، دال1
[ لقصر العدد على أربع، فإذا 3]النساء:  فَاْنكُِّحوا َما طَاَب َلُكْم مَِّن النِّ َساءِّ َمْثىَن َوُثالَث َوُراَبعَ قوله تعاىل: 

 ُفهَِّم من العبارة معىن آخر مل يسبق اللفظ له مسي مقصوداً غري أصلي.
يم األسرة، وإقامتها على أساس اثبت من موحيات الفطرة، وتوفري احلماية هلا من أتثري املالبسات ويف تنظ

 . (1)العارضة يف جو احلياة الزوجية واحلياة االجتماعية.. ترد مثل هذه التوجيهات والتوجيهات والتنظيمات
، أي: اثنتني اثنتني، وثالاًث ثالاثً، و)مْثىَن وُثالَث وُرابع( أحوال من )ما( ممنوعة من الصرف للوصف والعدل

 .(2)وأربًعا أربعا
ْثَل اثـَْننْيِّ، وََكَذلَِّك ُثاَلَث َوُراَبَع. َوَذَهَب بـَْعُض أَْهلِّ ا لظَّاهِّرِّ أَْيًضا َوَجَعَل الشيعُة َوبـَْعُض أَْهلِّ الظَّاهِّرِّ، َمْثىَن مِّ

َها، فـََقاُلوا إبِِّّاَبَحةِّ اجْلَْمعِّ بَ  نـْ َيغِّ يُفِّيُد التَّْكرَاَر َواْلَواُو إِّىَل أَقْـَبَح مِّ َنَّ اْلَعْدَل يفِّ تِّْلَك الص ِّ نْيَ مَثَانِّ َعْشَرَة، مَتَسيًكا مِّْنُه أبِّ
َْعىَن اثـَْننْيِّ اثـَْننْيِّ وََكَذلَِّك ُثاَلَث َوُراَبعَ  ، َفَجَعَل َمْثىَن مبِّ  .(3)لِّْلَجْمعِّ

ارٌَة َعْن اثـَْننْيِّ َمرََّتنْيِّ، َوُثاَلَث عَِّبارٌَة َعْن َثاَلٍث َمرََّتنْيِّ، َوُراَبَع عَِّبارٌَة َعْن أَْربٍَع َوملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ َمْثىَن عِّْنَد اْلَعَربِّ عِّبَ 
َنَّ جَمُْموَع اثـْنَ   َوأَْربـََعٍة تِّْسَعٌة، نْيِّ َوَثاَلثَةٍ َمرََّتنْيِّ، فـََيْخرُُج مِّْن ظَاهِّرِّهِّ َعَلى ُمْقَتَضى الليَغةِّ إاَبَحُة مَثَاينِّ َعْشَرَة اْمَرأًَة: ألِّ

 َّ َنَّ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َكاَن حَتَْتُه تِّْسُع نِّْسَوٍة، َوَقْد َكاَن حَتَْت النَّيبِّ ِّ   -َعَلْيهِّ السَّاَلُم  -َوَعضَُّدوا َجَهالَتَـُهْم أبِّ
َا َماَت َعْن تِّْسٍع، َولَُه يفِّ  - .َأْكثـَُر مِّْن تِّْسٍع، َوإِّمنَّ ََحٍد، بـََياهُنَا يفِّ ُسورَةِّ اأْلَْحزَابِّ   الن َِّكاحِّ َويفِّ َغرْيِّهِّ َخَصائُِّص لَْيَسْت ألِّ

َما َخرََج مِّْن َذلَِّك َجَواُز َوَلْو قَاَل رَبـيَنا تـََباَرَك َوتـََعاىَل: فَاْنكُِّحوا َما طَاَب َلُكْم مِّْن الن َِّساءِّ اثـْنَـَتنْيِّ َوَثاَلاًث َوأَْربـًَعا لَ 
َنَّ َمْقُصوَد اْلَكاَلمِّ َونِّظَامِّ اْلَمْعىَن فِّيهِّ: فـََلُكْم نَِّكاُح أَْربٍَع، فَإِّْن ملَْ تـَْعدُِّلوا فـَثَ نَِّكا  ؛ ألِّ اَلثًَة، فَإِّْن ملَْ تـَْعدُِّلوا حِّ الت ِّْسعِّ

زِّ َعْن َهذِّهِّ الريَتبِّ إىَل مُ  َدًة؛ فـَنَـْقُل اْلَعاجِّ ، فَاثـْنَـَتنْيِّ؛ فَإِّْن ملَْ تـَْعدُِّلوا فـََواحِّ َدُة مِّْن ابْتَِّداءِّ احلِّل ِّ تَـَهى قُْدرَتِّهِّ، َوهَِّي اْلَواحِّ نـْ
: فَاْنكُِّحوا تِّْسَع نِّْسَوٍة، فَإِّنْ  َدًة، َوَهَذا  َوهَِّي اأْلَْربَُع، َولَْو َكاَن اْلُمرَاُد تِّْسَع نِّْسَوٍة َلَكاَن تـَْقدِّيُر اْلَكاَلمِّ ملَْ تـَْعدِّلُوا فـََواحِّ

ْلُقْرآنِّ مِّْن رَكِّيكِّ اْلبَـَيانِّ الَّ  َا  .(4)ذِّي اَل يَلِّيُق ابِّ يََّما َوَقْد ثـََبَت مِّْن رَِّوايَةِّ َأيبِّ َداُود، َوالدَّاَرُقْطينِّ  َوَغرْيِّمهِّ َّ »اَل سِّ  -أَنَّ النَّيبِّ
نَي َأْسَلَم، َوحَتَْتُه َعْشُر نِّْسَوٍة: ا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ي ِّ حِّ

ُهنَّ أَْربـًَعا َوفَارِّْق َسائَِّرُهنَّ قَاَل لَِّغْياَلَن الثَـَّقفِّ نـْ  .(5) «ْخرَتْ مِّ

                                                 

القاهرة الطبعة:  -بريوت -. الناشر: دار الشروق 1/955.هـ1385هيم حسني الشاريب املتوىف: (يف ظالل القرآن املؤلف: سيد قطب إبرا1)
 هـ. 1412 -السابعة عشر 

 (البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين األجنري الفاسي الصويف املتوىف:2)
 القاهرة. -أمحد عبد هللا القرشي رسالن الناشر: الدكتور حسن عباس زكي  . احملقق:1/462.هـ1224

 .5/17.(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ـ3)
-1/408هـ  543بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي املتوىف:    (أحكام القرآن أبو بكر بن العريب القاضي حممد بن عبد هللا أبو 4)

 1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  . راجع أصوله وخرج 409
 م. 2003 -هـ 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه .2/586 .هـ179املتوىف: .املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  (موطأ اإلمام مالك5)

 م. 1985 -هـ  1406عام النشر:  لبنان –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  عبد الباقي وعلق عليه: حممد فؤاد
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ْلُمْجَتهِّدِّيَن يفِّ  َباطِّهِّْم َمْوقَِّف َوَتطَليُب اأْلَدِّلَّةِّ اْلَقَواطِّعِّ يفِّ انْتِّزَاعِّ اأْلَْحَكامِّ مَِّن اْلُقْرآنِّ َتطَليٌب لَِّما يَقُِّف ابِّ  اْستِّنـْ
 .(1)َعَلى َأَساسِّ اْلفِّْطَنةِّ. َوَمْسَلُكُه ُهَو َمْسَلُك اللَّْمَحةِّ الدَّالَّةِّ  احلَْرْيَةِّ، فَإِّنَّ َمْبىَن َكاَلمِّ اْلَعَربِّ 

( داللة اإلشارة: وهي داللته على ما مل يقصد له اللفظ أصال، وهذا املعىن يتفاوت الناس يف فهمه ألنه 2
جت إىل دقة أتمل، مثاهلا: حيتاج إىل أتمل، وقد تكون ظاهرة، إن كفاها قليل من التأمل، وتكون غامضة إن احتا

(قوله تعالـى: ﴿ ْلَمْعُروفِّ [ اآلية مسوقة للداللة على أن نفقة 231]البقرة:  َوَعَلى اْلَمْوُلودِّ لَُه رِّْزقـُُهنَّ وَكِّْسَوهُتُنَّ ابِّ
ْنُه الوالدات املرضعات إذا ُكنَّ مطلقات على األب، لَِّعْجزِّهِّ َوَضْعفِّهِّ؛ َفَجَعَل اَّللَُّ تـََعاىَل َذلَِّك  َعَلى َيَدْي أَبِّيهِّ لَِّقرَابَتِّهِّ مِّ

ُل إلَْيهِّ بَِّوَساطَتَِّها يفِّ الرََّضاَعةِّ،   َنَّ اْلغَِّذاَء َيصِّ َوإِّْن ُكنَّ أُوالتِّ َكَما قَاَل تـََعاىَل: َوَشَفَقتِّهِّ َعَلْيهِّ؛ َومَسَّى اَّللَُّ تـََعاىَل اأْلُمَّ ألِّ
ُل إىَل احْلَْملِّ إالَّ بَِّوَساطَتِّهِّنَّ يفِّ الرََّضاَعةِّ؛ َوَهَذا اَبٌب مِّْن [ 6]الطالق:  مَحٍْل فَأَْنفُِّقوا َعَلْيهِّنَّ  َنَّ اْلغَِّذاَء اَل َيصِّ ألِّ

ثْـُلهُ (2) ُأُصولِّ اْلفِّْقهِّ  ٌب مِّ ُب إالَّ بِّهِّ َواجِّ  . (3). َوُهَو َأنَّ َما اَل يَتِّمي اْلَواجِّ
أَوالدِّهِّ اأْلَْطَفالِّ الَّذِّيَن اَل َماَل هَلُْم. َوقَاَل َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم هلِِّّْنَد  وأمجع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َعَلى اْلَمْرءِّ نـََفَقةَ 

يٌح َوإِّنَُّه اَل يـُْعطِّيينِّ مَِّن النـََّفَقةِّ َما َيْكفِّ  َبَة َوَقْد قَاَلْت َلُه: إِّنَّ أاََب ُسْفَياَن َرُجٌل َشحِّ َّ إِّالَّ بِّْنتِّ ُعتـْ  َما يينِّ َوَيْكفِّي َبينِّ
"-َأَخْذُت مِّْن َمالِّهِّ بَِّغرْيِّ عِّْلمِّهِّ فـََهْل َعَليَّ يفِّ َذلَِّك ُجَناٌح? فـََقالَ  ْلَمْعُروفِّ . (4):" ُخذِّي َما َيْكفِّيكِّ َوَوَلَدكِّ ابِّ

ْلُمتَـَعاَرفِّ يفِّ ُعْرفِّ الشَّرْعِّ مِّْن َغرْيِّ تَـ  " َأْي ابِّ ْلَمْعُروفِّ َ تـََعاىَل أَنَّ َواْلكِّْسَوُة: الل َِّباُس. َوقـَْولُُه:" ابِّ ْفرِّيٍط َواَل إِّفْـرَاٍط. مُثَّ َبنيَّ
بِّه مِّْن َغرْيِّ تـَْقدِّيرِّ ُمدٍ  َواَل َغرْيِّهِّ بَِّقْولِّهِّ تـََعاىَل:  نـَْفاَق َعَلى َقْدرِّ غِّىَن الزَّْوجِّ َوَمْنصِّ  .(5)اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس إِّالَّ ُوْسَعهااإْلِّ

َباُه، َومِّْن َهذِّهِّ النيْكَتةِّ َأَخَذ ُعَلمَ   لنـََّفَقةِّ َواْلكِّْسَوةِّ، َوبِّهِّ قَاَل أَبُو َحنِّيَفَة، َوأَْنَكَرُه َصاحِّ اُؤاَن َجَواَز إَجارَةِّ الظ ِّْئرِّ ابِّ
َجارَُة بِّهِّ َعَلى َعَملِّ اآْلَخرِّ، َوَذلَِّك عِّْند َأيبِّ  َا إَجارٌَة جَمُْهوَلٌة فـََلْم جَتُْز، َكَما َلْو َكاَنْت اإْلِّ َهنَّ اْستِّْحَساٌن، َوُهَو  َحنِّيَفَة ألِّ
، َويفِّ ُكل ِّ َعَمٍل، َومحَِّل َعَلى اْلُعْرفِّ َواْلَعاَدةِّ يفِّ مِّْثلِّ  ْرتَِّضاعِّ عِّي ِّ َأْصٌل يفِّ االِّ

َذلَِّك اْلَعَمُل. َوَلْواَل أَنَُّه  عِّْنَد َمالٍِّك َوالشَّافِّ
.  َمْعُروٌف َما أَْدَخَلُه اَّللَُّ تـََعاىَل يفِّ اْلَمْعُروفِّ

َالِّ اأْلَبِّ مِّْن ُعْسٍر َوُيْسٍر، َوَلْو َكاَن َعَلى َرْسمِّ اأْلُ  فَإِّْن قِّيَل: ْجَرةِّ ملَْ الَّذِّي يَُدلي َعَلى أَنَُّه خَمُْصوٌص أَنَُّه ُقد َِّر حبِّ
، َونـَْوُعُه ابِّ  َجارَاتِّ ْلَمْعُروفِّ َأْصاًل يفِّ اإْلِّ . قـُْلَنا: َقدَُّروُه ابِّ قْـَتارِّ رِّفْـًقا؛ فَانـَْتَظَم خَيَْتلِّْف َكَبَدلِّ َسائِّرِّ اأْلَْعَواضِّ ْلَيَسارِّ َواإْلِّ

، َواطََّرَدْت احلِّْكَمَتانِّ   .(6)احلُْْكَمانِّ

                                                 

 .4/225(التحرير والتنوير  الطاهر بن عاشور 1)
 .1/274(أحكام بن العريب 2)
 1/160. هـ684املتوىف: .ايف املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقر  (شرح تنقيح الفصول3)

 م. 1973 -هـ  1393الطبعة: األوىل،  الناشر: شركة الطباعة الفنية املتحدة احملقق: طه عبد الرؤوف سعد
املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو  (اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  صحيح البخاري4)

ْلَمْعُروفِّ  5364 رقم احلديث : لبخاري اجلعفيعبدهللا ا  7/65 اَبُب إَِّذا مَلْ يـُْنفِّقِّ الرَُّجُل فَلِّْلَمْرأَةِّ َأْن أَتُْخَذ بَِّغرْيِّ عِّْلمِّهِّ َما َيْكفِّيَها َوَوَلَدَها ابِّ
حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر

 هـ.1422
 ..3/163.(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ـ5)
 .1/274(أحكام القرآن بن العريب 6)
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يلِّ »َوقَاَل اْبُن ُرْشٍد يفِّ  ْعَن أَْوالَدُهنَّ حممول َعَلى ُعُمومِّهِّ يفِّ « : اْلبَـَيانِّ َوالتَّْحصِّ إِّنَّ قـَْولَُه تـََعاىَل: َواْلوالِّداُت يـُْرضِّ
 . (1) اْلُمطَلََّقةِّ َمَع ُعْسرِّ اأْلَبِّ َذاتِّ الزَّْوجِّ َويفِّ 

، وَ  ْعَن َخرَبٌ َمْعَناُه اأْلَْمُر َعَلى اْلُوُجوبِّ لِّبَـْعضِّ اْلَوالَِّداتِّ اأْلَْمُر َعَلى النَّْدبِّ َولَِّذلَِّك قَاَل اْبُن َعطِّيََّة: قـَْولُُه: يـُْرضِّ
هِّنَّ   .(2)َوالتَّْخيِّريِّ لِّبَـْعضِّ

يغَ  . فهذا كله يدخل يف (3)ةِّ اأْلَْمرِّ يفِّ اْلَقْدرِّ اْلُمْشرَتَكِّ َوُهَو ُمْطَلُق الطََّلبِّ َواَل َداعِّي إِّلَْيهَويفِّ َهَذا اْستِّْعَماُل صِّ
مسمى عبارة النص، ويفهم منها أن الولد خمتص النسب ابألب ال ابألم ألن الالم لالختصاص، واستنبطوا من 

 يه من حيث النسب.ذلك انفراد الولد بنفقته، وأن الولد يكون اتبعاً ألب
( داللة الداللة: هي داللته على ثبوت حكم ما ذكر ملا سكت عنه الفهم املناط مبجرد فهم اللغة، وذلك 3

َهْرمُهَا(ما يسمى يف اصطالح آخر ابلقياس اجللي،  [ فإن عبارته النهي عن 23]اإلسراء:  )َفاَل تـَُقل هلََُّما ُأفٍ  َواَل تـَنـْ
يفهم مبجرد فهم اللفظ، وهو األذى، فيدل على النهي عن الضرب واملسكوت عنه أوىل التأفف ،ومناط هذا النهي 
 من املذكور وهو التأفف.

ومعىن اللفظة أهنا اسم فعل كأن الذي يريد أن يقول أضجر أو أتقذر أو أكره أو حنو هذا يعرب إجيازا هبذه 
مثاال جلميع ما ميكن أن يقابل به اآلابء مما  اللفظة، فتعطي معىن الفعل املذكور، وجعل هللا تعاىل هذه اللفظة

يكرهون، فلم ترد هذه يف نفسها، وإمنا هي مثال لألعظم منها واألقل. فهذا هو مفهوم اخلطاب املسكوت عنه. 
حكمه حكم املذكور، واالنتهار إظهار الغضب يف الصوت واللفظ، والقول الكرمي اجلامع للمحاسن من اللني 

َوَسُخ اأْلَْظَفارِّ. ، فقالت « اأْلُفي » الرب، وهذا كما تقول ثوب كرمي تريد أنه جم احملاسن، ووجودة املعىن وتضمن 
(معناه إذا رأيت منهما  فرقة إن هذه اللفظة اليت يف اآلية مأخوذة من ذلك وقال جماهد يف قوله )َفاَل تـَُقل هلََُّما ُأفٍ 

...يف حال الشيخ الغائط والبول الذي رأايه يف حال الص ُر (4)غر فال تستقذرمها. وتقول ُأفٍ  . َويـَُقاُل لُِّكل ِّ َما ُيْضجِّ
" منوان خَمُْفوضا، َكَما خُتَْفُض اأْلَ  ْصَواُت َوُيْستَـثْـَقُل: ُأفٍ  لَُه. قَاَل اأْلَْزَهرِّيي: واألف أيضا الشيء احلقري. وقرى" ُأفٍ 

 .(5)َوتـُنَـوَُّن، تـَُقوُل: َصٍه َوَمهٍ 
َْن يـَُقابَِّلُهَماَوأََقلي اْلَمكْ  هِّ اْلُمَردَّدِّ مِّْن الضََّجرِّ. َوأََمَر أبِّ ْلَقْولِّ  ُروهِّ َأْن يـَُؤف َِّف هَلَُما؛ َوُهَو َما يُْظهِّرُُه بِّتَـنَـفيسِّ ابِّ

ُ َعْن ُكل ِّ َعْيٍب مِّْن ُعُيوبِّ اْلَقْولِّ اْلُمَتَجر ِّدِّ َعْن ُكل ِّ َمكْ  ْلَكرَاَمةِّ، َوُهَو السَّاملِّ  . (6)ُروٍه مِّْن َمْكُروهِّ اأْلََحادِّيثِّ اْلَمْوُصوفِّ ابِّ

                                                 

(البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: 1)
 م. 1988 -هـ  1408لبنان الطبعة: الثانية،  –ه: د حممد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت . حقق5/148هـ(520

 .1/310(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز بن عطية 2)
 .2/430(التحرير والتنوير بن عاشور 3)
 .3/480(احملرر الوجيز بن عطية 4)
 .243-10/242(اجلامع ألحكام القرآن القرطيب 5)
 ..3/185(أحكام القرآن بن العريب 6)
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َا اْلَمْقُصوُد النـَّْهُي َعنِّ اأْلَذَ  ى الَّذِّي أَقـَليُه اأْلََذى َولَْيَس اْلَمْقُصوُد مَِّن النـَّْهيِّ َعْن َأْن يـَُقوَل هَلَُما ُأفٍ  َخاصًَّة، َوإِّمنَّ
َا َغرْيُ َدالَّةٍ  هنَّ َْوَجزِّ َكلَِّمٍة، َوأبِّ لل َِّسانِّ أبِّ ْنُه النـَّْهُي ممَِّّا  ابِّ َعَلى َأْكثـََر مِّْن ُحُصولِّ الضََّجرِّ لَِّقائِّلَِّها ُدوَن َشْتٍم أَْو َذمٍ ، فـَيُـْفَهُم مِّ

أْلَْوىَل.  ُهَو َأَشدي أًَذى بِّْطرِّيقِّ َفْحَوى اخلَِّطابِّ ابِّ
َا لَِّئالَّ حَيَْسَب َأنَّ َذلَِّك أتَْ  أْلََذى. َوالنـَّْهُر الزَّْجُر، يـَُقاُل: مُثَّ ُعطَِّف َعَلْيهِّ النـَّْهُي َعْن هَنْرِّمهِّ هَِّما َولَْيَس ابِّ دِّيٌب لَِّصاَلحِّ

 .(1)هَنََرُه َوانـْتَـَهَرهُ 
( داللة االقتضاء: وهي داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم عليه، مثال هذا قوله صلى 4

. فاملقتضى: رفع اإلمث ورفع احلكم عند (2)«"َعَلْيهِّ  َما ُاْسُتْكرُِّهواهللا عليه وسلم "رُفَِّع َعْن أُمَّيتِّ اخلَْطَُأ َوالن ِّْسَياُن وَ 
 اجلمهور، أما األحناف فال يوافقون على العموم.

ويظهر اخلالف جليا يف مسألة الذي تكلم انسيا أو خمطئا أو مكرها يف الصالة، كأن يصلي رجل فرأى حية  
. أو حدث أن أابه فضل أخاه عليه، فوهبه شيئًا أمثن مما أمامه، فقال كلمة تذهب بصالته، كأن يقول: أدركوين

أعطاه، مث ذهب ليصلي وفكره جائل فيما حدث من تفضيل أبيه ألخيه، مث حتدث يف الصالة فقال: أيب فضل 
، فبطالن صالته وصحتها مما اختلف فيها العلماء، ومدار اخلالف مبناه على خالفهم يف عموم  أخي علي 

عم أم ال? وهل الرفع يف احلديث رفع اإلمث واحلكم أم رفع اإلمث فقط ويبقى احلكم? وملزيد من املقتضي، أي: هل ي
اإليضاح نبني معىن رفع اإلمث ورفع احلكم، فمعىن قولنا: رفع اإلمث أي: أنه ليس آبمث؛ ألنه تكلم يف الصالة انسياً، 

 .إذ أنه من تكلم عامداً يف الصالة فقد أمث؛ ألنه فعل مبطاًل هلا
ومعىن قولنا: رفع احلكم أي: ال تلزمه إعادة الصالة، واخلالف: هل يرفع احلكم أم ال يرفع? فهذا هو حمل 
النزاع، وقد اتفق اجلمهور مع األحناف يف رفع اإلمث، واختلفوا يف رفع احلكم، فقال اجلمهور: يرفع احلكم، وكالمهم 

هللا عليه وسلم: )رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما هو الصحيح؛ لعموم املقتضي، مبعىن: أن قول النيب صلى 
استكرهوا عليه( األصل فيه: رفع اإلمث ورفع احلكم، وعضدوا هذا املذهب بقرائن أخرى، وهذا من تنوع األدلة؛ 
لقوة القول، فعضدوا هذا القول حبديث معاوية بن احلكم السلمي الذي تكلم يف الصالة عندما وجد آخر قد 

مد هلل. فقال له: يرمحك هللا. قال معاوية: فوجدهتم حيدقون يف البصر، فقلت: مالكم، ويح أمي عطس فقال: احل
ما فعلت، كل هذا يف الصالة، فضربوا على أفخاذهم كأهنم يسكتونه فسكت، فتكلم فكادوا يقتلونه، فجاء النيب 

ا من كالم الناس شيء( مث صلى هللا عليه وسلم فقال )إن يف الصالة لشغال، إن هذه الصالة ال يصلح فيه
 علمهم، وقال معاوية: وهللا ما هنرين وال كرهين، اللهم أرمحين وحممداً وال ترحم أحداً بعدان.

                                                 
 .15/70التحرير والتنوير بن عاشور (1)
التلخيص احلبري يف ختريج و وت. بري  -هـ 1407لرتاث دار الكتاب العريب لاين ر ابب يف الناس واملكره. دار ال 6/250جممع الزوائد: أنظر  (2)

حتقيق: أبو عاصم  .1/509.هـ852لي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين املتوىف: املؤلف: أبو الفضل أمحد بن ع أحاديث الرافعي الكبري
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل.و م1995هـ/1416الطبعة: األوىل مصر–قرطبة الناشر: مؤسسة حسن بن عباس بن قطب

الطبعة: الثانية  بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي  الشاويشإشراف: زهري  .8/194.هـ1420املتوىف :  املؤلف : حممد انصر الدين األلباين
 .م1985 -هـ  1405
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ووجه الداللة من احلديث: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقل له: أعد الصالة، فتبني أنه رفع عنه اإلمث ورفع 
مث وال نقول بعموم املقتضي، فال يقولون برفع احلكم، واستدلوا على احلكم، أما األحناف فقالوا: نقول برفع اإل

ذلك أبدلة، منها: حديث ابن مسعود عندما دخل على النيب فسلم عليه فلم يرد عليه السالم وهناه عن الكالم يف 
)من  الصالة، واألصل: أن مطلق النهي يقتضي الفساد، والدليل: )من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد(، و

أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( يعين ابطل، وهذا يدل على أن مطلق النهي يقتضي الفساد وهذا قول 
 األحناف.

: أن من تكلم انسيا فقد رفع عنه اإلمث ورفع عنه احلكم، والذي -هو قول اجلمهور-والراجح والصحيح 
ل له: أعد الصالة، وهنا يقال: هل لألحناف أن يعضد ذلك فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع معاوية فلم يق

 .(1)حيتجوا حبديث املسيء صالته? فقد قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: )ارجع فصل فإنك مل تصل(? 
و اجلواب   ليس حبجة هلم؛ ألن حمل النزاع: هو الكالم يف الصالة انسياً، أما من انحية الفرق فقد فرق 

 .(2)ت وترك احملظوراتالفقهاء بني فعل املأمورا
 فعبارة النص اذن تدل على معىن ال يطابق الواقع، فاخلطأ موجود وكذلك النسيان، وما أكره الناس عليه. 

فهو أن إمث النسيان واخلطأ وما أكره الناس عليه هو  –وأما املعىن الصحيح للحديث، والذي يفهم اقتضاء 
 . (3)املرفوع عن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم

وبعد هذه اإلطاللة السريعة على نوع واحد من انواع الداللة يتقرر لنا أبن التعرف  على احلكم الشرعي، 
وكذلك إدراك وفهم االختالف بني الفقهاء، ال ميكن أن حيصل للناظر يف أحباثهم وكتاابهتم إال إبتقان قواعد اللغة 

 هذا الشأن ذلك إال بضبط أبعاد تلك الداللة عن والتمرس يف أصناف مباحثها عند اللغويني ابلقدر الكايف يف
 طريق الدراسة اجلادة للغة وآلياهتا.

ومن هنا دق النظر الشرعي يف تصور اللغة ودالالهتا، ما دام األمر يتعلق ابستنباط األحكام ومقاصدها من 
ذا النظر ابلنسبة للكتاب والسنة، ألنه املقصود واملراد وعليه ينبين اخلطاب ابتداء، وكثرياً ما يغفل ه ،(4)نص الوحي

م على من مل يفهم مقاصد  فتلتمس غرائبه ومعانيه، على غري الوجه الذي ينبغي، فُتْستَـْبهِّم على املتلمِّس، وَتْستْعجِّ

                                                 

 .397 رقم احلديث: .1/297 ابب: اقْـرَأْ َما تـََيسََّر َمَعَك مَِّن اْلُقْرآنِّ صحيح مسلم (1)
تاب: دروس صوتية قام مصدر الك .6/18املؤلف: حممد حسن عبد الغفار. (أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء2)

 .بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
وكذلك علم م.املكتبة التجارية الكربى مصر. 1969-ه 1389الطبعة السادسة  121-110ص: بك اخلضري  حممد( أصول الفقه،  3)

 صر.م.دار املعاريف مب1976-ه 1396الطبعة اخلامسة  .وما بعدها 316علي حسب هللا ، ص:  لألستاذأصول الفقه 
 .4-1التصور اللغوي عند األصوليني ألستاذان د. عبد الغفار ص:  (4)
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، فكلما أمكن يف اللغة العربية كان أقدر على إدراك (1)العرب فيكون عمله يف غري معمل، ومشيه على غري طريق
 .(2)دراكاً سليماً مقاصد الشريعة إ

النساء: ]﴿ أَْو اَلَمْسُتُم الن َِّساَء ﴾  :- تعاىل -الواردة يف قولِّه  اللَّمس لفظة - :ومن ذلك على سبيلِّ املثال
اللمس الذي هو جس اليد والقبلة  علىملس الذي هو اجلماع، و على اوهي يف اللغة لفظة قد تقع « ملستم» [43

عبريية يف الدالالت على املعاين جتمع ذلك بطرق االشرتاك املختلفة اليت فصلها أهل ألن اللغة مبقتضياهتا التوحنوه، 
 الفن يف متون اللغة والبالغة واألدب.

اختلف أهل العلم يف موقعها هنا. فمالك رمحه هللا يقول: اللفظة هنا على أمت عمومها تقتضي  ومن هنا
تيمم، ألن اللمس نقض وضوءه، وقالت طائفة: هي هنا الوجهني، فاملالمس ابجلماع يتيمم، واملالمس ابليد ي

خمصصة للمس اليد، واجلنب ال ذكر له إال مع املاء، وال سبيل له إىل التيمم، وإمنا يغتسل اجلنب أو يدع الصالة 
والوجوه الفقهية مع  .(3)مسعود وغريمها حىت جيد املاء، روي هذا القول عن عمر رضي هللا عنه وعن عبد هللا بن

 قشتها ووجوهها وأدلتها عند كل مبسوطة يف كتب الفروع الفقهية وكذلك األصول.منا

قال أنت طالق إن ركبت إن لبست مل  ذاإ ويضاف إىل ذلك أمثلة أخرى للفقهاء يف ابب الطالق ومنها:
 تطلق إال ابللبس والركوب ويسميه أهل النحو اعرتاض الشرط على الشرط فإن لبست مث ركبت طلقت وإن ركبت
مث لبست مل تطلق ألنه جعل اللبس شرطا يف الركوب فوجب تقدميه وإن قال أنت طالق إذا قمت إذا قعدت مل 
تطلق حىت يوجد القيام والقعود ويتقدم القعود على القيام ألنه جعل القعود شرطًا يف القيام وإن قال إن أعطيتك 

الوعد مث العطية ألنه شرط يف العطية الوعد إن وعدتك إن سألتين فأنت طالق مل تطلق حىت يوجد السؤال مث 
وشرط يف الوعد السؤال وكأن معناه إن سألتين شيئا فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق وإن قال إن سألتين إن 
أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق مل تطلق حىت تسأل مث يعدها ألن معناه إن سألتين فأعطيتك إن وعدتك فأنت 

 .(4)طالق

، واألمثلة على ذلك اللغويةن نرى خالفات يف األحكام الفقهية خترج من عباءة املسائل أ غريبا ليس ولذلكم 
 .عديدة، حىت إن عاملني من علماء الشريعة يفردان كتابني كاملني يف ختريج املسائل الفقهية على النحو

 .الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية لإلمام الطويف :أوَلما
 .يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية جلمال الدين اإلسنوي لدري فيماالكوكب ا :اثنيهما

                                                 

  .2/397( املوافقات: 1)
م .دار األمان الرابط 1981 –ه 1401العهد العاملي للفكر االسالمي   .272د. الريسوين ص:  عند اإلمام الشاطيب ( نظرية املقاصد2)

 م.2003 –ه 1424الطبعة الثانية 
 .59-2/58ز بن عطية (احملرر الوجي3)

. الناشر: دار الكتب 3/39.هـ476(املهذب يف فقة اإلمام الشافعي املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي املتوىف: 4)
 العلمية.
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وهذا يؤكد لنا ملا ال يدع جماال للشك أن إتقان اللغة العربية والتضلع فيها لطالب الشريعة وكل ابحث 
فيه أيضا واجلدة  فيها،أمر ضروري وإال لوقع كما رأينا يف كالم الشاطيب آنفا،من كون األخطاء يف الفقه والصواب

فوق كل ذلك تنشأ من هذا األساس، وهو بطبيعة احلال أمر بني أبن الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل جعل هذه 
وصنفه الذين خاضوا يف أبواهبا هلذا الغرض ألهنم اللغة وعاء للوحي فال بد من اعتمادها كما هي جبميع ما رتبه 

 .[ 6] سورة احلجر :  حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّ ْكَر َوإِّانَّ لَُه حَلَافُِّظونَ إِّانَّ  :داخلون ابلضرورة واإلشارة حتت قوله تعاىل
 خامتة:

هذا وإننا لنجد من خالل ما رأينا من هذه السطور املتواضعة اليت اطلعنا فيها على أقوال أهل الشأن خالل 
 بياهنم ما يلي:

خطوة  يف بداية اخلوض يف أحباث جماالت األحكام دراسة اللغة العربية جبميع فنوهنا مقدم على كل  أوال:
 الشرعية على اختالفها.

البحث يف مراجع الفقه  واألصول متوقفة على ممارسة مستمرة تكسب الباحث ملكة يف الوصول إىل  اثنيا:
 هم .مرامي العلماء والفقهاء يف عباراهتم خاصة وأهنا تشتمل على الكثري من التضمني اللغوي ألهدافهم ومقاصد

التصدر للفتوى زايدة على ما ذكر يقتضي القدرة على النظر يف نصوص الكتاب والسنة وما يرتتب  اثلثا:
عليها من اختالف أهل التفسري قدرة خاصة  عمادها األساس يرجع  إىل اللغة العربية مع مصاحبتها مما هو 

 معروف عند أهل الشأن يف جمال القواعد واألصول .
قاصر عن ذلك من ممارسي العلوم الشرعية إال االقتصار على ما درج عليه الكافة من ال يسع ال رابعا:

 الفقهاء والعلماء وإال أرجع األمر إىل املتصدرين للشأن على ما وصفنا .
 وابهلل التوفيق واحلمد هلل ر  العاملني.
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 الئحة املصادر واملراجع:
لف: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية املؤ  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .1

 بريوت –احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد الناشر: دار الكتب العلمية  .هـ542األندلسي احملاريب املتوىف: 
 هـ. 1422 -الطبعة: األوىل 

افري االشبيلي املالكي املتوىف: أحكام القرآن املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املع .2
 –راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  .هـ543

 م. 2003 -هـ  1424لبنان الطبعة: الثالثة، 
رح األنصاري اجلامع ألحكام القرآن  تفسري القرطيب املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن ف .3

حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب املصرية  .ه671اخلزرجي مشس الدين القرطيب املتوىف: 
 م. 1964 -هـ 1384القاهرة الطبعة: الثانية،  –
جنري البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين األ .4

 -احملقق: أمحد عبد هللا القرشي رسالن الناشر: الدكتور حسن عباس زكي  .هـ1224الفاسي الصويف املتوىف: 
 القاهرة.

التحرير والتنوير حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد املؤلف : حممد الطاهر بن  .5
تونس سنة النشر:  –هـ الناشر : الدار التونسية للنشر 1393وىف : حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي املت

 هـ. 1984

 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  صحيح البخاري .6
ار طوق الناشر: د احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي

 هـ.1422النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 
هـ 476املتوىف: .املهذب يف فقة اإلمام الشافعي املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  .7

 الناشر: دار الكتب العلمية.
ب اجلحيم املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحا .8

احملقق: انصر  .هـ728عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي املتوىف: 
  .م1999 -هـ 1419الطبعة: السابعة،  عبد الكرمي العقل الناشر: دار عامل الكتب، بريوت، لبنان

املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي  أنوار الربوق يف أنواء الفروق .9
 .خالطبعة: بدون طبعة وبدون اتري هـ الناشر: عامل الكتب684املتوىف: .الشهري ابلقرايف 

هـ. احملقق: 790املوافقات املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب املتوىف:  .10
 م.  1997هـ/ 1417أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة األوىل 

ات اإلسالمية الكويت  السنة الثانية  االجتهاد وأصناف اجملتهدين د. حممد حسن هيتو.جملة الشريعة والدراس .11
 .م1985هـ  ديسمرب 1406العدد الرابع: ربيع األول 

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=69&TOCID=1
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 م.2001ه 1422املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم د/ جواد علي دار الساقي الطبعة الرابعة. .12

دين الرازي احملصول املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر ال .13
هـ دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 606املتوىف: .خطيب الري

 م. 1997 -هـ  1418الثالثة، 

املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها .14
-هـ1418. الناشر: حممد علي بيضون الطبعة: الطبعة األوىل 1/35هـ( 395املتوىف: الرازي، أبو احلسني )

 م. 1997
الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب  .هـ392اخلصائص املؤلف: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي املتوىف:  .15

 الطبعة: الرابعة.  
جة املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخر  .16

لبنان الطبعة:  –حققه: د حممد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت  .هـ520املتوىف: .القرطيب 
 م. 1988 -هـ  1408الثانية، 

محد بن املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أ التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .17
 مصر–الناشر: مؤسسة قرطبة حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب .هـ852حجر العسقالين املتوىف: 

 .م1995هـ/1416الطبعة: األوىل
إشراف:  .هـ1420املؤلف : حممد انصر الدين األلباين املتوىف :  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .18

 .م1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية  بريوت –المي الناشر: املكتب اإلس زهري الشاويش
 –الناشر: دار املعرفة اجلامعية  .التصور اللغوي عند األصوليني، د. امحد السيد عبد الغفار املطبعة .19

 . مصر.إسكندرية
حتقيق: حممد عبد السالم  .هـ505املتوىف: .املستصفى املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي  .20

 .م1993 -هـ 1413الطبعة: األوىل،  الناشر: دار الكتب العلمية ايفعبد الش
اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف املؤلف: أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن  .21

س الناشر: دار النفائ احملقق: عبد الفتاح أبو غدة .هـ1176املتوىف:  .الشاه ويل هللا الدهلوي:منصور املعروف بـ 
 1404الطبعة: الثانية،  بريوت –

املؤلف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفها اجلد : جمد الدين عبد السالم بن تيمية )ت:  املسودة يف أصول الفقه .22
، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية  .هـ682ت: .هـ( ، وأضاف إليها األب، : عبد احلليم بن تيمية 652

 الناشر: دار الكتاب العريب ن عبد احلميداحملقق: حممد حميي الدي .هـ728.
م.دار املعاريف 1976-ه 1396.الطبعة اخلامسة علي حسب هللا  لألستاذأصول التشريع اإلسالمي،  .23

 مبصر.
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م.املكتبة التجارية الكربى 1969-ه 1389بك الطبعة السادسة اخلضري  الشيخ حممد أصول الفقه .24
  مصر..

 المية شباب األزهر الطبعة الثامنة.مكتبة الدعوة االس .أصول الفقه خالف .25
، تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية 5هـ ع1419م/ شوال 1999التجديد جملة علمية  السنة الثالثة فرباير  .26

 مباليزاي.

مصدر  .6/18املؤلف: حممد حسن عبد الغفار. أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء .27
 .تفريغها موقع الشبكة اإلسالميةالكتاب: دروس صوتية قام ب

صححه  .هـ179املتوىف: .املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  موطأ اإلمام مالك .28
عام  لبنان –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي

 م. 1985 -هـ  1406النشر: 
اين الرتاث دار الكتاب العريب ر دار ال الناشر: وائد ومنبع الفوائد، املؤلف: علي بن أيب بكر اهليثميجممع الز  .29

 وت. بري  -هـ 1407
 .( مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بريوت1) .30
م 1981 –ه 1401العهد العاملي للفكر االسالمي   د. الريسوين عند اإلمام الشاطيب ( نظرية املقاصد1) .31

 م.2003 –ه 1424الرابط الطبعة الثانية .دار األمان 
، أبو  1) .32 ( هناية السول شرح منهاج الوصول املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي 

 -هـ1420لبنان الطبعة: األوىل -بريوت-الناشر: دار الكتب العلمية  .هـ772حممد، مجال الدين املتوىف: 
1999.  . 

املؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي، أبو البقاء، ( شرح املفصل للزخمشري 1) .33
هـ. قدم له: الدكتور إميل بديع 643موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف اببن يعيش واببن الصانع املتوىف: 

 ..م. 2001 -هـ  1422لبنان الطبعة: األوىل،  –يعقوب الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري  تنقيح الفصولشرح  .34
 1393الطبعة: األوىل،  الناشر: شركة الطباعة الفنية املتحدة احملقق: طه عبد الرؤوف سعد .هـ684ت: .ابلقرايف 

 .م 1973 -هـ 
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املالية له فقد اهتم اجملمع إبجناز عدة مشاريع علمية  هواردموقلة على الرغم من نقص ميزانية اجملمع 
 م(.2018م إىل فرباير 2017شهرا )من يناير  14وفكرية وفعاليات ثقافية ومعرفية خالل 

 م:2017ونشر الكتب التالية خالل عام عبع  -1
 األردية      االجتهاد اجلماعي ابألردية •

 األردية       امليثاق اإلسالمي  •

 األردية     رؤية األهلة )تقرير مؤمتر تركيا( •
 األردية     وحدة األمة واختالف الرأي •
 األردية     حقوق املسنني والشيوخ يف اإلسالم •
 األردية   أصول وآداب –احلوار بني املذاهب والدايانت  •
 األردية     أهل الكتاب والقضااي املتعلقة هبا •

 األردية  الفقه اإلسالمي خدمات القاضي جماهد اإلسالم يف جمال •

 األردية     االستفادة من املشاريع احلكومية  •
 األردية    شراء األراضي وبيعها واألحكام املتعلقة هبا •

  2017تقرير عن أنشطة مجمع الفقه اإلسالمي بالهند لعام 
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 األردية      جتارة الذهب والفضة •
 األردية      التلوث اجلوي والصويت •

 ابألردية واهلندية واإلجنليزية      القرارات الفقهية  •

 الكتب: ترتيب وإعداد -2
وترتيبها حتت اليت نظمها اجملمع، إعداد البحوث االقتصادية املقدمة يف الندوات مت  •

 ألف صفحة. يف ،"قضااي اقتصادية معاصرة ابلعربية" :عنوان
 .ابإلجنليزية إعداد ملخص البحوث للقضااي الطبية •

 ثالثة عقود. ابلعربية.جمهودات اجملمع خالل  كتابمراجعة   •

 :2017خالل كتب العربية التالية للمجمع من لبنان ومصر إصدار ونشر ال -3
 .احلرية )العربية( •
 .قرارات فقهية  )العربية( •
 .املكتبة القرآنية يف اهلند )العربية( •

 .)العربية( 1جمموعة أحباث  •

 .)العربية( 2جمموعة أحباث  •

 .السياحة وأحكامها الشرعية )العربية( •

 .(تفعيل نظام اإلفتاء يف اهلند )العربية •

 .املدخل إىل فقه األقليات )العربية( •

م 2017خالل عام دوليتني بفضل هللا وعونه متك ن اجملمع من عقد ندوتني فقهيتني  -رابعا
 م.2018( يف عام 28عالن تنظيم ندوة رقم )إو 

، م2017( مبدينة أجني يف شهر مارس عام 26نعقاد الندوة الفقهية السادسة والعشرين )ا -)أ(
 :حول احملاور التالية ، ومتحورتالفقهاء والعلماء من اهلند وخارجها كبار  من 300حضرها 

 .االستفادة من املشاريع االقتصادية والتنموية للحكومة اهلندية •
 .شراء األراضي وبيعها واألحكام املتعلقة هبا •
 .جتارة الذهب والفضة •
 .التلوث اجلوي والصويت •
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، مبشاركة م مبدينة ممبائي2017( يف شهر نوفمرب 27) نعقاد الندوة الفقهية السابعة والعشرينا -ب
 وكان الندوة حول احملاور اآلتية: عاملا وفقيها من داخل اهلند وخارجها. 150

 .حقوق احليواانت وأحكامها •

 .األحكام الشرعية عن املدارس العصرية •
 .الطالق وما ينتج عنه من القضااي االجتماعية •
 .ملباينالقضااي املستجدة عن بيع وشراء ا •

 م:2017ترمجة الكتب التالية خالل عام  مت إعداد -5
 .األوقاف يف اهلند )اإلجنليزية( •
 .مقاصد الشريعة يف املذاهب اإلسالمية )األردية( •
 .املقاصدي )األردية( نظرمآالت األفعال يف ال •
 .دور املقاصد يف التشريعات اإلسالمية )األردية( •
 .العمل االجتماعي واخلريي )األردية( •

 .املسلم مع غريه )اإلجنليزية( ةعالق •
 .معنوية القانون اإلسالمي )اإلجنليزية( •
 .الرتاث الفقهي يف اهلند )اإلجنليزية( •

 .(14، 13،  12، 11جملة املدونة احملكمة األعداد: )إصدار  -6
فقيه من انتخاب مائة املرحلة األوىل  حيث مت يفحسب القرون،  موسوعة فقهاء اَلندإعداد  -7

 هاء اهلند من القرن العشرين امليالدي لالستكتاب.فق
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)من مؤلفات الدكتور عبد الكرمي زيدان رمحه هللا( إىل  املفصل ألحكام املرأةترمجة كتاب  -8
(  اجزء11، وسيكمل اجملمع ترمجة الكتاب ))املرحلة األوىل( هناك ثالثة أجزاء حتت الرتمجة–اللغة األردية 

 .تعاىل شاء هللا كاماًل خالل ثالث سنوات إن
 علمية وفقهية حول احملاور املختلفة خالل هذه الفرتة. اتإعداد تسع دراس -9

نشرها ، من أجل مراجعتها و  27ندوة الوكتابة مجيع البحوث الفقهية املقدمة يف  سيقتن -10
 م.2018نعقاد الندوة الفقهية الثامنة والعشرين املقرر عقدها مبدينة جي فور عام اقبل 

 تنظيم الربامج العلمية يف املدارس الدينية: -11
وقار أنور ثالث حماضرات حول االقتصاد  الدكتورألقى فيه  -الربانمج األول حول االقتصاد  -أ

 اإلسالمي يف دار العلوم وقف بديوبند.
عرشي خان ثالث حماضرات يف دار العلوم  الدكتورألقى فيه  –الربانمج الثاين حول السياسة  -ب

 وبند.وقف دي
 :عدة حماضرات علمية، وهمتنظيم النشاط العلمي يف رحاب اجملمع قدم فيها أصحاب العلم  -12

 .بريطانيا –الدكتور عطاء هللا صديقي  •
 .بريطانيا  –الدكتور فيصل منجو  •
 .أمريكا –الربوفيسور إبراهيم موسى  •
 .زاهدان، إيران –الدكتور عبيد هللا إمساعيل  •
 اجلديدة للكتب التالية: إعادة طبع الطبعات  -13

 .البيع ابلتقسيط )األردية( •
 .يف التجارة )األردية( األبناءمشاركة  •
 .أسباب تغري الفتوى )األردية( •
 .األسس األساسية لإلفتاء و القضاء )األردية( •
 .نظور الشرعي )األردية(من املخالفات األئمة  •
 .دور القبلة يف تشكيل األمة )األردية( •
 .لكتب الفقهية )األردية(الرتمجة األردية ل •
 .)األردية( أبعضاء اإلنسان التربع •
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 زايرة الوفود وحضور الشخصيات األجنبية يف اجملمع: -14
 .السيد عبد هللا الفهد )السكرتري الثاين( من سفارة الكويت لدى اهلند •
 .الشيخ عبد القادر عاريف/ الدكتور عبيد هللا                     من إيران •
صهيب والدكتور اس اجلميلي، إمساعيل عب الدكتور                    من عراق •

 .صباح النعيمي
 .مولوي حممد يونس، الشيخ صبغة هللا مولوي زاده            من أفغانستان  •
 مسودات حتت املراجعة: -15

 .كتاب اخلراج املرتجم ابألردية •
 .عالقة سالطني دهلي ابلشريعة •
 حتت الطبع: كتب  -16

 من اهلند. تبك  ةيف بريوت، ومخس ثالث كتبعربية يف القاهرة، و ة كتب مخس •
 ارامج حتت الرتتيب:  -17

نظام الوقف يف  -2. ة والوقف يف اهلند وتركياانظام الزك -1ثالث ندوات علمية وفقهية ) •
 .الندوة الفقهية الثامنة والعشرين( -3. كامشري وكرياال 

 :مكتب اجملمع إىلالعلماء  زايرة -18
 اجملمع ومكتبه. ندابهلمن الوالايت املختلفة  ازار أكثر من ثالثني عامل •
 :مشاركة اجملمع يف اللقاءات الدولية  -19

 مشاركة اجملمع يف اللقاء الدويل املنعقد يف تركيا. •

 :جوالت علمية لعلماء اجملمع داخل اهلند  -20
إللقاء احملاضرات  هندية ومنطقة مدينةقام علماء اجملمع ابجلوالت العلمية يف ثالثني  •

 الدينية.

 لعلمية والفقهية مع املؤسسات واملعاهد البحثية الدولية.تبادل الكتب ا -21
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