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معامل يف طريق األمة الواحدة من خالل القرآن الكريم والشنة النبوية

الدكتور رشيد كهوس

أستاذ بكلية أصول الدين وحوار احلضارات -جامعة عبد املالك الشعدي -تطوان -املغرب

مقدمة
بسمميحرلا نمحرلا هللا  كبو نستعُت .اٟتمد ﵁ الذم بذكره تطمئن قلوب ا١تؤمنُت كتنشرح صدكر
العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على خَت ا٠تلق كحبيب اٟتق نبينا دمحم ا١تبعوث إُف سائر الناس يف ٚتيع األبعاد
كاألقطار ،صلى هللا عليو صبلة متصلة ابلعشي كاإلبكار ،كعلى آلو كصحبو الذين أضحى هبم الدين أعلى
منار.
أما بعد؛ فيقوؿ هللا جل كعبل يف ٤تكم التنزيل:
َّ ً
اّللً
اّلل ح َّق تػي ىقاتًًو كىال ٘تىيوتي َّن إًَّال كأىنٍػتيم مسلًمو ىف ( )102ك ٍاعتى ً
ص يموا ًْتىٍب ًل َّ
ين ىآمنيوا اتػَّ يقوا َّى ى
ى
ى
ى ٍ يٍ ي
﴿ ىَي أىيػُّ ىها الذ ى
ٚتيعا كىال تىػ ىفَّرقيوا كاذٍ يكركا نًعمت ًَّ
ً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو نان ىكيكٍنػتي ٍم
اّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىلَّ ى
ف بػى ٍ ى
ُت قػيليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ى ي ٍى ى
ى ن ى
ً
آَيتًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف ( )103ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم
ُت َّ
ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النَّا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
اّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف ( )104ىكىال تى يكونيوا
أ َّيمةه يى ٍدعيو ىف إً ىُف ٍ
ا٠تىًٍَت ىك ىَيٍ يم يرك ىف ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
ً ً
َّ ً
ً
يم ([ ﴾)105آؿ عمراف].
ات ىكأيكلىئً ى
ين تىػ ىفَّرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ك ى٢تيٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
ىكالذ ى
إف التمسك هبذا اٟتبل القرآين ا١تتُت عصمةه من التقطع٦ .تدكد من ٝتاء الوحي إُف أرض الواقع ،ٯتنع

رب العا١تُت الوارثة للشرائع السماكية من السقوط يف مستنقعات
األمة الشاىدة اٟتاملة للرسالة ا١تبلغة عن ٌ
التنازع كالفشل ،ك٭تفظ بيضتها من االنكسار ،كٚتاعتها من االفًتاؽ.

شرعي يف حقنا معشر ا١تكلفُت٬ ،تب أف نقتحم العقبات الكأداء لتحقيقو،
ذلك أبف لزكـ اٞتماعة أمر
ّّ
٥تركـ حىت يلتئم مشلنا كنكوف أمة كاحدة؛ ألف اإلسبلـ دين اٞتماعة
كندفع العراقيل اليت ٖتوؿ دكنو .فإسبلمنا ه
كاالعتصاـ ال دين التفرقة كاالنقساـ.
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٘تزقها بكثرة العوامل ا١تعادية
كمزقت ٚتاعتها كال تزاؿ ٌ
إف فداحة الفرقة اليت جعلت األمة يزبيرا متقطع نة ٌ
للوحدة كبعمق أتثَتىا النفسي كثقلها يف حياة ا١تسلمُت ،حيث أصبحت الفرقة ىي األصل كاٞتماعة حلما
معجزا أك قضية غَت ذات موضوع.
ضائعا أك مطلبنا ن
ن
ال ٯتكن التغلب على ٥تاطر األعداء كمواجهة اإلرىاب إال بنبذ الفرقة كالتشتت كاالختبلؼ ،كاللجوء
إُف االعتصاـ ْتبل هللا تعاُف كاالٖتاد .كال مطمع لؤلمة يف استعادة يىويَّتها كصدارهتا كتثبيت كجودىا يف
كتطهر ٣تتمعها من آفات الفكر
العاَف إال بلزكـ اٞتماعة كأتليف القلوب؛ فباٞتماعة تواجو األمة أعداءىاًٌ ،
كالتطرؼ كاال٨تبلؿ ،كابلفرقة كاالختبلؼ تًتدل يف مهاكم التقاطع كالتنابذ كالفنت ما ظهر منها كما بطن.
يتأمل كاقع األمة كإبزائو ا٠ترب اٟتقيق كالوصف الدقيق الناطق بضياع
كللباحث ا١تستنَت بنور الوحي أف ٌ
األمة كذىاب قوهتا كتضعضع كلمتها إف ىي عصت األمر اإل٢تي بلزكـ الوحدة كاٞتماعة كنبذ الفرقة
كاالختبلؼ.
إف الفرقة تفتح اجملاؿ للتيارات ا٢ت ٌدامة كاٟتركات ا١تتشددة لتيػ ىع ًٌشش يف اجملتمعات فتبيض تطرفا ككراىيةن

فرخ عنفا كإرىااب كتفجَتا كخرااب..
ى
كحنىػ نقا كتي ٌ
أم كقت مضى إُف الوحدة كاالجتماع كنبذ الفرقة
كبناءن عليو؛ فإف األمة يف أمس اٟتاجة أكثر من ٌ
كاالختبلؼ؛ ١تواجهة األخطار ا﵀دقة هبا ،كإرساء قواعد ٣تتم وع إنساين آمن تسوده األخوة كالتسامح
كالتعايش بُت ٥تتلف مكونتًو.
إهنا ىمهمةه ضخمة تنوء ابلعصبة أكِف القوة ،مهمة االنتقاؿ من الفرقة إُف اٞتماعة ،كمن اال٨تطاط
كاالهنيار إُف العزة كالكرامة ،كمن التنابذ كالتقاطع إُف التسامح كاالٖتاد ،مهمة شاقة بعيدة ا١ترمى عرب ٣تاىل
الطريق ،كخبلؿ فخاخ العدك ،كالعبء الثقيل على أىل العلم يف ىذا العاَف ا١تضطرب ،كيف الببلد ا١تسلمة

ا١تث ىخنة ابٞتراح.
ىذا ،كتتضح أ٫تية ىذا ا١توضوع فيما يلي:
السبل ا١تفرقة للجماعة.
 الدعوة إُف االعتصاـ ْتبل هللا تعاُف كنبذ ُّاٟتث على اٞتماعة.
 بياف النصوص الشرعية يف ذـ الفرقة كاالختبلؼ يف الدين ،ك ًٌ الكشف عن أثر اٞتماعة يف انتصار األمة ا١تسلمة على أعدائها –داخليا كخارجيا -كحلمشكبلهتا كاٟتفاظ على كجودىا ك٘تاسكها.
 إبراز أ٫تية لزكـ اٞتماعة كنبذ الفرقة كاالختبلؼ يف مواجهة التطرؼ كالتشدد.كضعف قوهتا كذىاب كر٭تها كخراب دَيرىا ،كتكالب
 -بياف أثر الفرقة كاالختبلؼ يف فشل األمة ى

األعداء عليها.
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كٖتقيقا لذلك فقد جعلت البحث يف مقدمة كمبحثُت كخا٘تة.
ٖتدثت يف ا١تبحث األكؿ عن األمر اإل٢تي يف الوحيُت -قرآن كسنة -ابالئتبلؼ كلزكـ اٞتماعة
قومات
كاالعتصاـ ْتبل هللا تعاُف ،كالنهي عن التفرؽ كالتنازع .يف حُت خصصت ا١تبحث الثاين :لبياف م ٌ
اٞتماعة ا١تسلمة اليت أمر هللا تعاُف كنبيٌو ا١تصطفى  بلزكـ ىغ ٍرًزىا كالذكد عن ٛتاىا.
هللا أسأؿ التوفيق كالسداد كالرشاد.


ادلبحث األوؿ:
األمر ابجلماعة والنهي عن التفرقة يف القرآف والسنة
ُ
لقد كردت آَيت كثَتة كأحاديث متعددة يف اٟتث على لزكـ اٞتماعة ،كاالعتصاـ بغرز الوحدة ،كتبُت
للمسلمُت كافة أهنم أمة كاحدة.
أوال -من القرآف الكرمي.

َّ ِ
آمنُوا اتَّػ ُقوا َّ
اّللَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوَال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف
ين َ
 يقوؿ هللا جل وعالََ ﴿ :ي أَيُّػ َها الذ َ
صموا ِِبب ِل َِّ
ت َِّ
اّلل َِ
ِ
ْ
اء فَأَلَّ َ
َج ًيعا َوَال تَػ َف َّرقُوا َواذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
(َ )102وا ْعتَ ِ ُ َْ
َ ََػ ْ َ
اّلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ ُك ْنػتُ ْم أَ ْع َد ً
ْ َّ
اّللُ لَ ُك ْم
َصبَ ْحتُ ْم َِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َو ًاًن َوُك ْنػتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِم َن النَّا ِر فَأَنْػ َق َذ ُك ْم ِم ْنػ َها َك َذلِ َ
قُػلُوَِ ُك ْم فَأ ْ
ك يػُبَػِّ ُ

آَيتِِو لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف([ ﴾)103آؿ عمراف].
َ

مسؤكليتاف متكاملتاف يفرضهما القرآف العظيم على ا١تؤمنُت؛ ليحافظوا على ىويتهم اإلسبلمية أفرادا
كٚتاعات.
يتمسك إبسبلمو حىت يلقى بو ربو.
فالفرد ا١تسلم عليو أف ٌ
٭تصن إٯتانو بتقول هللا تعاُف ،كأف ٌ
ٖتصن كجودىا ابالعتصاـ ْتبل هللا تعاُف؛ تتوحد من حولو كتتمسك
كاٞتماعة ا١تسلمة عليها أف ٌ

بوحدهتا دكف تفرؽ.
حق االنتماء إُف
ككما أف تفريط الفرد يف إسبلمو كنكوصو عنو :ردةه تسلبو –من حيث ىو ه
فردٌ -
و
حق
اإلسبلـ؛ فإف تفريط اٞتماعة يف كحدهتا كنكوصها عنها أشبو بردة تسلبها –من حيث ىي ٚتاعةٌ -

االنتماء إُف اإلسبلـ.
ىكذا ٬تعل القرآف اجمليد إسبلـ الفرد ككحدة اٞتماعة مظهرين متكافئُت للهوية اإلسبلمية بوجهيها
الفردم كاالجتماعي يضفي على كحدة األمة اإلسبلمية من القيمة كاالعتبار ما إلسبلـ الفرد سواء بسواء..

6

جملة املدونة :الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

على ىذا يتحدد مصَت الفرد كيتقرر مصَت اٞتماعة.
تدا عن اإلسبلـ..
مسلما أك مر ن
يتحدد مصَت الفرد ٔتا ينتهي إليو اختياره الذم ٮترج بو من دنياه ن
كيتقرر مصَت اٞتماعة ٔتا ينتهي إليها اختي ارىا الذم ٗترج بو ٦تثلة يف كل جيل من أجيا٢تا أمة كاحدة

مزقها تفريطها يف االعتصاـ ْتبل هللا تعاُف(.)1
معتصمة بكتاب هللا تعاُف ،أك فرقا كطوائف َّ

يقوؿ اإلماـ الطربم (ت310 :ىػ) يف تفسَته لآلية السابقة" :يعٍت بذلك جل ثناؤه :كتعلقوا أبسباب
كع ٍه ًده الذم ىع ًه ىده إليكم يف كتابو
ٚتيعا .يريد بذلك تعاُف ذكره :ك َّ
٘تسكوا بدين هللا الذم أمركم بو ،ى
هللا ن
إليكم ،من األلفة كاالجتماع على كلمة اٟتق ،كالتسلي ًم ألمر هللا"(.)2
كنقل عن بعض أئمة اإلسبلـ أف بعضهم قاؿ﴿ :حبل هللا﴾ اٞتماعة ،كقاؿ آخركف :كتاب هللا تعاُف،
ً
التوحيد ﵁ ،كاتباع دين اإلسبلـ.)3( ...
كقاؿ غَتىم :إخبلص
كل ىذه األقواؿ تؤكد حقيقة كاحدة :ىي أف االعتصاـ بكتاب هللا تعاُف ،كاإلخبلص ﵁ كحده،
لكن ٌ

كالتمسك بدين اإلسبلـ الذم جاء من رب العا١تُت على خَت النبيُت كا١ترسلُت ،ينتج اجتماع ا١تسلمُت
كآتلفهم كترابطهم ك٘تاسك أمتًهم ك٣تتمعاهتم.
ً
اّللً ىعلىٍي يك ٍم﴾ .أنو
﴿كالى تىػ ىفَّرقيواٍ ىكاذٍ يك يركاٍ ن ٍع ىمةى ٌ
كرل اإلماـ الطربم بسنده إُف قتادة أنو يف قولو تعاُف :ى
قاؿ" :إف هللا عز كجل قد كره لكم الفرقة كق ٌدـ إليكم فيها ،كحذركموىا ،كهناكم عنها ،كرضي لكم السمع
كالطاعة ،كاأللفة كاٞتماعة ،فارضوا ألنفسكم ما رضي هللا لكم إف استطعتم ،كال قوة إال اب﵁" (.)4
صمواٍ ًْتب ًل ً
ً
اّلل ىً
ٚت نيعا ىكالى تىػ ىفَّرقيواٍ﴾ .قاؿ :اٞتماعة ،ركم
﴿ك ٍاعتى ي ىٍ ٌ
كعن عبد هللا بن مسعود يف قولو تعاُف :ى

عنو كعن غَته من كجوه ،كا١تعٌت كلٌو متقارب متداخل فإف هللا تعاُف َيمر ابأللفة كينهى عن الفرقة فإف
الفرقة ىلكة كاٞتماعة ٧تاة.
كرحم هللا ابن ا١تبارؾ حيث قاؿ:
إف اٞتماعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةى حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػل هللا فاعتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموا من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بعركت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوثقى ١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن دان.

﴿كالى تىػ ىفَّرقيواٍ﴾ يعٍت يف دينكم كما افًتقت اليهود كالنصارل يف أدَيهنم.
قولو تعاُف :ى
عن ابن مسعود كغَته  :ك٬توز أف يكوف معناه كال تفرقوا متابًعُت للهول كاألغر ً
اض ا١تختلفة ،ككونوا
كدؿ عليو ما بعده كىو قولو تعاُف:
منعا ٢تم عن التقاطع كالتدابرٌ ،
يف دين هللا إخو نان ،فيكوف ذلك ن
﴿كاذٍ يكركاٍ نًعمةى ً
ًً ً ً ً
دليل
اّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكنتي ٍم أ ٍىع ىداء فىأىلَّ ى
ف بػى ٍ ى
ى ي ٍى ٌ
ُت قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ىصبى ٍحتيم بن ٍع ىمتو إ ٍخ ىو نان﴾ .كليس فيو ه
( )1كحدة األمة ..دعوة كببلغ ،إبراىيم ا٠توِف٣ ،تلة ا١تنار اٞتديد ،السنة  ،6شعباف 1424ىػ/أكتوبر 2003ـ ،ص.13-12
( )2جامع البياف يف أتكيل القرآف ،أبو جعفر الطربم.70/7 ،
( )3تفسَت الطربم.73-71/7 ،
( )4نفسو.74/7 ،
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على ٖترًن االختبلؼ يف الفركع ،فإف ذلك ليس اختبلفنا؛ إذ االختبلؼ ما يتعذر معو االئتبلؼ كاٞتمع،
كأما حكم مسائل االجتهاد فإف االختبلؼ فيها بسبب استخر ًاج الفرائض كدقائق معاين الشرع ،كما زالت

الصحابة ٮتتلفوف يف أحكاـ اٟتوادث ،كىم مع ذلك متآلفوف؛ كإ٪تا منع هللا اختبلفا ىو سبب الفساد(.)1
ً
حنفي اٞتماعة اٞتماعة!!
كقاؿ القرطيب (ت671 :ىػ) رٛتو هللا" :قاؿ ابن عباس لس ىماؾ اٟتنفيَ :ي ٌ
صمواٍ ًْتب ًل ً
ً
اّلل ىً
ٚت نيعا ىكالى تىػ ىفَّرقيواٍ﴾.
فإ٪تا ىلكت األمم ا٠تالية لتفرقها ،أما ٝتعت هللا عز كجل يقوؿ﴿ :ك ٍاعتى ي ىٍ ٌ
( )...فأكجب تعاُف علينا التمسك بكتابو كسنة نبيًٌو كالرجوع إليهما عند االختبلؼ ،كأمرن ابالجتماع
يتم بو
على االعتصاـ ابلكتاب كالسنة
اعتقادا ن
ن
كعمبل ،كذلك سبب اتفاؽ الكلمة كانتظاـ الشتات الذم ٌ
مصاٌف الدنيا كالدين ،كالسبلمة من االختبلؼ ،كأمر ابالجتماع كهنى عن االفًتاؽ الذم حصل ألىل

الكتابُت"(.)2

صموا ًْتب ًل ا َّّللً ىً
ً
ٚتيعان ىكال تىػ ىفَّرقيوا﴾ أم ٘تسكوا بكتاب هللا
"﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
كقاؿ مصطفى ا١تراغي(ت1371 :ىػ) :ى
كعهده الذم عهد بو إليكم ،كفيو أمركم ابأللفة كاالجتماع على طاعتو كطاعة رسولو ،كاالنتهاء إُف أمره.

كقد جعل الدين يف سلطانو على النفوس ،كتصرفو فيها ْتسب نواميسو كأصولو ،كما يًتتب على ذلك
من جرَيف األعماؿ ْتسب ىديو -كأنو حبل متُت َيخذ بو اآلخذ فيأمن السقوط يف ا٢تاكية ،كأ ٌف
اآلخذين بو قوـ على نشز أم مرتفع من األرض ٮتشى عليهم السقوط منو ،فيأخذكف ْتبل موثٌق ٬تمعوف
بو قوهتم ،فينجوف من السقوط"(.)3

قاؿ الشيخ السعدم (ا١تتوىف1376 :ىػ) –رٛتو هللا" :-أمرىم تعاُف ٔتا يعينهم على التقول كىو
االجتماع كاالعتصاـ بدين هللا ،ككوف دعول ا١تؤمنُت كاحدة مؤتلفُت غَت ٥تتلًفُت ،فإف يف اجتماع ا١تسلمُت
على دينهم ،ك ً
ائتبلؼ قلوهبم يصلح دينهم كتصلح دنياىم كابالجتماع يتمكنوف من كل أمر من األمور،
ك٭تصل ٢تم من ا١تصاٌف اليت تتوقف على االئتبلؼ ما ال ٯتكن ع ٌدىا ،من التعاكف على الرب كالتقول ،كما
كل كاحد يعمل كيسعى يف شهوة نفسو ،كلو
أف ابالفًتاؽ كالتعادم ٮتتل نظامهم كتنقطع ركابطهم كيصَت ٌ
أدل إُف الضرر العاـ"(.)4

ت ِم ْنػهم ِيف َشي ٍء إِ َّظلَا أَمرىم إِ َىل َِّ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
اّلل ُُثَّ
ين فَػ َّرقُوا دينَػ ُه ْم َوَكانُوا شيَػ ًعا لَ ْس َ ُ ْ
ُُْ ْ
 قاؿ هللا تعاىل﴿ :إ َّف الذ َ
ْ

يػُنَػبِّئُػ ُه ْم ِِبَا َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف﴾ (األنعاـ.)959 :

( )1اٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب.159/4 ،

( )2تفسَت القرطيب.164/4 ،
( )3تفسَت ا١تراغي ،أٛتد ا١تراغي.17-16/4 ،
()4

تيسَت الكرًن الرٛتن يف تفسَت كبلـ ا١تناف ،السعدم ،ص.141
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ً
تذكَت ٢تذه األمة ٔتا ىي عرضة لو ْتسب سنن االجتماع من إضاعة الدين بعد االىتداء
يف ىذه اآلية ه
اٟتق
كشيعا تتعصب ّّ
كل منها ١تذىب أك إماـ ،فيضيع ٌ
ابلتفرؽ فيو ابلبدع كالضبلالت اليت ٕتعلها أحز نااب ن
أخوة اإلٯتاف أ٦تا متعاديةن كما حدث ١تن قبلهم من األمم.
كتنفصم عرل الوحدة كتصبح بعد ٌ
مث َّبُت أف رسولو برمءه من الذين فرقوا دينهم ككانوا شيعا كما فعل أىل الكتاب ،فهو ٭ت ًٌذر من

صنيعهم ،كينهى عن سلوؾ طريقهم ،فمن اتبع سنتهم يف ىذا التفريق فالرسوؿ برمءه منو ،كما ىو برمء من
أكلئك ًٌ
ا١تفرقُت من سالفي األمم(.)1
كل أخذ
قاؿ الشيخ السعدم–رٛتو هللا": -يتوعد تعاُف الذين فرقوا دينهم ،أم :شتتوه كتفرقوا فيو ،ك ٌ
لنفسو نصيبا من األٝتاء اليت ال تفيد اإلنساف يف دينو شيئا ،كاليهودية كالنصرانية كاجملوسية .أك ال يكمل هبا
إٯتانو ،أبف َيخذ من الشريعة شيئا ك٬تعلو دينو ،كيدع مثلو ،أك ما ىو أكُف منو ،كما ىو حاؿ أىل الفرقة

من أىل البدع كالضبلؿ كا١تفرقُت لؤلمة.
كدلت اآلية الكرٯتة أف الدين َيمر ابالجتماع كاالئتبلؼ ،كينهى عن التفرؽ كاالختبلؼ يف أىل

الدين"(.)2

قاؿ الدكتور كىبة الزحيلي –رٛتو هللا( -ت1436 :ىػ) يف تفسَته لآلية السابقة" :أخرب هللا تعاُف عن
الضبللة من ىذه
التمزؽ ،فذكر أف الذين فرقوا دينهم ،كىم أىل البدع ك ٌ
الشبهات ،كأىل ٌ
التفرؽ ك ٌ
عاقبة ٌ
األمة ،كالقائموف على تفريق األمة ،ىؤالء ال تتعرض ٢تم َي دمحم كدعهم كشأهنم كال تقاتلهم ،كإ٪تا عليك
تبليغ الرسالة ،كإعبلف شعائر الدين اٟتق ،إنك أيها النٌيب برمء منهم كىم برآء منك ،كهللا يتوُف أمرىم
كحساهبم ،مث ٮتربىم يف اآلخرة ،ك٬تازيهم على ٕتزئة الدين ،ابإلٯتاف ببعضو كالكفر ببعضو اآلخر"(.)3
ِ
ِ
َّ ِ
ات
اء ُى ُم الْبَػيِّنَ ُ
 قاؿ احلق جل ثناؤهَ :
ين تَػ َف َّرقُوا َوا ْختَػلَ ُفوا م ْن ََػ ْعد َما َج َ
﴿وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
ِ
يم﴾(آؿ عمراف.)905 :
َوأُولَئِ َ
ك َذلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ

بعد أف أمر هللا تبارؾ كتعاُف ابالعتصاـ ْتبلو ا١تتُت ،كأف االعتصاـ بو مدعاة الوحدة كالقوة كاالجتماع
كبُت طريقو كىو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،أخذ سبحانو كتعاُف يشَت إُف نتائج التفرؽ
على اٟتقٌ ،
نىيا عنو ٤تذرا منو ،مبيٌنا نتائجو يف الدنيا كاآلخرة ،كأكؿ نتائج التفرؽ ىو العمى عن اٟتق مع كضوحو
َّ ً
ً
ين تىػ ىفَّرقوا﴾ هنى سبحانو كتعاُف هبذا عن التفرؽ أببل ًغ
كقياـ البيٌنات عليو ،فقاؿ سبحانو :ى
﴿كال تىكونيوا ىكالذ ى
تعبَت ،كألطف إشارة ،فقد كاف النهي عن أف يكونوا كمن سبقوىم يف التفرؽ ،كذلك هن هي مع الدليل
ا١توجب للنهي ،كالغاية اليت ترتبت على النهي عنو ،كذلك ابإلشارة إُف ما كاف ٦تن سبقوىم؛ إذ تفرقوا

()1
()2
()3

تفسَت ا١تراغي.83/8 ،
تفسَت السعدم ،ص.282
التفسَت الوسيط ،كىبة الزحيلي.631/1 ،
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أحزااب كشيعا ،كصار كل و
حزب ًٔتا لديهم فرحوف ،كاختلفوا فيما بينهم اختبلفا شنيعا ،فتفرؽ اليهود
ى ى
ٌ
ً
كل طائفة تي ىك ٌفر األخرل أك تقاتلها ،أك ترميها ابلزيغ كالضبلؿ،
طوائف ،كتفرؽ النصارل طوائف مثلهم ،ك ٌ

كتوزع أىوائهم كمنازعهم أف اختلفوا يف إدراؾ الكتاب مع كضوحو ،كمع ما جاءىم
كقد ترتب على التفرؽ ٌ
ا١توضحة ا١تبيًٌنة اليت قامت مثىػبًٌتىة للحق ،كىو كاح هد ال يتعدد ،كإف ذلك فيو بياف نتيجة التفرؽ،
من البينات ًٌ
كىو االختبلؼ مع كجود اٟتق ،كىو أتكيد ١تضموف النهي؛ ألنو إذا كاف التفرؽ مؤدَي إُف استبهاـ اٟتق
أماـ ا١تختلفُت مع كضوحو يف ذاتو ،فإف االفًتاؽ يف ذاتو أمر قبيح ،كإف ىذه الصيغة فوؽ ذلك فيها
االعتبار ٔتن سبقوا ،ككضع صورة كاقعية لنتائج االفًتاؽ.
كعذاب عظيم يف اآلخرة(.)1
فاالفًتاؽ نتيجتو خسراف يف الدنيا
ه

كاٟتاصل أف االختبلؼ الذم يقع بُت البشر ضرابف:
 -1ضرب ال يسلم منو الناس ،كال ٯتكن االحًتاس منو ،كىو ا٠تبلؼ يف الرأم كالفهم ،كىو ٦تا فطر
ًً
ك﴾ إذ إف العقوؿ
ُت .إًَّال ىم ٍن ىرًح ىم ىربُّ ى
﴿كال يىزاليو ىف ٥تيٍتىلف ى
عليو البشر ،كإُف ذلك أشار هللا تعاُف بقولو :ى

كاألفهاـ ليست متساكية ،فاألسرة الواحدة ٗتتلف أفهاـ أفرادىا يف الشيء الواحد ،كما ٮتتلف حبهم لو،
كميلهم إليو .كىذا ضرب ال ضرر فيو؛ إذ ىو أمر طبيعي ال بد منو لتمحيصو ،كتبُت كجوه الصواب فيو،
ألف أصحابو متفقوف يف القصد.

 -2ضرب ج ٌدت الشرائع يف ىدمو ك٤توه ،كىو ٖتكيم ا٢تول يف أمور الدين كشؤكف اٟتياة.
الضرب من ا٠تبلؼ كىو ٖتكيم الرأم كا٢تول كاف مصدر شقاء أمم كثَتة؛ فهوت بعد رفعتها
كىذا
ي
كض يعفت بعد قوهتا .كىذا ىو االختبلؼ ا١تذموـ الذم ذمو القرآف الكرًن كهنى عنو يف
كذلت بعد عزهتا ،ى
اآلية السابقة من سورة آؿ عمراف كغَتىا.
أحدىم رأَي يف مسألة ابدر ٥تالفو
كقد حدث مثل ىذا يف الفرؽ اإلسبلمية يف علم الكبلـ ،فإف أبدل ي
كل منهما ٤تادثة اآلخر،
إُف الرد عليو ،كتفنيد مذىبو كتضليلو ،كيقابلو اآلخر ٔتثل صنيعو ،كلو حاكؿ ٌ
كل كاحد منهما
كاالطبلع على أدلتو ،ككزهنا ٔتيزاف اإلنصاؼ كاٟتق ١تا حدث مثل ىذا ا٠تبلؼ ،بل اقتنع ٌ

ٔتا رأل ٥تالفو.
ً
ا١تفسر لكتابو ال
كا١تسلم ما داـ ٤تافظا على نصوص دينو ال يٮت ٌل بواحد منها ،مع احًتامو لرسولو ٌ
ٮترج من ٚتاعة ا١تسلمُت ١تخالفتو سواه.
فإذا ٖتكم الرأم كا٢تول ك ىلعن بعضهم بعضا ،ككفر بعضهم بعضا ،فقد ابء هبا من قا٢تا كما كرد يف
اٟتديث.

()1

زىرة التفاسَت.1349-1348/3 ،
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ككذلك اٟتاؿ يف االختبلؼ يف ا١تعاملة يف ا١تسائل السياسية كالدينية ،ال ينبغي أف يكوف ًٌ
مفرقا بُت
ٚتاعة ا١تؤمنُت ،بل عليهم أف يرجعوا يف النزاع إُف حكم هللا كآراء أكِف العلم منهم ،كبذلك نتقي غائلة

ا٠تبلؼ ،كنكوف يف كفاؽ ،كنصَت ٦تن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو(.)1

كإف فيما ذكرتو من اآلَيت الكرٯتة لبيان كافيا لوجوب االعتصاـ ابلوحدة كلزكـ اٞتماعة كالنهي عن
التفرقة كاالختبلؼ.
اثنيا-من السنة النبوية.
ككما أمرت آَيت القرآف الكرًن بلزكـ اٞتماعة كاالئتبلؼ كنبذت التفرؽ كاالختبلؼ على ذلك ،أمرت
َّش ٍرذيـ كالتشتت كاالفًتاؽ ،فقد استفاضت
النيب العدنف  ابالجتماع ،كهنت عن الت ى
كذلك سنة ًٌ
األحاديث يف لزكـ اٞتماعة ،كالتحذير من الفرقة ،كأكتفي بذكر ىذه النماذج:

وؿ هللاً « :من َخرج ِمن الطَّ َ ِ
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
 ىع ٍن أًىِب يىىريٍػىرىة  قى ى
ات ،فَ ِميتَةٌ
اعةَ ،فَ َم َ
ار َؽ ا ْجلَ َم َ
اعةَ ،وفَ َ
َْ ََ َ
ضب لِعصبتِ ِو ،ويػ َقاتِل لِعصبتِ ِو ويػ ْنصر عصبػتو فَػ ُقتِل ،فَِق ْتػلَةٌ ج ِ
جِ
اىلِيَّةٌ ،ومن قَاتَل ََتْ َ ٍ ِ ِ ٍ
اىلِيَّةٌ،
َ
َ
ت َرايَة ع ّميَّة ،يَػغْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ
ََ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ت
َوَم ْن َخ َر َج َعلَى أ َُّم ِِت ،يَ ْ
س ِم ِّّنَ ،ولَ ْس ُ
ض ِر ُ
ب ََػ َّرَىا َوفَاج َرَىاَ ،ال يَ َ
تحاشى ل ُم ْؤمن َهاَ ،وَال يَفي لذي َع ْهد َىا ،فَػلَْي َ
ِم ْنوُ»(.)2

إف لزكـ اٞتماعة كالوفاء ببيعة إمامها كاجب شرعي كضركرة دينية ،ٮترج اإلخبلؿ بو عن دائرة اإلسبلـ.
ضى لَ ُك ْم ثََال ًاثَ ،ويَ ْك َرهُ لَ ُك ْم ثََال ًاث،
 عن أِب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :إِ َّف هللاَ يَػ ْر َ
صموا ِِبب ِل ِ
ِ
هللا َِ
َج ًيعا َوَال تَػ َف َّرقُواَ ،ويَ ْك َرهُ لَ ُك ْم:
فَػيَػ ْر َ
ضى لَ ُك ْم :أَ ْف تَػ ْعبُ ُدوهَُ ،وَال تُ ْش ِرُكوا َِو َش ْيػئًاَ ،وأَ ْف تَػ ْعتَ ِ ُ َْ

ِ
اعةَ الْم ِ
اؿ»(.)3
يل َوقَ َ
اؿَ ،وَكثْػ َرةَ ُّ
الس َؤ ِاؿَ ،وإِ َ
ضَ َ
ق َ

قاؿ اإلماـ النوكم (ا١تتوىف676 :ىػ)" :كأما االعتصاـ ْتبل هللا فهو التمسك بعهده ،كىو اتباع كتابو
العزيز ،كحدكده كالتأدب أبدبو .كاٟتبل يطلق على العهد ،كعلى األماف ،كعلى الوصلة ،كعلى السبب،
كأصلو من استعماؿ العرب اٟتبل يف مثل ىذه األمور الستمساكهم ابٟتبل عند شدائد أمورىم ،كيوصلوف

هبا ا١تتفرؽ ،فاستعَت اسم اٟتبل ٢تذه األمور.

كأما قولو " :كال تفرقوا" فهو أمر بلزكـ ٚتاعة ا١تسلمُت ،كآتلف بعضهم ببعض كىذه إحدل قواعد
اإلسبلـ"(.)4
( )1تفسَت ا١تراغي.20-19/4 ،
( )2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب األمر بلزكـ اٞتماعة ،ح .1848مسند أٛتد بن حنبل.326/13 ،

( )3صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،ابب النهي عن كثرة ا١تسائل من غَت حاجة كالنهي عن منع كىات كىو االمتناع من أداء حق لزمو أك
طلب ما ال يستحقو ،ح .1715مسند أٛتد بن حنبل.400/14 ،
( )4ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج ،النوكم.11/12 ،
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اع ِة َوإِ ََّي ُك ْم َوال ُف ْرقَةَ فَِإ َّف َّ
الش ْيطَا َف
 عن عمر ب ًن ا٠تطاب  عن رسوؿ هللا  قاؿَ ...« :علَْي ُك ْم ِابجلَ َم َ
مع الو ِ
اح ِد َو ُى َو ِم َن ِاالثْػنَػ ْ ِ
ْ أََْػ َع ُدَ ،م ْن أ ََر َ
وحةَ اجلَن َِّة فَػلْيَػل َْزُـ اجلَ َم َ
اءتْوُ َسيِّئَػتُوُ
اد ُِْببُ َ
ََ َ
سنَػتُوُ َو َس َ
اعةََ ،م ْن َس َّرتْوُ َح َ
ك ال ُْم ْؤِم ُن»(.)1
فَ َذلِ َ

ا١تمزقُت مذاىب شىت فريسة سهلة كلقمة سائغة ألعداء الدين يتغلبوف عليهم
إف ا١تتفرقُت طرائق قددا ك َّ
كصوب كما تداعى األىكلة إُف قصعتها ،فييعتدل عليهم يف
بسهولة ،كتتداعى عليهم األمم من كل ى
حدب ٍ
كل قطر ،كيقاتىلوف يف كل مكاف ،كي ً
ضيعوف طائفة بعد أخرل ،كفرقة بعد فرقة.
ى
ً
 ىع ًن ابٍ ًن عي ىمىر –رضي هللا عنهما -أ َّ
اؿ« :إِ َّف َّ
اّللَ الَ َْغل َم ُع أ َُّم ِِت ،أ َْو قَ َ
وؿ هللا  قى ى
ىف ىر يس ى
اؿ :أ َُّمةَ
2
ِ
اع ِةَ ،وَم ْن َش َّذ َش َّذ إِ َىل النَّا ِر»( ).
ُزلَ َّم ٍد َ ،علَى َ
ضالَلَ ٍةَ ،ويَ ُد هللا َم َع اجلَ َم َ
فاٟتديث يدؿ على أف اجتماع ا١تسلمُت حق كا١تراد إٚتاع العلماء كال عربة إبٚتاع العواـ ألنو ال
يكوف عن علم( .يد هللا على اٞتماعة) أم حفظو ككبلءتو عليهم يعٍت أف ٚتاعة أىل اإلسبلـ يف كنف هللا؛
(كىم ٍن ىش َّذ ىش َّذ إً ىُف النَّا ًر) فهذا كعيد شديد ١تن فارؽ
فأقيموا يف كنف هللا بُت ظهرانيهم كال تفارقوىم .ى
اٞتماعة( .كمن شذ) أم انفرد عن اٞتماعة ابعتقاد أك قوؿ أك فعل َف يكونوا عليو (شذ إُف النار) أم انفرد
فيها؛ كمعناه انفرد عن أصحابو الذين ىم أىل اٞتنة كألقي يف النار(.)3

اؿ رسو يؿ ًَّ
 ع ًن النػُّعم ً
اب»( .)4ك ىع ٍن يم ىعاذ بٍ ًن
اف بٍ ًن بى ًش وَت  قى ى
اّلل « :ا ْجلَ َم َ
اعةُ َر ْْحَةٌَ ،والْ ُف ْرقَةُ َع َذ ٌ
اؿ :قى ى ى ي
ى ٍى
اصيةَ والن ِ
ِ
اْلنْس ِ
ِ
اف َك ِذئْ ِ
ْخ ُذ َّ
اؿ« :إِ َّف َّ
ىجبى ول  ،أ َّ
َّاحيَةَ،
يب هللاً  قى ى
ب الْغَنَ ِمََ ،ي ُ
ىف نىً َّ
الشاةَ الْ َق َ َ
الش ْيطَا َف ذئْ ُ
ب ِْ َ
اع ِة َوال َْع َّام ِة َوال َْم ْس ِج ِد»(.)5
فَِإ ََّي ُك ْم َوال ِّ
ابَ ،و َعلَْي ُك ْم ِاب ْجلَ َم َ
ش َع َ

أصل من
إف ىذا األمر اٞتلل
النيب  يف ىذا اٟتديث الشريف ٌ
كحث عليو ىو ه
ى
العظيم الذم قرره ٌ
األصوؿ االعتقادية الكربل ألىل السنة كاٞتماعة ،حيث أدرجو اإلماـ الطحاكم (ا١تتوىف321 :ىػ) -رٛتو

كعذااب"(.)6
هللا -يف بيانو لعقيدة أىل السنة كاٞتماعة بقولو" :كنرل اٞتماعة ح نقا كصو نااب ،كالفرقة زيغنا
ن

شر كعذاب كزيغ عن الصراط؛ فإف
اٞتماعة؛ "االجتماع على اٟتق ،نراه حقا كصوااب ،كنرل أف الفرقة ّّ
ً
الدينية كالدنيوية ،كبغى بعضهم على بعض"(.)7
الناس إذا تفرقوا تنافركا ،كتعادكا ،كساءت أحوا ي٢تم

()1
ً
اع ًة ،ح.2165
ب ىما ىجاءى ًيف لييزكـ اٞتى ىم ى
سنن الًتمذم ،ىاب ي
( )2ا١تصدر نفسو ،ح.2167

(ٖ )3تفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم ،ا١تباركفورل.322/6 ،
( )4مسند أٛتد بن حنبل.358/36 ،

( )5السنة ،أبو بكر بن أِب عاصم.44/1 ،
(ٗ )6تريج العقيدة الطحاكية ،شرح كتعليق :دمحم نصر الدين األلباين ،ص.85
( )7شرح العقيدة الطحاكية ،الرباؾ ،ص.408
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فاالجتماع لؤلمة على اٟتق رٛتة ،كالفرقة بينها عذاب ،كىذا من صميم عقيدة ً
أىل السنة كاٞتماعة،

فيجب االجتماع كنبذ الفرقة(.)1
ذلك أبف منهج ً
أىل السنة كاٞتماعة لزكـ اٞتماعة ،كاٟتذر من التفرؽ يف الدين؛ ألف هللا تعاُف أمر
عباده ابالجتماع ،كهناىم عن االفًتاؽ.
اؿ« :الْزموا ى ِذهِ ا ْجلماع َة فَِإنَّو حبل ِ
هللا الَّ ِذي أ ََم َر َِ ِوَ ،وإِ َّف َما تَ ْك َرُىو َف
 ىع ٍن ىعٍب ًد هللاً بن مسعود قى ى
َُ َ
ََ َ ُ َ ْ ُ
اع ِة َخ ْيػ ٌر ِشلَّا َُِتبُّو َف ِيف الْ ُف ْرقَ ِة»(.)2
ِيف ا ْجلَ َم َ
كمبلؾ األمر أف األمر ابٞتماعة كاالئتبلؼ ىو أمر من هللا تبارؾ كتعاُف لعباده ا١تؤمنُت ،كأمر من
رسوؿ هللا  ألمتو ،كاألمر ىنا للوجوب كما ىو مقرر عند علماء األصوؿ ،كعلى قدر امتثاؿ ا١تؤمنُت
٢تذا األمر تكوف سعادهتم يف الدنيا ،كحسن العاقبة يف اآلخرة.
 عن عبد هللا بن مسعود

ِاب ْختِ َالفِ ِه ْم»(.)3



ك َم ْن َكا َف قَػ ْبػلَ ُك ْم
قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا َ « :ال ََتْتَلِ ُفوا ،فَِإ َّظلَا َىلَ َ

حذر رسوؿ هللا  يف ىذا اٟتديث الشريف من االختبلؼ الذم يؤدم إُف التنازع كالعدكاف كينتج
عنو الفشل كزكاؿ األلفة كالوحدة كاٞتماعة.

كخبلصة الكبلـ :إف األحاديث النبوية السابقة تؤكد أف قوة ا١تسلمُت كمنعتهم كعلوىم كرفعتهم كأمنهم
كأماهنم كاستقرارىم كانتصارىم على عدكىم كعزهتم كسيادهتم يف اجتماعهم كآتلفهم كتعاضدىم كاستجابتهم
لرهبم ..كضياع ً
كضعف قوهتم كحلوؿ الفنت بدارىم كالعدكاف
كياهنم كا٨تبلؿ عراىم كانفراـ حبٌات ًعقدىم
ى
عليهم يف تفرقهم كتقاتلهم كاختبلفهم كاتباع أىوائهم كاستجابتهم لدعوات الشياطُت.

( )1التعليقات ا١تختصرة على منت العقيدة الطحاكية ،صاٌف بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف ،ص.253
( )2ا١تعجم الكبَت ،الطرباين.199/9 ،
( )3مسند أٛتد بن حنبل ،إسناده حسن.351/6 ،
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ادلبحث الثاين:

ِّ
مقومات َتقيق اجلماعة الِت أمر الشرع َلزومها
إف هللا تعاُف أمر أىل اإلسبلـ على تباعد دَيرىم كتعدد أجناسهم كاختبلؼ ألسنتهم كألواهنم أف
يكونوا ٚتاعة كاحدة ،ملتحمة األجزاء ،قوية العقيدة ،متينة الركابط ،قوٯتة ا٠تلق ،عزيزة اٞتانب ،يتساكل
الضر ،كتتكاتف يف سبيل
أفرادىا يف اٟتقوؽ كالواجبات ،تتعاكف على ما ٬تلب ٢تا ا٠تَت كيدفع عنها الشر ك ٌ
نصرة دين هللا تعاُف كإعبلء كلمتو.
كلذلك فإف هللا تعاُف شرع للمسلمُت من األحكاـ كالتعاليم ما ٬تمع مشلهم كيوحد كلمتهم كصفهم،
كيضم شتاهتم ،ليكوف التعاكف بُت أفرادىم كٚتاعاهتم كثيق العرل ،عظيم النفع(.)1
كيلم شعثهم ٌ
ٌ
كتتجلى تلك األحكاـ كالتعاليم يف عدة ًٌ
مقومات اثبتة كقوية ككليات أساسية كضركرية ٧تمل أ٫تها
فيما يلي:

 -9توحيد هللا تعاىل واْلخالص لو وسالمة االعتقاد.
إنو ال سبيل لتحقيق اٞتماعة اليت أمر هللا تعاُف كنبيو ا١تصطفى  بلزكمها كاالعتصاـ هبا إال بتوحيد
هللا تعاُف كالسَت على منهاج رسوؿ هللا  ،كالبعد عن الضبلالت كالبدع كا١تنكرات كالشرؾ بكل أنواعو
كفركعو كألوانو.
إف الطريق للخركج من االفًتاؽ ىو الذىاب إُف لب الدين إبخبلص التوحيد ﵁ تعاُف ،كمن غَت
ا٨تراؼ إُف طائفة دكف أخرل ،فإنو ال ًٌ
يفرؽ إال األىواء ،كال يهدم إال اإلخبلص ،فإذا سيطرت األىواء
ا١تنحرفة ،سرل الضبلؿ إُف النفس كإُف الفكر(.)2

كمن مثَّ فبل تقوـ ٚتاعةه للمسلمُت ،ماَف ٕتمعهم عقيدةه كاحدة ،كتوحيد هللا تعاُف كاإلخبلص لو
يشكل أساسا مهما يف البناء الفردم كاالجتماعي ،كىو القاعدة اليت تقوـ عليها األعماؿ كالعبلقات
مشوىةن أك منحرفة فإف البناء ال يستقيم ،كال يستطيع أف يواجو األعاصَت
كاألخبلؽ ،فإذا كانت العقيدة ٌ
كالفنت حىت ينهار.

( )1كحدة األمة اإلسبلم ية يف القرآف الكرًن ،السيد علي بن السيد عبد الرٛتن ا٢تاشم ،ا١تنشور ضمن "ْتوث ا١تلتقى العا١تي األكؿ للعلماء
ا١تسلمُت( :كحدة األمة اإلسبلمية)" الذم نظمتو رابطة العاَف اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة يف الفًتة5-3 :ربيع األكؿ 1427ىػ اليت توافقها 3-1
أبريل 2006ـ ،ص.9
( )2زىرة التفاسَت ،أبو زىرة.1340/3 ،
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كإف العقيدة اليت تصلح ٞتمع شتات ا١تسلمُت ىي ما كاف منبعها كتاب هللا كسنة رسولو  ،كٯتكن
كل أصل من أصو٢تا ،أك جزئية من جزئياهتا ،مث إف السلف الصاٌف الذين استقاموا على
التدليل على ًٌ
عقيدة اإلسبلـ اٟتق دكنوا ىذه العقيدة تدكينا ٯتيزىا عن عقائد أىل ً
الفىرؽ كالضبلؿ.
إف سبلمة االعتقاد كصحتو ىي الطريق الوحيد إلقامة اٞتماعة ا١تسلمة ا١تًتابطة ا١تتآلفة ،كال سبيل إُف
كعزىا كسعادهتا يف الدنيا كاآلخرة إال ابلعودة الصحيحة إُف
اجتماع األمة اإلسبلمية قاطبةن ،ككحدة ص ٌفهاٌ ،
اإلسبلـ الصايف النقي ا٠تالص من شوائب الشرؾ كالبدع كاألىواء كالضبلالت كالتعصب كاتباع العادات
سلف األمة ،كأف
كل ا١تناىج اٟتادثة ا١تخالف ىة ١تا كاف عليو ي
الفاسدة ،كىذا يتطلب من كل مسلم أف يػىٍنػبيذ ٌ
ً
ً
كمنهجهم(.)1
كعقيدهتم
تكوف لو عنايةه فائقة ٔتذىب السلف الصاٌف،
 -2إقامة الدين.

ً
قاؿ عز من قائل ﴿ :ىشرع لى يكم ًمن ال ًٌدي ًن ما ك َّ ًً
صٍيػنىا بًًو إًبٍػىر ًاى ىيم
ك ىكىما ىك َّ
وحا ىكالَّذم أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
صى بو ني ن
ى ى
ىى ٍ ى
ً
ً
ًً
ً
ًً
ً
وى ٍم إًلىٍي ًو َّ
ين ىكىال تىػتىػ ىفَّرقيوا فيو ىكبيػىر ىعلىى الٍ يم ٍش ًرك ى
ُت ىما تى ٍدعي ي
ىكيم ى
يسى أى ٍف أىق ي
يموا ال ٌد ى
اّللي ىٍ٬تتىًيب إلىٍيو ىم ٍن يى ىشاءي
وسى ىكع ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ًً
ت ًم ٍن
يب ( )13ىكىما تىػ ىفَّرقيوا إًَّال م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍع ٍل يم بػى ٍغينا بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكلى ٍوىال ىكل ىمةه ىسبىػ ىق ٍ
ىكيػى ٍهدم إلىٍيو ىم ٍن يين ي
ًً ً
ً َّ ً
ً
ً
ربًٌ ى ً
ك ًمٍنوي يم ًر و
يب
اب ًم ٍن بػى ٍعدى ٍم لىفي ىش وٌ
ين أيكًرثيوا الٍكتى ى
ك إ ىُف أ ى
ى
ىج ول يم ىس ِّمى لى يقض ىي بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكإ َّف الذ ى

((﴾)14التوبة).
ً
َّ ً
ً
اّللي ىكىما ى٢تيٍم ًم ٍن
ىض َّل َّ
ين ظىلى يموا أ ٍىى ىواءى يى ٍم بًغى ًٍَت ع ٍل وم فى ىم ٍن يػى ٍهدم ىم ٍن أ ى
كقاؿ سبحانو ﴿ :بى ًل اتػَّبى ىع الذ ى
اّللً ىذلً ً
اّللً الًَّيت فىطىر النَّاس علىيػها ىال تىػب ًد ً
ن ًص ًرين ( )29فىأىقًم كجه ً ً ً ً
ين
ت َّ
يل ٠تىٍل ًق َّ ى
ٍ ى ٍى ى
ك لل ٌدي ًن ىحني نفا فطٍىر ى
ى ى ى ٍى
ك ال ٌد ي
ى ى
ٍ ى
ً
ً ً
ً
ً
َّاس ىال يػعلىمو ىف ( )30منًيبً ً ً
ُت ()31
يموا َّ
الص ىبل ىة ىكىال تى يكونيوا م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ي ى
الٍ ىقيٌ يم ىكلىك َّن أى ٍكثىػىر الن ً ى ٍ ي
ُت إلىٍيو ىكاتػَّ يقوهي ىكأىق ي
ً َّ ً
ين فىػَّرقيوا ًدينىػ يه ٍم ىكىكانيوا ًشيىػ نعا يك ُّل ًح ٍز وب ًٔتىا لى ىديٍ ًه ٍم فى ًر يحو ىف ((﴾)32الركـ).
م ىن الذ ى
مقوما من ًٌ
إف ىاتُت اآليتُت الكرٯتتُت تقرراف ًٌ
مقومات اٞتماعة ،أال كىو إقامة الدين كنبذ التفرؽ فيو.
فظهر أف سبب االجتماع كاأللفة إقامة الدين كالعمل بو كلًٌو ،كىو عبادة هللا كحده ال شريك لو ،كما أمر
ظ ٦تا أيمر العبد بو ،كالبغي بينهم .كنتيجة اٞتماعة :رٛتة هللا،
بو ابطنا ،كظاىرا .كسبب الفرقة :ترؾ ح ًٌ
كرضوانو ،كصلواتو ،كسعادة الدنيا كاآلخرة ،كبياض الوجوه .كنتيجة الفرقة :عذاب هللا ،كلعنتو ،كسواد
الوجوه ،كبراءة الرسوؿ  منهم(.)2

"كلذلك أمر هللا تبارؾ كتعاُف كرسولو  بكل ما ٭تفظ على ا١تسلمُت ٚتاعتهم كألفتهم ،كهنيا عن
كل ما يعكر صفو ىذا األمر العظيم ،إف ما حصل من فرقة بُت ا١تسلمُت كتدابر كتقاطع ،كتناحر ،بسبب
()1
الصبلَِّب ،ص .309كيف تستعيد األمة اإلسبلمية مكانتها من جديد؟ ،عمر
تبصَت ا١تؤمنُت بفقو النصر كالتمكُت يف القرآف الكرًن ،ىعلي َّ
األشقر ،ص.69

(٣ )2تموع الفتاكل ،ابن تيمية.17/1 ،
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شيعا
عدـ مراعاة ىذا األصل كضوابطو٦ ،تا ترتب عليو تفرؽ يف الصفوؼ ،كضعف يف االٖتاد ،كأصبحوا ن
كأحز نااب كل حزب ٔتا لديهم فرحوف"(.)1

سبب من أسباب ضعف األمة كا٨تطاطها؛
الديٍت من اجملتمعات ا١تعاصرة ىو ه
كىكذا فإف غياب الوازع ًٌ
فكلٌما ٘تسك ا١تسلموف بدينهم ازدادكا اٖتادا كآتلفا كاجتماعا؛ ألف رهبم كاحد ،كدينىهم كاحد ،ككجهتهم

كاحدة ،كمن أرسل إليهم رسوؿ هللا كاحد  ك٨تن معشر أىل اإلسبلـ نتوجو إُف قبلة كاحدة ،كنعتقد
فلم تكوف قلوبنا إذف متفرقة؟!
معتقدا ك ن
ن
احدا ،ى
 -3األخوة اْلؽلانية.

إذا كانت الفرقة ىي طريق اال٨تطاط ،فإف اٞتماعة ىي سبيل االرتقاء كتبوؤ ا١تكانة الفاضلة من
جديد.
إف اجتماع األمة اإلسبلمية على أسس من ديننا العظيم أمل كل ا١تسلمُت الصادقُت يف كل مكاف،
ذلك أبف اإلسبلـ ىو الذم جعل من العرب ا١تتناحرين إخوة يف دين هللا تعاُف.
كما أف اإلسبلـ بعقيدتو الصحيحة كعبادتو الصادقة ،كأخبلقو الرفيعة ،صهر األمم كالشعوب
كاٟتضارات اليت دخلت فيو كجعل منهم أمة كاحدة مًتابطة ترابط اٞتسد الواحد ،ال فرؽ بُت الفارسي كال
الرببرم ،كال الركمي كال العرِب إال ابلتقول.
كأصبحت أمة اإلسبلـ أمة كاحدة يف عقيدهتا كتصوراهتا كمنهجها ،كانعكس ذلك يف توادىم كتراٛتهم
فيما بينهم كأصبحوا كاٞتسد الواحد ،الذم ٮتفق فيو قلب كاحد ،كتسرم فيو ركح كاحدة ،كيتأثر كل
عضو فيو ٔتا يصيب بقية األعضاء أك ىو كاٞتدار ا١تتُت الذم ٕتتمع لبناتو لتشكل فيما بينها كحدة كاحدة
متماسكة مًتاصة(.)2

مقومات ٖتقق كحدة الصف ك٘تاسك اٞتماعة
مقوـ عظيم من ٌ
كال شك إذف أف األخوة اإلٯتانية ٌ
أم أمة ال ٯتكن أف تنهض كتقوـ إال على و
أساس من اجتماعها كتعاكهنا كتضامنها ،كال
كتبلٛتها ،كإف ٌ
ً
فكل ٚتاعة ال تؤلف بينها آصرة
ٯتكن لكل من االجتماع كالتضامن أف يتم بغَت التآخي كا﵀بة ا١تتبادلةٌ ،
ا١تودة كالتآخي اٟتقيقية ،ال ٯتكن أف تتحد حوؿ مبدأ ما ،كما َف يكن االٖتاد كالتآلف حقيقةن قائمة يف
األمة ،فبل ٯتكن أف تنهض أبدا .إف مناط األخوة كأساسها ،إ٪تا ىو رابط اإلسبلـ كعقيدتو الصحيحة كىي
من أىم أسباب ٖتقيق اٞتماعة ًٌ
كسر قوهتا ك٧تاحها.
قاؿ هللا جل كعبل﴿ :إًَّ٪تىا الٍ يم ٍؤًمنيو ىف إخوة﴾ (اٟتجرات.)10 :
()1
()2

تبصَت ا١تؤمنُت بفقو النصر كالتمكُت ،ص.306
ا١ترجع نفسو ،ص.307

 16جملة املدونة :الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

اؿ« :إً َّف ا١ت ٍؤًمن لًٍلم ٍؤًم ًن ىكالٍبػٍنػي ً
ً ً
ك
َّيب  قى ى
ضا» ىك ىشبَّ ى
ضوي بػى ٍع ن
اف يى يش ُّد بػى ٍع ي
يى
ىع ٍن أًىِب يم ى
ي ى ي
وسى  ىعن الن ًٌ
ىصابً ىعوي(.)1
أى
وؿ هللاً « :تىػرل ا١ت ٍؤًمنًُت ًيف تىػر يً
كع ًن النػُّعم ً
اٛت ًه ٍم ىكتىػ ىو ًٌاد ًى ٍم ىكتىػ ىعاطيًف ًه ٍم،
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
اف بٍ ًن بى ًش وَت  قى ى
ى ٍى
ى ي ى ى
ً
لس ىه ًر ىكاٟتي َّمى»(.)2
اعى لىوي ىسائًير ىج ىس ًد ًه ًاب َّ
ىك ىمثى ًل اٞتى ىسد ،إً ىذا ا ٍشتى ىكى يع ٍ
ض نوا تى ىد ى
نصت النصوص الشرعية السابقة على مبدأ عظيم من مبادئ دين اإلسبلـ أال كىو التآخي يف هللا
التحاب فيو ..كبيٌنت أف ا١تسلمُت يف ٣تموعهم كاٞتسد الواحد ،فبالتآخي تتحقق اٞتماعة ا١تسلمة
تعاُف ك
ٌ
يف أرقى صورىا كأصفاىا ،كتصاف من ا٠تصاـ كالتفكك كاالهنيار.
كلذلك أكُف اإلسبلـ األخوة اإلٯتانية عنايةن ابلغة ،كجعلها من الدعائم الرئيسة اليت تقوـ عليها ٚتاعة

ا١تسلمُت .لذلك ٧تد من أكؿ األعماؿ العظيمة اليت قاـ هبا النيب  بعد ىجرتو إُف ا١تدينة ا١تنورة ،ىو ٤تو
آاثر اٞتاىلية -اليت فرقت األكس كا٠تزرج كأضعفت قوهتم كشوكتهم -بتأسيس الرابطة االجتماعية اب١تؤاخاة
فتكوف هبذا التآخي أعظم و
اٖتاد يف التاريخ ،كىو أتسيس اٞتماعة ا١تسلمة األكُف
بُت ا١تهاجرين كاألنصارَّ ،

كالبنياف ا١ترصوص ،يش ٌد بعضو بعضا ،ك٭تمي بعضو بعضا كيذكد عنو.
كمن مث فإف "النعمة اليت يذكرن هللا هبا يف قولو تعاىن﴿ :كاذٍ يكركا نًعمت ًَّ
اّلل ىعلىٍي يك ٍم﴾ ىي نعمة ا٢تداية
ى ي ٍى ى
ف
كالتأليف القليب ،كىو أعظم النعم على اٞتماعات كاألمم ،كقد بينها سبحانو بقولو﴿ :إً ٍذ كنتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىألَّ ى
آخر من
كم﴾ فهذه نعمةه بيٌنة كاضحة ،كىذه النعمة ترتب عليها أثرىا اٞتليل ا٠تطَت بفيض ى
بػى ٍُت قيػليوبً ٍ
امتدادا للنعمة كفيضا
أصبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو نان﴾ فالنعمة الثانية اليت كانت
ن
نعمتو سبحانو أيضا كلذا قاؿ﴿ :فى ٍ
٢تا ىي نعمة األخوة العامة ،اليت ٕتعل األىواء مشًتكة ،كا١تصاٌف متشابكة متوحدة ،يتعاكف كل كاحد يف
األمر الذم ٭تسنو ١تصلحة اٞتميع ،كاآلية ترمي إُف بياف أف أتلف القلوب كحده نعمة كاألخوة ا١تًتتبة عليو

ا١تتعاكنة نعمة أخرل ،كالتألف معٌت نفسي ،كاألخوة مظهر اجتماعي عملي ،كلقد شدد سبحانو يف التذكَت
و
من النَّا ًر فىأن ىق ىذ يكم ًٌمٍنػ ىها﴾.
﴿ك ٍ
كنتم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرة ى
ٔتآمث االختبلؼ بعد أف أشار إُف نعمة الوفاؽ بقولو :ى
أم كنتم -بسبب اختبلفكم كضبللكم كعبادتكم لؤلكاثف كا٨تراؼ تفكَتكم -قد أكشكتم على أف تقعوا يف
النار بسبب تغلغلكم يف أسباهبا كسَتكم يف طريقكم حىت صرمت كأنكم على شفا حفرهتا"(.)3

()1

صحيح البخارم ،كتاب الصبلة ،ابب تشبيك األصابع يف ا١تسجد كغَته ،ح.467

()3

زىرة التفاسَت.1342-1341/3 ،

( )2صحيح البخارم ،كتاب األدب ،ابب رٛتة الناس كالبهائم ،ح .5665صحيح مسلم ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،ابب تراحم ا١تؤمنُت
كتعاطفهم كتعاضدىم ،ح.2586
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ك٣تمل القوؿ :إف رحى ا١تصائب تدكر حوؿ األمة ا١تسلمة بسبب تفرقها كتشرذمها كاختبلفها ،كإف
ا٠تركج من ىذا الواقع يقتضي مد جسور األخوة اإلٯتانية بُت أبناء ىذه األمة ليحطموا عوامل الفرقة
كيسحقوىا بتضامنهم كاٖتادىم كآتلف قلوهبم.
 -4الوالية َْ ادلؤمنْ.
ال يتم معٌت اٞتماعة إال اب١تفهوـ الذم طبقو رسوؿ هللا  مع أصحابو ،حيث ألزمو هللا عز كجل يف
مكة اب١تؤمنُت كألزمهم بو ،كجعل كالءه ككالءىم ﵁ تعاُف ،كخصهم كحدىم دكف غَتىم ٔتحبتو كرضاه،
كأخذ يغرس يف نفوسهم طاعة هللا كرسولو كاالجتماع على ذلك ،ك٤تبةى ا١تؤمنُت كنصرهتم ،كبغض الشرؾ
كالكفر(.)1
ً
ً
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء بػى ٍع و
ض ىَيٍ يم يرك ىف
ات بػى ٍع ي
﴿كالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
قاؿ البارم جلت عظمتو كتقدست كلماتو :ى
ً
ً
ً
الص ىبل ىة ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
اّللي إً َّف
الزىكاةى ىكيي ًطيعيو ىف َّ
ك ىسيىػ ٍر ىٛتي يه يم َّ
يمو ىف َّ
اّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
ً
يم﴾ [التوبة" .]71 :يعٍت :ا١تواالة يف الدين كاتفاؽ الكلمة كالعوف كالنصرة"( .)2فهم يد
َّ
اّللى ىع ًز هيز ىحك ه
كاحدة ،كٚتاعة كاحدة" ،قلوهبم متحدةه يف التوادد ،كالتحابيب ،كالتعاطف بسبب ما ٚتعهم من أمر الدين،
كضمهم من اإلٯتاف اب﵁"(.)3
لذا فوالية ا١تؤمنُت بعضهم لبعض تعٍت "تعاكهنم كتناصرىم يف األمور ا١تشًتكة مع استقامتهم على
األعماؿ الصاٟتة"(.)4
التكافل كالتعاكف
ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر﴾ ..

إف طبيعة ا١تؤمن ىي طبيعة اٞتماعة ا١تؤمنة .طبيعة االٖتاد كالتآلف كطبيعة
كالتضامن ،كلكنو التضامن يف ٖتقيق ا٠تَت كدفع الشرَ﴿ .يٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
كؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف
ى ٍي
ى يي
احدا .ال
كٖتقيق ا٠تَت كدفع الشر ٭تتاج إُف الوالية كالتضامن كالتعاكف .كمن ىنا تقف اٞتماعة ا١تؤمنة ص نفا ك ن
تدخل بينها عوامل الفرقة .كحيثما كًج ً
دت الفرقة يف اٞتماعة ا١تؤمنة فثمة كال ب ٌد عنصر غريب عن طبيعتها،
ي

كعن عقيدهتا ،ىو الذم ييدخل ابلفرقةٙ .تة غرض أك مرض ٯتنع السمة األكُف كيدفعها .السمة اليت يقررىا
ض يه ٍم أ ٍىكلًياءي بػى ٍع و
ض﴾  ..يتجهوف هبذه الوالية إُف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر،
العليم ا٠تبَت! ﴿بىػ ٍع ي
ً
كإعبلء كلمة هللا ،كٖتقيق ال ًو ً
صاية ٢تذه األمة يف األرض.
ً
الصبل ىة﴾ ..الصلة اليت تربطهم اب﵁.
يمو ىف َّ
﴿ ىكييق ي

( )1منهج النيب  يف الدعوة من خبلؿ السَتة الصحيحة ،دمحم أ٤تزكف ،،ص.154

( )2لباب التأكيل يف معاين التنزيل ،ا٠تازف .382/2 ،معاَف التنزيل يف تفسَت القرآف ،البغوم.368/2 ،
( )3فتح القدير ،الشوكاين.434/2 ،
( )4تفسَت القرآف اٟتكيم (تفسَت ا١تنار) ،دمحم رشيد رضا.38/3 ،
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﴿ ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
الزكا ىة﴾ ..الفريضة اليت تربط بُت اٞتماعة ا١تسلمة ،كٖتقق الصورة ا١تادية كالركحية للوالية
كالتضامن.
ىول غَت أمر هللا كأمر رسولو ،كال يكوف ٢تم دستور إال
﴿ ىكيي ًطيعيو ىف َّ
اّللى ىكىر يسولىوي﴾ ..فبل يكوف ٢تم ن
شريعة هللا كرسولو .كال يكوف ٢تم منهج إال دين هللا كرسولو ،كال يكوف ٢تم ا٠تًىَتة إذا قضى هللاي كرسولو..

كبذلك يوحدكف هنجهم كيوحدكف ىدفهم كيوحدكف طريقتهم ،فبل تتفرؽ هبم السبل عن الطريق الواحد
الواصل ا١تستقيم.
أكال كرٛتة
ك ىسيىػ ٍر ىٛتي يه يم َّ
اّللي﴾ ..كالرٛتة ال تكوف يف اآلخرة كحدىا ،إ٪تا تكوف يف ىذه األرض ن
﴿أيكلئً ى
هللا تشمل الفرد الذم ينهض بتكاليف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كإقامة الصبلة كإيتاء الزكاة
ا١تكونة من أمثاؿ ىذا ً
الفرد الصاٌف .رٛتة هللا يف اطمئناف القلب ،كيف االتصاؿ اب﵁ ،كيف
كتشمل اٞتماعة َّ

كل فرد
الرعاية كاٟتماية من الفنت كاألحداث .كرٛتة هللا يف صبلح اٞتماعة كتعاكهنا كتضامنها كاطمئناف ًٌ
للحياة كاطمئنانو لرضاء هللا(.)1
لكن رابط الوالية بُت ا١تؤمنُت كا١تؤمنات قد كىن كضعف؛ حيث تفرؽ ا١تسلموف إُف فرؽ كشيع
كأحزاب حيث أصبح مبدأ الوالء مرتبطنا ابٟتزب كاٞتماعة ال ابإلسبلـ.
 -5إصالح ذات البَػ ْ ِ
ْ.
ً
ب
كىن كال ى
كمن أجل اٟتفاظ على عركة اإلخاء أف ال يصيبها ه
ضعف أمر هللا تعاُف ا١تؤمنُت إذا نىش ى
ً
الشر الذم يهدد ٚتاعتهم ككحدهتم.
نزاع بُت فئتُت منهم أف يػى يهبُّوا إلصبلح ذات البُت قبل أف يستفحل ٌ
فاإلصبلح كاجب شرعي ٟتفظ اٞتماعة كٚت ًع الكلمة .كقد أدرؾ أعداء اإلسبلـ منذ فجره ذلك
فاٗتذكا شعارا ًٌ
(فرؽ تى يسد) ،ألنو ال حياة ٢تم إال يف ظل تفرؽ ا١تسلمُت كانكسار شوكتهم .لذلك يعملوف
صباح مساء لتوسيع النزاع كاالختبلؼ بُت ا١تسلمُت ،كىدـ بنياهنم ا١ترصوص ،كزرع ًغر و
اس فاسدة مسمومة
يف كياهنم أبٝتاء ٥تتلفة كٖتت شعارات براقة يمتى ىم ًٌس ىح وة ابإلسبلـ كأحكامو كمبادئو لتنقض عيراه.
اّلل كأ ً
ات بػىٍينً يك ٍم﴾ [األنفاؿ .]1 :إف إصبلح ذات البُت
ىصل يحوا ذى ى
يقوؿ سبحانو كتعاُف﴿ :فىاتػَّ يقوا َّى ى ٍ
مقوـ من ا١تقومات العظيمة للجماعة ا١تسلمة.
يقوؿ صاحب ا١تنار :أم :أصلحوا نفس ما بينكم ،كىي اٟتاؿ كالصلة اليت بينكم تربط بعضكم
ُت يف
ببعض كىي رابطة اإلسبلـ ،كإصبلحها يكوف ابلوفاؽ كالتعاكف كا١تواساة كترؾ األثرة كالتفرؽ ،كالبىػ ٍ ي
كيعرب عن ىذه الرابطة بذات البُت ،كأيمرن
كل ما بُت طرفُتٌ ...
أصل اللغة يطلق على االتصاؿ كاالفًتاؽ ،ك ٌ

( )1يف ظبلؿ القرآف ،سيد قطب.1676-1675/3 ،
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اجب شرعا تتوقف عليو قوة األمة كعزهتا كمنعتها كٖتفظ بو
يف الكتاب كالسنة إبصبلح ذات البُت ،فهو ك ه
كحدهتا"(.)1
كيقوؿ الدكتور كىبة الزحيلي-رٛتو هللا﴿":-كأ ً
ذات بػىٍينً يك ٍم﴾ من األحواؿ ،حىت تتأ ٌكد الرابطة
ىصل يحوا ى
ى ٍ
اإلسبلمية بُت بعضكم ،كتشيع ا﵀بة كا١تودة كالوفاؽ كالوائـ بُت صفوفكم ،كبعبارة أخرل :اجعلوا ما كاف
موصوال على أصلو ،فهو سبب الوصل﴿ .كأ ً
اّللى ىكىر يسولىوي﴾ يف كل ما أمر بو كهنى عنو ،كقضى بو
ىطيعيوا َّ
ى
كحكم.
ىذه األمور الثبلثة (تقول هللا ،كإصبلح ذات البُت ،كإطاعة أكامر هللا  كالرسوؿ  )يتوقف عليها
ً
اٞتماعة اإلسبلمية ألهنا توفٌر معٌت االنضباط كااللتزاـ يف السر كالعلن ألحكاـ الشرع ،كتوحد
صبلح
الكلمة كالصف ،كتىكفل طاعة القيادة ا١تخلصة اٟتكيمة"(.)2

ىذا ك٧تد ٪تاذج كثَتة من السلف الصاٌف الذين كانت ٢تم جهود موفقة يف رد أىل البدع كا١تخالفُت
ألىل السنة إُف اٟتق.
فها ىو ابن عباس -رضي هللا عنهما -يذىب إُف ا٠توارج يف عقر دارىم ،كيناظرىم ،كيزيل شبهاهتم،
فَتجع منهم من شاء هللا لو ا٢تداية كالسبلمة ،إُف اٞتماعة كالوحدة ،كيبقى القليل فقط على بدعتهم
كضبل٢تم لسيطرة أىوائهم عليهم.
"فالواجب على كل مؤمن مواالة ا١تؤمنُت ،كعلماء ا١تؤمنُت ،كأف يقصد اٟتق كيتبعو حيث كجده ،كيعلم
أف من اجتهد منهم فأصاب فلو أجراف ،كمن اجتهد منهم فأخطأ فلو أجر الجتهاده ،كخطؤه مغفور لو"(.)3
 -6الدعوة إىل اخلري واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر.
بعد أف أمر سبحانو كتعاُف ابالعتصاـ ْتبل هللا تعاُف؛ كاالستمساؾ ابلقرآف الكرًن ،كااللتفاؼ حولو،
كعدـ التفرؽ كاالنقساـ ٌ -بُت سبحانو كتعاُف السبيل ٢تذا االعتصاـ ،كالطريق للوحدة الفاضلة اليت ال تفرؽ
شر يثور حوؿ ٛتاىا ،كذلك السبيل ىو األمر اب١تعركؼ
فيها ،كال اختبلؼ ٌ
يفك عراىا كيهدـ بنياهنا ،كال ٌ
ا٠تىًٍَت ىك ىَي يم يرك ىف
﴿كلٍتى يكن ًٌمن يك ٍم أ َّيمةه يى ٍدعيو ىف إً ىُف ٍ
كالنهي عن ا١تنكر .كلذلك فرضو سبحانو كتعاُف بقولو :ى
اب١تعر ً
كؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمن ىك ًر﴾[آؿ عمراف .]104 :ا١تعركؼ ىو األمر الذم تعارفتو العقوؿ كَف ٗتتلف فيو
ىٍ ي
األفهاـ؛ كىو الذم يكوف متفقا مع الفطرة اإلنسانية اليت ال ٗتتلف يف الناس ،كا١تنكر ىو ما تضافرت
العقوؿ اإلنسانية على إنكاره كقبحو ،كىو مناقض للفطرة اإلنسانية .كإف العقوؿ من بدء ا٠تليقة تضافرت

( )1تفسَت ا١تنار.489/9 ،
( )2التفسَت ا١تنَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج ،كىبة الزحيلي.246/9 ،
()3

الفتاكل الكربل البن تيمية.108/2 ،
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أقرهتا ،كعلى أخرل أنكرهتا ،فلم ٗتتلف العقوؿ يف مدح الصدؽ كاألمانة كالعدؿ كاٟتياء كالعفة..
على أمور ٌ
كَف ٗتتلف العقوؿ يف استنكار الظلم كالكذب كالفجور كالتطرؼ كاإلرىاب كاالعتداء بكل ضركبو...
كاألمة اليت تيقصد كتكوف من صفوة األمم ٢تا عامبلف متمايزاف بنص اآلية؛ أحد٫تا :الدعوة إُف ا٠تَت،
كل أمر
كاثنيهما :األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر .أما األكؿ فهو توجيو األمة إُف النفع العاـ ،فا٠تَت ىو ٌ

نفع يف الدنيا أك يف اآلخرة ،كأعظمو الدعوة إُف االجتماع على هللا كاالعتصاـ بو كْتبلو ،كاٟتفاظ على
اٞتماعة من كل ما يفرقها أك ييع ًٌكر صفوىا كصفاءىا...
أما الثاين كىو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،فا١تراد بو نشر الفكر اإلسبلمي ،كبياف اٟتقائق
الدينية كالقيم اإلسبلمية اٟتضارية (كالوسطية كالتسامح كالتعايش كقبوؿ اآلخر كحرمة الدماء كاألركاح،)...

كل ما ليس إبسبلمي (من تطرؼ كتشدد كتفرؽ كتشرذـ كاعتداء
كتوجيو النفوس إليها كجذهبم ٨توىا ،كدفع ٌ

على اآلخرين ،)...كإقامة اٟتق كالعدؿ(.)1

قاؿ صاحب ا١تنار :إف هللا -تعاُف -قد كضع لنا بفضلو كرٛتتو قاعدة نرجع إليها عند تفرؽ األىواء
كاختبلؼ اآلراء ،كىي االعتصاـ ْتبلو ؛ كلذلك هنان عن التفرؽ بعد األمر ابالعتصاـ ،الذم قلنا يف
تفسَته :إنو ٘تثيل ٞتمع أىوائهم كضبط إرادهتم .كمن القواعد ا١تسلمة :أنو ال تقوـ لقوـ قائمة إال إذا كاف
٢تم جامعة تضمهم ككحدة ٕتمعهم كتربط بعضهم ببعض ،فيكونوف بذلك أمة حية كأهنا جسد كاحد...
فإذا كانت اٞتامعة ا١توحدة لؤلمة ىي مصدر حياهتا -سواء أكانت مؤمنة أـ كافرة -فبل شك أف ا١تؤمنُت
أكُف ابلوحدة من غَتىم ألهنم يعتقدكف أف ٢تم إ٢تا كاحدا يرجعوف يف ٚتيع شؤكهنم إُف حكمو الذم يعلو
ٚتيع األىواء ،ك٭توؿ دكف التفرؽ كا٠تبلؼ ،بل ىذا ىو ينبوع اٟتياة االجتماعية ١تا دكف األمم من
اٞتمعيات حىت البيوت (العائبلت) ك١تا كاف لكل جامعة ككل كحدة حفاظ ٭تفظها أرشدن -سبحانو
كتعاُف -إُف ما ٨تفظ بو جامعتنا اليت ىي مناط كحدتنا كأعٍت هبا االعتصاـ ْتبلو -فقاؿ﴿ :كلتكن منكم
أمة يدعوف إُف ا٠تَت كَيمركف اب١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر كأكلئك ىم ا١تفلحوف﴾ فاألمر اب١تعركؼ كالنهي
عن ا١تنكر حفاظ اٞتامعة كسياج الوحدة(.)2

بكلمة ،إف االعتصاـ ْتبل هللا ىو األصل كبو يكوف االجتماع كاالٖتاد الذم ٬تعل األمة كالشخص
ً
ً
كتنميها ،كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر
الواحد ،كالدعوة إُف ا٠تَت ىي اليت تيغ ٌذم ىذه الوحدة ك٘ت ٌدىا ٌ
تقوـ بو أمة قوية ىو الذم ٭تفظها كيؤيدىا كيش ٌد أزرىا.
فاآلية دليل على أنو ٬تب أف تكوف كجهة األمة الداعية اآلمرة الناىية كاحد نة؛ ألف الذين سبقوىم ما
أفلحوا لعدـ كحدهتم ،كأنو يقوؿ :ال ٯتكن أف تتكوف فيكم أمة للدعوة كاألمر كالنهي إال إذا اجتمعت على
()1
()2

انظر :زىرة التفاسَت ،ج 3ص  1343كما بعدىا.
تفسَت ا١تنار.22/4 ،
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مقصد كاحد ،فالًتتيب يف اآلَيت طبيعي ،إذ من البديهي أف ا١تتفقُت يف ا١تقصد ال ٮتتلفوف اختبلفا ضارا
كل إُف أتييد مقصده
ينافيو ،كإ٪تا يقع االختبلؼ بعد التفرؽ يف ا١تقاصد كالتباين يف األىواء بذىاب ٌ

طبيعي ال
كإرضاء ىواه فيو ،كاالختبلؼ يف الرأم ألجل أتييد ا١تقصد ا١تتفق عليو ال يضر بل ينفع ،كىو
ّّ
مندكحة عنو(.)1

موجها إُف األمة اإلسبلمية كلٌها ،أـ إُف ٚتاعة العلماء
كمن ىنا فسواء أكاف األمر يف اآلية الكرٯتة ٌ
ً
ا١تتخَتة فيها ،فإ ٌف معطيات ىذا األم ًر كاحدةه ،حيث تكوف األمة كلٌها منقاد نة للقيادة الرشيدة فيها ،كىي
ٌى
ٚتاعة العلماء الرابنيُت العاملُت بعلمهم ،الداعُت إُف ا٠تَت ،اآلمرين اب١تعركؼ ،كالناىُت عن ا١تنكر ،كهبذا
تصبح األمة كلٌها على ىذا الطريق ا١تستقيم.
كإذ َيمر هللا تعاُف اٞتماع ىة ا١تسلمة هبذا ،فإنو ٭ت ٌذرىا من أف تذىب مذاىب اٞتماعات ا١تنحرفة من
أىل الكتاب الذين تفرقوا كاختلفوا ،كَف يقم من بينهم راشدكف ،يقوموف يف كجو تلك اال٨ترافات ،كىذه
االختبلفات ،فكاف أف ضلٌوا ٚتيعا ،كىلكوا ٚتيعا!! كىكذا شأف اٞتماعات اليت تفقد القيادة الرشيدة ..ال
يستقيم ٢تا طريق ،كال تستقر ٢تا حاؿ ..إهنا أشبو ابلغنم ليس ٢تا ر واع يوردىا موارد العشب كا١تاء ،كيدفع

عنها عادية الذائب كالسباع.)2( ..

ا١تقو ً
فعلى ا١تسلمُت أف يرجعوا إُف هللا كرسولو كيىلزموا ًٌ
مات اليت ترتكز عليها اٞتماعة ،كأف يًتكوا ما
ً
ً ً
ًٌ
﴿كأ َّ
يما فىاتَّبًعيوهي
ىف ىى ىذا صىراطي يم ٍستىق ن
ٯتزؽ ٚتاعتهم كينخر كياهنم كيشتت مشلهم .كصدؽ هللا حيث قاؿ :ى
صا يك ٍم بًًو لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف﴾ (األنعاـ.)153 :
السبي ىل فىػتىػ ىفَّر ىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلً ًو ىذلً يك ٍم ىك َّ
ىكىال تىػتَّبًعيوا ُّ
خاَتة البحث.
بعد ىذا العرض ا١توجز نصل إُف ا٠تبلصات اآلتية:

 إف الفرقة جعلت األمة مزعا من جسم ٦تزؽ يف قطع متناحرة؛ كلذلك فإف العبلج الذم تدرأ بو ماحل هبا من مشكبلت عويصة ىو العودة إُف سابق كحدهتا كاٖتادىا ،كما ارتضاه هللا ٢تا من االجتماع
ٌ
كاالئتبلؼ على كلمة هللا تعاُف كاالعتصاـ ْتبلو الذم ال ينقطع أبدا.
ضعف كذلة كىلكة
 إف اٞتماعة كاالئتبلؼ كاالٖتاد قوة كعزة كرٛتة ك٧تاة ،كالتفرؽ كالشقاؽ كالتنازع ىكعذاب كخسراف مبُت.

()1
()2

تفسَت ا١تنار.39/4 ،
التفسَت القرآين للقرآف ،عبد الكرًن يونس ا٠تطيب.543-542/2 ،
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تلم مشلها ًٌ
كتقوم شوكتها كٖتفظ كياهنا ،كتوجو
 اٞتماعة ٕتميع لطاقات األمة ،كتوحيد لقواىاٌ ،أبسها ًٕت ىاه أعدائها ..كالفرقة تبدي هد لطاقات األمة ،كتفتيت لقواىا ،هتدـ كياهنا كتكسر شوكتها كتيلقي
أبسها بينها.
كتغَت كاقعها كحا٢تا كتعود ٢تا رَيدهتا
 -إف األمة ا١تسلمة ال ٯتكن ٢تا أف ٖتقق هنضتها اٟتضارية ٌ

كسيادهتا كىي متفرقة متنازعة متقاتلة ،بل طريق ذلك ىو االعتصاـ ْتبل اٞتماعة ،توثيق الركابط
االجتماعية كش ٌد أكاصر اإلخاء.
اضحة و
مقومات ك و
 إف اٞتماعة اليت أكجب الشرع لزكمها تقوـ على عدة ًٌكمتينة تتلخص يف :التوحيد
ا٠تالص ﵁ رب العا١تُت كسبلمة االعتقاد ،كإقامة الدين ،كاألخوة اإلسبلمية ،كالوالية بُت ا١تؤمنُت ،كإصبلح
ذات البُت ،كالدعوة إُف ا٠تَت كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كالتعاكف على الرب كالتقول.
 إف األمة ا١تسلمة ٘تلك ٚتيع أسس االجتماع كاالٖتاد كالوفاؽ أكثر من غَتىا؛ فرهبا كاحد ،كدينهاكاحد ،ككتاهبا كاحد ،كرسالتها كاحدة ،كقبلتها كاحدة .كاترٮتها كاحد ،كلغتها كاحدة ..قاؿ هللا تعاُف:
ً ًً
ً
اعب يد ً
كف﴾(األنبياء.)92 :
﴿إ َّف ىىذه أ َّيمتي يك ٍم أ َّيمةن ىكاح ىدةن ىكأ ىىن ىربُّ يك ٍم فى ٍ ي
كل العقبات الكأداء كالعراقيل الكثَتة اليت كضعها أعداء هللا يف طريق ٖتقيق ٚتاعة
كيف ا٠تتاـ فرغم ٌ
كيقوم
ا١تسلمُت كاٖتادىمٌ ،
لكن األمل يف هللا -جل كعبل -عظيم أف ٭تيي نفوس ىذه األمة كيوقظ عقو٢تا ٌ
لتلم شعثها كتوحد صفها كٖتقق كحدهتا
عزمها فًتتفع األمة من الوىدة كترقى إُف العزة متخطية العقبات ٌ

اٞتامعة.
كتتجمع من
ئب إليو األعناؽ كترنو إليو القلوب ىو أف تنبعث األمة من رقاد،
ٌ
ىذا ،كالذم تشر ٌ
كل
شتات ،كٖتِت من موات ،لتقول على ٛتل الرسالة للعا١تُت ..فتندثر آنذاؾ كتندحر على صخرهتا ٌ
األفكار التطرفية كاٟتركات ا٠تارجية ا٢تدامة كدسائس األعداء ك٥تططاهتم.
كاٟتمد ﵁ يف البدء كا٠تتاـ كالصبلة كالسبلـ على سيدن دمحم خَت األنـ كعلى آلو كصحبو الكراـ.
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ثبت ادلصادر وادلراجع
 .9القرآف الكرًن بركاية حفص عن عاصم.
 .2تبصَت ا١تؤمنُت بفقو النصر كالتمكُت يف القرآف الكرًن (أنواعو  -شركطو كأسبابو  -مراحلو كأىدافو) ،ىعلي

الصبلَِّب ،مكتبة الصحابة ،الشارقة  -اإلمارات ،مكتبة التابعُت ،مصر – القاىرة ،ط:1
دمحم دمحم َّ
1422ىػ2001/ـ.
ٖ .3تفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم ،أبو العبل دمحم عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفورل (ت1353 :ىػ)،
دار الكتب العلمية – بَتكت.
ٗ .4تريج العقيدة الطحاكية ،أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن سبلمة بن عبد ا١تلك بن سلمة األزدم اٟتجرم ا١تصرم
ا١تعركؼ ابلطحاكم (ت321 :ىػ) ،شرح كتعليق :دمحم نصر الدين األلباين ،ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت ،ط:2
1414ق.
 .5التعليقات ا١تختصرة على منت العقيدة الطحاكية ،صاٌف بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف ،دار العاصمة.
 .6تفسَت القرآف اٟتكيم (تفسَت ا١تنار) ،دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هباء الدين بن منبل
علي خليفة القلموين اٟتسيٍت (ت1354 :ىػ) ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب1990 ،ـ.
 .7التفسَت القرآين للقرآف ،عبد الكرًن يونس ا٠تطيب (ت :بعد 1390ىػ) ،دار الفكر العرِب – القاىرة.
 .8تفسَت ا١تراغي ،أٛتد بن مصطفى ا١تراغي (ت1371 :ىػ) ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب اٟتليب
كأكالده ٔتصر ،ط1365 :1ىػ1946/ـ.
 .9التفسَت ا١تنَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج ،كىبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ا١تعاصر – دمشق ،ط:2
1418ق.
 .90التفسَت الوسيط ،كىبة بن مصطفى الزحيلي (ت1436 :ىػ) ،دار الفكر ،دمشق ،ط1422 :1ىػ.
 .99تيسَت الكرًن الرٛتن يف تفسَت كبلـ ا١تناف ،عبد الرٛتن بن نصر بن عبد هللا السعدم (ت1376 :ىػ) ،عبد
الرٛتن بن معبل اللو٭تق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1ىػ2000/ـ.
 .92اٞتامع ألحكاـ القرآف (تفسَت القرطيب) ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أِب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي
مشس الدين القرطيب (ت671 :ىػ)ٖ ،تقيق :أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش ،دار الكتب ا١تصرية  -القاىرة ،ط:2
1384ىػ1964 /ـ.
 .93جامع البياف يف أتكيل القرآف (تفسَت الطربم) ،دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر
الطربم (ت310 :ىػ)ٖ ،تقيق :أٛتد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1ىػ2000 /ـ.
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 .94زىرة التفاسَت ،دمحم بن أٛتد بن مصطفى بن أٛتد ا١تعركؼ أبِب زىرة (ت1394 :ىػ) ،دار الفكر العرِب.
 .95السنة ،أبو بكر بن أِب عاصم كىو أٛتد بن عمرك بن الضحاؾ بن ٥تلد الشيباين (ت287 :ىػ)ٖ ،تقيق:
دمحم نصر الدين األلباين ،ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت ،ط1400 :1ىػ.
 .96سنن الًتمذم ،دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى (ت279 :ىػ)ٖ ،تقيق

كتعليق :أٛتد دمحم شاكر ،كدمحم فؤاد عبد الباقي ،كإبراىيم عطوة عوض ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباِب
اٟتليب ،مصر ،ط1395 :2ىػ1975/ـ.
 .97شرح العقيدة الطحاكية ،عبد الرٛتن بن نصر بن براؾ بن إبراىيم الرباؾ ،إعداد :عبد الرٛتن بن صاٌف
السديس ،دار التدمرية ،ط1429 :2ىػ2008/ـ.
 .98صحيح البخارم (اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا  كسننو كأَيمو) ،أبو عبد هللا دمحم
بن إٝتاعيل البخارم اٞتعفي (ت256 :ىػ)ٖ ،تقيق :دمحم زىَت بن نصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط:1
1422ىػ.
 .99صحيح مسلم (ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إُف رسوؿ هللا  ،)أبو اٟتسن مسلم بن
اٟتجاج القشَتم النيسابورم (ت261 :ىػ)ٖ ،تقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث العرِب ،بَتكت.
 .20فتح القدير ،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمٍت (ت1250 :ىػ) ،دار ابن كثَت ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بَتكت ،ط1414 :1ىػ.
 .29الفتاكل الكربل ،تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أِب القاسم بن
دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي (ت728 :ىػ) ،دار الكتب العلمية ،ط1408 :1ق1987/ـ.
 .22يف ظبلؿ القرآف ،سيد قطب إبراىيم حسُت الشارِب (ت1385 :ىػ) ،دار الشركؽ  -بَتكت -القاىرة،
ط1412 :17ق.
 .23كيف تستعيد األمة اإلسبلمية مكانتها من جديد؟ ،عمر األشقر ،دار النفائس ،عماف-األردف ،ط:1
1412ىػ1992/ـ.
 .24لباب التأكيل يف معاين التنزيل ،عبلء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم بن عمر الشيحي أبو اٟتسن ،ا١تعركؼ
اب٠تازف (ت741 :ىػ)ٖ ،تقيق :تصحيح دمحم علي شاىُت ،دار الكتب العلمية – بَتكت ،ط1415 :1ق.
٣ .25تموع الفتاكل ،البن تيميةٖ ،تقيق :عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف
الشريف ،ا١تدينة النبوية ،ا١تملكة العربية السعودية1416 ،ىػ1995/ـ.
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 .26مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ،أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ت241 :ىػ)،
ٖتقيق :شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط:1
1421ىػ2001/ـ.
 .27ا١تعجم الكبَت ،أبو القاسم سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي الطرباين (ت360 :ىػ)،
ٖتقيقٛ :تدم بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاىرة ،ط :2د،ت.
 .28معاَف التنزيل يف تفسَت القرآف٤ ،تيي السنة أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي (ت:
510ىػ)ٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ ا١تهدم ،دار إحياء الًتاث العرِب –بَتكت ،ط1420 :1ق.
 .29ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج ،أبو زكرَي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم (ت676 :ىػ) ،دار
إحياء الًتاث العرِب – بَتكت ،ط1392 :2ىػ.
 .30منهج النيب  يف الدعوة من خبلؿ السَتة الصحيحة ،دمحم أ٤تزكف ،دار السبلـ-القاىرة ،ط:2
1424ق2002/ـ.
 .39كحدة األمة اإلسبلمية يف القرآف الكرًن ،السيد علي بن السيد عبد الرٛتن ا٢تاشم ،ا١تنشور ضمن "ْتوث
ا١تلتقى العا١تي األكؿ للعلماء ا١تسلمُت( :كحدة األمة اإلسبلمية)" الذم نظمتو رابطة العاَف اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة
يف الفًتة5-3 :ربيع األكؿ 1427ىػ اليت توافقها  3-1أبريل 2006ـ.
 .32كحدة األمة ..دعوة كببلغ ،إبراىيم ا٠توِف٣ ،تلة ا١تنار اٞتديد ،السنة  ،6شعباف 1424ىػ/أكتوبر 2003ـ.
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دراسح تحهٍهٍح تدتّرٌح ملفٍُو انتُحٍد َآنٍاخ تىائً يف
سُرج انفاتحح
اندكتُرج رقٍح طً جاتر انعهُاوً
أستاذة بكلية آلاداب-جامعة البحرين

مقدمة:
أ٪توذجا تتجلى فيو مقاصد السورة العظيمة كخاصة مقصد التوحيد الكفيل بتحرير اإلنساف
تعد أـ الكتاب
ن
عقبلن كقلبنا كسلونكا ،كٖتديد حركتو كسلوكو االجتماعي ،كاإلنساف الصاٌف ا١تصلح ىو النموذج الذم جاءت سورة
الفاٖتة العظيمة إلعداده كبنائو على عُت التعاليم القرآنية اٞتامعة كا١تقاصد الكاملة.
كىذه الورقة تتناكؿ مقاصد سورة الفاٖتة اليت جاء األمر بتبلكهتا يف كل ركعة من ركعات الصبلة لتذكَت
اإلنساف ا١تتواصل بدركه يف ٖتقيق معاَف التوحيد يف ذاتو ككاقعو ،كذلك من أىم مقاصدىا.
كقد جاءت الورقة يف عدة ٤تاكر؛ التوحيد ركيزة البناء اٟتضارم يف القرآف الكرًن ،ا١تقصد األعظم يف سورة
الفاٖتة…بناء التوحيد ،من آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة…اٟتمد ،من آليات بناء التوحيد يف سورة
الفاٖتة…اٟترية ،كمن آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة….االستخبلؼ .مث ختمت الورقة إببراز النتائج التالية؛
التوحيد يؤسس الرؤية الكلية عن الكوف كاٟتياة كاإلنساف ،كالتوحيد كما يبٍت أبعاد الدكر اإلنساين يف الكوف
كاٟتياة .سورة الفاٖتة تفتح العبلقة بُت العبد كخالقو سبحانو من خبلؿ أتسيس عهد التوحيد ا١تنجز الذم يبدأ
ابٟتمد كالثناء عليو سبحانو كاالعًتاؼ بربوبيتو للعا١تُت .من أعظم مقاصد سورة الفاٖتة؛ بناء التوحيد كٖتقيقو يف
كاقع اٟتياة من ىنا تبوأت سورة الفاٖتة ىذه ا١تكانة السامقة يف الدين ،كجاء األمر بتبلكهتا يف كل ركعة .من أعظم
آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة…اٟتمد الذم ال ينحصر يف اٞتانب القوِف بل ٯتتد ليشمل الشعور كالعمل
كٯت ٌكن اإلنساف من القياـ ٔتهاـ االستخبلؼ على األرض .كما أف اٟترية من أبرز آليات بناء التوحيد يف السورة
من خبلؿ ٗتليصو اإلنساف من الشعور ابلعبودية لغَت هللا كاالنقياد لو .كمن أعظم آليات بناء التوحيد اليت كقفت
عندىا الدراسة؛ االستخبلؼ الذم يشكل التنمية األخبلقية لئلنساف للقياـ بدكره كٖتسُت اٟتياة اإلنسانية على
األرض من خبلؿ ٘تكينو من تقدًن العمل الصاٌف الذم ىو جوىر االختبار اإلنساين .فالعمل الصاٌف ىو الًتٚتة
العملية للتوحيد كاالستخبلؼ.
كقد هنجت الدراسة منهج االستقصاء كالتحليل كاالستقراء ٢تذه ا١تفاىيم يف سورة الفاٖتة نظرا ١تا حوتو من
أمهات العلوـ كاألسس يف عبلقة اإلنساف ٓتالقو سبحانو.
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أوال :التوحيد ركيزة البناء احلضاري يف القرآف الكرمي
التوحيد يؤسس الرؤية الكلية عن الكوف كاٟتياة كاإلنساف ،كالتوحيد كما يبٍت أبعاد الدكر اإلنساين يف الكوف
كاٟتياة .كمن مقتضيات ذلك التأسيس صياغة ا١تفاىيم الضركرية لبناء فاعلية اإلنساف ،كتشكيل دافعية العمراف
كاإل٧تاز لديو كضماف استمراريتها.
من ىنا ذىب الفاركقي إُف أف التوحيد ىو الذم يعطي اٟتضارة اإلسبلمية ىويتها كيربط بُت أجزائها .فهو
الذم يطبع كل ما يدخل إليها من عناصر فيطهرىا فتخرج من عبورىا يف التوحيد متجانسة مع كل ما حو٢تا .كما
أف أساس التوحيد ٭ترر الفرد من سائر ا٠ترافات كالصنميات اليت تلبستها الطبيعة كالعاَف يف ا١تذاىب كاألدَيف
األخرل.1
يعج بقيم
كالناظر يف تلك النقلة النوعية اليت أحدثها التوحيد يف حياة البشر يلحظ أف اجملتمع اٞتاىلي كاف ُّ
٥تتلفة قوضت بناء اإلنساف كعقلو كقدرتو على البناء اٟتضارم حىت بزع نور التوحيد كاإلٯتاف إبلو كاحد خالق ٢تذا
العاَف ،مدبٌر لو ،يريد ابإلنساف ا٢تدل كا٠تَت.2
من ىنا كانت عمارة األرض أثرا من أاثر اْلنساف الذي زكت نفسو ابلتوحيد َل ىي من متطلبات

التوحيد .فلما انتشر اإلسبلـ نقل الشعوب الداخلة فيو من حالة البيات اٟتضارم إُف كاقع ا١تضمار اٟتضارم
لًتكض فيو ببل جامح هبا أك كابح ٢تا ،كفق ىذا الفهم اٟتضارم السامق.
كابستحكاـ عقيدة التوحيد ،يف حياة اإلنساف ،كظهور كل نتائجها اإل٬تابية يف عبلقة اإلنساف السليمة أكالن
اب﵁ ،مث بعبلقتو أبخيو اإلنساف ،كابلكوف من حولو ،يستعيد اإلنساف ،تزكيتو لنفسو كقدرتو على ٖتقيق عمارة
األرض.
اثنيا :ادلقصد األعظم يف سورة الفاَتة…َناء التوحيد
سورة الفاٖتة ىي أعظم سورة يف كتاب هللا الكرًن ،جعلها سبحانو فاٖتة كتابو كرسالتو ٠تلقو على
اختبلؼ أزمنتهم كبيئاهتم كخلفياهتم .رسالة تضمنت فحول استخبلؼ اإلنساف على األرض إلقامة رسالة الكتاب
كٖتقيق مقاصده العظيمة.
كلعظم ىذه السورة اٞتليلة ك٤تورية مقاصدىا ،فقد تعددت األٝتاء اليت أطلقت عليها  .3كما أطلق لفظ
ُت ىعٍب ًدم
ت َّ
الص ىبلةى بىػٍي ًٍت ىكبىػ ٍ ى
كجل « :قى ىس ٍم ي
الصبلة على سورة الفاٖتة ،كما كرد يف ا٠ترب الصحيح عن هللا ٌ
عز ٌ
ً
ص ىف ٍ ً
ُت  ،ىكلً ىعٍب ًدم ىما ىسأ ىىؿ ». 1
نٍ
 .1التوحيد مضامينو على الفكر كاٟتياة ،إٝتاعيل راجي الفاركقي ،ترٚتة :د .السيد عمر ،مدارات لؤلْتاث كالنشر ،ص  .65على ا١توقع
https://www.noor-book.com/%D9%83%
االلكًتكين:
 .2بتصرؼ شديد عن :اتريخ اإلسبلـ كاٟتضارة اإلسبلمية ،أٛتد شليب ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة 1970 ،ـ ،ج  ،1ط  ،5ص
.227
 .1سورة الفاٖتة من السور ذات األٝتاء كاأللقاب الكثَتة جرت على ألسنة القراء كالعلماء من عهد السلف ،ذكر بعضهم أهنا بضعة كعشركف
اٝتنا ،كذكركا منها «اٟتمد»« ،الصبلة»« ،الشفاء»« ،الرقية»« ،الواقية»« ،الكافية» ...إٍف لكن أشهرىا ثبلثة« :الفاٖتة» ك«السبع ا١تثاين»،
ك«أـ الكتاب»  -أك «أـ القرآف»  -كىذه األٝتاء الثبلث ىي اليت ثبتت يف السنة صراحةن ،انظر :تفسَت القرطيب ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد
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كإطبلؽ لفظة الصبلة على الفاٖتة لو داللة خاصة تؤكد أف الصبلة كلها ٚتعت يف القياـ بفاٖتة الكتاب
كتدبٌر معانيها كتطبيقها ،ك٢تذا جاء قوؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-ال صبلة ١تن َف يقرأ أبـ الكتاب» ،2فالصبلة اليت ال تيقرأ
فيها أـ الكتاب صبلة نقصة ً -خداج .)3( -
الرب ،تلك العبلقة اليت ال ٯتكن أف تكوف صحيحة قوية يف
فهذه السورة حوت مفتاح العبلقة بُت العبد ك ٌ
غياب ىذه ا١تعاين كا١تقاصد اليت جاءت يف «أـ الكتاب» ،كمن أىم ىذه ا١تعاين العظيمة بناء مقصد التوحيد
كالعبودية ا٠تالصة ﵁ كحده.
فمن أعظم مقاصد السورة؛ التوحيد كٖتقيقو يف كاقع حياة القارئ ٢تا ،كىذا معٌت مضاؼ إُف الفتح .من ىنا
تبوأت سورة الفاٖتة ىذه ا١تكانة السامقة يف الدين.
نقيضا( )4من فوقًو
يب ملسو هيلع هللا ىلصٝ ،تع ن
يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن ابن عباس أنو قاؿ :بينما جرب ي
يل قاع هد عند الن ًٌ
ً ً
ً
السبلـ ً
فرفع رأسو فقاؿ « :بيػنىما ًج ًربيل ً
قاع هد ًع ى ً
يضا ًم ٍن فىػ ٍوقً ًو ،فىػىرفى ىع ىرأٍ ىسو
عليو َّ
كسلَّم ىٝت ىع نىق ن
ٍ
َّيب ى
صلٌى هللاي ىعلىٍيو ى
ى
ٍ ي
ند الن ًٌ
ً
ً
ً
ً
الس ىماء فيت ىح اليىػ ٍوىـ كىَفٍ يػي ٍفتىح قى ُّ
ك نىػىزىؿ إًُف األ ٍىر ً
ض
لك ى
فىػ ىق ى
ب م ىن َّ
فقاؿ" :ىذا ىملى ه
ط إًالَّ اليىػ ٍوىـ" فىػنىػىزىؿ منو ىم ه
اؿ :ى
"ى ىذا ىاب ه
ابً ،
ً ً
ً ً
َف يػٍن ًزٍؿ قى ُّ ً
ورةً البىػ ىقرةً،
نوري ًن أيكتًيتىػ يه ىما ،ىَفٍ يػي ٍؤتىػ يه ىما نىًيبّّ قىبلى ى
ك :فىاٖتة الكتى ً ى
ى
ط إالَّ اليىػ ٍوىـ فى ىسلَّ ىم كقاؿ :أىبش ٍر ب ى
كخواتيم يس ى
()5
لىن تىقرأى ْتر و
ؼ ًمٍنػ ىها إًالَّ أ ٍيع ًطيتىو » .
ٍ
كيف كل ما ذكر بياف أف ىذه السورة الكرٯتة تعطي كل من يقرأىا مفاتيح ا١تناجاة ،فالناس يتفاكتوف يف
مداركهم كأساليبهم يف التعبَت كالبياف ،إال أف من رٛتة هللا سبحانو أف أنزؿ ىذه السورة كغَتىا من سور الكتاب
ليتساكل الناس يف كيفية مناجاتو سبحانو على اختبلفهم ،فالكل يقرؤكهنا كيناجونو هبا سبحانو كيبقى التفاكت يف
النٌية كاإلخبلص كغَتىا من مراتب العبودية ،كىذا حاصل ال من قبيل السورة ذاهتا ؿ من قبيل القارئ كما يفتح لو
ً
اختصت َّ
الرب تعاُف ،ك٢تذا َّ
السورة َّ
الصبلةي
سبحانو كتعاُف من الفضل .جاء عن ابن رجب( :ىذه ُّ
٥تتصةه ٔتيناجاة ٌ
ً
ً
ً
فإف ا١تصلًٌي ييناجي ىربَّوَّ ،
ً
هباَّ ،
الرب نصفُت،
أبفضل
العبد ىربَّو
كإ٪تا ييناجي ي
الكبلـ كأشرفو ،كىي مقسومةه ى
بُت العبد ك ٌ
ب عَّز كج َّل ،كالرب تعاُف يسمع مناجاة الع ً
األكؿ ثناء َّ ً
كيسمع).6
كيرد على ا١تنا ًجي جوابىو
بد لوُّ ،
ى ى ي يى ى ى
ي
للر ٌ ى ى ى
فنص يفها َّ ه
ٌ

بن أِب بكر  ،ط ، 2دار الكتب ا١تصرية ( .)111 /1تفسَت ابن كثَت  ،عماد الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت  ،دار الكتب
العلمية ( ،) 18 /1الربىاف يف علوـ القرآف ،بدر الدين الزركشي ،دار إحياء الكتب العربية ( ،)270-269 /1التحرير كالتنوير ،ابن عاشور،
الدار التونسية للنشر 1984،ىػ (.)131 /1
 .2أخرجو مسلم يف صحيحو برقم (.)395
 .3متفق عليو .البخارم ( ،)756مسلم (.)394
 .4أخرجو مسلم يف صحيحو برقم ( )395عن أِب ىريرة  -هنع هللا يضر  -عن النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ« :من صلى صبلة َف يقرأ فيها أبـ القرآف فهي
خداج  -ثبل ناث  -غَت ٘تاـ» .ك«خداج» أم نقصة .مقاييس اللغة  ،ابن فارس ،دار الفكر1399 ،ىػ (.)164 /2
 .5النقيض :ىو صوت كصوت الباب إذا فتح .انظر :شرح النوكم على مسلم  -ط 2دار إحياء الًتاث العرِب  -بَتكت (.)91/6
 .6أخرجو مسلم (.)806
 .1تفسَت ابن رجب ،عبدالرٛتن بن رجب ،دار العاصمة2001 ،ـ ،ص40
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فالسورة تفتتح العبلقة بُت العبد كخالقو سبحانو اليت ىي ٔتثابة عهد التوحيد ا١تنجز الذم يبدأ ابٟتمد كالثناء
عليو سبحانو كاالعًتاؼ بربوبيتو للعا١تُت كإعبلف اٟتمد على كل ما سخره لئلنساف يف الكوف .من ىنا كاف
يستحب للمؤمن أف ال يبدأ دعاءن إال بقولو« :اٟتمد ﵁»؛ تقدٯتنا للثناء كالشكر للمعبود سبحانو.1
اثلثا :آليات َناء التوحيد يف سورة الفاَتة…احلمد

من أعظم عطاءات أساليب ا٠تطاب يف القرآف؛ قدرتو ا١تعجزة على تعزيز ا١تعاين كالقيٌم من خبلؿ األلفاظ
اضحا ٢تذا األسلوب القرآين العظيم،
كالكلمات كمواقعها يف السور القرآنية الكرٯتة .كتش ٌكل سورة الفاٖتة
أ٪توذجا ك ن
ن
ٯتر هبا
الذم تعززت من خبلؿ كلماهتا قيمة اٟتمد كالرضى كالطمأنينة النفسية مهما كانت طبيعة الظركؼ اليت ٌ
اإلنساف.
ورةي الٍ ىف ًاٖتىة مكية نزلت بعد سورة ا١تدثر ،يف الفًتة اٟترجة للدعوة كقبل ا٢تجرة األكُف إُف اٟتبشة .تنوعت
ف يس ى
فيها مواقف ا١تشركُت من الدعوة اإلسبلمية فمنهم من اٗتذ ا١تداىنة كا١تخادعة كمنهم من اٗتذ العنف كالشدة إال
أهنم تبلزموا يف مواقف الصد كالتكذيب كتضامنوا يف قيادة ٛتلتها.2
كاتسمت تلك الفًتة ابلصعوبة فمواقف زعماء قريش َف ٗترج عن التكذيب كالص ٌد كالعدكاف ابستثناءات
قليلة ،كبقي أثر الدعوة ٤تدكد النطاؽ يف العدد كالقوة مقابل ما كاجهو ا١تسلموف من مشاؽ كصعوابت.
كىنا نزلت ىذا السورة العظيمة لتبدأ ابٟتمد كتعلٌم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كٚتيع ا١تؤمنُت هبذا الكتاب الكرًن؛ ٦تارسة
اٟتمد ا١تطلق يف كل حاؿ كظرؼ ،مؤكدة أف اٟتمد من ٘تاـ العبودة ﵁ سبحانو.
فالسورة نزلت كا١تسلموف يف شدة كضيق كمشقة إال أهنا ابتدأت ابٟتمد لتجعل منو حالة إٯتانية متواصلة ال
ٯتر هبا اإلنساف كلكنها نبعة من داخل ذاتو كشعوره.
ترتبط ابلظركؼ اليت ٌ
كبناء عبلقة اٟتمد يف النفس اإلنسانية بعيدا عن تقلبات اٟتياة كالظركؼ ،كربطها بشعور اإلنساف ابالمتناف،
من أعظم كسائل بناء توحيد ا٠تالق سبحانو كاإلٯتاف أبٝتائو كصفاتو فهو الرحيم اٟتكيم العليم بشئوف عباده
كخلقو ،القادر على تصريفها كفق حكمتو كعدالتو كرٛتتو .كإٯتاف اإلنساف بذلك كلو كاستحضاره لتلك ا١تعاين
التوحيدية تدفع بو للشعور ابلرضى كالطمأنينة مهما تقلبت بو األحواؿ .األمر الذم ٭تقق ٛتاية ذاتية لئلنساف من
التشاؤـ كالوقوع يف براثن اليأس كاإلحباط حُت تشتد عليو األزمات.

 .2كيدؿ على ذلك اٟتديث الذم ركاه أٛتد ( ،)23937أبو داكد ( ،)1481الًتمذم ( ،)3477ابن حباف يف صحيحو ()1960
كغَتىم عن فضالة بن عبيد صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ « :إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربو كالثناء عليو ،مث ليصل على النيب ،مث ليدع
بعد ٔتا شاء» .كاٟتديث صححو األلباين رٛتو هللا يف صحيح أِب داكد (.)221/5
 .3قاؿ النوكم يف األذكار  -ط دار الفكر بَتكت  -سنة النشر  1414ىػ (ص :)117 :أٚتع العلماءي على استحباب ابتداء الدعاء
ابٟتمد ﵁ تعاُف كالثناء عليو ،مث الصبلة على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ككذلك ٗتتم الدعاء هبما ،كاآلاثر يف ىذا الباب كثَتة معركفة .اىػ .كانظر ١تزيد
فائدة٣ :تموع الفتاكل (.)381-376/22
 .4بتصرؼ شديد عن :سَتة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص صور مقتبسة من القرآف الكرًن ،دمحم عزة دركزة ،عناية :عبدهللا بن إبراىيم األنصارم ،منشورات
ا١تكتبة العصرية ،بَتكت1400 ،ھ ،ج ،1ص  152كما بعدىا.
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من ىنا كانت سورة الفاٖتة من أكائل ما نزؿ من القرآف الكرًن نظرا ٟتاجة ا١تسلمُت ا١تاسة ٢تذه ا١تعاين
العظيمة كىم يواجهوف عشرات التحدَيت يف الواقع ا١تكي يف بداَيت الدعوة .كما أهنا السورة الوحيدة يف كتاب
هللا اليت جاء األمر بتبلكهتا يف كل ركعة من ركعات الصبلة؛ فريضة كانت أك نفلة .األمر الذم يؤكد أف ىذه
السورة ٔتثابة عهد بُت العبد كربو سبحانو ،عهد يتجدد كيقول يف كل ركعة ،ي ٌذكر العبد بعهد التوحيد ا١تتجدد بينو
كبُت ا٠تالق سبحانو.
التوجو إليو كحده
كىو عهد يقول ٔتراقبة العبد ٠تالقو سبحانو كيتجلى يف ٛتد اإلنساف لو سبحانو ليقوده إُف ٌ
طلبنا للعوف كا٢تداية كسائر مطالب الدنيا كاآلخرة.1
كا١تتدبر يف ىذه السورة العظيمة كما جاء يف فضائلها كأٝتائها يتبُت لو أف مقصودىا؛ ذلك العهد الذم
كجل .كالصلة بُت اسم السور يف كتاب هللا كمقاصدىا جليل .فهذه السورة
يشكل فاٖتة العبلقة بُت العبد كربو ٌ
عز ٌ
العظيمة من أشهر أٝتائها الفاٖتة ،فكاف مقصودىا األعظم مفتتح العبلقة بُت العبد كربو سبحانو ،من ىنا جاء
موضعها يف كتاب  ،هللا الكرًن يف أكلو ،كموضعها يف الصبلة يف أك٢تا .فالعبلقة بُت العبد كخالقو سبحانو تيفتتح
ابٟتمد كٚتيل الثناء عليو سبحانو ،كمن مثٌ مراقبتو يف كل مقاـ .كىذا ٦تا ييستشف ٦تا قالو البقاعي من كبلـ كجيو
يف شأف الكشف عن مقصود السورة حُت قاؿ:
" استحقاؽ هللا تعاُف ٞتميع ا﵀امد كصفات الكماؿ  ،كاختصاصو ٔتلك الدنيا كاآلخرة  ،كابستحقاؽ
العبادة كاالستعانة  ،ابلسؤاؿ يف ا١تن إبلزاـ صراط الفائزين كاإلنقاذ من طريق ا٢تالكُت ٥تتصا بذلك كلو  ،كمدار
ذلك كلو مراقبة العباد لرهبم  ،إلفراده ابلعبادة  ،فهو مقصود الفاٖتة ابلذات كغَته كسائل إليو  ،فإنو ال بد يف
ذلك من إثبات إحاطتو تعاُف بكل شيء كلن يثبت حىت يعلم أنو ا١تختص أبنو ا٠تالق ا١تلك ا١تالك  ،ألف ا١تقصود
من إرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب نصب الشرائع  ،كا١تقصود من نصب الشرائع ٚتع ا٠تلق على اٟتق  ،كا١تقصود من
ٚتعهم تعريفهم ا١تلك كٔتا يرضيو  ،كىو مقصود القرآف الذم انتظمتو الفاٖتة ابلقصد األكؿ  ،كلن يكوف ذلك إال
ٔتا ذكر علما كعمبل ".2
ك«اٟتمد ﵁» كلمة جامعة ٕتمع كل معاين الثناء ،ك ا١تدح ،3كما تضم كل معاين التذلل كاالنكسار بُت
يدم هللا ىعَّز ىك ىج َّل.
ٌ
ً
 .1أشار البقاعي إُف أف مقصود سورة الفاٖتة العظيم ىو ا١تراقبة ككل شيء ال يفتتح هبا ال اعتداد بو .م ً
اؼ علىى م ىق ً
اص ًد
ى ى
صاع يد النَّظى ًر لئل ٍشىر ى ى
ً
الرابط:
على
ج.1
1987ـ،
الرَيض،
ا١تعارفػ،،
مكتبة
البقاعي،
الدين
برىاف
الس ىوًر،
ٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-1404#page-61
1.نظم الدرر يف تناسب اآلَيت كالسور ،برىاف الدين أِب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعي ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بَتكت ،ج ،1ص 22
فكل شك ور ٛت هد ،كليس ُّ و
فرؽ ما
شكرا ،فهذا ي
الشكر :الثناء عليو إبنعاموُّ ،
كل ٛتد ن
 .2اٟتمد :ىو الثناء على ا﵀مود ّتميل صفاتو كأفعالو .ك ي
ى
بُت اٟتمد كالشكر .فأما الفرؽ بُت اٟتمد كا١تدح ،فهو أف اٟتمد ال يستحق إال على و
فكل
فعل حسن ،كا١تدح قد يكوف على فعل كغَت فعلُّ ،
و
ٛتدا .كانظر :تفسَت ا١تاكردم (النكت كالعيوف) ،أبو اٟتسن ا١تاكردمٖ ،تقيق :السيد بن عبدا١تقصود ،ط دار الكتب
س كل و
مدح ن
ٛتد ه
مدح ك ٍلي ى
العلمية (.)53 /1
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كىنا يتحوؿ اٟتمد الذم تبنيو سورة الفاٖتة اليت تيعرؼ بػ«سورة اٟتمد» من ٣ترد لفظة تقاؿ ابللساف إُف
عبادة عظيمة تدكر عليها كل أعماؿ اإلنساف يف كاقعو كحياتو ،كتتجلى فيها معاين التوحيد ا٠تالص ﵁ سبحانو.
فهي ليست ٣ترد كلمة تنطقها األلسنة خالية عن ا١تعاين كاٟتقائق ،فاٟتمد اٟتقيقي يبدأ ابستحضار كل
عبد يقوؿ« :اٟتمد ﵁» ٣ترد كلمة ينطقها بلسانو دكف تفكر ،كبُت و
النعم كالفارؽ شاسع بُت و
عبد يقوؿ «اٟتمد
ٌ
مستشعرا
تفكرا فيها،
﵁» من أعماؽ قلبو،
ن
مستحضرا نعمو سبحانو اليت كىبها هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل ٢ -تذا اإلنساف ،م ن
ن
فضبل عن القياـ بواجب شكرىا كشكر كاىبها كٛتده.
عجزه عن اإلحاطة هبا ،ن
ٖتوؿ ىذه اللفظة من ٣ترد شعور يف القلب ككبلـ ابللساف إُف فعل كسلوؾ؛ ألف
«اٟتمد» حالة نفسية ٌ
ٛتدا حقيقينا إال حُت يستشعر اإلنساف أف ما أفاض هللا عليو بو من النعم ،مدعاة لو
اٟتمد ال يتم كال يكوف ن
ليفيض بو كيبذلو ١تن ىو دكنو كأقل منو.
فيتحوؿ اٟتمد و
حينئذ من ٣ترد لفظة تيقاؿ إُف عمل يظهر يف السلوؾ كيبدك أثره على اٞتوارح .فما ٛتد عب هد
كيضن ٔتا لديو من نع وم على غَته يف ٣تتمعو ك٤تيطو كمن حولو.
ربَّو  -ىعَّز ىك ىج َّل  -ن
ٛتدا حقيقينا من يبخل ٌ
فمن كىبو هللا فضل و
ماؿ أف يفيض بذلك الفضل على غَته ،كمن كىبو هللا فضل علم  -كلو بكلمة ،يف أم
٣تاؿ من ٣تاالت العلم – أف يفيض بو كيبذلو لغَته ،كمن علٌمو هللا حرفنا علٌمو لغَته ،كمن أعطاه هللا شيئنا من
جاىا
كسلطان فليبذؿ من ذلك على غَته منفعة كعطاء ن
كبذال كسخاء؛ ليصبح ىذا اإلنساف خليفةن
ن
متاع الدنيا أك ن
ِّ
حامدا ألنعمو حق اٟتمد.
حقا على ىذه األرض ،خليفة ﵁ على أرضو ن
حينئذ يصبح اٟتمد سلونكا ككاقعا معاشا ،كهبذا يفهم معٌت اٟتديث أف هللا سبحانو يناؿ رضاه بكلمة و
ٛتد
ن
ن
ي
ي
1.
يقو٢تا العبد  -اٟتمد ﵁  -على شربة ماء يشرهبا
حامدا ﵁ يف ذاتو كحياتو.
فليست القضية ىنا ٣ترد كلمة كلكنها سلوؾ كعمل كمنهج حياة يسَت بو اإلنساف ن
كمن مقتضيات اٟتمد الذم تبنيو سورة الفاٖتة يف نفس اإلنساف؛ استذكاره أف ىذا اٟتمد إ٪تا ىو ٌلرب
يرِب.2
فالرب ٌ
العا١تُت سبحانو .كاختيار كلمة « ٌ
رب» فيو داللة كاضحة على تربية ا٠تالق سبحانو ٠تلقو كعبادهٌ .
كالًتبية قد تكوف اب١تنع ك قد تكوف ابلعطاء كبل٫تا تربية ،تربية لذلك العبد الذم تبنيو سورة الفاٖتة.
حُت يفهم اإلنساف أف هللا سبحانو ٌيربيو اب﵀نة كا١تنحة ،ابلرخاء كالشدة ،ابلراحة كالتعب ،ابلصحة
كا١ترض…يدرؾ طرفنا من لطف هللا ىعَّز ىك ىج َّل بو يف سائر أحوالو .فا﵁ سبحانو أراد أف ٌيرِب عباده بسورة ابلفاٖتة،
ففرضها عليهم يف كل ركعة ،كجعل الصبلة قائمة على ىذه السورة اٞتليلة.
 .3عن أنس بن مالك ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  « :-إف هللا لَتضى عن العبد أف َيكل األكلة فيحمده عليها أك يشرب الشربة فيحمده
عليها» .اٟتديث الذم أخرجو مسلم يف صحيحو (.)2734
ىح يد يك ىما فىػيى ٍس ًقي ىربَّوي ٜتىٍران} [يوسف.]41 :
 .1الرب يف كبلـ العرب يطلق على أربعة معاف :األكؿ :السيد ا١تطاع ،كمنو :قولو تعاُف{ :أ َّىما أ ى
ً
األحبى يار} كىم العلماءٝ ،توا
ا١تدبًٌر ،كمنو :قوؿ هللا َّ
عز َّ
الثاين :ا١تالك للشيء ،كما يقاؿ :رب الدار ،أم مالكها .الثالث :ى
{كا َّلرَّابنيُّو ىف ىك ٍ
كجل :ى
ً
{كىر ىآَبئًبي يك يم البلًَِّ يف
رَّابنيٌُت؛ لقيامهم بتدبَت الناس بعلمهم ،كقيل :ربَّة البيت؛ ألهنا تدبره .الرابع :الرب مشتق من الًتبية كمنو :قولو تعاُف :ى
يح يجوًريك ٍم} [النساء ]23 :تفسَت الطربم (جامع البياف عن أتكيل آم القرآف)  ،دمحم بن جرير الطربم ،دار ىجر ( ،)143-142 /1تفسَت
ا١تاكردم ،مرجع سابق .)54/1( ،كا١تراد بو ىنا ىذا ا١تعٌت األخَت.
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كإذا ما استحضر اإلنساف حقيقة تربية هللا سبحانو لو ،تغَتت نظرتو إُف اٟتياة كليا ،كبدأ ينظر إُف األمور
ٯتر بو من قبيل تربية هللا سبحانو لو،
نظرة ٥تتلفة ،تصرؼ قلبو عن االشتغاؿ اب٢تموـ كالتعب كالنكد يف اٟتياة .فما ٌ
الرب للعبد.
كىنا تبدك اٞتوانب ا١تظلمة يف تلك اٟتياة ال ٗتلو من جوانب مشرقة مضيئة ألهنا نبعة من تربية ٌ
منع ،كال بد من الصعود أف يتخللو نزكؿ ،كال بد من
دكما ،بل ال بد من العطاء أف يتخللو ه
فالرب ال يرِب ابلعطاء ن
ٌ
اٞتوانب ا١تضيئة ا١تشرقة اليت تبهج اإلنساف كتدخل السركر على قلبو أف يتخللها اٟتزف.
كتلك اٞتوانب اليت قد يراىا العبد أهنا مظلمة من اٟتزف كا١تنع كاالبتبلء ليست مرادة لذاهتا كإ٪تا ىي اختبار
كامتحاف ليحصل التمحيص كالًتبية كلتظهر األشياء على حقائقها .فمن خبلؿ تلك ا١تواقف يستبُت أثر األقواؿ
ركحا تسرم يف القلوب كالعقوؿ كتنقاد ٢تا اٞتوارح .كل ذلك ال
ىل كانت ٣ترد كلمات خاكية أـ أهنا كانت ن
يتحقق إال إذا فهم اإلنساف أف من جوانب اٟتكمة من االبتبلء يف الدنيا؛ تربية هللا سبحانو لعباده.
رب العا١تُت على منعو كما
فهذه ىي الًتبية اٟتقة ،اليت ٕتعل ا١تؤمن ال ينفك عن اٟتمد ٠تالقو ،فيحمد هللا ٌ
٭تمده على عطائو ،ك٭تمده على أخذه كما ٭تمده على ىبتو ،٭تمده على كل شيء ،على كل نعمة ،على كل
حاؿ يتنقل إليها كيًتقى فيها ،كىذا ىو مصداؽ «اٟتمد» الذم تبنيو سورة الفاٖتة.
الرابنية قائمة على معٌت عظيم مبلزـ للربوبية ،أال كىو الرٛتة اب٠تلق «رٛتن رحيم» .كالصلة
مث إف ىذه الًتبية ٌ
الرب ٔتربوبيو ،صلة ا٠تالق سبحانو بعباده ،صلة تستجيش
الرب «رب العا١تُت» ك«الرٛتن الرحيم» تبُت صلة ٌ
بُت ٌ
رحيم  ،عاَفه بضعفهم كقوهتم ،عاَف بظركؼ حياهتم خبَت
الرب الذم يرِب عباده ىو ّّ
رب ه
كل معاين اٟتمد حقِّا ،إ ٌف ٌ
قادرا على أف يتحمل مسؤكلية ا٠تبلفة على األرض .تلك
أبحوا٢تم .األمر الذم ٬تعل ا١تؤمن إ٬تابيِّا
ن
متفائبل ،ن
اإل٬تابية ا١تبنية على حسن الظن ٓتالقو سبحانو كيقينو أنو ٌجل شأنو لن يًتكو كلن يتخلى عنو مهما اشتدت ا﵀ن
كتتابعت الشدائد.
كمن ىنا جاءت معاين الشفاء يف سورة الفاٖتة ،فسورة الفاٖتة ٖتمي اإلنساف من تلك ا١تخاكؼ كا٢تواجس
كتنقلو إُف عاوَف و
رحب ٤تاط ابلرٛتة كالرأفة اإل٢تية من كل جوانبو ،فتهدأ نفسو كتسكن جوارحو كيشعر ٔتعاين
الرب الرٛتن الرحيم الذم ال يريد بو إال ا٠تَت .فاٟتزف كاليأس من أكثر ما يفتك
االطمئناف كالسكينة إُف ذلك ٌ
إبرادة اإلنساف كيفت يف عزٯتتو كيشل قواه.
الرب اٞتليل القادر على عباده الذم بيده األمر كلو ،يعامل عباده برٛتتو كلطفو كرأفتو .كىذا ا١تعٌت يبعث
ك ٌ
الطمأنينة كالسكينة يف النفس فيشفيها من ٥تاكفها كقلقها .كالنفس البشرية ال تطيب إال إذا ٗتلصت من ا٠توؼ
كالقلق.
مث إف التحرر من ذلك ا٠توؼ يقوم معاين التوحيد العظيمة كأك٢تا توحيد األلوىية ( ،)1فهذا العبد الذم تبنيو
سورة الفاٖتة ال ٯتكن أف يكوف مكبٌ نبل بقيود االستعباد لغَت هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل .

 .1توحيد األلوىية ىو إفراد هللا عز كجل ابلعبادة ،كاعتقاد استحقاقو كحده لذلك.
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إف سورة اٟتمد ٖترر اإلنساف كٕتعلو ينفتح إُف عطاء توحيد األلوىية ،كإف كاحدة من عطاءات توحيد
األلوىية تلك الطمأنينة اليت تنزؿ على قلب ا١تؤمن حُت يستشعر أف من يتصرؼ فيو ىو الرٛتن الرحيم فتهدأ نفسو
كتسكن ركحو كيطمئن قلبو.
أبدا يف
ُث تنتقل السورة إىل آية عظيمة تنقل اإلنساف إُف الواقع الذم ال ينبغي أف ينفك عنو اإلنساف ن

بعيدا عن اٟتقيقة.
حياتو ،رحلة اٟتياة القصَتة ،اليت ال ينبغي أف أتخذه ٫تومها كاىتماماهتا ن
«مالك يوـ الدين» ،فاٟتياة الدنيا ليست ىي هناية ا١تطاؼ ،بل يف اٟتقيقة ىي بداية ا١تطاؼ.
الرب اٞتليل
فهذا الوصف كىذه ا١تلكية من هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل  -ليوـ الدين «مالك يوـ الدين» من خصائص ٌ
الذم ال يقدر أحد أف ينازعو فيو أك يدعيو.

راَعا :آليات َناء التوحيد يف سورة الفاَتة…احلرية
توحيد هللا سبحانو يعٍت االنقياد التاـ كالطاعة الكاملة ﵁ ،كىو ما يعٍت التحرر من كافة العبودَيت كالتبعات
ألية جهة أخرل .كىذا ما يكشف عن التحرر اٟتقيقي لئلنساف من كافة األغبلؿ كالقيود اليت طا١تا كبلٌت إرادتو
كفكره كجسمو كركحو .فالتوحيد ٭تقق لئلنساف أٝتى أنواع اٟترية اليت تعد أبرز كأىم آليات بناء اٟتضارة.
فالتوحيد كفيل بتخليص اإلنساف من الشعور ابلعبودية لغَت هللا من خبلؿ اإلحساس بتسلط الغَت عليو؛
الذم ىو أساس الظلم كمبدؤه على األرض .فهو إقرار هللا خالق كل شيء ابلربوبية كااللوىية كإفراده ابلعبودية
شامبل لكل
مادَي كمعنونَي ن
فينتج عن ىذا اإلقرار؛ ٖترير الفرد من كل سلطة كىيمنة أخرل غَت ىيمنة هللاٖ ،تر نيرا ن
مناحي اٟتياة.
فالتوحيد هبذا البعد ا١تقاصدم ٭ترر االنساف من ا٠تضوع ألم أسلوب تفكَت يبعد بو عن جادة الصواب،
اّللي ىعلىى ًع ٍل وم
ىضلَّوي َّ
ت ىم ًن َّاٗتى ىذ إً ى٢تىوي ىى ىواهي ىكأ ى
ابتداءن من اتباع اإلنساف ألىواء نفسو أك غَته .يقوؿ تعاُف ﴿ :أىفىػىرأىيٍ ى
ًً ً
اّللً أىفىبل تى ىذ َّكيرك ىف﴾.1
ص ًرهً غً ىش ىاكةن فى ىمن يىػ ٍه ًد ًيو ًمن بىػ ٍع ًد َّ
ىك ىختى ىم ىعلىى ٝتىٍعو ىكقىػٍلبًو ىك ىج ىع ىل ىعلىى بى ى
عقبل كقلبنا كسلونكا ،تتحدد حركة االنساف كسلوكو االجتماعي ،كتتسق موجبات
كهبذا التحرير لئلنساف ن
األمانة كمقتضيات االستخبلؼ ،فتتضح أماـ اإلنساف ا٢تدؼ كالغاية من الوجود اإلنساين يف ٖتمل األمانة بتوحيد
هللا كمقتضيات االستخبلؼ بعبادتو دكف سواه يف أداء العمل الصاٌف ٔتختلف مستوَيتو كأ٪تاطو.
أدؽ
كقد ظهرت ىذه ا١تعاين عميقة يف سورة الفاٖتة كخاصة يف قولو تعاُف« :مالك يوـ الدين» .فمن ٌ
خصائص التوحيد؛ اليقُت أبف ال أحد ينازع الرب اٞتليل يف ملكو أك يدعي القدرة على شيء منو .أك يدعيو.
فا﵁ كحده ىو الذم لو ا١تلك اٟتقيقي؛ ملك قدرة كىيمنة كسلطة مطلقة ،أما البشر فحىت كإف ظهر أف ٢تم
مل نكا فهو على سبيل التوقيت؛ كما ذىب ملك فرعوف الذم كاف يقوؿ ﴿ :أىلىيس ًِف م ٍل ي ً
صىر ىكىى ًذهً ٍاألىنٍػ ىه يار
كمٍ
ٍ ى ي
2
ىٍٕت ًرم ًم ٍن ىٍٖت ًيت﴾.
.1سورة اٞتاثية.23 :
 .2سورة الزخرؼ.51 :
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فإذا تدبٌر ا١تؤمن يف ىذه ا١تعاينٖ ،ترر قلبو من كل عبودية ألحد غَت هللا ،كمن كل خوؼ كتعلق أبحد غَته
عزا أك ِّ
ذال،
فقرا أك غٌتِّ ،
سبحانوٖ .ترر من استشعار أف ن
ضرا أك ن
نفعا ،عطاءن أك أخ نذا ،ن
أحدا من الناس ٯتلك لو ن
ٖترر من كل ذلك ليبقى القلب متعلٌ نقا اب﵁ كحده ال شريك لو .األمر الذم يبٍت التوحيد كيكرس ٖترر اإلنساف
من ٥تاكفو كىواجسو ،كمن مث بناء حريتو من ذات نفسو ال من خارجها.
كالتوحيد الذم تبنيو سورة الفاٖتة ىنا ٭ترر اإلنساف من داخلو ،من كل القيود كاألغبلؿ كاألىواء كالنوازع اليت
ٖتوؿ دكف حريتو كانعتاقو اٟتقيقي كليس ا١توىوـ.
ٖتي فيو القدرة النفسية لتخليصو من كل
كما أف تبلكة سورة الفاٖتة كتدبٌر معانيها ا١تذ ٌكرة لو بقيمة حريتوٌ ،
األغبلؿ كالقيود ،اليت غالبا ما يزداد عمقها من خبلؿ الغفلة عنها.
من ىنا أتِ اٟترية ٙترة لعبودية البشر ﵁ كتوحيده ٢تم ،كأتِ سورة الفاٖتة تؤكد أ٫تية سعي االنساف المتبلؾ
اٟترية بعقيدة التوحيد كابلدعوة إُف عبادة هللا كالعبودية لو كنفي كل أشكاؿ العبودَيت األخرل.
قهرا كغصبنا
كما أف «مالك يوـ الدين» ٌترِب يف نفس اإلنساف الشعور ابلطمأنينة كأف حقو ا١تسلوب منو ن
يوما إف َف يكن يف اٟتياة الدنيا ففي اآلخرة عند أحكم اٟتاكمُت.
سَتجع إليو ن
كمن أتمل تلك ا١تعاين علًم كاستبانت لو طبيعة العبلقة اليت تقيمها سورة الفاٖتة بُت العبد كربٌو ،إهنا عبلقة
قوية ال تضعفها الظركؼ الشديدة كا﵀ن الصعبة ،عبلقة قائمة على حسن ظن العبد بربٌو أف هللا سينصره ،إف نصر
أكامره سبحانو يف حياتو كسلوكياتو ابلتقول كالصرب كالعدؿ ،كسيجازيو ابٟتسٌت إف أحسن ،كسيأخذ على يد ظا١تو
ضيعو البشر يف الدنيا.
كلن يضيٌع لو ح نقا كإف ٌ
يسره ،ما يبغضو كما ٭تبو ،فما الذم ٬تعل العبلقة بينو كبُت ربو ال
فالبشر قد يتعرض إُف ما يؤ١تو كما ٌ
تتغَت سول حسن الظن ٓتالقو سبحانو .كىنا َيِ اإلٯتاف ابليوـ اآلخر ليفتح أمامو أبو نااب من األمل ك
تتزعزع كال ٌ
التفاؤؿ كيصرؼ عنو الوساكس كالشعور ابليأس أك اإلحباط أك السخط كاٞتزع أماـ منعطفات اٟتياة ا٠تاصة أك
العامة.
رد مظلمتو ،لضعف أك عجز أماـ قوة
فمن ظيلم أك كقع عليو أمر يكرىو كَف يتمكن من اسًتداد حقو ،أك ٌ
غامشة أك سلطة قاىرة ،تفتح ىذه اآلية أمامو أبواب األمل كالثقة اب﵁ كعدلو ،فتهدأ نفسو كتسكن ركحو.
يوما تيرد فيو اٟتقوؽ ألصحاهبا ،كتيرفع ا١تظاَف فيو عن ا١تظلومُت.
ىذه ا١تعاين العظيمة ٌترِب يف نفس العبد أف ىناؾ ن
كىذا يعزز اإلٯتاف ابليوـ اآلخر كيقويو حىت ال يتزعزع إٯتانو اب﵁ سبحانو حُت ييؤخذ منو حق ،أك تقع عليو مظلمة.
من ىنا جاءت سورة الفاٖتة كاضحة من حيث اىتمامها ابلبيعد اٟتضارم فيما يتعلق ابلتحرر من كل ما
يكبل اإلنساف من عبادة األصناـ ا١تناىضة لسائر أنواع اٟترية كا١تكرسة ١تختلف أنواع العبودَيت كغَتىا .فبل تقوـ
حضارة حقيقية ٕتعل البشر يعانوف من قيود العبودَيت لغَتىم من البشر أك اٟتجر.
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يدم خالقوٌ « :إَيؾ نعبد» .فهو ىنا
كمن أبرز مفردات سورة الفاٖتة اليت تعزز اٟترية؛ إعبلف اإلنساف بُت ٌ
يكلٌم هللا سبحانو كٮتاطبو ،موقنا أف هللا يراه كيسمعو ،كما قاؿ النيب  -صلى هللا عليو كسلم  -يف كصف مرتبة
.1
اإلحساف «أف تعبد هللا كأنك تراه ،فإف َف تكن تراه فإنو يراؾ»
ظاىرا
توجو القلب ﵁ ،كقصده كحده ال شريك لو .فالعبودية اٟتقة ليست ن
فػ «إَيؾ نعبد» :تعٍت ٌ
انقيادا ن
يبدك على اٞتوارح فحسب ،بل ال بد أف يسبق ذلك خضوع كانكسار يف القلب مع ٤تبة كاختيار ،فالعبودية ىي
شرعا.2
كماؿ اٟتب مع كماؿ ا٠تضوع كالذؿ ،فعبودية بدكف ٤تبة ال تسمى عبودية كليست ىي العبودية ا١ترادة ن
كىنا تبٍت السورة العظيمة ّّ
التعبد القائم على ٤تبة ا٠تالق سبحانو كا٠تضوع ألمره يف الواقع اإلنساين.
كما أف إعبلف «إَيؾ نعبد» قصر كحصر العبادة فبل تكوف إال ﵁  -ىعَّز ىك ىج َّل  ،-سواء كانت ىذه العبادة
من أعماؿ القلوب من اليقُت اب﵁ كاالستعانة بو سبحانو كالتوكل عليو أك من أعماؿ اٞتوارح ،فبل ٬توز صرؼ
شيء من تلك العبادات القلبية ألحد سواه.
كما أف من ٕتليات بناء اٟترية يف سورة الفاٖتة ،تلك اليت تظهر يف التسليم ألمر هللا كحده كاالنقياد ١تراضيو
كلو كانت على خبلؼ ىول النفس .بل إف من ٘تاـ العبودية أف ٮترج العبد من ىول نفسو إُف ما ٭تبو هللا
تقليدا ألقواؿ الرجاؿ كال عادت اجملتمع كال غَت ذلك.
كيرضاه .فبل يعبد هللا سبحانو ن
فبل ٯتكن أف تلتقي اٟترية مع ا٠تضوع لغَت هللا سبحانو أبم شكل من أشكاؿ ا٠تضوع ا١تخالف ألمر هللا
جل شأنو.
ٌ
فالعبودية اٟتقة تكوف ابالمتثاؿ كا٠تضوع ألمر هللا سبحانو كمن مثٌ إخضاع كل شيء آخر ألمره.
كٔتثل ىذه العبودية ﵁ كحده ،كا٠تضوع كاالنقياد ١تا يرضي هللا كحده دكف ما سواه ،يتحرر العبد من كل
شوائب الشرؾ كضبلالت األىواء كاألفكار كاآلراء ،كذلك من أعظم درجات التحرر اٟتقيقي.
من ىنا كانت الفاٖتة تيسلم العبد إُف ما بعدىا من سور القرآف ،حوت أكامر كتكاليف كعبادات..

1.ىذا جزء من حديث جربيل ا١تشهور يف الصحيحُت  -البخارم ( ،)50مسلم ( - )8عن أِب ىريرة ،قاؿ :كاف النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابرزا يوما
للناس ،فأاته جربيل فقاؿ :ما اإلٯتاف؟ قاؿ :اإلٯتاف أف تؤمن اب﵁ كمبلئكتو ،ككتبو ،كبلقائو ،كرسلو كتؤمن ابلبعث .قاؿ :ما اإلسبلـ؟ قاؿ:
اإلسبلـ :أف تعبد هللا ،كال تشرؾ بو شيئا ،كتقيم الصبلة ،كتؤدم الزكاة ا١تفركضة ،كتصوـ رمضاف .قاؿ :ما اإلحساف؟ قاؿ :أف تعبد هللا كأنك
تراه ،فإف َف تكن تراه فإنو يراؾ ...إٍف.
 .2قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٣تموع الفتاكل (« :)19/10العبادة :اسم ٬تمع كماؿ اٟتب ﵁ كهنايتو ،ككماؿ الذؿ ﵁ كهنايتو ،فاٟتب
ا٠تلي عن ذؿ كالذؿ ا٠تلي عن حب ال يكوف عبادة ،كإ٪تا العبادة ما ٬تمع كماؿ األمرين ،ك٢تذا كانت العبادة ال تصلح إال ﵁» كقاؿ يف
موضع آخر ( « :)56/10العبادة تتضمن كماؿ اٟتب كهنايتو ككماؿ الذؿ كهنايتو ،فا﵀بوب الذم ال يعظم كال يذؿ لو ال يكوف معبودا،
كا١تعظم الذم ال ٭تب ال يكوف معبودا»٣ .تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف على الرابط اإللكًتكين:
http://shamela.ws/index.php/book/7289
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خامسا :آليات َناء التوحيد يف سورة الفاَتة….االستخالؼ
الفاٖتة سورة تيفتتح هبا العبلقة بُت العبد كخالقو القائمة على مفهوـ االستخبلؼ .فاإلنساف يف القرآف
العظيم ،مستخلف يف األرض .كىذا االستخبلؼ مشركط ْترية العبد .كبناءن على ذلك ،ييسأؿ اإلنساف عن
اختياراتو ك٭تاسب عليها.
تقوؿ ا١تستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغلَتم:
" بفضل اإلسبلـ اندحرت الوثنية بكل صورىا ،كٖتررت مفاىيم الناس عن الكوف كعن الدين من ا١تسوخ
اليت كانت ٖتط من قدرىا .كأدرؾ اإلنساف مكانتو الرفيعة عندما أصبح يقوؿ مع إبراىيم عليو السبلـ ﴿إًًٌين
1
ً
ك َّجهت كج ًهي لًلَّ ًذم فىطىر َّ ً
ً
ً
صبلىًِ
ض ىحنيفان ىكىما أ ىىنٍ م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
الس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ُت﴾ كيف موضع آخر﴿:قي ٍل إً َّف ى
ى
ى ٍ ي ىٍ ى
2
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُت﴾  .فلم يعد اإلنساف
يك لىوي ىكبً ىذل ى
ُت  .الى ىش ًر ى
ت ىكأ ىىنٍ أ َّىك يؿ الٍ يم ٍسلم ى
ك أيم ٍر ي
ب الٍ ىعالىم ى
ام ىك٦تىى ًاِ ٌّلل ىر ًٌ
ىكني يسكي ىكىٍ٤تيى ى
يذؿ نفسو إال أماـ ا٠تالق العظيم ،فانطلقت إرادتو من كل القيود كٖتررت ركحو من ىول الكهاف كحفظة األلغاز
كٝتاسرة ا٠تبلص ..كبطلت الوساطة بُت اإلنساف كربو ،كأصبح ال يرتبط بغَته من الناس إال كما يرتبط إنساف حر
إبنساف حر مثلو"...3
فاٟترية تبٍت يف اإلنساف االستعداد ١تمارسة االختيار دكف خضوع لؤلىواء كالضغوط ا٠تارجية .كىو أمر تعززه
كتبنيو سورة الفاٖتة العظيمة ،كذلك من خبلؿ تنقية التوحيد ابٟتب كا٠تضوع كالتذلل للخالق سبحانو ،كتوجيو
اإلرادة لو سبحانو دكف سواه .األمر الذم ٮتلٌصو من كل األرابب ا١تتعددين؛ ىول النفس ،عادات اآلابء
كاألجداد ،كآراء البشر … كىو يعلنها مرة بعد مرة« :إَيؾ نعبد».
يقوؿ يف ذلك األستاذ عمارة ":حرية اإلنساف يف ا١تنظور اإلسبلمي أمت كاكمل كاركع بكثَت ٦تا صور ضدىا،
فحرية اْلنساف يف الرؤية اْلسالمية ىي فريضة اجتماعية ،وتكليَ إذلي ،تتأسس عليها أمانة ادلسؤولية
ورسالة االستخالؼ ػ يعٍت استخبلؼ هللا لئلنساف يف األرض ػ اليت ىي ٚتاع ا١تقاصد اإل٢تية من خلق
اإلنساف ...فاٟترية :ىي اإلابحة اليت ٘تكن اإلنساف من الفعل ا١تعرب عن أرادتو يف أم ميداف من ميادين الفعل أك
الًتؾ ،كأبم لوف من ألواف التعبَت.4)..
ً
ُت».
بىيد أف ذلك ال يتحقق للعبد من تلقاء نفسو دكف االستعانة ٓتالقو سبحانو كىو يقوؿ « :ىكإً ََّي ىؾ نى ٍستىع ي
ً
ُت» كما جاء يف العبادة
كاالستعانة ٕتدد معاين التوحيد العظيمة كتعمقها ،فجاء اٟتصر كالقصر « :ىكإً ََّي ىؾ نى ٍستىع ي
«إَيؾ نعبد» ،ليؤكد معٌت التوحيد كإفراد ا٠تالق سبحانو ابلعبادة.

 .1سورة األنعاـ79 :
 .2سورة األنعاـ.163-162
.37
ص
خليل،
الدين
عماد
اإلسبلـ،
عن
دفاع
عن:
 .3نقبل
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_They_Said_About_Isla
 .4دمحم عمارة ،اإلسبلـ كاألمن االجتماعي ،دار الشركؽ ،مصر1998 ،ـ ،ص .84
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فهما كتطبي نقا ٢تذه ا١تعاين ،كلما
فالعبادة ﵁ وحده و االستعانة اب﵁ وحده دوف غريه .فكلما ازداد العبد ن
ئيس الذم جاءت بو سورة الفاٖتة من تعزيز مفهوـ اٟترية؛ بناء اإلنساف
ترقى يف يسلم العبودية كاٟترية .ك ي
ا٢تدؼ الر ي
الواعي القادر على القياـ أبعباء االستخبلؼ كالعمراف اٟتضارم.
فتعزيز مبدأ االستخبلؼ يف األرض يبدأ ذاتيا ،من خبلؿ تربية اإلنساف ليقوـ ابلدكر ا١تناط بو ،فجوىر
التنمية ىو تنمية اإلنساف نفسو ،كليس ٣ترد تنمية ا١توارد ا٠تارجية ا١تتاحة إلشباع حاجاتو ،فاالستخبلؼ تنمية
دنيوَي  ،يهدؼ إُف ٣ترد ٖتسُت اٟتياة اإلنسانية على
أخبلقية هتدؼ إُف تكوين اإلنساف .كىو بذلك ليس عمبلن ن
األرض بقدر ما يركـ ٘تكُت اإلنساف من تقدًن العمل الصاٌف الذم ىو جوىر االختبار اإلنساين .فالعمل الصاٌف
ىو الًتٚتة العملية للتوحيد كاالستخبلؼ.
كإذا ثبتت ىذه ا١تعاين يف نفس اإلنسافٗ ،تلص عملو من موجبات الضبلؿ كغضب هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل -
ً ً
الصىرا ىط
كفيتح لو ابب ا٢تداية .كىنا أتِ سورة الفاٖتة بذلك النداء ا١تمتزج ابلضراعة كالدعاء حُت يقوؿٍ « :اىد ىن ٌ
الٍ يم ٍستى ًق ىيم» إنو طلب للهداية من هللا سبحانو؛ ألف العبد ال يستطيع أف يعرؼ ا٢تداية أك يوفق إليها دكف أف يهديو
هللا ٢تا كيعينو عليها ،كىو شكل آخر من ألواف تعزيز التوحيد يف نفس اإلنساف.
فا﵁ – ىعَّز ىك ىج َّل – ىو الذم يفتح لو أبواب ا٢تداية كأسباهبا؛ ليصبح الطريق أماـ ذاؾ العبد معبٌ ندا ألف
َيخذ هللا – ىعَّز ىك ىج َّل – بيديو كيهديو إُف صراطو ا١تستقيم.
كا٢تداية أعظم مطلوب يسعى إليو العبد ،كىي على نوعُت:1
ىداية البياف :كىي ىداية عامة ٞتميع البشر ،مؤمنهم ككافرىم ،مطيعهم كعاصيهم ،فا﵁  -ىعَّز ىك ىج َّل ٌ -بُت
2
ً ً
السبً ً
رسبل ،كأنزؿ كتبنا،
ورا﴾  .كأرسل إليهم ن
يل إ َّما ىشاكنرا ىكإ َّما ىك يف ن
للناس سبيل اٟتق كسبل الضبللة ﴿إن ىى ىديٍػنىاهي َّ ى
تعم ا٠تلق فكما تكوف ألىل
هتدم الناس كترشدىم إُف صراط هللا ا١تستقيم .فهذه الداللة داللة البياف كاإلرشاد ٌ
طاعتو تكوف ألىل معصيتو.
أما النوع الثاين من ا٢تداية فهو ىداية التوفيق ،كىذ النوع من ا٢تداية ىو ا١تراد ىنا يف سورة الفاٖتة .فهذه
ا٢تداية ال تكوف إال ألىل الطاعة كاإلٯتاف كمن كفقو هللا كاصطفاه ،فبل تكوف إال لعبيد ألوىيتو سبحانوٓ ،تبلؼ
تعم عبيد ربوبية هللا سبحانو.
ا٢تداية األكُف اليت ٌ

 .1قاؿ ابن القيم يف مدارج السالكُت  -ط 3دار الكتاب العرِب  -بَتكت ( )32 /1معل نقا على قولو تعاُف {اىدن الصراط ا١تستقيم}:
فا٢تداية :ىي البياف كالداللة ،مث التوفيق كاإل٢تاـ ،كىو بعد البياف كالداللة ،كال سبيل إُف البياف كالداللة إال من جهة الرسل ،فإذا حصل البياف
كالداللة كالتعريف ترتب عليو ىداية التوفيق ،كجعل اإلٯتاف يف القلب ،كٖتبيبو إليو ،كتزيينو يف القلب ،كجعلو مؤثرا لو ،راضيا بو ،راغبا فيو .ك٫تا
تفصيبل كإٚتاال ،كإ٢تامنا لو ،كجعلنا مريدين التباعو
ىدايتاف مستقلتاف ،ال ٭تصل الفبلح إال هبما ،ك٫تا متضمنتاف تعريف ما َف نعلمو من اٟتق
ن
ظاىرا كابطننا ،مث خلق القدرة لنا على القياـ ٔتوجب ا٢تدل ابلقوؿ كالعمل كالعزـ ،مث إدامة ذلك لنا كتثبيتنا عليو إُف الوفاة .كمن ىنا يعلم
ن
اضطرار العبد إُف سؤاؿ ىذه الدعوة فوؽ كل ضركرة .كانظر كذلك ١تزيد فائدة :ا١تفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهاين ،دار القلم،
الدار الشامية ،دمشق1412 ،ۿ( ،ص.)835 :
-2سورة اإلنساف.3:

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 39

كىذا التخصيص يف ىداية توفيق هللا سبحانو ألكلئك الذين تقربوا إليو ابٟتمد كسلكوا طريق ا٢تداية كسألوىا
خصهم هللا بتلك ا٢تداية ا٠تاصة .فمن طلب ا٢تداية كسعى ٢تا سعيها ىداه هللا إليها ،كمن
منو سبحانو ،فلذلك ٌ
ً
كقصده كفٌػ ىقو كأعانو كأعطاه.
أراد التوفيق ألمر هللا كصدؽ يف نيتًو
كمن ٕتليات معاين االستخبلؼ كمقتضياتو يف سورة الفاٖتة؛ ٣تيء كلمة «اىدن» بصيغة اٞتمع؛ لتذكر
فردا لكنو مع ذلك ىو فرد يف ٚتاعة .فا﵁ ىعَّز ىك ىج َّل يريد أف يرِب ذلك العبد على ٤تبة ا٠تَت
اإلنساف أنو مع كونو ن
ٚتيعا.
كحب الذات ،يرجو ا٠تَت ٢تم ن
للجميع كعدـ األننية ٌ
كما أف مهمة االستخبلؼ كالعمراف ال تتم من خبلؿ جهود فردية فحسب بل ٖتتاج إُف جهود ٚتاعية
تستنهض كافة الطاقات اإلنسانية الكامنة لتقوـ أبفضل ما ٯتكنها ألدائها على كجهها األحسن كاألكمل.
لقد اعترب اإلسبلـ البشرية أسرة كاحدة تشًتؾ يف العبودية ﵁ ،كالبنوة آلدـ ،كىذا ما أعلنو رسوؿ اإلسبلـ
اح هد أىىال ىال فى ٍ ً
اح هد كإً َّف أىاب يكم ك ً
ً
ً
ِب ىعلىى
َّاس أىىال إ َّف ىربَّ يك ٍم ىك ى ى ٍ ى
أماـ اٞتموع اٟتاشدة يف حجة الوداع " :ىَي أىيػُّ ىها الن ي
ض ىل ل ىعىرًوٌ
أىعج ًم وي كىال لًعج ًم وي علىى عرًو ً
ىٛتىىر إًَّال ًابلتَّػ ٍق ىول".1
ىس ىوىد ىعلىى أ ٍ
ىس ىوىد ىكىال أ ٍ
ِب ىكىال ألى ٍٛتىىر ىعلىى أ ٍ
ٍ ى ٌ ى ى ى ٌ ى ىى ٌ
2
الش ٌح كتنتزعو من
الش ٌح كاألننية ،فتأِ سورة الفاٖتة لتعاًف مرض ي
قد يريد العبد ا٢تداية كا٠تَت لنفسو فقط ْتكم ي
ً
ُت» من ىنا جاءت بصيغة اٞتمع.
القلوب يف عبارة كاحدة «إً ََّي ىؾ نػى ٍعبي يد ىكإً ََّي ىؾ نى ٍستىع ي
من ىنا جاءت سورة الفاٖتة يف ىذه ا١تفردات بصيغة اٞتمع لتسوؽ إُف إحياء الشعور ابلتعاطف األخوم
اإلنساين ،مؤكدة كشائج الًتابط النسيب بُت أفراد اإلنسانية يف شىت األزمنة كالعصور ٔتا يدعم ذلك الًتابط كالتعاكف
ا١تسوؽ إُف تبادؿ ا١تنافع كا٠تَت كٖتقيق ا﵀بة كالوائـ للبشرية أٚتع.
كال ٮتفى أثر ذلك يف اإلسهاـ يف حشد الطاقات اإلنسانية كٕتميعها كالتنسيق بُت معطياهتا لكي تنصب يف
ا٢تدؼ الواحد فتكوف أغٌت فاعلية كأكثر قدرة على التجديد كاإلبداع كالعطاء .كىذا ما جاءت بو اآلية التالية:
ً ً
الصىرا ىط الٍ يم ٍستى ًق ىيم».
« ٍاىد ىن ٌ
فالصراط ا١تستقيم طريق كاضح ا١تعاَف ،فا﵁  -ىعَّز ىك ىج َّل َ -ف يًتؾ عباده بدكف إشارات كبياف كىداية إُف
كضح السبيل ،كأقاـ الدليل ،كأرسل الرسل مبشرين كمنذرين ،كلطريق هللا ا١تستقيم داعُت ،إنو
ذلك الصراط ،بل ٌ
صراط كاضح ٘تاـ الوضوح.
كذكر الصراط ا١تستقيم كأتكيد طلب ا٢تداية إليو يف سورة الفاٖتة يعزز ضركرة إجراء عملية الرَط احلضاري

لإلنساف َرؤية كونية معينة ،كأبىداؼ حضارية كربلٗ ،تتلف عن العشوائية كالتخبط اليت كاف يعيشو الناس يف
اٞتاىلية كيعاين منو الكثَتكف اليوـ يف العصر اٟتاضر .فجهد اإلنساف كاضح ك٥تطط لو بواقعية كتوازف يرتبط

 1أخرجو أٛتد يف مسنده ،411/ 5،برقم.23536 :ىصل فً ًيو الٍ ىمنٍ يع ،يمثَّ يى يكو يف ىمٍنػ نعا ىم ىع ًح ٍر و
صً .م ٍن
الشح أم البخل .قاؿ ابن فارس يف مقاييس اللغة ،مرجع سابقًٌ :)178 /3( ،
الش ي
ُت ىكا ٍٟتىاءيٍ ،األ ٍ ي
ً
اح ود ًمٍنػهما الٍ ىفوز بًًو كمنىػعو ًمن ص ً
الرج ىبل ًف علىى ٍاألىم ًر ،إً ىذا أىراد يك ُّل ك ً
ُّح ،ىكيى ىو الٍبي ٍخل ىم ىع ًح ٍر و
اّللي ىج َّل
احبً ًو .قى ى
ص .ىكيػي ىق ي
اؿ َّ
اؿ تى ىش َّ
ك الش ُّ
ىذل ى
اح َّ ي ى
ٍ
ي ى ٍى ى ى ى ي ٍ ى
ىى ى
ي
ًً ً
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف)[ .اٟتشر.]9 :
ثػىنى ياؤهي ( :ىكىم ٍن يي ى
وؽ يش َّح نػى ٍفسو فىأيكلىئ ى
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أبىداؼ القرآف العظيمة يف بناء اإلنساف الصاٌف ا١تتحرؾ يف تناسق ،كتناغػم ،كانسجػاـ مع كل السائرين على ىذا
النهج من قبل كمن بعد.
كىذا التناغم كالوضوح يف الرؤية الذم تعززه كتبنيو سورة الفاٖتة مرة بعد مرة يف حياة اإلنساف ،ىو ما تشتد
إليو حاجة اإلنساف ا١تعاصر يف ظل التيو كالتخبط ا١تعاش .يقوؿ األمَت تشارلز حوؿ ذلك:
" إف ا١تادية ا١تعاصرة أحدثت خلبلن مركعان يف حياة الفرد كاجملتمع ألهنا مادية فقدت عنصر التوازف الضركرم
ٟتياة سوية متناسقة متكاملة .كلقد بدأن ٨تن أبناء العاَف الغرِب نشعر أبننا قد فقدن اإلحساس الكلي ابلكوف
كالبيئة كٔتسؤكليتنا الشاملة إزاء ا٠تلق .كٯتكن لنا ٨تن أبناء الغرب من أجل إعادة اكتشاؼ الفهم األصيل لوجودن
كمهمتنا أف نلتمس العوف على ذلك من الًتاث اإلسبلمي ا١تشبع ابلنظرة الكلية األصيلة إُف الكوف كاإلنساف ،كما
ٯتكن االستفادة من ىذا الًتاث يف ٖتسُت نظرتنا ٨تو األفضل يف ا٠تبلفة العلمية لئلنساف...كال شك أف انفصاؿ
العلم كالتكنولوجيا عن القيم كا١توازين األخبلقية قد بلغ حدان مركعان مفزعان(...إُف أف يقوؿ) :إف رسالة اإلسبلـ
مهمة للغرب فهي أكثر تكامبل كتوحيدا للعاَف .1"..
مقصودا لذاتو ،معم نقا أ٫تية كضوح ا٢تدؼ كالرؤية
من ىنا فإف أتكيد طلب ا١تسلم للهداية إُف الصراط جاء
ن
يف الدنيا كارتباط ذلك ابلنتيجة يف اآلخرة .قاؿ ابن القيم  -رٛتو هللا  ":من ىدم يف ىذه الدار إُف صراط هللا
ا١تستقيم ،الذم أرسل بو رسلو ،كأنزؿ بو كتبو ،ىدم ىناؾ إُف الصراط ا١تستقيم ،ا١توصل إُف جنتو كدار ثوابو،
كعلى قدر ثبوت قدـ العبد على ىذا الصراط الذم نصبو هللا لعباده يف ىذه الدار يكوف ثبوت قدمو على
الصراط".2
كما تعزز سورة الفاٖتة يف اإلنساف قيمة الشعور ابلنعم ا١تعنوية اليت ىي األساس يف كجوده على ىذه األرض
كقيامو ٔتهمة االستخبلؼ على أمتٌ كجو .فالنعمة اٟتقيقية ال تنحصر يف مكتسبات مادية بقدر ما تنحصر يف
كعي اإلنساف هبا كتوظيفو ٢تا يف الوصوؿ إُف الصراط ا١تستقيم.
من ىنا أكد عدد من ا١تفكرين الغربيُت دكر ىذا الوعي اإلنساين يف بناء اٟتضارة اٟتقيقية ،كمدل افتقار
اإلنساف ا١تعاصر ٢تا .فقد رأل توينيب أف البشرية أتخذ خبناقها أزمة خانقة ،وىي ال تقل يف شرىا عن احلرَْ
العادليتْ ،وادلستقبل مزعج .كعرض احتماؿ حدكث نكبة من صنع اإلنساف تدمر اجملاؿ اٟتيوم كتقضي على
البشرية ٚتعاء .كالحظ توينيب أف اإلنساف زاد يف قوتو ا١تادية ْتيث أنو أصبح خطران حىت على بقاء اجملاؿ اٟتيوم
لكنو َف يزد إمكانتو الركحية.
كقرر أف التغيَت الوحيد ا١تعقوؿ يف تركيب اجملاؿ اٟتيوم الذم ٯتكن أف ينقذ ىذا اجملاؿ ،ىو زَيدة القدرة
الركحية لئلنساف .كأكد على أف اإلنساف يظل ابإلضافة إُف أنو طبيعة كجسم يتمتع بركح .كىذه الركح ٘تتلك
الوعي ،كمن مث فاإلنساف ٯتكنو أف ٮتتار إما ا٠تَت كإما الشر .كأعرب عن اعتقاده أف مرض اجملتمع اٟتديث ال
ٯتكن شفاؤه إال بثورة ركحية يف قلوب بٍت البشر كعقو٢تم .فالعلل االجتماعية ال تعاًف ابلتغَتات ا١تؤسسية..
 .1راجع نص ا﵀اضرة يف :جريدة الشرؽ األكسط ،العدد  ،6598لندف ،اتريخ 1996 /12/21ـ.
.1مدارج السالكُت ،ابن قيم اٞتوزية ،ط 3دار الكتاب العرِب  -بَتكت ( /1ص ).33
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فالعبلج الناجي –يف نظر توينيب  -ىو ركحي ألف كل مؤسسة اجتماعية تقوـ على فلسفة أك دين ،كىي ْتسب
القاعدة الركحية اليت أقيمت عليها تكوف حسنة أك سيئة ..كاإلنسانية ْتاجة إُف أساس ركحي جديد .ككثَتة ىي
األصوات اليت انطلقت من ٥تتلف أ٨تاء عا١تنا مؤكدة على اٟتاجة ا١تلحة يف عصرن إُف اإلٯتاف.1
كقد دمغ القرآف الكرًن ابلفساد كالطغياف حضارات سابقة أقامت من البناء ا١تادم آَيت كخلٌدت منجزات
ىائلة ،إال أهنا استحقت غضب هللا كسخطو .فقد توجهت عنايتهم للبناء كاإلعمار ،كأغفلوا معها القيم الركحية
كا١تثل اإلنسانية ،فلم تغن عنهم تلك األبنية ا١تادية شيئا.2
كما أشار القرآف الكرًن يف مواضع أخرل إُف بياف أف النعم ا١تادية اليت ال تسَت هبا األمم ٨تو توحيد هللا
سبحانو كإعمار األرض ابلصبلح كالتقول؛ تتحوؿ إُف أسباب من السقوط كاال٨تدار من خبلؿ سوقها ٨تو الًتؼ
كالبطر كاالستعبلء يف األرض بغَت اٟتق كالظلم كاالنغماس يف ا١تلذات كالشهوات.3
من ىنا جاء أتكيد مفهوـ النعمة يف بياف الصرط ا١تستقيم كا٢تداية إليو يف سورة الفاٖتة ليذ ٌكر اإلنساف أب٫تية

ا٢تداية ٨تو الصراط ا١تستقيم كاٟترص على بلوغو كالسَت فيؤ ،تا يبعث ا٢تدكء كالسكينة يف النفس اإلنسانية﴿:
ً
ً َّ ً
ً
ً ً
ض ً
ُت﴾.
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىغ ًٍَت الٍ ىم ٍغ ي
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال الضَّالٌ ى
ين أىنٍػ ىع ٍم ى
ٍاىد ىن ٌ
الصىرا ىط الٍ يم ٍستىق ىيم ( )6صىرا ىط الذ ى
يقوؿ الرئيس ميخائيل جورَي تشوؼ زعيم االٖتاد السوفييت السابق:
" ٯتكػ ػػن لص ػ ػوارٮتنا أف تصػ ػػل إُف مػ ػػذنب ىػ ػػاِف كتطػ ػػَت إُف الزىػ ػػرة بدقػ ػػة مذىلػ ػػة  ،كلكػ ػػن إُف جانػ ػػب ىػ ػػذه
االنتصػػارات العمليػػة كالتكنولوجيػػة…فقػػد بػػدأ تػػدىور تػػدر٬تي يف القػػيم األيدلوجيػػة كا١تعنويػػة لقيمنػػا  ..كبػػدأ الفسػػاد
يسػػرم يف األخبلقيػػات العامػػة ،كزاد إدمػػاف ا٠تمػػور كا١تخػػدرات كاٞت ػرائم ،كسنواصػػل ْتػػزـ النضػػاؿ ضػػد ا١تسػػكرات
كإدماف الكحوليات".4
إف أمثاؿ ىذه الشػهادات الواقعيػة تشػَت إُف خطػورة األزمػة الػيت يعيشػها اإلنسػاف ا١تعاصػر يف ٗتبطػو كْتثػو عػن
رؤية كاضحة ٢تدفو يف اٟتياة .كىو أمر عاٞتتو سورة الفاٖتة العظيمة بعبارات موجزة معجزة.
ً
ض ً
ُت» يف السورة؛ لتسدؿ الستار على ٚتيع ما ٯتكن أف
من ىنا جاء ذكر « ىغ ًٍَت الٍ ىم ٍغ ي
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال الضَّالٌ ى
بعيدا عن منهج هللا ىعَّز ىك ىج َّل .فاألعماؿ كاألفعاؿ اليت يقع فيها اإلنساف كتستجلب غضب
يقود كَيخذ اإلنساف ن
الرب سبحانو ال ٯتكن أف تكوف إال حُت يبتعد عن ا١تنهج القرآين الواضح ا١تعاَف يف أتكيد ٤تورية التوحيد
ٌ
كاالستخبلؼ كٖتريره من كافة أشكاؿ الصراع الذاِ كالنزاع الركحي كالتخبط الفكرم.

 .2اتريخ البشرية ،أرنولد توينيب ،ترٚتة :نقوال زَيدة ،األىلية للنشر كالتوزيع ،ط ،4بَتكت2003 ،ـ.
 .1أنظر يف قصص األقواـ السابقة ،اآلَيت الكرٯتة التالية :القرآف الكرًن ،سورة الشعراء  .140-123 :26سورة الدخاف :44 ،اآلَيت
 .29 -25سورة الفجر 14-6 :89 ،كغَتىا كثَت .كأنظر :حيدر عبد الكرًن الغدير ،ا١تسلموف كالبديل اٟتضارم ،ا١تعهد العا١تي للفكر
اإلسبلمي ،أمريكا ،ط1413 ،3ﻫ1992/ـ 42 ،كما بعدىا.
 .2البَتيسًتكيكا :تفكَت جديد لببلدن كالعاَف ،ميخائيل جورابتشوؼ ،ترٚتةٛ :تدم عبداٞتواد ،دار الشركؽ ،مصر1988 ،ـ ،ص .35
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فاإلنساف حُت ال ٭تقق معٌت التوحيد ا١تتمثل يف« :إَيؾ نعبد كإَيؾ نستعُت» تكوف النتيجة اٟتتمية؛
كخص القرآف العظيم ابلذكر للضبلؿ كغضب هللا ىو من قبيل التحذير من العواقب
البعد عن الصراط ا١تستقيم.
ٌ
كالنتائج.
من ىنا جاء ذكر الضبلؿ كغضب هللا سبحانو ،فالضبلؿ يف البعد عن هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل  -بكل أشكالو كأنواعو،
كمن الطبيعي أف يؤدم ذلك الضبلؿ إُف غضب هللا سبحانو.1
من ىنا كانت ىذه السورة أعظم سورة يف كتاب هللا .هبذه ا١تعاين كىذه الًتبية كىذه ا١تراحل اليت تن ٌقلت
عبدا حقيقينا ﵁ مستح نقا ٢تدايتو ا٢تداية ا٠تاصة ،مستح نقا لرٛتتو
هبا سورة الفاٖتة يف تربية اإلنساف ا١تؤمن ليصبح ن
الرٛتة ا٠تاصة القريبة من عباده ا﵀سنُت ،هبذه ا١تعاين استحقت أف تكوف فاٖتة يف كل شيء .فهي فاٖتة لذلك
الكتاب ،الذم يش ٌكل ا١تنهج يف حياة اإلنساف على األرض.
اخلاَتة
تناكلت ىذه الدراسة أعظم مقاصد سورة الفاٖتة متمثلة يف التوحيد كآليات بنائو من خبلؿ تدبر السورة
العظيمة .إذ أف التوحيد ىو ا﵀ور الذم تدكر عليو عجلة اٟتضارة االسبلمية ،فهو من دكافع التغيَت كالنهوض.
كما أنو ا١تقصد الكفيل بتحقيق اٟتياة الطيبة لئلنساف على ىذه األرض كيف اآلخرة.
كالتوحيد هبذا ا١تفهوـ يفرض على اإلنساف االلتزاـ ابلقياـ بكافة التكاليف كا١تسؤكليات اليت أكجبها هللا
سبحانو عليو ،كالعمل ضمن إطار النهج اال٢تئ،تا يقيم العبلقة بُت اإلنساف كالكوف ابتساؽ َف تتمكن ٥تتلف
اٟتضارات من صناعتو.
كإطار التوحيد ىذا يؤسس لنسق حضارم معريف مشوِف ٭تدد تصورا متكامبل لعبلقة اإلنساف اب﵁ سبحانو
كعبلقتو ابلكوف ٔتا ينعكس على منهج التفكَت كالسلوؾ الفردم كاٞتماعي ،ك٬تعل العمل الصاٌف ىدؼ اإلنساف
األعلى.
كتعد أـ الكتاب السورة اليت تتجلى فيها ىذه ا١تعاين العظيمة ١تقصد التوحيد فهي ٖترر اإلنساف عقبلن كقلبنا
كسلونكا ،كٖتدد حركتو كسلوكو االجتماعي ،القائمة على ٖتمل األمانة بتوحيد هللا كٖتقق مقتضيات االستخبلؼ
بعبادتو دكف سواه يف أداء العمل الصاٌف .كاإلنساف الصاٌف ا١تصلح ىو النموذج الذم جاءت سورة الفاٖتة العظيمة
إلعداده كبنائو على عُت التعاليم القرآنية اٞتامعة كا١تقاصد الكاملة.
 .1 .3ذكرت بعض كتب التفاسَت أف ا١تراد اب١تغضوب عليهم اليهود .كابلضالُت النصارل .كقد كرد ىذا التفسَت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث
ترجح عمومية اللفظ فيما ٘تت اإلشارة إليو يف ا١تنت .كقد أشار بعض
ركاه ا ًإلماـ أٛتد ىف مسنده كابن حباف يف صحيحو .كلكن الدراسة ٌ
ا١تفسرين إُف أف ا١تراد اب١تغضوب عليهم من فسدت إرادهتم حيث علموا اٟتق كلكنهم تركوه عنادان كجحودا ،كأف ا١تراد ابلضالُت من فقدكا العلم
فهم اتئهوف يف الضبلالت دكف أف يهتدكا إُف طريق قوًن .انظر على سبيل ا١تثاؿ :خواطر الشعراكم ،دمحم متوِف الشعراكام ،على الرابط التاِف:
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=1&AyahNo=1&MadhabNo=7
&TafsirNo=76
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كعلى ىذا تناكلت الورقة موضوع التوحيد هبذه التجليات اليت تظهر للمتدبر يف سورة الفاٖتة اليت جاء األمر
بتبلكهتا يف كل ركعة من ركعات الصبلة لتذكَت اإلنساف ا١تتواصل بدركه يف ٖتقيق معاَف التوحيد يف ذاتو ككاقعو .كقد
جاءت الورقة يف عدة ٤تاكر لتوضيح ىذه التجليات؛ التوحيد ركيزة البناء اٟتضارم يف القرآف الكرًن ،ا١تقصد
األعظم يف سورة الفاٖتة…بناء التوحيد ،من آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة…اٟتمد ،من آليات بناء
التوحيد يف سورة الفاٖتة…اٟترية ،كمن آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة….االستخبلؼ.
مث ختمت الورقة إببراز النتائج التالية؛ التوحيد يؤسس الرؤية الكلية عن الكوف كاٟتياة كاإلنساف ،كالتوحيد
كما يبٍت أبعاد الدكر اإلنساين يف الكوف كاٟتياة .سورة الفاٖتة تفتح العبلقة بُت العبد كخالقو سبحانو من خبلؿ
أتسيس عهد التوحيد ا١تنجز الذم يبدأ ابٟتمد كالثناء عليو سبحانو كاالعًتاؼ بربوبيتو للعا١تُت .من أعظم مقاصد
سورة الفاٖتة؛ بناء التوحيد كٖتقيقو يف كاقع اٟتياة من ىنا تبوأت سورة الفاٖتة ىذه ا١تكانة السامقة يف الدين ،كجاء
األمر بتبلكهتا يف كل ركعة .من أعظم آليات بناء التوحيد يف سورة الفاٖتة…اٟتمد الذم ال ينحصر يف اٞتانب
القوِف بل ٯتتد ليشمل الشعور كالعمل كٯت ٌكن اإلنساف من القياـ ٔتهاـ االستخبلؼ على األرض .كما أف اٟترية
من أبرز آليات بناء التوحيد يف السورة من خبلؿ ٗتليصو اإلنساف من الشعور ابلعبودية لغَت هللا كاالنقياد لو .كمن
أعظم آليات بناء التوحيد اليت كقفت عندىا الدراسة؛ االستخبلؼ الذم يشكل التنمية األخبلقية لئلنساف للقياـ
بدكره كٖتسُت اٟتياة اإلنسانية على األرض من خبلؿ ٘تكينو من تقدًن العمل الصاٌف الذم ىو جوىر االختبار
اإلنساين .فالعمل الصاٌف ىو الًتٚتة العملية للتوحيد كاالستخبلؼ.
كقد هنجت الدراسة منهج االستقصاء كالتحليل كاالستقراء ٢تذه ا١تفاىيم يف سورة الفاٖتة نظرا ١تا حوتو من
أمهات العلوـ كاألسس يف عبلقة اإلنساف ٓتالقو سبحانو.
كتوصي الدراسة بضركرة مواصلة بناء ا١تفاىيم األساسية من خبلؿ تدبٌر سور القرآف الكرًن اليت تكشف عن
الكثَت من جوانب التطبيق كالعمل هبا كآاثر ذلك على اٟتياة اإلنسانية كالنهوض ابلواقع ا١تعاش.
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ثبت ادلراجع
-

اإلسبلـ كاألمن االجتماعي ،دمحم عمارة ،دار الشركؽ ،مصر9111 ،ـ.
الربىاف يف علوـ القرآف ،بدر الدين الزركشي ،دار إحياء الكتب العربية.
البَتيسًتكيكا :تفكَت جديد لببلدن كالعاَف ،ميخائيل جورابتشوؼ ،ترٚتةٛ :تدم عبداٞتواد ،دار الشركؽ،
مصر9111 ،ـ
اتريخ اإلسبلـ كاٟتضارة اإلسبلمية ،أٛتد شليب ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة 1970 ،ـ
اتريخ البشرية ،أرنولد توينيب ،ترٚتة :نقوال زَيدة ،األىلية للنشر كالتوزيع ،ط ،4بَتكت2003 ،ـ
التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر 1984،ـ
تفسَت ابن رجب ،عبدالرٛتن بن رجب ،دار العاصمة2001 ،ـ.
تفسَت القرطيب ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أِب بكر  ،ط ، 2دار الكتب ا١تصرية.
تفسَت الطربم (جامع البياف عن أتكيل آم القرآف)  ،دمحم بن جرير الطربم ،دار ىجر ()143-142 /1
تفسَت ابن كثَت  ،عماد الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت  ،دار الكتب العلمية.
تفسَت ا١تاكردم (النكت كالعيوف) ،أبو اٟتسن ا١تاكردمٖ ،تقيق :السيد بن عبدا١تقصود ،ط دار الكتب العلمية .
جريدة الشرؽ األكسط ،العدد  ،6598لندف ،اتريخ 1996 /12/21ـ.
سَتة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص صور مقتبسة من القرآف الكرًن ،دمحم عزة دركزة ،عناية :عبدهللا بن إبراىيم األنصارم،
منشورات ا١تكتبة العصرية ،بَتكت1400 ،ھ.
شرح النوكم على مسلم  -ط 2دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت
فلسفة اٟتضارة ،ألربت شفيتز .ترٚتة :عبدالرٛتن بدكم .مصر1963 ،ـ.
مدارج السالكُت ،ابن قيم اٞتوزية ،دار الكتاب العرِب ،الطبعة الثالثة ،بَتكت (.)32 /1
ا١تسلموف كالبديل اٟتضارم ،حيدر الغدير ،ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ،أمريكا ،ط1413 ،3ﻫ1992/ـ.
ً
ًً ً
م ً
ً
الس ىوًر ،برىاف الدين البقاعي ،مكتبة ا١تعارفػ ،،الرَيض1987 ،ـ
ى
صاع يد النَّظىر لئل ٍشىراؼ ىعلىى ىم ىقاصد ٌ
ا١تفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهاين ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق1412 ،ۿ.
نظم الدرر يف تناسب اآلَيت كالسور ،برىاف الدين أِب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعي ،دار الكتاب اإلسبلمي،
بَتكت.

ادلواقع اْللكرتونية

https://www.noor-book.com/%D9%83%
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_They_Said_About_Islam.
https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=1&AyahNo=1&MadhabNo
=7&TafsirNo=76

-

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 45

انتىاسة َانتىاسق تني أفاوني انسُرج انقرآوٍح
سُرج األوفال ومُذجاً
اندكتُر تُفٍق عهً زتادي
عضى هيئة التدريس معهد الدراسات القرآنية للبنات بمكة املكرمة

مقدمة:
إف اٟتمد ﵁ ٨تمده ،كنستعينو ،كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من شركر أنفسنا ،كمن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا
٤تمدا عبده
فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد أف ن

كرسولو ،قاؿ

تعاُف:ﭐﱡﭐ ﭐﱔ ﭐﱕ ﭐﱖ ﭐﱗ ﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﭐﱠ [آل عمران:

،]102و ﭧﭐﭨﭐﱡ ﭐﱁ ﭐﱂ ﭐﱃ ﭐﱄ ﭐﱅ ﭐﱆ ﭐﱇ ﭐﱈ ﭐﱉ ﭐﱊ ﭐﱋ ﭐﱌ ﭐﱍ ﭐﱎ ﭐﱏ ﭐﱐ ﭐﱑﱒ ﭐﱓ ﭐﱔﭐ

ﱕ ﭐﱖ ﭐﭐﱗ ﭐﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ[النساء ،]1 :و ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﭐﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﭐﲠ ﲡ ﭐﲢ ﭐﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬﲭﱠ[األحزاب ،]71 -70:أما بعد،،،
فػػالقرآف الكػػرًن كت ػػاب يجعًلىػػت آَيتػػو يٍ٤ت ىك ىم ػػة الػػنظم كالتػػأليف ،كاض ػػحة ا١تعػػاين ،بليغػػة الدالل ػػة كالتػػأثَت ،فه ػػي
كاٟتصن ا١تنيع ،كالقصر ا١تشيد الرفيع ،يف إحكاـ البنػاء ،كمػا يقصػد بػو مػن اٟتفػظ كاإليػواء مػع حسػن الػركاء ،فهػي
ػوال
ػديبل ،مث جعلػػت فصػ ن
ػَتا كال تبػ ن
لظهػػور داللتهػػا علػػى معانيهػػا ككضػػوحها ال تقبػػل ش ػ نكا كال أتكي ػبلن ،كال ٖتتمػػل تغيػ ن
متفرقػػة يف سػػوره ببيػػاف حقػػائق العقائػػد ،كاألحكػػاـ كاٟتًكػػم كا١ت ػواعظ ،كسػػائر مػػا أينٍػ ًزىؿ الكتػػاب لػػو مػػن الفوائػػد ،قػػاؿ
تعاُف(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [ىود.]1:

كأتِ آَيت ىذا الكتاب ابختبلؼ أنواعها مرة ْتجج من مشاىدات يف السماكات كاألرض ،كأخػرل ْتجػج
من دالئل يف نفوس الناس ،كمرة ْتجج من أحواؿ األمم ا٠تالية اليت أنشأىا هللا .
كأتِ أفانين ػػو مس ػػتجمعة درج ػػات الفه ػػم ،كفيه ػػا الغاي ػػة -ك ػػل الغاي ػػة -لك ػػل عق ػػل ص ػػحيح ،يقرؤى ػػا الع ػػاَف؛
فيستشف من خبل٢تا ًعلل األشياء ،كيقرؤىا اٟتكيم؛ فيلتمس منها أسرار الوجود ،كيقرؤىا غَت٫تا من الناس؛ فتنقاد
ك٤تكمػا ،كمتشػاهبنا ،كهنينػا ،كأم نػرا ،
ككعيدا،
كعدا ،ن
احدا ،بل ن
نوعا ك ن
٢تا قلوهبم كعقو٢تمَ ،ف ٬تعلها هللا سبحانو كتعاُف ن
ن
كأخبارا  ،كأمثاالن ،كقصصان ،كمواعظان؛ تناسب اختبلؼ طبائع الناس ،كمسػتوَيت قيػ ٍدر ً
ات الفهػم لػديهم ،كىػذا مػن
ن
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رٛتة هللا سبحانو كتعاُف بعبػاده كتلطفػو هبػم؛ لتحبيػبهم يف أحكامػو كدينػو ،كأف يشػرح ٢تػم األمػر مػن كػل زكاَيه كمػن
كل أبعاده ،حىت يقبل الناس على دين هللا عن ثقة كاقتناع كرضا.
كيف ىذا البحث سأٖتدث عن (التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية) ككيف أف أفانينها متناسبة
٘تاـ التناسب كمتناسقة أبدع التناسق مع مقصدىا الذم كضعت لو؛ ْتيث ال ٭توؿ بينو كبُت الولوج إُف العقوؿ
مانع ،قاؿ ابن عاشور – رٛتو هللا " -جاء القرآف أبسلوب من اإلرشاد قوًن ذم أفناف ال ٭توؿ دكنو كدكف الولوج
يضا أك ٖتذ نيرا،
إُف العقوؿ حائل ،كال يغادر مسل نكا إُف نحية من نواحي األخبلؽ كالطبائع إال سلكو إليها؛ ٖتر ن
ْتيث ال يعدـ ا١تتدبر يف معانيو؛ اجتناء ٙتار أفنانو"(.)1
مشكلة البحث :
تتحدد مشكلة البحث يف إبراز (التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية).

أىداؼ البحث :

هتدؼ الدراسة إُف الكشف عن (التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية) من خبلؿ اإلجابة عن
األسئلة التالية :
 -1ماؿ ا١تقصد ابلتناسب؟
 -2ما ا١تقصود ابلتناسق؟
 -3ما ا١تقصود ابلتناسب كالتناسق بُت أفانُت السور؟
 -4ما ا١تقصود ٔتقصد السورة؟
 -5ما ا١تراد من أفانُت السورة القرآنية؟
 -6ىل للقصص يف السورة تناسب كتناسق مع مقصدىا؟
-7ىل ألٝتاء هللا اٟتي ٍسٌت يف السورة تناسب كتناسق مع مقصدىا ؟
 -8ىل للسنن اإل٢تية يف األنفس كاآلفاؽ يف السورة تناسب كتناسق مع مقصدىا ؟
 -9ىل لؤلحكاـ يف السورة تناسب كتناسق مع مقصدىا ؟
ىل يوجد تناسب كتناسق بُت أفانُت السورة القرآنية للداللة على مقصدىا؟
-10
أسباب اختيار ادلوضوع:
ٖتدث ٚتع من العلماء كالباحثُت عن الوحدة ا١توضوعية للسورة ،ككيف أف السورة ٗتدـ موضوعان رئيسيان،
كإف تعدد ا١توضوعات الفرعية فيها ،لكنها مشدكدة إُف موضوع كاحد أتخذ آَيتو بعنق بعضها البعض لتحقيق
أحد عن (تناسب وتناسق أفانْ السورة القرآنية) يف الداللة على مقصدىا
ا١توضوع الرئيسي ،كَف يتطرؽ ي
كأتكيده بصورة معجزة بصورة مستقلة ،كإف كجد لو إشارات يف كتب التفسَت؛ لذلك عزمت مستعينان اب﵁ إلبراز
ىذا ا١توضوع.
( )1التحرير كالتنوير .40 /15 :
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أعلية ادلوضوع:
-1خدمة كتاب هللا الكرًن.
 -2بياف إعجاز القرآف الكرًن يف نظمو كفصاحتو كبياف معانيو.
-3إبراز التناسب كالتناسق بُت أفانُت السورة يف الداللة على مقصدىا.
الدراسات الساَقة :
ٖتدثت البحوث عن أساليب القرآف الكرًن على مستول القرآف كلو ،ككيف تنوعت يف اٟتديث عن
موضوعاتو ،مثل  :أساليب القرآف يف اٟتديث عن الوحدانية كالتوحيد( ،)1لكن َف يفرد ْتث للحديث عن

(التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية) يف الداللة على مقصدىا – حسب علمي. -
منهج البحث:

تقتضي طبيعة البحث تعدد ا١تناىج؛ كلذلك فإف الباحث ٚتع يف ىذه الدراسة بُت االستقراء كالتحليل
للنصوص.
أما ا١تنهج االستقرائي :ففي تتبع اآلَيت القرآنية يف السورة ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث.
كا١تنهج التحليلي :كذلك بتحليل النصوص ا١تستقرأة ،كالوقوؼ على ا١تعاين الدقيقة اليت ٖتتملها ك٢تا عبلقة
كثيقة ٔتوضوع البحث.
وكانت خطة البحث على النحو التايل :

ادلقدمة  :كفيها  :أ٫تية ا١توضوع كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كىيكليتو.
مبحث َتهيدي:
ا١تطلب األكؿ :التعريف ٔتصطلحات البحث.
ا١تطلب الثاين :بناء السورة القرآنية.
ا١تطلب الثالث :حكمة التحدم ابلسورة.
ادلبحث األوؿ :سورة األنفاؿ دراسة تطبيقية
ا١تطلب األكؿ :بُت يدم السورة:
ا١تطلب الثاين :ا١تناسبات يف سورة األنفاؿ.
ادلبحث الثاين :التناسب والتناسق َْ أفانْ سورة األنفاؿ.
ا١تطلب األكؿ :مناسبة األحكاـ يف السورة كتناسقها مع مقصد السورة.
ا١تطلب الثاين :مناسبة القصص كتناسقها مع مقصد السورة.
ا١تطلب الثالث :مناسبة السنن اإل٢تية كتناسقها مع مقصد السورة
( )1راجع :ا١تدخل إُف التفسَت ا١توضوعي للدكتور عبد الستار فتح هللا صػ 116كما بعدىا ،الطبعة الثانية ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية،
القاىرة.
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ا١تطلب الرابع :مناسبة أٝتاء هللا اٟتسٌت كتناسقها مع مقصد السورة
ا١تطلب ا٠تامس :مناسبة نداء هللا للمؤمنُت كتناسقها مع مقصد السورة
ا١تطلب السادس :التناسق بُت األفانُت يف سورة األنفاؿ.
اخلاَتة وأىم النتائج والتوصيات.
الفهارس.

مبحث َتهيدي
ادلطلب األوؿ :التعريَ ِبصطلحات البحث:
 )9التناسب:
نسب:

شيء و
النوف كالسُت كالباء؛ كلمة كاحدة قياسها اتصاؿ و
بشيء منو النسب ،يًٝتٌي التصالو كلبلتصاؿ بو (.)1
ادلناسبة يف االصطالح:

ىي " :ارتباط آم القرآف بعضها ببعض حىت تكوف كالكلمة الواحدة متسقة ا١تعاين منتظمة ا١تباين"(.)2

اّلل تعاُف.
وقيل  :ىي الرابطة بُت شيئُت أبم كجو من الوجوه يف كتاب َّ
تعٍت ارتباط السورة ٔتا قبلها كما بعدىا ،كيف اآلَيت تعٍت كجو االرتباط يف كل آية ٔتا قبلها كما بعدىا"(.)3
ونعّن َتناسب أفانْ السور :كجو ارتباط أساليب السورة من قصص ،كأمثاؿ ،كأحكاـ كمواعظ ،كأٝتاء هللا
اٟتسٌت ،كسنن هللا معاملة خلقو ،كنداء ،كفرائد قرآنية كغَت ذلك من األساليب ٔتقصد السورة؛ بصورة تقرر ىذا
ا١تقصد كتربزه جليان.
 )2التناسق:

اؼ أىصل ص ًحيح ي يد ُّؿ علىى تىػتىاب وع ًيف الشَّي ًء .كىك ىبلـ نىسق :جاء علىى نًظى واـ ك ً
ً
اح ود قى ٍد
ٍ ى ه ىه ى ى ى
ُت ىكالٍ ىق ي ٍ ه ى ه ى ى
الس ي
ي
ى
نى ىس ىق :النُّو يف ىك ٌ
ت ٍاألىسنىا يف متىػنى ً
ً
ض .كأىصليو قىػوي٢تم :ثىػ ٍغر نىسق ،إً ىذا ىكانى ً
اس ىقةن يمتى ىسا ًكيىةن ،ىك ىخىرهز نى ىس هق :يمنىظَّهم(.)4
ف بىػ ٍع ي
يعط ى
ضوي ىعلىى بىػ ٍع و ى ٍ ي ٍ يٍ ه ى ه
ٍ ي
ونعّن َتناسق أفانْ السور:
التحاـ أساليب السورة القرآنية ك٘تاسكها كاتساؽ معانيها ٠تدمة مقصد السورة.
معىن أفانْ السورة :

 )3أفانْ:

( )1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.423/5 :،
( )2ابن العرِب ،القاضي أِب بكر ابن العرِب ،سراج ا١تريدين.108 / 2:
( )3مسلم  ،مصطفى ،مباحث يف التفسَت ا١توضوعي :ص.58
( )4مقاييس اللغة البن فارس.420 /5 :
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قاؿ ابن فارس – رٛتو هللا  :-فن :الفاء كالنوف أصبلف صحيحاف ،يدؿ أحد٫تا على تىػ ٍعنًيىة ،كاآلخر على
ضرب من الضركب يف األشياء كلها.
فاألكؿ :الفن ،كىو التعنية كاالطراد الشديد .يقاؿ :فنىػٍنػتيو فنِّا ،إذا أطردتو كعنَّيتو.
()1
كاآلخر األفانُت :أجناس الشيء كطرقو .كمنو الفنن ،كىو الغصن ،كٚتعو أفناف .
كا١تعٌت الثاين ىو ال يػمراد.
 )4وأفانْ الكالـ :أساليبو كطيرقو كأجناسو(.)2

 )5وأفانْ القرآف الكرمي :ىو أسلوبو كطريقتو اليت انفرد هبا يف أتليف كبلمو كاختيار ألفاظو.
ورةُ:
ُّ )6
الس َ

السور
ورةي القرآف ن
ور ا١تدينة :حائطها ا١تشتمل عليها ،ي
ا١تنزلة الرفيعة ،ي
كس ى
كس ي
تشبيها هبا؛ لكونو ٤تاطنا هبا إحاطة ٌ
اب١تدينة ،أك لكوهنا منزلة كمنازؿ القمر(.)3
فكل سورة من القرآف ٔتنزلة درجة رفيعة كمنزؿ عاؿ يرتفع القارئ منها إُف درجة أخرل كمنزؿ آخر إُف أف
يستكمل القرآف(.)4

واصطالحا :قرآف يشتمل على آم ،ذم فاٖتة كخا٘تة ،كأقلها ثبلث آَيت"( ،)5كخص ذلك القدر
)7
ً
بتسميتو سورة؛ ألنو أقل قطعة كقع بو التحدم.
 )8وادلقصود أبفانْ السورة :
اتـ ترتكز عليو معاىن آَيت تلك السورة.
ىو أسلوهبا كطريقتها اليت انفردت هبا يف ٖتقيق غرض وٌ
ادلطلب الثاين

َناء السورة القرآنية
ُّ
كيستدؿ عليو فيها ،فًتتَّب ا١تق ًٌدمات الدَّالة عليو على
كآخرىا،
َّ
كل سورة ٢تا مقص هد كاح هد ييدار عليو َّأكي٢تا ي
أتقن كجو كأبدع هنج ،كاذا كاف فيها شيء ٭تتاج إُف و
جرا ،فإذا
دليل
ٌ
استدؿ عليو ،كىكذا ىف دليل الدليلَّ ،
كىلم ٌ
كمَّر ىف غَت
األمر إُف غايتًو ختً ىم ٔتا مٍنو ابتدأ ،مث انعطف
ي
الكبلـ كعاد النظر عليو على هنج آخر بديع ،ى
كصل ي
األكؿ منيع ،فتكو يف السورة كالشجرة النَّضَتة العالية كالدَّكحة البهيجة األنيقة اٟتىالًية ا١تىزيَّنة أبنواع ًٌ
الزينة ا١تنظومة بعد
َّ
ي
أنيق الورؽ أبفناف الدُّر كأفناهنا منعطفة إُف تلك ا١تقاطع كالدكائر ،ككلُّ دائرة منها ٢تا شعبة متصلة ٔتا قبلها ،كشعبة
()1ا١ترجع السابق.435 /4 :
( )2معجم اللغة العربية ا١تعاصرة ،أٛتد ٥تتار عمر.1746 /3 :

( )3مفردات غريب القرآف ،للراغب األصفهاين.434 :
( )4الكليات ،للكفوم.494 :

( )5مباحث يف إعجاز القرآف١ ،تصطفى مسلم ،ص.41 :
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السورة قد كاصل أك٢تا ،كما الحم انتهاؤىا ما بعدىا كعانق ابتداؤىا ما قبلها ،فصارت
ملتحمة ٔتا بعدىا ،كآخر ُّ
كل سورة دائرة كربل مشتملة على دكائر اآلَيت الغي ًر البديعة النظم العجيبة الض ًَّم بًلً ً
ُت تعاطف أفنائها ،كحسن
ُّ
ٌ
ٌ
ً ()1
اص ًل ٙتا ًرىا كأفناهنا .
تو ي
ً
مقتضيات ىذا َّ
ورةو عرؼ
تناسب آَيهتا كقصصها كٚتيع أجزائها (.)2
َّق
فمن ى
ى
أف " ىم ٍن حق ى
ا١تقصود م ٍن يك ًٌل يس ى
ى
ً
ً
كمعاقً ًدىا تيشبو الشَّجرةى ذات األكراؽ كاألغصاف ،كاليت يسرل فيها
ُّ
فالسورةي ىف تناسب يٚتلها كآَيهتا ك٧تومها ى
كلًٌها عصارة كاحدة ،فبل ٗتتلف طعومها كال رائحتها ،فجميع ٙتارىا سواء ،كٚتيع أغصاهنا كأكراقها سواء ،ىذه
العصارة ىف الشجرة ىي ا١تقصود كا١تغزل ىف السورة كىى ا١تبدأ ا١تهيمن على كل شيء فيها (.)3
ي
ادلطلب الثالث
حكمة التحدي ابلسورة
ق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػاىل ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [البقرة.]23:

نظم السورة القرآنية يف ٖتقيق غرضها التاـ؛ ىو من أسرار التحدم هبا ،قػاؿ ً
الطٍيػيب-رٛتػو هللا« -كلسػر الػنظم
القرآين؛ كاف التحدم ابلسورة؛ كإف كانت قصَتة دكف اآلَيت كإف كانت ذكات عدد»(.)4
كقاؿ ابن عاشور(ت-)1393 :رٛتو هللا" -كإ٪تا كاف التحدم بسورة كَف يكن ٔتقدار سورة من آَيت
أمورا ال تظهر خصائصها إال ابلنظر إىل كالـ مستوىف يف غرض من
القرآف؛ ألف من ٚتلة كجوه اإلعجاز ن
األغراض؛ كإ٪تا تنزؿ سور القرآف يف أغراض مقصودة فبل غٌت عن مراعاة ا٠تصوصيات ا١تناسبة لفواتح الكبلـ
كخوا٘تو ْتسب الغرض ،كاستيفاء الغرض ا١تسوؽ لو الكبلـ ،كصحة التقسيم ،كنكت اإلٚتاؿ كالتفصيل ،كأحكاـ
االنتقاؿ من فن إُف آخر من فنوف الغرض ،كمناسبات االستطراد كاالعًتاض كا٠تركج كالرجوع ،كفصل اٞتمل
ككصلها ،كاإل٬تاز كاإلطناب ،ك٨تو ذلك ٦تا يرجع إُف نكت ٣تموع نظم الكبلـ ،وتلك ال تظهر مطاَقتها جلية
إال إذا ًب الكالـ واستوىف الغرض حقو ،فبل جرـ كاف لنظم القرآف كحسن سبكو إعجاز يفوت قدرة البشر ىو
غَت اإلعجاز الذم ٞتملو كتراكيبو كفصاحة ألفاظو؛ فكانت السورة من القرآف ٔتنزلة خطبة ا٠تطيب كقصيدة
الشاعر ال ٭تكم ٢تا ابلتفوؽ إال ابعتبارات ٣تموعها بعد اعتبار أجزائها "(.)5

البقاعي :مصاعد النظر149/1 :
()1
ٌ
( )2ا١ترجع السابق .
البقاعي :مصاعد النظر149/1 :
()3
ٌ
( )4حاشية الطييب على الكشاؼ.54 /7 :
( )5التحرير كالتنوير .337 /1 :
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كقاؿ يف موضع آخر ":كإ٪تا كقع التحدم بسورة أم كإف كانت قصَتة دكف أف يتحداىم بعدد من اآلَيت؛
ألف من أفانُت الببلغة ما مرجعو إُف ٣تموع نظم الكبلـ كصوغو بسبب الغرض الذم سيق فيو من فواتح الكبلـ
كخوا٘تو ،كانتقاؿ األغراض ،كالرجوع إُف الغرض ،كفنوف الفصل ،كاإل٬تاز كاإلطناب ،كاالستطراد كاالعًتاض"(.)1
كهبذا يتضح أف التحدم كقع بنظم القرآف كما يتصل بو من الببلغة كالبياف؛ كىذا يظهر جليان ابلنظر إُف كبلـ
مستوىف يف غرض من األغراض؛ كىذا ال يتحقق إال ابلتأمل كالتدبر يف نظم السورة كمعرفة ما يتصل هبا من الببلغة
كالبياف ،كما استخدمتو السورة من أفناف.
ادلبحث األوؿ:
سورة األنفاؿ دراسة تطبيقية
ىذه السورة نزلت يف غزكة بدر ،كيف التعقيب عليها؛ نزلت لتبُت للمؤمنُت طرفنا من منهج القرآف يف تربية
فرقان بُت اٟتق كالباطل،
اّلل سبحانو أف تكوف ىذه الغزكة ن
الفئة ا١تؤمنة األكُف ،كإعدادىا لقيادة البشرية ،لقد أراد ٌ
كأراد أف يظهر فيها اآلماد البعيدة بُت تدبَت البشر ألنفسهم فيما ٭تسبونو ا٠تَت ٢تم ،كتدبَت رب البشر ٢تم كلو
كرىوه يف أكؿ األمر ،كما أراد أف تتعلم العصبة ا١تؤمنة عوامل النصر كعوامل ا٢تزٯتة كتتلقاىا مباشرة من رٌهبا
ككليها ،كىي يف ميداف ا١تعركة كأماـ مشاىدىا(.)2
ادلطلب األوؿ َْ :يدي السورة:
 )9أمساء السورة :
سورة األنفاؿ ،كاٞتهاد ،كبدر.
 )2سبب النزوؿ:
عن سعد بن أِب كقاص قاؿ١ :تا كاف يوـ "بدر" قتل أخي عمَت كقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفو،
ككاف يسمى ذا الكيفة ،فأتيت بو النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ" :اذىب فاطرحو يف القبض" ،قاؿ :فرجعت كِب ما ال
يعلمو إال هللا من قتل أخي كأخذ سليب ،فما جاكزت إال قريبا حىت نزلت سورة األنفاؿ ،فقاؿ ِف رسوؿ هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص " -فخذ سيفك"(.)3
كتسميتها سورة األنفاؿ من أهنا افتتحت آَبية فيها اسم األنفاؿ ،كمن أجل أهنا ذكر فيها حكم األنفاؿ.
كقد اتفق رجاؿ األثر كلهم على أهنا نزلت يف غزكة بدر :قاؿ ابن إسحاؽ أنزلت يف أمر بدر سورة األنفاؿ
أبسرىا.
نزكال بعد سورة البقرة(.)4
كقت نزك٢تا  :اثنية السور اب١تدينة ن
( )1ا١ترجع السابق .104 /1 :
(  )2يف ظبلؿ القرآف  .1468 /3 :بتصرؼ.
( )3أخرجو اإلماـ أٛتد (الفتح الرابين - 148/18 :ح ،)282 :كابن جرير (.)117/9
( )4انظر :التحرير كالتنوير .247 /3 :
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كنزك٢تا بسبب اختبلؼ أىل بدر يف غنائم يوـ بدر كأنفالو.

 )3مدنية كلها.

 )4مقصد السورة:
(.)1
عن سعً ً
ت ًالبٍ ًن ىعبَّ و
ت ًيف بى ٍد ور»
ورةي األىنٍػ ىف ًاؿ ،قى ى
يد بٍ ًن يجبىػ ٍوَت ،قى ى
اؿ« :نىػىزلى ٍ
اؿ :قيػ ٍل ي
ٍ ى
اس ... :يس ى
قاؿ البقاعي – رٛتو هللا  -ومقصد ىذه السورة؛ تربؤ العباد من اٟتوؿ كالقوة ،كحثهم على التسليم ألمر هللا
ا١تثمر الجتماع الكلمة ،ا١تثمر لنصر الدين كإذالؿ ا١تفسدين ،ا١تنتج لكل خَت(.)2

ومن مقاصد ىذه السورة " :بياف أحكاـ اٞتهاد كعوامل النصر كا٢تزٯتة من خبلؿ غزكة بدر"( .)3كىذا

موضوع ىذا البحث.
ادلطلب الثاين

ادلناسبات يف سورة األنفاؿ
)9

مناسبتها لسورة األعراؼ:

١تا ذكر تعاُف قصص األنبياء عليهم السبلـ مع أ٦تهم يف األعراؼ؛ نسب أف يذكر قصة النيب الكرًن دمحم
صلى عليو كسلم مع قومو(.)4
)2

مناسبة افتتاحها خلاَتتها:

افتتحػ ػػت بقول ػػو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)

[األنف ػ ػ ػػاؿ ،]4:واختتم ػ ػ ػػت بقول ػ ػ ػػو( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [األنفاؿ.)5( ]74:
)3

مناسبة أمساء السورة دلقصدىا:

األنفاؿ؛ ألف األنفاؿ ٦تا ينفلو اجملاىد يف سبيل هللا.
َدر؛ ألف ىذه الغزكة أكؿ غزكة فتحت ابب اٞتهاد يف اجملتمع ا١تسلم.

اجلهاد :كما جاىد ا١تسلموف قوـ إال أكثىػىر منهم ،كسنت قراءهتا يف اٞتهاد؛ لتنشيط ا١تؤمنُت للجبلد ،كإف

كثرت من األعادم اٞتموع كاألعداد ،كتوالت إليهم زمر األمداد من سائر العباد(.)6

( )1صحيح البخارم :كتاب :التفسَت :ابب :سورة اٟتشر  ،)4882( :كأخرجو مسلم يف التفسَت ابب يف سورة براءة كاألنفاؿ كاٟتشر رقم
3031
( )2نظم الدرر للبقاعي.214 /8 :
( )3انظر  :يف ظبلؿ القرآف ،1468 /3 :كا١تختصر يف تفسَت القرآف الكرًن.177 :
( )4نظم الدرر للبقاعي.217 /8 :
( )5مراصد ا١تطالع كا١تقاطع للسيوطي52 :
( )6نظم الدرر للبقاعي.215 /8 :
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ادلبحث الثالث
التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة
كل سورة ٢تا أسلوهبا ا٠تاص يف معاٞتة مقصدىا ،يقوؿ البقاعي-رٛتو هللا" :-إف من عرؼ ا١تراد من
اسم السورة؛ عرؼ مقصودىا ،كمن حقق ا١تقصود منها؛ عرؼ تناسب آيها ،كقصصها ،كٚتيع أجزائها"(.)1
دليبل على ذلك ا١تقصد"(.)2
كيقوؿ " :كل سورة ٢تا مقصد معُت ،تكوف ٚتيع ٚتل تلك السورة ن
كيقوؿ سيد قطب -رٛتو هللا" : -لكل سورة من سور القرآف شخصيتها ا٠تاصة ،كمبل٤تها ا١تميزة ،ك٤تورىا الذم
ٚتيعا ..كمن مقتضيات الشخصية ا٠تاصة أف تتجمع ا١توضوعات يف كل سورة كتتناسق حوؿ
تشد إليو موضوعاهتا ن
٤تورىا يف نظاـ خاص هبا ،تربز فيو مبل٤تها ،كتتميز بو شخصيتها .كالكائن اٟتي ا١تميز السمات كا١تبلمح ،كىو
مع ىذا -كاحد من جنسو على العموـ! ك٨تن نرل يف ىذه السورة -نكاد ي٨تس -أهنا كائن حي ،يستهدؼكيتوخى ٖتقيقو بشىت الوسائل ،كالفقرات كاآلَيت كالكلمات يف السورة ،ىي الوسائل اليت
غرضا معيننا ،ك٬تهد لوَّ ،
ن
(.)3
تبلغ هبا ما تريد!"
ادلطلب األوؿ

مناسبة ظلاذج من األحكاـ يف السورة دلقصدىا
يف ىذه السورة جاءت األحكاـ؛ لتقرر معٌت اٞتهاد يف نفوس ا١تؤمنُت بصورة َف تذكر يف سورة غَتىا؛
ألف ا١تناسبة ا١توضوعية ىي اليت يٖتى ًدد أنواع األحكاـ كقدرىا اليت تعرض يف كل سورة تيذٍكر فيها.
احلكم األوؿ

ق ػػاؿ تع ػػاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [األنفال.]1:

النفل :ىو الزَيدة يف اللغة ،على القدر ا١تستحق ،كمنو النوافل(.)4
قاؿ ابن العرِب ا١تالكي -رٛتو هللا ": -قاؿ علماؤن :النفل على قسمُت :جائز كمكركه:

()5

قتيبل لو عليو بينة فلو سلبو» .
فاجلائز :بعد القتاؿ ،كما قاؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يوـ حنُت« :من قتل ن

وادلكروه :أف يقاؿ قبل القتل " :من فعل كذا ككذا فلو كذا " .كإ٪تا كره ىذا؛ ألنو يكوف القتاؿ فيو للغنيمة.

( )1مصاعد النظر يف اإلشراؼ على مقاصد السور ،للبقاعي.149 /1 :
( )2ا١ترجع السابق.

( )3يف ظبلؿ القرآف ،لسيد قطب.555 /1 :
( )4انظر :أحكاـ القرآف للكيا ا٢تراس149 /3 :
5
ً
ً
ً ً
ب ىم ٍن ىَفٍ يٮتى ًٌم ً
س ،ىك يح ٍك ًم ا ًإل ىم ًاـ فً ًيو.)3142 (،
س األ ٍ
( ) صحيح البخارم :ىاب ي
ىسبلى ى
ب ،ىكىم ٍن قىػتى ىل قىت نيبل فىػلىوي ىسلىبيوي م ٍن ىغ ٍَت أى ٍف يٮتى ٌم ى
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ً ً
الر يج يل :يػي ىقاتً يل لًٍل ىم ٍغنىًم،
صلَّى هللاي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،فىػ ىق ى
اّللي ىعٍنوي ،قى ى
وسى ىر ًض ىي َّ
اؿ َّ
َّيب ى
ىع ٍن أًىِب يم ى
اؿ :ىجاءى ىر يج هل إ ىُف الن ًٌ
اؿ« :من قىاتىل لًت يكو ىف ىكلًمةي ًَّ ً
الرجل يػ ىقاتًل لًيػرل م ىكانيو ،فىمن ًيف سبً ًيل ًَّ
ً ًً
الع ٍليىا
ىك َّ
اّلل؟ قى ى ى ٍ ى ى
اّلل ى ىي ي
الر يج يل يػي ىقات يل لل ٌذ ٍك ًر ،ىك َّ ي ي ي ي ي ى ى ي ى ٍ ى
ى
اّللً»(.)1
فىػ يه ىو ًيف ىسبً ًيل َّ
ك٭تق للرجل أف يقاتل لتكوف كلمة هللا ىي العليا؛ كإف نول يف ذلك الغنيمة؛ كإ٪تا ا١تكركه يف اٟتديث أف
يكوف مقصده ا١تغنم خاصة(.)2
مناسبة احلكم دلقصد السورة:
كمناسبة ىذا اٟتكم ١تقصد السورة ،أف األنفاؿ من ٙترات اٞتهاد يف سبيل هللا؛ كقد أحلها ٢تذه األمة ٦تا كاف
وؿ ًَّ
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
اّللي ىعٍنػ يه ىما ،قى ى
اّللً ىر ًض ىي َّ
٤ترما على غَتىا ،ركل البخارم بسنده عن ىجابً ًر بٍ ين ىعٍب ًد َّ
اّلل ى
ن
صلَّى هللاي
ً ()3
ً
ً
ت ًِف الغىنىائ يم» .
ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم« :أيحلَّ ٍ
احلكم الثاين

الفرار من الزحَ والتَ َحيُّز إىل فئة

ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاُف( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [األنفال.]16:

اآلية تدؿ على أف الفرار من الزحف من غَت عذر من أكرب الكبائر(.)4

ومفهوـ اآلية :أف ا١تتحرؼ للقتاؿ ،كىو الذم ينحرؼ من جهة إُف أخرل؛ ليكوف أمكن لو يف القتاؿ،
فارا ،كإ٪تا كُف دبره ليستعلي على عدكه ،أك َيتيو من ٤تل
كأنكى لعدكه ،فإنو ال أبس بذلك؛ ألنو َف يوؿ دبره ن
يصيب فيو غرتو ،أك ليخدعو بذلك ،أك غَت ذلك من مقاصد ا﵀اربُت.
التحيز إىل فئة:

وادلتحيز إىل فئة َتنعو وتعينو على قتاؿ الكفار ،فإف ذلك جائز ،فإف كانت الفئة يف العسكر؛ فاألمر يف
ىذا كاضح ،كإف كانت الفئة يف غَت ٤تل ا١تعركة كاهنزاـ ا١تسلمُت بُت يدم الكافرين كالتجائهم إُف بلد من بلداف
ا١تسلمُت أك إُف عسكر آخر من عسكر ا١تسلمُت(.)5
كيف ىذا تدريب للمسلمُت على الشجاعة كاإلقداـ كالثبات عند اللقاء ...كىو شرع شرعو هللا على ا١تسلمُت
قليبل كما كاف يوـ بدر ،فنهاىم هللا عن
بسبب تلك الغزكة لتوقع حدكث غزكات يكوف جيش ا١تسلمُت فيها ن
التقهقر؛ إذا القوا العدك (.)6
( )1صحيح البخارم :ابب من قىاتىل لًت يكو ىف ىكلًمةي ًَّ ً
الع ٍليىا.)2810 (،
ى ي ىٍ ى ى
اّلل ى ىي ي
ى
( )2أحكاـ القرآف البن العرِب.381 /2 :
ً
ً
( )3صحيح البخارم  :ىاب ي ً ً
ت لى يك يم الغىنىائً يم».)3122(،
صلَّى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم« :أيحلَّ ٍ
َّيب ى
ب قىػ ٍوؿ الن ًٌ
( )4انظر :تفسَت السعدم317 :
( )5ا١ترجع السابق.
( )6التحرير كالتنوير .291 /9 :
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حرـ هللا الفرار يف كقت مناجزة ا١تشركُت ك٣تالدهتم كىو كقت اللقاء؛ ألف الفرار حينئذ يوقع يف ا٢تزٯتة
كإ٪تا َّ
ا لشنيعة كالتقتيل ،كذلك أف هللا أكجب على ا١تسلمُت قتاؿ ا١تشركُت فإذا أقدـ ا١تسلموف على القتاؿ َف يكن نصرىم
إال بصربىم كأتييد هللا إَيىم ،فلو انكشفوا ابلفرار ألعمل ا١تشركوف الرماح يف ظهورىم فاستأصلوىم ،فلذلك أمرىم
(.)1
هللا كرسولو ابلصرب كالثبات
مناسبة دلقصد السورة:

أف يوـ بدر كاف افتتاح اٞتهاد ٢تذه األمة؛ فلم ٬تز هللا سبحانو كتعاُف للصحابة أف يفركا عن رسوؿ هللا ،كال
يرغبوا أبنفسهم عن نفسو ،كال يسلموه ألعدائو حىت ال يبقى منهم على األرض عُت تطرؼ.
احلكم الثالث

اجلهاد لتكوف كلمة هللا ىي العليا
قااال عااا( : :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [األنفال.]39:

ادلقصود من القتاؿ واجلهاد ألعداء الدين؛ أف يدفع شرىم عن الدين ،كأف يذب عن دين هللا الذم خلق

ا٠تلق لو ،حىت يكوف ىو العاِف على سائر األدَيف(.)2

مناسبة احلكم دلقصد السورة:
ىذا اٟتكم بىػ َُّت مقصد اٞتهاد  -الذم ىو مقصد السورة -كىو أف تكوف كلمة هللا ىي العليا.
احلكم الراَع

أحكاـ الغنائم
ق ا ا ا ا ا ااال ع ا ا ا ا ا ااا( : :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [األنفال.]41:

الغنيمة :ما أخذ من أمواؿ الكفار بقتاؿ(.)3
{فىأ َّ
ىف ًَّّللً ٜتيي ىسوي} أم :كابقيو لكم أيها الغا٪توف ،ألنو أضاؼ الغنيمة إليهم ،كأخرج منها ٜتسها .فدؿ على
أف الباقي ٢تم ،يقسم على ما قسمو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :للراجل سهم ،كللفارس سهماف لفرسو ،كسهم لو.

( )1ا١ترجع السابق.292 /9 :
( )2تفسَت السعدم.321 :
( )3أحكاـ القرآف البن العرِب.377 /2 :
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كأما ىذا ا٠تمس ،فيقسم ٜتسة أسهم ،سهم ﵁ ولرسولو ،يصرؼ يف مصاٌف ا١تسلمُت العامة ،من غَت تعيُت
١تصلحة؛ ألف هللا جعلو لو كلرسولو ،كهللا كرسولو غنياف عنو ،فعلم أنو لعباد هللا .فإذا َف يعُت هللا لو مصرفنا ،دؿ
على أف مصرفو للمصاٌف العامة.
دليبل
واخلمس الثاين :لذي القرىب ،كىم قرابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بٍت ىاشم كبٍت ا١تطلب .كأضافو هللا إُف القرابة ن
على أف العلة فيو ٣ترد القرابة ،فيستوم فيو غنيهم كفقَتىم ،ذكرىم كأنثاىم.
واخلمس الثالث لليتامى ،كىم الذين فقدت آابؤىم كىم صغار ،جعل هللا ٢تم ٜتس ا٠تمس رٛتة هبم،
حيث كانوا عاجزين عن القياـ ٔتصاٟتهم ،كقد فقد من يقوـ ٔتصاٟتهم.
واخلمس الراَع للمساكْ ،أم :ا﵀تاجُت الفقراء من صغار ككبار ،ذكور كإنث.
واخلمس اخلامس الَن السبيل ،كىو الغريب ا١تنقطع بو يف غَت بلده.

كبعض ا١تفسرين يقوؿ إف ٜتس الغنيمة ال ٮترج عن ىذه األصناؼ كال يلزـ أف يكونوا فيو على السواء َل

ذلك تبع للمصلحة وىذا ىو األوىل (.)1
مناسبة احلكم دلقصد السورة:

أف الغنائم اليت غنمها ا١تسلموف يف غزكة بدر؛ نتيجة جهادىم للمشركُت كأخذىا قهران بقتاؿ.
احلكم اخلامس

الثبات واْلكثار من ذكر هللا
ق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػاُف( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ) [األنفاؿ.]45:

ذكرت ىذه اآلية أعظم أسباب النصر كىي :الثبات كاإلكثار من ذكر هللا" ،كقد أمر هللا ىاىنا ابلثبات عند
قتا٢تم ،كما هنى يف اآلية قبلها عن الفرار عنهم؛ فالتقى األمر كالنهي على شفا من اٟتكم ابلوقوؼ للعدك كالتجلد
لو"(.)2
قولو{ :كاذكركا هللا} اثبتوا بقلوبكم كاذكركه أبلسنتكم؛ فإف القلب قد يسكن عند اللقاء ،كيضطرب اللساف؛
فأمر بذكر هللا حىت يثبت القلب على اليقُت ،كيثبت اللساف على الذكر(.)3
مناسبة احلكم دلقصد السورة:
الثبات كذكر هللا كثَتان من أسباب النصر يف مواطن جهاد الكفار.

( )1تفسَت السعدم.321 :
( )2أحكاـ القرآف البن العرِب.413 /2 :
( )3أحكاـ القرآف البن العرِب.414 /2 :
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احلكم السادس
النهي عن التنازع ادلؤدي إىل الفشل
قاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ) [األنفاؿ.]47-46:

قولو { :ﭑ ﭒ ﭓ } [األنفاؿ ]46 :كىذه الوصية ىي العمدة اليت يكوف معها النصر ،كيظهر

هبا اٟتق ،كيسلم معها القلب ،كتستمر معها على االستقامة اٞتوارح؛ كذلك أبف يكوف عمل ا١ترء كلو ابلطاعة يف
امتثاؿ األمر كاجتناب النهي ،فإ٪تا يقاتل ا١تسلموف أبعما٢تم ال أبعدادىم ،كابعتقادىم ال أبمدادىم؛ كلذلك قاؿ
 ملسو هيلع هللا ىلص « :-إ٪تا تنصركف بضعفائكم»( ،)1إشارة إُف أف الطاقة يف الطاعة ،كا١تنة يف ا٢تداية(.)2ناز يعوا فىػتىػ ٍف ىشليوا) هنى عن االختبلؼ ا١تؤدم إُف الفشل كجرأة العدك(.)3
(كال تى ى
كقولو تعاُف :ى
مناسبة احلكم دلقصد السورة:

ٚتع هللا سبحانو للمؤمنُت اجملاىدين يف سبيلو يف ىذه اآلية ما بو قواـ النصر يف اٟتركب.
احلكم الساَع

نبذ العهد دلن يتوقع منو اخليانة
قاؿ تعاُف(:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)

[األنفاؿ.]58:

السٌر(.)4
اخليانة٥ :تالفة ٌ
اٟتق بنقض العهد يف ٌ

النػ َّْب ُذ :إلقاء الشيء كطرحو لقلٌة االعتداد بو(.)5
احلكم:

أابح هللا لرسولو إذا توقع من أعدائو غائلة من مكر؛ أف ينبذ إليهم على سواء ،حىت ال يقوؿ ا١تبطل :إنك
نقضت العهد بنصب اٟترب(.)6
مناسبة احلكم دلقصد السورة:
( )1سنن أِب داككد  :ابب يف االنتصار برذؿ ا٠تيل كالضعفة ،) 2594 (،قاؿ األلباين  :صحيح ،كلفظ اٟتديث :عن جبَت بن نفَت
اٟتضرمي ،أنو ٝتع أاب الدرداء ،يقوؿٝ :تعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ« :ابغوين الضعفاء ،فإ٪تا ترزقوف كتنصركف بضعفائكم».
( )2أحكاـ القرآف البن العرِب.418 /2 :
( )3أحكاـ القرآف للكيا ا٢تراس.162 /3 :
( )4مفردات غريب القرآف لؤلصفهاين.305 :
( )5ا١ترجع السابق.788 :
( )6أحكاـ القرآف للكيا ا٢تراس.162 /3 :
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من أخبلؽ اجملاىدين يف سبيل هللا  :نبذ العهد ١تن خيف منو ا٠تيانة ،كعدـ مباغتتو ابٟترب.
احلكم الثامن

قاؿ تعاُف ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [األنفاؿ]60:

إرىااب للعدك ،كالتقدـ يف
اْلعداد :ىو األمر ابالستعداد للعدك ،كإبعداد الكراع كالسبلح قبل كقت القتاؿ ن
استعدادا لقتاؿ ا١تشركُت ،كمنو أخذ إعداد األمواؿ كا٠تزائن ٟتاجة ا١تسلمُت إليها يوـ القتاؿ(.)1
ارتباط ا٠تيل
ن
مناسبة احلكم دلقصد السورة:

العدة قدر االستطاعة ،كأخذ األىبة قبل ا١تباغتة.
من مقاصد اٞتهاد إرىاب العدك إبعداد ي
التناسق َْ األحكاـ

اشتملت ىذه السورة كاليت مقصدىا اٞتهاد على أحكاـ اٞتهاد قبل ا١تعركة ،كأثناء ا١تعركة ،كبعد ا١تعركة:
أوالً :قبل ادلعركة ( :اْلعداد والتهيئة):

والعدة؛ ليتحقق ٢تا ىيبة ا١تؤمنُت يف قلوب الكافرين ،كامتبلء النفوس منهم رعبان.
 )1إعداد القوة من العدد ُ

 )2التذكري الدائم ِبقاصد اجلهاد كىو إعبلء كلمة هللا ،كإزالة اٟتواجز من أماـ الناس؛ ليختاركا عقيدهتم.
 )3نبذ العهد مع من خيَ منو اخليانة.
اثنياً :أثناء ادلعركة( :مقومات النصر):

 )1طاعة هللا ورسولو؛ ألهنا العمدة يف ٖتقيق النصر.
 )2الثبات يف ادلعركة أماـ العدو.
 )3اْلكثار من ذكر هللا؛ ألنو ٭تق االطمئناف يف القلب كيعُت على ثبات اٞتوارح.
 )4النهي عن الفرار من الزحَ؛ حىت ال ٭تدث التقتيل الشنيع يف ا١تؤمنُت اجملاىدين.
 )5جواز التحيز إىل فئة؛ ليكوف أمكن يف القتاؿ ،كأنكى للعدك.
 )6النهي عن التنازع؛ ألنو يؤدم إُف الفشل كجرأة العدك.
اثلثاًَ :عد ادلعركة (:نتائج ادلعركة):
 )1توزيع الغنائم ،للمجاىد سهم ،كللفارس سهمُت( سهم لو كسهم لفرسو).
 )2حكم األسرل فيما يراه اإلماـ؛ لتحقيق ا١تصلحة العليا لؤلمة.
 )3حكم الصلح مع العدك.
( )1أحكاـ القرآف للكيا ا٢تراس.163 /3 :
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كهبذه األحكاـ انتظمت أحكاـ اٞتهاد على نسق كاحد قبل كأثناء كبعد ا١تعركة يف سورة اٞتهاد ،كَف ٕتتمع ىذه
األحكاـ هبذه الصورة يف سورة أخرل؛ فحق أف تكوف سورة اٞتهاد.
ادلطلب الثاين

مناسبة القصص يف السورة دلقصدىا
هللا سبحانو كتعاُف يعرب لنا يف كل سورة تي ٍذ ىكر القصة فيها ٔتا يناسب ذلك ا١تقاـ يف األلفاظ عما يليق من
ا١تعاين ،كيًتؾ ما ال يقتضيو ذلك ا١تقاـ؛ فيذكر سبحانو كتعاُف يف كل سورة ما ىو األليق كاألكُف ٔتخصوص
منز٢تا.
ً
عربا ٚتة
فا١تناسبة ا١توضوعية ىي اليت يٖتىدد القدر الذم يػي ٍعرض من القصة يف كل سورة تيذٍكر فيها؛ ٔتا ٭تقق ن
كفوائد لؤلمة.
القصة األوىل :قصة غزوة َدر.
ىذه السورة نزلت يف غزكة بدر ،كاليت كانت فاٖتة طريق اٞتهاد أماـ األمة اإلسبلمية؛ إلقرار كحدانية هللا يف
األرض ،كإزالة الطواغيت من أماـ الناس؛ لتتحقق ٢تم اٟترية يف االختيار.
معلما
"كغزكة بدر ٔ -تبلبساهتا كٔتا ترتب عليها يف اتريخ اٟتركة اإلسبلمية كيف التاريخ البشرم ٚتلة  -تقوـ ن
ضخما يف طريق تلك اٟتركة كيف طريق ىذا التاريخ؛ كقد ٝتى اّلل  -سبحانو  -يومها «يػوـ الٍ يفر ً
قاف يىػ ٍوىـ الٍتىػ ىقى
ٌ
ىٍ ى ٍ
ن
ً
اٞتى ٍمعاف»  ..كما أنو جعلها مفرؽ الطريق بُت الناس يف اآلخرة كذلك ال يف ىذه األرض كحدىا كال يف التاريخ
ٍ

البشرم على ىذه األرض يف اٟتياة الدنيا كحدىا؛ فقاؿ سبحانو ( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶

﮷ ﮸﮹﮺﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿﯀ ﯁﯂  
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ) [الحج ،]46 -91:كقد كرد أف ىذه اآلَيت نزلت يف الفريقُت اللذين التقيا يوـ بدر  ..يوـ

الفرقاف  ..ال يف الدنيا كحدىا ،كال يف التاريخ البشرم على األرض كحدىا؛ كلكن كذلك يف اآلخرة كيف األبد
الطويل  ..كتكفي ىذه الشهادة من اٞتليل  -سبحانو  -لتصوير ذلك اليوـ كتقديره"(.)1
قصة آؿ فرعوف.
ذكر هللا سبحانو يف ىذه السورة حلقة من حلقات قصة فرعوف ٔتا يتناسب مع موضوع السورة كمقصدىا؛
ألف فرعوف ادعى األلوىية بقولو( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮒ)

( )1يف ظبلؿ القرآف .1431 /3 :
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[القصص ،] 38:كمن مقاصد ىذه السورة بياف مقاصد اٞتهاد كاليت منها إعبلف شهادة أف ال إلو إال هللا؛ فبُت هللا
يف ىذه السورة كيف انتقم هللا ٦تن ادعى األلوىية ليكوف عظة كعربة ١تن بعده ،كليكوف أيضان عربة للمؤمنُت أبف هللا
انتقم ٦تن ادعى األلوىية ّتند من جنده كىو البحر كَف يكن أبيدم ا١تؤمنُت؛ ليعلمهم أنو انتصر يف بدر ّتنود من
جنوده؛ فبل تغًتكا ٔتا حقق على أيديكم من نصر.
قاؿ تعػاُف( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ) [األنف ػ ػ ػػاؿ ،]52:كق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػاُف( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [األنفاؿ.]54:

كآجبل؛ أتبعو أبف بُت أف ىذه طريقتو كسنتو يف الكل؛
عاجبل ن
١تا بُت سبحانو ما أنزلو أبىل بدر من الكفار ن
فقاؿ :كدأب آؿ فرعوف ،كا١تعٌت :عادة ىؤالء يف كفرىم كعادة آؿ فرعوف يف كفرىم؛ فجوزم ىؤالء ابلقتل كالسيب
كما جوزم أكلئك ابإلغراؽ(.)1

وسبب ذكر قوـ فرعوف؛ ألف قوـ فرعوف كالذين من قبلهم شاركوا ا١تشركُت يف الكفر اب﵁ كتكذيب رسلو،
كيف جحد داللة اآلَيت على الوحدانية كعلى صدؽ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،فى يذكًركا ىنا ابتداء ابألفظع من األمرين فعرب
ابلكفر ابآلَيت عن جحد اآلَيت الدالة على كحدانية هللا تعاُف؛ ألف الكفر أصرح يف إنكار صفات هللا تعاُف.
كقد عقبت ىذه اآلية ابليت بعدىا ،فذكر يف اليت بعدىا التكذيب ابآلَيت ،أم التكذيب آَبَيت صدؽ الرسوؿ
عليو الصبلة كالسبلـ ،كجحد اآلَيت الدالة على صدقو (.)2
شديدا؛ ألنو عقاب قوم شديد العقاب.
قوَي ن
ادلقصود من ذكر ىذين الوصفْ :اإلٯتاء إُف أف أخذىم كاف ن
ىؤالء الذين أشار إليهم كاف ىبلكهم بغَت قتاؿ ،بل بعضهم ابلريح كبعضهم ابلصيحة كبعضهم ابلغرؽ
كبعضهم اب٠تسف الذم ىو غرؽ يف اٞتامد ،فكأنو يقوؿ :ال ينسب أحد لنفسو فعبلن ،فإنو ال فرؽ عندم يف
إىبلؾ أعدائي بُت أف يكوف إىبلكهم بتسليط من قتاؿ أك غَته ،الكل بفعلي ،لوال أن ما كقع؛ كذلك زاجر عظيم
١تن افتخر بقتل من قتلو هللا على يده ،أك نزع يف النفل (.)3
التناسق َْ القصص:
ىااتف القصتاف متناسقتاف كمتحداتف يف ا١تقصد؛ من حيث أف النصػر الػذم حػدث يف غػزكة بػدر كػاف فرقػانن
بُت اٟتق كالباطل ،ككذلك كاف انفراؽ البحر ١توسى عليو السبلـ كاف فرقان ٧تػا هللا بػو موسػى كا١تػؤمنُت معػو ،كأغػرؽ
بو فرعوف كقومو ،كيف ىذا ا١تعٌت ركل اإلماـ الطربم عن يونس بن عبػد األعلػى عػن ابػن كىػب قػاؿ :سػألتو -يعػٍت
ابن زيد -عن قوؿ هللا عػز كجػل( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [البقرة]75::؛
( )1تفسَت الرازم.495 /15 :
( )2التحرير كالتنوير .43 /10 :
( )3نظم الدرر.303 /8 :
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فقاؿ :أما "الفرقاف" الذم قاؿ هللا جل كعز( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [األنفاؿ]41 :؛ فذلك يوـ

بػدر ،يػػوـ فػػرؽ هللا بػػُت اٟتػػق كالباطػل ،كالقضػػاء الػػذم فػػرؽ بػػو بػػُت اٟتػق كالباطػػل .قػػاؿ :فكػػذلك أعطػػى هللا موسػػى
كسلمو كأ٧تاه ،فػرؽ بيػنهم ابلنصػر ،فكمػا جعػل هللا ذلػك بػُت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كا١تشػركُت؛ فكػذلك
الفرقاف؛ فرؽ هللا بينهمَّ ،
جعلو بُت موسى كفرعوف(.)1
كقاؿ ابن عطية – رٛتو هللا  -اختلف يف الفرقاف ...فقالت فرقة :الٍ يفٍرقا ىف :سائر اآلَيت اليت أكِ موسى
ملسو هيلع هللا ىلص ،ألهنا فرقت بُت اٟتق كالباطل ،كقاؿ آخركف الْ ُف ْرقا َف :النصر الذم فرؽ بُت حا٢تم كحاؿ آؿ فرعوف ابلنجاة

كالغرؽ ،كقاؿ ابن زيد-رٛتو هللا« : -الفرقاف :انفراؽ البحر لو حىت صار فرقنا» "(.)2
ادلطلب الثالث
مناسبة السنن اْلذلية يف السورة دلقصدىا

هللا سبحانو كتعاُف يذكر يف كل سورة تي ٍذ ىكر فيها سنتو اليت ال تتبدؿ كال تتغَت يف معاملة عباده بناء على
أعما٢تم؛ ٔتا يناسب األليق كاألكُف ٔتخصوص غرضها.
فا١تناسبة ا١توضوعية ىي اليت يٖتى ًدد القدر الذم يػي ٍعرض من ىذه السنن يف كل سورة تيذٍكر فيها؛ ٔتا ٭تقق
الغرض التاـ للسورة؛ ليستفيد منها أكلو األلباب فيسايركىا كال يصادموىا؛ فيفهموا عن هللا مراده فيها ،فيقودكا
كيسودكا كتتحقق ٢تم الرَيدة كما ٖتققت ألسبلفهم من قبلهم.
تعريَ سنة هللا :

السنة يف اللغة :تعٍت السَتة ،حسنة كانت أك قبيحة(.)3
وسنة هللا :ىي الطريقة ا١تتبعة يف معاملة هللا تعاُف للبشر بناء على سلوكهم كأفعا٢تم كموقفهم من شرع هللا كأنبيائو
كما يًتتب على ذلك من نتائج يف الدنيا كاآلخرة(.)4

السنة األوىل

سنة هللا يف الظلم والظادلْ
ومقتضى ىذه السنة  :أف الظلم يف األمم يقتضي عقاهبا يف الدنيا ابلضعف كاالختبلؿ ،الذم قد يفضي إُف
الزكاؿ ،أك فقد االستقبلؿ .ككوف ىذا العقاب على األمة أبسرىا ،ال على مقػًتيف الظلػم كحػدىم منهػا ،قػاؿ تعػاُف:
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)

[األنفاؿ ،]25:كذلك أف الفنت يف األمم كالظلم الذم ينتشر فيها ،كال يقػوـ مػن أفرادىػا كٚتاعاهتػا مػن يقاكمػو يعػم
( )1تفسَت الطربم.71 /2 :
( )2ا﵀رر الوجيز .144 /1 :
( )3لساف العرب البن منظور .89/ 17 :
( )4السنن اإل٢تية يف األفراد كاٞتماعات كاألمم ،عبد الكرًن زيداف.22 :
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فسػػادهٓ ،تػػبلؼ ذنػػوب األفػراد غػػَت العامػػة ا١تنتشػػرة ،فاألمػػة يف تكافلهػػا كأعضػػاء اٞتسػػد الواحػػد ،فكمػػا أف اٞتسػػد
يتداعى كيتأَف كلو ١تا يصيب بعضو كذلك األمم.
كاألصل يف الفتنة ىنا ما شأنو أف يقع بُت األمم من التنػازع يف مصػاٟتها العامػة مػن السػيادة كا١تلػك أك الػدين
كالشػريعة ،كمثلػػو كػػل مػػا لػػو أتثػػَت يف تفرقهػػا كضػػعفها كفشػػو الفسػػق كاإلسػراؼ يف الػػًتؼ كالنعػػيم ا١تفسػػد لؤلخػػبلؽ،
كىػػو ال يصػػل إُف ىػػذا اٟتػػد إال بػػًتؾ إنكػػار ا١تنكػػر الػػذم أتمث بػػو األمػػة كلهػػا ،ككػػل مػػن ىػػذا كذاؾ اثبػػت يف كقػػائع
التػػاريخ ،كمػػن الش ػواىد عليػػو يف ىػػذه السػػورة قولػػو تع ػػاُف( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [األنفال.)1( ]54:
مناسبة ىذه السنة دلقصد السورة:

ذكػػر هللا سػػبحانو ىػػذه السػػنة ا١تطػػردة يف ىػػذه السػػورة؛ لتحػػذير قريشػان مػػن أف يصػػيبها مػػا أصػػاب قػػوـ فرعػػوف؛
الٖتاد٫تا يف السبب ا١توجب لئلىبلؾ كىو الكفر بوحدانية هللا ،كالتكذيب برسوؿ هللا ،كالعناد كاالستكبار ،كتسلية
للمؤمنُت أبف هللا منجيهم كما ٧تى ا١تؤمنُت مع موسى عليو السبلـ.
السنة الثانية :سنة هللا يف التقوى وادلتقْ:
كمقتضى ىذه السنة :أف العاقبة للتقول كألىلها:

قاؿ تعاُف (:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

[األعراف ،]128:وقال عا( : :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [طو ،]932:أم العاقبة اٟتسنة للتقول كأىلها
يف الدنيا ابلنصر كالعزة ،كما كانت للرسل كا١تؤمنُت معهم ،كيف اآلخرة ابلنعيم ا١تقيم.
مناسبة ىذه السنة دلقصد السورة:
أف التقوى؛ "تكسب صاحبها ىملى ىكة يفرؽ هبا بُت اٟتق كالباطل كا٠تَت كالشر كا١تصلحة كا١تفسدة؛ فيجرم يف
أعمالو على مراعاة ذلك يف ترجيح اٟتق كا٠تَت كا١تصلحة على ما يقابلهن ،إال فيما عساه يعػرض لػو مػن جهالػة أك
سهو أك نسػياف ال يلبػث أف يرجػع عنػو إذا ذكػر أك تػذكر( ،)2قػاؿ تعػاُف( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [األنفال.]29:
السنة الثالثة :سنة هللا يف التغيري:

أثرا طبيعيا فطرنَي لتغيَتىػا مػا
ومقتضى ىذه السنة :كوف تغَت أحواؿ األمم ،كتنقلها يف األطوار من نعم كنقم ،ن

أبنفسػػها مػػن العقائػػد كاألخػػبلؽ كا١تلكػػات الػػيت تطبعهػػا يف األنفػػس العػػادات ،كتًتتػػب عليهػػا األعمػػاؿ ،قػػاؿ تعػػاُف:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)
[األنفال.]53:

( )1تفسَت ا١تنار لرشيد رضا.121 /10 :
( )2تفسَت ا١تنار لرشيد رضا.121 /10 :
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مناسبة ىذه السنة دلقصد السورة:
ذكر هللا سبحانو ىذه السنة يف سياؽ اٟتديث عن آؿ فرعوف كما أنعم عليهم إبرساؿ كليمو موسى 
إليهم فلم يقدركا إحسانو سبحانو إليهم فآذكا رسولو ككليمو كك ىذبوه؛ فحقت عليهم سنة هللا ابإلىبلؾ ،كيف ىذا
ٖتذير لقريش أف تفعل مع نبيو كحبيبو دمحم  مثل ما فعل آؿ فرعوف؛ فيحق عليهم مثل ما حق على آؿ فرعوف؛
فا١تثيل َيخذ حكم مثيلو ،كالشبيو َيخذ حكم شبيهو.
السنة الراَعة :سنة هللا يف النصر واذلزؽلة:
ومقتضى ىذه السنة :أف نصر هللا للفئة ادلؤمنة لو مقومات من استوفاىا؛ َتقق لو وعد هللا ابلنصر،

ومن ىذه ادلقومات:

 )1التأييد اْلذلي  :كا١تقصود أف كثرة العدد كحدىا ال تقتضي النصر يف اٟترب؛ بل ىنالك قوة معنوية إ٢تية قد
ينصر هبا الفئة القليلة على الكثَتة ،قاؿ تعاُف ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ) [األنفال.]26:

واْلمداد ابدلالئكة قاؿ تعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ) [األنفال.]12:

وتغشية النعاس ،وإنزاؿ الغيث :قاؿ تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [األنفال.]99:

 )2األخذ ابألسباب ادلعنوية :مثل الثبات ،وذكر هللا ،وطاعتو وطاعة رسولو ،والنهي عن التنازع ،واالستغاثة

اب﵁ ،قاؿ تعاىل ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [األنفال-45:

،]46وقال عا( : :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
[األنفاؿ]9:

 )3اليقْ أف النصر من عند هللا ،قاؿ تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ) [األنفال.]11:
 )4أتييد ادلؤمنْ وواليتهم لبعضهم:

فمػػن مقومػػات النصػػر أتييػػد ادلػػؤمنْ ،قػػاؿ تعػػاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ) [األنف ػ ػ ػػاؿ ،]62:وق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ) [األنفال.]72:

 )5التأليَ َْ ادلؤمنْ وإصالح ذات َينهم:
قاؿ تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [األنفال ،]1:وقال عا( : :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [األنفال.]63:
 )6األخذ أبسباب القوة ادلادية :

قاؿ تعاىل ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ) [األنفال ،]61:وقال عا( : :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹) [األنفال.]66-65:
واحلذر من أسباب اذلزؽلة والِت منها:

 )1الفرار من الزحف:
قال عا:
[األنفال.]15:

( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)

 )2عصيان أمر القائد:

(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ) [األنفال.]21-21:
 )3خيانة هللا ورسهله:

(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ) [األنفال]27:
 )4فتنة األمواؿ واألوالد:

(ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [األنفال]28:
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 )5البطر والرَيء:
(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ) [األنفال.]47:
 )6إرادة عرض الدنيا :

(﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂           

 ) [األنفال]67:

 )7والية األعداء من دوف األولياء:
كىي من أعظم مثارات الفتنة كالفساد يف األمة( ،ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ) [األنفاؿ.]73:

التناسق َْ السنن اْلذلية:
تيػبىػًٌُت لنا السورة التناسق بُت السنن اإل٢تية بصورة مبهرة ،كبياف ذلك:

إذا ٖتقػػق ا١تؤمنػػوف ابلتقػػول كشػػكركا نعمػػة هللا علػػيهم ابختيػػاره ٢تػػم للقيػػاـ هبػػذه ا١تهمػػة العظيمػػة كقػػاموا ٔتدافعػػة
الظا١تُت يف ميداين اٟتجػة كالبيػاف كالسػيف كالسػناف؛ مكػنهم هللا مػن رقػاب الظػا١تُت فػأثخنوىم اٞتػراح ،كأزالػوىم مػن
كحل أىل التقول مكاهنم؛ فتسعد األمة كتسعد البشرية بقيادة ا١تتقُت ،كيتحقق فيهم كهبم
مواضع السيادة كالقيادةَّ ،

كع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد هللا (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ) [األعراف.]96:

ادلطلب الراَع
مناسبة ظلاذج من أمساء هللا احلسىن دلقصد السورة
يف ىػػذه السػػورة مػػن أٝتػػاء هللا اٟتسػػٌت كصػػفاتو العليػػا :العزيػػز اٟتكػػيم ،كالعلػػيم اٟتكػػيم ،كالسػػميع العلػػيم ،كالغفػػور
الػرحيم ،كا١تػوُف ،كالنصػػَت ،كالبصػَت ،كالقػدير ،كالعلػػيم بػذات الصػدكر ،ككػػل اسػم مػن ىػػذه األٝتػاء كغَتىػا يػػذكر يف
مقًتن بغَته يف ا١تكاف ا١تناسب للموضوع الذم كرد فيو ،كيػيفَّسر يف موضػعو؛ ٔتػا يقػرر ىػذا ا١توضػوع
مفردا أك ن
القرآف ن
كيرسخو يف النفوس.
َناء السورة على األلوىية :
ىذه السورة بنيت على األلوىية كمعانيها كآاثرىا ،فقد كرد اسم (هللا) يف السورة يف ٜتسة كٙتانُت موضعان،
كابقي األٝتاء يف السورة شرح آلاثر ىذا االسم(هللا) كمعانيو.

 66جملة املدونة :الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

الناس ابأللوىية ﵁ عز كجل ،ركل البخارم عن أِب يىىريٍػىرةى ىر ًض ىي
كمن مقاصد اٞتهاد يف اإلسبلـ أف يى ٍش ىهد ي
وؿ ًَّ
ً
ً
ً
اؿ:
اّللي ،فى ىم ٍن قى ى
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
اّللي ىعٍنوي ،قى ى
َّاس ىح َّىت يىػ يقوليوا :الى إًلىوى إًَّال َّ
َّ
صلَّى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم " :أيم ٍر ي
اّلل ى
ت أى ٍف أيقىات ىل الن ى
ً ()1
اّلل " .
الى إًلىوى إًَّال َّ
ص ىم ًم ًٌٍت نىػ ٍف ىسوي ىكىمالىوي ،إًَّال ًْتى ًٌق ًو ىك ًح ىسابيوي ىعلىى َّ
اّللي ،فىػ ىق ٍد ىع ى
فاتفق ىذا االسم اٞتليل مع مقصد السورة كموضوعها كىو اٞتهاد ،كالسورة كلها شرح ١تعانيو كآاثره.
فإف قلت :ما أٝتاء هللا كصفاتو اليت يبذؿ اجملاىدكف أنفسهم كأموا٢تم يف سبيلو نصرة لدينو؟

قلت :ىي األٝتاء كالصفات اآلتية:
 )9العزيز احلكيم :

قاؿ تعاُف( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ) [األنفاؿ.]10:

ود التَّػٍنبًيوي ىعلىى أ َّ
ىف الٍ ىم ىبلئً ىكةى ىكإً ٍف ىكانيوا قى ٍد نىػىزليوا ًيف
قولو تىػ ىع ى
صي
اُف { :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ } ،ىكالٍ ىم ٍق ي
ً
موافىػ ىق ًة الٍمؤًمنًُت ،إًَّال أ َّ ً
ً
ً
اّلل
ادهي ىعلىى إً ىغاثىًة َّ
ب ىعلىى الٍ يم ٍؤًم ًن أى ٍف ىال يىػ ٍعتى ًم ىد ىعلىى ذىل ى
ب أى ٍف يى يكو ىف ٍاعت ىم ي
يٍ ى
ك بى ٍل ى٬ت ي
ىف الٍ ىواج ى
يى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اّلل يىو الٍ ىع ًز ييز الٍغىال َّ
ص ًرهً ىكى ىدايىتو ىكك ىفايىتو؛ ألى ٍج ًل أ َّ
يما
ب ،ىكالٍ ىقاىير الَّذم ىال يػي ٍق ىهير ،ىك ٍ
ىكنى ٍ
اٟتىك ييم ف ى
ب الذم ىال يػي ٍغلى ي
ي
ىف َّ ى
ً
تقتضيو اٟتكمةي كا١تصلحةي(.)3
يػيٍن ًزيؿ ًم ىن النصرة فيضعها يف موضعها()2؛ حسبما

وقال َ َعاَ( :ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ) [األنفال.]49:

أمر من هللا جل ثناؤه ا١تؤمنُت بو من أصحاب رسوؿ هللا كغَتىم ،أف ًٌ
يفوضوا أمرىم إليو ،كيسلموا
ىذا ه
لقضائو ،كيما يكفيهم أعداءىم ،كال يستذ٢تم من نكأىم؛ ألنو "عزيز" غَت مغلوب ،فجاره غَت مقهور" ،حكيم"؛
فيما يدبر من أمر خلقو ،ال يدخل تدبَته خلل( ،)4فيوصل العذاب إُف أعدائو ،كالرٛتة كالثواب إُف أكليائو()5؛
فينصر من يستحق النصر ،كٮتذؿ من ىو أىل لذلك(.)6
ك قاؿ تعاُف( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [األنفال.]63:

ً
ً
ضا أىراباب ًمن د ً
ً َّ
َّيب ى َّ
( )1صحيح البخارم :ابب :ىاب ي ً ً
كف
َّاس إً ىُف ا ًإل ٍسبلىًـ ىكالنُّػبيػ َّوة ،ىكأى ٍف الى يػىتَّخ ىذ بػى ٍع ي
ض يه ٍم بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
صلى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم الن ى
ب يد ىعاء الن ًٌ
اّللً ،)2946(،كركاه مسلم  :كتاب :اإلٯتاف ،ابب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال هللا رقم .]21
َّ
2
( ) تفسَت الرازم.460 /15 :
( )3تفسَت أِب السعود .9 /4 :
( )4تفسَت الطربم.15 /13 :
( )5تفسَت الرازم.493 /15 :
( )6تفسَت الطربم.18 /13 :
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قولو :إنو عزيز حكيم أم قادر قاىر ،ٯتكنو التصرؼ يف القلوب .كيقلبها من العداكة إُف الصداقة ،كمن النفرة
إُف الرغبة ،حكيم بفعل ما يفعلو على كجو اإلحكاـ كاإلتقاف()1؛ ١تا أراد ْتيث ال ٯتكن ألحد أف يغَت شيئان منو؛
١تا أتلفوا بعد أف كاف قبل كل أحد من فريقيهم لآلخر أشهى من لذيذ اٟتياة كصايف العيش؛ ١تا بينهم من اإلحن
اليت ال تزاؿ تثور فتغلي ٢تا الصدكر حىت تفور بقتل األحباب من الوالدين كاألكالد كالقهر أبنواع األذل مع اجملاكرة
ا١تقتضية لدكاـ التحاسد كإاثرة الضغائن ،ككذا فعل سبحانو ّتميع العرب بعدما كاف بينهم من القتل ا١تنتشر مع ما
٢تم من اٟتمية كاألنفة اٟتاملة على االنتقاـ(.)2
و قال عا( : :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂        

     ) [األنفال.]67:

أم ال يصدر عنو فعل إال كىو يف غاية اإلتقاف؛ فهو َيمر ابإلثخاف عند ظهور قوة ا١تشركُت ،فإذا ضعفت
كقوم ا١تسلموف؛ فأنتم اب٠تيار ،كال يصح ادعاء كاليتو إال ١تن ترقى يف معارج صفاتو ،فيكوف عزيزان يف نفسو فبل
يدنسها ابألطماع الفانية ،كفعلو فبل ٭تطو عن أكج ا١تعاِف إُف حضيض ا١تهاكم ،كحكيمان فبل ينشأ عنو فعل إال
كىو يف غاية اإلتقاف( ،)3كلو شاء أف ينتصر من الكفار من دكف قتاؿ لفعل ،لكنو حكيم ،يبتلي بعضكم

ببعض()4؛ فؤلجل ذلك كاف البلئق بكم أف ترأبكا أبنفسكم عن التعلق َسفاسَ األمور وأف جتنحوا إىل
معاليها.

َ )2ش ِدي ُد ال ِْع َقاب:
قاؿ تعاُف ( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)

[األنفاؿ.]13:

كقاؿ تعاُف( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ) [األنفاؿ]48:

كق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاُف( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ) [األنفال.]52:

( )1تفسَت الرازم.503 /15 :
( )2نظم الدرر للبقاعي.319 /8 :
( )3نظم الدرر للبقاعي.331 /8 :
( )4تفسَت السعدم.326 :
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اّللَ َش ِدي ُد ال ِْع َقاب) ،أم :فإف عقاب هللا شديد ،كأحق الناس بو ا١تشاقوف لو إبيثار الشرؾ،
قولو (فَِإ َّف ّ
أكال ٔتحاكلة ردىم عن دينهم ابلقوة كالقهر،
كعبادة الطاغوت على توحيده كعبادتو ،كابالعتداء على أكليائو ن
كإخراجهم من دَيرىم مث اتباعهم إُف مهجرىم يقاتلوهنم فيو(.)1
 )3مسيع عليم:
قولو( :إف هللا مسيع عليم) ،يعٍت :إف هللا ٝتيع ،أيها ا١تؤمنوف ،لدعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كمناشدتو ربو ،كمسألتو إَيه
إىبلؾ عدكه كعدككم ،ك ًلقيلكم كقيل ٚتيع خلقو،
ى
أمره
"عليم" ،بذلك كلو ،كٔتا فيو صبلحكم كصبلح عباده ،كغَت ذلك من األشياء٤ ،تيط بو ،فاتقوه كأطيعوا ى
كأمر رسولو( ،)2كال تغًتكا بظواىر األمور ،فأف هللا تعاُف مطلع على كل ما يف الضمائر كالقلوب؛ فاحذركه.

كقاؿ تعاُف( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [األنفال.]42:

قولو( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) ،فإف معناه( :كإف هللا) ،أيها ا١تؤمنوف" ،لسميع" ،لقولكم كقوؿ

قليبل،
قليبل كىم كثَت ،كيراكم عدككم يف أعينهم ن
غَتكم ،حُت ييرم هللا نبيو يف منامو كيريكم ،عدككم يف أعينكم ن
"عليم"ٔ ،تا تضمره نفوسكم ،كتنطوم عليو قلوبكم ،حينئذ كيف كل حاؿ(.)3
كق ػ ػػاؿ تع ػ ػػاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ) [األنفاؿ.]53:

قولو تعاُف ( :كأف هللا ٝتيع عليم) أم ذلػك أبف هللا يعلػم مػا يضػمره النػاس ومػا يعملونػو ويعلػم مػا ينطقػوف

َو؛ فهو يعاملهم ِبا يعلم منهم ،وذكر صػفة مسيػع قبػل صػفة علػيم يػوم إُف أف التغيػَت الػذم أحدثػو ا١تعػرض هبػم
متعلق أبقوا٢تم كىو دعوهتم آ٢تة غَت هللا تعاُف(.)4
كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاُف( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)

[األنفاؿ.]61:
قولػو( :إنػو ىػػو السػميع العلػيم)  ،يعػػٍت بػذلك :إف هللا الػػذم تتوكػل عليػوٝ" ،تيػػع"١ ،تػا تقػوؿ أنػػت كمػن تسػػا١تو
اٟترب من أعداء هللا كأعػدائك عنػد عقػد السػلم بينػك كبينػو ،كمػا يشػًتط كػل فريػق مػنكم علػى صػاحبو مػن
كتتاركو ى

()1
()2
()3
()4

تفسَت ا١تنار .511 /15 :
ا١ترجع السابق.449 /13 :
تفسَت ا١تنار .569 /13 :
التحرير كالتنوير.46 /10 :
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الشركط" ،العليم"ٔ ،تا يضمره كل فريق منكم للفريق اآلخر من الوفاء ٔتػا عاقػده عليػو ،كمػن ا١تضػمر ذلػك مػنكم يف
قلبو ،كا١تنطوم على خبلفو لصاحبو(.)1
كيف اآلية تنبيو :على الزجر عن نقض الصلح؛ ألنو عاَف ٔتا يضمره العباد ،كسامع ١تا يقولوف(.)2
 )4البصري:
قاؿ تعاُف( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [األنفاؿ]39:

قولو تعاُف ( :فإف هللا ٔتا يعملوف بصَت) ،يقوؿ :فإف هللا ال ٮتفى عليو ما يعملوف من ترؾ الكفر كالدخوؿ يف
دين اإلسبلـ؛ ألنو يبصركم كيبصر أعمالكم ،كاألشياء كلها متجلية لو ،ال تغيب عنو ،كال يعزب عنو مثقاؿ ذرة
يف السموات كال يف األرض ،كال أصغر من ذلك كال أكرب إال يف كتاب مبُت(.)3
كقاؿ تعاُف( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)

[األنفاؿ.]72:

قوما
قولو( :وهللا ِبا تعملوف َصري)؛ ٖتذير للمسلمُت لئبل ٭تملهم العطف على ا١تسلمُت على أف يقاتلوا ن

بينهم كبينهم ميثاؽ ،كيف ىذا التحذير تنويو بشأف الوفاء ابلعهد ،كأنو ال ينقضو إال أمر صريح يف ٥تالفتو(.)4
 )5ادلوىل والنصري:
قولو( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [األنفال]64:

أم  :أيقنوا أ ٌف هللا "كليكم الذم ٭تفظكم كيرفع الببلء عنكم ،مث بُت أنو تعاُف نعم ا١توُف كنعم النصَت ككل ما
كاف يف ٛتاية ىذا ا١توُف كيف حفظو ككفايتو ،كاف آمنا من اآلفات مصون عن ا١تخوفات"(.)5
)6القدير:
قاؿ تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳﭴ) [األنفاؿ]41:
()1
()2
()3
()4
()5

تفسَت الطربم.43 /14 :
تفسَت الرازم.501 /15 :
تفسَت الطربم.544 /13 :
التحرير كالتنوير .87 /10 :
تفسَت الرازم.484 /15 :
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قولو  (:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) أم يقدر على نصركم كأنتم قليلوف ذليلوف()1؛ فإف ما أسداه إليكم يوـ بدر؛

َف يكن جارنَي على متعارؼ األسباب ا١تعتادة ،فقدرة هللا قلبت األحواؿ كأنشأت األشياء من غَت ٣تاريها(.)2
 )6الغفهر الرحيم:

قال عا( : :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ) [األنفال]69:

قولو( :إف هللا غفور) ،لذنوب أىل اإلٯتاف من عباده( ،رحيم)  ،هبم ،أف يعاقبهم بعد توبتهم منها( ،)3كحيث أابح
لكم الغنائم كجعلها حبلال طيبا(.)4
كقاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ) [األنفال.]71:

(كهللا غفور) ،لذنوب عباده إذا اتبوا؛ (رحيم) ،هبم ،أف يعاقبهم عليها بعد التوبة(.)5

كقاؿ تعاُف( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)

[األنفال.]71:
اّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم} كمن علمو كحكمتو أف شرع لكم ىذه األحكاـ اٞتليلة اٞتميلة ،كأف تكفل بكفايتكم شأف
{ك َّ
ى
()6
األسرل كشرىم إف أرادكا خيانة .
التناسق َْ أمساء هللا احلسىن وصفاتو العليا:

١تا مشلت غزكة بدر – كغَتىا من ميادين اٞتهاد : -

أوالً :مقوالت كال الفريقْ؛ نسب أف َيِ ابألٝتاء اٟتسٌت ا١تناسبة لذلك ،كىو (السميع) الستغاثة النيب 

كا١تؤمنُت؛(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭜ) [األنفال]9:؛ فأجابهم؛ ألنهم حزبو وجنده ،وسمع

دعاء ا:مشركين(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [األنفاؿ]32:؛ فاستجاب ٢تم كأنزؿ هبم عذاب بدر؛ ألف اسم (السميع) َيِ ٔتعٌت اجمليب.
اثنياً :أعماؿ كال الفريقْ :

من ا٠تركج للقتاؿ يف سبيل هللا من جهة ا١تؤمنُت ،كخركج الكافرين بطرا كرائء الناس؛ نسب أف يذكر اسم هللا
(البصَت) ،الذم يرل أعماؿ عباده؛ فيعاملو على أساسها ،مع إعانة أكليائو؛ ألنو كليهم ،كمن خذالف أعدائو؛ ألهنم حاربوا
نبيو كحبيبو كصفيو؛ لذا نسب ذكر (الوِف) ك(النصَت).
اثلثاً :ادلقاصد والنيات :

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ا١ترجع السابق.486 /15 :
التحرير كالتنوير.15 /10 :
تفسَت الطربم.72 /14 :
تفسَت السعدم.326 :
تفسَت الطربم.72 /14 :
تفسَت السعدم.327 :
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كىي ما ٗتفيو الصدكر؛ فناسب أف يكثر من ذكر(عليم) يف السورة؛ كقرنو ابٟتكيم؛ ألنو أنزؿ النصر ٔتن يستحق،
كحرمو ٦ت ن ال يستحق ،كشرع يف السورة من األحكاـ اليت تتعلق ٔتوضوع السورة ما اتصفت ابإلحكاـ كاإلتقاف؛ لتحقيقها
مصاٌف العباد الدينية كالدنيوية.
كأبضان ذكر مغفرتو كرٛتتو يف السورة ١تن اتب كرجع إليو ندمان؛ مع كعده أال يعاقبو؛ كلذلك ذكر(غفور رحيم).
ككصف نفسو سبحانو تعاُف ابلقوم شديد العقاب؛ كذلك ١تن اٗتذ طريقان غَت طريقو كحارب رسلو كمن معهم من
ا١تؤمنُت ،كىذا مناسب ١تقصد السورة.
وىكذا جتد أخي ادلتأمل كيَ ًنسب ذكر أمساء هللا وصفاتو مقصد السورة وشرحتها السورة شرحاً وافياً ِبا

يناسب موضوعها.

ادلطلب اخلامس
مناسبة ظلاذج من نداء هللا للمؤمنْ يف السورة دلقصدىا
النداء بقولو (:ﯚ ﯛ)؛ للتنبيو على أف ا١توصوفُت هبذه الصلة من شأهنم أف يتقبلوا ما سيؤمركف بو؛
ألنو خليق ابإلٯتاف أف يكوف ابعثنا ألىلو على االمتثاؿ ١تا يؤمركف بو أك ينهوف عنو ،قاؿ ابن مسعود  " ":إً ىذا

ً
ك؛ فىًإنَّوي ىخٍيػهر ىَيٍيميرهي ،أ ٍىك ىشّّر يىػٍنػ ىهى ىعٍنوي»(.)1
اّللى يىػ يق ي
ت َّ
وؿ { :ﯚ ﯛ} [البقرة« ]104 :فىأ ٍىرعً ىها ٝتىٍ ىع ى
ىٝت ٍع ى
النداء األوؿ

وجوب الثبات يف ميداف اجلهاد
قاؿ تعاُف ( :ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [األنفاؿ.]15:
١تا َّ
ذكر هللا ا١تسلمُت ٔتا أيدىم يوـ بدر اب١تبلئكة كالنصر من عنده ،كأكرمهم أبف نصرىم على ا١تشركُت الذين
كعددا ،كأعقبو أبف أعلمهم أف ذلك شأنو مع الكافرين بو؛ اعًتض يف خبلؿ ذلك
عددا ى
كانوا أشد منهم كأكثر ن
بتحذيرىم من الوىن كالفرار؛ كيف ىذا تدريب للمسلمُت على الشجاعة كاإلقداـ كالثبات عند اللقاء(.)2
وإظلا حرـ هللا الفرار يف وقت مناجزة ادلشركْ ورلالدهتم وىو وقت اللقاء؛ ألف الفرار حينئذ يوقع يف
اذلزؽلة الشنيعة والتقتيل ،كذلك أف هللا أكجب على ا١تسلمُت قتاؿ ا١تشركُت فإذا أقدـ ا١تسلموف على القتاؿ َف
يكن نصرىم إال بصربىم كأتييد هللا إَيىم ،فلو انكشفوا ابلفرار؛ ألعمل ا١تشركوف الرماح يف ظهورىم فاستأصلوىم،
فلذلك أمرىم هللا كرسولو ابلصرب كالثبات ،فيكوف ما يف ىذه اآلية ىو حكم الصرب عند اللقاء ،كهبذا يكوف التقييد
ْتاؿ الزحف لبلحًتاز عن اللقاء يف غَت تلك اٟتالة(.)3
كعرب عن حاؿ لقائهم اب١تصدر مبالغة يف التشبيو فقاؿ{ :زحفاً} أم حاؿ كوهنم زاحفُت ٤تاربُت كىم من
الكثرة ْتيث ال يدرؾ من حركتهم  -كإف كانت سريعة  -إال مثل الزحف(.)4
( )1تفسَت ابن أِب حامت .196 /1 :
( )2التحرير كالتنوير .286 /9 :
( )3ا١ترجع السابق 292 /8 :
( )4نظم الدرر يف تناسب اآلَيت كالسور للبقاعي .34 /10 :
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ولعل حكمة ذلك أف ؽلضي ادلسلموف يف نصر الدين.

النداء الثاين

طاعة هللا ورسولو وعدـ التويل عنو
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاُف( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

[األنفاؿ]20:
١تا أراىم هللا آَيت لطفو كعنايتو هبم ،كرأكا فوائد امتثػاؿ أمػر الرسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اب٠تػركج إُف بػدر ،كقػد كػانوا كػارىُت
ػارا أبف مػا َيمػرىم بػو خػَت عواقبػو،
شكرا على نعمة النصػر ،كاعتب ن
ا٠تركج؛ أعقب ذلك أبف أمرىم بطاعة هللا كرسولو ن
كحذرىم من ٥تالفة أمر هللا كرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص(.)1
النداء الثالث

التحذير من الرتاخي يف االستجاَة إىل دعوة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)[األنفاؿ.]24:
١تا أمرىم ابلطاعة َّ
كحذرىم من أحواؿ الذين يقولوف ٝتعنا كىم ال يسمعوف؛ أعقب ذلك ابألمر ابالستجابة

للرسوؿ؛ إذا دعاىم إُف شيء ،فإف يف دعوتو إَيىم إحياء لنفوسهم كأعلمهم أف هللا يكسب قلوهبم بتلك
االستجابة قول قدسية(.)2
كقول ػػو تع ػػاُف( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ) [األنفاؿ]25:

عقب ٖتريض ٚتيعهم على االستجابة ،ا١تستلزـ ٖتذيرىم من ضدىا بتحذير
ا١تعرضُت؛ ليعلموا أهنم قد يلحقهم أذل من جراء فعل غَتىم؛ إذا ىم َف يػي ىق ًٌويموا عً ىو ىج
امتثا٢تم كاؼ إذا عصى د٫تاؤىم ،فحذرىم فتنة تلحقهم فتعم الظاَف كغَته.
فإف ا١تسلمُت إف َف يكونوا كلمة كاحدة يف االستجابة ﵁ كللرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ دب بينهم
االختبلؼ كاضطربت أحوا٢تم كاختل نظاـ ٚتاعتهم ابختبلؼ اآلراء؛ كذلك اٟتاؿ ىو ا١تعرب عنو ابلفتنة(.)3
الص ً
كيف «صحيح مسلم» عن زينب بنت جحش أهنا قالتَ « :ي رس ى ً ً
اؿ« :نػى ىع ٍم إًذىا
اٟتيو ىف؟ قى ى
ك ىكفًينىا َّ
وؿ هللا أىنػى ٍهل ي
ى ىي
ث»(.)4
ىكثيػىر ٍ
ا٠تىبى ي

( )1التحرير كالتنوير 305 /9 :
( )2ا١ترجع السابق315 /9 :
( )3ا١ترجع السابق 316 /9 :
ً
( )4صحيح مسلم  :ىاب ي ً ً ً ً
وج.)2880 (،
وج ىكىمأٍ يج ى
ب :اقٍ ىًتاب الٍف ىنت ىكفىػٍت ًح ىرٍدـ ىَيٍ يج ى

ا١تستجيبُت من إعراض
قىػ ٍوًم ًه ٍم ،كيبل ٭تسبوا أف
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النداء الراَع
التحذير من العصياف اخلفي
قاؿ تعاُف(:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ)[األنفاؿ.]27:

خطاب للمؤمنُت ٭تذرىم من العصياف ا٠تفي؛ بعد أف أمرىم ابلطاعة كاالستجابة ﵁ كلرسولو ملسو هيلع هللا ىلص؛ حذرىم
من أف يظهركا الطاعة كاالستجابة يف ظاىر أمرىم كيبطنوا ا١تعصية كا٠تبلؼ يف ابطنو.
فاإلٯتاف كالطاعة ﵁ كرسولو عهد بُت ا١تؤمن كبُت هللا كرسولو ،فكما يح ًٌذركا من ا١تعصية العلنية؛ يح ًٌذركا من
ا١تعصية ا٠تفية (.)1
النداء اخلامس
الرتغيب يف التقوى وَياف حسن عاقبتها
قاؿ تعاُف( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [األنفاؿ.]29:

أعقب التحذير من العصياف كالتنبيو على سوء عواقبو؛ ابلًتغيب يف التقول كبياف حسن عاقبتها كابلوعد
بدكاـ النصر كاستقامة األحواؿ إف ىم داموا على التقول.
كلقد بدا حسن ا١تناسبة إذ رتبت على ا١تنهيات ٖتذيرات من شركر كأضرار؛ كرتب على التقول :الوعد
ابلنصر كمغفرة الذنوب كسعة الفضل(.)2
النداء السادس
مقومات النصر يف معارؾ اجلهاد
ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػاُف ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)

[األنفاؿ]46:

عرفهم هللا بنعمو كدالئل عنايتو ،ككشف ٢تم عن سر من أسرار نصره إَيىم ،ككيف خذؿ أعداءىم،
١تا َّ
كصرفهم عن أذاىم؛ فاستتب ٢تم النصر مع قلتهم ككثرة أعدائهم؛ أقبل يف ىذه اآلية على أف َيمرىم ٔتا يهيء ٢تم
النصر يف ا١تواقع كلها ،كيستدعي عناية هللا هبم كأتييده إَيىم ،فجمع ٢تم يف ىذه اآلية ما بو قواـ النصر يف

( )1انظر :التحرير كالتنوير 321 /9 :
( )2انظر :ا١ترجع السابق .326 /9 :
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اٟتركب( ،)1ك ىي :الثبات ،كذكر هللا كثَتان ،كطاعة هللا كالرسوؿ ،كهناىم عن التنازع ا١تفضي للفشل كذىاب
النصر ،مث أمرىم هللا بشيء يعم نفعو ا١ترء يف نفسو كيف عبلقتو مع أصحابو ،كيسهل عليهم األمور األربعة ،اليت
أمركا هبا آنفا أال كىو الصرب ،فقاؿ :كاصربكا؛ ألف الصرب ىو ٖتمل ا١تكركه ،كما ىو شديد على النفس ،كتلك
ا١تأمورات كلها ٖتتاج إُف ٖتمل ا١تكاره ،فالصرب ٬تمع ٖتمل الشدائد كا١تصاعب(.)2
كق ػػاؿ تعػ ػػاُف( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [األنفاؿ.]47:

إدماجا للتشنيع اب١تشركُت كأحوا٢تم،
جيء يف هنيهم عن البطر كالرائء بطريقة النهي عن التشبو اب١تشركُت؛
ن
كتكريها للمسلمُت تلك األحواؿ؛ ألف األحواؿ الذميمة تتضح مذمتها ،كتنكشف مزيد االنكشاؼ إذا كانت من
أحواؿ قوـ مذمومُت عند آخرين ،كذلك أبلغ يف النهي ،كأكشف لقبح ا١تنهي عنو؛ فنهوا عن أف يشبهوا حاؿ
ا١تشركُت يف خركجهم لبدر إذ خرجوا بطرا كرائء الناس؛ ألف حق كل مسلم أف يريد بكل قوؿ كعمل كجو هللا،
كاٞتهاد من أعظم األعماؿ الدينية(.)3
التناسق َْ النداءات يف السورة:

ٚتع هللا ٢تم يف ىذه النداءات بُت األمر ٔتا ينبغي ،والتحذير ٦تا ال ينبغي ،وترؾ التشبو ٔتن ال يرتضى؛
لتنتظم بذلك حالة النصر ،كالنجاة من حالة ا٢تزٯتة يف نسق كاحد.

 )1األمر ِبا ينبغي؛ لتحقيق كماؿ النصر:
َّ ً
ً
اّللى ىكىر يسولىوي ىكالى تىػ ىولٍَّوا ىعٍنوي ىكأىنتي ٍم تى ٍس ىم يعوف}[األنفاؿ.]20:
ين ىآمنيواٍ أىط ييعواٍ ٌ
قاؿ تعاُف :ى
{َيأىيػُّ ىها الذ ى
كقولو تعاُف َ{:يأىيػُّها الَّ ًذين آمنيواٍ استى ًجيبواٍ ًّللً كلً َّلرس ً
وؿ إً ىذا ىد ىعا يكم لً ىما يٍ٭تيًي يك ٍم ىك ٍاعلى يمواٍ أ َّ
ُت الٍ ىم ٍرًء
اّللى ى٭تي ي
وؿ بىػ ٍ ى
ىف ٌ
ى ى
ى ى ٍ ي ٌ ى ي
ىكقىػ ٍلبً ًو ىكأىنَّوي إًلىٍي ًو يٍٖت ىشيركف}[األنفاؿ.]24:
َّ ً
ً
اّللى ىٍ٬ت ىعل لَّ يك ٍم فيػ ٍرقىانن ىكيي ىك ًٌف ٍر ىعن يك ٍم ىسيًٌئىاتً يك ٍم ىكيىػ ٍغ ًف ٍر
ين ىآمنيواٍ إىف تىػتَّػ يقواٍ ٌ
كقولو تعاُف  :قاؿ تعاُفَ{ :ي أىيػُّ ىها الذ ى
ض ًل الٍ ىع ًظيم}[األنفاؿ.]29:
اّللي ذيك الٍ ىف ٍ
لى يك ٍم ىك ٌ
ً ً
َّ ً
اّللى ىكثً نَتا لَّ ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفلى يحوف}[األنفاؿ]45:
ين ىآمنيواٍ إًذىا لىقيتي ٍم فئىةن فىاثٍػبيػتيواٍ ىكاذٍ يكيركاٍ ٌ
كقولو تعاُف :ى
{َيأىيػُّ ىها الذ ى

 )2والتحذير شلا ال ينبغي؛ للنجاة من اذلزؽلة :
ً ً َّ ً
َّ ً
وى يم األ ٍىد ىابر}[األنفاؿ.]15:
ين ىك ىفيركاٍ ىز ٍحفان فىبلى تػي ىولُّ ي
قاؿ تعاُف  :ى
ين ىآمنيواٍ إذىا لىقيتي يم الذ ى
{َيأىيػُّ ىها الذ ى
َّ ً
انتً يك ٍم ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يموف}[األنفاؿ.]27:
الر يس ى
اّللى ىك َّ
وؿ ىكىٗتيونيواٍ أ ىىم ى
ين ىآمنيواٍ الى ىٗتيونيواٍ ٌ
كقولو تعاُف  :ى
{َيأىيػُّ ىها الذ ى
{ك ٍاعلى يمواٍ أ َّ
ُت الٍ ىم ٍرًء ىكقىػ ٍلبً ًو ىكأىنَّوي إًلىٍي ًو يٍٖت ىشيركف}[األنفاؿ.]24:
اّللى ى٭تي ي
وؿ بىػ ٍ ى
ىف ٌ
كقولو تعاُف :ى
 )3وترؾ التشبو ِبن ال يرتضي:
( )1انظر :ا١ترجع السابق .29 /10 :
()2انظر :التحرير كالتنوير.34 /10 :
()3انظر :ا١ترجع السابق.
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قػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػاُف( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [األنفاؿ[ .]47:األنفاؿ.]47:

كقولو تعاُف( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [األنفاؿ.]21:

فتم هبذا األسلوب البديع ادلُ ْح َكم االنتظاـ؛ التناسب والتناسق َْ النداءات ومعانيهاِ ،با ػلقق استقامة

أحواؿ ادلؤمنْ وحفظ َجاعتهم يف جهادىم ألعدائهم.

ادلطلب السادس

التناسق َْ األفانْ يف سورة األنفاؿ
اجتمعت يف ىذه السورة أفانُت متنوعة يف نظاـ كاحد لتحقيق مقصد كاحد بصورة رائعة ،كمن أفانُت ىذه
السورة يف غرس حب اٞتهاد يف نفوس ا١تؤمنُت :
 )9التهيئة اإلٯتانية قبل اٟتديث عن أم شيء يتعلق ابٞتهاد ،كلعل ىذا يفهم من النداءات الستة يف السورة؛
ألف أىل اإلٯتاف أجدر على حسن االمتثاؿ ١تا يؤمركف بو ،كتكرار النداء ٔتا ٯتيزىم يثَت فيهم اٟتماسة اإلٯتانية
كاٟتب اإل٢تي.
 )2التعريف أبحكاـ اٞتهاد قبل كأثناء كبعد اٞتهاد؛ حىت ال ٭تدث االختبلؼ بينهم يف ا١تفاىيم كاألحكاـ؛
فينتج عنو التنازع كالفشل كالضعف فيتجرأ العدك عليهم.
 )3قص القصص اليت فيها نصر هللا لعباده ا١تؤمنُت كانتقامو من أعدائهم ،كخاصة القصص اليت تشابو حالة
ا١تؤمنُت ،كتشابو حالة أعدائهم ا١تًتبصُت هبم.
 )4بياف السنن اإل٢تية ا١ترتبطة ابٞتهاد مثل ( سنة هللا يف الظا١تُت – سنة هللا يف ا١تتقُت – سنة هللا يف القلة
ا١تؤمنة – سنة هللا يف الكثرة الكافرة – سنة هللا التغيَت -سنة هللا يف النعم – سنة هللا يف التدافع .)...
 )5بياف أف ﵁ جنودان يشاركوف ا١تؤمنُت يف جهادىم للكافرين ( ا١تبلئكة – البحر – السماء – األرض -
الرَيح  )...كأف هللا قد يػي ىع ًطٌل سنة من سننو الكونية؛ ليحقق سنة من سننو االجتماعية ،كأف الكوف من فيو من
جنود هللا).
 )6شرح أٝتاء هللا اٟتسٌت كصفاتو العليا اليت ٢تا آاثر يف ميادين اٞتهاد سواء كانت مفردة أك مقًتنة مثل(:
العزيز – اٟتكيم – العليم – البصَت – ا١توِف – النصَت – الغفور الرحيم -السميع .)...
 )7انتقاء األلفاظ ا﵀فزة للمجاىدين بعناية فائقة ،كاليت يعايشها اجملاىد يف ميداف اٞتهاد من بداية التهيئة
للجهاد إُف االنتهاء منو.
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 )8التذكَت كالتحفيز أبف هللا سبحانو كتعاُف سيجرم على أيدم اجملاىدين األتقياء كرامات األكلياء ،كذكر ما
حدث مع اجملاىدين األتقياء على مر التاريخ.
 )9خطاب القيادة خطاابن خاصان ٭تثهم على الثبات كاٞتبلد يف مواقع اٞتهاد كما كانت يفعل الرسوؿ مع
قواده يف ا١تعارؾ.
كهبذه األساليب كالوسائل يكوف ا١ترِب قد انتهج منهجان قرآنيان يف غرس حب اٞتهاد كما بينتو ككضحتو سورة
اٞتهاد.
اخلاَتة :
اٟتمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كصحبو كمن كااله ،كبعد،،،

فبعد ىذا التطواؼ كالبحث يف موضوع (التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية)؛ ٩ترج ابلنتائج اآلتية:
-1

أف مقصد السورة ىو مغزل السورة الذم ترجع إليو معاين السورة كمضموهنا.

-2

تتنوع أفانُت السورة كتتناسب كتتناسق فيما بينها للداللة على مقصدىا كاليت منها :القصص ،أٝتاء
هللا اٟتسٌت ،الفرائد القرآنية ،اآلَيت الكونية ،سنن هللا يف األنفس ،األحكاـ ،كغَت ذلك ٦تا تتميز بو
كل سورة.

-3

ظهر من خبلؿ التأمل كالتدبر يف سورة األنفاؿ أف ٢تا أفانُت اختصت هبا عن غَتىا تدؿ على
مقصدىا.

-4

اتضح أف كل كلمة ككل ٚتلة ككل قصة ككل فريدة ككل سنة كونية ككل اسم من أٝتاء هللا اٟتسٌت
ككل حكم يف السورة لو داللة على مقصدىا.

-5

برز لنا التناسق بُت كل فن من أفانُت السورة الواحدة للداللة على مقصدىا.

-6

برز لنا التناسق بُت أفانُت السورة الواحدة للداللة على مقصدىا.

التوصيات:

أوصي الباحثْ ِبا يلي:

-1

ضركرة االىتماـ ابلبحث يف (التناسب والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية) ؛ ألف كراء ذلك علم
غزير ٬تب أف يبحث كينشر.

-2

البحث يف أفانُت القرآف كتناسبها كتناسقها يف ٖتقيق مقاصده الكلية.

-3

تبٍت كلية من كليات القرآف الكرًن أك قسم من أقساـ التفسَت كعلوـ القرآف مشركع (التناسب
والتناسق َْ أفانْ السورة القرآنية) على مستول القرآف الكرًن كلو.
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فهرس ادلراجع
.1

اْلتقاف يف علوـ القرآف ،عبد الرٛتن بن أِب بكر ،جبلؿ الدين السيوطي (ا١تتوىف911 :ىػ)
ا﵀قق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :ىػ1974 /ـ.

.2

البحر ا﵀يط يف التفسري ،أبو حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثَت الدين األندلسي
(ا١تتوىف745 :ىػ) ،ا﵀قق :صدقي دمحم ٚتيل ،دار الفكر – بَتكت ،الطبعة1420 :ىػ.

.3

َدائع الفوائد ،دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية (ا١تتوىف751 :ىػ)،
الناشر :دار الكتاب العرِب ،بَتكت ،لبناف.

.4

الربىاف يف تناسب سور القرآف ،أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفي الغرنطي ،أبو جعفر (ا١تتوىف:
708ىػ)ٖ ،تقيق :دمحم شعباين ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ػ ا١تغرب ،عاـ النشر 1410 :ىػ -
 1990مز

.5

أتويل مشكل القرآف ،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم (ا١تتوىف276 :ىػ) ،ا﵀قق :إبراىيم
مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف.

.6

َترير التحبري ،اَن أىب األصبعٖ ،تقيق .د .حفٌت شرؼ ص ،576، 578ط :اجمللس األعلى للشئوف
اإلسبلمية ،القاىرة 1983 ،ـ.

.7

التحرير والتنوير «ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت الكتاب اجمليد» ،دمحم الطاىر بن
دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي (ا١تتوىف 1393 :ىػ) ،الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة
النشر 1984 :ىػ.

.8

تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إُف مزاَي الكتاب الكرًن ،أبو السعود العمادم دمحم بن دمحم بن

.9

مصطفى (ا١تتوىف982 :ىػ) ،دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت.

تفسري أمساء هللا احلسىن ،أبو عبد هللا ،عبد الرٛتن بن نصر بن عبد هللا بن نصر بن ٛتد آؿ سعدم

(ا١تتوىف1376 :ىػ) ،ا﵀قق :عبيد بن علي العبيد ،اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة ،الطبعة :العدد 112
 السنة 1421- 33ىػ. .10تفسري القرآف العظيم ،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي (ا١تتوىف:
774ىػ) ،ا﵀قق :سامي بن دمحم سبلمة ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420ىػ  1999 -ـ
 .11تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالـ ادلناف ،عبد الرٛتن بن نصر بن عبد هللا السعدم (ا١تتوىف:
1376ىػ) ،ا﵀قق :عبد الرٛتن بن معبل اللو٭تق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكُف 1420ىػ 2000-ـ.

 .12جامع البياف يف أتويل القرآف ،دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم
(ا١تتوىف310 :ىػ) ،ا﵀قق :أٛتد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكُف 1420 ،ىػ  2000 -ـ.
 .13اجلامع ادلسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأَيمو = صحيح البخارم ،دمحم بن
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إٝتاعيل أبو عبدهللا البخارم اٞتعفي ،ا﵀قق :دمحم زىَت بن نصر الناصر ،دار طوؽ النجاة (مصورة عن
السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي)
الطبعة :األكُف1422 ،ىػ.
 .14اجلامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أِب بكر بن فرح األنصارم
ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب (ا١تتوىف671 :ىػ)ٖ ،تقيق :أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش ،دار الكتب
ا١تصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانية1384 ،ىػ  1964 -ـ.
 .15روح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم والسبع ادلثاين ،شهاب الدين ٤تمود بن عبد هللا اٟتسيٍت األلوسي
(ا١تتوىف1270 :ىػ) ،ا﵀قق :علي عبد البارم عطية ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة:
األكُف 1415 ،ىػ.

 .16زاد ادلسري يف علم التفسريٚ ،تاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم (ا١تتوىف:
597ىػ) ،ا﵀قق :عبد الرزاؽ ا١تهدم ،دار الكتاب العرِب – بَتكت ،الطبعة :األكُف  1422 -ىػ.
 .17سنن أيب داود ،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم
ً
الس ىَ ًج ٍستاين (ا١تتوىف275 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد ،ا١تكتبة العصرية ،صيدا – بَتكت.
ٌ
 .18سنن الرتمذي ،دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى (ا١تتوىف279 :ىػ)،
ٖتقيق كتعليق:أٛتد دمحم شاكر (جػ  ،)2 ،1كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة عوض ا١تدرس
يف األزىر الشريف (جػ  ،)5 ،4شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباِب اٟتليب –-مصر ،الطبعة :الثانية،
 1395ىػ 1975 -ـ.

 .19علم مقاصد السور وأثره يف تدَر القرآف الكرمي ،عبد ا﵀سن بن زبن ا١تطَتم ،جامعة الكويت ،بدكف.

 .20يف ظالؿ القرآف ،سيد قطب إبراىيم حسُت الشارِب (ا١تتوىف1385 :ىػ) ،دار الشركؽ  -بَتكت-
القاىرة ،الطبعة :السابعة عشر  1412 -ىػ.

 .21الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد ،الز٥تشرم جار هللا (ا١تتوىف:
538ىػ) ،دار الكتاب العرِب – بَتكت ،الطبعة :الثالثة  1407 -ىػ.
 .22الكليات ،معجم يف ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية ،أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي الكفوم ،أبو البقاء
اٟتنفي (ا١تتوىف1094 :ىػ) ،ا﵀قق :عدنف دركيش  -دمحم ا١تصرم ،مؤسسة الرسالة – بَتكت.
 .23لساف العرب ،دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضلٚ ،تاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى
(ا١تتوىف711 :ىػ) ،دار صادر – بَتكت ،الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ.
 .24لطائَ اْلشارات = تفسري القشريي ،عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد ا١تلك القشَتم (ا١تتوىف465 :ىػ)،
ا﵀قق :إبراىيم البسيوين ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب – مصر ،الطبعة :الثالثة.
 .25مباحث يف إعجاز القرآف ،ا١تؤلف :د مصطفى مسلم ،الناشر :دار القلم – دمشق ،الطبعة :الثالثة،
 1426ىػ  2005 -ـ.
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 .26ا﵀رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن بن ٘تاـ بن عطية
األندلسي ا﵀ارِب (ا١تتوىف542 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد السبلـ عبد الشايف دمحم ،دار الكتنب العلمية – بَتكت،
الطبعة :األكُف  1422 -ىػ.

 .27ادلختصر يف تفسري القرآف الكرمي ،أتليفٚ :تاعة من علماء التفسَت ،إشراؼ :مركز تفسَت للدراسات
القرآنية ،الطبعة :الثالثة 1436 ،ىػ.
 .28مدارج السالكْ َْ منازؿ إَيؾ نعبد وإَيؾ نستعْ ،دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين
ابن قيم اٞتوزية (ا١تتوىف751 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم ا١تعتصم اب﵁ البغدادم ،دار الكتاب العرِب – بَتكت،
الطبعة :الثالثة 1416 ،ىػ 1996 -ـ.
 .29ا١تدخل إُف التفسَت ا١توضوعي للدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد ،الطبعة الثانية ،دار التوزيع كالنشر
اإلسبلمية ،القاىرة.
 .30ادلسند الصحيح ادلختصر َنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن
القشَتم النيسابورم (ا١تتوىف261 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت.
 .31مص ِ
اع ُد النَّظَ ِر لإل ْشر ِ
اص ِد ِ
ً
السوِر ،كيس َّمى" :ا١ت ٍق ً
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اس ًم يك ًل يسورةو
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َ َ
َ
َ
ّ
ي
َ
ىٝتىى يف يمطىابىػ ىقة ٍ ٌ ى
ى
ى
ً
لم ىس َّمى" ،إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أِب بكر البقاعي (ا١تتوىف885 :ىػ) ،مكتبة
لي
ا١تعارؼ – الرَيض ،الطبعة :األكُف  1408ىػ .1987 -
 .32معجم اللغة العرَية ادلعاصرة :،د أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر (ا١تتوىف1424 :ىػ) ٔتساعدة فريق عمل،
عاَف الكتب ،الطبعة :األكُف 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
 .33معجم مقاييس اللغة ،أٛتد بن فارس بن زكرَيء القزكيٍت الرازم ،أبو اٟتسُت (ا١تتوىف395 :ىػ)
ا﵀قق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار الفكر ،عاـ النشر1399 :ىػ 1979 -ـ.
 .34ادلفردات يف غريب القرآف ،أبو القاسم اٟتسُت بن دمحم ا١تعركؼ ابلراغب األصفهاىن (ا١تتوىف502 :ىػ) ،ا﵀قق:
صفواف عدنف الداكدم ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بَتكت ،الطبعة :األكُف  1412 -ىػ.

 .35ادلوافقات ،إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرنطي الشهَت ابلشاطيب (ا١تتوىف790 :ىػ) ،ا﵀قق :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،دار ابن عفاف ،الطبعة :الطبعة األكُف 1417ىػ1997 /ـ.
 .36ادلواىب الرابنية من اآلَيت القرآنية ،الشيخ عبد الرٛتن بن نصر آؿ سعدمٚ ،تعها  :عبد الرٛتن ٝتَت
ا١تاضي ،بدكف.
 .37النبأ العظيم ،نظرات جديدة يف القرآف الكرًن ،دمحم بن عبد هللا دراز (ا١تتوىف 1377 :ىػ) ،اعتٌت بو :
أٛتد مصطفى فضلية ،قدـ لو  :أ .د .عبد العظيم إبراىيم ا١تطعٍت ،الناشر  :دار القلم للنشر كالتوزيع،
الطبعة  :طبعة مزيدة ك٤تققة 1426ىػ2005 -ـ
 .38نظم الدرر يف تناسب اآلَيت والسور ،إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أِب بكر البقاعي
(ا١تتوىف885 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة.
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دالئم انىثُج فٍما تحقق مه األخثار عه غٍة املستقثم
يف انكتاب َانسىح
دراسح عقدٌح
اندكتُر عثداهلل ته عهً انجُدج
ألاستاذ املساعد بكلية الشريعة وأصىل الدين-جامعة نجران-السعىدية
بجامعة نجران
ملخص
دالئل النبوة فيما َتقق من األخبار عن غيب ادلستقبل يف الكتاب والسنة
من البينات اليت أيد هللا تعاُف هبا نبينا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معجزة اإلخبار عن الغيب ا١تاضي قبل زمنو ،كاٟتاضر أثناء
حياتو كا١تستقبل فيما ٮترب بو ٦تا سيأِ ،كىذا البحث يتحدث عن ما ٖتقق كقوعو ٦تا أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص عن غيب
ا١تستقبل ،إذ يتجلى فيو صدؽ ما أخرب بو  ،فيشهد بصحة نبوتو كصدؽ رسالتو  ،إذ يستحيل أف ٮترب عن أخبار
كثَتة ،كمنها ما كقع كيقع بعد كفاتو بقركف متطاكلة ،إال إذا كاف مصدر ىذه األخبار إ٢تيا من عاَف الغيب
كالشهادة سبحانو  ،كقد ٚتع ىذا البحث عددا من الوقائع اليت يتحقق فيها ا٠ترب الغييب ٦تا كرد يف القرآف الكرًن ،
كما تضمن كثَتا ٦تا الوقائع ٦تا ٖتقق من اإلخبار عن غيب ا١تستقبل ٦تا كرد يف السنة النبوية ككاف اثبتا كفق
القواعد اٟتديثية لعلماء السنة النبوية  ،كٙترة ىذا البحث إبراز ىذه البينة النبوية ليزداد الذين آمنوا إٯتان كثباات على
دينهم  ،كما أهنا من أعظم البينات ا١تفيدة يف دعوة غَت ا١تسلمُت للدخوؿ يف اإلسبلـ كمعرفة صدؽ كصحة
الرسائل ا﵀مدية ا٠تا٘تة.
Directories
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الكلمات الداللية:
Prophecy
النبوة:
the future
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From the evidence that ALLAH has supported our Prophet Muhammad peace be upon

him the miracle of the news of the unknown before his time, and present du

and the future in what he tells him what will happen, and this research tal

has been achieved from what the Prophet peace be upon him informs about the
it is impossible to tell about many news, including what happened after his

long centuries unless the source of this news is divine from the world of the

the testimony of ALLAH, and this research has collected a number of facts that

It contains the news of the unknown, which is mentioned in the Holy Quran,

much of it. And the Aim of this research to highlight this evidence of the Proph

increase those who believe faith and steadfastness on their religion, and

greatest evidence useful in inviting non-Muslims to Islam. Furthermore givin

of the truthfulness and validity of the messages of Prophet Muhammad peace b
him.

مقدمة
إف اٟتمػ ػػد ﵁ ٨تمػ ػػده كنسػ ػػتعينو كنسػ ػػتغفره ،كنعػ ػػوذ اب﵁ مػ ػػن شػ ػػركر أنفسػ ػػنا ،كسػ ػػيئات أعمالنػ ػػا ،مػ ػػن يهػ ػػده
هللا ف ػ ػػبل مض ػ ػػل ل ػ ػػو ،كم ػ ػػن يض ػ ػػلل ف ػ ػػبل ى ػ ػػادم ل ػ ػػو ،كأش ػ ػػهد أف ال إل ػ ػػو إال هللا كح ػ ػػده ال ش ػ ػريك ل ػ ػػو ،كأش ػ ػػهد أف
دمحمان عبده كرسولو ،صلى هللا عليو كعلى آلو كسلم تسليما.
أما بعد :ػ
ف ػ ػػإف هللا تع ػ ػػاُف ق ػ ػػد أرس ػ ػػل رس ػ ػػلو ػ ػ ػ ػ ػ علػ ػ ػ يهم الس ػ ػػبلـ ػ ػ ػ ػ ػ كأي ػ ػػدىم ابلبين ػ ػػات كالرباى ػ ػػُت الدال ػ ػػة عل ػ ػػى ص ػ ػػدؽ
ً ً ً
﴿ك ىج ػ ػػاءىتٍػ يه ٍم
نب ػ ػػوهتم كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ س ػ ػػبحانو﴿ :لىىق ػ ػ ٍد أ ٍىر ىس ػ ػ ٍلنىا ير يس ػ ػلىنىا ابلٍبىػيٌنىػ ػػات﴾ [اٟتدي ػ ػػد  ،]25 :كق ػ ػػاؿ س ػ ػػبحانو :ى
رسليهم ًابلٍبػيًنى ً
ات﴾ [يونس .]13 :
ي ي ي ٍ ىٌ
ك١تػ ػػا بعػ ػػث هللا تعػ ػػاُف خػ ػػامت رسػ ػػلو كانبيائػ ػػو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص أيٌػ ػػده بكثػ ػػَت مػ ػػن البينػ ػػات الدالػ ػػة علػ ػػى صػ ػػدؽ نبوتػ ػػو،
كم ػػن أعٌظ ػػم البين ػػات ال ػػيت أي ػػد هللا تع ػػاُف هب ػػا نبي ػػو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص الق ػػرآف الك ػػرًن ،ق ػػاؿ تع ػػاُف﴿ :أىكىَف يك ً
ٍف ًه ػ ٍػم أ َّىن أىنٍػىزلٍنى ػػا
ىٍى
ً
علىي ى ً
ك لىىر ٍٛتىةن ىكًذ ٍكىرل لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف﴾ [العنكبوت .]51 :
اب يػيٍتػلىى ىعلىٍي ًه ٍم إً َّف ًيف ذىل ى
ىٍ
ك الٍكتى ى
ػيب إال كق ػ ػػد أعط ػ ػػي م ػ ػػن اآلَيت م ػ ػػا مثل ػ ػػو آم ػ ػػن علي ػ ػػو البش ػ ػػر ،كإ٪ت ػ ػػا ك ػ ػػاف
كق ػ ػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص" :م ػ ػػا م ػ ػػن األنبي ػ ػػاء ن ػ ػ ه
الذم أكتيتو كحيا أكحاه هللا إِف ،فأرجو أف أكوف أكثرىم اتبعان يوـ القيامة"(.)1
كمعج ػ ػػزة القػ ػ ػ رآف الك ػ ػػرًن تتمث ػ ػػل يف ألفاظ ػ ػػو ال ػ ػػيت ى ػ ػػي يف غاي ػ ػػة الدالل ػ ػػة عل ػ ػػى معانيها،كم ػ ػػا أهن ػ ػػا يف أعل ػ ػػى
درجػ ػػات الفصػ ػػاحة كالببلغػ ػػة ،كمػ ػػا تظهػ ػػر معجػ ػػزة القػ ػػرآف فيمػ ػػا ٛتلتػ ػػو تلػ ػػك األلفػ ػػاظ مػ ػػن أن ػ ػواع العلػ ػػوـ الػ ػػيت ال
( )1صحيح البخارم:كتاب فضائل القرآف ،ابب كيف نزؿ القرآف كأكؿ ما نزؿ ،182 /6 ،برقم ،4981 :كمسلم :كتاب اإلٯتاف ،ابب
كجوب اإلٯتاف برسالة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،134 /1 ،برقم.152 :
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يسػ ػ ػػتطيع ٥تلػ ػ ػػوؽ أف َيِ ٔتثلهػ ػ ػػا أك مايقارهبػ ػ ػػا كالػ ػ ػػيت ىػ ػ ػػي يف ٚتلتهػ ػ ػػا مػ ػ ػػن علمػ ػ ػػو سػ ػ ػػبحانو كتعػ ػ ػػاُف كمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ
ك أىنٍػىزلىوي بًعًٍل ًم ًو﴾ [النساء .]166 :
سبحانو﴿ :لى ًك ًن َّ
اّللي يى ٍش ىه يد ًٔتىا أىنٍػىزىؿ إًلىٍي ى
كق ػػد ألٌ ػػف علمػ ػػاء ا١تس ػػلمُت ا١تؤلف ػػات يف بيػ ػػاف البين ػػات كا١تعج ػ ػزات كدالئػ ػػل النب ػػوة ال ػػيت أكػ ػػرـ هللا هب ػػا نبيػ ػػو
دمحمان ملسو هيلع هللا ىلص  ،ك٦تػ ػػا ذكػ ػػركه مػ ػػن ىػ ػػذه البينػ ػػات :أن ػ ػواع ا١تعج ػ ػزات كخ ػ ػوارؽ العػ ػػادات الػ ػػيت أيػ ػػده هللا تعػ ػػاُف هبػ ػػا مثل :ػ ػ ػ
انش ػ ػػقاؽ القم ػ ػػر ،كنب ػ ػػع ا١ت ػ ػػاء م ػ ػػن ب ػ ػػُت أص ػ ػػابعو ،كتكث ػ ػػَت الطع ػ ػػاـ بربكت ػ ػػو ،كحن ػ ػػُت اٞت ػ ػػذع إلي ػ ػػو ،كس ػ ػػبلـ اٟتج ػ ػػر
عليو ،كشهادة الشجر كاٟتجر كاٟتيواف بنبوتو إُف غَت ذلك من ا١تعجزات .
كم ػ ػػن أنػ ػ ػواع بينات ػ ػػو :اس ػ ػػتجابة دعائ ػ ػػو ملسو هيلع هللا ىلص ١ت ػ ػػن دع ػ ػػا ل ػ ػػو ،أك عل ػ ػػى م ػ ػػن دع ػ ػػا علي ػ ػػو ،كك ػ ػػذلك م ػ ػػن بين ػ ػػات
رسػ ػػالتو الش ػ ػريعة العظيمػ ػػة الكاملػ ػػة الشػ ػػاملة الػ ػػيت جػ ػػاء هبػ ػػا مػ ػػن هللا تعػ ػػاُف ،كالػ ػػيت ّت ػ ػوار مػ ػػا جػ ػػاءت ألجلػ ػػو مػ ػػن
اإلٯت ػ ػ ػ ػػاف اب﵁ كعبادت ػ ػ ػ ػػو تض ػ ػ ػ ػػمنت أيضػ ػ ػ ػ ػان س ػ ػ ػ ػػائر م ػ ػ ػ ػػا ٭تت ػ ػ ػ ػػاج إلي ػ ػ ػ ػػو البش ػ ػ ػ ػػر يف أم ػ ػ ػ ػػور حي ػ ػ ػ ػػاهتم :االجتماعي ػ ػ ػ ػػة،
كاالقتص ػ ػػا دية ،كالسياس ػ ػػية ،كالثقافي ػ ػػة ،كالص ػ ػػحية ،كال ػ ػػيت يس ػ ػػتحيل أف تك ػ ػػوف إال م ػ ػػن هللا ج ػ ػػل كع ػ ػػبل الع ػ ػػاَف ٔت ػ ػػا
يف الس ػ ػ ػػموات كاألرض ،كم ػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػػركا م ػ ػ ػػن أع ػ ػ ػػبلـ نبوت ػ ػ ػػو كدالئ ػ ػ ػػل رس ػ ػ ػػالتو ش ػ ػ ػػهادة أحوال ػ ػ ػػو كأحػ ػ ػ ػواؿ أص ػ ػ ػػحابو
بصػ ػػدؽ رسػ ػػالتو ،كنزاىتػ ػػو ،كصػ ػػدقو ،كعفتػ ػػو ،كحياتػ ػػو ،ا١تثاليػ ػػة الػ ػػيت أضػ ػػحت قػ ػػدكة لكػ ػػل إنسػ ػػاف يف العػ ػػاَف حػ ػػىت
شهد بذلك العقبلء ا١تنصفوف من غَت أىل دَينتو.
كق ػػد ذك ػػركا أيض ػ ػان م ػػن أع ػػبلـ نبوت ػػو كدالئ ػػل رس ػػالتو إخب ػػاره ع ػػن الغي ػػب أبنواع ػػو :غي ػػب ا١تاض ػػي ،كغي ػػب
اٟتاضر يف زمنو ،كغيب ا١تستقبل.
ػاخًتت بينػ ػ ػػة اإلخبػ ػ ػػار عػ ػ ػػن غيػ ػ ػػب
كقػ ػ ػػد أحببػ ػ ػػت أف أشػ ػ ػػارؾ يف بيػ ػ ػػاف كتوضػ ػ ػػيح بينػ ػ ػػات رسػ ػ ػػالتو ملسو هيلع هللا ىلص ،فػ ػ ػ ي
ا١تستقبل لتكوف موضوعان ِف يف ىذا البحث.

أعلية البحث وأىدافو:
كال يش ػ ػػك طال ػ ػػب عل ػ ػ ػ وم م ػ ػػن ا١تسػ ػ ػػلمُت أف توض ػ ػػيح بين ػ ػػات رسػ ػ ػػالتو ملسو هيلع هللا ىلص ى ػ ػػو مطلػ ػ ػػب ش ػ ػػرعي ،تظػ ػ ػػافرت
عل ػػى ب يان ػػو أدل ػػة الكت ػػاب كالس ػػنة ،كأٚت ػػع علػ ػػى أ٫تيت ػػو علم ػػاء ا١تس ػػلمُت كدع ػػاهتم يف الق ػػدًن كاٟت ػػديث ،كلػ ػػذلك
كثرت ا١تؤلفات فيو ،كيف الكتابة يف ىذا ا١توضوع فائداتف كىدفاف جليبلف:
أح ػ ػػد٫تا :أف يف إظه ػ ػػار ى ػ ػػذه البين ػ ػػات كبياهن ػ ػػا لغ ػ ػػَت ا١تس ػ ػػلمُت فائ ػ ػػدة ك ػ ػػربل يف بي ػ ػػاف ا٢ت ػ ػػدل كدي ػ ػػن اٟت ػ ػػق
٢تػ ػػم ،كدعػ ػػوهتم إُف ديػ ػػن اإلسػ ػػبلـ كاإلٯتػ ػػاف بنبوتػ ػػو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كذلػ ػػك أسػ ػػاس السػ ػػعادة يف الػ ػػدنيا كاآلخػ ػػرة .كمػ ػػن أجػ ػػل
ى ػػذا ا١تقص ػػد ذكػ ػػر هللا س ػػبحانو كتع ػػاُف أنػ ػػو أرس ػػل الرس ػػل ابلبينػ ػػات الدال ػػة عل ػػى صػ ػػدؽ نب ػػوهتم ح ػػىت يسػ ػػتجيب
البشر ٢تم ،فالبينة ىي شاىد من هللا للرسوؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص : -أبف ىذا رسوِف كلذلك أيدتو هبذه البينة.
كالفائػ ػػدة األخػ ػػرل :أف يف إظهػ ػػار ىػ ػػذه البينػ ػػات زَيدة إلٯتػ ػػاف ا١تػ ػػؤمنُت ،كتثبيػ ػػت ٢تػ ػػم علػ ػػى ديػ ػػنهم ،كتقويػ ػػة
لقلوهبم للثبات على اٟتق الذين ىم عليو.
كم ػ ػػا أف ذك ػ ػػر ى ػ ػػذه البين ػ ػػات كتوض ػ ػػيحها ى ػ ػػو أداء ل ػ ػػبعض حق ػ ػػو ػ ػ ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ ػ ػ ػ علين ػ ػػا  ،راج ػ ػػُت أف ن ػ ػػدخل
ً
َّ ً
ً
ػك يىػ ػ يم الٍ يم ٍفلً يح ػػو ىف﴾
ػور الَّ ػػذم أينٍػ ػ ًزىؿ ىم ىع ػػوي أيكلىئً ػ ى
ين ىآمنيػ ػوا بً ػػو ىك ىع ػ َّػزيركهي ىكنى ى
ص ػ يػركهي ىكاتَّػبىػ يع ػ ػوا النُّ ػ ى
يف قول ػػو س ػػبحانو﴿ :فىال ػػذ ى
[األعراؼ .]157 :
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مشكلة البحث
م ػ ػ ػػن أى ػ ػ ػػم اإلش ػ ػ ػػكاليات يف عص ػ ػ ػػرن طغي ػ ػ ػػاف موج ػ ػ ػػات ا١تادي ػ ػ ػػة كتي ػ ػ ػػار اإلٟت ػ ػ ػػاد كالتنك ػ ػ ػػر للرس ػ ػ ػػبلت
الس ػ ػػماكية ،كغي ػ ػػاب معرف ػ ػػة كعل ػ ػػم دالئ ػ ػػل النب ػ ػػوة ع ػ ػػن أذى ػ ػػاف كث ػ ػػَت م ػ ػػن الن ػ ػػاس ح ػ ػػىت كص ػ ػػل ذل ػ ػػك للش ػ ػػعوب
اإلس ػ ػ ػػبلمية ،فلع ػ ػ ػػل ى ػ ػ ػػذا البح ػ ػ ػػث أف يك ػ ػ ػػوف مس ػ ػ ػػا٫تة يف إب ػ ػ ػراز بع ػ ػ ػض دالئ ػ ػ ػػل النب ػ ػ ػػوة ا﵀مدي ػ ػ ػػة ا٠تا٘ت ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػػى
صاحبها أفضل الصبلة كالسبلـ.
الدراسات الساَقة :ػ ػ
كق ػ ػػد أل ػ ػػف علم ػ ػػاء ا١تس ػ ػػلمُت دالئ ػ ػػل النب ػ ػػوة كالرس ػ ػػالة مؤلف ػ ػػات كث ػ ػػَتة ق ػ ػػدٯتان كح ػ ػػديثان ،كاذك ػ ػػر عل ػ ػػى س ػ ػػبيل
ا١تثاؿ منها  :ػ ػ
 1ػ ػ ػ ػ ػ ػ دالئػ ػ ػػل النبػ ػ ػػوة للف ػ ػ ػرَيِب أبػ ػ ػػو بكػ ػ ػػر جعفػ ػ ػػر بػ ػ ػػن دمحم بػ ػ ػػن اٟتسػ ػ ػػن بػ ػ ػػن ا١تسػ ػ ػػتفاض ً
الفػ ػ ػ ٍػر ً
َيِب (ا١تتػ ػ ػػوىف:
ٍ ى
ي
301ىػ).
 -2أعػ ػػبلـ النبػ ػػوة للمػ ػػاكردم ،أبػ ػػو اٟتسػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن دمحم بػ ػػن دمحم بػ ػػن حبيػ ػػب البصػ ػػرم البغػ ػػدادم ،الشػ ػػهَت
اب١تاكردم (ا١تتوىف450 :ىػ).
 -3دالئ ػ ػػل النب ػ ػػوة ألِب نع ػ ػػيم األص ػ ػػبهاين ،أب ػ ػػو نع ػ ػػيم أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن عب ػ ػػد هللا ب ػ ػػن أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن إس ػ ػػحاؽ ب ػ ػػن
موسى بن مهراف األصبهاين (ا١تتوىف430 :ىػ).
 -4دالئ ػ ػػل النب ػ ػػوة كمعرف ػ ػػة أح ػ ػواؿ ص ػ ػػاحب الش ػ ػريعة للبيهق ػ ػػي ،أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن اٟتس ػ ػػُت ب ػ ػػن عل ػ ػػي ب ػ ػػن موس ػ ػػى
ا٠تي ٍسىرٍكًجردم ا٠تراساين ،أبو بكر البيهقي (ا١تتوىف458 :ىػ).
 -5دالئ ػ ػػل النب ػ ػػوة إلٝتاعي ػ ػػل ب ػ ػػن دمحم ب ػ ػػن الفض ػ ػػل ب ػ ػػن عل ػ ػػي القرش ػ ػػي الطليح ػ ػػي التيم ػ ػػي األص ػ ػػبهاين ،أب ػ ػػو
القاسم ،ا١تلقب بقواـ السنة (ا١تتوىف535 :ىػ).
كمن ا١تؤلفات اٟتديثة:
-1دالئل النبوة لسعيد ابشنفر.
 -2دالئل النبوة لعبداٟتليم ٤تمود
 -3معجزات الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأدلة صدؽ نبوتو إلبراىيم جلهوـ كعبدالسبلـ ٛتاد.
كق ػ ػػد أحبب ػ ػػت أف أف ػ ػػرد موض ػ ػػوع[ :م ػ ػػا ٖتق ػ ػػق كقوع ػ ػػو م ػ ػػن اإلخب ػ ػػار بغي ػ ػػب ا١تس ػ ػػتقبل] ابلبح ػ ػػث ،لك ػ ػػوين َف
أطلع ػ ػ ْتسب علمي ػ ػ على من أفرد البحث فيو كأشبع موضوعو على كجو ا٠تصوص .
ويتمثل اجلديد يف ىذا البحث فيما يلي  :ػ ػ
أ ػ ػ إفراد ىذا ا١توضوع ابلدراسة .
ب ػ ػ ٚتع اآلَيت الواردة يف ا١توضوع.
ج ػ ػ ٚتع كانتقاء ما صح كثبت من األحاديث النبوية يف ىذا ا١توضوع .
د ػ ػ نقل اإلثبات التارٮتي للوقائع اليت أخرب هبا الكتاب كالسنة كٖتققت يف الواقع.
ى ػ ػ ػ نقل كبلـ أىل العلم يف بياف دالئل النبوة فيما ٖتقق من ىذه الوقائع .
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ك ػ ػ تقسيم ىذه الوقائع إُف نوعُت :أحد٫تا :ما أخربت بو النصوص ٦تا يتعلق ابألمة بشكل عاـ.
كاآلخ ػ ػػر  :م ػ ػػا أخ ػ ػػربت ب ػ ػػو النص ػ ػػوص ٦ت ػ ػػا ٮت ػ ػػص شخص ػ ػ ػان أك أشخاص ػ ػ ػان
أبعياهنم.
كقد يكوف ألحد النوعُت عبلقة ما ابآلخر ،كما سيتبُت ذلك إبذف هللا تعاُف.
منهج البحث :ػ ػ
كيق ػ ػ ػػوـ ىػ ػ ػ ػػذا البحػ ػ ػ ػػث علػ ػ ػ ػػى اٞتم ػ ػ ػػع بػ ػ ػ ػػُت ا١تػ ػ ػ ػػنهج االسػ ػ ػ ػػتقرائي ،كا١ت ػ ػ ػػنهج التػ ػ ػ ػػارٮتي ،كا١تػ ػ ػ ػػنهج الوصػ ػ ػ ػػفي
التحليلي.
فمػ ػ ػػن خػ ػ ػػبلؿ ا١تػ ػ ػػنهج االسػ ػ ػػتقرائي قمػ ػ ػػت ّتمػ ػ ػػع كتتبػ ػ ػػع النصػ ػ ػػوص ال ػ ػ ػواردة يف الكتػ ػ ػػاب كالسػ ػ ػػنة الػ ػ ػػيت
أخػ ػػربت عػ ػػن غيػ ػػب مسػ ػػتقبل كأتك ػ ػػد ٖتقػ ػػق كقوعػ ػػو ،كمػ ػػن خػ ػػبلؿ ا١ت ػ ػػنهج التػ ػػارٮتي قم ػ ػت إبثبػ ػػات كقػ ػػوع ى ػ ػػذه
األخب ػ ػػار كٖتققه ػ ػػا اترٮتي ػ ػػا م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ كت ػ ػػب الت ػ ػػاريخ كغَتى ػ ػػا م ػ ػػن مص ػ ػػنفات أى ػ ػػل العل ػ ػػم ،مث بين ػ ػػت ابلوص ػ ػػف
كالتحليػ ػ ػػل كػ ػ ػػبلـ أىػ ػ ػػل العلػ ػ ػػم رٛتهػ ػ ػػم هللا يف بيػ ػ ػػاف كػ ػ ػػوف ىػ ػ ػػذه الوقػ ػ ػػائع مػ ػ ػػن دالئػ ػ ػػل النبػ ػ ػػوة كمعج ػ ػ ػزات الرسػ ػ ػػالة
ا٠تا٘تة.
كما التزمت يف ىذا البحث ٔتقتضيات البحث العلمي من حيث :ػ ػ
أ ػ ػ عزك اآلَيت القرآنية .
ب ػ ػ ٗتريج األحاديث النبوية كاٟتكم عليها ،كاعتماد الثابت منها سواء كاف صحيحا أـ حسنا.
ج ػ ػ توثيق كبلـ أىل العلم من ا١تصادر كا١تراجع ا١تعتربة.
د ػ ػ توثيق الوقائع التارٮتية من كتب التاريخ ا١تعتربة .
حدود البحث

ما أخرب بو الكتاب كالسنة من الغيبيات ينقسم إُف ثبلثة أقساـ:
األكؿ :ما أخربا بو من غيب ا١تاضي.
الثاين :ما أخربا بو ٦تا غاب عنو كعمن معو يف زمنو ملسو هيلع هللا ىلص.
الثالث :ما أخربا بو من غيب ا١تستقبل.
كىذا الثالث ينقسم إُف قسمُت:
أػ ػ ما أخربا بو كَف يقع إُف اآلف.
ب ػ ما أخربا بو كقد ٖتقق كقوعو ػ كىذا األخَت ىو ٤تل البحث.
ملحوظػ ػػة 1 :ػ ػ ػ َف أدخػ ػػل يف البحػ ػػث ماكػ ػػاف ىنػ ػػاؾ خػ ػػبلؼ أك شػ ػػك أك تػ ػػردد كاحتمػ ػػاؿ حػ ػػوؿ ٖتققػ ػػو مػ ػػن
عدم ػػو ،كم ػػن أمثل ػػة ذل ػػك :بع ػػض عبلم ػػات الس ػػاعة ال ػػيت م ػػازاؿ أم ػػر ٖتققه ػػا ٤ت ػػل أتم ػػل كنظ ػػر ،كإ٪ت ػػا اعتم ػػدت
ما يقطع بوقوعو كٖتققو ٦تا صح كثبت ،لكوف داللتو على البينة أكضح كأظهر.
 2ػ ػ ػ ال أدع ػػي االستقص ػػاء كاإلحاط ػػة ،كلك ػػن ال ػػذم أج ػػزـ ب ػػو أين ق ػػد ٚتع ػػت ػ ػ ػ بفض ػػل هللا تع ػػاُف ػ ػ ػ أغل ػػب
ما ٖتقق كقوعو ٦تا أخرب بو اٟتبيب ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ،كذلك ٦تا كقفت عليو ْتسب جهدم ا١تتواضع.
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خطة البحث:
كٖتتوم على مقدمة كمبحثُت كخا٘تة
فا١تقدمة ذكرت فيها أ٫تية البحث كسبب اختياره كمنهجو كالدراسات السابقة كحدكد البحث.
ادلبحث األوؿ :ما َتقق وقوعو شلا ورد اْلخبار عنو يف القرآف الكرمي .وفيو مخسة مطالب:

ا١تطلب األكؿ :اإلخبار عن تغلب الركـ على فارس
ا١تطلب الثاين :اإلخبار عن حاؿ أِب ٢تب كامرأتو.
ا١تطلب الثالث :اإلخبار ابلتمكُت كاالستخبلؼ يف األرض للمؤمنُت
ا١تطلب الرابع :اإلخبار عن ىزٯتة الكفار ببدر
ا١تطلب ا٠تامس :تكفلو تعاُف ْتفظ القرآف الكرًن
ادلبحث الثاين :ما َتقق وقوعو شلا ورد اْلخبار عنو يف السنة النبوية .وفيو مطلباف:ػ ػ
ا١تطلب األكؿ :األخبار ا١تتعلقة ابألمة عموما
ا١تطلب الثاين :األخبار اليت ٗتص شخصا بعينو أك أشخاصا

ُث اخلاَتة وفيها أىم النتائج وأىم التوصيات.
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َتهيد:
م ػ ػ ػػن أص ػ ػ ػػوؿ العقي ػ ػ ػػدة اإلس ػ ػ ػػبلمية أن ػ ػ ػػو ال يعل ػ ػ ػػم الغي ػ ػ ػػب إال هللا تع ػ ػ ػػاُف ،كق ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػػررت ذل ػ ػ ػػك نص ػ ػ ػػوص
الس ػ ػػماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اّللي} [النمػ ػػل:
ػب إًَّال َّ
الكت ػ ػػاب كالس ػ ػػنة كم ػ ػػن ذل ػ ػػك قول ػ ػػو تع ػ ػػاُف{ :قيػ ػ ٍػل ىال يىػ ٍعلىػ ػ يػم ىم ػ ػ ٍػن يف َّ ى ى
ض الٍغىٍي ػ ػ ى
ًَّ
ػب ًَّّللً}[يػ ػػونس، ]20 :بػ ػػل حػ ػػىت الرسػ ػػل كىػ ػػم أفضػ ػػل البش ػ ػرية ال يعلمػ ػػوف
 ،]65كقولػ ػػو سػ ػػبحانو{ :فىػ يقػ ػ ٍػل إ٪تػى ػػا الٍغىٍيػ ػ ي
ً
ػك
الغيػ ػػب ،كقػ ػػد أمػ ػػر هللا نبيػ ػػو دمحمان ملسو هيلع هللا ىلص أف يقػ ػػوؿ ذلػ ػػك ،كيعلن ػ ػػو عػ ػػن نفسػ ػػو كمػ ػػا قػ ػػاؿ سػ ػػبحانو{ :قيػ ػ ٍػل ىال أ ٍىمل ػ ػ ي
ً ً
ت ًمػ ػػن ٍ ً
ً
السػ ػػوءي }
ضػ ػ ِّػرا إًَّال ىمػ ػػا ىشػ ػػاءى َّ
ػٍت ُّ
لنىػ ٍفسػ ػػي نىػ ٍف نعػ ػػا ىكىال ى
اّللي ىكلىػ ػ ٍػو يكٍنػ ػ ي
ػب ىال ٍسػ ػػتى ٍكثىػ ٍر ي ى
ػت أ ٍىعلىػ ػ يػم الٍغىٍيػ ػ ى
ا٠تىػ ػ ٍػَت ىكىمػ ػػا ىم َّسػ ػ ى
[األعراؼ.]188 :
كلك ػ ػػن هللا تع ػ ػػاُف يك ػ ػػرـ م ػ ػػن ش ػ ػػاء م ػ ػػن رس ػ ػػلو ابطبلعه ػ ػػم عل ػ ػػى ش ػ ػػيء م ػ ػػن أم ػ ػػور الغي ػ ػػب كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ
ً
ضػ ػػى ًمػ ػػن رسػ ػ و
ك ًمػ ػ ٍػن بىػ ػ ٍ ً
تعػ ػػاُف { :ىعػ ػ ًػاَف الٍغىٍيػ ػ ً
ػُت يى ىديٍػ ػ ًػو
ػوؿ فىًإنػَّ ػػوي يى ٍس ػ ػلي ي
ىحػ ػ نػدا ،إًَّال ىم ػ ػ ًن ٍارتى ى
ٍ ىي
ػب فىػ ػ ىػبل ييظٍ ًهػ ػ يػر ىعلىػ ػػى ىغٍيبًػ ػػو أ ى
ي
ًً
ً
ص ندا } [اٞتن.]27 ،26 :
ىكم ٍن ىخ ٍلفو ىر ى
فإذا رأينا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٮتربن عن كثَت من أمور الغيب ػ ػ كالسيما غيب ا١تستقبل ػ ػ علمنا أف ذلك من إخبار
هللا تعاُف لو ،فيكوف ذلك دليبل يشهد أنو مرسل من لدف عاَف الغيب كالشهادة سبحانو.
كقد أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو عن كثَت من غيب ا١تستقبل ،قاؿ حذيفة رضي هللا عنو ،قاؿ :لقد خطبنا
النيب صلى هللا عليو كسلم خطبة ،ما ترؾ فيها شيئا إُف قياـ الساعة إال ذكره ،علمو من علمو كجهلو من جهلو،
إف كنت ألرل الشيء قد نسيت ،فأعرؼ ما يعرؼ الرجل إذا غاب عنو فرآه فعرفو(.)1
كعند ٖتقق ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص من أمر غييب يزداد ا١تؤمنوف إٯتان ،كما قاؿ تعاُف { :ىكلى َّما ىرأىل الٍ يم ٍؤًمنيو ىف
اّلل كرسوليو كما زادىم إًَّال إًٯت ن ً
يما} [األحزاب.)2( ]22 :
اب قىاليوا ىى ىذا ىما ىك ىع ىد ىن َّ
ى
ٍاأل ٍ
ىحىز ى
اّللي ىكىر يسوليوي ىك ى
ص ىد ىؽ َّي ى ى ي ي ى ى ى ى ي ٍ
ان ىكتى ٍسل ن
كما يكوف ذلك برىان لغَت ا١تسلمُت على صدؽ النبوة ا﵀مدية حُت يركف صدؽ ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص من
أمور الغيب ،سواء الغيب ا١تاضي قبل زمنو ،كاٟتاضر يف حياتو ،كا١تستقبل ٦تا أخرب بو ٦تا سيأِ٦ ،تا ال سبيل لو
ب ني ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
ت
وح ىيها إًلىٍي ى
إُف علمو إال إبخبار عاَف الغيب كالشهادة لو سبحانو ،قاؿ تعاُف{ :تًٍل ى
ك ىما يكٍن ى
ك ًم ٍن قىػٍب ًل ىى ىذا} [ىود.]49 :
ت ىكىال قىػ ٍويم ى
تىػ ٍعلى يم ىها أىنٍ ى
فحُت يرل أم عاقل ىذه البينة ،كيضم إليها بقية البينات كالدالئل ،ال ٯتلك إال أف يشهد شهادة اٟتق
أبف دمحما رسوؿ مرسل من هللا تعاُف ،كلذا أيده سبحانو هبذه البينات(.)3
كىذا حُت الشركع يف ذكر ما ٖتقق كقوعو من أخبار الغيب يف الكتاب كالسنة النبوية ا١تشرفة.
الساعة،

( )1صحيح البخارم :كتاب :القدر ،ابب{ :ككاف أمر هللا قدرا مقدكرا} ( ،)123 /8ك صحيح مسلم :كتاب :الفنت كأشراط
ابب :إخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكوف إُف قياـ الساعة (.)2217 /4
( ) 2أنظر يف فوائد معرفة دالئل النبوة كتاب :صحيح األثر كٚتيل العرب من سَتة خَت البشر أتليف د .دمحم السلمي كآخرين ،ص 39:ػ،40
ككذلك كتاب :فقو أشراط الساعة للمقدـ ص.26:
( ) 3أنظر على سبيل ا١تثاؿ كتاب:حيب العظيم للمسيح عليو السبلـ قادين لئلسبلـ١ ،تؤلفو:ساٯتوف ألفريدك ص 193:كمابعدىا ،كقد كاف
مؤلف ىذا الكتاب مسيحيا ،فهداه هللا تعاُف لئلسبلـ كقرر يف كتابو ىذا أف ٦تا يدعو لئلسبلـ من بينات الرسالة:ما ٖتقق من أخبار
عن غيب ا١تستقبل ،كأكرد بعض األمثلة على ذلك ،كانظر.
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ادلبحث األوؿ :ما َتقق وقوعو شلا ورد اْلخبار عنو يف القرآف الكرمي

وفيو مخسة مطالب:

ادلطلب األوؿ :اْلخبار عن تغلب الروـ على فارس

ً ً
كـ،
فق ػ ػػد أخ ػ ػػرب هللا ع ػ ػػز كج ػ ػػل ع ػ ػػن حادث ػ ػػة ح ػ ػػدثت لل ػ ػػركـ ،كذل ػ ػػك يف قول ػ ػػو تع ػ ػػاُف﴿ :اَف ،غيلبىػ ػػت ال ػ ػ ُّػر ي
ض كىػ ػػم ًمػ ػػن بػعػ ػ ًػد ىغلى ػ ػبً ًهم س ػ ػيػ ٍغلًبو ىفً ،يف بً ٍ ً ً
ُت ًَّّللً ٍاأل ٍىمػ ػ يػر ًمػ ػ ٍػن قىػٍبػ ػ يػل ىكًمػ ػ ٍػن بىػ ٍعػ ػ يػد ىكيىػ ٍوىمئًػ ػ وػذ يىػ ٍفػ ػ ىػر يح
ض ػ ػ ًع سػ ػػن ى
ًيف أ ٍىد ىىن ٍاأل ٍىر ً ى ي ٍ ٍ ى ٍ
ٍ ىى ي
اّللً يػٍنص ػػر مػ ػػن يشػ ػػاء كى ػػو الٍع ًزيػ ػػز الػ ػ َّػرًحيم ،كع ػػد ًَّ ً
ً
اّللي ىك ٍعػ ػ ىػدهي ىكلى ًك ػ َّػن أى ٍكثىػ ػ ىػر النَّػ ػ ً
ػاس
ػف َّ
ي ىٍ ى
اّلل ىال ٮتيٍلػ ػ ي
الٍ يم ٍؤمني ػػو ىف ،بًنى ٍ
ص ػ ػ ًر َّ ى ي ي ى ٍ ى ى ي ى ي ى ى ي
ىال يىػ ٍعلى يمو ىف ﴾[الركـ .]6 -1 :
كسػ ػ ػػبب نػ ػ ػػزكؿ ىػ ػ ػػذه اآلَيت أنػ ػ ػػو كػ ػ ػػاف بػ ػ ػػُت دكلػ ػ ػػة فػ ػ ػػارس كالدكلػ ػ ػػة الركمانيػ ػ ػػة قتػ ػ ػػاؿ كمنافسػ ػ ػػة ،ككػ ػ ػػاف
ا١تش ػػركوف ي ػػودكف أف تغلػ ػػب ف ػػارس ال ػػركـ؛ ألف فارس ػ ػان ك ػػانوا ٣توس ػ ػا أميػ ػػُت ،كا١تس ػػلموف ي ػػودكف غلبػ ػػة ال ػػركـ علػ ػػى
فػ ػػارس؛ لكػ ػػوهنم أىػ ػػل كتػ ػػاب ،فبعػ ػػث كسػ ػػرل جيش ػ ػان إُف الػ ػػركـ كبعػ ػػث قيصػ ػػر جيش ػ ػان فالتقيػ ػػا  ،فغلبػ ػػت فػ ػػارس
ال ػػركـ ،فبلػ ػػغ ذلػ ػػك ا١تسػ ػػلمُت ٔتكػ ػػة فشػ ػػق علػ ػػيهم كف ػػرح بػ ػػو كفػ ػػار مكػ ػػة ،فػ ػػأنزؿ هللا ىػ ػػذه اآلَيت ابإلخبػ ػػار عػ ػػن
انتصار الركـ بعد ىزٯتتهم ،كٖتقق ذلك االنتصار خبلؿ بضع( )1سنُت.
عػ ػػن ابػ ػػن عبػ ػػاس رضػ ػػي هللا عنهمػ ػػا يف قولػ ػػو تعػ ػػاُف﴿ :اَف غلبػ ػػت الػ ػػركـ﴾ قػ ػػاؿ :يغلبػ ػػت ك ىغلبػ ػػت ،قػ ػػاؿ:
ك ػ ػػاف ا١تش ػ ػػركوف ٭تب ػ ػػوف أف تظه ػ ػػر ف ػ ػػارس عل ػ ػػى ال ػ ػػركـ ،ألهن ػ ػػم أى ػ ػػل أكاثف ،كك ػ ػػاف ا١تس ػ ػػلموف ٭تب ػ ػػوف أف تظه ػ ػػر
ال ػ ػػركـ عل ػ ػػى فػ ػ ػػارس ،ألهن ػ ػػم أىػ ػ ػػل كت ػ ػػاب ،فػ ػ ػػذكركه ألِب بك ػ ػػر ،ف ػ ػػذكره أبػ ػ ػػو بك ػ ػػر لرسػ ػ ػػوؿ هللا ص ػ ػػلى هللا عليػ ػ ػػو
كسػ ػػلم ،فقػ ػػاؿ رسػ ػػوؿ هللا صػ ػػلى هللا عليػ ػػو كسػ ػػلم " :أمػ ػػا إهنػ ػػم سػ ػػيغلبوف " قػ ػػاؿ :فػ ػػذكره أبػ ػػو بكػ ػػر ٢تػ ػػم ،فقػ ػػالوا:
اجع ػػل بينن ػػا كبين ػػك أج ػػبل ،ف ػػإف ظه ػػرن ك ػػاف لن ػػا ك ػػذا كك ػػذا ،كإف ظهػ ػرمت ك ػػاف لك ػػم ك ػػذا كك ػػذا ،فجع ػػل أج ػػبل
ٜت ػ ػػس س ػ ػػنُت ،فل ػ ػػم يظه ػ ػػركا ،ف ػ ػػذكر ذل ػ ػػك أب ػ ػػو بك ػ ػػر للن ػ ػػيب ص ػ ػػلى هللا علي ػ ػػو كس ػ ػػلم ،فق ػ ػػاؿ " :أال جعلته ػ ػػا إُف
دكف ،قػ ػػاؿ :أراه قػ ػػاؿ :العشػ ػػر؟ "  -قػ ػػاؿ :قػ ػػاؿ سػ ػػعيد بػ ػػن جبػ ػػَت :البضػ ػػع :مػ ػػا دكف العشػ ػػر  -مث ظهػ ػػرت الػ ػػركـ
بعػ ػػد ،ق ػ ػػاؿ :ف ػ ػػذلك قول ػ ػػو﴿ :اَف غلب ػ ػػت ال ػ ػػركـ﴾ إُف قولػ ػػو﴿ :كيومئ ػ ػػذ يف ػ ػػرح ا١تؤمن ػ ػػوف﴾ ق ػ ػػاؿ :يفرح ػ ػػوف ﴿بنص ػ ػػر
هللا﴾(.)2
كعن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر قاؿ :كانت فارس ظاىرة على الركـ ،ككاف ا١تشركوف ٭تبوف أف تظهر فارس
على الركـ ،ككاف ا١تسلموف ٭تبوف أف تظهر الركـ على فارس؛ ألهنم أىل كتاب ،كىم أقرب إُف دينهم ،فلما نزلت:
(اَف غلبت الركـ) إُف (يف بضع سنُت) قالواَ :ي أاب بكر ،إف صاحبك يقوؿ :إف الركـ تظهر على فارس يف بضع
سنُت ،قاؿ :صدؽ .قالوا :ىل لك أف نقامرؾ؟ فبايعوه على أربع قبلئص إُف سبع سنُت ،فمضت السبع كَف يكن
شيء ،ففرح ا١تشركوف بذلك ،كشق على ا١تسلمُت ،فذكركا ذلك للنيب صلى هللا عليو كسلم :فقاؿ" :ما بضع سنُت
عندكم؟ " قالوا :دكف العشر .قاؿ" :اذىب ،فزايدىم كازدد سنتُت" قاؿ :فما مضت السنتاف حىت جاءت الركباف
ضعً ،ابلٍ ىفتٍ ًح كالٍ ىكس ًر :ما بػُت الث ىَّبل ً
ث إًُف الٍ ىع ٍش ًر .لساف العرب ( ،)15 /8كقاؿ ابن األثَت :البضع يف العدد ابلكسر ،كقد
( )1البى ٍ
ى ٍ ى ىٍى
ضع كالبً ٍ ي
يفتح :ما بُت الثبلث إُف التسع .كقيل :ما بُت الواحد إُف العشرة ،ألنو قطعة من العدد .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (.)133 /1
( )2مسند أٛتد ط الرسالة ( )296 /4كقاؿ ٤تققو ا١تسند :إًسناده صحيح على شرط الشيخُت.
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بظهور الركـ على فارس ،ففرح ا١تسلموف بذلك ،فأنزؿ هللا( :اَف غلبت الركـ  ) ...إُف قولو( :كعد هللا ال ٮتلف هللا
كعده) ( . )1ككافق ذلك االنتصار للركـ يوـ اٟتديبية ،كقيل :كاف يوـ بدر(. )2
كركل البيهقي يف دالئل النبوة أف العبلء بن الزبَت حدث عن أبيو قاؿ :رأيت غلبة فارس الركـ مث رأيت
غلبة الركـ فارسا ،مث رأيت غلبة ا١تسلمُت فارسا كالركـ ،كظهورىم على الشاـ كالعراؽ كل ذلك يف ٜتس عشرة
سنة(.)3
كذكر القصة اإلماـ الًتمذم رٛتو هللا عن نيار بن مكرـ األسلمي كفيها قولو :فلما دخلت السنة السابعة ظهرت
الركـ على فارس  ...قاؿ كأسلم عند ذلك نس كثَت( .)4

كىذه القصة ذكرىا عامة ا١تفسرين :كعبدالرزاؽ (،)5ك ٭تِت بن سبلـ (،)6كما ذكرىا الطربم يف
تفسَته( ،)7كا٠تازف( )8كالثعليب ( ،)9كابن كثَت ( )10كغَتىم .كقد ذكرت يف كتب التاريخ فقد ذكرىا الطربم(،)11
كالذىيب( ،)12كابن كثَت ( ،)13كغَتىم الستفاضة ىذا ا٠ترب.
كاٟتقيقة اليت تبدك كاضحة للعياف أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما كاف ليبلغ عن ىذا ا٠ترب الغييب ك٭تدده ببضعة أعواـ ػ ػ
كىو ال ٯتلك فعل أم شيء ٕتاه حركب الدكلتُت الفارسية كالركمية ػ ػ ػ كيعرض نفسو كدعوتو كأصحابو الختبار
صعب كعسَت يف ظل تكالب األعداء عليو الذين ٭تاكلوف إبطاؿ دعوتو بكل ٦تكن ،لوال أنو كاف على ٘تاـ الثقة
من ا٠ترب الغييب الذم جاءه من هللا عز كجل ،فكاف اإلخبار بتغلب الركـ بعد ىزٯتتهم من أعظم دالئل النبوة
ا﵀مدية.
ق ػػاؿ أب ػػو نع ػػيم األص ػػبهاين رٛت ػػو هللا :كموض ػػع الدالل ػػة م ػػن ى ػػذه القص ػػة إخب ػػاره ص ػػلى هللا علي ػػو كس ػػلم
أبف ال ػػركـ سيص ػػَتكف غ ػػالبُت بع ػػد أف غلبػ ػوا ف ػػأزاؿ هللا تع ػػاُف ع ػػن ا١ت ػػؤمنُت هب ػػذا ا٠ت ػػرب م ػػا هب ػػم م ػػن االغتم ػػاـ م ػػن
( )1تفسَت الطربم :جامع البياف ت شاكر (.)72 /20
( )2اختلف يف ٖتديد كقت ظهور الركـ على فارس كأغلب ا١تفسرين على أنو يوـ اٟتديبية .قاؿ الثعليب :كظهرت الركـ على فارس يوـ اٟتديبيٌة
ا١تفسرين .الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف (.)292 /7
كذلك عند رأس سبع سنُت من مناحبتهم[مراىنتهم] ،ىذا قوؿ أكثر ٌ
( )3انظر  :دالئل النبوة للبيهقي ٤تققا (.)334 /2
()4سنن الًتمذم ( ) 198 /5ت بشار ،قاؿ عنو الًتمذم ىذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرـ ال نعرفو إال من
حديث عبد الرٛتن بن أِب الزند  ،كحسن األلباين إسناده كما يف سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة (.)366 /7
()5تفسَت عبد الرزاؽ (.)14 /3
( )6تفسَت ٭تِت بن سبلـ (.)643 /2
()7تفسَت الطربم :جامع البياف ت شاكر (.)66 /20
( )8أنظر :تفسَت ا٠تازف ( )201 /5كمعاىن القرآف لؤلخفش (.)474 /2
()9تفسَت الثعليب :الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف (.)292 /7
()10تفسَت ابن كثَت ت سبلمة (.)297 /6
( )11اتريخ الرسل كا١تلوؾ(.)184 /2
( )12اتريخ اإلسبلـ (.)227 /1
()13البداية كالنهاية (.)134 /3
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غلبػ ػػة فػ ػػارس الػ ػػركـ فتحقػ ػػق كعػ ػػد هللا يف صػ ػػدؽ ا٠تػ ػػرب......فكػ ػػاف ذلػ ػػك آيػ ػػة لرسػ ػػوؿ هللا صػ ػػلى هللا عليػ ػػو كسػ ػػلم
إذ أخربىم ٔتا ٖتقق صدقو كظهرت حقيقتو كيف ذلك ثبوت نبوتو صلى هللا عليو كسلم (.)1
كقػ ػػاؿ القاضػ ػػي عبػ ػػد اٞتبػ ػػار ا٢تمػ ػػذاين يف تثبيػ ػػت دالئػ ػػل النبػ ػػوة :فقػ ػػد حصػ ػػل اف الفػ ػػرس غلبػ ػػت الػ ػػركـ،
فػ ػػأخرب القػ ػػرآف عػ ػػن ىػ ػػذه الواقعػ ػػة ،كأنبػ ػػأ أف الػ ػػركـ سينتصػ ػػفوف مػ ػػن خصػ ػػومهم يف بضػ ػػع سػ ػػنُت ،كمت ذلػ ػػك فع ػ ػبلن؛
كٔتا أف االنساف ال يقدر على علم الغيب ،فاف القرآف منزؿ من قبل هللا كفيو من االعجاز ما فيو (.)2
يق ػ ػػوؿ ا١ت ػ ػػؤرخ إدكار ًج ػ ػػنب" :يف ذل ػ ػػك الوق ػ ػػت ،ح ػ ػػُت تنب ػ ػػأ الق ػ ػػرآف هب ػ ػػذه النب ػ ػػوءةَ ،ف تك ػ ػػن أي ػ ػػة نب ػ ػػوءةو
أبع ػ ػ ػ ىػد منهػ ػ ػ ػػا كقوع ػ ػ ػ ػان ،ألف السػ ػ ػ ػػنُت العش ػ ػ ػػر األكُف مػ ػ ػ ػػن حكومػ ػ ػ ػػة ىرقػ ػ ػ ػػل كان ػ ػ ػػت تػ ػ ػ ػػؤذف ابنتهػ ػ ػ ػػاء اإلمرباطوريػ ػ ػ ػػة
الركمانية" (.)3
كيتضح ٦تا سبق ما يف ىذه اٟتادثة من إعجاز غييب ٖتقق يف زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
ادلطلب الثاين :اْلخبار عن حاؿ أيب ذلب وامرأتو.
ات ى٢تىػ ػ و
ػت يى ػ ػ ىػدا أًىِب ى٢تىػ ػ و
ػب،
ػب ىكتى ػ ػ َّ
ق ػ ػػاؿ تعاُف﴿:تىػبَّ ػ ػ ٍ
ص ػ ػ ػلىى ىن نرا ذى ى
ػب ،ىسيى ٍ
ػب ،ىم ػ ػػا أى ٍغ ػ ػ ىػٌت ىعٍن ػ ػػوي ىمالي ػ ػػوي ىكىم ػ ػػا ىك ىس ػ ػ ى
بً ،يف ًج ً
اٟتىطى ً
يد ىىا ىحٍب هل ًم ٍن ىم ىس ود ﴾ [ا١تسد .]5 - 1 :
ىك ٍامىرأىتيوي ىٛتَّالىةى ٍ
أب ػ ػػو ٢ت ػ ػػب ى ػ ػػو ع ػ ػػم الن ػ ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كق ػ ػػد اش ػ ػػتهر بعداكت ػ ػػو للرس ػ ػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،كم ػ ػػن ذل ػ ػػك م ػ ػػا ركاه ربيع ػ ػػة ب ػ ػػن عب ػ ػػاد
ال ػ ػػدؤِف ق ػ ػػاؿ :رأي ػ ػػت الن ػ ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص بس ػ ػػوؽ ذم اجمل ػ ػػاز يتب ػ ػػع الن ػ ػػاس يف من ػ ػػاز٢تم ي ػ ػػدعوىم إُف هللا ككراءه رج ػ ػػل أح ػ ػػوؿ
تتقد كجنتاه كىو يقوؿ :ال يغرنكم عن دينكم كدين آابئكم! قلت :من ىذا؟ قالوا :أبو ٢تب(.)4
فنزل ػ ػػت ى ػ ػػذه الس ػ ػػورة بس ػ ػػبب تكذيب ػ ػػو كعداكت ػ ػػو للرس ػ ػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص :فق ػ ػػد ركل اب ػ ػػن عب ػ ػػاس رض ػ ػػي هللا عنهم ػ ػػا
ق ػ ػػاؿ١ :ت ػ ػػا نزل ػ ػػت﴿ :كأن ػ ػػذر عش ػ ػػَتتك األق ػ ػربُت﴾ [الشػ ػػعراء ،]214 :ص ػ ػػعد الن ػ ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص عل ػ ػػى الص ػ ػػفا ،فجع ػ ػػل ين ػ ػػادم:
«َي بػ ػػٍت فهػ ػػرَ ،ي بػ ػػٍت عػ ػػدم»  -لبطػ ػػوف ق ػ ػريش  -حػ ػػىت اجتمع ػ ػوا فجعػ ػػل الرجػ ػػل إذا َف يسػ ػػتطع أف ٮتػ ػػرج أرسػ ػػل
رس ػػوال لينظ ػػر م ػػا ى ػػو ،فج ػػاء أب ػػو ٢ت ػػب كقػ ػريش ،فق ػػاؿ« :أرأي ػػتكم ل ػػو أخػ ػربتكم أف خ ػػيبلن ابلػ ػوادم تري ػػد أف تغ ػػَت
عل ػ ػػيكم ،أكن ػ ػػتم مص ػ ػػدقي؟» ق ػ ػػالوا :نع ػ ػػم ،م ػ ػػا جربن ػ ػػا علي ػ ػػك إال ص ػ ػػدقان ،ق ػ ػػاؿ« :ف ػ ػػإين ن ػ ػػذير لك ػ ػػم ب ػ ػػُت ي ػ ػػدم
ع ػػذاب شػ ػػديد!!» فقػ ػػاؿ أب ػػو ٢تػ ػػب :تبػ ػػا ل ػػك سػ ػػائر اليػ ػػوـ ،أ٢ت ػػذا ٚتعتنػ ػػا؟ فنزلػ ػػت﴿ :تب ػػت يػ ػػدا أِب ٢تػ ػػب كتػ ػػب
ما أغٌت عنو مالو كما كسب﴾(.)5
ًو
ً
ػاؿ :رأي ػػت رسػ ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مػ ػػر يف سػ ػػوؽ ذم اجملػ ػػاز كعليػ ػػو حلػ ػػة
ِب قىػ ػ ى
كركل اب ػػن خزٯتػ ػػة ىعػ ػ ٍػن طىػ ػػارؽ الٍ يم ىحػ ػػارًًٌ
ٛت ػ ػراء ،كىػ ػػو يقػ ػػوؿَ " :ي أيهػ ػػا الن ػػاس ،قول ػ ػوا :ال إلػ ػػو إال هللا تفلح ػ ػوا " ،كرجػ ػػل يتبع ػػو يرميػ ػػو ابٟتجػ ػػارة قػ ػػد أدمػ ػػى

()1دالئل النبوة ألِب نعيم األصبهاين (.)352 /1
( )2انظر  :تثبيت دالئل النبوة (.)59 /1
()3اتريخ سقوط كا٨تدار اإلمرباطورية الركمانية ،إدكار جنب ( )74 /5بواسطة  :دالئل النبوة  :السقار (ص.)5 :
( )4اتريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىيب (.)151 - 150 /1
( )5صحيح البخارم ،كتاب :تفسَت القرآف ،ابب {كأنذر عشَتتك األقربُت كاخفض جناحك}  ،111/6برقم.4770 :
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كعبي ػػو كعرقوبي ػػو ،كى ػػو يق ػػوؿَ :ي أيه ػػا الن ػػاس ال تطيع ػػوه فإن ػػو ك ػػذاب ،فقل ػػت :م ػػن ى ػػذا؟ ق ػػالوا :غػ ػبلـ ب ػػٍت عب ػػد
ا١تطلب ،فقلت :من ىذا الذم يتبعو يرميو ابٟتجارة؟ قالوا :ىذا عبد العزل أبو ٢تب (.)1
ف ػ ػػأخربت س ػ ػػورة ا١تس ػ ػػد أف عاقبت ػ ػػو كامرأت ػ ػػو ى ػ ػػي إُف الن ػ ػػار ،كمع ػ ػػٌت ذل ػ ػػك كمقتض ػ ػػاه بقاؤ٫ت ػ ػػا عل ػ ػػى الكف ػ ػػر
كع ػ ػػدـ إس ػ ػػبلمهما إُف أف ٯت ػ ػػوات عل ػ ػػى ذل ػ ػػك ،كى ػ ػػذا إخب ػ ػػار ع ػ ػػن غي ػ ػػب مس ػ ػػتقبلي ال ٯتك ػ ػػن لبش ػ ػػر القط ػ ػػع ب ػ ػػو،
عام ػ ػػا إُف أف م ػ ػػات عل ػ ػػى كف ػ ػػره ،كك ػ ػػاف
"كلق ػ ػػد ع ػ ػػاش أب ػ ػػو ٢ت ػ ػػب بع ػ ػػد ى ػ ػػذه النب ػ ػػوءة أكث ػ ػػر م ػ ػػن ثبلث ػ ػػة عش ػ ػػر ن
ابس ػ ػػتطاعة أِب ٢ت ػ ػػب كامرأت ػ ػػو كالولي ػ ػػد كأمث ػ ػػا٢تم أف يتظ ػ ػػاىركا ابل ػ ػػدخوؿ يف اإلس ػ ػػبلـ كي ػ ػ نػدا ل ػ ػػو كطعنن ػ ػػا يف ص ػ ػػدؽ
دمحم كرسػ ػػالتو ،لكػ ػػن ىػ ػػذا األمػ ػػر علػ ػػى بسػ ػػاطتو اسػ ػػتحاؿ علػ ػػيهم فعلػ ػػو ٖتقي نقػ ػػا لنبػ ػػوءات القػ ػػرآف الكػ ػػرًن كػ ػػبلـ رب

العا١تُت" ( .)2

قػ ػ ػػاؿ اٟتػ ػ ػػافظ ابػ ػ ػػن كثػ ػ ػػَت رٛتػ ػ ػػو هللا مبينػ ػ ػػا دالئػ ػ ػػل النبػ ػ ػػوة يف ىػ ػ ػػذه القصػ ػ ػػة :قػ ػ ػػاؿ العلمػ ػ ػػاء :كيف ىػ ػ ػػذه
الس ػ ػػورة معج ػ ػػزة ظ ػ ػػاىرة كدلي ػ ػػل كاض ػ ػػح عل ػ ػػى النب ػ ػػوة ،فإن ػ ػػو من ػ ػػذ ن ػ ػػزؿ قول ػ ػػو تع ػ ػػاُف﴿ :سيص ػ ػػلى نرا ذات ٢ت ػ ػػب
كامرأت ػػو ٛتال ػػة اٟتط ػػب يف جي ػػدىا حب ػػل م ػػن مس ػ ػد﴾ ف ػػأخرب عنهم ػػا ابلش ػػقاء كع ػػدـ اإلٯت ػػافَ ،ف يق ػػيض ٢تم ػػا أف
يؤمنػ ػػا ،كال كاحػ ػػد منهمػ ػػا ال ظػ ػػاىرا كال ابطنػ ػػا ،ال مس ػ ػرا كال معلنػ ػػا ،فكػ ػػاف ىػ ػػذا مػ ػػن أقػ ػػول األدلػ ػػة البػ ػػاىرة علػ ػػى
النبوة الظاىرة(.)3
كق ػ ػػاؿ الق ػ ػػرطيب رٛت ػ ػػو هللا  :كاٟتك ػ ػػم ببق ػ ػػاء أِب ٢ت ػ ػػب كأمرات ػ ػػو يف الن ػ ػػار مش ػ ػػركط ببقائهم ػ ػػا عل ػ ػػى الكف ػ ػػر إُف
ا١توافاة ؛ فلما ماات على الكفر صدؽ اإلخبار عنهما ،ففيو معجزة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص(.)4
كقػ ػ ػػاؿ البيهقػ ػ ػػي يف دالئػ ػ ػػل النبػ ػ ػػوة.... " :فلػ ػ ػػم يسػ ػ ػػلم كاحػ ػ ػػد منهمػ ػ ػػا  ،...كال يقطػ ػ ػػع ٔتثػ ػ ػػل ذلػ ػ ػػك إال مػ ػ ػػن
عرفو حقان ،كال سبيل للبشر إُف معرفتو إال عن كحي"( .)5

ادلطلب الثالث :اْلخبار ابلتمكْ واالستخالؼ يف األرض للمؤمنْ
ً
اّلل الَّػ ػ ػ ػ ًػذين آمني ػ ػ ػ ػوا ًم ػ ػ ػ ػٍن يكم كع ًمليػ ػ ػ ػوا َّ ً ً
َّه ٍم ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض ىك ىمػ ػ ػ ػػا
ٍ ىى
الصػ ػ ػ ػػاٟتىات لىيى ٍسػ ػ ػ ػػتى ٍخل ىفنػ ي
ى ى
﴿ك ىعػ ػ ػ ػ ىػد َّي
قػ ػ ػ ػػاؿ هللا تعػ ػ ػ ػػاُف :ى
ً
ً
ً
ً
ً
اس ػ ػػتىخلىف الَّػ ػ ػ ًػذ ً
َّه ٍم ًم ػ ػ ٍػن بىػ ٍعػ ػ ػ ًػد ىخػ ػ ػ ٍػوفً ًه ٍم أ ٍىمننػ ػ ػػا
ين مػ ػ ػ ٍػن قىػ ػ ػ ٍػبل ًه ٍم ىكلىيي ىم ٌكػ ػ ػػنى َّن ى٢تػيػ ػ ٍػم دي ػ ػ ػنىػ يه يم الَّ ػ ػػذم ٍارتى ى
ٍ ٍ ى
ضػ ػ ػػى ى٢تػيػ ػ ٍػم ىكلىييػبى ػ ػ ػ ٌدلىنػ ي
ى
شٍيػئنا﴾ [النور .]55 :
يىػ ٍعبي يدكنىًٍت ىال يي ٍش ًريكو ىف ًِب ى
أخػ ػ ػػربت اآليػ ػ ػػة الكرٯتػ ػ ػػة عػ ػ ػػن كعػ ػ ػػد هللا عػ ػ ػػز كجػ ػ ػػل ا١تػ ػ ػػؤمنُت بعػ ػ ػػدد مػ ػ ػػن األمػ ػ ػػور الغيبيػ ػ ػػة الػ ػ ػػيت سػ ػ ػػتكوف يف
ا١تستقبل :االستخبلؼ يف األرض ،كالتمكُت للدين اإلسبلمي ،كإبداؿ ا٠توؼ أمنان.
كقػ ػػد نزلػ ػػت ىػ ػػذه اآليػ ػػة كالصػ ػػحابة الك ػ ػراـ يف كقػ ػػت تكالػ ػػب علػ ػػيهم األعػ ػػداء فيػ ػػو مػ ػػن كػ ػػل مكػ ػػاف ،كقػ ػػد
أظهػ ػػر هللا سػ ػػبحانو صػ ػػدؽ كعػ ػػده فوقػ ػػع ذلػ ػػك كلػ ػػو ،كمػ ػػا ىػ ػػو اثبػ ػػت اترٮتيػ ػػا ،فقػ ػػد "مكػ ػػن للمسػ ػػلمُت يف حيػ ػػاة
( )1صحيح ابن خزٯتة ( ،)82 /1قاؿ ٤تققو األعظمي :إسناده صحيح.
( )2النبوة كاألنبياء يف اليهودية كا١تسيحية كاإلسبلـ ،أٛتد عبدالوىاب (ص.)239 :
( )3تفسَت ابن كثَت (.)517 /8
( )4اٞتامع ألحكاـ القرآف (.)243 /20
( )5دالئل النبوة للبيهقي ( ،)181 /2كانظر ٨تو ذلك يف اللباب يف علوـ الكتاب (.)557 /20
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الرس ػ ػ ػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،كزا د ى ػ ػ ػػذا التمكػ ػ ػ ػػُت يف خبلف ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػديق أِب بك ػ ػ ػػر هنع هللا يضر ،مث زاد التمكػ ػ ػ ػػُت يف خبلف ػ ػ ػػة الفػ ػ ػ ػػاركؽ
عمػ ػ ػ ػػر هنع هللا يضر ابلفتوحػ ػ ػ ػػات الواسػ ػ ػ ػػعة ،مث زاد ىػ ػ ػ ػػذا التمك ػ ػ ػ ػػُت يف خبلفػ ػ ػ ػػة ذم النػ ػ ػ ػػورين عثمػ ػ ػ ػػاف هنع هللا يضر أبف توس ػ ػ ػ ػػعت
الفتوح ػ ػػات كثػ ػ ػَتان ج ػ ػػدان ش ػ ػػرقان كغػ ػ ػرابنْ ،تي ػ ػػث َف ٯت ػ ػػض رب ػ ػػع ق ػ ػػرف بع ػ ػػد كف ػ ػػاة الرس ػ ػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،ح ػ ػػىت غل ػ ػػب دي ػ ػػن هللا

على سائر األدَيف ،ككاف ا١تسلموف يعبدكف هللا آمنُت غَت خائفُت" ( .)1
كقػ ػػاؿ الشػ ػػيخ عبػ ػػدالعزيز بػ ػػن معمػ ػػر موضػ ػػحا لػ ػػذلك :كقػ ػػد كقػ ػػع ذلػ ػػك كلػ ػػو كمػ ػػا أخػ ػػرب ،فػ ػػإف هللا  -تعػ ػػاُف
 أظهػ ػػر دين ػ ػػو علػ ػػى س ػ ػػائر األدَيف ْتيػ ػػث أن ػ ػػو َف يب ػ ػػق أىػ ػػل دي ػ ػػن ٮتػ ػػالف اإلس ػ ػػبلـ إال كقػ ػػد قه ػ ػػرىم ا١تس ػ ػػلموف،فظهػ ػػركا علػ ػػيهم ،كإف َف يكػ ػػن ذلػ ػػك يف كػ ػػل ا١تواضػ ػػع ،كيف ٚتيػ ػػع األزمػ ػػاف .فقػ ػػد قهػ ػػركا اليهػ ػػود ،كأخرجػ ػػوىم مػ ػػن
بػ ػػبلد العػ ػػرب ،كغلب ػ ػوا النصػ ػػارل علػ ػػى بػ ػػبلد مصػ ػػر كالشػ ػػاـ كمػ ػػا كاالىػ ػػا إُف نحيػ ػػة الػ ػػركـ ،إُف مػ ػػا كرائهػ ػػا ،كغلب ػ ػوا
أى ػػل ا١تغ ػػرب ،كغلبػ ػوا اجمل ػػوس عل ػػى ملكه ػػم ،كغلبػ ػوا كثػ ػَتا م ػػن عب ػػاد األص ػػناـ عل ػػى كث ػػَت م ػػن ببلدى ػػم٦ ،ت ػػا يل ػػي
الػ ػػًتؾ كا٢تنػ ػػد ،كذلػ ػػك سػ ػػائر األدَيف ،فثبػ ػػت أف الػ ػػذم أخػ ػػرب هللا بػ ػػو يف قولػ ػػو﴿ ... :لًييظٍ ًهػ ػ ىػرهي ىعلىػ ػػى ال ػ ػ ًٌدي ًن يكلًٌػ ػ ًػو﴾
 ....قػ ػػد كقػ ػػع ،كقيػ ػػل يف معػ ػػٌت الظهػ ػػور ا١تػ ػػذكور يف اآليػ ػػة :إنػ ػػو الظهػ ػػور ابٟتجػ ػػة .كالكػ ػػل حػ ػػق .فػ ػػإف هللا أظهػ ػػر
دي ػ ػػن اإلس ػ ػػبلـ ابالعتب ػ ػػارين عل ػ ػػى أكم ػ ػػل الوج ػ ػػوه ،فجع ػ ػػل ألىل ػ ػػو الظه ػ ػػور ابٟتج ػ ػػة كالبي ػ ػػاف ،كالس ػ ػػيف كالس ػ ػػناف،
كق ػ ػػد كق ػ ػػع م ػ ػػا كع ػ ػػدىم م ػ ػػن االس ػ ػػتخبلؼ يف األرض ك٘تك ػ ػػُت ال ػ ػػدين ،كتب ػ ػػديل ا٠ت ػ ػػوؼ ابألم ػ ػػن ،كبل ػ ػػوغ مل ػ ػػك
ى ػ ػػذه األم ػ ػػة مش ػ ػػارؽ األرض كمغارهب ػ ػػا ،كق ػ ػػد أخ ػ ػػرب بػ ػ ػػذلك  -كى ػ ػػو خ ػ ػػرب ع ػ ػػن الغي ػ ػػب  -كأص ػ ػػحابو يف غايػ ػ ػػة
()2
القلة ،فوقع كما أخرب ،فكاف معجزان.
ق ػػاؿ الفخػ ػػر ال ػ ػرازم يف بيػ ػػاف دالئػ ػػل النبػ ػػوة يف ذلػ ػػك :كدل ػػت اآليػ ػػة علػ ػػى صػ ػػحة نبػ ػػوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنػ ػػو أخػ ػػرب
عػ ػػن الغيػ ػػب يف قولػ ػػو﴿ :ليسػ ػػتخلفنهم يف األرض كػ ػػم اسػ ػػتخلف الػ ػػذين مػ ػػن قػ ػػبلهم كليمكػ ػػنن ٢تػ ػػم ديػ ػػنهم الػ ػػذم
ارتض ػػى ٢ت ػػم كليب ػػدلنهم م ػػن بع ػػد خ ػػوفهم أمن ػػا﴾ كق ػػد كج ػػد ى ػػذا ا١تخ ػػرب موافقػ ػان للخ ػػرب ،كمث ػػل ى ػػذا ا٠ت ػػرب معج ػػز،
كا١تعجز دليل الصدؽ ،فدؿ على صدؽ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( .)3
كأما تبديل ا٠توؼ أمنا فهذا كاقع عاشو ا١تسلموف فقد قاؿ عدم بن حامت هنع هللا يضر :بينا أن عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ أاته
رجل فشكا إليو الفاقة ،مث أاته آخر فشكا إليو قطع السبيل ،فقاؿَ« :ي عدم ،ىل رأيت اٟتَتة؟» قلتَ :ف أرىا،
كقد أنبئت عنها ،قاؿ «فإف طالت بك حياة ،لًتين الظعينة ترٖتل من اٟتَتة ،حىت تطوؼ ابلكعبة ال ٗتاؼ أحدا
إال هللا - ،قلت فيما بيٍت كبُت نفسي فأين دعار طي ( )4الذين قد سعركا الببلد  ،-كلئن طالت بك حياة
لتفتحن كنوز كسرل» ،قلت :كسرل بن ىرمز؟ قاؿ " :كسرل بن ىرمز" .... ،قاؿ عدم :فرأيت الظعينة ترٖتل
من اٟتَتة حىت تطوؼ ابلكعبة ال ٗتاؼ إال هللا  ،ككنت فيمن افتتح كنوز كسرل بن ىرمز ....اٟتديث (.)5
(٥ )1تتصر إظهار اٟتق (ص ،)156 :كانظر :تفسَت ابن كثَت ت سبلمة (.)343 /3
( )2منحة القريب اجمليب يف الرد على عباد الصليب ( )601 -600 /2كانظر :تفسَت ابن كثَت ت سبلمة (.)77 /6
( )3تفسَت الرازم  :مفاتيح الغيب (.)413 /24
( )4الدعارة :الفساد كالشر ،كدعار طيء :أراد هبم قطاع الطريق.النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (.)119 /2
( )5صحيح البخارم ،كتاب :ا١تناقب ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ ( ،)197 /4برقم.3595 :
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ادلطلب الراَع :اْلخبار عن ىزؽلة الكفار َبدر
اٞتى ٍم ػ ػ يػع ىكيػي ىولُّػ ػػو ىف ال ػ ػ ُّػدبػيىر﴾ [القمػ ػػر  ]45 :أخ ػ ػػرب هللا تع ػ ػػاُف نبي ػ ػػو أف ٚت ػ ػػع الكف ػ ػػار س ػ ػػيهزـ
﴿س ػ ػييػ ٍهىزيـ ٍ
قػ ػػاؿ تع ػ ػػاُف :ى
كيولوف األدابر ،كالسورة مكية ( ، )1فلئلنساف أف يتساءؿ :ماىو ىذا اٞتمع الذم سيهزـ؟.
ع ػ ػػن عكرم ػ ػػة ق ػ ػػاؿ١ :ت ػ ػػا نزل ػ ػػت﴿ :س ػ ػػيهزـ اٞتم ػ ػػع كيول ػ ػػوف ال ػ ػػدبر﴾ ق ػ ػػاؿ عم ػ ػػر :أم ٚت ػ ػػع يه ػ ػػزـ؟ أم ٚت ػ ػػع
يغلػ ػػب؟ قػ ػػاؿ عمػ ػػر :فلمػ ػػا كػ ػػاف يػ ػػوـ بػ ػػدر رأيػ ػػت رسػ ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يثػ ػػب يف الػ ػػدرع ،كىػ ػػو يقػ ػػوؿ﴿ :سػ ػػيهزـ اٞتمػ ػػع
كيولوف الدبر﴾ فعرفت أتكيلها يومئذ (.)2
فتب ػ ػػُت أف اٞتم ػ ػػع ا١ت ػ ػػذكور ىن ػ ػػا :ى ػ ػػو ٚتػ ػ ػع الكف ػ ػػار يف معرك ػ ػػة ب ػ ػػدر ،فق ػ ػػد ككرد يف ص ػ ػػحيح البخ ػ ػػارم ع ػ ػػن
اب ػػن عب ػػاس رض ػػي هللا عنهم ػػا أف الن ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ق ػػاؿ :كى ػػو يف قب ػػة ل ػػو ي ػػوـ ب ػػدر« :أنش ػػدؾ عه ػػدؾ ككع ػػدؾ ،الله ػػم
إف شػ ػػئت َف تعبػ ػػد بعػ ػػد اليػ ػػوـ أبػ ػػدا» فأخػ ػػذ أبػ ػػو بكػ ػػر بيػ ػػده ،كقػ ػػاؿ :حسػ ػػبك َي رسػ ػػوؿ هللا فقػ ػػد أٟتحػ ػػت علػ ػػى
رب ػ ػػك ،كى ػ ػػو يف ال ػ ػػدرع ،فخ ػ ػػرج كى ػ ػػو يق ػ ػػوؿ﴿ :س ػ ػػيهزـ اٞتم ػ ػػع كيول ػ ػػوف ال ػ ػػدبر ،ب ػ ػػل الس ػ ػػاعة موع ػ ػػدىم كالس ػ ػػاعة

أدىى كأمر﴾ "( ".)3كأكثر ا١تفسرين على أنو يوـ بدر ىزموا فيو ككلوا الدبر"( .)4
ً
يوـ بدر (. )5
قاؿ ابن اٞتوزم رٛتو هللا :كىذا ٦تا أخرب هللاي بو نبيَّو من علم الغىيب ،فكانت ا٢تزٯتة ى
كقاؿ القرطيب رٛتو هللا :كىذا من معجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ألنو أخرب عن غيب فكاف كما أخرب(.)6
ق ػ ػػاؿ القاض ػ ػػي عبداٞتبار﴿:س ػ ػػيهزـ اٞتم ػ ػػع كيول ػ ػػوف ال ػ ػػدبر﴾ فهزم ػ ػػت ٚت ػ ػػوعهم ،ككان ػ ػػت العق ػ ػ ػ ل ػ ػػو كم ػ ػػا
أخػ ػػرب كفصػ ػػل ،كقػ ػػد كػ ػػاف يف ظػ ػػاىر ال ػ ػرأم كاٟتػ ػػزـ كموجػ ػػب التػ ػػدبَت أف تكػ ػػوف العق ػ ػ ٢تػ ػػم ال لػ ػػو ،كىػ ػػم الغػ ػػالبوف
ال ى ػ ػػو ،ألهن ػ ػػم كاليه ػ ػػود كالنص ػ ػػارل كتل ػ ػػك القبائ ػ ػػل ي ػ ػػد كاح ػ ػػدة علي ػ ػػو كيف الع ػ ػػداكة ل ػ ػػو ،كالكث ػ ػػرة كالث ػ ػػركة كالب ػ ػػأس
كالنجدة كالكراع كالسبلح معهم ال معو ،فلن يغلبهم إال أف يكوف من قبل هللا كرسوال ﵁ كما أخرب( .)7

أخرب( .)7
ادلطلب اخلامس :تكفلو تعاىل ِبفظ القرآف الكرمي
ً
أخػ ػػرب هللا سػ ػػبحانو كتعػ ػػاُف عػ ػػن تكفلػ ػػو ْتفػ ػػظ القػ ػػرآف الكػ ػػرًن قػ ػػاؿ تعػ ػػاُف﴿ :إً َّن ىٍ٨تػ ػ يػن نػىَّزلٍنىػ ػػا ال ػ ػ ٌذ ٍكىر ىكإً َّن لىػ ػػوي
ف﴾ [اٟتجر ]9 :
ىٟتىافًظيو ى

( )1سورة القمر مكية ،قالت أـ ا١تؤمنُت عائشة :لقد نزؿ ٔتكة على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كإين ٞتارية ألعب{ :بل الساعة موعدىم كالساعة أدىى كأمر}.
صحيح البخارم (.)185 /6
( )2أنظر :تفسَت ابن كثَت ت سبلمة (.)481 /7
( )3صحيح البخارم ،كتاب :اٞتهاد كالسَت ،ابب ما قيل يف درع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كالقميص يف اٟترب ( ،)144 /6برقم.2758 :
( )4ا٢تداية اُف بلوغ النهاية (،)7204 /11كانظر :مصنف ابن أِب شيبة  -ترقيم عوامة (.)357 /14
()5زاد ا١تسَت يف علم التفسَت (.)202 /4
()6تفسَت القرطيب (.)146 /17
( )7تثبيت دالئل النبوة ( ،)313 /2كانظر :أعبلـ النبوة للماكردم (ص ،)80 :ك البداية كالنهاية (.)337 /3
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ق ػػاؿ أب ػػو الس ػػعود رٛت ػػو هللا ع ػػن الق ػػرآف :فإن ػػو معج ػػزة ابقي ػػة إُف ي ػػوـ القيام ػػة يش ػػاىدىا ك ػػل أح ػػد كتطم ػػئن

بو القلوب كافة( .)1

﴿ال َيٍتًيػ ػ ًػو الٍب ً
اطػ ػ يػل ًمػ ػ ٍػن
ى
كقػ ػػاؿ الزجػ ػػاج :أم ىٍ٨ت ىفظيػ ػػوي مػ ػػن أف يقػ ػػع فيػ ػػو زَيدة أك نقصػ ػػاف ،كمػ ػػا قػ ػػاؿ تعػ ػػاُف :ى ى
ٛت و
ُت ي ىدي ًو كىال ًمن خ ٍل ًف ًو تىػٍن ًزيل ًمن ح ًكي وم ىً
يد﴾ ( .)2
بىػ ٍ ً ى ٍ ى ٍ ى
ه ٍ ى
كيف تفصيل ىذا اٟتفظ يقوؿ العبلمة صديق حسن خاف رٛتو هللا﴿ :كإن لو ٟتافظوف﴾ عن كل ما ال
يليق بو من تصحيف كٖتريف كزَيدة كنقصاف ك٨تو ذلك ،فالقرآف العظيم ٤تفوظ من ىذه األشياء كلها ،ال يقدر
كاحد من ٚتيع ا٠تلق من اإلنس كاٞتن أف يزيد فيو أك ينقص منو حرفان كاحدان أك كلمة كاحدة ،كىذا ٥تتص
ابلكتاب العزيز ٓتبلؼ سائر الكتب ا١تنزلة فإنو قد دخل على بعضها تلك األشياء ،ك١تا توُف هللا حفظ ذلك
الكتاب بقي مصونن على األبد ٤تركسان من الزَيدة كالنقصاف كغَت٫تا ،كفيو دليل على أنو منزؿ من عند هللا إذ لو
كاف من البشر لتطرؽ إليو الزَيدة كالنقصاف كما يتطرؽ إُف كل كبلـ سواه.
كيضيف رٛتو هللا أقواال يف أكجو حفظ القرآف فيقوؿ :كقيل ا١تعٌت :نزلو ٤تفوظان من الشياطُت ،كقيل :حفظو
أبف جعلو معجزة ابقية إُف آخر الدىر ،كقيل :حفظو من ا١تعارضة فلم يقدر أحد من ا٠تلق أف يعارض كلو أبقصر
آية ،كقيل :أعجز هللا ا٠تلق عن إبطالو كإفساده بوجو من الوجوه ،فقيض لو العلماء الراسخُت ٭تفظونو كيذبوف عنو
إُف آخر الدىر ألف دكاعي ٚتاعة من ا١تبلحدة كاليهود متوفرة على إبطالو كإفساده فلم يقدركا على ذلك ْتمد
هللا ،كمن أسباب حفظو حدكث العلوـ الكثَتة اآللية اليت تذب عن الدخوؿ يف أبواب إفساده كإبطالو كٖتريفو
كتصحيفو كزَيدتو كنقصانو كالصرؼ كالنحو كا١تعاين كالبياف كأصوؿ اٟتديث كالفقو كالتفسَت كغَت ذلك ٦تا لو
()3

مدخل يف ىذا الشأف .
قلت :ال تنايف بُت األقواؿ اليت ذكرىا ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ من أكجو كصور حفظ القرآف ،فكلها داخل يف اٟتفظ
اإل٢تي للكتاب العزيز.
كمن األدلة على حفظ هللا للقرآف الكرًن:
 -1كجود نسخ القرآف الكرًن أبعداد ىائلة جدان يف كل أصقاع ا١تعمورة ،كىي متفقة كمتطابقة على مستول
اٟترؼ الواحد ،برغم اختبلؼ طبعاهتا كتفاكت أزماف كتابتها ،ككجود ٥تطوطات قدٯتة يف كثَت من األماكن يف
ً
اب ىع ًز هيز) يقوؿ
(كإًنَّوي لىكتى ه
العاَف .ككلها متوافقة كمتطابقة ك﵁ اٟتمد .قاؿ الطربم يف تفسَت قولو تعاُف :كقولو :ى
تعاُف ذكره :كإف ىذا الذكر لكتاب عزيز إبعزاز هللا إَيه ،كحفظو من كل من أراد لو تبديبل أك ٖتريفا ،أك تغيَتا،
من إنسي كجٍت كشيطاف مارد).(4

( )1تفسَت أِب السعود (.)20 /5
( )2معاين القرآف كإعرابو للزجاج (.)174 /3
( )3فتح البياف يف مقاصد القرآف (.)149 /7
( )4تفسَت الطربم  :جامع البياف ت شاكر (.)479 /21
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 -2حفظ هللا للقرآف يف صدكر ا٠تلق ككما كرد يف صحيح مسلم كفيو" :كأنزلت عليك كتاابن ال يغسلو
ا١تاء"( ،)1كأعداد من ٭تفظوف القرآف يف كل عصر ال ٯتكن إحصاؤىم من كثرهتم ،كىذا من حفظ هللا تعاُف لكتابو
الكرًن.
-3أرشدن هللا سبحانو كتعاُف إُف دليل على حفظ هللا للقرآف كأنو من عنده كما قاؿ تعاُف﴿ :أىفى ىبل يػىتى ىدبػَّيرك ىف
الٍ يقرآ ىف كلىو ىكا ىف ًمن ًعٍن ًد ىغ ًَت ًَّ
ًً
اختً ىبلفنا ىكثً نَتا﴾ [النساء  ،]82 :فعدـ كجود التناقض يف القرآف دليل
اّلل لىىو ىج يدكا فيو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ىٍ
على أنو من عند هللا ك٤تفوظ ْتفظو.
 -4ا﵀اكالت ا١تتنوعة لتحريف القرآف الكرًن أك اإلتياف ٔتثلو ،ككلها ابءت ابلفشل ،كقد أخرب هللا عز كجل
و ً
ً
ً
عن ىذا الفشل ا١تتوقع بقولو تعاُفً :
ورةو ًم ٍن ًمثٍلً ًو ىكا ٍد يعوا يش ىه ىداءى يك ٍم
﴿كإ ٍف يكٍنػتي ٍم ًيف ىريٍب ٦تَّا نىػَّزلٍنىا ىعلىى ىعٍبد ىن فىأٍتيوا ب يس ى
ى
ً
ً
ً
اّللً إً ٍف يكٍنػتيم ص ًادقًُت*فىإً ٍف ىَف تىػ ٍفعليوا كلىن تىػ ٍفعليوا فىاتَّػ يقوا النَّار الًَّيت كقيودىا النَّاس ك ًٍ
ًمن د ً
ين﴾
كف َّ
اٟت ىج ىارةي أيعد ٍ
ٍ ي
ٍ ى ى
ى يى
ٍ ى ىٍ ى
ى
ي ى
َّت ل ٍل ىكاف ًر ى
[البقرة .]24-23 :
اٞتً ُّن علىى أى ٍف َيٍتيوا ٔتًًثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
كقاؿ سبحانو﴿ :قيل لىئً ًن ٍ ً ً
آف ىال ىَيٍتيو ىف ٔتًًثٍلً ًو ىكلى ٍو ىكا ىف
س ىك ٍ ى
ى
ى
ٍ
ٍ
اجتى ىم ىعت ٍاإلنٍ ي
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًه نَتا﴾ [اإلسراء ،]88 :كىذا اإلخبار عن عدـ استطاعتهم اإلتياف ٔتثلو ،ىو يف حد ذاتو معجزة
بىػ ٍع ي
ابقية كدائمة إُف قياـ الساعة.

( ) 1صحيح مسلم ،كتاب :اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها ،ابب الصفات اليت يعرؼ هبا يف الدنيا أىل اٞتنة كأىل النار ( ،)2197 /4برقم:
 .2865قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :معناه٤ :تفوظ يف الصدكر اليتطرؽ إليو الذىاب بل يبقى على مر األزماف .شرح النوكم على مسلم
(.)198 /17
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ادلبحث الثاين :ػ ما َتقق وقوعو شلا ورد اْلخبار عنو يف السنة النبوية
كىذا النوع إذا أتملنا فيو فسنجد أف ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص من غيب ا١تستقبل ينقسم إُف قسمُت :فا٠ترب الغييب إما
أف يكوف إخباران يتعلق ابألمة بشكل عاـ ،كقد يكوف إخباران ٮتص شخصان بعينو أك أشخاصان ،فلدينا إذا مطلباف
يف ىذا ا١تبحث:

ادلطلب األوؿ :األخبار ادلتعلقة ابألمة عموما:

كيف ىذا ا١تطلب أربعة كثبلثوف فرعا؛ فقد ٚتعت يف ذلك ٦تا كقفت عليو ٦تا ثبت ما يلي:

الفرع األوؿ ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح اليمن والشاـ والعراؽ :
عن سفياف بن أِب زىَت هنع هللا يضر أنو قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ" :تفتح اليمن فيأِ قوـ يبسوف ،فيتحملوف
أبىلهم كمن أطاعهم ،كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف ،كتفتح الشأـ فيأِ قوـ يبسوف ،فيتحملوف أبىليهم كمن
أطاعهم ،كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف ،كتفتح العراؽ فيأِ قوـ يبسوف ،فيتحملوف أبىليهم كمن أطاعهم،
كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف").(1
كيف ٖتقق ىذا ا٠ترب يقوؿ ابن بطاؿ رٛتو هللا" :تفتح اليمن فيأِ قوـ يبسوف فيتحملوف أبىليهم كمن
أطاعهم" يعٌت :٭تملوف من ا١تدينة إُف ىذه الببلد ا١تتفتحة لسعة العيش فيها ،كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف.
كفيو برىاف جليل بصدؽ الرسوؿ يف إخباره ٔتا يكوف قبل كقتو ،فأ٧تز هللا لرسولو ملسو هيلع هللا ىلص ما كعد بو أمتو فىػ يفتحت
اليمن قبل الشاـ كفيتحت الشاـ قبل العراؽ ككمل ذلك كلو(.)2
كقاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :قاؿ العلماء :يف ىذا اٟتديث معجزات لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألنو أخرب بفتح ىذه
األقاليم كأف الناس يتحملوف أبىليهم اليها كيًتكوف ا١تدينة كأف ىذه االقاليم تفتح على ىذا الًتتيب ككجد ٚتيع
ذلك كذلك ْتمد هللا كفضلو (.)3
كقاؿ اٟت افظ ابن حجر رٛتو هللا :قاؿ ابن عبد الرب كغَته :افتتحت اليمن يف أَيـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف أَيـ أِب بكر
كافتتحت الشاـ بعدىا كالعراؽ بعدىا كيف ىذا اٟتديث علم من أعبلـ النبوة فقد كقع على كفق ما أخرب بو النيب
ملسو هيلع هللا ىلص كعلى ترتيبو ،ككقع تفرؽ الناس يف الببلد ١تا فيها من السعة كالرخاء كلو صربكا على اإلقامة اب١تدينة لكاف خَتا
٢تم (.)4
( ) 1صحيح البخارم ،أبواب فضائل ا١تدينة ،ابب من رغب عن ا١تدينة ،21 /3،برقم .1875 :كمعٌت "يبسوف":أم :يسرعوف السَت.أنظر:
فتح البارم للحافظ ابن حجر (.)93 /4
( )2شرح صحيح البخارل البن بطاؿ (.)547 /4
( )3شرح النوكم على مسلم  159/9ك٨توه يف الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارم (. )66 /9
( )4فتح البارم  92/4ككبلـ ابن عبد الرب رٛتو هللا يف التمهيد حيث قاؿ :كأما قولو :تفتح اليمن ،فاليمن افتتحت يف أَيمو ملسو هيلع هللا ىلص كافتتح
بعضها يف أَيـ أِب بكر  .. .كأما الشاـ كالعراؽ فكاف افتتاحهما يف زمن عمر هنع هللا يضر ،كيف ىذا اٟتديث علم من أعبلـ نبوتو صلى هللا عليو
كسلم؛ ألنو غيب كاف بعده قد أخرب بو كىو ال يعلم من الغيب إال ما أظهره هللا عليو كأكحى بو إليو؛ فقد افتتحت بعده الشاـ كالعراؽ
كاليمن بعضها ،كقد خرج الناس من ا١تدينة إُف الشاـ كإُف اليمن كإُف العراؽ ،ككاف ما قالو ملسو هيلع هللا ىلص .التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد
()224-223 /22ك٨توه يف االستذكار (.)227 /8
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الفرع الثاين ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح َيت ادلقدس :

قاؿ عوؼ بن مالك  :أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غزكة تبوؾ كىو يف قبة من أدـ فقاؿ " :اعدد ستا بُت يدم
الساعة موِ  ،مث فتح بيت ا١تقدس..........اٟتديث(. )1
ا٠تىطَّ ً
اب هنع هللا يضر (.)2
ىذا كقد فتح بيت ا١تقدس عاـ  16ىػ ىعلىى يى ىد ٍم أمَت ا١تؤمنُت يع ىمىر بٍ ًن ٍ

الفرع الثالث ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح ادلدائن :

عن جابر بن ٝترة قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ :لتفتحن عصابة من ا١تسلمُت أك من ا١تؤمنُت كنز آؿ
كسرل الذم يف األبيض(.)3
كيف ٖتقق ذلك قاؿ ابن اٞتوزم رٛتو هللا :كنزؿ سعد القصر األبيض ،كاٗتذ اإليواف مصلى ،كجعل يقرأ:
ً
ً
ً
و
و
ً
َّات كعي و
ين﴾
وف  ،ىكيزير و
ُت  ،ىك ىذل ى
كع ىكىم ىق واـ ىك ًروًن  ،ىكنػى ٍع ىمة ىكانيوا ف ىيها فىاك ًه ى
ك ىكأ ٍىكىرثٍػنى ى
اىا قىػ ٍونما ى
﴿ ىك ٍم تػىىريكوا م ٍن ىجن ى يي
آخ ًر ى
[الدخاف  ]28-25 :كأمت الصبلة ،يمثَّ دخلها؛ ألنو كاف على نية اإلقامة ،كصلى اٞتمعة ،ككانت أكؿ ٚتعة ٚتعت ابلعراؽ
ٚتعة ا١تدائن(.)4
"ك١تا دخل ا١تسلموف هنرشَت الح ٢تم القصر األبيض من ا١تدائن كىو قصر ا١تلك الذم ذكره رسوؿ هللا صلى
هللا عليو كسلم انو سيفتحو هللا على أمتو كذلك قرب الصباح فكاف أكؿ من رآه من ا١تسلمُت ضرار بن ا٠تطاب
فقاؿ :هللا اكرب ،أبيض كسرل!! ىذا ما كعدن هللا كرسولو ،كنظر الناس إليو فتتابعوا التكبَت إُف الصبح" (.)5
ًً ً
ً ً
اّللي عليو كآلو ىك ىسلَّ ىم قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
صلَّى َّ
َّيب ى
ك٦تا يذكر ىنا أف ىجابر بٍن ىٝتيىرةى راكم ىذا اٟتديث ىعن الن ًٌ
اّلل عليو كآلو كسلَّم« ::لىيػ ٍفتىتًح َّن رى ه ً
ًً
ُت ىكٍنػىز كً ٍسىرل الَّ ًذم ًيف األىبٍػيى ً
ت أ ىىن ىكأًىِب ًمٍنػ يه ٍم،
ى ى ى ى ى ىٍ
ط م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ض»  .فى يكٍن ي
ى
صلَّى َّي
ً ()6
ً
ً
ك أىلٍ ىف ٍي د ٍرىى وم .
ىصٍبػنىا م ٍن ىذل ى
فىأ ى

الفرع الراَع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح مصر :

عن أِب ذر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :إنكم ستفتحوف مصر كىي أرض يسمى فيها القَتاط ،فإذا فتحتموىا
فأحسنوا إُف أىلها؛ فإف ٢تم ذمة كرٛتان أك قاؿ :ذمة كصهران ،فإذا رأيت رجلُت ٮتتصماف فيها يف موضع لبنة فاخرج
منها ،قاؿ :فرأيت عبدالرٛتن بن شرحبيل بن حسنة كأخاه ربيعة ٮتتصماف يف موضع لبنة ،فخرجت منها(.)7

( )1صحيح البخارم :كتاب اٞتزية  ،ابب ما ٭تذر من الغدر )102 /4( ،برقم.3005 :
( )2أنظر :اتريخ اإلسبلـ للذىيب :ت تدمرم ( ،)162 /3كالبداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (65 /7ػ ػ .)67
( )3صحيح مسلم ،كتاب :الفنت كأشراط الساعة ،ابب ال تقوـ الساعة حىت ٯتر الرجل بقرب الرجل ،فيتمٌت أف يكوف مكاف ا١تيت  )2237 /4( ،برقم:
.2919
( )4ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاألمم (.)206 /4
( )5البداية كالنهاية (. )74 /7
( )6ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاألمم ( ،)206 /4كىذه الركاية يف اتريخ بغداد ت بشار (.)541 /1
( )7صحيح مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة رضي هللا تعاُف عنهم ،ابب كصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبىل مصر،)1970 /4( ،رقم .2543
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قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :فيو معجزات ظاىرة لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منها :اخباره أبف االمة تكوف ٢تم قوة كشوكة
بعده ْتيث يقهركف العجم كاٞتبابرة ،كمنها :اهنم يفتحوف مصر ،كمنها :تنازع الرجلُت يف موضع اللبنة ككقع كل
ذلك ك﵁ اٟتمد (.)1

الفرع اخلامس ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن الصلح الذي جرى على يد احلسن َن علي :

عن أِب بكرة هنع هللا يضر قاؿ :أخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوـ اٟتسن ،فصعد بو على ا١تنرب ،فقاؿ :ابٍت ىذا سيد ،كلعل
هللا أف يصلح بو بُت فئتُت من ا١تسلمُت(.)2
كقد ٖتقق ذلك يف عاـ أربعُت من ا٢تجرة ،قاؿ اٟتافظ ابن حجر :فوقع بينهم الصلح كما أخرب بو صلى هللا
عليو كسلم( ،)3كيف ىذه القصة من الفوائد علم من أعبلـ النبوة ،كمنقبة للحسن بن علي فإنو ترؾ ا١تلك ال لقلة
كال لذلة كال لعلة بل لرغبتو فيما عند هللا ١تا رآه من حقن دماء ا١تسلمُت فراعى أمر الدين كمصلحة األمة(.)4
قاؿ أبو القاسم األصبهاين :يف ىذا اٟتديث من داللة النبوة أنو كاف األمر كما ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أصلح هللا بو بُت
جند العراؽ كجند الشاـ ( .)5

الفرع السادس ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن وجود األظلاط :

عن جابر هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص" :ىل لكم من أ٪تاط" ،قلت كأىن يكوف لنا األ٪تاط ؟ قاؿ" :أما إنو
سيكوف لكم األ٪تاط" ،فأن أقوؿ ٢تا  -يعٍت امرأتو  -أخرم عٍت أ٪تاطك! فتقوؿ :أَف يقل النيب ملسو هيلع هللا ىلص " :إهنا ستكوف
لكم األ٪تاط"  .فأدعها(.)6
"كيف ىذا اٟتديث دليل على صحة نبوة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-كأف هللا تعاُف أعلمو ٔتا يفتح بو على أمتو ،كأنو
سيكوف من الفتوح كا٠تَت ما يتكوف منو األ٪تاط ،كىي ٚتع ٪تط ،كىي ضركب من البسط كالفرش"(.)7

الفرع الساَع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مدة خالفة النبوة :

عن سفينة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :ا٠تبلفة ثبلثوف عاما ،مث يكوف بعد ذلك ا١تلك" قاؿ سفينة:
أمسك :خبلفة أِب بكر سنتُت ،كخبلفة عمر عشر سنُت ،كخبلفة عثماف اثنيت عشرة سنة ،كخبلفة علي ست
سنُت "(.)8

( )1شرح النوكم على مسلم  97/16كبنحوه يف ا١تصباح ا١تضي يف كتاب النيب األمي كرسلو إُف ملوؾ األرض من عرِب كعجميٞ ،تماؿ الدين ابن
حديدة (ا١تتوىف783 :ىػ) (.)141 /2

( )2صحيح البخارم ، -كتاب :ا١تناقب ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ ،)204 /4( ،برقم.3629 :
( )3فتح البارم البن حجر (.)617 /6
( )4ا١ترجع السابق.)66 /13( :
( )5دالئل النبوة ألِب القاسم إٝتاعيل ألصبهاين (ص )112 :كانظر :البداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (.)246 /6
( )6صحيح البخارم كتاب :ا١تناقب ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ ،)205 /4( ،برقم.3631 :
( )7اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)281 /8
()8مسند أٛتد ط الرسالة ( )248 /36كسنن أِب داكد ت األرنؤكط ( ،)43 /7كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده حسن.
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ك قد ٖتققت داللة النبوة ىذه؛ فكانت خبلفة النبوة يف الثبلثُت عاما التالية لوفاتو ملسو هيلع هللا ىلص " فمدة خبلفة أِب
بكر سنتاف كثبلثة أشهر كعشرة أَيـ ،كمدة عمر عشر سنُت كستة أشهر كٙتانية أَيـ ،كمدة عثماف أحد عشر سنة
كأحد عشر شهرا كتسعة أَيـ كمدة خبلفة علي أربع سنُت كتسعة أشهر كسبعة أَيـ"(.)1

الفرع الثامن ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن عدـ َقاء أي إنساف على األرض َعد مائة عاـ شلن كاف موجوداً يف

تلك الليلة:

عن عبد هللا بن عمر قاؿ :صلى بنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص العشاء يف آخر حياتو ،فلما سلم قاـ فقاؿ " :أرأيتكم ليلتكم
ىذه ،فإف رأس مائة سنة منها ال يبقى ٦تن ىو على األرض أحد "(.)2
قاؿ اٟتافظ ابن حجر  :ككقع األمر كذلك  ،فإف آخر من بقي ٦تن رأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبو الطفيل عامر بن كاثلة
كما جزـ بو مسلم كغَته ككانت كفاتو سنة عشر كمائة من ا٢تجرة ،كذلك عند رأس مائة سنة من كقت تلك
ا١تقالة(.)3

الفرع التاسع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور كذاب وآخر سفاؾ للدماء من قبيلة ثقيَ:

قالت أٝتاء بنت أِب بكر الصديق للحجاج ابن يوسف الثقفي :أما إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا :أف يف ثقيف
كذاابن كمبَتا ،فأما الكذاب فرأيناه ،كأما ا١تبَت فبل إخالك إال إَيه ،قاؿ :فقاـ عنها كَف يراجعها (.)4
كعن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ :إً َّف ًيف ثىًق و
يف ىك َّذ نااب ىكيمبً نَتا ( .)5
يف ىذين اٟتديثُت داللتاف يف اإلخبار عن غيب ا١تستقبل:
أكالن :ظهور الكذاب ا١تختار بن أِب عبيد:
فقد تواتر خرب ا١تختار بن أِب عبيد الكذاب الذم كاف نئبا على العراؽ ككاف يزعم أنو نيب ،كأف جربيل كاف
َيتيو ابلوحي ،كقد قيل البن عمر ػ ػ ككاف زكج أخت ا١تختار :صفيو ػ ػ إف ا١تختار يزعم أف الوحي َيتيو!! قاؿ:
ً
صدؽ!! قاؿ هللا
وحو ىف إً ىُف أ ٍىكلًيىائً ًه ٍم﴾ [األنعاـ .)6 ( ]121 :
تعاُف﴿:كإً َّف الشَّيىاط ى
ُت لىيي ي
ى
كعن رفاعة بن شداد ،قاؿ :كنت ألصق شيء اب١تختار الكذاب ،قاؿ :فدخلت عليو ذات يوـ ،فقاؿ:
دخلت ،كقد قاـ جربيل قبل من ىذا الكرسي!! (.)7
اثنيا :اإلخبار عن ا١تبَت كىو اٟتجاج ،كقد اتفق العلماء على أف ا١تراد ابلكذاب ىنا ا١تختار بن أِب عبيد،
كاب١تبَت اٟتجاج بن يوسف( .)1كمن العجائب ىنا ماركاه اإلماـ الًتمذم عن ىشاـ بن حساف قاؿ :أحصوا ما قتل
( )1عوف ا١تعبود (.)259 /12
( )2صحيح البخارم كتاب :السمر ،ابب السمر يف العلم ،)34 /1( ،برقم.116 :
( )3فتح البارم  -ابن حجر (.)363 /11
( ) 4صحيح مسلم ،كتاب :فضائل الصحابة ،ابب ذكر كذاب ثقيف كمبَتىا ،)1971 /4( ،برقم.2545 :كا١تبَت :أم :ا١تهلك يسرؼ يف
يف إىبلؾ الناس .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (.)161 /1
()5مسند أٛتد ط الرسالة ( )409 /8كقاؿ ٤تققو ا١تسند:صحيح لغَته.
()6ا١تعجم األكسط للطرباين ( ،)283 /1كانظر :البداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (.)265 /6
( )7دالئل النبوة للبيهقي ٤تققا ( ،)482 /6كانظر :البداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (.)265 /6
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قتل اٟتجاج صربا فبلغ مائة ألف كعشرين ألف قتيل(  .)2فإف صح ىذا العدد فهو يدؿ أعظم داللة على كونو يمبَتا
فاتًكا( ،)3كهللا أعلم.

الفرع العاشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن دخوؿ العجم يف اْلسالـ :
غنما كثَتة سوداء دخلت فيها غنم كثَتة بيض
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ :قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :رأيت ن
قالوا :فما أكلتو َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ :العجم يشركونكم يف دينكم كأنسابكم قالوا :العجم َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ :لو
كاف اإلٯتاف معلقا ابلثرَين لنالو رجاؿ من العجم كأسعدىم بو الناس (.)4
كما أخرب بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا اٟتديث يصدقو الواقع حيث نرل كثَتا من األعاجم يف كل القارات يدخلوف
إُف اإلسبلـ كيتزكجوف من ا١تسلمُت كمن العرب كغَتىم يف ىذه األَيـ كقدٯتان ،فاإلسبلـ من أكثر األدَيف انتشاران
كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت.

الفرع احلادي عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح كنوز كسرى وانتشار األمن :

عن عدم بن حامت قاؿ :بينا أن عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ أاته رجل فشكا إليو الفاقة ،مث أاته آخر فشكا قطع
السبيل ،فقاؿَ ( :ي عدم ىل رأيت اٟتَتة ) ،قلت َف أرىا كقد أنبئت عليها ،قاؿ ( فإف طالت بك اٟتياة لًتين
الظعينة ترٖتل من اٟتَتة حىت تطوؼ ابلكعبة ال ٗتاؼ أحدان إال هللا  -قلت فيما بيٍت كبُت نفسي فأين دعار طيء
الذين قد سعركا يف الببلد  -كلئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرل )  .قلت :كسرل بن ىرمز ؟ قاؿ ( :
كسرل بن ىرمز ....قاؿ عدم :فرأيت الظعينة ترٖتل من اٟتَتة حىت تطوؼ ابلكعبة ال ٗتاؼ إال هللا ،ككنت
فيمن افتتح كنوز كسرل بن ىرمز ،كلئن طالت بكم اٟتياة لًتكف ما قاؿ أبو القاسم ملسو هيلع هللا ىلص ( ٮترج ملء كفو)(.)5
كيتضح ٦تا سبق من راكم اٟتديث ٖتقق صدؽ ما أخرب بو الرسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من فتح كنوز كسرل كانتشار األمن
حىت ٗترج ا١ترأة للحج ترٖتل من اٟتَتة حىت تطوؼ ابلكعبة ،كىذا ما حصل يف زمن عدم هنع هللا يضر كرآه بعينو ،كقد
سبق ىذا يف ا١تبحث األكؿ عند ذكر قولو تعاُف﴿:كليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا﴾.

الفرع الثاين عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن فتح احلرية :

عن عدم بن حامت قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :مثلت ِف اٟتَتة كأنياب الكبلب ،كإنكم ستفتحوهنا ) فقاـ
رجل فقاؿ :ىب ِف َي رسوؿ هللا ابنة بقيلة ،فقاؿ ( :ىي لك ) فأعطوه إَيىا ،فجاء أبوىا فقاؿ :أتبيعها؟ قاؿ:
( )1شرح النوكم على مسلم (.)100 /16
( )2ىذا األثر أخرجو الًتمذم يف السنن ت بشار ()69 /4إبس ناد متصل صحيح إُف ىشاـ بن حساف كىو ثقة من أتباع التابعُت لو ترٚتة
يف اتريخ اإلسبلـ ت بشار ( ،)999 /3كنقل األثر اٟتافظ ابن كثَت يف البداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (.)156 /9
هلك ييسرؼ يف إىبلؾ الناس .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر ( )161 /1كالفاتك :ىو الذم يعمل ما تدعوه إليو نفسو
( )3مبَته :أم :يم ه
غَت مباؿ ،كيقاؿ :فتك بو:أم :غدر بو كاغتالو كقتلو ٣تاىرة.أنظر :لساف العرب ( 472 /10ػ ػ )473كا١تعجم الوسيط (.)673 /2
( )4ا١تستدرؾ على الصحيحُت للحاكم ،كتاب :تعبَت الرؤل ،)437 /4( ،برقم ،8194 :كقاؿ عنو ىذا حديث صحيح على شرط
البخارم كَف ٮترجاه ،كأكرده األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (.)15 /3
( )5صحيح البخارم ،كتاب :ا١تناقب ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ ( ،)197 /4برقم.3595 :
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نعم قاؿ :بكم ؟ احتكم ما شئت قاؿ :أبلف درىم قاؿ :قد أخذهتا فقيل لو :لو قلت ثبلثُت ألفا ؟ قاؿ :كىل
عدد أكثر من ألف ! (.)1
كيزيد ىذه الركاية توضيحا ماحكاه صاحب القصة نفسو ،كىو خرًن بن أكس حيث قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ " :ىذه اٟتَتة البيضاء قد رفعت ِف ،كىذه الشيماء بنت بقيلة األزدية على بغلة شهباء معتجرة ٓتمار
أسود" فقلت َ :ي رسوؿ هللا فإف ٨تن دخلنا اٟتَتة ككجدهتا على ىذه الصفة فهي ِف؟ قاؿ" :ىي لك"....... ،
مث سرن على الطريق الطف حىت دخلنا اٟتَتة ،فكاف أكؿ من تلقان فيها شيماء بنت بقيلة األزدية ،على بغلة ٢تا
شهباء ٓتمار أسود ،كما قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فتعلقت هبا كقلت :ىذه كىبها ِف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فدعاين خالد
عليها البينة ،فأتيتو هبا فسلمها إِف ،كنزؿ إلينا أخوىا عبد ا١تسيح ،فقاؿ ِف :بعنيها ،فقلت :ال أنقصها كهللا من
عشر مئة شيئا ،فدفع إِف ألف درىم ،فقيل ِف :لو قلت مئة ألف لدفعها إليك فقلت :ما أحسب أف ماالن أكثر
من عشر مئة ،كبلغٍت يف غَت ىذا اٟتديث أف الشاىدين كان دمحم بن مسلمة كعبد هللا بن عمر (.)2

الفرع الثالث عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور اخلوارج :

عن أِب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر قاؿ :بينما ٨تن عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو يقسم قسما ،أاته ذك ا٠تويصرة ػ ػ كىو
رجل من بٍت ٘تيم ػ ػ فقاؿَ :ي رسوؿ هللا اعدؿ ،فقاؿ ( :كيلك كمن يعدؿ إذا َف أعدؿ!! قد خبت كخسرت إف َف
أكن أعدؿ!!) .فقاؿ عمرَ :ي رسوؿ هللا ائذف ِف فيو فأضرب عنقو؟ فقاؿ ( :دعو ،فإف لو أصحاابن ٭تقر أحدكم
صبلتو مع صبلهتم ،كصيامو مع صيامهم ،يقرؤكف القرآف ال ٬تاكز تراقيهم ،ٯترقوف من الدين كما ٯترؽ السهم من
الرمية ،ينظر إُف نصلو فبل يوجد فيو شيء ،مث ينظر إُف رصافو فما يوجد فيو شيء ،مث ينظر إُف نضيو  -كىو
قدحو  -فبل يوجد فيو شيء ،مث ينظر إُف قذذه فبل يوجد فيو شيء ،قد سبق الفرث كالدـ ،آيتهم رجل أسود
إحدل عضديو مثل ثدم ا١ترأة أك مثل البضعة تدردر كٮترجوف على حُت فرقة من الناس) .
قاؿ أبو سعيد فأشهد أين ٝتعت ىذا اٟتديث من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كأشهد أف علي بن أِب طالب قاتلهم كأن
معو فأمر بذلك الرجل فالتمس فأِ بو حىت نظرت إليو على نعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذم نعتو(.)3
كالسياؽ التارٮتي كاضح من خبلؿ الركاية يف ظهور ا٠توارج بصفاهتم ا١تذكورة يف اٟتديث ،كقد قاتلهم
الصحابة مهنع هللا يضر ،كعرفوا ككجدكا صفة ذلك الشخص ا١تذكور يف اٟتديث كما شهد بذلك أبو سعيد كغَته من
الصحابة .قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :كيف ىذا اٟتديث معجزات ظاىرة لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنو أخرب هبذا كجرل كلو
كفلق الصبح(.)4
( )1صحيح ابن حباف – ٤تققا ،ابب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عما يكوف يف أمتو من الفنت كاٟتوادث ،ذكر اإلخبار عن فتح ا١تسلمُت اٟتَتة بعده (/15
 ،)65برقم ،6674 :قاؿ شعيب األرنؤكط  :إسناده صحيح على شرط مسلم.
( )2ا١تعجم الكبَت للطرباين (.)213 /4
( ) 3صحيح البخارم ،كتاب :ا١تناقب  ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ ،)1321 /3( ،برقم ،3414 :كاٟتديث أخرجو مسلم يف الزكاة
ابب ذكر ا٠توارج كصفاهتم رقم  ،)744 /2( 1064برقم .1064 :كانظر لشرح اٟتديث كبياف غريبو :فتح البارم (/6
 618ػ ػ.)619
()4شرح النوكم على مسلم (.)166 /7
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كيزيد األمر كضوحا ماركل زيد بن كىب اٞتهٍت ،أنو كاف يف اٞتيش الذين كانوا مع علي هنع هللا يضر ،الذين ساركا
إُف ا٠توارج ،فقاؿ علي هنع هللا يضر :أيها الناس إين ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ« :ٮترج قوـ من أميت يقرءكف القرآف ،ليس
قراءتكم إُف قراءهتم بشيء ،كال صبلتكم إُف صبلهتم بشيء ،كال صيامكم إُف صيامهم بشيء ،يقرءكف القرآف
٭تسبوف أنو ٢تم كىو عليهم ،ال ٕتاكز صبلهتم تراقيهم ٯترقوف من اإلسبلـ كما ٯترؽ السهم من الرمية» ،لو يعلم
اٞتيش الذين يصيبوهنم ،ما قضي ٢تم على لساف نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ،التكلوا عن العمل« ،كآية ذلك أف فيهم رجبل لو
عضد ،كليس لو ذراع ،على رأس عضده مثل حلمة الثدم ،عليو شعرات بيض» ....قاؿ :كقتل بعضهم على
بعض ،كما أصيب من الناس يومئذ إال رجبلف ،فقاؿ علي هنع هللا يضر :التمسوا فيهم ا١تخدج ،فالتمسوه فلم ٬تدكه ،فقاـ
علي هنع هللا يضر بنفسو حىت أتى نسا قد قتل بعضهم على بعض ،قاؿ :أخركىم ،فوجدكه ٦تا يلي األرض ،فكرب ،مث
قاؿ :صدؽ هللا كبلغ رسولو!! قاؿ :فقاـ إليو عبيدة السلماين ،فقاؿَ :ي أمَت ا١تؤمنُت ،آ﵁ الذم ال إلو إال ىو،
لسمعت ىذا اٟتديث من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ :إم ،كهللا الذم ال إلو إال ىو ،حىت استحلفو ثبلاث ،كىو ٭تلف
لو "(.)1

الفرع الراَع عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن َعض عقوابت ادلعاصي :
عن عبد هللا بن عمر ،قاؿ :أقبل علينا رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقاؿَ" :ي معشر ا١تهاجرينٜ ،تس إذا ابتليتم
هبن ،كأعوذ اب﵁ أف تدركوىنَ:ف تظهر الفاحشة يف قوـ قط حىت يعلنوا هبا ،إال فشا فيهم الطاعوف كاألكجاع اليت َف
تكن مضت يف أسبلفهم الذين مضوا ،كَف ينقصوا ا١تكياؿ كا١تيزاف ،إال أخذكا ابلسنُت كشدة ا١تؤكنة كجور السلطاف
عليهم ،كَف ٯتنعوا زكاة أموا٢تم ،إال منعوا القطر من السماء ،كلوال البهائم َف ٯتطركا ،كَف ينقضوا عهد هللا كعهد
رسولو ،إال سلط هللا عليهم عدكا من غَتىم ،فأخذكا بعض ما يف أيديهم ،كما َف ٖتكم أئمتهم بكتاب هللا كيتخَتكا
٦تا أنزؿ هللا ،إال جعل هللا أبسهم بينهم"(.)2
التحقق :كا١تبلحظ اترٮتيا حدكث ىذه العقوابت عند حدكث ا١تعاصي ا١تذكورة ،كمن أكضح األمثلة يف
عصرن :أنو عندما ٘تادل اجملتمع الغرِب كالشرقي يف إظهار الفاحشة كاالستعبلف هبا ،ظهرت األمراض الفتاكة
كفشت الطواعُت كاألكجاع يف ىذه اجملتمعات ،فأصيب عشرات ا١تبليُت ابألمراض ا١تتنوعة.
فإف الشواذ جنسيا ىم أكثر فئات اجملتمع تعرضا لؤلمراض التناسلية كالزىرم كغَته .كىا ىو مرض اإليدز قد
عوقبوا بو ليتحقق قولو ملسو هيلع هللا ىلص " :فشا فيهم الطاعوف كاألكجاع اليت َف تكن مضت يف أسبلفهم ".

()1صحيح مسلم :كتاب الزكاة ،ابب التحريض على قتل ا٠توارج (.)748 /2
()2سنن ابن ماجو ت األرنؤكط ()150 /5أبواب الفنت  ،ابب العقوابت ،)1332 /2( ،برقم ،4019 :قاؿ عنو ا﵀قق :حسن لغَته كىذا
إسناد ضعيف ،لضعف ابن أِب مالك ...كلو طريق آخر يتقول بو عند اٟتاكم  ،540 /4كالطرباين يف "مسند الشاميُت" ( ،)1558كيف
"األكسط" ( .)4671كاٟتديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)216 /1كذكر بعده حديث عبد هللا بن بريدة عن أبيو مرفوعا " :ما
نقض قوـ العهد قط إال كاف القتل بينهم ،كما ظهرت فاحشة يف قوـ قط إال سلط هللا عز كجل عليهم ا١توت ،كال منع قوـ الزكاة إال حبس هللا
عنهم القطر " .كقاؿ :ركاه اٟتاكم ( )126 / 2كالبيهقي ( .. )346 / 3كقاؿ اٟتاكم " :صحيح على شرط مسلم " ،ككافقو الذىيب.قاؿ:
كىو كما قاال .
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حىت إف مرض اإليدز نفسو اكتشف فقط يف عاـ 1981ـ .كالفَتكس ا١تسبب لو َف يكتشف إال عاـ
1983ـ .كىو نوع جديد من الفَتكسات .كىكذا نرل يف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إعجازين:
األكؿ :إخبارم ٖ ...تديد ألىل الفاحشة بقولو :إف هللا سيبتليهم أبمراض.
الثاين :طيب إعجازم ٖ ...تديد نوعية ىذه الطواعُت أبهنا َف تكن يف أسبلفهم الذين مضوا .)1(" ...

الفرع اخلامس عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور شبهة (من خلق هللا ؟)

عن أِب ىريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :اليزاؿ الناس يسألونكم عن العلم حىت يقولوا :ىذا هللا خلقنا فمن خلق
هللا ؟ قاؿ كىو آخذ بيد رجل ،فقاؿ :صدؽ هللا كرسولو!! قد سألٍت اثناف ،كىذا الثالث أك قاؿ سألٍت كاحد،
كىذا الثاين( .)2كيتضح من الركاية ظهور ىذه الشبهة يف زمن أِب ىريرة ػػرضي هللا عنو ػ ػ راكم اٟتديث.

الفرع السادس عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن تباىي الناس ابدلساجد :

عن أنس :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " ال تقوـ الساعة حىت يتباىى الناس يف ا١تساجد " (.)3
مع ىٌت:
كالتباىي بزخرفة ا١تساجد حاصل كنراه اليوـ يف كثَت من مساجد ا١تسلمُت ،قاؿ العيٍت رٛتو
هللا":كالٍ ٍ
ى
أىهنم يزخرفوف الٍمس ً
اجد كيزينوهنا مثَّ يقعدكف فً ىيها كيتماركف كيتباىوف ىكىال يشتغلوف ًابلذكر ىكقًىراءىة الٍ يق ٍرآف
ىى

الص ىبلة"( .)4
ىك َّ
اطها ،كالتػَّب ً
ً
ً
ً
اىي َّإما ًابلٍ ىق ٍوًؿ  ...أ ٍىك
كقاؿ اإلماـ الصنعاين رٛتو ى
وـ َّ
الس ى
هللا":ال تىػ يق ي
اعةي " قى ٍد يػي ٍؤ ىخ يذ مٍنوي أىنَّوي م ٍن أى ٍشىر ى ى ى
ً
ً
ً
اح ود ًيف تىػزيً ً ً ً ً
ًابلٍ ًفع ًل ىكأى ٍف يػبالً ىغ يك ُّل ك ً
ك ىكأىنَّوي ًم ٍن
ك .ىكف ًيو ىدىاللىةه يم ٍف ًه ىمةه بً ىكىر ىاى ًة ىذل ى
ُت ىم ٍسجده ىكىرفٍ ًع بًنىائًًو ىك ىغ ًٍَت ىذل ى
ٍ
ٍ
يى
ى
( )5
ً
أى ٍشىراط الساعة. .
الفرع الساَع عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن أتخري َعض األمراء للصالة :

عن أِب ذر هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ ِف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخركف الصبلة عن كقتها أك
ٯتيتوف الصبلة عن كقتها؟ قاؿ :قلت :فما أتمرين؟ قاؿ :صل الصبلة لوقتها ،فإف أدركتها معهم فصل فإهنا لك
نفلة( .)6

"كيف اٟتديث إخبار ابلغيب ،كقد كقع يف زمن بٍت أمية" ( .)7

( ) 1أنظر :قواعد تناكؿ اإلعجاز العلمي كالطيب يف السنة كضوابطو ،الدكتور  /عبد هللا بن عبد العزيز ا١تصلح ،الناشر٣ :تمع ا١تلك فهد لطباعة
ا١تصحف الشريف اب١تدينة ا١تنورة( ،ص32 :ػ ػ )34بتصرؼ.
( )2صحيح مسلم ( ،)120 /1كتاب :اإلٯتاف ،ابب بياف الوسوسة يف اإلٯتاف كما يقولو من كجدىا برقم.135 :
( )3سنن أِب داكد ت األرنؤكط ( )337 /1كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده صحيح.
( )4عمدة القارم شرح صحيح البخارم (.)205 /4
( )5سبل السبلـ (.)236 /1
()6صحيح مسلم ( )448 /1كتاب :ا١تساجد كمواضع الصبلة ،ابب كراىية أتخَت الصبلة عن كقتها ا١تختار ،كما يفعلو ا١تأموـ إذا أخرىا
اإلماـ.
( )7مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (.)531 /2
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قاؿ ابن رجب :ركل الشافعي إبسناده عن ابن عمر ،أنو أنكر على اٟتجاج إسفاره ابلفجر ،كصلى معو
يومئذ ،كقد قاؿ النخعي :كاف ابن مسعود يصلي مع األمراء يف زمن عثماف كىم يؤخركف بعض التأخَت ،كيرل أهنم
يتحملوف ذلك .كإ٪تا كاف يفعل ذلك يف أَيـ إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة يف زمن عثماف ،فإنو كاف أحيان
( )1

يؤخر الصبلة عن أكؿ كقتها. .

الفرع الثامن عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن استحالؿ َعض أمتو لبعض ا﵀رمات :

قاؿ عبد الرٛتن بن غنم األشعرم :حدثٍت أبو عامر  -أك أبو مالك  -األشعرمٝ :تع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ" :
ليكونن من أميت أقواـ يستحلوف اٟتر كاٟترير كا٠تمر كا١تعازؼ.)2( "....
ٖتقق ذلك :كما ىو مذكور يف اٟتديث كاضح للعياف يف عصرن فقد انتشرت الفاحشة كالرذيلة بصورىا
ا١تختلفة ،كشربت ا٠تمور أبنواعها ،كظهرت ا١تعازؼ أبنواعها يف كثَت من بلداف العاَف ،بصورة لعلها َف يسبق ٢تا
مثيل يف اتريخ البشرية ،كأصبحت ٘تارس علنا ابسم اٟترية الشخصية كحقوؽ اإلنساف ،كتقنن ٢تا القوانُت
كالتشريعات اليت تبيحها ،ككصل اٟتاؿ لؤلسف إُف بعض الدكؿ اإلسبلمية ،فأصبحت تصدر الًتاخيص ١تثل تلك
ا١تنكرات كالرذائل.
( )3

كمن ىذا الباب قولو ملسو هيلع هللا ىلص " :إف أنسا من أميت يشربوف ا٠تمر ،يسموهنا بغَت اٝتها "  .كمن ا١تعلوـ أنو
كجد يف عصرن ىذا من يشرب ا٠تمر كيسميها مشركابت ركحية ك٨تو ذلك.

الفرع التاسع عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظلمة للناس وعن ظهور الكاسيات العارَيت :

عن أِب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :صنفاف من أىل النار َف أر٫تا :قوـ معهم سياط كأذنب البقر
يضربوف هبا الناس ،كنساء كاسيات عارَيت ٦تيبلت مائبلت ،رؤكسهن كأسنمة البخت ا١تائلة ،ال يدخلن اٞتنة كال
٬تدف ر٭تها ،كإف ر٭تها ليوجد من مسَتة كذا ككذا» (.)4
فقد أخربن اٟتديث عن صنفُت مذمومُت من الناس :الصنف األكؿ :قوـ أبيديهم أسواط يضربوف هبا الناس،
كقد عنوف اإلماـ البيهقي يف كتابو دالئل النبوة بقولو" :ابب ما جاء ًيف إً ٍخبا ًرهً بًىقووـ ًيف أىيٍ ًدي ًهم ًمثٍل أى ٍذ ىن ً
ب الٍبىػ ىق ًر
ى ٍ
ى ي ى ىى
ٍ ي
( )5
ي ًٍ ً
و
ً و
ىخ ىرب"  ،فإذا كاف ىذا ظاىرا يف زمنو فهو أكضح ظهوران
َّاس كنساء ىكاسيىات ىعا ًرىَيت فى ىكا ىف ىك ىما أ ٍ
ى
ضربيو ىف هبىا الن ى
يف األزمنة من بعده.

( )1فتح البارم البن رجب (.)184 /4
()2أخرجو البخارم يف الصحيح معلقا كتاب :األشربة ابب ما جاء فيمن يستحل ا٠تمر كيسميو بغَت اٝتو (،)106 /7قاؿ اٟتافظ ابن
الصبلح :كاٟتديث صحيح معركؼ االتصاؿ بشرط الصحيح .مقدمة ابن الصبلح :معرفة أنواع علوـ اٟتديث  -ت عًت (ص:
)68كانظر :فتح البارم للحافظ حجر ( 52 /10ػ ػ .)55
()3مسند أٛتد ط الرسالة ( )615 /29كقاؿ ٤تققوه :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت.
( ) 4صحيح مسلم ،كتاب :صفة القيامة كاٞتنة كالنار ،ابب النار يدخلها اٞتباركف كاٞتنة يدخلها الضعفاء ( ، )2192 /4برقم.2128 :
( )5دالئل النبوة للبيهقي ٤تققا (.)532 /6
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قاؿ ا١تناكم رٛتو هللا يف توضيح حقيقة تلك السياط( :كأذنب البقر) تسمى يف دَير العرب اب١تقارع
ٚتع مقرعة ،كىي جلد طرفها مشدكد عرضها كاألصبع (يضربوف هبا الناس)......كيتضمن ذلك أف ذينك
الصنفُت سيوجداف ككذلك كاف ،فإنو خلف بعد الصدر األكؿ قوـ يبلزموف السياط اليت ال ٬توز الضرب هبا يف
اٟتدكد؛ قصدا لتعذيب الناس ،كىم أعواف كاِف الشرطة ا١تعركفوف ابٞتبلدين ،فإذا أمركا ابلضرب تعدكا ا١تشركع يف
الصفة كا١تقدار ،كرٔتا أفضى هبم ا٢تول كما جبلوا عليو من ا١تظاَف إُف إىبلؾ ا١تضركب أك تعظيم عذابو( .)1
كالصنف الثاين :النساء الكاسيات العارَيت.
قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :ىذا اٟتديث من معجزات النبوة فقد كقع ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص ،فأما أصحاب
السياط فهم غلماف كاِف الشرطة .كذكر يف الكاسيات العارَيت أكجها منها" :كاسيات من نعمة هللا عارَيت من
شكرىا ،كقيل معناه :تسًت بعض بدهنا كتكشف بعضو إظهارا ٞتما٢تا ك٨توه ،كقيل معناه :تلبس ثواب رقيقا يصف
لوف بدهنا ،كأما "مائبلت" فقيل معناه :عن طاعة هللا كما يلزمهن حفظو٦" ،تيبلت" أم :يعلمن غَتىن فعلهن
ا١تذموـ ،كقيل" :مائبلت" :ٯتشُت متبخًتات٦ ،تيبلت ألكتافهن ،كقيل" :مائبلت" :ٯتشطن ا١تشطة ا١تائلة كىي
مشطة البغاَي٦" ،تيبلت" ٯتشطن غَتىن تلك ا١تشطة ،كقيل" :مائبلت" إُف الرجاؿ٦" ،تيبلت" ٢تم ٔتا يبدين من
زينتهن كغَتىا ،كمعٌت "رؤكسهن كأسنمة البخت" فمعناه يعظمن رؤكسهن اب٠تمر كالعمائم كغَتىا ٦تا يلف على
الرأس حىت تشبو أسنمة اإلبل البخت(.)2
قلت :كىذا مشاىد يف عصرن يف غاية الوضوح اليوـ ،فكثَت من النساء البسات للمبلبس ،كلكنها غَت
ساترة نظرا ألهنا تسًت بعض البدف فقط ،فهن كاسيات عارَيت ،أك لكوف مبلبسهن شفافة أك ضيقة تبدم
تفاصيل اٞتسد فكأهنن عارَيت ،كىن مائبلت ٔتشيتهن بسبب األحذية البلِ يلبسنها فتسبب ٢تن ميبلف
األجساد ،ك٬تعلن شعورىن كأسنمة البخت أبنواع ا١تشطات البلِ يعملنها أبنفسهن ،أك يعملو غَته ٢تن مايسمى
ابلكوافَت ك٨تو ذلك.

الفرع العشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور منكري السنة :

عن ا١تقداـ بن معد يكرب :عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ " :أال إين أكتيت الكتاب كمثلو معو ،اليوشك رجل
شبعاف على أريكتو يقوؿ :عليكم هبذا القرآف فما كجدمت فيو من حبلؿ فأحلوه ،كما كجدمت فيو من حراـ
فحرموه.)3(" ....
كعن عبيد هللا بن أِب رافع عن أبيو  :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " ال ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو َيتيو األمر من
أمرم ٦تا أمرت بو أك هنيت عنو فيقوؿ :ال ندرم! ما كجدن يف كتاب هللا اتبعناه "(.)4
()1فيض القدير (.)208 /4
()2شرح النوكم على مسلم ( 190 /17ػ ػ )191بتصرؼ يسَت.
( )3سنن أِب داكد ت األرنؤكط ،ابب يف لزكـ السنة ،)13 /7( ،برقم ، 4604 :كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده صحيح ،كقاؿ عنو الشيخ
األلباين :صحيح يف مشكاة ا١تصابيح ( )57 /1بتحقيق األلباين.
( )4سنن أِب داكد ت األرنؤكط ( ،)15 /7برقم ،4605 :كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده صحيح ،كقاؿ عنو األلباين صحيح .مشكاة ا١تصابيح
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كا١تعٌت" :إف أشر النعمة كبطر اٟتشمة ٭تملو على ا٠توض فيما ال يعلمو كالدفاع ١تا ال يريده ،متسًتان يف ذلك

بتعظيم القرآف ،كىذه شنشنة عرفت يف اإلسبلـ قدٯتان كحديثان عن علماء السوء ككالة اٞتور"( .)1

قاؿ ا٠تطاِب رٛتو هللا:قولو" :يوشك [رجل] شبعاف على أريكتو يقوؿ عليكم هبذا القرآف" فإنو ٭تذر بذلك
٥تالفة السنن اليت سنها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦تا ليس لو يف القرآف ذكر على ما ذىبت إليو ا٠توارج كالركافض فإهنم تعلقوا

ضمنت بياف الكتاب فتحَتكا كضلوا.)2 (.
بظاىر القرآف كتركوا السنن اليت قد ي

كىذه البدعة قد ظهرت قدٯتان كحديثان كمن ذلك حديثا طائفة ٝتوا أنفسهم" :القرآنيوف" كيعنوف بذلك

التمسك ابلقرآف ػ بزعمهم ػ كترؾ ما سواه

( )3

.

الفرع احلادي والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن الطائفة ادلنصورة :

عن ثوابف قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ال يضرىم من خذ٢تم حىت

َيِ أمر هللا كىم كذلك )

( )4

.

كقد ٖتقق صدؽ ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص ،فبل يزاؿ أمر اإلسبلـ قائما أبىل السنة كاٞتماعة ،ا١تتمسكُت هبدل
الكتاب كالسنة يف سائر العصور  ،كيف بياف ىذه الطائفة قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :كأما ىذه الطائفة فقاؿ
البخارم :ىم أىل العلم كقاؿ أٛتد بن حنبل :إف َف يكونوا أىل اٟتديث فبل أدرم من ىم ،قاؿ القاضي عياض:
إ٪تا أراد أٛتد أىل السنة كاٞتماعة كمن يعتقد مذىب أىل اٟتديث ،قلت :ك٭تتمل أف ىذه الطائفة مفرقة بُت
أنواع ا١تؤمنُت :منهم شجعاف مقاتلوف ،كمنهم فقهاء ،كمنهم ٤تدثوف ،كمنهم زىاد ،كآمركف اب١تعركؼ كنىوف عن
ا١تنكر ،كمنهم أىل أنواع أخرل من ا٠تَت ،كال يلزـ أف يكونوا ٣تتمعُت بل قد يكونوف متفرقُت يف أقطار األرض،
كيف ىذا اٟتديث معجزة ظاىرة؛ فإف ىذا الوصف ما زاؿ ْتمد هللا تعاُف من زمن النيب صلى هللا عليو كسلم إُف
( )5

اآلف كال يزاؿ حىت َيِ أمر هللا ا١تذكور يف اٟتديث .

ىج ىار األمة "أى ٍف ىٍٕتتى ًم ىع على
كألجل بقاء ىذه الطائفة ،كٟتفظ هللا تعاُف لدين اإلسبلـ فإف هللا تعاُف قى ٍد أ ى
ضبللة"كما كرد بذلك اٟتديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص). (6

الفرع الثاين والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن اجملددين للدين :

( )57 /1بتحقيق األلباين.
( )1ا١تيسر يف شرح مصابيح السنة للتوربشيت (.)87 /1
( )2معاَف السنن (.)298 /4
( )3انظر :القرآنيوف ،نشأىم  -عقائدىم – أدلتهم ،لعلي دمحم زينو ،ص 57:كما بعدىا.
( )4صحيح مسلم ،كتاب :اإلمارة ،ابب قولو ملسو هيلع هللا ىلص:ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ( ،)1523 /3برقم.1920 :
( )5شرح النوكم على مسلم (.)67 -66 /13
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً ً
اعة (،)41 /1
اّلل ىعلىى ٍ
اعة ،ىكإً ٍخبىا ًرهً أ َّىف يى ىد َّ
اٞتى ىم ى
صلَّى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم م ٍن أ ٍىم ًرهً بًلييزكـ ا ٍٞتى ىم ى
( )6السنة البن أِب عاصم ،ىاب ي
َّيب ى
ب ىما ذيكىر ىعن الن ًٌ
برقم ،82 :كقاؿ عنو األلباين :حسن ٔتجموع طرقو .السلسلة الصحيحة  319 /3( -ػ.)320
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عن أِب ىريرة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " إف هللا يبعث ٢تذه األمة على رأس كل مائة سنة من ٬تدد ٢تا دينها "
( . )1كمعٌت ٕتديد الدين :أم :إحياء ما ضعف من معا١تو كسننو .قاؿ العبلمة دمحم أشرؼ العظيم آابدم :إحياء ما
اندرس من العمل ابلكتاب كالسنة ،كاألمر ٔتقتضا٫تا ،كإماتة ما ظهر من البدع كا﵀داثت (.)2
كىذا ابلتأمل حاصل عرب التاريخ ك﵁ اٟتمد ،كقد أفاد اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا أبنو :ال يلزـ أف يكوف
يف رأس كل مائة سنة كاحد فقط ،بل يكوف األمر فيو كما ذكر يف الطائفة( )3كىو متجو ،فإف اجتماع الصفات
ا﵀تاج إُف ٕتديدىا ال ينحصر يف نوع من أنواع ا٠تَت كال يلزـ أف ٚتيع خصاؿ ا٠تَت كلها يف شخص كاحد إال أف
يدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز فإنو كاف القائم ابألمر على رأس ا١تائة األكُف ابتصافو ّتميع صفات ا٠تَت
كتقدمو فيها كمن مث أطلق أٛتد أهنم كانوا ٭تملوف اٟتديث عليو ،كأما من جاء بعده فالشافعي كإف كاف متصفا
ابلصفات اٞتميلة إال أنو َف يكن القائم أبمر اٞتهاد كاٟتكم ابلعدؿ فعلى ىذا كل من كاف متصفا بشيء من ذلك
عند رأس ا١تائة ىو ا١تراد سواء تعدد أـ ال(.)4

الفرع الثالث والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن استمرار الرواية عنو :

عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :تسمعوف كيسمع منكم ،كيسمع ٦تن يسمع منكم (.)5
كىذا مبلحظ إُف ىذا الزماف بعد ألف كأربعمائة عاـ استمرار الركاية ابلسماع كاإلجازة ،ك﵁ اٟتمد.

الفرع الراَع والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور االختالؼ َعده :

عن العرابض بن سارية أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ......:فإنو من يعش منكم بعدم فسَتل اختبلفان كثَتان
فعليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء ا١تهديُت الراشدين٘ ،تسكوا هبا كعضوا عليها ابلنواجذ ،كإَيكم ك٤تداثت األمور ،فإف
كل ٤تدثة بدعة ككل بدعة ضبللة " (.)6

( )1سنن أِب داكد ت األرنؤكط ،أكؿ كتاب :ا١تبلحم ،ابب ما ييذ ىكير يف قىػ ٍرًف ا١تًئىة ( ،)349 /6برقم ،4291 :كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده
صحيح .كقاؿ عنو األلباين  :صحيح .يف مشكاة ا١تصابيح (ٖ ) 82 /1تقيق األلباين .كركل ا٠تطيب البغدادم عن اإلماـ أٛتد بن
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم الكذب.
صلَّى َّ
حنبل أنو قاؿ :إف هللا تعاُف يقيض للناس يف كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن ،كينفي عن رسوؿ هللا ى
اتريخ بغداد ت بشار (.)400 /2
()2عوف ا١تعبود مع حاشية ابن القيم (.)263 /11
( ) 3فالطائفة ا١تنصورة كما سبق يف كبلـ النوكم رٛتو هللا قد يكونوف ٚتاعات متعددة من أنواع ا١تؤمنُت :ما بُت شجاع كبصَت ابٟترب كفقيو
ك٤تدث كمفسر كقائم ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كزاىد كعابد ،كال يلزـ أف يكونوا ٣تتمعُت يف بلد كاحد بل ٬توز اجتماعهم يف
قطر كاحد كافًتاقهم يف أقطار األرض ،ك٬توز أف ٬تتمعوا يف البلد الواحد كأف يكونوا يف بعض منو دكف بعض .فتح البارم البن حجر
(.)295 /13
( )4ا١ترجع السابق (.)295 /13
( )5مسند أٛتد ط الرسالة ( ،) 104 /5كقاؿ عنو ٤تققو ا١تسند :إسناده صحيح ،عبد هللا بن عبد هللا :ىو أبو جعفر الرازم قاضي الرم،
كثقو أٛتد كالعجلي كيعقوب بن سفياف كغَتىم ،كقاؿ النسائي :ال أبس بو ،كذكره ابن حباف يف "الثقات" ،كابقي رجالو ثقات رجاؿ
الشيخُت غَت أِب بكر بن عياش ،فمن رجاؿ البخارم ،كقد توبع.
السنَّة ( .)17 /7كقاؿ عنو األرنؤكط :حديث صحيح.
( )6سنن أِب داكد ت األرنؤكط ،أكؿ كتاب السنة ،ابب يف لزكـ ُّ
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ٖتقق ذلك :كقد حصل االختبلؼ الكثَت يف األمة بعده ملسو هيلع هللا ىلص ،كما ىو معلوـ عند ٚتيع العلماء،
كظهرت الفرؽ كاآلراء ا١تختلفة ،كلوال أف هللا تعاُف بفضلو حفظ دينو كقيض لو من يقوـ ْتمايتو الندرست معا١تو.
كيشهد ١تا كرد يف اٟتديث من االختبلؼ ما يلي من إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور الفرؽ.

الفرع اخلامس والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن افرتاؽ أمتو من َعده :

عن أِب ىريرة قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :افًتقت اليهود على إحدل أك ثنتُت كسبعُت فرقة ،كتفرقت
النصارل على إحدل أك ثنتُت كسبعُت فرقة ،كتفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة " (. )1
كإف نظرة على كتب الفرؽ كا١تقاالت لتدؿ على مصداؽ ما أخرب بو ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك(.)2

الفرع السادس والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن خروج ًنر من أرض احلجاز :

عن أِب ىريرة  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ( :ال تقوـ الساعة حىت ٗترج نر من أرض اٟتجاز تضيء أعناؽ
اإلبل ببيصرل ) (.)3
ٖتقق ذلك :ذكر أىل العلم من ا﵀دثُت كا١تؤرخُت كغَتىم تواتر كقوع ىذه اٟتادثة يف سنة أربع كٜتسُت
كستمائة ،قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا :كقد خرجت يف زماننا نر اب١تدينة سنة أربع كٜتسُت كستمائة ،ككانت نرا
عظيمة جدا من جنب ا١تدينة الشرقي كراء اٟترة تواتر العلم هبا عند ٚتيع الشاـ كسائر البلداف كأخربين من حضرىا
من أىل ا١تدينة(.)4
ك٦تن ذكر ذلك اٟتافظ ابن كثَت رٛتو هللا ،حيث نقل عن أِب شامة يف اترٮتو :أهنا ظهرت يوـ اٞتمعة يف
خامس ٚتادل اآلخرة سنة أربع كٜتسُت كستمائة ،كذكر كتبان متواترة عن أىل ا١تدينة يف كيفية ظهورىا شرؽ ا١تدينة
من نحية كادم شظا تلقاء أحد ،كأهنا مؤلت تلك االكدية .. .. ،كذكر أف ضوءىا ٯتتد اُف تيماء ْتيث كتب
الناس على ضوئها يف الليل ،ككأف يف بيت كل منهم مصباحان ،كرأل الناس سناىا من مكة شرفها هللا ،قلت :كأما
بيصرل ،فأخربين قاضي القضاة صدر الدين علي بن أِب قاسم التيمي اٟتنفي :قاؿ :أخربين كالدم كىو الشيخ
صفي الدين أحد مدرسي بصرل ،أنو أخربه غَت كاحد من األعراب صبيحة تلك الليلة من كاف ْتاضرة بلد بصرل
أهنم رأكا صفحات أعناؽ إبلهم يف ضوء ىذه النار اليت ظهرت من أرض اٟتجاز ،كقد ذكر الشيخ شهاب الدين
أف أىل ا١تدينة ٞتأكا يف ىذه االَيـ اُف ا١تسجد النبوم كاتبوا اُف هللا من ذنوب كانوا عليها.

السنَّة ( ،)5 /7كقاؿ عنو االرنؤكط :حديث صحيح.
( )1سنن أِب داكد ت األرنؤكط ،أكؿ كتاب السنة ،ابب شرح ُّ
( ) 2أنظر على سبيل ا١تثاؿ :الفرؽ بُت الفرؽ للبغدادم ،كا١تلل كالنحل للشهرستاين ،كالفصل يف ا١تلل كألىواء كالنحل البن حزـ ،كا١توسوعة
ا١توسوعة ا١تيسرة يف األدَيف كا١تذاىب كاألحزاب ا١تعاصرة.
( )3صحيح البخارم ،كتاب الفنت  ،ابب خركج النار ،)2605 /6( ،برقم.6701 :كأخرجو مسلم يف صحيحو كتاب الفنت كأشراط
الساعة ابب ال تقوـ الساعة حىت ٗترج نر من أرض اٟتجاز ()2227 /4كبصرل :بلد يف الشاـ ،كبقربو اليوـ مدينة درعا يف سورَي.
أنظر :معجم البلداف  ،441/1كمعجم ا١تعاَف اٞتغرافية يف السَتة النبوية (ص 43 :ػ.)44
()4شرح النوكم على مسلم (.)28 /18
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ك٦تا قيل [يف] ىذه النار مع غرؽ بغداد يف ىذه السنة ... :سبحاف من أصبحت مشيئتو  ...جارية يف
الورل ٔتقدار  ...أغرؽ بغداد اب١تياه كما  ...أحرؽ أرض اٟتجاز ابلنار(.)1
كقاؿ أبو شامة يف ذيل الركضتُت :كردت يف أكائل شعباف سنة أربع كٜتسُت كتب من ا١تدينة الشريفة فيها
شرح أمر عظيم حدث هبا فيو تصديق ١تا يف الصحيحُت فذكر ىذا اٟتديث(. )2
قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا :كالذم ظهر ِف أف النار ا١تذكورة يف حديث الباب ىي اليت ظهرت
بنواحي ا١تدينة كما فهمو القرطيب كغَته(.)3

الفرع الساَع والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور مدعي النبوة :
عن أِب ىريرة هنع هللا يضر :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ .. ( :كال تقوـ الساعة حىت يبعث دجالوف كذابوف قريبا من ثبلثُت،
كلهم يزعم أنو رسوؿ هللا)(.)4
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم
صلَّى َّ
كىذا اٟتديث قد ظهرت داللتو كا١تخرب عنو فيو  ،فقد تنبأ ٚتاعة من زمن النيب ى
كمسيلمة كاألسود العنسي كغَتىم .قاؿ اٟتافظ ابن حجر :كليس ا١تراد ابٟتديث من ادعى النبوة مطلقا فإهنم ال
٭تصوف كثرة لكوف غالبهم ينشأ ٢تم ذلك عن جنوف أك سوداء ،كإ٪تا ا١تراد من قامت لو شوكة كبدت لو شبهة
كمن كصفنا ،كقد أىلك هللا تعاُف من كقع لو ذلك منهم ،كبقي منهم من يلحقو أبصحابو(.)5

الفرع الثامن والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن عدـ ىالؾ أمتو ابلسنة وعن عدـ استئصاؿ الكفار ذلم:

عن ثوابف قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :إف هللا زكل ِف األرض فرأيت مشارقها كمغارهبا ،كإف أميت سيبلغ
ملكها ما زكل ِف منها ،كأعطيت الكنزين األٛتر كاألبيض ،كإين سألت رِب ألميت أف ال يهلكها بسنة عامة ،كأف
ال يسلط عليهم عدكان من سول أنفسهم فيستبيح بيضتهم ،كإف رِب قاؿَ :ي دمحم إين إذا قضيت قضاء فإنو ال يرد،
كإين أعطيتك ألمتك أف ال أىلكهم بسنة عامة ،كأف ال أسلط عليهم عدكان من سول أنفسهم يستبيح بيضتهم كلو
اجتمع عليهم من أبقطارىا – أك قاؿ من بُت أقطارىا – حىت يكوف بعضهم يهلك بعضا كيسيب بعضهم بعضان
(.)6
كا١تقصود ابلسنة العامة "أم :بقحط شائع ٞتميع ببلد ا١تسلمُت ....كأراد ابلبيضة أم٣ :تتمعهم موضع
( )7

سلطاهنم ،كمستقر دعوهتم ،كبيضة الدار أكسطها كمعظمها ،أراد :عدكا يستأصلهم كيهلكهم ٚتيعهم" .

( )1انظر :البداية كالنهاية (.)285 /6
( )2نقلو عنو اٟتافظ يف الفتح (.)79 /13
( )3فتح البارم البن حجر ()79 /13كانظر :التذكرة أبحواؿ ا١توتى كأمور اآلخرة للقرطيب (ص.)1236 :
( )4صحيح البخارم ،كتاب ا١تناقب ،ابب عبلمات النبوة يف اإلسبلـ.)1320 /3( ،
( )5فتح البارم البن حجر (.)617 /6
( )6صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب ىبلؾ ىذه األمة بعضهم ببعض ،)2215 /4( ،برقم. 2889 :
( )7مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (.)3677 /9
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كىذا الذم حصل يقينا يف اتريخ األمة اإلسبلمية فلم هتلك بسب قحط عاـ ،كَف يستطع عدكىم استئصا٢تم
مع كثرة ا﵀اكالت كشدهتا يف ذلك ،كلكن كقع أبسهم بينهم مع األسف قدٯتا كحديثا.

الفرع التاسع والعشروف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور ادلكذَْ ابلقدر :

عن نفع قاؿ :كاف البن عمر صديق من أىل الشاـ يكاتبو ،فكتب إليو عبد هللا بن عمر :إنو بلغٍت أنك
تكلمت يف شيء من القدر! فإَيؾ أف تكتب إِف!! فإين ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ " :إنو سيكوف يف أميت أقواـ
يكذبوف ابلقدر " (.)1
كماذكر يف اٟتديث كقع فعبل ،فقد ظهر من ينكر القدر  ،ككاف ذلك يف أكاخر عصر الصحابة مهنع هللا يضر ،كاشتهر
األمر يف ذلك إُف أف ظهرت فرقة ٝتيت "القدرية" كفرقة تنحو يف ىذا االٕتاه كتنكر التقدير السابق للمعاصي،
كقد رد علماء أىل السنة قدٯتا كحديثا على ىذه الفرقة (.)2

الفرع الثالثوف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن عدـ دخوؿ الطاعوف( )3ادلدينة :

عن أِب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( ال يدخل ا١تدينة ا١تسيح كال الطاعوف ) (.)4
ك"ىذا من ا١تعجزات ا﵀مدية ألف األطباء من أك٢تم إُف آخرىم عجزكا أف يدفعوا الطاعوف عن بلد بل عن
قرية كقد امتنع الطاعوف عن ا١تدينة ىذه الدىور الطويلة .........كاستمر ذلك اب١تدينة ٘تييزان ٢تا عن غَتىا لتحقق
إجابة دعوتو ،كظهور ىذه ا١تعجزة العظيمة بتصديق خربه ىذه ا١تدة ا١تتطاكلة ،كهللا أعلم"(.)5

الفرع احلادي والثالثوف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن َلوغ مساكن ادلدينة إىل (إىاب) :

عن أِب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبلغ ا١تساكن إىاب أك يهاب .قاؿ زىَت قلت لسهيل فكم ذلك من
ا١تدينة ؟ قاؿ كذا ككذا ميبل(.)6
قاؿ ابن ىبَتة :يف ىذا اٟتديث ما يدؿ على صدؽ رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -؛ ألنو أشار إُف اتساع ا١تدينة ككثرة
أبنيتها ككذلك كاف ،فإهنا بلغت مساكنها ا١توضع الذم ذكره رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص( .)7

( )1سنن أِب داكد ت األرنؤكط  ،ابب لزكـ السنة  ،)24 /7( ،برقم ،4613 :كقاؿ عنو ا﵀قق :إسناده حسن.
(١)2تعرفة موقف عبدهللا بن عمر من ىذه الفرقة أنظر :صحيح مسلم ( ،)37 /1كمن ا١تصنفات يف الرد على القدرية :القدر للفرَيِب،
كالقضاء كالقدر للبيهقي ،ك١تعرفة كيفية نشأة الق درية كالرد عليهم ،أنظر :القضاء كالقدر يف ضوء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو،
للدكتور عبدالرٛتن بن صاٌف ا﵀مود ص145:ػ ػ ػ.367
ً
ً
يخرل كإً ىُف ًٍ
اإلنٍ ىساف .ا١تعجم الوسيط (.)558 /2
( )3الطَّ ي
اعوف :ىداء ىكرمي كابئي ىسببو مكركب ييصيب الفئراف كتنقلو الرباغيث إ ىُف فئراف أ ٍ ى ى
( )4صحيح البخارم ،كتاب الطب ،ابب ما يذكر يف الطاعوف ،)2165 /5( ،برقم.5399 :
( )5فتح البارم البن حجر بتصرؼ يسَت (.)191 /10
( ) 6صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب يف سكٌت ا١تدينة كعمارهتا قبل الساعة ( ،)2228 /4برقم ،2903 :ىذا كَف أجد
تعيينا دقيقا ٢تذا ا١توضع سول أنو قرب ا١تدينة.أنظر:مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر ( ،)58 /1كلعلو بضعة عشر ميبل منها ،كما
يفهم من قولو كذا ككذا ميبل .أنظر :الكوكب الوىاج شرح صحيح مسلم (،)146 /26ككجدت يف سبل ا٢تدل كالرشاد يف سَتة خَت
العباد ()223 /7أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذىب لبئر إىاب،كىي بئر ابٟترة.
( )7اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)113 /8
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الفرع الثاين والثالثوف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن آتمر أمم الكفر على ادلسلمْ :

عن ثوابف قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :يوشك األمم أف تداعى عليكم،كما تداعى األكلة إُف قصعتها "
فقاؿ قائل :كمن قلة ٨تن يومئذ؟ قاؿ " :بل أنتم يومئذ كثَت كلكنكم غثاء كغثاء السيل ،كلينزعن هللا من صدكر
عدككم ا١تهابة منكم ،كليقذفن هللا يف قلوبكم الوىن " فقاؿ قائلَ :يرسوؿ هللا ،كما الوىن ؟ قاؿ " :حب الدنيا
ككراىية ا١توت " (.)1
كىذا الذم حصل فعبل فقد تداعت األمم على األمة اإلسبلمية كتقاٝتتها ابالستعمار ألغلبها كهنب ثركاهتا،
إُف أف ٘تكنت من االستقبلؿ قريبا.

الفرع الثالث والثالثوف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن أفضلية القروف الثالثة َعده :

عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ( :خَت الناس قرين ،مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ،مث
٬تيء أقواـ تسبق شهادة أحدىم ٯتينو كٯتينو شهادتو )(.)2
كقد ظهرت فضيلة القركف الثبلثة اب١تقارنة مع من جاء بعدىم كما ىو إٚتاع العلماء على ذلك.

الفرع الراَع والثالثوف ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور البساتْ يف تبوؾ :

عن معاذ بن جبل :قاؿ خرجنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عاـ غزكة تبوؾ  ......قاؿ" :يوشك َي معاذ إف طالت
بك حياة أف ترل ما ىهنا قد يمل جنانن" (.)3
قاؿ ابن كضاح  :أن رأيت ذلك ا١توضع كلو حواِف تلك العُت جنانن خضرة نضرة بعده ،كفيو إخباره صلى
هللا عليو كسلم بغيب كاف بعده ،كىذا كغَته ليس عجيبان منو كال ٣تهوالن من شأنو كال مستغراب من فعلو صلى هللا
عليو كسلم(.)4
كقولو ملسو هيلع هللا ىلص (:قد مل جنانن ) "أم :بساتُت كعمرانن كىو ٚتع جنة كىو أيضان من ا١تعجزات"(.)5
كيف عصرن اٟتاضر ٕتلت ىذه ا١تعجزة يف جناف تبوؾ :فقد أدت كفرة األراضي الزراعية ا٠تصبة ككفرة ا١تياه،
إُف أف تشهد مدينة تبوؾ هنضة زراعية متميزة .فبها العديد من ا١تشركعات الزراعية ا١تهمة كزراعة القمح كالشعَت
( ) 1سنن أِب داكد ت األرنؤكط ،كتاب ا١تبلحم ،ابب يف تداعي األمم على اإلسبلـ ، )355 /6( ،برقم ،4297 :كقاؿ عنو األرنؤكط:
حديث حسن ،كىذا إسناد ضعيف ٞتهالة أِب عبد السبلـ -كاٝتو صاٌف بن رستم -لكنو متابع .كقاؿ عنو األلباين يف مشكاة
ا١تصابيح ( :)1475 /3صحيح.
( ) 2صحيح البخارم ،كتاب الشهادات ،ابب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ( ،)938 /2برقم .2509 :كأخرجو مسلم يف فضائل
الصحابة ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم رقم .2533
( )3صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب يف معجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( ،)1784 /4برقم.706 :
٤تمد بن كضَّاح بن بزيع ،أبو
( )4نقلو عنو ابن عبد الرب يف االستذكار ( )209 /2كلعل كبلمو يف أحد كتبو اليت َف تطبع .كابن كضاح ىوَّ :
عبد هللا ،موُف عبد الرٛتن بن معاكية ابن ىشاـ٤ :ت ٌدث ،من أىل قرطبة ،رحل إُف ا١تشرؽ ،كأخذ عن كثَت من العلماء ،كعاد إُف
األندلس فح ٌدث مدة طويلة ،كانتشر هبا عنو علم جم .لو مصنفات منها( :البدع كالنهي عنها  -ط) كغَت ذلك ،تويف عاـ286ق.
األعبلـ للزركلي (.)133 /7
( )5شرح النوكم على مسلم (.)41 /15
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كالفواكو كا٠تضراكات ،كمن مشاريعها76 :مشركعان إلنتاج القمح ،يتجاكز إنتاجها  100ألف طن سنوَين،
ك6م شاريع إلنتاج الفاكهة ،كاشتهرت بزراعة أشكاؿ كألواف ٥تتلفة كشاسعة من األزىار كالوركد كتصديرىا لدكؿ
قريبة كبعيدة عديدة ،حيث كانت تبوؾ أيضا ابكورة إنتاج الزىور يف ا١تملكة منذ ٙتانية عشر عامان ،كأصبحت
أزىار تبوؾ تصل إُف دكؿ ا٠تليج العرِب كلبناف كإ٧تلًتا بعدما كصلت ىذه األزىار إُف أ١تانيا كىولندا يف السابق؛
للتميز يف نوعية اإلنتاج ،ككاف الوصوؿ إُف إنتاج  32مليوف من الزىور سنوَين خبلؿ ىذا العاـ ،كىذا الرقم ٯتثل
أكثر من  % 40من إٚتاِف إنتاج ا١تملكة(.)1

ادلطلب الثاين :األخبار الِت َتص شخصا َعينو أو أشخاصا ووقعت وفق اخلرب النبوي :

كألجل االختصار كخشية اإلطالة فسأسوؽ ىذه األخبار سردا مع ٗتر٬تها من مصادرىا ا١تعتربة مع تعليق
يسَت على بعضها ،كذلك لوضوحها كاشتهارىا ،فهذا ا١تطلب ٭توم أحد عشر فرعا:ػ ػ

الفرع األوؿ ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن استشهاد عمر وعثماف وعلي وطلحو والزَري مهنع هللا يضر فكاف كذلك :

عن أِب ىريرة :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف على حراء ىو كأبو بكر كعمر كعثماف كعلي كطلحة كالزبَت فتحركت
الصخرة فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :اىدأ فما عليك إال نيب أك صديق أك شهيد (.)2
فواضح أف الصديق ىو أبو بكر هنع هللا يضر ،كالبقية استشهدكا كما ىو اثبت اترٮتيا ،مهنع هللا يضر.

الفرع الثاين ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن البلوى الِت ستصيب أمري ادلؤمنْ عثماف :

فقد كرد يف حديث أِب موسى األشعرم مرفوعا أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ حُت استأذف عليو عثماف( :ائذف لو
كبشره ابٞتنة على بلول تصيبو ) ( .)3كالبلول ىي ماجرل لو هنع هللا يضر من حصار ،مث استشهاده هنع هللا يضر ،كما ىو
معلوـ(.)4

الفرع الثالث ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن استشهاد أمري ادلؤمنْ علي :

عن عمار بن َيسر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :أال أحدثكم أبشقى الناس رجلُت ؟ أحيمر ٙتود الذم عقر الناقة
كالذم يضربك َي علي على ىذه حىت يبل منها ىذه(. )5قاؿ ا١تناكم رٛتو هللا :كاعلم أف ىذا اٟتديث من
معجزات ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنو إخبار عن غيب كقع ،كذلك أنو ١تا كانت ليلة اٞتمعة سابع عشر رمضاف سنة
أربعُت استيقظ علي كرـ هللا كجهو سحرا  .......فخرج من الباب ينادم :الصبلة الصبلة ،فاعًتضو ابن ملجم
( )1أنظر[ :تبوؾ] موسوعة كيكيبيدَي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/تبوؾ.

( ) 2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاُف عنهم ،ابب من فضائل طلحة ،كالزبَت رضي هللا عنهما ،)1880 /4( ،برقم:
.2417
( )3صحيح البخارم ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( لو كنت متخذا خليبل ) ( ،)1343 /3برقم. 3471 :
( )4أنظر :فتح البارم البن حجر ( ،)51 /13كالبداية كالنهاية ط إحياء الًتاث (190 /7ػ ػ ػ .)212
()5مسند أٛتد ط الرسالة ( )257 /30كقاؿ ٤تققو ا١تسند:حسن لغَته ،كىو يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت للحاكم ( )151 /3كقاؿ
الذىيب يف التلخيص  :على شرط مسلم.
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فضربو ابلسيف فأصاب جبهتو إُف قرنو ،ككصل لدماغو ،فشد عليو الناس من كل جانب فأمسك كأكثق ،كأقاـ
علي اٞتمعة كالسبت ،كانتقل إُف رٛتة هللا ليلة األحد(.)1

الفرع الراَع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن أف اَنتو فاطمة أوؿ أىل َيتو مواتً َعده :

فقد أخربت السيدة فاطمة الزىراء أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حدثها:أف جربيل كاف يعارضو ابلقرآف كل عاـ مرة ،كإنو
عارضو بو يف ذلك العاـ مرتُت ،قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :كال أراين إال حضر أجلي ،كإنك أكؿ أىلي ٟتوقان ِب ،كنعم السلف أن
لك .قالت :فبكيت لذلك ،مث إنو سارين فقاؿ :أال ترضُت أف تكوين سيدة نساء ا١تؤمنُت أك سيدة نساء ىذه
األمة ؟ فضحكت لذلك).(2
ىذه معجزة ظاىرة لو ملسو هيلع هللا ىلص بل معجزاتف فأخرب ببقائها بعده ،كأبهنا أكؿ أىلو ٟتاقان بو ككقع كذلك (.)3

الفرع اخلامس ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن عدـ وفاة زوجتو ميمونة ِبكة :

عن يزيد األصم قاؿ :ثقلت ميمونة زكج النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص ٔ -تكة كليس عندىا من بٍت أخيها [أحد] فقالت:
أخرجوين من مكة فإين ال أموت هبا إف رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخربين أين ال أموت ٔتكة ،قاؿ  :فحملوىا حىت أتوا
هبا ىس ًرؼ ،إُف الشجرة اليت بٌت هبا رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ٖ -تتها يف موضع القبة ،قاؿ :فماتت( .)4قلت :كاليزاؿ
موضع قربىا اهنع هللا يضر معركفا فيما يتناقلو بعض أىل تلك ا١تنطقة.

الفرع السادس ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مقتل عمار َن َيسر :

عن أـ سلمة :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لعمار" :تقتلك الفئة الباغية" . )5(.كقد قتل هنع هللا يضر يف صفُت كما ىو
معلوـ ،كحُت قتلو":ابف كظهر بذلك سر ما أخربه بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من أنو تقتلو الفئة الباغية  ...كما يف ذلك من
( )6

دالئل النبوة" كما قاؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو هللا .

الفرع الساَع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن اشرتاؾ أـ حراـ يف غزوة ِبرية:

قاؿ أنس بن مالك هنع هللا يضر ...... :نـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث استيقظ كىو يضحك قالت أـ حراـ  :فقلت كما

يضحكك َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ( :نس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل هللا يركبوف ثبج(  )7ىذا البحر ملوكا على
()1فيض القدير ( )99 /3بتصرؼ يسَت.
( ) 2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاُف عنهم ،ابب فضائل فاطمة بنت النيب عليها الصبلة كالسبلـ،

( ،)1905 /4برقم:

.2450

( )3شرح النوكم على مسلم (.)5 /16
( )4مسند أِب يعلى ا١توصلي ( ،)27 /13برقم ، 7110 :كقاؿ ٤تققو  :إسناده صحيح .كقاؿ ا٢تيثمي :ركاه أبو يعلى ،كرجالو رجاؿ
الصحيح٣ .تمع الزكائد كمنبع الفوائد (.)249 /9
( ) 5صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب ال تقوـ الساعة حىت ٯتر الرجل بقرب الرجل ،فيتمٌت أف يكوف مكاف ا١تيت من الببلء،
( ،)2236 /4برقم.2916 :
()6البداية كالنهاية ط إحياء الًتاث .296 /7
()7ثبج ىذا البحر :أم :كسطو كمعظمو .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (.)206 /1
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األسرة أك مثل ا١تلوؾ على األسرة) ػ شك إسحاؽ ػ قالت :فقلتَ :ي رسوؿ هللا ادع هللا أف ٬تعلٍت منهم فدعا ٢تا
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فركبت البحر يف زماف معاكية بن أِب سفياف فصرعت عن دابتها حُت خرجت من البحر فهلكت
(.)1

الفرع الثامن ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن موت أيب ذر َفالة من األرض :

عن أـ ذر قالت١ :تا حضرت أاب ذر الوفاة بكيت ،فقاؿ :مايبكيك؟ فقلت  :ما ِف ال أبكي كأنت ٘توت
بفبلة من األرض ،كليس عندم ثوب يسعك كفنا!! قاؿ :فبل تبكي كأبشرم؛ فإين ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:
لنفر أن فيهم" :ليموتن رجل منكم بفبلة من األرض يشهده عصابة من ا١تؤمنُت" كليس من أكلئك النفر أحد إال
كقد ىلك يف قرية ٚتاعة ،كأن الذم أموت بفبلة ،كهللا ما ىك ىذبت كال يك ًذبت ،فأبصرم الطريق ،قالت :كأىن كقد
ذىب اٟتاج كانقطعت الطرؽ؟ قاؿ :اذىيب ،قالت :فكنت أجيء اُف كثيب فأتبصر مث أرجع إليو فأمرضو ،فبينما
أن كذلك إذا أن برجاؿ على رحا٢تم كأهنم الرخم ،فأقبلوا حىت كقفوا علي ،كقالوا :ما لك أمة هللا؟ قلت ٢تم :امرؤ
من ا١تسلمُت ٯتوت تكفنونو؟ قالوا :من ىو؟ فقلت :أبو ذر ،قالوا :صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟! قلت :نعم ،قالت:
ففدكه آَبابئهم كأمهاهتم ،كأسرعوا إليو فدخلوا عليو فرحب هبم(.)2

الفرع التاسع ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن قدوـ أويس القرين وَعض أحوالو :
عن أسَت بن جابر قاؿ  :كاف عمر بن ا٠تطاب إذا أتى عليو أمداد أىل اليمن سأ٢تم :أفيكم أكيس بن عامر
؟ حىت أتى على أكيس فقاؿ :أنت أكيس بن عامر ؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :من مراد مث من قرف ؟ قاؿ :نعم قاؿ :فكاف
بك برص فربأت منو إال موضع درىم ؟ قاؿ :نعم .قاؿ :لك كالدة ؟ قاؿ :نعم .قاؿ ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:
َيِ عليكم أكيس بن عامر مع أمداد أىل اليمن من مراد مث من قرف ،كاف بو برص فربأ منو إال موضع درىم ،لو
كالدة ىو هبا بر ،لو أقسم على هللا ألبره فإف استطعت أف يستغفر لك فافعل ،فاستغفر ِف ،فاستغفر لو( .)3كيف
الركاية تصديق ا٠ترب النبوم ،ككقوعو بتفاصيلو.

الفرع العاشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص أف عبدهللا َن َسر سيعيش مائة عاـ :

عن عبد هللا بن بسر هنع هللا يضر يقوؿ :زار رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منزلنا مع أِب بكر قاؿ :ككنت اختلفت بُت أِب كأمي
فهيأن لو طعامان فأكل كدعا لنا بدعاء ال أحفظو ،مث مسح يده على رأسي فقاؿ" :يعيش ىذا الغبلـ قرنن" قاؿ:
فعاش مائة سنة (.)4
( )1صحيح البخارم ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،ابب الدعاء ابٞتهاد كالشهادة للرجاؿ كالنساء ( ،)1027 /3برقم. 2636 :
( )2صحيح ابن حباف ٤ -تققا  ،اب ب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عما يكوف يف أمتو من الفنت كاٟتوادث  ،ذكر اإلخبار عن كصف موت أِب ذر الغفارم
رٛتة هللا عليو ( ،)57 /15برقم ،6670 :قاؿ شعيب األرنؤكط  :حديث قوم .
( )3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاُف عنهم ،ابب من فضائل أكيس القرين هنع هللا يضر ( ،)1969 /4برقم.2542 :
( )4أخرجو البخارم يف التاريخ الكبَت ( ،)323 /1كىو يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت للحاكم كتاب الفنت كا١تبلحم ،)545 /4( ،برقم:
 ، ،8524كقد أكرده األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة .343/6
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كقد ركل ابن عساكر عن دمحم بن القاسم الطائي أف عبد هللا بن بسر كاف معهم يف قريتو ،فقاؿ :ىاجر أِب
كأمي إُف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسح رأسي بيده ،كقاؿ" :ليعيشن ىذا الغبلـ قرن" قلت :أبِب كأمي َي رسوؿ
هللا ،ككم القرف؟ قاؿ" :مائة سنة" قاؿ عبد هللا :فلقد عشت ٜتسا كتسعُت سنة ،كبقيت ٜتس سنُت إُف أف أمت
قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ دمحم :فحسبنا بعد ذلك ٜتس سنُت مث مات(.)1

الفرع احلادي عشر ػ إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مسري أـ ادلؤمنْ عائشة إىل احلوأب :

عن قيس قاؿ١ :تا أقبلت عائشة مرت ببعض مياه بٍت عامر طرقتهم ليبلن فسمعت نباح الكبلب فقالت :أم

ماء ىذا ؟ قالوا :ماء اٟتوأب

( )2

قالت :ما أظنٍت إال راجعة! قالوا :مهبلن يرٛتك هللا :تقدمُت فَتاؾ ا١تسلموف

فيصلح هللا بك ،قالت :ما أظنٍت إال راجعة ،إين ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ( :كيف إبحداكن تنبح عليها كبلب
اٟتوأب! )(. )3
فقد ٖتقق ا٠ترب النبوم بشهادة السيدة عائشة الصديقة أـ ا١تؤمنُت اهنع هللا يضر ،كىي صاحبة القصة.

الخاتمة
أ -أهم النتائج:
 -1معجزة اإلخبار عن غيب ا١تستقبل من أىم دالئل النبوة كأكضحها.
 -2أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن كقائع كثَتة من غيب ا١تستقبل ،ككاف ذلك إبعبلـ هللا سبحانو لو بذلك.
 -3أكردت ٜتس كقائع ٖتقق فيها اإلخبار عن غيب ا١تستقبل يف القرآف الكرًن ،كىي :اإلخبار عن تغلب الركـ على
فارس ،كعن حاؿ أِب ٢تب كامرأتو ،كعن كعده سبحانو لؤلمة ابلتمكُت كاالستخبلؼ يف األرض ،كعن ىزٯتة الكفار ببدر،
كعن تكفلو تعاُف ْتفظ القرآف الكرًن.
 -4أكردت ٜتسا كأربعُت كاقعة ٖتقق فيها اإلخبار عن غيب ا١تستقبل ٦تا ثبت يف السنة النبوية ،منها :أربع كثبلثوف
كاقعة تتعلق ابألمة بشكل عاـ ،كإحدل عشرة كاقعة تتعلق أبشخاص أبعياهنم.
 -5ىناؾ كثَت من الوقائع اليت ٖتقق فيها اإلخبار عن غيب ا١تستقبل َف أذكرىا؛ الشًتاطي ثبوت اإلسناد فيما أكرده.
 -6ال أقوؿ :إين قد أحصيت ٚتيع ما ٖتقق من األخبار عن غيب ا١تستقبل من الكتاب كالسنة ،كحسيب القوؿ أبين
قد ٚتعت أكثره.
 -7النقوؿ اليت نقلتها عن أىل العلم تفيد اعتبارىم كاحتفاءىم كاىتمامهم رٛتهم هللا هبذا النوع من الدالئل.
 -8ىناؾ كثَت من األخبار عن غيب ا١تستقبل ستتحقق حُت َيذف هللا تعاُف ٔتجيء الزمن ا١تضركب ٢تا كاألخبار
عن كثَت من أشراط الساعة كعبلماهتا الصغرل كالكربل.
( )1اتريخ دمشق البن عساكر (.)12 /22
()2اٟتوأب :من مياه العرب على طريق البصرة .معجم البلداف (.)314 /2
( )3صحيح ابن حباف ٤ -تققا ( ،)126 /15قاؿ شعيب األرنؤكط  :إسناده صحيح على شرط الشيخُت .
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 -9كجدت أف من أبرز الفوائد ا١تًتتبة على معرفة ما ٖتقق من األخبار عن غيب ا١تستقبل يف الكتاب كالسنة:
إظهار دالئل النبوة كالرسالة ا﵀مدية يف ىذا الباب؛ ليزداد الذين آمنوا إٯتانن ،فهي مادة خصبة للدعاة إُف هللا تعاُف كأىل
العلم لتقوية اإلٯتاف كتثبيت ا١تؤمنُت.
 -10كما أف من أىم فوائد ىذه الدراسة أف تكوف مادة خصبة كحجة لدعوة غَت ا١تسلمُت لئلٯتاف اب﵁ كرسولو
بناءا على ىذه البينات كغَتىا.
 -11كجدت أف من أعظم أىداؼ ىذه الدراسة القياـ ببعض حقو ملسو هيلع هللا ىلص علينا ،بنشر بينات رسالتو ،رجاء أف
يشملنا قولو سبحانو{:فىالَّ ًذين آمنوا بًًو كعَّزركه كنىصركه كاتػَّبػعوا الن ً
ف}[األعراؼ.]157 :
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ى
ُّور الَّذم أينٍ ًزىؿ ىم ىعوي أيكلىئً ى
ى ىي ى ى ي ي ى ى ي ي ى ى ي ى
ب -التوصيات:

كلذا يوصي الباحث أىل العلم كالدعاة ٔتا يلي:
 -1ا١تزيد من االىتماـ هبذا النوع من البينات كحصر ٚتيع ما كرد فيو اإلخبار عن غيب ا١تستقبل من الكتاب كالسنة
سواء ما ٖتقق أك َف يتحقق ،كذلك ليكوف توطئة إلبراز ىذه الدالئل حُت ٖتققها ككقوعها ،كليكوف عون لؤلمة اإلسبلمية
على استشراؼ ا١تستقبل كاالستعداد لو ْتسب ما تدؿ عليو األخبار.
ٚ -2تع ماكرد من اإلخبار عن غيب ا١تستقبل من السنة ٦تا َف يثبت إسناده من الناحية اٟتديثية ،من كتب السنة
كالسَتة كدالئل النبوة كغَتىا ،كدراسة ذلك علميا بغية البحث عن قرائن كشواىد ترجح األخذ ٔتا يًتجح قبولو منها.
 -3إقامة ا١تؤ٘ترات كالندكات العلمية كا﵀اضرات لتدارس ىذا النوع من البينات إلشهار كإظهار دالئل النبوة
كلتوظيفها يف ٣تاؿ الدعوة إُف هللا تعاُف زَيدة إلٯتاف ا١تؤمن كتثبيتا لو ،كدعوة لغَت ا١تسلمُت لئلٯتاف ابلرسالة ا﵀مدية.
واحلمد ﵁ رب العادلْ.

أوال :القرآف الكرمي.

ادلصادر وادلراجع

اثنيا :ادلؤلفات:
بد،
 )1اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ،ا١تؤلف :دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى
التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البيسيت (ا١تتوىف354 :ىػ) ،ترتيب :األمَت عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي
(ا١تتوىف 739 :ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،الطبعة:
األكُف 1408 ،ىػ  1988 -ـ .
 )2االستذكار ،ا١تؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب (ا١تتوىف:
463ىػ)ٖ ،تقيق :ساَف دمحم عطا ،دمحم علي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة :األكُف،
.2000 – 1421
 )3اإلصابة يف ٘تييز الصحابة ،ا١تؤلف  :أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،الناشر  :دار
اٞتيل – بَتكت ،الطبعة األكُف ٖ ،1412 ،تقيق  :علي دمحم البجاكم.
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 )4أعبلـ النبوة ،ا١تؤلف :أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهَت اب١تاكردم
(ا١تتوىف450 :ىػ) ،الناشر :دار كمكتبة ا٢تبلؿ – بَتكت ،الطبعة :األكؿ  1409 -ىػ.
(ىبىػٍيػىرة بن) دمحم بن ىبَتة الذىلي الشيباينٌ ،أبو ا١تظفر،
 )5اإلفصاح عن معاين الصحاح ،ا١تؤلف :٭تِت بن ي
عوف الدين (ا١تتوىف560 :ىػ) ،ا﵀قق :فؤاد عبد ا١تنعم أٛتد ،الناشر :دار الوطن.
 )6البداية كالنهاية  ،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي (ا١تتوىف774 :ىػ)،
ا﵀قق :علي شَتم ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب ،الطبعة :األكُف  ،1408ىػ  1988 -ـ.
 )7اتريخ اإلسبلـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعبلـ ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا الذىيب (ا١تتوىف748 :ىػ)
ا﵀قق :عمر عبد السبلـ التدمرم الناشر :دار الكتاب العرِب ،بَتكت الطبعة :الثانية 1413 ،ىػ  1993 -ـ
 )8اتريخ الطربم :اتريخ الرسل كا١تلوؾ ،كصلة اتريخ الطربم ،ا١تؤلف :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب
اآلملي ،أبو جعفر الطربم (ا١تتوىف310 :ىػ) ،الناشر :دار الًتاث – بَتكت ،الطبعة :الثانية  1387 -ىػ .
 )9اتريخ بغداد :ا١تؤلف :أبو بكر أٛتد بن علي ا٠تطيب البغدادم (ا١تتوىف463 :ىػ)،ا﵀قق :الدكتور بشار
عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بَتكت الطبعة :األكُف1422 ،ىػ  2002 -ـ
 )10اتريخ دمشق ا١تؤلف :أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ا١تعركؼ اببن عساكر (ا١تتوىف571 :ىػ)
ا﵀قق :عمرك بن غرامة العمركم الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع عاـ النشر 1415 :ىػ 1995 -ـ.
 )11تثبيت دالئل النبوة ،ا١تؤلف :القاضي عبد اٞتبار بن أٛتد بن عبد اٞتبار ا٢تمذاين األسد أابدم ،أبو
اٟتسُت ا١تعتزِف (ا١تتوىف415 :ىػ) ،الناشر :دار ا١تصطفى  -شربا -القاىرة .
 )12التذكرة أبحواؿ ا١توتى كأمور اآلخرة ،ألِب عبد هللا دمحم بن أٛتد األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب
(ا١تتوىف671 :ىػ) ٖتقيق كدراسة :الدكتور :الصادؽ بن دمحم بن إبراىيم ،الناشر :مكتبة دار ا١تنهاج للنشر كالتوزيع،
الرَيض ،الطبعة :األكُف 1425 ،ىػ.
 )13تفسَت أِب السعود  :إرشاد العقل السليم إُف مزاَي الكتاب الكرًن ،ا١تؤلف :أبو السعود العمادم دمحم بن دمحم
بن مصطفى( ،ا١تتوىف982 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت.
 )14تفسَت ا٠تازف ا١تسمى لباب التأكيل يف معاين التنزيل ،ا١تؤلف  :عبلء الدين علي بن دمحم بن إبراىيم
البغدادم الشهَت اب٠تازف  ،دار النشر  :دار الفكر  -بَتكت  /لبناف  1399 ،-ىػ  1979/ـ.
 )15تفسَت الطربم  :جامع البياف ت شاكر جامع البياف يف أتكيل القرآف ،ا١تؤلف :دمحم بن جرير بن يزيد بن
كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم (ا١تتوىف310 :ىػ) ،ا﵀قق :أٛتد دمحم شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األكُف 1420 ،ىػ  2000 -ـ.
 )16تفسَت القرآف العظيم ،ا١تؤلف :أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي (ا١تتوىف:
774ىػ) ،ا﵀قق :سامي بن دمحم سبلمة ،الناشر :دار طيبة للنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420ىػ  1999 -ـ.
 )17تفسَت حدائق الركح كالر٭تاف يف ركاِب علوـ القرآف ،ا١تؤلف :الشيخ العبلمة دمحم األمُت بن عبد هللا األرمي
العلوم ا٢تررم الشافعي ،إشراؼ كمراجعة :الدكتور ىاشم دمحم علي بن حسُت مهدم ،الناشر :دار طوؽ النجاة،
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بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ.
 )18تفسَت عبد الرزاؽ ،ا١تؤلف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين (ا١تتوىف:
211ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،دراسة كٖتقيق :د٤ .تمود دمحم عبده ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بَتكت ،الطبعة :األكُف ،سنة 1419ىػ .
 )19تفسَت ٭تِت بن سبلـ ،ا١تؤلف :٭تِت بن سبلـ التيمي ابلوالء ،البصرم مث اإلفريقي القَتكاين (ا١تتوىف:
200ىػ) ،تقدًن كٖتقيق :الدكتورة ىند شليب ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكُف،
 1425ىػ  2004 -ـ .
 )20التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم
النمرم القرطيب (ا١تتوىف 463 :ىػ) ،ا﵀قق :مصطفى بن أٛتد العلول ك دمحم عبد الكبَت البكرل ،نشر :مؤسسة
قرطبة.
 )21جامع البياف يف أتكيل القرآف ،ا١تؤلف :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم
(ا١تتوىف310 :ىػ) ،ا﵀قق :أٛتد دمحم شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكُف 1420 ،ىػ  2000 -ـ.
 )22اٞتامع الصغَت كزَيدتو ،صحيح كضعيف اٞتامع الصغَت كزَيدتو ،ا١تؤلف  :دمحم نصر الدين األلباين،
الناشر :ا١تكتب اإلسبلمي .
 )23اٞتامع ألحكاـ القرآف ،ا١تؤلف  :أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أِب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس
الدين القرطيب (ا١تتوىف  671 :ىػ) ،ا﵀قق  :ىشاـ ٝتَت البخارم ،الناشر  :دار عاَف الكتب ،الرَيض ،ا١تملكة
العربية السعودية ،الطبعة  1423 :ىػ 2003 /ـ .
 )24حيب العظيم للمسيح عيسى عليو السبلـ قادين لئلسبلـ١ ،تؤلفو:ساٯتوف ألفريدك كرابللو ،نشر عاـ
1436ق.فهرسة مكتبة ا١تلك فهد الوطنية .بدكف ذكر دار نشر.
 )25دالئل النبوة ألِب نعيم األصبهاين ،ا١تؤلف :أبو نعيم أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن
مهراف األصبهاين (ا١تتوىف430 :ىػ) ،حققو :الدكتور دمحم ركاس قلعو جي ،عبد الرب عباس ،الناشر :دار النفائس،
بَتكت ،الطبعة :الثانية 1406 ،ىػ  1986 -ـ.
 )26دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة .ا١تؤلف :أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى  ،ا٠تي ٍسىرٍكًجردم
ا٠تراساين ،أبو بكر البيهقي (ا١تتوىف458 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة :األكُف -
1405ىػ.
 )27دالئل النبوة ،ا١تؤلف :أبو بكر جعفر بن دمحم بن اٟتسن بن ا١تستفاض ً
الف ٍر ً
َيِب (ا١تتوىف301 :ىػ) ،ا﵀قق:
ٍى
ي
عامر حسن صربم ،الناشر :دار حراء  -مكة ا١تكرمة ،الطبعة :األكُف.1406 ،
 )28دالئل النبوة ،ا١تؤلف :منقذ بن ٤تمود السقار ،الناشر :رابطة العاَف اإلسبلمي  -مكة ا١تكرمة[بدكف
بيانت].
 )29زاد ا١تسَت يف علم التفسَت ٞتماؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن اٞتوزم (ا١تتوىف597 :ىػ)ٖ ،تقيق :عبد
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الرزاؽ ا١تهدم ،الناشر :دار الكتاب العرِب – بَتكت ،الطبعة :األكُف  1422 -ىػ
 )30سبل السبلـ ،ا١تؤلف :دمحم بن إٝتاعيل بن صبلح بن دمحم اٟتسٍت ،الكحبلين مث الصنعاين ،أبو إبراىيم ،عز
الدين( ،ا١تتوىف1182 :ىػ) ،الناشر :دار اٟتديث.
 )31سبل ا٢تدل كالرشاد ،يف سَتة خَت العباد ،كذكر فضائلو كأعبلـ نبوتو كأفعالو كأحوالو يف ا١تبدأ كا١تعاد
ا١تؤلف :دمحم بن يوسف الصاٟتي الشامي (ا١تتوىف942 :ىػ) ٖتقيق كتعليق :الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،الشيخ
علي دمحم معوض الناشر :دار الكتب العلمية بَتكت – لبناف الطبعة :األكُف 1414 ،ىػ  1993 -ـ
 )32سلسلة األحاديث الصحيحة سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا ا١تؤلف :أبو عبد
الرٛتن دمحم نصر الدين األلباين (ا١تتوىف1420 :ىػ) الناشر :مكتبة ا١تعارؼ  ،الرَيض الطبعة :األكُف.
 )33سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السي يف األمة ا١تؤلف :أبو عبد الرٛتن دمحم نصر الدين،
األلباين (ا١تتوىف1420 :ىػ) دار ا١تعارؼ ،الرَيض الطبعة :األكُف 1412 ،ىػ  1992 /ـ
 )34سنن ابن ماجو ت األرنؤكط ،ا١تؤلف :ابن ماجة :أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت (ا١تتوىف273 :ىػ)،
٤تمد كامل قره بللي  -ىعبد اللٌطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة
ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد َّ -
العا١تية ،/الطبعة :األكُف 1430 ،ىػ  2009 -ـ.
 )35سنن أِب داكد ،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم
ًً
شعيب األرنؤكط  -الناشر :دار الرسالة العا١تية ،الطبعة :األكُف1430 ،ىػ
السج ٍستاين (ا١تتوىف275 :ىػ) ،ا﵀قق :ى
ٌ
  2009ـ. )36سنن الًتمذم ،الكتاب  :اٞتامع الصحيح سنن الًتمذم ،ا١تؤلف  :دمحم بن عيسى أبو عيسى الًتمذم
السلمي ،الناشر  :دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكتٖ ،تقيق  :أٛتد دمحم شاكر كآخركف.
 )37شرح النوكم على مسلم ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج ،أبو زكرَي ٭تِت بن شرؼ بن مرم النوكم،
الناشر  :دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت ،الطبعة الثانية .1392 ،
 )38شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ،ا١تؤلف :ابن بطاؿ أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك (ا١تتوىف:
449ىػ)ٖ ،تقيق :أبو ٘تيم َيسر بن إبراىيم ،/دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية ،الرَيض ،الطبعة :الثانية،
1423ىػ 2003 -ـ.
 )39صحيح األثر كٚتيل العرب من سَتة خَت البشر أتليف د .دمحم صامل السلمي ،د.عبدالرٛتن قصاص،
د.سعدا١توسى ،د.خالد الغيث.من إصدارات جامعة أـ القرل ،توزيع مكتبة ركائع ا١تملكة ط.أكُف عاـ 1431ق.
 )40صحيح ابن خزٯتة ،ا١تؤلف  :دمحم بن إسحاؽ بن خزٯتة أبو بكر السلمي النيسابورم ،الناشر  :ا١تكتب
اإلسبلمي  -بَتكت ٖ ،1970 – 1390 ،تقيق  :د .دمحم مصطفى األعظمي.
 )41صحيح البخارم :اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كسننو كأَيمو
ا١تؤلف :دمحم بن إٝتاعيل أبو عبدهللا البخارم اٞتعفي ا﵀قق :دمحم زىَت بن نصر الناصر ،الناشر :دار طوؽ النجاة.
الطبعة :األكُف1422 ،ق.
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 )42صحيح مسلم :ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إُف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،مسلم بن اٟتجاج أبو
اٟتسن القشَتم النيسابورم (ا١تتوىف261 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب –
بَتكت.
 )43عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،ا١تؤلف :أبو دمحم ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت
الغيتاىب اٟتنفى بدر الدين العيٌت (ا١تتوىف855 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت.
 )44عوف ا١تعبود شرح سنن أِب داكد ،ا١تؤلف  :دمحم مشس اٟتق العظيم آابدم أبو الطيب ،الناشر  :دار الكتب
العلمية – بَتكت ،الطبعة الثانية 1415 ،ق.
 )45فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ا١تؤلف  :أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي،
الناشر  :دار ا١تعرفة  -بَتكت  ،1379 ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ إبخراجو كصححو
كأشرؼ على طبعو٤ :تب الدين ا٠تطيب ،عليو تعليقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
 )46فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ا١تؤلف :زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن،
السبلمي ،البغدادم ،مث الدمشقي ،اٟتنبلي (ا١تتوىف795 :ىػ)ٖ ،تقيق٣ :تموعة من ا﵀ققُت ،الناشر :مكتبة الغرابء
ى
األثرية  -ا١تدينة النبوية .التحقيق :مكتب ٖتقيق دار اٟترمُت – القاىرة ،الطبعة :األكُف 1417 ،ىػ  1996 -ـ
فتح البياف يف مقاصد القرآف ،ا١تؤلف :أبو الطيب دمحم صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف هللا
 )47ي
اٟتسيٍت البخارم ً
ً
بطبعو كق ٌدـ لو كراجعو :خادـ العلم ىعبد هللا بن إبراىيم
القنَّوجي (ا١تتوىف1307 :ىػ) ،عٍت
يدا – بىَتكت ،عاـ النشر 1412 :ىػ  1992 -ـ.
صى
ى
األنصارم ،الناشر :ا١تىكتبة العصريَّة للطبىاعة كالنٌ ٍشر ،ى
 )48فقو أشراط الساعة ،ا١تؤلف دمحم بن أٛتد بن إٝتاعيل ا١تقدـ ،الناشر :الدار العا١تية للنشر كالتوزيع ،الطبعة:
السادسة 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
 )49فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ،،ا١تؤلف :زين الدين دمحم ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفُت بن علي
بن زين العابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم (ا١تتوىف1031 :ىػ) ،الناشر :ا١تكتبة التجارية الكربل:مصر ،ط:
األكُف.1356 ،
 )50القرآنيوف ،نشأىم  -عقائدىم – أدلتهم ،ا١تؤلف :علي دمحم زينو ،الناشر :دار القبس ،دمشق ،الطبعة:
األكُف 1432 ،ىػ  2011 -ـ.
 )51القضاء كالقدر يف ضوء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو ،للدكتور عبدالرٛتن بن صاٌف ا﵀مود ،مدار
الوطن للنشر ،الرَيض ،ط.اثنية عاـ 1418ق.
 )52قواعد تناكؿ اإلعجاز العلمي كالطيب يف السنة كضوابطو ،الدكتور  /عبد هللا بن عبد العزيز ا١تصلح ،الناشر:
٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف اب١تدينة ا١تنورة.
 )53الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف ،ا١تؤلف :أٛتد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب ،أبو إسحاؽ( ،ا١تتوىف:
427ىػ)ٖ ،تقيق :أِب دمحم بن عاشور ،مراجعة كتدقيق :األستاذ نظَت الساعدم ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب،
بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكُف  ،1422ىػ  2002 -ـ.
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 )54الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارم ،ا١تؤلف :دمحم بن يوسف بن علي بن سعيد ،مشس الدين
الكرماين (ا١تتوىف786 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب ،بَتكت-لبناف .
الركض البىػ َّهاج يف شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج) ٚتع كأتليف :دمحم األمُت بن عبد هللا
 )55الكوكب َّ
الوىاج ك َّ
ا٢تىىررم الشافعي مراجعةٞ :تنة من العلماء برائسة الربفسور ىاشم دمحم علي مهدم ا١تستشار برابطة العاَف اإلسبلمي
 مكة ا١تكرمة الناشر :دار ا١تنهاج  -دار طوؽ النجاة الطبعة :األكُف 1430 ،ىػ  2009 -ـ . )56لساف العرب ا١تؤلف :دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضلٚ ،تاؿ الدين ابن منظور األنصارم (ا١تتوىف:
711ىػ) الناشر :دار صادر – بَتكت الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ .
 )57اللباب يف علوـ الكتاب ،ا١تؤلف :أبو حفص عمر بن علي ابن عادؿ الدمشقي اٟتنبلي ،دار النشر  :دار
الكتب العلمية  -بَتكت  /لبناف  1419 -ىػ  1998-ـ ،الطبعة  :األكُفٖ ،تقيق  :الشيخ عادؿ أٛتد عبد
ا١توجود كالشيخ علي دمحم معوض.
٣ )58تلة البحوث اإلسبلمية ٣تلة دكرية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة
كاإلرشاد ،ا١تؤلف :الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد.
٥ )59تتصر إظهار اٟتق ،مؤلف (األصل)  :دمحم رٛتت هللا بن خليل الرٛتن الكَتانوم العثماين ا٢تندم اٟتنفي
(ا١تتوىف1308 :ىػ)ٖ ،تقيق كاختصار :دمحم أٛتد عبد القادر ملكاكم ،الناشر :كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ
كالدعوة كاإلرشاد  -ا١تملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكُف1415 ،ىػ.
 )60مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ،ا١تؤلف :علي بن (سلطاف) دمحم ،أبو اٟتسن نور الدين ا١تبل ا٢تركم
القارم (ا١تتوىف1014 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكُف1422 ،ىػ 2002 -ـ.
 )61ا١تستدرؾ على الصحيحُت ،أبو عبد هللا اٟتاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو بن نيعيم بن اٟتكم
الضيب الطهماين النيسابورم ا١تعركؼ اببن البيع (ا١تتوىف405 :ىػ)ٖ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة :األكُف.1990 – 1411 ،
 )62مسند أِب يعلى ،ا١تؤلف :أبو يعلى أٛتد بن علي بن ا١تثيٌت بن ٭تِت بن عيسى بن ىبلؿ التميمي ،ا١توصلي
(ا١تتوىف307 :ىػ) ،ا﵀قق :حسُت سليم أسد ،الناشر :دار ا١تأموف للًتاث – دمشق.
 )63مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل  ،ا١تؤلف :أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين
(ا١تتوىف241 :ىػ) ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ.
 )64مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر ا١تؤلف :عياض بن موسى اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (ا١تتوىف:
544ىػ) دار النشر :ا١تكتبة العتيقة كدار الًتاث.
 )65مشكاة ا١تصابيح ،دمحم بن عبد هللا ا٠تطيب التربيزم ،الناشر  :ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت ،الطبعة  :الثالثة
 ٖ ،1985 – 1405تقيق ٖ :تقيق دمحم نصر الدين األلباين. )66ا١تصباح ا١تضي يف كتاب النيب األمي كرسلو إُف ملوؾ األرض من عرِب كعجمي ،ا١تؤلف :دمحم (أك عبد هللا)
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بن علي بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن حسن األنصارم ،أبو عبد هللاٚ ،تاؿ الدين ابن حديدة (ا١تتوىف783 :ىػ)،
ا﵀قق :دمحم عظيم الدين ،الناشر :عاَف الكتب – بَتكت.
 )67يمصنف ابن أِب شيبة ،ا١تصنف  :أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أِب شيبة العبسي الكويف ( 159ػ 235
ىػ)ٖ ،تقيق  :دمحم عوامة.
 )68معاَف السنن ،كىو شرح سنن أِب داكد ،ا١تؤلف :أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب البسيت
ا١تعركؼ اب٠تطاِب (ا١تتوىف388 :ىػ) ،الناشر :ا١تطبعة العلمية – حلب ،الطبعة :األكُف  1351ىػ 1932 -
 )69معاىن القرآف لؤلخفش [معتزُف] ،ا١تؤلف :أبو اٟتسن اجملاشعي ابلوالء ،البلخي مث البصرم ،ا١تعركؼ
ابألخفش األكسط( ،ا١تتوىف215 :ىػ)ٖ ،تقيق :الدكتورة ىدل ٤تمود قراعة ،الناشر :مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة،
الطبعة :األكُف 1411 ،ىػ 1990 -ـ.
 )70معاين القرآف كإعرابو ،ا١تؤلف :إبراىيم بن السرم بن سهل ،أبو إسحاؽ الزجاج (ا١تتوىف311 :ىػ) ،ا﵀قق:
عبد اٞتليل عبده شليب ،الناشر :عاَف الكتب – بَتكت ،الطبعة :األكُف  1408ىػ  1988 -ـ.
 )71ا١تعجم األكسط ا١تؤلف :سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين
(ا١تتوىف360 :ىػ) ا﵀قق :طارؽ بن عوض هللا بن دمحم  ،عبد ا﵀سن بن إبراىيم اٟتسيٍت الناشر :دار اٟترمُت -
القاىرة .
 )72معجم البلداف ا١تؤلف :شهاب الدين أبو عبد هللا َيقوت بن عبد هللا الركمي اٟتموم (ا١تتوىف626 :ىػ)،
الناشر :دار صادر ،بَتكت الطبعة :الثانية 1995 ،ـ .
 )73ا١تعجم الكبَت ،ا١تؤلف  :سليماف بن أٛتد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،الناشر  :مكتبة العلوـ كاٟتكم –
ا١توصل ،الطبعة الثانية ٖ ،1983 – 1404 ،تقيق ٛ :تدم بن عبداجمليد السلفي.
 )74معجم الٍمع ًاَف ٍ ً ً ً ً
الس ىَتةً النػَّبى ًويًَّة ،ا١تؤلف :عاتق بن غيث الببلدم اٟترِب (ا١تتوىف:
ىى
اٞتي ٍغىرافيَّة يف ٌ
1431ىػ)،الناشر :دار مكة للنشر كالتوزيع ،مكة ا١تكرمة،الطبعة :األكُف 1402 ،ىػ  1982 -ـ.
 )75ا١تعجم الوسيط ا١تؤلف٣ :تمع اللغة العربية ابلقاىرة (إبراىيم مصطفى  /أٛتد الزَيت  /حامد عبد القادر /
دمحم النجار) الناشر :دار الدعوة.
 )76مفاتيح الغيب :التفسَت الكبَت ،ا١تؤلف :أبو عبد هللا دمحم بن عمر الرازم خطيب الرم (ا١تتوىف606 :ىػ)،
الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت ،الطبعة :الثالثة  1420 -ىػ.
 )77ا١تنتظم يف اتريخ األمم كا١تلوؾ ،ا١تؤلفٚ :تاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم (ا١تتوىف:
597ىػ) ،ا﵀قق :دمحم عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا.
 )78منحة القريب اجمليب يف الرد على عباد الصليب ،ا١تؤلف :عبد العزيز بن ٛتد آؿ معمر (ا١تتوىف:
1244ىػ).
 )79ا١تيسر يف شرح مصابيح السنة ،ا١تؤلف :شهاب الدين التُّوًربً ٍش ًيت (ا١تتوىف 661 :ىػ) ،ا﵀قق :د .عبد
اٟتميد ىنداكم ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :الثانية 1429 ،ىػ  2008 -ىػ.
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 )80النبوة كاألنبياء يف اليهودية كا١تسيحية كاإلسبلـ ،ا١تؤلف :أٛتد عبد الوىاب ،الناشر :مكتبة كىبة .
 )81النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر جملد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرًن
الشيباين اٞتزرم ابن األثَت (ا١تتوىف606 :ىػ) الناشر :ا١تكتبة العلمية  -بَتكت1399 ،ىػ 1979 -ـ ٖتقيق:
طاىر أٛتد الزاكل ٤ -تمود دمحم الطناحي.
 )82ا٢تداية إُف بلوغ النهاية يف علم معاين القرآف كتفسَته ،كأحكامو ،كٚتل من فنوف علومو ،ا١تؤلف :أبو دمحم
مكي بن أِب طالب القَتكاين مث األندلسي القرطيب ا١تالكي (ا١تتوىف437 :ىػ) ،ا﵀قق٣ :تموعة رسائل جامعية
بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،إبشراؼ أ .د :الشاىد البوشيخي ،الناشر٣ :تموعة
ْتوث الكتاب كالسنة  -كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة ،الطبعة :األكُف 1429 ،ىػ -
 2008ـ.
 -4اثلثا :مواقع إليكرتونية
)83

ػػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/تبوؾ.
موسوعة كيكيبيدَي:
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أحادٌث َآثار سفر ٌُو انجمعح قثم انصالج يف املٍسان
دراسح حدٌثٍح وقدٌح
اندكتُر عثدانُاسع ته ٌحٍى املعس تً األزدي
عضى هيئة التدريس بجامعة نجران-السعىدية

مقدمة

إف اٟتمد ﵁ ٨تمده ،كنستعينو ،كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من شركر أنفسنا ،كسيئات أعمالنا من يهده هللا فبل
مضل لو ،كمن يضلل فلن ٕتد لو كليا مرشدا ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأف دمحما عبده
كرسولو :
َّ ً
اّللى ىح َّق تيػ ىقاتًًو ىكال ٘تىيوتي َّن إًال ىكأىنٍػتي ٍم يم ٍسلً يمو ىف.)1(
ين ىآمنيوا اتَّػ يقوا َّ
 ىَي أىيػُّ ىها الذ ى
ً ً
اح ىدةو كخلىق ًمٍنػها زكجها كب َّ ً
َي أىيػُّها النَّاس اتَّػ يقوا ربَّ يكم الَّ ًذم خلى ىق يكم ًمن نىػ ٍف و ً
ً
ى ى
ى ٍ ٍ
س ىك ى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ى
ث مٍنػ يه ىما ر ىجاالن ىكثَتان ىكن ىساءن
ى ي
ي
()2
كاتَّػ يقوا َّ ً
ًً
اّللى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبان. 
األر ىح ىاـ إً َّف َّ
اّللى الَّذم تى ىساءىليو ىف بو ىك ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
صل ٍح لى يك ٍم أ ٍىع ىمالى يك ٍم ىكيىػ ٍغف ٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ىكىم ٍن ييط ًع َّ
ين ىآمنيوا اتَّػ يقوا َّ
اّللى ىكقيوليوا قىػ ٍوالن ىسديدان يي ٍ
اّللى
 ىَي أىيػُّ ىها الذ ى
ىكىر يسولىوي فىػ ىق ٍد فى ىاز فىػ ٍوزان ىع ًظيمان.)3(
أمابعد:
فإف ا١تسلم الذم يتمسك بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص عقيدة كعبادة كسلوكا ،ىو ا١تسلم ا١توفق الذم يسعد يف الدنيا
ً
يما ([ })71األحزاب ]71 :كمن أعرض عن
كاآلخرة  ،قاؿ تعاُف  { :ىكىم ٍن يي ًط ًع َّ
اّللى ىكىر يسولىوي فىػ ىق ٍد فى ىاز فىػ ٍونزا ىعظ ن
السنة النبوية فقد توعده هللا ابلفتنة أك العذاب األليم  ،قاؿ تعاُف { :فىػ ٍليح ىذ ًر الَّ ًذين يٮتىالًيفو ىف عن أىم ًرهً أى ٍف تي ً
صيبىػ يه ٍم
ىٍ
ىٍ ٍ
ى
ً
ً
اب أىلً هيم ([ })63النور.]63 :
فٍتػنىةه أ ٍىك ييصيبىػ يه ٍم ىع ىذ ه
كمن األَيـ العظيمة عند هللا تعاُف يوـ اٞتمعة فهو أفضل األَيـ عند هللا كما صحت بذلك النصوص،
كللجمعة أحكاـ خاصة ٗتتلف عن سائر أَيـ األسبوع  ،كمن ىذه األحكاـ كراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل صبلة
اٞتمعة  ،بل جاءت بعض األحاديث الدالة على أف ا١تبلئكة تدعو على من يسافر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة  ،بينما

( )1آؿ عمراف .102 :
( )2النساء .1 :
( )3األحزاب.70،71 :
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كردت آاثر أقل عن السلف إبابحة السفر يوـ اٞتمعة  ،كقد عقدت ،العزـ على دراسة ىذه األحاديث الواردة
حظرا كإابحةن للخركج ٓتبلصة نفعة  ،يف ىذه ا١تسألة .
أسباب اختيار ادلوضوع:

سافرت أكثر من مرة يوـ ٚتعة ،فواجهتٍت مشقات أكثر من مرة يف أسفارم  ،كَف أكن
السبب األوؿ :
ي
أجد مشقة يف السفر إُف نفس ا١تكاف يف غَت يوـ اٞتمعة ،ككاف ىذا قبل سنُت طويلة ،يف بداية الطلب ،
فتذاكرت مع بعض طلبة العلم متسائبل ىل ىناؾ أحاديث أك آاثر تنهى عن السفر يوـ اٞتمعة  ،فأفادين زميلي
ي
السفر يوـ
د /فؤاد بكرين أبف اٟتافظ السيوطي رٛتو هللا ذكر يف كتابو (اللمعة يف خصائص يوـ اٞتمعة) كراىة ٌ
اٞتمعة كأكرد حديثا (أف من سافر يوـ اٞتمعة تدعو عليو ا١تبلئكة أف الييعاف يف سفره) .
رجعت إُف الكتاب-حينها -كجدت أف ىذه األحاديث ٖتتاج إُف دراسة حديثية شاملة للخركج
ك١تا
ي
ٓتبلصة نفعة يف ا١تسألة ،كقد عقدت العزـ على كتابة ْتث يف ا١توضوع  ،كَف يتيسر ىذا إال اآلف فللو اٟتمد .
السفر
السبب الثاين :حاجة ٚتيع ا١تسلمُت ١تعرفة حكم فقهي يتعلق أبعظم األَيـ عند هللا تعاُف كىو حكم ٌ

يوـ اٞتمعة كمعرفة صحة أك ضعف األدلة الواردة يف ا١تسألة .

السبب الثالث :الرغبة يف نشر تراث سلفنا الصاٌف كفتاكاىم يف ىذه ا١تسألة.

السفر يوـ اٞتمعة قبل
أعلية البحث :تكمن أ٫تية ىذا البحث يف إيضاح ضعف قوؿ القائلُت إبابحة ٌ
الصبلة ،من خبلؿ ٖتقيق بضعة عشر حديثا كأثرا تتحدث عن النهي عن السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة  ،منها
ا١ترفوع كمنها ا١توقوؼ كمنها ا١تقطوع ،ككذلك دراسة ثبلثة أحاديث فيها أابحة السفر يوـ اٞتمعة  ،كىذه الدراسة
فيها بياف شاؼ ألسانيد ٚتيع ىذه األحاديث كاآلاثر .
حرصت كل اٟترص على ترؾ اإلطناب يف الًتاجم كيف الشرح كالًتجيح إذ خَت الكبلـ ماقل كدؿ،
كقد
ي
قادر على األخذ كالرد كسرد
كأسوِ يف ذلك رسولنا الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص الذم أكِ جوامع الكلم  ،مع أين بفضل هللا تعاُف ه
حشو الكبلـ  ،لكٍت آثرت االختصار ليعم النفع .
أىداؼ البحث:
يهدؼ ىذا البحث إُف :
ٖتقيق كٗتريج األحاديث كاآلاثر الواردة يف كراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة من حيث األسانيد كا١تتوفكا١تتابعات كالشواىد كبياف حا٢تا صحة كضعفا.
ٖتقيق كٗتريج األحاديث كاآلاثر الواردة يف إابحة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة كبياف حا٢تا صحةكضعفا.
بياف القوؿ األقول دليبل بعد ٘تحيص ٚتيع األحاديث كاآلاثر .خطة البحث :

تتكوف خطة ىذا البحث من مقدمة كمبحثُت ،على النحو التاِف:
ا١تبحث األكؿ  :األحاديث كاآلاثر الواردة يف كراىة السفر يوـ اٞتمعة .

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 125

ا١تبحث الثاين :األحاديث كاآلاثر الواردة يف إابحة السفر يوـ اٞتمعة.
منهج البحث:
سلكت يف ْتثي ىذا ا١تنهج االستقرائي التحليليّ ،تمع النصوص كاٟتكم عليها صحة أك ضعفا ،بعد دراسة
أسانيدىا كشواىدىا ،مث ا١تنهج ا١تقارف لبياف األرجح منها .
الدراسات السابقة يف ا١توضوع :
َف أقف على دراسات سابقة مفردة يف ىذا ا١توضوع لكن العلماء ٖتدثوا كثَتا عن فضائل يوـ اٞتمعة
كخصائص يوـ اٞتمعة كأحكاـ يوـ اٞتمعة كمن الكتب اليت أشارت إُف ذلك :
 -1كتاب زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية
(ا١تتوىف751 :ىػ) حيث ذكر أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة  ،كأشار إُف ضعف دليل القائلُت إبابحة السفر يوـ اٞتمعة،
يفصل رٛتو هللا تعاُف .
كَف ٌ

 -2كتاب اللمعة يف خصائص يوـ اٞتمعة  ،ا١تؤلف :عبد الرٛتن بن أِب بكر ،جبلؿ الدين السيوطي

(ا١تتوىف911 :ىػ)حيث ذكر رٛتو هللا تعاُف اٟتديث الوارد يف كراىة السفر يوـ اٞتمعة  ،كأف من سافر فيها ٬تد
مايكره ،كَف يسرد ٚتيع األحاديث الواردة يف ا١توضوع .
 -3كتاب نيل األكطار شرح منتقى األخبار للقاضي دمحم بن علي الشوكاين اليمٍت (ا١تتوىف1250 :ىػ) حيث
أشار إُف حديثُت متعارضُت يف ا١تسألة  ،كنقل خبلصة أراء الفقهاء يف السفر يوـ اٞتمعة ،كرجح عدـ صحة
األحاديث أك اآلاثر الواردة يف النهي أك اإلابحة .
اٞتديد يف ىذا البحث:
أكالٚ :تع ٚتيع األحاديث كاآلاثر الواردة يف ىذه ا١تسألة كدراستها دراسة حديثية ١تعرفة الصحيح من
الضعيف ،مث ا٠تركج ْتكم شرعي يف ضوء الصحيح من األحاديث كاآلاثر.
اثنيا :ايضاح فتاكل السلف كموقفهم يف ىذه ا١تسألة سيما أننا نتعبد هللا بفهمهم للنصوص عقيدة كعبادة .
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َتهيد
قبل ا٠توض يف دراسة األحاديث كاآلاثر الواردة يف السفر يوـ اٞتمعة كراىة كإابحة ٭تسن عرض مذاىب
الفقهاء ليكوف القارئ على بينة  ،كيعرؼ أم ا١تذاىب أقول دليبل يف ىذه ا١تسألة كسوؼ أرتب األقواؿ حسب
أقدمية ا١تذاىب الفقهية:
أوال :مذىب احلنفية :
ً
كج كقٍ ً
ً ً
ت الظُّ ٍه ًر ) ىك ىذا ًيف
س ًاب َّ
لس ىف ًر يىػ ٍوىم ىها إذىا ىخىر ىج م ٍن يع ٍمىراف الٍم ٍ
ص ًر قىػٍب ىل يخير ً ى
قاؿ يف رد ا﵀تار ( :ال ىأبٍ ى
اؿ ًيف ىشرًح الٍمٍنػي ًة  :ك َّ ً
ا٠تىانًيَّ ًة لى ًك َّن ًعبارةى الظَّ ًه ًَتيًَّة ك ىغ ًٍَتىا بًلى ٍف ًظ يدخ و
الس ىفير
وؿ بى ىد ىؿ يخير و
ٍ
كج  .ىكقى ى
يح أىنَّوي ييكىٍرهي َّ
ى ى
ي
الصح ي
ىى
ٍ يى ى
1
بػع ىد َّ ً
الزىك ًاؿ) ( )...
صلًٌيىػ ىها ىكال ييكىٍرهي قىػٍب ىل َّ
ىٍ
الزىكاؿ قىػٍب ىل أى ٍف يي ى
اثنيا :مذىب ادلالكية:
ً
(ك ىج ىاز قىػٍبػلىوي ىك يحًٌرىـ ًاب َّلزىك ًاؿ) َّإال أى ٍف
قاؿ يف الشرح الكبَت ٠تليل ((ك) يك ًرىه ل ىم ٍن تىػ ٍلىزيموي ى
(س ىفهر بىػ ٍع ىد الٍ ىف ٍج ًر) يىػ ٍوىم ىها ى
يػ ٍعلىم ٍإدرا ىكها بًبػلى ود ًيف طى ًر ًيق ًو أىك ٮتىٍ ىشى بً ىذ ىى ً
اب ًرفٍػ ىقتً ًو يدكنىوي ىعلىى نػى ٍف ًس ًو أ ٍىك ىمالًًو إ ٍف ىسافىػىر ىك ٍح ىدهي ) (.)2
ٍ
ى ى ى ى ى

اثلثا :مذىب الشافعية:
ًً
ضَّرىر
الزىك ًاؿ َّإال أى ٍف ٘تيٍ ًكنىوي ٍ
الس ىفير بىػ ٍع ىد َّ
قاؿ يف مغٍت ا﵀تاج  (:ىكىٍ٭تيريـ ىعلىى ىم ٍن لى ًزىمٍتوي َّ
اٞتي يم ىعةي ًيف طى ًريقو أ ٍىك يىػتى ى
اٞت ًد ً
الرفٍػ ىق ًة ،كقىػبل َّ ً ً ً
ً ُّ ً ً
ىص ُّح أ َّ
ىف
يد إ ٍف ىكا ىف َّ
احا ،ىكإً ٍف ىكا ىف طى ى
اعةن ىج ىاز .قيػٍلتٍ :األ ى
الس ىفير يمبى ن
الزىكاؿ ىكبىػ ٍعده ًيف ٍى
بتى ىخلفو ىع ٍن ُّ ى ٍ ى
اح) ()3قاؿ اإلماـ النوكم الشافعي يف اجملموع (كأما السفر بُت الفجر كالزكاؿ فقد ذكرن أف األصح
اعةى ىكالٍ يمبى ً
الطَّ ى
()4
عندن ٖترٯتو)
ك٭تسن ىنا نقل فائدة فقهية جليلةيف ا١تسألة أكردىا اإلماـ النوكم رٛتو هللا تعاُف يف اجملموع بقولو ( :فرع يف
السفر يوـ اٞتمعة كليلتها أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندن كعند العلماء كافة إال ما
مذاىب العلماء يف ٌ
حكاه العبدرم عن إبراىيم النخعي أنو قاؿ ال يسافر بعد دخوؿ العشاء من يوـ ا٠تميس حىت يصلي اٞتمعة،
كىذا مذىب ابطل ال أصل لو
كأما السفر يوـ اٞتمعة بعد الزكاؿ إذا َف ٮتف فوت الرفقة كَف يصل اٞتمعة يف طريقو فبل ٬توز عندن كبو قاؿ
مالك كأٛتد كداكد كحكاه ابن ا١تنذر عن ابن عمرك كعائشة كابن ا١تسيب ك٣تاىد كقاؿ أبو حنيفة ٬توز

( )1ينظر :رد ا﵀تار على الدر ا١تختار() 162 /2ا١تؤلف :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي (ا١تتوىف:
1252ىػ) الناشر :دار الفكر-بَتكت الطبعة :الثانية1412 ،ىػ 1992 -ـ .
( )2ينظر :الشرح الكبَت للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ( )387 /1ا١تؤلف :دمحم بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي (ا١تتوىف1230 :ىػ) ،
الناشر :دار الفكر  ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف اتريخ.
( )3ينظر :مغٍت ا﵀تاج إُف معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج مغٍت ا﵀تاج إُف معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ( )539 /1ا١تؤلف :مشس الدين ،دمحم بن
أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ا١تتوىف977 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُف1415 ،ىػ 1994 -ـ.
( )4ينظر :اجملموع شرح ا١تهذب ((( ) 499 /4مع تكملة السبكي كا١تطيعي)) ا١تؤلف :أبو زكرَي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم (ا١تتوىف:
676ىػ)  ،الناشر :دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي كا١تطيعي).
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كأما السفر بُت الفجر كالزكاؿ فقد ذكرن أف األصح عندن ٖترٯتو كبو قاؿ ابن عمر كعائشة كالنخعي كجوزه
عمر بن ا٠تطاب كالزبَت بن العواـ كأبو عبيدة كاٟتسن كابن سَتين كمالك كابن ا١تنذر كاحتيج ٢تم ْتديث ابن ركاحة
()1
هنع هللا يضر كىو حديث ضعيف جدا ،كليس يف ا١تسألة حديث صحيح)
راَعا :مذىب احلناَلة :
الزك ًاؿ ح َّىت ي ً
ً
ت
قاؿ يف منتهى اإلرادات ( ىك ىحيرىـ ىس ىفير ىم ٍن تىػٍلىزيموي ٍ
صلٌ ىي إ ٍف ىَفٍ ىٮتى ٍ
ف فىػ ٍو ى
اٞتي يم ىعةي ًيف يىػ ٍوم ىها بىػ ٍع ىد َّ ى ى ي ى
رفٍػ ىقتً ًو ،كيك ًره قىػبػلىو إ ٍف ىَف َيٍ ً
ت ًهبىا ًيف طى ًر ًيق ًو فًي ًه ىما) (.)2
ى ى ٍي ٍى
ي
ً
ً
الس ىفير ًيف يىػ ٍوم ىها
وز َّ
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن القيم رٛتو هللا تعاُف يف زاد ا١تعاد َّ ( :
الساد ىسةى ىع ٍشىرىة :أىنَّوي ىال ى٬تي ي
ً ً
ً
ً
اٞتمعةي قىػبل فًعلًها بػع ىد دخ ً ً
ات ىع ٍن أٛتد،
وص ه
وؿ ىكقٍت ىها ،ىكأ َّىما قىػٍبػلىوي فىل ٍل يعلى ىماء ثىىبلثىةي أىقٍػ ىو واؿ ىكى ىي ًرىك ىاَي ه
ل ىم ٍن تىػ ٍلىزيموي ٍي ي ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي ي
ت ىمٍن ي
ص ى
ً
ً ً
وز ،كالث ً
ب الشَّافًعً ًٌي ىرًٛتىوي َّ
وز لًٍل ًج ىه ًاد ىخ َّ
وز ،ىكالثَّال ي
ث :ى٬تي ي
َّاين :ى٬تي ي
أى
ىح يد ىىا :ىال ى٬تي ي ى
اصةن .ىكأ َّىما ىم ٍذ ىى ي
اّللي ،فىػيى ٍحيريـ عٍن ىدهي إنٍ ىشاءي
الزك ًاؿ ،كى٢تم ًيف س ىف ًر الطَّ ً
الس ىف ًر يػوـ ٍ ً
ً
اختًيى يار النوكم ،كالث ً
ىح يد ي٫تىا :ىٍٖت ًرٯتيوي ،ىكيى ىو ٍ
ى
َّاين :ىج ىو يازهي
َّ ى ٍ ى
اعة ىك ٍج ىهاف :أ ى
اٞتي يم ىعة بىػ ٍع ىد َّ ى ى يٍ ى
ى
ً
ً
ً ً ً
الس ىف ًر بىػ ٍع ىد
الس ىفير قىػٍب ىل َّ
اختًيى يار الرافعي .ىكأ َّىما َّ
يد أىنَّوي ىك َّ
الزىك ًاؿ ،فىللشَّافعً ًٌي ف ًيو قىػ ٍوىال ًف :الٍ ىقدًني :ىج ىو يازهي ،ىكا ٍٞتىد ي
ىكيى ىو ٍ
ً
اؿ ً
و
اٞتمع ًة بػع ىد َّ ً
اٞتي يم ىعةى،
صلًٌ ىي ٍ
ىح هد يىػ ٍوىـ ٍي ي ى ى ٍ
الزىكاؿ ىح َّىت يي ى
ب مالك ،فىػ ىق ى ى
ب " التَّػ ٍف ًري ًع " :ىكىال يي ىسافير أ ى
ىزىكاؿ ى
.كأ َّىما ىم ٍذ ىى ي
صاح ي
ً
كىال أبٍس أى ٍف يسافًر قىػبل َّ ً ً ً
ً
ب
صلًٌ ىي ٍ
الزىكاؿ ،ىكاال ٍختيى يار :أى ٍف ىال يي ىسافىر إًذىا طىلى ىع الٍ ىف ٍجير ىكيى ىو ىحاضهر ىح َّىت يي ى
اٞتي يم ىعةى .ىكذى ىى ى
ى ى ى يى ى ٍى
ً
ً
ً
ً
ً
ٍت ًيف " ًٍ
اّللي ىعٍنػ يه ىما أ َّ
ىف
اإلفٍػىراد " م ٍن ىحديث ابٍ ًن يع ىمىر ىرض ىي َّ
أبو حنيفة إً ىُف ىج ىوا ًز َّ
َّارقيطًٍ ُّ
الس ىف ًر يمطٍلى نقا ،ىكقى ٍد ىرىكل الد ى
وؿ ًَّ
ً
ً
اؿ« ( :من سافىػر ًمن دا ًر إًقىامتً ًو يػوـ ٍ ً
ب ًيف
ىر يس ى
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
صلَّى َّ
اٞتي يم ىعة ىد ىع ٍ
ت ىعلىٍيو الٍ ىم ىبلئ ىكةي أَّىال يي ٍ
اّلل ى
ى ٍ ى ى ٍ ى ى ىٍ ى
ص ىح ى
ىٛت ىد " ًمن ح ًد ً
س ىف ًرهً» )  .كىو ًمن ح ًد ً
يث ابٍ ًن ى٢تً ىيعةى.كًيف " يمسنى ًد ًٍ
يث اٟتكم ىع ٍن مقسم ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
اس
اإل ىم ًاـ أ ٍ ى
ٍ ى
ى
ىيى ٍ ى
ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
اؿ :فىػغى ىدا
ك يىػ ٍوىـ ٍ
ث ىر يس ي
قى ى
اٞتي يم ىعة ،قى ى
وؿ َّ
صلَّى َّ
اّللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىعٍب ىد َّ
اؿ« ( :بىػ ىع ى
احةى ًيف ىس ًريَّة ،فىػ ىوافى ىق ىذل ى
اّلل ى
اّلل بٍ ىن ىرىك ى
وؿ ًَّ
ف كأيصلًٌي مع رس ً
اّللي ىعلىٍي ًو
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،يمثَّ أ ٍ
ىص ىحابيوي ،ىكقى ى
صلَّى َّ
صلَّى َّ
صلَّى النً ُّ
أٍ
َّيب ى
ىٟتىيق يه ٍم ،فىػلى َّما ى
اّلل ى
اؿ أ ىىٗتىلَّ ي ى ى ى ى ى ي
اؿ :أىردت أى ٍف أ ً
ت
ك يمثَّ أ ٍ
ىٟتىيق يه ٍم ،فىػ ىق ى
ىك ىسلَّ ىم ىرآهي فىػ ىق ى
يصلٌ ىي ىم ىع ي
ىص ىحابً ى
اؿ :ىما ىمنىػ ىع ى
ك؟ فىػ ىق ى ى ٍ ي
اؿ " :لىٍو أىنٍػ ىف ٍق ى
ك أى ٍف تىػ ٍغ يد ىك ىم ىع أ ٍ
ى
ضل ىغ ٍدكهتًًم» )  .كأ ًيع َّل ى ىذا ٍ ً
ىما ًيف ٍاأل ٍىر ً
يث ًأب َّ
ىف اٟتكم ىَفٍ يى ٍس ىم ٍع ًم ٍن مقسم) ( )3انتهى كبلـ
اٟتىد ي
ض ىما أ ٍىد ىرٍك ى
ى ى
ت فى ٍ ى ى ٍ
شيخ اإلسبلـ ابن القيم.
اٞتي يم ىع ًة ًم ٍن
الس ىف ًر يىػ ٍوىـ ٍ
ف الٍ يعلى ىماءي ًيف ىج ىواز َّ
(كقى ٍد ٍ
اختىػلى ى
كقاؿ القاضي دمحم بن علي الشوكاين رٛتو هللا تعاُف :ى
الص ىحابىًة يع ىمير
طيلي ً
الزىك ًاؿ ىعلىى ٜتىٍ ىسة أىقٍػ ىواؿٍ :األ َّىكؿٍ :
اٞتىىواز ،قى ى
وع الٍ ىف ٍج ًر ىإُف َّ
اؿ الٍعًىراقً ُّي :ىكيى ىو قىػ ٍوؿ أى ٍكثىر الٍ يعلى ىم ًاء .فى ًم ٍن َّ
ً
ً
ا٠تىطَّ ً
ًً
م .ىكًم ٍن
بٍ ين ٍ
الزبىػٍيػير بٍ ين الٍ ىع ىو ٌاـ ىكأىبيو يعبىػٍي ىد ىة بٍ ين ٍ
ُت ٍ
اب ىك ُّ
ين ىك ُّ
الزٍى ًر ُّ
اٞتىَّر ًاح ىكابٍ ين يع ىمىر .ىكم ٍن التَّابًع ى
اٟتى ىس ين ىكابٍ ين سَت ى
( )1ينظر :اجملموع شرح ا١تهذب (.)499 /4
( )2ينظر :منتهى اإلرادات يف ٚتع ا١تقنع مع التنقيح كزَيدات ( )350 /1ا١تؤلف :تقي الدين دمحم بن أٛتد الفتوحي اٟتنبلي الشهَت اببن
النجار (972ىػ) الناشر :مؤسسة الرسالة  ،ا﵀قق :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي الطبعة :األكُف1419 ،ىػ 1999 -ـ كا١تغٍت البن قدامة
( ) 268/2ا١تؤلف :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث الدمشقي اٟتنبلي ،الشهَت اببن قدامة
ا١تقدسي (ا١تتوىف620 :ىػ) ،الناشر :مكتبة القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة  ،اتريخ النشر1388 :ىػ 1968 -ـ .
 3ينظر :زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد  ) 370 /1(،ا١تؤلف :دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية (ا١تتوىف:
751ىػ) الناشر :مؤسسة الرسالة ،بَتكت  -مكتبة ا١تنار اإلسبلمية ،الكويت  ،الطبعة :السابعة كالعشركف 1415 ،ىػ 1994/ـ.
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الركاية الٍم ٍشهورة عٍنو ك ٍاألىكز ً
ىٛتى يد بٍ ين ىحٍنػبى ول ًيف ًٌ
ورة ىعٍنوي ىكيى ىو الٍ ىق ٍوؿ
اع ُّي ىكأ ٍ
ٍاألىئً َّمة أىبيو ىحنًي ىفةى ىكىمالً ه
ك ًيف ًٌى ى ى ي ى ى ي ى ٍ ى
الرىكايىة الٍ ىم ٍش يه ى
الٍ ىق ًدًن لًلشَّافًعً ًي ،ك ىح ىكاهي ابٍن قي ىد ىامةى ىع ٍن أى ٍكثىر أ ٍىىل الٍعًٍلم.كالٍ ىق ٍوؿ الث ً
اٞتى ًديد ىكيى ىو
َّاين :الٍ ىمٍنع ًمٍنوي ىكيى ىو قىػ ٍوؿ الشَّافًعً ًٌي ًيف ٍ
ى
ي
ٌ ى
ً
ً
ً
ً
و
الركايىػتىػ ٍ ً
ً
ً
ىٛتى ىد.
ث :ىج ىوازه ل ىس ىفر ٍ
الرىك ىاَيت ىع ٍن أ ٍ
ُت ىع ٍن أ ٍ
ىٛتى ىد ىك ىع ٍن ىمالك .ىكالثَّال ي
اٞت ىهاد يدكف ىغ ٍَته ىكيى ىو ٍ
ٍ
إح ىدل ٌ
إح ىدل ًٌى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك َّ ً
اٟتىرىم ٍ ً
لس ىف ًر الٍواج ً
ُت.
م م ٍن الشَّافعيَّة .ىكىم ى
اختيىار أًىِب إً ٍس ىح ى
ب يدكف ىغ ٍَته ،ىكيى ىو ٍ
اؽ الٍ ىم ٍرىكًز ًٌ
ى
الرابع :ىج ىوازه ل َّ ى
اؿ إلىٍيو ىإم ياـ ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الزىكاؿ
ىك ٍ
الرافع ٌي .ىكأ َّىما بىػ ٍعد َّ
ص َّح ىحوي َّ
ا٠تىامس :ىج ىوازه ل ىس ىف ًر الطَّ ى
كاب ىكيى ىو قىػ ٍوؿ ىكثَت م ٍن الشَّافعيَّة ىك ى
اعة ىكاجبىا ىكا ىف أ ٍىك ىمٍن يد ن
ً
اٞتمعة فىػ ىق ى ً ً
ً
ًً
ب أىبيو ىحنًي ىفةى
س ىك ىذل ى
اؿ الٍعىراق ُّي :قى ٍد َّاد ىعى بىػ ٍع ي
م ٍن يىػ ٍوـ ٍي ي ى
ك ،فىػ ىق ٍد ذى ىى ى
ض يه ٍم االتٌىفاؽ ىعلىى ىع ىدـ ىج ىوازه ىكلىٍي ى
ً
ك ٍاألىكز ً
الصلى ىوات
ك ىع َّامة الٍ يعلى ىماء ،ىكفىػَّرقيوا بىػ ٍُت ٍ
اع ُّي ىإُف ىج ىوازه ىك ىسائًًر َّ
اٞتي يم ىعة ىك ىغ ٍَتىىا ًم ٍن َّ
الصلى ىوات ،ىك ىخالىىف يه ٍم ًيف ىذل ى
ى ٍى
اٞتمعة دكف ىغَتىا ،كالظَّ ً
ً ً
اٞتىم ى ً
اٞتي يم ىعة ىكبىػ ىع ىد يد يخولو لً ىع ىدًـ الٍ ىمانًع
الس ىفر قىػٍب ىل يد يخوؿ ىكقٍت ٍ
اىر ىج ىواز َّ
ب يو يجوب ٍ ى
اعة يف ٍي ي ى ي ٍ ى ى
()1
ً
ك)
ًم ٍن ىذل ى
فهذه خبلصة مذاىب األئمة األربعة يف ا١تسألة كلنشرع اآلف يف دراسة أدلة قوؿ اٞتمهور القائلُت ابلكراىة
كاٟترمة يف سفر اٞتمعة قبل الزكاؿ  ،كمن طلوع الفجر إُف الزكاؿ كاب﵁ التوفيق.

 1ينظر  :نيل األكطار شرح منتقى األخبار ( ) 273 /3ا١تؤلف :دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمٍت (ا١تتوىف1250 :ىػ)
ٖتقيق :عصاـ الدين الصبابطي  ،الناشر :دار اٟتديث ،مصر  ،الطبعة :األكُف1413 ،ىػ 1993 -ـ .
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ادلبحث األوؿ
احلديث األوؿ

األحاديث واآلاثر الواردة يف كراىة السفر يوـ اجلمعة

قاؿ اٟتافظ ابن أِب شيبة يف ا١تصنف  :ىح َّدثػىنىا أىبيو يم ىعا ًكيىةى ،ىع ًن ابٍ ًن يجىريٍ وج ،ىع ٍن ىعطى واء ،ىع ٍن ىعائً ىشةى اهنع هللا يضر
ك لىيػلىةي ٍ ً
اٞتي يم ىعةى)
صلًٌي ٍ
قىالى ٍ
ت« :إً ىذا أ ٍىد ىرىكٍت ى ٍ
اٞتي يم ىعة ،فى ىبل ىٗتٍير ٍج ىح َّىت تي ى
أوالَ :تريج احلديث :أخرجو اٟتافظ ابن أِب شيبة يف ا١تصنف ابب من ىك ًره إً ىذا حضر ً
اٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج
ت ٍ
ى ٍ ى ى ىى
ً ()1
صلٌ ىي
ىح َّىت يي ى
اثنيا :دراسة إسناد احلديث:

الراكم األكؿ :أبومعاكية الكويف دمحم بن خازـ الضرير :
ىو اٟتافظ دمحم بن خازـ الضرير الكويف ركل عن األعمش كىو من أثبت الناس فيو كركل عن عاصم
األحوؿ كأِب مالك األشجعي ،كداكد بن أِب ىند كابن جريج كخلق كركل عنو ابن جريج كىو أكرب منو ك أبو بكر
بن أِب شيبة كاإلماـ أٛتد بن حنبل ،كاٞتماعة  ،ثقة فيو إرجاء ،مات سنة أربع كتسعُت كمئة(. )2
الراكم الثاين :عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج:
ىو اإلماـ اٟتافظ عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج أكؿ من ٚتع اٟتديث ٔتكة األ ىيم ًوم ،أبو الوليد كأبو
اّللً بن خالد بٍن أسيد بٍن أىِب العيص بن
خالد ا١تكي ،موُف أمية بن خالد ،كقيل :موُف ىعبد َّ
اّللً بٍن أمية بن ىعبد َّ
أمية األ ىيم ًوم ركل عن عطاء بن أِب رابح كالزمو بضعة عشر عاما كىو من أثبت الناس فيو  ،كركل عن إٝتاعيل
بن علية كإٝتاعيل بن دمحم بن سعد أِب كقاص كغَتىم ركل عنو اٟتماداف كحفص بن غياث كبشر بن منصور
()3
كخلق ثقة حافظ مات سنة ٜتسُت كمئة )
الراكم الثالث :عطاء بن أِب رابح :
ىو اٟتافظ الفقيو العابد عطاء بن أِب رابح القرشي موالىم ا١تكي ركل عن ابن عباس كعائشة كأـ سلمة
كابن عمرك كابن عمر كابن الزبَت كمعاكية كأسامة بن زيد كجابر بن عبد هللا كزيد بن أرقم كعبد هللا بن السائب
ا١تخزكمي كعقيل بن أِب طالب كعمر بن أِب طالب كعمر بن أِب سلمة كرافع بن خديج كأِب الدرداء كأِب سعيد
( )1ينظر :ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إًذىا ح ً
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم ( )5114ا١تؤلف :أبو بكر
ىٍ ى ى ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
بن أِب شيبة ،عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي (ا١تتوىف235 :ىػ) ،ا﵀قق :كماؿ يوسف اٟتوت ،الناشر :مكتبة الرشد
و
ً
ك لىٍيػلىةي ا ٍٞتي يم ىع ًة ،فى ىبل
ت« :إًذىا أ ٍىد ىرىكتٍ ى
– الرَيض ،الطبعة :األكُف1409 ،ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ من طريق أِب يم ىعا ًكيىةى ،ىع ًن ابٍ ًن يجىريٍ وج ،ىع ٍن ىعطىاء ،ىع ٍن ىعائ ىشةى ،قىالى ٍ
صلًٌي ا ٍٞتي يم ىعةى» كَف أقف عليو عند غَته .
ىٗتٍير ٍج ىح َّىت تي ى

( )2ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ( ) 123 /25ا١تؤلف :يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف ،أبو اٟتجاجٚ ،تاؿ الدين ابن الزكي أِب
دمحم القضاعي الكليب ا١تزم (ا١تتوىف742 :ىػ)  ،ا﵀قق :د .بشار عواد معركؼ  ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بَتكت ،الطبعة :األكُف1400 ،
– 1980ـ كهتذيب التهذيب ( ) 137/9ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ) الناشر:
مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند ،الطبعة األكُف1326 ،ىػ

( )3ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (،)339 /18كهتذيب التهذيب(.)402 /6
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ا٠تدرم كأِب ىريرة كغَتىم كركل عنو عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج كخبلئق ال٭تصوف ثقة فقيو الزـ ا١تسجد
اٟتراـ عشرين عاما،قاؿ عن نفسو :أدركت مائتُت من الصحابة مهنع هللا يضر  ،مات سنة أربع عشرة كمائتُت ) (. )1
الراكم الرابع :أـ ا١تؤمنُت عائشة بنت أِب بكر الصديق رضي هللا عنهما:
الصديق عائشة بنت أِب بكر الصديق أـ ا١تؤمنُت ،تكٌت أـ ىعبد هللا ،كأمها أـ ركماف
الصديقة بنت ٌ
ىي ٌ
بنت عامر بن عوٯتر بن عبد مشس بن عتاب بن أذينة  ،كلدت بعد ا١تبعث أبربع سنُت أك ٜتس  ،كتزكجها رسوؿ
اّللً ملسو هيلع هللا ىلص ٔتكة قبل ا٢تجرة ،كىي بنت ست سنُت ،كبٌت هبا اب١تدينة بعد منصرفة من كقعة بدر يف شواؿ سنة اثنتُت
َّ
من ا٢تجرة كىي بنت تسع سنُت ،كقيل :بٌت هبا يف شواؿ على رأس ٙتانية عشر شهرا من مهاجره إُف ا١تدينةركت
ىعن :النيب صلى هللا ىعلىٍي ًو ى َّ
كع ىمر بن
ىسلمي  ،كسعد بٍن أىِب كقاص  ،ي
كسل ىم  ،الكثَت الطيب ،كعن ٛتزة بن ىع ٍمرك األ ٌ
ا٠تطاب  ،كأبيها أِب بكر الصديق  ،كجد امة بنت كىب األسدية  ،كفاطمة الزىراء بنت رسوؿ ًَّ
صلَّى هللا
اّلل ى
ىي
عليو كسلم ركل عنها عطاء بن أِب رابح كإسحاؽ بن طلحة بن يعبىيد هللا  ،كإسحاؽ بن يع ىمر ،كاألسود بن يزيد
اّللً بٍ ًن يع ىمر بٍن ا٠تطاب  ،كانت أحب نساء النيب صلى
م  ،كٛتزة بٍن ىعبد َّ
النخعي  ،كأٯتن ا١تكي ،كاٟتسن البى ٍ
ص ًر ٌ
هللا عليو كسلم إليو ،كقد مات يف حجرىا ،نزلت يف عفتها آَيت تتلى إُف يوـ القيامة ،كانت فقهية عا١تة بلساف
العرب ،عابدة يتحاكم إليها الصحابة إذا اختلفوا  ،مناقبها كثَتة ،كفضائلها غزيرة اهنع هللا يضر كأرضاىا  ،فعن ىع ٍمرك بن
العاص هنع هللا يضر قاؿ  :قلت لرسوؿ هللا صلَّى َّ ً
كسلَّ ىم :أم الناس أحب إليك؟ قاؿ :عائشة قلت :فمن الرجاؿ؟
ى
اّللي ىعلىٍيو ى
ً ً
اّللي عليو كسلم قاؿ :فضل عائشة على النساء
صلَّى َّ
َّيب ى
قاؿ :أبوىا ،كيف الصحيح ىعن أِب موسى األشعرم ،ىعن الن ًٌ
كفضل الثريد على سائر الطعاـ ،كمناقبها كفضائلها كثَتة جدا اهنع هللا يضر كأرضاىا ،قاؿ سفياف بن يعيىػٍيػنىة ،عن ىشاـ بن
عركة :توفيت عائشة سنة سبع كٜتسُت ،ىكقىاؿ غَته :توفيت يف شواؿ سنة ٙتاف كٜتسُت ،كصلى عليها أبو يىىريٍرة،
ً
يل :توفيت ليلة الثبلاثء لسبع عشرة خلت من رمضاف سنة ٙتاف كٜتسُت ،كأمرت أف تدفن ليبل ،فدفنت بعد
كق ى
الوتر ابلبقيع ،كصلى عليها أبو يىىريٍرة كنزؿ يف قربىا ٜتسة :ىعبد هللا بن الزبَت ،كعركة بٍن الزبَت ،كالقاسم بٍن دمحم بن
أىِب بكر ،كأخوه ىعبد هللا بٍن ي٤تى َّمد بٍن أىِب بكر ،كعبد هللا بن عبد الرٛتن بن أىِب بكر (. )2
اثلثا :احلكم على احلديث هبذا اْلسناد:

حديث صحيح موقوؼ مسلسل ابألثبات
دراية ىذا احلديث :

( )1ينظر :هتذيب التهذيب ( )199 /7كتقريب التهذيب(ص )391 :ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر
العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ)  ،ا﵀قق :دمحم عوامة  ،الناشر :دار الرشيد – سورَي  ،الطبعة :األكُف1986 – 1406 ،ـ .
( )2ينظر :اإلصابة يف ٘تييز الصحابة ( )231 /8ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ)
ٖتقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى دمحم معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت الطبعة :األكُف  1415 -ىػ ،كهتذيب الكماؿ يف
أٝتاء الرجاؿ (.)227 /35
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ىذا حديث موقوؼ على صحابية ىي أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ،كمذىب ا﵀ققُت من أىل العلم أف مثل ىذا
لو حكم الرفع أل ٌف مثلو الييقاؿ ابلرأم  ،كأمنا عائشة اهنع هللا يضر من فقهاء الصحابة مهنع هللا يضر ،كقد كاف الصحابة مهنع هللا يضر إذا
اختلفوا ٖتاكموا إليها لسعة علمها اهنع هللا يضر  ،كيف ىذا اٟتديث دليل بُت للجمهور القائلُت بكراىة السفر هنار اٞتمعة
قبل الصبلة.
احلديث الثاين:

اّللً بٍ ًن ى٢تًي ىعةى،
م ،ثنا يع ىمرك بٍ ين ىخالً ود ٍ
اٟتىَّرًاينُّ ،ىع ٍن ىعٍب ًد َّ
قاؿ اٟتافظ ا٠ترائطي  :ىح َّدثػىنىا إًبٍػىر ًاى ييم بٍ ين ا ٍ٢تىٍيػثىًم الٍبىػلى ًد ُّ
عن ب ىك ًَت ب ًن عب ًد ًَّ
وؿ ًَّ
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم « :ىم ٍن
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
اّللً بٍ ًن يع ىمىر قى ى
صلَّى َّ
ىش ًٌج ،ىع ٍن ىنفً وع ،ىع ٍن ىعٍب ًد َّ
اّلل بٍ ًن ٍاأل ى
ى ٍ ي ٍ ٍ ىٍ
اّلل ى
ً
ً
سافىػر ًمن دا ًر إًقىام وة يػوـ ٍ ً
اجتً ًو»
اٞتي يم ىعة ،ىد ىع ٍ
ت ىعلىٍيو الٍ ىم ىبلئ ىكةي أى ٍف ىال يي ى
ى ى ٍ ى ى ىٍ ى
ص ى
ب ًيف ىس ىف ًرهً ،ىكىال يػي ىعا ىف ىعلىى ىح ى
اح ى

أوالَ :تريج احلديث:
أخرجو اٟتافظ ا٠ترائطي يف مساكئ األخبلؽ كاٟتافظ الدار قطٍت يف األفراد أكرده صاحب كتاب أطراؼ
الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لئلماـ الدارقطٍت ( )2كقاؿ الدار قطٍت  :ىغ ًريب من ىح ًديث ىنفًع ىعنوي،
تفرد بًًو بكَت ىكعنوي عبد هللا بن ى٢تً ىيعة .
()1

اثنيا :دراسة إسناد احلديث عند اخلرائطي:
م:
الراكم األكؿ  :إًبٍػىر ًاى ييم بٍ ين ا ٍ٢تىٍيػثىًم الٍبىػلى ًد ُّ
ىو إبراىيم بن ا٢تيثم بن ا١تهلب أبو إسحاؽ البلدم سكن بغداد ،كحدث هبا عن :علي بن عياش ،كأِب
اليماف اٟتمصيُت ،كآدـ بن أِب إَيس ،كا٢تيثم بن ٚتيل ،كأِب صاٌف كاتب الليث قاؿ ابن اٞتوزم  :كاف ثقة ثبتا
كقاؿ اٟتافظ ابن عدم  :إبراىيم بن ا٢تيثم أحاديثو مستقيمة سول ىذا اٟتديث الواحد الذم أنكركه عليو كىو
حديث الغار ،كقاؿ ا٠تطيب البغدادم :كإبراىيم بن ا٢تيثم عندن ثقة ثبت ال ٮتتلف شيوخنا فيو ،كما حكاه ابن
()3
عدم من اإلنكار عليو َف أر أحدا من علمائنا يعرفو

( )1ينظر :مساكئ األخبلؽ (ص )389 :برقم ( ) 790ا١تؤلف :أبو بكر دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن شاكر ا٠ترائطي السامرم
(ا١تتوىف 327 :ىػ) حققو كخرج نصوصو كعلق عليو :مصطفى بن أبو النصر الشليب  ،الناشر :مكتبة السوادم للتوزيع ،جدة  ،الطبعة :األكُف،
 1413ىػ  1993 -ـ .
( )2ينظر :أطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لئلماـ الدارقطٍت( )440 /3برقم ( )3201ا١تؤلف :أبو الفضل دمحم بن طاىر
بن علي بن أٛتد ا١تقدسي الشيباين ،ا١تعركؼ اببن القيسراين (ا١تتوىف507 :ىػ) ا﵀قق٤ :تمود دمحم ٤تمود حسن نصار  /السيد يوسف الناشر:
دار الكتب العلمية – بَتكت الطبعة :األكُف 1419 ،ىػ  1998 -ـ كعزاه إليو اٟتافظ السيوطي يف كتابو اللمعة يف خصائص اٞتمعة
ص()131ا١تؤلف :عبد الرٛتن بن أِب بكر السيوطي (ا١تتوىف911 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1407ىػ 1987 -ـ .
( )3ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجاؿ( )443 /1ا١تؤلف :أبو أٛتد بن عدم اٞترجاين (ا١تتوىف365 :ىػ) ٖتقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود-علي
دمحم معوض شارؾ يف ٖتقيقو :عبد الفتاح أبو سنة الناشر :الكتب العلمية  -بَتكت-لبناف كاتريخ بغداد ( )164 /7ا١تؤلف :أبو بكر أٛتد بن
علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب البغدادم (ا١تتوىف463 :ىػ)ا﵀قق :الدكتور بشار عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسبلمي –
بَتكت الطبعة :األكُف1422 ،ىػ  2002 -ـ ك ا١تتفق كا١تفًتؽ()327 /1ا١تؤلف :أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادم
(ا١تتوىف463 :ىػ ) دراسة كٖتقيق :الدكتور دمحم صادؽ آيدف اٟتامدم الناشر :دار القادرم للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق الطبعة :األكُف،
 1417ىػ  1997 -ـ ك ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاألمم ( ) 300 /12ا١تؤلفٚ :تاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم
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اٟتىَّرًاينُّ:
الراكم الثاين  :يع ىميرك بٍ ين ىخالً ود ٍ
عمرك بن خالد بن فركخ بن سعيد التميمي أبو اٟتسن اٟتراين مث ا١تصرم ركل عن ٛتاد بن سلمة كالليث
كابن ٢تيعة كخلق كعنو البخارم كدمحم بن ٭تِت كأبو حامت كغَتىم  ،قاؿ أبو حامت صدكؽ كقاؿ العجلي مصرم ثبت
ثقة كقاؿ اٟتاكم عن الدارقطٍت ثقة حجة كقاؿ مسلمة يف الصلة ثقة كذكره بن حباف يف الثقات ،قاؿ البخارم
()1
كغَته مات ٔتصر سنة تسع كعشرين كمائتُت
الراكم الثالث :عبد هللا بن ٢تيعة :
ىوعبد هللا بن ٢تيعة بن عقبة اٟتضرمي الغافقي أبو عبد الرٛتن ا١تصرم قاضيها كعا١تها كمسندىا ركل عن
عطاء كاألعرج كعكرمة كأدرؾ قريبا من سبعُت اتبعيا ،ركل عنو شعبة كعمرك بن اٟترث كالليث كابن كىب كخلق
قاؿ أٛتد احًتقت كتبو كىو صحيح الكتاب ،كركل لو مسلم مقركن ،كقاؿ الذىيب يف السَت  :ك ال ريب أف ابن
٢تيعة كاف عاَف الدَير ا١تصرية ،ىو كالليث معا ،كما كاف اإلماـ مالك يف ذلك العصر عاَف ا١تدينة ،كاألكزاعي عاَف
الشاـ ،كمعمر عاَف اليمن ،كشعبة كالثورم عا١تا العراؽ ،كإبراىيم بن طهماف عاَف خراساف ،كلكن ابن ٢تيعة هتاكف
ابإلتقاف ،كركل مناكَت ،فا٨تط عن رتبة االحتجاج بو عندىم ،.كبعض اٟتفاظ يركم حديثو ،كيذكره يف الشواىد
كاالعتبارات  ،كقد كاف من ْتور العلم ،على لُت يف حديثو ،كقاؿ ركح بن صبلح :لقي ابن ٢تيعة اثنُت كسبعُت
()2
اتبعيا  .مات سنة أربع كسبعُت كمائة
الراكم الرابع :ب ىك ًَت ب ًن عب ًد ًَّ
ىش ًٌج:
اّلل بٍ ًن ٍاأل ى
ي ٍ ٍ ىٍ
م ،كييقاؿ :موُف
بكَت بن ىعٍب ًد َّ
اّللً بن األشج القرشي  ،موُف بٍت ٥تزكـ ،كييقاؿ :موُف ا١تسور بٍن ٥تزمة ُّ
الزٍى ًر ٌ
أشجع ،أىبو عبد هللا ،كيقاؿ :أىبو يوسف ،ا١تدين ،نزيل مصر .كىو أخو يعقوب بن عب ًد ًَّ
كع ىمر بٍن
اّلل بٍن األشج ،ي
ٍ ىٍ
ي ي ي
ي
ي
(ا١تتوىف597 :ىػ) ا﵀ قق :دمحم عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت الطبعة :األكُف 1412 ،ىػ -
 1992ـ.
( )1ينظر :اٞترح كالتعديل()230 /6ا١تؤلف :أبو دمحم عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي ،اٟتنظلي ،الرازم ابن أِب حامت (ا١تتوىف:
327ىػ) الناشر :طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْ -تيدر آابد الدكن – ا٢تند دار إحياء الًتاث العرِب – بَتكت الطبعة :األكُف1271 ،
ىػ  1952ـ  ،كهتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ( )601 /21ك هتذيب التهذيب ( )26 /8ك خبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ يف أٝتاء
الرجاؿ (ص )288 :ا١تؤلف  :أٛتد بن عبد هللا بن أِب ا٠تَت بن عبد العليم ا٠تزرجي األنصارم الساعدم اليمٍت ،صفي الدين (ا١تتوىف :بعد
923ىػ)ا﵀قق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حلب  /بَتكت ،الطبعة :ا٠تامسة 1416 ،ىػ.
( )2ينظر :رجاؿ صحيح مسلم( )385 /1ا١تؤلف :أٛتد بن علي بن دمحم بن إبراىيم ،أبو بكر ابن ىمنٍ يجويىو (ا١تتوىف428 :ىػ) ا﵀قق :عبد هللا
الليثي الناشر :دار ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكُف1407 ،ىػ ػ ػ ػ ػ كسَت أعبلـ النببلء ط الرسالة ( )14 /8ا١تؤلف  :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم
بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف 748 :ىػ) ا﵀قق ٣ :تموعة من ا﵀ققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط الناشر  :مؤسسة
الرسالة الطبعة  :الثالثة  1405 ،ىػ  1985 /ـ كالكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة()590 /1ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد
هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف 748 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عوامة أٛتد دمحم ٪تر ا٠تطيب الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسبلمية -
مؤسسة علوـ القرآف ،جدة الطبعة :األكُف 1413 ،ىػ  1992 -ـ ك هتذيب التهذيب( ، )373 /5ك خبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ يف
أٝتاء الرجاؿ (ص)211 :ا١تؤلف :أٛت د بن عبد هللا بن أِب ا٠تَت بن عبد العليم ا٠تزرجي األنصارم الساعدم اليمٍت ،صفي الدين (ا١تتوىف:
بعد 923ىػ)ا﵀قق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حلب  /بَتكت الطبعة :ا٠تامسة 1416 ،ىػ.
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اّللً بٍن األشج ،ركل عن :أِب أمامة أسعد بٍن سهل بٍن حنيف،
اّللً بٍن األشج ،ككالد ٥ترمة بٍن بكَت بٍن ىعٍب ًد َّ
ىعٍب ًد َّ
كأسيد بٍن رافع بن خديج .كٛتيد بٍن نفع ا١تدين .كذكواف أِب صاٌف السماف كربيعة بٍن عباد الديلي كنفع موُف ابٍن
عمر ك٭تِت بن عبد الرٛتن بن حاطب ،كركل عنو :عبد ًَّ ً
كعٍبد هللا بٍن ىسعًيد بٍن
اّلل بٍن ى٢ت ىيعة كالضحاؾ بٍن عثماف ى
ٍ ىٍ
ى ى ىٍ
ٍ
يى
()1
أىِب ىند  ،ثقة ثبت مات سنة سبع عشرة كمئة

الراوي اخلامسً :نفع موىل عبد هللا َن عمر رضي هللا عنهما :
اّللً ًيف بعض
اّللً ا١تدين ،أصابو ىعبد َّ
اّللً بٍن يع ىمر بٍن ا٠تطاب القرشي العدكم ،أىبيو ىعبد َّ
ىونفع موُف ىعٍبد َّ
اّللً بن حنُت  ، ،كأسلم
اّللً بٍن يع ىمر كإًبٍػىر ًاىيم بٍن ىعبد َّ
غزكاتو قيل من كابل كقيل من غَتىا ىرىكل ىعن :مواله ىعبد َّ
موُف يع ىمر ابن ا٠تطاب ،كرافع بن خديج  ،كخلق ،ركل عنو  :بكَت بٍن ىعبد هللا بٍن األشج  ،كاثبت بن زىَت،
كجرير بن حازـ  ،كأىبيو بشر جعفر بن أىِب كحشية كجويرية بن أٝتاء الضبعي  ،كاٟتجاج بن أرطاة النخعي  ،ثقة
م :أصح األسانيد :مالك ،ىع ٍن ىنفًع ،ىع ًن ابٍن يع ىمر .مات سنة سبع
ثبت كثَت اٟتديث  ،قىاؿ اإلماـ البيخا ًر ُّ
عشرة ،ىكقىيل :سنة عشرين كمئة()2
الراوي السادس :عبد هللا َن عمر رضي هللا عنهما:

ىو الصحاِب اٞتليل عبد هللا بن عمر أبو عبد الرٛتن العدكم شهد االحزاب كاٟتديبية ركل عنو بنوه كنفع
كزيد بن أسلم قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص إف عبد هللا رجل صاٌف كقاؿ جابر ما منا أحد إال مالت بو الدنيا كماؿ هبا إال ابن
إِف أف ألقى هللا ٔتثل عملو منو ،مات هنع هللا يضر سنة أربع كسبعُت ()3
عمر كقاؿ ابن ا١تسيب مات كما أحد ُّ
أحب َّ
اثلثا :احلكم على احلديث هبذا اْلسناد:

ضعيَ َسبب عبد هللا َن ذليعة لكنو صاحل للشواىد وادلتاَعات.
األثر األوؿ
قاؿ اٟتافظ أبو بكر بن أِب شيبة يف ا١تصنف  :ح َّدثػىنىا ًعيسى بن يونيس ،ع ًن ٍاألىكز ً
اع ًٌي ،ىع ٍن ىح َّسا ىف بٍ ًن
ى ٍ ي ي ى ى ٍى
ى
ً
اؿ« :إً ىذا سافىػر يػوـ ٍ ً ً
ب ،ىكىال يػي ىعا ىف ىعلىى ىس ىف ًرهً»
ىع ًطيَّةى ،قى ى
اٞتي يم ىعة ،يدع ىي ىعلىٍيو أى ٍف ىال يي ى
ى ى ىٍ ى
ص ى
اح ى
أوالَ :ترغلو :أخرجو احلافظ اَن أيب شيبة يف ادلصنَ،واحلافظ عبد الرزاؽ الصنعاين يف مصنفو(. )4

اثنيا :دراسة إسناد األثر:
( )1ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (.)243 /2
( )2ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (.)298 /29
( )3ينظر :الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة(.)577 /1
()4ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إًذىا ح ً
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم ( )5117كمصنف
ىٍ ى ى ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
عبد الرزاؽ الصنعاين ( ) 5542 ()251 /3ا١تؤلف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين (ا١تتوىف211 :ىػ) ا﵀قق:
حبيب الرٛتن األعظمي الناشر :اجمللس العلمي -ا٢تنديطلب من :ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت الطبعة :الثانية1403 ،ق.
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الراوي األوؿ :احلافظ أَوَكر َن أيب شيبة :
ىو اٟتافظ عبد هللا بن دمحم بن أِب شبية إبراىيم بن عثماف بن خواسيت العبسي موالىم أبو بكر اٟتافظ
الكويف ركل عن أِب األحوص كعبد هللا بن إدريس كابن مبارؾ كٚتاعة ركل عنو البخارم كمسلم كأبو داكد كخلق،
ثقة حافظ فقيو مصنف ،قاؿ أبوزرعة الرازم :ما رأيت أحفظ من أِب بكر بن أِب شيبة ،مات سنة ٜتس كثبلثُت
()1
كمائتُت
الراوي الثاين  :عيسى َن يونس َن أيب إسحاؽ السبيعي:

ىوعيسى بن يونس بن أِب إسحاؽ السبيعي أبو عمرك كيقاؿ أبو دمحم الكويف سكن الشاـ ركل عن أبيو
كأخيو إسرائيل كىشاـ بن عركة ك٭تِت بن سعيد األنصارم كاألكزاعي كركل عنو أبوه يونس كابنو عمرك بن عيسى
كعبد هللا بن كىب كعبد هللا بن يوسف التنيسي كإسحاؽ بن راىويو كمسدد كابن ا١تديٍت كابن أِب شيبة كغَتىم
كثقو أبو حامت كقاؿ ابن ا١تديٍت :بخ بخ ثقة مأموف جاء يوما إُف ابن عيينة فقاؿ مرحبا ابلفقيو ابن الفقيو ابن
()2
الفقيو قاؿ ابن سعد :مات سنة إحدل كتسعُت كمائة كقيل سنة سبع كٙتانُت
الراوي الثالث :اْلماـ األوزاعي:
ىو اإلماـ اجملتهد اٟتافظ عبد الرٛتن بن عمرك بن ٭تمد بن عبد عمرك األكزاعي ،كنيتو أبو عمرك  ،أحد
أئمة الدنيا فقها كعلما ككرعا كحفظا كفضبل كعبادة كضبطا مع زىادة كاف مولده سنة ٙتانُت ،مات ببَتكت مرابطان
()3
سنة سبع كٜتسُت كمائة ،قاؿ اٟتافظ يف التقريب :ثقة جليل من السابعة
الراوي الراَع :حساف َن عطية:
ىو حساف بن عطية ا﵀ارِب موالىم أبو بكر الدمشقي ركل عن أِب إمامة كعنبسة بن أِب سفياف ،كخالد بن
معداف  ،كسعيد بن ا١تسيب كنفع موُف بن عمر كعنو األكزاعي كأبو غساف ا١تدين كعبد الرٛتن بن اثبت بن ثوابف
كغَتىم قاؿ حنبل عن أٛتد كعثماف الدارمي عن بن معُت ثقة ،مات من العشرين إُف الثبلثُت كمائة (.)4
اثلثا :احلكم على األثر هبذا اْلسناد:
صحيح مقطوع كىو شاىد للحديث السابق ألف حساف بن عطية ٝتع نفعا موُف ابن عمر كبعض
الصحابة.
دراية ىذا احلديث:
()1ينظر :هتذيب التهذيب(. )4 /6
( )2ينظر :خبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ (ص )304 :ك هتذيب التهذيب (.)237 /8
بد ،التميمي،
( )3ينظر :مشاىَت علماء األمصار كأعبلـ فقهاء األقطار (ص )285 :ا١تؤلف :دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى
أبو حامت ،الدارمي ،البيسيت (ا١تتوىف 354 :ىػ) حققو ككثقو كعلق عليو :مرزكؽ على ابراىيم ،الناشر :دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع –
ا١تنصورة  ،الطبعة :األكُف  1411ىػ  1991 -ـ  ،كتقريب التهذيب(ص )347 :ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن
حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عوامة  ،الناشر :دار الرشيد – سورَي ،الطبعة :األكُف1986 – 1406 ،ـ.
( )4ينظر :هتذيب التهذيب( )251 /2ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ)الناشر:
مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند الطبعة :الطبعة األكُف1326 ،ىػ
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أكال :ىذا اٟتديث شاىد ١تا قبلو كقد صحح األلباين سنده يف سلسلة األحاديث الضعيفة فقاؿ  :كركل ابن
أِب شيبة ( )1 / 206 / 1بسند صحيح عن حساف بن عطية قاؿ " :إذا سافر يوـ اٞتمعة دعي عليو أف ال
يصاحب كال يعاف يف سفر " )1().كقد ذكر للحديث إسنادا من طريق اٟتسُت بن علواف عن مالك عن الزىرم
عن أِب سلمة عن أِب ىريرة بنفس لفظ حديث حساف بن عطية مث حكم عليو ابلوضع بسبب اٟتسُت بن علواف
كىو كذلك(. )2
قلت :لكن حديث ابن ٢تيعة عن ابن عمر كحديث عائشة ا١تتقدمُت كأثر حساف ىذا كماسيأِ بعد رد
عليو أبف ا١تنت اثبت من غَت طريق اٟتسُت بن علواف  ،كاليبعد عندم أف اٟتسُت بن علواف ٝتعو من ىشاـ بن
عركة( )3مث كىم فجعلو عن مالك كعلى ىذا تكوف متابعة ١تا بُت أيدينا مع العلم أبف اٞتمهور على ترؾ اٟتسُت
بن علواف كنبذ حديثو إال ا٠تطيب البغدادم فقد لينو كما ذكره األلباين رٛتو هللا تعاُف.
اثنيا :إذا كنا نتعبد هللا بفهم السلف كفقو السلف فإف عائشة اهنع هللا يضر كالقاسم بن دمحم بن أِب بكر كابن ا١تسيب
كحساف بن عطية كغَتىم كرىوا السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة كرككا ىذا اٟتديث كال يقابلهم إال أثر كاحد يركل
عن سيدن عمر بن ا٠تطاب إبابحة السفر يوـ اٞتمعة كسياِ الكبلـ عليو .
اثلثا :أشار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إُف قوة ا٠تبلؼ يف ا١تسألة كَف يرجح إابحة السفر يوـ اٞتمعة
يس كيػوـ َّ ً
الس ىفر يػوـ ٍ ً
ت كيىػ ٍوىـ ًاالثٍػنىػ ٍ ً
اٞتي يم ىع ًة إ ىذا
ُت؛ ًم ٍن ىغ ًٍَت نىػ ٍه وي ىع ٍن ىسائًًر ٍاأل َّىَيًـ َّإال يىػ ٍوىـ ٍ
فقاؿ):يي ٍستى ىح ُّ
ب َّ ي ى ٍ ى
ا٠تىم ً ى ى ٍ ى
السٍب ى
اٞتمعةي تىػ يفوتيو ًاب َّ ً ً ً
ُت الٍ يعلى ىم ًاء) ( )4كمعلوـ عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية الرد على كل قوؿ
لس ىف ًر فىفيو نىز ه
ىكانى ٍ
اع بىػ ٍ ى
ي
ت ٍي ي ى
ضعيف.

( )1ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السي يف األمة ( )386 /1ا١تؤلف :أبو عبد الرٛتن دمحم نصر الدين ،بن اٟتاج نوح
بن ٧تاِ بن آدـ ،األشقودرم األلباين (ا١تتوىف1420 :ىػ) دار النشر :دار ا١تعارؼ ،الرَيض  -ا١تمكلة العربية السعودية الطبعة :األكُف،
 1412ىػ  1992 /ـ..
( )2ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السي يف األمة ( )386 /1برقم ( .)219
( )3ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ( )232 /3فقد أكرد حديث عائشة هنع هللا يضر (النكاح إال بوِف كشاىدين ) من طريق اٟتسُت بن علواف عن
ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة فذكره كمعلوـ أنو كرد من طرؽ أخر.
( )4ينظر٣ :تموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( )30 /28ا١تؤلف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين (ا١تتوىف:
 728ىػ) ا﵀قق :عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم  ،الناشر٣ :تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،ا١تدينة النبوية ،ا١تملكة العربية السعودية
،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ ،كالفتاكل الكربل البن تيمية ( )412 /4ا١تؤلف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد
السبلـ بن عبد هللا بن أِب القاسم بن دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي (ا١تتوىف728 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األكُف،
1408ىػ 1987 -ـ
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األثر الثاين

 :قاؿ اٟتافظ عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين أىخبػرىن ابن الٍمبار ًؾ ،ع ًن ٍاألىكز ً
اع ًٌي ،ىع ٍن
ٍ ىى ٍ ي يى ى ى ٍ ى
اٞتمع ًة دعا علىي ًو النػَّهار أَّىال يػعا ىف علىى ح ً ً
ب ًيف
ىح َّسا ىف بٍ ًن ىع ًطيَّةى قى ى
اؿ« :إً ىذا ىسافىػىر َّ
اجتو ،ىكىال يي ى
ص ى
الر يج يل يىػ ٍوىـ ٍي ي ى ى ى ى ٍ ى ي ي ى ى ى ى
اح ى
ً
ىخبىػرًين ر يجل ىع ًن ابٍ ًن الٍمسيًٌ ً
الص ىبلةً).
الس ىفير ًيف يىػ ٍوًـ ٍ
ىس ىف ًرهً» ،قى ى
ب أىنَّوي قى ى
اٞتي يم ىع ًة بىػ ٍع ىد َّ
اؿَّ :
اؿ ٍاأل ٍىكىزاع ُّي :ىكأ ٍ ى ى ه
يى
أوالَ :ترغلو :أخرجو احلافظ عبد الرزاؽ َن علاـ الصنعاين يف ادلصنَ ( )1واَن أيب شيبة يف ادلصنَ
وىو األثر الساَق.
اثنيا :دراسة إسناده:

الراوي األوؿ :عبد الرزاؽ َن علاـ َن ًنفع احلمريي :
ىوعبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم موالىم أبو بكر الصنعاين ،ركل عن معمر كعكرمة بن عمار كابن
جريج كاألكزاعي كمالك كالسفيانُت كخلق كعنو ابن عيينة كمعتمر بن سليماف ك٫تا من شيوخو كككيع كأبو أسامة
ك٫تا من أقرانو كأٛتد بن حنبل كإسحاؽ ،ثقة حافظ مصنف شهَت عمي يف آخر عمره فتغَت ككاف يتشيع من
التاسعة مات سنة إحدل عشرة كلو ٜتس كٙتانوف (.)2
الراوي الثاين :عبد هللا َن ادلبارؾ التميمي :
عبد هللا بن ا١تبارؾ بن كاضح اٟتنظلي التميمي موالىم أبو عبد الرٛتن ا١تركزم أحد األئمة ركل عن سليماف
التيمي كٛتيد الطويل كإٝتاعيل بن أِب خالد ك٭تِت بن سعيد األنصارم كخلق كثَت ركل عنو الثورم كمعمر بن
راشد كأبو إسحاؽ الفزارم كابن عيينة كإسحاؽ بن راىويو ك٭تِت بن معُت ،إماـ ثقة حافظ عابد جليل القدر قاؿ
أيت ٢تم فضبلن على ابن ا١تبارؾ إال بصحبتهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كغزكىم معو(.)3
ابن عيينة  :ي
نظرت يف أمر الصحابة فما ر ي
الراوي الثالث :اْلماـ األوزاعي:

ىو اإلماـ عبد الرٛتن بن عمرك األكزاعي ثقة تقدمت ترٚتتو.

الراوي الراَع :حساف َن عطية:

اتبعي ثقة تقدمت ترٚتتو يف األثر السابق.
اثلثا :احلكم على احلديث هبذا اْلسناد :صحيح مقطوع

دراية ىذا األثر :يف ىذا األثر فائداتف  :األكُف أنو يشهد ١تاقبلو فهو متابعة لو .كالثانية :أنو اشتمل على

فتول ابن ا١تسيب يف كراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة  ،كابن ا١تسيب من كبار التابعُت كفقهاءىم ،كىو دليل
للجمهور القائلُت بكراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة.

()1ينظر :مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ( )5542 ()251 /3ك ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إً ىذا حضر ً
ت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج
ى ٍ ى ى ىى
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5117
ىح َّىت يي ى
( )2ينظر :هتذيب التهذيب ( )310 /6كتقريب التهذيب (ص.)354 :
()3ينظر :هتذيب التهذيب (.)385 /5
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األثر الثالث

ً
ً
اؽ ،ىع ٍن ىعٍب ًد َّ
أخرجو ابن أِب شيبة من طريق ابٍ ين ي٪تىٍوَت ،ىع ٍن ي٤تى َّم ًد بٍ ًن إً ٍس ىح ى
الر ٍٛتى ًن بٍ ًن الٍ ىقاس ًم ،ىع ٍن أىبًيو« ،أىنَّوي
اٞتي يم ىع ًة ،فىًإذىا طىلى ىع الٍ ىف ٍجير ،ىَفٍ يي ىسافًٍر»
ىكا ىف يي ىسافًير لىٍيػلىةى ٍ
أوال َ :ترغلو :أخرجو ابن أِب شيبة يف ا١تصنف( )1كَف أقف عليو عند غَته.
اثنيا :دراسة إسناده :

الراوي األوؿ :اَْ ُن ُظلٍَْري :
ىو دمحم بن عبد هللا بن ٪تَت اٟتافظ أبو عبد الرٛتن ا٠تاريف الكويف الزاىد ركل عن ا١تطلب بن زَيد كابن عيينة
كعنو البخارم كمسلم كأبو داكد كابن ماجة كغَتىم ،قاؿ أبو إٝتاعيل الًتمذم :كاف أٛتد بن حنبل يعظم بن ٪تَت
تعظيما عجيبا ،كقاؿ أٛتد بن صاٌف :ما رأيت ابلعراؽ مثلو كمثل أٛتد مات  234ىػػ) ()2
الراوي الثاين :دمحم َن إسحاؽ:
ىو دمحم بن إسحاؽ بن يسار أبو بكر كيقاؿ أبو عبد هللا ا١تطليب موالىم ا١تدين االماـ رأل أنسا كركل عن
عطاء كالزىرم كعنو شعبة كاٟتماداف كالسفيانف كيونس بن بكَت كأٛتد بن خالد كاف صدكقا من ْتور العلم كلو
غرائب كاختلف يف االحتجاج بو كحديثو حسن كقد صححو ٚتاعة مات سنة إحدل كٜتسُت كمائة كقيل بعدىا
ركل لو مسلم مقركن ،كعن ابن شهاب ال يزاؿ اب١تدينة علم جم ما كاف هبا ابن إسحاؽ ()3
الراوي الثالث :عبد الرْحن َن القاسم :
(ىوعبد الرٛتن بن القاسم بن دمحم بن أِب بكر التيمي أبو دمحم الفقيو بن الفقيو ٝتع أابه كابن ا١تسيب كأسلم
موُف عمر ركل عنو شعبة كمالك كابن عيينة ثقة كرع مكثر إماـ قاؿ ابن عيينة :كاف أفضل أىل زمانو ككذلك أبوه
تويف 126ق ركل عنو اٞتماعة) ()4
الراوي الراَع  :القاسم َن دمحم َن أيب َكر رضي هللا عنهما:
القاسم بن دمحم بن أِب بكر الصديق التيمي أبو دمحم ا١تدين أحد الفقهاء السبعة ركل عن عائشة كأِب ىريرة
كابن عباس كابن عمر كطائفة ركل عنو الشعيب كالزىرم كابن أِب مليكة كنفع كخلق ،قاؿ ابن ا١تديٍت لو مائتا

( )1ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إًذىا ح ً
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5115
ىٍ ى ى ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
( )2ينظر :الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ( )4980( )191 /2ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف
بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف748 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم عوامة أٛتد دمحم ٪تر ا٠تطيب  ،الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسبلمية  -مؤسسة علوـ القرآف،
جدة  ،الطبعة :األكُف 1413 ،ىػ  1992 -ـ .
( )3ينظر :الكاشف ( )4718( )156 /2كخبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (ص )326 :ا١تؤلف :أٛتد بن عبد هللا بن
أِب ا٠تَت بن عبد العليم ا٠تزرجي األنصارم الساعدم اليمٍت ،صفي الدين (ا١تتوىف :بعد 923ىػ) ا﵀قق :عبد الفتاح أبو غدة  ،الناشر :مكتب
ا١تطبوعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حلب  /بَتكت الطبعة :ا٠تامسة 1416 ،ىػ
( )4ينظر :الكاشف (.)3290( )640 /1
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حديث كقاؿ ابن سعد كاف ثقة عا١تا فقيها إماما كثَت اٟتديث كقاؿ أبو الزند ما رأيت أحدا أعلم ابلسنة من
القاسم كقاؿ مالك القاسم من فقهاء األمة قاؿ خليفة مات سنة ست كمائة(. )1
اثلثا :احلكم على األثر :
سنده حسن بسبب عنعنة ابن إسحاؽ َف يصرح ابلسماع من عبد الرٛتن بن القاسم لكنها ٤تمولة على
السماع ألنو ثبت ٝتاعو منو ككبل٫تا مدين.
دراية ىذا األثر:

أكال :القاسم بن دمحم بن أِب بكر الصديق من فقهاء ا١تدينة السبعة  ،كيدؿ ىذا العمل منو على كراىة السفر
يوـ اٞتمعة  ،كىذا دليل لقوؿ اٞتمهور ا١تانعُت من السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة.
اثنيا :يشهد ىذا األثر ١تنت حديثي ابن عمر كعائشة ا١تتقدمُت.
األثر اخلامس

اؿ « :ىكانيوا يستى ًحبُّو ىف إً ىذا حضر ً
قاؿ ابن أِب شيبة حثنا أىبيو يم ىعا ًكيىةى ،ىع ًن ٍاأل ٍىع ىم ً
ت ٍ
ش ،ىع ٍن ىخٍيػثى ىمةى ،قى ى
اٞتي يم ىعةي
ىٍ
ى ىى
أى ٍف ىال ٮتىٍير يجوا ىح َّىت ي٬تى ًٌم يعوا»
()2

أوالَ :ترغلو :أخرجو اَن أيب شيبة يف ادلصنَ

اثنيا :دراسة إسناده:

الراكم األكؿ :دمحم بن خازـ الضرير أبومعاكية :
ىودمحم ابن خازـ ٔتعجمتُت أبو معاكية الضرير الكويف ثقة أحفظ الناس ٟتديث األعمش ،كقد يهم يف
حديث غَته ،من كبار التاسعة مات سنة ٜتس كتسعُت كمائة كلو اثنتاف كٙتانوف سنة كقد رمي ابإلرجاء ()3
الراكم الثاين :سليماف بن مهراف األعمش :
سليماف بن مهراف الكاىلي موالىم أبو دمحم الكويف األعمش رأل أنسا كركل عن عبد هللا بن أِب أكىف كأِب
كائل كخيثمة بن عبد الرٛتن اٞتعفي ،كإبراىيم التميي كالشعيب كخلق كعنو أبو إسحاؽ كشعبة كسفياف كزائدة
كككيع كخبلئق ثقة ثبت رٔتا دلس قاؿ أبو نعيم مات سنة ٙتاف كأربعُت كمائة عن أربع كٙتانُت سنة()4
الراكم الثالث :خيثمة بن عبد الرٛتن اٞتعفي:
ىو خيثمة بن عبد الرٛتن اٞتعفي البصرم ركل عن علي كعائشة ركل عنو اٟتكم كاألعمش كمنصور قاؿ
الذىيب :إماـ ثقة كرث مائيت ألف فأنفقها على العلماء مات قبل أِب كائل ()1

( )1ينظر :خبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ (ص. )313 :
ً
ً
صلٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5116
()2ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب ىم ٍن ىك ًرىه إً ىذا ىح ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
()3ينظر :تقريب التهذيب (ص ) 5841 ()475 :ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف:
852ىػ) ا﵀قق :دمحم عوامة الناشر :دار الرشيد – سورَي الطبعة :األكُف1986 – 1406 ،ـ..
()4ينظر :هتذيب الكماؿ( )78 /12كخبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ (ص)155 :
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اثلثا :احلكم على األثر :
سنده صحيح
دراية األثر :
أكال :ىذا األثر شاىد ٟتديث عائشة ا١تتقدـ يف بداية ىذا البحث كالذم أخرجو ابن أِب شيبة من طريق
و
ك لىيػلىةي ٍ ً
ً
صلًٌي
أ يىِب يم ىعا ًكيىةى ،ىع ًن ابٍ ًن يجىريٍ وج ،ىع ٍن ىعطىاء ،ىع ٍن ىعائ ىشةى اهنع هللا يضر قىالى ٍ
ت( :إً ىذا أ ٍىد ىرىكٍت ى ٍ
اٞتي يم ىعة ،فى ىبل ىٗتٍير ٍج ىح َّىت تي ى
اٞتي يم ىعةى).
ٍ
اثنيا :خيثمة بن عبد الرٛتن ٝتع ٚتاعة من الصحابة  ،فقولو كانوا « ىكانيوا يستى ًحبُّو ىف إً ىذا حضر ً
اٞتي يم ىعةي أى ٍف
ت ٍ
ىٍ
ى ىى
ىال ٮتىٍير يجوا ىح َّىت ي٬تى ًٌم يعوا» يقصد هبم الصحابة مهنع هللا يضر أهنم كانوا يكرىوف السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة  ،كاإلشارة منو
بضمَت اٞتمع كىو كاك اٞتماعة يفهم منو أف ىذا كاف ديدف أكثر من صحاِب .
اثلثا :يدؿ أثر خيثمة ىذا على رجحاف القوؿ ْترمة السفر يوـ اٞتمعة بعد الزكاؿ ك بكراىة السفر يوـ
اٞتمعة قبل الزكاؿ كىو ا١تعتمد عند الشافعية كأٛتد كركاية عن مالك  ،كما تقدمت النقوؿ عنهم من الكتب
الفقهية ا١تعتمدة يف التمهيد.
األثر السادس
ً ً
ً
ً
يد بٍن الٍمسيًٌ ً
وؿ:
ب ،يىػ يق ي
س ،ىع ًن ٍاأل ٍىكىزاع ًٌي ،ىع َّم ٍن ،ىٝت ىع ىسع ى ى ي ى
قاؿ اٟتافظ ابن أِب شيبة حدثنا ع ى
يسى بٍ ين ييوني ى
الص ىبلةً»
الس ىفير يىػ ٍوىـ ٍ
اٞتي يم ىع ًة بىػ ٍع ىد َّ
« َّ
أوالَ :ترغلو :أخرجو ابن أِب شيبة يف ا١تصنف ( )2كَف أقف عليو عند غَته .
اثنيا :دراسة إسناده:

الراكم األكؿ:عيسى بن يونس السبيعي :ثقة تقدمت ترٚتتو.
الراكم الثاين :اإلماـ عبد الرٛتن بن عمرك األكزاعي  :ثقة إماـ فقيو عابد تقدمت ترٚتتو .
الراكم الثالث :سعيد بن ا١تسيب  :فقيو اتبعي ثقة من كبار فقهاء التابعُت زكجو أبو ىريرة ابنتو(. )3
اثلثا :احلكم على األثر هبذا اْلسناد:

ضعيف بسبب االنقطاع بُت األكزاعي كابن ا١تسيب.

دراية ىذا األثر:
()1ينظر :الكاشف ( )1428( )377 /1كسَت أعبلـ النببلء ( )321 /4ا١تؤلف  :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن
قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف 748 :ىػ) ا﵀قق ٣ :تموعة من ا﵀ققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :الثالثة ،
 1405ىػ  1985 /ـ.
()2
ً
ً
صلٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5118
ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب ىم ٍن ىك ًرىه إً ىذا ىح ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
( )3ينظر :هتذيب التهذيب ( )84 /4ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ)
الناشر :مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند  ،الطبعة :الطبعة األكُف1326 ،ىػ.
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يدؿ ىذا األثر على رجحاف مذىب اٟتنابلة كالشافعية كركاية عن مالك يف حرمة السفر يوـ اٞتمعة بعد
الزكاؿ  ،كسعيد بن ا١تسيب من كبار التابعُت الذين قبل اإلماـ الشافعي مراسيلهم .
األثر الساَع

قاؿ اٟتافظ ابن أِب شيبة حدثنا ىشاذىا يف ،ىع ٍن ىٛتَّ ًاد بٍ ًن ىسلى ىمةى ،ىع ٍن ًى ىش ًاـ بٍ ًن يع ٍرىكةى« ،أ َّ
ىف يع ٍرىكةى ىكا ىف يي ىسافًير لىٍيػلىةى
اٞتي يم ىعةى»
ٍ
اٞتي يم ىع ًة ،ىكىال يىػٍنػتى ًظير ٍ
أوالَ :ترغلو :أخرجو اٟتافظ ابن أِب شيبة يف ا١تصنف (.)1
اثنيا :دراسة إسناده:
الراكم األكؿ :شاذاف ( :ىو األسود بن عامر شاذاف ثقة ركل عن ىشاـ بن حساف ككامل أِب العبلء ركل

عنو الدارمي كاٟتارث بن أِب أسامة كأمم تويف سنة ٙتاف كمائتُت) (.)2

الراكم الثاينٛ :تاد بن سلمة:
(ىو ٛتاد بن سلمة بن دينار اإلماـ أبو سلمة أحد االعبلـ ركل عن سلمة بن كهيل كابن أِب مليكة كخلق
كعنو شعبة كمالك كخلق قاؿ بن معُت :إذا رأيت من يقع فيو فاهتمو على اإلسبلـ ،قلت ىو ثقة صدكؽ يغلط
كليس يف قوة مالك تويف سنة سبع كستُت كمائة) (.)3

الراكم الثالث :ىشاـ بن عركة:
ىو ىشاـ بن عركة أبو ا١تنذر كقيل أبو عبد هللا القرشي أحد االعبلـ ٝتع عمو بن الزبَت كأابه كعنو شعبة

كمالك كالقطاف تويف سنة ست كأربعُت كمائة ،قاؿ أبو حامت الرازم  :ثقة إماـ يف اٟتديث(.)4
الراكم الرابع  :عركة بن الزبَت بن العواـ :
ىو عركة بن الزبَت بن العواـ هنع هللا يضر ركل عن أبيو الزبَت هنع هللا يضر كأخيو عبد هللا كأمو أٝتاء بنت أِب بكر رضي هللا
عنهما  ،كخالتو عائشة كعلي بن أِب طالب كسعيد بن زيد مهنع هللا يضر كغَتىم  ،كعنو ابنو ىشاـ بن عركة كدمحم بن
شهاب الزىرم كخلق  ،ثقة كثَت اٟتديث ٛ ،تيد ا٠تبلؿ جليل ا٠تصاؿ رٛتو هللا تعاُف  ،تويف سنة أربع كتسعُت

كقيل بعدىا (.)5

اثلثا  :احلكم على األثر:

سنده صحيح مسلسل ابلثقات
دراية ىذا األثر:

 1ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إًذىا ح ً
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5120
ىٍ ى ى ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
 2ينظر :الكاشف ( )251 /1ك تقريب التهذيب (ص.)111 :
 3ينظر :الكاشف (.)349 /1
 4ينظر :الكاشف (.)337 /2
 5ينظر :هتذيب التهذيب ()180 /7
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يدؿ ىذا األثر على أف عركة بن الزبَت كاف يرل مذىب اٞتمهور يف كراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة،
كىو من كبار فقهاء ا١تدينة٦ ،تايشَت إشارة قوية إُف صحة حديثي ابن عمر كعائشة رضي هللا عنهما .
داللة ىذه األحاديث واآلاثر
يدؿ اٟتديثاف ا١ترفوعاف كاآلاثر ا١توقوفة كا١تقطوعة على ترجيح مذىب اٞتمهور بكراىة السفر يوـ اٞتمعة
قبل الصبلة .
كأما عمل السلف فقد ثبت عنهم العمل ٔتقتضى ىذه األحاديث كٚتيعها أسانيد صحيحة كصاٟتة
ص
لبلحتجاج .كجزـ بعض السلف ْتصوؿ ا١تكركه ١تن يسافر قبل اٞتمعة كمن ذلك ماركاه ابن أِب شيبة عن ىح ٍف ي
ًو
اؿ« :خرج قىػوـ كقى ٍد حضر ً
ً و
و
اضطىىرىـ ىعلىٍي ًه ٍم ًخبى ياؤيى ٍم ىن نرا ًم ٍن ىغ ًٍَت ىن ور
ت ٍ
اٞتي يم ىعةي ،فى ٍ
بٍ ين غيىاث ،ىع ٍن لىٍيث ،ىع ٍن ي٣تىاىد ،قى ى ى ى ى ٍ ه ى ى ى ى
يىػىرٍكنىػ ىها»( )1كسنده صاٌف يف ا١تتابعات .
اٞتي يم ىع ًة؟
الر يج يل يىػ ٍوىـ ٍ
كماركاه اٟتافظ عبد الرزاؽ الصنعاين ىع ٍن ىم ٍع ىم ور قى ى
ت ىٍ٭ت ىِت بٍ ىن أًىِب ىكثً وَت :ىى ٍل ٮتىٍير يج َّ
اؿ :ىسأىلٍ ي
فى ىك ًرىو ،فىجع ٍلت أ ً
اؿ ًِف« :قىلَّ ما خرج رجل ًيف يػوًـ ٍ ً
ت
ص ًة فً ًيو ،فىػ ىق ى
اٞتي يم ىعة ،إًَّال ىرأىل ىما ىك ًرىه ،ىكلىٍو نىظىٍر ى
يح ٌدثيوي ًاب ُّلر ٍخ ى
ىي ىى ي ى
ى ىى ى ى ي ه ىٍ
()2
ً
ً
ك» .
ك ،ىك ىج ٍدتىوي ىك ىذل ى
ًيف ىذل ى
كٚتيع ماتقدـ من ا١ترفوع كا١توقوؼ يشرح الصدر أبف قوؿ اٞتمهور ابلكراىة أك اٟترمة أقول دليبل ،كأحسن
تعليبل.
كنشرع اآلف يف دراسة أدلة القوؿ الثاين للحنفية كبعض الوجوه عند آخرين إبابحة السفر يوـ اٞتمعة قبل
الصبلة مطلقا.
ادلبحث الثاين
احلديث األوؿ:

األحاديث واآلاثر الواردة يف إابحة السفر يوـ اجلمعة

اج ،ىع ٍن اٟتى ىك ًم ،ىع ٍن
اؿ :ىح َّدثػىنىا أىبيو يم ىعا ًكيىةى ،ىع ٍن اٟتى َّج ً
ىٛتى يد بٍ ين ىمنًي وع قى ى
قاؿ اإلماـ الًتمذم يف سننو  :ىح َّدثػىنىا أ ٍ
ً
اّلل علىي ًو كسلَّم عبد ًَّ
ًم ٍق ىس وم ،ىع ٍن ابٍ ًن ىعبَّ و
ك يىػ ٍوىـ
اس ،قى ى
صلَّى َّي ى ٍ ى ى ى ىٍ ى
اؿ :بػى ىع ى
احةى ًيف ىس ًريَّوة ،فىػ ىوافى ىق ذىل ى
ث النً ُّ
َّيب ى
اّلل بٍ ىن ىرىك ى
وؿ ًَّ
ً
ف فىأيصلًٌي مع رس ً
ىٟتىيق يه ٍم ،فىػلى َّما ى َّ
ً
َّيب
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يمثَّ أ ٍ
ىص ىحابيوي ،فىػ ىق ى
صلَّى َّ
اٞتي يم ىعة ،فىػغى ىدا أ ٍ
اّلل ى
اؿ :أ ىىٗتىلَّ ي ى ى ى ى ي
صلى ىم ىع الن ًٌ
اؿ :أىردت أى ٍف أ ً
ك يمثَّ
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىرآهي ،فىػ ىق ى
صلَّى َّ
يصلٌ ىي ىم ىع ى
ىص ىحابً ى
اؿ لىوي « :ىما ىمنىػ ىع ى
ك؟» ،فىػ ىق ى ى ٍ ي
ك أى ٍف تىػ ٍغ يد ىك ىم ىع أ ٍ
ى
ى
ً
ًً
ً ًَّ ً
ت ىما ًيف األ ٍىر ً
الو ٍج ًو»
أٍ
ىٟتىىق يه ٍم ،فىػ ىق ى
ض ىل ىغ ٍد ىكهت ٍم» « :ىى ىذا ىحد ه
ت فى ٍ
ض ىما أ ٍىد ىرٍك ى
اؿ« :لى ٍو أىنٍػ ىف ٍق ى
يث ىال نػى ٍعرفيوي إال م ٍن ىى ىذا ى
ًو
قى ى ً
اؿ يشعبةي « :ىَف يسم ًع اٟت ىكم ًمن ًم ٍقس وم إًَّال ٜتىٍسةى أ ً
ًً
َّىا
يٍت :قى ى
ىحاد ى
يث» ،ىك ىعد ى
ى ى
اؿ ىٍ٭ت ىِت بٍ ين ىسعيد :قى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ي ٍ ى
اؿ ىعل ُّي بٍ ين ا١تىد ًٌ
ً
شعبةي ،كلىيس ى ىذا اٟت ًد ً
ً ً
يما ىع َّد يش ٍعبىةي ىكىكأ َّ
ف أ ٍىى يل العًٍل ًم
ىف ىى ىذا اٟتىد ى
ي ٍى ى ٍ ى ى ى ي
يث ىَفٍ يى ٍس ىم ٍعوي اٟتى ىك يم م ٍن م ٍق ىس وم " ،ىكقى ٍد ٍ
اختىػلى ى
يث ف ى
 1ينظر :كتاب ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ابب من ىك ًره إًذىا ح ً
صلًٌ ىي ( )443 /1برقم (. )5119
ىٍ ى ى ى
ضىرت ا ٍٞتي يم ىعةي أى ٍف ٮتىٍير ىج ىح َّىت يي ى
 2ينظر :مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ( )5541 ()251 /3ا١تؤلف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين (ا١تتوىف:
211ىػ) ا﵀قق :حبيب الرٛتن األعظمي الناشر :اجمللس العلمي -ا٢تنديطلب من :ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت الطبعة :الثانية1403 ،ق
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ً
ض يه ٍم :إً ىذا
الص ىبلةي ،كقى ى
ض ًر َّ
ًيف َّ
ض يه ٍم ىأبٍ نسا ًأبى ٍف ٮتىٍير ىج يىػ ٍوىـ اٞتي يم ىع ًة ًيف َّ
اؿ بىػ ٍع ي
الس ىف ًر ىما ىَفٍ ىٍٖت ي
الس ىف ًر يىػ ٍوىـ اٞتي يم ىعة ،فىػلى ٍم يىػىر بىػ ٍع ي
صلًٌ ىي اٞتي يم ىعةى "
أٍ
ىصبى ىح فى ىبل ٮتىٍير ٍج ىح َّىت يي ى
أوالَ :تريج احلديث :
أخرجو اإلماـ الًتمذم ( )1كاإلماـ البغوم يف شرح السنة ( )2كاإلماـ أٛتد بن حنبل يف ا١تسند ()3
كا١تنتخب من مسند عبد بن ٛتيد ( )4كالبيهقي يف السنن الكربل (ٚ )5تيعهم من طريق اٟتكم بن عتيبة عن
مقسم بو.
اثنيا  :دراسة إسناده:
الراوي األوؿ  :أْحد َن منيع َن عبد الرْحن البغوي:
ىو أٛتد بن منيع بن عبد الرٛتن البغوم ،أبو جعفر األصم ،نزيل بغداد ،ركل عن إٝتاعيل بن علية
كسفياف بن عيينة ،كعبد هللا بن ا١تبارؾ  ،كعبد العزيز بن أِب حازـ ا١تدين ،ركل عنو :اٞتماعة سول البخارم ،ثقة
()6
عابد  ،مات سنة أربع كأربعُت كمئتُت
الراوي الثاين :أَو معاوية دمحم َن خازـ الضرير:
ىو اٟتافظ دمحم بن خازـ التميمي السعدم  ،أبومعاكية الضرير راكية األعمش الزمو عشرين عاما،ركل عن
حجاج بن أرطأة  ،كسليماف األعمش  ،كسهيل بن أِب صاٌف  ،كشبيب بن شيبة  ،كشعبة بن اٟتجاج كغَتىم
،ركل عنو :أٛتد بن منيع البغوم كابنو إبراىيم بن أِب معاكية الضرير  ،كاإلماـ أٛتد بن حنبل  ،كغَتىم ،ثقة من

 1سنن الًتمذم أبواب اٞتمعة  ،ابب ماجاء يف السفر يوـ اٞتمعة 660 /1برقم ( )527ا١تؤلف :دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن
الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى (ا١تتوىف279 :ىػ) ٖتقيق كتعليق:أٛتد دمحم شاكر (جػ )2 ،1كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة
عوض ا١تدرس يف األزىر الشريف (جػ  ،)5 ،4الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباِب اٟتليب – مصر  ،الطبعة :الثانية 1395 ،ىػ -
 1975ـ.
 2شرح السنة( )227 /4برقم(  ،) 1057ا١تؤلف٤ :تيي السنة ،أبو دمحم اٟت سُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي (ا١تتوىف:
516ىػ)ٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط-دمحم زىَت الشاكيش ،الناشر :ا١تكتب اإلسبلمي  -دمشق ،بَتكت ،الطبعة :الثانية1403 ،ىػ 1983 -ـ.
 3مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين ( )431 /3برقم ( )1966ا١تؤلف :أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين
(ا١تتوىف241 :ىػ)  ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف  ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،
الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ
 4ا١تنتخب من مسند عبد بن ٛتيد(ص )219 :برقم ( )656ا١تؤلف :أبو دمحم عبد اٟتميد بن ٛتيد بن نصر ال ىك ٌسي كيقاؿ لو :ال ىك ٌشي
ابلفتح كاإلعجاـ (ا١تتوىف249 :ىػ) ا﵀قق :صبحي البدرم السامرائي ٤ ،تمود دمحم خليل الصعيدم  ،الناشر :مكتبة السنة – القاىرة  ،الطبعة:
األكُف1988 – 1408 ،ـ
 5السنن الكربل للبيهقي ( )266 /3برقم ( )5656ا١تؤلف :أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تي ٍسىرٍكًجردم ا٠تراساين ،أبو بكر
البيهقي (ا١تتوىف458 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عبد القادر عطا  ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ 2003 -
ـ.
 6ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ( )495 /1ك اتريخ اإلسبلـ ( )1072 /5ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن
عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسبلمي الطبعة :األكُف 2003 ،ـ
عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف748 :ىػ) ا﵀قق :الدكتور بشار ٌ
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أثبت الناس يف األعمش ،قاؿ اإلماـ أٛتد  :يف حديثو عن غَت األعمش اضطراب  ،مات سنة أربع كتسعُت
()1
كمئة
الراوي الثالث :احلجاج َن أرطأة :
حجاج بن أرطاة بن ثور بن ىبَتة بن شراحيل بن كعب بن سبلماف بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك
ابن النخع النخعي ،أبو أرطاة الكويف القاضي .ركل عن :اٟتكم بن عتيبة  ،كاٟتكم بن ميناء ،كخصيف بن عبد
الرٛتن اٞتزرم  ،كرَيح بن عبيدة السلمي  ،كزيد بن جبَت الطائي  ،كسليط بن عبد هللا الطهوم كأِب إسحاؽ
عمرك بن عبد هللا السبيعي كغَتىم ،ركل عنوٛ :تاد بن زيد ،كٛتاد بن سلمة  ،كسفياف الثورم ،كسلمة بن الفضل
الرازم  ، ،كشعبة بن اٟتجاج ،كغَتىم قاؿ أبو حامت الرازم :صدكؽ ،يدلس عن الضعفاء يكتب حديثو  ،تويف
( )2
سنة أربع كأربعُت كمائة كقيل :سنة ٜتس كأربعُت كمائة
الراوي الراَع :احلكم َن عتيبة :

اٟتكم بن عتيبة الكندم ،أبو دمحم ،كيقاؿ :أبو عبد هللا ،كيقاؿ :أبو عمر ،الكويف موِف عدم بن عدم
الكندم .
ركل عن :إبراىيم التيمي  ،كإبراىيم النخعي  ،كحجية بن عدم الكندم
ركل عنو :أابف بن تغلب  ،كأابف بن صاٌف  ،كأبو شيبة إبراىيم بن عثماف العبسي  ،كاألجلح بن عبيد هللا
بن حجية بن عدم  ،كثقو النسائي كابن معُت  ،مات سنة ٜتس عشرة كمئة كقيل قبل ذلك ()3
الراوي اخلامس :مقسم موىل اَن عباس :
ىو مقسم بن ّترة كيقاؿ :ابن ّترة على مثاؿ شجرة ،كيقاؿ :ابن ٧تدة ،أبو القاسم ،كيقاؿ :أبو العباس،
موُف عبد هللا بن اٟتارث بن نوفل ،كيقاؿ لو :موُف ابن عباس للزكمو لو .ركل عن :خفاؼ بن إٯتاء بن رحضة
الغفارم ،كمواله عبد هللا بن اٟتارث بن نوفل ،كعبد هللا بن شرحبيل بن حسنة ،كعبد هللا بن عباس  ،كعبد هللا
بن عمرك بن العاص ،كمعاكية ابن أِب سفياف ،كعائشة  ،كأـ سلمة مهنع هللا يضر ٚتيعا .ركل عنو :إسحاؽ بن يسار كالد
دمحم بن إسحاؽ بن يسار ،كاٟتكم بن عتيبة  ،كعبد ا١تلك بن ميسرة  ،كعثماف اٞتزرم الشاىد ،كعلي ابن بذٯتة،
كعمراف بن أِب أنس ،كدمحم بن زيد بن ا١تهاجر بن قنفذ ،كميموف بن مهراف  ،كيزيد بن أِب زَيد  ،كغَتىم  ،ركل
لو اٞتماعة سول مسلم  ،قاؿ عبد هللا بن أٛتد عن أبيو :الذم يصح اٟتكم عن مقسم أربعة أحاديث :حديث
الوتر" أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يوتر ،كحديث يف عزٯتة الطبلؽ كالفيء كاٞتماع،قاؿ أبو حامت  :صاٌف اٟتديث ،ال أبس
()4
بو ،تويف سنة إحدل كمئة
الراوي السادس :عبد هللا َن عباس رضي هللا عنهما:
 1ينظر  :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (.)124 /25
 2ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ()420 /5
 3ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (.)116 /7
 4ينظر :هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ (.)461 /28
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اّلل بن العباس بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي ،ا٢تامشي ،أبو العباس ،ابن عم
ىو عبد َّ
ابلشعب قبل
اّلل صلى َّ
رسوؿ َّ
اّلل عليو كآلو كسلٌم .أمو أـ الفضل لبابة بنت اٟتارث ا٢تبللية .كلد كبنو ىاشم ٌ
ا٢تجرة بثبلث سنُت ركل الًتمذم من طريق ليث ،عن أِب جهضم ،عن ابن عباس أنو رأل جربائيل ،عليو السبلـ
مرتُت على ىيئة دحية الكليب  .كعن أِب بكرة ،قاؿ :قدـ علينا ابن عباس البصرة كما يف العرب مثلو جسما كعلما
كثيااب كٚتاال ككماال  ،كىو حرب ىذه األمة مناقبو كثَتة ركل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كعن ٚتع من الصحابة كركل عنو
خبلئق ،قاؿ ابن منده :كاف أبيض طويبل مشراب صفرة جسيما كسيما صبيح الوجو لو كفرة ٮتضب ابٟتنٌاء ،كيف
كفاتو أقواؿ :سنة ٜتس كستُت .كقيل سبع .كقيل ٙتاف ،كىو الصحيح يف قوؿ اٞتمهور ككانت كفاتو ابلطائف
()1
هنع هللا يضر
اثلثا :احلكم على احلديث هبذا اْلسناد :
ضعيف معلوؿ بسبب عدـ ٝتاع اٟتكم من مقسم ٢تذا اٟتديث نص على ىذا اإلماـ الًتمذم كاإلماـ أٛتد
بن حنبل كشيخ اإلسبلـ ابن القيم كتبعهم يف تضعيف ىذا اٟتديث ٤تدث العصر كندرة الدىر اإلماـ دمحم نصر
الدين األلباين رٛتو هللا تعاُف ،كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط يف ٖتقيق مسند اإلماـ أٛتد  :إسناده ضعيف ،فيو
عنعنة اٟتجاج -كىو ابن أرطاة ،-كاٟتكم -كىو ابن عتيبةَ -ف يسمعو من مقسم ()2
دراية ىذا احلديث :
يتكلم ىذا اٟتديث عن أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عاتب عبد هللا بن ركاحو عن أتخره يف ا٠تركج اُف الغزك كانتظاره اٞتمعة
مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو دليل للحنفية كمن قاؿ بقو٢تم إبابحة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة  ،كخصو بعض الفقهاء
اب٠تركج للجهاد ،كاٟتديث ضعيف معلوؿ ضعفو األئمة كال٬توز االحتجاج بو .

 1ينظر :اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (.)121 /4
 2ينظر :سنن الًتمذم 660 /1برقم ( )527كزاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد  )370 /1(،كمسند اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين (/3
 )431برقم ( ) 1966ا١تؤلف :أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ا١تتوىف241 :ىػ)  ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط -
عادؿ مرشد ،كآخركف  ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ
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احلديث الثاين

قاؿ اٟتافظ عبد الرزاؽ الصنعاين رٛتو هللا تعاُف  :عن معم ور ،عن خالً ود ٍ َّ ً
ًً
ين ،أ ٍىك ىغ ًٍَتهً،
ى ٍ ىٍى ى ٍ ى
اٟتىذاء ،ىع ًن ابٍ ًن سَت ى
ً ً
ىف يعمر بٍن ٍ ً
ت ىس ىفنرا
ضى ٍ
ك؟ قى ى
اٞتي يم ىعةى ،فىػ ىق ى
اؿ :ىما ىشأٍني ى
اب ىس ىف ور بىػ ٍع ىد ىما قى ى
اؿ :أ ىىرٍد ي
ا٠تىطَّاب ،ىرأىل ىر يج نبل ىعلىٍيو ثيى ي
أ َّ ى ى ى
ضٍر ىكقٍػتيػ ىها )
اؿ لىوي يع ىمير :إً َّف ٍ
صلًٌ ىي ،فىػ ىق ى
ك َّ
اٞتي يم ىعةى ىال ٍ٘تىنىػعي ى
الس ىفىر ىما ىَفٍ ىٍ٭ت ي
ت أى ٍف أ ٍ
فى ىك ًرٍى ي
ىخير ىج ىح َّىت أي ى
أوالَ :ترغلو :

أخرجو اٟتافظ عبد الرزاؽ الصنعاين يف ا١تصنف ( )1من طريق معمر عن خالً ود ٍ َّ ً
ًً
ين ،أ ٍىك
ىٍ ى
اٟتىذاء ،ىع ًن ابٍ ًن سَت ى
ا٠تىطَّ ً
ىغ ًٍَتهً ،أ َّ
اب هنع هللا يضر فذكره.
ىف يع ىمىر بٍ ىن ٍ
اثنيا :دراسة إسناده:
الراوي األوؿ :معمر َن راشد أَو عروة األزدي:
ىو معمر بن راشد أبو عركة األزدم موالىم عاَف اليمن ركل عن الزىرم ك٫تاـ كركل عنو غندر كابن ا١تبارؾ
كعبد الرزاؽ قاؿ معمر :طلبت العلم سنة مات اٟتسن كِف أربع عشرة سنة ،كقاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل  :ال
تضم معمرا إُف أحد إال كجدتو يتقدمو كاف من أطلب أىل زمانو للعلم ،كقاؿ عبد الرزاؽ ٝتعت منو عشرة آالؼ
حديث  ،تويف يف رمضاف  153ركل لو اٞتماعة()2
الراوي الثاينَ :خالِ ٍد َن مهراف ا ْحلَ َّذ ِاء:
ىو خالد بن مهراف البصرم أبو ا١تنازؿ اٟتذاء اٟتافظ ركل عن أِب عثماف النهدم كيزيد بن الشخَت كخلق
ركل عنو شعبة كابن علية كغَتىم ،ثقة إماـ ،تويف  141ق ركل لو اٞتماعة()3
ِ
ين :
الراوي الثالث :دمحم َْ ِن س ِري َ

دمحم بن سَتين األنصارم موالىم أبو بكر بن أِب عمرة البصرم ،ركل عن أنس كزيد بن اثبت كاٟتسن بن
علي بن أِب طالب كجندب بن عبد هللا البجلي كحذيفة بن اليماف  ،ركل عنو الشعيب كاثبت كخالد اٟتذاء كداكد
بن أِب ىند  ،قاؿ علي بن ا١تديٍت ك٭تِت بن معُت َف يسمع بن سَتين من بن عباس شيئا كقاؿ بن أِب حامت سئل
أِب ىل ٝتع من أِب الدرداء قاؿ ال قد أدركو كال أظنو ٝتع منو ذاؾ ابلشاـ كىذا ابلبصرة قاؿ كٝتعت أِب يقوؿ بن
سَتين عن كعب بن عجرة مرسل قاؿ كٝتعت أِب يقوؿ َف يسمع من عائشة قاؿ كَف يسمع من أِب برزة كَف يلق أاب
ذر كال أدرؾ أاب بكر الصديق  ،قاؿ ابن حباف :كاف دمحم بن سَتين من أكرع أىل البصرة ككاف فقيها فاضبل حافظا
()4
متقنا يعرب الرؤَي ،مات سنة عشر كمائة ،كىو ابن سبع كسبعُت سنة

 1ينظر :مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ( )250 /3برقم ( ) 5536ا١تؤلف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين
(ا١تتوىف211 :ىػ) ا﵀قق :حبيب الرٛتن األعظمي  ،الناشر :اجمللس العلمي -ا٢تند  ،يطلب من :ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت  ،الطبعة:
الثانية1403 ،ىػػ.
 2ينظر :الكاشف ( )282 /2ترٚتة رقم (.)5567
 3ينظر :الكاشف ( )369 /1ترٚتة رقم (.)1356
 4ينظر :هتذيب التهذيب ( )214 /9ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ) ،الناشر:
مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند ،الطبعة :الطبعة األكُف1326 ،ىػ.
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الراوي الراَع :عمر َن اخلطاب هنع هللا يضر:
ىو أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب العدكم  ،ا٠تليفة الراشد الثاين  ،فاركؽ اإلسبلـ ،كثَت ا١تناقب ،أشهر
من نر على علم  ،عاش ٛتيدا ،كلقي هللا شهيدا بيد ا٠تبيث أِب لؤلؤة اجملوسي يوـ األربعاء ألربع بقُت من ذم
اٟتجة سنة ثبلث كعشرين ،ركل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،ركل عنو ٚتاعة من الصحابة كالتابعُت  ،كَف يدركو دمحم بن سَتين
(.)1
اثلثا :احلكم على احلديث هبذا اْلسناد  :ضعيَ لثالثة أسباب:
األوؿ  :عنعنة َجيع رواتو .
الثاين :االنقطاع َْ اَن سريين وعمر َن اخلطاب هنع هللا يضر .

الثالث  :الشك من خالد احلذاء َقولو عن اَن سريين أو غريه عن عمر َن اخلطاب.

راَعا :ادلتاَعات والشواىد :
أكرد اإلماـ نصر الدين األلباين رٛتو هللا تعاُف متابعة ٢تذا اٟتديث عن عمر بن ا٠تطاب هللا عنو من طريق
األسود بن قيس عن أبيو قاؿ :أبصر عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر رجبل عليو ىيئة السفر فسمعو يقوؿ :لوال أف اليوـ يوـ
ٚتعة ٠ترجت قاؿ عمر هنع هللا يضر :اخرج فإف اٞتمعة ال ٖتبس عن سفر ،كركاه ابن أِب شيبة (٥ )2 / 205 / 2تتصرا،
كىذا سند صحيح رجالو كلهم ثقات ،كقيس كالد األسود كثقو النسائي كابن حباف) ( )2انتهى كبلمو رٛتو هللا
دراية ىذا احلديث:
يعترب ىذا األثر الدليل الوحيد الذم صحت إحدل طرقو عن سيدن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر إبابحة السفر
يوـ اٞتمعة  ،كبو كْتديث ابن ركاحة استدؿ اٟتنفية إبابحة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة .
الراجح من األقواؿ حسب األدلة اليت ٘تت دراستها
كبعد دراسة أدلة الفريقُت كحجج الطائفتُت يظهر مايلي :
أكال :الراجح قوؿ اٞتمهور بكراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة ألف الركاَيت الصحيحة مرفوعة كموقوفة
تدؿ على كراىة السفر يوـ اٞتمعة ،كقد تقدـ الكبلـ على حديثُت مرفوعُت كسبعة آاثر موقوفة على كبار فقهاء
التابعُت كٖتقيق أسانيدىا كبياف صحتها كحسنها.

 1معجم الصحابة للبغوم ( )311 /4ا١تؤلف :أبو القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز بن ا١ت ٍريزابف بن سابور بن شاىنشاه البغوم (ا١تتوىف:
ى
317ىػ) ا﵀قق :دمحم األمُت بن دمحم اٞتكٍت  ،الناشر :مكتبة دار البياف – الكويت  ،الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2000 -ـ
 2ينظر :سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السي يف األمة ( )387 /1ا١تؤلف :أبو عبد الرٛتن دمحم نصر الدين ،بن اٟتاج نوح
بن ٧تاِ بن آدـ ،األشقودرم األلباين (ا١تتوىف1420 :ىػ)  ،دار النشر :دار ا١تعارؼ ،الرَيض  -ا١تمكلة العربية السعودية  ،الطبعة :األكُف،
 1412ىػ  1992 /ـ
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اثنيا :أدلة اٟتنفية كمن قاؿ معهم ابإلابحة ضعيفة كىي حديث ابن ركاحة كىو ضعيف جدا قالو ابن القيم
كالنوكم كغَت٫تا كما تقدـ النقل عنهما ،كأثر سيدن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ىاىنا ضعيف كركم من طريق آخر
صحيح كغاية مافيو اجتهاد من سيدن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر كالركاَيت ا١ترفوعة عن ابن عمر كعائشة كفتاكل
فقهاء التابعُت مقدمة عليو ٠تفاء بعض السنن عن بعض الصحابة مهنع هللا يضر كمنهم سيدن عمر حُت خفي عليو حكم
االستئذاف ثبلاث يف قصة أِب موسى األشعرم هنع هللا يضر.
أىم نتائج البحث:
توصلت إُف النتائج التالية:
بعد دراسة أسانيد كمتوف األحاديث كاآلاثر ا١تتعلقة ابلسفر يوـ اٞتمعة
ي
ً
اٞتي يم ىعةى) حديث
صلًٌي ٍ
النتيجة األكُف  :أف حديث عائشة اهنع هللا يضر « :إً ىذا أ ٍىد ىرىكٍت ى
ك لىٍيػلىةي ا ٍٞتي يم ىعة ،فى ىبل ىٗتٍير ٍج ىح َّىت تي ى
حسن بشواىده
النتيجة الثانية  :أف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما («من سافىػر ًمن دا ًر إًقىام وة يػوـ ٍ ً
ت
اٞتي يم ىعة ،ىد ىع ٍ
ى ٍ ى ى ٍ ى ى ىٍ ى
ً
ً
اجتً ًو» حديث حسن بشواىده
ىعلىٍيو الٍ ىم ىبلئ ىكةي أى ٍف ىال يي ى
ب ًيف ىس ىف ًرهً ،ىكىال يػي ىعا ىف ىعلىى ىح ى
ص ى
اح ى
النتيجة الثالثة ٚ :تيع اآلاثر ا١توقوفة عن الصحابة ككبار فقهاء التابعُت اليت تدؿ على كراىة السفر يوـ
اٞتمعة أسانيدىا صحيحة كما تقدـ .
النتيجة الثالثة :الراجح قوؿ ا١تانعُت من السفر كىم اإلماـ الشافعي كأٛتد كمالك يف ركاية كأف السفر يوـ
اٞتمعة قبل الصبلة منهي عنو كفاعلو كاقع يف مكركه ،كرٔتا كقع لو مايكره يف سفره.
النتيجة الرابعة َ :ف يصح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حديث عبد هللا بن ركاحة هنع هللا يضر كعلى فرض صحتو ففيو دليل
للجمهور على أف ا١تعموؿ بو عند الصحابة ىو كراىة السفر قبل اٞتمعة كما صنع عبد هللا بن ركاحة ،ككاف
الواجب يف حقو تنفيذ أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص للخركج اُف اٞتهاد كلو كاف يوـ اٞتمعة .
النتيجة ا٠تامسة َ :ف يصح أثر اإلابحة للسفر يوـ اٞتمعة ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر بل فيو انقطاع ،
لكنو صح من طريق آخر كمع صحتو يصعب تقدًن أثر موقوؼ على حديثُت مرفوعُت كسبعة آاثر موقوفة .
النتيجة السادسة  :القوؿ بكراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة أقول من حيث الدليل كما تقدـ ،كىو
األكُف من حيث ا١تعٌت ٠تصوصية يوـ اٞتمعة ،كعظيم منزلتو كاختصاصو بكثَت من األحكاـ على غَته من األَيـ
كهللا أعلم.
النتيجة السابعة  :استثٌت عامة أىل العلم أىل الضركرات من النهي عن السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة ،
كنصوا أنو ٬توز ١تن خاؼ فوات الرفقة  ،كمثلو يف عصرن فوات موعد الطائرة أك القطار أنو ٬توز لو السفر ﵀ل
الضركرة  ،كأما حاؿ االختيار فيجب الوقوؼ مع ىذه األحاديث كاآلاثر ا١تركية عن عائشة كابن عمر كغَت٫تا ك
ا١تركم عن كبار التابعُت كأئمة الفتول منهم بكراىة السفر يوـ اٞتمعة قبل الصبلة كاب﵁ التوفيق .
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قائمة ادلصادر وادلراجع
 oاإلصابة يف ٘تييز الصحابة ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف:
852ىػ) ٖتقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى معوض  ،الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت  ،الطبعة :األكُف
  1415ىػ. oأطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لئلماـ الدارقطٍت ا١تؤلف :أبو الفضل دمحم بن طاىر بن
علي بن أٛتد ا١تقدسي الشيباين ،ا١تعركؼ اببن القيسراين (ا١تتوىف507 :ىػ) ا﵀قق٤ :تمود دمحم ٤تمود حسن نصار
 /السيد يوسف الناشر :دار الكتب العلمية – بَتكت الطبعة :األكُف 1419 ،ىػ 1998 -ـ
 oاتريخ اإلسبلـ ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف748 :ىػ)
عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسبلمي الطبعة :األكُف 2003 ،ـ
ا﵀قق :الدكتور بشار ٌ

 oاتريخ بغداد ا١تؤلف :أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب البغدادم (ا١تتوىف:
463ىػ)ا﵀قق :الدكتور بشار عواد معركؼ الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بَتكت الطبعة :األكُف1422 ،ىػ -
 2002ـ
 oتقريب التهذيب ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ) ،
ا﵀قق :دمحم عوامة  ،الناشر :دار الرشيد – سورَي  ،الطبعة :األكُف1986 – 1406 ،ـ .
 oهتذيب التهذيب ا١تؤلف :أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين (ا١تتوىف852 :ىػ)
الناشر :مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند ،الطبعة األكُف1326 ،ىػ .
 oهتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ا١تؤلف :يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف ،أبو اٟتجاجٚ ،تاؿ الدين ابن
الزكي أِب دمحم القضاعي الكليب ا١تزم (ا١تتوىف742 :ىػ)  ،ا﵀قق :د .بشار عواد معركؼ  ،الناشر :مؤسسة
الرسالة – بَتكت ،الطبعة :األكُف1980 – 1400 ،ـ.
 oاٞترح كالتعديل ا١تؤلف :أبو دمحم عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي ،اٟتنظلي ،الرازم ابن أِب
حامت (ا١تتوىف327 :ىػ) الناشر :طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْ -تيدر آابد الدكن – ا٢تند دار إحياء الًتاث
العرِب – بَتكت الطبعة :األكُف 1271 ،ىػ  1952ـ .
 oخبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ا١تؤلف :أٛتد بن عبد هللا بن أِب ا٠تَت بن عبد العليم
ا٠تزرجي األنصارم الساعدم اليمٍت ،صفي الدين (ا١تتوىف :بعد 923ىػ)ا﵀قق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر:
مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حلب  /بَتكت ،الطبعة :ا٠تامسة 1416 ،ىػ.
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 oرجاؿ صحيح مسلم ا١تؤلف :أٛتد بن علي بن دمحم بن إبراىيم ،أبو بكر ابن ىمٍن يجويىو (ا١تتوىف428 :ىػ)
ا﵀قق :عبد هللا الليثي الناشر :دار ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكُف1407 ،ىػ ػ ػ ػ ػ
 oرد ا﵀تار على الدر ا١تختار ا١تؤلف :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي
(ا١تتوىف1252 :ىػ) الناشر :دار الفكر-بَتكت الطبعة :الثانية1412 ،ىػ 1992 -ـ .
 oزاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد  ،ا١تؤلف :دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية
(ا١تتوىف751 :ىػ) الناشر :مؤسسة الرسالة ،بَتكت  -مكتبة ا١تنار اإلسبلمية ،الكويت  ،الطبعة :السابعة
كالعشركف 1415 ،ىػ 1994/ـ.
 oسلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السي يف األمة ا١تؤلف :أبو عبد الرٛتن دمحم نصر الدين ،بن
اٟتاج نوح بن ٧تاِ بن آدـ ،األشقودرم األلباين (ا١تتوىف1420 :ىػ)  ،دار النشر :دار ا١تعارؼ ،الرَيض -
ا١تمكلة العربية السعودية  ،الطبعة :األكُف 1412 ،ىػ  1992 /ـ.
 oسنن الًتمذم ا١تؤلف :دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى (ا١تتوىف:
279ىػ) ٖتقيق كتعليق:أٛتد دمحم شاكر (جػ )2 ،1كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة عوض ا١تدرس
يف األزىر الشريف (جػ  ،)5 ،4الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباِب اٟتليب – مصر  ،الطبعة :الثانية،
 1395ىػ  1975 -ـ.

 oالسنن الكربل للبيهقي ا١تؤلف :أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تي ٍسىرٍكًجردم ا٠تراساين ،أبو بكر البيهقي

(ا١تتوىف458 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عبد القادر عطا  ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :الثالثة،

 1424ىػ  2003 -ـ.
 oسَت أعبلـ النببلء ط الرسالة ا١تؤلف  :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب
(ا١تتوىف 748 :ىػ) ا﵀قق ٣ :تموعة من ا﵀ققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط الناشر  :مؤسسة الرسالة الطبعة
 :الثالثة  1405 ،ىػ  1985 /ـ .
 oشرح السنة للبغوم ا١تؤلف٤ :تيي السنة ،أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي (ا١تتوىف:
516ىػ)ٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط-دمحم زىَت الشاكيش ،الناشر :ا١تكتب اإلسبلمي  -دمشق ،بَتكت ،الطبعة:
الثانية1403 ،ىػ 1983 -ـ.
 oالشرح الكبَت للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ا١تؤلف :دمحم بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي (ا١تتوىف:
1230ىػ)  ،الناشر :دار الفكر  ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف اتريخ.
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 oالفتاكل الكربل البن تيمية ا١تؤلف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن
أِب القاسم بن دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي (ا١تتوىف728 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة:
األكُف1408 ،ىػ 1987 -ـ
 oالكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ا١تؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن
قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوىف748 :ىػ) ا﵀قق :دمحم عوامة أٛتد دمحم ٪تر ا٠تطيب الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسبلمية -
مؤسسة علوـ القرآف ،جدة الطبعة :األكُف 1413 ،ىػ  1992 -ـ.
 oالكامل يف ضعفاء الرجاؿ ا١تؤلف :أبو أٛتد بن عدم اٞترجاين (ا١تتوىف365 :ىػ) ٖتقيق :عادؿ أٛتد عبد
ا١توجود-علي دمحم معوض شارؾ يف ٖتقيقو :عبد الفتاح أبو سنة الناشر :الكتب العلمية  -بَتكت-لبناف .
 oاللمعة يف خصائص اٞتمعة ا١تؤلف :عبد الرٛتن بن أِب بكر ،جبلؿ الدين السيوطي (ا١تتوىف911 :ىػ)
الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1407ىػ 1987 -ـ .
 oا١تتفق كا١تفًتؽ ا١تؤلف :أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادم (ا١تتوىف463 :ىػ) ٖتقيق :د.دمحم
صادؽ آيدف اٟتامدم الناشر :دار القادرم للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق الطبعة :األكُف 1417 ،ىػ -
 1997ـ
٣ oتموع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ا١تؤلف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين
(ا١تتوىف728 :ىػ) ا﵀قق :عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم  ،الناشر٣ :تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف،
ا١تدينة النبوية ،ا١تملكة العربية السعودية ،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ .
 oاجملموع شرح ا١تهذب ((مع تكملة السبكي كا١تطيعي)) ا١تؤلف :أبو زكرَي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم
(ا١تتوىف676 :ىػ)  ،الناشر :دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي كا١تطيعي).
 oمساكئ األخبلؽ ا١تؤلف :أبو بكر دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن شاكر ا٠ترائطي السامرم (ا١تتوىف:
327ىػ) حققو كخرج نصوصو كعلق عليو :مصطفى بن أبو النصر الشليب  ،الناشر :مكتبة السوادم للتوزيع،
جدة  ،الطبعة :األكُف 1413 ،ىػ  1993 -ـ
 oمسند اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين ا١تؤلف :أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين
(ا١تتوىف241 :ىػ)  ،ا﵀قق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف  ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي
 ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ
بد،
 oمشاىَت علماء األمصار كأعبلـ فقهاء األقطار ا١تؤلف :دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى

التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البيسيت (ا١تتوىف354 :ىػ) حققو ككثقو كعلق عليو :مرزكؽ على ابراىيم ،الناشر :دار
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الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع – ا١تنصورة  ،الطبعة :األكُف  1411ىػ  1991 -ـ .
 oمصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ا١تؤلف :أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن نفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين (ا١تتوىف:
211ىػ) ا﵀قق :حبيب الرٛتن األعظمي الناشر :اجمللس العلمي -ا٢تند يطلب من :ا١تكتب اإلسبلمي – بَتكت
الطبعة :الثانية1403 ،ق
 oا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر ا١تؤلف :أبو بكر بن أِب شيبة ،عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن
خواسيت العبسي (ا١تتوىف235 :ىػ) ،ا﵀قق :كماؿ يوسف اٟتوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرَيض ،الطبعة:
األكُف1409 ،ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 oمعجم الصحابة للبغوم ا١تؤلف :أبو القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز بن ا١ت ٍريزابف بن سابور بن شاىنشاه
ى
البغوم (ا١تتوىف317 :ىػ) ا﵀قق :دمحم األمُت بن دمحم اٞتكٍت  ،الناشر :مكتبة دار البياف – الكويت  ،الطبعة:
األكُف 1421 ،ىػ  2000 -ـ .
 oمغٍت ا﵀تاج إُف معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج مغٍت ا﵀تاج إُف معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ا١تؤلف :مشس الدين ،دمحم بن
أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ا١تتوىف977 :ىػ) الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُف1415 ،ىػ 1994 -ـ.

 oا١تغٍت البن قدامة ا١تؤلف :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي مث
الدمشقي اٟتنبلي ،الشهَت اببن قدامة ا١تقدسي (ا١تتوىف620 :ىػ) ،الناشر :مكتبة القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،
اتريخ النشر1388 :ىػ 1968 -ـ.
 oا١تنتخب من مسند عبد بن ٛتيد ا١تؤلف :أبو دمحم عبد اٟتميد بن ٛتيد بن نصر ال ىك ٌسي كيقاؿ لو :ال ىك ٌشي

ابلفتح كاإلعجاـ (ا١تتوىف249 :ىػ) ا﵀قق :صبحي البدرم السامرائي ٤ ،تمود دمحم خليل الصعيدم  ،الناشر:

مكتبة السنة – القاىرة  ،الطبعة :األكُف1988 – 1408 ،ـ
 oا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاألمم ا١تؤلفٚ :تاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزم (ا١تتوىف:
 597ىػ) ا﵀قق :دمحم عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت الطبعة:
األكُف 1412 ،ىػ  1992 -ـ.
 oمنتهى اإلرادات يف ٚتع ا١تقنع مع التنقيح كزَيدات ا١تؤلف :تقي الدين دمحم بن أٛتد الفتوحي اٟتنبلي الشهَت
اببن النجار (972ىػ) الناشر :مؤسسة الرسالة  ،ا﵀قق :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي الطبعة :األكُف1419 ،ىػ
 1999ـ . oنيل األكطار شرح منتقى األخبار ا١تؤلف :دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمٍت (ا١تتوىف:
1250ىػ) ٖتقيق :عصاـ الدين الصبابطي  ،الناشر :دار اٟتديث ،مصر الطبعة :األكُف1413 ،ىػ 1993 -ـ.
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أحكاو انتعامم املانً تني انُاند ََندي
يف انفقً اإلسالمً
[ِبث مدعوـ من عمادة البحث العلمي جبامعة صلراف َرقم (

])NU/SHED/1609

اندكتُر ٌشاو ٌسري محمد انعرتً
أستاذ الفقه املقارن املشارك بكلية الشريعة وأصىل الدين – جامعة نجران -السعىدية

ملخص البحث
يتناكؿ ىذا البحث أحكاـ التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده يف الفقو اإلسبلمي؛ حيث إف عبلقة الوالد بولده
كبَتا ،ككضعت لو من األحكاـ ما يكفل إقامة عبلقة سوية
اىتمت بو الشريعة اإلسبلمية
كالولد بوالده ٦تا َّ
ن
اىتماما ن
عادلة ،فكما جعلت للوالد حقوقنا على كلده جعلت للولد حقوقنا على كالده ،كنظَّمت تلك اٟتقوؽ كَف تًتٍكها
ٚتيعا ،لكنو
ميل الوالد لبعض أكالده دكف بعض ،رغم أف هللا تعاُف فطر الوالد على حب أكالده ن
ى٫تىبل ،٭تكمها ي
حاؿ حياتو كبعد كفاتو.
ٚتيعا ى
سبحانو أكصاه هبم كأكجب عليو رعايتهم ن
كمن ىنا أتِ أ٫تية ىذه الدراسة اليت هتدؼ إُف بياف أحكاـ التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده يف الفقو
اإلسبلمي؛ لكونو من أىم جوانب التعامل بينهما١ ،تا للماؿ من شهوة كجاذبية ٖتمل الكثَتين على الطمع كالرغبة
يف االستيبلء على ما ليس ٢تم ،كإف كاف من أقرب األقربُت.
كالدراسة تكونت من مقدمة ك٘تهيد كسبعة مباحث ،مث خا٘تة ابلنتائج ،كثىػب و
ت ٔتراجع البحث يليو فهرس
ى
ا١توضوعات ،كقد خصص التمهيد للتعريف ٔتفردات العنواف ،كا١تبحث األكؿ للنفقة بُت الوالد ككلده ،كالثاين لوالية
كتصرفيو فيو ،كالثالث ألخذ ا١تاؿ بُت الوالد ككلده ،كالرابع للهبة بُت الوالد ككلده،
الوالد على ماؿ كلده الصغَت ُّ
كا٠تامس للوصية كالتوارث بُت الوالد ككلده ،كالسادس للحجر بُت الوالد ككلده ،كالسابع للدية كأرش اٞتناية
كاالستدانة بُت الوالد ككلده.
ت على ا١تنهج االستقرائي ٟتصر كجوه التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده ،كا١تنهج الوصفي لتقرير مذاىب الفقهاء
كاعتمد ٍ
ت لو ،كا١تنهج
ت لو من مسائل ،كا١تنهج التحليلي للوقوؼ على ماىية كحقيقة كل معاملة أك كل خبلؼ عرض ٍ
فيما عرض ٍ
كصوال إُف ما يبدك ِف أنو اٟتق يف كل مسألة.
االستنباطي الستنباط ما تدؿ عليو األدلة كالنصوص ن
مغفلة الدر ً
كانطلقت من ا١تصادر األصيلة غَت و
اسات ا١تعاصرةى ،مراعيةن قواعد البحث العلمي كضوابطو.
ى
الكلمات الدالة:
التعامل ا١تاِف ،الوالد ،الولد ،الفقو اإلسبلمي.
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:جملة املدونة

Abstract:
Rulings on financial dealings between The father and his son in 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

This research deals with the provisions of financial r
dealings be
and his son in Islamic jurisprudence, Where the father's relations
and the relationship of the child to his father, which has been
Islamic law of great interest, and set provisions to ensure a fair
for the father's rights to his son, the child was given
ese
rights over
rights were regulated and not left to be ruled by
wards
the father's t
some of his children without some. Although Allaah
r the
forgave the
love of all his children, he enjoined them to care
ife and
for after
them all in h
his death.
Hence the importance of this study, which aims at explaining
dealings between the father and his son in the Islamic
se it
jurisprude
is one of the most important aspects of dealing between
the lust
them, beca
for money carries many to greed and desire to seize
, even
what is not fo
if the nearest people.
The study consists of an introduction, a Preface, seven chapters,
to the results, a list of research references, The preface
of the to the d
terms of the title, and the first chapter of alimony
er and between
his
th
son, and The second is about the father's jurisdiction over the
young son and his behavior there, The third is to take money betw
and his son, the fourth to the gift between the
e fifth
father
of and
thehis son
commandment and inheritance between the father
the
and
sixth
his son,
to and
prevent the act between the father and his son, and
the the seven
compensation and the crime and the debt betweenn.
the father and hi
The study is based on the inductive method to ncial
limit the fac
transactions between father and son, the descriptive approach
the doctrines of the jurists, and the analytic approach
h of
to find
each transaction or dispute, and the deductive approach to
evidence and texts to reach the right to every issue.
The study depends on the original sources, and does not ne
contemporary studies, taking into account the rules of scienti
controls.
Key words:
Financial dealings, The Parent, The son, Islamic jurisprudence.
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مقدمة:
اٟتمػػد ﵁ رب العػػا١تُت ،كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػى خػػامت األنبيػػاء كا١ترسػػلُت سػػيدن دمحم كآلػػو كصػػحبو كمػػن تػػبعهم
إبحساف إُف يوـ الدين.
كبَتا ،ككضعت لو من
اىتمت بو الشريعة اإلسبلمية
أما بعد؛ فإف عبلقة الوالد بولده كالولد بوالده ٦تا َّ
ن
اىتماما ن
برب الوالدين يف كثَت
األحكاـ ما يكفل مراعاة مكانة الوالد كما لو من فضل كبَت على كلده؛ كلذلك أمرت
ى
األكالد ًٌ
ِ ِ ِ ِ ِ
س ًاًن إِ َّما يَػ ْبػلُغَ َّن ِع ْن َد َؾ
ضى َرَُّ َ
من نصوصها ،كقوؿ هللا عز كجلَ ﴿ :وقَ َ
ك أ ََّال تَػ ْعبُ ُدوا إ َّال إ ََّيهُ َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
اح ُّ
الذ ِّؿ
َح ُد ُعلَا أ َْو كِ َال ُعلَا فَ َال تَػ ُق ْل َذلَُما أ ٍّ
ُؼ َوَال تَػ ْنػ َه ْر ُعلَا َوقُ ْل َذلَُما قَػ ْوًال َك ِرؽلًا َ وا ْخ ِف ْ
الْكبَػ َر أ َ
ض َذلَُما َجنَ َ

()1
ِ
الر ْْحَ ِة وقُل رِّيب ارْحَْهما َكما رََّػي ِاين ِ
ص ْيػنَا ِْ
سا َف ََِوالِ َديْ ِو ُح ْسنًا ﴾(،)2
ريا ﴾  ،كقولو سبحانوَ ﴿ :وَو َّ
م َن َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
صغ ً
اْلنْ َ
اْلنْ ِ ِ ِ ِ
عز ًم ٍن و
س ًاًن ﴾(.)3
قائلَ ﴿ :وَو َّ
كقولو َّ
سا َف َ َوال َديْو إ ْح َ
ص ْيػنَا ِْ َ

كما لفتت نظر اآلابء إُف أف األكالد نعمة كربل ،بل إهنم نصف زينة الدنيا ،كىذا كاضح يف قوؿ هللا تعاُف:
()4
اؿ َوالْبَػنُو َف ِزينَةُ ا ْحلَيَاةِ ُّ
امنت هللا سبحانو على عباده إبنعامو عليهم ابألكالد كالذرية ،كذلك
﴿ ال َْم ُ
الدنْػيَا ﴾  ،ك َّ
اّلل جعل لَ ُكم ِمن أَنْػ ُف ِس ُكم أَ ْزواجا وجعل لَ ُكم ِمن أَ ْزو ِ
ْ َو َح َف َدةً ﴾(.)5
اج ُك ْم ََنِ َ
يف قولوَ ﴿ :و َُّ َ َ َ ْ ْ
ْ َ ً َ ََ َ ْ ْ َ
ككما جعل للوالد حقوقنا على كلده جعل للولد حقوقنا على كالده ،كما يف قولو سبحانو ﴿ :وعَلَى الْمولُ ِ
ود
َْ
َ
ِ
ِ
ِ (َّ )6
ِ
ميل الوالد لبعض أكالده دكف
لَوُ ر ْزقُػ ُه َّن َوك ْس َوتُػ ُه َّن ابل َْم ْع ُروؼ ﴾  ،كنظم تلك اٟتقوؽ كَف يًتٍكها ى٫تى نبل ،٭تكمها ي
ٚتيعا
ٚتيعا ،لكنو سبحانو أكصاه هبم كأكجب عليو رعايتهم ن
بعض ،رغم أف هللا تعاُف فطر الوالد على حب أكالده ن
حاؿ حياتو كبعد كفاتو ،حىت حدَّد أنصبتهم من ا١تَتاث بقولو ﴿ :ي ِ
اّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّ
وصي ُك ُم َّ
ظ
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ى
ُ
ْ فَػلَه َّن ثُػلُثَا ما تَػر َؾ وإِ ْف َكانَ ْ ِ
ِ
ِ ِ
َ ﴾( ،)7كأمره ابلعدؿ
ص ُ
ت َواح َد ًة فَػلَ َها النِّ ْ
ساءً فَػ ْو َؽ اثْػنَػتَػ ْ ِ ُ
َ َ َ
ْاألُنْػثَػيَػ ْْ فَإ ْف ُك َّن ن َ
بينهم ًٌ
مكرنرا أمره للتأكيد على لساف نبيو ملسو هيلع هللا ىلص فيما ركاه النعماف بن بشَت رضي هللا عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
ِ
ِ
ِ
ْ أََْػنَائِ ُك ْم»(.)8
ْ أََْػنَائِ ُك ْم ،ا ْعدلُوا ََػ ْ َ
ْ أََْػنَائِ ُك ْم ،ا ْعدلُوا ََػ ْ َ
ملسو هيلع هللا ىلص« :ا ْعدلُوا ََػ ْ َ
( )1سورة اإلسراء :اآليتاف رقم (.)24 -23
( )2سورة العنكبوت :آية رقم (.)8
( )3سورة األحقاؼ :آية رقم (.)15
( )4سورة الكهف :آية رقم (.)46
( )5سورة النحل :آية رقم (.)72
( )6سورة البقرة :آية رقم (.)233
( )7سورة النساء :آية رقم (.)11
( )8ركاه أب ػػو داكد يف س ػػننو :ابب يف الرج ػػل يفض ػػل بع ػػض كل ػػده يف النح ػػل ،رق ػػم ( ،)3544كالنس ػػائي يف س ػػننو :كت ػػاب النح ػػل ،ابب ذك ػػر
اخ ػػتبلؼ الن ػػاقلُت ٠ت ػػرب النعم ػػاف ب ػػن بش ػػَت يف النح ػػل ،رق ػػم ( ،)3687كيف الك ػػربل ( ،)119 /4كركاه أٛت ػػد يف مس ػػنده (،278 ،275 /4
 ،) 375كسكت عنو أبػو داكد كا١تنػذرم ،كرجػاؿ إسػناده ثقػات إال ا١تفضػل بػن ا١تهلػب بػن أِب صػفرة ،كىػو صػدكؽ ،كمػا قػاؿ الشػوكاين يف نيػل
األكطار (.)10 /6
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مسئوال عن أكالده كأىل بيتو ،فقد صح عن ابن عمر رضي هللا عنهما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :أ ََال
الد
ن
كجعل الو ى
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو ،فَ ْاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
َّاس َر ٍاع َو ُى َو َم ْسئُ ٌ
ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
الر ُج ُل َر ٍاع َعلَى
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
ِ
اعيةٌ َعلَى َػ ْي ِ
ت ََػ ْعلِ َها وولَ ِدهِ و ِىي َمسئُولَةٌ َع ْنػ ُهم ،وال َْع ْب ُد ر ٍاع َعلَى َم ِ
أ َْى ِل ََػ ْيتِ ِو َو ُى َو َم ْسئُ ٌ
اؿ
وؿ َع ْنػ ُه ْمَ ،وال َْم ْرأَةُ َر َ
َ
َ
ْ َ
ََ َ َ ْ
وؿ َع ْنوُ ،أ ََال فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
َسيِّ ِدهِ َو ُى َو َم ْسئُ ٌ
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو»(.)1
كمن ىنا كانت أ٫تية ىذه الدراسة اليت هتدؼ إُف بياف أحكاـ التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده يف الفقو
اإلسبلمي؛ لكونو من أىم جوانب التعامل بينهما١ ،تا للماؿ من شهوة كجاذبية ٖتمل الكثَتين على الطمع كالرغبة
يف االستيبلء على ما ليس ٢تم ،كإف كاف من أقرب األقربُت! كما نشاىده كنسمع بو من أخبار كحوادث يشيب ٢تا
الولداف عن ظلم بعض األكالد لوالديهم كجحودىم ٢تم رغم كل ما بذلوه يف تربيتهم كتعليمهم كرعايتهم يف الصغر
كيف الكرب ،بل ما نراه من ظلم بعض اآلابء الذين انتكست فًطىيريى ٍم لبعض أكالدىم ،كقهرىم إَيىم ،كاالستيبلء على
ما ٯتلكوف ،بل تدمَت حياهتم٢ -تو دليل كاضح على خطورة ا١تاؿ ،كمدل أتثَته على ًضع ً
اؼ ا ًإلٯتاف كمنتكسي
ى
ه
ه
ً
كفركعا!
الفطىر ،كإف كانوا ن
أصوال ن
كلذلك كاف اختيار ىذا اٞتانب من جوانب التعامل بُت الوالد ككلده ٞتمع شتاتو كبياف أحكامو كاستيعاب
صوره كأشكالو؛ لتقدًن ما يشبو النظرية اليت ٖتكم ذلك التعامل.
مشكلة البحث وأىدافو:
تكمن مشكلة البحث يف السؤاؿ الرئيس التاِف:
كل منهما ٕتاه اآلخر
ما حدكد التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده يف الفقو اإلسبلمي؟ كما اٟتقوؽ الواجبة على وٌ
مدل يتمتع كلّّ منهما ٓتصوصية ا١تلك عن اآلخر؟
يف ا١تاؿ؟ كإُف أم ن
كيتفرع عن ىذا السؤاؿ الرئيس ٣تموعة من األسئلة الفرعية ،كىي:
 ما حكم نفقة الوالد على كلده؟ كما مدل ىذا الوجوب؟ كىل تسقط؟ كىل ٕتب التسوية بُت األكالد
يف النفقة؟
 ما حكم نفقة الولد على كالده؟ كما ضوابط ذلك؟

 ما حكم تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده الصغَت بشىت أنواع التصرؼ؟

 ما حكم أخذ الوالد من ماؿ كلده؟ كما ضوابطو؟ كما حكم أخذ كلده من مالو؟
 ما حكم تسوية الوالد بُت أكالده يف ا٢تبة؟ ككيف يسوم بينهم؟ كما حكم رجوعو يف ىبتو ٢تم؟
 ما حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده ،كتعديل الورثة بعد موتو؟

 ما حكم ىبة الولد لوالده؟ كىل تستوم مع ىبة الوالد لولده يف األحكاـ؟

 ىل ٕتوز كصية الوالد لولده ،أك كصية الولد لوالده؟

 ما نصيب الولد من مَتاث كالده ،كنصيب الوالد من مَتاث كلده؟
( )1متفق عليو ،ركاه البخارم يف كتػاب النكػاح ،ابب ا١تػرأة راعيػة يف بيػت زكجهػا ،رقػم ( ،)5200كمواضػع أخػرل ،كمسػلم يف كتػاب اإلمػارة،
ابب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة اٞتائر كاٟتث على الرفق ابلرعية كالنهي عن إدخاؿ ا١تشقة عليهم ،رقم ( ،)1829كاللفظ لو.
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 ىل ٬توز للوالد قسمة مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو؟ كما حكم تصرفو يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف بعض
أيضا؟
أكالده من ا١تَتاث؟ كما حكم ذلك فيما يتعلق ابلولد ن
 ما حكم حجر الوالد على كلده لصغر أك سفو؟ كىل للولد أف ٭تجر على كالده يف حاؿ السفو؟

 ىل ٕتب الدية كأرش اٞتناية على الوالد إذا جٌت على كلده ،كعلى الولد إذا جٌت على كالده؟

 ىل ٕتوز مطالبة الولد كالده بدين؟ كىل ٕتوز مطالبة الوالد كلده بدين؟
كبناءن على تلك األسئلة الفرعية اليت ٘تثل إشكالية البحث ٯتكن ٖتديد أىداؼ البحث اٞتزئية فيما يلي:

 بياف حكم نفقة الوالد على كلده ،كحكم التسوية بُت األكالد يف النفقة ،كحكم مطالبة الولد كالده هبا.

 بياف حكم نفقة الولد على كالده ،كضوابطها.
 بياف حكم تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده الصغَت بشىت أنواع التصرؼ.

 بياف حكم أخذ الوالد من ماؿ كلده كضوابطو ،كحكم أخذ كلده من مالو.

 بياف حكم تسوية الوالد بُت أكالده يف ا٢تبة ،ككيفية التسوية بينهم.

 بياف حكم رجوع الوالد يف ىبتو لولده.

 بياف حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده ،كحكم تعديل الورثة بعد موتو.

 بياف حكم ىبة الولد لوالده.

 بياف حكم كصية الوالد لولده ،ككصية الولد لوالده.
 بياف نصيب الولد من مَتاث كالده ،كنصيب الوالد من مَتاث كلده.
 بياف حكم قسمة الوالد أك الولد مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو.

 بياف حكم تصرؼ الوالد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف بعض أكالده من ا١تَتاث.
 بياف حكم تصرؼ الولد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف كالده من ا١تَتاث.

 بياف حكم حجر الوالد على كلده لصغر أك سفو.
 بياف حكم حجر الولد على كالده لسفو.

 بياف حكم دية كأرش جناية الوالد على كلده.

 بياف حكم دية كأرش جناية الولد على كالده.
 بياف حكم مطالبة الولد كالده بدين.

 بياف حكم مطالبة الوالد كلده بدين.
كتلك األىداؼ اٞتزئية كلها ٬تمعها ما سبق التنويو إليو من ٤تاكلة تقدًن ما يشبو النظرية للتعامل ا١تاِف بُت
الوالد ككلدهْ ،تيث ٕتمع شتات ا١توضوع ،كتستوعب صوره كأشكالو ،كتبُت أحكامو ،مع إلقاء الضوء على ما
استحدثو الناس من تصرفات تتعلق بذلك.
الدراسات الساَقة:
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مباحث الدراسة كمطالبها ٦تا تناكلتو العديد من الدراسات ا١تعاصرة بشكل جزئي ،كأىم تلك الدراسات اليت
كقفت عليها:
ي
 حقوؽ األوالد لؤلستاذ /دمحم أمُت الغزاِف ،ط .معهد الدراسات اإلسبلمية ابلقاىرة سنة 1971ـ.
اباب ،ىي :النسب ،كالرضاع ،كاٟتضانة ،كنفقة
تناكؿ فيها ا١تؤلف ٜتسة من اٟتقوؽ جعل لكل منها ن
معسرا،
األقارب ،كالوالية على النفس كا١تاؿ .كتعرض خبلؿ كبلمو عن النفقة لوجوب النفقة على األب كلو كاف ن
كأف نفقة الصغَت مستثناة من السقوط كأهنا تعترب ديننا على األب.
 حقوؽ األوالد يف الشريعة اْلسالمية والقانوف للدكتور /بدراف أبو العينُت بدراف ،ط .مؤسسة شباب
اٞتامعة ابإلسكندرية سنة 1987ـ .كَف أطلع عليو.
 حقوؽ األوالد قبل الوالدين للدكتور /عبداٟتميد إٝتاعيل األنصارمْ ،تث منشور ٔتجلة كلية الشريعة
كالقانوف كالدراسات اإلسبلمية ّتامعة قطر ،كمتاح على شبكة اإلنًتنت عدا بعض الصفحات ،كَف أقف على رقم
العدد كال اترٮتو.
كجعلو مؤلفو يف ٘تهيد عن أ٫تية األسرة يف اإلسبلـ ،كمبحثُت :األكؿ عن حقوؽ األكالد قبل الوالدة ،كالثاين
عن حقوقهم بعد الوالدة حىت البلوغ كاالستقبلؿ عن اآلابء .كذكر من ىذه اٟتقوؽ حق االختيار السليم عند
الزكاج ،كحق اٟتياة للجنُت ،كحق العقيقة عنو ،كحق ا٠تتاف للذكور ،كحق الرضاع ،كحق اٟتضانة ،كحق الًتبية
كحق النفقة ،كحق الفتاة يف اختيار زكجها ،كحق اإلرث.
 اذلبة للولد وأحكامها يف الفقو اْلسالمي للدكتور /دمحم حسُت قنديلْ ،تث منشور ٔتجلة كلية الشريعة
كالقانوف كالدراسات اإلسبلمية ّتامعة قطر ،كمتاح كذلك على شبكة اإلنًتنت ،كَف أقف على رقم العدد كال
اترٮتو.
كتناكؿ فيو ا١تؤلف ثبل ناث من ا١تسائل ا١تتعلقة هببة الوالد لولده ،فتحدث عن ٗتصيص بعض األكالد اب٢تبة أك
التفضيل بينهم فيها ،ككيفية التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة ،كاٟتكم إذا فاضل األب بُت أكالده يف العطاَي أك خص
بعضهم مث مات قبل أف يسًتده.
ْ تث «العدؿ َْ األوالد يف العطية والنفقة» ضمن كتاب «قضاَي فقهية معاصرة يف ا١تاؿ كاالقتصاد»
للدكتور /نزيو ٛتاد ،ط .دار القلم بدمشق ،كالدار الشامية ببَتكت ،الطبعة األكُف سنة 1421ىػ2001 /ـ.
جعلو ا١تؤلف يف ٘تهيد عن مسئولية اآلابء ٨تو األبناء ،كثبلثة مباحث عن حكم تفضيل بعض األكالد يف
العطية ،ككيفية العدؿ بُت األكالد يف العطية ،كالعدؿ بُت األكالد يف النفقة كالسكٌت ،مث ذكر ملح نقا ٖتدث فيو عن
قسمة ا١تاؿ يف اٟتياة بُت األكالد.
 حقوؽ األوالد على اآلابء «دراسة فقهية مقارنة» للباحث٤ /تمود نىض ٤تمود عجور ،رسالة
ماجستَت ابٞتامعة اإلسبلمية بغزة ،سنة 2002ـ.
جعلها صاحبها يف ٘تهيد كأربعة فصوؿٖ ،تدث يف التمهيد عن اٟتقوؽ كالتوازف يف األسرة ،كيف الفصل األكؿ
عن حق الولد يف التعلم ،كيف الثاين عن حقو يف التزكج ،كذكر فيو مسألة حق الولد يف الزكاج من ماؿ أبيو،
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كتعارض مصلحة الوالد مع مصلحة زكجة االبن أك أحد أكالده ،كما ٖتدث عن العدؿ بُت األكالد يف التزكيج،
قهرا ،كخصص الفصل
كٖتدث يف الفصل الثالث عن حق الولد يف التملك ،كذكر فيو مسألة أخذ الوالد ماؿ كلده ن
الرابع لبياف حقوؽ األكالد على الوالدين بعد حدكث الفراؽ بينهما ،ذكر فيو حق الولد يف النسب كالرضاع
كاٟتضانة كاإلنفاؽ عليو ،كحق الولد يف ا١تَتاث ،ككصية الوالد لولده العامل معو.
كتتميز ىذه الدراسة بعنايتها ببياف الواقع التطبيقي ١تا عرضت لو من حقوؽ.
 أحكاـ الوالدين يف الفقو اْلسالمي «دراسة مقارنة» للزميل الدكتور /أمَت فتوح عبدالعليم شيشي،
رسالة ماجستَت بكلية دار العلوـ جامعة القاىرة سنة 2003ـ إبشراؼ أستاذن ا١ترحوـ األستاذ الدكتور /دمحم
بلتاجي حسن -رٛتو هللا كطيب ثراه.
كىي دراسة موسعة جعلها الباحث يف ٘تهيد كأربعة أبواب ،تناكؿ يف التمهيد تعريف الوالدين ،كمفهوـ األبوة
كجهادا ،كالباب
كنذرا
كاألمومة ،كخصص الباب األكؿ ألحكاـ الوالدين يف العبادات صبل نة كزكا نة
كصياما ِّ
ن
ن
كحجا ن
الثاين ألحكامهما يف ا١تعامبلت ٔتعناىا العاـ ،كجعلها على أقساـ :األكؿ للمعامبلت ا١تالية (كىو ما يتصل
مهد لو ابٟتديث عن الوالية على ا١تاؿ ،مث ٖتدث يف فصلو األكؿ عن تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده ابلبيع
ببحثي) َّ
كأنواع التصرفات األخرل ،كذكر منها القرض كاإلعارة كالرىن كالشفعة كا١تضاربة ،كخص ذلك ٔتاؿ الصغَت الذم
يليو الوالد ،كٖتدث يف فصلو الثاين عن أحكاـ الوالدين يف اإلجارة ،فعرض إلجارة الوالد ماؿ الصغَت كنفسو،
كاستئجار الولد كالديو للخدمة كالعكس ،كاستئجار الوالد مرضعة لولده ،مث ٖتدث يف الفصل الثالث عن أحكاـ
الوالدين يف ا٢تبة ،فعرض ٢تبة الوالد ماؿ كلده الصغَت ،كقبض الوالد ا٢تبة لولده الصغَت ،كالتسوية بُت األكالد يف
ا٢تبة حاؿ اٟتياة ،كحكم تسوية الولد بُت كالديو يف ا٢تبة ،ككيفية التسوية بُت األكالد فيها ،كموت الوالد قبل إيقاع
التسوية ،كىل تلزـ العدالة بُت األكالد يف النفقة ،كقسمة الوالد مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو ،كتفضيل الوالد بُت
أكالده ١تعٌت يقتضي التفضيل ،كرجوع الوالد يف ىبتو لولده ،كموانع ىذا الرجوع ،كحكم رجوع الولد يف ىبتو
لوالديو .مث ٖتدث يف الفصل الرابع عن ٘تلك الوالدين من ماؿ الولد كأكلهما منو.
أما القسم الثاين فخصصو ألحكاـ الوالدين يف ا١تعامبلت غَت ا١تالية ،كٖتدث فيو عن بر الوالدين كعقوقهما
كاالحتساب عليهما.
كخصص الباب الثالث ألحكاـ الوالدين يف األسرة ،كتكلم فيو عن اٟتضانة ،كاألحكاـ اليت يطالب هبا
الوالداف للمولود من األذاف كالتحنيك كاٟتلق كالتسمية كالعقيقة كا٠تتاف ،كالنكاح من حيث كالية األب يف تزكيج
أكالده ،كالوالداف كا﵀رمات يف النكاح ،كالطبلؽ كا٠تلع من حيث أمر الوالدين ابلطبلؽ كطبلؽ األب عن كلده
فبُت حكم إنفاؽ الوالد على أكالده ،كالولد على كالديو،
كخلعو عنو ،كٖتدث كذلك عن أحكامهما يف النفقة َّ
أيضا عن أحكامهما يف الرضاع ،كيف النسب.
كشركط ذلك ،كبُت حكم إعفاؼ الوالدين كاألكالد ،كٖتدث ن
أما الباب الرابع كاألخَت فجعلو ألحكاـ الوالدين يف اٟتدكد كالقضاء كا١تَتاث ،فتحدث يف فصلو األكؿ عن
اٟتدكد ،فبُت أحكامهما يف القصاص إذا قتل الوالد كلده ،أك قتل الولد كالديو ،كىل ٕتب الدية على الوالد إذا
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عمدا ،كتكلم عن أحكامهما يف السرقة ،كيف القذؼ ،كٖتدث يف الفصل الثاين عن أحكاـ الوالدين يف
قتل كلده ن
كل من األب كاألـ يف ا١تَتاث.
القضاء كالشهادات ،كيف الفصل الثالث عن ا١تَتاث من حيث أحواؿ وٌ
كالدراسة -كما ذكر الباحث يف ملخصو -مقارنة بُت ا١تذاىب الفقهية الثمانية ،كَف أطلع سول على فهرس
موضوعاهتا كملخصها.
 حقوؽ األوالد على الوالدين يف الشريعة اْلسالمية للدكتور /دمحم الزحيليْ ،تث منشور على شبكة

اإلنًتنت ،أعد قبل سنة 2006ـ (ْتسب ما كتب عنو) ،كطبع يف ٣تمع فقهاء الشريعة أبمريكا.
جعلو ا١تؤلف يف اثنيت عشرة نقطةٖ ،تدث فيها عن كوف األكالد ىبة من هللا تعاُف ،كأهنم أمانة يف عنق
الوالدين ،كعن تكاليف الوالدين بواجب الًتبية ،كآاثر مسئولية الوالدين يف الًتبية ،كمسئولية الوالدين عن تربية
شرعا ،كحق الطفل اللقيط كاليتيم،
األكالد ،كمنهج اإلسبلـ يف تربية األكالد يف البيت ،كحقوؽ األكالد ا١تقررة ن
كمسئولية الدكلة عن األطفاؿ ،كحق الطفولة يف ا١تواثيق الدكلية ،كإعبلف حقوؽ الطفل ،كحق الطفل يف اإلعبلف
اإلسبلمي.
 العدؿ َْ األوالد يف العطاَي «دراسة فقهية» للدكتور٧ /تم عبدهللا إبراىيمْ ،تث منشور ٔتجلة كلية
العلوـ اإلسبلمية ّتامعة بغداد ،العدد ( )21سنة 1430ىػ2009 /ـ.
ٖتدث فيو ا١تؤلف عن قضية العدؿ بُت األكالد يف ا٢تبة كالعطية فقط ،مبيننا معاين العدؿ كالعطية كا٢تبة،
كموضحا آراء الفقهاء يف حكم التسوية بُت
كذاكرا ركاَيت حديث النعماف بن بشَت الذم عليو مدار ا١تسألة،
ن
ن
األكالد يف العطية ،ككيفية العدؿ بينهم.
 حقوؽ األوالد على اآلابء واألمهات للدكتور /عبدهللا عبدالرحيم البخارم ،ط .دار أضواء السلف
ابلقاىرة ،الطبعة األكُف سنة 1433ىػ2012 /ـ ،كأصلو ٤تاضرة إذاعية؛ كلذلك يغلب عليو الطابع الدعوم
كاألسلوب ا٠تطاِب.
كٖتدث فيو ا١تؤلف عن معٌت اٟتق ،كبُت أف تقول اآلابء ٖتفظ األبناء ،مث ذكر بعض حقوؽ الولد على
كالديو قبل أف يوجد ،مث بعد الوالدة كتسميتو ،كالعقيقة عنو ،كالرضاعة كالنفقة عليو من اٟتبلؿ ،كاالىتماـ بتعليمو
كتربيتو على مكارـ األخبلؽ ،كالرٛتة ابألكالد كتقبيلهم كالعدؿ بينهم ،كتعليمهم بعد البلوغ ما ينفعهم ،كاختيار
الزكج الصاٌف ٢تم ،كالدعاء ٢تم ،كالنظر يف احتياجاهتم.
 ادلساوة َْ األوالد للباحث /حساـ أٛتد حساف ٤تمود ،رسالة ماجستَت ّتامعة النجاح الوطنية
بنابلس ،سنة 2012ـ.
تناكؿ فيها الباحث مفهوـ ا١تساكاة ،كمكانة األسرة يف اإلسبلـ ،كا١تساكاة بُت األكالد يف اٟتقوؽ كيف العطاَي
كيف ا١تَتاث كيف تكاليف الزكاج ،كٖتدث كذلك عن أسباب ا٨تراؼ األكالد كسبل ا١تعاٞتة.
 الوالداف يف ضوء القرآف الكرمي «دراسة موضوعية» للباحث /دمحم عبدهللا دمحم النايل ،رسالة ماجستَت
ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية سنة 1434 /1433ىػ .كَف أطلع سول على مقدمتها كفهرسها.
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كجعلها الباحث يف ٘تهيد كثبلثة فصوؿٖ ،تدث يف التمهيد عن مفهوـ الوالدين ،كيف الفصل األكؿ عن
منزلتهما كحقوقهما ،كيف الفصل الثاين عن حقوؽ األبناء على الوالدين ،كجعلو يف مبحثُت األكؿ للحقوؽ ا١تعنوية،
كالثاين للحقوؽ ا١تادية تكلم فيو عن ٛتل اٞتنُت ،كرضاعة األكالد كاإلنفاؽ عليهم ،كحرمة قتلهم ،كالعدؿ بُت
األبناء ،أما الفصل الثالث فخصصو للحديث عن عقوؽ الوالدين.
 حق ا﵀ضوف على احلاضن وحق النفقة «دراسة فقهية» للدكتور /عادؿ موسى عوضْ ،تث بندكة أثر
متغَتات العصر يف أحكاـ اٟتضانة ابجملمع الفقهي اإلسبلمي برابطة العاَف اإلسبلمي ابلتعاكف مع كلية الشريعة
كالدراسات اإلسبلمية ّتامعة أـ القرل سنة 1436ىػ.
كىو -كما ىو كاضح من عنوانو -خاص ْتقوؽ ا﵀ضوف ،حيث ٖتدث فيو الباحث عن حق ا﵀ضوف يف
النسب ،كالرضاع ،كالرعاية الصحية ،كالتعليم كالتأديب ،كيف السفر ،كيف رؤية كالديو كأقاربو ،كحقو يف النفقة.
 واجبات اآلابء ضلو األَناء يف ضوء القرآف والسنة للباحثة /ماجدكلُت مصطفى السعيد الشيخ ،رسالة
ماجستَت ّتامعة الرابط الوطٍت ابلسوداف سنة 2015ـ.
كجعلتو الباحثة يف ثبلثة فصوؿٖ ،تدثت يف األكؿ عن األسس الشرعية يف العبلقات الزكجية كدكرىا يف
استقامة األبناء ،كيف الثاين عن كاجب اآلابء الشرعي ٨تو األبناء ،كذكرت فيو كاجبات الًتبية اإلٯتانية ،كالواجبات
ا١تتعلقة ابلعبادات ،كالواجبات ا١تتعلقة ابلتعليم ،كٖتدثت يف الفصل الثالث عن كاجبات اآلابء لتحصُت األبناء من
ا١تؤثرات ا٠تارجية.

 مسئولية اآلابء عن أفعاذلم يف حق األَناء «دراسة فقهية» للباحثة /أمية عبدالعزيز إشتيوم ،رسالة

ماجستَت ابٞتامعة اإلسبلمية بغزة سنة 1439ىػ2018 /ـ.
قسمتها الباحثة إُف ٘تهيد كفصلُت ،بينت يف التمهيد حقوؽ اآلابء كاألبناء يف اإلسبلـ من خبلؿ بياف
مفهوـ اٟتق كأقسامو ،كحقوؽ اآلابء على األبناء يف حياهتم ،كذكرت منها الرب كاإلحساف إُف الوالدين ،كطاعتهما
يف غَت معصية ،كالقوؿ الكرًن ،كاإلنفاؽ عليهما ،كالدعاء ٢تما ،كحقوقهم بعد كفاهتم كتجهيز٫تا ،كإنفاذ عهد٫تا
ككصيتهما ،كالدعاء كاالستغفار ٢تما ،كقضاء ما عليهما ،كصلة أرحامهما كإكراـ صديقهما ،كالتصدؽ عنهما،
كزَيرة قرب٫تا .ككذلك حقوؽ األبناء على اآلابء قبل الوالدة ،كحسن اختيار األـ ،كاٟتفاظ على حياهتم ،كبعد
الوالدة كالتحنيك كالدعاء ،كاختيار االسم اٟتسن ،كالعقيقة كحلق الرأس ،كإثبات النسب ،كالنفقة كسد حاجاهتم،
كالعدؿ بينهم ،كالتأديب كحسن الًتبية ،كالتعليم ،كالًتبية اإلٯتانية.
مث كاف الفصل األكؿ لبياف مسئولية اآلابء ا١تدنية عن أفعا٢تم ٨تو األبناء من خبلؿ بياف مفهوـ ا١تسئولية
كأنواعها كشركط ٖتققها ،كحقيقة ا١تسئولية ا١تدنية كأنواعها كشركطها ،كمسئولية اآلابء ا١تدنية عن أفعا٢تم العمد،
كغَت العمد .كالفصل الثاين لبياف مسئولية اآلابء اٞتنائية عن أفعا٢تم العمد كغَت العمد ٨تو األبناء.
وقفت عليها ٦تا تناكؿ طرفنا من موضوع التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده يف الفقو
تلك ىي الدراسات الِت
ُ

احدا من جوانب التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده؛ فلم
اإلسبلمي ،ككاضح أف تلك الدراسات تناكؿ كلّّ منها جانبنا ك ن
تستوعب ،كبعضها كاف أشبو ابلتناكؿ الًتبوم كالدعوم العاـ ،عدا دراسة الدكتور /أمَت فتوح شيشي اليت
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استوعبت األحكاـ الفقهية بشكل كبَت .كقد ٘تيزت دراسيت عنها أبهنا ٥تتصة أبحكاـ التعامل ا١تاِف فقط ،دكف
كت أشياءى على دراسة الدكتور /أمَت ،كمسألة مطالبة الولد
غَته ،كما أهنا ٥تتصة ابلوالد دكف الوالدة ،كقد استدر ٍ
كالده ابلنفقة ،كمسألة تربع الوالد ٔتاؿ كلده الصغَت ،كتفصيل الكبلـ عن أخذ ا١تاؿ بُت الوالد ككلده ،كالوصية بُت
الوالد ككلده ،كمَتاث الوالد من كلده ،كاٟتجر بُت الوالد ككلده ،كأرش اٞتناية كاالستدانة بُت الوالد ككلده ،كما
سيتضح من خطة البحث.
ت أف تستوعب أحكاـ التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده؛ فقد حرصت أف
كلذلك كانت ىذه الدراسة اليت َّ
توخ ٍ
ٕتمع ما تفرؽ يف مواضع شىت من كتب الفقهاء ،كقدمت ما يشبو النظرية يف التعامل ا١تاِف بُت الوالد ككلده.
كما أهنا تعرضت لبعض صور التحايل اليت يلجأ إليها بعض اآلابء ٦تن انتكست فطرهتم كفقدكا الرٛتة ٦تن
نراىم كنسمع هبم يف زمننا ىذا الذم فسدت فيو الفطر كغابت عنو كثَت من معاَف اإلنسانية لئلضرار ببعض
أكالدىم.
كآخرا لبنةه تضاؼ إُف ما سبقها من دراسات ،تفيد منها كتضيف إليها ،كيق ًٌدـ فيها الباحث
كالدراسة أكال ن
رؤيتو ا٠تاصة اليت قد ٮتتلف يف شيء منها مع غَته ْتسب ما لديو من معطيات علمية.
خطة البحث:

قسػػمت البحػػث إُف مقدمػػة ك٘تهيػػد كسػػبعة مباحػػث ،مث خا٘تػػة ابلنتػػائج ،كثىػبػ و
ػت ٔتراجػػع البحػػث يليػػو فهػػرس
َّ ي
ى
ا١توضوعات ،كذلك على النحو التاِف:
ػتخرجا منهػػا
ػت فيهػػا أ٫تيػػة ا١توضػػوع ،كذكػ ي
ادلقدمػػة ،بينػ ي
ػرت التسػػاؤالت البحثيػػة الػػيت ٘تثػػل إشػػكالية البحػػث مسػ ن
كقفت عليو من الدراسػات السػابقة مبيننػا مضػموف ك وٌػل منهػا كمػا تنفػرد بػو
أىداؼ البحث اليت يتغياىا،
كعرضت ١تا ي
ي
كمنهجو كإجراءاتًو اليت اتبعتيها.
ذكرت خطةى البحث،
دراسيت عنها ،مث ي
ى
التمهيد :التعريَ ِبفردات العنواف
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :تعريف التعامل ا١تاِف.
ا١تطلب الثاين :تعريف الوالد كالولد.
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريف الوالد.
الفرع الثاين :تعريف الولد.
ادلبحث األوؿ :النفقة َْ الوالد وولده
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :نفقة الوالد على كلده.
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :نفقة الوالد على كلده الصغَت.
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مسألة :حكم التسوية بُت األكالد يف النفقة.
الفرع الثاين :نفقة الوالد على كلده الكبَت.
مسألة :مطالبة الولد كالده ابلنفقة.
ا١تطلب الثاين :نفقة الولد على كالده.
وتصرفُو فيو.
ادلبحث الثاين :والية الوالد على ماؿ ولده الصغري ُّ
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :كالية الوالد على ماؿ كلده الصغَت.
ا١تطلب الثاين :تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده الصغَت.
ادلبحث الثالث :أخذ ادلاؿ َْ الوالد وولده
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :أخذ الوالد من ماؿ كلده.
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :أخذ الوالد من ماؿ كلده ٟتاجة.
الفرع الثاين :أخذ الوالد من ماؿ كلده لغَت حاجة.
ا١تطلب الثاين :أخذ الولد من ماؿ كالده.
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :أخذ الولد من ماؿ كالده ٟتاجة.
الفرع الثاين :أخذ الولد من ماؿ كالده لغَت حاجة.
ادلبحث الراَع :اذلبة َْ الوالد وولده
كيشتمل على ٘تهيد كمطلبُت:
٘تهيد :يف ا٢تبة كما يف معناىا.
ا١تطلب األكؿ :ىبة الوالد لولده.
كفيو ثبلثة فركع:
الفرع األكؿ :حكم تسوية الوالد يف ا٢تبة بُت األكالد ككيفية التسوية بينهم.
كفيو ثبلث مسائل:
ا١تسألة األكُف :حكم تسوية الوالد يف ا٢تبة بُت األكالد.
ا١تسألة الثانية :كيفية التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة.
ا١تسألة الثالثة :مكافأة الولد الذم عمل مع كالده كاشًتؾ معو يف تنمية مالو.
الفرع الثاين :حكم رجوع الوالد يف ىبتو لولده.
الفرع الثالث :حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده كتعديل الورثة بعد موتو.
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كفيو مسألتاف:
ا١تسألة األكُف :حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده.
ا١تسألة الثانية :حكم تعديل الورثة بعد موت الوالد لتفضيلو بُت أكالده.
ا١تطلب الثاين :ىبة الولد لوالده.
ادلبحث اخلامس :الوصية والتوارث َْ الوالد وولده

كيشتمل على ثبلثة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :الوصية بُت الوالد ككلده (الوصية لوارث).
فرع :كصية الوالد لولده العامل معو.
ا١تطلب الثاين :مَتاث الولد من كالده.
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :قسمة الوالد مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو.
الفرع الثاين :تصرؼ الوالد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف بعض أكالده من ا١تَتاث.
ا١تطلب الثالث :مَتاث الوالد من كلده.
فرع :تصرؼ الولد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف كالده من ا١تَتاث.
ادلبحث السادس :احلجر َْ الوالد وولده
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :حجر الوالد على كلده لصغر أك سفو.
ا١تطلب الثاين :حجر الولد على كالده لسفو.
ادلبحث الساَع :الدية وأرش اجلناية واالستدانة َْ الوالد وولده
كيشتمل على أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :دية كأرش جناية الوالد على كلده.
ا١تطلب الثاين :دية كأرش جناية الولد على كالده.
ا١تطلب الثالث :مطالبة الولد كالده بدين.
ا١تطلب الرابع :مطالبة الوالد كلده بدين.
اخلاَتة.

مراجع البحث.
منهج البحث وإجراءاتو:
ػدت يف ْتثػػي علػػى عػػدة منػػاىج للوصػػوؿ إُف النتػػائج ا١ترجػػوة ،مػػن أ٫تهػػا ا١تػػنهج االسػػتقرائي ٟتصػػر كجػػوه
اعتمػ ي
التعامػػل ا١تػػاِف بػػُت الوالػػد ككلػػده ،كا١تػػنهج الوصػػفي لتقريػػر مػػذاىب الفقهػػاء فيمػػا أعػػرض لػػو مػػن مسػػائل ،كا١تػػنهج
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التحليلي للوقوؼ على ماىية كحقيقة كل معاملة أك كل خبلؼ أعرض لػو ،كا١تػنهج االسػتنباطي السػتنباط مػا تػدؿ
كصوال إُف ما يبدك ِف أنو اٟتق يف كل مسألة.
عليو األدلة كالنصوص ن
كحاكلت الرجوع للمصادر األصيلة يف األعم األغلب مكتفيا اب١تػذاىب األربعػة السػنية ،غػَت مغف وػل الدراس ً
ػات
ي
ن
ػوؼ عليػػو ،مػػع التزامػػي بعػػزك النقػػوؿ ١تصػػادرىا ،كنسػػبة األق ػواؿ لقائليهػػا ،كعػػزك اآلَيت
ػتطعت الوقػ ى
ا١تعاصػػرىة ٦تػػا اسػ ي
القرآنية إُف سػورىا كمواضػعها ،كٗتػريج األحاديػث النبويػة مػن مظاهنػا ،مكتفينػا ابلصػحيحُت إذا كػاف اٟتػديث فيهمػا
خرجتيو من كتب السنن كمسند أٛتد كدكاكين السنة ا١تشهورة ،مع نقل أقواؿ أىػل اٟتػديث فيػو
أك يف أحد٫تا ،كإال َّ
اجحا يف كل خبلؼ أعرض لو.
تصحيحا كتضعي نفا ما أمكن ،مبيننا ما أراه ر ن
ن
وَعػػد ،فهػػذا البحػػث ٤تاكلػةه لبيػػاف أحكػػاـ التعامػػل ا١تػػاِف بػػُت الوالػػد ككلػػده يف الفقػػو اإلسػػبلمي يف شػػىت أنواعػػو
للوصػػوؿ إُف تصػػور متكامػػل ٢تػػذا اٞتانػػب مػػن جوانػػب ا١تعػػامبلت عظػػيم األ٫تيػػة لتعلُّقػػو بعبلقػػة الوالػػد بولػػده كالولػػد

بوالػػده؛ فػػإف َّ
حقػػق أىدافػػو فبتوفيػػق هللا سػػبحانو ،كإف أخفػػق يف شػػيء مػػن ذلػػك فحسػػيب شػػرؼ ا﵀اكلػػة كاالجتهػػاد،
ا١تسئوؿ أف ينفع بو؛ إنو كِف ذلك كالقادر عليو.
ي
كهللاي
كأشػػكر عمػػادة البحػػث العلمػػي ّتامعػػة ٧تػراف علػػى اختيارىػػا ىػػذا البحػػث ضػػمن البحػػوث ا١تدعومػػة يف ا١ترحلػػة
الثامنة للمشاريع البحثية ابٞتامعة برقم ( .)NU/SHED/16/019
كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كصلى هللا كسلم كابرؾ على سيدن دمحم كآلو كصحبو أٚتعُت.
* * *
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التمهيد :التعريَ ِبفردات العنواف
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :تعريف التعامل ا١تاِف.
ا١تطلب الثاين :تعريف الوالد كالولد.
ادلطلب األوؿ :تعريَ التعامل ادلايل:

ً
التػَّعامل يف اللغة :مصدر تىػعامل يػتىػعامل ،كىو فعل مشتق من مادة ً
فع يػل عػن قصػد.
ى
الع ىم يػل :فع هػل يي ى
(عم ىل) ،ك ى
َُُ
ىىىىىىي
َّع يام يل يقتضي ا١تفاعلة بُت شخصُت فأكثر ،يقاؿ :تىػ ىع ىام ىبل ،أم :ىع ىام ىل كلّّ منهما اآلخر .كا١تعاملػة مثلػو ،كتطلػق
كالتػ ى
يف كبلـ أىل العراؽ على ا١تساقاة ،اليت ىي عقد على الزرع لسقيو كتعاىده(.)1
اصطالحا :تطلق على األحكاـ الشػرعية ا١تنظمة لتعامل الناس يف الدنيا(.)2
وادلعاملة أو ادلعامالت
ً

كلعػػل ىػػذا يتفػػق مػػع مػػا ذىػػب إليػػو فريػػق مػػن الفقهػػاء ا١تعاصػرين مػػن تقسػػيم الفقػػو قسػػمُت رئيسػػيُت :عبػػادات
كمعػػامبلت ،ٮتػتص أكي٢تمػػا بعبلقػػة اإلنسػػاف بربػػو عػز كجػػل ،يف حػػُت ٮتػتص الثػػاين بعبلقػػة اإلنسػػاف أبخيػػو اإلنسػػاف،
سػواء أكانػػت فيمػػا يتعلػػق اب١تػػاؿ -كسػػيأِ تعريفػػو ،أـ الػػزكاج كاألسػػرة ،أـ اٞتنػػاَيت كالعقػػوابت ،أـ عبلقػػات الػػدكؿ
بعضها ببعض(.)3
ً
كا١تػػذاىب الفقهيػػة ٥تتلفػة يف ذلػػك؛ فبعضػػها ي ى ً
ػاـ األسػػرة ،كبعضػػها يػتمحض عنػػده ىػػذا
ضػ ٌػمن ا١تعػػامبلت أحكػ ى
ي
()4
للمعامبلت ً
ً
ا١تالية خاصةن دكف غَتىا .كليس ىذا ٣تاؿ تفصيل ذلك .
ا١تصطلح
ي
كمن ىنػا كػاف اختيػار الكثػَتين للتعبػَت ٔتصػطلح «ا١تعػامبلت ا١تاليػة» للتحديػد كللخػركج مػن ا٠تػبلؼ ،كألجػل
التعامل اب١تاِف.
كصفت
ذلك
ي
ى
وادلػاؿ يف اللغػة :مػػا ٯتلػك مػن ٚتيػػع األشػياء مػن متػػاع أك يع يػركض ٕتػارة أك عقػػار أك نقػود أك حيػواف .كٚتعػػو:

ػَته.
كمػ ى
ػاؿ الرجػ يػل ك٘تػ َّػوىؿ إذا صػػار ذا مػػاؿ ،كقػػد َّ
أمػواؿ .كنقػػل بعػ ي
ػض اللغػػويُت أنػػو يؤنػػث ،فيقػػاؿ :ىػػذه ا١تػػاؿ .ى
مولػػو غػ ي
ماؿ :أم كثَت ا١تاؿ(.)5
رجل ه
كيقاؿ :ه

( )1انظػػر :لسػػاف العػػرب البػػن منظػػور ( )477 -475 /11مػػادة (عمػػل) ،كا١تعجػػم الوسػػيط جملمػػع اللغػػة العربيػػة ابلقػػاىرة ص( )628مػػادة
(عمل).
( )2انظػر :معجػم لغػة الفقهػاء للػدكتور /دمحم ركاس قلعػو جػػي ص( ،)408كا١تعػامبلت ا١تاليػة ا١تعاصػرة يف الفقػو اإلسػبلمي للػدكتور /دمحم عثمػػاف
شبَت ص(.)12
( )3راجػػع :ا١تػػدخل لدراسػػة الفقػػو اإلسػػبلمي للػػدكتور /دمحم يوسػػف موسػػى ص( ،)115كا١تػػدخل للفقػػو اإلسػػبلمي للػػدكتور /دمحم سػػبلـ مػػدكور
ص( ،)51 -47كا١تػػدخل لدراسػػة الفقػػو اإلسػػبلمي للػػدكتور /حسػػُت حامػػد حسػػاف ص( ،)15كانظػػر :كتػػاِب «التيسػػَت يف ا١تعػػامبلت ا١تاليػػة»
ص(.)60 -59
( )4راجع لبياف ذلك :التيسَت يف ا١تعامبلت ا١تالية ص( )63 -60كمراجعو.
( )5انظر :النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر البن األثػَت ( ،)373 /4كلسػاف العػرب ( )635 /11مػادة (مػوؿ) ،كا١تعجػم الوسػيط ص()892
مادة (موؿ).
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قػػاؿ ابػػن األثػػَت« :ا١تػػاؿ يف األصػػل :مػػا ٯتلػػك مػػن الػػذىب كالفضػػة ،مث أيطلػػق علػػى كػػل مػػا ييقتػػٌت كيٯتلػػك مػػن
األعياف»(.)1
ػاؿ َعلَػ ػػى ُحبِّػ ػ ِػو ذَ ِوي
كذيكًػ ػىر يف الق ػػرآف هب ػػذا ا١تع ػػٌت يف أربع ػػة مواض ػػع ،ى ػػي :ق ػػوؿ هللا تع ػػاُفَ ﴿ :وآتَػ ػػى ال َْمػ ػ َ
()3
()2
اؿ والْبػنػو َف ِزينػةُ ا ْحليػاةِ
ت َس َعةً ِمن الْم ِ
الْ ُق ْرَىب ، ﴾...كقولو سبحانوَ ﴿ :وََلْ يُػ ْؤ َ
اؿ ﴾  ،كقولو عز كجػل ﴿ :ال َْم ُ َ َ ُ
َ ََ
َ َ
الدنْػيَا ﴾( ،)4كقولو عز ًم ٍن و
ُّ
اؿ ُحبِّا ََجِّا ﴾(.)5
قائلَ ﴿ :وَُِتبُّو َف ال َْم َ
فعرفػو اٟتنفيػة أبنػو «مػا ٯتيػل إليػو الطبػع ،كٯتكػن ادخػاره لوقػت
واصطالحا :تعددت تعريفات الفقهػاء للمػاؿَّ ،

اٟتاجة»( .)6ككرد عن ا١تالكية أكثر من تعريف ،فقػاؿ الشػاطيب« :مػا يقػع عليػو ا١تلػك ،كيسػتبد بػو ا١تالػك عػن غػَته
()8
()7
كعرفػػو الزركش ػػي م ػػن
إذا أخػػذه م ػػن كجهػػو»  .كق ػػاؿ ابػػن الع ػػرِب« :مػػا تتعل ػػق بػػو األطم ػػاع ،كيعتػػد لبلنتف ػػاع» َّ .
()9
كح ىكى السيوطي عن الشافعي أنو قاؿ« :ال يقع
الشافعية أبنو «ما كاف منت ىف نعا بو» ،أم:
ن
مستعدا ألف يينتفع بو  .ى
يقػػع اسػػم مػػاؿ إال علػػى مػػا لػػو قيمػػة ،يبػػاع هبػػا كتلػػزـ يمتلً ىفػػو كإف قلَّػػت ،كمػػا ال يطرحػػو النػػاس ،مثػػل الفلػػس كمػػا أشػػبو
()10
كعرفو اٟتنابلة أبنو «ما ييباح نفعو مطل نقا ،أم يف كل األحواؿ ،أك ييباح اقتناؤه ببل حاجة»(.)11
ذلك» َّ .
ككػػل ىػػذه التعريفػػات يلمػػس جانبنػػا مػػن جوانػػب ا١تػػاؿ ،فػػالنفس ٘تيػػل إليػػو ،كٯتكػػن ادخػػاره ،كيقػػع ا١تلػػك عليػػو،
مباحػا؛
كيػي ىع ُّد لبلنتفاع ،كلو قيمة ،غَت أف تعريف اٟتنابلة -كرٔتا ا١تالكية كذلك -قيَّد ذلك أبف يكوف نفعو كاقتنػاؤه ن
ليخرج ما ال ٬توز االنتفاع بو من دائرة ا١تاؿ ،كذلك كالنجاسات كالدـ كا٠تمر كا٠تنزير كا١تيتة كالكلب ك٨توىا ٦تا ال
٬توز االنتفاع هبا يف كل األحواؿ ْتسب أصل حكمها .كىو ما يطلق عليػو الفقهػاء ا١تػاؿ غػَت ا١تتق ًٌػوـ؛ ألف الشػارع
ال يعًتؼ لو بقيمة؛ إذ ال يبيح االنتفاع بو يف حاؿ السعة كاالختيار(.)12
فهو نوع من ا١تاؿ ،لكنو غَت ًٌ
متقوـ؛ كلذلك فإف قصر ا١تالكية كاٟتنابلة ا١تاؿ على ا١تتقوـ (مباح النفع مطل نقػا)
فقط فيو نظر؛ إذ ٬تعل َّ
غَت مطرد؛ فالكلب مثبل يكوف يف بعض اٟتػاالت م نػاال ،كيف بعضػها اآلخػر لػيس
حد ا١تاؿ ى
ٗتصػو ،كقػد ييبػاح االنتفػاع بػو يف بعػض
ػردا .كمػا أف ا١تػاؿ غػَت ا١تتقػوـ لػو أحكػاـ ُّ
ٔتاؿ .كالتعريػف البػد أف يكػوف مط ن
اٟتاالت؛ فهو ماؿ على كل حاؿ ،كاختبلؼ أحكامو ال ٮترجو عن حد ا١تاؿ.
( )1النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (.)373 /4
( )2سورة البقرة :آية رقم (.)177
( )3سورة البقرة :آية رقم (.)247
( )4سورة الكهف :آية رقم (.)46
( )5سورة الفجر :آية رقم (.)20
( )6البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن ٧تيم ( ،)277 /5كحاشية ابن عابدين (.)501 /4
( )7ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة (.)17 /2
( )8أحكاـ القرآف (.)497 /1
( )9ا١تنثور يف القواعد الفقهية (.)222 /3
( )10انظر :األشباه كالنظائر ص(.)327
( )11انظر :شرح منتهى اإلرادات للبهوِ ( ،)7 /2كمطالب أكِف النهى للرحيباين (.)12 /3
( )12انظر :ا١تلكية كنظرية العقد للشيخ دمحم أِب زىرة ص(.)53 -52
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عرفو بػو الشػيخ علػي ا٠تفيػف رٛتػو هللا أبنػو «كػل مػا ٯتكػن
كلذلك فإف أوىل تعريفاتو من كجهة نظرم ىو ما َّ

ػادَي»()1؛ حيػػث جع ػل حػػد ا١تػػاؿ مرتبطنػػا أبم ػرين :اٟتيػػازة كاإلح ػراز ،كإمكػػاف
انتفاعػػا عػ ِّ
حيازتػػو كإح ػرازه كاالنتفػػاع بػػو ن
االنتفاع بو يف العادة؛ كلذلك فإف ما ال ٭ترز كضوء الشمس كحرارهتا ليس ٔتاؿ ،ككذا ما ال ينتفػع بػو عػادةن كحفنػة
تراب أك قطرة ماء أك حبة أرز؛ لعدـ جرَيف العادة ابالنتفاع ٔتثلها لعدـ قيمتها(.)2
٤ترمػػا كػػا٠تمر كسػػائر ا١تخػ ًٌدرات ا﵀رمػػة فهػػو مػػاؿ ،كإف كػػاف لػػيس لػػو
أمػػا مػػا ٯتكػػن االنتفػاع بػػو عػػاد نة كإف كػػاف ن
قيمػػة معتػػربة يف نظػػر الشػػرع« ،كا١تاليػػة إ٪تػػا تثبػػت بتمػػوؿ النػػاس كافػػة أك بتمػػوؿ الػػبعض ،كالتقػ ُّػوـ يثبػػت هبػػا كإبابحػػة
ػرعا ،فمػػا يكػػوف مبػػاح االنتفػػاع بػػدكف ٘تػػوؿ النػػاس ال يكػػوف مػ ناال ،كحبػػة حنطػػة ،كمػػا يكػػوف مػ نػاال بػػُت
االنتفػػاع بػػو شػ ن
الناس كال يكوف مباح االنتفاع ال يكوف ًٌ
متقونما كا٠تمر ،كإذا عدـ األمراف َف يثبت كاحد منهما كالدـ»(.)3
ػرعا
كمن ىنا فإين أختلف مع تعريف بعض ا١تعاصرين للماؿ أبنو «ما كػاف لػو قيمػة ماديػة بػُت النػاس كجػاز ش ن
االنتفاع بو يف حاؿ السعة كاالختيار»()4؛ ألنو أخرج ا١تاؿ غَت ًٌ
بينت -من حيػز ا١تػاؿ؛ ٦تػا يرتػب علػى
ا١تتقوـ -كما ي
ذلك أف كل ما ال ٬توز االنتفػاع بػو يف حػاؿ السػعة كاالختيػار لػيس ٔتػاؿ ،فػا٠تمر ليسػت ٔتػاؿ ،كا١تػاؿ اٟتػراـ بكافػة
أنواعو ليس ٔتاؿ.
لدم -ىو كل ما ٯتكن إحرازه كاالنتفاع بو عادةن(.)5
ك ِّأَي ما كاف األمر فا١تاؿ -كما ترجح َّ
كللماؿ تقسيمات متعددة ابعتبارات ٥تتلفة(.)6
()7
ػدت إُف إبعػاد الضػرر
كا١تاؿ -كما ىو مقرر -أحد الضػركرَيت ا٠تمػس الػيت جػاءت الشػريعةي ْتفظهػا  ،كقص ٍ
ً
ً
اجػو كتداكلىػو،
عنو ،كمن ًع أكلو ابلباطل كاالعتداء عليو كإضاعتو ،كتغيَّ ٍ
ت ى
ٖتقيق األمػن لػو كقط ىػع مػادة النػزاع فيػو ،كرك ى
كثباتىو ،كإقامةى العدؿ فيو(.)8
أيض ػػا ال ػػدكتور /دمحم مص ػػطفى ش ػػليب يف ا١ت ػػدخل يف الفق ػػو اإلس ػػبلمي :تعريف ػػو كاترٮت ػػو
( )1أحك ػػاـ ا١تع ػػامبلت الش ػػرعية ص( .)28كاستحس ػػنو ن
كمذاىبو كنظرية ا١تلكية كالعقد ص(.)330
( )2انظر :أحكاـ ا١تعامبلت الشرعية ص(.)28
ماال؛ إلمكاف االنتفاع بو يف حاالت نقل الدـ.
( )3البحر الرائق ( .)277 /5كإف كاف الدـ اآلف ٯتكن أف يكوف ن
( )4ىػػذا تعريػػف الػػدكتور /عبدالسػػبلـ العبػػادم يف دراسػػتو القيمػػة عػن «ا١تلكيػػة يف الشػريعة اإلسػػبلمية» ( ،)179 /1كنقلػػو عنػػو الػػدكتور /دمحم
عثماف شبَت يف كتابو ا١تاتع «ا١تعامبلت ا١تالية ا١تعاصرة يف الفقو اإلسبلمي» ص(.)13
( )5راجع يف تعريف ا١تاؿْ :تثػي «إنفػاؽ ا١تػاؿ اٟتػراـ يف كجػوه الػرب دراسػة فقهيػة يف ضػوء مقاصػد الشػريعة» ْتػث مقبػوؿ للنشػر ٔتجلػة اٟتضػارة
اإلسبلمية ّتامعة كىراف( 1أٛتد بن بلة) ابٞتزائر ،اجمللد العشرين ،العدد األكؿ ،أبريل 2019ـ ص(.)10 -8
( )6لػيس لػػذكرىا ىنػػا كبػػَت فائػػدة ،كتراجػع يف مظاهنػػا .كراجػػع مػػثبل :ا١تعػػامبلت الشػػرعية ا١تاليػة للشػػيخ أٛتػػد إبػراىيم بػػك ص( ،)8 -5كأحكػػاـ
ا١تعػػامبلت الشػػرعية للشػػيخ ا٠تفيػػف ص( ،)40 -34كا١تلكيػػة كنظريػػة العقػػد للشػػيخ أِب زىػػرة ص( ،)69 -53كا١تػػدخل يف الفقػػو اإلسػػبلمي
للدكتور /مصطفى شليب ص( ،)338 -333كمقدمات يف ا١تاؿ كا١تلكية كالعقد للدكتور /علي ٤تيي الدين القره داغي ص(.)57 -41
( )7انظر :ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة (.)10 /2
( ) 8راجػػع :ا١تقاصػػد الشػػرعية كأثرىػػا يف فقػػو ا١تعػػامبلت ا١تاليػػة للػػدكتور /رَيض منصػػور ا٠تليفػػيْ ،تػػث ٔتجلػػة جامعػػة ا١تلػػك عبػػدالعزيز :االقتصػػاد
اإلسبلمي ،اجمللػد ( )17العػدد ( )1ص( ،)28 -22كمقاصػد الشػريعة يف ا١تعػامبلت ا١تاليػة للػدكتورة /سػلمى بنػت دمحم صػاٌف ىوسػاكمْ ،تػث
ٔتجلة البحوث كالدراسات الشرعية ،العدد ( )25ص(.)273 -271
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كمن ىنا يتضح أف ا١تراد ابلتعامل ا١تاِف ىو كل ما ينظم تعامل الناس يف الدنيا فيما يتعلق اب١تاؿ.

ادلطلب الثاين :تعريَ الوالد والولد:
كيشتمل على فرعُت:
الفرع األكؿ :تعريف الوالد.
الفرع الثاين :تعريف الولد.

الفرع األوؿ :تعريَ الوالد:

ً
ً
الدةن ،أم :كضػػعت ٛتلهػػا ،فهػػي كال ػ هد ككالػػدةه .كاس ػتىػ ٍولى ىد
الدا كًك ى
الوالػػد لغ ػةن :مػػأخوذ مػػن ىكلىػ ىػدت األنثػػى تىلػ يػد ًك ن
الوالً يػد أم األب ،كالوالػداف:
ػود :الصػغَت لقػرب عهػده ابلػ ًو ى
الرجل :طلب الولػد ،كاسػتىػ ٍولى ىد ا١تػرأ ىة :أحبلىهػا .كا١تىٍولي ي
الدة .ك ى
ي
()1
ً
الوال ىدةي :األـ .
األب كاألـ .ك ى
كال ٮتتلف ا١تعٌت االصطبلحي عن ا١تعٌت اللغوم؛ فالوالد يطلق على األب(.)2
ظ (الو ً
الد) ابألب (الوالد ا١تباشر) فقط ،أـ يشمل كذلك اٞتد كإف عبل؟
كلكن ىل ٮتتص لف ي
يف اٟتقيقػػة اختلػػف اسػػتعماؿ الفقهػػاء يف ذلػػك ْتسػػب كبلمهػػم يف كػػل موضػػع؛ فػػالكبلـ عػػن الػػرب كالنفقػػة أك
األخػذ مػػن مػػاؿ الولػػد ٮتتلػػف عػن الكػػبلـ عػػن الوقػػف مػػثبل ،أك الشػهادة ،أك ا٢تبػػة ،أك الوصػػية كا١تػَتاث ،أك ا١تطالبػػة
ػان ي ً
فأحيان ًٌ
قصػركف إطبلقػو علػى األب
ابلدين ،ك٨توه؛
ن
يصرحوف أبف لفظ الوالد يشمل األب كاٞتد كإف عبل ،كأحي ن ي
خاصةْ ،تسب مدل اتفاؽ اٟتكم يف كل مسألة بُت األب كاٞتد(.)3
ك ِّأَي مػػا كػػاف األمػػر فػػإف ا١تػراد ابلوالػػد يف ىػػذه الدراسػػة ىػػو األب (الوالػػد ا١تباشػػر) خاصػػة ،كىػػو ا١تعػػٌت اٟتقيقػػي
للفظ الوالد ،كىو أكؿ ما يتبادر إُف الذىن عند اإلطبلؽ .كىو يتميز عن مطلق ىم ٍن لو كالدة أبنو أشد يحنيػ ِّوا كأكثػر
كم ٍن عبل.
شفقةن ،كٮتتص كال شك أبحكاـ ٗتصو دكف اٞتد ى
شػ ْػوا يَػ ْوًمػػا َال َْغل ػ ِزي َوالِػ ٌد َعػ ْػن َولَػ ِػدهِ َوَال
ػاس اتَّػ ُقػػوا َرََّ ُكػ ْػم َوا ْخ َ
كلعػػل مػػن ذلػػك قػػوؿ هللا تعػػاُفََ ﴿ :ي أَيُّػ َهػػا النَّػ ُ
َم ْولُو ٌد ُى َو َجا ٍز َع ْن َوالِ ِدهِ َش ْيػئًا ﴾()4؛ ألهنا تنطبق أكثر ما تنطبق على الوالد ا١تباشر.
الفرع الثاين :تعريَ الولد:

( )1انظر :لساف العرب ( )470 -467 /3مادة (كلد) ،كا١تعجم الوسيط ص( )1056مادة (كلد).
( )2انظر :معجم لغة الفقهاء ص(.)468
( )3راجع مثبل :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)235 /7كمواىب اٞتليل للحطاب ( ،)159 /6كالفواكو الدكاين للنفراكم ( ،)68 /2كاٟتاكم
كاٟتػػاكم الكبػػَت للمػػاكردم ( ،)250 /11كاجملمػػوع للنػػوكم ( ،)414 /8كشػػرح اٞتػػبلؿ ا﵀لػػي علػػى ا١تنهػػاج ( ،)114 /3كحاشػػية عمػػَتة عليػػو
( ،)85 /4كمغ ػػٍت ا﵀ت ػػاج للخطي ػػب الشػ ػربيٍت ( ،)115 /3كحاش ػػية البجَتم ػػي عل ػػى ا٠تطي ػػب ( )266 /3كا١تغ ػػٍت الب ػػن قدام ػػة (،263 /8
أيضػػا :فػػيض القػػدير شػػرح
 ،)111 /13 ،374 /11 ،7 -6 /9 ،278 -276ككشػػاؼ القنػػاع للبهػػوِ ( ،)142 /6 ،400 ،44 /2ك ن
اٞتامع الصغَت للمناكم (.)165 /1
( )4سورة لقماف :آية رقم (.)33
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ً
الولٍػ يػد كال ًولٍػ يػد:
الولىػ يػد لغ ػةن :كػػل مػػا يكلػ ىػد ،كيطلػػق علػػى الػػذكر كاألنثػػى ،كا١تثػػٌت كاٞتمػػع .كٚتعػػو :أكالد ،كًكلٍػ ىػدة .ك ي
ى
ً
ً
الوليػ ىػدةي :مؤنػػث الوليػػد ،كتطلػػق علػػى
الوليػ يػد :ا١تولػػود حػػُت ييولىػػد ،ذكػ نػرا كػػاف أك أنثػػى .كٚتعػػو ًكلٍػ ىػداف كًكلٍػ ىػدة .ك ى
الولىػػد .ك ى
ى
()1
الرٍىط .
أيضاَّ :
الولى يد ن
الصبية إُف أف تبلغ ،كعلى األ ىىمة كاٞتارية .ك ى
كال ٮتتلف ا١تعٌت االصطبلحي للولد كذلك عػن ا١تعػٌت اللغػوم لػو( .)2كمػن ذلػك قػوؿ هللا تعػاُف ﴿ :ي ِ
وصػي ُك ُم
ُ
توِ
ِ
ِ ِ
اّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّ
اء فَػ ْو َؽ اثْػنَػتَػ ْ ِ
َّ
اح َدةً فَػلَ َها
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ْ فَػلَ ُه َّن ثُػلُثَا َما تَػ َر َؾ َوإِ ْف َكانَ ْ َ
سً
ظ ْاألُنْػثَػيَػ ْْ فَإ ْف ُك َّن ن َ
ػَ ﴾( ،)3فػػأطلق األكالد علػػى الػػذكر كاألنثػػى ،كعلػػى ا١تفػػرد كا١تثػػٌت كاٞتمػػع .كىػػذا ٓتػػبلؼ التعبػػَت ابألبنػػاء فإنػػو
صػ ُ
النِّ ْ
()4
ات َولَ ُك ُم الْبَػنُو َف ﴾(.)5
ينصرؼ إُف الذكور دكف اإلنث  ،قاؿ تعاُف ﴿ :أ َْـ لَوُ الْبَػنَ ُ
لد) الولد ا١تباشر فقط ،أـ يشمل كذلك كلد الو ً
ظ (الو ً
لد كإف نزؿ؟
كلكن ىل يشمل لف ي
ى
ى
اختلف الفقهاء يف ذلك؛ فذىب اٟتنفية كالشافعية يف األصح كىو ركاية عن أٛتد اختارىا القاضي كأصحابو
ً
ػازا؛ كلػذلك ال يػدخلوف يف
إُف أف لفظ الولد حقيقةه يف كلد الصلب (ا١تباشر) فقػط ،أمػا كل يػد الولػد فيسػمى كل نػدا ٣ت ن
لفظ الولد عند الوقف عليهم إال بقرينة(.)6
كذلك ألف األصل يف الكبلـ ٛتلو على حقيقتو ،كاٟتقيقة لولد الصػلب ،كألنػو يصػح نفػي كلػد الولػد ،فيقػاؿ:
ما ىذا كلدم ،إ٪تا ىو كلد كلدم(.)7
كذىب ا١تالكية كاٟتنابلة إُف أف كلد الولد يدخل يف لفظ الولد(.)8
أيضا(.)9
كىل يشمل كلد البنُت ككلد البنات ،أـ كلد البنُت فقط دكف كلد البنات؟ خبلؼ ن
اّلل ِيف أَوَال ِد ُكػم ﴾ ،ككػذا قولػو ﴿ :وِألََػوي ِػو لِ ُك ِػل و ِ
ِ
س
اح ٍػد ِم ْنػ ُه َمػا ُّ
َ ََْ
كاستدلوا بقولو تعػاُف ﴿ :يُوصػي ُك ُم َُّ ْ ْ
َّ
السػ ُد ُ
ِشلَّا تَػر َؾ إِ ْف َكا َف لَو ولَ ٌد ﴾( .)10قالوا :فإنو يشمل كلد ك ً
لدهً من البنُت ،ككذلك كل موضع ذكر هللا تعاُف فيػو الولػد
ى
َُ
َ
دخل فيو ك يلد البنُت؛ كلذلك فإف ا١تطلق من كبلـ اآلدمي إذا خبل عن قرينة ينبغػي أف ٭تمػل علػى ا١تطلػق مػن كػبلـ

( )1انظر :لساف العرب ( )470 -467 /3مادة (كلد) ،كا١تعجم الوسيط ص( )1056مادة (كلد).
( )2انظر :معجم لغة الفقهاء ص(.)481
( )3سورة النساء :آية رقم (.)11
( )4انظر :ا١تعجم الوسيط ص( )72مادة (بٌت) ،كمعجم لغة الفقهاء ص(.)18
( )5سورة الطور :آية رقم (.)39
( )6راجع :اٞتوىرة النَتة للعبادم ( ،)335 /1كالبحر الرائق ( ،)239 /5كدرر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ لعلي حيػدر (،)60 ،30 /1
 ،)60كأسػػٌت ا١تطالػػب لزك ػرَي األنصػػارم ( ،)49 /3 ،467 /2كٖتفػػة ا﵀تػػاج للهيتمػػي ( ،)58 /7 ،266 -265 /6كا١تغػػٍت (،)196 /8
كاإلنصاؼ للمرداكم (.)75 /7
( )7راجع :ا١تغٍت ( ،)196 /8كدرر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ (.)30 /1
( )8راج ػػع :الت ػػاج كاإلكلي ػػل للمػ ػواؽ ( ،)665 /7كم ػػنح اٞتلي ػػل لعل ػػيش ( ،)160 /8ككش ػػاؼ القن ػػاع ( ،)279 -278 /4كش ػػرح منته ػػى
اإلرادات (.)418 /2
( )9ال حاجة لذكره ىنا ،كراجع ٢تذه ا١تسألة :كتاِب «أبو بكر ا٠تبلؿ كأثره يف الفقو اٟتنبلي» ( )171 -164 /2كمراجعو.
( )10سورة النساء :آية رقم (.)11
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ً
ً
ت قرينػة تػدؿ علػى أف ا١تػراد ىػو كلػد الصػلب ا١تباشػر فقػط فإنػو يعمػل هبػا
هللا تعاُف ،كيفسػر ٔتػا في ٌس ىػر بػو .فػإذا يكج ىػد ٍ
حينئذ(.)1
كاٟتػق أف األصػػل يف لفػػظ الولػػد أنػػو لولػػد الصػػلب ا١تباشػػر ،كمشولػػو لولػػد الولػػد ٣تػػازم ،كال يصػػار إُف اجملػػاز مػػع
صليب ككل يػد كل وػد فػإف لفػظ الولػد ينصػرؼ إُف كلػد الصػلب؛ ألنػو اٟتقيقػة ،أمػا
كجود اٟتقيقة ،فإذا كاف للمتكلم كل هد ّّ
إذا َف يكن لو كل هد مباشر ككاف لو كلد ك و
لد فينصرؼ إليو من قبيل إعماؿ الكػبلـ كعػدـ إ٫تالػو .فػبل يصػار إُف اجملػاز
ي
ه
مع كجود اٟتقيقة إال بقرينة.
كاسػػتدالؿ ا١تالكيػػة كاٟتنابلػػة آَبيػػة ا١تػَتاث مػػدفوع أبف كلػػد الولػػد ال يػػرث مػػع كجػػود كالػػده (الولػػد ا١تباشػػر) فهػػي
معا(.)2
دليل على انصرافو إُف اٟتقيقة كحدىا ،كليس للحقيقة كاجملاز ن
كىذا ىو ا١تراد يف ىذه الدراسة ،كىو األصل ،كما يؤيده االستعماؿ العريف.
* * *

( )1راجع :ا١تغٍت ( ،)196 -195 /8كا١تبدع يف شرح ا١تقنع لربىاف الدين بن مفلح (.)174 -173 /5
( )2راجع :أبو بكر ا٠تبلؿ كأثره يف الفقو اٟتنبلي (.)171 -170 /2
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ادلبحث األوؿ :النفقة َْ الوالد وولده

كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :نفقة الوالد على كلده.
ا١تطلب الثاين :نفقة الولد على كالده.

ادلطلب األوؿ :نفقة الوالد على ولده:
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :نفقة الوالد على كلده الصغَت.
الفرع الثاين :نفقة الوالد على كلده الكبَت.
الفرع األوؿ :نفقة الوالد على ولده الصغري:
النفقػػة لغ ػةن :مػػن نىػ ىفػ ىػق الشػػيءي نىػ ٍف نقػػا ،أم :نىًفػ ىػد ،يقػػاؿ :نفػػق ال ػزاد ،كنفقػػت الدابػػة نػي يفوقنػػا ،أم :ماتػػت .كأنفػػق
ػاؿ :أنفػده كأفنػاه .كاسػتنفق الشػيءى :أنفقػو .كاإلنفػاؽ :بػذؿ ا١تػاؿ ك٨تػوه يف
فبلف :افتقر كذىب مالو ،كأنفق فبل هف ا١ت ى
أيضا على الفقر كاإلمبلؽ .كالنفقة :اسم مػن اإلنفػاؽ ،كمػا ينفػق مػن الػدراىم ك٨توىػا،
كجو من كجوه ا٠تَت .كيطلق ن
كتطلػػق علػػى ال ػزاد ،كعلػػى مػػا ييفػػرض للزكجػػة علػػى زكجهػػا مػػن مػػاؿ للطعػػاـ كالكسػػاء كالسػػكٌت كاٟتضػػانة ك٨توىػػا.
كٚتعها :نفقات ،كنًىفاؽ(.)1
ػطبلحا :عرفهػػا اٟتنفيػػة أبهنػػا «مػػا يتوقػػف عليػػو بقػػاء شػػيء مػػن ٨تػػو مػػأكوؿ كملبػػوس كسػػكٌت»( .)2كعرفهػػا
كاصػ ن
ا١تالكيػة بقػو٢تم« :مػػا بػو قػواـ معتػاد حػاؿ اآلدمػػي دكف سػرؼ»( .)3أمػػا الشػافعية فلػم يضػػعوا ٢تػا تعري نفػػا ،كإ٪تػا اكتفػوا
اب١تعٌت اللغوم ،فقالوا« :من اإلنفاؽ كىو اإلخراج ،كال يستعمل إال يف ا٠تَت»( .)4كعرفها اٟتنابلة أبهنا «كفايػة مػن
خبزا كأ ٍيد نما ككسونة كمسكننا كتوابعها»(.)5
ٯتونو ن

( )1انظر :ا١تعجم الوسيط ص( )942مادة (نفق).
( )2انظر٣ :تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر لداماد (.)484 /1
( )3انظر :شرح حدكد ابن عرفة للرصاع ص( ،)228 -227كالفواكو الدكاين (.)68 /2
( )4انظر :أسٌت ا١تطالب ( ،)426 /3كٖتفة ا﵀تاج ( ،)301 /8كهناية ا﵀تاج للرملي (.)187 /7
( )5انظر :كشاؼ القناع ( ،)460 -459 /5كمطالب أكِف النهى (.)616 /5
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كلعل تعريف ا١تالكية أكفاىا؛ حيث حددىا بكل ما بو قواـ حاؿ اإلنساف ٔتا جرت بػو العػادة ،دكف إسػراؼ؛
كذلك ألف ما تقوـ بو حياة اإلنساف ٮتتلف ابختبلؼ األحواؿ كالظركؼ كالعصور كالبيئات .كالفقهاء ينصوف على
مشػػوؿ النفقػػة للطعػػاـ كالشػراب كالكسػػوة كا١تسػػكن ،كخػػالف بعػػض ا١تالكيػػة يف الكسػػوة معللػػُت ذلػػك بتعػػارؼ النػػاس
على جرَيهنا يف الطعاـ دكف الكسوة(.)1
كمػػا يػيػدخلوف فيهػػا إرضػػاع الصػػغَت؛ حيػػث نصػوا علػػى أنػػو ٬تػػب علػػى الوالػػد أف يسػػتأجر مػػن ترضػػعو ،إال أف

٬تب على أمو ببل أجر ،كأف تكوف زكجةن لوالده؛ فبل ٬توز ٢تا أخذ األجر حينئذ( ،)2كيستدلوف بقوؿ هللا تعاُف﴿ :
ورُى َّن ﴾(.)3
فَِإ ْف أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وى َّن أ ُ
ُج َ

كيف اٟتقيقػػة فػػإف النفقػػة أعػػم مػػن ذلػػك ،كحػػدُّىا مػػا بػػو قػواـ حيػػاة الولػػد ْتسػػب مػػا جػػرل بػػو العػػرؼ ،فتشػػمل
أدم ػػا ،إ٪ت ػػا ْتس ػػب ا١تتع ػػارؼ علي ػػو يف ك ػػل بيئ ػػة -كالشػ ػراب ،كا١تل ػػبس،
الطع ػػاـ -كل ػػيس ابلض ػػركرة أف يك ػػوف خب ػ نػزا ك ن
كا١تس ػػكن ا١تؤث ػػث ،كم ػػا تش ػػمل ك ػػذلك ال ػػدكاء كأج ػػرة الكش ػػوؼ كالفح ػػوص الطبي ػػة عن ػػد اٟتاج ػػة إليه ػػا؛ فه ػػذا م ػػن
ضركرَيت العصر اآلف؛ فالدكاء كالغذاء(.)4
كتشػمل كػذلك التعلػيم()5؛ فإنػػو صػار مػن ضػػركرَيت اٟتيػاة اآلف ،ك٦تػا يتفػق عليػػو العقػبلء اآلف أف مػن َف ينفػػق
ً
مقصنرا؛ ألنو من الضركرَيت .كلذلك فإف غالبية
على كلده يف مراحل التعليم ْتسب ا١تتعارؼ عليو يف بلده أنو ييعد ٌ
أحكػػاـ ا﵀ػػاكم توجػػب مصػػاريف التعلػػيم كمػػا يتصػػل بػػو مػػن الكتػػب الدراسػػية كغَتىػػا ابعتبارىػػا جػػزءنا مػػن النفق ػة
الواجبة(.)6
ػَتا ال مػاؿ لػو،
معسرا ،إذا كاف الولػد فق ن
موسرا كاف أك ن
كالنفقة على الولد حىت يبلغ كاجبةه ابإلٚتاع على الوالد ن
أما إذا كاف لو ماؿ فنفقتو من مالو(.)7
( )1انظر٣ :تمػع األهنػر ( ،)484 /1كشػرح حػدكد ابػن عرفػة ص( ،)228كشػرح ميػارة ا١تسػمى ابإلتقػاف كاإلحكػاـ يف شػرح ٖتفػة اٟتكػاـ (/1
 ،)249كأسٌت ا١تطالب ( ،)444 /3ككشاؼ القناع (.)486 /5
( )2انظ ػػر٣ :تم ػػع األهن ػػر ( ،)497 /1كش ػػرح ا٠ترش ػػي عل ػػى ٥تتص ػػر خلي ػػل ( ،)206 /4كأس ػػٌت ا١تطال ػػب ( ،)443 /3ككش ػػاؼ القن ػػاع (/5
.)485
( )3سورة الطبلؽ :آية رقم (.)6
( )4راجع :مغٍت ا﵀تاج ( ،)186 /5كراجع كذلك يف مشػوؿ النفقػة ١تػا ينػدرج ٖتػت الرعايػة الصػحية :حػق ا﵀ضػوف علػى اٟتاضػن كحػق النفقػة
دراسة فقهية للدكتور /عادؿ موسى عوض ص(.)30 -29
( ) 5ك٦تن أشار إُف ذلك مػن ا١تعاصػرين الشػيخ عبػدالوىاب خػبلؼ يف أحكػاـ األحػواؿ الشخصػية يف الشػريعة اإلسػبلمية ص( ،)204كالشػيخ
دمحم أبو زىرة يف األحواؿ الشخصية ص( ،)418كالػدكتور /دمحم بػن أٛتػد الصػاٌف يف كتابػو الطفػل يف الشػريعة اإلسػبلمية تنشػئتو ،حياتػو ،حقوقػو
اليت كفلها اإلسبلـ ص(.)214
( )6انظػػر :حقػػوؽ األكالد قبػػل الوالػػدين للػػدكتور /عبداٟتميػػد إٝتاعيػػل األنصػػارمْ ،تػػث ٔتجلػػة كليػػة الش ػريعة كالقػػانوف كالدراسػػات اإلسػػبلمية
ّتامعة قطر ص(.)341
( )7راجػػع :اٞتػػوىرة النػػَتة ( ،)83 /2ك٣تمػػع األهنػػر ( ،)497 -496 /1كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)204 /4كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)69 /2كأسػػٌت
أيضػػا :اإلٚتػػاع البػػن ا١تنػػذر ص( ،)110كمراتػػب
ا١تطالػػب ( ،)443 -442 /3كا١تغػػٍت ( ،)373 /11ككشػػاؼ القنػػاع ( .)481 /5كانظػػر ن
اإلٚتاع البن حزـ ص(.)79
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متربعػػا ٔتػػا أنفػػق فػػبل يرجػػع عليػػو؛ ألف العػػادة
فػػإذا كػػاف مالػػو غائبنػػا أنفػػق عليػػو كالػػده حػػىت ٭تضػػر مالػػو ،كيكػػوف ن
جارية إبنفػاؽ الوالػد علػى كلػده ،إال إذا كػاف ذلػك إبذف مػن القاضػي يف اإلنفػاؽ علػيهم كالرجػوع ٔتػا أنفػق ،أك كػاف
حاضرا كأنفق الوالد من مالو من ابب أكُف(.)1
إبشهاد .ككذلك لو كاف ماؿ الولد
ن
عاجزا فأكجب عليو بعض الفقهاء أف يتكفف كينفق على كلده لئبل يضيعو؛ لقوؿ النيب صػلى
كإف كاف الوالد ن
ِ
ػوت»( .)2كقيػل :تنفػق علػى الولػد كالدتػو إف كانػت موسػرة ،مث
ضػيِّ َع َم ْػن يَػ ُق ُ
هللا عليو كسلمَ « :ك َفى ِابل َْم ْرء إِ ْْثًػا أَ ْف يُ َ

ترجع ٔتا أنفقت على الوالد إذا أيسر ،كإذا كانت غَت موسرة أنفق عليهم اٞتد أبو األب ،كال يرجػع لوجػوب النفقػة
ػودا أك موس نػرا أنفػق عليػو أقاربػو مػن الػوارثُت علػى تفصػيبلت
عليو على كلده كأكالده كزكجتػو .كإف َف يكػن اٞتػد موج ن
ػادرا علػى الكسػب ي٬تػرب عليػو ،كإف امتنػع يحػبس عنػد
يف ذلك .كقيل :تكوف نفقتو حينئذ يف بيت ا١تػاؿ .كإف كػاف ق ن
اٟتنفية(.)3
كال ٭تػبس يف سػائر ديونػػو غػَت النفقػة؛ ألف إيػػذاء األب حػراـ يف األصػل ،كيف اٟتػػبس إيػذاؤه ،إال أف يف النفقػػة
ضركرةن لدفع ا٢تبلؾ عن الولد؛ إذ لو َف ينفػق عليػو ٢تلػك ،فكػاف ىػو ابالمتنػاع مػن اإلنفػاؽ عليػو كالقاصػد إىبلكػو،
ً
قصده ابٟتبس ،ى ً
القدر من األذل ٢تذه الضركرة ،كىذا ا١تعٌت َف يوجد يف سائر الديوف .كألف ىاىنا
فدف ىع ي
ي
ك٭تم يل ىذا ى
ضركرةن أخرل كىػي ضػركرة اسػتدراؾ حػق النفقػة؛ ألهنػا تسػقط ٔتضػي الزمػاف ،فتقػع اٟتاجػة إُف االسػتدراؾ ابٟتػبس؛
ع اٟتبس يف حقو لضركرة استدراؾ
ألف اٟتبس ٭تملو على األداء فيحصل االستدراؾ .كلو َف ٭تبس يفوت حقو ي
فش ًر ى
اٟتػػق صػػيانةن لػػو عػػن الفػوات ،كىػػذا ا١تعػػٌت ال يوجػػد يف سػػائر الديػػوف؛ ألهنػػا ال تفػػوت ٔتضػػي الزمػػاف ،فػػبل ضػػركرة إُف
االستدراؾ ابٟتبس.
ضػُّػر كال ي٭تػبسٓ ،تػػبلؼ ا١تمتنػػع مػػن سػائر اٟتقػػوؽ؛ ألنػػو ال ٯتكػػن
كقػاؿ بعػػض اٟتنفيػػة :إف ا١تمتنػع مػػن النفقػػة يي ى
استدراؾ ىذا اٟتق ابٟتبس؛ ألنو يفوت ٔتضي الزماف ،فيستدرؾ ابلضرب ٓتبلؼ سائر اٟتقوؽ(.)4
ػود لَػػو ِر ْزقُػهػ َّػن وكِسػػوتُػه َّن ِابلْمعػػر ِ
ِ
وؼ
كاألصػػل يف كجػػوب النفقػػة علػػى الولػػد قػػوؿ هللا تعػػاُفَ ﴿ :و َعلَػػى ال َْم ْولُػ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ِ ()6
﴾( .)5كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٢تند امرأة أِب سفيافُ « :خ ِذي ما يك ِ
ْفيك َوَولَ َدؾ ِابل َْم ْع ُر
وؼ»  ،فلػو َف تكػن النفقػة كاجبػةن
َ َ
كاجبةن ٢تا كألكالدىا ١تا أجاز ٢تا أف أتخذ من ماؿ زكجها بغَت إذنو.
( )1انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)204كاألحواؿ الشخصية للشيخ دمحم أِب زىرة ص(.)417
( )2ركاه أبػو داكد يف الزكػػاة ،ابب يف صػػلة الػرحم ،رقػػم ( ،)1692كأٛتػػد يف مسػنده ( ،)160 /2كالنسػػائي يف الكػػربل ( ،)374 /5كاٟتػػاكم
أيضػا ابػن حبػاف يف صػحيحو ( ،)51 /10كالبيهقػي يف السػنن
يف ا١تستدرؾ ( )575 /1كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسػناد كَف ٮترجػاه ،كركاه ن
فوعا.
الكربل ( )25 /9 ،467 /7كلهم من حديث عبدهللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما مر ن

( )3راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)38 /4ك٣تمػػع األهنػػر ( ،)497 -496 /1كركضػػة الطػػالبُت للنػػوكم ( ،)490 /6كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)443 /3كراجػػع
أيضا :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)205 -204ككذلك :حق ا﵀ضوف على اٟتاضن كحق النفقة ص(.)71 -67
ن

( )4انظر :بدائع الصنائع (.)38 /4
( )5سورة البقرة :آية رقم (.)233
( )6ركاه البخػػارم يف النفقػػات ،ابب إذا َف ينفػػق الرجػػل فللمػرأة أف أتخػػذ بغػػَت علمػػو مػػا يكفيهػػا ككلػػدىا اب١تعػػركؼ ،رقػػم ( ،)5364كمسػػلم يف
األقضية ،ابب قضية ىند ،رقم ( ،)1714كاللفظ للبخارم.
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ورُى َّن﴾
كما أف إ٬تاب األجرة إلرضاع األكالد يف آية سورة الطبلؽ السابقة ﴿ فَِإ ْف أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وى َّن أ ُ
ُج َ
يقتضي إ٬تاب مؤنتهم(.)1
كألف اإلنساف ٬تب عليو أف ينفق على نفسو كزكجتو؛ فكذا على بعضو(.)2
بعض النفقة كجب على كالده
كإذا كانت النفقة إ٪تا ٕتب على الصغَت إذا َف يكن لو ماؿ؛ فإنو لو ىك ىج ىد الو يلد ى
أف يكملها لو إُف حد الكفاية(.)3
كال ٕت ػػب النفق ػػة بغ ػػَت الكفاي ػػة ْتس ػػب الع ػػرؼ؛ ف ػػبل ح ػػد ٢ت ػػا كال تق ػػدير ،كإ٪ت ػػا ْتس ػػب م ػػا يلي ػػق ابلول ػػد م ػػن
حبلؿ( .)4كما أف حاؿ الوالد من يسار أك إعسار معترب لقوؿ هللا سبحانو ﴿ :لِيُػ ْن ِف ْق ذُو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِو َوَم ْن قُ ِد َر
آاتهُ َّ
َ َّ
آات َىا ﴾(.)5
اّللُ َال يُ َكلِّ ُ
قُ ِد َر َعلَْي ِو ِر ْزقُوُ فَػ ْليُػ ْن ِف ْق ِشلَّا َ
سا إَِّال َما َ
اّللُ نَػ ْف ً
مسألة :حكم التسوية َْ األوالد يف النفقة:
ا١تطلوب يف النفقة -كمػا سػبق -ىػو الكفايػة ْتسػب مػا يناسػب الولػد ،كىػذه الكفايػة ال ح َّػد ٢تػا كال تقػدير؛
فكفايػػة أحػػد األكالد لػػيس ابلضػػركرة أف تتفػػق مػػع كفايػػة غػػَته مػػن األكالد ،بػػل الغالػػب أهنػػا ال تتفػػق ،فمػػثبل إذا كػػاف
للوالد كلداف أحد٫تا يشبعو ربع دجاجة ،كاآلخر ال يشبعو إال نصف دجاجة؛ فإف العدؿ كاإلنصاؼ ىنا أف ييشبًع
ِّ
النصف نص نفا .ىذا ىو العدؿ.
بع ر نبعا ك١تن يكفيو
ي
كبل منهما ْتسبو ،فيعطي ١تن يكفيو الر ي

كال ٬تب عليو التسوية يف ذلك؛ الختبلؼ حد الكفاية بُت األكالد ،كالغرض من النفقة إ٪تا ىو الكفاية.
كيف ىذا يقػوؿ العػز بػن عبدالسػبلـ« :ككػذلك لػو كػاف لػو كلػداف ال يقػدر إال علػى قػوت أحػد٫تا؛ فإنػو يفضػو
ػادا لنصػػف جوعػػة
ػبعا ألحػػد كلديػػو سػ ِّ
(أم الرغيػػف) عليهمػػا تسػػويةن بينهمػػا ،فػػإف قيػػل :إذا كػػاف نصػػف الرغيػػف شػ ن
قلت :يفضو عليهما ْتيث يسػد مػن جوعػة أحػد٫تا مػا يسػد مػن جوعػة اآلخػر ،فػإذا
اآلخر فكيف يفضو عليهما؟ ي
سادا لنصف جوعة اآلخر فليوزعو عليهما كػذلك؛ ألف ىػذا
سادا لنصف جوعة أحد٫تا ،كثلثاه ِّ
كاف ثلث الرغيف ِّ
ىو اإلنصاؼ .كما أنو ٬تب عليو مع القدرة إشباع كل كاحد منهما مع اختبلؼ مقدار كليهما؛ فكذلك ىذا ألف
الغػػرض األعظػػم إ٪تػػا ىػػو كفايػػة البػػدف يف التغذيػػة .ككػػذلك ٬تػػب أف يطعػػم الكبػػَت الرغيػػب أكثػػر ٦تػػا يطعػػم الصػػغَت
الزىيد»(.)6
دفعا ٟتاجتيهما(.)7
سهما ،كالفارس ثبلثة أسهم؛ ن
كقاس ىذا على إعطاء الراجل يف اٞتهاد ن
( )1انظر :أسٌت ا١تطالب (.)443 /3
( )2راجع :بدائع الصنائع ( ،)31 /4كا١تغٍت ( ،)373 /11ككشاؼ القناع (.)481 /5
( )3انظر :كشاؼ القناع (.)481 /5
( )4راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)38 /4كحاشػػية ابػػن عابػػدين ( ،)628 /3كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)444 -443 /3كٖتفػػة ا﵀تػػاج (،)302 /8
كا١تغٍت ( ،)388 /11ككشاؼ القناع (.)486 ،481 /5
( )5سورة الطبلؽ :آية رقم (.)7
( )6قواعد األحكاـ يف مصاٌف األنـ (.)69 /1
( )7كقد كرد يف ذلك أحاديث يف الصحيحُت كالسنن ،منها حديث ابن عمر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قسم يوـ خيرب للفرس سهمُت كللراجل سه نما .ركاه
ركاه البخارم يف ا١تغازم ،ابب غزكة خيرب ،رقم ( ،)4228كمسلم يف اٞتهاد كالسَت ،ابب كيفية قسمة الغنيمػة بػُت اٟتاضػرين ،رقػم (.)1762

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 175

كبناء النفقة على الكفاية دكف ا١تساكاة ىو ما صرح بو اٟتنابلة(.)1
كمثل ذلك ييقاؿ يف ا١تلبس ،كإف كاف التفاكت فيو رٔتا يكوف أقل من التفاكت يف الغػذاء ،ككػذلك يف التعلػيم،
فاحتياج الولد الذم يدرس الطب مػثبل ٮتتلػف عػن احتيػاج الولػد الػذم يػدرس العلػوـ اإلنسػانية كالنظريػة ،كإف كػاف
البد من ا١تساكاة فيما ٘تكن فيو التسوية ،فبل يفرؽ بُت الذكر كاألنثى يف التعليم ،أك يعلًٌم بعػض كلػده ك٭تػرـ الػبعض
اآلخر ،ككأف يعلًٌم ٚتيع كلده يف جامعات حكومية أك جامعػات خاصػة ،دكف تفرقػة بيػنهم يف ذلػك ،مػا َف تػدع إُف
ذلك ضركرة .فالعدؿ بينهم أف يعطي كل كاحد كفايتو ْتسب ٗتصصو كدراستو(.)2
أحدا من كلده يف طعاـ كغَته(.)3
كقد نقل أبو طالب ركايةن عن اإلماـ أٛتد أنو ال ينبغي أف يفضل ن
كعػػن إب ػراىيم النخعػػي أهنػػم كػػانوا يسػػتحبوف التسػػوية بيػػنهم حػػىت يف ال يقبىػػل( .)4كىػػو يشػػَت إُف مػػا ركاه أنػػس بػػن
ٍت لو فأخذه فقبلو كأجلسو يف حجره ،مث جاءت بينيَّةه لو فأخػذىا
جالسا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فجاء بػي ىّّ
مالك أف رجبل كاف ن
ْت ََػ ْيػنَػ ُه َما»(.)5
ْت ََػ ْيػنَػ ُه َما» ،كيف لفظ« :فَػ َهال َع َدل َ
كأجلسها إُف جنبو ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :فَ َما َع َدل َ
ابن تيمية تفصيبل حسننا ،فقػاؿ« :كاٟتػديث كاآلاثر تػدؿ علػى كجػوب التعػديل بيػنهم يف غػَت التمليػك
َّ
كفصل ي
أيضػا ،كىػو يف مالػػو كمنفعتػو الػػيت ملكهػم كالػػذم أابحهػم كا١تسػكن كالطعػػاـ .مث ىنػا نوعػػاف :نػوع ٭تتػػاجوف إليػو مػػن
ن
النفقػػة يف الصػػحة كا١تػػرض ك٨تػػو ذلػػك فتعديلػػو فيػػو أف يعطػػي كػػل كاحػػد مػػا ٭تتػػاج إليػػو ،كال فػػرؽ بػػُت ٤تتػػاج قليػػل أك
كثَت .كنوع تشًتؾ حاجتهم إليو من عطية أك نفقة أك تزكيج فهذا ال ريب يف ٖترًن التفاضل فيو .كينشأ من بينهما
نوع اثلث كىو أف ينفرد أحد٫تا ْتاجة غَت معتادة ،مثػل أف يقضػي عػن أحػد٫تا ديننػا كجػب عليػو مػن أرش جنايػة،
أك يعطي عنو ا١تهر ،أك يعطيو نفقة الزكجة ،ك٨تو ذلك؛ ففي كجػوب إعطػاء اآلخػر مثػل ذلػك نظػر .كٕتهي يػز البنػات
ابلنًٌ ىحل أشبو ،كقد ييلحق هبذا ،كاألشبو أف يقاؿ يف ىذا أنو يكػوف اب١تعػركؼ ،فػإف زاد علػى ا١تعػركؼ فهػو مػن ابب
ً
٤تتاجا دكف اآلخر أنفق عليو قدر كفايتو ،كأما الزَيدة فمن النًٌ ىحل»(.)6
النٌ ىحل .كلو كاف أحد٫تا ن
كما ذكره ابن تيمية من التفصػيل ىػو األدؽ؛ فيف َّػرؽ بػُت النفقػة األصػلية مػن مأكػل كمشػرب كملػبس كمسػكن
كتعلػيم كمػػداكاة ٦تػػا الواجػػب فيػػو الكفايػػة ،كإف تفاكتػػت حاجػػاهتم منهػػا ،دكف تفضػػيل مػػن الوالػػد ،كمػػا يلحػػق هبػػا مػػن

كفسػػره نفػػع (الػراكم عػػن ابػػن عمػػر) أبف الرجػػل إذا كػػاف معػػو فػػرس فلػػو ثبلثػػة أسػػهم ،سػػهماف لفرسػػو كسػػهم لنفسػػو .كىػػو مػػا كرد صػػر٭تنا يف ركايػػة
أخػرل عنػػد البخػارم يف اٞتهػػاد كالسػػَت ،ابب سػهاـ الفػػرس ،رقػم ( ،)2863كىػػي مركيػػة كػذلك يف السػػنن مػن حػػديث ابػػن عمػر كغػػَته .راجػػع:
منتقى األخبار جملد الدين بن تيمية مع نيل األكطار (.)334 -330 /7
( )1انظر :كشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)436 /2
( )2انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء «دراسة فقهية مقارنة» للباحث٤ /تمود نىض ٤تمود عجور ص(.)59
( )3انظر :ا١تبدع يف شرح ا١تقنع ( ،)200 /5ككشاؼ القناع (.)310 /4
( )4انظر :ا١تبدع ( ،)200 /5ككشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)436 /2
( )5ركاه البيهقػػي يف شػػعب اإلٯتػػاف ( ،)410 /6كالطحػػاكم يف شػػرح معػػاين اآلاثر ( ،)89 /4كذكػػره ا٢تيثمػػي يف ٣تمػػع الزكائػػد ()156 /8
كقاؿ« :ركاه البزار فقاؿ :حدثنا بعػض أصػحابنا .كَف يسػمو ،كبقيػة رجالػو ثقػات» .كذكػره الشػيخ األلبػاين يف سلسػلة األحاديػث الصػحيحة بػرقم
إسناده.
(َّ )3098 ،2994 ،2883
كحس ىن ى
( )6الفتاكل الكربل البن تيمية (.)436 -435 /5
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النفقػػة الطارئػػة كنحػػو قضػػاء ديػػن أك دفػػع أرش جنايػػة أك نفقػػة ١تػػن يعػػوؿ احتػػاج إليهػػا لفقػػر أك عجػػز بقػػدر الكفايػػة
أيضا ،كبُت ٗتصيص أحدىم بنفقة ٦تيَّزة أك ٕتهيز بنت ك٨تو ذلك ٦تا ٮترج عن ابب النفقة كحدكد الكفايػة ،كيعتػرب
ن
من العطية كا٢تبة.
كخبلصػػة القػػوؿ أف الوالػػد عليػػو أف يتحػػرل العػػدؿ بػػُت أكالده يف النفقػػة بكفػػايتهم ْتسػػب مػػا ٭تتػػاج إليػػو كػػل
ِ
ػْ أ َْوَال ِد ُك ػ ْم»(.)1
مػػنهم ،دكف تفرقػػة أك تفضػػيل لبعضػػهم دكف بعػػض؛ لعمػػوـ قػػوؿ النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :اتَّػ ُقػػوا هللاَ َوا ْعػػدلُوا ََػ ْ َ
كىػو كإف كػاف كاردا يف ا٢تبػة للولػد -كمػا سػيأِ -إال أنػو ي ً
عامػا يف التعامػل مػع الولػػد .كإذا
رسػي قاعػدةن كليػةن كمبػدأن ِّ
ن
ي
ً
كاف عدـ العدؿ كترؾ التسوية بُت األكالد يف ا٢تبات كالعطاَي يمن ىػع -كمػا سػيأِ١ -تػا يػؤدم إليػو مػن العقػوؽ كقطػع
الرحم بسبب ما ٭تدثو يف نفس الولد ٕتاه كالػده كإخوتػو مػن الكراىيػة كالشػحناء كاٟتقػد كالبغضػاء كالعػداكة()2؛ فػإف
نفسو موجود يف ترؾ التسوية كالعدؿ بُت األكالد يف النفقة ،ابلتفصيل الذم ذكرتيو آنفا.
ىذا ا١تعٌت ى
ت إليهػػا يف أحكامهػػا كلهػػا ،قػػاؿ هللا تعػػاُف ﴿ :إِ َّف َّ
اّللَ ََي ُْمػ ُػر
صػ ىػد ٍ
كالعػػدؿ أحػػد القػػيم الػػيت تغيتهػػا الش ػريعةي كقى ى
اْلحس ِ
ِ ِ
اف ﴾( .)3كمن ٕتاكز العدؿ فقد كقع يف الظلم كاٞتور.
ابل َْع ْدؿ َو ِْ ْ َ
الفرع الثاين :نفقة الوالد على ولده الكبري:
ػادرا علػػى التكسػػب؛ كلػػذلك ذكػػر
الواجػػب علػػى الوالػػد أف ينفػػق علػػى أكالده حػػىت يبلػػغ الػػذكر عػػاقبل كيكػػوف قػ ن
قادرا على الكسب و
عمى؛ فإف نفقتو تظل كاجبةن على
غَت عاقل أك َف يكن ن
١ترض مزم ون أك ن
الفقهاء أنو لو بلغ الولد ى
كالده.
أما األنثى فتظػل نفقتهػا كاجبػة علػى كالػدىا حػىت تتػزكج كيػدخل هبػا زكجهػا ،كلػو كانػت كػافرة .كقيػل :تسػقط
نفقتها ابلعقد .كإذا طلقت عادت نفقتها على أبيها ،إال أف تكوف ابلغػةن صػحيحةن قػادرةن علػى الكسػب .بػل قػالوا:
أيضػػا ،مث لػػو أف يرجػػع هبػػا علػػى
لػػو كانػػت متزكجػػة كزكجهػػا صػػيب ال يسػػتطيع التكسػػب أك فقػػَت فنفقتهػػا علػػى أبيهػػا ن
الزكج إذا أيسر(.)4
كصػػرح الشػػافعية أبف قػػدرة البنػػت علػػى النكػػاح ال تسػػقط نفقتهػػا( ،)5فنفقتهػػا علػػى كالػػدىا كإف بلغػػت ٜتسػػُت
سنة أك أكثر ،ما دامت ٤تتاجة.
نشزا(.)6
كلو سقطت نفقتها عن زكجها بسبب نشوزىا مثبل ٕتب نفقتها على كالدىا ما دامت ن
( )1ركاه البخارم يف ا٢تبة كفضلها ،ابب اإلشػهاد يف ا٢تبػة ،رقػم ( ،)2587كمسػلم يف ا٢تبػات ،ابب كراىػة تفضػيل بعػض األكالد يف ا٢تبػة ،رقػم
( )1623من حديث النعماف بن بشَت رضي هللا عنهما أبلفاظ متعددة.
( )2راجػػع :مقصػػد العػػدؿ كأثػػره يف القضػػاَي ا١تاليػػة ا١تعاصػػرة للػػدكتور /أمػػَت شػريبطْ ،تػػث ٔتجلػػة الشػػهاب الصػػادرة عػػن جامعػػة الػوادم ابٞتزائػػر،
العدد ( )8ذك اٟتجة 1438ىػ /سبتمرب 2017ـ ص(.)94
( )3سورة النحل :آية رقم (.)90
( )4راجع :بدائع الصنائع ( ،)35 ،33 /4كالتاج كاإلكليػل ( ،)588 /5كشػرح ا٠ترشػي ( ،)205 -204 /4كالفواكػو الػدكاين (،)69 /2
 ،)69كأسٌت ا١تطالب (.)443 /3
( )5انظر :أسٌت ا١تطالب (.)443 /3
( )6انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)204
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كذكر بعض الفقهاء أف من العجز الذم يوجب نفقة االبن على كالده أف يكوف من أبنػاء األعيػاف كاألشػراؼ
مستندا إُف عرؼ
الذين يلحقهم العار من التكسب ،أك ال يستخدمهم الناس عادة( .)1كقد يرَّد ىذا القوؿ أبنو كاف
ن
اعتمادا على الغَت ٦تا يػي ىع ََّت بو اإلنساف(.)2
تغَت ىذا العرؼ حىت صار القعود عن التكسب كالعمل
معُت ،كقد َّ
ن
ً
حكمػا؛ فتجػب النفقػة عنػدىم علػى الولػد
كأكجب اٟتنابلة نفقة الولد على كالده دكف اعتبػار لنقصػو خ ٍلقػةن أك ن
الزًمن(.)3
كإف كاف
صحيحا مكل نفا ،كلكن ال حرفة لو؛ ألنو فقَت فأشبو َّ
ن
مانعػػا مػػن كجػػوب النفقػػة مطل نقػػا؛ ألهنػػم يرتبوهنػػا علػػى ا١ت ػَتاث ،كال ت ػوارث مػػع
لكػػنهم ٬تعلػػوف اخػػتبلؼ الػػدين ن
اخ ػػتبلؼ ال ػػدين( . )4كى ػػو م ػػردكد؛ ألف نفق ػػة األص ػػوؿ كالف ػػركع مبني ػػة عل ػػى اٞتزئي ػػة ،كل ػػيس عل ػػى أىلي ػػة اس ػػتحقاؽ
اإلرث(.)5
ػَتا ىزًمننػػا ال يقػػدر
ػَتا فقػ ن
ػَتا ،أك كبػ ن
ػغَتا فقػ ن
كصػػرح اٟتنفيػػة بوجػػوب نفقػػة زكجػػة االبػػن علػػى كالػػده إذا كػػاف االبػػن صػ ن
على التكسب(.)6
٤تتاجػا إُف اإلعفػاؼ ،كيكػوف
بل ذىب اٟتنابلة إُف أف على الوالد
ى
إعفاؼ كلده إذا كانت عليػو نفقتػو ،ككػاف ن
عليو نفقة زكجتػو؛ ألنػو ال يػتمكن مػن اإلعفػاؼ إال بػذلك .قػالوا :كلػيس لػو أف ًٌ
يزكجػو قبيحػة كال كبػَتة ال اسػتمتاع
هبا(.)7
كىو رأم كجيو ،رجحو بعض ا١تعاصرين ،ال سيما مع ارتفاع تكاليف الزكاج يف عصرن(.)8
كجعػػل بعػػض اٟتنفيػػة نفقػػة االبػػن الكبػػَت ا١ت ػريض كنفقػػة البنػػت البالغػػة تتػػوزع علػػى الوالػػد كالوالػػدة أثػػبل ناث ،علػػى
األب الثلثاف كعلى األـ الثلث؛ ألف ا١تَتاث ٢تمػا علػى ىػذا ا١تقػدار ،كقػد زالػت كاليػة األب الػيت اخػتص هبػا ابلبلػوغ

( )1انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)203كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( ،)418كحقػػوؽ األكالد
لؤلستاذ /دمحم أمُت الغزاِف ص( ،)113كراجع كذلك :حاشية ابن عابدين (.)628 /3
( )2انظػػر :حقػػوؽ األكالد ص( .)113ككػػبلـ ابػػن عابػػدين يف حاشػػيتو ( )628 /3يػػدؿ عليػػو ،مػػع تقريػػره أبف العػػرؼ حػػاكم علػػى ذلػػك ،كأنػػو
عجزا يستوجب النفقة بشركطها.
جرل يف زمانو أبف ذلك يعترب ن
( )3انظر :ا١تغٍت ( ،)378 -377 /11ككشاؼ القناع ( ،)483 /5كشرح منتهى اإلرادات (.)239 /3
( )4انظر :كشاؼ القناع (.)484 /5
( )5راجع :حاشية ابن عابدين ( ،)631 /3كانظر كذلك :حقوؽ األكالد ص(.)110
( )6انظر٣ :تمع األهنر (.)502 -501 /1
( )7انظر :ا١تغٍت ( ،)380 /11ككشاؼ القناع (.)486 /5
أيض ػا :حقػػوؽ
( )8انظػػر :حقػػوؽ األكالد قبػػل الوالػػدينٔ ،تجلػػة كليػػة الش ػريعة كالقػػانوف كالدراسػػات اإلسػػبلمية ّتامعػػة قطػػر ص( ،)342كراجػػع ن
األكالد على اآلابء ص( .)75 -74كقد ذىب صاحب الدراسة األخَتة إُف تقدًن تزكيج الولػد علػى سػداد الػدين غػَت اٟتػاؿ ،كعلػى اٟتػج عنػد
ترجيح كجوبو على الًتاخي كليس على الفور؛ كذلك ٗتر٬تنا على مذىب اٟتنابلة القائلُت أبف تزكيج الولد مػن النفقػة الواجبػة ،كىػي َّ
مقدمػة علػى
سداد الدين كعلى اٟتج ،كٓتاصة عند اشتداد حاجة الولد إُف الزكاج كخشية الفتنة عليو ،كما يصنع ا١ترء مع نفسػو إذا اتقػت نفسػو إُف الػزكاج.
كىو ٗتريج كجيو كنظر حسن .راجع ص(.)78 -75
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فيػػزكؿ اختصاصػػو ابلنفقػػة .كإف كػػاف ظػػاىر الركايػػة أف النفقػػة كلهػػا علػػى األب لقولػػو تعػػاُف ﴿ :و َعلَػػى الْمولُػ ِ
ػود لَػوُ
َْ
َ
ِر ْزقُػه َّن وكِسوتُػه َّن ِابلْمعر ِ
وؼ ﴾( ،)2()1فاألب ال يشاركو أحد يف نفقة كلده(.)3
ُ َ ْ َ ُ َ ُْ

كال يشًتط يسار الوالد لئلنفاؽ على كلده ،بل يكفي قدرتو على الكسب(.)4
كأتسيسػػا علػػى مػػا سػػبق التنبيػػو إليػػو مػػن أف اإلنفػػاؽ علػػى الولػػد يف مراحػػل التعلػػيم صػػار اآلف جػػزءنا مػػن النفقػػة
ن
الواجبػػة ابعتبػػاره صػػار مػػن الضػػركرَيت يف زماننػػا؛ فإنػػو ٬تػػب علػػى الوالػػد أف ينفػػق علػػى أكالده الػػذكور حػػىت يكملػوا
مراحػػل التعلػػيمْ ،تسػػب ا١تتعػػارؼ عليػػو ،كالػػذم يسػػتمر يف كثػػَت مػػن البلػػداف اآلف حػػىت سػػن الثانيػػة كالعش ػرين حػػاؿ
إكماؿ التعليم اٞتامعي .أما لو اقتصر الولد على التعليم ا١تتوسط (الفٍت) الذم ينتهي غالبنا عند سن الثامنة عشػرة؛
مستطيعا لو.
قادرا عليو
ن
فإف عليو أف يسعى إُف العمل كالتكسب ،طا١تا كاف ن
ػرؼ ىح ىكػ هػم يف ذلػػك كلػػو؛ فػػبعض الشػػباب يسػػتثمر ف ػًتات اإلجػػازة البينيػػة أثنػػاء دراسػػتو يف العمػػل ليكفػػي
كالعػ ي
نفسػػو مؤنػػة دراسػػتو ،ال سػػيما إذا ك ػاف كالػػده معسػ نػرا أك عػػائبل لغػػَته مػػن الصػػغار الػػذين ىػػم يف حاجػػة أشػػد للنفقػػة
لصغرىم .كبعض الشباب ْتسب ما جرل من العرؼ يف ٣تتمعػاهتم كبيئػاهتم ال يلجئػوف إُف مثػل ذلػك اكتفػاءن بقيػاـ
الوالد بذلك دكف عناء أك مشقة .فينبغي تقييد ذلك كلو ابلعرؼ اٞتارم.
ػادرا علػػى مواصػػلة التعلػػيم ،أمػػا لػػو كػػاف ي٥ت ًف نقػػا يف تعليمػػو
كمػػا ينبغػػي تقييػػد ذلػػك ٔت ػا إذا كػػاف الولػػد ن
نجحػػا قػ ن
منصرفنا عنو؛ فاألكُف حينئذ أف يتكسب كينفق على نفسو ،كال يرىق كالده بنفقة ال جدكل منها(.)5

مسألة :مطالبة الولد وال َده ابلنفقة:
إذا كانت نفقة الوالد على كلده كاجبةن ملزمةن عند فقره كصغره أك عجزه؛ فهل للولد أف يطالبو هبا إذا أخل هبا
أك قصر؟
فقَتا لكنو قادر على التكسب أنو ٬ترب عليػو لئلنفػاؽ علػى
ي
ذكرت آن نفا أف اٟتنفية ذىبوا إُف أف الوالد إذا كاف ن
كلده ،حىت قالوا إنو ٭تبس إذا امتنع .كلذلك فإنو ٭تق للولد أف يطالب كالده ابلنفقة الواجبة ،كيقاضػيو مػن أجلهػا،
()6
صغَتا مسػتح نقا،
أيضا؛ لضركرة حفظ النفس .كىو ما نص عليو اٟتنابلة ن
بل ك٭تبسو ن
أيضا  .كسواء يف ذلك أكاف ن
عاجزا عن التكسب ١ترض ك٨توه أك انشغاؿ بتعليم ضركرم جرل بو العرؼ ،أـ كانت بنتنػا ٖتتػاج
كبَتا ن
مستح نقا ،أـ ن
َ َّ
سا إَِّال ُو ْس َػع َها ﴾(،)7
للنفقة أك للتجهيز للزكاج .ككل ذلك مقدر ْتد الكفاية كاب١تتعارؼ عليو ﴿ َال يُ َكلِّ ُ
اّللُ نَػ ْف ً
()7
َ َّ
آات َىا ﴾(.)1
﴾  ،ك﴿ َال يُ َكلِّ ُ
سا إَِّال َما َ
اّللُ نَػ ْف ً
( )1سورة البقرة :آية رقم (.)233
( )2راجع :بدائع الصنائع ( ،)33 /4كا٢تداية مع العناية (.)421 /4
( )3راجع :بدائع الصنائع (.)36 /4
( )4راجع :بدائع الصنائع (.)35 /4

أيضا :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)45 -44
( )5انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)418كالطفل يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)225ك ن
.)45

ضا :ا١تغٍت ( ،)373 -372 /11كاإلنصاؼ (.)162 /7
( )6راجع :الركض ا١تربع للبهوِ ( ،)199 /2كأي ن
( )7سورة البقرة :آية رقم (.)286

جملة املدونة:
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كلػػيس للولػػد أف ٭تػػبس كالػػده يف النفقػػة عنػػد ا١تالكيػػة كالشػػافعية( ،)2كزاد الشػػافعية :كال أف َيخػػذ نفقتػػو الواجبػػة
علػػى كالػػده اجملنػػوف إال ْتكػػم قضػػائي؛ لعػػدـ كاليتػػو عليػػو ،كإ٪تػػا يكػػوف ذلػػك بتوليػػة القاضػػي لبلبػػن الػ ىػزًمن إجػػارىة أبيػػو
و
لصنعة ألجل نفقة الولد الواجبة(.)3
اجملنوف إذا صلح
كقػػاؿ اٟتنابلػػة فيمػػا ركاه اٞتماعػػة عػػن اإلمػػاـ أٛتػػدَ :يخػػذ مػػن مػػاؿ كالػػده بغػػَت إذنػػو اب١تعػػركؼ إذا احتػػاج ،كال
يتصدؽ(.)4
كمذىب اٟتنفية كاٟتنابلة أكُف؛ ١تا سبق من ضركرة حفػظ الػنفس ،كالولػد يضػيع إف َف ينفػق عليػو كالػده ،ككػاف
عاجزا ،كحفظ النفس مقدَّـ على حق الوالد يف مالو ىنا.
صغَتا أك ن
ن
كىذه النفقة من قبيل ا١تواساة كسد ا٠تيلَّة تدفع عند االحتياج؛ كلذلك فإهنا تسقط ٔتضي الزمن ،إال أف يكوف
صدر هبا حكم قضائي فإهنا ال تسقط حينئذ ،كتعترب ديننا من كقت القضاء هبا ،إال أهنا تسقط اب١توت؛ ألهنػا صػلة
ػربع إبنفاقػو ،بػل قصػد
كالصبلت تسقط اب١توت .ككذلك ال تسقط إذا أنفق على الولد ا﵀تػاج ش ه
ػخص آخػر غػَت مت ًٌ
الرجػوع ٔتػا أنفػق علػى مػن كجبػت عليػو؛ ألنػو قػاـ عنػو بواجػب فَتجػع هبػا عليػو؛ ألهنػا صػارت ديننػا علػى الوالػد لغػػَت
كلده ،أك َيذف القاضي ابالستدانة على الوالد ،ففي تلك اٟتاالت ال تسقط ٔتضي ا١تدة(.)5
ادلطلب الثاين :نفقة الولد على والده:
كما أٚتع الفقهاء على كجوب النفقة على الوالد لولده الفقَت مع صغره أك عجزه عن التكسب؛ فإهنم أٚتعوا
كذلك على أف نفقة الوالدين الفقَتين الل ىذيٍن ال كسب ٢تما كال ماؿ كاجبةه يف ماؿ الولد(.)6
ِ ِ ِ ِ ِ
ػاًن ﴾( ،)7كمػػن اإلحسػػاف
ضػػى َرَُّػ َ
كاسػػتدلوا بقػػوؿ هللا سػػبحانوَ ﴿ :وقَ َ
سػ ً
ػك أ ََّال تَػ ْعبُػ ُدوا إ َّال إ ََّيهُ َوابل َْوالػ َديْ ِن إ ْح َ
اإلنف ػػاؽ عليهم ػػا عن ػػد حاجتهم ػػا .كقول ػػو تع ػػاُف ﴿ :وص ػ ِ
ػاح ْبػ ُه َما ِيف ال ػ ُّػدنْػيَا َم ْع ُروفً ػػا ﴾( ،)8كم ػػن ا١تع ػػركؼ القي ػػاـ
َ َ

بكفايتهما عند حاجتهما ،كلو كان كافرين.
مانعػػا مػػن كجػوب النفقػػة مطل نقػػا؛ ألهنػم يرتبوهنػػا علػػى ا١تػَتاث ،كال تػوارث مػػع
كاٟتنابلػة ٬تعلػػوف اخػػتبلؼ الػدين ن
اختبلؼ الدين(.)9
( )1سورة الطبلؽ :آية رقم (.)7
( )2انظر :الشرح الصغَت مع حاشية الصاكم ( ،)371 /3كمغٍت ا﵀تاج (.)115 /3
( )3انظر :أسٌت ا١تطالب (.)445 /3

( )4انظر :كشاؼ القناع (.)484 /5
( )5راج ػػع :ا٢تداي ػػة م ػػع العناي ػػة ( ،)425 /4ك٣تم ػػع األهن ػػر ( ،)504 /1كش ػػرح ا٠ترش ػػي ( ،)204 /4كالفواك ػػو ال ػػدكاين ( ،)70 /2كأس ػػٌت
أيضػػا :أحكػػاـ األح ػواؿ الشخصػػية يف الش ػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)213كاألح ػواؿ
ا١تطالػػب ( ،)444 /3ككشػػاؼ القنػػاع ( ،)484 /5كراجػػع ن
الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)432 -430كحقوؽ األكالد ص(.)123 -119
( )6راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)30 /4كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)202 /4كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)443 -442 /3كا١تغػػٍت ( ،)373 /11ككشػػاؼ
أيضا :اإلٚتاع ص( ،)110كمراتب اإلٚتاع ص(.)79
القناع ( ،)481 -480 /5ك ن
( )7سورة اإلسراء :آية رقم (.)23
( )8سورة لقماف :آية رقم (.)15
( )9انظر :كشاؼ القناع (.)484 /5
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كمذىب اٞتمهور أكُف؛ فليس من ا١تعركؼ تركهما ببل نفقة اكتفاء ابلقوؿ اٟتسن.

ِ
ػب َمػا أَ َك ْلػتُ ْم
كاستدؿ الفقهاء على كجوب النفقة على الوالػد يف مػاؿ كلػده كػذلك بقػوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :إ َّف أَطْيَ َ
ِم ْن َك ْسبِ ُك ْمَ ،وإِ َّف أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن َك ْسبِ ُك ْم»(.)1
كألف اإلنساف ٬تب عليو أف ينفق على نفسو كزكجتو؛ فكذا على أصلو(.)2
ػادرا علػى الكسػب كَف يتكسػب أنػو ٕتػب
بل ذىب اٟتنفية كالشػافعية يف أحػد القػولُت إُف أف الوالػد لػو كػاف ق ن
أيضا(.)3
نفقتو على كلده ن
كإف كاف لبلبن الغائب مػاؿ يف يػد أبويػو كأنفقػا منػو َف يضػمنا فيمػا صػرح بػو اٟتنفيػة؛ ألهنمػا اسػتوفيا حقهمػا؛
ألف نفقتهما كاجبة قبل القضاء(.)4
كأجاز الشػافعية للوالػد أف َيخػذ النفقػة الواجبػة لػو علػى كلػده مػن مػاؿ الولػد الصػغَت أك اجملنػوف ْتكػم الواليػة،
كما ٬توز لو أف يؤجر ك ىلده فيما يطيقو من أعماؿ ألجل النفقة ،كَف ٬تعلوا ذلك لؤلـ(.)5
كصرح ا١تالكية أبنو ٬تب عليو إعفاؼ كالده بتزك٬تو بزكجػة كاحػدة( .)6لكػنهم قيػدكا كجػوب النفقػة علػى الوالػد
أبف يكػػوف الولػػد موسػ نػرا ،كأف يكػػوف ذلػػك ٦تػػا فضػػل عػػن قوتػػو كقػػوت زكجاتػػو كلػػو أر نبعػػا ،كال ييلػػزـ ابلتكسػػب لينفػػق
عليو( .)7كجػزـ بعػض ا١تالكيػة أنػو إف كػاف لػؤلب صػنعة تكفيػو كزكجتػو جػرب عليهػا ،كإف كفػت بعػض نفقتػو أكملهػا
كلده(.)8
أيضا(.)9
ككافقهم الشافعية كاٟتنابلة يف كجوب إعفاؼ كالده ،كزاد اٟتنابلة :ككالدتو ن
كأكجب ا١تالكية كالشافعية على الولد النفقة على زكجة أبيو الحتياجو إليهػا يف ا٠تدمػة كاإلعفػاؼ ،ككػذا علػى
خادمو(.)10
أمػػا اٟتنفيػػة فقيػػدكا كجػػوب النفقػػة علػػى زكجػػة األب ٔتػػا إذا كػػاف يف حاجػػة ١تػػن ٮتدمػػو؛ ألنػػو يػػؤمر ٓتدمػػة أبيػػو
بنفسو أك ابألجَت(.)1
( )1ركاه أبو داكد يف البيوع ،ابب يف الرجل َيكل من ماؿ كلده ،رقم ( ،)3528كالًتمذم يف األحكاـ ،ابب ما جاء أف الوالد َيخذ من ماؿ
ماؿ كلده ،رقم ( ،)1358كالنسائي يف البيوع ،ابب اٟتث على الكسب ،رقم ( ،)4452 -4449كابن ماجو يف التجػارات ،ابب مػا للرجػل
فوعا .كقاؿ الًتمذم :حسن صحيح.
من ماؿ كلده ،رقم ( ،)2290كأٛتد ( )220 ،193 /6كلهم من حديث عائشة اهنع هللا يضر مر ن
( )2راجع٣ :تمع األهنر ( ،)499 /1كالفواكو الدكاين ( ،)69 -68 /2كأسٌت ا١تطالب ( ،)443 /3كا١تغٍت ( ،)373 /11ككشػاؼ القنػاع
القناع (.)481 -480 /5
( )3انظر :العناية شرح ا٢تداية ( ،)416 /4ك٣تمع األهنر ( ،)499 /1كأسٌت ا١تطالب (،)443 /3
( )4انظر :ا٢تداية مع العناية ( ،)424 /4كحاشية ابن عابدين (.)622 /3
( )5انظر :فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي ( ،)72 /10كأسٌت ا١تطالب (.)445 /3
( )6انظر :شرح ا٠ترشي ( ،)203 /4كالفواكو الدكاين (.)69 /2
( )7انظر :شرح ا٠ترشي كحاشية العدكم عليو (.)202 /4
( )8انظر :مواىب اٞتليل (.)209 /4
( )9راجع :شرح ا﵀لي على ا١تنهاج ( ،)271 -270 /3ككشاؼ القناع ( ،)486 /5كشرح منتهى اإلرادات (.)241 /3
( )10انظر :الفواكو الدكاين ( ،)69 /2كأسٌت ا١تطالب (.)444 /3
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كال تسقط نفقة الوالدة عند ا١تالكية بتزكجها من فقَت ،أك من كاف غنيِّا فافتقر(.)2
ك٬ترب الولد عند اٟتنفية على التكسب لئلنفاؽ على كالده ،كإف َف يفضل من كسػبو شػيء بعػد زكجاتػو ككلػده
جائعا يتكفف الناس(.)3
ضائعا ن
ييؤمر ٔتواساة كالده ،أك أف يقيمو مع أكالده كييش ًريكو معهم يف النفقة ،كال يًتكو ن
كيرل ا١تالكية أنو إذا تزاٛتت النفقات علػى مػن كجبػت عليػو أف الولػد الصػغَت مقػدَّـ علػى األب ،سػواء أكػاف
مقدمػػة علػػى الػػذكر ،كاألـ َّ
ػحيحا أـ ىزًمننػػا ،كقيػػل :يتحاصػػاف .كالولػػد الصػػغَت مقػػدَّـ علػػى الكبػػَت ،كاألنثػػى َّ
مقدمػػة
صػ ن
على األب(.)4
كاعترب الشافعية أف الولد الصغَت كالكبَت اجملنوف أكُف ٦تن عدا٫تا ،مث األـ ،مث األب ،مث الولد الكبَت ،كإف كػاف
األبعد ىزًمننا قي ًٌد ىـ على األقرب لشدة احتياجو(.)5
ػون لعجػزه ،كإف كػاف
ػغَتا أك ٣تن ن
كصرح اٟتنابلة أبنو إذا اجتمع األبواف كاالبن يقػدـ االبػن يف النفقػة إف كػاف ص ن
كبَتا كاألب ىزًمننا قي ًٌد ىـ األب لشدة حاجتو .كقيل :ييقدَّـ األحوج(.)6
االبن ن
كاألكُف يف ذلك كلو اإلشراؾ بينهم ما أمكن؛ كإال فييقدَّـ األحوج ْتسب حالو.
ػت موس نػرا ،كقػػاؿ األب:
كإف كػاف للولػد م ه
ػاؿ فػػأنفق منػو الوالػد ككلػده غائػػب ،مث حضػر الولػد فقػاؿ لػػؤلب :كن ى
ػت معسػ نػرا؛ ينظػػر إُف حػػاؿ األب كقػػت ا٠تصػػومة؛ فػػإف كػػاف معسػ نػرا فػػالقوؿ قولػػو ،كإف كػػاف موسػ نػرا فػػالقوؿ قػػوؿ
كنػ ي
االبن؛ ألف الظاىر استمرار حاؿ اليسار كاإلعسار ،كالتغَت خبلؼ الظاىر؛ َّ
فيحكم اٟتاؿ .فإف أقاما البينػة؛ فالبينػة
بينػػة االبػػن؛ ألهنػػا تثبػػت أمػ نػرا زائػ نػدا كىػػو الغػػٌت .ىػػذا إذا كػػاف ا١تػػاؿ مػػن جػػنس النفقػػة مػػن الػػدراىم كالػػدننَت كالطعػػاـ
كالكسوة .فإف كػاف مػن غػَت جنسػها؛ فالقاضػي ال يبيػع علػى الغائػب العقػار ألجػل القضػاء ابإلنفػاؽ ،ككػذا األب،
صغَتا فليبع العقار(.)7
إال إذا كاف الولد ن
كعنػػد ا١تالكيػػة إذا طلػػب الوالػػد النفقػػة كنزعػػو الولػػد معلًٌػػبل بعػػدـ كجوهبػػا لػػو لغنػػاه؛ فعلػػى الوالػػد أف يثبػػت فقػػره
لتقػػدـ الغػػٌت .أمػػا إذا ادعػػى الولػ يػد الفقػ ىػر فهػػل ييطالىػػب إبثبػػات ذلػػك ،أك ييطالىػػب الوالػػد إبثبػػات مبلءتػػو؟ قػػوالف إذا َف
يكن للولد أخ موسر يطالبو اب١تشاركة يف النفقة؛ كإال فيحمل حاؿ الولد على ا١تبلءة(.)8

( )1انظر :بدائع الصنائع (.)32 /4
( )2انظر :شرح ا٠ترشي (.)204 /4
أيضا :حاشية ابن عابدين (.)622 -621 /3
( )3انظر :بدائع الصنائع ( ،)36 /4ك ن
( )4انظر :مواىب اٞتليل ( ،)211 /4كالفواكو الدكاين (.)70 /2
( )5انظر :أسٌت ا١تطالب ( .) 446 /3كللشافعية كبلـ يف أف نفقة الولد مقدمة على نفقػة الوالػد؛ ألف األخػَتة سػببها ا١تواسػاة ،أمػا نفقػة الولػد
فسبب حصو٢تا االستمتاع ابلزكجة؛ فأٟتقت نفقتو بنفقة الزكجة اليت كجبت بسبب االستمتاع كاٟتبس .راجػع :فػتح العزيػز بشػرح الػوجيز (/10
.)67
( )6راجع :كشاؼ القناع (.)484 -483 /5
( )7انظر :بدائع الصنائع (.)37 /4
( )8راجع :شرح ا٠ترشي (.)203 -202 /4
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ٚتيعا ،على خبلؼ يف طريقة توزيعهػا علػيهم :ىػل ْتسػب
كإذا كاف للوالد أكثر من كلد كجبت النفقة عليهم ن
عػػددىم الػػذكور كاإلنث س ػواء ،أـ ْتسػػب إرثهػػم منػػو ،أك ْتسػػب اليسػػار؟ كاألكؿ مػػذىب اٟتنفيػػة كالشػػافعية؛ ألف
ملكيػػة الوالػػد ١تػػاؿ كلػػده تشػػملهما بػػبل فػػرؽ ،كالتفاقهمػػا يف علػػة إ٬تػػاب النفقػػة ،كاألخػػَت مػػذىب ا١تالكيػػة ،كاختػػار
اٟتنابلة أهنا ْتسب اإلرث؛ لقولو تعاُف ﴿ :و َعلَى الْوا ِر ِ
ك ﴾( ،)1حيث رتَّب النفقة على اإلرث فوجب
ث ِمثْ ُل ذَلِ َ
َ
َ

أيضا(.)2
أف تًتتب يف ا١تقدار عليو ن
كمػػا عليػػو اٞتمهػػور مػػن اٟتنفيػػة كالشػػافعية أكُف؛ ألف النفقػػة إ٪تػػا كجبػػت علػػى كػ وٌػل منهمػػا ابعتبػػاره كلػ نػدا لوالػػده
ا﵀تػاج للنفقػػة فاسػػتوَي ،كال عػػربة ىنػػا ابإلرث؛ ألف النفقػة علػػى الوالػػد ٕتػػب حػػىت مػع اخػػتبلؼ الػػدين -كمػػا سػػبق-
كىو مانع من اإلرث.
ككما قيل يف نفقة الوالد على كلده أهنا من قبيل ا١تواساة كسد ا٠تيلَّة تيدفع عند االحتيػاج كتسػقط ٔتضػي الػزمن
ػربع كقاص نػدا
يقاؿ ىنا ن
أيضا ،إال فيما ذكر من حػاالت كصػدكر حكػم قضػائي هبػا ،أك إذا قػاـ شػخص آخػر غػَت مت ًٌ
الرجوع هبا ،أك أ ًىذ ىف القاضي ابالستدانة على الولد ،ففي تلك اٟتاالت ال تسقط ٔتضي ا١تدة لتعلقها بذمتو(.)3
ى
* * *

( )1سورة البقرة :آية رقم (.)233
( )2راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)32 /4كالعنايػػة شػػرح ا٢تدايػػة ( ،)418 /4كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)204 /4كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)69 /2كأسػػٌت
ا١تطالب ( ،)446 -445 /3كا١تغٍت ( ،)384 /11ككشاؼ القناع (.)482 /5
( )3راج ػػع :ا٢تداي ػػة م ػػع العناي ػػة ( ،)425 /4ك٣تم ػػع األهن ػػر ( ،)504 /1كش ػػرح ا٠ترش ػػي ( ،)204 /4كالفواك ػػو ال ػػدكاين ( ،)70 /2كأس ػػٌت
ا١تطالب ( ،)444 /3ككشاؼ القناع (.)484 /5
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وتصرفُو فيو
ادلبحث الثاين :والية الوالد على ماؿ ولده الصغري ُّ

كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :كالية الوالد على ماؿ كلده الصغَت.
ا١تطلب الثاين :تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده الصغَت.

ادلطلب األوؿ :والية الوالد على ماؿ ولده الصغري:
ال ًوالية يف اللغة تطلق على عدة معاف ،أ٫تها القرابة ،كاإلمارة أك ا٠تًطَّة ،كالسلطاف ،كالببلد اليت يتسػلط عليهػا
الواليػػة ،كتعػػٍت النصػػرة أك القرابػػة .كقيػػل :ابلفػػتح
ال ػواِف ،فهػػي تشػػعر ابلتػػدبَت كالقػػدرة كالفعػػل .كتفػػتح كاكىػػا فيقػػاؿ :ى
ا١تصدر ،كابلكسر اسػمً .مػن كاله يلًيػو كلٍيػا ،أم :دن منػو كقػرب ،ككًِف الشػيء كعلػى الش ً
ػيء يليػو ًكاليػةن :ملػك أمػره
ٍ ى ى ىن
ى
ىى
ً
ً
ككليىػو :أحبػو .ىً
فبلن ىً
كقاـ بو .ىً
ِف أم نػرا أك قػاـ بػو،
ِف البل ىػد :تسػلط عليػو .كال ىػوً ُّ
ِف ن
ِف عليػو :نصػره ،ى
ِف :كػل مػن ىك ى
كك ى
كك ى
كك ى
ِف ا١تػرأة :مػن يلػي عقػد
كيطلق على النصَت ،كا﵀ب ،كالصديق ،كاٟتليف ،كالصهر ،كاٞتار ،كالتابع ،كا١تطيع .كمنو ىكً ُّ
ِف اليتيم :من يلي أمره كيقوـ بكفايتو .كٚتعو :أكلياء(.)1
ككً ُّ
نكاحها ،ى
اصطبلحا :سلطة شرعية ٘ت ًٌكن ىمػ ٍن تثبػت لػو مػن إنشػاء العقػود كالتصػرفات كتنفيػذىا كترتيػب آاثرىػا الشػرعية
ك
ن
()2
كعًٌرفت كذلك أبهنػا :تنفيػذ القػوؿ علػى الغػَت شػاء أك أىب( .)3كقريػب منػو تعريفهػا أبهنػا :قػوة شػرعية ٯتلػك
عليها  .ي
جربا عليو( .)4كما يعًٌرفت أبهنا :القدرة على إنشاء العقد نف نذا(.)5
هبا صاحبها التصرؼ يف شئوف غَته ن
كالتعري ػػف األكؿ أكُف؛ ألن ػػو أمش ػػل؛ في ػػدخل فيه ػػا الوالي ػػة القاص ػػرة كالوالي ػػة ا١تتعدي ػػة ،كم ػػا أن ػػو يش ػػمل العق ػػود
ٚتيعا.
كالتصرفات ن
كبناءن على ىذا التعريف تنقسم الوالية إُف:
 والية ذاتية أو قاصرة :كىي كالية اإلنساف على نفسو كعلى مالو ،كتكوف لكامل األىلية.

 والية على الغري أو متعدية :كىذه قد يكوف مصدرىا الشارع ،كما يف كاليػة الوالػد علػى الصػغَت كمػن يف

حكمو كاجملنوف ك٨توه ،كقد يكوف مصدرىا النيابة من الغَت ،كما يف الوصي.
كالواليػػة علػػى الغػػَت تنقسػػم إُف كاليػػة علػػى الػػنفس ،ككاليػػة علػػى ا١تػػاؿ .كقػػد تكػػوف كاليػػة خاصػػة كالواليػػة علػػى
الصغَت ككالية النكاح ،أك كالية عامة كوالية اٟتاكم كالقاضي كالوالية على الوقف.
 والية على التصرفات والعقود َتوكيل من صاحب الشأف :كىذا على اعتبار أف الوكالة كالية نيابية(.)6

( )1انظر :ا١تعجم الوسيط ص( )1058 -1057مادة (كِف) ،كراجع كذلك :لساف العرب ( )415 -406 /15مادة (كِف).
فقها كقضاءن للدكتور /عبدالعزيز عامر ص(.)79
( )2انظر :ضوابط العقود للدكتور /عبداٟتميد البعلي ص( ،)193ك ن
أيضا :األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ن

( )3انظر :التعريفات للجرجاين ص( ،)329كالدر ا١تختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين (.)55 /3
( )4انظر :حقوؽ األكالد ص(.)138
( )5انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ دمحم أِب زىرة ص(.)107

أيضػ ػػا :األح ػ ػواؿ الشخصػ ػػية للشػ ػػيخ أِب زىػ ػػرة
فقهػ ػػا كقضػ ػػاءن ص( ،)79كض ػ ػوابط العقػ ػػود ص( ،)194 -193ك ن
( )6انظػ ػػر :األح ػ ػواؿ الشخصػ ػػية يف الش ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية ن
ص(.)107
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كالوالية على ا١تاؿ ٗتتص إبدارة أمواؿ ا١ت َّ
ػيدا( ،)1عمػبل
ػوُف عليػو كصػيانتها كاسػتثمارىا كتنميتهػا إُف أف يبلػغ رش ن
ي
بقوؿ هللا تعاُف ﴿ :واَْػتَػلُوا الْيػتَامى ح َّّت إِ َذا َػلَغُوا النِ
اح فَِإ ْف آنَ ْستُ ْم ِم ْنػ ُه ْم ُر ْش ًدا فَا ْدفَػ ُعوا إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َذلُ ْم ﴾(.)2
ك
َ
ّ
َ َ َ
َ
َ
َ

أكثر درايةن ٔتعرفة بواطن األمػور ،كأبع ىػد
كالوالية على ا١تاؿ تكوف للوالد ابعتباره ى
أقوـ بتحصيل مصلحة الولد ،ك ى
نظرا يف جلب ا١تصاٌف كدفع ا١تضار كاالحتياط لو يف اختيار األفضل(.)3
ن
موجودا فَتل اٟتنفية أف الوالية على ا١تاؿ تنتقػل إُف كصػيو ،مث إُف اٞتػد ،مث كصػي اٞتػد ،مث
فإف َف يكن الوالد
ن
القاضي ،مث كصي القاضي(.)4
كيػػرل ا١تالكيػػة كاٟتنابلػػة أف اٞتػػد لػػيس لػػو كاليػػة علػػى مػػاؿ الصػػغَت؛ كابألكُف ال يكػػوف لػػو كصػػي؛ فتثبػػت بعػػد
األب ككصيو للقاضي كمن ينصبو كصيِّا(.)5
أمػػا الشػػافعية فػػَتكف أف الواليػػة علػػى مػػاؿ الصػػغَت كمػػن يف حكمػػو تكػػوف لػػؤلب مث اٞتػػد الصػػحيح ،مث لوصػػي
األب ،مث لوصي اٞتد ،مث للقاضي ،مث لوصيو .فقدَّموا اٞتد على كصي األب(.)6
كمذىب اٟتنفية كسط بُت ا١تذاىب؛ فهو َف يل ًغ كالية اٞتد كما يرل ا١تالكية كاٟتنابلة ،كَف يق ًٌدمها على كص ًٌػي
األب كمػػا يػػرل الشػػافعية .كاعتػػرب أف الوالػػد ٔتػػا أنػػو أكفػػر النػػاس شػػفقةن بولػػده؛ فػػإذا أقػػاـ كصػيِّا مػػع كجػػود كالػػده (جػػد
الصغَت) فهذا دليل على أنو يراه أصلح منو ،كإرادة الوالد ٤تًتمة(.)7
متحدا يف دينو مع
كالشرط العاـ يف كِف ا١تاؿ أف يكوف كامل األىلية ن
عاقبل ابلغنا ِّ
رشيدا غَت ٤تجور عليو ،ن
حرا ن
َّ
ا١توُف عليو (الصغَت كمن يف حكمو) ،إال إذا كاف القاضي؛ فبل يشًتط فيو اٖتاد الدين؛ ألف كاليتو عامة(.)8
كالوالد يف كاليتو على ماؿ كلده الصغَت كمن يف معناه من اجملنوف كا١تعتوه ال ٮتلو من ثبلث أحواؿ:
احلاؿ األوىل :أف يكوف غَت أمُت مبػ ًٌذ نرا ١تالػو؛ فهػذا يسػتحق أف ٭تجػر عليػو يف مػاؿ نفسػو؛ كمػن ىمثَّ ال يكػوف
أىبل للوالية على ماؿ كلده ،فينزع القاضي ا١تاؿ من يده كينصب كصيِّا(.)9
ن
أيضا :حقوؽ األكالد ص(.)145
( )1انظر :الطفل يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)112كراجع ن
( )2سورة النساء :آية رقم (.)6
( )3انظر :الطفل يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)114
( )4انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)222كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( ،)464كراجػػع :بػػدائع الصػػنائع (/5
 ،)155 ،153 -152كحاشية الشرنببلِف على درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـ ١تنبل خسرك (.)338 /1
أيضا :مواىب اٞتليل ( ،)390 -389 /6 ،485 /2كالفواكػو الػدكاين (،)156 /2
( )5انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)466كراجع ن
 ،)156ككشاؼ القناع (.)452 ،447 -446 ،201 /3
( )6انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)466كراجع :أسٌت ا١تطالب ( ،)69 -67 /3كمغٍت ا﵀تاج (.)120 /4
( )7انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)467 -466
( )8انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)222كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( ،)469كراجػػع :بػػدائع الصػػنائع (/2
 ،)153 /5 ،170 /4 ،239كالفواكو الدكاين ( ،)244 /2كأسٌت ا١تطالب ( ،)68 -67 /3كمغٍت ا﵀تاج ( ،)117 /4ككشاؼ القنػاع (-446 /3
أيضا :حقوؽ األكالد ص(.)145
 ،)447كراجع ن

أيضػػا :الفواكػػو الػػدكاين (-244 /2
( )9انظػػر :األحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( ،)469كراجػػع :حاشػػية ابػػن عابػػدين ( ،)702 /6ك ن
أيض ػ ػػا :حق ػ ػػوؽ األكالد
 ،)245كأس ػ ػػٌت ا١تطالػ ػ ػػب ( ،)68 /3كمغػ ػ ػػٍت ا﵀تػ ػ ػػاج ( ،)118 /4كالفتػ ػ ػػاكل الكػ ػ ػػربل الب ػ ػػن تيمي ػ ػػة ( ،)398 /5ك ن
ص(.)157
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احلػػاؿ الثانيػػة :أف يكػػوف الوالػػد أميننػػا غػػَت مبػ ًٌذر كال متلػػف ،بػػل حسػػن الػرأم كالتػػدبَت ،أك علػػى األقػػل مسػػتور

شرعاْ ،تيث يصح منو كل تصرؼ
اٟتاؿ؛ فهذا تثبت لو الوالية على ماؿ كلده؛ فتجوز منو كل التصرفات السائغة ن
٤تضػا ،ككاليتػو إ٪تػػا
ػررا ن
ٯتلكػو يف مالػو ا٠تػاص أف يتصػرفو يف مػاؿ كلػده ،إال مػا كػاف ن
تربعػػا بعػُت ا١تػاؿ؛ ألنػو يكػوف ض ن
٤تضا(.)1
ضررا ن
ىي للمصلحة ،كال مصلحة فيما كاف ن
كسيأِ تفصيل ذلك يف ا١تطلب الثاين.
احلاؿ الثالثة :أف يكػوف الوالػد أميننػا غػَت أنػو معػركؼ بسػوء الػرأم كفسػاد التػدبَت؛ فهػذا تثبػت لػو الواليػة علػى

أيضػػا ،كلكػن ال يكػػوف مطلػق التصػػرؼ كالوالػد األمػُت ا١تعػػركؼ ْتسػن الػرأم كالتػدبَت ،بػػل تيقيَّػد تصػػرفاتو
مػاؿ كلػده ن
اب١تصػلحة الظػاىرة فقػػط ،فػإف كانػت ا١تصػػلحة ظػاىرةن كاضػحةن يف التصػػرؼ نفػذ؛ كإال َف ينفػذ؛ فؤلجػػل أمانتػو بقيػػت
ػاد تػػدبَته ٔتنعػػو مػػن التصػػرفات الػػيت ال تظهػػر فيهػػا مصػػلحةه
كاليتػػو كيػػده اٟتافظػػة ١تػػاؿ كلػػده ،كيػيتَّػ ىقػػى سػػوءي رأيػػو كفسػ ي
كاضحةه للصغَت(.)2
أيضا.
كسيأِ مزيد بياف لذلك ن
تصرؼ الوالد يف ماؿ ولده الصغري:
ادلطلب الثاينُّ :
األصػػل يف تصػػرفات الوالػػد يف مػػاؿ كلػػده الصػػغَت أنػػو إذا كػػاف الوالػػد أميننػػا غػػَت معػػركؼ بفسػػاد ال ػرأم كسػػوء
تربعػػا بعػػُت
ػرعا ،الػػيت ٯتلكهػػا يف مالػو ا٠تػػاص ،كال ٯتنػػع إال ٦تػا كػػاف ن
التػدبَت أنػػو ٕتػػوز منػو ٚتيػػع التصػػرفات السػائغة شػ ن
ا١تاؿ؛ لفقدانو لتحقيق مصلحة الولد يف مالو(.)3
كعلى ذلك فلو التصرؼ بكل ما من شأنو أف ٭تفظ ماؿ كلده كينميو؛ فلػو أف يتػاجر فيػو ابلبيػع كالشػراء ،كلػو
منقوال ،بشرط أال يكوف يف البيع أك الشراء غنب فػاحش .فػإف ابع
عقارا أك ن
أف يبيع عقاره أك منقولو كيشًتم بثمنو ن
تربعػا،
بغنب فاحش بطل البيع ،كلو أجازه الصغَت بعد بلوغو؛ ألف اإلجازة ال تلحق الباطػل ،كالغػنب الفػاحش يعتػرب ن
كالتربع غَت جائز ٔتاؿ الولد -كما سبق تقريره.
كإف اشًتل بغنب فاحش نفذ الشراء للوالد ،كليس للولد؛ ألف الشراء مىت كجد نفا نذا نفذ(.)4
كلو أف يبيػع مػاؿ كلػده لنفسػو ،كأف يبيػع مالػو لولػده ،كيتػوُف ىػو طػريف العقػد؛ كذلػك لوفػور شػفقتو علػى كلػده
ككماؿ رعايتو لو كانتفاء التهمػة عنػو( .)5كقيػده ا١تالكيػة ٔتػا ال يكػوف ١تنفعػة نفسػو ،كإال فسػخ البيػع( .)6كلػو أف يػؤجر
( )1انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)223 -222كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)469كراجع :بدائع الصنائع
الصنائع ( ،)246 -245 /2كمواىب اٞتليل ( ،)72 -71 ،61 -60 /5كأسٌت ا١تطالب ( ،)69 /3ككشاؼ القناع (.)447 /3
( )2انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)223كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)474 -473
( )3انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)222كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)469
( )4انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)223 -222كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( .)471 ،469كراجػع :بػدائع
بػػدائع الصػػنائع ( ،)153 /5كمواىػػب اٞتليػػل ( ،)71 -69 /5كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)244 /2كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)72 /3ككشػػاؼ القنػػاع (،447 /3
.)451 -450
أيضػػا :تبيػػُت اٟتقػػائق
( )5انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)223كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( .)473كراجػػع ن
شرح كنز الدقائق للزيلعي ( ،)212 /6كالبحر الرائق ( ،)280 /8كأسٌت ا١تطالب ( ،)73 /3ككشاؼ القناع (.)450 ،448 /3

( )6راجع :مواىب اٞتليل (.)71 -69 /5
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عقػػاره كمنقولػػو أبجػػرة ا١تثػػل أك بغػػنب يسػػَت ،كأف يسػػتأجر لػػو كػػذلك( .)1كقيػػده بعػػض اٟتنفيػػة أبال يػػؤجره مػػدة طويلػػة
ْتسب العرؼ(.)2
كإذا بلغ الولد أك عقػل اجملنػوف ال تنفسػخ إجػارة األعيػاف؛ ألف العقػد إ٪تػا كػاف عنػو ابلنيابػة ،أمػا إذا كػاف الولػد
ػؤجر إجػػارة أعمػػاؿ فإنػػو ٭تػػق لػػو الفسػػخ؛ ألف أتجػػَت الوالػػد لولػػده كػػاف ٔتقتضػػى الواليػػة
الصػػغَت كمػػن يف معنػػاه ىػػو ا١تػ َّ
على النفس ،كليس على ا١تاؿ ،كالوالية على النفس تزكؿ ببلوغ الولد فتزكؿ آاثرىا(.)3
ػاعا( .)5()4كل ػػو أف يوك ػػل ابلبي ػػع كالش ػراء كاإلج ػػارة
كللوال ػػد أف ي ػػدفع م ػػاؿ كل ػػده الص ػػغَت للغ ػػَت مض ػػاربةن أك إبض ػ ن
كاالستئجار؛ ألهنا من توابع التجارة فيملكها(.)6
كما أف لو أف ٬تعل ماؿ كلده الصغَت مضاربةن عند نفسو ،لكن ينبغي أف يشهد على ذلػك يف االبتػداء ،كإذا
َف يشهد ٭تل لو الربح دَينةن ال قضاءن ،ككذلك إذا شاركو كرأس مالػو أقػل مػن مػاؿ الصػغَت ،فػإف أشػهد فػالربح علػى
ما شرط ،كإف َف يشهد حل لو ا١تشركط دَينةن ،ككاف على قدر رأس ما٢تما قضاءن(.)7
كذلك للوالد أف يرىن ماؿ كلده الصغَت للغَت بدين على الولد؛ ألنو من الوفاء ابلدين(.)8
كىل لو أف يرىن ماؿ الولد يف دين على الوالد؟
ذىب أبو حنيفة كدمحم بن اٟتسن إُف جػواز ذلػك ،كىػو مقتضػى االستحسػاف؛ ألف الػرىن ىنػا يشػبو اإليػداع،
ػودعٓ ،تػبلؼ الػرىن ألف ا١تػرهتن يػده
بل أقول منو؛ ألف الوديعة إف ىلكت هتلك غَت مضمونة؛ ألهنا أمانة يف يػد ا١ت ى
عليو يد ضماف عند اٟتنفية( ،)9فإذا جاز اإليداع جاز الرىن من ابب أكُف.
كإذا بًيػ ىػع ا١ترىػػو يف يف الػػدين ضػػمن الوالػػد للولػػد دينػػو ،كإذا ىلػػك ا١ترىػػوف ككانػػت قيمتػػو أكػػرب مػػن قيمػػة الػػدين
ضمن الوالد الزائد عن الدين .كذىب أبو يوسف إُف عدـ جواز أف يرىن الوالد ماؿ كلده يف دين على نفسو؛ ألنو
يؤدم إُف إبقاء دينو من ماؿ الولد ،كىذا ضرر ٤تض ٔتاؿ الولد .كىذا ىو مقتضى القياس(.)10

( )1انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)222كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( .)470كراجػػع :بػػدائع الصػػنائع (/5
.)154 -153
أيضا :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)472
( )2راجع :البحر الرائق ( ،)299 /7ك ن
( )3انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( .)472كراجع :بدائع الصنائع (.)154 /5
( )4اإلبضاع :إعطاء شخص آلخر ماال ليتجر بو ،على أف يكوف ٚتيع الػربح عائ نػدا لصػاحب ا١تػاؿ .انظػر :درر اٟتكػاـ يف شػرح ٣تلػة األحكػاـ (-12 /3
 ،)13كمعجم ا١تصطلحات ا١تالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور /نزيو ٛتاد ص(.)15
( )5انظ ػػر :أحك ػػاـ األح ػواؿ الشخص ػػية يف الش ػريعة اإلس ػػبلمية ص( .)222كراج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع ( ،)154 /5كالفواك ػػو ال ػػدكاين ( ،)244 /2كأس ػػٌت
ا١تطالب ( ،)73 /3ككشاؼ القناع (.)449 /3
( )6راجع :بدائع الصنائع (.)154 /5
( )7راجع :بدائع الصنائع (.)154 /5
( )8انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)223كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( .)470كراجػػع :بػػدائع الصػػنائع (/5
 ،)136 /6 ،154كمواىب اٞتليل ( ،)70 /5ككشاؼ القناع (.)450 /3
( )9راجع :بدائع الصنائع (.)238 /5
أيضا :بدائع الصنائع ( ،)154 /5ك٣تمع الضمانت للبغدادم ص(.)98
( )10انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( .)470كراجع ن
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كلو أف يرىن مالو لولده ،كيػرهتن مالػو كلػده لنفسػو ،كيتػوُف ىػو طػريف العقػد؛ ١تػا سػبق مػن كفػور شػفقتو ككمػاؿ
رعايتو( ،)1فإف ظهر أنو فعلو لنفسو يرَّد عند ا١تالكية(.)2
ً
ػان لكونػػو مػػن توابػػع التجػػارة كضػػركراهتا( .)3إال إذا كػػاف يف
ع مالىػػو ١تػػن ٭تفظػػو ،كأف ييعػػَته استحسػ ن
كلػػو أف يػيػود ى
٤تضػػا كال مصػػلحة فيػػو؛
ػررا ن
اإلعػػارة تعطيػػل لئلجػػارة؛ ألنػػو إذا كانػػت اإلعػػارة تعطػػيبل لئلجػػارة فػػإف ذلػػك يكػػوف ضػ ن
فتبطػػل .أمػػا إذا َف يكػػن يف اإلعػػارة تعطيػػل لئلجػػارة ،كػػأف يكػػوف مػػثبل حي ػواف غػػَت معػػد لبلسػػتئجار فتجػػوز إعارتػػو؛
ٞترَيف العرؼ بذلك(.)4
لكػػن لػػيس لػػو أف يتػػربع ٔتػػاؿ كلػػده الصػػغَت ال هببػػة كال بقػػرض كال بصػػدقة كال بوصػػية كال غػػَت ذلػػك مػػن صػػور
ماؿ كلده لنفسو ،كال أف يسدد دين نفسو من ماؿ كلده؛ ألف ذلك ضرر ٤تض،
التربع .كما ال ٬توز لو أف يقًتض ى
()6
()5
اضػو
كالوالية علػى ا١تػاؿ مقيػدة اب١تصػلحة  .كأجػاز بعػض اٟتنفيػة أف يقػرض الوالػد مػاؿ كلػده  .كأجػاز اٟتنابلػة إقر ى
١تصلحة فقط ،كأف يقرضو يف بلد ،على أف يوفيو يف بلد آخر ألمن خطر الطريق ،كىي مسػألة السػفتجة( ،)7كعلػى
ض أميننا مليئنا(.)8
ا١تقر ي
كعلى أف يكوف ى
كيرتبط بذلك أنو ليس للوالد أف يقبل اٟتوالة بدين للولد علػى الغػَت ،إال إذا كػاف ا﵀ػاؿ عليػو أكثػر مػبلء نة مػن
()9
موسرا ،كيكػوف ضػامننا لقػيم ذلػك يف مالػو ،أمػا إذا كػاف
ا﵀يل  .كأجاز ا١تالكية مثل ىذه التصرفات إذا كاف الوالد ن
االبن مالىو كلو ،كتنفسخ كالية الوالد(.)10
معسرا فبل ٬توز ،كَيخذ ي
ن
كىل ٕتوز ا٢تبة بعوض من ماؿ كلده الصغَت؟
أيضػا؛ ألهنػا ىبػة ابتػداء فلهػا حكػػم ا٢تبػات ،كمػا أهنػا إ٪تػا تصػػَت
ذىػب الشػيخاف مػن اٟتنفيػة إُف عػدـ جوازىػػا ن
معاكضة يف االنتهاء ،كىو ال ٯتلك ا٢تبة ابتداءن فلم تنعقد ىبتو؛ فبل يتصور أف تصَت معاكضة.

أيضا :ا٢تداية مع شػرحو
( )1انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)223كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)473كراجع ن
شرحو العناية ( ،)160 /10ك٣تمع الضمانت ص( ،)98ككشاؼ القناع (.)450 ،448 /3
( )2راجع :مواىب اٞتليل (.)69 /5
( )3انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)223كاألحػواؿ الشخصػػية للشػػيخ أِب زىػػرة ص( .)470كراجػػع :بػػدائع الصػػنائع (/5
.)154
( )4انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)470
( )5انظ ػػر :أحك ػػاـ األحػ ػواؿ الشخص ػػية يف الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ص( ،)223كاألحػ ػواؿ الشخص ػػية للش ػػيخ أِب زى ػػرة ص( ،)471 -470كحق ػػوؽ األكالد
ص( .)157كراج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع ( ،)118 /6 ،153 /5كتبي ػػُت اٟتق ػػائق ( ،)192 /4كمواى ػػب اٞتلي ػػل ( ،)74 /5ككش ػػاؼ القن ػػاع (،447 /3
.)449
( )6راجع :ا١تبسوط للسرخسي (.)103 /21
( )7راجع يف تعريف السفتجة كتكييفها كآراء الفقهاء فيها :كتاِب «التيسَت يف ا١تعامبلت ا١تالية» ص(.)497 -490
( )8راجع :كشاؼ القناع (.)450 -449 /3
( )9انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( ،)471كحقوؽ األكالد ص(.)157
أيضا :الكايف يف فقو أىل ا١تدينة البن عبدالرب (.)1005 /2
( )10راجع :مواىب اٞتليل ( ،)73 ،71 -70 /5ك ن
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كذىػػب دمحم بػػن اٟتسػػن إُف جوازىػا ابعتبػػار أهنػػا معاكضػػة انتهػػاءن؛ فتأخػػذ حكػػم ا١تعاكضػػات مػػا داـ العػػوض ال
()2
()1
أيضا ،لكنهم قيدكه أبف يكوف العوض بقدر قيمػة ا١توىػوب أك أكثػر،
غنب فيو  .كىو مذىب ا١تالكية  ،كاٟتنابلة ن
أكثر ،ال أقل(.)3
كللوالد أف يقبل ا٢تبة كالصدقة كالوصية لولده؛ ألنو نفع ٤تض(.)4
أما إذا كاف الوالد معركفنا بفساد الرأم كسوء التدبَت كإف كاف أميننا فإنو ال ٬تػوز لػو مػن التصػرفات إال مػا كػاف
ظاىر النفع؛ فتجوز لو التصرفات اليت ىي نفع ٤تض ،أما تلك التصرفات الػدائرة بػُت النفػع كالضػرر فتجػوز ،كلكػن
بشرط التحقق من نفعها(.)5
ففي البيع ٬توز تصرفو ابلبيع إذا كاف بضعف القيمة ،ك٬توز الشراء إذا كاف بنصف القيمػة( .)6كإ٪تػا يتشػدد يف
اجػا ١تلكيػة عػُت ،كىػذا قػد يكػوف فيػو ضػرر فػاحش؛ فوجػب االحتيػاط فيػو أكثػر
يف البيع ىذا التشػدد؛ ألف فيػو إخر ن
فاحشا(.)7
من غَته .أما غَت البيع فيكفي منع كل تصرؼ تضمن غبننا ن
* * *

( )1انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص( .)472كراجع :بدائع الصنائع ( ،)153 /5كاٞتوىرة النَتة (.)331 /1
( )2راجع :مواىب اٞتليل (.)73 -72 /5
( )3راجع :كشاؼ القناع (.)450 /3
( )4راجع :بدائع الصنائع (.)153 /5
( )5انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)223
( )6انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)223كاألحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)474 -473
( )7انظر :األحواؿ الشخصية للشيخ أِب زىرة ص(.)474
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ادلبحث الثالث :أخذ ادلاؿ َْ الوالد وولده
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :أخذ الوالد من ماؿ كلده.
ا١تطلب الثاين :أخذ الولد من ماؿ كالده.
ادلطلب األوؿ :أخذ الوالد من ماؿ ولده:
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :أخذ الوالد من ماؿ كلده ٟتاجة.
الفرع الثاين :أخذ الوالد من ماؿ كلده لغَت حاجة.
الفرع األوؿ :أخذ الوالد من ماؿ ولده حلاجة:
٤تتاجػػا للنفقػػة جػػاز لػػو ذلػػك األخػػذ؛
ػَتا ن
إذا احتػػاج الوالػػد لؤلخػػذ مػػن مػػاؿ كلػػده ٟتاجػػة ،أبف كػػاف الوالػػد فقػ ن
ِ
ب َما أَ َكلْتُ ْم ِم ْن َك ْسبِ ُك ْمَ ،وإِ َّف
لوجوب النفقة عليو على كلده -كما سبق -ببل خبلؼ؛ لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :إ َّف أَطْيَ َ
أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن َك ْسبِ ُك ْم»(.)1
كلقولػػو عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ« :إِ َّف أَوالَ َد ُكػػم ِىب ػةُ َِّ
اّلل لَ ُكػ ْػم ﴿ يَػ َهػػب لِ َمػ ْػن يَ َ ِ
ػب لِ َمػ ْػن يَ َ
ْ ْ َ
شػػاءُ
شػػاءُ إ ًَن ًاث َويَػ َهػ ُ
ُ
ُّ
احتَ ْجتُ ْم إِلَْيػ َها»(.)2
ور ﴾؛ فَػ ُه ْم َوأ َْم َوا ُذلُ ْم لَ ُك ْم إِ َذا ْ
الذ ُك َ
كقد نص اٟتنفية على أف للوالد أف َيخذ من ماؿ كلده الذم من جنس النفقة إذا كاف ٤تتاجػنا( ،)3كال ضماف
ضماف عليو؛ ألنو استوىف حقو لوجوب النفقة لو قبل القضاء( ،)4لكن ال يبيع عقار كلده ألجل النفقة(.)5
كما أنو يف حاؿ التنازع يف حاجة الوالد كفقره أك عدـ حاجتػو عنػد أخػذ الوالػد مػاؿ كلػده الغائػب ييقػدَّـ قػوؿ
الوالد إذا كاف الواضح من حالو أنو ٤تتاج كمعسر(.)6
٤تتاجا أف َيخذ من ماؿ كلده بغَت إذنو(.)7
كظاىر كبلـ ا١تالكية أنو ٬توز للوالد إذا كاف ن

( )1سبق ٗتر٬تو.
( )2ركاه اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ( ،)312 /2كقاؿ :صحيح على شرط الشيخُت كَف ٮترجػاه ،كركاه عنػو البيهقػي يف السػنن الكػربل (.)480 /7
أيضا أبو داكد يف البيوع ،ابب يف الرجل َيكػل مػن مػاؿ كلػده ،رقػم ( )3529مػن طريػق آخػر عػن عائشػة بلفػظ« :كلػد الرجػل مػن كسػبو،
كركاه ن
مػػن أطيػػب كسػػبو؛ فكلػوا مػػن أمػوا٢تم» ،كقػػاؿٛ« :تػػاد بػػن أِب سػػليماف زاد فيػػو «إذا احتجػػتم» كىػػو منكػػر» .كحػػديث ٛتػػاد ىػػذا ىػػو الػػذم ركاه
ػيخ األلبػػاينُّ يف السلسػػلة الصػػحيحة بػرقم ( .)2564ك ِّأَي مػػا كػػاف حكػػم الػزَيدة فػػإف األكػػل ىنػػا ٤تمػػوؿ
البيهقػػي كاٟتػػاكم .كقػػد ذكػػر اٟتػ ى
ػديث الشػ ي
على اٟتاجة.
( )3راجع٣ :تمع الضمانت ص( ،)414كدرر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ (.)495 /2
( )4انظر :ا٢تداية مع العناية ( ،)424 /4كحاشية ابن عابدين (.)622 /3
( )5انظر :بدائع الصنائع (.)37 /4
( )6انظر :بدائع الصنائع (.)37 /4
( )7راجع :ا١تدكنة ١تالك ( ،)264 /2كمواىب اٞتليل (.)275 /5

 191جملة املدونة :الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

ذكرت أف الشافعية أجازكا للوالد أف َيخذ النفقة الواجبة لو على كلده من ماؿ الولػد الصػغَت أك
كقد سبق أف ي
اجملنوف ْتكم الوالية ،كما ٬توز لو أف يؤجر ك ىلده فيما يطيقو من أعماؿ ألجل النفقة(.)1
أيضا على جواز أخذ الوالد النفقة من مالو عند امتناعو إف كجد جنسها ،ككػذا إف
أما الولد الكبَت فقد نصوا ن
ماال كعجز القاضي ،كيرجع إف أشهد(.)2
َف ٬تده يف األصح .كلو االستقراض إف َف ٬تد لو ن
٤تتاجػػا أـ غػػَت
كاٟتنابلػػة يصػػرحوف أبف للوالػػد أف َيخػػذ كيتملػػك مػػن مػػاؿ كلػػده مػػا شػػاء ،س ػواء أكػػاف الوالػػد ن
صغَتا ،بشرط أال َيخذ ما يضر الو ىلد أخػ يذه كمػا تعلقػت بػو حاجتػو ،كأال َيخػذه
كبَتا أـ ن
٤تتاج ،كسواء أكاف الولد ن
ليعطيػػو كلػ نػدا آخػػر ،كأال يكػػوف األخػػذ يف مػػرض مػػوت أحػػد٫تا ا١تخػػوؼ ،كأف يكػػوف ا١تػػأخوذ عيننػػا موجػػود نة ،كلػػيس
مسلما(.)3
كافرا كالولد ن
ديننا ،كأال يكوف الوالد ن
مانعا من كجوب النفقة؛ ألهنم يرتبوهنا على ا١تَتاث ،كال تػوارث
فاٟتنابلة -كما سبق٬ -تعلوف اختبلؼ الدين ن
()4
مانعا من أخذ ا١تاؿ من ابب أكُف.
مع اختبلؼ الدين ؛ فيكوف اختبلؼ الدين عندىم ن
رجحت مذىب اٞتمهور يف كجوب النفقة على الوالد كإف اختلف الدين ما َف يكن ٤تارناب.
كقد
ي

٤تتاجػا للنفقػة الضػركرية كال مػاؿ لػو ،إذا كػاف ا١تػاؿ
واحلاصل أنو ٬توز للوالد أف َيخػذ مػن مػاؿ كلػده إذا كػاف ن
ػااب ،كال ضػماف عليػو؛ ألف نفقتػو
طعامػا كثي ن
من جنسها ،فيأكػل مػن طعامػو كيلػبس مػن ثيابػو إذا احتػاج ،أك يشػًتم ن
ػوال إال إذا اضػػطر لػػذلك ،كلػػو أشػػهد عػػدال ٦تػػن يعرفػػو كيعػػرؼ حالػػو
ػارا ،كال منقػ ن
كاجبػػة علػػى الولػػد ،لكػػن ال يبيػػع عقػ ن
دفعا للتنازع بعد ذلك.
كحاؿ كلده لكاف حسننا؛ ن

وإف كاف األوىل أال َيخذ دكف علم الولد ،ما داـ الولد يلتزـ ابلنفقػة عليػو ،أك يشػرؾ بينػو كبػُت نفسػو كزكجتػو
ككلده عند تزاحم النفقات الواجبة عليو ما أمكنو ذلك.
كإذا امتنع الولد عػن النفقػة فػإف للوالػد أف يقاضػيو بطلبهػا ،كال تسػقط حػاؿ صػدكر حكػم قضػائي هبػا ،أك إذا
ػوع هبػػا ابإلنفػػاؽ علػػى الوالػػد ،أك أ ًىذ ىف القاضػػي للوالػػد ابالسػػتدانة علػػى
ػربع كقاصػ نػدا الرجػ ى
قػػاـ شػػخص آخػػر غػػَت متػ ًٌ
الولد(.)5
الفرع الثاين :أخذ الوالد من ماؿ ولده لغري حاجة:
إذا كاف الوالد غَت ٤تتاج أبف كاف غنيِّا كلديو ما يكفيو؛ فهل ٬توز لو أف َيخذ من ماؿ كلده؟
اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت:

القوؿ األوؿ :ال ٬توز للوالد ا١توسر أف َيخػذ مػن مػاؿ كلػده شػيئنا؛ لعػدـ حاجتػو ،سػواء أكػاف مػا َيخػذه مػن
م ػػاؿ كل ػػده يض ػػر ابلول ػػد أـ ال .كى ػػو م ػػذىب اٞتمه ػػور م ػػن اٟتنفي ػػة كا١تالكي ػػة كالش ػػافعية ،كق ػػاؿ ب ػػو اب ػػن عقي ػػل م ػػن
( )1انظر :فتح العزيز بشرح الوجيز ( ،)72 /10كأسٌت ا١تطالب ( ،)445 /3كهناية ا﵀تاج (.)221 /7
( )2انظر :مغٍت ا﵀تاج ( ،)187 /5كهناية ا﵀تاج (.)221 /7
( )3راجع :ا١تغٍت ( ،)272 /8كا١تبدع ( ،)208 -207 /5ككشاؼ القناع ( ،)318 -317 /4كالركض ا١تربع (.)198 /2
( )4انظر :كشاؼ القناع (.)484 /5
( )5راجػػع :ا٢تدايػػة مػػع العنايػػة ( ،)425 /4ك٣تمػػع األهنػػر ( ،)504 /1كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)204 /4كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)70 /2كأسػػٌت ا١تطالػػب (/3
 ،)444ككشاؼ القناع (.)484 /5
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اٟتنابلة( . )1بل قاؿ اٟتنفيػة :إنػو ضػامن لػو إذا أتلفػو ،ككونػو ٬تػوز لػو أف يتنػاكؿ منػو اب١تعػركؼ عنػد اٟتاجػة؛ فهػذا ال
ينفي عنو الضماف عند عدـ اٟتاجػة( .)2كظػاىر كبلمهػم أنػو إذا أخػذه بغػَت حاجػة أنػو يعتػرب غاصػبنا؛ حيػث صػرحوا
بلزكـ الضماف(.)3
بل قالوا :لو كاف الوالد يف فبلةو كلو ماؿ ،فاحتاج إُف طعاـ كلده أكلو بقيمتو(.)4
كىػػذا الػػذم ذىبػوا إليػػو مػػن عػػدـ جػواز األخػػذ مػػن مػػاؿ الولػػد إال ٟتاجػػة يتماشػػى مػػع مػػذىبهم يف عػػدـ جػواز
٤تضا ٔتاؿ كلده الصغَت ٔتقتضػى كاليتػو علػى مالػو ،مػن التربعػات أك ا﵀ػاابة يف البيػع
ضررا ن
تصرفات الوالد اليت تعترب ن
ك٨توىا ،كأف كاليػة الوالػد علػى مػاؿ كلػده الصػغَت إ٪تػا ىػي مقيػدة اب١تصػلحة ،حػىت إف الوالػد ا١تبػ ًٌذر غػَت األمػُت علػى
ً
كينصب كصيِّا.
ماؿ كلده ال يكوف أىبل للوالية على مالو ،كينزع القاضي ى
ا١تاؿ من يده ٌ
ػاؿ ْامػ ِر ٍئ ُم ْسػلِ ٍم إَِّال َع ْػن ِطي ِ
ػب نَػ ْف ٍ
ػس ِم ْنػوُ»( .)5كبقولػو ملسو هيلع هللا ىلص يف حػديث
ػل َم ُ
كاستدلوا بقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َِػل ُّ
ِ ِ
ػاء ُك ْم َوأ َْم ػ َػوالَ ُك ْم َحػ َػر ٌاـ َعلَػ ْػي ُك ْم َك ُح ْرَمػ ِػة يَػ ػ ْػوِم ُك ْم َى ػ َذا ِيف َش ػ ْػه ِرُك ْم َى ػ َذا ِيف ََػلَػ ِػد ُك ْم
حجػػة الػػوداع الطويػػل« :إ َّف د َمػ َ
()6
ػل أ ٍ
ػاس أ ْ ِ
َح ُّػق ِِبَالِ ِػو ِم ْػن َوالِ ِػدهِ َوَولَ ِػدهِ َوالنَّ ِ
ػْ»( .)7كىػو نػص يف
ََجَع َ
َحػد أ َ
م عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿُ « :ك ُّ َ
َى َذا»  .كٔتا يرًك ى
ا١تسألة(.)8
كألف ملك الولد اتـ على ماؿ نفسو؛ فلم ٬تز انتزاعو منو كالذم تعلقت بو حاجتو(.)9
كألنػػو ال ملػػك لػػو يف مػػاؿ كلػػده كال حػػق ملػػك؛ ألف الكسػػب إ٪تػػا ٯتلػػك ٔتلػػك الكاسػػب ،كلػػيس لػػو يف كلػػده
ػَتهي يف ا١تلػك إذا َف يكػن ىػو مػن أىػل ا١تلػك ،فأمػا إذا كػاف
ػب غ ي
ملك ،فكذلك يف كسب كلده .كإ٪تا ٮتلػف الكاس ى
غَته الكسب على كجو ا٠تبلفة عنو ،كال ٯتلكو ابتداءن؛ ألف ثبػوت ا١تلػك ابتػداءن
ىو من أىل حقيقة ا١تلك فبل ٯتلك ي
ػاجزا عػن
يستدعي سببنا لو كَف يوجد ذلك ،كإ٪تػا كػاف يتصػرؼ يف حػاؿ صػغره بواليتػو عليػو نظ نػرا للولػد؛ ألنػو كػاف ع ن
التصرؼ كالنظر ،كقد زاؿ ىذا ا١تعٌت ببلوغو؛ فلهذا ال ينفذ تصرفو فيو(.)10

( )1راج ػػع :ا١تبس ػػوط ( ،)139 /30ك٣تم ػػع الض ػػمانت ص( ،)454كالك ػػايف يف فق ػػو أى ػػل ا١تدين ػػة ( ،)1005 /2كمواى ػػب اٞتلي ػػل ( ،)275 /5كاألـ
للشافعي ( ،)113 /7كا١تغٍت ( ،)272 /8كالفركع البن مفلح ( ،)651 /4كا١تبدع (.)208 /5
( )2انظر :ا١تبسوط ( ،)143 /30ك٣تمع الضمانت ص( ،)414كدرر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ (.)495 /2
( )3راجع :درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ (.)495 /2
( )4انظر٣ :تمع الضمانت ص(.)414
( )5ركاه أٛتد ( ،)72 /5كالبيهقي يف السنن الكربل ( ،)100 /6كالدارقطٍت يف سننو ( .)26 /3كلو شواىد أبلفاظ متقاربة .انظر :نصب الراية للزيلعي
للزيلعي ( ،)406 -405 /5كالتلخيص اٟتبَت البن حجر (.)102 -101 /3
( )6ركاه البخارم يف ا١تغازم ،ابب حجة الوداع ،رقم ( ،)4406كمسلم يف اٟتج ،ابب حجة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،رقم (.)1218
( )7ركاه سعيد بن منصور يف سننو ( )146 /2من حديث حباف بن أِب جبلة عػن اٟتسػن مرسػبل ،كركاه الػدارقطٍت ( ،)235 /4كالبيهقػي ()319 /10
 )319من حديث حباف بن أِب جبلة ،كَف يذكرا اٟتسن .كذكره الشيخ األلباين يف «الضعيفة» برقم ( )359كضعفو إلرسالو مع توثيقو ٟتباف بػن أِب جبلػة،
كَف ٮترجو من سنن سعيد بن منصور.
( )8انظر :ا١تغٍت (.)272 /8

( )9انظر :ا١تغٍت ( ،)273 -272 /8كا١تبدع (.)208 /5
( )10راجع :ا١تبسوط (.)139 /30
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٤تتاجػا أـ ال ،كسػواء
القوؿ الثاين٬ :تػوز للوالػد أف َيخػذ كيتملػك مػن مػاؿ كلػده مػا شػاء ،سػواء أكػاف الوالػد ن
ػغَتا ،بشػرط أال َيخػذ مػا يضػر الول ىػد أخػ يذه كمػا تعلقػت بػو حاجتػو ،كأال َيخػذه ليعطيػو كل نػدا
ػَتا أـ ص ن
أكاف الولد كب ن
مسلما ،كأف يكػوف ا١تػأخوذ
كافرا كالولد ن
آخر ،كأال يكوف األخذ يف مرض موت أحد٫تا ا١تخوؼ ،كأال يكوف الوالد ن
عيننا موجودةن ،كليس ديننا .كىذا ىو مذىب اٟتنابلة(.)1
فإف تصرؼ الوالد يف ماؿ كلده قبل ٘تلكو كقبضو ،كلو كاف فيما كىبو لولده ساب نقا كأقبضو إَيه ببيع أك ىبة
أك إبراء َف يصح تصرفو؛ ألف ملك الولد على ماؿ نفسو اتـ فيصح تصرفو فيو .كلو كاف ملك الولد حقِّا للغَت أك
مل نكا مشًتنكا َف ٬تز للوالد أخذه .ككذلك لو أراد الوالد أخذ ما كىبو لولده قبل رجوعو يف ىبتو ابلقوؿ ،أك أراد
أخذ ماؿ كلده قبل ٘تلكو بقوؿ أك نية كقبض معترب َف يصح تصرفو؛ ألنو ال ٯتلكو إال ابلقبض مع القوؿ أك النية؛
فبل ينفذ تصرفو فيو قبل ذلك(.)2
كإ٪تا منعوا أف َيخذ ماؿ كلده كيعطيو ك نلدا آخر؛ ألنو ٦تنوع من ٗتصيص بعض كلده ابلعطية من ماؿ نفسػو؛
فلئن ٯتنع من ٗتصيصو ٔتا أخذ من ماؿ كلده اآلخر أكُف(.)3
ك٦تن أجاز للوالد األخذ من ماؿ كلده لغَت حاجة ابن أِب ليلى(.)4
ِ
ب َما أَ َكلْتُ ْم ِم ْن َك ْسبِ ُك ْمَ ،وإِ َّف أ َْوَال َد ُك ْػم ِم ْػن
كاستدؿ اٟتنابلة ْتديث عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :إ َّف أَطْيَ َ
()5
ػك
ػت َوَمالُ َ
َك ْسبِ ُك ْم»  .كْتػديث الرجػل الػذم جػاء إُف النػيب ملسو هيلع هللا ىلص فقػاؿ :إف أِب احتػاج إُف مػاِف ،فقػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :أَنْ َ
يك»(.)6
ِألََِ َ
موىواب لو كاف لو أخذ مالو كعبده(.)7
كألف الولد موىوب ألبيو ابلنص القاطع ،كما كاف
ن

ج َوَال َعلَى
س َعلَى ْاألَ ْع َمى َح َر ٌ
ج َوَال َعلَى ْاألَ ْع َر ِج َح َر ٌ
كيؤيده أف سفياف بن عيينة قاؿ يف قولو تعاُف ﴿ :لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َْمػ ِر ِ
آابئِ ُكػ ْػم  ﴾...اآليػػة( ،)8فػػذكر األقػػارب دكف
يض َحػ َػر ٌ
ج َوَال َعلَػػى أَنْػ ُفسػ ُك ْم أَ ْف َأتْ ُكلُػػوا مػ ْػن َُػيُػػوت ُك ْم أ َْو َُػيُػػوت َ
األكالد لدخو٢تم يف قولو سبحانوِ ﴿ :م ْن َُػيُوتِ ُك ْم ﴾؛ ألف بيوت أكالدىم كبيوهتم(.)9
( )1راجع :ا١تغٍت ( ،)272 /8كا١تبدع ( ،)208 -207 /5ككشاؼ القناع ( ،)318 -317 /4كالركض ا١تربع (.)198 /2
( )2انظر :الركض ا١تربع ( ،)199 -198 /2كانظر كذلك :ا١تغٍت (.)276 -275 /8
( )3انظر :ا١تغٍت (.)272 /8
( )4راجع :ا١تبسوط (.)139 /30
( )5سبق ٗتر٬تو.
( )6ركاه ابن ماجو يف التجارات ،ابب ما للرجل من ماؿ كلده ،رقم ( ،)2292 ،2291من حديث جابر بن عبدهللا كعمرك بػن شػعيب عػن
عػػن أبيػػو عػػن جػػده ،كركاه أٛتػػد ( )214 ،204 ،179 /2مػػن حػػديث عمػػرك بػػن شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده .كقػػد كرد عنػػد ابػػن ماجػػو بلفػػظ
(اجتاح ماِف) ،كعند أٛتد ( اجتاح) ك(احتاج) ،كلػو ألفػاظ كطػرؽ أخػرل مػن حػديث عائشػة كٝتػرة بػن جنػدب كعمػر بػن ا٠تطػاب كابػن مسػعود
أيضػا :إركاء الغليػل يف ٗتػريج أحاديػث منػار
كابن عمر مهنع هللا يضر .انظر :نصب الراية ( ،)138 -135 /4كالتلخػيص اٟتبػَت ( ،)384 -383 /3ك ن
السبيل للشيخ األلباين ( )330 -323 /3رقم (.)838
( )7انظر :ا١تغٍت ( ،)274 -273 /8كا١تبدع (.)208 /5
( )8سورة النور :آية رقم (.)61
( )9انظر :ا١تغٍت ( ،)274 /8كا١تبدع (.)208 /5
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كألف الرجل يلي ماؿ كلده من غَت تولية ،فكاف لو التصرؼ فيو كم ًاؿ نفسو(.)1
واحلق الذي أراه ىو مذىب اٞتمهور القائل بعدـ جػواز أخػذ الوالػد مػن مػاؿ كلػده إال ٟتاجػة؛ فػإف ىػذا ىػو
الػذم تقتضػػيو قواعػػد الشػريعة كأصػػو٢تا كمقاصػػدىا؛ فػإف هللا سػػبحانو َف ٬تعػػل للوالػد ىػػذه السػػلطة ا١تطلقػة علػػى مػػاؿ
كلده ،حىت كإف كاف شفوقنا على كلده ٔتقتضى الفطرة ،بل َف ٬تعلها ألحد من العا١تُت على ماؿ غَته؛ كإال ١تا كػاف
لو و
ملك اتـّّ على مالو.
لد ه
إ٪تا للوالد ٔتا لو من منزلة كمكانة كفضل علػى كلػده أف َيخػذ مػن مالػو عنػد اٟتاجػة كاب١تعػركؼ؛ لػئبل تتعػارض
مصلحة كل منهما ،كلينتفع الولد بكسبو كمالو .كىذا ىو ما تضافرت عليو النصوص ،كىو ا﵀قػق ١تقاصػد الشػريعة
يف اٟتفاظ على ا١تاؿ كملكية كل إنساف ١تالو.
كىو ما يتسق مع ما سبق من تقييد كالية الوالد على ماؿ كلػده ابلتصػرؼ ٔتػا فيػو مصػلحة للولػد ،كعػدـ نفػاذ
التصرفات اليت ىي ضرر ٤تض ٔتاؿ الولد ،كالتربعات ك٨توىا .كلو كاف للوالد أف يتصرؼ يف ماؿ كلده كيفمػا شػاء
كبغَت حاجة؛ فبل معٌت إذنا ١تا ذكره الفقهػاء يف الواليػة علػى مػاؿ الصػغَت كتقييػدىا اب١تصػلحة .كال معػٌت للتفرقػة بػُت
و
احتياجات تقتضػي
التصرؼ يف ماؿ الولد الصغَت كالتصرؼ يف ماؿ الولد الكبَت ،بل إف للكبَت إراد نة كملكيةن اتمةن ك
أف تكوف ملكيتو ١تالو ٤تًتمة.
كال شك أف إ٬تاب نفقة اإلنساف يف مالو أكُف مػن إ٬تاهبػا يف مػاؿ غػَته()2؛ فلػيس مػن العػدؿ أف ٭تفػظ الوال يػد
ماؿ ك ً
ماؿ ً
نفسو من النقصاف كاإلنفاؽًٌ ،
لده لذلك أبخذه إَيه كإنفاقو منو(.)3
كيعرض ى
ى
كمػػا نوقشػػت بػػو أدلػػة اٞتمهػػور أبهنػػا ٥تصوصػػة أبدلػػة أخػػذ الوالػػد مػػن مػػاؿ كلػػده( )4غػَت مسػلَّم؛ إلمكػػاف اٞتمػػع

ػت
بينها؛ فأدلة أخذ الوالد من ماؿ كلده ٤تمولة على أخػذه للحاجػة ،كلعػل ىػذا كاضػح يف ركايػة أٛتػد ٟتػديث «أَنْ َ
يك» يف بعض طرقو؛ حيث قاؿ السػائل« :إف أِب احتػاج إُف مػاِف» ،كيف بعػض ألفاظػو «أف رجػبل أتػى
ك ِألََِ َ
َوَمالُ َ
النػيب ملسو هيلع هللا ىلص ٮتاصػم أابه يف ديػن عليػو»( .)5كيف لفػظ آخػر« :إف ِف مػاال كعيػاال ،كإف ألِب مػاال كعيػاال ،كإنػو يريػػد أف
َيخذ ماِف إُف مالو»()6؛ ٔتا يشعر أف ماؿ الوالد ال يكفيو للنفقة.
كجوى الطحاكم ىذا اٟتديث مبيننا أنو ال يدؿ على ٘تليك ماؿ الولد للوالد؛ ألف النػيب ملسو هيلع هللا ىلص ٚتػع فيػو االبػن
كقد َّ
كمػػاؿ االبػػن فجعلهمػػا ألبيػػو ،فلػػم يكػػن االبػػن ٦تلونكػػا ألبيػػو إبضػػافة النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص إَيه؛ فكػػذلك ال يكػػوف مال نكػػا ١تالػػو
إبضافتو إليو .كإ٪تا ىو على أنو ال ينبغي لبلبن أف ٮتالف األب يف شيء من ذلك ،كأف ٬تعل أمػره فيػو نفػ نذا كػأمره
فيما ٯتلك .كىذا مثػل قػوؿ أِب بكػر الصػديق هنع هللا يضر« :ىػل أن كمػاِف إال لػك َي رسػوؿ هللا؟!» ،بعػد قػوؿ النػيب صػلى
( )1انظر :ا١تغٍت ( ،)274 /8كا١تبدع (.)208 /5
( )2انظر :ا٢تداية مع العناية (.)416 /4
( )3انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)116
( )4انظر :ا١تغٍت ( ،)274 /8كا١تبدع (.)208 /5
( )5اٟتديث سبق ٗتر٬تو ،كىذا اللفظ من حديث عائشة عند ابن حباف ( ،)142 /2كانظر :نصب الراية (.)137 /4
( )6ركاه الطحػػاكم يف مشػػكل اآلاثر ( )230 /2موصػػوال مػػن حػػديث جػػابر بػػن عبػػدهللا ،كركاه البيهقػػي يف السػػنن الكػػربل ( )480 /7مػػن
حديث دمحم بن ا١تنكدر مرسبل.
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اؿ قَ ُّ
هللا عليو كسلمَ « :ما نَػ َف َع ِّن َم ٌ
اؿ أَِيب ََ ْك ٍر»( ،)1يريد هنع هللا يضر أف أقوالك كأفعالك َي رسػوؿ هللا نفػذة
ط َما نَػ َف َع ِّن َم ُ
يف كيف ماِف ما تنفذ األقواؿ كاألفعاؿ من مالكي األشياء يف األشياء.
َّ
كما يدؿ على ذلك أف ما ٯتلكو االبن من اإلماء حبلؿ لو كطؤىن كحراـ على أبيو كطؤىن؛ فدؿ ذلك على
أف ملك الولد فيهن ملك اتـ صحيح ،كأف أابه فيهن ٓتبلؼ ذلك.
كذلك فإف هللا سبحانو جعل لورثة اإلنسػاف كأمػو كأختػو نصػيبنا يف مالػو بعػد موتػو ،كلػو كػاف مػاؿ الولػد علػى
ملك الوالد ١تا جاز لغَت الوالد أف َيخذ شيئنا من ماؿ الولد(.)2
كما أنو ٥تصوص ْتديث «إِ َّف أَوالَ َد ُكم ِىبػةُ َِّ
اّلل لَ ُك ْػم ﴿ يَػ َهػب لِ َم ْػن يَ َ ِ
ور
ػب لِ َم ْػن يَ َ
ْ ْ َ
شػاءُ ال ُّػذ ُك َ
شػاءُ إ ًَن ًاث َويَػ َه ُ
ُ
احتَ ْجتُ ْم إِلَْيػ َها»(.)3
﴾؛ فَػ ُه ْم َوأ َْم َوا ُذلُ ْم لَ ُك ْم إِ َذا ْ
كما نقل عن ابن عيينة يف آية رفع اٟترج ال داللة فيو؛ فإف اآلية كردت يف األكل ،كال يكوف إال ٟتاجة غالبنا،
كىو ٦تا ٕترم بو العادات كييتسامح فيو ،أما األخذ من ا١تاؿ فمختلف.

لكن إذا أخذ الوالد ماؿ ولده لغري حاجة ىل يعد غاصبًا؟
اٟتنفيػػة يعدكنػػو -كمػػا سػػبق -غاصػػبنا كضػػامننا ١تػػا أخػػذه مػػن مػػاؿ كلػػده بػػبل حاجػػة؛ حيػػث لػػيس لػػو األخػػذ إال
ٟتاجة كاب١تعركؼ ،فإذا أخذه ببل حاجة يع َّد غاصبنا كضامننا .ككذلك إذا أتلفو ببل حاجة(.)4
كمقتضػػى مػػذىب ا١تالكيػػة كالشػػافعية أنػػو يعػػد غاصػػبنا كػػذلك؛ لتمػػاـ ملكيػػة الولػػد ١تالػػو -كمػػا سػػبق .كإف كػػاف
ىناؾ قوؿ للمالكية أبنو ال ٭تكم لو ْتكم الغصب؛ للحديث السابق «أنت ومالك ألَيك»(.)5

رغمػا عنػو ،فالغصػب ىػو
كاٟتق أنو إذا أخذ ماؿ كلده بغَت حاجػة كال فقػر أنػو غاصػب؛ ألنػو آخػذ ١تػاؿ غػَته ن
االستيبلء على ماؿ الغػَت أك حقػو قه نػرا كعػدك نان بغػَت حػق ،كإزالػة يػده ا﵀قػة ككضػع يػد الغاصػب ا١تبطلػة مكاهنػا(،)6
كالغصب سبب لوجوب الضماف ببل خبلؼ(.)7
كسيأِ مذىب اٞتمهور يف أف للولد أف يطالب كالده ابلدين.
( )1ركاه ابن ماجو يف مقدمة سننو ،ابب فضائل أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،رقم ( ،)94كأٛتد ( ،)366 ،253 /2كركاه الًتمذم يف ا١تناقب،
ابب مناقب أِب بكر الصديق ،رقم ( )3661دكف قوؿ أِب بكر.
أيضا (.)160 -158 /4
( )2راجع :مشكل اآلاثر للطحاكم ( ،)231 -230 /2كشرح معاين اآلاثر لو ن

( )3سبق ٗتر٬تو.
( )4راجع٣ :تمع الضمانت ص(.)414
( )5انظر :الذخَتة للقرايف ( ،)109 /7كمواىب اٞتليل (.)275 /5
( )6راجع يف تعريف الغصب :بػدائع الصػنائع ( ،)143 /7كتبيػُت اٟتقػائق ( ،)222 /5كالػدر ا١تختػار مػع حاشػية ابػن عابػدين (-177 /6
 ،)179كالتػػاج كاإلكليػػل ( ،)307 /7كمواىػػب اٞتليػػل ( ،)274 /5كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)336 /2كمغػػٍت ا﵀تػػاج ( ،)334 /3كاإلنصػػاؼ
( ،)121 /6ككشاؼ القناع (.)76 /4
( )7راجػػع مػػثبل :بػػدائع الصػػنائع ( ،)144 /7كالق ػوانُت الفقهي ػػة البػػن جػػزم ص( ،)220كاٟتػػاكم الكبػػَت ( ،)191 /8كا١تنثػػور يف القواع ػػد
أيض ػػا :الض ػػماف يف الفق ػػو
الفقهي ػػة ( ،)326 /2كأس ػػٌت ا١تطال ػػب ( ،)341 ،156 /2كا١تغ ػػٍت ( ،)418 /7ككش ػػاؼ القن ػػاع ( ،)370 /3ك ن
اإلسبلمي للشيخ علي ا٠تفيف ص( ،83كما بعدىا) ،كنظرية الضماف للدكتور /كىبو الزحيلي ص(.)154
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لكػػن إف سػػرؽ الوالػػد مػػاؿ كلػػده ال ييقػػاـ عليػػو حػػد السػػرقة()1؛ ألف للوالػػد يف مػػاؿ كلػػده أتكيػ ىػل ا١تلػػك أك شػػبهةى ا١تلػػك
للحديث السابق كما يف معناه؛ فوجود الشبهة ٯتنع اٟتد( ،)2كاٟتدكد تدرأ ابلشبهات ،كىذا من أعظم الشبهات(.)3

ك١تا بينهما من االٖتاد ،كألف ماؿ كل منهما مرصد ٟتاجة اآلخر ،كلشبهة استحقاؽ النفقة يف اٞتملة(.)4

ادلطلب الثاين :أخذ الولد من ماؿ والده:
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :أخذ الولد من ماؿ كالده ٟتاجة.
الفرع الثاين :أخذ الولد من ماؿ كالده لغَت حاجة.
الفرع األوؿ :أخذ الولد من ماؿ والده حلاجة:
معسرا ،طا١تا أف الولد فقػَت
ي
بينت ساب نقا أف نفقة الوالد على كلده الصغَت كاجبة ابإلٚتاع حىت كإف كاف الوالد ن
قادرا عليو ،كإف امتنع يحبًس ،كال ٭تبس يف
٤تتاج ال ماؿ لو ،حىت قاؿ اٟتنفية إف الوالد ي٬ترب على الكسب إف كاف ن
ػادرا كَف يكػػن ىنػػاؾ مػػن ينفػػق علػػى الصػػغَت فػػذكر بعػػض
غػػَت النفقػػة؛ ألف يف عػػدمها ىػػبلؾ الصػػغَت ،كإف َف يكػػن قػ ن
الفقهاء أنو يتكفف الناس كينفق على كلده لئبل يضيعو ،أك ييفرض لو يف بيت ا١تاؿ(.)5
كأف الواجػػب يف النفقػػة ىػػو الكفايػػة ْتسػػب العػػرؼٔ ،تػػا تشػػملو مػػن طعػػاـ كش ػراب كملػػبس كمسػػكن مؤثػػث
كعبلج كتعليم.
ػادرا علػػى التكسػػب بعػػد إهنػػاء مراحػػل تعليمػػو األساسػػية
كيظػػل ىػػذا الوجػػوب للنفقػػة حػػىت يبلػػغ الػػذكر عػػاقبل كقػ ن
ْتسب حالو ،كحىت تتزكج األنثى ،حىت أكجب اٟتنفية كاٟتنابلة على الوالد أف ًٌ
يزكج كلده إذا احتػاج إُف اإلعفػاؼ،
كيكوف عليو كذلك النفقة على زكجتو(.)6
أيضػػا؛ لضػػركرة
ػرت كػػذلك أف للولػػد أف يطالػػب كالػػده ابلنفقػػة الواجبػػة كيقاضػػيو مػػن أجلهػػا ،بػػل ك٭تبسػػو ن
كذكػ ي
حفظ النفس .كىذا عند اٟتنفية كاٟتنابلة -كما سبق.
كىذا كلو يؤكد على أف للولد حقِّا اثبتنا يف مالو كالده ،طا١تا كاف مستح نقا للنفقة.
كذكػػر اٟتنفيػػة أف لصػػاحب اٟتػػق أف ٯتػػد يػػده فيأخػػذ حقػػو مػػن غػػَت قضػػاء القاضػػي ،كللقاضػػي أف يعينػػو علػػى
ذلك إذا كػاف صػاحب ا١تػاؿ حاض نػرا ،أك كػاف غائبنػا كالسػبب معلػوـ للقاضػي ،كاألكُف االسػتيثاؽ بكفيػل ،كإذا أخػذ
صاحب اٟتق نفقتو الواجبة ال يضمن(.)7
( )1راجػػع :الفػػركؽ للكرابيسػػي ( ،)248 /2كبػػدائع الصػػنائع ( ،)70 /7كالتػػاج كاإلكليػػل ( ،)417 /8كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)96 /8كٖتفػػة ا﵀تػػاج
أيضػػا :الػػوجيز يف أحكػػاـ اٟتػػدكد كالقصػػاص كالتعزيػػر للػػدكتور /ماجػػد
( ،)130 /9كمغػػٍت ا﵀تػػاج ( ،)471 /5كا١تغػػٍت ( ،)459 /12ككشػػاؼ القنػػاع ( ،)141 /6كانظػػر ن
أبو رخية ص(.)143 -142
( )2راجع :بدائع الصنائع (.)70 /7
( )3راجع :ا١تغٍت (.)459 /12
( )4راجعٖ :تفة ا﵀تاج ( ،)130 /9كمغٍت ا﵀تاج (.)471 /5
أيضا :ا١تبسوط (.)225 -224 /5
( )5راجع :بدائع الصنائع ( ،)38 /4ك ن

( )6راجع٣ :تمع األهنر ( ،)502 -501 /1ككشاؼ القناع (.)486 /5
أيضا :اٞتوىرة النَتة (.)94 /2
( )7راجع :ا١تبسوط ( ،)225 /5ك ن
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ْفيك وولَ َدؾ ِابلْمعر ِ
كاستدلوا ْتديث ىند امرأة أِب سفيافُ « :خ ِذي ما يك ِ
وؼ»()1؛ حيث أجاز ٢تا صلى هللا
َ َ
ََ
َ ُْ
عليو كسلم أف أتخذ النفقة الواجبة ٢تا كألكالدىا الصغار.
كػذلك أجػػاز الشػػافعية أف تيؤخػذ نفقػػة الصػػغَت مػػن مػاؿ كالػػده ،كلػػو بغػػَت إذف القاضػي إذا امتنػػع مػػن نفقتػػو أك
غاب كلو ماؿ ،كلو كاف مالو من غَت جنس النفقة الواجبة؛ ٟتديث ىند.
ػون إال ْتكػػم قضػػائي؛
أمػػا الولػػد الكبػػَت الػَّػزًمن فقػػالوا لػػيس لػػو أف َيخػػذ نفقتػػو الواجبػػة علػػى كالػػده كإف كػػاف ٣تنػ ن
لعدـ كاليتو عليو(.)2
كصرح اٟتنابلة أنو ٬توز للولد أف َيخذ من ماؿ كالده بغَت إذنو اب١تعركؼ إذا احتاج(.)3
كعن عمرك بن دينار أف رجبل قاؿ ٞتابر بن زيد :إف أِب ٭ترمٍت مالو ،يقوؿ :ال أنفق عليك شيئنا ،فقاؿ :خذ
من ماؿ أبيك اب١تعركؼ(.)4
كمػا أشػار إليػو اٟتنفيػة كص َّػرح بػو اٟتنابلػة ىػو اٟتػػق ،كال فػرؽ بػُت الولػد الصػغَت كالكبػَت يف ذلػك ،كلػيس ذلػػك
و
لوالية حىت ييقاؿ إف الكبَت ليس لو كالية على كالده اجملنوف ،إ٪تا ىذا من قبيل أخذ اٟتػق الواجػب ،كيؤيػده مػا سػبق
ٚتيعػػا مػػن مطالبػػة الولػػد كالػػده ابلنفقػػة الواجبػػة ،كأف الوالػػد ي٬تػػرب علػػى التكسػػب ألجلهػػا إف كػػاف
٦تػػا أكػػده الفقهػػاء ن
ك٭تبس فيها.
قادرا ،ي
ن
لكن األكُف أال َيخػذ الولػد مػن مػاؿ كالػده ٟتاجتػو بغػَت إذنػو ،إال إذا تعػذر عليػو اٟتصػوؿ علػى نفقتػو الواجبػة
إبذف كالده ،أك ٔتا نص عليو الفقهاء من التقاضي أك اللجوء إُف شػخص آخػر ينفػق عليػو بنيػة الرجػوع علػى كالػده،
أك االسػػتدانة عليػػو إبذف القاضػػي ،أك مػػع إشػػهاد ذكم ال ػرأم كاٟتكم ػة إف تعسػػر عليػػو إج ػراءات التقاضػػي .كيكػػوف
ذلك على قدر اٟتاجة كاب١تعركؼ دكف توسع.
الفرع الثاين :أخذ الولد من ماؿ والده لغري حاجة:

أمػا أخػػذ الولػد مػػن مػػاؿ كالػده لغػػَت حاجػػة فمقتضػى مػػذىب اٞتمهػػور مػن ا١تػػذاىب األربعػػة أنػو ال ٬تػػوز؛ فقػػد
الد أف َيخذ من ماؿ كلده لغَت حاجة؛ فمنع الولد أف َيخػذ مػن مػاؿ كالػده لغػَت
سبق منع اٞتمهور عدا اٟتنابلة الو ى
حاجة أكُف.
كاٟتنابلػة الػػذين أجػػازكا أخػذ الوالػػد مػػن مػاؿ كلػػده لغػػَت حاجػة أجػػازكه ٟتػػديث «أنػت كمالػػك ألبيػػك» كمػػا يف
معناه ،كبضوابط معينة -كما سبق.
كاألصل عدـ جواز األخذ من ماؿ الغَت بغَت إذنو لؤلدلة ا١تتضافرة على حرمة ماؿ الغَت ،كمنها قوؿ هللا تعاُفََ ﴿ :ي
()5
أَيػُّها الَّ ِذين آمنػوا َال َأتْ ُكلُػوا أَمػوالَ ُكم َػيػػن ُكم ِابلْب ِ
ػاؿ ْامػ ِر ٍئ ُم ْسػلِ ٍم إَِّال َع ْػن ِطي ِ
ػب
ػل َم ُ
اط ِػل ﴾  ،كقػوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َِػل ُّ
َ َُ
َ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
( )1سبق ٗتر٬تو.
أيضا :طرح التثريب يف شرح التقريب للعراقي (.)174 /7
( )2راجع :أسٌت ا١تطالب ( ،)445 -444 /3ك ن

( )3راجع :كشاؼ القناع (.)484 /5
( )4ركاه ابػن أِب شػػيبة يف ا١تصػنف ( ،)325 /5 ،170 /4كذكػػره ابػن حػػزـ يف ا﵀لػػى ( .)388 /6كجػابر بػػن زيػد ىػػو أبػو الشػػعثاء ،صػػاحب ابػن عبػػاس ،الػذم قػػاؿ عنػػو:
علما» .كتويف سنة (103ىػ) .راجع :الطبقات الكبَت البن سعد (.)182 -179 /9
«لو نزؿ أىل البصرة عند قوؿ جابر بن زيد ألكسعهم عما يف كتاب هللا ن
( )5سورة النساء :آية رقم (.)29

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 197

ِ
ػري إ ْذنِػ ِػو ،أ ُِ
َحػ ٍػد َِغَػ ِْ
نَػ ْفػ ٍ
ػس ِم ْنػػوُ»( ،)1كقولػػو عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ« :ال َْػللُػ َ َّ
َػلػ ُّ
َحػ ُد ُك ْم أَ ْف تُػ ْػؤتَى َم ْشػ ُػرََػتُوُ
َحػ ٌد َماشػػيَةَ أ َ
ػَّ أ َ
ػب أ َ
فَػت ْك ِ
ضروعُ مو ِ
ِ
ِ
َح ٍد إال ِبِِ ْذنِِو»(.)2
اشي ِه ْم أَط ِْع َماهتِِ ْم؛ فَال َْػللُ َ َّ
َح ٌد َماشيَةَ أ َ
َّ أ َ
س ُر خ َزانَػتُوُ فَػيُػ ْنػتَػ َق ُل طَ َع ُاموُ ،فَإ َّظلَا ََتُْز ُف َذلُ ْم ُ ُ َ َ
ُ َ
()3
ككذلك ما ركم عنػو ملسو هيلع هللا ىلصُ « :ك ُّل أ ٍ
ػاس أ ْ ِ
َح ُّق ِِبَالِ ِو ِم ْن َوالِ ِدهِ َوَولَ ِػدهِ َوالنَّ ِ
ػْ»  .كىػو نػص يف ا١تسػألة -كمػا
ََجَع َ
َحد أ َ
َ

سبق(.)4
كقد سبق ذك ر اإلٚتاع على أف الولد إذا كاف لو ماؿ فإف نفقتو تكوف يف مالو ،كال ٕتػب حينئػذ علػى كالػده كال غػَته
من الناس()5؛ فاألصل أف نفقة كل إنساف يف مالو إذا كاف لو ماؿ ،كال ٕتب النفقة ألحد مطل نقا كإف كاف غنيِّا إال للزكجة؛
للزكجة؛ ألهنا نفقة يف مقابلة حق االحتباس ،كما قرر الفقهاء(.)6
فإذا كاف الولد غَت ا﵀تاج ال ٕتب لو النفقة يف ماؿ كالده؛ فبل ٬توز لو األخذ من مالو بطريق األكُف.
كمن ىمثَّ فإذا أخذ من ماؿ كالده بغَت إذنو يع َّد غاصبنا كضمن ما أخذ.
ولكن إذا سرؽ من ماؿ والده ىل يقاـ عليو حد السرقة؟

()7

ذىب اجلمهور إُف أف الولد إف سرؽ ماؿ كالده ال ييقاـ عليو حد السرقة .
كذلك ألف بينهما قرابةن ٘تنع قبوؿ شهادة أحد٫تا لآلخر؛ فلم يقطع بسرقة مالو ،كالوالد( .)8كألف النفقة ٕتب يف ماؿ
ماؿ الوالد لولده حفظنا لو؛ فبل ٬توز إتبلفو حفظنا للماؿ( .)9كلشبهة استحقاؽ النفقة يف اٞتملة(.)10
كيرل ادلالكية أف الولد يقاـ عليو اٟتد إذا سرؽ ماؿ كالده(.)11

كذكر ابن قدامة أف ىذا ظاىر قوؿ ا٠ترقي؛ ألنو َف يذكره فيمن ال قطع عليو ،كلظاىر اآلية؛ كألنو ٭تد ابلزىن ّتاريتو،
كيقاد بقتلو؛ فيقطع بسرقة مالو كاألجنيب(.)12
كلضعف شبهتو ،ككما أنو ٭تد إذا كط جارية أبيو أك أموٓ ،تبلؼ األب إذا كط جارية ابنو لقوة شبهتو(.)13
كألف اٟتديث إ٪تا ذكر أف الولد كمالو ألبيو ،كليس العكس(.)14
( )1سبق ٗتر٬تو.
( )2ركاه البخػػارم يف اللقطػػة ،ابب ال ٭تتلػػب ماشػػية أحػػد بغػػَت إذف ،رقػػم ( ،)2435كمسػػلم يف اللقطػػة ،ابب ٖتػػرًن حلػػب ا١تاشػػية بغػػَت إذف مالكهػػا ،رقػػم ( )1726م ػػن
فوعا.
حديث ابن عمر مر ن
( )3سبق ٗتر٬تو.
( )4انظر :ا١تغٍت (.)272 /8
( )5راجع :اٞتوىرة النَتة ( ،)83 /2كفتح القدير للكماؿ بن ا٢تمػاـ ( ،)410 /4كالتػاج كاإلكليػل ( ،)588 /5كشػرح ا٠ترشػي ( ،)204 /4كالفواكػو الػدكاين (،)69 /2
أيضا :اإلٚتاع ص( ،)110كمراتب اإلٚتاع ص(.)79
 ،)69كأسٌت ا١تطالب ( ،)443 /3كمغٍت ا﵀تاج ( ،)185 /5ككشاؼ القناع ( .)481 /5كانظر ن
( )6راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)29 ،16 -15 /4كا٢تدايػػة مػػع العنايػػة ( ،)379 -378 /4كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)68 /2كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)426 /3ككشػػاؼ القنػػاع
(.)461 -460 /5
( )7راج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع ( ،)75 /7كتبي ػػُت اٟتق ػػائق ( ،)220 /3كاٞت ػػوىرة الن ػػَتة ( ،)167 /2كاألش ػػباه كالنظ ػػائر للس ػػيوطي ص( ،)123كٖتف ػػة ا﵀ت ػػاج (،)130 /9
كا١تغٍت ( ،)460 /12كشرح منتهى اإلرادات (.)376 /3
( )8انظر :ا١تغٍت ( ،)460 /12كشرح منتهى اإلرادات (.)376 /3
( )9انظر :ا١تغٍت ( ،)461 -460 /12كشرح منتهى اإلرادات (.)376 /3

( )10انظرٖ :تفة ا﵀تاج (.)130 /9
( )11راجع :التاج كاإلكليل ( ،)417 /8كشرح ا٠ترشي ( ،)96 /8كحاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرابين (.)332 /2
( )12انظر :ا١تغٍت (.)460 /12
أيضا :حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرابين (.)332 /2
( )13انظر :شرح ا٠ترشي ( ،)96 /8ك ن
( )14راجع :الوجيز يف أحكاـ اٟتدكد كالقصاص كالتعزير ص(.)143
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واحلق مػع اجلمهػور؛ فػإف للولػد ِّ
٤تتاجػا كال مػاؿ لػو -كمػا سػبق-
ػَتا إف كػاف ن
ػغَتا ككب ن
حقػا يف مػاؿ كالػده يف النفقػة ص ن
كىذه شبهة قوية تدرأ اٟتد عنو.
كقيػػاس سػػرقة مالػػو علػػى كطء جاريتػػو أك قتلػػو قيػػاس مػػع الفػػارؽ؛ فػػبل شػػبهة معتػػربة يف كطء جاريػػة الوالػػد؛ لعػػدـ جػواز
اجتماع الوطء من رجلُت على جارية كاحدة ،كألف القتل ال شبهة فيوٓ ،تبلؼ ا١تاؿ(.)1

*

*

*

ادلبحث الراَع :اذلبة َْ الوالد وولده
كيشتمل على ٘تهيد كمطلبُت:
٘تهيد :يف ا٢تبة كما يف معناىا.
ا١تطلب األكؿ :ىبة الوالد لولده.
ا١تطلب الثاين :ىبة الولد لوالده.
َتهيد :يف اذلبة وما يف معناىا:
ً
ً
ككىىبنػا
ا٢تبىةي لغةن :العطيػة ا٠تاليػة عػن األعػواض كاألغػراض ،كٚتعهػا :ىبىػات .يقػاؿ :كىػب لػو الشػيءى يىػ ىهبيػو ىك ٍىبنػا ى
ً
ً
ككَّىابىػةه .كا١تعطىػى موىػوب
ككَّى ه
ػب ،كإذا كػاف كثػَت ا٢تبػة فهػو ىكيى ه
كىبىةن ،أم :أعطاه إَيه ببل عػوض .فهػو كاى ه
ػاب ى
ػوب ى
ػب النػػاس :كىػػب بعضػػهم لػػبعض .كا١ت ٍوىىبىػػة
لػػو ،كالشػػيءي موىػ ه
ػوب .كاتػ ى
ػب :قبػػل ا٢تبػػة ،كاسػػتوىب :طلبهػػا ،كتىػ ىو ىاىػ ى
َّهػ ى
ى
ً
أيضػػا :غػػدير مػػاء صػػغَت ،كٚتعهػػا :ىم ىو ًاىػػب .كتطلػػق ا١ت ٍوًىبىػػة حػػديثنا علػػى االسػػتعداد
كا١ت ٍوىبىػػة :العطيػػة كا٢تبػػة ،كتعػػٍت ن
ى
ى
الفطرم لدل إنساف لئلبداع أك الرباعة يف أمر أك فن معُت(.)2
ػطبلحا :عرفه ػػا اٟتنفي ػػة أبهن ػػا «٘تلي ػػك الع ػػُت ب ػػبل ع ػػوض»( .)3كق ػػاؿ ا١تالكي ػػة كالش ػػافعية٘« :تلي ػػك ب ػػبل
كاص ػ ن
عوض»( .)4كذكر الشافعية أف مرادىم ابلتمليك ٘تليػك األعيػاف( .)5كعرفهػا اٟتنابلػة تعري نفػا مفص نػبل كعػادهتم يف كثػَت
ػدكرا علػػى
معلومػػا ،أك ٣تهػ ن
ػوال تعػػذر علمػػو ،موجػ ن
كثػػَت مػػن تعريفػػاهتم ،فقػػالوا٘« :تليػػك جػػائز التصػػرؼ مػ نػاال ن
ػودا ،مقػ ن
غَت كاجب ،يف اٟتياة ،ببل عوض»(.)6
تسليمو ،ى
كيف اٟتقيقة ال خبلؼ بينهم ،غَت أف اٟتنابلة نصوا على شركط ا٢تبة ضػمن التعريػف؛ ٦تػا ٬تعػل تعػريفهم أكثػر
دقة ،كقو٢تم« :يف اٟتياة» أخرج الوصية؛ فهي ٘تليك ببل عوض كذلك ،لكنو بعد ا١توت.
كما أف قو٢تم« :غَت كاجب» ٮترج ٨تو الزكاة ،اليت ي٘تلىك ببل عوض ،لكن على سبيل الوجوب.

( )1راجع :ا١تغٍت (.)461 /12
( )2راجع :لساف العرب ( )804 -803 /1مادة (كىب) ،كا١تعجم الوسيط ص( )1059مادة (كىب).
( )3انظر :تبيُت اٟتقائق ( ،)91 /5كاٞتوىرة النَتة (.)324 /1
( )4انظر :التاج كاإلكليػل ( ،)3 /8كمواىػب اٞتليػل ( ،)49 /6كأسػٌت ا١تطالػب ( ،)477 /2كٖتفػة ا﵀تػاج ( ،)296 /6كمغػٍت ا﵀تػاج (/3
.)559
( )5انظر :أسٌت ا١تطالب (.)478 /2
( )6انظر :كشاؼ القناع ( ،)298 /4كمطالب أكِف النهى (.)377 /4
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كمصطلح ا٢تبة يقػًتب منػو عػدد مػن ا١تصػطلحات كثيقػة الصػلة بػو ،كمعانيهػا متقاربػة ،كىػي العطيػة ،كالنحلػة،
كا٢تدية ،كالصدقة()1؛ كلذلك ٭تسن أف أذكر معانيها لتتضح الفركؽ بينها.
ىعطيػة ،كٚتػع اٞتمػع :أ ٍىع ًطيػات .كأ ً
ً
ىعطيػات
فالعطية لغةن :العطاء ،كٚتعها عطاَي .كالعطػاء :مػا ييعطىػى ،كٚتعػو :أ ى
ا١تلوؾ :ىباهتم ،كأ ً
ىعطيات اٞتند :أرزاقهم كما ييرتَّب ٢تم من ا١تػاؿ .كأصػل العطػو التنػاكؿ ،يقػاؿ :ىعطىػا الشػيءى ىعطٍػ نوا،
أم :تناكلو ،كتىػ ىعاطىى الشيءى :تناكلو ،كا١تعاطاة :ا١تناكلة(.)2
ػطبلحا معناىػػا ىػػو نفػػس معػػٌت ا٢تبػػة ،كعرفهػػا اٟتنابلػػة أبهنػػا «٘تليػػك عػػُت ماليػػة موجػػودة ،مقػػدكر علػػى
كاصػ ن
تسليمها ،معلومة ،أك ٣تهولة تعذر علمها ،يف اٟتياة ،ببل عوض»( ،)3كىو نفس تعريف ا٢تبة تقريبنا.
ذكرت آن نفا قاؿ« :كاسم العطية شامل ٞتميعها ،ككذلك ا٢تبة»()4؛
ك١تا ذكر ابن قدامة ا٢تبة كما يف معناىا ٦تا ي
ا٢تبة»()4؛ ٦تا يدؿ على ترادفهما.
()5
متموؿ بغَت عوض إنشاءن»( .)6كيقصد
كقاؿ ابن عرفة :ا٢تبة أحد أنواع العطية  .كعرؼ العطية أبهنا «٘تليك َّ
كيقصد بقولو« :إنشاء» أم خبلؼ ما كاف استحقاقنا كاإلرث .كتشمل عندىم ا٢تبة كالصدقة(.)7
ُّحلىة لغةن :مػن ى٨تى ىػل ي٨تيػوال ،أمَّ :
ك٨تى ىػل ا١تػرأ ىة :أعطاىػا مهرىػا،
ػبلن يٍ٨ت نػبل :تػربع لػو بشػيء ،ى
دؽ كىػزؿ ،ى
ك٨تى ىػل ف ن
كالن ٍ
ك٨تي ىل ٔتعٌت ى٨تى ىل .كأ ٍى٨تىلىو الشيءى :تربع لو بػو كخصػو بػو.
القوؿ ىٍ٨ت نبل :نسبو إليو كليس بقائلو .كيقاؿ :ىً٨ت ىل ى
ى
فبلن ى
ك٨تى ىل ن
ُّحلىػى:
ُّحل :العطاء ،كالشيء ا١تعطػى ن
تربعػا ،كالن ٍ
َّحل :العطية ،كنوع من اٟتشرات ينتج العسل ،كاحدتو ىٍ٨تلىة .كالن ٍ
كالن ٍ
العطية ،كا١تعطى على سبيل التربع .كالنًٌ ٍحلىة :العطاء ،كالفرض ،كالدعول ،كالدين كالعقيدة(.)8
اصطبلحا على معٌت العطية(.)9
كتطلق
ن
ً
ً
كدلَّػو.
كى ىػدل ف ن
ػبلن :أرشػده ى
كىػ ٍد نَي كى ىدايػةن ،كاىتػدل ،يعػٍت اسًتشػد ،ى
كا٢تىديَّةي يف اللغة :من ىى ىػدل فػبل هف يى نػدل ى
ً
كىدَّل ا٢تى ًديَّةى إُف فبلف كلو :أٖتفو هبا .كا٢تى ًديػَّةي:
م :ساقو ،كأ ٍىى ىدل ىىديَّةن إُف فبلف :بعث هبا إكر ناما لو ،ى
كأ ٍىى ىدل ا٢تىٍد ى
ػوـ :أىػدل
ما يقدمو القريب أك الصديق من التحف كاأللطاؼ ،كتطلػق علػى العػركس .كٚتعهػا :ىى ىػد ىاَي .كهت ى
ػادل الق ي
م :مػػا ييهػ ىػدل إُف اٟتػػرـ مػػن
ي
بعضػػهم إُف بعػػض ،كهتػػادت ا١تػرأةي٘ :تايلػػت يف مشػػيتها مػػن غػػَت أف ٯتاشػػيها أحػػد .كا٢تػى ٍد ي
()10
ً
النعم .كا٢تىٍديىةي :الطريقة كالسَتة ،كالبى ىدنىة تيػ ٍه ىدل إُف اٟترـ .كا٢ت ٍديىةي كا٢تيٍديىةي :القصد كالوجهة .
( )1انظر :ا١تغٍت (.)239 /8
( )2راجع :لساف العرب ( )71 -68 /15مادة (عطو) ،كا١تعجم الوسيط ص( )609مادة (عطو).
( )3انظر :كشاؼ القناع (.)298 /4
( )4انظر :ا١تغٍت (.)239 /8
( )5انظر :شرح حدكد ابن عرفة (.)418
( )6انظر :شرح حدكد ابن عرفة (.)418
( )7انظر :شرح حدكد ابن عرفة ( ،)419 -418كشرح ا٠ترشي (.)102 -101 /7
( )8راجع :لساف العرب ( )651 -649 /11مادة (٨تل) ،كا١تعجم الوسيط ص( )907مادة (٨تل).
( )9انظر :كشاؼ القناع (.)299 /4
أيضا :لساف العرب ( )360 -353 /15مادة (ىدم).
( )10راجع :ا١تعجم الوسيط ص( )979 -978مادة (ىدم) ،ك ن
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للمه ىػدل إليػو ،كال تطلػق علػى العقػار
كتطلق
اصطبلحا على ٘تليك ما ي٭تمل غالبنا إكر ناما أك ت ن
ن
ػوددا أك مكافػأةن ي
المتناع نقلو( .)1كذكر البعض أهنا غالبنا تطلػق علػى مػا ٭تمػل ا١ته ًػدم إُف إنسػاف أعلػى منػو ،كتعقػب ذلػك النػوكم،
ي
كقاؿ« :بل تستعمل يف ٛتل اإلنساف إُف نظَته كمن فوقو كدكنو»(.)2
ص ًٌد هؽ
َّؽ عليو :أعطاه َّ
أما َّ
صد ى
الص ىدقىة ،فهو يمتى ى
الص ىدقىةي فهي لغةن :ما يعطى على كجو القرىب ﵁ ،ال ا١تكرمة .كتى ى
ً
الص ػ ٍد يؽ :مطابق ػػة الك ػػبلـ للواق ػػع ْتس ػػب اعتق ػػاد
الص ػ يػدقىةيَّ :
ص ػ ًٌد هؽ .ك َّ
كم َّ
صػ يػدقىات .ك ٌ
الص ػػداؽ كى ػػو ا١ته ػػر ،كٚتعه ػػا :ى
ي
الص ٍد يؽ :الكامػل مػن كػل شػيء ،يقػاؿ :رجػل
أيضا :الصبلبة كالشدة ،كاألمر الصاٌف ال نقص فيو .ك َّ
ا١تتكلم ،كيعٍت ن
ت فيو(.)3
ص ٍدؽ اللقاء :ثىػٍب ه
ى
()5
()4
اصطبلحا٘ :تليػك مػا ييعطػى للفقػَت طلبنػا لثػواب اآلخػرة  .كزاد الػبعض :بغػَت عػوض  ،فيقصػد هبػا التقػرب
ك
ن
إُف هللا(.)6
فالصدقة كا٢تدية متغايراف ،فما ينول بو التقرب إُف هللا للمحتاج فهو صدقة ،كمػا يعطىػى إلنسػاف للتق ُّػر ً
ب إليػو
ي
ي
يى
ك ً
ا﵀بة لو يكوف ىديةن(.)7
هدل إليو كال التودد إليو أك مكافأتو ،كال أبف تكػوف لفقػَت أك ٤تتػاج ،كال أف يػيراد هبػا
كا٢تبة ال ٗتتص إبكراـ ا١ت ى
ي
اب اآلخرة( .)8كمثلها العطية كالنحلة(.)9
ثو ي
ادلطلب األوؿ :ىبة الوالد لولده:

كفيو ثبلثة فركع:
الفرع األكؿ :حكم تسوية الوالد يف ا٢تبة بُت األكالد ككيفية التسوية بينهم.
الفرع الثاين :حكم رجوع الوالد يف ىبتو لولده.
الفرع الثالث :حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده كتعديل الورثة بعد موتو.
الفرع األوؿ :حكم تسوية الوالد يف اذلبة َْ األوالد وكيفية التسوية َينهم:
كفيو ثبلث مسائل:
( )1راجع :درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ ( ،)393 /2كالبياف كالتحصيل البن رشد ( ،)379 /17كأسػٌت ا١تطالػب ( ،)478 /2كٖتفػة
كٖتفة ا﵀تاج ( ،)297 /6كاإلنصاؼ ( ،)164 /7ككشاؼ القناع (.)299 /4
( )2هتذيب األٝتاء كاللغات ( )197 /3مادة (كىب).
( )3راجع :لساف العرب ( )197 -193 /10مادة (صدؽ) ،كا١تعجم الوسيط ص( )511 -510مادة (صدؽ).
( )4راجع :شرح ا٠ترشي ( ،)102 /7كأسٌت ا١تطالب ( ،)478 /2ككشاؼ القناع ( ،)299 /4ك٨توه يف االختيار لتعليل ا١تختػار للموصػلي
للموصلي (.)54 /3
( )5انظر :شرح حدكد ابن عرفة ص(.)423
( )6انظر :هتذيب األٝتاء كاللغات ( )197 /3مادة (كىب).
( )7انظر :ا١تغٍت ( ،)240 -239 /8كهتذيب األٝتاء كاللغات ( )197 /3مادة (كىب).
( )8راجع :أسٌت ا١تطالب ( ،)478 /2ككشاؼ القناع (.)299 /4
أيضا :الكايف يف فقو أىل ا١تدينة (.)1003 /2
( )9راجع :كشاؼ القناع ( ،)299 /4ك ن
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ا١تسألة األكُف :حكم تسوية الوالد يف ا٢تبة بُت األكالد.
ا١تسألة الثانية :كيفية التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة.
ا١تسألة الثالثة :مكافأة الولد الذم عمل مع كالده كاشًتؾ معو يف تنمية مالو.
ادلسألة األوىل :حكم تسوية الوالد يف اذلبة َْ األوالد:
اختلف الفقهاء يف حكم تسوية الوالد بُت أكالده يف ا٢تبة على أربعة أقواؿ:
القػ ػػوؿ األوؿ :أف التس ػػوية ب ػػُت األكالد يف ا٢تب ػػة مس ػػتحبة كليس ػػت كاجب ػػة .كى ػػو م ػػذىب اٟتنفي ػػة كا١تالكي ػػة

كالشافعية(.)1
كاسػتدلوا أبف األصػػل أف كػػل إنسػػاف حػػر يف تصػػرفو يف مالػػو كىػػو صػػحيح رشػػيد ،كأف اإلٚتػػاع منعقػػد علػػى أف
للرجل أف يهب يف صحتو ٚتيع مالو لؤلجانب دكف أكالده؛ فإف كاف ذلك لؤلجنيب فهو للولد أحرل كأكُف(.)2
ؼ يف خػالص ملكػو ،ال حػق
بعضػا جػاز مػن طريػق اٟتكػم؛ ألنػو تص َّػر ى
كح ىػرىـ ن
قاؿ الكاسػاين« :كلػو ى٨تى ىػل ن
بعضػا ى
فقيه ػػا تقيِّػػا ،أك ج ػػاىبل فاس ػ نقا ،عل ػػى ق ػػوؿ ا١تتق ػػدمُت م ػػن
ألح ػػد في ػػو ،إال أن ػػو ال يك ػػوف ع ػػدال ،س ػواء ك ػػاف ا﵀ ػػركـ ن
مشاٮتنا ،كأما على قوؿ ا١تتأخرين منهم ال أبس أف يعطي ا١تتأدبُت كا١تتفقهُت دكف الفسقة الفجرة»(.)3
كٛتلوا حديث النعماف بن بشَت الذم ىو عمدة ا١تسألة على االستحباب ،ال الوجوب؛ لركاية «فَأَ ْش ِه ْد َعلَى

()4
جائزا
َى َذا غَ ِْريي»  .قالوا :إنو يقتضي إابحة إشهاد الغَت ،كال يباح إشهاد الغَت إال على أمر جائز؛ إذ لو َف يكن ن
ٚتيعػػا ،كيكػػوف امتنػػاع النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص عػػن الشػػهادة عليػػو علػػى كجػػو التنػػزه
جػ ن
ػائزا لكانػػت الشػػهادة عليػػو ابطلػػة مػػن النػػاس ن
ابعتباره اإلماـ ،كاإلماـ ليس من شأنو أف يشهد ،كإ٪تا ٭تكم(.)5

ت ََػ ْيػنَػ ُه ْم»( ،)6اليت تدؿ على كوف األمر على سبيل ا١تشورة ،كأنو لو فعلو لكاف أفضل(.)1
كركاية «أَال َس َّويْ َ

أفضل(.)1

( )1راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)127 /6كالبحػػر الرائػػق ( ،)288 /7كحاشػػية ابػػن عابػػدين ( ،)444 /4كالبيػػاف كالتحصػػيل (-407 /13
 ،)408كبدايػة اجملتهػػد البػن رشػػد اٟتفيػد ( ،)112 /4كالفواكػػو الػدكاين ( ،)159 /2كٖتفػػة ا﵀تػاج ( ،)307 /6كمغػػٍت ا﵀تػػاج (-566 /3
.)567
( )2بداية اجملتهد (.)113 /4
( )3بدائع الصنائع (.)127 /6
( )4راجع :مغٍت ا﵀تاج ( .)567 /3كحديث النعماف بن بشَت ركاه البخارم يف الشهادات ،ابب ال يشهد على شهادة جػور إذا أشػهد ،رقػم
رقػػم ( ،)2650كمسػػلم يف ا٢تبػػات ،ابب كراىػػة تفضػػيل بعػػض األكالد يف ا٢تبػػة ،رقػػم ( ،)1623كفيػػو يقػػوؿ النعمػػاف بػػن بشػػَت :انٍطىلىػ ىػق ًِب أًىِب
وؿ ًَّ
وؿ ًَّ
ى٭تٍ ًمليًٍت إً ىُف رس ً
ػت
ُّع ىما ىف ىك ىذا ىكىك ىذا ًم ٍن ىم ًاِف ،فىػ ىق ى
اؿ :ىَي ىر يس ى
اّللي ىعلىيٍ ًو ىك ىسلَّ ىم ،فىػ ىق ى
صلَّى َّ
اؿ« :أَ ُك َّل ََنِ َ
يك قَػ ْد َضلَلْ َ
اّلل ا ٍش ىه ٍد أًٌ
ىين قى ٍد ى٨تىلٍ ي
ت النػ ٍ
اّلل ى
ىي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿ:
ػرب
ْ
ل
ا
يف
ػك
َي
ل
إ
ػوا
ن
و
ك
ي
ف
َ
أ
ؾ
ػر
س
َي
أ
:
ػاؿ
ق
»
ي
ػري
غ
ا
ذ
ػ
ى
ػى
ل
ع
د
ه
ػ
ش
أ
ف
«
:
ػاؿ
ق
.
ال
:
ػاؿ
ق
»
؟
ف
ػا
م
ع
ػو
س
«
مث
،
ػ
ُّ
ن
ال
َ
َ
َ
َّ
ُ
ػاؿ :بػىلىػى .قى ى
اء؟» قى ى
ْ
ى
َ
َ
ى
ى
ي
َ ُ ُّ
ى
ْت ْ َ َ ى ى ى
َ ُ ْ َ
مثْ َل َما َضلَل َ
ْ ْ َ َ َْ
ّ ََ ً
«فَ َال إِذًا» .كلو ألفاظ متعددة ،كسيأِ لو ألفاظ أخرل.
( )5راجع :شػرح معػاين اآلاثر ( ،)86 -85 /4كشػرح النػوكم علػى صػحيح مسػلم ( ،)67 -66 /11كفػتح البػارم بشػرح صػحيح البخػارم
البن حجر (.)214 /5
( )6كرد ىذا اللفظ عند النسائي يف النحل ،ابب ذكػر اخػتبلؼ ألفػاظ النػاقلُت ٠تػرب النعمػاف بػن بشػَت يف النحػل ،رقػم ( ،)3685كيف الكػربل
(.)118 /4
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كاستدلوا كذلك ٔتا كرد عن بعض الصحابة ٦تا يدؿ على تفضيلهم بعض أكالدىم ببعض ا٢تبات.
ػائزا ،كرأتػػو ىػػي
قػػاؿ الطحػػاكم« :فهػػذا أبػػو بكػػر هنع هللا يضر قػػد أعطػػى عائشػػة اهنع هللا يضر دكف سػػائر كلػػده ،كرأل ذلػػك جػ ن
فض ػل
كػػذلك ،كَف ينكػػره عليهمػػا أحػػد مػػن أصػػحاب النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص كرضػػي عػػنهم .كىػػذا عبػػدالرٛتن بػػن عػػوؼ هنع هللا يضر قػػد َّ
أيضا فيما أعطػاىم علػى بعػض ،كَف ينكػر ذلػك عليػو منكػر .فكيػف ٬تػوز ألحػد أف ٭تمػل فعػل ىػؤالء
بعض أكالده ن
عل ػػى خ ػػبلؼ ق ػػوؿ الن ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص .كلك ػػن ق ػػوؿ الن ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ػػدن فيم ػػا ذك ػػرن م ػػن ذل ػػك إ٪ت ػػا ك ػػاف عل ػػى االس ػػتحباب،
كاستحبابو التسوية بُت أىلو يف العطية ،كترؾ التفضيل ٟترىم علػى ٦تلػوكهم ،لػيس علػى أف ذلػك مػا ال ٬تػوز غػَته،
كلكن على استحبابو لذلك ،كغَته يف اٟتكم جائز كجوازه»(.)2
قاؿ أبو يوسف :ال أبس بو (أم التفضيل) إذا َف يقصد اإلضرار ،كإال سول بينهم( .)3كعليو الفتول(.)4
كمنع ا١تالكيػة مػن ىبػة الوالػد ٚتيػع مالػو لػبعض كلػده دكف بعػض ،أمػا ىبتػو بعػض مالػو كلػو مػاؿ غػَته فػبل ٯتنػع
منهػػا( .)5كقػػاؿ القاضػػي أبػػو الوليػػد البػػاجي مػػن ا١تالكيػػة« :كعنػػدم أنػػو إذا أعطػػى الػػبعض علػػى سػػبيل اإليثػػار أنػػو
مكػػركه ،كإ٪تػػا ٬تػػوز ذلػػك كيعػػرل مػػن الكراىيػػة إذا أعطػػى الػػبعض لوجػ وػو مػػا مػػن جهػػة ٮتػػتص هبػػا أحػػدىم ،أك غرامػػة
تلزمو ،أك خَت يظهر منو فيخص بذلك خَتىم على مثلو»(.)6
أيضا ،قالوا :كيكره ترؾ التسوية ،ك٤تل الكراىة عند االستواء يف اٟتاجة أك عدمها؛ كإال
كىو ما قالو الشافعية ن
فػػبل كراى ػػة .كعلػػى ذل ػػك ٭تم ػػل تفضػػيل الص ػػحابة مهنع هللا يضر فيمػػا م ػػر ،كيس ػػتثٌت العػػاؽ كالفاس ػػق إذا علػػم أن ػػو يص ػػرفو يف
ا١تعاصي فبل يكره حرمانو(.)7
القوؿ الثاين :كجػوب التسػوية بػُت األكالد يف ا٢تبػة كالعطيػة ،كحرمػة التفضػيل بيػنهم ،حػىت كإف كػاف ٟتاجػة أك
زمانة أك عمى أك كثرة عائلة أك الشتغالو ابلعلم أك صػبلحو ،أك أف ٯتنػع بعضػهم لفسػقو أك بدعتػو أك لكونػو يعصػي
هللا ٔتا َيخذه .كيتسامح يف الشيء التافو.
ػَتا كأعطػػاه؛ فيجػػب يف كػػل ذلػػك
كيػػدخل يف ذلػػك مػػا لػػو َّزكج بعػػض بناتػػو فجهزىػػا كأعطاىػػا ،أك َّزكج كلػ نػدا كبػ ن
التسوية بُت ٚتيع كلده .كىو مذىب اٟتنابلة(.)8
غبلمػا
كاستدلوا ْتديث النعمػاف بػن بشػَت أنػو قػاؿ :إف أابه أتػى بػو رس ى
ػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقػاؿ :إين ٨تل ي
ػت ابػٍت ىػذا ن
كاف ِف ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أَ ُك َّل َولَ ِد َؾ َضلَلْتَوُ ِمثْ َل َى َذا؟» فقاؿ :ال ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :فَ ْارِج ْعوُ»(.)1

( )1راجع :شرح معاين اآلاثر (.)86 /4
أيضا :مغٍت ا﵀تاج (.)567 /3
( )2شرح معاين اآلاثر ( ،)89 -88 /4كانظر ن
( )3حاشية ابن عابدين (.)444 /4
( )4انظر :حاشية ابن عابدين (.)444 /4
( )5انظر :بداية اجملتهد (.)112 /4
( )6ا١تنتقى شرح ا١توطأ (.)93 /6
( )7انظر :مغٍت ا﵀تاج (.)567 /3
( )8انظر :كشاؼ القناع ( ،)311 -309 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)436 /2
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ِ
ػْ
ككرد يف لفظ آخر أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لبشَت حينما جاءه ليشهده على عطية ابنو النعماف« :اتَّػ ُقػوا هللاَ َوا ْعػدلُوا ََػ ْ َ
أ َْوَال ِد ُك ْم»(.)2
كيف لفظ اثلث قاؿ لو عليو الصبلة كالسبلـ« :فال تُ ْش ِه ْدِين إِذًا؛ فَِإِّين َال أَ ْش َه ُد َعلَى َج ْوٍر»(.)3
ْرب َس َواءٌ؟» قاؿ :بلى ،قاؿ« :فَ َال إِذًا»(.)4
س ُّر َؾ أَ ْف يَ ُكونُوا إِلَْي َ
ك ِيف الِ ِّ
كزاد يف ركاية« :أَيَ ُ
ٖتمبل كأداءن(.)5
كلذلك اعتربكا أف الشهادة على تفضيل بعض األكالد على بعض ٤ترمة ن
ً
برده؛ فدؿ على أف األمر ابلعدؿ بُت األكالد للوجوب(.)6
جورا ،كاٞتور حراـ ،كأمر ٌ
كألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٝتاه ن
كقوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :فَأَ ْشػ ِه ْد َعلَػى َىػ َذا غَ ِْ
ػريي» مػن قبيػل التػوبيخ كالتقريػع كالتهديػد ،ال أنػو يبػيح الشػهادة علػى
ِ
اء فَػلْيَ ْك ُف ْر ﴾( )7بداللة مػا بعػدىا ﴿ إِ ًَّن
اء فَػ ْليُػ ْؤم ْن َوَم ْن َش َ
اٞتور كالباطل ،كاإلذف هبا ،كما قاؿ تعاُف ﴿ :فَ َم ْن َش َ
ِ ِ
ْ ًَن ًرا ﴾( .)8كلو َف يفهم منو بشَت ىذا ا١تعٌت لبادر إُف االمتثاؿ كَف يرد العطية(.)9
أَ ْعتَ ْد ًَن للظَّال ِم َ
قػاؿ ابػػن القػػيم« :كمػػن العجػػب أف ٭تمػل قولػػو« :اعػػدلوا َػػْ أوالدكػػم» علػى غػػَت الوجػػوب ،كىػػو أمػػر مطلػػق
مؤكد ثبلث مرات ،كقد أخرب اآلمر بو أف خبلفو جور ،كأنػو ال يصػلح ،كأنػو لػيس ْتػق ،كمػا بعػد اٟتػق إال الباطػل،
ىذا كالعدؿ كاجب يف كل حاؿ ،فلو كاف األمر بو مطل نقا لوجب ٛتلو علػى الوجػوب؛ فكيػف كقػد اقػًتف بػو عشػرة
أشياء تؤكد كجوبو ،فتأملها يف ألفاظ القصة»(.)10
كصػ َّػرح اٟتنابلػػة أبف العلػػة يف ٖتػػرًن التفضػػيل كونػػو يػػورث العػػداكة كالبغضػػاء كقطيعػػة الػػرحم ،كتػػزكيج ا١ت ػرأة علػػى
عمتها أك خالتها؛ كلذلك أجازكا التخصيص كالتفضيل إبذف الباقي؛ النتفاء العلة مع اإلذف(.)11
٤ترمػا ،كتفضػيل
قالوا :كألنو مقدمػة الواجػب ،كذلػك أف قطػع الػرحم كالعقػوؽ ٤ترمػاف؛ فكػاف مػا يػؤدم إليهمػا ن
بعض األكالد هببة يؤدم إُف ذلك(.)12

( )1ركاه البخارم يف ا٢تبة كفضلها ،ابب ا٢تبة للولد كإذا أعطى بعض كلده شيئا َف ٬تز حىت يعدؿ بينهم كيعطي اآلخرين مثلػو كال ييش ىػهد عليػو،
رقم ( ،)2586كمسلم يف ا٢تبات ،ابب كراىة تفضيل بعض األكالد يف ا٢تبة ،رقم (.)1623
( )2سبق ٗتر٬تو.
( )3ركاه البخػػارم يف الشػػهادات ،ابب ال يشػػهد علػػى شػػهادة جػػور إذا أشػػهد ،رقػػم ( ،)2650كمسػػلم يف ا٢تبػػات ،ابب كراىػػة تفضػػيل بعػػض
األكالد يف ا٢تبة ،رقم (.)1623
( )4ركاىا مسلم يف ا١توضع السابق.
( )5انظر :كشاؼ القناع ( ،)311 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)437 -436 /2
( )6راجع :ا١تغٍت (.)257 /8
( )7سورة الكهف :آية رقم (.)29
أيضا :ا﵀لى (.)101 /8
( )8راجع :شرح منتهى اإلرادات ( ،)437 /2ك ن
( )9انظر :شرح منتهى اإلرادات (.)437 /2
(ٖ )10تفة ا١تودكد أبحكاـ ا١تولود البن القيم ص(.)228
أيضا :ا١تغٍت (.)257 /8
( )11انظر :كشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات ( ،)436 /2ك ن
( )12انظر :فتح البارم (.)214 /5
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ػض أكالده ال تنعقػد ،كتكػوف ابطلػةن مػردكدةن .ذىػب إُف ذلػك
القوؿ الثالػث :أف ا٢تبػة الػيت فى َّ
ض ىػل هبػا الوال يػد بع ى
بعػػض ا١تالكيػػة ،كىػػو ركايػػة عنػػد اٟتنابلػػة ،كقػػوؿ سػػفياف الثػػورم كإسػػحاؽ بػػن راىويػػو كالظاىريػػة ،كرجحػػو الصػػنعاين
كالشوكاين(.)1
٤ترما ،كالتحرًن يقتضي الفساد(.)2
كذلك ألنو اقًتؼ ن
كألف النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص أخػػرب أف ىػػذا جػػور ،كأمػػر إبرجاعػػو ،كاٞتػػور ال ٭تػػل إمضػػاؤه ،كلػػو جػػاز ٞتػػاز إمضػػاء كػػل جػػور
كظلم ،كيف ىذا ىدـ لدعائم الشريعة(.)3
فإف كاف لو كلد فأعطاىم ،مث يكلً ىد لو كلد؛ فعليو أف يعطيو كما أعطاىم ،أك يشركو فيما أعطػاىم ،كإف تغػَتت
عُت العطية ما َف ٯتت أحػدىم فيصػَت مالػو لغػَته؛ فعلػى الوالػد حينئػذ أف يعطػي ىػذا الولػد كمػا أعطػى غػَته ،فػإف َف
يفعل حىت مات؛ أ ً
يعطي الولد ٦تا ترؾ أبوه من تركتو مثل ما أعطي إخوتو(.)4
القوؿ الراَع٬ :توز للوالد تفضيل بعػض كلػده ١تعػٌت يبػيح التفضػيل ،كػأف تكػوف بػو حاجػة أك زمانػة أك عمػى،
ابرا بػو ،كمػا ٬تػوز أف ٯتنػع بعػض كلػده لفسػقو أك بدعتػو أك
أك لكثرة عائلة ،أك الشتغالو ابلعلم ،أك لصػبلحو ككونػو ِّ
لكونػو يعصػي هللا تعػاُف ٔتػا َيخػذه ،كػأف يشػرب بػو ا٠تمػػر ك٨تػو ذلػك .كىػذا قػوؿ عنػد اٟتنابلػة ،اختػاره ابػن قدامػػة،
كماؿ إليو ابن تيمية(.)5
كاس ػػتدلوا بتخص ػػيص أِب بك ػػر الص ػػديق هنع هللا يضر عائش ػػة اهنع هللا يضر ّت ػػذاذ عش ػرين كس ػ نقا دكف س ػػائر إخوهت ػػا؛ المتيازى ػػا
ابلفضل(.)7()6
كألف بعضهم اختص ٔتعٌت يقتضي العطية؛ فجاز أف ٮتتص هبا ،كما لو اختص ابلقرابة(.)8
كحديث بشَت قضية عُت ال عموـ ٢تا(.)9
واحلػػق الػػذم يتفػػق مػػع قواعػػد الش ػريعة كمبادئهػػا كمقاصػػدىا ىػػو مػػا ذىػػب إليػػو اٟتنابلػػة مػػن كجػػوب التسػػوية
كالعػدؿ بػُت األكالد يف ا٢تبػة كالعطيػة ،كحػديث النعمػاف بػن بشػَت كاضػح الداللػة علػى أف التفضػيل بػُت األكالد فيهػػا
ً
برده.
جور كظلمَ ،ف يقره النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،بل أمر ٌ
( )1راجػػع :الق ػوانُت الفقهيػػة ص( ،)241كا١تبػػدع ( ،)201 /5كاإلش ػراؼ علػػى مػػذاىب العلمػػاء البػػن ا١تنػػذر ( ،)78 /7كا﵀لػػى (،)95 /8
كسبل السبلـ للصنعاين ( ،)130 /2كنيل األكطار ( ،)11 -10 /6كالسيل اٞترار للشوكاين (.)303 /3
( )2راجع :ا١تبدع (.)201 /5
أيض ػػا :قض ػػاَي فقهي ػػة معاص ػػرة يف ا١ت ػػاؿ كاالقتص ػػاد ص(-428
( )3راج ػػع :س ػػبل الس ػػبلـ ( ،)130 /2كالس ػػيل اٞتػ ػرار ( ،)303 /3كراج ػػع ن
.)429
( )4انظر :ا﵀لى (.)96 /8
( )5راجع :ا١تغٍت ( ،)258 ،256 /8ك٣تموع الفتاكل البن تيمية ( ،)295 /31ككشاؼ القناع (.)311 /4
( )6اٟتديث ركاه مالك يف ا١توطأ :كتاب األقضية ،ابب ما ال ٬توز من النحل ( ،)752 /2كعبدالرزاؽ يف ا١تصنف ( ،)101 /9كالبيهقي يف
يف السنن الكربل ( .)178 ،169 /6كسيأِ نصو كامبل قريبنا.
( )7انظر :كشاؼ القناع (.)311 /4
( )8انظر :ا١تغٍت (.)258 /8
( )9انظر :ا١تغٍت (.)258 /8
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ك١تا يؤدم إليو التفضيل من عداكة كشػحناء كبغضػاء بػُت اإلخػوة؛ كمػن ىمثَّ قطيعػة الػرحم ،ككػل ىػذا ٤تػرـ ٖترٯتنػا
شديدا .كقد أحسن اٟتنابلػة حػُت شػبهوه بتػزكيج ا١تػرأة علػى عمتهػا أك خالتهػا ا﵀ َّػرـ بػنص القػرآف الكػرًن ،كمػا ذلػك
ن
إال ١تا يؤدم إليو من القطيعة كالعداكة بُت ا١ترأة كعمتهػا أك خالتهػا ،ككػذا مػا جػاءت بػو السػنة مػن ٖتػرًن اٞتمػع بػُت
األختُت.
كللماؿ أثر كبَت ال ينكر يف العبلقات بُت الناس.
كعلى الوالد كإف ماؿ قلبو ٕتاه أحد أكالده ،أك ماؿ عػنهم أال ٬تعػل ذلػك سػببنا لتفضػيل بعضػهم علػى بعػض،
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّػ ْق َوى ﴾(.)2()1
كأف ٯتتثل قوؿ هللا تعػاُفَ ﴿ :وَال َْغل ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُف قَػ ْوـ َعلَى أ ََّال تَػ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَقػ َْر ُ
كما استي ًد ىؿ بو على جواز تفضيل بعض األكالد ٟتاجة أك طاعة أك ٌوبر من فعػل الصػديق هنع هللا يضر؛ فمخػالف ألمػر
جورا َف ٬تز ْتاؿ.
جورا ،كما كاف ن
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلعدؿ بُت األكالد ،كتسميتو ملسو هيلع هللا ىلص ىٍ٨ت ىل بعضهم دكف بعض ن
كفعل أِب بكػر هنع هللا يضر ٭تتمػل أنػو ٨تػل مػع السػيدة عائشػة غَتىػا ،أك أنػو ٨تلهػا كىػو يريػد أف ينحػل غَتىػا فأدركػو
ا١ترض ك٨توه(.)3
كالعجيب أف ابن قدامة رٛتو هللا كىو يرل جواز التفضيل ١تعٌت يقتضػيو نقػش اٞتمهػور القػائلُت بعػدـ كجػوب
التسوية بذلك( ،)4كالنقاش نفسو يىػ ًريد علػى مػا اختػاره ابػن قدامػة رٛتػو هللا ،كأنػو يتعػُت ٛتػل فعػل الصػديق هنع هللا يضر علػى
أحد تلك ا١تعاين.
كقياسو التفضيل على االختصاص ابلقرابة قياس مع الفارؽ ،كاستدالؿ ضعيف.
كػػذلك ادعػػاؤه أف قضػػية بشػػَت قضػػيةي عػػُت ال عمػػوـ ٢تػػا ٣تػػرد دعػػول ال دليػػل عليهػػا ،كاألصػػل ٛتلهػػا علػػى
العموـ ،ما داـ َف يدؿ دليل على اختصاصها بو.
ػاؿ مػن بشػَت عػن سػبب ىبتػو للنعمػاف؛ ٦تػا يػدؿ علػى أنػو ال قيمػة لبلستفصػاؿ،
كألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص تىػىرىؾ االستفص ى
غَت جائزة ،دكف نظر إُف أسباب ىذا التفضيل.
كأف كل ىبة لبعض األكالد دكف بعض ي
ػرد علػػى مػػذىب ا١تالكيػػة أبف ا١تمنػػوع ىبػػة كػػل ا١تػػاؿ مػػا كرد يف بعػػض ألفػػاظ اٟتػػديث عنػػد مسػػلم مػػن قػػوؿ
كيػ ُّ
علي أِب ببعض مالو».
النعماف« :تصدؽ َّ
كألف فتح ابب تفضيل بعض األكالد لعلة يراىا الوالػد ال ينضػبط ،كقػد يكػوف ذلػك بسػبب ميػل الوالػد لػبعض
كلده؛ ٦تا ينتج عنو ٤تاكلة تربير تفضيلو على غَته ،كىذا يفتح ابب شر عظيم كشحناء كأحقاد ،بل كعداكة كقطيعة
ال يعلمها إال من ابتلي هبا.

( )1سورة ا١تائدة :آية رقم (.)8
( )2راج ػػع :الع ػػدؿ ب ػػُت األكالد يف العط ػػاَي لل ػػدكتور٧ /ت ػػم عب ػػدهللا إبػ ػراىيمْ ،ت ػػث ٔتجل ػػة كلي ػػة العل ػػوـ اإلس ػػبلمية ّتامع ػػة بغ ػػداد ،الع ػػدد ()21
ص(.)326
( )3انظر :كشاؼ القناع (.)311 /4
( )4راجع :ا١تغٍت (.)258 -257 /8
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كتقييػػد ا١تنػػع مػػن التفضػػيل بقصػػد اإلضػرار -كمػػا نقػػل عػػن أِب يوسػػف -ال ٯتكػػن التحقػػق منػػو؛ فقػػد ال يكػػوف
القصػػد معلننػػا ،كمػػا أنػػو يصػػعب إثباتػػو .كس ػواء أقصػػد اإلض ػرار أـ َف يقصػػده فػػإف اٞتػػور كالضػػرر كاقعػػاف علػػى بقيػػة
أكالده(.)1
كمػػا ذكػػره صػػاحب «بدايػػة اجملتهػػد» مػػن أف عمػػدة اٞتمهػػور أف اإلٚتػػاع منعقػػد علػػى أف للرجػػل أف يهػػب يف
صحتو ٚتيع مالو لؤلجانب دكف أكالده؛ فإف كاف ذلك لؤلجنيب فهو للولد أحرل -غَت مسلَّم؛ فليس الولد أبحرل
من األجنيب؛ ١تا فيو من اٞتور كالظلم الذم يؤدم إُف قطيعة الرحم كالتباغض بُت اإلخوة.
كمػػا قالػػو اٞتمهػػور مػػن ٛتػػل اٟتػػديث علػػى االسػػتحباب ،كأف قولػػو ملسو هيلع هللا ىلص« :أى ٍشػ ًه ٍد ىعلىػػى ىىػ ىذا ىغػ ًٍػَتم» يػػدؿ علػػى
اٞتواز -عجيب يف اٟتقيقة؛ فإف ٛتل اٟتديث على االستحباب ال يتأتى أب نػدا ،كقػد َّ
كىف ابػن قدامػة رٛتػو هللا ك َّ
كفػى
حُت قاؿ« :كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :فَأَ ْش ِه ْد َعلَى َى َذا غَ ِْريي» لػيس أبمػر؛ ألف أدىن أحػواؿ األمػر االسػتحباب كالنػدب،

ػورا؟! كٛتػػل اٟتػػديث علػػى
كال خػػبلؼ يف كراىػػة ىػػذا .ككيػػف ٬تػػوز أف َيمػػره بتأكيػػده مػػع أمػػره بػػرده كتسػػميتو إَيه جػ ن
ػرد ،كإ٪تػا
ىذا ٛتل ٟتديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص على التناقض كالتضاد .كلو أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبشهاد غَته المتثل بشػَت أم ىػره ،كَف ي َّ
ىذا هتديد لو على ىذا؛ فيفيد ما أفاده النهي عن إ٘تامو»(.)2
كالتمسػػك بلفػػظ «أال سػػويت بيػػنهم» ،كتػػرؾ غػػَته مػػن األلفػػاظ ا١تتكػػاثرة الدالػػة علػػى الوجػػوب ُّ
ٖتكػ هػم ال مػػربر
لو(.)3
حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔتا ذكركه من آاثر ،كما أهنا ال ٗتلو من احتماؿ -كما سبق ،كاٟتجػة أكال
ض
ي
عار ي
كال يي ى
كآخرا يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ن
ً
ػب أبف إخوهت ػػا كػ ػػانوا راضػ ػػُت ب ػػذلك ،كمػ ػػع الرضػ ػػا يسػ ػػقط
كم ػػا أف اسػ ػػتدال٢تم أبثػ ػػر أِب بك ػػر كعائشػ ػػة تيػ يع ٌقػ ػ ى
االستدالؿ؛ ١تا سبق من جواز التفضيل إبذف الباقُت .كأجيب ٔتثل ذلك عن قصة عمر(.)4
أما ما ذىب إليو بعض ا١تالكية كركاية عند اٟتنابلة كقاؿ بػو الظاىريػة كغػَتىم مػن فسػاد ا٢تبػة كعػدـ انعقادىػا؛
مقبوال كذلك؛ فإف ا٢تبة إذا انعقدت مكتملة األركاف كقعػت صػحيحة ،كال سػبيل إُف فسػادىا ،كلكػن -كمػا
فليس ن
سبقٕ -تب التسوية على الوالد لؤلمر هبا.
كىػػذا الػػذم رجحتيػو ىػػو ا١توافػق لقواعػػد الشػريعة كا﵀قػػق ١تقاصػػدىا ،ككمػػا يقػػوؿ ابػػن القػػيم ْتػػق« :فلػػو َف ً
أتت
أصوؿ الشريعة كما تضمنتو من ا١تصاٌف ً
كدرء
السنة الصحيحة الصر٭تة اليت ال معارض ٢تا اب١تنع منو؛ لكاف
القياس ك ي
ي
ا١تفاسد يقتضي ٖترٯتو»(.)5
ادلسألة الثانية :كيفية التسوية َْ األوالد يف اذلبة:
( )1انظر :قضاَي فقهية معاصرة يف ا١تاؿ كاالقتصاد ص(.)434
( )2ا١تغٍت (.)258 /8
( )3راجع :فتح البارم (.)215 /5
( )4انظر :فتح البارم (.)215 /5
( )5إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف (.)365 /1

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 217

يػػرل اجلمهػػور مػػن اٟتنفيػػة كا١تالكيػػة كالشػػافعية ،كركايػػة عنػػد اٟتنابلػػة أف التسػػوية تكػػوف إبعطػػاء األنثػػى مثػػل

الذكر(.)1

ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لبشَتَ « :س ِّو ََػ ْيػنَػ ُه ْم»( ،)2كالبنت كاالبن يف استحقاؽ برىا ،ككذلك يف ىبتها(.)3
كاس ػػتدلوا ك ػػذلك بق ػػوؿ الن ػػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :س ػ ُّػووا َػ ػ ْػْ أَو ِ
َحػ ػ ًدا لََف َّ
ْت
ػت ُم َف ِّ
ضػ ػ ل ُ
الد ُك ػ ْػم ِيف ال َْع ِطيَّػ ِػة ،فَػلَػ ْػو ُك ْن ػ ُ
َ َ َ ْ
ض ػ ًػال أ َ
ِ
اء»(.)4
سَ
النّ َ
كألهنا عطية يف اٟتياة فاستول فيها الذكر كاألنثى ،كالنفقة كالكسوة(.)5
كيرل احلناَلة أف التسوية ىي أف يعطيهم بقدر إرثهم منو ،للذكر مثل حظ األنثيُت ،كىو قوؿ دمحم بن اٟتسن
كقياسػػا ٟتالػػة اٟتيػػاة علػػى حػػاؿ ا١تػػوت؛ ألف العطيػػة اسػػتعجاؿ ١تػػا يكػػوف بعػػد
مػػن اٟتنفيػػة؛ اقتػػداءن بقسػػمة هللا تعػػاُف ،ن
ا١توت ،فينبغي أف تكوف على حسبو(.)6
ككما أف معجل الزكاة قبل كجوهبا يؤديها على صفة أدائها بعد كجوهبا ،ككذلك الكفارات ا١تعجلة(.)7
كألف الػذكر أحػػوج مػػن األنثػى لتحملػػو ا١تهػػر يف الػزكاج كالنفقػػة علػػى زكجتػو كأكالده ،كاألنثػػى ال تتحمػػل ذلػػك؛
فكاف أكُف ابلتفضيل لزَيدة حاجتو ،كعلى ذلك جاءت قسمة ا١تَتاث(.)8
واحلػػق الػػذي أراه ىػػو مػػا ذىػػب إليػػو اٟتنابلػػة؛ فػػإف قسػػمة هللا تعػػاُف ىػػي خػػَت مػػا ييقتػػدل بػػو ،كا٢تبػػة يف اٟتيػػاة

كاإلرث بعد ا١توت.
كألف القػػوؿ أبف التسػػوية تكػػوف إبعطػػاء األنثػػى كالػػذكر قػػد ٕتعػػل بعػػض الوالػ ًػدين يهػػب مالػػو ألكالده يف حياتػػو
ٖتايبل كاستباقنا لئبل يًتكو ييقسم بعد موتو قسمة ا١تَتاث للذكر مثػل حػظ األنثيػُت؛ فيكػوف
٦تاثًنبل بُت األنثى كالذكر ،ن
٥تال نفا ألمر هللا تعاُف يف ا١تَتاث.
كحديث «س ُّووا َػ ْْ أَو ِ
ضل ُ ِ
َح ًدا لََف َّ
اء» ال داللة فيو؛ فػإف النػيب
ت ُم َف ِّ
الد ُك ْم ِيف ال َْع ِطيَّ ِة ،فَػلَ ْو ُك ْن ُ
َ ََ ْ
ض ًال أ َ
سَ
ْت النّ َ
ملسو هيلع هللا ىلص أمر ابلتسوية ،كَف يفضل النساء علػى الرجػاؿ ،كإ٪تػا أراد ملسو هيلع هللا ىلص لفػت النظػر إُف االىتمػاـ كالرعايػة ابلنسػاء ،كقولػو
ملسو هيلع هللا ىلص« :استَػو ِ ِ
س ِاء َخ ْيػ ًرا»( ، )9لكنو َف يفضلهن يف ا٢تبة؛ فلم يقل أحد أف األنثى أتخذ ضعف الذكر أك أكثر منو.
ْ ْ ُ
صوا ابلنّ َ

( )1راج ػػع :البح ػػر الرائ ػػق ( ،)288 /7كحاش ػػية اب ػػن عاب ػػدين ( ،)444 /4كالقػ ػوانُت الفقهي ػػة ص( ،)241كش ػػرح ا٠ترش ػػي ( ،)82 /7كأس ػػٌت ا١تطال ػػب (/2
 ،)483كٖتفة ا﵀تاج ( ،)309 -308 /6كا١تغٍت ( ،)259 /8كاإلنصاؼ (.)136 /7
( )2سبق ٗتر٬تو بعدة ألفاظ.
( )3انظر :ا١تغٍت (.)259 /8
( )4ركاه سػعيد بػػن منصػور يف سػػننو ( ،)120 ،119 /1كالبيهقػي ( ،)177 /6كالطػرباين يف الكبػػَت ( ،)354 /11كعػزاه ابػػن حجػر يف التلخػػيص اٟتبػػَت
( )157 /3للطرباين كقاؿ« :كيف إسناده سعيد بن يوسف ،كىو ضعيف .كذكر ابن عدم يف الكامل أنو َف يرك لو أنكر مػن ىػذا» .كسػعيد بػن يوسػف ىػذا
كحسػن إسػناده ابػن حجػر يف
ٚتيعا ،عدا ا١توضع األكؿ عند سعيد بن منصور ،لكنو مرسل ركاه ٭تِت بن أِب كثَت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مباشرةَّ .
موجود يف أسانيدىم ن
فتح البارم ( ،)214 /5كالصنعاين يف سبل السبلـ (.)130 /2
( )5انظر :ا١تغٍت (.)259 /8
( )6راجع :ا١تغٍت ( ،)260 -259 /8كاإلنصاؼ ( ،)136 /7ككشاؼ القناع ( ،)311 -310 /4كحاشية ابن عابدين (.)444 /4
( )7انظر :ا١تغٍت (.)260 /8
( )8انظر :ا١تغٍت (.)260 /8

( )9ركاه البخارم يف النكاح ،ابب الوصاة ابلنساء ،رقم ( ،)5185كمسلم يف الرضاع ،ابب الوصية ابلنساء ،رقم (.)1468
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كقياس ا٢تبة على النفقة قياس مع الفارؽ؛ فالنفقػة إ٪تػا ٕتػب علػى قػدر الكفايػة ،كالكفايػة تتفػاكتٓ ،تػبلؼ ا٢تبػة الػيت
٘تليك غَت ك و
اجب.
ىي ه ي
كاعتبار ذلك ابلرب كأف البنت كاالبن يف استحقاؽ بًًٌرىا ال عبلقة لو بكيفية التسوية؛ كإال لكاف بًُّر البنت بوالدىا بعد
ً
ً
ً
ً
ػرب بعػػد ا١تػػوت أقػػل مػػن بًػًٌر االبػػن؛ ألهنػػا تػػرث علػػى
موتػػو ابلػػدعاء لػػو كصػػلة رٛتػػو كأقاربػػو كأصػػدقائو كغػَت ذلػػك مػػن أل ػواف الػ ٌ
النصف منو ،كال قائل بذلك.
ادلسألة الثالثة :مكافأة الولد الذي عمل مع والده واشرتؾ معو يف تنمية مالو:

يفضل بعض أكالده على
انتهيت فيما سبق إُف أف التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة كالعطية كاجبة ،كأنو ال ٬توز للوالد أف ًٌ
ي
بعػػض هببػػة خاص ػة دكف بقيػػة أكالده ،كأف الواجػػب يف ذلػػك ىػػو مراعػػاة قسػػمة ا١ت ػَتاث أبف تيعطىػػى األنثػػى نصػػف مػػا ييعطىػػى
الذكر .كلكن إذا كاف بعض األكالد يعمل مع كالده يف ٕتارتو أك صناعتو أك زراعتوْ ،تيث كاف لو دكر يف تنمية ماؿ كالده؛
فهل للوالد أف ٮتصو ٔتكافأة أك عطية مقابل عملو؟
إذا كاف الولد يعمل مع كالػده يف مػاؿ كالػده فػاأل ٍىكىُف أف ٭تػ ًٌد ىد الوال يػد لػو أجػرةن نظػَت عملػو ،ابعتبػار أف عمػل الولػد مػع
كالده من قبيل إجارة األعماؿ ،كتكوف األجرة مرتبةن إما اب١تدة كإما ابلعملْ ،تسب أحكاـ إجارة األعماؿ.

كعلى الوالد أف يراعي يف ٖتديد األجرة لولده أجرة ا١تثل ا١تتعارؼ عليها ،ال ككس كال شطط.

الد أجرةن لولده مقابػل عملػو معػو ،أك حػددىا كلكنػو َف يػدفعها لػو يف كقتهػا؛ فػإف الواجػب ىنػا أف
لكن إذا َف ٭تدد الو ي
أجرا ،مع ٖترم العدؿ قدر الطاقة ،أبف يكوف ما يعطيو إَيه
يعطيو ما يقابل عملو معو يف الفًتة اليت عملها كَف
ى
يتقاض عنها ن
مكافئنا ١تا بذلو الولد من عمل ،كٔتا يتناسب مع أجرة ا١تثل.
كاأل ٍىكىُف أف يػػتم توثيػػق ذلػػك مػػن قًبىػ ًػل الوالػػد أك الولػػد أك كليهمػػا ٔتػػا ٯتكػػن مػػن كسػػائل التوثيػػق كاإلثبػػات ،كالكتابػػة أك
كصون لنفوس إخوتو من ظن أف كالدىم ٮتصو هببة أك عطية دكهنم(.)1
اإلشهاد حفظنا ٟتق الولد يف أجرة عملو ،كحفظنا
ن
ً
أجر عملو معو ،سواء أكصى لػو بشػيء أك َف ي ً
ػوص؛ فهػذا ٤تلػو ا١تبحػث التػاِف عنػد
أما إذا مات الو ي
الد كَف يعط لولده ى
اٟتديث عن الوصية بُت الوالد ككلده.
الفرع الثاين :حكم رجوع الوالد يف ىبتو لولده:

()2

األصػػل يف ا٢تبػػة أنػػو ال ٬تػػوز الرجػػوع فيهػػا خبلفنػػا للحنفيػػة ؛ ألهنػػا تػػربع بتمليػػك يلػػزـ ابلقػػبض عنػػد اٞتمهػػور ،كٔتجػػرد
االنعقاد كالقبوؿ عند ا١تالكية()3؛ كذلك لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َْعائِ ُد ِيف ِىبَتِ ِو َكال َْعائِ ِد ِيف قَػ ْيئِ ِو»( .)4كيف بعض ألفاظو« :ال َْعائِ ُد
«ال َْعائِ ُد ِيف ِىبَتِ ِو َكالْ َكل ِ
ود ِيف قَػ ْيئِ ِو»(.)5
ْب يَِقيءُ ُُثَّ يَػ ُع ُ

الد ىبةن لولده كأراد الرجوع فيها فقد اختلف الفقهاء يف حكم رجوعو على أربعة أقواؿ:
لكن إذا كىب الو ي

( )1راجع :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)139 ،118
( )2راج ػػع :الفواك ػػو ال ػػدكاين ( ،)155 -154 /2كاٟت ػػاكم الكب ػػَت ( ،)416 /9كأس ػػٌت ا١تطال ػػب ( ،)484 -483 /2ككش ػػاؼ القن ػػاع ( ،)313 -312 /4كاٟتنفي ػػة
ب عليها -كما سيأِ .راجع :بدائع الصنائع (.)131 ،128 /6
٬تيزكنو مع الكراىة إذا َف يػيثى ٍ
( )3راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)123 /6كبدايػػة اجملتهػػد ( ،)115 -114 /4كالتػػاج كاإلكليػػل ( ،)14 -13 ،9 /8كحاشػػية الدسػػوقي علػػى الشػػرح الكبػػَت (،)101 /4
كالبياف للعمراين ( ،)114 /8كركضة الطالبُت ( ،)437 /4ككشاؼ القناع ( ،)301 -300 /4كالركض ا١تربع (.)194 -192 /2
( )4ركاه البخػػارم يف ا٢تبػػة كفضػػلها ،ابب ال ٭تػػل ألحػػد أف يرجػػع يف ىبتػػو كصػػدقتو ،رقػػم ( ،)2621كمسػػلم يف ا٢تبػػات ،ابب ٖتػػرًن الرجػػوع يف الصػػدقة كا٢تبػػة بعػػد القػػبض إال
ما كىبو لولده كإف سفل ،رقم ( )1622من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )5ركاه البخارم يف ا٢تبة كفضلها ،ابب ىبة الرجل المرأتو كا١ترأة لزكجها ،رقم ( ،)2589كمسلم يف ا١توضع السابق نفسو.
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ػب عليهػػا ،كس ػواء
القػػوؿ األوؿ :كىػػو مػػذىب اٟتنفيػػة ،كيػػركف أنػػو ٬تػػوز الرجػػوع يف ا٢تبػػة لكػػل أحػػد مػػا َف يػيثىػ ٍ
عوضػػو ا١توىػػوب لػػو أك أجنػػيب أبمػػر ا١توىػػوب لػػو أك بغػػَت أمػػره َف يكػػن للواىػػب أف يرجػػع يف ىبتػػو ،كال للمعػ ًٌػوض أف
َّ

يرجع يف العوض على الواىب كال على ا١توىوب لو(.)1
كاستدلوا بقولو ملسو هيلع هللا ىلص« :الْو ِاىب أ ِِ ِ ِ
ب ِم ْنػ َها»(.)2
َح ُّق هببَتو َما ََلْ يُػثَ ْ
َ ُ َ
لكنهم ال ٬تيزكف للوالد كال لكػل ذم رحػم ٤تػرـ أف يرجػع يف ىبتػو ،كاعتػربكا أف صػلة الػرحم عػوض مع نػٌت؛ ألف
التواصل سبب التناصر كالتعاكف يف الدنيا؛ فيكوف كسيلةن إُف استيفاء النصرة كسبب الثواب يف اآلخرة؛ فكاف أقػول
من ا١تاؿ(.)3
كعدـ جواز رجوع للوالد يف ىبتو لولده ركاية كذلك عند اٟتنابلة(.)4
أيضا ٔتا ركم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص «اتَّػ ُقوا َّ ِ
اـ فَِإنَّوُ أََْػ َقى لَ ُك ْم ِيف ا ُّ
لدنْػيَا َو َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم
كاستدؿ اٟتنفية ن
اّللَ َوصلُوا األ َْر َح َ
ِيف ِ
اآلخ َرةِ»( ،)5قالوا :فدخل ٖتت النص.
و
ً
كما ركم كذلك عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر أنػو قػاؿ« :مػن كى ً ً ً ً
ص ىػدقىة؛ فىًإنَّػوي
ػب ىبىػةن لصػلىة ىرحػ وم ،أ ٍىك ىعلىػى ىك ٍجػو ى
ى ٍ ىى ى
()6
ً ًً ً ً
ال يػرًجػػع فًيهػػا ،كمػػن كىػ ً
ً
ض ًمٍنػ ىهػػا» .
اب؛ فىػ يهػ ىػو ىعلىػػى ىبىتػػو ،يىػ ٍرجػ يػع ف ىيهػػا إذىا ىَفٍ ييػ ٍػر ى
ػب ىبىػةن يىػ ىػرل أىنػَّػوي إًَّ٪تػىػا أ ىىر ىاد هبػىػا الثَّػ ىػو ى
ىٍ ي ى ى ى ٍ ى ى ى
قالوا :كىذا نص يف الباب.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يمػا يُػ ْع ِطػي َولَػ َدهُ»( )7فقػالوا :ي٭تمػل
ػل لِ َّ
أما حديث « َال َِػل ُّ
لر ُج ِػل أَ ْف يُػ ْعط َػي َعطيَّػةً ُُثَّ يَػ ْرِج ُػع ف َ
يهػا إَِّال ال َْوالػ َد ف َ
٣تازا لتصوره بصورة الرجوع .كما ثبت أف عمر ىٛتى ىل على فرس يف
رجوعا ن
على النهي عن شراء ا١توىوب ،لكنو ٝتاه ن
ك ََي
ػيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فق ػػاؿ رس ػ ي
ص ػ ػ َدقَتِ َ
س ػػبيل هللا ،مث رآى ػػا تيب ػػاع ف ػػأراد أف يشػ ػًتيها ،فس ػػأؿ الن ػ َّ
ػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :ال تَػ ُع ػ ػ ْد ِيف َ

( )1راجع :بدائع الصنائع (.)132 -131 /6
( )2ركاه ابػػن ماجػػو يف ا٢تبػػات ،ابب مػػن كىػػب ىبػػة رجػػاء ثواهبػػا ،رقػػم ( ،)2387كالػػدارقطٍت ( ،)44 ،43 /3كالبيهقػػي ( .)181 /6قػػاؿ
البيهقػي :كعمػرك بػن دينػار عػن أِب ىريػػرة منقطػع .كذكػر أف ا﵀فػوظ فيػو زَيدة «إال لػػذم رحػم» .كضػعفو صػاحب مصػباح الزجاجػػة (.)58 /3
كركاه الدارقطٍت ( )44 /3من طريػق أخػرل عػن علػي موقوفنػا .كركاه كػذلك عبػدالرزاؽ ( )107 /9مػن قػوؿ علػي بلفػظ« :مػن كىػب ىبػة لػذم

رحم فلم يثب منها فهو أحق هببتو» .كلو طرؽ أخرل ضعيفة .انظر :نصب الراية ( ،)266 -264 /5كنيل األكطار (.)15 /6
( )3انظر :بدائع الصنائع (.)132 /6
( )4راجع :ا١تغٍت ( ،)261 /8كاإلنصاؼ (.)145 /7
( )5ذكره صاحب كنز العماؿ ( )356 /3رقم ( ،)6911كعزاه لعبد بن ٛتيد كابن جرير الطربم يف تفسَتيهما عن قتادة مرسبل.
( )6ركاه مالك يف ا١توطأ :كتاب األقضية ،ابب القضاء يف ا٢تبة (.)754 /2
( )7ركاه أبػػو داكد يف البيػػوع ،ابب الرجػػوع يف ا٢تبػػة ،رقػػم ( ،)3539كالًتمػػذم يف الػػوالء كا٢تبػػة ،ابب مػػا جػػاء يف كراىيػػة الرجػػوع يف ا٢تبػػة ،رقػػم
( ،) 2132كق ػػاؿ :حس ػػن ص ػػحيح ،كالنس ػػائي يف ا٢تب ػػة ،ابب رج ػػوع الوال ػػد فيم ػػا يعط ػػي كل ػػده كذك ػػر اخ ػػتبلؼ الن ػػاقلُت للخ ػػرب يف ذل ػػك ،رق ػػم
( ،)3703 ،3690كابػػن ماجػػو يف ا٢تبػػات ،ابب مػػن أعطػػى كلػػده مث رجػػع فيػػو ،رقػػم ( ،)2377كأٛتػػد ( ،)27 /2كركاه اٟتػػاكم يف ا١تسػػتدرؾ
( ،) 53 /2كلهم من حديث ابن عمر كابن عباس يرفعانو إُف النيب ملسو هيلع هللا ىلص .قاؿ اٟتاكم :صحيح اإلسناد.
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()1
عودا لتصوره بصورة العود .كىو هنػي نػدب؛ ألف
ُع َم ُر»  ،كعمر هنع هللا يضر قصد الشراء ال العود يف الصدقة ،لكن ٝتاه ن
ا١توىوب لو يستحيي فيسا٤تو يف ٙتنو ،فيصَت كالراجع يف بعضو ،كالرجوع مكركه.
قالوا :كىذا ا١تعٌت ال يوجد يف ىبة الوالد لولده؛ ألف الولد ال يستحيي عن ا١تضػايقة يف الػثمن السػتيفاء الػثمن
للمباسطة بينهما عادةن؛ فلم ييكره الشراء .كيف ىذا توفيق بُت الدليلُت(.)2
كأتكلػوا حػديث «ال َْعائِػ ُد ِيف ِىبَتِ ِػو َكال َْعائِ ِػد ِيف قَػ ْيئِ ِػو» أبنػو ٤تمػوؿ علػى الرجػوع بغػَت قضػاء كال رضػا ،كىػو غػَت

جائز عندىم إال للوالد إذا احتاج إُف النفقة ،فيكوف من قبيل األخذ من ماؿ كلده للنفقة .أك أنو ٤تموؿ على نفػي
ا١تركءة كا٠تلف؛ فهو تشبيو من جهة القبح مركءةن كطبيعةن ،ال شريعةن(.)3
القػػوؿ الثػػاين :كىػػو مػػذىب ا١تالكيػػة ،كيػػركف أف ا٢تبػػة إذا كانػػت لصػػلة الػػرحم ،أك كانػػت لفقػػَت فإهنػػا تكػػوف
كالصدقة ال رجوع فيها؛ ألهنا لقصد ثواب اآلخرة ،كلو من كالد لولػده .كإ٪تػا كانػت كالصػدقة يف عػدـ الرجػوع إذا
ط لَو ِيف ِر ْزقِ ِو وأَ ْف يػ ْنسأَ لَػو ِيف أَثَػ ِرهِ
َ ُ َ ُ
سَ ُ
قصد هبا صلة الرحم؛ ألهنم أكُف بفعل ا١تعركؼ؛ لقولو ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن َس َّرهُ أَ ْف يُػ ْب َ
فَػلْي ِ
ص ْل َر ِْحَوُ»( .)4لكن إذا كانت ا٢تبة ال لصلة الرحم ،كال لفقر ا١توىوب لو ،كال لقصد اآلخرة؛ فللوالد خاصةن أف
َ
ِ ِ
ِ
يهػا إَِّال
ػل لِ َّ
أف يرجع فيما كىبو لولده الصغَت أك الكبَت؛ لقػوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ال َِػل ُّ
لر ُج ِػل أَ ْف يُػ ْعط َػي َعطيَّػةً ُُثَّ يَػ ْرِج ُػع ف َ
ِ ِ
يما يُػ ْع ِطي َولَ َدهُ».
ال َْوال َد ف َ
قػػالوا :ك٤تػػل رجوعػػو مػػا َف يتػػزكج الولػػد ألجػػل ا٢تبػػة ،أك يتػػداين ألجلهػػا ،أك تتغػػَت ا٢تبػػة ب ػزَيدة أك نقصػػاف ،أك
يبيعهػػا الولػػد كَيخػػذ ٙتنهػػا ،أك ٮتلطهػػا ٔتثلهػػا إف كانػػت ًمثٍلًيَّػػة( ،)5أك ٯتػػوت فتصػػَت ا٢تبػػة إُف كرثتػػو؛ فإنػػو ال ٭تػػل لػػو
الرجوع حينئذ .ككذلك ليس للوالد الرجوع يف ىبتو ك٨تلتو البنتو إذا تزكجت فطلقها زكجها قبل الدخوؿ(.)1
( )1ركاه البخػارم يف الزكػاة ،ابب ىػل يشػًتم الرجػػل صػدقتو كال أبس أف يشػًتم صػدقتو غػػَته ،رقػم ( ،)1489كمسػلم يف ا٢تبػات ،ابب كراىػػة
شراء اإلنساف ما تصدؽ بو ٦تن تصدؽ عليو ،رقم (.)1621
( )2انظر :بدائع الصنائع (.)133 -132 /6
( )3راجع :بدائع الصنائع (.)128 /6
أيضػا يف ا١توضػع
( )4ركاه البخارم يف األدب ،ابب من بسط لو يف الرزؽ بصلة الرحم ،رقم ( )5985من حديث أِب ىريرة ،كاللفظ لػو ،كركاه ن
ا١توضع نفسو رقم ( ،)5986كمسلم يف الرب كالصلة كاآلداب ،ابب صلة الرحم كٖترًن قطيعتها ،رقم ( )2557من حديث أنس بن مالك.
( ) 5ا١تثلي :لغة نسبة إُف ا١تثل (كىو الشبيو ا١تتساكم) كىو ما لو كصف ينضبط بو ،كاٟتبوب كاٟتيواف ا١تعتدؿ فإنو ينسب إُف صػورتو كشػكلو،
مثل شكبل كصورةن من أصل ا٠تلقة .كعند الفقهاء :ىو ما ٘تاثلت آحاده أك أجزاؤهْ ،تيث ٯتكػن أف يقػوـ بعضػها
كشكلو ،فيقاؿ :مثلي ،أم لو ه
مقاـ بعض د كف فرؽ يعتد بو ،ككػاف لػو نظػَت يف األسػواؽ .كىػو يف العػادة إمػا مكيػل أك مػوزكف أك مػذركع أك معػدكد .فا١تثليػات أمػواؿ متػوفرة يف
السوؽ ٗتضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية ،كىي الوزف كاٟتجم كالطوؿ كالعدد .كذلك كجميع ا١تصنوعات اليت تنتجها ا١تصانع يف عصرن،
كيلتػػزـ فيه ػ ا ابلتوحيػػد النػػوعي كعػػدـ تغيػػَت النمػػوذج مػػن ا١تبلبػػس كاألدكات كا﵀ركػػات كاآلالت كالسػػيارات كغَتىػػا ٦تػػا يتػػوفر لػػو نظػػَت يف السػػوؽ.
كيقابلػػو القيمػػي ،نسػػبةن إُف القيمػػة ،كىػػي ٙتػػن الشػػيء ابلتقػػوًن ،كمػػا قػ ًٌػوـ بػػو دكف زَيدة أك نقصػػاف ،فهػػي كا١تعيػػار .كالقيمػػي ىػػو مػػا ال كصػػف لػػو
ينضبط يف أصل ا٠تلقة حىت ينسب إليو .كعند الفقهاء :ىو ما اختلفت آحاده كتفاكتت أفرادهْ ،تيػث ال يقػوـ بعضػو مقػاـ بعػض بػبل فػرؽ ،أك
معػا ،كػاٟتيوانت
كاف من ا١تثليات ا١تتساكية اآلحاد اليت انعدـ نظَتىا يف السوؽ .كاألشياء القائمة على التغاير يف النوع أك يف القيمػة أك فيهمػا ن
ا١ت تفاكتة اآلحاد من ا٠تيل كاإلبل كالبقر كالغنم ،ككذا الدكر كا١تصنوعات اليدكية اليت تتفاكت يف مقوماهتا كأكصافها ،كيتميز كل فرد منها ٔتزاَي ال
أيضا :ا١تثليات اليت فقدت من األسواؽ أك أصبحت ندرة ،كبعض ا١تصػنوعات القدٯتػة الػيت
توجد يف غَته حىت أصبح لو قيمة خاصة بو .كمنها ن
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ككافقهػػم يف كثػػَت مػػن تلػػك القيػػود اٟتنابلػػة يف ركايػػة ،اختارىػػا ابػػن عقيػػل كابػػن تيميػػة .قػػالوا :لػػو الرجػػوع ،إال أف
مؤبدا أك مؤقتنا(.)2
يتعلق بو حق أك رغبة٨ ،تو أف يتزكج الولد أك يفلس .ككذا لو فعل الولد ما ٯتنع التصرؼ ن

ػَتا،
القوؿ الثالث :أف للوالػد أف يرجػع يف ىبتػو لولػده بكػل حػاؿ ،سػواء أقبضػها الولػد أـ ال ،غنيِّػا كػاف أك فق ن
أيضا ،كلؤلـ كاٞتػدة كػذلك .لكػن لػيس لػو ال يرجػع يف
كبَتا .كىو مذىب الشافعية ،ك٬تعلوف ذلك للجد ن
صغَتا أك ن
ن
اإلبراء ،ككذا إذا زاؿ ملك الولد عن ا١توىوب بتلف أك بيع أك غَته ،كإف عاد إليو .ككذا ٯتتنع الرجوع برىن مقبوض
إال لو كاف الوالد ىو ا١ترهتن .كّتناية من ا١توىوب أكجبت تعلق األرش بو ،كْتجر على الولد لفلس(.)3
كاستدلوا ابٟتديث السابق.
قػالوا :كأمػػا حػػديث «الْو ِاىػػب أَحػ ُّػق هبِِبتِػ ِػو مػػا ََل يػثَػ ِ
صػوا بػػذلك النتفػػاء
كخ ُّ
َ ُ َ َ َ ُْ ْ
ػب م ْنػ َهػػا»؛ فيحمػػل علػػى األصػػوؿ ،ي
()4
التهمة عنهم؛ لوفور شفقتهم ،فبل يرجعوف إال ٟتاجة أك مصلحة .
القوؿ الراَع :كىو مذىب اٟتنابلة ،كيركف أف للوالد خاصة أف يرجع يف ىبتو لولده ،لكنهم يشًتطوف لصحة
الرجوع ثبلثة شركط:
األكؿ :أف تكوف ا٢تبة عيننا ابقيةن يف ملػك الولػد؛ فػبل ٯتلػك الوالػد الرجػوع يف دينػو علػى كلػده بعػد اإلبػراء منػو؛
ألنو إسقاط ال ٘تليػك ،كال يف منفعػة أابحهػا لػو بعػد االسػتيفاء كسػكٌت دار .كإف خرجػت العػُت ا١توىوبػة عػن ملػك
الولد َف ٯتلك الوالد الرجوع ،حىت كإف عادت إليو بسبب جديد ،أما لو عادت بسػبب فسػخ أك خيػار أك إقالػة فلػو
الرجوع.
تصرؼ الولد ،فإف تلفت فبل رجػوع بقيمتهػا .ككػذلك إف رىنهػا أك أفلػس أك
كالثاين :أف تكوف العُت ابقيةن يف ُّ
ً
الزمػا فػبل رجػوع،
يحجىر عليو فبل رجوع ،فإف زاؿ ا١تػانع ملػك الوال يػد الرجػوع .ككػذلك إذا تصػرؼ فيهػا الولػد تصػرفنا ن
ٓتبلؼ التصرفات اٞتائزة.
كالثالث :أال تزيد ا٢تبة عند الولد زَيدةن متصلةن تزيد قيمتىها ،أما الزَيدة ا١تنفصلة فبل ٘تنع الرجوع(.)5

انقطعت من األسواؽ ،كأصبح ٢تا اعتبار خاص يف قيمتها ينقلها إُف زمػرة القيميػات .ككػذا كػل كحػدة َف تعػد متسػاكية مػع نظائرىػا مػن كحػدات
ا١تثلػػي ،أبف نقصػػت قيمتهػػا لعيػػب أك اسػػتعماؿ أك غػػَت ذلػػك فإهنػػا تصػػبح مػػن القيميػػات ،كػػاألدكات كاآلالت كالسػػيارات بعػػد اسػػتعما٢تا ،كذلػػك
ل تغػػَت أكصػػافها كقيمتهػػا .انظػػر :معجػػم ا١تصػػطلحات ا١تاليػػة كاالقتصػػادية يف لغػػة الفقهػػاء ص( ،)402 ،374كراجػػع :قاعػػدة ا١تثلػػي كالقيمػػي يف
الفقو اإلسبلمي كأثرىا على اٟتقوؽ كااللتزامات للدكتور /علي ٤تيي الدين القره داغي ص(.)19 -18 ،14 -9
أيضا :الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ( ،)1005 -1004 /2كشرح ا٠ترشي (.)115 -113 /7
( )1راجع :الفواكو الدكاين ( ،)155 /2ك ن
( )2انظر :اإلنصاؼ ( ،)146 /7ك٣تموع الفتاكل (.)302 /31
( )3راجع :اٟتاكم الكبَت ( ،)416 /9كأسٌت ا١تطالب ( ،)484 -483 /2كحاشية البجَتمي على ا٠تطيب (.)266 /3
( )4انظر :أسٌت ا١تطالب (.)484 /2
( )5راجػػع :ا١تغػػٍت ( ،)268 -264 /8ككشػػاؼ القنػػاع ( ،)316 -313 /4كشػػرح منتهػػى اإلرادات ( ،)439 -437 /2كمطالػػب أكِف
النهى (.)409 -405 /4
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ابعا ،كىو أال يتعلق اب٢تبة رغبة لغَت الولد ،أبف يكوف رغب النػاس يف معاملتػو ألجلهػا،
كزاد ابن قدامة شرطنا ر ن
ديون ،أك رغبوا يف مصاىرتو ك٨تو ذلك؛ ألنو ىنا تعلق اب٢تبة حق غَت الولد ،فكاف يف الرجوع فيها إبطػاؿ
أك أدانوه ن
ٟتق الغَت ،كضرر عليو(.)1
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يمػا يُػ ْع ِطػي َولَػ َدهُ» ،كىػو
كاستدلوا ْتديث الباب « َال َِػل ُّل لِ َّ
لر ُج ِل أَ ْف يُػ ْعط َي َعطيَّةً ُُثَّ يَػ ْرِج ُع ف َ
يها إَِّال ال َْوالػ َد ف َ
ٮتصص عموـ حديث النهي عن الرجوع يف ا٢تبة(.)2
ِ
ػار ُد ْدهُ»( ،)3فػػأمره
كْتػػديث النعمػػاف بػػن بشػػَت؛ حيػػث قػػاؿ لػػو النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كمػػا يف األلفػػاظ« :فَ ْارج ْعػػوُ» ،ك«فَػ ْ
أقل أحواؿ األمر اٞتواز ،كقد سبق بياف أنو للوجوب ،كقد امتثل بشَت كرجع يف ىبتو لولده( .)4كال ٯتكن
ابلرجوع ،ك ُّ
()5
غبلمػا»  .قػالوا :كال
ٛتل حػديث بشػَت علػى أنػو َف يكػن أعطػاه شػيئنا؛ لقولػو يف مطلػع اٟتػديث« :إين ٨تل ي
ػت ابػٍت ن
فرؽ بُت الوالد الذم يرجع يف ىبتو بقصد التسوية بُت أكالده ،كبُت غَته(.)6

اجحػػا ىػػو مػػا ذىػػب إليػػو اٟتنابلػػة؛ لقػػوة أدلػػتهم كسػػبلمتها عػػن ا١تعػػارض كتوفيقهػػا بػػُت النصػػوص
ومػػا أراه ر ً

كالقواعد العامة ،كقاعدة «ال ضرر كال ضرار»( ،)7فللوالد أف يرجع يف ىبتو لولده للحديث الصريح الصحيح الذم
الذم استثناه من ا١تنع من الرجوع يف العطية ،كلكن يقيد ذلك ٔتا ذكره اٟتنابلة من شركط تضمن عدـ كقػوع الولػد
ؼ ا١تالك ،كىو مقتضى ا٢تبة-
صُّر ى
صَّر ى
ؼ مع ىبة كالده لو تى ى
يف حرج أك مشقة ،أك ٟتوؽ الضرر بو أك بغَته؛ حيث تى ى
كمػا سػػبق تقريػره -فبلبػػد أف تكػػوف ا٢تبػة عيننػػا ابقيػةن يف ملػػك الولػػد ،كابقيػةن كػػذلك يف تص ُّػرفو ،كأال تكػػوف قػػد زادت
عنػػده زَيدةن متصػػلةن تزيػػد قيمتهػػا ،كأال يتعلػػق هبػػا رغبػػة أك حػػق لغػػَت الولػػد ،أبف تكػػوف بنًي ػت علػػى أسػػاس ً
كجودىػػا
ى
يى ٍ
الغَت هبذا الرجوع.
ه
معامبلت ماليةه أك مصاىرةه؛ لئبل يتضرر ي
كقد اتفق معهم ا١تالكية كالشافعية يف بعض تلك الشركط ،كإف كانت شركط اٟتنابلة أمت.

( )1انظر :ا١تغٍت (.)266 /8
( )2انظر :ا١تغٍت (.)262 /8
( )3سبق ٗتر٬تو.
( )4انظر :ا١تغٍت ( ،)262 /8ككشاؼ القناع (.)313 /4
( )5انظر :ا١تغٍت ( .)262 /8كاٟتديث سبق ذكر ألفاظو كٗتر٬تو.
( )6راجع :ا١تغٍت ( ،)261 /8ككشاؼ القناع ( ،)313 /4كمطالب أكِف النهى (.)405 /4
( )7ىػػذا نػػص حػػديث ركاه ابػػن ماجػػو يف األحكػػاـ ،ابب مػػن بػػٌت يف حقػػو مػػا يضػػر ّتػػاره ،رقػػم ( ،)2340كأٛتػػد ( ،)326 /5كالبيهقػػي (/6
 )133 /10 ،156من حديث عبادة بن الصامت ،كركاه ابن ماجو كذلك رقم ( ،)2341كأٛتد ( )313 /1من حديث ابن عبػاس ،كركاه
مالك يف ا١توطأ كتاب األقضية ،ابب القضاء يف ا١ترفق ( )745 /2عن عمرك بن ٭تِت ا١تازين عن أبيو مرسبل ،كمن طريقػو البيهقػي (،157 /6
 ،)133 /10كركاه اٟتػ ػػاكم يف ا١تسػ ػػتدرؾ ( ،)66 /2كالبيهقػ ػػي ( ،) ،69 /6كالػ ػػدارقطٍت ( )77 /3مػ ػػن حػ ػػديث أِب سػ ػػعيد ا٠تػ ػػدرم ،كركاه
الػػدارقطٍت كػػذلك ( )227 /4مػػن حػػديث عائشػػة .كىػػذا اٟتػػديث أصػػل القاعػػدة الفقهيػػة الكػػربل «الضػػرر ي ػزاؿ» .راجػػع :األشػػباه كالنظػػائر
للسػػيوطي ص( ،)83 ،7كاألشػػباه كالنظػػائر البػػن ٧تػػيم مػػع شػػرحو غمػػز عيػػوف البصػػائر للحمػػوم ( ،)273 /1كشػػرح القواعػػد الفقهيػػة للزرقػػا
ص(.)165
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كما ذكره ا١تالكية من التفرقة بُت ما كىبو الوالػد علػى جهػة صػلة الػرحم أك الصػدقة كرجػاء ثػواب اآلخػرة؛ ففػي
اٟتقيقػػة ىػػذا يصػػعب جػػدِّا التفرقػػة بينػػو كبػػُت مػػا سػواه ،كا١تػػرء يرجػػو ثػواب هللا بكػػل مػػا َيِ كيػػذر ،كمػػا أف كػػل ىبػػة
للولد ىي صلة للرحم ببل شك .كلذلك فالتعويل على ذلك غَت منضبط.
اع الشػركط الػيت
كذلك فإف إطبلؽ الشافعية قد يلحق الضرر ابلولد كيوقعو يف حرج كمشقة شديدين إذا َف تػر ى
ذكرىا اٟتنابلة.
كاأل ٍىكىُف ٗتصيص ذلك ابلوالد ا١تباشر ،كليس غَته؛ ١تا لو من خصوصية كردت هبا الكثَت من النصوص ،كمنها
()2
()1
ِ
ػب َمػا أَ َك ْلػتُ ْم ِم ْػن َك ْسػبِ ُك ْمَ ،وإِ َّف أ َْوال َد ُك ْػم ِم ْػن َك ْسػبِ ُك ْم»
ػك ِألََِي َ
ت َوَمالُ َ
حػديث «أَنْ َ
ػك»  ،وحػديث «إ َّف أَطْيَ َ
على ا١تعٌت الذم أكضحتو ساب نقا.
أما ما ذىب إليو اٟتنفية من ٕتويز الرجوع يف ا٢تبة لكل أحد إال الوالد ككػل ذم رحػم ٤تػرـ؛ فػبل ٯتكػن قبولػو،
ضعيف ،كما ذكػركه مػن قصػة عمػر بػن ا٠تطػاب هنع هللا يضر يف
أتكيل
ا١تقصود
كأتكيلهم ٟتديث الباب أبف
ً
ه
ى
ابلرجوع الشراءي ه
شراء صدقتو ال ينهض لذلك؛ كإال لصرفنا كل رجوع يف ا٢تبة عن معناه اٟتقيقي.
كإف سػلمنا بػػذلك فقػػوي٢تم :إف الولػػد ال يسػػتحيي عػػن مضػػايقة كالػػده يف الػػثمن؛ فلػػم ييكػػره الشػراء؛ كلػػذلك فػػبل
٬توز للوالد الرجوع يف ىبتو لولده -بعي هد.
كػػذلك فػػإف أتكيلهػػم ٟتػػديث «ال َْعائِػ ُد ِيف ِىبَتِػ ِػو َكال َْعائِػ ِػد ِيف قَػ ْيئِػ ِػو» فيػػو تكلػػف كخػػركج ابلنصػػوص عػػن ٣تا٢تػػا
التشريعي بغَت دليل كال ًٌ
مسوغ.
ػب عليهػا إال للوالػد كذم الػرحم ا﵀ػرـ علػى اعتبػار أف
كما أف أتسيسهم لقػو٢تم ّتػواز الرجػوع يف ا٢تبػة مػا َف يػيثى ٍ
عوضػػا يف البيػػع ك٨تػػوه ،أمػػا صػػلة الػػرحم فػػبل
أيضػػا؛ فا١تقصػػود ابلث ػواب مػػا يصػػلح ن
ػوض معػ نػٌت ضػػعيف ن
صػػلة الػػرحم عػ ه
عوضا.
تصلح ن
أبدا أف تكوف ن
كاٟتديث الذم بنوا عليو قو٢تم َف يسلم لو طريق صحيح ،كقد سبق بياف ما فيو عند ٗتر٬تو؛ كمن ىمثَّ فبل يقول
ع لػػى معارضػػة مػػا ىػػو أصػػح منػػو يف البػػاب .كلػػو صػػح فإنػػو ٤تمػػوؿ علػػى ا٢تبػػة قبػػل القػػبض علػػى مػػذىب اٟتنفيػػة
جائزا ٬توز الرجوع فيو على مذىبهم ،كبذلك ال يناقض حديث الباب.
كاٞتمهور؛ فإهنا تكوف ن
عقدا ن
عوضا ١تا فيها من األجر كالثواب؛ كمن ىمثَّ فػبل ٬تػوز رجػوع الوالػد يف ىبتػو
كما أف قو٢تم أبف صلة الرحم تعترب ن
أجرا كثو نااب ،كعندىم ٬توز الرجوع فيها ،كما ذكر ابن قدامة(.)3
لولده مردكد كمنقوض هببة األجنيب؛ فإف فيها ن
فظهر من ذلك جواز رجوع الوالد يف ىبتو لولػده ٔتػا سػبق مػن شػركط تضػمن عػدـ ٟتػوؽ الضػرر بػو أك بغػَته،
أك توقعو يف حرج كمشقة.

( )1سبق ٗتر٬تو.
( )2سبق ٗتر٬تو.
( )3راجع :ا١تغٍت (.)262 /8
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مع األخذ يف االعتبار أف رجوع الوالد يف ىبتو لولػده قػد يكػوف بسػبب تفضػيلو لػو علػى غػَته كٗتصيصػو هبػذه
ا٢تبة دكف بقيػة أكالده اآلخػرين ،كىنػا يكػوف الرجػوع يف ا٢تبػة طري نقػا للتسػوية بػُت األكالد؛ فيكػوف كاجبنػا علػى الوالػد،
كٓتاصة إذا عجز عن إعطاء اآلخرين مثل ما أعطى األكؿ؛ فيتعُت عليو الرجوع(.)1
كقد يكوف رجوع الوالد لغَت ذلك ،كأف ال يكوف لو إال كلد كاحد؛ كمن ىمثَّ فبل ٣تاؿ للحديث عػن التفضػيل.
كالغالػػب مػػن أح ػواؿ الوالػ ًػدين أهنػػم ال يرجعػػوف يف ىبػػاهتم ألكالدىػػم لوفػػور شػػفقتهم إال ١تصػػلحة راجحػػة أك حاجػػة
مباحا.
ملحة؛ كإال فإف الرجوع فيما تربع بو الوالد لولده ليس حسننا ،كإف كاف ن
الفرع الثالث :حكم تعديل الوالد ذلبتو لولده وتعديل الورثة َعد موتو:

كفيو مسألتاف:
ا١تسألة األكُف :حكم تعديل الوالد ٢تبتو لولده.
ا١تسألة الثانية :حكم تعديل الورثة بعد موت الوالد لتفضيلو بُت أكالده.
ادلسألة األوىل :حكم تعديل الوالد ذلبتو لولده:
بعض كلده هببة أك فضَّلو عن غَته بعطيػة؛ فإنػو ٬تػب عليػو تعػديل ذلػك ابلتسػوية بػُت أكالده؛
إذا خص الوالد ى
انتهيت إليو من كجوب التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة ،كعدـ جواز تفضيل أحػد مػنهم عػن غػَته مطل نقػا،
بناءن على ما
ي
كلو ٟتاجة خاصة بو أك زمانة أك عاىة أك ألم سبب من األسباب.
فضػػلو يف اإلعطػػاء بػػبل إذف البػػاقي فإنػػو آمث ٞتػػوره كظلمػػو ،ك٬تػػب عليػػو
ػص بعضػػهم ابلعطيػػة أك َّ
كلػػذلك فػػإف خػ َّ
َّل بو بعضهم حيث أمكنو ذلك .فإف َف يتمكن فعليو إعطاء اآلخر مثل ما أعطى األكؿ،
الرجوع فيما ىخ َّ
ص أك فىض ى
كلػػو كػػاف ذلػػك يف مػػرض ا١تػػوت ا١تخػػوؼ ،حػػىت تتحقػػق التسػػوية الواجبػػة؛ حيػػث ال سػػبيل إليهػػا حينئػػذ إال بعطيػػة
اآلخر؛ فتصح كتنفذ كقضاء دينو(.)2
فإف عجز عن الرجػوع عمػا فضػل بػو بعػض أكالده ،كعجػز كػذلك عػن إعطػاء بقيػتهم لتحقيػق التسػوية بيػنهم؛
فلػيس أمامػو سػول طلػب اإلذف ٦تػن ظلمػو بتفضػيل غػَته عليػو؛ ألف تفضػيل بعػض األكالد يف ا٢تبػة كالعطيػة يح ًٌػرىـ ١تػا
فيو من ظل وم لبعضهم ،ك١تا يسببو من قطيعة للرحم كعداكة كشحناء ،كابإلذف كطيب النفس يزكؿ ذلك.
كقد سبق بياف جواز التخصيص كالتفضيل إبذف ابقي األكالد؛ النتفاء علة ا١تنع(.)3
ادلسألة الثانية :حكم تعديل الورثة َعد موت الوالد لتفضيلو َْ أوالده:
للمعطىػػى ٔتػػوت الواىػػب ،أـ لبقيػػة األكالد أف
إذا مػػات الوالػػد ًٌ
مفضػػبل بعػ ى
ػض أكالده هببػػة أك عطيػػة؛ فهػػل تثبػػت ي
يرجعوا عليو؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على ثبلثة أقواؿ:

( )1راجع :ا١تغٍت (.)263 /8
أيضا :ا١تغٍت ( ،)271 /8كاإلنصاؼ (.)140 -138 /7
( )2انظر :كشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات ( ،)436 /2ك ن
( )3راجع :كشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)436 /2
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فضػلو هبػا أهنػا تثبػت لػو ٔتػوت الواىػب،
القوؿ األوؿ :أف الوالد إذا مات كقد كىػب لػبعض كلػده ىبػةن خاصػةن َّ

كليس للباقُت أف يرجعوا عليو.
كىو مذىب اٞتمهور من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة يف ا١تذىب لديهم(.)1
ا١تفضػل ،فػإف مػات قبػل التسػوية بػُت كرثتػو
كاعترب اٟتنابلة مع قو٢تم بوجوب التسوية أف التعػديل منػوط ابلوالػد ًٌ
ثبتت ا٢تبة للمعطػى كاسػتقر مل يكػو ٢تػا ،فػبل يشػاركو فيػو بقيػة الورثػة؛ ألهنػا عطيػة لػذم رحػم فلزمػت اب١تػوت ،كمػا لػو
انفػرد ،مػا َف تكػن العطيػة يف مػرض ا١تػوت ا١تخػوؼ؛ فيكػوف حكمهػا حينئػذ حكػم الوصػية ،كٗتػرج عػن نطػاؽ ا٢تبػػة،
فتتوقف على إجازة الباقُت( ،)2كسيأِ بياهنا عند الكبلـ عن كصية الوالد لولده.
كاسػػتدلوا أبثػػر أِب بكػػر الصػػديق هنع هللا يضر الػػذم ركتػػو عائشػػة اهنع هللا يضر قالػػت« :إً َّف أىاب ب ٍك ػ ور ً ً
ػاد
يق ىكػػا ىف ى٨تىلى ىهػػا ىجػ َّ
ٌ
الص ػ ٌد ى
ى ى
ً
ً
ً
ً ًً
ً
اّللً ىَي بػينىػيَّػةي ىمػػا ًمػ ىػن النَّػ ً
ِف غػ نػٌت بىػ ٍعػػدم
ضػ ىػرتٍوي الٍ ىوفىػػاةي قىػ ى
ػاؿ :ىك َّ
ىحػ ُّ
ػب إً ىَّ
ين ىك ٍس ػ نقا مػ ٍػن ىمالػػو ًابلٍغىابػىػة ،فىػلى َّمػػا ىح ى
ىح ػ هد أ ى
ػاس أ ى
ع ٍش ػ ًر ى
ك ج َّ ً
ً
ً
ت ج ىد ٍدتً ًيو كاحتىػزتً ًيو ىكا ىف لى ً
ً ً ً
ًمٍن ً
ػك،
ك ،ىكىال أ ى
ى ٍٍ
ىعُّز ىعلى َّي فىػ ٍقنرا بىػ ٍعدم مٍنك ،ىكإًًٌين يكٍن ي
ين ىك ٍس نقا ،فىػلى ٍو يكٍن ى
ت ى٨تىٍلتي ى
اد ع ٍش ًر ى
كإًَّ٪تىػا ىػو الٍي ػػوـ م ي و
ث ،كإًَّ٪تػىػا ي٫تػا أىخػو ًاؾ ،كأيختىػ ً
اّللً .قالػت عائشػػة :فىػ يق ٍلػتَ :ي أىبػ ً
ػاؾ ،فىاقٍػتى ًسػموه ىعلىػػى كًتى ً
ػت،
ػاب َّ
ػاؿ ىكا ًر ى ى ى ى ى ٍ
يي
ي ى ى
ى يى ى ٍى ى
ً
ً
ػاؿ أىبيػػو بى ٍكػ ػ ور :ذيك بىطٍ ػ ًن بًٍن ػػت ىخا ًر ىجػ ػةى .أ ىير ىاى ػػا
يخ ػ ىػرل؟ فىػ ىق ػ ى
ىك َّ
اّللً لىػ ٍػو ىك ػػا ىف ىكػ ػ ىذا ىكىك ػ ىذا لىتىػىرٍكتيػػوي ،إًَّ٪تىػػا ى ػ ىػي أ ٍ
ىٝتىػػاءي ،فى ىمػ ػ ًن ٍاأل ٍ
ىجا ًريىةن»(.)3
ً
ت ج ىد ٍدتً ًيو كاحتىػزتً ًيو ىكا ىف لى ً
ك» يدؿ على أهنا لو كانت قبضتو كحازتو َف يكن لو الرجوع،
ى ٍٍ
فقولو هنع هللا يضر« :فىػلى ٍو يكٍن ى
مستقرا حينئذ(.)4
كأف ملكها لو يكوف
ن
ً
ػات
كيدؿ عليو ن
أيضا قوؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر « :ىما ىاب يؿ ًر ىج واؿ يىػٍن ىحليو ىف أىبٍػنىػاءى يى ٍم يٍ٨ت نػبل ،يمثَّ ٯتيٍسػ يكونػى ىها ،فىػًإ ٍف ىم ى
ً
ًً
ًً
ػات يى ىػو ،قى ى
ىح ًد ًى ٍم ،قى ى
ػت أ ٍىعطىٍيػتيػوي إً ََّيهي .ىم ٍػن ى٨تى ىػل ٍ٨تلىػةن
ىح نػدا ،ىكإً ٍف ىم ى
ػاؿ :يى ىػو البٍ ًػٍت قىػ ٍد يكٍن ي
اؿ :ىم ًاِف بيىدم ىَفٍ أ ٍيعطػو أ ى
ابٍ ين أ ى
ً ً
ات لًىوىرثىتً ًو ،فى ًه ىي ىاب ًط هل»(.)5
فىػلى ٍم ى٭تيٍزىىا الَّذم ي٨تلى ىها ىح َّىت يى يكو ىف إً ٍف ىم ى
كألف الثابت للوارث غَت ما كاف اثبتنا ًٌ
ض يتجدَّد يف كل زماف(.)6
للمورث حقيقة؛ ألف ا١تلك ىعىر ه
كىذا مع تقريػرىم أبنػو يسػتحب ١تػن أ ً
يعط ىػي أف يسػاكم أخػاه يف عطيتػو .قػاؿ ابػن قدامػة« :كال خػبلؼ يف أنػو
ً
يسػػتحب ١تػػن أ ً
ػرد
يعطػ ىػي أف يسػػاكم أخػػاه يف عطيتػػو؛ كلػػذلك أمػػر أبػػو بكػػر كعمػػر رضػػي هللا عنهمػػا قػػيس بػػن سػػعد بػ ٌ
قسمة أبيو ليساككا ا١تولود اٟتادث بعد موت أبيو»(.)7
( )1راجع :بدائع الصنائع ( ،)129 /6كالفواكو الدكاين ( ،)160 /2كٖتفة ا﵀تاج ( ،)307 -305 /6كمغٍت ا﵀تاج ( ،)565 /3كا١تغٍت
( ،)271 -269 /8كاإلنصػػاؼ ( ،)141 -140 /7ككشػػاؼ القنػػاع ( ،)310 /4كشػػرح منتهػػى اإلرادات ( .)436 /2كراجػػع مػػن قػػاؿ
هبا من اٟتنابلة يف كتاِب« :أبو بكر ا٠تبلؿ كأثره يف الفقو اٟتنبلي» ()173 -172 /2
( )2انظر :كشاؼ القناع ( ،)310 /4كشرح منتهى اإلرادات ( ،)436 /2كراجع كذلك :ا١تغٍت (.)271 -269 /8
( )3سبق ٗتر٬تو .كقولو( :جادَّ) أم٣ :تدكد يعٍت مقطػوع ،كالغابػة :موضػع قريػب مػن ا١تدينػة ،كذك بطػن بنػت خارجػة ،يريػد :اٟتمػل الػذم يف بطػن زكجتػو بنػت خارجػة ،ككػاف
يظنها هنع هللا يضر أنثى ،ككانت كما ظن ،كٝتيت أـ كلثوـ .انظر :تعليقات شارح ا١توطأ األستاذ دمحم فؤاد عبدالباقي.
( )4راجع :ا١تغٍت ( ،)271 -270 /8كشرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (.)309 /4
( )5ركاه مالك يف ا١توطأ :كتاب األقضية ،ابب ما ال ٬توز من النحل ( ،)753 /2كابن أِب شيبة يف ا١تصنف ( ،)21 /5كالبيهقي يف السنن الكربل (.)170 /6
( )6انظر :بدائع الصنائع (.)129 /6
( )7انظر :ا١تغػٍت ( .)272 /8كابػن قدامػة يشػَت إُف مػا ركاه عبػدالرزاؽ يف مصػنفو ( ،)99 ،98 /9كابػن أِب شػيبة ( ،)315 /7كسػعيد بػن منصػور يف سػننو (،)119 /1
ً
ػت الليلػة
 ،)119كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت ( )348 ،347 /18أف سعد بن عبادة قى ىس ىم مالىو بُت بنيو يف حياتو يفول ىد لو ىكلىػ هد بعػدما مػات ،فلقػي عم يػر أاب بكػر فقػاؿ :مػا ٪ت ي
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ػوع عليػػو ،كىػػو ركايػػة عػػن أٛتػػد ،اختارىػػا ابػػن بطػػة
القػػوؿ الثػػاين :أف العطيػػة ال تثبػػت
َّ
للمفضػػل ،كللبػػاقُت الرجػ ي
كأبو حفص العكربم ،كابن عقيل ،كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،كىو قوؿ عركة بن الزبَت كإسحاؽ بن راىويو(.)1
ًً ً
للمعطىى تناكليو .كا١توت ال يغَته عن كونػو
ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٝتَّى ذلك ن
جورا ،كاٞتور حراـ ال ٭تل لفاعلو فعليو كال ي
رده(.)2
جورا حر ناما؛ فيجب ُّ
ن
ً
قيس بػن سػعد بػن عبػادة أف يػرد قسػمة أبيػو حػُت يكل ىػد لػو ىكلىػ هد ،كَف يكػن علػم بػو ،كال
كألف أاب بكر كعمر أ ىىمىرا ى
أعطاه شيئنا ،ككاف ذلك بعد موت سعد هنع هللا يضر(.)3
كألف الرجػػوع فيهػػا إ٪تػػا كػػاف ألجػػل أف ال ٭تصػػل بي ػنهم التبػػاغض كالعػػداكة ،كىػػذا ا١تعػػٌت موجػػود بعػػد ا١تػػوت؛
فيجب الرجوع فيها لوجود ا١تعٌت يف ذلك(.)4
كألف الرجػوع حق ًٌ
١تورثهم؛ فكاف حقِّا ٢تم؛ لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن تَػ َر َؾ َح ِّقا أ َْو َماال فَلِ َوَرثَتِ ِو»(.)6()5
القوؿ الثالث :أف ا٢تبة تبطل .حكاه بعض اٟتنابلة ركايةن عن أٛتد ،كاعتربىا ابن عقيل إحدل ركايتُت(.)7

كال ٗترج أدلة ىذا القوؿ عن أدلة القوؿ الثاين ،مع قو٢تم أبف التحرًن يقتضي الفساد.
ضل؛ ألف ما فعلو الوالد جور كظلم،
واحلق أنو ٬تب التعديل يف حق الورثة كذلك ،ك٢تم أف يرجعوا على من في ًٌ
عطػي ك ً
كىو حراـ؛ فمن الواجػب رفػع ذلػك الظلػم ،كال فػرؽ بػُت ا١ت ً
اآلخػذ ،كا١تػوت ال يغػَت تفضػيل أحػد األكالد عػن
ي
أيضػػا مػػن اإلحسػػاف إُف الوالػد الػػذم أمث بتفضػػيلو بعػػض كلػػده؛
كظلمػػا كحر نامػػا؛ فيجػػب رده كرفعػو .كىػػو ن
كونػو جػ ن
ػورا ن
فالتعديل من قبيل رد ا١تظاَف ،كىو كاجب.
كال يقاؿ ببطبلف ا٢تبة؛ النعقادىا مكتملة األركاف ،مع كجود السبيل الستدراؾ ما كقع فيو الوالد من ٤ترـ.
ادلطلب الثاين :ىبة الولد لوالده:
ً
الرب؛ ففيهػا يٯتلًٌػك الول يػد كال ىػده م نػاال غػَت كاج و
ػب بغػَت عػوض ،فهػي زائػدة عػن
ىبة الولد لوالده تدخل يف نطاؽ ًٌ
ى
٤تتاجا إليهاْ ،تسب ما بينتيو ساب نقا يف مبحث النفقة.
النفقة الواجبة على الولد لوالده إذا كاف ن

ػت الليلػػة مػػن أجلػػو ،فػػانطلق بنػػا إُف قػػيس بػػن سػػعد نكلمػو يف أخيػػو ،فأتيػػاه فكلمػػاه ،فقػػاؿ
مػػن أجػػل ابػػن سػػعد ىػػذا ا١تولػػود ،كَف يػػًتؾ لػػو شػػيئا .فقػػاؿ أبػػو بكػػر :كأن كهللا مػػا ٪تػ ي

قػيس :أمػا شػػيء أمضػاه سػػعد فػبل أرده أب نػدا ،كلكػػن أشػهدكما أف نصػػييب لػو .قػاؿ ا٢تيثمػػي يف ٣تمػع الزكائػػد ( :)225 /4ركاه الطػرباين مػن طػػرؽ رجا٢تػا كلهػػا رجػاؿ الصػػحيح،
إال أهنا مرسلة َف يسمع أحد منهم من أِب بكر.

( )1راجػػع :ا١تغػػٍت ( ،)270 /8كالفتػػاكل الكػػربل البػػن تيميػػة ( ،)436 /5كالفػػركع ( ،)645 /4كشػػرح الزركشػػي ( ،)309 /4كاإلنصػػاؼ
(.)141 /7
( )2راجع :ا١تغٍت ( ،)270 /8كشرح الزركشي (.)309 /4
( )3انظر :ا١تغٍت (.)270 /8
( )4انظر :ا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت للقاضي أِب يعلى (.)439 /1
( )5ركاه البخػػارم يف االس ػػتقراض ،ابب الص ػػبلة علػػى م ػػن ت ػػرؾ دينػػا ،رق ػػم ( ،)2398كمس ػػلم يف الف ػرائض ،ابب م ػػن ت ػػرؾ مػػاال فلورثت ػػو ،رق ػػم
(.)1619
( )6انظر :ا١تمتع يف شرح ا١تقنع البن ا١تنجى التنوخي (.)164 /4
أيضا :أبو بكر ا٠تبلؿ كأثره يف الفقو اٟتنبلي (.)176 /2
( )7راجع :الفركع ( ،)645 /4كاإلنصاؼ ( ،)141 /7كراجع ن
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ً
ػرب
كغالبنػػا أتخػػذ ىبػػة الولػػد لوالػػده صػػورة ا٢تديػػة؛ ١تػػا تتضػػمنو مػػن معػػاين اإلكػراـ كالتػػودد كا١تكافػػأة ،فهػػي مػػن الػ ًٌ
ك أ ََّال تَػ ْعبُػ ُدوا
ضى َرَُّ َ
ابلوالد الذم تضافرت عليو نصوص الشريعة ،كقرنتو بتوحيد هللا تعاُف يف قولو سبحانوَ ﴿ :وقَ َ
ػاًن ﴾( ،)1كأكػػده النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص حينمػػا جػػاءه رجػػل فقػػاؿ :مػػن أىحػ ُّػق النَّػ ً ً
ِ ِ ِ ِ ِ
ػحابىًيت؟
سػ ً
ػاس ْتي ٍس ػ ًن ى
صػ ى
ىٍ ى
إ َّال إ ََّيهُ َوابل َْوال ػ َديْ ِن إ ْح َ
ػاؿُُ « :ثَّ
ػاؿ :يمثَّ ىم ػ ٍػن؟ قى ػ ى
ػك» ،قى ػ ى
ػاؿ :يمثَّ ىم ػ ٍػن؟ قىػ ى
ػك» ،قىػ ى
ػاؿ :يمثَّ ىم ػ ٍػن؟ قىػ ى
ػك» ،قىػ ى
فىػ ىق ػ ى
ػاؿُُ « :ثَّ أ ُُّم ػ َ
ػاؿُُ « :ثَّ أ ُُّم ػ َ
ػاؿ« :أ ُُّم ػ َ

وؾ»(.)2
أََُ َ
ً
أيضػػا بػػبل شػػك ،بػػل ٢تػػا األكلويػػة
كلػػذلك فإنػػو يسػػتحب أف يػيػدخ ىل الولػ يػد السػػركر كالفرحػػة علػػى كالػػده (ككالدتػػو ن
كعرفان ابلفضل.
على الوالد) إبعطائو شيئنا على سبيل ا٢تبة كا٢تدية تكرٯتنا
ن
كذكر الشافعية أنو يسن للولد إذا كىب لوالديو شيئنا أف ًٌ
يسوم بينهما ،فيعطي كالده كوالدتو .قالوا :كيكره لو
ترؾ التسوية( .)3كبينوا أف العدؿ بُت الوالدين يف ا٢تبة أف يسوم بينهما( ،)4كمػذىبهم كمػذىب اٞتمهػور يف التسػوية
التسوية بُت األكالد يف ا٢تبة.
اردا ىنػػا يف أف يعطػػي الولػػد كالديػػو علػػى قػػدر مَتاثهمػػا منػػو؛ ألف األب ال يػػرث
كقيػػاس مػػذىب اٟتنابلػػة لػػيس ك ن
دائمػػا ،كقػػد تػػرث الثلػػث عنػػد عػػدـ الفػػرع
ضػػعف مػػا تػػرث األـ ابطػراد ،كإ٪تػػا ٗتتلػػف أحوا٢تمػػا؛ فػػاألـ صػػاحبة فػػرض ن
الػوارث ،كعػػدـ كجػػود اثنػػُت فػػأكثر مػػن اإلخػػوة أك األخػوات مػػن أم نػػوع ،كقػػد تػػرث ثلػػث البػػاقي بعػػد نصػػيب أحػػد
ابلع ىم ًريَّة أك الغىَّرا ًكيَّة ،على خبلؼ يف ذلك ،كقد ترث السدس إذا كاف ىنػاؾ فػرع كارث
الزكجُت يف ا١تسائل ا١تعركفة ي
أك اثناف فأكثر من إخوة الولد ا١تتوىف.
ث
فرضػا؛ كإال ىكًر ى
أما األب فقد يرث ابلفرض ،كقد يرث ابلتعصيب ،فإذا كاف للولد فػرع كارث أخػذ السػدس ن
عصبةن؛ فقد يكوف نصيبو مثلى ٍي نصيب األـ ،كقد َيخذ مثل نصيبها ،كقد يزيد عنها قليبل(.)5
كلذلك فمن العسَت أف نقوؿ :إف األكُف يف ىبة الولد لوالديو أف يعطيهمػا علػى قػدر مَتاثهمػا منػو ،بػل األكُف
كالراجح أنو يسن لو التسوية بينهما ،فيعطي الوالدة كالوالد.
أحد٫تا فاألـ أكُف ابلتفضيل؛ للحديث السابق كغَته(.)6
َّل ى
فإف فىض ى
()7
ػردا لؤلصػل يف حكػم الرجػوع يف ا٢تبػة ،كقػد سػبق بيػاف أف
كإذا أعطى ي
الولد ىبةن لوالده فبل ٬توز لو الرجػوع فيهػا ؛ ط ن
األصل عػدـ جػواز الرجػوع فيهػا ،كإذا كػاف ىػذا يف حػق األجنػيب؛ فإنػو يف حػق الوالػد آكػد ١تكانتػو كفضػلو ،كألف ىبػة الولػد
الرب ا١تأمور بو .كال شك أف رجوع الولد يف ىبتو لوالده قد ي ً
ًً
الرب ا١تأمور بو.
دخل عليو اٟتزف ،كىو ما يناقض ً َّ
ي
لوالده من ٌ

( )1سورة اإلسراء :آية رقم (.)23
( )2ركاه البخػارم يف األدب ،ابب مػػن أحػػق النػػاس ْتسػػن الصػػحبة ،رقػم ( ،)5971كمسػػلم يف الػػرب كالصػػلة كاآلداب ،ابب بػػر الوالػػدين كأهنمػػا
أحق بو ،رقم ( ،)2548كاللفظ لو.
( )3انظر :مغٍت ا﵀تاج (.)567 /3
( )4انظر :أسٌت ا١تطالب (.)483 /2
( )5راجع يف ذلك على سبيل ا١تثاؿ :اإلشراؼ على مذاىب العلماء ( ،)323 -320 /4كا١تغٍت (.)24 -23 ،20 -18 /9
( )6انظر :أسٌت ا١تطالب ( ،)483 /2كمغٍت ا﵀تاج (.)567 /3
( )7انظر :اٟتاكم الكبَت (.)416 /9
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ػوع الولػػد يف ىبتػػو لوالػػده علػػى رجػػوع الوالػػد يف ىبتػػو لولػػده؛ ١تػػا بينهمػػا مػػن الفػػرؽ كفضػػل
ػاس رجػ ً
كال ٯتكػػن قيػ ي
اٟتنو ،كحق الوالية كجواز التصرؼ(.)1
* * *

( )1انظر :اٟتاكم الكبَت (.)416 /9
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ادلبحث اخلامس :الوصية والتوارث َْ الوالد وولده
كيشتمل على ثبلثة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :الوصية بُت الوالد ككلده (الوصية لوارث).
ا١تطلب الثاين :مَتاث الولد من كالده.
ا١تطلب الثالث :مَتاث الوالد من كلده.
ادلطلب األوؿ :الوصية َْ الوالد وولده (الوصية لوارث):
فبلن كإليػو :عهػد إليػو ،كجعلػو كصػيو ،يتصػرؼ
صى ن
وصى بو ،كٚتعها :كصاَي .يقاؿ :أ ٍىك ى
الوصية يف اللغة :ما يي ى
ػبلن
ػبلن :اسػػتعطفو عليػػو .كأكصػػى فػ ن
يف أمػػره كمالػػو كعيالػػو بعػػد موتػػو .كأكصػػى لػػو بشػػيء :جعلػػو لػػو ،كأكصػػى بػػو فػ ن
وصى لو ،كمن يقوـ على شئوف الصغَت(.)1
كك َّ
صى مثلها .ك ُّ
الوصي :من يي ى
ابلشيء :أمره بو كفرضو عليو .ى
()2
ػطبلحا :عرفه ػػا اٟتنفي ػػة أبهن ػػا «م ػػا أكجب ػػو ا١توص ػػي يف مال ػػو بع ػػد موت ػػو»  ،أك «٘تلي ػػك مض ػػاؼ ١ت ػػا بع ػػد
كاص ػ ن
ا١تػػوت»( .)3كعرفهػػا ا١تالكيػػة أبهنػػا «عقػػد يوجػػب ِّ
حقػػا يف ثل ػػث عاقػػده يلػػزـ ٔتوتػػو أك نيابػػة عنػػو بعػػده»( .)4كعرف ػػو
تقديرا ١تا بعد ا١توت ،ليس بتػدبَت كال تعليػق عتػق»( .)5كقػاؿ اٟتنابلػة :ىػي
الشافعية بقو٢تم« :تربع ْتق مضاؼ كلو ن
«األمر ابلتصرؼ بعد ا١توت»(.)6
كيف اٟتقيقة التعريفات متقاربة إُف حد كبَت ،كإف كاف تعريف ا١تالكية مشل بعض أحكاـ الوصية ٦تػا ٮتػرج عػن
نطاؽ التعريف .كتعريف اٟتنفية الثاين أكالىا مػن كجهػة نظػرم لشػمولو للوصػية الواجبػة (القانونيػة)ٓ ،تػبلؼ تعريػف
الشافعية لتعبَته ابلتربع .كما أنو أجود من تعريف اٟتنابلة لتعبَتىم ابلتصرؼ كليس التمليك.
جيدا ،فقاؿ« :عقد يفيػد ٘تليػك عػُت أك ديػن أك منفعػة
كقد عرفها الشيخ عبدالوىاب خبلؼ رٛتو هللا تعري نفا ن
ببل عوض ٘تلي نكا مضافنا إُف ما بعد موت ا١توصي»(.)7
صيَّ ٍة ي ِ
ِ ِ ِ
وصي ِهبَػا أ َْو َديْػ ٍن ﴾(،)8
كالوصية مشركعة بنحو قوؿ هللا تعاُف يف سياؽ آَيت ا١تواريػث ﴿ :م ْن ََػ ْعد َو ُ
كإبٚتاع العلماء يف ٚتيع األمصار كاألعصار(.)9
لكن الوصية بُت الوالد ككلده تدخل يف نطاؽ الوصية لوارث؛ ألف ِّ
كبل من الوالد كالولد يػرث اآلخػر إذا مػات
قطعا .كقد اختلف الفقهاء يف حكم الوصية للوارث على قولُت:
ن

( )1راجع :لساف العرب ( )395 -394 /15مادة (كصي) ،كا١تعجم الوسيط ص( )1038مادة (كصي).
( )2انظر :بدائع الصنائع (.)333 /7
( )3انظر :تبيُت اٟتقائق ( ،)182 /6كالعناية شرح ا٢تداية ( ،)412 /10كالدر ا١تختار (.)648 /6
( )4انظر :شرح حدكد ابن عرفة ص( ،)528كالتاج كاإلكليل (.)513 /8
( )5انظر :أسٌت ا١تطالب ( ،)29 /3كمغٍت ا﵀تاج (.)66 /4
( )6انظر :شرح منتهى اإلرادات ( ،)453 /2ككشاؼ القناع (.)335 /4
( )7انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)255
( )8سورة النساء :آية رقم (.)11
( )9انظر :ا١تغٍت (.)390 /8
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القوؿ األوؿ :أف الوصية للػوارث صػحيحة ،لكنهػا تكػوف موقوفػة علػى إجػازة بقيػة الورثػة بعػد مػوت ً
ا١توصػي،
فػػإف أجازكىػػا نفػػذت؛ كإال فػػبل بػػبل خػػبلؼ .كىػػو مػػذىب اٟتنفيػػة ،كقػػوؿ عنػػد ا١تالكيػػة ،كاألظهػػر عنػػد الشػػافعية،
كمذىب اٟتنابلة(.)1
قػػالوا :كإف أجػػاز الػػبعض دكف الػػبعض ٕتػػوز علػػى اجمليػػز بقػػدر حصػػتو دكف غػػَته؛ لواليتػػو علػػى نفسػػو ال علػػى
غَته(.)2
ا١توصػى لػو فهػي ابطلػة؛ ألف
كقاؿ الشافعية :لو كانػت الوصػية للػوارث كلػو بػدكف الثلػث ٦تػن ال كارث لػو غػَت ى
اٟتق للمسلمُت فبل ٣تيز(.)3
صيَّةَ لِوا ِر ٍ
كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ْتديث «الَ و ِ
ث إِالَّ أَ ْف ُِغل َيزَىا ال َْوَرثَةُ»(.)4
َ
َ
ػيبل علػػى ص ػػحة الوص ػػية عن ػػد اإلجػػازة ،كل ػػو خ ػػبل م ػػن
قػػالوا :كاالس ػػتثناء م ػػن النف ػػي إثبػػات؛ فيك ػػوف ذل ػػك دل ػ ن
االستثناء كاف معناه ال كصية نفذة أك الزمة ،أك ما أشبو ىذا ،أك يقدر فيو :ال كصية لوارث عند عدـ اإلجازة من
غَته من الورثة(.)5
كألف امتنػػاع اٞت ػواز كػػاف ألجػػل ضػػماف حػػق الورثػػة كدفػػع الضػػرر عػػنهم ،فػػإف أجازكىػػا دؿ ذلػػك علػػى رضػػاىم
ابلوصية ،كعلى إسقاط حقهم كزكاؿ ا١تانع؛ فيكوف التصرؼ نف نذا(.)6
كألنو تصرؼ صدر من أىلو يف ٤تلو؛ فصح ،كما لو أكصى ألجنيب(.)7

( )1راجػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع ( ،)338 /7كتبي ػػُت اٟتقػػائق ( ،)182 /6كاٞت ػػوىرة الن ػػَتة ( ،)287 /2كالت ػػاج كاإلكلي ػػل (،)521 -520 /8
كشػػرح ميػػارة ( ،)218 /2كشػػرح ا﵀لػػي علػػى ا١تنهػػاج مػػع حاشػػييت قليػػوِب كعمػػَتة ( ،)160 /3كمغػػٍت ا﵀تػػاج ( ،)73 /4كهنايػػة ا﵀تػػاج (/6
 ،)49كا١تغٍت ( ،)396 /8كالفتاكل الكربل البن تيمية ( ،)440 -439 /5كاإلنصػاؼ ( ،)194 -193 /7كشػرح منتهػى اإلرادات (/2
 ،)456ككشاؼ القناع (.)340 -339 /4
( )2راجع :تبيُت اٟتقائق ( ،)183 /6كالتاج كاإلكليل ( ،)521 -520 /8كا١تغٍت (.)403 /8
( )3راجع :أسٌت ا١تطالب (.)33 /3
فوعػػا ،كركاه يف ا١توضػع نفسػػو مػػن طريػق آخػػر عػن يػػونس بػػن
( )4ركاه الػدارقطٍت ( )98 /4مػػن حػديث عمػػرك بػن شػػعيب عػػن أبيػو عػػن جػده مر ن
فوعا .كقػد ركاه أبػو داكد يف ا١تراسػيل ص( )256دكف ذكػر عكرمػة ،كعطػاء َف يػدرؾ ابػن
راشد عن عطاء ا٠تراساين عن عكرمة عن ابن عباس مر ن
عباس ،كىو مدلس ،كما ذكر الشيخ شعيب األرنؤكط يف ٖتقيقو للمراسيل .كقد ذكر ابن حجر يف التلخػيص اٟتبػَت ( )200 -199 /3ىػذا
اإلسػػناد كقػػاؿ :كا١تعػػركؼ ا١ترسػػل .يقصػػد ا١تنقطػػع .كمػػا ذكػػر طريػػق الػػدارقطٍت األكؿ ،كقػػاؿ :كإسػػناده كاهو .كركاه البيهقػػي ( )264 /6مػػن طريػػق
أيضا :نصب الراية ( .)499 -498 /6كالذم يبدك ِف أف زَيدة «إال أف ٬تيزىػا
فوعا .كانظر ن
آخر من حديث اٟتسن عن عمرك بن خارجة مر ن
الورثة» غَت اثبتة؛ فاٟتديث ركاه أصحاب السنن كأٛتد كالدارقطٍت كالبيهقي كغَتىم -كما سيأِ -بدكف ىذه الزَيدة .كقد ذكػر الشػيخ األلبػاين
يف إركاء الغليػػل ( )98 -96 /6أحاديػػث ابػػن عبػػاس كعمػػرك بػػن شػػعيب كعمػػرك بػػن خارجػػة كحكػػم عليهػػا كلهػػا ابلنكػػارة هبػػذه ال ػزَيدة ،كأف
اٟتديث صحيح بدكهنا.
( )5انظر :ا١تغٍت ( ،)396 /8ككشاؼ القناع (.)340 /4
أيضا :الفػرائض كا١تواريػث كالوصػاَي للػدكتور /دمحم الزحيلػي ص(،)443
( )6راجع :بدائع الصنائع ( ،)338 /7ككشاؼ القناع ( ،)340 /4ك ن
ص( ،) 443كأحكاـ ا١تواريث كالوصاَي يف الشريعة اإلسبلمية للدكتور /عبدهللا اٞتبورم كالدكتور /عبداٟتق ٛتيش ص(.)171
( )7انظر :ا١تغٍت (.)396 /8
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القػػوؿ الثػػاين :أف الوصػػية للػوارث ابطلػػة كلػػو أبقػػل مػػن الثلػػث ،كإف أجػػاز الورثػػة مػػا أكصػػى بػػو ً
ا١توصػػي لػػبعض
ا١توصػى لػو .كىػو قػوؿ ا١تالكيػة يف
الورثة؛ فإف ذلك يكوف منهم ابتداءى عطية ،ال أنو تنفيػذ للوصػية ،فبلبػد مػن قبػوؿ ى
ا١تشهور ،كبعض الشافعية ،كركاية عند اٟتنابلة ،كقاؿ بو الظاىرية(.)1
صػيَّةَ لِػوا ِر ٍ
ػل ِذي حػ ٍّق ح َّقػوُ؛ فَ َػال و ِ
كاستدلوا بقوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبػة الػوداع« :إِ َّف َّ
ث»(.)2
اّللَ قَػ ْد أَ ْعطَػى ُك َّ
َ َ
َ
َ
ػَِ -يف الْو ِ
صػيَّ ِة ِم ْػن أَ ْك َِ
ػرب
ػَ -أو اجلَنَ ُ
ك١تا كرد من النهػي عػن اٟتىٍيػف (أك اٞتىنىػف) يف الوصػية يف قولػو ملسو هيلع هللا ىلص« :ا ْحلَْي ُ
َ
الْ َكبَائِ ِر»( .)3كقد في ًٌسىر ذلك ابلزَيدة على الثلث كالوصية للوارث(.)4
كألهنا تؤدم إُف إيذاء بقية الورثة كإ٭تاشهم كحدكث الضغائن؛ فيؤدم إُف قطع الرحم ،كىو حراـ ،كما أفضى
إُف اٟتراـ فهو حراـ(.)5
ػورا ،مػػع
كألف النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص منػػع م ػن تفضػػيل بعػػض األكالد هببػػة أك عطيػػة يف حػػاؿ الصػػحة كقػػوة ا١تلػػك كٝتػػاه جػ ن
إمكاف تبليف ذلك اٞتور ابلتسوية بينهم؛ ١تا فيو من إيقاع العداكة كاٟتسد بينهم؛ ففي حاؿ موتو أك مرضػو كضػعف
ملكو ،كتعلق اٟتقوؽ بو ،كتعذر تبليف ذلك أكُف كأحرل(.)6
كألف الوصية للوارث فيها تغيَت للفركض اليت قدرىا هللا سبحانو(.)7
وأرى أف األوىل ابالعتبار ىو مشهور مذىب ا١تالكية كمن كافقهم؛ كذلك ألف هللا تعاُف قد قسم لكل كارث
اباب لئلنسػاف لكػي يوصػي ١تػن ٭تػب مػن غػَت الػوارثُت؛ كلػذلك جػاء
نصيبو ،كشرع الوصية يف حدكد الثلػث كجعلهػا ن
صيَّةَ لِوا ِر ٍ
اٟتديث الذم ركاه أصحاب السنن كغَتىم «أ ََّال و ِ
ث» .كقد ثبت أف زَيدة «إال أف ٬تيزىا الورثػة» منكػرة
َ
َ

كغَت ٤تفوظة.

( )1راجػػع :شػػرح ا٠ترشػػي ( ،)171 /8كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)155 ،132 /2كالشػػرح الكبػػَت كحاشػػية الدسػػوقي عليػػو ( ،)427 /4كحاشػػية
الص ػػاكم عل ػػى الش ػػرح الص ػػغَت ( ،)586 -585 /4كمغ ػػٍت ا﵀ت ػػاج ( ،)73 /4كا١تغ ػػٍت ( ،)396 /8كاإلنص ػػاؼ ( ،)194 /7كا﵀ل ػػى (/8
.)356
( )2ركاه أبػػو داكد يف الوصػػاَي ،ابب مػػا جػػاء يف الوصػػية لل ػوارث ،رقػػم ( ،)2870كالًتمػػذم يف الوصػػاَي ،ابب مػػا جػػاء ال كصػػية ل ػوارث ،رقػػم
( ،)2121 ،2120كالنسػػائي يف الوصػػاَي ،ابب إبطػػاؿ الوصػػية للػوارث ،رقػػم ( ،)3643 ،3642 ،3641كابػػن ماجػػو يف الوصػػاَي ،ابب ال
كصػ ػػية لػ ػوارث ،رقػ ػػم ( ،)2714 ،2713كأٛتػ ػػد ( ،)267 /5كالػ ػػدارقطٍت ( ،)70 /4 ،40 /3كالبيهقػ ػػي يف الكػ ػػربل (،)264 ،212 /6
كغَتىم من حػديث أنػس بػن مالػك كأِب أمامػة البػاىلي .قػاؿ الًتمػذم :حسػن صػحيح .كىػذا ىػو ا﵀فػوظ ،بػدكف زَيدة «إال أف ٬تيزىػا الورثػة»،
ذكرت قريبنا أف الشيخ األلباين صحح اٟتديث بدكف ىذه الزَيدة ،كاعتربىا منكرة.
كقد ي
أيضػػا ()66 /8
( )3ركاه سػػعيد بػػن منصػػور يف سػػننو ( ،)132 /1كالطػػربم يف تفسػػَته ( )65 /8موقوفنػػا مػػن قػػوؿ ابػػن عبػػاس ،كركاه الطػػربم ن
فوعػػا ،كالصػػحيح كقفػػو كمػػا قػػاؿ األسػػتاذ أٛتػػد شػػاكر يف ٖتقيقػػو للطػػربم .كقػػد كرد يف بعػػض الػػركاَيت «اٞتىنىػػف» ،ككبل٫تػػا صػػحيح مػػن حيػػث
مر ن
ا١تعٌت .كراجع يف الكبلـ عن أسانيده :نصب الراية (.)495 -494 /6
( )4انظر :ا١تبسوط ( ،)144 /27كا٢تداية مع العناية ( ،)417 /10كالبحر الرائق (.)461 /8
( )5انظر :بدائع الصنائع (.)337 /7
( )6انظر :ا١تغٍت (.)396 /8
( )7انظر :أحكاـ ا١تواريث كالوصاَي يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)171
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كيف اٟتقيقة ىذا ىو ا١تتفق مع مقاصد الشريعة كما ثبت أف رجحتيػو مػن عػدـ جػواز تفضػيل أحػد األكالد هببػة
أك عطية ،كىذا يف حياة الوالد؛ فكاف القوؿ ببطبلف الوصية ألحػدىم ١تػا فيهػا مػن تفضػيل بعػد ا١تػوت ىػو ا١تناسػب
خصوصػػا .كال شػػك أف إيصػػاء الوالػػد بوصػػية ألحػػد
عمومػػا كاألكالد
١تػػا قصػ ٍ
ن
ػدت إليػػو الشػريعة مػػن العػػدؿ بػػُت الورثػػة ن
أكالده دكف بقيتهم ٦تا يوغر صدكرىم ،حىت كإف َف ٬تيزكىا؛ فكاف القوؿ ببطبلهنا ىو الراجح.
كال معػٌت إلجػازة الورثػة بعػد قػوؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص« :إِ َّف َّ
ػل ِذي َحػ ٍّق َح َّقػوُ»؛ ١تػا يف الوصػية للػوارث
اّللَ قَػ ْد أَ ْعطَػى ُك َّ

من تغيَت فركض هللا تعاُف.
كالشريعة -كما سبق -قصدت إُف العدؿ بػُت األكالد يف حيػاة كالػدىم كبعػد موتػو ،كمنعػت ك َّػل مػا مػن شػأنو
أف يوغر صدكر بعضهم ،أك يؤدم إُف التشاحن كالتباغض كقطيعة الرحم.
صيَّةَ لِوا ِر ٍ
كما ذكره اٞتمهور من أتكيبلت لقولو عليو الصبلة كالسبلـ« :ال و ِ
ث» أبف معناه ال كصية نفذة أك
َ
َ
الزمػػة ،أك أنػػو ييقػػدَّر ال كصػػية لػوارث عنػػد عػػدـ اإلجػػازة مػػن غػػَته مػػن الورثػػة -فمػػردكد ،كاألصػػل ٛتػػل الكػػبلـ علػػى
ظاىره ،كلسنا ْتاجة إُف تلك التأكيبلت اليت ال دليل عليها.
كتقسػػيم الًتكػػات َف يًتكػػو هللا سػػبحانو لرغبػػات النػػاس حػػىت يقػػاؿ :إف امتنػػاع اٞت ػواز كػػاف ألجػػل ضػػماف حػػق
الورث ػػة ،كق ػػد رضػ ػوا ابلوص ػػية ألح ػػدىم فػ ػزاؿ ا١ت ػػانع ،ب ػػل قس ػػمها هللا س ػػبحانو كذك ػػر تفص ػػيبلهتا كحاالهت ػػا ا١تختلف ػػة
كا١تتعددة ،على خبلؼ منهج القرآف يف نظائرىػا مػن قضػاَي ا١تعػامبلت ا١تاليػة الػيت اكتفػى فيهػا ببيػاف القواعػد العامػة
كا١تبادئ الكلية ،كترؾ تفصيبلهتا الجتهادات اجملتهدين ،كىذا كلػو يػدؿ داللػة كاضػحة علػى عػدـ جػواز التػدخل يف
أنصبة الوارثُت ،كالوصية لوارث ما ىي إال تعديل فيما شرعو هللا تعاُف.
كقياس الوصية للوارث على الوصية لؤلجنيب كبلـ مردكد كساقط بنفسػو؛ فػإف الػوارث قػد حػدد هللا لػو نصػيبو،
أما األجنيب فبل مَتاث لو؛ كمن مث فهو قياس مع الفارؽ الواضح.
فرع :وصية الوالد لولده العامل معو:

ػت يف مسػػألة مكافػػأة الولػػد الػػذم عمػػل مػػع كالػػده كاشػػًتؾ معػػو يف تنميػػة مالػػو أف األكُف أف ٭تػ ًٌدد
سػػبق أف بينػ ي
الد لولده الذم يعمل معو أجرة ٤تددة يراعي فيها أجرة ا١تثل ،كيرتبها لولده ْتسب ما يتم االتفاؽ عليو ،كأف يتم
الو ي
توثيػػق ذلػػك ابلكتابػػة أك ابإلشػػهاد حفظنػػا ٟتػػق الولػػد .كلكػػن إذا مػػات الوالػ يػد كَف يكػػن قػػد حػ َّػدد لولػػده العامػػل معػػو
أجرة ،أك كاف قد َّ
حدد لو أجرة ،كلكن َف يعطها لو ألم سبب؛ فهل ٬توز للوالد يف ىذه اٟتاؿ أف يوصي لولده ٔتا
قررت عدـ جوازىا؟
يكاف أجرتو اليت َف يتقاضاىا؟ أـ أف ذلك يدخل يف الوصية للوارث اليت ي
اٟتق أنو ٕتػوز الوصػية يف ىػذه اٟتػاؿ؛ ألهنػا ىنػا ٔتثابػة اإلقػرار ابٟتػق ،كلػيس مػن قبيػل الوصػية لػوارث الػيت ىػي
تربع يف اٟتقيقة؛ ألف الولد ىنا مستحق ألجرة عملو مع كالده الػيت َف يتقاضػاىا يف حيػاة كالػده .كإ٪تػا ٞتػأ الوالػد إُف
الوصية ٢تذا الولد ١تا َف يعطو ما يستحقو من أجرة عملو معو يف حياتو؛ فلم يكن بد من استدراؾ ذلك ابلوصية لو.
كعلى الوالد أف يراعي فيمػا يوصػي بػو لولػده العامػل معػو أف يكػوف ذلػك مكافئنػا ١تػا يسػتحقو مػن أجػرة مقابػل
عملو معو ،فبل يبخسو حقو ،كال ٭تابيو بشيء زائد .كاألصل أف تراعى فيها أجرة ا١تثل ا١تتعارؼ عليها -كما سبق.
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لكن ينبغي أف يكوف ذلك مبيننا ابلوصية كأهنا ألجل مستحقات الولد لعملو مع كالده الذم َف يتقاض أجػره،
فضػػلو
منعػػا للتسػػبب يف التنػػازع بػػُت الورثػػة ،أك لػػئبل يظػػن بعضػػهم أهنػػا كصػػيةه َّ
كأف تكػػوف موثق ػةن ابلكتابػػة كاإلشػػهاد؛ ن
الد هبا عليهم ،فيثَت ذلك الشحناء بينهم.
الو ي
كإذا َف تكن الوصية موثقػةن كأنكرىػا الورثػة أك بعضػهم ،أك أنكػركا بعػض مػا فيهػا؛ فعلػى الولػد إقامػةي البينػة علػى
يقر بو الورثة(.)1
صحتها كصحة ما جاء فيها؛ كإال فليس لو إال ما ُّ
مع األخذ يف االعتبار أف الوصية يف ىذه اٟتاؿ غَت مقيدة ابلثلث؛ ألهنا ليست كصية يف حقيقة األمػر ،كإ٪تػا
إقرار ْتق.
ادلطلب الثاين :مرياث الولد من والده:
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :قسمة الوالد مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو.
الفرع الثاين :تصرؼ الوالد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف بعض أكالده من ا١تَتاث.
الفرع األوؿ :قسمة الوالد مالو حاؿ حياتو َْ ورثتو:

ا١ت ػ ػَتاث ى ػػو :م ػػا ص ػػار لئلنس ػػاف بع ػػد م ػػوت آخ ػػر( .)2كاإلرث أح ػػد أس ػػباب اكتس ػػاب ا١تلكي ػػة ال ػػيت قررى ػػا
()3
عصب اٟتياة كأح ىػد مقوماهتػا كضػركرَيهتا َف يًتكػو هللا سػبحانو ى٫تىػبل -كحاشػاه عػز كجػل-
ا١تاؿ
الفقهاء  .ك١تا كاف ي
ى
ِ ِ
ِ
ْ فِ ِيو ﴾(.)4
٤تورا الستخبلؼ اإلنساف ،كىذا ملحوظ يف قولو تعاُفَ ﴿ :وأَنْف ُقوا شلَّا َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
بل جعلو ن
كلذلك فقد جاء تفصيل أحكػاـ ا١تػَتاث يف القػرآف الكػرًن ،كَف يكت ً
ػف فيػو القػرآف ابلكليػات كالعموميػات ،بػل
ضمان لتحقيق مقاصد الشارع اٟتكيم فيو ،كاليت من أ٫تهاٖ :تقيق العػدؿ يف األمػواؿ،
َّبُت تفاصيلو كأحوالو؛ كذلك
ن
()5
كتداك٢تا بُت الناس ،مع الوضوح كالبعد عن النزاعات كا٠تصومات ،كالتعاكف كاالئتبلؼ .
حقػػا ك ﴿ نَ ِ
كج ٍعليػػوي ٢تػػم ِّ
وضػػا
صػػيبًا َم ْف ُر ً
ػيم هللا سػػبحانو كتعػػاُف ألنصػػبة ال ػوارثُت ،ى
كانطبلقنػػا ٦تػػا سػػبق كػػاف تقسػ ي

()6
ارث لوالػػده ابإلٚتػاع ،فػػإف كػاف ذكػنػرا كأنثػػى فللػذكر مثػػل حػظ األنثيػػُت ،كإف كػػاف
﴾  ،كالولػد ذكػنػرا كػاف أك أنثػػى ك ه

احدا أك أكثر فَتث عصبةن فيأخػذ ٚتيػع الًتكػة إذا انفػرد ،كَيخػذ مػا بقػي بعػد أصػحاب الفػركض الػذين
ذكرا فقط ك ن
ن

( )1راجع :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)139
( )2انظر :شرح ميارة ( .)294 /2كراجع تعريفات أخرل يف االختيار لتعليل ا١تختار ( ،)85 /5كالركض ا١تربع (.)211 /2
( )3راج ػػع عل ػػى س ػػبيل ا١تث ػػاؿ :م ػػا كتب ػػو أس ػػتاذن ا١ترح ػػوـ ال ػػدكتور /دمحم بلت ػػاجي يف كتاب ػػو «ا١تلكي ػػة الفردي ػػة يف النظ ػػاـ االقتص ػػادم اإلس ػػبلمي»
ص(.)100
( )4سورة اٟتديد :آية رقم (.)7
( )5انظػػر :ا١تقاص ػػد الشػػرعية كأثرى ػػا يف فقػػو ا١تع ػػامبلت ا١تاليػػة ص( ،)28كا١تقاص ػػد العامػػة للش ػريعة اإلسػػبلمية لل ػػدكتور /يوسػػف حام ػػد الع ػػاَفً
ص( ،495كمػػا بعػػدىا) ،كراجػػع كػػذلك :علػػم ا١تقاصػػد الشػػرعية للػػدكتور /نػػور الػػدين ا٠تػػادمي ص( ،)177 -175كمقاصػػد الشػريعة ا٠تاصػػة
ابلتصرفات ا١تالية للدكتور /عز الدين بن زغيبة ص( ،)9كالتيسَت يف ا١تعامبلت ا١تالية ص(.)248
( )6سورة النساء :آية رقم (.)7
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ال ي٭تجبوف كاألـ كاألب ،أك اٞتدة كاٞتد عند عدمهما ،كأحد الزكجُت ،مع أتثَته يف أنصػبتهم ،كمػا ىػو مفصػل يف
أحكاـ ا١تواريث ،كإف كانت أنثى فقط كاحدة فلها النصف ،أك كانتا اثنتُت فأكثر فلهما الثلثاف.
كمػَتاث األكالد ٤تػػل إٚتػػاع ،كال خػػبلؼ عليػػو ،مػػا َف يكػػن مػػانع مػػن موانػػع اإلرث ،كػػاختبلؼ الػػدين أك قتػػل
الوالد ًٌ
(ا١تورث)(.)1
ِ ِ َّ ِ
كقػػد كرد فيػػو قػػوؿ هللا تعػػاُف ﴿ :ي ِ
ِ
ِ ِ
وصػػي ُك ُم َّ ِ
ػاء فَ ػ ْػو َؽ
ػل َحػ ِّ
ُ
سػ ً
ظ ْاألُنْػثَػيَ ػ ْػْ فَػإ ْف ُكػ َّػن ن َ
اّللُ يف أ َْوَالد ُكػ ْػم للػػذ َك ِر مثْػ ُ
ْ فَػلَه َّن ثُػلُثَا ما تَػر َؾ وإِ ْف َكانَ ْ ِ
َ وِألََػوي ِو لِ ُك ِل و ِ
س ِشلَّػا تَػ َػر َؾ إِ ْف َكػا َف
اح ٍد ِم ْنػ ُه َما ُّ
ت َواح َدةً فَػلَ َها النِّ ْ
اثْػنَػتَػ ْ ِ ُ
َ َ َ
ص ُ َ ََْ ّ َ
السػ ُد ُ
ِ ِِ
صيَّ ٍة ي ِ
الس ُد ِ ِ ِ
ِ
لَوُ َولَ ٌد فَِإ ْف ََلْ يَ ُك ْن لَوُ َولَ ٌد َوَوِرثَوُ أَََػ َواهُ فَِِل ُِّم ِو الثُّػلُ ُ ِ
وصي ِهبَػا
س م ْن ََػ ْعد َو ُ
ث فَإ ْف َكا َف لَوُ إ ْخ َوةٌ فَِل ُّمو ُّ ُ
يضةً ِمن َِّ
ِ
ِ
اّلل إِ َّف َّ
يما ﴾(.)2
آاب ُؤُك ْم َوأََْػنَا ُؤُك ْم َال تَ ْد ُرو َف أَيُّػ ُه ْم أَقػ َْر ُ
يما َحك ً
اّللَ َكا َف َعل ً
أ َْو َديْ ٍن َ
ب لَ ُك ْم نَػ ْف ًعا فَ ِر َ َ
ك٤تل ا١تَتاث بعد ا١توت ،كلكن إذا أراد الوالد أف يقسم مالو حاؿ حياتو بُت كرثتو بقسمة هللا؛ فما حكمو؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولُت:
القوؿ األوؿ :أنو ٬توز للمرء قسمة مالو بُت أكالده كسائر كرثتو يف حياتو إذا كاف ذلك على فػرائض هللا ،كال
كراىة يف ذلك .كىو مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة(.)3
ألهنا قسمة ليس فيها جور؛ فجازت يف ٚتيع مالو كبعضو(.)4
أمػػا إذا قسػػمو علػػى غػػَت م ػواريثهم فيكػػره عنػػد ا١تالكيػػة( ،)5كىػػذا متسػػق مػػع قػػو٢تم بعػػدـ كجػػوب التسػػوية بػػُت
األكالد يف ا٢تبة كما بينتو يف ا١تبحث السابق.
ػواب
أمػػا اٟتنابلػػة فنص ػوا علػػى اٟترمػػة ،حيػػث قػػالوا :فػػإف حػػدث لػػو كارث بعػػد قسػػم مالػػو سػ َّػول بينػػو كبيػػنهم كجػ ن
ليحصل التعديل( .)6كإف كلد لو كلد بعد موتو استحب للمعطىػى عنػد اٟتنابلػة أف يسػاكم ا١تولػود اٟتػادث بعػد كفػاة
كالده؛ ١تا فيو من الصلة كإزالة الشحناء(.)7
كسبق الكبلـ على ذلك عند اٟتديث عن حكم تعديل الورثة بعػد مػوت الوالػد لتفضػيلو بػُت أكالدهٔ ،تػا أغػٌت
عن إعادتو ىنا.
القػػوؿ الثػػاين :أف قسػػمة اٟتػػي مالػػو بػػُت أكالده ككرثتػػو مكركىػػة ،حػػىت كإف كان ػت كف نقػػا لقسػػمة ا١ت ػَتاث .كىػػو
ركاية عند اٟتنابلة( .)8كقيده بعض اٟتنابلة ٔتا إذا أمكن أف يولد لو(.)9
( )1راجع مثبل :اإلشراؼ على مذاىب العلماء ( ،)356 -354 ،316 /4كا١تغٍت (.)159 ،155 -150 ،64 -63 ،21 -19 ،15 -11 /9
( )2سورة النساء :آية رقم (.)11
( )3راجػػع :البيػػاف كالتحصػػيل ( ،)144 /18ككفايػػة الطالػػب ال ػرابين مػػع حاشػػية العػػدكم ( ،)262 /2كالفواكػػو الػػدكاين ( ،)159 /2كاإلنصػػاؼ ( ،)142 /7ككشػػاؼ
القناع ( ،)312 -311 /4كشرح منتهى اإلرادات (.)437 /2
( )4انظر :كشاؼ القناع (.)311 /4
( )5انظر :كفاية الطالب الرابين مع حاشية العدكم ( ،)262 /2كالفواكو الدكاين (.)159 /2
( )6انظر :كشاؼ القناع (.)311 /4
( )7انظر :كشاؼ القناع (.)312 -311 /4

( )8راجع :ا١تبدع ( ،)201 /5كاإلنصاؼ (.)142 /7
( )9راجع :اإلنصاؼ (.)142 /7
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قاؿ أٛتد« :أحب أف ال يقسم مالو ،كيدعو على فرائض هللا تعاُف؛ لعلو أف يولػد لػو ،فػإف أعطػى كلػده مالػو،
إِف أف يرجع فيسوم بينهم»(.)1
مث كلد لو كلد ،فأعجب َّ

أخ ػػره هللا ١ت ػػا بع ػػد موت ػػو؛ فلعل ػػو يول ػػد ل ػػو ،أك يط ػرأ ل ػػو ط ػػارئ َف يك ػػن يف
واألص ػػل أال يس ػػتعجل اإلنس ػػاف م ػػا َّ
حسبانو؛ كلذلك فاألكُف عدـ استعجاؿ تقسيم ا١تاؿ ،كقد جعلو هللا مَتا ناث بعد موت اإلنساف.
كرٔتا ٭تزف ا١ترء إذا رأل مالو الذم تعب يف ٚتعو كاكتسابو ٦تلونكا لغَته يف حياتو ،حىت كإف كاف ىذا الغَت من
أقرب الناس .كرٔتا يسػيء الورثػة ا١تقسػم علػيهم ا١تػاؿ يف حيػاة صػاحبو معاملػة صػاحب ا١تػاؿ؛ فيصػيبو النػدـ علػى مػا
أقدـ عليو.
كلذلك أرل أف القوؿ الثاين ىو األقول كاألكُف ابلقبوؿ.
كلكػػن مػػع ذلػػك أقػػوؿ :إف رأل الوالػػد مػػن حػػاؿ كرثتػػو كأكالده مػػا يػػدعوه إُف تلػػك القسػػمة؛ ْتيػػث رأل أهنػػا
ظلمػػا ٤تػػتمبل ،كػػأف ٭تػػرـ البنػػوف أخ ػواهتم البنػػات مػػن حقهػػن مػػثبل ،كلػػن يكػػوف ٔتقػػدكر البنػػات مقاضػػاة
سػػتجنبهم ن
ٚتيعا كفق ما شرعو هللا ،كٓتاصة إذا َف يكن ٤تتمبل أف يولد لو.
إخوهتن؛ فبل أبس حينئذ من قسمة مالو بُت كرثتو ن
أمػػا أم قسػػمة ٗتػػالف فػرائض هللا فهػػي غػػَت جػػائزة ،كمػػا قالػػو ا١تالكيػػة مػػن كوهنػػا مكركىػةن كليسػػت ٤ترمػةن؛ فقػػد
ػرد عليػػو عنػػد إثبػػات كجػػوب التسػػوية كالعػػدؿ بػػُت األكالد يف ا٢تبػػة ،كعػػدـ ج ػواز تفضػػيل بعضػػهم كٗتصيصػػو
سػػبق الػ ُّ
بعطية أك ىبة دكف بقية األكالد ،ككجوب تعديل الوالد ١تا كقع فيو من ذلك ،فػإف مػات كَف يعػدؿ كجػب علػى كرثتػو
تعديل ذلك.
أيضا بياف أف التسوية بػُت األكالد يف ا٢تبػة تكػوف بقػدر إرثهػم ،للػذكر مثػل حػظ األنثيػُت ،كأف ا٢تبػة
كما سبق ن
يف اٟتياة كاإلرث بعد ا١توت ،كلئبل تيتخذ حيلةن لتغيَت أنصبة األكالد عما شرعو هللا تعاُف.
كىذا ىو اٟتق كالعدؿ كا١تتفق مع مقاصد الشريعة ككلياهتا.
الفرع الثاين :تصرؼ الوالد يف شلتلكاتو َقصد حرماف َعض أوالده من ادلرياث:
سبق تقرير أنو ال ٬توز للوالد أف يقسم مالو يف حياتػو بػُت كرثتػو ٔتػا ٮتػالف فػرائض هللا تعػاُف ،كمػا ال ٬تػوز لػو
أف يهب بعض أكالده ىبة خاصة ،كال أف يفضلو عن بقية أكالده؛ ١تا ٭تدثو ذلك مػن زرع بػذكر الشػقاؽ كالشػحناء
بينهم؛ ٦تا يؤدم إُف التباغض كقطيعة الرحم ،كإف فعل فيجب عليو تعديل ذلك.
لكن األمر قد يتعدل ا٢تبػة أك قسػم ا١تػاؿ بػُت الورثػة حػاؿ اٟتيػاة إُف تصػرؼ الوالػد يف ٦تتلكاتػو بقصػد حرمػاف
بيعػا صػورَِّي ألحػد أكالده ،حػىت إذا مػات ال تػدخل تلػك
بعض أكالده من ا١تَتاث ،فقد يلجأ الوالد إُف بيع ٦تتلكاتو ن
ا١تمتلكات ضمن ا١تَتاث؛ كمن ىمثَّ يكوف قد حرـ كلده اآلخر منها بتلك اٟتيلة.
كيف اٟتقيقة فإف مثل تلك التصػرفات كإف كانػت قليلػة ج ِّػدا أك ندرة ،إال أهنػا موجػودة عنػد بعػض مػن طمػس
هللا على بصَتهتم ،كانتكست فطرهتمَّ ،
كفصػلو
كٖتكمت فػيهم األىػواء ،فحملػتهم علػى ٥تالفػة مػا فرضػو هللا سػبحانو َّ
ػك حػ ُدود َِّ
اّلل َوَمػ ْػن يُ ِطػ ِع َّ
يف كتابػػو العزيػػز ،كلقػػد عقػػب هللا فرائضػػو يف آَيت ا١تػَتاث بقولػػو عػػز مػػن قائػػل ﴿ :تِْلػ َ ُ ُ
اّللَ
( )1ا١تغٍت (.)271 /8
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ِ
َّات َجتْ ِري ِمن ََتْتِها ْاألَنْػهار َخالِ ِد ِ
ورسولَوُ ي ْد ِخلْوُ جن ٍ
ػيم َ وَم ْػن يَػ ْع ِ
ػص َّ
يها َوذَلِ َ
اّللَ َوَر ُسػولَوُ
ين ف َ
ْ َ
َ
ََ ُ ُ
َُ
َ
ػك الْ َف ْػوُز ال َْعظ ُ
ِ
ِ ِ
ْ ﴾(.)1
َويَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
اب ُم ِه ٌ
يها َولَوُ َع َذ ٌ
ودهُ يُ ْدخلْوُ ًَن ًرا َخال ًدا ف َ
ككػػل تصػػرؼ يفعلػػو الوالػػد يف ٦تتلكاتػػو بقصػػد حرمػػاف بعػػض أكالده مػػن ا١تػَتاث ابطػػل كمػػردكد ،ك٬تػػب عليػػو أف
يرجػػع فيػػو ،كال يتحايػػل علػػى إسػػقاط فػرائض هللا ،كإذا مػػات الوالػػد قبػػل أف يعػ ًٌدؿ أك يرجػػع فيمػػا تصػػرؼ فيػػو بقصػػد
كرفعػػا للظلػػم عمػػن يح ػ ًرىـ ،كبػ ِّػرا
حرمػػاف بعػػض كلػػده؛ فيجػػب علػػى بقيػػة أكالده ككرثتػػو أف يعيػػدكه ن
رجوعػػا إُف اٟت ػق ،ن
كزرىػا الوال يػد ،كىػم
كمنعا ١تزيد من التبػاغض كقطيعػة الػرحم الػيت َّ
بوالدىم كاستدرا نكا ١تا أخطأ فيو كأمث بسببو ،ن
يتحمػل ى
يشاركونو فيو إذا أقركا ما فعل كَف يردكه.
كمػػا جػػاء عنػػد اٟتنفيػػة مػػن أف الولػػد إف كػػاف فاس ػ نقا ،فػػأراد الوالػػد أف يصػرؼ مالػػو إُف كجػػوه ا٠تػػَت ك٭ترمػػو مػػن
ا١تَتاث؛ فذلك خَت من تركو؛ ١تا فيو من اإلعانة على ا١تعصية()2؛ فمردكد من كجوه:
األكؿ :أف آَيت ا١تػَتاث حينمػػا ذكػرت األنصػػبة َف تفػرؽ بػػُت كارث صػػاٌف كغػَته ،كإ٪تػػا أطلقػت تلػػك اٟتقػػوؽ؛
فبل ٭تق منعها( .)3كالفقهاء حينمػا تعرضػوا ١توانػع اإلرث َف يػذكركا منهػا الفسػق ،كإ٪تػا مػا ٯتنػع التػوارث ىػو اخػتبلؼ
ث الْ َكافِ ُر ال ُْم ْسلِ َم»(.)4
ث ال ُْم ْسلِ ُم الْ َكافِ َر َوَال يَ ِر ُ
الدين؛ ٟتديث « َال يَ ِر ُ
الثاين :أف اٟتكم على الولد ابلفسػق ٭تتػاج إُف قضػاء؛ فقػد ييػتَّهم الولػد ابلفسػق ،كىػو لػيس بفاسػق ،كلػو تيػ ًرىؾ
صباحا كمساءن.
كصف الناس ابلفسق لكل أحد لًتاشق الناس بو ن
الثالث :أف حرماف بعض األكالد من ا١تَتاث عادة جاىلية؛ حيث كانوا ال ًٌ
يورثوف إال من القى اٟتركب كقاتل
العدك؛ فنزؿ قولو تعاُف ﴿ :ي ِ
اّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم لِ َّ
ظ ْاألُنْػثَػيَػ ْ ِ
وصي ُك ُم َّ
ػْ ﴾( ،)5تبييننػا أف لكػل صػغَت ككبػَت
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ُ

حظو من ا١تَتاث(.)6
أيضػػا مػػن التضػػييق علػػى الولػػد الفاسػػق يف النفقػػة كأال يعطػػى
الرابػػع :ال يصػػح ٗتػريج ىػػذا علػػى مػػا قالػػو اٟتنفيػػة ن
أكثػػر مػػن قوتػػو()7؛ ألف النفقػػة تكػػوف حػػاؿ اٟتيػػاة كمشػػاىدة حػػاؿ الولػػدٓ ،تػػبلؼ ا١ت ػَتاث الػػذم يكػػوف بعػػد مػػوت
الوالد؛ فقد تتغَت حاؿ الولد حينئذ ،كىذا على فرض التسليم ابلقوؿ بفسقو.
فضبل عػن أف النفقػة إ٪تػا ٕتػب بقػدر الكفايػة -كمػا سػبق تقريػره يف موضػعو -كالقػوؿ ابلتضػييق علػى الولػد يف
النفقػػة غػػَت مس ػلَّم؛ فالواجػػب يف النفقػػة الكفايػػة يف اٟتاجػػات األساسػػية للولػػد مػػن طعػػاـ كش ػراب كملػػبس كمسػػكن
كدكاء كتعليم.
( )1سورة النساء :اآليتاف (.)14 ،13
( )2انظر :البحر الرائق (.)288 /7
( )3انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)137
( )4ركاه البخارم يف الفرائض ،ابب ال يرث ا١تسلم الكافر كال الكافر ا١تسلم ،رقم ( ،)6764كمسلم يف الفرائض ،رقم (.)1614
( )5سورة النساء :آية رقم (.)11
أيضا :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)137
( )6انظر :تفسَت القرطيب «اٞتامع ألحكاـ القرآف» ( ،)98 /6ك ن
( )7انظر :البحر الرائق (.)288 /7
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ا٠تػػامس :كػػاف األكُف ابلوالػػد الػػذم يتصػػرؼ يف ٦تتلكاتػػو ليحػػرـ بعػػض أكالده بػػدعول فسػػقو أف ٭تسػػن تربيتػػو
كيقيمػو علػػى مػنهج هللا؛ لينفػػق ا١تػػاؿ فيمػا يرضػػي هللا تعػػاُف( ،)1كليظفػر منػػو ابلػػدعاء لػو بعػػد موتػػو ،عمػبل بقػػوؿ النػػيب
ٍ ِ
ِ
ػات ِْ
ص ػ َدقَ ٍة َجا ِريَػ ٍػة ،أ َْو ِع ْلػ ٍػم يُػ ْنػتَػ َفػ ُػع َِػ ِػو ،أ َْو َولَػ ٍػد
ملسو هيلع هللا ىلص« :إِذَا َمػ َ
سػػا ُف انْػ َقطَػ َع َع ْنػػوُ َع َملُػػوُ إَِّال مػ ْػن ثََالثَػػة إَِّال مػ ْػن َ
اْلنْ َ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَوُ»(.)2
َ
٘تاما ،كعلػى فػرض أنػو سػينفق ا١تػاؿ
مربرا ٟترمانو من ا١تَتاث ن
السادس :أف فسق الولد -إف صح كثبت -ليس ن
يف معصػػية هللا؛ فػػبل يعقػػل أنػػو سػػينفقو كلػػو كػػذلك ،كٯتكػػن للوالػػد إذا أراد أف يقلػػص مػػا يسػػتحقو كلػػده مػػن ا١ت ػَتاث
الذم سينفقو يف معصية هللا أف يوصي بثلث مالو يف كجوه ا٠تػَت أك للفقػراء ك٨تػو ذلػك ،فيكػوف قػد كازف بػُت عملػو
أيضػػا مػػا بوسػػعو للتقليػػل مػػا أمكػػن ٦تػػا يعتقػػد أنػػو سػػيين ىفق فيمػػا ال
آلخرتػػو ،كبػػُت عػػدـ تعديػػو علػػى فػػركض هللا ،كفعػػل ن
٭تل(.)3
فظهػػر جليِّػػا ضػػعف مػػا قالػػو اٟتنفيػػة مػػن ج ػواز حرمػػاف الولػػد مػػن ا١ت ػَتاث لفسػػقو ،كتقػػرر مػػا تضػػافرت عليػػو
النصػػوص مػػن عػػدـ ج ػواز تغيػػَت فػػركض هللا ،ككجػػوب مراعػػاة العػػدؿ بػػُت األكالد يف كػػل مػػأخوذ مػػن نفقػ وػة ،كىبػ وػة،
و
و
ػوب العػدؿ يف ذلػك ١تػا بعػد مػوت الوالػد؛ فيجػب علػى
كقسمة للماؿ ى
حاؿ اٟتياة ،كمَتاث بعد ا١توت .كيتعدَّل كج ي
كرثتو كذلك.
ادلطلب الثالث :مرياث الوالد من ولده:

أيضػا علػى مػَتاث الوالػد مػن كلػده .كالوالػد إمػا أف
كما أٚتع العلماء على مػَتاث الولػد مػن كالػده فقػد أٚتعػوا ن
ذكرا كاف أك أنثػى ،فييعطىػى السػدس عنػد كجػود الولػد الػذكر،
عك ه
يكوف صاحب فرض إذا كاف لولده ا١تتوىف فر ه
ارث ن
كالسدس كالباقي تعصيبنا عند كجود األنثى (البنت ،كمثلها بنػت االبػن) ،فػإف َف يكػن للمتػوىف كلػد (فػرع كارث ذكػر
أك أنثى) كرث الوالد ابلتعصيب(.)4
ِ ِ َّ ِ
ِ
كقػػد جػػاء يف ذلػػك قػػوؿ هللا تعػػاُف ﴿ :ي ِ
ِ ِ
وصػػي ُك ُم َّ ِ
ػاء
ػل َحػ ِّ
ُ
سػ ً
ظ ْاألُنْػثَػيَ ػ ْػْ فَػإ ْف ُكػ َّػن ن َ
اّللُ يف أ َْوَالد ُكػ ْػم للػػذ َك ِر مثْػ ُ
ْ فَػلَه َّن ثُػلُثَا ما تَػر َؾ وإِ ْف َكانَ ْ ِ
َ وِألََػوي ِو لِ ُك ِل و ِ
س ِشلَّا تَػ َػر َؾ إِ ْف
اح ٍد ِم ْنػ ُه َما ُّ
ت َواح َدةً فَػلَ َها النِّ ْ
فَػ ْو َؽ اثْػنَػتَػ ْ ِ ُ
َ َ َ
ص ُ َ ََْ ّ َ
الس ُد ُ
()5
ض ِأب َْىلِ َهػا فَ َمػا ََِق َػي
َكا َف لَوُ َولَ ٌد فَِإ ْف ََلْ يَ ُك ْن لَوُ َولَ ٌد َوَوِرثَوُ أَََػ َواهُ فَِِل ُِّم ِػو الثُّػلُ ُ
ػث ﴾  ،كقولػو ملسو هيلع هللا ىلص« :أَ ْحلُِقػوا الْ َف َػرائِ َ
فَػ ُه َو ِأل َْو َىل َر ُج ٍل ذَ َك ٍر»(.)6

( )1انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)137
( )2ركاه مسلم يف الوصية ،ابب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو ،رقم (.)1631
( )3انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)138 -137
( )4راجع مثبل :اإلشراؼ على مذاىب العلماء ( ،)321 -320 /4كا١تغٍت (.)20 -19 /9
( )5سورة النساء :آية رقم (.)11
( )6ركاه البخػػارم يف الف ػرائض ،ابب م ػَتاث الولػػد مػػن أبيػػو كأمػػو ،رقػػم ( ،)6732كمسػػلم يف الف ػرائض ،ابب أٟتق ػوا الف ػرائض أبىلهػػا فمػػا بقػػي
فؤلكُف رجل ذكر ،رقم (.)1615
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كمك ػ ًره،
كإذا أراد الولػػد قسػػمة مالػػو حػػاؿ حياتػػو بػػُت كرثتػػو ،كمػػنهم كالػػده؛ فعلػػى ا٠تػػبلؼ السػػابق بػػُت ي٣تيػػز ي
أخػػره هللا ١تػػا بعػػد موتػػو؛ فلعلػػو ييولػػد لػػو ،أك ٯتػػوت أحػػد الورثػػة
ػرت سػػاب نقا أال يسػػتعجل اإلنسػػاف مػػا َّ
كاأل ٍىكىُف كمػػا ذكػ ي
كوالده ابعتبار الغالب ،أك يطرأ لو طارئ َف يكن يف حسبانو ،ك٨تو ذلك.
لكن إف يكًج ىد ما يدعو إُف ذلك فبل أبس إذا كاف على فركض هللا ،أما ٔتا ٮتالفها فبل ٬توز.

فرع :تصرؼ الولد يف شلتلكاتو َقصد حرماف والده من ادلرياث:
بناءن على ما سبق تقريره من عدـ جواز ٥تالفة الولد إذا أراد قسمة مالو يف حياتو بُت كرثتو ١تا فرضو هللا تعػاُف
من أنصبة الوارثُت؛ فإنو ٯتكن القوؿ أبف تصرؼ الولد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف كالده من ا١تَتاث غَت جائز كابطل
مردكد؛ ألف الوالػد كارث يف كػل حػاؿ إمػا بفػرض أك تعصػيب ،كقػد شػددت آَيت ا١تػَتاث -كمػا سػبق بيانػو قريبنػا-
على عدـ التعدم على حدكد هللا كفرائضو اليت شرعها كبيَّنها.
عظيمػا لعقوقػو
كما أف الولد إذا أقدـ على التحايل إلسقاط نصيب كالده من ا١تَتاث؛ فإنو يكػوف قػد أمث إٙتنػا ن
لوالده ،فضبل عن تعديو على قسمة هللا تعاُف.
مردكدا عليو ،كالواجب عليو تعديل ذلػك ،كإذا مػات قبػل التعػديل كجػب علػى بقيػة
كلذلك فإف تصرفو يكوف ن
غَته كبدَّلو من قسمة هللا.
كرثتو أف يع ًٌدلوا ما َّ
* * *
ادلبحث السادس :احلجر َْ الوالد وولده
كيشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب األكؿ :حجر الوالد على كلده لصغر أك سفو.
ا١تطلب الثاين :حجر الولد على كالده لسفو.
ادلطلب األوؿ :حجر الوالد على ولده لصغر أو سفو:
كح ىج ىػر الشػيءى علػى نفسػو :خصػها بػو كمنػع
اٟتى ٍجير يف اللغة :ا١تنع ،يقاؿ :ىح ىجىر عليػو األم ىػر ،أم :منعػو منػو ،ى
أعبلمػػا
كح َّجػ ىػر
ػَته منػػو .كييطلػػق اٟتى ٍجػ يػر ن
ى
األرض :كضػػع علػػى حػػدكدىا ن
كح َّجػ ىػر الشػػيءى :ض ػيَّقو ،ى
أيضػػا علػػى اٟت ػراـ .ى
غػ ى
ً
ػارة .كمنػػو اٟتى ىجػ يػر األسػػود ابلكعبػػة
ابٟتجػػارة ك٨توىػػا ٟتيازهتػػا .كاٟتى ىجػ يػر :الصػػخرة ،أك يكسػػارة الصػػخور ،كٚتعػػو ح ىجػ ى
ا١تشرفة .كاٟتى ٍجير :ا١تنع من التصرؼ ،كيطلق على ال ىكنىػف كاٟتمايػة ،كمثلػو :اٟتً ٍج يػر ،كمػا يطلػق اٟتً ٍج يػر علػى القرابػة،
كما حواه اٟتى ًطيم ،كىو أحد جوانب الكعبة(.)1
عرفػػو اٟتنفيػػة بعػػدة تعريفػػات ،أ٫تهػػا« :منػػع عػػن التصػػرؼ قػػوال ال فعػػبل بصػػغر كرؽ كجنػػوف»(،)2
ػطبلحاَّ :
كاصػ ن
كقيل« :ا١تنع عن التصرفات على كجو يقوـ الغَت فيػو مقػاـ ا﵀جػور عليػو»( ،)3كقيػل« :منػع نفػاذ تصػرؼ قػوِف»(.)4
( )1راجع :لساف العرب ( )171 -165 /4مادة (حجر) ،كا١تعجم الوسيط ص( )157مادة (حجر).
( )2انظر :تبيُت اٟتقائق (.)190 /5
( )3انظر :اٞتوىرة النَتة (.)239 /1

( )4انظر٣ :تمع األهنر ( ،)437 /2الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين عليو (.)143 /6
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كعرفػػو ا١تالكيػػة أبنػػو «صػػفة حكميػػة توجػػب منػػع موصػػوفها مػػن نفػػوذ تصػػرفو يف الزائػػد علػػى قوتػػو أك تربعػػو ٔتالػػو»(.)1
َّ
()3
()2
كعرفػو اٟتنابلػة أبنػو «منػع اإلنسػاف مػن التصػرؼ يف مالػو» ،
كقاؿ الشافعية :ىو «ا١تنع مػن التصػرفات ا١تاليػة» َّ .
كقيل« :منع مالك من تصرؼ يف مالو غالبنا»(.)4
كاخػػتبلؼ تعريفػػات الفقهػػاء راجػػع إُف اخػػتبلفهم يف بعػػض أحكػػاـ اٟتجػػر ٦تػػا ال يتسػػع ا١تقػػاـ لبسػػطو ،كسػػيأِ
ػوال ،مػع ىك ىج ىازتً ًػو كعػدـ
بعضو فيما سأعرض لو ،كلكن بصفة عامة أرل أف تعريف اٟتنابلة الثاين ىو األكثر دقةن كمش ن
نصو على أسباب اٟتجر كحدكده؛ ١تا فيها من اختبلؼ.
واحلجر على الصغري زلل اتفاؽ؛ ألف الصػغر عجػز ،كالصػغَت ال يكػوف عقلػو كػامبل ،كالرضػا كالقصػد اللػذاف

يعتمداف على العقل ٫تا أساس التصرفات؛ كمن ىمثَّ فإف تصرفات الصغَت ال يتحقق فيها موجب االلتزاـ(.)5
كاٟتجػػر علػػى الصػػغَت -كمثلػػو اٟتجػػر علػػى السػػفيو -إ٪تػػا ىػػو ٟتػػظ نفسػػو ،حػػىت ال يضػػيع مالػػو ،كلػػئبل يكػػوف
مطمعا للمحتالُت ابلباطل؛ فهو رٛتة بو كصيانة ١تالو ،كليس فيو ضرر على ا﵀جػور عليػو؛ ألف الشػارع أقػاـ لػو كليِّػا
ن
()6
يرعى مالو كيليو ،كاشًتط فيو األمانة كالكفاءة؛ كإال نزعت منو الوالية .
كقد سبق بياف أف الوالية علػى مػاؿ الصػغَت تكػوف للوالػد مث كصػيو ،مث للجػد مث كصػيو ،مث للقاضػي أك كصػيو،
ْتسب ما رجحتيو من مذىب اٟتنفية.
كاٟتجر على الصغَت ال ٭تتاج إُف حكم قضائي بو إذا كاف الوِف ىو الوالد ،إ٪تا ىػي كاليػة ْتكػم الشػرع ،كمػا
سبق عند الكبلـ عن الوالية.
كالصػغَت إمػػا أف يكػػوف ٦تيػنػزا أك غػػَت ٦تيًٌػز ،كالصػػغَت أك الصػػيب غػػَت ا١تميػػز يكػوف فاقػ نػدا لؤلىليػػة لعػػدـ ٘تييػػزه؛ فػػبل
ينعقد منو تصرؼ قط ،كال اعتبار لعبارتػو .أمػا الصػغَت ا١تميػز فهػو الػذم يكػوف لديػو ٘تييػز ١تعػاين العقػود كالتصػرفات
يف اٞتملة؛ فيعترب نقص األىلية؛ كلذلك تصح منو بعض التصرفات كتنعقد بعبارتػو -كمػا سػيأِ -كحػدده الفقهػاء
بسن سبع سنوات.
٤تضا ،كتصرفات دائرة بػُت النفػع
ضررا ن
نفعا ن
كقسم اٟتنفية تصرفاتو إُف تصرفات نفعة ن
٤تضا ،كتصرفات ضارة ن
٤تضا ،كتربعو
ضررا ن
نفعا ن
كالضرر .فأما التصرفات النافعة ن
٤تضا ،كقبوؿ التربعات فتصح منو .كأما التصرفات الضارة ن
كطبلقػػو ك٨تػػو ذلػػك فهػػذه تكػػوف ابطلػػة كال تقبػػل اإلجػػازة مػػن كليػػو؛ ألف الػػوِف ال ٯتلكهػػا فلػػم ٯتلػػك إجازهتػػا .كأمػػا
التصرفات الدائرة بُت النفع كالضرر فػَتل اٟتنفيػة أهنػا تصػح كتكػوف موقوفػة علػى إجػازة الػوِف ،فػإف أجازىػا نفػذت،
( )1انظػر :شػػرح حػدكد ابػػن عرفػة ص( ،)313كشػػرح ا٠ترشػػي ( ،)290 /5كحاشػية الدسػػوقي علػى الشػػرح الكبػَت ( ،)292 /3كمػػنح اٞتليػػل
(.)82 /6
( )2انظر :أسٌت ا١تطالب ( ،)205 /2كمغٍت ا﵀تاج ( ،)130 /3كهناية ا﵀تاج (.)353 /4
( )3انظر :ا١تغٍت ( ،)593 /6ككشاؼ القناع (.)416 /3
أيضا :شرح منتهى اإلرادات (.)155 /2
( )4انظر :مطالب أكِف النهى ( ،)366 /3ك ن
( )5راجع :األحواؿ الشخصية ص(.)439
أيضػػا :حاشػػية ابػػن عابػػدين ( ،)144 /6كالفواكػػو
( )6راجػػع :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)216 -215كراجػػع ن
الدكاين ( ،)245 -244 /2كأسٌت ا١تطالب ( ،)206 /2ككشاؼ القناع (.)442 /3
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كإف َف ٬تزىػػا صػػارت ابطلػػة .كذلػػك كػػالبيع كالشػراء كاإلجػػارة ك٨توىػػا مػػن ا١تعاكضػػات ،بشػػرط أال تشػػتمل علػػى غػػنب
فاحش؛ كإال َف ٕتز ،كال ٯتلك الوِف إجازهتا؛ ألف الغنب الفاحش يف معٌت التربع(.)1
كيوافقهم ا١تالكية يف ٚتلة ذلك(.)2
كيرل الشػافعية أف تصػرفات الصػغَت ا١تميػز ابطلػة كإف أذف لػو كليػو ،لكػن يعتػرب قولػو يف إذف الػدخوؿ كإيصػاؿ
ا٢تدية(.)3
كيرل اٟتنابلة أف تصرؼ الصغَت يف مالو أك ذمتو ال يصح قبل إذف كليو(.)4
كرأم اٟتنابلة يئوؿ إُف مذىب اٟتنفية كا١تالكيػة ،كإف كػاف مػا ذكػره اٟتنفيػة مػن تفصػيبلت أكُف كأدؽ ١تراعاهتػا
١تصلحة الصغَت ا﵀جور عليو.
ك٬توز للوِف أف َيذف للصغَت ا١تميز ابلتجارة بناءن على جواز تصػرفاتو تلػك ،كيصػح منػو كػل مػا ٕتػرم بػو عػادة
التجار كالرىن كاإلعارة لعدـ استغناء من يعمل ابلتجارة عنها عادة(.)5
ػيدا ،كالبلػػوغ يكػػوف بظهػػور عبلماتػػو ،كػػاالحتبلـ ،كنبػػات شػػعر العانػػة
كيػػزكؿ اٟتجػػر علػػى الصػػغَت ببلوغػػو رشػ ن
ا٠تشن ،كإنزاؿ ا١تٍت ،كحيض األنثى كٛتلًها ،كاٟتنفية ال يقولوف ابلبلوغ ابإلنبات(.)6
كيرل الصاحباف من اٟتنفية كىو ا١تفىت بو ،كالشافعية كاٟتنابلة أف من أتخرت عبلمات بلوغػو حػىت بلػغ ٜتػس
()7
وؿ َِّ
ت َعلَى ر ُس ِ
صػلَّى َّ
عشرة سنة حكم ببلوغو  .كاستدلوا ْتديث ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ« :عُ ِر ْ
ضُ
اّلل َ
اّللُ
َ
َّ ِ
ت َعلَْي ِو يػوـ ْ ِ
س َع ْش َرَة
ُح ٍد َوأ ًََن اَْ ُن أ َْرََ َع َع ْش َرَة َسنَةً فَػلَ ْم ُِغل ْزِينَ ،و ُع ِر ْ
ضُ
َْ َ
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يَػ ْوَـ أ ُ
اخلَْن َدؽ َوأ ًََن اَْ ُن مخَْ َ
ازِين»(.)8
َج َ
َسنَةً فَأ َ
كقاؿ أبو حنيفة كا١تالكيةٙ :تاين عشرة سنة(.)9
أيضػػا:
أيضػػا :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( ،)218 -217ك ن
( )1راجػػع :األحػواؿ الشخصػػية ص( ،)440 -439ك ن
بدائع الصنائع (.)171 /7
( )2راجع :بداية اجملتهد ( ،)65 /4كالشرح الكبَت كحاشية الدسوقي ( ،)303 -299 /3كمنح اٞتليل (.)90 -89 /6
( )3راجع :مغٍت ا﵀تاج (.)131 /3
( )4راجع :كشاؼ القناع (.)443 -442 /3
أيضا :بدائع الصنائع ( ،)170 /7ككشاؼ القناع (.)457 /3
( )5راجع :األحواؿ الشخصية ص( ،)440ك ن

( )6انظػػر :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( .)220كراجػػع :اٞتػػامع ألحكػػاـ القػػرآف ( ،)62 -61 /6كبػػدائع الصػػنائع
( ،)172 -171 /7كالدر ا١تختار مع حاشػية ابػن عابػدين ( ،)154 -153 /6كبدايػة اجملتهػد ( ،)63 /4كالشػرح الكبػَت للػدردير كحاشػية
الدسػػوقي ( ،)293 /3كمػػنح اٞتليػػل ( ،)87 -86 /6كأسػػٌت ا١تطالػػب ( ،)207 -206 /2كا١تغػػٍت ( ،)600 -597 /6ككشػػاؼ القنػػاع
(.)444 -443 /3
( )7راجػع :بػدائع الصػػنائع ( ،)172 /7كالػدر ا١تختػػار مػع حاشػية ابػػن عابػدين ( ،)154 -153 /6كأسػػٌت ا١تطالػب ( ،)206 /2ككشػػاؼ
القناع (.)444 -443 /3
( )8ركاه البخػػارم يف الشػػهادات ،ابب بلػػوغ الصػػبياف كشػػهادهتم ،رقػػم ( ،)2664كمسػػلم يف اإلمػػارة ،ابب بيػػاف سػػن البلػػوغ ،رقػػم (،)1868
كقاؿ الًتمذم يف األحكاـ ،ابب ما جاء يف حد بلوغ الرجل كا١ترأة ( :)633 /3كالعمل على ىذا عند أىل العلم.
( )9راجع :بدائع الصنائع ( ،)172 /7كالشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي (.)293 /3
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كرأم اٞتمهػػور أكُف؛ فيبع ػػد أف يتج ػػاكز الص ػػغَت ٜتػػس عش ػػرة س ػػنة دكف بل ػػوغ ،كحػػديث اب ػػن عم ػػر حج ػػة يف
ا١تسألة.
أمػػا الرشػػد فهػػو -كمػػا نقػػل عػػن ابػػن عبػػاس كغػػَته :صػػبلح العقػػل كحفػػظ ا١تػػاؿ( ،)1حػػىت كإف كػػاف فاس ػ نقا(.)2
()3
عدـ اعتباره؛ فإف مدار الرشد على حفظ ا١تاؿ كحسن التصرؼ فيو.
كاعترب الشافعية فيو
صبلح الدين  .كاألكُف ي
ى
كالرشػػد ٮتتلػػف ابخػػتبلؼ األشػػخاص كابخػػتبلؼ البيئػػات( .)4ك٭تػػدده القػػانوف ا١تصػػرم إبحػػدل كعشػرين سػػنة
ميبلدية(.)5
كيػػرل اٟتنفيػػة أف اٟتجػػر علػػى الصػػغَت يػػزكؿ كػػذلك إبذف كليػػو لػػو ابلتجػػارة ،كإف كػػاف قبػػل البلػػوغ ،لكػػن يػػزكؿ
٤تضا فبل تزكؿ إال ابلبلوغ(.)6
ضررا ن
اٟتجر عن التصرفات الدائرة بُت النفع كالضرر فقط ،دكف التصرفات الضارة ن
ػاس الرشػد منػو ،كذلػك
كمىت بلغ الصيب ن
سفيها ال ييػدفع إليػو مالػو؛ ألف الشػارع اشػًتط لػذلك بلو ىغػو اٟتلػم كإين ى
ِ
ػاح فَػِإ ْف آنَ ْسػتُ ْم ِمػ ْنػ ُه ْم ُر ْشػ ًدا فَػا ْدفَػ ُعوا إِلَ ْػي ِه ْم أ َْم َػوا َذلُ ْم ﴾(،)7
يف قولو تعاُفَ ﴿ :واَْػتَػلُوا الْيَػتَ َامى َح َّّت إِذَا ََػلَغُوا النّ َك َ
ػفيها ال يػيػدفع إليػػو مالػػو حػػىت يرشػػد ،كلػػو بلػػغ مػػن السػػن أم مبلػػغ .كىػػذا قػػوؿ الصػػاحبُت مػػن
فمػػىت بلػػغ الصػػيب سػ ن
()8
اٟتنفية ،كىو قوؿ اٞتمهور من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .
ٜتسا كعشرين دفع إليو مالػو؛ ألهنػا مظنػة رشػده ،ككافيػة لتجربتػو .كمػا أف ا١تنػع كػاف
كقاؿ أبو حنيفة :إذا بلغ ن
بغرض التهذيب كالًتبية ،كإذا بلغ ا٠تامسة كالعشرين فقد ٕتاكز سن الًتبية؛ فبل فائدة مػن االنتظػار بعػدىا .كىػو ال
ً
حجرا؛ ألف العاقػل البػالغ ال ي٭تجػر عليػو عنػده ،كإ٪تػا منػع تسػليمو ١تالػو حفظنػا لػو مػن الضػياع ،فهػو منػع
يىػ ٍعتى يرب ذلك ن
للتأديب كليس للحجر(.)9

( )1انظر :اٞتامع ألحكاـ القرآف (.)65 /6
( )2انظر :الدر ا١تختار كحاشية ابن عابدين ( ،)150 /6كا١تغٍت ( ،)608 -607 /6ككشاؼ القناع (.)445 -444 /3
( )3راجع :أسٌت ا١تطالب (.)207 /2
( )4انظر :األحواؿ الشخصية ص(.)443
( )5انظػر :األحػواؿ الشخصػية ص( .)444كقػد جػاء ذلػك يف ا١تػادة رقػم ( )47مػن القػانوف رقػم ( )119سػنة 1952ـ أبحكػاـ الواليػة علػى
ا١تاؿ.
( )6راجع :بدائع الصنائع (.)171 /7
( )7سورة النساء :آية رقم (.)6
أيضا :بػدائع الصػنائع (/7
( )8راجع :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)221كاألحواؿ الشخصية ص( ،)447كراجع ن
( ،)171 -169 /7كالدر ا١تختار مع حاشية ابػن عابػدين ( ،)150 -149 /6كبدايػة اجملتهػد ( ،)62 /4كمػنح اٞتليػل (،)96 -95 /6
كأسٌت ا١تطالب ( ،)208 /2ككشاؼ القناع (.)445 ،443 /3
( )9انظ ػػر :أحك ػػاـ األح ػواؿ الشخص ػػية يف الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ص( ،)221كاألحػ ػواؿ الشخص ػػية ص( ،)447كراج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع (/7
 ،)171 -169كالدر ا١تختار مع حاشية ابن عابدين (.)150 -149 /6
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ػيدا انفػك اٟتجػر ،كإف اسػتيحب
كاٟتجر على الصغَت ال ٭تتاج إُف حكم قضػائي بزكالػو ،فمػىت بلػغ الصػغَت رش ن
إذف القاضي أك اإلشهاد عند دفع مالو إليو(.)1
كيفرؽ ا١تالكية بُت الصيب كالصبية ،كما ًٌ
ًٌ
يفرقوف بُت من ىو يف كالية كالده ،كمن لو كصي ،كمن ىو مهمل ال
ػيدا ،أمػػا الصػػبية فيسػػتمر
كالػػد لػػو كال كصػػي ،فػػَتكف أف الصػػيب إذا كػػاف يف كاليػػة كالػػده فيػػزكؿ عنػػو اٟتجػػر ببلوغػػو رشػ ن
اٟتج ػػر عليه ػػا إُف أف تت ػػزكج كي ػػدخل هب ػػا ال ػػزكج ،كي ػػؤنس رش ػػدىا ،كيش ػػهد الع ػػدكؿ ب ػػذلك .كللوال ػػد ترش ػػيدىا قب ػػل
زكاجها.
أما الصيب الذم لو كصي ٥تتار من قبل الوالد ،أك لو كصي معُت من قبػل القاضػي (علػى خػبلؼ يف األخػَت)
فبل يرتفع اٟتجر عنو إال بًتشػيد كصػيو لػو ،كالصػبية مثلػو مػا َف تعػنس ،علػى اخػتبلؼ بيػنهم يف ذلػك .كقيػل :حا٢تػا
مع الوصي كحا٢تا مع الوالد.
كصي فتجوز أفعالو مىت بلغ ،مػا َف ي٭تجػر عليػو مػن القاضػي ،ككػذلك الصػبية
كأما ا١تهمل الذم ال ك ى
الد لو كال َّ
يف قوؿ ،كا١تشهور أف أفعا٢تا مردكدة ما َف تعنس(.)2
ػيدا؛ لقول ػػو تعػػاُفَ ﴿ :واَْػتَػلُػػوا
كاألكُف مػػا ذى ػػب إليػػو اٞتمه ػػور مػػن انفك ػػاؾ اٟتجػػر عل ػػى الصػػغَت ببلوغ ػػو رشػ ن
ِ
اح فَِإ ْف آنَ ْستُ ْم ِم ْنػ ُه ْم ُر ْش ًدا فَا ْدفَػ ُعوا إِلَ ْػي ِه ْم أ َْم َػوا َذلُ ْم ﴾( .)3كال كجػو للتفرقػة بػُت الصػيب
الْيَػتَ َامى َح َّّت إِ َذا ََػلَغُوا النّ َك َ
بتزكجهػا غػَت يم ىسػلَّم؛ فػبل
اٟتجر عنهما .كرب ي
فك اٟتجر عن ا١ترأة ُّ
ط ًٌ
كالصبية يف ذلك؛ فمىت بلغا اٟتيلي ىم ك ى
الرشد انفك ي
عبلقة ٟتسن تصرؼ ا١ترأة يف ما٢تا ابلػزكاج ،كٓتاصػة مػع أتخػر سػن الػزكاج اآلف يف كثػَت مػن بػبلد ا١تسػلمُت لضػعف
القدرة ا١تالية عليو لسوء األحواؿ االقتصادية كا١تعيشية ،بل كارتفاع نسبة العنوسػة ،ككثػَت مػن النسػاء كالفتيػات صػرف
يعملػػن اآلف بعػػد التخػػرج كإ٘تػػاـ مراحػػل التعلػػيم األساسػػية؛ كمػػن ىمثَّ فػػالقوؿ ابٟتجػػر علػػيهن يف أمػوا٢تن مػػا َف يتػػزكجن
قوؿ ٣تحف ،كال دليل عليو ،إ٪تا انطلق ا١تالكية فيو من كاقع سابق رٔتا كاف مناسبنا لذلك ،أما اآلف فبل.
كال شػػك أنػػو إذا كػػاف الػػوِف علػػى الصػػغَت ىػػو كصػػي القاضػػي فسػػيكوف فػػك اٟتجػػر عنػػو إبذف القاضػػي بطبيعػػة
اٟتاؿ.
كاإلشهاد يف ذلك أك التوثيق كاإلثبات لدل ا﵀اكم صار إجراءن متطلبنا يف كثَت من اٟتاالت.

أمػا السػفيو فقػد تقاربػت عبػػارات الفقهػاء يف ا١تػراد بػو؛ فقػاؿ اٟتنفيػة :ىػػو الػذم يصػرؼ مالػو يف غػَت موضػػعو

خبلفنا ١تا يقتضيو الشرع كالعقل ،كيبذر يف مصركفاتو ،كيضيع أموالو كيتلفها ابإلسراؼ( .)4كقاؿ ا١تالكية :السفو ىو

( )1راج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع ( ،)171 /7كأس ػػٌت ا١تطال ػػب ( ،)206 /2كا١تغ ػػٍت ( ،)602 -601 ،595 -594 /6ككش ػػاؼ القن ػػاع (/3
.)446 -445 ،443
( )2راجع :بداية اجملتهد ( ،)63 /4كالقوانُت الفقهية ص( ،)211كمنح اٞتليل (.)104 -96 ،85 -84 /6
( )3سورة النساء :آية رقم (.)6
أيضػػا :العنايػػة شػػرح ا٢تدايػػة ( ،)259 /9كدرر اٟتكػػاـ شػػرح غػػرر األحكػػاـ ١تػػنبل
( )4انظػػر :درر اٟتكػػاـ يف شػػرح ٣تلػػة األحكػػاـ ( ،)657 /2ك ن
خسرك ( ،)274 /2كالدر ا١تختار (.)147 /6
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ىػػو التبػػذير بصػػرؼ ا١تػػاؿ يف معصػػية كخمػػر كقمػػار ،أك بصػػرفو يف معاملػػة بغػػنب فػػاحش بػػبل مصػػلحة ،أك صػػرفو يف
شهوات على خبلؼ عادة مثلو ،أك إبتبلفو ىى ىد نرا( .)1كاعترب الشافعية كاٟتنابلة أف السفو ىو التبذير(.)2
كلذلك ٯتكن أف نقػ وؿ :إف السػفيو ىػو مػن يبػذر مالػو كيضػيعو فيمػا ال مصػلحة لػو فيػو ،كال يرتضػػيو عقػل كال
ديػػن؛ فهػػو عاقػػل ككامػػل األىليػػة ،لكػػن اٟتجػػر عليػػو إ٪تػػا ىػػو ١تصػػلحة نفسػػو كلػػدفع الضػػرر عنػػو كعمػػن يتعامػػل معػػو،
ْتسب ما قرره الفقهاء(.)3
كللسفو حػاالف :سػفو مسػتمر ،كىػو الػذم يصػاحب البلػوغ كيقػًتف بػو كيسػتمر بعػده .كقػد سػبق الكػبلـ عليػو
عنػػد بلػػوغ الصػػغَت غػػَت رشػػيد ،كأف اٞتمهػػور يػػركف أنػػو يسػػتمر اٟتجػػر عليػػو حػػىت يرشػػد كإف بلػػغ مػػن العمػػر مػػا بلػػغ،
ٜتسػا كعشػرين سػػنةن يدفً ىػع إليػػو ماليػػو؛ ألهنػا مظنػػة رشػػده ،حػىت كإف ظػػل علػػى
خبلفنػا ألِب حنيفػػة الػذم قػػاؿ :إذا بلػػغ ن
سفهو؛ فبل حجر عنده بعد ا٠تامسة كالعشرين .بػل إف مػا بعػد البلػوغ ال يعتػربه أبػو حنيفػة حج نػرا ،كإ٪تػا منػع تسػليم
حجرا؛ ألف العاقل البالغ ال ي٭تجر عليو عنده.
مالو إليو حفظنا لو من الضياع ،فهو منع أتديب كليس ن
الثاين :السفو الطارئ ،كىو السفو الذم يطرأ بعد البلػوغ ،كَف يكػن مصػاحبنا لػو .كيػرل الصػاحباف مػن اٟتنفيػة
كىو ا١تفىت بو ،كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة أنو ٭تجر على الكبَت إذا سفو(.)4
اّلل لَ ُكػم قِيامػا وارُزقُ ِ
َّ
ػوى ْم
كاستدلوا بقولو تعػاُفَ ﴿ :وَال تُػ ْؤتُػوا ُّ
س ُ
ػل َُّ ْ َ ً َ ْ ُ
ػوى ْم ف َ
السػ َف َه َ
يهػا َوا ْك ُ
اء أ َْم َػوالَ ُك ُم ال ِػِت َج َع َ
()5
كسػػى
َوقُولُػػوا َذلػُ ْػم قَ ػ ْػوًال َم ْع ُروفًػػا ﴾  .قػػالوا :فػػدلَّت اآليػػة علػػى أف السػػفيو ال يي ىس ػلَّم إليػػو مالػػو ،كأنػػو فقػػط يػي ى
ػرزؽ كيي ى
()6
ِ
ػاح فَ ػِإ ْف آنَ ْسػػتُ ْم ِم ػ ْنػ ُه ْم ُر ْش ػ ًدا
منػػو  .كقولػػو سػػبحانو يف اآليػػة بعػػدىاَ ﴿ :واَْػتَػلُػػوا الْيَػتَػ َ
ػامى َحػ َّػّت إِ َذا ََػلَغُػػوا النّ َكػ َ
()7
فَػػا ْدفَػ ُعوا إِلَػ ْػي ِه ْم أ َْمػ َػوا َذلُ ْم ﴾
ػاس الرشػػد؛ فػػدؿ ىػػذا علػػى أف
ػ
ن
إي
ػغر
ػ
ص
ال
ػاع
ػ
ف
ت
ر
ا
ػع
ػ
م
ػنهم
ػ
ع
ػر
ػ
ج
اٟت
ػع
ػ
ف
ر
يف
ػًتط
ػ
ش
فا
.
ى
()8
ِ
ِ
ِ
ً
ضػ ِػعي ًفا أ َْو َال
يها أ َْو َ
السػػبب ا١تقتضػػي للحجػػر ىػػو السػػفو  .كبقولػػو سػػبحانو ﴿ :فَػِإ ْف َكػػا َف الَّػػذي َعلَْيػػو ا ْحلػَ ُّػق َسػػف ً
ِ
يع أَ ْف ُؽلِ َّل ُى َو فَػلْيُ ْملِ ْل َولِيُّوُ ِابل َْعػ ْد ِؿ ﴾( .)9كىػو تنصػيص علػى إثبػات الواليػة علػى السػفيو ،كأنػو م ِّ
ػوُف عليػو،
يَ ْستَط ُ
كال يكوف ذلك إال بعد اٟتجر عليو(.)10

( )1انظر :الشرح الصغَت للدردير (.)393 /3
( )2راجعٖ :تفة ا﵀تاج ( ،)170 /5كا١تغٍت ( ،)596 /6ككشاؼ القناع (.)452 /3
( )3انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص(.)218
( )4راجػػع :اإلشػراؼ علػػى مػػذاىب العلمػػاء ( ،)237 /6كبػػدائع الصػػنائع ( ،)171 -170 /7كالػػدر ا١تختػػار مػػع حاشػػية ابػػن عابػػدين عليػػو
( ،)148 -147 /6كدرر اٟتك ػػاـ يف ش ػػرح ٣تل ػػة األحك ػػاـ ( ،)668 /2كبداي ػػة اجملته ػػد ( ،)62 /4كالقػ ػوانُت الفقهي ػػة ص( ،)211كمغ ػػٍت
ا﵀تاج ( ،)140 /3كا١تغٍت ( ،)609 /6ككشاؼ القناع (.)452 /3
( )5سورة النساء :آية رقم (.)5
أيضا :ا١تبسوط (.)157 /24
( )6انظر :األحواؿ الشخصية ص( ،)448ك ن
( )7سورة النساء :آية رقم (.)6
( )8انظر :بداية اجملتهد (.)62 /4
( )9سورة البقرة :آية رقم (.)282
( )10انظر :ا١تبسوط (.)157 /24
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قالوا :كألف علي بن أِب طالب طلب أف ٭تجر على عبدهللا بن جعفػر بػن أِب طالػب لسػفهو ،كمػا كػاف لعلػي
ػرعا( .)1قػاؿ ابػن قدامػة« :كىػذه قصػة ييشػتهر مثليهػا ،كَف
مع علمػو كمبلزمتػو للنػيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يطلػب شػيئنا غػَت جػائز ش ن
إٚتاعا»(.)2
ٮتالفها أح هد يف عصرىم؛ فتكوف ن
أيضػا
كألف مصلحة السػفيو يف منعػو مػن إضػاعة مالػو؛ لػئبل يئػوؿ األمػر بػو إُف االفتقػار كتكفػف النػاس ،كىػذا ن
من مصلحة كرثتو كأكالده؛ لئبل يًتكهم عالةن يتكففوف الناس(.)3
ػفهو،
ػفيها س ي
سفيها؛ فإف العلة اليت اقتضػت اٟتجػر عليػو إذا بلػغ س ن
كألف ىذا سفيو فيحجر عليو ،كما لو بلغ ن
دفع مالًو إليو؛ فإذا حدث أكجب انتزاع ا١تاؿ ،كاٞتنوف(.)4
كىو موجود .كألف السفو لو قارف البلوغ ىمنى ىع ى
كمنعو أبو حنيفة ،ككافقو زفر من أصحابو(.)5
()6
ػوِف عػن اإلسػراؼ يف مالػو
وىا إِ ْس َػرافًا َوَِػ َد ًارا أَ ْف يَ ْكبَػ ُػروا ﴾  ،فقػد هنػى ال َّ
كاستدؿ بقولو تعاُفَ ﴿ :وَال َأتْ ُكلُ َ
تنصيصػػا علػػى زكاؿ
٥تافػػة أف يكػػرب ،فػػبل يبقػػى لػػو عليػػو كاليػػة ،كالتنصػػيص علػػى زكاؿ كاليتػػو عنػػو بعػػد الكػػرب يكػػوف
ن
اٟتجر عنو ابلكرب؛ ألف الوالية عليو للحاجة ،كإ٪تا تنعدـ اٟتاجة إذا صار ىو مطلق التصرؼ بنفسو(.)7
ػل َال ِخالََػةَ»( .)8فلػػو
كْتػديث الرجػػل الػذم كػػاف يٮتػػدع يف البيػوع ،فقػػاؿ لػػو رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :إِذَا َابيَػ ْعػ َ
ػت فَػ ُقػ ْ
ػعف رأيػو؛ ف َّ
ػدؿ علػى عػدـ جػواز
ػفهو كض ي
كاف اٟتجػر علػى الكبػَت العاقػل سػائغنا ٟتجػر عليػو النػيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كقػد بػدا س ي
سفيها ال ٭تسن تدبَت ا١تاؿ(.)9
اٟتجر على الكبَت العاقل كلو كاف ن
كألنو ٥تاطب بكل ما القرآف كالسنة كمكلَّف ٔتا شرع فيهما من العقود ،كاٟتجر عليو ٔتا يعنيػو مػن عػدـ نفػاذ
عقوده ،مع تكليفو فيو مصادرة ألمر هللا سبحانو(.)10
ػاؽ لػو
قاؿ :كألف الشخص ببلوغػو ع ن
ػاقبل بلػغ حػد اإلنسػانية؛ فػأم منػع لػو مػن التصػرفات أذنل إلنسػانيتو كإٟت ه
كإىدار لكرامتو ،كىي أىم من ا١تاؿ؛ فليس من مصلحتو اٟتجر عليو ،كليس من مصلحة اٞتماعػة كػذلك؛
ابلبهائم
ه
ألف من ا٠تَت ٢تا أف تنتقل األمواؿ إُف و
أيد تديرىا بدؿ أف تبقى يف يد ال ٖتسن القياـ عليها(.)1

أيضا :ا١تبسوط ( .)158 /24كالقصة ركاىا الشافعي يف األـ ( ،)225 /3كالبيهقي يف الكػربل
( )1انظر :األحواؿ الشخصية ص( ،)448ك ن
الكربل (.)61 /6
( )2ا١تغٍت (.)610 /6
( )3انظر :األحواؿ الشخصية ص(.)448
( )4انظر :ا١تغٍت (.)610 /6
أيضػػا :اإلش ػراؼ علػػى مػػذاىب
( )5راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)171 -170 /7كالػػدر ا١تختػػار مػػع حاشػػية ابػػن عابػػدين عليػػو ( ،)147 /6ك ن
العلماء (.)237 /6
( )6سورة النساء :آية رقم (.)6
( )7انظر :ا١تبسوط (.)159 /24
( )8ركاه البخارم يف البيوع ،ابب ما يكره من ا٠تداع يف البيع ،رقم ( ،)2117كمسلم يف البيوع ،ابب من ٮتدع يف البيع ،رقم (.)1533
أيضا :بداية اجملتهد (.)63 -62 /4
( )9انظر :األحواؿ الشخصية ص( ،)448ك ن
أيضا :ا١تغٍت (.)609 /6
( )10انظر :األحواؿ الشخصية ص( ،)448ك ن
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كألف السػػفيو ابالتفػػاؽ غػػَت ٤تجػػور عليػػو فيمػػا يتعلػػق ابلػػزكاج كالطػػبلؽ ،فلػػو أف يتػػزكج كيطلػػق؛ فلػػئن تسػػوغ لػػو
أخطر منها(.)2
أعظم ن
شأن ك ي
ا١تعامبلت ا١تالية أكُف؛ ألف الزكاج ي
كاعتػرب أف الصػػغر ىػػو ا١تػػؤثر يف منػػع التصػػرؼ اب١تػػاؿ ،بػػدليل أتثػػَته يف إسػػقاط التكليػػف؛ ألنػػو الػػذم يوجػػد فيػػو
غ عبلمة كجوب التكليػف كعبلمػة الرشػد؛ حيػث
السفو غالبنا ،كما يوجد فيو نقص العقل غالبنا؛ كلذلك يجعً ىل البلو ي
ػاقبل فييكلَّػف؛ كػػذلك َف
يوجػػد فيػػو العقػػل كالرشػػد غالبنػػا ،ككمػػا َف يعتػػرب النػػادر يف التكليػػف أبف يكػػوف قبػػل البلػػوغ عػ ن
رشيدا(.)3
سفيها فيحجر عليو ،كما َف يعترب كونيو قبل البلوغ ن
يعترب النادر يف السفو ،كىو أف يكوف بعد البلوغ ن
دليبل كا﵀قػق للمصػلحة؛ فػإف آيػة سػورة النسػاء قػد ذكػرت
كيف اٟتقيقة فإف ما ذىب إليو اٞتمهور ىو األقول ن
معا .ككذلك آية سورة البقرة اليت نصت على الوالية على السفيو.
الرشد مع البلوغ؛ فدؿ على اعتبار٫تا ن
ػدارا
كاٟتجػػر علػػى السػػفيو الكبػػَت (العاقػػل البػػالغ) إ٪تػػا ىػػو ١تصػػلحة نفسػػو ،كللحفػػاظ علػػى أموالػػو ،كلػػيس إىػ ن
إلنسانيتو كال لكرامتو .كليس ىذا ٥تال نفا لكونو مكل نفا؛ بدليل منع ماؿ من استمر سفهو بعد البلوغ ،كىذا يقوؿ بو
ٜتسا كعشرين سنة ،كال فرؽ بُت السفو ا١تستمر كالطارئ.
أبو حنيفة حىت بلوغو ن
كفارؽ تصرؼ السفيو ابلزكاج كالطبلؽ؛ ألنو ال تبذير فيهما ،كسيأِ يف حكم تصرفاتو مزيد بياف لذلك ،كأنو
لو زاد على مهر ا١تثل يػيىرُّد إليو؛ ألف الزَيدة علػى مهػر ا١تثػل فيهػا إسػراؼ كتبػذير؛ فيػدخل يف نطػاؽ اٟتجػرٓ ،تػبلؼ
الزكاج نفسو فبل حجر فيو.
وىا إِ ْس َرافًا َوَِ َد ًارا أَ ْف يَ ْكبَػ ُروا ﴾ ال دليػل فيػو؛ فإ٪تػا هنػت اآليػة
كاستدالؿ أِب حنيفة بقولو تعػاُفَ ﴿ :وَال َأتْ ُكلُ َ
عن أكل ماؿ الصغَت كاإلسراؼ يف مالو ٥تافػةى أف يكػرب ،كيتسػلم مالػو ،كلػيس يف اآليػة التنصػيص علػى زكاؿ الواليػة
سفيها ،بدليل ما كافق فيو أبو حنيفة من منع من استمر سفهو من التصرؼ يف مالو ،بعد كربه
بعد الكرب كإف كاف ن
حىت ا٠تامسة كالعشرين.

اء أ َْمػ َػوالَ ُك ُم ﴾ علػػى النسػػاء كاألكالد الصػػغار(٥ )4تػػالف لظػػاىر
كٛتػل قولػػو تبػػارؾ كتعػػاُفَ ﴿ :وَال تُػ ْؤتُػػوا ُّ
السػ َف َه َ
اآلية ،كصرؼ للفظ عن ظاىره.
ػيبل علػػى عػػدـ مشػػركعية
كاالسػػتدالؿ بعػػدـ حجػػر النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص علػػى الرجػػل الػػذم كػػاف يٮتػػدع يف البيػػوع؛ لػػيس دلػ ن
ػذرا ١تالػػو يصػػرفو فيمػػا ال يقػػره الشػػرع كالػػدين-
اٟتجػػر علػػى العاقػػل البػػالغ؛ ألنػػو لػػيس يف اٟتػػديث أنػػو كػػاف سػ ن
ػفيها مبػ ن
مبذرا مسرفنا.
ْتسب ما قررتيو من ا١تراد ابلسفيو -إ٪تا كاف يٮتدع كييغنب لعدـ خربتو ابلبياعات ،ال أنو كاف ن
كلذلك فإف ما أرجحو ىو مذىب اٞتمهور الذم يرل جواز اٟتجر على الكبػَت العاقػل البػالغ الػذم طػرأ عليػو
السفو بعد رشده.

( )1انظر :األحواؿ الشخصية ص( .)448كراجع كػذلك :ا١تبسػوط ( ،)160 /24كبػدائع الصػنائع ( ،)170 /7كدرر اٟتكػاـ يف شػرح ٣تلػة
األحكاـ (.)669 /2
( )2انظر :األحواؿ الشخصية ص(.)448
أيضا :ا١تبسوط (.)159 /24
( )3انظر :بداية اجملتهد ( ،)63 /4كراجع ن
( )4راجع :بدائع الصنائع (.)170 /7
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كىل يثبت السفو بظهور أماراتو كدالئلو كيزكؿ بزكا٢تا ،أـ أنو البد لو من حكم قضائي؟
ػدما؛
اختلػف الفقهػػاء يف ذلػػك ،فػػذىب دمحم بػػن اٟتسػػن مػػن اٟتنفيػػة إُف أف ا١تسػػبب يػػدكر مػػع سػػببو كجػ ن
ػودا كعػ ن
فػػإذا ظهػػرت أمػػارات السػػفو ثبػػت اٟتجػػر عليػػو ،كإذا زالػػت زاؿ اٟتجػػر .كذىػػب أبػػو يوسػػف إُف أنػػو البػػد مػػن كجػػود
حكم قضائي إبثبات اٟتجر على السفيو ،ككذلك األمر يف ارتفاع أماراتو كظهور عبلمات الرشد ،فبل يرتفع اٟتجر
عػػن السػػفيو إال ْتكػػم قضػػائي( .)1كىػػذا الػػذم ذىػػب إليػػو أبػػو يوسػػف ىػػو مػػذىب ا١تالكيػػة كالشػػافعية كاٟتنابلػػة(.)2
كذلك ألف اٟتجر على السػفيو ٥تتلػف فيػو ،فهػو يف ٤تػل االجتهػاد؛ فاحتػاج إُف تػرجيح ْتكػم القضػاء ،كألف فسػاد
التػػدبَت أمػػر ٭تتػػاج إُف تقػػدير ،كقػػد ٗتتلػػف فيػػو األنظػػار؛ كلػػذلك احتػػاج إُف الفصػػل فيػػو مػػن خػػبلؿ القضػػاء ،كألف
السفيو أمره مًتدد بُت ضررين :ضرر اٟتجر ١تا فيو من إىدار كرامتو ،كذلك ضػرر ،كضػرر ضػياع مالػو بتبػذيره كسػوء
تدبَته؛ فكاف البد من ا١توازنة بُت الضررين من خبلؿ القاضي الرتكاب أخفهما(.)3
كىػو الػراجح؛ ألنػو أضػػبط كأبعػد عػػن التنػازع ككجهتػػو أكضػح( ،)4كألف إبطػػاؿ تصػرفات السػػفيو قبػل اٟتكػػم قػػد
يضر ْتقوؽ الذين عػاملوه علػى أسػاس رشػده ،كَف يكػن ٢تػم علػم بسػفهو؛ فكػاف األكُف ربػط ذلػك ابٟتكػم بسػفهو؛
نظرا الستقرار ما مت من معامبلت معو(.)5
ن
كينبػػٍت علػػى ىػػذا ا٠تػػبلؼ أف تصػػرفات السػػفيو بعػػد ظهػػور أمػػارات السػػفو عليػػو كقبػػل اٟتكػػم ابٟتجػػر عليػػو
صػحيحة كنفػذة كتصػرفات غػَت السػفيو عنػد أِب يوسػػف كاٞتمهػور ،كٗتضػع ألحكػاـ تصػرفات ا﵀جػور عليػو لسػ و
ػفو
عند دمحم بن اٟتسن ،ككذلك تصرفاتو بعد ظهور أمارات الرشد عليو كقبل اٟتكم برفع اٟتجر عنو كتصرفات السػفيو
ا﵀جور عليو عند أِب يوسف كاٞتمهور ،ككتصرفات الرشيد عند دمحم(.)6
كالوالية على السفيو ال تكوف إال للقاضي؛ ١تا لو من كالية عامة ،كألنو ال ي٭تجر على السػفيو إال ْتكمػو ،كال
يزكؿ اٟتجر عنو إال ْتكمو كذلك(.)7
كخالف ا١تالكية فجعلوا الوالية على السفيو كالوالية على الصغَت للوالد مث كصيو مث للقاضي(.)8

( )1انظ ػػر :أحك ػػاـ األح ػواؿ الشخص ػػية يف الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ص( ،)219كاألحػ ػواؿ الشخص ػػية ص( ،)449كراج ػػع :ب ػػدائع الص ػػنائع (/7
 ،)173 -172كحاشية ابن عابدين (.)153 -152 ،148 /6
( )2راجػع :بدايػة اجملتهػد ( ،)62 /4كالشػرح الكبػَت كحاشػية الدسػوقي ( ،)298 -297 /3كمػنح اٞتليػل ( ،)96 -95 /6كأسػٌت ا١تطالػػب
( ،)209 -208 /2كا١تغٍت ( ،)610 /6ككشاؼ القناع (.)452 /3
أيضا :أسٌت ا١تطالب ( ،)209 -208 /2كا١تغٍت (.)610 /6
( )3انظر :األحواؿ الشخصية ص( ،)449ك ن
( )4انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( ،)219كاألحواؿ الشخصية ص(.)450 -449
( )5انظر :األحواؿ الشخصية ص(.)450 -449
( )6انظر :أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية ص( .)220 -219كراجع :حاشية ابن عابدين (.)148 /6
( )7راجع :بدائع الصنائع ( ،)171 /7كأسٌت ا١تطالب ( ،)209 /2ككشاؼ القناع (.)452 /3
( )8راجع :منح اٞتليل (.)110 -104 /6
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كمذىب اٞتمهور أكُف؛ ألف الوالية على السفيو ليست كالواليػة علػى الصػغَت ،كلػئبل ييتخػذ اٟتجػر عليػو تى ًكػأىنة
للتصػػرؼ يف أموالػػو ،إ٪تػػا ٬تعػػل ذلػػك لوصػػي يقيمػػو القاضػػي ،مػػع حكمػػو ابٟتجػػر .فػػاٟتجر علػػى السػػفيو مرجعػػو ىػػو
القضاء ،كىو صاحب السلطة كالوالية فيو .كىذا ىو األكُف كاألكثر ضبطنا كاألبعد عن التنازع.
أما حكم تصرفات السفيو فتنقسم قسمُت:
القسم األكؿ :تصرفات تقبل النقض كالفسخ :كىي اليت يفسػدىا ا٢تػزؿ ،كىػي التصػرفات ا١تاليػة ،كىػي موضػع
اٟتجر عليو ،كحكمو فيها كحكم الصيب ا١تميز الذم سبق بيانو.
لكن تستثٌت الوصية فتصح من السػفيو؛ ألف اٟتجػر عليػو للمحافظػة علػى مالػو حػاؿ حياتػو ،كالوصػية تػربع ال
ينفذ إال بعد ا١توت؛ فبل يضره يف حياتو ،كال يضر كرثتو؛ ألف لو أف يوصي يف حدكد الثلث كالرشيد.
القسػػم الثػػاين :تصػػرفات ال تقبػػل الػػنقض كال الفسػػخ :كىػػي الػػيت ال يفسػػدىا ا٢تػػزؿ ،كتشػػمل الػػزكاج كالطػػبلؽ
ِ
الر ْج َعػةُ»(.)1
كالعتاؽ ،كىذه تقع صحيحة نفذة؛ ٟتػديث« :ثَ ٌ
ػاح َوالطَّػال ُؽ َو َّ
ػالث َجػد ُ
ُّى َّن َج ّّػد َو َى ْػزُذلُ َّن َجػدّّ :النّ َك ُ
فتكوف عبارة السفيو كعبارة ا٢تازؿ لضعف إرادتو ،فهذه ال حجر فيها؛ فتصح من السػفيو .لكػن يف عقػد الػزكاج إف
زاد علػػى مهػػر ا١تثػػل ييػ ىػرُّد إليػػو؛ ألف الػزَيدة علػػى مهػػر ا١تثػػل فيهػػا إسػراؼ كتبػػذير؛ فيػػدخل يف نطػػاؽ اٟتجػػرٓ ،تػػبلؼ
الزكاج نفسو فبل حجر فيو(.)2

ادلطلب الثاين :حجر الولد على والده لسفو:
ػوَي
ػغَتا ضػػعي نفا ،مث يشػػتد عػػوده كيصػػَت رجػػبل قػ ِّ
خلػػق هللا اإلنسػػاف كجعلػػو ٯتػػر أبط ػوار خػػبلؿ حياتػػو ،فيبػػدأ صػ ن
مكتمل القول ،مث يعود مع كربه كتقدمو يف السن ضعي نفا كما كاف ،فتختل بعض قواه بعد أف كانػت يف أ ٍىك ًج قوهتػا.
ػب ِمػن الْبػ ْع ِ
ػث فَػِإ ًَّن َخلَ ْقنَػا ُك ْم ِم ْػن تُػػر ٍ
اب ُُثَّ ِم ْػن
ػاس إِ ْف ُك ْنػػتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ
كىذا مبلحظ يف قوؿ هللا تعػاُفََ ﴿ :ي أَيُّػ َها النَّ ُ
َ
ضػغَ ٍة ُسلَلَّ َقػ ٍػة وغَػ ِْ ٍ ِ
سػ ِّػمى ُُثَّ
نُطْ َفػ ٍػة ُُثَّ ِمػ ْػن َعلَ َقػ ٍػة ُُثَّ ِمػ ْػن ُم ْ
ػْ لَ ُكػ ْػم َونُِقػ ُّػر ِيف ْاأل َْر َحػػاِـ َمػػا نَ َ
ػري ُسلَلَّ َقػػة لنُػبَ ػ ِّ َ
شػػاءُ إِ َىل أ َ
َ
َجػ ٍػل ُم َ
ُطلْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُُثَّ لِتَػ ْبػلُغُوا أَ ُش َّد ُك ْم َوِم ْن ُك ْم َم ْػن يُػتَػ َػو َّىف َوِمػ ْن ُك ْم َم ْػن يُػ َػر ُّد إِ َىل أ َْرذَ ِؿ ال ُْع ُمػ ِر لِ َك ْػي َال يَػ ْعلَ َػم ِم ْػن ََػ ْع ِػد ِع ْل ٍػم
َ قُػ َّوةً ُُثَّ جعل ِمن َػع ِد قُػ َّوةٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
َش ْيػئًا ﴾( ،)3كقولو سبحانوَّ ﴿ :
َ ُُثَّ َج َع َل ِم ْن ََػ ْع ِد َ
اّللُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن َ
ََ َ ْ َْ
ِ
يم الْ َق ِد ُير ﴾(.)4
ض ْع ًفا َو َش ْيػبَةً ؼلَْلُ ُق َما يَ َ
قُػ َّوةٍ َ
شاءُ َو ُى َو ال َْعل ُ
( )1ركاه أبػو داكد يف تفريػػع أبػواب الطػػبلؽ ،ابب يف الطػبلؽ علػػى ا٢تػػزؿ ،رقػم ( ،)2194كالًتمػػذم يف الطػبلؽ كاللعػػاف ،ابب مػا جػػاء يف اٞتػػد
كا٢تزؿ يف الطبلؽ ،رقػم ( ،)1184كابػن ماجػو يف الطػبلؽ ،ابب مػن طلػق أك نكػح أك راجػع العبنػا ،رقػم ( ،)2039كاٟتػاكم يف ا١تسػتدرؾ (/2
 .) 216قاؿ الًتمذم :حديث حسن غريب ،كالعمل على ىذا عند أىل العلم من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كغَتىم .كقاؿ اٟتاكم :صحيح اإلسػناد.
ككرد يف بعض ركاَيتو «كالعتاؽ» بدال من «الرجعػة» كضػعفها اٟتػافظ ابػن حجػر .انظػر :نصػب الرايػة ( ،)53 -52 /4كالتلخػيص اٟتبػَت (/3
.)394 /4 ،424 -423
أيضػػا :أحكػػاـ األحػواؿ الشخصػػية يف الشػريعة اإلسػػبلمية ص( .)219 -218كراجػػع:
( )2انظػػر :األحػواؿ الشخصػػية ص( ،)451 -450ك ن
بدائع الصنائع ( ،)171 /7كالبحػر الرائػق ( ،)92 /8كالػدر ا١تختػار كحاشػية ابػن عابػدين عليػو ( ،)148 /6كمػنح اٞتليػل (،)94 -93 /6
كأسٌت ا١تطالب ( ،)210 -209 /2كمغٍت ا﵀تاج ( ،)148 -144 /3ككشاؼ القناع (.)454 -452 /3
( )3سورة اٟتج :آية رقم (.)5
( )4سورة الركـ :آية رقم (.)54
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كلذلك فمن الوارد كا١تشاىد أف يصيب بعض الو ً
الدين سفوه ،فبل ٭تسػن تػدبَت مالػو ،بػل يسػرؼ كيبػذر كينفػق
ى
فيما ال يقره عقل كدين ،كال مصلحة فيو ،بل يضره كيضر كرثتو مػن بعػده .كىػذا ينػدرج ٖتػت السػفو الطػارئ الػذم
ػت إُف تػرجيح مػذىب
يكوف بعد الرشد .كقد سبق ذكر ا٠تبلؼ فيػو بػُت اٞتمهػور كبػُت أِب حنيفػة رٛتػو هللا ،كانتهي ي
اٞتمهور.
ً
ينصػبو
كما ي
قررت أنو ال يثبت إال ْتكػم قضػائي ،كال يػزكؿ كػذلك إال ْتكػم قضػائي ،كتكػوف الواليػة فيػو ١تػن ٌ
القاضي لذلك؛ ابعتبار أف مرجعو إُف القضاء.
أيضػا؛ فللسػفيو أف
بينت أف ٤تل اٟتجر إ٪تا ىو التصرفات ا١تالية فقط ،دكف غَتىا ،كمع استثناء الوصػية ن
كما ي
يوصي يف حدكد الثلث ،ابعتبار أف الوصية تصرؼ بعد ا١توت؛ فبل ٯتنع منها.
أمػػا مػػا سػػول التصػػرفات ا١تاليػػة فخػػارج نطػػاؽ اٟتجػػر؛ فللمحجػػور عليػػو لسػ و
ػفو أف يتػػزكج كيطلػػق ،كينفػػق علػػى
نفسػػو كعلػػى زكجتػػو كمػػن ٕتػػب نفقػػتهم عليػػو ،كيػػؤدم زكػػاة مالػػو ،كيسػػوؽ ا٢تػػدم لنسػػكو ،كلػػو أف يقبػػل التربعػػات
لنفسو ... ،إُف آخر تلك التصرفات اليت ال تشتمل على ضرر ،كهبا قواـ دينو كدنياه.
أما تصرفاتو الدائرة بُت النفع كالضرر ،كعقود ا١تعاكضات ك٨توىا؛ فإهنا ال تنفذ ،بل تكوف موقوفػة علػى إجػازة
الوصيْ ،تسب ما رجحتو من مذىب اٟتنفية.
كيف مثل ىذه اٟتاالت يتقدـ أقارب الوالد الوارثوف -كغالبنا يكونوف من أكالده -بدعول حجػر عليػو لسػفهو،
مع تقدًن ما ييثبت دعواىم ،كتقػوـ ا﵀كمػة ابلتحقػق مػن صػحة الػدعول؛ كبنػاءن علػى ذلػك تصػدر حكمهػا ،كٖتػدد
من تسند إليو الوصاية على ا﵀جور عليو.
لكػػن ينبغػػي أال يسػػارع األكالد إُف رفػػع دعػػول اٟتجػػر علػػى كالػػدىم لسػػفهو؛ ١تػػا يف ذلػػك مػػن اإلسػػاءة إليػػو
كإدخ ػػاؿ اٟت ػػزف عل ػػى قلب ػػو ،ب ػػل عل ػػيهم أف يس ػػتفرغوا ٚتي ػػع الوس ػػائل األخ ػػرل يف ٤تاكل ػػة إثنائ ػػو ع ػػن تب ػػذيره كإس ػرافو
كإىبلكو ا١تاؿ فيما ال مصلحة فيو أكال ،كٯتكنهم أف يلجأكا ١تن يغلػب علػى ظػنهم أتثػَت نصػحو لوالػدىم ،فػإف فعلػوا
كػػل ذلػػك كاسػػتفرغوا الوسػػع كاٞتهػػد فيػػو ،كَف يبػػق إال رفػػع دعػػول اٟتجػػر؛ فعلػػيهم أف يتلطفػوا بوالػػدىم ،كال يشػػعركه
بشيء من اإلىانة أك النقص ،كأف يعلموه أبهنم ما ٞتأكا إُف ذلػك طمعػا أك إسػاءةى و
أدب ،كإ٪تػا مراعػاةن ١تصػلحتو ىػو
ن
ي
كآخرا.
أكال ن
* * *
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ادلبحث الساَع :الدية وأرش اجلناية واالستدانة َْ الوالد وولده
كيشتمل على أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :دية كأرش جناية الوالد على كلده.
ا١تطلب الثاين :دية كأرش جناية الولد على كالده.
ا١تطلب الثالث :مطالبة الولد كالده بدين.
ا١تطلب الرابع :مطالبة الوالد كلده بدين.
ادلطلب األوؿ :دية وأرش جناية الوالد على ولده:
ً
ً
ًً
ػبلن :أخػػذ
كك ىادل فػػبل هف فػ ن
ككٍديىػةن ،أم :أعطىػػى كليَّػػو ديىػتىػػو .ى
الديػػة لغ ػةن :مػػن ىكىدل القاتػ يػل القتيػ ىػل يىديػػو ىك ٍد نَي كديىػةن ى
كِف ا١تقتػػوؿ بػػدؿ نفسػػو .كٚتعهػػا:
كِف القتيػػل :أخػػذ الديػػة كَف يثػػأر بقاتلػػو .كالديػػة :ا١تػػاؿ الػػذم ييعطىػػى َّ
الديػػة .كاتَّػ ىػدل ُّ
ال ًٌد ىَيت(.)1
ػطبلحا :عرفهػػا اٟتنفيػػة أبهنػػا «ا١تػػاؿ الػػذم ىػػو بػػدؿ الػػنفس»( .)2كعرفهػػا ا١تالكيػػة أبهنػػا «مػػاؿ ٬تػػب بقتػػل
كاصػ ن
شرعا ال ابجتهاد»( .)3كعرفها الشافعية أبهنا «ا١تػاؿ الواجػب ابٞتنايػة علػى اٟتػر
مقدرا ن
آدمي حر عن دمو أك ّترحو ن
()4
ا١تؤدل إُف ٣تٍت عليو أك كليو بسبب جناية»(.)5
يف نفس أك فيما دكهنا»  .كقاؿ اٟتنابلة :ىي «ا١تاؿ َّ
صػ ىػر الديػػة علػػى بػػدؿ الػػنفس ،دكف مػػا دكهنػػا ،كغػػَتىم جعلهػػا تشػػمل األمػرين .كلعػػل تعريػػف
كتعريػػف اٟتنفيػػة قى ى
الشافعية ىو األدؽ إلضافة صفة الوجوب للماؿ ،كقيد اٟترية ،كمشولو للجناية على النفس أك ما دكهنا.
كالديػػة ىػػي إحػػدل العقػػوابت ا١تًتتبػػة علػػى اٞتنايػػة علػػى الػػنفس ابلقتػػل ،أك مػػا دكهنػػا ابلقطػػع أك اإلتػػبلؼ أك
الشجاج أك اٞتراح.
كقد تكوف عقوبة أصيلة ،كما يف القتل ا٠تطأ ،كقد تكوف عقوبة بديلة ،كما يف العفو عػن القصػاص يف القتػل
العمد إُف الدية ،أك عند امتناع القصاص -كما ىو مبسوط يف كتب الفقو.
ش بينهم ،كالتأريش :التحػريش.
ش بينهم أ ٍىر نشا ،أم :أغرل ى
كحَّر ى
أما األرش فهو يف اللغة :من أ ىىر ى
بعضهم ببعض ى
ش :الشجة ك٨توىا ،كدية اٞتراحة ٦تا ليس لو قدر معلوـ ،كيطلقو
ش ن
فبلن ،يعٍت ىش َّجو ،ك َّأدل ٍأرشو .كاأل ٍىر ي
كيقاؿ :أ ىىر ى
سًتد من ٙتن ا١تبيع إذا ظهر بو عيب .كٚتعو :أ ييركش(.)6
بعضهم على الدية .كيطلق كذلك على ما يي ُّ
ػطبلحا :يسػتعملو الفقهػػاء بنحػو معنػاه اللغػػوم ،فيطلقونػو علػػى الواجػب ابٞتنايػة علػػى مػا دكف الػػنفس(.)7
كاص ن
ابعتباره ٬ترب ما حصل فيها من نقص ،كيستعملونو كذلك يف ا١تعامبلت يف الفػرؽ بػُت قيمػة السػلعة أك ا١تبيػع معيبنػا
( )1انظر :لساف العرب ( )383 /15مادة (كدم) ،كا١تعجم الوسيط ص( )1022مادة (كدم).
( )2انظر :تبيُت اٟتقائق ( ،)126 /6كاٞتوىرة النَتة ( ،)128 /2كالدر ا١تختار (.)573 /6
( )3انظر :شرح حدكد ابن عرفة ص(.)480
( )4انظر :مغٍت ا﵀تاج ( ،)295 /5كهناية ا﵀تاج (.)315 /7
( )5انظر :كشاؼ القناع ( ،)5 /6كشرح منتهى اإلرادات (.)291 /3
( )6انظر :لساف العرب ( )263 /6مادة (أرش) ،كا١تعجم الوسيط ص( )13مادة (أرش).
أيضا :ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب للمطرزم ص(.)23
( )7انظر :اٞتوىرة النَتة ( ،)128 /2كالتعريفات للجرجاين ص( ،)31ك ن
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أيضا( .)1كيطلقو بعضهم على دية اٞتراحػة( .)2كىػو أعػم مػن حكومػة العػدؿ-
سليما ،كىو جرب للنقص ن
كبُت قيمتو ن
عدؿ يف جناية ليس فيها مقدار ٤تدد من ا١تاؿ -ألنو يشمل الواجػب يف جنايػة
اليت ىي ا١تاؿ الواجب الذم يق ًٌدره ه
نوع من األرش(.)3
جاء فيها نص بتحديد التعويض ،كالواجب يف جناية ليس فيها نص بذلك .فحكومة العدؿ ه
كاألرش أخص من الدية الختصاصو ابلواجب ابٞتناية على ما دكف النفس ،كمشوؿ الدية للجناية على النفس
كما دكهنا(.)4
اد ال َْوالِ ُد ِابل َْولَ ِد»(.)5
كمن ا١تقرر أف الوالد إذا قتل كلده فإنو ال يقتل بو؛ ٟتديث «ال يُػ َق ُ
كألف الوالػػد سػػبب يف إ٬تػػاد كلػػده؛ فػػبل ينبغػػي أف يكػػوف الولػػد سػػببنا يف إفنػػاء كالػػده( .)6كإف كػػاف ىػػذا ال ٯتنػػع
تعزيره(.)7
كإف كاف ا١تالكية قد ذىبوا إُف القصاص من الوالد يف صورة القتل العمد ا﵀ض الذم ال شبهة فيو ،كأف يقوـ
الوالػػد إبضػػجاع كلػػده كذْتػػو أك شػػق بطنػػو شػػقِّا؛ عمػػبل بعمػػوـ قػػوؿ هللا تعػػاُفَ ﴿ :وَكتَػ ْبػنَػػا َعلَػ ْػي ِه ْم فِ َ َّ
س
يهػػا أَف ال ػنَّػ ْف َ
ِابلنَّػ ْف ِ
س ﴾(.)9()8
كلكن إذا قتل كالد كلده ىل يدفع ديتو؟
ذىب اٟتنفية إُف أنو إذا قتل الوالد كلده كجبت عليػو الديػة ،غػَت أهنػم قػالوا :إف ديػة عمػد الوالػد ٕتػب مؤجلػة
يف ثبلث سنُت(.)10

أيضػػا :ا١تطلػػع علػػى أب ػواب ا١تقنػػع للبعلػػي ص( ،)237ك٣تلػػة
( )1انظػػر :معجػػم ا١تصػػطلحات ا١تاليػػة كاالقتصػػادية يف لغػػة الفقهػػاء ص( ،)40ك ن
األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل للقارم ص( )112مادة (.)202
( )2انظر :طلبة الطلبة للنسفي ص( ،)166كا١تصباح ا١تنَت للفيومي ص(.)12
ػارن ابلقػػانوف الوضػػعي
( )3انظػػر :معجػػم ا١تصػػطلحات ا١تاليػػة كاالقتصػػادية يف لغػػة الفقهػػاء ص( ،)40ككػػذلك :التش ػريع اٞتنػػائي اإلسػػبلمي مقػ ن
أيضا :تبيُت اٟتقائق (.)133 /6
للمستشار عبدالقادر عوده ( ،)261 /2كراجع ن
( )4راجع :التشريع اٞتنائي اإلسبلمي (.)261 /2
( )5ركاه الًتمػذم يف الػدَيت ،ابب مػا جػاء يف الرجػػل يقتػل ابنػو يقػاد منػو أـ ال؟ ،رقػػم ( ،)1400كاللفػظ لػو ،كابػن ماجػو يف الػػدَيت ،ابب ال
أيضا برقم ( ،)1401كابػن ماجػو بػرقم
يقتل الوالد بولده ،رقم ( ،)2662كأٛتد ( )22 ،16 /1من حديث عمر بن ا٠تطاب ،كركاه الًتمذم ن
( ،)2661كاٟتاكم ( )410 /4من حديث ابن عباس ،كركم كذلك من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ،كمن حديث سػراقة بػن
مالػػك .قػػاؿ عبػػداٟتق :ىػػذه األحاديػػث كلهػػا معلولػػة ال يصػػح منهػػا شػػيء ،كراجػػع :نصػػب الرايػػة ( ،)338 -335 /6كالتلخػػيص اٟتبػػَت (/4
 .)34 -33لك ػػن ص ػػحح الش ػػيخ األلب ػػاين اٟت ػػديث ٔتجم ػػوع طرق ػػو .انظ ػػر :إركاء الغلي ػػل ( ،)272 -268 /7كص ػػحيح س ػػنن الًتم ػػذم (/2
 ،)103كصػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو ( .)352 /2كقػػاؿ عنػػو ابػػن عبػػدالرب يف التمهيػػد (« :)437 /23كىػػو حػػديث مشػػهور عنػػد أىػػل العلػػم
ابٟتجاز كالعراؽ يستغٍت بشهرتو كقبولو كالعمل بو عن اإلسناد ،حىت يكوف اإلسناد يف مثلو مع شهرتو تكلفا».
( )6راجع :بدائع الصنائع ( ،)235 /7كتبيُت اٟتقائق ( ،)105 /6كمنح اٞتليل ( ،)92 /9كأسٌت ا١تطالػب ( ،)14 /4كمغػٍت ا﵀تػاج (/5
( ،)243 -242 /5كا١تغٍت ( ،)484 -483 /11كاإلنصاؼ ( ،)473 /9ككشاؼ القناع (.)528 -527 /5
( )7راجع :األشباه كالنظائر للسيوطي ص(.)490
( )8سورة ا١تائدة :آية رقم (.)45
( )9راجع :بداية اجملتهد ( ،)183 /4كالتاج كاإلكليل ( ،)332 /8كمنح اٞتليل (.)93 /9
( )10راجع :بدائع الصنائع ( ،)256 /7كاٞتوىرة النَتة (.)134 /2
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كيرل ا١تالكية أف الوالد لو قتل كلده ْتذفو ْتديدة ك٨توىا ٦تا ييقاد فيو من غَت الوالد أف عليو الدية مغلَّظػة(،)1
مغلَّظػة( ،)1كال يػػرث منهػػا شػيئنا كال مػػن غَتىػػا .أمػا لػػو قتلػػو خطػأ؛ فالديػػة علػػى العاقلػة ،كيػػرث كالػػده مػن مالػػو ،عػػدا
الدية ال يرث منها(.)2
ث»(.)3
كىذا من ا١تالكية عمبل ْتديث «ال َقاتِ ُل ال يَ ِر ُ
كقد أخذ عمر بن ا٠تطاب من قتادة ا١تدٞتي دية ابنو ،كَف ًٌ
يورثٍو منها؛ ألنػو قاتً هػل ،فقػد ركم أف رجػبل مػن بػٍت
ي
يمػدلًج يقػاؿ لػو :قتػػادة ،حػذؼ ابنػو ابلسػػيف فأصػاب سػاقو ،فنيػ ً
م يف جرحػػو حػىت مػات؛ فحكػػم عليػو عمػر ابلديػػة
ز
ى
()4
ِ
ِ
س ل َقات ٍل َش ْيءٌ» .
مغلظة ،كأرسل ألخي ا١تقتوؿ فأعطاىا إَيه ،كقاؿ :فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :لَْي َ
عمدا ،ك٥تففة إذا كاف القتل خطأن(.)5
كصرح الشافعية كذلك بوجوب الدية مغلظة على الوالد إذا قتل كلده ن
كييستفاد من كبلـ اٟتنابلة أف الدية ٕتب على الوالػد إذا أتلػف نفػس كلػده أك بعضػها؛ حيػث اعتػربكا أف تلػف
الولد بسبب أتديب كالده لو دكف إسراؼ غَت مسبب للضماف ،أما إذا ٕتاكز يف أتديبو فإنو يضػمن( .)6كىػو ظػاىر
ػادن ٔتباشػػرةو إلتبلفػػو ،أك
ػلما أك ذمينػا مسػػتأمننا أك مه ن
ظػاىر كبلمهػػم ،قػالوا :كػػل مػػن أتلػف إنسػ ن
ػان ذك نػرا أك أنثػػى ،مسػ ن
و
و
عمدا أك خطأن أك شبو عمد لزمتو ديتو(.)7
تعدَي ،ن
سبب كشهادة عليو ،أك إكراه على قتلو ،أك حف ًر بئ ور ن
ػااب يف الفػ ػرائض كالس ػػنن كال ػػدَيتِ« :يف الػ ػنَّػ ْف ِ
س ِمائَػ ػةٌ ِم ػ َػن
كاس ػػتدلوا بقول ػػو ملسو هيلع هللا ىلص ١ت ػػا كت ػػب إُف أى ػػل ال ػػيمن كت ػ ن
ا ِْلَِ ِل»( .)8كىو عاـ كال ٥تصص لو ،إ٪تا استي ًثٍت الوالد من ال ىق ىود ٔتا كرد من نصوص -كما سبق.
( ) 1تغليظ الدية يعػٍت أف تكػوف معجلػةٓ ،تػبلؼ ا١تخففػة فتكػوف علػى ثػبلث سػنُت ،كمػا تكػوف الديػة ا١تغلظػة مػن أربعػة أنػواع فقػط مػن اإلبػل،
بدال من ٜتسة يف الدية غَت ا١تغلظة ،كالشافعية َيخذكف ا١تغلظة من ثبلثة أنواع فقط ،كيوافقهم ا١تالكيػة يف عمػد الوالػد .كمػا أهنػا تكػوف يف مػاؿ
اٞتػػاين ،كلػػيس علػػى العاقلػػة .راجػػع :بػػدائع الصػػنائع ( ،)257 -256 /7كالتػػاج كاإلكليػػل ( ،)332 -331 /8كٖتفػػة ا﵀تػػاج (-452 /8
 ،)454ككشاؼ القناع (.)62 -61 ،6 -5 /6
أيضا :منح اٞتليل (.)92 /9
( )2راجع :التاج كاإلكليل ( ،)332 /8ك ن
( )3ركاه الًتم ػػذم يف الفػ ػرائض ،ابب م ػػا ج ػػاء يف إبط ػػاؿ م ػَتاث القات ػػل ،رق ػػم ( ،)2109كاب ػػن ماج ػػو يف ال ػػدَيت ،ابب القات ػػل ال ي ػػرث ،رق ػػم
( ،)2645كيف الفػ ػرائض ،ابب مػ ػَتاث القات ػػل ،رق ػػم ( ،)2735كال ػػدارقطٍت ( ،)96 /4كالبيهق ػػي ( )220 /6م ػػن ح ػػديث أِب ىريػ ػرة .كفي ػػو
إسػػحاؽ بػػن أِب فػػركة ،قػػاؿ الًتمػػذم« :ال يصػػح  ...كالعمػػل علػػى ىػػذا عنػػد أىػػل العلػػم أف القاتػػل ال يػػرث ،كػػاف القتػػل عمػ نػدا أك خطػأن» .كقػػاؿ
الدارقطٍت« :إسحاؽ مًتكؾ اٟتديث» .كقاؿ البيهقي« :إسحاؽ بن عبدهللا ال ٭تتج بو ،إال أف شواىده تقويو» .كراجع شواىده يف إركاء الغليل
( ،)119 -115 /6كصححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو (.)375 ،348 /2
( )4ركاه ابػػن ماجػػو يف الػػدَيت ،ابب القاتػػل ال يػػرث ،رقػػم ( ،)2646كأٛتػػد ( ،)49 /1كمالػػك يف ا١توطػػأ :كتػػاب العقػػوؿ ،ابب مػػا جػػاء يف
مػَتاث العقػػل كالتغلػػيظ فيػػو ( ،)867 /2كالػػدارقطٍت ( .)95 /4كركاه أبػػو داكد يف الػػدَيت ،ابب دَيت األعضػػاء ،رقػػم ( )4564مػػن حػػديث
عمػػرك بػػن شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػده يف حػػديث طويػػل .كركاه البيهقػػي ( )220 /6مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس .كصػػححو األلبػػاين يف إركاء الغليػػل
( ،)274 -272 /7كيف صحيح سنن ابن ماجو (.)348 /2
( )5راجع :أسٌت ا١تطالب ( ،)48 /4كشرح ا﵀لي على ا١تنهاج ( ،)130 /4كٖتفة ا﵀تاج (.)452 -451 /8
( )6انظر :كشاؼ القناع (.)16 /6
( )7انظر :كشاؼ القناع (.)5 /6
منقطعػػا يف
( )8ركاه النسػػائي يف القسػػامة ،ابب ذكػػر حػػديث عمػػرك بػػن حػػزـ يف العقػػوؿ كاخػػتبلؼ النػػاقلُت لػػو ،رقػػم ( ،)4853كركاه مالػػك
ن
العق ػػوؿ ،ابب ذك ػػر العق ػػوؿ ( ،)849 /2كم ػػن طريق ػػو البيهق ػػي ( )73 /8م ػػن ح ػػديث عم ػػرك ب ػػن ح ػػزـ .ق ػػاؿ اب ػػن عب ػػدالرب يف التمهي ػػد (/17
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لكنهم صرحوا أبنو ليس للولد أف يطالب كالده أبرش جناية( .)1كىذا من مفرداهتم(.)2
ػج رأسػو ،أك أصػابو ّتػراح
عضوا ،أك أتلفػو كعطَّلػو ،أك ش َّ
ككذا إذا جٌت كالد على ما دكف نفس كلده فقطع لو ن
يف بدنو؛ فإنو ال ييقتص منو؛ حيث يشًتط يف القصاص من اٞتناية على مػا دكف الػنفس مػا يشػًتط يف اٞتنايػة علػى
النفس ،من كوف اجملٍت عليو ليس جزءى اٞتاين؛ كعليو فإذا جٌت الوالد على ما دكف نفس كلده فبل ييقتص منو(.)3
كنص ا١تالكيػة علػى لػزكـ الديػة ،قػالوا :ككػذلك األب ٬تػرح كلػده أك يقطػع شػيئنا مػن أعضػائو ،كحػاؿ مػا صػنع
ا١تدٞتي؛ فإف الدية تيغلَّظ فيو ،كتكوف يف ماؿ األب حاال كاف أقل من ثلث الدية أك أكثر ،كال ٖتملو العاقلة(.)4
كىو الظاىر من إطبلؽ بقية ا١تذاىب ،إال ما استثناه اٟتنابلة من عدـ مطالبة الوالد أبرش اٞتناية.
كاٟتق أنو مىت امتنع القصاص يف النفس أك فيما دكهنا فإنو يصار إُف بى ىدلًًو كىو الديػة ،مػن غػَت تفرقػة بػُت ديػة
النفس أك ما دكهنا ،أك أرش اٞتراحات كالشجاج ،أك حكومة العدؿ ،كىي نوع من األرش -كما سبق -كالنصوص
ػاد ال َْوالِػ ُد ِابل َْولَ ِػد»،
يف ذلك عامة ،كال ٥تصص ٢تا ،إ٪تا استثٍت الوالد من ال ىق ىود؛ للمعاين السػابقة ،كٟتػديث «ال يُػ َق ُ
كىو يشػمل القػود يف الػنفس كيف مػا دكهنػا .كمػن ا١تقػرر يف ابب اٞتنػاَيت أنػو مػىت امتنػع القصػاص ييصػار إُف الديػة،
ىدرا(.)5
ابعتبارىا عقوبة بديلة ،كألنو ال يذىب دـ يف اإلسبلـ ن
كتك ػػوف الدي ػػة مغلَّظ ػةن يف قت ػػل الوال ػػد كل ػػده عم ػ نػدا ،ك٥تفف ػةن إذا ك ػػاف القت ػػل خط ػأن ،عل ػػى م ػػا ص ػػرح ب ػػو ا١تالكي ػػة
كالشافعية.
ِ
ث» كغػػَته ،س ػواءن أكػػاف
ػل ال يَ ػ ِر ُ
كمػػىت كػػاف القتػػل عمػ نػدا امتنػػع ي
إرث القاتػ ًػل للمقتػػوؿ لعمػػوـ حػػديث «ال َقاتػ ُ

ا١توركث من الدية ،أـ من غَتىا من ماؿ ا١تقتوؿ ،أما إذا كاف القتل خطأن فإف ا١تمتنع يكػوف إرثػو مػن الديػة خاصػة،
ْتسػػب مػػا فصػػلو ا١تالكيػػة .كصػػنيع عمػػر بػػن ا٠تطػػاب مػػع ا١تػػدٞتي حجػػة يف ذلػػك ،كَف يعػػرؼ لػػو ٥تػػالف ،مػػع شػػهرة
مثلو.
كمػػا ذىػػب إليػػو اٟتنابلػػة منفػػردين مػػن القػػوؿ بعػػدـ مطالبػػة الوالػػد أبرش اٞتنايػػة يتنػػاقض مػػع إ٬تػػاهبم الديػػة عليػػو،
ػرعا ،ال ييسػتثٌت منهػا
كما قررتو ،كال يصح قياسو على الدين؛ فإف الدَيت كمنها أركش اٞتنػاَيت عقػوابت مقػررة ش ن
شيء بغػَت دليػل ،كليسػت يف معػٌت ال َّػدين؛ ألهنػا تعػويض عػن اعتػداء كمػا نػتج عنػو مػن نقػص كفسػاد ،كال َّػدين لػيس
كذلك.
 « :)339 -338كىو كتاب مشهور عند أىل السَت ،معركؼ ما فيو عند أىل العلم معرفة تستغٍت بشهرهتا عن اإلسػناد؛ ألنػو أشػبو التػواتر يف
٣تيئو لتلقي الناس لو ابلقبوؿ كا١تعرفة».
( )1راجع :ا١تغٍت ( ،)274 /8كاإلنصاؼ ( ،)160 -159 /7ككشاؼ القناع ( ،)320 /4كالركض ا١تربع (.)199 /2
( )2راجع :اإلنصاؼ (.)160 /7
أيضػػا :اٞترٯت ػػة كالعقوبػػة يف الفق ػػو
( )3راجػػع :بػػدائع الص ػػنائع ( ،)297 /7كٖتفػػة ا﵀ت ػػاج ( ،)414 /8ككشػػاؼ القنػػاع ( ،)547 /5كراج ػػع ن
اإلس ػػبلمي :العقوب ػػة للش ػػيخ دمحم أِب زى ػػرة ص( ،)373كاٞتناي ػػة عل ػػى األطػ ػراؼ يف الفق ػػو اإلس ػػبلمي لل ػػدكتور٧ /ت ػػم عب ػػدهللا إبػ ػراىيم العيس ػػاكم
ص(.)84 -83
( )4راجع :التاج كاإلكليل (.)332 /8
( )5انظر :اٞترٯتة كالعقوبة يف الفقو اإلسبلمي :العقوبة ص(.)372
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ادلطلب الثاين :دية وأرش جناية الولد على والده:
إذا كػػاف الفقهػػاء متفقػػُت علػػى عػػدـ قصػػاص الولػػد مػػن كالػػده يف اٞتنايػػة علػػى الػػنفس أك مػػا دكهنػػا ،ابسػػتثناء
الصورة اليت ذكرىا ا١تالكية من القتل العمد الذم ال شبهة فيو؛ فػإهنم متفقػوف كػذلك علػى أف للوالػد أف يقػتص مػن
كلػػده يف جنايتػػو علػػى نفسػػو أك مػػا دكهنػػا؛ لعمػػوـ األدلػػة ا١توجبػػة للقصػػاص .كقياسػػو علػػى األب ٦تتنػػع لتأكػػد حرمتػػو،
كألنو إذا قيتً ىل ابألجنيب فبوالده أكُف ،كألنو ي٭تى ُّد بقذفو فييقتل بو كاألجنيب(.)1
قياسػػا علػػى عػػدـ قتػػل كالػػده بػو( .)2كىػػو قيػػاس غػػَت صػػحيح؛ ألف
كيف ركايػػة عنػػد اٟتنابلػػة أنػػو ال يقتػػل بوالػػده ،ن
()3
حرمة الوالد على الولد آكد ،كالولد مضاؼ إُف كالدهٓ ،تبلؼ الوالد مع كلده .
كعند عفو أكلياء الوالد ا١تقتػوؿ عػن القصػاص ،أك تعػذره يف اٞتنايػة العمػد فإنػو يصػار إُف الديػة .كىػي الواجبػة
يف القتل ا٠تطأ .ككذلك األمر يف اٞتناية علػى مػا دكف الػنفس فيمػا توجبػو مػن ديػة أك أرش أك حكومػة عػدؿ -كمػا
مر يف ا١تطلب السابق.
َّ
كٗت َّفػػف يف ا٠تطػػأ ،كال يػػرث الولػ يػد القاتػ يػل مػػن مػػاؿ كالػػده مطل نقػػا يف العمػػد ،كال
كتيغلَّػػظ الديػػة يف القتػػل العمػػد ،ي
يرث من ديتو يف ا٠تطأ ،كما سبق تقريره يف قتل الوالد لولده ،كأكُف.
ادلطلب الثالث :مطالبة الولد والده َدين:
سػػبق تقريػػر أف نفقػػة الوالػػد علػػى كلػػده كاجبػػة ،عنػػد فقػػره كصػػغره أك عجػػزه ،حػػىت قػػاؿ اٟتنفيػػة :إنػػو ي٬تػػرب علػػى
ػادرا عليػو؛ ألجػل اإلنفػاؽ علػى كلػده ،بػل ي٭تػبس فيهػا إف امتنػع ،كال ي٭تػبس يف سػائر ديونػو غػَت
الكسب مىت كػاف ق ن
ضُّر كال ي٭تبس؛ لئبل تفوت ٔتضي الزماف.
النفقة .كقيل  :يي ى
كمػا سػػبق تقريػر أف للولػػد مطالبػةى كالػده ابلنفقػػة الواجبػػة فيمػا نػػص عليػو اٟتنفيػػة كاٟتنابلػػة ،كىػو مقتضػػى كػػبلـ
الشػػافعية كػػذلك .حػػىت قػػاؿ اٟتنابلػػة فيمػػا ركاه اٞتماعػػة عػػن أٛتػػدَ :يخػػذ مػػن مػػاؿ كالػػده بغػػَت إذنػػو اب١تعػػركؼ إذا
احتاج ،كال يتصدؽ(.)4
أيضا -ككل ذلك يف سياؽ النفقة الواجبة.
كلو أف يستدين عليو إبذف القاضي -كما سبق ن
أما مطالبة الولد كال ىػده بػدين سػول النفقػة ،كقػرض ك٨تػوه فقػد ذىػب اجلمهػور إُف أف للولػد أف يطالػب كالػده

ابلدين؛ ألنو دين اثبت فجازت ا١تطالبة بو ،كغَته(.)5
كىذا يتفق مع ما سبق تقريره من مذىب اٞتمهور يف عدـ جواز أخػذ الوالػد مػن مػاؿ كلػده لغػَت حاجػة ،كقػد
سبق أف اٟتنفية يضمنوف الوالد ما أخذه من ماؿ كلده لغَت حاجة(.)6
( )1راجع :بػدائع الصػنائع ( ،)235 /7كبدايػة اجملتهػد ( ،)183 /4كأسػٌت ا١تطالػب ( ،)14 /4كمغػٍت ا﵀تػاج ( ،)243 /5ككشػاؼ القنػاع
أيضا :اٞترٯتة كالعقوبة يف الفقو اإلسبلمي :العقوبة ص(.)376
( ،)529 -528 /5كراجع ن
( )2انظر :ا١تغٍت ( ،)489 /11كاإلنصاؼ (.)474 /9
( )3انظر :ا١تغٍت (.)489 /11
( )4انظر :كشاؼ القناع (.)484 /5
( )5راجع :بدائع الصنائع ( ،)38 /4كمواىب اٞتليل ( ،)275 /5كأسٌت ا١تطالب ( ،)443 /3كا١تغٍت (.)274 /8
( )6راجع :ا١تبسوط ( ،)143 /30ك٣تمع الضمانت ص(.)414
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()1
اؿ ْامػ ِر ٍئ ُم ْسػلِ ٍم إَِّال َع ْػن ِطي ِ
ػب نَػ ْف ٍ
ػل
كاستدلوا ْتػديث« :ال َِػل ُّل َم ُ
ػس ِم ْنػوُ»  ،كمػا يف معنػاه كحػديثُ « :ك ُّ
أ ٍ
َّاس أ ْ ِ
َح ُّق ِِبَالِ ِو ِم ْن َوالِ ِدهِ َوَولَ ِدهِ َوالن ِ
ْ»(.)2
ََجَع َ
َحد أ َ
َ

كذىب احلناَلة إُف أنو ليس للولد أف يطالب كالده بدين كال قيمة متلىف كال أبجرة ما انتفع بو من مالو ،كإف
كاف لو أف يطالب بعُت ماؿ لو يف يد كالده( .)3كىو من مفردات اٟتنابلة(.)4
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٮتاصم أابه يف دين
ك ِألََِ َ
ت َوَمالُ َ
كاستدلوا ٔتا كرد يف بعض ألفاظ حديث «أَنْ َ
يك» :أف رجبل أتى َّ
يك»(.)6()5
ك ِألََِ َ
ت َوَمالُ َ
عليو ،فقاؿ لو عليو الصبلة كالسبلـ« :أَنْ َ
غَته ٔتا ثبت لو من اٟتق على كلده( .)7كال ييستثٌت من ا١تنع من ا١تطالبة عندىم إال النفقة
قالوا :كيفارؽ الو ي
الد ى
النفقة الواجبة -كما سبق -لضركرة حفظ النفس(.)8
واحلق مع اجلمهور؛ ١تا سبق تقريره من عدـ جواز أخذ الوالد من ماؿ كلده لغَت حاجة؛ لتماـ ملكية الولد

١تالو ،كقصر جواز أخذه من ماؿ كلده على حاؿ اٟتاجة ،دكف غَتىا .كىذا ما يتسق مع ما قرره الفقهاء من كوف
٤تضا ٔتاؿ الولد ال تنفذ.
ضررا ن
كالية الوالد على ماؿ كلده مقيدة اب١تصلحة ،كأف تصرفاتو الضارة ن
فإذا كاف ذلك كذلك؛ فإف للولد أف يطالب كالده ٔتا عليو من دين ،كلكن ٬تب أف ييقيَّد ذلك ٔتا إذا كاف
الوالد مليئنا كٯتكنو السداد ،كلكنو نسي ىديٍن الولد ،أك كاف ٦تاطبل مثبل؛ كإال فبل ٬توز للولد أف يرىق كالده ٔتطالبتو
بدينو ،كىو يعلم أنو عاجز عن السداد؛ ١تا فيو من إدخاؿ اٟتزف كاٟترج على الوالد ،كىو من اإلساءة كاألذل
ا١تنهي عنهما.
كليس للولد أف ٭تبس كالده بدين ،كقد سبق أف الوالد ال ي٭تبس إال يف النفقة ْتسػب مػا ذكػر اٟتنفيػة؛ كذلػك
ألف إيذاء الوالد حراـ يف األصل ،كيف اٟتبس إيذاء لو ،إال أف يف النفقة ضركرة ،كىي ضركرة دفع ا٢تبلؾ عن الولػد؛
إذ لو َف ينفق عليو ٢تلك ،فكاف ىو ابالمتناع من اإلنفاؽ عليو كالقاصد إىبلكو ً
قصده ابٟتبس ،ك٭تمػل ىػذا
فدف ىع ي
ي
القػػدر مػػن األذل ٢تػػذه الضػػركرة ،كى ػذا ا١تعػػٌت َف يوجػػد يف سػػائر الػػديوف .كألف النفقػػة تسػػقط ٔتضػػي الزمػػاف؛ فتقػػع
أسػا؛
اٟتاجة إُف االستدراؾ ابٟتبس؛ ألف اٟتبس ٭تملو على األداء فيحصل االستدراؾ ،كلو َف ي٭تبس يفػوت حقػو ر ن
ع اٟتبس يف حقو لضركرة استدراؾ اٟتق صيانةن لو عن الفػوات ،كىػذا ا١تعػٌت ال يوجػد يف سػائر الػديوف؛ ألهنػا ال
ي
فش ًر ى
()9
تفوت ٔتضي الزماف فبل ضركرة إُف االستدراؾ ابٟتبس .
( )1سبق ٗتر٬تو.
( )2سبق ٗتر٬تو.
( )3راجع :ا١تغٍت ( ،)274 /8كاإلنصاؼ ( ،)160 -159 /7ككشاؼ القناع ( ،)320 /4كالركض ا١تربع (.)199 /2
( )4راجع :اإلنصاؼ (.)160 /7
( )5سبق ٗتر٬تو كٗتريج ىذا اللفظ.
( )6انظر :الركض ا١تربع (.)199 /2
( )7راجع :ا١تغٍت (.)275 /8
( )8انظر :الركض ا١تربع (.)199 /2
( )9انظر :بدائع الصنائع (.)38 /4
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أيضػػا( ،)1كىػػو مقتضػػى مػػذىب اٟتنابلػػة الػػذين
كعػدـ حػػبس الوالػػد بػػدين للولػػد ىػػو مػػذىب ا١تالكيػػة كالشػػافعية ن
منعوا ا١تطالبة ابتداءن ،كما سبق.
ار َوالِ َدةٌ ََِولَ ِد َىا َوَال َم ْولُو ٌد لَوُ ََِولَ ِدهِ ﴾(.)2
ض َّ
كييستدؿ لو بقوؿ هللا تعاُفَ ﴿ :ال تُ َ
كىل َيخذ الولد دينو من تركة كالده؟
الد فللولد أف يرجع بدينو يف
ذىب اٟتنابلة -القائلوف بعدـ جواز مطالبة الوالد بدين -إُف أنو إف مات الو ي
تركة كالده؛ ألف دينو َف يسقط عن الوالد ،إ٪تا أتخرت ا١تطالبة بو .لكن إف مات الو يلد فليس لورثتو مطالبةي كالده
بدين ك٨توه ًٌ
كمورثهم(.)3
أيضا ،كما سبق؛ ألنو دين اثبت فجازت
كأخذ الولد دينو من تركو كالده ىو مقتضى كبلـ غَت اٟتنابلة ن
ا١تطالبة بو ،كغَته.
كيتعلق بذلك أنو ٭تق للولد الذم يعمػل مػع كالػده أف َيخػذ أجػر ا١تثػل نظػَت عملػو ،كإف مػات كالػده كَف يكػن
قد أخذ ما يقابل عملو؛ فلو أف َيخذه من الًتكة قبل القسمة إذا أقر الورثة بذلك ،أك أقاـ الو يلد البينةى عليو .فإف َف
يقر الورثة كَف تكن بينة فليس لو األخذ من الًتكة مقابل ما يدعيو من العمل(.)4
أما مػا ذكػره اٟتنابلػة مػن عػدـ مطالبػة كرثػة الولػد كال ىػده بػدين ك٨تػوه؛ فهػذا غػَت يمسػلَّم؛ ألف اٟتقػوؽ ال تسػقط
ٔتوت صاحبها ،كالورثة يقوموف يف ذلك مقاـ ًٌ
مورثهم ،كما ىو معلوـ من قواعد الشريعة.

ادلطلب الراَع :مطالبة الوالد ولده َدين:
ػَتا،
ػَتا
ن
ك٤تتاجػا إليهػا ،حػىت كإف كػاف كب ن
٦تا ال شك فيو أف للولد حقِّا يف النفقػة كاجبنػا علػى كالػده مػىت كػاف فق ن
ػَت عػاجز كال عػادـ لػو؛ فإنػو ال ٬تػوز لػو أف
أما إذا َف يكن ن
٤تتاجا أبف كػاف لػو مػاؿ ،أك كػاف ق ن
ػادرا علػى التكسػب غ ى
َيخذ من ماؿ كالده بغَت إذنو لغَت حاجة ،كإذا أخذ يع َّد غاصبنا كضمن ما أخذ.
رجحت آن نفا أف للولد أف يطالػب كالػده ٔتػا
كلذلك فإف لوالده أف يطالبو ٔتا عليو من دين ،بغَت خبلؼ ،كقد
ي
عليو من دين؛ فمطالبة الوالد ك ىلده أكُف.
ػررت سػاب نقا٬ -تػب علػى الوالػد التسػوية كالعػدؿ بػُت أكالده يف ا٢تبػة كالعطيػة ،كال ٬تػوز لػو أف
كما أنو -كمػا ق ي
ٮتػص أحػػدىم أك يفضػػلو بشػػيء دكف غػػَته ،كإذا فعػل كجػػب عليػػو التعػػديل ،فػػإف مػات كَف يعػػدؿ كجػػب علػػى الورثػػة
ػدين
التعديل كذلك؛ لرفع الظلم كاٞتػور .كقػد تكػوف ا١تطالبػة ابلػدين كسػيلةن مػن كسػائل التعػديل؛ لػئبل يصػَت الول يػد ا١ت ي
ي
مفض نبل ٔتا أخذ من دين ،دكف بقية إخوتو.
َّ

( )1راجع :الشرح الصغَت مع حاشية الصاكم ( ،)371 /3كحاشية الرملي الكبَت على أسٌت ا١تطالب ( ،)11 /1كمغٍت ا﵀تاج (.)115 /3
.)115
( )2سورة البقرة :آية رقم (.)233
( )3راجع :ا١تغٍت ( ،)275 /8كاإلنصاؼ ( ،)162 -161 /7ككشاؼ القناع ( ،)321 -320 /4كالركض ا١تربع (.)199 /2
( )4انظر :حقوؽ األكالد على اآلابء ص(.)139 ،118
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كمن نفلة القوؿ أف الوالد حينما يطالب كلده بدين عليو فإ٪تا يكوف ذلك عند قدرة الولد علػى السػداد؛ كإال
معوزا فإف نفقتو أك تكملتها ٕتب حينئذ على كالده عند قدرتو.
فقَتا ن
فإف الولد إذا كاف ن
كإنظار ا١تدين ا١تعسر مستحب إذا كاف أجنبيِّا؛ فإذا كاف ك نلدا فهو أكُف كأكُف.
٦تاطبل؛ فهل للوالد أف ٭تبسو ابلدين؟
لكن إذا كاف الولد مليئنا ن
حق الوالػدين فقػط ،كمػا سػبق؛ فالوالػد ال ي٭تػبس
صرح اٟتنفية ّتواز حبس الولد بدين الوالد؛ ألف ا١تانع من اٟتبس ُّ
َّ
بدين الولد؛ ٟتقو عليو .كال يصح قياس الولد علػى الوالػد يف ذلػك .كيسػتوم يف اٟتػبس الرجػل كا١تػرأة؛ ألف ا١توجػب
للحبس ال ٮتتلف ابلذكورة كاألنوثة(.)1
ككذا مذىب ا١تالكية كالشافعية(.)2
ىل الْو ِ
ضػػوُ َوعُ ُقوََػتَػػوُ»( ،)3كقػػد فى َّسػ ىػر قولػػو:
اجػ ِػد ُِػلػ ُّ
ػل ِع ْر َ
كاسػػتدؿ الفقهػػاء علػػى مشػػركعية اٟتػػبس بقػػوؿ النػػيب ملسو هيلع هللا ىلصَ َُّ « :
غَت كاحد أبهنا اٟتبس(.)5()4
«عقوبتو» ي
* * *

( )1راجع :بدائع الصنائع ( ،)173 /7 ،35 /4كحاشية ابن عابدين (.)391 /5
( )2راجع :التاج كاإلكليل ( ،)616 /6كشرح ا٠ترشي ( ،)280 -279 /5كشرح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع اٞتوامع (.)33 /2
( )3ذكره البخارم تعلي نقا بصيغة التمريض يف االستقراض كأداء الديوف كاٟتجر كالتفليس ،ابب لصاحب اٟتق مقاؿ ،كيذكر عن النيب صلى هللا
عليو كسلم  ...فػذكره ( ،)118 /3كركاه موصػوال أبػو داكد يف األقضػية ،ابب يف اٟتػبس يف الػدين كغػَته ،رقػم ( ،)3628كالنسػائي يف البيػوع،
ابب مطػل الغػػٍت ،رقػم ( ،)4690 ،4689كابػػن ماجػو يف األحكػػاـ ،ابب اٟتػبس يف الػػدين كا١تبلزمػة ،رقػػم ( ،)2427كأٛتػد ( )389 /4مػػن
فوعػػا .قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر يف فػػتح البػػارم ( :)62 /5إسػػناده حسػػن .كحسػػنو كػػذلك األلبػػاين يف إركاء
حػػديث عمػػرك بػػن الشػريد عػػن أبيػػو مر ن
الغليل ( ،)259 /5كيف صحيح سنن أِب داكد ( ،)403 /2كغَته.
أيضا :فتح البارم (.)62 /5
( )4ذكره البخارم كأبو داكد كابن ماجو يف ا١تواضع السابقة عن ابن ا١تبارؾ كسفياف كككيع كغَتىم ،كانظر ن
( )5كراجػػع يف الكػػبلـ عػػن عقوبػػة حػػبس ا١تػػدين كتفصػػيبلهتا :الػػديوف كتوثيقهػػا يف الفقػػو اإلسػػبلمي للػػدكتور /عبػػداللطيف عػػامر ص(-112
.)116
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خاَتة البحث:
انتهى البحث إُف عدد من النتائج ،كبعض التوصيات ،كٯتكن إٚتاؿ النتائج فيما يلي:
أوال :أف التعامل ا١تاِف ىو كل ما ينظم تعامل النػاس يف الػدنيا فيمػا يتعلػق اب١تػاؿ ،كأف ا١تػاؿ ىػو كػل مػا ٯتكػن
ا١تتقوـ كغَت ًٌ
عادَي؛ فهو يشمل ا١تاؿ ًٌ
ا١تتقوـ.
انتفاعا ِّ
حيازتو كإحرازه كاالنتفاع بو ن

اثنيًػػا :أف النفق ػػة تش ػػمل ك ػػل م ػػا ب ػػو ق ػواـ ح ػػاؿ اإلنس ػػاف ْتس ػػب الع ػػادة دكف إس ػراؼ؛ فه ػػي تش ػػمل الطع ػػاـ

كالشراب كالكسوة كا١تسكن ا١تؤثث كالعبلج كالتعليم ا١تتعارؼ عليو.

ػَتا ال مػاؿ لػو،
موسرا كػاف أك معس نػرا ،إذا كػاف الولػد فق ن
اثلثًا :أف النفقة على الولد حىت يبلغ كاجبةه على الوالد ن

قادرا عليو.
ك٬ترب الوالد على التكسب إف كاف ن

اَعػػا :أف الواجػػب يف النفقػػة ىػػو الكفايػػة ْتسػػب كػػل شػػخص كمػػا يليػػق بػػو ،مػػع مراعػػاة حػػاؿ الوالػػد مػػن يسػػار أك
رً

إعسار.

خامسا٬ :تب على الوالػد أف يتحػرل العػدؿ بػُت أكالده يف النفقػة بكفػايتهم ْتسػب مػا ٭تتػاج إليػو كػل مػنهم،
ً

دكف تفرقة أك تفضيل لبعضهم دكف بعض.

ػادرا علػػى الكسػػب ١تػ و
عمػػى؛ فػػإف نفقتػػو تظػػل
ً
ػَت عاقػػل أك َف يكػػن قػ ن
ػرض مػػزم ون أك ن
سادسػػا :أف الولػػد إذا بلػػغ غػ ى

كاجبةن على كالده ،كاألنثى نفقتها كاجبة على كالدىا حىت تتزكج ،حىت كإف اختلف الدين.

تزكيج الولد ا﵀تاج إُف الزكاج كالنفقةى على زكجتو عند فقره كعجزه جزءه من النفقة الواجبة لو على كالده.
ً
ساَعا :أف ى

اثمنًا :أنو ٭تق للولد أف يطالب كالده ابلنفقة الواجبة ،كيقاضيو من أجلها ،ك٭تبسو بسببها.

ػربع
اتسػ ًػعا :أف نفقػػة الولػػد تسػػقط ٔتضػػي الػػزمن ،إال أف يصػػدر هبػػا حكػػم قضػػائي ،أك ينفػػق شػ ه
ػخص غػػَت متػ ًٌ
إبنفاقو كبقصد الرجوع ،أك َيذف القاضي ابالستدانة على الوالد.
عاشػ ًػرا :أف نفقػػة الوالػػدين الفقػَتين اللػ ىذيٍن ال كسػػب ٢تمػػا كال مػػاؿ كاجبػةه يف مػػاؿ الولػػد ،كإف اختلػػف الػػدين،
كيدخل فيها تزك٬تهما إف احتاجا.
اجب على الولد إذا تزاٛتت عليو النفقات الواجبة إشر ياؾ كالديو مع نفسو كزكجتو ككلػده
حادي عشر :أف الو ى

ما أمكنو ذلك؛ كإال فييقدَّـ األحوج ْتسب حالو.

ٚتيعا ْتسب عددىم الذكور كاإلنث سواء.
اثين عشر :إذا كاف للوالد أكثر من كلد كجبت النفقة عليهم ن

متربع
اثلث عشر :أف نفقة الوالد تسقط ٔتضي الزمن ،إال أف يصدر هبا حكم قضائي ،أك ينفق
ه
شخص غَت ًٌ
إبنفاقو كبقصد الرجوع ،أك َيذف القاضي ابالستدانة على الولد.
راَػػع عشػػر :أف الواليػػة علػػى مػػاؿ الولػػد الصػػغَت كمػػن يف معنػػاه ك ػاجملنوف كا١تعتػػوه تكػػوف للوالػػد ،بشػػرط أمانتػػو
كحسن تدبَته؛ كإال سقطت.
خامس عشر :أف تصرفات الوالد األمُت حسن التدبَت يف مػاؿ كلػده الصػغَت صػحيحة ،إال مػا كػاف مػن قبيػل
التربع ،أما إذا َف يكن حسن التدبَت فبل يصح من تصرفاتو يف ماؿ كلده إال ما كاف ظاىر النفع.
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٤تتاجا للنفقة الضركرية كال ماؿ لو ،إذا كػاف ا١تػاؿ مػن
سادس عشر :أنو ٬توز للوالد أف َيخذ من ماؿ كلده إذا كاف ن
عقارا ،كال منقوال إال إذا اضطر لذلك ،مع أكلوية اإلشهاد.
جنسها ،كال ضماف عليو ،لكن ال يبيع ن
ساَع عشر :إذا امتنع الولد عن النفقة على كالده؛ فللوالد أف يقاضيو بطلبها ،كأف ٭تبسو.

اثمن عشر :ليس للوالد ا١توسر غَت ا﵀تاج أف َيخذ من ماؿ كلػده شػيئنا ،سػواء أكػاف مػا َيخػذه مػن مػاؿ كلػده يضػر
ابلولد أـ ال ،كإذا أخذه ببل حاجة يع َّد غاصبنا كضامننا .ككذلك إذا أتلفو ببل حاجة.

اتسػػع عشػػر :للولػػد ا١تسػػتحق لفقػػره مػػع صػػغره أك عجػػزه أف َيخػػذ مػػن مػػاؿ كالػػده ٟتاجتػػو الضػػركرية بغػػَت إذف كالػػده

اب١تعركؼ ،إذا تعذر عليو اٟتصوؿ على نفقتو الواجبة بغَت ذلك.

عشروف :ال ٬توز للولد أف َيخذ من ماؿ كالده لغَت حاجة بغَت إذنو ،كإذا أخذ يع َّد غاصبنا كضمن ما أخذ ،لكن ال

يقاـ عليو حد السرقة.

واحد وعشروف :أف الوالد ٬تب عليو التسوية بُت أكالده يف ا٢تبة كالعطية ،كال ٬توز لو التفضيل بينهم كلو ١تعٌت يبػيح

التفضيل ،إال إذا كاف أحدىم يستحق النفقة لفقره كعجزه.
ٍ
اثف وعشروف :أف التسوية بُت األكالد تكوف بقدر إرثهم منو للذكر مثل حظ األنثيُت.

اثلث وعشروف :أنو ٬تب على الوالد أف يكاف كلػده العامػل معػو ٔتػا يتناسػب مػع أجػرة ا١تثػل ،كاألكُف أف يػتم توثيػق

ذلك.

راَع وعشروف :للوالد خاصة أف يرجع يف ىبتو لولػده ،بشػرط أف تكػوف ا٢تبػة عيننػا ابقيػةن يف ملػك الولػد ،كيف تص ُّػرفو،

كأال تزيد عنده زَيد نة متصلةن تزيد قيمتىها ،كأال يتعلق هبا رغبة لغَت الولد.

فضػلو عػن غػَته بعطيػة فإنػو ٬تػب عليػو تعػديل ذلػك ابلتسػوية
بعض كلػده هببػة أك َّ
خامس وعشروف :إذا خص الوالد ى

بُت أكالده ،كإذا مات قبل التعديل كجب التعديل على الورثة.

سادس وعشروف :تستحب ىدية الولد لوالده ،كما يستحب تسويتو بُت كالده ككالدتو ،كال ٬توز لو الرجوع فيها.
ساَع وعشروف :أف كصية الوالد لولده ككصية الولد لوالده ابطلة كلو أبقل من الثلث ،كإف أجازىا بقية الورثة.

اثمػػن وعشػػروفٕ :تػػوز كصػػية الوالػػد لولػػده الػػذم عمػػل معػػو كَف يتقػػاض مقػػاببل لعملػػو؛ ابعتبارىػػا إقػر نارا ْتػػق ،علػػى أف

تكوف مكافئةن ١تا يستحقو من أجرة مقابل عملو.

اتسػػع وعشػػروف :أف قسػمة الوالػػد مالػػو بػػُت أكالده يف حياتػػو مكركىػة ،حػػىت كإف كانػت كف نقػػا لقسػػمة ا١تػَتاث ،إال إذا

رأل الوالد ما يدعو إُف ذلك ،مع عدـ احتماؿ أف يولد لو.

ثالثػػوف :أف كػػل تصػػرؼ مػػن الوالػػد يف ٦تتلكاتػػو ٟترمػػاف بعػػض أكالده مػػن ا١تػَتاث ابطػػل كمػػردكد أبػ نػدا ،ك٬تػػب تعديلػػو،
حىت كإف كاف الولد فاس نقا ،كإذا مات الوالد قبل تعديلو كرجوعو فيما تصرؼ فيو كجب على بقية أكالده ككرثتو أف يعيدكه.
ذلك.

واحد وثالثوف :يكػره للولػد أف يقسػم مالػو حػاؿ حياتػو بػُت كرثتػو كإف كػاف كف نقػا لقسػمة ا١تػَتاث ،إال ٔتػربر يػدعو إُف

ٍ
اثف وثالثوف :أف تصرؼ الولد يف ٦تتلكاتو بقصد حرماف كالده مػن ا١تػَتاث ابطػل كمػردكد ،ك٬تػب عليػو كعلػى

كرثتو من بعده تعديلو.

اثلث وثالثوف :أف حجر الوالد على ماؿ كلده الصغَت ال ٭تتاج إُف حكم قضائي بو.
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٤تضػا ،كتكػوف تصػرفاتو الػدائرة بػُت
نفعػا ن
راَع وثالثوف :تصح تصرفات الصغَت ا١تميًٌز يف مالو إذا كانت نفعةن ن

النفع كالضرر موقوفةن على إجازة الوِف.

رشيدا ،دكف حاجة إُف حكم قضائي بزكالو.
خامس وثالثوف :أف اٟتجر على الصغَت يزكؿ ببلوغو ن

مستمرا
سادس وثالثوف :للوالد أف يرفع دعول حجر على كلده السفيو يف تصرفاتو ا١تالية ،سواء أكاف سفهو
ن
أـ طػػارنائ ،كال ي٭تجػػر عليػػو إال ْتكػػم قضػػائي ،كال يػػزكؿ اٟتجػػر عنػػو إال ْتكػػم قضػػائي كػػذلك ،كتكػػوف الواليػػة علػػى
السفيو للقاضي دكف غَته.
ساَع وثالثوف :أف تصرفات ا﵀جور عليو و
لسفو يف غَت ا١تاؿ صحيحة كنفذة ،ككذلك كصيتو.
اثمػػن وثالثػػوف :أف للولػػد كػػذلك أف يرفػػع دعػػول حجػػر علػػى كالػػده لسػػفهو ،كلكػػن ينبغػػي عليػػو أال يلجػػأ إُف
ذلك إال إذا استفرغ الوسع يف ٤تاكالت إصبلح تصرفات كالده السفيو أكال.

اتسػػع وثالثػػوف :أف الوالػػد إذا جػػٌت علػػى كلػػده ال قصػػاص عليػػو يف الػػنفس كال فيمػػا دكهنػػا ،لكػػن ٕتػػب عليػػو
الدية مػن غػَت تفرقػة بػُت ديػة الػنفس أك مػا دكهنػا ،أك أرش اٞتنايػة ،كتكػوف الديػة مغلَّظػةن يف قتػل الوالػد كلػده عم نػدا،
ك٥تففةن إذا كاف القتل خطأن ،كال يرث منها الوالد ،كال يرث من مالو كلو كذلك يف القتل العمد.

أرَعػػوف :أف الولػػد إذا جػػٌت علػػى كالػػده؛ فػػإف عليػػو القصػػاص ،كإذا عف ػا أكليػػاء الوالػػد ا١تقتػػوؿ عػػن القصػػاص أك تعػػذر
كٗت َّفػف يف ا٠تطػأ ،كال يػرث الول يػد القات يػل مػن
استيفاؤه يف اٞتناية العمد فإنو يصار إُف الدية ،كتيغلَّظ الدية يف القتل العمػد ،ي
ماؿ كالده مطل نقا يف العمد ،كال يرث من ديتو يف ا٠تطأ ،ككذلك ٕتب عليو أركش اٞتناَيت على ما دكف النفس.

واحد وأرَعوف :أف للولد أف يطالب كالده ٔتا عليو من دين سول النفقة ،كييقيَّد ذلك ٔتا إذا كػاف الوالػد مليئنػا
٦تاطبل ،لكن ليس لو أف ٭تبسػو إال يف النفقػة .كلػو كػذلك أف َيخػذ دينػو مػن تركتػو،
كٯتكنو السداد ،كنسي أك كاف ن
كإذا مات الولد فلورثتو أف يطالبوا بدين كالدىم.
ٍ
قادرا على السداد ،كلو كذلك أف ٭تبسو.
اثف وأرَعوف :أف للوالد أف يطالب كلده ٔتا عليو من دين إذا كاف ن
كأما التوصيات فأوصي اٞتهات القضائية بعدـ أتخَت الفصل يف دعاكل النفقة؛ لتوقف حيػاة ا١تسػتحقُت ٢تػا

عليها .كأوصيها كذلك ابالىتماـ ٔتا يكوف من دعاكل إبطاؿ تصرفات بعض اآلابء اليت ييقصػد هبػا حرمػاف بعػض
أكالدىم من ا١تَتاث.
استنادا ١تػا
كما أوصي دكر اإلفتاء كا١تفتُت بعدـ اإلفتاء بعدـ كجوب التسوية بُت األكالد يف ا٢تبات كالعطاَي،
ن

ذىػػب إليػػو اٞتمهػػور ،مػػع ٥تالفتػػو لػػنص حػػديث النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلػػك .ككػػذلك أوصػػيهم بعػػدـ اإلفتػػاء بعػػدـ كجػػوب
العدؿ بُت األكالد يف النفقة؛ كذلك ١تا تتسبب فيػو تلػك الفتػاكل مػن هتػاكف كثػَت مػن اآلابء يف ذلػك؛ ٦تػا ينػتج عنػو
آاثر اجتماعيةه سلبيةه شديدةي ا٠تطورة.
عداكات كمشاحنات كبغضاء كقطيعة ،كتكوف لو ه
كاٟتمد ﵁ يف ا٠تتاـ ،كصلى هللا كسلم كابرؾ على سيدن دمحم كآلو كصحبو أٚتعُت.
* * *
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بدكف اتريخ.
ٖ -27تفة ا﵀تاج يف شرح ا١تنهاج البن حجر ا٢تيتمي الشافعي ،ط .دار إحياء الًتاث العرِب ،بدكف اتريخ.
ٖ -28تفة ا١تودكد أبحكاـ ا١تولود البن القيم ،بتحقيق عبػدالقادر األرنؤكط ،ط .مكتبػة البيػاف بدمشػق ،الطبعػة األكُف
1391ىػ1971 /ـ.
ػارن ابلق ػػانوف الوض ػػعي للمستش ػػار عب ػػدالقادر ع ػػوده ،ط .دار الكت ػػاب الع ػػرِب-
 -29التشػ ػريع اٞتن ػػائي اإلس ػػبلمي مق ػ ن
بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -30التعريفػػات لعلػػي بػػن دمحم الش ػريف اٞترجػػاين ،بتحقيػػق إب ػراىيم اإلبيػػارم ،ط .دار ال ػرَيف لل ػًتاث ابلقػػاىرة ،بػػدكف
اتريخ.
 -31تفسَت الطربم ،بتحقيق ٤تمود شػاكر كٗتػريج أٛتػد شػاكر ،ط .مكتبػة ابػن تيميػة ابلقػاىرة ،الطبعػة الثانيػة ،بػدكف
اتريخ.
 -32التلخػػيص اٟتبػػَت يف ٗتػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبػػَت البػػن حجػػر العسػػقبلين ،ط .مؤسسػػة قرطبػػة ابلقػػاىرة ،بػػدكف
اتريخ.
 -33التمهيػػد البػػن عبػػدالرب ،بتحقيػػق مصػػطفى أٛتػػد العلػػوم ،كدمحم عبػػدالكبَت البكػػرم ،ط .كزارة األكقػػاؼ كالشػػئوف
اإلسبلمية اب١تغرب ،سنة 1387ىػ.
 -34هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم ،ط .إدارة الطباعة ا١تنَتية ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -35التيسػػَت يف ا١تعػػامبلت ا١تاليػػة « دراسػػة نظريػػة تطبيقيػػة مقارنػػة بػػُت الفقػػو اٟتنفػػي كالفقػػو اٟتنبلػػي» للػػدكتور /ىشػػاـ
العرِب ،رسالة دكتوراه ،ط .دار البشائر اإلسبلمية -بَتكت ،الطبعة األكُف 1433ى2012 /ـ.
 -36اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ،بتحقيق الػدكتور /عبػدهللا بػن عبدا﵀سػن الًتكػي كآخػرين ،ط .مؤسسػة الرسػالة-
بَتكت ،الطبعة األكُف 1427ىػ2006 /ـ.
 -37اٞترٯتة كالعقوبة يف الفقو اإلسبلمي «العقوبة» للشيخ دمحم أِب زىرة ،ط .دار الفكر العرِب ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -38اٞتنايػة علػى األطػراؼ يف الفقػو اإلسػبلمي للػػدكتور٧ /تػم عبػدهللا إبػراىيم العيسػاكم ،ط .دار البحػوث للدراسػػات
اإلسبلمية كإحياء الًتاث بدِب ،الطبعة األكُف 1422ىػ2002 /ـ.
 -39اٞتوىرة النَتة للعبادم ،ط .ا١تطبعة ا٠تَتية سنة 1322ىػ.
 -40حاشية البجَتمي على ا٠تطيب لسليماف البجَتمي ،ط .دار الفكر1415 ،ىػ1995 /ـ.
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت للدردير ،ط .دار إحياء الكتب العربية ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
حاشية ابن عابدين على الدر ا١تختار ،ط .دار الكتب العلمية -بَتكت 1412ى1992 /ـ.
حاشػػية العػػدكم علػػى شػػرح كفايػػة الطالػػب الػرابين لعلػػي الصػػعيدم العػػدكم ،ط .دار الفكػػر -بػػَتكت 1414ى/

-41
-42
-43
1994ـ.
 -44اٟتاكم الكبَت للماكردم ،ط .دار الفكر -بَتكت ،سنة 1424ىػ2003 /ـ.
 -45حق ا﵀ضوف على اٟتاضن كحق النفقة «دراسة فقهية» للدكتور /عادؿ موسى عوضْ ،تث بنػدكة أثػر متغػَتات
العص ػػر يف أحك ػػاـ اٟتض ػػانة ابجملم ػػع الفقه ػػي اإلس ػػبلمي برابط ػػة الع ػػاَف اإلس ػػبلمي ابلتع ػػاكف م ػػع كلي ػػة الشػ ػريعة كالدراس ػػات
اإلسبلمية ّتامعة أـ القرل سنة 1436ىػ.
 -46حق ػػوؽ األكالد عل ػػى اآلابء «دراس ػػة فقهي ػػة مقارن ػػة» للباح ػػث٤ /تم ػػود نى ػػض ٤تم ػػود عج ػػور ،رس ػػالة ماجس ػػتَت
ابٞتامعة اإلسبلمية بغزة ،سنة 2002ـ.
 -47حقوؽ األكالد قبل الوالدين للدكتور /عبداٟتميد إٝتاعيػل األنصػارمْ ،تػث منشػور ٔتجلػة كليػة الشػريعة كالقػانوف
كالدراسات اإلسبلمية ّتامعة قطر.
 -48حقوؽ األكالد لؤلستاذ /دمحم أمُت الغزاِف ،ط .معهد الدراسات اإلسبلمية ابلقاىرة سنة 1971ـ.
 -49درر اٟتكػػاـ شػػرح غػػرر األحكػػاـ ١تػػنبل خسػػرك ،كحاشػػية الش ػرنببلِف عليػػو ،ط .دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ،بػػدكف
اتريخ.
 -50درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ لعلي حيدر ،ط .دار اٞتيل -بَتكت ،الطبعة األكُف 1411ىػ1991 /ـ.
 -51ال ػػدر ا١تخت ػػار ش ػػرح تن ػػوير األبص ػػار للحص ػػكفي ،م ػػع حاش ػػية اب ػػن عاب ػػدين ،ط .دار الكت ػػب العلمي ػػة -ب ػػَتكت
1412ى1992/ـ.
 -52الذخَتة للقرايف ،ط .دار الكتب العلمية -بَتكت ،الطبعة األكُف 1422ىػ2001 /ـ.
 -53الركض ا١تربع بشرح زاد ا١تستقنع للبهوِْ ،تاشية عبدهللا أِب بطُت ،ط .أضواء السلف ،بدكف اتريخ.
 -54ركضة الطالبُت للنوكم ،بتحقيق عادؿ عبدا١توجود كعلي معوض ،ط .دار عاَف الكتب ابلػرَيض سػنة 1423ى/
2003ـ.
 -55سبل السبلـ شرح بلوغ ا١تراـ للصنعاين ،ط .دار اٟتديث ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -56سلسػػلة األحاديػػث الصػػحيحة للشػػيخ دمحم نصػػر الػػدين األلبػػاين ،اجمللػػداف السػػادس كالسػػابع ،ط .مكتبػػة ا١تعػػارؼ
ابلرَيض ،الطبعة األكُف 1416ىػ1996 /ـ1422 ،ىػ2002 /ـ.
 -57سلس ػػلة األحادي ػػث الض ػػعيفة كا١توض ػػوعة للش ػػيخ دمحم نص ػػر ال ػػدين األلب ػػاين ،اجملل ػػد األكؿ ،ط .مكتب ػػة ا١تع ػػارؼ
ابلرَيض ،الطبعة األكُف 1412ىػ1992 /ـ.
 -58سنن الًتمذم ،بتحقيق كشرح أٛتد دمحم شاكر ،ط .ا١تكتبة الثقافية -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -59سنن الدارقطٍت ،بتحقيق السيد عبدهللا ىاشم ٯتاين ،ط .دار ا١تعرفة -بَتكت 1386ىػ1966 /ـ.
 -60سنن أِب داكد ،بتحقيق دمحم ٤تيي الدين عبداٟتميد ،ط .دار الفكر ،بدكف اتريخ.
 -61السنن الكربل للبيهقي ،بتحقيق دمحم عبدالقادر عطا ،ط .مكتبة دار الباز ٔتكة ا١تكرمة 1414ىػ1994 /ـ.
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 -62السسػػن الكػػربل للنسػػائي ،بتحقيػػق د /عبػػدالغفار سػػليماف البنػػدارم ،كسػػيد كسػػركم ،ط .دار الكتػػب العلميػػة-
بَتكت1411 ،ىػ1991 /ـ.
 -63الس ػػنن لس ػػعيد ب ػػن منص ػػور ،بتحقي ػػق حبي ػػب ال ػػرٛتن األعظم ػػي ،ط .ال ػػدار الس ػػلفية اب٢تن ػػد ،الطبع ػػة األكُف س ػػنة
1982ـ.
 -64سنن ابن ماجو ،بتحقيق دمحم فؤاد عبدالباقي ،ط .دار إحياء الكتب العربية -القاىرة 1373ى1954 /ـ.
 -65سػػنن النسػػائي ،بتحقيػػق الشػػيخ عبػػدالفتاح أِب غػػدة ،ط .مكتػػب ا١تطبوعػػات اإلسػػبلمية -حلػػب ،الطبعػػة الثانيػػة
1406ى1986 /ـ.
 -66السػػيل اٞتػ َّػرار ا١تتػػدفق علػػى حػػدائق األزىػػار للشػػوكاين ،بتحقيػػق ٤تمػػود إب ػراىيم زايػػد ،ط .دار الكتػػب العلميػػة-
بَتكت ،الطبعة األكُف 1405ىػ.
 -67شرح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع اٞتوامع ،مع حاشية العطار ،ط .دار الكتب العلمية -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -68شرح حدكد ابن عرفة ﵀مد بن قاسم الرصاع ،ط .ا١تكتبة العلمية ،الطبعة األكُف سنة 1350ىػ.
 -69شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ،بتحقيق عبدهللا بن عبدالرٛتن اٞتربين ،ط .مكتبة العبيكاف ابلػرَيض ،الطبعػة
األكُف 1413ىػ1993 /ـ.
 -70الشرح الصغَت على ٥تتصر خليل للدردير ،مع حاشية الصاكم ،ط .دار ا١تعارؼ ،بدكف اتريخ.
 -71شػػرح القواعػػد الفقهيػػة للشػػيخ أٛتػػد الزرقػػا ،بتعليػػق كتقػػدًن كتػػذييل األسػػتاذ مصػػطفى الزرقػػا ،كمراجعػػة الػػدكتور/
عبدالستار أِب غدة ،ط .دار القلم بدمشق ،الطبعة الثانية 1409ىػ1989 /ـ.
 -72الشرح الكبػَت علػى ٥تتصػر خليػل للػدردير ،مػع حاشػية الدسػوقي ،ط .دار إحيػاء الكتػب العربيػة ابلقػاىرة ،بػدكف
اتريخ.
 -73ش ػػرح ا﵀ل ػػي عل ػػى ا١تنه ػػاج ٞت ػػبلؿ ال ػػدين ا﵀ل ػػي ،م ػػع حاش ػػييت قلي ػػوِب كعم ػػَتة ،ط .دار الفك ػػر -ب ػػَتكت ،س ػػنة
1415ىػ1995 /ـ.
 -74شرح ٥تتصر خليل للخرشي ،كحاشية العدكم عليو ،ط .دار صادر -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -75ش ػػرح مع ػػاين اآلاثر للطح ػػاكم ،بتحقي ػػق دمحم زى ػػرم النج ػػار ،ط .دار الكت ػػب العلمي ػػة -ب ػػَتكت ،الطبع ػػة األكُف
1399ىػ1979 /ـ.
 -76شرح منتهى اإلرادات للبهوِ ،بتحقيق د .عبػدهللا بػن عبدا﵀سػن الًتكػي ،ط .مؤسسػة الرسػالة -بػَتكت ،الطبعػة
األكُف سنة 1421ى2000 /ـ.
 -77شرح ميارة ا١تسمى «اإلتقاف كاإلحكاـ يف شرح ٖتفة اٟتكاـ يف نكت العقود كاألحكاـ» البن عاصم األندلسػي
﵀مد بن أٛتد الفاسي ،ا١تعركؼ ٔتيارة ،ط .مطبعة االستقامة ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -78شرح النوكم على صحيح مسلم ،ط .ا١تطبعة ا١تصرية ابألزىر ،الطبعة األكُف 1349ىػ1930 /ـ.
 -79شػػعب اإلٯتػػاف للبيهقػػي ،بتحقيػػق دمحم السػػعيد بسػػيوين زغلػػوؿ ،ط .دار الكتػػب العلميػػة -بػػَتكت ،الطبعػػة األكُف
1410ىػ.
 -80صحيح البخارم ،ط .دار طوؽ النجاة -بَتكت ،الطبعة األكُف 1422ى ،بعناية دمحم زىَت بن نصر الناصر.
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 -81صػحيح ابػػن حبػػاف ألِب حػامت دمحم بػػن حبػػاف البسػيت ،بتحقيػػق شػػعيب األرنؤكط ،ط .مؤسسػة الرسػػالة -بػػَتكت،
الطبعة الثانية 1414ى1993 /ـ.
 -82ص ػػحيح س ػػنن الًتم ػػذم ﵀م ػػد نص ػػر ال ػػدين األلب ػػاين ،ط .مكتب ػػة ا١تع ػػارؼ ابلػ ػرَيض ،الطبع ػػة األكُف 1417ىػ ػػ/
1997ـ.
 -83ص ػػحيح س ػػنن أِب داكد ﵀م ػػد نص ػػر ال ػػدين األلب ػػاين ،ط .مكتب ػػة ا١تع ػػارؼ ابلػ ػرَيض ،الطبع ػػة األكُف 1419ىػ ػػ/
1998ـ.
 -84صػػحيح سػػنن ابػػن ماجػػو ﵀مػػد نصػػر الػػدين األلبػػاين ،ط .مكتبػػة ا١تعػػارؼ ابل ػرَيض ،الطبعػػة األكُف 1420ى ػػ/
2000ـ.
 -85صحيح مسلم ،بتحقيق دمحم فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية -القاىرة 1374ى1954 /ـ.
 -86الضماف يف الفقو اإلسبلمي للشيخ علي ا٠تفيف ،ط .دار الفكر العرِب ابلقاىرة سنة 2000ـ.
 -87ضوابط العقود «دراسة مقارنة يف الفقو اإلسبلمي كموازنة ابلقانوف الوضعي كفقهو» للدكتور /عبداٟتميد البعلي،
ط .مكتبة كىبة ابلقاىرة ،الطبعة األكُف 1989ـ.
 -88الطبق ػػات الكب ػػَت الب ػػن س ػػعد ،بتحقي ػػق ال ػػدكتور /عل ػػي دمحم عم ػػر ،ط .مكتب ػػة ا٠ت ػػا٧تي ابلق ػػاىرة ،الطبع ػػة األكُف
1421ىػ2001 /ـ.
 -89طرح التثريب يف شرح التقريب للعراقي ،ط .دار الفكر العرِب ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -90الطفػػل يف الشػريعة اإلسػػبلمية تنشػػئتو ،حياتػػو ،حقوقػػو الػػيت كفلهػػا اإلسػػبلـ للػػدكتور /دمحم بػػن أٛتػػد الصػػاٌف ،طبػػع
ا١تؤلف ،الطبعة الثانية 1403ى.
 -91طلبة الطلبة للنسفي ،ط .ا١تطبعة العامرة ،كمكتبة ا١تثٌت ببغداد ،سنة 1311ىػ.
 -92العػػدؿ بػػُت األكالد يف العطػػاَي للػػدكتور٧ /تػػم عبػػدهللا إب ػراىيمْ ،تػػث ٔتجلػػة كليػػة العلػػوـ اإلسػػبلمية ّتامعػػة بغػػداد،
العدد ( )21سنة 1430ىػ2009 /ـ.
 -93علػػم ا١تقاصػػد الشػػرعية للػػدكتور /نػػور الػػدين ا٠تػػادمي ،ط .مكتبػػة العبيكػػاف ابل ػرَيض ،الطبعػػة األكُف 1421ى/
2001ـ.
 -94الفتاكل الكربل البن تيمية ،ط .دار الكتب العلمية ،الطبعة األكُف 1408ى1987 /ـ.
 -95ف ػػتح الب ػػارم بش ػػرح ص ػػحيح البخ ػػارم الب ػػن حج ػػر العس ػػقبلين ،بتحقي ػػق ٤ت ػػب ال ػػدين ا٠تطي ػػب كت ػػرقيم دمحم فػ ػؤاد
عبدالباقي ،ط .دار ا١تعرفة -بَتكت سنة 1379ىػ.
 -96فػتح العزيػز بشػرح الػوجيز للرافعػي ،ا١تعػركؼ ابلشػرح الكبػَت ،بتحقيػق عػادؿ عبػدا١توجود ،كعلػي معػػوض ،ط .دار
الكتب العلمية -بَتكت ،الطبعة األكُف 1417ىػ1997 /ـ.
 -97فتح القدير على ا٢تداية للكماؿ بن ا٢تماـ ،ط .دار الفكر -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -98الفػ ػرائض كا١تواري ػػث كالوص ػػاَي لل ػػدكتور /دمحم الزحيل ػػي ،ط .دار الكل ػػم الطي ػػب بدمش ػػق كب ػػَتكت ،الطبع ػػة األكُف
1422ىػ2001 /ـ.
 -99الف ػػركع لش ػػمس ال ػػدين ب ػػن مفل ػػح ،راجع ػػو عبدالس ػػتار أٛت ػػد فػ ػراج ،ط .ع ػػاَف الكت ػػب -ب ػػَتكت ،الطبع ػػة الرابع ػػة
1405ى1985 /ـ.
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 -100الفػركؽ ألِب الظفػر الكرابيسػػي ،بتحقيػق الػدكتور /دمحم طمػػوـ ،كمراجعػة الػدكتور /عبدالسػػتار أبػو غػػدة ،ط .كزارة
األكقاؼ الكويتية ،الطبعة األكُف 1402ىػ1982 /ـ.
 -101الفواكو الدكاين على رسالة ابن أِب زيد القَتكاين للنفراكم ،ط .دار الفكر -بَتكت 1415ىػ1995 /ـ.
 -102فػػيض القػػدير شػػرح اٞتػػامع الصػػغَت لعبػػد الػػرءكؼ ا١تنػػاكم ،ط .دار ا١تعرفػػة -بػػَتكت ،الطبعػػة الثانيػػة 1391ى ػػ/
1972ـ.
 -103قاعدة ا١تثلي كالقيمي يف الفقو اإلسبلمي كأثرىا على اٟتقوؽ كااللتزامات للدكتور /علي ٤تيي الدين القره داغي،
ط .دار االعتصاـ ابلقاىرة ،الطبعة األكُف 1413ىػ1993 /ـ.
 -104قضػػاَي فقهيػػة معاصػػرة يف ا١تػػاؿ كاالقتصػػاد للػػدكتور /نزيػػو ٛتػػاد ،ط .دار القلػػم بدمشػػق ،كالػػدار الشػػامية ببػػَتكت،
الطبعة األكُف سنة 1421ىػ2001 /ـ.
 -105قواعد األحكاـ يف مصاٌف األ نـ لعز الدين بن عبدالسبلـ ،ط .أـ القرل ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -106القوانُت الفقهية البن جزم ا١تالكي ،بدكف طبعة كال اتريخ.
 -107الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي البن عبدالرب النمػرم ،بتحقيػق الػدكتور /دمحم أحيػد كلػد ماديػك ا١توريتػاين ،ط.
مكتبة الرَيض اٟتديثة ابلرَيض ،الطبعة األكُف 1398ىػ1978 /ـ.
 -108كشاؼ القناع عن منت اإلقناع للبهوِ ،ط .عاَف الكتب سنة 1403ىػ1983 /ـ.
 -109كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعػاؿ لعػبلء الػدين ا٢تنػدم ،بتحقيػق بكػرم حيػاين ،كصػفوة السػقا ،ط .مؤسسػة
الرسالة -بَتكت ،الطبعة ا٠تامسة 1405ىػ1985 /ـ.
 -110لساف العرب البن منظور ،ط .دار صادر -بَتكت ،الطبعة األكُف.
 -111ا١تبػػدع يف شػػرح ا١تقنػػع لربىػػاف الػػدين بػػن مفلػػح ،بتحقيػػق دمحم حسػػن إٝتاعيػػل ،ط .دار الكتػػب العلميػػة -بػػَتكت،
الطبعة األكُف 1418ىػ1997 /ـ.
 -112ا١تبسوط للسرخسي ،ط .دار ا١تعرفة -بَتكت سنة 1409ىػ1989 /ـ.
٣ -113تلة األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ أٛتد ألٛتد عبدهللا القارم ،بتحقيق الدكتور /عبدالوىاب أبو سليماف
كالدكتور /دمحم إبراىيم أٛتد علي ،طبع هتامة ّتدة ،الطبعة األكُف 1401ى1981 /ـ.
٣ -114تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر لداماد ،ط .دار إحياء الًتاث العرِب -بَتكت ،بدكف اتريخ.
٣ -115تمع الزكائد للهيثمي ،ط .دار الكتاب العرِب -بَتكت ،كدار الرَيف للًتاث ابلقاىرة ،سنة 1407ىػ.
٣ -116تمع الضمانت للبغدادم ،ط .دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف اتريخ.
 -117اجملموع شرح ا١تهذب للنوكم ،ط .مكتبة اإلرشاد ّتدة ،بدكف اتريخ.
٣ -118تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،ط .مكتبة ابن تيمية ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -119ا﵀لى البن حزـ ،بتحقيق د /عبدالغفار سليماف البندارم ،ط .دار الكتب العلمية -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -120ا١تػػدخل يف الفقػػو اإلسػػبلمي :تعريفػػو كاترٮتػػو كمذاىبػػو كنظريػػة ا١تلكيػػة كالعقػػد للػػدكتور /دمحم مصػػطفى شػػليب ،ط.
الدار اٞتامعية -بَتكت ،الطبعة العاشرة 1405ىػ1985 /ـ.
 -121ا١تدخل لدراسة الفقو اإلسبلمي للدكتور /حسُت حامد حساف ،ط .مكتبة ا١تتنيب ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -122ا١تدخل لدراسة الفقو اإلسبلمي للدكتور /دمحم يوسف موسى ،ط .دار الفكر العرِب ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
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 -123ا١ت ػػدخل للفق ػػو اإلس ػػبلمي لل ػػدكتور /دمحم س ػػبلـ م ػػدكور ،ط .دار الكت ػػاب اٟت ػػديث -الكوي ػػت س ػػنة 1425ى/
2005ـ.
 -124ا١تدكنة لئلماـ مالك ،ط .دار الكتب العلمية -بَتكت ،الطبعة األكُف 1415ىػ1994 /ـ.
 -125مراتب اإلٚتاع البن حزـ ،كمعو نقد مراتب اإلٚتاع البن تيمية ،ط .مكتبة القدسي ابلقاىرة سنة 1357ىػ.
 -126ا١تراس ػ ػػيل ألِب داكد السجس ػ ػػتاين ،بتحقي ػ ػػق ش ػ ػػعيب األرنؤكط ،ط .مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة -ب ػ ػػَتكت ،الطبع ػ ػػة األكُف
1408ىػ1988 /ـ.
 -127ا١تسائل الفقهية من كتػاب الػركايتُت كالػوجهُت للقاضػي أِب يعلػى ،بتحقيػق الػدكتور /عبػدالكرًن دمحم البلحػم ،ط.
مكتبة ا١تعارؼ ابلرَيض ،الطبعة األكُف 1405ىػ1985 /ـ.
 -128ا١تسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحُت ألِب عبػػدهللا اٟتػػاكم ،بتحقيػػق مصػػطفى عبػػدالقادر عطػػا ،ط .دار الكتػػب العلميػػة-
بَتكت ،الطبعة األكُف 1411ىػ1990 /ـ.
 -129مسند اإلماـ أٛتد ،ط .مؤسسة قرطبة ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -130مشكل اآلاثر للطحاكم ،ط .دار ا١تعارؼ النظامية اب٢تند ،الطبعة األكُف 1333ىػ.
 -131مصباح الزجاجة يف زكائد ابن ماجو ألٛتد بن أِب بكػر البوصػَتم الكنػاين ،بتحقيػق دمحم ا١تنتقػى الكشػناكم ،ط.
دار العربية -بَتكت ،الطبعة الثانية 1403ىػ.
 -132ا١تصباح ا١تنَت للفيومي ،ط .ا١تكتبة العلمية -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -133ا١تصنف يف األحاديث كاآلاثر البن أِب شيبة ،ط .دار الفكر سنة 1414ى1994 /ـ.
 -134ا١تصنف لعبدالرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاين ،بتحقيق حبيب الرٛتن األعظمي ،ط .ا١تكتب اإلسبلمي -بَتكت ،الطبعة
الثانية 1403ى.
 -135مطالػػب أكِف النهػػى يف شػػرح غايػػة ا١تنتهػػى للشػػيخ مصػػطفى الرحيبػػاين ،ط .ا١تكتػػب اإلسػػبلمي بدمشػػق ،الطبعػػة
الثانية 1415ى1994 /ـ.
 -136ا١تطلع على أبواب ا١تقنع للبعلي ،ط .ا١تكتب اإلسبلمي -بَتكت ،الطبعة الثالثة 1421ىػ2000 /ـ.
 -137ا١تعػػامبلت الشػػرعية ا١تاليػػة ،كيليػػو :ملحػػق كجيػػز يف ا١تهػػر كبػػدؿ ا٠تلػػع كتصػػرفات ا١ت ػريض كا٢تبػػة كالوصػػية كا١ت ػَتاث
كالوقف (ضمن األعماؿ الكاملة) لؤلستاذ الشيخ /أٛتد إبراىيم بك ،ط .دار األنصار ابلقاىرة سنة 1355ىػ1936 /ـ.
 -138ا١تع ػػامبلت ا١تالي ػػة ا١تعاص ػػرة يف الفق ػػو اإلس ػػبلمي لل ػػدكتور /دمحم عثم ػػاف ش ػػبَت ،ط .دار النف ػػائس ابألردف ،الطبع ػػة
السادسة سنة 1427ى2007 /ـ.
 -139ا١تعجػػم الكبػػَت للط ػرباين ،بتحقيػػق ٛتػػدم عبداجمليػػد السػػلفي ،ط .مكتبػػة العلػػوـ كاٟتكػػم اب١توصػػل ،الطبعػػة الثانيػػة
1404ى1983 /ـ.
 -140معجػػم لغػػة الفقهػػاء للػػدكتور /دمحم ركاس قلعػػو جػػي ،مػػع كشػػاؼ إ٧تليػػزم عػػرِب فرنسػػي للمصػػطلحات ال ػواردة يف
ا١تعجم ،ط .دار النفائس ،الطبعة األكُف 1416ىػ1996 /ـ.
 -141معجم ا١تصطلحات ا١تالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور /نزيو ٛتاد ،ط .دار القلم -دمشق ،الطبعة الثانية
1435ىػ2014 /ـ.
 -142ا١ت عجم الوسيط جملمع اللغة العربية ،ط .مكتبة الشركؽ الدكلية ،الطبعة الرابعة 1425ى2004 /ـ.

جملة املدونة:

الشنة اخلامشة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 257

 -143ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ألِب الفتح نصر الدين ا١تطىًٌرًزم ،ط .دار الكتاب العرِب -بَتكت ،بدكف اتريخ.
ي
 -144ا١تغٍت شرح ٥تتصر ا٠ترقي ١توفق الدين بن قدامة ،بتحقيق د /عبدهللا الًتكػي ،كد /عبػدالفتاح اٟتلػو ،ط .دار عػاَف
الكتب ابلرَيض ،الطبعة الثالثة 1417ىػ1997 /ـ.
 -145مغٍت ا﵀تاج إُف معرفة معاين ألفاظ ا١تنهػاج للخطيػب الشػربيٍت ،ط .دار الكتػب العلميػة -بػَتكت ،الطبعػة األكُف
1415ىػ1994 /ـ.
 -146ا١تقاصػػد الشػػرعية كأثرىػػا يف فقػػو ا١تعػػامبلت ا١تاليػػة للػػدكتور /رَيض منصػػور ا٠تليفػػيْ ،تػػث ٔتجلػػة جامعػػة ا١تلػػك
عبدالعزيز :االقتصاد اإلسبلمي ،اجمللد ( )17العدد ( )1سنة 1425ىػ2004 /ـ.
 -147مقاصد الشريعة ا٠تاصة ابلتصرفات ا١تالية للدكتور /عز الدين بن زغيبة ،ط .دار النفائس ابألردف ،الطبعة األكُف
2010ـ.
 -148مقاصد الشريعة يف ا١تعامبلت ا١تالية للدكتورة /سلمى بنت دمحم صاٌف ىوساكمْ ،تث ٔتجلة البحوث كالدراسات
الشرعية ابلقاىرة ،العدد ا٠تامس كالعشركف ،سنة 2014ـ.
 -149ا١تقاصػػد العامػػة للشػريعة اإلسػػبلمية للػػدكتور /يوسػػف حامػػد العػ ًػاَف ،ط .ا١تعهػػد العػػا١تي للفكػػر اإلسػػبلمي ،الطبعػػة
الثانية 1415ى1994 /ـ.
 -150مقدمات يف ا١ت اؿ كا١تلكية كالعقد للدكتور /علي ٤تيي الدين القػره داغػي ،ضػمن اٟتقيبػة االقتصػادية لػو ،الكتػاب
الثال ػػث ،ط .كزارة األكق ػػاؼ كالش ػػئوف اإلس ػػبلمية بقط ػػر ،ابالش ػًتاؾ م ػػع دار البش ػػائر اإلس ػػبلمية يف ب ػػَتكت ،الطبع ػػة األكُف
1431ىػ2010 /ـ.
 -151مقصد العدؿ كأثره يف القضاَي ا١تالية ا١تعاصػرة للػدكتور /أمػَت شػريبطْ ،تػث ٔتجلػة الشػهاب الصػادرة عػن جامعػة
الوادم ابٞتزائر ،العدد ( )8ذك اٟتجة 1438ىػ /سبتمرب 2017ـ.
 -152ا١تلكية الفردية يف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ألستاذن ا١ترحوـ الدكتور /دمحم بلتاجي ،ط .دار السبلـ ابلقاىرة،
الطبعة األكُف ٢تا ،سنة 1428ىػ2007 /ـ.
 -153ا١تلكية كنظرية العقد يف الشريعة اإلسبلمية للشيخ دمحم أِب زىرة ،ط .دار الفكر العرِب ابلقاىرة ،بدكف اتريخ.
 -154ا١تمتػػع يف شػػرح ا١تقنػػع البػػن ا١تنجػػى التنػػوخي ،بتحقيػػق الػػدكتور /عبػػدا١تلك بػػن عبػػدهللا بػػن دىػػيش ،ط .مكتبػػة
األسدم ٔتكة ا١تكرمة ،الطبعة الثالثة 1424ىػ2003 /ـ.
 -155ا١تنتقى شرح ا١توطأ للباجي ،ط .دار الكتاب اإلسبلمي ابلقاىرة ،الطبعة الثانية بدكف اتريخ.
 -156ا١تنثور يف القواعد الفقهية للزركشي ،ط .كزارة األكقاؼ الكويتية ،الطبعة الثانية 1405ىػ1985 /ـ.
 -157منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل للشيخ عليش ،ط .دار الفكر -بَتكت ،الطبعة الثالثة 1412ىػ1992 /ـ.
 -158ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة للشاطيب ،بتعليق الشيخ عبػدهللا دراز ،كضػبط األسػتاذ دمحم عبػدهللا دراز ،ط .ا١تكتبػة
التجارية الكربل ٔتصر ،بدكف اتريخ.
 -159مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل للحطاب ،ط .دار الفكر -بَتكت ،الطبعة الثالثة 1412ى1992 /ـ.
 -160ا١توطأ ١تالك ،ب تحقيق دمحم فؤاد عبدالباقي ،ط .دار إحياء الكتب العربية ابلقاىرة سنة 1951ـ.
 -161نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية للزيلعي ،ط .دار اٟتديث ابلقاىرة ،الطبعة األكُف 1415ى1995 /ـ.
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 -162نظرية الضماف أك أحكاـ ا١تسئولية ا١تدنية كاٞتنائية يف الفقو اإلسبلمي «دراسة مقارنػة» للػدكتور /كىبػة الزحيلػي،
ط .دار الفكر بدمشق ،الطبعة التاسعة 1433ىػ2012 /ـ.
 -163النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر البن األثػَت ،بتحقيػق الػدكتور٤ /تمػود الطنػاحي ،كاألسػتاذ /طػاىر أٛتػد الػزاكم،
ط .دار إحياء الًتاث العرِب -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -164هنايػػة ا﵀تػػاج إُف شػػرح ألفػػاظ ا١تنهػػاج ﵀مػػد بػػن شػػهاب الػػدين الرملػػي ،كحاشػػية الرشػػيدم عليػػو ،ط .دار الفكػػر،
الطبعة األخَتة سنة 1404ىػ1984 /ـ.
 -165نيل األكطار شرح منتقى األخبار للشوكاين ،ط .دار اٟتديث ابلقاىرة ،الطبعة األكُف 1413ىػ1993 /ـ.
 -166ا٢تداية للمرغيناين مع شرحو العناية للبابرِ ،ط .دار الفكر -بَتكت ،بدكف اتريخ.
 -167الوجيز يف أحكاـ اٟتدكد كالقصاص كالتعزير للدكتور /ماجد أبو رخيػة ،ط .دار النفػائس ابألردف ،الطبعػة األكُف
1430ىػ2010 /ـ.
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األخالق يف املجتوع اإلسالهي
)م939/هـ328:هن خالل كتاب العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي(ت
هالك كاظن هحود املالكي.م.م-  رحين حلو هحود ابهادلي.د.أ
 العراق- كلية التربية للبنات – جامعة البصرة

:ادللخص
تا ذكره ابن عبد ربو يف كتابة العقد٦ تسلمُت١تناولنا يف ىذا البحث نتفا موجزه عن األخبلق عند العرب ا
 وقد تطرقنا يف البدء، تا ٯتكن فهم طبيعة العبلقات االجتماعية يف اجملتمع اإلسبلمي يومذاك٢ واليت من خبل،الفريد
 مث بعد ذلك تناولنا تعاليم الدين اإلسبلمي ووصااي الرسول صلى الو عليو، إىل تسليط شيء من حياة ابن عبد ربو
تودة والسبلم١تواجز وإضفاء اٟتية يف كسر ا٫تا للسبلم من أ١ ، تسلمُت١تسلمُت وغَت ا١وسلم يف إفشاء السبلم بُت ا
تياةٟتا من اثر يف ا٢ تميدة والسيئة يف اجملتمع اإلسبلمي وماٟتا ذكره من األخبلق ا٦  كما تناولنا بعض، بُت البشر
. االجتماعية والتعامل فيما بينهم
Etscih ni eth ciamlIs ytunimco ghourt eht book of eth u qeni
tacnro of b
l n abde b
ar bi la- /8ah2(3iusdlAn ):9ad3
Prof Dr . Rahiem hiloo Mohammad
Malik kadhum mohammed al maliki
University of basrah- C0llege of education for women

abactrs

: In this paper l discussed a brief narrative
abahofs Ben
writing
abed R

of the unique contract through which social
n berelations
deepened in
ca the
Islamic community . in the beginning ; it ns
dealt
from
with
thelie
life of lab abed
rabah, and then dealt with the teaching ofreligion
the Islamic
and the
commandments of the prophet in the peace between
ms andMusli
non- Muslims
because 0f the importance of peace in breaking
ers and
thethe
barri
establishment
of affection and peace among humans. It also
somedealt
of the
with
memory of
good and bad ethics in Islamic society and
t ontheir
social
impac
life and dealing
with each other.

 962جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

تقدمي :
يتميز اجملتمع العريب واإلسبلمي عن بقية اجملتمعات األخرى بطابع أخبلقي ٦تيز ٮتتلف اختبلفا جذراي
عما ىو عند األمم األخرى ،من حيث األخبلق وطبيعة التعامل مع الغَت مث طبيعة العبلقات االجتماعية اليت
تكون األواصر الكبَتة بُت طبقات اجملتمع ا١تسلم  ،فضبل عن التعايش السلمي واحًتام كافة مكوانت اجملتمع ،
والفضل يف ٚتيع ذلك يعود اىل التعاليم الرابنية اليت أنز٢تا هللا عز وجل على نبيو من خبلل نصوص القرآن الكرمي ،
وىي اليت طا١تا كانت ٖتث الفرد ا١تسلم على التحلي ابألخبلق اٟتميدة واالبتعاد قدر االمكان عن الصفات
الذميمة اليت من شأهنا تفتيت اجملتمع االسبلمي  ،ومن خبلل ذلك ا١تنطلق جاء ْتثنا ىذا ليسلط الضوء عن أىم
تلك األخبلق اليت ٖتلى هبا الفرد ا١تسلم من اليت ورد ذكرىا يف كتاب العقد الفريد البن عبد ربو االندلسي  ،وقبل
تناول تلك ا١تفردات البد لنا من تسليط بصيص من الضوء على ىوية ابن عبد ربو وابلقدر الذي يسمح بو اٟتال
يف ىذا البحث ا١تتواضع .


الفرع األول :ابن عبد ربه يف سطور
ىو أٛتد بن دمحم بن عبد ربو بن حبيب بن حدير بنن سنام منوىل ىشنام بنن عبند النرٛتن بنن معاوينة بنن ىشنام

بن عبد ا١تلك بنن منروان (  ،)1ولند عنام 246ه860 /م) يف قرطبنة  ،منن عاةلنة متوسنطة الندخل  ،وتلقنب بعندة
ألقاب كشهاب الدين  ،والقرطيب  ،واألندلسي  ،وبن عبد ربو الذي غلب عليو ( .)2

تتلمذ يف بداية حياتو على أيدي العديد من شيوخ األندلس الذين كان ٢تم مكانو خاصنة بنُت علمناء وشنيوخ

األندلس ،ومنهم ا٠تشٍت وبن وضاح وبن ٥تلد ( ،)3الذين كان ٢تم األثر الكبَت يف نفس بن عبد ربو  ،وجعلتو ٭تب

ألكتابو عن ا١تشرق اإلسبلمي على غَتة  ،على الرغم من انو كان يعنيش يف األنندلس النيت م يغادرىنا طيلنة حياتنو ،
اليت تعد من األماكن والبقاع أٟتضاريو واليت ٢تا مكانو خاصة بُت األمم ،ومنا ٢تنا منن أ٫تينو يف تبلقني اٟتضنارات ،
و ٘تيزت حياتو يف بدايتها ابنغماسو ابللهو وا١تلذات ،وكان لو أشعار كثَتة توضح تلك اٟتياة  ،فيقول( : )4
اشرب على منظر انيق وامزج بريق اٟتبيب ريقي

 )1ابن الفرضي  :اتريخ علماء األندلس  87/9 ،؛ اٟتميدي  :جذوة ا١تقتبس  ،ص959؛ الضيب  :بغية ا١تلتمس يف اتريخ رجال اىل
األندلس 999/9 ،؛ ابن خلكان  :وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان . 990-992 /9 ،

 )2اٟتميدي  :جذوة ا١تقتبس  ،ص 950؛ ابن االابر  :ا١تقتضب من كتاب ٖتفة القادم  ،ص  947؛ ابن ايب اصيبعة  :عيون االنباء يف
طبقات االطباء 489 ،؛ ابن تغري بردي  :النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة 066 /3 ،؛

 )3ابن الفرضي  :اتريخ علماء األندلس 87/9،؛ ابن عساكر  :اتريخ مدينة دمشق 345 /92 ،؛ ابن االثَت اٞتزري  :اللباب يف هتذيب
االنساب 446/9 ،؛ السيوطي :بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة .379/9 ،
 )4ابن عبد ربو  :ديوان ابن عبد ربو ،ص.998
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واحلل وشاح الكعاب رفقا واحذر على خصرىا الرقيق
وقل ١تن الم يف التصايب اليك خل عن الطريق
ويف شرابنا الشراب عراقي
ديننا يف السماع دين مدين
فهننذا جننزء بسننيط مننن أ شننعاره يف بدايننة حياتننو والننيت انقضننها بعنند إن اتب اب١تمحصننات  ،الننيت انقننض أشننعاره يف

بداية حياتو ٔتا يناقضها ويعلن ندمو وتوبتو عما كان منو فيقول( :)1

وليس يل من دونو راحم
أابرز هللا بعصيانو
ايرب غفرانك من ذنب أسرف إال انو اندم
وبعد الصحوة األخبلقية اليت قلبت حياتو رأسا على عقب  ،آل على نفسنو أن يوظنف منا تعلمنو يف ىداينة
اجملتمع اإلسبلمي األندلسي من خبلل كتاابتو ،ويوضح ٢تم األخبلق اٟتسنو والسيئة وأثرىا على اجملتمع  ،وكذلك
أراد أن يذكرىم اب١تاضي العريق وما كان ٯتتلكو اجملتمع اإلسبلمي من قيم ُخلقية عريقة .
وم ننن األم ننور األخ ننرى ال ننيت ٬ت ننب التنوي ننو هبن نا ى ننو م ننا ك ننان يعيش ننو اجملتم ننع اإلس ننبلمي األندلس نني م ننن ح ننروب
واضطراابت وتنناحر فيمنا بيننهم منن حنروب كنان ٢تنا األثنر الكبنَت علنى اٟتيناة االجتماعينة ونشنر اال٨تنبلل والتفكنك
األسننري واألخبلقنني الننذي تفرضننو اٟتننروب علننى اجملتمعننات  ،فكننان لتلننك الصننحوة األثننر الكبننَت علننى شن ص ابننن
عبد ربو ابن يكتب كتابة الشنهَت النذي أصنبح لنو يف وقتنو أ٫تينو خاصنة وشنهرة كبنَتة يف اإلرجناء ٦ ،تنا جعنل الكثنَت
من أصحاب السلطة واألدابء ابن ٭تاولوا و٬تدو يف اٟتصول عليو  ،كما ىو حال الصاحب بن عباد( . )2

الفرع الثاين :اجلوانب اخلُلقية يف العقد الفريد:
 -1التحية وإفشاء السالم بني ادلسلمني:

من ا١تظاىر والسنن اٟتسنة اليت أكد عليها اإلسبلم وأوردىا ابن عبد ربو يف مؤ ِ
لفو ىنو إفشناء السنبلم بنُت ا١تسنلمُت
وغَت ا١تسلمُت ١تا ٢تا من أ٫تية على ٘تاسك أبناء اجملتمع ،ألهنا من السنن اٞتليلنة و فيهنا إعنبلن األمنن بنُت النناس،
فالسبلم يعاىد ِبو الناس بعضهم بعضاً على ان يكف كل واحد منهم عن التعنر لندم أخينو وعرضنو ومالنو بندون

حق( .)3

 )1ابن عبد ربو  :العقد الفريد 930 /3 ،؛ الثعاليب  :يتيمة الدىر .99/0 ،

)2إٝتاعيل بن عباد بن العباس  ،أبوالقاسم الطالقاين 306ه385 -ه938/م995-م) ،وزير غلب عليو األدب ،فكان من نوادر الدىر
علما وفضبل وتدبَتا وجودة رأي  ،استوزره مؤيد الدولة ابن بويو الديلمي مث أخوه ف ر الدولة  ،ولقب ابلصاحب لصحبتو مؤيد الدولة من
صباه ،فكان يدعوة بذلك ،ولد يف الطالقان من أعمال قزوين ) وإليها نسبتو  ،وتويف ابلري ونقل إىل أصبهان فدفن فيها  ،لو تصانيف
جليلة.ينظر :السمعاين  :االنساب  39/4،؛ ايقوت اٟتموي :معجم االدابء  968/6،؛ الصفدي  :الوايف ابلوفيات .76/9 ،
 )3اٞتزيري :الفقو على ا١تذاىب االربعة ومذىب اىل البيت87 /0 ،؛ االشتهاردي :مدارك العروة.77 /96 ،
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وقنند حننث الرسننول ملسو هيلع هللا ىلص علننى إفشنناء السننبلم ١تننا لننو مننن أجننر وث نواب عننند هللا  ،وعننن الرسننول ملسو هيلع هللا ىلص قننال :ال
تدخلوا اٞتنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت ٖتنابوا ،أال أدلكنم علنى منا ٖتنابون ب ِنو قنالوا :بلنى اي رسنول هللا ،قنال :افشنوا

السبلم بينكم)( .)1

ففنني إعننبلن وإفشنناء السننبلم مننودة بننُت الننناس وتثبيننت عبلةننق األلفننة واإلخنناء وإظهننار حننرص كننل واحنند علننى
إيصال ا٠تَت ألخيو ،وٕتنب العنداوة والبغضناء واٟتقند واٟتسند اىل غنَت ذلنك منن ا١تكنارم النيت ٭تنث اإلسنبلم عليهنا،
ففي إفشاء السبلم وإلقاء التحية بُت ا١تسلمُت ففيها شيء من تواضع ا١تسلم ألخيو ا١تسلم ،كمنا أن اإلسنبلم وضنع
بعض من تلك ا١تظاىر او ا١تراسيم يف السبلم فالبادئ ابلسبلم لو اجر وثواب أكثر من الراد وجعل هللا درجتو أعلنى
منن الطنرف الثناين(  ،)2وجعننل النداخل يسنلم علننى منن يف اجمللنس وا١تاشنني علنى القاعند والراكننب مطلقناً علنى ا١تاشنني

والصننغَت علننى الكبننَت والقليننل علننى الكثننَت ،كمننا حبننب هللا ورس نولو السننبلم علننى الصننغار مننن األطفننال حننىت وان م

يردوا(  ،)3وجعل هللا ورسولو الرد على البادئ ابلسبلم فريضة أي ان السبلم تطوع والرد فريضة( .)4

وورد لدى ابن عبد ربو يف ىذا الباب انو ذكر انو حينما خرج ا١تأمون على ٚتاعة من أصحابو ووجهاء النناس
ابتدةوا ابلسبلم وىم على جلوس فما كان منهم إال أن قال  :ما علمنا ان اٞتالس يسلم على القاةم او القادم ،فأان
علي السبلم وانتم عليكم الرد( .)5
اوال :أنواع القبل:
-1تقبيل اليد:
من ا١تظاىر اليت حنث عليهنا اإلسنبلم والنيت كنان يقصند منن وراةهنا توجينو اجملتمنع االسنبلمي األندلسني إىل منا
فيننو خننَت ونشننر األخننبلق اٟتمينندة فيننو ..وأصننل تقبيننل الينند مننا ورد عننن عبنند هللا بننن عمننر قننال :كنننا نقبننل ينند النننيب

ملسو هيلع هللا ىلص)(  ،)6كمننا ورد عننن الشننيباين عننن أيب اٟتسننن عننن مصننعب قننال :رأيننت رج نبلً دخننل علننى علنني بننن اٟتسننُت يف

ا١تسجد فقبل يده ووضعها على عينيو ،فلم ينهو)( .)7
وعننن العتننيب قننال :دخننل رجننل علننى عبنند ا١تلننك بننن مننروان فقبننل يننده  ،)8وورد ان رج نبلً دخننل يف زي العامننة
وكتمننان النباىننو علننى سننليمان صنناحب بيننت اٟتكمننة ،ومعننو ٙتامننو بننن اشننرس فمننا كننان منننو إال ان قننال :ىننذا ابننو

 )1الدارمي :سنن الدارمي075 /0 ،؛ الب اري :االدب ا١تفرد099 ،؛ القزويٍت :سنن ابن ماجو.9098 /0 ،
 )2اجمللسي االول :روضة ا١تتقُت يف شرح من ال ٭تضره الفقيو.979 /3 ،
 )3الكاشاين :الوايف597 -596 /5 ،؛ اٞتزاةريٖ :تفة السنية يف شرح ٩تبة اٟتسنية ،ص.399
 )4اٟتراينٖ :تف العقول عن آل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،ص.362
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.05/0 ،
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.6 /0 ،
 )7ابن عبد ربو :العقد الفريد.6 /0 ،

 )8ابن عبد ربو :العقد الفريد .7 /0 ،وينظر :اٞتاحظ :البيان والتبيُت ،ص.65
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الفضل ويقصد ِبو جعفر فنهض إليو سنليمان فقبنل يندهِ ،وقنال لنو :تيب اننت ،منا دعناك اىل ان ٖتمنل عبندك ىنذهِ
ا١تنةَ اليت ال اقوم بشكرىا ،وال اقدر ان اكايفء عليها) .)1
وورد أن زينند بننن طبننت طلننب مننن ابننن عبنناس ان يعطيننو يننده فقبلهننا وقنال لننو :ىكننذا أمنران رسننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ان

نفعل تىل بيت نبينا)( .)2
وم تكن القبلة أي قبلة اليد يتقبلها اٞتميع فبعد أن كاننت مظهنر منن مظناىر النود واالحنًتام  ،فبهننا يف بعنض
األحيان تعرب عن جزء من اٟتيلة وخداع اآلخرين ١تن ىو أعلى منهم منصب أو للتودد ألينو ،فقند ورد أن رجنبلً أراد
أن يقبل يد ىشام بن عبد ا١تلك اال انو رفض ذلك وعلى ما يبندو فنبن ىنذا الرجنل فينو سنبب منا ٯتنعنو منن التقنرب
م ننن اٟت نناكم .فق ننال ل ننو أف ل ننو ،وق ننال :أن الع ننرب أن قبل ننت األي نندي إال ىلوعن ناً خوف ن ناً) ،وال فعلت ننو العج ننم إال
خضوعاً)( .)3
كما أن رجبلً استأذن ا١تأمون يف تقبيل يده ،فقال لو :أن قبلة اليد من ا١تسلم ذلة ،ومنن النذمي خديعنة ،وال
حاجة لنا بك أن تذل وال بنا أن ٩تدع)( .)4

 -2قبلةة الةرأ  :مننن القبننل الننيت تندل علننى احنًتام الشن ص القننادم إن كننان مننن قرينب أو بعينند ،كمننا ىننو
حننال ىننارون الرشننيد عننندما قنندمت عليننو ام جعفننر الربمكنني تطلننب منننو العفننو عننن أبناةهننا بعنند ان إصنندار األحكننام

ْتقهم  ،إال انو استقبلها ونزل عن عرشو ٤تتفياً وأكب على تقبيل رأسها( .)5
اثنيا :العناق:

العناق :ا١تعانقة وقد عانقو إذا جعل يديو علنى عنقنو وضنمو اىل نفس ِنو وتعانقنا واعتنقنا(  .)6ففني معانقنة ا١تنؤمن

وتقبيلو عند لقاةو أتكيد للحب والود ،وتعبَتاً عن حسن ا٠تلق( .)7
وذكر اٯتا مؤمن خرج اىل اخيو يزوره عارفاً ْتقو كتب هللا لو بكل خطوة حسنة و٤تينت عننو سنيئة ورفعنت لنو
درجنة فنبذا طنرق البناب فتحنت لنو أبنواب السنماء ،فنذا التقينا وتصنافحا وتعانقنا اقبنل هللا عليهمنا بوجهنو مث هبنا هبمننا

يف ،حق علي أال اعذهبما ابلناس بعد ذلك ا١توقف)( .)8
ا١تبلةكة ،فيقول :انظروا اىل َّ
عبدي تزاورا وٖتااب َّ

وذكننر ان ا١تننؤمنُت إذا تعانقننا غمرهتمننا الرٛتننة)(  ،)9وعننن الصننادق هنع هللا يضر قننال :ان ٘تننام التحيننة للمقننيم ا١تصننافحة

و٘تام التسليم على ا١تسافر ا١تعانقة)( .)1
 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.7 /0 ،
 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.7 /0 ،
 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.8 /0 ،
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.8 /0 ،

 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد .309 /5 ،وينظر :صفوتٚ :تهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاىرة.89 /3 ،
 )6الفراىيدي :العُت968 /9 ،؛ اٞتواىري :الصحاح.9534 /4 ،
 )7السيد دمحم ابقر اٟتكيم :دور اىل البيت يف بناء اٞتماعة الصاٟتة.94 -93 /0 ،

 )8ابن حجر :فتح الباري46 /99 ،؛ اجمللسي :مرآة العقول يف شرح اخبار آل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص)77 /9 ،؛ الريشهري :ميزان اٟتكمة.0940 /3 ،

 )9اجمللسي :مرآة العقول يف شرح اخبار آل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص).77 /5 ،
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وورد عن الرباء هنع هللا يضر انو التقى ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص فصافحو فما كنان منن النرباء إال أن قنال :أحسنب أن ىنذا منن زي

العج ننم ،فق ننال الرس ننول ملسو هيلع هللا ىلص ٨ت ننن أح ننق اب١تص ننافحة(  .)2وذك ننر ان ا١تص ننافحة س نننة ،ويف ا١توط ننأ تص ننافحوا ي ننذىب

الغل)( .)3

وقد ورد يف ٘تام ا١تعانقة انو ورد حينما قدم جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر من اٟتبشة اعتنقو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقبل بنُت

عينيننو ،وقننال :جعفننر أشننبو الننناس يب خلق ناً وخلق ناً(  .)4ويننذكر ان أاب جعفننر ا١تنصننور حينمننا اسننتقبل اإلمننام جعفننر
الصادق يف ا١تدينة ا١تنورة قام لو فعانقو( .)5
اثلثا  :األخالق والصفات احلسنة والسيئة يف اجملتمع
م يغفل الندين اإلسنبلمي جاننب منن جواننب اٟتيناة وال فضنيلة منن الفضناةل إال دعنا إليهنا والتمسنك هبنا ،وم
يدع رذيلة من الرذاةل إال نبو أليها وأخطاءىا وأخطارىا على اجملتمع اإلسبلمي ،وقد ذكر لنا ابنن عبند ربنو يف كتابنو
وخصص لؤلخبلق اٟتسنة ابب خاص ٝتاه االجواد واألصفاد ووضح فينو معنٌت األخنبلق ومنا تعنينو منن خنَت وشنر
لئلنسان ،وما ينبغي لئلنسان يف معاملة بعضهم بعضاً.
أوال :الصفات احلسنة
 -1األخالق
فنناألخبلق أىننم عنصننر يف تكننوين الفننرد يف اجملتمننع واالرتقنناء هبننا اىل أفضننل ا١تسننتوايت ،وجعننل ابننن عبنند ربننو
حديثو منصباً ٨تنو الكنرم واٞتنود ومثنل ىنذا ابلشنواىد منن اآلايت القرآنينة واألحادينث النبوينة الشنريفة وقنال :و٨تنن
القاةلون بعون هللا وتوفيقو يف األجود واألصفاد ،إذ كان اشرف مبلبس الدنيا وازين حللها وأجلبها ٟتمد ،وادفعها
لذم ،واسًتىا لعيب :كرم طبيعة يتحلى هبا السمح السري ،واٞتواد الس ي ،ولو م يكن يف الكنرم إال اننو صنفة منن
صننفات هللا تعنناىل تسننمى هبننا ،فهننو الكننرمي عننز وجننل ،ومننن كننان كرٯت ناً يف خلقننو ،فقنند تسننمى اٝتننو واحتننذى علننى

صفتو)( .)6
و٧تنند ان الغايننة القصننوى يف النندين اإلسننبلمي قنند حننددىا الرسننول الكننرمي ملسو هيلع هللا ىلص بقولن ِنو :إ٪تنا بعثننت أل٘تننم مكننارم

األخبلق)(  .)7وىكذا يعلمنا اإلسبلم على لسان نبيو تشريعاتو القيمة وسلوكياتو الرفيعة والصفات الفاضنلة اممنودة
اليت تكسب أىلها ا١تدح والثناء وٕتعلهم أىل مكانة عالية يف الدنيا واآلخرة.

 )1الشاىرودي :مستدرك سفينة النجاة.998 /5 ،
 )2ابن حجر :فتح الباري47 /99 ،؛ ا١تازندراين :شرح اصول الكايف.65 /9 ،

 )3ابن انس :ا١توطأ928 /0 ،؛ ابن حجر :فتح الباري48 /99 ،؛ السيوطي :اٞتامع الصغَت.527 /9 ،
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.089 /0 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.979 /3 ،
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.988 /9 ،

 )7ابن ايب الدنيا :مكارم األخبلق ،ص6؛ البيهقي :السنن الكربى .999 /92 ،الشيخ الطربسي :تفسَت جوامع اٞتامع.699 /3 ،
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وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :إذا ااتكم كرمي قوم فأكرموه)(  .)1وقال ملسو هيلع هللا ىلص :اكمنل ا١تنؤمنُت اٯتناانً احسننهم اخبلقناً)(  .)2ويف
حديث ابن عبد ربو يف ىذا الباب ما ىو إال ٤تاولة منو إلحيناء االخنبلق اٟتميندة يف ار االنندلس وتوجينو البنناء
اجملتمع على أسس من البذل والس اء والعطاء بُت افراد اجملتمع وذكر العديد من الصفات ا٠تُلقية اٟتميدة ،النيت ال
تدل إال على االخبلق اٟتميدة مثل س ي جواد ٝتح سري وكأننو يقنول :أجنود وأكنرم وأٝتنع واسن ى ،نلمنح فيهنا
الصفات الكرٯتة اليت تدل على ا١تراعاة بُت افراد اجملتمع ٔت تلف أجناسو وارود العديد من األمثنال ،فقند ذكنر قنال
عبد هللا بن عباس :سادات الناس يف الدنيا األس ياء ،ويف اآلخرة األتقياء)( .)3

وذكر ان سعادة االنسان تكمن فيما يقدمو لآلخرين ،فقد ورد عنن ابنراىيم ابنن السنندي اننو سنأل رجنل منن
اىننل الكوفننة ومننن وجننوه اىلهننا وكننان ال ٬تننف لبننده اي لبند فرسننو) ،وال يسنًتيح قلبننو ،وال تسننكن حركتننو يف طلننب
نت عنننك
حنواة الرجننال وإدخنال ا١ترافننق علننى الضنعفاء وكننان رجنبلً مفوىنا ،فقلننت لننو :اخنربين عننن اٟتالننة النيت َخ َّففن ْ
النَّص ننب التع ننب) وىون ننت علي ننك التع ننب يف القي ننام ْتن نواة الن نناس ،م ننا ى نني  :ق ننال ق نند وهللا ٝتع ننت تغري نند الط ننَت
ابألسحار يف فروع األشجار ،وٝتعت خفق أواتر العيدان وترجيع أصوات القيان ،فما طربت من صوت قنط طنريب
مننن ثننناء حسننن بلسن ٍ
نان حسننن علننى رجننل قنند احسننن ،ومننن شننكر ُحننر ١تنننعم حننر ،ومننن شننفاعة ٤تتسننب لطالن ٍ
نب
ّ
ّ
شاكر)( .)4
ويذكر عن االمام الصادق هنع هللا يضر) قال :إن هللا خلق خلقاً من رٛتتو برٛتتو لرٛتتو ،وىم الذين يقضون حواة

الناس)( .)5

كما ذكر ابن عبد ربو انو قال :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص) :افضل العطية ما كان من م ِ
عسر اىل ُمعسر)(  .)6وم يقتصنر
ُ
يقتصر االمر على ما ذكرانه هبذا الصدد من اٞتود فقد اورد العديد من االمثلة اليت ٗتص اٞتنود والكنرم والنيت ٖتتناج
العديد من ا١تؤلفات لذكرىا والتفصيل فيهنا ،وينذكر اجنواد اىنل االسنبلم منن وجهنة نظنره ومنن م ينذكرىم فهنم كثنر،
فقد ذكر أن أجواد أىل اإلسبلم احد عشر رجبلً يف عصر واحد  ،فقد ذكر من أىل اٟتجناز عبيند هللا بنن العبناس
وعبد هللا بن جعفر وسعيد بن العاص وذكر اجواد اىل البصرة يف عصر واحد عبد هللا بن عامر بن كريز وعبيند هللا
بن ايب بكره موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص) ،وسلم بن زايد ،وعبيد هللا بن معمر القرشي مث التميمي وطلحة الطلحات وىنو
طلحننة بننن عبنند هللا بننن خلننف ا٠تزاعنني ،واجننود اىننل الكوفننة يف عصننر واحنند ،عتنناب بننن ورقنناء الرايحنني ،واٝتنناء بننن
خارجة الفزاري وعكرمو بن ربعي الطياط( .)7

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد .988 /9 ،وينظر :ابن شيبة الكويف :ا١تصنف902/6 ،؛ الطرباين :األحاديث الطوال ،ص.02
 )2النووي :راي الصاٟتُت ،ص987؛ ا١تناوي :فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت.903 /9 ،

 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.999 /9 ،
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.996 /9 ،

 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.996 /9 ،
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.996 /9 ،

 )7ابن عبد ربو :العقد الفريد.047 -046 /9 ،
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-2الشجاعة  :شدة القلب عند البأس( .)1
َّ ِ
اّللَ َكثِ ًَتا لَ َعلَّ ُك ْم تُن ْفلِ ُحو َن))( .)2
ين آَ َمنُوا إِذَا لَِقيتُ ْم فِئَةً فَاثْنبُنتُوا َواذْ ُكُروا َّ
قال تعاىلَ :اي أَينُّ َها الذ َ
كانت وما زالت الشجاعة من الصفات ا١تميزة عند البشر وىني نعمنة إ٢تينة ٯتنحهنا هللا ١تنن ٭تنب ،وخنَت مثنال
يف ذلك ما قالو ا١تسلمون يف حنق الرسنول ملسو هيلع هللا ىلص) يف ٛتايتنو ٢تنم حينمنا يشنتد النوطيس :كننا اذا اٛتنر البنأس التقيننا

برسول هللا " ملسو هيلع هللا ىلص ")( .)3

كما اشار ابن عبد ربو فيما قالتو العرب ْتق الشجاعة الشجاع ُم َوقَّى واٞتبان ُملقى)(  ،)4وقالنت الشنجاعة
الشجاعة وقاية ،واٞتنب مقتلو)(  ،)5واورد لنا العديد من الرواايت اليت ٘تجد شجعان العنرب وا١تسنلمُت يف سناحات
ساحات الوغى فقد ورد ان عبد هللا بن الزبَت كان قد ذكر انو ويف معركنة اٞتمنل كنان يلتقني ابالشنًت الن عني يقنول
كنت اضربو ضربة فكان يردىا ٜتساً واكثر ،مث اخذ برجلي فألقاين يف ا٠تندق ،وكان يقول :وهللا لوال قرابتنك منن

رسنول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) مننا اجتمننع منننك عضنوا اىل آخننر)(  ،)6وذكننر ان منن شننجعان العننرب ا١تسننلمُت علنني بننن ايب طالننب
وال نزبَت وطلحننة  ،ورجننال االنصننار عبنند هللا بننن ح نازم السننلمي وعبنناد بننن اٟتصننُت وعبينند بننن اٟتبنناب وقطننري بننن
الفجاءة واٞتريش بن ىبلل السعدي وشبيب اٟتروري( .)7

وكان ا١تسلمون يضربون ا١تثل يف شجاعة اإلمام علني هنع هللا يضر فنبل توجند حنرب إال ووجندوه امنامهم  ،وكنان يقنول

٢تم فوهللا ما اابيل اسقطت علنى ا١تنوت ام سنقط عل ّني(  ،)8واشنار اىل ان الشنجاعة أتم منن الننفس ،كمنا ىنو اٟتنال
حينما ٝتع ا٠تليفة العباس ا٢تادي بسيف عمرو بن معد بكر الصمصامو ،وحينما قدم ِبو الينو وضنع امامنو واخنذت
الشنعراء بن ِنو ،إال انننو اخننذ يننتمعن بن ِنو فلننم ٬تنند فيننو ميننزة ٘تيننزه عننن السننيوف االخننرى ،وحينمننا ارسننل لعمننرو وسننألو عننن

السر يف سيفو ،قال لو :انت طلبت السيف وم تطلب الساعد الذي كان ٭تملو( .)9

 -3التواضةةع :ىننو الرضننا بنندون مننا يسننتحقو مننن ا١تنزلننة(  .)10وىننو ذلننك السننلوك الفعننال للشن ص الننذي مننن
خبللن ِنو ٯتكننن كسننب القلننوب واسننر العقننول ،واذا مننا اجتمننع تصننحابو عنند نفس ن ِو كواحنند منننهم ،وم ٘تننل نفسننو اىل

التمييننز بشننيء ع نننهم(  ،)1لننذلك ال ٧تنند ن ننيب مننن االنبينناء وال وص نني إال متواضننعاً .وقنند ب ننُت هللا العزيننز الق نندير ان
 )1اٞتوىري :الصحاح9035 /3 ،؛ الرازي٥ :تتار الصحاح ،ص.976
 )2سورة االنفال :اآلية .45

 )3ا١تيداين ٣ :تمع األمثال 027/9 ،؛ األصفهاين :األزمنة واألمكنة ،ص.502
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.90 -99 /9 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.99 /9 ،
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.928 /9 ،

 )7ابن عبد ربو :العقد الفريد.925 /9 ،
 )8ابن عبد ربو :العقد الفريد.94 /9 ،

 )9ابن عبد ربو :العقد الفريد.993 /9 ،
 )10الشريف ا١ترتضى :رساةل الشريف ا١ترتضى.066 /0 ،

 )11ابن عبد ربو :العقد الفريد .029 /0 ،وينظر :الشهيد االول :غاية ا١تراد يف شرح نكت االرشاد.096 /9 ،
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التواضع ىو السر يف إمالة القلوب واستقطاهبا ،وان الغلظة والتكرب ىي احد أسباب نفور اآلخرين عن أي شن ص

يف اجملمننع قننال تعنناىل :فبمننا رٛتننة مننن هللا لنننت ٢تننم ولننو كننت فظناً غلننيظ القلننب النفضنوا مننن حولننك))(  ،)1وقننال

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص) :من تواضع هلل رفعو هللا)( .)2
 -4ادلروءة:

ى نني كم ننال الرجول ننة ،وق نند م ننرؤ الرج ننل ،و٘تن نرأ إذا تكل ننف ا١ت ننروءة(  .)3وقي ننل احتم ننال اٞتري ننده ،وإص ننبلح ام ننر

العشَتة(  .)4وىي الن وة والشنهامة ،وىني وقنوف االنسنان علنى ٤تاسنن االخنبلق وٚتينل العنادات ،صنفة اخنرى منن
الصننفات الننيت ٬تننب علننى االنسننان التحلنني هبننا ،فنجنند ابننن عبنند ربننو يننذكر ىننذه الصننفة لتننذكَت اجملتمننع االندلسنني
ٔتكنارم االخننبلق الننيت ٬تننب ان يبقننى ٤تافظناً عليهننا ،كمنا اشننار اىل قننول الرسننول ملسو هيلع هللا ىلص) :ال ديننن إال ٔتننروءة) ،وقننال
ص)ٕ :تاوزوا لذوي ا١تروءات عن عثراهتم ،فوالذي نفسي بيده ان احدىم ليعثر وان يده لبيد هللا)( .)5
 -5السؤدد:

يقال :ساد يسود سيادة ،واالسم السؤدد ،وىو اجملد والشرف(  ،)6ويقنال ىنذا سنيد قوم ِنو ،وا١تسنود النذي سناد

غَته البيت الرفيع( .)7

قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص) :من اسرع بو عملو م يبطئ بو حسبو ،ومن أبطأ بو عملو م يسرع بو نسبو)( .)8
من الصفات ا١تهمة النيت اشنار اليهنا ابنن عبند ربنو السنؤدد ،اي ان الرجنل امنا ان يسنود علنى قوم ِنو او ان قومنو
ِ
وصيتو إلبنو ١تا حضنرتو الوفناة :احفظنوا
ينصبوه سيداً عليهم ١تا ٭تمل من اخبلق ،فقد ورد عن قيس بن عاصم يف
مت فسودوا كباركم وال تسودوا صنغاركم فيحقنر النناس كبناركم)(  ،)9وذكنر ان
عٍت ،فبل احد انصح لكم من ،إذا اان ُّ

عبنند ا١تلننك بننن مننروان سننأل روح بننن زنبنناع عننن مالننك بننن مسننمع ،فقننال :لننو غضننب مالننك لغضننب معننو ماةننة ألننف

سيف ال يسألو واح ٌد منهم م غضبت فقال عبد ا١تلك ىذا وهللا السؤدد( .)10

 )1سورة آل عمران :اآلية .959

 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.952 /0 ،
 )3الفراىيدي :العُت099 /8 ،؛ ابن منظور :لسان العرب.954 /9 ،

 )4القَتواين :زىر اآلداب وٙتر االلباب.92 /9 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.952 /0 ،

 )6الطر٭تي٣ :تمع البحرين73 /3 ،؛ الزبيدي :اتج العروس.30 /5 ،
 )7الفراىيدي :العينن089 /7 ،؛ ابن السيده :ا١ت صص /9 ،ق.964 /0
 )8ابن عبد ربو :العقد الفريد.948 ،
 )9ابن عبد ربو :العقد الفريد.947 /0 ،

 )10ابن عبد ربو :العقد الفريد.945 /0 ،
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وذكر أ٫تية العقل ابلنسبة للرجال وسيادهتم علنى أقنوامهم وعلنى غنَتىم فقند ورد أن سنليم بنن نوفنل كنان سنيد
كنانة ،فوثب رجل على ابنو وابن أخيو فجرد٫تا ،فأُم ِبو ،فقال لو :ما أمنك من انتقامي قال :فلِم ِس َّؤ ْدانك إذاً،

إال ان تكظم الغيظ وٖتلُم عن اٞتاىل ،وٖتتمل ا١تكروه ،ف ُ لي سبيلو ،فقال فيو الشاعر( :)1
يسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننود أق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نوام وليس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نوا بس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننادةٍ
ننديد س ن ن ن ن ننليم ب ن ن ن ن ننن نوف ن ن ن ن ن ِنل
نيد الص ن ن ن ن ن ُ
ب ن ن ن ن ننل الس ن ن ن ن ن ُ
ُ
ٌ
كما ذكر ان الرجل يسود تربعة أشياء :العقل ،األدب ،العلم ،ا١تال)( .)2
وس ننأل اب ننن الكل ننيب خال نند العن ننربي :م ننا تع نندون الس ننؤدد ق ننال :أم ننا يف اٞتاىلي ننة فالرايس ننة ،وأم ننا يف اإلس ننبلم

فبالوالية وخَت من ذلك التقوى)( .)3
 -6الصدق والوفاء ابلوعد:

قننال تعنناىل :اي أيهننا الننذين آمن نوا اتق نوا هللا وكون نوا مننع الصننادقُت))(  ،)4وقننال تعنناىل :فَنِبذَا َعن َنزَم ْاأل َْمن ُنر فَنلَن ْنو
اّللَ لَ َكا َن َخْينًرا َّ٢تُْم))(  ،)5ويف الوفاء قال تعاىل :اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود أُحلت لكم هبيمة االنعنام
ص َدقُوا َّ
َ

االنعام إال ما يتلى عليكم غَت ُ٤تلي الصيد وأنتم ُحُرم إن هللا ٭تكم ما يريد))(  ،)6وقال تعاىل :اي أيها الذين آمننوا

آمنوا م تقولون ما ال تفعلون ،كرب مقتنا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلون))( .)7
م ننن الص ننفات االجتماعي ننة اٟتمي نندة وال ننيت ٢ت ننا اث ننر عمي ننق يف العبلق ننات االجتماعي ننة واإلنس ننانية ،وفيه ننا يعم ننق
االحنًتام بننُت اإلفنراد واٞتماعننات ،وينمنني امبننة ويوسننع داةننرة العبلقننات االجتماعيننة بننُت األفنراد واجملموعننات ،لننذلك
د٣تنا بنُت الصندق والوفناء لكنون ىناتُت الصنفتُت يكمنل احند٫تا اآلخنر كمنا أكند ذلنك العلمناء منن خنبلل تعنريفهم
للصدق تنو مطابقة ما ينطق بو اللسان ١تا ىو مستكُت يف القلب والوجدان( .)8
جعننل هللا الصنندق جننزء مننن اإلٯتننان فقنند أشننار ابننن عبنند ربننو يف ىننذا الصنندد عننن عبنند هللا بننن عمنران انننو قننال:
صدق الوعد ثلنث األٯتنان)(  ،)9ويكفني للصندق تننو جعلنو منن صنفات األنبيناء ،قنال تعناىل :واذكنر يف الكتناب

إٝتاعيل انو كان صادق الوعد))( .)10

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.946 /0 ،

 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.946 /0 ،
 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.947 /0 ،

 )4سورة التوبة :اآلية .999
 )5سورة دمحم :اآلية .09

 )6سورة ا١تاةدة :اآلية .9
 )7سورة الصف :اآلية .3 -0

 )8الدرايسة ،وداد عو عبد :اٟتياة االجتماعية يف ببلد الشام يف العصر االموي 930 -42ه775 -662 /م) ،ص.55
 )9ابن عبد ربو :العقد الفريد.025 /9 ،
 )10سورة مرمي :االية .54
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وكما ذكران فبن الوفاء ابلوعد من أٚتل الصفات فقد أشنار ابنن عبند ربنو يف ذكنرهِ ١تنا كنان يتمتنع ب ِنو عنامر بنن

الطفيننل مننن تلننك الصننفات فقننال :كننان وهللا إذا وعنند ا٠تننَت و،ى ،وإذا وعنند الشننر اخلننف)(  ،)1ال يقصنند مننن وراء
ذلك االنتقاص منو وإ٪تا كيف اننو صنادق الوعند وحلنيم يف حفنظ أانتنو لبنٍت عمومتنو ومنن يعرفنو ومنن م يعرفنو ،كمنا
أكد ابن عبد ربو على صدق الصديق إىل صديقو وما٢تا من معٌت يف اجملتمع والًتابط بُت األصدقاء والعبلقة بينهم،
ِ
حسناتو وسيئاتو)( .)2
وما ٬تب للصديق على صديقو قالوا :صديق الرجل مرآتو ،تريو
كما أشار ابن عبد ربو اىل صفات االنسان الصادق مع من سنايره ومنا شناه وعاشنو ،فقند ذكنر ان منروان بنن
دمحم ا٠تليفنة األمنوي حنُت ايقنن بنزوال ملكن ِنو قنال لعبند اٟتميند كاتبنو :قنند احتجنت اىل ان تصنَت منع عندوي وتظهننر
الغندر يب ،فننبن اعجناهبم تدبننك وحناجتهم اىل كتابتننك تندعوىم اىل حسننن الظنن بننك ،فنبن اسننتطعت ان تنفعننٍت يف
حيام ،وإال م تعجز عن حفظ حرميت بعد ٦تام ،فقال عبد اٟتميد :إن الذي أمرت بو انفنع األشنياء لنك وأقبحهنا
يب ،وما عندي غَت الصرب معك حىت يفتح هللا عليك او اقتل معك وانشد( :)3
أس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر وف ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناءً مث اظه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر غ ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندرةً

فمن ن ن ننن يل بعن ن ن ننذ ِر يوسن ن ن ننع النن ن ن نناس ظن ن ن نناىره

كما ذكر ابن عبد ربو يف الصفات اٟتميدة اليت يتصف هبا االنسان ما كان يتصف ِبو اإلمام علي ع) منن
خننبلل قننول معاويننة ٠تالنند بننن ا١تعتمننر :كيننف حبّننك لعلنني بننن ايب طالننب "ع") قننال :أحبننو لننثبلث خصننال :علننى

حلمو اذا غضب ،وعلى صدقو اذا قال ،وعلى وفاةو إذا وعد)( .)4
 -7احللم:

ِ
سةنَةُ َوَال
من الصفات األخرى اٟتسنة اليت تعمق صلة اجملتمع مع بعضو البعض قال تعاىلَ :و َال تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
َّ ِ
َّ ِ
َحسةةن فَةِ ََا الَّ ِةِي بة ْيةنَة َ وبة ْيةنَةهُ َعة َداوة َكأَنَّةهُ وِلّّ َِ
َّ ِ
ين
َحةيم ( َ ) 34وَمةا يُةلَ َّق َ
ََ
َ
َ
َ
اهةا إَِّال الةةِ َ
السةيّئَةُ ا ْدفَ ْةع ِابلة ِ هة َ أ ْ َ ُ
ظ َع ِظيم))( .)5
اها إَِّال َُو َح ّ
صبَة ُروا َوَما يُةلَ َّق َ
َ

ردىننا ْتلننم ،او جرعننة
وعننن النننيب ملسو هيلع هللا ىلص) قننال :مننا ٕتن َّنرع عبنند يف النندنيا جرعننة أحننب إىل هللا مننن جرعننة غننيظ َّ

ردىا بصرب)( .)6
مصيبة َّ
وقيل :ما قُ ِرن شيءٌ اىل شيء او زين من ِحلم اىل علم ،ومن عفو اىل قدره)  ،)1وذكر عن االمام علي علينو
عليو السبلم) :من النت كلمتو وجبت ٤تبتو)(  ،)2كما ذكر عن االحنف بن قنيس يف وص ِ
نفو للحلنم قنال :منن م
يصرب على كلمة ٝتع كلمات)( .)3

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.025 /9 ،

 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.969 /0 ،
 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.73 /9 ،

 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.942 /0 ،
 )5سورة فصلت :اآلية .35-34
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.935 /0 ،
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وذكرت الشعراء يف اٟتلم:
إين أرى اٟتل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم ٤تم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوداً عواقب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو
وينشد النابعة اٞتعدي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص)( :)4
وال خ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننَت يف حلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ٍم إذا م تك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن ل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو

وال خ ن ن ن ن ن ن ن ن ننَت يف جه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ٍنل إذا م يك ن ن ن ن ن ن ن ن ننن ل ن ن ن ن ن ن ن ن ننو

واٞته ن ن ن ن ننل أف ن ن ن ن ننٌت م ن ن ن ن ننن األقن ن ن ن ن نوام أقواى ن ن ن ن ننا

بن ن ن ن ن ن ن نوادر ٖتم ن ن ن ن ن ن نني ص ن ن ن ن ن ن ننفوة أن يكن ن ن ن ن ن ن ن ّدرا
نيم إذا م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا اورد االم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر اص ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندرا
حل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ُ

 -8العفو:

ضةةتُ ْم إَِّال أَ ْن
ةوه َّن ِمة ْةن قَة ْبة ِةل أَ ْن َتََ ُّ
ةوه َّن َوقَة ْد فَة َر ْ
صة ُ َمةةا فَة َر ْ
ضةةتُ ْم َذلةُ َّةن فَ ِر َ
يضةةة فَنِ ْ
سة ُ
قةةال تعةةاىَ :وإِ ْن طَلَّ ْقتُ ُمة ُ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ةل بَة ْي ةةنَ ُك ْم إِ َّن َّ
اّللَ ِِبَةةا
سة ُةوا الْ َف ْ
يَة ْع ُفةةو َن أ َْو يَة ْع ُفة َةو الةةِي بيَةةد عُ ْق ة َدةُ النّ َكةةا ِ َوأَ ْن تَة ْع ُفةةوا أَقْ ة َةر ُ للتَّة ْقة َةو َوَال تَة ْن َ
ضة َ
تَة ْعملُو َن ب ِ
صي))(  ،)5وقال تعاى :إِ ْن تُة ْب ُدوا َخ ْيةرا أ َْو ُُتْ ُفو ُ أ َْو تَة ْع ُفوا َع ْن ُسوء فَِ َّن َّ
اّللَ َكا َن َع ُف ِّوا قَ ِديرا))( .)6
َ َ
الصننفات اٟتمينندة واٟتسنننة مرتبطننة بصننفات ا٠تننالق العزيننز القنندير وخلننق اإلنسننان ليجعلننو ٔتصنناف ا١تبلةكننة
ا١توكلُت ْتفظو من خبلل التز ِ
امو ابألخبلق اٟتميدة والصفات اٟتسننة ،وكمنا ذكنران فنبن الصنفات اٟتميندة ىني النيت
تعمننق العبلقننات االجتماعيننة بننُت افنراد اجملتمننع فصننفة العفننو مننن الصننفات الننيت وصننف هللا العزيننز القنندير نفسننو هبننا،
لننذلك ومننن خننبلل اشننارة ابننن عبنند ربننو ٢تننذه الصننفات فبنننو كننان يبغنني مننن خبل٢تننا نشننر الفضننيلة بننُت أف نراد اجملتمننع
األندلسنني وبنشننر صننفة التسننامح فيم نا بينننهم ،لننذلك فقنند أشننار يف العدينند مننن الننرواايت الننيت ٖتننث اجملتمننع علننى
التسامح والعفو فيما بينهم.
فقنند ذكننر األحنننف بننن قننيس يف ذلننك :أحن ُّنق الننناس ابلعفننو أقنندرىم علننى العقوبننة)(  ،)7فننالعفو مننن صننفات

الرجننال األقننوايء األشننداء وأصننحاب السننلطة ومننن ٢تننم مقنندرة علننى ظلننم البشننر لكننن هللا جعننل العفننو مننن صننفات
اإلنسان اٟتليم وذوي الشأن والكرم ،فقد أشار ابن عبد ربو هبذا الشأن حينما أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل
وكان يف ٣تلس ا٠تليفة رجناء بنن حينوه فطلنب مننو أن يعفنو عنن ىنذا الشن ص وقنال لنو :إن هللا قند فعنل منا ُٖتنب
من اللطف ،فافعل ما ٭تبو من العفو)( .)8

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.937 /0 ،

 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.938 /0 ،
 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.938 /0 ،

 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد .939 /0 ،وينظر :ابن قتيبة الدينوري :الشعر والشعراء082 /9 ،؛ البغدادي :خزانة االدب.963 /3 ،
 )5سورة البقرة :اآلية .037
 )6سورة النساء :اآلية .949
 )7ابن عبد ربو :العقد الفريد.06 /0 ،

 )8ابن عبد ربو :العقد الفريد.62 /0 ،
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كم ننا أش ننار ب ننن عب نند رب ننو لعف ننو ا١ت ننأمون ع ننن اب نراىيم ب ننن ا١ته نندي حينم ننا طل ننب ا٠تبلف ننة وأعل ننن نفس ننو خليف ننة

للمسلمُت وقال للمأمون حُت سألو أنت ا٠تليفة األسود قال :اي أمَت ا١تؤمنُت أنت مننت علي ابلعفو)( .)1

ال تقتصر الصفات اٟتميدة على ما ذكرانه  ،بل ان تلك الصفات اٟتميدة اليت يت لق هبا اإلنسان ىي انبعة
مننن خلننق اإلنسننان وإٯتانننو ابجملتمننع الفاضننل الننذي يعيشننو فهننناك صننفات كثننَت منهننا القناعننة ،ا١تننودة ،اٟتينناء ،كتمننان
وحفننظ أس نرار الغننَت ،حسننن الظ ننن ابآلخ نرينٚ ،تيننع تلننك الصننفات وغَتى ننا تسنناىم مسننا٫تة فاعلننة يف رسننم س ننَتة
اإلنسان يف اجملتمع الواحد وتساعد على ٪توهِ والتعاون بُت إفراد ذلك اجملتمع.
اثنيا :الصفات السيئة او اخلصال ادلِمومة ال هنى االسالم عنها
ذكران فيما سنبق الصنفات اٟتميندة النيت تنمني العبلقنات االجتماعينة وتزيند األلفنة والتقنارب بنُت فئنات اجملتمنع
عامة ،ويف نفس الوقت فبن ىناك صفات مذمومة تساىم يف تفتيت األواصر االجتماعية وتزيد من الفرقة بُت أبنناء
ذلك اجملتمع اىل وقتنا اٟتايل:
 .1احلسد

من الصفات ا١تذمومة اليت هنى هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص) وحث على االبتعاد عنهنا ،فاٟتسند اول ذننب ُعصني هللا ب ِنو
يف السماء ،وأول ذنب عصي هللا ِبو يف االر فأما يف السماء فحسند ابلنيس آلدم ،وأمنا يف االر فحسند قابينل

ىابيل(  .)2واٟتسد آفة من اآلفات السيئة اليت تنموا يف النفس اإلنسانية ا١تريضة ويكفيها ذم قال تعاىل :ومنن شنر
ٍ
حاسد إذا حسد))( .)3
شر
وسنأل احند اٟتكمناء اي أعنداةك ال ٖتننب ان يعنود لنك صنديقاً قننال :اٟتاسند النذي ال ينرده إىل مننودم إال
زوال نعميت)( .)4
وعلننى الننرغم مننن ان صننلة القننر ومننودة األرحننام مننن الصننفات اٟتمينندة إال أن الننبعض ينصننح اببتعنناد األقننارب
عن بعضهم النبعض فمنا يف ذلنك منن سنوء ا٠تلنق عنند النبعض ،فقند اشنار ابنن عبند ربنو لقنول عمنر بنن ا٠تطناب يف

ىذا الشأن حينما كتب اىل ايب موسى االشعري قال لوُ :مر ذوي القرابت أن يتزاوروا وال يتجاوروا)( .)5

وال يقصد خليفنة ا١تسنلمُت منن ذلنك قطنع صنلة النرحم منا م ينرى او يسنمع تن ىنناك أمنورا ٖتندث تنؤدي اىل
فرقة ا١تسلمُت ،فقد ورد ان بعضهم حينما مت تقسيم البصرة اىل أٜتاس جاءىم احد ا١تسلمُت خاطبناً ،فنصنحوه تن
يسكن معهم ،وبعند فنًتة منن النزمن حصنلت قطيعنة بيننهم ،وطلبنوا مننو الرحينل عننهم ،وال نسنتبعد ان منا حندث منا

ىو إال حسد البعض لبعضهم اآلخر( .)6
 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.930 /0 ،

 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.972 /0 ،
 )3سورة الفلق :األية .6

 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.979 /0 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.38 /3 ،976 /0 ،
 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد. /7 ،
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وورد ان عبد ا١تلك بن مروان طلب من اٟتجناج ان يصنف نفسنو ،فطلنب اٟتجناج ان يعفينو لكنن اصنرار عبند

شر من ىذا)( .)1
ا١تلك جعلو يقول :أان ٟتوح ،لدود ،حقود ،حسود) ،فقال لو عبد ا١تلك :ما يف ابليس ٌّ
 .2التكرب

قال تعاىل يف ٤تكم ِ
كتابو :فبدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى ا١تتكربين))( .)2
وقال تعاىل :قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى ا١تتكربين))( .)3

اعد هللا سبحانو وتعاىل جهنم مثنوى ا١تتكنربين فنا١تتكرب ىنو منن يصنف نفسنو ٔتصناف هللا جلنت قدرتنو فصنفة
ا١تتكرب ىي احند صنفات هللا العزينز القندير فمنن أراد أن ٬تعنل نفسنو ٔتصناف هللا جعنل هللا مثنواه جهننم ،وقنال الننيب
ملسو هيلع هللا ىلص) :يقول هللا تبارك وتعاىل :العظمة إزاري والكربايء رداةي ،فمن انزعٍت واحداً منهما قصمتو وأىنتو)( .)4

والتكرب ىو التعايل عن الناس والًتفع عليهم للبناء على اننو ارفنع مننهم(  ،)5والتكنرب ىنو ضند التواضنع(  ،)6ومنن

ومننن عننرف هللا بكربايةننو وعظمتننو تواضننع لعبنناد هللا  ،فننالتكرب علننى ا٠تلننق مننن العننام دليننل جهلننو  ،وانننو إ٪تننا حفننظ

األقوال من غَت بصَتة فيها( .)7

وم تقتصر صفة التكرب على صفة واحدة يف الًتفع عن الناس حنىت يف عملينة اٞتلنوس ٧تند ان ا١تتكنربين لنديهم
وضع للجلوس هنى هللا عننو فهنناك جلنوس يسنتحب ان ٬تلسنو االنسنان دلينل علنى تواضنعو ،ويف نفنس الوقنت فبننو

من ا١تكروه اٞتلوس ووضع رجل على االخرى( .)8
وذكنر ابننن عبنند ربننو ان سننعد بننن ايب وقنناص نصننح ابنننو فقننال :اي بننٍت ،إايك والتكننرب ،ولننيكن فيمننا تسننتعُت بننو
علمننك ابلننذي منننو كنننت تصننَت ،وكيننف الكننرب مننع النطفننة الننيت منهننا ُخلقننت والننرحم الننيت منهننا قُن ِنذفْت،
علننى تركننو ُ
والغِذاء الذي بو ُعذيت)( .)9
كمننا اشننار ابننن عبنند ربننو اىل ان صننفة الكننربايء ٯتكننن ان تننؤثر علننى شننجاعة الرجننل  ،كمننا ىننو اٟتننال عننندما
خرجت خارجة على قتيبة بن مسلم الباىلي فأ٫تو ذلك ،فقيل لو وجهو ٢تم وكيع بن ايب االسنود(  )10فبننو يكفنيهم،

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد.974 /0 ،
 )2سورة النحل :اآلية .09

 )3سورة الزمر :اآلية .70
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد .997 /0 ،وينظر :الشريف ا١ترتضى :رساةل الشريف ا١ترتضى066 /0 ،؛ الكاشاين :الوايف.969 /9 ،
 )5اٟتكيم :دمحم سعيد :منهاج الصاٟتُت.437 /9 ،
 )6ا١تازندراين :شرح اصول الكايف362 /8 ،؛ الشيخ الصدوق :ا٠تصال ،ص.589

 )7الكاشاين :الوايف.969 /9 ،
 )8دمحم تقي اجمللسي االول) :روضة ا١تتقُت يف شرح من ال ٭تضره الفقيو.463 /0 ،

 )9ابن عبد ربو :العقد الفريد.997 /0 ،
 ) 10ىو وكيع بن ايب االسود اٟتنظلي :احد قادة الدولة االموية يف خراسان ،وىو الذي قتل قتيبة بن مسلم الباىلي .ينظر :ابن اٞتوزي :ا١تنتظم
يف اتريخ االمم وا١تلوك03 /7 ،؛ اليافعي :مرآة اٞتنان وعربة اليقظان958 /9 ،؛ ابن حجر :االصابة.389 /6 ،
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فمنا كننان جوابننو إال ان قننال ٢تننم :إن وكيعناً رجنل بننو كننرب ٭تتقننر اعداةننو ،ومننن كنان ىكننذا قلننت مباالتن ِنو تعداةن ِنو فلننم

٭تًتس منهم)( .)1
 .3الغيبة

الغيبة من االغتياب(  .)2حرم هللا تعاىل الغيبة ،اي ذكر ا١تسلم اخيو ا١تسلم ٔتا يكره يف غيابو.
قال تعاىل :اي أَينُّها الَّ ِنذين آَمنُنوا اجتَنِبنوا َكثِ ِ
ِ
ضن ُك ْم
نب بَن ْع ُ
نَتا م َنن الظَّ ِّنن إِ َّن بَن ْع َ
َ َ
َ َ ْ ُ
نض الظَّ ِّنن إ ْمثٌ َوَال َٕتَ َّس ُسنوا َوَال يَن ْغتَ ْ
ً
( )3
ب نع ِ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن َيْ ُكل َٟتم أ ِ
اب َرِح ٌيم)) .
اّللَ إِ َّن َّ
َخ ِيو َمْينتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّن ُقوا َّ
َْ ً
اّللَ تَن َّو ٌ
ضا أ َُ٭ت ُّ َ ْ َ َ ْ َ
والغيبة من االمرا االجتماعية ا٠تطَتة٢ ،تا آطرىا السنلبية علنى افنراد اجملتمنع بشنكل عنام ،وتنورث ا٢تنم والغنم
واٟتزن ،وتسبب عدم االرتياح من قبل اآلخرين لكبل الطرفُت ،فقد هنى هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص) عنها تشد الصور حيث
صور الذي يغتاب تنو َيكل ٟتماً وىذا اللحم ميتاً واالكثر من ذلك فبنو وصفو ىو ٟتم اخيو ،وذكر ابنن عبند ربنو
يف ىنذا الصندد حننديث الرسنول ملسو هيلع هللا ىلص) ينهنى فيننو عنن الغيبننة :إذا قلنت يف الرجنل مننا فينو فقند اغتبتننو ،وإذا قلنت مننا

ليس فيو فقد هبتو)( ،)4والغيبة تفقد االحًتام وتنذىب ا٢تيبنة ،النشنغال صناحبها هبفنوات النناس وسنقطاهتم ،كمنا اهننا
ٯتكننن ان تكننون سننبب يف تكننوين العننداوات وتثننَت االحقنناد والفرقننة بننُت الننناس ،فوطرىننا منندمرة للمجتمننع وٯتكننن ان

تقضي عليو( .)5

واشننار بننن عبنند ربننو هبننذا الشننأن انننو منّنر دمحم بننن سنَتين بقننوم فقننام إليننو رجننل منننهم فقننال :ااب بكننر إان قنند نلنننا

منننك فحللنننا فقننال :إين ال احننل مننا حننرم هللا عليننك ،فبمننا مننا كننان إيل فهننو لننك)(  ،)6وورد لنندى ابننن عبنند ربننو انننو
ذكر يف احد ٣تالس الوعظ واالرشاد اليت كان ٬تلس فيها للناس ليعظهم ممد بنن السنماك اننو قنالٕ :تننب القنول
يف اخيك ٠تلتُت :أما واحدة فلعلك تعيبو بشيء ىو فيك ،واما االخرى فبن يكن هللا عافاك ٦تا ابتبله كان شكرك

هللا فيو على العافية تعبَتاً ألخيك على الببلء)( .)7

 -4السعاية وأثرها على اجملتمع
ض بِغَ ِْ
ةاه ْم إِ ََا ُه ْةم يَة ْبةغُةو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ةي ا ْحلةَ ِّ َي أَيُّة َهةا النَّةا ُ إِ ََّّنَةا بَة ْغةيُ ُك ْم َعلَةى أَنْة ُف ِسة ُك ْم
قال تعاىل :فَةلَ َّما أ َْْنَ ُ
ةاع ا ْحلَيَةةاةِ الة ُّةدنْةيَا ُثَّ إِلَْيةنَةةا َمة ْةرِع ُع ُك ْم فَةنُةنَةبِّةةئُ ُك ْم ِِبةَةا ُك ْن ةةتُ ْم تَة ْع َملُةةو َن ا أيهةةا النةةا إَّنةةا بغةةيكم علةةى أنفسةةكم))( .)8
َمتَة َ
وقال الشاعر( :)1

 )1انب عبد ربو :العقد الفريد.92 /9 ،

 )2الفراىيدي :العُت.454 /4 ،
 )3سورة اٟتجرات :اآلية .90

 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.983 /0 ،
 )5الغزايل :إحياء علوم الدين.74 /5 ،

 )6ابن عبد ربو :العقد الفريد.983 /0 ،
 )7ابن عبد ربو :العقد الفريد.984 /0 ،

 )8سورة يونس :اآلية .03
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بغي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننت فل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم تق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع إال صن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نريعاً

ك ن ن ن ن ن ن ن ن ننذلك البغ ن ن ن ن ن ن ن ن نني يض ن ن ن ن ن ن ن ن ننع ك ن ن ن ن ن ن ن ن ننل اب ِ

( )2

مننن ضننمن مننا كانننت تزخننر بن ِنو ٣تننالس ا٠تاصننة او اجملننالس العامننة ىننو السننعاة والوشنناة الننذين يتقربننون بشننىت
الصور من الش صيات اليت يودون التقرب منها ان كانوا يف ٣تالس ا٠تلفاء او اجملالس العامة يف من كان يرغنب يف
القنندح تخننبلق اآلخنرين ،حننىت وإن كننان ذلننك علننى أسنناس اإلضنرار هبنم  ،ففنني احنند ٣تننالس عبنند ا١تلننك بننن مننروان
سأل رجل عبد ا١تلك بن مروان ا٠تلوة ،فقال ألصحابو :إذا شأمت فقوموا ،فلما هتيأ الرجل للكبلم قال لو :إايك ان
٘تنندحٍت ،فننأان اعلننم بنفسنني منننك ،وتكننذبٍت ،فبنننو ال رأي لكننذوب ،او تسننعى ايل تحنند ،وإن شننأت اقلتننك .قننال:

( )3
أقلٍت)  ،كما سعى ابنراىيم بنن دمحم بنن ايب طلحنة للحجناج لندى عبند ا١تلنك بنن منروان ،حينمنا كنان اٟتجناج واليناً
على اٟترمُت وما انل الناس من ظلم اٟتجاج بسبب سياستو(  ،)4كمنا سنعي رجنل ّتنارهِ لندى الوليند بنن عبند ا١تلنك
قال :جار يل عصى وفر من ِ
بعثو ،قال :اما انت فت َت أنك جار سوء ،فبن شئت ارسلنا معك فبن كنت صادقاً

أقصيناك ،وإن كنت كاذابً عاقبناك ،وإن شئت اتركناك ،قال :اتركٍت)( .)5

وسعي يوسف بن عمر الثقفي(  )6اىل ىشام بن عبد ا١تلك للتقنرب الينو  :إن خالند بنن عبند هللا القسنري اودع
زينند ب ننن حس ننُت ب ننن عل نني ب ننن ايب طال ننب م نناالً كث نَتاً ،فبعننث ىش ننام اىل زي نند فق نندم علي ننو فس ننألو ع ننن ذل ننك ف ننأنكر

 )1ىو ابو عمرو كلثوم بن عمرو بن ايوب التغليب شاعراً ٣تيد ،من اىل الشام ،سكن بغداد ،ومدح الرشيد ورمي ابلزندقة وىرب اىل اليمن،
امنو الفضل بن ٭تِت الربمكي عند الرشيد وعفا عنو ،واختص بعد ذلك ابلربامكة ،صاحب بعد ذلك طاىر بن اٟتسُت ،تويف سنة 002ه/
835م .ينظر :ابن الندمي البغدادي :فهرست بن الندمي ،ص93؛ ا٠تطيب البغدادي :اتريخ بغداد486 /90 ،؛ ابن ماكوال :إكمال
الكمال389 /6 ،؛ السمعاين :االنساب.947 /4 ،
 )2النويري :هناية االرب يف فنون االدب.989 /0 ،
 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.989 /0 ،

 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.308 -307 /9 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد .989 /0 ،وينظر :ابن قتيبة الدينوري :عيون االخبار06 /0 ،؛ الببلذري :انساب االشراف027 /7 ،؛ ابن
ٛتدون :التذكرة اٟتمدونية957 /3 ،؛ ابن عساكر :اتريخ مدينة دمشق.373 /06 ،
 ) 6ابو يعقوب يوسف بن عمر بن دمحم بن اٟتكم الثقفي :من جبابرة بٍت امية ويل اليمن 926ه ٢تشام بن عبد ا١تلك ونقل اىل العراق سنة
 909ه ،دخل الكوفة وقتل خالد بن عبد هللا القسري ٖتت التعذيب عزلو يزيد بن الوليد سنة 906ه وحبسو يف دمشق قتلو يزيد بن خالد
بن عبد هللا القسري بعد ان دسو لو من قتلو يف السجن قتل عام 907ه745 /م .ينظر :ابن حبيب البغدادي :امرب ،ص480؛ ابن
خلكان :وفيات االعيان929 /7 ،؛ الذىيب :اتريخ االسبلم.395 /8 ،
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فاسننتحلفو فحلننف ف لنني سننبيلو(  ،)1كمننا سننعي سننديف(  )2الشنناعر بننٍت اميننة لنندى ايب العبنناس السننفاح عننندما كننانوا

جالسُت يف ٣تلسو بزعامة الغمر بن يزيد(  )3وانشد قاةبلً( :)4
أصن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبح ا١تلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننك طبن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننت االسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناس
ال تق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيلن عب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننس عث ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناراً

ابلبهالين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن بن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننٍت العبن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناس
واقطعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن كن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل ٩تلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ٍنة وغ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نراس

وسننعي ّتريننر بننن عبنند هللا لنندى ايب جعفننر ا١تنصننور فاسننتقدمو وكننان واجننداً عليننو ،ومننا ان دخننل حننىت قننال لننو

تكلم ْتجتك ،فقال لنو كنان يل ذننب تكلمنت بعنذري لكنن عفنوا امنَت ا١تنؤمنُت احنب ايل منن بنراءم)(  ،)5وكاننت

العبلقنة بنُت شنريك القاضنني(  )6والربينع(  )7وزينر ا١تهندي سننيئة ،فحناول الربينع اباليقناع بشنريك فسنعي بنو اىل ا١تهنندي
وحينمننا جنناء اىل اجمللننس ،قننال :بلغننٍت انننك ولنندت يف قوصننره(  ،)8فقننال :ولنندت اي امننَت ا١تننؤمنُت ٓتراسننان والقواصننر

ىناك عزيز .)9 ( ...

وسننعي بعبنند ا١تلننك بننن الفارسنني(  )10لنندى ا١تننأمون ،وبعنند ان طلبننو ا١تننأمون قننال لننو :ان العنندل مننن َّ
عدلننو ابننو

العباس ،وقد كان وصفك ٔتا وصف بو ،مث اتتٍت االخبار ٓتبلف ذلك ،فقال :اي امَت ا١تؤمنُت إن الذي بلغك عنٍت
ٖتميل علي ولو كان كذلك لقلت نعم ،كما بلغك ،فأخنذت ْتظني منن هللا يف الصندق ،واتكلنت علنى فضنل امنَت

 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد005 /5 ،؛ وينظر :ابن خلدون :اتريخ ابن خلدون.96 /3 ،
 ) 2سديف بن مهران بن ميمون ا١تكي :احد الشعراء ا١ت ضرمُت يف الدولتُت االموية والعباسية ،كان من ا١تناصرين لبٍت ىاشم ،كان من ضمن
ا١تساندين لثورة دمحم النفس الزكية بن اٟتسن بن اٟتسن ،قتلو وايل ا١تدينة تمر من ايب جعف ا١تنصور .ينظر :الببلذري :انساب االشراف/3 ،
004 /4 ،934؛ ابن عساكر :اتريخ مدينة دمشق ،948 /02 ،الذىيب :ميزان االعتدال995 /0 ،؛ الصفدي :الوايف ابلوفيات/95 ،
.78
 ) 3الغمر بن يزيد بن عبد ا١تلك بن مروان من رجبلت دولة بٍت امية الذي اسره عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن العباس يف معركة تسمى هنر
ايب فطرس .مات سنة 930ه752 /م .ينظر :ابن عساكر :اتريخ مدينة دمشق.85 /48 ،
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد ،008 /5 ،وينظر :اليعقويب :اتريخ اليعقويب359 /0 ،؛ ابن اكثم الكويف :الفتوح344 /8 ،؛ ا١ترزابين:
٥تتصر اخبار شعراء الشيعة ،ص89؛ االصفهاين :االغاين499 /4 ،؛ ابن االثَت :الكامل يف التاريخ.432 /5 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.02 /0 ،

 ) 6ىو ابو عبد هللا شريك بن عبد هللا الن عي الكويف القاضي ،ادرك عمر بن عبد العزيز ،توىل القضاء على الكوفة سنة 953ه وعزلو مث توىل
توىل القضاء للمهدي وعزلو ا٢تادي توفس سنة 977ه794 /م .ينظر :وكيع :اخبار القضاة948 /3 ،؛ ابن عدي اٞترجاين :الكامل/4 ،
6؛ ا٠تطيب البغدادي :اتريخ بغداد082 /9 ،؛ الذىيب :اتريخ االسبلم.966 /99 ،
 )7ىو الربيع بن يونس بن دمحم بن ايب الفضل حاجب ووزير ا١تنصور وزر لو بعد ايب ايوب ا١تورايين وكان من ا١تقربُت للمهدي ،ويقال ان ا٢تادي
ا٢تادي ٝتو وقيل انو مر لثمان اايم ومات سنة 969ه او  .972ينظر :ا٠تطيب البغدادي :اتريخ بغداد ،490 8 ،ابن عساكر :اتريخ
مدينة دمشق85 98 ،؛ ابن خلكان :وفيات االعيان094 /0 ،؛ الذىيب :سَت اعبلم النببلء.335 /7 ،

 )8قوصره :وعاء للتمر يصنع من القصر ،او بيوت من القصب  .ينظر :ابن منظور :لسان العرب.924 /5 ،
 )9ابن عبد ربو :العقد الفريد.02 /0 ،

 ) 10م نعثر على ترٚتة .إال انو وعلى ما يبدو من كبار رجبل الدولة العباسية ومن الش صيات اليت ٢تا مكانة خاصة لدى ا٠تلفاء كبار الدولة.
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ا١تؤمنُت يف سعة عفوه ،قال :صدقت)(  ،)1و١تعرفة اصحاب السلطة تن ىناك العديد ٦تنن يريند التقنرب مننهم ٭تناول
بكننل السننبل للوصننول اىل اصننحاب القنرار ىننناك تي طريقننة ومنهننا السننعاية او الوشنناية ،وقنند اوصنني ا١تننأمون بعننض
ولنندهِ هبننذا الشننأن وقننال ٢تننم :إايك ان تصننغي السننتماع قننول السننعاة فبنننو مننا سننعى رجننل برجننل إال ا٩تننط مننن قنندرهِ

عندي ما ال يتبلقاه أبداً)( .)2
ال يقتصر االمر على ىذه الصفات فقد اشار ابن عبد ربو هبذا الشنأن اىل العديند منن الصنفات ا١تذمومنة النيت
مننن شننأهنا ان تعيننق وهتنندم اٟتينناة االجتماعيننة ألف نراد اجملتمننع فننذكر الكننذب وأثننره علننى اجملتمننع والنميمننة ،كمننا ذكننر
ا٢تجاء(  )3والذي ينت يف اغلب األحيان ما بُت الشعراء ،وذكر الب ل الذي ىو ضد الكرم الذي اتصف ِبو العنرب
العرب أمام األمم فكان من صفات العرب الكرم واٞتود والسماح( .)4
ومننن الصننفات االخننرى الننيت هنننى عنهننا االسننبلم ىننو التعننر لآلخنرين يف الطرقننات وعنندم اٞتلننوس فيهننا لغننَت

العمننل ،وكننذلك هنننى عننن التعننر للنسنناء والتشننبب والتغننزل فننيهن(  ،)5كمننا اشننار اىل االبتعنناد عننن السننب واللعننن
وايننذاء الغننَت ،والتنننابز ابأللقنناب وا٢تمننز واللمننز وسننوء الظننن ،مننا احننوج اجملتمننع يف وقتنننا اٟتاضننر للرجننوع اىل دينننو
اٟتنيننف خننَت ديننن ،ينندعوا الرتقنناء االنسننان اىل مصنناف ا١تبلةكننة عننند التزامن ِنو ابألخننبلق والتعنناليم الدينيننة اٟتسنننة
واٟتميدة.


 القرآن الكرمي.

قائمة ادلصادر وادلراعع

 ابن اآلابر ،دمحم بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي ت658 :ىن1259/م):
 )1ا١تقتضب من كتاب ٖتفة القادم طٖ ،3تقيق :ابراىيم االبياري  ،دار الكتاب ا١تصري -القاىرة ).
 ابن األثَت ،عز الدين أيب اٟتسن علي بن أيب الكرم ت630 :ىن 1231/م):
 )2الكامل يف التاريخ ،د -ط  ،دٖ:تقيق ،دار صادر – بَتوت 1386،ه1966 /م).
 )3اللباب يف هتذيب األنسابٖ ،تقيق :إحسان عباس  ،دار صادر– بَتوت  ،د -ت).

 األصفهاين ،ايب علي اٛتد بن دمحم بن اٟتسن ا١ترزوقي 421ىن1030/م):
)4األزمنة واالمكنو طٖ ،1تقيق :خليل ا١تنصور  ،دار الكتب العلميو – بَتوت 1417 ،ه1996 /م).
 ابن أيب اصيبعة ،موفق الدين أيب العباس اٛتد بن القاسم بن يونس ا٠تزرجي ت668:ىنن1269/م):
 )1ابن عبد ربو :العقد الفريد .02 /0 ،وينظر :ابن ٛتدون :التذكرة اٟتمدونية.903 /4 ،
 )2ابن عبد ربو :العقد الفريد.982 /0 ،

 )3ابن عبد ربو :العقد الفريد.999 ،997 /7 ،966 /6 ،43 /4 ،
 )4ابن عبد ربو :العقد الفريد.099 ،092 ،024 /7 ،57 /3 ،
 )5ابن عبد ربو :العقد الفريد.095 /0 ،
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 )5عيون األنباء يف طبقات األطباء ،طٖ ،1تقيق :د .نزار رضا  ،دار مكتبة اٟتياة – بَتوت  ،د -ت).
 ابن اعثم الكويف ،أيب دمحم بن اٛتد ت314:ىن926/م):
 )6كتاب الفتوح ،ط ،1دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع  -بَتوت1411،ىن).
 ابن انس ،اإلمام مالك بن انس بن مالك بن أيب عمار التميمي ت179:ىن795 /م):
 )7ا١توطأٖ ،تقيق:دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار أحياء الًتاث العريب – بَتوت 1404 ،ىن 1985/م).
 الب اري ،ايب عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم ت256:ىن869/م):
 )8األدب ا١تفرد ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية – بَتوت 1406 ،ه1986 /م).

 البغدادي ،عبد القادر بن عمر ت1093:ىن1682/م):
 )9خزانننة األدب ولننب لبنناب لسننان العننرب ٖتقيننق :دمحم نبيننل طريفنني وإميننل بننديع اليعقننوب ،ط ،1دار الكتننب
العلمية – بَتوت1998 ،م).
 ايب بكر ا١تقري  ،دمحم بن إبراىيم بن علي بن عاصم ت381:ىن993/م):
 )10الرخصة يف تقبيل اليدٖ ،تقيق٤ :تمود دمحم اٟتداد ،دار العاصمة – الراي 1408 ،ىن).
 الببلذري ،اٛتد بن ٭تِت بن جابر ت279:ىن892 /م):
 )11انساب اإلشرافٖ ،تقيق :د .دمحم ٛتيد هللا  ،دار ا١تعارف – مصر 1959،م).
 البيهقي ،إبراىيم بن دمحم  ،ت470:ىن1077/م).
 )12اماسن وا١تساوئ ،ط ،1انتشارات شريف الرضي – قم ا١تقدسة1423 ،ىن).
 البيهقي ،اٛتد بن اٟتسُت  ،ت458 :ىن1066/م):
 )13السنن الكربى ،دار الفكر – بَتوت ،د.ت).

 ابن تغري برديٚ،تال الدين ايب اماسن يوسف االاتبكي ت784:ىن1469/م):
 )14النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة ،ط ،2دار الكتب والوطةق القومية – القاىرة2005 ،م).
 الثعاليب ،ايب منصور عبد ا١تلك بن دمحم بن إٝتاعيل ت429:ىن1037/م):
 )15يتيمننة ال نندىر يف ٤تاس ننن أىننل العص ننر ٖتقي ننق :د .مفي نند دمحم قميحننو ،ط ،1دار الكت ننب العلمي ننة –ب ننَتوت ،
1420ه2000/م).
 اٞتاحظ ،ايب عثمان بن عمرو بن ْتر ت255:ىن868 /م):
 )16البيان والتبيُت ،ط ،1ا١تطبعة التجارية الكربى – مصر 1345ه1926 /م).
 ابن اٞتوزي ،ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم ت597 :ىن1116/م):
 )17ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوك واألممٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية
– بَتوت 1407 ،ه1987/م).
 اٞتوىري ،اٝتاعيل بن ٛتاد ت393:ىن1003/م):
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 )18الص ن ننحاح اتج اللغ ن ننة وص ن ننحاح العربي ن ننةٖ ،تقي ن ننق :اٛت ن نند عب ن نند الغف ن ننور عط ن ننا ،ط ،4دار العل ن ننم للمبلي ن ننُت–
بَتوت1407،ىن1987 /م).
 ابن حبيب ،ابو جعفر دمحم البغدادي ت245:ىن860/م):
 )19ام ننرب ،تصن ننحيح :د .ايلن ننزه ليحن ننة شن ننتيز ،مطبعن ننة ٚتعين ننة داةن ننرة ا١تعن ننارف العثمانين ننة– حين نندر آابد الن نندكن ،
1361ىن1942 /م).
 ابن حجر العسقبلين ،ابو الفضل اٛتد بن علي ت852:ىن1448/م):
 )20اإلصننابة يف ٘تييننز الصننحابةٖ ،تقيننق :الشننيخ عننادل اٛتنند عبنند ا١توجننود والشننيخ علنني دمحم معننو ،ط ،1دار
الكتب العلمية – بَتوت 1415ىن).
 )21فتح الباري يف شرح صحيح الب اري ،ط ،2دار ا١تعرفة للطباعة والنشر – بَتوت  ،د .ت).
 اٟتصري  ،ابراىيم بن علي القَتواين ت453:ه1061/م):
 )22زىر االدب وٙتر االلباب ٖتقيق :زكي مبارك  ،ط ،4دار اٞتيل -بَتوت 1972،م).
 اٟتميدي ،ايب عبد هللا دمحم بن فتوح بن عبد هللا ت488 :ه1095 /م):
 ) 22ج ننذوة ا١تقت ننبس يف اتري ننخ علم نناء األن نندلس ٖتقي ننق  :بش ننار ع نواد مع ننروف ودمحم بش ننار مع ننروف  ،ط ،1دار
الغرب اإلسبلمي – تونس1409 ،ه2008 -م).
 ابن ٛتدون ،دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن علي ت562:ىن1162/م):
 )23التذكرة اٟتمدونيةٖ ،تقيق :د .إحسان عباس وبكر عباس ،ط ،1دار صادر– بَتوت1996 ،م).
 ا٠تطيب البغدادي ،اإلمام اٟتافظ ايب بكر اٛتد بن علي ت463:ىن1071/م):
 )24اتريخ بغداد او مدينة السنبلمٖ ،تقينق :مصنطفى عبند القنادر عطنا ،ط ،1دار الكتنب -بنَتوت 1417،ىنن/
1997م).
 ابن خلدون ،عبد الرٛتن بن دمحم ت808:ه1405/م):
 )25كتاب العرب وديوان ا١تبتدأوا٠ترب يف اايم العرب والعجم والرببر ومن عاصنرىم منن ذوي السنلطان االكنرب ط،4
دار احياء الًتاث العريب – بَتوت ).
 ابن خلكان ،ايب العباس س الدين اٛتد بن دمحم بن ايب بكر ت681:ىن1283/م):
 )25وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمانٖ ،تقيق :د .أحسان عباس ،دار الثقافة -بَتوت ،د -ت ).
 الدارمي ،عبد هللا بن هبرام ت255:ىن868/م):
 )26سنن الدارمي ،دار االعتدال – دمشق1349 ،ىن).
 ابن ايب الدنيا ،ت281:ى894 /م):
 )27مكارم االخبلقٖ ،تقيق٣ :تدي السيد ابراىيم  ،مكتبة القرآن -القاىرة  ،د.ت).
 الذىيب ،ابو عبد هللا س الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قاٯتاز ت748:ىن1347/م):
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 )28اترينخ اإلسنبلم ووفينات ا١تشناىَت واإلعنبلمٖ ،تقيننق :مصنطفى عبند القنادر عطنا ،ط ،2دار الكتناب العننريب–
بَتوت1409 ،ىن1998 /م).
 )29سَت أعبلم النببلءٖ ،تقيق :شعيب االرنؤط ،ط، 9مؤسسة الرسالة – بَتوت1413 ،ىن1993/م).
 )30ميزان االعتدالٖ ،تقيق :علي دمحم البجاوي ،ط ،1دار ا١تعرفة – بَتوت 1382،ىن1963 /م).
 الرازي ،دمحم بن ايب بكر بن عبد القادر ت721:ىن1322/م:
٥ )31تتار الصحاح ضبط وتصحيح :اٛتد س الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية – بَتوت 1994،م).
 الزبيدي٤ ،تب الدين ايب فيض دمحم مرتضى اٟتسيٍت ت1205 :ىن1790/م):
 )32اتج العروس من جواىر القاموسٖ ،تقيق :علي شَتي ،ط ،1دار الفكر -بَتوت1414 ،ىن1994/م).
 السمعاين ،ابو سعد عبد الكرمي بن دمحم التميمي ت562:ىن1166/م):
 )33األنسابٖ ،تقيق :عبد هللا بن عمرو البارودي ،ط ،1دار اٞتنان– بَتوت1408،ه1988 /م).
 ابن سيدة  ،ايب اٟتسن علي بن اٝتاعيل النحوي االندلسي ت458 :ه1065 /م):
 )34ا١ت صص دار احياء الًتاث العريب – بَتوت  ،د -ت).
 السيوطي ،االمام اٟتافظ جبلل الدين عبد الرٛتن ت911:ىن1505 /م):
 )35بغيننة الوعنناة يف طبقننات اللغننويُت والنحنناة ٖتقيننق :دمحم ابننو الفضننل اب نراىيم  ،ط ،1عيسننى البننايب اٟتلننيب –
سوراي).
 )35اٞتامع الصغَت يف أحاديث البشَت النذير ،ط ،1دار الفكر– بَتوت1401،ى 1981/م).
 ابن ايب شيبة الكويف ،عبد هللا بن دمحم ت235:ىن849 /م):
 )36ا١تصنف يف األحاديث واآلطرٖ ،تقيق :سعيد اللحام ،ط ،1دار الفكر– بَتوت1409 ،ىن1989/م).
 الشهيد االول  ،دمحم بن مكي ت786:ه1366/م):
)37غاية ا١ترام يف شرح نكت االرشاد ٖتقيق:مركز االْتاث والدراسات االسبلميو – قم ا١تثدسة 1414 ،ه).
 الصفدي ،صبلح الدين خليل بن ايبك ت764 :ىن1362/م):
 )38الوايف ابلوفياتٖ ،تقيق :اٛتد األرانؤوط وتركي مصطفى ،دار صادر– بَتوت1420 ،ىن2000/م).
 الشيخ الصدوق ،ايب جعفر دمحم بن علي بن اٟتسُت بن اببوية 381ه991/م):
 ) 39ا٠تصننال ٖتقيق :علنني اكننرب الغفنناري  ،مؤسسننة النشننر اإلسننبلمي التابعننو ٞتماعننة ا١تدرسننُت – قننم ا١تقدسننة ،
1403ه).
 الضيب ،ابو جعفر اٛتد بن ٭تِت بن اٛتد ت599:ه1203 /م):
 )40بغية ا١تلتمس يف اتريخ رجال اىل األندلس ٖتقينق:ابراىيم االبيناري  ،ط ،1دار الكتناب ا١تصنري -القناىرة ،
1410ه1989/م).
 الطرباين ،سليمان بن اٛتد بن ايوب ت360:ىن971/م):
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 )41األحادي ن ن ننث الطن ن ن نوالٖ ،تقين ن ن نق :مص ن ن ننطفى عب ن ن نند الق ن ن ننادر عط ن ن ننا ،ط ،1دار الكت ن ن ننب العلمي ن ن ننة – ب ن ن ننَتوت،
1412ىن1992/م).
 الطربسي ،رضي الدين ايب نصر اٟتسن بن الفضل ت548 :ه1153 /م):
 )42تفسَت جوامع اٞتامع ط ،1مؤسسة النشر اإلسبلمي – قم ا١تقدسة 1418 ،ه).
 الطر٭تي ،الشيخ ف ر الدين بن دمحم 1085ىن1673/م):
٣ )43تمع البحرين ،ط ،2انصر خسرو– هتران،د -ت).
 ابن عبد ربو ،اٛتد بن دمحم االندلسي ت328:ىن939/م):
 ) 44العقن ن ن نند الفريد ٖتقيق:د.مفين ن ن نند دمحم قمي ن ن ن ننة و د.عبن ن ن نند اجملين ن ن نند الًتحين ن ن ننٍت،دار الكتن ن ن ننب العلمين ن ن ننة – بن ن ن ننَتوت
1427ه2006/م).
 )45ديوان بن عبد ربو ٖتقيق :د.دمحم رضوان الدايو  ،ط ،1مؤسسة الرسالة – بَتوت 1399 ،ه1979/م).
 ابن عدي اٞترجاين ،ايب اٛتد عبد هللا 365ىن977/م):
 )46الكامل يف ضعفاء الرجال ٖ ،تقيق :٭تِت ٥تتار غزاوي  ،ط ،3دار الفكر –بَتوت 1409،ىن1988/م).
 ابن عساكر ،علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ت571:ىن1176/م):
 )47اتريخ مدينة دمشق ٖ ،تقيق :علي شَتي ،دار الفكر – بَتوت ،د.ت).
 الغزايل ايب حامد دمحم بن دمحم بن دمحم  ،ت505:ىن1112/م):
 )48احياء علوم الدين  ،دار الكتاب العريب – بَتوت ،د.ت).
 ابن الفرضي ،عبد هللا بن دمحم بن يوسف بن نصر االندلسي ت403:ه1013/م):
 )49اتري ن ننخ علم ن نناء األن ن نندلس ٖتقيق :اب ن ن نراىيم االبي ن نناري ،ط ،2دار الكت ن نناب ا١تص ن ننري – الق ن نناىرة 1410 ،ه/
1989م).
 الفراىيدي ،ايب عبد الرٛتن ا٠تليل بن اٛتد ت175:ىن792/م):
 )50كتاب العُت ٖ ،تقيق :مهدي ا١ت زومي ،ط،2دار ا٢تجرة – طهران 1424،ه).
 ابو الفرج األصفهاين ،علي بن اٟتسُت بن دمحم القرشي ت356:ىن967/م):
 )51أالغاين  ،دار احياء الًتاث العريب -بَتوت ،د -ت).
 ابن قتيبة الدينوري ،ايب دمحم عبد هللا بن مسلم ت276:ىن891/م):
 )52الشعر والشعراء ٖ ،تقيق :اٛتد دمحم شاكر ،دار اٟتديث – القاىرة 1427،ه2006/م).
 )53عيون األخبار ٖ ،تقيق :يوسف علي طويل ،ط ،3دار الكتب العلمية – بَتوت 1424،ه2003/م).
 القزويٍت،دمحم بن يزيد ت273:ه886/م):
 )54سنن ابن ماجة ٖتقيق:دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر – بَتوت).
 الكاشاين ،دمحم ٤تسن ت1091:ه1680/م):
 )55الوايف ٖتقيق :ضياء الدين اٟتسٍت ،ط ،1مكتبة امَت ا١تؤمنُت علي ع – اصفهان1406،ه).
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 ا١تازندراين ،موىل دمحم بن صاحل ت1081:ىن:)1670/
 )56شننرح أصننول الكننايف ٖ ،تقيننق :ا١تيننزر ابننو اٟتسننن الشننعراين ،والسننيد علنني عاشننور ،ط ،1دار احينناء ال نًتاث
العريب– بَتوت1421،ىن2000/م).
 ابن ماكوال ،علي بن ىبة هللا ت475:ىن1095/م):
 )57أكم ننال الكم ننال يف رف ننع االرتي نناب ع ننن ا١تؤتل ننف وا١ت تل ننف يف االٝت نناء والك ننٌت واالنس نناب  ،دار الكت نناب
االسبلمي – القاىرة ،د.ت).
 اجمللسي االول  ،دمحم تقي ت1070:ه1664/م):
 )58روضننة ا١تتقننُت يف شننرح مننن ال ٭تضننرة الفقيننو ٖتقيق:السننيد حسننُت ا١توسننوي الكرمنناين ،بنينناد فرىنننك اسننبلمي
حاج دمحم حسُت كوشانيور -قم ا١تقدسة ).
 ا١ترتضى ،ايب القاسم علي بن الظاىر ت436:ىن1044/م):
 )59رساةل الشريف ا١ترتضى ٖتقيق :السيد اٛتد اٟتسٍت  ،دار القران الكرمي – قم ا١تقدسة 1405 ،ه).
 ا١ترزابين ا٠تراساين ،ابو عبد هللا دمحم بن عمران ،ت384:ىن995/م):
٥ )60تتص ن ن ن ننر اخب ن ن ن ننار شن ن ن ن ننعراء الش ن ن ن ننيعة ٖ ،تقين ن ن ن ننق :دمحم ى ن ن ن ننادي االمي ن ن ن ننٍت ،ط ،2شن ن ن ن ننركة ألكت ن ن ن ننيب – بن ن ن ن ننَتوت
1413،ىن1993/م).
 ابن منظور ٚ،تال الدين دمحم بن مكرم ت711:ىن1311/م):
 )61لسان العرب ،نشر آداب اٟتوزة– قم ا١تقدسة1405،ىن).
 ا١تناوي  ،دمحم عبد الرؤوف ت1036:ه1636 /م):
 )62الفيض القدير بشرح اٞتامع الصغَت ط ،1دار الكتب العلمية – بَتوت1415 ،ه1993/م).
 ا١تيداين،ايب الفضل اٛتد بن دمحم النيسابوري ت518:ه1124/م):
٣ )63تمع األمثال مؤسسة الطبع والنشر األستانة الرضوية ا١تقدسة – قم ا١تقدسة ).
 ابن الندمي البغدادي ،ابو الفرج دمحم بن ايب يعقوب الوراق ت438:ىن1047/م):
 )64الفهرست ٖ ،تقيق :رضا ٕتدد– طهران ،د.ت).
 نعمة هللا اٞتزاةري،عبد هللا 1173ه1759/م):
ٖ )65تفة السنية يف شرح ٩تبة امسنية ال توجد معلومات).
 النويري ،شهاب الدين اٛتد بن عبد الوىاب ت733:ىن:)1333 /
 )65هناية األرب يف فنون األدب ،مطبعة دار الكتب ا١تصرية – القاىرة 1355،ىن1936/م).
 النووي٤ ،تي الدين ايب زكراي ٭تِت الدمشقي ت676:ه1277/م):
 )66راي الصاٟتُت من حديث سيد ا١تسلُت ط ،2دار الفكر ا١تعاصر – بَتوت 1411 ،ه1991 /م).
 وكيع ،دمحم بن خلف بن حبان ت306 :ىن919 /م):
 )67أخبار القضاة  ،مراجعة :سعيد دمحم اللحام ،ط ،1عام الكتب – بَتوت1422 ،ىن2001 /م).
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 اليافعي عبد هللا بن اسعد بن علي اليمٍت ا١تكي ت768:ىن1463/م):
 )68مرآة اٞتننان وعنربة اليقظنان يف معرفنة منا يعتنرب منن حنوادث الزمنانٖ ،تقينق :خلينل منصنور ،ط،1دار الكتنب
العلمية – بَتوت1417 ،ىن1997/م).
 ايقوت اٟتموي ،شهاب الدين ابو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ت626:ىن1229/م):
 )69معجم األدابء ،ط ،2دار احياء الًتاث – بَتوت2009 ،م).
 )70معجم البلدان ،دار احياء الًتاث العريب – بَتوت1399 ،ىن1979/م).
طنيا  :ا١تراجع اٟتديثة -:
 االشتهاري ،الشيخ علي بناه:
 )71مدارك العروة ط ،1دار السوة – طهران1417 ،ه).
 اٞتزيري ،عبد الرٛتن :
 )72الفقو على ا١تذاىب االربعة ومذىب اىل البيت ع ط ،1دار الثقلُت –بَتوت1419 ،ه1989/م).
 اٟتكيم ،دمحم سعيد الطباطباةي:
 )72منهاج الصاٟتُت ط،1دار الصفوة -بَتوت1415،ه1994/م).
 الشاىرودي،علي النمازي :
 )73مستدرك علم رجال اٟتديث  ،ط،1طهران 1414،ىن).
 الكاشاين ،مبل حبيب هللا الشريف :
 )74ذريعننة االسننتغناء يف ٖتقيننق مسننالة الغننناءٖ ،تقيننق :جامعننة كاشننان ،ط،1مركننز النشننر التننابع ١تكتننب االعننبلم
اإلسبلمي– قم ا١تقدسة1417 ،ىن).
 بعيون ،سهى :
 )75التواصل الثقايف بُت األندلس وا١تشرق كلية االداب والفنون  ،مؤ٘تر فيبل دلفيا الدويل الرابع عشر).
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مسؤَنيت انذَنت وحُ أمُال األيتاو
انذكتُر عاطف محمذ أبُ ٌربيذ
أستاذ الشريعة إلاسالمية املساعد بكلية الشريعة والقاهىن الجامعة إلاسالمية ورئيس
قسم الشريعة إلاسالمية– غزة-فلسطين

ملخص:
ىدفت ىذه الدراسة تسليط الضوء على مسؤكلية الدكلة يف رعاية أمواؿ األيتاـ يف ظل كثرة حاالت اليتم
بسبب ا٢بركب كالنزاعات الداخلية كا٣بارجية ،كيف ظل ضعف الوازع الديِب عند بعض األكلياء ،فضبلن عن
فعرؼ الباحث اليتيم ،كبْب عناية اإلسبلـ بو ،كصبلحيات
ا٤بنازعات الواقعة فيمن لو حق الوالية أك الوصايةٌ ،
الدكلة يف رعايتها ألمواؿ األيتاـ.
كتوصل الباحث إىل أف اإلسبلـ اىتم ابليتيم اىتمامان ابلغان لضماف سبل العيش الكرَل لو .كأف كالية الدكلة
كمسؤكليتها على أمواؿ األيتاـ من قبيل األماانت الٍب ٯبب أف تؤدل ،كأف نطاؽ مسؤكلية الدكلة ٫بو أمواؿ األيتاـ
مسؤكلية مباشرة على ا٢بفاظ عليها ،كا٤بتابعة كالتقييم لؤلكلياء ،كمراقبة سلوكهم كتصرفاهتم ،كتشريع القوانْب ا٤بنظمة
٥بذا العمل.
a
Abtrs ct:
This study aimed to highlight the state's responsibility to care for orphan’s funds in
light of the high incidence of orphans due to wars and internal

conflicts, and in light of the weakness of religious faith at some o
well as disputes located on one who has the right to the mandate

knew the researcher orphan, and the attention of Islam it, and t
state-sponsored funds for orphans.
The researcher found that Islam cared orphan great importance to
livelihood for him. And that the jurisdiction of the State and t
the orphan’s funds such as deposit that must be performed, and that the scope of
the State's responsibility towards orphan’s funds directly responsible to maintain,
and follow-up and evaluation of the parents, and monitor their be
actions, and the enactment of the laws of this work.
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مقدمة:
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على سيد ا٤برسلْب ،سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كمن سار على
دربو إىل يوـ الدين ،كبعد ،،،
فكثّب من األطفاؿ يتوىف هللا  آابءىم أك أمهاهتم ،أك اآلابء كاألمهات معا ،فيبقى ىؤالء األطفاؿ يف
حاجة شديدة إىل من يعطف عليهم كيرٞبهم كيواسيهم ،كيدخل عليهم السركر ٗبا يسديو إليهم من نفقة أك كسوة
أك كلمة طيبة ،كما أهنم يف حاجة إىل من ٰبفظ أموا٥بم إف كانت ٥بم أمواؿ ،كينميها ٥بم لتسد منها حاجاهتم يف
حاؿ الصغر ،كٯبدكا ٜبرهتا يف حاؿ الكرب ،كهللا تعاىل يبتلي بعض عباده ببعض ،ليظهر ا٤بطيع من العاصي كٯبازم
كب ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
صًناً.)1 (
كبل على عملو قاؿ تعاىلَ  :و َج َعلْنَا بَ ْع َ
ض فِ ْت نَةً أَتَ ْ
ِبو َن َوَكا َن َربُّ َ َ
صِ ُ

كالشك أف من مقاصد الشريعة اإلسبلمية إقامة اجملتمع اإلسبلمي الذم تصاف فيو ا٢بقوؽ كأتمن فيو
النفوس ،كيف سبيل ٙبقيق ىذا ا٤بقصد جاءت أحكامها منظمة لكل ا٤بعامبلت بْب األفراد بعضهم ببعض،
فأصبحت ىذه األحكاـ من التكاليف الشرعية الٍب ٯبب على ا٤بكلف االلتزاـ هبا ،كاقتضت حكمة التشريع
استثناء الصغّب (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أىليٌتو ،كطا٤با أنو انقص األىليٌة فليس من العدؿ تركو
يتصرؼ يف أموالو كيف يشاء ،فهو يف ىذه ا٤برحلة ال يستطيع ٛبييز ما فيو مصلحتو نسبة لعدـ اكتماؿ عقلو
كرشده ،فيكوف عرضة ٣بسارة أموالو كىدفان لضعاؼ النفوس من أفراد اجملتمع ،فكاف البد من ضوابط ٙبد من
تصرفاتو ا٤بالية ،كمن ىذه الضوابط فرض الوالية عليو حٌب يقوـ الويل ٕبفظ أموالو كصيانة حقوقو كٞبايتو.
أمهية البحث:

أٮبية البحث تؤكدىا النقاط التالية:
 .1أٮبية ا٤بوضوع الذم يعا١بو؛ كىو حفظ ا٤باؿ خاصة ماؿ اليتيم ،كىو كاحد من الكليات ا٣بمس الٍب
رعتها الشريعة اإلسبلمية.
 .2ظاىرة اليتم ليست ظاىرة جديدة يف أم ٦بتمع ،لكنها يف اجملتمعات العربية كاإلسبلمية أصبحت أكثر
حضوران نتيجة للحركب كا٢بوادث ا٤بختلفة.
 .3ضعف الوازع الديِب عند بعض األكلياء؛ فتمتد أيديهم إىل أمواؿ اليتامى سرفان كإنفاقان دكف ٧باسب أك
رقيب.
 .4النزاعات الٍب تنشأ بسبب من لو األحقية يف الوالية على األيتاـ الزكجات أك األجداد أك األعماـ
كغّبىم.
أىداف البحث:

يهدؼ البحث إىل ما يلي:
 .1التعريف ٕبقيقة اليتيم ،كبياف عناية اإلسبلـ بو.
) (1سورة الفرقاف :جزء من اآلية .20
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 .2بياف معُب الوالية ،كخصائصها ،كدرجاهتا كأنواعها ،كترتيب األحق ابلوالية ،كضوابطها.
ٙ .3بديد صبلحيات كمسؤكلية الدكلة عند رعايتها ألمواؿ األيتاـ.
منهج البحث وخطتو:
يقوـ البحث على ا٤بنهج االستقرائي الوصفي ،كدراسة نصوص القرآف الكرَل ،كنصوص السنة النبوية ا٤بتعلقة
ٗبوضوع البحث ،كاستعراض أقواؿ العلماء يف مسائلو ا٤بختلفة؛ كذلك من خبلؿ ا٤بباحث اآلتية:
ا٤ببحث األكؿ :حقيقة اليتيم ،كعناية اإلسبلـ بو.
ا٤ببحث الثاٍل :الوالية على اليتيم كضوابطها.
ا٤ببحث الثالث :مسؤكلية الدكلة ٫بو أمواؿ األيتاـ.
ا٣باٛبة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات.


ادلبحث األول :حقيقة اليتيم ،وعناية اإلسبلم بو

ادلطلب األول :حقيقة اليتيم:

أوالً :يف اللغة:

اليتم ىو :اإلنفراد ،كاليتيم :الفرد ،ككل شيء مفرد يعز نظّبه فهو يتيم ،كأصل اليتيم الغفلة ،كبو ٠بي
اليتيم يتيمان؛ ألنو ييتغافل عن بره ،كما قيل :إف اليتم اإلبطاء ،كمنو أخذ اليتيم؛ ألف الرب يبطيء عنو.
كيقاؿ أيضان يف سّبه يتم :أم إبطاء أك ضعف أك فتور ،فكلمة اليتيم يف أصلها اللغوم تدكر على اإلنفراد
كالضعف كالبطء كا٢باجة ،كىي صفات يف كاقع ا٢باؿ لليتيم يف الغالب .كتقوؿ العرب :اليتيم الذم ٲبوت أبوه،
كالعجي :ىو الذم ٛبوت أمو ،كاللطيم :ىو الذم ٲبوت أبواه ،إال أف اسم اليتيم يطلق ٘باكزان لكل من فقد أحد
كالديو أك كبلٮبا ،كيقاؿ للصيب :يتيم إذا فقد أابه قبل البلوغ ،فهو يتيم حٌب يبلغ ا٢بلم ،كيقاؿ للمرأة يتيمة ما مل
تتزكج ،فإذا تزكجت زاؿ عنها اسم اليتم( .)1

اثنياً :يف االصطبلح:

( ،)2

أما اليتيم يف الشرع :فهو من فقد أابه كىو دكف البلوغ

أخذان من حديث الرسوؿ " :ال يتم بعد

احتبلم ،وال صمات يوم إىل الليل"( ،)3مع اختبلؼ بْب الفقهاء يف كقت انقطاع حكم اليتم عنو؛ ٤با كرد عن ابن

عباس  أنو قاؿ" :إن الرجل لتنبت حليتو ،وأنو لضعيف األخذ لنفسو ،ضعيف العطاء منها ،فإذا أخذ

) (1اتج العركس :الزبيدم 134/34؛ ٨بتار الصحاح :الرازم ص348؛ ا٤بعجم الوسيط :مصطفى كآخركف .1063/2
) (2البحر الرائق :ابن ٪بيم 512/8؛ اجملموع :النوكم .344/13
) (3سنن أيب داكد :أبو داكد ،كتاب الوصااي ،ابب ما جاء مٌب ينقطع اليتم ،ح .115/3 ،2873
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لنفسو من صاحل ما أيخذ الناس فقد ذىب عنو اليتم"( ،)1كىذا يف أحكاـ التصرؼ ا٤بايل ،أما اسم اليتم فهو
ينقطع ابلبلوغ ٤با كرد يف السابق.
ادلطلب الثاين :عناية اإلسبلم ابليتيم:
لقد اىتم اإلسبلـ بشأف اليتيم اىتمامان ابلغان من حيث تربيتو كرعايتو كمعاملتو كضماف سبل العيش الكرٲبة
لو ،حٌب ينشأ عضوان انفعان يف اجملتمع ا٤بسلم ،ك٩با يؤكد عناية اإلسبلـ ابليتيم كالتأكيد ا٤بستمر على ا٢برص عليو
كحفظ و ،كركد العديد من اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية مدارىا حوؿ :دفع ا٤بضار عنو ،كجلب ا٤بصاٌف لو يف
مالو ،كمن ىذه األدلة:
أوالً :من القرآن الكرمي:
 .1قولو تعاىل :فىأ َّىما الٍيىتً ىيم فى ىبل تىػ ٍق ىه ٍر.)2 (
ً
ض ىعلىى طى ىع ًاـ الٍ ًمسكً ً
ْب.)3 (
ك الَّ ًذم يى يدعُّ الٍيىتً ىيم ،ىكىال ىٰبي ُّ
 .2كقولو :فى ىذل ى
ٍ
وجو الداللة :ىااتف اآليتاف تؤكداف على العناية ابليتيم كالشفقة عليو ،كي ال يشعر ابلنقص عن غّبه من
أفراد اجملتمع ،فيتحطم كيصبح عضوان ىادمان يف اجملتمع ا٤بسلم .قاؿ ابن كثّب" :فذلك الذم يدع اليتيم أم ىو الذم

يقهر اليتيم كيظلمو حقو كال يطعمو كال ٰبسن إليو"( .)4
 .3يقوؿ تعاىل :كإً ٍذ أىخ ٍذ ىان ًميثى ى ً ً
اّللى ىكًابلٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىساانن ىكًذم الٍ يق ٍرىَب ىكالٍيىػتى ىامى
يل الى تىػ ٍعبي يدك ىف إًالَّ ٌ
ى ى
اؽ بىًِب إ ٍسىرائ ى
( )5
ً
ً
ً
ً
كالٍمساكً ً
الصبلىىة ىكآتيواٍ َّ
ْب ىكقيوليواٍ لًلن ً
ضو ىف. 
يمواٍ َّ
الزىكا ىة يَّمَّ تىػ ىولٍَّيػتي ٍم إًالَّ قىليبلن ٌمن يك ٍم ىكأىنتيم ٌم ٍع ًر ي
َّاس يح ٍسنان ىكأىق ي
ى ىى
وجو الداللة :إف اإلحساف إىل اليتيم متعْب كما ىو للوالدين كلذم القرَب.
ًً
ً َّ ً
صلى ٍو ىف ىسعًّبان.)6 (
ين ىَيٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ىاؿ الٍيىػتى ىامى ظيٍلمان إًَّ٭بىا ىَيٍ يكليو ىف ًيف بيطيوهن ٍم ىانران ىك ىسيى ٍ
 .4يقوؿ تعاىل :إ َّف الذ ى
ً
 .5كقاؿ أيضان :كالى تىػ ٍقربواٍ م ى ً
ىشدَّهي ىكأ ٍىكفيواٍ ًابلٍ ىع ٍه ًد إً َّف الٍ ىع ٍه ىد ىكا ىف
ىح ىس ين ىح ٌَّب يىػٍبػلي ىغ أ ي
اؿ الٍيىتي ًم إًالَّ ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ى ىي ى
ىم ٍس يؤكالن .)7 (
وجو الداللة :إف هللا  قد هنى عن أكل ماؿ اليتم أك التعرض ٥با بسوء ،كعد ذلك من عظائم األمور،
ككبائر الذنوب ،كرتب على ذلك أشد العقاب.
اثنياً :من السنة:

 .1قوؿ " :أان ككافل اليتيم يف ا١بنة ىكذا ،كأشار ابلسبابة كالوسطى كفرج بينهما شيئان"( .)8
) (1ا٤بسند الصحيح :مسلم ،كتاب ا١بهاد كالسّب ،ابب النساء الغازايت يرضخ ٥بن كال يسهم ،كالنهي عن قتل صبياف أىل ا٢برب ،ح .1444/3 ،1812
) (2سورة الضحى اآلية .9
) (3سورة ا٤باعوف اآلية (.)2-1
) (4تفسّب القرآف العظيم :ابن كثّب .467/8
) (5سورة البقرة اآلية .83
) (6سورة النساء اآلية .10
) (7سورة اإلسراء اآلية .34
) (8ا١بامع الصحيح :البخارم ،كتاب األدب ،ابب فضل من يعوؿ يتيما ،ح .9/8 ،6005
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وجو الداللة :ا٢بديث كاضح يف حثو على كفالة اليتيم ،كضمو إىل بيوت ا٤بسلمْب ،كعدـ تركو ٮببلن ببل راع

يف اجملتمع ا٤بسلم؛ إذ رتب أجران مقابل ذلك ،كىو مرافقة النيب  يف ا١بنة.
 .2كرد أف النيب  قاؿ" :خّب بيت يف ا٤بسلمْب بيت فيو يتيم ٰبسن إليو ،كشر بيت يف ا٤بسلمْب بيت فيو

يتيم يساء إليو"( .)1

وجو الداللة :ع ٌد رسوؿ هللا  خّب بيت من ا٤بسلمْب بيت فيو يتيم ٰبسن إليو.

 .3عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رجبلن شكا إىل رسوؿ هللا  قسوة قلبو فقاؿ" :امسح رأس اليتيم ،كأطعم
( .)2
ا٤بسكْب"
وجو الداللة :إف النيب  جعل اإلحساف إىل األيتاـ عبلج لقسوة القلب.
 .4عن أيب أمامة أف رسوؿ هللا  قاؿ" :من مسح رأس يتيم مل ٲبسحو إال ﵁ كاف لو بكل شعرة مرت
عليها يده حسنات ،كمن أحسن إىل يتيمة أك يتيم عنده كنت أان كىو يف ا١بنة كهاتْب كفرؽ بْب إصبعيو السبابة

كالوسطى"( .)3

وجو الداللة :رتب النيب  على مسح رأس اليتيم ،كالرفق بو ،كالرأفة عليو األجر العظيم ،حيث يكسب
ا٤برء ا٢بسنات العظاـ بكل شعرة على رأس ذلك اليتيم.
 .5قولو " :اجتنبوا السبع ا٤بوبقات ،قالوا :اي رسوؿ هللا ،كما ىن؟ ،قاؿ :الشرؾ اب﵁ ،كالسحر ،كقتل
النفس الٍب حرـ هللا إال اب٢بق ،كأكل الراب ،كأكل ماؿ اليتيم ،كالتويل يوـ الزحف ،كقذؼ ا﵀صنات ا٤بؤمنات

الغافبلت"( .)4

وجو الداللةٰ :بذر النيب  من االعتداء على ماؿ اليتيم ،كع ٌد أكل مالو من السبع ا٤بوبقات ،كيف ذلك ما
يدؿ بوضوح على ضركرة حفظ ماؿ اليتيم.
 .6كرد عن النيب  أنو قاؿ" :أال من ريب يتيمان لو ماؿ فليتجر بو ،كال يَبكو حٌب أتكلو الصدقة"( .)5

وجو الداللة :ا٢بديث يدؿ بوضوح على حرص اإلسبلـ على أمواؿ اليتامى ،إذ أف النيب  أمر ابستثمارىا
كتنميتها؛ حٌب ال تستنفذىا النفقة عليهم ،كمن ىنا يلزـ الويل على ماؿ اليتيم استثمارىا ٤بصلحة اليتيم على رأم
كثّب من أىل العلم بشرط عدـ تعريضها لؤلخطار.

) (1سنن أيب ماجو :ابن ماجو ،كتاب األدب ،ابب حق اليتيم ،ح .1213/2 ،3679
) (2مسند اإلماـ أٞبد :أٞبد ،مسند ا٤بكثرين ،مسند أيب ىريرة ،ح  .21/13 ،7576إسناده ضعيف ١بهالة الراكم عن أيب ىريرة .أبو عمراف ا١بىوٍل.
) (3مسند اإلماـ أٞبد :أٞبد ،مسند األنصار ،حديث أيب أمامة الباىلي ،ح  . 474/36 ،22153صحيح لغّبه دكف الشطر األكؿ منو بقصة ا٤بسح على رأس اليتيم ،كىذا إسناد ضعيف جدا فيو علي بن يزيد
األ٥باٍل الدمشقي ،كىو كاىي ا٢بديث ،كعبيد هللا بن زحر الضمرم اإلفريقي ،كىو ضعيف يعترب بو.
) (4ا١بامع الصحيح :البخارم ،كتاب الوصااي ،ابب قوؿ هللا تعاىل{ :إف الذين َيكلوف أمواؿ اليتامى ظلما ،إ٭با َيكلوف يف بطوهنم انرا كسيصلوف سعّبا} [النساء ،]10 :ح .10/4 ،2766
) (5سنن الَبمذم :الَبمذم ،أبواب الزكاة ،ابب ما جاء يف زكاة ماؿ اليتيم ،ح  .23/3 ،641كقاؿ األلباٍل :حديث ضعيف.
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ادلبحث الثاين :الوالية على اليتيم وضوابطها

ادلطلب األول :تعريف الوالية:
أوالً :يف اللغة:

الوالية مشتقة من كىل تولية ،قاؿ ابن األثّب" :ككأف الوالية تشعر ابلتدبّب كالقدرة كالفعل ،كما مل ٯبتمع
ذلك فيو مل ينطلق عليو اسم الوايل ،ككيل اليتيم :الذم يلي أمره كيقوـ بكفالتو ،ككيل ا٤برأة :الذم يلي عقد النكاح

عليها كال يدعها تستبد بعقد النكاح دكنو؛ كا١بمع األكلياء( .)1

كالويل :ا﵀ب كالنصّب ،ككيل الشيء كالية ،كالوالية :اإلمارة كالسلطاف ،كأكليتو األمر :كليتو إايه ،كا٤بوىل:
ا٤بالك كالعبد كا٤بعتق كا٤بعتق كالصاحب كالقريب ،كتواله :اٚبذه كليا كتوىل األمر :أم تقلده ،كأكىل على اليتيم:
أكصى عليو

( .)2

اثنياً :يف االصطبلح:

عرؼ ا١برجاٍل الوالية أبهنا " :تنفيذ القوؿ على الغّب شاء الغّب أك أَب"( .)3
ٌ
كذكر الزحيلي أف الوالية ىي" :سلطة شرعية يتمكن هبا صاحبها من إنشاء العقود كالتصرفات كتنفيذىا"،

كالوالية على القاصر :ىي إشراؼ الراشد على شؤكف القاصر الشخصية كا٤بالية( .)4

كيشار ىنا إىل أف الوالية قد تكوف على النفس ،كقد تكوف على ا٤باؿ ،كالنوعاف يشَبكاف يف تنفيذ القوؿ
على الغّب كإنشاء العقود كالتصرفات ا٤بعتربة شرعان.
كا٤براد ابلوالية على النفس :السلطة على شئوف الصغّب ك٫بوه ا٤بتعلقة بشخصو كنفسو .كأما الوالية على ا٤باؿ
فهي :سلطة الويل على أف يعقد العقود كالتصرفات ا٤بتعلقة أبمواؿ ا٤بوىل عليو ،كتكوف تصرفاتو كعقوده انفذة دكف
ا٢باجة إىل إذف من أحد( .)5

كسبب الوالية شيئاف :أحدٮبا :األبوة ،كالثاٍل :القضاء؛ ألف ا١بد من قبل األب أب لكن بواسطة ،ككصي
األب كا١بد استفاد الوالية منهما ،فكاف ذلك كالية األبوة من حيث ا٤بعُب ،ككصي القاضي يستفيد الوالية من

القاضي فكاف ذلك كالية القضاء( .)6

ادلطلب الثاين :األوىل يف الوالية:
لكل من الوالية على النفس كالوالية على ا٤باؿ ترتيب معْب لدل الفقهاء ك٫بن ىنا يهمنا
الوالية على ا٤باؿ كترتيب األكلياء فيها كما يلي:
) (1اتج العركس :الزبيدم 253/40؛
) (2القاموس ا﵀يط :الفّبكز أابدم .1344/1
) (3التعريفات :ا١برجاٍل ص.254
) (4الفقو اإلسبلمي كأدلتو :الزحيلي .2984/4
) (5ا٤بوسوعة الكويتية الفقهية :كزارة األكقاؼ الكويتية .28/42
) (6بدائع الصنائع :الكاساٍل .152/5
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تثبت الوالية ا٤بالية عند ا٢بنفية لؤلبَّ ،م لوصيوَّ ،م للجد أيب األبَّ ،م لوصيوَّ ،م للقاضي فوصيو( .)1
كيرل ا٤بالكية كا٢بنابلة :أف ىذه الوالية تثبت لؤلبَّ ،م لوصيوَّ ،م للجدَّ ،م لوصيوَّ ،م للقاضي أك من

يقيموَّ ،م ١بماعة ا٤بسلمْب إف مل يوجد قاض( .)2

كأثبت الشافعية ىذه الوالية لؤلبَّ ،م للجدَّ ،م لوصي الباقي منهماَّ ،م للقاضي أك من يقيمو( .)3

٩با سبق يتبْب أف الشافعية خالفوا ا٤بذاىب األخرل يف تقدَل ا١بد على كصي األب؛ ألف ا١بد كاألب عند
عدمو ،لوفور شفقتو مثل األب ،كلذا تثبت لو كالية التزكيج ،كال تثبت كالية ا٤باؿ لغّب ىؤالء ،كاألخ كالعم كاألـ
إال بوصاية من قبل األب أك القاضي.
وعليو فإذا أوصى األب قبل موتو أبن تكون الوصاية على األوالد لؤلم أو لؤلخ أو للعم أو لغًنىم
وقبلوا فإن ذلك يثبت ذلم حق الوصاية ،وكذلك احلال لو كلفهم القاضي.
ً
كتستمر ىذه الوالية حٌب يبلغ القاصر سن الرشد؛ لقولو تعاىل :كابٍػتىػليواٍ الٍيػتىامى ح َّ ً
اح فىًإ ٍف
ٌب إذىا بىػلىغيواٍ النٌ ىك ى
ى
ى ى ىى
( )4
ً
وىا إً ٍسىرافان
آنى ٍستيم ٌمٍنػ يه ٍم ير ٍشدان فى ٍادفىػ يعواٍ إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ى٥بيٍم ىكالى ىأتٍ يكلي ى
ادلطلب الثالث :ضوابط الوالية:
اشدا ،كمارس الوالية
كبّبا ر ن
الوالية مسؤكلية كأمانة كخربة ،كغايتها ٙبقيق مصلحة ا٤بوىل عليو ،كما لو كاف ن
على نفسو ،كحينئذ تتطلب الوالية توافر ضوابط أك شركط معينة لتحقيق ىدفها أك غايتها .كلكل من نوعي الوالية
ضوابط:
أما الويل على النفس :فيشَبط فيو توافر البلوغ كالعقل (حد التكليف) كالقدرة على تربية الولد ،كاألمانة على

أخبلقو ،كاإلسبلـ يف حق ا٤بوىل عليو ا٤بسلم أك ا٤بسلمة( .)5
فبل كالية لغّب ابلغ كال لغّب عاقل كال لسفيو مبذر؛ ألف ىؤالء يف حاجة إىل من يتوىل شؤكهنم ،كال كالية
لفاسق ماجن ال يبايل ٗبا يفعل؛ ألنو يضر أبخبلؽ القاصر كٗبا لو.
يضا ،دكف أف ٰباكؿ عبلجو ،مع قدرتو عليو ،أك كأف ٰبرمو التعليم مع
كال كالية ٤بهمل الولد ،كأف يَبكو مر ن
صبلحية الولد؛ ألف ذلك ضار ٗبصلحة القاصر؛ فتنتقل الوالية حينئذ إىل األصلح ،على الَبتيب ا٤بتقدـ.
كأما الويل على ا٤باؿ :فيشَبط فيو ما يشَبط يف الويل على النفس مع األمانة كا٣بربة ا٤بالية ،كىو ما يلي:
-1أف يكوف الويل كامل األىلية :كذلك ابلبلوغ كالعقل ،أما شرط ا٢برية فليس معموالن بو غالبان يف األزمنة
أىبل للوالية على ماؿ غّبه.
أىبل للوالية على ماؿ نفسو ،فبل يكوف ن
ا٤بتأخرة؛ ألف فاقد األىلية أك انقصها ،ليس ن
٧بجورا عليو؛ ألنو ال يلي أمور نفسو ،فبل يلي أمور غّبه.
سفيها
-2أف يكوف رشيدان ،فبل يكوف ن
ن
) (1بدائع الصنائع :الكاساٍل .152/5
) (2القوانْب الفقهية :ابن جزم ص133؛ الشرح الكبّب :ابن قدامة .518/4
) (3مغِب ا﵀تاج :الشربيِب  120/4كما بعدىا.
) (4سورة النساء اآلية .6
) (5رد ا﵀تار على الدر ا٤بختار :ابن عابدين  556 / 3كما بعدىا.
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-3أف يكوف متحد الدين مع القاصر ،ككاف األب غّب مسلم فبل يلي أمور ابنو ا٤بسلم.
-4العدالة :كىي أف ٲبتثل الرجل ما يعتقده كاجبان ،كينتهي عما ىو ٧برـ ،كيراعي ا٤بركءة ،كتكفي العدالة

الظاىرة فبل ٰبتاج ا٢باكم إىل تعديل من يريد توليتو على الصغّب( .)1

اخلبلصة :أف ضوابط الوالية أربع :العدالة ،كمراعاة ا٤بصلحة ،كالكفاءة ،كاإلسبلـ إذا كاف ا٤بوىل عليو
مسلما ،كعلى ىذا فسق الويل يثبت الوالية للقاضي.
ن
ادلطلب الرابع :نطاق صبلحيات الويل:

لويل الصغّب عمومان أف يتصرؼ يف ماؿ ا٤بوىل عليو على الوجو الذم يرل أف فيو مصلحة كحظان للصغّب ،كال
ً
ٰبق لو أف يتعدل لقولو تعاىل :كالى تىػ ٍقربواٍ م ى ً
ىح ىس ين ىح ٌَّب يىػٍبػلي ىغ أى يشدَّهي.)2 (
اؿ الٍيىتي ًم إًالَّ ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ى ىي ى
وجو الداللة :ال تقربوا ماؿ اليتيم إال ٗبا فيو صبلحو كتثمّبه حٌب يبلغ أشده  -يعِب ا٢بلم كالرشد -فإف أتى
بتصرؼ يضر ٗبصلحة القاصر فعليو ضماف ذلك الضرر الذم ٢بق ٗبن كيل
عليو ألنو يكوف حينئذ مقصران.
ومن التصرفات اجلائزة للويل:

-1اإلنفاؽ على من كيل عليو من مالو.
-2إخراج الزكاة من ماؿ القاصر ،ككذلك إخراج فطرتو.
 -3التجارة :ٯبوز للويل أف يتاجر ٗباؿ القاصر دكف أف يتقاضى لقاء ذلك أجران ،كعلى أف يكوف الربح كلو
للموىل عليو ،كالتجارة ٗباؿ القاصر أكىل من تركو لقوؿ النيب " :أال من ريب يتيمان لو ماؿ فليتجر بو ،كال يَبكو
ٌ

حٌب أتكلو الصدقة"( .)3

 -4دفع ماؿ ا٤بوىل عليو إىل أمْب يتجر فيو ٔبزء من الربح ،ألف الويل انئب عن ا٤بوىل عليو يف كل ما فيو
مصلحة لو.
 -5ىبة ماؿ ا٤بوىل عليو بعوض قدر قيمتو أك أكثر.
 -6رىن ماؿ القاصر عند ثقة إذا دعت ا٢باجة ،ككذلك شراء العقار لو من مالو ليستغل مع بقاء األصل
لو ،ككذلك بناء العقار لو من مالو ٗبا جرت بو عادة أىل البلد ،كأيضان بيع عقاره إذا دعت ا٢باجة.
ً
 -7اإلذف للمميز ابلتجارة لقولو تعاىل :كابٍػتىػليواٍ الٍيػتىامى ح َّ ً
اح فىًإ ٍف آنى ٍستيم ًٌمٍنػ يه ٍم ير ٍشدان
ٌب إ ىذا بىػلىغيواٍ النٌ ىك ى
ى
ى ى ىى
وىا إً ٍسىرافان.)4 (
فى ٍادفىػ يعواٍ إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ى٥بيٍم ىكالى ىأتٍ يكلي ى
كيكوف ذلك بتفويضو أبمر البيع كالشراء ك٫بوه يف مالو.

) (1مغِب ا﵀تاج :الشربيِب  120/4كما بعدىا؛ أحكاـ الوالية عل ى القاصر :ابب كوـ ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على الرابط:
http://www.bab.com/Node/8394
) (2سورة األنعاـ اآلية 152؛ سورة اإلسراء اآلية .34
) (3سنن الَبمذم :الَبمذم ،أبواب الزكاة ،ابب ما جاء يف زكاة ماؿ اليتيم ،ح  .23/3 ،641كقاؿ األلباٍل :حديث ضعيف.
) (4سورة النساء اآلية .6
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 -8األكل من ماؿ ا٤بوىل عليو ٗبقدار األقل من أجرة ا٤بثل أك كفايتو من غّب إسراؼ ألنو يستحق اب٢باجة

كالعمل معان( .)1
كلقد توعد هللا عز كجل الذين َيكلوف أمواؿ اليتامى ظلمان أبهنم َيكلوف يف بطوهنم انران كسيصلوف سعّب
جهنم؛ ٤با يف ذلك من الظلم كالقهر:
ً َّ ً
ًً
صلى ٍو ىف ىسعًّبان.)2 (
ين ىَيٍ يكليو ىف أ ٍىم ىو ىاؿ الٍيىػتى ىامى ظيٍلمان إًَّ٭بىا ىَيٍ يكليو ىف ًيف بيطيوهن ٍم ىانران ىك ىسيى ٍ
فقاؿ تعاىل :إ َّف الذ ى
إف ا٤براد األكصياء الذين َيكلوف ما مل يبح ٥بم من ماؿ اليتيم ،ك٠بي ا٤بأكوؿ انران ٗبا يؤكؿ إليو ،كقيل انران أم
حراما ،ألف ا٢براـ يوجب النار فسماه اب٠بو ،كعده النيب  من ا٤بوبقات ،كما يف حديث أيب ىريرة " :اجتنبوا
السبع ا٤بوبقات ،قالوا :اي رسوؿ هللا ،كما ىن؟ ،قاؿ :الشرؾ اب﵁ ،كالسحر ،كقتل النفس الٍب حرـ هللا إال اب٢بق،
كأكل الراب ،كأكل ماؿ اليتيم ،كالتويل يوـ الزحف ،كقذؼ ا﵀صنات ا٤بؤمنات الغافبلت"( .)3

قاؿ العلماء فكل كيل ليتيم إذا كاف فقّبان فأكل من مالو اب٤بعركؼ بقدر قيامو عليو يف مصا٢بو كتنمية مالو
ً
ف ىكىمن ىكا ىف فىًقّبان
فبل أبس عليو ،كما زاد على ا٤بعركؼ فسحت حراـ؛ قاؿ تعاىل  :ىكىمن ىكا ىف ىغنًيٌان فىػ ٍليى ٍستىػ ٍعف ٍ
ً ( )5 ()4
فىػ ٍليىأٍ يك ٍل ًابلٍ ىم ٍعيركؼ
حكم تصرفات القاصر:
إذا قاـ الصغّب أبم تصرؼ يف مالو من بيع أك شراء كغّبٮبا ،فإما أف يكوف الصغّب ٩بيزان مأذكانن لو من كليو
ابلتجارة أك غّب مأذكف لو ،فإذا كاف مأذكانن لو فتكوف ٝبيع تصرفاتو صحيحةٕ ،بيث تثبت لو ٝبيع ا٢بقوؽ النا٘بة
عن تصرفو ،ككذلك تثبت عليو ٝبيع االلتزامات ،أما إذا كاف غّب مأذكف لو ابلتجارة فتتوقف ٝبيع تصرفاتو على
إجازة كليو ،فإف أجازىا صحت كإال فتكوف ابطلة( .)6

http://www.bab.com/Node/8394
) (1أحكاـ الوالية على القاصر :ابب كوـ ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على الرابط:
) (2سورة النساء اآلية .10
) (3ا١بامع الصحيح :البخارم ،كتاب الوصااي ،ابب قوؿ هللا تعاىل{ :إف الذين َيكلوف أمواؿ اليتامى ظلما ،إ٭با َيكلوف يف بطوهنم انرا كسيصلوف سعّبا} [النساء ،]10 :ح .10/4 ،2766
) (4سورة النساء جزء من اآلية .7
http://www.bab.com/Node/8394
) (5أحكاـ الوالية على القاصر :ابب كوـ ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على الرابط:
http://www.bab.com/Node/8394
) (6أحكاـ الوالية على القاصر :ابب كوـ ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على الرابط:
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ادلبحث الثالث :مسؤولية الدولة ضلو أموال األيتام

ادلطلب األول :تعريف ادلسؤولية ،وأساسها الشرعي:
الفرع األول :تعريف ادلسؤولية:

أوالً :يف اللغة:
ا٤بسؤكلية مصدر مشتق من الفعل سأؿ يسأؿ سؤاالن ،كالسؤاؿ ىو ما يطلب يف االمتحاف اإلجابة عليو،
كمعناه أيضان طلب العطية أك استعطيتو(  ،)1كا٤بسئوؿ ىو رجل الدكلة الذم أنيط بو عمل يتحمل تبعاتو،

كا٤بسؤكلية :صفة أك حالة من يسأؿ عن أمر تقع عليو تبعتو ،يقاؿ أان برمء من مسؤكلية ىذا العمل ،كتطلق (
أخبلقيان) على التزاـ الشخص ٗبا يصدر عنو قوال أك عمبل ،كتطلق ( قانوان) على االلتزاـ إبصبلح ا٣بطأ الواقع

على الغّب( .)2

اثنياً :يف االصطبلح:
ا٤بسئولية ٙبى يم هل ثقيل كشعور ابلواجب يوجو تفكّب الشخص كما يوجو سلوكو كأقوالو كمواقفوٕ ،بيث
يصّب كل ما يصدر عنو ذا معُب كذا مقصد ،كمن ٜبة يكتسب قوتو الٍب ٘بعلو قادرا على بلوغ ا٤بقاصد الٍب
قصدىا ،كٙبقيق ا٤بطالب الٍب طلبها .هبذا يكوف ٝبيع ما يتحملو اإلنساف (فردا أك ٝباعة) مسؤكلية تستوجب
النهوض ابلواجب ا٘باىها .فحياة اإلنساف أمانة تتطلب ا٤بسؤكلية ،كالدين أمانة يتطلب ا٤بسئولية ،كاألبناء أمانة
يتطلبوف ا٤بسئولية ،كا٢بًرفة أمانة تتطلب ا٤بسئولية ...كغّب ذلك.
وا٤بسئولية إما أف تكوف مسئولية فردية أك مسئولية ٝباعية ،كقد تكوف مسئولية عن أشخاص أك مسئولية عن
أشياء ،كا٤بسؤكلية قد تكوف أماـ هللا  ا٢بسيب الرقيب أك ا٘باه خلقو ،كلكننا ىنا نتحدث عن مسؤكلية الدكلة
يف أم مستول من مستوايهتا ،كىي مسؤكلية أماـ هللا  كأماـ ا٣بلق ،كىذه ا٤بسؤكلية تبعات ثقيلة كقعت على
عاتق الدكلة كرجاالهتا ككجوىها ٗبقتضى الوالية الشرعية العامة الٍب فوضهم هللا فيها.
من خبلؿ ما سبق ٲبكن القوؿ أف مسؤكلية الدكلة تتمثل يف الواجبات الٍب ٯبب عليها القياـ هبا كأثر للوالية
العامة الثابتة ٥با شرعان ،كقد سبق تعريف الوالية بقولنا :أهنا سلطة شرعية يتمكن هبا
صاحبها من إنشاء العقود كالتصرفات كتنفيذىا"(  .)3فالوالية تستوجب ا٤بسؤكلية.

أف كالية الدكلة كمسؤكليتها مستمدة من النصوص كاألدلة الشرعية ،من القرآف كالسنة كاإلٝباع كبياهنا
كما يلي:
أوالً :من القرآن:

) (1اتج العركس :الزبيدم .157/29
) (2ا٤بعجم الوسيط :مصطفى كآخركف .411/1
) (3الفقو اإلسبلمي كأدلتو :الزحيلي .2984/4
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ً
ؤدكاٍ األىم ى ً
ْب الن ً
َّاس أىف ىٍٙب يك يمواٍ ًابلٍ ىع ٍد ًؿ إً َّف
اانت إً ىىل أ ٍىىل ىها ىكإً ىذا ىح ىك ٍمتيم بىػ ٍ ى
 -1يقوؿ  :إً َّف ٌ
اّللى ىَيٍيميريك ٍم أىف تي ُّ ى
اّلل نًعً َّما يعًظي يكم بًًو إً َّف اّلل ىكا ىف ىً٠بيعان ب ً
صّبان.)1 (
ى
ى
ٌى
ٌى

وجو الداللة :إف هللا  أمر أبداء األماانت إىل مستحقيها ،سواء كانت تلك األماانت خاصة أك عامة،
كالوالية على أمواؿ األيتاـ أمانة من ىذه األماانت ،فتكوف كاجبة كمأموران هبا.
َّ ً
اانتً يك ٍم ىكأىنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف.)2 (
الر يس ى
اّللى ىك َّ
وؿ ىكىٚبيونيواٍ أ ىىم ى
ين ىآمنيواٍ الى ىٚبيونيواٍ ٌ
 -2يقوؿ   :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
وجو الداللة :إف هللا  قد هنى عن خيانة األمانة ،كالوالية العامة كمنها الوالية على أمواؿ األيتاـ أمانة من
ىذه األماانت كالتهرب منها أك عدـ القياـ بواجباهتا أك التقصّب يف رعايتها يعترب خيانة؛ ٩با يوجب على الدكلة
القياـ كالنهوض ابستحقاقاهتا.
ً
 -3يقوؿ هللا  :كالى تىػ ٍقربواٍ م ى ً
ىشدَّهي ىكأ ٍىكفيواٍ ًابلٍ ىع ٍه ًد إً َّف الٍ ىع ٍه ىد ىكا ىف
ىح ىس ين ىح ٌَّب يىػٍبػلي ىغ أ ي
اؿ الٍيىتي ًم إًالَّ ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ى ىي ى

ىم ٍس يؤكالن.)3 (
وجو الداللة :دلت اآلية الكرٲبة على أف من يتصرؼ يف ماؿ اليتيم ٗبقتضى كاليتو عليو ينبغي أف يكوف
تصرفو فيو ابألصلح فاألصلح( .)4
اثنياً :من السنة:

-1قاؿ الرسوؿ " :كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو ،فاإلماـ الذم على الناس راع كىو مسئوؿ عن
رعيتو ،كا٤برأة راعية يف بيت زكجها كىي مسئولة عن رعيتها ،كالولد راع يف ماؿ أبيو كىو مسئوؿ عن رعيتو ،كالعبد

راع يف ماؿ سيده كىو مسئوؿ عن رعيتو ،أال فكلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو"( .)5

وجو الداللة :إف النيب  جعل اإلماـ من ٝبلة األفراد الذين ييسألوف عما اسَبعاىم هللا ؛ ٩با يستوجب

القياـ بواجبات ىذه الرعاية ،كإال كاف يف موضع ا﵀اسبة كا٤بسائلة إذا ما قصر.
 -2قاؿ الرسوؿ " :ما من عبد يسَبعيو هللا رعية ٲبوت يوـ ٲبوت كىو غاش ٥با إال حرـ هللا عليو رائحة

ا١بنة"( .)6

وجو الداللة :ا٢بديث دليل على أف من توىل رعاية أشخاص أك أشياء فغش فيهم فعاقبتو ٙبرَل ا١بنة عليو؛
٩با يدلل على أف الغش يف الوالية على أمواؿ األيتاـ حراـ شرعان.

) (1سورة النساء اآلية .58
) (2سورة األنفاؿ اآلية .27
) (3سورة اإلسراء اآلية .34
) (4السياسة الشرعية :ابن تيمية ص.10
) (5ا١بامع الصحيح :البخارم ،كتاب األحكاـ ،ابب قوؿ هللا تعاىل ك {أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ كأكيل األمر منكم} [النساء ،]59 :ح 62/9 ،7138؛ كا٤بسند الصحيح :مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب فضيلة
اإلماـ العادؿ ،ح .1459/3 ،1829
) (6ا٤بسند الصحيح :مسلم ، ،كتاب اإلٲباف ،ابب استحقاؽ الوايل الغاش لرعيتو ،ح .125/1 ،142
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 -3قوؿ النيب  أليب ذر  حْب سألو اإلمارة " :إهنا أمانة كإهنا يوـ القيامة خزم كندامة إال من أخذىا

ٕبقها كأدل الذم عليو فيها"( .)1

وجو الداللة :الوالية أمانة ،كمن مل يقم ٕبقها يف الدنيا فإهنا تكوف يوـ القيامة خزم كندامة ،كالوالية على
أمواؿ األيتاـ ىي من ىذا القبيل؛ ٩با يستوجب القياـ ٕبقها.
اثلثاً :اإلمجاع:

أٝبع ا٤بسلموف من لدف النيب  إىل يومنا ىذا على أف األماانت ٯبب أف تؤدل ،كأف ا٣بيانة فيها حراـ

شرعان ،كالوالية على أمواؿ األيتاـ من ىذا القبيل ،كالويل كالوصي ٯبب أف يتصرؼ فيها ابألصلح فاألصلح( .)2
ادلطلب الثاين :مسؤولية الدولة يف إجراءات تعيٌن الويل:

تبدأ إجراءات تعيْب الويل على القاصر ابستدعاء يقدـ إىل ا﵀كمة ا٤بختصة ،كتقوـ ا﵀كمة ا٤بختصة ابلنظر
يف مثل ىذه االستدعاءات حسب النظاـ القضائي ا٤بعموؿ بو يف منطقة إقامة القاصر ،كيوضح يف االستدعاء كفاة
األب كأنو مل يوص ابلوالية على أكالده القصر أحدان ،كحاجة القاصر إىل كيل يقوـ على شؤكنو.
كبعد قيد االستدعاء ٰبوؿ إىل أحد قضاة ا﵀كمة إف كاف اب﵀كمة أكثر من قاض ،كيقوـ القاضي بسؤاؿ
ا٤بتقدـ بطلب الوالية عن األب ا٤بتوىف كالقصر من أكالده ك٧بل إقامتهم كعبلقتو هبم ،كعما إذا كاف األب قد
أكصى قبل كفاتو ألحد ابلوالية على أكالده القصر ،كبعد شهادة شاىدين عدلْب بصحة ما ذكر كبصبلحية طالب
الوالية على القصر من حيث القوة كاألمانة ،يتم إهناء اإلجراءاتَّ ،م يسلم للويل مرسوـ الوالية( .)3
ادلطلب الثالث :خصائص والية ومسؤولية الدولة على أموال األيتام:
إف كالية الدكلة على أمواؿ األيتاـ قد تكوف كالية غّب مباشرة ،كأف يكوف الوصي أك الويل من األقارب
ىو ا٤بكلف برعاية كحفظ أمواؿ األيتاـ ،كقد تكوف الوالية مباشرة كأف يكوف القاضي أك من يقيمو القاضي ىو
من يتوىل ذلك األمر ،كيف كبل ا٢بالتْب فإف مسؤكلية الدكلة حاضرة يف متابعة كتقييم تصرفات الويل القريب أك
الوصي أك من يقيمو القاضي ،خاصة كأف أقارب األيتاـ قد يتربموف أك يتقدموا بشكول على سوء تصرؼ الويل،
كيف ضوء ذلك فإف خصائص الوالية سواء كانت مباشرة أك غّب مباشرة ىي كاحدة مع بعض الفركقات البسيطة،
كىذه ا٣بصائص تتمثل فيما يلي:
أوالً :الوالية سلطة ٛبنح للويل ،كىي سلطة شرعية ٛبنح لتحقيق مصلحة عامة ٚبتلف يف طبيعتها عن
ا٤بصلحة ا٣باصة للويل ،كٗبقتضاىا ٰبق لو أف يتصرؼ يف شئوف تلك الوالية ٗبا تقتضيو مصلحة ا٤بوىل عليوٕ ،بيث
تكوف تلك ا٤بصلحة ىي ا٤بقياس ا﵀دد العتبار تصرفاتو؛ خاصة عند النزاع حوؿ سلوؾ الويل يف تصريف شئوف

كاليتو على األشياء أك األشخاص( .)4

) (1ا٤بسند الصحيح :مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب كراىة اإلمارة بغّب ضركرة ،ح .1457/3 ،1825
) (2السياسة الشرعية :ابن تيمية ص.10
http://www.bab.com/Node/8394
) (3أحكاـ الوالية على القاصر :ابب كوـ ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على الرابط:
) (4افَباض الشخصية كآاثره يف الفقو اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف :النجار ص.170
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اثنياً :إف السلطات الٍب ٲبارسها الويل ال تتوقف على رضا ا٤بوىل عليو؛ لعدـ إدراكو ا٤بصلحة أك ا٤بفسدة؛ ك٤با

كاف للوالية أم معُب لو توقفت تصرفات الويل على رضا ا٤بوىل عليو( .)1

اثلثاً :إف سلطات الوالية تشمل التصرفات ا٤بادية البلزمة ٢بفظ الشيء كصيانتو ،كرد االعتداءات الٍب تقع
عليو ،كما يربمو الويل من عقود إ٭با يربمها ابسم ا٤بوىل عليو( .)2
رابعاً :العقود الٍب يربمها الويل بصفتو كليان ،فإف آاثرىا تؤكؿ إىل ا٤بوىل عليو ،فإف كانت حقوقان آلت إليو ،كإف

كانت التزامات كديوف أديت من مالو( .)3

خامساً :إف سلطات الويل مقيدة اب٢بدكد الٍب ر٠بها الشارع كا٤بتمثلة يف ٙبقيق ا٤بصلحة ابألصلح فاألصلح
كدفع ا٤بفسدة ،فإف ٘باكز الويل حدكد تلك السلطات ا٤بمنوحة لو ،فإنو يكوف ضامنان مرتكبان لسلوؾ شخصي
يسأؿ عنو بشخصو ال بصفتو كليان.
ادلطلب الرابع :نطاق مسؤولية الدولة ضلو أموال األيتام:

يتحدد نطاؽ مسؤكلية الدكلة ٫بو أمواؿ األيتاـ من خبلؿ اإلجراءات الٍب ٲبكن أف تتخذىا يف إطار تلك
الوالية ،كلكن قبل بياف ذلك البد من اإلشارة إىل أف مؤسسات العمل ا٣بّبم كالٍب ٘بتهد يف ٝبع األمواؿ ا٤بوقوفة
لصاٌف األيتاـ ،كما يتربع هبا أىل ا٣بّب من ا٤بسلمْب ككفاالت لؤليتاـ كانت كينبغي أف تبقى مستقلة يف رعايتها
٥بذا ا١بانب ا٤بهم يف أعماؿ الرب كالتكافل االجتماعي ،كأف تبقى بعيدان عن ىيمنة الدكلة ا٤بباشرة ،إذ لدم الدكلة
من ا١بوانب األخرل الٍب ٲبكن أف تشكل ركافد للعمل ا٣بّبم ،خاصة كأف من الناس من ال يريد أف يتعامل مع
الدكلة بتربعاتو أك ما يوقفو لصاٌف األيتاـ؛ ألف الدكلة ابلنسبة لو قد ال تشكل مصدر ثقة ،فضبلن عن أف ميزانية
الدكلة ا٣باصة قد تكوف قاصرة كأكلوايهتا ٨بتلفة ،كمع ذلك فبل مانع من أف ٛبارس الدكلة دكرىا يف الوالية العامة
على أفراد الشعب كمنهم األيتاـ كأموا٥بم ،كالتحقق من أف تلك ا٤بؤسسات تؤدم كاجبها ا٤بكمل ٤بسؤكليات الدكلة
ٗبا ٰبقق ا٤بصلحة لؤليتاـ دك٭با ضرر ،كعلى ذلك ٲبكن تلخيص نطاؽ مسؤكلية الدكلة يف النقاط التالية:
أوالً :الوالية ادلباشرة على أموال األيتام:

كىذه الوالية ٲبكن للدكلة أف ٚبتار من يقوـ هبا من خبلؿ تفويض القاضي يف ا﵀كمة أبف يقيم الويل
األصلح لليتيم سواء كاف من أقرابئو أك مل يكن منهم ،بشرط أال يوجد كيل اإلجبار كا١بد على رأم بعض الفقهاء،
أك كصي األب أك كصي ا١بد ،كٗبعُب آخر إذ 1مل يوجد لؤليتاـ كىل يرعى أموا٥بم كيقوـ على صيانتها ،أك كاف
ىناؾ كيل َّم تبْب فسقو كفساده ،فيلزـ الدكلة ٗبا تقتضيو الوالية العامة من تعيْب األصلح كفق إجراءات إدارية
معينة ليس ىنا موضوعها ،كلكن بشرط ٙبقق ضوابط كشركط الوالية فيمن يتصدل ٥بذه األمانة.
كمن ا٤بمكن أف ٚبصص الدكلة كزارة بعينها ٤بتابعة كتويل مسؤكليات أحواؿ األيتاـ كأموا٥بم؛ ألف ىذا يدخل
يف إطار أعماؿ السياسة الشرعية للحاكم أك اإلماـ.
) (1ا٤برجع السابق ص.161
) (2ا٤برجع السابق ص.171
) (3ا٤برجع السابق ص.171
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اثنياً :ادلتابعة والتقييم (الرقابة اإلدارية والشرعية) للويل:
إف مبدأ الرقابة ٲبثل كاجبان من كاجبات الدكلة من ابب األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر؛ عمبلن بقولو تعاىل:
 يكنتم خيػر أ َّيم وة أيخ ًرج ً
َّاس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمن ىك ًر
ٍ ى ٍ
يٍ ىٍى
ى ٍي
ت للن ً ي ي
( )1
اب لى ىكا ىف خّبان َّ٥بم ًمٍنػهم الٍم ٍؤًمنيو ىف كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
كتيػ ٍؤًمنيو ىف ًاب ٌّللً كلىو آمن أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اس يقو ىف. 
ىٍ ي ٌ ي ي ي
ى
ى يي ي
ىٍ ىى ي
ً
ً
ً
ا٣بيػراتً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
كبقولو  :يػي ٍؤمنيو ىف اب ٌّلل ىكالٍيىػ ٍوـ اآلخر ىك ىَيٍيميرك ىف ابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمن ىكر ىكيي ىسار يعو ىف يف ٍىٍ ى
ً
ك ًمن َّ ًً
ْب.)2 (
الصا٢ب ى
ىكأ ٍيكلىػئ ى ى
كمراقبة الدكلة لؤلكلياء على ماؿ األيتاـ سواء كانوا أكصياء أك عينتهم الدكلة عرب القضاء ٲبكن أف تتم
كفق ما يلي:
 .1مراقبة أداء الويل كتصرفاتو يف أمواؿ األيتاـ ،كالنظر يف مدل حرصو كعدـ استهانتو يف ا٢بفاظ على
أموا٥بم؛ ٩با يشكل مؤشران كدليبلن على صبلحيتو فيما اختّب لو ،كما ٯبريو من عقود كتصرفات ٕبيث تكوف موافقة
للشرع كموافقة لصبلحيات الويل يعترب ىو ا٤بقياس لصبلحيتو ،كىذا النوع من الرقابة يسميو الرملي :نظر اإلحاطة

كالرعاية( .)3

 .2مراقبة السلوؾ الشخصي للويل كعزلو إذا مل يعد صا٢بان للوالية؛ ألف ما شرط لبلبتداء يشَبط للبقاء ،فإذا
كاف الويل منح سلطة الوالية على أمواؿ األيتاـ ابلوصاية أك ابلشرع أك بتعيْب القاضي فؤلمانتو ،كإذا تبْب زكاؿ
ىذه ا٣بصلة ،أك صدر منو ما يسيء إىل سلوكو جهاران؛ أك ظهر منو اإلٮباؿ أك العجز كا٤برض كا١بنوف ،فييعزؿ
كينظر يف تعيْب من يقوـ مقامو ٤بصلحة األيتاـ.
 .3مراقبة مصركفات الويل على األيتاـ ،بل كيراقب على مصركفو ا٣باص ،كابلذات إذا كاف ٧بدكد الدخل؛
ألف كل ذلك يعكس مدل كقوفو عند حدكد الوالية كما قرره الشرع.
اثلثاً :احلماية القانونية من تعدي األولياء على مال األيتام:

ابلنظر إىل خراب الذمم يف عصران كضعف الوازع الديِب؛ ٩با يدفع الويل إىل الطمع يف ماؿ اليتيم كاالختبلس
منو ،كل ذلك يوجب أف تكوف ىناؾ قوانْب كتشريعات ٘برـ ىذا الفعل ،ك٘برم معاقبة الويل جزاء تصرفو ىذا ،كال
يكتفى بعزلو فقط ،بل البد من معاقبتو مع ضمانو ٤با اختلسو أك بذره من ماؿ اليتيم.
رابعاً :تشريع القوانٌن اخلاصة ادلنظمة دلؤسسات العمل اخلًني والتكافل االجتماعي:

إف كفالة اليتامى فرض كفاية على األفراد ،كفرض عْب على ا٢بكومات كالدكؿ ،كال تنحصر الكفالة بزمن
دكف زمن ،أك قطر دكف قطر ،ألف اإلسبلـ ال حدكد لو ،فا٤بسلموف إخوة أينما كانوا ،كحيثما كانوا.

) (1سورة آؿ عمراف اآلية .110
) (2سورة آؿ عمراف اآلية .114
) (3هناية ا﵀تاج :الرملي.400/5
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كال ٯبوز لئلماـ أف يوقف التربعات الٍب أخرجها الناس ،كال أف ٰبو٥با عن كجهتها ،كتصرؼ اإلماـ منوط
اب٤بصلحة الشرعية ،كيف مصادرة الكفالة ضرر ال ٱبفى على عاقل.
يقوؿ الدكتور إ٠باعيل شكرم أستاذ الفقو ا٤بقارف بكلية الشريعة – أغادير – ا٤بغرب" :كفالة اليتامى
كا﵀تاجْب ىي جزء من نظاـ إسبلمي متكامل ،كىو نظاـ التكافل االجتماعي ،الذم بواسطتو ٰبقق اإلسبلـ
التوازف االجتماعي كالعدالة االجتماعية الشاملة.
كىذا التكافل كإف كانت أغلب عناصره من ابب التربع كالتطوع إال أنو من الناحية الكلية يدخل يف ابب
الواجب؛ ٗبعُب أنو إذا كاف تربعان ابلنسبة لؤلفراد ،فإنو من ابب الواجب على اجملتمع كالدكلة؛ فعلى الدكلة
اإلسبلمية أال تدخر جهدان يف ٙبقيق العدالة االجتماعية الكاملة داخل اجملتمع اإلسبلمي ،كذلك ال يتحقق إال
ابلتعاكف كالتكافل كالتآزر بْب أفراد اجملتمع ،لذا كجب على الدكلة أف تنظم كتؤسس لو مؤسسات تنهض بو ،حٌب
َيخذ كل فرد من أفراد اجملتمع حقو من العيش الكرَل.
َّم إف ىذا النظاـ ال يكفل اليتامى كا﵀تاجْب يف قطر إسبلمي كاحد على كجو ا٢بصر ،إذ ال يوجد يف
الشرع ،كال يف سّب العلماء كاألمراء من قاؿ بتقييد التكافل بقطر معْب؛ فالرب كأعماؿ ا٣بّب ال حدكد ٥با ،كنظاـ
التكافل كالتعاكف ىذا ،ىو النظاـ الوحيد ،يف عصر تشتت الدكلة اإلسبلمية الواحدة ،الذم ٰبس من خبللو
ا٤بسلم ابالمتداد الشعورم كا٤بادم ليتصل اب٤بسلمْب اآلخرين يف ٝبيع البقاع ،كيتجاكز ا٢بدكد السياسية الظا٤بة،
ليستلهم الوحدة اإلسبلمية الشاملة.
كالتكافل االجتماعي ليس خلق ا٤بسلمْب كحدىم ،بل ٪بد كثّبان من طوائف الدنيا تتكافل كتتعاكف ،كال ٙبد
تكافلهم ا٢بدكد؛ لذا ال ٯبوز لئلماـ أف ييقيد تصرفات ا٤بسلمْب التعبدية التربعية ،كيلزمهم أبف ال يتربعوا إال إىل
جهة معينة ،فإذا كاف ىذا ال ٯبوز ،فكذلك ال ٯبوز لو أف يقيد التربع من حيث ا٤بكاف؛ ألف يف ذلك تقييدان
لتصرفات ا٤بسلم التعبدية ،كالتربعات عبادات ،كٙبويل ألغراض ا٤بتربعْب إىل غّب ا١بهة الٍب قصدكىا ابلتربع ،كىذا
ليس من حقو ،كال ٯبب أف يطاع فيو( .)1

كمن انحية أخرل فأمواؿ التربعات كالكفاالت أماانت يف عنق الدكلة كا٥بيئات الٍب تشرؼ عليها ،كالواجب
ً
ؤدكاٍ األىم ى ً
ْب
اانت إً ىىل أ ٍىىل ىها ىكإً ىذا ىح ىك ٍمتيم بىػ ٍ ى
على اإلماـ أف يوصلها إىل أىلها ،كهللا تعاىل يقوؿ :إً َّف ٌ
اّللى ىَيٍيميريك ٍم أىف تي ُّ ى
َّاس أىف ىٍٙب يكمواٍ ًابلٍع ٍد ًؿ إً َّف اّلل نًعً َّما يعًظي يكم بًًو إً َّف اّلل ىكا ىف ىً٠بيعان ب ً
الن ً
صّبا.)2 (
ي ى
ى
ى
ٌى
ٌى
قاؿ العلماء :نزلت ىذه اآلية يف كالة األمور ،عليهم أف يؤدكا األماانت إىل أىلها ،كإذا حكموا بْب الناس أف

ٰبكموا ابلعدؿ(  ،)3كأماانت اليتامى أكىل ابألداء.

http://www.onislam.net/arabic/ask) (1مصادرة اإلماـ ألمواؿ األيتاـ :شكرم ،استشارة منشورة على الشبكة العنكبوتية على موقع أكف إسبلـ ،اتريخ النشر 2007/4/5ـ ،على الرابط:
the-scholar/8439/8299/52032-200408-01%2017-37-04.html
) (2سورة النساء اآلية .58
) (3السياسة الشرعية :ابن تيمية ص.9-8
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اخلامتة
بعد ا٣بوض يف غمار ىذا البحث يسجل الباحث أىم ما توصل إليو من نتائج كتوصيات كىي على النحو
التايل:
أوالً :أىم النتائج:
-1لقد اىتم اإلسبلـ بشأف اليتيم اىتمامان ابلغان من حيث تربيتو كرعايتو كمعاملتو كضماف سبل العيش الكرٲبة
لو ،حٌب ينشأ عضوان انفعان يف اجملتمع ا٤بسلم.
-2إف الوالية على ا٤باؿ ىي :سلطة الويل على أف يعقد العقود كالتصرفات ا٤بتعلقة أبمواؿ ا٤بوىل عليو ،كتكوف
تصرفاتو كعقوده انفذة دكف ا٢باجة إىل إذف من أحد.
-3تثبت الوالية على رأم ا١بمهور لؤلب َّم لوصيو َّم للجد َّم لوصيوَّ ،م للحاكم ،فإذا أكصى األب قبل موتو
أبف تكوف الوصاية على األكالد لؤلـ أك لؤلخ أك للعم أك لغّبىم كقبلوا فإف ذلك يثبت ٥بم حق الوصاية ،ككذلك
ا٢باؿ لو كلفهم القاضي.
مسلما.
-4ضوابط الوالية أربع :العدالة ،كمراعاة ا٤بصلحة ،كالكفاءة ،كاإلسبلـ إذا كاف ا٤بوىل عليو ن
-5لويل الصغّب عمومان أف يتصرؼ يف ماؿ ا٤بوىل عليو على الوجو الذم يرل أف فيو مصلحة كحظان للصغّب،
كال ٰبق لو أف يتعدل على أمواؿ ا٤بوىل عليو.
-6إف األماانت ٯبب أف تؤدل ،كأف ا٣بيانة فيها حراـ شرعان ،ككالية الدكلة كمسؤكليتها على أمواؿ األيتاـ من
ىذا القبيل ،كالويل كالوصي ٯبب أف يتصرؼ فيها ابألصلح فاألصلح.
-7إف الوالية ٛبنح الويل سلطة شرعية لتحقيق مصلحة عامة ،كال تتوقف على رضا ا٤بوىل عليو ،كىذه السلطة
مقيدة بقيود شرعية ،كآاثرىا تعود على ا٤بوىل عليو.
-8نطاؽ مسؤكلية الدكلة ٫بو أمواؿ األيتاـ يتمثل يف الوالية ا٤بباشرة على ا٢بفاظ عليها ،كا٤بتابعة كالتقييم
لؤلكلياء ،كمراقبة سلوكهم كتصرفاهتم ،كتشريع القوانْب ا٤بنظمة ٥بذا العمل.
اثنياً :أىم التوصيات:
-1تفعيل دكر األحكاـ الفقهية ا٤بتعلقة ابلوالية على األيتاـ كأموا٥بم ،كشركط الويل كالوصي.
-2تفعيل دكر الرقابة الشرعية على سلوؾ كتصرفات األكلياء على أمواؿ األيتاـ.
-3إبراز الدكر العظيم للتكافل االجتماعي كدكره يف كحدة األمة كهنضتها.
-4إنشاء أجهزة للرقابة الشرعية؛ ٤بتابعة كتقييم األكصياء كاألكلياء؛ لضماف ٙبقيق مصلحة األيتاـ يف ا٢بفاظ
على حقوقهم ا٤بالية كفق الشرع.
-6العمل على سن تشريعات منظمة للعمل ا٣بّبم خارج إطار مؤسسات الدكلة ٕبيث تكوف مكملة لدكر
الدكلة كأحد ركافد ا٣بّب فيها ،كٗبا يضمن سهولة العمل كشفافيتو.
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أىم ادلصادر وادلراجع
القرآف الكرَل.

 .1أحكاـ الوالية على القاصر :ابب كوم ،مقاؿ منشور على الشبكة العنكبوتية على موقع ابب كوب على
http://www.bab.com/Node/8394
الرابط:
 .2افَباض الشخصية كآاثره يف الفقو االسبلمي مقاران ابلقانوف :النجار عبدهللا مربكؾ النجار ،دار النهضة
العربية1996،ـ.

 .3البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن صليم زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ،ا٤بعركؼ اببن ٪بيم ا٤بصرم

(ا٤بتوىف970 :ىػ) ،كيف آخره :تكملة البحر الرائق ﵀مد بن حسْب بن علي الطورم ا٢بنفي القادرم (ت بعد
 1138ىػ) ،كاب٢باشية :منحة ا٣بالق البن عابدين ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية  -بدكف
اتريخ.

 .4بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :الكاساين عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاساٍل ا٢بنفي
(ا٤بتوىف587 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ 1986 -ـ.

الرزاؽ ا٢بسيِب ،أبو الفيض ،ا٤بل ٌقب
٧بمد بن عبد ٌ
٧بمد بن ٌ
 .5اتج العركس من جواىر القاموس :الزبيدي ٌ
الزبيدم (ا٤بتوىف1205 :ىػ) ،ا﵀قق٦ :بموعة من ا﵀ققْب ،الناشر :دار ا٥بداية.
ٗبرتضىَّ ،

 .6التعريفات :اجلرجاين علي بن دمحم بن علي الزين الشريف ا١برجاٍل (ا٤بتوىف816 :ىػ) ،ا﵀قق :ضبطو
كصححو ٝباعة من العلماء إبشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بّبكت –لبناف ،الطبعة :األكىل
1403ىػ 1983-ـ.
 .7تفسّب القرآف العظيم (ابن كثّب) :ابن كثًن أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم َّم
الدمشقي (ا٤بتوىف774 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم حسْب مشس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات دمحم علي
بيضوف – بّبكت ،الطبعة :األكىل 1419 -ىػ.
 .8ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو = صحيح البخارم :البخاري:
دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم ا١بعفي ،ا﵀قق :دمحم زىّب بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوؽ النجاة
(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األكىل1422 ،ىػ.
 .9رد ا﵀تار على الدر ا٤بختار :ابن عابدين دمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي
(ا٤بتوىف1252 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر-بّبكت ،الطبعة :الثانية1412 ،ىػ 1992 -ـ.

 .10سنن ابن ماجو :ابن ماجو أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب ،كماجة اسم أبيو يزيد (ا٤بتوىف273 :ىػ)،
ٙبقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب ا٢بليب.
 .11سنن أيب داكد :أبو داود أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم
ً
الس ًج ٍستاٍل (ا٤بتوىف275 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ،الناشر :ا٤بكتبة العصرية ،صيدا – بّبكت.
ٌ
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 .12سنن الَبمذم :الرتمذي دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الَبمذم ،أبو عيسى (ا٤بتوىف:
279ىػ)ٙ ،بقيق كتعليق :أٞبد دمحم شاكر (جػ  ،)2 ،1كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة عوض
ا٤بدرس يف األزىر الشريف (جػ  ،)5 ،4الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب – مصر ،الطبعة:
الثانية 1395 ،ىػ 1975 -ـ.
 .13السياسة الشرعية :ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن
أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براٍل ا٢بنبلي الدمشقي (ا٤بتوىف728 :ىػ) ،الناشر :كزارة الشئوف اإلسبلمية
كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  -ا٤بملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكىل1418 ،ىػ.
 .14الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع :ابن قدامة عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي ا١بماعيلي
ا٢بنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (ا٤بتوىف682 :ىػ) ،لناشر :دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ،أشرؼ على
طباعتو :دمحم رشيد رضا صاحب ا٤بنار.
ً
ُّ َّ
أىم النَّظرَّايت الفقهيَّة كٙبقيق األحاديث
 .15الف ٍقوي
اإلسبلمي كأدلتيوي (الشَّامل لؤلدلٌة الشَّرعيَّة كاآلراء ا٤بذىبيَّة ك ٌ
اإلسبلمي كأصولو ٔبامعة
الز ىحٍيلً ٌي ،أستاذ كرئيس قسم الفقو
النَّبويَّة كٚبرٯبها) :الزحيلي أ .د .ىك ٍىبىة بن مصطفى ُّ
ٌ
الرابعة ا٤بنقَّحة ا٤بعدَّلة ابلنًٌسبة ٤با سبقها
دمشق  -كلٌيَّة َّ
الشريعة ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق ،الطبعةَّ :
(كىي الطبعة الثانية عشرة ٤با تقدمها من طبعات مصورة).
 .16القاموس ا﵀يط :الفًنوزأابدي ٦بد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفّبكزآابدل (ا٤بتوىف817 :ىػ)،
العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة
ٙبقيق :مكتب ٙبقيق الَباث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراؼ :دمحم نعيم
ي
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بّبكت – لبناف ،الطبعة :الثامنة 1426 ،ىػ  2005 -ـ.

 .17القوانْب الفقهية :ابن جزي أبو القاسم ،دمحم بن أٞبد بن دمحم بن عبد هللا ،ابن جزم الكليب الغرانطي
(ا٤بتوىف741 :ىػ)( ،د .ط)( ،د .ت)( ،د .ـ).
 .18اجملموع شرح ا٤بهذب ((مع تكملة السبكي كا٤بطيعي)) :النووي أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ
النوكم (ا٤بتوىف676 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر.
٨ .19بتار الصحاح :الرازي زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي الرازم (ا٤بتوىف:
666ىػ) ،ا﵀قق :يوسف الشيخ دمحم ،الناشر :ا٤بكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بّبكت – صيدا ،الطبعة:
ا٣بامسة1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 .20مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل :ابن حنبل أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباٍل

(ا٤بتوىف241 :ىػ) ،ا﵀قق :شعيب األرانؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سن
الَبكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكىل 1421 ،ىػ 2001 -ـ.
 .21ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن
القشّبم النيسابورم (ا٤بتوىف261 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الَباث العريب –
بّبكت.

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م 422

 .22مصادرة اإلماـ ألمواؿ األيتاـ :شكري أ .د .إ٠باعيل شكرم :استشارة منشورة على الشبكة العنكبوتية
http://www.onislam.net/arabic/ask-the:

على موقع أكف إسبلـ ،اتريخ النشر 2007/4/5ـ ،على الرابط
scholar/8439/8299/520322004-08-01%2017-37-04.html

 .23ا٤بعجم الوسيط :مصطفى وآخرون ٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة (إبراىيم مصطفى  /أٞبد الزايت  /حامد
عبد القادر  /دمحم النجار) ،الناشر :دار الدعوة.
 .24مغِب ا﵀تاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج :الشربيين مشس الدين ،دمحم بن أٞبد ا٣بطيب الشافعي
(ا٤بتوىف977 :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل1415 ،ىػ 1994 -ـ.
 .25ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية  -الكويت ،عدد األجزاء 45 :جزءا
الطبعة( :من  1427 - 1404ىػ) ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار السبلسل – الكويت ،األجزاء
 :38 - 24الطبعة األكىل ،مطابع دار الصفوة – مصر ،األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.

 .26هناية ا﵀تاج إىل شرح ا٤بنهاج :الرملي مشس الدين دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة شهاب الدين الرملي
(ا٤بتوىف1004 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر ،بّبكت ،الطبعة :ط أخّبة 1404 -ىػ1984-ـ.
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املقاصذ انكهيت يف انعمم انخريي
انذكتُر سعذ به مقبم انحرَيري انعىسي
أستاذ مساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والقاهىن بجامعة الجىف-السعىدية

ملخص البحث:
ىذا البحث عنوانو (ا٤بقاصد الكلية يف العمل ا٣بّبم) ،كيقوـ على ركيزتْب:
األكىل :علم ا٤بقاصد الشرعية ،كخصوصا (ا٤بقاصد الكلية).
الثانية :استثمار ىذا العلم يف ٙبرير مقاصد كلية للعمل ا٣بّبم.
كجاء البحث يف ٟبسة مباحث:
ا٤ببحث األكؿ :مقصد حفظ الدين ،كأثره يف العمل ا٣بّبم.
ا٤ببحث الثاٍل :مقصد حفظ النفس ،كأثره يف العمل ا٣بّبم.
ا٤ببحث الثالث :مقصد حفظ العقل ،كأثره يف العمل ا٣بّبم.
ا٤ببحث الرابع :مقصد حفظ النسل ،كأثره يف العمل ا٣بّبم.
ا٤ببحث ا٣بامس :مقصد حفظ ا٤باؿ ،كأثره يف العمل ا٣بّبم.
َّم خاٛبة البحث.
الشرعيٌة ،كأقواؿ العلماءَّ ،م ربط
كل مقصد ،كالتدليل عليو ابلنٌصوص ٌ
كقد كقع يف أعطاؼ ىذا البحث شرح ًٌ
ذلكم ا٤بقصد ابلعمل ا٣بّبم.
وأىم نتائج البحث:
ّ

األوىل :إثبات مركزيٌة حفظ الدين يف العمل ا٣بّبم ،ككونو ىم ٍقصدا كليٌا فيو ،كأعظم ضمانة الستمراره،
كصموده ،كٛبيٌزه.
الثانية :تقرير ٘ب ٌذر حفظ الكليات ا٣بمس يف العمل ا٣بّبم ،كسعة أتثّبىا يف نشاط ا٤بسلمْب أفرادا
كٝباعات.
الثالثة :بياف التكامل ا٤بنهجي كا٤بعريف كالسلوكي يف العمل ا٣بّبم اإلسبلمي ،كأف ٙبقيق ذلك سببو كابعثو؛
الشريعة اإلسبلميَّة.
مراعاة ا٤بقاصد الكليَّة يف َّ
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:جملة املدونة

Abstract

This research is titled "The Purposes of Charity" and is based on two
pillars:
The first is the knowledge of the legitimate purposes, especially
al
the to
objectives.
Second: the investment of this science in the liberation of the purposes
college for charitable work.
The research came in five sections:
The first topic: the purpose of preserving religion, and its impact on
charitable work.
The second topic: the purpose of self-preservation, and its impact on
charitable work.
The third topic: the purpose of preserving the mind, and its impact on
charitable work.
The fourth topic: the purpose of conservation of the offspring, and its
impact on charitable work.
The fifth topic: the purpose of saving money, and its impact on charitabl
work.
Then finish the search.
In this research, the explanation of each destination, and its evidence b
the legal texts, and the statements of the scholars,
signed
wereand
then
linked to charitable work.
The most important search results:
The first is to prove the centrality of the preservation
in of religion
charitable work, and as a whole destination in it, and the greatest
guarantee for its continuity, steadfastness and excellence.
Second: the report of the root of the preservation ofges
theinfive colle
charitable work, and the extent of its impact on the activity
ms,
of Musli
individuals and groups.
Thirdly, a statement of systematic, cognitive and behavioral integration
the Islamic charitable work, and that this is achieved by
s reason and it
motivation;
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مقدمة البحث
الصبلة على رسوؿ هللا ،كعلى آلو ،كصحبو كمن كااله.
ا٢بمد ﵁ ،ك َّ
بعضهم إىل ٍبعض؛
أما بعد؛ فمن بىديع ًحكٍمتو – سبحانىو – كلطيف تدبّبه لعباده؛ أنو خلق ا٣بلق كأحوج
ٍ
لتقوـ كلُّ طائفة ٗبصاٌف غّبىا( .)1كالوعي ٗبورد ىذا القياـ ضركرة شرعيَّة .إذ أف أٮبية العلم ً
الشريعة
ٗبقاصد َّ
ٌ
لكل مباشر لعمل من
كمصا٢بها ليس مقتصرا على ا٤بي ٍخ ٌ
تصْب يف العلوـ الشرعية؛ بل ىذا العلم ابلغ األٮبيَّة ٌ
توخى قصد الشَّارع يف نشاطو ،كاف حرٌاي ابلتوفيق كالتَّسديد .فرعاية
األعماؿ( .)2كالعامل يف القطاع
ا٣بّبم إذا ٌ
ًٌ
الكليَّات ا٤بقاصديَّة من ضركرات سياسة العامل ،كبقائًو كانتظاـ أحوالو( .)3إذ ا٤بقصد العاـ من التشريع فيها ىو
()4
صميم
حفظ نظاـ األمة ،كاستدامة صبلحو بصبلح ا٤بيىهٍيمن عليو كىو نوع اإلنساف  .كىذا ينبغي أف يكوف من ى
لشرائع إًَّ٭با كضعها ٤بصاٌف العباد يف العاجل
العمل
كجل – حْب كضع ا َّ
ا٣بّبم كمر ًاميو كغاايتو .فا٤بوىل– َّ
عز َّ
ًٌ
ى
كاآلجل(.)5
عامة يف تناكؿ مفهوـ أعماؿ
كالعمل
ُّ
ا٣بّبم شريعة من شرائع اإلسبلـ .حيث جاءت دالالت النُّصوص ٌ
()6
َّ ِ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْ َعلُوا
آمنُوا ْارَك ُعوا َو ْ
ٍ
ين َ
ا٣بّب ،كمشو٥با لكل أبواب الشريعة  .قاؿ تعاىل ﴿ ََي أَيُّ َها الذ َ
()7
ً ()8
ً
ً
ً
ْ
أبع ٌمها ،كىو فعل ا٣بّب العاـ
ا٤بتضمن لذلك كلٌو  .كقاؿ
صها ،كانتهى ى
أبخ ٌ
اخلَْي َر ﴾  ،فذكر أربعة أشياءى بدأ ى
ٌ
ٍ
تعاىل ﴿ ال َخي ر ِيف َكثِ ًٍن ِمن َْصلواىم إِالَّ من أَمر بِ ٍ
ٌن الن ِ
َّاس ﴾( .)9ككجو ذكر هللا
ص ٍ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
بلح بَ ْ َ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
َْ
ا٤بضرة ،كإيصاؿ النَّفع:
– َّ
كجل ٥ -بذه األقساـ الثبلثة؛ أف عمل ا٣بّبَّ ،إما أف يكوف إبيصاؿ ا٤بنفعة ،أكبدفع َّ
عز َّ
الركحانيَّة كىو األمر اب٤ب ٍعركؼ،
إما أف يكوف من ا٣بّبات ا١بً ٍسمانيَّة ،كىو إعطاء ا٤باؿ ،كإما أف يكوف من ا٣بّبات ُّ
ى
()10
ِ ِ
اخلَْي ر ِ
ات﴾(،)11
َّ
كإما إبزالة الضَّرر كىو الصلح بْب النَّاس  .كقاؿ سبحانو عن أنبيائوَ ﴿ :وأ َْو َح ْي نَا إلَْي ِه ْم ف ْع َل ْ َ
()12
فعل
هم إٍل
كىذا شامل ١بميع ا٣بّبات كلًٌها ،من حقوؽ هللا ،كحقوؽ العباد  .كمن دعائو  ":اللَّ َّ
ى
أسألك ى
( )1انظر :قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ ،العز بن عبد السبلـ (.)120 /2
( )2انظر :مقاصد الشريعة أببعاد جديدة ،عبد اجمليد النجار ص .21
( )3انظر :التحقيق كالبياف يف شرح الربىاف يف أصوؿ الفقو ،األبيارم ( ،)121 /3التقرير كالتحبّب علي ٙبرير الكماؿ بػن ا٥بمػاـ (،)143 /3
شرح ٨بتصر الركضة (.)209 /3
( )4انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابن عاشور (.)194 /3
( )5انظر :قواعد األحكاـ ،العز بن عبد السبلـ ( ،)53 /1ا٤بوافقات ،الشاطيب (.)5 /3
(٤ )6بزيػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن النص ػ ػ ػ ػ ػ ػػوص كدالالهت ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ا٤بقاص ػ ػ ػ ػ ػػدية يف العم ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ا٣ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػّبم؛ انظػ ػ ػ ػ ػ ػػر :قواعػ ػ ػ ػ ػػد األحكػ ػ ػ ػ ػػاـ ،العػ ػ ػ ػ ػػز بػ ػ ػ ػ ػػن عبػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػػبلـ
(.)224 -222 /1
( )7سورة ا٢بج .77
( )8انظر :بدائع الفوائد ،ابن القيم (.)81 /1
( )9سورة النساء .114
( )10انظر :البحر ا﵀يط يف التفسّب (.)65 /4
( )11سورة األنبياء .73
( )12انظر :تفسّب السعدم = تيسّب الكرَل الرٞبن (ص.)527 :
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()1
ً
ً
ً
كل خ وّب( .)2فعمل ا٣بّب يشمل
ا٣بّبات . " ...كىذا دعاء عظيم من أٝبع األدعية كأكمل ىها ،لتضمنيو ى
طلب ًٌ
العدمي.
ا١بوانب ا٤بعنويَّة ،كا١بوانب ا٤باديَّة،
َّ
الوجودم منها ك َّ
أمهية البحث وحيثياتو:
تربز أٮبيَّة البحث يف األمور التالية:
العا٤بي اليوـ ،حيث أصبح قًٍبلة
ا٣بّبم يف الفكر
-1تنبع أٮبيَّة البحث من القيمة الٍب ٰبتلُّها العمل
ُّ
ٌ
ا٤بؤسسات أبنواعها.
ا٢بكومات ،ك٧ب ٌ
ط أنظار َّ
الفلسفي ،ىو فقو
ا٣بّبم يف الشريعة اإلسبلمية لو فلسفتو كمعايّبه؛ كمن أعظم ما يقع بو التَّمايز
-2العمل
ُّ
ُّ
ا٤بقاصد الكليَّة ،كإعما٥با كتفعيلها.
رحبان لبلجتهاد ،كميداانن كاسعان للمستجدَّات ،كا٤بقاصد الكليَّة ىي
م
يظل العمل ا٣بّب ُّ
ُّ -3
ُّ
اإلسبلمي ٦باال ٍ
ً
للسائلْب.
ا٤بىٍفىزع للمجتهدين ،ك ٍ
ا٤بوئل ٌ
اإلسبلمي ٙب ًٌدايت كبّبة بعد أحداث  11سبتمر 2001ـ ،كا٤بقاصد الكليَّة خّب
ا٣بّبم
-4يواجو العمل
ُّ
ُّ
معْب على جلب ا٤بصاٌف كٙبصيلها ،كدرء ا٤بفاسد كتقليلها.

أىداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل ما يلي:
-1ا٤بساٮبة يف التَّأصيل
ا٣بّبم
الشرعي للعمل
اإلسبلمي.
ًٌ
ًٌ
ًٌ
ا٣بّبم
-2العمل على ضبط االجتهاد يف العمل
اإلسبلمي.
ًٌ
ًٌ
اإلسبلمي.
ا٣بّبم
اسخ يف العمل
شرعي ر و
ٌ
-3ا٤بشاركة يف بناء فقو وٌ
ٌ
اإلسبلمي.
ا٣بّبم
٢بل ا٣ببلؼ بْب العاملْب يف العمل
ٌ
-4إٯباد أصوؿ ٌ
ٌ

منهج البحث:
اتبعت يف ىذا البحث ا٤بنهج التكاملي الذم ٯبمع بْب التقرير ،كالتوثيق ،كاالستنباط ،كتفصيلو كالتايل:
أوال :من حيث مجع ادلادة العلمية:

عامة ،كما يتعلق ببحث ا٤بقاصد الكلية (الضركرايت
-1االستقراء للكتب كالبحوث يف ا٤بقاصد الشرعية َّ
خاصة.
ا٣بمس)ٌ ،
-2مطالعة كتب الفتاكل كالنَّوازؿ ا٤بعاصرة ،كمواقع العلماء على شبكة ا٤بعلومات.
-3البحث يف ا٤براجع االلكَبكنيٌة كا٤بكتبة الشاملة.
ا٣بّبم.
-4النٌظر يف البحوث كالدراسات الٍب تناكلت العمل
ٌ
ا٣بّبم على شبكة ا٤بعلومات ،كا٤بركز الدكيل لؤلٕباث كالدراسات
تخصصة يف العمل
ُّ -5
الرجوع للمواقع ا٤ب ٌ
ٌ
(مداد) ،كغّبه.
( )1الَبمذم ( ،)3235كصححو األلباٍل يف صحيح ا١بامع (.)72 /1( )56
( )2انظر :تفسّب ابن رجب ا٢بنبلي (.)188 /2
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اثنيا :من حيث صياغة ادلادة العلمية:
-1بياف حقيقة ال يكليٌة ا٤بقاصديٌة من خبلؿ التَّنصيص عليها ،كشرح مفهومها ،كذكر األدلًٌة كتقريرات العلماء
حو٥با.
ا٣بّبم.
-2بياف العبلقة بْب ال يكليَّة ا٤بقاصديَّة كالعمل
َّ
ا٣بّبم.
-3ذكر ال ًٌدليل على اعتبار ا٤بقاصد ال يكليَّة يف العمل
ٌ
-4عزك اآلايت القرآنية ،كٚبريج األحاديث النبوية.
كردىا ٤بصادرىا كمراجعها.
-5توثيق النقوؿ ،كاالقتباسات ٌ
-6عمل فهارس للمصادر ،كا٤بوضوعات.
الدراسات السابقة:
بعد البحث كالنظر يف الشبكة ا٤بعلوماتية حوؿ الكتابة يف موضوع (ا٤بقاصد الكلية يف العمل ا٣بّبم)،
كجدت بعض البحوث كالدراسات الٍب تناكلت ا١بانب ا٤بقاصدم يف العمل ا٣بّبم ،كمن أٮبها:
ا٣بّبم .للدكتور /عز الدين بن زغيبة.
-1مقاصد الشريعة ا٣باصة ابلتٌربُّعات كالعمل
ٌ
الشريعة .ا٤بركز الدكيل لؤلٕباث كالدراسات (مداد).
ا٣بّبم يف ضوء مقاصد ٌ
-2تطوير اإلعبلـ ٌ
خاصا ،كنوعيِّا ،كمل تتطرقا للمقاصد الكلية يف العمل ا٣بّبم.
كالدراستاف كاف تناك٥بما للمقاصد تناكال ِّ
خطة البحث:
يشتمل البحث إٝباال :على مقدمة ،كٛبهيد ،كٟبسة مباحث ،كخاٛبة ،كفهارس ،كىي تفصيبل كالتايل:
ادلقدمة وتشمل:
أكال:أٮبية البحث كحيثياتو.
اثنيا:أىداؼ البحث.
اثلثا:منهج البحث.
رابعا:الدراسات السابقة.
خامسا:خطة البحث.
التمهيد :ويشمل:
أكال :التَّعريف ٗبفهوـ اب٤بقاصد الكليَّة.
ا٣بّبم.
اثنيا :التَّعريف ٗبفهوـ العمل
ٌ
ا٣بّبم.
اثلثا :العبلقة بْب مفهوـ ا٤بقاصد ال يكليَّة ،كمفهوـ العمل
ٌ

ادلبحث األول :مقصد حفظ الدين ،وأثره يف العمل اخلًني.
كفيو ثبلث مسائل:
صد حفظ ال ًٌدين ،كاألدلة عليها ،كتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٤بسألة األكىل :حقيقة ىم ٍق ى
ا٣بّبم.
ا٤بسألة الثانية :عبلقة ىم ٍقصد حفظ ال ًٌدين ابلعمل
ٌ
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صدا يكليِّا.
ا٤بسألة الثالثة :الدَّليل على ٍاعتبار م ٍقصد حفظ ال ًٌدين يف العمل
ا٣بّبم م ٍق ن
ٌ
ادلبحث الثاين :مقصد حفظ النفس ،وأثره يف العمل اخلًني.
كفيو ثبلث مسائل:
ا٤بسألة األكىل :حقيقة مقصد حفظ النَّػ ٍفس ،كاألدلة عليها ،كتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٣بّبم.
ا٤بسألة الثانية :عبلقة م ٍقصد حفظ النَّػ ٍفس ابلعمل
ٌ
ا٣بّبم مقصدا يكليِّا.
ا٤بسألة الثالثة :الدَّليل على اعتبار م ٍقصد حفظ النَّفس يف العمل
ٌ
ادلبحث الثالث :مقصد حفظ العقل ،وأثره يف العمل اخلًني.
كفيو ثبلث مسائل:
ا٤بسألة األكىل :حقيقة مقصد حفظ العقل ،كاألدلة عليها ،كتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٤بسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ العقل ابلعمل ا٣بّبم.
مقصدا يكلٌيِّا.
ا٤بسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ العقل يف العمل ا٣بّبم
ن

ادلبحث الرابع :مقصد حفظ النسل ،وأثره يف العمل اخلًني.
كفيو ثبلث مسائل:
ا٤بسألة األكىل :حقيقة مقصد حفظ النسل ،كاألدلة عليها ،كتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٤بسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ النسل ابلعمل ا٣بّبم.
مقصدا يكلًٌيِّا.
ا٤بسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ النسل يف العمل ا٣بّبم
ن
ادلبحث اخلامس :مقصد حفظ ادلال ،وأثره يف العمل اخلًني.
كفيو ثبلث مسائل:
ا٤بسألة األكىل :حقيقة مقصد حفظ ا٤باؿ ،كاألدلة عليها ،كتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٤بسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ ا٤باؿ ابلعمل ا٣بّبم.
صدا يكلٌيِّا.
ا٤بسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ ا٤باؿ يف العمل ا٣بّبم م ٍق ن
اخلامتة :كتشتمل على أىم نتائج البحث كالتوصيات كا٤بقَبحات.

الفهارس :كتشمل اآليت:

-1فهرس ا٤بصادر كا٤براجع.
-2فهرس ا٤بوضوعات.
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أوال :التعريف مبفهوم ادلقاصد الكلية.
-1ادلقاصد.
ا٤بقاصد لغةنٝ :بع م ٍقصد ،كا٤بقصد لو و
َّوجو ،كاالستقامة،
معاف كثّبة يف اللُّغة منها :األ ُّىـ ،كاالعتماد ،كالت ُّ
ى
َّوسط(.)1
كالت ُّ
عرفها الباحثوف يف علم ا٤بقاصد ٔبملة من التعاريف ،من أقرهبا ،ىي( :ا٤بعاٍل كا٢بكم ك٫بوىا
كيف االصطبلح ٌ
الٍب راعاىا الشارع يف التٌشريع عموما كخصوصا ،من أجل ٙبقيق مصلحة العباد)(.)2
-2تعريف الكلية.
ال يكلًٌيَّة يف اللغة ٝبع يكليٌات ،كىو مصدر صناعي من يك وٌل ،كالكليات ىي عكس ا١بزئيات ،فمن معانيها
الشموؿ ،يقاؿ أخذ بكليتو أم أبٝبعو.
كيف االصطبلح :عرفها الشاطيب بقولو":كأما الكلية؛ فهي أف يكوف كل مكلف ٙبت قانوف معْب من
تكاليف الشرع يف ٝبيع حركاتو كأقوالو كاعتقاداتو"(.)3
ً ً
فا٤بقاصد الكلية ىي ا٤بصاٌف ا٤بعتربة .نص الشاطيب رٞبو هللا على":أ َّىف الٍم ً
ات"( .)4كحفظ ىذه
صال ىح الٍ يم ٍعىتػىبػىرىة ى ىي الٍ يكلٌيَّ ي
ى ى
ٌ
()5
الكليات معناه حفظها ابلنسبة آلحاد األمة كابلنسبة لعموـ األمة ابألكىل .
ً
نصيَّة كحديث":إ٭با األعماؿ ابلنيات"( ،)6ككليات استقرائية
كىي تنقسم إىل كليات ٌ
فيتبْب لنا أف الضركرايت ا٣بمس كىي حفظ الدين ،كالنفس،
كحفظ الضركرايت ا٣بمس(.)7
ٌ
()8
كعرفها الشاطيب -رٞبو هللا -بقولو ":فىأ َّىما
.
كالعقل ،كالنسل ،كا٤باؿ ،من الكليات ا٤بقاصدية
ٌ
ً
صالً يح ُّ
الدنٍػيىا ىعلىى
اىا أىنػ ىَّها ىال بي َّد منها يف قياـ مصاٌف الدين كالدنيإً ،بىٍي ي
ث إًذىا فيق ىد ٍ
الضيَّركًريَّةي ،فى ىم ٍعنى ى
ت ىملٍ ىٍ٘ب ًر ىم ى
و
و
ً
ً و
َّجاةً ىكالنَّعًي ًم ،ىك ُّ
است ىق ىامة ،بى ٍل ىعلىى فى ىساد ىكتىػ ىه ياروج ىكفىػ ٍوت ىحيىاة ،ىكًيف ٍاأل ٍ
الر يجوعي
يخىرل فىػ ٍو ي
ٍ
ت الن ى

( )1انظر :مقاييس اللغة البن فارس (٨ )95/5بتار الصحاح ،للرازم ،ص.224
( )2انظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها ابألدلة الشرعية ،دمحم سعد اليويب ص.38
( )3ا٤بوافقػ ػػات ( . )78 /5( ،)123 /3كانظػ ػػر :مقاص ػػد الش ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية ،ابػ ػػن عاش ػػور ( ،)253 /3معج ػػم ا٤بص ػػطلحات ا٤بقاصػ ػػدية،
عبدالنور ٌبزا كآخركف ص.805-800
( )4ا٤بوافقات (.)221 /1
( )5انظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)236 /3
( )6البخارم ( ،)1مسلم (.)1907
( )7انظر :نظرية ا٤بقاصد عند اإلماـ الشاطيب (ص.)342 :
( )8انظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابن عاشور( ،)255 /3علم ا٤بقاصد الشرعية ،ا٣بادمي (ص.)15 :
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ًاب ٍ٣بيسر ًاف الٍمبً ً
ْب"(.)1
ٍى ي
كمرد االقتصار يف ىذا البحث على القسم األكؿ من ا٤بقاصد ال يكليٌة ،كىي الضَّركرَّايت منها فقط ،دكف
ٌ
ا٢باجيات ،كالتحسينيات؛ يعود لسببْب:
()2
أعم،
كىي
.
 -1أٮبٌية البحث يف ا٤بقاصد الضركريٌة ،أكثر من غّبىا .ألهنا أصل للحاجية كالتحسينية
ٌ

أىم(.)3
كما كاف أعم فهو ٌ

 -2طبيعة البحث كشركطو ،كحرص الباحث على االلتزاـ بذلك.
اثنيا :التعريف مبفهوم العمل اخلًني.
 -1العمل:

ً
ُّ
عامل( .)4فالعمل اسم ىعاـّّ ًيف يك ًٌل فً ٍع ول يػي ٍف ىع يل(.)5
الٍ ىع ىم يل يف اللغة من ىعم ىل ىع ىمبلن فهو ه

ً
ً
َّيء .كبو يتٌضح الٍفرؽ بىْب الٍ ًف ٍعل ىكالٍ ىع ىمل؛ فييػ ىقاؿ ىفبلف ٍيعمل الطْب
ك
ن
اصطبلحا :الٍ ىع ىمل ىو إٯبىاد ٍاألىثر يف الش ٍ
ً
ً ً
َّيء يى ىو إٯباده(.)6
خزفا ،ىكىال يػي ىقاؿ يفعل ذىلك؛ ألىف فعل ذىلك الش ٍ
 -2اخلًن:

ىف يك َّل أىح ود ىٲبًيل إًلىي ًو كيػع ًطف علىى ص ً
فا٣بىٍّب يف لغة العرب :ضد الشٌَّر(ً .)7أل َّ
احبً ًو(.)8
ٍ
ى ي ٍ ىى ٍ ي ى ى

كيف االصطبلح ا٣بّب ىو ًٝباع ا﵀اسن ،كما أف الشَّر ًٝباع ا٤بساكئ(.)9

ػدلويل :كلم ػػة (العمػ ػػل) ،ك(ا٣بػ ػػّب) ،ٲبكػ ػػن أف ٬بٍلي ػػص بتعريػ ػ و
ػف اصػ ػ
ػطبلحي للعمػ ػػل
ى
كم ػػن خػ ػػبلؿ النظػ ػػر يف مػ ػ ًٌ
وٌ
()10
ِ
ودرءا لِك ِّل
ػّبم ؛ فنقػػوؿ :ى و إا اد األَثَر النَّ افع يف حي اة النّ اس ،ابلعط ف عل يهم ،جلبً ا لك ِّل مص لحةً ،
ا٣ب ًٌ
مفسدة.

اخلًني.
اثلثا :العبلقة بٌن مفهوم ادلقاصد الكليَّة ،ومفهوم العمل
ِّ
( )1ا٤بوافقات (.)18 -17 /2
( )2انظر:ا٤بوافقات (.)31 /2
( )3انظر:نظرية ا٤بقاصد عند اإلماـ الشاطيب (ص.)7 :
( )4انظر :العْب ،ا٣بليل ( ،)153 /2مادة (عمل).
( )5انظر :مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)145 /4
( )6انظر :الفركؽ اللغوية للعسكرم (ص.)134 :
( )7انظرٝ :بهرة اللغة ،ابن دريد ( ،)594 /1مادة (خّب).
( )8انظر:مقاييس اللغة (.)232 /2
( )9انظر :جامع الرسائل البن تيمية (.)58 /2
( )10ىناؾ عدد من التعاريف للعمل ا٣بّبم يف مصادر شٌب ،مل تسلم – يف نظرم – من قصور ،لذلك أعرضت عنها.
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ككجو العبلقة يتَّضح يف بياف قضيٌ ٍتْب:
ا٣بّبم إىل قسمْب:
أُوالمها :ال ٱبفى انقساـ ا٤بقاصد ال يكليٌة يف العمل
ًٌ

ا٣بّبم ،كمن أمثلتها؛ مقصد التَّكافل ،كمقصد ا٤بواساة ،كمقصد الكًفاية،
خاصة ابلعمل
 -1مقاصد ٌ
ٌ
ي
ك٫بوىا(.)1
ا٣بّبم ،كمن أمثلتها:ا٤بقاصد الضَّركريٌة ،كا٤بقاصد ا٢باجيٌة ،كا٤بقاصد
عامة (كليٌة) يف العمل
 -2مقاصد َّ
ٌ
التحسينيٌة.
كبتعريف (ا٤بقاصد الكليٌة) ،ك(العمل ا٣بّبم) ،نصل إىل نتيجة كىي أف يف مق ٌدمة ا٤بقاصد الكلية للعمل
اإلسبلمي()2؛ حفظ الضَّركرٌايت ا٣بمس :من ال ٌدين ،كالنٌفس ،كالعقل ،كالنٌسل ،كا٤باؿ.
ا٣بّبم
ٌ
ٌ

عينيٌة ،كإىل مقاصد ضركريٌة كفائيٌة( .)3كالعمل
والقضية الثانية :ا٤بقاصد الضَّركريَّة تنقسم إىل مقاصد ضركريَّة ٍ
ا٣بّبم مناط نشاطو ً
الق ٍسماف ،كلذا ال ينبغي أف يكوف نشاطو أشبو إبطفاء ا٢برائق ،بل يتحتٌم عليو توسيع دائرة
اىتمامو ،كمبلحظة ىذه الضركرٌايت بنوعيها؛ كجودا كعدما.

( )1انظػ ػ ػ ػػر :مقاص ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػ ػريعة اإلس ػ ػ ػػبلمية ،ابػ ػ ػ ػػن عاشػ ػ ػ ػػور ( ،)517 -505/3مقاصػ ػ ػػد الش ػ ػ ػريعة ا٣باصػ ػ ػػة ابلتربعػ ػ ػػات كالعمػ ػ ػػل ا٣بػ ػ ػػّبم،
عز الدين بن زغيبة ص  ،4تطوير اإلعبلـ ا٣بّبم يف ضوء مقاصد الشريعة ،مركز مداد ص.16-13
( )2كىنا مبلحظتاف جديراتف ابالىتماـ – حسب ما ظهر يل:-
 -1تعديل العنواف من (ا٤بقاصد الكلية للعمل ا٣بّبم) إىل (ا٤بقاصد الكلية يف العمل ا٣بّبم) ،كذلك لوجود مقاصد كلية أخرل للعمل ا٣بّبم.
-2إضػػافة (اإلسػػبلمي) ٤بفهػػوـ (العمػػل ا٣بػػّبم) ،كىػػي صػػفة كاشػػفة ،إذ توجػػد أعمػػاؿ خّبيػػة كثػػّبة يف العػػامل ألم ػم كشػػعوب كحكومػػات غػػّب
إسبلمية ،فكاف ىذا القيد ضركراي ىنا.
( )3انظر:ا٤بوافقات ( ،)300 /2قواعد األحكاـ ،العز (.)222/1
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ادلبحث األول:
مقصد حفظ الدين ،وأثره يف العمل اخلًني
وفيو ثبلث مسائل:
ادلسألة األوىل :حقيقة مقصد حفظ الدين ،واألدلة عليها ،وتقريرات العلماء يف ذلك.
ال ًٌدين ىنا ىو دين اإلسبلـ ،كىي حقيقة قررىا ال يقرآف من جهة الوجود؛ فقاؿ تعاىل ﴿ إِ َّن ال ِّدين ِعنْ َد َِّ
بلم
اَّلل ا ِإل ْس ُ
ٍ
َ
ٌ ٍ
()2
()1
ليدؿ على َّ
أف شريعة اإلسبلـ ىي أعظم الشرائع كأقومها َّ .مٌ ٌقررىا من
﴾  ،فجاء بصيغة ا٢بصر ا٤بستعمل يف ا٤ببالغة؛ ٌ
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
جهة العدـ؛ فقاؿ سبحانو ﴿ ومن يبتَ ِغ غَير ا ِإلس ِ ِ
ين ﴾( .)3كال ًٌدين ىنا
َ َ ْ َْ ْ َ ْ
بلم ديناً فَلَ ْن يُ ْقبَ َل مْنوُ َو ُى َو ِيف َ ْ
اخلَاس ِر َ
()5
الشريعة( .)4كحاصل حقيقة ال ًٌدين يف ثبلثة و
معاف ،كىي :اإلسبلـ ،كاإلٲباف ،كاإلحساف  .ففي حديث جربيل
ٗبعُب ا٤بًلَّة ك َّ
ً ًً
يل أ ىىات يك ٍم يػي ىعلًٌ يم يك ٍم
ا٤بشهور ،كسؤالو عن اإلسبلـ ،كاإلٲباف ،كاإلحساف ،أخرب  أصحابو يف آخر ا٢بديث فقاؿ":فىإنَّوي ج ٍرب ي
()6
ً
ً
ك يكلَّوي ًديننا"( ،)7ألنو اسم يشمل ٝبيع ما يتدين بو ا٤برء(.)8
دينى يك ٍم"  .قاؿ البخارم رٞبو هللا":فى ىج ىع ىل ذىل ى
ً
كل أحد من ا٤بسلمْب أف يدخل عليو ما يفسد اعتقادهي كعملىو البلَّحق
كحفظ ال ٌدين معناه حفظ دين ًٌ
ً
ً ً
كل ما شأنو أف ينقض أصوؿ ال ًٌدين القطعية(.)9
ابل ٌدين .كحفظ ال ٌدين ابلنٌ ٍسبة لعموـ األ َّيمة ،أم دفع ًٌ
كاألدلَّة اإلٝبالية على ضركرة حفظ ال ًٌدين ،كسائر الضَّركرٌايت منها :دليل االستقراء ألدلة الشريعة( ،)10كدليل
()11
ً
لؤلدلة اإلٝبالية تغِب عن تكرارىا يف ابقي ا٤بباحث.
اإلٝباع  .كاإلشارة ىنا ٌ
ٌأما األدلَّة التَّفصيلية فكثّبة ،منها :قولو تعاىل ﴿ قُ ْل تَ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َح َّرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَالَّ تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئاً
﴾( ،)12كيف الصحيح «:ىابيً يع ًوٍل ىعلىى أى ٍف الى تي ٍش ًريكوا ًاب َّّللً ىشٍيػئنا .)13("...كأكجب الشارع ح ٌد الردة ،فقاؿ عليو

( )1سورة آؿ عمراف .19
( )2انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابن عاشور (.)35 /3
( )3سورة آال عمراف .85
( )4انظر:التحرير كالتنوير (.)430 /30
( )5انظر :ا٤بوافقات (.)347 /4
( )6البخارم ( ،)50مسلم ( ،)1كاللفظ ٤بسلم.
( )7صحيح البخارم (.)19 /1
( )8انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابن عاشور (.)177 /3
( )9انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)236 /3
( )10انظر:ا٤بوافقػػات ( .)43 /5( ،)81 /2كانظر:مقاص ػػد الش ػريعة اإلس ػػبلمية ،اب ػػن عاشػػور ( ،)56/3كمقاص ػػد الش ػريعة كعبلقته ػػا ابألدل ػػة
الشرعية ،اليويب ص.124 -121
( )11حكى اإلٝبػاع علػى ذلػك غػّب كاحػد مػن األصػوليْب .نظر:ا٤بستصػفى ( ،)417 /1اإلحكػاـ يف أصػوؿ األحكػاـ ،اآلمػدم (،)274 /3
ا٤بوافقات(.)31/1
( )12سورة األنعاـ .151
( )13البخارم ( ،)18مسلم (.)41
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َّؿ ًدينىوي فىاقٍػتيػليوهي»(.)1
السبلـ «:ىم ٍن بىد ى
َّ
الصبلة ك َّ
كقرر العلماء ذلك .فأشار الغزايل -رٞبو هللا -إىل أف ":مقصود الش ٍَّرع من ا٣بلق ٟبسة :كىو أف ٰبفظ
ٌ
فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصوؿ ا٣بمسة فهو مصلحة،
عليهم دينهم ،كنفسهم ،كعقلهم ،كنسلهم ،كما٥بمُّ ،
كل ما يػي ىف ًٌوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة كدفعها مصلحة ...كىذه األصوؿ ا٣بمسة حفظها كاقع يف يرتبة
ك ُّ
الضَّركرات ،فهي أقول ا٤براتب يف ا٤بصاٌف"( .)2كنبٌو ابن تيميٌة – رٞبو هللا -على َّ
ضركريَّة؛ يف إصبلح
أف الرسالة ى
العبد يف معاشو كمعاده( .)3ككجو تقدَل ضركرة حفظ ال ًٌدين ىو أنَّو ا٤بقصود األعظم ،كما قاؿ تعاىل ﴿ َوَما
ت ا ْجلِ َّن وا ِإلنس إِالَّ لِي ْعب ُد ِ
ون ﴾( ،)4كغّبه من الضركرٌايت مقصود من أجلوَّ ،
كألف ٜبرتو أكمل الثمرات؛
َخلَ ْق ُ
َُ
َ َ
()5
السعادة األبديَّة يف جوار رب العا٤بْب .
كىي نيل َّ
ادلسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ الدين ابلعمل اخلًني.
ً
ضى ابعث على العمل ا٣بّبم( ،)6كبياف ذلك:
ال ٌدين ىو أقول دافع ،ك ٍأم ى
بياان ٤با أع ٌده هللا من األجور يف اآلخرة( .)7فالعمل على ا٤بقاصد
-1ما كرد من نصوص الوحي يف الَبغيب ،ن
العاـ ١بميع ا٣بلق ،كالدفع عنهم على اإلطبلؽ؛ فمٌب
صًٌّب الطاعة أعظم؛ ألنَّو عامل على اإلصبلح ًٌ
األصليَّة ،يي ى
أعم ،كاف أجره أعظم(.)8
كاف قصده ٌ
-2ما جاء يف النُّصوص من منافع كمصاٌف دنيويٌة مَبتٌبة على أعماؿ ا٣بّب .كالنُّصوص يف ىذا كثّبة( .)9ك٩با
يخركيٌة ،كفوائد دنيويٌة ،كىي كلُّها اتبعة للفائدة األصليَّة؛ كىي االنقياد
ال ٱبفى أف سائر العبادات فيها فوائد أ ٍ
كا٣بضوع ﵁( .)10كالعلماء متَّفقوف على ٙبرَل القصد ابلطاعات إىل ي٦بىَّرد إحراز النفس كا٤باؿ ،كا٤بنافقْب ،كا٤برائْب
كما أشبو ذلك(.)11
ً
ب
كح ُّ
ا٤بن كاألذل ،ي
-3ما كرد من النُّصوص الدَّالة على حفظ أعماؿ ا٣بّب من ا٤بفسدات ،كاتٌباع ا٥بول ،ك ٌ
( )1البخارم (.)3017
( )2ا٤بستصفى (.)417 /1
( )3انظر٦:بموع الفتاكل (.)99 /19
( )4سورة الذارايت.56 :
( )5انظر :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم ( ،)275 /4التقرير كالتحبّب ،ابن أمّب ا٢باج(.)231/3
( )6يكفي أف تنظركيف كظفت ا٤بنظمات التنصّبية العمل ا٣بّبم يف سبيل نشر النصرانية يف العامل عموما ،كبْب ا٤بسلمْب خصوصا.
7
يل َِّ
َّ ِ
ين يُنْ ِف ُق و َن أ َْم َوا َذلُ ْم ِيف َس بِ ِ
َج ُرُى ْم ِعنْ َد
اَّلل َُّ َال يُتْبِ ُع و َن َم ا أَنْ َف ُق وا َمنِّ ا َوَال أَذً َذلُ ْم أ ْ
( ) كالنصوص يف ذلك كثّبة جدا .كقولو تعاىل﴿ الذ َ
ف َعلَ ْي ِه ْم َوَال ُى ْم ََْي َزنُو َن﴾ سورة البقرة.262:
َرّّبِِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
( )8انظر:ا٤بوافقات (.)342 /2
( )9أشار إىل قدر طيٌب منها ،شيخنا اليويب يف كتابو مقاصد الشريعة كعبلقتها ابألدلة الشرعية ص .460 -458من ذلك قولو تعػاىل ﴿ ُخ ْذ
ِ
ِِ
ِ ِ
ػدؿ علػى مقصػد شػرعيٌة الزكػاة ،كىػو
ك َس َك ٌن َذلُ ْم﴾ [التوبػة ،]103 :كىػذا ي ٌ
ص َبلتَ َ
م ْن أ َْم َواذل ْم َ
ص ِّل َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتُ َزّكي ِه ْم ّبَا َو َ
طهارة ا٤باؿ كتزكية النفس .انظر٧ :باسن الشريعة ،أبوبكر الق ٌفاؿ الشاشي ص ،154علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)33 :
( )10انظر:ا٤بوافقات (.)144 /3
( )11انظر:ا٤بوافقات (.)188 /5
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السمعة ك ًٌ
الرايء ،كا١بدؿ ،كا٢بًٍزبيٌة ،ك٫بوىا.
ُّ

ادلسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ الدين يف العمل اخلًني مقصدا كليا.

عند النَّظر يف كسائل حفظ ىذه الكليٌة ا٤بقاصديَّة من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ؛ ٪بدىا من أكضح
تتأمل يف دعوة النٌاس لدين اإلسبلـ ،كتبليغهم أحكامو ،عقيد نة كشريعةن .إذ ال
مظاىر العمل
ا٣بّبم .كلك أف ٌ
ٌ
ٱبفى ما يواجهو ا٤بسلموف يف ىذا العصر من فلسفات مادية ،كنظرَّايت إ٢بادية ،كدعوات ابطنية ،خطّبة؛ يتؤزيُّىم ٌاأز
للخركج عن الشرع ابلكلية ،كاالنسبلؿ عن ًربٍػ ىقة ال ٌدين .كال ب ٌد من دعوهتم ،كتثبيت ال ٌدين يف قلوهبم .كمن النَّوازؿ يف ىذه
صرؼ من الزكاة لرؤساء الدُّكؿ الفقّبة ،كالقبائل الكافرة ،أتلي نفا لقلوهبم على اإلسبلـ ،كدعوةن لغّبىم لئلٲباف(،)1
ا٤بسألة ،ما يي ٍ
ككذلك إنشاء ا٤بكاتب الدعوية ،كدعم حلقات ٙبفيظ القرآف ،كٛبويل ا٤بواقع يف الشبكة العا٤بية ،كأتسيس القنوات الفضائية،
كغّبىا من ا٤بسائل النازلة الٍب ُّ
تعد من كسائل حفظ الدين يف نفوس مسلمة العصر(.)2
نص علماء ا٤بقاصد على أصوؿ ما يٰبفظ بو الدين ،من اإلٲباف ،كالنطق ابلشهادتْب ،كالصبلة ،كالزكاة،
كقد ٌ
كالصوـ ،كا٢بج كغّبىا(.)3
كٝبع الشاطيب  -رٞبو هللا -الوسائل الٍب ٰبفظ هبا الدين من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ ،،يف ثبلث :الدعاء إليو
ابلَبغيب كالَبىيب ،كجهاد من عانده أك راـ إفساده ،كتبليف النقصاف الطارئ يف أصلو .مشّبا إىل أف أصل ىذه الوسائل
()4
ا٤بقررة ٣بّبيٌة ىذه الوسائل أشهر من أف تذكر ،منها قولو تعاىل
يف الكتاب كبياهنا يف السنة على الكماؿ  .كالنصوص ٌ
﴿ومن أَحسن قَوًال ِشلَّن دعا إِ َىل َِّ
اَّلل﴾( ،)5كأشار العلماء إىل فضل ىذه الوسائل ،كتفاضلها ،حيث أكضح العز -رٞبو
ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ

هللا -أف اإلعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند هللا ،كرتب تلك ا٤بعوانت عند هللا على قدر رتب ا٤بعاف عليو من
القرابت(.)6

( )1انظر :نوازؿ الزكاة ،عبدهللا الغفيلي ص.411-410
( )2انظر :ا٤بصدر السابق ص.447-445
( )3انظر :ا٤بوافقات (.)19 -18 /2
(٤ )4بطالعػػة األدلػػة علػػى ذلػػك ،ككجػػوه داللتهػػا ا٤بقاصػػدية؛ انظر:ا٤بوافقػػات (٧ ،)347 /4باسػػن الش ػريعة ،الق ٌفػػاؿ الشاشػػي ص ،173مقاصػػد
الشريعة كعبلقتها ابألدلة الشرعية ،اليويب ص ،202 -187مقاصد الشريعة أببعاد جديدة ،النجار ص.83 -66
( )5سورة فصلت.33 :
6
ِب َوالتَّ ْق َو َوَال
( ) انظر:قواعػػد األحكػػاـ (٦ ،)151 /1بمػػوع الفتػػاكل ( .)580 /28يقػ ٌػرر ذلػػك ىػػذه الكليػػة القرآنيٌػػة ﴿ َوتَ َع َاونُوا َعلَ ى الْ ِ ِّ
اإل ِْ والْع ْدو ِ
ان﴾ ،سورة ا٤بائدة.2 :
تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
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ادلبحث الثاين
مقصد حفظ النفس ،وأثره يف العمل اخلًني
وفيو ثبلث مسائل:
ادلسألة األوىل :حقيقة مقصد حفظ النفس ،واألدلة عليها ،وتقريرات العلماء يف ذلك.
ا٤بقصود ابلنَّػ ٍفس اإلنسانيَّة ىي ٝبلة اإلنساف كحقيقتو؛ أم ذات اإلنساف ،بشقيها :ا٤بادم ،كالركحي( .)1كما
س الَِِّت َح َّرَم َّ
اَّللُ إَِّال ِاب ْحلَِّق ﴾( .)2كا٤بر ياد اب٢بفظ؛ النفوس ا﵀َبمة يف نظر
أشار هللا إىل ذلك ﴿ َوَال تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
()3
ظ األركاح من التَّػلىف أفرادان كعمومان(.)4
الشريعة ،كىي ا٤بعرب عنها اب٤بعصومة الدـ  .كمعُب حفظها؛ أم حف ي
()5
س الَِِّت
ف
َّ
الن
وا
ل
ت
ق
ت
ال
و
﴿
تعاىل
لو
و
ق
ا٢بصر
ال
التمثيل
سبيل
على
منها
.
كاألدلة التفصيلية على ذلك كثّبة
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َح َّرَم َّ
اَّللُ إَِّال ِاب ْحلَ ِّق ،)6(﴾...كغّبىا .كشرع هللا القصاص حفظنا للنٌػ ٍفس من جهة العدـ ،فقاؿ سبحانو ﴿ ََيأَيُّ َها
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف الْ َق ْت لَى﴾( .)7كقد نبٌو العلماء على أف الشارع جعل القتل سببنا إلٯباب
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
الذ َ
آمنُوا ُكت َ
القصاص٤ ،بعُب معقوؿ مناسب ،كىو :حفظ النفوس كاألركاح ا٤بقصود بقاؤىا يف الشرع ،كعرؼ كوهنا مقصودة
على القطع(.)8

ادلسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ النفس ابلعمل اخلًني.
من أكجو ىذه العبلقة:
-1العمل ا٣بّبم ال يقوـ إال على أيدم و
نفوس تربٌت على التضحية ،كإعداد ىذا الصنف من الناس ،حاجة
اجب.
يتم الواجب إال بو فهو ك ٌ
يكليٌة ،كما ال ُّ
الشح
-2العمل
ُّ
كقوهتا ،كذلك من خبلؿ ما ينفيو من معاٍل ًٌ
ا٣بّبم لو أثر ابلغ يف صحة الن ٍفس اإلنسانية ٌ
البخل كا٢بسد كالكراىية(.)9
ك ٍ
( )1انظر :مقاصد الشريعة أببعاد جديدة ،النجار ص.115 -114
( )2سورة األنعاـ.151 :
( )3انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)237 /3
( )4انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)236 /3
( )5للمزيد منها انظر :ا٤بوافقات ( ،)236 /3مقاصد الشريعة كعبلقتها ابألدلة الشرعية ،اليويب ص.227 -205
( )6سورة اإلسراء.33 :
( )7سورة البقرة.178 :
( )8انظر :شفاء الغليل يف بياف الشبو كا٤بخيل كمسالك التعليل ،الغزايل (ص ،)160 :قواعد األحكاـ ( ،)66 /1ا٤بوافقات (.)98 /2
( )9انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص .) 177 :ففي ا٢بديث( :دب إليكم داء األمم قبلكم :ا٢بسد كالبغضاء ،ىي ا٢بالقة ،ال أقوؿ ٙبلق الشعر
كلكػػن ٙبل ػػق الػػدين .)...الَبم ػػذم( ،)2510كصػػححو األلب ػػاٍل يف صػػحيح ا١ب ػػامع ( .)3361كا٤ب ػراد يف قول ػػو":كلكن ٙبلػػق ال ػػدين" أهنػػا ٛبن ػػع
اإلنساف من فعل ا٣بّبات .انظر :ا٤بفاتيح يف شرح ا٤بصابيح (.)239 /5
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ادلسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ النفس يف العمل اخلًني مقصدا كليا.
الدليل على ذلك ىو أف كسائل حفظ الن ٍفس من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ؛ تعترب من أكضح مظاىر
ا٤بعنوم .فنجد يف ٙبقيق الكفاية من الطعاـ
ا٤بادم ،أك ما تعلق اب١بانب
ا٣بّبم ،سواء ما تعلق اب١بانب
العمل
ٌ
ٌ
ٌ
أجل مناطات العمل ا٣بّبم ،إذ ٪بد علماء
كالشراب كاللباس كالسكن كالدكاء حفظا لضركريٌة الن ٍفس .كىو من ٌ
ا٤بقاصد ينصوف على أصوؿ ما ٙبفظ بو النفس ،كما يقرر الشاطيب حاصل ذلك يف و
معاف ،منها :ا٤بأكل كا٤بشرب،
ٌ
ٌ
()1
كا٤بلبس كا٤بسكن  .كمن النوازؿ يف ىذه ا٤بسألة ما يصرؼ من ماؿ الزكاة يف حفر اآلابر للفقراء ،حيث يَبجح
أىم الوسائل ،الٍب
الرأم ا٤ببيح على ا٤بانع؛ إلعمالو لكلية النفس ا٤بقاصدية ،كذلك أف ٙبصيل ا٤باء للفقراء من ٌ
()2
ِ
ام
ٙبفظ بو النفوس  .كالداللة على خّبيٌة ىذه الوسائل ٩بَّا جاءت بو النٌصوص .كقولو تعاىل﴿ َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ًنا ﴾( ،)3كيف ا٢بديث":أ َّ
اؿ« :تيطٍعً يم
ىم ا ًإل ٍسبلىًـ ىخٍيػهر؟ قى ى
َّيب  :أ ُّ
ىف ىر يج نبل ىسأ ىىؿ النً َّ
َعلَى ُحبّو م ْسكينًا َويَت ً
يما َوأَس ً
الطَّ ىع ىاـ.)4(»...

( )1انظر:ا٤بوافقات (،)348-347 /4
( )2انظر :نوازؿ الزكاة ،عبدهللا الغفيلي ص.361-359
( )3سورة اإلنساف .8
( )4البخارم (.)12
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ادلبحث الثالث
مقصد حفظ العقل ،وأثره يف العمل اخلًني
وفيو ثبلث مسائل:

ادلسألة األوىل :حقيقة مقصد حفظ العقل ،واألدلة عليها ،وتقريرات العلماء يف ذلك.

()1
َّ ِ
آمنُوا َال
ابلع ٍقل ىنا آلة الفهمُّ ،
ين َ
ك٧بل ا٣بطاب كالتَّكليف  .كىو ما أشارت لو اآلية الكرٲبة ﴿ ََيأَيُّ َها الذ َ
يراد ى
()2
الشافعي -رٞبو هللا -عند
الص َبلةَ َوأَنْ تُ ْم ُس َك َار َح ََّّت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن﴾  ،أم حٌب تعقلوا ما تقولوف .قاؿ
تَ ْق َربُوا َّ
ٌ
كإمساؾ ،فإذا مل يػى ٍع ًقل القوؿ كالعمل كاإلمساؾ ،فلم َيت ابلصبلة كما أيمر ،فبل يٍ٘بزئ
ىذه اآلية":كالصبلة قوؿ كعمل
ه
عنو ،كعليو إذا أفاؽ القضاءي"( .)3كحفظ العقل يشمل حفظو من ا٤بفسدات ا٢بًسيَّة ،كا٤بعنويٌة ،كمن جانب الوجود،
()4
ظ عقوؿ النٌاس من أف يدخل عليها خلل(.)5
كجانب العدـ  .كمعُب حفظو :حف ي
اخلَمر والْمي ِسر ﴾ إىل قولو ﴿ويص َّد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
َّ ِ
ين َ ِ َّ
اَّلل
ََ ُ ْ َ ْ
كاألدلة التفصيلية ،فمنها قولو تعاىل ﴿ ََيأَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إَّنَا ْ ْ ُ َ َ ْ ُ
الص َبلةِ
ىخ ىامىر
ىما
ىكا٣بى ٍمير
ا٢بديث":
كيف
ُم ْن تَ ُهو َن﴾(.)6
أَنْ تُ ْم
فَ َه ْل
َو َع ِن
َّ

()9
()8
()7
كقرر العلماء أف العقل مبلؾ
ى
الع ٍق ىل "  ،أم :غطاه  .كأكجب الشارع ا٢ب ٌد على من شرب ا٣بمر ،كىو جلد أربعْب ٌ .
()10
أمور ال ٌدين كالدُّنيا ،فبقاؤه مقصود ،كتفويتو مفسده  ،فمورد التكليف ىو العقل ،حٌب إذا فقد ارتفع التكليف رأسا،
كع ٌد فاقده كالبهيمة ا٤بهملة(.)11
ي

ادلسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ العقل ابلعمل اخلًني.

ا٣بّبم ،مسألة ضركريٌة يف ٙبقيق مقاصده ،كغاايتو
سبلمة العقل كصحتو ،كاستقامة فهمو كتصوراتو عن العمل
ٌ
الكلية( .)12كحٌب تتضح العبلقة ،الب ٌد من بياف بعض األمور:
ا٣بّبم لئلنساف ،كأنو من لوازـ استخبلؼ هللا لو يف األرض ،فا٤بسلم خليفة
ا٢بجة يف ضركرة العمل
-1اإلقناع ببياف ٌ
ٌ
( )1انظر:شفاء الغليل (ص٦ ،)160 :بموع الفتاكل ،ابن تيمية (.)287 /9
( )2سورة النساء.43 :
( )3الرسالة للشافعي (.)120 /1
( )4انظر تفصيبل أكثر :مقاصد الشريعة كعبلقتها ابألدلة الشرعية ،اليويب ص.236-229
( )5انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)238 /3
( )6سػػورة ا٤بائػػدة .91 ،90 :ذكػػر ابػػن تيميػػة -رٞبػػو هللا -أف ٙبػػرَل شػػرب ا٣بمػػر لسػػببْب :انػػو ييوجػػب الٍم ٍفسػ ىػدة الفاشػػية مػػن ال ػنَّفس بً ىعػ ىػدًـ الٍعقػػل ،ىكٲبٍنىػػع
ال ى َّ
تتم اال ًابل ً
الص ىبلة .انظر:االستقامة (.)145 /2
العٍبد ىكًىي ذكر هللا ىك َّ
ٍعقل الًٍَّب خلق ى٥بىا ى
ٍمصلحة ال ًٍب ىال ٌ
( )7البخارم ( ،)4619مسلم (.)3032
( )8انظر:فتح البارم ،ابن حجر (.)114 /1
ً
ػيب هللاً  جلىػ ىػد ًيف ا ٍ٣بىمػ ًر ًاب ٍ١ب ًريػ ًػد ،كالنًٌعػ ً
الريػ ً
ػْب ،فىػلى َّمػػا ىكػػا ىف يع ىمػػر ،ىكىد ىان النَّػػاس ًمػػن ً
( )9ففػػي حػػديث أنػػس رضػػي هللا عنػػو «أ َّ
ػف
ىف نػىً َّ
ػاؿ» ،يَّمَّ ىجلىػ ىػد أىبػيػو بى ٍكػ ور أ ٍىربىعػ ى
ٍ ى ى ى
ى
ي ى ٌ
ي
ف ا ٍ٢ب يد ً
و
ً
ؼ :أىرل أى ٍف ىٍ٘بعلىها ىكأ ً
ْب» ،مسلم (.)1706
كد ،قى ى
اؿ « :ىما تىػىرٍك ىف ًيف ىج ٍل ًد ا ٍ٣بى ٍم ًر؟» فىػ ىق ى
ىكالٍ يقىرل ،قى ى
اؿ ىعٍب يد َّ
اؿ« :فى ىجلى ىد يع ىمير ٜبىىان ى
ىى ى
ىخ ٌ ي
الر ٍٞبى ًن بٍ ين ىع ٍو ى
( )10انظر:شفاء الغليل (ص ،)146 :مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)180 /3
( )11انظر:ا٤بوافقات ( ،)209 /3االستقامة ،ابن تيمية (.)144 /2
( )12ٯبمع عدد من العاملْب يف العمل ا٣بػّبم علػى أف ا٤بشػكلة الرئيسػة ىػي يف إدارة العمػل ا٣بػّبم حيػث ال يوجػد أشػخاص مػؤىلْب للعمػل يف ا٤بؤسسػات
ا٣بّبية اإلسبلمية نتيجة حداثة عهدىا٦ .بلة البياف (.)85 /80
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هللا تعاىل يف إقامة ا٤بصاٌف الضركريٌة(.)1

ا٣بّبم يف اجملتمع عامل
ا٣بّبم .إذ ٙبسْب الصورة الذىنيٌة للعمل
-2تصحيح تصورات النٌاس عن مفهوـ العمل
ٌ
ٌ
()2
للتصورات ا٣باطئة أثرىا
ا٣بّبم بعد أحداث  11سبتمرب .إذ
خاصةن بعد ٞبلة التٌشويو الٍب أصابت العمل
ضركرم ٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
()3
العميق يف العقوؿ .
ا٢بث على االبتكار كاإلبداع يف
-3الدعوة إىل التفكّب يف كسائل كقنوات جديدة ،كبديلة يف البذؿ كالعطاء ،ك ٌ
ذلك.
ففي ا٢بديث« ىم ٍن ىس َّن ًيف ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ يسنَّةن ىح ىسنىةن ،)4(»...فسبب كركد ا٢بديث ىو العمل ا٣بّبم( ،)5فا٢بديث ٙبفيز
على تطوير الوسائل ،كتنويع األساليب ،كاكتشاؼ قنوات جديدة للبذؿ كالعطاء .كلذا ظهرت (التربعات اإللكَبكنية)( ،)6كالٍب تع ٌد
٭بوا يف العامل؛ ١بمع التٌ ُّربعات يف ال َّسنوات
ا٤بفضلة كاألسرع ِّ
ثورة يف تنمية ا٤بوارد ا٤بالية يف ا٤بؤسسات ا٣بّبية ،إذ ستصبح الوسيلة ٌ
القادمة(.)7
ادلسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ العقل يف العمل اخلًني مقصدا كليا.

ا٣بّبم،
دليل ذلك ىو أف كسائل حفظ العقل من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ؛ تعترب من أكضح مظاىر العمل
ٌ
معُب .كىذا ما دعا إليو
ك َّ
الٍب منها نشر العلم النافع ،كا٤بعتقد الصحيح ،كالعمل على مواجهة ا٤بفسدات العقلية َّ
حسا أك ن
علماء ا٤بقاصد .إذ يذكر ابن عاشور -رٞبو هللا -أف الشارع ابتدأ الدعوة إبصبلح االعتقاد الذم ىو إصبلح مبدأ التفكّب
اإلنساٍل؛ الذم يسوقو إىل التٌفكّب ا٢بق(.)8
كَييت األمر بطلب العلم كنشره كتعميمو؛ ألف بقاء العقل يمعطٌنبل اب١بهل ،أك األ ًٌيميٌة ،أكغّبىا ييع ٌد من أسوأ حاالت
()9
كيقل الوعي ،كيتساىل الكثّب يف تناكؿ ا٤بسكرات،
العقل ،كأفسد ٠باتو كعواقبو  .كيف اجملتمعات الفقّبة يطغى ا١بهلٌ ،
إشغاال للفراغ كالبطالة.
كا٤بخدرات ،إما طلبنا للماؿ ،أك ن
صرؼ من الٌزكاة يف دفع التٌكاليف الدراسيٌة للطلبة الفقراء .حيث ٪بد اتٌفاؽ
كمن النٌوازؿ يف ىذه ا٤بسألة ما يي ٍ
الشرعي؛
ى٢بق بعض الفقهاء ا٤بعاصرين ابلعلم
ا٤بذاىب الفقهية األربعة على صرؼ الزكاة للفقّب ا٤بشتغل ابلعلم الشرعي ،كأ ٍ
ٌ
()10
سائر العلوـ الدنيوية النافعة؛ التٌفاؽ العًلٌة يف النَّوعْب من العلم ،ك٤با يف ال ًٌدراسة من مصلحة كبّبة للدَّارس كاجملتمع .
( )1ا٤بوافقات (.)25-24 /3
( )2انظر :تطوير اإلعبلـ ا٣بّبم يف ضوء مقاصد الشريعة ص.28
( )3انظر :درء تعارض العقل كالنقل ،ابن تيمية (.)377 /5
( )4مسلم (.)1017
ًً
( )5كىو ما جاء يف ا٢بديث الصحيح":جاء ىان ً
اب إً ىىل رس ً
ىعر ً
ػاس ىعلىػى
اجػةه ،فى ىح َّ
ػوؿ هللاً  ىعلىػيٍ ًه ًم ُّ
الص ي
ػوؼ فىػ ىػرأىل يسػوءى ىحػا٥ب ٍم قىػ ٍد أ ى
ىصػابىػتٍػ يه ٍم ىح ى
ىي
ىى ه
ػث النَّ ى
س م ىن ٍاأل ٍ ى
ً ً
َّ ً
ػاؿ :يَّمَّ إً َّف رج نػبل ًمػن ٍاألىنٍصػا ًر جػاء بًص َّػرةو ًمػن كًرو
ً
كر ًيف ىك ٍج ًه ًػو،
ػر
الس
ؼ
ر
ػ
ع
ػٌب
ح
ا
و
ع
ػ
ب
ػا
ت
ػ
ت
َّم
،
ػر
آخ
اء
ػ
ج
َّم
،
ؽ
ق
ػك ًيف ىك ٍج ًه ًػو.
َّ
َّ
ي
ي
ى
َّ
ى
ُّ
ى
ى
ى
الص ىدقىة ،فىأىبٍطىئيوا ىعنٍوي ىح َّػٌب يرئ ىػي ذىل ى
ي
ىي ى
يي
ىي ى ى ى ى ي ٍ ى
ى ى ىي
وؿ هللاً ....:ا٢بديث.
اؿ ىر يس ي
فىػ ىق ى
( )6انظر :التربعات اإللكَبكنية ،مركز مداد ص.7
( )7انظر :ا٤بصدر السابق ص.8
( )8انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ( .)198-197 /3كما كرد النص بذلك يف ا٢بديث" :أال كإف يف ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلو ،كإذا
فسدت فسد ا١بسد كلو؛ أال كىي القلب" .البخارم ( ،)52مسلم (.)1599
( )9انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)83 :

( )10انظر :نوازؿ الزكاة ص.363-362
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ادلبحث الرابع
مقصد حفظ النسل ،وأثره يف العمل اخلًني
وفيو ثبلث مسائل:
ادلسألة األوىل :حقيقة مقصد حفظ النسل ،واألدلة عليها ،وتقريرات العلماء يف ذلك.
َّسل ىو ًخل ىفةي أفراد النوع ، .فبهذا ا٤بعُب ال شبهة يف عده من الكليات؛ ألنو يعادؿ حفظ النفوس(.)1
الن ٍ
كمعُب حفظ النسل :صيانة التناسل ا٤بشركع ا٤ببِب على العبلقة الزكجية الشرعية(.)2
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْن َها َوَما بَطَ َن﴾( ،)3كأكجب الشارع
كاألدلة التفصيلية فمنها قولو تعاىل ﴿ َوَال تَ ْق َربُوا الْ َف َواح َ
()4
الز ِاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
الزانِيَةُ َو َّ
الر ٍجم على ا٤ب ٍحصن  ،كا١بلد على غّب ا﵀صن ،كما قاؿ تعاىل﴿ َّ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائَةَ
َّ
ْ
َ
ي
ٍ ()5
كقرر العلماء أف النٌ ٍسل مقصود ا٢بفظ ،ألف يف التزاحم عليو اختبلط األنساب ،كتلطيخ الفراش(.)6
َج ْل َدة﴾ ٌ .
فانتظاـ أمر العائبلت يف األمة أساس حضارهتا ،كانتظاـ جامعتها(.)7
ادلسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ النسل ابلعمل اخلًني.
من صور العبلقة بْب ىذه الكلية ا٤بقاصدية ،كالعمل ا٣بّبم:
يخوة اإلسبلميٌة(.)8
-1عقود التٌربعات قائمة على أساس ا٤بواساة بْب أفراد األ ٌيمة ا٣بادمة ٤بعُب األ ٌ
االجتماعي ،فاألعماؿ ا٣بّبيٌة ببل حاضنة إجتماعية داعمة ،كدكف تواصل مع
ا٣بّبم للبعد
-2افتقار العمل
ٌ
ٌ

رجاؿ األعماؿ ،كأصحاب القرار ،ٯبعلو مكشوفنا أماـ سهاـ ا٤بناكئْب كا٤بغرضْب(.)9

ا٤بؤسسات ا٣بّبيٌة األخرل ،كىذا لو أثره يف ٙبقيق
-3العمل
ا٣بّبم يتطلٌب ن
تعاكان ،كتكامبلن مع العاملْب يف ٌ
ٌ
مقصد االجتماع ،كالتآلف بْب العاملْب.
( )1انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)239 /3
( )2انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)83 :
( )3سورة األنعاـ.151 :
4
اّللً  فىح َّدثػىػو أىنػَّػو قىػ ٍد زٌل ،فى ىشػ ًه ىد علىػػى نػى ٍف ًسػ ًػو أىربػػع ىشػػهاد و
ً
اّللً 
ات ،فىػأ ىىمىر بًػ ًػو ىر يسػ ي
ىسػلى ٍم ،أىتىػػى ىر يسػ ى
ػوؿ َّ
ػوؿ َّ
ٍى ى ى ى
ى
ى ي ي ىى
( ) كمػػا يف الصػػحيح«:أ َّىف ىر يجػ نػبل مػ ٍػن أ ٍ
فىػرًجم ،كىكا ىف قى ٍد أيح ً
ص ىن» .البخارم (.)6814
ٍ
ي ى ى
( )5سورة النور.2 :
( )6انظر:شفاء الغليل (ص ،)160 :ا٤بوافقات (.)348 /4
( )7انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)421 /3
( )8انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية ( ،)505 /3علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)177 :
( ) 9إذ مػن الصػعوابت الػػٍب يواجههػا العمػل ا٣بػػّبم اإلسػبلمي؛ ىػػي عػدـ كجػود الغطػػاء السياسػي الكػػايفٖ ،بػبلؼ ا٤بؤسسػات الغربيػػة الػٍب تقػػف
كراءىا حكومات قوية كداعمة .انظر٦:بلة البياف (.)85 /80
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-4العمل
ا٣بّبم لو أثره يف صبلح النفس ،كاألسرة ،كاجملتمع .ففي ا٢بديث الصحيح «:ىم ٍن ىسَّرهي أى ٍف يػيٍب ىس ىط لىوي
ٌ
ًيف ًرٍزقً ًو ،أىك يػٍنسأى لىو ًيف أىثىًرهً ،فىػ ٍلي ً
ص ٍل ىرًٞبىوي»( ،)1ىذا يف حق األفراد ،فاألمة من ابب أكىل.
ٍ ي ى ي
ى
ادلسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ النسل يف العمل اخلًني مقصدا كليا.

من أكضح األدلة على اعتبار ذلك؛ ىو أف كسائل حفظ النٌ ٍسل من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ()2؛ تعترب
ا٣بّبم ،كمن ذلك القياـ على رعاية األسر الفقّبة ،كمن صور ىذه ًٌ
الرعاية ا٣بّبيٌة؛
من أجلى مظاىر العمل
ٌ
ا٤بساٮبة ابلتٌزكيج ا١بماعي ،كالتٌقليل من العنوسة ،كا٢ب ٌد من غبلء ا٤بهور ،كىي مسألة تع ٌد من النوازؿ؛ حيث أجاز
كثّب من فقهاء العصر ذلك كأفتوا بو٤ ،با يرجع بو على ضركريٌة النٌ ٍسل من حفظ كصيانة( .)3كىذا ٰبمي من
ه
ً
ا٢باجات إً ىىل ا٤بناكحات؛ شرع ٍاألىنٍ ًكحة لتىح ً
صيل
ى ٍ
الوقوع يف الفواحش كا٤بوبقات .فالشارع يسٍب ىحانىوي ٤با علم ىمسيس ٍى ى
َّسل ،كالتعاضد كالتناصر( .)4كالداللة على خّبيٌة ىذا الوسائل ما جاء عن
مقاصدىا من الٍ ىم ىوَّدة ،ىك َّ
الر ٍٞبىة ،ىكىكثٍػىرة الن ٍ
ْب ،ىكالٍمج ً
اّللً ،أى ًك ال ىقائًًم اللَّيل َّ ً
ً ً ً
النَّيب ً َّ «:
َّه ىار»(.)5
اى ًد ًيف ىسبً ًيل َّ
الصائ ًم النػ ى
الساعي ىعلىى األ ٍىرىملىة ىكا٤ب ٍسك ً ي ى
ٍى

( )1البخارم ( ،)2067مسلم (.)2557
( )2انظر :مقاصد الشريعة ،اليويب ص.269-249
( )3انظر :نوازؿ الزكاة ص.365-363
( )4انظر:الفوائد يف اختصار ا٤بقاصد ،العز بن عبدالسبلـ (ص.)120 :
( )5البخارم ( ،)5353مسلم (.)2982
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ادلبحث اخلامس
مقصد حفظ ادلال ،وأثره يف العمل اخلًني
وفيو ثبلث مسائل:
ادلسألة األوىل :حقيقة مقصد حفظ ادلال ،واألدلة عليها ،وتقريرات العلماء يف ذلك.
يراد اب٤باؿ ما يقع عليو ا٤بلك ،كيستب ٌد بو ا٤بالك عن غّبه؛ إذا أخذه من كجهو( .)1كمعُب حفظو :إ٭باؤه،
كإثراؤه ،كصيانتو ،من التٌلف كالضياع كالنقصاف(.)2

اء أ َْم َوالَ ُك ُم الَِِّت َج َع َل َّ
اَّللُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما﴾( .)3قاؿ
كاألدلة التفصيليٌة كثّبة ،منها قولو تعاىل﴿ َوَال تُ ْؤتُوا ُّ
الس َف َه َ
ابن عاشور -رٞبو هللا":-كأضيفت األمواؿ إىل ضمّب ا٤بخاطبْب بػ (اي أيها الناس) إشارة بديعة إىل أف ا٤باؿ الرائج
التأمل تلوح فيو حقوؽ األمة ٝبعاء؛ َّ
ألف يف
حق ٤بالكيو
بْب الناس ىو ّّ
ٌ
ا٤بختصْب بو يف ظاىر األمر ،كلكنٌو عند ٌ
حصولو

منفعة

لؤل ٌيمة

كلٌها.)4("...

كألجل

حفظ

السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َما ﴾(،)5
السا ِر ُق َو َّ
ا٤باؿ؛ أكجب هللا -جل كعبل -ا٢ب ٌد بقطع يد السارؽ .قاؿ تعاىلَ ﴿ :و َّ
كيف ا٢بديث «:ىم ٍن قيتً ىل يدك ىف ىمالًًو فىػ يه ىو ىش ًهي هد»( ،)6كىذا تنويوه بشأف حفظ ا٤باؿ كحافظو ،كعظم إَّم ا٤بعتدم عليو ،كإذا كاف
أجل كأعظم(.)7
ذلك حكم حفظ ماؿ األفراد؛ فحف ي
ظ ماؿ األمة ُّ

كقد ٌنوه العلماء بذلك ،معتربين األمواؿ مقصودة اب٢بفظ على مبلكها؛ عرؼ ذلك اب٤بنع من التعدم على

حق الغّب ،كإٯباب الضماف ،كمعاقبة السارؽ ابلقطع(.)8

ادلسألة الثانية :عبلقة مقصد حفظ ادلال ابلعمل اخلًني.
من أكجو العبلقة بْب مقصد حفظ ا٤باؿ ،كالعمل ا٣بّبم:
ب اإلنفاؽ؛ ٌأما إذا الحظ خبلؼ ذلك؛
 -1ى
ص ٍرؼ ا٤باؿ يف كجوىو ا٤بطلوبة كاجبٰ ،بمل ا٤بتربع على يح ٌ
كزىدا يف العاملْب(.)9
فقد ٰبجم ن
ٖببل ،ن
( )1انظر:ا٤بوافقات (.)32 /2
( )2انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)84 :
( )3سورة النساء.5 :
( )4التحرير كالتنوير (.)235-234 /4
( )5سورة ا٤بائدة.38 :
( )6البخارم ( ،)2480مسلم (.)226
( )7انظر:مقاصد الشريعة اإلسبلمية (.)484 /3
( )8انظر:شفاء الغليل (ص ،)160 :ا٤بوافقات (.)348 /4
( )9انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص.)178 :
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ا٣بّبم ،كلذا من الظٌواىر يف نصوص الوحي ،الربط بْب ا٤باؿ كبْب كث وّب من أعماؿ
صب العمل
-2ا٤باؿ ىع ى
ٌ
ا٣بّب(.)1
عظيم يف تطهّب ا٤باؿ ،ك٭بائو ،كحفظو ،كقد جاء ذلك يف كث وّب من النصوص(.)2
-3العمل
ٌ
أثر ه
ا٣بّبم لو ه
ادلسألة الثالثة :الدليل على اعتبار مقصد حفظ ادلال يف العمل اخلًني مقصدا كليا.
دليل ذلك ىو أ ٌف كسائل حفظ العقل من جهة الوجود ،كمن جهة العدـ؛ تعترب من أكضح مظاىر العمل
ا٣بّبم ،كيكفي أف أنخذ زكاة ا٤باؿ مثاالن ،لكوهنا من أعظم مصادر ا٤باؿ يف العمل
ا٣بّبم .كىي فريضةه شرعيٌةه
ٌ
ٌ
الشريعة اإلسبلميٌة ،كيف
تع ٌد اثلث أركاف اإلسبلـ ،كإحدل مبانيو العظاـ ،كلذا ٪بدىا ٧ب ٌققة للمقاصد الكليٌة يف ٌ
مقاصدم يف مصارؼ
مقدمتها حفظ الضَّركرٌايت ا٣بمس؛ من ال ٌدين ،كالنٌػ ٍفس ،كالعقل ،كالنٌ ٍسل ،كا٤باؿ( .)3كبنظ ور
وٌ
الزكاة ،نلحظ أف سهم (ا٤بؤلفة قلوهبم) ،كسهم (يف سبيل هللا) ،يف حفظ الدين ،كسهم (الفقراء كا٤بساكْب) ،كسهم
(ابن السبيل) يف حفظ النفس ،كسهم (يف الرقاب) يف حفظ العقل الرتباط العقل اب٢بريٌة أكثر من غّبىا ،كسهم
(الغارمْب) يف حفظ النسل ،كسهم (العاملْب عليها) يف حفظ ا٤باؿ .فيتضح أف من مقاصد الزكاة تنمية ا٤باؿ،
كٙبقيق ركاجو ،كمنع ا٫بصاره يف فئة من اجملتمع ،كغّب ذلك من مقاصدىا الدالٌة على اعتبار مقصد حفظ ا٤باؿ
ا٣بّبم .كمن النٌوازؿ يف ىذا الباب ،ما عرؼ عند فقهاء العصر ٗبسألة (استثمار أمواؿ
مقصدا كليِّا يف العمل
ن
ٌ
()4
عدد من الفقهاء ا٤بعاصرين يف ذلك معا١بة ٤بشكلة نقص األمواؿ الٌزكويٌة .
الزكاة) ،حيث يرل ه

( )1تعليػػل ىػػذه الظػػاىرة ٲبكػػن أف يشػػهد لػػو قػػوؿ العػػز -رٞبػػو هللا":-ألف دفػػع ا٢باجػػات ىػػو ا٤بقصػػود األعظػػم يف النفقػػات كغّبىػػا مػػن أم ػواؿ
ا٤بصاٌف" .1قواعد األحكاـ (.)72 /1
2
ِ
ِِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتُ َزّكِي ِه ْم ِّبَا﴾ ،كغّبىا كثّب.
( ) انظر:علم ا٤بقاصد الشرعية (ص .)172 :كقولو تعاىلُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َواذل ْم َ
( )3انظر :قواعد األحكاـ ،العز بن عبد السبلـ ( ،)48/1مقاصد الشريعة عند العبلمة السعدم ص.236
( )4انظر :نوازؿ الزكاة ص.496-477
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اخلامتة
كتشتمل على أىم نتائج البحث كالتوصيات كا٤بقَبحات.
أىم النتائج:
ّ
 -1العمل ا٣بّبم ىو إٯباد األثر النافع يف حياة الناس ،ابلعطف عليهم ،جلبا لكل مصلحة ،كدرءنا لكل
مفسدة.
 -2العمل ا٣بّبم من لوازـ استخبلؼ هللا لئلنساف يف األرض كعمارهتا ،فا٤بسلم خليفة هللا يف إقامة ىذه
ا٤بصاٌف الضركرية ٕبسب طاقتو.
-3إف يف مق ٌدمة ا٤بقاصد الكلية يف العمل ا٣بّبم اإلسبلمي؛ حفظ الضركرايت ا٣بمس :من الدين ،كالنفس،
كالعقل ،كالنسل ،كا٤باؿ.
-4إثبات مركزيٌة حفظ الدين يف العمل ا٣بّبم ،ككونو مقصدا كليٌا فيو ،كأعظم ضمانة الستمراره ،كصموده،
كٛبيٌزه.
أىم التوصيات وادلقرتحات:
ّ
توخي قصد الشارع يف نشاطو.
 -1من الضركرم أف يكوف من صميم العمل ا٣بّبم كمراميو كغاايتو ٌ

ً
أسألك فعل ا٣بّب ً
األدعية كأكملً ىها.
ات .)1("...فهذا دعاء عظيم من أٝبع
هم إٍل
-2الوصية بدعائو ":اللَّ َّ
ى ى

-3البد من التميٌز ا٤بنهجي كالسلوكي يف العمل ا٣بّبم اإلسبلمي.

-4يف سبيل التعايف من كطٍأة أحداث  11سبتمرب 2001ـ ،يتحتٌم أمرافٙ :بسْب الصورة الذىنية للعمل
ا٣بّبم ،كمراجعة كاعية ٤بقاصد الشريعة.

( )1تقدـ ٚبرٯبو.
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فهرس ادلصادر وادلراجع
 -1اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ ،سػػيف الػػدين اآلمػػدم (ا٤بتػػوىف631 :ى ػػ)ٙ ،بقيػػق :عبػػد الػػرزاؽ عفيف ػػي،
ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت -دمشق -لبناف.
 -2االسػػتقامة ،اب ػػن تيمي ػػة (ا٤بتػػوىف728 :ى ػػ)ٙ ،بقي ػػق:د .دمحم رشػػاد س ػػامل ،جامع ػػة اإلمػػاـ دمحم ب ػػن س ػػعود –
الرايض ،ط 1403 ،1ىػ.
 -3البحر ا﵀يط يف التفسّب ،أبو حياف األندلسيٙ ،بقيق:صػدقي دمحم ٝبيػل ،دار الفكػر – بػّبكت1420 ،
ىػ.
 -4بدائع الفوائد ،ابن قيم ا١بوزية ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ،لبناف.
 -5التحرير كالتنػوير ،دمحم الطػاىر بػن عاشػور (ا٤بتػوىف 1393 :ىػػ) ،الػدار التونسػية للنشػر – تػونس1984 ،
ىػ.
 -6التحقيػػق كالبيػػاف يف شػػرح الربىػػاف يف أصػػوؿ الفقػػو ،األبيػػارمٙ ،بقيػػق:د.علي بػػن عبػػدالرٞبن ا١بزائػػرم ،دار
الضياء1434 ،ىػ 2013 -ـ ،الكويت.
 -7تطوير اإلعبلـ ا٣بّبم يف ضوء مقاصد الشريعة ،ا٤بركز الدكيل لؤلٕباث كالدراسات (مداد).
 -8التقري ػػر كالتحب ػػّب عل ػػي ٙبري ػػر الكم ػػاؿ ب ػػن ا٥بم ػػاـ ،ب ػػن أم ػػّب ح ػػاج ا٢بنف ػػي ،دار الكت ػػب العلمي ػػة ،ط،2
1403ىػ 1983 -ـ ،بّبكت.
 -9تيسػػّب الكػػرَل الػػرٞبن يف تفسػػّب كػػبلـ ا٤بنػػاف ،السػػعدم(ا٤بتوىف1376 :ى ػػ)ٙ ،بقيق:عبػػد الػػرٞبن بػػن معػػبل
اللوٰبق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ىػ  2000-ـ.
 -10جػػامع الرسػػائل ،ابػػن تيميػػة (ا٤بتػػوىف728 :ىػػ)ٙ ،بقيػػق:د .دمحم رشػػاد سػػامل ،دار العطػػاء – الػرايض ،ط،1
1422ىػ 2001 -ـ.
ٝ -11بهػػرة اللغػػة ،بػػن دريػػد األزدم (ا٤بتػػوىف321 :ى ػػ)ٙ ،بقيػػق :رمػػزم منػػّب بعلبكػػي ،دار العلػػم للمبليػػْب –
بّبكت ،ط1987 ،1ـ.
 -12درء تعارض العقل كالنقل ،ابن تيميػة (ا٤بتػوىف728 :ىػػ) ،د.دمحم رشػاد سػامل ،جامعػة اإلمػاـ دمحم بػن سػعود
اإلسبلمية ،السعودية ،ط 1411 ،2ىػ  1991 -ـ.
 -13الرسػ ػ ػ ػ ػػالة ،الشػ ػ ػ ػ ػػافعي (ا٤بتػ ػ ػ ػ ػػوىف 204 :ى ػ ػ ػ ػ ػػ)ٙ ،بقيق:أٞبػ ػ ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػ ػػاكر ،مكتبػ ػ ػ ػ ػػو ا٢بلػ ػ ػ ػ ػػيب ،مصػ ػ ػ ػ ػػر ،ط،1
1358ىػ1940/ـ.
 -14ركائػػع التفسػػّب (ا١بػػامع لتفسػػّب اإلمػػاـ ابػػن رجػػب ا٢بنبلػػي) ،بػػن رجػػب ا٢بنبلػػي (ا٤بتػػوىف795 :ى ػػ)ٝ ،بػػع
كترتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب :أيب مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؽ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض هللا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن دمحم ،دار العاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة -الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعودية ،ط،1
1422ىػ  2001 -ـ.
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 -15سنن الَبمذمٙ ،بقيق:بشار عواد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي – بّبكت1998 ،ـ.
 -16شرح ٨بتصر الركضة ،الطويفٙ ،بقيق :د.عبدهللا الَبكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1ىػ 1987 -ـ.
 -17شػػفاء الغليػػل يف بيػػاف الشػػبو كا٤بخيػػل كمسػػالك التعليػػل ،أبػػو حامػػد الغزايل(ا٤بتػػوىف 505 :ى ػػ)ٙ ،بقيػػق:د.
ٞبد الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد  -بغداد ،ط 1390 ،1ىػ  1971 -ـ.
 -18صحيح البخارمٙ ،بقيق:دمحم زىّب بن انصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1ىػ.
 -19صػحيح ا١بػػامع الصػػغّب كزايداتػػو ،انصػر الػػدين األلبػػاٍل (ا٤بتػػوىف1420 :ىػػ) ،ا٤بكتػػب اإلسػػبلمي ،بػػّبكت،
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انتفسري املقاصذي نهىصُص انشرعيت

•

عىذ اإلماو مانك يف كتابً املُطؤ
 عبذ انغىي ادعيكم.د
املغرب-باحث في علم أصىل الفقه املقارن

ملخص البحث
بقاصدم عند اإلماـ مالك أثناء النظر يف النصوص الشرعية يف٤باكلة علمية لبياف التوظيف ا٧ ىذا البحث يعترب
بموعة من الضوابط الٍب ينبغي مراعاهتا٦  كقدمنا،بقاصدم للنصوص الشرعية٤ كقد بينا فيو مفهوـ التفسّب ا،بوطإ٤كتابو ا
 َّم بعدىا سقنا كثّبا من األمثلة الٍب،بعززة من فقو اإلماـ مالك٤أثناء العملية االجتهادية مع استحضار بعض الشواىد ا
 كٰبقق للمكلف،بقاصد كقواعده يف تفسّب اإلماـ للنص الشرعي ٗبا ٰبفظ للنص قدسيتو٤بضور القوم لعلم ا٢٘بلي ا
 بعيدا عن، كيعْب اجملتمع على ٘باكز مشاكلو؛ كىو منهج جعل فقهو موصوفا ابلواقعية كالعقبلنية كالوسطية،مصلحتو
. كالركوف إىل الواقع كعللو،حرفية النص كظاىريتو
esa
R chr usa
m yr

.

This research is considered as a scientific attempt to
objectives emplyoment for Imam Malek when looking at legislat
his book 'Al-Mowatta.' We, therefore, demonstrated the
purpose-oriented interpretation of legislative texts, and
number of regulations which have to be taken into account
jurisprudence process together with bringing some reinforci
from Imam Malek School of Law. After that, we gave examples whic
the strong presence of legal-objectives science and its rules
Imam Malek interprets legislative texts in such a way that
revelation sacredness, helps the concerned person achieve the
helps overcome social problems. Legal-objectives employment is
rational and moderate approach, away from the literal and
of the text or relying on reality and its ailments.
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مقدمة:
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على سيد ا٣بلق أٝبعْب ،دمحم ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب ،كعلى آلو كصحبو
أٝبعْب ،كمن تبعهم إبحساف إىل يوـ الدين؛ كبعد:
فإف من أشرؼ العلوـ كأعظمها كأفضلها على اإلطبلؽ ىو حسن الفهم عن هللا كرسولو؛ إذ درؾ قصد الشارع
ا٢بكيم من خطابو ا٤بنزؿ ،يوصل ا٤بكلف إىل السعادة الدنيوية كاألخركية ا٤بتمثلة يف ٙبصيل منافعو كمصا٢بو ،كدفع
ا٤بفاسد عنو كاألضرار الٍب ٲبكن أف تلحقو ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ىذا السياؽ" :إدراؾ الصفات ا٤بؤثرة يف
األحكاـ على كجهها ،كمعرفة ا٢بً ىكم كا٤بعاٍل الٍب تضمنتها الشريعة من أشرؼ العلوـ"(.)1
كمن ا٤بعلوـ عند أىل العلم ابإلٝباع كاالستقراء؛ أف الشريعة اإلسبلمية مبناىا كأساسها على ا٢بً ىكم كمصاٌف العباد
يف ا٤بعاش كا٤بعاد ،كىي عدؿ كلها ،كرٞبة كلها ،كمصاٌف كلها ،كحكمة كلها()2؛ فليس فيها ما يضاد مصلحة اإلنساف
أك يضره ،كإذا ألفينا فيها مسألة خرجت عن العدؿ إىل ا١بور ،كعن الرٞبة إىل ضدىا ،كعن ا٤بصلحة إىل ا٤بفسدة ،كعن
ا٢بكمة إىل العبث؛ فليست من الشريعة كإف أدخلت فيها ابلتأكيل(.)3
كإذا كاف األمر كذلك ،كاف لزاما على أىل العلم عند النظر يف النصوص الشرعية ،مراعاة ىذه القاعدة الكلية
كاستصحاهبا يف ٝبيع أطوار العملية االجتهادية ،ابتداء ابالستنباط اجملرد ،كانتهاء ابلتنزيل ا٤بكيف؛ إذ هبذا يتحقق مقصود
الشارع من نصوص كحيو الضامنة ٤بصاٌف خلقو ،كا٢بامية ٤بنافعهم ،كا٤بسهمة يف استقامة حياهتم ا٤بادية كا٤بعنوية ،كإغفاؿ
ىذه القاعدة عند النظر يف النصوص الشرعية سيفضي قطعا إىل ٙبصيل نتائج على خبلؼ ما قصدتو الشريعة ا﵀كمة،
كيتسبب يف كقوع ا٢برج العاـ للمكلفْب ،ك٢بوؽ العنت كالضيق ،كحدكث التهارج كاضطراب اإلنساف كالعمراف ،كخراب
الدنيا بفساد فهم مقاصد الدين.
كنظرا إىل أٮبية ا٤بقاصد يف إدراؾ ا٣بطاب الشرعي؛ فقد تنبو أىل العلم ٥بذا األمر منذ بداية نزكؿ الوحي ،كنظركا إىل
النصوص نظرة مقاصدية مصلحية ،كاجتهدكا يف معرفة أسرارىا ً
كح ىكمها كغاايهتا ،كبذلوا قصارل جهدىم يف استنباط
األحكاـ للحوادث ا٤بستجدة يف ا٢بياة اإلنسانية ٗبا يرفع عن ا٤بكلفْب اآلصار كاألغبلؿ الٍب جاءت الشريعة بدفعها،
كٙبقيق السعادة كالرخاء كاالزدىار العمراٍل الذم أنزؿ الوحي من أجلو.
إف ىذا االعتقاد يف ا٤بنهج ا٤بوركث كاليقْب بو ،أنتج اجتهادات متسمة ابليسر كالوسطية كالعقبلنية ،بعيدة عن كل
تطرؼ أك غلو أك غرابة ،كموصوفة ابلواقعية كالعلمية ،تنأل عن العبثية كالعشوائية كاالفَباضات الباردة الٍب يستحيل
ٙبققها يف الواقع ،ك٩با زادىا قبوال كرضى عند األتباع ،اتصاؼ أصحاهبا ابلتقول كاإلخبلص ،كالوالء للحق كالرباء من
أعدائو؛ فهم ما طلبوا الدنيا ابلدين ،كال ابعوا الفتاكل ابلداننّب ،كال حابوا أحدا من أجل ا٤بناصب ،كإ٭با كانت غايتهم
بياف ا٢بق كالدفاع عنو.

٦ - 1بموع الفتاكل (.)568/20
 - 2إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب البن القيم ا١بوزية (.)11/3
 - 3نفسو.)11/3( :
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كمن األعبلـ الذين اقتفوا ىذه الطريقة ا٤بوركثة ،كسلكوا ا﵀جة البيضاء يف اجتهاداهتم الفقهية؛ شيخ اإلسبلـ،

كحجة األمة ،كإماـ دار ا٥بجرة ،كأمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كيف الفقو :أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك األصبحي
ادلدين.
إف اإلماـ مالكا يعترب ٕبق من أكائل ا٤بؤسسْب لعلم ا٤بقاصد ،كالواضعْب للبناتو ،كا٤بؤصلْب لقواعده ،كالناظر يف
منهجو االجتهادم ٯبد أنو قد أصل ٥بذا العلم ٗبجموعة من األدلة ا٤بقاصدية الٍب كانت مبلذا ٤بن بعده ،كركنا يستند إليو
من نزلت بو النوازؿ ،فلقد أخذ اإلماـ ابلقياس؛ فقاس القصد على القصد ،كعلل األكامر كالنواىي اب٤بصاٌف كا٢بً ىكم،
كاسَبسل يف ا٤بصاٌف كاالستحساف ،كراعى األعراؼ كالظركؼ الشخصية كالبيئية كالزمانية ،كحافظ على ا٢بقائق الشرعية
من الزايدة كالنقصاف بسد الذرائع كاالحتياط كمنع التحايل عليها ،كفسر النصوص الشرعية تفسّبا مقاصداي كمصلحيا كمل
ٯبمد على ظواىرىا كقوالبها اللفظية.
ىذا االختيار ا٤بنهجي الذم التزمو مالك ،جعلو إماما رائدا يف الفقو كمقدما على غّبه يف الفتول ،كحاز من الثناء
ما مل ٰبصل لغّبه ،قاؿ القاضي عياض  ،كىو يذكر أحد ا٤برجحات ٤بذىب اإلماـ مالك كأنو أكىل ابالتباع" :االعتبار
الثالثٰ :بتاج إىل أتمل شديد ،كقلب سليم من التعصب شهيد ،كىو االلتفات إىل قواعد الشريعة ك٦بامعها ،كفهم
ا٢بكمة ا٤بقصودة هبا من شارعها؛ فنقوؿ :إف أحكاـ الشريعة أكامر كنواىي تقتضي حثا على قيػىرب ك٧باسن ،كزجرا عن
مناكر كفواحش ،كإابحة ٤با بو صبلح ىذا العامل كعمارة ىذه الدار ببِب آدـ .كأبواب الفقو كتراجم كتبو كلها دائرة على
ىذه الكلمات  ...كأف مالكا -يف ذلك كلو -أىدل سبيبل ،كأقوـ قيبل ،كأصح تفريعا كتفصيبل"(.)1
كقاؿ ابن العريب  عند حديثو عن إبطاؿ ا٢بيل" :كألجل ىذا كاف مذىب مالك  أشرؼ ا٤بذاىب ،لتتبعو
ا٤بعاٍل كإعراضو عن الظاىر ،إذا كجدىا"(.)2
كقاؿ ابن تيمية " :من تدبر أصوؿ اإلسبلـ كقواعد الشريعة كجد أصوؿ مالك كأىل ا٤بدينة أصح األصوؿ
كالقواعد"()3؛ كقاؿ أيضا حينما عقد مقارنة بْب ا٤بذاىب يف مسألة اختبلط ا٤بائعات ابلنجاسة" :كمن تدبر مذىب أىل
ا٤بدينة ككاف عا٤با بسنة رسوؿ هللا  تبْب لو قطعا أف مذىب أىل ا٤بدينة ا٤بنتظم للتيسّب يف ىذا الباب أشبو بسنة رسوؿ
هللا  من ا٤بذىب ا٤بنتظم للتعسّب"(.)4
كقاؿ أبو إسحاؽ الشاطيب  عند حديثو عن نظر اإلماـ مالك إىل ا٤بعاٍل ا٤بصلحية يف أحكاـ العاداتٖ" :ببلؼ
ق سم العادات الذم ىو جار على ا٤بعُب ا٤بناسب الظاىر للعقوؿ ،فإنو اسَبسل فيو اسَبساؿ ا٤بدؿ العريق يف فهم ا٤بعاٍل
ا٤بصلحية ،نعم مع مراعاة مقصود الشارع أف ال ٱبرج عنو كال يناقض أصبل من أصولو ،حٌب لقد استشنع العلماء كثّبا
من كجوه اسَبسالو زاعمْب أنو خلع الربقة ،كفتح ابب التشريع ،كىيهات ما أبعده من ذلك!"(.)5
 - 1ترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك (.)93-92 /1
 -2القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أيب بكر دمحم بن العريب (.)1117/3
٦ - 3بموع الفتاكل (.)328/20
 - 4نفسو.)340-339/20( :
 - 5االعتصاـ (.)631/2
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كابلرجوع إىل كتابو ا٤بوطإ -الذم يعترب ٕبق عصارة فكر اإلماـ ،ك٬ببة كبلمو ،كلباب عملو ،كزبدة فقهو ،كمستقر
آرائو كمواقفو ،-يلفي فيو الباحث مادة غزيرة ابلنظر ا٤بقاصدم كالتعليل ا٤بصلحي ،كفيو الكثّب من اإلشارات التأصيلية
كاللبنات التقعيدية الٍب ٲبكن االعتماد عليها كاالستئناس هبا يف التأصيل لعلم ا٤بقاصد.
الدراسات السابقة:
إذا كاف ىذا الكتاب هبذه ا٤بواصفات ،كجب على ا٤بهتمْب ابلَباث اإلسبلمي عموما ،كابلَباث ا٤بالكي خصوصا
ٙبصل شيء من ذلك بتصدم كثّب من األئمة لدراستو
العناية بو ،كاالجتهاد يف خدمتو من كل ا١بوانب ،كابلفعل فقد َّ
من جهة الفقو كالركاايت كالرجاؿ كاللغة ،لكن الناظر يف ىذه الدراسات يلحظ قصورا من جهة التأصيل كالتقعيد؛ إذ
الدراسات كالكتاابت الٍب تعُب بتقعيد ا٤بنهج األصويل –كالذم منو ا٤بقاصدم -عند اإلماـ مالك من خبلؿ كتابو ا٤بوطإ
قليلة جدا ،إف مل نقل معدكمة ،كلذلك كاف ىذا البحث سباقا إىل إاثرة ىذه القضية؛ إذ بعد طوؿ ٕبث كتنقيب مل أقف
 -يف حدكد علمي -على ٕبث علمي يربز ادلنهج ادلقاصدي عند اإلمام مالك يف تعاملو مع النص الشرعي عند

صياغة األحكام الشرعية واستنباطها من خبلل كتابو ادلوطإ فقط.

أما الدراسات الٍب تعُب اب١بانب ا٤بقاصدم عند اإلماـ مالك على كجو العموـ؛ فهي كثّبة كمتنوعة ،كمن تلك
الدراسات:
أكال :الفكر ادلقاصدي عند اإلمام مالك وعبلقتو ابدلناظرات األصولية والفقهية يف القرن الثاين اذلجري ﵀مد

منصف العسرم ،كىذا البحث عبارة عن أطركحة للدكتوراه تقدـ هبا الباحث إىل جامعة دمحم ا٣بامس ابلرابط .كقد
خصص القسم األكؿ منها لدراسة الفكر ا٤بقاصدم عند اإلماـ مالك من خبلؿ تراثو بشكل عاـ.
اثنيا :مقاصد الشريعة عند اإلمام مالك بٌن النظرية والتطبيق ﵀مد أٞبد القيايت دمحم ،كأصل ىذا الكتاب رسالة
علمية انؿ هبا الباحث درجة الدكتوراه من كلية العلوـ ،جامعة الػمنيا ،مصر .كقد ٙبدث فيها صاحبها عن ا٤بقاصد عند
اإلماـ مالك من خبلؿ تراثو على كجو العموـ ،كما أنو توسع كثّبا يف الضركرايت ا٣بمس حٌب غطت أكثر من نصف
الكتاب.
اثلثا :أثر ادلقاصد اجلزئية يف فهم النصوص الشرعية :دراسة تطبيقية من السنة النبوية للدكتور عبد هللا إبراىيم
زيد الكيبلٍل ،كىو مقاؿ منشور ٗبجلة دراسات" ،علوـ الشريعة كالقانوف" ،اب١بامعة األردنية ،اجمللد ( ،)33العدد األكؿ،
عاـ 2006ـ .كقد تطرؽ فيو إىل بياف معُب ا٤بقاصد كأنواعهاَّ ،م أٮبية االلتفات إليها يف تفسّب النصوص كعند تطبيقها،
َّم عرض مسائل تطبيقية من ا٢بديث الشريف كبياف كجهة االعتبار ا٤بقاصدم فيها .كالبحث ا٤بذكور على أٮبيتو مل
توجو التأثّب ا٤بقاصدم يف فهم النصوص كإعما٥با.
يتطرؽ لبياف الضوابط الٍب ٌ

رابعا :التفسًن ادلصلحي للنص التشريعي وتطبيقاتو يف ادلذىب الشافعي ٢بناف عبد الكرَل القضاة كدمحم خالد
منصور؛ كىو مقاؿ منشور ٗبجلة دراسات" ،علوـ الشريعة كالقانوف" ،اب١بامعة األردنية ،اجمللد ( ،)43ملحق  ،1عاـ
2016ـ .كقد تناكؿ فيو الباحثاف مفهوـ التفسّب ا٤بصلحي ،كأٮبيتو ،كمسالكو ،كشركطو ،كبعض التطبيقات من ا٤بذىب
الشافعي.
منهج البحث:
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اعتمدت يف ىذه الدراسة على ا٤بنهج االستقرائي َّم التحليلي االستنباطي؛ إذ تتبعت النصوص الشرعية الٍب استدؿ
هبا اإلماـ مالك يف كتابو ا٤بوطإ كاستقرأهتاَّ ،م صنفتها يف قالب ٧بكم يعطي للقارئ صورة كلية ككاضحة عن ا٤بوضوعَّ ،م
حاكلت استجبلء األثر ا٤بقاصدم يف توجيو النصوص عند اإلماـ مالك ،كالتنبيو على القاعدة ا٤بقصدية ا٤بعتمدة عنده يف
استخبلص ا٢بكم الشرعي كاستنباطو ،كبياف كجو استعما٥با ككيفية توظيفها يف العملية االجتهاديةَّ ،م عززت تلك
ا٤بواقف بنقوالت من أئمة ا٤بذىب ا٤بالكي الذين اعتنوا اب٤بوطإ تفصيبل كأتصيبل ،انسبا األقواؿ إىل أصحاهبا ،كمشّبا
إليها يف مظاهنا كمصادرىا.
خطة البحث:
لقد تناكلت ىذا ا٤بوضوع كفق ا٣بطة اآلتية:
مقدمة مقتضبة بينت فيها أٮبية ا٤بوضوع ً
كجدَّتو كمنهج دراستو
ا٤ببحث األكؿ :مفهوـ التفسّب ا٤بقاصدم للنصوص الشرعية.
ا٤ببحث الثاٍل :ضوابط التفسّب ا٤بقاصدم للنصوص الشرعية عند اإلماـ مالك.
ا٤ببحث الثالث :التفسّب ا٤بقاصدم لآلايت القرآنية عند اإلماـ مالك.
ا٤ببحث الرابع :التفسّب ا٤بقاصدم لؤلحاديث النبوية عند اإلماـ مالك.
ا٤ببحث ا٣بامس :توظيف اإلماـ مالك للقواعد ا٤بقاصد يف تفسّب النصوص الشرعية.
خاٛبة كفيها بياف ألىم النتائج ا٤بتوصل إليها.
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ادلبحث األول:
مفهوم التفسًن ادلقاصدي للنصوص الشرعية وفوائده.
قد يظن البعض أف ىذا النوع من التفسّب غريب عن العلوـ الشرعية ،كأنو كليد ىذا العصر الذم كثرت فيو الضغوط
على العلماء إبعادة قراءة النص الشرعي قراءة مقاصدية مصلحية ،كمناداهتم بقطع الصلة مع تلك القراءات ا٤بوركثة الٍب
مل تعد صا٢بة ٥بذا العصر الذم تغّب فيو كل شيء ،كصارت ال تواكب التقدـ البشرم كالتحضر العمراٍل ،كأصبحت
عائقا أماـ النهضة الفكرية كالثورات العلمية ،كأعطت كما زالت تعطي صورة ال تليق هبذا الدين ا٢بنيف الذم جعل
العقل سلطاان على ا٤بعرفة من حيث القبوؿ كالرفض.
نبادر ابلقوؿ :إف مثل ىذه ا٤بقوالت ٦بحفة يف حق الَباث اإلسبلمي ،كأهنا تنتقي منو ما ٱبدـ غرض أصحاهبا ،كال
تتميز اب٤بوضوعية كالشمولية يف ا٢بكم عليو ،كىذه الدراسة فيها جواب على ىذه األطركحات كمثيبلهتا؛ إذ سنثبت من
خبل٥با ىعتىاقىة ىذا ا٤بنهج كنىػ ىفاستو يف الثقافة الشرعية ،كأف األئمة اجملتهدين مل يَبكوا النظر يف ا٤بقاصد كا٤بعاٍل ،كأف تراثهم
شاىد بفضلهم يف حسن قراءة النصوص كاستثمارىا كتوظيفها ،كانطق ٗبا يبطل زعم ىؤالء األدعياء ،كانؼ عنهم هتمة
ا١بمود على األلفاظ كالسطحية يف التفكّب.
كإذا رجعنا إىل تراث أئمتنا اجملتهدين ،سنجدىم دائما يتمثلوف ىذه القاعدة" :العِبة ابدلقاصد وادلعاين ال ابأللفاظ
وادلباين"( ،)1كيعتربكف اإلغراؽ يف التمسك ابأللفاظ مع إٮباؿ ا٤بعاٍل كا٢بً ىكم كا٤بصاٌف عيبا يف ا٤بنهج ،كتقصّبا يف

االجتهاد؛ قاؿ ابن تيمية  يف ىذا السياؽ" :فمن فهم حكمة الشارع منهم كاف ىو الفقيو حقا"( ،)2كقاؿ ابن القيم

" :كالتعويل يف ا٢بكم على قصد ا٤بتكلم ،كاأللفاظ مل تقصد لنفسها؛ كإ٭با ىي مقصودة للمعاٍل ،كالتوصل هبا إىل
معرفة مراد ا٤بتكلم  ...فمن عرؼ مراد ا٤بتكلم بدليل من األدلة كجب اتباع مراده ،كاأللفاظ مل تقصد لذكاهتا؛ كإ٭با ىي
أدلة يستدؿ هبا على مراد ا٤بتكلم"(.)3
إف التفسًن ادلقاصدي ادلصلحي للنصوص الشرعية منبثق من ىذا ا٤بنهج كمن تلك القاعدة ،كمعناه؛ أف الفقهاء
عند تفسًنىم للنصوص الشرعية واستنباطهم منها ،يستحضرون ادلعاين واحلكم وادلصاحل الِت يعمل الشرع على

حتقيقها ورعايتها ،ويستصحبوهنا يف العملية االجتهادية جبميع أطوارىا(.)4

قاؿ أستاذان أٞبد الريسوٍل –حفظو هللا -يف معُب التفسًن ادلقاصدي ادلصلحي للنصوص الشرعية" :كمعناه

النظر والبحث يف مقاصد النصوص وادلصاحل ادلتوخاة من أحكامها ،تفسًنىا واستخراج معانيها ومقتضياهتا وفق

 - 1ينظر :ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ أليب بكر عبلء الدين دمحم بن أٞبد السمرقندم ()645؛ إعبلـ ا٤بوقعْب ()80-78/3؛ معْب ا٢بكاـ فيما
يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ أليب ا٢بسن عبلء الدين علي بن خليل الطرابلسي ا٢بنفي ()147؛ غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر أليب
العباس شهاب الدين أٞبد بن دمحم ا٢بسيِب ا٢بموم ا٢بنفي ()268/2؛
 - 2الفتاكل الكربل (.)172/6
 - 3إعبلـ ا٤بوقعْب (.)167-166/1
 - 4نظرية ا٤بقاصد عند اإلماـ الشاطيب (.)224
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ما الح من مقاصد ومصاحل  ...كىذا التفسّب ليس سول إعماؿ األصل ا٤بقرر ،كىو أف الشريعة مصاٌف كلها كرٞبة
كلها"(.)1
إف ىذا التفسّب ا٤بقاصدم ٯبعل الفقهاء ينظركف إىل األلفاظ نظرة ٨بتلفة؛ فهم يعلموف أهنا مل تقصد لذاهتا ،كأف
عنايتهم ابللفظة الشرعية إ٭با ىو بغرض اىتداء الفقيو هبا لدرؾ ا٤بقصود الذم توجهت إرادة الشارع إىل ٙبقيقو ،كمقصود
الشارع ا٢بكيم حفظ مصاٌف خلقو كمنافعهم يف الدنيا كاآلخرة ،لذلك كاف لزاما على الناظر يف النصوص الشرعية بغية
استنباط األحكاـ الشرعية من استحضار قاعدة االستصبلح ،كأف يكوف فهمو ٥با قائما على أساس أف مقاصدىا:
جلب ادلصاحل ودرء ادلفاسد.
كىذا التفسّب أيضا عندما يؤطر فكر الناظر يف النص الشرعي كاجتهاداتو ،كيوجهو عند تنزيل ا٢بقائق الشرعية
كتوظيفها يف الواقع اإلنساٍل؛ فمن الطبيعي جدا أف تكوف آراؤه كمواقفو موسومة ابلعقبلنية العميقة كالواقعية ا٤بثالية
كا٤بوضوعية ا٤بنهجية كالشمولية العلمية ،بعيدة كل البعد عن التطرؼ الظاىرم كاال٫ببلؿ العقبلٍل.
لكن لو بقي الفقيو مقيدا ابأللفاظ كرسومها دكف اكَباث ٕبكمها كعللها ،يكوف بذلك قد عاكس مقصود الشرع
من خطابو ،كجُب على الشريعة من حيث أراد إقامتها كالتمكْب ٥با.
كما أف التمسك ابلتفسّب ا٤بقاصدم قد يكوف لو أثره يف فهم النص كتوجيهو كاالستنباط منو؛ فكما ىو معلوـ عند
العلماء كالباحثْب أف النصوص قد جاءت بكليات كقواعد تؤطر حياة اإلنساف يف كل اجملاالت ،كعند النظر فيها ال بد
من استحضار ىذه الكليات كاالعتماد عليها يف تقرير األحكاـ للوقائع ا٤بستجدة ،كتفسّب النص يف ضوئها؛ فهي تعترب
ركائز اثبتة يف ا٣بطاب الشرعي ،كىذا األمر من شأنو أف يؤثر يف النص بصرفو عن ظاىره ،أك تقييده أك ٚبصيصو ،أك
تعميمو إذا كاف ظاىره ا٣بصوصية ،قاؿ حسْب حامد حساف يف ىذا السياؽ" :كقد ينص الشارع على حكم كاقعة ،دكف
أف يدؿ النص على ا٤بصلحة الٍب قصد ابلنص ٙبقيقها .كٯبد الفقيو أف فهم النص كٙبديد مضمونو كنطاؽ تطبيقو،
يتوقف على معرفة ىذه ا٤بصلحة؛ فعند ذلك ٯبتهد الفقيو يف التعرؼ على ىذه ا٤بصلحة ،أك ا٢بكمة أك العلة ،أك
الوصف ا٤بناسب ،مسَبشدا ٗبا عرؼ من عادة الشرع كتصرفو يف األحكاـ ،مستعينا بركح الشريعة كعللها ا٤بنصوصة،
كقواعدىا أك مصا٢بها ا٤بستنبطة .فإذا ما توصل إىل ىذه ا٢بكمة ،كتعرؼ على تلك ا٤بصلحة ،فسر النص يف ضوئها،
كحدد نطاؽ تطبيقو على أساسها"(.)2
إف ىذا النوع من التفسّب لو مزااي عديدة كفوائد متنوعة يف العملية االجتهادية؛ كمنها:
أكال :إذا كاف قصد الشارع من خطابو ال يػمنىػَّزؿ إقامة مصاٌف العباد كدفع ا٤بفاسد عنهم يف الدارين ،كأف التفسّب
ا٤بقاصدم للنصوص قائم على قاعدة :جلب ا٤بصاٌف كدفع ا٤بفاسد؛ فإن ىذا النوع من التفسًن يُ ْس ِهم يف حتقيق إرادة
الشارع احلكيم ،وحفظ مصاحل خلقو الواردة يف نصوصو ،كإٮباؿ ىذا النوع من التفسّب ييوقًع يف اال٫براؼ الفكرم عن
مقاصد الشارع ،كيتسبب يف نتائج عكسية ٤با جاءت بو الشريعة من ظهور األزمات كا٤بفاسد ا٤بنغصة ٢بياة األفراد
كا١بماعات.
 - 1االجتهاد :النص ،الواقع ،ا٤بصلحة ألٞبد الريسوٍل كدمحم ٝباؿ ابركت (.)55
 - 2نظرية ا٤بصلحة يف الفقو اإلسبلمي ٢بسْب حامد حساف ،مقدمة الكتاب (.)11
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اثنيا :إن البحث عن ادلقاصد من األلفاظ ومعانيها ،يؤول ابلباحثٌن إىل التوافق؛ فإذا كاف الشارع ا٢بكيم يمنىػَّزىان
عن العبث ،كأف خطابو ال ٱبلو من حكمة كفائدة ،كأف األمر الشرعي قد ا٘بو إىل الوقوؼ على تلك ا٢بكم كالفوائد
كإدراكها ،فإف من شأف ىذا األمر أف ٯبمع الشمل الفكرم ،كيوحد الرؤل ،كيقلل من شرارة ا٣ببلؼ ً
كحدَّتو.

اثلثا :إن األخذ ّبذا التفسًن وبَثَّو بٌن الدارسٌن والباحثٌن ،سيظهر للعادلٌن الصورة احلقيقية للتمازج احلاصل
بٌن النص وادلصلحة ،كأف النص ىو ا٤بصلحة ،كا٤بصلحة ىي النص ،كيف ىذا ملء للفراغ الذم ٯبده العلمانيوف
ا٤بتطاكلوف على عرض الشريعة كأىلها ،كاهتامهم ابلتقصّب يف الفهم كالتضييق على الناس ابجتهاداهتم ا٤بخالفة ٤بصا٢بهم.
رابعا :ىذا التفسًن ميثل منهجا قوميا وسليما امع بٌن الوحي والعقل يف تناسق وتكامل ،كال يغلًٌب طرفا على

طرؼ ،كال ٱبلق بينهما صراعا فكراي ،كيعترب العقل كامبل ابلوحي ،كالوحي قواي ابلعقل ،كدكر ىذا األخّب ىنا يتمثل يف
تقدير ا٤بصلحة الٍب يستهدؼ النص ٙبقيقهاَّ ،م تفسّب ذلك النص ٗبا ٰبققها ،مع عدـ الغفلة عن ٨بتلف ا٤بصاٌف
كا٤بفاسد الٍب تضمنتها النصوص األخرل ،ك٥با صلة ٗبوضوع ذلك النص الٍ يم ىف َّسر.
خامسا :إن التفسًن ادلقاصدي يدعو إىل االعتماد على الكليات التشريعية وحتكيمها يف فهم النصوص اجلزئية

وتوجيهها .وىو نوع من رد ادلتشاّبات إىل احملكمات ،واجلزئيات إىل الكليات ،والفروع إىل األصول ،فيصّب الوحي
بذلك عبارة عن كلية كاحدة ،ال يشعر فيها الباحث بتعارض بْب نصوصها ،كال انفصاؿ بْب أحكامها ،كىذا األمر يعْب
على تشكيل العقل ا٤بسلم كإعادة ترتيب موازينو كأكلوايتو.
تلمس
سادسا :االىتداء ابلتفسًن ادلصلحي يف العملية االجتهادية ،فهو ينًن الطريق للمجتهد من أجل ُّ
ادلقاصد وادلصاحل الِت حتويها النصوص الشرعية ،كٲبيى ًٌكنو من االجتهاد كفق ما الح منها من معاف كأسرار كحكم،

كيعينو على التحقق من تنزيل ا٢بكم كتطبيقو تنزيبل يوافق مقاصد النصوص كمقرراهتا؛ ٩با ٯبعل اجتهاده موصوفا ابلقوة
كالرجحاف.
سابعاَ :يمل ادلكلف على االمتثال حبب وطواعية؛ فحينما يعرؼ ا٤بكلف األسرار الٍب يشتمل عليها النص
القرآٍل ،ك٧باسن التشريع الٍب يهدؼ إىل ٙبقيقها يف ا٢بياة اإلنسانية ،فإنٌو يقبل على االمتثاؿ ٕبب كقناعة كيقْب يف فوائد
تلك األحكاـ ،كىذا األمر ال يتحقق حينما يتجرد االمتثاؿ عن الفهم كاالستيعاب ،قاؿ الغزايل " :معرفة ابعث الشرع
كمصلحة ا٢بكم استمالة للقلوب إىل الطمأنينة ،كالقوؿ ابلطبع كا٤بسارعة إىل التصديق؛ فإف النفوس إىل قبوؿ األحكاـ
ا٤بعقولة ا١بارية على ذكؽ ا٤بصاٌف أميل منها إىل قهر التحكم كمرارة التعبد"(.)1
اثمنا :إن التفسًن ادلصلحي اعل الشريعة اإلسبلمية مسايرة لكل ادلستجدات الِت تنزل ابجملتمعات ،وخالدة

يف كل عصر ،وصاحلة لكل مصر .كما أنو ٯبعل الفقيو يقرأ األحداث قراءة كاقعية دقيقة ،كيستطيع بفضلو أف يقدـ
العبلج ا٤بناسب لكل كاقعة ،فيتحقق بذلك سلطاف الشريعة يف النفوس كالتصرفات.

ابلرجوع إىل اإلماـ مالك يف ىذه القضية٪ ،بده حريصا على حتديد ادلقصد الشرعي من النصوص قبل تقرير

احلكم الشرعي الدالة عليو نظرا للتبلزم احلاصل بينهما؛ فمثبل يف قوؿ هللا تعاىل:
 - 1ا٤بستصفى يف علم األصوؿ (.)339
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(.)1

قاؿ اإلماـ مالك يف ٙبديد معُب السعي كحقيقتو" :كإ٭با السعي يف كتاب هللا تعاىل العمل كالفعل ،يقوؿ هللا تبارؾ

كتعاىل:

 ،)2(     كقاؿ تعاىل ،)3(        :كقاؿ:
 

 ،)4(   كقاؿ)5(    :؛

قاؿ مالك :فليس السعي الذم ذكر هللا يف كتابو ابلسعي

على األقداـ كال االشتداد كإ٭با عُب العمل كالفعل"(.)6
إف الناظر يف ىذا النقل عن اإلماـ مالك يلحظ أمرين:

أحدٮبا :أنو ٤با كانت لفظة السعي ٙبتمل يف اللغة معنيْب :العمل والفعل ،واالشتداد واإلسراع ،كأف كل معُب لو
أحكاـ ترتبط بو ،حرص اإلماـ مالك على ٙبديد قصد الشارع من اللفظة حٌب ال يتوىم أحد أف ا٤بعنيْب معا مقصوداف
للشارع ،أك أف ا٤بقصود ىو االشتداد كاإلسراع كما فهمو بعض الصحابة كمن اتبعهم يف رأيهم(.)7
اثنيهما :أف اإلماـ مالكا قد نبو إىل ا٤بنهج الذم ينبغي سلوكو عند ٙبديد قصد الشارع من خطابو؛ إذ على الفقيو
أن اتهد يف استقراء كل النصوص الواردة يف ادلوضوع ،وال يقتصر على نص واحد دون غًنه شلا لو مدخل يف
حتديد القصد .ككأف اإلماـ مالكا يريد أى ٍف يبْب أ َّ
ىف ٙبديد القصد من األلفاظ الشرعية ليس ابألمر ا٥بْب ،كأنو ٰبتاج إىل
جهد فكرم نظرا ٤با ترتبط بو من أحكاـ مؤثرة يف حياة الناس.
كمن األمثلة الٍب ٲبكن االستئناس هبا يف ىذا السياؽ ما جاء عن اإلماـ مالك عن زيد بن أسلم ،أف رسوؿ هللا 

قاؿ« :من غًن دينو فاضربوا عنقو»(.)8
قاؿ اإلماـ يف ٙبديد القصد الشرعي من ا٢بديث" :من خرج من اإلسبلـ إىل غّبه ،مثل الزاندقة كأشباىهم؛ فإف
أكلئك إذا ظهر عليهم قتلوا كمل يستتابوا؛ ألنو ال تعرؼ توبتهم ،كأهنم كانوا يسركف الكفر كيعلنوف اإلسبلـ ،فبل أرل أف
يستتاب ىؤالء .كال يقبل منهم قو٥بم .كأما من خرج من اإلسبلـ إىل غّبه ،كأظهر ذلك ،فإنو يستتاب؛ فإف اتب كإال
 - 1سورة ا١بمعة :اآلية .09
 - 2سورة البقرة :اآلية .203

 - 3سورة عبس :اآليتاف .09 - 08
 - 4سورة النازعات :اآلية .22
 - 5سورة الليل :اآلية . 04
 - 6ا٤بوطأ :كتاب ا١بمعة؛ ابب ما جاء يف السعي يوـ ا١بمعة.
٤ - 7ب عرفة من فسر السعي ابلعدك كاالشتداد من الصحابة كمن قلد رأيهم ينظر ا٤بصادر التالية :السنن الكربل للبيهقي :كتاب ا١بمعة ،ابب صفة
ا٤بشي إىل ا١بمعة؛ معرفة السنن كاآلاثر أليب بكر البيهقي ()400-398/4؛ شرح السنة أليب دمحم ا٢بسْب البغوم ()319-316/2؛ شرح صحيح
البخارم أليب ا٢بسن علي بن خلف بن بطاؿ القرطيب ()500-499/2؛ ا٤بسالك يف شرح موطإ مالك للقاضي أيب بكر دمحم بن العريب ا٤بعافرم
(.)449-448/2
 - 8ا٤بوطأ :كتاب األقضية ،ابب القضاء فيمن ارتد عن اإلسبلـ.
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قتل  ...ومل يعن بذلك- ،فيما نر وهللا أعلم -من خرج من اليهودية إىل النصرانية ،وال من النصرانية إىل
اليهودية ،وال من يغًن دينو من أىل األدَين كلها .إال اإلسبلم فمن خرج من اإلسبلم إىل غًنه ،وأظهر ذلك،
فذلك الذي عين بو وهللا أعلم"(.)1

يف ىذا ا٢بديث حاكؿ اإلماـ أف ٰبدد القصد النبوم ببياف عناصره ا٤بكونة لو كإخراج ما ليس منو ،كصنيعو ىذا
يؤكد أف ا٤بقصود الشرعي ينبغي حفظو من الزايدة كالنقص ابعتبارٮبا عناصر مانعة من ٙبقق منافعو كفوائده يف الواقع.
ابإلضافة إىل ما سبق ،فإف ٙبديد القصد يف ىذا ا٢بديث ترتبط بو مصلحتاف ضركريتاف؛ األكىل :متعلقة ٕبفظ
الدين من التبلعب كالتسيب الذم ٲبكن أف ٪بده يف الزنديق .كالثانية :متعلقة ٕبفظ النفس من إقامة ا٢بد عليها بغّب
كجو حق؛ مثل :تغيّب غّب ا٤بسلم دينو.
كمن األمثلة أيضا ما جاء عن اإلماـ مالك أنو بلغو ،أف رسوؿ هللا « :هنى عن بيع وسلف»(.)2

قاؿ اإلماـ يف تعليقو على ا٢بديث« :كتفسّب ذلك؛ أف يقوؿ الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا ككذا ،على أف
تسلفِب كذا ككذا ،فإف عقدا بيعهما على ىذا الوجو فهو غّب جائز .فإف ترؾ الذم اشَبط السلف ،ما اشَبط منو كاف
ذلك البيع جائزا»(.)3
كىنا حصر اإلماـ مالك النهي يف اشَباط أحد ا٤بتعاقدين ا١بمع بْب البيع كالسلف ،أما مطلق ا١بمع بينهما من غّب
اشَباط فليس منهيا عنو ،ككأف اإلماـ مالكا أراد من ٙبديده للمقصود أال يعتقد أحد أف أم عقد ٝبع بْب البيع كالسلف
فهو ابطل.
ادلبحث الثاين:
ضوابط التفسًن ادلقاصدي للنصوص الشرعية عند اإلمام مالك.
إف الغرض من ذكر ىذه الضوابط يتجلى يف التمكْب لبلجتهاد ا٤بطلوب شرعا حٌب يثمر نتائجو ا٤برجوة منو،
كٙبقيق مزيد من االحتياط للمقصد الشرعي الذم ٙبويو النصوص الشرعية حٌب ال يصبح كؤل مباحا للجميع .كما أف
ىذه الضوابط تعصم الفقيو من الوقوع يف الزلل كا٣بلل ،كتعينو على التصور الكامل كالكلي للحقائق الشرعية ،كما أهنا
تشكل درعا ٧بصنا للشرع من اآلراء الغريبة عن مقاصد الشريعة اإلسبلمية الٍب تصدر من بعض األدعياء ٙبت مسمى
االجتهاد ا٤بصلحي ،ىذه الضوابط ٲبكن د٦بها يف أربعة ضوابط حسب تصوران(:)4

 - 1ا٤بوطأ :كتاب األقضية ،ابب القضاء فيمن ارتد عن اإلسبلـ.
 - 2ا٤بوطأ :كتاب البيوع ،ابب السلف كبيع العركض بعضها ببعض.
 - 3ا٤بوطأ :كتاب البيوع ،ابب السلف كبيع العركض بعضها ببعض.
 - 4من الضوابط الٍب مل أٙبدث عنها كىي مطلوبة يف التفسّب ا٤بقاصدم ما يتعلق بضوابط التفسّب عموما كالٍب منها التمكن اللغوم كاألصويل كمعرفة
أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ كاالطبلع الواسع على السنة كعلومها كغّبىا من الضوابط؛ كالسبب يف ذلك أهنا مرتبطة اب٤بفسر كليس ابلنص بوجو
مباشر.
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الضابط األول :األخذ ابلظواىر واجب ما مل تعارض ادلقاصد الكلية()1؛ كمعُب ذلك إذا تبدل للمجتهد القصد
من الظواىر فبل ينبغي لو العدكؿ عنو ،ابعتبار أف إجراء الظاىر على ظاىره مقصود كمتضمن ٢بكمة التشريع ،كأنو جزء
من التفسّب ا٤بصلحي ،كٱبشى مع طلب التأكيل رغم ظهور ا٤بعُب السقوط يف نتائج تردىا ا٢بقائق الشرعية .أما إذا
عارض الظاىر مقصدا من مقاصد الشريعة ،فعلى اجملتهد أف يبذؿ جهده يف استبعاد ذلك الظاىر ،كأف ٯبتهد يف أتكيلو
كتفسّبه ٗبا يوافق مقصود الشرع الذم يضمن جلب ا٤بصلحة كدفع ا٤بفسدة؛ قاؿ اإلماـ الشاطيب " :إذا ثبت
ابالستقراء قاعدة كليةَّ ،م أتى النص على جزئي ٱبالف القاعدة بوجو من كجوه ا٤بخالفة؛ فبل بد من ا١بمع يف النظر
بينهما ألف الشارع مل ينص على ذلك ا١بزئي إال مع ا٢بفظ على تلك القواعد ،إذ كلية ىذا معلومة ضركرة بعد اإلحاطة
ٗبقاصد الشريعة؛ فبل ٲبكن كا٢بالة ىذه أف ٚبرـ القواعد إبلغاء ما اعتربه الشارع ،كإذا ثبت ىذا؛ مل ٲبكن أف يعترب الكلي
كيلغى ا١بزئي"(.)2
الضابط الثاين :ال اوز اقتناص معىن من النص يؤدي إىل إلغاء النص()3؛ كمعُب ىذا الضابط كاضح كجلي؛

فالنص ىو األصل ،كاالجتهاد فيو كالنتائج ا﵀صلة منو فرع ،فإذا عاد الفرع على أصلو ابإلبطاؿ؛ فقد أبطل نفسو كذلك
النعداـ متعلقو .ىذا ابإلضافة إىل أف االجتهاد الفقهي مل َيت لتعطيل النص كمصادمتو أك ٙبريف معناه أك التحايل عليو
ٙبت مسمى ركح التشريع كضركرات الواقع ،كإ٭با كظيفتو بياف ا٤بقصود من ا٣بطاب مع اإلبقاء على ىيبة النص الشرعي
كقدسيتو.
الضابط الثالث :أن تكون ادلصلحة ادلستفادة من النص موافقة للكليات القطعية؛ كمعُب ذلك أف الشريعة كلية
كاحدة ال تعارض فيها ،فإذا ً
يد من النص ا٣باص مصلحة جزئية ،كاف لزاما على الفقيو أف يبحث عن أكجو التوافق
استيف ى
ٍ
بينهما ،فإف كجده؛ فهي مصلحة مقصودة ،كقد توجو ا٣بطاب الشرعي إىل ٙبصيلها ،كإف كجد بينهما تعارضا؛ فتلك
مصلحة ملغية ،كالنص مل يدؿ عليها ،كالفقيو أخطأ يف تقديرىا ككشفها ،كعليو أف يعيد النظر من جديد يف النص حٌب
يستطيع أف يصل إىل ا٤بصلحة ا٤بتضمنة فيو.
الضابط الرابع :اعتماد النظر التكاملي وادلوضوعي للنصوص الشرعية؛ كمعُب ذلك أف الفقيو قبل تعيْب القصد
الشرعيٰ ،باكؿ أف ٯبمع كل نصوص ا٤بوضوع الواحدَّ ،م يسلط عليها النظر الكلي الشامل ابعتبارىا كحدة متكاملة،
كما توصل إليو هبذا النظر ٲبكن اعتباره ا٤بقصود ا٢بقيقي للنص .أما أف ينظر إىل النص ابلنظر ا١بزئي الذم يكوف بعزؿ
النص عن سياقو كعن النصوص ا٤بماثلة لو ،فهو ا٫براؼ منهجي ٲبنع من الوصوؿ إىل القصد ا٢بقيقي للنصوص الشرعية؛
قاؿ اإلماـ الشاطيب " :فالذم يكوف على ابؿ من ا٤بستمع كا٤بتفهم كااللتفات إىل أكؿ الكبلـ كآخرهٕ ،بسب القضية
كما اقتضاه ا٢باؿ فيها ،ال ينظر يف أك٥با دكف آخرىا ،كال يف آخرىا دكف أك٥با ،فإف القضية كإف اشتملت على يٝبىل؛
فبعضها متعلق ابلبعض ألهنا قضية كاحدة انزلة يف شيء كاحد ،فبل ٧بيص للمتفهم عن رد آخر الكبلـ على أكلو ،كأكلو
 - 1ينظر تفسّب النصوص يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد أديب صاٌف ()372/1
 - 2ا٤بوافقات (.)176/3
 - 3أثر ا٤بقاصد ا١بزئية كالكلية يف فهم النصوص الشرعية –دراسة تطبيقية من السنة النبوية -لعبد هللا إبراىيم زيد الكيبلٍل ،مقاؿ منشور ٗبجلة
دراسات :علوـ الشريعة كالقانوف (.)103
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على آخره ،كإذ ذاؾ ٰبصل مقصود الشارع يف فهم ا٤بكلف ،فإف فرؽ النظر يف أجزائو؛ فبل يتوصل بو إىل مراده"()1؛
كقاؿ أيضا" :فإف مأخذ األدلة عند األئمة الراسخْب إ٭با ىو على أف تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة ٕبسب ما ثبت من
كلياهتا كجزئياهتا ا٤برتبة عليها ،كعامها ا٤برتب على خاصها ،كمطلقها ا﵀موؿ على مقيدىا ،ك٦بملها ا٤بفسر بًبىػيًٌنًها إىل ما
استيػٍنبًطىت ...
سول ذلك من مناحيها ،فإذا حصل للناظر من ٝبلتها حكم من األحكاـ؛ فذلك الذم نىظي ىمت بو حْب ٍ
ص ًٌورت صورة متحدة"(.)2
فشأف الراسخْب تصور الشريعة صورة كاحدة ٱبدـ بعضها بعضا كأعضاء اإلنساف إذا ي
ىذه بعض الضوابط الٍب ينبغي استحضارىا عند النظر يف النص الشرعي ،وابلرجوع إىل موطإ اإلمام مالك٪ ،بده

 مراعيا ٥با يف تفسّبه للنصوص الشرعية؛ إذ ٤با يكوف النص كاشفا عن ا٤بقصد الشرعي من لفظو ،تلفي اإلماـ يقف
عنده كال يتجاكزه ،اعتقادا منو أف ا٤بصلحة ا٢بقيقية فيما دؿ عليو ظاىر اللفظ ،كمن األمثلة على ذلك ما جاء عن
ا٤بغّبة بن أيب بردة أنو ٠بع أاب ىريرة يقوؿ :جاء رجل إىل رسوؿ هللا  ،فقاؿ :اي رسوؿ هللا إان نركب البحر ،ك٫بمل معنا
القليل من ا٤باء ،فإف توضأان بو عطشنا ،أفنتوضأ بو؟ فقاؿ رسوؿ هللا « :ىو الطهور ماؤه ،احلل ميتتو»(.)3

ىذا ا٢بديث استدؿ بو اإلماـ على جواز أكل ميتة البحر متسكا منو بظاىر ىذا النص ا٤بخصص لقولو تعاىل:

.)4(   

لكن ٤با يتطلب األمر الغوص على ا٤بعاٍل كا٢بكم كا٤بصاٌف؛ فإف اإلماـ يعترب اللفظ عبلمة للمعُب ا٤بصلحي فقط،
كأف قصد الشارع يتمثل يف ٙبصيل ذلك ا٤بعُب كليس ا١بمود على اللفظ كالتقيد بو ،كمن األمثلة على ذلك ما ركاه اإلماـ
مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أف رسوؿ هللا  قاؿ« :مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح:

الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»(.)5

يف ىذا ا٢بديث ذكر للحيواانت الٍب ٯبوز للمحرـ قتلها ،لكن اإلماـ مل يعترب ا٢بكم ٨بتصا هبا ال يتعدل إىل غّبىا
من ا٢بيواانت ،بل اعترب أف ىذه ا٢بيواانت تشَبؾ ٝبيعا يف معُب االعتداء أك الفسق ،فكل حيواف بطبعو االعتداء؛
فيجوز للمحرـ قتلو دفعا للضرر عن نفسو ،كإذا مل يكن كذلك فبل ٯبوز للمحرـ قتلو ،لعدـ ٙبقق الضرر منو ،كأنت ترل
أف ىذا ا٤بعُب ا٤بصلحي موافق للقواعد العامة ا٤بتمثلة يف دفع الضرر؛ قاؿ اإلماـ مالك  يف تفسّبه للحديث" :إن كل

ما عقر الناس ،وعدا عليهم ،وأخافهم مثل النمر واألسد والفهد والذئب فهو الكلب العقور .فأما ما كان من

السباع ال يعدو مثل الضبع والثعلب واذلر وما أشبههن من السباع ،فبل يقتلهن احملرم؛ فإن قتلو فداه"(.)6
ادلبحث الثالث :التفسًن ادلقاصدي لآلَيت القرآنية عند اإلمام مالك.

 - 1ا٤بوافقات (.)266/4
 - 2االعتصاـ (.)312-311/1
 - 3ا٤بوطأ :كتاب الطهارة ،ابب الطهور للوضوء.
 - 4سورة ا٤بائدة :اآلية .4
 - 5ا٤بوطأ :كتاب ا٢بج ،ابب ما يقتل ا﵀رـ من الدكاب.
 - 6ا٤بوطأ :كتاب ا٢بج ،ابب ما يقتل ا﵀رـ من الدكاب.
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يف ىذا ا٤ببحث كا٤ببحثْب اللٌ ىذيٍن يليانو ،سنقف على العقلية ا٤بقاصدية ا٢بقيقية لئلماـ مالك ،كأنو  حاز قصب
السبق يف ىذا ا٤بيداف ،كضرب لنا أركع األمثلة يف ىذا ا٤بضمار ،كصح االىتداء ٗبنهجو كاالقتداء بو يف قراءة النص
الشرعي ،كأمكن جعل اجتهاداتو ا٤بقاصدية كتفسّباتو ا٤بصلحية مصابيح تضيء للباحثْب مسالك االجتهاد كمناىج
النظر؛ كفيما يلي عرض لبعض األمثلة الدالة على ا٤بقصود:
ادلثال األول :قاؿ هللا تعاىل:

            

                    
.)1(        

قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب االضطرار إىل ا٤بيتة الوارد يف اآلية الكرٲبة" :أحسن ما يً٠ب ىع يف الرجل يضطر إىل ا٤بيتة،
أنو َيكل منها ،حٌب يشبع ،كيتزكد منها ،فإف كجد عنها غُب طرحها"(.)2
إف ىذه اآلية الكرٲبة ٘بيز لئلنساف إذا كاف يف ضركرة أف يتناكؿ ا﵀رمات كأكل ا٤بيتة من أجل حفظ مهجتو كدفع
ضركرتو ،كمل تبْب مقدار الذم َيكلو ا٤بضطر ،فكاف ذلك راجعا إىل االجتهاد كالنظر ،كما داـ أف األمر كذلك؛ فإف
اإلماـ مالكا قد فسر ىذه اآلية تفسّبا مصلحيا؛ إذ أابح للمضطر أف َيكل منها حٌب الشبعَّ ،م بعد ذلك لو أف يتزكد
منها ما داـ مل ٯبد طعاما غّب ا٤بيتة ،ككل ذلك من أجل حفظ النفس ،عمبل ابلقاعدة ا٤بقاصدية :الضركرات تبيح
ا﵀ظورات ،عكس اإلمامْب أيب حنيفة كالشافعي -يف قوؿ لو -اللذين ذىبا إىل أف لو أف َيكل منها ما يسد رمقو،
كيدفع ضركرتو عمبل بقاعدة :الضركرة تقدر بقدرىا(.)3
ضر فيو فقو الضركرة كفقو الواقع كفقو
كقوؿ اإلماـ مالك  ىو ضرب من ضركب االجتهاد ا٤بقاصدم الذم يي ٍستى ٍح ى
ا٤بآؿ ،فاإلنساف حينما يكوف يف ضركرة ،كبعيدا عن األىل كاألكطاف؛ فإف االكتفاء بقدر الضركرة لن يعينو على ٙبمل
مشقة السفر لذلك ٰبتاج للشبع ٢بفظ قوتو ،كما أنو معرض للوقوع يف الضركرة من جديد ،كال ٯبد ميتة بعدىا ،فلذلك
أابح لو التزكد منها ،حٌب ٰبفظ نفسو من كل ضرر ٲبكن أف يهلكو ،كىذا توسع ٧بمود من اإلماـ مالك يف ىذا الباب،

 - 1سورة األنعاـ :اآلية .146
 - 2ا٤بوطأ :كتاب الصيد؛ ابب ما جاء فيمن يضطر إىل أكل ا٤بيتة؛ كقاؿ -يف الباب نفسو -يف الرجل يضطر إىل ا٤بيتة أَيكل منها؟ كىو ٯبد ٜبر
القوـ ،أك زرعا أك غنما ٗبكانو ذلك " :إف ظن أف أىل ذلك الثمر أك الزرع أك الغنم يصدقونو بضركرتو ،حٌب ال يعد سارقا فتقطع يده ،رأيت أف َيكل
من أم ذلك كجد ما يرد جوعو ،كال ٰبمل منو شيئا ،كذلك أحب إيل من أف َيكل ا٤بيتة ،كإف ىو خشي أف ال يصدقوه ،كأف يعد سارقا ٗبا أصاب
من ذلك ،فإف أكل ا٤بيتة خّب لو عندم ،كلو يف أكل ا٤بيتة على ىذا الوجو سعة ،مع أٍل أخاؼ أف يعدك عاد ٩بن مل يضطر إىل ا٤بيتة يريد استجازة
أخذ أمواؿ الناس كزركعهم كٜبارىم بذلك بدكف اضطرار".
 - 3ينظر ا٤بصادر التالية :شرح ٨بتصر الطحاكم أليب بكر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص ا٢بنفي ()393/6؛ التجريد أليب ا٢بسْب أٞبد بن دمحم
القدكرم ()6382-6379/12؛ ا٢باكم الكبّب يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي أليب ا٢بسن علي بن دمحم الشهّب اب٤باكردم ()169-168/15؛
ا٤بهذب يف فقة اإلماـ الشافعي أليب اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم ()455/1؛ اجملموع شرح ا٤بهذب أليب زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن
شرؼ النوكم (.)40-39/9
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قاؿ اإلماـ الباجي معلقا على قوؿ اإلماـ مالك" :كقولو َيكل منها حٌب يشبع كيتزكد يريد إف اضطر إىل أكلها
كاستباحتها بذلك فإنو ال يقتصر على ما يرد رمقو منها ،بل يشبع منها الشبع التاـ كيتزكد منها ألهنا مباحة لو"(.)1
ادلثال الثاين :قاؿ هللا تعاىل :

﴿         

.)2(﴾       

قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب ىذه اآلية" :أحسن ما ٠بعت يف أتكيل ىذه اآلية قوؿ هللا تبارؾ كتعاىل:
  



()3؛ أف القصاص يكوف بْب اإلانث كما يكوف بْب الذكور ،كا٤برأة ا٢برة تقتل اب٤برأة ا٢برة

كما يقتل ا٢بر اب٢بر ،كاألمة تقتل ابألمة كما يقتل العبد ابلعبد ،كالقصاص يكوف بْب النساء كما يكوف بْب الرجاؿ،

كالقصاص أيضا يكوف بْب الرجاؿ كالنساء ،كذلك أف هللا تبارؾ كتعاىل قاؿ يف كتابو:

﴿   

           

﴾()4؛ فذكر هللا تبارؾ كتعاىل أف النفس ابلنفس ،فنفس ا٤برأة ا٢برة بنفس الرجل ا٢بر ،كجرحها ٔبرحو"(.)5
إف من مقاصد الشريعة اإلسبلمية ىو ا٢بفاظ على النفوس من الضياع كسفكها ،كٞباية األطراؼ من اإلتبلؼ
كصيانتها ،كٙبقيقا ٥بذا ا٤بقصد الكلي ،أابحت الشريعة كل الوسائل الٍب تنفع النفس كتوجدىا ،كغلقت كل األبواب الٍب
تسفكها كتفسدىا.
كلعل تفسّب اإلماـ مالك لآلية كاف متجها يف ىذا ا٤بنحى ،فليس من ا٤بقاصد الشرعية ا٤برعية أف تقتل ا٤برأة ابلرجل
كال يقتل ىو هبا ،فهذا بعيد كل البعد عن مقاصد التشريع اإل٥بي كا٤بنطق العقلي ،فلهذا رأل اإلماـ مالك أف النفس
كاحدةه غّب متعددة ،ٯبب ا٢بفاظ عليها بشٌب األنواع ،ابعتبار أف التفاضل بْب ا١بنسْب رٗبا يؤدم إىل االستهانة أبنفس
النساء؛ فيكثر إزىاؽ أركاحهن ،خصوصا إذا علم الرجاؿ أنو ال قصاص بينهما ،كإ٭با عليهم الدية فقط.
كاإلماـ مالك مل يكتف ابلقصاص يف النفس ،كإ٭با تعداه إىل األطراؼ؛ إذ ليس من ا٤بقاصد الشرعية أف يعتدم
رجل على امرأة بقطع أحد أعضائها أك إفسادهَّ ،م ال يقتص منو ٛبسكا بظاىر اآلية الكرٲبة الٍب كرد فيها فقط حكم
القصاص يف القتل ،بل العدؿ –كىو من ا٤بقاصد الكلية -يقتضي أف يقتص منو ابعتبار أف النفس اإلنسانية كاحدة؛ كأف
الضرر الذم تتأمل منو النفس قد يكوف عند ا٤برأة أشد منو عند الرجل ،كأف اإلنساف ذكرا أك أنثى ال تستقيم حياتو إال

 - 1ا٤بنتقى (.)138/3
 - 2سورة البقرة :اآلية .177
 - 3سورة البقرة :اآلية .177
 - 4سورة ا٤بائدة :اآلية .47
 - 5ا٤بوطأ :كتاب العقوؿ؛ ابب القصاص يف القتل.

 452جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

أبطراؼ موجودة كسليمة ،فإذا اقتطع منو عضو أك أفسد ،فهو يعترب موات بطيئا يعاٍل منو صاحبو بقية حياتو .كما أف
ترؾ االقتصاص بينهما يف األطراؼ فقط؛ قد يفتح ذريعة االعتداء ٗبا يشوه اآلخر ،كينغص عليو معيشتو كسعادتو(.)1
ادلثال الثالث :قاؿ هللا تعاىل كتبارؾ:

        

              


(.)2

قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب اآلية الكرٲبة" :األمر عندان يف قسم الصدقات أف ذلك ال يكوف إال على كجو االجتهاد
من الوايل ،فأم األصناؼ كانت فيو ا٢باجة كالعدد ،أكثر ذلك الصنف بقدر ما يرل الوايل .كعسى أف ينتقل ذلك إىل
الصنف اآلخر بعد عاـ أك عامْب أك أعواـ .فيؤثر أىل ا٢باجة كالعدد ،حيثما كاف ذلك .كعلى ىذا أدركت من أرضى
من أىل العلم"(.)3
ىذه قراءة مقاصدية أخرل من اإلماـ لآلايت القرآنية؛ إذ ربط  تقسيم الصدقات كاستحقاقها اب٢باجة كالعدد،
كأككل أمرىا إىل ا٢باكم يقدرىا ابجتهاده ا٤ببِب على ا٤بصلحة؛ كليس كبعض األئمة( )4الذين ذىبوا إىل أف الصدقات
تقسم على األصناؼ الثمانية كلها ابلتساكم؛ كلعل الذم ذىب إليو اإلماـ ٩با يوافق ركح التشريع من الصدقات كالواقع
ا٤بعيش ،ابعتبار أف من مقاصد الشارع يف الصدقات سد خلة الفقّب كإغنائو ،كالشعور بو ،كرفع الضيق الواقع فيو .كلعل
يف تقسيمها على كل األنواع لن يتحقق ىذا القصد ،خصوصا إذا علمنا -كىو الواقع -أف بعض الفئات تكوف أكرب
عددا كحاجة ،فإف أعطيت حقها فقط من الصدقات ،ستزداد معاانهتا ،كستبقى تئن كترزح بسبب الفاقة كا٢باجة ،كلن
يتحقق القصد الشرعي من الصدقات .ىذا ابإلضافة إىل أف الزماف قد تغّب ،كاألصناؼ قد نقصت ،كحاؿ ا٤بسلمْب
يرثى لو؛ إذ ٘بد أغلبهم يعيش ٙبت كطأة الفقر كالتهميش كالبؤس كا٢برماف٩ ،با يستدعي إعادة قراءة تراث األئمة كتنزيلو
على الواقع ،كلعل األنسب لو عند القراءة ا١بديدة ىو قوؿ اإلماـ مالك .)5(

 - 1ذىب األحناؼ إىل أنو ال قصاص بْب الرجاؿ كالنساء يف األطراؼ الختبلؼ ا٤بنفعة بْب أطرافهما؛ ينظر ا٤بصادر التالية :شرح ٨بتصر الطحاكم
()374-373/5؛ ا٤ببسوط ()136/26؛ االختيار لتعليل ا٤بختار لعبد هللا بن ٧بمود بن مودكد ا٤بوصلي ا٢بنفي (.)30/5
 - 2سورة التوبة :اآلية .60
 - 3ا٤بوطأ :كتاب الزكاة؛ ابب أخذ الزكاة كمن ٯبوز لو أخذىا.
 - 4ذىب إىل ذلك عكرمة كعمر بن عبد العزيز كالزىرم كداكد الظاىرم ،كالشافعية يف ا٤بذىب ،كا٢بنابلة يف ركاية شاذة؛ ينظر :أحكاـ القرآف
للشافعي ()161-160/1؛ أحكاـ القرآف للطحاكم ()376-371/1؛ اإلشراؼ على مذاىب العلماء أليب بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر
()97-96/3؛ ا﵀لى ابآلاثر أليب دمحم علي بن أٞبد بن حزـ الظاىرم ()269-267/4؛ شرح ٨بتصر الطحاكم ()384-377/2؛ التجريد أليب
ا٢بسْب أٞبد بن دمحم القدكرم ()4192-4186/8؛ ا٤ببسوط ()11-10/3؛ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعبلء الدين أيب بكر بن مسعود بن
أٞبد الكاساٍل الكاساٍل ()47-46/2؛ األـ للشافعي (77/2؛ )35/7؛ ا٢باكم الكبّب ()481-478/8؛ ا٤بهذب يف فقو اإلماـ الشافعي أليب
اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم ()314-312/1؛ اجملموع ()187-185/6؛ ا٤بغِب أليب دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن قدامة
ا٤بقدسي ()488-486/6؛ العدة شرح العمدة أليب دمحم هباء الدين عبد الرٞبن ا٤بقدسي (.)156
 - 5قاؿ الباجي  يف تعليل قوؿ مالك " :ألف الشدة كا٢باجة ال تبقى على حاؿ كاحدة؛ بل ينتقل من قوـ إىل قوـ ،كيكوف العطاء لكل إنساف
بقدر حاجتو ،ككثرة عيالو ،كقلة تصرفو ،كقلة سؤالو ،كما يعرؼ من صبلحو ،كليس لذلك حد ،كإ٭با ىو على قدر االجتهاد؛ فأما كثرة العياؿ؛ فإف
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إذف؛ من خبلؿ ىذه األمثلة؛ ٲبكن القوؿ :إف اإلماـ مالكا قد كظف علم ا٤بقاصد عند النظر يف اآلايت القرآنية
فهما كتنزيبل ،الشيء الذم جعل اجتهاده موسوما ابلعقبلنية ،كآراءه موصوفة ابلواقعية ،كفقهو ٩بيزا ابلوسطية كاالعتداؿ،
ال يعرؼ إىل التشدد طريقا ،كال إىل الغلو مسلكا ،كال إىل التعسّب كالتضييق طريقا كمنهجا .ىذا الفكر ا٤بقاصدم جعل
اإلماـ ٯبمع بْب اللفظ الظاىر كا٤بعُب ا٤براد يف تناسق بديع ،كبْب النص الشرعي كالواقع ا٤بعيش يف إبداع متْب ،كما أف
ىذه التوجيهات ا٤بقاصدية كالتفسّبات ا٤بصلحية لآلايت القرآنية عند اإلماـ تعترب من اللبنات األكىل يف علم ا٤بقاصد،
كىي ٗبثابة قواعد كأصوؿ توجو الفقيو إىل كيفية التعامل مع النصوص عند استنباط األحكاـ الشرعية للجزئيات الفقهية
كا٤بسائل ا٤بستجدة .لذلك كاف لزاما على الباحثْب يف علم ا٤بقاصد ،كا٤بهتمْب اب٤بذىب ا٤بالكي أف يفحصوا تراث اإلماـ
عموما ،كٰباكلوا قراءتو قراءة نقدية هبدؼ تكوين رؤية كلية عن النظر ا٤بقاصدم عند اإلماـ مالك ،كبىػًٌثها بْب أىل العلم
من أجل االستفادة منها يف العملية االجتهادية.
ادلبحث الرابع :التفسًن ادلقاصدي لؤلحاديث النبوية عند اإلمام مالك.
لقد سبق التنبيو يف ا٤ببحث السابق على توظيف اإلماـ مالك ا٤بقاصد الشرعية يف تفسّب اآلايت القرآنية ،كحٌب
يكتمل النظر ا٤بالكي يف تعاملو مع النصوص الشرعية ،نػيثىػ ًٌِب يف ىذا ا٤ببحث ابلتنبيو على كيفية توظيف اإلماـ ا٤بقاصد
الشرعية يف تفسّب السنة النبوية؛ كذلك من خبلؿ األمثلة اآلتية:
ول َِّ
اَّلل  أَ ْن يسافَ ر ِابلْ ُقر ِ
آن
ادلثال األول :ركل اإلماـ مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أنو قاؿ« :نَ َهى َر ُس ُ
َُ َ ْ
إِ َىل أ َْر ِ
ض ال َْع ُد ِّو»(.)1
قاؿ مالك يف تعليقو على ىذا ا٢بديث" :وإَّنا ذلك سلافة أن ينالو العدو"(.)2
لقد نبو اإلماـ يف تعليقو ىذا على ا٤بعُب الذم ألجلو هنى النيب  عن السفر ابلقرآف إىل أرض العدك كىو خشية
أف ينالو العدك ابالستخفاؼ بو كاإلىانة ،كاالحتقار كاإلحراؽ ،ككضعو يف مكاف غّب الئق؛ كٱبشى إف ٛبكن منو أف
يشوش بو على ا٤بسلمْب يف عقيدهتم كيستفزىم يف مشاعرىم ،كىذا كلو تعليل مصلحي للحديث؛ إذ فسره ٗ با يَبتب
على األمر من ا٤بفاسد كاألضرار.
إضافة إىل ذلك؛ فإف السفر ابلقرآف إىل أرض العدك سيفضي إىل تدنيسو كتنجيسو بتمكْب الكافر منو ،كىذا
٨بالف للنصوص الشرعية ،لذلك كجب سد ىذه الذريعة ،قاؿ ابن عبد الرب  يف ىذا السياؽ" :كمعلوـ أف من تنزيو

حاجة من تلزمو نفقتهم أكثر ،كغناء ما يدفع إليو عنو أقل ،كألف كل كاحد من عيالو من أىل الصدقة ،كإذا كانت نفقتو ٘بب على من ال ماؿ لو؛ فإف
ذلك كجوب ال ينتفع بو كال يغِب عنو ،كأما قلة التصرؼ؛ فإف الفقّب الذم لو التصرؼ أقدر على االكتساب كتنمية ما يعطى من الزكاة ،كاالستغناء
عن غّبه الذم ال تصرؼ لو كال قدرة بو على االكتساب؛ فهذا يسرع إليو الضياع ،كيتعجل إتبلؼ ما بيده؛ فكاف أكىل ابلزايدة ،كأما قلة السؤاؿ؛ فإف
يف السؤاؿ نوعا من االكتساب؛ فالسائل يستعْب بسؤالو ،كالذم ال يسأؿ يشتد أمره؛ فيجب أف يزاد من العطاء ،كالسؤاؿ مكركه إال لضركرة؛ فيجب
أف يعاف ىذا الذم ال يسأؿ على ما التزـ من ترؾ السؤاؿ ،كأما صبلح ا٢باؿ؛ فركل ا٤بغّبة عن مالك :يؤثر الفقّب الصاٌف ٢بسن حالو ،كال ٲبنع لسوء
حالو ،كيعطى القوم البدف ،كال ٲبنع لقوة بدنو"؛ ينظر ا٤بنتقى (.)155/2
 - 1ا٤بوطأ :كتاب ا١بهاد؛ ابب النهي عن أف يسافر ابلقرآف إىل أرض العدك.
 - 2ا٤بوطأ :نفس الكتاب كالباب.
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القرآف كتعظيمو إبعاده عن األقذار كالنجاسات ،كيف كونو عند أىل الكفر نقض لو بذلك ،كإىانة لو ،ككلهم أ٪باس ال
يغتسلوف من ٪باسة كال يعافوف ميتة"(.)1
ض ُك ْم َعلَى
ادلثال الثاين :ما ركاه اإلماـ مالك عن انفع ،عن عبد هللا بن عمر أف رسوؿ هللا  قاؿَ « :ال يَبِ ْع بَ ْع ُ
بَ ْي ِع بَ ْع ٍ
ض» (.)2
قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب ىذا ا٢بديث كتوجيهو ٗبا يوافق الكليات الشرعية" :إ٭با هنى أف يسوـ الرجل على سوـ
أخيو ،إذا ركن البائع إىل السائم كجعل يشَبط كزف الذىب ،كيتربأ من العيوب ،كما أشبو ىذا ٩با يعرؼ بو أف البائع قد
أراد مبايعة السائم فهذا الذم هنى عنو  ...كال أبس ابلسوـ ابلسلعة توقف للبيع ،فيسوـ هبا غّب كاحد قاؿ :كلو ترؾ
الناس السوـ عند أكؿ من يسوـ هبا أخذت بشبو الباطل من الثمن ،كدخل على الباعة يف سلعهم ا٤بكركه"(.)3
لقد علل اإلماـ النهي الوارد يف ا٢بديث بركوف البائع إىل ا٤بشَبم ،كإبداء بعض عبلمات اإلٯباب كالقبوؿ ،كشرط
كزف الذىب ،كالتربؤ من العيوب كغّبىا من الصفات الٍب تدؿ على ركوف الطرفْب .أما إذا مل تظهر عبلمات اإلٯباب
كالقبوؿ بْب الطرفْب ،فبل حرج يف مساكمة البعض على البعض ،كترؾ ىذا األمر يعود ابلضرر على البائع ،فتؤخذ أموالو
بشبو الباطل ،كىذا تعليل مصلحي للحديث النبوم؛ إذ مل يتقيد بظاىر ا٢بديث الداؿ على عموـ النهي الذم يؤدم إىل
٢بوؽ الضرر ابلنسبة للبائع ،كلكنو نظر إىل ا٤بعُب ا٤بوافق ٤بقاصد الشريعة الٍب جاءت ٔبلب ا٤بصاٌف كتكثّبىا ،كدفع
ا٤بفاسد كتقليلها.
قاؿ الباجي  معلقا على كبلـ اإلماـ" :كىو على ما قاؿ ،كال خبلؼ فيو ،كلو منع من السوـ على سوـ متاع مع
تباين ما بينهما كتباعدٮبا لفسدت بذلك حاؿ كل ابئع ،فما كاف أحد شاء أف ٲبنعو من بيع السلعة إال ساكمو هبا،
كأعطاه عشر ٜبنها ،فإذا خرج على غّب ا٤بساكمة هبا ٗبا تقدـ منو كاف يف ذلك ضرر بْب البائع ،كمنع من بيع سلعتو إال
ابليسّب من ٜبنها ٩بن ٲبنع من بيعها من غّبه من أجل مساكمتو ،كىذا ال خبلؼ يف منعو"(.)4

 - 1االستذكار ()22/5؛ ٲبكن القوؿ :إف النهي عن السفر ابلقرآف الكرَل إىل أرض العدك ،كعدـ ٛبكينو منو بتعليمو إايه ،معلل أبف الكافر ال يراعي
للمصحف حرمة ،كال يعطيو ا٤بكانة الٍب يستحقها ،فيخشى من تدنيسو كإىانتو كاحتقاره كاالستهزاء بو ،كىذا ما كاف متمثبل يف العقود ا٤باضية؛ أما يف
ىذه العصور ا٤بتأخرة فقد زالت ىذه العلة على ٫بو كبّب ،نظرا لتغّب اجملتمعات كالقوانْب ا٤بؤطرة لعبلقاهتا كتصرفاهتا ،كمن ذلك تشريع ٦بموعة من
القوانْب الدكلية الٍب ٘برـ االعتداء على مقدسات اآلخرين كإىانة دايانهتم٩ ،با أعطى للمسلمْب حقا يف مقاضاة كل من سولت لو نفسو إىانة الدين
اإلسبلمي كمصادره كأىلو .ك٩با أسهم يف زكاؿ ىذه العلة أيضا التطور العلمي البلفت ،فقد صار ا٤بصحف سواء ا٤بكتوب منو أك ا٤بسموع متوافران
للتحميل على الشبكات العنكبوتية العا٤بية ،كىو متاح للجميع ،كإذا ما قصده الكافر ٙبصل عليو دكف عناء أك كلفة تذكر؛ كإف إذا أراد النيل منو ١بأ
إىل طباعتو بنفسو دكف أف ينتظ ر مسافرة ا٤بسلم بو؛ َّم ال ينبغي لنا أف ننسى أك نتناسى أف بداية طباعة القرآف قد ٛبت يف ببلد غّب ا٤بسلمْب ،كمنها
انتشر يف ابقي دكؿ العامل.
 - 2ا٤بوطأ :كتاب البيوع؛ ابب ما ينهى عنو من ا٤بساكاة كا٤ببايعة.
 - 3ا٤بوطأ :نفس الكتاب كالباب.
 - 4ا٤بنتقى (.)101/5

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م 454

كقاؿ اإلماـ ا٤بازرم " :فإف مالكا استدؿ يف ا٤بوطأ على ىذا التخصيص؛ أبف ذكر أنو لو منع ٦برد السوـ من غّب
تراكن من سوـ رجل آخر ،ألخذت أمواؿ الناس بشبو الباطل من الثمن ،كمل يشأ أحد أف ٲبنع آخر من بيع سلعتو إال
ساكمو فيها .كىذا عكس ما كرد بو الشرع من النظر يف مصلحة الناس كصيانة أموا٥بم عليهم"(.)1
ادلثال الثالث :ما جاء عن اإلماـ مالك ،عن دمحم بن ٰبٓب بن حباف ،عن األعرج ،عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا 
قاؿَ « :ال َيَْطُب أَح ُد ُكم علَى ِخطْب ِة أ ِ
َخ ِيو»(.)2
ُ َ ْ َ
َ
قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب ا٢بديث" :أف ٱبطب الرجل ا٤برأة ،فَبكن إليو ،كيتفقاف على صداؽ كاحد معلوـ ،كقد
تراضيا ،فهي تشَبط عليو لنفسها .فتلك الٍب هنى أف ٱبطبها الرجل على خطبة أخيو .كمل يعن بذلك ،إذا خطب الرجل
ا٤برأة فلم يوافقها أمره ،كمل تركن إليو ،أف ال ٱبطبها أحد .فهذا ابب فساد يدخل على الناس"(.)3
الناظر يف ىذا التعليق ،يلحظ التفسّب ا٤بصلحي للحديث عند اإلماـ مالك؛ فقد نبو  إىل أف ا٤برأة إذا خطبها
أحد كمل تركن إليو كمل يتفقا على شيءَّ ،م جاءىا اآلخر ٱبطبها فرضيت بو ،فلها أف تتزكج ابلثاٍل كتعرض عن األكؿ،
كليس يف ذلك حرج شرعي ،لكن لو ألزمناىا أبم خاطب خطبها ،سيلحقها الضرر؛ كأف يكوف ذلك ا٣باطب فاسقا،
أك سيء األخبلؽ ،أك أهنا مل ترغب فيو٩ ،با ينتج عنو عدـ ٙبقيق ا٤بقاصد العليا الٍب من أجلها شرع الزكاج.

قاؿ ابن العريب  يف تعليقو على قوؿ اإلماـ مالك(" :فهذا ابب فساد يدخل على الناس) ،إشارة إىل ما يقع بينهم
من التقاطع كالشحناء الٍب فيها فساد ذات البْب ،فخص مالك ،هنع هللا يضر ،ىذا العموـ كٞبلو على بعض ٧بتمبلتو اب٤بصلحة،
كىو أصل ينفرد بو عن سائر العلماء"(.)4
كهبذا ا٤بثاؿ ٬بتم ىذا ا٤ببحث ،كقد رأينا من خبللو أف اإلماـ مالكا قد ٫بى يف قراءتو للنصوص ا٢بديثية منحى
مقاصداي مصلحيا ،فهو ٲبنع الفعل ٤با فيو من ا٤بفاسد الذاتية أك البلحقة ،كيبيح العمل ٤با فيو من ا٤بصاٌف ا٤بعتربة ،كىو
هبذا النهج ينبو الباحثْب إىل كجوب البحث كالتفتيش عن ا٤بعُب ا٤براد من اللفظة الشرعية قبل إصدار األحكاـ؛ ألف
العربة اب٤بقاصد كا٤بعاٍل ال ابأللفاظ كا٤بباٍل ،كأف التشبث ابلظواىر يكوف أحياان غّب مقصود شرعا ،كالتزامو يفضي إىل
نتائج عكسية من كقوع الضرر كجلب ا٤بفاسد.

 - 1شرح التلقْب (.)1028/2
 - 2ا٤بوطأ :كتاب النكاح؛ ابب ما جاء يف ا٣بطبة.
 - 3ا٤بوطأ :نفس الكتاب كالباب.
 - 4القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ()683/2؛ ا٤بسالك يف شرح موطإ مالك ()436/5؛ كلعل من ا٤بفيد جدا يف ىذا ا٤بوضوع أف أسوؽ
مسألة فقهية سئل عنها ابن كىب  ،قاؿ ابن رشد ا١بد يف البياف كالتحصيل (" :)456/4كسئل عن الرجل ا٤بسخوط الفاسد يف ٝبيع حاالتو
ٱبطب ا٤برأة فَبضى بتزكٯبو ك٠بوا الصداؽ كمل يبق ٥بم إال الفراغ فأاتٍل من ىو أحسن منو حاال كأرضى فسألِب ا٣بطبة عليو فهل يدخل علي شيء إف
فعلت ٢باؿ ما جاء أال ٱبطب رجل على خط بة أخيو فقاؿ :أما أان فكنت أشّب على ا٤برأة لو أٍل كليها أف تتزكج ىذا الرجل الصاٌف ا٤بقبل على شأنو
كتدع الفاسد الذم ال يعينها على دين كال دنيا ،كىي إىل نقصاف دينها عند ىذا الفاسق أقرب منها عند الصاٌف ألف الفاسق ال يعلمها إال مثل ما ىو
فيو من الفسوؽ كالشر كت قتدم بو فيما ترل منو ،كإف الصاٌف إ٭با ىي معو يف زايدة خّب يف كل يوـ كليلة ،كالصاٌف عندان أكىل كأحق من الفاسق الذم
قد علم ذلك منو يف حاالتو كما ظهر منو ،كمصاحبة التقي أفضل من مصاحبة الفاسق يف دين هللا كأرجو أف ا٢بديث ما جاء إال يف الرجلْب اللذين
يشبو أحدٮبا صاحبو ،فذلك الذم ال ينبغي أف يدخل عليو يف خطبتو حٌب ينكح أك يرد إذا كانوا قد توافقوا على الفراغ أك شبو الفراغ".
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ادلبحث اخلامس :توظيف اإلمام مالك للقواعد ادلقاصدية يف تفسًن النصوص الشرعية.
لقد ٛبيز الفقو ا٤بالكي ابلتناسق بْب الكليات كا١بزئيات ،كابلتوافق بْب األصوؿ كالفركع ،الشيء الذم جعلو مسبوكا
ك٧ببوكا ،ال ٘بد فيو تناقضات يستغرب منها أىل العقوؿ كاأللباب ،كال اضطرااب بْب ا٤بسائل الفقهية كالكليات الشرعية،
كالسبب يف ذلك راجع إىل ٛبيز اإلماـ يف التوظيفات األصولية كالتقعيدات الفقهية ا٤ببنية على االستقراء؛ إذ الباحث يف
تراثو يتلمس كثّبا من القواعد الفقهية الٍب جعلها معتمده عند النظر يف النصوص الشرعية ،كيف ىذا ا٤ببحث ذكر لبعض
القواعد ا٤بقاصدية الٍب استند إليها اإلماـ عند استنباط األحكاـ الفقهية من النصوص الشرعية.
القاعدة األوىل :الضرورات تبيح احملظورات.
معُب القاعدة :أف ا٤بكلف إذا خاؼ على نفسو التلف كا٥ببلؾ ،كمل ٯبد سبيبل إىل ا٢ببلؿ لدفع ضركرتو ،جاز لو
تناكؿ ا٢براـ أك فعلو.
كمن األمثلة على القاعدة عند اإلماـ يف كتابو ا٤بوطإ ،ما ركاه عن انفع ،عن صفية بنت أيب عبيد ،عن عائشة
ِ
ِ ِ ٍ ِ
َّلل والْي وِم ْاآل ِخ ِر ،أَ ْن ُِحت َّد َعلَى م ْي ٍ
ت فَ ْو َق
كحفصة زكجي النيب  ،أف رسوؿ هللا  قاؿَ « :ال ََي ُّل ال ْم َرأَة تُ ْؤم ُن ِاب َّ َ َ ْ
َ
ثََبل ِ
ث لَيَ ٍ
ال ،إَِّال َعلَى َزْو ٍج»(.)1
ىذا النص النبوم فيو داللة على أف ا٤برأة ا٤بتوىف عنها زكجها إذا كانت يف حالتها العادية ،ال ٯبوز ٥با أف تقَبب من
كل ما ىو زينة ،لكن قد تصاب ا٤برأة ٗبرض يضر هبا كأف ٚبشى على بصرىا من رمد هبا أك شكول أصاهبا ،فإهنا
تكتحل كتتداكل بدكاء أك بكحل كإف كاف فيو طيب ،دفعا للضركرة الٍب ىي فيها.
قاؿ اإلماـ مالك يف ىذا السياؽ" :وإذا كانت الضرورة فإن دين هللا يسر"(.)2

لقد فسر اإلماـ مالك ىذا النص تفسّبا مصلحيا؛ إذ مل يبق جامدا على ا٤بنصوص ،بل فرؽ بْب األحواؿ الٍب
تعَبض ا٤بكلف ،فأجرل النص على ظاىره إذا كاف ا٤بكلف يف حالتو العادية ،كاستثُب منو حاؿ الضركرة ،فأابح للمرأة
ا٤بتوىف عنها زكجها مس الطيب إذا كانت مضطرة إليو عمبل ابلقاعدة ا٤بقاصدية :الضركرات تبيح ا﵀ظورات.
القاعدة الثانية :احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
معُب ىذه القاعدة :أف ا٢باجة العامة الٍب تتعلق أبغلب الناس ،ككذلك الٍب ٚبتص بفئة ،تنزؿ منزلة الضركرة ،فتعطى
حكمها من حيث إابحة ا﵀ظور(.)3
كمن األمثلة على ىذه القاعدة عند اإلماـ ،ما ركاه عن أيب ىريرة أنو قاؿ :خرجنا مع رسوؿ هللا  عاـ خيرب فلم
نغنم ذىبا كال ىكًرقا ،إال األمواؿ :الثياب كا٤بتاع .قاؿ :فأىدل رفاعة بن زيد لرسوؿ هللا  غبلما أسود ،يقاؿ لو مدعم.
فوجو رسوؿ هللا  إىل كادم القرل ،حٌب إذا كنا بوادم القرل ،بينما مدعم ٰبط رحل رسوؿ هللا إذ جاءه سهم
عائر .فأصابو فقتلو .فقاؿ الناس :ىنيئا لو ا١بنة .فقاؿ رسوؿ هللا َ « :ك َّبل َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ ،إِ َّن َّ
َخ َذ
الش ْملَةَ الَِِّت أ َ
 - 1ا٤بوطأ :كتاب الطبلؽ؛ ابب ما جاء يف اإلحداد.
 - 2ا٤بوطأ :نفس الكتاب كالباب.
 - 3القواعد كالضوابط الفقهية ا٤بتضمنة للتيسّب لعبد الرٞبن بن صاٌف العبد اللطيف (.)245/1
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صب ها الْم َق ِ
ي وم َخ ْي ب ر ِمن الْمغَ ِِ ِ
اس ُم لَتَ ْشتَ ِع ُل َعلَْي ِو ََن ًرا» ،قاؿ :فلما ٠بع الناس ذلك ،جاء رجل بشراؾ أك شراكْب
اًل َملْ تُ ْ َ َ
َْ َ ََ َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
اك أ َْو ش َرا َكان م ْن ََن ٍر» .
إىل رسوؿ هللا  ،فقاؿ رسوؿ هللا « :ش َر ٌ

إف األحاديث الٍب ركاىا اإلماـ مالك ٗبا فيها ىذا ا٢بديث ،تفيد ٗبجموعها حرمة االنتفاع بشيء من الغنيمة قبل
كقوع ا٤بقاسم ،كأف أم كاحد أخذىا قبل موعد قسمتها يسمى ِّ
غاال ،لكن يف بعض ا٢باالت كنظرا للحاجة العامة ،ٯبوز
للمكلف األخذ ٗبا يدفع تلك ا٢باجة استثناء من ىذا النهي ،فمثبل إذا دخل ا١بنود أرض العدك ،كليس عندىم طعاـ إال
ما غنموه ،ٯبوز ٥بم األكل منو من أجل التقوم على القتاؿ ،كيػيٍرفىع عنهم ا٢برج ا٤بوجود يف ا٤بسألة؛ ألنو ىع َّم فئة من
عاما نػيًٌزؿ منزلة الضركرة ،فيباح فيها ما حرـ يف ا٢باالت
ا٤بكلفْب الذين يٍٙب ىفظ هبم شؤكف األمة اإلسبلمية ،كا٢برج إذا كاف ِّ
العادية.
قاؿ اإلماـ مالك يف ىذا السياؽ« :ال أرل أبسا أف َيكل ا٤بسلموف إذا دخلوا أرض العدك من طعامهم ،ما كجدكا
من ذلك كلو قبل أف يقع يف ا٤بقاسم  ...كأان أرل اإلبل كالبقر كالغنم ٗبنزلة الطعاـَ .يكل منو ا٤بسلموف إذا دخلوا أرض
العدك كما َيكلوف من الطعاـ .كلو أف ذلك ال يؤكل حٌب ٰبضر الناس ا٤بقاسم ،كيقسم بينهم ،أضر ذلك اب١بيوش»(.)2
القاعدة الثالثة :ادلشقة جتلب التيسًن.
ىذه القاعدة من أكثر القواعد توظيفا يف اجتهادات اإلماـ مالك ،كمعناىا :أف األحكاـ الٍب ينشأ على تطبيقها
حرج على ا٤بكلف ،كمشقة يف نفسو أك مالو؛ فالشريعة ٚبففها ابإلسقاط أك التقليل أك التخفيف أك غّبىا من أنواع
التفسّب ٗبا يناسب قدرة ا٤بكلف كاستطاعتو دكف عسر أك إحراج.
كمن األمثلة على القاعدة عند اإلماـ يف كتابو ا٤بوطإ؛ قولو تعاىل:
   

      

(.)3

قاؿ اإلماـ مالك يف تفسّب ىذه اآلية الكرٲبة" :ا٤بريض إذا أصابو ا٤برض الذم يشق عليو الصياـ معو ،كيتعبو ،كيبلغ
ذلك منو ،فإف لو أف يفطر ،ككذلك ا٤بريض الذم اشتد عليو القياـ يف الصبلة ،كبلغ منو ،كما هللا أعلم بعذر ذلك من
العبد ،كمن ذلك ما ال تبلغ صفتو ،فإذا بلغ ذلك ،صلى كىو جالس .كدين هللا يسر .كقد أرخص هللا للمسافر ،يف

الفطر يف السفر ،كىو أقول على الصياـ من ا٤بريض قاؿ هللا تعاىل

يف كتابو     ﴿ :

)4(﴾    ؛ فأرخص هللا للمسافر ،يف الفطر يف السفر ،كىو أقول على الصوـ من ا٤بريض"(.)5

 - 1ا٤بوطأ :كتاب ا١بهاد ،ابب ما جاء يف الغلوؿ.
 - 2ا٤بوطأ :كتاب ا١بهاد ،ابب ما ٯبوز للمسلمْب أكلو قبل ا٣بمس.
 - 3سورة البقرة :اآلية .184
 - 4سورة البقرة :اآلية .184
 - 5ا٤بوطأ :كتاب الصياـ؛ ابب ما يفعل ا٤بريض يف صيامو؛ جاء يف ا٤بدكنة ( )171/1عن ابن القاسم أنو قاؿ :كسأؿ شيخ مالكا كأان عنده عن
الذم يكوف بركبتيو ما ٲبنعو من السجود كا١بلوس عليهما يف الصبلة؟ فقاؿ لو :افعل من ذلك ما استطعت كما يسر عليك فإف دين هللا يسر
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لقد رخص اإلماـ مالك للمريض الذم يشق عليو الصياـ أك بعض أعماؿ الصبلة بعدـ إتياهنا على كجهها ا٤بطلوب
ابتداء ،استنادا إىل قاعدة التيسّب كرفع ا٢برج على ا٤بكلفْب ،كىو يعترب ىذا الذم ذىب إليو ٩با جاءت بو النصوص
الشرعية ،يدلك على ذلك استداللو ابآلية القرآنية ككثرة ا٤بصطلحات الٍب استعملها يف تفسّب ا٣بطاب الشرعي ،ك٩با
يزيد من كضوح هنجو يف التيسّب كاالعتماد عليو يف بناء األحكاـ قولو" :كدين هللا يسر" ،كىي عبارة تفيد العموـ
االستغراقي.
القاعدة الرابعة :األمر إذا ضاق اتسع.
كىذه القاعدة مندرجة ٙبت قاعدة ا٤بشقة ٘بلب التيسّب ،كمعناىا :أف هللا تعاىل ٤با تعبد خلقو ابألكامر كالنواىي
ٙبقيقا ٤بصلحتهم العاجلة كاآلجلة ،بُب ذلك على التيسّب كدفع الضيق كا٢برج ،كمع ىذا فإنو إذا مل يتمكن ا٤بكلف من
أداء التكليفات إال مع ضيق كحرج كمشقة؛ فإف هللا  يعذره كييسر عليو حٌب تندفع ا٤بشقة كيزكؿ ا٢برج كيرتفع
الضيق ،فإذا اندفعت ا٤بشقة كزالت الضركرة ،رجع ا٢بكم إىل ما كاف عليو قبل نزكؿ الضيق كا٢برج.
كمن األمثلة على القاعدة يف فقو اإلماـ مالك؛ ما ركاه اإلماـ أبو ىريرة  ،أف رسوؿ هللا  قاؿَ « :ال ََِي ُّل ِالمرأَةٍ
َْ
ِ
ِ
َّلل والْي وِم ْاآل ِخ ِر ،تُ ِ ِ
ًنةَ يَ ْوٍم َولَْي لَ ٍة إَِّال َم َع ِذي َْزل َرٍم ِم ْن َها» (.)1
تُ ْؤم ُن ِاب َّ َ َ ْ
ساف ُر َمس َ
َ
ىذا ا٢بديث؛ ينص على أنو ال ٯبوز للمرأة أف تسافر مسّبة يوـ كليلة ٗبفردىا أك مع غّب ٧برمها ،لكن ليس كل
امرأة ٥با ٧برـ ٲبكن أف ٚبرج معو ألداء مناسك ا٢بج ،كإذا غاب عنها اإلمكاف ،كضاؽ األمر عليها ،كمل تستطع اإلتياف
اب٢بكم ابتداء ،جاز ٥با الَبخص ٗبا يرفع عنها ا٢برج ،كلذلك قاؿ اإلماـ مالك يف الصركرة من النساء الٍب مل ٙبج قط:
"إهنا إف مل يكن ٥با ذك ٧برـ منها ٱبرج معها ،أك كاف ٥با ،فلم تستطع أف ٱبرج معها :أهنا ال تَبؾ فريضة هللا عليها يف
ا٢بج ،لتخرج يف ٝباعة من النساء"(.)2
كىي نظرة كاقعية مبنية على التيسّب كرفع ا٢برج كالضيق ،كا٢بفاظ على مقاصد الشرع يف ا٣بلق؛ إذ ا٤برأة إذا أكجبنا
عليها أف ال ٚبرج إىل أداء الفريضة إال مع ٧برـ منها ،نكوف قد أرىقناىا ككلفناىا ما ال تطيق ،خصوصا أف كثّبا من
النساء ال ٧برـ لديهن ،أك أف األزكاج ال يريدكف ا٣بركج معهن ،أضف إىل ذلك أف ا٤برأة إذا أرادت أف ٙبج كمعها ٧برـ
ٙبتاج إىل ماؿ كثّب ،كىو أمر معسور ،كا٤بعسور يسقط اب٤بيسور ،كلذلك كانت نظرة مالك للحديث متسمة ابلواقعية
كاإلنسانية.
القاعدة اخلامسة :النظر يف مآالت األفعال معتِب مقصود شرعا.
كىذه القاعدة من القواعد الٍب أ ٍكثىػىر منها مالك يف االستدالؿ على األحكاـ الشرعية ،كىي ترجع إىل أصل سد
الذرائع الذم يعترب من األصوؿ ا٤بقاصدية الٍب بُب عليها اإلماـ منهجو يف االجتهاد ،كمعُب القاعدة كما قاؿ الشاطيب
" :أف اجملتهد ال ٰبكم على فعل من األفعاؿ الصادرة عن ا٤بكلفْب ابإلقداـ أك ابإلحجاـ إال بعد نظره إىل ما يؤكؿ إليو
ذلك الفعل؛ فإذا أطلق القوؿ يف األكؿ اب٤بشركعية؛ فرٗبا أدل إىل استجبلب ا٤بصلحة فيو إىل مفسدة تساكم ا٤بصلحة

 - 1ا٤بوطأ :كتاب االستئذاف؛ ابب ما جاء يف الوحدة يف السفر.
 - 2ا٤بوطأ :كتاب ا٢بج؛ ابب حج ا٤برأة بغّب ذم ٧برـ.
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أك تزيد عليها ،فيكوف ىذا منعا من إطبلؽ القوؿ اب٤بشركعية .ككذلك إذا أطلق القوؿ يف الثاٍل بعدـ ا٤بشركعية ،رٗبا أدل
استدفاع ا٤بفسدة إىل مفسدة تساكم أك تزيد ،فبل يصح إطبلؽ القوؿ بعدـ ا٤بشركعية"(.)1
كمن األمثلة على ىذه القاعدة ما ركاه اإلماـ مالك عن ثور بن زيد الديلي ،عن عبد هللا بن عباس  أف رسوؿ هللا
وموا َح ََّّت تَ َرُوا ا ْذلَِبل َلَ ،وَال تُ ْف ِط ُروا َح ََّّت تَ َرْوهُ ،فَِإ ْن غُ َّم َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا ال ِْع َّدةَ
 ذكر رمضاف فقاؿَ « :ال تَ ُ
صُ
ٌن»(.)2
ثََبلثِ َ
فهذا يثبت بظاىر لفظو أف الصوـ كالفطر متعلق برؤية ا٥ببلؿ ،فإذا رآه ا٤بكلف كجب عليو الصوـ ككذلك الفطر،
لكن اإلماـ مالكا خصص ىذا العموـ اب٤بصلحة ،قاؿ ٰبٓب٠ :بعت مالكا يقوؿ :يف الذم يرل ىبلؿ رمضاف كحده:
"أنو يصوـ .ال ينبغي لو أف يفطر ،كىو يعلم أف ذلك اليوـ من رمضاف .قاؿ :ومن رأ ىبلل شوال وحده ،فإنو ال

يفطر .ألن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموَن ،ويقول أولئك إذا ظهر عليهم :قد رأينا اذلبلل"(.)3

قاؿ الباجي يف تعليقو على قوؿ اإلماـ " :ككجو ما احتج بو مالك  من أف ذلك ذريعة ألىل الفسق كالبدع إىل
الفطر قبل الناس بيوـ كيدعوف رؤية ا٥ببلؿ إذا ظهر عليهم"(.)4
القاعدة السادسة :إبطال عمل من ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع لو.
ىذه القاعدة معناىا :أف الشريعة جاءت لتخرج اإلنساف عن داعية ىواه حٌب يكوف عبدا ﵁ اختيارا ،كأف يبتغي
أبعمالو ما قصده الشارع ا٢بكيم من ا٤بصاٌف؛ إذ ا٤بشركعات إ٭با كضعت لتحصيل ا٤بصاٌف كدرء ا٤بفاسد ،فإذا خولفت مل
يكن يف تلك األفعاؿ الٍب خولف هبا جلب مصلحة كال درء مفسدة ،كيف ىذا ىدر ٤با قصده الشرع كمضادة ٢بكمتو
كحكمو.
كمن أمثلة ىذه القاعدة يف فقو اإلماـ ،ما ركاه ٰبٓب بن سعيد ،عن عمرة بنت عبد الرٞبن ،أهنا أخربتو عن حبيبة
بنت سهل األنصارم أهنا كانت ٙبت اثبت بن قيس بن مشاس ،كأف رسوؿ هللا  خرج إىل الصبح ،فوجد حبيبة بنت
سهل عند اببو يف الغلس ،فقاؿ ٥با رسوؿ هللا َ « :م ْن َى ِذهِ»؟ فقالت :أان حبيبة بنت سهل اي رسوؿ هللا ،قاؿَ « :ما
َشأْنُ ِ
ك»؟ قالت :ال أان كال اثبت بن قيس لزكجها ،فلما جاء زكجها اثبت بن قيس .قاؿ لو رسوؿ هللا َ « :ى ِذهِ َحبِيبَةُ
اء َّ
اَّللُ أَ ْن تَ ْذ ُك َر» ،فقالت حبيبة :اي رسوؿ هللا كل ما أعطاٍل عندم ،فقاؿ رسوؿ هللا 
ت َس ْه ٍل قَ ْد ذَ َك َر ْ
بِْن ُ
ت َما َش َ
لثابت بن قيسُ « :خ ْذ ِم ْن ها ،فَأ َ ِ
ت ِيف ب ْي ِ
ت أ َْىلِ َها»(.)5
َ
س ْ َ
َخ َذ م ْن َهاَ ،و َجلَ َ
 - 1ا٤بوافقات (.)178-177/5
 - 2ا٤بوطأ :كتاب الصياـ ،ابب ما جاء يف رؤية ا٥ببلؿ للصوـ كالفطر يف رمضاف.
 - 3ا٤بوطأ :كتاب الصياـ ،ابب ما جاء يف رؤية ا٥ببلؿ للصوـ كالفطر يف رمضاف؛ كمن األمثلة الٍب يستأنس هبا يف ىذا السياؽ ،ما جاء عن ٰبٓب بن
ٰبٓب الليثي  أنو قاؿ ٠ :بعت مالكا يقوؿ يف صياـ ستة أايـ بعد الفطر من رمضاف " :إنو مل ير أحدا من أىل العلم كالفقو يصومها .كمل يبلغِب ذلك
عن أحد من السلف .كإف أىل العلم يكرىوف ذلك .كٱبافوف بدعتو .كأف يلحق برمضاف ما ليس منو ،أىل ا١بهالة كا١بفاء .لو رأكا يف ذلك رخصة
عند أىل العلم .كرأكىم يعملوف ذلك"؛ ينظر :ا٤بوطأ :كتاب الصياـ ،ابب جامع الصياـ.
 - 4ا٤بنتقى (.)39/2
 - 5ا٤بوطأ :كتاب الطبلؽ ،ابب ما جاء يف ا٣بلع.
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ىذا ا٢بديث يدؿ على أف ا٤برأة إذا أرادت أف ٚبتلع من زكجها تفدم ٗبا أعطاىا زكجها أك أكثر ،لكن أحياان
تضطر ا٤برأة إىل الفراؽ بسبب سوء معاملة زكجها لو ،فإف أكجبنا عليها الطبلؽ مع االفتداء ٝبعنا عليها مصيبتْب ،كىذا
يناقض مقصد العدؿ الذم جاءت بو النصوص القطعية ،لذلك قاؿ اإلماـ مالك فيمن كاف ىكذا شأهنا" :إذا علم أن

زوجها أضر ّبا ،وضيق عليها ،وعلم أنو ظامل ذلا مضى الطبلق ،ورد عليها ماذلا"(.)1
كىذه نظرة كاقعية كمقاصديةٝ ،بعت بْب الوحي كالواقع ،كبْب الكليات كا١بزئيات ،كبْب العقل كالنقل ،كٗبثل ىذه

االجتهادات كاالستنباطات كا٤بواقف ،صار فقو اإلماـ موسوما ابلتوازف كالعقبلنية كالواقعية ،قاؿ الباجي  يف تعليقو
على قوؿ اإلماـ" :يريد أف ما التزمو من طبلؽ ا٣بلع يلزمو؛ ألنو أكقعو ابختياره كيرد ما أخذ منها من العوض كال َيخذ
منها ما كانت التزمتو لو من نفقة كرضاع  ...ألهنا دفعتو إليو غّب ٧بتاجة لرفعو ،كإ٭با دفعتو إليو لتتخلص بذلك من ضرره
كظلمو ،كال ٰبل لو أف َيخذ على ترؾ الظلم كالتعدم عوضا"(.)2

 - 1ا٤بوطأ :كتاب الطبلؽ ،ابب ما جاء يف ا٣بلع.
 - 2ا٤بنتقى ()65-64/4؛ كمن األمثلة الٍب يستأنس هبا يف االستشهاد على ىذه القاعدة من فقو اإلماـ ،قوؿ ٰبٓب " :كسئل مالك عن الرجل
يقوؿ للرجل أان أٞبلك إىل بيت هللا .فقاؿ مالك :إف نول أف ٰبملو على رقبتو ،يريد بذلك ا٤بشقة ،كتعب نفسو ،فليس ذلك عليو .كليمش على
رجليو .كليهد .كإف مل يكن نول شيئا ،فليحجج كلّبكب ،كليحجج بذلك الرجل معو"؛ ينظر :ا٤بوطأ :كتاب النذكر كاألٲباف ،ابب فيمن نذر مشيا إىل
بيت هللا فعجز.
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خ ات مة:
َيمل الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة أف يكوف ما سطره كافيا للفت أنظار الباحثْب كالدارسْب إىل أٮبية ا٤بوضوع
بقصد توجيو عنايتهم إىل دراسة تراث اإلماـ مالك ،كعلى كجو ا٣بصوص كتابو ا٤بوطأ الذم يعد مشركع أربعْب سنة من
التأسيس كالتقعيد كالتمحيص كالتهذيب ،دراسة علمية كمنهجية ،يتم فيها استخبلص أىم القواعد كالضوابط ا٤بؤسسة
٤بنهجو عند النظر يف النص الشرعي استنباطا كتنزيبل ،كقراءتو قراءة نقدية هبدؼ تكوين رؤية كلية عن النظر ا٤بقاصدم
عند اإلماـ مالك ،كنشرىا بْب أىل العلم كطبلبو حٌب تكوف ٥بم عوان كسندا يف العملية االجتهادية يف كل مراحلها.
كما َيمل الباحث أيضا أف تكوف ىذه الدراسة ٧باكلة أكلية أتسيسية تسهم يف تسليط الضوء على القضية
ا٤بدركسة ،كتقدـ للباحثْب يف الَباث ا٤بالكي كا٤بهتمْب بو ٦بموعة من النتائج كا٣ببلصات الٍب ٲبكن تسجيلها فيما يلي:
أوال :إف اإلماـ مالكا  يعترب ٕبق من أكائل ا٤بؤسسْب لعلم ا٤بقاصد ،كالواضعْب للبناتو ،كا٤بؤصلْب لقواعده،
ص ىل ٥بذا العلم ٗبجموعة من األدلة ا٤بقاصدية الٍب كانت مبلذا ٤بن بعده ،كركنا
كالناظر يف منهجو االجتهادم ٯبد أنو قد أى َّ
يستند إليو من نزلت بو النوازؿ.
اثنيا :لقد كاف اإلماـ مالك  فارسا ال يشق لو غبار يف الكشف عن ا٤بعاٍل ا٤بصلحية ا٤بتضمنة يف النصوص
الشرعية ،كا٤بتوسع فيها ٩بن ال يتهيب الرأم كعواقبو ،فهو مل ٯبمد على ظواىرىا اللفظية كقوالبها الشكلية ،كقد ظهر
ذلك جليا يف حرصو الشديد على ٙبديد ا٤بقصد الشرعي من النصوص قبل تقرير ا٢بكم الشرعي الدالة عليو.
اثلثا :إف الفكر ا٤بقاصدم عند اإلماـ مالك  كاف مقننا بضوابط علمية كمنهجية صارمة٩ ،با جعل نىظىره يف النص

الشرعي ٲبازج بْب قدسية النص كأحواؿ ا٤بكلف كخصوصية الواقع يف قالب بديع ٯبمع بْب الواقعية كالوسطية كالعقبلنية،
كيلفظ كل مكوانت التسيب كالتطرؼ كالتزمت كاال٫براؼ الفكرم.
رابعا :إذا كاف النص الشرعي كاشفا عن ا٤بقصد الشرعي من لفظو ،فإف اإلماـ مالكا يقف عنده كال يتجاكزه،

اعتقادا منو أف ا٤بصلحة ا٢بقيقية فيما دؿ عليو ظاىر اللفظ .لكن حينما يتطلب األمر الغوص على ا٤بعاٍل كا٢بكم
كا٤بصاٌف؛ فإف اإلماـ يعترب اللفظ عبلمة على ا٤بعُب ا٤بصلحي فقط ،كأف قصد الشارع يتمثل يف ٙبصيل ذلك ا٤بعُب،
كليس ا١بمود على اللفظ كالتقيد بو.

خامسا :لقد ٛبيز فقو اإلماـ ابلتناسق بْب الكليات كا١بزئيات ،كابلتوافق بْب األصوؿ كالفركع ،الشيء الذم جعلو

مسبوكا ك٧ببوكا ،ال ٘بد فيو تناقضات يستغرب منها أىل العقوؿ كاأللباب ،كال اضطرااب بْب ا٤بسائل الفقهية كالكليات
الشرعية ،كالسبب يف ذلك راجع إىل ٛبيز اإلماـ يف التوظيفات األصولية كالتقعيدات الفقهية ا٤ببنية على االستقراء؛ إذ
الباحث يف تراثو يتلمس كثّبا من القواعد ا٤بقاصدية الٍب جعلها معتمده عند النظر يف النصوص الشرعية ألجل استنباط
األحكاـ كتنزيلها.
كآخر دعواان أف ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب.
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 -القرآن الكرمي برواية ورش عن َنفع.

الئحة ادلصادر وادلراجع

 أثر ادلقاصد اجلزئية والكلية يف فهم النصوص الشرعية –دراسة تطبيقية من السنة النبوية -لعبد هللا إبراىيم زيدالكيبلٍل ،مقاؿ منشور ٗبجلة دراسات :علوـ الشريعة كالقانوف؛ ا١بامعة األردنية ،اجمللد ( ،)33العدد األكؿ ،عاـ 2006ـ.

 -االجتهاد :النص ،الواقع ،ادلصلحة ألٞبد الريسوٍل كدمحم ٝباؿ ابركت؛ الناشر :دار الفكر -دمشق؛ الطبعة

األكىل؛ 1420ىػ2000/ـ.

 أحكاـ القرآف أليب عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعيٝ ،بعو :أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ،ا﵀قق :عبدالغِب عبد ا٣بالق ،الناشر :مكتبة ا٣با٪بي -القاىرة ،الطبعة  :الثانية1414 ،ىػ1994/ـ.
 -أحكام القرآن أليب جعفر أٞبد بن دمحم بن سبلمة ا٤بعركؼ ابلطحاكمٙ ،بقيق :سعد الدين أكانؿ ،الناشر :مركز

البحوث اإلسبلمية التابع لوقف الداينة الَبكي -استانبوؿ ،الطبعة :األكىل1418 ،ىػ1998 /ـ.

 االختيار لتعليل ادلختار أليب الفضل ٦بد الدين عبد هللا بن ٧بمود بن مودكد ا٤بوصلي البلدحي ،تعليق٧ :بمود أبودقيقة ،الناشر :مطبعة ا٢بليب -القاىرة( ،كصورهتا دار الكتب العلمية ،بّبكت)1356 ،ىػ1937/ـ.
 -االستذكار يف شرح مذاىب علماء األمصار أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الربٙ ،بقيق :سامل دمحم عطا كدمحم

علي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية -بّبكت ،الطبعة :األكىل1421 ،ىػ2000/ـ.

 -اإلشراف على مذاىب العلماء أليب بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر ،ا﵀قق :أبو ٞباد صغّب أٞبد األنصارم،

الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس ا٣بيمة -اإلمارات ،الطبعة :األكىل1425 ،ىػ2004/ـ.

 -االعتصام أليب إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم الشاطيبٙ ،بقيق :سليم بن عيد ا٥ببليل ،الناشر :دار ابن عفاف-

السعودية ،الطبعة :األكىل1412 ،ىػ1992/ـ.

 -إعبلم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن أليب عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب ا٤بعركؼ اببن قيم ا١بوزيةٙ ،بقيق :أيب عبيدة

مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الناشر :دار ابن ا١بوزم -السعودية ،الطبعة :األكىل1423 ،ىػ.

 -األم أليب عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف الشافعي ،الناشر :دار ا٤بعرفة -بّبكت1410 ،ىػ1990/ـ.

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع أليب بكر عبلء الدين بن مسعود بن أٞبد الكاساٍل ا٢بنفي ،الناشر :دار الكتبالعلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ1986/ـ.

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ادلستخرجة أليب الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب،ٙبقيق :دمحم حجي كآخرين ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت -لبناف ،الطبعة :الثانية1408 ،ىػ1988/ـ.
 -التجريد أليب ا٢بسْب أٞبد بن دمحم القدكرمٙ ،بقيق :دمحم أٞبد سراج كعلي ٝبعة دمحم ،الناشر :دار السبلـ -القاىرة،

الطبعة :الثانية1427 ،ىػ2006/ـ.

 -ترتيب ادلدارك وتقريب ادلسالك أليب الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب؛ ٙبقيق :ابن اتكيت الطنجي

كعبد القادر الصحراكم كدمحم بن شريفة كسعيد أٞبد أعراب ،الناشر :مطبعة فضالة ،ا﵀مدية ،ا٤بغرب ،الطبعة :األكىل( ،ب
ت).

 -تفسًن النصوص يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد أديب صاٌف ،الناشر :ا٤بكتب اإلسبلمي -بّبكت؛ الطبعة الرابعة،

1413ىػ1993/ـ.
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 احلاوي الكبًن يف فقو مذىب اإلمام الشافعي أليب ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب الشهّب اب٤باكردم،ٙبقيق :علي دمحم معوض كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بّبكت -لبناف ،الطبعة :األكىل،
1419ىػ1999/ـ.

 -شرح التلقٌن أليب عبد هللا دمحم بن علي بن عمر التميمي ا٤بازرم ا٤بالكي ،ا﵀قق :دمحم ا٤بختار السبلمي ،الناشر :دار

الغرب اإلسبلمي -بّبكت ،الطبعة :األكىل2008 ،ـ.

 -شرح السنة أليب دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغومٙ ،بقيق :شعيب األرنؤكط كدمحم زىّب الشاكيش،

الناشر :ا٤بكتب اإلسبلمي -دمشق ،بّبكت ،الطبعة :الثانية1403 ،ىػ1983/ـ.

 -شرح صحيح البخاري أليب ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك الشهّب اببن بطاؿٙ ،بقيق :أيب ٛبيم ايسر بن

إبراىيم ،دار النشر :مكتبة الرشد ،السعودية -الرايض ،الطبعة :الثانية1423 ،ىػ2003/ـ.

 -شرح سلتصر الطحاوي أليب بكر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص ا٢بنفيٙ ،بقيق :عصمت هللا عنايت هللا دمحم كسائد

بكداش كدمحم عبيد هللا خاف كزينب دمحم حسن فبلتة ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية كدار السراج ،الطبعة :األكىل
1431ىػ2010/ـ.
 -العدة شرح العمدة أليب دمحم هباء الدين عبد الرٞبن بن إبراىيم بن أٞبد ا٤بقدسي ،الناشر :دار ا٢بديث -القاىرة،

1424ىػ2003/ـ.

 -غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر أليب العباس شهاب الدين أٞبد بن دمحم ا٢بسيِب ا٢بموم ا٢بنفي،

الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل1405 ،ىػ1985/ـ.

 -القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرمٙ ،بقيق :دمحم عبد هللا كلد

كرَل ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة :األكىل1992 ،ـ.

 -القواعد والضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسًن لعبد الرٞبن بن صاٌف العبد اللطيف ،الناشر :عمادة البحث العلمي

اب١بامعة اإلسبلمية ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،ا٤بملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكىل1423 ،ىػ2003/ـ.

 -ادلبسوط لشمس األئمة دمحم بن أٞبد السرخسي ،الناشر :دار ا٤بعرفة -بّبكت1414 ،ىػ1993/ـ.

 -رلموع الفتاو أليب العباس تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيميةٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم ،الناشر:

٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف ،ا٤بدينة النبوية -السعودية1416 ،ىػ1995/ـ.

 اجملموع شرح ادلهذب مع تكملة السبكي وادلطيعي ،أليب زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم ،الناشر :دارالفكر( ،ب ب).
 -احمللى ابآلاثر أليب دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطيب الظاىرم ،الناشر :دار الفكر -بّبكت،

(ب ب).

 -ادلسالك يف شرح موطأ مالك للقاضي أيب بكر دمحم بن عبد هللا بن العريب ا٤بعافرمٙ ،بقيق :دمحم السليماٍل كعائشة

السليماٍل ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة :األكىل1428 ،ىػ2007/ـ.

 -ادلستصفى يف علم األصول أليب حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسيٙ ،بقيق :دمحم عبد السبلـ عبد الشايف ،الناشر:

دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل1413 ،ىػ1993/ـ.
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 معرفة السنن واآلاثر أليب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بي ٍسىرٍكًجردم البيهقي ،ا﵀قق :عبد ا٤بعطي أمْبقلعجي ،الناشركف :جامعة الدراسات اإلسبلمية ،كراتشي -ابكستاف كدار قتيبة -بّبكت كدار الوعي -حلب كدار الوفاء-
القاىرة ،الطبعة :األكىل1412 ،ىػ1991/ـ.
 -معٌن احلكام فيما يرتدد بٌن اخلصمٌن من األحكام أليب ا٢بسن عبلء الدين علي بن خليل الطرابلسي ا٢بنفي،

الناشر :دار الفكر( ،ب ب).

 -ادلغين أليب دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا٤بقدسي ،الناشر :مكتبة القاىرة،

1388ىػ1968/ـ.

 -ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم ،الناشر :دار الكتب العلمية،

(ب ب).

 ادلوافقات إلبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطيبٙ ،بقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الناشر:دار ابن عفاف ،الطبعة :الطبعة األكىل1417 ،ىػ1997/ـ.
 -موطأ اإلمام مالك بن أنس ،صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعلق عليو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء

الَباث العريب ،بّبكت – لبناف1406 ،ىػ1985/ـ.

 -ميزان األصول يف نتائج العقول أليب بكر عبلء الدين دمحم بن أٞبد السمرقندم ،ا﵀قق :دمحم زكي عبد الرب ،الناشر:

مطابع الدكحة ا٢بديثة -قطر ،الطبعة :األكىل1404 ،ىػ1984/ـ.

 -نظرية ادلصلحة يف الفقو اإلسبلمي ٢بسْب حامد حساف ،الناشر :مكتبة ا٤بتنيب -القاىرة1981 ،ـ.

 نظرية ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب ألٞبد الريسوٍل ،الناشر :الدار العا٤بية للكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية،1412ىػ1992/ـ.
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اإلثباث بانقرائه املعاصرة يف انفقً اإلسالمي
حجيتً َضُابطً
انذكتُر جالل به محمذ انسميعي
باحث في الفقه املقارن-اليمن

مقدمة:
ا٢بمد ﵁ ا٢بكم العدؿ ،كصاحب القوؿ الفصل ،كالصبلة كالسبلـ على نبيو ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب .أما بعد:
فمن نعم هللا علينا أف جعل ىذه الشريعة ىي خاٛبة الشرائع كآخرىا ،كجعلها هللا مرنة كصا٢بة لكل زماف
كمكاف ،ككاف من مقاصدىا إقامة العدؿ ،كإظهار ا٢بق ،كا٢بفاظ على ا٢بقوؽ ،ككف أذل ا٤بعتدين ،كإنصاؼ
ا٤بظلومْب.
كمن أىم األنظمة الشرعية الٍب شرعت لتحقيق ىذه ا٤بقاصد؛ نظاـ القضاء الذم يعترب ا٢بصن ا٤بنيع لرد
ا٢بقوؽ ،كإقامة العدؿ ،كمعاقبة اجملرمْب.
ك٩با ال ريب فيو أف الكبلـ عن اإلثبات ككسائلو يطوؿ ،كلكن سنكتفي ىنا ابلكبلـ عن اإلثبات ابلقرائن
ا٤بعاصرة ،كقد ك٠بت ىذا البحث ب "اإلثبات ابلقرائن ادلعاصرة حجيتو وضوابطو".
كا٤بطالع لَباثنا الفقهي ٯبد أف الفقهاء مل يفردكا الكبلـ عن القرائن يف أبواب خاصة ،كإ٭با تكلموا عنها يف
ثنااي كتبهم ،عند كبلمهم عن أصوؿ التقاضي كأحكامو.
كمع التطور ا٥بائل كالتقدـ ا٤بذىل ،يف كسائل العلم ،كأدكات التكنلوجيا ٗبختلف أنواعها ،ظهرت مسائل
كثّبة ،كقضااي ٨بتلفة ،تستوقف الباحث عندىا ،كمن ىذه القضااي قضااي القرائن ا٤بعاصرة كمدل اعتبارىا
ابإلثبات.
كقد ظلت النظرة إىل القرائن قاصرة ردحان من الزماف ،فكاف يينظر إليها إىل أهنا ال تكفي إلثبات الدعول؛
لظنيتها ،كضعفها ،كلكن مع النهضة العلمية تغّبت ىذه النظرة ،بل أصبح البعض يرل أف من ىذه القرائن ما
يفيد العلم اليقيِب الذم يكفي ألف يكوف دليبلن مستقبلن لئلثبات.
كإزاء ىاتْب النظرتْب ا٤بتباينتْب ،ٯبدر بنا أف نقف مع ىذه الوسائل ،كمدل حجيتها يف اإلثبات ،كموقف
الفقو اإلسبلمي فيما يستجد كيبتكر منها ،كأف نضع الضوابط الٍب ٙبكم العمل هبا ،السيما إذا عرفنا أنو مع كل
تقدـ علمي ستظهر كسائل جديدة لئلثبات.
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إشكالية البحث:
ٰباكؿ ىذا البحث اإلجابة على عدة تساؤالت تثار حوؿ اإلثبات ابلوسائل ا٢بديثة ،من أٮبها :ما مدل
حجيتها يف اإلثبات؟ ،كىل أدلة اإلثبات يف الشريعة ٧بصورة أـ أهنا مطلقة؟ ،كىل اإلثبات ابلوسائل ا٢بديثة جائز
إبطبلؽ يف النظر الشرعي أـ أف ىناؾ قواعد ٙبكمو ،كضوابط تنظمو؟ ،ككيف ٲبكن االستفادة من ىذه الوسائل
يف ٦باؿ القضاء كفض ا٤بنازعات كإهناء ا٣بصومات ،كتعقب ا١بناة؟!
أىدف البحث:

إبراز أٮبية القرائن ا٤بعاصرة يف اإلثبات القضائي.
بياف حجية القرائن ا٤بعاصرة يف اإلثبات القضائي.
كضع ضوابط عامة لئلثبات ابلقرائن ا٤بعاصرة.

الدراسات السابقة:

ىناؾ العديد من الدراسات الٍب تناكلت موضوع القرائن بشكل عاـ كالقرائن ا٤بعاصرة بشكل خاص،
كسأذكر ىذه الدراسات بشكل ٨بتصر َّم أذكر الفارؽ بْب ٕبثنا كبينها:
الدراسة األوىل :رسالة دكتوراه بعنواف "القرائن ا٤بادية ا٤بعاصرة كأثرىا يف اإلثبات" من جامعة اإلماـ دمحم بن
سعود اإلسبلمية يف الرايض ،للدكتور :زيد بن عبدهللا آؿ قركف ،كقد تناكؿ الباحث يف دراستو القرائن ا٤بعاصرة
بشكل تفصيلي مبينان ماىيتها كطريقة اإلثبات هبا ،كبعد ذكر القرينة يبْب أثرىا بشكل مستقلَّ ،م يذكر بعض
ا٤بسائل الفقهية كالفركع ا٤بتصلة بتلك القرينة  ،كىذه الرسالة مل تتطرؽ للضوابط.
الدراسة الثانية" :القضاء ابلقرائن ا٤بعاصرة" للدكتور :عبدهللا بن سلماف العجبلف ،اقتصرت ىذه الدراسة
على بعض القرائن ا٤بعاصرة كتطرقت ٢بجية كل قرينة منها ،كمل تتعرض للضوابط من قريب كال من بعيد.
الدراسة الثالثة :اإلثبات ابلقرائن ا٤بعاصرة للدكتور :إبراىيم بن دمحم الفائز كىذه الدراسة أتت ٦بملة مل
تتطرؽ للقرائن ا٤بعاصرة بشكل كامل ،كمل تعرج على ذكر الضوابط أيضان.
الدراسة الرابعة :رسالة ماجستّب للطالب :زايد ابو ا٢باج من ا١بامعة اإلسبلمية بغزة ،كتناكلت ىذه
الدراسة بعض القرائن ا٤بعاصرة فقط ،كاىتمت اب١بانب التطبيقي.
الدراسة اخلامسة" :القرائن كدكرىا يف اإلثبات" يف الشريعة للدكتور :صاٌف بن غاًل السدالف تناكلت ىذه
الدراسة تعريف القرائن ،كحجيتها ،كأنواعها كمل تتطرؽ للقرائن ا٤بعاصرة.
من خبلؿ النظر يف ىذه الدراسات ٪بد أف كل الدراسات السابقة مل تتطرؽ للحديث عن ضوابط العمل ابلقرائن
ا٤بعاصرة ،كىذا األمر ىو ما امتازت بو دراستنا كما أسلفنا يف أىداؼ البحث.
منهج البحث :اعتمدت ىذه الدراسة على ا٤بنهج الوصفي االستقرائي حيث قاـ الباحث ٔبمع ا٤بادة العلمية
كتوثيقها من مصادرىا األصلية ،كاعتمدت على ا٤بنهج التحليلي حيث مت ٝبع النظائر يف ىا الباب لصياغة قواعد
كضوابط عامة للعمل ابلقرائن ا٤بعاصرة.
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زلتو البحث:
احتول ىذا البحث على مقدمة كأربعة مباحث على النحو اآليت:
ا٤بقدمة :كذكرت فيها أٮبية البحث ،كإشكاليتو ،ك٧بتواه.
ا٤ببحث األكؿ :تعريف القرائن كأنواعها ،كفيو مطلباف:
ا٤ببحث الثاٍل :حجية اإلثبات ابلوسائل ا٢بديثة:
ا٤ببحث الثالث :ا٤ببادئ العامة لئلثبات:
ا٤ببحث الرابع :ضوابط االثبات ابلوسائل ا٢بديثة:
كختامان فما كاف يف البحث من صواب من هللا ،كما كاف فيو من خطأ أك نقصاف فمن نفسي كالشيطاف ،كهللا
كرسولو منو بريئاف ،كهللا ا٤بستعاف ،كعليو التكبلف ،كال حوؿ كال قوة إال اب﵁ العلي العظيم.


ادلبحث األول
ادلطلب األول :تعريف القرائن

تعريف القرائن

أوالً :القرائن يف اللغة ٝبع قرينة ٗبعُب ا٤بصاحبة ،كا٤بقارنة ا٤ببلزمة ،كقرينة الكبلـ ما يصاحبو كيدؿ عليو،
كأتيت القرينة ٗبعُب الزكجة كالنفس(.)1
جاء يف لساف العرب" القرينة :فعيلة ٗبعُب مفعولة من االقَباف ،كقد اقَبف الشيئاف كتقاران ،كجاؤكا قراٌل أم
مقَبنْب .....كقارف الشيء الشيء مقارنة كقراانن :اقَبف بو كصاحبو .كاقَبف الشيء بغّبه....كقرنت الشيء
ابلشيء :كصلتو .كالقرين :ا٤بصاحب ،كقرف بْب ا٢بج كالعمرة :أم ٝبع بينهما"( )2كمن ىنا فإف معُب القرينة يدكر
حوؿ ا٤بصاحبة كا٤ببلزمة كالعبلمة.
اثنياً :القرائن يف االصطبلح:
عرؼ ا١برجاٍل القرينة بقولو" :ىي أمر يشّب إىل ا٤بطلوب"( ) 3كىذا التعريف فيو إٝباؿ إذ ليس مقصوران على
القرينة الشرعية عند الفقهاء .
كيف ٦بلة األحكاـ العدلية مادة " :9749ىي األمارة البالغة حد اليقْب" ،كيؤخذ عليو أف القرائن ليست
كلها يقينية بل ىي متفاكتة فمنها اليقيِب كمنها الظِب.
()4
كعرفتها ا٤بوسوعة الفقهية" :ما يدؿ على ا٤براد من غّب كونو صرٰبان" لكن يؤخذ على ىذا التعريف أف
القرينة ال تعمل يف ا٣بفي فقط  ،بل إف ذلك راجع للحاؿ ،كقد تصاحب الصريح الواضح..
( )1ا٤بعجم الوسيط (.)731/2
(.)336/12( )2
( )3التعريفات (.)914/2
()33،156( )4
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ك أقرب التعاريف ٥با ىو تعريف العبلمة الزرقاء حيث عرفها بقولو":كل أمارة ظاىرة تقارف شيئان خفيان تدؿ
عليو"(.) 1
كذلك لكونو تعريفا شامبلن كامبلن ينظبق على ٝبيع أنواع القرائن.
ادلطلب الثاين :أنواع القرائن

أوالً القرائن القدمية:
من أبرز القرائن الٍب أخذ هبا الفقهاء القدامى كتكلموا عنها يف اإلثبات ما يلي:
 الفراسة:
الفراسة إحدل كسائل اإلثبات الٍب استخدمها قضاة اإلسبلـ للوصوؿ إىل الدليل ،كاألصل فيها قولو تعاىل:
َّ
َ َٰ َ َ
ٓأَليَٰت ّل ِۡل ُه َت ََ ّ ِسه َ
ني .)2(﴾٧٥
﴿إِن ِِف ذل ِك
ِ

يقوؿ ابن القيم" :كمل يزؿ حذاؽ ا٢بكاـ كالوالة ،يستخرجوف ا٢بقوؽ ابلفراسة كاألمارات ،فإذا ظهرت مل
يقدموا عليها شهادة ٚبالفها ،كال إقراران ،كقد صرح الفقهاء كلهم أبف ا٢باكم إذا اراتب ابلشهود ،فرقهم ،كسأ٥بم:
ٙبملوىا ،كذلك كاجب عليو مٌب عدؿ عنو أىًَّم ،كجار يف ا٢بكم"(.)3
ٙبملوا الشهادة ،كأين ٌ
كيف ٌ
 القيافة:

القائف ىو :الذم يتتبع اآلاثر كيعرفها ،كيعرؼ شبو الرجل أبخيو كأبيو(.)4
كتتميز القيافة عن الفراسة من جهة أف القائف يقوـ ٔبمع األدلة كيكشف عنها ،مع النظر فيها ،كا٤بوازنة
بينها بنوع خربة ال تتاح إال ابلتعلم كالتمرس ،كمداكمة النظر كالدراسة ،أما التفرس فيختص إبعماؿ الذكاء
الشخصي ،كالقدرة الذىنية ا٣باصة ،لوزف األدلة ا٤بتعارضة كتقديرىا(.)5
 اللوث:

اللوث :قرينة حالية أك مقالية مؤبدة ،تص ًٌدؽ ا٤بدعي؛ أبف توقع يف القلب صدقو يف دعواه ،كال بد من ثبوت

ىذه القرينة(.)6
كيطلق اللوث على البينة الضعيفة غّب الكاملة ،كعلى ا١براحات كا٤بطالبات ابألحقاد لشبو الداللة ،كال
تكوف بينة اتمة ،كىو قرينة تثّب الظن ،كتوقع يف القلب صدؽ ا٤بدعي ،كأف يوجد قتيل بقرب قرية ال يعرؼ
قاتلو(.)7
( )1ا٤بدخل الفقهي العاـ (.)2:914
( )2سورة ا٢بجر ،اآلية.75 :
( )3الطرؽ ا٢بكمية (.)24/1
( )4التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم (.)59/1
( )5ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (.)94/34
( )6السراج الوىاج للغمراكم (.)512/1
( )7ينظر :منح ا١بليل ( ،)158/9الوسيط للغزايل (.)398/6
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 داللة األثر:
العرنيْب حينما قتلوا الراعي ،كاستاقوا اإلبل ،فبلغ
أم آاثر األقداـ ،كما فعل النيب صلى هللا عليو كسلم مع ي
ذلك النيب صلى هللا عليو كسلم ،فبعث يف إثرىم ،أم :أرسل قومان من األنصار يف طريق ىؤالء ليدركوىم(.)1
 شواىد األحوال:

ىناؾ العديد من القرائن التفصيلية الٍب ٕبثها الفقهاء األكائل؛ كقرينة ا٢بمل ،كأثرىا يف إثبات الزان ،كقرينة
رائحة ا٣بمر ،أك قيئها ،كأثرىا يف إثبات حد الشرب ،كقرينة العثور على ا٤باؿ ا٤بسركؽ عند ا٤بتهم ،كأثرىا يف إثبات
جرٲبة السرقةَّ ،م أثر كجود آثر للجاٍل يف إثبات ا١بناايت(.)2
ادلطلب الثاين :القرائن ادلعاصرة
تطورت طرؽ اإلثبات ،حيث ظهرت األدلة العلمية ،الٍب تقوـ على االستعانة ابألساليب الفنية الٍب كشف
عنها العلم ا٢بديث ،ابلذات يف اجملاؿ ا١بنائي ،حيث يستفاد هبا يف إثبات ا١برٲبة كنسبتها إىل ا٤بتهم ،كيعطى نظاـ
األدلة العلمية الدكر الرئيسي يف اإلثبات للخبّب ،كٯبعل أىم األدلة ىي القرائن الٍب ٚبضع للفحص العلمي الدقيق،
كيستخرج منها يف صورة قاطعة ما يثبت اإلدانة أك الرباءة (.)3
كيف عصران ا٢باضر كمع الطفرة يف كل العلوـ ،كالتقدـ ا٢باصل يف شٌب اجملاالت ،ظهرت العديد من الوسائل
الٍب تستخدـ كقرائن لئلثبات ،كمن ىذه الوسائل ما يباشر بعلم ا٤بتهم ،كمنها ما يباشر بغّب علمو ،كمن ىذه
الوسائل:

 البصمة الوراثية:البصمةالوراثية ( )4ىي ا٤بادة ا٢باملة للعوامل الوراثية كا١بينات يف الكائنات ا٢بية ،أك ىي
تلك الصفات ا٣باصة بكل إنساف بعينو كالٍب ٙبملها ا١بينات أك ا١بينوـ البشرل كتعرؼ أيضا ابلشفرة الوراثية،
كعرفها اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة يف )9998( 9499أبهنا البنية ا١بينية نسبة
إىل ا١بينات أم ا٤بوركاثت الٍب تدؿ على ىوية كل إنساف بعينو ،كىى كسيلة ال تكاد ٚبطئ ىف التحقق من الوالدية
البيولوجية كالتحقق من الشخصية( ،)5حيث تتعدل دقتها  ، %99.99كإذا كانت ىناؾ نسبة خطأ فهي ترجع

( )1فتح البارم (.)339/1
( )2ينظر :تفصيل ىذه القرائن كغّبىا ،البحر الرائق ( ،)29/5الذخّبة ( ،)200/12السيل ا١برار ( ،)857/1ا٢باكم الكبّب للماكردم
( ،)409/12الشرح الكبّب البن قدامة ( ،)335/10السيل ا١برار (.)857/1
()3حجية الدليل ا٤بادم يف اإلثبات ،شحاتو عبد ا٤بطلب حسن 2005 ،ـ  ،ص . 15
 Deoxyribo Nuclic Acidأم ا٢بامض النوكم ،كىو عبارة عن مركب كيمائي معقد
( )4الػ  DNAىي ا٢بركؼ األكىل ٤بصطلح
ذك كزف جزئي عايل ال ٲبكن للكائن ا٢بى االستغناء عنو يعرؼ ابلدان كىى اختصار لكلمة ا٢بامض النوكم الديوكسي منزكع االككسجْب .
كا٢بمض النوكم ىو الذل ٰبمل ا٤بعلومات الوراثية كيتكوف من خيطْب دائريْب من النيوكليويتدات على شكل حلزكف كيوجد ىذا ا٢بمض يف
أنوية ا٣ببلاي للكائنات ا٢بية لذا يطلق عليو النوكم .كترجع أٮبية ا٢بامض النوكم إىل أف  DNAيف ا٣بلية يشمل ٝبيع الكركموسومات
بداخل نواة ا٣بلية ،كتشكل الكركموسومات نظامان ،كىذا النظاـ أك الَبتيب ٥بذه ا١بينات ىو الذل ٰبدد خصائص كل فرع ابعتبار اهنا ٚبتلف
من شخص آلخر .كالكركموسومات ىى تراكيب موجودة يف نواة ا٣بلية كتنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من جيل إىل ا١بيل التايل كىى الٍب
ٙبمل ا١بينات ا١بوانب القانونية كالشرعية لئلثبات ا١بنائي ابلشفرة الوراثية ،دمحم اٞبد غاًل  - 2008 -دار ا١بامعة ا١بديدة ص . 58
( )5انظر  :البصمة الوراثية كمدل مشركعيتها يف اثبات كنفى النسب أنس دمحم انجى ،دار ا١بامعة ا١بديدة  2010ـ  ،ص.23) - 20(:
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إىل خطأ القائمْب على الشفرة الوراثية كليس على الشفرة ذاهتا ،فهي قرينة شبو قطعية (.)1
كٲبكػػن االسػػتفادة مػػن البصػػمة الوراثيػػة يف اجملػػاؿ ا١بنػػائي كٙبديػػد ا٥بويػػة (يف ٦بػػاؿ الطػػب الشػػرعي) فػػيمكن
االس ػػتعانة هب ػػا للكش ػػف ع ػػن ا١ب ػرائم كإدان ػػة ا٤ب ػػتهم ،كك ػػذلك يف ٙبدي ػػد ىوي ػػة الش ػػخص خاص ػػة ا٤ب ػػوتى يف ح ػػاالت
الكوارث ا١بماعية ،كٙبديد ىوايت األسػرل كا٤بفقػودين الػذين طػاؿ عهػدىم كرٗبػا تغػّبت مبلمػح كجػوىهم ،ككػذلك
يف ٙبديد ىوايت األطفاؿ التائهْب أك ا٤بخطوفْب كفاقدم الذاكرة كاجملانْب .
كأيضػػا يف حػػاالت ا٤بشػػاكل ا٤بتعلقػػة اب١بنسػػية كالتعػػرؼ علػػى منتحلػػي شخصػػيات اآلخ ػرين ،كحيػػث يلحػػق
شخص طفبلن لقيطان أك ضائعان لنفسو َّم يظهر أىلو كمعهم األدلة ،كعند االشتباه يف اختبلط ا٤بواليد اب٤بستشفيات،

كعند االشتباه ىف حالة أطفاؿ االانبيب ،كعند اختبلط األطفاؿ يف ا٢بركب كالكوارث(.)2

 بص مة األص ابع :البصػػمة ىػػي أثػػر ا٣بػػتم ابألصػػبع أم ا٣بػػتم بطػػرؼ األصػػبع ،كلكػػل إنسػػاف بصػػمة ،كال

توجػد بصػػمة شػخص تتوافػػق مػع شػػخص آخػر ،كعرفػػت الشػريعة االسػبلمية بصػػمة األصػبع منػػذ القػدـ ،حيػػث قػػاؿ
ا٤بفسركف يف تفسّب قولو تعاىل (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) ( )3أف ا٤براد ابلبناف أطراؼ األصابع.

كقػػد عػػرؼ الصػػينيوف بصػػمات األصػػابع منػػذ أكثػػر مػػن ألػػف عػػاـ ككػػانوا يشػػَبطوف التوقيػػع هبػػا علػػى العقػػود
كاألكراؽ ا٤بختلفة ،كاستخدمت أكركاب بصمة األصابع  -يف القرف التاسع عشر -يف كشف اجملرمْب ،ك إثبات ىوية
أصحاب السوابق من خبلؿ دراسات كإٔباث ك٘بارب قاـ هبا كبار علماء الطب كالتشريح ككبار رجاؿ الشرطة(.)4

 كبصػػمة األصػػابع مهمػػة يف معرفػػة شخصػػية ا١بػػاٍل ،كمعرفػػة أدكات ا١برٲبػػة ،كتسػػاعد علػػى معرفػػة شخصػػية
القتيػػل إذا كػػاف ٦بهػػوالن ،كتسػػاعد يف جػرائم التزكيػػر ،ك الكشػػف عػػن سػوابق ا٤بػتهم ،كتػػدؿ البصػػمة علػػى سػػن ا٤بػػتهم
علػػى كجػػو التقريػػب فبصػػمة الطفػػل الصػػغّب أصػػغر حجم ػان مػػن بصػػمة رجػػل كبػػّب ( .)5ابإلضػػافة إىل فائػػدة بصػػمة
األصػػابع يف ضػػبط االمتحػػاانت كا٤بصػػارؼ كإخ ػراج ج ػوازات السػػفر كالبطاقػػات الشخصػػية كمعرفػػة حرفػػة صػػاحب
البصمة( ،)6كمع تطػور اسػتخداـ اآللػة كدخػوؿ عصػر االلكَبكنيػات أصػبح اآلف يكشػف تطػابق بصػمات االصػابع
عن طريق كضعها فوؽ ماسح الكَبكٍل حساس للحرارة فيقرأ التوقيع ا٢برارل لؤلصػبعَّ ،م يقػوـ ا٤باسػح بصػنع ٭بػوذج
( )1كقػػد يرجػػع ا٣بطػػأ إىل عامػػل التلػػوث ك٫بػػو ذلػػك ،حيػػث ٰبتػػاج إىل معػػايّب عديػػدة للتأكػػد مػػن صػػحتها كا٤بواصػػفات العلميػػة كا٣بػػربة ا٤بتميػػزة
كسبلمة الطرؽ كاإلجراءات الٍب توظف لتحليلها ( ا١بوانب القانونية كالشرعية لغاًل مرجع سابق ص( . )99 - 98
( )2ينظػػر :البصػػمة الوراثيػػة أنػػس انجػػى،ص ،) 37 - 30 (:كسػػائل التعػػرؼ علػػى ا١بػػاٍل ،عػػبلء بػػن دمحم صػػاٌف ا٥بمػػص)2012( 1433 ،
مكتبة القانوف كاالقتصاد  -الرايض ص.)111 ، 110 (:
( )3سورة القيامة :آية (.)4
( ) 4انظػػر  :مشػػكبلت ا٢بجيػػة القانونيػػة لبصػػمة ا٥بويػػة البش ػرية البيومَبيػػة يف اإلثبػػات ا٤بػػدٍل ،طػػارؽ عبػػد هللا ابػػو حػػوه٦ ،بلػػة القػػانوف كاالقتصػػاد
جامعة القاىرة ،ص .)17 ، 16(:
( -)5حجية الدليل ا٤بادم يف اإلثبات ،ص.) 119 ، 118 (:
( ) 6فالبصمة تتأثر ٕبرفة صاحبها  ،فأثر كخذ اإلبػر يف اليػد اليسػرل كخاصػة يف اإلهبػاـ تػدؿ علػى حرفػة ا٣بياطػة كاف الػوخز يف اليػد اليمػُب يػدؿ
على حرفة النجػارة كأثػر التآكػل يف راحػة اليػد يػدؿ علػى حرفػة البنػاء كىكػذا (عػبلء ا٥بمػص ص )104 ،103كانظػر  :مشػكبلت ا٢بجيػة
القانونية لبصمة ا٥بوية البشرية ،ص . 25 ، 24
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للبصػػمة كمضػػاىاهتا ابلبصػػمات ا٤بخزنػػة .كمػػا أف ىنػػاؾ ماسػػح آخػػر يقػػوـ علػػى التقػػاط صػػورة للبصػػمة مػػن خػػبلؿ
التقػػاط اآلالؼ مػػن اجملسػػات يتحسػػس الكهػرابء ا٤بنبعثػػة مػػن األصػػابع( .)1بػػل إنػػو ٲبكػػن اسػػتخداـ بعػػض التليفػػوانت
ا﵀مولة يف قراءة البصمات(.)2
 التن ومي ادلغناطيس ي :يعت ػػرب التن ػػوَل ا٤بغناطيس ػػي كس ػػيلة لقه ػػر اإلرادة كتعطيله ػػا؛ للحص ػػوؿ من ػػو عل ػػى
معلوم ػػات تفي ػػد القض ػػية ،أك تنس ػػب ا١برٲب ػػة( ،)3إال أف ا٤بعلوم ػػات ال ػػٍب ٲبك ػػن ا٢بص ػػوؿ عليه ػػا ع ػػن طري ػػق التن ػػوَل
ا٤بغناطيسي تتميز ابلتعقيد الشػديد ،كمػا أف الشػخص ا٤بنػوـ يكػوف خاضػعان إلرادة منومػو ،مػع اخػتبلؼ األشػخاص
يف درجة التنوَل ،فقد يستجيب البعض ٥بػذا التنػوَل بشػكل عػاؿ ٖبػبلؼ اآلخػرين ،كىػذه األمػور كلهػا ٘بعػل النتػائج
ا٤بتحصل عليها بطريق التنوَل ينتاهبا الشك لدرجة كبّبة( ،)4فا٤بنوـ مغناطيسيان تشبو تصػرفاتو إىل حػد كبػّب تصػرفات
النائم كاجملنوف(.)5

 حتليل الدم :ٲبكن االستفادة من ٙبليل الدـ يف كثّب من القضااي ،كقضااي القتل ،كالسرقة ،كإثبات شرب

ا٣بمر ،كٙبديد سبب الوفاة ،كا٤بوت ابلسم ،كىف إثبات كنفي النسب ككذلك يف معرفة ا١باٍل يف بعض ا١برائم أك
غّبىا(.)6
 الوسائل اإللكرتونية :مع شيوع استخداـ الكمبيوتر  -كشبكتو العا٤بية  -ظهرت طرؽ اإلثبات
اإللكَبكٍل ،خاصة للحقوؽ ا٤بدنية كالتجارية كىف األحواؿ الشخصية ،كىى القواعد الٍب ٙبكم استخداـ الوسائل
اإللكَبكنية ىف إنشاء رسالة البياانت أك السجل اإللكَبكٍل أك التوقيع اإللكَبكٍل .كٙباكؿ الدكؿ أف تنظم عملية
اإلثبات اإللكَبكٍل بوضع ضوابط فنية كقانونية تضمن قوة الدليل اإللكَبكٍل كسبلمتوٕ ،بيث يرقى إىل مرتبة القرينة
على كجود ا٢بق ،مع إمكانية ٙبويل الدليل اإللكَبكٍل إىل دليل كرقى معتمد من جهة ٨بتصة.
كٲبكػػن االسػػتفادة منهػػا يف ٦بػػاؿ انعقػػاد الػػزكاج كالطػػبلؽ ابلطػػرؽ ا٢بديثػػة عػػن طريػػق اإلثبػػات اإللكػػَبكٍل
طا٤با استوىف ا٤بستند التوقيػع اإللكػَبكٍل ،كيقصػد ابلتوقيػع اإللكػَبكٍل :البيػاانت الػٍب تتخػذ يف ىيئػة حػركؼ أك أرقػاـ
أك رم ػ وز أك إشػػارات أك غّبىػػا كتكػػوف مدرجػػة بشػػكل إلكػػَبكٍل أك رقمػػي أك ضػػوئي أك أم كسػػيلة أخػػرل ٩باثلػػة ىف
رسػالة معلومػػات أك مضػافة عليهػػا أك مرتبطػة هبػػا ك٥بػا طػػابع يسػػمح بتحديػد ىويػػة الشػخص الػػذل كقعهػا كٲبيػػزه عػػن
( )1كقػػد كػػاف الطػػب الشػػرعي يواجػػو مشػػكلة أخػػذ البصػػمات ألصػػابع ا٤بػػوتى ألهنػػا سػػتكوف جافػػة بعػػد الوفػػاة ،إال انػػو أمكػػن التغلػػب علػػى ىػػذه
ا٤بشػػكلة بواسػػطة غمػػس األصػػابع يف ٧بلػػوؿ جلسػرين أك مػػاء مقطػػر أك حػػامض الكتيػػك لتصػػبح طريػػة كىف حالػػة إذا كانػػت اليػػد مهشػػمة أك
اتلفة يتم كشط جلد األصابع كيلصق فوؽ قفاز طىب َّم تؤخذ البصمة لتؤدم ذات ا٤بهمة انظر :مشكبلت ا٢بجية القانونية لبصمة ا٥بوية
البشرية ص. )18 ، 17 (:
( )2ينظر :مشكبلت ا٢بجية القانونية لبصمة ا٥بوية البشرية ص . 25
( )3نظرية اإلرادة ا٤بنفردة يف الفقو اإلسبلمي  ،عبد اجمليد مطلوب ،ص.٧٧
( )4ينظر :الوسائل العلمية ا٢بديثة يف اإلثبات ا١بنائي ،إبراىيم حسن ٧بمود ،ص.203
( )5ينظر :التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي  ،عبد القادر عودة.)59/2( :
( )6ينظرٙ :بليل الدـ كأثره يف اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية ،لعبد هللا الصيفي ،كعارؼ حسونةٕ ،بث منشور يف ٦بلة دراسات علوـ الشريعة
كالقانوف /ا١بامعة األردنية ،ص 637كما بعدىا.
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غّبه(. )1
كتستخدـ الوسائل اإللكَبكنية يف إبراـ العقود ،كتبادؿ البياانت ،كالتجارة اإللكَبكنية ،كغّبىا ،كٲبكن
استخداـ مفرزاهتا يف عملية الفصل يف ا٣بصومة؛ إما عن طريق التخزين كالبحث بعد ذلك عن ا٤بعلومات ،كقد
تكوف ىذه الوسائل أحياانن ىي الطريقة الوحيدة للكشف عن اجملرـ ،كما ىو ا٢باؿ يف اكتشاؼ القراصنة
كا٤بخَبقْب(.)2
 الكبلب البوليسية :أثبتت التجارب العلمية أف الكلب البوليسي ٲبكنو التعرؼ على ا١باٍل ،من خبلؿ
التقاط رائحة األشخاص ،كأثرىم على األرض يف مكاف كقوع ا١برٲبة.
لكن يؤخذ على ىذه الوسيلة أهنا ليست دقيقة؛ فقد يكوف الكلب غّب مدرب تدريبان جيدان ،أك يكوف
مرىقان ،كأما استخدامها أثناء التحقيق فقد يعَبؼ ا١باٍل خوفان من الكلب ،كيكوف حينئذ مكرىا ،كقد ينكر
التهمة ا٤بنسوبة إليو ،كيف ىذه ا٢بالة ال يصح أف يؤاخذ ا٤بتهم هبذا كدليل على ثبوت التهمة عليو؛ كذلك الحتماؿ
خطأ الكلب؛ بسبب تعبو ،أك جوعو ،أك أف ا١باٍل ا٢بقيقي قد ترؾ يف مسرح ا١برٲبة متاعان يتعلق بشخص آخر؛
هبدؼ تضليل الكبلب البوليسية ،أك نثر مواد هبا رائحة فواحة بقصد إضاعة األثر ،كما أف مقدرة الكلب يف
كشف األثر كالتعرؼ على ا١باٍل تعتمد على قوة تدريب الكلب كتعليمو ،كىذه ٚبتلف من كلب آلخر ،كمن
مدرب إىل آخر ،ابإلضافة إىل أف كجود ا٤بتهم يف مكاف ا١برٲبة ال يقطع بكونو ا١باٍل(.)3
 العقاقًن ادلخدرة :ىناؾ بعض العقاقّب ا٤بخدرة أك ما يسمى عقاقّب ا٢بقيقة ،الٍب تستخدـ إلحداث
نوع من التعطيل يف التحكم اإلرادم كاالختيارم ،بينما يبقى ا١بانب الشعورم كاإلدراكي لدل الفرد٩ ،با يؤدم إىل
حالة االسَبخاء ،كيكوف فيها أكثر قابلية لئلٰباء كا٤بصارحة(.)4
لكن أغلب ىذه النتائج الٍب ٲبكن ا٢بصوؿ عليها غّب كاقعية ،كقد يَبتب عليو أضرار خطّبة بسبلمة جسم
اإلنساف الذم ٱبضع ٥با؛ ٤با قد تسببو من أمراض قد تؤدم إىل ا٤بوت ،كذلك ٤با ينتج عن تفاعل للمواد الكيماكية
كأتثّبىا على القلب كا١بهاز التنفسي(.)5
 أجهزة الكشف عن الكذب :يقوـ ىذا ا١بهاز برصد التغّبات االنفعالية الٍب ٙبدث للشخص ا٣باضع
لعملها ،كالٍب تصاحب عادة قوؿ الكذب عن طريق أعضاء جسمو الذاتية(.)6
( )1ينظ ػػر :خصوص ػػية القض ػػاء ع ػػرب الوس ػػائل االلكَبكني ػػة  ،يوس ػػف عػ ػواض  ،دكت ػػوراه جامع ػػة ع ػػْب مش ػػس 2012،ـ ،ص  ، .161ال ػػدليل
االلكَبكٍل أماـ القضاء ا٤بدٍل ،عبد التواب مبارؾ  ،2006ص 44 :كبعدىا .
( )2ينظر :اإلثبات ابلوسائل ا٢بديثة للعنزم ،ص.91
( )3ينظر :القرائن كدكرىا يف اإلثبات يف الفقو اإلسبلمي ،أنور ٧بمود دبور ،ص ،ُِ٨أثر كسائل التقنية يف اإلثبات للعنزم ،ص ،92حجية
القرائن يف الشريعة للعزايزة ،ص.187
( )4ا٤بسؤكلية ا١بنائية يف القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلمية دمحم آماؿ الدين إماـ ،صَّْ ،استجواب ا٤بتهم ،دمحم سامي النرباكم
(.)467/1
( )5مشركعية األدلة ا٤بستمدة من الوسائل العلمية ،حسن علي حسن السمِب ،صَ.٧٦
( )6علم النفس ا١بنائي أتصيبلن كٙبليبلن دمحم فتحي ،ص.ُ٨٩
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كيؤخذ على ىذا أف التغيّبات كاالنفعاالت غّب كاقعية ،كليست دقيقة ،كال عبلقة ٥با ابألسئلة الٍب توجو لو،
بل تكوف ان٘بة بسبب ا٤بوقف النفسي للشخص ،أك األمراض الٍب يعاٍل منها ،كما ٲبكن للمشتبو التحايل على
ىذا ا١بهاز عن طريق تغّبه النفعاالتو(.)1
 آالت التسجيل :كيتم عن طريقها تسجيل الصوت ،إما عن طريق تسجيل ا﵀اداثت كا٤بكا٤بات ،أك
ترؾ ميكرفوانت ذات حساسية عالية ،كمن َّم ٙبليل ىذه األصوات ،كٲبكن أف يتم ٙبليل ىذه األصوات إلكَبكنيان،
كٙبويلها إىل خط مقركء ،كمقارنتو مع أصوات ا٤بشتبو هبم ،كتعتمد طريقة معرفة األصوات على بصمة الصوت؛
حيث إف طريقة نطق الكلمات ٚبتلف من شخص آلخر( ،)2كٲبكن عن طريق ٙبليل الصوت كشف ىوية ا٤بتهم،
كجنسو ،كاكتشاؼ التمويو كالتقليد يف األصوات(.)3
 آالت التصوير :تعترب آالت التصوير إحدل الوسائل ا٤بهمة لعملية اإلثبات ،حيث يتم عن طريقها
تصوير الواقعة ،أك ا٤بتهم تصويرا دقيقان ،كٲبكن أف ٘بمع بعض اآلالت بْب الصوت كالصورة كما ىو ا٢باؿ يف
الكامّبا ،كقد أثبت العلم أنو يف اإلمكاف تصوير ا٢بوادث كلو بعد كقوعها ،أك التصوير عن طريق األشعة غّب
ا٤برئية(.)4
 لكن عملية التصوير كالتسجيل تتطرؽ إليها احتماالت التزكير ،بعد اخَباع كسائل التعديل ،كا٢بذؼ،
كاإلصبلح يف شرائط التسجيل ،كىو ما يسمى اب٤بونتاج كالدبلجة ،كغّبىا من الوسائل الٍب تضعف الثقة هبا(.)5
أييت:

وبعد ىذا التطواف السريع على بعض القرائن ادلعاصرة والوسائل احلديثة لئلثبات ميكن أن نلحظ ما

 -9القرائن ٚبتلف ابختبلؼ العصور كاألزماف ،كالعادات كالتقاليد ،كالتقدـ العلمي ،كغّب ذلك ،كبْب
آكنة كأخرل تظهر كسائل جديدة من كسائل اإلثبات ،يستطيع القاضي االستفادة منها.
 -0تتنوع ىذه الوسائل؛ فبعضها ٛبارس خفية من ا٤بتهم ،كليس ابلضركرة أف يكوف على اطبلع هبا،
كبعضها تباشر إبذنو ،كرٗبا بناء على طلبو أحياانن؛ كالبصمة الوراثية ،كٙبليل الدـ.
 -3من ىذه الوسائل ما يتعرض إلرادة اإلنساف ،كٲبس كرامتو ،كرٗبا يعتدم على إدراكو كعقلو ،فيتصرؼ
اإلنساف حينها كىو فاقد لشعوره ،كما ىو ا٢باؿ يف التنوَل ا٤بغناطيسي ،كعقاقّب ا٢بقيقة.
 -4ليست ىذه الوسائل على درجة كاحدة من الدقة كالقطع ،فبعضها ٥با مصداقية عالية ،كنتائجها يف
الغالب موثوقة ،كبعضها يتطرؽ إليو االحتماؿ كا٣بطأ بدرجات متفاكتة.

( )1النظرية العامة لئلثبات العلمي حسْب ٧بمود إبراىيم .ُِ٦،125 ،
( )2ينظر :دكر القرائن ا٢بديثة يف اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية ،زايد عبد ا٢بميد أبو ا٢باج ص.49
( )3ا٤برجع السابق ،ص.89
(٦ )4بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي (.)926/12
( )5ينظر :حجية القرائن يف الشريعة اإلسبلمية للعزايزة (.)174،207/1
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ادلبحث الثاين

حجية اإلثبات ابلوسائل احلديثة
يناقش الفقهاء الكبلـ عن ىذه الوسائل عند كبلمهم عن القضاء ابلقرائن ،كىذه ا٤بسألة اختلف فيها
الفقهاء على رأيْب:
ادلطلب األول :مذىب اجمليزين.

ذىب ٝباىّب الفقهاء( ،)1كأكثر ا٤بعاصرين( ،)2إىل جواز العمل ابلقرائن يف اإلثبات ،كاستدلوا ٤بذىبهم من
القرآف كالسنة ا٤بطهرة كاإلٝباع ،كعمل الصحابة ،كا٤بعقوؿ على ما سنفصلو فيما َييت:
أوالً :األدلة من القرآن الكرمي
َ
َ
َ َ ٓ ُ َ َ َٰ َ
ُ
ُ
َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
الدليل األول :قولو تعاىل﴿ :وجاءو
ت لؾ ۡم أىف ُسؾ ۡم
يصًِۦ ب ِ َدم لذِب قال بل سَل
لَع ق ِه ِ

َ
أ ۡمرا﴾(.)3

ووجو الداللة كما قال القرطيب٤" :با أراد إخوة يوسف أف ٯبعلوا الدـ عبلمة صدقهم ،قرف هللا هبذه العبلمة
عبلمة تعارضها ،كىي سبلمة القميص من التمزيق ،إذ ال ٲبكن افَباس الذئب ليوسف كىو البس القميص كيسلم
القميص ،كأٝبعوا على أف يعقوب عليو السبلـ استدؿ على كذهبم بصحة القميص ،فاستدؿ العلماء هبذه اآلية
على إعماؿ األمارات يف مسائل كثّبة من الفقو"(.)4
ّ ۡ َۡ َٓ
َ ۡ َ َّ ۡ
َ
َ
الدليل الثاين :قولو تعاىل يف قصة يوسف ﴿قَ َال ِ َ
ِه َر َٰ َودت ِِن غو نف ِِس َوش ٍِ َد شاٌِد نِو أٌل ٍِا
ُُ َ َ َ َ ۡ ََُ َ ۡ َ
َ َ َ ُ ُ
كَٰذِب َ
ني .)5(﴾٢٦
يص ًُۥ ق َّد نِو ؼبل فصدقت وٌَ نِو ٱل
إِن َكن ق ِه
ِ
ووجو الداللة :أنو يفهم من ىذه اآلية لزكـ ا٢بكم ابلقرينة الواضحة الدالة على صدؽ أحد ا٣بصمْب،
ككذب اآلخر؛ ألف ذكر هللا ٥بذه القصة يف معرض تسليم االستدالؿ بتلك القرينة على براءة يوسف ،يدؿ على أف
ا٢بكم ٗبثل ذلك حق كصواب؛ ألف كوف القميص مشقوقان من جهة دبره دليل كاضح على أنو ىارب عنها ،كىي
تنوشو من خلفو(.)6
ََُ ََ ُ
الدليل الثالث :قولو تعاىل﴿ :قَالَُا ْ َج َ َٰٓ ُ ُ َ ُ
ج َد ِِف َر ۡحلًِِۦ ػٍَ ج َٰٓ
زؤهُ ۚۥ ﴾(.)7
زؤهۥ نو و ِ
فقد جعل إخوة يوسف كجود ا٤بتاع يف رحل أحدىم ،دليبلن على أنو ىو الذم أخذه ،فيستحق ا١بزاء.
( ) 1اختلف الفقهاء يف تفصيل الصور الٍب تعمل فيها القرائن ،مع اتفاقهم اب١بملة على مشركعية العمل هبا .ينظر :البحر الرائق (،)29/5
ا٤ببسوط ( ،)303/9القرائن كدكرىا يف اإلثبات للسدالف ،ص.40
( )2القرائن كدركرىا يف اإلثبات ،للسدالف ،ص.40
( )3سورة يوسف ،اآلية.18 :
( )4ا١بامع ألحكاـ القرآف ،للقرطيب (.)149/9
( )5سورة يوسف ،اآلية.27 :
( )6أضواء البياف ،للشنقيطي (.)216/4
( )7سورة يوسف ،اآلية.75 :
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كنوقشت االستدالالت بقصة يوسف أبف ىذا شرع من قبلنا ،فبل يلزمنا العمل بو(.)1
وأجيب عن ىذه ادلناقشة من وجهٌن:
ُ
ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ
ِيو ٌ َدى
الوجو األول :إف كل ما أنزلو هللا علينا فإ٭با أنزلو لفائدة فيو كمنفعة ،قاؿ تعاىل﴿ :أولئِك ٱَّل
ۡ
َّ ُ َ
ٱّلل فب ِ ٍُ َدى َٰ ٍُ ُم ٱؼ َتد ِۡه ۗۡ ﴾( ،)2فآية يوسف صبلة هللا عليو كسبلمو ،مقتدل هبا ،معموؿ عليها(.)3
الوجو الثاين :إف شرع من قبلنا يكوف شرعان لنا إذا كرد يف شرعنا ما يعضده كيؤيده ،كىناؾ أدلة كثّبة من

شرعنا على اعتبار القرائن(.)4

ۡ ُ َ ٓ َّ َ ُ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ
ِصوا ْ ِف َ
َن َ ۡ
يو أ ۡح ِ ُ
ٱَّل
الدليل الرابع :قولو تعاىل﴿ :ل ِلفق َراءِ ِ
يل ٱّللِ َل يست ِطيػ
َضبا ِِف
ب
س
ِ
ِ ِ
َۡ
َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ٓ َ َ َّ َ ُّ َ ۡ ُ
َ َٰ ُ ۡ ()5
ُ
ٱۡل ِ
ۡرض َيسبٍم ٱۡلاٌِل أغي ِياء نِو ٱتلػف ِف تػ ِرػٍم بِسِ يمٍم ﴾ .

وجو الداللة ما قالو القرطيب" :فيها دليل على أف للسيما أثران يف اعتبار من تظهر عليو ذلك ،حٌب إذا رأينا
ميتان يف دار اإلسبلـ ،كعليو زانر ،كىو غّب ٨بتوف ال يدفن يف مقابر ا٤بسلمْب ،كيقدـ ذلك على حكم الدار يف
قوؿ أكثر العلماء"(.)6
َّ
َ َٰ َ َ
ٓأَليَٰت ّل ِۡل ُه َت ََ ّ ِسه َ
ني .)7(﴾٧٥
الدليل اخلامس :قولو سبحانو﴿ :إِن ِِف ذل ِك
ِ
ففي ىذه اآلية دليل على االعتداد ابألمارات كالقرائن .

اثنياً :السنة النبوية:
أما أدلتهم من السنة فهناؾ الكثّب من األمثلة ،سأذكر منها على سبيل التمثيل ال ا٢بصر ما َييت(:)8
احلديث األول :ما أخرجو البخارم من حديث زيد بن خالد ا١بهِب  -هنع هللا يضر  -أف رجبلن سأؿ رسوؿ هللا -
( )1تبصرة ا٢بكاـ (.)102/2
( )2سورة األنعاـ ،اآلية.90 :
( )3تبصرة ا٢بكاـ (.)102/2
( )4ينظر :اإلهباج يف شرح ا٤بنهاج ( ،)277/2إرشاد الفحوؿ (.)181/2
( )5سورة البقرة ،اآلية.273 :
( )6ا١بامع ألحكاـ القرآف (.)341/3
( )7سورة ا٢بجر ،اآلية.75 :
( )8ىناؾ الكثّب من األمثلة أكردىا الفقهاء من السنة على اعتبار القرائن؛ كابن فرحوف ،كابن القيم ،كمنها قصة قميص يوسف ،كمتاعو،
كا٢بكم ابلقسامة يف اللوث ،كا٢بكم ابلقافة ،كقضية األسرل من قريظة ٤با حكم فيهم سعد أف تقتل ا٤بقاتلة ،كتسىب الذرية ،فكاف بعضهم
يدعي عدـ البلوغ ،فكاف الصحابة يكشفوف عن مؤتزرىم فيعلموف بذلك البالغ من غّبه ،كأمر ا٤بلتقط بتعريف اللقطة ،كقصة ابِب عفراء
٤با ادعيا قتل أيب جهل ،كصمت البكر عند االستئذاف يف الزكاج ،كأمر الزبّب بعقوبة الذم اهتمو إبخفاء كنز ابن أيب ا٢بقيق ،فلما ادعى أف
النفقة كا٢بركب أذىبتو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :العهد قريب كا٤باؿ أكثر».
كمنها  :أنو ملسو هيلع هللا ىلص فعل ابلعرنيْب ما فعل بناء على شاىد ا٢باؿ ،كمل يطلب بينة ٗبا فعلوا ،كال كقف األمر على إقرارىم،
كمنها قولو ١بابر« :إذا جئت ككيلي فخذ منو ٟبسة عشر كسقان ،فإذا طلب منك آية فضع يدؾ على ترقوتو» .ينظر تبصرة ا٢بكاـ
( ،)103-102/2الطرؽ ا٢بكمية ( 7/1كما بعدىا).
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ملسو هيلع هللا ىلص  -عن اللقطة قاؿ« :عرفها سنةَّ ،م اعرؼ ككاءىا كعفاصهاَّ ،م استنفق هبا ،فإف جاء رهبا فأدىا إليو»(.)1

ووجو الداللة :أنو ٌنزؿ الوصف يف اللقطة من قبل الواصف ،أك مدعيها منزلة البينة ،كيكوف قد دؿ على

مشركعية العمل ابلقرائن.

احلديث الثاين :عن عبد الرٞبن بن عوؼ  -هنع هللا يضر  -أف ابِب عفراء تداعيا قتل أيب جهل يوـ بدر ،فقاؿ النيب
 ملسو هيلع هللا ىلص « :-ىل مسحتما سيفكما؟» فقاال :ال ،فقاؿ« :أرايٍل سيفكما» ،فلما نظر إليهما قاؿ « :كبلكماقتلو» .كقضى بسلبو ٤بعاذ بن عمرك بن ا١بموح(.)2
وجو الداللة :اعتبار القرينة كىي أثر الدـ على النصل ،كما يقوؿ ابن القيم" :كىذا من أحسن األحكاـ،

كأحقها ابالتباع ،فالدـ يف النصل شاىد عجيب"(.)3

احلديث الثالث :قولو ملسو هيلع هللا ىلص« :الولد للفراش كللعاىر ا٢بجر»(.)4
ففي احلديث دليل على اعتبار القرينة الِت ىي الفراش يف استلحاق ادلولود.

اثلثا :عمل السلف وأقواذلم ،ومن ذلك:
أييت عمر  -هنع هللا يضر  -ابمرأة قد تعلقت بشاب من األنصار ،ككانت هتواه ،فلما مل يساعدىا احتالت عليو،
فأخذت بيضة ،كألقت صفارىا ،كصبت بياضها على ثوهبا ،كبْب فخذيهاَّ ،م جاءت على عمر  -هنع هللا يضر -
صارخة ،فقالت :ىذا الرجل غلبِب على نفسي ،كفضحِب يف أىلي ،كىذا أثر فعلو ،فسأؿ عمر النساء فقلن لو:
إف ببدهنا كثوهبا أثر ا٤بِب ،فهم عمر هنع هللا يضر بعقوبة الشاب ،فجعل يستغيث كيقوؿ :اي أمّب ا٤بؤمنْب تثبت يف أمرم،
فوهللا ما أتيت الفاحشة ،كال ٮبمت هبا ،فلقد راكدتِب عن نفسي فاعتصمت.
حار شديد الغلياف،
فقاؿ عمر :اي أاب ا٢بسن ما ترل يف أمرىا؟ فنظر علي إىل ما على الثوبَّ ،م دعا ٗباء ٌ
فصب على الثوب فجمد البياضَّ ،م أخذه كمشو ،كذاقو ،فعرؼ طعم البيض ،كزجر ا٤برأة ،فاعَبفت(.)5
 -0حكم عمر ،كابن مسعود ،كعثماف  -مهنع هللا يضر  -بوجوب ا٢بد على من كجدت منو رائحة ا٣بمر ،أك
قاءىا؛ اعتمادان على جعل الرائحة أك القيء اب٣بمر قرينة على شرهبا (.)6
وأما أقواذلم فمنها:
ما أخرجو البخارم عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قاؿ :قاؿ عمر  -هنع هللا يضر " :-لقد
-9
خشيت أف يطوؿ ابلناس زماف حٌب يقوؿ قائل :ما ٪بد الرجم يف كتاب هللا ،فيضل بَبؾ فريضة أنز٥با هللا ،أال كإف

( )1أخرجو البخارم (.)2436/3
( )2أخرجو البخارم (.)3142/4
( )3الطرؽ ا٢بكمية (.)15/1
( )4أخرجو البخارم (.)2218/3
( )5الطرؽ ا٢بكمية (.)44/1
( )6ينظر :معْب ا٢بكاـ ( ،)304/2الطرؽ ا٢بكمية (.)8/1
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الرجم حق على من زٌل كقد أحصن إذا قامت البينة ،أك كا٢بمل ،كاالعَباؼ"(.)1
قوؿ علي -هنع هللا يضر " :-اي أيها الناس ،أف الزان زنياف :زان سر ،كزان عبلنية ،فزان السر أف يشهد
-0
الشهود ،فيكوف الشهود أكؿ من يرمي ،كزان العبلنية ،أف يظهر ا٢ببل أك االعَباؼ(.)2
رابعاً :ادلعقول:
إٮباؿ القرائن القوية ا٣بالية من ا٤بعارض يعترب إضاعة للحقوؽ ،كإقامة للظلم ،كىدمان للعدؿ،
-9
كتفشيان للباطل بْب الناس ،كتقصّبان يف فهم الشريعة ،كا٤بطلوب ىو :إثبات ا٢بق أبم كسيلة ،فإذا ظهرت أمارات
العدؿ ،كأسفر كجهو أبم طريقة كانت ،فثم شرع هللا كدينو(.)3
إف ىناؾ من كسائل اإلثبات الٍب أقرهتا الشريعة رجوعان إىل اعتبار القرائن ،فالقضاء ابلنكوؿ
-0
كاعتباره يف األحكاـ ليس إال رجوعان إىل ٦برد القرينة الظاىرة ،فقدمت على أصل براءة الذمة(.)4
جاء يف معْب ا٢بكاـ" :ككثّب من القرائن كاألمارات أقول من النكوؿ ،كا٢بس شاىد بذلك ،فكيف يسوغ
تعطيل شهادهتا"(.)5
البينة اسم لكل ما يبْب ا٢بق كيظهره ،كمن خصها ابلشاىدين ،أك األربعة ،أك الشاىد ،مل يوؼ
-3
مسماىا حقو ،كمل أتت البينة قط يف القرآف مرادان هبا الشاىداف ،كإ٭با أتت مرادان هبا ا٢بجة كالدليل كالربىاف،
مفردة ،ك٦بموعة(.)6
عدـ اعتبار القرائن قد يضلل القضاة ،كال يتمكن ا٢باكم من ا٢بكم اب٢بق إال بنوعْب من
-4
الفهم ،أحدمها :فهم الواقع ،كالفقو فيو ،كاستنباط علم حقيقة ما كقع ابلقرائن كاألمارات كالعبلمات؛ حٌب ٰبيط بو
علمان ،والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع(.)7
ادلطلب الثاين :مذىب ادلانعٌن

عدـ جواز األخذ ابلقرائن ،كإىل ىذا القوؿ ذىب القرايف من ا٤بالكية ،كالرملي ،كا١بصاص ،من األحناؼ(،)8
كبعض ا٤بعاصرين( ،)9كاستدلوا ابلسنة ا٤بطهرة ،كا٤بعقوؿ.
أوالً :األدلة من السنة:

( )1مصنف عبد الرزاؽ ( ،)9758/5مصنف ابن أيب شيبة (.)1029371
( )2مصنف ابن أيب شيبة (.)28818/5
( )3الطرؽ ا٢بكمية (.)17 -16 /1
( )4معْب ا٢بكاـ (.)321/1
( )5الطرؽ ا٢بكمية (.)9/1
( )6ا٤برجع السابق (.)16/1

( )7إعبلـ ا٤بوقعْب (.)87/1
( )8منظر :الفركؽ ( ،)138/4الفتاكل ا٣بّبية ( ،)13/2أحكاـ القرآف للجصاص (.)358/4
( )9القرائن كدكرىا يف اإلثبات لدبور ،ص.26 -25
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احلديث األول :عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :لو كنت راٝبان أحدان بغّب بينة لرٝبت فبلنة؛ فقد
ظهر منها الريبة يف منطقها ،كىيئتها ،كمن يدخل عليها»(.)1
ووجو الداللة :أف ا٢بديث يدؿ داللة كاضحة على عدـ اعتبار القرائن؛ ألنو ترؾ رٝبها مع كجود األمارات
على كجوبو.

ونوقش ىذا من وجهٌن:

الوجو األول :عدـ التسليم أبف الرسوؿ مل يعمل ابلقرائن ىنا؛ لكوهنا كانت غّب كافية إلقامة ا٢بد هبا(.)2

الوجو الثاين :كمع التسليم جدالن ،فهذا خاص إبثبات الزان دكف بقية ا٤بعامبلت ،فيجوز االحتجاج ابلقرائن
فيما عدا ا٢بدكد؛ ألف طبيعة ا٢بدكد أهنا تسقط ابلشبهة ،أما ا٤بعامبلت كغّبىا فبل يطبق عليها ىذا ا٤ببدأ(.)3
احلديث الثاين :حديث أيب ىريرة ،أف رجبلن أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقاؿ :اي رسوؿ هللا ،كلد يل غبلـ أسود ،فقاؿ:

«ىل لك من إبل؟» قاؿ :نعم ،قاؿ« :ما ألواهنا؟» قاؿٞ :بر ،قاؿ« :ىل فيها من أكرؽ؟» قاؿ :نعم قاؿ« :فأٌل
ذلك؟» قاؿ :لعلو نزعو عرؽ ،قاؿ« :فلعل ابنك ىذا نزعو»(.)4
فقد دل احلديث على عدم اعتبار القرينة وىي الشبو.
ونوقش ىذا :أبف ال داللة فيو على عدـ إعماؿ القرينة ،كإ٭با أٮبلها؛ ٤بعارضتها أبقول منها كىو الفراش،
فيقدـ عليها(.)5
الدليل الثالث :قولو ملسو هيلع هللا ىلص« :البينة على ا٤بدعي ،كاليمْب على ا٤بدعى عليو»(.)6

ووجو الداللة :أف الطريق الوحيد لئلثبات ىو البينة ال غّبىا من القرائن.
جاء يف الفركؽ للقرايف" :كما أف قرائن األحواؿ ال تثبت هبا األحكاـ كالفتاكل ،كإف حصلت ظنان أكثر
من البينات ،كاألقيسة ،كأخبار اآلحاد؛ ألف الشرع مل ٯبعلها كالفتول كالقضاء"(.)7
كقاؿ خّب الدين الرملي من فقهاء ا٢بنفية" :حجج الشرع ثبلثة كىي البينة ،أك اإلقرار ،أك النكوؿ.......
كإف ا٢بكم بغّب كاحد منها ال ٯبوز"(.)8
ونوقش ىذا :أبف ا٤براد بقولو البينة على ا٤بدعي ،أف عليو بياف ما يصحح دعواه ،ليحكم لو ،كالشاىداف من

البينة ،كال ريب أف بعض القرائن أقول داللة على صدؽ ا٤بدعي من بعض البينات األخرل.

كالبينة :اسم لكل ما يبْب ا٢بق كيظهره ،كمن خصها ابلشاىدين أك األربعة أك الشاىد مل يوؼ مسماىا
( )1أخرجو ابن ماجة ( )2559/كقاؿ ا٥بيثمي رجالو ثقات.

( )2ينظر :ا٤بغِب الين قدامة (.)420/6
( )3ينظر :القرائن كدكرىا يف اإلثبات لدبور ،ص.65
( )4أخرجو البخارم (.)5305/7
( )5ينظر :ا٤بغِب البن قدامة ( ،)420/6فتح البارم (.)444/9
( )6أخرجو الَبمذم ( ،)1342/3كقاؿ :حسن صحيح.
( )7منظر :الفركؽ ،للقرايف (.)138/4
( )8الفتاكل ا٣بّبية (.)13/2
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حقو ،كمل أتت البينة قط يف القرآف مرادان هبا الشاىداف ،كإ٭با أتت مرادان هبا ا٢بجة كالدليل كالربىاف ،مفردة،
ك٦بموعة(.)1
اثنياً :ادلعقول:

استدل أصحاب ىذا القول من ادلعقول مبا يلي:
األول :القرائن قد تكوف قوية عند القضاء هباَّ ،م يظهر بعد ا٢بكم خبلؼ ذلك ،كعلى ىذا ال تصح أف
تكوف دليبلن ).(2

ونوقش ىذا :أبف ىذا شأف كل كسائل اإلثبات ،فقد يرجع ا٤بقر عن إقراره ،كالشاىد عن شهادتو ،كال عربة

هبذا الرجوع ،إذ االعتبار ىو بوقت القضاء(.)3

الثاين :العمل ابلقرائن غّب مطرد ،كال منضبط ،كىي مَبددة بْب القوة كالضعف ،فبل يصح بناء ا٢بكم
عليها(.)4
ويرد عليو :أبف العمل ابلقرائن ليس على إطبلقو ،كإ٭با عندما تكوف القرينة قوية ال يشك يف قوهتا ،كال

يتمارل يف داللتها ،فعندئذ تكوف القرينة أقول داللة من شهادة الشهود ،كغّبىا من طرؽ اإلثبات(.)5
َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ
َثٌ ۡم إَِل
الثالث :العمل ابلقرائن ىو أخذ ابلظن الذم هنينا عن اتباعو بقولو تعاىل﴿ :ونا يتبِع أؽ
َ
ظ ًّيا ۚ﴾(.)6
ونوقش ىذا من وجوه:

الوجو األول :أف الظن الذم هنينا عن اتباعو ىو الظن السيء ،ال الظن الذم يصدؽ يف الغالب ،كلذا
يشَبط يف القرينة أف ال تكوف درجة الضعف فيها كبّبة.
يقوؿ العز بن عبد السبلـ" :كإ٭با يعمل ابلظنوف يف موارد الشرع كمصادره؛ ألف كذب الظنوف اندر ،كصدقها
غالب؛ فلو ترؾ العمل هبا خوفان من كقوع اندر كذهبا ،لتعطلت مصاٌف كثّبة غالبة ،خوفان من كقوع مفاسد قليلة
اندرة ،كذلك على خبلؼ حكمة اإللو ،الذم شرع الشرائع ألجلها"(.)7
الوجو الثاين :ليست كل القرائن ظنية ،إ٭با قد يصل بعضها من القوة إىل درجة القطع ،كمن انحية أخرل
فنحن ال نقوؿ ابلعمل ابلقرائن مستقلة يف اإلثبات ،كإ٭با يعمل هبا إضافة إىل بعض األدلة.

( )1الطرؽ ا٢بكمية ،البن القيم (.)16/1
( )2أثر القرائن يف إثبات ا٢بدكد كا١بناايت يف الفقو اإلسبلمي ،حسن السيد حامد خطاب

http://www.islamfeqh.com

( )3ا٤برجع السابق ،نفس الصفحة.
( )4ا٤برجع السابق.
( )5ا٤برجع السابق.
( )6سورة يونس  ،اآلية .36
( )7قواعد األحكاـ ،للعز بن عبد السبلـ (.)50،51/2
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الوجو الثالث :إف بعض كسائل اإلثبات الٍب أقرهتا الشريعة تفيد الظن الغالب ،كمع ذلك مل يقل أحد بعدـ
جواز األخذ هبا ،فالشرع يعترب الظنوف ا٤بفيدة ،كا٤بستفادة من عبلمات ٨بصوصة( ،)1كمراد الفقهاء من اشَباط
اليقْب أك القطع يف حد القرينة ،ما يشمل الظن الغالب ،ال خصوص اليقْب القطعي ،كذلك ألف داللة طرؽ
اإلثبات -مهما قويت -فبل ٚبلو من ظن ،كال يتوقف العمل هبا على اليقْب الذم يقطع االحتماؿ(.)2
ادلطلب الثالث:الرأي ادلختار:
بعد إجالة النظر يف أدلة الفريقْب ،كمناقشتها ،يتضح أف الراجح ىو اعتبار القرائن يف اإلثبات ،كيرجع
ذلك ٤با َييت:
أوالً :قوة أدلتهم ،كسبلمتها من ا٤بناقشة ،كضعف أدلة ا٤بخالفْب ،كعدـ خلوىا من االعَباضات.

اثنياً :ىدؼ القضاء ىو الوصوؿ إىل ٧بجة العدؿ ،كإظهار ا٢بق ،كرد ا٢بقوؽ ألىلها ،كالقرائن كسيلة من
كسائل الوصوؿ إليو ،كلئلماـ ابن القيم كبلـ شيق كنفيسٰ ،بسن إيراده ىنا ،حيث يقوؿ" :كإذا ظهرت أمارات
العدؿ ،كأسفر كجهو أبم طريق كاف ،فثم شرع هللا كدينو  .....كىذه مسألة كبّبة ،عظيمة النفع ،جليلة القدر ،إف
أٮبلها ا٢باكم أك الوايل أضاع حقان كثّبان ،كأقاـ ابطبل كبّبان"(.)3
كيف موضع آخر يقوؿ" :فا٢باكم إذا مل يكن فقيو النفس يف األمارات ،كدالئل ا٢باؿ ،كمعرفة شواىده ،كيف
القرائن ا٢بالية ،كا٤بقالية ،كفقهو يف كليات األحكاـ ،أضاع حقوقان كثّبة على أصحاهبا ،كحكم ٗبا يعلم الناس
بطبلنو ،ال يشكوف فيو اعتمادان منو على نوع ظاىر ،مل يلتفت إىل ابطنو كقرائن أحوالو.)4("...
كىذا موضع مزلة أقداـ ،كمضلة أفهاـ ،كىو مقاـ ضنك ،كمعَبؾ صعب ،فرط فيو طائفة ،فعطلوا ا٢بدكد،
كضيعوا ا٢بقوؽ ،كجرءكا أىل الفجور على الفساد ،كجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوـ ٗبصاٌف العباد٧ ،بتاجة إىل
غّبىا ،كسدكا على نفوسهم طرقان صحيحة من طرؽ معرفة ا٢بق كالتنفيذ لو ،كعطلوىا مع علمهم كعلم غّبىم
قطعان أهنا حق مطابق للواقع ،ظنان منهم منافاهتا لقواعد الشرع ،كلعمر هللا إهنا مل تناؼ ما جاء بو الرسوؿ ،كإف
انفت ما فهموه من شريعتو ابجتهادىم.
فإف هللا سبحانو أرسل رسلو ،كأنزؿ كتبو؛ ليقوـ الناس ابلقسط كىو العدؿ الذم قامت بو األرض
كالسموات ،فإذا ظهرت أمارات العدؿ ،كأسفر كجهو ،أبم طريق كاف ،فثم شرع هللا كدينو ،كهللا سبحانو أعلم،
كأحكم ،كأعدؿ ،أف ٱبص طرؽ العدؿ ،كأماراتو ،كأعبلمو ،بشيء َّم ينفي ما ىو أظهر منها ،كأقول داللة ،كأبْب
أمارة ،فبل ٯبعلو منها ،كال ٰبكم عند كجودىا كقيامها ٗبوجبها.
بل قد بْب سبحانو ٗبا شرعو من الطرؽ ،أف مقصوده إقامة العدؿ بْب عباده ،كقياـ الناس ابلقسط ،فأم

( )1ينظر :تبصرة ا٢بكاـ ،البن فرحوف (.)13/2
(٦ )2بلة ٦بمع الفقو (.)240/12
( )3الطرؽ ا٢بكمية  ،البن القيم (.)5/1
( )4الطرؽ ا٢بكمية ،البن القيم (.)4/1
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طريق استخرج هبا العدؿ كالقسط ،فهي من الدين ،كليست ٨بالفة لو"(.)1
اثلثاً :إف التقدـ العلمي منح اجملرمْب طرقان كثّبة لبلعتداء على ا٢بقوؽ ،كإخفاء ا٢بق ،كا٥بركب من العدالة،

كمن غّب ا٤بعقوؿ أف ٭بنع القاضي من االستفادة من الوسائل الٍب تكشف ا١برٲبة ،كأف ٭بنح ا٢باكم ا٤بكنة يف
التعرؼ على اجملرمْب كتتبعهم ،كرد ا٢بقوؽ ألىلها.
فالقرائن ال ٲبكن االستغناء عنها يف إثبات الوقائع ا٤بادية الٍب ٛبثل جانبان ىامان كمؤثران يف الدعاكل
القضائية(.)2
رابعاً٩ :با يؤيد ىذا القوؿ ،أف الوازع الديِب قد ضعف٩ ،با ٯبعل الناس يقدموف على ا٢بلف بكل جرأة.

خامساً :بعض ىذه الوسائل قد ٰبتاج إليها ،ال لتكوف دليبلن مستقبلن ،بل لتكوف طريقان يستعْب هبا القاضي

للوصوؿ إىل ا٢بقيقة ،فالقوؿ ٔبوازىا ال يعِب ٕباؿ إلزاـ القاضي ابألخذ هبا ،بل من حقو أف ٯبتهد فيها ،كٱبتار ما
يراه مناسبان إلظهار ا٢بق.

سادساً :القوؿ إبعماؿ ىذه الوسائل ىو ما يتوافق مع ركح الشريعة ،كمقاصدىا العظيمة ،من ا٢بفاظ على
ا٢بقوؽ ،كٞبايتها من الضياع ،كبث األمن كاالستقرار ،كردع اجملرمْب ،كاالستفادة من كل جديد انفع.
سابعاً :ىذا القوؿ فيو ٚبفيف على الناس ،كرفع الضيق عنهم ،كتيسّب عليهم ،كالشريعة تتطلع إىل ذلك.

اثمناً :أثبت الواقع مدل أٮبية األخذ هبا ،كأظهرت التجارب أهنا كسيلة انجعة للوصوؿ إىل ا٢بقيقة يف كثّب
من ا٢باالت.
اتسعاً :إف أغلب الفقهاء قد أخذ هبا ،كعمل ٗبوجبها ،ك٥با صور كثّبة يف كتبهم ،كقد جاء العمل هبا يف
مسائل اتفقت عليها ا٤بذاىب األربعة ،كأبعد الناس من األخذ بذلك الشافعي  -رٞبو هللا تعاىل  -مع أنو اعترب
قرائن األحواؿ يف أكثر من مائة موضع(.)3

وأخًناً :كمع أننا قد ذىبنا إىل القوؿ ابعتبار ىذه الوسائل يف اإلثبات ،إال أف األمر ليس على إطبلقو،
كلكن ىذا ا١بواز مقيد بقيود ٯبب أف ٚبضع ٥با أم كسيلة ،يراد استخدامها لئلثبات ،مهما جدت من كسائل،
كظهرت من طرؽ جديدة ،كىذا ما سنفصلو يف ا٤ببحث التايل إبذف ا٤بوىل جل كعبل.

( )1ا٤برجع السابق (.)19-18/1
( )2النظرية العامة للقرائن يف اإلثبات ا١بنائي يف التشريع ا٤بصرم كا٤بقارف ،د٧ .بمود عبد العزيز خليفة  ،ص 226كما بعدىا.
( )3ينظر :إعبلـ ا٤بوقعْب ( ،)378/4تبصرة ا٢بكاـ ) )102/2كما بعدىا.
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ادلبحث الثالث

قواعد عامة يف اإلثبات
ٰبسن بنا بعد ذكر حجية كسائل التقنية ا٢بديثة ،أف نذكر القواعد العامة ،كا٤ببادئ يف اإلثبات ،يف الشريعة
اإلسبلمية ،كىي كثّبة ،لكن سنكتفي ىنا بذكر ما نعتقد أف لو صلو مباشرة ٗبوضوع ٕبثنا ،كىو ما سنفصلو يف
ا٤بطالب اآلتية:
ادلطلب األول :األصل براءة الذمة
٩با قرره الفقو اإلسبلمي أف األصل براءة الذمة ،أم أف األصل أف الذمة ليست مشغولة بشيء ،كينبِب عليها
أف كل متهم برمء حٌب تثبت إدانتو.
فالرباءة أصل يف االنساف ،مبنية على استصحاب العدـ األصلي ،كعدـ تعلق الذمة بشيء من ا٢بقوؽ،
ككذلك عدـ تعلق جسده بشيء من ا٢بدكد كالتعزيرات(.)1
كبناء عليو فمن حق كل متهم ،أف تفَبض براءتو ،كأف يفسر الشك لصا٢بو ،حٌب يقوـ الدليل اليقيِب على
إدانتو ،فاإلدانة تقوـ على اليقْب ،كالرباءة تبُب على الشك كاالحتماؿ( ،)2كاليقْب ال يزكؿ ابلشك ،كما قرر
الفقهاء(.)3
ك٩با ينبِب على ىذا القاعدة ،أف عبء اإلثبات على ا٤بدعي؛ ألنو يدعي خبلؼ الظاىر كاألصل( ،)4لقولو
ملسو هيلع هللا ىلص «البينة على ا٤بدعي»( ،)5كقولو« :لو يعطى الناس بدعواىم لذىب دماء قوـ كأموا٥بم»(.)6
وىذه القاعدة ا٤بقررة يف الفقو اإلسبلمي تعمل يف نطاؽ أكسع من النطاؽ ا١بنائي ،إذ ٪بد الفقو اإلسبلمي
ييعمل ىذه القاعدة يف كافة فركع القانوف ،بل كيف كافة صور الواجبات كالتكليفات ،حٌب الدينية البحتة ،أك
التعبدية ا﵀ضة ،كعليو فبل ٯبوز فرض التزاـ من أم نوع كاف ،جنائيان ،أك مدنيان ،على أم شخص ،إال بعد قياـ
الدليل ا٤بثبت لسبب ىذا االلتزاـ يف حقو ،كتطبيقو يف اجملاؿ ا١بنائي أنو ال يعترب الشخص ملتزمان أبداء العقوبة ،أك
()7
مستحقان ٥با ،إال بعد أف تثبت إدانتو ثبواتن يقينيان
ادلطلب الثاين :مبدأ حرية اإلثبات
ىناؾ مذاىب متعددة يف اإلثبات ،بْب مطلق كمقيد ٢برية القاضي يف استخداـ كسائل اإلثبات ،كلعل
الشريعة اإلسبلمية ٫بت إىل األخذ اب٤بذىب ا٤بختلط ،كىو عدـ ترؾ العناف للقاضي يف اختيار كسيلة اإلثبات من
( )1ينظر :قواعد األحكاـ (.)26/2
( )2ا٢بق يف العدالة ا١بنائية  ،دمحم ٧بي الدين عوض)494/2( ،
( )3ينظر :األشباه كالنظائر البن ٪بيم (،)56/1شرح القواعد الفقهية للزرقاء (.)30/1
( )4ينظر :هناية ا٤بطلب يف دراية ا٤بذىب(.)89/19
( )5سبق ٚبرٯبو.
( )6أخرجو البخارم (.)4552/6
( )7يف أصوؿ النظاـ اإلسبلمي  ،دمحم سليم العوا ،ص.92
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انحية ،كمن انحية أخرل مل تغلق الباب أمامو يف اختيار الوسيلة ا٤بناسبة كا٤بشركعة للوصوؿ إىل ا٢بقيقة ،كإظهار
ا٢بق ،كإقامة العدؿ بْب الناس.
فالقاضي لو ا٢برية ا٤بطلقة يف تكوين عقيدتو من أم دليل يعرض عليو ،كال يتقيد بطريق إثبات معْب،
بشرط أف يكوف ىذا الدليل مشركعان ،كمن حقو أف يبِب قناعتو على الشهادة ،أك اليمْب ،أك اإلقرار ،أك أم دليل
معترب بشركطو ،كال يصح لو أف يبنيها على دليل غّب شرعي؛ كالسحر ،كالشعوذة ،كما إىل ذلك ٩با مل يقره الشرع
ا٢بنيف( ،)1فالبينة ىي كل ما يبْب ا٢بق كيظهره ،كليست مقتصرة على اليمن كالشاىد(.)2
كقد سبق معنا قوؿ ابن القيم" :فإذا ظهرت أمارات ا٢بق  ،كقامت أدلة العقل ،كأسفر صبحو أبم طريق
كاف ،فثم شرع هللا كدينو ،كرضاه كأمره ،كهللا تعاىل مل ٰبصر طرؽ العدؿ كأدلتو كأمارتو يف نوع كاحد ،كأبطل غّبه،
فأم طريق استخرج هبا ا٢بق ،كمعرفة العدؿ ،كجب ا٢بكم ٗبوجبها كمقتضاىا ،كالطرؽ أسباب ككسائل ال تراد
لذكاهتا ،كا٭با ا٤براد غاايهتا الٍب ىي ا٤بقاصد".
كمعُب ىذا ا٤ببدأ -أيضان -أف حرية ٝبيع األطراؼ إىل اللجوء إىل كافة كسائل اإلثبات للتدليل على صحة
دعواىم ،فمن حق ا٤بدعي أف يثبت صحة دعواه أبم طريق مشركع ،كالشهادة ،كاإلقرار ،كالبينة كالقرائن ،كغّبىا
من الوسائل ،كال يعِب ىذا ابلضركرة أف يقبلها القاضي ،بل تكوف خاضعة الجتهاده كما سيأيت.
ادلطلب الثالث :للقاضي أن يقضي بقناعتو واجتهاده

من شركط القاضي الٍب كضعها الفقهاء أف يكوف ٦بتهدان( ،)3يوازف بْب األدلة كٲبحصها ،كيرجح بينها،
كٱبتار منها ما يرل أنو أبْب للحجة.
كليس معُب قولنا ٔبواز اإلثبات ابلوسائل ا٢بديثة َّ
أف القاضي ملزـ ابألخذ هبا ،بل ىي خاضعة لتقديره.
كليس ىذا األمر خاصان ابلقرائن ،بل ىو متعلق بكل كسائل اإلثبات ،فللقاضي أف يقضي ٗبا ترجح عنده
من البينات ،أبم طريق من طرؽ الَبجيح بينها(.)4
كإذا كاف ذلك يف حق البينات ا٤بتفق عليها ،فالوسائل ا٤بختلف فيها ٚبضع لتقدير القاضي من ابب أكىل،
لذا البد عند تقدير ىذه القرينة من مبلحظة كجود أمر ظاىر معركؼ يصلح أساسان لبلعتماد عليو ،كأف توجد
صلة تربط بْب األمر الظاىر كاألمر ا٣بفي(.)5
ادلطلب الرابع :درء احلدود ابلشبهات
من القواعد العظيمة الٍب أقرهتا الشريعة اإلسبلمية ،أف ا٢بدكد تدرأ ابلشبهات ،كمؤدل ىذه القاعدة أنو مٌب
ما قامت لدل القاضي شبهة يف ثبوت ارتكاب جرٲبة من ا١برائم ا٤بوجبة لعقوبة من العقوابت ،كجب عليو أف ال
( )1النظرية العامة إلثبات موجبات ا٢بدكد يف الفقو اإلسبلمي ،عبد هللا الركباف (.)84/1
( )2الطرؽ ا٢بكمية.)16/1( ،
( )3ينظر :البجّبمي على ا٣بطيب ( .)308/5الشرح ا٤بمتع للعثيمْب (.)382/12
( )4نظاـ القضاء يف اإلسبلـ ،لعبد الكرَل زيداف ،ص.202
( )5الفقو اإلسبلمي كأدلتو (.)644/6
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يقيم ىذه العقوبة ،كأصل يف ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص« :ادرءكا ا٢بدكد ابلشبهات»( ،)1كإف كاف ا٢بديث قد اتفق على
تضعيفو ،إال أف االٝباع منعقد على أف ا٢بدكد تدرأ ابلشبهات(.)2
فا٢بد ال يثبت ابالحتماؿ ،أك ال ٯبب ا٢بد مع االحتماؿ الراجح ،كمٌب دار ا٢بد بْب الوجوب كاإلسقاط
سقط ،فا٢بد ال يثبت إال ابليقْب الذم تفيده األدلة كالقرائن القطعية ،كقد قاؿ عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر :لئن أعطل
ا٢بدكد ابلشبهات أحب إيل من أف أقيمها يف الشبهات(.)3
كإف كاف ابن حزـ قد أنكر ىذه القاعدة ،إال أف ال ٱبالف مؤداىا يف عدـ جواز إقامة ا٢بد إذا مل تثبت
ا١برٲبة ،ككجوب إقامة ا٢بد كلما ثبت للقاضي ارتكاب ا٤بتهم للجرٲبة ا٤بوجبة لو(.)4
كإعماالن ٥بذه القاعدة فقد قرر الفقهاء أف يكوف اإلثبات بْب يدم القضاء أبدلة قاطعة عند القاضي(.)5
كيشَبط يف الشبهة الٍب يدرأ هبا ا٢بد أف تكوف ٧بتملة ،أما لو مل تكن ٧بتملة فليست شبهة ،بل ىي دلسة
كقع هبا التذرع إىل إسقاط ما شرعو هللا من ا٢بدكد(.)6

( )1يقوؿ ابن حزـ" :كأما قولو« :ادرؤكا ا٢بدكد ابلشبهات» فما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قط من طريق فيها خّب ،كال نعلمو أيضا جاء عنو عليو
السبلـ أيضا ،ال مسندان ،كال مرسبلن ،كإ٭با ىو قوؿ ركم عن ابن مسعود كعمر فقط .انظر :ا﵀لى ،البن حزـ (.)253/8
( )2اإلٝباع  ،البن ا٤بنذر (.)40/1
( )3مصنف ابن ايب شيبة (.)29085 /9
( )4أصوؿ النظاـ ا١بنائي (.)119 /1
( )5العقوبة أليب زىرة ،ص.198 :
( )6السيل ا١برار( ،)850/1كنيل األكطار (.)157،156/7
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ادلبحث الرابع

()1

ضوابط العمل ابلقرائن ادلعاصرة
ذكران سابقان أف القوؿ الراجح جواز استخداـ كسائل اإلثبات ا٢بديثة كأف الشريعة الغراء تتعلق ٢بفظ
ا٢بقوؽ ،كصيانة النفوس كرد ا٤بظامل ،كحفظ األمن ،كردع اجملرمْب ،كإنصاؼ ا٤بظلومْب.
كلكن ىذا ا١بواز ال ٲبكن أف يطلق على عاىنو فلكل كسيلة حكم خاص يتم تقديره بناء على دراسة متأنية
من فقهاء كخرباء كمتخصصْب كغّبىم ،كىذا األمر ٰبتاج إىل دراسات مستقلة ،كما يعنينا ىنا ىو كضع الضوابط
العامة ٤بباشرة ىذه القرائن كالقواعد ا٢باكمة الستخدامها ،كىذا ما سنعرضو فيما يلي:
الضابط األول :أن ال تعارض نصاً.
القرينة إما أف أتيت موافقة للنص أك ٨بالفة لو ،على ما َييت:
األوىل :أف أتيت القرينة مؤيدة للنص كموافقة لو ،فالواجب حينها األخذ هبا ،مثل :قرينة فحص الدـ،
كالبصمة الوراثية ،إذا اثبتت استلحاؽ الولد بوالده الذم ىو على فراشو ،كيف ىذه ا٢بالة تكوف القرينة موافقة
للنص( ،)2كىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص« :الولد للفراش»( ،)3كيكوف ا٢بكم ابلنص ال ابلقرينة.
الثانية :أف ٚبالف القرينة النص ،فبل يعتد هبا ،فالولد الذم أ٢بقو فراش النكاح ال تؤثر فيو القرائن ،الٍب

ٚبالف حكم الفراش( ،)4كالقاعدة األساسية يف ىذا الباب أنو ال يعلو على الفراش شيء من األدلة ،سول اللعاف
الذم حصر هللا فيو جواز نفي النسب الثابت منو ،كلذلك يبقى دكر القرائن يف اإلثبات ابلضوابط كالشركط
ا٤بذكورة(.)5
فإذا كجد نص يف الواقعة فإنو مقدـ على القرينة ،كال يعمل هبا إال عند عدـ كجود النص ،كٲبكن أف يستدؿ
لذلك بقضية اللعاف ،فقد جاء يف ا٢بديث قوؿ ابن عباس عن ا٤برأة فتلكأت كنكصت ،حٌب ظننا أهنا ترجع َّم
قالت :ال أفضح قومي سائر اليوـ ،فمضت فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :أبصركىا فإف جاءت بو أكحل العينْب ،سابغ
األليتْب ،خدًف الساقْب( ،)6فهو لشريك ابن سحماء» ،فجاءت بو كذلك ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :لوال ما مضى من
كتاب هللا لكاف يل ك٥با شأف»(.)7
ففي ىذا احلديث قرينتان:

( ) 1سأقتصر ىنا على الضوابط العامة الٍب تتعلق ٗبباشرة القرينة نفسها ،كىناؾ ضوابط فنية تتعلق بكل قرينة على حدة ،كضوابط أخرل تتعلق
ٗبباشرة ىذه الوسيلة ،كاإلسبلـ ،كالعدالة ،كا٣بربة ،كاألمانة ،كغّبىا.
( )2نظرية اإلثبات للمحامي حسْب مؤمن (.)51/4
( )3سبق ٚبرٯبو.
( )4ينظر :هناية ا٤بطلب (.)187/19
( )5البصمة الوراثية من منظور الفقو اإلسبلمي على ٧بي الدين القرة داغي ،ص.46
( )6سػػابغ االليتػػْب أم عظيمهمػػا مػػن السػػبوغ اب٤بوحػػدة يقػػاؿ للشػػيء إذا كػػاف اتمػان كافيػان كافػران أنػػو سػػابغ ،كقولػػو :خػػدًف السػػاقْب ،أم ٠بينهمػػا.
ينظر :شرح سنن ابن ماجو للسيوطي ( ،)150/1عوف ا٤بعبود أبو الطيب أابدم (.)245/6
( )7أخرجو البخارم (.)4747/6
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األٲباف ،مع أهنا قالت :كهللا ال أفضح
األوىل  :تلكؤىا ،كنكوصها ،حٌب ظن الصحابة أهنا سَبجع عن ٍ
قومي اليوـَّ ،م أصرت على اللعاف.
والثانية :قرينة كصف النيب للوليد ك٦بيئو مطابقان للوصف ،كمل يعمل هبا ،بدليل أنو مل يقم ا٢بد على ا٤برأة،
كرغم تلكؤىا كنكوصها ،فقدـ اللعاف الذم دفع بو ا٢بد عن ا٤برأة ،فعدـ العمل ابلقرينة ليس لعدـ صبلحيتها؛ ألف
االستدالؿ ابألمارات ال يستعمل مع كجود النص(.)1
قاؿ النوكم" :كفيو أنو ال يقاـ ا٢بد ٗبجرد الشياع كالقرائن ،بل البد من بينة أك اعَباؼ"(.)2
كيقوؿ ابن األمّب" :كيف ا٢بديث دليل على العمل ابلقيافة ،ككاف مقتضاىا إ٢باؽ الولد ابلزكج ،إف جاءت بو
على صفتو؛ ألنو للفراش ،لكنو بْب ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بانع عن ا٢بكم ابلقيافة نفيان كإثبااتن ،بقولو :لوال األٲباف لكاف يل ك٥با
شأف"(.)3
الضابط الثاين :أن ال تتعارض مع دليل أقو منها.

يشَبط يف القرينة حٌب يعمل هبا أف ال يعارضها دليل أقول منها( ،)4كنص  -كقد مر معنا -أك دليل إثبات
أقول ،كاإلقرار ،كالشهادة ،أك قرينة أقول منها.
فمحل العمل ابلقرينة مامل تعارضها قرينة أقول منها ،فإف عارضتها قرينة أقول منها أبطلتها ،ك٩با ٲبكن أف
َ ٓ ََ
لَع قَهيصًِۦ ب َدم َلذِب قَ َال بَ ۡل َس ََّلَ ۡ
ت
يستدؿ بو ىنا قصة يوسف عليو السبلـ فقولو تعاىلَ ﴿ :وجا ُءو َٰ ِ ِ
ِ
ُ َ
َ ُ َ ُ
لؾ ۡم أىف ُسؾ ۡم أ ۡمرا ﴾()5؛ ألف أكالد يعقوب ٤با جعلوا يوسف يف غيابة ا١بب ،جعلوا على قميصو دـ
سخلة؛ ليكوف كجود الدـ على قميصو قرينة على صدقهم يف دعواىم أنو أكلو الذئب.
كال شك أف الدـ قرينة على افَباس الذئب لو ،كلكن يعقوب أبطل قرينتهم ىذه بقرينة أقول منها ،كىي عدـ
شق القميص ،فقاؿ :سبحاف هللا! مٌب كاف الذئب حليمان كيسان يقتل يوسف ،كال يشق قميصو ،كلذا صرح
َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َٰ َ َ ُ َ
َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
بتكذيبو ٥بم يف قولو ﴿ :بل سَلت لؾم أىفسؾم أمرا فصۡب َجِيل وٱّلل ٱلهستػان لَع نا ت ِصفَن

 ،)6(﴾١٨فهذه اآلايت أصل يف العمل ابلقرائن(.)7

كقد رد النيب ملسو هيلع هللا ىلص قوؿ األعرايب ،حينما كلدت زكجتو غبلمان أسودان( ،)8كمل يلتفت إىل قولو لوجود الفراش الذم

( )1ا٢باكم الكبّب ،للماكردم (.)57/11
( )2شرح النوكم على مسلم (.)130/10
( )3سبل السبلـ  ،للصنعاٍل (.)194/3
( )4ينظر :بغية ا٤بسَبشدين  ،لعبد الرٞبن ابعلوم (.)619/1
( )5سورة يوسف ،اآلية.18 :
( )6سورة يوسف ،اآلية .18
( )7أضواء البياف ،للشنقيطي (.)217/
( )8سبق ا٢بديث بنصو .
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ىو أقول من القرينة(.)1
ك٤با اختصم سعد بن أيب كقاص ،كعبد بن زمعة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ :اي رسوؿ هللا ،ابن أخي عتبة ابن أيب
كقاص ،عهد إيل أنو ابنو انظر إيل شبهو ،كقاؿ عبد بن زمعة :ىذا أخي اي رسوؿ هللا ،كلد علي فراش أيب ،فنظر
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل شبهو ،فرأم شبهان بينو كبْب عتبة ،فقاؿ« :ىو لك اي عبد بن زمعة ،الولد للفراش ،كللعاىر
ا٢بجر ،كاحتجيب منو اي سودة بنت زمعة» ،قاؿ :فلم ير سودة قط(.)2
يقوؿ ابن قدامة" :كفيو أف ترؾ العمل ابلبينة٤ ،بعارضة ما ىو أقول منها ،ال يوجب اإلعراض عنها ،إذا
خلت عن ا٤بعارض"(.)3
كيقوؿ ابن حجر" :القائف إ٭با يعتمد يف الشبو إذا مل يعارضو ما ىو أقول منو؛ ألف الشارع مل يلتفت ىنا
إىل الشبو ،كالتفت إليو يف قصة زيد بن حارثة ،ككذا مل ٰبكم ابلشبو يف قصة ا٤ببلعنة؛ ألنو عارضو حكم أقول
منو ،كىو مشركعية اللعاف"(.)4
كقد أجاب الدكتور دمحم األشقر ،عندما سئل عن البصمة الوراثية كمكانتها بْب الطرؽ الشرعية لئلثبات :ال
ٯبوز أف تقدـ عند التعارض على الفراش ،كال على شهادة التسامح ،كال على الشاىدين ،كلكن ٯبب أف تقدـ
على القيافة ،بل القيافة طريقة بدائية ابلنسبة إىل ىذه الطريقة ا٤بتقنة ،الٍب يكاد ٯبزـ بصدؽ نتائجها"(.)5
كلذا اليصح استخداـ البصمة الوراثية بديبلن عن الوسائل الشرعية إلثبات النسب ،فإذا كاف استخداـ
البصمة الوراثية يف اثبات النسب أمران ٰبقق مصلحة مشركعة ،فيجب أف ال تصادـ الوسائل الشرعية إلثبات
النسب كالفراش كاإلقرار كالبينة كالقافة كالقرعة .فالفراش َّم االقرار كَّم البينة تقدـ يف اثبات النسب على البصمة
الوراثية بينما تقدـ البصمة على القافة أك القرعة(. )6
( )1التمهيد  ،البن عبد الرب(.)194/8
( )2سبق ٚبرٯبو.
( )3الشرح الكبّب البن قدامة(.)405/6
( )4فتح البارم  ،البن حجر (.)35/12
( )5إثبات النسب ابلبصمة الوراثية ،لؤلشقر ،ص17:
( )6القرعة ىى السهمة أك االختيار إبلقاء السهاـ (لساف العرب البػن منظػور  )121/11أك بغّبىػا مػن األدكات  ،كىػى طريػق شػرعى لتمييػز

ا٢بقوؽ عند االشتباه (أما القرعة الٌب يؤخذ الفأؿ أك الٌب يطلب هبا معرفة الغيب كا٤بستقبل فمحرمة)  .كدليل مشػركعية القرعػة مػن القػرآف
الكرَل قولو تعاىل ىف سورة عمراف اآلية ( 44كما يكٍنت لى ىدي ًهم إً ٍذ يػ ٍل يقو ىف أىقٍ ىبلمهم أىيػُّهػم ي ٍك يفػل مػرىَل كمػا يكٍنػت لى ىػدي ًهم إً ٍذ ٱبىٍتى ً
ص يػمو ىف) إذ أف أـ
ىى ى ٍ ٍ ي
ى ي ٍ ي ٍ ى ي ى ٍ ى ىى ى ٍ ٍ
مرَل ٤با ذىبت إىل من ٥بم األمر على بيت =
ا٤بقدس ٚباصموا أيهم بكفل مرَل كاقَبعوا عليها كذلك أبف القوا أبقبلمهم الٌب يكتبوف هبا التوراة ىف النهػر فػايهم مل ٯبػر قلمػو ىف ا٤بػاء فلػو كفالتهػا
ككانت نتيجة القرعة أف كانت الكفالة لزكراي عليو السبلـ  .كذلك قولو تعاىل ىف سورة الصافات=اآلية ( 141 ، 140إً ٍذ أىبػق إً ىىل الٍ يفلٍ ً
ػك
ىى
ً
ً
ً
ْب ) إذ أف السفينة الٌب ركب فيها نىب هللا يونس عليو السبلـ ٤با ثقلت ٗبا فيهػا مػن امتعػة كاحتػاجوا
اى ىم فى ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍد ىحض ى
الٍ ىم ٍش يحوف فى ىس ى
إىل إلقاء بعض الركاب لتخفيف ٞبل السفينة خشية الغرؽ اتفقوا على أف من خرجت قرعتو القى ىف البحػر ،فأصػابت القرعػة يػونس عليػو
السػػبلـ فػػألقى بػػو .كػػذلك ىنػػاؾ أدلػػة عديػػدة مػػن السػػنة علػػى مشػػركعية القرعػػة ،كمػػا جػػرل العمػػل ىف ٨بتلػػف العصػػور علػػى ج ػواز العمػػل
ابلقرعة ىف تعارض البينات كثبوت النسب كالقسم بْب الزكجات كالعتق إىل غّب ذلك من األمور ا٤بشركعة  .كحكمة استعماؿ القرعػة دفعػان

 487جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

الضابط الثالث:أن ال تؤثر على إرادة اإلنسان ابإلضعاف أو اإللغاء.
يشَبط يف اإلقرار أف يكوف ا٤بقر عاقبلن ٨بتاران( ،)1فبل يصح اإلقرار الواقع اب١برب كاإلكراه( ،)2كبناء على ىذا
فيمنع استخداـ أم كسيلة تؤثر على إرادة اإلنساف ضعفان أك إلغاءن ،كتفصيل ذلك فيما َييت:

أوالًٰ :برـ كل ما يؤدم إىل التأثّب على العقل ،أك ا٤بساس بو ،أبم كسيلة كانت ،ما دامت ستغّب من طبيعة
العقل الذم خلقو هللا ،ككرـ اإلنساف من أجلو ،حٌب كلو كانت لفَبة كجيزة لقولو سبحانو﴿ :إ َّن َها ۡ َ
ٱۡل ۡه ُر
ِ
َ َۡۡ ُ َ َۡ َ ُ َ ََۡۡ
َّ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ّ ۡ َ
ۡ
()3
َ
ُ
َٰ
وٱلهي ِِس وٱۡلىصاب وٱۡلزلم رِجس نِو عه ِل ٱلشيط ِو فٱجتنِبَه لػلؾم تفل ِحَن . ﴾٩٠
كمن أمثلة ما يزيل العقل التنوَل ا٤بغناطيسي ،أك مصل ا٢بقيقة ،أك غّبىا من الوسائل الٍب ٥با أتثّب على عقل
اإلنساف.
جاء يف اإلقناع من كتب الشافعية" :فبل يصح إقرار ٦بنوف ،كمغمى عليو ،كمن زاؿ عقلو بعذر ،كشرب
دكاء ،أك إكراه على شرب ٟبر؛ المتناع تصرفهم"(.)4
اثنياًٛ :بنع كل كسيلة تؤدم إىل إكراه ا٤بتهم ،كال يعتد أبم اعَباؼ حصل ٙبت كطأة اإلكراه ،سواء كاف
ىذا اإلكراه ملجئان أك غّب ملجئ.
كاإلكراه ا٤بلجئ ىو :الذم يكوف معو ا٤بتهم مسلوب اإلرادة ،كمن يكوف يف حالة سكر ،أك جنوف ،أك زكاؿ
عقل بشرب دكاء ،أك بنج ،ك٫بو ذلك .
أما اإلكراه غّب ا٤بلجئ ،فيكوف ا٤بكلف لو فعل اختيارم ،لكنو ٧بموؿ عليو(.)5
كىذاف القسماف ال يصح اعتبار اإلقرار حينها؛ ألف االعَباؼ الصادر ٙبت كطأة اإلكراه ال عربة بو ،كإف
َّ
تفاكتت درجاهتما ٢بديث« :إف هللا ٘باكز عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو»( ،)6كقاؿ تعاىل ﴿ :إَِل
َ ۡ ُ ۡ
و ب ۡٱۡل َ
ؽرهَ َوقَ ۡل ُب ًُۥ ُن ۡط َهئ ُّ ُّۢ
يم َٰ ِو﴾( ،)7فإذا ألغي اعتبار الكفر يف حاؿ اإلكراه ،فهو يف اإلقرار كاالعَباؼ
ِ ِ ِ
نو أ ِ
من ابب أكىل.
كأما االعَباؼ ٙبت كطأة الضرب فسيأيت بيانو إبذف هللا تعاىل.
للفساد كالعناد فإذا قدـ شخص أك شيء على آخر بغّب قرعة أدل ذلك إىل مقتو كبغضو كإىل أف ٰبسػد ا٤بتػأخر ا٤بتقػدـ .كىف جػواز ثبػوت
النسػب ابلقرعػة ذىػب بعػض الفقهػاء إىل عػدـ جػواز ذلػك (ا٢بنفيػة كا٢بنابلػة) بينمػا أجػاز فريػػق آخػر ذلػك إذا مػا تعارضػت أقػواؿ القػػائفْب
(الشافعى ىف القدَل كبعض ا٤بالكية) كىو الرأل الراجح  .كلكن ىف كل االحواؿ فػإف البصػمة الوراثيػة اكثػق مػن القرعػة ٗبراحػل كتقػدـ عليهػا
(انظر ذلك ابلتفصيل انس دمحم انجى  -البصمة الوراثية  - 2010ص. )243 - 232
( )1ينظر :االقناع  ،للشربيِب(.)324/2
(٦ )2بلة األحكاـ العدلية ،ا٢باكم الكبّب للماكردم (.)7-6/7
( )3سورة ا٤بائدة ،اآلية.90:
( )4االقناع  ،للشربيِب (.)324/2
( )5ينظر :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا (.)89/1
( )6صحيح :أخرجو ابن ماجو (.)2043/1
( )7سورة النحل ،اآلية.106 :
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واخلبلصة :إف كسائل اإلكراه الٍب تتعرض إلرادة ا٤بتهم؛ كعقاقّب ا٢بقيقة ،كالتنوَل ا٤بغناطيسي ،أك استخداـ
الكبلب البوليسية ،أك كسائل التعذيب ا٤بختلفة الٍب ٛبارس على ا٤بتهمْب ،كلها ٧بظورة ك٩بنوعة؛ لعدـ شرعيتها،
كال ٲبكن االعتماد عليها يف إثبات ا١برٲبة ابإلقرار؛ ألف اإلقرار البد أف يكوف صادران عن إرادة كاختيار.

الضابط الرابع  :أن حتافظ على كرامة اإلنسان وخصوصياتو.
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ٓ َ َ
ۡب َوٱۡلَ ۡ
اد َم َو َ َ
َحل َنَٰ ٍُ ۡم ِف ٱل َ ّ
ح ِر َو َر َزق َنَٰ ٍُم
لقد خلق هللا اإلنساف ككرمو فقاؿ۞﴿ :ولقد لرنيا ب ِِن ء
ِ
ِ
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ
َ ََۡ َۡ
ّ
ّن َِو َّ َ
ضيل .)1(﴾٧٠
ت وفضلنٍَٰم
ٱلط ّيِبَٰ ِ
لَع لثِي م َِّه ۡو خلقيا تف ِ
كمن مظاىر ىذا التكرَل أف هللا خلقو بيده ،كنفخ فيو من ركحو ،كمنع أم انتقاص من حقو ،أك اعتداء
عليو ،كحظر كل ما يؤدم إىل انتهاؾ كرامتو؛ كضرب ا٤بتهم ،كتعذيبو ،ألخذ اعَبافو قسران؛ لقولو ملسو هيلع هللا ىلص« :فإف
دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حر هاـ كحرمة يومكم ىذا يف بلدكم ىذا يف شهركم ىذا»( ،)2كقولو صلى هللا
عليو كسلم« :كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ ،دمو ،كمالو ،كعرضو»(.)3
كقد ذىب ٝباىّب الفقهاء إىل عدـ جواز ضرب ا٤بتهم ،ليعَبؼ ٗبا نسب إليو( ،)4كال يصح هتديد ا٤بتهم ،كال
يصح إقراره ٙبت التهديد ،إال إذا أضيف إىل اإلقرار أمر يتحقق بو يقينان صحة ما أقر بو ،كللمتهم حق القصاص
ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ ۡ ْ َ َ
َ
ۡ َ ۡ
ٱع َت َد َٰ
ى
ى غل ۡيؾ ۡم فٱع َت ُدوا غل ۡيًِ ب ِ ِهث ِل نا
٩بن ضربو سلطاانن أك غّبه()5؛ لقولو تعاىل ﴿ :ػ َه ِو ٱعتد
َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ
ٱّلل َن َع ٱل ۡ ُه َّتق َ
ٱغلَ ُه َٓا ْ أ َ َّن َّ َ
ني .)6(﴾١٩٤
غليؾ ۚم وٱتقَا ٱّلل و
ِ
كإذا كاف بعض الفقهاء قد أجازكا ضرب ا٤بتهم ،فإهنم قد قيدكا ىذا الضرب بشركط ،فلم ٯبيزكا ضرب
ا٤بتهم إال يف حاالت ٧بددة ،كما إذا عرؼ ابلشر كالفجور ،ككانت التهمة قوية ،كأف يكوف الضرب يف حدكد
قدرتو ،كأف يكوف ىناؾ كسيلة أخرل ألخذ إقراره ،كأف ال يكوف اإلقرار صدر خوفان من الضرب ،كأف ال يكوف يف
جرائم ا٢بدكد لدرئها ابلشبهات(.)7
جاء يف معْب ا٢بكاـ" :ٯبوز لو مع قوة التهمة ضرب ا٤بتهوـ ضرب تقرير ،ال ضرب حد ليصدؽ"(.)8
كيف الشرح الكبّب" :إذا ثبت عند ا٢باكم أنو من أىل التهم ،جاز سجنو ،كضربو ،كيعمل إبقراره"(.)9
يف قضاء ا٤بظامل يقوؿ ا٤باكردم" :فالذم ٱبتص بنظر ا٤بظامل يف مثل ىذه الدعول أربعة أشياء :أحدىا إرىاب
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.70:
( )2أخرجو البخارم ( ،)67/1كمسلم (.)1679/3
( )3أخرجو مسلم (.)2564/4
( )4حاشية ابن عابدين ( ،)88/4الذخّبة ( ،)41/10التاج كاإلكليل (.)112/6
( )5ا﵀لى البن حزـ (،)522/9
( )6سورة البقرة ،اآلية.194 :
( )7الذخّبة (٦ ،)41/10بموع الفتاكل ( ،)406/25الطرؽ ا٢بكمية (.)151/1
( )8معْب ا٢بكاـ (.)843/2
( )9الشرح الكبّب للدردير (.)345/4

 489جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

ا٤بدعى عليو ،فرٗبا تعجل من إقراره بقوة ا٥بيبة ،ما يغِب عن ٠باع البينة"(.)1
كمع ذلك ،فقد اشَبطوا يف الضرب أف ال يصل بو إىل ا٢بد ،كإ٭با يكوف ضرب تعزير ،فيقوؿ" :ٯبوز ألمّب
مع قوة التهمة أف يضرب ا٤بتهوـ ضرب التعزير ،ال ضرب ا٢بد ،ليأخذه ابلصدؽ عن حالو ،فيما قرؼ بو كاهتم،
فإف أقر ،كىو مضركب ،اعتربت حالو فيما ضرب عليو ،فإف ضرب مل يكن إلقراره ٙبت الضرب حكم ،كإف ضرب
ليصدؽ عن حالة ،كأقر ٙبت الضرب ،قطع ضربو كاستعيد إقراره ،فإذا أعاده كاف مأخوذان ابإلقرار الثاٍل دكف
األكؿ ،فإف اقتصر على اإلقرار األكؿ كمل يستعده ،مل يضيق عليو أف يعمل ابإلقرار األكؿ ،كإف كرىناه"(.)2
كمن ىذا نستخلص أنو ال ٯبوز ضرب كل متهم ،كإ٭با الضرب يكوف يف حاالت ٧بددة فقط ،كيف قضااي
٧بددة ،ك٤بن عرفوا ابلفجور ،كأف ال يكوف الضرب شديدان ،كأف ال يعترب إقراره كقت الضرب ،بل يعاد طلب
االعَباؼ منو.
كذلك ٰبرـ مباشرة كل كسيلة تنتهك خصوصية اإلنساف؛ كاالطبلع على عوراتو ،أك بيتو بغّب إذنو ،أك
َ َ
ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ
ِيو َء َان ُيَا ْ ََل تَ ۡد ُخلَُا ْ ُب ُيَتًا َغ ۡ َ
يأ ُّي ٍَا َّٱَّل َ
التجسس عليو لقولو تعاىلَٰٓ ﴿ :
ي ُب ُيَت ِؾم ح َٰ
َّت تستأن ِسَا
َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َ ُ َ ّ ُ ْ َ َ َٰٓ َ ۡ
وتسل ِهَا
لَع أٌل ٍَِا ۚ ذَٰل ِؾ ۡم خ ۡي لؾ ۡم ل َػلؾ ۡم تذل ُرون .)3(﴾٢٧
فاالطبلع على العورات حراـ لذاتو ،كاألمر ابالستئذاف سبيل لتجنب ا٢براـ ،كأف أم إنساف ٰباكؿ تكشف
عورات الناس يف بيوتو ،فهو فاعل ٢براـ ،كمنعو منها كاجب ،ك٥بذا قرر الفقهاء أنو ال ٯبوز ألحد أف ينظر لعورة
غّبه ،خفية أكعلنان(.)4
يقوؿ القرطيب٤" :با خصص هللا سبحانو ابن آدـ الذم كرمو كفضلو اب٤بنازؿ ،كسَبىم فيها عن األبصار،
كملكهم االستمتاع هبا على االنفراد ،كحجر على ا٣بلق أف يطلعوا على ما فيها من خارج ،أك يلجوىا من غّب إذف
أرابهبا ،أدهبم ٗبا يرجع إىل السَب عليهم؛ لئبل يطلع أحد منهم على عورة"(.)5
كأما حرمة الوسائل الٍب طريقها التجسس كالتنصت على ا٤بكا٤بات كا٥بواتف كغّبىا ،فلقولو تعاىل:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َ
ّ َ َّ ّ َّ َ ۡ َ
َّ ّ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ْ ()6
﴿ َٰٓ
يأيٍا ٱَّلِيو ءانيَا ٱجتنِبَا لثِيا نِو ٱلظ ِو إِن بػض ٱلظ ِو إِثم و َل َتسسَا ﴾ .

كمعناىا :خذكا ما ظهر ،كال تتبعوا عورات ا٤بسلمْب ،أم ال يبحث أحدكم عن عيب أخيو حٌب يطلع
عليو ،بعد أف سَبه هللا(.)7
كعن معاكية قاؿ ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ" :إنك إف اتبعت عورات الناس أفسدهتم ،أك كدت تفسدىم"،
( )1األحكاـ السلطانية للماكردم (.)187-186/1
( )2ا٤برجع السابق ،نفس الصفحة.
( )3سورة النور ،اآلية .27:
( )4العقوبة أليب زىرة ،ص.406
( )5ا١بامع ألحكاـ القرآف (.)122/12
( )6سورة ا٢بجرات ،اآلية.12 :
( )7ا١بامع ألحكاـ للقرطيب (.)333/16
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كيف ركاية" :إف األمّب إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدىم"(.)1
كعن زيد بن كىب قاؿ :أييت ابن مسعود فقيل :ىذا فبلف تقطر ٢بيتو ٟبران ،فقاؿ عبدهللا :إان قد هنينا عن
التجسس ،كلكن إف يظهر لنا شيء أنخذ بو(.)2
كقاؿ عبدالرٞبن بن عوؼ :حرست ليلة مع عمر بن ا٣بطاب  -هنع هللا يضر – اب٤بدينة ،إذ تبْب لنا سراج ،يف بيت
اببو ٦باؼ على قوـ ٥بم أصوات مرتفعة كلغط ،فقاؿ عمر :ىذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف ،كىم اآلف شرب فما
َ َ
ْ
ترل!؟ قلت :أرل أان قد أتينا ما هنى هللا عنو ،قاؿ هللا تعاىلَ ﴿ :و َل َتَ َّس ُسَا ﴾ ،كقد ٘بسسنا(.)3

كألف اإلسبلـ أمر ابلسَب كما يف ا٢بديث« :أيها الناس قد آف لكم أف تنتهوا عن حدكد هللا ،من أصاب
من ىذه القاذكرات شيئان ،فليستَب بسَب هللا ،فإنو من يبدم لنا صفحتو ،نيقم عليو كتاب هللا»(.)4
جاء يف فيض القدير" :كعلم من ا٢بديث أف من كاقع شيئان من ا٤بعاصي ،ينبغي أف يستَب ،كحينئذ فيمتنع
التجسس عليو؛ ألدائو إىل ىتك السَب ،قاؿ الغزايل :كحد االستتار أف يغلق ابب داره ،كيستَب ٕبيطانو ،قاؿ :فبل
ٯبوز اسَباؽ السمع على داره ،ليسمع صوت األكاتر ،كال الدخوؿ عليو لرؤية ا٤بعصية ،إال أف يظهر عليو ظهوران
يعرفو من ىو خارج الدار ،كصوت آلة اللهو كالسكارل ،كال ٯبوز أف يستنشق ليدرؾ رائحة ا٣بمر ،كال أف
يستخرب جّبانو ليخربكه ٗبا جرل يف داره"(.)5
كىناؾ من الوسائل ا٢بديثة ما يعتدل فيها على كرامة اإلنساف كخصوصياتو ،كما ىو ا٢باؿ يف التسجيبلت
الصوتية ،كمراقبة ا٥بواتف كا٤بكا٤بات ،كالكامّبات ،كأجهزة ا٤براقبة من تركيع لآلمنْب ،كإاثرة للقلق يف نفوسهم،
كانتهاؾ ٢برمات ا٤بسلمْب ،و
كتعد على كرامتهم.
الضابط اخلامس :إعماذلا فيما عدا احلدود والقصاص.
القرينة دليل ظِب ال يثبت معو صدؽ ا٤بتهم ٕبق من كقعت بو ،كعليو فبل ٲبكن أف يثبت هبا حد أك
قصاص ،كيرجع ذلك لؤلمور اآلتية:
أوالً :إف الشارع احتاط يف ا٢بدكد مامل ٰبتط يف غّبىا؛ لقوة العقوبة النازلة عليها من جهة ،كمن جهة أخرل
لعدـ إمكانية تداركها ،كلذا يلزـ التثبت التاـ قبل إقامتو ،ككجدان أهنا تدرأ ابلشبهات قدر ا٤بستطاع ،كجانب العفو
فيها أرجح من غّبه ،كيؤيد ذلك أف جرائم ا٢بدكد يف اإلسبلـ كردت على سبيل ا٢بصر ،كتوىل الشارع تقدير
عقوبتها ،فلم يَبؾ لئلماـ ٦باالن لتقدير ىذه العقوبةَّ ،م حدد طرؽ لئلثبات ٚبتلف يف أكثر صورىا عن إثبات
ا٢بقوؽ األخرل(.)6
( )1أخرجو البيهقي (.)18078/1
( )2مصنف ابن أيب شيبة (.)9762/9
( )3أخرجو البيهقي (.)18080/1
( )4أخرجو مالك يف ا٤بوطأ ).)3048/5
( )5فيض القدير(.)202/1
( )6ينظر ٦بلة ٦بمع الفقو (.)1227/12
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اثنياً :من شركط العمل ابلقرينة أف ال يكوف الشارع قد نصب طريقان غّبىا لئلثبات ،كا٢بدكد قد كضع
الشارع ٥با طرقان خاصة إلثباهتا ،كتشدد فيها(.)1

اثلثاً :من يتتبع إثبات جرائم ا٢بدكد يف الفقو اإلسبلمي ،ٯبد عدـ تشوؼ الشارع إىل إثباهتا ،فها ىو
الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يعرض عمن اعَبؼ ابلزان ،حٌب يقر عنده أربع مراتَّ ،م بعدىا يسألو ٗبا يدؿ على
إرادة تلقينو الرجوع عن ىذا اإلقرار ،حٌب أخذ بعض الفقهاء من ذلك ضركرة تكرار االعَباؼ أربع مرات ،أك
تلقينو الرجوع عنو(.)2
رابعاً :التوسع يف إثبات مثل ىذه ا١برائم فيو إشاعة للفاحشة ،األمر الذم رٗبا يَبؾ يف القلوب استهانة هبا

كتقليبلن من شأهنا٩ ،با يسهل ارتكاهبا ،خاصة كأف فيها جرائم تتعلق ابألعراض الٍب ٯبب صيانتها كحفظها(.)3

خامساً :كإذا كنا قد منعنا من استخداـ القرينة يف إثبات ا٢بدكد ،فإف ذلك ال يعِب أان قد غلقنا الباب على

مصراعيو أماـ القاضي يف إعماؿ القرائن ،خاصة مع شيوع الفاحشة ،كابتكار اجملرمْب كثّبان من الوسائل لتنفيذ
جرائمهم ،بل كسيلة يستفيد منها القاضي ،كيستقي منها أدلتو حٌب يصل إىل ا٢بقيقة.
الضابط السادس :قوة النتائج ادلتحصلة منها.
تنقسم القرائن إىل قوية كضعيفةٕ ،بسب ما تفيده من العلم للقاضي ،كقد ذكران سابقان أف من الوسائل
ا٢بديثة ما ىو قوم ،كنتائجو يف الغالب قوية ،يصح االعتماد عليها ،كيف ا٤بقابل ىناؾ كسائل يتطرؽ إليها ا٣بطأ
كاالحتماؿ ،كمن ىنا فبل بد عند دراسة كل كسيلة من الوسائل أف ينظر ٤بدل قوهتا من ضعفها.
فإف دلت ىذه القرينة على الشيء داللة راجحة أك غالبة عمل هبا ،كإف دلت عليو داللة مرجوحة أك ظنية مل
يعمل هبا ،كال يصح التعويل عليها ،كال االستدالؿ هبا.
فصلة األمارات ابلوقائع ا٤براد إثباهتا ليست دائما على درجة كاحدة من القوة ،فمنها القوم الذم يؤكد معُب
٧بددان ال ٰبيد عنو ،كمنها الضعيف الذم يوىم بداللة ال ٰبق االلتفات إليها(.)4
وذلذا يشرتط يف القرينة الِت يعمل ّبا يف اإلثبات شرطان:

األول :أف يوجد أمر ظاىر معركؼ ،يصلح أساسان لبلعتماد عليو .والثاين :أف توجد صلة تربط بْب األمر
الظاىر كاألمر ا٣بفي(.)5
كقد ابت األمر يف غاية الوضوح ،كىناؾ دراسات أجريت ك٘برل على كل ىذه الوسائل ،كتوضح مدل قوهتا
من ضعفها بشكل دقيق٩ ،با يسهل معو تصنيف ىذه الوسائل ،كاختيار ما يفيد منها الظن الغالب ،كتقنْب ذلك
يف القوانْب ا٣باصة بكل ببلد كما يتناسب معها.
( )1ضماانت ٞباية حقوؽ اإلنساف يف الشريعة اإلسبلميةٕ ،بث للكاتبٕ ،بث ٙبت النشر ،ص 30كما بعدىا.
( )2ينظر ٦بلة ٦بمع الفقو (.)1227/12
( )3ا٤برجع السابق.
( )4التفسّب الوسيط للقرآف الكرَل -أتليف ١بنة من العلماء إبشراؼ ٦بمع البحوث اإلسبلمية )1126/2( ،كما بعدىا.
( )5الفقو اإلسبلمي كأدلتو ( ،)645-644/6ينظر القرائن للسدالف ،ص.35
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الضابط السابع :وجود اإلذن ابستخدامها.
بعض الوسائل ٙبتاج إىل إذف من الدكلة ،كما ىو ا٢باؿ يف البصمة الوراثية ،أك التشريح الطيب ،كىنا ال بد
من أف يكوف ىناؾ إذف ابستخداـ ىذه الوسيلة.
فاستخدامها من حيث ا٤ببدأ ال بد لو من إذف عاـ من قبل الدكلة ،كٙبديد ا٢باالت الٍب يلجأ فيها إىل كل
كسيلة من ىذه الوسائل ،كىذا يعِب أف على ا﵀اكم أف تعيد النظر يف النصوص القانونية القدٲبة ،كأف يتجو القضاء
ا٤بعاصر ٥بذه ا٤بعامل ا٤بخربية اجملهزة أبحدث التقنيات البلزمة العتماد نتائجها الٍب ال ٱبالطها مؤشرات خارجية:
نفسية ،أك اجتماعية ،أك سواٮبا٩ ،با يعَبم أدلة اإلثبات األخرل عادة(.)1
كما ٫بتاج إىل إذف ٤بن ٲبارسها من قبل الدكلة ،كمعامل التشريح ،كالبصمة الوراثية ،كٙبليل الدـ ،كغّبىا.
فبعضها ٰبتاج إىل إذف ،إما من ا٤بتهم الستخدامها ،أك من أكلياء اجملِب عليو ،كال ٲبكن استخدامها إال
إبذهنم ،كبعض قضااي التشريح الطيب كغّبىا.
ك٘بدر اإلشارة ىنا إىل أنو ال عربة ابإلذف الذم ٱبالف نصوص الشرع كمبادئو العامة ،كما إذا أذف ا٤بتهم
كقبل ابستخداـ مصل ا٢بقيقة أك غّبه ٩با يؤثر على إرادتو ،كيسلبو عقلو(.)2
ك٩با يلزـ العتبار ىذه الوسائل ،كجود ضوابط فنية تتعلق بكل كاحدة منها على حدة ،كأف ٙبدد نوع ا١برائم
الٍب تستخدـ فيها.
كىناؾ ضوابط خاصة تتعلق بكل كسيلة من الوسائل ا٤بستخدمة؛ كا﵀افظة على سرية النتيجة ،كا٤بواد
ا٤بستخدمة يف البصمة الوراثية ،كأف تكوف يف معامل اتبعة للدكلة أك لو إذف بذلك.
فعلى سبيل ا٤بثاؿ جاء يف قرار من قرارات الدكرة ( )96للمجمع الفقهي اإلسبلمي" :ٯبب منع االنتحاؿ
كالغش ،كمنع التلوث ،ككل ما يتعلق اب١بهد البشرم يف حقل ٨بتربات البصمة الوراثية ،حٌب تكوف النتائج مطابقة
للواقع ،كأف يتم التأكد من دقة ا٤بختربات ،كأف يكوف عدد ا٤بوراثت (ا١بينات ا٤بستعملة للفحص) ابلقدر الذم
يراه ا٤بختصوف ضركراين؛ دفعان للشك ،كىكذا يف كل كسيلة من كسائل اإلثبات ا٤بعاصرة".
الضابط الثامن :أن يكون ادلباشر ذلا خبًناً.
ا٣بربة شرط مهم فيمن يباشر ىذه الوسائل كيستخدمها ،كٲبكن تصنيف كل مباشرم الوسائل ا٢بديثة يف
اإلثبات اب٣برباء كاألطباء ،كخرباء البصمات ،كاألسلحة ،كخرباء التشريح ،كغّبىم( ،)3كٲبكن أف يستدؿ ٥بذا ٗبا
َييت:

( )1مؤٛبر ا٥بندسة الوراثية بْب الشريعة كالقانوف ،ص.43:
( )2ىناؾ رأم قانوٍل يرل جواز استخداـ مصل ا٢بقيقة للمتهم ،بشرط أف يكوف ٧باميو حاضران ،كىذا الشك أنو ٩بنوع شرعان إذ ال ٰبق ألحد
أف َيذف آلخر أف ييذىب عقلو.
( )3ا٤بوسوعة ا١بنائية اإلسبلمية (.)377/1
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َ َ َ ُۡ
أوالً :صحة نتائج ىذه الوسائل مرتبطة ارتباطان كثيقا كالزمان ٗبباشرىا ،كقد قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَل يُن ّب ِ ُئك نِثل

َ
خبِي .)1(﴾١٤

اثنياً :القياس على القائف ،كقد اتفق الفقهاء على اشَباط ا٣بربة يف القائف ،كاتفقوا على أنو يشَبط أف
يكوف خبّبان(.)2
اثلثا :ا٤بباشر ٥بذه الوسائل يعترب حاكم من جهة أنو سينبِب ا٢بكم على النتيجة الٍب سيتوصل إليها(.)3

رابعاً :ك٩با ٰبتم أف يكوف ا٤بباشر خبّبان ،أف القاضي ال ٲبكنو أف يباشر ىذه الوسائل بنفسو ،بل إف ا٢بادثة
َ ۡ َُ ْ ََۡ ّ ۡ
سٔل َٓا أٌل ٱَّلِل ِر إِن
الواحدة قد ٙبتاج ألكثر من خبّب ،فّبجع لكل كاحد يف ٦باؿ ٚبصصو ،لقولو تعاىل﴿ :ف
ُ ُ َ َ َ َ
يت ۡم َل ت ۡػل ُهَن  ،)4(﴾٤٣كاآلية كإف كاف معناىا يف أىل الكتاب ،إال أف العربة بعموـ اللفظ ال ٖبصوص
ل

السبب.
يقوؿ ابن فرحوف" :كيرجع القاضي إىل أىل الطب كا٤بعرفة اب١براح ،يف معرفة طوؿ ا١برح ،كعمقو ،كعرضو،
كىم الذين يتولوف القصاص ،فيشقوف يف رأس ا١باٍل ،أك يف بدنو مثل ذلك ،كال يتوىل ذلك اجملِب عليو ،قالوا:
ككذلك يرجع إىل أىل ا٤بعرفة من النساء يف قياس ا١برح كقدره ،إذا كاف ٩با ٘بوز فيو شهادة النساء"(.)5
كقد كاف الفقهاء األكائل يشَبطوف يف ا٣ببّب أف ٯبرب كيتأكد من خربتو كإصابتو؛ كما جاء يف األثر" :ال
حكيم إال ذك ٘بربة"( ،)6كألنو أمر علمي فبل بد من العلم بعلمو لو ،كذلك ال يعرؼ بغّب التجربة فيو(.)7
فعلى سبيل ا٤بثاؿ قاؿ الشافعية" :ال يوثق بقوؿ القائف إال بتجربتو يف معرفة النسب عمليان ،كذلك أبف
يعرض عليو كلد يف نسوة ليس فيهن أمو ثبلث مراتَّ ،م يف نسوة فيهن أمو ،فإف أصاب يف ا٤برات ٝبيعان اعتمد
قولو  ،...كاألب مع الرجاؿ كذلك على األصح ،فيعرض عليو الولد يف رجاؿ كذلك ،...كإذا حصلت التجربة
كتولدت الثقة ٖبربتو فبل حاجة لتكرار ىذا االختبار عند كل إ٢باؽ"(.)8
كنص ا٢بنابلة أبنو يَبؾ الصيب مع عشرة من الرجاؿ ،غّب من يدعيو كيرل إايىم ،فإف أ٢بقو بواحد منهم
سقط قولو ،...كإف مل يلحقو بواحد منهم أريناه إايه مع عشرين فيهم مدعيو ،فإف أ٢بقو بو ٢بق ،كلو اعترب أبف
يرل صبيان معركؼ النسب مع قوـ فيهم أبوه أك أخوه ،فإذا أ٢بقو بقريبو علمت إصابتو ،كإف أ٢بقو بغّبه سقط
قولو ،جاز ،كىذه التجربة عند عرضو على القائف لبلحتياط يف معرفة إصابتو ،كإف مل ٯبرب يف ا٢باؿ بعد أف
( )1سورة فاطر ،اآلية.14 :
( )2شرح مسلم ،للنوكم (.)41/10
( )3ينظر :أسُب ا٤بطالب ،لزكراي األنصارم ( ،)431/4ا٤بغِب ،البن قدامة (.)420/6
( )4سورة النحل ،اآلية.43 :
( )5تبصرة ا٢بكاـ ()84/2
( )6صحيح البخارم ،من قوؿ معاكية (.)30/8
( )7ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (.)22/19
( )8ينظر :أسُب ا٤بطالب ،لزكراي األنصارم ( ، )431/4هناية ا٤بطلب (.)184/19
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يكوف مشهوران ابإلصابة ،كصحة ا٤بعرفة يف مرات كثّبة ،جاز(.)9
كيقوؿ الشوكاٍل" :ال بد أف يكوف من يشهد على الشم كالقيء٩ ،بن لو خربة متقنة برائحة ا٣بمر"(.)1
كال شك أف ىذا الكبلـ كاف ىو ا٤بتناسب مع زماهنم ،أما اآلف فبل بد من كضع معايّب دقيقة ٤بن يباشر
استخداـ ىذه الوسائل ا٢بديثة ،كيتأكد من قدرهتم على استخدامهم ،ككفايتهم ،كقد أقيمت معاىد كمراكز
متخصصة يف كل فن من ىذه الفنوف ،ابتت ىناؾ شهادات معتربة دكليان ،يف كل التخصصات ا٤بختلفة ،كخرباء
ا٤بعامل الطبية ،كأخذ البصمات ،كاألطباء الشرعيْب كغّبىم.
كمل يغفل فقهاؤان ا٤بعاصركف عن ىذا األمر ،فمن فتاكيهم يف ىذا الباب ،ما ذكره الشيخ ا٤بختار السبلمي يف
معرض كبلمو عن البصمة الوراثية الٍب تعترب إحدل ىذه الوسائل" :ال بد من التأكد الكامل ،كاالطمئناف التاـ،
أف القائمْب على قراءة البصمة ا١بينية ،موثوؽ يف كفاءهتم ،يف ىذا ا٤بيداف؛ ذلك أنو ٤با كاف موضوع إثبات
النسب ،أك نفيو ،من القضااي ا٥بامة الداخلة ٙبت الضركرايت ا٣بمس ،فإنو ال ٯبوز أف يتدخل يف ىذا ا٤بوضوع إال
إذا كاف ىذا التدخل قد توفرت فيو ٝبيع الضماانت ا٤بعرفية ،كا٤بخربية ،كأف النتائج الٍب يتوصل إليها ىي نتائج
يقينية ال ظنية"(.)2
ككذلك أكصى ا٤بشاركوف يف ندكة حجية استخداـ البصمة الوراثية إلثبات البنوة ضركرة توافر الضوابط اآلتية
عند إجراء ٙبليل البصمة الوراثية :يشَبط أف يكوف القائموف على العمل يف ا٤بختربات ا٤بنوطة إبجراء ٙباليل
البصمة الوراثية٩ ،بن يوثق هبم علمان كخلقان ،كأال يكوف أم منهم ذا صلة قرابة أك صداقة أك عداكة ،أك منفعة أبحد
ا٤بتداعْب ،أك حكم عليو ٕبكم ٨بل ابلشرؼ أك األمانة ،أبف يكوف عدالن؛ ألف ا٥بول يف ىذا الباب قد ٰبمل على
قوؿ غّب ا٢بق(.)3

( )1السيل ا١برار ،للشوكاٍل (.)857/1
( )2إثبات النسب ابلبصمة الوراثية ،ا٤بختار السبلمي ،ص395
( )3الوراثة كا٥بندسة الوراثية كا١بينوـ البشرم كالعبلج ا١بيِب  ،الندكة ا٢بادية عشرة الٍب عقدت يف الكويت بتاريخ ٝ 23بادل اآلخرة
1419ىػ ا٤بوافق 1998/10/13ـ ا٤بنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية .
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اخلامتة

أوالً :النتائج:

 -9تعترب القرائن إحدل كسائل اإلثبات يف الشريعة.
 -0الراجح القوؿ ٕبجية القرائن ،فللقاضي االستفادة منها بشركط كضوابط ٧بددة ،كما أف لو ا٢برية يف
تكوين قناعتو ،كاختيار ا٤بناسب من ىذه الوسائل.
 -3من ا٤ببادئ ا٥بامة يف اإلثبات أف األصل براءة الذمة ،كأف الشك يفسر لصاٌف ا٤بتهم ،كىو برمء حٌب
تثبت إدانتو ،كا٢بدكد تدرأ ابلشبهات ،كاإلدانة ال تثبت إال بيقْب أك ظن غالب.
 -4مع التطور العلمي ا٤بتسارع يصعب حصر كسائل اإلثبات ،كا٤بهم أف توضع الضوابط الٍب ٙبكم
مباشرهتا ،كمن أىم ىذه الضوابط :مشركعية ىذه الوسيلة ،كأف ال تنتهك كرامة اإلنساف ،كخصوصيتو ،كأف
ال تتعارض مع نص أك قرينة أقول منها ،كأف ال تتعرض إلرادة اإلنساف ابإلضعاؼ ،أك اإللغاء ،كأف يوجد
اإلذف ٗبباشرهتا ،كأف تكوف نتائجها قوية ،كأف يكوف ا٤بباشر ٥با خبّبان.
 -5الشريعة االسبلمية ٙبض على العلم كاألخذ أبسبابو كٜباره ،كتبقى مهمة فقهاء اإلسبلـ يف كضع الضوابط
السليمة كالدقيقة لبلستفادة من ىذه الوسائل ا٤بتنوعة يف اإلثبات على األقل كقرائن قوية على ا٢بق أك على
ا١برٲبة ،مع أٮبية األخذ بكل الضماانت الفنية كالتقنية الٍب تضمن دقة كسبلمة النتائج ،كمع ا٢برص على
عدـ تعارض ذلك مع األحكاـ قطعية الثبوت كالداللة يف الشريعة االسبلمية.

اثنياً :التوصيات:
-9

-0

دراسة ىذه الوسائل دراسة تفصيلية ،كعقد ا٤بؤٛبرات ،كالندكات ا٣باصة هبا ،كمتابعة ما يستجد يف
ىذا الشأف ،كٝبع أىل التخصصات ا٤بختلفة ،ا٤بعنيْب هبذا الشأف من قضاء ،كرجاؿ أمن ،كخرباء،
كأطباء ،كفنيْب ،كغّبىم.
ٙبديث ا٤بناىج العلمية ٤بعاىد القضاء ،كالكليات األمنيةٗ ،با يتناسب مع الطفرة ا٢باصلة يف العلم
التجرييب ،ككذلك ٙبديث قوانْب اإلجراءات ،كتقنْب كسائل اإلثبات ،كاالستفادة من كل جديد
مشركعٗ ،با يظهر ا٢بق ،كيرد ا٢بقوؽ ،كٰبقق األمن ،كيردع اجملرمْب ،ككضع العقوابت ٤بن ٘باكز يف
استخدامها كاستغبل٥با.
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ادلصادر وادلراجع

 اإلهباج يف شرح ا٤بنهاج على منهاج الوصوؿ للبيضاكم ،علي بن عبد الكايف السبكي ،دار الكتب العلمية-
بّبكت ،الطبعة األكىل9424 ،ىػ.

 إثبات النسب ابلبصمة الوراثية ،الدكتور دمحم األشقر ،ضمن أعماؿ ندكة الوراثة كا٥بندسة.
 إثبات النسب ابلبصمة الوراثية ،ا٤بختار السبلمي٦ ،بلة ا٤بنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية ،الكويت9409 ،ىػ -
0222ـ.
 ﺃثر ﺍإلثباﺕ بوسائل ﺍلتقنية ﺍ٢بديثة على حقوﻕ ﺍإلنساﻥ ،فيصل العنزم ،رسالة ماجستّب ،جامعة انيف للعلوـ
األمنية0227 ،ـ.

 أثر القرائن يف إثبات ا٢بدكد كا١بناايت يف الفقو اإلسبلمي ،حسن السيد حامد خطاب
http://www.islamfeqh.com
 اإلٝباع  ،أبو بكر ابن ا٤بنذرٙ ،بقيق :فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد ،دار ا٤بسلم للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكىل 9405ىػ-
0224ـ.
 األحكاـ السلطانية ،ا٤باكردم ٙ ،بقيق أٞبد مبارؾ البغدادم ،الطبعة األكىل9989 ،ـ.
 أحكاـ القرآف ،أٞبد بن علي ا١بصاصٙ ،بقيق :دمحم الصادؽ قمحاكم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت،
9425ىػ.
 اإلرادة ا٤بنفردة يف الفقو اإلسبلمي ،عبد اجمليد مطلوب ،دار النفائس للتجارة كالنشر -القاىرةُ٩٨٧ ،ـ.

 إرشاد الفحوؿ إيل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ ،دمحم بن علي الشوكاٍل ٙبقيق :الشيخ أٞبد عزك عناية ،دار
الكتاب العريب ،الطبعة األكىل 9499ىػ 9999 -ـ.
 استجواب ا٤بتهم ،دمحم سامي النرباكم ،دار النهضة العربية9968 ،ـ.
 أسُب ا٤بطالب يف شرح ركض الطالب ،زكراي األنصارمٙ ،بقيق :د  .دمحم دمحم اتمر ،دار الكتب العلمية -بّبكت،
الطبعة األكىل9400 ،ىػ0222-ـ.
 األشباه كالنظائر ،ابن ٪بيم ا٢بنفي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف9422 ،ىػ9982-ـ.
 أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ،دمحم األمْب الشنقيطي ،دار الفكر ،بّبكت9995 ،ـ.

 إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ،ابن قيم ا١بوزيةٙ ،بقيق :طو عبد الرؤكؼ ،دار ا١بيل -بّبكت9973 ،ـ.
 اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،دمحم الشربيِب ا٣بطيبٙ ،بقيق :مكتب البحوث كالدراسات ،دار الفكر-
بّبكت9495 ،ىػ.
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي ،دار ا٤بعرفة -بّبكت.

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عبلء الدين الكاساٍل ،دار الكتاب العريب9980 ،ـ.
 البصمة الوراثية من منظور الفقو اإلسبلمي على ٧بي الدين القرة داغي٦ ،بلة اجملمع الفقهي اإلسبلمي،السنة
الرابعة عشرة ،العدد (9404 )96ىػ 0223 -ـ.
 البصمة الوراثية كمدل مشركعيتها يف اثبات كنفى النسب ،أنس دمحم انجى ،دار ا١بامعة ا١بديدة  0292ـ.
 بغية ا٤بسَبشدين ،عبد الرٞبن ابعلوم ،دار الفكر -بّبكت.
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 التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل ،دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم ،دار الفكر -بّبكت 9398ىػ.
 تبصرة ا٢بكاـ ،ابن فرحوف ا٤بالكيٙ ،بقيقٝ :باؿ مرعشلي ،دار عامل الكتب ،الرايض0223 ،ـ.

ٙ بفة ا٢ببيب على شرح ا٣بطيب ،سليماف البجّبمي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة األكىل9497 ،ىػ .

ٙ بليل الدـ كأثره يف اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية ،لعبد هللا الصيفي كعارؼ حسونةٕ ،بث منشور يف ٦بلة
دراسات علوـ الشريعة كالقانوف ،ا١بامعة األردنية .
 التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي ،عبد القادر عودة ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.
 التفسّب الوسيط للقرآف الكرَل -أتليف ١بنة من العلماء إبشراؼ ٦بمع البحوث اإلسبلمية -ا٥بيئة العامة لشؤكف
ا٤بطابع األمّبية9983 ،ـ.
 التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاٍل كاألسانيد ،أبو عمر ابن عبد الربٙ ،بقيق :مصطفى العلول ،مؤسسة القرطبة.
 التوقيف على مهمات التعاريف ،دمحم عبد الرؤكؼ ا٤بناكمٙ ،بقيق :د .دمحم رضواف الدام ،دار الفكر ،بّبكت،
الطبعة األكىل9492 ،ىػ.
 ا١بامع ألحكاـ القرآف ،دمحم بن أٞبد القرطيبٙ ،بقيق :أٞبد الربدكٍل كإبراىيم أطفيش ،دار الكتب ا٤بصرية،
القاىرة ،الطبعة الثانية9384 ،ىػ.
 ا١برٲبة كالعقوبة يف اإلسبلمي ،دمحم أبو زىرة ،دار الفكر العريب  -بّبكت.
 ا١بوانب القانونية كالشرعية لئلثبات ا١بنائي ابلشفرة الوراثية ،دمحم اٞبد غاًل  - 0228 -دار ا١بامعة ا١بديدة.

 حاشية ابن عابدين ،دار الفكر ،بّبكت9409 ،ىػ 0222 -ـ.
 ا٢باكم الكبّب ،أبو ا٢بسن ا٤باكردم ،دار الكتب العلمية.

 حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات ،رسالة ماجستّب لتوفيق سلطاٍل ،جامعة ٣بضر ابتنة  -ا١بزائر0292،ـ.
 حجية الدليل ا٤بادم يف اإلثبات ،شحاتو عبد ا٤بطلب حسن 0225 ،ـ.
 حجية القرائن يف الشريعة اإلسبلمية ،عدانف حسن العزايزة ،دار عمار ،الطبعة األكىل9992،ـ.

 ا٢بق يف العدالة ا١بنائية ،دمحم ٧بي الدين عوض ،ندكة حقوؽ اإلنساف بْب الشريعة كالقانوف الوضعي ،جامعة
انيف للعلوـ األمنية ،الرايض ،الطبعة األكىل.
 خصوصية القضاء عرب الوسائل االلكَبكنية ،يوسف عواض ،دكتوراه جامعة عْب مشس 0290،ـ.
 دكر القرائن ا٢بديثة يف اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية ،زايد عبد ا٢بميد أبو ا٢باج ،رسالة ماجستّب نوقشت يف
0226ـ ،ا١بامعة اإلسبلمية ،غزة.
 الذخّبة ،شهاب الدين القرايفٙ ،بقيق :دمحم حجي ،دار الغرب ،بّبكت9994 ،ـ.
 السراج الوىاج على مًب ا٤بنهاج؛ دمحم الزىرم الغمراكم؛ دار ا٤بعرفة -بّبكت.

 سنن ابن ماجو ،دمحم بن يزيد القزكيِبٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر – بّبكت.

 سنن الَبمذم ،دمحم بن عيسى الَبمذمٙ ،بقيق :أٞبد دمحم شاكر  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ،
مصر ،الطبعة الثانية9395 ،ىػ 9975 -ـ.

 السنن الكربل ،أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية -حيدر آابد ،الطبعة األكىل ػ
9344ىػ.
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 السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق األزىار ،دمحم بن علي بن دمحم الشوكاٍل ،دار ابن حزـ ،الطبعة األكىل.
 الشرح الكبّب للدردير ،أٞبد بن دمحم العدكم ،دار الفكر -بّبكت.

 الشرح الكبّب ،عبد الرٞبن بن قدامة ،دار الكتاب العريب.
 الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع ،دمحم بن صاٌف العثيمْب ،دار ابن ا١بوزم ،الطبعة األكىل.

 شرح النوكم على صحيح مسلم ،للنوكم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،الطبعة الثانية9390 ،ىػ.

 شرح سنن ابن ماجو ،جبلؿ الدين السيوطي ،قدٲبي كتب خانة – كراتشي.
 شرعية األدلة ا٤بستمدة من الوسائل العلمية ،حسن علي حسن السمِب ،رسالة دكتوراه -القاىرة 9983ـ.

 صحيح البخارم ،دمحم بن إ٠باعيل البخارمٙ ،بقيق :دمحم زىّب بن انصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،الطبعة
األكىل9400 ،ىػ.
 صحيح مسلم ،مسلم بن ا٢بجاجٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 ضماانت ٞباية حقوؽ اإلنساف يف الشريعة اإلسبلمية ،جبلؿ بن دمحم السميعيٕ ،بث ٙبت النشر.
 الطرؽ ا٢بكمية يف السياسة الشرعية ،ابن القيم ا١بوزيةٙ ،بقيق :د .دمحم ٝبيل  ،مطبعة ا٤بدٍل-القاىرة.

 علم النفس ا١بنائي أتصيبلن كٙبليبلن ،دمحم فتحي ،مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر -القاىرة ،الطبعة الثانية،
ُّْ٩ـ.
 عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد ،للعظيم آابدم ،دار الكتب العلمية – بّبكت.
 الفتاكل ا٣بّبية لنفع الربية ،خّب الدين الرملي ،الطبعة األكىل ،مصر.
 فتح البارم ،ابن حجر ،دار ا٤بعرفة  -بّبكت9379 ،ـ.

 الفركؽ ،أبو العباس القرايفٙ ،بقيق :خليل منصور ،دار الكتب العلمية ،بّبكت9998 ،ـ.
 الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،كىبة الزحيلي ،دار الفكر -سورية.

 يف أصوؿ النظاـ اإلسبلمي ،دمحم سليم العوا ،مكتبة ا٤بعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الثالثة.
 فيض القدير ،دمحم ا٤بناكم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة االكىل 9495ىػ 9994 -ـ.

 القرائن كدكرىا يف اإلثبات ا١بنائي يف الفقو اإلسبلمي ،أنور ٧بمود دبور ،دار الثقافة العربية9985 ،ـ.





القرائن كدكرىا يف اإلثبات ،عبد هللا السدالف ،دار بلنسية ،الرايض.
قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـٙ ،بقيق٧ :بمود بن التبلميد الشنقيطي،
دار ا٤بعارؼ بّبكت – لبناف.
القواعد الفقهية ،الشيخ أٞبد بن الشيخ دمحم الزرقا ،دار القلم -دمشق.
٦بلة األحكاـ العدلية٦ ،بموعة من العلماء ،الناشر :نور دمحم ،كارخانو ً
٘بارت كتب ،آراـ ابغ/كراتشي.

٦ بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ،صادرة عن األمانة العامة جملمع الفقو اإلسبلمي الدكيل ،جدة ،نسخة الشاملة.
٦ بموع الفتاكل ابن تيمية ا٢براٍلٙ ،بقيق :أنور الباز ،دار الوفاء ،الطبعة الثالثة9406 ،ىػ  0225 -ـ.
 ا﵀لى ،البن حزـ ،أبو دمحم علي بن حزـ الظاىرم ،دار الفكر -بّبكت.

 ا٤بسؤكلية ا١بنائية يف القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلمية ،دمحم آماؿ الدين إماـ :دار البحوث العلمية ،الكويت،
الطبعة األكىلُ٩٨ّ ،ـ.
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 مشكبلت ا٢بجية القانونية لبصمة ا٥بوية البشرية البيومَبية يف اإلثبات ا٤بدٍل ،طارؽ عبد هللا ابو حوه٦ ،بلة
القانوف كاالقتصاد جامعة القاىرة.
 مصنف عبد الرزاؽ الصنعاٍل ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة الثانية9423 ،ىػ.
 ا٤بصنف يف األحاديث كاآلاثر ،أبو بكر بن أيب شيبةٙ ،بقيق :كماؿ ا٢بوت ،مكتبة الرشد -الرايض.
 معْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ ،عبلء الدين الطرابلسي ،دار الفكر ،بّبكت.

 ا٤بغِب  ،عبد هللا بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي ،دار الفكر – بّبكت ،الطبعة األكىل9425 ،ىػ.
 منح ا١بليل شرح على ٨بتصر سيد خليل ،دمحم عليش ،دار الفكر ،بّبكت 9429ىػ9989 -ـ.

 مؤٛبر ا٥بندسة الوراثية بْب الشريعة كالقانوف ،ضمن ٦بلة منار اإلسبلـ الصادرة عن كزارة العدؿ يف اإلمارات،
العدد ( )6السنة (ٝ )08بادل اآلخرة 9403ىػ  -سبتمرب 0220ـ.
 ا٤بوسوعة ا١بنائية اإلسبلمية ،سعود بن عبد العايل العتييب ،الطبعة الثانية9407 ،ىػ.
 ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،كزارة األكقاؼ ،الكويت ،دار السبلسل ،الطبعة الثانية.
 موطأ اإلماـ مالك ،مالك بن أنس األصبحيٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت،
9426ىػ 9985 -ـ.
 نظاـ القضاء يف اإلسبلـ ،عبد الكرَل زيداف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 0222ـ.
 نظرية اإلثبات ،حسْب ا٤بؤمن ،دار الفجر ،بّبكت9977 ،ـ.

 النظرية العامة إلثبات موجبات ا٢بدكد يف الفقو اإلسبلمي ،عبد هللا الركباف ،الطبعة األكىل.
 نظرية العامة للقرائن يف اإلثبات ا١بنائي يف التشريع ا٤بصرم كا٤بقارف ،الدكتور ٧بمود عبد العزيز خليفة ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عْب مشس 9987ـ.
 هناية ا٤بطلب يف دراية ا٤بذىب ،عبد ا٤بلك ا١بويِبٙ ،بقيق :د .عبد العظيم ال ٌديب ،دار ا٤بنهاج.
 نيل األكطار شرح منتقى األخبار ،دمحم بن علي الشوكاٍل ،إدارة الطباعة ا٤بنّبية.

 الوراثة كا٥بندسة الوراثية كا١بينوـ البشرم كالعبلج ا١بيِب ،الندكة ا٢بادية عشرة الٍب عقدت يف الكويت بتاريخ
9499/6/03ىػ9998/92/93 -ـ ،ا٤بنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية.
 الوسائل العلمية ا٢بديثة يف اإلثبات ا١بنائي ،ابراىيم حسن ٧بمود9989 ،ـ.

 كسائل التعرؼ على ا١باٍل ،عبلء بن دمحم صاٌف ا٥بمص9433 ،ىػ مكتبة القانوف كاالقتصاد/الرايض.
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سرقت املىشُر انرقمي
دراست فقٍيت
انذكتُر محمذ عبذ انهطيف محمُد انبىا
أستاذ الفقه املشارك بقسم الفقه كلية الشريعة بالرياض-السعىدية

مقدمة:
ٚبوؿ صاحبها حق االنتفاع كاالستغبلؿ كالتصرؼ ،بيد أنو ٱبتلف
ا٤بلكية الفكرية نوع من أنواع ا٢بقوؽ الٍب ٌ
عن مثيلو يف ا٢بقوؽ العينية أك الشخصية ،إذ ال ٲبكن إدراكو إالٌ من خبلؿ العبلقة ا٣باصة بينو كبْب صاحبو،
كبينو كبْب ا٤بنتج ا٤ببتكر.
كألف موضوع ا٤بلكية الفكرية جديد نوعا ما ،كابلرغم ٩با قدـ فيو من دراسات فإنو موضوع ما زاؿ جديدا،
كٱبضع يف تكييفو الفقهي لباب ا٤بعامبلت ،كجانب االتفاقيات منها ٱبضع بصورة أكيدة للعقود.
كيف كل يوـ يظهر نوع جديد من العقود كاالتفاقيات ،كىذه يلزمنا الوقوؼ إزاءىا لنبْب مدل اتفاقها أك
٦بانبتها للشرع ا٢بنيف ،كما ٲبكن أف يكوف بْب طياهتا من أغراض أخرل مثل التمكْب ،أك االمتياز ،أك فتح
أسواؽ جديدة على حساب ا٤بنتج الوطِب ،أك اإلسبلمي.
كللعقل أٮبية كبّبة يف استقرار حياة اإلنساف ،ك٩بارستو مهامو يف ا٢بياة ،فبدكنو يعجز اإلنساف عن أم
تصرؼ يرتضيو اآلخركف ،لذا كاف من مقاصد الشريعة الكلية حفظ العقل ،كجعلت يف سبيل ا٢بفاظ على ىذا
حدا ٤بن يذىبو ٖبمر أك أم مسكر آخر ،كىذا يدؿ على مكانة العقل يف اإلسبلـ كحرص الشريعة على
ا٤بقصد ن
ا٢بفاظ عليو.
كتفتق العقل عن اخَباعات عدة أسعدت البشرية كيسرت ٥با حياهتا من ىذا ما كجده الباحثوف من سهولة
كيسر فيما ينشر على ا٢باسبات اآللية ،كالشبكة العنكبوتية ،من مواد متعلقة ابلبحث كالدراسة ٩با يسر على
الباحثْب كقتهم كجهدىم كأموا٥بم.
كلقػػد أعطػػت الشػريعة اإلسػػبلمية ا٢بػػق يف التػػأليف ،كا٢بػػق يف نتػػاج ىػػذا الفكػػر منشػػورا أك غػػّبه ،كارتبطػػت ٗبػػا
ينشػػر علػػى أجهػػزة ا٢باسػػب كالشػػبكة العنكبوتيػػة "اإلنَبنػػت" كث ػرا مػػن القضػػااي كاألحكػػاـ الفقهيػػة الػػٍب ٙبتػػاج كقفػػة
متأنية الستجبلء ا٢بكم الفقهي ٥با.
أمهية ادلوضوع:
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ترجع أٮبية ا٤بوضوع إىل:
 -1أٮبية ا٢باسب اآليل كاإلنَبنت للباحثْب.
 -2كثرة ا٤بواقع العربية يف اإلنَبنت الٍب تقدـ ٧بتوايت جادة كثّبة كمتنوعة.
 -3كجود منافسات كثّبة كٙبدايت ملموسة ٥بذه ا٤بواقع.
 -4كجود سرقات كقرصنة ٥بذه ا٤بواقع.
٥بذا كغّبه ال ٱبفى أٮبية ا٤بوضوع ،كرأيت أف للشريعة اإلسبلمية ٦بموعة من الضػوابط كاألحكػاـ الفقهيػة الػٍب
هتتم ٗبوضوع النشر الرقمي كغّبه ٩با يتصػل بقضػااي مػا ينشػر مػن ٧بتػول علػى ا٢باسػب ،فرأيػت أف أٝبعهػا يف ٕبػث
ٙبت عنواف ":سرقة ا٤بنشور الرقمي دراسة فقهية" كلكػي أحكػم علػى سػرقتو اب٤بفهػوـ االصػطبلحي ال بػد مػن ٕبػث
ماليتو ،كمنفعتوَّ ،م ا٢بكم بسرقتو.
منهج البحث:
سػػكلت يف ىػػذا البحػػث ا٤بػػنهج الوصػػفي التحليلػػي ،حيػػث تتبعػػت أق ػواؿ الفقهػػاء القػػدامي كا٤بعاص ػرين فيمػػا
يتصل اب٤بوضوع ،كما كاف لػو أكثػر مػن قػوؿ بػْب أدلػة كػل فريػق كرجحػت بينهػا ،كاآلايت الػواردة يف البحػث عزكهتػا
لسورىا يف ا٢باشية ،كخرجت األحاديث ،كحكمت على الوارد يف غّب الصػحيحْب منهػا ،كعرفػت ابألعػبلـ الػواردة
يف البحث.
خطة البحث:
تضمنت خطة البحث ما يلي:
مقدمة كبينت فيها األسباب كالصعوابت كمنهج البحث.
التمهيد :أٮبية اإلنَبنت كضوابط توثيق ا٤بادة العلمية.
ا٤ببحث األكؿ :ماىية النشر الرقمي كحقيقتو.
ا٤ببحث الثاٍل :منفعة ا٤بنشور الرقمي.
ا٤ببحث الثالث :مالية ا٤بنشور الرقمي.
ا٤ببحث الرابع :سرقة ا٤بنشور الرقمي.
ا٤ببحث ا٣بامس:تطبيقات من بعض االتفاقيات الدكلية.
ا٣باٛبة :كبينت فيها النتائج كا٤بقَبحات.
كأسأؿ هللا تعاىل أف يكوف لبنة لصبلح اجملتمعات كتطهّبىا من ىذه الظاىرة ،إنو تعاىل من كراء القصد.
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التمهيد
أمهية وضوابط التوثيق اإللكرتوين
صار من ا٤بعلوـ لدل الباحثْب أف النشر الرقمي من خبلؿ ا٢باسب اآليل ،أك ا٤بواقع اإللكَبكنية مػن األٮبيػة
ٗبكاف ،حيث سهولة الوصوؿ للمادة العلمية ،أك البحث عنها ،أك حفظها كٚبزينها ،حٌب ٲبكن للباحث أف ٰبتفظ
ٗبكتبة ٙبتول على مئػات اآلالؼ مػن الكتػب ا٤بختلفػة بػدكف تكلفػة تػذكر ،كعلػى مسػاحة ال تزيػد علػى كػف يػده،
 ،)hard diskأك فػػبلش مػػومرم
كذلػػك بتخزينهػػا علػػى ذاكػػرة صػػلبة أك مرنػػة ٩بػػا اشػػتهر ابسػػم (ىػػارد ديسػػك (
.) )Flash Memory
(
كتوثيق ا٤بعلومة ىو أسػاس البحػث العلمػي ،كعلػى الثقػة يف ا٤بصػدر الػذم حػول ا٤بعلومػة ينطلػق الباحػث يف
مناقشة اآلراءٛ ،بهيدا للوصوؿ لنتائجو الٍب يرجوىا.
كالتطػػور العلمػػي مػػن األمػػور الػػٍب سػػاعدت البػػاحثْب كثػّبا يف عصػران ،فيسػػتطيع اإلنسػػاف كىػػو يف بيتػػو بػػل يف
فراشػػو أف يتصػػفح أخبػػار ا٤بػػدف ،كيعػػرؼ أحػواؿ العػػامل مػػن حولػػو ،كيسػػتطيع كػػذلك ا٢بصػػوؿ علػػى آالؼ الكتػػب يف
اجملاالت ا٤بختلفة.
كسػرعة البحػث عػن ا٤بعلومػة يسػرت للبػاحثْب فػػتح اجملػاالت ا٤بختلفػة كا٤بتعػددة للبحػث ،كػذلك بينػت مػػا مت
ٕبثو ،كما مل يتم بعػد ،بفػتح ٦بػاالت كآفػاؽ جديػدة ،كنقػل ثقافػات ،كنشػر بيػاانت الرسػائل كالبحػوث يف ا١بامعػات
كا٤براكز البحثية ا٤بختلفة.
كللحجػػم ا٥بائػػل للمعلومػػات الػػٍب ٪بػػدىا علػػى اإلنَبنػػت مت التسػػاؤؿ ىػػل نسػػتطيع االعتمػػاد عليهػػا كمصػػدر
للبحث العلمي ،كىل نستطيع النقل منو مطمئنْب؟ كىل ىناؾ تبعات كأحكاـ فقهية ٥بذا النقل؟
كقبل اإلجابة على ىذا األمر ٯبب أكال أف نتصور طبيعة ا٤بواقع اإللكَبكنية.
ا٤بواقػع اإللكَبكنيػة عبػارة عػن)دكمػْب

 ) Doaيػتم حجػز مسػاحتو مػن خػبلؿ إحػدل الشػركات
m ni

ا٤بعػدة لػذلك ،كالػٍب تتعامػل مػع الشػركة ا٤بالكػة فتقػوـ الشػركة ٕبجػز ا٤بوقػع ٗبسػاحة معينػة ليػتمكن أصػحابو مػن بػػث
ا٤بادة الٍب يريدكف(.)1
كقػػد يكػػوف مػػن مهػػاـ ا٤بوقػػع بػػث كتػػب مصػػورة ال يسػػتطيع أحػػد التػػدخل فيهػػا ،أك ا٢بػػذؼ منهػػا ،أك النسػػخ
منها ،كجل ما ٲبكن اإلفادة منو ىو االطبلع أك الطبع.

( )1انظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :يف معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُب ا٤بواق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ككيفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائها كأنواعه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايل (اتريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ النقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل 1440-3-13ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ):
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83
%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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كقد يكوف مادة مكتوبة بطريقة "الػوكرد  "Wordكىػذا يسػتطيع أم أحػد أف َيخػذ منهػا مػا يشػاء ،كلكػن
التغيػّب فيهػػا كالتبػػديل ال يكػوف إال ٤بػػن يتوصػػل للمفتػاح ا٣بػػاص إبدخػػاؿ ا٤بػادة العلميػػة ،كلكػػن بعػد نقلهػػا مػػن ا٤بوقػػع
تكوف الفرصة مواتية للتدخل فيها.
حقائق مهمة:
 -1ٱبتلف النص ا٤بوجود على اإلنَبنت فيما عدا ا٤بصور منػو عػن غػّبه مػن الكتػب ا٤بطبوعػة يف أف صػاحب
الدكمْب أك ا٤بوقع يستطيع التدخل اب٢بذؼ كليا أك جزئيػا مػن ا٤بػادة العلميػة ا٤بوجػودة علػى ا٤بوقػع يف أم
كقػػت مػػن األكقػػات ،كابلتػػايل إف أخػػذ اإلنسػػاف مػػادة علميػػة فػػيمكن إف حػػاكؿ بعػػد فػػَبة الوصػػوؿ ٥بػػا مػػرة
أخػػرل أال ٯبػػدىا إمػػا إبغػػبلؽ الػػدكمْب أك ٕبػػذؼ ا٤بػػادة ،كىػػذا ٱبتلػػف عػػن الكتػػب إذ طبعتهػػا موجػػودة
ك٧بددة كمنتشرة كاثبتة.
 -2يتػػيح كثػػّب مػػن أصػػحاب ا٤بواقػػع لطػػبلب العلػػم الكتابػػة كالتعليػػق علػػى مػػا يكتػػب ،كيكتػػب فيػػو مػػن ىػػو
متخصص كغّبه ،كيصعب مع الكثرة ،أك اإلهباـ معرفة الكاتب ،كأمانتو ،أك التثبت ٩با يقوؿ.
 -3اإلنَبنت أشبو ابلصحافة كاجملبلت فا٤بعلومات فيو معرفية كليست علمية ،فهي لتثبيت معلومة ،أك ٤بعرفة
إحصاء ،كال يعتمد عليو كليا كمصدر علم.
أخلص شلا سبق إىل:
 كجود أٮبية كبّبة للحاسب اآليل.
 كجود أٮبية كبّبة للنشر الرقمي.

 استفادة الباحثْب كبّبة جدا يف ىذا اجملاؿ.
كل ػذا فػػبل مػػانع م ػػن اإلفػػادة اب٤بعطيػػات العلمي ػػة ا٢بديثػػة ،كلكػػن عل ػػى سػػبيل االسَبشػػاد فق ػػط ،كلػػيس علػػى س ػػبيل
االنفراد ،كعند األخذ يراعى ما يلي:
 -1إثبات اتريخ األخذ ،كىذا مهم جدا ألنو قد يتم حذؼ ا٤بادة العلمية أك تغيّبىا ،كإثبات التاريخ مهم.
 -2اسم ا٤بوقع حٌب يتيسر البحث عنو كالوصوؿ إليػو فمػثبل لػو أردت البحػث عػن معلومػة أخػذت مػن موقػع
صيد الفوائد ال بد من ذكر ا٠بو.
 -3نقل اؿ  URLا٣باص اب٤بوضوع ،كا٤بقصود بو امتداد ا٤بوقع على الشػبكة العنكبوتيػة فمػثبل موقػع صػيد
./http://www.saaid.net
الفوائد امتداده ىو:
 -4إثبات اسم كاتب ا٤بوضوع ،كىو مهم يف ا٤بوضوعات ا٤بقالية.
 -5لو كضع كاتب ا٤بوضوع بريده اإللكَبكٍل يستحسن التواصل معػو فرٗبػا لديػو عػن ا٤بوضػوع أكثػر ٩بػا كتػب
فيو ،أك يستوثق الفرد ٩با مت كتابتو كمناقشة الكاتب فيو إف أمكن.
كٲبك ػػن االعتم ػػاد عل ػػى ا٤بواق ػػع ا٤بعتم ػػدة يف الفق ػػو ،أك ال ػػٍب أص ػػحاهبا ش ػػيوخ معت ػػربكف ،كالبع ػػد ع ػػن ا٤بنت ػػدايت
السطحية ،كما ٲبكن االعتماد على الكتب ا٤بصورة أك ما يعرؼ ابؿ ( )PDF
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ادلبحث األول
ماىية النشر الرقمي
ا٤بقصود ابلنشر الرقمي ىو نشر ا٤بواد العلمية على قاعدة تعتمد على األرقاـ ،فعلم ا٢بوسبة برمتو قاـ على
العددين (صفر ككاحد) ،كأف الرب٦بيات ىي ترتيب ألكامر تتحوؿ إىل أرقاـ تبادلية ،كإف نقل البياانت ،رموزا أك
كتابة أك أصوات عرب كسائل االتصاؿ انتقل من الوسائل الكهربية كااللكَبكمغناطيسية كالتناظرية إىل الوسائل
الرقمية ،كإف الصورة ككذا الصوت كا٤بوسيقى كالنص يف أحدث تطور لوسائل إنشائها كتباد٥با أصبحت رقمية(.)1
فالرب٦بيات الٍب تقدـ ا٤بادة العلمية عرب ا٢باسوب عبارة عن أرقاـ تبادلية ،لذا كاف من تعريفات النشر
الرقمي" :أبنو االختزاف الرقمي للمعلومات مع تطويعها كبثها كتوصيلها ك عرضها إلكَبكنيا أك رقميا عرب شبكات
االتصاؿ ،ىذه ا٤بعلومات قد تكوف يف شكل نصوص ،صور ،رسومات يتم معا١بتها آليا"(.)2
فالنشر الرقمي ىو اختزاؿ ا٤بعلومات يف شكل أرقاـ ،كيتم ٚبزينها بطريقة بر٦بية معينة تعكس ا٤بعلومات
ا٤بخزنة كما مت إدخا٥با ،سواء عن طريق الصورة أك النص ا٤بكتوب أك الرسم أك على أم شكل مت ٚبزينها.
كعرؼ أبنو عملية إصدار عمل مكتوب ابلوسائل االلكَبكنية ك خاصة ا٢باسب سواء مباشرة أك من خبلؿ
شبكات االتصاؿ(.)3
ك عرؼ أبنو ":االعتماد على التقنيات ا٢بديثة ك تقنيات االتصاالت بعيدة ا٤بدل يف ٝبيع ا٣بطوات الٍب
تنطوم عليها عمليات النشر" (.)4
فمما سبق نستطيع أف نعرؼ أف النشر اإللكَبكٍل لو ٦بموعة من السمات توضح حقيقتو كماىيتو فهو:
 مرتبط ابألرقاـ ألف الرب٦بيات تعتمد اعتمادا أساسيا عليها ،لذا ٠بي ابلرقمي. الدقة ا٤بتناىية فهو مدخبلت يتم ٚبزينها على ا١بهاز كما ىي يتم استدعائها عند طلبها ،أاي كاف شكلا٤بدخل صورة أك كبلـ أك أرقاـ...
 يعتمد على اجملاؿ اإللكَبكٍل كٖباصة ا٢باسوب بدرجة أساسية. تيسّب كصولو كنشره للناس عرب شبكة اإلنَبنت.كأرجح من التعريفات السابقة التعريف األكؿ ألنو كضح ا٤باىية ،كٝبع كثّبا من القصور يف التعريفات التالية
لو.

( )1انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب تكنولوجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ا٤بعلوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايل:
 http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716اتريخ النقل 2012-8-5ـ
( )2علم ا٤بكتبات ك ا٤بعلومات :دراسات يف النظرية ك االرتباطات ا٤بوضوعية .د أٞبد بدر ص  309القاىرة :دار الغريب.1996 ،
()3مصادر ا٤بعلومات االلكَبكنية يف ا٤بكتبات كمراكز التوثيق .للدكتور شريف كامل شاىْب ص  25الدار ا٤بصرية اللبنانية بدكف اتريخ.
( )4التقنيػػة ا٢بديثػػة يف ا٤بعلومػػات ك ا٤بكتبػػات٫ :بػػو اس ػَباتيجية عربيػػة ٤بسػػتقبل ٦بتمػػع ا٤بعلومػػات .للػػدكتور أبػػو بكػػر ٧بمػػود ا٥ب ػواش ص ،152
القاىرة:دار الفجر للنشر ك التوزيع.2002.
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ادلبحث الثاين
منفعة ادلنشور الرقمي
يف ا٤بطلب السابق انتهينا إىل أف ا٤باؿ يطلق على األعياف كعلى ا٤بنافع بضوابط منها إابحة الشرع كتعامل
الناس بو "أم اعتباره عرفنا" ،..كالسؤاؿ اآلف ىل النشر الرقمي كحقوؽ التأليف كغّبىا من األمور ا٤بعنوية كالٍب يف
ماداي .ىل ىذه ا٤بنافع تعد أمواالن أـ ال؟.
حقيقة األمر تدر منافع على أصحاهبا رٗبا تفوؽ ما ٰبوزه ن
اصطبلحا َّم نبْب آراء الفقهاء يف ا٤بنفعة مع ٙبقيق
كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ يلزمنا تعريف ا٤بنفعة لغة ك
ن
ا٣ببلؼ بينهم فيهاَّ ،م نوضح ىل ا٤بنافع تعترب أمواالن أـ ال؟.
تعريف ا٤بنفعة لغة:
عرفها ابن منظور أبهنا "اسم ما انتفع بو ،يقاؿ :نفعو بكذا فانتفع بو"( ،)1فهو نفع عاـ من أم شيء ينتفع
بو.
كعرفها الفّبكز آابدم يف القاموس ا﵀يط بقولو" :ا٤بنفعة اسم للنفع ،كيف ا٢باشية أكضح ا٤بسألة أكثر عندما
ذكر أف النفع ىو "ما يستعاف بو يف الوصوؿ إىل ا٣بّب"(.)2
ففي توضيحو خصص ىذا النفع ٗبا يتوصل بو إىل ا٣بّب ،كقد أكد على ىذا الفيومي يف ا٤بصباح ا٤بنّب عندما
قاؿ(" :النفع) ا٣بّب كىو ما يتوصل بو اإلنساف إىل مطلوبو ..كا٤بنفعة منو"(.)3
كلقد ربط الدكتور نزيو ٞباد بْب ىذه التعريفات عندما قاؿ :كتفيد ىذه التعريفات للمنفعة يف اللغة أهنا اسم
من النفع ضد الضر ،كالنفع ىو ا٣بّب ،كأصلو ما يستعاف بو يف الوصوؿ إىل ا٣بّبات ،كما يتوصل بو اإلنساف إىل
مطلوب"(.)4
فقد ربطت التعريفات اللغوية يف ٦بملها بْب ا٤بنفعة كا٣بّب.
اصطبلحا:
تعريف ا٤بنفعة
ن
جاء يف شرح ٦بلة األحكاـ العدلية أف ا٤بنفعة ىي "الفائدة الٍب ٙبصل ابستعماؿ العْب فكما أف ا٤بنفعة
تستحصل من الدار بسكناىا ،تستحصل من الدابة بركوهبا"(.)5
كبْب الشيخ علي ا٣بفيف أف ا٤بنفعة ال تقوـ بذاهتا كلكن بغّبىا سواءن كاف عيننا أـ عمبلن من األعماؿ فعندما
ٙبدث عن مفهوـ ا٤بنفعة قاؿ" :كال يستعمل الفقهاء ىذا االسم يف الفقو إال فيما يطلب من األعياف أك األعماؿ

( )1لساف العرب البن منظور ،جػ 5ص  .4507دار ا٤بعارؼ.

( )2القاموس ا﵀يط جملد الدين دمحم بن يعقوب الفّبكز آابدم ،ص  ،111الرسالة الطبعة الثانية 1407ىػ 1987ـ.
( )3ا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي مادة نفع ،ص  .216طبعة مكتبة لبناف –بّبكت -لبناف 1987ـ.

( )4انظر :معجم ا٤بصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور نزيو ٞباد ،ص  ،267طبعة ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي – أمريكا ،ط.
األكىل ،سنة 1414ىػ1993-ـ.
( )5درر ا٢بكاـ شرح ٦بلة األحكاـ لؤلستاذ /علي حيدر ،ج  ،1ص .100
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يف سد ا٢باجات ككسب الطيبات من الرغبات كا٤بلذات .كمن َّم كانت ا٤بنفعة صفة من الصفات الٍب ليس ٥با
قياـ يف ذاهتا كلكنها تقوـ بغّبىا ٩با يستعاف بو يف الوصوؿ إىل ا٣بّب عيننا كاف أـ عمبلن من األعماؿ"(.)1
كا٤بنفعة بذلك ليست شيئنا مستقبلن بذاتو كلكنها فائدة ان٘بة عن شيء رٗبا يكوف عيننا أك عمبلن.
كقد أكد ىذا ا٤بعُب الدكتور "نزيو ٞباد" عندما قاؿ" :كيرل أكثر الفقهاء أف ا٤بنفعة ال تطلق إال على الفائدة
العرضية الٍب تستفاد من األعياف بطريق استعما٥با ،كسكُب ا٤بنازؿ ،كركوب السيارة ،كلبس الثوب ،كعمل العامل،
كال يتناكؿ الفوائد ا٤بادية كالل ن ابلنسبة إىل ا٢بيواف كالثمر ابلنسبة إىل الشجر ،كاألجرة ابلنسبة إىل األعياف الٍب
تستأجر ،كما أشبو ذلك كإ٭با يسمى ذلك عندىم غلة"(.)2
كيربط بْب ما سبق سواء كانت منفعة عرضية أك مادية أف كليهما يقوـ ٗباؿ ،كلكن رٗبا ا٤بنافع ا٤بادية قد
صارت ٧بسوسة ،أما ا٤بنافع العرضية فليست ٧بسوسة بل معنوية كلكن تقوـ ٗباؿ.
كال شك يف ا٤بنفعة ا٤بتحققة من قضااي النشر الرقمي اإللكَبكٍل٤ ،با تيسره لطبلب العلم كالباحثْب كا٤بهتمْب
يف كل اجملاالت.
كقد ذىب جل العلماء ا﵀دثْب العتبار ا٤بنافع ماالن ،فبعد أف عرض الشيخ علي ا٣بفيف الرأيْب يقوؿ:
"كاعتبار ا٤بنافع من األمواؿ ىو أكجو الرأيْب ،ألنو ا٤بتفق مع عرؼ الناس كا٤بتسق مع أغراضهم كمعامبلهتم ،فهم ال
يبتغوف األعياف إال طلبنا ٤بنافعها"(.)3
كنبلحظ أنو ربط بْب اعتبار ا٤بنافع ماالن كبْب العرؼ السائد بْب الناس كالذم يتفق مع الغرض من التعامل
كىو طلب ا٤بنفعة.
كقد ذىب الدكتور مصطفى الزرقا( )4كالدكتور دمحم يوسف موسى كالذم أضاؼ :أف القانوف الوضعي ماؿ
إىل اعتبار ا٤بنافع أموالن كأخذ بو( ،)5كالدكتور عبد الكرَل زيداف( ،)6كالدكتور عبد السبلـ العبادم( ،)7كالدكتور
()9
()8
ٝبيعا إىل اعتبار ا٤بنافع أمواالن ،كقد فصل القوؿ
عبد اجمليد مطلوب رٞبو هللا  ،كالدكتور كىبة الزحيلي  -ذىبوا ن
أستاذان الدكتور أٞبد يوسف سليماف فقاؿ بعد أف ذكر رأم األحناؼ" :كالثاٍل :كىو قوؿ ا١بمهور إف ا٤بنافع
تعترب أمواالن كاحتجوا لذلك بعدة أمور منها:
( )1ا٤بلكية للشيخ علي ا٣بفيف ىامش ص .11 ،10

( )2معجم ا٤بصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور نزيو ٞباد ،ص .267
( )3أحكاـ ا٤بعامبلت اإلسبلمية للشيخ علي ا٣بفيف ،ص .27

( )4ا٤بدخل الفقهي العاـ للدكتور مصطفى أٞبد الزرقا .208/3
( )5األمواؿ كنظرية العقد يف الفقو اإلسبلمي للدكتور دمحم يوسف موسى 15 ،دار الفكر العريب 1417ىػ 1996ـ.

( )6ا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية للدكتور عبد الكرَل زيداف.186 ،185 :
( )7يف ٕبث "الفقو اإلسبلمي كا٢بقوؽ ا٤بعنوية" للدكتور عبد السبلـ داكد العبادم 2478 :من الدكرة السادسة جملمع الفقو اإلسبلمي.

( )8الوجيز يف ا٤باؿ كا٤بلك كنظرية العقد ،دراسة مقارنة للدكتور عبد اجمليد مطلوب رٞبو هللا ،ص  – 7طبعة خاصة للمؤلف ،سنة 1407ىػ،
1987ـ.
( )9الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،للدكتور كىبة الزحيلي ،جػ ،4ص .42
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أكىل.

 - 1إ٭با صارت األعياف أمواالن إلمكانية االنتفاع هبا ،فا٤بنفعة نفسها ينبغي أف تكوف ماالن من ابب

مهرا ،كا٤بهر ماؿ ،إذف فا٤بنفعة ماؿ ،كدليل كوف ا٤بهر ماالن ،قولو تعاىل:
 - 2جواز كوف ا٤بنفعة ن
ً
ً
ً
ًً
ْب ،)1(فما أحلو هللا ىو منفعة قوـ ٗباؿ كا٤بهر ماؿ.
أيح َّل لى يكم َّما ىكىراء ىذل يك ٍم أىف تىػٍبػتىػغيواٍ ًأب ٍىم ىوال يكم ٍُّ٧بصن ى
 - 3جواز العقد على ا٤بنافع كاإلجارة ،كىي مضمونة ٗباؿ ،كا٢بنفية أنفسهم يوافقوف على جواز
العقد على ا٤بنافع كلكنهم يركف أف ابلعقد عليها تصّب أمواالن ،أما ا٤بنافع يف حد ذاهتا فبل ،كقالوا بذلك
استحساان أم ٨بالفة للقياس الظاىر.
ن
كٱبلص أستاذان إىل أف رأم ا١بمهور أرجح لسببْب:
األكؿ :قوة أدلتهم يف ىذه النقطة ابلذات.
اآلخر :موافقتهم عرؼ الناس الذم ال يتعارض مع نصوص الشرع بل يتفق معها"(.)2
كنضيف ٥بذين السببْب ما يعضد رأم ا١بمهور ٗبا يلي:
خاضعا لبلجتهاد ،كٗبا أف
أوالً :مل يرد نص يف الكتاب كال يف السنة ٰبدد مفهوـ ا٤باؿ ،فيبقى األمر
ن
الشريعة يف مقاصدىا العامة تراعي التيسّب على العباد ،كاعتبار ا٤بنافع قد استقر عرفنا فا٤بنافع إ نذا ماؿ.

اثنيًا :مل يرد نص شرعي ٰبظر أف تكوف ا٤بنافع ماالن ،فيبقى األمر إذنا على اإلابحة ،إذ األصل يف
األشياء اإلابحة.

اثلثًا :إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص جعل من مل يستطع دفع أمواؿ الفدية من أسرل بدر يعلم عشرة من ا٤بسلمْب

القراءة كالكتابة ،كال شك أف ىذا التعليم منفعة ،كقد قومها الرسوؿ ٗباؿ ،كنستدؿ على ذلك أيضا ٗبا كرد
يف فتح البارم من "جواز جعل ا٤بنفعة صداقا كلو كاف تعليم القرآف"( ،)3كال شك يف أف التعليم منفعة،
كلكنو قوـ ٗباؿ.

ابعا :إف الفقو ا٢بنفي نفسو يرل أف ا٤بنافع يف اإلجارة ماؿ ،كما أنو يرل أف ا٤بنافع "تعترب من قبيل
رً
األمواؿ بوركد العقد عليها مراعاة للمصلحة العامة على سبيل االستحساف كإف مل تكن عندىم من قبيل
()4
أتسيسا على ما سبق أتفق مع رأم ا١بمهور يف اعتبار ا٤بنافع كالٍب منها
األمواؿ ٕبسب األصل"  .ك ن
ا٢بقوؽ ا٤بعنوية كا٤بلكية الفكرية ماالن ،ٲبكن أف يتقوـ ك٘برم عليو ا٢بقوؽ.
كعليو ٲبكن القوؿ أبف النشر الرقمي من ا٤بنافع الٍب يَبتب عليها حقوؽ مالية.

( )1النساء .24
( )2انظر :ا٤باؿ يف الشريعة اإلسبلمية ألستاذان الدكتور أٞبد يوسف ،ص .21 ،20

( )3فتح البارم لئلماـ ابن حجر ج  9ص .212
( )4انظر ا٢بق ا٤بايل للمؤلف يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف ا٤بصرم للدكتور عبد السميع عبد الوىاب أبو ا٣بّب ،ص  ،10 ،9مكتبة كىبة
1988ـ.
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ادلبحث الثالث
مالية ادلنشور الرقمي
أصبح ا٤باؿ من ضركرايت ا٢بياة الٍب ال غِب لئلنساف عنها ،فهو من ا٤بقاصد الشرعية الكلية الٍب أمرت
الشريعة ٕبفظها ،كمن َّم ٯبب على اإلنساف أف ٰبافظ عليها ،كأف "يعمل على تنميتو ككضعو يف األيدم الٍب
تصونو كٙبفظو ،كتقوـ على رعايتو ،فا٤باؿ يف أيدم اآلحاد قوة لؤلمة كلها ،كلذا كجبت ا﵀افظة عليو ،بتوزيعو
ابلقسطاس ا٤بستقيم ،كاب﵀افظة على إنتاج ا٤بنتجْب ،كتنمية ا٤بوارد العامة ،كمنع أف يؤكل بْب الناس ابلباطل ،كبغّب
ا٢بق الذم أحلو هللا تعاىل لعباده"(.)1
فلما كاف ا٤باؿ قوة كضركرة "تتوقف عليها حياة الناس الدينية أك الدنيوية ٕبيث لو فقدت اختلت ا٢بياة يف
الدنيا ،كفات النعيم ،كحل العقاب يف اآلخرة"(٤ )2با كاف ا٤باؿ ىكذا كجب ا﵀افظة عليو ،كا﵀افظة على ا٤باؿ ال
تكوف بوضعو يف خزائن كصيانتو بل يكوف ابستثماره كاإلنتاج من خبللو –حٌب تزدىر حياة األمم -فيما أحلو هللا
تعاىل.
موضعا( )3كىذا يدؿ على أٮبيتو سواء
كقد كردت كلمة ا٤باؿ يف القرآف الكرَل بكل مشتقاهتا يف ست كٜبانْب
ن
ابإلقباؿ عليو إنفاقنا يف سبيل هللا أك التحذير منو.
ككما اىتم بو القرآف الكرَل اىتمت بو السنة فقاؿ صلى هللا عليو سلم …":كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ ،دمو
كمالو كعرضو"( )4كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع" :إف دماءكم كأموالكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا
يف بلدكم ىذا"(.)5
فالقرآف كالسنة يوضحاف مدل حرص اإلنساف على ا٤باؿ كحبو لو ،كيف ال ك"فطرة اإلنساف مركوزة على حب
ا٤باؿ؛ الذم ىو أداة النفع كعماد ا٢بياة الدنيا كمفتاح التصرؼ يف أمورىا كتتجلى ىذه الفطرة يف حبو الفطرم
لبلمتبلؾ كا٣بصوصية"( .)6كىذه الفطرة قدرهتا الشريعة كاستجابت ٥با "إبابحة ا٤بلكية الفردية كسن التشريعات
٢بمايتها كضماف عدـ التعدم عليها ،لكنها –من كجهة أخرل -سنت من التشريعات ما يرشد ىذه الفطرة يف
ىذا اجملاؿ ،كٰبوؿ بينها كبْب أف تنتكس أك ٘بور ،فيقع اإلنساف ٙبت سلطاف العبودية للماؿٗ ،با يتضمنو ذلك
من ا٤بناقضة ٤بعُب اإلسبلـ العاـ ،كىو إخبلص الوجو ﵁ تعاىل كحده دكف شريك أك شبهة شريك"(.)7

( )1أصوؿ الفقو ،الشيخ أبو زىرة رٞبو هللا ص  ،346دار الفكر العريب ،بدكف اتريخ.

( )2أصوؿ التشريع اإلسبلمي ،الشيخ علي حسب هللا ،ص  ،296دار ا٤بعارؼ ،بدكف اتريخ.
( )3ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرَل – دمحم فؤاد عبد الباقي ،ص  .683 ،682ا٤بكتبة اإلسبلمية ،تركيا – سنة 1984ـ.

( )4صحيح مسلم ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،ابب ٙبرَل ظلم ا٤بسلم كخذلو كاحتقاره – ج  16ص  .121 ،120مكتبة الغزايل بّبكت،
كمكتبة مناىل العرفاف بّبكت بدكف.

( )5صحيح مسلم ،كتاب ا٢بج ،ابب حجة النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -ج  8ص .182
( )6ا٤بلكية الفردية يف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،ألستاذان الدكتور :دمحم بلتاجي حسن ،ص  ،71مكتبة الشباب بدكف اتريخ.

( )7السابق الصفحة نفسها.
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كلكن مع ىذه األٮبية للماؿ ،ىل تدخل االبتكارات كا٤بلكية الفكرية للمواقع اإللكَبكنية كما هبا من مواد
منشورة يف إطار ىذا ا٤باؿ الذم جعل ا٢بفاظ عليو مقصدا من مقاصد الشريعة ككلية من كلياهتا.
مالية ادلنشور الرقمي:
معركؼ أف ىناؾ خبلؼ بْب الفقهاء يف اعتبار مالية ا٤بنافع ندرجو َّم نوضح آراء ا٤بعاصرين يف ا٤بوضوع لقرهبم
من ٧بل البحث.
حترير موضوع النزاع:

اتفق الفقهاء على أف األعياف أمواؿ(.)1
كاختلفوا يف مالية ا٤بنافع على قولْب:

األول :ا٤بنافع ليست أمواالن ،كىو قوؿ ا٢بنفية.
الثاين :ا٤بنافع أمواؿ ،كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء.

كسوؼ أعرض ىنا إبذف هللا تعاىل للقولْب ،كأدلة كل منهما كمناقشتوَّ ،م نرجح حسب ا٤بنهج العلمي ا٤بتبع:
القول األول :ادلنافع ليست أمواالً:
ذىب ا٢بنفية إىل أف ا٤بنافع ليست أمواالن متقومة( ،)2كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي:
-1أهنا معدكمػة ،كصػفة التمػوؿ ال تثبػت للمنػافع ألهنػا معدكمػة فػالتموؿ عنػدىم يعػِب :صػيانة الشػيء
اضػػا ،فكلمػػا ٚبػػرج مػػن حيٌػػز العػػدـ إىل حيٌػػز
كادخػػاره لوقػػت ا٢باجػػة ،كا٤بنػػافع ال تبقػػى زمػػانْب ،لكوهنػػا أعر ن
التموؿ (.)3
الوجود تتبلشى ،فبل يتصور فيها ٌ

وميكن أن يناقش مبا يلي:
القوؿ أبهنا معدكمة غّب مسلٌم بو ،ألهنا ماؿ عرفا كشرعا ،فمن استأجر مسكنا ليعيش فيو فقد دفع مقابل
ذلك ماال ،فإف فوت ا٤بنفعة فقد فوت ٗبقابلها جزءا من ا٤باؿ ،كىذا من ا٤بستقر عليو عرفا كا٤بعركؼ عرفا
كا٤بشركط شرطا ،كالعرؼ ٧بكم ما مل يصطدـ ابلشرع.
التقوـ ،كىي ليست كػذلك ألهنػا ال تضػمن ابإلتػبلؼ .قػاؿ السرخسػي
-2غّب متقومة ،كمن خصائص ا٤باؿ ٌ
( ت483 :ى ػ ) " :إف ا٤بنفعػػة ليسػػت ٗبػاؿ متقػػوـ ،فػػبل تضػػمن ابإلتػػبلؼ ،كػػا٣بمر كا٤بيتػػة ،كبيانػػو :أف صػػفة ا٤باليػػة
ابلتموؿ ،كالتموؿ صيانة للشيء كادخاره لوقت ا٢باجة ،كا٤بنػافع ال تبقػى كقتػْب ،كلكنهػا أعػراض،
للشيء إ٭با تثبت ٌ
كلما ٚبرج من حيز العدـ إىل حيز الوجود تتبلشى ..ا٤بتقوـ ال يسبق الوجػود ،فػإف ا٤بعػدكـ ال يوصػف أبنػو متقػوـ،
إذا ا٤بعػػدكـ لػػيس بشػػيء ،كبعػػد الوجػػود التقػ ٌػوـ ال يسػػبق اإلح ػراز ،كاإلح ػراز بعػػد الوجػػود ال يتحقػػق إال فيمػػا يبقػػى
( )1انظر :رد ا﵀تار (  ، ) 10/7كشرح حدكد ابن عرفة (  ، ) 326/1كمغِب ا﵀تاج (  ، ) 3/2كاإلنصاؼ مع ا٤بقنع كالشرح الكبّب (
. ) 7/11
( )2انظر :ا٤ببسوط (  ، ) 78/11كبدائع الصنائع (  ، ) 145/7كرد ا﵀تار (  ، ) 10/7ك٦بلة األحكاـ العدلية  ،ا٤بادة ( ، ) 126
كا٤بدخل الفقهي ( . ) 115 - 114/3
()3

انظر :ا٤ببسوط ( . ) 78/11
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متقوما ؟ كلذا قالوا :اإلتبلؼ ال يتصور يف ا٤بنفعة" (.)1
كقتْب ،فكيف يكوف ن
وميكن أن يناقش مبا يلي:

اب٤بنافع متمولة كابقية على ٛبو٥با ما بقيت العْب ،فهي مرتبطة هبا ،كالعرؼ يشهد بذلك.
-3عدـ ا٤بماثلة يف ا٤بالية:
نص ا٢بنفية على أف ا٤بنفعة ال ٛباثل العْب ،فهي دكهنا يف ا٤بالية .قاؿ السرخسي:
متقوـ ،فهو دكف األعياف يف ا٤بالية ،كضماف العدكاف مقدر اب٤بثل ابلنص ،أال ترل أف
" لئن سلمنا أف ا٤بنفعة ماؿ ٌ
ا٤باؿ ال يضمن ابلنسبة ،كالدين ال يضمن ابلعْب ؛ ألنو فوقو ،فكذلك ا٤بنفعة ال تضمن ابلعْب ،كبياف ىذا :أف
يقوـ بو العرض ،كال ٱبفى على أحد التفاكت بينهما ...كالعْب ال تضمن
يقوـ ابلعْب ،كالعْب جوىر ٌ
ا٤بنفعة عرض ٌ
أيضا ،كا٤بنفعة ال تضمن اب٤بنفعة عند
اب٤بنفعة قط ،كمن ضركرة كوف الشيء مثبلن لغّبه أف يكوف ذلك الغّب مثبلن لو ن
اإلتبلؼ" (.)2
وميكن أن يناقش مبا يلي:
لسنا يف ٦باؿ إثبات ا٤بماثلة من عدمو ،كلكنا يف ٦باؿ إثبات مالية ا٤بنافع ،فكما نسلم بعدـ مثلية ا٤بنافع
لؤلعياف ،ال بد كذلك أف نقر أبف ا٤بنافع قد تكسب األعياف مالية أكثرٕ ،بسب قوة ا٤بنفعة من عدمها ،كلعل
ا٤بقصد األساسي الذم يتحكم يف سعر العْب ىو منفعتها .كابلتايل ال ينكر أحد ماليتها كتقومها.
 -4تقوَل ا٤بنافع جاء ٖببلؼ القياس:
ذكر األحناؼ أف ا٤بنافع كرد تقوٲبها يف الشرع بعقد اإلجارة ،على خبلؼ القياس للحاجة ،جاء يف درر
قياسا أال تكوف ٧ببلن للعقد ؛ ألف
ا٢بكاـ « :ك٤با كانت ا٤بنفعة كا٢بركة من األعراض الزائلة ،كىي معدكمة ،فيجب ن
كجوز أبف تكوف ٧ببلن للعقد ،فأقاـ العْب مقاـ ا٤بنفعة يف العقود
الشارع لضركرة ا٢باجة قد أعطاىا حكم ا٤بوجودٌ ،
» (.)3
كابلتدبر فيما كتبو الكاساٍل ٪بد أهنا ليست معتربة من ابب القياس ،كلكن من ابب االستحساف()4؛ ٙبقي نقا
للمصلحة ،فيقوؿ « :ألف اإلجارة بيع ا٤بنفعة ،كا٤بنافع للحاؿ معدكمة ،كا٤بعدكـ ال ٰبتمل البيع ،فبل ٯبوز إضافة
البيع إىل ما يؤخذ يف ا٤بستقبل ،كإضافة البيع إىل أعياف تؤخذ يف ا٤بستقبل ،فإ نذا ال سبيل إىل ٘بويزىا ،ال ابعتبار
أسا ،لكن استحسنا ا١بواز » (.)5
ا٢باؿ ،كال ابعتبار ا٤بآؿ ،فبل جواز ر ن
وميكن أن يناقش مبا يلي:
أف ا٤بصلحة متحققة يف ا٤بنافع كمن أجل ذلك مت اعتبارىا ،سواء من ابب االستحساف أك من ابب عقد

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :ا٤ببسوط ( . ) 79/11
ا٤ببسوط ( . ) 80 - 79/11
درر ا٢بكاـ (  ، ) 100/1ك انظر :ا٤بدخل الفقهي ( . ) 205/3

االستحسان  :ىو العدكؿ ٕبكم مسألة عن نظائرىا لدليل خاص من كتاب أك سنة  .انظر :ركضة الناظر ( .) 531/2
بدائع الصنائع ( . ) 173/4

 522جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

اإلجارة على خبلؼ القياس ،كىذا يوجب القوؿ أبهنا أمواؿ متقومة.
القول الثاين :أف ا٤بنافع أمواؿ.

كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء ( ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة ) ( )1كاستدلوا ٗبا يلي:
 -1قياس ا٤بنافع على األعياف.
كذلك ٔبامع أف كبلن منهما ماؿ ،فاألعياف ال خبلؼ عليها ،كا٤بنافع متقومة كذلك ،فكبلٮبا ماؿ ٯبب
الضماف فيو ،كما يف الغصب كاإلتبلؼ (– )2كقد سبقت اإلشارة لذلك -بل كضماف ما نقص منها ٩با أتلف.
احدا"(.)3
٦برل ك ن
كىو ما نص عليو ابن رشد حيث قاؿ" :فالقياس :أف ٘برم ا٤بنافع كاألعياف ا٤بتولدة ن
-2ا٤بنفعة ماؿ ٤با يلي:
ً
ً
ًً
ً
ْب
أ -اعتربىا القرآف صداقا ،كالصداؽ ماؿ ،قاؿ تعاىل " :ىكأيح َّل لى يكم َّما ىكىراء ىذل يك ٍم أىف تىػٍبػتىػغيواٍ ًأب ٍىم ىوال يكم ٍُّ٧بصن ى
()4
ًً
ًً
اؿ
يضةن"  .فكانت األمواؿ ىنا صداقا .كقاؿ تعاىل " :قى ى
وريى َّن فى ًر ى
ىغٍيػىر يم ىسافح ى
استى ٍمتىػ ٍعتيم بًو مٍنػ يه َّن فىآتي ي
ْب فى ىما ٍ
وى َّن أ ي
يج ى
يد أى ٍف أ ً
ً
ٍب ىىػاتىػ ٍ ً
ػت ىع ٍشػران فى ًم ٍػن ًعن ًػد ىؾ"( ،)5كاإلجػارة
إًًٌٍل أي ًر ي
ينك ىح ى
ك إً ٍح ىدل ابٍػنىػ ىَّ
ْب ىعلىػى أىف ىأتٍ يج ىػرًٍل ىٜبى ًػاٍلى ح ىج وػج فىػًإ ٍف أىٍٛبى ٍم ى
ىنا كىي منفعة ،اعتربت صداقا ،فدؿ ذلك على أف ا٤بنفعة ماؿ.
ب-

كاعتربهتػػا السػػنة ا٤بشػػرفة كػػذلك مػػن األم ػواؿ فلقػػد زكج النػػيب  رج ػبلن علػػى ككػػاف مهػػره تعلػػيم

القرآف كا٤بعركؼ أف التعليم منفعة ،فدؿ ىذا على أف ا٤بنفعة صداؽ ،قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :زوجتكه ا مب ا مع ك م ن
القرآن"( ،)6كيف ركاية":فقم فعلمها عشرين آية ،وىي امرأتك"(.)7

تتفق مع ادلال يف ادلقصد:
-3
كىو أف الطبع ٲبيل للمنفعة كما أف ا٤باؿ ٲبيل إليو الطبع ،كاألمواؿ ليست لذاهتا مقصودة إال ٤با ٙبققو من
يقوـ .يقوؿ ابن قدامة" :إف ا٤بعقود عليو ا٤بنافع ،كىذا قوؿ أكثر أىل العلم ..كذكر
منافع ،بل بقدر منفعتو ٌ
بعضهم أف ا٤بعقود عليو العْب ؛ ألهنا ا٤بوجودة ،كالعقد يضاؼ إليها ،فيقوؿ :أجرتك دارم ،كما يقوؿ :بعتكها.
كلنا :أف ا٤بعقود عليو ىو ا٤بستوىف ابلعقد ،كذلك ىو ا٤بنافع دكف األعياف ،كألف األجر مقابل ا٤بنفعة ،ك٥بذا تضمن
دكف العْب ،كما كاف العوض يف مقابلتو فهو ا٤بعقود عليو ،كإ٭با أضيف العقد إىل العْب ألهنا ٧بل ا٤بنفعة
كمنشؤىا"(.)8
()1

انظر :أحكاـ القرآف ( ابن العريب ) (  ، ) 241/1كهناية ا﵀تاج (  ، ) 170/5كا٤بغِب (  ، ) 328/4ككشاؼ القناع ( ) 308/7

()2

انظر :هناية ا﵀تاج ( . ) 170/5
بداية اجملتهد ( . ) 322/2

.

()3
()4
()5
()6
()7
()8

النساء من اآلية .24
القصص من اآلية .27
ركاه البخارم (. )5132
ركاه البخارم ( ، )5132كمسلم (  ) 1425عن سهل بن سعد بركاايت مقاربة .
ا٤بغِب ( . ) 8 - 7/6
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الرتجيح:
من استعراض أدلة الفريقْب ،يَبجح لدينا قوؿ ا١بمهور ،أبف ا٤بنافع أمواؿ ؛ لقوة أدلتو كمناقشة أدلة القوؿ
اآلخر كما يؤيده ما جرل يف معامبلت الناس ،كحاجات الناس يف ىذا العصر تفتقر إليو ،كما أف القوؿ بعد
ضماف متلف ا٤بنافعًٌ ،
ٯبرئ الناس على العدكاف ،خاصة عند غياب الوازع الديِب عند الناس ،كىو ما أفٌب بو
الكماؿ ابن ا٥بماـ ( ت681 :ىػ ) ا٢بنفي ،بتضمْب منافع الغصب يف األمبلؾ لكثرة الغاصبْب ( ،)1كما قاؿ بو
الكاساٍل ( ت587 :ىػ ) ا٢بنفي ،فقد اعترب ا٤بنفعة ماال عندما قاؿ" :كلنا أف الكلب ماؿ ،فكاف ٧ببلن للبيع،
شرعا على اإلطبلؽ ،فكاف ماالن،
كالصقر كالبازم ،كالدليل على أنو ماؿ :أنو منتفع بو حقيقة ،مباح االنتفاع بو ن
شرعا على اإلطبلؽ :أف االنتفاع بو ٔبهة ا٢براسة
كال شك أنو منتفع بو حقيقة ،كالدليل على أنو مباح االنتفاع بو ن
منتفعا بو حقيقة ،مباح
كاالصطياد مطلق ن
شرعا يف األحواؿ كلها ،فكاف ٧ببلن للبيع ؛ ألف البيع إذا صادؼ ٧ببلن ن
مست ا٢باجة إىل شرعو" (.)2
االنتفاع بو على اإلطبلؽ ٌ
آراء ادلعاصرين يف مالية ادلنشور الرقمي:

أدىل علماء العصر ا٢بديث برأيهم يف مالية ا٤بنافع ،فقد عرؼ الشيخ علي ا٣بفيف رٞبو هللا ا٤باؿ أبنو "كل
ما ٲبكن حيازتو كإحرازه كاالنتفاع بو عادة"( )3فا٤باؿ يف نظره ال بد من توافر عدة أمور فيو :إمكاف حيازتو كإحرازه
ككذلك االنتفاع بو.
كلقد رجح الدكتور عبد الكرَل زيداف تعريف الشيخ علي ا٣بفيف عندما قاؿ" :كالتعريف ا٤بختار ما قالو
البعض من أف ا٤باؿ كل ما ٲبكن حيازتو كاالنتفاع بو على كجو ا٤بعتاد"(.)4
كلقد ٫با بعض العلماء ا٤بعاصرين يف تعريفهم للماؿ منحى آخر عندما أدخلوا العرؼ يف اعتبار مالية األشياء
ككذلك جواز االنتفاع بقيد عدـ الضركرة كهبذا يقوؿ الدكتور أٞبد ا٢بصرم ،فقد عرؼ ا٤باؿ بقولو" :كل ما لو
شرعا حالة السعة كاالختيار"(.)5
قيمة مادية بْب الناس ،كٯبوز االنتفاع بو ن
فقولو "بْب الناس" أم أف الناس ىم الذين يعتربكف الشيء ماالن أك ال يعتربكنو – كقولو" :ٯبوز االنتفاع بو
شرعا" يدؿ على اعتبار ا٤بالية بنوع الشيء كمدل حلو شرعا فما ٰبرمو الشرع ال يعترب ماالن كٖباصة على من حرـ
ن
بشأهنم.
كيبْب الدكتور أف ىذا التعريف ليس تعريفو كحده كإ٭با ىو تعريف "ٝبهور العلماء حيث يوسعوف فيما يطلق
عليو اسم ا٤باؿ فيشمل ا٤بادايت كا٤بنافع ،فا٤باؿ يطلق على كل ما لو قيمة مادية بْب الناس ،كٯبوز االنتفاع بو
()1

انظر :الفوائد الزينية ص ( . ) 94

( )2بدائع الصنائع ( . ) 143/5
( )3أحكاـ ا٤بعامبلت الشرعية للشيخ علي ا٣بفيف ،ص  ،25دار الفكر العريب بدكف ،كيرل الشيخ يف ا٥بامش من نفس الصفحة أف ىذا
التعريف يشمل ا٢بقوؽ كا٤بنافع.
( )4ا٤بدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية للدكتور عبد الكرَل زيداف ،ص  ،183مؤسسة الرسالة بّبكت لبناف بدكف.

( )5السياسة االقتصادية كالنظم ا٤بالية يف الفقو اإلسبلمي للدكتور /أٞبد ا٢بصرم ،ص  .470مكتبة الكليات األزىرية ،القاىرة ،بدكف.
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مشركعا حاؿ السعة كاالختيار ،فل ن اآلدمية عندىم ماؿ ،كدـ اإلنساف عندىم ماؿ ،كا٢بقوؽ الذىنية
انتفاعا
ن
ن
كحقوؽ االبتكار ماؿ ،كالَبكة عندىم كل ما خلفو ا٤بيت من أمواؿ كحقوؽ كاف ٲبلكها ا٤بيت حاؿ حياتو،
كيدخل فيها العقارات كا٤بنقوالت كاألعياف الٍب تعلق هبا حق الغّب كالعْب الٍب رىنها ا٤بيت حاؿ حياتو كسلمها
أيضا ٝبيع ا٢بقوؽ غّب الشخصية الٍب كانت اثبتة للميت حاؿ حياتو سواء كانت مالية ٧بضة
للمرهتن ،كتشمل ن
كحق ا٤بركر ،كالشرب ،أك اتبعة للماؿ كحق التعلي ،أك كانت حقوقنا غّب مالية لكن ٥با تعلق اب٤باؿ كحق ا٣بيار
كالشفعة كالقصاص"(.)1
٧بورا آخر يف تعريفو للماؿ يتفق فيو مع الدكتور أٞبد
َّم أضاؼ فضيلة الدكتور عبد السبلـ العبادم ن
٨برجا بذلك حالة الضركرة كاإلكراه ،فقد عرؼ
ا٢بصرم ،عندما كضع من ضوابط تعريفو حاؿ السعة كاالختيار ن
شرعا االنتفاع بو يف حاؿ السعة كاالختيار"(.)2
ا٤باؿ بقولو" :ما كاف لو قيمة مادية بْب الناس أك جاز ن
َّم شرح تعريفو للماؿ قائبلن:
معنواي.
ماداي أك ن
"ما :جنس يشمل أم شيء سواءن أكاف عينينا أـ منفعة ،كسواء كاف شيئنا ن
لو قيمة مادية بْب الناس :قيد إلخراج األعياف كا٤بنافع الٍب ال قيمة بْب الناس لتفاىتها كحبة قمح أك قطرة
ماء أك كمنفعة شم تفاحة.
شرعا :قيد إلخراج األعياف كا٤بنافع الٍب ٥با قيمة بْب الناس كلكن الشريعة أىدرت قيمتها،
كجاز االنتفاع بو ن
كمنعت االنتفاع هبا ،كا٣بمر ،كا٣بنزير ،ك٢بم ا٤بيتة ،كمنفعة آالت اللهو ا﵀رمة.
يف حاؿ السعة كاالختيار :قيد جيء بو لبياف أف ا٤براد ابالنتفاع :ىو االنتفاع ا٤بشركع يف حاؿ السعة
كاالختيار ،دكف حاؿ الضركرة فجواز االنتفاع بلحم ا٤بيتة ،أك ا٣بمر ،أك غّبٮبا من األعياف ا﵀رمة ،ال ٯبعلها ماالن
يف نظر الشريعة ،فيقتصر األمر على جواز االنتفاع ،فبل تصبح ىذه األعياف أمواالن ،ألف الضركرة تقدر بقدرىا"(.)3
كضوحا عندما حدد العلماء كالشيوخ أف ا٤باؿ يطلق على ما ينتفع بو كما قاؿ فضيلة الشيخ
فاألمر أكثر
ن
()4
علي ا٣بفيف ،ككما ذكر أف العرؼ لو دكر كبّب يف ٙبديد ىل ا٤بنافع أمواؿ أـ ال؟  ،كاتفق معو يف ىذا فضيلة
الدكتور دمحم مصطفى شليب كرجح الدكتور عبد الكرَل زيداف تعريف الشيخ علي ا٣بفيف .كأضاؼ الدكتور أٞبد
ا٢بصرم ٔبوار دكر العرؼ يف مالية األشياء؛ حل االنتفاع مع السعة كاالختيار أم يف غّب ضركرة ملجئة ،كاتفق
ٛباما الدكتور عبد السبلـ العبادم.
معو ن
كمن ىذا نرل أف الضوابط الٍب ركز العلماء كالفقهاء عليها يف تعريفهم للماؿ ىي:
أوالً :العرؼ.

( )1السابق ،ص .471
( )2ا٤بلكية يف الشريعة اإلسبلمية للدكتور /عبد السبلـ العبادم ،جػ ،1ص  – 172مكتبة األقصى – األردف – ط األكىل سنة 1394ىػ
1974ـ.
( )3السابق الصفحة نفسها.
( )4انظر ا٤بلكية للشيخ على ا٣بفيف ،ص  9ىامش.
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اثنيًا :إابحة الشرع ٤با جرل عليو عرؼ الناس يف تعامبلهتم.

اثلثًا :اعتبار ا٤بنافع أمواالن.
ابعا :تعامل الناس هبا ليس على سبيل الضركرة كإ٭با على سبيل السعة كاالختيار.
رً

ك٥بذا أرل أف أدؽ تعريف ٲبكن أف نعتمد عليو ىو تعريف الدكتور عبد السبلـ العبادم كالدكتور أٞبد
شرعا حالة السعة كاالختيار".
ا٢بصرم كىو "كل ما لو قيمة مادية بْب الناس ،كٯبوز االنتفاع بو ن
كذلك ألنو ٝبع الفركؽ الدقيقة السابقة بْب الفقهاء كالعلماء قدامى ك٧بدثْب .من حيث العرؼ كاإلابحة
كاعتبار ا٤بنافع ،كحالة السعة كاالختيار.
كىذا التعريف لو أٮبيتو ألنو ٝبع أنواع ا٤باؿ "كل ما لو قيمة مادية بْب الناس" سواءن كانت ىذه األمواؿ
شرعا فما يعد ماالن عند غّب
أعياان أـ منافع أـ حقوقا أـ ديوان ..ككذلك منع بعض األمواؿ بقيد حل االنتفاع ن
ا٤بسلمْب ال يعترب ماالن عند ا٤بسلمْب ٕبكم الشرع مثل ا٣بمر كا٣بنزير.
كمن خبلؿ ما سبق قولو ٲبكن اعتبار ا٤بخَبعات ا٢بديثة أمواؿ ،إذ تتوافر فيها الشركط السابقة ،كخاصة
اعتبار العرؼ كا٤بشركعية ،كالٍب ببل شك ٥با منافع مع التقدـ العلمي ا٢بديث ،كقيمتها يف حد ذاهتا كمادة ال
يستفاد منها كالغرض فقط ىو منفعتها كاالسطواانت ا٤بد٦بة ( ،)cdفهذه ال يستفاد إالٌ ٩با فيها من منافع،
كعلوـ ،كقيمتها كمادة أك عْب دكف االستفادة منها ،ال تساكم شيئا ،كىو ما ٲبكن أف يقاؿ يف النشر الرقمي.
كمن القرارات اجملمعية يف ىذا ا٤بوضوع:
قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي كالذم انعقد يف دكلة الكويت يف دكرتو ا٣بامسة يف الفَبة من  1إىل ٝ 6بادل
األكىل  10/1409إىل  15كانوف األكؿ (ديسمرب) 1988ـ.
بعد اطبلعو على البحوث ا٤بقدمة من األعضاء كا٣برباء يف موضوع (ا٢بقوؽ ا٤بعنوية) كاستماعو للمناقشات
الٍب دارت حولو.
قرر:
أوالً :االسم التجارم ،كالعنواف التجارم ،كالعبلمة التجارية ،كالتأليف كاالخَباع أك االبتكار ىي حقوؽ
شرعا،
خاصة ألصحاهبا ،أصبح ٥با يف العرؼ ا٤بعاصر قيمة مالية معتربة لتموؿ الناس ٥با .كىذه ا٢بقوؽ يعتد هبا ن
فبل ٯبوز االعتداء عليها.
اثنيًا :ٯبوز التصرؼ يف االسم التجارم أك العنواف التجارم أك العبلمة التجارية كنقل أم منها بعوض مايل
إذا انتفى الغرر كالتدليس كالغش ابعتبار أف ذلك أصبح ح نقا مالينا.
شرعا ،كألصحاهبا حق التصرؼ فيها ،كال ٯبوز االعتداء
اثلثًا :حقوؽ التأليف كاالخَباع أك االبتكار مصونة ن

عليها)1( .أ.ىػ

( )1انظر قرارات كتوصيات ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكرة ا٣بامسة ص 161 ،160
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فاالسم التجارم ،كالعنواف كالعبلمة التجارية ،كالتأليف كاالخَباع ،كاالبتكار حقوؽ متمولة ألصحاهبا ٯبوز
التصرؼ فيها كاستغبل٥با كاستعما٥با.
كقد أكد اجمللس األوريب للبحوث واإلفتاء ىذا القرار فجاء يف قراره:
بعد اطبلع اجمللس على البحوث ا٤بقدمة يف موضوع "ا٢بقوؽ ا٤بعنوية (برامج ا٢باسوب) كالتصرؼ فيها
كٞبايتها" ،كمناقشة األٕباث ا٤بقدمة ،كاستعراض اآلراء الفقهية يف ا٤بوضوع ،كأدلتها ابستفاضة ،مع الربط بْب
األدلة الفقهية كقواعد الفقو كأصولو كا٤بصاٌف كمقاصد الشرع؛ ٌقرر ما يلي:

أوالً :يؤكد اجمللس ما جاء يف قرار ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكيل يف مؤٛبره ا٣بامس ابلكويت ،من  1إىل 6
ٝبادل األكىل 1309ىػ ا٤بوافق  10إىل  15ديسمرب 1988ـ ،قرار رقم .)5/5( 43

اثنيًا :إ ٌف برامج ا٢باسب اآليل ،سواء أكانت برامج تشغيلية أـ برامج تطبيقية أـ ٚبزينية٥ ،با قيمة مالية يي ُّ
عتد
شرعا ،فيجوز التصرؼ فيها ألصحاهبا من ا٤بنتجْب أك الوكبلء ابلبيع كالشراء كاإلجارة ك٫بوىا ،إذا انتفى الغرر
هبا ن
كالتدليس.
شرعا ،فبل ٯبوز االعتداء عليها؛ رعاية ٢بقوؽ
اثلثًاٗ :با أ ٌف ىذه الربامج حق مايل ألصحاهبا ،فهي مصونة ن
كمنعا ألكل أمواؿ الناس ابلباطل.
اآلخرين الذين بذلوا ن
جهودا كأمواالن يف إنتاجها ،ن

ابعا :ٯبب على مشَبم الربامج أف يلتزـ ابلشركط الٍب ال ٚبالف الشرع كالقوانْب ا٤بنظمة لتداك٥با؛ للنصوص
رً

الدالة على كجوب الوفاء ابلعقود كااللتزاـ ابلشركط ،فبل ٯبوز استنساخها للغّب ما داـ العقد ال يسمح بذلك.
امسا :ال ٯبوز شراء الربامج الٍب يعلم أهنا مسركقة أك مستنسخة بوجو غّب مشركع ،كال ا٤بتاجرة هبا.
خ ً

ادسا :ٯبوز ٤بشَبم الربانمج أف يستنسخ منها الستعمالو الشخصي.
س ً

ابعا :على الشركات ا٤بنتجة كالوكبلء عدـ ا٤ببالغة يف أٜباف الربامج.أ.ىػ
س ً

فقد أكد القرار ،ما جاء يف القرار األكؿ كأضاؼ عليو ما ٲبكن فعلو من ضوابط ٘باه الربامج ،كحقوؽ
أصحاهبا كما ٯبب إزاء ا٤بسركقات ،فكاف أمشل من سابقو ابنيا عليو.
ونركز ىنا على البند الثاين والثالث من القرار حيث اعتِبا مالية برامج احلاسب وما َيزن فيو فهذا
تصريح ابعتبار ماليتها ،فإن أضيف لذلك موضوع أن الِبامج ووضع ادلادة بطريقة معينة يعتِب ابتكارا ،صار

القراران مؤكدين دلالية النشر الرقمي.

كمن خبلؿ ما سبق نبْب أف ا٤بنافع معتربة شرعا كعرفا ،كأف قصد األعياف فليس لذات األعياف كلكن للمنافع
ا٤برجوة منها يف الغالب ،كقد اختلف الفقهاء يف اعتبار مالية ا٤بنافع ،كرجحنا ماليتها كعليو فا٤بنشور الرقمي ماؿ ٤با
يلي:
أكال :القصد منو ا٤بنفعة كليس ٦برد الربانمج الرقمي اجملرد الناقل.
اثنيا :حاجة الناس الكثّبة لو كليس للربانمج.
اثلثا :أف ا٤باؿ ا٤بدفوع فيو يتجو للمنفعة كاستخدامها ،كليس لتملك أصل الربانمج فرباءة اخَباعو للشركة
ا٤بنتجة.
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رابعا :اعتبار ماليتها من قبل ٦بمعْب فقهيْب كبّبين.
خامسا :اعتبار ماليتها فيو حفظ ا٢بقوؽ فيقلل من النسخ كالتوزيع إال إبذف.
ادلبحث الرابع
سرقة احلقوق الفكرية وادلنشورات الرقمية
تنقسم ا٤بلكية الفكرية بوجو عاـ إىل قسمْب رئيسيْب :ا٤بلكية الصناعية ،كحقوؽ التأليف كتشمل ا٤بلكية
الصناعية ا٤بخَبعات ،كالعبلمات ،كغّبىا.
كتعد الرباءة كثيقة ٛبنحها ا٢بكومة كتضمن ا٢بق ا٤بطلق يف االخَباع لفَبة ٧بدكدة من الزمن ،يف مقابل قياـ
عاما.
ا٤بخَبع إبعبلف اخَباعو إ ن
عبلان ن
كمفيدا (أك صا٢بنا لبلستغبلؿ الصناعي) ،كليس
جديدا،
كللحصوؿ على براءة ينبغي أف يكوف االخَباع
ن
ن
ٙبسيننا بسيطنا ٤با سبقو من ا٤بخَبعات ا٤بعركفة.
كتشمل حقوؽ التأليف األعماؿ ا٤بؤلفة كا٤ببتكرة ٗبا يف ذلك برامج الكمبيوتر ،كٙبمي حقوؽ التأليف أم
عمل أصلي من النسخ ،أم التصوير ،أك إصدار أعماؿ مشتقة منو ،أك توزيع نسخو ،أك األداء العلِب للعمل،
كيلحق هبذه ا٢بقوؽ البلئحة الٍب ٙبمي ا٤بؤدين ،كمنتجي األسطواانت الصوتية ،كىيئات اإلذاعة.
كألف ٦باؿ نشر ىذه ا٤ببتكرات كبّب٩ ،بتد يف اآلفاؽ ،فإنو قد يتعرض للسرقة٩ ،با يضيع حقوقا مالية كبّبة
على أصحاهبا.
كلقد أكصت كثّب من الندكات كا٤بؤٛبرات ٕبماية حق ا٤بؤلف فمن توصيات ندكة ٞباية حقوؽ ا٤بؤلف –
مدخل إسبلمي ،كالٍب نظمتها رابطة ا١بامعات اإلسبلمية كانعقدت ٗبركز صاٌف كامل ٔبامعة األزىر يف الفَبة -1
1996/6/2ـ( ،)1كقررت ىذه الندكة شرعية ا٢بق ا٤بايل للمؤلف على مصنفاتو ،كعا١بت حقوؽ ا٤بؤلف من
جوانبها ا٤بختلفة كقدمت إليها عدة إٔباث كانتهت إىل التوصيات اآلتية:
أوالً :ٯبب على العامل العريب كاإلسبلمي أف ٰبافظ على حقوؽ ا٤بؤلف كأف يضع الوسائل كاألساليب الكفيلة

اب٢بفاظ على ىذه ا٢بقوؽ بوجهيها ا٤بادم كا٤بعنوم.

اثنيًا :توصي الندكة أبف تعُب ا٤بنظمات العربية كاإلسبلمية ا٤بعنية ابلَببية كالثقافة كالعلوـ بوضع ٭باذج
لبلتفاقيات كالعقود الٍب تكفل ا٢بفاظ على حقوؽ ا٤بؤلفْب ككفالة احَبامها يف كافة كسائل النشر كالبث.
اثلثًا :توصي الندكة أبف تقوـ ا١بامعات اإلسبلمية بتبادؿ األفكار حوؿ كسائل تدعيم الرسائل اإلعبلمية
ا٤ببثوثة من العا٤بْب العريب كاإلسبلمي ككضع األسس الكفيلة بزايدة ىذه الرسائل ٤بواجهة الغزك اإلعبلمي الوافد.
ابعا :توصي الندكة أبنو ٯبب العناية برعاية القيم كا٤ببادئ اإلسبلمية يف كل ما يتم بثو ،ككذا احَباـ النظاـ
رً
العاـ كاآلداب للدكؿ اإلسبلمية.
( )1انظر أكراؽ الندكة ٗبركز صاٌف كامل ٔبامعة األزىر.
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امسا :توصي الندكة بضركرة ٞباية الَباث الفكرم ا٤بتميز لفقهاء الشريعة الغراء لصاٌف الدكلة على أف
خ ً
ٱبصص العائد ا٤بادم لبلرتقاء بوسائل الدعوة كنشر العلوـ النافعة.
ادسا :ترل الندكة ضركرة الَبيث يف رمي ا٤بؤلفْب ابلسرقة العلمية ،حٌب تثبت يقيننا ابلشركط الفقهية ا٤بقررة.
س ً

ابعا :ترل الندكة ضركرة التوسع يف ٧بطات اإلذاعة ا٤بشفرة ٞباية للنشء من ٨باطر البث اإلذاعي ا٤بباشر
س ً
مع االىتماـ بنوعية ما مت بثو من الناحية ا٤بوضوعية.
اثمنًا :تطوير ا٤بصنفات ذات الطابع اإلسبلمي كالٍب تبث عرب التوابع الصناعية ٤بواجهة اإلنتاج اإلعبلمي
الغريب.
سعا :توصي الندكة بضركرة االقتداء ٗبا سنو التشريع اإلسبلمي يف ٦باؿ ٞباية حقوؽ ا٤بؤلف ٤با ىو اثبت
ات ً
من أنو أسبق التشريعات يف ٦باؿ تلك ا٢بماية.
اشرا :توصي الندكة بضركرة االىتماـ إببراـ االتفاقيات الٍب ٙبمي الببلد اإلسبلمية من غزك الفضاء الذم
ع ً
يهدد األخبلؽ أك القيم اإلسبلمية.أ.ىػ
كابلرغم من أف االبتكارات ماؿ ٩بلوؾ لصاحبها ،كيرد على ىذا ا٤باؿ حق االنتفاع كاالستغبلؿ كالتصرؼ
فإنِب ال أميل للقوؿ بتطبيق حد السرقة على السارؽ ،كىذا ال يعِب تركو يفلت من العقاب ال بل ال بد من تعزير
رادع ٲبنعو كٲبنع من كراءه ٩بن على شاكلتو أف يقدموا على ىذا التصرؼ ،إالٌ إذا كاف ىذا ا٤ببتكر لو جرـ ،ك٧برز
كجهاز كمبيوتر ،أك أحد الربامج غالية الثمن-يصل للنصاب -كالٍب تنقل ٔبرمها ال نسخ ا٤بادة الٍب عليها ،فهنا
يقاـ ا٢بد بقطع اليد.
وأسباب عدم القول بقطع اليد ما يلي:
أوالً :احلقوق ادلعنوية واالبتكارات علم:

كالعلم ٯبب عدـ كتمانو بل حث اإلسبلـ على إظهاره للناس ،خاصة العلم الذم يبغي راحة الناس كيبغي
مستقببل مرٰبا ٥بم ،يقرهبم من هللا تعاىل.
اثنيًا :ليست يف حرز:

كمن شركط القطع يف السرقة أف تكوف ٧برزة ،كعلى اختبلؼ الفقهاء يف ا٢برز كمفهومو كحده ،إال أف ىذه
ا٤ببتكرات تنشر بصورة يصعب على صاحبها إحصاء مكاهنا كالكتاب يف ا٤بكتبة أك ا١بهاز يف البيت ،أك الربانمج
على "  "cdكغّب ذلك.
اثلثًا :إن األخذ من اإلنتاج ادلبتكر لبلستعمال الشخصي جائز:
كذلك ألنو ال يبتغي رٕبا ،كمن يقرأ ليزداد علما ،فالعلم يف الكتاب ٤بن يطلبو ،كمن ٯبلس أماـ كمبيوتر على
الشبكة الدكلية للمعلومات ،فأمامو الصفحات اب٢بجم كالكثرة ما يفوؽ التصور اآلف ،يتنقل خبل٥با ،كٯبمع موادىا
كيفما يشاء ،ما مل يستعمل ذلك بعينو يف ٘بارة أك ينسبو لنفسو.
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كمن الفتاكل الٍب تعضد ما ذكرتو فتول الشيخ السيد العراقي –عضو ١بنة اإلفتاء ابألزىر -عندما سئل عن
حكم تصوير الكتب الدراسية بدكف إذف ا٤بؤلف بسبب غلو سعر الكتاب ،كقلة ذات يد السائل ،فقاؿ" :لك أف
تصور الكتاب من زميلك دكف استئذاف مؤلفو ،كىذا من التيسّب الذم يساعدؾ على طلب العلم كلظركفك
ا٣باصة"(.)1
ابعا :حق االقتباس والرتمجة:
رً

ٰبق للباحثْب كا٤بؤلفْب االقتباس من أم مؤلف ٱبدـ فكرهتم –بشرط اإلحالة على ا٤برجع -كال مانع لدل
العلماء من ذلك كمن يراجع أم رسالة يف فن كتابة األٕباث العلمية ٯبدىا تنص على جواز االقتباس مع النص
على ذلك كاإلحالة حفظنا ٢بق صاحبو.
ماداي من كراء ذلك االقتباس سول ا٢بق األديب إف ٛبت اإلحالة.
كلن يستفيد ا٤بؤلف األصلي شيئنا ن
فهو ٱبسر ابألخذ منو حقو ا٤بايل كمع ذلك مل يقل أحد إهنا سرقة.
ككذلك ٯبوز الَبٝبة كنقل النص كلية من لغة إىل لغة أخرل لئلفادة منو كمل يقل أحد بسرقتو ما داـ قد أحاؿ
كبْب صاحب الكتاب.
امسا :حق الناس يف االستفادة ابإلنتاج العلمي:
خ ً
كيتمثل ىذا ا٢بق عندما يضن ا٤بؤلف أك ا٤ببتكر ٗبا ألفو فمن حق كيل األمر من ابب االسَبعاء "كلكم راع
ككلكم مسئوؿ عن رعيتو ،فاإلماـ راع كىو مسئوؿ عن رعيتو"( ،)2كمن ابب ا٤بصلحة العامة "تصرؼ اإلماـ على
الرعية منوط اب٤بصلحة"(.)3
فمن ا٤بصلحة أف ينشر اإلنتاج الذىِب للناس ،كمن ا٤بصلحة أف يعرؼ الناس ما فيو إفادهتم.
كىب أف العلماء ألفوا إنتاجهم أك اخَبعوا ٨بَبعاهتم َّم حجبوىا عن الناس ،فما جدكاىا إ نذا؟
إف يف انتشارىا ٙبقيقا ألكثر من مصلحة؛ مصلحة العواـ من الناس ،كمصلحة ا٤بؤلف نفسو ،كمصلحة
ا٤بتخصص الذم يبغي االستفادة من انحية ،كالبناء على القدَل اب٢بديث من انحية أخرل.
٥بذه ا٢بقوؽ كلها كأٮبها انتفاء ا٢برز ال أرل قطع اليد يف سرقة ا٤بنتجات العلمية ،مع ثبوت ا٢برمة يف حاؿ
عدـ النص على صاحبها كاإلحالة إليو.
كىذا ال يعِب انتفاء ا٢بق ا٤بدٍل أك التعويض ا٤بايل للمؤلف أك صاحب الرباءة يف االخَباع ،لؤلضرار الٍب
٢بقت بو ،كتقدر ٕبجم الضرر ،كذلك ابإلضافة لتعزير مناسب ٰبقق الردع كالزجر ،كَيمن الناس معو على أموا٥بم.
غّب أنو إذا كاف االبتكار ٲبكن ٙبريزه كإخفاؤه كجهاز من األجهزة كاكتمل نصاب السرقة فيو فيجوز ىنا
قطع اليد.
( )1انظر ٦بلة األزىر ذم القعدة 1416ىػ ،مارس/إبريل سنة 1996ـ ،ط ،11السنة  ،68ص .1653 ،1652

( )2أخرجو البخارم يف كتاب ا١بمعة ابب ا١بمعة يف القرل كا٤بدف ج  1ص  ،215كمسلم كتاب اإلمارة ابب فضيلة األمّب العادؿ ج 12
ص .213
( )3األشباه كالنظائر لئلماـ السيوطي .233 :دار الكتب العلمية.
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ادلبحث اخلامس

( )1

تطبيقات على اتفاقية اجلات

من حقوؽ ا٤بلكية الفكرية الٍب كردت يف ا١بريدة الر٠بية ا٤بصرية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة 1995ـ
مبلحظات على االتفاقية من خبلؿ موادىا:
يبلحظ أوال :أف من ضمن أغراض االتفاقية تشجيع ركح االبتكار كنقل التكنولوجيا للناس ابألسلوب الذم
ٰبقق الرفاىية للدكؿ األعضاء ،كىذا مطلب ساـ كغرض طيب ،كفقا ٤با جاء يف ا٤بادة السابعة ،الٍب نصت على
األىداؼ كنص ا٤بادة ":تسهم ٞباية كإنفاذ حقوؽ ا٤بلكية الفكرية يف تشجيع ركح االبتكار التكنولوجي كنقل
كتعميم التكنولوجياٗ ،با ٰبقق ا٤بنفعة ا٤بشَبكة ٤بنتجي ا٤بعرفة التكنولوجية كمستخدميها ،ابألسلوب الذم ٰبقق
الرفاىة االجتماعية كاالقتصادية ،كالتوازف بْب ا٢بقوؽ كالواجبات"(.)2
ككذلك من مبادئها كما جاء يف ا٤بادة الثامنة( - 1 ")3ٯبوز للبلداف األعضاء ،عند كضع أك تعديل قوانينها
كلوائحها التنظيمية ،اعتماد التدابّب البلزمة ٢بماية الصحة العامة كالتغذية كخدمة ا٤بصلحة العامة يف القطاعات
ذات األٮبية ا٢بيوية للتنمية االقتصادية االجتماعية كالتكنولوجية فيها ،شريطة اتساؽ ىذه التدابّب مع أحكاـ
االتفاؽ ا٢بايل.
 - 2قد تكوف ىناؾ حاجة الٚباذ تدابّب ،يشَبط اتساقها مع أحكاـ االتفاؽ ا٢بايل٤ ،بنع حائزم حقوؽ
ا٤بلكية الفكرية من إساءة استخدامها ،أك منع اللجوء إىل ٩بارسات تسفر عن تقييد غّب معقوؿ للتجارة أك تؤثر
سلبنا على النقل الدكيل للتكنولوجيا".
كىي مبادئ سامية ٙبقق نوعا من اإلصبلح يف جوانب أخرل ،كما ٛبنع حائزم ا٢بقوؽ من إساءة
استخدامها ،أك تقييد التجارة من خبل٥با.
كننظر ٤بواد االتفاقية فبالنسبة ا٤بادة األكىل البند األكؿ( :)4يبلحظ ما يلي:
 - 1أف أحكاـ االتفاقية ملزمة ١بميع الدكؿ األعضاء.
الزما لتحقيق االتفاقية ،كٲبكن ٥با لتحقيق الردع أف تسن من
 - 2للدكؿ أف تسن من قوانينها ما تراه ن
القوانْب ما ٰبقق الردع ا٤بطلوب شريطة عدـ ٨بالفة ىذه ا٢بماية اإلضافية ألحكاـ االتفاقية.
 - 3طريقة تنفيذ األحكاـ موكولة للدكلة العضو ك٥با فيها ا٢برية التامة ،يف إطار أنظمتها كقوانينها.
( )1انظر مؤٛبر ا٢بماية القضائية ٢بقوؽ ا٤بلكية الفكرية يف مصر  -ا٤بركز القومي للدراسات القضائية – القاىرة – مصر -3-26 ،25
2000ـ.
( )2اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ كانظر الورقة ا٤بقدمة يف مؤٛبر ا٢بماية القضائية
٢بقوؽ ا٤بلكية الفكرية يف مصر كرقة اتفاقية تريبس من إعداد االٙباد الدكيل للملكية الفكرية ،ص .396
( )3السابق الصفحة نفسها.
( )4اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ كالسابق ص .393
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كيبلحظ مع ىذا البند بصفة عامة صفة اإللزاـ كليس التحرر فكل دكلة "عضو" ملزمة بتنفيذ االتفاقية كا٢برية
فقط يف اآللية أك الكيفية الٍب ستنطلق منها للتنفيذ ،فمن حقها فعل أم شيء تراه مناسبنا بشرطْب:

األول :أالٌ يقل عن حد االتفاقية .الثاين :أالٌ ينايف مضموف االتفاقية.
كابلنسبة للمادة الثالثة البند األكؿ( :)1يبلحظ عليها أبهنا تلزـ كل البلداف األعضاء ٗبنح مواطِب البلداف
األخرل األعضاء معاملة ال تقل عن ا٤بعاملة الٍب ٛبنحها ٤بواطنيها فيما يتعلق ٕبماية ا٤بلكية الفكرية.
كىذا البند يشكل خطورة للدكؿ الضعيفة كالنامية إذ سيحصل أفراد كشركات الدكؿ الكربل على معاملة
كامتياز البلد الضعيف كالنامي ٩با ٲب ٌكن لو فيو ،كٯبد من ا٢بماية القانونية لو دكلينا ٗبوجب االتفاقية ما يفرض
منتجو ابلسعر ا٤بناسب ،كما أنو يضمن عدـ تقليده ،فالقوانْب تتوىل ٞبايتو ،كمكمن ا٣بطورة يف األمر أنو ٲبكن لو
دائما؛ إذ ليس لديهم من
كيعطي لو ن
امتيازا أفضل من أىل البلد األصليْب لن يصلوا إليو ،كسيكونوف اتبعْب لو ن
منافسا.
اإلمكانيات ما يصنعوف بو ن
منتجا ن
كال يقلل من ا٤ببلحظة السابقة ما جاء يف البند الرابع من االتفاقية كالذم ينص على أف "أم ميزة أك تفضيل
أك امتياز أك حصانة ٲبنحها بلد العضو ٤بواطِب أم بلد آخر ٯبب أف ٛبنح على الفور كدكف أية شركط ٤بواطِب
()2
دائما ىي الٍب ستسيطر إبنتاجها على بقية
ٝبيع البلداف األعضاء األخرل"  ،كذلك ألف الدكلة األخرل ا٤بالكة ن
إنتاجا ٥با ،تغزك بو الببلد القوية
ا٤بنتجات األخرل ،كالضعيفة الٍب ٙبمي القوم يف بلدىا من حيث اإلنتاج لن ٘بد ن
فكأهنا يف النهاية ٞباية من طرؼ كاحد ٤بنتج أجنيب يف بلدة ضعيفة.
كا٢بماية يف حد ذاهتا مقبولة ،كلكن تفتقد ابلفعل للمعاملة اب٤بثل ،كما ٛبكن لغزك علمي كثقايف كعملي
ابإلنتاج يف الببلد الضعيفة.
كيبلحظ على ا٤بادة ا٢بادية عشرة كالٍب نصها ما يلي ":فيما يتعلق على األقل بربامج ا٢باسب اآليل
(الكمبيوتر) كاألعماؿ السينمائية ،تلتزـ البلداف األعضاء ٗبنح ا٤بؤلفْب كخلفائهم حق إجازة أك حظر أتجّب أعما٥بم
أتجّبا ٘بارناي للجمهور ،كيستثُب البلد العضو من ىذا االلتزاـ
األصلية ا٤بتمتعة ٕبقوؽ الطبع أك النسخ ا٤بنتجة عنها ن
ضررا
فيما يتعلق ابألعماؿ السينمائية ما مل يكن أتجّب ىذه األعماؿ فيها قد أدل إىل انتشار نسخها ٗبا يلحق ن
ماداي اب٢بق ا٤بطلق يف االستنساخ ا٤بمنوح يف ذلك البلد العضو للمؤلفْب كخلفائهم ،كفيما يتعلق بربامج ا٢باسب
ن
اآليل (الكمبيوتر) ،ال ينطبق ىذا االلتزاـ على أتجّب الربامج حْب ال يكوف الربانمج نفسو ا٤بوضوع األساسي
للتأجّب(.)3
كيبلحظ على ىذه ا٤بادة ما يلي:
 - 1أهنا ألزمت البلداف األعضاء ٗبنح حق إجازة أك خطر أتجّب األعماؿ األصلية كىذا على برامج
ا٢باسب اآليل.
( )1اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ كالسابق ص .394
( )2السابق نفسو ص .395

( )3اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ كالسابق ص .397
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 - 2ال تلزـ ٕبظر أتجّب األعماؿ السينمائية إال إذا تسبب أتجّبىا يف ضرر مادم ،أما ٝبيع األضرار
األخرل األخبلقية كاألدبية ال توضع يف ا٢بسباف فالذم يقيد األمر ىو إذا كاف التأجّب سوؼ ٯبعلها تنتشر بصورة
يضيع على صاحب ا٢بق حقو يف نسخها أك بيعها ىنا ٙبظر ،كال ٱبفى ٤با ٥بذا من داللة أخبلقية خطّبة يعود
أثرىا على اجملتمع كيؤكد ىذا ما كرد يف ا٤بادة  15ؼ" 4ال ٯبوز مطل نقا أف تكوف طبيعة السلع أك ا٣بدمات الٍب
يراد استخداـ العبلمة التجارية بشأهنا عقبة ٙبوؿ دكف تسجيل العبلقة"(.)1
اعتبارا من السنة التقوٲبية الٍب أجيز فيها
كابلنسبة ٤بدة ا٢بماية تقرره ا٤بادة  12أف ا٤بدة "ال تقل عن  50سنة ن
نشر تلك األعماؿ أك يف السنة التالية لسنة اإلنتاج"(.)2
كطوؿ ا٤بدة و
جدا كىو يعكس ا٤ببلذ اآلمن للدكلة القوية ٤بدل طويل نصف قرف من الزماف تضمن فيو
ابد ن
تسويق منتجها دكف مسو ،أك تقليده كابلثمن الذم ٙبدده مع ٞباية ذلك كلو ابلقانوف.
كتضيف ا٤بادة  23ؼٞ ،)3( 4 ،3 ،2 ،1باية خاصة للمشركابت الركحية "ا٣بمور" فتلزـ "كل البلداف
األعضاء بتوفّب الوسائل القانونية لؤلطراؼ ا٤بعنية ٤بنع استخداـ ا٤بؤشرات ا١بغرافية الٍب ٙبدد منشأ ا٣بمور الٍب مل
تنشأ يف ا٤بكاف الذم تشّب إليو ا٤بؤشرات ا١بغرافية ا٤بعنية ،أك ا٤بؤشرات الٍب تعرؼ نشأة ا٤بشركابت الركحية لتسمية
ا٤بشركابت الركحية الٍب مل تنشأ يف ا٤بكاف الذم تشّب إليو ا٤بؤشرات ا١بغرافية ا٤بعنية حٌب حْب يبْب ا٤بنشأ ا٢بقيقي
للسلع" ،كا٤بقصود اب٤بؤشرات ا١بغرافية ،ىي تلك العبلمات الٍب تدؿ على بلد ا٤بنشأ.
فبالرغم من إلزاـ االتفاقية يف ا٤بادة  )4(22ابعتبار ا٤بؤشرات ا١بغرافية كبلد ٤بنشأ ا٤بنتج فإهنا استثنت يف ذلك
بلد إنتاج ا٣بمر ،كىذا يدؿ إذا أضيف ٤با سبق على أف القيود الواردة يف اإلنتاج السينمائي غّب األخبلقي كا٣بمور
مستثناة٩ ،با يدؿ على إغفاؿ االتفاقية لركح التشريع اإلسبلمي كتصرٰبها ٗبخالفتو ،كما كاف ٯبب ا٤بوافقة على
ىذه ا٤بواد.
كتنص ا٤بادة  26البند األكؿ على ٛبتع صاحب التصميم الصناعي اب٢بماية كلو حق منع األطراؼ الٍب مل
ٙبصل على موافقتو من صنع أك بيع أك استّباد السلع ا﵀توية على أك اجملسدة لتصميم منسوخ أك معظمو منسوخ
عن التصميم ا٤بتمتع اب٢بماية(.)5
كىذا ا٢بق يعِب -ابإلضافة للحماية -التحكم ٗبنتجو ،كعلى ىذا فللدكلة أك الشخص ا٤بالك أف يفرض ما
يشاء من أمواؿ على سلعتو ،ك٩بنوع تقليدىا أك نسخها ىي أك عبلمتها التجارية ،كلو كاف ىذا ا٤بنتج غّب
أخبلقي ،أك شيئا حرمتو الشريعة.

( )1السابق نفسو ص .399
( )2السابق نفسو ص .397

( )3السابق نفسو ص .403 ،402
( )4السابق الصفحة نفسها.

( )5انظر السابق ص .405
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كتنص ا٤بادة الثانية كاألربعوف على اإلجراءات القضائية الواجب توافرىا عند النزاع ،كٙبدد أف ا٤بعلومات
السرية ٯبب أف تراعى يف حدكد الدساتّب كالقوانْب ،كىي تيسر إجراءات التقاضي ،كتسمح ٕبضور ٧بامْب ،كال
تلزـ اب٢بضور شخصيا أماـ القاضي" ،تتيح البلداف األعضاء ألصحاب ا٢بقوؽ إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل
إبنفاذ أم من حقوؽ ا٤بلكية الفكرية الٍب تغطيها ىذه االتفاقية ،كللمدعي عليهم ا٢بق يف تلقي إخطار مكتوب يف
الوقت ا٤بناسب ٰبتوم على قدر كاؼ من التفاصيلٗ ،با يف ذلك األساس الذم تستند إليو ا٤بطالبات .كيسمح
لؤلطراؼ ا٤بتخاصمة أبف ٲبثلها ٧باموف مستقلوف ،كال ٯبوز أف تفرض اإلجراءات متطلبات مرىقة أكثر ٩با ينبغي
فيما يتعلق ابإللزاـ اب٢بضور شخصينا .كتعطي كافة األطراؼ ا٤بتخاصمة ا٢بق يف إثبات مطالباهتا كتقدَل كافة
األدلة ا٤بتصلة ابلقضية .كتتيح اإلجراءات كسائل ٙبديد ا٤بعلومات السرية كٞبايتها ،ما مل يكن ذلك ٨بال نفا
لنصوص الدساتّب القائمة"(.)1
كتبْب ا٤بادة التاسعة كا٣بمسوف ا١بزاءات الٍب توقع على ا٤بخالفْب فتنص على أنو" دكف اإلخبلؿ أبم حق
آخر يف رفع دعول قضائية متاح لصاحب ا٢بق كمع مراعاة حق ا٤بدعي عليو يف أف يطلب إىل السلطات ا٤بختصة
إعادة النظر ،للسلطات ا٤بختصة صبلحيات األمر إبتبلؼ السلع ا٤بتعدية أك التخلص منها كف نقا للمبادئ الٍب
تنص عليها ا٤بادة  ،)2(46كفيما يتعلق ابلسلع الٍب تلصق عليها عبلمات ٘بارية مقلدة ،تلتزـ السلطات بعدـ
السماح إبعادة تصدير السلع ا٤بتعدية دكف تغيّب حالتها أك إخضاعها إلجراءات ٝبركية ٨بتلفة ،إال يف أكضاع
استثنائية(.)3
كتنص ا٤بادة الواحدة كالستوف على اإلجراءات ا١بنائية الٍب ٲبكن أف توقع على ا٤بخالفْب ،خاصة يف حالٍب
التقليد كاالنتحاؿ فتلتزـ البلداف األعضاء بفرض تطبيق اإلجراءات كالعقوابت ا١بنائية على األقل يف حاالت
التقليد ا٤بت عمد للعبلمات التجارية ا٤بسجلة أك انتحاؿ حقوؽ ا٤بؤلف على نطاؽ ٘بارم ،كتشمل ا١بزاءات الٍب
ٲبكن فرضها ا٢ببس أك الغرامات ا٤بالية ٗبا يكفي لتوفّب رادع يتناسب مع مستول العقوابت ا٤بطبقة فيما يتعلق
اب١برائم ذات ا٣بطورة ا٤بماثلة.
كيف ا٢باالت ا٤ببلئمة ،تشمل ا١بزاءات الٍب ٲبكن فرضها أيضا حجز السلع ا٤بخالفة أك أية مواد كمعدات
تستخدـ بصورة رئيسية يف ارتكاب ا١برـ ،كمصادرهتا ،كإتبلفها.
( )1اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ ص .415
( )2تنص ا٤بادة  46على ما يلي ":بغية إقامة رادع فعاؿ للتعدم ،يكوف للسلطات القضائية أف أتمر ابلتصرؼ يف السلع الٍب ٘بد أهنا تشكل
مناقضا
تعداي ،دكف أم نوع من التعويضات ،خارج القنوات التجارية ٗبا يضمن ٘بنب إضرارىا لصاحب ا٢بق ،أك إتبلفها ما مل يكن ذلك
ن
ن
لنصوص دستورية قائمة .كما للسلطات القضائية صبلحية أف أتمر ابلتخلص من ا٤بواد كا٤بعدات الٍب تستخدـ بصورة رئيسية يف صنع السلع
ا٤بتعدية ،دكف أم نوع من التعويضات ،خارج القنوات التجارية ٗبا يقلل إىل أدٌل حد من ٨باطر حدكث ا٤بزيد من التعدم .كتؤخذ يف االعتبار
أثناء دراسة الطلبات ا٤بقدمة لفعل ذلك ضركرة تناسب درجة خطورة التعدم مع ا١بزاءات الٍب أتمر هبا ،كمع مصاٌف األطراؼ الثبلثة .كفيما
يتصل ابلسلع الٍب تلصق عليها عبلمات ٘بارية مقلدة ،ال يكفي ٦برد إزالة العبلمة التجارية ا٤بلصقة بصورة غّب قانونية للسماح لئلفراج عن
السلع يف القنوات التجارية ،إال يف حاالت استثنائية" اتفاقية ا١بات السابق ص .417
( )3اتفاقية ا١بات كالٍب مت نشرىا يف ا١بريدة الر٠بية العدد  24اتبع يف  15يونيو سنة1995ـ ص .422
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كٯبوز للبلداف األعضاء فرض تطبيق اإلجراءات كالعقوابت ا١بنائية ،يف حاالت أخرل من حاالت التعدم
على حقوؽ ا٤بلكية الفكرية ،السيما حْب تتم التعدايت عن عمد كعلى نطاؽ ٘بارم.
٬بلص ٩با سبق إىل أف الشريعة اإلسبلمية تراعي ا٢بقوؽ ،كتضمن حفظها ألصحاهبا ،كموضوع ا٢بقوؽ
الفكرية مكتمل يف أصولو العامة لدل الفقهاء ،كلكن ا٢بديث عنو كحده مل يكن ابلصورة ا٤بفردة ،كذلك ألف كثّبا
من الفقهاء مل يدكر ٖبلدىم أف يؤلفوا العلوـ للماؿ ،فلم يكن يعنيهم ا٤باؿ بقدر ما كاف يعنيهم نشر العلم.
ككما أقرت الشريعة مالية كملكية االبتكارات كمنافعها ،أقرت ا٢بق ا٤بايل الناتج عنها لصاحبها ،ككذلك فعل
القانوف الوضعي ،بيد أنو خبل من الضوابط األخبلقية ،كمن مصدر اإللزاـ.
كابلنظر يف اتفاقية ا١بات ،كتريبس ،كجد أهنما ابلرغم من اعتنائهما اب٢بقوؽ ا٤بعنوية ،كا٤بلكية الفكرية ،إالٌ أف
إلزامهما بتغيّب القوانْب لتتفق مع االتفاقية الدكلية ،كمضموهنا الذم يسيطر على األسواؽ الضعيفة كاف –ٕبق-
من كجهة نظرم ٧بل تساؤؿ كاعَباض.
كما أهنما مل ٙبَبما التشريع اإلسبلمي بفرض كإلزاـ الدكؿ بسن تشريعات فقرر ٞباية ا٣بمور ،كا٤بواد األخرل
غّب األخبلقية.
كعلى كل حاؿ ٯبب دراسة مثل تلك االتفاقيات بتأف قبل ا٤بوافقة عليها كإبداء الرفض ٤با ٱبالف التشريع
اإلسبلمي.
اخلامتة:
بعد ٞبد هللا تعاىل كشكره عرفاان بفضلو ،فقد خلص ىذا البحث جملموعة من النتائج ىي:
أكال :أف النشر الرقمي انتشر انتشارا كبّبا كتعد ا٤بكتبات الرقمية ميسرة مع انتشار التكنولوجيا كا٢باسوب ،كىو
مرتبط ابلربامج ا٢باسوبية يعكس من خبل٥با أم ٧بتول يوضع على ىذه الربامج بطرؽ خاصة.
اثنيا :للتوثيق أثره الكبّب يف ا٤بنشورات الرقمية لسهولة التحرؾ هبا كالنقل منها كحذفها.
اثلثا :ا٤بنشور الرقمي يعد ماال لصاحبو ا٢بق يف ملكيتو ،كا٤بقاضاة عليو.
رابعا :ا٤بنفعة ٩با يندرج ا٤بنشور الرقمي ٙبتها ،ألنو منفعة كيف خّب ،كابلتايل فيقوـ على اعتبار منفعتو ككفقا للعرؼ
السائد.
خامسا :ال ٯبوز سرقة ا٤بنشور الرقمي ،كلكن إف سرؽ ففيو تعزير كليس حدا.
سادسا :ضركرة مراجعة االتفاقيات الدكلية الٍب ٚبتص ابإلنتاج الفكرم.
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أصم اعتبار املآل َأثري يف أحكاو انىُازل انفقٍيت املانكيت
دراست فقٍيت تؤصيهيت
انذكتُر حميذ رمضان انصغري
باحث/املغرب

مقدمة:
بسم هللا الرٞباف الرحيم كالصبلة كالسبلـ األٛباف األكمبلف على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب كعلى آلو كصحابتو
أٝبعْب ،أما بعد؛
فقد امتاز ا٤بذىب ا٤بالكي عن غّبه من ا٤بذاىب الفقهية األخرل بتنوع أصولو كتعدد قواعده ،سواء من
حيث سعة نطاؽ االستدالؿ أك التنزيل ،ىذا التنوع كتلك السعة قد أكسبا الفقو ا٤بالكي الثراء كالتجدد كالقدرة
على مواكبة مستجدات العصر كنوازلو ،كمن تلك األصوؿ الٍب احتلت مساحة معتربة يف مسائل االجتهاد كالفقو:
اعتبار ا٤بآؿ ،حيث يصنف ىذا ا٤ببدأ من أعظم القواعد ا٤بميزة للمذىب ا٤بالكي ،كىو راجع إىل اعتبار ا٤بآالت
ا٤بتوقعة عند تنزيل األحكاـ الشرعية على عللهاٙ ،بقيقا ٤بناطاهتا يف ظركؼ الزماف ،كا٤بكاف ،كأحواؿ اإلنساف.
كمراعاة ا٤بآؿ يف ذلك ىي النظر فيما قد يؤكؿ إليو ا٢بكم الشرعي -بعد النطق بو أك بعد تطبيقو على أرض
الواقع -بناء على التوقعات الراجعة إىل كل تلك االعتبارات ،فهو إذا نظر مستقبلي ،كدرء للمفاسد ا٤بتوقعة كليس
الواقعة فحسب.
كتسجل لنا مدكانت النوازؿ الفقهية مدل ٪باح فقهاء ا٤بالكية يف ٩بارسة االجتهاد سواء على مستول فهم
النصوص الشرعية ،أك على مستول تنزيلها كتطبيقها على كاقع الناس من خبلؿ اإلجابة على أسئلة ا٤بستفتْب،
كالرد على استفساراهتم ،كلقد كاف رائد الفقهاء النوازليْب يف ذلك استصحاب ا٤بقصد األصلي للشريعة اإلسبلمية،
كال غرك يف ذلك فقد اعترب ا٤بذىب ا٤بالكي مذىب ا٤بصاٌف كا٤بقاصد ابمتياز ،فهو أكثر ا٤بذاىب عناية ٗبقاصد
الشريعة كرعاية ٥با ،كمن مظاىر ذلك اسَبشادىم أثناء تنزيل األحكاـ ببعض األصوؿ الشرعية ا٤بعتربة ،كيتعلق
األمر ىنا أبصل اعتبار ا٤بآؿ كأثره يف أحكاـ النوازؿ الفقهية.
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إشكالية البحث:
لقد تقرر عند أىل العلم أف الشريعة اإلسبلمية جاءت لتحقيق مصاٌف العباد يف العاجل كاآلجل  ،كأف تنزيل
أحكامها على الوقائع كاألحداث يتطلب عمبل اجتهاداي يقوـ على منهجْب متكاملْب :منهج الفهم كمنهج
التطبيق .
إف عمل ا٤بفٍب كاجملتهد كىو يبحث عن ا٢بكم الشرعي للنازلة يدعوه لتقليب النظر يف ا٢باؿ كالواقع،
ليستشرؼ ما سيكوف عليو مآؿ تنزيل األحكاـ على أفعاؿ ا٤بكلفْب ،كحاؿ مقاصد ا٤بكلفْب من حيث موافقتها
٤بقاصد الشارع أك ٨بالفتها لو .كذلك أف ا٤بفٍب حْب يفٍب ال يقوـ بتعدية األحكاـ دكف نظر إىل عواقبها كاعتبارا
٤بآالهتا من حيث ٙبقق ا٤بقصد الشرعي يف تلك النازلة الٍب يريد تنزيل ا٢بكم الشرعي عليها ،فتجده يوازف بْب
ا٤بصاٌف كا٤بفاسد ،كيقيس األمور إىل نظائرىا ،فيمنع من ىذا الفعل رغم مشركعيتو منعا للمآؿ الفاسد ،كيستحسن
الفعل يف حاالت أخرل ٘بنبا ٢برج يناقض قصد الشارع من تشريع ا٢بكم الذم عدؿ عنو ا٤بفٍب إىل حكم غّبه،
كل ذلك كفق ثوابت الشرع كمتغّبات االجتهاد.
إف النظر إىل نتائج اعتبار ا٤بآؿ يعترب من األصوؿ ا٤بنهجية الٍب ال غُب للمجتهد عن اعتبارىا أثناء تنزيل
األحكاـ ،كذلك راجع إىل طبيعة مهمتو الٍب ال تنحصر فقط يف إعطاء ا٢بكم الشرعي للنازلة ،كإ٭با تتمثل كذلك
يف بذؿ الوسع بقصد تقدير مآؿ تطبيق ذلك ا٢بكمٗ ،بعُب أنو إذا كاف إجراء ا٢بكم على ٧بلو ال يفضي إىل ٙبقيق
ا٤بصلحة ا٤بقصودة،أك كاف مع ٙبقيقو ٥با مفوات ٤بصلحة أىم،أك مؤداي إىل حدكث مفسدة أعظم ،فإف اجملتهد يف
ىذه ا٢باالت ٲبنعو ،كأما إذا كاف العكس فإنو يستحسن الفعل كيقر ٗبشركعيتو .
ك ٤با كانت كتب الفتاكل كالنوازؿ ىي الصورة ا٤بثلى للفقو التنزيلي القائم على اعتبار ا٤بآؿ ،كذلك ألهنا ال
تعكس صّبكرة الواقع الذم ينتمي إليو الفقيو ،بقدر ما تعكس حركية الفقو ا٤بالكي كقدرتو على استيعاب ىذا
الواقع كما ىو ،كالتعامل معو كفق مقاصد الشريعة الغراء.
فإىل أم حد التزـ فقهاء ا٤بالكية بقاعدة اعتبار ا٤بآؿ يف نواز٥بم الفقهية؟ كىل استوعبوا ىذا ا٤بنهج يف الفتول
كاإلفتاء؟ كىل ألصل اعتبار ا٤بآؿ حظ كنصيب من أحكاـ نواز٥بم؟ كإىل أم حد حضر اعتبار ا٤بآؿ يف ا٤بوسوعات
النوازلية ٤بالكية الغرب اإلسبلمي؟
أمهية البحث:

بناء على ما سبق ذكره٬ ،بلص إىل أف البحث يف موضوع اعتبار ا٤بآؿ يعد ٕبق لبنة أساسية يف ذلك البناء
ا٤بنهجي الذم يتأسس عليو االجتهاد التنزيلي ،كىو كذلك ٕبث يستمد أٮبيتو من طبيعة ا٤بوضوع الذم يعا١بو
نظرا لكوف أصل اعتبار ا٤بآؿ يتميز ٖبصائص فريدة منها ما يلي:
* أنو الضابط األساس يف بناء ا٢بكم الشرعي كصياغتو ٤بعا١بة األحداث كالوقائع ا٤بستجدة ،كيتضح ذلك
جليا من خبلؿ العناية الفائقة الٍب يوليها اجملتهد للثمرة ا٤بقصدية للحكم ،كالٍب يتوجو إليها بنظره أثناء التنزيل
كالتطبيق،كذلك ٤بعرفة نتيجتها كما ستؤكؿ إليو من ا٤بصاٌف أك ا٤بفاسد .
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* إف اعتبار ا٤بآؿ ىو اإلطار ا٤بوضوعي الضامن لسبلمة عمل اجملتهد يف فهم أحكاـ الشريعة كتكييفها َّم
تنزيلها على كاقع ا٤بكلفْب كالتثبت من ٙبقق مقاصد الشريعة كٙبقيق مناطات األحكاـ .
* استحضار ا٤بآؿ كاعتباره السبيل األ٪بع لبلبتعاد عن سوء النتائج كالعواقب ،كىو العاصم من الوقوع يف
الغلو ،كما أنو ا٤بنقذ من السقوط يف آفة التعسف يف استعماؿ ا٢بق كمناقضة قصد الشارع من تنزيل األحكاـ
الشرعية على ٧با٥با.
* أنو مظهر من مظاىر ا٤ببلئمة بْب ا٤بثالية كالواقعية أم :بْب ما يهدؼ إليو الشرع اإلسبلمي من ٙبقيق
ا٤بثالية يف ا٤بصلحة كبْب ما يعرفو الواقع ا٤بعيش من ظركؼ كمبلبسات ٨بتلفة .
* إف اعتبار ا٤بآؿ ىو من صميم عمل ا٤بفٍب كالنوازيل  ،كمن َّم كانت كتب النوازؿ ىي الصورة التطبيقية ٥بذا
األصل ذم البعدين ا٤بادم كا٤بوضوعي ،حيث ال تظهر قيمتو ا٢بقيقية يف كتب الفقو اجملردة بل من خبلؿ
ا٤بوسوعات النوازلية .
أما أىداف البحث ومقاصده فأمجلها فيما يلي :

* ٧باكلة إضافة جهد عملي آخر إىل األعماؿ السابقة كالٍب اعتنت ٗبوضوع فقو ا٤بآالت كنتائج تصرفات
ا٤بكلفْب ،خاصة أف بعض األعماؿ ركزت على ا١بوانب النظرية فقط العتبار ا٤بآؿ .
* االستدالؿ على أف قاعدة اعتبار ا٤بآؿ قاعدية مالكية ابمتياز لكثرة االستدالؿ هبا كاستحضار قواعدىا يف
أحكاـ النوازؿ الفقهية ٤بالكية الغرب اإلسبلمي.
* ٧باكلة اإلسهاـ يف خدمة الَباث ا٤بالكي عموما ،كالَباث النوازيل خصوصا ،خاصة أف كتب النوازؿ
كالفتاكل مل تعط العناية الكافية الٍب تستحقها من كوهنا ٛبثل ا٤بذىب يف جانبو التطبيقي سواء يف فَبات قوتو أك
ضعفو .
الدراسات السابقة :
اىتم عدد كبّب من الباحثْب ٗبوضوع اعتبار ا٤باؿ كجاءت أعما٥بم متفاكتة بْب الَبكيز على التأصيل
كالتنظّب،أك بْب التطبيق كالتنزيل ،كٝبيعها أعماؿ تستحق اإلشادة كالتنويو  ،كسأقتصر على ذكر أىم األعماؿ الٍب
بصمت اتريخ ىذا ا٤بوضوع ١بدهتا كسبقها كأذكر منها :
* كتاابت الدكتور فتحي الدريِب كىي كثّبة يف ابهبا انفعة يف مباحثها منها  " :ا٤بناىج األصولية " ك"
النظرايت الفقهية " .....
* كتاب " :اعتبار ا٤بآالت يف الشريعة اإلسبلمية للحكم على األفعاؿ " للدكتور علي مصطفى رمضاف ،كقد
ركز فيها على مسالة التعليل كعبلقتو ابعتبار ا٤بآؿ كقد غاب عنو كثرة التمثيل كالتطبيق.
* كتاب " عوامل تغّب األحكاـ يف التشريع اإلسبلمي تغّب ا٤بآؿ كتغّب القصد " للدكتور زيد بوشعراء كيعترب
من أىم األعماؿ يف ىذا ا٤بوضوع .
* كتاب "أصل اعتبار ا٤بآؿ بْب النظرية كالتطبيق"للدكتور عمر جدية كقد تطرؽ فيو إىل مفهوـ اعتبار ا٤بآؿ
كمقوماتو النظرية كتنزيبلتو من خبلؿ كقائع السّبة النبوية كيف ٦باالت علمية كطبية معاصرة.
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* كتاب " اعتبار ا٤بآالت كمراعاة نتائج التصرفات " للدكتور عبد الرٞبن بن معمر السنوسي ،كىو من
األعماؿ الرائدة يف ىدا الباب حيث جاء شامبل كجامعا ١بل مباحث ىذا ا٤بوضوع .
* كتاب " اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي " للدكتور كليد بن علي ا٢بسْب ،كيتميز الكتاب بكثرة
تفصيبلتو كتفريعاتو الفقهية كتنزيبلت اعتبار ا٤بآؿ يف القضااي ا٤بعاصرة ،كلكنو أغفل قاعدة االستحساف كىي من
أىم قواعد اعتبار ا٤بآؿ .
منهجي يف البحث :
اعتمدت يف ىذا البحث على ا٤بناىج التالية:
 ا٤بنهج االستقرائي :ذلك أنِب قمت ابستقراء مادة البحث كمسائلو من ٝبيع ما تيسر يل من ا٤بصادركا٤براجع ،خاصة من أمهات كتب النوازؿ الفقهية ا٤بالكية ،مركزا يف ذلك على ما ٱبدـ قاعدة اعتبار ا٤بآؿ.
 ا٤بنهج التحليلي :حيث قمت بتحليل كاسع كتفصيلي للنازلة ا٤بدركسة مبينا أىم ٘بليات اعتبار ا٤بآؿ يفبنائها الفقهي ،مستعرضا يف اآلف نفسو أىم القواعد الٍب بُب عليها الفقيو النوازيل فتواه.
ك قسمت البحث إىل قسمْب :قسم نظرم خصصتو لتأصيل قاعدة اعتبار ا٤بآؿ من حيث مفهومها ،كمن
حيث كوهنا مستندا شرعيا لبلجتهاد كما أابف عن ذلك فقهاء الشريعة .كالقسم الثاٍل تطبيقي تناكلت فيو ٭باذج
عملية تقيم الدليل على أٮبية اعتبار ا٤باؿ يف بناء الفتول.
سوؼ أتناكؿ ا٢بديث عن ىذا ا٤بوضوع من خبلؿ ا٤بباحث التالية:
* ادلبحث األول :حقيقة اعتبار ادلآل.

* ادلبحث الثاين :أثر اعتبار ادلآل يف تغًن الفتو قدميا وحديثا.
* ادلبحث الثالث :أثر اعتبار ادلآل وأثره يف أحكام النوازل الفقهية ادلالكية.

* خامتة عبارة عن خبلصات واستنتاجات.
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ادلبحث األول:

حقيقة اعتبار ادلآل
لبياف مفهوـ اعتبار ا٤بآؿ ،كٛبهيدا ٤با سيأيت تنزيلو على النماذج التطبيقية يف النوازؿ الفقهية ،كجب على بياف
معُب ىذا األصل ابعتباره مركبا إضافياَّ ،م الكشف عن معناه ابعتباره لقبا.
ادلطلب األول :مفهوم اعتبار ادلآل ابعتباره مركبا إضافيا:
إف ا٤بستقرئ للمعاجم اللغوية يلحظ أف لفظة "االعتبار" ال ٚبرج يف معناىا اللغوم عن كثّب من ا٤بفردات
()1
نذكر منها على سبيل التمثيل :التدبر كالنظر ،كاالتعاظ ،كاالعتداد بَبتيب ا٢بكم ،كالفرض كالتقدير.
أما "االعتبار" اصطبلحا :فقد تباينت حدكد الفقهاء يف إجراء معناه قدٲبا كحديثا ،كمنها ما يلي:
()2

+عرفو الغزايل بقولو" :ىو العبور من ا٤بنظور فيو إىل غّبه ابلتشبيو ٤بعُب يناسب ا٤بنظور فيو".
()3
أما االعتبار "عند الزركشي فهو" :التسوية بْب األمر كمثلو كا٢بكم فيو ٕبكم نظّبه".
()4
كعرفو الطاىر بن عاشور أبنو" :النظر يف داللة األشياء على لوازمها كعواقبها كأسباهبا".
()5

أما ادلآل لغة :فبل ٱبرج معناه عن معاٍل :ا٤برجع كالعاقبة كا٤بصّب كالنتيجة.
كىذه ا٤بعاٍل يف عمومها مرتبطة أبصليْب اثنْب كٮبا :ابتداء األمر كانتهاؤه ،كىو مصدر ميمي للفعل "آؿ"
()6
كأصلو" أكؿ" لكن ٙبركت الواك كانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ،فيقاؿ فيو "آؿ".
أما ادلآل اصطبلحا :فلم أقف على حده فيما كتبو علماء الفقو كاألصوؿ قدٲبا ،كلعل العلة يف ذلك قربو
الشديد من مدلولو اللفظي حاؿ الَبكيب مع غّبه ،كىكذا اكتفى علماء ا٤بالكية ابعتبار ىذا األصل كإعمالو يف
()7
كثّب من الفركع الفقهية التطبيقية.
كقد برز مفهوـ "ا٤بآؿ" اصطبلحا مع ا٤بتأخرين من العلماء ،كىذه أبرز تعاريفهم لو:
()8
عرؼ أبنو " :األثر أك النتيجة الٍب تَبتب على الشيء ،أك يرجع إليها الشيء يف هناية األمر".

 -1انظر" :معجم مقاييس اللغة" 207/4 :كما بعدىا ،ك " النهاية يف غريب ا٢بديث كاألثر" :ص .588 :ك "لساف العرب"2782 /4:
ك 2783ك"٨بتار الصحاح" :ص ،172 :ك"ا٤بصباح ا٤بنّب" :ص.148 :
" -2أساس القياس" ،للغزايل :ص .105 :
" -3البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو" لبدر الدين الزركشي.20/4 ،
" -4التحرير كالتنوير" البن عاشور.82/28 :
 -5انظر ما يلي " :معجم مقاييس اللغة" 158/1 :كما بعدىا ك "لساف العرب" 171/1 :كما بعدىا " ،ك٨بتار الصحاح" ،ص .13 :ك
"ا٤بصباح ا٤بنّب" :ص" ،12 :
 -6انظر نفس ا٤براجع السابقة بصفحاهتا.
 -7انظر على سبيل ا٤بثاؿ" :بداية اجملتهد " البن رشد ا٢بفيد  104/2 :ك"القوانْب الفقهية" البن جزم :ص.83 :
 " -8قاعدة :العربة اب٢باؿ أك اب٤بآؿ كتطبيقاهتا الفقهية "لعبد العزيز بن عبد الرٞبن ا٤بشعل :ص. 60 :

 532جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م
()1

كقيل ىو" :أثر الفعل كنتيجتو كىو رجوع الفعل إىل حاؿ ينتهي إليها من صبلح أك فساد".
()2
كعرفو آخر بقولو ىو" :ا٤بقابل للحاؿ ،كاألثر ا٤بَبتب على الشيء".
كعرفو الشاطيب بقولو ىو" :عاقبة كنتيجة الفعل ا٤بَبتبة عليو سواء كانت خّبا أك شرا ،كسواء كانت مقصودة
()3
لفعاؿ الفعل أـ كانت غّب مقصورة".
كا٤بآؿ عند الدكتور عمر جدية ىو" :اعتبار ما يصّب إليو الفعل أثناء تنزيل األحكاـ الشرعية على ٧با٥با سواء
()4
أكاف ذلك خّبا أك شرا ،كسواء أكاف ٤بقصد الفاعل أك بغّب مقصده".
كٲبكن أف نصوغ تعريفا للمآؿ كنقوؿ أبنو" :عاقبة الفعل ونتيجتو ادلرتتبة عليو سواء كانت مصلحة أو

مفسدة ،وسواء كانت مقصودة أو غًن مقصودة".
كا٤بقصود ابلتعريف :ما يصّب إليو الفعل من عاقبة كنتيجة ،كما يَبتب عليو ال ٱبرج عن أمرين اثنْب :إما
مصلحة معتربة شرعا أك مفسدة مدفوعة شرعا ،فإذا توصل اجملتهد إىل إدراؾ ذلك ،فإنو ٰبكم يف ا٢بالة األكىل
ٗبشركعية الفعل ،كيف ا٢بالة الثانية اب٤بنع ،اعتبارا لؤلثر الناتج عنو .أما عبارة (سواء كانت مقصودة أك غّب
مقصودة) فمعناىا أف مآؿ الفعل قد يكوف مقصودا للفاعل قبل اإلقداـ عليو ،كىذا ىو ا٤بقصد نفسو ،كقد يكوف
غّب مقصود ،بيد أنو يف كلتا ا٢بالتْب يعوؿ فقط على نتيجة الفعل كٜبرتو ،إذ ٕبسب النتيجة كالعاقبة ٰبمد الفعل
أك يذـ من حيث ىو ،أم :بغض النظر عن قصد الفاعل.
ادلطلب الثاين :مفهوم "اعتبار ادلآل" ابعتباره لقبا.
على الرغم من اعتبار الفقهاء األكائل ٥بذا األصل يف اجتهاداهتم كاعتنائهم أبحكاـ نصوصو كالكشف عن
دالئلو ،إال أهنم مل يفردكا لو حدا ٨بصصا -على حد علمي -كإ٭با عرفو ا٤بعاصركف بتعريفات كثّبة ،حيث اختلفت
تعاريفهم ،كتباينت ألفاظهم يف ذلك بْب ا٤بوجز كا٤بطيل ،كلكنهم ٝبيعا مل ٱبرجوا عن اإلطار النظرم الذم خلص
إليو اإلماـ الشاطيب يف أتصيلو ٥بذا األصل( .)5فجميعهم عياؿ عليو حٌب كلو مل يذكركا ذلك ،كسوؼ أكرد بعض
تعاريف ا٤بعاصرين ألصل" اعتبار ا٤بآؿ" ابعتباره لقبا َّم أعلق عليها ،مستخلصا تعريفا مناسبا لو ،كمنها ما يلي:
()6
فقد عرؼ أبنو" :االعتداد ٗبا تفضي إليو األحكاـ عند تطبيقها ٗبا يوافق قصد الشارع".
كصاحب التعريف مل يبتعد كثّبا عن ا٤بعُب اللغوم للفظة ،فيكوف مبُب ا٢بكم الشرعي ىو ما يؤدم إليو الفعل
عند تنزيلو كتطبيقو ،فاالعتداد اب٤بآؿ سواء كاف حاؿ االستنباط فيما ال نص فيو ،أك عند تنزيل األحكاـ على

 " -1اعتبار ا٤بآالت كمراعاة نتائج التصرفات " لعبد الرٞبن بن معمر السنوسي ،ص.19 :
" -2اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي " لوليد علي ا٢بسْب  ،ص.30/1 :
" -3ا٤بوافقات " للشاطيب.4/431 :
 " -4أصل اعتبار ا٤بآؿ بْب النظرية كالتطبيق "للدكتور عمر جدية  ،ص.21 :
 -5انظر  " :ا٤بوافقات" للشاطيب.431/4 :
 -6انظر  " :اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي" لوليد بن حسْب.37/1 :
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الوقائع ،كذلك ابلنظر إىل ما يصاحبها من قرائن كمبلبسات ٧بتفة ٕباؿ ا٤بكلف ككاقعو ،كإ٭با يتحقق بو موافقة
قصد ا٤بكلف لقصد الشارع.
كعرفو الباحث عبد الرٞبن السنوسي بقولو ىوٙ" :بقيق مناط ا٢بكم ابلنظر يف االقتضاء التبعي الذم يكوف
عليو عند تنزيلو من حيث حصوؿ مقصده كالبناء على ما يستدعيو ذلك االقتضاء"(.)1
كا٤بقصود بتحقيق ا٤بناط يف ىذا التعريف ىو إجراء ا٢بكم ا٤بتيقن أك األصل الكلي يف آحاد صوره كالكشف
عن كجودىا يف ا٢بادثة ا٤بعركضة على النظر ،كىذا من خبلؿ معرفة قصد الشارع يف تشريع ا٢بكم ،فا٤براعاة ىنا
تتجاكز التعدية اآللية لؤلحكاـ دكف النظر يف الغاايت كا٤بقاصد ،كالٍب قد تفضي إىل خبلؼ مقصود الشارع
لتشمل االقتضاء التبعي كمعُب قائم ابألحكاـ(.)2
كعرفو ابحث آخر بقولو" :ىو النظر فيما ٲبكن أف تؤكؿ إليو األفعاؿ كالتصرفات كالتكاليف موضوع
االجتهاد كاإلفتاء كالتوجيو ،كإدخاؿ ذلك يف ا٢بسباف عند ا٢بكم كالفتول"(.)3
كمنطلق ىذا التعريف أف ا٤بآؿ ٜبرة للواقع ،كبو يتمكن ا٤بفٍب كاجملتهد من االنتقاؿ اب٢باؿ الواقع إىل ا٢باؿ
ا٤بتوقع استنادا إىل ٙبقيق ا٤بناط ،كىذا من خبلؿ استبصار تداعيات تنزيل ا٢بكم كما قد ينتج عنو من آاثر(.)4
كقد ٣بص الدكتور فريد األنصارم معُب اعتبار ا٤بآؿ عند الشاطيب ،كحده ابلتعريف اآليت" :ىو أصل كلي
يقتضي اعتباره تنزيل ا٢بكم على الفعل ٗبا يناسب عاقبتو ا٤بتوقعة استقباال"(.)5
كٲبكن أف نصوغ تعريفا العتبار ا٤بآؿ كنقوؿ أبنو" :جعل احلكم مطابقا لقصد الشارع وذلك مبنع األفعال

ادلشروعة ادلؤدية إىل مفسدة غالبة قطعا أو ظنا ،واإلذن يف األفعال ادلمنوعة ادلؤدية إىل مصلحة غالبة قطعا
أو ظنا".

وشرح التعريف كما يلي" :أنِب جعلت ا٢بكم مطابقا لقصد الشارع ألف الغاية من االلتفات إىل ىذا األصل
ىي :أف يتحقق التطابق بْب ا٢بكم الذم يبينو ا٤بفٍب من جهة كبْب قصد الشارع يف كضع الشريعة على اعتبار
مصلحة العباد من جهة اثنية ،كذلك أف الفعل قد يكوف مشركعا لتحقيق مصلحة ،كلكن لو مآؿ إىل غّب ما شرع
لو ،أم :أنو يؤدم إىل مفسدة راجحة فيكوف بذلك مناقضا ٤بقصود الشارع ،كذلك معُب (ٗبنع األفعاؿ ا٤بشركعة
ا٤بؤدية إىل مفسدة غالبة) ككمثاؿ على ذلك :نكاح الكتابيات فهو مشركع ابلكتاب ،كقد كرىو ا٤بالكية(،)6
كالشافعية( ،)7كا٢بنابلة( ،)8كقصر ا٢بنفية الكراىة على ا٢بربيات منهن فقط ( ،)1كذلك ٤با يَبتب عليو من مآالت
 -1انظر " :اعتبار ا٤بآالت كمراعاة نتائج التصرفات" لعبد الرٞبن السنوسي ص.19 :
 -2نفسو ص.20 :
 " -3االجتهاد ،النص ،الواقع ،ا٤بصلحة" ،ألٞبد الريسوٍل كٝباؿ ابركت ،ص.28 :
"-4مبدأ اعتبار ا٤بآؿ يف البحث الفقهي من التنظّب إىل التطبيق" ليوسف بن عبد هللا أٞبيتو :ص.41 :
 "-5ا٤بصطلح األصويل عند اإلماـ الشاطيب" الدكتور فريد األنصارم ،ص.41 :
 -6انظر " :ا٤بدكنة" ٤بالك .306/2 :
 -7انظر  " :األـ " للشافعي.10/5 :
 -8انظر " :ا٤بغِب" البن قدامة.415/6 :

 -1انظر " :ا٤ببسوط" ،للسرخسي.50/5 :
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٧بظورة شرعا ،كقد ذكر أىل العلم الكثّب منها ،كسأقتصر على كاحدة فقط كىي تعرض ا٤بسلمات للعنوسة ،كما
ينتج عن ذلك من مفاسد خطّبة ٛبس األسرة كاجملتمع ،فقد سئل ا٢بسن البصرم يف زمانو :أيتزكج الرجل ا٤برأة من
أىل الكتاب؟ قاؿ" :مالو كألىل الكتاب كقد أكثر هللا ا٤بسلمات"(.)1
كيف مقابل ذلك قد يكوف الفعل ٩بنوعا منهيا عنو لدرء مفسدة ،كلكننا إذا التزمنا ٗبنعو كأطلقنا القوؿ بعدـ
مشركعيتو ألدل ذلك إىل تفويت مصلحة راجحة ،كىنا كجب على ا٤بفٍب أف ٰبكم اب١بواز على الفعل ا٤بمنوع
ليتوافق مع قصد الشارع كا٤بتمثل يف ٙبصيل ا٤بصاٌف الغالبة ،كذلك معُب (اإلذف يف األفعاؿ ا٤بمنوعة ا٤بؤدية إىل
مصلحة غالبة) ،ككمثاؿ على ذلك :الكذب فهو فعل ٧برـ شرعا ،إال أنو قد يباح ،أك يستحب  ،أك ٯبب ،
ابلنظر إىل مآلو كاعتبار حجم ا٤بصلحة اجملتلبة بو ،أك حجم ا٤بفسدة ا٤بستدفعة بو ،كمن حاالت إابحتو أف يكذب
الزكج على زكجتو ألجل إصبلحها كحسن معاشرهتا ،أك أف يكذب الرجل لئلصبلح بْب ا٤بتخاصمْب ،كيف ىذا
يقوؿ العز بن عبد السبلـ" :كىو -يقصد الكذب -أكىل اب١بواز لعموـ مصلحتو"(.)2
كقد يكوف الكذب كاجبا كما لو اختبأ عنده رجل معصوـ ىارب من ظامل يريد قتلو أك قطع يده ،أك اختبأت
عنده امرأة يراد االعتداء عليها ،ككذلك لو كانت عنده كديعة كأتى ظامل يريد أخذىا ،ففي كل ذلك ٯبب عليو
الكذب ،كىو ىنا أفضل من الصدؽ لتعلقو ٗبآؿ راجح على مفسدة الكذب كىو حفظ النفس كالعضو كالعرض
كالوديعة(.)3
كمعُب (غالبة) يف التعريف أم :يشَبط ٥بذه العملية االجتهادية أف تكوف مفسدة مآؿ الفعل ا٤بمنوع راجحة
على مصلحة األصل ،كأف تكوف مصلحة مآؿ الفعل ا٤بأذكف فيو راجحة على مفسدة األصل أيضا ،كعبارة (قطعا
أك ظنا) تفيد أف تكوف نتيجة الفعل -ا٤بتوقعة -مقطوعا أك مظنوان ظنا راجحا ٕبصو٥با ،إذ ال عربة ٗبا كانت عاقبة
حصولو مشكوكة أك متوٮبة.

ادلبحث الثاين:

أثر "اعتبار ادلآل" يف تغًن الفتو قدميا وحديثا.
تعد قاعدة "اعتبار ا٤بآؿ" قاعدة تشريعية مهمة يف مراعاة تغيّب األحكاـ ،حيث كجب على اجملتهد يف كل
مرة أف ينظر يف مآؿ الفعل ا٤بستفٌب فيو ،مع استحضار ما سيؤكؿ إليو ا٢بكم الذم سيصل إليو ،كىكذا فاألحكاـ
التكليفية الشرعية خاضعة ٤بآؿ الفعل كعاقبة التصرؼ ،فقد ينقلب ا٢بكم الشرعي إىل نقيضو إذا ركعي مآؿ
الفعل ،كبياف ذلك كالتايل:

" -1جامع البياف يف أتكيل القرآف" البن جرير الطربم. 591/9 :
" -2األشباه كالنظائر" للسيوطي ،ص.88 :
 " - 3قواعد األحكاـ " للعز بن عبد السبلـ .15/1 :
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أوال :تغًن حكم الوجوب إىل حكم التحرمي .
يتحوؿ الفعل الواجب إىل ٧برـ إف كانت نتيجتو تؤكؿ إىل تفويت مصلحة أىم ،أك أهنا ٚبل أبصل كلي ،أك
تفضي إىل مفسدة عظيمة ،ألف ا٤بعهود يف الشريعة اإلسبلمية دفع الضرر بَبؾ الواجب إذا تعْب طريقا لدفع
الضرر(.)1كذلك كالفطر يف رمضاف لدفع ضركرة السفر أك ا٤برض مثبل.
اثنيا :تغًن حكم ادلندوب إىل ادلكروه:
يتغّب حكم الفعل ا٤بندكب إىل ا٤بكركه إذا كاف مآلو اعتقاد الناس كجوبو ،أك أف ٰبمل ا﵀مل الذم ٰبمل
عليو الواجب يف نظر الناس ،كقد مثل اإلماـ الشاطيب لذلك ٗبن التزـ عبادة من العبادات البدنية الندبية ككاظب
عليها مواظبة يفهم ا١باىل منها الوجوب إذا كاف منظورا إليو مرموقا ،أك مظنة لذلك .بل الذم ينبغي لو أف يدعها
يف بعض األكقات حٌب يعلم أهنا غّب كاجبة(.)2
اثلثا :تغًن حكم اإلابحة إىل حكم التحرمي.
يتغّب حكم الفعل كالتصرؼ من اإلابحة إىل التحرَل إذا كاف فعل ا٤بباح يفضي إىل حصوؿ ضرر ،أك تفويت
كاجب ،أك إضاعة مصلحة معتربة ،ككمثاؿ على ذلك أف ٲبنع الطبيب ا٤بريض من أكل بعض األطعمة ألهنا تضره،
أك تفاقم مرضو ،فإنو ال ٯبوز لو أكلها على اإلطبلؽ ،ألهنا تؤدم إىل قتل نفسو ،أك تزيد من ضرره ،كىذا ٧برـ
ابعتبار ما سيؤكؿ إليو الفعل ا٤بباح من مفاسد ،ألف كل ما أفضى إىل حراـ فهو حراـ.
رابعا :تغًن احملرم إىل الواجب.
يتغّب ا٢بكم من التحرَل إىل الوجوب إذا كاف فعل ا﵀رـ يؤكؿ إىل دفع ضرر عن نفس اإلنساف أك عن غّبه،
كيدخل يف ذلك كل ما يباح للضركرة ،فمن خشي على نفسو ا٥ببلؾ من ا١بوع جاز لو أكل ا٤بيتة ،أك ٢بم ا٣بنزير،
أك ما كجد من ا﵀رمات ،كذلك كلو لتعْب الواجب أك ا﵀رـ طريقا لرفع الضرر(.)3
فإذا تقرر ىذا ،فإف العتبار ا٤بآؿ أثر يف تغّب الفتول ،حيث تعترب ىذه األخّبة كظيفة شرعية جليلة ،أثرىا
عظيم ،فهي نيابة عن هللا تعاىل يف تبليغ أحكامو للمكلفْب ،فا٤بفٍب موقع عن هللا هلالج لج ،كما أنو قائم يف األمة مقاـ
الرسوؿ عليو السبلـ يف تبليغ الشريعة كبياف أحكامها للناس ،كمعلوـ أف الشارع أقاـ شرعو على اعتبار مصلحة
العباد يف عاجلهم كعاقبة أمرىم ،كألجل ذلك يتعْب أف يكوف نظر ا٤بفٍب يف مصاٌف ا٣بلق مبلئما ٤با عهده من
أسلوب الشرع كمقصده يف جلب ا٤بصاٌف درء ا٤بفاسد.
كمن أىم ما ينبغي أف يتسلح بو ا٤بفٍب يف ىذا األمر ،أف يكوف عارفا ابألصوؿ الكلية الٍب قاـ عليها بنياف
التشريع اإلسبلمي ،كالٍب من أٮبها كيف مقدمتها أصل "اعتبار ا٤بآؿ" .فالفتول تتغّب من حكم إىل آخر بناء على
اعتبار ما سيؤكؿ إليو األمر من نتيجة كعاقبة .كقد تغّبت ٝبلة من الفتاكل زمن الرسوؿ "ملسو هيلع هللا ىلص" بناء على اعتبار

 -1انظر " :الفركؽ" للقرايف.234/2 :
 -2انظر " :ا٤بوافقات" للشاطيب.230/3 :
" -3الفركؽ" للقرايف .235/2 :
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مآ٥با ،كمن ذلك تغّب فتول زايرة ا٤بقابر زمن ا٤بصطفى عليو السبلـ ،يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص" :إٍل كنت هنيتكم عن زايرة القبور
فزكركىا.)1( "...
فمنطوؽ ا٢بديث أف النيب عليو السبلـ أراد القوؿ أبف النهي األكؿ كاف لقرب عهد الناس ابلكفر ،أما كقد
ا٭بحت آاثر ا١باىلية من النفوس ،كاستحكم اإلسبلـ ،كصار ا٤بسلموف أىل يقْب كتقول فجازت الزايرة(.)2
كىكذا تغّبت الفتول بتغّب ا٤بآؿ ،ففي بداية اإلسبلـ هني النيب عليو السبلـ زايرة القبور٤ ،با كاف مآؿ الزايرة
يؤكؿ إىل تذكر اآلابء كاألجداد كداينتهم ،كمنهج حياهتم ا١باىلية ،فمنعت خشية ارتداد ضعاؼ اإلٲباف ،فكاف
ا٤بنع من الزايرة نسياان لكل ما يتصل أبمور الداينة الضالة الغابرةَّ ،م ٤با تغّب ا٤بآؿ من زايرة القبور فأصبحت تذكر
ابآلخرة كأىواؿ يوـ القيامة ،ك٤با تَبكو من أثر حسن يف تزكية النفس ،كرقة القلب ،كالزىد يف الدنيا كطلب
اآلخرة٠ ...بح ابلزايرة ابعتبار مآالهتا ا٢بسنة على النفس اإلنسانية.
كمن النماذج الٍب تدؿ على تغّب الفتول زمن الرسوؿ عليو السبلـ :فتول خركج النساء إىل ا٤بساجد زمن
ال صحابة ،فمن ا٤بعلوـ أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قد أذف للنساء يف الذىاب إىل ا٤بساجد فقاؿ عليو السبلـ" :ال ٛبنعوا إماء
هللا مساجد هللا"( .)3كاألحاديث يف ذلك ظاىرة ال تنكر ،كىذا اإلذف على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف ٰبقق مآالت
مقصودة منها٠ :باع مواعظ النيب عليو السبلـ ،كحضور الصبلة ،كتكثّب سواد ا٤بسلمْب ...كغّبىا ،لكن حاؿ
النساء قد تغّب كثّبا بعد كفاة الرسوؿ عليو السبلـ  ،حيث إف البعض منهن مل تعد تلتزـ ابآلداب ا٤بأمور هبا كمنها:
ترؾ الزينة كالتعطر ،كااللتزاـ ابللباس الشرعي ...فلما تغّب ا٤بآؿ منعت النساء من ا٣بركج إىل ا٤بساجد ،كعلى ىذا
األساس كاعتبار ألصل ا٤بآؿ قالت عائشة اهنع هللا يضر" :لو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأل ما أحدث النساء ٤بنعهن ا٤بسجد كما
منعت نساء بِب إسرائيل" (.)4
كىكذا درج الفقهاء على إعماؿ أصل اعتبار ا٤بآؿ يف ٦باؿ الفتول قدٲبا كحديثا ،حٌب كاف ىذا األصل سببا
يف تغيّب الفتول عندىم ،كسأحاكؿ بياف ذلك من خبلؿ عرض مثالْب يف ىذا الشأف للفقهاء القدامى كا٤بعاصرين.

 -1ا٢بديث ركاه :مسلم يف صحيحو :كتاب رقم 11 :ا١بنائز :ابب رقم  :36استئذاف النيب ربو يف زايرة قرب أمو ،رقمو،338/2 :2274 :
كأخرجو الَبمذم يف سننو :كتاب رقم  08ا١بنائز :ابب ما جاء يف الرخصة يف زايرة القبوؿ رقمو ،361/3 :1054 ،كأخرجو النسائي يف
سننو :كتاب رقم 21 :ا١بنائز :ابب زايرة القبوؿ رقمو ، 89/4 :2032 :كأخرجو أبو داكد يف سننو :كتاب ا١بنائز ،ابب يف زايرة القبوؿ
رقمو ، 218/3 :3235 :كأخرجو ابن ماجو يف سننو :كتاب رقم  :06ا١بنائز :ابب رقم  :47ما جاء يف زايرة القبور ،رقمو:1571 :
.501/1
" -2فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب" للمناكم.55/5 :
 -3ا٢بديث أخرجو مسلم يف صحيحو :كتاب رقم :04 :الصبلة :ابب رقم :30 :خركج النساء إىل ا٤بساجد ...رقمو 165/1 :1003 :ػ
كأخرجو أبو داكد يف سننو :كتاب رقم :02 :الصبلة :ابب :ما جاء يف خركج النساء إىل ا٤بساجد رقمو ،155/1 :565 :كأخرجو ابن ماجو
يف سننو :كتاب يف اإلٲباف كفضائل الصحابة ...ابب رقم :02 :ابب تعظيم الرسوؿ ...رقمو.08/1 :16 :
 -4أخرجو البخارم صحيح :كتاب رقم  :10األذاف ابب رقم 163 :انتظار الناس قياـ اإلماـ رقمو 155/1 :869 :ك ، 156ك أخرجو
مسلم يف صحيحو ،كتاب رقم :04 :الصبلة :ابب رقم  :30خركج النساء إىل ا٤بساجد ...رقمو ،166/1 :1013:كأخرجو الَبمذم يف
سننو كتاب رقم  :02أبواب الصبلة ،ابب يف خركج النساء يف العيدين ،رقمو .420/2 :540
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كمن ذلك :ما سئل عنو سلطاف العلماء العز بن عبد السبلـ" :ما يقوؿ سيدان يف القياـ للناس ىل يباح أك
يكره؟ كىل يستوم يف حكمو الوالد كالفقيو الصاٌف ...فمن مل يقم لو عده متكربا عليو كحقد عليو ،فما ا٢بكم يف
ىذا االعتبار؟
فأجاب رٞبو هللا  " :ال أبس بقياـ اإلكراـ كاالحَباـ  ،أما يف ىذا الزماف فقد صار تركو مؤداي إىل التباغض
كالتقاطع كالتدابر ،فينبغي أف يفعل دفعا ٥بذا ا﵀ذكر لكونو صار كسيلة إىل ذلك ،كلو قيل بوجوبو مل يكن بعيدا
ألنو صار إىانة كاحتقارا ٤بن جرت العادة ابلقياـ لو"(.)1
نلحظ يف الفتول كيف كاف اعتبار ا٤بآؿ مؤثرا فيها كمغّبا ٢بكمها ،فبداية أاثر العز بن عبد السبلـ أف قياـ
اإلكراـ كاالحَباـ ال أبس بو ،فا٢بكم ىنا ال يتعدل ا١بواز كاإلابحة ،كلكن ٤با صار عدـ القياـ ذريعة إىل التباغض
كالتقاطع كالتدابر ...صار لو حكم آخر كىو الندب دفعا ٤بآؿ القطيعة كالشحناء بْب ا٤بسلمْبَّ ،م بعد ذلك صار
حكم القياـ الوجوب إذا كاف عدـ القياـ للشخص يعد ٗبثابة إىانتو كاحتقاره.
كا٤بثاؿ الثاٍل ا٤بتعلق ٕبكم اٚباذ الكلب للحراسة ،فقد تقرر يف فقو مالك حرمة اٚباذ الكبلب للدكر كلزكـ
قتلها ،فقد كرد عن ابن القاسم أنو سأؿ مالكا :قاؿ:قلت  " :أرأيت كلب الدار إذا قتلو رجل أيكوف عليو قيمتو ؟
"قاؿ مالك ":كبلب الدكر تقتل كال تَبؾ ،فكيف يكوف على ىذا قيمة"(.)2
كلكن بعد كفاة مالك رٞبو هللا ،كجدان أحد أعبلـ مذىبو قد اٚبذ كلبا للحراسة على سطح بيتو ،فلما احتج
عليو أصحابو ،إذ إنو من كبار أئمة ا٤بالكية كقالوا لو" :لقد نص مالك على حرمة اٚباذ الكبلب يف الدكر.فرد
قائبل " :لو أدرؾ مالك زماننا الٚبذ أسدا ضاراي"(.)3
فاإلماـ ابن أيب زيد القّبكاٍل رجع عن فتول إمامو مالك ،كأابح اٚباذ كبلب الدكر ،كعلتو يف ذلك أف الزماف
قد فسد فلم يعد الفرد َيمن على نفسو كال مالو ،ك٤با كاف اٚباذ الكلب يؤكؿ إىل ٙبصيل مصلحة حفظ النفس
كا٤باؿ غّب" مالك الصغّب" الفتول القدٲبة ،كىذا اعتبار للمآؿ ا٤بتحقق من اٚباذ الكلب.
كقد سلك الفقهاء ا٤بعاصركف نفس ا٤بسلك كعدكا " اعتبار ا٤بآؿ" أصبل من أصوؿ الفتول ،كقد تتغّب أحكاـ
ىذه األخّبة ٕبسب ما تؤكؿ إليو عاقبتها كنتيجتها ،كمن ذلك تغّب حكم مّباث ا٤بسلم من قريبو الكافر ،فقد
اختلف الفقهاء قدٲبا يف ذلك غّب أف الراجح عندىم ىو منع التوارث بْب ا٤بسلم كالكافر كىو قوؿ ٝبهور
الفقهاء(.)4
إال أف العبلمة يوسف القرضاكم أقر إبابحة التوارث بْب ا٤بسلم كالكافر خاصة يف عصران ا٢بايل ،كعلل ذلك
ٗبآالت كثّبة منها :أف ترؾ ا٤باؿ يؤدم إىل إضعاؼ شوكة ا٤بسلمْب يف ببلد الكفر ،فيكوف ذلك أدعى

" -1الفتاكل ا٤بصرية" ،للعز بن عبد السبلـ ،ص.54 :
" -2ا٤بدكنة "٤بالك بن أنس.741/3 :
 " -3كفاية الطالب الرابٍل يف شرح رسالة ابن أيب زيد القّبكاٍل" ،أليب ا٢بسن ا٤بالكي.442/4 :
 -4انظر " :التمهيد" البن عبد الرب.59/2 :
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الستضعافهم ،فضبل عن ذلك أف حكومات الدكؿ الكافرة تصرؼ ىذا النوع من األمواؿ للجمعيات التنصّبية،
كىذا يفضي بدكره إىل نشر دين الباطل كاإلعانة على ذلك(.)1
كا٤بثاؿ الثاٍل :يتعلق بظاىرة تعدد الزكجات ،فقد سئل الشيخ الطاىر بن عاشور من طرؼ ثلة من شيوخ
الزيتونة ككاف مضموف السؤاؿ :عن مدل مشركعيتو إيقاؼ العمل ابلنص ا٤ببيح للتعدد إذا رأل ا٢باكم الداعي
لذلك من مصلحة ظاىرة أك ضركرة قاىرة(.)2
فكاف رد الشيخ أف ا١بواب عن ىذا السؤاؿ يقتضي كجود عناصر ثبلثة:
األكؿ :االعَباؼ ٕبلية التعدد كبشركطو .
الثاٍل :كجود ا٤بضرة من التعدد كإقامة الدليل على ذلك .
الثالث :أف التعدد مباح ،كأنو ٯبوز بصورة ٧بققة ،كلويل األمر أف ٲبنع الناس من فعل ا٤بباح لوجود مضرة فيو،
كالتاريخ اإلسبلمي حافل أبمثلة تدؿ على ذلك ،كقد تعاطاىا الصحابة رضواف هللا عليهم.
كقد عاب ابن عاشور ظاىرة التعدد عند أىل البادية يف كقتو ،حيث رأل أهنم يعددكف ألجل كسب اليد
العاملة ابستغبلؿ النساء يف أعما٥بم اليومية كالزراعة كالتجارة مثبل ،كامتدح يف ا٤بقابل فعل أىل ا٤بدف ابالكتفاء
بواحدة فقط(.)3
كمن خبلؿ ىذه الفتول ،نلحظ أف العبلمة ابن عاشور استند على قاعدة اعتبار ا٤بآالت ،كذلك ابلنظر ٤با
أصبح يؤكؿ إليو تعدد الزكجات من ا٣بركج عن مقاصد الزكاج الشرعي كمنها تكثّب النسل يف ا٤بسلمْب ،كحفظ
النوع البشرم ،كالعفاؼ يف الدين ...فأصبح الناس -خاصة أىل البادية -يعددكف ألجل أعماؿ زراعتهم كتنشيط
٘بارهتم ،ما قد يفضي إىل مآالت كعواقب كخيمة كا٤بيل إىل الزكجة العاملة دكف غّبىا ،كذلك بتفضيلها على
البقية ،كالتفريط يف الَببية كالتنشئة ا٢بسنة لؤلبناء ابالنشغاؿ ابألمهات عنهم ،ككثرة حاالت الطبلؽ ،كجعل
النساء كالسلع يف التداكؿ ٗبا أنو يتزكجهن ألجل العمل ،فرأل ابن عاشور أف للحاكم ا٤بنع من التعدد حذرا من
الوقوع يف ىذه ا٤بفاسد أك زايدهتا ،كحفاظا على نظاـ اجملتمع كمقوماتو ،ك٥بذا كلو جاز للحاكم تعطيل العمل
ابلنص( ،)4كىذا اعتبار منو للمآؿ.


" -1فتاكل معاصرة" للعبلمة يوسف القرضاكم.674/3 :
" -2فتاكل الشيخ اإلماـ الطاىر بن عاشور" ٝبع دمحم بن إبراىيم بوزغيبة ،ص. 364 :
"-3فتاكل الشيخ اإلماـ الطاىر بن عاشور"  :ص.364 :
" -4فتاكل الشيخ اإلماـ الطاىر بن عاشور" :ص.365 :
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ادلبحث الثالث:
أثر"اعتبار ادلآل" يف أحكام النوازل الفقهية ادلالكية.
إف ا٤بفٍب حْب يفٍب ال يقوـ بتعدية األحكاـ دكف النظر إىل ا٤بآالت كالعواقب ،فاعتبار ا٤بآؿ من حيث ٙبقق
ا٤بقصد الشرعي ىو قطب الرحى يف تنزيل ا٢بكم الشرعي على انزلة معينة ،فالفقيو ا٤بفٍب يوازف بْب ا٤بصاٌف
كا٤بفاسد ،كيقيس األمور إىل نظائرىا ،كينظر يف عاقبة الفعل كنتيجة التصرؼ ،فيمنع من ىذا الفعل رغم مشركعيتو
منعا للمآؿ الفاسد ،أك ٯبيز ذلك الفعل رغم حظره ٙبقيقا ٤بآلو ا﵀مود.
ىذا ا٤بنهج يف التعامل مع النوازؿ الفقهية اشتهر بو الفقهاء النوازليوف ا٤بالكية ،حٌب ٛبيزكا عن غّبىم بو،
كىكذا صار "اعتبار ا٤بآؿ" عندىم مذىبا مقصداي صرفا ،سواء من حيث مشولية أصولو كتنوع قواعده ،أك من
حيث استحضار ا٤بقاصد الشرعية يف أتصيبلتو كتنزيبلتو ،كىو ما جعل ا٤بذىب ا٤بالكي ينفرد ٖبصوصية على
مستول االجتهاد كالتطبيق كالعمل ،األمر الذم جعل منو أقدر ا٤بذاىب الفقهية على مسايرة الواقع كمواكبة
مستجدات الناس ،كالعمل على البحث عن حلوؿ ٥با ٘بمع بْب ثوابت الشرع كمتغّبات االجتهاد.
إننا ال نبالغ إذا قلنا إنو ال ٱبلو كتاب من أمهات كتب ا٤بالكية من أتصيل كتقعيد قاعدة "اعتبار ا٤بآؿ"،
لكن تبقى كتب الفتاكل كالنوازؿ ىي الصورة الدقيقة كا٤بعربة عن الفقو التنزيلي القائم على "اعتبار ا٤بآؿ" .ذلك أف
ىذه الفتاكل كالنوازؿ ال تعكس سّبكرة الواقع الذم ينتمي إليو الفقيو ،بقدر ما يعكس ٘بدد كثراء الفقو ا٤بالكي،
كقدرتو على استيعاب شركط الواقع كالتعامل مع مستجداتو كفق ا٤بقاصد الشرعية.
كابستقراء كتب النوازؿ الفقهية ا٤بالكية ٪بد أف "اعتبار ا٤بآؿ" قد حضر بقوة يف أجوبة النوازليْب ،بل كاف
مرجحا لؤلحكاـ الشرعية ،فثبت بذلك رسوخ قدـ الفقهاء يف التأصيل كالتقعيد ٥بذه القاعدة ،حٌب أصبحت ىذه
األخّبة نظرية مالكية صرفة .كىكذا صار "اعتبار ا٤بآؿ" من صميم عمل ا٤بفٍب كالنوازيل ،كمن َّم صارت كتب
النوازؿ ىي الصورة العملية التطبيقية ٥بذا ا٤ببدأ كسأقف مع عشرة ٭باذج من النوازؿ الفقهية كالٍب اشتهرت بتطبيق
قاعدة اعتبار ا٤بآؿ شارحا إايىا َّم مبينا مآالهتا كأثرىا يف ترجيح أحكامها الشرعية.
الصرار( .)1
النموذج األول :النهي عن صناعة اخلف والنعل ّ
سئل ا٤بفٍب ٰبٓب بن عمر()2عن ا٣بف يعملو ا٣برازكف مثل ىذه النعاؿ الصرارة ،ىل ينهي ا٣برازكف عن
عملها؟ فإف النساء يشَبينها فيلبسنها فيصّب يف أرجلهن الصرار الشديد ،فيشققن هبا األسواؽ ك٦بامع طرؽ
الناس ،فرٗبا يكوف الرجل غافبل يف عملو فيسمع صرير ذلك ا٣بف فّبفع رأسو ،ىل ينهى ا٣برازكف عن عمل ذلك

 -1النعل الصرار :ىي النعاؿ السندسية يصدر منها صوت عند لبسها كصرير الباب .انظر" :غذاء األلباب" للسفاريِب.265/2 :
 -2ىو الفقيو اإلماـ ٰبٓب بن عمر بن يوسف بن عامل الكناٍل األندلسي ،كلد بقرطبة سنة 213ىػ كطلب العلم هبا عند حبيب كغّبه ك٠بع
من سحنوف ،كاف حافظا ثقة فقيها كثّب الكتب منها" :ا٤بيزاف كالرؤية" ك " أحكاـ السوؽ" تويف سنة 289ىػ .
انظر ترٝبتو يف" :ترتيب ا٤بدارؾ لعياض ،357/4 :ك " اتريخ اإلسبلـ" للذىيب.850/6 ،ك "اتريخ علماء األندلس" البن الفرضي:
 ،229/2ك "الديباج ا٤بذىب" البن فرحوف ،354/2 :ك" شجرة النور" ٤بخلوؼ ، 73/1 :ك" األعبلـ" للزركلي.160/8 :

 539جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 99رجب 9442هـ  /أبريل 0299م

ا٣بف ،كإف هنوا فلم ينتهوا أم شيء يصنع هبم ،كىل ينهى النساء عن لبس مثل ذلك فإف النساء يستعملن ذلك
عمدا...؟
فأجاب رٞبو هللا" :أرل أف ينهى ا٣برازكف عن عمل األخفاؼ الصرارة ،فإف عملوىا بعد النهي رأيت أف
عليهم العقوبة ،كأرل أف ٲبنع النساء عن لبس ىذه األخفاؼ ،فإف لبسنها بعد النهي رأيت أف تشق خرازة ا٣بف
كيدفع إليهن كأرل عليهن األدب بعد النهي"(.)1
*وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
إف فتول الفقيو ٰبٓب بن عمر قد قامت يف بنائها الفقهي على ما يلي:
أوال :االلتفات إىل الباعث على الفعل ،كىذا األخّب ىو إحدل نظرايت أصل اعتبار ا٤بآؿ ،كمن َّم كاف
للقصد أثر يف نظر ا٤بفٍب ،فإف لبس النساء ٥بذه النعاؿ الصرارة ،كا٣بركج هبا إىل األسواؽ ك٦بامع الناس فيو إاثرة
النتباه الرجاؿ ،فرٗبا يكوف أحدىم غافبل منهمكا يف صنعتو فيسمع صرير ذلك ا٣بف فّبفع رأسو ٫بو الصوت،
فيكوف ذلك سببا يف النظرة ا٢براـ أك دافعا الرتكاب جرٲبة الزان.
اثنيا :ا٤بوازنة بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد ،فا٤بصلحة ا٤بتحققة من لبس النعاؿ الصرارة متوٮبة كغّب حقيقية ،لكن يف
مقابل ذلك ما يَبتب عليها مفسدة حقيقية توجب اعتبار التهمة يف لبسها من طرؼ النساء كا٣بركج هبا إىل
األسواؽ كالطرقات ،فالنظر ا٤بآيل يف النازلة ىو منع الضرر ا٤بتوقع كدرء ا٤بفسدة ا٤بتحققة من لبس النعاؿ الصرارة،
كىذا التشديد يف الفتول يراعي حجم ا٤بآالت ا٤بتوقعة من الفعل ،فوجب بناء على ذلك هني النساء عن لبس
النعاؿ الصرارة ،فإف فعلن ذلك بعد النهي شقت خرازة ا٣بف َّم دفع إليهن كعليهن األدب بعد النهي.
اثلثا :حْب اجتمع القصد الفاسد ،كقويت التهمة ،كتيقنت ا٤بفسدة كرجحت رجحاان بينا على ا٤بصلحة
ا٤بتوٮبة  ،كاف العمل بسد الذريعة كاجبا كحسما لدابر الفساد ،كىذا من ابب أف ما أفضى إىل مفسدة فهو
مفسدة ،كإف كاف منع ا٣بفاؼ الصرارة مل يوضع للمفسدة أصبل ،إذ ٲبكن استعمالو يف غّب الريبة كا٤بفسدة
كاستعمالو للصبياف أك للزينة يف البيوت أك للوضوء ...فهو كسيلة للمباح كلكنها قد تفضي إىل مفسدة متحققة
كما يف النازلة ،فإف ا٤برأة تتعمد لبسها كا٣بركج هبا ١بلب أنظار الرجاؿ إليها٩ ،با يشجع الناس على ا﵀ظور
كانتشار رذيلة الفساد فيما بينهم ،ك٥بذه ا٤بآالت الفاسدة أفٌب ٰبٓب بن عمر بعدـ جواز صنعها أك لبسها للنساء
خارج البيوت.
النموذج الثاين :بيع أبجل.
أفٌب الشيخ أبو دمحم صاٌف()2يف رجل لو على آخر صحفة قمح من أرض تساكم عشرة داننّب فباعها منو
بعشرة إىل أجل؟
 -1أحكاـ السوؽ "ليحٓب بن عمر" :ص.172-171 :
 -2ىو :الشيخ أبو دمحم صاٌف الفاسي ا٥بسكورم ،اإلماـ الفقيو ا٤بفٍب ،شيخ ا٤بغرب علما كعمبل ،كبيتو بيت صبلح كجبللة ،لو قيد يف شرح
الرسالة ٦بهوؿ ٩با كاف يلقيو على الطلبة تويف سنة 631ىػ.
انظر ترٝبتو يف" :الديباج ا٤بذىب" ، 404/1 :ك " الشجرة"" ، 266/1 :كالفكر السامي".565/2 :
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فأجاب رٞبو هللا" :أبنو ال ٯبوز كإف مل يكن لو فيو سلف بزايدة كلكن يقاؿ" :ما فعلوا ىذا إال لغرض
مقصود كإف خفي علينا ،أك ٲبنع ٞباية كذريعة لئبل يندرج بو إىل فسخ الدين يف الدين"(.)1
*وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
إف فتول الشيخ أيب دمحم صاٌف أتسست على مبدأ سد الذريعة ابلنظر إىل ما أفضى إليو الفعل ا٤بذكور يف
النازلة كنلحظ على الفتول أمرين اثنْب:
أوال:أف ا٤بفٍب كضع احتمالْب للنازلة ،أحدمها :أف يكوف طرفا العقد قد بيتا النية كأضمرا القصد إىل ما آلت
إليو نتيجة العقدَّ،م إف عبارة العقد كصيغتو مل تصرحا بوجود الراب.أما االحتمال الثاين :أف تكوف نية ا٤بتعاقدين
سليمة عن القصد الفاسد كلكن عاقبة فعلهما معا آلت إىل فسخ الدين يف الدين ،كىذا التصرؼ ٧برـ ابعتبار
القصد الفاسد ،ك٤با أفضى إليو من حراـ كغايتو أكل أمواؿ الناس ابلباطل كعاقبتو راب ،كىو إضرار كإف رضي بو
ا٤بدين فإنو ٨بالف لقصد الشارع من تشريع ا٤بعامبلت ،كىذا كلو من ابب ٙبقيق ا٤بناط.
األمر الثاين:أف النازلة السالفة الذكر ىي عينها ما كرد يف  " :ا٤بدكنة " حيث سأؿ ابن القاسم مالكا " :أرأيت إف أقرضتو حنطة إىل أجل فلما حل األجل بعتو تلك ا٢بنطة بدين غلى أجل ؟ " قاؿ مالك" :ال ٰبل ىذا
ألنو يفسخ دين يف دين"(.)2
لقد استول يف النازلة مناطاف ،كىذا ما أدركو الشيخ ا٤بفٍب أبو دمحم صاٌف فاألكؿ احتماؿ أف القصد مضمر
فالنتيجة ىي فسخ الدين يف الدين ،كالثاٍل :اعتبار النظر إىل القصد الفاسد ،فإف ىذا التصرؼ حراـ كيفضي إىل
حراـ كعاقبتو راب ،كبذلك استول مناطا النازلة فكاف ا٢بكم كاحدا ابعتبار ا٤بآؿ.
كىكذا كجب على ا٤بفٍب أف يقارف بْب ا٤بناطات كينظر إىل نتيجتها يف الواقع ،حٌب يكوف عملو سليما من
ا٤بعارضة ،كيكوف حكمو على فعل ا٤بكلف صحيحا ك٧بققا للغاية ا٤بتوخاة منو.
النموذج الثالث :بيع ادلملوكة لقوم يتسازلون يف الفساد .

سئل ا٤بازرم( :)3ىل ٯبوز بيع ٩بلوكة لقوـ غاصبْب يتسا٧بوف يف الفساد كعدـ الغّبة كىم آكلوف للحراـ
يطعموهنا منو؟ فأجاب رٞبو هللا " :ال ٯبوز ذلك على مذىب مالك ،قد منع بيع العنب ٤بن يعصركنو ٟبرا"(.)4
-وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:

" -1ا٤بعيار ا٤بعرب".131/6 :
 " -2ا٤بدكنة الكربل" .170/3 :
 -3ىو :أبو عبد هللا دمحم بن علي بن عمر التميمي ا٤بازرم الشهّب ابإلماـ أصلو من مازر :مدينة بصقلية ،العبلمة الفقيو اجملتهد  ،أخذ عن
اللخمي كابن الصائغ ،كاف كاسع العلم كاالطبلع صاحب التآليف الكثّبة منها" :شرح صحيح مسلم" "كشرح الربىاف للجوبِب" "كشرح التلقْب
لعبد الوىاب"
كانظر ترٝبتو يف " :الديباج ا٤بذىب"،250/2 :ك" نيل االبتهاج"  376/2:ك " الشجرة" " ،127/1 :الفكر السامي":
،555/2ك"األعبلـ"  ، 217/6 :ك " معجم ا٤بؤلفْب".32/11 :
" -4فتاكل ا٤بازرم" ،ص.219 :
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بُب العبلمة ا٤بازرم فتواه على قاعدة سد الذريعة كىي قاعدة من قواعد "اعتبار ا٤بآؿ" فبيع ا٤بملوكة لقوـ
غاصبْب ال غّبة ٥بم ،كيتسا٧بوف يف الفساد تشجيع ٥بم على أفعا٥بم ا٤بنكرة ،كىو مقيس على حكم بيع العنب ٤بن
يتخذه ٟبرا  ،أك بيع السبلح ٤بن يقاتل بو ا٤بسلمْب ،فمآالت ىذه التصرفات ٝبيعا مفاسد ٧بضة رغم مصا٢بها
القليلة ،فاألصل يف البيع ا٢بلية ،كلكن البيع يف النازلة شابتو شائبة العاقبة كالنتيجة كما فيهما من ا٤بفاسد ا﵀ضة
كالٍب قد تؤكؿ ابلضرر على ا٤بسلمْب ال شك يف ذلك ،فمنع البيع اعتبارا ٤بآلو الفاسد.
النموذج الرابع :اإلجارة اجملهولة.
سئل ابن لب()1عن رجل كانت لو جباح فأعطاىا ٤بن ٱبدمها ٔبزء من غلتها ىل ٯبوز ذلك؟
فأجاب رٞبو هللا" :فأما ا٢بكم يف إعطاء ا١بباح ٕبظ العامل فا٤بنع على أصل ا٤بذىب ألنو عمل إجارة أبجرة
٦بهولة األصل كالقدر ،كما ٲبنع ذلك يف األفراف كاألراضي كإ٭با ٯبوز ذلك عند من يستبيح القياس على القراض
كا٤بساقاة ،حكي ىذا األصل عن ابن سّبين كٝباعة ،كعليو ٱبرج عمل الناس اليوـ يف أجرة الدالؿ ألهنا ٦بهولة
لكن ١بأ الناس إىل ذلك لقلة األمانة ككثرة ا٣بيانة ،كما اعتذر مالك ٗبثل ىذا يف إابحتو أتخّب األجرة يف الكراء
ا٤بضموف يف طريق ا٢بج ألف ا٤بكرم إذا أخذ كراءه نقدا رٗبا يفرعن الناقد كيَبكو فهذه عنده ضركرة إابحة الدين
()2
ابلدين"...
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
أوال :إف إعطاء ا١بباح ٕبظ منها للعامل إجارة ٦بهولة األجر كالقدر ،كذلك يقتضي ا٢بظر على أصوؿ
مذىب مالك كقواعده ،ألف العامل كجب أف يستأجر أبجر معلوـ .قاؿ ابن رشد " :كذلك أف اإلجارة تلزـ ٗبجرد
العقد ،كمن َّم كجب أف يكوف ا٤بعقود عليو معلوما علما ٲبنع من ا٤بنازعة ،ألنو إذا كاف ٦بهوال جهالة مفضية إىل
ا٤بنازعة مل تصح اإلجارة ،ألف ىذه اإلجارة ٛبنع من التسليم كالتسلم فبل ٰبصل ا٤بقصود من العقد كعلى ىذا فإف
()3
اإلجارة ٯبب أف تكوف على معلوـ أجرا"...
اثنيا :إذا انعدـ العمل ابإلجارة ا٤بعلومة األجر ٙبوؿ األمر إىل ضركرة فأصبح األمر يقتضي اإلابحة رعاية
٤بصاٌف للناس ،كحفظا ألموا٥بم من الضياع ،كعلى ىذا ٯبوز أف ٘بهل األجرة إف كانت ٩با سينتجو عمل األجّب،
كمذىب السلف جواز اإلجازة ٔبزء منها قياسا على القراض ك ا٤بساقاة ،خاصة أف ىذا ا٤بنهج كاف منهج مالك
رٞبو هللا عند إابحتو أتخّب تسليم األجرة يف الكراء ا٤بضموف كأف يكَبم حاجا دليبل خريتا ماىرا ابلطريق ليوصلو

 -1ىو :أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعليب الغرانطي ،شيخ شيوخ غرانطة ،كإليو انتهت رائسة الفتول يف األندلس يف كقتو ،من أىل
الداينة كالطهارة كا لذكاء  ،أخذ عنو خلق كثّب منهم :الشاطيب كأبو عبد هللا ا٢بفار كابن بقي كابن جزم ...تويف سنة 783ىػ.
انظر ترٝبتو يف" :ترتيب ا٤بدارؾ".433/4 :ك "الديباج ا٤بذىب" . 139/2 :ك" نيل االبتهاج" . 357/1 :ك "الشجرة"  . 230/1 :ك
"الفكر السامي" ، 580/2 :ك"األعبلـ".140/5 :
 " -2نوازؿ" سعيد بن لب :ص : 145 :رقم .08
" -3ا٤بقدمات ا٤بمهدات" البن رشد.166/2 :
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إىل ا٢بج ،كالعلة يف ىذه اإلابحة ابدية كىي اعتبار ا٤بآؿ كا٤بتمثلة يف خوؼ فرار ا٤بكرم إذا أخذ أجرتو نقدا ٩با
يعرض معو ا٢باج إىل ا٥ببلؾ يف الطريق.
كيلخص أبو ا٢بسن علي بن رحاؿ ا٤بعداٍل()1ما سبق بيانو بقولو" :كالفصل يف ىذه ا٤بسائل ىو أف األمر إذا
اضطر إليو غاية كال ٧بيد عنو أصبل إال ٗبشقة فادحة تلحق الناس يف أبداهنم كأموا٥بم كمسألة ا٣بماس كشبهها
فاألمر فيها سهل"(.)2
اثلثا :ككجو مراعاة ا٤بآؿ يف ىذه النازلة أنو إذا أجريت الفتول على أصل ا٢بكم العاـ فإنو يقتضي ا٤بنع ،كال
ٱبفى ما يف ذلك من مشقة كعنت كحرج يلحق الناس ،لذلك جوزت ا٤بعاملة مراعاة ٤بآالهتا كا٤بتمثلة يف جلب
ا٤بصاٌف كحفظ أمواؿ الناس من الضياع ،مع إبقاء ا٤بفسدة ا٤بتعلقة اب١بهالة يف عقد اإلجارة فحجم ا٤بصاٌف راجح
على مفسدة ا١بهالة.
النموذج اخلامس :تضمٌن الصناع وأصحاب الفنادق.

سأؿ عيسى بن دينار قاؿ :سألت أشهب()3كابن كىب()4عن الصناع مثل الصباغ أك القصار أك غّبه يفسد
الثوب؟ فقاال" :ىو ضامن" قلت" :غر من نفسو أـ مل يغر"قاال" :نعم كإف كاف رب الثوب سار بو إىل منزلو
فيعملو عنده يف ا٤بنزؿ فأحرؽ شيئا أك أفسده ،فليس عليو ضماف إال أف يكوف غر من نفسو ألنو أجّب"(.)5
كقد أ٢بق الشيخ التاكدم()6ابلصناع أصحاب الفنادؽ فضمنهم على أمتعة الناس كدكاهبم كيف ذلك يقوؿ:
"ا٢بمد ﵁ صرح صاحب "االرتفاؽ" أبف صاحب الفندؽ ابعتبار الدكاب ىو كالراعي ا٤بشَبؾ ،كابعتبار األمتعة
الٍب تطرح يف كسطو ىو ٗبنزلة الصانع كاألمتعة ٩با يغاب عليو"( )7كىو يف كلتا ا٢باليتْب ضامن.
 -1ىو :أبو علي ا٢بسن بن رحاؿ بن أٞبد بن علي التدالكم ا٤بعداٍل الفقيو العبلمة ،كالقاضي العادؿ ،توىل التدريس اب٤بدرسة ا٤بتوكلية من طالعة فاس،
ككاف يسمى بصاعقة العلوـ كالتدريس من مؤلفاتو" :شرحو على ٨بتصر خليل ا٤بوسوـ بفتح الفتاح" كلو "حاشية على شرح ٙبفة ا٢بكاـ ٤بيارة" كلو رسائل
عديدة منها " :تضمْب الصناع" ،تويف سنة 1140ىػ.
انظر ترٝبتو يف" :الفكر السامي" .216/2 :ك " األعبلـ" 219/1 :ك" معجم ا٤بؤلفْب".234/3 :
 " -2النوازؿ ا١بديدة الكربل".117/8 :
 -3ىو :أشهب بن عبد العزيز بن داكد ،أبو عمرك القيسي العامرم كا٠بو :مسكْب كأشهب لقب كلد سنة140 :ىػ ركل عن مالك ك تفقو عليو كأخذ عنو
جم غفّب كسحنوف كابن ا٢بكم ...كاف منافسا البن القاسم كإليو انتهت الرائسة ٗبصر بعد كفاتو .من كتبو" :كتاب يف الفقو" ك"االختبلؼ يف القسامة"...
تويف 204ىػ
انظر ترٝبتو يف " :سّب أعبلـ النببلء" 500/9 :ك " اتريخ اإلسبلـ"" .341/5 :الديباج ا٤بذىب" . 307/1 :ك"الشجرة" . 89/1 :ك "األعبلـ":
.333/1
 -4ىو :عبد هللا بن كىب بن مسلم أبو دمحم القرشي الفقيو ا٢بافظ كلد ٗبصر سنة 124 :كقيل  125تفقو على مامل ك الزمو :قاؿ مالك يف حقو" :ابن
كىب إماـ كفقيو"  ،من كتبو" :ا٤بوطأ الكبّب" ك " ا١بامع الكبّب" ك " التفسّب ا٤بوطأ تويف ٗبصر 197 :ىم قيل198 :ىػ.
انظر ترٝبتو يف " :سّب أعبلـ النببلء"" .223/9 :الشجرة" . 89/1 :ك " الديباج ا٤بذىب" . 89/1 :ك " الديباج ا٤بذىب" .413/1 :ك " األعبلـ":
.144/4
 "-5اجملموع ا٤بذىب" البن كىب كأشهب :ص.46 :
 -6ىو أبو عبد هللا دمحم التاكدم بن الطالب بن سودة ا٤برم الفاسي ،سيخ مشايخ فاس كا٤بغرب ،تويف سنة .209
انظر :ترٝبتو يف :الشجرة" .372/1 :ك " فهرس الفهارس" .256/1 :ك " النبوغ ا٤بغريب " .293/1 :

 " -7النوازؿ الكربل" .166/8 :
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* وجو اعتبار ادلآل يف النازلينت:
إف األصل يف الصناع أال ضماف عليهم فيما ضاع أك تلف ما يف أيديهم من أمواؿ الناس ألهنم مؤٛبنوف ٤با
قرره الفقهاء من أف يد ا٤بودع يد أمانة ،إال أف فقهاء ا٤بالكية استهدكا ٗبقاصد الشريعة الغراء كاعتربكا ا٤بآالت
كصيانة أمواؿ الناس ،فذىبوا إىل القوؿ بتضمْب الصناع استثناء من قاعدة تضمْب القابض على كجو األمانة
٤بنفعة غّبه(.)1
يقوؿ اإلماـ الشاطيب" :إف ا٣بلفاء الراشدين قضوا بتضمْب الصناع ،كقاؿ علي هنع هللا يضر" :ال يصلح الناس إال
ذاؾ"(.)2
ككجو ا٤بصلحة يف تضمْب الصناع أف الناس ٥بم حاجة إىل الصناع ،كىؤالء يغيبوف عن األمتعة يف غالب
األحواؿ ،كاألغلب على تصرفاهتم التفريط كنزؾ ا٢بفظ ،فلو مل يثبت تضمينهم مع مسيس ا٢باجة إىل خدماهتم
ألفضى ذلك إىل أحد أمرين:
 أوال :إما ترؾ االستصناع اب٤برة كذلك شاؽ على ا٣بلق ك٨بالف لقواعد الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىاالسامية.
 اثنيا :كإما أف يعملوا كال يضمنوا ذلك بدعواىم ا٥ببلؾ كالضياع ،فيكوف ذلك ذريعة إىل تضييع أمواؿالناس كأكلها ابلباطل ،فيقل االحَباز كتتطرؽ ا٣بيانة فكانت ا٤بصلحة تقتضي التضمْب.
كقد علل الفقهاء تضمْب الصناع على ذلك ،فقد نقل ا٤بكناسي()3عن ابن رشد قولو" :فلو علموا أهنم ال
يضمنوف ما تلف لسارعوا إىل أخذ أمواؿ الناس ،كالضركرة داعية إليهم ،إذ ال ٰبسن كل أحد أف ٱبيط ثوبو
مثبل"(.)4
كيؤكد الفقيو ا٤بعداٍل ىذا ا٤بعُب الظاىر من التضمْب ابعتبار ا٤بآؿ فيقوؿ" :كىذا ظاىر"(.)5
فكاف تضمْب الصناع من ابب اعتبار ا٤بآؿ سدا لذريعة الفساد كٙبقيقا للمصلحة العامة ،كذلك لضركرة
الناس إىل خدمات الصناع كاألجراء ،فبل طاقة ألحد من االستغناء عن خدمات صاحب حرفة أك صنعة كيفما
كاف كا٣بياط كالنجار كالبناء ...كغّبىم ،فلو علم أحد ىؤالء أنو يؤٛبن كال يضمن ،كيصدؽ فيما يدعيو من التلف
كالضياع لكاف ذلك ذريعة سهلة إىل أكل أمواؿ الناس ابلباطل ،خاصة يف كقت ظهر فيو اإلٮباؿ كالتقصّب من
الصناع ،كتساىل ىؤالء يف أكل ا٢براـ ،فكاف اجتهاد الفقهاء يف القوؿ ابلتضمْب يتفق مع مقاصد الشرع يف
صيانة أمواؿ الناس كحفظ مصا٢بهم.
 " -1القوانْب الفقهية" البن جزم :ص.364 :
 " -2االعتصاـ" للشاطيب ،102/2 :كانظر " :ا٤بقدمات ا٤بمهدات" . 243/2 :ك " النوادر"  . 67/7 :ك " الذخّبة" .502/5 :
 -3ىو" :أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا اليفرٍل ا٤بكناسي ،قاضي ا١بماعة ،عارؼ ابألحكاـ كالنوازؿ ،من كتبو٦" :بالس القضاة كا٢بكاـ" تويف
سنة  917ىػ.
انظر ترٝبتو يف " :نيل االبتهاج "  :ص.333 :ك " الشجرة" . 275/1 :ك " الفكر السامي" . 265/2 :
 "-4كشف القناع عن تضمْب الصناع " للمعداٍل :ص.76 ،
 -5نفسو ،ص.76 :
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كقد يتبادر إىل الذىن عند ٠باع كلمة صناع أهنا مرادفة لكلمة أجراء كلكن عند البحث عن معناىا تبْب يل
أهنا ليست كذلك ضبطا على األقل يف اصطبلح الفقهاء كإلزالة ىذا االلتباس كجب بياف مفهوـ لفظة أجراء لغة
كاصطبلحا:
األجراء لغةٝ :بع أجّب :من أجرَ ،يجر ،أجرا ،كاألخّب ا٤بستأجر كىو :اإلنساف الذم يعمل لغّبه على ماؿ
معْب(.)1
كىذا ا٤بعُب اللغوم ىو نفسو ا٤بعُب االصطبلحي للكمة ،فاألجّب يف اصطبلح الفقهاء أنو " :من أجر نفسو
أك أجره كليو كىو على نوعْب :خاص كعاـ"(.)2
فاألجّب ا٣باص عند ا٤بالكية ىو "الذم ملكت منافعو"(.)3كقيل ىو" :الذم يستعملو الرجل يف بيتو من أف
يشاركو فيو غّبه أك يكوف ١بماعة دكف غّبىم"(.)4
أما األجّب ا٤بشَبؾ فعرفو ا٤بالكية أبنو " :ىو الذم نصب نفسو للعمل للناس"(.)5
كبعد ىذا البياف ،ىل يوجد فرؽ بْب األجّب كالصانع؟
بعد البحث كالتقصي تبْب يل أف الفقهاء يطلقوف الصانع يف الغالب على األجّب ا٤بشَبؾ بينما يطلقوف
األجّب كيريدكف بو األجّب ا٣باص قاؿ اإلماـ مالك ٦بيبا عن سؤاؿ من استأجر رجبل شهرا ليخدمو؟فأجاب:
()6
"حكم األجّب غّب حكم الصانع"...
كجاء يف :كشف القناع" ":كٯبب الضماف على الصانع ألنو قد قبض لغرض نفسو كجلس ١بميع الناس
كنصب نفسو للصنعة يف مكانو الذم عرؼ بو ،كمن ىنا فرقنا بْب الصناع كاألجراء"(.)7
كمن فقهاء ا٤بالكية من فرقبْب الصانع كاألجّب ،أف األجّب ىو الذم يعمل بدكف أف يكوف شيء ٩با يعملو يف
حيازتو ،كالبناء فإنو يبِب كينصرؼ كيَبؾ ما يعملو ٙبت يد ا٤بستأجر كمثلو كل صانع يعمل يف حيازتو كالنجار
الذم يصلح األبواب كالشبابيك ،كأما الصانع فهو الذم يعمل فيما ىو ٙبت يده كا٣بياط كا٢بداد.)8( "...
كاألجّب ا٣باص عند ا٤بالكية()1ال يضمن ما ىلك يف يده أك من فعلو إال إذا تعمد اإلفساد أك التفريط فإنو
يكوف ضامنا ٤با جنت يداه فقد سئل مالك :عن تضمْب األجّب ا٣باص؟ فأجاب " :ال يضمن إال أف يتعدل،
فإف مل يتعد فبل يضمن"(.)2

 -1انظر :مقاييس اللغة" " . 62/1 :مفردات ألفاظ القرآف" ،ص 18 :ك" لساف العرب" 31/1 :ك  .32ك .ك ""٨بتار الصحاح" :ص . 03 :ك"
ا٤بصباح ا٤بنّب" :ص . 02 ،ك " القاموس ا﵀يط".38/1 :
 -2انظر" :معجم لغة الفقهاء" . 45/1 :ك " التعريفات" :ص . 12 :ك " التوقيف على مهمات التعاريف".39/1 :
 " -3كفاية الطالب الرابٍل" أليب ا٢بسن ا٤بالكي.16/2 :
 " -4كشف القناع" للمعداٍل :ص 80 :ك .81
 " -5بلغة السالك" للصاكم494/3 :
 "-6ا٤بدكنة " ٤بالك457/3 :
 " -7كشف القناع" للمعداٍل :ص.80 :
 " -8أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك يف فقو إماـ األئمة مالك " "أليب بكر بن حسن الكشناكم.326/2 :
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أما الصانع فإنو يضمن كيفما كانت صنعتو ،كىو ملزـ بضماف ما أتلف من ا٤بصنوع يف يده أك من فعلو
سواء عمل يف حانوتو أك بيتو ،كسواء عمل أبجر أك بغّب أجر"(.)3
كيف ذلك يقوؿ اإلماـ الباجي" :كالصناع ضامنوف ٤با تلف عندىم ،كعليهم غرـ قيمة ذلك يوـ
القبض"(.)4أما أجّب الصانع فإنو ال يضمن يف كل ما يفعلو يف ا٤بتاع -ا٤بصنوع٩ -با ىو مأذكف فيو للصانع ،سواء
أدل ىذا العمل إىل تلف ا٤بتاع أك نقصاف قيمتو إال إذا تعدل أك فرط ،كما سول ذلك فبل شيء عليو ،كأف ما
يلحق اب٤بتاع من التلف أك النقصاف إ٭با يكوف ضمانو على الصانع ال على األجّب.
قاؿ القرايف" :يضمن الصانع ما أفسده أجّبه ،كال شيء على األجّب إال أف يتعدل أك يفرط ،ألنو ٗبنزلة
الصانع عند رب السلعة"(.)5
كابلرجوع إىل النازلة موضوع الدرس كالتحليل ،فإف فتول الشيخ التاكدم ىي من ابب التخريج على ما
ذىب إليو أئمة ا٤بذىب قياسا على تضمْب الصناع ،فضمنوا أصحاب الفنادؽ كما يضمن صاحب ا٢بماـ لنفس
العلل الٍب تقدـ بياهنا ،كذلك ابلنظر العتبار ا٤بآؿ يف تصرفات ىؤالء ،كسدا لذريعة الفساد ،كٙبقيقا للمصلحة
ا٤بتمثلة يف حفظ أمواؿ الناس كأمتعتهم.
النموذج السادس :منع بناء الكنائس يف ببلد ادلسلمٌن .

سئل ابن ا٢باج()6عما طلبو النصارل الواصلوف من العنوة من بناء بيع ككنائس يف موضع استقرارىم ككيف إذا
حبسوا شيئا عليها؟
فأجاب رٞبو هللا" :ىؤالء النصارل كصفوا اب٤بعاىدين ،كذلك يقتضي ثبوهتم على ما سلب ٥بم من العهد
كالعقد من الذمة ،كالوالء ٥بم كاجب ،فيباح لكل طائفة بناء بيعة كاحدة إلقامة شريعتهم ،كٲبنعوف من إظهار
الصلب كضرب النواقيس ،كرأيت لبعض ا٤بالكيْب ٫بوه كىو الصحيح عندم"(.)7

 -1انظر " :ا٤بدكنة" . 381/4 :ك" الذخّبة "  .502/5 :ك " مواىب ا١بليل" . 473/5 :ك " التاج كاإلكليل" . 30/7 :ك "ا٤بعونة":
 . 1107/2ك " الكايف " .100/2 :
 "-2ا٤بدكنة " .391/4 :
 -3نفسو388/4 ،
" -4فصوؿ األحكاـ" للباجي.171/1 ،
"-5الذخّبة".518/5 ،
 -6ىو سيدم عبد هللا بن ا٢باج إبراىيم بن اإلماـ عبد الرٞباف بن اإلماـ دمحم أٞبد بن يعقوب كلد سنة1152 :ىػ أخذ العلم عن كبار
مشايخ بلده كالعبلمة ا٤بختار بن بوف كعبد هللا بن الفاضل ،كاف إماما عا٤با حافظا رحل إىل ا٤بشرؽ ،كاف كثّب التأليف منها " :مًب مراقي
السعود" "كشرحو نشر األنوار" تويف سنة 1233ىػ
انظر ترٝبتو يف" :فتح الشكور يف معرفة أعياف علماء النكور" أليب عبد هللا الطالب :ص . 173 :ك " الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط "
ألٞبد الشنقيطي ،ص.37 :
ٙ" -7بفة الناظر" للعقباٍل :ص.170 :
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لقد منع اإلماـ مالك بناء الكنائس يف بلد اإلسبلـ حيث قاؿ" :ليس ألىل الذمة أف ٰبدثوا ببلد اإلسبلـ
كنائس إال أف يكوف ٥بم أمر أعطوه" .كقاؿ ابن القاسم" :ك٥بم أف ٰبدثوىا يف بلد صا٢بوا عليها ،كليس ٥بم ذلك
يف بلد العنوة ألهنا يفء كليست ٥بم كال تورث عنهم"(.)1
قاؿ العقباٍل()2شارحا كبلـ مالك" :أما قولو ليس ٥بم أف ٰبدثوا ببلد اإلسبلـ كنيسة يريد بلد العنوة بدليل
قولو متصبل بو :ك٥بم أف ٰبدثوا يف بلد صا٢بوا عليو ،ككذا فسره الشيوخ ،أما قولو :إال أف يكوف ٥بم أمر أعطوه قاؿ
الشيخ أبو ا٢بسن الزركيلي()3يف "تقييده" :انظر ما الذم أعطوه كىل ٯبوز ذلك لئلماـ ،قالوا ٯبوز إذا كاف ىذا
األمر مصلحتو أعظم من مفسدتو"(.)4كقاؿ أبو ا٢بسن اللخمي جامعا أقواؿ الفقهاء يف ىذه النازلة:
"اختلف يف بناء الكنائس يف ببلد ا٤بسلمْب على ثبلثة أقواؿ :فقاؿ ابن القاسم :ليس ٥بم ذلك ،كقاؿ غّبه:
٥بم أف ٰبدثوا ذلك يف أرض العنوة إذا أقركا فيها كظاىر قو٥بما :أف القدَل فيها يَبؾ قالو ابن القاسم ،أما أىل
الصلح فبل ٲبنعنوا أف ٰبدثوا كنائس ألهنا ببلدىم"(.)5
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:

إف القاسم ا٤بشَبؾ بْب ٝبيع أقواؿ الفقهاء السابقة كا٤بتعلقة ببناء الكنائس يف ببلد ا٤بسلمْب قائمة على
اعتبار ا٤بآؿ كالنظر يف عاقبة الفعل ،فا٤بانعوف ٥بذا األمر اعتربكا ا٤ببدأ ىو ٞباية عقيدة ا٤بسلمْب ،كصيانتها من كل
هتديد أك تشويش كذلك بسد ذريعة الفساد ا٤بتحققة من كجود البيع كالكنائس يف ببلد ا٤بسلمْب ،كما يشكلو
ذلك من ضرر كاضح على العقيدة كاألمن الركحي للمسلمْب ،ككذا اعتبار ا٤بآؿ كاف حاضرا يف أذىاف الفقهاء
الذين قالوا اب١بواز كقيدكا ىذا اإلذف بشركط صارمة منها :منع إظهار الصلباف كالنهي عن ضرب النواقيس
كاالقتصار يف إحداثها يف بلد الصلح دكف بلد العنوة ،فضبل عن ذلك كجب االكتفاء ببناء كنيسة كاحدة فقط،
كىناؾ من الفقهاء من جعل ذلك من اختصاص اإلماـ كبعد تقدير حجم ا٤بصاٌف كا٤بفاسد ا٤بَبتبة على البناء ،فإف
رجحت كفة ا٤بصاٌف أذف يف ذلك ،أما إف رجحت ا٤بفاسد فاألكىل ىو ا٤بنع.

" -1ا٤بدكنة".270/4 :
 -2ىو :سيدم دمحم بن أٞبد بن قاسم بن سعيد العقباٍل التلمساٍل ،الفقيو العامل العبلمة ا٤بتفنن البارع كيل قضاء ا١بماعة بتلمساف أخذ عن
جده اإلماـ قاسم كغّبه ،كاف فقيها عارفا ابلنوازؿ من كتبوٙ" :بفة الناظر" ،تويف سنة 871ىػ
انظر ترٝبتو يف " :نيل االبتهاج" :ص .547 :ك "كفيات الونشريسي" :ص" .103 :البستاف" البن مرَل :ص 224 :ك "األعبلـ":
 .334/5ك"معجم ا٤بؤلفْب". 309/8 :
 -3ىو أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد ا٢بق كيعرؼ ابلصغّب الزركيلي ،اإلماـ العمدة ا٥بماـ ا٤بفٍب كيل القضاء بتازة َّم فاس أخذ عنو جم غفّب
لو فتاكل مشهورة كتقاييد منها" :تقييده على ا٤بدكنة للرباذعي" ،تويف سنة 719ىػ.
انظر ترٝبتو يف" :الديباج ا٤بذىب" . 119 /2 :ك"الشجرة"" . 309 /1 :كالوفيات" للونشريسي :ص . 17 :ك"الوفيات" البن قنفد :ص:
 . 342ك"الفكر السامي" . 57/2 :ك"األعبلـ".334/4 ،
ٙ" -4بفة الناظر" ،ص.170 :
" -5التبصرة" للخمي.6969/10 :
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النموذج السابع :ذمي استظهر على مسلم برسوم وادعي ادلسلم قضاء ما فيها.
سئل أبو عبد هللا ا٢بفار()1عن رجل من يهود الذمة استظهر على رجل من ا٤بسلمْب بثبلثة رسوـ أحدىا
لتارٱبو ٟبسة عشر عاما كالر٠باف لتارٱبهما أحد عشر عاما ،كذكر أنو بقيت لو من كل كاحد بقية كطلبو هبا
فادعى ا٤بسلم ا٤بذكور أنو خلصو عن مضموف الرسوـ أيربأ لطوؿ ا٤بدة أك ال يلتفت إىل قولو إال ببينة؟
فأجاب" :من عادة اليهود لعنهم هللا استحبلؿ أمواؿ ا٤بسلمْب كذلك عادة فيهم ،حٌب ذكرىا هللا عنهم،
كالعادة أف أحدا ال يَبؾ مالو عند غّبه مدة طويلة فكيف بكافر مع مسلم قاؿ الفقهاء :إف من عرؼ ابلتعدم
كالظلم فيغلب ا٢بكم يف حقو فمن ادعى على من ىذه حالو فيحلف ىذا الطالب كيستحق ما طلب ،كالعكس
يف ىذه فكل ذلك يقضي يف قضية اليهود أف ٰبلف ا٤بسلم أنو خلصو من ذلك ا٢بق فإذا حلف سقط حق
اليهودم"(.)2
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
يتمثل اعتبار ا٤بآؿ يف ىذه الفتول أف العبلمة ابن ا٢بفار راعى ما اشتهر بو اليهود يف معامبلهتم ا٤بالية كمثل
لذلك ابستحبل٥بم أكل أمواؿ ا٤بسلمْب ابلباطل حٌب صار ذلك عندىم عادة ككصفهم هللا بذلكَّ ،م إف العادة
تقتضي أف ال أحد يَبؾ مالو عند غّبه مدة طويلة فكيف يصرب اليهودم على مسلم كل ىذه السنوات الطواؿ،
٥بذا االعتبار ٞبل ا٤بفٍب أمر ىذه ا٤بعاملة على الغالب ا٤بعهود من اليهود كأفٌب بعدـ قبوؿ دعول ا٤بدعي ال لكونو
مسلما فقط إ٭با اعتبارا ٢باؿ ا٤بدعى عليو ا٤بسلم ،كقد يعَبض البعض على جواب النازلة فيقوؿ :كيف ابليهودم
الذم ليس من أىل الغصب أك الكذب كاالفَباء كغّب متهم أبكل أمواؿ الناس ابلباطل؟
كجواب ذلك كالتايل :أف ىذه من النادر كالنادر األقل يلحق ابألكثر ،كالعربة عند الفقهاء للغالب ال للنادر
مع استحضار كجوب اليمْب على ا٤بسلم كىي يف مقابل احتماؿ أف يكوف ىو ا٤بفَبم ا٤بدعي.
النموذج الثامن :امرأة أمتعت أابىا دارىا سنٌن قام زوجها يرد فعلها.

سئل اإلماـ أبو القاسم العبدكسي()3عن امرأة أمتعت أابىا سنْب مسماة يف دار ال ٛبلك سواىا أك ىي أكثر
من ثلثها فقاـ زكجها برد فعلها كقاؿ تفويتها للمنافع تفويت لؤلصل ىل لو ذلك .كتكوف كمسألة الوصااي أـ ىي
ٖببلفها الستحقاؽ الورثة ا٤باؿ ٗبوت ا٤بيت ،كالزكج إ٭با استحقاقو مرتقب كىي مل تفوت أصبل؟.

 -1ىو :دمحم بن علي ا٤بشهور اب٢بفار األنصارم الغرانطي إمامها ك٧بدثها كمفتشيها الشيخ ا٤بعمر الفقيو العبلمة القدكة الصاٌف الفهامة ،أخذ
عن ابن لب كانتفع بو لو فتاكل نقل بعضها الونشريسي يف معياره تويف عن سن عالية سنة 811ىػ.
انظر ترٝبتو يف  " :نيل االبتهاج" :ص . 477 :ك " كفاية ا﵀تاج" .114/2 :ك "شجرة النور".355/1 ،
"-2ا٤بعيار ا٤بعرب".244/5 ،
 -3ىو ا٢بافظ أبو القاسم عبد العزيز بن أيب عمر أف موسى بن معطي العبدكسي ،الفقيو اإلماـ ا٤بفٍب ،ا٢بافظ ،ا١بليل ،اندرة الزماف يف ا٢بفظ
كاإلتقاف ،أخذ عن كالده كغّبه ،كعنو أخذ الرصاع ،تويف سنة 837ىػ.
انظر ترٝبتو يف" :كفيات الونشريسي" 89/1 :ك "توشيح الديباج" :ص . 108 :ك " الشجرة " " .363/1 :كنيل االبتهاج" :ص270 :
ك"كفاية ا﵀تاج". .290/2 :
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فأجاب رٞبو هللا" :تصفحت سؤالك ىذا ،ككقفت عليو ،كإف كانت أمتعتو الدار السنْب الكثّبة الٍب تستغرؽ
مدة معَبؾ زكجها ،فتبْب من فعلها أهنا إ٭با قصدت إىل اإلضرار بو بتفويت الدار عليو فلو رد ذلك إف توفيت ،كال
كبلـ لو يف ذلك مادامت حية كاب﵁ التوفيق"(.)1
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
يظهر اعتبار ا٤بآؿ يف النازلة السالفة الذكر فيما يلي:
 أوال :كجوب النظر إىل قصد ا٤برأة يف إعمارىا أابىا دارىا كل تلك السنْب ،فإذا ثبت أهنا ما فعلت ذلكإال بغرض منع الزكج استحقاقو اإلرث منها بعد كفاهتا ،فللزكج رد ذلك إف توفيت استحضارا العتبار مآؿ اإلضرار
ابلزكج كحرمانو من اإلرث خاصة إذا علمنا أهنا الدار الوحيدة ٥با ٩با يقوم شبهة فساد القصد عند ا٤برأة ،ألف
إمتاعها أابىا مل تقصد بو قصد الرب الذم ىو حق الوالد على كلده بل قصدت غّب ذلك ٩با يناقض ا٤بقصد
الشرعي كالتضاد بْب القصدين كاضح ال غبار عليو.
اثنيا :ىذا التصرؼ من ىذه ا٤برأة كإف كاف يف أصلو مشركعا ،فإنو قد تعارضت فيو مصلحة األصل مع
مفسدة ا٤بآؿ ،فألغيت األكىل كاعتربت الثانية كرجحت ألف مآ٥با ىدـ مصلحة أطرحتها ا٤بتحلية لتصل إىل غاية
غّب مشركعة كىي حرماف الزكج من استحقاقو نصيبو منها.
النموذج التاسع :بيع احلبس إحياء للنفس.

سئل اإلماـ دمحم بن عبد السبلـ بناٍل()2عن بيع ا٢ببس إحياء لنفوس ا﵀بس عليهم؟فأجاب رٞبو هللا:
"ا٢بمد ﵁ بيع ا﵀بس ٤بن حبس عليو ليصرؼ ٜبنو يف خلتو كإحياء نفسو ،كلو مل يبع مات من شدة أمل ا١بوع،
كليس لو ما يباع سواه ،جائز ال مانع منو ألف حياتو أفضل عند هللا من ىبلكو كبقاء ا﵀بس بعده مراعاة للمصلحة
الراجحة ا٤برسلة أك الضركرية فكل منهما مسوغ بيعو كالرتكاب أخف الضررين ،كألنو ٯبوز أف ٰبدث يف ا٢ببس ما
لو علمو ا﵀بس ككقف عليو ٤با اختاره ك٤با رضي بو"(.)3
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلة:
يظهر كجو اعتبار ا٤بآؿ جليا يف ىذه النازلة ،حيث ارتكزت فتول الفقيو بناٍل على ا٤بوازنة بْب مفسدين
متعارضْب ،إحداٮبا تتعلق ابألمواؿ كاألخرل أثرىا على النفوس ،ككبلٮبا ال ٲبكن دفعهما إال أبف تقدـ إحداٮبا
على األخرل يف االعتبار.
" -1ا٤بعيار ا٤بعرب" .140/9 :
 -2ىو أبو عبد هللا دمحم بن عبد السبلـ بناٍل الفاسي ،شيخ ا٤بالكية يف عصره ،الفاسي دارا ك قرارا إماـ ٧بقق مشارؾ ،مفٍب فاس كأديبها
كعا٤بها ،لو شرح على االكتفاء للكبلعي يف ستة أسفار ،كشرح المية الزقاؽ يف الفقو ،كاختصار الشهاب على الشفاء ...تويف سنة
1163ـ.
انظر ترٝبتو يف " :الشجرة" . 507/1 :ك " فهرس الفهارس" .225/1 :
" -3النوازؿ الكربل".501/8 ،
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إف األصل يف ا٤بفاسد درءىا ٝبيعا كىذا ىو األصل ،لكن يف النازلة السابقة تعارضت مفسداتف إحداٮبا
أكد من األخرل ،فإما بقاء ا﵀بس صوان للماؿ ،كألجل حفظو تفوت النفس ،كإما أف ٙبفظ النفس كيكوف بيع
ا﵀بس سببا يف بقائها ،خاصة بعد انعداـ أمر جائز ىخر يسد بو الضركرة إال من ىذا الوجو.
كيف مثل ىذه ا٢بالة قرر الفقهاء تغليب أعظم ا٤بفسدين فتدفع كٙبتمل أدانٮبا ،كىذه ما فعلو الفقيو بناٍل
فأفٌب ٔبواز بيع ا﵀بس إحياء لنفس ا﵀بس عليو ،اعتبارا ٤بآؿ حفظ النفس كتقدٲبو على حفظ ا٤باؿ.
النموذج العاشر :النهي عن بيع ادلعدوم أو ما ال يقدر على تسليمو.
سئل ابن أيب زيد القّبكاٍل()1عن قوـ ٘باكركا ككاف لبعضهم جناف كحوائط عند آخرين ،كىم كذلك حٌب كقع
بينهم ا٢برب َّم اصطلحوا بعد ذلك ،ككانوا على حا٥بم ،فهل ٯبوز شراء ما كاف لبعضهم عن بعض من حوائط
كجناف؟.
فأجاب رٞبو هللا" :ال ٯبوز ذلك حٌب ٲبلكوا أموا٥بم ملكا اتما ببل خوؼ"(.)2
كىذا ما أفٌب بو الربزيل( )3أيضا حْب سئل :عن بيع أمبلؾ منزؿ عليها؟
فأجاب رٞبو هللا" :أبف بيع األمواؿ الٍب قد نزؿ على أرابهبا فيها ،كمنعوا عنها ،بيع فاسد تفيتو ما يفيت
البيع الفاسد ،كنص عليو يف" الواضحة" ،كقوؿ مالك كٝبيع أصحابو ال خبلؼ بينهم فيو"(.)4
* وجو اعتبار ادلآل يف النازلتٌن:
يظهر اعتبار ا٤بآؿ يف النازلتْب من خبلؿ ما يلي:

* أوال :النظر إىل مآؿ البيع خاصة ما يتعلق بتسليم ا٤ببيع للمشَبم ،كٙبقيقا لذلك حظر الفقهاء ا١بهالة
ا٤بتعلقة بقدرة البائع على تسليم ا٤ببيع للمشَبم ،كالقاسم ا٤بشَبؾ بْب النازلتْب أف البائع ال ٲبتلك القدرة على
تسليم ما ابعو للمشَبم بعد ابراـ عقد البيع ففي النازلتْب معا ال ٲبتلك البائع ا٤ببيع امتبلكا صحيحا كاتما ،كىذا
ما دفع "مالكا الصغّب"كالربزيل إىل اعتبار البيع فاسدا.
* اثنيا :إف ا٢بكمة من تشريع عقد البيع ىو انتفاع طرفيو ،فالبائع ينتفع ابلثمن كا٤بشَبم ينتفع اب٤بثمن سلعة
كانت أك خدمة ،كلكن ٤با تعلقت ا١بهالة ابلقدرة على تسليم ا٤ببيع للمشَبم حظر الفقهاء ىذا النوع من البيوع
للغرر الفاحش ا٤بتلبس بو.
يقوؿ ابن جزم" :النوع األكؿ من الغرر ا٤بمنوع :تعذر التسليم كالبعّب الشارد"(.)5
 -1ىو أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد عبد الرٞبن النفزم القّبكاٍل ،كلد سنة  310ىػ إماـ ا٤بالكية يف ا٤بغرب ،جامع مذىب مالك كشارح أقوالو ،كاف كثّب التأليف منها:
"الرسالة" ك"النوادر كالزايدات" ك"٨بتصر ا٤بدكنة " تويف سنة 386ىػ
أنظر ترٝبتو يف" :ترتيب ا٤بدارؾ"  . 496/7 :ك "الديباج ا٤بذىب" . 427/1 :ك "الشجرة" . 96/1 :ك"الفكر السامي".469/2 :
" -2فتاكل" ابن أيب زيد القّبكاٍل :ص.242 :
 -3ىو :أبو الفضل أبو القاسم بن أٞبد بن دمحم بن ا٤بعتل البلوم ا٤بعركؼ ابلربزيل ،كلد ابلقّبكاف سنة 471ىػ من أعبلـ ا٤بالكية يف العصر ا٢بفصي إماـ جامع الزيتونة
كخطيبو ،مفٍب تونس لو كتب منها" :جامع مسائل اإلحكاـ" ك " ا٢باكم يف الفتاكل" ..تويف سنة 833ىػ.
أنظر ترٝبتو يف ":نيل االبتهاج "  .368/2 :ك"الشجرة" . 295/1 :ك "معجم ا٤بؤلفْب" .158/2 :ك " األعبلـ" .48/2 :
 " -4جامع مسائل األحكاـ" للربزيل.39/3 ،

 " - 5القوانْب الفقهية "  :ص .405 :
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كقد جعلو ابن رشد قسما من أقساـ ا١بهالة يف ا٤بثموف فقاؿ" :كالغرر يف ا٤بثموف عدـ القدرة على تسليمو
()1
كذلك أف يبيع العبد اآلبق كا١بمل الشارد ،كالسلعة بيد غاصب منكر الغصب كال بينة لو"...
كقد منع الفقهاء بيع ا٤بعدكـ لنفس العلة ،كىي عدـ القدرة على تسليمو كتسلمو ابإلضافة إىل ٨بالفتو
لشركط البيع الصحيح.

خامتة:
إف أصل اعتبار ا٤بآؿ قاعدة مالكية ابمتياز ،فهو يشكل يف جوىره نظرا اجتهاداي ٯبمع بْب الواقع كا٤بتوقع أثناء
تنزيل األحكاـ الشرعية على ٧با٥با ،األمر الذم أكسبو مرتبة عليا ،كبوأه شأكا عظيما ضمن مراتب االجتهاد
الفقهي عموما ،كا٤بالكي على كجو ا٣بصوص ،حيث مشل ىذا ا٤ببدأ كثّبا من التطبيقات يف النوازؿ الفقهية الٍب
يزخر هبا الَباث ا٤بالكي ،كىو هبذه ا٤بزية يشكل ثركة فقهية كعلمية ،كيفتح أبوااب جديدة لبلجتهاد كاالختبلؼ تبعا
الختبلؼ ا٤بدارؾ كتفاكهتا أثناء العوارض كاألحواؿ ،كمراعاة للعواقب ا٤بتوقعة ككذلك أثناء ا٤بوازنة بْب ا٤بصاٌف
كا٤بفاسد.
و ميكن تلخيص نتائج البحث يف ما يلي :
-1

حاجة ا٤بسلمْب اليوـ إىل فقو ا٤بآالت٤ ،با يتحقق بو من تقعيد للقواعد الفقهية كاألصولية

كا٤بقاصدية ،ك٤با يَبتب عليو من آاثر عملية تضبط الواقع الذم تنزؿ عليو األحكاـ الٍب ىي كسائل كضعها الشرع
لتحقيق ا٤بقاصد كالغاايت الٍب تغياىا كما أف اعتبار ا٤بآؿ ٘بسيد لواقعية الشريعة يف عبلقتها أبحواؿ ا٤بكلفْب.
 -2أف اعتبار ا٤بآؿ ىو األصل الشرعي ا٤بعترب الذم يربز صبلحية أحكاـ الشريعة للتطبيق كا٤بمارسة العملية
ابلرغم من اختبلؼ األزماف كاألحواؿ كالعادات كاألعراؼ ،فهو معيار ا٢بكم على العصر كالواقع ،كبو توزف
ا٤بستجدات كنتائج التصرفات اب٤بوازنة بْب حجم ا٤بصاٌف كا٤بفاسد.
 -3أف اعتبار ا٤بآؿ ىو جوىر عمل ا٤بفٍب كالنوازيل ،كىو ا٤بقياس لسبلمة عمل اجملتهد يف فهم أحكاـ الشرع
كتكييفها َّم تنزيلها على كاقع ا٤بكلفْب ،كالتثبت من ٙبقق مقاصد الشريعة كٙبقيق مناطات األحكاـ.
 -4إف كتب النوازؿ الفقهية ا٤بالكية ىي الصورة العملية ٤ببدأ اعتبار ا٤بآؿ ،حيث توسع الفقهاء يف التأصيل ٥بذه
القاعدة كالتقعيد ٥با بذلك حاز فقهاء ا٤بالكية قصب السبق يف التنظّب كالتطبيق ٥بذه القاعدة حٌب أصبحت قاعدة
مالكية صرفة.
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ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة:
 إحكاـ القن طرة يف أحكاـ البسملة" للكنومٙ ،بقيق صبلح أبو ا٢باج ،مؤسسة الرسالة عماف ،الطبعة األكىل سنة:2002ـ
 أحكاـ النساء البن ا١بوزمٙ ،بقيق زايد ٞبداف ،دار الفكر ،الطبعة األكىل سنة 1409:ىػ.1989/ أساس القياس أليب حامد دمحم بن دمحم الغزايلٙ ،بقيق فهد بن دمحم السرحاف ،مكتبة العبيكاف الرايض ،سنة 1993:ـ. أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك ،أليب بكر بن حسن الكشناكم(ت 1397ىػ)،ا٤بكتبة العصرية ،بّبكت ،لبناف ،د ط كدت
 اعتبار ا٤بآالت كمراعاة نتائج التصرفات للدكتور عبد الرٞبن بن معمر السنوسي  ،دار ابن ا١بوزم ،الطبعة األكىل سنة: 1424ق 2004 /ـ .
 اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي للدكتور كليد بن علي ا٢بسْب ،دار التدمرية ،الطبعة األكىل سنة:1429ق 2008/ـ .
 إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب البن قيم ا١بوزيةٙ ،بقيق دمحم إبراىيم ،دار ابن ا١بوزم الرايض ،الطبعة األكىل سنة:1423ىػ
 األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعية ،لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي(ت 911ىػ) طبعة دار إحياء الكتبالعربية .دت.
 األعبلـ للزركلي (ت 1396ىػ) دار العلم ا٤ببليْب ،الطبعة ا٣بامسة عشرة ،مايو سنة 2002ـ. األـ ،﵀مد بن إدريس الشافعي(ت 204ىػ) ا٤بطبعة األمّبية ،بوالؽ ،مصر ،طبعة سنة1321 :ىػ. البهجة شرح التحفة أليب ا٢بسن علي بن عبد السبلـ التسويل ،مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ،مصر ،الطبعةالثانية سنة1951 :ـ.
 البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل يف مسائل ا٤بستخرجة ،أليب الوليد بن رشد القرطيب (ت  520ىػ) كضمنو"ا٤بستخرجة من األ٠بعة ا٤بعركفة ابلعتبية" ﵀مد العتيب القرطيب (ت 225ىػ)ٙ ،بقيق األستاذ أٞبد ا٢ببايب ،دار الغرب
اإلسبلمي ،بّبكت ،لبناف ،الطبعة الثانية سنة1408 :ىػ1988/ـ.
 التاج اإلكليل ٤بختصر خليل ،﵀مد بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم الغرانطي أبو عبد هللا ا٤بواؽ ا٤بالكي (ت897ىػ) دار الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1416 :ىػ1994/ـ.
 التحرير كالتنوير البن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس سنة1984 :ـ التلقْب يف الفقو ا٤بالكي للقاضي أيب دمحم عبد الوىاب البغدادمٙ ،بقيق كدراسة دمحم اثلث سعيد الغاٍل ،مكتبة نزارمصطفى الباز الرايض د.ت.ك.ط.
 التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاٍل كاألسانيد البن عبد الرب(ت 463ىػ)ٙ ،بقيق مصطفى بن أٞبد العلوم كدمحم عبد الكرَلالبكرم ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ا٤بغرب ،طبعة سنة1387 :ىػ.
 التوقيف على مهمات التعريف ،لزين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدينا٢بدادم َّم ا٤بناكم القاىرم (ت 1031ىػ) عامل الكتب ،القاىرة الطبعة األكىل سنة1410 :ىػ1990/ـ.
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 الديباج ا٤بذىب يف معرفة أعياف علماء ا٤بذىب" البن فرحوف ا٤بالكي (ت799ق) ٙ ،بقيق الدكتور دمحم األٞبدم أبوالنور ،دار الَباث ،القاىرة ،د.ت.
 الذب عن مذىب مالك "البن أيب زيد القّبكاٍل ،الطبعة األكىل سنة2008 :ـ  ،بّبكت. الذخّبة لشهاب الدين أٞبد بن إدريس القرايف (ت 684ىػ)ٙ ،بقيق األستاذ دمحم بوخبزة ،دار الغرب اإلسبلمي،بّبكت ،لبناف ،الطبعة األكىل سنة1994 :ـ.
 السنن الصغرل ،أليب عبد الرٞباف أٞبد بن شعيب بن علي ا٣برساٍل النسائي( ت 303ىػ) ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة،مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية حلب الطبعة الثانية سنة1406 :ىػ1986/ـ.
 الفتاكل البن رشدٙ ،بقيق ا٤بختار التليلي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1407 :ىػ1987/ـ. الفتول ليوسف القرضاكم ،مكتبة رحاب ،ا١بزائر د.ت. الفقو ا٤بنظوـ يف ا٣بصوص كالعموـ للقرايف ،ا٤بكتبة ا٤بكية ،الطبعة األكىل سنة1420 :ىػ. الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسبلمي ﵀مد بن ا٢بسن ا٢بجوم الثعاليب الفاسي (1376ىػ) اعتُب بو ىيثم خليفةطعيمي ،ا٤بكتبة العصرية صيدا ،بّبكت  ،الطبعة األكىل سنة1427 :ىػ2006/ـ.
 الفوائد ا٤بدنية ﵀مد الكردم ،دار نور الصباح ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة2011 :ـ. القاموس ا﵀يط ،للفّبكز اابدم (ت816ىػ) ٙبقيق الدكتور دمحم مسعود أٞبد ،ا٤بكتبة العصرية بّبكت ،طبعة سنة:1432ىػ2011/ـ.
 القوانْب الفقهية يف تلخيص مذىب ا٤بالكية كالتنبيو على مذىب الشافعية كا٢بنفية كا٢بنبلية أليب القاسم دمحم بن أٞبد بنجزم الكليب الغرانطي (ت741ىػ)ٙ ،بقيق الدكتور دمحم بن سيدم دمحم موالم ،د.ت ك.ط.
 الكايف يف فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي ،لئلماـ أيب عمر يوسف بن عبد الرب األندلسي(ت 463ىػ)ٙ ،بقيق الشيخ عرفاف بنسليم العشا حسونة الدمشقي ،ا٤بكتبة ا٤بصرية ،صيدا ،بّبكت ،طبعة سنة1432 :ىػ2011/ـ.
 ا٤ببسوط ،أليب بكر دمحم بن أيب سهل السرخسي(ت 490ىػ) مطبعة السعادة لصاحبها دمحم إ٠باعيل ،طبعة سنة:1324ىػ.
 اجملموع ا٤بذىب يف أجوبة اإلمامْب ابن كىب(197ىػ) كأشهب(204ىػ)ٝ ،بع كتوثيق كتقدَل الدكتور ٞبيد ٢بمر،منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ا٤بملكة ا٤بغربية ،مطبعة فضالة ،ا﵀مدية ،الطبعة األكىل سنة:
1430ىػ2009/ـ.
 ا٤بدكنة الكربل ،لئلماـ مالك بن أنس (ت 179ىػ) مطبعة السعادة ،مصر. ا٤بصباح ا٤بنّب يف غريب الشرح الكبّب ،ألٞبد بن دمحم بن علي الفيومي َّم ا٢بموم أبو العباس(ت 770ىػ) ٙبقيق عبدالعظيم الشناكم ،دار ا٤بعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الثانية .د ت.
 ا٤بصطلح األصويل عند اإلماـ الشاطيب للدكتور فريد األنصارم ،سلسلة الرسائل ا١بامعية ،ا٤بعهد العا٤بي للفكراإلسبلمي كدار النجاح ا١بديدة ،الطبعة األكىل سنة1424:ىػ 2004 /ـ .
 ا٤بعونة على مذىب عامل ا٤بدينة اإلماـ مالك بن أنس ،للقاضي أبو دمحم عبد الوىاب البغدادم ا٤بالكي(ت 422ىػ)ٙبقيق كدراسة ٞبيش عبد ا٢بق .كالكتاب أصلو رسالة دكتوراه من جامعة أـ القرل ٗبكة ،ا٤بكتبة التجارية ،مكة ا٤بكرمة ،د
ت كد ط.
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 ا٤بعيار ا٤بعرب كا١بامع ا٤بغرب عن فتاكل أىل افريقية كاألندلس كا٤بغرب" أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب الونشريسي (ت914ىػ)ٚ ،بريج ٝباعة من الفقهاء إبشراؼ الدكتور دمحم حجي ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ا٤بملكة ا٤بغربية ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،طبعة سنة1401 :ىػ1981/ـ
 ا٤بغِب ،أليب دمحم عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة(ت 620ىػ) على ٨بتصر أيب القاسم عمر بن ا٢بسْب بن عبد هللابن أٞبد ا٣برقي ،دار الكتاب العريب ،طبعة سنة1403 :ىػ .
 ا٤بقدمات ا٤بمهدات لبياف ما اقتضتو رسوـ ا٤بدكنة من األحكاـ كالشرعيات كالتحصيبلت ا﵀كمات ألمهات مسائلهاا٤بشكبلت "أليب الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب (ت 520ىػ)ٙ ،بقيق األستاذ سعيد أٞبد أعراب ،دار الغرب
اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1408 :ىػ 1988ـ.
 النوادر كالزايدات على ما يف ا٤بدكنة من غّبىا من األمهات ،أليب دمحم عبد هللا بن أيب زيد عبد الرٞباف النفزم القّبكاٍلا٤بالكي( ت 386ىػ)ٙ ،بقيق ٦بموعة من األساتذة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت لبناف ،الطبعة األكىل سنة1999 :ـ.
 النوازؿ ا١بديدة الكربل فيما ألىل فاس كغّبىم من البدك كالقرل ا٤بسماة ا٤بعيار ا١بديد ا١بامع ا٤بغرب عن فتاكلا٤بتأخرين من علماء ا٤بغرب ،أليب عيسى سيدم ا٤بهدم الوزاٍل(ت 1342ىػ)  ،قابلو كصححو على النسخة األصلية
األستاذ عمر بن عباد ،نشر كزارة األكقاؼ الشؤكف اإلسبلمية ،ا٤بملكة ا٤بغربية ،طبعة سنة1419 :ىػ1998/ـ.
 الوفيات للونشريسي (تٙ ،)914بقيق دمحم بن يوسف القاضي ،شركة نوابغ الفكر الطبعة األكىل سنة 2009ـ. الوفيات ،أليب العباس أٞبد بن حسن بن علي بن ا٣بطيب الشهّب اببن قنفذ القستنطيِب(ت 810ىػ)ٙ ،بقيق كتعليقعادؿ نويهض ،دار اآلفاؽ ا١بديدة بّبكت ،الطبعة الرابعة سنة1403 :ىػ1983/ـ.
 أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ" للقرايف  ،عامل الكتب د.ت اتريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ ،لشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲبازالذىيب(748ىػ)ٙ ،بقيق الدكتور بشار عواد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة2003 :ـ.
 اتريخ علماء األندلس" البن الفرضي (ت 403ىػ) ٙ ،بقيق الدكتور ركحية عبد الرٞبن السويفي ،دار الكتب العلمية،بّبكت لبناف ،الطبعة األكىل سنة1417 :ىػ1997/ـ.
 تبصرة ا٢بكاـ" البن فرحوف ،مكتبة الكليات األزىرية ،د.ط ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض السبٍبٙ ،بقيق ٦بموعة من األساتذة  ،الطبعة األكىل ،مطبعة فضالة ا﵀مدية ،ا٤بملكةا٤بغربية .
 تقريب األمل البعيد يف نوازؿ أيب سعيد ٙبقيق حسْب ٨بتارم كىشاـ الراميٙ ،بت إشراؼ الدكتور مصطفى الصمدم،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1424 :ىػ2004/ـ.
 توشيح الديباج كحلية االبتهاج لربد الدين دمحم بن ٰبٓب بن عمر القرايف (ت 1008ىػ)ٙ ،بقيق الدكتور علي عمر،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة ،الطبعة األكىل سنة1425 :ىػ2004/ـ.
 جامع البياف يف أتكيل آم القراف أليب جعفر دمحم بن جرير الطربمٙ ،بقيق اٞبد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعةاألكىل سنة1420 :ىػ2000/ـ.
 سنن ابن ماجو ،أليب عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب(ت 273ىػ) ٙبقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية،دتودط.
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 سنن أيب داكد ،لسليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السجستاٍل (ت ٙ )275بقيقدمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ،ا٤بكتبة العصرية ،صيدا ،بّبكت ،دتودط .
 سنن ا٤بهتدين يف مقامات الدين للمواؽٙ ،بقيق دمحم بن ٞبْب ،مؤسسة إحياء الَباث ،سبل  ،ا٤بغرب ،الطبعة األكىلسنة2002 :ـ.
 سّب أعبلـ النببلء لشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد الذىيب (ت 748ىػ)ٙ ،بقيق ٦بموعة من ا﵀ققْب إبشراؼالشيخ شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1405 :ىػ1985/ـ.
 سّب أعبلـ النببلء ،لشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب(748ىػ)ٙ ،بقيق ٦بموعة منا﵀ققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة سنة1405 :ىػ1985/ـ.
 شجرة النور الزكية يف طبقات ا٤بالكية" ﵀مد بن دمحم بن عمر بن قاسم ٨بلوؼ (ت1360ىػ) ،خرج حواشيو كعلق عليوعبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1424 :ىػ2003/ـ.
 شرح حدكد ابن عرفة البن عرفة ،ا٤بكتبة العلمية ،د.ت صحيح البخارم أليب عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة بن األحنف بن بردزبو ا١بعفي البخارم ( ت 256ىػ) دار صادر ،بّبكت .دت.
 صحيح مسلم ،أليب ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم بن كرد بن كوشاذ القشّبم النيسابورم (ت 261ىػ) دارصادر ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة1425 :ىػ2004/ـ.
 صناعة الفتول كفقو األقليات لعبد هللا بن بيو ،دار ا٤بنهاج ،الرايض ،الطبعة األكىل سنة 2007 :ـ . فتاكل ابن سراج الغرانطي (ت 848ىػ)ٙ ،بقيق الدكتور دمحم أبو األجفاف ،اجملمع الثقايف ،أبو ظيب اإلمارات العربيةا٤بتحدة .دت.
 فتاكل اإلماـ الشاطيب أليب إسحاؽ إبراىيم بن موسى األندلسي(ت 790ىػ) ٙبقيق دمحم أبو األجفاف ،الطبعة الثانيةسنة1406 :ىػ1985/ـ.
 فتاكل الربزيل ا٤بسماة  :جامع مسائل األحكاـ ٤با نزؿ من القضااي اب٤بفتْب كا٢بكاـ" أليب القاسم بن أٞبد البلومالتونسي ا٤بعركؼ ابلربزيل(ت 841ىػ) تقدَل كٙبقيق الدكتور دمحم ا٢ببيب ا٥بيلة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة
األكىل سنة2002 :ـ.
 فتاكل الشاطيب أليب إسحاؽ إبراىيم بن موسى األندلسي (ت 790ىػ ) ٙ ،بقيق الدكتور دمحم أبو األجفاف ،الطبعةالثانية 1406ىػ1985/ـ.
 فتاكل الطاىر بن عاشور ٙبقيق كٝبع دمحم بن إبراىيم بوزغيبة ،مركز ٝبعية ا٤باجد للثقافة كالَباث  ،ديب  ،الطبعة األكىلسنة2004 :ـ.
 فتاكل العبلمة سيدم عبد هللا بن ا٢باج إبراىيم ( ،ت  1233ىػ) ،كمعها نظم كل من الشيخْب أٞبد بن الشيخ دمحما٢بافظ كالشيخ دمحم العاقب بن مااييبٝ ،بع كٙبقيق دمحم األمْب بن دمحم بيب ،الطبعة األكؿ سنة1423 :ىػ2002/ـ.
 فتاكل ا٤بازرم536( ،ىػ) تقدَل كٝبع كٙبقيق الدكتور الطاىر ا٤بعمورم ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،طبعة فيفرمسنة1994 :ـ.
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 فتاكل مالك الصغّب ،للشيخ أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد القّبكاٍل(386ىػ) ٝبع كٙبقيق كترتيب الدكتور ٞبيد بن دمحم٢بمر ،دار اللطائف ،القاىرة ،الطبعة األكىل سنة2012 :ـ.
 فتح الشكور يف معرفة أعياف علماء التكركر ،أليب عبد هللا الطالب دمحم بن أيب بكر الصديق الربتلي الواليت(1219ىػ)ٙبقيق دمحم إبراىيم الكتاٍل كدمحم حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة 1401ىػ1981/ـ.
 فصوؿ األحكاـ كبياف ما مضى عليو العمل عند الفقهاء كا٢بكاـ ،للعاصي أيب الوليد سليماف بن خلف الباجياألندلسي ( ت474ىػ) ٙبقيق كتقدَل الدكتور دمحم أبو األجفاف ،دار ابن حزـ ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة:
1422ىػ2002/ـ.
 فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا٤بعاجم كا٤بشيخات كا٤بسلسبلت ،لعبد ا٢بي بن عبد الكبّب الكتاٍل ،اعتناء الدكتورإحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،الطبعة الثانية ،سنة1402 :ىػ1982/ـ.
 قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ ،للعز بن عبد السبلـ(ت 660ىػ) دار ا١بيل ،بّبكت ،الطبعة الثانية سنة1400 :ىػ. كفاية الطالب الرابٍل لرسالة ابن أيب زيد القّبكاٍل ،أليب ا٢بسن ا٤بالكي ،دار الفكر ،بّبكت ،طبعة سنة1412 :ىػ. كفاية ا﵀تاج ٤بعرفة من ليس يف الديباج ألٞبد اباب التنبكٍب (ت 1036ىػ) ،دراسة كٙبقيق األستاذ دمحم مطيع ،كزارةاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،طبعة سنة1421:ىػ2000/ـ.
 لساف العرب ،أليب الفضل دمحم بن مكرـ بن علي ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم( 711ىػ)ٙ ،بقيق ٦بموعة مناألساتذة ،دار ا٤بعارؼ .دت.
 مباحث يف ا٤بذىب ا٤بالكي لعمر ا١بيدم ،ا٤بغرب ،سنة.1993 : مبدأ اعتبار ا٤بآؿ يف البحث الفقهي من التنظّب اىل التطبيق للدكتور يوسف بن عبد هللا اٞبيتو ،مركز ٭باء للبحوثكالدراسات ،بّبكت ،الطبعة األكىل سنة2012 :ـ .
 ٨بتار الصحاح ،لزين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي الرازم(ت 666ىػ) ٙبقيق يوسف الشيخدمحم ،ا٤بكتبة العصرية ،الدار النموذجية بّبكت ،الطبعة ا٣بامسة سنة1420 :ىػ1999/ـ.
 معجم التعريفات ،للعبلمة علي بن دمحم السيد الشريف ا١برجاٍل(ت 816ىػ)ٙ ،بقيق كدراسة دمحم صديق ا٤بنشاكم ،دارالفضيلة ،القاىرة  .د ت كدط.
 معجم ا٤بؤلفْب لعمر بن رضا بن دمحم كحالة الدمشقي (ت 1408ىػ) ،مكتبة ا٤بثُب بّبكت ،دار إحياء الَباث العريببّبكت ،د.ت.
 معجم لغة االفقهاء ،للدكتور دمحم ركاس قلعو جي كالدكتور حامد صادؽ قنييب دار النفائس ،بّبكت ،لبناف ،الطبعةالثانية سنة1408 :ىػ1985/ـ.
 معجم مقاييس اللغة ،أليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكراي (ت 395ىػ)ٙ ،بقيق كضبط عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دارالفكر ،بّبكت ،دت.
 مفردات ألفاظ القرآف ،للراغب األصفهاٍل(ت 502ىػ)ٙ ،بقيق الدكتور ٪بيب ا٤باجدم ،ا٤بكتبة العصرية ،صيدا بّبكت،طبعة سنة143 :ىػ2012/ـ.
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 مواىب ا١بليل يف شرح ٨بتصر الشيخ خليل ،أليب عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب اب٢بطاب (ت954ىػ)  ،تعليق الشيخ دمحم ٰبٓب بن دمحم األمْب بن أبوه ا٤بوسوم اليعقويب الشنقيطي (ت 1349ىػ) ،تصحيح كٙبقيق
دار الرضواف للنشر ،نواكشوط ،موريتانيا ،الطبعة األكىل سنة1431 :ىػ2010 /ـ.
 نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألٞبد اباب التنبكٍب (ت 1036ىػ) ،إشراؼ كتقدَل عبد ا٢بميد عبد هللا ا٥برامة ،منشوراتكلية الدعوة اإلسبلمية طرابلس ،الطبعة األكىل سنة 1989ـ.
 كفيات الونشريسي أٞبد بن ٰبٓب بن دمحم الونشريسي التلمساٍل أبو العباس (ت 914ىػ)ٙ ،بقيق دمحم بن يوسفالقاضي ،شركة نوابغ الفكر ،الطبعة األكىل سنة2009 :ـ.
كشف القناع عن تضمْب الصناع ،أليب علي ا٢بسن بن رحاؿ ا٤بعداٍل(ت 1140ىػ) دراسة كٙبقيق دمحم أبو األجفاف،الدار التونسية للنشر ،تونس  ،طبعة سنة1986 :ـ.
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املضطشب يٍ انحذٌج يف كتاب انعهم
(ألتً يحًذ عثذ انشحًٍ تٍ أتً حاتى انشاصي املتىفى 327هـ)
دكتىسج /حشٌا عثذ اهلل عثاط تكش

ألاستاذ اإلاساعد بقسم الدراسات ؤلاسالمية -كلية العلىم وآلاداب بشرورة  -جامعة
هجران-اإلاملكة العربية السعىدية

ملخص البحث ابللغة العربية:

اٞنض ػػمنب حل ػػه اٜن ػػختتل ػػا ا ػ ػ م ٔنيه ػػه ا نكات ػػو عض ػػلى عًنكت ػػل ض ػ ػ ه ػ ػ ك ػػلى ك ض ػ ػ ه ػ ػ ك ػػل
آخػ ػػن ٢نػ ػػق ه ػ ػػلى ش يفػ ػػخت تث ػ ػ اع ػ ػػمناب ض حلػ ػػذ اٜنػ ػػختتلى كيفػ ػػخت تث ػ ػ ض ا ػ ػ قدى كيفػ ػػخت تث ػ ػ ذ ػ ػ حلػ ػػه را وك
كاحختى كيفخت تث ٌن ركاة ل ٗنق وى كاع مناب حلا ب ه اٜنختتل؛ ش قره أبنل مل تضبط.
كحل ػ ػػه لك ػ ػػل ا قت ػ ػػو م مػ ػ ػ و حلػ ػ ػ ،س اع يو ػ ػػقـ ّن،ػ ػ ػ قت اٜن ػ ػػختتل ك هاحل ػ ػػلى كا ايف ػ ػػاؼ هػ ػ ػ هه ػ ػػلى
كحل وػ ػػق تنػ ػػه حلػ ػػه شػ ػػحلد عػ ػػأف ه ػ ػ ه ػ ػ اٜنػ ػػختتل حلػ ػػه ل ػ ػ ا هػ ػػاـ ا ػ ػ مل ي ض ػ ػ حل نعي ػ ػػق ع ػ ػ ر تمػ ػػًن حلػ ػػه
ل ػ ػ ا ه ػ ػ ؛ كيف ػ ػػخت ػ ػ م عض ػ ػػل حل ،ػ ػ قت ختت ػ ػػختةى حل ػ ػػه ل٨ن ػ ػػق "حلي ػ ػػقب ا ه ػ ػ " لر ن ب ػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه ا ػ ػػه لر
ح ػ ػػقز ا ػ ػ ػنازم ت 327ػ ػ ػػيى ا ػ ػ ػ م ٗنػ ػ ػ عض ػ ػػل حل ػ ػػاـ ل ض ػ ػػلى كحل ػ ػػاـ لر زر ػ ػػو ض هضػ ػ ػ الحقدت ػ ػػلى حلػ ػ ػ ز دة
حلػ ػػاـ ػ ػػخ ال وػ ػػو ا خ ػ ػنته  -ه ػ ػ يفهيػ ػػل  -كرّنػ ػػق لدب ػ ػػا ػ ػػخت اه ض ا نػ ػػاـ ض ػ ػ ه ا ه ػ ػ لحضػ ػػق ى ك ػ ػػا
ا ني ػ ػػقب ا ػ ػ ػ م يف ،ػ ػػخته ػ ػ ػ ا ا ب ػ ػػل ضن ػ ػػاف حل ػ ػػقدة ػ ػػلى حض ػ ػػل ت ػ ػػقط اٞنض ػ ػػمنب حل ػ ػػه اٜن ػ ػػختتل ػ ػػخت ا ػ ػػه لر
حقز ا نازم.
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اٞنثختحلو:

ٌف اٜنوخت﵁ ٥نوخته كنمي ض ل كنميغ نه كن اذ م﵁ حله شنكر لن م ق كحله ضئقت ل وق ق حله ت خته هللا
عا حلض ل كحله تضه عا قدم لى كلش خت لف ع ل ع هللا كحخته ع شنت ل كلش خت لف نان بخته كر ا لى
ٌلحلق خت:
عأف اعشيغقؿ مٜنختتل ك هاحلل كٓن،ضهلى كا ي ،ضه عضلى خًن حلق تي ٍشغى ي ل ا ايفمى كلعض ي حلق تيم ضل
ً
هوقد
اد
م
ض ا ي ٍونى ك ي
لشنؼ حلق تيي  ،هضل؛ ذ ا رث النبضقدى كحلمهب ا هوقد ال ثضقدى كيفخت ا ٍ
ي
عث،ختت طق و
الحلو ب خختحلو ا ثنآف كا م وى خختحلون عحلثض ٟنق ض خت ا بشنتو ٗن قد؛ ٌلحلق ض خختحلو ا ثنآف
ٍ
ً
اخياؼ ا ثن ً
هض ا ثنآف ً
ادات عضل كىحل ىقنًضً ًل كيحل ٍش ًنهً ًل كيحليى ىشقِبًًًل ك ىغ ًنتبً ًل.
كح ٍ ظىلي كحل نعوى
ض ق كحم ق ك ض قى
لحلق ض ٠نقؿ ا قتو ملحقدتل ا شنت و عجقد اع يوقـ ّن نعو حلياهنق
حلي،ه ق كحلن ه ق كحل ثم ق كحل ضه ق كحلثهاِبق كحلش ار ق كغنتب ق كشقذ ق كحل نن ق كحل هه ق كحلختر ق ك خ ق
كحل ماخ ق كخق ق ك قحل ق كحلبض ق ك٠نوه ق ك٢نيه ق كغًن ذ حله لناا لى كحل نعو ه ال قنضخت ل ين حل نعو حقؿ
ركاهتق ك قهت اٞن يربة ك بط لنمقِب كحلاا ضخت ككعضقهت ك نح ك ختته كغًن ذ حله ا  ،قت كحل نعو
ا يخت ضس كاٞنخت س كطنؽ اع يبقر كاٞنيق قت كحل نعو حن اخياؼ ا نكاتو ض ال قنضخت كاٞنياف كا ا كا ر قؿ
1ي
كا ايفاؼ كا نع كا ثم كاعنثمقع كز دات ا ثثقت كحل نعو ا  ،ق و كا يق ٌن كات ض كغًن .
،س اع يوقـ ّن ،قت اٜنختتل ك هاحللى كا ايفاؼ ه ههلى كحل وق
كحله لك ل ا قتو م م و حل
تنه حله شحلد عأف ه ه اٜنختتل حله ل ا هاـ ا مل ي ض حل نعي ق ع ر تمًن حله ل ا ه ؛ كيفخت
1ي ٓننت ػ ػػن ه ػ ػػاـ اٜنػ ػػختتلى بػ ػ ػخت هللا ػ ػػه تا ػ ػػه اٛنػ ػػختت ى حل م ػ ػػو ا ػ ػػن ف همبق ػ ػػو كا شػ ػػن كا يازت ػ ػ ى ػ ػػًنكت – ب ػ ػػقفى ا مب ػ ػػو :الكبى
 1424ػ ػ ػ ػ  2003 -ـى 923 /2ى كانظ ػ ػ ػػن :ا غناحلضػ ػ ػػو ض حل ،ػ ػ ػػمهل اٜن ػ ػػختتلى ل ػ ػ ػػا ا ب ػ ػػقس ل٘ن ػ ػػخت ػ ػػه ع ػ ػػنح ا ش ػ ػػبضهحل 699 - 624
ػ ػػيى ش ػ ػػنح ك ا ضػ ػػس :حل ػ ػػنزكؽ ػ ػػه ضػ ػػقس ا ػ ػنا ى دار اٞنػ ػ نى اٞنختت ػ ػػو اٞن ػ ػػارة  -اٞنوهنػ ػػو ا ن ضػ ػػو ا م ػ ػ ادتوى ا مب ػ ػػو :الكبى  1424ػ ػ -
 2003ـى ص. 34
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م عضل حل ،قت ختتختةى حله ل٨ن ق "حليقب ا ه " لر ن بخت ا ن٘نه ا ه لر حقز ا نازم ت 327ػيى
ا م ٗن عضل حلاـ ل ضلى كحلاـ لر زر و ض هض الحقدتلى حل ز دة حلاـ خ ال وو ا خنته  -ه يفهيل
 كرّنق لدب ا خت اه ض ا ناـ ض ه ا ه لحضق 1يى ك ا ا نيقب ا م يف،خته ا ا ب ل ضناف حلقدة لىحضل ت قط اٞنضمنب حله اٜنختتل خت ا ه لر حقز ا نازم.

موضو اٞنا اع:

كيفخت كعثين هللا ك اشيغقؿ ُنختتل ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك هولى كيفخت رلتم خت اع يخقرة كاع يشقرة لف
ل قكؿ حلا اع اٞنضمنب حله اٜنختتل ض حليقب ا ه لر ن بخت ا ن٘نه ه لر حقز ا نازم اٞنياص 327قى
كذ أل بقب ا يق ضو:

ل بقب اخيضقر اٞنا اع:

1ػ ل٨نضو كديفو ا ا اع حله هاـ اٜنختتل ذ تي هس ه ا ه ك ه اٛننح كا ي ختت .
2ػ ختة ا اٞنا اع؛ حضل مل ليفه ه  ،ضه حل ند غًن حلاـ حلبثاث ض حليب اٞن،مهل كا ن قؿ
كا يخن٩نقت كا شنكح اٜنختتثضو.
3ػ ا نغبو ض خختحلو ا م و ا شنت و يوضض ا ثق م ا  ،ضل حله ا مثض ا ض ضه.
4ػ ا يمه ب ،نعقت ال وو كاٜن قظ ض الحقدتل اٞن هو مع مناب.
5ػ حل نعو اعخياؼ اٞن ن ض بات اٜنختتل حله اعخياؼ ا م عت ن عضل.
ضقف دكر حل ل ض ه ا ه حله خاؿ اٜنختتل ه
6ػ ناز يفضوو حليقب ا ه ع ه لر حقزى كحل
اٞنضمنب حله الحقدتل.

ل٨نضو اٞنا اع:

ظ ن ل٨نضو اٞنا اع ملحلار ا يق ضو:
 ل ٌف اع مناب هو خ ضو ع تمه هض ق ع حله ل اطاع منؽ اٜنختتل حل اٝنربة كا ا ثقيفب. ل ٌف ا اٞنا اع تي هٌس ثق ختة اعخياؼ ا اايف ض اٞنياف ُنمب ا منؽ كرد ض ق ب خ.تيثال لى حل
 لف اعخياؼ ا قشحلد ه ا ا كاٝنم ض ا نكاتو يفخت تظه مدمد ا نلم لنل طنؽ ه ختتل ٌلنل ت اٜنختتل ل ض حثضثو الحلن.
 -لنل درا و ه ختتل حلبض قن طنيفل ك ههل كاخياؼ ا نكاة عضل.

ا خترا قت ا مق ثو:

 1ي ا ه ػ ػ ع ػ ػػه لر ح ػ ػػقزى ل ػ ػػا ن ب ػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه ػ ػػه ن ػ ػػه درت ػ ػػس ػ ػػه اٞن ػ ػ ػ ر ا يوضوػ ػػحلى اٜن ظه ػ ػػحلى ا ػ ػنازم ا ػ ػػه لر ح ػ ػػقز اٞني ػ ػػاص:
 327ػ ػػي ى ٓنثض ػ ػػس :عنت ػ ػػس حل ػ ػػه ا ب ػ ػػقحثٌن دش ػ ػناؼ ك قتػ ػػو د /ػ ػ خت ػ ػػه بػ ػػخت هللا اٜنوضػ ػػخت ك د /خق ػ ػػخت ػ ػػه بػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه اٛننتمػ ػػحلى ا قشػ ػػن:
حلمق اٜنوضضحلى ا مب و :الكبى  1427ػ  2006 -ـى .6-1
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كحله ال٨نضو لف لشًن ب خ ا خترا قت ا قك م قنبقن حله ا اٞنا اع حل قى حليقب اٞنثرتب ض
ضقف اٞنضمنبى ٞن ل ل٘نخت ه ون ه قمل ه ل٘نخت ه باد ل ا ون مزحلاؿ ا مه حل اٞننحل ا نحقرى ا قشن:
ا ا نيقب ر ق و حلق ميًن نع
دار ا ه ح ـ همبق و كا شنى ا مب و :الكبى  1422ػ2001/ـى كل
ا نيقب كا م و حله حلهضو ا خت اة كل اؿ ا ختته َنقحل و لـ ا ثنلى كيفخت رلتم لف لحلو ا اٛنقنب يمبضس حلق ٫نص
اٜنختتل اٞنضمنب ه حليقب ا ه لر ن بخت ا ن٘نه ه لر حقز ا نازم اٞنياص 327ق.

خمو ا ب ل:

و
و
كخقٕنوى ك ،ض ذ ه ا ا ا يقيل:
حلثختحلوى كٕن ضختى كحلب ثٌنى
كيفخت يفموم ُنثحل ب
اٞنثختحلو:ك شيو ه  :موضو اٞنا اعى كل بقب اخيضقرهى كل٨نضيلى كا خترا قت ا مق ثو كخمو ا ب لى
كحل جل.
ا يو ضخت :ا ه لر حقز كحليقب ا ه .

اٞنب ل الكؿ :حل نعو اٞنضمنب حله اٜنختتل.

اٞنمهب الكؿ :اع مناب غون.
اٞنمهب ا ثق  :اع مناب ا ماحقن.
اٞنمهب ا ثق ل :شنط اع مناب.
اٞنمهب ا نا  :ا نؽ ٌن اع مناب كاعخياؼ.
اٞنمهب اٝنقحلس :حن اٜنختتل اٞنضمنب.

اٞنب ل ا ثق ٧ :نقذج مبضثضو حله اٜنختتل اٞنضمنب ض ه ا ه لر حقز.

ل ا يق ج كا يا ضقت.
ل اٞن،قدر كاٞننا .

حل ج ا ب ل:

اٞن ج ا ا حل ا ي هضهحل ا حل جحل اٞنخيقر ض ا ا ب لى حضل ختلت ي نته اٜنختتل غو كا ماحقنى
كك م بب اع منابى ش يفوم ُن،ن الحقدتل اٞنضمن و ض حليقب ا ه كحههي ق حلا قن ناع
اع منابى ك يب م ليفااؿ ا هوقد ض اٜنختتل اٞنضمنب كحلقتي هس ل حله خاؿ حل قهت ض ل اؿ اٜنختتل كحليب
ا ن قؿ كا يخن٩نقت كحليب ا ه كا شنكح اٜنختتثضو.
ا كل ؿ هللا ك ا ياعضس كا مختاد ض ا ختنضق كالخنةى كلف تضمن يل الحلارى كت يل ا  ،قب
كتنزيفين ض ا ختارتهى كل ل ا خاص ض ا ثاؿ كا و ى ك ه هللا ه نبض ق ن ك ه آ ل ك بل ك ه .
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التمهيد :ابن أيب حامت وكتاب العلل.

أوال-التعريف اببن أيب حامت:

ا ا حلقـ ا ه ا حلقـى حقعظ ا نم كا ه حقعظ ق بختا ن٘نه ه لر حقز ن ه درتس ه اٞن ر ه داكد
ه حل نافى ل ا ن ا يوضوحل اٜن ظهحلى كيفض  :اٜن ظهحل عثط؛ ك حل نمبو ب درب ح ظهو م نمى حلقف تمن ل
كا ختهى كيفخت ذحلن ل ا ا ض ه طق ن نمبو «اٜن ظهحل» عثقؿ« :اٜن ظهحلى كاٜن ظهحل :الكؿ حل ماب ب ا ثبضهوى
كعض حلثنةى كا ثق حل ماب ب درب ح ظهو م نمى حل ل ا حقز ن ه درتس ه اٞن ر اٜن ظهحلى كا ل بخت
ا ن٘نه ه لر حقزى كداره كحلمجخته ض ا ا خترب رلتيل كدخهيلى كٚن م لم هحل ا شقع حل تثاؿ :لخرب ل ا نن
ل٘نخت ه ن ه ل٘نخت ا ب از ض اٞنمجخت اٜنناـى حخت ق ل ا اٜنمٌن هحل ه نا ض ا نازمى ٚن م لم ن بخت
ا لكبى كهللا
ا ن٘نه ا ه لر حقز يفقؿ :يفقؿ لر٥ :نه حله حلاايل ٕنض ه ح ظهو حله غم قف .كاع يوقد ه
ل ه » 1ي.
يفقؿ يفات اٜنوام حلي ثبقن ا ا ثاؿ خت لف حنقه« :ك ا ك ى ك هل لراد :ح ظهو ه ٕنض ى كلحلق غم قف
عأنل ع ش ض لنل غهط؛ لف ح ظهو ا :ح ظهو ه حلق ه زتخت حل قة ه ٕنض ى ك ضس ض ك خته حله اٚنل ٕنض ى
كع ض ك خت غم قف ه خت ه يفضس ه ضاف حله اٚنل ٕنض ه ح ظهو ا بيوى ه حلق لٗن هضل ا مق اف؛ ع
ح ظهو ه ركاحو ه ر ض و ه حلقزف ه اٜنقرث ه يفمض و ه س ا ه غضخ ه رتل ه غم قفى ك ضس ل ك خت
غًن غم قفى ك ضس ض ك خت غم قف حله اٚنل ٕنض ى كهللا ل ه » 2يى كيفخت ك خت و لر ٌن كحلق يٌنى يفقؿ اٝنهض اٜنقعظ:
«ٚن م ا ثق ه هثوو تثاؿٚ :ن م ا ه لر حقز تثاؿ :ك ختت و لر ٌن كحلئيٌن» 3ي .

-1مولده:

يفقؿ اٝنهض اٜنقعظٚ« :ن م ا ثق
4ي
كحلئيٌن»

ه هثوو تثاؿٚ :ن م ا ه لر حقز تثاؿ :ك ختت

و لر ٌن

-2شيوخو:

ٚن خهثقن حلثًنان؛ حل  :ل ا ا ا ضخت ا مضق محلى كا حلقـ ل٘نخت ه ح ب ى كل٘نخت ه تانس ا ًن ا حلى كا ن ض ه
هضوقف اٞننادمى ك هضوقف ا ه م شنحبض ى كا بقس ه ا ا ضخت ه حل تختى ك بخت ا ت ه بخت هللا الكتمحلى ك بخت
هللا ه حلمهوو ا ث يبى ك ونك ا ه هحل ا اسى كل ا حقز ا نازم رعضثلى كل ا ن ض ا ض ه دحلٌنى كحلا ه
5ي
ٚنق ض ى كيفبض،و ه ثبوى ك٪نٍن ه نًنى كتانس ه بخت ال ه .
1ي ا ه ع ه لر حقزى .158-157 /1
2ي ا ه ع ه لر حقز ى .158 /1
3ي ن مل ى .158 /1
4ي ن م ػ ػػل ى 158 /1ى كحل جػ ػ ػ اٞن ػ ػ ٌنى و ػ ػػن ػ ػػه ر ػ ػػق ػ ػػه ن راغ ػ ػػب ػ ػػه بػ ػػخت ا غػ ػػين حل ق ػ ػػو ا ختحلشػ ػػس اٞنيػ ػػاص 1408 :ػ ػػيىحلنيبو
اٞنثىن ً -نكتى دار حضقد ا رتاث ا نر ًنكتى.170/5
5يا ه ع ه لر حقز ى .280 /1
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-3تالميذه:

حختث ل اٝنهس ا نثًن لتضق؛ حل  :ل ا نن ه لر داكدى كل ا اانو ا ناتضينى ك بخت ا ن٘نه ه لر
حقزى ك بختهللا ا ه ا حلقـ ل٘نختى ك ختم ه بخت هللا كا خت ا ه ختمى كا رتحل مى كا مق حلى كا ه حلق ل .كحختث ل
قؽ ه حلا ى كحنحلهو ه ٪نٍنى كا ن ض اٞننادمى ك ونك ه هحل ا اسى كتانس ه بخت
حله شضاخل:
1ي
ال ه ى كحله ليفنانل :ا ه كارةى كل ا حقزى كحلمه ى ك نا ض اٜننر.

-4مصنفاتو:

ٕننه بخت ا ن٘نه ه لر حقز حله خاؿ حلازحليل ل ضل كلر زر وى كحلثنة رحا ل ا هوضو ك و اطا ل
كركا ل حله ٗن حلقدة هوضو دع يل ب حلثنة ا ي ،ضه ا م لشقر ضل ٪نٍن ه حل خته ثا ل « :ه ا ه لر حقز
اٞنم خت ض ل ه دى كحليقب ا ختى كحليقب ا نىنى كحليقب ا اا خت ا نبًنى كعاا خت ل ا نمى كحليقب ثختحلو اٛننح
كا ي ختت »ى كلشقر ضل ل ا ت ه اٝنهضهحل ثا ل«:ك ل حله ا ي،قنضه حلق ا لش ن حله لف تا ه؛ ض ا ثلى
كا ياارتخى كاخياؼ ا  ،ق و كا يق ٌن ك هوقد الحل،قر 2 » ...يى كيفخت حن ا ه نثموى ه اٝنهضهحل :لف خته
حلقف حل ٚنق ض ه ن ه لر حنب اٞنننختم ض ا نحهو حٌن ارٓن ب ا ه لر حقزى كلنل حليب ه ا ه لر
حقز لحلثن حله ٙنس حلئو د.
ك نثنة حل ،ق ل حلقف ٟنق ع نس حلبًن؛ يفقؿ ا ث كتين« :كٗن ك ه ا نثًن حىت كيف م نٗنو حل ،ق ل
ا نبقر كا ،غقر ض لكراؽ»ى كيفخت ذحلن لنل رلل ا ا نس؛ يفقؿ خت ذحلن حله ه ض عضق يف كته« :كيفخت
ل ه كٗن عض ق ا حلقـ اٞنش ار بخت ا ن٘نه ه لر حقزى رلتم ع ن م حليبل ا كيف ق ك ،ختؽ ِبقى ض ٗنهو حلق
ٚنق ق حله حل ،ق ل ا ،غًنة كا نبًنة :ك د ض عضق يف كته» 3ي.
كع ش ض لف حل ،ق ل ن ا ه حلق ذحلنه ا ه حل خته كغًنهى كحل ق :آداب ا شقع حل كحل قيفبلى كل
ا م وى كا يثقد ا ختتهى ك ضقف خم لر بخت هللا ن ه ٚنق ض ا بخقرم ض"اتر٫نل"ى كا ي مًنى كيفخت طب حلق ك خت
4ي
حل لى ك ثختحلو اٛننح كا ي ختت ى ك ااب ال وقؿى كاٛننح كا ي ختت ى كغًن ق ا نثًن.
ك قؾ حليب حله ركاتو ا ه لر حقز ه حل ،ض قى حل ق :حختتل اٜنمه ه نعوى كحليقب «ا ي مًن»
5ي
لر ضخت بخت هللا ه ضخت الشج ا ن ختمى كغًن ق ا نثًن.

-5وفاتو:

اض ا ه لر حقز ر٘نل هللا قب ض ا﵀نـ و ب ك شنته ك اث حلئوى م نمى ك ا ض شن ا يم ٌنى
لم :ك ل ض كٖنقناف و 6ي .
1ي ن مل ى .280 /1
2ي ا ه ع ه لر حقز .255 /1
3ي ن مل ى .255 /1
4ي ح،ن ١نثس ا ه ذ

حل ،ان ض حلثختحليل هنيقب ى هو تخت حاؿ ذ

5ي ت ظن :ن مل ى  275 /1كحلق خت ق.

6ي ن مل ى .273 /1

ت ظن :ن مل ى  258 /1كحلق خت ق.
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اثنيا :التعريف بـ"كتاب العلل" البن أيب حامت:

٣نق ه ض ه اٜنختتل"حليقب ا ه " بخت ا ن٘نه ه لر حقز ا م ا حله ل اد ق كلحم ق خت
ال وو؛ ك ل تثاؿ اٜنقعظ ا ه حلثًن«:كحله لحمه حليقب ك ض ذ ى كل هل كلع هل :حليقب"ا ه " هحل ا ه
اٞنختتين شضخ ا بخقرمى ك ق ن ا﵀خت ٌن خته ض ا ا ش ف ه اٝن،اصى كحل "حليقب ا ه " بخت ا ن٘نه ه
لر حقزى ك ا حلن ب ه ل ااب ا ثل»ى كض حل نض ذحلن اٜنقعظ ا نايفحل هنيب ا ت بغحل مق ب ه اٜنختتل
ا قتو ِبقى يفقؿ« :ش ا نيب اٞني هثو ه اٜنختتلى عو ق :حليقب ل٘نخت ه ح ب ى كا ه اٞنختتينى كا ه لر حقز
»..ى كتثاؿ ا مخقكم ض حل نض ذحلنه هنيب ا ت بغحل مق ب ه اٜنختتل ا قتو ِبق  -ب قن ه نايفحل «:كع ه
لر حقزى كحليق ل ض ٠نهخت خ ى حلن ب ه ال اابى كيفخت شنع اٜنقعظ ا ه بخت اٟنقدم ض شنحلى عقخرتحليل اٞن ضو
1ي
خت لف حليب حل ل ٠نهختان ه تمًن حل ل»
ك ا ا نيقب – ل ين ا ه  -حله ل ختع حلق ه ض ه اٜنختتلى كلنل حال عاا خت تنقد ت ج طهبو
ا ه ه ا يخا قى كحله ل حلق ٬نض ه :لنل مل تثي،ن ه رلم حل ،ل عثط  -حلوق ا اٜنقؿ ض حل ظ حليب
ا ه  -مش آراد حلثًن حله ال وو؛ حلش بو ه اٜنجقجى ك٪نٍن ه ضخت ا ثمقفى كلر ا ا ضخت ا مضق محلى ك٪نٍن
ه حل ٌنى كا حلقـ ل٘نخت ه ح ب ى كحلمه ه اٜنجقجى ك هحل ا ه اٜنمٌن ه اٛن ضختى كن ه اؼ اٜنو،حلى
2ي
م قعو ب ا ه لر حقز ن مل.
ا ب قنب لحنقـ كآراد لر حقز كلر زر و ا نازتٌنى ا شنهم حل ظ حلقدة ا ا نيقبى ك٨نق حله
٨نق ض حل نعو ا ه ى كحمب ّنه ت ين ا ختاريفمين ث لحنقحلل ه الحقدتلى ْنخت ك ل ا شبل كا قن ٌن
ض ل ك ٌن ض لر حقز ض حلشه ه خ الحقدتل؛ ّنق تاححل أب ن لر حقز ض ا ختاريفمين ض حل نعو ه
3ي
الحقدتل.
كحله اٞنوض ات كا اا خت الخنلى ا ميخهص حله حلختار و ا ا نيقب ا  :اٜنن ه ركاتو خ
ا نكاة ه شضاخ أبهنق حلن هوى كع ا خت ه الحنقـ ض حليقب "اٞننا ض " هو ،ه  -ا ه لر حقز  -ع حل
حله ا دات هضلى كحله ذ  :لحنقـ لر حقز ه خ ا نكاة ا ته ع ا خت ٟن نٗنوى كشبضل ل حنول ه
خ ا نكاة ا ته مل ت حلن ا ل ض "اٛننح كا ي ختت "ى كحله ذ  :ضقف لر حقز ب خ ا نكاة ا ته خ حل لحلن
ه خ ال وو ى كحله ذ  :ه الحقدتل ا غنتبو ا ع نقد ا خت ع خت ا ه لر حقز ض ا ا نيقبى
ك ل ت ث ال وو ذ اٜنختتلى ك قؾ ختة لحقدتل نص اٜنقعظ ا ه بخت اٟنقدم ه لنل مل ٩نخت ق؛حلثا ل« :كمل
٫ننج لحخت حله ل ا م ه ا اٜنختتلى كمل لره ض "حل ج ا مربا "ى كع ض " ه ا ختاريفمين"ى كع ض "ا م ه
ا نبًن" هبض ثحلى كيفخت عيشم ل ض حليب لخنى عه لره» 4ي.
1ي ت ظن :ا ه ع ه لر حقز ى  284 /1كحلق خت ق.
2ي ح،ن ١نثس ا ه ذ حل ،ان ض حلثختحليل هنيقب ى هو تخت حاؿ ذ
3ي ن مل ى  284 /1كحلق خت ق.
4ي ن مل ى  285 /1كحلق خت ق.

ت ظن :ن مل ى  284 /1كحلق خت ق.
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كحله ذ  :ظ قر ا نؽ ٌن طنتثو ا﵀خت ٌنى كطنتثو ا ث قد كال ا ضٌنى ض اؿ الحقدتل
ك  ،ض ق؛ حل ختتل ا ه ون ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص  « :ضس حله ا رب ا ،ضقـ ض ا م ن»؛ عثخت يفقؿ ل ل ا
ضل»؛ لخ ان ظق ن
ل ا ه حبقفى كيفقؿ ل ا با ًنم «:ا قد
حقز«:حل نن»ى كحل ذ
ا قد1 .يى كحله ذ  :حل نعو حلق ٩ننم عضل اٝناؼ ٌن ا﵀خت ٌنى كٔنيهه مببل لحنقحل ه الحقدتل؛
حلق ي ند ك٥ناه؛ ع قؾ لحقدتل ل ه ق ل ا حقز كل ا زر وى كلخن ق ا شضخقف ض ض ض وقى ك قؾ لحقدتل
اخيهه عض ق حن لر حقز كلر زر و عض ق حل حن ا ختاريفمينى لك غًنه حله ال وو ا ثقد؛ حلض ٍن ا ثمقفى
اخيهه حن لر حقز لحضق ن حل حن لر زر وى كرّنق خق ه بختا ن٘نه ه لر حقز لمه ى رّنق اخيهه يفاؿ
2ي
ا حلقـ ا ااحخت حل ض حلم و كاحختةى كرّنق لشن الحلن عيايفه ه ا رت ضل.
كحله ذ  :حل طاب ه اٜنختتل ه ا ب خت ه اليفااؿ ا شقذة كحلق ٩ننم ٠ننا ق حله اليفااؿ ا
تناف اع يوقد عض ق ه خم ض ع بقرة حلقـى لك الخ ازـ يفا لى لك ٠نقرا ل ض خمئلى لك ٥نا ذ ؛ حلث
 ،ضل ركاتو ا ه ٟنض و ذا حلقنم حله طنتس ا بقد و  -كحله ض حنو -عأ اؿ لر حقز كلر زر و لحقدتل
3ي
ا ه ٟنض و ضس عض ق نتس ٌن ا بقد و كغًن .
كحلث ا اؿ م يخت ضسى كا يشختتخت ض ا و؛ ِناؼ حلق ت ب ضل خ اجملي ختته حله طهبو ا ه
ا ته ل ،ثاا مل وو يفباؿ و اٞنخت س حلمهثقنى ع ذا بٌن لنل د س ه ا نكاتوى ك ا ا نيقب حلهحلد ملحلثهو
ا ت بغحل مق ب ه اٜنختتل أتحله قى كا يخناج ا اا خت اٞني هثو ِب ه اٞنم و حل ق .
كحله ذ  :ضقف حل ج ال وو ض ا يشختتخت ض لحقدتل ا ثق خت كالحنقـى كا يمق ض غًن ق حلق ضق ى
كا نيفق سى كالد ضوى كحله ذ  :ا ي بضل ه لنل ضس حل حليق و لك شق خت تنع حله در و اٜنختتل كتثاتل؛ عن حله
الحقدتل ا ع ت يخت عض ق ل ا حقز كل ا زر و ّنيق و ا ناكم ك ف حلقف غًن حلي ى رّنق حلقف ثو لحضق ن؛ لهن
تنكف لنل لخم ى كحله ذ  :ضقف لنل ضس حل اخياؼ ه راك ت خت يفقدحقنى حله ا نكاة حله ا حلنثن حله
4ي
ا نكاتوى عنّنق ركل اٜنختتل ه ك اه حله ق ض و ل؛ حلثيقدةى عأف حلث ا ض حختتثل حلثًن .

1ي
2ي
3ي
4ي

هو تخت حاؿ ذ
هو تخت حاؿ ذ
هو تخت حاؿ ذ
هو تخت حاؿ ذ

ت ظن :ا ه ع ه لر حقزى  285 /1كحلق خت ق.
ت ظن :ا ه ع ه لر حقز  287 /1كحلق خت ق.
ت ظن :ن مل ى  287 /1كحلق خت ق.
ت ظن :ن مل ى 290- 288 /1كحلق خت ق.
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ادلبحث األول :معرفة ادلضطرب من احلديث.

ادلطلب األول :االضطراب لغةً.

ل حلهوو ا منبي نبى كحلقدة ا ضقد كا ناد كا بقد ل كاحخت ش تمي قرى ك٪نو هضلى كا ضنب :تثقع
شحلد ه شحلدى كاٞناج تضمنب:لم تضنب ضل ضقنى ك ضنب ا شحلد كا منب ٓننؾ كحلقجى كاع مناب:
حلثنة ا قب ض اٛن قت حله ا ضنب ض الرضى ك رب ل ه الشضقد اٞنخيه و عثض  :حق ل حلضمنب لم
1ي
٢نيهه.
كحلهوو اع مناب ختؿ ه حنحلو ك ختـ بقت ا شحلد كاخيا ل ك ختـ انضبقطلى تثقؿ:ا منب اٜنب ٌن
ا ثاـ ذا اخيه م حلهوي كا منب لحلنه اخي ى كا منب ٓننؾ كحلقج 2يى كض حختتل ىخبَّقب ه الرت هنع هللا يضر ٞنق
3ي
ي ئً ه يفنادة ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض ا ظ ن كا ،ن حلضه نعاهنق؟ يفقؿ :م مناب ٜنضيلى لم ي نحل ق ك ختـ بقهتق.
ك٩ناز ض ا ناد حله حلهوو حلضمنب ا يل ه ا يبقر ا اٞننقف كا نمن ه ا يبقر ا ا ق غوى كا م
4ي
درج هضل ل اٜنختتل ا نمن.

ادلطلب الثاين :االضطراب اصطالحاً.

اٞنضمنب حله اٜنختتل :ا ا م ٔنيهه ا نكاتو عضلى عًنكتل ض ه ك لى ك ض ه ك ل آخن
٢نق ه لى ك ٧نق نموضل حلضمنمن ذا مقكت ا نكاتيقف؛ لحلق ذا ن م حختا٨نق ُنضل ع ثقكحل ق الخنلى أبف
 1ي هو تخت حله ،ض ا ثاؿ حاؿ نته اع مناب ض ا هغو ت ظن :حل ج حلثقتضس ا هغوى ل٘نخت ه عقرس ه زحلن د ا ث كتين ا نازم اٞنياص:
 395ػيى ٓنثضس :بخت ا ماـ ن قركفىدار ا ننى  1399ػ 1979 -ـى 397/3ىكاٞن ندات ض غنتب ا ثنآفىل ا ا ثق اٜنمٌن
اٞن نكؼ م ناغب ال قىن اٞنياص 502 :ػيى ٓنثضس :ااف خت ف ا ختاكدمى دار ا ثه ى ا ختار ا شقحلضو  -دحلشس ًنكتى ا مب و الكب -
 1412ػى  505/1ى ك مقف ا نبى ن ه حلننـ ه ه ى ل ا ا ض ى ٗنقؿ ا ختته ا ه حل ظار الن،قرم اٞنياص 711 :ػيى دار قدر –
ًنكتى ا مب و :ا ثق ثو  1414 -ػى  35/8ى ك وختة اٜن قظ =ض مًن لشنؼ ال قظى ل ا ا بقسى ش قب ا ختتهى اٞن نكؼ م موٌن
ضاف ا مادى دار ا نيب ا هوضوى ا مب و الكبى  1417ػ  1996 -ـى 433/2ى كهت تب
اٜنهيب اٞنياص 756 :ػيى ٓنثضس :ن م
ا هغوى ن ه ل٘نخت ه الز نم اٟننكمى ل ا حل ،ار اٞنياص 370 :ػيى ٓنثضس :ن اض حلن بى دار حضقد ا رتاث ا نر – ًنكتى ا مب و
الكبى 2001ـى .20/12
 2ي هو تخت حاؿ ذ ت ظن٢ :نيقر ا  ،قحى زته ا ختته ل ا بخت هللا ن ه لر نن ه بخت ا ثقدر اٜن حل ا نازم اٞنياص 666 :ػيى ٓنثضس:
تا ه ا شضخ نى اٞننيبو ا ،نتو  -ا ختار ا واذ ضوى ًنكت – ضختاى ا مب و :اٝنقحلموى  1420ػ 1999 /ـى 183/1ى كا ثقحلاس
ا﵀ضطى ٠نخت ا ختته ل ا طق ن ن ه ت ثاب ا ًنكزآمدل اٞنياص 817 :ػيى ٓنثضس :حلنيب ٓنثضس ا رتاث ض حل مو ا ن ق و دشناؼ :ن
يفما حلى حل مو ا ن ق و همبق و كا شن كا يازت ى ًنكت – ب قفى ا مب و :ا ثقحل وى  1426ػ  2005 -ـى .108/1
نض ا ني
3ي لخن ل ا بخقرم ض اٛنقحل ا  ،ضل اٞنخي،ن حله لحلار ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك ل كل حلل 245/2ريف  -760عيل .
4ي ا قت ػ ػػو ض غنت ػ ػػب اٜن ػ ػػختتل كال ػ ػػنى ٠نػ ػ ػخت ا ػ ػػختته ل ػ ػػا ا مػ ػ ػ قدات اٞنب ػ ػػقرؾ ػ ػػه ن ػ ػػه ن ػ ػػه ن ا ػ ػػه بػ ػػخت ا نػ ػػن ا شػ ػػضبق اٛن ػ ػ رم
ا ػ ػ ػ ػػه ال ػ ػ ػ ػػًن اٞنيػ ػ ػ ػػاص 606 :ػ ػ ػ ػػيى ٓنثضػ ػ ػ ػػس :طػ ػ ػ ػػق ن ل٘ن ػ ػ ػػخت ا ػ ػ ػ ػ اكل ١ -نوػ ػ ػ ػػاد ن ا م ػ ػ ػػقححل ىاٞننيبػ ػ ػػو ا هوضػ ػ ػػو  -ػ ػ ػػًنكتى  1399ػ ػ ػ ػ -
1979ـى ى 80/3ى كعػ ػػيل اٞنغضػ ػػل شػ ػػنح ا ضػ ػػو اٜنػ ػػختتل ه نايفػ ػػحلى مشػ ػػس ا ػ ػػختته ل ػػا اٝنػ ػػًن ن ػ ػػه بػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه ػ ػػه ن ػ ػػه لر نػ ػػن ػ ػػه
ثو ػ ػ ػػقف ػ ػ ػػه ن ا م ػ ػ ػػخقكم اٞني ػ ػ ػػاص 902 :ػ ػ ػػي ٓنثض ػ ػ ػػس :ه ػ ػ ػػحل حم ػ ػ ػػٌن هػ ػ ػػحلى حلنيبػ ػ ػػو ا مػ ػ ػ و – حل،ػ ػ ػػنى ا مب ػ ػ ػػو :الكبى  1424ػ ػ ػ /
2003ـى .274/1
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حله ك اه ا رت ض قت اٞن يوختةى عقٜنن هنا

وى

تناف راكت ق لح ظ لك لحلثن بو هونكم لى لك غًن ذ
كع تمهس هضل حض ئ ك ه اٞنضمنبى كع ل حنول 1ي.
ن ا نعل اٜنقعظ ا ه ا ،احى كيفخت ا يخترؾ هضل ا حلقـ ا رحلشحل ثا ل :يفخت ٫ننج حلق ا ح ،اع مناب
حله راك كاحخت .كيفخت تثقؿ عضل :نب ضل ه دخا ل حله مب لكبى عأنل لكب م ند حله اعخياؼ ٌن راكتٌنيى يفهم:
ك ا ا رتاض حليجلى لف اع مناب ض ال الغهب ٪ن ،حله را وك كاحختى ك ا ا م تا ل ا غهط عضل ٞنه
ا منب عضلى لحلق اع مناب حله راكتٌن ع ا ليف ى كحل يفخت تا ل اع مناب لحخت ا ناكتٌن لك هشضخى كرّنق حلقف
يفخت حختث م ا ٌن.
ك ه رحلش ػػحل ا ػ ػرتاض آخػ ػػن عث ػػخت يفػ ػػقؿ :كت بغ ػػحل لف تثػ ػػقؿ :ه ػ ػ ك ػػل ت ػ ػ ني ضخ ػػنج حلػ ػػق ػػا ركم اٜن ػ ػختتل
ػػه ر ػ ػ حل ػػنةى ك ػػه آخ ػػن لخ ػػنل ...ي 2يى ك ػػا ا ػ ػرتاض حليج ػػل لتض ػ ػقنى لف ػػضس حل ػ ػ اخ ػػياؼ يفقدح ػ ػقنى ػ ػ
ا ث ػ ػػقدح ا ػ ػ ػ م ع ٪نيو ػ ػ ػ ا ياعض ػ ػػس كاٛنو ػ ػ ػ ى ّن ػ ػػىن لف ا ػ ػ ػناكم مل تض ػ ػػبط اٜن ػ ػػختتل ع ػ ػػا ك ف حل ػ ػػقف ث ػ ػػو ع لن ػ ػػل
ضه ض ا اٜنختتل خق و.
ش يفخت تث اع مناب ض حلذ اٜنختتلى كيفخت تث ض ا قدى كيفخت تث ذ حله را وك كاحختى كيفخت تث ٌن
ركاة ل ٗنق وى كاع مناب حلا ب ه اٜنختتل؛ ش قره أبنل مل تضبط.
كحله لحلثهيل :حلق ركت قه ه ٚنق ضػ ػه لحلضػوى ػه لر وػنك ػه ن ػه حنتػلى ػه ػخته حنتػلى ػه لر
نتػػنةى ػػه ر ػػاؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ض اٞن،ػػه  ":ذا مل ٩نػػخت ،ػػق ت ،ػػب ق ػػٌن تختتػػل؛ عهػػضخط خمػػق"ى عػػنكاه" شػػن ػػه
اٞن ض ى كركح ه ا ثق " ػه ٚنق ضػ ى نػ اى كركاه " ػ ضقف ا ثػارم" ػلى ػه لر وػنك ا ػه حنتػلى ػه ل ضػل
ه لر نتػنةى كركاه "٘نضػخت ػه ال ػاد" ػه ٚنق ضػ ػه لر وػنك ػه ن ػه حنتػل ػه ػهض ػه ل ضػل ػه لر
نتنةى كركاه"ك ضب"ى ك بختا اارث" ه ٚنق ض ه لر ونك ػه حنتػلى ػه ػخته حنتػل .كيفقؿ" بػختا نزاؽ" ه
ا ه نتجٚ :ن ٚنق ض ى ه حنتل ه وقر ه لر نتنة ى كعضل حله اع مناب لحلثن ٣نق ذحلن هى كهللا ل ه 3ي.
يفقؿ اٜنقعظ :لك د ختا ل كع حلن ل عقٞنضمنبيى لك حلقنم اٞنخق و د ختا لى لم :ا ناكمى كع حلن ل حختل
4ي
ا نكاتيٌن ه الخنل ى ع ا ا اٞنضمنبي.
 1ي حلثختحلػ ػ ػػو ا ػ ػ ػػه ا ،ػ ػ ػػاح ك١نق ػ ػ ػػه اع ػ ػ ػػماحى ثوػ ػ ػػقف ػ ػ ػػه ا ،ػ ػ ػػاح بػ ػ ػػختا ن٘نه ػ ػػه حلا ػ ػ ػ ػ ػػه لر ا  ،ػ ػػن ا ش ػ ػػقع حل  577ػ ػ ػ -
 643ػ ػػيى ك و ػ ػػن ػ ػػه ر ػ ػػاف ػ ػػه ن ،ػ ػػًن ػ ػػه ػ ػػقظ ا ن ػ ػػق ى ا م ػ ػػثا ال ػ ػ ى ش ا بهثضػ ػػين اٞن،ػ ػػنم ا شػ ػػقع ٌحلى ل ػ ػػا ح ػ ػػصى ػ ػناج
ا ػ ػػختته اٞني ػ ػػاص 805 :ػ ػ ػػيى ٓنثض ػ ػػس :د ق ش ػ ػػو بػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه ى دار اٞن ػ ػػقرؼى ص269 :يى كٓننتػ ػػن هػ ػػاـ اٜنػ ػػختتلى بػ ػػخت هللا ػ ػػه تا ػ ػػه
اٛنػ ػ ػػختت ى حل م ػ ػ ػػو ا ػ ػ ػػن ف همبق ػ ػ ػػو كا ش ػ ػ ػػن كا يازتػ ػ ػ ػ ى ػ ػ ػػًنكت – ب ػ ػ ػػقفى ا مب ػ ػ ػػو :الكبى  1424ػ ػ ػ  2003 -ـى 923 /2ى كانظػ ػ ػػن:
ا غناحلضو ض حل،مهل اٜنختتلى ص. 34
 2ي ل ػ ػػن اخ ػ ػػياؼ ال ػ ػػقنضخت كاٞني ػ ػػاف ض اخ ػ ػػياؼ ا ث ػ ػػقدى حل ػ ػػق ن ػ ػػٌن ع ػ ػ ػ اٟنض ػ ػ ى دار ا نيػ ػػب ا هوضػ ػػوى ػ ػػًنكت – ب ػ ػػقفى 1430
ػ 2009 -ـى ص.222 :
3ي حلثختحلو ا ه ا ،اح ك١نق ه اع ماحى .270
 4ي ا شػ ػ ػػنح اٞنخي،ػ ػ ػػن خبػ ػ ػػو ا نػ ػ ػػن ع ػ ػ ػػه حجػ ػ ػػن ا مػ ػ ػػثا ى ل ػ ػ ػػا اٞن ػ ػ ػ ر ١نوػ ػ ػػاد ػ ػػه ن اٞن ض ػ ػػقكمى اٞننيب ػ ػػو ا ش ػ ػػقحلهوى حل ،ػ ػػنى ا مب ػ ػػو:
الكبى  1432ػ  2011 -ـى .50 -1
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ك ه حلاـ اٜنقعظ ت نؼ اٞنضمنب أبنل :حلق ركم ه لك ل ٢نيه و حليمقكتو ا ثاةى عقشرتط ق شنطٌن
ه ن ه اٜنختتل مع مناب ك٨نق :اخياؼ ركا ت اٜنختتلى ُنضل ع ٬ننه اٛنو ض ق ا ل حله ا ا اه
اٞنثبا وى كلف يمقكل ا نكا ت ض ا ثاةى ُنضل ع ٬ننه ن ضل ركاتو ه لخنل.
يفقؿ ا شضخ مزحلاؿ :كلعقد يفا ل :ه لك ل ٢نيه وي اشرتاط آنقد اٞنخنجى ذ ا اخيهه اٞنخنج مل تنه
ل وو ل اٜنختتل ع ت هاف حختتثقن آبخن خت اخياؼ اٞنخنج كذحلن اٜنقعظ
قؾ اخياؼ ٌن ا نكاةى ك
ه ا نكا ت ض ا  ،ضل يفقؿ ا ثق حل ضقض:ك ا
ا نايفحل ركا ت اٜناض كاخياؼ ل قظ ق ش يفقؿ" :كحل
اعخياؼ ض يفختر نض اٜناض ضس حلا بقن ا مناب؛ عأنل مل ،ت ض حختتل كاحخت ض لحقدتل ٢نيه و
1ي
ا نكاة ه ٗنق و حله ا  ،ق و" ا ػ.
كيفقؿ ا ه ا رتحلوق ٧ ":نق ه ركاتو نكاتو ذا ظ ن آنقد اٜنختتل" ا ػى كيفقؿ ا ه ر ب ض حل نض ضقنل
ي هض ال وو حختتثقن آبخن" :كا ه لف ا حلهل ذا ه لف اٜنختتل ا م اخيهه ض قده حختتل كاحختى عأف
ظ ن لنل حختتثقف د قدته مل ٪نن ِنم لحخت٨نق .ك احلو ذ لف تناف ض لحخت٨نق ز دة ه ا خن لك نثص
حل ل لك غًن تميختؿ ل ه لنل حختتل آخنى ع ا تثاؿ هحل ه اٞنختتين كغًنه حله ل وو ا  ،و٨ :نق حختتثقف
د قدته" ا ػ.

ادلطلب الثالث :شروط االضطراب

ضس حل اخياؼ ا منامنى ف ا مناب شنطٌنى ٨نق:
لحخت٨نق :ا يااد ك اه اعخياؼى عوىت ر ل لحخت اليفااؿ يفي ًٌختـى كع ت ا نا ل مٞنن اح خت ل ا ثخت.
اثنض وق :لف تي ر  -حل اع يااد  -اٛنو ض ق ه يفاا خت ا﵀خت ٌنى كتغهب ه ا ظه لف ذ اٜنقعظ مل
تضبط ذ اٜنختتل ض ل ع ض ئ ٪نن ه ه ا نكاتو كحخت ق مع منابى كتيايفه ه اٜنن  ،و ذ
ا مبب 2ي.
اٜنختتل
ا اٞن ىن تختكر يفاؿ ا ه ا ،اح :ك ٧نق نموضل حلضمنمن ذا مقكت ا نكاتيقفى لحلق ذا ن م
كه
حختا٨نق ُنضل ع ثقكحل ق الخنلى أبف تناف راكت ق لح ظ لك لحلثن بو هونكم لى لك غًن ذ حله ك اه
ا رت ض قت اٞن يوختةى عقٜنن هنا وى كع تمهس هضل حض ئ ك ه اٞنضمنبى كع ل حنولي 3يى كيفخت لحلخت ا
اٞن اـ ا حلقـ ا ه ديفضس ا ضخت عثقؿ :لشقر خ ا قس ب لف اخياؼ ا نكاة ض ل قظ اٜنختتل ٣نق ٬ن اعحيجقج
ل  ...ع ثاؿ ا ضل نه شنط نقع ا نكا ت لك ثقرِبقى لحلق ذا حلقف ا رت ضل كايف قن ض ض ق :حلق لف
ركا ل لحلثن لك لح ظى عض بغحل ا و ِبقى ذ ال ه ع تناف حلقن قن حله ا و مليفالى كاٞنن اح ع تختع

1ي اٞنثرتب ض ضقف اٞنضمنب ص.40 :
2ي ل ػ ػػن ه ػ ػ اٜن ػ ػػختتل ض اخ ػ ػػياؼ ا ث ػ ػػقدى اٞن ػ ػػه :حل ػ ػػق ن ػ ػػٌن ع ػ ػ ػ اٟنضػ ػ ػ ى دار وػ ػػقر ه شػ ػػنى وػ ػػقفى ا مب ػ ػػو :الكبى 1420
ػ  2000 -ـى ص.223 :
3ي حلثختحلو ا ه ا ،اح ك١نق ه اع ماحى .270-269 -1
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ا يوم م نا لي 1يى كت ٣نق بس لف لحخت ا ا اه اٞنخيه و ف حلقف حلنك ن حله طنتس ضه كا خن حله طنتس
يفام عا ا منابى كا و م منتس ا ثامى ك ف مل تنه حل ى عأف لحلنه اٛنو ٌن ه ا ا اه ُنضل ٬ننه لف
تناف اٞنينه م ه ظٌن ا ااردته لراد حل ىن كاحختان عا شنقؿ لتضقن؛ حلث لف تناف ض لحخت ا ا ٌن :ه ر كض
ا ا ن عثخت تناف ا اٞنمو ا ذ اٞنب ى عا ا مناب ذف كع قرضى ك ف مل
ا ا ل ا خن تمو
أبف تمو حلثان ا ناكم م حل ٌن ض ركاتو كتمو م آخن ض ركاتو لخنل ع ا ١ن نظن؛ ذ
تنه حل
تي قرض عضل لحلناف:
لحخت٨نق :لنل ٩ناز لف تناف اٜنختتل ه ا ن هٌن حل قن.
كا ثػ ػػق  :لف تغهػ ػػب ه ػ ػ ا ظػ ػػه لف ا ػ ػناكم كاحػ ػػخت كاخيهػ ػػه عضػ ػػلى ع ػ ػػق ع ٫نهػ ػػا لف تنػ ػػاف ا ػ ػػن اف حل ػ ػػق
ث ػػو لك عى عػ ػػأف حلػ ػػق ثػ ػػو ع ػ ػػق ع تضػ ػػن اعخػ ػػياؼ ػػخت ا نثػ ػػًن؛ لف اعخػ ػػياؼ حلضػ ػػه دار ع ػ ػػا ػ ػػه ثػ ػػوى
ك ض تثاؿ :ا ا مناب تضنى لنل تختؿ ه يفهو ا ضبط 2ي.
ك٬نن ػػق لف نث ػػختـ حلث ػػقعن مبضثض ػ ػقن ه ػ ػ حل ػػق ع ت ،ػػل ػػخته حلض ػػمنمن ن ػػقف ػػخ ك ػػاه حلنك ػػل ه ػ ػ
ػػخى عث ػػخت حلث ػ ػ ا ػػه ا  ،ػػاح ا ػػمناب ا اايف ػ ػ ض ا م ػ ػ خت يف ػػق ان :كحله لحلثهي ػػل :حل ػػق ركت ػػقه ػػه ٚنق ض ػ ػ ػػه
لحلض ػ ػػوى ػ ػ ػػه لر و ػ ػػنك ػ ػ ػػه ن ا ػ ػ ػػه حنت ػ ػػل ػ ػ ػػه ػ ػػخته حنتػ ػ ػػلى ػ ػ ػػه لر نت ػ ػػنةى ػ ػ ػػه ا ن ػ ػ ػػاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ض
اٞن ،ػػهحل :ذا مل ٩ن ػػخت  ،ػػق ت  ،ػػب ق ػػٌن تختت ػػل عه ػػضخط خم ػػقي ع ػػنكاه ش ػػن ػػه اٞن ضػ ػ ى كركح ا ػػه ا ثق ػ ػ ى ػػه
ٚنق ضػ ػ ػ نػ ػ ػ اى كركاه ػ ػ ػ ضقف ا ث ػ ػػارم ػ ػػلى ػ ػػه لر و ػ ػػنك ا ػ ػػه حنت ػ ػػلى ػ ػػه ل ض ػ ػػلى ػ ػػه لر نت ػ ػػنةى كركاه
٘نضػ ػػخت ػ ػػه ال ػ ػػادى ػ ػػه ٚنق ض ػ ػ ى ػ ػػه لر وػ ػػنك ػ ػػه ن ػ ػػه حنتػ ػػل ػ ػػه ػ ػػهض ى ػ ػػه ل ضػ ػػل ى ػ ػػه لر نتػ ػػنة
3ي كركاه ك ض ػ ػػب ك ب ػ ػػخت ا ػ ػاارثى ػ ػػه ٚنق ض ػ ػ ى ػ ػػه لر و ػ ػػنك ػ ػػه حنت ػ ػػلى ػ ػػه ػ ػػخته حنت ػ ػػلى كيف ػ ػػقؿ ب ػ ػػخت
ا ػػنزاؽ ى ػػه ا ػػه ػ ػنتجٚ :نػ ػ ٚنق ض ػ ػ ى ػػه حنت ػػل ػػه و ػػقرى ػػه لر نت ػػنةى كعض ػػل حل ػػه اع ػػمناب لحلث ػػن
٣نق ذحلن ه.
كيفخت لطقؿ اٜنقعظ ا نايفحل ض ذحلن لك ل اٝناؼ ا ااردة ض ا اٜنختتلى كحل نل ت ا حل ا ه ا ،اح
ض خت ا ا منامنى كيفخت ثب اٜنقعظ ا ه حجن ا مثا اٜنقعظٌن اٛنهضهٌن ا ه ا ،اح كا نايفحلى
عثقؿٗ :نض حله ركاه ه ٚنق ض ه لحلضوى ه ا ا ن ٧نق كيف اعخياؼ ض ض اٚنل لك حل ضيلى ك ركاتيل
ه ل ضل لك ه خته لك ه لر نتنة ا كا مو ك ذا ٓنثس الحلن عضل مل تنه عضل حثضثو اع منابىلف
اع مناب ا:اعخياؼ ا م ت ن يفختحقنى كاخياؼ ا نكاة ض ا ر ع ت ن؛ ذ لنل ف حلقف ذ ا ن
ل ع حله يفب اخياؼ ا ثثقت ض اٚنلى كحل
ثو عا ًنىك ف حلقف غًن ثو عض ه اٜنختتل ٧نق ا حله يفب

 1ي حنػ ػػقـ الحنػ ػػقـ شػ ػػنح وػ ػػختة الحنػ ػػقـ حلػ ػػقـ ثػ ػػحل ا ػ ػػختته لر ا ػ ػػيل ى ا﵀ػ ػػنر ن حل ػ ػػًن بػ ػػخته لغػ ػػق ا ختحلشػ ػػثحل الز ػ ػػنمى دار ا نيػ ػػب
ا هوضو  2014ـى ص .135
2ي ل ن ه اٜنختتل ض اخياؼ ا ث قدى ص.224 :
3ي ن ملى ص.225 :
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خى كا نا

و حل ق ٬ننه

ذ حلهل عق منؽ ا ذحلن ق ا ه ا ،احى ش شضخ ق يفق هو رت ضل ض ق ه
ا ياعضس ض ق عض ي حل اع مناب ل ان كرل قني 1ي.
ف حلاـ اٜنقعظ ا ه حجن اابى ذ ف ال ل ختـ ا يوثض ِب ا اٜنختتل؛ لف حنتثقن ٠ن اؿ ع
ت نؼى ك ه عنض ا يمهض  ،بيل -عضناف ختعن -عأف ا ناكم ل ٠ن اؿ مل تنك ل غًن ٚنق ض ه لحلضوى ا
عأف حلاـ اٜنقعظ ا ه حجن اابى عقخياع حلقف ض موضو ذات كاحختة عأف حلقف ثو مل تضنه اعخياؼ ض
اٚنلى ك ف حلقف غًن ثو عثخت ه غًن اع منابى كاٜنقؿ ق حل .
ل
ف  ،ضل ا حلقـ ل٘نخت نثهل ا ه بخت ا ربى لحلق  ،ضل ا ه حبقف ع ا لنل خن ل ض ض لى ك
حل ا ه خ ٬نو ى ك هحل ه اٞنختتينى كيفقؿ ا ه حجن :ا حمهيى ه لف آخنته يفخت اا ا اٜنختتل حل
ا ه ضض وى كيفقؿ ا منخمحل :ا اٜنختتل شقذيى يفقؿ ا ه حجن :لشقر ب ل ضقف ه ضض وى كا شقع حل
كا بغامى كغًن ى كيفقؿ ا ثق حل ضقض :ك ف حلقف قد ل حختتل كلخ ل ل٘نخت ه ح ب ع ا ضهيى ك ل
2ي
حل ا اكم.
كزاد ا رحلشحل شنطقن آخن عثقؿ كت بغحل لف تثقؿ ه ك ل ت ن ضخنج حلق ا ركم اٜنختتل ه ر حلنة
يل حلوق ذا ركل ال وش اٜنختتل ه
ك ه آخن لخنل يفقؿ ا ه ح ـ ع ا يفاة ه ختتل كز دة ض دع
ض ه لر قظ ه ل ضل ه لر نتنةى كتنكتل غًن ال وش ه ض ه ل ضل ه لر ضخت ذ حله اٞنونه
3ي
لف تناف ل ا قظ ٚن اٜنختتل حله لر نتنة كلر ضخت حل ق عنكاه حلنة ه ا كحلنة ه اي.
ا تثا اف
كيفقؿ ا شضخ مزحلاؿ :كحل ا لخنج ا مناب ا نكاة ض ا ا ناكم كنمبل حل ثيل .كض حلث
4ي
اع مناب يفخت ٩نقحل ا  ،و كاٜنمهي.
كخا و حلق ثختـ حاؿ اع مناب ا اايف ض اٜنختتل ق ه ا حلن لف اع مناب عضل حله يٌن:
الكب :شضخ ٚنق ض ه لحلضو:
ل -ل ا ونك ه ن.
ب -ل ا ن ه ونك.
ج -ل ا ونك ه يحىنتٍل  -يحىنتٍل ه ٌوقر.
ا ثقنضو :شضخ شضخ ٚنق ض ه لحلضو:
ل -خته حنتل.
ب -خته ونك ه حنتل.
1ي ن مل ى ص.226 :
2يل ن ه اٜنختتل ض اخياؼ ا ث قد ى ص.227 :
 3ي ا نم ه حلثختحلو ا ه ا ،احى ل ا بخت هللا ختر ا ختته ن ه بخت هللا ه ِبقدر ا رحلشحل ا شقع حل اٞنياص 794 :ػيى ٓنثضس :د .زته
ا ق ختته ه ن ا عنتجى ل ااد ا مهه – ا ن ضى ا مب و :الكبى  1419ػ 1998 -ـى .224-2
4ي اٞنثرتب ض ضقف اٞنضمنب ىص.42 :
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ج -ل اه يحىنتٍل.
عقٛن و الكب غًن حل نة؛ لنل اخياؼ ض نمبو ع ض حق وى لحلق اٛن و ا ثقنضو ع حل
حل نةى كاٜنختتل ذحلنه ا ه ا ،اح حلثقعن هوضمنبى كحن غًن كاحخت حله اٜن قظ م مناب خته 1ي.
لحلق حلثقؿ حلضمنب اٞنذ :يفقؿ ا رتحل م :ح َّخت ػىىق ي١ن َّو يخت ه ً ٍٚنق ًض ا اا ً ًمحلى يفى ى ً
م ا ٍ ىه ي٧نىٍوًنى ى ٍه
ى ٍ ي ى ى ى ُّ
قؿ :ىٚن ٍ ي
ى
ً
ً
اَّللي ىهىٍض ًل ىك ى هَّ ى عى ينَّق نػيهىًٌيب ى ًه
ل ا ٍ ًه ى َّاا ورى ى ٍه لًىر ا ُّىػ ًًٍنى ى ٍه ى قً ون يفى ى
َّيب ىهَّ َّ
لى ٍش ى ى
قؿ :يحلَّق ذىا ىح ىج ٍجىق ىحل ى ا ًٌ
ً ً 2ي
ً ً ً
ٍ،بػضىقفي .
ا ٌ ىمقدى ىكنىػ ٍنحلحل ى ًه ا ٌ
ك ا قد ضه :عضل لش ل ه اار ضهى كعضل و لر ا ًن ك ا حلخت سى كل م مناب
حلي ل؛ عنكاه ا ه لر شضبو ه ا ه ٧نًن ه لش ل ه لر ا ًن ه ق ن يفقؿ :حجج ق حل ر اؿ هللا ه هللا
ا يهبضو كا نحلحل ه ا ،بضقفيكعضوق
"ى ع ق
هضل ك ه كحل ق ا مقد كا ،بضقف عهبض ق ه ا ،بضقف كرحلض ق
3ي
بس ا يهبضو ه ا مقد كا نحلحل ه ا ،بضقفيى كاٜنختتل ل هل ا ه ا ثمقف م مناب حلي ل.
ً
ً
اَّلل ٍه ك ٍ و
بى
لحلق حلثقؿ حلضمنب ا م خت كاٞنذ :يفقؿ ل ا داكد ض ل :ىح َّخت ػىىق ل ٍ
ى٘نى يخت ٍ يه ى ق ولى ىح َّخت ػىىق ىٍب يخت َّ ي ى
ً
ً
اَّللً ًه ب ًخت ًَّ
ىخبػنً تانيسى ى ًه ا ٍ ًه ًش و
ث
اَّلل ٍ ًه يٍيػبىوى ىح َّخت ىليى ى ٍه ى َّوق ًر ٍ ًه ى ً ون لىنَّلي ىحلق ىف ي٪نى ٌخت ي
قبى ى ٍه يبىػٍضخت َّ ٍ ىٍ
ى
ل ٍ ىى ي ي
ً ً،
ضخت ً ً
لىنػَّ «ٕنىى َّم اا ك حل ر ً
ضختى يشَّ ىحل ىم ي اا
اؿ َّ
اَّللً ىهَّ هللاي ىهىٍض ًل ىك ى هَّ ى ًم َّ
ضىنياا ًأبى يحل ًٌ ً ي ا َّ
 ً،ى
 ،ىاة اٍ ى ٍج ًن عى ى
ى
ي ىيٍ ى ى ى ي
يٍ
ً
ضخت حلَّننة ليخنل عىوم اا ًأبىت ًختت ً يحلهًٌ ق ً ىب اٍوىقحلً
ً
ً
ب كا ٍ مطً
ً
ً
ً
ضىنياا أبى يحل ٌ ي ا َّ
قدكا عى ى
يك ي اى ي ٍ ىحل ٍم ى ون ىكاح ىخت نةى يشَّ ى ي
 ،ى ى ٍى ى ى ي ٍ ٍ ى
ى ى
ى
ًحله مي ً
اف لىتٍ ًختت ً ٍ » 4ي.
ٍي
1ي ا شنح اٞنخي،ن خبو ا نن ع ه حجن ا مثا ى .57 -1
2ي ه ا رتحل مى ن ه ضم ه ى ٍارة ه حلا ه ا ض قؾى ا رتحل مى ل ا ضم اٞنياص 279 :ػيى ٓنثضس :شقر ااد حل نكؼى دار
ا غنب ا احلحل – ًنكتى 1998ـى . 258/2ذحلن ا رتحل م لف ا حختتل غنتبى ع ن نعل ع حله ا ا ا ل .كيفخت لٗن ل ا ه ه :
حل هيب ه ن م قى كتننه ٟنق رع ا ،ات م يهبضو .قده ضه ض ه لش ل -ك ا ا ه اار-ى كل ا
لف اٞننلة ع تهيب ق غًن قى
ىكلخن ل ا رتحل م 945ي حله طنتس بخت
ل٬نه ه
ا ًن -ك ا َّ
١نوخت ا ه حلمه ه خترس -حلخت س كيفخت ه .كيفخت ات لش ى
ل ه اار ي
اَّللي ىهىٍض ًل ىك ى هَّ ى -ى عن ق نهيب ه ا مقدى كننحلحل ه
هللا ه ٧نًنى ِب ا ا قد .ك ظل :ه ق ن يفقؿ :حل ق ذا حجج ق حل ا يب  -ىهَّ َّ
ا ،بضقف .يفقؿ ا رتحل م :ا حختتل غنتب ع ن نعل ع حله ا ا ا لى كيفخت لٗن ل ا ه ه لف اٞننلة ع تهيب ق غًني قى حل هيب ه
ن م قى كتننه ٟنق رع ا ،ات م يهبضوى ه ا ه حلق ل ى ا ه حلق و  -كحلق و ا ل ضل ت تخت  -ل ا بخت هللا ن ه ت تخت ا ث كتين اٞنياص:
 273ػي ٓنثضس :ش ضب الرن كط ى دار ا ن ق و ا قٞنضوى ا مب و :الكبى  1430ػ 2009 -ـى 233/4ى ريف اٜنختتل 3038ي.
3ي ضقف ا ا كا ت قـ ض حليقب الحنقـى هحل ه ن ه بخت اٞنه ا نيقحلحل اٜنوًنم ا ق حلى ل ا اٜنمه ا ه ا ثمقف اٞنياص  628 :ػيى
ٓنثضس  :د .اٜنمٌن آتم ضختى دار طضبو – ا ن ضى ا مب و :الكب ى  1418ػ1997-ـى .57/1
ً
4ي ه لر داكدى ل ا داكد هضوقف ه الش ل ه قؽ ه شًن ه شختاد ه ونك الزدم ا ًٌمج ٍميق اٞنياص 275 :ػي ٓنثضس :ن
١نضحل ا ختته بخت اٜنوضختى اٞننيبو ا ،نتوى ضختا – ًنكتى 86 /1ي ريف اٜنختتل  318ي .حلم خت ا حلقـ ل٘نخت ه ح ب ى ل ا بخت هللا ل٘نخت
ه ن ه ح ب ه اؿ ه ل خت ا شضبق اٞنياص 241 :ػيى ٓنثضس :ش ضب الرن كط ى شناؼ :د بخت هللا ه بخت ا﵀مه ا رتحلحلى حل مو
ا ن ق وى ا مب و :الكبى  1421ػ  2001 -ـ  189 /31يى كذحلن ا حلقـ ل٘نخت ض حلم خته لف اٜنختتل ضلى ك ا قد ضه
عنثمق ل .بضخت هللا ه بخت هللا ه يبو مل تخترؾ وقراىىكر قؿ ا قد ثقت ر قؿ ا شضخٌن .ثوقف ه ون :ا ا ه عقرسى كتانس :ا
ا ه ت تخت التهحلى كلخن ل ل ا داكد 318ي 319ي ى كا ه حلق و 571ي حله طنتس بخت هللا ه ك بى ه تانسى ِب ا ا قدى ككيف ض
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ك ا قد ضه لحلنته:
 - 1اعنثمقع ٌن بضخت هللا ك ٌوقر.
 - 2اع مناب ض خته كحلي ل.
عنكاه ونك ه دت قر ه ا نم ه بضخت هللا ه بخت هللا ه ل ضل ه ٌوقر ه ن يفقؿ " :ضوو ق حل
ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ب اٞن قحلب"ى ع ق يفقؿ ه ل ضلي 1يكض الكؿ مل تث ى كركاه قظ ه حلضمقف ه ا ه ش قب
ا نم ه بضخت هللا ه بخت هللا ه ا ه بقس ه ٌوقر ه ن كعضل :عثقـ اٞنمهواف حل ر اؿ هللا ه هللا
هضل ك ه عضن اا أبتختت ب الرضى ش رع اا أبتخت كمل تثضاا حله ا رتاب شضئقنى عوم اا ِبق ك ا كلتختت
ب اٞن قحلب  ...يى ع ق ه ق ن و كاحختةى كعضوق بس ن يٌنى كيفقؿ ا ه بخت ا رب" :لحقدتل ٌوقر ض ا يضو
2ي
حلثًنة اع منابى ك ف حلقف ركاهتق ثقت"ي.

ادلطلب الرابع :الفرق بني االضطراب واالختالف:

اٜنختتل اٞنضمنب :ا حلق اخيهه راكتل عضلى عنكاه حلنة ه ك لى كحلنة ه ك ل آخن ٢نق ه لى ك ن ا ف
ا منب عضل راك ف ع حلثن عنكاه حل كاحخت ه ك ل ٢نق ه آلخن 3يى حله شنط اع مناب :مقكم ا نكا ت
اٞنضمن و ُنضل ع رت ل حختا ق ه الخنل.
ا حلمهس اخياؼى يفقؿ ا نايفحل  :لحلق ذا
لحلق ذا ن م حختل ا نكا ت عا تمو حلضمنمنى
ن م حختا٨نق ناف راكت ق لح ظى لك لحلثن بو هونكم لى لك غًن ذ حله ك اه ا رت ضل؛ عأنل ع تمهس
ه ا ا ل ا نا ل ك ه اع مناب كع ل حنولى كاٜنن حض ئ ها ل ا نا ليى ك ا لحلن حل نكؼ ٌن ا﵀خت ٌن
ع خاؼ عضل؛ ا ٤نخت اٞنبقرحل ارم تثاؿ :يفخت ثنر ض ل اؿ اٜنختتل لف ٠نند اعخياؼ ع تا ب اع منابى
4ي
حله شنطل ا يااد ك اه اعخياؼ عوىت ر ل لحخت اليفااؿ يفختـي.
ا شنط اع مناب مقكم ا نكا تى لحلق ذا ن م حختا٨نق ه الخنل عقٜنن هنا وى
عه
كاٞنن احو شقذة لك حل ننةى ك هضل عأف حلقف لحخت ا ا اه حلنك ن حله طنتس ضه كا خن حله طنتس يفام عا
ا مناب كا و م منتس ا ثامى ك ف مل تنه حل ى عأف لحلنه اٛنو ٌن ه ا ا اه ُنضل ٬ننه لف تناف
اٞنينه م ه ظٌن ا ااردته ه حل ىن كاحخت عا شنقؿ لتضقن؛ حلث لف تناف ض لحخت ا ا ٌن يفخت يفقؿ ا ناكم :ه
ر ى كض ا ا ل ا خن تموحل ا ا ن ى عثخت تناف ا اٞنمو ا ذ اٞنب ؛ عا ا مناب ذف كع

ركاتو ا ه حلق ل" :ع حلن اٞنمهوٌن عضن اا أبحل ا رتابى كمل تثبضاا حله ا رتاب شضئقنى عوم اا ا ا
أبحل ا  ،ضخت حلنة لخنلى عوم اا أبتختت " .ك ضس عض ق ذحلن اٞن قحلب كا مط.
1ي ا شنح اٞنخي،ن خبو ا نن ع ه حجن ا مثا ى .57 -1
2ي ن ملى .58 -1
3ي ل ن اخياؼ ال قنضخت كاٞنياف ض اخياؼ ا ث قدى ص.11
4ي ن مل ى ص.12

حلم و كاحختةى ش قدكا عضن اا
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أبف تموحل حلثا ا ناكم م

حل ٌن ض ركاتو كتموضل م

آخن ض ركاتو لخنل ع ا

قرضى ك ف مل تنه حل
١ن نظن 1ي.
ذف شنط اع مناب اعٓنقد ض اٞن،خترى ك ختـ حلنقنضو ا ياعضس ٌن ا ا اه اٞنخيه و كا رت ضل ه حل ج
ا ثقد ك ه حلق ثختـ تيبٌن ق لف ٌن اع مناب كاعخياؼ واـ كخ،اصى ك ا لف حل حلضمنب ٢نيهه عضلى
كع نس .عقعخياؼ ل حله اع مناب ذ شنط اع مناب لف تناف يفقدحقنى لحلق اعخياؼ عنّنق حلقف يفقدحقن
كرّنق مل تنه يفقدحقن.
ش نل ضس حل اخياؼ ت دم ب ك اد اع منابى ذ ف حلق تشبل لف تناف ا مناب ت ي حل ه اٜنختتل
ذا ٗن ٌن ا ا اه اٞنخيه و لك ر ل ك ل حل ق ه طنتثو ا ثقد ع ه طنتثو ا يجات ا ثهحل.

ادلطلب اخلامس :حكم احلديث ادلضطرب:

اٜنختتل اٞنضمنب ضهى لف اعخياؼ عضل د ض ه ختـ بط راكتلى كا ضبط لحخت شنكط و
اٜنختتل ا ن ضموى كراكم اٜنختتل اٞنضمنب يفخت عثخت ا ا شنط؛ عقٜنختتل اٞنضمنب ذف عقيفخت لحخت شنكط
ا  ،و عه ا ت خت اٜنختتل اٞنضمنب ض قنى يفقؿ اٜنقعظ ا ه ا ،اح :اع مناب حلا ب ه
اٜنختتلى ش قره أبنل لم :ا ناكم  -مل تضبطي 2يى كيفقؿ اٜنقعظ ا نايفحل :كاع مناب حلا ب ض ه اٜنختتل
اٞنضمنب ش قره ختـ بط راكتلى لكركا لي3 .ي.
كحلق ذحلن ل ا ال ض حن اٜنختتل اٞنضمنب؛ نه ا ع ت ين لف اع مناب كا  ،و ع ٩نيو قف
ل ختا؛ يفخت ٩نيو قفى يفقؿ اٜنقعظ ا ه حجن :ف اعخياؼ ض ا قد ذا حلقف ٌن ثقت حليمقكتهى ك ر
ا رت ضلى ع ا ض اٜنثضثو ع تضن ض يفباؿ اٜنختتل كاٜنن  ،يلى لنل ه ثو ض اٛنوهوى ك نه تضن ذ ض
ال ضو خت ا ي قرض -حلثا .-ع ختتل مل ٫نيهه عضل ه راكتل -ل ان -ل ل حله حختتل اخيهه عضل ض
اٛنوهوى ك ف حلقف ذ اعخياؼ ض ن مل تن ب لحلن ع تميه ـ ا ثختحي 4ي.
كيفخت شنح ا مضاطحل حلاـ اٜنقعظ ا ه حجن عثقؿ :كيف ض حلاـ شضخ ا اـ ا مق س:لف اع مناب يفخت
٩نقحل ا  ،و؛ كذ أبف تث اعخياؼ ض ا ر كاحخت كل ضل كنمبيل ك٥نا ذ ى كتناف ثوى عض ن
ه ختتل م  ،و كعتضن اعخياؼ عضوق ذحلن حل موضيل حلضمنمنى كض ا  ،ض ٌن لحقدتل حلثًنة ِب ه اٞنثق و؛
ض ٢ني،نهى عثقؿ :يفخت تختخ ا ثهب كا ش كذ كاع مناب ض يفم ا  ،ضل
كحل ا ـ ا رحلشحل
كاٜنمهي 5ي.
1ي ل ن اخياؼ ال قنضخت كاٞنياف ض اخياؼ ا ث قد ى ص.13
2ي حلثختحلو ا ه ا ،اح ك١نق ه اع ماحى ص.137 :
3ي عيل اٞنغضل شنح ل ضو اٜنختتلى ل ا ا ض بخت ا نحض ه اٜنمه ا نايفحلى دار ا نيب ا هوضوى 2011ـى ص. 122
4ي ل ن اخياؼ ال قنضخت كاٞنياف ض اخياؼ ا ث قدىص .229 -228
5ي خترتب ا ناكم ض شنح ثنتب ا ااكمى بخت ا ن٘نه ه لر ننى اؿ ا ختته ا مضاطحل اٞنياص 911 :ػيى ٓنثضس :ل ا يفيضبو نظن ن
ا قر رى دار طضبو ى . 314/1
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ادلبحث الثاين  :مناذج تطبيقية من احلديث ادلضطرب يف علل ابن أيب حامت.

احلديث األول:

يفقؿ ا ه لر حق ز :ك م لر ه حختتل ركاه بخت ا ماـ ه حنبى ه تانس ه بضختى ه ز د ه
يفختحلم ب ا يب – ملسو هيلع هللا ىلص -احلنلة هضهوى حل هنق حله نمقد حلضنى عثق م :لم ر اؿ هللاى
بًنى ه خت؛ يفقؿ:
ٍ
1ي
حل ه آم ق كل ق ق كلزكا قى عوق ٪ن ق حله لحلااٟن ؟ يفقؿ :ا نطب أتحلهض ل كهتختت ل؟
2ي
يفقؿ لر :ا حختتل حلضمنب .
ا :ا ه لر كيفقص لك غًنهى
كا مناب اٜنختتل حله ك ٌن :لحخت٨نق :لنل اخيهه ض ختي ا
كا ثق  :حلاف اٜنختتل ركم حلن ان كحلم ختانى يفقؿ ا ختاريفمين«:تنكتل تانس ه بضختى ه ز د ه بًنى كاخيهه
ل؛ عنكاه ا ثارمى ه تانس ه بضختى ه ز دى ه ختى كلر قش ى ه تانسى ه ز د :لف ا يب ه
هللا هضل ك ه ي ل ختا ه ا ،ختيفو  ...اٜنختتلى كتثقؿ :ف ختا ا ر حله الن،قرى ك ضس م خت ه
لر كيفقصى ك ا ل ل ف شقد هللا قب»ى كيفقؿ ا ه حجن«:يفقؿ ا ه اٞنختتين ض"ا ه " :خت ا ضس ا :ا ه
3ي
لر كيفقصى كاٜنختتل حلن ؛ ن ا حن بخت اٜنس ض الحنقـ».
ك ،ض ا ثاؿ حاؿ ا اٜنختتل تناف ه ا ا ا يقيل:
لكعن :لف ركاتو اٜنختتل حلوق ض اٞن يخب حلن هو حلوق ذحلن ل ا زر و كل ا حقز :ىح َّخت ىػىق لىيا نػي ىٍض و ى ىػىق ىٍب يخت
ً
و
اَّللً  -ىهَّ هللاي ىهىٍض ًل
قؿ :ى َّوق ىمتى ى ىر ي ي
س ٍ ًه يبىػٍض وختى ى ٍه ًزى ًد ٍ ًه ي بىػ ٍوًنى ى ٍه ى ٍ وخت يفى ى
اؿ َّ
ا َّم ىاـ ٍ يه ىحٍنبى ى ٍه تياني ى
ً ً ً
ً
ً
اؿ ًَّ ً
آم ًىق ىكلىٍػىق ًىق ىكل ٍىزىكا ً ىق؛
م :ى ىر ي ى
ضىنى عىػ ىثقى ٍ
م ًىٍضل ٍاحلىنلىةه ىحل ىنػَّ ى ق حل ٍه ن ىمقد يحل ى
ىك ى هَّ ى  -ا ٌ ىمقدىى يفى ىقحل ٍ
اَّللى َّ ىحل ّّ ىهى ى
بى ىأتٍ يحلهًضىلي ىكيػ ٍ ًختتىلي"4 .يى يفقؿ ل ا زر وى كل ا حقز :ركاتو ًزى ًد ٍ ًه ي بىػ ٍوًن ى ٍه
عى ىوق ىً٪ن ُّ ىىق ىحل ٍه لىٍحل ىااٟنًً ٍ ؟ يفى ى
قؿ" :ا ُّنطى ي
ى ٍ وخت حلن هو.
اثنضقن :يفقؿ اٜنقعظ ض"ا نم ا ظناؼ" خت لف ذحلن اٜنختتل :يفهم :يفقؿ ا ه اٞنختتين ض"ا ه " :خت ا ضس
ا ا ه كيفقصى كاٜنختتل حلن ى ن ا حن بخت اٜنس ض "الحنقـ"ى كذحلن ا ختاريفمين اعخياؼ عضل ه
تانس ه بضخت ض "ا ه "ى ش يفقؿ :كتثقؿ :ف ختان ا ر حله الن،قرى ك ضس ا ه لر كيفقصى يفقؿ :ك ا

1ي اٞن ،ه ض الحقدتل كا اثرىل ا نن ه لر شضبوى بخت هللا ه ن ه نا ض ه ثوقف ه خاا ا بمحل اٞنياص 235 :ػيى
ٓنثضس :حلوقؿ تا ه اٜناتى حلنيبو ا نشخت – ا ن ضى ا مب و :الكبى 1409ى 456/4ى ريف اٜنختتل 22084ي.
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .176 /6
3ي ا ه ا ااردة ض الحقدتل ا باتوى ل ا اٜنمه هحل ه ون ه ل٘نخت ه حل ختم ه حلم اد ه ا وقف ه دت قر ا بغختادم ا ختاريفمين
اٞنياص 385 :ػيى ٓنثضس كٔننتج١ :ن اظ ا ن٘نه زته هللا ا مه حلى ا قشن :دار طضبو – ا ن ضى ا مب و :الكب  1405ػ  1985 -ـ-4.
382ى كت ظن :ل ن اخياؼ ال قنضخت كاٞنياف ض اخياؼ ا ث قد ص.11 :
4ي اٞن يخب حله حلم خت بخت ه ٘نضختى ل ا ن بخت اٜنوضخت ه ٘نضخت ه ن،ن ا ىن ٌمحل كتثقؿ ل :ا ىن ٌشحل م يل كا جقـ اٞنياص 249 :ػيى
ٓنثضس :ا شضخ حل،م ا ختكمى دار ه مضو ه شن كا يازت ى ا مب و :ا ثقنضو  1423ػ 2002 -ـى .164 - 163 /1
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ل ل ف شقد هللاى يفقؿ اٜنقعظ :يفهم :ك نه لكرد ا ب ار ض يحل ٍمى يخت ى ٍ ًخت ٍ ًه لًىر ىكيفَّ و
قصى ع خن ل حله طنتس:
1ي
ا ثارم ه تانس ه بضختى كر ل ذ ل ا اٜنمه ه ا ثمقف.
اث ثقن :يفقؿ ا ب ار :ك ا اٜنختتل ع ن هول ركاه ه ا يب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ع خت ِب ا ا قد"ى كيفقؿ اٜنقحل :
2ي
حختتل بخت ا ماـ ه حنب ضل ه شنط ا شضخٌن"
كمل ٫ننج ا شضخقف ركاتو ز د ه بًن ه ختى كيفقؿ ل ا زر و كل ا حقز :ز د ه بًن ه خت ه لر
كيفقص حلن ى كيفض  :ه تانس ه بضخت ه ز د ه بًن ل ٌف ر اؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل ر ان تثقؿ ل :ختى
كاٜنختتل حلن ى كيفخت لخن ل ا ه حل ختة ض"حل نعو ا  ،ق و"حله طنتس ٘نقد ه هوو ه تانس ه بضختى كيفخت ذحلن
ا ختاريفمين اعخياؼ عضل ض "ا ه " كر ل لنل ه خت ر حله الن،قر كل ٌف حله يفقؿ عضل :خت ه لر كيفقص
عثخت ك ى كت تخت لنٌل غًنه ل ٌف ا ه حل ختة لخنج حله طنتس ٘نقد ه هوو ه تانس ه بضخت ه ز د ه بًن ل ٌف
ر اؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل ر ان تثقؿ ل :خت ه ا م قتوى عها حلقف ا ا ه لر كيفقص حلق رب ل ا ناكم
ِب ا" 3ي.
ضقف

احلديث الثاين:

يفقؿ ا ه لر حقز :كٚن م لر كحخت ق ه ن ه اٝنهض ى ه ٚنق ض ه ضقشى ه هبو ا ه حلمه ى
ه يفضس ه خق خت ه حبرتى ه لر نتنةى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص :ذا ثط ا مب ض شناب لحختحل ى عهضغوملى ش
4ي
ضمنحل؛ عأف لحخت قحضل دادى كا خن دكاد.
5ي
عثقؿ لر :ا حختتل حلضمنب ا قد.
ه ا ه لر حقز ا اٜنختتل ض حلضمنب ا قد حلوق ركل ه ل ضلى كيفخت هس ه لحخت ا نكاة ك ا
يفضس ه خق خت ه حبرتى تثاؿ ":كع ٤نخت ض ا نكاة حله تثقؿ ل :يفضس ه خق خت ه حبرتى مل ٤نخت حله تثقؿ ل:
«يفضس ه خق خت» ض ه ا مبثوى كعض  :يفضس ه حبرتى ك ا غًن ا عضوق تظ نى ك٦نش لف تناف ض ا قد
 ،ضه ك ثطى عضناف «حبرت» حلي ،قن ه «ح ٌن» عنٚن وق حليشق ل ختان؛ عقٜنختتل حل نكؼ حله ركاتو
1ي حاؿ ذ ت ظن :قحل ال اؿ ض لحقدتل ا ن اؿى ٠نخت ا ختته ل ا ا م قدات اٞنبقرؾ ه ن ه ن ه ن ا ه بخت ا نن ا شضبق
اٛن رم ا ه ال ًن اٞنياص  606 :ػيى ٓنثضس  :بخت ا ثقدر الرن كط  -ا ييوو ٓنثضس شًن ضافى حلنيبو اٜنهاا  -حلمب و اٞناح  -حلنيبو دار
ا بضقفى ا مب و  :الكبى  1392ػ ى  1972ـى 571 /10ي.
ً
ضس ا َّمقرم ض ٔننتج ىكٓنثضس الحقدتل ا ذحلن ق اٜنىقعظ ا ه ىحجن ا مثا ض عىيل ا بىقرمى ل ا ح ت وى نبض ه
2ي حاؿ ذ ت ظن :لن ي
حل ،ار ه ت ثاب ه همقف ا ب،قرة ا نات ى ٓنثضس :نبض ه ىحل ،ار ه تى ثاب ا ب،قرةى حل َّ ىمو ا َّموقحوى حل َّ ىمو ا نَّ فى ًنكت –
ب قفى ا مب و :الكبى  1426ػ  2005 -ـى .3224 /5
ً
ضس ا َّمقرم ض ٔننتج ىكٓنثضس الحقدتل ا ذحلن ق اٜنىقعظ ا ه ىحجن ا مثا ض عىيل ا بىقرمى 32245 /5ي.
3ي حاؿ ذ ت ظن :لن ي
4ي اٞن ج الك طى هضوقف ه ل٘نخت ه لتاب ه حلمًن ا هخوحل ا شقحلحلى ل ا ا ثق ا مربا اٞنياص 360 :ػيى ٓنثضس :طقرؽ ه اض
هللا ه ن ى بخت ا﵀مه ه نا ض اٜنمضينى دار اٜننحلٌن – ا ثق نةى 234/3ى ريف اٜنختتل 3017يى كاٞنم خت اٛنقحل ى حثثل كر بل ك بط
ن،ل١ :نواد ن خهض ى ا قشن :دار اٛنض همبق و كا شن كا يازت ى ًنكتى ا شنحلو اٞني ختة يازت ا  ،ه كاٞنمبا قتى ا ناتمى ا مب و:
الكبى  1413ػ  1993 -ـى 397/17ى ريف اٜنختتل  13824ي.
5ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .517-516 /1
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« بضخت ا ه ح ٌنى ه لر نتنة»ى حلوق ض " ضل ا بخقرم"ى كا ظق ن لف ا شنقؿ يفخت ى عثخت نث ا ه اٞنهثه ض
خ ا ا صى عثقؿ«:كيفقؿ  -ت ين :ا ه لر حقز  -ض حلا آخن حل ق :م لر ل  -لم :ه حختتل
لر نتنة حله ركاتو يفضس ه خق خت ل -؟ عثقؿ :ا حختتل حلضمنب ا قد» 1ي.

احلديث الثالث:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه هحل ه ضقشى ه ش ضب ه لر ٘ن ةى ه ن ه
اٞن نخترى ه ق ن؛ يفقؿ :حلقف آخن الحلن حله ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نؾ ا ا اد ٣نق حلمم ا قر؟ 2ي عمو م لر تثاؿ:
ا حختتل حلضمنب اٞنذ؛ ٧نق ا :لف ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لحل حلي قنى كمل تياض؛ حل ا ركاه ا ثثقت ه ا ه اٞن نخترى ه
3ي
ق نى ك٪نيو لف تناف ش ضب حختث ل حله ح ظل؛ عا عضل .
كيفخت ذحلن ا شضخ مشس ا ختته اٜن بهحل مًن ا ه لر حقز ع مناب ا اٜنختتل ض اٞنذ ض ا ي هضثو ه
ا ه ثا ل":يفقؿ ا ه لر حقز :م لر ه حختتلى حخت ق ل ن ه اؼى ه هحل ه ضقشى ه ش ضب
ه لر ٘ن ةى ه ن ه اٞن نخترى ه ق نى يفقؿ :حلقف آخن الحلن حله ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نؾ ا ا اد ٣نق حلمم
ا قر.عثقؿ لر :ا حختتل حلضمنب اٞنذى ٧نق ا لف ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لحل حلي ق ش ه كمل تيا ي حل ا ركاه ا ثثقت
4ي
ه ا ه اٞن نخترى ك٬ننه لف تناف ش ضب ه لر ٘ن ة حختث حله ح ظل عا عضل.

ك ل اؿ اٜنختتل مع مناب:

ك ا اع مناب نش مبب اعخياؼ ٌن لحقدتل نؾ ا ا اد ٣نق حلمم ا قر كلحقدتل الحلن م ا اد
٣نق حلمم ا قرى كاعخياؼ ض الكؿ كا خن حل ق ٣نق ترت ب هضل ختـ ٕنضض ا ق خ حله اٞن ماخى عقٜنختتل يفخت
كرد ا اه حلي قكحلو ع ٬ننه ن ضل ض ق ه خى ك ا حلق ذحلنه ثوقف ه ضخت ا ختارحلحل حضل يفقؿ" :عىػ ًهً
ى
ً
الىح ًقدتل يفى ًخت اخيهًه عًض ق ك ً
ه ىهى ا َّق ً ًخ كاٍوٍم ً ً ً و ً و
ه ًص ال َّىكًؿ ىكا ًخ ًن ًحلٍػ ى ق عىػهى ٍ نىث ٍ
ى ي
ٍي ى ى ى ٍ
اخييه ى
اخ حلٍػ ى ق بىػضىقف ىػ ٌٌن ىٍ٥ن ين ي
ى ى ي
ً
ً
قب ر ً
ً
اَّللً  rعى ى ًً ً ً
ًًل يدك ىف ىحلق ً ىااهي عىػىظىٍنى ً ىب ىحلق ا ٍ يى ىو ى ىهىٍض ًل ٍ
اؿ َّ
اٝنيهى ى قدي ا َّناش يختك ىف ىكالى ٍ اى يـ حل ٍه لى ٍ ى ى ي
ىخ ٍ ى د ٍٗنىق ٍ
ً ،و عً ًضل" 5ي.
ًض ا ُّن ٍخ ى
كيفقؿ ا ه بخت ا رب :كٞنق اخيه م ا اثر ض ا ا بقب ا يختؿ ا ث قد ّنق ك ق حله لع قؿ اٝنه قد ا ناشختته
6ي
حله لهن هواا ا ق خ ع وهاا ل ك نحلاا اٞن ماخ.
1ي ن مل .517-516 /1
2ي ه ا مق حل 108/1ى 185يى كحلاط حلق 70 37/2ي ى كحلم خت ل٘نخت 48/13ى ك ه لر داكد.48/1
3ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .644 /1
4ي هض ث ػػو هػ ػ ا هػ ػ ع ػػه لر حػ ػػقزى مشػ ػػس ا ػ ػػختته ن ػػه ل٘ن ػػخت ػ ػػه ب ػػخت اٟنػ ػػقدم ػػه تا ػػه ا ختحلش ػػثحل اٜن به ػػحل اٞني ػػاص 744 :ػ ػػيى
ٓنثضػ ػ ػػس :ػ ػ ػػقحلحل ػ ػ ػػه ن ػ ػ ػػه ػ ػ ػػقد هللاى ث ػ ػػخت  :عض ػ ػػضهو ا شػ ػ ػػضخ ا﵀ ػ ػػختث ب ػ ػػخت هللا ػ ػػه ب ػ ػػخت ا ػ ػػن٘نه ا مػ ػ ػ ختى ا قش ػ ػػن :ل ػ ػ ػااد ا م ػ ػػههى
ا ن ضى ا مب و :الكبى  1423ػ  2003 -ـى ص.256 :
5ي ا مػ ػ ػ ه ا ن ػ ػػربلى ل٘ن ػ ػػخت ػ ػػه اٜنم ػ ػػٌن ػ ػػه ه ػ ػػحل ػ ػػه حلا ػ ػ ػ اٝني ٍم ػ ػ ىػنٍكً ندم اٝننا ػ ػػق ى ل ػ ػػا نػ ػػن ا بض ثػ ػػحل اٞنيػ ػػاص 458 :ػ ػػي ٓنثضػ ػػس:
ن بخت ا ثقدر مقى دار ا نيب ا هوضوى ًنكت – ب قفى ا مب و :ا ثق ثوى  1424ػ  2003 -ـ757 157 / 1.ي.
6ي اع ي حلقر .175/ 1
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ك ل اؿ اٜنختتل حل ا موقع اٞنيا م

و:

ل ا شقع حل كا بخقرم اٜنختتل ختـ ٚنقع ن ه اٞن نختر ٟن ا اٜنختتل حله ق ن ه بخت هللاى كر ل
ا شقع حل ٚنق ل حله بخت هللا ه ن ه ثض ى عمااه ن ه اٞن نختر كلخ ٚنق ل حله بخت هللا ه ن ه ثض
ض ل خت ل اٞنختنضو عثخت ذحلنه ن ه خت ض ا مبثو ا نا و حله ل اٞنختت وىكيفقؿ :كحلقف حل نن اٜنختتلى ع
٪نيجاف ُنختتثلى كحلقف حلثًن ا ه ى عبٌن ا شقع حل كا بخقرم لف ذحلن ا موقع عضل ٧نق ا حله ك ا نكاة ه ن ه
اٞن نختر.
ً
اؿ
اؿ ى ٍه ى قً ون ىكىحل ىًٌ ىًٚن ٍييلي ىحلَّنةن تىػ يث ي
م ا ٍ ىه اٍ يوٍ ىن ًخت ًر ىغٍضػىن ىحلَّنةو تػى يث ي
كيفقؿ ل٘نخت ه ح ب  :ىح َّخت ػىىق ي ٍ ضىق يف ىٚن ٍ ي
اَّللً ٍ ًه ي١نى َّو ًخت ٍ ًه ى ًثض و ى ٍه ى قً ون :ل َّ
َّيب لى ىحل ى ىٜنٍ نوق يشَّ
ىخبىػىنً ىحل ٍه ىًٚن ى ى قًننا ىكظىىػٍػييلي ىًٚن ىلي ًحل ٍه ا ٍ ًه اٍ يوٍ ىن ًخت ًر ىك ىٍب ًخت َّ
لٍ
ىف ا ً َّ
1ي
ىف ل ىىم ى ٍن ون لى ىحل ى ىٜنٍ نوق يشَّ ىهَّ ىكىملٍ تىػيىػ ىا َّ ٍ ىكل َّ
ىهَّ ىكىملٍ تىػيىػ ىا َّ ٍ ىكل َّ
ىف ي ىوىن لى ىحل ى ىٜنٍ نوق يشَّ ىهَّ ىكىملٍ تىػيىػ ىا َّ .
عق حلقـ ل٘نخت ه ح ب حلقف تنكل اٜنختتل ه ضقف ه ضض و لنل ٚن ا ه اٞن نختر ك بخت هللا ه ن ه
ثض ه ق ن .ش بٌن ل لف ضقف ٧نق ٚن ل حله ا ه اٞن نختر وه لخربه لنل ٚن ق نانى ع نؼ ا حلقـ ل٘نخت لف
ضقف ه ضض و ل ثط راك ٌن ن ه اٞن نختر ك ق ن ه بخت هللاى كغق ب ا ظه لنل بخت هللا ه ن ه ثض .
كتب خت لف تناف ضقف ع ذ خت ضمقن لنل يفخت ركاه ه بخت هللا ه ن ه ثض ك ونك ه دت قر
كن ه اٞن نختر حلوق ا خت ا ه حلق وى 2يى ع غهب ا ظه لنل حلقف ت ذ اخي،قران ختحلق ٩نو ٌن ا شضاخ
عا تبٌن اخياع ض ضقؽ ا قد ا نقع ه لف اٞنخقطب ت هول كحل ذ عأف يفخت نح أبف ا ه اٞن نختر مل
تمو ل حله ق ن.
كيفقؿ ا بض ثحل :ك ا ا م يفق ل ا شقع حل ١نيو  :كذ لف قحيب ا  ،ضل مل ٫نن ق ا اٜنختتل حله
و ن ه اٞن نخترى ه ق ن ض ا  ،ضلى حل حلاف قده حله شنط وق؛ كلف بخت هللا ه ن ه ثض يفخت
ركاه لتضق ه ق ن كركاه ل ٗنق وى ع لنل يفخت ركل ه حجقج ه نى ك بخت ا نزاؽى كن ه ننى ه ا ه
نتجى ه ا ه اٞن نختر يفقؿٚ :ن م ق ن ه بخت هللاى ع حلنكا ا اٜنختتل .عأف مل تنه ذحلن ا موقع عضل ك٨نق حله
3ي
ا ه نتج ى عقٜنختتل ضل ه شنط قحيب ا  ،ضل.
ك هس حلغهمقم ه حلاـ ا بض ثحل ا مق س عثقؿ :كعضل ختـ ر اع ٞنق يفق ل ا شقع حل كرحلاف ب يفاؿ حله
نح م موقعى كذ اؿ ه يفاؿ اٛن حل  -ر٘ن هللا قب -كت تخته ك احقن لتضقن :ر اع ا ه اٞن نختر ه ا
ا نلمى ب غًنه؛ ذحلن ل ا زر و ا ختحلشثحل ض اتر٫نل ه ش ضب ه لر ٘ن ة :ل ٌف ا نم ظن ا ه اٞن نختر عقحيج
ا ه اٞن نختر ُنختتل ق نى كاحيج ا نم ُنختتل ون ه لحلضٌو ض ا ا اد ٣نق حلمم ا قر يفقؿ :عن ا ه اٞن نختر

1ي حلم خت ل٘نخت ه ح ب .1378
2ي ا ه حلق وى .482
3ي حل نعو ا م ه كا اثر هبض ثحل .406 / 1
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ه حل بل ب حل ب ا نمى ك ثق لف تثاؿ :ا لخ ه ا ه اٞن نختر ه ق ن ش ق قن ٞنق ر
1ي
ل حلمن قن.
ذ ى ك نه ٞنق لخ ه ل اا مو ض و ر

ل كع قغ ل

احلديث الرابع:

يفقؿ ا ه لر حقز :يفقؿ ل ا ن :م لر ه حختتل ركاه قؽ ه حلا اٝنموحلى ه لر حل قكتو
ا ضنتنى ه ن ه نكةى ه ل ضلى ه ق شو؛ يفق مٞ :نق يفي ل ا بضخت كل ق ل تاـ ا ض ى لعهم بخت هللا ه
ت تختى ك ا و ن نى عثختـ بختهللا ه ونى ك ثحل ا ثا و ض ا منتسى عهثحل ون ضان ع خربهى عنيفق ون اٞن رب حٌن
ه ا ،بلى ع لم بضخت كل ق لى ش يفقؿ :ك ا بختهللا ٫نربحل حلضه حلقف ذ ى يفقؿ :عث خت ون ه اٞن ربى
حله هللا ل ه ا نبى ش ذحلن لم نن
كيفقـ بختهللا ه اٞن ربى ع وخت هللا كل ىن هضلى كذحلن ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كحلق َّ
كحمه يفضقحلل خت ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ى ش ذحلن يفي لر بضخت كل ق لى يفقؿ  :ك ل ناحقتى يفق م ق شو :عاهللاى
حلق رلتم ر ان حلقف لر ط شقنى كع لشخت يفهبقنى كع لعض ضق نى كع لحمه ك قن ك ظقن حله بخت هللاى ع جب
اٞنمهواف ل لشخت حله جقر! يفقؿ :ش ك ل ون [ ب] خت ؛ عثقؿ :لحضنه لحلنؾ؛ عثخت نؼ لحلار ا ثاـى
2ي
كحلضه ا ي س ٟن كحنِب ى يفقؿ لر :ا حختتل حلضمنب ا قد.
كيفخت ُنثم ض حليب اٜنختتل كشنكحل ك ههل عه ل ثن هضلى ك ا تختع ق ب ن ضل لف ا ضس حختتثقنى
٧نق ا حله ليفااؿ ا مضختة ق شوى كنن ل  ،ض ق ه لهنق ركاتو حلضمن و ا قد.

احلديث اخلامس:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ا ه ٘نًن؛ يفقؿ :حخت ق ش ضب ه لر الش لى ه شقـ
ه نكةى ه ل ضلى ه لر هووى ه لر نتنةى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لنل يفقؿ :اٞنناد ض ا ثنآف حل ن 3ي يفقؿ لر :ا
4ي
حختتل حلضمنبى ضس ا ضل ا قد ؛ نكة ه لر هوو :ع تنافى كش ضب ٠ن اؿ.
كيفخت تناف ا مبب ض ا مناب ا اٜنختتل حله و ا م خت لف اٜنختتل مل تنكه ه شقـ ه نكة ع
مل تنكه ه ا نمى ه ضخت كلر هوو ع
ش ضب ه لر الش لى ند ل :ن ه ٘نًن 5ي ى كحل
بمو 6يى كمل تنكه ه شقـ ع ا ه لر الش ل ند ل ا ه ٘نًن 7ي.
احلديث السادس:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ل٘نخت ه ح ب ى ه ا رب ق ى ه ا ه نتجى ه ن ه
اٞن نخترى ه لر لتابى ه حلمهوو ه ٢نهخت؛ لف ا يب ملسو هيلع هللا ىلص يفقؿ :حله رت حلمهوقن ض ا ختنضقى رته هللا ض ا ختنضق
1ي شنح ا ه حلق ل ٞنغهمقم .406 / 1
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز 378 /3ى ريف 948ي.
3ي ضل ا ه حبقف 1464 324/4ي ى ك ه لر داكد 4603 199/4ي ى كحلم خت ل٘نخت 7990 370/13ي.
4ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز 659 /4ى ك هو تخت را حلم خت ل٘نخت ت شقحلني . 108-107/8
5ي اٞن ج الك ط .284 /4
6ي ا نكض ا ختا اٞن ج ا ،غًنيى هضوقف ه ل٘نخت ه لتاب ه حلمًن ا هخوحل ا شقحلحلى ل ا ا ثق

ا مربا

ا قشن :اٞننيب ا احلحل ى دار وقر ً -نكت ى وقفى ا مب و :الكبى 1985 – 1405ـى.299 /1
7ي ا نكض ا ختا ى.345 /1

اٞنياص 360 :ػيى ٓنثضس :ن شنار ١نواد اٜنقج لحلنتنى

جملة املدونة:
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كا خنةى كحله ٤ن حلننكمنى عنج هللا ل حلن و حله حلنب تاـ ا ثضقحلوى كحله حلقف ض حق و لخضلى حلقف هللا ض
حق يل 1ي يفقؿ لر :ا حختتل حلضمنب ا قد 2ي.
كيفخت تناف حله اٞن ضخت لف نشًن ب لف اع مناب ض ا اٜنختتل تشو ا قد كاٞنذ؛ لحلق بب
اع مناب ض ا قد ا لف ثبو ه قحلن رح ب حلمهوو ه ٢نهختى ك خت ا مربا لف ق ن ه بخت هللا ا
ا م رح ب حلمهووى ك قد خت بخت ا نزاؽ ى كل٘نختى لف لم لتاب رح ب ثبو ه قحلنى كلِب اٝنمضب ا
3ي
ا  ،قر ا م رح ب ثبو.
كيف،وي ا نحهو ض طهب ا اٜنختتل يركتم ا اه ٢نيه وى ع حل ا قد 4ي لف ثبو ه قحلن ا ا م رح
ب حلمهوو ه ي٢نىهَّختى ك خت ا مربا ض "الك ط" 5يلف ق ن ه بخت هللا ا ا م رح ى ب حلمهووى كيفخت كرد لف
لم لتاب رح ب ثبوى كحل كرد لنل ل حلمهوو ه ي٢نىهَّختى ش ذ بق ب ثبوى كليِب ا ي ا  ،قر ا م رح
ب ثبو خت اٝنمضب ض"ا نحهو"ى كل قنضخت ه ا نكا ت حله ق ض وى حلوق بٌن ض ا يخنتج .ك٣نق ت حلخت ه
يف،و ا نحهو ض طهب ا اٜنختتل لف لم نتنة كا ه ون حلق ٪نختاثف ِب ا اٜنختتل ك٨نق ض اٞنختت وى عوق اٜنق و ض
6ي
ا نحهو ب غًن٨نق ض طهبل كٚنق ل؟
لحلق ا مناب اٞنذى ع حل اٜنختتل ركا ت حليبقت و زتخت عض ق كنثص ض ا ه ظ؛ يفقؿ ا ج  :ركاه ل٘نخت ه
ر حله ا  ،ق وى كركاه ا مربا ه ثبو ه قحلن ه ظ":حله رت لخقه ض عقحشو رآ ق هضل؛ رته هللا ض
حلمهوق؛ رته هللا ض ا ختنضق كا خنة" 7ي.
ا ختنضق كا خنة"ى كركاه ل ا ن ض ه اث م ه ٢نهخت ه ظ":حله رت ن
كع ه لر ا ختنضق كا ه ختم كاٝنمضب ه حلمهوو ه ٢نهخت دة":كحله ع ه حلننكب حلن ل؛ ع هللا ل
حلن و حله حلنب تاـ ا ثضقحلوى كحله حلقف ض حق و لخضل حلقف هللا ض حق يل" 8ي.

1ي حلم خت ل٘نخت ٢نن قن  16959 158/28ي ى كخن ل ا حلقـ ل٘نخت حله حختتل حلمهوو ه ٢نهختى قحل ا هاـ كاٜنن 285/2ى كاٜنختتل
ضلى ك ا قد ضهى ا ه ي نتج يحل ىختًٌس كيفخت هى كا يه اٞن نختر -ك ا ن -مل تهس لم لتاب ت ين الن،قرمى حلم خت ل٘نخت ط
ً
ضس ا َّمقرم ى .51/10
ا ن ق وي 158/28ى لن ي
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .282 /5
3ي ن مل 282 /5ى كاٜنختتل لخن ل ل٘نخت  91/2ريف 5646ي ى كا بخقرم ض " ض ل"  2442ك6951ي ى كحلمه 2580ي حله
حله طنتس قمل ه بخت هللاى ه ا ه ونى كلخن ل ل٘نخت  252/2ريف 7427ي ى كحلمه 2699ي حله طنتس لر قظ ذحلااف ا موقفى ه
لر نتنةى كيفخت ثختـ ق نيف 1979ي.
4ي حلم خت ل٘نخت ط ا ن ق و .159 /28
5ي اٞن ج الك ط .114 /8
6ي حلشه اٝن قد كحل ت ا بقسى ٚنق ض ه ن ه بخت اٟنقدم اٛنناححل ا جها ا ختحلشثحلى ل ا ا ختاد اٞنياص 1162 :ػيى اٞننيبو
ا ،نتوى ٓنثضس :بخت اٜنوضخت ه ل٘نخت ه تا ه ه ختاكمى ا مب و :الكبى  1420ػ 2000 -ـى .301/2
7ي ن ملى .301/2
8ي حلشه اٝن قد كحل ت ا بقسى ٚنق ض ه ن ه بخت اٟنقدم اٛنناححل ا جها ا ختحلشثحلى .301/2
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كركل ل٘نخت كا بض ثحل ه ثبو ه قحلنى كا مربا كاٝننا محل كا ه ا جقر ه حلمهوو ه ٢نهخت":حله رت ه
حل حله ارة؛ عن ٧نق لحضق حلاؤكدة حله يفرب ق" 1يى كركل ا ه حلق ل ه ا ه بقس":حله رت ارة لخضل اٞنمه ؛ رت
2ي
هللا ار ل تاـ ا ثضقحلوى كحله حلشه ارة لخضل اٞنمه ؛ حلشه هللا ار لى ع ض ل ض ضيل".

احلديث السابع:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه حل قنو ا ه بهوى ه ثوقف ه مقدى ه ل ضلى ه لر
بخت ا ن٘نه اٞن ثنم؛ يفقؿ :لخنج يل بختهللا ه ون ض و غًنةى عثقؿ :عد حلهوقت لحلا ه هحل ر اؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلصى كلحلن ِبهى كيفقؿ عض ه خًنان حلثًنان :ا ه عقطن ا مواات كالرضى قمل ا غضب كا ش قدةى رب حل شحلد
ل اذ حله ا شضمقف
كحلهضنلى لش خت لف ع ل ع لنمى كلف نان بختؾ كر ا ى كاٞنا نو تش ختكفى ا ه
لف ليفرتؼ ه ن محل ضئو لك ل َّن ق ه حلمه 3يى لك يفقؿ :ب؟ يفقؿ لر :ا حختتل
كشنحللى كل اذ
حلضمنبى كحل قنو ا ه بهو ١نهل ا ،ختؽ 4يى كيفخت تناف ا مناب ا اٜنختتل كارد حله خاؿ ا منؽ ا كرد ِبق
ِبق ا اٜنختتلى عا تا خت ٟن ا اٜنختتل طنتس ه ا ه ون ال ا ا منتسى ككرد حله حختتل ق و آخنتهى
لش ن ق حله حختتل بخت هللا ا ه ونك ه ا قصى ك ل ل طنتثقف:
ل  -طنتس حضحل ه بخت هللاى ه لر بخت ا ن٘نه اٜنبهحلى ه بخت هللا ه ونكى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى ل؛ لخن ل
ا حلقـ ل٘نخت ض "اٞنم خت"حله طنتس بخت هللا ه ٟنض و 5يى كا مربا 6يحله طنتس بخت هللا ه ك بى حلا٨نق ه حضحل
7ي
ه بخت هللا.
ب  -طنتس ٚنق ض ه ضقشى ه ن ه ز د الٟنق ى ه لر راشخت اٜنربا ى ه بخت هللا ه ونكى ل؛
لخن ل ا حلقـ ل٘نخت ض"اٞنم خت" 8يى كا بخقرم ض "الدب اٞن ند" 9يى كا رتحل م ض " قحل ل"ىيفقؿ ا رتحل م ":ا
حختتل حمه غنتب حله ا ا ا ل" 10ي .

1ي حلاارد ا ظو ف ب زكا خت ا ه حبقفى ل ا اٜنمه نار ا ختته هحل ه لر نن ه هضوقف اٟنضثوحل اٞنياص 807 :ػيى ٓنثضس :حمٌن هض
ل خت ا ٌختارا  -بخته هحل ا ناش ى دار ا ثثقعو ا ن ضوى دحلشسى ا مب و :الكبى  1412 - 1411ػي =  1990ـ 1992-ـي
1493 35/5ي.
2ي ه ا ه حلق وى2546 850/3ي.
3ي ه لر داكد 5058 313/4يى كا رتحل م 3539 430/5يى كحلم خت ل٘نخت 6597 171/11ي.
4ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .437 /5
5يحلم خت ل٘نخت 6597 171/11ي.
6ياٞن ج الك ط263 105/1ي.
7ي ن مل 437 /5يى كحلم خت ل٘نخت 6597 171/11ي.
8ي حلم خت ل٘نخت 6850 437/11ي.
9ي الدب اٞن ندى ن ه ٚنق ض ه نا ض ه اٞنغًنة ا بخقرمى ل ا بخت هللا اٞنياص 256 :ػيى ٓنثضس :ن ع اد بخت ا بقيفحلى دار ا بشق ن
ا احلضو – ًنكتىا مب و :ا ثق ثوى 1989 – 1409ـى 1204 413/1ي.
10ي ه ا رتحل م ت شقحلني 3529 542/5ي.

جملة املدونة:
احلديث الثامن:
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1ي

؛يفقؿ :حخت ين غًن كاحختى ه بخت ا ت ه
يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ا ه لر عختت
ه اٞنمهبى ه ل ضل 2يى ه ختهى ه بخت هللا ه ح مب 3ي؛ يفقؿ :حل م ق مقن خت ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ذ قده ل ا
ل ا نن ك ونى عهوق نظن ض وق يفقؿ :اف ا مو كا ب،ن؟ يفقؿ لر :حخت ق ِب ا اٜنختتل حلا ه لتاب 4يى
عثقؿ :ه ا ه لر عختت ى ه بخت ا ت ؛ ك ا لشبل 5يى كلخن ل ا ه مقحلن ض"اترتخ دحلشس"حله طنتس ا ض
6ي
ه ا ،بقحى ه ا ه لر عختت حخت ين غًن كاحختى ه بخت ا ت ه اٞنمهب ل.
كيفخت اخيهه ه ا ه لر عختت ع خن ل اٜنقحل ض "اٞنميخترؾ" حله طنتس آدـ ه لر سى ه ا ه لر
7ي
عختت ى ه اٜنمه ه بخت هللا ه مضوى ه بخت ا ت ه اٞنمهب لى كيفقؿ ا حختتل حمه ا قد.
كلخن ل ا ه بخت ا رب ض"اع يض قب 8يى كا ه مقحلن ض"اترتخ دحلشس"  9حله طنتس بخت ا ماـ ه ن
اٜننا ى ه اٞنغًنة ه بخت ا ن٘نهى ه اٞنمهبى لى حل ا ض"اع يض قب" ختكف ذحلن بخت ا ت ه اٞنمهبى كيفنف
ا ه مقحلن ركاتو بخت ا ماـ نكاتو آدـ ه لر س.
يفقؿ ا ه بخت ا رب«:كاٞنغًنة ه بخت ا ن٘نه ا ا اٜن احلحل ضهى ك ضس مٞنخ كحلحل ا ثضل قحب
ا نلمى ذ ثو ض اٜنختتل حمه ا نلم»ى كيفقؿ ض نٗنو بخت هللا ه ح مب اٞنخ كحلحلي «:ل بوى كركل ل
اٞنمهب حلنعا قن ض عضق يفنتشى كعض لر نن ك ونى كحختتثل حلضمنب ا قد ع تثبم»ىك اٞنمهب ٍه
ً
ح مب ٍه ٍ ً
ً ً
اَّللي ىهىٍض ًل ىك ى هَّ ى  :لىيا ىنٍن
َّيب ىهَّ َّ
اٜنىقرث ٍه يبىػٍضخت ٍه ي ىون ٍه ٢ن كـ ا ثنشحل اٍ ىو ٍخيكحل ٌحلىركل ىه ا ٌ
ىك ي ىون حلين ّن و ا مو كا ب،ن حله ا نلسى قده ضس م ثامى كحله ك خت اٞنمهب ٍه ح مب ى ى ا اٜنن ٍه
1ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز  459 /6ي ى كا ه لر عختت ا :ن ه ٚنق ض  .كركاتيل لخن ق ا ه يفقن ض "حل جول" -100/2
101ي ى كا ه مقحلن ض"اترتخ دحلشس" 115/30ي ك  67/44ي حله طنتس هحل ه حلمه ى ه ا ه لر عختت يفقؿ :حخت ين غًن كاحختى
حل  :ون ه لر ونى ك هحل ه بخت ا ن٘نه ه ثوقفى ه بخت ا ت ه اٞنمهبى ل.
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز 459 /6ي  .كل اه ا :ا :اٞنمهب ه بخت هللا ه ح مب.
3ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز  . 459 /6حل ا ض ٗنض ا مخ! ك ا خم يفخت قد ض ركاتو ا اٜنختتلى كا ،ااب « :ه خته بخت هللا
هللا ه ح مب»انظن ،ض ذ "ا ق و"  61-60/6ىك .295-294/2
 4ي لخن ل ا رتحل م ض " قحل ل" 3671ي حله طنتس يفيضبو ه ضختى ه ا ه لر عختت ى ل .ش يفقؿ« :ك ا حختتل حلن ى ك بخت هللا ا ه
ا ه ح مب مل تخترؾ ا يب ملسو هيلع هللا ىلصي » .
 5ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .460 /6
 6ي اترتخ دحلشسى ل ا ا ثق هحل ه اٜنمه ه بو هللا اٞن نكؼ م ه مقحلن اٞنياص 571 :ػيى ٓنثضس :ونك ه غناحلو ا ونكمى دار
ا نن همبق و كا شن كا يازت ى  1415ػ  1995 -ـى.67/44ك ه اٜنختتل ع ه لر حقز 459 /6ي  .كل اه ا :ا :اٞنمهب ه
بخت هللا ه ح مب.
 7ي اٞنميخترؾ ه ا  ،ض ٌن 4432 73/3ي.
 8ي اع يض قب ض حل نعو ال قبى ل ا ون تا ه ه بخت هللا ه ن ه بخت ا رب ه ق ا ونم ا ثنطيب اٞنياص 463 :ػيىٓنثضس:
هحل ن ا بجقكمى دار اٛنض ى ًنكتى ا مب و :الكبى  1412ػ  1992 -ـى 1401/3
 9ي اترتخ دحلشس 67/44 115/30ي حله طنتس هحل ه حلمه ى ه ا ه لر عختت يفقؿ :حخت ين غًن كاحختى حل  :ون ه لر ونى
ك هحل ه بخت ا ن٘نه ه ثوقفى ه بخت ا ت ه اٞنمهب.
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اَّللً ٍه اٞنمهب ٍه ح مبى ىحلق ىف لحلنـ ل
اٞنمهب ٍه ىٍبخت َّ
1ي
ّن بج.
كاٜنختتل لخن ل ا رتحل م ه يفيضبوى ه ا ه لر عختت ى ه بخت ا ت ه اٞنمهب ه ح مبى ه
اَّلل هضل ك هٌ رلل لم نن ك ون عثقؿ «:اف ا ٌمو
يب ه َّ
ل ضلى ه خته بخت َّ
اَّلل ه ح مب -ل ٌف ا ٌ
2ي
اَّلل هضل ك هٌ .
اَّلل ه ح مب مل تخترؾ ا يب ه َّ
كا ب،ن» ى يفقؿ ا رتحل م :ا حلن ى ك بخت َّ
يفقؿ اٜنقعظ ا ه حجن«:كيفخت ثط ٌن ا ه لر عختت ك ٌن بخت ا ت كا موى عثخت ركاه داكد ه بضل
كا ض ه ا ،بقحى ه ا ه لر عختت ؛ حخت ين غًن كاحختى ه بخت ا ت ى ك ن ا ركاه هحل ه حلمه كتا ه
ه ت ثاب ا  ،قرى ه ا ه لر عختت يفقؿ :حخت ين غًن كاحختى حل  :هحل ا ه بخت ا ن٘نه ه ثوقفى ك ونك ه
لر ونكى ه بخت ا ت ى ل» حل ا يفقؿ ا ه حجن «:ونك ه لر ونك»ى كحل ا يفقؿ ض "ا ق و" 3ي.
زحلقنل كل خق ى يشَّ ز خت ًض آخن ونهى كحلقت

احلديث التاسع:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ثضو ى ه حبضب ه ونى ه ل ضلى ه ا ه ونى ه
ونى ه ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ لنل يفقؿ :ت قدم حل قدم تاـ ا ثضقحلو :ضث خ،وقد هللاى ك ا ثخترتو 4ي عثقؿ :ا
5ي
حختتل حل ننى كحبضب ه ون ضه اٜنختتل ٠ن اؿى مل تنك ل غًن ثضو .
قؽ ه را اتل ض"حلم خته" حلوق ض"اٞنمق ب ا ق ضو" 6يى كا ه لر ق
كركاتو ثضويلخن ق
ض"ا م و"ى كل ا ت ه ض "حلم خته" حلوق ض "حلم خت ا قركؽ" كض "اٞنمق ب ا ق ضو"ى كا مربا ض"الك ط" 7يى
كا ه اٛنازم ض "ا ه اٞني ق ضو" 8ي .
كيفخت قد خت ا ه را اتل :حبضب ه ونك الن،قرمى كلخن ل اٝنمضب ض"اتيل هخضص اٞنيشق ل"حله
طنتس نار ه ندى ه بخت ا ن٘نه ا﵀قررى ه هضوقف ا يضوحلى ه ون ه حبضب الن،قرمى ه ل ضلى ه
ى٘نخت ه د ٍهج ىحخت ىق شن
ا ه ونى لى"لخربى ى
غضاف ه اٍ ىثق ً ه ي١نى َّوخت ه ً ٍػىنا ً ض ا مومقر لخربى د ٍهج ه ل ٍ
ً
م
ه يحلا ى ىحخت ىق نار ه ند ىحخت ىق بخت ا َّن ٍ٘نىه اٍو ى قرر ىه ي هىٍض ىوقف ا يػٍَّضو ٌحل ىه ون ه حبضب ٍالنٍ ى
،ق ًر ٌ
 1ي اع يض قب ض حل نعو ال قب .1401 /3
2ي ه ا رتحل م3671 54/6ي .
3ي ا ق و ض ٕنضض ا  ،ق وىل ا ا ض ل٘نخت ه هحل ه ن ه ل٘نخت ه حجن ا مثا

اٞنياص 852 :ػيى ٓنثضس :قدؿ ل٘نخت بخت

اٞنا اد ك ه ن حل اضى دار ا نيب ا هوضو – ًنكتى ا مب و :الكب  1415 -ػى  56/4ىك ه اٜنختتل ع ه لر حقز -459 /6
.460
4ي اٞن ج الك ط 6510 317/6يى ك ه ا ختاريفمين 115 71/2ي.
5ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .621 /6
ً ًً
اٞنمػ ػػقنضخت ا ثٌ ىوقنًضىػ ػ ًػوى ل ػ ػػا ا ض ػ ػ ل٘نػ ػػخت ػ ػػه هػ ػػحل ػ ػػه ن ػ ػػه ل٘نػ ػػخت ػ ػػه حجػ ػػن ا مػ ػػثا اٞنيػ ػػاص 852 :ػ ػػيى
6ي اٞنمىق ػ ػ ي
ػب ا ىق ضى ػ ػوي ى ىكا ػ ػػخت ى
 852ػ ػ ػػيى ٓنثض ػ ػػس٠ :نوا ػ ػػو حل ػ ػػه ا ب ػ ػػقحثٌن ىدار ا ق ػ ػػوو ه ش ػ ػػن كا يازتػ ػ ػ  -دار ا غضػ ػػل ه شػ ػػن كا يازت ػ ػ ى ا مب ػ ػػو :الكبى  1420ػ ػ ػ -
 2000ـى 2979 507/12ي.
7ي اٞن ج الك ط 6510 317/6ي.
8ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .622 /6
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قؿ ىر ي اؿ هللا ه هللا ىهىٍض ًل ىك ه تػيىقدم يحلىقد تىػ ٍاـ اٍ ًثضى ىقحلو ضث ٍ خ،وقد هللا
قؿ يفى ى
ىه لىًضل ىه ا ٍه ون ىه ون يفى ى
قب ك اٍ ىث ىخت ًرتَّو" 1يى كلخم نار ض ا ا قدى ع،اا ل :ل ا هضوقف ا يضوحلى حلوق ٌن ذ ا ختاريفمين ض
ىػ ى ى
"ا ه "ى ع لنل كيف ض اٞنمباع حله ا ه هختاريفمين « :ه لر هضوقف ا يضوحل» ك ا خم طبق حلى كهللا
ل ه 2يحل ا ض ٗنض ا مخى كاٛنقدة :حل قد؛ ُن ؼ ا ضقدى نه بقت ا ضقد ق غو ب خ ا نب.
كيفخت ذحلن ا اٜنختتل ا ختاريفمين ض "ا ه "ى كيفقؿ « :ا حختتل حلضمنب ا قدى تنكتل ثضو ه ا ا ضختى
ه حبضب ه ون الن،قرم  -ك ا ٠ن اؿى ه ل ضلى ه ا ه ونى ه ون  » ...ى ش ذحلن اخياعقن ٌن
ا نكاةى كحله ذ موضو ض شضخ ثضو :ون ه حبضبى ش يفقؿ« :كيفاؿ حله يفقؿ :حبضب ه ون ل لى
ك ا ٠ن اؿى كاٜنختتل غًن اث مى كهللا ل ه » 3ي.

احلديث العاشر:

يفقؿ ا ه لر حقز:ك ئ ل ا زر و ه حختتل ركاه ت ثاب ه ٘نضخت ه حلق بى ه ا ختراكردمى ه
بضختهللا ه ونى ه نا ض ه ن ه بخت هللا ه شى ه ل ضل :لف زت ب م ش لخن م ٟن ٢نضبقن
حله نى عثق م :حل م لر عضل رلس ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 4يى كركاه نا ض ه ٘ن ةى ه ا ختراكردمى ه بضختهللا ه
ونى ه ن ه نا ض ى ه زت ب م شى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى كركاه حل ه ه ضم ى ه بختهللا ا ونمى ه
نا ض ه ن ه شى ه زت بى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى كركاه ٘نقد ه خق ختى ه بخت هللا ه ونى ه نا ض ه
ن ه شى ه ل ضلى ه زت ب م ش :لهنق حلقنم ن رلس ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ض ٢نضب حله ن؟
5ي
عثقؿ ل ا زر و :ا ا  ،ضل ؛ ت ين :حختتل ت ثاب ه ٘نضخت ه حلق بى ه ا ختراكردم .
كيفخت ذحلن ا ختاريفمين ض"ا ه "اعخياؼ ض ا اٜنختتل ه بضخت هللا ك بخت هللا ا ونتٌنى ش يفقؿ:
«كاٜنختتل شختتخت اع مناب»ى كيفقؿ« :ع ل ه ركاه ه بخت هللا غًن ا ختراكردم» 6يى كيفقؿ ض "العناد"«:اخيه ق
ض قده عثقؿ ن ه ونك ه لر حل ار :ه بخت ا ت ه نى ه بضخت هللا ه ونى ه نا ض ه بخت
هللا ه شى ه زت بى كيفقؿ ن ه ونك ه هضوقف الن،قرم :ه ا ختراكردمى ه بضخت هللا ه ونى ه
نا ض ه نى ه ل ضلى ه زت بى ك ا حختتل غنتب ند ل بخت ا ت ا ختراكردم» 7ي.
1ي اتيل هخػ ػػضص اٞنيشػ ػػق لى ل ػ ػػا نػ ػػن ل٘نػ ػػخت ػ ػػه هػ ػػحل ػ ػػه اث ػ ػػم ػ ػػه ل٘نػ ػػخت ػ ػػه حل ػ ػػختم اٝنمضػ ػػب ا بغػ ػػختادم اٞنيػ ػػاص 463 :ػ ػػيى ٓنثضػ ػػس:
حلش ار ه حمه آؿ هوقف ى ل٘نخت ا شثًناتىدار ا ،وض حل – ا ن ضى ا مب و :الكبى  1417ػى . 229/1
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .622 /6
3ي ا ه ا ااردة ض الحقدتل ا باتوى 115 71/2ي.
4ي اٞن ج ا نبًن همربا .53/24
5ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .626 /1
6ي ن ملى 626 /1ى ك ه ا ختاريفمين.381/15
7ي لط ػ ػناؼ ا غنا ػ ػػب كالعػ ػ ػناد حل ػ ػػه ح ػ ػػختتل ر ػ ػػاؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حل ػ ػػقـ ا ػ ػػختاريفمينى ل ػ ػػا ا ض ػ ػ ن ػ ػػه طػ ػػق ن ػ ػػه هػ ػػحل ػ ػػه ل٘نػ ػػخت اٞنثخت ػ ػػحل
ا ش ػ ػػضبق ى اٞن ػ ػػنكؼ م ػ ػػه ا ثضم ػ ػنا اٞني ػ ػػاص 507 :ػ ػػيى ٓنثض ػ ػػس١ :نو ػ ػػاد ن ١نو ػ ػػاد حمػ ػػه ن،ػ ػػقر  /ا مػ ػػضخت تا ػ ػػهى دار ا نيػ ػػب ا هوضػ ػػو
– ًنكتى ا مب و :الكبى  1419ػ 1998 -ـى 5790 375/5ي.
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احلديث احلادي عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه قؽ ه ا نات يفق حل حل،نى ه ا ه ٟنض وى ه لر
ال ادى ه نكةى ه لر كايفخت ا هضثحل؛ يفقؿ :ش ختت ا ضختته حل ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصى عنرب ض الكب ب قنى كض
ا ثقنضو ٙنمقن 1ي يفقؿ لر :ا حختتل مط ِب ا ا قد 2ي.
قؽ ه ا نات ذحلن ق ا ختاريفمين ض" ههل"ىككيف خته «:ه نكةى ه ق شو كلر كايفخت
كركاتو
ركاه ا م قكم ض"شنح حل ق ا اثر" 4يحله طنتس ضخت ه حلثًن ه ًنى ه ا ه ٟنض وى لى
ا هضثحل» 3يى كحل
لى كركاه ا حلقـ ل٘نخت ض "اٞنم خت" 5ي ه لر ضخت حلاب ين قش ى ه ا ه ٟنض وى ه ثض ى ه ا ه ش قبى
ه نكةى ه ق شوى لى كيفقؿ ا ختاريفمين ض "ا ه " :عضل ا مناب عثض ه ا ه ٟنض و ه ت تخت ه لر حبضب
ه ا نم كيفض  :ل ه ثض ه ا نمى كيفض  :ل ه لر ال اد ه نكة ه ق شوى كيفض  :ل ه
ال نج ه لر نتنة  ...ش يفقؿ :كاع مناب عضل حله ا ه ٟنض و6 .يى كيفقؿ ا م قكم ض "شنح حل ق ا اثر"«:كلحلق
7ي
ا اثر"«:كلحلق حختتل ا ه ٟنض و عبٌن اع مناب»
كيفقؿ ا رتحل م ض "ا ه ا نبًن" لنل ؿ ا بخقرم ه حختتل ا ه ٟنض و ه ثض ه ا ه ش قب ه
ض الكب ب نبًناتى كض ا ثقنضو ٙنس
نكة ه ق شو لف ا يب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حلقف تنرب ض ا من كال
نبًناتى كركاه ض ه ا ه ٟنض و ه خق ختا ه ت تخت ه ا نم ه نكة ه ق شوى ك ه ا اٜنختتلى
9ي
8ييفهم ل :ركاه غًن ا ه ٟنض و؟ يفقؿ :ع ل هول.
كيفقؿ اٜنقعظ ا ه حجن ض" هخضص اٜنبًن" :عضل ا ه ٟنض وى كذحلن ا رتحل م ض"ا ه " لف ا بخقرم لى
كعضل ا مناب ه ا ه ٟنض وى يفقؿ حلنة ه ثض كحلنة ه خق خت ه ت تخت ك ا خت اٜنقحل ى كحلنة ه تانس ك ا
1ي ا يبضػ ػ ػػقف ض ٔن ػ ػ ػنتج ك باتػ ػ ػػب لحقدتػ ػ ػػل هػ ػ ػػاغ اٞن ػ ػ ػناـى خق ػ ػػخت ػ ػ ػػه ػ ػ ػػضه هللا ا ش ػ ػػاححلى دار ا ن ػ ػػق و ا قٞنض ػ ػػوى ا مب ػ ػػو :الكبى 1433
ػ  2012 -ـى .323/5
2ي هػ ػ اٜنػ ػػختتل ع ػ ػػه لر حػ ػػقز 568 /2يى اخيهػ ػػه هػ ػ ا ػ ػػه ٟنض ػ ػػو ض ػ ػ ا اٜنػ ػػختتلى عوػ ػػنة هػ ػػل حلػ ػػه حلمػ ػ خت ق شػ ػػوى كحلػ ػػنة حلػ ػػه
حلم خت لر كايفخت ا هضثحلى كحلنة = = حله حلم خت لر نتنة.
3ي ه ا ختاريفمين 3458 110/14ي.
4ي شػ ػػنح حل ػ ػػق ا اثرى ل ػ ػػا ػ ػػن ل٘نػ ػػخت ػ ػػه ن ػ ػػه ػ ػػاحلو ػ ػػه بػ ػػخت اٞنه ػ ػ ػ ػػه ػ ػػهوو الزدم اٜنجػ ػػنم اٞن،ػ ػػنم اٞن ػ ػػنكؼ م م ػ ػػقكم
م م ػ ػ ػ ػػقكم اٞنيػ ػ ػ ػػاص 321 :ػ ػ ػ ػػيىحثثل كيف ػ ػ ػػختـ ػ ػ ػػل :ن ز ػ ػ ػ ػػنم ا جػ ػ ػ ػػقر  -ن ػ ػ ػػضخت ػ ػ ػػقد اٜنػ ػ ػػسي ى ػ ػ ػػقمل ا نيػ ػ ػػبى ا مب ػ ػ ػػو :الكب -
 1414ػى  1994ـى 7270 344/4ي.
5ي حلم خت ل٘نخت  65/6ريف .24362
6ي ه ا ختاريفمين 3458 110/14ي.
 7ي شنح حل ق ا اثرى 7270 344/4ي.
8ي ه ػ ػ ا رتحل ػ ػ م ا نب ػ ػػًنى ن ػ ػػه ضم ػ ػ ػ ػػه ى ػ ػ ٍػارة ػ ػػه حلا ػ ػ ػ ػػه ا ض ػ ػ قؾى ا رتحل ػ ػ مى ل ػ ػػا ضم ػ ػ اٞنيػ ػػاص 279 :ػ ػػيى ر بػ ػػل ه ػ ػ
حليػ ػ ػػب اٛن ػ ػ ػػقحل  :ل ػ ػ ػػا طق ػ ػ ػػب ا ثق ػ ػػحلى ٓنثض ػ ػ ػػس :ػ ػ ػػب حل ا م ػ ػ ػػقحلنا حل ى ل ػ ػ ػػا اٞن ػ ػ ػػقطحل ا ػ ػػارم ى ١نو ػ ػػاد خهضػ ػ ػ ا ،ػ ػ ػ ضختمى قمل ا ني ػ ػػب ى
حلنيبو ا ضو ا ن ضو – ًنكتى ا مب و :الكبى  1409ػى 153 93/1ي.
9ي ا يبضقف ض ٔننتج ك باتب لحقدتل هاغ اٞنناـى .324/5
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ض"الك ط"عض يو لف تناف ٚن حله ا ثا و ه ا نمى كيفض ل ه لر ال اد ه نكةى كيفض
1ي
ال نج ه لر نتنة ك ا خت ل٘نختى ك ل ا ختاريفمين ض"ا ه " لنل حلايفاؼ.

ل ه

احلديث الثاين عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه مًن حختتل لر ا خترداد ك ق نى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لنل يفقؿ :حله ٚن
ا ختاد عثقؿ :ا ه رب ه ا خت اة ا يقحلو 2يى تثبم اف اٝنربافى لـ ٟنوق حل قرض لك داع ى لك عض وق هو؟
كحلق حل ىن ه ا نهوو :رب ه ا خت اة ا يقحلو .يفقؿ لر :ك ا اٜنختتل :عا ن ه لر ا خترداد ض ا ركاتو ه
3ي
ا يب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ك ٧نق ركاه ًن ه حل ختافى ه هض ه قحلنى ه لر لحلقحلوى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص.
ك ًني ع تشيغ نكاتيل كُنختتثلى حل نن اٜنختتل؛ ٪نختث ه هض ه قحلنى ه لر لحلقحلوى ه
ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لحقدتل حلثًنة؛ حل ق حلق ع ل ٟنقى كحل ق حلق تنكتل ا ثثقت ه هض ؛ يفقؿ :يفقؿ :ل ا ا ختردادى حلن ى
كحل ق حلق تنكتل ا ثثقت ه هض ى ه بًن ه ن ًنى يفا لى كيفخت ك هل ه لر لحلقحلو ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص حلثًنى حله ا
ا اى كيفخت رلتم لم ا ضوقف اٜنن ا ه ع ى ك٪نٍن ه قظ ا احقظحل تنك ف ل لحقدتل حل ضهوى حل ق ني نب
4ي
حليق ي ق.
كلحلق حختتل ق ن عنكاه ش ضب ا ه لر ٘ن ةى ه ن ه اٞن نخترى ه ق نى كيفخت ط ه عض قى كحلقف
نض ش ضب ه ا ه اٞن نختر حليقمنى ع حلن ثناد ل هضلى ع نؼ ضقن كلننن ضقنى كيفقؿ ع ل لك ع ه لخضل:
احليب ه الحقدتلى عختكف ش ضب ذ ا نيقبى كمل تثبم ركاتو ش ضب ه الحقدتل ه ا قسى ك نض
5ي
هحل خ ه الحقدتلى عنلتي ق حلشقِبقن ٜنختتل قؽ ه لر عنكة ى ك ا اٜنختتل حله ه الحقدتل .
5ي

كيفخت نث اٜنقعظ ا ه ر ب حلاـ لر حقز قى كلك ل ثا ل«:كحل،ختاؽ ذ ؛ حلق ذحلنه ل ا حقز :لف
ش ضب ه لر ٘ن ة ركل ه ا ه اٞن نخترى ه ق ن حختتل اع ي يقح ض ا ،اة ا ضقؽ حختتل هحلى
كركم ه ش ضبى ه ا ه اٞن نخترى ه ال نجى ه ن ه حلمهووى عن اٜنختتل ب ال نجى ك ٧نق ركاه ا قس
6ي
ه ال نجى ه بضخت هللا ه لر راع ى ه هحل ه لر طق ب.
قؽ ا ه لر عنكةى كيفض نل ركاه ه بخت هللا ه
كحله ٗنهو حله ركاه ه ال نج ِب ا ا قد:
ا ض ى ه ال نجى كركم ه ن ه ٘نًنى ه ش ضب ه لر ٘ن ةى ه ا ه لر عنكة كا ه اٞن نخترى ه
اٞنيػ ػػاص:

1ي ا يهخ ػ ػػضص اٜنب ػ ػػًن ض ٔن ػ ػنتج لحقدت ػ ػػل ا ناع ػ ػػحل ا نبًنىل ػ ػػا ا ض ػ ػ ل٘نػ ػػخت ػ ػػه هػ ػػحل ػ ػػه ن ػ ػػه ل٘نػ ػػخت ػ ػػه حجػ ػػن ا مػ ػػثا
 852ػيى دار ا نيب ا هوضوى ا مب و :ا مب و الكب  1419ػ1989 .ـى .441/3
2ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ضل ا بخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقرم 614 126/1يى ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه حلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو 722 239/1ي ى كحلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ خت ل٘نػ ػ ػ ػ ػ ػػخت ط ا ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػق وي 461/22
14619ي.
3ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .317 /5
4ي ن ملى . 319 /5
5ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .321-320 /5
6ي ن مل 322 /5ي .كشنح ا ه 862/2ي.
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ال نجى ه ن ه حلمهوو .كركاه ل ا حل قكتوى ه ش ضبى ه قؽى ه ال نجى ه بضخت هللا ه لر راع ى
ه ن ه حلمهوو؛ عظ ن ِب ا لف اٜنختتل خت ش ضب :ه ا ه لر عنكةى كحل ا يفقؿ ل ا حقز ا نازم :ا
اٜنختتل حله حختتل قؽ ه لر عنكةى تنكتل ش ضب ل.
كحق الحلن لف حختتل اع ي يقح ركاه ش ضبى ه قؽ ه لر عنكة كا ه اٞن نختر؛ عو حله نؾ
قؽ كذحلن ا ه اٞن نخترى كحل حله حلىن ل عثقؿ :ه ا ه اٞن نختر كآخنى كحل ا كيف ض" ه ا مق حل" 1يى ك ا
٣نق ع ٩ناز ع هل؛ ك ا لف تنكم ا ن حختتثقن ه ا ٌن؛ لحخت٨نق حلم اف عضلى كا خن ثوى عضرتؾ ذحلن اٞنم اف عضل
كت حلن ا ثثوى كيفخت نص ا حلقـ ل٘نخت ه ذ ك ههل أبنل رّنق حلقف ض حختتل ا ض ضه شحلد ضس ض حختتل
ا ثثوى ك ا حلوق يفقؿى عأنل رّنق حلقف ضقؽ اٜنختتل هض ضهى كحختتل ا خن ١نواع هضل.
قؽ ه لر عنكة كا ه اٞن نخترى كتن ب حختتل ال نجى كركاتو
ع ا اٜنختتل تن ب ركاتو
ال نج ل حل نكعو ه ا ه لر راع ى ه هحلى ك ا ا ،ااب خت ا مق حل كا ختاريفمين كغًن٨نقى ك ا اع مناب ض
اٜنختتل ا ظق ن لنل حله ا ه لر عنكة؛ ماد ح ظل كحلثنة ا منا ل ض الحقدتلى ك ا تنكم ه ا ه اٞن نختر 2ي.

احلديث الثالث عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز:ك ئ ل ا زر و ه حختتل ركاه حل قذ ه شقـ ى ه ل ضلى ه ا ثق ه
اؼ[لحخت ين] حلنة ه ٨نقـ -ه بخت ا ن٘نه ه لر ضه ى ه حل قذ ا ه ب ى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لنل يفقؿ :ا
لحلنت لحختان لف تمجخت لحختى لحلنت اٞننلة لف مجخت ك ق؛ حله ظ حثل هض ق 3يى كركاه ٘نقد ه زتختى ه
4ي
لتابى ه ا ثق ه اؼى ه ا ه لر لكصى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ يفقؿ ل ا زر و :لتاب لح ظ .
ا حلق ر ل ل ا زر وى كلحلق ل ا حقز عثقؿ« :كا خت ياا حل [ت ين :شقحلقن] حقعظ حليثهى كا ثق ه
اؼ حلضمنب اٜنختتلى كلخقؼ لف تناف اع مناب حله ا ثق »ى كذحلن ا ختاريفمين ا اٜنختتلى كلطقؿ ض
5ي
ذحلن اعخياؼ عضلى كيفقؿ« :كاع مناب عضل حله ا ثق ه اؼ» .

احلديث الرابع عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ضخت ا ه هضوقفى ه بخت هللا ه اٞن حل ى ه مقدى
ه ضو ا و شضبوى ه حبضبو ا و لر ْنناة ى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ض ا م حل ٌن ا  ،ق كاٞننكة 6ي يفقؿ لر :ركاه غًن
ضخت ى ه بخت هللا ا ه اٞن حل ى عثقؿ :ه ون ه بخت ا ن٘نه ا ه ١نض،هى ه ضو ا و شضبوى ه حبضبو

1ي ه ا مق حل 680 26/2ي 322 /5ي.
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز 322 /5يى كانظن "عيل ا بقرم" ع ه ر ب لتضق 463/3ي .
3ي اٞنميخترؾ ه ا  ،ض ٌن 7325 190/4ي.
4ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .94 /4
5ي ه ا ختاريفمين .39/6
6ي ضل ا بخقرم158/2ى ك ضل ا ه حبقف 3845 153/9ي.
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ا و لر ْنناة1 .يى كلحلق ا شقع حل عنكل ه ا ه اٞن حل ى ه ون ه بخت ا ن٘نه ه ١نض،هى ه مقدى ه
2ي
م شضبوى ه حبضبو ا و لر ْنناةى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص.
يفقؿ ا ختاريفمين« :تنكتل ختت ه حلضمنة كاخيهه ل :عنكاه شقـ ا خت ياا حل كل ا قحلن كل ا قظ ه
ر ي اٝن از ك اا ل :كل ا قحلن قظ ه ر ي اٝن ازى ه ختت ى ه ضوى ه لـ ك خت شضبوى كخق وق ٘نقد ه
زتختى عنكاه ه ختت ى ه اٞنغًنة ه حنض ى ه ضوى ه لـ ك خت شضبوى كيفاؿ ٘نقد لشبلى كركاه حل ،ار ه
ضوى ه لحلل ٥نا ذ ى كركاه مقد ه لر رمحى ه لـ ضو؛ يفق م :لخرب ين عانو م لر ْنناةى حختث ل
بخت هللا ا ه اٞن حل اٞنخ كحلحلى كاخيهه ل :عنكاه ا شقع حل كن ه قف ا ايفحل كتانس اٞن دبى ه بخت هللا
ا ه اٞن حل ى ه مقدى كا  ،ضل يفاؿ حله يفقؿ :ه ا ه ١نض،هى ه مقدى ه ضوى ه حبضبو م لر
3ي
ْنناةى ك ا ا ،ااب».
ك ه ا اٜنختتل ا ه ا ثمقف هيٌنى الكب :اد ح ظ بخت هللا ا ه اٞن حل ى كا ثقنضو :ننقرة اٜنختتلى
كيفقؿ خت لف ذحلن اعخياؼ ض اٜنختتل« :ع ا اع مناب د ثقط مقد اترةى كا ه ١نض،ه لخنلى ك ضو
م شضبو لخنلى ك ختاؿ ا ه ١نض،ه م ه لر حمٌن لخنلى ك اٞننلة بخترتو اترةى كحله ل ا ضوه لخنلى
كض ا مااؼ اترة كض ا م حل ٌن ا  ،ق كاٞننكة لخنل حله بخت هللا ه اٞن حل ى ك ا د ض ه اد ح ظل كيفهو
بملى كحلق خت حله لر ن [ت ين :بخت اٜنس ا شبضهحل] ا رد ركا ت ا ه اٞن حل » 4ي.
ضو

احلديث اخلامس عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه حلق ى ه لتاب ا مخيضق ى ه ن ا ه ًنتهى وه
لخربهى ه بضختهللا ه بقس :لف ر ان قد ب ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عثقؿ :ر اؿ هللاى ف لحلحل حلبًنة ع ميمض ؛ ف
ننحلب قى مل ميوم ى عأف ر م ق ق خ م لف ٕناتى للحج ق؟ يفقؿ :ن 5يى يفقؿ لر :بضختهللا ه بقسى ه
6ي
ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى حلن .
كيفخت اخيهه ض ا اٜنختتل ه ا ه ًنته ه لك ل ختةى ك ا ا ه بخت ا رب ض ذحلن اعخياؼ
عضلى كيفقؿ خت ذحلنه نكاتو حلق ا مق ثو " :ن ا ركاه ا ث يب كحلمنؼ كا ه ك ب ه حلق ى كاخيهه عضل ه
ا ه ا ثق ى عونة يفقؿ عضل :ه بخت هللا ه بقسى ك ا ال بم لى كحلنة يفقؿ :ه بضخت هللا ه بقسى كا  ،ضل
عضل حله ركاتو حلق  :بضخت هللا ه بقسى كيفخت اخيهه عضل لتضقن ه ا ه ًنته حله غًن ركاتو حلق ى كحله غًن
ركاتو لتاب لتضقنى عثض ل عضل :ه بضخت هللا ه بقسى كيفض  :لى ه ا ض ه بقسى كيفض  :لى ه بخت
1ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .191-189 /3
2ي ن مل .192 /3
3ي ه ا ختاريفمين 4117 423/15ي.
4ي ضػ ػػقف ا ػ ػػا كا ت ػ ػػقـ ض حليػ ػػقب الحنػ ػػقـى هحل ػ ػػه ن ػ ػػه بػ ػػخت اٞنه ػ ػ ا نيػ ػػقحلحل اٜنوػ ػػًنم ا ق ػ ػػحلى ل ػ ػػا اٜنمػ ػػه ا ػ ػػه ا ثمػ ػػقف اٞنيػ ػػاص
اٞنياص  628 :ػيى ٓنثضس  :د .اٜنمٌن آتم ضختى دار طضبو – ا ن ضى ا مب و  :الكب ى  1418ػ1997-ـى .159/5
5ي حلاط حلقؿ ت ال ظوحليل. 107/1
6ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .296 /3
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هللا ا ه بقسى ك خاة ختد :ا ض ى ك بخت هللاى ك بضخت هللا ا ا بقس ه بخت اٞنمهبى كٟن خاة يفخت ذحلن
1ي
ض حليقب ا  ،ق و كاٜنوخت ﵁".
كمل تمو ا ه ًنته ا اٜنختتل ع حله ا ض ى كع حله غًنه حله ين ا بقس؛ ك ٧نق ركاه ه ٪نٍن ه لر
قؽ حلش ار خت ا ب،نتٌنى
قؽى ه هضوقف ه تمقرى ه ا ه بقسى ك ا حختتل ٪نٍن ه لر
حل نكؼى ركاه ل ٗنق و حله ل وو ل اٜنختتلى ك٪نٍن ه لر قؽ ل غن حله ا ه ًنته نثًنى كحلثهل تنكم
ه ا ه ًنته.
كيفقؿ خ ل قب حلق ض ا اٜنختتل :ه حلق ى ه لتابى ه ن ه ًنتهى ه ا ه بقس؛
كمل تمولى ش طنحل حلق آبخنه عه تنكه ٪نٍن ه ٪نٍن قحب قى كع طق و حله ركاة "اٞناط "ى ك ٧نق طنحل حلق ؛
2ي
لف اع مناب عضل حلثًنى عوه اع مناب عضل  » ...ى ش شنع ض ذحلن ا اع مناب.

احلديث السادس عشر:

يفقؿ ا ه لر حقز :ك م لر ه حختتل ركاه ل ا ضخت الشجى ه لر خق خت ال٘ننى ه ا ه جافى
ه بضختهللا ه بخت هللا ا ه ق ى ه بخت هللا ه قحلنى ه ل ضل ؛ يفقؿٚ :ن م ون ه اٝنمقب تثاؿ :يفقؿ
ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ات اا ٌن اٜنج كا ونة؛ عأهنوق ت ضقف ا ثن كا ناب حلوق ت حل ا نًن خبل اٜنختتخت 3ي عمو م
لم ضخت الشج تثاؿ« :حل ا يفقؿ ل ا خق خت ال٘نن كلخم »ى كمل تبٌن حلق ا ،ااب؟ عم م لر ل؟ عثقؿ٧ :نق
ا :ا ه جافى ه ق ه بضختهللاى ه بخت هللا ه قحلنى ه ل ضلى ه ونى ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى 4ي يفقؿ
ا مربا «:مل تنك ا اٜنختتل ه ن ه جاف ع حقز ه ٚنق ض » 5ي.
يفقؿ اٜنوضختم « :ا اٜنختتل حخت قه بختا نن اٛن رم ه بختة ه ق عهوق يفختـ بختة ل ض قه
م ل عثقؿ٧ :نق حخت ضل ق ك ا ق حق نى ع ب ق ب ق عم قه ع خت ق ل ن ا لم ه بخت هللا
ه قحلن ه ل ضل ه وني ش ٚن يل حل ل خت ذ عونة تث ل ه ون كع ت حلن عضل ه ل ضل كلحلثن ذ حلقف
٪نخت ل ه بخت هللا ه قحلن ه ل ضل ه ون ه ا يب  -ملسو هيلع هللا ىلص ه ركاتو اٜنوضختم ه ضقف6 ».ي .
كيفقؿ ا ه لر ق ":كرلتيل ه لر نن ض حليق ل ض حلا آخن بخت هللا ه قحلنى ه ل ضلى ه
ون" 7يى كركاه ل٘نخت ض "حلم خته" ه ا ه ضض وى ه ق ى ه بخت هللا ه قحلنى ه ونى لى حل ا
1ي ا يو ضختى .388-382/1
2ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .296 /3
3ي ه ا رتحل م 810 167/2يى ك ه ا مق حل 2630 115/5يى ك ضل ا ه حبقف 3693 6/9يى كحلم خت ل٘نخت ط ا ن ق وي
3669 185/6يى كحلم خت ا ه لر شضبو 195 144/1ي.
4ي ه اٜنختتل ع ه لر حقز .321 -319 /3
5ي اٞن ج الك ط 5529 352/5ي.
6ي لنضس ا مقرم ى.2642 /4
7ي ا ح ػ ػػقد كاٞنث ػ ػػق ى ل ػ ػػا ن ػ ػػن ػ ػػه لر ق ػ ػ ك ػ ػػا ل٘نػ ػػخت ػ ػػه و ػ ػػنك ػ ػػه ا ضػ ػ ػ قؾ ػ ػػه ٢نهػ ػػخت ا شػ ػػضبق اٞنيػ ػػاص 287 :ػ ػػيى ٓنثضػ ػػس :د.
م عض ،ل٘نخت اٛناا نةى دار ا ناتو – ا ن ضى ا مب و :الكبى 1991 – 1411ى 118 120/1ي.
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د ثقط «:قحلن ه ر ض و» 1يى كنث ا ه مقحلن ه ت ثاب ه شضبو يفا ل ض اعخياؼ ض ا اٜنختتل ه
ق 2يى كذحلن ا ختاريفمين اعخياؼ ض ا اٜنختتلى ك ٌن لف اع مناب عضل حله ق ه بضخت هللا؛ كذحلن لنل
مل تنه مٜنقعظى كلحضق ن ت حلن اع مناب عضل حله شخص كاحخت عضثاؿ حلثان :تنكتل عاف  -ك ا مل تنه مٜنقعظ
 كتضمنب عضل عيقرة تنكم حل ا كاترة تنكم حل ا عثقؿ ض اٜنختتل ا مق س":تنكتل ق ه بضخت هللا ه ق هون ه اٝنمقبى كمل تنه مٜنقعظى ركاه ه بخت هللا ه قحلن ه ر ض و ه ل ضل ه ونى كحلقف تضمنب عضل
عيقرة ع ت حلن عضل قحلن ه ر ض و عضج هل ه بخت هللا ا ه قحلن ه ونى كاترة ت حلن عضلى كلحضق ن ت حلن ا ناكم
ا م ٫نيهه ا قد لى عض حلن ختة ا نكاة ل ش ت حلن اعخياؼ لتضقن ه عد ا نكاة كت  ،ض ذحلن ق" 3ي.
ذحلن ق" 3ي.

أىم النتائج والتوصيات:

لكعن :ا يق ج:
1ػ تث اع مناب ض حلذ اٜنختتل كتث ض ا قد كيفخت تث ذ حله را وك ك و
احختى كيفخت تث ٌن ركاة ل
ٗنق و .
2ػ اٜنختتل اٞنضمنب ضه؛ لف اعخياؼ عضل حلش ن ختـ بط راكتلى كا ضبط شنط ض و
اٜنختتل؛ كيفخت عثخت اٞنضمنب ا ا شنط.
3ػ اع مناب يفخت ٩نيو حل ا  ،و؛ كذ أبف تث اعخياؼ ض ا ر كاحخت كا ل ضل كنمبيل ك٥نا
ذ كتناف ثو؛ عض ن ه ختتل م  ،و كع تضن اعخياؼ عضوق ذحلن حل موضيل حلضمنمنى كض ا  ،ض ٌن
ـ ا رحلشحل ض ٢ني،نه عثقؿ :يفخت تختخ ا ثهب كا ش كذ كاع مناب ض يفم
لحقدتل حلثًنة ِب ه اٞنثق و؛ كحل
ا  ،ضل كاٜنمه.
4ػ اع مناب ال كالحلثن ش بقن ا اع مناب ض ا قدى عثخت غهب ه ه ا ه لر حقز
اع مناب ض ا قدى كذ كا ل حله خاؿ ا وقذج ا يمبضثضو ا قٛن ق ا ب ل.
5ػ اع اع مناب ض ا قد ب  :قرض ا ا كا ر قؿى ك قرض ا ايفه كا نع ى ك قرض اع ،قؿ
كاعنثمقعى ك ز دة ر ض لحخت ا قدتهى كاعخياؼ ض ا ا ناكم كنمبل اذا حلقف حلرتددان ٌن ثو ك ضه.
6ػ تنثن اع مناب ض اٞنذ ذا يفضس م مناب اٞنذ ض ه ا ه لر حقز.
اثنضقن :ا يا ضقت:
1ػ نكرة يب حليب اٞنياف اٜنختتثضو كحليب ا ه بضقف الحقدتل اٞنضمن و عض ق.
2ػ نكرة ا ضل طاب كطق بقت ا خترا قت ا هضق خترا و الحقدتل اٞنضمن و ك ضقف ناع اع مناب عض ق.

1ي حلم خت ل٘نخت ط ا ن ق وي 15698 464/24ي.
2ي اترتخ دحلشس .257/25
3ي ه ا ختاريفمين .90 /1
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3ػ شنض ٠نوا قت ُنثضو ض ه اٜنختتل هي قكف ض و درا قت ثاـ ه
شنق ضقت اع مناب.

أىم ادلصادر وادلراجع:

ٌن ع

 ،ضو الحقدتل حله

اٟنض ى دار ا نيب ا هوضوى

ػ ل ن اخياؼ ال قنضخت كاٞنياف ض اخياؼ ا ث قدى حلق ن
ًنكتى ب قفى 1430ػ 2009 -ـ.
ػ ل ن ه اٜنختتل ض اخياؼ ا ث قدىاٟنض ىحلق ن ٌن ع ى دار وقر ه شنى وقفى ا مب و
الكبى 1420ػ2000 -ـ.
ػ ا حقد كاٞنثق ى ل ا نن ه لر ق ك ا ل٘نخت ه ونك ه ا ض قؾ ه ٢نهخت ا شضبق اٞنياص:
 287ػيى ٓنثضس :د .م عض ،ل٘نخت اٛناا نةى دار ا ناتو – ا ن ضى ا مب و :الكبى .1991 – 1411
ػ حنقـ الحنقـ شنح وختة الحنقـى ا ه ديفضس ا ضختى ا حلقـ ثحل ا ختته ل ا ا يلىا﵀نر ن حل ًن بخته
لغق ا ختحلشثحل الز نمى دار ا نيب ا هوضو  2014ـ.
ػ الدب اٞن ندى ن ه ٚنق ض ه نا ض ه اٞنغًنة ا بخقرمى ل ا بخت هللا اٞنياص 256 :ػيى ٓنثضس :ن
ع اد بخت ا بقيفحلى دار ا بشق ن ا احلضو – ًنكتىا مب و :ا ثق ثوى 1989 – 1409ـ.
ػ اع يض قب ض حل نعو ال قبى ل ا ون تا ه ه بخت هللا ه ن ه بخت ا رب ه ق ا ونم
ا ثنطيب اٞنياص 463 :ػيىٓنثضس :هحل ن ا بجقكمى دار اٛنض ى ًنكتى ا مب و :الكبى  1412ػ 1992 -
ـ.
ػ ا ق و ض ٕنضض ا  ،ق وى ل ا ا ض ل٘نخت ه هحل ه ن ه ل٘نخت ه حجن ا مثا اٞنياص:
 852ػيى ٓنثضس :قدؿ ل٘نخت بخت اٞنا اد ك ه ن حل اضى دار ا نيب ا هوضو – ًنكتى ا مب و :الكب -
 1415ػ.
ػ لطناؼ ا غنا ب كالعناد حله حختتل ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حلقـ ا ختاريفمينى ل ا ا ض ن ه طق ن ه هحل ه
ل٘نخت اٞنثخت حل ا شضبق ى اٞن نكؼ م ه ا ثضمنا اٞنياص 507 :ػيى ٓنثضس١ :نواد ن ١نواد حمه ن،قر /
ا مضخت تا هى دار ا نيب ا هوضو – ًنكتى ا مب و :الكبى  1419ػ 1998 -ـ.
ً
ضس ا َّمقرم ض ٔننتج ىكٓنثضس الحقدتل ا ذحلن ق اٜنىقعظ ا ه ىحجن ا مثا ض عىيل ا بىقرمى ل ا
ػ لن ي
ح ت وى نبض ه حل ،ار ه ت ثاب ه همقف ا ب،قرة ا نات ى ا﵀ثس :نبض ه ىحل ،ار ه تى ثاب ا ب،قرةى
حل َّ ىمو ا َّموقحوى حل َّ ىمو ا نَّ فى ًنكت – ب قفى ا مب و :الكبى  1426ػ  2005 -ـ.
ػ ضقف ا ا كا ت قـ ض حليقب الحنقـى هحل ه ن ه بخت اٞنه ا نيقحلحل اٜنوًنم ا ق حلى ل ا اٜنمه
ا ه ا ثمقف اٞنياص  628 :ػيى ٓنثضس  :د .اٜنمٌن آتم ضختى دار طضبو – ا ن ضى ا مب و  :الكب ى
 1418ػ1997-ـ.
ػ اترتخ دحلشسى ل ا ا ثق هحل ه اٜنمه ه بو هللا اٞن نكؼ م ه مقحلن اٞنياص 571 :ػيى ٓنثضس:
ونك ه غناحلو ا ونكمى دار ا نن همبق و كا شن كا يازت ى  1415ػ  1995 -ـ.
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ػ اتيل هخضص اٞنيشق لى ل ا نن ل٘نخت ه هحل ه اث م ه ل٘نخت ه حل ختم اٝنمضب ا بغختادم اٞنياص:
 463ػيى ٓنثضس :حلش ار ه حمه آؿ هوقف ى ل٘نخت ا شثًناتى دار ا ،وض حل – ا ن ضى ا مب و :الكبى
 1417ػ.
ػ ا يبضقف ض ٔننتج ك باتب لحقدتل هاغ اٞنناـى خق خت ه ضه هللا ا شاححلى دار ا ن ق و ا قٞنضوى ا مب و:
الكبى  1433ػ  2012 -ـ
ػ ٓننتن هاـ اٜنختتلى بخت هللا ه تا ه اٛنختت ى حل مو ا ن ف همبق و كا شن كا يازت ى ًنكت – ب قفى
ا مب و :الكبى  1424ػ  2003 -ـ.
ػ خترتب ا ناكم ض شنح ثنتب ا ااكمى بخت ا ن٘نه ه لر ننى اؿ ا ختته ا مضاطحل اٞنياص 911 :ػيى
ٓنثضس :ل ا يفيضبو نظن ن ا قر رى دار طضبو .
ػ هضثو ه ا ه ع ه لر حقزى ا ختحلشثحلى مشس ا ختته ن ه ل٘نخت ه بخت اٟنقدم ه تا ه اٜن بهحل
اٞنياص 744 :ػيى ٓنثضس :قحلحل ه ن ه قد هللاى ثخت  :عضضهو ا شضخ ا﵀ختث بخت هللا ه بخت ا ن٘نه
ا م ختى ا قشن :ل ااد ا مههى ا ن ضى ا مب و :الكبى  1423ػ  2003 -ـ.
ػ ا يهخضص اٜنبًن ض ٔننتج لحقدتل ا ناع حل ا نبًنى ل ا ا ض ل٘نخت ه هحل ه ن ه ل٘نخت ه حجن
ا مثا اٞنياص 852 :ػيى دار ا نيب ا هوضوى ا مب و :ا مب و الكب  1419ػ.
ػ هت تب ا هغوى الز نم ى ن ه ل٘نخت ه اٟننكمى ل ا حل ،ار اٞنياص 370 :ػيى ٓنثضس :ن اض
حلن بى دار حضقد ا رتاث ا نرى ًنكتى ا مب و الكبى 2001ـ.
ػ قحل ال اؿ ض لحقدتل ا ن اؿى اٛن رمى ٠نخت ا ختته ل ا ا م قدات اٞنبقرؾ ه ن ه ن ه ن ا ه
بخت ا نن ا شضبق ا ه ال ًن اٞنياص 606 :ػيٓ :نثضس  :بخت ا ثقدر الرن كط  -ا ييوو ٓنثضس شًن ضافى
حلنيبو اٜنهاا  -حلمب و اٞناح  -حلنيبو دار ا بضقفى ا مب و :الكبى  1392ػ ى  1972ـ.
ػ ا نكض ا ختا اٞن ج ا ،غًنيى ا مربا ى هضوقف ه ل٘نخت ه لتاب ه حلمًن ا هخوحل ا شقحلحلى ل ا
ا ثق اٞنياص 360 :ػيٓ :نثضس :ن شنار ١نواد اٜنقج لحلنتنى ا قشن :اٞننيب ا احلحل ى دار وقر -
ًنكت ى وقفى ا مب و :الكبى 1985 – 1405ـ.
ػ ه ا ه حلق وى ا ه حلق و ىل ا بخت هللا ن ه ت تخت ا ث كتين اٞنياص 273 :ػي ٓنثضس :ش ضب الرن كط ى
دار ا ن ق و ا قٞنضوى ا مب و :الكبى  1430ػ 2009 -ـ.
ػ ه لر داكدى ل ا داكد هضوقف ه الش ل ه قؽ ه شًن ه شختاد ه ونك الزدم ا ًٌم ًج ٍميق
اٞنياص 275 :ػي ٓنثضس :ن ١نضحل ا ختته بخت اٜنوضختى اٞننيبو ا ،نتوى ضختا – ًنكت.
ػ ه ا رتحل مى ن ه ضم ه ى ٍارة ه حلا ه ا ض قؾى ا رتحل مى ل ا ضم اٞنياص 279 :ػيى
ٓنثضس :شقر ااد حل نكؼى دار ا غنب ا احلحل – ًنكتى 1998ـ.
ػ ا م ه ا نربلى ل٘نخت ه اٜنمٌن ه هحل ه حلا اٝني ٍمىنٍكً ندم اٝننا ق ى ل ا نن ا بض ثحل اٞنياص:
 458ػيٓنثضس :ن بخت ا ثقدر مقى دار ا نيب ا هوضوى ًنكت – ب قفى ا مب و :ا ثق ثوى  1424ػ -
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 2003ـ.
ػ ا شنح اٞنخي،ن خبو ا نن ع ه حجن ا مثا ى ل ا اٞن ر ١نواد ه ن ه حل،م ه بخت
ا همضهى اٞننيبو ا شقحلهوى حل،نى ا مب و :الكبى  1432ػ  2011 -ـ.
ن ل٘نخت ه ن الزدم اٜنجنم اٞن،نم اٞن نكؼ م م قكم اٞنياص:
ػ شنح حل ق ا اثرى ل ا
 321ػيىحثثل كيفختـ ل :ن ز نم ا جقر  -ن ضخت قد اٜنسيى قمل ا نيبى ا مب و :الكب  1414 -ػى
 1994ـ.
ػ ه ا رتحل م ا نبًنى ن ه ضم ه ى ٍارة ه حلا ه ا ض قؾى ا رتحل مى ل ا ضم اٞنياص:
 279ػيى ر بل ه حليب اٛنقحل  :ل ا طق ب ا ثق حلى ٓنثضس :ب حل ا مقحلنا حلى ل ا اٞن قطحل ا ارمى ١نواد
خهض ا  ،ضختمى قمل ا نيبى حلنيبو ا ضو ا ن ضو – ًنكتى ا مب و :الكبى  1409ػ.
ػ ا ه ا ااردة ض الحقدتل ا باتوى ا ختاريفمينى ل ا اٜنمه هحل ه ون ه ل٘نخت ه حل ختم ه حلم اد ه
ا وقف ه دت قر ا بغختادم اٞنياص 385 :ػيىٓنثضس كٔننتج١ :ن اظ ا ن٘نه زته هللا ا مه حلى دار طضبو – ا ن ضى
ا مب و :الكب  1405ػ  1985 -ـ.
ػ ا ه ى ا نازمى ا ه لر حقزى ل ا ن بخت ا ن٘نه ه ن ه درتس ه اٞن ر ا يوضوحلى اٜن ظهحل اٞنياص:
 327ػي ٓنثضس :عنتس حله ا بقحثٌن دشناؼ ك قتو د /خت ه بخت هللا اٜنوضخت كد /خق خت ه بخت ا ن٘نه
اٛننتمحلى حلمق اٜنوضضحلى ا مب و :الكبى  1427ػ  2006 -ـ.
ػ وختة اٜن قظ ض مًن لشنؼ ال قظى اٜنهيبى ل ا ا بقسى ش قب ا ختتهىاٞن نكؼ م موٌن اٞنياص:
ضاف ا مادى دار ا نيب ا هوضوى ا مب و :الكبى  1417ػ  1996 -ـ.
 756ػيى ٓنثضس :ن م
ػ ا غناحلضو ض حل،مهل اٜنختتلى ا شبضهحلى ل ا ا بقس ل٘نخت ه عنح  699- 624ػيى شنح ك ا ضس:
حلنزكؽ ه ضقس ا نا ى دار اٞن نى اٞنختت و اٞن ارة -اٞنوهنو ا ن ضو ا م ادتوى ا مب و :الكبى  1424ػ -
2003ـ.
ػ عيل اٞنغضل شنح ل ضو اٜنختتل ه نايفحلى ا مخقكمى مشس ا ختته ل ا اٝنًن اٞنياص 902 :ػي ٓنثضس :هحل
حمٌن هحلى ا قشن :حلنيبو ا م وى حل،نى ا مب و :الكبى  1424ػ 2003 /ـ.
ػ عيل اٞنغضل شنح ل ضو اٜنختتلى ل ا ا ض بخت ا نحض ه اٜنمه ا نايفحلى دار ا نيب ا هوضوى 2011ـ.
ػ ا ثقحلاس ا﵀ضطى ٠نخت ا ختته ل ا طق ن ن ه ت ثاب ا ًنكزآمدل اٞنياص 817 :ػيى ٓنثضس :حلنيب
يفما حلى حل مو ا ن ق و همبق و كا شن كا يازت ى ًنكت
ٓنثضس ا رتاث ض حل مو ا ن ق و دشناؼ :ن ن ض ا ن ي
– ب قفى ا مب و :ا ثقحل وى  1426ػ  2005 -ـ.
ػ حلشه اٝن قد كحل ت ا بقسى ا جها ى ٚنق ض ه ن ا ختحلشثحلى ل ا ا ختاد اٞنياص 1162 :ػيى اٞننيبو
ا ،نتوى ٓنثضس :بخت اٜنوضخت ه ل٘نخت ه تا ه ه ختاكمى ا مب و :الكبى  1420ػ 2000 -ـ.
ػ مقف ا نبى الن،قرمى ن ه حلننـ ه ه ى ل ا ا ض ى ٗنقؿ ا ختته ا ه حل ظار ا نكت ا عنتث
اٞنياص 711 :ػيى دار قدر – ًنكتى ا مب و :ا ثق ثو  1414 -ػ.
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ػ ٢نيقر ا  ،قحى ا نازمى زته ا ختته ل ا بخت هللا ن ه لر نن ه بخت ا ثقدر اٜن حل اٞنياص 666 :ػيى
ٓنثضس :تا ه ا شضخ نى اٞننيبو ا ،نتوى ا ختار ا واذ ضوى ًنكت – ضختاى ا مب و :اٝنقحلموى  1420ػ /
1999ـ.
ػ حلم خت ا حلقـ ل٘نخت ه ح ب ى ل ا بخت هللا ل٘نخت ه ن ه ح ب ا شضبق اٞنياص 241 :ػيى ٓنثضس:
ش ضب الرن كطى شناؼ :د بخت هللا ه بخت ا﵀مه ا رتحلحلى حل مو ا ن ق وى ا مب و :الكبى  1421ػ -
 2001ـ.
ػ اٞنم خت اٛنقحل ى حثثل كر بل ك بط ن،ل١ :نواد ن خهض ى ا قشن :دار اٛنض همبق و كا شن كا يازت ى
ًنكتى ا شنحلو اٞني ختة يازت ا  ،ه كاٞنمبا قتى ا ناتمى ا مب و :الكبى  1413ػ  1993 -ـ.
ػ اٞن ،ه ض الحقدتل كا اثرى ل ا نن ه لر شضبوى بخت هللا ه ن ه نا ض ه ثوقف ه خاا
ا بمحل اٞنياص 235 :ػيى ٓنثضس :حلوقؿ تا ه اٜناتى حلنيبو ا نشخت – ا ن ضى ا مب و :الكبى  1409ػ.
ً ًً
اٞنمقنضخت ا ثٌ ىوقنًضى ًوى ل ا ا ض ل٘نخت ه حجن ا مثا
ػ اٞنمىق ي
ب ا ىق ضىوي ى ىكا خت ى
حله ا بقحثٌن ىدار ا ق وو ه شن كا يازت  -دار ا غضل ه شن كا يازت ى ا مب و :الكبى  1420ػ 2000 -ـ.

اٞنياص 852 :ػيى ٓنثضس٠ :نوا و

ػ اٞن ج الك طى ا مربا ى هضوقف ه ل٘نخت ه لتاب ه حلمًن ا هخوحل ا شقحلحلى ل ا ا ثق اٞنياص:
 360ػي ا﵀ثس :طقرؽ ه اض هللا ه ن ى بخت ا﵀مه ه نا ض اٜنمض ٌن ا قشن :دار اٜننحلٌن – ا ثق نة.
حل جػ ػ ػ ػ ػ اٞنػ ػ ػ ػ ػ ٌنى و ػ ػ ػ ػػن ػ ػ ػ ػػه ر ػ ػ ػ ػػق ػ ػ ػ ػػه ن راغ ػ ػ ػ ػػب ػ ػ ػ ػػه ب ػ ػ ػ ػػخت ا غ ػ ػ ػ ػػين حل ق ػ ػ ػ ػػو ا ختحلش ػ ػ ػ ػػس اٞني ػ ػ ػ ػػاص:
 1408ػيىحلنيبو اٞنثىن ًنكتى دار حضقد ا رتاث ا نر ًنكت.
ػ حل ج حلثقتضس ا هغوى ا ث كتينى ل٘نخت ه عقرس ه زحلن دى ل ا اٜنمٌن اٞنياص 395 :ػيى ٓنثضس :بخت
ا ماـ ن قركفى ا قشن :دار ا ننى قـ ا شن 1399 :ػ 1979 -ـ.
ػ اٞن ندات ض غنتب ا ثنآفى ال ق ى ل ا ا ثق اٜنمٌن ه ن اٞن نكؼ م ناغب اٞنياص:
 502ػيىٓنثضس :ااف خت ف ا ختاكدمى دار ا ثه ى ا ختار ا شقحلضو دحلشس ًنكتى ا مب و :الكب  1412 -ػ.
ػ حلثختحلو ا ه ا ،اح ك١نق ه اع ماحىٓنثضس :د ق شو بخت ا ن٘نه ى طب و دار اٞن قرؼى دت.
ػ اٞن يخب حله حلم خت بخت ه ٘نضختى ا ىن ٌشحلى ل ا ن بخت اٜنوضخت ه ٘نضخت ه ن،ن :اٞنياص 249 :ػيى
ٓنثضس :ا شضخ حل،م ا ختكمى دار ه مضو ه شن كا يازت ى ا مب و :ا ثقنضو  1423ػ 2002 -ـ.
ػ حلاارد ا ظو ف ب زكا خت ا ه حبقفى ل ا اٜنمه نار ا ختته هحل ه لر نن ه هضوقف اٟنضثوحل اٞنياص:
 807ػيى ٓنثضس :حمٌن هض ل خت ا ٌختارا  -بخته هحل ا ناش ى دار ا ثثقعو ا ن ضوى دحلشسى ا مب و :الكبى
 1412 - 1411ػ ى 1990ـ  1992-ـ.
ػ ا نم ه حلثختحلو ا ه ا ،احى ا رحلشحلى ل ا بخت هللا ختر ا ختته ن ه بخت هللا ه ِبقدر ا شقع حل
اٞنياص 794 :ػيى ٓنثضس :د .زته ا ق ختته ه ن ا عنتجى ل ااد ا مهه – ا ن ضى ا مب و :الكبى
 1419ػ 1998 -ـ.
ػ ا قتو ض غنتب اٜنختتل كال نى ٠نخت ا ختته ل ا ا م قدات اٞنبقرؾ ه ن ه ن ه ن ا ه بخت ا نن
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ا شضبق اٛن رم ا ه ال ًن اٞنياص 606 :ػيى ٓنثضس :طق ن ل٘نخت ا اكل ١ -نواد ن ا م قححل اٞننيبو ا هوضو -
ًنكتى  1399ػ 1979 -ـ.

أحش اإلدياٌ يف تغٍري األحكاو انششعٍح
انذكتىس ٌاسني تاهً
باحث-الجزائر

ملخص البحث:

قد ااف ه ا اريفو ا ب ثضو حلق س" :أثر اإلدمان يف تغيري األحكام الشرعية" ،ك ضس اٞنث،اد م دحلقف
ا حلمهس ا دحلقفى ك نه
اٞن ىن اٞنيبقدر ب ا ه حله حلانل ا دحلقف ه اٞنخخترات لك حلق شقِب ق .حلاى
ضيني م دحلقف ه اٞنبقح لك اٞنننكه لك ا﵀نـ حله ا ،غق ن ع ا نبق ن.
ف ظق نة ا دحلقف  -ه -حله ل ٌ حل نزات اٞنختنضٌو اٜنختتثو ا م م حل نعو ٣نض اهتق كآاثر ق كحلناحه ق كطنؽ
ا ق كالحنقـ ا شن ضو ٟنق نكرة حيوضوى عو شحل ا ظق نة ك ختد ق ض ٠نقعت حلثًنة طينح ا شنقؿ ا ن ضس

ٓناؿ اٞنبقح ب حلننكه لك حناـى لك
ا س" :ما مدى تغيري اإلدمان لألحكام الشرعية؟"ى كتيث،خت ٌ
يغًن الحنقـ ٌ
ٓناؿ ا ،غًنة ب حلبًنة.
ٌ
ً
م ختدا حله ا خترا قت اٞنيخ،،و حله يفب ا بقحثٌن ض ه ا س ك ه
ك ختاد ا ا ب ل را ي
اع يوقع؛ ذ ع ٬ننه اع يغ قد ه ثنتناهت كلُنق ض ضقف الحنقـ ا شن ضو هوميجختات ا ث ضو.
م ب ا نيب ا ث ضو ا ثخت٬نو ٞن نعو حلختل قكؿ عث ق ق ظق نة ا دحلقفى حلوق ر م ب
اى كيفخت ر ي
عيقكل اٞن ق نته ع يجاد الحنقـ ا شن ضو ض ختد حله اٞنمق ا ن ضو ٕنثضا ع ح،نا.
ك ق و ه ا شنقؿ اٞنمنكح عثخت قدت اٝنمو حلنانو حله ٕن ضخت عضل ا ي نته م دحلقفى ك اه اٞنب ل
الكؿى ا م يخ،ص هخترا و ا مضو كاع يوق ضو دحلقف حله حضل خ،ق ،ل كآاثرهى كحلناحهل ك ا لى لحلق
اٞنب ل ا ثق عنقف ض ا خترا و ا شن ضو دحلقف حله حضل ضقف الحنقـ ا شن ضو دحلقفى كا ي نتج ه ٧نقذج
مبضثضو دحلقف.
كحله ل

ٓنثضس ال ختاؼ حله ق ل ا خترا و عثخت ا يوختت ه ا و حل ق ج ر ضمو حل:

اشيس حل قى
أوال -ادلنهج االستقرائي :ذ يب م ن،اص ا ث قد ا ثختاحل محثق ه قكٟن نهوو ا دحلقف كحلق ٌ
حل ا يوخت ل ض ا ب ل ه عيقكل ا بقحثٌن اٞن ق نته ض ختد حله اٞنميجختات ا ث ضو.
اثنيا -ادلنهج الوصفي :كيفخت ا يوخت ل ض ا ضه ظق نة ا دحلقف حله ا قحضو ا مضو كاع يوق ضو.
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.خت ا ي بقط الحنقـ ا شن ضو دحلقف،ض ٓنهض ليفااؿ ا ث قد يف

:جملة املدونة

 كحلقف ذ: ادلنهج التحليلي-اثلثا
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مقدمة:

حلأللى كم و
عشا ظق نة ا دحلقف حلثًنا؛ عقٞنثق حل ٍ
ٌف ا قظن ٌن ا ي ٌحل ض كايف ا قس كلحااٟن ضه ظ ٌ
ا شقم ض كعتي ق -خ،ا ق -نقد اد ِب حلناعس ا منؽ ا ن ضموى كحلناتدم شبنقت ا ياا اع يوق حل تثضاف
حل ظ لكيفقت عناغ تي ،اهنقى لخ ت حضًٌ ا حله لكيفقت ا و كا خترا وى كيف ا ناـ ن مل ه حلييب حل
ا ث اات ا ن ضوى ك ا ٌن م ب ال قب ا نرتكنضو نلتم جبق.
ف ظق نة ا دحلقف  -ه -حله ل ٌ حل نزات اٞنختنضٌو اٜنختتثو ا م م حل نعو ٣نض اهتق كآاثر ق كحلناحه ق كطنؽ
ا ق كالحنقـ ا شن ضو ٟنق نكرة حيوضوى عو شحل ا ظق نة ك ختد ق ض ٠نقعت حلثًنة كيف ض ذ ين
ٓناؿ اٞنبقح ب
ا شنقؿ ا ن ضس ا س" :ما مدى تغيري اإلدمان لألحكام الشرعية ؟"ى كل ين يغضًن الحنقـ ٌ
ٓناؿ ا ،غًنة ب حلبًنة.
حلننكه لك حناـى لك ٌ
ك ع ل ين م دحلقف اٞن ىن اٞنيبقدر ب ا ه حله حلانل ا دحلقف ه اٞنخخترات لك حلق شقِب ق .حلاى ل ين
حلمهس ا دحلقفى ك نين حلي حل م دحلقف ه اٞنبقح لك اٞنننكه لك ا﵀نـ حله ا ،غق ن ع ا نبق ن.
كُنمب اطا حل عأنل ع تا خت حله قكؿ حلم و ا دحلقف ب ل هوحل لحلقد٬نحل ٩نهٌحل عضل الحنقـ ا شن ضو
اٞن اطو ل؛ ل ذ ى عثخت ارأتتم ا ب ل ض ه ا ظق نة را ق ب ا خترا قت اٞنيخ،،و حله يفًب ا بقحثٌن ض
ه
ه ا س ك ه اع يوقع؛ ذ ع ٬ننه اع يغ قد ض ا ا ب ل ه ثنتناهت كلُنق ى كاٞنمه ه
ا اريفقت ضخترؾ ضختا حلختل ا رتا ط ٌن الُنقث ا مضو كاع يوق ضو ك ٌن الحنقـ ا شن ضو.
اى كيفخت ر م ب ا نيب ا ث ضو ا ثخت٬نو ٞن نعو حلختل قكؿ عث ق ق ظق نة ا دحلقفى حلوق ر م ب
عيقكل اٞن ق نته ع يجاد الحنقـ ا شن ضو ض ختد حله اٞنمق ا ن ضو ٕنثضا ع ح،ناى كيفخت قد ااف ه
ا اريفو ا ب ثضو حلق س" :أثر اإلدمان يف تغيري األحكام الشرعية".
ك ق و ه ا شنقؿ اٞنمنكح عثخت رٚنم اٝنمو ا ضو:
ادلبحث األول :الدراسة النفسية واالجتماعية لإلدمان

ادلطلب األول :التعريف ابإلدمان .ادلطلب الثاين :خصائص اإلدمان وآاثره ادلطلب الثالث :مراحل اإلدمان

وعالجو.

ادلبحث الثاين :الدراسة الشرعية لإلدمان

ادلطلب األول :األحكام الشرعية لإلدمان .ادلطلب الثاين :مناذج تطبيقية لإلدمان.
كحله ل

ٓنثضس ال ختاؼ حله ق ل ا خترا و عثخت ا يوختت ه ا و حل ق ج ر ضمو حل:

اشيس حل قى حل
أوال -ادلنهج االستقرائي :ذ يب م ن،اص ا ث قد ا ثختاحل محثق ه قكٟن نهوو ا دحلقف كحلق ٌ
ا يوخت ل ض ا ب ل ه عيقكل ا بقحثٌن اٞن ق نته ض ختد حله اٞنميجختات ا ث ضو.
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اثنيا -ادلنهج الوصفي :كيفخت ا يوخت ل ض ا ضه ظق نة ا دحلقف حله ا قحضو ا مضو كاع يوق ضو.
اثلثا -ادلنهج التحليلي :كحلقف ذ

ض ٓنهض ليفااؿ ا ث قد يف،خت ا ي بقط الحنقـ ا شن ضو دحلقف.

كلخًناى ل ؿ هللا ا مختاد ض ا ثاؿ كا و ى ك ه هللا ك ه ه

ضخت كحبضب ق ن ك ه آ ل ك

بل لٗن ٌن.

ادلبحث األول :الدراسة النفسية واالجتماعية لإلدمان
ادلطلب األول :التعريف ابإلدمان

الفرع األول :تعريف اإلدمان لغة

لدحل ىهى تيختحلهى دحلق ى ك ا حلختحله .تثقؿ :عاف لدحله حل ا دحلق لم :كاظبل كعزحللى كلدحله
ا دحلقف حله ا
ى
ا شحلد :لداحللى ك حللى كمل ت ٌ ل.1
ك ا ا ي نته تي ق ب حل اٞن ىن اٞنيختاكؿ ا ضاـ حاؿ ا دحلقف.

الفرع الثاين :تعريف اإلدمان اصطالحا

ا دحلقف ا حلنض حل ثختى غق بق حلق تناف حل حلنق ض ا مبض وى كا م ت ن ه و ا ختحلقغ كاٛنم ى حلوق
تيمبب ض ٜنقؽ ل نار مضوو م ق ات كا ايفقت كاٞنختارس كلحلقحله ا و كالحضقد ا من ضو .لحلثن ل ناض
ا دحلقف شضا نق حل ا ثختاف ا شختتخت همضمنةى كاع يونار ض اع يخختاـ ه ا نغ حله ا اايفب ا اخضووى
كا﵀قكعت ا قشهو يفاعى كاعنم قب٬ .ننه حل ا دحلقف ه ٥نا ع قؿ كحل قٛنيل ك دار ل حله يفب اٞنيخٌ،،ن
ض ا ن قتو ا  ،ضو معشرتاؾ حل ال نة لك د اليفناف.2
كت نعل ااد عمقتن أبنل" :رغبو حلن ضو ق١نو ك ي حله ا نمقف ٥نا اٞنا اع ا دحلق "ى كيفخت تناف ا
اٞنا اع ا دحلق ُّ حلقد حلقٞنااد اٞنخخترةى كيفخت تناف حختاث حلق نوبضا ن كاٟنق ه كا نرتنمى كا نغبو اٞنن ضو اٛنق١نو
حل رغبو يف نتو حلختحلنة.3
ه لنل " :بقرة ه ا مناب هاحلحلى ت نض ه ا ند ننار و حل ٌن م يونار؛
ك يًٌنؼ ا دحلقف حل
غخ ا ظن ه ا اايفب ا ضقرة  ،و ا ند لك حقع ل ا ثهضو لك حضق ل
نحل ت و ِب ا ا شقطى ًٌ
اع يوق ضو".4
اا ا دحلقف حلق حلن قى لك رغبو ق١نو يف نتوى لك ا مناب ض ا مهاؾى
حله خاؿ ا ي نت قت نه ظ لهن
ك حل حله ق حلظق ن هبضو ٟنق ل ا ظق نة.
اى كيفخت كردت ض ا م و حلهوو حلختحله ذ يفقؿ ا يب « :ال يدخل اجلنة مدمن مخر»  ،1لم :حلازـ ٟنق.

 1ت ظن :اٞن،بقح اٞن ًنى ا ضاحلحلى 200/1؛ كاتج ا نكسى ا ضختم ى .25/35
 2ا ي نته لخ ل حله حلثقؿ ااف :نؼ ه اٜنثق س :ا دحلقف حلنض تاـ  2018/07/15ه ا مق و 22:00 :حله ا نا ط ا س:
https://www.centeronaddiction.org/addiction
 3ت ظن :ا دحلقف :لناا ل-حلناحهل -ا لى ااد عمقتنى ص.34-33
4
The Disease of Addiction: Origins, Treatment,
, Daniel
and Recovery
H. Angres, Kathy
Bettinardi
–Angres, Disease-a-Month, Volume 54, Issue 10, October 2008, p696.

 486جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

ك ه ا نهوو ك ف حلقنم ي،نؼ ض زحل ق ب اٞنااظبو ا مهبضوى ع لهنق ض اٜنثضثو ًند حىت مٞن ىن ا ٩نقرى
ع ه لر لتاب الن،قرم  يفقؿ« :لدحله ر اؿ هللا  لر رحل قت ت،هض ه حٌن كؿ ا شوس ض حل ؿ لر
لتاب الن،قرم».2

ادلطلب الثاين :خصائص اإلدمان وآاثره

الفرع األول :خصائص اإلدمان

لحلق ه اٜن ٌخت ا م تً،ن ل ا نمقف حلختحل ق عأنل ع ح ٌخت ض ا دحلقفى ك ٧نق تين
خ اٝن،ق ص ا ٕنض ا دحلقف:4

عضل ب ا نؼ3ى ك نه قؾ

أوال -االستمرارية :ك حل ٔنيهه ه ا نثنةى ع ه اع يونارتو وهضو طاتهو الحلختى ك حل ٔنيهه حله شخص
خنى كحله ناع ب لخن حله لنااع ا دحلقف.
اثنيا -التطور ِّ
يمنؼ تيث،خت ل ا عناط ا شختتخت.
ادلتطرف :ك ا ا ٌ
يمار تناف هبضق ٥نا اٟنقكتو كاٟناؾى كا ٌ
غضقب هي قغ ض اٜنضقةى عقٞنختحله تناف حل ًٌنطق ض نا واح شىتى
اثلثا -احلياة االستهالكية ادلدمرة :ا دحلقف ا ه
ك٫نمن لشضقد حلثًنة مبب دحلقنل
ا دحلقف تمنؽ ا ايفم كاٞنقؿ.

موضو كن مضويى كت نض ه اٞنختحله ا يا ن كاعحليئقب كا ثهسى حلوق لف

الفرع الثاين :آاثر اإلدمان

ٌف آاثر ا دحلقف حلثًنة حل ق حلق ،س:5

يغًن قدات ناحلل كلحلهل كغًن ذ .
أوال -االستهالك للصحة :ذ يخت ار حق و اٞنختحله ضقى ك ٌ
اثنيا -االستهالك الفكري :حضل ظ ن حلبقدئ كيفض كحل قتًن كحل يثختات حلختحلنة حلقٝنضقنو كا ن ب كاٛنن٬نو.

اثلثا -االستهالك العاطفي :حضل ننل لحق ضس هبضو ماد ض حضقة اٞنختحله حلق غضب كاٝناؼ كا ثهس
كا احختة.
رابعا -االستهالك الروحي :حضل ننل ا ايفقت ا نكحضو حل اٝنق س كاع ي احلقت ا ختت ضو ا مو و ياش ٓنم
غاط ا ايفقت ا دحلقنضو.
خامسا -االستهالك االجتماعي :حضل ت،بل اٞنختحله حل ع ه ل ن ل كحل

ايفق ل ا مضبو كاٞن وو.

ادلطلب الثالث :مراحل اإلدمان وعالجو

الفرع األول :مراحل اإلدمان

 1لخن ل ا ه حلق ل ض لى ل ااب الشن وى مب حلختحله اٝنونى حختتل ريف 3376 :ى  .465/4يفقؿ ١نثثا ا م ه " :قده حمه".
 2لخن ل ا بض ثحل ض ل ا نربلى حليقب ا ،اةى مب حله ل قز لف ت،هحل لر ق ع تمه ع ض آخن هى حختتل ريف 4253 :ى .687/2
 3ت ظن :شنح ا ن ق وى ا ه حل ا ي اخحلى .490/2
 4ت ظن :ا دحلقف :لناا ل-حلناحهل -ا لى ااد عمقتنى ص.63-59
 5ت ظن :اٞنن ن ملى ص.64-63
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يمار ّننكر ا ايفم حىت  ،حل ي ق قى كحل حلختحله ،خ طنتثل كخ،ا ضق ل ض
٬نن اٞنختحله ختد حله اٞنناح
ٌ
مار ه ا ايفوى ك يمقرع حلن بط مبض و ا شخ،ضو مختا ك ثا كالحااؿ كا ظنكؼ كطبض و اٞنا اع ا دحلق ى
ك٫نيهه ا بقحثاف ض ثمض ه اٞنناح ى كيفخت اخرتت ثمض ال يقذ ااد عمقتنى ك ك ه عضوق ،س:1
أوال -ادلرحلة االستكشافية :ك ه ّنثق و ا باا و ختخاؿ قمل ا دحلقفى كحله ٣نض اهتق:
 -1ا ضاؿى كا ي ه هوا اع ا دحلق .
 -2ا ي شئو ا دحلقنضو.
 -3ختـ ك اد شقرات خمنى ك اد نيق ج ٩نق ضو.
اثنيا -مرحلة شهر العسل :ك ه اٞننحهو حل ا ق هوى كا ٓنختد اٞنختحله حله غًنه خق و لك ئ اٞنمينش اف.
كض ه اٞننحهو منل ه شخ،ضو اٞنختحله غضًنات ثهضو كحل مثضو كحلشق نتوى كل حلق ٬نض ه اٞننحهو:
 -1ز دة ا ي قطحل ٞنا اع ا دحلقف ااد لحلقف اٞنا اع حلقد لـ حل ا ي
 -2ز دة ض ا ايفم كا مقيفو دحلقف.
ختـ ك اد شقرات خمنى حلث اٞننحهو ا مق ثو.
-3
مار ا ايفو كاعر بقط مٞنا اع ا دحلق .
-4
 -5ش ٌ ا ب خ ا اد حلشنهو ض حضقة اٞنختحلهى ك نه ع ت ًنكف ذ ل٨نضو.
اثلثا -مرحلة اخللخلة :ض

ه اٞننحهو تبختل ا طقر ا قـ ه ضقة مع ي از كاٟنه هوى حضل تبختل ا دحلقف ُننؽ حضقة
ه اٞننحهو:

اٞنختحله حلقل نة كا و يى هنق حلق ن ارى ك نه اٞنختحله ع ٚن ل ضختا حلثهوق تمو ل غًنهى ك٣نق ٬نضٌ
 -1مار ش ض ا ايفو ا دحلقنضو.
 -2طثاس دحلقنضو ٓن ٌ ١ن ٌ ا مثاس اع يوق ضو.
 -3قعس شختتخت ٌن اٞن مثٌن ا دحلق كا مبض حل.
 -4حلاحظو ا يغًن ض حضقة اٞنختحلهى كا ي حلن حله ذ .
 -5نض حلناعس ل ق ضو ه ضقة هخمنى كظ ار حلشنات ض ا بضم كا و كا ،ختايفقت كا  ،وى حلوق لف
ا نب ت اؽ ا ي،نعقت.
رابعا -مرحلة الرواببكيا :ض
اٞنختحله ه حل حلق ٬نه حله ل

ه اٞننحهو مثط اليف وى كتميمه اٞنختحله لحلقـ غاط ا دحلقفى ك ق تي قزؿ
شبقع رغبق ل ا دحلقنضوى ك٣نق يوض ل ه اٞننحهو:

 1ت ظن :اٞنن ن ملى ص.106-70
ت ظن حل ض ثمضوقت حلناح ا دحلقف حلق ،س:
Neurobiologic Advances from the Brain Disease
ction,
Model
Nora of
D. Volkow,
Addi
George F. Koob, and A. Thomas McLellan, The newof
england
medicine,
journal
January 28, 2016, p364-367.
https://addiction-world.blogspot.com/p/addiction-stages.
html
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 -1ا ي قزؿ ه الشضقد اٞن وو ض بض ا دحلقفى كاٞنمقكحلو ه حل شحلد.
 -2أت س كٓن ٌن اٞن مس ا دحلق .
 -3عثختاف ايفقت حل وو ختا حله ال نة كال ختيفقد.
 -4عثختاف حلثًن حله اٞنبقدئ كاٞنثي كالخاؽ كاحرتاـ ا س.
ي
٨نقؿ اتـ هوم ك ضقت ٥نا ا س كا خن.
-5
ضق و ختـ اعحلرتاث مٜنضقة.
-6
كٓناؿ ا شخص ب ٌوخت ه قس.
ْ -7ن ب ا خنتهى كاهنضقر ا شبنو اع يوق ضوى ٌ
 -8احيوقؿ حلشنات ا ثقناف.
 -9احليئقب ك ا ن ن محل شختتخت.
 -10اعنيثقؿ ب حلا ا قت دحلقنضو لخنل.
 -11ز دة نمبو اٞن،ق ب ض حضقة اٞنختحله.
خامسا -مرحلة الزلزال :ه حل اٞننحهو الخًنة حله حلناح ا دحلقفى كعض ق تمضمن ا دحلقف ه اٞنختحله ضمنة
حلهضو ه حضق لى ك٣نق ٬نض ه اٞننحهو:
 -1اهنضقر حلقحل ض شبنو ا ايفقت اع يوق ضو.
 -2لزحلقت ن مضو شختتختةى كل ناض لحلناض ن مضو.
ختـ اعحلرتاث هنق ضق م خنته.
-3
 -4ا يضقد اع يوق حلى كاعنم قب كا ختكانضوى كا يخت ار ا  ،حل.

الفرع الثاين :عالج اإلدمان

ا عن و اح اانب حلثًنة زٌ غ قٟنق حله اٞنختحله حله
ا ش قد حله ا دحلقف ضس لحلنا ٣نن ق ع مبى
طات ى ك ا عن و ع رتداد حل ىن اٜنضقة كاٟنختؼ حل قى حلوق لنل عن و نشقد ايفقت لحلثن وثق ك شبق ق حله ذم
يفب ى ل ه ب حلق بس :ف ا ش قد حله ا دحلقف ا عن و لف تي هٌ اٞنختحله ضختا حلضه ٪نرتـ ن مل كتننحل قى
لكؿ حلنة.
كرّنق ٌ
ف ا يخهص حله ا دحلقف ٪نيقج حله اٞنختحله غضًن ل هاب اٜنضقةى كحلشه ك نتو طقر ا دحلقف ض حضق ل نظن ل
ب ن ملى كحل يثختا لى كطنتثو ا يوقحلل ملى ك ايفيل م خني.1
ف لغهب اٞنيخٌ،،ن ا مقنضٌن تثنركف ل ٌف ل٤ن طنتثو هيخهص حله ا دحلقف حل اع ي قد م نهٌضٌو ه
اٞنا اع ا دحلق ؛ لف ا بثقد حل ل ٩ن اٞنختحله دا اٞنغقز و ٞنق لدحله هضلى ٣نق ٩ن حلم و اعر ختاد ل حله يفبض
اٞنمي ض ى كحىت تيمىن ل ذ ٩نب هضل اعًن ٌا حل ق ب هيخهص حله ا دحلقفى كلع تمي ج ا يق ج
ا نقحلهوى حلوق ٩نختر ا ي بضل ب ل ٌف اٞنختحله ض رحهو ٔنه،ل حله دحلقنل يفخت ت ينس حلنات كحلناتى ع هضل لع ت ش ى
 1ت ظن :رادة ا نمقف ض ش قد ا دحلقفى آرنا خت كاشماف كدك مكنختمى ص.208-207
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تثن لحلقـ ن مل أبنٌل حلختحلهى شٌ ٫نرب
كتختاكـ ا﵀قك و ب لف ٪ن ٌثس اٞنمهابى ك ق ق ت بغحل لف تي ه ل ٌف اٞنختحله ٩نب لف ٌ
قحبق تثس ل ضمق خته ض اٝننكج حله ا ثو ا دحلقفى ك ا ا ،قحب تناف حلمقنختا ع حل يثختا .كلخًناى ٩نب ه
اٞنختحله لف ٪ن ٌختد ختعق تختع ل ب ا يخهص حله دحلقنلى كت ـ لع تن ب دحلقنل ل ختاى ك هضل اٜن ر حله ا ن اع
ا يختر٩نحل.1

ادلبحث الثاين :الدراسة الشرعية لإلدمان
ادلطلب األول :األحكام الشرعية لإلدمان

خارم للمروةة راد للشهادة
الفرع األول :اإلدما ُن ٌ

ا دحلقف ه اٞنبقح ٌخته ا﵀خت اف ي نحو ا ب نؾ لخ اٜنختتلى حىت ا ثضقة مل تثبهاا ش قدة اٞنختحله
رد ش قدة ع ب ا شمننج –غًن اٞنثقحلن -ا دحلق ىف هض قى ض حٌن
ه اٞنبقح .ذحلن اٞنقزرم ل ٌف حلق نق تشرتط ض ٌ
رد ا ش قدة انثمقع ا ا ب ه ب ق ه اة اٛنوق قت .2كنث ِبناـ ا و ليفاؿ ض ب
را
خ اٞنق نضو ض ٌ
ً
و
حنـى لحلق ض اٝنهاة حل نظنا ل
ا شمننج :اٜننحلوى كا ننا وى كاث ث ق ا ي ،ض  :عأ ٍف بل ١نرتـ حل الكمش ه طنتس ي
ا دحلقف ك ٍن ًؾ حل وٌ كع ٟنقد ه بقدة قزى كيفض  :ف لٟن ه ا ،اة ض كيفي ق حنـى ك ع قز.3
كاٞنثقـ تمايف ق ب اٜنختتل ه اٞننكدة كا حل اعر قع ه حل لحلن ع ٪نقعًظ حلثهل ذا ٓنه ل ه دت ل
ك ف مل تنه حناحلق حلق دحلقف ه ب اٜنوقـ كا شمننج4ى ع ه ا نغ حله حلاف ا دحلقف حلقف ه لحلن حلبقح ع
لنل ي ٌخت خقرحلق هونكدة؛ ل ٌف ا ا  ،ض ع تهضس م نمقف.
5
اى ك ٌف ا دحلقف ه ا غ قد بب ٌند ش قدة ا شق خت ى ك ٧نق يشنط ا دحلقف ضناف ذ ظق نا حل لى عأ ٌف
حله تيي ّن ،ضوى ك نه ع تيظ ن ذ ع ٫ننج حله لف تناف ختعى ك ٧نق مثط ختا يل ذا حلقف تيظ ن ذ 6ى
.7
عشن هط ٌند ا ش قدة لف تناف حلثضوق هضل حلش ارا
ش ضي ه لهن شنطاا ض ا ي مضس م ،غًنة ا دحلقفى كحلق شنطاه ض ع حلق ٫ن مٞننكدةى كت بغحل اشرتاطل
ملكبى ك ذا ع حلق ٫ن مٞننكدة عثخت ثمم ختا يل ك ف مل تنه عق ثق لى حضل حلقف حلبقحقى ع ق اٞنخ ٌ ِبق
ضس ختؿ كع عق س؛ عق ختؿ حله ا ي ب ا ثا وى كا ق س حله ع حلبًنة لك ل ٌن ه غًنةى كض ا ىيَّق ضو ع
ثب ش قدة حله ت يقد ا ،ضقح ض ال ااؽ.8

 1اٞنن ن ملى ص .231-208
 2ت ظن :اٞن ه اا خت حلمه ى اٞنقزرمى .197/3
 3ت ظن :ا شقحل ض عثل ا حلقـ حلق ى ِبناـى .846/2
 4ت ظن :قحل الحل قتى ا ه اٜنق بى ص.469
 5ت ظن :ال ى ل ا اٜنمه ا شضبق ى 535/10؛ كالـى ا شقع حلى .226/6
 6ت ظن :اٞنبماطى ا منخمحلى .131/16
 7ت ظن :ا﵀ضط ا رب ق ض ا ثل ا وق ى ا ه حلقزةى .313/8
 8ت ظن :ا ب ن ا نا س شنح حل ا ختيفق سى ا ه ٤نض ى .92/7
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الفرع الثاين :اإلدمان مناط التحرمي أو الكراىة

حنحلم ختا ه رت وى كحلثقٟنق ا ظن ب ك ل اٞننلة ال بضوى ذ ال
خ ا﵀نحلقت ضمم ١ننحلو اهتقى
ٌ
عضل اٛناازى كحلق يحٌنـ ع ٌختا رت و ا ي وى ع،قر أتحل ك ل اٞننلة اٜننة ك دحلقف ا ظن ض ق ش اة ع ٩ناز؛ لنل
داع ب ا ي و.1
اٞني حل ض حقؿ ا مهه ٩نخت "حلن اا ا حلثقر حله لحل ا مضبقت ك دحلقهنق خشضو لف تً،ن ذ ٟن
2
ذؿ مبب دحلقنل
قدةى عا ،رب ن ا
ه عثخت ق ر و ٟن ك ضا ك اا نق" ى ك٥نه ننل حل حله ت يفاـ ٌ
ٌنل لى عق نمقف تنأب مل لف تً،ن ب
دحلقنل ه لحل حلبقح ع عمخت طب لى ك هل ي بٌو خت ا قسى كحلا
ا اٞن،قر.
ع نم نل حله خاؿ حلق بس ل ٌف حل ق ىط اٞن ا ا دحلق يف خت ختد حله ا هوقد.

الفرع الثالث :اإلدمان على احملرمات موجب للفسق

"ا مس ض ل ا هغو :اٝننكجى ثاؿ :عمثم ا ثونة :ذا خن م حله غيه قى كعمثم ا رة :ذا خن م
حله ن ق .كٚن ا ق س عق نثق ٝننك ل ه ا ،ناط اٞنميثض ا م ا ا نيقب كا م وى كار نب ا جارى
ك ٍد ىحلقنًًل ه اٞن ق حلى كلنل ى ضَّ لكاحلن هللا ظق ننا كمطنق ض ا بقدات كا قداتى ىغهىبىػٍيل ش اا ل ىكاػَّبى ااهى كحلقف
لحلنه عيػينطنق".3
ذف عأدحلقف اٞن ق حل تً،ن ل اٞننهه عق ثق ُنمب حلق ذحلنه ا ن نا حلى لحلق ختـ ا دحلقف عا تا ب عمثق.

الفرع الرابع :اإلدمان سبب لإلدالة ابلشهادة على ادلعاقَب

اٞنيايفه ه لداد ا ش قدة حلق لف تناف ض ايف ل ٩نقب ّّ
حخت ه غًن اٞنش اد هضلى حلوه ش خت م عه
نو ش قد لى ع ق ق ٩نب الداد هش قدةى ك،ش اٞنيايفهى ك حلق ٌلع ٩نب يايف ل ح ٌخت ه غًن اٞنش اد هضلى
ع ا ه ن ٌن:
الكؿ :لف تظ ن حله اٞنش اد هضل نختـ عضوق لك ب ا ثا و هضلى عقٞن ختكب ضل ٌلع ت دم ا ش قدة هضلى كع ،ش
يايف ل ق.
ا ثق  :لف تناف اٞنش اد هضل حل ً
ٌ،نا غًن دـ ه ع هلى عقٞن ختكب ضل لف تثض ا ش قدةى كتناف ايف ل ق
ي
4
حلننك ق ك ضس ّن ،ضوى ك ٧نق ت ،حل م يايفه ه حثاؽ ا دحلضٌن .

الفرع اخلامس :اإلدمان سبب للتعزير زايدة عن احل ّد

 1ت ظن :اٞن،ختر ن ملى .230/16
 2شنح ضل ا بخقرمى ا ه مقؿى .491/9
 3حل ق ج ا ي ،ض ى ا ن نا حلى .288/1
 4ت ظن :اٜنقكم ا نبًنى اٞنقكردمى 52ى.17
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حله لدحله ا لك شنب اٝنون لك غًن ق حله حلا بقت اٜن ٌختى ٩ناز تنه ز دة ه اٜن ٌخت مج ل حلثا .يفقؿ
ا بق حل حلا ق حلاحلق ع ه اٞنق شاف" :اٜنخت ض ٗنض حلق ٩نب هضل شنب اٝنون لك ا ى ع حلق ا مجه عا ٩نب
ذ هضل هلى ك ٧نق ٩نب هضل إبدمان لك غًنه حله ا اف م مس".1
ك ا ا دحلقف ه حلا بقت اٜن ٌخت ق ب هي تن ذا ارأتل ا حلقـ ذ ى
ثا و تنتو ل.

حل ٌ دحلقف ه ١ننـ ٬ننه ٌه

الفرع السادس :اإلدمان موجب للتفريق بني الزوجني

"ض عيل ا ثختتن ّنق ض ا اازؿ :ا زكج يل ا ،غًنة ٣نه ت نن لنل تشنب اٞنمننى عأذا ا حلختحله ل كيفق م ع
لر م نقح لم :خت حلق حلربت ف مل تنه ت نعل الب شن ل كحلقف غهبو ل ضيل قٜنٌن عق نقح مط ؛ لنل
٧نق زكج ه ا ظه لنل حلهد".2

ادلطلب الثاين :مناذج تطبيقية لإلدمان

ض ا نكع ا ضو ضناف نحلض م ه ٧نقذج حله اٞنبقحقت ا يفخت تي ٌاؿ اٜنن عض ق ب ا ننا و لك اٜننحلو.

الفرع األول :اإلدمان على القهوة وما شاهبها

3

ذحلن اٜنمقب ل ٌف ا ث اة عض ق شضط ه سى ك٪ن ،مٞنختاكحلو هض ق طناكة ن ض ا بختف خت نحللى غًن لهنق
ًنض ٟنق اٜننحلو لحلار حل ق:
-1ا يوقع شقر ض ق هض ق ك دارهتق حلوق يختار اٝنونى حل ا ي ،ضس ك نشقد الش قر حله حلاـ ا ثاـ عض ق؛
عضمنم ب ا س ا يشبل أب قب اٝنون.
 -2يفخت ت ض ٌ ب شنب ا ث اة حله ا﵀نحلقتى حلخهم ق شحلد حله اٞن مختات حلقٜنشضشو ك٥نا ق.
 -3شنِبق ض ٠نقحل اعخياط م مقد كاٞنػيندى ك موقع ا غضبو كا ناـ ا قحش كا ن ب ا نثًن حله الراذؿ
ا ته ٩نيو اف شنِبق ٣نق م يثط اٞننكدة مٞنااظبو هضل.
 -4اع ي قد ِبق ه اة اٛنوق و.
ضنه ض ختنل ك ثهلى عأنل ٪ننـ هضل شنِبق.
 -5حل ق حلق تن
ات ا شقرب ٟنقى عوه حلقنم ٌ
اى كحله ه حله ه ا اارض حله ق اٞنا بو ه نحلوى عأهنق ن ض حثل ب ل ا محو.4
لحلق اٞن ق نكف عثخت ئ ال يقذ بخت اٜنحل ا نحلقكم ل يقذ ا ي مًن كاٜنختتل نهضو ل اؿ ا ختته  -قحل و
الز نى يقرتخ 1425/08/27 :ػي ه خ اٞنااد ا غ ا ضو كاٞن حلاعت كا يبغ ا ٬ننه لف مبب ا دحلقف
هض قى حلث حلقدة ا نقعضٌني اٞنا ادة ض ا ث اة كا ناحلقحلاعى ك حل ضمم حلمننةى ع قب ناف اد لم شحلد
 1اٞن يث ى ا بق حلى .145/3
 2رد ا﵀يقرى ا ه ق ختتهى .67/3
 3كليف،خت ثايل" :حلق شقِب ق" حل حلشنكب ٪نام حلقدة مبب ا دحلقفى حلث حلشنكمت ا مقيفوى كا ناحلق حلاعى كا شقمى عن حلقدة تثبم هوضق
مبب ق ض ا ضنر ذا ك حلي قطض ق در و ا دحلقف حل م حلنا و لك حنحلو ُنمب حق و ا شخص اٞني قطحل ٟنق.
 4ت ظن :حلاا ب اٛنهض ى اٜنمقبى .91-90/1
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حله الط وو لك الغ تو لك اٞنشنكمت طقٞنق حلقف غًن حلمنن لك حل رت لك قر م  ،و لك مٞنقؿى عا حنحلو عضلى
ن ل تناف حن ناحلق ذا اعن عضل شحلد ٣نق بس ذحلنه.1
ك ٌف الُنقث ا هوضو ا ثبم ل نار ا دحلقف ه ا ث اة قرت حليضقعنةى ك حل حلقعضو ٞن شنِبق نثنة
، ،قحب ق ب ح ٌخت ا دحلقف.2

الفرع الثاين :اإلدمان على الكلمات ادلتقاطعة وما شاهبها

3

حله ال قب ا ضو ا ل ب م م ل ِبق ا  ،ه ا ضاحلضو كاجملات ه ٢نيهه حلشقرِبق كا يوقحل قى حلق
و اعطاعى ك اع ا ثثقعوى كا يض قِبق ٛنوض
تمو م نهوقت اٞنيثقط وى ك حل حلمق ثو ذ ضو ن ن ه
٠نقعت اٞن نعو كا هى حل ن و ا بختت و كا م و اٞنيايفختةى ك حل حله حضو اٞنبختل مهضو حلبقحوى ك نه ٫نقؼ لف
تارث ا ا شغه دحلق هض ق ب حخت نؾ ا اا بقت؛ ك قد هضلى عأ ٌف حلثًنا حله ه اٞنمق ثقت خترج ٓنم
١ننـى كمل ً
خ ب نؾ ا اا بقتى كمل ، ،قحب ق ب ح ٌخت
طقر اٞنا حل اٞنننك و ذا حلق نػيًٌه حلا ا ق ه ٌ
ا دحلقف كا غ هو كا مضقفى ك ع عق ثاؿ مٜننحلو ا الكعس ض حلث ه اٜنق و.4

الفرع الثالث :اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية

ا ٌقظن ض ه ال قب ٩نخت لهنق يوخت ه اٞن قرات ا ضو كا ي،نعقت ا ندتوى ك حل ٢نيه و ا ااححلى
حلي ختدة اٛناانب :عو ق حنكب ك٨نضو خترب ه ا ي،نؼ ض الحااؿ اٞنشقِبوى لك ثاـ ه ا ي ٌ ه جقة حله
اٞنخقطنى كيفيقؿ ال ختادى ك ختحلًن ال ختاؼى كا يخمضط كاٞنغقحلنة كاٝننكج حله اٞنيق قتى كاٟننب حله ا احاشى
ك بقيفقت ا مق نات كا مضقرات كاٞنناحلبى كا يضقز ا اا سى كا ب ل ه ا ن ى كحل ق ل قب وحل اٞن هاحلقت ك تخت
 1ا يال لخ هتق تاـ 2018/07/14ـ ه ا مق و 11:00 :حله ا نا ط ا س:
https://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-57496.htm
 2حله ٌن اٞناايف كالُنقث ا نثهم ال نار حلق ،س:
1- http://www.globalaf-alliance.org/wp-content/uploads/2014/09/Caffeine-andAlcohol-Page.pdf
2- http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activit
y%20Files/Nutrition/Pot
entialEffectsofCaffeine/Griffiths.pdf
3- https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D
8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9_17144
4- https://www.thaqafnafsak.com/2016/03/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%
A9 -%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.html
 3ته س ِبق ا نهوقت ا م وضوى كال قب ا نرتكنضو ا ضو.
 4ت ظن :يفضق ا ه ا كا رتعضلى حلقدكف رشضختى ص .188نثا ه ن قظ اٞن جخت حله ا نا ط ا س تاـ 2018/07/18 :ه ا مق و:
https://islamqa.info/ar/3473
:09:30
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اع يوقحلقت حل قب ا ٌ كا رتحلضب كْنوض ا ،ار اجملٌلة كا ب قد كا يهاته كا يظهض كا قدةى كا اـ ع ٬ن
ا رتكتل ه ا ٌ س كٓن،ض ا هٌ ة اٞنبقحو م ا ق اٞنبقحوى كال ض حلث ه ال قب ا محو ذا مل ٌ ،خت ه
١ننـ.1
كا ب شن ٌحل حلأيفقحلو ا ،اة ك ٌن ا اا ختته ك ذا مل شيو ه لحلن ٌ
ك هضلى عق دحلقف هض ق بب هو حل ق.

الفرع الرابع :اإلدمان على مشاىدة كرة القدم وما شاهبها

هومه لف تػيىنَّكح ه ن مل ّنق ا حلبقحى ااد يفقـ ل ملى لك طق ل ظنهى كحله ذ حلشق ختة اٞنبقر ت
ذا انضبمم اٞنشق ختة ختة اا ط حل ق :لع تي اؿ ذ ب حله قة ت ثم ٟنقى كت س عض ق ق قت ونهى عأف
ذ ت مخت ه اٞنند يفهبل ك ثهل كتغخ حله يفختره خت ثاد ا قسى كع رتب لف ا شنع رخ،و ك ٬نو .كيفخت يفض :
ركحاا ا ثهاب ً ا حلنى كا رتكتل حله ا نخص اٞنشنك و حلق مل ي خت طار ق ك ،بل غقتو ض حخت ذاهتق.2

اخلامتة:

كض هنقتو ه ا اريفو ا ب ثضو اٞنا ةى ل

ب ر خت ختد حله ا يق ج كا يا ضقت ل٨ن ق:

أوال -النتائج:

ل ٌ حلق تمي يج حله خاؿ ا ا ب ل حلق ،س:
 -1ا دحلقف ٪نيو اٞنااظبو ا ٩نق ضو لك ا مهبضو ض نؼ اٞنيثختحلٌنى ك نه اٞني خنته ح،نكه ض قنبل ا مهيب.
 -2ظق نة ا دحلقف حلقنم حلمنكيفو خت عث ق ق ا ثختاحل ى ك ضمم ز و عث ضو.
ْنختد ا ب ل ض ا دحلقف كطيينيفًل ببيل قيف ه ا ظق نة كا ي قٟنق.
 -3ي
 -4ا دحلقف يفخت ت ث الحنقـ ا شن ضوى ك ضقف اٜنن ا شن حل هوختحله حله يفبض ا يال ا ي ن عض ق ختة
اٞنيغًنات.
ااحل حلن بمو مٞنختحله ك ضئيل كغًن ذ حله ٌ
 -5ع غىن ه ثضل ه ا خترا قت ا مبضو كا مضو كاع يوق ضو يثنتن الحنقـ ا شن ضو.

اثنيا -التوصيات:

لحلق ل ٌ حلق تا ل ض ا اٞنثقـ:
 -1ناته ضئقت ا يشقرتو هو يٌن مق خت ض ثنتن الحنقـ ا شن ضو ،ارة لك لى كليفنب ب ا ختيفو.
 -2ا ضو ا قس ضنر ا دحلقف هض ى كٓن تن حله ا ايفاع عضل منؽ ٢نيه و دردا ٞن مخت ل.
 1ت ظن :اٞنمق ثقت كلحنقحل ق ض ا شنت و ا احلضوى

خت ا شثنمى ص.232
خت ا شثنمى ص210-205؛ كحلنحل ا يال دشناؼ د .بخت هللا ا ثضلى عيال ريف :

 2ت ظن :اٞنمق ثقت كلحنقحل ق ض ا شنت و ا احلضوى
453ى يقرتخ2002/01/05 :ى ه ا نا ط ا س:
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id=453&lang=A
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قد اٞنختحل ٌن ه قٞن ا دحلق .
 -3خهس ا بختا
 -4يفقحلو دكرات خترتبضو حلمق ختة هوختحل ٌن ه ا ي نر حله دحلقهن .
 -5أت ض ا خت قة كاٞن يٌن ض طنتثو حلمق ختة اٞنختحل ٌن.
خت شنم ٪نيو ا  ،و كاٝنم ى ك ا ب و تي يظن ا ب قد هض قى كعننة تي يظن
كلخًنا ليفاؿ :ف ا ا و
ناؤ قى ك هٌ هللا ه ا يب ن ك بل كات ضلى ك هٌ مهضوق حلثًنا.


قائمة ادلصادر وادلراجع:

أوال -ادلصادر وادلراجع العربية:
 -1ا دحلقف :لناا ل-حلناحهل -ا لى ااد عمقتنى دار ا شنكؽى ا ثق نة.
 -2رادة ا نمقف ض ش قد ا دحلقفى آرنا خت كاشماف كدك مكنختمى نٗنو :ربم ن حمهى اجملهس ال ه
هثثقعوى ا ثق نةى ط1ى 2003ـ.
١نوخت ات احلق هى دار ا ه ح ـى ًنكتى ب قفى ط1ى  1433ػ2012/ـ.
 -3ال ى ل ا اٜنمه ا شضبق ى تَّ :
 -4الـى ا شقع حلى دار اٞن نعوى ًنكتى  1410ػ1990/ـ.
 -5ا ب ن ا نا س شنح حل ا ختيفق سى ا ه ٤نض ى دار ا نيقب ا احلحلى ط.2
 -6اتج ا نكسى ا ضختمى دار اٟنختاتوى ا ناتم.
 -7قحل الحل قتى ا ه اٜنق بى ت :ل ا بخت ا ن٘نه الخضن الخضنمى ا ضوقحلو همبق و كا شن كا يازت ى ط2ى
 1421ػ2000/ـ.
 -8اٜنقكم ا نبًنى اٞنقكردمى ت :هحل ن حل اض/ا شضخ قدؿ ل٘نخت بخت اٞنا ادى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى
ب قفى ط1ى  1419ػ1999/ـ.
 -9رد ا﵀يقرى ا ه ق ختتهى دار ا ننى ًنكتى ط2ى  1412ػ1992/ـ.
 -10ا م ه ا نربلى ا بض ثحلى ت :ن بخت ا ثقدر مقى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط3ى  1424ػ2003/ـ.
 -11ا م هى ا ه حلق لى ت :ش ضب الرن كط كآخنكفى دار ا ن ق و ا قٞنضوى ط1ى 1430ق2009/ـ.
 -12ا شقحل ض عثل ا حلقـ حلق ى ِبناـى ت :ل٘نخت ه بخت ا نن ٤نضبى حلنحل ٤نضباتل هوخماطقت كخختحلو ا رتاثى
ط1ى  1429ػ2008/ـ.
 -13شنح ا ن ق وى ا ه حلى ا يىن ل :ل٘نخت عنتخت اٞن تختمى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ب قفى ط1ى
1428ق2007/ـ.

ن ه نا ض ى حلنيبو ا نشختى ا م ادتوى ا ن ضى

 -14شنح ضل ا بخقرمى ا ه مقؿى ت :ل ا ٕنض
ط2ى  1423ػ2003/ـ.
 -15يفضق ا ه ا كا رتعضل ٌن اٜنق و ا مضو كا ضاا ط ا شن ضوى حلقدكف رشضختى دار طضبوى ا ن ضى ط1ى
1419ق1998/ـ.
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 -16اٞنبماطى ا منخمحلى دار اٞن نعوى ًنكتى  1414ػ1993/ـ.
 -17ا﵀ضط ا رب ق ض ا ثل ا وق ى ا ه حلقزةى ت :بخت ا نن قحلحل اٛن ختمى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى
ب قفى ط1ى 1424ق2004/ـ.
 -18اٞنمق ثقت كلحنقحل ق ض ا شنت و ا احلضوى خت ا شثنمى دار ا ق وو/دار ا غضلى ا م ادتوى ط1ى
1418ق1997/ـ.
 -19اٞن،بقح اٞن ًنى ا ضاحلحلى حلنيبو ب قفى ًنكتى 1987ـ.
 -20اٞن ه اا خت حلمه ى اٞنقزرمى ت :ن ا شقذيل ا ض نى ا ختار ا يانمضو ه شن/اٞن ٌ مو ا اط ضو هنيقب
مٛن ا ن/اٞن ٌ مو ا اط ضو هرتٗنو كا ي ثضس كا ٌخترا قت /ضم اٜننووى ط2ى 1988ـ1991-ـ.
هحلى دار ا ه ح ـى ب قفى ط1ى
 -21حل ق ج ا ي ،ض ى ا ن نا حلى ت :ل ا ا ض ا ٌختحلضىقطحل/ل٘نخت ه ٌ
1428ق2007/ـ.
 -22اٞن يث شنح اٞناط ى ا بق حلى ت :ن بخت ا ثقدر ل٘نخت مقى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط1ى
1420ق1999/ـ.
 -23حلاا ب اٛنهض شنح ٢ني،ن اٝنهض ى اٜنمقبى ت :زحلن وًناتى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط1ى
1416ق1995/ـ.
اثنيا -ادلراجع األجنبية:

1Neurobiologic Advances from the Brain Disease
iction,
Model of
Nora D. Volkow, George F. Koob, and A. Thomas
heMcLellan,
new
T
england journal of medicine, January 28, 2016.
2The Disease of Addiction:
 Treatmentى
Origins
 and Recovery, Danielى
H. Angres
 Kathy Bettinardiى
–Angres
 Disease-a-Monthى
54Issueى  Volumeى
 October 2008.ى10
اثلثا -ادلواقع اإللكرتونية:
http://www.globalaf-alliance.org
http://www.nationalacademies.org
https://addiction-world.blogspot.com
https://fatwa.islamweb.net
https://islamqa.info
https://www.centeronaddiction.org/addiction
https://www.islamtoday.net
https://www.thaqafnafsak.com
https://www.webteb.com

34567891011-
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دوس انخطاب انذًٌُ يف تجذٌذ انهٍثح نعهًاء األيح
انذكتىس سانى عثذاهلل أتى يخذج
أستاذ الفقه اإلاقارن اإلاشارك فلسطين -غزة
انذكتىس يشاد سهٍم يضٌذ
أستاذ الفقه اإلاقارن اإلاشارك فلسطين -غزة

مقدمة:
اٜنوخت ﵁ رب ا قٞنٌن رع حله حلنقنو ا هوقدى كلحلن مق ي خت طق و هللا كر ا لى عثقؿ ب قنل ك قب:
َّ ً
ً
اَّلل كل ً
اؿ ىكل ً
يكيل ٍال ٍىحل ًن ًحل ين ٍ [ ا مقد]59 :ى كا ،اة كا ماـ ه لشنؼ
ىطض ياا ا َّن ي ى
 ى لىتػُّ ى ق ا ى
ته ىآحلياا لىطض ياا َّى ى
اٞنن هٌن لخرب أبف ا هوقد كر و النبضقدى ك ه حله خًن الحلو ف لحلنكا مٞن نكؼ كهناا ه اٞن ننى كلدكا الحلقنو
ا ٘نها ق.
ك٩نهًٌا كتنع اا حله حلنقني ض اجمليو قتى كم نغ حله ا ع لف ااحل
كلحلن ا قس خت ذ لف تيث ًٌخترك ي
حلثًنة ق٨نم ض ا ي ًن ه حلنقني ك ضبي ى حل ق ا ختاخهضو كحل ق اٝنقر ضوى عنقف احلقن هض ق ض ا ا ب ل لف
ني نض يه ال بقبى ش نب ل ه اٜنهاؿ اٞن ق بو ٞن قٛنو ه اٞن ضهو كا ل َّنت ه ضبو ا هوقد.
ل٨نضو ا خترا و:
نوه ل٨نضو ا خترا و ض ا ثقط ا يق ضو:
 .1لهنق ثه ه ل ال بقب كا ااحل ا ق ختت ض اعنيثقص حله هوقد الحلو؛ لف حل نعو ال بقب
د حله ا اج.
 .2م حل ا

حهاؿ حل ق بو كا

م

ختكر ق ض ْنختتخت اٟنضبو ه هوقد ض كايف ق اٞن ق ن.

حلشنهو ا خترا و:
حقكؿ ل ختاد الحلو شاتل ارة ا هوقد شىت ا ا ق كا منؽى حل ق ا ا ق اٞنبقشنة  -ه طنتس ل ختاد
الحلو-ى لك ه طنتس لذ ِب ٣نه َّ
تخت اف ا اـ كا ،احى ك أل ه عثخت ك هاا ب حلناح حليثختحلو حله ا
ا يشاتو كز و ا ثثو ِب ب حخت حلبًن.
ا م اؿ ا ن ضس :حله اٞنونه ْنختتخت اٟنضبو ه هوقد ض ا ،ن اٜنختتل حله خاؿ اٝنمقب ا ختتين؟
ل ئهو ا خترا و:
 -حلق ا ااحل ا ل وم ض ا٥نختار ضبو هوقد الحلو؟
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 -حلق ا ختكر اٞنهث

ه حلق

ا هوقد ض حل قٛنو ا ااحل ا لدت ب اعنيثقص حل ؟

 -حلق ا ختكر اٞنهث

ه حلق

ااـ ا قس ض حل قٛنو ا ااحل ا لدت ب اعنيثقص حله ا هوقد؟

 حلق ا نادات ا ع خت حله ا بق ق حله طنؼ ا ختك و يجختتخت اٟنضبو ه هوقد؟اٛن اد ا مق ثو:
خت ا ب ل كا ي ثضب ض اٞن،قدر كاٞننا اٞنخيه وى ك ه شبنقت اعنرتنم مل ٥ن ،ه درا و ي قكؿ
ا اٞنا اع شن حلبقشن كحلينقحل ى ع لف قؾ حليقمن ااف :اٝنمقب ا ختتين ٌن ٓنختتل ا ختخاد كْنختتخت
ا هوقدى ﵀وخت ن ض ق حلى عثخت لشقر عضل ٟن ا اٞنا اع حلثيضبى ك ن ل مل ت قٛنل شن حلينقحل .
كيفخت قد ا ا ب ل ضمي نض ل ا ااحل كال بقب ا لدت ب اعنيثقص حله هوقد الحلوى ش ا م حل
و حله اٛن قت ختكر ق اٞن قط ِبق.
ب ك اٜنهاؿ اٞن ق بو حله خاؿ حل نعو حل
ضنهضو ا ب ل :تشيو ا ب ل ه حلثختحلوى كلر و حلبقحلى كخقٕنوى حلق يقيل:
اٞنب ل الكؿ :حلنقنو ا هوقد ض ا اـ.
اٞنب ل ا ثق  :ل٨نضو اٝنمقب ا ختتين ك ايفيل ِبضبو ا هوقد.
اٞنب ل ا ثق ل :ال بقب كا ااحل ا لدت ب اعنيثقص حله هوقد الحلو.
اٞنب ل ا نا  :ا ا ق كا منؽ كا نادات ا ازحلو يجختتخت اٟنضبو ه هوقد.
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ادلبحث األول

مكانة العلماة يف اإلسالم
توطئة:
ه حلن ا يقرتخ تش ًٌن ا هوقد ح،ه ا ختعقع الكؿ ه الحلو ّن يثختاهتق كشنا ق ك ه خ الحل ع
م هوقد؛ ا عثخت ا ي ثاا اٞننقنو ا ق ضو ض ا اـ ع كر و النبضقدى كيفخت حنص ا اـ حل ا بختاتو ه ايفًن
ا هوقد ك مق اٞننقنو اٝنق و ِب ى كا ي تن حله ا ض حل ى لك شات ى لك ا قدة ض .
ك بضقف حلنقنو ا هوقد ع خت حله ثمض ا اٞنب ل ب حلمهبٌن حلق يقيل:
ادلطلب األول :فضل العلماة يف اإلسالم.
ه هوقد حلنقنو ظضوو ح ظ ق ٟن ا شنع اٞنم َّ ن ظ يفختر ض الحلو؛ كحله حلظق ن ضقف حل ي ض ا شنت و
ي
اَّللي لىنَّلي ىع ًَٰىلى ًَّع ي ىا ىكاٍ ىو ىا ً ىنوي ىكليكيا اٍ ًٍه ً يفىق ً نوق
ا احلضو حلثًنة حله ض ق ش قدة ا ياحضختى يفقؿ هللا قب :ىش ً ىخت َّ
ًمٍ ًث ٍم ًط[ آؿ وناف.]18 :
يفقؿ ا ثنطيب _ ر٘نل هللا_" :ض ه ا تو د ض ه عض ا ه ى كشنؼ ا هوقد كعضه ؛ عأنل ا حلقف لحخت
لشنؼ حله ا هوقد ثنهن هللا مٚنلى كا حلا نيل حلوق يفنف ا هوقد" 1ي.
خ ،م حلن دكف ا بشنى كيفنف
كذحلن ا م ختم ض مًنه ٟن ه ا تو ض عض ا ه كا هوقد؛ لف هللا َّ
ش قدهت ش قد لى كش قدة حلا نيلى ك ش قد ل حله لحلرب الد و كا ربا ٌن ه احضخته كدت ل ك ا ل2 ...ي.
اَّللى ًحل ٍه
كا هوقد لتضقن ل اٝنشضو حله هللا ك ى ك ا شنؼ ظض ٟن ؛ ثاؿ هللا قب٧ًَّ :نىق ٫نىٍ ىش َّ
ًبى ًقدهً اٍ يهى ىوقدي[ عقطن]28 :ى يفقؿ ا ه حلثًن٧ :نق ٫نشقه حس خشضيل ا هوقد ا قرعاف ل؛ لنل حلهوق حلقنم اٞن نعو
ه ظض ا ثخت ا هض اٞنا اؼ  ،قت ا نوقؿ اٞن ات ملٚنقد اٜنمىن حلقنم اٞن نعو ل لزى كا ه ل لحلو
حلقنم اٝنشضو ل ل ظ كلحلثن 3ي.
ض ًنػي ى ق ًه ً
َّقس ىكىحلق
كحله عض ا هوقد لهن ل ا
ه هللا ب قنل قبى يفقؿ هللا قب  :ىكًٍه ى ٍال ٍىحلثى ي
قؿ نى ٍ
تىػ ٍ ًثهي ى ق ًَّع اٍ ىقً يوا ىف[ ا نبات]43 :ى عخااص الد و ك حل الحلثقؿ يضنب ه قس حله ى ك نه ثه ق كعث ق
ض ا قًوٌنى ك ا يف،خت ا شقرع حله نب الحلثقؿ 4ي.
كيفقؿ ا ه حلثًن _ ر٘نل هللا_ :كحلق ت و ق كتخترؾ حلغ ا قى كتيخت ن حثضثي ق ع ا هوقد ال بقت ا نا خاف
اٞنيضه اف ض ا ه ى اٞني حلهاف ض ا ثضق كاٞنمق 5ي.

1ي ا ثنطيب :اٛنقحل لحنقـ ا ثنآف 41/4ي؛ ا ه قدؿ ا ختحلشثحل :ا هبقب ض هاـ ا نيقب 95/5ي.
2ي ا م ختم :مًن ا نن ا ن٘نه ص964ي.
3ي ا ه حلثًن :مًن ا ثنآف ا ظض 544/6ي.
4ي ا شقطيب :اٞنااعثقت 92/1ي.
5ي ا ه حلثًن :مًن ا ثنآف ا ظض 279/6ي؛ ك بو ا حضهحل :ا ي مًن اٞن ًن 245/20ي.
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كحل لهن كر و النبضقد كٟن عض ه ق ن ا بشن؛ ع ه لر ا خترداد هنع هللا يضر يفقؿٚ :ن م ر اؿ هللا ي تثاؿ:
 ...ف عض ا قمل ه ا ق خت حل ض ا ثون ضهو ا بختر ه ق ن ا نااحلبى ك ف ا هوقد كر و النبضقدى ك َّف
كر اا ا ه ى عوه لخ ه لخ ُنظ كاعني 1ي.
النبضقد مل تار اا دت قران لك در٨نقنى ك ن َّ
النبضقد حلبهًٌغاف ه هللا قبى كا هوقد حلبهًٌغاف ه النبضقد؛ عه حل ي كحلنقني حضل كر اا ا ا شنؼ
شنؼ اٞناركثى عا خت حله ايفًن ك ثختتن ؛ ٞنق ٪نوهانل حله حلًناث ا باة.
كحله حلنقنو ا هوقد لتضقن لف هللا يفخت لراد ِب خًنان؛ ع ه حل قكتو ي يفقؿ :يفقؿ ر اؿ هللا ي :حله تند هللا
ل خًنان ت ث ل ض ا ختتهي 2ي.
كيفقؿ ا ه ضوضو –ر٘نل هللا" :-كحل لحلو يفب ثو نبض ق ن ي ع هوقؤ ق شنار قى ع اٞنمهوٌن َّ
عأف هوقد
خضقر ؛ عأهن خه قد ا ن اؿ ض لحليلى كا﵀ضاف ٞنق حلقت حله يل3 "...يى ك ه ذ ع جقة ا قس حل اطو ا اد
ا هوقد عض .
ك ذا حلقف ا ش هن ؛ عأف طق ي طق و ﵁ ك ى كطق و ن ا ل ا نن يى عق ي اـ لحلن كا ب يفقؿ
َّ ً
ً
اَّلل كل ً
اؿ ىكل ً
يكيل ٍال ٍىحل ًن ًحل ين ٍ [ ا مقد]59 :ى يفقؿ ا ه بقس –
ىطض ياا ا َّن ي ى
هللا قب  :ى لىتػُّ ى ق ا ى
ته ىآحلياا لىطض ياا َّى ى
ر حل هللا وق :-ض مًن ىكل ً
يكيل ٍال ٍىحل ًن ًحل ن ٍ يى ت ين :ل ا ثلى كا ته تي هًٌواف ا قس حل قىن دت ى ع ك ب
هللا طق ي ه بقده 4ي.
ادلطلب الثاين :دور العلماة والدعاة يف إصالح اجملتمع.
ه هوقد دكر ظض ض ت ا خقد ٌن اٞنمهوٌنى ع كر و النبضقد ض ا
ك وقـ الحلقف هخهس حله ا ضاؿ كاٟناؾ ّنق تثختحلاف حله اد ض ا باغ
اٞنميثض .
ك هضل؛ عق هوقد هض كا بقت حل وو ك ظضوو اْنقه اٞنمهوٌن ٩نختر ق ا
 .1ا خت اة ب ا اـى كا م حل شن دته هللا قب ض ا عقؽى حل

احى ع حلشق اٟنختاتو كا ارى
كا ،ل كالخ ضخت ا قس ه،ناط

ض ق ك حل:
نكرة الحلن مٞن نكؼ كا حل ه
ً ً ً
ً
اٞن ننى كا م ختَّه ا هوقد حله عنكض ا ن ق ت؛ ثا ل قب  :ىكىحلق ىحلق ىف اٍ يو ٍ حليا ىف ضىػٍ ينكا ىحلقعَّون عىػهى ٍاىع نػى ى ىن حل ٍه يحل ًٌ
عًٍنيفىوو ًحلٍػ ي ٍ طىق ًى وه ًضىػيىػ ى َّث ي اا ًض ا ًٌختت ًه ىكًضيػٍ ً يركا يفىػ ٍاىحل ي ٍ ًذىا ىر ى ياا ًىٍض ً ٍ ى ىهَّ ي ٍ ىٍ٪ن ى يرك ىف[ ا يا و]122 :ى ك ا ختكره
عثخت
تيمهب حله ا م ليكحلهم ل ه اٞن وو لف تناف قٞنقن ّنق تخت ا ا قس لى يفق وقن نا خ ا ختته 5ي؛
لى حليقب ا ه ى مب اٜنل

 1ي ا ه حلق و ض لى مب عض ا هوقد كاٜنل ه طهب ا ه ى ريف 223يى 81/1ي؛ كل ا داكد ض
ه طهب ا ه ى ريف 3641يى كيفقؿ ال بق  :ضل ص403ي.
2ي ا بخقرم ض ض لى حليقب ا ه ى مب حله تند هللا ل خًنان ت ث ل ض ا ختتهى ريف 71يى 25/1ي؛ كحلمه ض
مب ا حل ه اٞنم وى ريف 1037يى ص398ي.
3ي ا ه ضوضو٠ :نواع ا يقكل 232/20ي؛ ا ه ضوضو :رع اٞناـ ه ال وو ال اـ 9/1ي.
4ي ا مربم :قحل ا بضقف ض أتكت ا ثنآف 500/8ي؛ ا ه لر حقز :مًن ا ثنآف ا ظض 989/1ي.
5ي ك بو ا حضهحل :ا ي مًن اٞن ًن 35/4ي.

ض لى حليقب ا حلقةى
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َّ ً
 ،ىاةى كآىػاا ا َّىحلقةى كلىحلنكا ًمٍو ن ً
ته ً ٍف ىحل َّنَّق ي ٍ ًض ٍال ٍىر ً
كؼ
ك ه هللا قب حله حلقف ا ش نل :ا ى
ض لىيفى يقحلاا ا َّ ى ي
ى ىي ى ٍي
كنىػ اا ًه اٍوٍ ىن ًن كًًَّ
َّلل ىقيفًبىوي ٍالييحلاًر[ اٜنج.]41 :
ى ىٍ ى ي ى
 .2كيفقتو لعناد اجمليو حله ا قر؛ كذ ُنثًٌ ه اع يثقحلو ه دته هللا قبى كا ايفاؼ خت حختكد لكاحلن

َّ ً
ق تنشخت ذا هااى كت ب
ته ىآحلياا يفياا لىنٍػ ي ىم ين ٍ
ذا غ هااى يفقؿ هللا قب  :ى لىتػُّ ى ق ا ى
َّقس ىكا ٍٜنً ىج ىقرةي[ ا ي ن ]6 :ى كاٝنمقب ق نلس اٛنوق و ض ال نة ك٥نا ق؛ حلق مدى
ا ي

هللا كناا ضل؛ عق قمل
ً
اد ى ق
ىكلى ٍ هض ين ٍ ى نرا ىكيفي ي
كالخاة الحلرب قنى كا هوقدى كل

قب ا ا ق و كاٞننقنو ض اجمليو 1ي.

 .3لف تناناا يفختكة حم و ض لن م لحلقـ ا قس؛ ٞنق ض ا ثختكة اٜنم و حله ل ن م غ ض قد اجمليو 2يى كيفخت

حنص ا يب ي ه قد ا ثختكة اٜنم وى عثخت قد ه نتن ه بختهللا يفقؿ :يفقؿ ر اؿ هللا ي :حله َّه ض
ا اـ و حم و عىػ ي ًو ى ِبق خته حليب ل حلث ل ن حله و ِبق كع ت ثص حله ل ار شحلدى كحله َّه ض
ا اـ و ضئو عىػ ي ًو ى ِبق خته حليب هضل حلث كزر حله و ِبق كع ت ثص حله لكزار شحلدي 3ي.
.4

وضس ا يختته ا  ،ضل ختل ٗنق ًن اٞنمهوٌنى كحله ش ا اض ثضضو الخاة ا احلضو حىت ثال

را مو ا احختة ٌن اٞنمهوٌن.
 .5ا ثضقد ه ا ض س كا ث اط ض
اٞننحهو ا

قؼ ا اسى ك وضس ك ل ركح الحل ض ن اس ال ضقؿ يجقكز

آ م ض ق ا نيفو كا يشيم كا ا ه كا رتدمى ك ه ا ه حلم اد ي يفقؿ" :ا نبق ن :ا شناؾ م﵁ى

كالحله حله حلنن هللاى كا ث اط حله ر٘نو هللاى كا ض س حله ركح هللا" 4ي.
 .6حله كا ب ا هوقد لف ٩نق ختكا م ثه كا همقفى ك زا و اٞن ايفقت ا ننتوى كا ثثقعضو ا
ض بض ٓنثضس الخاة كْنو

ككحختهت

ثه حجن ثنة

ه ل قس دت ى ك خت ا خت اات ا ضق و اٟنختاحلو ا

ٓنقرب حلبختل

ا خقد ا احلحل.
 .7ا ياا

اٞنميون ٌن ا هوقد كا خت قة ك ٌن اٞن مقت كاٛنو ضقت ا هوضو كا خت اتو ض ل٥نقد ا قمل

ا احلحل ك اد ا غنب؛ حلقٛنقحل قت ا احلضوى كاٞن ق ختى كاجملقحل ا هوضوى كاٞنناحل ا احلضو ض ا غنبى ك مضس
اٛن اد ك بقدؿ اٞن قع ى حله ل

ا اض ملحلو كحلميثبه ق.

كلخًنان ذا يفقـ ا هوقد كا خت قة ّنق ٩نب هض حله كا بقت ْنقه ٠نيو قهت ؛ عأف اجمليو ٩نين ٖنقر
كتي ثس

اح اجمليو .

1ي بختا نن اٝنمضب :ا ي مًن ا ثنآ هثنآف 1032/14ي.
2ي بختا نن اٝنمضب :ا ي مًن ا ثنآ هثنآف 948/3ي.
3ي حلمه  :ضل حلمه ى حليقب ا ه ى مب حله ه و حم و لك ضئو ريف 1017يى ص1074ي.
4ي اٟنضثوحل٠ :نو ا كا خت كحل ب ا اا ختى ريف 392يى كيفقؿ قده ضلى 294/1ي.

ه ا خت اةى
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ادلبحث الثاين
أمهية اخلطاب الديين وعالقتو هبيبة العلماة
هي نض ل٨نضو اٝنمقب ا ختتين كحل نعو ايفيل ِبضبو ا هوقدى تميا ب الحلن ا ي نته مٝنمقب ا ختتينى ش
ا ي ناض ل٨نضيلى كحله خت ق ا ا اؿ ب ايفيل ِبضبو ا هوقدى حله خاؿ نض اٞنمق ب ا يق ضو:
ادلطلب األول :تعريف اخلطاب الديين.
ع خت ي نته اٝنمقب ا ختتين حله نته اٝنمقب غو كا ماحقن:
أوالً :اخلطاب لغة:

حل خاذ حله خمب ك ا ه كزف ع ى كحل،ختره خمقمن ك٢نقطبوى كاٝنمقب كاٞنخقطبو :حلنا و ا ناـى كيفخت
خقطبل م ناـ ٢نقطبو كخمقمنى ك٨نق تيخقطبقفى كحل قه ا ناـ كا﵀قد و كاٞنشقكرةى كاٝنمقب ع تناف عضل اخي،قر
1ي
اٝنًمى ً
قب[ ص.]23 :
قؿ لى ٍحل ً ٍهًض ى ق ىك ىًَّ ًض ٍ
٢ن ى كع قب ٢ن ى كحل ل يفا ل قب :عىػ ىث ى

اثنياً :اخلطاب اصطالحاً:
ا َّ حلخت اؿ اٝنمقب ض نؼ ا قس ا ضاـ ضشو حل حلاـ تا ل قحبل ٥نا غًنه اادن لحلقف ش ا نى لك
حلنيامنى لك ا ا ناـ اٞنا ل شخصى لك وى كاٞنا ل ٥نا ا غًن.
ك ذا حلقف اٝنمقب ا ا ناـ ا م تينه ل اٞنينه ى عأف حلقف ا ناـ حل مامن ب ا اـ ا م قد ل ن
ر اؿ هللا ي كخقز النبضقد كاٞنن هٌن حلقف خمقمن ك ضق ن احلضقن 2ي.
كك ه اٝنمقب م ختتين نمبو ب ا ختتهى كٗن ل لد فى كا ختته ا اٛن اد كاٞننقع ةى تثقؿ :دنيل هل لم
تيلى كتثقؿ :تاـ ا ختتهى لم :تاـ اٛن اد 3يى كحل ل يفا ل قب :لىً َّ ى ىو ًختتيا ىف[ ا ،قعقت]53 :ى لم ١نق باف
٠ن تافى كتمهس ّن ىن ا مق و 4ي.
كٚنضم الد ف ا موقكتو دت قن؛ لهنق ْن ل ه ق حلمض ٌن كخق ٌن ي ق ضو ق كلحنقحل ق.
كاٞنناد م ختته خت طايفل ض بًنات اٞنمهوٌن :ا ا اـى ك خت اٜنختتل ه اٝنمقب ا ختتين؛ عأهن
تث،ختكف اٝنمقب ا احلحل دكف ااه.
كحله خاؿ حلق بس ٬ننه نته اٝنمقب ا ختتين أبنل٠" :نوا و ا منؽ لك ا ثاا خت لك اع نادات ا ٓنختد
ا مب اٞنثه ٞنوقر و ا خت اة ا احلضوى كا ضاا ط اٝنق و ن ،ن حله ق ن اع ،قؿ ا خت ال؛ ضوقف
اـى كحلاا و ا ي خت ت
ٓنثضس ا خت اة ل ختاع قى ّنق تمق خت ه ا ا اؿ ب اٜنسى كٓنثضس ا ا مهض
ا اا ل الحلو ا احلضو" 5ي.
1ي ا ه حل ظار :مقف ا نب 361/1ي؛ ا ه عقرس :حل ج حلثقتضس ا هغو 198/2ي.
2ي ل٘نخت ا مقتل :اٝنمقب ا ختتين كا اايف اٞن ق ن ص9ي.
3ي ا ه حل ظار :مقف ا نب 169/13ي.
4ي ا ث هيب :ا نشه كا بضقف 145/8ي.
5ي ن حجقبْ :نختتخت اٝنمقب ض اد ا اايف اٞن ق ن ص25-24ي.

 544جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

كض نته آخن ا" :ا بضقف ا م تيا َّ ل م ا اـ ب ا قس حلمهوٌن لك غًن حلمهوٌن؛ خت اهت ب
ا اـى لك هضول ٟن ى ك ن ضي هضل :ثضختة لك شنت وى بقدة لك حل قحلهوى عننان لك هاحلقنى لك شنح حلايفه
ا اـ حله يفضق اٜنضقة كا نمقف كا قمل :عندتو لك ا يوق ضوى ركحضو لك حلقدتوى نظنتو لك وهضو" 1ي.
ادلطلب الثاين :أمهية اخلطاب الديين.
ف اٞني حل ض اٝنمقب ا ختتين ا احلحل ٩نخت لف ا اٝنمقب تي اع كحق و ا نمقفى ع ا خمقب حله آ ت
ا ثنآف ا نن نمقفى كخمقب حله ا ن كالنبضقدى ع ا قظ هبشنتو ب لف تنث هللا الرض كحله هض ق.
عق ثنآف ا نن اشيو ه ق ن ا ،احضو تثقظ اعنمقنضوى كحله ق قد اٝنمقب ا ثنآ م نهضقت
كاٞنبقدئ كال س ا ٓنيقج ض ق ا بشنتو ض حًنهتق.
ك ي اع ل ق ضب اٝنمقب ض ا ثنآف يي ق س حل ا ظنكؼ كاٜناادثى عثخت قد ّن قج حلقحل ه ضقة ،ضقنو
ا اسى ك ضيم ا ث ا نمق ضاازف ٌن الحلار كتب،ن كتيخت نى كٞنق حلقف ا ث ض ا اـ ل ه ا قتو ض
اٝنمقب كا يثختتنى عثخت أن ل ا اـ حل جقن عنتختان ض ٓننتنه؛ ضظ ا ث ثانى كا نن رشختانى ك ا ا اٞن ج
ا احلحل تثاـ ه د ق ل ق ضو حله ش هنق حنا و ا ث ك نشضخت ا نن كا ثنآف ا نن ى َّرب ل نهوقت
حلي ختدة حلشرتحلو ض اٞن ىنى عضث،خت ل ا نن كا ظن كا يخت ن كاع يبقر كا ه حلوق ض يفا ل قب :ا َّنا ً يخا ىف ًض
قب[ آؿ وناف]7 :ى كيفا ل  :تػ ًٍس ًٍ
اٍ ًٍه ً تػ يثايا ىف آحلَّق ًًل يحل ّّ ًحله ً ًخت رًىق كحلق ت َّ َّحلن ًَّع ليكيا ٍالىٍب ً
ٍووى ىحله
ى
ٌٍ
ي
ى
ى
اٜنن ى
ىٌ ى ى ى ي
ً
ً
يكس ىخٍضػنا ىحلثًنا كحلق ت َّ َّحلن ًَّع ليكيا ٍالىٍب ً
ً
قب[ ا بثنة]269 :ى كيفا ل  :ىكىػى َّكيدكا عىًأ َّف
ت ٍ
تى ىشقدي ىكىحله تػي ٍ ى
ى
اٜنن ى
ٍووى عىػ ىث ٍخت ل ى ن ن ى ى ى ي
ىخٍضػىن ا َّ ًاد ا يَّػ ٍث ىا َٰل[ ا بثنة .]197 :حله خاؿ ا ت ا مق ثو تظ ن ق لف اٝنمقب ا ختتين تثاـ ه ل٨نضو ع
ا نمقف هخمقب ا ٟنحل ك١نقك و اع رتشقد م ت.
كاٝنمقب ا ختتين ع ت ،ن عضوق تثقؿ :ض اٞنمجخت حله خمب كدركس دت ضوى ك ٧نق تشو حل حلق تثقؿ ه
ا ختته ض ٗنض ك ق ا اـ حلموا و لك حلثنكدة لك حلن ضوى ك هخمقب ا ختتين ي ختاف ك٨نق :خت ١نهحلى ك خت قٞنحلى
ك ن ي خت حليمهبقت ع خت حله حلنا قهتقى كع خت لف تناف حلااحلبقن ٞنيغًنات حل ،ن 2ي.
كت بغحل ا رتحلض ه ل الحلار ا ت بغحل حلنا قهتق ض اٝنمقب ا ختتين 3ي.
 .1حلنا قة عثل الك ا تى كاع يوقـ ّنثق خت ا شنت وى حل اع ي قد ه ا شنهضقت.
 .2غنس الحل كا ن٘نو ض ا اس ختعن حله اعحبقط كا يشقؤـ كا ض س حله ر٘نو هللا.

ىنش ى يحل ًٌحل ىه
 .3ناز ا ثض ا احلضو ا ختاع و يثختـ اجمليو ك ماتن اٜنضقة ك قد اٜنضقرة؛ ثا ل قب  :ي ىا ل ى
ٍال ٍىر ً
ض ىكا ٍ يىػ ٍ ىوىنيحل ٍ عًض ى ق [ اد.]61 :

1ي ا ثن قكم :خمق ق ا احلحل ض ،ن ا اٞنو ص15ي.
2ي ل ا ا م اد اٛنقرححلْ :نختتخت اٝنمقب ا ختتين ص21ي.
3ي ل ا ا م اد اٛنقرححلْ :نختتخت اٝنمقب ص31ى30ي.
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 .4ا يضمًن ه ا قس كحمه حل قحلهي ايفيختاد ن اؿ ا بشنتو يى ا م احليختحل ر ل ثا ل قب :عىبً ىوق
ر ٍ٘ن وو ًحله ًَّ ً
م عىظِّق ىغهًض ىظ اٍ ىث ٍه ً
ضاا ًحل ٍه ىح ٍاً ى [ آؿ وناف.]159 :
ب ىعن ى ُّ
م ىٟنيٍ ىكى ٍا يحل ى
اَّلل ى
ى ى ٌى
 .5احرتاـ ثهضو اٞنخقطىبى كذ مع يوقد ه اٜنجو كا رب قفى حل نكرة اع ي قد ه ا ث،ص اٝنناعضو
ي
لك اع نا ضهضقت كاٞن يشنة ض خ حليب ا ي مًن.
 .6اعن يقح ه ا ثثقعقت كاٜنضقرات اٞنخيه وى ك ا حلق نبل ضل ا حلقـ ا ه رشخت حله
كاع ي قدة حله

اد غًن حله ا قسى عوق حلقف حل ق حلااعثقن ه س يفبه قه ك نر ل كشنن

غًن حلااعس ه س نبَّ ق هضل كح ر حل ل ك ر

1يى ك ه

نكرة ا ظن

هضلى كحلق حلقف حل ق

ضخت ه لر ندةى يفقؿ :حلقف تثقؿ" :اٜننوو ق و

اٞن حله ،خ ق ذا ك خت ق" 2ي.
اـى عق اـ اٞنغنض اٞنشاه ا ضاـ ٪نقكؿ طوس اٞن قمل اٜنضقرتو
 .7ناز ا ا ل ا نمق كاٜنضقرم
ي
كا نمقنضو اـى ك ا ٪نيقج ٛن خت حلبًن حله ا هوقد ي ختت ك  ،ضل اٞن ق ض اٝنقطئو كالعنقر اٞنغهاطو.
 .8ا

ا ينقحلهحل هختته؛ عق اـ ثضختة كشنت و كلخاؽ كحضقرةى عا ٩ناز ااحخت لف ٫ني ؿ ا ختته ض

كاحختة حل ق كترتؾ ا بقيفحل.
 .9ا ثخترة ه ا ق و ه ل ئهو ا ،ن كحلاا و ا ي خت ت ا نربل ض قٞن ق اٞن ق نى ك ا الحلن ٪نيقج

ًوقمل كا

العسى كك واع ّنشنات اجمليو قتى كيفضق ا ،نى ك ختتل ا ثخترة ه اعيف قع.

 .10اع يوقـ ثضق اجمليو ؛ عهن ٠نيو ظنكعل كيفضق ه اٝنق و لى عا خت حله ا ًقمل لف تناف قرعقن

ثضق ٠نيو لى حلمه و هض قى حل ا م حل ه ا رتحلض هض ق ض ا منح كا٩نقد حل قٛنقت ٟنق.
و حله

ه

ا ا ناف؛ ثا ل

 .11احرتاـ ا ي ختدتو ض داخ اجمليو ا ااحخت؛ عقعخياؼ ٌن ا قس
قب :عى ىوه ىشقدى عىػ ٍهضيػ ٍ ًحله ىكىحله ىشقدى عىػ ٍهضى ٍن ي ٍن[ ا ن ه]29 :ى ك ا اعخياؼ ع خت كلف تناف حل مهثقن
هينقحل كا ي قكفى ع حل مهثقن ه اع كا شثقؽ.
َّقس اَّػ يثاا ىرَّ ين ي اَّ ًم
 .12يفباؿ ا خن؛ عق بشن ٗنض قن يفخت يخهثاا حله ن س كاحختة ثا ل قب  :ى لىتػُّ ى ق ا ي
سكً
ً
اح ىختةو[ ا مقد.]1 :
ىخهى ىث ين ٍ حل ٍه نىػ ٍ و ى
كحله ق أتس ا خت اة ب ل٨نضو اٝنمقب ا ختتين ك اح ا نن ا ختتين؛ ا هض ق لف ني قكف ٗنض قن حله ل
ا اض ك ماتن ك اح ٠نيو ق ل ه اٞنميا ت م ي وضو ا شقحلهو هوميال ا ختتين 3ي.
اٞنمهب ا ثق ل :ايفو اٝنمقب ا ختتين ِبضبو ا هوقد.
1ي ا ه رشخت اٜن ضخت :ع ،اٞنثقؿ ض ثنتن حلق ٌن ا شنت و كاٜننوو حله اع ،قؿ ص93ي.
2ي ا ه لر شضبو :حل ،ه ا ه لر شضبوى ريف 36831يى 494/19ي.
3ي ١نواد زيف كؽ :ا نن ا ختتين كيفضق الحلو اع احلضو ص66ي.
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قمل حل ٟن ا ا غنضى كا ثضقـ اا بقت ا خت اة ه ا ا ل
م مب عأف ا خت اة ع ي ختكف دا ضو
الحلو ى كحلهوق حلقف ا ختا ضو حل ان كحلمه قن ماح ا ه حلهوق حلقف ا جقح حهض لى كزاد ختد اٞنيثبهٌن خت ا ل.
ك ذا لرد ٩نقد خمقب دتين ه ل قس حل جحل َّ
عأف هض ق ختاد ا ختا ضو ّنق تي ق ب حل حلثيضضقت ا
ع خت حله ا ايفاؼ ه حلااطه ا ث،ار ض ختاد ا خت قةى كحل قٛنو ه اٞنااطه ّنق تيقح ق حله
ا ،ن؛ ك
ك ق كآ ضقت.
كع خت عضوه تي،ختل اا ب ا خت اة لف يااعن عضل خ ا شنكطى كا ختكهنق تناف ا ختا حل ه غًن ختل
ك ً،نة ض د ااهى كيفخت ٌن ا ثنآف ا نن حقؿ اٞن ً
خقطب كاٞنخقطىب عثقؿ هللا قب  :ىكيفي ًٌ ًبى ًقدم تىػ يثاياا اًَّ ً ىحل
ي
ي
ىح ىم يه[ ا ناد]53 :ى كيفقؿ هللا قب  :ىكيفياياا ًه ً
َّقس يح ٍمنق[ ا بثنة.]83 :
لٍ
ً
ٌن ًه ً
َّقس ىحلق
كيفخت لحلن هللا قب ر ا ل ا نن م بضقفى
حل ل كظض و كلٚن غقتو عثقؿ هللا قب  :ييػبىػًٌ ى
نػيًٌىؿ ًىٍض ً ٍ [ ا ]44 :ى كا هوقد كر و النبضقد عضجب هض ا بضقف ا م ع بس عضلى كل٨نضو ا ا اح
عا خت حله اع يوقـ م خت اة ا احلضو كاٝنمقب ا ختتينى ك شنؼ ا اٝنمقب ك ظويل خت هللا قب ت قؿ
اٞن ً
خقطب ا ا شنؼى ع ا حله شنؼ ا ه ا شن حلى عأذا ح ظ ا ًقمل ا ا ختته كل مقه حثل كحقعظ هضل حله
ي
ا ايفاع عضلى لك حله كيفاع ا ااـ عضلى عثخت زادت ضبو ا ًقمل؛ حلقف ببقن ض ح ظ ا ه ا شن حلى كح ظ الحلقنو
ا ختت ضو ا اع ق هللا قب مٜن قظ هضل.
ببقن ض ختـ ا يوقـ ا ااـ مٝنمقب ا ختتينى كحله ل ا ااحل ا ق٨نم
ك ف مل تث ا ًقمل ختكره حلقف ذ
ختـ ا خاص ﵁ قبى ك ا حلق ٩نهب ختكره اب هللا قب تاـ ا ثضقحلوى عثخت قد ض حختتل لر
ضذ
نتنة ي ه ا يب ي عضوه لكؿ حله تختخ ا قرى ك  :قمل كحل س ك٠نق ختى حىت يفقؿ ا يب ي :لم
نتنةى لك ئ ا ثا و لكؿ خهس هللا م ن ِب ا قر تاـ ا ثضقحلوي 1ي.
عق خاص ﵁ قب ض اٝنمقب ا ختتين خت ا هوقد ل ل بقب اٜن قظ ه ضبو ا هوقد.
كِب ا تي قحل ا هوقد حل اٞنخقطىبٌن ك ه لرض هبو حله اٜنثق س ا ثن ل حل ى كا ْن هل ك ا ٪نختد
ي
ل ختاعل ع تيايفه خت رغبق ل كآحلق لى ك ٧نق تثه خت رغبقت اٛنو ار ك مه قهت كلحاحل 2ي.

1ي ا مق حل :ا م ه ا نربل ه مق حلى حليقب ا نيفق سى ريف 11824يى 395/10ي؛ ا رتحل م :ه ا رتحل مى حليقب ا ختى مب حلق قد ض
ل ال بق ى 591/4ي.
ا ن د كا مو وى ريف 2382يى كيفقؿ ا رتحل م :حمه غنتبى ك
2ي ن حجقبْ :نختتخت اٝنمقب ا ختتين ض اد ا اايف اٞن ق ن 188ي.
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ادلبحث الثالث
األسباب والعوامل اليت أدت لالنتقاص من علماة األمة
ل ه ق أبف ا هوقد ٟن ضبو ظضوو كعض حلبًن حله هللا قب اعن ٞنق ٪نوهانل حله خمقبى ك شنؼ ا ه
ا ختتينى ع لف حلثًنان حله ا هوقد ض ا ،ن اٜنقيل حلقناا ببقن ض انيثقص ضبو لن م ى كحل حلقف قحلو ا قس دكران
ل ق ضقن ض انيثقص ه اٟنضبو ه هوقدى ك نه ا ختكر ال ض ا اعنيثقص حلقف ه نقـ كا ماطٌن.
عو نعو ال بقب كا ااحل م ض ا ا اؿ ب ك اٜنهاؿ اٞن ق بوى عو نعو ا ختاد ا لكؿ ا منؽ ٞن نعو
ز ا بختد ِبقى ك حل ه ا ا ا يقيل:
ا ختكاد؛
اٞنمهب الكؿ :انيثقص ا هوقد حله لن م .
عا ت بغحل هو حله لف ت ؿ ن مل لك ٪نثن ق عضان حله حلانل قٞنقن؛ ذ ا هوقد كر و النبضقدى ك ٧نق ت ؿ اٞنند
ن مل م ي اؿ كا رتخقص حلق خته ك ي نتخ ن مل ٞنااطه ا شبل كا ي كا ي قنيل ّنق ٪نو حله ه حلثق لحلار
ا ختنضق ا قنضو كش ااهتق ا ختنضئوى ك ا حلق ناحظل ض زحلقن ق ا _ك أل ه_ حل حلثًن حله هوقد اٞنمهوٌنى ع ا
ت ثخت ضبيل مل كتشن ض اٝنمقب ا ختتين ا م ٪نوهل؛ لنل ّنثق و لحلقنو حل ل.
كت بغحل ه ا هوقد لف تي َّنعاا ه ل بقب اعنيثقص حله ضبي ْنقه لن م ؛ حلحل ٪نن اا ه ْن ب قى
ك حل ه ا شن ا يقيل:
 .1ختـ ا يوقـ خ ا هوقد يماتن لن م حله خاؿ اعطاع ه حل حلق ا ختتخت ك ع ى ككيف اا خت
ك٫ننج حله ئل ضي ضخت
حخت حل ٌن حله ا ه ى كنمحل عد أبف ا ه ُنن ا شقطئى ٪نيقج ٞنه تغاص ض ل وقيفلى ي
غًنهى ك ثخت حلقف ه ق ا ،قظ تمقعن اٞنمقعقت ا ماتهو حله ل

ك

اعر ثقد م س؛ ك ضناف ه يفختر اٞنمئا ضو ا

ن مل عض ق؛ عقلحلقنو ظضوو كيفخت دت حله ٘نه ق ا موقكات كالرض كاٛنبقؿى ك ف حلقف ا نمقف يفخت نض

ن مل ٜنوه ق عا خت كلف ت دت ق حث ق.

٢ .2نق و ع هل ثا لى ك ا عضل ذـ حلبًن ثخته ثيل لحلقـ هللا قبى ش لحلقـ اجمليو ؛ ثا ل قبً :ملى ىػ يثايا ىف
اَّللً لىف ىػ يثاياا ىحلق ىع ىػ ٍ ىهيا ىف[ ا ،ه.]3 :
ىحلق ىع ىػ ٍ ىهيا ىفى ىحلبيػىن ىحل ٍثينق ً ىخت َّ
يفقؿ ا ه ا ثض  " :هوقد ا ماد هماا ه مب اٛن و تخت اف ض ق ا قس أبيفااٟن كتخت اهن ب ا قر أبع قٟن ى
هوااى يفق م لع قٟن ع مو اا حل ى عها حلقف حلق د اا ضل حثقنى حلقناا لكؿ اٞنميجضبٌن
عنهوق يفق م ليفااٟن ه قس ٌ
لى ع ض ا ،ارة َّ
لدعدى كض اٜنثضثو يفمقع ا منؽ" 1ي.
َّ ً
ً
ته تى ٍخت يا ىف
 .3ختـ اع ي اـ آبداب ٘ن اٝنمقب ا ختتين كا ،رب هضل؛ ثا ل قب  :ىكا ٍ ٍرب نىػ ٍ ىم ى ىحل ى ا ى
ىرػَّ ي [ ا ن ه.]28 :

1ي ا ه يفض اٛنازتو :ا اا خت ص61ي.
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 .4ال نضو كاٞن،ه و ا ا ضوى

اي ق

ه ا ختنضق لحضق نى ك ض ا ثض كاٞنبقدئ حله ا ب خ نض حله ا ختنضق

زا .
قد ض حنوو نيثهم ه ضم ه حلن هضل ا ماـ يفقؿ " :وهاف هختنضق كلني نزيفاف عض ق غًن و ى كع
وهاف آلخنة كلني ع نزيفاف عض ق ع م و " 1ي.
راغبقن خت لف حلقف حلنغامنى ك قر ٣نه ،س ل
 .5ل بل ا ًقمل ض زحلقن ق طق بقن خت لف حلقف حلمهامنى كل
كت يظن ا قس ه م ل.

ا ختنضق كتمنؽ ل ااِب ى خت لف حلقف تي
 .6اٞن،قن و كاٞنختا و كا يوهس كا يوختح مٞن نكؼ مبب ريفو دت ل ل

قب الحلااؿ لك اٜنقحل 2ي.

 .7جن و ا يب ي كاعيفيختاد ِبق ض ٘ن اٝنمقب ا ختتين.
 .8ختـ ا خاص ﵁ قب ض ا اٟنختؼ حله ٘ن اٝنمقب ا ختتين.
 .9ش ار خ ا هوقد ثختر غًن يفهض حله ا ض س كاعحبقط كا ج ى ك هضل ع ت يثختكف  ،ا و ٩نقد ٢ننج
ه قو ا

عض قى ك

ُّ
كٓننول ض حلاارد ى م

.10

ا مبب ا م لك
قعو ب ا باف ا شق

ا طاؿ عرتة اع ي وقر كا اذ ال يب ه
كاٞناحظ ض ا قرؽ اٜنضقرم ض ق ك ض

اد ى

3ي.

،ختُّر ا يالى كاٜنختتل ض لحلار ا قحلو حله لشخقص مل تي ض كا ٟن ه اٞننقنوى ع ه لر نتنةى

يفقؿ :يفقؿ ر اؿ هللا ي :هنق ي س ه ا قس اف خختا وى تي،ختَّؽ عض ق ا نقذبى كتين َّ ب عض ق ا ،قدؽى
كت ٕنه عض ق اٝنق هى ك٫ناف عض ق الحلٌنى كت مس عض ق ا نكتبضوى يفض  :كحلق ا نكتبضو ر اؿ هللا؟ يفقؿ :ا م ضل تينه

ض لحلن ا قحلوي 4ي.

.11

غضضب ا هوقد لن م ض حلثًن حله اٞناايفه ا هت حضقة الحلوى كاعحلي قد م شجب كا ي ختتخت

ض الركيفو كاٞنغهثو.

.12
ضق ضو حل ض و ْن
ٓننر ا هوقد ل

ال

ض ا قمل لف تناف حلثباعن خت لغهب ا قس ك قحلي ى كلف ع تناف ١نمامن ه

اعني قع حل ل ض طقر ح ل لك
قب اٞننقنو ا ق ضو حله حلث

يل ا مضق ضوى لك ٩ن

عيااه خقدحلو ٜن لى ك

و

ع خت حله

ن ا ار بقطقت ضثو ع ٔنختـ ض ذاهتق ع عئو يفهضهو حله ا قس.

1ي ا ه يفض اٛنازتو :رك و ا﵀بٌن كن و اٞنشيقيفٌن ص400ي.
2ي ن ن ض ق حل :اٝنمقب ا ختتين ٌن ٓنختتل ا ختخاد كْنختتخت ا هوقد ص160ي.
3ي نقرْ :نختتخت اٝنمقب ا احلحل ا نؤل كاٞنضقحلٌن ص72-71ي.
 4ي ا ه حلق و ض لى حليقب ا ذى مب شختة ا حلقفى ريف 4036يى 1339/2ي؛ ل٘نخت ض حلم ختهى ريف 7912يى كيفقؿ ا﵀ثس ش ضب
الرن كط :حختتل حمه 291/13ي.

جملة املدونة:
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ا يخختاـ خ ا هوقد كا خت قة ٝنمقمت عئاتو ضثوى بل ض ذاهتق ا ي نؽ كا يشيم ع
ع خت كلف ٪ننص ا قمل لف ت يثحل ل قظل ك٪نمه اخيضقر ق.

اٞنمهب ا ثق  :انيثقص ا قحلو هوق ق كعث ق ق.
هللا قب ه هوقد حله حلثقـ لك
ف احرتاـ ا قس هوق ق كعث ق ق كا ب حلثختس ظقحلقن ك حلناحلقن ٞنق
حل وى كذ ٞنق ٟن حله عض حلق ٪نوهانل حله حل قج ا باة ك يشنت حلق ٪نوهاف حله خمقب كحلاـ رب ا قٞنٌن
كركاتي ٜنختتل ر اؿ هللا ي عا ت ظَّو ع ثحلى كع ٩نه ع حلي دب حل هللا حضٌحل حل لى ك ثخت حلقف بختهللا
ه حلم اد تثاؿ" :اٞنيَّثاف قدةى كا ث قد يفقدةى ك٠نق مي ز دة" 1يى كض اٞنثق حلق ل قف لحخت قٞنقنى لك حثَّن
يخه لحخت قمل لك عثضل ع َّ
دؿ
لحخت عثض قن ع ل قنل هللا قب كحثَّنه ّنق ا حل هاـ ض حلض انل ا ك اى كحلق ا
َّ
ه خ و احلل كريفَّو دت ل ك ق يل شنت و ر ل كلحنقحللى كحلق لذَّم لحلو هوقد ق ع َّ
لذٟنق هللا قبى كحلق
ذ
ثَّص لحخت حله قمل رم ى لك كيف عضل ع قيفبل هللا قب ض ا ختنضق يفب ا خنة 2ي.
حلضه ع ك لك ضقد هللا قب كلكع ل ب قنل ك قبى كحلق قدا لحخت ع آذنل هللا قب مٜننبى كحلق
خ ن لحخت ذحلي ع خ ن هللا قب ذحليلى ع ه لر نتنة يفقؿ :يفقؿ ر اؿ هللا ي :ف هللا يفقؿ :حله قدل يل
ك ضَّقن عثخت آذنيل مٜننب...ي 3يى كنث ه لر ح ض و كا شقع حل –ر حل هللا وق " :-ف مل تنه ا ث قد لك ضقد هللا
عهضس ﵁ كيل" 4ي.
كحله ال بقب ا ْن خ ا ااـ ت يث،اف حله هوقد الحلو:
 .1ختـ دراؾ ااـ ا قس ثختر ا هوقد كعضه كحلنقني ى كطبض و وه ض اع ي قد كا يالى عيجخت
ختحلق ت هواف لف قٞنقن يفخت ا ي خت ض يفضضو حل ق نة كع يااعس حل ع ول ك دراحللى لك حل حل،ه يلى تبختل ض حلض
اعهتقحلقت ه ًقملى حل حلق ت،قحب ق حله اعنيثقص حل ل؛ كحلق ه لك ئ َّ
لف ا ًقمل تي ن ه ا ي قده حىت ا لخم ى
ع ه ونك ه ا قص لنل ٚن ر اؿ هللا ي تثاؿ :ذا حن اٜنقحل عق ي خت ش ل قب عهل ل نافى ك ذا حن
عق ي خت ش لخم عهل ل ني 5ي.
هخنكج حله حل زيف ا

كيف اا ِبقى عيجخت ت باف ه ًقمل الكؿ

 .2ىٍُنل ااـ ا قس ه ا يال ال
عأف مل ٩نختكا خته حلق ت ق ب ذ باا غًنه حىت ٩نختكا ق ي ى ك ا عضل ش حل ض ا يال حله ا قحلو؛ عقخياؼ
1ي اٝنمضب ا بغختادم :حليقب ا ثضل كاٞني ثلى ريف 123يى كيفقؿ ا﵀ثس :قدؿ ا ازم :ر ق ل ثقت ختا بختهللا ا ه ا ا ضختى مل تا ثل غًن ا ه
حبقفى كيفقؿ اٜنقعظ ض ا يثنتبٌ :ن اٜنختتل 143/1ي.
2ي ن ن ض ق حل :اٝنمقب ا ختتين ٌن ٓنختتل ا ختخاد كْنختتخت ا هوقد ص161ي.
3ي ا بخقرم ض ض لى حليقب ا نيفقؽى مب ا ياا ى ريف 6502يى 105/8ي.
4ي ا ىهٍوام :اٞن ضخت ض لدب اٞن ضخت كاٞنمي ضخت ص14ي.
 5ي ا بخقرم ض ض لى حليقب اع ي،قـى مب ل ن اٜنقحل ذا ا ي خت ع قب لك لخم ى ريف 7352يى 108/9ي؛ حلمه ض ض لى
حليقب اليفضضوى مب ضقف ل ن اٜنقحل ذا ا ي خت ع قب لك لخم ى ريف 1716يى ص713ي.
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ا يال حله ًقمل خنى ك ختـ دراؾ ا ااـ

ى ٩ن ه ت يث،اف حله ا هوقد؛ ختـ ع و

مبض و و ا هوقد

ض ا يال.
 .3ىحل ٍنض خ ا ااـ ض يب ا ارات كا عت كا ثنات ه هوقد ك غًن
نـ حلق يفقحلاا لى كحلق حل ا اايفب اٞنرت بو ه ا ا ؟ ع ه ا ه ون يفقؿ:
،ات رعض عثقؿ:

انيثقص حل ى كحلق ه لك ئ
خت ر اؿ هللا ي اٞن رب ع قدل

حل شن حله يفخت ل ه همقنل كمل ت خ ا ٬نقف ب يفهبل ع ذكا اٞنمهوٌنى كع ًنك ى كع

يب اا اراهت ؛ عأنل حله يب
ٓ .4ن ب ا ااـى ع ا

ارة لخضل اٞنمه يب هللا ار لى كحله يب هللا ار ل ت ض ل ك ا ض اؼ رحهوي 1ي.
ع تنل ع شضخ ح ل ك ضقرهى كع تثب ا يال ع حل ل كع تهي م غًنهى

يفخت

ت ،ب ذ حله اعنيثقص كاع ي اد غًن شضخ ح ل.
 .5ا ،ارة ا ضو اٞنمبثو ه ا ًقمل كا رٚن ق ا اـ اٞنشاه كاٞنغنض حل ا ،غن ض ٢نضهو ا ااـى ك ثخت
شاتل ارة ا ًقملى كا ي از شخ،ضيل
ا اـ كاٛن قت اٞنشنعو هضل ن حلث ن ا ارةى كيف،خت
ك ثاطل حله ل ٌن ا قحلو؛ ٞنق ل حله أت ًن ٩نقر ض ضقغو شخ،ضو ٗنق ًن ا قس ض اجمليو .
 .6كحله ال بقب ا ل نت ه ا ااـ حل

ى ١نقك و خ حله ا ،ه م ه م ي ثضب ه اليفااؿ ا شقذة

ه هوقد ا مق ثٌنى ك ناز ق ه قحلو م ا ق ا يث ضو اٜنختتثوى لك منؽ ثهضختتوى ٣نق
ضعو

هثضق ا ختت ضوى كخق و لهن يفخت ادكا ه رلم حلق ه هوقدى عمق

ذ

خت ااـ ا قس رمؾ

ا ض ا ي از ارة ا هوقد ض

لن س ا قحلو.
 .7م

قعو

اد نض خ ا هوقد هثضق ا ث ضو اٞنخيهه عض قى حل

ناز ن ض قت لحضق ن

ضم ه اٟنال كا يش حل.
ادلطلب الثالث :انتقاص احلكام والسالطني لعلماة األمة وفقهائها.
ع ت بغحل ه قحل لك ا مهمقف اعنيثقص حله هوقد الحلو كعث ق قى لك قني ى لك ر ط عيقكت ا شن ضو
ض حلاايفه ْنرب ه غضًن حل يثختاهت لك ل ق ضب اٝنمق ضوى كت بغحل
كا ختت ضو مٞن رتحلقت ا مضق ضوى لك ك
ه اٜنقحل اٞنمه لف تي محل ا ًقمل حنتو ا ي بًن ض حل اٞناايفه ا تي نض ٟنق كض شىت اجملقعت.
كت بغحل ه اٜنقحل كا مهمقف ٕننٌن ا هوقد حله ا ثضقـ اا ب ض ا ي هض كا رت ضو كا يا ضل كا ،ض و ألحلو
خق ي ق ك قحلي قى كالحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن ننى كلف ي٩ن َّ عياا كتثين هض ق كت ظو ق.
كم نغ حله ذ ع لف اٜننقـ ض ا ،ن اٜنختتل حلقف ٟن دكر حل ض انيثقص ك شاتل ارة ا ًقمل
اٞنيوم ختت ل.
1ي ا رتحل م ض

لى حليقب ا رب كا ،هوى مب حلق قد ض ظض اٞن حلهى ريف 2032يى يفقؿ ا رتحل م :حمه غنتبى 378/4ي.
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كحله ار ا يغاؿ اٜنقحل هخمقب ا ختتين عنيثقص ضبو هوقد الحلو كعث ق ق ا يقيل:
 .1غناد ا اـ _كا ي ن عضل ا ختك و ض غق ب الحلن_ م هوقدى كذ م م حل اٜنثضل يشاتل
ارهت ى حله خاؿ نض اٞنمهمات كالعاـ كاٞنمنحضقت كا ،ه ا ًقمل كا شضخ اٞنيوم ختت ل أبنل تم
ا ا حق لى لك ا م حل خهه ا مقد هي كد حله ا كاج حل ه دكف ق ط لك

ٞن د م ل م م قـى ك َّار ل كحل ف
رادعى كالخمن حله ذ حلهل ك ه ل

ا ختته كا ،اح كر م م ر قب.
ه يفهب

ه ا ،ارة حلبين ه ا ن ب كا ي كتن كاٞنبق غو ض نض الحلارى كا و
كحلقف ا غق ب ض ر
اٜنثق سى كا م حل يشاتل ارة اٞنمه اٞنهي ـى لك اٞنمهوو ا﵀يشوو.
اٜننقـ ي،ختتن حله ا حلاايل ل ض ا اـ ضظ ن لحلقـ ا قحلوى كت ٟن عيقكل مج حل رغبقت
.2
ل

ا ض كاٝنربة كا يجن و كا يض ضو ض اٞنضقدته اٞنخيه وى

يز َّج ِب ض

كل ااد اٜننقـى كز ا قد كْنق
،هو حلمبثقنى ذ ل ب م مشٌق و
غضق ب ا مجافى لك يهًٌثاا ه ل ااد اٞنشقنسى كا ي ض ا ا ،ن ق ة كحل َّ
ا ر قبى كيفهب نظقـ اٜنن ى حله ا ي ا تم ث ق ك شق ي ق ه قس.
اٜننقـ ا هوقدى ا نمنضٌنى كيفختَّـ لد ضقد ا ه ض حلثًن حله الحضقفى يفختَّـ حله ع ايفو ل
لخن
عب
ي
م ه ى كل ب اا ٤ناحلقن تيثيختل ِب ى كتيثي ل ن ى كتيثهَّختكا ض هاحل ك اٞنوثهاف كع باا حلنة ا ثختـ ك أل ه
ا شختتخت.
 .3ل بل خمضب اٛنو و ض حلثًن حله ا بهختاف ا ن ضو كا احلضو حلنه قن حله يفب ا ختك و ثقد خمبيلى
كتثنل ق ه كريفوى كع ٪نس ل اٝننكج ه حلضواهنقى ع بل اٝنمضب كحل نل لداة مجض ثنل حلق ا حلنياب ٌن
تختتلى ع ب م

ه اٞن وو حله اٞنونه لف تثاـ ِبق الط قؿ ا ،غقر؛ حلاهنق ع ٓنيقج ب ٓنضًن كع ب ه

حلمبس.
ع خت كلف ت ض ق اٝنمضب م خت قد

ك ه اٝنمب اٞننيا و ض غق ب اٜنقؿ ع ايفو ٟنق م اايف اٞن قشى
ايل ن ويل ا م ك ل ض ا اٞننقفى كلغختؽ هضل حله ا مق كالحلااؿ.
 .4حلق ك هم ل اٞن ق ج ا ي هضوضو حله حلنحهو ع ق س ٟنق حله اع٥نمقط ض شاتل ارة ا هوقدى ًٌ
عوخترس
ا رت ضو ا احلضو تي ًٌ
ختر ق غًن اٞنيخ،صى لك حلقدة ا رت ضو ا احلضو غًن ١نيمبو ض حل ختؿ ا مق بى ك حل حله اٞنااد
ا ثقناتو ك ضمم ال ق ضو.

عب
ل بل ا كؼ حله ا شبقب حله درا و ا يخ،،قت اٞني هثو مٛناانب ا شن ضوى ل بل ٔن،،قن
٫نج حل ل ا شقب ض عرتة حله ا رتاتى ك ف حلقنم ا ،ارة ختلت يغًن ك ن ق مل  ،ب اٞننحهو ا تم ٟنق
اٞنمه .
 .5ا و ه ا ٌ ،ن ا ختته كا مضق وى ع ب م ا ثضق ا هت الحلو ع ايفو ٟنق م ختته حله ك و
نظن ا ثق وٌن ه دارة شئاف ا ختك و "عا ضق و ض ا ختته كع دته ض ا مضق و" حلوق يفقؿ لحخت ى ع بل ا ختته
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ض كايف ق حلقٛنمخت ا ركحى حضل نل يفخت عيػًٌنغ حله حلضوانلى ت ي َناانب ا م قرة كا ،اة كا ،ضقـى ك نه ع
ايفو ل ثضق الحلو اٞنً،نتوى حلقٛن قدى كنظقـ اٜنن ض ا اـى كا ايفقت اٝنقر ضوى كل بل ا م ت ظ حلث
ن ا اانب خ ا ثاانٌن ا ا ضو كا ااعختة ق حله اد ا غنبى كا ع ٕنم ثضو ق كع قدا ق ا احلضو ع
حله يفنتب كع حله ضخت.
ناف
ك ختـ ا ا اؽ ِب ى ك
كحل ا كغًنه نؾ ارة ذ ضو لحلقـ ا قس ه ار حله ا هوقد كا ب خت
م حله يفهاب ا قسى كزا م ضبي ى ع جخت ا ي ن كا ي ج هض ٣نه ع تمقكم شضئقن ض
ارة ا هوقد يفخت
حلض اف ا ختته كع ا ختنضق.
ك ا تميا ب هض ق لف نم ا حهاؿ حل ق بو ٞنث ن ا حل ضهو ض كايف ق اٞن ق نى حله خاؿ نض
اٞنب ل ا يقيل.

ادلبحث الرابع
الوسائل والطرق واإلجراةات الالزمة لتجديد ىيبة العلماة
كك ق كطنؽ ك نادات كا
ع خت حله اج
ن م قى كلخنل ْنقه قحلو الحلوى كحل ار قع ضبي ق حله

ر قع كْنختتخت ضبو ا هوقد ْنقه
و اٞن قملى م
و اٜننقـ كا ماطٌنى كذ ض اٞنمق ب ا يق ضو:

ادلطلب األول :إجراةات جتديد ىيبة العلماة والفقهاة جتاه أنفسهم.
تيهث ه ق س ا هوقد ا ن الحلرب حله اٞنمئا ضوى كا م حل اٜنثضل يماتن ا اتى ك ثهض ا جاة ا لدت
ب اعنيثقص حله ضبي ى ك٬ننه ا ي نض ل ا ا ق كا نادات كا م شن حلبقشن لك غًن حلبقشن ض
ْنختتخت اٟنضبو ه هوقد ه ا ا ا يقيل:
 .1ا خاص ﵁ قب ض ٗنض اٛناانبى كخق و ٘ن لحلقنو اٝنمقب ا ختتين.
 .2ر ط ا ثاؿ كاٝنمقب ا ختتين م و ا اايف حل اٞني هس م هوقد كا ث قد.
 .3يفضقـ ا هوقد م ختكر اٞن قط ِب حله ا خت اة ب هللا قبى كالحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن ننى كا يخختاـ
ال ق ضب ا يْن ًٌو كع ًٌنؽى كاٜننص ه ىنض ا ثضق مٜنجو كا رب قفى حل حلق ت،قحب ق حله ٌن ض ا ثاؿ؛
ٞنق ه ضق و حله آاثر هبضوى عثخت حل هللا قب نبضل ي لف تناف ض قن ض خمق ل حل ا قس حلقعو عثقؿ قب:
م عىظِّق ىغهًض ىظ اٍ ىث ٍه ً
ضاا ًحل ٍه ىح ٍاً ى [ آؿ وناف]159 :ى كيفقؿ لتضقن ض آتو يفنتبو حل ق :ىىث ٍخت
ب ىعنٍػ ى ُّ
 ىكى ٍا يحلٍ ى
ًً
ً ً
ً
قد يحل ر ه ً
كؼ ىرًحض ه[ ا يا و]128:ى كيفقؿ هللا
ٌن ىردي ه
تص ىهىٍض ين ٍ ًمٍ يو ٍ حل ى
اؿ حل ٍه لىنٍػ ي م ين ٍ ى ًته ىهىٍضل ىحلق ى يُّ ٍ ىح ًن ه
ى ى ٍ ىي
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ً
قب ض ش ف حلا ك قركف  -هض وق ا ماـ -حل عن اف :ا ٍذ ى بىق ً ىب ع ٍن ى ٍا ىف ًنَّلي طىغى ى عىػ يث ىاعٍ ىلي يفىػ ٍانع ىضًٌنق ى ىهَّلي
تىػيى ى َّحلين ل ٍىك ٫نىٍ ىش [ طل]44-43 :؛ عأذا حلقف ا ا حقؿ النبضقد حل ليفااحل ا ن قرى عأل ض ا ًقمل ا ضاـى
كا م تخت ا اٞنمهوٌن ب دته هللا قب لف تناف لحلثن رلعو ك ادد ٟن .

 .4ا ٬نقف ا نقحل أبف ا ،ن حله هللا قبى حل ل ركح الحل كا ي قؤؿ كا ثثو م سى كنشن ركح اٞنبقدرة
كٓنو اٞنم ك ضوى عق ًقمل دكره لف تختؿ ا قس ه ل بقب حلق عضلى كلف تمق خت ه ا ثار ه حهاؿ
ٞنشناهت ك اعًن ا بختا اٞنخيه و 1ي.
 .5ار ثقد ا ًقمل مل ض اٛناانب ا شن ضو اٞنخيه و اٞني هثو
ا باتوى ك ًنة اٝنه قد ا ناشختتهى خت ق ع خت كلف تم
كلخايف

كطبق

حليقب هللا قبى ك و نبضل يى كا مًنة

ٞن نعو ا ثثقعو اٜنختتثو كا هاـ ا قحلوى كلحااؿ اليفااـ

ى كلف تي نؼ ه شب قت ا يضقرات كاٞنبقدئ اعيفي،قدتو كاع يوق ضو ا مق ختة ض ا اايف

اٞن ق نى كحلق حلايفه ا اـ حل ق 2ي.
 .6ا و

ه

هثقدات حاارتو حليخ،،و ض اٛناانب

٩نقد حلهيثضقت خق و م هوقد -لك حلق مو

ا شن ضو -ك ا حلقنم ن حل مثو ن ضو حليثقر وى ﵀قك و ا يثقرب ض ا يال عضوق ض ى كا يااعس ه يفاا
حلشرتحلوى حل ا و

ه آ ضقت حلاحختة ض طنح ا ثضق ا

﵀قك و رلب ا جاة ا نبًنة ا

هت اجمليو ى كحل قيفشو

ه ا ثضق كا رت ضل ض ق

،م ب ا يال لحضق ن.

 .7ا م حل ٩نقد حلناحل ُنثضو حليخ،،و ض اٛناانب ا شن ضو ه غنار اجملقحل ا ث ضوى ك نه شنه ق
اٞن،غن؛ هب ل كا ي وس ض ا اازؿ اٞنميجختةى كا هت اجمليو كالحلوى حل
ز ا ياا

نكرة ن و ا بم عض قى حل

وض حلق

ضل حله يفنارات كنيق ج ه ا هوقد.

 .8ض ا ثضق ا تنثن عض ق غط ا قحلوى كحلق ت،قحب ق حله اخياؼ ض ك قت ا ظن ٌن ا هوقدى حلث
ا ثضق اٞني هثو م ماؽ؛ عقل

٩نقد ٛنقف عيقد ض اٞن قطس ا من ضوى كانيختاب لعض ا هوقد ه و عض قى حل

نكرة ا ضل ا قس ض قى هيثهض حله عجاات اعخياؼ ٌن ا هوقدى كا و
١ .9نقك و احضخت اٝنمقب ا ختتين يفختر اٞنميمقعى كذ
قـ ٣نق تي هس ّنشنات اجمليو ى كا و

م و

ه نض ثو قحلو ا قس.

ه ح،ن الك ا ت ض اجمليو قت ض حل

ه حه ق رب اٝنمب كا ختركس كاٞناا ظى ككرش ا و ى كال ـ

ا خترا ضوى كاٞن ٕننات ا هوضو كغًن ق حله ا منؽ اٞن ق نة.

1ي نقرْ :نختتخت اٝنمقب ا احلحل ا نؤل كاٞنضقحلٌن ص72ي.
2ي ك بو ا حضهحل :ا ي مًن اٞن ًن 36/4ي.
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 .10احرتاـ ا ًقمل مل كٞننقنيلى عا ت ظن ب

ق ه الحلار حله حلقؿى ك قهى كحلنقنوى كا ي قزع عضوق ض

خت يفقؿ :يفقؿ ر اؿ هللا ي :ف هللا حلن ٪نب ا ننـ كحل قيل الخاؽى كتبغخ

ه ذ ؛ عػ ه ض ه
مقع قي 1يى عونقنو ا ًقمل لحلرب حله ذ

نثًنى كحلق ت قط ل حله حل وو لٚن حله ذ ؛ عو ويل يفخت ٝن ،ق
بختهللا ا ه حلم ادى عضوق ركاه ه ر اؿ هللا ي يفقؿًٌ :لد حلق اعرتض هللا هض نه حله ل بخت ا قسى كا ي ب
نه حله لغىن ا قسي 2ي.
حنـ هض نه حله لكرع ا قسى كارض ّنق يفم هللا
حلق َّ
ادلطلب الثاين :إجراةات جتديد ىيبة العلماة والفقهاة يف نفوس عامة ادلسلمني.
ااـ ا قس اٛن د الحلرب ض لم ٠نيو حله اجمليو قتى ك حله ت ماف ا ،ارة ا اا و ض ،نعقهت ه
ثختـ اجمليو قت كٔنه قى كا ااـ تميوختكف ريفض ك هو كلخايف حله هوق ؛ عأف ىهيل ا ًقمل كلخ دكره ض
ضيم شن حلبقشن ض اح ا ن ضوى ك ف حقدكا ه قدة ا ،ااب كانيب اا
ضقغو اجمليو ى عأف ذ
وقـ الحلقف ض لم
ضيم ض خت ا قس ه دت كلخايف ؛ عق هوقد
ٞن،قٜن ا شخ،ضوى عأف ذ
٠نيو حلمه ى ك حلث حلض اف اٜننارةى ف يفقحلاا ّن وي حلقنم ا  ،و ا ننتو ه ااـ هضووى ك ع ضناف ا نس.
كحله ا ااحل كاع نادات ا م ض ْنختتخت ضبو ا هوقد ض ختكر ا ااـ ا يقيل:
 .1ا ي اـ ا هوقد م ا ق كا منؽ اٞن قطو ِب ا مق ثو؛ عأف ا حله ش نل لف تنلب ا ،ختع ٌن ا هوقد ك قحلو
ا قسى كت و

ه ٩نقد ا ثثو اٞنيبقد و ض ى كحله ش اٞنمق٨نو ض ْنختتخت اٟنضبو ه هوقد ض ن اس ا ااـ.

 .2ا ي اـ ا ختك و م ختكر اٞن قط ِب ض شىت اٞن قححل كخق و ا احلضو؛ عأف ذ
ا هوقد ض ن اس ا قحلو.

ضيم

ض ْنختتخت ضبو

ى كلف ع تي خت اا ع ّنق

 .3ه ا ااـ ك ٢نقعو هللا قب ض ختكر ى كلف تناناا حل ٌ ،ن ض ينك
ت هوااى كلف تيج باا ض حختتث ل هاب ا يشنض كاعهتقـ كاعنيثقص دكف ه ى لك ّنجند ٚنقع شق و ق ك قؾى
قت ا ياا اع يوق حل غًن حل نكؼ اٞن،خترى كا م حل دا وقن ٥نا ا يثبم حله
ه
لك يفنادة حل شار ك
َّ ً
ته ىآحلياا ً ٍف ى قدى يحل ٍ عىق ً هس ًىػبىوأ عىػيىػبىػضَّػياا لى ٍف
الحلار؛ عأف ا ا حل ج ق ا احلحلى يفقؿ هللا قب  :ى لىتػُّ ى ق ا ى
ً و
ًً
ً
ٌن[ اٜنجنات.]6 :
ي،ضبياا يفىػ ٍانحلق َنى ى قىو عىػيي ٍ
،بً ي اا ىهى ىحلق عىػ ى ٍهيي ٍ ى دحل ى
ٓ .4ن تن ا ااـ ض اٝناض ض ل ناض ا هوقد كا ض حل ؛ لف اايفب ذ كخضوو ض ا ختنضق كا خنةى ك ثخت
نث

ه خ ا هوقد ْنن اٝناض ض ل ناض ا هوقدى كا يوقدم ض غضبي كاعنيثقص حل ى ك ض اا لف حله ه

هللا قب ض ا اايف ٌن ض ا هوقد ٟن حله ماتخت ك ا ى ك ط قد نار ى كاٝني ٟن ِنقٕنو ا ماد كا ضقذ م﵁ قب.
1ي ا بض ثحل :اٛنقحل ش ب ا ٬نقفى ريف 7646يى كيفقؿ ا﵀ثس ٢نيقر ا ختكم:
2ي ا بض ثحل :اٛنقحل ش ب ا ٬نقفى ريف 8119يى كيفقؿ ا﵀ثس ٢نيقر ا ختكم:

قده حمهى 372/10ي.
قده حمهى 37/11ي.
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عثقؿ اٜنقعظ ا ه مقحلن -ر٘نل هللا" :-كا هى لخحل كعث ق هللا كً َّ ؾ ٞنن ق لى ك ه ق ٣نَّه ٫نشقه كتيثضل حس
حلمواحلوى ك قدة هللا ض ي ل يقر حل يث ،حل هاحلو؛ لف ا ايفض و عض
يػ ىثق ل لف ٜناـ ا هوقد -ر٘نو هللا هض ٍ -
م كر كاععرتاد حلن كخض ى كاعخياؼ ه حلق اخيقره هللا حل
ّنق حل ل ناد لحلنه ظض ى كا ي قكؿ ل نا
شن ا ه يخهس ذحلض 1 "...ي.
كيفقؿ ا حلقـ ل٘نخت –ر٘نل هللاٜ" :-ناـ ا هوقد حلمواحلوى حله مشَّ ق حلنضى كحله لحله ق حلقت" 2ي.
كيفقؿ ا ه بقس ر حل هللا وق" :حله آذل عثض قن عثخت آذل ر اؿ هللاى كحله آذل ر اؿ هللا عثخت آذل هللا
ك " 3ي.
ك ه ر اؿ هللا ي يفقؿ :ا و ع تميخه ُنث ع حل قعس :ذك ا شضبو ض ا اـى كذك ا ه ى ك حلقـ
حلثمطي 4ي.
ادلطلب الثالث :إجراةات جتديد ىيبة العلماة والفقهاة من احلكام والسالطني وإعزازىم هبا.
ا ل هل كل ق ل لف ٪نضحل هوقد الحلو كعث قؤ ق كظق
ف حله ل ظ ا يجختتخت ِب ا ا ختته ا ظض ى
ا نربل ا ل ط ق هللا قب ِب ى عوه لك ب ا اا بقت ه اٜنقحل اٞنمه كذم ا مهمقف لف تايفَّن ا هوقد
كتننحل ؛ عأف از ك حلناحل حله از ك حلناـ ا مهمقف ٛنق ل ك همقنلى ك ايفًن اٜنقحل ه هوقد كا ث قد َن
حلنا ب ل ه اٞننا بى كحل ق ب ل ه اٞن ق ب؛ ٞنق حا ل ختكر حله ا نيقب كا م وى كحلق لنضط ِب حله ح ظ
ا شنت وى ك بهضغ ا ن ق وى ك هض الحنقـى كا خت اة ب حنوو اٜنس كا ،ل ه بقد؛ عق ختك و ٟنق ا ختكر ال نز ض
ْنختتخت اٟنضبو ه هوقدى كحله حلظق ن از ا هوقد كا ث قد حله يفب حنقـ اٞنمهوٌن ك اطض ا يقيل:
 .1غ قؤ ك حلناحل ك ؿ اٛناا كا مق ٟن كا مخقد ض ركا ب حىت تميغ اا مق ل ه مقد غًنهى
حله غًن لف ٪نا

ب ا م اؿ كاٞنمقد و.

 .2لف تختنض كتثنِب حل ل كلف ٩ن ه خق و ٠نهمل كل
كيفنارا ل ا ظو

ع ه رلت

كن،ض ي ى

قعو ب

حلشار ل عا تي،ختر اٜنقحل لحنقـ ا ختك و ا نربل

از ك ايفًن ك نن٬ن

ك اٟن ض ا﵀قع ا قحلو

كا نربل ك ش قر م ي ظض كاٛناؿ؛ ٞنق ٪نوهانل ض يفهاِب حله دته.

1ي ا ه مقحلن :بضٌن حل ب اٞن رتم ص29ي.
2ي ا ىهٍوام :اٞن ضخت ض لدب اٞن ضخت كاٞنمي ضخت ص14ي.
3ي اٝنمضب ا بغختادم :حليقب ا ثضل كاٞني ثلى ريف 124يى 143/1ي؛ ا ه شق ٌن :ا رتغضب ض عضق ال وقؿ ك ااب ذ ى ريف
284يى ص90ي.
4ي ا مربا  :اٞن ج ا نبًنى ريف 7819يى كيفقؿ ا﵀ثس ٘نختم بختاجملضخت :ركاه ا مربا ض ا نبًن حله ركاتو بضخت هللا ه زحن ه هحل ه ت تخت
كحلا٨نق ضه 238/8ي.
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حله ا ثضقـ اا بقهت اٞن اطو ِب ض اانب ا ي هض كا رت ضو كا يا ضل كا ،ض و ألحلو خق ي ق

ٕ .3ننض

ك قحلي قى حل الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن ننى حل زا و اٞن نن ا م نب اا هضلى كا يونٌن هو نكؼ ا م
لرشختكا ضلى كا و

ه

اؿ عياا ك ظضو ق كا م حل يمبضث قى

 .4ذا حلقف ا ب خ تم

ه ا ثاانٌن ا

مج حل ق 1ي.

ب نشقد ١نمقت كيف اات عضق ضو حليخ،،و ض ل العاـ كاٞنمهماتى

كلخنل أل قب ا ن ضوى كاث ثو هغ قد كا نيفص كاٝنا وى ك س هض ق الحلااؿ ا مق هو؛ عأف ا ختكر ال قس ا م
ق ختة خت ك نشقد يف اات حليخ،،و ض نشن

ع خت كلف ثاـ ل اٜنناحلقت اٞنمهوو ض كايف ق اٞن ق ن لف م

ق ض دته هللا قب منؽ ي ق ب حل ا يمار ا هوحل كا يثينى كٔنيقر ٟنق حله ا هوقد الحل قد ا ثقدرته ه ا ثضقـ
ِب ا ا ختكرى كحلاا و ا ي خت ت ا
 .5ا و
ثادى كذ

،ه ملحلو كشبقِبق.

ه ا يخختاـ ا اـ ش لناا ل يغضًن ا ،ارة ا
م رباحلج اٞنخيه و.

ضو كا

يرٚنم ه ا هوقد ه حلختار

 .6ا م حل يماتن اٞن ق ج ا خترا ضو ض اٞنناح ا يونتَّو اٞنخيه وى كا حله ش هنق لف و

ك اٟن ك ثختتن ى كا و

ه احرتاـ ا هوقد

ه اعيفيختاد ِب .


خامتة البحث:
كض خيقـ ا ا ب ل تمضب يل لف لدكف ل حلق ل ن ل حله ل ا يق ج كا يا ضقتى ك حل حلق يقيل:
لكعن :ل ا يق ج:
 .1ا هوقد وقـ لحلقف هخهس قحلوى ك ألحلو ا احلضو خق و ض خنا ق حله ا ظهوقت ب ا ارى ك٣نق حل عضل
حله حلشنات حلمي ،ضو.
 .2حىت تي س اٝنمقب ا ختتين ٖنقره ع خت كلف تنا حل :ا يضمًن كحمه اٞن قحلهوى ناز ا ثض ا احلضوى غنس الحل
كا ن٘نوى ناز ا ا ل ا نمق كاٜنضقرم

اـى اع يوقـ ثضق اجمليو كحلنا قة الك ا ت عضلى احرتاـ

ا ي ختدتو ض داخ اجمليو حل يفباؿ ا خن.
 .3ا خاص ﵁ قب ض ا ثاؿ كا و ى حل انمجقـ ا
ه

حل ا ثاؿ حله ل ال بقب ا

دم ب اٜن قظ

ضبو ا هوقد.

ٚ .4نقح ا ختك و لشخقص غًن حل هٌن ي،ختر ا يالى كاٜنختتل ض لحلار ا قحلو لدل
ا هوقد.
1ي ن ق حل :اٝنمقب ا ختتين ٌن ٓنختتل ا ختخاد كْنختتخت ا هوقد ص162ي.

ا ب انيثقص ضبو
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٣ .5نق ت ن ض ضبو ا هوقد معنيثقص ا يخختاـ خ ا هوقد كا خت قة ٝنمقمت عئاتو ضثو بل ض ذاهتق ا نيفو
كا يشيم.
خ ا اـ اٞناايل ه ناحلقت ب شاتل ارة ا هوقد شىت ا ا ق كا منؽى حل ،قؽ ليف ع ا ي

.6

كل ش ق ِب ى حل ،ختتن ٣نه تاا اف حنقـ اٛنار ضظ ن ه ذ

ا اـى ك قد ل

قب ا ض كاٝنربة

كا يجن و كا يض ضو ض اٞنضقدته اٞنخيه و.
اثنضقن :ل ا يا ضقت:
 .1ت بغحل ه ا ختك و ٕننٌن ا هوقد حله ا ثضقـ اا بقهت ض ا ي هض كا رت ضو كا يا ضل كا ،ض و ألحلو خق ي ق
ك قحلي ق.
 .2ا م حل ٩نقد حلناحل ُنثضو حليخ،،و ض اٛناانب ا شن ضو وس ا ب ل ض ا اازؿ اٞنميجختةى ك ا ض
نيق ج ق ك وضو ق ه ا هوقد ا ي قدة حل ق.
٩ .3نقد
كل
 .4ا و

قت رٚنضو –دكر ه يال -هتي م ق و ه مقؤعت ا قسى حل انيختاب لعض ا هوقد اٞنخهٌ،نى
قب ا ه ه و عض ق.
ه ح،ن لك ا ت اجمليو قت ك ن ضب قى ش ؿ اٛن خت ٞن قٛني ق حمب ل٨نضي ق.

ْ .5ن ب ا يجقذمت ا مضق ضو حلق لحلنهى كا و
 .6ه اٜنناحلقت اٞنمهوو لف م

ه اع يوقـ م ثضق اٞني هثو ّنجواع الحلو.

ق ختة خت ك نشقد يف اات حليخ،،و ض نشن ق ض دت ق ا احلحلى حل

اخيضقر ا هوقد الحل قد دارهتق.
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ادلصادر وادلراجع
 .1ا حلقـ ل٘نخت :ل ا بختهللا ل٘نخت ه ن ه ح ب ه اؿ ه ل خت ا شضبق ى حلم خت ا حلقـ ل٘نخت ه ح ب ى
ٓنثضس :ش ضب الرن كطى ك قدؿ حلنشخت كآخنكفى حل مو ا ن ق وى ًنكتى ط1ى  1421ػ2001 -ـ.
 .2ا بخقرم :ل ا بخت هللا ن ه ٚنق ض ه نا ض ه اٞنغًنة اٛن حلى اٛنقحل اٞنم خت ا  ،ضل اٞنخي،ن حله
لحلار ر اؿ هللا ي ك ل كل حللى ٓنثضس :ن ز ًن ه

ن ا ق نى دار طاؽ ا جقةى ط1ى  1422ػ.

 .3نقر :بختا نن ى ْنختتخت اٝنمقب ا احلحل "ا نؤل كاٞنضقحلٌن"ى حلنيبو ا بضنقفى ا ن ضى ط1ى
 1427ػ2006 -ـ.
 .4ا بض ثحل :ل ا نن ل٘نخت ه اٜنمٌنى اٛنقحل ش ب ا ٬نقفى ٓنثضس٢ :نيقر ل٘نخت ا ختكمى حلنيبو ا نشختى
ا ن ضى ط1ى  1423ػ2003 -ـ.
 .5ا رتحل م :ل ا ضم ن ه ضم ه ى ارةى اٛنقحل ا  ،ضل ك ا ه ا رتحل مى ٓنثضس :نا ض
اضى حلمب و حل،م ا بقر اٜنهيب كلكعدهى حل،نى ط1ى  1382ػ1962 -ـ.

ماة

 .6ا ه ضوضو :ثحل ا ختته ل ا ا بقس ل٘نخت ه بختاٜنهض ه ضوضو اٜننا ى ٠نواع ا يقكلى ٓنثضس :لنار ا بقزى
ك قحلن اٛن ارى دار ا اعقدى ط3ى  1426ػ2005 -ـ.
 .7ا ه ضوضو :رع اٞناـ ه ل وو ال اـى ٓنثضس :بختهللا ه نا ض الن،قرمى اٞننيبو ا ،نتوى ًنكت-
ب قف.
 .8ا ث هيب :ل ا

قؽ ل٘نخت ه ن ه نا ض ا ث هيب ا ضمق ارمى ا نشه كا بضقفى ٓنثضس :ل ا ن ه

قشارى دار حضقد ا رتاث ا نرى ًنكتى ط1ى  1422ػ2002 -ـ
 .9ا ه لر حقز :بختا ن٘نه ه ن ه درتس ا نازمى مًن ا ثنآف ا ظض حلم ختان ه ر اؿ هللا ي
كا  ،ق و كا يق ٌنى ٓنثضس :ل خت ن ا مضبى حلنيبو ن ار حل،م

ا بقزى ا ن ضى ط1ى  1417ػ1997 -ـ.

 .10حجقب :ن حل ًنى ْنختتخت اٝنمقب ا ختتين ض اد ا اايف اٞن ق نى دار ا جنى ا ثق نةى ط1ى 2004ـ.
 .11اٝنمضب ا بغختادم :ل ا نن ل٘نخت ه هحل ه اث مى حليقب ا ثضل كاٞني ثلى ٓنثضس :ل ا بختا ن٘نه قدؿ ه
تا ه ا ازمى دار ا ه اٛنازمى ا م ادتوى ط1ى  1417ػ1996 -ـ.
 .12اٝنمضب :بختا نن ى ا ي مًن ا ثنآ هثنآفى دار ا نن ا نرى ا ثق نة.
 .13ل ا داكد :هضوقف ه الش ل ا مجميق ى
1999ـ.

ه لر داكدى ضم العنقر ا ختك ضوى ا ن ضى  1420ػ-
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 .14ا ه رشخت :ل ا ا ا ضخت ن ه ل٘نخت ه ن النخت محل اٞنق نحلى ع ،اٞنثقؿ ض ثنتن حلق ٌن ا شنت و كاٜننو حله
اع ،قؿى ٓنثضس :ن ق خت اٛنق نمى حلنحل درا قت ا احختة ا ن ضوى ًنكتى ط1ى 1997ـ.
 .15ا حضهحل :ك بو حل،م ى ا ي مًن اٞن ًن ض ا ثضختة كا شنت و كاٞن جى دار ا نن اٞن ق نى ًنكت -دحلشسى
ط2ى  1418ػ.
 .16زيف كؽ١ :نواد نى ا نن ا ختتين كيفضق الحلو اع احلضوى اجملهس ال ه

هش كف ا ختت ضوى ا ثق نةى

2005ـ.
 .17ق حل :ن ن ض ن ق ى اٝنمقب ا ختتين ٌن ٓنختتل ا ختخاد كْنختتخت ا هوقدى دار ا ماـى ا ثق نةى
ط1ى  1427ػ2006 -ـ.
 .18ا مقتل :ل٘نخت بختا نحض ى اٝنمقب ا ختتين كا اايف اٞن ق نى اجملهس ال ه

هشئاف ا احلضوى ا ثق نةى

2005ـ.
 .19ا م ختم :بختا ن٘نه ه

نى ضمًن ا نن ا ن٘نه ض مًن حلاـ اٞن قفى ٓنثضس :بختا ن٘نه ه حل ا

ا ها٪نسى حل مو ا ن ق وى ًنكتى ط1ى  1420ػ2000 -ـ.
 .20ل ا ا م اد اٛنقرححل :بخت رب ا يب هحلى ْنختتخت اٝنمقب ا ختتين "ا ضقت كا ضاا ط"ى دار ا نيب ا هوضوى
ا ثق نةى 2006ـ.
 .21ا شقطيب :نا ض ه حلا

ه ن ا هخوحل ا غن طحلى اٞنااعثقتى ٓنثضس :ل ا بضختة حلش ار ه حمه آؿ

هوقفى دار ا ه قفى ا م ادتوى ط1ى  1417ػ1997 -ـ.
 .22ا ه شق ٌن :ل ا ح ص ون ه ل٘نخت ه ثوقف ه ل٘نخت ه ن ه لتاب ه لزداد ا بغختادمى ا رتغضب ض
عضق

ال وقؿ ك ااب ذ ى ٓنثضس :ن حمه ٚنق ض ى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط1ى  1424ػ-

2004ـ.
 .23ا ه لر شضبو :ل ا نن بختهللا ه ن ه لر شضبو ا بمحل ا ناضى حل ،ه ا ه لر شضبوى ٓنثضس :ن
ااحلوى دار يفنطبوى ًنكتى ط1ى  1427ػ2006 -ـ.
 .24ا ه قدؿ ا ختحلشثحل :ل ا ح ص ون ه هحل ا ه قدؿ ا ختحلشثحل اٜن بهحلى ا هبقب ض هاـ ا نيقبى
ٓنثضس :قدؿ ل٘نخت بختاٞنا ادى ك هحل ن حل اضى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط1ى  1419ػ1998 -ـ.
 .25ا ه مقحلن :ل ا ا ثق

ه ه اٜنمه ه بو هللا ا ه مقحلن ا ختحلشثحلى بضٌن حل ب اٞن رتم عضوق نمب

ب ا حلقـ لر اٜنمه الش نمى حلمب و ا ياعضسى دحلشسى  1347ػ.
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 .26ا هوام :بختا بق ط ه حلا

ه نى اٞن ضخت ض لدب اٞن ضخت كاٞنمي ضختى اٞننيبو ا ن ضوى دحلشسى ط1ى

 1349ػ.
 .27ا ه حلثًن :ل ا ا ختاد ٚنق ض ه ون ه حلثًن ا ثنشحل ا ختحلشثحلى مًن ا ثنآف ا ظض ى ٓنثضس :قحلحل مب ن
احلوى دار طضبوى ط2ى  1420ػ1999 -ـ.
 .28ا ه عقرس :ل ا اٜنمٌن ل٘نخت ه عقرس ه زحلن ى حل ج حلثقتضس ا هغوى ٓنثضس :بختا ماـ ن قركفى دار
ا ننى ًنكتى  1399ػ1979 -ـ.
 .29ا ثنطيب :ل ا بختهللا ن ه ل٘نخت ه لر نن ه عنح الن،قرم اٝن ر حلى اٛنقحل لحنقـ ا ثنآفى ٓنثضس:
شقـ ٚنًن ا بخقرمى دار قمل ا نيبى ا ن ضى  1423ػ2003 -ـ.
 .30ا ثن قكم :تا هى خمق ق ا احلحل ض ،ن ا اٞنوى دار ا شنكؽى ا ثق نةى ط1ى  1424ػ2004 -ـ.
 .31ا ه يفض اٛنازتو :ل ا بختهللا ن ه لر نن لتاب ا ر حلى رك و ا﵀بٌن كن و اٞنشيقيفٌنى دار ا نيب
ا هوضوى ًنكتى  1412ػ1992 -ـ.
 .32ا ه يفض اٛنازتو :ا اا ختى دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ط2ى  1393ػ1973 -ـ.
 .33ا مربا  :ل ا ا ثق

هضوقف ه ل٘نختى اٞن ج ا نبًنى ٓنثضس٘ :نختم بختاجملضخت ا مه حلى حلنيبو ا ه ضوضوى

ا ثق نةى ط2ى  1404ػ1983 -ـ.
 .34ا مربم :ل ا

ن ن ه نتن ه ت تخت ه حلثًن ه غق ب ا حلهحلى قحل ا بضقف ض أتكت ا ثنآفى ٓنثضس:

ل٘نخت ن شقحلنى حل مو ا ن ق وى ًنكتى ط1ى  1420ػ2000 -ـ.
 .35ا ه حلق و :ل ا بختهللا ن ه ت تخت ا ث كتينى ه ا ه حلق وى ٓنثضس :ن ع اد بختا بقيفحلى دار حضقد ا نيب
ا ن ضوى ا ثق نة.
 .36حلمه  :لر اٜنمٌن حلمه ه اٜنجقج ا ثشًنم ا ضمق ارمى

ضل حلمه ى ضم العنقر ا ختك ضوى ا ن ضى

 1419ػ1998 -ـ.
 .37ا ه حل ظار :ن ه حلننـ ه حل ظار اععنتثحل اٞن،نمى مقف ا نبى دار قدرى ًنكت.
 .38ا مق حل :لر بختا ن٘نه ل٘نخت ه ش ضب ا مق حلى ا م ه ا نربل ه مق حلى ٓنثضس :حمه بختاٞن

شهيبى

حل مو ا ن ق وى ًنكت -ب قفى ط1ى  1421ػ2001 -ـي.
 .39اٟنضثوحل :نار ا ختته هحل ه لر ننى ٠نو ا كا خت كحل ب ا اا ختى دار ا ننى ًنكت -ب قفى  1412ػ.
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جىاَة يٍ فقه اإلصالح وانتغٍري
يٍ خالل انسريج انُثىٌح
انذكتىس عثذ انكشٌى انقالنً
باحث في العقيدة والفكر ؤلاسالمي -اإلاغرب.

مقدمة

اٜنوخت ﵁ كا ،اة كا ماـ ه حله ع نيب ختهى ك خت:
عأف عثل ا اح ا بامى ك اظض ل ض ٢نيهه الزحل و كالحلن و ع ت ،ن ض نض لحختاث ا مًنة ا باتو
ا حل قج
كا يخناج ا ختركس كا رب حل ق ع مب؛ حلوق ا شق ض حلثًن حله ا نيقمت اٞن يوو ثل ا مًنة؛
ل يفاا خته كل مل ا ت بغحل لف ميخنجى كا قظن ض حلثًن حله ا خت اات ا احضو ا ظ نت ض ٢نيهه اٜنثب
ا يقر٫نضو تخترؾ اٜنق و ب ضقف ه ال س كا ثاا خت؛ حىت ناف حنوق تن ض ق خت ا ي قزع كاعخياؼى
ضوق حلق انبىن ه ل اؿ ع يبختؿ كع يغًنى لحلق ا نكع عيخيهه ُنمب ا ظنكؼ كالحااؿ كا اا خت.
كٞنق حلقف ا اح حلمهبق ض حل حٌن شخته الحل كا ش اب مل تنه خت حله ا ه ثل ا احى هبضو
ٞنيمهبقت ا اايف ى كٓنثضثق ش قدة الحلو ه ا قسى يفقؿ قب ﴿ :ىكىحل ى ً ى ى ى ٍهىق يحل ٍ ليَّحلون ىك ى منق ًيى ينانياا يش ى ىختادى ىهى
ا ً
اؿ ىهىٍض ين ٍ ىش ً ض نختا﴾ ا بثنة143 :ي كع بض ٟن ه ا ش قدة ع م يض قب اتـ ك دراؾ وهحل
َّقس ىكتى ينا ىف ا َّن ي ي
ك هوحل ثل ا اح ا بامى ك ا تثيضحل ك ل س ثل ا اح كحلق ت بغحل لف تناف هضلى ك ذا حلقف
« قؾ ظوقد حلثًنكفى تثنل ا قس يف،ص حضقهت ا ي قدة حله ق ن ا باغ عض قى ك ضيق اا د جقب حلمق ن ق
ض اٜنضقة كحلاايف ق دزاد حلق ت نض ٟنق حله حلشنات ك قب» 1عيهوس ذ ض حضقة ا يب ه هللا هضل لكب
كل ختر ٞنق ل حله شنؼ اٞنثقـ كا ،وو «عيجن يل حل الحلو كالمش ى كا يجن و ا واذج هاار ٌن حله ا هوقد ب
يفضقـ ا مق وى ا يو عض ق لك حلقد حلق اعرتؽ ض غًن ق حله ْنقرب النبضقدى كز عض ق حلق مل تنيو حله يفب » .2ك ذا حلقف
ذ حل عقلحلن تثيضحل نظنة كا ضو كيفنادة عقح،وى ٞن نعو حلق نيوهنل حله عثل ض ا اجملقؿى هب قد هضل ك نوهو

 1ن ا غ ايلى عثل ا مًنةى ص.16 :
 2ان ا ض ب حلى اد ا هوقد ض ا ي بقط اٟنختاتو ا خت اتو حله ا مًنة ا باتوى حل شارات اٞن ٕنن ا قٞنحل الكؿ هبقحثٌن ض ا مًنة ا باتو ض
حلا اع :اد الحلو ض خختحلو ا مًنةي ص.320 :
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اح كحلختار و ل ا ل ا ثختتو

اٞن ثاص يي ثس اع يجق و ٞنيمهبقت ا ند كاجمليو انمايفق حله رب لغاار عثل ا
ا انبىن هض ق.
كحله آعقت خ درا قت عثل ا اح لهنق خت درا ي ق هيشنت اٞني هس ِب ا اٛنقنب اخي م ض طضقت
ُنث ق ك ش بقهتق شنت قت ضو لك حلنحهضو عب م هض ق حلمق كل اعى ا عقلحلن تثيضحل يفنادة ا يشناعضو شقحلهو
لعس عثل ا احى كٓنختتختا مه لك ا ل ا ثختتو كا وهضو ا ت بين هض قى كٗن ق نقعو ال اؿ كا ثاا خت
كا ،اص.
كا ختاع ب قكؿ ا اٞنا اع ا ضقف حل قمل ا ا ثل كحلق انبىن هضل حله ل اؿ ثختتو حله خاؿ ا مًنة
ا باتو .كتاحظ اٞني حل ٞن ق ج درا و ا مًنة ا باتوى حلضه غهب ه يفم حلبًن حل ق اٞن ج ا يقر٫نحل ا م ت ىن
د بقت ا ايفق ى كك ه الحختاثى ك ثنتن نيق ج قى دكف اع ي قت ب ل اٟنق كل م ق ا ثختتوى ك١نقك و احليشقؼ
ه الحختاثى كٓننتن ق ٥نا ه
حلق حلقف كراد ق حله حل ج ١نن ض ا خت اة كا ب قد كاٞناا وى ز اا ميل
ا يق ج.
كحل ظ ا خترا قت ض ا اٛنقنب مل ٔننج حله دا نة ا ا ه ك ثنتن اٜنقؿ أب هاب ع ٫نها لحضق حله ا ط قب
ض ا مند ك ٨نقؿ عثل ك ه ا احى كظهم اد ا يخناج عثل ا اح تمًنة حل لنل م حلنقف أت ضس
ا ظنة ا شوا ضو اٞنينقحلهو ٟن ا ا ثل كا يخاص يفاا خته كل مل ض ٢نيهه حلناح ا خت اة ا احلضو اٞننضو كاٞنختنضو.
مشكالت البحث:
نم ض ا ا ب ل ب ا ق و ه حلشنات ي هس م احى حله خاؿ ا ق و ه ل ئهو ي هس
اح ل س ت بين هض ق؟ كحلق حل ل ختاؼ ا اح ض
م ب ل ه ختكل حل نعو عثل ا اح؟ ك
ا اـى كحلق حلختل مشا ضيل؟ ك ا اح ا بام ار ن ه اا م كحليغًنات؟ كحلق ل ختاؼ ا اح الكؿ ا
٩نب لف ع غ ض حل زحلقف كحلنقف؟.
أىداف البحث:
ا ث،خت حله ه ا اريفقت ا ا ضل اٛن اد ٥نا عثل غق ب  ،و حلميثهوي ض ا ي ضه ض ا مًنة ا باتوى
ك ثنتن ٩نق ضقت درا و عثل اححل ل ض تنا حل غًنات ا حلقف كاٞننقف ي تضخت قى ك ب ض قى كد و قى ك نشضخت قى
كا خت اة ألخ ِبقى كاٜنل ه مبضث قى كا شقرة ب هبضقت اد ا ي ت كا غها ض اٞنوقر وى هي بضل هض قى
كا ي تن حل قى كاع ي قدة حله لخمق ق ا ي قم يننار قى كاٟنختؼ حله حل ذ لف تناف عثل ا اح ّنثيضضق ل
ا شن ضو كل ا ل ا ثختتو ل٧ناذ ق ع ا عنتختا ك وهضق بضقف ١نق ه ا شنت و ا غنادى ك احضي ق ن زحلقف كحلنقف.
كهتختؼ ه ا اريفقت ب ضقف ا نؽ ٌن عثل ا اح ا ثق ه ل اؿ ثختتو هضووى ك ٌن عثل ا اح
اٞنيب ه ال كاٞن ا ب اٞن نعوى داثرة يفضق حاؿ عثل ا اح ك اا مل كا ي حلضخت ه لنل ٪نيقج ٞن تخت حله
ا ب ل كا خترس كاع ي قد كاٞنيق وى ض اد ا يمارات اع يوق ضو ك ختد اٞن مقت ا ختك ضوى كحلاا ضس حثاؽ
ا نمقفى كك ق اع ،قؿ ا اخرتيفم ال اار كاٜنختكدى عج هم حله اليفهضو لحلثنتو ض ا ثخترة كا ي ًنى ك هم
حله الحلثنتو ليفهضو حضل ا ج كا يخقذؿ ك ار ا ي ن ى كلاتحم حلنق ت ميخت حل ماتن عثل ا اح
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لنل ختتخت؛

ت بين ه حلق انبىن هضل

نم ب ا يشناؼ عثل اححل ع ن
كا يشناؼ آعقيفل .ك
ا اح الكؿ ا م مل تيننر حلثهل ض ا يقرتخ ل ختا ثضختة ك وا.
كمعيفيبقس حله ا اح الكؿ كا يوقد ل ا ل ٬ننه ح حلثًن حله حلشنات الحلو كيفضق اٞنمهوٌن ا يفخت
ته ث مبب ق ا م كاٞنشثوى كع ت ته ق ع ا اح ا م ه ت س لحلهل ع ثل كحل ج هض ؛ ي الحلو
ضمن ا شنت و كحلنكني ق.
عناصر البحث:
ّنثختحلو كل س ه اٞنمق ب ا يق ضو:

ي ثضس ال ختاؼ اٞنن اة حله ا ب ل ا ي
اٞنمهب الكؿ :حل اـ ا اح
اٞنمهب ا ثق  :ل ختاؼ ا اح
اٞنمهب ا ثق ل :ل٨نضو ا ا حل أب اؿ ك٠نقعت عثل ا اح
ش ذتهيل ِنقٕنو.


عثل ا

ادلطلب األول :تعريف فقو اإلصالح

اح حلنحلب حله حلهويٌن" :عثلى ك اح" ك ا ضقف حل قه حل ندا ش حلنحلبق.

أوال:تعريف الفقو
الفقو لغة :ا

 .يفقؿ ا ه حل ظار :ا ثل ا ه م شحلد كا

ل كغهب ه

ه ا ختته مضقد ل كشنعل

كعضهل ه ق ن لنااع ا ه .1
احهي ٍ ي ٍث ىخت نة ًحل ٍه ً ىمقً تىػ ٍ ىث ي اا يفىػ ٍاًيل﴾
كيفخت كره ا ثل ض ا ثنآف ا نن ّن ىن ا ؛ حلوق ض يفا ل قب ﴿ ىك ٍ
﴿كً ٍف ًحل ٍه ىش ٍحل ود ًَّع تي ىمبًٌ يل ًُنى ٍو ًختهً ىكى ًن ٍه ىع ىػ ٍ ىث ي ا ىف ى ٍمبًض ى ي ٍ ًنَّلي ىحلق ىف
ارة طلى ا تو28 :ي .كض يفا ل قب ى
ً
ارا﴾ ارة ا نادى ا تو44:ي.
ضوق ىغ ي ن
ىحه ن
الفقو اصطالحا :نعل ا حلقـ ا غ ايل ر٘نل هللاي ثا ل " :بقرة ه ا ه ملحنقـ ا شن ضو ا ثق يو لع قؿ

اٞننه ٌن خق و".2
ك نعل ا حلقـ ا ثناض ر٘نل هللا ثا ل« :ا ه ملحنقـ ا شن ضو ا وهضو مع يختعؿ».3
كيفض ا« :ا ه اٞنشيو ه الحنقـ ا شن ضو ا وهضو ا طنتث ق اع ي قد لك اٞننيمبو حله لد ي ق
ا ي ،ضهضو».4
 1ا ه حل ظارى مقف ا نبى حلقدة :عثلى ج13 :ى ص.522 :
 2ا غ ايلى اٞنمي ،ى ٓنثضس :ن بخت ا ماـ بخت ا شقضى ج1:ى ص.5 :
 3ا ثناضى ا خًنةى ج1 :ى ص.57 :
 4ا ريفق ى شنح ا ريفق

ه ٢ني،ن خهض ى ج1 :ى ص.8 :
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كاٞنخت اؿ اع ماححل ضس ا حلث،اد ض ا ب ل؛
م شحلد.

حلث،اد

ا اٞن ىن ا هغام ا م ا ا

كا ه

اثنيا :تعريف اإلصالح
قظ ض ن مل حله يفاـ ه قدى كحل،هل ض
اإلصالح لغة" :حله ىهي ىل :كا ،اح :خت ا مقدى كر
ل وق ل كلحلارهى كيفخت ل ه ل هللاى كل هل ا شحلد خت عمقده :ليفقحللى ك ا احي خت ا عمقد .ك اٞن،ه وي
كاحختة اٞن،قظي ك اع ي،احي خت اع ي مقد.1
﴿كآخينك ىف ا ٍ يىػىنعياا ً ي نياِبًً ٍ ىخهىمياا
كا ،اح كا مقد ٢ني،قف ض لحلثن اع ي وقؿ ملع قؿ يفقؿ قب:
ى
ً
ً ًَّ
،قً يل تىػ ٍنعىػ يلي﴾
ب ىكاٍ ى ىو ي ا َّ
آخن ى ضًٌئنق﴾ ا يا و102:يى كيفقؿ قب ﴿ :ضل تى ٍ
 ،ى يخت اٍ ىنه ي ا مضٌ ي
ى ىو نا قٜننق ىك ى
عقطن10:ي .كا اح كا مقد حل نداتف حليازحليقف ع ت نقف ه ض وقى حضل ت ،ب ع ك نته
حختا٨نق دكف ع ك نته الخنلى عوه ا قحضو ا هغاتو ت ،ب اع يختعؿ ه حل ىن ا مقد دكف ا يبقره
2
حق و ي قص حل حلبختل ا ،اح كا اح.
ك٣نق بس تيضل لف ا ،اح خت ا مقدى كلف اح ا ند حل قه ختكر حل ع حمه ل.
اإلصالح اصطالحا :نؼ ا

اح ي قرته حلثًنة حل ق:

ا احى ا :ا ن اع ب ا اـى كت ،ب ذ حل ج حلقحل حلينقحل تشو العناد كاجمليو قتى
ت،هل ا ثضختة كا نن كا ثثقعوى كت،هل ا مهاؾ كا بقدةى ع ا اح ا يوق حل كايفي،قدم ك ضق حلى ك ا
اح د ام ن ام ظضوحل شقحل حلينقحل .3
ك نؼ لتضق أبنل « :ا ،اتب حلق ا اج ض ٣نقر و لحلار ا ختته كا ختنضق خت اٞنمهوٌنى كا ادة ِبق ب
ال ا م مل ته ثل زكا خت ك١نختاثت».4
كاٞني حل ض ته ا ي نت ٌن تنل لهنوق ت يوختاف ض حل اـ ا اح ا ادة ب ال .5
م
كيفخت ذحلن هللا قب ا اح ض يفا ل قب حنقتو ه نيب هللا ش ضبي ﴿ً ٍف لي ًر ي
تخت ًعَّ ا ً ٍ اى ىح ىحلق ا ٍ يىمى ٍ ي
كحلق ىػاعً ًضثحل ًعَّ ًمَّللً هىض ًل ىػاَّحل ٍه ً ً ً
ضب﴾ اد88 :ي .كا اح خت ا عمقد .كيفخت ل ا يب ه هللا
ٌ ىٍ ى ي
ىى ٍ
م ىك ىٍضل لين ي
6
هضل ك ه « حلوقؿ ا اح ا م ختله النبضقد حله يفبهل» .
كا ي نته ا م لخيقره ٞن اـ ا اح ا لنل :حختاث غضًن ٩نقر تشو ٢نيهه اانب اٜنضقة ا ثختتو
كاع يوق ضو كا مضق ضو كاعيفي،قدتو كغًن ق . ...
 1ا ه حل ظارى مقف ا نبى حلقدة :هلى ص.516 :
 2ا ضختم م ى ا اح كره كحل قنضل كلك ل ا يخختاحللى ص.11 :
١ 3نواد هحل بخت اٜنهض ى ع ل اؿ ا اـ ض ر ق و ا ي ق ض ى ص.15 :
4
5

هث ت بختهللاى اٝنمقب ا اححل ض اٞنغنبى ص.15 :
نن حل،م ط ووى ا اح اع يوق حل كل نه ض ٓنثضس الحله اع يوق حل ض اد ن،اص ا اححلى ص.4 :

 6ا ي نتن كا ي اتنى ا ه قشارى ج2:ى ص.320 :
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اثلثا :تعريف فقو اإلصالح
اٞنث،اد ثل ا

اح ا :حلق ٩نب حل نعيل كع ول حله ل س كيفاا خت ا

احى ك ثا حلق ا اج حل ل.

الفرق بني اإلصالح والدعوة:
نعم ا خت اة ب هللا ي قرته حل ق« :ا خت اة ب ا ٬نقف ل كّنق قدت ل ر هل ي،ختتث عضوق لخربكا ل
كطق ي عضوق لحلنكاى كذ تيضوه ا خت اة ب ا ش قد ٌن ك يفقـ ا ،اة ك تيقد ا حلقة ك اـ رحلضقف كحج ا بضم
كا خت اة ب ا ٬نقف م﵁ كحلا نيل كحليبل كر هلىكا ب ل خت اٞنات كا ٬نقف م ثختر خًنه كشنه كا خت اة ب لف ت بخت
ا بخت ر ل حل نل تناه» .1كا خت اة ِب ا اٞن ىن حل قنب ك٠نقؿ حله ٠نقعت ا اح؛ عق ختا ضو ب هللا تنكـ اح
حقؿ حل ٌن ااد هس مٞن يثخت لك ا مهاؾ لك غًن٨نقى ك حل مٞن ىن ا م لكرده ا ه ضوضو ر٘نل هللا يفخت تظ ن لهنق ع
م ا نثًن حله ٠نقعت اٜنضقة؛ نه م ظن ب حلق ت خترج ٓنم حل ناع ٤نخت حل ق ق لرحب كلك  .كا خت اة ك ضهو
حله ك ق ٓنثضس ا اح؛ عأذا ٓنثثم غق هتق كنيق ج ق يفخت تي ثس ا اح ك ا ضق ض ٠نقؿ حل ٌن.
ك قنب ا نؽ ٌن ا خت اة كا اح :لف ا خت اة حله تياع ق ع خت لف ياعن عضل شنكط ا ختا ضو حله ا ي حل
كاعيفيختاد كاع بقع كغًن ذ حله ا  ،قت ا ختت ضوى ِناؼ ا اح؛ عثخت تياعه غًن اٞنمه حلثا ض خ
اٛناانبى لحلق ا خت اة عا تياع ق ع ل ه ق اٞن حل اف ِبقى ك حل كا بو ه حل حلمه ى ك ذا مل ي ثس عض ق ا ن قتو
قرت عنض ٌنى ك ا ُنو حل ىن ا خت اة ه اٞن اـ ا احلحلى لحلق ف ٘نهم ه حل ق ق ا هغام ناهنق
د اة ب لم شحلد؛ عثخت تياع ق غًن اٞنمه حلوق ا حلق ه ض د اة حل طق ىو ب حلق حله ل ك يثخته.
كا اح ّن احلل ال ض حلق ٓنثس ل اح ا قس ض دنضق كلخنا ى كل هل ٟن حل قش كحل قد .
كا اح ذا حلقف ضق ض قنب حل ٌن خت يفق نا؛ حل ف تثي،ن حلثا ه اٛنقنب اع يوق حلى كتغ اٛنقنب
ا ثختم لك غًنه حله اٛناانب؛ عا تمو ا اح احق ّن احلل ا اا ع ذا حثس حل لرحلقف ا اح.
احى يفقؿ هللا
كا خت اة م يبقر ق حثق ه يفاؿ كع حلق عضل اح ا نمقف؛ ع حل ٣نقر و ك مبضس وهحل
ً
ً
ًً
قب ﴿:كحله لىحمه يفىػاعن ًٌ٣نَّه د ق ً ىب ًَّ ً
ٌن﴾ ارة ع،همى ا تو33 :ي
قٜنقن ىكيفى ى
ىى
قؿ ًن ًَّين حل ىه اٍ يو ٍمهو ى
اَّلل ىك ىو ى ى
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ
ً
﴿كيفيايااٍ ًه ً
،اىةى ىكآ يااٍ ا َّىحلقةى يشَّ ىػ ىاٍَّضػيي ٍ ًعَّ يفىهًضان ًٌحل ين ٍ ىكلىنيي ًٌحل ٍ ًن يا ىف﴾ ارة
ضوااٍ ا َّ
َّقس يح ٍم قن ىكلىيف ي
كيفقؿ هللا قب  :ى
ا بثنةى ا تو83 :ي.ك حل قحل و ٌن ا ثاؿ كا و ؛ حىت تي ثس عض ق اٞنثقؿ كا ثختكة كذ لد ا يجق و.
الفرق بني اإلصالح واألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر واحلسبة:
يفقؿ ا حلقـ ا مربم" :الحلن مٞن نكؼ" ا حل حلق لحلن هللا ل بقده لك ر ا ل ملسو هيلع هللا ىلصى ك"ا حل ه اٞن نن" :ا حل حلق
هن هللا ل بقده لك ر ا ل.2
ك قؾ حله عنؽ ٌن ا خت اة ك ٌن الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن ك قؾ حله مل ت نؽ ض وقى يفقؿ ا حلقـ ا شاحلق
ً
ً ً
ً
ض مًن يفا ل قب﴿ :كٍيى ين ٍه ًحلٍ ين ٍ ليَّحلوه تى ٍخت يا ىف ً ىب ٍ ً
ى
اٝنىًٍن ىك ىٍ،يحلينك ىف مٍ ىو ٍ ينكؼ ىكتىػٍػ ى ٍا ىف ى ًه اٍ يوٍ ىنن ىكليكىئ ى ي ي
اٍ يو ٍ هً ي ا ىف﴾ ارة آؿ ونافى ا تو104 :ي .كيفا ل، :حلنكف مٞن نكؼ كت اف ه اٞن نن حله مب مه اٝنقص
 1ا ه ضوضوى ٠نواع ا يقكلى ج15:ى ص.175 :
 2ا مربمى قحل ا بضقف ض أتكت ا ثنآفى ٓنثضس :ل٘نخت ن شقحلنى ج14 :ى ص.507 :
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ه ا قـى ظ قرا شنع وقى كلهنوق ا نداف ا نقحلاف حله اٝنًن ا م لحلن هللا بقده م خت قد ضلى حلوق يفض ض
مه ربت كحلضنق ض ه اٞنا نو.1...
ك٫نيهه الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن ه ا خت اة ض حلانل تناف خت ق؛ عق خت اة ضقفى كالحلن مٞن نكؼ
ا بضقف ك ت لك ٓنٌ،نى كا خت اة ثي،ن ه ا خت اة م ثاؿى لحلق الحلن مٞن نكؼ
كا حل ه اٞن نن ٓنثضس
ه ا اظض و كظض و لكيل الحلن ض ا يغضًن
قؾ حله
كا حل ه اٞن نن عثخت تناف م ثاؿ لك ا ى ك
م ضخت كا ثاؿ حله الحلناد كا هوقدي م يبقر الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن حله عنكض ا ن ق تى ٫نيص أب
ا ه ا ته ت نعاف حلاف حلق ،حلنكف ل :حل نكعقى كت اف ل :حل ننا.2
كع تي ثس ه قمل ا ا ا ه حىت تي ه اظض و الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن ننى يفقؿ ا ه ضوضو ر٘نل هللا:
ه اٞن نن ك ا حلق خق ه ذ حله لنااع ا بختع
«كالحلن مٞن نكؼ ك ا اٜنس ا م ل هللا ل ر ا لى كا
ا طنتس ل وو ا ختته كحلشقتخ ا ختته نثيختم ِب عضل
ا حله ل ظ ا اا بقت كلعض ا مق قتى
كا جارى
ً
ً ً
ً
يفقؿ هللا قب ﴿:كٍيى ينه ًٌحل ين ٍ ليَّحلوه تى ٍخت يا ىف ً ىب ٍ ً
ى
اٝنىًٍن ىك ىٍ،يحلينك ىف مٍ ىو ٍ ينكؼ ىكتىػٍػ ى ٍا ىف ى ًه اٍ يو ىنن ىكل ٍيكىػئ ى ي ي
اٍ يو ٍ هً ي ا ىف﴾ ارة آؿ ونافى ا تو104 :ي ك ه ا تو ِبق ا يختؿ اٞنميخت اف ه لف شضاخ ا ختته تثيختل ِب
ض ا ختتهى عوه مل ،حلن مٞن نكؼ كت ل ه اٞن نن مل تنه حله شضاخ ا ختته كع ٣نه تثيختل ِب ض ا ختتهى عوه مل

،حلن مٞن نكؼ كت ل ه اٞن نن مل تنه حله شضاخ ا ختته كع ٣نه تثيختل ل».3
كٞنق حلقف الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن حلي هثق م ختته ل ق ق اشرتط ض قحبل لف تناف ه ه ّنق
شنكطق حل نكعوى ك ا ِب ا ك ضهو وهضو تي ثس ل ا اح
لى كاشرتط ا هوقد
تثاؿ كحلق ،حلن ل كت
كحل ض ق ه تهل وهضق ٞنه مل ت ل حل ك ظ ا ناـ عض ن اازع ا مهمقف.
كالحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن حلوق ا حلنا ب؛ عأنل ّنجوهل حلن بو حله حلنا ب ا يغضًن كا احى م يبقره
غضًنا ختر٩نضق ضقى تنحلحل ب ٓنثضس اٞن،قظ كدع اٞن ق خت؛ حلوق ض يفا ل ملسو هيلع هللا ىلص« :حله رلل حل ن حل ننا عهضغًنه ضختهى
عأف مل تميم عبهمقنلى عأف مل تميم عبثهبل كذ ل ه ا ٬نقف».4
كغقتيل اٞنمق ختة ه احليثقؿ ا نا خ كا شنا ؛ حلوق لنل ض خ الحضقد يفخت ت يرب ك ضهو ٜنوقتو حلق ٓنثس حله
ا اح ّن اٞنقريفٌن حله ا مس كاٝننكج ه ا شن و م ننقر هض م همقف كا ضخت.
حله ار نقب ا﵀نحلقت ك٘نه ه ع ا اا بقت تمو
كا م ت ٌن حله يفب ا حلقـ ن ا قس كحل
"ا﵀يمب" ك ه مبو نظقحل ق اٞن نكؼ ض ا اـى كيفخت نعم أبهنق « حل لحلن مٞن نكؼ ذا ظ ن نحللى كهنحل ه
اٞن نن ذا لظ ن ع هل».5
 1ا شاحلق ى عيل ا ثختتنى ج1:ى ص.423 :
 2اٞن،ختر ن مل.
 3ا ه ضوضوى ٠نواع ا يقكلى ج11 :ى ص.510 :
 4حلمه ى ضل حلمه ى ٓنثضس :ن ع اد بخت ا بقيفحلى ج1 :ى ص79 :ى حختتل .78 :ل ا داكدى ه لر داكدى ٓنثضس :ن ١نضحل ا ختته بخت اٜنوضختى ج1 :ى ص:
366ى حختتل.1140 :

 5اٞنقكردمى الحنقـ ا مهمقنضوى ص.349:
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عق﵀يمب :شخص ت ٌن حله ختف اٜنقحل ضثاـ ّن وو الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن ض حلثًن حله الحلار
كتنايفب حلختل ح قظ ا قس ه ا اا بقت حلق ،اة ض لكيفقهتق ك٬ن حلق ت يشن حله ا﵀نحلقت ا ق ا ن ا ٓنختد
ل ك٩ني خت عض ق؛ عض حلن م ،ختؽ كا ثقف ض اٞن قحلات كلداد الحلق ت ك٬ن ا ن ب كا غش كاٝنضقنوى كت قيفب حله
اح كا يونار ل؛ ُنضل ٓنو اٛن اد ا ٓنثثم ض
ظ ن حل ل شحلد حله ذ  .كاٜنمبو ِب ا اٞن ىن ح ظ
حلمًنة ا اح كت قط م﵀يمب خت ق ك٘نقتي ق ض ٠نقؿ حلق حله اجملقعت؛ عي و ِبق ا ضق كٓنقرب ِبق
ا ااحش كا نذا ى كا نؽ ض ق ك ٌن الحلن مٞن نكؼ كا حل ه اٞن نن لف ا﵀يمب تناف حل نكعق حل ض ق حله يفب
اشرتط عضل لف تناف « ختع ذا رلم ك ناحلو كخشانو ض ا ختتهى
ا حلقـ ٬نن ل ا ن كا ي وقؿ ا ثامت؛ ك
ك ه مٞن ننات ا ظق نة».1


ادلطلب الثاين :أىداف اإلصالح

ا ثضختة حل ل ا ختتهى ك حل ا بق ثو ه ا يغضًن ا﵀ختدة ٞن وو ا نمقف ككظض يل ض اٜنضقةى ك هض ق بين ق ن
كلكؿ حلق انمهس ل ا ن ض د اهت  ،ضل ا ثضختةى كِبق ختل ا يب ه هللا
ا نكع كا اا بقت الخنل؛
﴿كىحلق
هضل ك ه ض حلنوى كد اات ا ن ٗنض ق يفق وو ه ل حلشرتؾ ا احضخت هللا ك ى يفقؿ قب :ى
اؿ ًَّع ني ً
اححل ًىض ًل لىنَّل ىع ًىل ًَّع لى ى عىق ٍب يخت ً
لىر ٍهىق ًحله يفىػبهً ى ًحله ر و
كف﴾ ارة النبضقد ا تو25 :ي يفقؿ ا حلقـ ا ه
ٍى ٍ ٍ
ٍ ي ى
ي
ٍ ىي
2
حلثًن ر٘نل هللاي" :حل حليقب لن ؿ ه حل نيب لر ى طس أبنل ع ل ع هللا" .
اح اٞن يثختات كال وقؿى ك هض وق حلختار ا ،اح كا اح حلهل .كيفخت ٌن
كا غقتو اٛنقحل و ٌن ا ن
ذ ر اؿ هللا ه هللا هضل ض يفا ل« :آحل م م﵁» حل ق اح اع يثقد كض يفا ل« :ا يث » حل ق اح
احٌن :اح اع يثقد
ا و  .كيفخت ا يرب ا حلقـ ا ه قشار ر٘نل هللاي لف ل اؿ اح العناد ثاـ ه
ك اح ا و  .3كحلىت ز اٛنو ٌن ته ض لم اح ل م ا اح لحلهل كظ نت آاثره.
كعثل ا اح ك ف حلقف ا ي بقطق شن ع ا عثل يفق ه حل ج ؿ حلثقـ ا ،وو ض حل،ختره كحلن ضيلى حلوق
حقز ق ض مبضثق ل كأتكتا ل؛ عقٞنشنع ا هللا اٜننض ا هض ا م نقحلهم حن لحنقحلل ك هغ شن ل ا رل ض
ا حله نمس م اححل يفاع ك واى ك  ،حله ا كاٝنه
حنقحللى كك هول حل شحلد كلحقط لى كاٞن
ً
ً
ً
ً
اح ي ارة
ظق نا كمط ق يفق ل ل ر ل :ىحلق ى َّ ى قحبي ين ٍ ىكىحلق ىغ ىال ىكىحلق تػىٍم يس ى ًه ا ٍٟنىىال ٍف ي ىا َّع ىك ٍح هحل تي ى
ا ج ى ا تو3 :ي .كحلق يفخت تث حله اٝنه ض اع ي بقط حلنده ب اٞنمي بط اٞنشيغ م يخناج عثل ا اح ا م
يفخت تض ع ول ض خ الحلار.

 1اٞن،ختر ن ملى ص.350 :
 2ا ه حلثًنى مًن ا ثنآف ا ظض ى ٓنثضس :قحلحل ه ن احلوى ج5:ى ص.337 :
 3ا ه قشارى ا ي نتن كا ي اتنى ج7 :ى ص.256 :
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كيفخت لرتخت «ٟن ه ا مًنة ا شنت و لف ناف ٧ناذ ق؛ حىت تناف ا ا ختته يفخت احليو مبضثق ن مشاؿ كحلوقؿ
كٗنقؿى نقعو ال وقر كاٞنناح كالشخقصى نمقد كر قع كلط قعى عندا كٗنق وى ك٠نيو ق كدك وى غنت لك
عقٞنمهواف ٩نختكف ض ا مًنة ا شنت و ض حل ا ظنكؼ حلق تن اكف حل ل كت ظنكف
حلربتى ض ا مه كاٜننبى ك
عضلى ا ق كغ اد كار ثقد؛ لهنق ارة ا ا ختتهى ككححل هللا اٞن ػ ؿ ه ر ا ل ا نن ملسو هيلع هللا ىلص يفنآ وهضق ض كايف
اٜنضقةى ك ه رادة هللا كحنويل.
اى حل ف هللا
ف ا مًنة ا شنت و ه قحب ق ا ،اة كا ماـ حلميادع حلينقحل شقحل ى ع حل حلهضئو ن
قب لراد – خت لف حلقنم اـ ارة طبس ال ض حل حقؿ – لف ناف يفختكة ض حل شحلد ه قس ض حل
ض كحقؿى يناف حل قمل قحلو ك ا ق كحلثقع كل اة ن لحختى ك حل ض اٜنس حل ى ع حل حلميادع غين ن
ذ ّنق حلن ل ك٬نن».1
كيفخت ختل ا اح ا بام يثنتن حلمق ا ثضختة اٞني هثو ُنثضثو ا نمقف كا ا اد كاٞنً،ن كا نافى ك
خته حله حلمق ا يشنت ؛ لف اع يثقد ا م ت ب ل حل ل اعيفي قع يفخت ر خ ض ا اد .كحله خاؿ أتحل
ا مًنة ا باتو تميبٌن ق لف عثل ا اح ا م ا ي خت ب ال اؿ ا ثختتو ٩نب لف تناف ١ن ُنل كنظن
كا يوقـى ٞنمضس اٜنق و ضل كلنل حله اٞنمق ا ع غىن ألحلو قى كاٟنااف ا م ٜنس ملحلو ا ضاـ لحاج حلق
تناف ب اع يب،قر ِب ا ا احى كا بقع ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض ا اض ملحلو ي ثس ش قدهتق ه ا قس كر دهتق
ه الحل ى كذ حلق ه تي ع مع يومقؾ م نكة ا ا ث ى كع ت،هل آخن ه الحلو ع حلق ل هل لكٟنق.
كحليب عثل ا مًنة ك ف مل ثي،ن ه ا مند ا يقرتخ ايفق ا مًنة ا باتو كلحختا ق كلخن م ا رب كر ط
الحختاث م اايف ؛ عأف ذ ع تن حل ي هثل ّنمق ا مًنة حمب ل ااِبقى كحلق ننكحلل عثل اححل ل ل ا ل
كلرحلقنلى كيفخت ع ٤ن ل ه ا ،ااب ف ز و ق حق يل ب اع يثا ضو؛ ض قؿ حله ا خترا و كاع يوقـ حظل الكصى
خق و حل اع اٞنشنات كا ثضق كحلثنة حل ق ا غ ك اٜنمحل ا لك م الحلوى مبب نتط ل ق ق ض ل س
ا اض كحلثاحلقت ا ثضقدة كا ختاد ا هوحل ض ٢نيهه اجملقعت حىت تي ثس ألحلو ا ،ن كا يونٌنى كشنط
ٍ،نيحل ٍ ﴾ ارة نى ا تو7 :ي كشنط ا يوناره خت ا ا اؿ ضل حلق
،ينكا َّ
اَّللى تىػٍ ي
ا ا اؿ ب ذ ا ،ن ا ﴿ً ٍف ىػٍ ي
كؼ كنىػ اا ًه اٍوٍ ىن ًن كًََّّللً
َّ ً
ً
ً
ته ً ٍف ىحل َّنَّق ي ٍ ًض ٍال ٍىر ً
ض لىيفى يقحلاا ا َّ
 ،ىاةى ىكآىػ ياا ا َّىحلق ىة ىكلىىحلينكا مٍ ىو ٍ ين ى ى ٍ ى ي ى
كرد ض يفا ل قب ﴿ا ى
ىقيفًبىوي ٍالييحلاًر ﴾ ارة اٜنجى ا تو47 :ي.
ك لكؿ طنتس ت بغحل ا بختد ل ا قدة ا ي حل عضوق نؽ حله ا ايفق كالحختاث ا احضو ض ٢نيهه كيفق
ا مًنة كلحختا قى ع حله ل ا يخناج ا ختركس كا ظقت كا رب ع مب؛ حلوق ا ش ف حلثًن حله حل قت عثل
ته ق تا كا ضق تهيب حليمهبقت اٞننحهو كٓنخت هتق؛ عوق ا شق حله شقرات ب خ حليب
ا مًنةى حله ل
ا مًنة ع ت حل م غنض ي ض عثل ا اح أت ضا هوضق ر ض ق.

1

بختا ن٘نه اٜنجحلى ا مًنة ا باتو حل جضو درا ي ق كا ي ناض لحااٟنقى ص30 :ى .31

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 547

ع ق حلمق حلي هثو ثل ا اح مل ط حث ق ض ا ي ض كا يمبضسى ككا ب كر و النبضقد ا يخنا ق
ك ضقهنق ه قس «ك ذا حلقنم قدة ا بخت ض ا ختارته حل هثو ِبختم ا يب ملسو هيلع هللا ىلص عضجب ه حل حله ن،ل ن ملى كلحب
٤نقهتق ك قدهتقى لف ت نؼ حله ختتل ك ًن ل كنش ل حلق ٫ننج ل ه اٛنق هٌن لى كتختخ ض ختاد ل بق ل كشض يل
كح لى كا قس ض ا ٌن حلميث كحلمينثنى ك١ننكـى كا ض ضخت هللا ت ضل حله تشقدى كهللا ذك ا ض ا ظض ».1
كيفخت حلثنت حليب ا مًن كا رتا ا خ،م ضخت اٞنن هٌن هضل لعض ا ،اة كا يمهض  ،قت ع،اؿى
مند ق ض حضق ل كد ا لى كتنقد ت ند حل حليقب حله حليب ا مًنة حلن حلمق حلننرة ذحلنت ض حليب لخنل؛
نه اانب عثل ه الحختاث ضوق ٠نقؿ ا اح حلقزا م ٓنيقج ب حل تخت حله ا ظن كا ي حل  .خ،ا ق اٞننحهو
خت حل ض ق نا م ختركس كا رب كاٞناا ظ كا اا خت ا رت اتو كا ثاا خت اٞن جضو ا احضو ا ٪نيقج ب
اٞننضو ا
درا ي ق حل دا ضو ب هللا ض حل زحلقف كحلنقفى كحنم ن دارس مًن ل هوس ه اٜنن كا اا خت كا ثاا خت خت
ٓنثضس الحختاث كدرا ي ق شن حل جحل؛ عمًنة ا يب ملسو هيلع هللا ىلص «ع نض ه ا قس ضشغهاا ِبق لكيفقت عناغ
نض هض ضخت اا ب اعيفيختاد ِبق كأنقذ ق نربا ق ٜنضقهت
كتنكحاا ِبق ه لن م ض حق و اٞنه لك ا ضجنى
تمًنكف ه ا ق ض ظهوقت اٜنضقة عيفي قـ ا ثبقت».2
ظض ك ا  ،ضل ا ثضختةى ك٬ننه ا ثاؿ :ف ا اح ض اٞننحهو اٞننضو
ضوق كلف ه اٞننحهو ضم أب
حلقف احق ثخت ؛ حضل حلقنم ٠نو ا ت اٞننضو ي قكؿ  ،ضل حل ق ض ا ثضختة كرؤتو ا نمقف هناف
كاٜنضقةى ك ثنتن ا نهضقت ا قحلو كال اؿ ا نربل ألخاؽ.
كحل ل ن مٞنمهوٌن ا اح اٞن بين ه غًن ل س كاٞنمي خت ب ا يثهضخت ا قرم ه لم حل نعو؛ ذ لف
اٞن،هل حلهوق حلقف قٞنق ّنق ت يثخت ازداد تثض ق كر اخق كيفقؿ اامى كحله أتحل بقت اٝنه قد ا ناشختته خت ا يب ه
هللا هضل ك ه ك ًن ض طنتس ا اح ك خت ا مقد اٞن ختد بضضو الحلو؛ حل نحلو ا ندة ا حلقنم ض خت لر
انشغ ل ا
نن كغًن قى لدرؾ لف ذ را ب هو ك ن ضي كايفي ق اٞن بين ه تثٌن حلق ت يثختكفى ك
نن أبحلن ا ندة ي هثل م ثضختة «كانثضم ل حلل ض يفيقؿ ل ا ندة كا ي،اح ل ا خت اةى كمل تي نغ ععييقح
الحل،قر ك بقتو الحلااؿ» 3دراحلق حل ل ل ن ا ثضختة ه حلق اا ق؛ عوه خت ا حلقة ك م ن،ق حله ا ثنآف ي كت
ب ا شنت و ٗنهو .كا اح ذا مل ت مهس حله ثضختة تثض ضو تناف
عق خت ٬ننه لف ت م حلق ااهى ك
ن و ل ال ااد حله اٞنشننٌن كاٞنبمهٌنى كحل حله حلمه زح ح ه ثضخت ل شب قت حًن لى كلحلن ق تمًن ا
حلقف حلميضث ق حله ثضخت ل.
كال اؿ ا ثختتو ا نربل ا ل س هض ق ا اح ا بام حل:
اٛنً َّه كا ًٍ نٍس ًَّع ًضػ ب يخت ً
كف﴾ ارة ا ار تى ا تو56 :ي كحله
أوالٓ :نثضس ا غقتو حله اٝنهس ﴿ ىكىحلق ىخهى ٍث ي
ى ٍي
م ٍ ى ى
حلثيضضقت ا بادتو خضاع ا نمقف نب ا قٞنٌن كحختهى ك ا ٓننتن نمقف حله حلقعو ا ثضاد كك ق اع ي بقد
 1ا ه ا ثض ى زاد اٞن قد ض ختل خًن ا بقدى ج1 :ى ص.69 :
 2هضوقف ا ختكمى ا ن ق و ا﵀وختتوى ص.40 :
 3ا ه مقؿى شنح

ضل ا بخقرمى ٓنثضس:

ن ه نا ض ى ج9 :ى ص.541 :
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اٞنيمهمو ه ا نمقف ا ثضخت راد ل .كيفخت لراد هللا ِب ا ا ينن كا ي نتن بين آدـ «حلوقؿ ا نمقف ك بط نظقحلل
حلق عيئ ا يب ملسو هيلع هللا ىلص تثنر ا الحلن ض حلمه د ا لى كحلق ان ر ر اؿ
اع يوق حل ض ٢نيهه ،اره» .1ك
هللا ب الحل كاٞنهاؾ ت حلختكف لف هللا ثل ضخنج ا بقد حله بقدة ا بقد ب بقدة رب ا بقد.
اثنيا :كحختة الحلوى كحلم ك ضو اعنيوقدى يفقؿ قبَّ ً﴿ :ف ًهً ليَّحليي ين ليَّحلون ك ً
اح ىختةن كلى ى رُّ ين عىق ٍ ب يخت ً
كف﴾
ى
ى ى ٍ ي
ٍ
ى
النبضقد 92:ي .كيفخت حلقف ا ا حل ّن ىن ا اعنيوقد حلقن ق نثًن حله اٞنشنحلٌن حله ا ختخاؿ ض ا اـ داراحلق حل
ٞن ىن ا اـ ا م ت ين اع يماـ كاعنثضقد ﵁ رب ا قٞنٌن ظق نا كمط قى كحله ا يجقب حل هخت اة كك
ا اعنيوقد عختاه مل كحلق لى كحثس ا ،اح ض ن مل كا اح ض ٠نيو ل ك ناد ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ٞنخيهه ا بهختاف
خًن حلثقؿ ه ذ .
َّقس ً َّ
اثلثا :ا احختة ا نمقنضو اٛنقحل و ٌن ا بشن ه اخياؼ ل م ي كل ااهن ى يفقؿ قب ﴿ :ى لىتػُّ ى ق ا ي
ً
اَّللى ىهًض ه ىخبً هًن ﴾ ارة
اَّللً لىٍػ ىثق يحل ٍ ً َّف َّ
ام ىكيفىػبىق ً ى ًيىػ ى ىقرعياا ً َّف لى ٍحلىنىحل ين ٍ ً ىخت َّ
ىخهى ٍثىق يحل ٌحله ذى ىحل ون ىكلينثى ىك ى ى ٍهىق يحل ٍ يش ي ن
اٜنجناتى ا تو13 :ي كيفخت هغ ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ذ ألحلو ض حجو ا اداعى كحله حلثق خت ه ا احختة ا ثضقد ه حل
لشنقؿ ا يوضض كا مبثضو.
اؿ
َّقس ًًٌ ىر ي ي
رابعا :كحختة اٞنن ضو؛ عق نب كاحختى كا ختته كاحختى كا ثبهو كاحختةى يفقؿ قب﴿ :يفي ٍ ى لىتػُّ ى ق ا ي
ً ً ً
ًَّ
ٗنض ق اَّ ًم ىل حل ٍه ي ا َّموقك ً
ً
ً
ات ىكال ٍىر ً
ًً ً
َّيب اليًٌحل ًٌحل اَّ ًم
ض ع ًىلى ًعَّ ي ىا يٍ٪نضًحل ىكي٬ن ي
اَّلل ًىٍض ين ٍ ى ن
يي
ىى
ضم عى حليااٍ م ََّّلل ىكىر ي ا ل ا ًٌ
تػي ٍ ًحل يه ًم ََّّللً ىكىحلهً ىوق ًًل ىكاَّبً ياهي ى ىهَّ ين ٍ ىػ ٍ يى يختك ىف﴾ ال ناؼ158:ي .ك ه ا احختة حله ش هنق ح ظ ضبو ا اـ كيفا ل
كٗن حلهوو اٞنمهوٌن كمل مشه ى ك زا و ا اارؽ ا ثبهضو كاع يوق ضو ا ناف حق ا دكف ٓنثضس ا اح ض حلثًن
حله الحضقف.
ا س نا قى حلق ،اة ا
خامسا :الخاة ا ختت ضو ا ْنو ٌن بقد هللا اٞناحل ٌنى كا شن م ٟنق حل ق
تميام ض اع ق ا ثام كا ض ضه كا غين كا ثًنى كاٜنج ا م تاحخت ا قس هبقس كاحخت كحل ق حلاحختة تي
ً
ً
اَّللى ى ىهَّ ين ٍ يػٍن ى٘نيا ىف﴾
ىخ ىاتٍ ين ٍ ىكاَّػ يثاا َّ
عض ق اٛنوض نب ا قٞنٌنى يفقؿ قب٧ًَّ﴿ :نىق اٍ يو ٍ حليا ىف ً ٍخ ىاةه عىى ٍ ه ي اا ىػ ٍ ى
ٌن ل ى
ً
 ،ا ً
ً
ً
ت ًىث ٍاوـ تىػ ٍهى يوا ىف﴾
اٜنجنات (10:كيفا ل﴿ :عىًأف ىات يااٍ ىكلىيفى يقحلااٍ ا َّ
،ا ىة ىكآىػ يااٍ ا َّىحلقةى عىأ ٍخ ىااني ين ٍ ًض ا ٌختت ًه ىكنػي ى ٌ ي ى
)ا يا و (11:ك ه الخاة ْنختتخت ه خت ك حلًن مٞنضثقؽ اٛنقحل ا م ٗن لكؿ حلنةى كيفخت تماؿ هضل الحلخت
عض و لك ت م ى كأتس ه ا اا بقت ي حلضخت ا خت كْنختتختهى كعض ق ظ ن يفاة اٞنمهوٌن ا ختدتو.
سادسا :يفقحلو ا ختؿى كيفخت حلقف ا ظه حل يشنا خت ثو ا يب ملسو هيلع هللا ىلصى ضوق ا ئو اٞنميض و حله ا بضخت كا مقد؛
عوق ا ي قدت ه ا ئو حلناحلي ق ع ّنق قد ل ا اححل حله شنت قت؛ عنقف ا ال حله ل س اح
الك قع ا ق ختة ا ك خت ق ا يب ملسو هيلع هللا ىلص يفق ووى كمل تنه ا ا ختؿ تشو اٞنمهوٌن ع مب؛ تشو غًن
و
ً
ً
اَّللى ً َّف َّ
ب ًهيَّػ ٍث ىال ىكاَّػ يثاا َّ
﴿كىع ىٍ٩ن ًنىحلَّ ين ٍ ىشى يف يفىػ ٍاـ ىهى لَّىع ىػ ٍختياا ا ٍختياا ي ىا لىيفٍػىن ي
اَّللى
اٞنمهوٌن لتضقى يفقؿ قب :ى

 1ا ه قشارى ا ي نتن كا ي اتنى ج14 :ى ص.198 :
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ىخبً هًن ًّنىق ىػ ٍ ىوهيا ىف﴾ ارة اٞنق ختةى ا تو8 :يى ك ف حله ل ثخت اٞنشنات ا اا ل ا بشنتو ا ضاـ حلشنو ا ظه ض
ثقع الرضى كيفخت ج ا قمل أب نه ّنق لكس حله ك ق ي ثضس ا ختؿ ٌن لحل الرضى ختع تشو حل اٛناانب.
سابعا :ر ط ا و مٛن ادى ك ا اٛن اد تشو اد ا ق هو اٜنضقة ا ختنضقى يفقؿ هللا قب﴿ :ل ىىكى َّوق لى ى ق ىػٍي ين ٍ
حل ً
اَّللى ىهى يحل ًٌ ىش ٍحل ود يفى ًخت هتن﴾ ارة آؿ ونافى
،ضبىوه يفى ٍخت لى ى ٍبػيي ٍ ًحلثٍػهىٍضػ ى ق يفيػ ٍهيي ٍ ل َّ
ىىن ى ى ا يفي ٍ ي ىا ًحل ٍه ًٍ ًخت لىنٍػ ي ًم ين ٍ ً َّف َّ
ي
ا تو.165 :ي حلوق تشو ا خنةى كا يرب اٛن اد ٖننة ا و ى كحلق ته س حله الذل ض طنتس ا اح ترت ب هضل
ً
ً
اَّللً ىكىع تىمىئيا ىف ىحل ٍا ًطئنق
،وه ًض ى بًض ً َّ
ب ىكىع ٢نىٍ ىو ى
ا ثااب كال نى يفقؿ هللا قب﴿ :ذى ى ًأبىنػَّ ي ٍ ىع تي،ضبيػ ي ٍ ظى ىو ه ىكىع نى ى
،ه
ًً
ً
ًَّ ً
ً
ٌن﴾ ارة ا يا وى
ب ىٟنيٍ ًًل ى ىو ه ى قً هل ً َّف َّ
تىغًض ي
اَّللى ىع تيضض ي لى ٍ ىن اٍ يو ٍ م ى
ظ اٍ ين ى
َّقر ىكىع تىػىقيا ىف حل ٍه ى يخت ٌوك نىػٍض نا ع يحلي ى
اَّللً ىكىر ي اًًل يشَّ
ا تو120 :ي .كحىت ا مل تي ا ترت ب هضل ا ثااب كال ن ﴿ ىكىحل ٍه ٫نىٍين ٍج ًحل ٍه ىػٍضيً ًل يحل ى ق ً ننا ً ىب َّ
ت ٍخت ًرٍحلل اٍوات عىػ ىث ٍخت كيفى لى نه هى ًَّ
اَّلل ىغ ي ً
ضوق﴾ ارة ا مقدى ا تو100 :ي .ك ه دكاع هثضقـ
ى ى ٍ يي ى
ي ي ىٍ ي
اَّلل ىكىحلق ىف َّي ن
ارا ىرح ن
ه ال س ع تن قحبل كع ٬ن ى كحلىت حلقف
م اح كا مًن ض الرض ٓنثضثق لى كحلىت يفقـ ا اح ه
يفق وق ه حظاظ آنضو اني مني ق ق.
ك ه ال اؿ حل ق تناف اٞن مهس ض ا اح عوىت ح ،اع يوقـ م مهاؾ دكف ثضختة لعض ذ ب
زكاؿى كيفخت ت،قب اٞن،ه اف م ا ه ٞنق ع ٩نختكف ا ثونةى كحلق ذ ع لهن مل تمهناا ا منتس اٞنميثض اٞن بين ه
اح ا ثضختة ك احلي ق ك ذا ل ذ
ا اححل م يبقره حل،ختر ثنتن ا ثق خت كيفاا خت ا اح اٞن ب ضو ه
ا يمقع اٞن،ه اف ْنقكز ا نثًن حله ثبقت ا ي نيفو اٞنمي عو همقيفقت كاٞنبختدة هج اد .كأتحل رب اٞنمهوٌن ض
ه دت كع شنن ض ل ا ل ل ختا؛ عثخت رتم اا ذ حلناح
حلنو كحلق ذايفاه حله كتات؛ عوق خت ذ
ا اح كع تثبم عض ق ع حله ،ول هللا حله اٞن حل ٌن ا نا خٌن.

ادلطلب الثالث :أمهية الوعي أبصول وجماالت فقو اإلصالح

شخت حل الحل كا ش اب ا يغضًن كا احى ك شن ب ضل اْنق قت عننتو حلي ختدةى ت عض ق حل ح ب لف
حل جل ض ا يغضًن ا ال ابى كلف طنتثيل ض ا اح حل اليفاـى حل ح ب ت ي،ن ٞنق ختتل؛ عينقد خ ا نؽ
ا احلضو خت حل ا ،وو ٞن ج ق يضهض حله خق ق؛ كيفخت تناف بب اعخياؼ ض حل ج ا اح حلنده ب
حلاف حل عئو مي خت ه حلنحهو حل ض و حله اترتخ ا خت اة ا احلضو؛ عيثي حل خ ا ماا ه حل ج ا اح ض
اٞننحهو اٞننضوى كلخنل بين ذ ه شنت قت ض اٞننحهو اٞنختنضوى حضل ت ع ا ب خ ب خت كايف اٞنمهوٌن ا ضاـ
شبض ق مٞننحهو اٞننضو ّنق تي ثقف عضل حله ا يض قؼى ض حٌن تنل اٞنخق ه لف اٞننحهو اٞننضو ٟنق ظنكع ق كاٞننحهو
اٞنختنضو ٟنق خ،ق  ،ق ض احليوقؿ كاحليمقب اٞنمهوٌن ك ق ا ثاة كاٞن و.
ك ا ،ااب ك ط ٌن ا نتثٌنى عا ٬ننه غقد شحلد حله لكاحلن ا ختته ك اا يل لك مضهل طقٞنق ك ختت
ا ثخترة ه لدا لى ك بٌن ر قف اٞن،ه و ا شن ضو ض ع هلى كحلق خق ه ذ عا ت ختك لف تناف حقعت خق و
ٓنيقج ب عيقكل ٔن ،ق كع و يشو ٠نواع اٞنمهوٌنى لك يً،ن حنوق كيفق ختة شن ضو ت بين هض ق غًن ق .يفقؿ
ا حلقـ ا مضاطحل ر٘نل هللاي" :حلق لحلن ل مبب ش ت كؿ ا مبب حلقلحلن حٌن ا ض ه كا ثهو م ،رب كا  ،ل ش
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ا حله يفم اٞن م ؛ عقٞن م ا الحلن م ثيقؿ ب لف تثال
نمخ د٩نقب ا ثيقؿى ك ا ض اٜنثضثو ضس نمخق
اٞنمهوافى كض حقؿ ا ض ه تناف اٜنن ك اب ا ،رب ه الذل .كِب ا تض ه حلق ٟنج ل حلثًنكف حله لف ا تو
حل حله اٞن م ّن ىن لف حل لحلن كرد ٩نب احليثق ل ض كيفم حلق هو
ض ذ حل ماخو آبتو ا مضهى ك ضس حل
ثيضحل ذ اٜنن ؛ ش ت يث منيثقؿ ه ا هو ب حن آخن ك ضس مخى ٧نق ا مخ ا زا و ه ن حىت ع
٩ناز احليثق ل".1
ك خت درا و عثل ا اح كا يشناعل ٩نب درا و اٞنايفه مًن ل ا نقحلهو َنو الحختاث ض ق ب خ
كٓنهضه ق ٓنهضا مشا ضق .كدرا و حلنحهو حلق ّن ؿ ه درا و اٞننحهو الخنل يفخت ت محل ارة حل ثا و غًن حلقحلهو
تي وخت ل ا ع حله ا ته احرتعاا ا ن ب ه
قنبق شختتخت ال٨نضو ض حلمًنة ا اح؛ ك
اٞن قملى كتغ
ا اـ ك ا اا اثرة ا شب قت حاؿ د ا ل لف تبرتكا اٞنناح ه ض ق مقد ارة حلشا و ه ا ختته.
كاٞنخنج ايفي قد ل ن ال اة اٜنم و ن ملسو هيلع هللا ىلص؛ ضيب حل جل ض ا يغضًن كتمه بضهل ض ا اح؛ عق م و ا باتو
اح ا ثنآ ى خاؿ اٞننحهيٌن:
ّننا هتق ا ثا ضو كا هضو كا يثنتنتو ْنمضخت هو ج ا بام ا اححل ك ت
شنة و كٙنمو لش ن ك ا و شن تاحلق حله ا مق شن حله رحلضقف و
اٞننضو كاٞنختنضو؛ عقلكب ا يغنيفم ا
حختل كلر ٌن حله حلا خته ملسو هيلع هللا ىلص حىت و ٙنس كلر ٌن حل لى كذ ٠نو حلق نؼ م خت اٞننحل .كلحلق ا خت
اٞنخت عثخت ا يغنؽ م اات ك م و لش ن ك م و ل ـ حله لكؿ ر ض الكؿ و لر و كٙنمٌن حله حلا خته ه
هللا هضل ك ه حىت ا يق حله ذم اٜنجو هم و ا قشنة حله جن لى ا ثق ثو كا ميٌن حله حلا خته ملسو هيلع هللا ىلص .كحلق قش خت
ذ ع كاحختا كٖنقنٌن تاحلق حلقف ت ضخت كتنا ا ثنآف كت حلخت كت حلن مٞن قمل ال ق ضو ن ق يل كحل جضيل ه هللا
ً ً
هضل ك ه  .2حل،ختايفق ثا ل قب٧ًَّ :نىق ليًحلنت لى ٍف لى ب ىخت ر َّ ً ً
و ً
ت لى ٍف
ب ى ه اٍبىػ ٍه ىختة اَّ م ىحَّنىحل ى ق ىكىلي يحل ُّ ىش ٍحلد ىكليحلٍن ي
ٍي
ٍي ى
ً ً ًً
ًَّ ً
ً
ًً
ًً
ًَّ
ته .ىكيفي ً
لى يحلا ىف حل ىه اٍ يو ٍمهو ى
ٌن  .ىكلى ٍف لىٍػهي ىا اٍ يث ٍنآ ىف عى ىو ًه ا ٍ يى ىختل عىأ٧نىق تىػ ٍ يىختم ىػ ٍ مل ىكىحل ٍه ى َّ عىػ يث ٍ ٧نىق لى ى حل ىه اٍ يوٍ ر ى
اٜنى ٍو يخت ًََّّللً ى يًًنت ين ٍ آ ى ًًل عىػيىػ ٍ ًنعيانػى ى ق ىكىحلق ىرُّ ى ًغىقعً و ى َّوق ىػ ٍ ىوهيا ىفي ارة ا و ى ا تو91 :ي.
ٍ
كاٜنختتل ه ل اؿ ا اح ا ثختتوى ع ت ين لف نظ طاؿ ون ع نربح حلنقن ق نختنختف حاؿ ه
ال اؿ دكف لف ني ختا ق غًن ق؛ حلوق ا ا ش ف ختل خ حله رع ش قر "ا ثضختة لكع" ش ثحل حل ق دكف لف
ا اٞن،هل ّن ل ق خت ال انشغق ل
تيجقكز ب ا نكع ا ٬ناج ِبق ا اايف ك ميخت حل نظنا احضق؛ عضظ
م ثضختة؛ عق ثضختة حل ال كال قس الكؿ كع رتب؛ ك نه ذ ع ت ين لف ناف حل اعنماؽ ك ض ق
اٞن ي  .حلوق لف ال اؿ ا ثختتو ت بغحل لف ظ ن ض ٢نيهه ٠نقعت اٜنضقةى دكف ح،ن ا اح ض قنب دكف
قنب؛ كذ ف ح ،حله ش نل ا ٬نقف ب خ ا نيقب كا ن ن ب ضل ك ا وهضقى عا حل قص حله ا يش ب
كا ي ضقر اٞنثقؿ ا بام ا م حلقف شقحلا ٞنخيهه اٛناانب ١نثثق ٓنثضثق وهضق يفا ل قب﴿ :حلق عىػَّنطٍىق ًض اٍ ًنيى ً
قب
ى
ًحل ٍه ىش ٍحل ود﴾ ارة الن قـى ا تو38 :ي.
ك اانب ا اح ا بام ا ت بغحل ايفي قؤ ق كا يخناج عث ق حلي ختدةى ٬ننه  ،ض ق ب:
 1ا مضاطحلى ا ثقف ض هاـ ا ثنآفى ج2 :ى ص.326 :
 2ا مضب نغاثى حل ج ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض ٘نقتو ا خت اة كا﵀قعظو ه حل ج اهتق خاؿ ا رتة اٞننضوى ص.36 :

جملة املدونة:
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أوال :التغيري واإلصالح يف اجلانب العقدي
﴿ك ى ىخت َّ
اَّللي
ا يغضًن كا اح ض اجملقؿ ا ثختم ل قس اجملقعت الخنل ناهنق بين هضلى يفقؿ قب :ى
اَّ ًته آحل اا ًحلٍ ين ك ًوهياا ا َّ ً
ً
ً
قٜن ً
ه اَّ ً ً ً ً
قت ىضى ٍميى ٍخهً ى َّػ ي ٍ ًض ٍال ٍىر ً
ى ىي
ٍ ىى
 ،ى
ض ىحل ىوق ا ٍ يى ٍخهى ى ى
ته حل ٍه يفىػٍبه ٍ ىكىضي ىو ٌنى َّه ىٟنيٍ دتىػ ي ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اَّ م ٍارى ى
ض ىٟنيٍ ىكىضيػبى ٌختىَّػ ي ٍ حل ٍه ىػ ٍخت ىخ ٍاع ٍ لىٍحلنق تىػ ٍ بي يختكنىًين ىع تي ٍشنيحلا ىف ًر ىشٍضػئنق ىكىحل ٍه ىحل ى ىن ىػ ٍ ىخت ىذ ى عىيكىئ ى ي ي
احضخت هللا قب م بقدة؛
اٍ ى ق ً يثا ىف﴾ ارة ا ارى ا تو55 :ي عقع يخاؼ كا يونٌن كالحله ض اٜنضقة ل ق
عوه مل ٪نثس ا ياحضخت مل تي ثس ل ذ حثضثو ك ا ظ ن ذ ظق نا .ك ي ثس اح ا ثضختة تم ٓنثس
ا اٛنقنب ضنكر ل كل٨نضيل؛ ك ناف
اٛناانب الخنلى كيفخت حلقف حل ج ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض اٞننحهو اٞننضو حل مق ه
ا بقدات الخنل ع ،ل حلق داحلم ا ثضختة عق ختة؛ عق ،اة كا م ك اا٨نق ع ٩ناز لف تناد ِبق غًن ك ل هللاى
ك ف مل نه خق ،و ل ب قنل ع حل حلندكدة ه قحب ق ك ايف ل ض ا شنؾ؛ عا ل ن لم و حلق داـ ل

ا ي،ار كا ي،ختتس عق ختاى كا رت ضب ٌن حلمق اع يثقد كغًن ق ض ا اح حله كرا ق حنوو؛ عثخت كرد ض
ضل ا بخقرم حله حختتل لـ اٞن حل ٌن ق شو اهنع هللا يضر «٧ ...نق ن ؿ لكؿ حلق ن ؿ حل ل ارة حله اٞن  ،ى عض ق
ذحلن اٛن و كا قرى حىت ذا اثب ا قس ب ا اـ ن ؿ اٜناؿ كاٜنناـى ك ا ن ؿ لكؿ شحلد :ع شن اا اٝنونى
ثق اا :ع نختع اٝنون ل ختاى ك ا ن ؿ :ع نااى ثق اا :ع نختع ا ل ختاى ثخت ن ؿ ّننو ه ن ملسو هيلع هللا ىلص ك
ٛنقرتو ل ب ﴿ :ى ً ا َّمق ىوي ىحل ٍا ً يخت ي ٍ ىكا َّمق ىوي ل ٍىد ى ىكلىىحلُّن﴾ ارة ا ثونى ا تو46 :ي كحلق ن م ارة ا بثنة
كا مقد ع كل خته» .1يفقؿ ا ه حجن ر٘نل هللا« :لشقرت ب اٜننوو ا ٟنضو ض ن ضب ا ي ت ى كلف لكؿ
حلق ن ؿ حله ا ثنآف ا خت قد ب ا ياحضختى كا يبشًن هو حله كاٞنمض مٛن وى ك هنقعن كا ق حل م قرى عهوق
اطو نم ا اس ه ذ لن م الحنقـى كٟن ا يفق م  " :ك ا ن ؿ لكؿ شحلد  :ع شن اا اٝنون ثق اا ع
نخت ق " كذ

ٞنق طب م هضل ا اس حله ا نة ه نؾ اٞن اؼ.2»...

ك ه ال٨نضو ه ثضختة ناهنق حل ا ب،ن ا نمقف ُنثضثو ا ا اد كاٞنً،ن كنظقـ اٜنضقة حله ق؛ عب ق تً،ن حل حل ق
م﵁ كحلا نيل كحليبل كر هل كا ضاـ ا خن كا ثختر خًنه كشنهى كحله حلثيضضقت ا ٬نقف م﵁ بقد ل كحخته ب قنلى
كحله آاثر ا ٬نقف مٞنا نو خشضو هللا ض ا من كا انضوى كم ٬نقف م نيب تيبٌن حل ج اٜنضقة كحليقب هللا ا
ا خت يار اٞن ظ ن الحلار غًن ق كحلبًن قى كا ٬نقف م ن ل ل ن ه ٢نيهه اٛناانب ّنق تناف حله ا بقع كايفيختاد
كاحليثقؿ ٞنق قؤكا ل ض ٢نيهه لحلار اٜنضقةى كا ٬نقف م ضاـ ا خن ل ل ن ه اح ا نمقف ك حلن هوً،ن
كاٛن اد؛ عض نص لف تناف نمق قٜنق تثختـ حلق ت ل ض دت ل كدنضقهى كا ٬نقف م ثختر ٩ن هل آحل ق حلموئ ق ض ه
اٜنضقة ع ت ع حله شحلد كع ن عضل اٟنواـ كا ا قكسى كحلىت ا يو م ه الحلار حله ق كا ٟنق ل ن كاحليختاد نقعو
اٛناانب الخنل ه ت،ختر حله ا بخت ع حلق ت ل ض ل ك ٌن ر ل كن مل ك٠نيو ل .كٞنق حلقف ه ثضختة ا ال ن يفنف
ا ثنآف ا نن ض حلاا حلثًنة ٌن ا ثضختة ك ٌن ا يغضًن كا اح حلوق ض يفا ل قب﴿:كىٍا ل َّ
ىف لى ٍ ى اٍ يثىنل ىآحلياا
 1ا بخقرمى

ضل ا بخقرمى مب :أت ضه ا ثنآفى ج6 :ى ص185 :ى حختتل.4993 :

 2ا ه حجن ا مثا ى عيل ا بقرمى ا قشن :دار اٞن نعوى ًنكتى اترتخ ا شن 1379 :ػى ج9 :ى ص.40 :
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قت ًحله ا َّمو ًقد ك ٍالىر ً ً
كاَّػ ىثاا ىى يى ىق هىض ً ػنىحل و
ىخ ٍ ى ي ٍ ًّنىق ىحلقنياا تى ٍن ًمبيا ىف﴾ ارة ال ناؼى
ض ىكىن ٍه ىحل َّ ياا عى ى
ى ى ى ٍ
ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ىى
ا تو96 :ي عق ٬نقف ل قس اع يثنار ا مضق حل كا نخقد اعيفي،قدم كالحله اع يوق حل كاعطوئ قف ض اٜنضقة حله ق.
اثنيا :التغيري واإلصالح يف اجلانب السياسي
كا ل ا يب -ملسو هيلع هللا ىلص -لك ق ق ضق ضو عق ختةى حضل حلقنم ا مهمو ض حلنو حليونحل ة ض لتختم عئو يفهضهو مغضو
مي بخت ا قس كأتخ حثايف ى كع حلنقف ه نتو كا شارل كاٞنمقكاةى ا شق ا مبثضو كا ظه ى كحلنا قة حل،قظ
هضل تي،ختكف ٟنق م هغا ك اف اٜننب؛ لهنق هتختد
ا ئو اٜنقحلوو حل ا نؼ ا مق خت .كلم د اة قيفخ حلق
حل،قٜن م كاؿ؛ حلوق ع هاا حل د اة ا يب ملسو هيلع هللا ىلص م م ه ض شخ،ل كض ا ثنآف ا م يفنر ل اع احضو ذف
ً
كاٟن ؛ كيفخت يفص ا ثنآف ا نن خرب ى يفقؿ قب﴿ :كيفى ى َّ ً
ًً
ً
ته ىحل ى ينكا ىع ى ٍم ىو ياا ٟنىى ا اٍ يثٍنآف ىكاٍغى ٍاا عضل ى ىهَّ ين ٍ
قؿ ا ى
ى
ىػ ٍغهًبيا ىف﴾ ارة :ع،همى ا تو26 :ي .يفقؿ ا حلقـ ا ه قشار ر٘نل هللاي« :ك ا حله ش ف د قة ا ضاؿ كا بقط
لف تنواا لعااه ا قطثٌن مٜنس كاٜنجوى ّنق تميمض اف حله ٔناته ك ن ضب ك نغضب كع تخت اا ا قس تيجقد اف
مٜنجو كترتا اف ملد و لهن تايف اف لف حجو خ،احل لهنخى ع تمرتكهنق كتختاع اهنق ع ّنثه ق ك نه
أب ق ضب حله ا ب يقف كا يضهض ى عأذا ل ضي اٜنض كرلكا اارؽ اٜنس ٔن س خشاا لف ت نار ق ا قس ا ته عض
ه حجج اٜنس
ثضو حله خًن كرشخت خت اا ب غا ا ناـ كن خاا ض ل ااؽ ا هغا كاٛن ج و ه تغهباف
كتغونكف ا ناـ ا ثاؿ ا ،قظ م هغاى كحل ش ف عد».1
كيفخت ل هه ٟن ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ال الكؿ ا اح ن٪نق حل ا بختاتوى ك ا ا م ٪ننر حله بادتو ا بقد ك٪نثس
ٟن ا نناحلو ا نمقنضو؛ عثقؿ ٟن حل ا ه ظو الكب « :لت ق ا قس يفا اا :ع ل ع هللا ه اا» 2كا يون -ه
هللا هضل ك ه  -تغنس ا ٬نقف ض ا ثهاب كتحلحل ل ا اس كتم ن ل العئختةى كتثض ل د ق ا ختك و ا احلضو
ا ق هو ض اٞنختت و اٞن ارة .كان ال نل حله يفضاد ا يمهط كاع ي بقد كا يب ضو ا وضقد ا ضهو ا مل تناناا ٬نهناف
حل ق حنتو كع رل .
كِب ا ٓنثس ا يغضًن كا اح ض اٛنقنب ا مضق حلى كيفخت حلقف غضًنا يفق وق ه ل قس حليٌن حله ا ٬نقف
ا  ،ضل كا ثضختة ا مهضوو ض يفهاب لعناد رمنضٌنى كر اا ل ا احى كل ماا حل ل دك و عق هو رمنضوى غًنت ك ل
ا يقرتخ كحا م دعو اٞنمًنة ا نمقنضو ب شقطئ اٜننتو كا ختا وى ك ن ا نخقد كاٞنمقكاة.
كحلق حله ش لف الك قع ا مضق ضو ا ت ضش ق اٞنمهواف ا ف ه اخياؼ حلميا هتق ِبق شبل ملك قع
ا كا ق اٞن،م -ملسو هيلع هللا ىلص -كل ق ل ا نناـ حل اخياؼ ض ا ا ق ي ع حل خ ا بهختاف ا احلضو قؾ
لنظوو حقحلوو ع نايفب رِبق كع نا حل حل،قظ ش اِبقى ك رتحل ا مهمو ض لتختم عئو يفهضهو حله اٞن ي ٌن ل قب
اٞن،ه و ض ا يونار الك قع ا ق ختةى تشض اف ا ظه كا مقد كت ي ناف اٜننحلقت كتثضختكف اٜنن تى كغًن ق حله
الحلار ا ع ٔن ه حله حلقف ختتل لدىن حلمنو حله ث كليف حلن بو حله ا دراؾ.

 1ا ي نتن كا ي اتنى ا ه قشارى ج13 :ى ص.106 :
 2ا بض ثحلى ه ا بض ثحل ا نربلى ٓنثضس :ن بخت ا ثقدر مقى ج1:ى ص76 :ى حختتل363 :ى
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كلعض ا اٟنااف كا ض ه ب يم الحلو اٞنمهوو ب دكتات حلي قحنة كش اب حلي قعنة كلنظوو حليخق ووى
ض شختتختى تثختحلاف عنكض ا اعد كا مق و ل ختا ض حٌن ناف كط هت شختتختة ه خااهن ض
أب
ا ختتهى حل قيفضٌن ا ا ه ا ثنآ ﴿ل ًىشختَّادي ىهى اٍ ين َّق ًر ير ى٘نىقدي ىػٍضػىػ ي ٍ ﴾ ارة ا يلى ا تو29 :ي.

اثلثا :التغيري واإلصالح يف اجلانب االقتصادي
ٞنق ل ا يب ه هللا هضل حلقنم ا نب كالحل حاٟنق ض ق هضو ادى ا ثام ،حل ا ض ضهى كا غين ع
 ،ل ه ثًنى عقٞنه كا مضقدة ضخت طق و حلي نوو حليمهمو ه ا نيفقبى تبقع ا قس كٕني ه حلناحلي ك٪نقؿ ض
ك ٌن ا نمب ك وضو اٞنقؿ.
كيفخت ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص حلمق ٓننر ا قس حله بادتو اٞنقؿ كا مهمو كاٛنقه؛ ضناناا لحنارا اا ضوى كلشقع عض
ا ثض ا احلضو ا اعن هوجيو ا ضش ا نن ؛ ع نـ اعحينقرى كن م عضوق خت ض حلناح عحثو آ ت ٓن ر
حله ا نمى كٕن لف تظ اٞنقؿ دك و ٌن عئو حله الغ ضقد عثطى كحىت يشن ه ا ثض ك رت خ ه ا ياا مل تنه
خت حله ن ضخ ل اٟنق ا يفنر ق ا يب ملسو هيلع هللا ىلص.
كمل تنه خت حله ا رت ضو م يخترج كلخ ا قس م ثق خت كاٞن يثختات؛ حىت ذا غًنت ا ث ق قت ب ق ا مهاؾ؛
عق اح ع تي ثس ثنار حله ـ لك يفقناف يفق نى ا ه ع يفقناف ا ٬نقف ا وضس م﵁ى كيفنار اع يجق و ا ارتو
لكاحلنه ﴿ لىتػُّ ق اَّ ًته آحلياا ا يى ًجضباا ًََّّللً كً َّهن ً
اؿ ً ىذا ىد ىق يحل ٍ ً ىوق يٍ٪نضًض ين ٍ ﴾ الن قؿ24:ي ٣نق تختع اٞن حله دع ق
ى ى
ى ى ٍ ي
ى ي
ب ٓنثضس ا ختا وى ك ذا و ا اارؽ ٌن ا مبثقت؛ د مقد ا ثًن كا﵀يقج حل قتيل ا يقحلو ا ضوه ل اٜنضقة ا نن٬نو
َّ ً
اَّللً يشَّ ع تػيٍيبً يا ىف ىحلق لىن ى يثاا ىحلِّق ىكع
ته تي ً يثا ىف لىٍحل ىاا ىٟنيٍ ًض ى بًض ً َّ
حل اٜن قظ ه حلناحليل ك ختـ نح لحق ضمل ﴿:ا ى
ؼ ىهىٍض ً ٍ ىكع ي ٍ ىٍ٪نىنيا ىف﴾ ا بثنة262 :ي.
لى نذل ىٟنيٍ لى ٍ يني ٍ ًٍ ىخت ىرًٌِبً ٍ ىكع ىخ ٍا ه
كغقتو ا ا اح ٓنثضس حلناحلو ا قس ض اٜنضقةى كنب شىت ار اع ي بقد كاع يغاؿ رت و اٞنقؿ؛ حلوق
ا اٜنقؿ ا ضاـ ض حلثًن حله النظوو اعيفي،قدتو ا مي بخت ا نمقف ث نه ك ذع ل ضناف بخت اٞنقدة كر ض و ثاد
نبهل حلختل اٜنضقة؛ حلقٞن قحلات ا ن اتو حلثاى كيفخت لكب ا اـ قتو عق ثو ٟن ا اجملقؿ ل نه ض حضقة ا نمقف؛
ضحل م نمقف ب اع ي بقدى ك اٞنقؿ ك ضهو ع غقتو؛ ع ختد اا ط ا نمب
ع نـ شىت اٞن قحلات ا
كا ن قؽ؛ ض ضش ا نمقف حضقة آحل و حلمئ و تم ن مل حله اٛناع ك،حله حله اٝناؼ ا م يمهط ل حلثًن حله
نكرة حله نكر ت اٜنضقةى كحل ج
اٞن مقت ا ضاـ ه ريفقب ا قسى كا حلقف ل ه ق ثادا حلغنتو يوه
ا اـ ض ا ا يضمًن ه ا قس ع ا يغاؿ عقيفي ؛ عها لف اٞن ج ا اححل ا احلحل رك حل قش ا قس
حضقة الحله كا منض و ك ي ثثم ٟن ا مضقدة كا ة كا نناحلو دكف احلي قف لك ا يغاؿ.
رابعا :التغيري واإلصالح يف اجلانب االجتماعي
ك خت ا يب ملسو هيلع هللا ىلص قدات عق ختة حل يشنة ض اجمليو ا م ل عضلى كمل تنه ض ق يف ق م مقـ ق؛ ناهن
ل ا ق ض حضقهت ؛ عوثا حل قيفنة اٝنون حلقف ٟنق ش ف كلم ش ف؛ ذ حلقناا ت يربكهنق شقرة ا ن ا و كلحلقرة ا ا و.
كا حلقف لحلنا شق ق كحلث ق كشق ق ض اجمليو ى كحختتل لـ اٞن حل ٌن ق شو اهنع هللا يضر د ض داحلغ ه ذ ى ع حل
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ع تن ق ق دتهى ك قض حلناحلو ا نمقف كهتي

ي ختث ه ك اد لنااع حله النن و ا ق ختة ض اٛنق هضوى ا
ن ل.1
كاحيثقر اٞننلة كاحلي قف حلناحلي ق كا ي ثضص حله يفختر ق حلقف نعق ق ختا ختل حلثًن حله يفبق ا نب ب غًن ذ
حله ا ثض ا ق ختة كال ناؼ ا بقطهوى ا حلقف ٬ننه هو،م  -ملسو هيلع هللا ىلص -لف تمي وه ق ض أت ضج نًناف ارة
ا يوق ضو لخايفضوى كحلقف ضجخت -ا رتب -ل ق ل قب عمنة اتو كن اس حلن٬نو أتىب ه ا ا ك نعخ
ا ضض ى ش خت لف ت ،ب ختعل ك٪نثس غن ل ت هه نبا ل كر ق يل كتثضحل ه ه ا ا اٝنهثضو؛ ك ن ل
ه بضا آخن ض ا اح ا ليفال كل ختل بضا حثس حله اٞن،قظ ض ٌن ك ض ة حلق ج ت ا بشنتو ه
ٓنثضثل ض يفنكف.
حله حلثق خت ثيل ٕنقـ حلنقرـ الخاؽ؛ ع قرب الك قع ا ق ختةى كنب ا قدات ا مضئوى كليفن
كيفخت
ا ختؿ كاٞنمقكاة .كغنس ض ا اس حلنقرـ الخاؽ كعضق ه قى عيهثق ق ا قس حلثي ٌن خت لف آحل اا أب ا ل ا نربل
كل هواا ﵁ رب ا قٞنٌن كا يثقحلم ثضختهت ؛ عم خمقِب ّنق ت بين هض ق حله لحلار ا يشنت ؛ عقٝنون ا مل نه
قرؽ حلاا خت حله ا قس قى ك قرع اٞن حل اف مع يجق و ض اٞننحهو الخًنة حله حلناح ٓنن٬ن ق يفق هٌن ٗنض ق:
اني ض ق ر ق اني ض قى حض وق يفقؿ ٟن رِب ﴿ :عىػ ى ٍ لىنٍػيي ٍ يحل يىػ ي ا ىف﴾ اٞنق ختة91 :ي.
كحلق كا غقحلختتو 2حض وق كيف حل حل وق ض عقحشو ا ى كمل تمه هض وق لحخت حله اٝنهسى ل ضق درادهتوق اٜننة
كرغبي وق اٞنمهثو دكف غط لك حلناهى تمهبقف حله ا يب -ملسو هيلع هللا ىلص -لف تم ن٨نق حله دنس كر س اٛنن٬نو ا ار نبق قى
كت،ناف -ض ٬نقف وضس -ه ا يفنار كاع رتاؼ رغ حلنا و ا يب  -ه هللا بضل ك ه ٟ -نوق ختة حلناتى
ك ه ن ضو وضثو يفق وو ه ا ث ق و كاعيفي قع ا م ثقد ا س خته طو ق لك ر بق.
َّقس اَّػ يثاا ىرَّ ين ٍ اَّ ًم ىخهى ىث ين ٍ ًحل ٍه نىػ ٍ و
س
حلوق م اٞننلة حنتي قى كل قد ا اـ ٟنق ا يبقر ق كحلضقهنق ﴿ ى لىتػُّ ى ق ا ي
كً
اح ىختةو ىك ىخهى ىس ًحلٍػ ى ق ىزٍك ى ى ق ) ﴾...ارة اا مقدى ا تو (1 :ك٤نم حله ا الد كا ي ثًن كاٞن قنوى كلننن ا اـ ذ
ى
ً
ً
م ًأبى ًم ىذنٍ و
م﴾ ارة ا يناتنى ا تو9 :ي.
ب يفييهى ٍ
﴿كً ىذا اٍ ىو ٍادي ى
كدةي ي ئهى ٍ ٌ
ننقرا شختتختا ى
عه ت خت هظه كحل مس ا ثاة كا بثقد أليفال ك اد ض اجمليو ا احلحل ا م حلقف ت يثخت لعناده لف دع ا ظه
ك خت ا ختكاف كا ختؿ ٌن ا قس غقتو حله غق ت ا ب ثو ا باتوى ك قر ا قس ٗنض ق اا ضو حل قف اٞنشطى ع
ق كع ٕنقت ض ض ل اٝنهثو لك اف ا بشنة لك ا هغوى كحلض اف ا ي ق ض ا اٞنض اف ا ٟنحل ا ظض ﴿ ى
اَّللً لىٍػ ىثق يحل ً َّف َّ ً
ً
لىتػُّ ى ق ا ً
ام ىكيفىػبىق ً ى ًيىػ ى ىقرعياا ً َّف لى ٍحلىنىحل ين ٍ ًٍ ىخت َّ
َّقس َّ ىخهى ٍثىق يحل ٍ حل ٍه ذى ىحل ون ىكلينثى ىك ى ى ٍهىق يحل ٍ يش ي ن
ٍ
اَّللى ىهض ه
ي
ىخبً هًن﴾ ارة اٜنجناتى ا تو13 :ي كل ه ق ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض ا قس ٗنض ق « لت ق ا قس لع ف ر ن كاحخت ك ف
لمحل كاحختى لع ع عض نر ه ل جوحلى كع جوحل ه نرى كع ل٘نن ه ل ادى كع ل اد ه ل٘نن
ع م يثال» 3كتغضب ا يب -ملسو هيلع هللا ىلص -حض وق ت ًن ل ا ذر ا غ قرم لخقه اع اٜنبشحل مااد شن ل؛ حلوق ٪ننحل ل ا
 1انظن اٜنختتل ما ل ض ضل ا بخقرمى مب :حله يفقؿ ع ننقح ع ايلى ج5 :ى ص .1970 :حختتل.4834 :
 2انظن ا ث،و ض :ضل حلمه ى مب حله ا رتؼ ه ن مل م ى ج3 :ى ص1321 :ى حختتل.1695 :
 3ل٘نخت ه ح ب ى اٞنم ختى ٓنثضس :ش ضب الرن كطى ج38 :ى ص474 :ى حختتل.23489 :
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ق بم ر ا ع ًن ل أبحلل عثقؿ يل ا يب ه هللا هضل ك ه  «:لم ذر ل ًن ل أبحلل ن احلنؤ
ذر ذ يفق ا:
عض ق هضوى خاانن خا ن ه هللا ٓنم لتختتن ؛ عوه حلقف لخاه ٓنم تخته عهضم ول ٣نق ،حل ك ضهبمل ٣نق
تهبس كع نه ا حلق تغهب عأف حله يوا ع ض ا ».1
كحلق حلقف ٟن ا ا اح كا يغضًن لف تي ثس ه ا ا ا اع حل مهثق ل كرحلق ه اٞنيض و كا ب قد ا مهض نمقف
كٓننتن عننه حله اٝنناعو؛ ضناف بختا خق ،ق ﵁ رب ا قٞنٌنى كٓنثس ذ ّن ج اححل يفا ين ه ل اؿ
ثختتو حليض و؛ ع ٖنن ذ اٛنض ا نم ا نتخت ا م غًن ٠ننل ا يقرتخى ك قد الحل  .ك ه تي ثس ا يغضًن كا اح
اع يوق حل ا ف ع مٞن ج ن ملى عقلحلناض اع يوق ضو ا ق حل ق اجمليو قت حل ا ه ذاهتق ا ك خت ق
اٜنبضب اٞن،م ملسو هيلع هللا ىلص ض ٠نيو ل.
كض حلقعو ٠نقعت ا اح ع ٤نخت لم ل ن ه ه لك ا ثاة ض ا اح كا يغضًن ا م لحخت ل ا يب ه هللا
هضل ك ه ى كحلق حلقف ق حله حل قرؾ حلقنم دعق ق ه ا س لك ا رت ق ق ٜنس حل ي ع لك دردا ضنر .كل س
حل جل ا اححل ه ا خت اة مٜننوو كاٞنا ظو اٜنم و كاٛنختاؿ م حل لحمهى كا رتحلض ا شختتخت ه اٛناانب
ا رت اتو ك ناته ا شخ،ضو اٞن حل و اٞنهي حلو ُنوقتو اٞنهو ض اٞن شط كاٞنننه كا من كا ضمن.
ك اة يفاؿ حلق بس:
ف حل جق احضق ٪نثس حل ذ ا يغضًن ض ٌن حل ختكدة حنم م ي حل كا خترا و ختتن معيفيختاد كاع بقعى
حثضس ه حل حل،هل لف تيختارس ل ا ل كل مل .كيفخت ك حله ظه لف نظنة جه ب ا مًنة ا منةى لك ل اد
حله ا م و اٞنم نة لك انيثقد حلثقط ى حله حلاايفه حله حضق ل حلقعضو حقطو ِب ا اٞن ج ا ى ك قد حيوضقت اتر٫نضوى
ه ه ا ثنادة ا منت و.
ف اٞن ج ا بام ض ا اح حٌن تمهس ض طقر حل نض ٧نق تناد ل يفقناف ظ ق ط تضبط وهضو عثل
ا اح ا ف مل ضبط يفخت ي اؿ ب ٠نند خمنات انيثق ضو حل وق حلقنم ل٨نضي ق ع ٬ننه ٓناته ق ب اح
وهحلى كع تمه اعيفيختاد د اح ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ع خت ا يض ق ل ا يض قم اتحلق غًن حل ثاص ا يثناد ك يب ق ش تا
كٕنثا.
كاٞني حل ا ضاـ ض كايف ق اع يوق حل اٞن ضش يجه ل ختة احلقت غًن حلن ضو ٪نيقج عض ق ب حل ج اححل
تميب،ن لى كا مًنة ا باتو يفخت حات ٧ناذ ق عنتختا تثيختل ل ض حلناح حلي ا و ك٢نيه و ك حل ٧نقذج كعش ْن ب
اجمليو حلثًنا حله ا ا ه ا م ت م حلمًن ل ا ي واتوى كتغ ضل ه ا يًناد حل ق ج احضو عشهم ل ا ض ن ي ق
ا نبيم عض ق ع ىن ٟنق لف جل ض ن و احلضو دت ق كحل ج ق اٜنس عمنة ا عمن ا قس هض ق.
كدرا و ال اؿ ا ثختتو ا انبىن هض ق عثل ا اح ٬ن ق اعيفيختار ه حمه ا ي ق حل ا اح
ا بام ا م ٬ننه لف ٓن ل ا ثخت كا شنقعت اٞن ق نة اٞنمي ،ضو حله خاؿ ا يجن و اٞنن ضو ا واذ ضو ض

 1ا بخقرمى ضل ا بخقرمى ٓنثضس :ن ز ًن ه
بخت ا بقيفحلى ج3 :ى ص1282 :ى حختتل.40 :

ن ا ق نى ج1:ى ص34 :ى حختتل .30 :حلمه ى

ضل حلمه ى ٓنثضس :ن ع اد
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ا ب قد الكؿى ك حل ا يجن و ا باتو اٞن ،احلوى ا ا يو عض ق حلق مل ٩نيو ض غًن قى كحلق انمات هضل حله خ،ق ص
ك٣نض ات ٬ننه اظض ق ض ت حنحلو ا اح اٞن ق نة كٕننض ق حله اع يختاد م ،ناط اٞنميثض .
ككايف خ اٜننحلقت ا احضو اٞن ق نة تبٌن حلمضس اٜنق و ب عثل ا اح ا بام كغين ه ا بضقف كايف ق
ا م بختل عضل د اات كحنحلقت ُنوقس كيفاة ش ي حل خت عرتة حله اٞننق ختة ّن يال آخن حل قيفخ ض ا ختتخت حله
اانبل ٞن مهثقت ا اح ا بام .ا ع خت حله قد عثل اححل ٩نمخت اٞنمهوقت ا ثختتو كا ثض ا ننتو ض
حضق ق ا رت اتو كا ثثقعضو كا يشنت ضو كاع يوق ضو كا مضق ضو كاعيفي،قدتو «ككايف اٞنمهوٌن ا ضاـ تثنر أبف غن و ا يب
هضل ا ،اة كا ماـى كل نة ن ك اؿ كغًن حله خن٩نحل دار الريف ى يفخت قدت ه ته يفق اا كتثا اف ر ق هللا ع
يفض،نى كاٜنقحلوضو ﵁ ع هبشن .ف تب لك ئ ا غنمد الكا ك شنتخت يفخت قد ه اٞن،ه ٌن ض حل زحلقف
كحلنقفى م مجاف كاٞنشقنس كا يشنتخت كا يثيض شىت لناا ل».1

خامتة:

٣نق بس ٦نهص ب لف ا و دكف ك حل عثل ا اح ا بام كل ا ل يفخت تناف نره لحلرب حله ن ل؛ لنل
تمي ؼ ا حلنق ت كتبختد ا مقيفقت ض حلمق يفخت ع ضحل ع ٞن تخت حله ا يخبط كا ا ى كتناف ا ضنر آحلختا
خ اٞن ق ج ا يه قـ رؤا ق حله ا اح ا بامى ك حل ض حثضثي ق غنتبو ضمم حل ل كع ا حل ق.
ٞنق
كعثل ا اح ا بام حله لك ا ت ا و ا احلحلى ٞنق ل حله ل٨نضو يف،ال ض ٤نقح ثضو ال قد
الخنلى ع ثل ا اح ا رحلض ة لم مار .كلحختاث ا مًنة ا باتو يجقكز ٠نند ح ظ حل نداهتق ك ثنتن قى ع خت
حله عث ق حىت ظ حضو حليا بو ض حضقة الحلوى عا ٫نبا ك ج ق ض عنن الحلو ك هاحل قى عقٟنختؼ ا أت ضس ا
ا ثل ض ا اس كالذ قفى ك ضقف ل ا ل ا ثختتو ا انبىن هض ق.
كع ت بغحل ا ط قب ض اٜنختتل ه ا اح دكف ا يض قب ل مل كيفاا خته اٞن جضو كعث ل ا م ين هضلى
كا بقحثاف ض ا مًنة ا باتو ا ضاـ أبحلس اٜنق و ب اض ه ا جاة اٞن جضو ض عثل ا مًنة ا باتو؛ ذ تاحظ
ه حليب عثل ا مًنة غضقب ا نؤتو اٞن مو ثل ا اح ا بام ّن ج مشايل تنحلحل ب ا يخناج حلق ض ا مًنة حله
ه ا اح كيفاانض لى ك ا لحلن ا رحلم ا يخنا ل حله ه ا نيب عهه ْنخت ال ش رات تمًنة ع ش حل
هضا كع نكم غهضا.
ك ف حلقنم حله ا ضو ٦ني ِبق كريفق ق ه؛ ع حل :اع ي قد ا ل س كيفاا خت ثل ا اح ه ٥نا
حل  ،ى كا ظن ض حلنقف خته عث ق حلميثا ل ل ا ل كعنك ل كت م ل حلق تمي س حله ا ي ظًن كا ي ت .

1

هحل اٜننرى حل ج ا خت اة ا باتو ض اٞننحهو اٞننضوى ص.85 :
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قائمة ادلصادر وادلراجع

ا ثنآف ا نن
1ي ا ه ا ثض ى زاد اٞن قد ض ختم خًن ا بقدى ا قشن :حل مو ا ن ق وى ًنكت.
2ي ا ه مقؿى شنح ضل ا بخقرمى ٓنثضس :ن ه نا ض ى ا قشن  :حلنيبو ا نشختى ا م ادتوى اترتخ ا شن:
 1423ػ 2003 -ـ.
3ي ا ه ضوضوى ٠نواع ا يقكلى ا قشن٠ :نو اٞنه ع خت مبق و اٞن ،ه ا شنتهى ا م ادتوى اترتخ ا شن:
 1416ػ1995/ـ.
4ي ا ه قشارى ا ي نتن كا ي اتنى ا ختار ا يانمضو ه شنى انسى اترتخ ا شن 1984 :ػ
5ي ا ه حلثًنى مًن ا ثنآف ا ظض ى ٓنثضس :قحلحل ه ن احلوى ا قشن :دار طضبوى ه شن كا يازت ى ط :ا ثقنضوى
اترتخ ا شن 1420 :ػ1999/ـ.
6ي ا ه حل ظارى مقف ا نبى ا قشن :دار قدرى ًنكتى ط :ا ثق ثوى اترتخ ا شن 1414 :ػ.
7ي ل ا داكدى ه لر داكدى ٓنثضس :ن ١نضحل ا ختته بخت اٜنوضختى ا قشن :دار ا نن.
8ي ل٘نخت ه ح ب ى اٞنم ختى ٓنثضس :ش ضب الرن كطى ا قشن  :حل مو ا ن ق وى ط  :ا ثقنضوى اترتخ ا شن:
 1420ػى 1999ـ.
9ي ان ا ض ب حلى اد ا هوقد ض ا ي بقط اٟنختاتو ا خت اتو حله ا مًنة ا باتوى حل شارات اٞن ٕنن ا قٞنحل الكؿ
هبقحثٌن ض ا مًنة ا باتو ض حلا اع :اد الحلو ض خختحلو ا مًنةي.
10ي ا بخقرمى ضل ا بخقرمى ٓنثضس :ن ز ًن ه ن ا ق نى ا قشن :دار طاؽ ا جقةى ط :الكبى
 1422ػػ.
11ي نن حل،م ط ووى ا اح اع يوق حل كل نه ض ٓنثضس الحله اع يوق حل ض اد ن،اص ا اححل.
12ي هث ت بختهللاى اٝنمقب ا اححل ض اٞنغنبى ا قشن :دار اٞن يخبى ًنكتى ط :الكبى 1997ـ.
13ي ا بض ثحلى ه ا بض ثحل ا نربلى ٓنثضس :ن بخت ا ثقدر مقى ا قشن :حلنيبو دار ا بقزى اترتخ ا شن:
 1404ػ1994/ـ.
14ي ا ضختم م ى ا اح كره كحل قنضل كلك ل ا يخختاحللى حل مو ا قشن هخت قتو كا اـى ط :الكبى
اترتخ ا شن2005 :ـ.
15ي ا ريفق ى شنح ا ريفق ه ٢ني،ن خهض ى ا قشن :دار ا نيب ا هوضوى ًنكتى ب قفى ط :الكبى اترتل
ا شن 1422 :ػ2002/ـ.
16ي هضوقف ا ختكمى ا ن ق و ا﵀وختتوى ا قشن :دار ا ه حلثًنى دحلشسى ط :الكبى  1423ػ.
17ي ا مضاطحلى ا ثقف ض هاـ ا ثنآفى ا قشن :دار ا ننى ًنكت.
18ي ا شاحلق ى عيل ا ثختتنى ا قشن :دار ا ه حلثًن/دار ا نه ا مضبى دحلشسى ًنكتى ط :الكبى اترتخ ا شن:
 1414ػ.
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19ي ا مربمى قحل ا بضقف ض أتكت ا ثنآفى ٓنثضس :ل٘نخت ن شقحلنى ا قشن :حل مو ا ن ق وى ط :الكبى اترتخ
ا شن 1420 :ػ2000/ـ.
20ي ا مضب نغاثى حل ج ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ض ٘نقتو ا خت اة كا﵀قعظو ه حل ج اهتق خاؿ ا رتة اٞننضوى ا قشن :اٞن خت
ا قٞنحل ه نن ا احلحلى ط :الكبى اترتخ ا شن 1416 :ػ1996/ـ.
21ي بختا ن٘نه اٜنجحلى ا مًنة ا باتوى حل جضو درا ي ق كا ي ناض لحااٟنقى ا قشن :دار ا ه حلثًنى دحلشسى ط:
الكبى اترتخ ا شن 1420 :ػ.
22ي هحل اٜننرى حل ج ا خت اة ا باتو ض اٞننحهو اٞننضوى ا قشن :ا ناد اـ ا نرى ا ثق نةى اترتخ ا شن:
 1406 /1986ػ.
23ي ا غ ايلى اٞنمي ،ى ٓنثضس :ن بخت ا ماـ بخت ا شقضى ا قشن :دار ا نيب ا هوضوى ًنكت .ط :الكبى
اترتخ ا شن1413 :ق.
24ي ا ثناضى ا خًنةى ا قشن :دار ا غنب ا احلحلى ًنكتى ط :الكبى اترتخ ا شن1994 :ـ.
25ي اٞنقكردمى الحنقـ ا مهمقنضوى ا قشن :دار اٜنختتلى ا ثق نة.
26ي ن ا غ ايلى عثل ا مًنةى ا قشن :دار هنضو حل،نى ط :الكب.
27ي ١نواد هحل بخت اٜنهض ى ع ل اؿ ا اـ ض ر ق و ا ي ق ض ى ا قشن :دار ا يازت كا شن ا احلضوى
ا ثق نةى ط :الكبى اترتخ ا شن1994 :ـ.
28ي حلمه ى ضل حلمه ى ٓنثضس :ن ع اد بخت ا بقيفحلى ا قشن :دار حضقد ا رتاث ا نرى ًنكت.

549 م0291  أبريل/ هـ9442  رجب،02- 91 العدد املزدوج،السنة اخلامسة

:جملة املدونة

حكى إسث اإلخىج يع انجذ
ًًٍُدساسح يقاسَح يف انفقه اإلساليً وانقاَىٌ ان
ًانذكتىس عثذانسالو قائذ انششعث

 اليمن-أستاذ الفقه ؤلاسالمي اإلاشارك بكلية الحقىق جامعة تعز

:خمتصر البحث
و

نضم ك خا ل حلهٞقكؿ ا ب ل حلم و كايف ضو ك قحلو احلس حضقة حلثًن حله ا قس ك حل ا يوقع خت ا
نخت ؟ٛضب ا،نخت عثطى لـ تنث ا خاة حل ل ى ك ف اشرتحلاا ٗنض ق ض ا رث عن نٛنًناث تي ارتل اٞل ضلى ض ا
نم و كلد ي كحل قيفشي ق ا ضل لف ا ثاؿ ا نا ل ا اشرتاؾٞك خت ا ي ناض ليفااؿ ل ا ه ض حن ا
نادةٞنقعظ ه لكا ن ا٪ه و ا قحلوى ك،نٞنثس ا٪ نًناث كذ ثاة لد و ا ا ثاؿى كلنلٞنخت ٗنض قن ض اٛا خاة كا
.نًناثٞنخت كا خاة ض اٛكا ثنىبى كحلقف حلايفه ا ثقناف ا ضوين حلااعثق هثاؿ ا نا ل حضل نص ه اشرتاؾ ا
ABSTRACT
The current study deals with a very critical and important issue that
touches the lives of many people. It is concerned with the coinciding state
of inheritance in which a person died and left behind a grandfather and
half-brothers (from his father); Will the property of the dead be legitimately
given to only his grandfather or all of them (the brothers and the
grandfather)?
Through a thorough study and reviewing the sayings of the scholars, the
researcher concludes that there has been a consensus among most of them
that the Inheritance is for them all (the grandfather and the half-brothers).
This is apparently clear and fare so as to maintain bonds of affection and
closeness among them.
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مـق ــدمة :
اٜنػػوخت هللا رب ا قٞنٌنى كا ،اة كا م ػػاـ ه ضػ ػػخت اٞنن ه ػػٌن نبض ق ن ك ه ا ل ك بو لٗن ٌن.
ك ػ ػ خت؛ ع ظنا ب ل٨نضو اٞنقؿ ض ه اٜنضقة ك ختـ ا يثقحلو حضقة ا قس ختكنل ك٘نقتو ل حله ا ضضقعى شنع ا اـ
انيثقؿ حلق ٬نهنل ا نمقف حله الحلااؿ خت حلا ل ب ليفقر ل الحضقد ؛ لهن ليفنب ا قس ضل ى كلحث ّنق نحللى كحله
عد اليفقرب خت اٞنضم ك خا ل حله ل ضل.
أمهية الدراسة:

كٞنق حلقف ا يوقع اٛنخت كا خاة ض اٞنًناث حلم و كايف ضو تنثن كيفا ق ك ضمم اعرتا ضوى كحلقف ا ث قد يفخت
اخيه اا ض حن ه اٞنم و يفخت٬نقن كحختتثقن ا يخت الحلن حل نعو ا ثاؿ ا نا ل عض قى كحل ا حل نعو حلايفه اٞنشنع
ا ضوين عضوق ذ ب ضل ض حنو ق.
مشكلة الدراسة:

ختـ حل نعو حلثًن حله ا قس م ي ثقؽ ا خاة هوًناث خت ا يوق حل اٛنخت ى لك ختـ ا ي ثقيف ؛ نظنا
عخياؼ ا هوقد ض ه اٞنم وى ا م ه ا خترا و هومق٨نو ض ح ه اٞنشنهو.
أسئلة الدراسة:
س ػ ذا ا يو ا خاة حل اٛنخت تن اف حل ل لهـ ع تمي ثاف اٞنًناث؟
س ػ ك ذا حلقف اٛنااب يارتث حل اٛنخت عوق ا ن،ضب اٛنخت حل ؟
أىداف الدراسة:
هتختؼ ه ا خترا و ٞن نعو حلق تهحل :
 .1ليفااؿ ا ه ض ه اٞنم و.
 .2ضقف ا ثاؿ ا نا ل حله ه اليفااؿ.
 .3حلايفه اٞنشنع ا ضوين حله حن ه اٞنم و.
منهج الدراسة:
نظنان مبض و ا خترا قت ا ث ضو كا ثقنانضو كا يضوه اع يث،قد كاع ي بقط كاٞنثقرنو ضيب ا بقحل
طنتثو ٩نو عض ق ٌن اٞن ج اع يثنا حل كا ا حلى كا ي هضهحلى كاٞنثقرف.
حدود الدراسة:
ضي قكؿ ا ب ل حن رث ا خاة خت ا يوق

حل اٛنخت ه اٞنم و عثطى ك ه تي قكؿ ثضو لحااٟن .

خطة الدارسة:
نانم ا خترا و حله ٕن ضخت ك ا و حلبقحل كخقٕنو ه ا ا ا يقيل:
ادلقدمة ػ كاشيوهم ه ل٨نضو ا خترا و كل ختاع ق كخمو ا ب ل.
متهيد ػ كاشيو

ه ضقف اٞنث،اد مٛنخت كا خاة كا رث.

ادلبحث األول ػ ليفااؿ ا هوقد ض ه اٞنم و كلد ي :
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ادلطلب األول ػ ليفااؿ ا هوقد ض ه اٞنم و.
ادلطلب الثاين ػ الد و.

ادلبحث الثاين ػ اٞن قيفشو كا رت ضل.
ادلطلب األول ػ حل قيفشو الد و.
ادلطلب الثاين ػ ا رت ضل.

ادلبحث الثالث ػ حلثختار ن،ضب اٛنختى كاٞنثقرنو ٌن ا ثل كا ثقناف ا ضوين.

ادلطلب األول ػ حلثختار ن،ضب اٛنخت خت ا ثق هٌن م يشنت .

ادلطلب الثاين ػ اٞنثقرنو ٌن ا ثل ا احلحل كا ثقناف ا ضوين.

ض ق ا بقحل .
اخلامتة ػ ك ضو م ل ا ثقط ا ا
ك ه هللا ك ه ه ضخت ن ك ه آ ل ك

بل لٗن ٌن.


التمهيد

ادلقصود ابإلخوة  ،واجلد ،واإلرث
نقصد ابإلخوة ض ه ا خترا و 1ي  :خاة اٞنضم غًن لحللى ك خا ل حله و الب ااد حلقناا خاة
لشثقد ك حله تشرتحلاف حل اٞنضم ملب كالـ حل قنى لك ا خاة لب ك حله تشرتحلاف حل ل ملب عثط كلحل
٢نيه وى لحلق ا خاة لـ عثط عغًن داخهٌن ض ه ا خترا و؛ لهن ع تن اف حل اٛنخت ا قيفقن؛ لنل ٪نجب .
وأما اجلد :عًناد ل اٛنخت ا  ،ضل ك ا ل ا الب ك ف اى ك ق مل :ا حل

خت ضس ض نمبيل ب اٞنضم

لـي ى كلحلق اٛنخت ا ق خت :ع ا حلق دخ ض نمبيل ب اٞنضم لنث ى حلث لب الـى كلب لـ الب ى ك٥نا٨نقي

لنث
عأف ا اٛنخت ع تختخ ض ه ا خترا و؛ نانل ع ت ن ه ا خاة لنل غًن كارثى ا حله ذكم الرحقـ 2ي.
نته ا رث غو 3ي:
تمهس ظ ا رث ه ا بثقدى لك ا بثضو :كا اارث حله ا بشن ا ا بقيفحل حله ا ثنا و خت حلات اٞنارثى
كا اارث ا حله لٚنقد هللا قب لك و حله ق لى كتث،خت ل ا بقيفحل خت ع قد خهثل.

 1ػ انظن :ا ي نت قت ػ101ىا ي ثضثقت اٞنن ضو ػ133ىاٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ 95اٜنقكم هوقكردم 91/8ى 121ىكيفقناف
الحااؿ ا شخ،ضو ا ضوين حلقدة 299ي.
 - 2انظن :اٞننا ا مق ثو .
 3ػ انظن :مقف ا نب حلقدة كرثي  99/2لك خت قى كا ثقحلاس ا﵀ضط 176/1ىكاٞن،بقح اٞن ًن ػ.25
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كتمهس لتضق ه  :اعنيثقؿ ااد حلقف حمضقن حلقنيثقؿ اٞنقؿ حله اٞنارث ب ا اارثى لك حل ا ن حلقنيثقؿ خ
ا  ،قت ا ارا ضو حله ا مد ب ال قد .
كا رث ا ماحقي  :ا انيثقؿ حلهنضو حلق نحلو اٞنضم حله الحلااؿ كاٜنثاؽ ب كر يل الحضقد 1ي .


ادلبحـث األول
أقـ ــوال العــلماة وأدلتــهم
ضي اٜنختتل ه ا اٞنب ل حله خاؿ اٞنمق ب ا يق ضو:ػ
ادلطلب األول ـ أقوال العلماة يف ىذه ادلسألة:

يفب ذحلن اليفااؿ ا ذ ب ض ق ا هوقد ض ه اٞنم و ٪نمه م بقحل لف ٪نختد حلااطه اع قؽ
كاعخياؼ ض ه اٞنم وى ش ت حلن اليفااؿى ك بب اٝناؼى كذ حله خاؿ ا نكع ا يق ضو:
الفرع األول :حترير حمل النزاع( :)2
 .1ذا ند اٛنخت ه ا خاة غًن لـ م رتحلو اادن حله ق لك ا بقيفحل خت ل
عأنل تنث حلق ان ند ل حله غًن خاؼ.

قب ا نكض كمل تنه ١نجام

 .2ذا حلقف اٛنخت كاراثن حل ا نع ا اارث ا حلن ا هى لك ا ه اع ه ك ف ن ؿي عأنل ،خ ا مختس عن قن اادن
ك خت حل ل خاة لك عى لهن ١نجا اف م نع ا اارث ا حلنى ك ا ع خاؼ عضل.
 .3ذا ان ند ا خاة غًن لـ ه اٛنخت كحلقناا غًن ١نجا ٌن عأهن تن اف ،ضبقن غًن خاؼ.
 .4ذا ا يو الخاة غًن لـ حل اٛنخت ا  ،ضل عأف ا هوقد حلي ثاف ه ارتل اٛنختى ن

اخيه اا ض

رث ا خاة حل لى ك ا ا ١ن ا اع .
الفرع الثاين أقوال العلماة :اخيهه ل
يفا ٌن 3ي:

ا ه ض حن

ه اٞنم و حله زحله ا  ،ق و كحىت تاحل ق

ا ه

 1ػ انظن :اٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ34ىكا يقكل اٟن ختتو 497/6ىا ثل ا احلحل كلد يل 243/8ى كخا و ا ناـ ض لحنقـ
اٞناارتل ض ا اـ ػ7ىكيفقناف الحااؿ ا شخ،ضو ا ضوين ػ.44
 2ػ انظن :مًن ا ثنظحل 69/5ىاٜنقكم 121/8ى كا خًنة48/13ى كا ب ا ق خ.105/1
 3ػ ذحلن ا ه ح ـ ا ظق نم ليفااعن لخنل حل ق ا يايفه ك ا حلنكم ه خ ا هوقد كحل ق لنل ضس هجخت شحلد حل هاـى ك ا ا ثاؿ حلنكم ه
زتخت ه اث مى كحل ق لنل ضس هجخت حل ا خاة حلًناث ك ا حلنكم ه زتخت ه اث م لتضقي لنظن ا﵀ه 305/8ك308ىك نه ذا نظن عض ق

جملة املدونة:
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القول األول  :اٛنخت تنث كحخته دكف ا خاة؛ لنل ٪نجب حلقلبى كِب ا يفقؿ ل ا نن ا ،ختتسى ك بخت هللا ه
بقسى ك بخت هللا ه ا ًنى ك ق شوى كلر ه حل بى كحل قذ ه ب ػ مهنع هللا يضر ػ كحله ا يق ضٌن :مقدى كطقؤكسى كيفيقدةى
ك ق ن ه زتختى كحله ال وو :قؽ ا ه را اتلى كل ا ارى كن ض ه ٘نقدى كا ا ح ض و ى كاٞن ى كداكد ا ظق نمى كا ه
ح ـى كا ه اٞن رى كركاتو ه ا٘نخت ه ح ب اخيقر ق ا ه ضوضو كا ه ا ثض 1ي.
القول الثاين  :ا خاة ع تمثماف مٛنخت

تن اف حل ل ه

،ض ض ذ

،س ضقنل عحثقن ى ك ل يفقؿ هحل

ه لر طق بى ك بخت هللا ه حلم ادى كزتخت ه اث مى ك و ل ون ه اٝنمقب ى ك ثوقف ه قف -مهنع هللا يضر-
ىل قد خاعي وقى ك ل يفقؿ حله ال وو :ا ش يب كا خ حلى كحلمنكؽى ك هثووى كشنتلى كا ثارمى كحلق ى كاعكزا حلى
كا شقع حلى كا ا تا ه كن ه اٜنمٌن حله اٜن ضوىك ا ركاتو ه ل٘نخت ه ح ب ك هض ق اٞن بى ك ا يفاؿ ل
اٞنختت وى كل ا شقـى كلحلثن ل ا ه 2ي.
الفرع الثالث :سبب اخلالف :

ك بب اخياؼ ل ا ه ض ه اٞنم و حلق تهحل 3ي:
 .1ختـ ك اد نص نتل حله حليقب لك و تبٌن حلًناث اٛنخت حل ا خاةى ك ا حلق

اع ي قد حلي ٌن

ه اجملي ختته ض ه اٞنم وى كنظنان عخياؼ اجملي ختته ض اٞنختارؾ كا ع قـ ح ،اعخياؼ ض .
 -2قرض ا ثضقس ض ه اٞنم وى كذ ي قرض الشبقه عض قى عقٛنخت تشبل الب ض خ الحلارى كتشبل
ا خاة ض لخنلى عوه شب ل ملب حجب ل ا خاةى كحله شب ل م خاة كر حل ل.
ادلطلب الثاين ـ األدلة:
ا يختؿ ل قب حل يفاؿ أبد و بقت
حله خاؿ ا ن ٌن ا يق ضٌن :

و حلق ذ باا ضلى كض ا اٞنمهب ضي ذحلن ل

الفرع األول ـ أدلة القول األول:
ا يختؿ ل قب ه ا ثاؿ ه ثاط ا خاة حله مٛنخت ك ختـ ر
 .1يفا ل قب  تى ٍميىػ ٍ ييانى ى يفي ً َّ
اَّللي تػي ٍ يًض ين ٍ ًض اٍ ىن ىاىًو ً ًف ٍاحلينهؤ ى هى ى
ىػىنىؾ ىكي ىا تىًنػي ى ق ً ٍف ىملٍ تى ين ٍه ىٟنىق ىكى هخت ارة ا مقد ا تو 176ي.

ه الد و

ّنق تهحل:
ً
ه ىحلق
يخ ه
س ىلي ىكى هخت ىكىلي ل ٍ
 ،ي
م عىػهى ى ق ن ٍ
ىٍض ى

٤نخت لف ا يايفه ضس يفاعي ك نه تهج ضل اجملي خت خت ختـ ا ثخترة ه ا رت ضل ى ك حلق ركل ه زتخت ق ع حل ع يرب ليفااعي ك ٧نق يف،خته لف
ا خاة ليفنب حله اٛنخت ب اٞنضم كحل ذ ع ٪نجب ِب ك ٧نق شنحل حل لى كا ثاؿ ا خن حل قه لنل ع تا خت شحلد حل ،اص هجخت حل ا خاة
ك ٧نق ا را ع ي قد كيل الحلن حله حضل شناحل لك ٪نجب ا خاة مٛنخت.
 1ػ انظن :اٜنقكم 122/8ىاٞنبماط 179/29ى هنقتو اٞنمهب97/9ى كا﵀ه 305/8ى 328ى كاٞنغين 68/9ىكا ب ا ق خ شنح وختة
ا قرض .105/1
 2ػ انظن :اٞنبماط 180/29ىكالـ 176/5ى هنقتو اٞنمهب97/9ى اٞنغين 68/9ى مًن ا ثنظحل /68/5ى حقشضو ا خت ايفحل .462/4
 3ػ انظن :ا ن ق و حلقـ ا شقع حل ػ 365ى ك ختاتو اجملي خت 260/2ى كا خًنة 49/13ى كا ب ا ق خ .106/1
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وجو االستدالل  :ض م ا تو ا نن٬نو حلًناث ا نا وى ك حل ا
خاة حل اٛنخت؛ لهن ضماا حلا و حل ل 1ي.
.2يفا و قبً  :حلهَّوى لىًض ين ً ػنا ً ض  ارة اٜنج ا تو78ي كيفا ل قب :كاَّػبػ ً َّ ً ً ً
ى ىٍ ي
م حلهوى آى ىم حل ٍػىنا ض ى
ٍ ٍى ى
اب  ارة تا ه ا تو 38يىكيفا ل قب  ى ىًين آى ىد ىـ يخ ي كا ًزتىػيى ين ٍ ًٍ ىخت يحل ًٌ ىحل ٍم ًج وخت ارة
ىكً ٍ ى ى
قؽ ىكتىػ ٍ يث ى
ال ناؼ ا تو 31يى كيفا ل هضل ا ،اة كا ماـ ارحلاا ين ٚنق ض عأف لمحل حلقف راحلضقيي 2ي.

هاارث حل ختـ ا ا خت كا اا ختى ك هضل عا حلًناث

وجو االستدالل:

ه ا ،اص كغًن ق لطهثم ه اٛنخت ا

عض جب الخاة حلمهثقن.
.3يفا ل ملسو هيلع هللا ىلص :لٜنثاا ا نا خ أب ه ق عوق ث عألكب ر

البى ك هضل عضناف حنول ض اٞنًناث حلقلب
3ي

ذحلني .

وجو االستدالل :نص اٜنختتل ه لف ا بقيفحل خت ا نكض لكب ر ى كاٛنخت لكب حله الخ حله و اٞن ىن
كاٜنن ى لحلق اٞن ىن :عأف اٛنخت ل يفنا و تاد حلقلبى كلحلق اٜنن  :عأف ا نكض ذا ازد٘نم تمثط الخ كع تمثط
4ي .
اٛنخت ت نض ل ا مختس
 .4يفضقس اٛنخت ه ا ه اع هى عنوق لف ا ه اع ه ت ؿ حل و اع ه م قؽ ا هوقد عض بغحل لف ت ؿ اٛنخت حل و
الب عض جب ا خاة حلمهثقن لف حلان حل وق حله وادم ا مب 5ي.
كض ا اٞن ىن تثاؿ ون ه اٝنمقب هنع هللا يضر" حلضه تن ين لكعد بختهللا دكف خاس كع لر دكف خاهت " 6ي.
كتثاؿ بخت هللا ه بقس ػ ر حل هللا وقػ " لع تيثحل هللا زتخت ٩ن ا ه اع ه ا قن كع ٩ن لم الب لم" 7ي.
 .5يفضقس ا خاة غًن الـ ه ا خاة لـ َنقحل لف حله خاة ك ي كاحختة عنوق لف اٛنخت ٪نجب ا خاة
ثضو ا خاة 8ي.
لـ ا قيفقن عن
 .6ا ثق ختة ا قحلو خت ا ث قد :لف ا ،بو م س ذا ختدت تناف ا يثخت مٛن و :ا ب اةى ش ال اةى ش
و الخاة 9ي .
الخاةى ش ا واحلوى ك هضل :عضثختـ اٛنخت ه ا خاة؛ لف و ال اة حلثختحلو ه
.7ا ثق ختة ض اٞنًناث لف اليفال ٪نجب ال هى كاٛنخت ليفال حله الخ خت ض حلق تهحل 10ي:ػ
 1ػ انظن :اٞنغين67/9ىك مًنا ثنطحل .69/5
2
ضل ا بخقرم حل ا يل  113/6حليقب اٛن قد كا مًنى مب ا ي نتخ ه ا نحلحل .
 3ػ ضل ا بخقرم حل عيل ا بقرم 20/12حليقب ا نا خىمب حلًناث اٛنخت حل الب كا خاةى كحلمه شنح ا اكم 45/11حليقب
ا نا خ ىمب اٜنس ا نا خ أب ه ق.
 4ػ انظن :عيل ا بقرم 25/127ىكاٞنغين66/9ىكا ي ثضثقت اٞنن ضو ػ.137
 5ػ انظن :ا ي ثضثقت اٞنن ضو ػ137ىعيل ا بقرم 21/12ى ختاتو اجملي خت .260/2
 6ػ اـ اٞنايف ٌن .328/1
 7ػ اٞنن ا مق س .
 8ػ ا نا خ كاٞناارتل كا ا ق ػ .206
 9ػ اٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ97ى كا نا خ كاٞناارتل كا ا ق

ػ206ىت ا ضل الحنقـ .297/4

 10ػ ااٜنقكم122/8ىكخا و ا ناـ ض لحنقـ اٞناارتل ض ا اـ ػ.76
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ػ لف اٞنضم ا حلقف ل م عقٛنخت ا حله تياب ثخت ننقح ق دكف الخ عنقف ليفال حل ل.

ب ػ لف اٛنخت ٪نجب الخ لـ ض وق الخ ا شثضس لك لب ع ٪نجب الخ لـ.
ت ػ لف اع ه ٪نجب الخ حله ا رث ض وق اٛنخت تنث حل ل ا مختس عا ٪نجب حنحلق ن .
ك هضل عقٛنخت ٪نجب الخاة حلمهثقن كع تن اف حل ل.

الفرع الثاين ـ أدلة القول الثاين:ـ
ا يختؿ ل قب ا ا ثاؿ ه لف ا خاة غًن لـ ع ٪نجباف مٛنخت تن اف حل ل ّنق تهحل:ػ
ً
ً ًً
 .1يفا و قب تى ٍميىػ ٍ ييانى ى يفي ً َّ ً ً
ه ىحلق
يخ ه
س ىلي ىكى هخت ىكىلي ل ٍ
 ،ي
م عىػهى ى ق ن ٍ
اَّللي تػي ٍ يض ين ٍ ض اٍ ىن ىاىو ف ٍاحلينهؤ ى هى ى ىٍض ى
ىػىنىؾ ىكي ىا تىًنػي ى ق ً ٍف ىملٍ تى ين ٍه ىٟنىق ىكى هخت ارة ا مقد ا تو 176ي.

وجو االستدالل  :لف حلًناث ا خاة بم ص ا نيقب ض
وى لك ٗنقع كمل تا خت 1ي.
يفقؿ ا شاحلق حل هثقن ه يفا ل قب كي ىا تىًنػي ى ق ً ٍف ىملٍ تى ين ٍه ىٟنىق ىكى هخت" ك ا قـ ع ٫ننج حل ل ع حلق خ،ل
د ض ى ك اع ا ٗنقع ٞنق ثط حل الب ٟن ه ا تو " 2ي.
 .2يفا و ملسو هيلع هللا ىلص "لٜنثاا ا نا خ أب ه ق عوق ث عألكب ر ذحلن" 3ي.

ه ا توى عا ٪نجباف ع ص حله حليقبى لك

وجو االستدالل :نص اٜنختتل ه لف ا بقيفحل خت ا نكض لكب ر ت ين اليفنب ب اٞنضم ى كاٛنخت
كا خاة حليمقككف ض بب ا ي ثقؽ ا رث عا خت حله اشرتاحل ض اع ي ثقؽ ن مل؛ لهن ٗنض قن تخت اف ملب
عقٛنخت ا اهى كالخ ا ل عنقناا ض در و كاحختة 4ي.
 .3الخ غًن الـ ليفال حله اٛنختى كا ثق ختة اٞنميثنة خت ل ا ه لف اليفال ع ٪نجب مل هى كيفاة
الخ ظ ن ّنق تهحل 5ي:ػ
ل-ػقلخ كاٛنخت حلا٨نق تختيل ب اٞنضم ملبى عقلخ ا لى كاٛنخت ل اهى كاع ه ليفال حله البى عا ٪نجب
ل.
ل كلف الخ ليفال
ه
ب-ػ الخ ت ،ب لخيل حلقع هى ض وق اٛنخت ع ت ،ب لخيلى عختؿ ذ
حل ل.

 1ػ انظن :الـ 177/5كا ن ق و ػ367ى كاٞنغين.66/9
 2ػ نض الكطقر .62/6
 3ػ ثختـ ٔنن٩نل.
 4ػ انظن :عيل ا بقرم25/12ىكا شنح ا نبًن 19/18ىكحلشقؼ ا ث قع 408/4ىلحنقـ ا رتحلقت ػ132كاحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو
510/3ىكشنح ضل حلمه .45/11
 5ػ نظن :اٜنقكم 123/8ىكعيل ا بقرم  25/12ك ق ا ربؽ ا قرض  30/2كا بضقف.91/9
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،ا و كعن قنى ك٪نجباف الـ حله ا ثهل ب
 .4لف ا خاة كالخاات غًن لـ تشب اف الكعد ض حلًنا
ا مختس حلقلكعدى كاٛنخت ِناع ى عنوق لف اٛنخت ع ٪نجب الكعد عض بغحل اع ٪نجب ا خاة كالخاات 1ي.
 .5شبضل اٛنخت م ن ا نبًن كالب ِنهضج حلي نع حل لى كاٞنضم ك خا ل مقيفضيٌن حلي ن يٌن حله اٝنهضجى عق مقيفضو
ب ا مقيفضو ليفنب حل ق ب ا ن 2ي.
كحل ىن ا:لف حختل ا مقيفضيٌن ذا انمختت عأف حلقد ق تي اؿ ب ا مقيفضو الخنل كع تن ب ا نى ك قدن
هضل عقلخ ليفنب ب لخضل حله اٛنختى عا ت بغحل لف ٪ننـ ا رث حل ل.
 .6يفق اا حلوق لف اٛنخت كا خاة تمياكف م مثاط ملب ف حلقف حضقي عض بغحل لف تن اا حل ق ّنا ل 3ي.
.7يفق اا :الخ كاٛنخت تخت ضقف ملب حل قن ا اعرت ق حلات الب عقلخ ا ه البي ا لكب ّنًنا ل ،ضبقن حله
4ي.
اٛنخت البي عنضه قز لنل ٪نجب
ادلبحث الثاين

ادلـناقـشة والتـرجيح
ضي قكؿ ا اٞنب ل حله خاؿ اٞنمهبٌن ا يق ٌن:
ادلطلب األول ـ مناقشة األدلة:
يفش حل عنتس لد و ا نتس ا خن ك ضي ذحلن ق ض عن ٌن :
الفرع األول ـ مناقشة أدلة القول األول:
1ػ ا يخت اا م تو ه لف اٞنث،اد م نا و ا اارث حل ختـ ك اد ا ا خت كا اا ختى كنايفش ا اع يختعؿ:
أبنل ضس حله شنكط ا نا و اني قد ا اا ختى تن حل ا اد ق اني قد ا ا خت عثط؛ لنل اٞن حلار ض ا توً ً ف ٍاحلينهؤ
س ىلي ىكى هخت5 ...ي.
ى هى ى ىٍض ى
ك هضل عنضه تمثط رث حله ذحلن ض ا تو ن،قن يارتل حله مل ت حلن؟
ك ه عنض دخاؿ ا اا خت ض ظ ا ا خت حلوق تثاؿ حلثًن حله ل ا ه 6يىعأف دخا ل تناف يفخت بم م ظق ن؛
م ظق ن؛ عحيوقؿ ختـ دخا لى كا ص حلثختـ ه ا ظق ن خت ا رت ضلى كلحلق حجب ا خاة ملب عأنل بم
م ٗنقع؛ دع لى لك احيوقؿ لف تناف اٞنناد م نا و اع ه كالب عثط خت ض لف الخ تنث حل ا ا خت
النث .
 1ػ انظن :ختاتو اجملي خت 26 /2ىكعيل ا بقرم 25/12ىكا ب ا ق خ  107/1نض الكطقر .62/6
 2ػ انظن :ا ب ا ق خ 107/1ىكنض الكطقر 61/6ى ق ا ربؽ ا قرض 32/2ىكعيل ا ثنتب اجملضب ػ.46
 3ػ انظن :ق ا ربؽ ا قرض .29/29
 4ػ انظن :الـ 177/5ىكا ن ق و ػ .367
 5ػ انظن :مًن ا ه حلثًن656/1ى ق ا ربؽ ا قرض 42/2ىاٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ28ىك ا ا ثاؿ حل ماب ػ ون ه اٝنمقب
كغًنه ىكلنظن ه ا بض ثحل.368/6
 6ػ انظن مًن ا ثنطيب .28/6
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2ػ ا يخت اا م ،اص ا ختؿ ه لف اٛنخت لبى كنايفش ّنق تهحل:ػ
يفق اا :ف طاؽ ظ الب ه اٛنخت ٠نقز ع ثاـ ل حجو؛ لف الحنقـ ي هس ُنثق س الٚنقد دكف
٠نقز قى ك ه عنض لنل ه ثضثو عأف اٞنناد ل ا ي نته كا مبو ضل عثط ك ضس اٞنًناث خت ض طاؽ ظ الب
قؽ  ا بثنة133يىعأٚنق ض
ه ا حلوق ض يفا ل قب  يفىقياا نىػ ٍ بي يخت وٟنى ى ىكًىلى آى ىم ً ى ً ٍػىنا ً ض ى ىكً ٍٚنىق ًض ى ىكً ٍ ى ى
ا ت ثاب ػ هض ا ماـ ػ ك ا ع تنث جملند طاؽ ا الب هضل 1يى كلتضقن لف ا ي بًن قد ه ظ البى
ين آدـي عنقف ذ ا ي بًن ه مبو ضلى ك ا رب م اعدة نقف عضل حلي هس ٞنه ا يختؿ ل؛ لف ٌن
كاع ه
ا ي بًن م ا خت كاع ه عنؽ 2ي.
ك٣نق ت تخت حلق ذحلن يفاؿ ا يب ملسو هيلع هللا ىلص ه اٜنمه ه هحل" ف ا ين ا ضخت3 "..يكحل هاـ لف ا ه ا ب م ضس ض
حن اع ه ض اٞنًناث 4ي.
3ػ ا يخت اا ُنختتل لٜنثاا ا نا خ أب ه ق....ي كنايفش ّنق تهحل:
ع نمه لف اٛنخت لكب حله الخ ٨نق ض در و كاحختة؛ لهنوق تخت ضقف ب اٞنضم اا مو كاحختة ك حل
الب 5ي.
4ػ كا يخت اا ثضقس اٛنخت ه ل ه اع ه عنوق لف ا ه اع ه ت ؿ حل و اع ه عقٛنخت ت ؿ حل و الب عض جب
ا خاةى كنايفش ّنق تهحل:ػ
أبف ا ه اع ه ن ؿ حل و اع ه واـ ظ ا ا خت ض ا توى كاٛنخت ِناؼ ذ ع ا مل تختخ ض ظ الب ض
ً ًً
ًو ً
س ً٣نَّق ىػىنىؾ ً ٍف ىحلق ىف ىلي ىكى هخت ا مقد11يلف ظ الب حلثىن ع
يفا ل قب :ىكلىىػ ىاتٍل ين ًٌ ىكاحخت حلٍػ ي ىوق ا ُّم يخت ي
ً
لي  ا مقد11ي كالـ
٪نيو ا واـ كا خت ض ه ذ يفا ل قب  عىًأ ٍف ىملٍ تى ين ٍه ىلي ىكى هخت ىكىكًرىلي لىىػ ىااهي عىأل ًٌيحل ًل ا ثُّػهي ي
ا هضق ختة كع ت نض ٟنق ا ثهل م ٗنقعى عخنكج اٛنختة ه ا ا ه ظ حلثماع ل 6يى عض بغحل لف تناف اٛنخت
حل ى ذ ع عنؽ ض وق.
كلحلق ا ثضقس ع ا يفضقس حل ا قرؽ حله ك اه 7ي:
أحدىا :لف ا ه اع ه تمقكم اع ه ض وق اٛنخت ع تمقكم الب ض حل شحلد كحل ل لنل ع ٪نجب الـ حله
ا ثهل ب هل ا بقيفحل حلقلب.
الثاين :لف قؾ عنيفقن ٌن ا ه اع ه كاٛنختى عق ه اع ه تنث م ي ،ضب عثط كاٛنخت تنث م ي ،ضب كا نض
كا ه اع ه ت ،ب لخيل ك م ولى كلحلق اٛنخت عا ت ،ب احختان .
 1ػ ػ انظن :اٜنقكم 124/8ىكا خترارم اٞنضضو ػ611ى كنض الكطقر62/6ى كلحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو .510/3
 2ػ انظن :عيل ا بقرم .22/12
ضل ا بخقرم حل ا يل 384/5حليقب ا ،هلىمب ا ين
3ػ
 4ػ ق ا ربؽ ا قرض.34/2
 5ػ نظن :اٞنغين 66/9ىكاٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ.97
 6ػ انظن :مًن ا ثنطيب .68/5
 7ػ انظن :اٜنقكم .24/8

ا ضخت.
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٪نجب ق.

ا شبل ٌن ا خاة كاع ه لحلثن حلا٨نق تنث م ي ،ضبى ك٪نجباف الـ حله ا ثهلى ب ا مختس كاٛنخت ع

الثالث :قؾ عنؽ ٌن ال قد كا مد؛ لف ال قد لكب نثنة ا رث حله ا مد عها نؾ اٞنضم ا قن كلمن عقلب

تنث ا مختس كاع ه ،خ ا بقيفحل ٙنمو ل ختاسى ك ا نؾ لحلثن حله ا ه عأهن تن انل حل قنى كع تناف ل ل ااف تناثف
حل قن.
5ػ كا يخت اا ثضقس ا خاة غًن لـ ه ا خاة لـى ك٬ننه حل قيفشيل ّنق تهحل:
نل يفضقس حل ا قرؽ ا اد عنؽ ٌن ال كا نع عقل ك ا خاة لـ ع تشقرحلاف اٛنخت ض ا دعد
ب اٞنضمى ض وق ٤نخت لف ا نع ك ا خاة غًن لـ تشرتحلاف حل اٛنخت ض ا دعد بب ا ي ثقؽ ا رثي اا مو
الب عقعرتيفق عنقف ا ثضقس غًن ضل ا اد ا ا قرؽ اٞن ن ض اٜنن .
و الخاةى كنايفش :أبف ن ضب ه اٛن قت ضس هضل
6ػ كا يخت اا ثاٟن  :ف و ال اة حلثختحلو
نصى ك ا هو ق ِبق ثه ق م يمهض ض غًن حلم و اٛنخت كا خاةى لحلق ه اٞنم و ع حل ١ن ا اع 1ي.
7ػ كا يخت اا أبف اٛنخت ليفال حله الخ كاليفال ٪نجب ال هىكنايفش ّنق تهحل:
لػ ختـ ا يمهض أبف اٛنخت ليفال حله الخ الخ ا اليفال؛ لف الخ ا ه البى كاٛنخت لب البى كاع ه
ليفال حله الب خت ض لنل ٪نجبل حله ا ي ،ضب خت حلات الب تنث ا مختسى عأف مل تنه الخ ليفال ع يف شحلد
٨نق ض ا ثاة اادي؛ لهنوق تخت ضقف ب اٞنضم شخص كاحخت ا الب 2ي.
ب ػ كلحلق ا يختعٟن اعتو اٛنخت ه ا ب م ض اٞنقؿ كا ي كتج دكف الخى ع ايفش :أبف ا ضس د ضان حله
لد و ا ثاة ض اٞنًناث خت ض لف اع ه ع تهحل كع ت كج ك ن ل ليفال حله الب ك ف كيل كزكج 3ي.
الفرع الثاين ـ مناقشة أدلة القول الثاين :

1ػ ا يخت اا آبتو ا نا و ا مق ثو ه لف رث ا خاة حل ،اص هضل عا تمثط ع ص لك ٗنقع كمل تا ختى
كنايفش:
أبف ا تو ض م حلًناث ا خاة ض حقؿ حلاهن حلا وى كا نا و حلوق ثختـ ا هاارث خت ختـ ك اد ا اا خت
كا ا ختى كم يقيل ع حلًناث ٟن حل اٛنخت؛ لنل كا خت 4ي.
كنايفش لتضقي :أبف حلًناث اٛنخت حل ،اص ض ا ثنآف ض ا ت ا
هي ق ٌن دـ هضل ا ماـ ك هل لمن
قى عقٛنخت لبى كحلًناث الب حل هاـ 5ي.

 1ػ ػ انظن :ا نا ص كا ا ق ه حضهحل ػ.207
 2ػ انظن :اٜنقكم 123/8ىاٞنغين 66/9كخا و ا ناـ ػ .77
 3ػ انظن :اٜنقكم 125/8ىكالـ .176/5
 4ػ ػ انظن :اٞنغين 67/9ىك اـ اٞنايف ٌن 327/1ىكعيل ا ثختتن697/1ىكا﵀ه .329/8
 5ػ انظن :ا﵀هحل .320/8
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2ػ كا يخت اا ُنختتل " عوق ثحل عألكيل ر ذحلن" كنايفش :أبف اٛنخت لكب كليفنب حله الخ؛ لف الخ عنع
ل اٞنضم ك ا البى كاٛنخت ا ل ل هلى كال لحس م شحلد حله اٞنشقرؾ مل 1يى كلحلق اشرتاحل ض
ا دعد عا تا ب اعشرتاؾ ض حل حقؿ؛ لف ا خاة ع تشقرحلاف اٛنخت ض ا مختس ذا ٌن ل ك ٧نق تمثمافى
ك ا ٣نق خاؼ عضلى كحل ا ال وقـ حلمقككف لر اٛنخت ض ا دعد مٛنخت حله كع تن اف حل ل 2ي.
ك٬ننه لف ٩نقب ه ختـ حلشقرحلو ا خاة هجخت ض ا مختس لف اٛنخت كر ل م نض كا خاة ع تن اف م نض.
3ػ كا يخت اا ه يفاة الخ ه اٛنخت أبف الخ ا ه الب كاٛنخت اب البى كاع ه ليفال حله البى كنايفش
ّنق تهحل:
لف الخ ضس ا قن هوضم ك ٧نق ا ا ه ل ضلى كاٛنخت ا ل ا اٞنضم ال ه كا ب اة ٧نق ناف ليفال ض اٞنًناث حله
ال اة ختحلق ناف ض ا شخص ا ااحخت ض ل ك ا اٞنضمى لحلق لف تناف لحخت٨نق لب عر اٞنضم ع ه ل اة ضخت نةى
كا خن ا ه لر اٞنضم عهضس عضل اة هوضم ع يفنتبو كع ضختةى عه
الخ ضس ليفال حله اٛنخت؛ لنل ضس ل قن
هوضم 3ي.
كلحلق حلاف الخ ت ،ب لخيل كاٛنخت ع ت ،ب لخيل عنقف الخ ليفالى نايفش:
أبف ا ا ي هض عق خت؛ لف الخ ك ف ،ب لخيل عأنل تمثط ملبى كحل هاـ لف الب ع ت ،ب لخيلى
عن تمثط الخ مٛنخت ا م ع ت ،ب لخيل 4ي.
كل ضب ل :أبف ثاط ا خاة ملب حلقف ٞن ىن تا خت عضل عثط كع تا خت ض اٛنخت ك ا ا دعد 5ي.
4ػ كا يخت اا يشبضل ا خاة ملكعد ض اٞنًناث كحجب الـى كنايفش :أبف ا ا ثضقس ا حلقف ض قن
ا ب طنده كٞنق انيثخى عأف طنده ثخت ا خاة ه اٛنخت ض اٞنًناثى ك ا مل تث ل لحختى عنوق ا س اٞنمهواف
ه ماف طنده ه لنل عق خت مل 6ي.
كا ب ل :أبن ق ا يخت ه ق ِب ا ه حلًناث ا خاة ع ه حله ثط م خاةى كيفخت دؿ ه حلًنا
ع،ل 7ي.
5ػ كا يخت اا م ثضقس ه ا ن كا شجنةى كنايفش :أبف يفضقس ا ثنا و ه ا ثنا وى كالحنقـ ا شن ضو ه
حلثه ق لكب حله يفضقس يفنا و ا دحلضٌن ه الشجقر كالهنقر ٣نق ضس ض ال حن شن حل ش نثاؿ :ا ن
ال ه لكب مٛنختكؿ حله اٛنختكؿ ا م اشيس حل لى كل ا شجنة لكب غ ،ق حله ا غ،ه ا خن؛ لف ا اه

 1ػ انظن ختاتو اجملي خت 260/2ىكا﵀هحل .321/8
 2ػ ػقنظن :اـ اٞنايف ٌن .334/1
 3ػ انظن :ختاتو اجملي خت .260/2
 4ػ اٜنقكم .123/8
 5ػ اٞنن ا مق س.
 6ػ ػ اـ اٞنايف ٌن .330/1
7ػ ػ اٜنقكم .123/8
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كنظًنه ا م ع ٪نيقج ضل كذ ل هل كحقحلهل ا م ٪نيقج ضلى كاحيضقج ا شحلد ب ل هل ليفال حله احيضق ل ب
نظًنهى ع هل لكب ل حله نظًنه 1ي.
6ػ كا يخت اا ثاٟن  :ف اٛنخت كا خاة تمياكف م مثاط ملب عض بغحل لف تن اا حل قن ّنا لى مل ليفه ل ه
حل قيفشوى ك٬ننه لف تثقؿ ع ته ـ حله اٞنمقكاة ض ا مثاط اٞنمقكاة ض ا رث عق خاة كال وقـ تمثماف حل قن ا اد
البى كض حق و ان ختاحلل تنث ا خاة دكف ال وقـ .
7ػ كا يخت اا ثاٟن  :اٛنخت كا خاة تخت اف ملب عها اعرت ق حلا ل عقلخ اع هي لكب نثنة حلق ل كنايفش :أبنل
ته ـ حله ا ا ثاؿ ارتل الخ حل اٛنخت م ي ،ضبى كحجب اٛنخت حله ا ي ،ضب ك،خ اٛنخت عنض ا مختس عثط
حل ق و حل ال قدى كلني ع ثا اف ِب ا 2ي.
كل ضب ل :أبف ا ثضقس تثيضحل ا ا ثاؿ ن ق مل نث ل لف حل اٞنخيه ٌن ض ه اٞنم و ٠نيو اف ه
لف اٛنخت حل الخ حلثهل لك لحلثن حظقن حل لى عه تنه ق خاع 3ي.

ادلطلب الثاين ـ ـ الرتجيح :
خت ا ظن ض اليفااؿ كلد ي ق كاٞن قيفشو ظ ن هبقحل حلق تهحل:
1ػ ه اٞنم و ا ي قدتو؛ ختـ ك اد نص خقص ِبقى ك ا ح ،اٝناؼ عض ق ٌن حلبقر ا  ،ق وػ مهنع هللا يضر ػ
ك هضل عا ت،ل ا يش ض ه اٞنخق ه؛ لنل مل ٫نق ه ن،قن شن ضقنى كض ا تثاؿ زتخت ه اث م ع ه بقس ػ ر حل
ػ " ٧نق ليفاؿ نلتحل حلوق ثاؿ لنم نلت " 4ي.
هللا
2ػ ف اليفااؿ كاٜنجج ض ه اٞنم و حلينقعئوى ك ا حلنه ا  ،ق و ا ثاؿ عض ق؛ عشيبقه الحلن هض ى عثخت
نث ه ون ه اٝنمقب يفا ل "ل نؤحل ه يفموو اٛنخت ل نؤحل ه ا قر" 5ي.
عهضثخ ٌن اٛنخت كا خاة" 6يىكيفقؿ بخت هللا ه
نا ض
كيفقؿ هحل ه لر طق ب" حله نه لف تثي
حلم ادػ ر هللا ل ػ " ها ه ضهن كا نحلا حله اٛنخت ع حضقه هللا كع ضقه" 7ي.
3ػ ليفال حجو ل قب ا ثاؿ الكؿ يفضقس اٛنخت ه ا ه اع هى كليفال حجو ل قب ا ثاؿ ا ثق حل
اشرتاؾ اٛنخت كا خاة ض ا دعد ملب.
ا ثاؿ الكؿ ا اليفضس كاليفال حله حضل ا خت ض ى ك نه ل قد ا بقحل ا ظن ض اٞنم و غنض
4ػ
ثض ق كاٝننكج نلم تناف ليفنب ه س كا ختؿ كحلثق خت ا شنعى كحله خاؿ ه ا ظنة ز حلاحظو حلق تهحل:

 1ػ انظن :اـ اٞنايف ٌن 329/1ػ 330ىكا﵀ه .321/8
 2ػ ػ انظن :ا ن ق و ػ ػ .367
 3ػ ػ انظن :اٞنن ا مق س.
 4ػ ػ عيل ا بقرمى.24/12
 5ػ ػ اٜنقكم 122/8ىكعيل ا ثنتب اجملضب 45/1كحلغين ا﵀يقج .21/3
 6ػ ػ ه ا بض ثحل 402/6ى حليقب ا نا خ مب شختتخت ا ناـ طاع ض حلم و اٛنخت كا خاة ىاٜنقكم.122/8
 7ػ ػ اٜنقكم 122/8ىكعيل ا ثنتب اجملضبى45/1ى كحلغين ا﵀يقج .21/3
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1ػ ي حل آ ت اٞناارتل ناحظ لف ا شقرع اٜننض يفخت را ك اد ا خاة ض ا يارتل ك ٟن ل نان حىت
ً ً ًً
ً
س
ك ف حلقناا غًن كار ٌن كذ ُنجب الـ ِب حله ا ثهل ب ا مختسى يفقؿ قب  عىأ ٍف ىحلق ىف ىلي ٍخ ىاةه عىأليٌحلل ا ُّم يخت ي
كيفخت حلقف ٟنق ا ثهل اع ك اد ى كناحظ لف ا ا مختس ا م لخ حله الـ ت ب ض ا غق ب ب الب حله
ل ه ع ا آت ض ن ثو ك راثنى ك ف حلقناا غًن ١نجا ٌن عضناف ا مختس ٟن ى عأذا حلقف ك اد يفخت ل ن ه الـ
ث،قف عن ق حله ا ثهل ب ا مختس عأف ض ذ شقرة ب لف ا ا ثص حلقف حله ل ه .
2ػ ناحظ لف قؾ عنكيفقن ٌن حجب الب كاٛنخت خاةى ك حل حلق يقيل:
حجب ض وق اٛنخت ع ت يرب كا مو ض ك ٌن اٞنضم ع
لػ ا خاة تخت اف ب لخض اٞنضم ملب ك
ع تخت اف ل.
ب ػ الب ٪نجب ا خاة ا خاؼ كحل ذ ع ع تي نكف ِب ا اٜنجب؛ لف حلق ٪ننحل حل ل الب
ه كز دة ن ثو ك راثن ض وق ا حجب اٛنخت عأنل ض نحل حل ل ٕنقحلقن؛ لف حلق حنحل حل ل
حله اٞنًناث ض مض
ض ب ب كر يل ا ك ل وقحل ع ض حق و كاحختة ك حل خت ختـ ك اد كر و هجخت غًن .
ً ًً
3ػجقد ض آتو ا نا و تى ٍميىػ ٍ ييانى ى يفي ً َّ ً ً
م عىػهى ى ق
يخ ه
س ىلي ىكى هخت ىكىلي ل ٍ
اَّللي تػي ٍ يض ين ٍ ض اٍ ىن ىاىو ف ٍاحلينهؤ ى هى ى ىٍض ى
ً
ه ىحلق ىػىنىؾ ىكي ىا تىًنػي ى ق ً ٍف ىملٍ تى ين ٍه ىٟنىق ىكى هخت كرد ض ا تو ضقف ا نا و أبهنق ختـ ا ا خت كمل ت حلن ا اا خت ك ٧نق لدخهل
 ،ي
نٍ
ا هوقد ض ظ ا ا خت ا ي قدان ض وق قد ذحلن حلًناث ا خاة ن،قن ض ا تو.
ً ً ً
ضب ً٣نَّق ىػىنىؾ اٍ ىااً ىخت ًاف
4ػ اٛنخت كا خاة تختخهاف ض واـ آ ت اٞناارتل ا قحلو حلثا ل قبًٌ هن ى قؿ نى ،ه
ًً ً ً
،ضب ً٣نَّق ىػنىؾ اٍااً ىخت ًاف ك ٍالىيفٍػن ا ىف ً٣نَّق يفى َّ ًحلٍل لىك ىحلثيػن نى ً
،ضبنق ىحل ٍ ينك نق ا مقد 7ي كيفا ل قب 
ى ىي
ىك ٍالىيفٍػىنيا ىف ىك هٌ ىمقد نى ه ى ى
ي ٍ ى
ض ي ٍ لىٍكىب ًبىػ ٍ و
خ ....الن قؿ 75ىكاعح اب 6ي عأخناج احخت٨نق حله ا واـ ختكف د ض هضل
ىكليياا الىٍر ىح ًقـ ىػ ٍ ي
ع ت،ل.
5ػ حنحلقف اٛنخت حله خ ن،ضبل ػ ه عنض لنل ل عثط ػ ك مقؤه ٜن ضخته ليف نران حله حنحلقف ا خاة حله
ا رث م نهضو وان ثق ختة؛ ار نقب لخه ا ضنرته نع لحلرب٨نقى كيفق ختة اٝنم ض ا ا خًن حله اٝنم ض
ا ثا وى كم يقيل عقٝنم ض ا يشنت خًن حله اٝنم ض حجب ا خاة.
6ػ اٞن،ه و ا شن ضو ثيضحل ا يشنت ض ا رث خت اعشرتاؾ ض بب اع ي ثقؽ؛ لف حنحلقف لحخت٨نق
٪نثخت ه اٜنقحل ا م
حله ا رث يفخت تاغن ختره ه حله حنحلل عض ثخت هضل كرّنق لدل ب ا ثمض وى كحل
حنحلل؛ لنل ع تا خت د ض خقص ٪ننحلل حله ا رثى عقعشرتاؾ ض ا رث ٬ن حله ح،اؿ حل حلق بسى كحل حل
حلق ت دم ب ا يثقط كا يبقغخ حلث،خت حله حلثق خت ا شقرع اٜننض .
7ػ ا يشنت ض ا رث ا الحاطى كا و ملحاط ل حل نكؼ خت ا ث قدى ك ه ا ٪نو يفاؿ ون
ه اٝنمقب ػ هنع هللا يضر ػ " هحل ع لخضب حل لحختانى ك ه حله تناناا ذكم حس" 1ي .كذ لف لد و ا ثاؿ الكؿ
ختؿ ه ارتل اٛنخت كع ختؿ ه حل ا خاة حله اٞنًناثى كا ثاؿ ا ثق ع ٪ننـ اٛنخت حله ا رث تار ل لعض
حله ا خاة .
 1ػ ػ اـ اٞنايف ٌن 184 /1ى كا﵀ه .320/8
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ض

8ػ حلثنة ا ثق هٌن م يشنت كخق و ض الزحل و اٞني خنةى كحل ظ ا ختكؿ ا ن ضو ا يوختت ا ثاؿ م يشنت
شنت قهتق 1ي ى ك اـ كيل الحلن ا و أبحخت اليفااؿ ض اٞنمق اٝناعضو تنع اٝناؼ.
9ػ ا خاة لحلثن احيضق قن هوقؿ حله اٛنخت ع ض حلثيب ا ون ك ختت حلمق ب ختة ٓنيقج حلثًنان حله اٞنقؿ
حلمهب ا ه ى كا كاج ك نق ض ل ا نثًنةى ك ٩نقد عنص و كحل،ختر دخ كغًن ذ ى كاٛنخت ِناؼ ذ ؛ نرب
ل.
10ػ ا خاة ليفنب ب لخض اٞنضم ض ل قد حضق ل كلحلثن ن قن ل حله خته عأهن ال نع ب خختحليل كن،ن ل.
11ػ قؾ يفق ختة ض ا ثضقد حل قد ق ذا قر م ا بض قت كمل تا خت حلن ل يفم اٞنخت ل ٌن اٞنيخق وٌن؛
ثضقد ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ي 2يى وعطفاً على ما سبق أقول :إن القول ابلتشريك ىو األحوط واألرجح؛ ألنو

أقرب إىل حتقيق العدل ،وجرب اخلواطر ،وعدم الشعور ابلظلم ،وىذا سبب الرتجيحى كهللا قب ل ه .
يفقؿ ا شضخ ا ،ق ا " ك ا اٞن ب ا ا  ،ضل ك ا الر ل ا م هضل ا ي ات ى كيفخت لخ ت ل ا﵀قحل
3ي.
ا شن ضو ض حلثًن حله ا باد ا احلضو؛ لنل ليفنب ه ختؿ كليفال ض اٜنجوى كلظ ن ض ٓنثضس اٞن،ه و "
ادلبحث الثالث

مقدار نصيب اجلد مع اإلخوة وادلقارنة بني الفقو والقانون
ضي اٜنختتل ه ا اٞنب ل حله خاؿ اٞنمهبٌن ا يق ضٌن:
ادلطلب األول ـ مقدار نصيب اجلد مع اإلخوة عند القائلني ابلتشريك:
ضناف اٜنختتل ض ا اٞنمهب ه حلثختار ن،ضب رث اٛنخت حل ا خاة خت ا ثق هٌن م يشنت ض ل
ك ٌن ا خاة ػ شن ٢ني،نػ 4ي.
اخيهه ا ثق هاف مشرتاؾ ا خاة حل اٛنخت ض اٞنًناث ض حلثختار حلق ،خ ه اٛنخت حل ا خاة ه ا و ليفااؿ
حلش ارة نعم م منؽىك ه ا منؽ حل :
طنتثو هحل ه لر طق بى كطنتثو زتخت ه اث مى كطنتثو بختهللا ه حلم اد ػ مهنع هللا يضر لٗن ٌن ػ.
أوالً ـ طريقة علي بن أيب طالب يف مقدار نصيب اجلد مع اإلخوة:
خا و ه ا منتثو يوث عضوق ،س 5ي:

 1ػ ػ حل ق ا ضوه كا ماداف ك ار كحل،ن كالردف كا ناتم كا ناؽ .
 2ػ ػ انظن :حل قج اٞنمه ػ ػ 439
 3ػ ػ اٞناارتل ض ا شنت و ا احلضو ػ .98
قت الُنقث اٞن شارة عض ق ه ٙنس ك شنته
 4ػ نظنان عشرتاط حلثًن حله اجملات ا﵀نوو كخق و ض ا ضوه اع تخت
حلض ضو ارتل اٛنخت حل ا خاةىكحلثختار ن،ضبل ض ُنل حلميث يفقدـ ػ ػ ف شقد هللا ػػ.
 5ػ انظن :اٞنغين 68/9ىكلحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو 511/3ى اٜنقكم126/8ىكعيل ا ثنتب اجملضب .47/1

و عأنين

قكؿ
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1ػ اٛنخت تشرتؾ حل ا خاة ف حلقناا ،بو عًنث مٞنثقٚنو حلق مل ت ثص ن،ضبل مٞنثقٚنو ه ا مختسى عأف
نثص ه ا مختس عنض ل ا مختس كلخ ا خاة حلق ثحل ،ضبقن .
2ػ اٛنخت ع ت ،ب الخاات ذا ان ندف ه اٞن ،ب م غًن لك حل ا غًن تن ه حل ل م نض ا ،ه
هااحختة لك ا ثهثٌن هث يٌن ع حلثن كا بقيفحل ،خ ه اٛنخت شنط اع ت ثص ه ا مختس عأف نثص عنض ل ا مختس
ك ق م اٞنم و 1ي.
3ػ ن،ضب اٛنخت ع ت ثص ه ا مختس عن قن ع م اؿى ك ع ت تخت ل ع م ي ،ضب اٞنثقٚنوي.
اثنياً ـ طريقة زيد بن اثبت ـ هنع هللا يضر ـ :

كخا و طنتثيل حلوق تهحل 2ي:
قحب عنض كارث عأف اٛنخت ،خ الحظ اعحلثني حله
1ػ ف حلقف اٛنخت حل ا خاة عثط كمل تنه حل
شضئٌن :حلق اٞنثقٚنوى لك هل ا رتحلو.
2ػ ف حلقف حل اٛنخت كا خاة كالخاات قحب عنض كارث عض خ اٛنخت الحظ ل حله ا و لحلار ختس
ا رتحلوى لك هل ا بقيفحل خت ل قب ا نكضى لك اٞنثقٚنوي.
3ػ ذا ك خت حل اٛنخت خاة لشثقد ك خاة لب ٪نمب ا خاة لب حل الشثقد كت ختكف ه اٛنخت ك ف حلقناا
غًن كار ٌن .
4ػ الخاات ذا ان ندف ه اٞن ،ب تشرتحله حل اٛنخت حلق خاة كت قحلهه حل اٛنخت حل خاات ل.
اثلثاً ـ طريقة عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر :ـ

كخا و ه ا منتثو حلق تهحل 3ي:ػ
1ػ ٗن م ه ا منتثو ٌن ا منتثيٌن ا مق ثيٌن.
قحب عنض كارث عض خ اٛنخت العض ل حله لحلنته :حلق
2ػ ذا حلقف اٛنخت كا خاة كمل تنه حل
اٞنثقٚنوىلك هل ا رتحلو.
قحب عنض ك رث ل م ،قحب ا نض حثل ك،خ اٛنخت العض ل حله ا و
3ػ ذا حلقف حل
لحلار :حلق حلثقٚنو ا خاةىلك هل ا بقيفحلىلك ختس ا رتحلو.
4ػ ذا حلقف حل اٛنخت لخاات حل ندات ه اٞن ،ب تن ه حل ل م نض كا بقيفحل ،خ ه اٛنخت.
ادلطلب الثاين ـ مقارنة بني الفقو ا ٍإلسالمي والقانون اليمين يف حكم إرث اإلخوة مع اجلد:
خت لف نع ق حن رث ا خاة حل اٛنخت ض ا ثل ا احلحل ضي ا ي نؼ حله خاؿ ا اٞنمهب ه
حلايفه اٞنشنع ا ضوين حله حن ه اٞنم و كذ حله خاؿ ا ن ٌن ا يق ٌن :
 1ػ ق م اٞنم و :حله ا اؿ ك ا  :ز دة ٠نواع قـ ا ار و ه ل اٞنم و ىانظن اٞنغين 35/9ىكلحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو .531/309
 2ػ ػ انظن :اٞنغين 69/9ىكلحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو 514/3ىاٜنقكم 126/8ى كعيل ا ثنتب اجملضب .47/1
 3ػ ػ انظن :اٞنبماط 179/29ىكاٜنقكم 127/8ىاٞنغين 68/9ىكعيل ا ثنتب اجملضب .87/1
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الفرع األول ـ حكم إرث اإلخوة مع اجلد يف القانون اليمين :
م ادة ب يفقناف الحااؿ ا شخ،ضو ا ضوين ٤نخت لف اٞنشنع يفخت قكؿ ه اٞنم و ض
اٞنقدة 320ي 1يىحضل قد ض ا ثنة لي حل ق :
" ذا ا يو اٛنخت ا ،يب حل ا خاة كالخاات ل اته لك لب عأنل تثقٚن حل خ حلق مل ث،ل اٞنثقٚنو ه
ا مختس عًند ضل ف حلقناا ذحلارانى لك ذحلاران ك اثنىلك اثن ،ب ه ا ب قت لك قت اع ه.
ب ػ ذا حلقف اٛنخت حل لخاات مل ت ،نب م حلار كع حل ا ب قت لك نبقت اع ه عأنل تمي س ا بقيفحل خت
ل قب ا نكض منتس ا ي ،ضبىكلحلق ذا حلقنم اٞنثقٚنو لك ا رث م ي ،ضب ه ا ا ل اٞنيثختـ ٓننـ اٛنخت حله
ا رث لك ث،ل ه ا مختس ل يرب قحب عنض م مختس.
م ظن ض ه اٞنقدة ثن ض ق ٤نخت حلق تهحل :
1ػ لف اٞنشنع ا ضوين اخيقر ا و يارتل اٛنخت كا خاة حل قن
،بو م سىلك م غًنىلك حل ا غًن شنط اع
2ػ تشرتؾ اٛنخت حل ا خاة ض ا رث م ي ،ضب ف حلقناا
ت ثص حلثختار حلق ،خ ه ه ا مختسى عأف نثص ه ا مختس ٓناؿ ب ا رث م نض ك،خ ا مختس.
3ػ اٛنخت ع ت ،ب الخاات ف حله حل ندات ه اٞن ،ب تن ه م نض ك،خ اٛنخت ا بقيفحل ،ضبقنى عأف
حلقف ا بقيفحل ليف حله ا مختس عنض هجخت ا مختس ك اؿ اٞنم و.
4ػ ا يوقع اٛنخت حل ا خاة تشو ا خاة حله ال اته الشثقدي كا خاة حله الب عثط خت ختـ ك اد
الشثقد.
5ػ مل ت حلن اٞنشنع ا ضوين احيمقب ا خاة لب حل الشثقد ك خت ه اٛنختى كض ا دع و ه لنل ع
تنل حل قدة ا خاة لب حل الشثقد.
الفرع الثاين ـ مقارنة بني الفقو ا ٍإلسالمي والقانون اليمين يف مسألة حكم توريث اإلخوة مع اجلد :
خت حل نعو حن رث ا خاة حل اٛنخت ض ا ثل ا احلحل كحل ا حل نعو حلق نص هضل يفقناف الحااؿ
ا شخ،ضو ا ضوين ِن،اص ه اٞنم و ل ضل هبقحل حلق تهحل :
1ػ لف اٞنشنع ا ضوين يفخت اخيقر شنت اٛنخت كا خاة حل قن ض ا رثى كِب ا تناف يفخت كاعس حل ب ٗن ار
يفخت كاعس لحلثن ا يشنت قت ا ن ضو.
ا ث قد كا م ر ل لحلثن ل ا ه كخق و ض الزحل و اٞني خنةى ك ا
2ػ كلحلق حلثختار ن،ضب اٛنخت حل ا خاة ع جخت لف اٞنشنع ا ضوين لخ منتثو ا  ،قر اٛنهض هحل ه لر
طق ب ػ هنع هللا يضر ػ كا بس لف ذحلنهتق مخي،قرػ عضوق بس ػ كحلق ٬نض ه ا منتثو ه غًن ق ا :
لػ ك اح ق ك ختـ ش ب ق.
ب ػ يفهو ا ثخت ا م ك ل ٟنق حلثقرنو منتثو ا حلقـ زتخت ه اث م ػ هنع هللا يضر ػ عثخت ك ختت انيثقدات حلثًنة حله
ل قب ا ثاؿ ُنجب ا خاة مٛنخت .
 1ػ ػ يفقناف الحااؿ ا شخ،ضو ا ضوين ػ ػ .50
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3ػ خا و اٞنثقرنو  :لف اٞنشنع ا ضوين كرث ا خاة حل اٛنخت كمل ٪ننحل حله اٞنًناث ك و منتثو ه ه لر
طق ب ض حلثختار ن،ضب اٛنخت.
ا حلق ظ ن هبقحل ض حن رث ا خاة حل اٛنخت كهللا ل ه .

اخلـ ــامتة
اٜنوخت هللا ا م ويل ي ا ،قٜنقتى كا ،اة كا ماـ ه نبض ق ن ك ه آ ل ك

بل لٗن ٌن ك خت:

فقد توصل الباحث من خالل ىذا البحث إىل النتائج التالية:
 1ػ اخيهه ا  ،ق و كحله خت ض حن ارتل ا خاة حل اٛنخت حضل كرث ض اٛنخت عثط كحجب ل
ا خاةى كا ب خ ا خن لشنؾ ا خاة حل اٛنخت ض اٞنًناث.
2ػ ا ثاؿ ا نا ل ض ه اٞنم و ا شناؾ ا خاة حل اٛنخت ض ا رث؛ لنل الحاط ى كاليفنب ب ا ختؿ
ك٪نثس اٞن،ه و ا قحلوى كت و ه يفاة ا رتا ط ال نم ك ختـ يفم لكا ن ا﵀بو كا ثنىب ٌن اليفقرب.
3ػ تشرتؾ اٛنخت حل ا خاة كالخاات ف حلقناا ،بو تثقٚن حلااحخت حل حلق مل ث،ل اٞنثقٚنو ه ا مختس
عأف نثص ل ٌن ل ا مختس عن قن .
4ػ ف حلقف حل اٛنخت لخاات ك ضس حل ه حل ،ب لخى لك عنع كارث لنث ي عأهنه تن ه م نض ا ،ه
هااحختة كا ثهثٌن هث يٌن ع حلثني كا بقيفحل هجخت حلق مل تنه ا بقيفحل ليف حله ا مختس ى عأف نثص ه ا مختس عنض ل
ا مختس ك ق م اٞنم و.
5ػ ا ثقناف ا ضوين كاعس ا ثاؿ ا نا ل ختل ا ث قد كا ثق دشناؾ ا خاة حل اٛنخت ض اٞنًناث.
6ػ ا يوقع اٛنخت حل ا خاة ض اٞنًناث مل تند عض ق د ض خقص حله حليقب لك و كمل ٪ن ،عض ق ٗنقع حل
حله اٞنمق اٝناعضو ك هضل عا ت،ل ا يش ض ه اٞنخق ه عض ق .
 7ػ اٛنخت ا اارث ا اٛنخت ل ا الب ك ف ا كتمو خت ا ب خ اٛنخت ا ،يب نمبو ب ا ،بوى لحلق اٛنخت ل ا
الـ لك حله حلقف ض ل ك ٌن اٞنضم لنث عهضس كاراثن ا حله ذكم الرحقـ.
 -8ا خاة اٞنث،اد ِب ض ه ا خترا و اخاة اٞنضم حله ل ضو كلحلل الشثقدي لك حله ل ضل عثط ى لحلق
خا ل حله لحلل ع ١نجا اف مٛنخت ٗنق قن .
التوصيات:
-1لك حل ا بقحثٌن ض ا ثل ا احلحل خترا و اٞنمق اٝناعضو كخق و ا ي هس ُنضقة ا قس كحل قش ؛
هخنكج ُنن را ل تيااعس حل الد و ا شن ضو كحل،قظ ا قس كل ناع ؛ نحل ع تث ا ااـ ض حًنة عخياؼ
ا هوقد.
-2لد ا اجملق س ا يشنت ضو ض ا ختكؿ ا احلضو هي مضس حل اجملقحل ا ث ضو ا احلضو ش ف اٞنمق اٝناعضو
كاٝننكج نلم حلاحخت عض قى ك ختت ا ثاانٌن ا مق ثو ّنق تي ق ب ك٢نن قت ا ا ي مضس اٞنشرتؾ.
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ا حلق ضمن هبقحل كهللا ل ه ك ه ا ه ك ه ه
قائمة ادلصادر وادلراجع

ضخت ن ك ه آ ل ك

بل .

أوالً ـ ـ القران الكرمي .

اثنياً ـ كتب التفسري .
مًن ا ثنآف ا ظض " حلقـ وقد ا ختته ٚنق ض ه حلثًن ا ثنشحل" ا قشن :دار اٝنًن ًنكت ى

طػػ :الكب  1410ػ ػ ػ ػ 1990ـ.
اٛنقحل لحنقـ ا ثناف كت نؼ ي مًن ا ثنطيبى حلقـ ن ه ل٘نخت ا ثنطيبى ا قشن:دار لحضقد ا رتاث

ا ن ضو ًنكتى1996ـ.
عيل ا ثختتن اٛنقحل ٌن عين ا نكاتو كا ختراتو حله ه ا ي مًنى أت ضه /ن ه هحل ا شاحلق ى ٓنثضس:

د /بختا ن٘نه وًنةى ا قشن  :دار ا اعقدى اٞن ،ارةى ط ػ :ا ثق ثو  1426ػ 2005ـ.
اثلثاً ـ ـ كتب احلديث وشروحو:

ا ضل الحنقـ حله هاغ اٞنناـى أت ضه ا شضخ بخت هللا ه بخت ا ن٘نه ا بمقـى ا قشن  :حلنيبو ا ضو

اٜنختتثو حلنو اٞنننحلوى طػ :ا ثقنضو  1414ػ 1994ـ.
ا م ه ا نربل حلقـ ل٘نخت ه اٜنمٌن ا بض ثحلى ا قشن:دار ا نيب ا هوضو ًنكتى طػػ :ا ثق ثو  1424ػ

2003ـ.
حلقـ ٪نحل ه شنؼ ا اكمى ا قشن:دار ا نيب ا هوضو
ضل حلمه
شنح

ًنكتىط:اعكب 1451ػ1995ـ.
ضل ا بخقرمى حلقـ ن ه ٚنق ض ا بخقرم حلمباع حل عيل ا بقرم ع ه حجن ا ثا ى ا قشن:

دار ا نيب ا هوضو ًنكتى ط ػ الكب  1410ػ 1989ـ.
ضل حلمه ىا قشن:دار
ضل حلمه حلقـ حلمه ه اٜنجقج ا ضمق ارم ى حلمباع شنح ا اكم حل

ا نيب ا هوضو ًنكتى طػ الكب  1415ػ 1995ـ.
عيل ا بقرم شنح ضل ا بخقرم ه قعظ ا٘نخت ه هحل ه حجن ا مثا ى ا قشن :دار حليب ا هوضو

ًنكتى طػ الكب  1410ػ 1989ـ.
نض الكطقر حله لحقدتل ضخت الخضقر شنح حل يث الخبقرى حلقـ ن ه هحل ا شاحلق ى ا قشن :دار

اٜنختتل ىا ثق نة ىط ػ ختكف.
رابعاً ـ كتب أصول الفقة:

اـ اٞنايف ٌن ه رب ا قٞنٌنى حلقـ ن ه ار نن اٞن نكؼ م ه يفض اٛنازتوى ا قشن :دار اٜنختتل

ا ثق نة ىطػ  :ختكف.
ا ن ق وى حلقـ ار بخت هللا ن ه درتس ا شقع حلى ٓنثضس/خق خت ا مب ى كز ًن ا نييبى ا قشن :دار

ا نيقب ا نر ًنكتى 1426ػ 2006ـ.

جملة املدونة:
خامساً ـ كتب الفقو :
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لحنقـ الحااؿ ا شخ،ضو حله عثل ا شنت و ا احلضوى أت ضه ن ه ٪نٍن اٞنم نى ا قشن :شنحلو ا ن قف

ه شن كا يازت ا ثق نةى ازت حلنيبو خق خت ه ا ا ضخت قدى طػ :ختكف.
الـ حلقـ ن ه درتس ا شقع حلى ا قشن :دار اٞن نعوى ًنكت 1393ػػ.

ختاتو اجملي خت كهنقتو اٞنثي،خت حلقـ ن ه ا٘نخت ا ش ًن م ه رشخت اٜن ضختى ا قشن :دار ا نن ًنكتىطػ:

ختكف.
ا بضقف ض حل ب ا حلقـ ا شقع حلى حلقـ ٪نٍن ه ار اٝنًن ا ونا ا ضوينى ا قشن :دار اٞن قج همبق و

كا شن ى ًنكت ى ط:الكب  1421ػ 2000ـ.
حقشضو ا خت ايفحل ه ا شنح ا نبًنى هشضخ ن نعو ا خت ايفحلى ا قشن :دار ا نن ًنكت ى ط :ختكف.

اٜنقكم ا نبًنى حلقـ هحل ه ن حبضب اٞنقكردمى ٓنثضس  /هحل حل اض ك قدؿ بخت اٞنا ادى ا قشن:

دار ا نيب ا هوضو ًنكتى طػ الكب  1414ػ 1994ـ.
ا خترارم اٞنضضو شنح ا خترر ا ب ضوى حلقـ ن ه هحل ا شاحلق ى ا قشن دار ا ثضختةى ا ن خترتوى طػ :الكب

 1425ػ 2004ـ.
ا خًنة ش قب ا ختته ل٘نخت ه درتس ا ثناضى ٓنثضس ا ختحليار /ن حجحلى ا قشن :دار ا غنب ا احلحل

ًنكتى ط :الكب 1994ـ.
ا شنح ا نبًنى عر ا نج بختا ن٘نه ه ن ه ا٘نخت اٞنثخت حلى ٓنثضس د /بخت هللا ا رتحلحلى ا قشن/دار جن

ا ثق نة ىط :الكب  1416ػ 1995ـ.
ا يقكل اٟن ختتو اٞن نكعو م يقكم ا قٞننًنتوى أت ضه :ا شضخ نظقـ كآخنكفى ا قشن :دار ا نيب ا هوضو

ًنكتى طػ :الكب 2000ـ.
ا ثل ا احلحل كلد يل هختحليار/ك بل ا حضهحلى ا قشن :دار ا نن ًنكتى طػ ا ثقنضو  1405ػ 1985ـ.

حلشقؼ ا ث قع ه حلذ ا يف قعى هشضخ حل ،ار ه تانس ا ب اسى ا قشن :قمل ا نيب ًنكت  1403ػ

1983ـ.
اٞنبماطى حلقـ مشس ال وو ن ه ا٘نخت ا منخمحلى ا قشن :دار اٞن نعو ًنكت ىط :ختكف.

ا﵀ه م اثر ى حلقـ هحل ه ا٘نخت ه ضخت ه ح ـ اعنخت محل ىٓنثضس :د /بخت ا غ قر ا ب ختاكم

ا قشن:دار ا نيب ا هوضو ًنكتىط:الكب 2003ـ.
اٞنغين لر ن بختهللا ا٘نخت ه يفختاحللى ٓنثضس :د /بختهللا ا رتحلحل ىد /بختا يقح اٜنهاىا قشن:دار قمل

ا نيب ا ن ضىط:ا ثق ثو  1417ػ 1997ـ.
حلغين ا﵀يقج ه حل نعو حل ق ل قظ اٞن قجى هشضخ/ن ا شن ضين اٝنمضبى ا قشن :دار لحضقد ا رتاث

ا نر ًنكتى طػ  :ختكف.
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حل قج اٞنمه ى أت ضه ا شضخ ل ا نن ق ن اٛن ا نمى ا قشن :دار ا غخت اٛنختتخت اٞن ،ارة  1426ػ

2005ـ.
هنقتو اٞنمهب ض دراتو اٞن بى حلقـ اٜننحلٌن بختاٞنه ه بختهللا ه تا ه اٛناتينى ٓنثضس

ا ختحليار /بختا ظض ١نواد ا تبى ا قشن :دار اٞن قج ه شن كا يازت ختةى ط :الكب 1428ق 2007ـ.
سادساً ـ كتب خاصة ابدلواريث:
لحنقـ ا رتحلقت كاٞناارتلى حلقـ ن ا ا ز نةى ا قشن :دار ا نن ا نر ىا ثق نةى طػػ :ختكف.

ا ي ثضثقت اٞنن ضو ض اٞنبقحل ا ن ضو ى هشضخ قظ ه عازاف ا ازافى ا قشن :حلنيبو اٞن قرؼى

ا ن ضى طػ :ا ثق ثو  1407ػ 1986ـ.
خا و ا ناـ ض لحنقـ اٞناارتل ض ا اـ هختحليار  /دركتش ا٘نخت ال ختؿى ا قشن :حلنيبو ا ،قدؽى

قد ى ط :اٝنقحلمو 2006ـ.
ق ا ربؽ ا قرض ض شنح ا ار ا ق خ أت ضه /هحل ه شن ا شناحضهحلى حليقب ا نرتك ع ا خت هضل

حل هاحلقت نشن .
ا ب ا ق خ شنح وختة ا قرضى هشضخ نا ض ه بختهللا ه ا نا ض ا ن حلىا قشن:رع اٞنمق

2010ـ حليقب ا نرتك .
عيل ا ثنتب اجملضب شنح حليقب ا رت ضبى هشضخ /بختهللا ه ن ه بختهللا ا ش شارمى ا قشن :حلمب و

ا يثختـى ا ثق نة  1345ػػ.
ا نا خ كاٞناارتل كا ا ق ى هختحليار/ن ا حضهحلى ا قشن :دار ا نه ا مضبى دحلشس ك ًنكتى ط :الكب

 1322ػ 2001ـ.
اٞناارتل ض ا شنت و ا احلضوى هشضخ/ن هحل ا ،ق ا ى ا قشن:دار ا ثه ى دحلشسىط :الكب  1409ػ

1989ـ.
سابعاً ـ ـ كتب ادلعاجم واللغة :
ا ثقحلاس ا﵀ضط ى هشضخ /ن ه ت ثاب ا ًنكز آمدمىا قشن :دار ا نن ًنكت ى 1983ـ.

حليقب ا ي نت قتى هجن ق هحل ه ن ه هحل ىا قشن:دار ا نيقب ا نر ًنكتى ط:ا ثقنضو

1993ـ
مقف ا نبى أت ضه /ن ه حلننـ ه حل ظارىا قشن:دار قدرى ًنكت ىط :ختكف.

اٞن،بقح اٞن ًنى ه احلو /ل٘نخت ه ن ا ضاحلحلى ا قشن :حلنيبو ب قفى ًنكتى1987ـ.

اثمناً ـ ـ القانون :
يفقناف الحااؿ ا شخ،ضو ا ضوينىاٛننتختة ا نٚنضوىا قشن:كزارة ا شئاف ا ثقنانضو ىط:ا ثق ثو 2008ـ.


جملة املدونة:
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يفهىو انقثض انششعً وحكى انتصشف يف املثٍع قثم قثضه
دساسح تطثٍقٍح عهى انثُىك انسعىدٌح راخ انُىافز اإلساليٍح
(عقذ املشاتحح أًَىرجاً نهتطثٍق)
انذكتىس سعٍذ تٍ يُصىس يىفعح
أستاذ الفقه اإلاقارن وألاقضية اإلاساعد ـ قسم ألاهظمة ـ جامعة هجران-السعىدية

مقدمة :

اٜنوخت ﵁ ه آع ل اٞنيجختدة ى كن ول ا ع ٓن. ،
لحلق خت  :ع ا خت حلياا حاؿ" حل اـ ا ثبخ ا شن حلى كحن ا ي،نؼ ض اٞنبض يفب يفبضلى درا و
مبضثضو ه ا ب اؾ ا م ادتو ذات ا ااع اع احلضو ثخت اٞنناُنو ل٧ناذ قن هيمبضسي" لردت حله خا ل لف ني نؼ
ه حثضثو حلموقهى ىكنميجهحل اره كحل قنضلى غضو ٓنثضس حل قطق ل ى كا ايفاؼ ه احاا ل كدعع ل ى آخ ان ض
اع يبقر حل ال قد ا هغاتوى كا شن ضوى كا نعضو ى خت ناد لم حلثقر و ض ا ا ش ف .
كا قس ض ا ه نكب ٢نيه وى عو اٞنضضس ل ض نمقيفل اٜنمحلى كحل اٞنيا ض حل قهى ضشو
ب حقعظو
حل احلضل اٜنمحل كى اٜننوحل ى حلوق ا هضل اٜنقؿ ا ضاـ ض خ اٞن قحلات اٞن ق نة ىحلي ات ال
اٞنشرتم ى كا ياـ ا شض ا ب نحل ى كا نوبضق وى عأف ذ حلهل ت خت يفبضقن ض قن ى ض نؼ اٞنيشن و ا ضاـ .
كيفخت حلقف اخيضقرم ٟن ا ب ل ؛ ر قد لف تم ض ر حختكد ا اٞنا اعى ك٬نض حلق يفخت ٪ن ،ل
اع يبقس.
كهللا حله كراد ا ث،خت .

ل٨نضو ا ب ل:

ن ل٨نضو ا ب ل ب حلق تهحل:
1ػ ك اد ٓن ظقت ه خ ا نادات ا ي ض تو هثبخ ض اٞن قحلات اٞن،نعضو اع احلضو.
2ػ نكرة ٓننتن حل اـ ا ثبخ ض ا هغو كاع ماحى كحل ا حلق تي ،ل حله ا قظ.
3ػ ا ي نتس ٌن ار ا ثبخ اٜننوضو كاٜنمضو .
ار ا ثبخ اٞن ق نة ض اٞنناُنو كحلختل ٜنقيف ق م ثبخ ا  ،ضل حله ختحلل.
 .4ا ايفاؼ ه ل

 564جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

حلشنهو ا ب ل ك مقؤع ل:

نوه حلشنهو ا ب ل ض ح،اؿ خ ا يجقكزات حله اٞناظ ٌن ا ي ض تٌن خت ناد ا ثبخ كا يثق خ ض
ار ثخت اٞنناُنوى كحل ا ك اد حق و يبقسى ض ٓنختتخت ار ا ثبخ ا  ،ض و حله غًن ق ىحلوق ٪نقكؿ ا ب ل
ا ق و ه خ ا يمقؤعت اع ضو:
1ػ حلق حثضثو ا ثبخ ض ا هغو اع ماح.
2ػ حلق أت ًن ا نؼ ه ار ا ثبخ اٞن ق نة.
3ػ ٩ناز ض ا شحلد يفب يفبضل؟ كحلق آراد ا ث قد ض ذ ؟
يفبخ؟
4ػ ٓنات ال اٞنبض و ض اٞنناُنو ب حقعظو ا حلن م شناد ه
5ػ حلق أت ًن ناع اٞنبض ض و ا ثبخ حله ختحلل؟.

حل ج ا ب ل:

ا ب م حل جحل اع يثنادى ك ا ي هض ى ك ضنا ف ٨نق اٞنيب ٌن ض ق

خمو ا ب ل:

ا ا ب ل.

حلثختحلوى ك يو حلبقحلى ك و
و
خقٕنو ىكيفق و اٞننا ى كا قرسى ك ه ا ا ا س:
ت يظ ا ب ل ض
اٞنب ل اعكؿ  :حل اـ ا ثبخ كحلق تي ،ل حله ال قظ.
اٞنب ل ا ثق  :لنااع ا ثبخ كليفمقحلل .
اٞنب ل ا ثق ل :شنكط ا ثبخ ا  ،ضلى كأت ًنه ه ا ثاد.
اٞنب ل ا نا  :لحنقـ ا ثبخ .
اٞنب ل اٝنقحلس  :حن ا ي،نؼ ض ا شحلد يفب يفبضو.
اٞنب ل ا مقدس  :ار مبضثضو هثبخ ض ثخت اٞنناُنو.


جملة املدونة:
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ادلبحث األول :
مفهوم القبض وما يتصل بو من األلفاظ وفيو مطلبان:
 oادلطلب االول :مفهوم القبض وفيو فرعان:
 -الفرع األول :

يفبضقى ك ا خاؼ ا بمط ى كتختكر حل ىن ه ا ه ظو حاؿ
ضل تثبضل ن
حل ىن ا ثبخ غون :ك ا حل،ختر يفىبً ى
اٛنو كالخ ى كض ا تثاؿ ا ه عقرس :ا ثقؼ كا بقد كا ضقد ل كاحخت ضل تختؿ ه شحلد حل خاذ 1ي .
ت
نه ه ا شحلدى ىكيفى ٍ
يفبضق :لخ يلى كا ثبضوي :حلق لخ ٍ
ك قد ض مقف ا نب " :ا ثبخ ىٗن ي ا ٌ
م ا شحلد ن
بض ي
2ي
َنوض حل يحلهًٌل...
خ اٞنيقعى كايفبضييل َّ ه ى ك ثق خ اٞنيبقت قف ى كيفق ضيل حلثق ضون  .كا ن قف حلثبا و 3ي.
كيفىبً ى
خ اٞنقؿ ى لم لخ ه كيفبخ
خ ا مضه ى كتثقؿ يفىبً ى
كحله حل ق ا ثبخ :قكؿ ا شحلد َنوض ا نه ى كعضل يفىبً ى
ا ضخت ه ا شحلدى لم ٗن ق خت قك ل ى كحله حل قنضل لتضق ا حلمقؾ ه ا شحلد ىتثقؿ يفبخ تخته ه ا شحلدى لم
ٗن ق يفب قك ل هشحلد ى كذ حلمقؾ ل.
كحله ا يفض حلمقؾ ا ضخت ه ا ب ؿ كا مقد..ى كتمي قر ا ثبخ ي ،ض ا شحلد كاف مل تنه عضل حلنا قة
الخ م ضخت ى كذ ٥نا يفبضم ا ختار كاعرض حله عافى لم ح هتق ى كتثقؿ :ا ا شحلد ض يفبضو عافى لم ض
خ عافى لم حلقت ع ا حلثباض 4ي.
حلهنل ك ،نعل .كيفخت تنىن م ثبخ ه اٞنات ى عضثقؿ يفيبً ى

 -ا نع ا ثق :

حل ىن ا ثبخ ا ماحقن  :تثاؿ ا نق ق  :كا ثبخ خت ا" :ا يخهضو كا يخهحل" ك ا لف ٫نهحل ا بق ٌن
اٞنبض ك اٞنشرتم نع اٜنق ض وق ه ك ل تيونه اٞنشرتم حله ا ي،نؼ عضلى عضج ا بق يحل ىمهًٌ نوق هوبض ى
كاٞنشرتم يفق ضق لى كحل ا مهض ا ثوه حله اٞنشرتم ب ا بق 5ي.
كيفض لنل " :حضقزة ا شحلد كا يونه حل ل ااد لحلقف ٣نق ٬ننه قك ل م ضخت لـ مل تنه" 6ي.
ك٣نق نؼ ل  :ل٧نق تثب ا ث ع ثهل ثبضل ى كحلق ع تثب ع ثهل يخهضيل 7ي.
) (1حل ج حلثقتضس ا هغو ع ه عقرس حلقدة يفبخ .50/5
) (2انظن مقف ا نب ع ه حل ظار حلقدة يفبخ .213/7
) (3ا قس ا باغو ه ٢نشنم . 47-48/2
) (4ا  ،قح هجا نم  1100/3ى كحل ندات ا ناغب اع
.50/5
) (5ختا ا  ،ق هنق ق . 244 /5
) (6ا ثاانٌن ا ث ضو ع ه م 328ا ختار ا ن ضو.
)7ي اٞن ب هشًنازم . 14/2

خي
ق 652/1ىكاٞن،بقح اٞن ًن 487/2ىكحل ج حلثقتضس ا هغو حلقدة يفىػبى ى
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كتنل اٜن ق هو  :لف ا ثبخ ض حل شحلد ُنمبل ىعأف حلقف حلنضان اك حلازك نى عثبضل نضهل ككزنل 1ي.
ك نعل ض أبنل "اٞن ىن ا قـ اٛنقحل ن اره :أبف ت،بل اٞنشرتم حليوننق حله اٞنبض قد ه ٔنهحل ا بق لى
ك ذنل ل م ياحلل" 2ي.
 -ا ي نته اٞنخيقر ك خت

ا ا نض هي قرته اٞنخيه و هثبخ ع لحلقد ل ـ ي نته حل ق ٩نو حل لعناد

ه ا  ،ا و ب طبض و كحثضثو حل اـ ا ثبخ ا م ٪نو ٗنهو حله ا ،ار
ا ثبخ ىك٬ن حل حلق ضس حل لى ك ن
اٞني قك وى كا ضام ض ٗنهي ق ٓنم حل ىن ا ثبخ .
ن ل ٬نن ق حلبخت ضق نشضل ضغو لز لهنق ه ىً ىخت حلثًنان ه حل ىن ا ثبخ ّن احلضل ا ضضًٌسى كا قـ ىلع ك حل :
"حضقزة ا شحلدى لك ا يمهط هضلى حثضثوى لك حنوق "ك ه ق خت ا ناـ ه ثمض ا ثبخ م يبقرا ل اٞنخيه وى
ك نض اره نا ل حلق ٩نمخت ا اٞن ىن.
 oادلطلب الثاين  :األلفاظ ذات الصلة ابلقبض ،وفيو مخسة أفْرع

متهيد ٣ :نق ع ش عضل لف خ اٞن ندات ض ا هغو ا ن ضو يفخت شرتؾ حل

خ ال قظ ا ثنتبو حل قى ك ا

ا شرتاؾ يفخت تناف حلرتادعقن حلث  :ا يمهض كا ثبخ حلثان ى كيفخت تناف حلشرتحلقن ض اٞن ىن ا قـى ٟن ه اٞن ندةى ك٬نث
ارة حله ار ق ا يفخت ثرتب لك بي خت ه دع و ك مًن ا ه ظو الخنلى كٟن ا عأنل ضناف ختت ق ٗنهو حله
اع قظ كاٞن ق ى ا شرتؾ ب حخت حلبًن حل ا ثبخى ك ض يظ ا ناـ ض ا اٞنمهب ٙنمو عنكع .

 -الفرع األول :النَـ ْقد

كا ث قد تمهثاف حلهوو ا َّػ ٍثخت ي كتث،ختكف ِبق اعيفبقضى كا يمهض ى اذا حلقف ا شحلد اٞن م نثادان ى ع حل
ت ا ن ى ا خترا ى ّن ىن ا مضيل ..عأنيثخت ق لم يفبض ق 3ي.
اٞن،بقح اٞن ًن" :ى ى
نثخت ي
وثوهى حلوق تثاؿ ا ه م 4ي.
ثوه كاي ي
لحلق ض ا ثختى ع ا لف تػي ى َّج ا ي
ك هضل عأف حل نثخت يفبخى ك ضس حل يفبخ نثختا ى ك ا ا ك ل اعخياؼ ٌن اٞن ضٌنى لحلق ك ل اع قؽ
ض وق عأهنوق تي ثقف حله حضلى لف حل يفبخ لخ ى -اادن حلقف نثختان لـ غًنه -عق ثبخ ذ ٍف ل ٌ حله ا ثخت ع ا
تشوهل كغًنه ٣نق ضس نثختان. -

 -الفرع الثاين  :احلِيَازة

عضثاؿ ل ا هغو حل حله ى ب ن مل شضئقن عثخت حقزه حازان كحضقزةن 5ي.
كاٜنضقزة ض اع ماح ا ث حل  " :بقت ا ضخت ه ا شحلدى كا يونه حل ل " 6ي.

) (1اٞنغين . 85/4
) (2ثخت ا بض ص115ي ٞن،م ل٘نخت ا ريفق.
) (3اٞن،بقح اٞن ًن ه ضاحلحل 620/2ى كا  ،قح اتج ا هغو ه نار . 544/2
) (4ا ثاانٌن ا ث ضل.165
) (5حل ج حلثقتضس ا هغو حلقدة حَّ .8/2
) (6اٞنغين 285/9ى ر ق و ا ثًنكا حل ا ثون ا ختا  552/1ى اٞنا ا و ا ث ضو ا ناتيضو . 239/2
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ع حل ع ٔنيهه ه حل ىن ا ثبخ اٞنيثختـ حل ق ض اٛنوهو.
 لحلق اٞنق نضو عضمي وهاف ا نهوو ه حل ضٌن :
لحخت٨نق قـى كا خن خقص:
كاٞن ىن ا قـ خت ا حلوق ثختـ نت ق ق خت اٛنو ار
كلحلق حل ق ق اٝنقصى عأنل ك ا ضخت كا ي،نؼ ض ا شحلد ا﵀از ىحلي،نؼ اٞنق ض حلهنلى حلق ب قد كا غنس
كاٟنختـ 1ي .
كيفقؿ اٝنمقر  :اٜنضقزة ناف ثا و لشضقد:
ق ا منه كا زدراع 2ي .
ل كتهض قى اٟنختـ كا ب ضقفى كا غنسى كاع يغاؿ -لم ا ي ًن ه ٌن.3ي.
 كتهض قى ا بض ى كاٟنبوى كا ،ختيفو كغًن قك هضل عأف اٜنضقزة ّنميا هتق ا ثا و ا ن و ا حلن شرتؾ حل حل اـ ا ثبخ كخق و ض ارهتق ا ثقنضو كا ثق ثوى
ا هيٌن ٕنن ق اٜنق حله اع يغاؿى كا بض ى كاٟنبوى كحلق شقحل ذ .

 -الفرع الثالث  :التَ ْخلية

ك حل ض ا هغو حل،ختر خا ى كحله حل قنض ق ا هغاتو ا رتؾ كا ناض 4ي.
كض ا ماح ا ث قدى ك ا :لف ٫نهحل ا بق ٌن اٞنبض ك ٌن اٞنشرتم نع اٜنق
اٞنشرتم حله ا ي،نؼ عضل 5ي.

ض وق ه ك ل تيونه

 -الفرع الرابع :التَ ْسليم

مهض ا شحلد مقؤهى ك هل ى قًوقن خق ،قن ىتثقؿ ى هً ا شحلد لى لخه،لى ك ل مقه ه ى ع ا يفنتب حله
ا يخهضو ض اٞن ىنى حىت ف اٜن ضو يفق اا :ا يمهض خت ا ا يخهضو 6ي .
كاٛنو ار ه لف ا يخهضو مهض ى ذا حلقف اٞنبض ثقران ى لحلق ض اٞن ثاؿ عب مبلى لك م نؼ ىكاع لف
ا يخهضو ناع حله لنااع ا يمهض كا ثبخ كل ن ٟنوقى عق يمهض يفخت تناف م ث كا ي ات ىكيفخت تناف م يخهضو ى عقذا
مع داران حلثان كخه ا بق ٌن اٞنبض كاٞنشرتم نع اٜنق ض وق ه ك ل تيونه حله ا ي،نؼ عضل ى ل بل ا بق
7ي
حلمهٌوقن هوبض كاٞنشرتم يفق ضقن ل.
) (1حقشضو ا ختكم ه ختكم ه حل قتو ا مق ب .371/2
)2ي ا ه را و ى كاٛن ر :زرع ك حل ه كزف اععي قؿ.
) (3حلاا ب اٛنهض شنح ٢ني،ن خهض ه مقب  222/6حل خ ا ي،نؼ .
) (4اتج ا نكس هون ض ا ضختم حلقدة خهاي . 5/38
) (5ا بختا هنق ق  244/5ى كا شنح ا نبًن هختردتن حل حقشضو ا خت ايفحل 145/3ى.حقشضيق يفهضار ك وًنة 267/2
) (6ختا ا  ،ق ن س اٞنن
) (7ختا ا  ،ق ن س اٞنن ىكانظن كحقشضو ا خت ايفحل ن س اٞنن ى كاجملواع 265/9ػ.272
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 -الفرع اخلامس ( :اليد)

ىكً حل حله اٍوٍنب ب لىطٍىناؼ ٍالى ى قً ى كا ضخت حله حل ىش ٍحلد
ضقد ٍ
 كا ضخت ض ا هغو حل :حله لى ٍ ىاٛنى ىمخت ى
حلثبضل ى ىكًحلٍل تىخت ا َّمٍضه ىكا منٌن ىكا س ىكا نح 1يى تثقؿ الحلن ضخت عاف لم :ض ،نعلى كا ختار ض تخت
2ي
عاف لم :ض حلهنلى كا ختا و ا تنحلب قى لك ا مضقرة ا تمايف ق ض حلهنل .
 ك حل ض اع ماح  :ا ي ًنت ا ضخت ه از كاٞنه حلنةى تثقؿ :ا ض تخت عاف لم ض حازه كحلهنلى3ي
ك هثاة حلنةى تثقؿ :اف تخت ه حل اى كحلقيل ن ا تخت
لك حل  :ا ثنب حله ا شحلد ك اع ،قؿ ل ي حلثاب ا نمقف ا م هضلى كا ختا و ا تنحلب قى كا ختار ا
تمن ق .
4ي
حلوق لف ك ا ضخت  :ا ، :نؼ ذم ا ضخت ض ٌن م ى لك بات ،نعل عض ق ،نؼ اٞناؾ
ك ذك ا ضخت ا :كا ا ضخت ه ٌن م ى لك ا م تثبم ،نعل ض ٌن كاني ق ل حل ق ،نؼ اٞناؾ.
كتمهس ا ث قد ك ا ضخت حل كتنتختكف ل ك ا ضخت اٜنمضو  -ك حل اٛنقرحو  -ه شحلد حلق 5ي .


ادلبحث الثاين:
أنواع القبض وأقسامو
متهيد وتقسيم :
عش لف اٜنن ه ا شحلد عنع ه ،اره ى كحله اٝنم اٜنن ه ا ثبخ واحلل كا يبقرا ل اٞنخيه و ّنمهس
اٛناازى لك اٞن ى يفب ا ايفاؼ ه اره ك ا ين قه احاا ل.
ك ه ا عأن ق ثم ا ثبخ ب لر و لنااع ى حل ناز و
ٗنهو حله اره كطنا ثلى ك نض ن ذ حله خاؿ
لر و حلمق ب :

ادلطلب األول  :تقسيم القبض إىل حقيقي وحكمي ،وفيو فرعان :
-

ا نع

ك خت اعطاع ه ا نثًن حله اٞننا

اعكؿ:

ا ثبخ

اٜنثضثحل

ذات ا ،هو 6ي مل ل خت نت قن هثبخ اٜنثضثحل لك اٜنمحل حلميثا ِب ا اٞن ىن؛

)1ي اٞن ج ا ا ضط ٠نو ا هغو ا ن ضو م ثق نة . 1063/2
) (2اٞن،بقح اٞن ًن حلقدة :م د مي حل خ ا ي،نؼ . 680/2
) (3اٞن ندات ض غنتب ا ثنآف هناغب ال ق  890/1كانظن اٞنا ا و ا ث ضو ا ناتيضو .301/43

)4ي ٠نهو الحنقـ ا خت ضو ىأت ضه ٛ:ن و حلنانو حله ختة هوقد كعث قد ض اٝناعو ا ثوقنضو ىاٞنقدة 1679ي . 339/1

)5ي  .اٞن ثار ض ا ثاا خت ه رحلشحل .369 / 3
)(6حلبختا ا  ،ق ى ك شنح ا خت ايفحلى كاٞنغين ع ه يفختاحلو ك غًن ق حله ا نيب ك الُنقث.
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اٞن ىن؛ لنل ع تا خت حلماغ تميا ب ا يثا ل ك ان ناده ه اٞن ىن اٝنقص هثبخى كا م ت ضخت حثضثو اٞناحلمو
كالخ كا مقد كاٞن قك و م ضخت..
ا نميمض نت ل أبنل حل حلق ٬ننه قك ل م ضخت لخ انى ك مقدنى كلحلنه نثهل قدةن 1ي.
عهن
كٔنيهه حلض ضو ا ثبخ ُنمب طبض و الشضقد ى كلحااؿ ا قس ى عأف حل حلق كرد ض ا شنع حلمه نثق كمل تند عضل حلق ا
حلثضختى عًن ض ٓنختتخته ب ا نؼى كض ا تثاؿ ا ه ضوضو  ":الٚنقد نؼ حختكد ق
اترة م شنع :حلق ،اةى كا حلقةى كا ،ضقـى كاٜنجى كاترة م هغوى حلق شوسى كا ثونى كا ربى كا ب ن.
ا ثاد حلق بض ى كا قرةى كا نقحى كاٟنبوى كغًن ذ عوق ااط
كاترة م نؼى حلق ثبخى كا ي نؽى كحل
ا نؼ" 2ي.
ل
خت
شنط
ع ا
ك قيفختكا
شنط
ه
ا قس
ك بقرات ا ث قد حليااعثو ه لف اٞننضات يفبض ق نضه قى كاٞنازك ت ازهنقى ى كاٞن ختكدات خت قى كاٞن رك قت
ر قى كحلق ت ث ثهلى كحلق ٬ننه قك ل حلق ثاد كغًن ق ي قكٟنقى ك ن ا ض حل شحلد ُنمبل.

 -الفرع الثاين  :القبض احلكمي

كحل قه  :ا ا يونٌن ى كا يخهحلى لم ار قع اٞناان نعقن ك قد نة كحثضثون .
ك نعل ا ه م أبنل اٜناز 3ي.
ٌنى لك و
كاٝنا و  :اف ا ثبخ اٜننوحل ت ين حل ٕنن و
ٔنهضوى لك حضقزةو هوثباضى لك ك ا ضخت كاع يضادى
ك٥نا ذ .
كلف حل حلق ختا ا ثبخ اٜنثضثحل "اٜنمحل" ا يفبخ حنوحل ى عن يفبخ ضس عضل حلبقشنة م ضخت كحل قك و ع ا
يفبخ حنوحل ا يبقرم .
يجاز كاع ي قرة كا يا ى ع،قر حل اـ ا ثبخ ض
كناحظ ق لف ض ا ي وقؿ ا ثبخ اٜننوحل شضئقن حله ا ُّ
اع ماح ىل ك لك حله حل قه ا هغامى ُنمب ل ا نهوو ك ر قى كا م ت حل ل يفبخ ا ضخت كٗن ق
ه ا شحلدى ب حل قف لك ى ُنضل مش ا يخهضوى كا يونٌن حل زا و اٞناان ى كاع يضادى كاٜنضقزةى كحلق قرؼ
هضل ا قس ض ذ حله ا ،ار يفخت٬نقن كحختتثقن  :حلثبخ ال ى كا شضنقت ى كا ي ات ه مقمت كغًن ق...
 oاٞنمهب ا ثق  :ثمض ا ثبخ م يبقر اٞنثباض ٣نق تثب ا ث كحلقع تثبهلي
عأف ا ٌن ا نل عض ق ا ي،نؼ ع ٔنها حله لف ناف ٣نق تثب ا ث مب لى لك ٣نق ع تثبهلى ك هضل عأن ق
ثم اٞنمهب ب عن ٌن :

 الفرع األول  :قبض ما يقبل النقل بطبعو) (1ك ا ا ي نته ع ٫نيهه حلثًنا وق كرد ض شنح اجملهو ا خت ضو مهض ر ي ا بقز حضل تثاؿ  " :ا ا شحلد ا م ٬ننه نثهل حله ١ن اب
لخن ى عضشو ا ثاد كا نكض كاٜنضاا ت كاٞننضات كاٞنازك ت  " ..ت ظن درر اٜننقـ ض شنح ٠نهو الحنقـ هحل حضختر لع ختم  116/1ى
حلقدة. 128
)٠ (2نواع ا يقكل يثحل ا ختته اٜننا .448/29
) (3ختا ا  ،ق  148/5 :ي،نؼ..ى انظن ا ثاانٌن ا ث ضو 213ى شنح ا م و هبغام  113/8ى اٞنغين . 37/4

 566جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م
1ي.

ك اٞن ثاؿ ض ا هغو  :ا

حل اؿ حله نث ت ث نثانى كاٍَّث ي ٓ :نات ا شحلد حله حلا

ب حلا

،ىن
آخنى ك م ل نى ى

كلحلق ا ماحقن  :عثخت اخيه م بقرات ا ث قد ض نت لى كٟن ض ذ طنتثقف حلش اراف :
ا منتس الكؿ  :لف اٞن ثاؿ :ا ا شحلد ا م ٬ننه نثهل حله حلنقف ب آخنى اادن ثحل ه ار ل الكب لك
غًنت ار ل ك ضئيلى كتشو ذ ا ثاد ى كاٞننضات ى كاٞنازك ت ى كاٜنضاا ت ..ي كا نيب ك٥نا ق ىحلوق ا خت
خ ا ث قد 2ي.
الفرع الثاين  :ماال يقبل النقل بطبعو

ار ل ك ضئيل الكبى حلق ختكر كالرا حلى لك حلق تمو

ك ا حلق ع ٬ننه نثهل حله ١ن ب آخن حل ثق ل ه
م ثقر 3ي.
تثاؿ ا اكم :ا ن اع ض ا ثبخ ب ا نؼى ك ا ا و ليفمقـ:
لحخت ق  :ا ثقرى كا ثون ه ا شجنةى عثبضل م يخهضوى كيفخت لشقر ب ا ثق ثا و  :حلق ت ث
حلقلخشقب  ..كغًن ق ى كا ثق ل :حلق تي قكؿ :حلق خترا ى كا خت نًن ى كاٞن قدت  ..ك٥نا ق 4 ...ي

قدة:

 oادلطلب الثالث  :تقسيم القبض إىل اتم وانقص

ك ا ناـ ض ثمض ا ثبخ م يبقر حلوق ل كنث،لى ب اتـى ك يفصى ت،ختؽ ه ا ثبخ اٜننوحل عثطى لحلق
ا ثبخ اٜنثضثحل عأف قحلو اره ختخ وه ا ثبخ ا يقـى حلقٞن قك وى ك الخ ى ك ا مقد..
حل يفبخ اتـى لك يفص.
تثاؿ ا نق ق  :ف ل ا ثبخ ٪ن ،م يخهضو ض ق ن الحلااؿى كاخيه اا
كعضوق تهحل ا ضل ت حلن عضل ار ا ثبخ ا يقـ كا قيفص اٜنق م يخهضو
اتم:
أوالً :التخلية قبض ّ

لي ك ا ض حل حلق ضس ل حلث حله اٞن رك قتى كاٞن ختكدات اٞني قك وى حضل ا يخهضو عضل يفبخ اتـ ا
قدة ىكك ختت ا يخهضوى ٫ننج ه وقف ا بق ى
ختكدا حل ٌ
خاؼ خت اٜن ضوى حىت ا اشرتل حل رك قن حل ار وى لك حل ن
ك٩ناز ض لى كاعني قع ل يفب ا رع كا ٌخت حله اٞنشرتم
بي حلق ل حلث ن ل ض ٠نقزعو؛ لنل ع ت يرب حل نعو ا ثختر ض ض اجملقزعو.
ختدا ع اعنق خت لر تا ه كنى ك خت لر ح ض و يرب ا يخهضو عض ق
جي اٞن ختكدات اٞنيثقر و ذا ض م ن
5ي
يف،ق.
ن
يفبضق ن
) (1انظن مقف ا نب 674/11حلقدة نث ي ى كاٞن،بقح اٞن ًن 623/2حلقدة نث ي.
) (2ختاتو اجملي خت كهنقتو اٞنثي،خت ع ه رشخت  176 / 3ى ا خت ايفحل  144 / 3كغًن٨نق.
)٠ (3نهو الحنقـ ا خت ضو حلقدة128 :ى 129ي 31/1ى كحلغين ا﵀يقج ب حل نعو حل ق ل قظ اٞن قج شوس ا ختته 466 / 2ى كاٞنغين
86 / 4ى كا خت ايفحل .145 / 3
) (4اجملواع شنح اٞن ب ﵀ضحل ا ختته ا اكم . 276/9
) (5ختا ا  ،ق . 245/5 :
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اثنياً  :التخلية :

يفبخ يفص ك ا عضوق ل حلث خت ض ل ن ل ض حلنقتهونى لك حلاازنون ض اٞننض كاٞنازكفى حضل ع ٩ناز
هوشرتم لف تبض ل يفب ا نض كا ازفى كحل ا ا احليق ل اٞنشرتمى لك ا نل حله م ل ش م ل حلنقتهو لك حلاازنو حله غًنه
مل ٪ن هوشرتل حل ل لف تبض لى لك ت ي ل حىت تنضهل لك ت نلى كع تني حل محليضقؿ ا بق لك ا انل حله م لى ك ف
1ي
حلقف ذ ُنضنة ا اٞنشرتم .
غًن لف اٜن ضو يفخت اخيه اا ض هو حنحلو ا بض يفب ا نض لك ا ازفى ع ب ض ب لف ا هو ان ختاـ ا ثبخ
من ختاـ ا نض لك ا ازفى كذ ب آخنكف أبف ا مبب ا ك اد ا ص ا ختاؿ ه ذ عثطى لنل غًن حل ثاؿ اٞن ىن
حل ح،اؿ ا ثبخ يوقحلل م يخهضو حضل ف حل ىن ا يمهض كا يمهي ٪ن ،م يخهضوى ككا ل حلق ض ا ا نلم حله
حلض ب ا ظق نتو كاٜنقيفل ا م كاٞنشثو مٞننه ٌن.

ادلطلب الرابع  :تقسيم القبض ابعتبار اإلذن وعدمو

ك يفخت يفمول خ ا ث قد ِب ا اع يبقر ب ا و ليفمقـ :
 -1يفبخ ّنجند ذف ا شنع دكف ذف اٞنمي سى ك ا لنااع:
حل ق :يفبخ كعة الحلار كاٜننقـ ال ضقف اٞنغ،ا و حله ا غق بى كيفبض لحلااؿ اٞن،قظ كا حلقةى كحثاؽ ضم
اٞنقؿى كيفبض لحلااؿ ا غق بٌن كا﵀با ٌن ا ته ع تيون اف حله ح ظ لحلااٟن ى كيفبض لحلااؿ اجملقنٌن كا﵀جار
هض م ل ك٥نا .
كحل ق :يفبخ ا نمقف حثل ذا ظ ن ل.
 -2يفبخ حلق تيايفه ااز يفبضل ه ذف حلمي ثلى حلثبخ اٞنبض دذف ا بق ى كيفبخ اٞنميقـى كا ثبخ
م بض ا ق ختى كيفبخ ا ن اف كاٟنبقت كا ،ختيفقت كا اارم كا ادا ى كيفبخ ٗنض الحلق ت.
 -3يفبخ غًن ذف حله ا شنع كع حله اٞنمي سى ك ا يفخت تناف حل ا ه ي ن٬نلى حلثبخ اٞنغ،ابى عض ش
ا غق بى كتضوه حلق يفبضل غًن حس كع ذفى كيفخت تناف غًن ه ى حلوه يفبخ حلقعن ت يثخت لنل حلق لى عأذا ا
غًنه 2ي.

) (1ن س اٞنن
) (2ت ظن يفاا خت الحنقـ ض حل،قظ ال ـ لر يفق

ا ختحلشثحل .84 / 2
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ادلبحث الثالث :

 كعضل حلمهبقف:

شروط القبض الصحيح ،وأتثريه على العقود

متهيد :

كيفخت ذحلن ا ث قد ٗنهو شنكط هثبخ كحلق تني ق حله يفضاد ك ،ضات كا يث قداتى ك ني حل ق حلن ق
ٗنقعن دكف اٝناض ض حل ق ضه قى كيفخت را ض ق ض تناد ق ا و ا يبقرات حله حضل حل شنكط هثبخ واحلقنى
لك شنكط  ،و خ ا ثادى لك ه كـ ض ق ا خنى كيفخت قدت ه ا ا ا س :

 ادلطلب األول  :شروط القبض:

1ي لف تناف ا شخص ا ثق خ ل ان هثبخ .
ا س ا ث قد ه لنل تشرتط  ،و ا ثبخ ختكره حله ل ل ى ك ا ق ا ي،نؼى ا بق غ ا قيف غًن
ا﵀جار هضل 1ي.
2ي ختكر ا ثبخ ٣نه ل كعتويى َّحلق ل ق ون مو ىلك نضق ون ه غًنه 2ي.
و
حلشغاؿ ُنس غًن ا ثق خ 3ي .
3ي لف تناف اٞنثباض غًن
4ي
كتختخ ض ا شغ ُنس ا غًن حلق ا حلقنم ا ختار حل ارةى عهضس هبق حلمق بو اٞنشرتم م ثوه ختـ ا ثبخ .
4ي لف تناف اٞنثباض حل ،ان حليوض ان ك ا خت اٜن ضوى خاعقن هجو ار .
ا ىلف ا ،قؿ ا شحلد ُنس ا غًن ٬ن حله ا يونه حل ل ك٪ناؿ دكنل ى كحله ل ذ ع
ك بب اشرتاط
5ي
ت،ل يفبضل ك ا ِب ه اٜنقؿ
5ي لف ع تناف اٞنثباض ح،و شق و :
ك ا خت اٜن ضو لتضق حلوق يفق اا ذ ض ال اد اٞني،هو ا شنط ا مق س ي .
لحلق اٛنو ار عا تشرتطاف ته ا شنطٌن ى ك٩نض كف ا ثبخ هوبض لك اٞنا اب لك غًن٨نق ك ا حلقف حلي،ان
6ي
غًنه لك شق قن
كحل ظ ه ا شنكط ع ٔنها حله خاؼ ٌن ا ث قد نه ه حل شنكط هثبخ ض اٛنوهو.

 ادلطلب الثاين  :القبض وأتثريه يف صحة العقود ولزومها ،
)1ي ت ظن ختا ا  ،ق  126 / 6ى كاجملواع 157 / 9ى كحلشقؼ ا ث قع ٞن ،ار ه درتس ا ب ا اٜن به  255 / 4حلط .قمل ا نيبي
ى كاٞنغين .329 / 4
) 2ي ت ظن ختا ا  ،ق 126 / 6ى الـ هشقع حل 124 / 3ى ا ثاانٌن ا ث ضو ص . 244
) (3ختا ا  ،ق .125 / 6
) (4ا ختر اٞنخيقر .562 /4
) (5ختا ا  ،ق 125 / 6ى 140ى كا يقكل اٟن ختتو أت ضهٛ :ن و هوقد نائ و نظقـ ا ختته ا بهخحل .17 / 3
) (6ت ظن الـ  169 / 3ى كاٞنغين . 37 / 6
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كعضل عن قف:
 - الفرع األول :العقود اليت يشرتط القبض يف صحتها :

لكعي ا ،نؼ:
ا س ا ث قد ه لنل تشرتط ض و ثخت ا ،نؼ ا يثق خ ض ا بخت ٌن يفب ا ي نؽ 1ي .
اثنضقي ض الحلااؿ ا ن اتو ب ض ق :
ك حل حلوق قد ض اٜنختتل  :ا ب م بى كا ضو م ضوى كا رب م ربى كا ش ًن م ش ًنى كا يون م يونى
كاٞنهل مٞنهلى حلثا ّنث ى ااد ماادى تختا ضختى عأذا اخيه م ه ال قؼ عبض اا حلضه شئي ذا حلقف تختا ضخت 2ي.
اث ثقي ا مه 3ي :
ذ ب ٗن ار ا ث قد حله اٜن ضو كا شقع ضو كاٜن ق هو ب لنل تشرتط ض و ثخت ا مه يفبخ اٞنمه ضل
رلس اٞنقؿ يفب اععرتاؽى عأف نيفق يفب يفبضل عمخت ا ثخت 4ي .
را قني اٞنضقر و 5ي:
6ي
تنل اٛنو ار لنل تشرتط ض و ثخت اٞنضقر و مهض رلس اٞنقؿ ب ا قحل
خقحلمقني اٞن ار و 7ي:
تشرتط خ ا ث قد ض ثخت اٞن ار و لف مه الرض ب ا قحل 8ي .
قد قني اٞنمقيفقة 9ي :
اشرتط خ ا ث قد ض ثخت اٞنمقيفقة اف مه الشجقر قحل ا مثحل 10ي .
 ا نع ا ثق :ا ثاد ا تشرتط ا ثبخ ض كحل ق:لكعي اٟنبو:
ت ب خ ا ث قد ب اشرتاط ا ثبخ ه بل حىت ت،بل ا ثخت عزحلقن هاا ب 11ي .
هضش  131 / 2ى كاٞنغين . 130 / 4
) (1ت ظن ختا ا  ،ق 215 / 5ى كرك و ا مق بٌن ه اكم 380 / 3ى كعيل ا هحل اٞنق
) (2لخن ل ا بخقرم عيل ا بقرم ل٘نخت ه حجن ا مثا ا شقع حل ريف 2134ي  68/3ى كحلمه 1587ي .1210/3
)3ي ض حلا اؼ ض ا حلو ب ل ىحلشقؼ ا ث قع .289/3
) (4ت ظن ختا ا  ،ق هنق ق 202 / 5ى كحلغين ا﵀يقج 4 / 3ى كحلشقؼ ا ث قع .289 / 3
)5ي لف تختع اٞنق اب ا قحل حلقع ضيجن عضل كا ن ل حلشرتؾ ى انظن حلغين ا﵀يقج .398/3
) (6ت ظن رد ا﵀يقر ه ا ختر اٞنخيقر ع ه ق ختته  646 / 5ى كحلغين ا﵀يقج 398 / 3ى ى كا شنح ا نبًن كحقشضو ا خت ايفحل هضل / 3
517ى كحلق خت قى كاٞنغين  19 / 5كحلق خت ق .
) (7دع الرض ب حله ت ر ق كت و هض قى كا رع ض ىاٞنغين .309/5
) (8ت ظن رد ا﵀يقر . 276 / 6
)9ي حل لف تختع شخص شجنا ب آخن ضثاـ مثضل ك و ق ن حلق ٪نيقج ضل َن د حل هاـ ل حله ٖننهىاٞنا ا و ا ث ضو ا ناتيضو .353/25
.353/25
) (10ت ظن رد ا﵀يقر .286 / 6
) (11ت ظن رك و ا مق بٌن 375 / 5ى كحلشقؼ ا ث قع .301 / 4
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اثنضقي ا ايفه:
ك ا حله ا ثاد اٞنخيهه ض اشرتاط ا ثبخ ه كحلل ك ه ث قد ض ذ ليفقكت
اث ثقي ا ثنض 2ي:
3ي
اخيهه ا ث قد ض اشرتاط ا ثبخ ض نث ا ثنض لك كحلل ه ليفااؿ
را قي ا ن ه:
كٗن ار ا ث قد ه اشرتاط ا ثبخ ض كـ ا ن ه 4ي .


1ي

.

ادلبحث الرابع :
متهيد و تقسيم
ك ي نض ض ق
حلمهبٌن ر ضمٌن :

أحكام القبض

ا اٞنب ل ه ختتل ه لحنقـ ا ثبخ ض اٞن ثاعتى كض غًن اٞن ثاعت حله خاؿ

 ادلطلب االول :أحكام القبض يف غري ادلنقول

ٕن ضخت :ك ّنق لف ا ثبخ ضس ه ارة كاحختة ك ٧نق تي قكت ض حثضثيل ك طبض يل ى عأف اٜنن هضل
ضخيهه ب قن ٟن ا ا ي قكتى ك ف ا اٞنمهب ضشيو ه ٗنهو حله ا ،ار اٞني س هض ق ىك غًن ق ٣نق ل ض م
ا ض ق ضقن حله ا ثضاد ى لك ا ي ،ضات :
 ا س ا ث قد ه لف يفبخ ا ثقر تناف م يخهضو كا يونٌنى حله ك ا ضخت كا ي،نؼى عأف مل تيونه حل لأبف حل ل شخص آخن حله ك تخته هضلى عا يرب ا يخهضو يفبضقن 5يى
كيفضخت ا شقع ضو و ذ ذا حلقف ا ثقر غًن حل يرب عضل ثختتن ى لحلق ذا حلقف حل يربان عضل ثختتن -حلوق
6ي
ا اشرتل لر قن حل ار و – لم م راع عا ن حل ا يخهضو كا يونٌن ى ع خت حل ذ حله ا رع ٟنق
.كحلث ا راع ا ف تثقؿ ض كحختات ا ثضقس اٜنختتثو ى اادن حلق ناف ملحليقرى اك م نضهااتى اك الحلضقؿى لك غًن
ذ ى ٣نق ه ل حلمقحو كيفختر ا ثقر اٞنبقع ا ضاـ .
)ٓ (1ن و ا﵀يقج ض شنح اٞن قج 237/6ى ك ختا ا  ،ق 219 / 6ى اٞنغين ع ه يفختاحلو 6 / 6ى شنح ا نبًن هخت ايفحل.78/4
) (2ك ا ٕنهض ا شحلد ه لف تند خت ل ى حلغين ا﵀يقج . 29/3
)(3ت ظن حقشضو ا خت ايفحل ه ا شنح ا نبًن 226 / 3ىحلغين ا﵀يقج 33 / 3ى حل ي ا رادات ع ه ا جقر .398 / 2
)(4رد ا﵀يقر 479 / 6ى حلغين ا﵀يقج  39 / 3ى اٞنغين .247 / 4
) (5ت ظن رد ا﵀يقر  561/4كحلق خت ق رك و ا مق بٌن  517/3ى اجملواع شنح اٞن ب  276/9كحلاا ب اٛنهض  477/4ى اٞنغين.85/4
اٞنغين.85/4
) (6رك و ا مق بٌن . 519/3
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حلوق اشرتطم اٜن ضو لف تناف ا ثقر يفنتبقنى عأف حلقف ضختان عا يرب ا يخهضو يفبضقنى ك ا رلم لر تا هكن كظق ن ا نكاتو كاٞن يوخت ض اٞن بى خاعقن لر ح ضو عأنل مل ت يرب ا ثنب ك ا ب خت ى ش ن،اا ه لف ا ثقر
ذا حلقف ل يف عضن حل ض يفبضل مهض اٞن يقح حل ٔنهضيل حىت تي ض ل عي ل حله غًن نهه 1ي .
كيفخت لٜنس اٜن ضو كا شقع ضو كاٜن ق هو ا ثون ه ا شجن م ثقر ض ا يبقر ا يخهضو ل يفبضقن حل ار قع اٞناان ؛
ٜنق و ا قس ب ذ ك قرع هضل 2ي.

 ادلطلب الثاين  :أحكام القبض يف ادلنقوالت

كلحلق حلض ضو يفبخ اٞن ثاعت عو خاؼ ٌن ا ث قد يفخت٬نقن كحختتثقنى كاٞن ثاعت ختل ا ث قد ضمم ه
حقؿ كاحخت ى ي قكت ض حقٟنقى كحنو قى ُنمب طبض ي قى كك قى ا عأ ثم ا اٞنمهب ب ا و
عنكع :

 -الفرع االول :قبض ما يتناول ابليد عادةً

لف تناف اٞن ثاؿ ٣نق تي قكؿ م ضخت قدة حلق ثاد ىكا ثضقب ىكاٛناا نى كاٜنهحل كحلق شقِب ق ى كيفبضل تناف
ي قك ل م ضخت خت ٗن ار ا ث قد حله اٞنق نضو كا شقع ضو كاٜن ق هو 3ي.

 -الفرع الثاين :قبض ما الجيري فيو التقدير

لف تناف ا اٞن ثاؿ ٣نق ع ٩ننم عضل ا يثختتن ازفى كع ذرعى كع حلض ىك ع وخت ى حلق ختـ حلنقنضو ذ ى
لك ختـ ا يبقر ذ عضل حلقلحلي وى كا نكض كا ختكابى كا ،ربة اعقن – ك حل ربة ا م قـ – كض ه اٜنق و
اخيهه ا ث قد ض حلض ضو يفبخ ه اعشضقد ض ثاد اٞن قك قت ه يفا ٌن حلش ارته :
ا ثاؿ اعكؿ  :هشقع ضو كاٜن ق هو لف اٞن ثاؿ تناف يفبضل ثهل كٓناتهل 4ي.
كا يخت اا ه ذ ُنختتل ا ه ون" حل ق نيهث ا نحلبقف ع شرتم حل ا م قـ اعقن  -لم دكف حلض –
ع ق ر اؿ هللا ه هللا هضو ك ه لف نبض ل حىت ن ثهل حله حلنقنل" 5ي.
كيفخت يفق اا ه ا م قـ غًنه 6ي.
) (1رد ا﵀يقر .561/4
) (2اٞنغين  85/4ىشنح حل ق ا اثر هم قكم . 36/4
ه ا يبقر ا يخهضو حل ا يونٌن ض اٞن ثاعت يفبضقن خت ض غام ك ا اف مهض ا شحلد ض ا هغو حل قه هل قٞنقن خق ،قن ع
كا يخت اا حل
تشقرحلل عضل غًنه ى ك ا ا ثبخ م نه ع اخيضقرم هثق خى عها هس ك اب ا يمهض ل ي ر هضل ا اعقد م اا ب ك ا ع ٩ناز .ختا
ا  ،ق .244 /5
ك ألحلقـ ا٘نخت ركاتو ل تااعس عض ق اٜن ضو م يبقر ا يخهضو ض اٞن ثاعت يفبضقن كذ ٜن،اؿ اع يضاد م يخهضو اذ ا اٞنث،اد م ثبخ كيفخت
حِ ،بق اعع،قح عر بًنة  .176طب و ا مبقخ  1348نمخو ا نرتكنضو نقنن(
)(3حقشضو ا خت ايفحل  152/3ىاجملواع ه اكم  276/9ى ا نكض ا ختم شنح حلقض اٞنبيختم حلقـ ل٘نخت ه ح ب .220/1
) (4رك و ا مق بٌن  517/3حلشقؼ ا ث قع . 247/3
) (5ا بخقرم حل عيل ا بقرم  349/4كحلمه . 1161/3
)(6رك و ا مق بٌن  517/3حلشقؼ ا ث قع . 247/3
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كا يخت اا لتضق حله ا نؼ أبف ا ا نؼ ع ت ختكف احيااد ا ضخت هضل 1ي يفبضقن حله غًن ٓنات ل ذ ا ربا
2ي ع ،هل يفناران ل 3ي لم ضمم حل حلنقنل اٞن يقد .
ا ثاؿ ا ثق  :هوق نضو لنل تن ض طبض و يفبخ اٞن ثاؿ ض ثاد اٞن قك قت ه نؼ 4ي.
ك ضميخت اف ه ذ ىأبف حلثًنان حله اعحلار ا اطهثم ا شنت و عض ق اٜنن كمل ٓنختد حل قه ٓنختتختان ديفضثقنى
حلث حلمقعو ا ث،ن ض ا م ن ى كحخت اٞننض اٞنبضل ه منى ك ثختتن ا ثقت ه ك و كالكعدى كحلثًن حله ا ثضق
اٞنشقِبوى عأف ا نؼ ا ا م تمي قف ل ه ٓنختتخت اٞنث،اد ا شن حل.

 -الفرع الثالث :قبض ما جيري فيو التقدير

لف تناف اٞن ثاؿ اٞنناد يفبضل ٣نق ٩ننم عضل ثختتنى حله حلض ى لك كزفى لك ذرعى لك وختى حلوه اشرتل ربة حله
ح و
مو حلنقتهون ى لك حليق قن حلاازنو ى لك امن حل ار وى لك حل ختكدان م ختد ى ع حل ه اٜنق و ا س ا شقع ضو كاٞنق نضو
كاٜن ق هو ه لف يفبضل تناف م يض ق ل 5ي .
كاشرتط ا شقع ضو م قعو ب ذ نثهل كٓناتهل.
كيفخت ا يختؿ اٛنو ار ه لف يفبخ اٞنث ٌخترات ٧نق تناف ياعضي ق م احختة ا ثضق ضو ا نعضو اٞننا عض ق
ا نض ى لك ا ازفى لك ا رعى اك ا ختى ع ا حلق ركم ه ا يب ملسو هيلع هللا ىلص لنل يفقؿ ":حله ا يقع ط قحلقن عا تب ل حىت
تنيهل" 6ي.
كض ا د ض لنل ع ٪ن ،عضل ا ثبخ ع م نض ى عي ٌن عضوق تػي ىثختَّر م نض  :ك ا ا يفبضل ا  ،ضل .
كيفخت يفق اا هضل حلق ختاه ٣نق تشب ل 7ي.
كذ ب اٜن ضو ب لف يفبخ اٞن ثاؿ تناف م ي قكؿ م ضختى لك ا يخهضو ه ك ل ا يونٌن 8ي.
كيفخت قد ض ٠نهو الحنقـ ا خت ضو :مهض ا نكض تناف د مق ق ضخت اٞنشرتمى لك ا ق ختهى لك
د مقد الذف ل م ثبخ درادهتق لي 9ي.
ك قد ض ا يقكل اٟن ختتو :ر مع حلنضان ض ضم حلنقتهون لك حلازكنو كيفقؿ :حهضم ض ك ض ل كدع ا ضل
اٞن يقح كمل تنهل كمل ت نل قر اٞنشرتم يفق ضقن .
) (1لم احلمقحلل م ضخت اك ا نه حلوق ا حل هاـ.
) (2ك حل حل ق اع ق ا  ،قح اتج ا هغو حلقدة ن ي .1870/5
) (3اجملواع شنح اٞن ب  282/9كتشن هضل ف احيااد ا ضخت هضل حق و اٜنو يفبخ حمحل كع ٫ن لنل ا ز ل غًنه كحلقنم ا ضخت عضل
ٞنه ا ض تخته حمق ك ختؽ ض يفا ل ل ضوض ل؟! ىكانظن اٞنغين .373/10
) (4ا شنح ا نبًن هختردتن .145/3
) (5رك و ا مق بٌن  519/3ى كا شنح ا نبًن هختردتن  144/3حلشقؼ ا ث قع 241/3ىاٞنغين . 87/4
) (6اخن ل حلمه  1160 /3نيف .1526
) (7حلغين ا﵀يقج  470/2ى كاٞنغين ع ه يفختاحلل . 85/4
)٠ (8نهو الحنقـ ا خت ضو اٞنااد  275-272ىكانظن ختا ا  ،ق .246/5
) (9ن س اٞن،ختر 274ى د رادهتق لي أبف تنا ق اٞنشرتم ض ضو.
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خت

عيمهض اٞنبض
ا يمهض م مبو هثوه 1ي.

ا لف ي٫نهٌ ٌن اٞنبض كاٞنشرتم ه ك ل ا يونٌن حله يفبضل غًن حق ى كحل

ادلبحث اخلامس  :حكم التصرف يف الشية قبل قبضة

متهيد:
ك٣نق ا حل هاـ لف ا ي،نؼ ل حله حل اـ ا بض ؛ لف ا ي،نؼ تشو ثاد اٞن قك قت كغًن ق حله
ا ي،نعقت ا ع اض ٟنق ى لك لهنق حله طنؼ كاحخت .
ك هضل عأف اٜنختتل ق ضيضوه حن ا ي،نؼ ض ا شحلد يفب يفبضل ىك اادن حلقف ا ا شحلد حل ثاعن ىلك
غًن حل ثاؿ ىحلم احلقن لك غًن حلم اـ ىحلنضا لك غًن حلنض ىعأ بٌن ذ حله خاؿ اعراد ا ث ضو ا يق ضو :
ا نلم الكؿ :لنل ٩ناز ض حل شحلد يفب يفبضل 2ي .ك٬ننه لف تميختؿ ػل ُنػختتل ا ػه وػن ر ػحل هللا وػق
يفػقؿ :حل ػق حلػ ر ػاؿ هللا ػه هللا هضػل ك ػه ض ػ نى عن ػم هػ نػن ػ ب وػنى عنػقف تغهبػين عضيثػختـ لحلقـ
ا ثاـى عض نه ون كتندهى ش تيثختـ عض نه ون كتندهى عثقؿ ر اؿ هللا ه هللا هضل ك ػه وػنً ٍ ً" :ض ًػل"ى يفػقؿ:
ه َّ لف ٓنثس
ػا ػ تػق ر ػاؿ هللاى عقشػرتاه ش يفػقؿ " :ػا ػ تػق بختهللا عق ػ ػل حلق شئم 3ي .عختؿ ذ
ا ثبخ ٪نّ ،نجند ا يخهضو لم لنل مل تمهول ِنمقحلل.
4ي
ا نلم ا ثق  :لنل ع ٩ناز ض اٞن ثاؿ يفب يفبضل ك٩ناز ض ا ثقر
كتميش ختكف مٜنختتل ا  ،ضل ه ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حله حختتل زتخت ه اث م لف ا يب هن ه ض ا مه
حضل بقع حىت ٪ناز ق ا يجقر ب رحقٟن 5ي.
ا نلم ا ثق ل :لنل ع ٩ناز ض لم شحلد يفب يفبضل 6ي.
كتميخت اف ه ذ أبحقدتل حل ق :
7ي
ل .لف ر اؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفقؿ  :ع ٪ن ر ل حلقمل تضوهي
) (1ا يقكل اٟن ختتو .16/3
) (2انظن اٞنغين ع ه يفختاحلل  86 /4ىك ختاتو اجملي خت  176 /3كت مب

ا ا نلم ثوقف ا ب كيفخت ك ل ٗنق و م ش كذ حل

 :اٜنقعظ ا ه

."http://www.feqhweb.com/vb/t7763.html
ا ه بخت ا رب كا حلقـ ا اكم "حلايف اٞنهيث ا ث حل
)3ي ركاه ا بخقرم ىحليقب اٟنبوى مب حله لي ختم ل ختتو ك خته همقؤه ع ا لحس لى نيف .ِ١َُ :
) (4ختا ا  ،ق  180/5كا ب ن ا نا س ع ه ٤نض  126/6ك ا رلم ار ح ض و كلر تا ه
ل
) (5لخن ل ل ا داكد حل شنح اف اٞن باد ﵀وخت هحل حضختر  278/9كٓن و اعحاذم 427/4كيفقؿ ا رتحل م حختتل حمه ضل
ل ا ه حبقف لتضقن ت ظن هخضص اٜنبًن ع ه اٜنجن59/3
) (6ك ا رلم ا شقع ضو كا تختتو كا ظق نتو كا ثارم كزعن كن ه اٜنمه كركم ه ا ه بقس ك ق ن ه بختهللا ك ا ركاتو ه اعحلقـ ل٘نخت
كاخيقر ق ا ه ثض اٜن بهحل كيفقؿ ا ه ا ثض كا  ،ضل حل ه ا نكاتو ى ت ظن ض ا هنقتو ا﵀يقج هنحلهحل  84/4ىكا﵀ه ع ه ح ـ 592/9ى
ختا ا  ،ق 472/7
) (7ركاه ا رتحل م كل ا داكد كا مق حل كيفقؿ ا رتحل م حختتل ضل نض الكطقر هشاحلق ا ضوين 184/5
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ب .حختتل حنض ا ه ح اـ يفقؿ يفهم ر اؿ هللا ا اشرتتم ضا قن عوق ٪ن يل حل ق كحلق ٪ننـ هحل؟ يفقؿ
2ي
:عقذا اشرتتم ض قن عا ب ل حىت ثبضل 1ي كض ركاتو اذا ا ي م ض قن عا ب ل حىت مياعضل
ا نلم ا نا  :لنل ع ٩ناز ض ا م قـ يفب يفبضل ف ض ه ا نض لك ا ازف لك ا خت ى اك اعقن حلث ض حله
ربةى كرط حله ز نةى ك٥نا ذ ى لحلق الشضقد الخنل ا بقع دكف موضو حلض ى عضجاز ك ا ا ال ل ض
حل ب اٞنق نضوى كيفاؿ ض حل ب اٜن ق هو 3ي.
ا نلم اٝنقحلس :لنل ع ٩ناز ض اٞنبض يفب يفبضل ف حلقف ط قحلقن ى ك٩ناز ض ااه اادن حلقف ر ا ن لـ ع ى
ك ا يفاؿ ض حل ب اٞنق نضو كركاتو ه ا٘نخت 4ي.
ا نلم ا مقدس :لف ع ٩ناز ض ا م قـ يفب يفبضلى ك٩ناز ض حلق ااه حله اعط وو كغًن قى ك ا يفاؿ ض
حل ب اٞنق نضو كاٜن ق هو 5ي.
ا نلم ا مق  :لنل ع ٩ناز ض اٞننض كاٞنازكفى ك٩ناز ض حلق ااه اادن حلقف ط قحلقن لـ غًنه ك ا حلنكم ه
خ ا  ،ق وى كيفاؿ ض حل ب اٞنق نضو كاٜن ق هو 6ي.كد ضه لنل ملسو هيلع هللا ىلص هن ه لف تبض لحخت ا م قـ ذا اشرتاه
نض حىت تمياعضل 7ي.
ك قؾ حله تنل نض ا اٞنا اع ،ارة لخنل يوخت ه حلانل حل ثاع نى لك ثقرانى كز ن لك اعقن .
8ي
لكعن :ا ثقر :عأف يفبضل تناف م يخهضو ُنضل تيونه اٞنشرتم حله اعني قع ل ك ا ع خاؼ عضل
اثنضقن :اٞن ثاؿ :عثخت اخيهه ا ث قد ض حلض ضو يفبضل كذ ب قن عخياؼ لك قعل ك ق ل حله حضل ثختتنه
كك ل كغًن ذ .
ل -عق ثبخ ض اٞن ثاؿ حلق ثبخ ض ا ثقر لم م يخهضوي حلق ختا اٞننض كاٞنازكف ك٥نا٨نق عضناف م يض قد
يفخترة 9ي.
ب -ف حلقف اعقن عثبضل م يخهضلى ك ف حلقف حلثختران م يض قد يفخترهى ك ف حلقف حضاا نى لك درا ى لك ضقمنى
10ي
ك٥نا٨نق عقٞنن عضل ب ا نؼ .
) (1حلم خت ل٘نخت 32 /24ى ك ه ا ختار يفمين 390/3
) (2ت ظن اٞنن ٌن ا مق ثٌن ك اف اٞن باد 276/9
) (3حقشضو ا خت ايفحل  24/3كاٞنغين .98/4
) (4اٞنختكنو ٞنق ه لنس اٞنخت  138/3اٞن يث هبق حل .290/4
) (5كحلغين ا ه يفختاحلو  83/4ى ك .166/3
) (6ت ظن اٞننا ا مق ثو .
) (7ركاه ا ا داكد حل اف اٞن باد .284/9
)8ي ا ه ق ختته226/4 :ى كا خت ايفحل ه ا شنح ا نبًن126/3 :ى كاجملواع شنح اٞن ب 283/9ى كاٞنغين111/4 :ى كا﵀ه
.476/7
)9ي ا ه ق ختته 226/4
) (10ا خت ايفحل ه ا شنح ا نبًن كت ظن اتضقن اجملواع شنح اٞن ب 283 -276-275/9
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ج -لف يفبخ حل شحلد ُنمبل :
 عأف حلقف اعقن عثبضل ثهل ف حلقف حلنضان عثبضل نضهلك ف حلقف درا ك٥نا ق عثبضل ي قك ل م ضخت؛ لف ا ثبخ كرد حلمهثقن م شنع عضجب ا ن اع عضل ب ا نؼىكا نؼ نل ثبخ ه اعشضقد ِب ه ا  ،و .
1ي
كيفخت قد ض اٜنختتل حلق تختؿ ه لف يفبخ اٛن اؼ ثهل كٓناتهل حله حلنقنل .
2ي
د -لنل ع عنؽ ٌن ا ثقر كاٞن ثاؿ لف اع يضاد ٪ن ،م يخهضو .
ق -ك قؾ حله ت نؽ ٌن ا م قـ كغًنه ا م قـ خت ا ا ثول خق وي
عق م قـ ع تي يفبضل ع ذا نث حله حلنقنو ا م ا عضل ب حلنقف آخن ف ض اعقن ىك ع ذا حلق ل اٞنبيقع3ي
ف ض ه ا نض .
مًنات اٞنقن ٌن
ك ق ٬ننه لف نثه حل خ ا هم قت ا ث ضو هوجازته ض ا شحلد يفب يفبضلى كحل
حلوق ،س:
لكعن  :اجملازكف :
4ي
 ع حلق ض ا ثقر يفب يفبضل عه ختـ خشضو ا يهه عا غنر عضل .ك ه ختتل ا  ،ضل " حله ا يقع ط قحلقن عا تب ل حىت تمياعضل " 5يكمل تند ا ا ثضخت ض ا ثقر .
 ك خت اذا ض ا م قـ اعقن عضجاز هوشرتم اف تبض ل يفب يفبضل ى كيفب نثهل حله حلنقنل 6ي ى حلوق لهنت نيفاف ٌن ا ن ام كغًنهى عضجاز ض غًن ا ن ام يفب يفبضل حلوق نث ه حلق 7ي ى ك ا ض اٞنثخترات ك ه
8ي
اٞنش ار ض غًن اٞنثخترات .

) (1اٞنغين . 85/4
) (2رك و اٞنميبٌن ض شنح حليقب ا يهثٌن ع ه ت ة . 950/4
) (3ا﵀ه . 478-481/8
) (4ختا ا  ،ق  181/5كا ه ق ختته  147/5ىاٞنغين  252/5ى كت ظن ا ثاانٌن ا ث ضو  341ىاٞن يث شنح اٞناط -161-158/4
. 380-161
)5ي ا بخقرم 2126ي .67/3
) (6ا ثاانٌن ا ث ضو . 171
) (7اٞنن ا مق س .
) (8ت ظن اٞنغين  83/4كحلق خت ق.
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ادلبحث السادس :

صور تطبيقية للقبض يف عقد ادلراحبة

متهيد:
كحىت ني نؼ ه مبضثقت ا ثبخ ض ار ض اٞنناُنو ىعأف حله اٞن ق ب لف نارد ٗنهو حله ار ا ثبخ ض
ا ا ثخت .
 .1لف تشرتم شخص ه و ثوه حل ٌن ىش تبض ق خن م ثوه الكؿ كز دة ر ول ى ع ا ق تشرتم مل
دكف طهب حلمبس ش ت ن ق هوبض حلناُنوى ك ه يفهضهو ا يختاكؿ كا ي قحل ض ا ب اؾ اٞن ق نة .
 .2حلق تمهس هض ق " ض اٞنناُنو آلحلن م شناد " كحلض ضي ق  :لف تيثختـ شخص ب آخن كتثاؿ ل :اش ًرت ه ون
حل ض ون حلا اد نةى لك ٪نختد لك قع قى ك اؼ لشرتت ق حل م ثوه ا م شرتت ق لى كلزتختؾ حلبهغنق حل ض قنى لك نمبو حله
ا ثوه الكؿ حلن لى ك ه ا ،ارة ك ف حلقنم موضي ق م بض حلناُنو آلحلن م شناد حل حله طاؽ ا ث قد
اٞن ق نتهى ع لف حلض ضي ق كردت ختل ا ث قد ا ثختاحل حلوق قد ض حليقب الـ هشقع حل حلق ن،ل" :ك ذا لرل
ا ن ا ن ا مه و عثقؿ اش ًرت ه كلرُن عض ق حل اى عقشرتا ق ا ن ى عق شناد ق  " ...ش تثاؿ" :ك ن ا ف
ا ٩ناز ض ل1 "..ي ك ه
يفقؿ :اشرت يل حليق نق  -كك ل  -لك حليق نق لم حليقع شئم كل لرُن عضل ىعن
ا ،ارة حل الحلثن ختاكعن كيفباعن ض ا ب اؾ ا احلضو ىحلوق لعقدت حل ا ب اؾ ض اٞنوهنو 2ي.
 كٟن ه ا ،ارة ختة مبضثقت كل ق ضب ض ا ب اؾ :ال هاب الكؿ :لف تيثختـ ا وض هب مهب شناد ه و حل ض و ٪نختد لك قع ق كتثاـ اٞن،نؼ مٜن،اؿ
هض ق منتثيل حله لم حل،ختر ش تبض ق حلناُنو مق ب ق.
ال هاب ا ثق  :لف تيثختـ ا وض هو،نؼ مهب شناد ه و حل ض وى ٪نختد لك قع قى كحل،ختر ارتخت ق كحل
ا بضق ت اٞني هثو ِبقى كتثاـ اٞن،نؼ شنا ق ض ق حله ن س اٞن،خترى كتبض ق حلناُنو مق ب ق.
ك اف ال هامف تمبثقف ض ا ب اؾ ا احلضوى ك٨نق ق اف شن ق حلوق تثنر ذ ا حلقـ ا شقع حل ض ا ثاؿ
ا مق س ااد حختد ا وض ه و ض ق ىلكحختد لك قع ق.
ال هاب ا ثق ل :ك٪نختث ض حق و ا مه و اٞنمياردة كاٞن،نؼ تناف ض دك و ٓننو ق يفاانٌن كيفنارات
عضيثختـ اٞنميارد مهب
ا يًنادى حضل ٪نختد ن حلميارد ض ا ختك و ح،و حل ض و ا يًناد ك ،ختر ل رخ،و
ب ا ب ضثاـ م يًناد ا مه و ك ض ق ل حلناُنوى كّنق لف رخ،و اع يًناد ناف م اٞنمياردى كلنل ض ض اٞنناُنو
ع خت لف ناف ا مه و ض حله ا ب لكع حىت ٬نن ل ض ق حلناُنوى ِّ
عأنل ض ه اٜنق و تي مبضس ض
كحا
اٞنناُنو أبم حله ا منتثيٌن ُنمب حلق مول ل يفاانٌن ا ختكؿ ا ا خت ِبق ا ب اؾ.
)1ي ا حلقـ ا شقع حل  -الـ -ا ختار اٞن،نتو هي ضه كا رتٗنو ػ  3ص .39
) 2ي ا ي ق ض ا وهضو ثخت اٞنناُنو ض ا ظقـ اٞن،نض ا احلحل ىد /ن بختاٜنهض ون ى٠نهو ٠نو ا ثل ا احلحل ى5ى
ا ب اؾ ض قمهتق ه ل ئهو ا يوقرة اع يث،قد هبقحل اٞن حلار.
لعقدت

و  956ى حلوق
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حىت ٬نن ل شناد ا مه و

ا منتثو الكب :لف تثاـ ا وض اٞنشرتم حلناُنو م ي قزؿ ه رخ،و اع يًناد هب
مٚنل ش ض ق حلناُنو ك ا حلق تي ه بض اٞنثقؿ ض ا ب اؾ ا احلضو ا قحلهو م ماداف.
ا منتثو ا ثقنضو :لف ميخختـ اٞنااعثقت اك ا نخص اع يًنادتو ه واد ٕنقـ وهضو اع يًناد ك ند حلمي ختات
ا ش ه م اٞن،نؼ كتي ظ ًن ق ظ ًنا يفا هوهنضو م ا وض كتي ناـ ثخت ا بض حلناُنو حل ل ك
عض ،اٞن،نم حضل ف يفاانٌن اع يًناد ض حل،ن
ختخ ا بضق و ب ا ختك و م اٞنمياردى ك ا ٪نختث ض
ٓنظن ه غًن اٞن،نتٌن اع يًنادى ك عض ،ت يرب حله اٞن،قرؼ اٞنشرتحلو لف ل حلم ٨نٌن ل قنب.
كْنختر ا شقرة ب لنل ا حلقف هب اٜنس ض اع يًناد عأف ا وهضو ختخ ض نمقؽ ال هاب ا ثق .
ال هاب ا نا  :ك٬ننه موضيل أب هاب احلض ا بق لك اٞنارد ض ناد وهضو ا بض حلناُنو نضق و ه ا ب ى
كحلض ضيل حلوق كردت ض ااب اٞنميشقر ا شن حل هب ا احلحل الرد ردا ه حلختل شن ضو ا ال هاب ض
ناد وهضقت اٞنناُنوى لف تياب ا ب اخيضقر ا بق ٌن كٓنختتخت ثه ٞن قحلاهت حل ا ب ض حختكد حلبهغ حل ٌن
ه لف تيثختـ اٞنشرتم مهب شناد هب ى عضمهب ا ب حله ا بق نض ل قر هي ثس حله حلمق ثو ا شنكط ش
تشرتم ا ب ا بضق و حله ا بق ّنا ب عق ارة قدرة مٚنل كتياب ا بق منتس ا احلق و ظض ثاد ا بض حلناُنو
كا ياـ ا ختع و الكب ك ظض ا نوبضقعت كحل ق ي ق ش تثختـ ا بق حلمي ختات ا وهضو هب ا م تختع ل يفضوي ق.
1ي
كيفخت ل قب اٞنميشقر م يوقد ا ال هاب
ال هاب اٝنقحلس :ك٬ننه لف نمهس هضل ل هاب احلض اٞنشرتم حلناُنو ض ناد وهضو ا بض حلناُنو نضق و ه
ا ب ى كحلض ضيل حلوق كرد ض نختكة ا ربحلو مٞنختت و اٞن ارة 2ي لف تمهب شخص حله ا ب شناد ه و حل ض و بض ق ل
حلناُنو عضي س حل ل ا ب ه احلضهل ض وهضو ا شنادى ش احلضهل اثنضو ض ض ق مل حلناُنو 3ي .
 كل قد حلثق ه هشضخ  /بختاجملضخت ا خت ضوحل حلختتن دارة ا نيفق و ا شن ضو ّن،نؼ ا نا حل م ن ض يكا ي مقره ه طبض و ا مه ا تي ض ق حلناُنوى اك ٕنات اٞن،نؼ ٟنق ى ه طنتس ا يثمضط ىكحلض ضو ن ف
ا يثق خ عض قى ٌن ا حلن م شناد كا ب .
 ذحلن لف اٞن يجقت ا ختت ك٩ننم ا يوات عض ق ه طنتس ا يثمضط حل: ال

 ا ثقر .

"ك حل الحلثن ختاكعن"

 ا مضقرات.

 زتم ا خض حله حلق ض ي.


)1ي ا ب

اٞن قدف غًن ا ضمو.
ا احلحل الرد  -ا يقكل ا شن ضو ػ 1984 1عيال ريف 5ى 14ى 21

)2ي نختكة ا ربحلو ايفي،قد ا احلحل -اٞنختت و اٞن ارة ص 330 -323
)3ي ا ي ق ض ا وهضو ثخت اٞنناُنو ض ا ظقـ اٞن،نض ا احلحل ى د /ن بختاٜنهض ون ى٠نهو ٠نو ا ثل ا احلحل ى5ى
956,957ى  958ي.

و
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 ع حلق ال عيبقع حلناُنو ىكّنجند ض ق ث حله ١ن ظو ا ب ب ١ن ظو ا وض ى عأف مل تشرت ق" ٛن ا ا خت ختت ق غًن حله ـ " عأهنق ٓناؿ ب ١ن ظو ا ب ك مو أب ٠نوختةي .
 لحلق ا ثقر ع قؾ خضقر ٞنختة ٙنمو ل ـ ك هوشرتم لف تن ه خضقرهى كتضمن ا ب ب ٓنو الك مو ثقرات راحلختهي كتناف يفبضل م يخهضل .
ا ناتم ى كتناف يفبض ق م ي ضٌن ه طنتس الريفقـ اٞنيمهمهو ا
 حلااد ا ب قد تا خت ا ي قحل ِبق ضم مبو ه ختتخت ى لحلق ا ٚن م عأنل تناف ي ضٌن اٜنقك ت كت يرب ذ يفبضق ٟنوق
 كم مبو همضقرات عبض ق مٞنناُنو تناف حله خاؿ ار ٌن ٨نق :ل" -ا ختارج " كتث،خت ِبق ا نا ج حلث اٟنقتهاحلس كا ربادك كاٛنضاب...
ب -غًن ا ختارج ى ك ا حلق ختا ذ حله ال قؼ الخنل
ع حلق ا ختارج عضويهن ق اٞن،نؼ ه طنتس شناد حلوضو حله ا احلض ىك قدة حلق ناف أبيف ٣نق تبقع هومي ه ى
1ي
عأذا حلقنم يم ٌن ل قن حلثان عأف ا ب تشرتت ق ِنومو كٖنقنٌن ل قن ىش ع تبض ق مٞنناُنو ك نه مٞنمقكحلو
عبختؿ لف تبض ق حلناُنو حلثان ب105.000ى عضبض ق ب 100.000ك ا ض ه اٜنق و حلمي ضخت 15.000
ا قن.
كلحلق غًن ا ختار وى ك حل حلق ختا ال قؼ اٞن حلارة حله ا مضقراتى عيبقع مٞنناُنو ه طنتس ا حلن م شناد
 كتناف ا ثبخ ض ا اع الكؿ ى يمهض ا مضقرة لهنق حلا ادة ض ا ب ى كلحلق ض غًن ا ختارج عضنافا يمهض م بمقيفو اٛنونحلضو لم" ا ننت اٛنونحلحل" .
2ي
كيفخت ذحلن حل قحلات لخنل

اٝنقٕنو

خت لف نت حل ا ا ب ل حلختة ضمم م ضمًنة ى ْنهم يل ا ،ارة ا شقحلهو ٞن اـ ا ثبخى كلحنقحللى
ك اره ىحضل بٌن يل حلق تهحل:
 لف نؼ ا قس ك قداهت ض بقدؿ الشضقد ك قيفه ق  -ض قنى كشنادنى كلخ انى ك مقدن -حلند ق ض اٛنوهو با نؼ ا غق ب عض ى عضً،ن يفبخ حل شحلد ُنمبلى ك ه حل ا ثق ختة الـ ا ضق مو هوا اع .
 حل حلق ع تثب ا ث تناف يفبضل م يخهحل لى ك زا ل اٜنق ى كا يونٌن هوشرتمى لك اٞنا ابى لكاٞننهته...
 حلق تثب ا ث تناف ه حق ٌن :)1ي لم ع ٫نرب ثضوي ق ال هضو ا اشرتا ق ِبق ى حىت ع ناف ثخت حلناُنو ى ك ا حله ثاد الحلق ت .
) 2ي ك قؾ ناع اخن حله ا ي قحل م مضقرات ك حل ا ي ًن ك ا ا ي ًن اٞن ي حل م يوهض ه طنتس ثمضط ا ثوهي ك ل ختة لحنقـ :
لف ا مضقرة ناف حل حل ل حله حضل اٞننض و كا شق ضل ك ثضو الحلار ال ق ضو حله ا احلض ا م شرتل حل ل ى ك لحلق حلق ختا ذ حله الشضقد غًن
ال ق ضو كحلق نض ل حله ل نار ع ه اٞنمي ن ىكع تنيب ل حس ا يوهض ع خت لف تمياض ٗنض اليفمقط ى كحل ا ض زتم ا خض
اٞنا اد ض حلق ض كا ْننم عضل وهضو اٞنناُنو ى كحلضه تناف عضل ا ثبخ كا يفبقض .....
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ل -عوق حلقف حل ختكدان ىلك حل رك قن ىلك حلنضان عنضهل ى لك خته ىلك كزنل يفبخ ل .
ب -كحلق مل تنه حل ختكدان كع حلازك ن ..ع ازه ىلك ضضٌ ل يفبخ ل .
 ك ف حلقف اٞنثباض ٣نق ا يجخت حله اٞن قحلات اٞن ق نة ىحلقل ىكا ثاد ىكغًن٨نق عثبض ق ٗنض ق ي اته قه حقعظو اٞنميه ى اك د ياـ ا شض ىاك ظ ًنه ..ك ا ا حلق تمو م ثبخ اٜننوحل ا م خترج ٓنيل حلثًن
حله ا ،ار .


1ي.

قائمة ادلصادر وادلراجع
ل قس ا باغو ى ل ا ا ثق

١نواد ه ونك ه ل٘نختى ا ٢نشنم قر هللا ى دار ا نيب ا هوضوى ًنكت – ب قف

ىا مب و الكبى  1419ػ  1998 -ـ
2ي .ا ع،قح ه حل ق ا  ،قح ى ٪نٍن ه ي بىػٍضػىنة هي ن ه بًنة ا هحل ا شضبق ٌى ل ا اٞنظ نى اف ا ختته
ىا قشن :دار ا اطه ى و ا شن 1417 :ػ
3ي .الـ ى ا شقع حل ل ا بخت هللا ن ه درتس ه ا بقس ه ثوقف ه شقع ه بخت اٞنمهب ه بخت حل قؼ
اٞنمهيب ا ثنشحل اٞننحل ىا قشن :دار اٞن نعو – ًنكت ىا مب و :ختكف طب و ى و ا شن 1410 :ػ1990/ـ
ا ب ن ا نا س شنح حل ا ختيفق س ى زته ا ختته ه نا ض ه نى اٞن نكؼ م ه ٤نض اٞن،نم ىا قشن :دار ا نيقب
4ي.
ا احلحل ىا مب و :ا ثقنضو  -ختكف اترتخ
5ي .ختاتو اجملي خت كهنقتو اٞنثي،خت ى ل ا ا ا ضخت ن ه ل٘نخت ه ن ه ل٘نخت ه رشخت ا ثنطيب ا ش ًن م ه رشخت اٜن ضخت
ى ا قشن :دار اٜنختتل – ا ثق نة ىا مب و :ختكف طب و ىاترتخ ا شن 1425 :ػ  2004 -ـ
6ي .ختا ا  ،ق ض ن ضب ا شنا ى اد ا ختتهى ل ا نن ه حلم اد ه ل٘نخت ا نق ق اٜن حل ىا قشن :دار
ا نيب ا هوضو – ًنكت ى ا مب و :ا ثقنضوى  1406ػ 1986 -ـ
ا ب ا احلحل الرد – ا يقكل ا شن ضو ج1ى .2010-1431
7ي.
١نوخت ه بخت ا ٌنزاؽ اٜنمضينى ل ا ا ضخى اٞنه ٌثب ّنن ض ى
١نوخت ه ٌ
8ي .اتج ا نكس حله اا ن ا ثقحلاس ى ٌ
ا َّ ضختم ىا﵀ثس٠ :نوا و حله ا﵀ثثٌن ىا قشن :دار اٟنختاتو
9يٓ .ن و الحاذم شنح قحل ا رتحل م ى ل ا ا ا ن بخت ا ن٘نه ه بخت ا نحض اٞنبقرحل ارل ىا قشن :دار
ا نيب ا هوضو ً -نكت
 10ي ٓن و ا﵀يقج ب لد و اٞن قج ه ن ضب اٞن قج ه اكمي ى ا ه اٞنهثه ناج ا ختته ل ا ح ص ون ه هحل ه
ل٘نخت ا شقع حل اٞن،نم ىا قشن :دار حناد  -حلنو اٞنننحلو ىا مب و :الكبى .1406
11ي .حقشضو ا خت ايفحل ه ا شنح ا نبًن ى ن ه ل٘نخت ه نعو ا خت ايفحل اٞنق نحل ىا قشن :دار ا نن
ا مب و :ختكف طب و ك ختكف اترتخ
12ي .حقشضو ا ختكم ه شنح حل قتو ا مق ب ا نم ى ل ا اٜنمهى هحل ه ل٘نخت ه حلننـ ا  ،ضختم ا ختكم نمبو
ب ين ختمى م ثنب حله حل هاطي ىا قشن :دار ا نن – ًنكت ا مب و :ختكف طب و ىاترتخ ا شن 1414 :ػ -
1994ـ
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 13ي .حقشضيق يفهضار ك وًنة ى ل٘نخت احلو ا ثهضار كل٘نخت ا رب محل وًنة ىا قشن :دار ا نن – ًنكت ىا مب و:
ختكف طب وى  1415ػ1995-ـ
14ي درر اٜننقـ ض شنح ٠نهو الحنقـ ى هحل حضختر خاا ل لحلٌن لع ختم ىا قشن :دار اٛنض
ا مب و :الكبى  1411ػ 1991 -ـ
15ي .رد ا﵀يقر ه ا ختر اٞنخيقر ى ا ه ق ختتهى ن لحلٌن ه ون ه بخت ا ت ق ختته ا ختحلشثحل اٜن حل ى ا قشن:
دار ا ننً -نكت ى ا مب و :ا ثقنضوى  1412ػ 1992 -ـ
 16ي ر ق و لر زتخت ا ثًنكا حل ا ثون ا ختا ى قظ ه بخت ا موض ا ر الز نم ىا قشن :اٞننيبو ا ثثقعضو ً -نكت
17ي .ا نكض ا ختم شنح حلقض اٞنبيختم  -ض عثل حلقـ ا م و ل٘نخت ه ح ب ا شضبق هنع هللا يضر ى ل٘نخت ه بخت هللا ه ل٘نخت
ىلشنؼ ه طب ل ك  ،ض ل :عضضهو ا شضخ /بخت ا ن٘نه حمه ١نوادى حله هوقد الز ن ىا قشن :اٞن مو ا م ضختتو –
ان ض
18ي .رك و ا مق بٌن ك وختة اٞن يٌن ى ل ا زحلن ١نضحل ا ختته ٪نٍن ه شنؼ ا اكم ىا قشن :اٞننيب ا احلحلى
ًنكت -دحلشس -وقف ى ا مب و :ا ثق ثوى  1412ػ 1991 /ـ
19ي .رك و اٞنميبٌن ض شنح حليقب ا يهثٌن ى ل ا نى كل ا عقرسى بخت ا ت ه نا ض ه ل٘نخت ا ثنشحل ا يوضوحل
ا يانمحل اٞن نكؼ م ه ت ة ى ا قشن :دار ا ه ح ـ ىا مب و :الكبى  1431ػ  2010 -ـ
20ي .ه ا رتحل م ى ن ه ضم ه ى ٍارة ه حلا ه ا ض قؾى ا رتحل مى ل ا ضم ىا قشن :دار ا غنب
ا احلحل – ًنكت ى و ا شن 1998 :ـ ى نيفض ا نيقب حلااعس مب و د .شقر
21ي .ه ا ختار يفمين ى ل ا اٜنمه هحل ه ون ه ل٘نخت ه حل ختم ه حلم اد ه ا وقف ه دت قر ا بغختادم ا ختار
يفمين ىا قشن :حل مو ا ن ق وى ًنكت – ب قف ىا مب و :الكبى  1424ػ  2004 -ـ
22ي .ه ا مق حل ى ل ا بخت ا ن٘نه ل٘نخت ه ش ضب ه هحل اٝننا ق ى ا مق حل ىا قشن :حلنيب اٞنمبا قت
ا احلضو – حهب ىا مب و :ا ثقنضوى 1986 - 1406
23ي .حلاا ب اٛنهض ض شنح ٢ني،ن خهض ى مشس ا ختته ل ا بخت هللا ن ه ن ه بخت ا ن٘نه ا منا همحل اٞنغنرى
اٞن نكؼ مٜنمقب ا ُّن ضين اٞنق نحل ىا قشن :دار ا نن ىا مب و :ا ثق ثوى  1412ػ 1992 -ـ
 24ي شنح ا م و ى ١نضحل ا م وى ل ا ن اٜنمٌن ه حلم اد ه ن ه ا ناد ا بغام ا شقع حل ى ٓنثضس :ش ضب
الرن كط-ن ز ًن ا شقكتش ىا قشن :اٞننيب ا احلحل  -دحلشسى ًنكت ى ا مب و :ا ثقنضوى  1403ػ 1983 -ـ
25ي .شنح حل ق ا اثر ى ل ا ن ل٘نخت ه ن ه احلو ه بخت اٞنه ه هوو الزدم اٜنجنم اٞن،نم اٞن نكؼ
م م قكم ىا قشن :قمل ا نيب ىا مب و :الكب  1414 -ػى  1994ـ
 26ي .ا  ،قح اتج ا هغو ك قح ا ن ضو ى ل ا ن،ن ٚنق ض ه ٘نقد اٛنا نم ا قرار ىا قشن :دار ا ه هواتٌن
– ًنكت ىا مب و :ا نا و  1407ػ  1987 -ـ
ضل ا بخقرم ى ن ه ٚنق ض ل ا بختهللا ا بخقرم اٛن حل ى ا قشن :دار طاؽ ا جقة حل،ارة ه
 27ي.
ا مهمقنضو د قعو نيفض ن ع اد بخت ا بقيفحلي ى ا مب و :الكبى  1422ػ
28ي .ثخت ا بض ى حل،م ا٘نخت ا ريفقى ا قشن :دار ا ثه –دحلشس ىا مب و  :ا مب و ا ثقنضو  1433ػ 2012 -
ـ.
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29ي .اف اٞن باد شنح ه لر داكدى كحل ل حقشضو ا ه ا ثض  :هت تب ه لر داكد ك تضقح ههل كحلشنا ل ى ن
لشنؼ ه لحلًن ه هحل ه حضخترى ل ا بخت ا ن٘نهى شنؼ اٜنسى ا ،ختتثحلى ا ظض آمدم ىا قشن :دار ا نيب ا هوضو –
ًنكت ىا مب و :ا ثقنضوى  1415ػ
30ي .ا يقكل اٟن ختتو ى ٛن و هوقد نائ و نظقـ ا ختته ا بهخحل ىا قشن :دار ا نن ىا مب و :ا ثقنضوى  1310ػ
31ي .عيل ا بقرم شنح ضل ا بخقرم ى ل٘نخت ه هحل ه حجن ل ا ا ض ا مثا ا شقع حل ىا قشن :دار اٞن نعو
ل كلشنؼ ه طب ل١ :نب ا ختته اٝنمضب
 ًنكتى  1379ى يفقـ دخنا ل ك32ي .عيل ا هحل اٞنق ض ا يال ه حل ب ا حلقـ حلق ى ن ه ل٘نخت ه ن هضشى ل ا بخت هللا اٞنق نحل
ىا قشن :دار اٞن نعو ىا مب و :ختكف طب و ك ختكف اترتخ
يفاا خت الحنقـ ض حل،قظ ال ـ ى ل ا ن ا ختته بخت ا ت ه بخت ا ماـ ه لر ا ثق ه اٜنمه
33ي.
ا مهوحل ا ختحلشثحلى اٞنهثب مهمقف ا هوقد ى ا قشن :حلنيبو ا نهضقت الز نتو – ا ثق نة ى ك ارهتق دكر ختة حلث  :دار
ا نيب ا هوضو ً -نكتى كدار لـ ا ثنل  -ا ثق نةي ى طب و :ختتختة حلضباطو حل ث وى  1414ػ  1991 -ـ
34ي .ا ثاانٌن ا ث ضو ى ل ا ا ثق ى ن ه ل٘نخت ه ن ه بخت هللاى ا ه م ا نهيب ا غن طحل
35ي : .حلشقؼ ا ث قع ه حلذ ا يف قع ى حل ،ار ه تانس ه اح ا ختته ا ه حمه ه درتس ا ب ا اٜن به
ىا قشن :دار ا نيب ا هوضو
36ي .مقف ا نب ى ن ه حلننـ ه ه ى ل ا ا ض ى ٗنقؿ ا ختته ا ه حل ظار الن،قرم ا نكت ا عنتث
ىا قشن :دار قدر – ًنكت ى ا مب و :ا ثق ثو  1414 -ػ .
37ي٠ .نهو الحنقـ ا خت ضو ى ٛن و حلنانو حله ختة هوقد كعث قد ض اٝناعو ا ثوقنضو ىا قشن :نار نى حلقرخقنل
ً
ْنقرت حليبى آراـ مغى حلنا شحل
38ي .اجملواع شنح اٞن ب حل نوهو ا مبنحل ك اٞنمض حليي ى ل ا زحلن ١نضحل ا ختته ٪نٍن ه شنؼ ا اكم ى ا قشن:
دار ا نن
39ي٠ .نواع ا يقكل ى ثحل ا ختته ل ا ا بقس ل٘نخت ه بخت اٜنهض ه ضوضو اٜننا ىا قشن٠ :نو اٞنه ع خت مبق و
اٞن ،ه ا شنتهى اٞنختت و ا باتوى اٞنوهنو ا ن ضو ا م ادتو ى قـ ا شن 1416 :ػ1995/ـ
40ي .اٞنختكنو ى حلق ه لنس ه حلق ه قحلن ال ب حل اٞنخت ىا قشن :دار ا نيب ا هوضو ىا مب و :الكبى
 1415ػ 1994 -ـ
41ي .اٞن،بقح اٞن ًن ض غنتب ا شنح ا نبًن ى ل٘نخت ه ن ه هحل ا ضاحلحل ش اٜنوامى ل ا ا بقس ىا قشن :اٞننيبو
ا هوضو – ًنكت.
 42ي .حل ج حلثقتضس ا هغو ى ل٘نخت ه عقرس ه زحلن ا ث كتين ا نازمى ل ا اٜنمٌن ىا قشن :دار ا نن ى قـ ا شن:
 1399ػ 1979 -ـ.
 43ي اٞن ج ا ا ضط ى ٠نو ا هغو ا ن ضو م ثق نة نا ض حل،م  /ل٘نخت ا ت  /حقحلخت بخت ا ثقدر  /ن ا جقري
ىا قشن :دار ا خت اة .
44ي .حلغين ا﵀يقج ب حل نعو حل ق ل قظ اٞن قج ى مشس ا ختتهى ن ه ل٘نخت اٝنمضب ا شن ضين ا شقع حل .
ا قشن :دار ا نيب ا هوضو ى ا مب و :الكبى  1415ػ 1994 -ـ .
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45ي .اٞنغين ع ه يفختاحلو ى ل ا ن حلاعس ا ختته بخت هللا ه ل٘نخت ه ن ه يفختاحلو اٛنوق ضهحل اٞنثخت حل ش ا ختحلشثحل
اٜن بهحلى ا ش ًن م ه يفختاحلو اٞنثخت حل ىا قشن :حلنيبو ا ثق نة
46ي .اٞن ندات ض غنتب ا ثنآف ى ل ا ا ثق اٜنمٌن ه ن اٞن نكؼ م ناغب ال قىن ى ا قشن :دار ا ثه ى ا ختار
ا شقحلضو  -دحلشس ًنكت ىا مب و :الكب  1412 -ػ.
47ي .اٞن يث شنح اٞناطأ ى ل ا ا ا ضخت هضوقف ه خهه ه خت ه لتاب ه كارث ا يجضيب ا ثنطيب ا بق حل
النخت محل ىا قشن :حلمب و ا م قدة َ -ناار ١نقعظو حل،ن ىا مب و :الكبى  1332ػ
48ي .حل ي ا رادات ى ثحل ا ختته ن ه ل٘نخت ا ياححل اٜن بهحل ا ش ًن م ه ا جقر ىا قشن :حل مو ا ن ق و
ىا مب و :الكبى  1419ػ 1999 -ـ
49ي .اٞن ثار ض ا ثاا خت ا ث ضو ى ل ا بخت هللا ختر ا ختته ن ه بخت هللا ه ِبقدر ا رحلشحل ىا قشن :كزارة الكيفقؼ
ا ناتيضو ىا مب و :ا ثقنضوى  1405ػ 1985 -ـ
50ي اٞن ب ض عثو ا حلقـ ا شقع حل ى ل ا ا قؽ نا ض ه هحل ه تا ه ا شًنازم ا قشن:دار ا نيب ا هوضو.
51ي .اٞنا ا و ا ث ضو ا ناتيضو ى قدر ه :كزارة الكيفقؼ كا شئاف ا احلضو – ا ناتم ى ا مب و :حله 1404
  1427ػي ىال اد  :23 - 1ا مب و ا ثقنضوى دار ا ما  -ا ناتم52ي .نختكة ا ربحلو ايفي،قد .
 53ي .هنقتو ا﵀يقج ب شنح اٞن قج ى مشس ا ختته ن ه لر ا بقس ل٘نخت ه ٘ن ة ش قب ا ختته ا نحلهحل ىا قشن:
دار ا ننى ًنكت ىا مب و :ط لخًنة  1404 -ػ1984/ـ
54ي .نض الكطقر ى ن ه هحل ه ن ه بخت هللا ا شاحلق ىا قشن :دار اٜنختتلى حل،ن
ا مب و :الكبى  1413ػ 1993 -ـ
55ي .ا نتم حلثق هو شخ،ضو حل حلختتن دارة ا نيفق و ا شن ضو ّن،نؼ ا نا حل م ن ض ا شضخ  /بختاجملضخت ا خت ضوحل ى
ا نا حل ا ن ضمحل ض ا ن ض .
ض تاـ اٝنوضس 2015/7/30- 1436/10/12ى حلبىن
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مالمح انتعاٍش انسهمٌ مع غري املسهمني
من خالل كتة انفتاوى نذى مانكَة انغرب اإلسالمٌ
أ.محمذ انذَّرْدارً

أكاديمية الجهىية للتربية والتكىين بجهة طنجة تطىان الحسيمة-املغرب
ملخص البحث:
يتناكؿ ىذا البحث جانبا من مظاىر التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كغَتىم انطبلقا من كتب الفتاكل
كالنوازؿ ابلغرب اإلسبلمي ،كقد جعلتو ُب مبحثُت :أما ا١تبحث األكؿ فقد قدمت فيو نظرة عامة حوؿ مفهوـ
التعايش السلمي ُب اإلسبلـ ،كأصولو ،كبعض خصائصوُ .ب حُت خصصت ا١تبحث الثاين إلبراز بعض من
مبلمح ىذا التعايش من خبلؿ بعض القضااي الدينية كاالجتماعية كاإلنسانية.
كحسيب هبذه ا٠تطوة أف أكوف قد فتحت أماـ الباحثُت ٣تاال جديدا للبحث ُب ا١تكتبة النوازلية ا١تالكية
ابلغرب اإلسبلمي ،كاليت ظلت أغلب البحوث فيها منحصرة ُب القضااي اليت تيعٌت اب١تسلمُت ُب عبلقاهتم مع
بعضهم البعضُ ،ب حُت أف الباحث ُب ثنااي تلك ا١تصادر يقف على مادة نوازلية غزيرة تصلح العتمادىا
كقاعدة كمنطلقا ُب معرفة طبيعة العبلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم ،ككذا االستناد إليها ُب دحض شبو كثَتة عن
اإلسبلـ كا١تسلمُت ،خاصة ما يتعلق منها بقضااي االستبداد كالتعصب ضد غَت ا١تسلمُت.
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مقدمة
اٟتمد ﵁ ،كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا ،كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
أما بعد؛ فإف الدارس لًتاث مالكية الغرب اإلسبلمي ُب ٣تاؿ اإلفتاء٬ ،تد بُت يديو مادة فقهية غزيرة قىل
أف ٬تد مثلها ُب مذىب آخر ،أك رقعة أخرل ،كعلى الرغم من أف معظم الدراسات ا١تقدمة حوؿ فتاكل
ً
الصرفة ،إال أف مناىج البحث ا١تعاصرة قد فتحت
ا١تالكية ابلغرب اإلسبلمي قد اقتصرت على الناحية الفقهية ٌ
أماـ الدارسُت آفاقا جديدة للبحث ُب ىذا الًتاث ابعتباره مادة مصدرية ىامة ،يستطيع الباحث من خبلؿ
الغوص فيو أف يستخلص معلومات موثقة عن حياة الناس اليومية ،كعبلقاهتم ُب ٣تاالهتا ا١تختلفة.
ُب ىذا السياؽ؛ تعالت أصوات الباحثُت كا١تهتمُت ،منادية بضركرة الغوص ُب ىذا الًتاث ،كنفض الغبار
عنو١ ،تا لو من أ٫تية ُب تدارؾ بعض النقص الذم غالبا ما يعًتم الكتابة التارٮتية ا١توغلة ُب ْتور اٟتركب
كالسياسة ،كىو ما نبٌو إليو الدكتور إبراىيم القادرم بودشيش بقولو" :كاٟتاصل أف البحث ُب اتريخ ال ًٌذىنيات
األندلسيةٔ ،تا ٖتويو من حقوؿ بكر ،كظاىرة الزكاج كا١تهر كاالعتقاد ُب بركة األكلياء كا١توت كالسحر،
كالكهانة كغَتىا من أشكاؿ العقلية األسطورية ،قد أيسدؿ عليها ستار من الصمت كالتهميش ُب الدراسات
اٟتديثة ،عربية كانت أك أجنبية...لكن ٯتكن تدارؾ ىذا النقص ُب اٟتوليات التارٮتية ابلرجوع إىل كتب
ا١تناقب كالتصوؼ كالنوازؿ الفقهية.")1(...
إف التهميش الذم يشَت إليو إبراىيم القادرم بودشيش ُب كبلمو ،ال يقتصر فقط على القضااي أك
ا١تواضيع اليت ذكرىا؛ بل ىناؾ قضااي كثَتة ٢تا أ٫تية اجتماعية كسياسية كاقتصادية كثقافية آنية ،كما أف ٢تا
امتدادات مهمة ُب كاقعنا ا١تعاصر ،كمع ذلك مل تنل حظها من الدراسة كالبحث ،بل طا٢تا ما طاؿ غَتىا من
اإل٫تاؿ كالتقصَت .كحسب رأيي فإف أىم تلك القضااي اليت ينبغي كسر حاجز الصمت ا١تسدؿ حو٢تا ما يهم
صلة ا١تسلمُت بغَتىم من أتباع ا١تلل كالشرائع األخرل.
إنٍت أعتقد أبنو آف األكاف لفتح ىذه النافذة البحثية ُب تراثنا النوازيل ابلغرب اإلسبلمي ،كذلك ١تا اشتمل
عليو من مادة كثَتة كمتنوعة ُب ٣تاؿ التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت .كىي أيضا فرصة لدحض بعض الشبو
كاألابطيل اليت ألصقت أبىل الفقو كالفتول الذين ما فتئوا يػيتهموف ابلتعصب ضد غَت ا١تسلمُت (خاصة أىل
الذمة) كالتحيز ضد قضاايىم.
أمهية البحث :تكمن أ٫تية ىذا البحث فيما يلي:
 .1أنو يتناكؿ موضوعا حيواي مل تطرقو أقبلـ الباحثُت.
 .2أنو يقدـ صورة جلية للمكانة اليت حظي هبا أىل الذمة ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي٦ ،تا يساعد على
دحض الشبو كاالفًتاءات اليت ألصقت ابلفقهاء ا١تسلمُت من قبيل اهتامهم ابلتعصب كالتحيز كاالنغبلؽ.
( )1ػ ا١تغرب كاألندلس ُب عصر ا١ترابطُت ،إبراىيم القادرم بوتشيش ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ػ بَتكت ػ ط1993 ،1/ـ.ص.5 :
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 .3لفت انتباه الباحثُت إىل ىذا اٞتانب البكر من تراثنا النوازيل ،كدفعهم إىل تعميق البحث ُب ٥تتلف
القضااي اليت هتم عبلقة ا١تسلمُت بغَتىم.
مشكلة البحث :تركـ ىذه الدراسة اإلجابة على ٚتلة من األسئلة أ٫تها:
 كيف تناكلت كتب فتاكل ا١تالكية قضااي غَت ا١تسلمُت؟
 ىل كاف ٢تؤالء دكر داخل اجملتمع؟
 ما طبيعة العبلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي؟ ىل كانت مبنية على التعصب
كالقطيعة أـ على االنفتاح كالتعاكف؟
 أين يظهر التعايش السلمي الذم يدعو إليو الشرع داخل ٣تتمع الغرب اإلسبلمي من خبلؿ كتب
الفتاكل؟
 إىل أم مدل ساىم أىل الفقو كالفتول ُب تكريس قيمة التعايش مع غَت ا١تسلمُت؟
 كيف ٯتكن استثمار ىذا النوع من الفقو ُب رد بعض الشبو كاألكاذيب اليت ألصقت اب١تسلمُت
عموما ،كأبىل الفقو كالفتول على كجو ا٠تصوص؟
أىداف البحث :ترمي ىذه الدراسة إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ أ٫تها:
 .1بياف موقف اإلسبلـ من التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت.
 .2السعي إىل إبراز جانب من مظاىر التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كغَتىم ُب ٣تتمع الغرب
اإلسبلمي.
.3

االستفادة من الًتاث النوازيل الثر ُب دحض بعض الشبو كاألابطيل اليت تتهم أىل الفقو كالفتول

ابلتعصب ضد أىل الذمة ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي.
الدراسات السابقة :حسب علمي ليست ىناؾ أم دراسة تناكلت موضوع التعايش مع غَت ا١تسلمُت
من خبلؿ كتب الفتاكل لدل مالكية الغرب اإلسبلمي ،كل ما ُب األمر أف ىناؾ دراسات عاٞتت ا١توضوع
ُب بعده النظرم ،دكف ربطو بكتب الفتاكل أك النوازؿ.
منهج البحث :يقوـ البحث على ما يلي:

أ ـ ـ ادلنهج االستقرائي :بتتبع عدد من كتب الفتاكل كالنوازؿ لدل فقهاء مالكية الغرب اإلسبلمي،

كاستخبلص ما لو عبلقة ٔتوضوع التعايش مع غَت ا١تسلمُت ،سواء تعلق األمر بنص سؤاؿ ا١تستفيت ،أك جواب
ا١تفيت.
ب ـ ـ ادلنهج التحليلي :بتحليل تلك األسئلة كاألجوبة ،كربطها ٔتوضوع التعايش مع غَت ا١تسلمُت.

خطة البحث :تتألف خطة البحث من مقدمة ،كمبحثُت كخا٘تة.
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ادلقدمة :اشتملت على أ٫تية البحث ،كمشكلتو ،كأىدافو ،كمنهجو ،كخطتو.
ادلبحث األول :التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت :تعريف كأتصيل.

ادلبحث الثاين :مظاىر تعايش ا١تسلمُت مع غَتىم من خبلؿ كتب الفتاكل ابلغرب اإلسبلمي.

اخلامتة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات.

كُب ا٠تتاـ أريد أف ألفت االنتباه إىل أف ا١تادة ا١ترجعية ا١تعتمدة ُب ىذه الدراسة ،ػ ػ خاصة ُب شقها
التطبيقي ػ ػ ال تقتصر على أجوبة الفقهاء فقط ،بل تشمل أيضا أسئلة ا١تستفتُت ،ككذا ا١تقدمات
كاالستطرادات اليت قد أتٌب أحياان على ألسنتهم ،كذلك ١تا ٢تا من أ٫تية ابلغة ُب رصد ٥تتلف الظواىر ا﵀ ًٌددة
لطبيعة العبلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم ،كىي ظواىر قل أف نظفر بشيئ منها ُب جواب ا١تفيت ،ألف دكره يقتصر
على ببياف اٟتكم الشرعي للنازلة ا١تعركضة.


ادلبحث األول:

التعايش السلمي مع غًن ادلسلمٌن :تعريف وأتصيل

 .1مفهوم التعايش السلمي مع غًن ادلسلمٌن:

أ) التعايش لغة واصطالحا:
قاؿ ابن فارس ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ " :العُت كالياء كالشُت أصل صحيح يدؿ على حياة كبقاء .قاؿ ا٠تليل:
العيش :اٟتياة .كا١تعيشة :الذم يعيش هبا اإلنساف من مطعم كمشرب كما تكوف بو اٟتياة ،كا١تعيشة :اسم ١تا
يعاش بو ..كرجل عائش ،إذا كانت حالو حسنة(.")1
كُب لساف العرب" :العيش :اٟتياة ،يقاؿ :عاش يعيش عيشا ..كعايشو :عاش معو ،كقولك عاشره..
كالعيشة :ضرب من العيش .يقاؿ :عاش عيشة صدؽ كعيشة سوء .كا١تعاش كا١تعيش كا١تعيشة :ما يعاش بو،
كٚتع ا١تعيشة معايش(.")2
ً
ً
الس ً
لم ٌي ..كعايشو :عاش معو..
كُب ا١تعجم الوسيط "تعايشوا :عاشوا على األلفة كا١تودة ،ىكمٍنو التعايش ٌ
ا٠تٍبز ..كالعيشة :ىحالىة ًٍ
اإلنٍ ىساف ًُب
كالٍ ىعٍيش ىم ٍعنىاهيٍ :
اٟتىيىاة من الٍمطعم ىكالٍم ٍشىرب كالدخل ىك ٍ
اٟتىيىاة ىكىما تكوف بًًو ٍ
اش ىفبلف عيشة صدؽ كعيشة سوء.")3(..
ىحيىاتو ىكيػي ىقاؿ ىع ى
( )1ػ معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة( :عيش) ٖتقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار الفكر ،دكف طبعة1399 ،ىػ (.)194 /1

( )2ػ لساف العرب ،ابن منظور ،مادة (عيش) دار صادر ػ ػ بَتكت ػ ط 1414 ،3 /ىػ .)321 /6( ،
( )3ػ ا١تعجم الوسيط ،مادة (عاش) ،إبراىيم مصطفى كآخركف٣ ،تمع اللغة العربية ابلقاىرة ،دار الدعوة ،دكف طبعة كال اتريخ ( 639 /2ػ
)640
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أما التعايش اصطبلحا؛ فقد عرفو أٛتد عطية هللا بقولو" :كا١تراد بو أف تلتقي إرادة أىل األدايف السماكية
كاٟتضارات ا١تختلفة ُب العمل من أجل أف يسود األمن كالسبلـ ُب العامل ،كحىت تعيش اإلنسانية ُب جو من
اإلخاء كالتعاكف على ما فيو ا٠تَت الذم يعم البشر ٚتيعا من دكف استثناء(.")1
كعرفو دمحم أٛتد حلمي أبنو" :آتلف العناصر ا١تكونة للمجتمع الواحد ُب ٖتقيق أىداؼ كغاايت الوجود
اإلنساينٔ ،تا يضمن ٘تاسك نسيجو ،كتكامل أركانو ،ببل تعصب بسبب اٞتنس أك التاريخ أك الطائفة أك اللغة
أك حىت الدين(.")2
ك٣تمل القوؿ :إف التعايش مبدأه شامل ٟتاؿ التآلف كالتوافق كاالحًتاـ الذم يسود العبلقة بُت الفئات
ا١تختلفة دينيا كعقدائ ،تا يضمن ٖتقيق التعاكف كاإلخاء اإلنساين ،بعيدا عن ىع ًن القتاؿ أك العنف.

ب) السلم لغة واصطالحا:
قاؿ ابن فارس" :السُت كالبلـ كا١تيم معظم اببو من الصحة كالعافية( .")3ك(السلم) ابلفتح :ىو الصلح،
اجنَ ْح َذلَا﴾( .األنفاؿ.)61 :
كمنو قولو تعاؿ﴿ :وإِن َجنَ ُحوا لِ َّ
لسل ِْم فَ ْ
()4
ً
السلم :الصلح ،يفتح كيكسر كيذكر كيؤنث..
كُب لساف العرب" :كالسلم ،ابلكسر :السبلـ  ..ك ٌ
ً
كسلىم :مسا١توف ..كا٠تيل إذا تسا١تت تسايرت ال يهيج
كالسلم :ا١تسامل .تقوؿ :أان سلم ١تن سا١تٍت .كقوـ س ٍلم ى
بعضها بعضا(.")5
ً
ً
بلمة( ")6كعند الزبيدم(" :)7كالسلم( :ابلكسر)
الس ٍلم :ضد ٍ
اٟتىٍرب ،ىكمٍنو اشتقاؽ الس ى
كُب ٚتهرة اللغة" :ك ٌ
(ابلكسر) ا١تسامل ،كبو في ًٌسر قولو تعاىلَ ﴿ :وَر ُج ًال َسلَ ًما لَِّر ُج ٍل﴾( .الزمر .)29 :أم :مسا١تا ..كمنو حديث
اٟتديبية[ :أنو أخذ ٙتانُت من أىل مكة ًس ٍلما(.])8
ً
(السلم) تفيد معاين :السبلمة كالصلح ،كما تفيد أيضا معٌت
يتبُت من خبلؿ التعريف اللغوم أف لفظة ٌ
السبلـ ،الذم ىو ضد الصراع أك القتاؿ.
( )1ػ القاموس السياسي ،أٛتد عطية هللا ،دار النهضة العربية ػ ػ القاىرة ػ ػ ط ،1968 ،3/ص.310 :
( )2ػ التعايش السلمي كدكر الفقو اإلسبلمي ُب أتصيلو ،دمحم أٛتد حلمي٣ ،تلة كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية بنات ػ ػ دمنهور ػ ػ العدد:
الثاين2017 ،ـ.
( )3ػ معجم مقاييس اللغة إلبن فارس ،مرجع سابق ،مادة( :سلم) (.)90 /3
( )4ػ لساف العرب إلبن منظور ،مرجع سابق ،مادة( :سلم) ()290 /12

( )5ػ نفسو ( 292 /12ػ .)293
( )6ػ ٚتهرة اللغة ،ابن دريد األزدم ،مادة( :سلم) ٖتقيق :رمزم منَت بعلبكي ،دار العلم للمبليُت ػ بَتكت ػ ط1987 ،1/ـ/2( ،
.)858
( )7ػ اتج العركس من جواىر القاموس ،الزبيدم ،مادة (س ؿ ـ) ٖ ،تقيق٣ :تموعة من ا﵀ققُت ،دار ا٢تداية ،دكف طبعة كال اتريخ (/32
.)370
( )8ػ النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ،ابن األثَتٖ ،تقيق :طاىر أٛتد الزاكل ك ٤تمود دمحم الطناحي ا١تكتبة العلمية ػ ػ بَتكت ػ دكف طبعة،
1399ىػ (.)394 /2
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أما تعريف السلم ُب االصطبلح؛ فقد يعرؼ أيضا بتعاريف كثَتة منها تعريف البديوم حيث قاؿ" :توافر
االستقرار كاألمن كالعدؿ الكافل ٟتقوؽ األفراد ُب ٣تتمع ما ،أك بُت ٣تتمعات كدكؿ(.")1
كعرفو الغركم أبنو" :ذلك التعايش كاالستقرار التاـ بُت شعوب كأعراؽ مناطق ٥تتلفة ،نتيجة التفاىم
كحسن اٞتوار ،كاحًتاـ الرأم اآلخر ،كتقبل تعايش األقليات مع بعضها ،كحل ا١تشاكل ابالتفاؽ دكف
عنف(.")2
ً
السلم ْتاؿ التعايش اٟتاصل بُت الكياانت ا١تختلفة،
كا١تبلحظ ُب تعريف الغركم أنو عرب عن مصطلح ٌ
كىو بذلك يقر ًضمنان أف أم تعايش البد كأف ٯتر عرب ٖتقيق السلم ،الذم ىو مادتو كطريقو ا١تفضي إليو.
كجدير ابلذكر أف التعايش السلمي اب١تعٌت العاـ ،يستوعب أ٪تاطا ٥تتلفة من العبلقات ،فهو ال يقتصر
على ا١تختلفُت دينيا كعقداي( ،كإف كانت ىذه الصورة ىي ا١ترادة ُب ىذه الدراسة) ،بل إنو يشمل أيضا ابقي
العبلقات األخرل ،كالعبلقة بُت أتباع ا١تلة الواحدة ،ككذا العبلقة بُت الدكؿ كالشعوب ا١تختلفة سياسيا كثقافيا
كإيديلوجيا.
ت) ادلقصود بغًن ادلسلمٌن:
غَت ا١تسلمُت :كل من مل يستجب لدعوة اإلسبلـ ،كمل يؤمن برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( ،)3كىم كما يقوؿ الشيخ
القرضاكم صنفاف" :صنف ىم أصحاب الدايانت الوثنية أك الوضعية ،مثل :ا١تشركُت عباد األكاثف ،كاجملوس
عباد النار ،كالصابئُت عباد الكواكب .كصنف من أصحاب الدايانت السماكية أك الكتابية ،كىم الذين ٢تم
دين ٝتاكم ُب األصل ،ك٢تم كتاب منزؿ من عند هللا كاليهود كالنصال ،كىم الذين يسميهم القرآف أىل
الكتاب"(.)4
كأىل الكتاب من حيث عبلقتهم اب١تسلمُت أيضا صنفاف :إما أىل حرب ،كإما أىل عهد ،كأىل العهد
ثبلثة أصناؼ(:)5
 )1أىل ذمة :كىم ا١تعاىدكف من أىل الكتاب الذين تعاقدكا مع ا١تسلمُت على دفع اٞتزية ،كااللتزاـ
بقوانُت الدكلة اإلسبلميةُ ،ب مقابل بقائهم على دينهم ،كتوفَت اٟتماية ٢تم ،كيلحق هبم اجملوس لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:

( )1ػ اٟتوار كبناء السلم االجتماعي ،خالد بن دمحم البديوم ،سلسلة رسائل ُب اٟتوار ،منشورات مركز ا١تلك عبد العزيز للحوار الوطٍت ،ط/
1432 ،1ىػ  ،ص.12 :
( )2ػ السبلـ ُب القرآف كاٟتديث ،دمحم الغركم ،دار األضواء ،ط1411 ،1/ىػ  ،ص.18 :
( )3ػ أحكاـ الذميُت كا١تستأمنُت ،عبد الكرًن زيداف ،مؤسسة الرسالة ػ بَتكت ػ دكف طبعة ،ص1982 :ـ بتصرؼ يسَت.

( )4ػ األقليات الدينية كاٟتل اإلسبلمي ،يوسف القرضاكم ،مؤسسة الرسالة ،ط1461 ،1 /ىػ  ،ص 62 :ػ .63
( )5ػ أحكاـ أىل الذمة ،ابن القيمٖ ،تق يق :يوسف بن أٛتد البكرم ك شاكر بن توفيق العاركرم ،رمادل للنشر ػ الدماـ ػ ط،1/
1418ىػ (.)873 /2
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[سنوا هبًًم سنةى أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
اب]( .)1كقد ٝتوا بذلك كما يقوؿ ابن األثَت" :لدخو٢تم ُب عهد ا١تسلمُت
ٍ ي
ي
()2
كأماهنم ".
)2

كأىل ىدنة :كىم الذين بينهم كبُت ا١تسلمُت عهد كىدنة ،قاؿ بطاؿ الركيب" :كا١تعاىد :الذم

بينو كبُت اإلماـ عهد كىدنة"(.)3
)3

كأىل أماف :كىم أىل اٟترب الذين ٢تم إقامة مؤقتة ُب داير ا١تسلمُت ،قاؿ ابن القيم" :كحكم

ىؤالء أال يهاجركا ،كال يقتلوا ،كال تؤخذ منهم اٞتزية ..كأف يعرض على ا١تستجَت منهم اإلسبلـ كالقرآف ،فإف
دخل فيو فذاؾ ،كإف أحب اللحاؽ ٔتأمنو أٟتق بو ،كمل يعرض لو قبل كصولو إليو ،فإذا كصل مأمنو عاد حربيا
كما كاف(.")4
أما أىل اٟترب؛ فهم غَت ا١تسلمُت الذين بينهم كبُت ا١تسلمُت حالة حرب ،كىؤالء ال عهد ٢تم كال ذمة.
قاؿ الشوكاين" :اٟتريب :الذم ال ذمة لو كال عهد(.")5
عرفنا معٌت (التعايش) ك (السلم) ،ك كقفنا مع مفهوـ (غَت ا١تسلمُت) ،كذكران أصنافهم٩ ،تلص
بعد أف ى
إىل أف عبارة (التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت) إذا أيطلقت فإهنا تعٍت :ذلك التفاعل اإل٬تايب اٟتاصل بُت
ا١تسلمُت كغَتىم من أتباع ا١تلل األخرل ،على أساس من االحًتاـ كالتفاىم كالقبوؿ ابآلخر ،كذلك كفق
قواعد مشًتكة تسعى إىل تنظيم كسائل العيش ٔتا ٭تفظ ا١تصاّب ،كيضمن أمن كسبلمة اٞتميع.

 .2التعايش السلمي يف ضوء الكتاب والسنة:
أوال :التعايش السلمي يف ضوء القرآن الكرمي:
لقد اشتمل القرآف الكرًن على توجيهات عدة تدؿ على مشركعية التعايش بُت ا١تسلمُت كغَتىم ،أذكر
منها ما يلي:
أوال :إجازة التعامل ابلر مع غًن ادلسلمٌن.

َّ ِ
كاألصل ُب ذلك قولو تعاىلَ ﴿ :ال يَـ ْنـ َها ُك ُم َّ
ين ََلْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوََلْ ُيُْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد ََي ِرُك ْم
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِِ
وى ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
ٌن﴾( .ا١تمتحنة .)8 :كالربًٚ :تاع ا٠تَت ،كالقسط :العدؿ.
اَّللَ ُُِي ُّ
أَ ْن تَـبَـ ُّر ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
( )1ػ ا١توطأ ،اإلماـ مالكٖ ،تقيق :دمحم مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ ا٠تَتية كاإلنسانية  -أبو ظيب -
كتاب الزكاة ،ابب جزية أىل الكتاب ،حديث رقم.)395 /2( 968 :

( )2ػ النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ،ابن األثَت ،مرجع سابق (.)168 /2
( )3ػ النظم ا١تستعذب ُب ت ٍف ًسَت غر ً
ا١ته ٌذب ،دمحم بن أٛتد بطاؿ الركيب ،دراسة كٖتقيق كتعليق :د .مصطفى عبد اٟتفيظ ىس ًامل،
يب ألٍفاظ ى
يٍ
ا١تكتبة التجارية ػ مكة ا١تكرمة ػ دكف طبعة1988 ،ـ (.)157 /1
( )4ػ أحكاـ أىل الذمة البن القيم ،مرجع سابق (.)874 /2
( )5ػ السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار ،الشوكاين ،دار ابن حزـ ،ط ،1/دكف اتريخ ،ص.904 :
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كقد يركم ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية :أف أٝتاء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما ،رفضت أف تقبل
ىدية أمها ا١تشركة ،حيث قدمت ٢تا أمها بعض ا٢تدااي (صناب ،كأقط ،كٝتن) ،فأبت أٝتاء أف تقبل ىديتها،
َّ ِ
كأبت أف تدخلها بيتها؛ فسألت عائشة اهنع هللا يضر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فأنزؿ هللا تعاىل﴿ :ال يَـ ْنـ َها ُك ُم َّ
ين
اَّللُ َع ِن الذ َ
ََلْ يُـ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدين( .﴾..ا١تمتحنة:ػ  )8إىل آخر اآلية ،فأمرىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف تقبل ىديتها ،كتيدخلها
بيتها(.)1
كا١تتأمل ُب اآلية الكرٯتة؛ يلحظ فيها عدة إشارات تعكس عمق كأصالة مبدأ التعايش ُب لغة القرآف
منها:

﴿ال يَـ ْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ.﴾...
 1ػ أف التعايش مع اآلخر مطلوب كمبدأ إنساين ،ألف هللا مل ينو عن ذلكَ .
 2ػ أف التعايش مع غَت ا١تسلمُت ا١تسا١تُت مطلب شرعي ،كمن ٕتلياتو األمر بربىم ،كاإلقساط إليهم.
وى ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم.﴾ ...
﴿أَ ْن تَـبَـ ُّر ُ
ِِ
 3ػ كٙترة ىذا االختيار حسب اآلية ،نيل ٤تبة هللا سبحانو﴿ .إِ َّن َّ
ٌن﴾.
اَّللَ ُُِي ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
من ىذا ا١تنطلق؛ دعا القرآف إىل اإلحساف لغَت ا١تسلمُت ،كالرب هبم ،كقد أحسن اإلماـ القراُب تصوير
معٌت ىذا الرب بقولو" :كأما ما أمر بو من برىم ػ ػ كمن غَت مودة ابطنية ػ فالرفق بضعيفهم ،كسد خلة فقَتىم،
كإطعاـ جائعهم ،كإكساء عاريهم ،كلُت القوؿ ٢تم على سبيل اللطف ٢تم كالرٛتة ال على سبيل ا٠توؼ كالذلة،
كاحتماؿ إذايتهم ُب اٞتوار مع القدرة على إزالتو لطفا منا هبم ال خوفا كتعظيما ،كالدعاء ٢تم اب٢تداية ،كأف
ي٬تعلوا من أىل السعادة ،كنصيحتهم ُب ٚتيع أمورىم ُب دينهم كدنياىم ،كحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد
ألذيتهم ،كصوف أموا٢تم كعيا٢تم كأعراضهم كٚتيع حقوقهم كمصاٟتهم ،كأف يعانوا على دفع الظلم عنهم،
كإيصا٢تم ٞتميع حقوقهم  ...فإف ذلك من مكارـ األخبلؽ(.")2
إف التعبَت بكلمة الرب ُب اآلية ٕتعل العبلقة بُت ا١تسلم كغَته غَت ٤تددة ُب شكل من أشكاؿ التعامل ،أك
مقتصرة على صورة من صوره ،بل تبقيها مفتوحة على كل معاين ا٠تَت كاإلحساف كالًتاحم ،ما داـ سياؽ اآلية
مل ٭تصرىا ُب أمر ٥تصوص ،كمل يقيدىا أبمر معلوـ ،كُب ذلك داللة على سعة أفق الشريعة ُب التسامح مع
اآلخر كالتعايش معو.
اثنيا :الدعوة إىل التعارف.
كىو إحدل القيم اإلنسانية اليت تقرب بُت األجناس ا١تختلفة ،كتفتح أمامهم فرص االلتقاء اليت تعزز قيم
اٟتوار كالتعايش ،بعيدان عن العصبية للدين ،أك اٞتنس ،أك اللوف ،أك العرؽ ،أك ا١تذىب .قاؿ هللا تعاىلََ ﴿ :ي
أَيُّـها النَّاس إِ ََّّن َخلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنثَى وجعلْنا ُكم ُشعوابً وقَـبائِل لِتـعارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم إِ َّن
َ
َ ّ
ََ ْ
َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ
ُ
َّ ِ
يم َخبًِنٌ ﴾( .اٟتجرات.)13 :
اَّللَ َعل ٌ
( )1ػ تفسَت القرآف العظيم ،ابن كثَت ،تح :سامي بن دمحم سبلمة ،دار طيبة للنشر كالتوزيع ،ط 1420 ،2 /ىػ .)90 /8( ،
( )2ػ الفركؽ ،القراُب ،عامل الكتب ،دكف طبعة كبدكف اتريخ.)15 /3( ،
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إف القرآف ُب ظل ىذه اآلية "يقر بقبوؿ التنوع كاالختبلؼ ،كيعد٫تا أصبل من أصوؿ اٟتياة ،ك٬تعل
ا٢تدؼ منهما ىو التعارؼ كالتعاكف بُت بٍت البشر ٚتيعا ،كيزيل التفاضل كالتمايز بُت الناس بسبب اللوف أك
اٞتنس(.")1
كىو بذلك يقرر أصبل عظيما من أصوؿ "االتصاؿ اإلنساين ا١تبٍت على ا١تساكاة التامة بُت ا٠تلق ،كعلى
اعتبار تنوع األعراؽ كاأللواف كاأللسنة سببا للتواصل كالتعارؼ ،كليس سببا للتفرؽ كالعداكة ،كيستطيع الناظر
ا١تتأمل أف يعرؼ أنو بقدر ابتعاد الناس كقرهبم من مفاىيم القرآف الكرًن كتعاليمو ،تكوف درجة اتصا٢تم
كتعايشهم ،فكلما كاف اتصا٢تم ﵁ ،خاليان عن أغراض الدنيا ،كلما عظم ىذا االتصاؿ كامتد ،ككاف سببان
لتحصيل أم منافع دنيوية بعد ذلكُ ،ب ظبلؿ ىذا التواصل القرآين الراقي ،الذم ٭تفظ كرامات ا٠تلق ،كينظم
تعامبلهتم(.")2
عارفُوا ﴾ .فيها إشارة إىل العمق اإلنساين ُب لغة القرآف ،كىي لغة
كيبدك أف تعبَت اآلية بقولو تعاىل ﴿ :لتَ َ
تعًتؼ ابآلخر ،كتقر ابختبلفو عن الذات ،كتدعو إىل االنفتاح عليو كالتحاكر معو ،كذلك من أجل بث ركح
االطمئناف ُب النفوس ،كخلق ركح الثقة اليت ىي مادة السلم كالسبلـ كالتعايش.
ككلمة التعارؼ ُب األصل مأخوذة من مادة (ع ر ؼ) اليت تدؿ على السكوف كالطمأنينة( ،)3كضد
فع َرفَـ ُه ْم َو ُى ْم لَوُ ُم ْن ِك ُرون﴾( .يوسف )58 :كإذا كاف التعارؼ يفضي
التعارؼ التناكر ،كمنو قولو تعاىلَ ﴿ :
إىل التساكن كالتعاكف ،فإف التناكر يفضي إىل االختبلؼ كا٠تصاـ ،كىذا ما ال ٯتكن أف ٭تصل معو أم ٕتانس
أك تعايش بُت شعوب األرض ا١تختلفة.
من أجل ذلك كاف ا٠تطاب القرآين ُب غاية الوضوح حينما دعا البشرية إىل االنفتاح على ٕتارب بعضها
البعض ،كاقتباس بعضهم من بعض ،على اعتبار أف ا١تعرفة ُب ٣تاالهتا ا١تختلفة ىي نتاج بشرم مشًتؾ،
كليست حكرا على أمة من األمم ،من ىنا دعا القرآف الناس (كل الناس) إىل التعارؼ هبدؼ بناء اجملتمع
اإلنساين ا١تتزف ركحيا كأخبلقيا كعقليا كعاطفيا ،ا١تؤىل لنشر قيم السلم كالتسامح كالعفو كاإلحساف.
اثلثا :النهي عن اإلكراه يف الدين.
كىذه إحدل أىم ا١ترتكزات اإلسبلمية ُب التعايش مع ا١تخالف ،فلم يكن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كال صحابتو من بعده
لييكرىوا أحدا على اعتناؽ اإلسبلـ قسرا ،بل بشركا هبذا الدين اختيارا ،كخاطبوا بو عقوؿ الناس كضمائرىم
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ّيِ﴾( .البقرة.)255 :
ٌن ُّ
كمشاعرىم دكف إكراه .قاؿ تعاىل﴿ :الَ إِ ْك َر َاه ِيف ال ّدي ِن قَ ْد تَـبَـ َّ َ
( )1ػ حقوؽ اإلنساف كالقضااي الكربل ،كامل إٝتاعيل الشريفْ( .تث قدـ ُب الندكة العا١تية ٟتقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ ا١تنعقدة ُب ركما
إبيطاليا بتاريخ1420/11/19 :ىػ ا١توافق 2000/2/25ـ)

( )2ػ صور اإلعبلـ اإلسبلمي ُب القرآف الكرًن  -دراسة ُب التفسَت ا١توضوعي ،رسالة ماجستَت تقدـ هبا :عاطف إبراىيم ا١تتويل رفاعي،
ٖتت إشراؼ :حاًب دمحم منصور مزركعة ،جامعة ا١تدينة العا١تية (ماليزاي) سنة 1432 :ىػ  2011 -ـ ص.274 :
( )3ػ مقاييس اللغة البن فارس ،مادة (عرؼ) مرجع سابق.)281 /4( ،
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يقوؿ ابن كثَت رٛتو هللا ُب تفسَت اآلية" :أم ال تيكرىوا أحدا على الدخوؿ ُب دين اإلسبلـ ،فإنو بُت
كره أحد على الدخوؿ فيو ،بل من ىداه هللا لئلسبلـ ،كشرح
كاضح ،جلي دالئلو كبراىينو ،ال ٭تتاج إىل أف يي ى
صدره ،كنور بصَتتو ،دخل فيو على بينة ،كمن أعمى هللا قلبو كختم على ٝتعو كبصره ،فإنو ال يفيده الدخوؿ
ُب الدين مكرىا مقسورا(.")1
إف جوىر العقيدة اليت جاء هبا ىذا الدين؛ تستند ُب حركتها كانتشارىا على ركح االختيار كاإلقناع ،فهي
ال ٕتيز ألحد مهما كاف أف يلجأ إىل فرضها ابلغصب كاإلكراه ،فكل ذلك ابطل مرفوض ،ألنو ػ ػ هبذا الغصب
كاإلكراه ػ ػ لن يغرس ُب القلب قناعة ،كلن يزرع ُب الضمَت ثباات ،بل ٬تعل الًتىيب كالتخويف سبيبل إىل
ض ُكلُّ ُهم َِ
َّاس َح ََّّت يَ ُكونُوا
﴿ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َج ًيعا أَفَأَنْ َ
ك ََل َم َن َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ ْ
نشرىا ،لذلك قاؿ تعاىلَ :
ت تُ ْك ِرهُ الن َ
ِ
ص ْي ِط ٍر﴾.
ت ُم َذ ّكٌِر( )21لَ ْس َ
ٌن﴾( .يونس .)99 :كقاؿ أيضان﴿ :ف َذ ّكِ ْر إِ ََّّنَا أَنْ َ
ُم ْؤمنِ َ
ت َعلَْي ِه ْم ِِبُ َ
(الغاشية 21:ػ .)22
إف ىذه اآلايت كغَتىا بقدر ما تنفي اإلكراه ُب الدين كاٞترب فيو ،فإهنا تثبت لئلنساف اٟتق ُب اختيار
دينو كمعتقده .قاؿ هللا تعاىل﴿ :فَ َمن َشاء فَـلْيُـ ْؤِمن َوَمن َشاء فَـلْيَ ْك ُفر﴾( .الكهف.)29 :
كعموما فإف القرآف راعى حرية اإلنساف ُب اختيار مصَته ،فجاء بعقيدة ٗتاطب ُب اإلنساف عقلو
ا١تفكر ،كإدراكو ا١تميز ،ككيانو العاقل ،كفطرتو السوية ،كطاقاتو الكامنة ،كحسو القوًنٗ ،تاطب الذات البشرية
كلها لتوقظ فيها نزعة التحرر من القيود كاألغبلؿ ،كتفتح أمامها سبل اٟترية الكاملة لتختار لنفسها من غَت
إجبار أك تسلط.
رابعا :الدعوة إىل رلادلة ادلخالف ابللٌن واحلسىن.

ِ
ادلُوا أ َْىل ال ِ
﴿وال ُُتَ ِ
ْكتَ ِ
س ُن﴾.
كُب ذلك كرد قولو تعاىل ٥تاطبا ا١تؤمنُتَ :
اب إَِّال ِابلَِِّت ى َي أ ْ
َح َ
َ
يل ربِ َ ِ
ْم ِة َوال َْم ْو ِعظَ ِة
(العنكبوت .)46 :كقولو أيضا ُب خطاب لنبيو كألمتو من كرائو﴿ :أ ْد ُ
ع إِ َىل َسبِ ِ َّ
ك ِاب ْحلك َ
ِ
ا ْحل ِ ِ
سن﴾( .النحل .)125:كاآليتاف معا كردات ُب شأف غَت ا١تسلمُت ،حيث دعتا
سنَة َو َجاد ْذلُ ْم ِابلَِِّت ى َي أ ْ
َح َ
ََ
()2
إىل ٣تادلتهم ،كأف يكوف ذلك "ابلطريق اليت ىي أحسن طرؽ اجملادلة من إيضاح اٟتق ابلرفق كاللُت " .بعيدا
عن ا٠تصومة ا١تبعدة ،كالشدة ا١تن ًٌفرة.
كالناظر ُب اآليتُت كغَت٫تا ،يلحظ أف القرآف مل يغلق الباب ُب كجو اآلخر ا١تختلف عن الذات ،كمل ٯتارس
ُب حقو أم إقصاء ،بل اعًتؼ بوجوده ،كفتح ابب اٟتوار معو ،كأمر أبف يكوف ذلك أبحسن األساليب
كالطرؽ ،حىت يدرؾ مدل استعداد ىذا الدين كرغبتو ُب التواصل معو ،كاالنفتاح عليو ،كالتفاعل مع كل
القضااي ا١تشًتكة اليت هتم األطراؼ ا١تختلفة.

( )1ػ تفسَت القرآف العظيم ،مرجع سابق.)682 /1( ،
( )2ػ أضواء البياف ،دمحم األمُت الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة ك النشر كالتوزيع بَتكت ػ ػ لبناف ػ ػ دكف طبعة 1415 ،ىػ .)465 /2(،
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إف التعايش اٟتق ىو ما قد جاءان بو القرآف ،كدعاان إليو ،حيث يعلمنا أف الناس إذا اختلفوا ُب أدايهنم
كعقائدىم" ،فلهم أف ٬تادؿ بعضهم بعضان فيها ابٟتسٌت ،كُب حدكد األدب كاٟتجة كاإلقناع ...كال ٕتوز
()1
َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن
البذاءة مع ا١تخالفُت ،كال سب عقائدىم كلو كانوا كثنيُت " .حيث يقوؿ هلالج لجَ :
سبُّوا الذ َ
﴿وَال تَ ُ
ون َِّ
ِمن ُد ِ
سبُّوا َّ
ك َزيَّـنَّا لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُُثَّ إِ َىل َرّّبِِم َّم ْرِج ُع ُه ْم فَـيُـنَـبِّئُـ ُهم ِِبَا َكانُوا
اَّللَ َع ْد ًوا بِغَ ًِْن ِعل ٍْم َك َذلِ َ
اَّلل فَـيَ ُ
يَـ ْع َملُو َن﴾( .األنعاـ.)108 :
اثنيا :التعايش السلمي يف ضوء السنة النبوية:
كأما التوجيهات الدالة على مشركعية التعايش مع غَت ا﵀اربُت من غَت ا١تسلمُت ،كاليت كردت مضامينها
ُب السنة النبوية فكثَتة منها:
أوال :عيادة مرضاىم .كمن ذلك :عيادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص للغبلـ اليهودم ،فقد ركل البخارم ُب صحيحو من
ً
اؿ
ض ،فىأى ىاتهي النًيب ملسو هيلع هللا ىلص يىػ يعودهي ،فىػ ىق ىع ىد ًعٍن ىد ىرأٍ ًس ًو ،فىػ ىق ى
حديث أنس قاؿ [ :ىكا ىف غيبلىـ يػى يهودم ٮتىٍدـ النًيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فى ىم ًر ى
ىطع أىاب الٍ ىق ً
ً
اٟتى ٍم يد
وؿٍ :
اس ًم ملسو هيلع هللا ىلص ،فىأىسلىم ،فى ىخىر ىج النًيب ملسو هيلع هللا ىلص ىكيى ىو يىػ يق ي
ىسلًم ،فىػنىظىىر إً ىىل أىبً ًيو ىكيى ىو ًعٍن ىدهي ،فىػ ىق ى
لىوي :أ ٍ
اؿ لىوي :أ ٍ ى
﵁ ال ًذم أىنٍػ ىق ىذهي ًيب ًم ىن النا ًر(.])2
قاؿ ابن حجر" :كُب اٟتديث جواز استخداـ ا١تشرؾ كعيادتو إذا مرض(")3
كمن ذلك أيضا :عيادتو لعمو أيب طالب ُب مرض موتو ،فقد ركل البخارم كمسلم من حديث سعيد بن
ت أ ىىاب طىالً و
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،ىكىك ىج ىد ًعٍن ىدهي أ ىىاب ىج ٍه ول بً ٍن ًى ىشاـ
ضىر ٍ
ا١تسيب عن أبيو قاؿ[ :لىما ىح ى
ب الٍ ىوفىاةي ،ىجاءىهي ىر يسوؿ ٌ
ً
ً ً
ك ًهبىا ًعٍن ىد هللاً،
ىك ىعٍب يد هللاً بٍ ين أًىيب أ ىيميةى بً ٍن ا١تغً ىَتة ،فىػ ىق ى
يحاج لى ى
اؿ لىوي النًيب ملسو هيلع هللا ىلص :ىاي ىع ًٌم ،قي ٍل :الى إلىوى إال اّللي ،ىكل ىمةن أ ى
ي
اؿ أىبيو ىج ٍه ول بً ٍن ًى ىشاـ ك ىعٍب يد هللاً بٍن أًىيب أ ىيميةى :ىاي أ ىىاب طىالً و
ب ،تىػر ىغب ىع ٍن ًمل ًة ىعٍب ًد الٍمطلً ً
فىػ ىق ى
ب؟ :فىػلى ٍم يىػىزاالى
ي
ي
ى
ٍ ي
ي ىكلًٌمانًًو حىت قى ى ً
آخر ىشي وء ىكلم يهم بًًو :ىعلىى ًمل ًة ىعٍب ًد الٍمطلً ً
ب(.])4
ي ى ى
اؿ :ى ٍ ى ٍ
ي
اثنيا :قبول ىداَيىمٟ :تديث أيب ىريرة هنع هللا يضر أنو قاؿ١[ :تا فتحت خيرب أىديت لرسوؿ هللا صلى هللا عليو
كسلم شاة فيها سم( .])5كجاء ُب ركاية أف ا٢تدية قدمتها زينب بنت اٟتارث امرأة سبلـ بن مشكم كىي امرأة
يهودية( ،)6كقد قبل النيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىديتها.

( )1ػ مقتطفات من كتاب من ركائع حضارتنا ،مصطفى السباعي ،دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،ا١تكتب اإلسبلمي ،ط، 1 /
 1420ىػ  ،ص.132 :

( )2ػ صحيح البخارم ،كتاب :اٞتنائز ،ابب :إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو ،كىل يعرض على الصيب اإلسبلـ ،حديث رقم.)94 /2( )1356( :
( )3ػ فتح البارم ،ابن حجر ،عناية كإشراؼ كٗتريج :دمحم فؤاد عبد الباقي ك ٤تب الدين ا٠تطيب ،دار ا١تعرفة – بَتكت ػ 1379ـ (.)221 /3

( )4ػ متفق عليو [البخارم :كتاب :تفسَت القرآف ،ابب :ابب قولو{ :إنك ال هتدم من أحببت كلكن هللا يهدم من يشاء} حديث
رقم .)112 /6( )4772( :مسلم :كتاب :اإلٯتاف ،ابب :أكؿ اإلٯتاف قوؿ ال إلو إال هللا ،حديث رقم1( )39( :ـ.])54
( )5ػ صحيح البخارم ،كتاب :اٞتزية ،ابب :إذا غدر ا١تشركوف اب١تسلمُت ،ىل يعفى عنهم  ،حديث رقم (.)99 /4( )3169

( )6ػ ٥تتصر سنن أيب داكد ،عبد العظيم ا١تنذرمٖ ،تقيق :دمحم صبحي بن حسن حبلؽ ،مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع ػ الرايض ػ ط 1431 ،1 /ىػ
(3ـ .)212
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كمن شواىد مشركعية قبوؿ ىدااي غَت ا١تسلمُت أيضان ،ما تقدـ ُب قصة أٝتاء بنت أيب بكر الصديق
اهنع هللا يضر مع أمها ا١تشركة ،كأمر النيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢تا بقبوؿ ىديتها(.)1
اثلثا :النهي عن ظلمهم واالعتداء عليهم :فقد كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كثَتا ما يوصي أبىل الذمة ،ك٭تذر من
ظلمهم ،كالتضييق عليهم ُب أمورىم ،ك يتوعد على ذلك أبشد العقاب ،من ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص[ :أال ىمن ظىلم
ً
م ً
ً
عاىدان ،أك انتىقصو ،أك كل ىفو ى ً
أخذ منوي شيئان بًغ ًَت ًط ً
يب نى ً
القيامة(.])2
يجوي يوـ
فوؽ طاقىتو ،أك ى
ي
ىي
فس ،فأان ىحج ي
ي
ً
ً
ً
اى ندا ىملٍ يىر ًٍح ىرائ ىحةى اٞتىنة ،ىكإف
[م ٍن قىػتى ىل يم ىع ى
كعن عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :ى
ًر٭تها تي ً ً ً ً
ُت ىع ناما(.])3
وج يد م ٍن ىمس ىَتة أ ٍىربىع ى
ىى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اى ندا لىوي ذمةي اّلل ،ىكذمةي ىر يسولو ،فىػ ىق ٍد ىخ ىفىر ذمةى
ك عن أيب ىريرة هنع هللا يضر ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ[ :أىىال ىم ٍن قىػتى ىل يم ىع ى
ً
اٞتن ًة ،كإًف ًر٭تها لىي ً ً ً ً
ً
ُت ىخ ًري نفا(.])4
وج يد م ٍن ىمس ىَتة ىسٍبع ى
يح ٍى ى ى ى ي ى
اّلل ،ىكىال يىػىر ٍح ر ى
اٞتىنةى(.])5
اى ندا ًُب ىغ ًٍَت يكٍن ًه ًو ىحرىـ اّللي ىعلىٍي ًو ٍ
[م ٍن قىػتى ىل يم ىع ى
كعن أيب بكرة هنع هللا يضر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ى
ك عن أيب بشر قاؿٝ :تعت سعيد بن جبَت ،عن أيب موسى ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ[ :من ىٝتع يػه ً
ود ااي أ ٍىك
ى ٍ ى ىي
()6
(ٝتع) أم" :أٝتعو ما يؤذم ،كىذا دليل كاضح ُب التحرًن
صىرانًياا ىد ىخ ىل النار ] ،كمعٌت قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ى
نى ٍ
()7
لؤلذل ".
رابعا :عقد العهود وادلواثيق معهم :كىو ما ٧تده ُب كثيقة ا١تدينة ،حيث كضع النيب ملسو هيلع هللا ىلص صحيفة لتنظيم
الشؤكف العامة للمجتمع ،كنظرة ُب بنود ىذه الصحيفة؛ نقف على ٪توذج إنساين للتعايش ا١تشًتؾ ،يتيح
للجميع اٟتق ُب االختبلؼ الديٍت كالثقاُب كالعرقي ...مع ا﵀افظة على صفة ا١تواطنة اليت ىي قيمة مشًتكة
بُت اٞتميع.

( )1ػ تفسَت القرآف العظيم.)90 /8( ،
أىل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات ،تح :شعيب األرنؤكط ك ٤تمد ً
( )2ػ سنن أيب داكد ،كتاب :ا٠تراج كالفيء كاإلمارة ،ابب تىػ ٍع ًشَت ً
كامل قره بللي ،دار
ى
ى
شعيب األرنؤكط :إسناده حسن .كذكره األلباين ُب السلسلة
الرسالة العا١تية ،ط 1430 ،1 /ىػ  ،حديث رقم .)658 /4( )3052( :قاؿ ى
الصحيحة ،حديث رقم )807 /1( .)445( :كنىقل عن اٟتافظ العراقي قولو :ىذا إسناد جيد ،كقوؿ السخاكم :كسنده ال أبس بو.

( )3ػ صحيح البخارم ،كتاب اٞتزية ،ابب إٍب من قتل معاىدا بغَت جرـ ،حديث رقم.)99 /4( )3166( :

( )4ػ ا١تستدرؾ للحاكمٖ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،كتاب اٞتهاد ،حديث رقم .)138 /2( )2581( :سنن الًتمذم ،أبواب
الدايت ،ابب ما جاء ُب من يقتل نفسا معاىدة ،حديث رقم.)20 /4( )1403( :

( )5ػ ا١تستدرؾ للحاكم ،كتاب قسم الفيء ،حديث رقم .)154 /2( .)2631( :كقد علق اٟتاكم عليو بقولو :ىذا حديث صحيح
اإلسناد ،كمل ٮترجاه .سنن أيب داكد ،كتاب اٞتهاد ،ابب ُب الوفاء للمعاىد كحرمة ذمتو ،حديث رقم. )389 /4( )2760( :قاؿ
شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح.
( )6ػ صحيح ابن حباف ،كتاب :السَت  ،ابب :ذكر إ٬تاب دخوؿ النار ١تن أٝتع أىل الكتاب ما يكرىونو ،حديث رقم.)4880( :
( .)238 /11كقد علق عليو شعيب األرنؤكط بقولو :إسناده صحيح على شرطهما.
()7
البلعي ،تح :علي بن عبد هللا الزبن ،دار ىجر ،ط 1،1428/ىػ (/10
البدر التماـ شرح بلوغ ا١تراـ ،اٟتسُت بن دمحم بن سعيد
ػ ي
ٌ
.)298
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لقد نصت ىذه الوثيقة على أف يهود بٍت عوؼ أمة مع ا١تؤمنُت ،ككذلك يهود بٍت النجار ،كيهود بٍت
اٟتارث ،كيهود بٍت ساعدة ،ك يهود بٍت يجشم ،ك يهود بٍت األكس ،ك يهود بٍت ثعلبة ،كيشمل أيضا مواليهم
كبطانتهم؛ كيهود جفنة كثعلبة كبٍت الشطيبة(.)1
كما نصت أيضا على التعددية الدينية ،فلكل دينو ا٠تاص بو" ،لليهود دينهم ،كللمسلمُت دينهم(.")2
كاعًتفت ابليهود ككياف مستقل ركحيا كعقداي ،كأقرت مبدأ التعايش معهم ُب ظل السيادة اإلسبلمية
على "أساس ا١تواطنة للدكلة كااللتزاـ بدستورىا كعقدىا السياسي ،ال على أساس اإلٯتاف ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص(.")3
كما تضمنت ىذه الوثيقة أيضا ػ ػ ابإلضافة إىل ما مر ػ ػ أحكاما تكفل اٟترايت العقدية كالعبادية لليهود،
كتبُت كيفية ٖتقيق التعاكف معهم ،كدفع األذل ك الظلم ،كصيانة الفضيلة ،كاالشًتاؾ ُب رد أم عدكاف
يستهدؼ الوطن ا١تشًتؾ.
كُب ا١تقابل كتب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألىل ٧تراف كتااب أمنهم فيو على أنفسهم كأموا٢تم ككنائسهم ،ك٦تا جاء
فيو" :كلنجراف كحاشيتهم جوار هللا كذمة دمحم النيب رسوؿ هللا على أنفسهم كملتهم كأرضهم كأموا٢تم كغائبهم
كشاىدىم كبيعهم ال يغَت أسقف عن سقيفاه ،كال راىب عن رىبانيتو ،كال كاقف عن كقفانيتو ،كأشهد على
ذلك شهودا(.")4
كرىباان كراىبات،
إف ىذا العهد كما يقوؿ الدكتور توفيق الواعي" :يشمل كل الرعااي النصارل؛ كهنة ي
كىو يضمن ٢تم اٟتماية كاألمن حسب مشيئتهم ،كاب١تثل ٭تمي كنائسهم كمساكنهم كأماكنهم ،..ككذلك ٭تمي
من يزكرىا( .")5كىو بذلك ٯتثل ترٚتة حقيقية لقيمة التعايش السلمي ا١تنبثق عن حرية االعتقاد كالتدين.

 .3خصائص التعايش اإلسالمي ومميزاتو:

بناء على ما تقدـ من أتصيل ،فإف التعايش مع غَت ا١تسلمُت من ا١تنظور الشرعي لو خصائص كثَتة،
أقتصر على ذكر اثنُت منها كىي:
أوال :أن مصدره الوحي اإلذلي:
كىذا ىو جوىر الفرؽ بُت النظرة اإلسبلمية ٢تذه القيمة؛ كغَتىا من ا١ترجعيات األخرل ،فالتعايش ُب
اإلسبلـ يستمد أصولو كمبادئو من كحي هللا تعاىل قرآان كسنة ،كُب ضوء ذلك يصبح من غَت ا١تقبوؿ القوؿ:
إف التعايش الديٍت الذم يعرؼ بو اإلسبلـ؛ كاف ٣ترد تعبَت عن تقليد قدًن متأصل قبل اإلسبلـ ،إف من
السذاجة فصل التعايش اإلسبلمي عن اإلسبلـ نفسو ،فالتعايش الديٍت ك٦تارستو ُب اتريخ اإلسبلـ مل تكن ٣ترد
( )1ػ سَتة ابن ىشاـٖ ،تقيق :مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد اٟتفيظ الشليب ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده
ٔتصر ،ط1375 ،2/ىػ (. )503 /1
( )2ػ نفسو (.)503 /1
( )3ػ األحكاـ الشرعية للثورات العربية ،علي بن انيف الشحود ،ط 1432 ،1 /ىػ  ،ص.376 :
( )4ػ الطبقات الكربل البن سعدٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1410 ،1/ىػ (.)358 /1
( )5ػ اإلسبلـ ُب العقل العا١تي ،توفيق الواعي ،دار الوفاء ػ مصر ػ ط 1410 ،1/ىػ  ،ص ،106:بتصرؼ.
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امتداد عفوم لتقاليد قدٯتة ،بل إهنا تدين أب٫تيتها للرؤية اإلسبلمية الكلية للكوف كاٟتياة كاإلنساف ،ك١تبادئ
جوىرية استقرت ُب صلب كعي اٞتماعة اإلسبلمية ،كجرل ٘تثلها مؤسسيا كعمليا ُب النموذج التطبيقي
()1
النبوم ،كجاء التعبَت عنها كاضحا ُب ا١تنظومة التوحيدية لئلسبلـ
إنو من ا٠تطأ أف ييعزل التعايش اإلسبلمي من عهد النبوة إىل اآلف إىل أشياء خارجة عن الوحي ،إذ لو
كاف ذلك صحيحا لبقي العرب غارقُت ُب انر العصبية كاالقتتاؿ ،ك١تا صار ٢تم أم دكر ُب ا١تسار اٟتضارم
للبشرية ،إف الصبغة الدينية لثقافة التسامح اإلسبلمي كمصدرىا السماكم جعلت اإلنساف ا١تسلم يتفاعل
بشكل إ٬تايب مع ٥تتلف ا١تكوانت كالثقافات كالدايانت ،ك٭ترص على التعايش السلمي بدافع من اإلٯتاف اب﵁
سبحانو ،كالرغبة ُب نيل رضاه.
كمن أجل إدراؾ حقيقة ىذا االتصاؿ( ،إتصاؿ التعايش اإلسبلمي ابلوحي الرابين) البد من مقارنة
أحواؿ العرب قبل ٣تيئ اإلسبلـ كبعده؛ لنتعرؼ على التحوؿ الذم طرأ على اٟتالة العربية ،فقد كانت اٟتالة
ا٠تيلقية عند العرب متدنية جدا ،حيث فشا فيهم القتل كالنهب كالثأر ،كانتشر الظلم ،كساد التعصب
كالتمييز ...كلعل أصدؽ تصوير للحالة ا٠تيلقية اليت كاف يعيشها أىل اٞتزيرة؛ ما قالو جعفر بن أيب طالب
للنجاشي ملك اٟتبشة" :أيها ا١تلك؛ كنا قوما أىل جاىلية ،نعبد األصناـ ،كأنكل ا١تيتة ،كأنٌب الفواحش،
كنقطع األرحاـ ،كنسيء اٞتوار ،كأيكل القوم منا الضعيف(."...)2
كمل ٘تض سول فًتة قصَتة على البعثة؛ كدخوؿ الناس ُب الدين اٞتديد ،حىت استحاؿ أمر ىؤالء ،كصاركا
مضرب ا١تثل ُب التعاكف كالتعايش ،كمل يعد غريبا ُب البيئة اٞتديدة أف يظفر العريب ا١تسلم ٓتصمو ،كيتمكن
منوْ ،تيث "يستطيع أف ييشفي منو نفسو ،كأف يرد لو الصاع صاعُت ،فينقع غلتو ابالنتقاـ منو ،كيستمتع بقهره
كإذاللو ،كلكن رابنيتو السمحة أتىب عليو إال اف يقف موقف العفو كالصفح كالسماح ،فيقوؿ ما قاؿ يوسف
الر ِِ
يب َعلَْي ُك ُم الْيَـ ْوَم يَـغْ ِف ُر َّ
اِحٌن﴾( )3(.يوسف.)92:
اَّللُ لَ ُك ْم َو ُى َو أ َْر َح ُم َّ
إلخوتو﴿ :الَ تَـثْ ِر َ
إف ارتباط ىذه القيمة ٔتصدرىا الرابين؛ ييكسبها معاف عميقة ال تكاد تظفر هبا عند أحد من غَت
ا١تسلمُت ،فا١تسلم ا١تتشبع بقيم اإلسبلـ ال يتواىن ُب نشر ثقافة التعايش كالتعاكف كاالنفتاح ،ك٤تاربة كل أشكاؿ
العصبية كا﵀اماة ،كالدافع الذم ٭تركو لفعل ذلك ىو التعبد ﵁ ،كإبراءن للذمة ،كأداءن للتكليف الرابين ،كقد
يتحمل ُب سبيل ذلك بعضا من ا١تكاره ،كليس من ا١تهم أف تثمر جهوده ُب نشر ثقافة التعايش بُت الناس ما

( )1ػ اٟتوار مع الغرب :آلياتو ػ أىدافو ػ دكافعو ،يمٌت أبو الفضل كأميمة عبود ،كسليماف ا٠تطيب ،دار الفكر ػ دمشق ػ ط 1429 ،1 /ىػ
 ،ص .56 :بتصرؼ.
( )2ػ سَتة ابن ىشاـ (.)336 /1
( )3ػ ا٠تصائص العامة لبلسبلـ ،القرضاكم ،مؤسسة الرسالة ػ ػ بَتكت ػ ػ ط1404 ،2 /ق  ،ص.20 :
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اؿ ًابلنًٌي ً
ات ،ىكإً٪تىا لً يك ًٌل
داـ صادقا ُب دعوتو ،كإ٪تا يكفيو إخبلص القصد ،كصدؽ النية ،لقولو ملسو هيلع هللا ىلص[ :إً٪تىا األ ٍىع ىم ي
ٍام ًر وئ ىما نىػ ىول(.])1
لقد أدرؾ ا١تسلموف منذ األايـ األكىل لنزكؿ الوحي؛ أف هللا ما أنزؿ القرآف إال ليطهرىم من الرذائل،
كيغرس ُب نفوسهم حب الفضائل ،كيربيهم على التسامح كالتعايش كالصفح فيما بينهم ،كيى ىس يعوا أبخبلقهم
"ا١تخالفُت ٢تم  ...كينهاىم عن أف ٭تملوا أم كراىية ٢تم أك حقد عليهم ،أك أف ينالوىم أبم إساءة بسبب
٥تالفتهم ٢تم ُب الدين ،ما داـ مرد ىذا االختبلؼ إىل سنة هللا عز كجل ُب خلقو(.")2
ك٦تا ينبغي مبلحظتو أف ثقافة التعايش ا١تستمدة من سلطة القوانُت ،أك سلطة األعراؼ كالعادات
االجتماعية ،ال ترقى إىل مستول التعايش ا١تستمد من نور الوحي ،الف الوحي اإل٢تي لو سلطة ركحية على
قلوب ا١تسلمُت كضمائرىم ،كىو األمر الذم ٭تمل ىؤالء على اإلذعاف لنصوصو ،كاٟترص على تنفيذ أحكامو
دكف تضجر أك ٖتايل.
اثنيا :أنو مرتبط ابلوازع الديين ،وابلعقيدة اإلسالمية:

كالدين الذم نقصده ىنا ىو اإلسبلـ؛ أبحكامو الثابتة ،كأخبلقو السامية ،كتعاليمو السمحة ،كىو الذم
جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،كالذم ٯتثل ػ ػ ُب سياؽ الشرائع السماكية ػ ػ اللبنة ا٠تا٘تة كالدين األخَت.
كىنا البد من التنبيو إىل طبيعة العبلقة بُت ىذا الدين كرسالة ٝتاكية ،كبُت السلوؾ اإلنساين ابعتباره قيمة
اجتماعية ،كا١تبلحظ أف ىذا السلوؾ ُب غالبيتو ما ىو إال انعكاس للقناعة الدينية لئلنساف ،كارتداد ١تستول
التدين لديو ،كمن ٍب ٯتكننا مبلحظة البوف الشاسع بُت ا١تبادئ كاألخبلؽ اليت تستمد حركتها كبقاءىا من
الوازع الديٍت ،كبُت القيم اليت تستمد ذلك من رؤل ىي من كضع اإلنساف.
من ىنا تظهر قيمة ىذا الوازع ابعتباره خاصية أساسية ُب ثقافة التعايش اإلسبلمي كغَتىا من قيم
اإلسبلـ األخرل ،كما تظهر أيضا ُب توجيو سلوؾ اإلنساف ٨تو عوامل القوة كالبناء ،ألف ا٢تدؼ األساس ألم
سلوؾ إ٬تايب ىو نفع اإلنساف ،كصد كل سوء أك شر عنو.
كىنا ال بد من اإلشارة إىل ما توصلت إليو الدكتورة نسرين عبد العزيز ُب إحدل دراساهتا ا١تيدانية؛ كاليت
أ٧تزهتا ُب إحدل اٞتامعات حوؿ مشكلة البلتسامح ُب اجملتمع ا١تصرم ،كاٟتلوؿ اليت من شأهنا أف ٖتد من
ىذه الظاىرة ،كمن البلفت أف التمسك ابلدين ،كتقوية الوازع الديٍت ،تصدرا يسلم ىذه اٟتلوؿ بنسبة
 ،%25.5كقد نصت ىذه الدراسة على أف "الشخص الذم يتعامل ٔتا يرضي هللا ،منفذا تعاليم دينو،

( )1ػ متفق عليو ( ،البخارم ،كتاب :بدء الوحي ،ابب :كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ حديث رقم .)6 /1( )1( :كمسلم:
ُب كتاب :اإلمارة بقولو ملسو هيلع هللا ىلص [ إ٪تا األعماؿ ابلنية ] ابب :قولو ملسو هيلع هللا ىلص« :إ٪تا األعماؿ ابلنية» ،كأنو يدخل فيو الغزك كغَته من األعماؿ،
حديث رقم.)1515 /3( ،)1907( :
( )2ػ ﵀ات ُب الثقافة اإلسبلمية ،عمر عودة ا٠تطيب ،مؤسسة الرسالة  -بَتكت – ط1425 ،15 /ىػ  ،ص.276 :

 358جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

كمتمسكا هبا ،قلما يلجأ إىل استخداـ العنف ُب حل مشاكلو ،فهو يلجأ إىل الًتيث كاٟتوار كالتفاىم الذم
ىو ٤تور من ٤تاكر ثقافة السبلـ(.")1
إف ا١تسلم حينما يتسامح كيتعايش؛ فهو ال يفعل ذلك بدافع ا٠توؼ أك الطمع ،أك بدافع البحث عن
أ٣تاد اتلدة ،كإ٪تا يفعل ذلك بدافع التقول كاإلٯتاف اب﵁ تعاىل ،كمن ا١تؤكد أف ا١تسلمُت أايـ هنضتهم العلمية،
ليحوؿ بينهم كبُت اقًتاؼ ما يقًتفو الفاٖتوف األقوايء عادة من سفك
كتقدمهم اٟتضارم ،مل يكن من شيء ي
الدماء ،كانتهاب األمواؿ ،لكنهم اجتنبوا ذلك كلو ،ألهنم أدركوا ْتسهم اإلٯتاين ،كتربيتهم الدينية ،أف ذلك ٦تا
٭ترـ فعلو ،كأنو من الظلم ا﵀رـ ،كأف الظلم ظلمات على صاحبو يوـ القيامة ،كمن ٍب يغدك التعايش ُب اإلسبلـ
٣تردا عن األىواء الشخصية؛ ال ٮتضع لرقابة البشر ،كإ٪تا ٮتضع لرقابة السماء.
٩تلص من خبلؿ ما مر إىل أف تعايش ا١تسلمُت مع غَتىم عرب اترٮتهم الطويل ،ال ٯتكن فصلو عن
كياهنم الداخلي ،كال عن عقيدهتم الدينية ،فهؤالء حينما تعايشوا مع أصحاب ا١تلل كالشرائع ا١تختلفة ،كبنوا
معهم عبلقات إنسانية قائمة على التعارؼ ،فإهنم فعلوا ذلك من منطلق أف القرآف ىو الذم دعاىم إليو،
ِ
ِ ِ
ارفُوا﴾.
واب َوقَـبَائ َل لتَـ َع َ
َّاس إِ ََّّن َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُع ً
كرغبهم فيو ،قاؿ تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّـ َها الن ُ
(اٟتجرات.)13 :


ادلبحث الثاين:
مظاىر تعايش ادلسلمٌن مع غًنىم من خالل كتب الفتاوى ابلغرب اإلسالمي

ُب ضوء ما تقدـ من أتصيل ١تبدأ التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت،كاف من الطبيعي أف ٧تد أثر ذلك
ُب فتاكل العلماء كاستنباطاهتم الفقهية ،كالذم يطلع على ىذه الفتاكل٬ ،تد بُت يديو ترااث فقهيا غزيرا ،ٯتكن
اإلفادة منو ُب إبراز بعض من مظاىر تعايش ا١تسلمُت مع غَتىم من أىل الذمة ،كما ٯتكن اإلفادة منو أيضا
ُب رد بعض الشبو كالطعوف اليت أاثرىا بعض ا١تستشرقُت كمن لف لفهم كسار بركبهم من العلمانيُت كاللرباليُت،
كقد تضمنت كتب فتاكل ا١تالكية ابلغرب اإلسبلمي عددا من قضااي التعايش ُب ٣تاالت ٥تتلفة ،كفيما يلي
٪تاذج منها:
أوال :حرية اختاذ الكنائس وترميمها وعدم التعرض ذلا
إف الدارس لكتب الفتاكل كالنوازؿ ابلغرب اإلسبلمي ،ٮترج ابنطباع عاـ مفاده أف فقهاء ا١تسلمُت مل
ً
يضيقوا ٔتعتقدات غَتىم ،كمل يتحرجوا منها ،بل تركوا ٢تم كامل اٟترية ُب اٗتاذ ما ييعينهم على ٦تارسة شعائرىم
ا١تنصوص عليها ُب دينهم ككتبهم ا١تقدسة ،كمن لوازـ تلك اٟترية:
( )1ػ الدراما كثقافة البلعنف ،نسرين عبد العزيز ،العريب للنشر كالتوزيع ط2016 ،1 /ـ ،ص.243 :
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 .1السماح ٢تم ببناء ما ٭تتاجوف إليو من كنائس كدكر العبادة :كمن أمثلة ذلك فتول ابن اٟتاج( )1اليت
أذف فيها للنصارل القادمُت من األندلس ببناء ما ٭تتاجونو من بيع ككنائس .فقد سئل ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ عن
النصارل القادمُت من العدكة ،ىل يٯتكنوف من بناء بًيع ككنائس ُب موضع استقرارىم؟
فأجاب" :ىؤالء النصارل يكصفوا اب١تعاىدين ،كذلك يقتضي ثبوهتم على ما سلف ٢تم من العهد كالعقد
من الذمة ،كالوفاء ٢تم كاجب مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة كاحدة إلقامة شريعتهم(.")2
كُب ىذا السياؽ ينقل الونشريسي(ُ )3ب ا١تعيار ،عن أيب العباس أٛتد بن دمحم بن زكرم( )4قولو" :كالذميُت
إذا انتقلوا ُب بلد اإلسبلـ من موضع إىل موضع؛ كمل ٮترجوا عن العهد كالذمة ،فسكنوا فيو ،كأرادكا إحداث
كنيسة إلقامة دينهم ،فإهنم ٯتكنوف من بنائها ،كال ٯتنعوف منها(.")5
 .2السماح ٢تم بًتميم ما بىلًي منها :كمن أمثلتو قوؿ ابن اٟتاج فيما نقلو عنو الربزيل(ُ )6ب نوازلو:
"ككقعت بتونس مسألتاف :إحدا٫تا :بٌت النصارل منزىا حىت عبل على آخر مدرسة التوفيق ...كا١تسألة

( )1ػ ىو شيخ األندلس كمفتيها ،كقاضي اٞتماعة ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن خلف بن إبراىيم التجييب ،القرطيب ،ا١تالكي ،كاف من جلة
العلماء ،معدكدا ُب ا﵀دثُت كاألدابء ،بصَتا ابلفتول ،كانت الفتول تدكر عليو ١تعرفتو كدينو كثقتو ،لو كتاب ُب " نوازؿ األحكاـ " مات
مقتوالُ ،ب صفر سنة  529ىػ  ،كلو إحدل كسبعُت سنة .سَت أعبلـ النببلء ،الذىيب ٖتقيق٣ :تموعة من ا﵀ققُت إبشراؼ الشيخ شعيب
األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3/ىػ ( .)416/14فهرس الفهارس ،الكتاينٖ ،تقيق :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي -
بَتكت ػ ػ ط 1982 ،2/ـ.)372/1(.
( )2ػ ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن فتاكل أىل إفريية كاألندلس كا١تغرب ،الونشريسي ،خرجو ٚتاعة من الفقهاء إبشراؼ :دمحم حجي،
منشورات كزارة األكقاؼ ا١تغربية ،دار الغرب اإلسبلمي ػ بَتكت ػ دكف طبعة  1981 ،ـ .)215 /2( ،جامع مسائل األحكاـ ،
الربزيل ،تقدًن كٖتقيق األستاذ دمحم اٟتبيب ا٢تيلة ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط2002 ،1/ـ.)17 /2( ،

( )3ػ أٛتد بن ٭تِت بن دمحم الونشريسي التلمساين ،أبو العباس ،فقيو مالكي ،أحذ عن علماء تلمساف ،نقمت عليو حكومتها أمرا،
فانتهبت داره كفر إىل فاس سنة 874ىػ فتوطنها إىل أف مات فيها سنة  914ىػ  ،من مؤلفاتو" :إيضاح ا١تسالك إىل قواعد اإلماـ
مالك" ك "ا١تعيار" ك" ا١تنهج الفائق كا١تنهل الرائق ُب أحكاـ الواثئق" األعبلـ للزركلي .)269 /1( .فهرس الفهارس للكتاين/2( .
.)1122
( )4ػ أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن زكرم التلمساين ،عامل تلمساف كفقيهها كمفتيها ،أخذ عن أئمة منهم :ابن مرزكؽ اٟتفيد ،كقاسم

العقباين ،كابن زاغو كغَتىم ،لو مؤلفات عديدة منها " :بغية الطالب ُب شرح عقيدة ابن اٟتاجب" لو فتاكل منقولة ُب ا١تعيار كغَته،
توُب ُب صفر سنة  899ىػ ،شجرة النور الزكية٥ ،تلوؼ ،علق عليو :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ػ لبناف ػ ط 1424 ،1/ىػ
( .)386 /1نيل االبتهاج ،التنبكيت ،عناية كتقدًن :الدكتور عبد اٟتميد عبد هللا ا٢ترامة ،دار الكاتب ،طرابلس ػ ػ ليبيا ػ ػ ط2000 ،2 /
ـ .ص.129 :

( )5ػ ا١تعيار (.)218 /2
()6
ابلربزيل .أحد أئمة ا١تالكية ُب ا١تغرب ،نزيل تونس ،كانتهت إليو الفتول فيها.
ػ أبو القاسم بن أٛتد بن دمحم البىػلى ًوم القَتكاين ،ا١تعركؼ ي
ككاف ينعت بشيخ اإلسبلـ ،من أشهر كتبو " جامع مسائل األحكاـ ١تا نزؿ من القضااي اب١تفتُت كاٟتكاـ" توُب سنة  841ىػ  .األعبلـ
للزركلي ،دار العلم للمبليُت ،ط ،15 /مايو 2002ـ (. )172 /5الضوء البلمع ،السخاكم ،منشورات دار مكتبة اٟتياة – بَتكت ػ ػ
دكف طبعة كال اتريخ.)133 /11( ،
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بعض كنيسة ُب فندقهم ،كعبل عليها شيء يشبو الصومعة ،فطيلبوا بذلك ،فأتوا بكتاب العهد؛
األخرل :جدد ه

يفوجد فيو أنو ال ٭تاؿ بينهم كبُت أف يبنوا فيو بيتا ١تتعبداهتم؛ كاعتذركا عن رفع البناء الذم يشبو الصومعة أنو
للضوء .فبعث القاضي إليو من نظره ،فوجده للضوء كما ذكركه(.")1

كقد علق الفقيو عبد هللا بن أيب بكر العصنوين( )2على ىذه ا١تسألة كما ُب ا١تعيار بقولو" :كىذه أيضا
تقتضي أف ١تن لو األمر أف أيذف فيها ببلد اإلسبلـ ١تن نز٢تا من الكفار(.")3
 .3النهي عن ىدمها أك التعرض ٢تا بسوء :ككاف ٭تصل أحياان أف ترتفع بعض األصوات ا١تطالبة هبدـ
بعض الكنائس ا﵀دثة ُب ببلد اإلسبلـ ،غَت أف ىذه الدعوات مل تكن ٖتظى ابلقبوؿ من طرؼ بعض الفقهاء.
كلعل أكضح ٪توذج ٪تثل بو ُب ىذا ا١تقاـ :انزلة يهود توات ،كاليت أكردىا الونشريسي ُب ا١تعيار ،كساؽ فيها
االختبلؼ بُت ا١تغيلي( )4الذم أفىت هبدـ كنائس توات؛ كغرٯتو الفقيو العصنوين الذم تزعم دعول الًتؾ .كعلى
كعلى إثر ذلك راسل الفقيو العصنوين عددا من فقهاء فاس كتلمساف يستفتيهم ُب شأف الكنائس ا١تذكورة ،كما
ادعاه ا١تغيلي ُب شأهنا ،فتلقى ُب ذلك فتاكل عدد من الفقهاء ،منهم فقيو تلمساف كمفتيها أبو العباس أٛتد
بن دمحم بن زكرم ،ك٦تا جاء ُب فتواه قولو" :ىدـ الكنائس ا١تسؤكؿ عنها ال ٬توز ٔتقتضى الشريعة ا﵀مدية
على رأم ا﵀ققُت ُب الفقو ا١تالكي الناظرين بو ُب القضية ،كالتشغيب فيها من عدـ التحقيق ُب أصوؿ ا١تسائل
العلمية ،فيغًت ا١تشاغب ُب ا١تسألة بظاىر عمومات ىي ٥تصوصة ،ككذلك ا١تطلقات من النصوص كىي
مقيدات(.")5

( )1ػ جامع مسائل األحكاـ 19 /2( ،ػ  .) 20ا١تعيار.) 215 /2( ،
( )2ػ أحد أعبلـ توات ا١تشهورين ابلعلم كالصبلح ،كلد بتلمسافٍ ،ب جاء إىل توات مع عائلتو عاـ862 :ىػ  ،توىل منصب القضاء
فاشتهر بعدلو كإحسانو ،توُب سنة 914 :ىػ ،معجم أعبلـ توات ،عبد هللا مقبلٌب ك مبارؾ جعفرم ،منشورات الرايحُت2013 ،ـ،
اٞتزائر ،ط 1 /ص.223 :

( )3ػ ا١تعيار (.)216 /2
( )4ػ دمحم بن عبد الكرًن بن دمحم ا١تغيلي التلمساين ،مفسر ،فقيو ،من أىل تلمساف ،كىو من أكابر العلماء ،كاف شديد الشكيمة ُب األمر
اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،رحل إىل السوداف كببلد التكركر ،لنشر أحكاـ الشرع كقواعده ،لو كتب منها " البدر ا١تنَت ُب علوـ التفسَت "
ك " شرح ٥تتصر خليل " ُب فقو ا١تالكية ،ك " مصباح األركاح ُب أصوؿ الفبلح " توُب  909ىػ  .دكحة الناشر ﵀اسن من كاف اب١تغرب
من مشايخ القرف العاشر ،ابن عسكر اٟتسٍت الشفشاكينٖ ،تقيق :دمحم حجي ،دار ا١تغرب للتأليف كالًتٚتة كالنشر ،ط1977 ،2 /ـ.
ص .130 :األعبلـ ،للزركلي.)216 /6( ،
( )5ػ ا١تعيار (.)218 /2
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كمن ىؤالء الفقهاء أيضا الفقيو القاضي أبو زكراي بن أيب الربكات( .)1ك٦تا جاء ُب جوابو" :اٟتمد ﵁ .ال
خفاء أف من معو أدىن مسكة من العقل ،فضبل عمن اتصف ابلعلم ،إف تدبر األكصاؼ ا١تسطرة فوقو اليت
أحدىا يقوـ مقاـ ٚتيعها ،ال يقوؿ هبدـ الكنائس ا١تذكورة كال يفوه بو١ ،تا تقرر من أف درء ا١تفاسد أكىل من
جلب ا١تصاّب ...كاٟتاصل الذم عليو االعتماد ،كاليو االستناد ُب ىذه القضية ،أف ال سبيل إىل ىدـ
الكنائس ْتاؿ حيث كانت ،ألف ذلك على ما ُب السؤاؿ ال يسوغ شرعا؛ كال ٮتالف ُب ىذا أحد من
ا١تسلمُت(.")2
كُب موضع آخر من ىذه الفتول ،اعترب ابن أيب الربكات أف سكوت العلماء السابقُت عن تلك الكنائس
كتركهم ٢تا على ما كانت عليو دليل على بطبلف دعول ا٢تدـ ،كُب ذلك يقوؿ" :كمن أكرب حجة ُب ذلك،
سكوت العلماء كالصاٟتُت عليها ُب سائر أقطار األرض ،كتغافلهم كتركهم ٢تا على ما كجدكىا عليو]...[ .
كسكوت أىل زماف حجة ،فكيف أبزمنة متصلة ال يدرؾ ٢تا مبدأ(.")3
إف موقف ا١تغيلي من الكنائس ا١تذكورة ،جر بعض الفقهاء إىل مناظرتو ُب دعوتو ،من ذلك ما ذكره ابن
ىع ٍس ىكرُ 4ب دكحتو ،أنو ١تا قدـ حاضرة فاس ،اختلف الفقهاء على ا١تغيلي ألجل ا١تناظرة ،فحصل بينو كبينهم
شنآف ،فاستفردكا ابلسلطاف الشيخ ابن أيب زكرايء الوطاسي( )5كقالوا لو" :إف ىذا الرجل إ٪تا مراده الظهور
كا١تلك ،كليس مراده األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر(.")6
قبل من فتاكل األئمة ،يعكساف جانبا من اٟترية الدينية اليت كاف أىل
إف كاقعة ا١تناظرة ىاتو؛ كما سقناه ي
الذمة يتمتعوف هبا ُب ظل اجملتمع اإلسبلمي ،ليس ُب ٣تاؿ التنظَت اجملرد فحسب ،كلكن ُب الواقع العملي
أيضا؛ كذلك من خبلؿ تبٍت مواقف إ٬تابية تضمن ٢تؤالء اٟتق ُب ا﵀افظة على كنائسهم ،كرعايتها ،ك٦تارسة
شعائرىم التعبدية داخلها.
( )1ػ ىو ٭تِت بن عبد اّلل ابن أيب الربكات أبو زكرايء ،قاؿ الونشريسي :صاحبنا قاضي اٞتماعة الفقيو ،توُب ُب غرة ٤ترـ عاـ عشرة
كتسعمائة .نيل االبتهاج للتنبكيت ص . 638:كفاية ا﵀تاج ،لو أيضاٖ ،تقيق :دمحم مطيع ،مطبعة فضالة ،ا﵀مدية ،ا١تغرب ،ط،1 /
.)277 /2( .2000
( )2ػ ا١تعيار ( 229 /2ػ ػ .)231
( )3ػ نفسو ( 230 /2ػػػ ػ .)231
 4ػ دمحم بن علي بن عمر بن حسُت بن مصباح ،الشريف اٟتسٍت ،أبو عبد هللا بن عسكر :قاض مغريب ،كلد ٔتدينة شفشاكف كتوىل الفتيا
كالقضاء هبا ،كما توال٫تا بقصر كتامة (ا١تعركؼ اليوـ ابلقصر الصغَت) كسائر الثغور الساحلية ،كانت لو رحلة إىل فاس ،كمنها إىل
مراكشٍ ،ب رجع إىل القصر كحضر كقعة كادم ا١تخازف ،فقتل فيها سنة 986 :ىػ .من أشهر أعمالو " :دكحة الناشر ﵀اسن من كاف
اب١تغرب من مشايخ القرف العاشر" .األعبلـ ( .)292 /6ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر ا١تصنفُت ،إٝتاعيل ابشا البغدادم ،مؤسسة
التاريخ العريب ،طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة ُب مطبعتها البهية استانبوؿ ،دكف طبعة1951 ،ـ (.)255 /2
( )5ػ ىو دمحم بن ٭تِت أىب زكرايء بن زايف الوطاسي ،ا١تعركؼ ابلشيخ :أكؿ ملوؾ الدكلة الوطاسية ُب ا١تغرب األقصى ،أسبلفو فرع من بٍت
مرين ،من زانتة ،كانت كفاتو سنة910 :ىػ  .،األعبلـ للزركلي (.)139 /7
( )6ػ دكحة الناشر (ص.)130 :
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اثنيا :االستعانة بذوي اخلرة منهم (اجملال الطيب أَّنوذجا)
كمن ذلك ما كرد ُب ا١تعيار ،أف ابن اٟتاج يسئل عن ٦تلوكة يجعلت عند يهودم ليطبها ،فضاعت عنده،
فأجاب أبف قاؿ" :الصواب عندم أنو ال ضماف على الطبيب ُب ذلك كعليو اليمُت(.")1
كالذم يتأمل ُب ىذه ا١تسألة٬ ،تد أف ابن اٟتاج كجو جوابو إىل ما ٬تب على الذمي من اليمُت ،كمل يرد
فيو ما يدؿ على منعو من تطبيب ا١ترأة ا١تسلمة ،كىذا تسليم منو ّتواز االستعانة هبؤالء ُب ما ٭تسنونو من
األعماؿ الطبية ما داموا أصحاب علم كخربة كأمانة.
ك٦تا يدؿ أيضا على أف ا١تسلمُت كانوا يستعينوف بغَتىم ُب بعض األعماؿ الطبية ،ما أكرده الربزيل(ُ )2ب
نوازلو ،أف ا١تازرم( )3يسئل عن رجل "اشًتل خادما ُب طرؼ خاصرهتا اليمٌت على طرؼ عظم الورؾ دمل،
(ابلشد) تربأ منو البائعٍ ،ب قاـ ا١تشًتم اآلف بغدة ّتنبيت عانتها ،فأنكر البائع أف تكوف ىذه عنده .كقاؿ
ا١تشًتم :ىي قدٯتة ،كمل تكن ٔتوضع يظهر ،كإ٪تا أخرب هبا النساء ،رأينها ُب اٟتماـ .كقاؿ فبلف اٞترائحي :إف
ىذا عيب قدًن ال يصح أف ٭تدث ُب زمن التبايع ،ككذا قاؿ آخر .قاؿ :ألف ا١توضع رخو عسَت الربء ،كأتى
ابليهودم فبلف فقاؿ :ىذا حادث عن الدمل ا١تشركط ،فإف كانت الدمل ا١تشركط قبل اتريخ البيع فهو قبلو،
كإف كانت بعده فهو بعده ،كىو عسَت الربء ٓتبلؼ سائر الفرنقبلت(.")4
كال ٮتفى ما ُب ىذه ا١تسألة من معاين االنفتاح كالتعايشْ ،تيث ًب اللجوء إىل اليهودم بوصفو صاحب
خربة لبلستعانة بو ُب ٖتديد كقت طركء العيب (الدمل) ،كمعرفة ىل كاف ذلك قبل زمن البيع أـ بعده؟
كابلتأمل ُب جواب ا١تازرم ،فإننا ال ٧تد فيو ما يفيد منع ا١تشًتم من االستعانة ابلطبيب اليهودم،كل ما
عنده أف التحقق من كقت طركء العيب كٖتديد زمانو ال ينبغي االقتصار فيو على الطبيب اليهودم كحده ،كُب
ذلك يقوؿ" :ينبغي إذا كجد من ٭تقق العيب من ا١تسلمُت أال يقتصر على اليهود ،فإف اجتمع الكل على أف
ىذه الغدة تبع حدكثها الورـ ا١تشًتط من غَت أتخَت إىل زمن العقد فلو الرد بو ،إال أف يثبت البائع أنو ال ٮتفى
عنو اب١تشاىدة ،أك من جهة العلم الذم عوؿ عليو األطباء من اليهود(.")5

( )1ػ ا١تعيار (.)319 /8
()2
ابلربزيل .أحد أئمة ا١تالكية ُب ا١تغرب ،نزيل تونس ،كانتهت إليو الفتول فيها.
ػ أبو القاسم بن أٛتد بن دمحم البىػلى ًوم القَتكاين ،ا١تعركؼ ي
ككاف ينعت بشيخ اإلسبل ـ ،من أشهر كتبو " جامع مسائل األحكاـ ١تا نزؿ من القضااي اب١تفتُت كاٟتكاـ" توُب سنة  841ىػ  .األعبلـ
للزركلي ( .)172 /5الضوء البلمع ،السخاكم.)133 /11( ،
( )3ػ ىو :دمحم بن علي بن عمر التميمي ا١تازرم ،يكٌت أاب عبد هللا ،كيعرؼ ابإلماـ ،كلد ٔتدينة ا١تهدية من إفريقية كهبا مات سنة536 :
ىػ  ،من مؤلفاتو :ا١تعلم بفوائد صحيح مسلم ،كإيضاح ا﵀صوؿ ُب األصوؿ كغَتىا .سَت أعبلـ النببلء .)105 /20( ،الديباج ا١تذىب،
ابن فرحوفٖ ،تقيق كتعليق :الدكتور دمحم األٛتدم أبو النور ،دار الًتاث للطبع كالنشر ،ػ ػ القاىرة ػ دكف طبعة كال اتريخ.)250 /2( ،
( )4ػ جامع مسائل األحكاـ ( .)275 /3الفرنقبلت :الدمل الورمي الذم يظهر على اٞتسم ٤تمرا متصلبا.
( )5ػ نفسو (.)276 /3
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إف ما قرره الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة ُب ٣تاؿ الفتيا ،قرره القضاة أيضا ُب ٣تاؿ اٟتكم ،يبدك ذلك من
خبلؿ بعض ا١تسائل اليت نصت على أف القضاة كانوا يلجأكف ُب بعض ا٠تصومات إىل االستعانة بذكم
ا٠تربة من األطباء من غَت ا١تسلمُت .كمن أمثلة ذلك ما كرد ُب فتاكل اإلماـ ا١تازرم أنو ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ سئل عن
رجل "زكج ابنتو البكر ،فطلب الزكج الدخوؿ هبا ،فزعم أبوىا أف ّتسمو برصا ،كٖتاكما إىل القاضي ،فأرسل
رجلُت من األطباء أحد٫تا ذمي ،فشهدا أف ّتسمو برصا ال يشكوف فيو(.")1
كىذا كثَت ليس ُب ٣تاؿ التطبيب كا١تداكاة فحسب ،بل ال يكاد ٮتلو منو ٣تاؿ من ٣تاالت اٟتياة ،كىو
إف دؿ على شيء إ٪تا يدؿ على ركح التعايش الذم ساد العبلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أتباع ا١تلل كالشرائع
ا١تختلفة .كما يعكس أيضا ا١تكانة االجتماعية اليت كصل إليها ىؤالء داخل ٣تتمع الغرب اإلسبلمي.
اثلثا :اإلنفاق عليهم عند العجز أو احلاجة والسعي يف قضاء حوائجهم
كمن صور ذلك ما أكرده الونشريسي عن أيب القاسم أٛتد بن دمحم بن ىكٍرد( ،)2فقد سئل عن رىباف
النصارل الذين انتقلوا إىل عدكة ا١تغرب ،كليس ٢تم من العيش سول غلة األحباس ا١توقوفة على كنائسهم
ابألندلس؟
فأجاب" :قيل :إف ٢تم ما لسائر أىل الذمة ُب ىذا ،من أهنم إذا افتقر منهم مفتقر ،كعجز لزمانة كىرـ
عن االكتساب ،أف ينفق عليو من بيت ا١تاؿ على طريق اإلنعاش أك على طريق االحتساب(.")3
كحدكده ُب ىذه ا١تسألة ،فسنجده عاما ،ال ٯتيز بُت طوائف أىل
كإذا ما حاكلنا تلمس معامل اإلحساف
ى
الكتابْ ،تيث يقتصر على رىباف النصارل كرجاؿ دينهم١ ،تنزلتهم الدينية ُب أقوامهم ،بل إف منطوؽ ىذه
ا١تسألة كجواهبا جعل ىؤالء الرىباف ٔتنزلة سائر أىل الذمة٢ ،تم من حق الكفالة من بيت ا١تاؿ ما ألىل ملتهم
ٚتيعا دكف ٘تييز ،كىذا مقتضى القسط الذم أمر بو القرآف الكرًن ،كحث عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ك٦تا يكشف لنا عمق ىذا التعايش أيضا ،ما أبداه بعض الفقهاء من موافقة على إعطائهم من الزكاة
الربزيل ُب نوازلو
ا١تفركضة إذا ضعفوا عن ا٠تدمة؛ كمل ٬تدكا ما يسدكف بو يخلتهم ،كمن ذلك ما علق بو اإلماـ ي
على إحدل مسائل صرؼ الزكاة بقولو" :كنقل ابن ىاركف عن ابن عبد اٟتكم إعطاءىا لذمي ضعف عن
ا٠تدمة(.)4
( )1ػ فتاكل ا١تازرم ،تقدًن كٚتع كٖتقيق :الطاىر ا١تعمورم ،الدار التونسية للنشر ،دكف طبعة1994 ،ـ ،ص.122 :

( )2ػ فقيو مشهور ،ك٤تدث حافظ ،ألف ُب شرح البخارم كتاابن كبَتان ظهر علمو فيو ،ككاف أكحد زمانو فقهان كعلمان كمعرفة كفهمان كذكاء،
ً
ٍناسي بقولو :مل يكن ابألندلس مثل أيب القاسم بن كرد .كاف
توىل قضاء غرانطة سنة  520ى  ،كصفو أاب موسى عيسى بن عمراف ا١تك ٌ
مولده ُب ٚتادل اآلخرة عاـ  465ىػ  ،كتوَب ُب عاـ  540ىػ  .اتريخ اإلسبلـ ىكىكفيات ا١تشاىَت ىكاألعبلـ ،مشس الدين الذىيب ،ا١تكتبة
التوفيقية ،دكف طبعة كال اتريخ ( .)725 /11بغية ا١تلتمس ُب اتريخ رجاؿ األندلس ،الضيب ،دار الكاتب العريب ػ القاىرة ػ دكف طبعة،
1967ـ ص.167 :
( )3ا١تعيار ( 61 /8ػ ػ .)62
( )4ػ جامع مسائل األحكاـ (.)566 /1
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كما أف ىذا ا١تنحى من التعايش ٧تده أيضا ُب ما نقلو كل من الونشريسي كالربزيل عن اإلماـ
القابسي( )1من جواز إعانة اٞتار الذمي ،كخدمتو؛ كقضاء حاجاتو .فقد سئل عن جار يهودم رٔتا يستقضونو
بعض حوائجهم؛ كيقضوف لو بعض حاجاتو .ىل ُب ذلك من حرج؟
فأجاب " :كأما جارؾ من أىل الذمة فيستقضيك حاجة ال مأٍب فيها فتقضيها لو فبل أبس(.")2
كابستعراض ٤تتول ىذه الواقعة ،نقف على جانب مهم ٦تا كاف عليو كضع أىل الذمة ابعتبارىم أقليات
دينية داخل اجملتمع اإلسبلمي ،إذ ٧تد ا١تسلم كىو ُب موضع قوة يسعى ُب قضاء حوائج جاره غَت ا١تسلم ،بل
كيستقضيو ىو بعض حاجاتو ،كىو سلوؾ ينم عن رقي أخبلقي ،كتفاعل إنساين كحضارم ،يعكس أجواء
التعايش اليت سادت بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أتباع الشرائع األخرل.
رابعا :يف التحاكم والتقاضي
إنو على الرغم من أ٫تية اٞتهاز القضائي ُب حفظ النظاـ العاـ داخل الدكلة؛ كإشاعة األمن كالطمانينة
بُت الناس ،إال أف أىل الذمة ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي ػ ػ ككذا ُب ا١تشرؽ ػ ػ ظلوا ػ ػ ُب الغالب ػ ػ ٤تافظُت على
استقبل٢تم القضائي ،ال يلجأكف إىل القضاء اإلسبلمي إال ُب حاالت قليلة٧ .تد ذلك كاضحا ُب العديد من
الفتاكل منها :ما جاء ُب ا١تعيار أف بعض الفقهاء بقرطبة يسئلوا "عن يهودم ذىكر أف امرأة طلبتو كىي منهم
عند قضاهتم أبشياء ادعتها على أبيو ،كأنو على الفعل عليو فيما طالبتو بو ،كأف بيده سجبل لقاضي اٞتماعة،
ككاثئق منعقدة اب٠تط العريب كشهود ا١تسلمُت ،كأثبت أف قضاة اليهود كفقهاءىم على عداكة أبيو؛ كأتت ا١ترأة
كزعمت أف حقها ثبت عند قضاهتم ،كشهودىا من اليهود ،كمىت خرج نظرىم عنها بطل حقها.
فأجاب ابن عبد ربو(" :)3الذم جرل بو العمل بببلدان ،إذا تظامل اليهود فيما بينهم ُب اٟتقوؽ كاألمواؿ،
كدعا أحد ا٠تصمُت منهم إىل حكم اإلسبلـ ،كدعا الثاين إىل قضاهتم ،أف يرفعوا إىل قضاهتم .كيف كالطالبة
تقوؿ إف شهودىا من أىل ملتهم ،كال ٘تكنهم الشهاددة إال عند قضاهتم ،كإ٪تا ٮتَت حكم ا١تسلمُت ُب اٟتكم
بينهم أك يصرفهم إىل قضاهتم إذا جاءكا راضُت ْتكم ا١تسلمُت.

( )1ػ ىو أبو اٟتسن علي بن دمحم بن خلف ا١تعافرم ا١تعركؼ ابلقابسي ،كمذىبو مالكي ،كلد ابلقَتكاف عاـ  324ىػ  ،كاف فقيها أصوليا
متكلما مؤلفا ٣تيدا ،كاف أعمى ال يرل شيئا ،كىو مع ذلك من أصح الناس كتبا ،كأجودىم ضبطا كتقييدا ،من مؤلفاتو :ا١تهذب ُب
الفقو ،كأحكاـ الداينة...توُب سنة 403 :ىػ .سَت أعبلـ النببلء ( .)569 /12شجرة النور الزكية (.)145 /1
( )2ػ ا١تعيار ( ).300 /11جامع مسائل األحكاـ.)233/6( ،

()3

ػ ىو سعيد بن أٛتد بن دمحم بن عبد ربو ،الفقيو اٟتافظ ،صاحب النظر ُب األدب ،كاٟتذؽ ابلطب ،كاف مشاكران ُب األحكاـ أايـ منذر بن سعيد ،قاؿ ابن

الفرضي :كاف فقيهان مشاكران ،مق ٌدمان ُب الفتيا ،ثقة .توُب سنة  342ىػ  ،كقيل 356 :ىػ  .ترتيب ا١تدارؾ ،القاضي عياضٖ ،تقيق :دمحم بن شريفة كدمحم أعراب
كآخركف ،مطبعة فضالة ،ا﵀مدية ػ ػ ا١تغرب ػ ػ ط1983 ،1/ـ ( .)142 /6األعبلـ (.)979 /3
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كأجاب ابن حارث( :)1إذا دعا أحد ا٠تصمُت من أىل الذمة إىل حكم ا١تسلمُت؛ كبعضهم إىل
حكامهم ،فما كاف من ابب الظلم كالتعدم ٦تا ليس ٢تم فيو شريعة كال حكم؛ فالواجب أف ٭تكم بينهم
ْتكم اإلسبلـ كال يسأ٢تم ،كما ٢تم فيو شريعة كحكم مل يتعرض ٢تم فيو ،كردكا إىل أىل دينهم(.")2
كابلنظر ُب جواب ىذين الفقيهُت ،نلحظ أهنما قد اتفقا ُب اٟتكم برد الذمياف ا١تتخاصماف إىل قضاهتم،
ْتيث ال ٯتكن البث فيما يطرأ بينهم من نزاع أماـ القضاء اإلسبلمي إال إذا رضوا بذلك ،أك أف تكوف القضية
موضوع النزاع بينهم ليس ٢تم فيها قانوف أك شريعة ،فعندئذ ٭تكم بينهم قاضي ا١تسلمُت.
كقد سجل بعض مؤرخي النصارل ىذا البيعد اٞتميل ُب تسامح ا١تسلمُت ،كأهنم تركوا ١تواطنيهم من أىل
الذمة حق التحاكم إىل شرائعهم كبواسطة قسسهم كرجاؿ دينهم ،يقوؿ آدـ متز" :3ك١تا كاف الشرع اإلسبلمي
خاصان اب١تسلمُت ،فقد خلت الدكلة اإلسبلمية بُت أىل ا١تلل األخرل كبُت ٤تاكمهم ا٠تاصة هبم ،كالذم نعلمو
من أمر ىذه ا﵀اكم أهنا كانت ٤تاكم كنسية ،ككاف رؤساء ا﵀اكم الركحيوف يقوموف فيها مقاـ كبار القضاة
أيضان ،كقد كتبوا كثَتان من كتب القانوف ،كمل تقتصر أحكامهم على مسائل الزكاج ،بل كانت تشمل إىل
جانب ذلك مسائل ا١تَتاث كأكثر ا١تنازعات اليت ٗتص ا١تسيحيُت كحدىم ٦تا ال شأف للدكلة بو(.")4
كيقوؿ أيضان" :أما ُب األندلس ،فعندان من مصدر جدير ابلثقة أف النصارل كانوا يفصلوف ُب
خصوماهتم أبنفسهم ،كأهنم مل يكونوا يلجأكف للقاضي إال ُب مسائل القتل(.")5
ً 6
 :Philip Hittiفيقوؿ" :كقد ٘تتع أىل الذمة ُب ىذا الوضع بقسط كافر
كأما الدكتور فيليب ح ًٌيت
من اٟترية لقاء أتديتهم اٞتزية كا٠تراج ،ككانوا يرجعوف ُب قضاايىم ا١تدنية كاٞتزائية إىل رؤسائهم الركحيُت؛ إال
إذا كانت القضية ٘تس مسلمان(.")7
على أف أىل الذمة رغم استقبل٢تم القضائي؛ فإهنم كانوا يًتاضوف أحياان ابلًتافع أماـ القضاء اإلسبلمي
لفض ما يطرأ بينهم من أشكاؿ ا٠تصاـ ،كمن أمثلة ذلك الرسم الذم أكرده ابن عظوـ(ُ )1ب كتاب األجوبة
( )1ػ ىو أبو عبد هللا دمحم بن حارث بن أسد ا٠تيشٍت القَتكاين ،نشأ ابلقَتكافٍ ،ب رحل إىل األندلس ،قاؿ عنو ابن الفرضي :كاف حافظان للفقو ،عا١تان ابلفتيا ،حسن
القياس ،كيل الشورل ،من مؤلفاتو:االتفاؽ ك االختبلؼ ُب مذىب مالك ك أخبار الفقهاء ك ا﵀دثُت كغَتىا .توُب بقرطبة سنة 361ىػ  .ترتيب ا١تدارؾ (/6
 .)267شجرة النور الزكية (.)141 /1

( )2ػ ا١تعيار ( .)130 /129 /10جامع مسائل األحكاـ ( 107/4ػ ػ ػ .)108

3ػ ىو مستشرؽ أ١تاين ،كلد ُب فرايبورج ػ أف ػ بريسجاك (جنوب أ١تانيا) سنة 1869 :ـ ،استقر ُب مدينة ابزؿ بسويسرا ،كاف أستاذا للغات الشرقية ُب جامعة ابؿ
كتاب Die Renaissance des:ابأل١تانية ،ترٚتو إىل العربية دمحم عبد ا٢تادم أبو ريدة ،كٝتاه" :اٟتضارة اإلسبلمية ُب القرف الرابع
Islams
بسويسرا ،لو
ا٢تجرم" توُب سنة 1917 :ـ .األعبلـ ( .)282 /1موسوعة ا١تستشرقُت ،عبد الرٛتاف بدكم ،دار العلم للمبليُت ػ ػ بَتكت ػ ػ ط1993 ،3/ـ ،ص.544 :
( )4ػ اٟتضارة اإلسبلمية ُب القرف الرابع ا٢تجرم ،آدـ ًمتز  ،ترٚتة عبد ا٢تادم أبو ريدة ،دار الكتاب العريب ػ بَتكت ػ ط ،5 /دكف اتريخ ،ج.)93 /1( ،1/

( )5ػ نفسو (.)95 /1
6ػ لبناين مسيحي ،التحق ّتامعة كولومبيا ُب أمريكا ،كحصل منها على درجة الدكتوراة سنة1915 :ـ ،اكتسب اٞتنسية األمريكية ،اشتغل أستاذان بقسم الدراسات

الشرقية ّتامعة برنستوف أبمريكاٍ ،ب رئيسان ٢تذا القسم ،من أبرز مؤلفاتو :اتريخ العرب ،كقد نقلو إىل العربية الدكتور :جربائيل جبور كالدكتور ادكارد جرجي ،توُب سنة:
1978ـ .معجم أعبلـ ا١توردف ،منَت البعلبكي ،دار العلم للمبليُت ػ بَتكت ػ ط1992 ،1/ـ( .ص .)170 :الفكر اإلسبلمي اٟتديث كصلتو ابالستعمار الغريب،

دمحم البهي ،مكتبة كىبة ،ط ،10 /دكف اتريخ( ،ص.)449 :

()7
حىت ،دار العلم للمبليُت ػ ػ بَتكت ػ ط ،6/يوليوز 1991ـ ،ص.104 :
ػ العرب :اتريخ موجز ،فيليب ًٌ
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كفيو" :سألٍت اليهودم إبراىيم الدمج( )2على يد التاجر أٛتد شقركف ا٠تليفيُ ،ب يوـ ا٠تميس خامس حجة
اٟتراـ عاـ  1006ىػ ،عن نسخة رٝتُت اثنُت ،نص األكؿ بعد ٛتدلتو :أىشهد الذمياف إبراىيم ابن الذمي
يهودا اليهودم ،كالذمي إبراىيم الزفح ،أهنما تراضيا ابٟتكم الشرعي الشريف اب﵀كة الشرعية ُب ا٠تصومة اليت
بينهما على مسعودة بنت إبراىيم الزفح ا١تذكور زكجة إبراىيم ا١تذكور الرضاء التاـ ،كترافعا لدينا ترافعا اتما،
يشهد على إشهاد٫تا بذلك ُب اٟتاؿ اٞتائزة بتاريخ اثين حجة اٟتراـ عاـ  1006ىػ(.")3
كال شك أف اختيار بعض أىل الذمة اللجوء إىل القضاء اإلسبلمي بدؿ قضائهم ا٠تاص؛ دليل على
عمق االندماج الثقاُب كاالجتماعي اٟتاصل بينهم كبُت ا١تسلمُت ،كىو أيضا دليل على أهنم كجدكا فيو من
العدؿ كاإلنصاؼ كالرب ما مل ٬تدكه ُب قيضاهتم كرجاؿ شريعتهم.
خامسا :مدحهم والثناء عليهم ِبا فيهم من خصال
كا١تقصود ىنا ا١تدح ٔتا ىو ٤تمود من الصفات كا٠تًبلؿ اٟتسنة ،كتلك عادة القرآف مع ا١تخالفُت من غَت

ا١تسلمُت قاؿ تعاىل ﴿ :وِمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ك َوِم ْنـ ُهم َّم ْن إِن َأت َْم ْنوُ بِ ِدينَا ٍر َّال
اب َم ْن إِن َأت َْم ْنوُ بِِقنطَا ٍر يُـ َؤ ِّدهِ إِلَْي َ
َ ْ
ت َعلَْي ِو قَائِ ًما ﴾(.آؿ عمراف .)75 :يقوؿ الشيخ الشعراكم رٛتو هللا معلقا على اآلية:
يُـ َؤ ِّدهِ إِلَْي َ
ك إَِّال َما ُد ْم َ
"إنو مطلق اإلنصاؼ اإل٢تي ،فإذا كاف اٟتق قد كشف للرسوؿ بعضا من مكر أىل الكتاب ،فذلك ال يعٍت
أف ىناؾ ٛتلة على أىل الكتاب ككأهنم كلهم أىل سوء ،ال ،بل منهم ىم ٍن يتميز ابألمانة ،كىذا القوؿ إ٪تا
يؤكد إنصاؼ اإللو ا١تنصف العدؿ(.")4
كالذم يتتبع مسائل ىذا الباب يقف على شواىد كثَتة ٕتل عن اٟتصر ،منها ا١تسألة ا١تعركضة على
الفقيو عبد القادر الفاسي( ،)5فقد سئل ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ عن "رجل من أىل الذمة ،مات على دينو بُت أىل ملتو،
ٍب إف مسلما كاف مع ٚتاعة من الناس ،مسلمُت كأىل الذمة ُب السوؽ ،ذكر ذلك ا١تيت كقاؿ :ما كاف

( )1ػ أبو القاسم بن دمحم بن مرزكؽ بن عظوـ القَتكاين ،ا١ترادم (أبو الفضل) فقيو مالكي ،كصفو دمحم بن عثماف السنوسي بقولو" :كاف عا١تان بفقو مذىب مالك كأيب
ي
حنيفة كإليو ا١ترجع فيهما" كاف من عدكؿ تونسٍ ،ب قيلد منصب الفتيا .لو آتليف مفيدة منها :برانمج الشوارد على الشامل ،اعتمده ا١تفتوف كالقضاة ،كأجوبة على
نوازؿ ُب الفقو سئل عنها .مل ٭تدد ا١تًتٚتوف اترٮتا معينا لوفاتو ،بل اكتفى أغلبهم بذكر أنو كاف حيا حواىل  1008ىػ  ،شجرة النور الزكية ( .)423 /1معجم
ا١تؤلفُت ،عمر بن رضا الدمشق ،دار إحياء الًتاث العريب ػ ػ بَتكت ػ ػ دكف طبعة كدكف اتريخ (.)124 /8

( )2ػ كردت الكلمة أكال :الدمجٍ ،ب تكررت بعد ذلك مراتف ،فوردت الزفح.

( )3ػ األجوبة ،ابن عظوـ ا١ترادمٖ ،تقيق :دمحم اٟتبيب ا ٢تيلة ،منشورات اجملمع التونسي للعلوـ كاآلداب كالفنوف ػ بيت اٟتكمة ػ دكف
ي
طبعة2004 ،ـ.)64 /2( ،
( )4ػ تفسَت الشعراكم ،مطابع أخبار اليوـٚ ،تهورية مصر العربية ػ ػ القاىرة ػ ػ دكف طبعة1997 ،ـ (.)1542 /3
( )5ػ أبو دمحم عبد القادر بن علي بن يوسف بن دمحم بن يوسف بن عبد الرٛتن ،كلد كنشأ ٔتدينة القصر الكبَت ،كانتقل إىل فاس سنة
 1025ىػ كتوُب هبا .مل يشتغل ابلتأليف ،كإ٪تا كانت تصدر عنو أجوبة على أمور ييسأؿ عنها ،فجمعها بعض أصحابو فجاءت ُب ٣تلد.
قاؿ فيها صاحب الصفوة :كىي من الفتاكل اليت يعتمد عليها علماء الوقت .منها " األجوبة الكربل " ك " األجوبة الصغرل " ك "
تعليقات على صحيح البخارم" توُب سنة 1091ىػ .األعبلـ ( .)41 /4شجرة النور الزكية (.)455 /1
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اليهودم إال رجبلن مليحا ،كاف يقوؿ اٟتق كيعمل بو ،ىذا لفظو ا١تنطوؽ بو من صميم قلبو ،ما حكم هللا ُب
ىذا القائل؟
فأجاب" :إذا كاف قصده أنو ينصفو من نفسو ،كيريد االنتصاؼ كإعطاء ما يستحقو كل أحد ،كال يريد
أف ييبخس أىحد حقو ،أك ييظلم ػ كىذا غالب ما يقصده الناس بلفظة اٟتق ػ ػ فإهنم يقولوف فبلف حقي ،أم :ال
٭تب أف أيخذ حق أحد ،أم نصيبؤ ،تعٌت أنو يقف على حقو ،كإذا كجب عليو حق لغَته ،مل ٯتنعو كمكنو
منو ،فاألمر فيو خفيف ،ال يبعد أف يكوف مثل ىذا ُب الكافر(.")1
الذم ييفهم من ىذه ا١تسألة ،أف ثناء ا١تسلم على اليهودم كاف من ابب اإلنصاؼ كالعدؿ ،كمل يكن من
ابب اإلقرار لو أبف ما ىو عليو من الكفر ىو اٟتق ،كعلى الرغم من ذلك؛ فإف ا١تفيت ُب جوابو ميز بُت
الصورتُت ،فأفىت ّتواز األكىل ،ألف تلك األخبلؽ ال يبعد أف تكوف ُب الكفار كما ُب ا١تسلمُت ،كمنع الثانية،
ألف الثناء على الكفر كاستحساف مسالكو كفر(.)2
كمن ا١توجبات الشرعية األخرل ١تدح غَت ا١تسلمُت كالثناء عليهم؛ أف يكوف مدحهم ػ ػ ابإلضافة إىل
إنصافهم ػ ػ على سبيل دفع هتمة موجهو إليهم زكران كهبتاان ،كذلك من ابب الشهادة ا١تفضية إىل حفظ حقوقهم
()3
"رفع إليو يهودم بيده حرير
كصيانتها من الضياع ،كمن أمثلة ذلك ،ما سأؿ عنو قاض اإلماـ ا١تازرم أنو ي
كشوىد من ٗتبيلو ك٘تريثو ما أكجب الريبة أنو مأخوذ منتهب من قافلة ذكرىا ،فأحضر اليهودم
أتى ليبيعو ،ي
ٚتاعة من أىل قفصة شهدكا أبف اليهودم أمُت ٦تن ال يقع ُب مثل ىذه الريبة ،كقد يعقل اٟترير حىت أيٌب
اٞتواب.
فأجاب :إذا مل تثبت االسًتابة ابلتخبيل كالتمريث ،كشهد عدكؿ أك ٚتاعة ظاىرىم السًت ٦تن ال
يتواطؤكف على الكذب ،أبف اليهودم ال يليق بو شراء ما نيسب إليو ،كمقتضى حالو التباعد ُب مثل ىذا،
استظهر عليو ابليمُت ،أنو ال يعلمو ٦تن هنبو من القافلة كغَتىا ،اليت أشار إليها من شهد ابالسًتابة ،كسلم
لو(.")4
الذم يبدك ُب ىذه الواقعة ،أف ا١تازرم كجو جوابو ٨تو تربئة اليهودم بناء على ما ىشهد لو بو الشهود من
األمانة ،كالبعد عن الوقوع ُب مثل ما اهتًم بو من النهب كالسرقة ،كمعلوـ أف الشهادة ُب ٣تاؿ اٟتقوؽ
كا١تعامبلت ال ٗتلوا ػ ػ ُب الغالب ػ ػ من الثناء على ا١تشهود لو ،كذكره ٓتبللو اٟتسنة ،كأخبلقو ا﵀مودة.
( )1ػ األجوبة الصغرل ،عبد القادر بن علي الفاسي ،دراسة كٖتقيق :علي بن أٛتد اإلبراىيمي ،منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية اب١تغرب ،دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر ،ط1428 ،1/ىػ ،ص.326:

( )2ػ نفسو ،ص.326:
( )3ػ ىو :دمحم بن علي بن عمر التميمي ا١تازرم ،يكٌت أاب عبد هللا ،كيعرؼ ابإلماـ ،كلد ٔتدينة ا١تهدية من إفريقية كهبا مات سنة536 :
ىػ ،من مؤلفاتو :ا١تعلم بفوائد صحيح مسلم ،كإيضاح ا﵀صوؿ ُب األصوؿ كغَتىا .سَت أعبلـ النببلء .)105 /20( ،الديباج ا١تذىب
(.)250 /2
( )4ػ فتاكل ا١تازرم ،ص 222( :ػ  .)223جامع مسائل األحكاـ (.)166 /4

 558جملة املدونة :السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م

سادسا :يف التساكن والتجاور
كىذا ٣تاؿ آخر من ٣تاالت التعايش بُت ا١تسلمُت كغَتىم ،يبدك ذلك فيما اشتملت عليو كتب فتاكل
ا١تالكية ابلغرب اإلسبلمي من شواىد كثَتة تدؿ على تساكن كٕتاكر ا١تسلمُت مع ذكم ا١تلل كالعقائد
ا١تختلفة ،سواء داخل ا١تدف أك ُب األرايؼ ،كمن ىذه الشواىد تلك الفتول اليت كردت على سيدم عبد هللا
العبدكسي( ،)1فقد سئل ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ "عن مسجد مبلصق لدرب اليهود ،فطلبوا من الناظر أف ٬ترم ٢تم ا١تاء
فيخرج من ا١تسجد لدكرىم بعد حفر أبيار بصحنو مقدار ٜتسة قواديس أك ما ٮترج منها ،فهل ٬توز ىذا أك
٭تفر ُب الصحن ا١تذكور أك ال(")2؟
كمل يًتدد الفقيو العبدكسي ُب ىذه النازلة ُب اإلفتاء ّتواز نقل ماء ا١تسجد ٢تؤالء اليهود ،إال أنو ربط
ذلك ببعض الشركط 3ا١توضوعية اليت تضمن أال يلحق ا١تسجد أم ضرر .كالظاىر أف ىذه الشركط مل تكن
لتتغَت مهما كاف الطالب ،ػ كلو كاف مسلما ػ ألف الغاية من إيرادىا ىو ضماف استمرارية ا١تسجد ُب أداء
كظيفتو ،بغض النظر عن اٞتهة ا١تنتفعة من ىذا ا١تاء.
كلئن كاف ىذا الفقيو كاضحا ُب القوؿ ّتواز إ٬تار جزء من ماء ا١تسجد ا١تذكور لليهود ،إال أف ىذه
النازلة كشفت ػ ػ بشكل غَت مباشر ػ ػ عن مظاىر أخرل لتعايش ىؤالء ا١تسلمُت مع جَتاهنم الذميُت ،كمن ىذه
ا١تظاىر:
أوال :أف ا١تسجد كاف ٤تاذاي يلدكر بعض اليهود ،كمبلصقا ٢تا ،ما يعٍت أف ا١تسلمُت مل ٯتنعوا اليهود من
مساكنتهم داخل أحيائهم ،بل عاشوا ابلقرب منهم ،كّتوارىم.
اثنيا :مل يقتصر جو التفاعل ىذا على العيش ا١تشًتؾ داخل األحياء ،بل ٕتاكزه إىل غَته من األمور ذات
البعد النفعي ،لدرجة جعلت ىؤالء اليهود يلتمسوف من انظر ا١تسجد أف ٬ترم ٢تم ا١تاء من ا١تسجد اجملاكر

( )1ػ ىو عبد هللا بن دمحم بن موسى أبو دمحم العبدكسي ،فقيو مالكي ،من أىل فاس ،كاف مفتيها ك٤تدثها ،كصفو السيوطي قائبل :كاف عا١تا
ن
مشهورا ،لو أتليف ُب الفتاكل حققو مؤخرا األستاذ ىشاـ ا﵀مدم ،كنشرتو كزارة األكقاؼ ا١تغربية .مات ُب ذم القعدة 849
ابرعا صاٟتنا
ن
ن
ىػ .األعبلـ ،للزركلي ( .)127 /4نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،ص.231 :
( )2ػ ا١تعيار (.)52 /7
3ػ نص الفقي و عبد هللا العبدكسي على ىذه الشركط بقولو" :أما استيجار ا١تاء ا١تذكور فيجوز بشركط :أال يكوف على حيطاف ا١تسجد
ضرر من إجرائو اب١توضع ا١تذكور ،فإنو قد تسرم ندكاتو حاال كاستقباال إليها ،كأف يكوف ذلك ُب فضلة يستغٍت عنها ا١تسجد حاال
كاستقباال ،كالفيض ا١تستغٌت عنو  ،كأف تكوف تلك الفضلة الرفاضات (ىكذا كردت) اليت ٖتتهم ىنالك ،أك ننت األقدار ،كأف يكوف القدر
الذم يستأجر معلوما قدره ،مقدرا ابلقادكس الفخدم أك القصيب أك غَت٫تا ْتيث ال يزيد كال ينقص ،كأما إف كاف ينقص اترة كيزيد أخرل
بكثرة ا١تتوضئُت كا١تغتسلُت كقلتهم فبل ٬توز استيجاره ،كأف يثبت السداد ُب الثمن إىل ا١تدة ا١تستأجر إليها ،فإف ثبت ذلك كلو عندكم
بواجبو فأجركه كأنفذكه ،كال ٬توز أف يشًتط عليهم أنو مهما احتاج إىل ال ورـ كاإلصبلح أصلحوه من أموا٢تم ،ألف ذلك ٣تهوؿ إال أف
يتربعوا بذلك بعد انعقاد االستيجار من غَت شرط كال فهم ،فيجوز ذلك كيلزمهم ما داموا أحياء ،فإف ماتوا مل يلزـ ذلك تركتهم ،ألهنا ىبة
١تن تقبض" ادلعيار ادلعرب (.)53 /7
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٢تم على كجو االستئجار ،كال شك أف ىؤالء اليهود مل يكن ليطمعوا ُب ذلك ،لوال جو التعايش الذم
اعتادكا عليو ،كألفوا العيش ُب كنفو داخل اجملتمع اإلسبلمي.
كمن ا١تسائل الدالة على تداخل يدكر ا١تسلمُت كٕتاكرىا مع يدكر ذكم ا١تلل كالعقائد األخرل؛ مسألة ُب
نوازؿ ابن سهل( ،)1يستفيت صاحبها عن جدار ادعى ملكيتو مسلم ،كانزعو فيو يهودم ،كنصها" :اي سادٌب،
كأكابر عددم ،ا١تعظمُت عندم ،كمن أبقاىم هللا تعاىل ،معتمدين بتوفيقو كتسديده .قاـ عندم حساف بن
دارا أخرل موقوفة على
دارا بداخل مدينة قرطبةْ ،تومة مسجد صواب ،تبلصق ن
عبد هللا ،فذكر أف لو ن
حاجزا بينو كبُت دار
شنوغة( )2اليهود ،كأنو كاف ُب الدار بيت صغَت هتدـ ،كهتدـ بتهدمو اٞتدار الذم كاف
ن
الشنوغة ،كأغفل بنيانو .فلما ذىب إىل إقامتو ،اعًتضو إسحاؽ اليهودم ،كقاؿ :إف البيت ا١تتهدـ من حقوؽ
دار الشنوغة ،كأظهر إىل حساف عقد اسًتعاء ،اترٮتو رجب من سنة أربع كستُت.")3(...
كلئن كانت ىذه ا١تسألة ُب ظاىرىا تدؿ على تساكن ا١تسلمُت مع اليهود ُب حي كاحد داخل مدينة
قرطبة؛ فإهنا تكشف أيضا جانبا آخر من التعايش الديٍت الذم يظهر من خبلؿ توقيف ىؤالء اليهود بعضا
من أصو٢تم ا﵀اذية لدكر ا١تسلمُت على كنائسهم ،كعلى الرغم من الصبغة الدينية ٢تذا الوقف؛ فإننا مل نلحظ
أم اعًتاض عليو ،أك رغبة ُب مصادرتو ،كلعل ا١تتفحص ُب مضموف ىذه ا١تسألة يدرؾ أبف موضوعها يدكر
حوؿ ملكية ىذا اٞتدار ا١تتهدـ .ىل تعود للمسلم؟ أـ لليهودم ؟ أما حكم ىذا الوقف ،كىل لو اعتبار ؟
كىل يػي ىقركف عليو أـ ال؟ كىل ٢تم االنتفاع بو ؟ فإف ذلك مل يكن كاردا ُب السؤاؿ أصبل ،كعلة ذلك أف
ا١تسلمُت مل يكن ٢تم أف يعًتضوا على أكقاؼ أىل الذمة ،بل جعلوا ٢تا من اٟترمة ما ألكقاؼ ا١تسلمُت.
كمن ىذه الشواىد أيضا ،ما جاء ُب نوازؿ ابن اٟتاج قاضي اٞتماعة بقرطبة من أنو" :إذا اشًتل رجل
دارا هبا بئر مشًتكة مع الدار اليت ٕتاكرىاٍ ،ب ألفى تلك الدار اجملاكرة ليهودم أك نصراين ،فإنو ليس بعيب ،ألف
هللا أابح لنا طعامهم(.")4
ككردت فتول أخرل لئلماـ السيورم( ،)5يستفيت صاحبها ُب أمر "يهودم اشًتل دارا ُب درب ليس فيو
إال مسلموف من أىل العافية كا٠تَت ،فسكن اليهودم الدار ،كآذل اٞتَتاف بشرب ا٠تمر كفعل ما ال ٬توز،
( )1ػ عيسى بن سهل بن عبد هللا األسدم القرطيب الغرانطي ،أبو األصبغ ،قاضي غرانطة ،أصلو من جياف ،سكن قرطبة ،ككيل الشورم هبا
مدةٍ ،ب كيل القضاء ابل عدكةٍ ،ب استقضي بغرانطة ،كتوُب مصركفا عن القضاء .لو كتاب " األعبلـ بنوازؿ األحكاـ" توُب سنة.486 :
بغية ا١تلتمس ُب اتريخ رجاؿ األندلس ،الضيب ص .403 :سَت أعبلـ النببلء (.)109 /14
( )2ػ ٚتعو شنائغ ،كىي معبد اليهود ،أنظر :تكملة ا١تعاجم العربية ،رينهارت بيًت آف يدكًزم ،نقلو إىل العربية كعلق عليو٤ :تمد ىسليم
النعيمي ،الناشر ،كزارة الثقافة كاإلعبلـ ،اٞتمهورية العراقية ،ط1979 .1 /ـ.)365/6( .
ى
( )3ػ اإلعبلـ بنوازؿ األحكاـ ،ابن سهل تح :٭تيي مراد ،دار اٟتديث ،القاىرة ،بدكف طبعة ،سنة النشر1428 :ىػ ،ص.493 :
( )4ػ ا١تعيار (.)208/5
( )5ػ ىو عبد ا٠تالق بن عبد الوارث ،أبو القاسم السيورم ا١تغريب ا١تالكي ،خا٘تة شيوخ القَتكاف ،كاف آيةن ُب معرفة ا١تذىب ،يذكر أنو كاف
٭تفظ دكاكين ا١تذىب اٟتفظ اٞتيد ،ك٭تفظ غَتىا من أمهات كتب ا٠تبلؼ ،ذكر القاضي عياض أف لو تعليق على ا١تدكنة ،توُب سنة
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كللدرب بئر إبزاء ىذه الدار ،فصار ٯتؤل معهم بدلوه كحلبو .فهل ٬توز إبقاؤه أـ تباع عليو؟ كإذا بقي ىل ٯتؤل
معهم أـ ال(")1؟
كمل يرد ُب جواب ىذه الواقعة ما يدؿ على إبعاد ىذا اليهودم أك طرده من درب ا١تسلمُت ،بل جاءت
الفتول بدفع أذاه عن جَتانو ،فإذا فعل فبل أبس ببقائو مع ا١تسلمُت ُب درهبم ،ك٥تالطتو ٢تم ،كاالستقاء معهم،
كإذا أصر على أذاه ،كتعذر زجره ،أكريت عليو كُب ذلك يقوؿ " :يٯتنع (اليهودم) من أذاىم ٔتا يكصف من
شرب ا٠تمر كفعل ما ال ٬توز ،فإف انتهى كإال أكريت عليو ،كأما االستقاء من البئر فخفيف"(.)2
ىذه بعض صور العيش ا١تشًتؾ بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أىل الذمة كما نقلتها بعض الدكاكين النوازلية،
كىي صور تقرر ما ادعيناه سابقا من تساكن ا١تسلمُت مع ذكم ا١تلل كالفرؽ ا١تختلفة ،كاختبلطهم هبم ُب
حياهتم اليومية ،كال شك أف ىذا االختبلط قد عزز من فرص مشاركة ىؤالء ُب كل ٣تاالت اٟتياة العامة
كا٠تاصة ،كُب كل الشؤكف كالقضااي ،كمن يرجع إىل ا١تصادر التارٮتية اليت عنيت أبكضاع أىل الذمة ُب الغرب
اإلسبلمي ،سيقف على حقيقة ىذا التعايش ا١تشًتؾ الذم طاؿ كل قضااي الناس كاجملتمع.
سابعا :ادلخالطة اليومية للمسلمٌن
إف ما اشتملت عليو كتب الفتاكل كالنوازؿ ُب ىذا الباب ،يدؿ على أف ٥تالطة أىل الذمة للمسلمُت
ابلغرب اإلسبلمي مل يكن سلوكا عابرا ،أك حداث ظرفيا ،بل مثل كاقعا ٦تتدا ،اختزؿ حجم التعايش االجتماعي،
كالتفاعل اٟتضارم لقركف عدة ،كلعل تفحص خريطة إقامة ا١تسيحُت اب١تغرب كاألندلس ،تدؿ على أهنم أقاموا
مع ا١تسلمُت ُب ا١تدف كاٟتواضر ا٢تامة مثل :اشبيلية ،كبلنسية ،كقرطبة ،كبطليوس ،كفاس ،كمكناس ،كتلمساف،
كغَتىا من اٟتواضر اإلسبلمية الكربل(.)3
كمن الطبيعي أف ىذا الوضع أفضى إىل تفاعبلت جديدة ،ىعمت ٥تتلف مرافق اٟتياة ،ما أدل إىل امتزاج
جل عناصر اجملتمع ُب حركية متسارعة غطت كل القضااي ا١تشًتكة بُت ذكم ا١تلل ا١تختلفة ،كمل تستثن ىذه
اٟتركية سول القضااي اليت تعرب عن ا٠تصوصية الدينية كالعقدية لؤلطياؼ ا١تتعايشة.
كمن األكيد أف أىم ا١ترافق اليت عكست مدل التفاعل اٟتاصل بُت ٥تتلف ا١تكوانت اجملتمعية ىو
السوؽ ،ابعتباره فضاء مشًتكا ،يلتقي فيو ا١تسلم كاليهودم كالنصراين ١تمارسة ٥تتلف األنشطة اليومية بيعا
كشراء ،دكف ٘تييز أك إقصاء؛ كمن يرجع إىل ترثنا النوازيل ُب ا١تغرب كاألندلس ،سيجد أف أىل الفقو كالفتول
 460ىػ الواُب ابلوفيات ،الصفدمٖ ،تقيق :أٛتد األرانؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء الًتاث ػ ػ بَتكت ػ ػ دكف طبعة1420 ،ىػ (/18
 .)54ترتيب ا١تدارؾ .)65 /8( ،سَت أعبلـ النببلء (.)378 /13
( )1ػ ا١تعيار ( .)437/8جامع مسائل األحكاـ ( .)391 /4النوازؿ اٞتديدة الكربل ،الوزاين ،قابلو كصححو على النسخة األصلية
األستاذ :عمر بن عباد ،منشورات كزارة األكقاؼ ا١تغربية 1418 ،ىػ .)163/7( ،
( )2ػ ا١تصادر الثبلثة األخَتة نفس األجزاء كنفس الصفحات.
( )3ػ أنظر خريطة مراكز استيطاف ا١تسيحيُت ُب ا١تغرب كاألندلس ُب عصر ا١ترابطُت صمن كتاب :مباحث ُب التاريخ االجتماعي للمغرب
كاألندلس خبلؿ عصر ا١ترابطُت ،د .إبراىيم القادرم بوتشيش ،دار الطليعة ػ بَتكت ػ  1998ـ .دكف طبعة ،ص.254 :
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نصوا على حق ىؤالء ُب كلوج أسواؽ ا١تسلمُت ،كاالختبلط هبم ،كالتعامل معهم بسائر العقود كا١تعامبلت
التجارية ،فقد يسئل األستاذ أبو سعيد بن لب( )1عن حكم "معاملة اليهود ،مع العلم أف ٚتيع معاملتهم أك
غالبها على كجو الراب .فأجاب :حكم ا١تسألة أف يينظر ُب ا١تعاملة ،فإف مل يكن ُب ظاىرىا فساد ،كال ادعاه
ا٠تصم ،فالواجب العمل على الصحة(.")2
كنيقل عن ابن رشد(ُ )3ب إحدل فتاكيو قولىو" :معاملة ا١تسلم للذمي جائزة فيما ٬توز للمسلمُت(.")4
كا١تبلحظ ُب ىاتُت الفتويُت؛ أف التعامل مع غَت ا١تسلمُت ُب البيوع كالتجارات كغَتىا من صور
ا١تعامبلت مباح من حيث األصل ،كال ييستثٌت من ذلك سول العقود ا١تتضمنة لبعض ا١تخالفات الشرعية ،اليت
ٕتعل التعامل هبا ٤تظورا حىت بُت ا١تسلمُت مع بعضهم البعض ،كالراب أبنواعو ا١تختلفة.
كيبدك أف ىذا االختبلط اليومي،مل يبق ٤تصورا ُب األسواؽ كا﵀اؿ التجارية فقط ،بل بدا أيضا ُب
الطرقات ،كعلى أعتاب ا١تنازؿ ،كُب اٟتمامات كغَتىا من ا١ترافق ،ما دفع ابلبعض إىل مساءلة الفقهاء عن
أحكاـ الشريعة ُب ذلك .كىل ٕتيزه أـ ال؟

فقد يسئل قاضي اٞتماعة ابن سراج األندلسي( )5عن" :الرجاؿ من ا١تسلمُت ومن أىل الذمة ،يتصدكف

لبيع السلع من النساء ُب الدكر ،أك لتعديل اٟتوائج مثل :ا١تغزؿ كغَته( .")6كمل يرد ُب جوابو ػ ػ رٛتو هللا ػ ػ ما
يفيد منع ىؤالء من التصدم لبيع سلعهم ابلدكر ،كل ما ُب األمر أنو اشًتط األمن من الفساد أك التهمة كُب
ذلك يقوؿ" :كأما ا١تسألة الثانية ،فاشًتاء ا١ترأة كبيعها من الرجاؿ ،أك استيجارىا إايىم ُب عمل ،كمباشرة ذلك
بنفسها للضورة كاٟتاجة إذا مل يقع فساد كال هتمة كال خلوة كال ميل لشهوة فاسدة جائز."7
( )1ػ ىو فرج بن قاسم بن أٛتد بن لب ،أبو سعيد الثعليب الغرانطي ،شيخ األندلس ُب زمانو ،كخطيب جامع غرانطة األكرب ،انتهت إليو
رايسة الفتول ُب األندلس ،كاف عارفا ابلعربية كاللغة ،مربزا ُب التفسَت ،من تصانيفو" :شرح اٞتمل للزجاجي"ك "شرح تصريف التسهيل"
ك"القصيدة النونية ُب األحاجي" توُب سنة 782 :ىػ  ،كقيل سنة  783ىػ شذرات الذىب ،ابن العماد اٟتنبليٖ ،تقيق٤ :تمود
األرانؤكط ،دار ابن كثَت ،دمشق ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1406 ،1/ىػ ( .)483 /8اإلحاطة ُب أخبار غرانطة ،لساف الدين بن ا٠تطيب ،دار
الكتب العلمية ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1424 ،1/ىػ (.)212 /4

( )2ػ ا١تعيار.)433/6( .
( )3ػ ىو أبو الوليد دمحم بن أٛتد بن أٛتد بن رشد القرطيب ،شيخ ا١تالكية ك قاضي اٞتماعة بقرطبة ،كىو جد الفيلسوؼ ابن رشد ،توىل منصب قاضي
اٞتماعة (قاضي القضاة) ١تدة أربع سنوات ،كطلب بعدىا إعفاءه سنة 515ىػ  ،ليتفرغ إل٘تاـ كتابو الضخم ُب الفقو " البياف ك التحصيل " إضافة إىل
كتابو الشهَت "ا١تقدمات" ُب الفقو أيضا .توُب عاـ  520ىػ ،سَت أعبلـ النببلء .)501 /19( ،األعبلـ.)316 /5( ،
( )4ػ الفتاكل ،ابن رشد اٞتد ،تح :د .ا١تختار بن الطاىر التليلي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ػ لبناف ػ ط 1407 .1 :ىػ  .)973/1( ،جامع
مسائل األحكاـ (.)218/3
()5
الفهامة ،العامل
ػ ىو أبو القاسم ٤تمد بن ٤تمد بن سراج ،مفيت غرانطة ،كقاضي اٞتماعة هبا ،كصفو دمحم ٥تلوؼ بقولو « :الفقيو ،اٟتافظ ،العمدةٌ ،
اٞتليل ،اٟتامل لواء ا١تذىب مع التحصيل» لو آتليف منها" :شرح ا١تختصر" كلو فتاكل كثَتة نقل الونشريسي ُب معياره ٚتلة منها .توُب سنة  848ىػ
 .شجرة النور الزكية ( .)357 /1نيل االبتهاج ،ص.526 :
( )6ػ فتاكل قاضي اٞتماعة أيب القاسم بن سراج األندلسي ،تح :د .دمحم أبو األجفاف ،دار ابن حزـ ،بَتكت ػ لبناف .ط  1426 . 2 /ىػ  ،ص:
.226
7ػ نفسو.
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كما أف ٣تالسة اليهود للمسلمُت على أبواب دكرىم ،كاف أمرا مألوفا ،كذلك ألف ابن عبد الرؤكؼ 1مل
ٯتنع ىذا االختبلط إال ُب حالة كاحدة كىي :أف يكوف ىؤالء اليهود متهمُت "ببيع ا٠تمر ،ألنو تعريض
ألنفسهم بذلك(.")2
كدلت الفتاكل أيضا على أف ا١تسلمُت كانوا أيتوف دكر اليهود كالنصارل كيدخلوهنا لبعض األغراض،
نص على شيء من ذلك اإلماـ الربزيل ُب نوازلو بقولو" :كاف شيخنا اإلماـ ػ ػ ػ هنع هللا يضر ػ ػ ٭تكي أف بعض الشهود
اٞتالسُت ُب اٟتوانيت ػػػ كىم ٦تن ييقتدل هبم ػ ػ رٔتا كاف أيٌب إىل دار اليهود ،كيشهد ُب أنكحتهم
كمعامبلهتم(.")3
كعموما فإف جو التفاعل ىذا داخل ىذه ا١ترافق قد أٙتر دينامية نفت كل أشكاؿ اٞتمود كالعزلة ،كمل يعد
ابإلمكاف أف يعيش أم مكوف ٔتعزؿ عن اآلخر ،بل أصبح االنفتاح على اآلخر كالتواصل معو مطلبا
اجتماعيا ،كسلوكا حضاراي ،أملتو ضركرة العيش ا١تشًتؾ ،الذم طبع العبلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم قركان طويلة.
كليس يقف األمر ُب ا١تخالطة على ا١ترافق اليت مر ذكرىا ،بل إنو ٗتطاىا إىل فضاءات أخرل أىم كأكسع
كاآلابر ،كمنابع ا١تياه ،كاألهنار ،كغَتىا من ا١توارد اليت يتزكد منها ا١تسلموف ْتاجاهتم من ا١تاء .فقد "سئل
اللخمي( )4عن اليهود ،ىل ٯتنعوف من االستسقاء من هنر ُب كسط بلد ا١تسلمُت الذين يتوضؤكف فيو
كيتطهركف كيغسلوف ثياهبم؟
فأجاب :ال أعلم ١تنع اليهود من االستسقاء من النهر كجها ،ألف أعلى مراتبو أف يكوف لعلة جريو
٧تاسة ،كال يفسد النهر كال ينجسو أف يكوف ثوبو ٧تسا ،كا١تسلموف يغسلوف فيو ٧تاساهتم(.")5
كسئل ابن رشد عمن ابع داره من يهودم ْتظو من البئر ا١تشًتكة بينو كبُت جاره فأجاب" :كأما الذم
ي
ابع داره من يهودم ْتظو من البئر ا١تشًتكة بينو كبُت جاره ،فبل كبلـ ٞتاره ُب ذلك ،إذ ال يفسد عليو ماء
البئر استقاء اليهود منها(.")6

1
يب .كصفو اإلماـ الذىيب بقولو" :كاف كاسع العلوـ ،حاذقا ابلفتول ،عارفا
علي بن ىشاـ بن عبد الرؤكؼ ،أبو عبد هللا
ٌ
األنصارم ال يق ٍرطي ٌ
ػ ىو دمحم بن ٌ
ٔتذىب مالك ،بصَتا ابألحكاـ نزيو النفس" .توُب لليلتُت خلتا من رمضاف سنة 424 :ىػ  .اتريخ اإلسبلـ للذىيب (ٚ .)402 /9تهرة تراجم فقهاء
ا١تالكية (.)1544 /3
( )2ػ ثبلث رسائل أندلسية ُب آداب اٟتسبة كا﵀ تسب ،الرسالة الثانية ،البن عبد الرؤكؼ ،تح :ذ .ليفي بركفنساؿ ،مطبوعات ا١تعهد العلمي الفرنسي
لآلاثر الشرقية ػ القاىرة ػ  .1955دكف طبعة ،ص.114 :
( )3ػ جامع مسائل األحكاـ (.)294/2
( )4ػ ىو دمحم بن علي الربعي القَتكاين أبو اٟتسن اللخمي من فقهاء ا١تالكية ،كاف دينا ،متفننا .حاز رائسة ا١تذىب بببلد إفريقية ٚتلة ،قاؿ فيو القاضي
القاضي عياض  " :ككاف أبو اٟتسن فقيهان فاضبلن ديٌنان مفتيان متفننان ،ذا حظ من األدب كاٟتديث ،جيد النظر ،حسن الفقو ،جيد الفهم .ككاف فقيو
كقتو ،أبعد الناس صيتان ُب بلده"  .من مؤلفاتو "التبصرة" ك"فضائل الشاـ" ،توُب رٛتة هللا بصفاقس سنة 478ىػ .ترتيب ا١تدارؾ (.)109 /8
األعبلـ ،للزركلي (.)328 /4
( )5ػ ا١تعيار 433/8( ،ػ ػ .)434
( )6ػ الفتاكل البن رشد.)605/1( ،
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كسئل اإلماـ السيورم "عن ذمي سكن بُت داير ا١تسلمُت ،كعندىم بئر يسقوف منها .ىل يسقي معهم
ي
()1
أـ ال؟ فقاؿ :أما االستقاء من البئر فخفيف ".
كعموما فإف ىذه األجواء من االنفتاح كالتشارؾ ،كانت قمينة أبف تبدد مشاعر ا٠توؼ كعدـ الثقة عند
غَت ا١تسلمُت ،كما كانت قمينة بدحر شبهة التعصب كاالنغبلؽ .كٯتكن القوؿ ػ ػ ُب ظل ما مر معنا من
شواىد ػ ػ أبف أتباع ا١تلل كالشرائع ا١تختلفة ،مل يعيشوا على ىامش اجملتمع ،بل عاشوا ُب قلبو ،يشاركوف ُب
نشاطاتو ،كيتفاعلوف مع ٥تتلف قضاايه ا١تتجددة كا١تستمرة ،كىو كضع أاتح ٢تم االنفتاح على أنشطتو
ا١تختلفة ،كُب ىذا ما يدؿ على اٟترية اليت يكفلها اإلسبلـ ١ت ٍن يعيشوف فوؽ أرضو ،كٖتت ظبلؿ دكلتو.
ى
اخلامتة
بعد أف بلغ ىذا البحث هنايتو ،ٯتكنٍت تسجيل النتائج اآلتية:
 أف التعايش السلمي مع غَت ا١تسلمُت تعبَت يراد بو العيش ا١تتبادؿ مع ىؤالءٔ ،تا يضمن ٖتقيق
التعاكف كالسلم كاإلخاء اإلنساين ،بعيدا عن االقتتاؿ أك العنف.
 أف التعايش هبذا ا١تعٌت قيمة إنسانية ٘تثلها ا١تسلموف ُب عبلقاهتم ابآلخر عرب عصورىم ا١تختلفة.
 أف القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة ٫تا ا١ترجعية األساسية ُب فهم كأتصيل قضااي التعايش بُت
ا١تسلمُت كغَتىم من أتباع ا١تلل كالشرائع ا١تختلفة.

األخرل.


أف التعايش من ا١تنظور اإلسبلمي لو خصائص كثَتة ٘تيزه عن ابقي ا١ترجعيات كالفلسفات
أف ما يدعيو البعض من تعصب الفقهاء كتشددىم ُب قضااي غَت ا١تسلمُت ًٌادعاء يكذبو الواقع،

بدليل ما سقناه من أمثلة ك٪تاذج تثبت أف ا١تسلمُت ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي كانوا منفتحُت على غَتىم من
أتباع ا١تلل كالشرائع ا١تختلفة ،كمتعاكنُت معهم.
 أف البحث ُب قضااي التعايش من خبلؿ تراثنا النوازيل ابلغرب اإلسبلمي لو أ٫تية ابلغة ،خاصة ُب
ىذا العصر ،حيث ارتفعت األصوات ا١تشككة اليت تتهم أىل الفقو كالفتول ابلتعصب ُب قضااي كاف أىل
الذمة طرفا فيها.


أف تعايش ا١تسلمُت مع أىل الذمة ابلغرب اإلسبلمي غطى كل اجملاالت ،كمل يبق مقتصرا على

ا١تسائل اليت أكردانىا ُب ىذه الدراسة ،كلعل األايـ القادمة تسمح ابلبحث ُب بعض اجملاالت األخرل.
التوصيات
( )1ػ النوازؿ اٞتديدة الكربل ،الوزاين.)270/8( ،
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كُب ختاـ ىذه الورقة ا١تختصرة عن التعايش بُت ا١تسلمُت كغَتىم من خبلؿ كتب الفتاكل
لدل مالكية الغرب اإلسبلمي فإين أكصي ابآلٌب:
 أ٫تية توسيع نطاؽ البحث الذم يتناكؿ قضااي التعايش مع غَت ا١تسلمُت من خبلؿ كتب الفتاكل

كالنوازؿ ابلغرب اإلسبلمي.
 ضركرة تفعيل مراكز البحوث اليت تعٌت بقضااي اٟتوار كالتعايش ،كفتح آفاؽ البحث أماـ الدارسُت
ا١تتخصصُت لدحض ما أثَت من شبو حوؿ كاقع أىل الذمة ُب ٣تتمع الغرب اإلسبلمي.
 الدعوة إىل الكتابة ُب ىذا ا١توضوع ،كترٚتة ذلك إىل ٥تتلف اللغات العا١تية اٟتية ،حىت يتسٌت
للغربيُت اليوـ اإلطبلع على الصورة اٟتقيقية اليت كاف عليها غَت ا١تسلمُت داخل اجملتمع اإلسبلمي.
كأخَتا فإين أٛتد هللا تعاىل على أف يسر إ٘تاـ ىذا البحث ،كأسألو سبحانو أف ٬تعلو ُب ميزاف حسناٌب.
كصلى هللا على سيدان دمحم كعلى آؿ بيتو الطاىرين ،كأصحابو أٚتعُت ،كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت.


ادلصادر وادلراجع
 .1القرآف الكرًن
 .2األجوبة الصغرل ،عبد القادر بن علي الفاسي ،دراسة كٖتقيق :علي بن أٛتد اإلبراىيمي ،منشورات كزارة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية اب١تغرب ،دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر ،ط1428 ،1/ىػ .
 .3األجوبة ،ابن عظوـ ا١ترادمٖ ،تقيق :دمحم اٟتبيب ا٢تيلة ،منشورات اجملمع التونسي للعلوـ كاآلداب كالفنوف ػ بيت
ي
اٟتكمة ػ دكف طبعة2004 ،ـ.
 .4اإلحاطة ُب أخبار غرانطة ،لساف الدين بن ا٠تطيب ،دار الكتب العلمية ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1424 ،1/ىػ.
 .5أحكاـ الذميُت كا١تستأمنُت ،عبد الكرًن زيداف ،مؤسسة الرسالة ػ بَتكت ػ 1982ـ.
 .6األحكاـ الشرعية للثورات العربية ،علي بن انيف الشحود ،ط 1432 ،1 /ىػ .
 .7أحكاـ أىل الذمة ،ابن القيمٖ ،تقيق :يوسف بن أٛتد البكرم ك شاكر بن توفيق العاركرم ،رمادل للنشر ػ الدماـ
ػ ط1418 ،1/ىػ .
 .8اإلسبلـ ُب العقل العا١تي ،توفيق الواعي ،دار الوفاء ػ مصر ػ ط 1410 ،1/ىػ .
 .9أضواء البياف،الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة بَتكت – لبناف ،دكف طبعة 1415 ،ىػ.
 .10اإلعبلـ بنوازؿ األحكاـ ،ابن سهل ،تح :٭تيي مراد ،دار اٟتديث ،القاىرة 1428 ،ىػ .
 .11األعبلـ للزركلي ،دار العلم للمبليُت ،ط ،15 /مايو  2002ـ.
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 .12األقليات الدينية كاٟتل اإلسبلمي ،يوسف القرضاكم ،مؤسسة الرسالة ،ط1461 ،1 /ىػ .
البلعي ،تح :علي بن عبد هللا الزبن ،دار ىجر،
البدر التماـ شرح بلوغ ا١تراـ ،اٟتسُت بن دمحم بن سعيد
 .13ي
ٌ
ط 1428،1/ىػ .
 .14بغية ا١تلتمس ُب اتريخ رجاؿ األندلس ،الضيب ،دار الكاتب العريب ػ ػ القاىرة ػ ػ 1967ـ .
 .15اتج العركس من جواىر القاموس ،الزبيدمٖ ،تقيق٣ :تموعة من ا﵀ققُت ،دار ا٢تداية.
 .16اتريخ اإلسبلـ ىكىكفيات ا١تشاىَت ىكاألعبلـ ،الذىيب ،ا١تكتبة التوفيقية ،دكف طبعة كال اتريخ
 .17ترتيب ا١تدارؾ ،عياضٖ ،تقيق :دمحم بن شريفة كدمحم أعراب كآخركف ،مطبعة فضالة ،ا﵀مدية ػ ػ ا١تغرب ػ ػ ط،1/
1983ـ.
 .18تفسَت الشعراكم ،مطابع أخبار اليوـٚ ،تهورية مصر العربية ػ القاىرة ػ دكف طبعة1997 ،ـ.
 .19تفسَت القرآف العظيم ،ابن كثَت ،تح :سامي بن دمحم سبلمة ،دار طيبة  ،ط1420 ،2 /ىػ.
النعيمي ،الناشر ،كزارة
 .20تكملة ا١تعاجم العربية ،رينهارت بيًت آف يدكًزم ،نقلو إىل العربية كعلق عليو٤ :تمد ىسليم ى
الثقافة كاإلعبلـ ،اٞتمهورية العراقية ،ط 1979 .1 /ـ.
 .21ثبلث رسائل أندلسية ُب آداب اٟتسبة كا﵀تسب ،الرسالة الثانية ،البن عبد الرؤكؼ ،تح :ذ .ليفي بركفنساؿ،
مطبوعات ا١تعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية ػ القاىرة ػ 1955ـ.
الربزيل ،تقدًن كٖتقيق :دمحم اٟتبيب ا٢تيلة ،دار
 .22جامع مسائل األحكاـ ١تا نزؿ من القضااي اب١تفتُت كاٟتكاـ ،ي
الغرب اإلسبلمي ،ط 2002 ،1/ـ.
ٚ .23تهرة اللغة ،ابن دريدٖ ،تقيق :رمزم منَت بعلبكي ،دار العلم للمبليُت ط1987 ،1/ـ.
 .24اٟتضارة اإلسبلمية ُب القرف الرابع ا٢تجرم ،آدـ ًمتز  ،ترٚتة عبد ا٢تادم أبو ريدة ،دار الكتاب العريب ػ بَتكت ػ
ط.5 /
 .25حضارة العرب ،غوستاؼ لوبوف ،ترٚتة :عادؿ زعيًت ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة.
 .26اٟتوار مع الغرب :آلياتو ػ أىدافو ػ دكافعو ،يمٌت أبو الفضل كأميمة عبود ،كسليماف ا٠تطيب ،دار الفكر ػ دمشق ػ
ط1429 ،1 /ىػ.
 .27اٟتوار كبناء السلم االجتماعي ،خالد بن دمحم البديوم ،سلسلة رسائل ُب اٟتوار ،منشورات مركز ا١تلك عبد
العزيز للحوار الوطٍت ،ط1432 ،1 /ىػ.
 .28ا٠تصائص العامة لبلسبلـ ،القرضاكم ،مؤسسة الرسالة ػ بَتكت ػ ط1404 ،2 /ق.
 .29الدراما كثقافة البلعنف ،نسرين عبد العزيز ،العريب للنشر كالتوزيع ط2016 ،1 /ـ.
 .30دكحة الناشر ﵀اسن من كاف اب١تغرب من مشايخ القرف العاشر ،ابن عسكر اٟتسٍت الشفشاكينٖ ،تقيق :دمحم
حجي ،دار ا١تغرب للتأليف كالًتٚتة كالنشر ،ط1977 ،2 /ـ.
 .31الديباج ا١تذىب ،ابن فرحوفٖ ،تقيق كتعليق :الدكتور دمحم األٛتدم أبو النور ،دار الًتاث للطبع كالنشر ػ ػ القاىرة
ػ ػ.
 .32السبلـ ُب القرآف كاٟتديث ،دمحم الغركم ،دار األضواء ،ط1411 ،1/ىػ.
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 .33سنن أيب داكد ٖتقيق :شعيب األرنؤكط ك ٤تمد ً
كامل قره بللي ،دار الرسالة العا١تية ،ط 1430 ،1/ىػ.
ى
ى
 .34سَت أعبلـ النببلء ،الذىيب ٖتقيق٣ :تموعة من ا﵀ققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط ،مؤسسة الرسالة،
ط1405 ،3/ق.
 .35سَتة ابن ىشاـٖ ،تقيق :مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد اٟتفيظ الشليب ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى
البايب اٟتليب كأكالده ٔتصر ،ط1375 ،2/ىػ.
 .36السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار ،الشوكاين ،دار ابن حزـ ،ط.1/
 .37شجرة النور الزكية٥ ،تلوؼ ،علق عليو :عبد اجمليد خيايل ،دار الكتب العلمية ػ ػ لبناف ػ ػ ط 1424 ،1/ىػ.
 .38شذرات الذىب ،ابن العماد اٟتنبليٖ ،تقيق٤ :تمود األرانؤكط ،دار ابن كثَت ،دمشق ػ ػ ػ ط 1406 ،1/ىػ.
 .39صحيح البخارمٖ ،تقيق :دمحم زىَت بن انصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1/ىػ.
 .40صور اإلعبلـ اإلسبلمي ُب القرآف الكرًن  -دراسة ُب التفسَت ا١توضوعي ،رسالة ماجستَت تقدـ هبا :عاطف
إبراىيم ا١تتويل رفاعيٖ ،تت إشراؼ :حاًب دمحم منصور مزركعة ،جامعة ا١تدينة العا١تية (ماليزاي) سنة 1432 :ىػ -
 2011ـ.
 .41الضوء البلمع ،السخاكم ،منشورات دار مكتبة اٟتياة ػ ػ بَتكت ػ ػ.
 .42الطبقات الكربل البن سعدٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1410 ،1/ىػ.
.43طوؽ اٟتمامة ،ػ ابن حزـ ،تح :د .إحساف عباس ،ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر  -بَتكت ػ ػ ط.2 /
 1987ـ.
حىت ،دار العلم للمبليُت ػ ػ بَتكت ػ ػ ط ،6/يوليوز 1991ـ.
 .44العرب :اتريخ موجز ،فيليب ًٌ
 .45فتاكل ا١تازرم ،تقدًن كٚتع كٖتقيق :الطاىر ا١تعمورم ،الدار التونسية للنشر1994 ،ـ.
 .46فتاكل قاضي اٞتماعة أيب القاسم بن سراج األندلسي ،تح :د .دمحم أبو األجفاف ،دار ابن حزـ ،بَتكت ػ لبناف.
ط  1426 . 2 /ىػ.
 .47الفتاكل ،ابن رشد اٞتد ،تح :د .ا١تختار بن الطاىر التليلي ،دار الغرب اإلسبلمي ػ ػ بَتكت ػ ػ ط1407 .1/
ىػ.
 .48فتح البارم ،ابن حجر ،عناية كإشراؼ كٗتريج :دمحم فؤاد عبد الباقي ك ٤تب الدين ا٠تطيب ،دار ا١تعرفة –
بَتكت ػ 1379ـ.
 .49الفركؽ ،القراُب ،عامل الكتب ،دكف طبعة كبدكف اتريخ.
 .50فلسفة الشريعة ،مصطفى إبراىيم الز١تي ،دار الرسالة للطباعة ػ بغداد ػ 1979ـ..
 .51فهرس الفهارس ،الكتاينٖ ،تقيق :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي  -بَتكت ػ ػ ط 1982 ،2/ـ.
 .52القاموس السياسي ،أٛتد عطية هللا ،دار النهضة العربية ػ القاىرة ػ ط1968 ،3/ـ.
 .53لساف العرب ،ابن منظور ،دار صادر – بَتكت ػ ط 1414 ،3 /ىػ.
 .54﵀ات ُب الثقافة اإلسبلمية ،عمر عودة ا٠تطيب ،مؤسسة الرسالة  -بَتكت – ط1425 ،15 /ق.
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 .55مباحث ُب التاريخ االجتماعي للمغرب كاألندلس خبلؿ عصر ا١ترابطُت ،د .إبراىيم القادرم بوتشيش ،دار
الطليعة ػ بَتكت ػ دكف طبعة 1998 ،ـ.
٥ .56تتصر سنن أيب داكد ،عبد العظيم ا١تنذرمٖ ،تقيق :دمحم صبحي بن حسن حبلؽ ،مكتبة ا١تعارؼ للنشر
كالتوزيع ػ الرايض ػ ط 1431 ،1 /ىػ.
 .57ا١تستدرؾ للحاكمٖ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطاٖ ،تقيق :دمحم عبد ا١تنعم رشاد ،مكتبة السنة ػ ػ القاىرة ػ ػ
ط1410 ،1/ق.
.58معجم ا١تؤلفُت ،عمر بن رضا الدمشق ،دار إحياء الًتاث العريب ػ ػ بَتكت ػ ػ .
 .59ا١تعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى كآخركف٣ ،تمع اللغة العربية ابلقاىرة ،دار الدعوة ،دكف طبعة كال اتريخ.
 .60معجم مقاييس اللغة ،ابن فارسٖ ،تقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار الفكر1399 ،ىػ.
 .61ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن فتاكل أىل إفريية كاألندلس كا١تغرب ،الونشريسي ،خرجو ٚتاعة من الفقهاء
إبشراؼ :دمحم حجي ،منشورات كزارة األكقاؼ ا١تغربية ،دار الغرب اإلسبلمي ػ بَتكت ػ دكف طبعة  1981 ،ـ.
 .62ا١تغرب كاألندلس ُب عصر ا١ترابطُت ،إبراىيم القادرم بوتشيش ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ػ بَتكت ػ ط،1/
1993ـ.
 .63مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تح :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  -بَتكت 1399
ىػ.
 .64مقتطفات من كتاب من ركائع حضارتنا ،مصطفى السباعي ،دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،ا١تكتب
اإلسبلمي ،ط 1420 ، 1 /ىػ.
 .65ا١توطأ ،اإلماـ مالكٖ ،تقيق :دمحم مصطفى األعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ ا٠تَتية
كاإلنسانية ػ ػ أبو ظيب ػ ػ ػ
 .66النظم ا١تستعذب ُب ت ٍف ًسَت غر ً
ا١ته ٌذب ،دمحم بن أٛتد بطاؿ الركيب ،دراسة كٖتقيق كتعليق :د .مصطفى
يب ألٍفاظ ى
يٍ
ً
عبد اٟتفيظ ىسامل ،ا١تكتبة التجارية ػ مكة ا١تكرمة ػ دكف طبعة1988 ،ـ.
 .67النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ،ابن األثَتٖ ،تقيق :طاىر أٛتد الزاكل ك ٤تمود دمحم الطناحي ا١تكتبة العلمية ػ ػ
بَتكت ػ ػ دكف طبعة1399 ،ىػ.
 .68النوازؿ اٞتديدة الكربل ،الوزاين ،قابلو كصححو على النسخة األصلية األستاذ :عمر بن عباد ،منشورات كزارة
األكقاؼ ا١تغربية 1418 ،ىػ.
 .69نيل االبتهاج ،التنبكيت ،عناية كتقدًن :الدكتور عبد اٟتميد عبد هللا ا٢ترامة ،دار الكاتب ،طرابلس ػ ػ ليبيا ػ ػ ط/
 2000 ،2ـ.
 .70الواُب ابلوفيات ،الصفدمٖ ،تقيق :أٛتد األرانؤكط كتركي مصطفى ،دار إحياء الًتاث ػ ػ بَتكت ػ ػ دكف طبعة،
1420ىػ.
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تخرٍج األصول عهي األصول
دراسة تأصَهَة مع نمارج تطبَقَة
ً صذاو محمذ.أ

الجزائر-جامعة تلسمان-باحث بسلك الدكتىراه

:ملخص البحث

تذا٢ إف التعامل مع األدلة التفصيلية ُب استنباط األحكاـ الشرعية ككضع القواعد األساسية الضابطة
تن قارب٦ تا فرض على من أتى بعدىم٦ ، فقد بفقداف األئمة الذين حازكا مرتبة االستقبلؿ،النوع من االجتهاد
 كىو ما يعرؼ بعلم التخريج عند،تنصوص ٔتنصوصات أئمتهم ُب الفركع كاألصوؿ١تاؽ غَت اٟ إ،منزلتهم
.الفقهاء كاألصوليُت
 الذم ٮتتص ابستنباط القواعد االجتهادية،كمن أىم أنواع ىذا العلم ٗتريج األصوؿ على األصوؿ
 كأىم متعلقاتو كبعض، الذم يعد موضوع ىذه الدراسة اليت تسعى لبياف مفهومو،من أصوؿ أخرل منصوصة
.تطبيقاتو
الكلمات ادلفتاحية
.  االجتهاد، الفقو اإلسبلمي، األصوؿ، التخريج
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مقدمة

اٟتمد ﵁ على ما يوليوٛ ،تدا يليق بعظيم سلطانو كيرضيو ،كصلى هللا كسلم على من اجتمعت كل ا١تعامل
كا﵀اسن فيو ،كعلى ألو كصحبو كاتبعيو ،كبعد:
فإف علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت من أرحب كأكسع ٣تاالت ا١تزاكجة بُت قداسة األدلة التفصيلية
كآليات النظر العقلية ،بغية بلوغ حلوؿ شرعية من الناحيتُت التأصيلية كالتفريعية ،خصوصا بعد انقراض
االجتهاد ا١تستقل كا٨تصاره ُب دائرة ا١تذىبية ،األمر الذم فرض على اجملتهدين ا١تقيدين اٞتمع بُت ا١تتشاهبات
من النوازؿ كمنصوصات األئمة ،كيعد ٗتريج األصوؿ على األصوؿ خَت شاىد على مدل ما استفادت
القواعد األصولية من ىذا النوع من االجتهاد.
ك٢تذا النوع من التخريج عناية بتقرير القواعد األساسية كا١تنطلقات العقدية كالنحوية ،اليت تبٌت عليها
كتًتتب على أثرىا مسائل كقواعد أصولية.
كنظرا لعدـ انفكاؾ العملية االجتهادية عن علم التخريج عموما ،كٗتريج األصوؿ على األصوؿ خصوصا
أل٫تيتو من جهة اعتباره أمثل السبل ُب التعاطي مع ا٠تبلفات كالنوازؿ األصولية ،كإٟتاقها القواعد ا١تتشاهبة
ببعضها برباعة عقلية متناىية ،تى ينم عن إمكانية اإلجابة على كل إشكاؿ.
فإف التعامل مع مثل ىذا النوع من التخريج ،كالتعمق ُب البحث فيو ٭تيل على طرح اإلشكالية ا١تتمثلة ُب
األسئلة التالية:
 .1ما مفهوـ ٗتريج األصوؿ على األصوؿ؟
 .2كما ىي ا١تؤلفات اليت ٗتتص هبذا النوع من التخريج؟
 .3كما أبرز األمثلة التطبيقية لتخريج األصوؿ على األصوؿ؟

أىداف الدراسة

ترمي ىذه الدراسة إىل ٚتلة من األىداؼ أذكر منها:
ٕ .1تلية حقيقة ٗتريج األصوؿ على األصوؿ.
 .2بياف الًتابط الوثيق بُت علم أصوؿ الفقو كعلم العقيدة كالنحو.
 .3ذكر أبرز ا١تؤلفات اليت تعٌت بتخريج األصوؿ على األصوؿ.
 .4إبراز بعض النماذج التطبيقية لتخريج األصوؿ على األصوؿ.

الدراسات السابقة

مل أقف مدة ْتثي ُب ٗتريج األصوؿ على األصوؿ على دراسة أفردت ا١توضوع ابلتأصيل لو على أنو أحد
أنواع علم التخريج ،كمن الدراسات اليت ٢تا تعلق هبذا الصنف من التخريج.
دراسة لعبد القادر العركسي ،ا١توسومة ":ا١تسائل األصولية ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين" ،كقد
اعتٌت الباحث بذكر ا١تسائل التطبيقية دكف التأصيل ،كتعد ىذه الدراسة من أنفس ما ألف ُب التطبيق لتخريج
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كدراسة كليد بن فهد الودعاف ،بعنواف":بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة
األصوؿ على األصوؿ.
أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها" كىي دراسة قيمة تناكلت الشق النظرم ابلتأصيل كاٞتانب
التطبيقي ابلتمثيل على مسائل األدلة ا١تتفق عليها ،غَت أهنا ٨تت بو منحى القياس الشرعي ال التخريج (.)2
كالدراسة اليت تقدـ هبا عائض بن عبد هللا الشهراين لنيل درجة الدكتوراه ُب كلية الشريعة جامعة اإلماـ
دمحم بن سعود اإلسبلمية ،بعنواف":التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا ُب مسائل أصوؿ الفقو ،دراسة نقدية" .إال
أف ٢تا اىتماما ابٞتانب التطبيقي ،كمل أتصل لتخريج األصوؿ على األصوؿ (.)3

منهج البحث

استلزمت طبيعة البحث إعماؿ ا١تنهج االستقرائي ،كذلك ُب تتبع ا١تادة العلمية من مظاهنا ،كا١تنهج
التحليلي ُب شرح ا١تسائل كمناقشتها كبياف غوامضها.

خطة الدراسة

فرضت طبيعة ا١توضوع إيراده ُب خطة منهجية مشتملة على مقدمة ،كمبحثُت ،كخا٘تة .فقد جاء ا١تبحث
األكؿ للضبط كالتأصيل لعلم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ،فكاف أكؿ مطالبو لتجلية ا١تراد ابلتخريج عند
أىل اللغة ،كاثنيها ُب بياف ا١تقصود بلفظ الفقو ،كاثلثها للتعريف ابلتخريج كمركب إضاُب ،كرابعها مفصحا
عن األنواع الداخلة ٖتت ىذا العلم .ككاف ا١تبحث الثاين مهتما ببياف حقيقة ٗتريج األصوؿ على األصوؿ،
فعقدت أكؿ مطالبو للتعريف هبذا الصنف من التخريج ،كاثنيها لبياف بعض متعلقاتو ،كموضوعو كأىم مؤلفاتو،
كاثلثها إلظهار كثيق صلة علمي العقيدة كالنحو بعلم أصوؿ الفقو ،كرابعها لتجلية بعض اآلاثر التطبيقية
لتخريج األصوؿ على األصوؿ .كضمنت ا٠تا٘تة خبلصة شاملة للبحث على شكل نتائج كتوصيات.


) (1ا١تسائل األصولية ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين للعركسي ،مكتبة الرشد.
( )2بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها لوليد الودعاف ،رسالة دكتوراه جامعة اإلماـ دمحم
بن سعود ،الرايض1428 ،ىػ.
( )3التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا ُب مسائل أصوؿ الفقو مع مناقشة علمية ألصوؿ ا١تدرسة العقلية اٟتديثة لعايض الشهراين،كنوز
إشبيليا للنشر كالتوزيع،الرايض ،ط1429 ،1:ق.
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ادلبحث األول:

التعريف بعلم التخريج عند الفقهاء واألصوليٌن

إف ما درج عليو العلماء ُب مؤلفاهتم االبتداء ابلتعريفات كبياف ا١تبتغى من ا١تصطلحات ١تا ُب ذلك من
توضيح للتصور ا١تراد إيصالو لذلك يشاع أبف اٟتكم على الشيء فرع عن تصوره.
كما أف بياف ا١تراد من ىذا العلم متعلق ٔتصطلحي "التخريج" ك"الفقو" ،ابعتبار أف كل أصويل فقيو ،ما
٭تيل على توضيح مفهوـ كل كاحد من اللفظُت على حدة ُب ا١تطلبُت األكؿ كالثاين ،كا١تطلب الثالث
للتعريف بعلم التخريج ،كالرابع لبياف أنواعو بغية الوصوؿ إىل حقيقتو.

ادلطلب األول :تعريف التخريج لغة

التخريج لفظ مشتق من ا٠تركج كىو نقيض الدخوؿ ،يقوؿ األزىرم " :ا٠تركج نقيض الدخوؿ "(.)1
الراء كاٞتيم أصبلف ،كقد ٯتكن
كأيٌب لفظ التٌخريج ُب اللٌغة ١تعنيُت أساسيُت ذكر٫تا ابن فارس ُب قولو ":ا٠تاء ك ٌ
الشيء ،كالثٌاين اختبلؼ لونُت(.)2
األكؿ النٌفاذ عن ٌ
اٞتمع بينهما ،فاألصل ٌ
كمن ىذين األصلُت يتفرع للتخريج كمشتقاتو و
معاف عدة ٯتكن إٚتا٢تا ُب اآلٌب:
ّأوال:ا٠تراج كا٠تىٍرج اإلاتكة ،ألنٌو ماؿ ٮترجو ا١تعطي ،قاؿ اللٌيث ":ا٠ترج كا٠تراج كاحد كىو شيء ٮترجو

()3

ابلضماف "
النيب صلٌى هللا عليو كسلٌم أنو قاؿ ":ا٠تراج ٌ
السنة من ما٢تم بقدر معلوـ" ،ي
القوـ ُب ٌ
كركم عن ٌ
زماان ٍب يعثر منو على
عبدا أك أمة أك مل نكا كذلك أف يشًتيو فيستغلو ن
كيراد بو ما ٭تصل من غلة العُت ا١تبتاعة ن
عيب قدًن مل يطلع عليو البائع أك مل يعرفو فلو رده كأخذ العُت كيكوف للمشًتل ما استغلو ألف ا١تبيع لو كاف
تلف ُب يده لكاف ُب ضمانو كمل يكن لو على البائع شيء ،أم ا٠تراج مستحق بسبب الضماف(.)4
ً
ؤدم إليك العبد خراجو ،أم ىغلتو ،كالرعية
كيطلق ا٠تىٍرج على ىغلة ا١تملوؾ،قاؿ األزىرم  ":كا٠تىٍرج أف يي ٌ
تيؤدم ا٠تىٍرج إىل الوالة"()5كقاؿ الزجاج ":ا٠ترج  :غلة العبد كاألمة "( .)6كمثلو ا٠تراج الذم ييؤخذ من أىل

( )1هتذيب اللغة لؤلزىرمٖ ،تقيق :دمحم مرعب ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت،ط2001 ،1 :ـ،ج 7ص26

( )2مقاييس اللٌغة البن فارسٖ،تقيق:عبد السبلـ ىاركف ،دار الفكر1399،ق ،ج ،2ص .175
( )3أخرجو أبو داكد ُب السننٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط كدمحم كامل،دار الرسالة العا١تية،ط1430 ،1:ق ،كتاب البيوع ،ابب من اشًتل
عبدان فاستعملو ٍب كجد بو عيبا،ج 5ص 368رقم ،3508كأخرجو الًتمذم ُب السننٖ ،تقيق :عبد الباقي ،مطبعة مصطفى البايب ،مصر،
ط2،1395:ق ،كتاب البيوع ،ابب ما جاء فيمن يشًتم العبد كيستغلو ٍب ٬تد بو عيبا ،ج3ص 573رقم  .1285كاٟتديث ركاه
ا٠تمسة ،كضعفو البخارم كأبو داكد ،كصححو الًتمذم كابن خزٯتة كابن اٞتاركد كابن حباف كاٟتاكم كابن القطاف .بلوغ ا١تراـ من أدلة
األحكاـ البن حجرٖ ،تقيق:الفحل ،دار القبس للنشر كالتوزيع ،السعودية،ط 1435 ،1 :ىػ ،ص 313رقم.818
( )4ينظر ٣تمع ْتار األنوار ٞتماؿ الدين الكجراٌب ،مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية،ط 1387 ،3 :ىػ،ج2ص22
( )5هتذيب اللغة لؤلزىرم،ج 7ص25
( )6لساف العرب البن منظور،دار صادر،بَتكت،ط 1414، 3 :ىػ،ج 2ص251
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أيضا ،قاؿ الليث ":ا٠تىٍرج كا٠تراج كاحد ،كىو شيء ٮترجو القوـ ُب السنة من ما٢تم بقدر
الذمة ،كييسمى اٞتزية ن
معلوـ "(.)1
اثنيا:ا٠ترج ا١تاء الذم ٮترج من السحاب ،كعن ٍاأل ً
كج ىح ىس هن،
ى
ٍ
ىص ىمع ًٌي :ىخىر ىج الس ىح ي
اب ىك ىخىر ىج لىوي يخير ه
ٌ
()3
()2
ً
ً
كج" .
ك أىك يؿ ىما يىػٍن ىشأي  ،ىكقى ى
ىكذىل ى
اؿ ٍ
ش ":يػي ىقاؿ ل ٍل ىماء الذم ٮترج من الس ىحاب :ىخ ٍر هج ،ي
األخ ىف ي
كخير ه
خريج فبلف إذا كاف يتعلٌم منو كأنٌو ىو الذم أخرجو من ح ٌد
اثلثا:ا٠تركج التٌعليم كالتٌدريب ،ففبلف ٌ
اٞتهل(.)4كمنو ٗ:تريج األديب ،إذا أظهر ٧تابة ا١تؤدب ،قاؿ الليث":ا٠تييركج :خركج األديب كالسابق ك٨تو
ت خوارج فبلف:إذا ظهرت ٧تابتو ،كتوجو إلبراـ األمور كإحكامها"(،)5كيقوؿ ابن
ي
ج،كخىر ىج ٍ
ذلك،ٮتىرج فىػيى ٍخير ى
()6
األعرايب":معٌت خرجها أم  :أدهبا كما ٮترج ا١تعلم تلميذه "
رابعا:يوـ ا٠تركج يوـ القيامة ،قاؿ أبو عبيدة ُب قولو تعاىل :ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ)سورة ؽ ،اآلية

 (42فا٠تركج اسم من أٝتاء يوـ القيامة(.)7
يد ب ًن ىغفلىة أنو دخل علىى علًي ،ىكرـ هللا كجهوًُ ،ب ً
كعن سو ً
ً
يوـ ا٠تير ً ً
ور ىعلىٍي ًو يخٍبػيز
ى
ى ى ٍى
كج ،فإذا بىُت يى ىديٍو فاثي ه
يى
ي
ى ىىى
ً ()8
ً
ً
ً
ً
ً
وـ ًٌ
الزينة.
يوـ ا٠تي ً
ركج ىنا ،يير ي
يد بو يوـ العيد ،ىكيػي ىقاؿ لىوي يى ي
كصحيفةه ف ىيها ىخطي ىفةه .ي
الس ٍمراء ،ى

خامسا :الظهور كالبياف كمنو أخرج الشيء ٔتعٌت أبرزه كأظهره ،كاستخرجو ٔتعٌت استنبطو أك طلب إليو
()10
()9
اىل :ﱡ ﲍ
ت ىخ ىوا ًر يجو  :ظهرت "  .كمنو قوؿ الزجاج ُب قىػ ٍولو تىػ ىع ى
أف ٮترج  .كقاؿ الفَتكزآابدم ":ىخىر ىج ٍ

ﲎ ﲏ ﱠ )سورة ؽ ،اآلية  (42أم يوـ يبعثوف فيخرجوف من األرض "(. )11
سادسا :خراج أك خريج لعبة لفتياف العرب ،يػي ىقاؿ فً ىيها خراج خراج ٯتسك أحدىم ىشٍيئا بًيى ًد ًه ىكيىػ يقوؿ
أخرجوا ىما ًُب يىدم(.)12
لسائرىم ي

( )1ا١ترجع السابق ،ج 7ص26
( )2غريب اٟتديث أليب إسحاؽ اٟتريبٖ ،تقيق :سليماف العايد ،جامعة أـ القرل ،مكة ،ط1405 ،1 :ىػ ،ج 2ص879
( )3ا١ترجع السابق ،ج 7ص25
( )4مقاييس اللٌغة البن فارس ،ج 2ص176
( )5ا١ترجع السابق ،ج 7ص26

( )6لساف العرب البن منظور ،ج2ص250
( )7ا١ترجع السابق ،ج 7ص26

( )8اتج العركس للزبيدم ،دار ا٢تداية ،ج 5ص520
( )9ا١تعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاىرة ،دار الدعوة،ج 1ص224

()10
قسوسي،مؤسسة الرسالة ،بَتكت،ط 1426 ،8 :ىػ،ج 1ص186
القاموس ا﵀يط للفَتكزآابدلٖ ،تقيق:العر ي
( )11هتذيب اللغة لؤلزىرم ،ج 7ص26
( )12ا١تعجم الوسيط جملمع اللغة العربية،ج 1ص224
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٥ترجة ذات لونُت لكوف النٌبات منها
سابعا:ا٠ترج لوانف من بياض كسواد ،فييقاؿ نعامة خرجاء كأرض ٌ

ُب مكاف دكف مكاف(.)1

االستً ٍخراج
اثمنا:كلو معاف أخرل كثَتة منها :التٌوجيو كاالستنباط كشراء تركة الوريث،قاؿ اٞتوىرمٍ ":
كاالستنباط "( ،)2كقاؿ صاحب القاموس":االستخراج كاالخًتاج :االستنباط"(.)3كالتخارج :أف يصطلح الورثة
الورثة على إخراج بعضهم من ا١تَتاث ٔتاؿ معلوـ(.)4

ادلطلب الثاين :تعريف الفقو

١تا كاف مستمد التعريفات االصطبلحية مبناه ُب الغالب على ا١تعاين اللغوية للفظ ،سأكرد تعريف الفقو
عند أىل اللغة ٍب أتبعو ابلتعريف االصطبلحي.

الفرع األول :الفقو يف اصطالح اللغويٌن

لفظ "الفقو" قيد مهم ُب مصطلح التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ،كُب بياف أصلو لغة يقوؿ ابن
فارس ":الفاء كالقاؼ كا٢تاء أصل كاحد صحيح ،يدؿ على إدراؾ الشيء كالعلم بو .تقوؿ :فقهت اٟتديث
أفقهو ،ككل علم بشيء فهو فقو .يقولوف :ال يفقو كال ينقو").(5
ً
فالف ٍقو ًُب ٍاألىص ًل :ال ىفهم ،يػ ىق ي ً
ً
كعلًم ،كفىػ يقوى ًابلض ًٌم يىػ ٍف يقوي :إًذىا
الرجل ًابلٍ ىك ٍس ًر يىػ ٍف ىقوي ف ٍق نها إًذىا فى ًهم ى
ٍ
اؿ :فىقوى
ٍ ي
ي

ص ىار فىًق نيها ىعالً نما).(6كمنو قولو تعاىل :ﱡ ﲰ ﲱ ﲲﲳﲴﲵ ﲶﱠ) سورة طو ،اآلية (28 – 27
ى
الكبلـ).(7كمثلو قولو
أم يفهموا عٍت ما أخاطبهم بو كأراجعهم بًو ًم ىن ى

ﱨ ﱩ ﱪﱠ )سورة ىود ،اآلية .(91

تعاىل :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

أصلٌي
كمن األثر ما ركم عن سلماف أىنوي نىزؿ ىعلىى نػىبى ًطي وة ًابلٍعًىر ًاؽ ،فىػ ىق ى
اؿ ى٢تىا ":ىى ٍل ىى ي
اىنىا ىم ىكا هف نىظيف ى
فً ًيو؟" فىػ ىقالىت ":طى ًهر قىػ ٍلبك كصل حيث ًشئت" ،فىػ ىق ى ً
ً
ت لًٍل ىح ًٌق). (8
ٍ ٌ ى ى ى ٌ ىٍ ي
ت كفىطٍن ي
ىم فى ًه ٍم ي
اؿ ":فىق ٍه ي
ت"أ ٍ
ً ً
ًً
ً
ضلًو ىعلىى ىسائًًر أىنواع الٍعًٍل ًم،
قاؿ ابٍن مٍن
يادتًو ىك ىشىرفً ًو كفى ٍ
ب[إًطٍبلى يؽ الف ٍقو] ىعلىى ع ٍلم ال ٌدي ًن ،لس ى
ى
ظور":ك ىغلى ى
ود ىعلىى ا١تٍن ىدؿ").(9
الع ي
ب الن ٍج يم ىعلىى الثػىراي ،ك ي
ىك ىما ىغلى ى
ى
)(10
كٗتٍصيصا بع ٍلم ال يفركع ًمٍنػ ىها" .
صا بًعًٍل ًم الش ًر ىيع ًة ،ى
العرؼ ىخا ا
كقاؿ ابن األثَت ":ىكقى ٍد ىجعلو ي

( )1العُت للفراىيدمٖ ،تقيق :ا١تخزكمي كالسامرائي ،دار كمكتبة ا٢تبلؿ ،ج4ص159
( )2الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرمٖ ،تقيق :أٛتد عطار،دار العلم للمبليُت،بَتكت،ط 1407 ،4 :ق،ج 1ص309

( )3القاموس ا﵀يط للفَتكزآابدل،ج 1ص186
( )4القاموس الفقهي لغة كاصطبلحا لسعدم أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق،ط 1408 ،2 :ىػ ،ص114-113

) (5مقاييس اللغة البن فارس ،ج 4ص442
) (6النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر البن األثَتٖ ،تقيق :الزاكل كالطناحي،ا١تكتبة العلمية،بَتكت1399 ،ىػ،ج3ص465
)(7ينظر تفسَت الطربمٖ ،تقيق :عبد هللا الًتكي ،دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف،ط 1422 ،1 :ىػ ،ج 16ص54
) (8الكاشف عن حقائق السنن للطييبٖ ،تقيق :ىنداكم،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرايض،ط 1417 ،1 :ىػ،ج 2ص 660
) (9لساف العرب البن منظور،ج 13ص522
) (10النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر البن األثَت،ج3ص465
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كهبذا يتبُت مدل العبلقة كالصلة بُت ا١تعٌت اللغوم للفقو ،الذم ىو الفهم ،كعلم الفقو الذم ىو العلم
ابألحكاـ الشرعية العملية من األدلة التفصيلية).(1
كقاؿ ابن فارس بعد ما بُت أصل الفقو لغة ٍ":ب اختص بذلك علم الشريعة ،فقيل لكل عامل ابٟتبلؿ
)(2
ً
الفهم لو).(3
العلم ابلشيء ك ي
كاٟتراـ :فقيو .كأفقهتك الشيء ،إذا بينتو لك" .كىو ي
كاٟتاصل أف الفقو ىو االستنباط كاالستدراؾ ُب معاين الكبلـ من طريق التفهمُ ،ب ضمنو بياف كجوب
التفقو ،كالبحث على معاين اٟتديث ،كاستخراج ا١تكنوف من سره).(4

الفرع الثاين:الفقو يف اصطالح الفقهاء

كُب اصطبلح الفقهاء يعرؼ الفقو أبنو العلم ابألحكاـ الشرعية العملية ا١تكتسب من أدلتها
التفصيلية).(5
كأغلب تعريفاتو دائرة ُب ىذا ا١تعٌت كإف اختلفت بعض األلفاظ كتعريف من قاؿ":العلم ابألحكاـ الشرعية
الفرعية من أدلتها التفصيلية ابالستدالؿ").(6
فالفقو قدر زائد على ٣ترد الفهم بل ىو ملكة كقدرة ذىنية ال تتهيأ لكل أحد ،كىي ْتاجة إىل اجتهاد
كاستنباط كحضور ذىن كأتمل ،كىو ما يفهم من قولو

هلالج لج :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ

ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ

ﳍﱠ)سورة التوبة ،اآلية  (122ففي اآلية أف التفقو ُب الدين ْتاجة إىل طائفة تنظر فيو كتتفرغ لو ،كما أف

صيغة التفعل تكوف للتكلف ،فإف التفقو ٤تتاج إىل معاانة ُب طلبو كجهد ُب ٖتصيلو).(7
إف ا١تتأمل ٬تد أف قيد الفقهاء ا١تقًتف بعلم التخريج يعد أكسع ٦تا ذكر بكثَت ليكوف الثمرة العملية
١تختلف العلوـ ذات الصلة كعلم العقيدة كاألصوؿ كا١تقاصد كالقواعد الفقهية.

كىو ذات ا١تراد ابلفقو ُب تعريفو الشرعي إذ ىو معرفة األحكام الشرعية العلمية والعملية على حد
سواء(8)،كمنو قولو ملسو هيلع هللا ىلص ":ىم ٍن ييًرًد اّللي بًًو ىخٍيػنرا يػي ىف ًٌقو ًُب ال ًٌدي ًن") (9أم ٬تعلو عا١تان ابلشريعة ،كالفقو ُب األصل
) (1ينظر الذخَتة لشهاب الدين القراُبٖ ،تقيق :دمحم حجي،ط1994، 1 :ـ،ج1ص57
) (2مقاييس اللغة البن فارس ،ج 4ص442
) (3لساف العرب البن منظور،ج13ص522
) (4شرح حلية طالب العلم لبكر أبو زيد ،دار اإلماـ مالك،اٞتزائر ،ط1431 ،1:ىػ ،ص134
) (5اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج للسبكي ،دار الكتب العلمية،بَتكت 1416 ،ىػ،ج1ص28
) (6القواعد كالفوائد األصولية البن اللحاـٖ،تقيق :الفضيلي،ا١تكتبة العصرية 1420،ىػ،ص17
) (7الصياغة الفقهية ُب العصر اٟتديث ٢تيثم الركمي ،دار التدمرية ،الرايض،ط1433 ،1:ق،ص19
) (8منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ﵀مد حاج عيسى ،ص3
) (9صحيح البخارم ٖتقيق :دمحم الناصر،دار طوؽ النجاة،ط1422 ،1 :ىػ،كتاب العلم ابب من يرد هللا بو خَتا يفقو ُب الدين
ج1ص 25رقم 71كمثلو كثَت ُب كتب األثر منها ما ركاه مالك ،عن ٭تِت بن سعيد ،أف عبد هللا بن مسعود ،قاؿ إلنساف ":إنك ُب
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كما سبق الفهم ،كجعلو العرؼ خاصان بعلم األحكاـ الشرعية العملية ،كٛتلو على أصل اللغة أكىل ليشمل فهم
كل علم من علوـ الدين ).(1
كعرفو اإلماـ أبو حنيفة أبنو":معرفة النفس ما ٢تا كما عليها" أم أف الفقو يتناكؿ االعتقادايت كوجوب
اإلٯتاف كالوجدانيات أم األخبلؽ الباطنة كا١تلكات النفسانية كالعمليات كالصبلة كالصوـ كالبيع فمعرفة ما ٢تا
كما عليها من االعتقادايت كعلم الكبلـ كمعرفة ما ٢تا كما عليها من الوجدانيات ىي علم األخبلؽ كالتصوؼ
كالزىد كالصرب كالرضا كحضور القلب ُب الصبلة ك٨تو ذلك ،كمعرفة ما ٢تا كما عليها من العمليات ىي الفقو
ٔتعناه االصطبلحي السابق ،فأبو حنيفة رضي هللا عنو أراد الشموؿ أم أطلق العلم على العلم ٔتا ٢تا كما عليها
سواء كاف من االعتقادايت أك الوجدانيات أك العمليات كمن ٍب ٝتى الكبلـ فقها أكرب).(2

ادلطلب الثالث :التعريف ِبصطلح التخريج عند الفقهاء واألصوليٌن

إف التأصيل لعلم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت مستجد كحادثٓ ،تبلؼ التطبيق الذم ٖتفل بو
معٌت.
ا١تؤلفات الفقهية ،ألجل ىذا كانت التعريفات ٥تتلفة من الناحية الشكلية ،كإف اتفقت ن
لذلك سأعرض أبرز تعريفات ا١تعاصرين ُب الفرع األكؿ ،مبينا مواطن القوة كالضعف فيهاٍ ،ب أصوغ
تعريفا أتفادل فيو النقائص ا١تذكورة ُب الفرع الثاين.

الفرع األول :تعريفات ادلعاصرين لعلم التخريج

للمعاصرين عدة تعريفات ٗتتلف ُب بعدىا كقرهبا من بياف حقيقة علم التخريج ،اخًتت بعضها ٤تاكال
بياف بعض مكمبلتو ،كاستدراؾ كل ذلك ُب التعريف ا١تقًتح.
فقد عرؼ أبنو":استنباط األحكاـ الشرعية العملية كما يوصل إليها من خبلؿ آراء أئمة ا١تذاىب
كقواعدىم" )3(،ىذا التعريف فيو بياف ٟتقيقة علم التخريج الستجماعو لسائر أنواعو ،غَت أف ما يستنبط
ابلتخريج ال يسمى حكما شرعيا بل رأاي أك قوال ٥ترجا.

زماف كثَت فقهاؤه ،قليل قراؤهٖ ،تفظ فيو حدكد القرآف ،كتضيع حركفو ،قليل من يسأؿ .كثَت من يعطي .يطيلوف فيو الصبلة ،كيقصركف
ا٠تطبة .يبدكف أعما٢تم قبل أىوائهم .كسيأٌب على الناس زماف قليل فقهاؤه ،كثَت قراؤهٖ ،تفظ فيو حركؼ القرآف كتضيع حدكده ،كثَت من
يسأؿ ،قليل من يعطي .يطيلوف فيو ا٠تطبة ،كيقصركف الصبلة ،يبدكف فيو أىواءىم قبل أعما٢تم" .موطأ مالكٖ ،تقيق :األعظمي ،مؤسسة
زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ ا٠تَتية كاإلنسانية،أبو ظيب،ط 1425 ،1 :ىػ ،ج2ص،242رقم 597
) (1ينظر مرعاة ا١تفات يح شرح مشكاة ا١تصابيح أليب اٟتسن ا١تباركفورم ،إدارة البحوث العلمية كالدعوة كاإلفتاء،بنارس ا٢تند،ط،3 :
 1404ىػ،ج1ص304
) (2البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن ٧تيم ،دار الكتاب اإلسبلمي،ط،2 :ج1ص6
( )3منهج استنباط أحكاـ النوازؿ الفقهية ا١تعاصرة دراسة أتصيلية تطبيقية ١تسفر القحطاين ،دار األندلس ا٠تضراء ،جدة،ط،1:
1424ىػ ص478
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كمن الباحثُت من حده بػ" :ما استنبط من أحكاـ على قواعد اإلماـ كأصولو ،أك ابلقياس على قولو"(،)1
ما يقاؿ ُب ىذا نفس ما قيل ُب سابقو ،ابإلضافة إىل عدـ مشولو لسائر أنواع التخريج ،فهو يشمل ما كاف من
قبيل ٗتريج الفركع على الفركع ،كٗتريج الفركع على األصوؿ.
أك ىو ":تفريع األحكاـ الشرعية العملية على نصوص ا١تذىب كقواعده بطرؽ معلومة"( )2ك٦تا أيخذ على
ىذا التعريف أف لفظ التفريع أليق بتخريج الفركع على األصوؿ أك القواعد الفقهية ،كما أنو غَت شامل لسائر
أنواع علم التخريج .
كعرؼ كذلك أبنو ":اٟتكم ا١تستنبط ُب مسألة جزئية مل يرد فيها نص عن اإلماـ ،ابالستناد إىل أصولو أك
قواعده ،أك إٟتاقها ٔتا يشبهها من ا١تسائل ا١تركية عنو أك ٓتبلفها"( .)3ك٦تا يرد بو على ىذا التعريف أنو ال
يشمل سائر أنواع التخريج ،بل يعرؼ ٔتا كاف من قبيل ٗتريج الفركع على الفركع كاألصوؿ.

الفرع الثاين:التعريف ادلقرتح لعلم التخريج عند الفقهاء واألصوليٌن

التأصيل لعلم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت من ا١تسائل اٟتادثة ،األمر الذم جعل تعريفات ا١تعاصرين
إما غَت شاملة لسائر أنواع علم التخريج أك غَت مكتملة ُب تصوير حقيقة ىذا العلم ،فكاف من الضركرم على
كل مهتم أف يديل بدلوه كيبُت كجهة نظره حىت تكتمل معامل ىذا العلم البكر ،ألجل ىذا كضعت تعريفا
حاكلت من خبللو استدراؾ االنتقادات السابقة.

كعليو فإف التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ىو":علم يعىن برد اَلراء ادلخرجة إىل األقوال أو األحكام

ادلشاّبة داخل ادلذىب أتصيال وتفريعا"
أوردت قيد"اَلراء ادلخرجة" :احًتازا من لفظ األحكاـ الذم أكرده البعض ُب تعريفاهتم كما أكرد عليها
من انتقادات،كما أف الرأم ا١تخرج قد يكوف فرعا فقهيا أك قاعدة أصولية أك فقهية،مل يسبق ألحد أف قاؿ هبا
قبل التخريج إما لتعلقها بنازلة حادثة أك ٥تالفتها ٟتكم مسألة تشبهها.
"إىل األقوال أو األحكام ادلشاّبة" :أنو كما ٯتكن القياس على مسألة مستمدة من دليل ،ٯتكن أيضا
القياس على األقواؿ كالفتاكل ا١تستمدة من ا١تعقوؿ مثبل ،كالعارية عن الدليل النقلي كاليت تشبو القوؿ ا١تخرج
ُب العلة.
"داخل ادلذىب" :لبياف أف ا٠تركج عن فركع ا١تذىب كأصولو يسمى اختيارا ال ٗتر٬تا(.)4

()1

رسم ا١تفيت ضمن ٣تموع فتاكل ابن عابدين ،عامل الكتب ،بَتكت ،ص25

( )2نظرية التخريج ُب الفقو اإلسبلمي لنوار بن الشلي ،دار البشائر االسبلمية ،بَتكت ،ط1431 ،1:ىػ ،ص62
( )3القوؿ ا١تخرج تعريف و كصوره كأحكامو لنذير أكىاب ،جامعة دمحم بن سعود ،السعودية ،مقاؿ ضمن ٤تاضرات ا١تلتقى الدكيل الثامن
للمذىب ا١تالكي ،ص41
( )4ينظر ٥تتصر الفوائد ا١تكية فيما ٭تتاجو طلبة الشافعية للسقاؼٖ ،تقيق يوسف ا١ترعشي،دار البشائر اإلسبلمية،بَتكت،ط،1:
1425ىػ ،ص62-60
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"أتصيال وتفريعا" :جاء إلدخاؿ سائر أنواع التخريج ،ألف التخريج ُب عمومو نوعاف نوع يتجو لؤلصوؿ

كالثاين للفركع ( )1أما النوع الثالث الذم سأشَت لو الحقا كىو التخريج من كعلى القواعد الفقهية فبل ٮترج
عن ىذين الوصفُت ،كسأذكر سبب إفراده عند دراستو .

ادلطلب الرابع :أنواع علم التخريج عند الفقهاء واألصوليٌن

كل قسم من تلك األقساـ،
إ ٌف ٌ
ا١تتأمل ُب أقساـ التٌخريج قد يلحظ كجود عبلقة أترٮتية ٌ
متدرجة ُب نشأة ٌ
أئمة ا١تذاىب ٭توموف حو٢تا مشدكدين إليها،
كذلك أ ٌف عصور االستقرار ا١تذىيب جعلت الفقهاء يلتزموف آبراء ٌ
كتطمئن
أئمة ا١تذىب كاألدلٌة ابلنٌسبة ٢تم فاستنبطوا منها األصوؿ اليت تقوـ عليها آراؤىم
ٌ
فأصبحت نصوص ٌ
٢تا نفوسهم ٍبٌ ١تا كثرت الفركع الفقهية كاتٌسعت دائرهتا كظهر االختبلؼ الفقهي بُت ا١تذاىب ساغ لبعض
الفقهاء القياـ بتخريج الفركع على األصوؿ صيانة للمذىب ً
كحجاجا على ا١تخالف من ا١تذاىب األخرل.
ا١تتأخرة اليت امتازت بقلٌة الفقهاء اجملتهدين ُب ا١تذىب ككثرة ا١تفتُت من أىل التٌقليد كخركج
كُب العصور ٌ
الكثَت من ا١تسائل اليت مل يسبق فيها حكم كٗتالف غَتىا من الفركع ا١تنصوصة ،حينها التجأ ىؤالء ا١تفتوف إىل
كيدؿ على ذلك أيضا أغلب إطبلقات التٌخريج ُب العصور األكىل من التٌقليد ال
ٗتريج الفركع على الفركعٌ ،
تنصرؼ ُب الغالب إالٌ إىل ٗتريج األصوؿ من الفركع أك ٗتريج الفركع على األصوؿ بينما ٧تد االستعماؿ
ابلتأمل كالنٌظر من
ٌ
ا١تتأخر كخصوصا ُب اإلفتاء ا١تعاصر يغلب على ٗتريج الفركع من الفركع كىذا يعرؼ ٌ
خبلؿ الكتب الفقهيٌة كالكتب ا١تصنٌفة ُب التٌخريج تطبيقا أك أتصيبل.
االٕتاه
التدرج عدـ كجود حاالت متداخلة بُت تلك األنواع من التٌخريج كلكن ا١تقصود أ ٌف ٌ
كال يعٍت ىذا ٌ
االٕتاه ا١تًتاجع ٨تو التٌقليد كاالتباع(.)2
العاـ للفقهاء كاف يسَت ُب غالبو ٨تو ىذا ٌ

الفرع األول:التخريج على الفروع

يقوـ التخريج على الفركع على اعتماد الفركع الفقهية كأصوؿ ،يتم القياس عليها للوصوؿ إىل قواعد أك
فركع أخرل مشاهبة ،كينقسم إىل نوعُت أساسيُت.

أوال :تعريف ختريج األصول من الفروع

يعد ٗتريج األصوؿ من الفركع عملية عكسية لتخريج الفركع على األصوؿ ككبل٫تا قائم على ا١تزج بُت
ا١تسائل الفقهية كاألصوؿ(.)3

( )1ينظر نظرية التخريج ُب الفقو اإلسبلمي لنوار بن الشلي ،ص77
( )2ينظر منهج استنباط أحكاـ النوازؿ الفقهية ا١تعاصرة دراسة أتصيلية تطبيقية ١تسفر القحطاين ،ص.478-476
( )3ينظر ا١تستصفى للغزايلٖ ،تقيق :دمحم عبد السبلـ ،دار الكتب العلمية،ط1413 ،1 :ىػ ،ص9
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كىذا النوع من التخريج يعد أقل أنواع علم التخريج خدمة علمية ،كإف بدأت بعض الدراسات األكادٯتية
ُب التوجو لدراسة ىذا النوع من التخريج كدراسة عبد الوىاب الرسيٍت بعنواف "ٗتريج األصوؿ من الفركع؛
دراسة أتصيلية"،كرسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب أصوؿ الفقو من جامعة أـ القرل،سنة 1428ىػ.
كللمعاصرين عدة تعريفات حاكلوا من خبل٢تا بياف حقيقة ٗتريج األصوؿ من الفركع ،كقد كفقوا إىل حد
كبَت ُب اختيار األلفاظ ،ألجل ىذا كانت متقاربة.
فالبعض عرفو أبنو":التوصل إىل أصوؿ األئمة كقواعدىم من خبلؿ استقراء كتتبع الفركع الفقهية ا١تركية
عنهم ،كاكتشاؼ عللها كما بينها من عبلقات".
أك على أنو":العلم الذم يكشف عن أصوؿ كقواعد األئمة من خبلؿ فركعهم الفقهية كتعليبلهتم
لؤلحكاـ"(.)1
أك ىو ":استخراج أصوؿ األئمة اجملتهدين من فركعهم الفقهية ،كذلك ابالستقراء كالتتبع ،إلٙتار كبناء
القواعد األصولية لؤلئمة(.)2
أك كما عرؼ على أنو":التوصل إىل أصوؿ األئمة كقواعدىم ،اليت بنو عليها ما توصلوا إليو من أحكاـ ُب
ا١تسائل الفقهية ا١تنقولة عنهم"(. )3
اثنيا:ختريج الفروع على الفروع
ٗتتلف تعريفات العلماء ا١تعاصرين لتخريج الفركع على الفركع تبعا الختبلؼ مستنداهتم كتباين رؤاىم،
كٮتتص ٗتريج الفركع على الفركع ابالستنباط من فركع األئمة ا١تنسوبة إليهم ،سواء كانت من أقوا٢تم أك أفعا٢تم
)(4
أك تقريراهتم ،إل٬تاد ٥تارج شرعية للنوازؿ كا١تسائل الفقهية اٞتزئية .

كمن أجود تعريفات ٗتريج الفركع على الفركع ،تعريف الدكتور الباحسُت حينما قاؿ":ىو العلم الذم

يتوصل بو إىل التعرؼ على آراء األئمة ُب ا١تسائل الفرعية ،اليت مل يرد عنهم فيها نص ،إبٟتاقها ٔتا يشبهها ُب
اٟتكم ،عند اتفاقهما ُب علة ذلك اٟتكم ،عند ا١تخرج أك إبدخا٢تا ُب عمومات نصوصو أك مفاىيمها ،أك
)(5
أخذىا من أفعالو أك تقريراتو ،كابلطرؽ ا١تعتد هبا عندىم ،كشركط ذلك ،كدرجات ىذه األحكاـ".
كتعريف الدكتور ابن بيو بقولو":القوؿ ُب ا١تسألة ال نص فيها لئلماـ ٔتثل قولو ُب مسألة تساكيها إذا نص
اجملتهد على حكم ُب مسألة لعلة بينهما،فمذىبو ُب كل مسألة كجدت فيها تلك العلة كمذىبو فيها ،ٮترجو
أصحاب اإلماـ اجملتهد بناءا على أف الزـ ا١تذىب يعد مذىبا ،كاألصل عدـ الفارؽ" ).(6
الفرع الثاين:التخريج على األصول
( )1التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت للباحسُت ،مكتبة الرشد1414 ،ق ،ص19
( )2ينظر فقو النوازؿ لؤلقليات ا١تسلمة أتصيبل كتطبيقا ﵀مد يسرم ،دار اليسر ،القاىرة ط 1434 ،1 :ىػ ج 2ص788

( )3القواعد الفقهية للباحسُت ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1418 ،1 :ق ،ص223
) (4التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت للباحسُت ،ص186
)(5ا١ترجع نفسو ،ص187
)

 (6صناعة الفتول كفقو األقليات لعبد هللا ابن بيو ،مركز الدراسات كاألْتاث كإحياء الًتاث ،الرابطة ا﵀مدية للعلماء،ا١تغرب ،ط1،1433:ق،ص126
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يعد التخريج على األصوؿ من أصعب أنواع علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ،ألنو يقوـ على
استناد القواعد األصولية ،كالفقهية الستنباط أحكاـ ٥ترجة لفركع ،كقواعد أخرل ،كينقسم إىل نوعُت رئيسُت.
األول :تعريف ختريج الفروع على األصول
يطلق ٗتريج الفركع على األصوؿ عند العلماء على ما يكوف مستنبطا من القواعد الكلية لئلماـ أك الشرع
أك العقل كحاصلو أنو بناء فرع على أصل ّتامع مشًتؾ ٨تو ٗتر٬تهم على قاعدة " تكليف ما ال يطاؽ"فركعا
كثَتة ُب أصوؿ الفقو كُب الفركع كيفًتؽ عن النقل كالتخريج أبنو أعم ألف النقل كالتخريج ٮتتص بنصوص إماـ
ا١تذىب (.)1
كللمعاصرين عدة تعريفات حاكلوا من خبل٢تا بياف حد لتخريج الفركع على األصوؿ غَت أف البعض
حصر الفركع ا١تراد ٗتر٬تها على األصوؿ ابلنوازؿ،كتعريف من قاؿ أبنو ":العلم الذم يبُت القواعد األصولية
اليت بٌت عليها األئمة أك أحدىم األحكاـ الشرعية اليت أفتوا هبا ُب الفركع ،مع ربط ىذه الفركع بقواعدىا أك
()2
إٟتاؽ غَتىا ٦تا مل يفت فيو األئمة هبذه القواعد".
أك تعريف من قاؿ عنو أبنو ":استنباط أحكاـ الواقعات اليت مل يعرؼ ألئمة ا١تذىب آراء فيها ،كذلك
ابلبناء على األصوؿ العامة اليت بٍت عليها االستنباط ُب ا١تذىب"(.)3
كالبعض اآلخر مل ٭تصر الفركع ا١تراد ٗتر٬تها بل جعلها شاملة للنوازؿ كغَتىا ،كتعريفو أبنو ":العلم الذم
يعرؼ بو استعماؿ القواعد األصولية ُب استنباط األحكاـ الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"(.)4
أك تعريف من قاؿ أنو":استخراج األحكاـ الفرعية كاستنباطها من األدلة الشرعية التفصيلية ،اليت ىي
مصادر األحكاـ ُب اإلسبلـ بواسطة القواعد األصولية"(.)5
كأحسػػن تعريػػف ىػػو الػػذم عرفػػو بػػو الباحسػػُت أبنػػو ":العلػػم الػػذم يبحػػث عػػن علػػل أك مآخػػذ األحكػػاـ
الشرعية لرد الفركع إليها بياانن ألسباب ا٠تبلؼ ،أك لبياف حكم ما مل يرد بشأنو نص عػن األئمػة إبدخالػو ضػمن
قواعدىم أك أصو٢تم" (.)6

( )1معجم مصطلح األصوؿ ٢تيثم ىبلؿ دار اٞتيل  ،بَتكت ،ط1424 ،1:ىػ،ص70

( )2علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ﵀مد بكر إٝتاعيل حبيب ٣تلة جامعة أـ القرل لعلوـ الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،ع 45ذك القعدة 1429ىػ ص.288
كعلى ىذا ٭تمل كبلـ من قاؿ أبنو":رد الفركع الفقهية إىل القواعد األصولية ،كىو ما يسمى بتخريج الفركع على األصوؿ ،لينتهي إىل ً
رد الفركع الفقهية غَت
ٌ

ا١تنصوصة عن إماـ إىل أصوؿ مذىبو" .فقو النوازؿ لؤلقليات ا١تسلمة أتصيبل كتطبيقا ٟتمد يسرم إبراىيم ،ج2ص788
( )3الفتح ا١تبُت ُب حل رموز كمصطلحات الفقهاء كاألصوليُت للحفناكم ،ص25

(ٗ )4تريج الفركع على األصوؿ لشوشاف ،ص 67كمثلو حد من عرفو أبنو ":استنباط األحكاـ من القواعد ،أك إخراج أحكاـ جزئيات القاعدة من القوة إىل الفعل".
تقريرات الشربيٍت على شرح اٞتبلؿ على اٞتمع ،ج1ص22
( )5دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء ٞتربيل ميغا،ص  ،69كمثلو تعريف ا١توسى ":استنباط األحكاـ الشرعية العملية
ا١تستنبطة من أدلتها التفصيلية حسب القواعد األصولية" التكييف الفقهي للنازلة لعبد هللا ا١توسى ،ص1321

( )6التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية ليعقوب الباحسُت ،مكتبة الرشد1414 ،ق،ػ ص،51كأقرب منو
تعريف آؿ سيف حينما قاؿٗ ":تريج الفركع على أمهات ا١تسائل ،كا١تراد بو كجود مسألة مهمة ٢تا ٙترة كفركع متعددة ،كىو العلم ا١تراد ىنا
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الثاين :ختريج األصول على األصول

يعٌت ىذا النوع ابستنباط القواعد األصولية من قواعد عقدية أك ٨توية أك أصولية أخرل ،كاليت
ٕتمعها ذات العلة .كسأحيل التفصيل ُب حقيقتو كمتعلقاتو للمبحث الثاين.

ادلبحث الثاين :حقيقة ختريج األصول على األصول

ا١تراد بلفظ "األصوؿ" األكؿ كالثاين ُب ىذا النوع من التخريج كل ما أمكن التأصيل عليو ككاف ذا
صلة ابلفقو بناءن أك ابتناءا من عقيدة أك حديث أك تفسَت أك ٨تو ،للتداخل كصعوبة الفصل بُت علم أصوؿ
الفقو كغَته من ىذه العلوـ ،كليس ا١تقصود ابألصوؿ ُب علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت الدليل فقط أك
الراجح أك غَت٫تا ٦تا ذكره القراُب قائبل ":أصل الشيء دليلو ،كمنو أصل ىذه ا١تسألة الكتاب كالسنة كاإلٚتاع
أم أدلتها ،كمنو أصوؿ الفقو ،كأصل الشيء رجحانو عند العقل ،كمنو األصل براءة الذمة أم الراجح ،ألف
اإلنساف كلد بريئا من اٟتقوؽ كلها ،فإذا خطر ببالنا أف ذمتو اشتغلت ْتق هللا تعاىل ،أك للخلق ،أك مل
تشتغل؛ كمل يقم دليل على شيء من ذلك كاف احتماؿ عدـ الشغل راجحا على احتماؿ الشغل ُب العقل،
كمنو األصل ُب الكبلـ اٟتقيقة ،أم ىي الراجحة عند السامع على اجملاز ،كاألصل عدـ االشًتاؾ أم الراجح
عدـ االشًتاؾ على االشًتاؾ ،كاألصل بقاء ما كاف على ما كاف أم الراجح بقاؤه على تغَته عن حالو،
كاألصل الرابع الصورة ا١تقيس عليها ُب القياس ،فإهنم يسموهنا أصبل ،كليست من ىذه األقساـ ،فاألصوؿ
()1
حينئذ أربعة متباينة ابٟتد ،كاٟتقيقة كاللفظ بينهما مشًتؾ".
فمن مسائل علم األصوؿ ما يعترب أصبل لغَت علم الفقو ،فمسألة حجية تفسَت الصحايب كما أهنا أصل
لبعض مسائل الفقو ىي أصل للتفسَت ،كمسألة اشًتاط عدالة الراكم لقبوؿ خربه أصل لعلم اٟتديث ،كىي
مبحوثة ُب علم األصوؿ ،كمسألة إفادة األمر للوجوب عند إطبلقو يستفاد منها مسائل عقدية كتفسَتية
كحديثية(.)2
ك١تثل ىذا أشار الباحسُت ُب سياؽ كبلمو عن الكوكب الدرم ُب ٗتريج الفركع الفقهية على ا١تسائل
النحوية لئلسنوم قائبل  ":كما أف بعضها اختص بذكر ما يبٌت على القواعد النحوية كاللغوية من األحكاـ
الشرعية" كمثل هبذا ا١تؤلف ٍب قاؿ ":كإفرادىا ُب التأليف ال يعٍت خركجها عن أف تدخل ضمن القواعد
األصولية ،فهي منها كليست خارجة عنها"(.)3
كالذم يستحق اإلفراد ابلتأليف كالعناية"ٗ .تريج الفركع على القواعد الفقهية كتطبيقاتو ُب ابب ا١تياه عند اٟتنابلة لعبد هللا آؿ سيف،كلية
الشريعة ابلرايض1434 ،ىػ ،ص12
( )1نفائس األصوؿ ُب شرح ا﵀صوؿ للقراُبٖ ،تقيق :عبد ا١توجود ،ك معوض ،مكتبة نزار مصطفى الباز،ط1416 ،1 :ىػ،
ج1ص157-156
( )2األصوؿ كالفركع حقيقتهما كالفرؽ بينهما دراسة نظرية تطبيقية للشًتم،كنوز إشبيليا للنشر،الرايض ،ط1،1426:ق ،ص44
( )3التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت للباحسُت ،ص52
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كسيكوف أكؿ مطالب ىذا ا١تبحث ُب التعريف بتخريج األصوؿ على األصوؿ ،كاثنيها ُب بياف
موضوعو كأبرز مؤلفاتو ،كاثلثها ُب توضيح الًتابط بُت علم األصوؿ كعلم العقيدة كالنحو ،كرابعها ُب ٕتلية
بعض النماذج التطبيقية ٢تذا النمط من التخريج.

ادلطلب األول :تعريف ختريج األصول على األصول

إف تقرير القواعد األساسية كا١تنطلقات العقدية كالنحوية ،كاليت تبٌت عليها كتًتتب على أثرىا مسائل
كقواعد أصولية( ،)1كأتصيل ىذه القواعد كتثبيتها ابألدلة الشرعية النقلية كالعقلية ،قدًن قدـ االجتهاد ا١تستقل
الذم تفرد أىلو بوضع األصوؿ كالقواعد الضابطة للعملية االجتهادية .
كما أف اإلشارة إىل تلك ا١تسائل األصولية ،كإرجاعها إىل أصو٢تا ا١تستندة عليها ُب مؤلفات مفردة
٥تتصة ابلتأصيل كالتطبيق ٢تذا النوع من التخريج متعذر عند ا١تتقدمُت كغاية ما ٯتكن اعتماده ُب دراسة ىذا
الفن ىو ٚتع شتات ما ذكر ُب بعض الكتب األصولية اليت ٢تا متعلق بتخريج القواعد األصولية على األصوؿ
()2
العقدية كالنحوية ،أك ما يسمى بتخريج األصوؿ على األصوؿ.
كمل يؤثر عن متقدمي أىل األصوؿ أم تعريف لتخريج األصوؿ على األصوؿ ٓتبلؼ التطبيق ،إال ما
أشار لو البعض كصنيع ابن السمعاين الذم قاؿ ":كأان أذكر مسلكا أصوليا يغٌت عن ٚتيع ذلك فأقوؿ قد

مهدت أف القوانُت ا١تبنية على ا١تكارـ الكلية ال ٬ترل فيها ٘تهيد أصل قياسا على أصل كإ٪تا ٕترل األقيسة من
األصوؿ على األصوؿ"(.)3
كابن تيمية ُب معرض حديثو عن ا١تتكلمُت قاؿ ":إهنم صنفوا ُب أصوؿ الفقو كىو علم مشًتؾ بُت
الفقهاء كا١تتكلمُت فبنوه على أصو٢تم الفاسدة حىت إف أكؿ مسألة منو كىي الكبلـ ُب حد الفقو ١تا حدكه أبنو
العلم أبحكاـ أفعاؿ ا١تكلفُت "(.)4

الفرع األول:تعريفات ادلعاصرين لتخريج األصول على األصول

للمعاصرين عدة عبارات قصد منها التعريف بتخريج األصوؿ على األصوؿ ،غَت أهنا جاءت ٥تتلفة
نتيجة اختبلؼ فهوـ كرؤل أصحاهبا ،خصوصا كأف التأصيل كالتنظَت ٢تذا العلم أمر مستجد ،شأنو شأف
الفنوف الفتية.
كأكؿ من ذكره كبُت أنو أحد أنواع علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت سعد الشًتم ُب ْتثو التخريج
بُت األصوؿ كالفركع(.)5
( )1ىي تلك األسس كا٠تطط كا١تناىج اليت يضعها اجملتهد نصب عينيو عند البدء كالشركع ابالستنباط .أثر االختبلؼ ُب القواعد
األصولية للخن ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط1396، 1:ق ،ص 117
( )2معامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاٞتماعة ﵀مد اٞتيزاين ،دار ابن اٞتوزم ،ط 1427 ، 5 :ىػ ،ص525
()3

()4
()5

قواطع األدلة ُب األصوؿ البن السمعاينٖ ،تقيق :دمحم اٝتاعيل ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،ط1418 ،1 :ىػ ،ج 2ص183
االستقامة البن تيميةٖ ،تقيق:دمحم سامل،جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ،ا١تدينة ا١تنورة،ط1403 ،1 :ق،ج1ص50
ينظر منهج استنباط األحكاـ الفقهية للنوازؿ ا١تعاصرة للقحطاين ،ص 47
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كما أف بعض الباحثُت قصر تعريف ٗتريج األصوؿ على األصوؿ على القواعد األصولية ،دكف القواعد
النحوية كالكبلمية ،كتعريف من قاؿ أبنو ":ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرل على جهة يعرؼ
منها اٟتكم"(. )1
كمعرفة اٟتكم الشرعي ال صلة لو هبذا النوع من التخريج ،الذم يهتم ابألصوؿ فقط،كما أف ما يعرؼ
بطريق التخريج ال يسمى حكما ،بل رأاي أك قوال(.)2
كأبقرب منو تعريفو أبنو ":استنباط رأم لعامل أك مذىب ُب مسألة أصولية ليس فيها نص عنهم من مسألة
أصولية أخرل ٢تم فيها نص"( ،)3غَت أف ىذا التعريف جاء قاصرا على أصوؿ الفقو دكف غَته.
كمنهم من قاؿ أف ا١تراد بو ىو بناء مسألة أك قاعدة أصولية على مسألة أك قاعدة أصولية أخرل(.)4
كىذا التعريف ال ٮتتص بتخريج األصوؿ على األصوؿ إذا كاف ا١تراد اب١تسألة الفرع ،لتعذر اٞتمع بُت
حقيقتُت ُب تعريف كاحد.
كمن اٝتاه بقياس أصوؿ على أصوؿ عرفو على أنو":إثبات مثل حكم قاعدة أصولية ُب قاعدة أخرل
الشًتاكهما ُب علة اٟتكم عند ا١تثبت"(.)5
كيستدرؾ على ىذا التعريف أبمرين األكؿ:ذكر لفظ "اٟتكم" كقد سبق الكبلـ فيو،كالثاين:أف حقيقة
التخريج مغايرة ٟتقيقة القياس.
كعرفو ا١تيغا قائبل":استنباط القواعد األصولية ،كالفقهية ،كا١تقاصد التشريعية من األدلة الشرعية التفصيلية،
أم ٗتر٬تها كتقريرىا ُب ضوء أدلة الكتاب كالسنة ،كاألدلة العقلية ،كاللغوية ا١تعتمدة شرعا" (.)6
كىذا التعريف ال يعرب عن حقيقة ىذا النوع من التخريج،إذ ال دخل للقواعد الفقهية فيو كما سيأٌب
الحقا ،كما أنو قصره على علم األصوؿ كسابقيو ابعتبار ا١تقاصد الشرعية من مباحث أصوؿ الفقو،إضافة إىل
كل ىذا فإف ٗتريج األصوؿ على األصوؿ كما يكوف ابالستنباط من األدلة التفصيلية يكوف من األصوؿ
النحوية كالكبلمية.
كمن أحسن التعريفات ما ذكره القحطاين قائبل":رد ا٠تبلفات األصولية إىل مسائل أصولية أخرل أك
مسائل عقدية أك ٨توية"( .)7قولو":رد ا٠تبلفات األصولية" يوحى ْتصر التخريج ُب ىذا النوع أبصوؿ الفقو،
دكف إدراج استنباط القواعد العقدية ك اللغوية اليت ٢تا أتثَت ُب أصوؿ الفقو.

()1
()2
()3
()4

بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها لوليد الودعاف ،ص39
كنفس األمر ابلنسبة ١تن عرفو على أنو" :استنباط حكم قاعدة أصولية من حكم قاعدة أصولية أخرل منصوصة" بناء األصوؿ على األصوؿ للودعاف ،ص45
ا١ترجع نفسو ،ص45
ٗتريج الفركع على األصوؿ من خبلؿ مناىج التحصيل للرجراجي ٚتعا كدراسة ألبركاف،جامعة اٞتزائر1،1433ق ،ص5

( )5ا١ترجع السابق ،ص47
( )6دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء ٞتربيل ميغا ،ص66

) (7منهج استنباط النوازؿ الفقهية ا١تعاصرة ١تسفر بن علي القحطاين ،دار األندلس ا٠تضراء ،جدة،ط1424 ،1:ىػ ،ص479
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الفرع الثاين :التعريف ادلقرتح لتخريج األصول على األصول

ابالستفادة من التعريفات السابقة كأتمل التطبيقات العملية لتخريج األصوؿ على األصوؿ ،سأقًتح
تعريفا حاكلت أف أتدارؾ فيو االنتقادات كالنقائص اآلنفة.
كعليو ٯتكن تعريف ٗتريج األصوؿ على األصوؿ أبنو":استنباط قواعد أصولية أو عقدية أو لغوية عامة
ذات صلة ابالجتهاد من مثيالهتا يف الشمول وإن اختلف رلاذلا".

فا١تراد بػ (:استنباط قواعد أصولية أو عقدية أو لغوية عامة ) :استقراء قواعد كلية سواء ُب أصوؿ

الفقو أك العقيدة أك اللغة ،تندرج ٖتتها جزئيات كثَتة من قواعد أخرل مشاهبة ،من حيث اشتما٢تا على الكثَت
من الفركع اليت تربطها علل متشاهبة.

(ذات صلة ابالجتهاد) :أم أف القواعد اليت يهتم هبا ٗتريج األصوؿ على األصوؿ ،ىي قواعد من أحد

العلوـ الثبلثة ا١تذكورة آنفا ،كاليت ٢تا دخل ُب العملية االجتهادية.
(من مثيالهتا يف الشمول)ٔ :تعٌت أف القاعدة أك الدليل ا١تعتمد لتخريج األصل ا١تراد يكوف كليا
كمستغرقا لعديد من القواعد االجتهادية.
كبػ(:وإن اختلف رلاذلا):إمكانية استنباط القواعد العقدية من اللغوية ،أك األصولية من العقدية
كىكذا.

ادلطلب الثاين:متعلقات ختريج األصول على األصول

ال شرعية لشيء من األحكاـ األصولية ،كاألحكاـ الفركعية إال بدليل شرعئ ،تعٌت أف األصوؿ الفقهية
البد ٢تا من دليل من الكتاب ،أك السنة أك األدلة ا١تعتربة صراحة أك داللة(.)1
كٗتريج األصوؿ على األصوؿ مهم جدا خصوصا بعد اختبلط أصوؿ السلف كقواعدىم أبصوؿ ا١تعتزلة
كا١تتكلمة الذين يقدموف العقل على النقل ،كذلك أف منهج السلف ٬تب أف يظل كاضحا كمتميزا ُب كل من
أصوؿ الدين ،كأصوؿ الفقو كما ينبٍت عليها من الفركع فلزـ ٗتر٬تها على أصو٢تا اليت استنبطت منها للتمييز
بينها كبُت األصوؿ الدخيلة(.)2

الفرع األول:موضوع ختريج األصول على األصول

ٮتطئ من ٮتلط بُت موضوع ٗتريج األصوؿ على األصوؿ كموضوع علم القواعد األصولية الذم يرجع إىل
إثبات األعراض الذاتية ألصوؿ الفقو كاليت ٯتكن تقسيمها إىل قسمُت:
ﺍألﻭؿ :القواعد اليت ىي أصوؿ الفقو ٔتعٌت تقنُت كصياغة النتائج األصولية على شكل قواعد كىي اليت
عناىا غالب األصوليُت عند إطبلقهم ١تصطلح "القواعد األصولية".
( )1ينظر دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصولُت كالفقهاء ٞتربيل ميغا ،ص66
( )2ا١ترجع السابق ،ص80
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الثاين:القواعد اليت ينبٍت عليها علم أصوؿ الفقو ٔتعٌت إرجاع أصوؿ الفقو كقواعده إىل كليات يرجع إليها
كينبٍت عليها أم بتعبَت أكضح "قواعد علم أصوؿ الفقو"أك "قواعد القواعد"(.)1
ألف موضوع ٗتريج األصوؿ على األصوؿ أعم ٦تا ذكر ،حيث إنو يتناكؿ كل من القواعد األصولية
كالكبلمية كالنحوية اليت ٢تا صلة ابالجتهاد.

الفرع الثاين:مظان ختريج األصول على األصول

ابعتبار ٗتريج األصوؿ على األصوؿ أحد أىم أنواع علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت كأكثرىا
خطورة لتعلقو ابالجتهاد ،ألجل ذلك يصعب ا٠توض فيو إال ١تن بلغ ا١ترتبة ا١تطلوبة ،كالبد لعلم مثل ىذا من
كتب كمؤلفات تبُت مظانو .
للمعاصرين نوع اىتماـ كعناية بتخريج األصوؿ على األصوؿ ،كخَت دليل على ىذا دراسة كليد بن فهد
الودعاف بعنواف":بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها" كىي
دراسة قيمة تناكلت الشق النظرم ابلتأصيل كاٞتانب التطبيقي ابلتمثيل على مسائل األدلة ا١تتفق عليها (.)2
كالدراسة اليت تقدـ هبا عائض بن عبد هللا الشهراين لنيل درجة الدكتوراه ُب كلية الشريعة جامعة اإلماـ
دمحم بن سعود اإلسبلمية ،بعنواف :التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا ُب مسائل أصوؿ الفقو ،دراسة نقدية(.)3
كٓتصوص الشق التطبيقي فمادتو متناثرة ُب الكتب األصولية ،غَت أهنا موجودة بكثرة ُب الكتب اآلتية،
كاليت تصلح كمادة ْتثية ألطركحات أكادٯتية ٗتتص هبذا النوع من التخريج.

أوال:شرح خمتصر الروضة للطويف

ٯتتاز ببساطة العبارة كسهولتها كحسن األسلوب كدقة التعبَت ،كبياف ا١تعاين اللغوية لؤللفاظ مع عرض
ا١تسائل عرضا كاضحا كٖترير ٤تل النزاع فيها ،كبياف آراء األصوليُت حو٢تا ،مع عزك اآلراء إىل قائليها ،كالتعمق
ُب ٖتليل ا١تسائل ببياف دقائقها كما ٭تيط هبا مستخدما ُب كثَت من األحياف طريقة االعًتاض كاٞتواب ( .)4كقد
استغل ىذا الكتاب دمحم بن عبد الكرًن ا١تهنا ،ال٧تاز أطركحة دكتوراه بعنوافٗ" :تريج األصوؿ على األصوؿ
عند الطوُب ُب شرح ٥تتصر الركضة" .كقصرىا على ابب دالالت األلفاظ ،دكف األدلة ا١تتفق عليها.

اثنيا:البحر ا﵀يط يف أصول الفقو للزركشي

إف ىذا الكتاب كافق اٝتو مسماه كلفظو كمعناه ،ككل من كِب اببو من أىل العلم كخاض غماره ،ككشف
أسراره ،فإنو ٬تده ْترا كاسعا عميقا ،٭تيط هبذا العلم من جهاتو كجوانبو ،ك٭توم ٚتيع آللئو...
( )1التقعيد األصويل مفهومو مراحلو ٪تاذجو ألٯتن البدارين،كلية الدراسات العليا اٞتامعة األردنية2005،ـ ،ص35-34

( )2بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها لوليد الودعاف.
( )3التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا ُب مسائل أصوؿ الفقو مع مناقشة علمية ألصوؿ ا١تدرسة العقلية اٟتديثة لعايض الشهراين.

( )4كقد استوعب الطوُب ُب ىذا الشرح علم األصوؿ على ٪تط مل يسبقو لو غَته ُب قوة األسلوب ككضوحو كعرض ا١تسائل كترتيبها ،كسوؽ األدلة كالتعليبلت

كمناقشتها كبياف السليم ا١تنتج منها كالتحليل الرائع ١تفاىيم االصطبلحات كاأللفاظ كالعبارات كاختيار األمثل ُب ذلك  .ينظر تقريظ عبد العاؿ عطوة رئيس قسم
السياسة الشرعية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود على شرح ٥تتصر الركضة للطوُبٖ ،تقيق  :عبد هللا الًتكي ،ص. 16-10
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كقد أراد ا١تؤلف لكتابو أف يكوف مؤلفا موسوعيا ٬تمع أقواؿ علماء األصوؿ الذين عاصركه أك سبقوه ُب
مدكنة كاحدة ،فًتاه يعرض ُب كل مسألة أقواؿ أىل العلم فيها ،مرتبة زمرا زمرا ،كىو ُب ذلك كلو يذكر
ا١تذاىب ك٭تققها ،كيوازف بُت األقواؿ ،كيذكر األدلة كينتقدىا ،كيذكر أسباب ا٠تبلؼٍ ،ب ىو بعد ذلك كلو
يصوب كٮتطئ كيرجح كيقدـ).(1
كمن ٦تيزات ىذا ا١تؤلف أنو يوضح كثَتا من ا١تصطلحات ألىل العلم ُب مدكانهتم كمؤلفاهتم ،كبعض ىذه
ا١تصطلحات خاص بفرقة ،كبعضها خاص بعامل من العلماء....كبعد ذكره األقواؿ يبُت ما يبٌت على ا١تسألة،
)(2
كما يتفرع منها ،كإف كاف ىناؾ نقد أك تنبيو مل أيؿ جهدا ُب توضيح ذلك كتبيينو.

اثلثا:سالسل الذىب للزركشي

إف كتاب سبلسل الذىب يعترب من كتب األصوؿ النادرة ا١تفيدة ،بل يكاد ينفرد ُب طريقتو حيث ْتث
األصوؿ من جوانب مل يبحثها األصوليوف منها ،كىي اٞتوانب الفقهية كالكبلمية كاللغوية).(3
فهو كما كصفو مؤلفو ":كتاب ُب مسائل من أصوؿ الفقو عزيزة ا١تناؿ بديعة ا١تثاؿ منها ما تفرع على
قواعد منو مبنية كمنها ما نظر إىل مسألة كبلمية ،كمنها ما التفت إىل مسائل ٨توية نقحها الفكر كحررىا،
كاطلع ُب آفاؽ األكراؽ مشسها كقمرىا ،لَتل الواقف عليها صحة مزاجها،كجسن ازدكاج ىذه العلوـ
كامتزاجها ،كأف بناء ىذا التصنيف على ىذا األصل مبتدع ،كاإلتياف بو على ىذا النحو ٥تًتع "(.)4
كقد رتبو على مقدمة كسبعة كتب ،أما ا١تقدمة فقد ذكر فيها منهجو كىو أنو يركز على ا١تسائل األصولية
من حيث علم الكبلـ ،كالنحو كالفقوٍ ،ب تسمية الكتاب ،كما منو يستمد أصوؿ الفقوٍ ،ب اٟتكم الشرعي،
كشكر ا١تنعم ،كالفرض كالواجب ،كتعرض لفرض الكفاية ،كالصحة كاإلجزاء ،كاألمر بواحد منهم ،كاألمر
ابلشيء هني عن ضده ،كاٟتكم على ا١تعدكـ ،كالتكليف اب﵀اؿ ،كتكليف الغافل.)5(...

ادلطلب الثالث:صلة علمي العقيدة والنحو بعلم أصول الفقو

قد يهيأ لبعض الدارسُت أف ا١تراد ابألصوؿ ُب ىذا النوع من التخريج القواعد األصولية أك األدلة
الشرعية فقط ،غَت أف لساف حاؿ األصوليُت كمصنفاهتم يدؿ على صعوبة الفصل بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ
الدين كأصوؿ النحو لوثيق الصلة فيما بينها كصعوبة الفصل بينها خصوصا بعد غلبة منهج ا١تتكلمُت على
التأليف األصويل .كحىت قيل ":ىل أصوؿ الفقو إال نبذ ٚتعت من علوـ متفرقة؟ نبذة من النحو كالكبلـ على
معاين اٟتركؼ اليت ٭تتاج الفقيو إليها ،كالكبلـ ُب االستثناء ...كنبذة من علم الكبلـ كالكبلـ ُب اٟتسن
)(1

)(2

البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو للزركشيٖ ،تقيق :عبد القادر العاين،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الكويت،ط1413 ،2:ق،ج 1ص20

ا١ترجع نفسو ،دار الكتيب ،ط1414 ،1:ق،ج 1ص22-21

) (3سبلسل الذىب للزركشيٖ ،تقيق :الشنقيطي ،ط 1323 ،2:ىػ،ص68
( )4سبلسل الذىب للزركشي،ص85
( )5ينظر ا١ترجع نفسو ،ص60-56
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كالقبح  ....كنبذة من اللغة ،كالكبلـ ُب موضوع األمر كالنهي كصيغ العموـ...كنبذة من علم اٟتديث
كالكبلـ ُب األخبار.)1("...

الفرع األول:صلة علم النحو ابألصول

عرفت فركع الفقو اإلسبلمي ٗتريج ا٠تبلؼ على مقتضى مسائل النحو منذ عصر مبكر فقد اختلف
ابن عباس مع عثماف رضي هللا عنهما ُب حجب األـ عن الثلث إىل السدس أبخوين ككاف من رأم ابن عباس
أهنا ال ٖتجب إال بثبلثة إخوة كدليلو ُب ذلك أنو قاؿ لعثماف  :قاؿ عز كجل :ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸﲹ ﱠ)سورة النساء ،اآلية (11كاألخواف بلساف قومك ليسا إبخوة " ككاضح أف ابن عباس يستدؿ

أبف اإلخوة ٚتع كأقل اٞتمع ثبلثة كىي مسألة خبلفية أصوليا ك٨تواي(. )2
لذلك اشًتط األصوليوف ُب االجتهاد العلم ابللغة كالنحو ،أم القدر الذم يفهم بو خطاب العرب
كعادهتم ُب االستعماؿ حىت ٯتيز بُت صريح الكبلـ كظاىره ك٣تملو كحقيقتو ك٣تازه كعامو كخاصو ك٤تكمو
كمتشاهبو كمطلقو كمقيده كنصو كفحواه كٟتنو كمفهومو .كالتخفيف فيو أنو ال يشًتط أف يبلغ درجة ا٠تليل
كا١تربد كأف يعرؼ ٚتيع اللغة كيتعمق ُب النحو ،بل القدر الذم يتعلق ابلكتاب كالسنة كيستويل بو على مواقع
()3
ا٠تطاب كدرؾ حقائق ا١تقاصد منو.
حىت ذىب ابن حزـ إىل ٖترًن اإلفتاء على من ال يعرؼ العربية ،حيث يقوؿ" :ال بيد للفقيو أ ٍف يكوف
لغواين ،كإال فهو انقص ال ٭تل لو أ ٍف يفيت ّتهلو ٔتعاين األٝتاء ،كبعده عن األخبار"(.)4
٨تواين ٌ

الفرع الثاين :صلة علم الكالم ابألصول

لعلم الكبلـ كثيق ارتباط بعلم أصوؿ الفقو ،فأكثر ا١تسائل األصولية ٢تا مقدمات عقدية كمسائل
التكليف كا١تكلف ،كا١تكلًف ،كا١تكلف بو فيشًتؾ معها الكبلـ عن اٟتكمة كالتعليل ،كالتحسُت
()5
كالتقبيح،كتكليف ماال يطاؽ.
( )1البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو للزركشي،ج1ص23
( )2القواعد النحوية كأثرىا ُب الفركع الفقهية دراسة عامة ُب أصوؿ النحو كقواعده مع ٪تاذج فقهية تطبيقية ﵀مد الدابغ جامعة اٞتزائر
1424ىػ،ص60-59
( )3ا١تستصفى للغزايل ،ص 344كُب ذات السياؽ يقوؿ السيوطي" :اعلم أف معرفة اللغة كالنحو كالتصريف فرض كفاية ،ألف معرفة
األحكاـ الشرعية كاجبة ابإلٚتاع ،كمعرفة األحكاـ بدكف أدلتها يستحيل ،كاألدلة راجعة إىل الكتاب كالسػنة ،ك٫تا كارداف بلغة العرب
ك٨توىم كتصريفهم ،فإذان توقف األحكاـ الشرعية على األدلة كمعرفة األدلة تتوقف على معرفة اللغة كالنحو كالتصريف .ك٦تا يستوقف عليو
الواجب ا١تطلق كىو مقدكر للمكلف كاجب ،إذان معرفة اللغة كالنحو كالتصريف كاجبة" االقًتاح ُب أصوؿ النحو كجدلو للسيوطي،
ٖتقيق:فجاؿ،دار القلم ،دمشق،ط 1409 ،1 :ىػ ،ص137
( )4اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حزـٖ ،تقيق :أٛتد شاكر،دار اآلفاؽ اٞتديدة ،بَتكت،ج1ص52
( )5مسائل أصوؿ الدين ا١تبحوثة ُب أصوؿ الفقو عرض كنقد على ضوء الكتاب كالسنة ٠تالد عبد هللا،اٞتامعة اإلسبلمية،ا١تدينة
ا١تنورة،ط1426، 1:ىػ ،ص49
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كيشَت الغزايل إىل اختبلط علم الكبلـ بعلم أصوؿ الفقو ،قائبل ":كذلك ٣تاكزة ٟتد ىذا العلم كخلط لو
ابلكبلـ ،كإ٪تا أكثر فيو ا١تتكلموف من األصوليُت لغلبة الكبلـ على طبائعهم فحملهم حب صناعتهم على
خلطو هبذه الصنعة ،كما ٛتل حب اللغة كالنحو بعض األصوليُت على مزج ٚتلة من النحو ابألصوؿ فذكركا
فيو من معاين اٟتركؼ كمعاين اإلعراب ٚتبل ىي من علم النحو خاصة ،ككما ٛتل حب الفقو ٚتاعة من
فقهاء ما كراء النهر كأيب زيد رٛتو هللا كأتباعو على مزج مسائل كثَتة من تفاريع الفقو ابألصوؿ ،فإهنم كإف
أكردكىا ُب معرض ا١تثاؿ ككيفية إجراء األصل ُب الفركع فقد أكثركا فيو كعذر ا١تتكلمُت ُب ذكر حد العلم
كالنظر كالدليل ُب أصوؿ الفقو أظهر من عذرىم ُب إقامة الربىاف على إثباهتا مع ا١تنكرين ،ألف اٟتد يثبت ُب
النفس صور ىذه األمور كال أقل من تصورىا إذا كاف الكبلـ يتعلق هبا ،كما أنو ال أقل من تصور اإلٚتاع
كالقياس ١تن ٮتوض ُب الفقو...كبعد أف عرفناؾ إسرافهم ُب ىذا ا٠تلط فإان ال نرل أف ٩تلي ىذا اجملموع عن
شيء منو ألف الفطاـ عن ا١تألوؼ شديد كالنفوس عن الغريب انفرة"(.)1
كىذا الطوُب ينكر على من خلط األصوؿ ابلعلوـ العقلية ،كيقر بصلة علمي األصوؿ كالكبلـ
قائبل":العامل أبصوؿ الفقو دكف فركعو ،ككثَت من األعاجم تتوفر دكاعيهم على ا١تنطق كالفلسفة كالكبلـ،
فيتسلطوف بو على أصوؿ الفقو ،إما عن قصد ،أك استتباع لتلك العلوـ العقلية ،ك٢تذا جاء كبلمهم فيو عراي
عن الشواىد الفقهية ا١تقربة للفهم على ا١تشتغلُت٦ ،تزكجا ابلفلسفة ،حىت إف بعضهم تكلف إٟتاؽ ا١تنطق
أبكائل كتب أصوؿ الفقو ،لغلبتو عليو .كاحتج أبنو من مواده ،كما ذكر ُب صدر ىذا الشرح ،فًتكوا ما ينبغي،
كذكركا ما ال ينبغي"(.)2

ادلطلب الرابع :النماذج التطبيقية لتخريج األصول على األصول

لتخريج األصوؿ على األصوؿ الكثَت من التطبيقات ُب الكتب الفقهية كاألصولية ١تن تتبعها كسعى
ٞتمعها،كفيما يلي بعض النماذج ا١تختارة اليت كفقت ُب الوقوؼ عليها.

الفرع األول:ختريج أصل عقدي على عقدي

قوؿ بعض األصوليُت اب٠تبلؼ ُب ا١تأمور بو ىل اٟتسن فيو من قضااي الشرع أـ العقل؟ ٗتر٬تا على
ا٠تبلؼ ُب الصفات الذاتية للفعل .
فمن جعلوا اٟتسن اثبتا بنفس األمر ال أف األمر دليل عليو ،كأف القبح اثبت بنفس النهي ال أف النهي
معرؼ على قبح سبق ثبوتو ابلعقل جعلوا ا١تأمور من موجبات األمر استنادا على أف العقل ال ٭تسن كال يقبح.
أم إنكار أف يكوف للفعل صفات ذاتية كقالوا ْتسنو جملرد تعلق األمر بو ،فاألحكاـ ٣ترد نسبة
ا٠تطاب للفعل فقط،فبل معٌت لكوف الفعل حبلال إال لكونو يرفع اٟترج عن فاعلو ،كال معٌت لكونو حراما إال
لتعلق العقاب بفعلو كىذا مذىب األشاعرة.
( )1ا١تستصفى للغزايل ،ص9
( )2شرح ٥تتصر الركضة للطوُبٖ ،تقيق  :عبد هللا الًتكي ،مؤسسة الرسالة،ط  1407 ، 1 :ىػ،ج3ص38-37
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كأثبتت ا١تعتزلة الصفات الذاتية للفعل أم أف قبح القبيح راجع إىل ذات الفعل ،كاألمر عندىم كاشف
عن حسن الفعل الثابت ُب نفسو ال مثبت ٟتسن الفعل كاألمر .كاٞتمهور على أف هللا تعاىل حرـ ا﵀رمات
()1
فحرمت كأكجب الوجبات فوجبت أم أف الوجوب كاٟترمة ىي صفة للفعل.

الفرع الثاين:ختريج أصل أصويل على عقدي

قوؿ بعض األصوليُت اب٠تبلؼ ُب اجتماع اٟتظر كالوجوب ُب الفعل الواحد من جهة كاحدة أك من
جهات متعددة ٗتر٬تا على ا٠تبلؼ ُب اجتماع الفسق كاإلٯتاف كالطاعة كالعصياف ُب الرجل الواحد.
كأصل ىذه ا١تسألة اختبلؼ أىل الفرؽ ُب الرجل الواحد ىل ٕتتمع فيو الطاعة كا١تعصية ،ألف الطاعة
جزء من اإلٯتاف كا١تعصية جزء من الكفر ،فمن قاؿ بعدـ اجتماع الفسق كاإلٯتاف ُب الشخص الواحد شبهتو
أهنم جعلوا اإلٯتاف شيئا كاحدا إذا زاؿ بعضو زاؿ كلو كإذا ثبت بعضو ثبت ٚتيعو ،كالصحيح الذم دلت عليو
النصوص كعليو اٞتمهور أف ذىاب البعض يقتضي بقاء البعض(.)2

الفرع الثالث:ختريج أصل أصويل على لغوي

القوؿ بثبوت اجملاز ُب القرآف عند بعض األصوليُت ٗتر٬تا على كونو نزؿ بلغة العرب ،كاجملاز اثبت
فيها(.)3
فمن أثبت اجملاز ُب اللغة قاؿ بثبوتو ُب القرآف ،كمن أنكره ُب اللغة قاؿ أف القرآف ال ٣تاز فيو ،كتفصيل
ا٠تبلؼ كما يلي.
ا١تذىب األكؿ :أف اجملاز كاقع ُب اللغة العربية ،كىو مذىب ٚتهور العلماء .كىو اٟتق؛ ألف اللغة العربية
لغة فصيحة ،كاجملاز ال يناُب الفصاحة ،بل رٔتا كاف اجملاز أبلغ من اٟتقيقة كما سيأٌب ذكره ُب أسباب العدكؿ
إىل اجملاز كقد كرد ككقع اجملاز ُب لغة العرب كثَتان :فقد استعمل العرب لفظ " األسد " للرجل الشجاع،
كاٟتمار للرجل البليد ،كالبحر للعامل ،كقو٢تم " :قامت اٟترب على ساؽ " ،كقاؿ الصلتاف العبدم:
أشاب الصغَت كأفٌت الكبَت  ...كر الغداة كمر العشي
فإف ىذا البيت قد ٚتع بُت اجملاز اللغوم ،كاجملاز العقلي؛حيث إف لفظ " الصغَت " قد استعمل ُب غَت
ما كضع لو؛ ألف ا١تراد بو :الذم كاف صغَتان فهو ٣تاز مرسل ابعتبار ما كاف ،كقد أسند الشاعر فيو اإلشابة
كاإلفناء إىل الزمن مع أف الذم يشيب كيفٍت ىو هللا تعاىل ،كبذلك يكوف الفعل قد أسند إىل غَت ما ىو لو
لعبلقة السببية ابعتبار أف الزمن ىو السبب ُب ا١تشيب ،كالفناء ،فكاف ٣تازان عقليان.
( )1ينظر ا١تسائل األصولية ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين للعركسي ص ،113-108كمن أمثلة ىذا النوع أيضا ا٠تبلؼ ُب
تفاكت الظنوف ٗتر٬تا على ا٠تبلؼ ُب تفاكت العلوـ.كا٠تبلؼ ُب التحسُت كالتقبيح على ا٠تبلؼ ُب كوف الشرع مثبت أك مقرر؟.ينظر
البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو للزركشي ،ج1ص105ك187
( )2ينظر ا١تسائل األصولية ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين للعركسي ،ص200-193
( )3البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو للزركشي،ج3ص48
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ا١تذىب الثاين :أنو ال ٣تاز َب اللغة العربية ،كىو مذىب األستاذ أيب إسحاؽ اإلسفراييٍت .كدليل ىذا
ا١تذىب:أف اجملاز فيو إلباس ا١تقصود بغَت ا١تقصود ،فبل يفهم السامع من اللفظ ما أراده ا١تتكلم منو ،كىذا يناُب
ا١تقصود من اللغة؛ ألف ا١تقصود منها :إفادة األلفاظ ١تا تستعمل فيو من ا١تعاين ،فيكوف اجملاز ٦تنوعان ،كعليو:
)(1
فبل يقع ُب اللغة.

الفرع الرابع:ختريج أصل أصويل على أصويل

ا٠تبلؼ ُب جواز النسخ ٔتفهوـ ا١توافقة ٗتر٬تا على ا٠تبلؼ ُب اعتباره أحد أنواع القياس(.)2
كاألصل ُب ىذه ا١تسألة ،أف من قاؿ :إف داللة مفهوـ ا١توافقة لفظية :قاؿ ٬توز النسخ بو .كمن قاؿ:
إف داللة مفهوـ ا١توافقة قياسية :قاؿ :ال ٬توز النسخ بو.
كينبٍت على ىذا ا٠تبلؼ أنو عند تعارض مفهوـ ا١توافقة مع القياس فإف مفهوـ ا١توافقة يقدـ على القياس
عند من يرل أف داللتو لفظية ،فيكوف اٟتكم الذم استفدانه عن طريق مفهوـ ا١توافقة مقدما على اٟتكم الذم
استفدانه عن طريق القياس.
كما أف مفهوـ ا١توافقة تثبت بو العقوابت كاٟتدكد ،كالقصاص،كالكفارات عند أصحاب ا١تذىب األكؿ
كىم القائلوف :إف داللة مفهوـ ا١توافقة لفظية؛ كذلك ألف ىذه الداللة لفظية خلت عن الشبهة ُب داللتها،
كىذا عند اٟتنفية.
أما إذا كانت داللة مفهوـ ا١توافقة داللة قياسية ،فبل ييعترب مفهوـ ا١توافقة طريقا إلثبات ما يندرم ابلشبهات من
اٟتدكد كالكفارات؛ حيث إهنا مقدرات ،كال مدخل للعقل أك االجتهاد ابلرأم ُب ا١تقدرات ،ىذا أيضان عند اٟتنفية.

أما عند اٞتمهور ،فإف العقوابت من حدكد ككفارات تثبت ٔتفهوـ ا١توافقة ،سواء كانت داللتو داللة
لفظية ،أك من قبيل القياس).(3

خامتة:

اٟتمد ﵁ على الدكاـ ُب البدء كا٠تتاـ كالدكاـ ،كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم ا١تبعوث رٛتة لؤلانـ،
كعلى آلو كصحبو الكراـ.
كبعد :فها ىو البحث بفضل هللا كنعمتو يصل إىل ٤تطتو األخَتة ،بعد مدة ليست ابليسَتةْ ،تثت
فيها ُب ٗتريج األصوؿ على األصوؿ ،الذم يعد من أمتع أنواع علم التخريج كأعقدىا من حيث عدـ كضوح
تصوره عند كثَتين ،نظرا لقلة الدراسات ا١تعاصرة فيو ،كفيما يلي ٚتلة من النتائج ا١تتوصل إليها.

) (1ا١تهذب ُب أصوؿ الفقو ا١تقارف لعبد الكرًن النملة ،مكتبة الرشد ،الرايض،ط 1420 ،1:ىػ،ج3ص ،1164-1163كينظر ا١ترجع
السابق52-46،
( )2ا١ترجع نفسو،ج5ص129
) (3ا١تهذب ُب أصوؿ الفقو ا١تقارف لعبد الكرًن النملة ،ج4ص1753-1752
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 إف التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ىو العلم الذم يعٌت برد اآلراء ا١تخرجة إىل األقواؿ أك األحكاـ
ا١تشاهبة داخل ا١تذىب أتصيبل كتفريعا.
 يدخل ٖتت علم التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت أربعة أنواع رئيسة كىيٗ:تريج األصوؿ على
األصوؿ ،كٗتريج الفركع على األصوؿ ،كٗتريج الفركع على الفركع ،كٗتريج األصوؿ على الفركع.
 ا١تراد بلفظ األصوؿ الثاين ُب مصطلح "ٗتريج األصوؿ على األصوؿ" كل ما أمكن التأصيل عليو
ككاف ذا صلة ابلفقو بناءن أك ابتناءن من عقيدة أك حديث أك تفسَت أك ٨تو ،للتداخل كصعوبة الفصل بُت علم
أصوؿ الفقو كغَته من ىذه العلوـ.
 إف ٗتريج األصوؿ على األصوؿ يراد بو استنباط قواعد أصولية أك عقدية أك لغوية عامة ذات صلة
ابالجتهاد من مثيبلهتا ُب الشموؿ كإف اختلف ٣تا٢تا.
 إف موضوع ٗتريج األصوؿ على األصوؿ ىو كل القواعد األصولية كالكبلمية كالنحوية اليت ٢تا صلة
ابالجتهاد ،كاستنباط األحكاـ الشرعية العملية من األدلة التفصيلية.
 إف لعلم أصوؿ الفقو صلة كثيقة بعلمي العقيدة كالنحو ،كلساف حاؿ األصوليُت كمصنفاهتم تدؿ على
صعوبة الفصل بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين كأصوؿ النحو ،لوثيق الصلة فيما بينها كصعوبة الفصل بينها
خصوصا بعد غلبة منهج ا١تتكلمُت على التأليف األصويل.
 إف النماذج التطبيقية لتخريج األصوؿ على األصوؿ توجد بكثرة ُب كتاب شرح ٥تتصر الركضة
للطوُب ،ككتايب الزركشي البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،كسبلسل الذىب.
 إف ٗتريج األصوؿ على األصوؿ ال ٮتتص بنوع معُت من األدلة األصولية ،بل يشمل األدلة ا١تتفق
عليها كا١تختلف فيها كدالالت األلفاظ .
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قائمة ادلصادر وادلراجع

 .1القرآف الكرًن بركاية حفص عن عاصم ،مصحف ا١تدينة النبوية للنشر اٟتاسويب،اإلصدار .2.1
 .2اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج للسبكي ،دار الكتب العلمية،بَتكت 1416 ،ىػ.
 .3أثر االختبلؼ ُب القواعد األصولية للخن ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط1396، 1:ق.
 .4االستقامة البن تيمية ٖتقيق:دمحم سامل،جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ،ا١تدينة ا١تنورة،ط1403 ،1 :ق.
 .5األصوؿ كالفركع حقيقتهما كالفرؽ بينهما دراسة نظرية تطبيقية للشًتم،كنوز إشبيليا للنشر،الرايض،
ط1426، 1:ق.
 .6االقًتاح ُب أصوؿ النحو كجدلو للسيوطيٖ ،تقيق:فجاؿ،دار القلم ،دمشق،ط 1409 ،1 :ىػ.
 .7البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن ٧تيم ،دار الكتاب اإلسبلمي،ط.2 :
 .8البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو للزركشيٖ ،تقيق عبد القادر العاين،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
الكويت،ط1413 ،2:ق.
 .9بناء األصوؿ على األصوؿ دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل األدلة ا١تتفق عليها لوليد الودعاف،
رسالة دكتوراه جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ،الرايض1428 ،ىػ.
 .10بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ البن حجرٖ ،تقيق:الفحل ،دار القبس للنشر كالتوزيع ،السعودية،ط،1 :
 1435ىػ.
 .11اتج العركس من جواىر القاموس للزبيدم ،دار ا٢تداية.
 .12التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا ُب مسائل أصوؿ الفقو مع مناقشة علمية ألصوؿ ا١تدرسة العقلية
اٟتديثة لعايض الشهراين،كنوز اشبيليا للنشر كالتوزيع،الرايض ،ط1429 ،1:ق.
ٗ .13تريج الفركع على األصوؿ من خبلؿ متاىج التحصيل للرجراجي ٚتعا كدراسة ألبركاف،جامعة اٞتزائر1
1433،ق.
ٗ .14تريج الفركع على القواعد الفقهية كتطبيقاتو ُب ابب ا١تياه عند اٟتنابلة لعبد هللا آؿ سيف،كلية الشريعة
ابلرايض1434 ،ىػ،
 .15التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت دراسة نظرية تطبيقية أتصيلية ليعقوب الباحسُت ،مكتبة الرشد،
1414ق ػ
 .16تفسَت الطربمٖ ،تقيق :عبد هللا الًتكي ،دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف،ط 1422 ،1 :ىػ
.
 .17التقعيد األصويل مفهومو مراحلو ٪تاذجو ألٯتن البدارين،كلية الدراسات العليا اٞتامعة األردنية2005،ـ.
 .18هتذيب اللغة أليب منصور األزىرمٖ ،تقيق :دمحم مرعب ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت،ط،1 :
2001ـ.
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 .19دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء ٞتربيل ميغا ،جامعة أـ
القرل ،مكة1421،ق.
 .20الذخَتة لشهاب الدين القراُبٖ ،تقيق :دمحم حجي ،ط1994، 1:ـ.
 .21رسم ا١تفيت ضمن ٣تموع فتاكل ابن عابدين ،عامل الكتب ،بَتكت.
 .22سبلسل الذىب للزركشيٖ ،تقيق :الشنقيطي ،ط 1323 ،2:ىػ.
 .23السنن أليب داكد ٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط كدمحم كامل،دار الرسالة العا١تية،ط1430 ،1:ق.
 .24السنن للًتمذمٖ ،تقيق :عبد الباقي ،مطبعة مصطفى البايب ،مصر ،ط2،1395:ق.
 .25شرح حلية طالب العلم لبكر أبو زيد ،دار اإلماـ مالك ،اٞتزائر ،ط1431 ،1:ىػ.
 .26شرح ٥تتصر الركضة للطوُبٖ ،تقيق  :عبد هللا الًتكي ،مؤسسة الرسالة،ط  1407 ،1 :ىػ.
 .27الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرمٖ ،تقيق :أٛتد عطار ،دار العلم للمبليُت ،بَتكت ،ط،4 :
 1407ق.
 .28صحيح البخارم ٖتقيق :دمحم الناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1 :ىػ.
 .29صناعة الفتول كفقو األقليات لعبد هللا بن بيو ،مركز الدراسات كاألْتاث كإحياء الًتاث ،الرابطة ا﵀مدية
للعلماء،ا١تغرب ،ط1433، 1:ق.
 .30الصياغة الفقهية ُب العصر اٟتديث ٢تيثم الركمي ،دار التدمرية،السعودية ،ط1433 ،1:ق.
 .31علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ﵀مد بكر إٝتاعيل حبيب ٣تلة جامعة أـ القرل لعلوـ الشريعة
كالدراسات اإلسبلمية ،ع 45ذك القعدة 1429ىػ .
 .32العُت للخليل بن أٛتد الفراىيدمٖ ،تقيق :ا١تخزكمي كالسامرائي ،دار كمكتبة ا٢تبلؿ.
 .33غريب اٟتديث أليب إسحاؽ اٟتريبٖ ،تقيق :سليماف العايد ،جامعة أـ القرل ،مكة ،ط1405 ،1 :ىػ.
 .34فقو النوازؿ لؤلقليات ا١تسلمة أتصيبل كتطبيقا ﵀مد يسرم ،دار اليسر ،القاىرة ط 1434 ،1 :ىػ .
 .35القاموس الفقهي لغة كاصطبلحا لسعدم أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1408 ،2 :ىػ.
ٖتقيق:العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط 1426 ،8 :ىػ.
 .36القاموس ا﵀يط للفَتكزآابدل،
ي
 .37قواطع األدلة ُب األصوؿ البن السمعاينٖ ،تقيق :دمحم اٝتاعيل ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،ط،1 :
1418ىػ.
 .38القواعد النحوية كأثرىا ُب الفركع الفقهية دراسة عامة ُب أصوؿ النحو كقواعده مع ٪تاذج فقهية تطبيقية
﵀مد الدابغ جامعة اٞتزائر1424 ،ىػ.
 .39القواعد كالفوائد األصولية البن اللحاـٖ،تقيق :الفضيلي،ا١تكتبة العصرية 1420،ىػ.
 .40الكاشف عن حقائق السنن ،للطييبٖ ،تقيق :ىنداكم،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرايض،ط،1 :
 1417ىػ.
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 .41لساف العرب أليب الفضل بن منظور ،دار صادر ،بَتكت ،ط 1414، 3 :ىػ.
٣ .42تمع ْتار األنوار ٞتماؿ الدين الكجراٌب ،مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية،ط 1387 ،3 :ىػ.
٥ .43تتصر الفوائد ا١تكية فيما ٭تتاجو طلبة الشافعية للسقاؼٖ ،تقيق يوسف ا١ترعشي،دار البشائر
اإلسبلمية ،بَتكت ،ط1425 ،1:ق.
 .44مسائل أصوؿ الدين ا١تبحوثة ُب أصوؿ الفقو عرض كنقد على ضوء الكتاب كالسنة ٠تالد عبد
هللا،اٞتامعة اإلسبلمية،ا١تدينة ا١تنورة،ط1426، 1:ىػ.
 .44ا١تسائل األصولية ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين للعركسي ،مكتبة الرشد.
 .46ا١تستصفى للغزايلٖ ،تقيق :دمحم عبد السبلـ عبد الشاُب دار الكتب العلمية،ط1413 ،1 :ىػ.
 .47معامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاٞتماعة ﵀مد اٞتيزاين ،دار ابن اٞتوزم ،ط 1427 ، 5 :ق.
 .48ا١تعجم الوسيط جملمع اللغة العربية ابلقاىرة،دار الدعوة.
 .49معجم مصطلح األصوؿ ٢تيثم ىبلؿ دار اٞتيل  ،بَتكت ،ط1424 ،1:ىػ.
 .50منهج استنباط النوازؿ الفقهية ا١تعاصرة ١تسفر بن علي القحطاين ،دار األندلس ا٠تضراء ،جدة،ط،1:
1424ىػ.
 .51ا١تهذب ُب أصوؿ الفقو ا١تقارف لعبد الكرًن النملة ،مكتبة الرشد ،الرايض،ط 1420 ،1:ىػ.
 .52نظرية التخريج ُب الفقو اإلسبلمي لنوار بن الشلي ،دار البشائر االسبلمية ،بَتكت ،ط1431 ،1:ىػ.
 .53نفائس األصوؿ ُب شرح ا﵀صوؿ للقراُبٖ ،تقيق :عبد ا١توجود ،ك معوض ،مكتبة نزار مصطفى الباز،ط:
1416 ،1ىػ.
 .54النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر البن األثَتٖ ،تقيق :الزاكم كالطناحي،ا١تكتبة العلمية،بَتكت1399 ،ىػ.
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األقوال انتٌ ال قالم ناا وأرراا  ي أصول انفق
أ.عبذ انفتاح محفوظ
باحث بسلك دكتىراه الاختالف في العلىم الشرعية تخصص أصىل الفقه بكلية آلاداب
والعلىم إلانسانية -جامعة ابن طفيل -القنيطرة.

مقدمة:
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كصلى هللا كابرؾ على سيدان كنبينا كموالان دمحم ،كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما ،كمن
تبعهم إبحساف إىل يوـ الدين.
كبعد؛ فلقد دعا كثَت من األصوليُت قدٯتا كحديثا إىل ضركرة تنقية علم أصوؿ الفقو من كل الشوائب اليت ٟتقتو
تصنيفا كأتليفا كتدريسا؛ ١تا ٢تذا العلم من أ٫تية كربل بُت العلوـ الشرعية ،كإف من كجوه ىذه التنقية اليت تصدل ٢تا
العلماء من كل جيل من اتريخ ىذا الفن بياف ا١تسائل ا٠تادمة ٢تذا العلم من ا١تسائل غَت ا٠تادمة ،1فبل ٯتكن لباحث
ُب األصوؿ أف ٬تادؿ أبف بعض كتبو كمصنفاتو قد شابتها أمور شوىت صورهتا ،كأبعدهتا عن غايتها ككظيفتها ،كىذا
مر هبا.
األمر مشهود ُب ا١تراحل التارٮتية للتأليف كالتصنيف اليت ٌ
كلذلك جعل بعض دعاة التجديد 2مسألة الدخيل ُب علم األصوؿ من بُت مداخل كمسوغات نقده ،حيث
ذىبوا إىل أنو ٬تب إعادة النظر ُب ىذا الدخيل كالزائد الذم طاؿ ىذا الفن اٞتليل ،كال يتحقق ذلك إال من خبلؿ
استحضار كظائفو كمقاصده ،اليت ٗتوؿ لنا النظر ُب مسائلو كمباحثو؛ فما كاف ٮتدـ تلك الغاايت كاألغراض أبقيناه
فيو ،كما ال ٮتدمها نفيناه عنو ،كمن خبل٢تا أيضا ننظر فيما ٮتدمها كال كجود لو ُب مسائل العلم ،فندخلو كنضيفو،
كإذا كاف موجودا ،كلكنو ضعيف ابىت ،نربزه كنقويو .3

 - 1ٯتكننا أف نستحضر ىنا ما قالو اإلماـ الشاطيب  « :كل مسألة مرسومة ُب أصوؿ الفقو ال ينبٍت عليها فركع فقهية أك آداب شرعية ،أك ال تكوف عوان ُب ذلك،
فوضعها ُب أصوؿ الفقو عارية.
كالذم يوضح ذلك أف ىذا العلم مل ٮتتص إبضافتو إىل الفقو إال لكونو مفيدا لو ،ك٤تققا لبلجتهاد فيو ،فإذا مل يفد ذلك ،فليس أبصل لو ،كال يلزـ من ىذا أف
يكوف كل ما انبٌت عليو فرع فقهي من ٚتلة أصوؿ الفقو ،كإال أدل ذلك إىل أف يكوف سائر العلوـ من أصوؿ الفقو :كعلم النحو ،كاللغة ،كاالشتقاؽ ،كالتصريف
كا١تعاين ،كالبياف كالعدد ،كا١تساحة ،كاٟتديث ،كغَت ذلك من العلوـ ...كعلى ىذا ٮترج عن أصوؿ الفقو كثَت من ا١تسائل اليت تكلم عليها ا١تتأخركف كأدخلوىا فيها؛

كمسالة ابتداء الوضع ،» ...ا١توافقات ُب أصوؿ الفقو ،أبو إسحاؽ الشاطيب ،ج/9ص.73-73
 - 2راجع التجديد كاجملددكف ُب أصوؿ الفقو ،عبد السبلـ بن دمحم بن عبد الكرًن ،ص ،169كمنهجية اإلماـ الشافعي ُب الفقو كأصولو ،عبد الوىاب إبراىيم أبو

سليماف ،ص ،020كالتجديد األصويل؛ ٨تو صياغة ٕتديدية لعلم أصوؿ الفقو ،إعداد ٚتاعي إبشراؼ الدكتور أٛتد بن عبد السبلـ الريسوين ،ص ،42-71علم
أصوؿ الفقو –حقيقتو –كمكانتو-كاترٮتو-كمادتو ،-عبد العزيز بن عبد الرٛتن الربيعة ،ص ،032ك" السبل إىل تصفية علم األصوؿ من الدخيل"٣ ،تلة ا١تسلم

ا١تعاصر ،العدد  29 ،906 / 901كانوف/9ديسمرب 0223ـ.

 - 3التجديد األصويل؛ ٨تو صياغة ٕتديدية لعلم أصوؿ الفقو ،إعداد ٚتاعي إبشراؼ الدكتور أٛتد بن عبد السبلـ الريسوين ،ص .67
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كىذا البحث ال ٮترج عن ىذا السياؽ؛ إذ يتناكؿ قضية صنفها البعض ضمن الدخيل ُب علم األصوؿ ،كىي
األقواؿ اليت ال يوجد قائل ٢تا1؛ ذلك ألف نفي األقواؿ كا١تذاىب اليت ال كجود ١تن يقوؿ هبا ،كاليت مل يتبناىا أحد من
األصوليُت يعد من أكلوايت تنقية كغربلة كتنقيح ىذا العلم اٞتليل.
كمن ىنا تنبع أ٫تية كفائدة ىذا البحث اليت ٯتكننا ٕتليتها أكثر من خبلؿ اآلٌب :
أ -أف ىذا البحث مندرج ضمن إلغاء ما ليس من أصوؿ الفقو ،كتنقية مادتو من كل ما ىغيب كظيفتها
كغايتها اليت جاءت من أجلها.
ب -الوقوؼ كالتنبيو على بعض النقوؿ اليت مل تنسب إىل أحد من األصوليُت.
جٕ -تلية األسباب كالدكاعي اليت كانت كراء ذكر النقوؿ كا١تذاىب اليت مل يتعُت قائلها.
د -بياف آاثر ىذه األقواؿ كا١تذاىب اليت ذكرت بغَت قائل ُب علم األصوؿ.

مشكلة البحث :٭تاكؿ ىذا البحث الوقوؼ على مسألة ُب غاية األ٫تية؛ كىي كما أشران إليها سلفا قضية
األقواؿ اليت ال تنسب إىل أحد من األصوليُت ،أك اختلف أىل العلم ُب عزكىا مع داللة القرائن كالشواىد على عدـ
كجود من يقوؿ هبا ،كذلك من خبلؿ بياف األسباب كالدكافع اليت أدت إىل ذكر تلك النقوؿ ،ككذا اآلاثر السلبية
ا١تًتتبة عليها.

منهج البحث :يسلك ىذا البحث ا١تنهج الوصفي كاالستقرائي ُب ٤تاكلة لرصد كدراسة بعض األقواؿ كا١تذاىب

اليت كردت ُب أصوؿ الفقو بغَت قائل ٢تا أك تباينت أقواؿ العلماء ُب عزكىا ،كالتطرؽ كالتعرض إىل أسباب كجودىا،
كما يتبع البحث ا١تنهج التحليلي كاالستنباطي من خبلؿ استنباط كٖتليل اآلاثر اليت نتجت عن ذكر ىذه األقواؿ.

الدراسات السابقة :مل أجد من أفرد ىذه ا١تسألة ابلبحث من ا١تعاصرين ابستثناء بعض اإلشارات اليت ٖتدثت

عن األقواؿ اليت ال قائل ٢تا ،أك اليت اختلف ُب نسبتها ،مثاؿ ذلك ما ذكره الباحث دمحم حاج عيسى ُب ْتثو "
منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو "  ،حيث تطرؽ ُب الفصل الثالث إىل ٖتقيق نسبة األقواؿ لغَت قائلها ،كالتساىل
بعض األصوليُت ُب ذلك ،لكنو مل يتعرض إىل موضوع النقوؿ اليت ال يوجد من يقوؿ هبا.
ككذلك ما ذكره الدكتور أسامة عبد العظيم ُب ْتثو الذم كٝتو ب " السبل إىل تصفية علم األصوؿ من
الدخيل " ،حيث تكلم فيو عن جوانب ككجوه تصفية ىذا العلم ،كاليت كاف من بينها نفي األقواؿ اليت مل يقل هبا من
أحد من األصوليُت ،لكنٌو مل يتوسع ُب ذلك ،إ٪تا تناكؿ ذلك إب٬تاز شديد.
لذلك تبقى ىذه اإلشارات غَت كافية ُب ٕتلية كتوضيح ىذا ا١توضوع ،كبياف أسبابو كآاثره ُب علم األصوؿ.
خطة البحث:

يتكوف ىذا البحث من مقدمة كمبحثُت :
تشتمل ا١تقدمة على أ٫تية البحث ،كمشكلتو ،كمنهج البحث ،كالدراسات السابقة ،ككذا خطة البحث ،كأما
ا١تبحثاف فيحتوايف على :
ا١تبحث األكؿ :أسباب ذكر األقواؿ بغَت قائل ُب أصوؿ الفقو.
ا١تبحث الثاين :آاثر ذكر األقواؿ بغَت قائلها ُب أصوؿ الفقو.
 - 1راجع الفكر األصويل ،دراسة ٖتليلية نقدية ،عبد الوىاب ابراىيم أبو سليماف ،صٕ ،412تديد علم أصوؿ الفقو ،أبو الطيب مولود السريرم ،ص.914
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ا١تطلب األكؿ:كثرة االعًتاضات كا٠تبلفات اليت ليس ٢تا قائل.
ا١تطلب الثاين :تضخيم ا١تادة األصولية.
ا١تطلب الثالث :كقوع التضارب ُب نسبة األقواؿ األصولية.
ا١تطلب الرابع :الوقوع ُب كسواس العقيدة.
ا٠تا٘تة تتضمن أىم النتائج كالتوصيات.
الئحة ا١تصادر كا١تراجع.

ادلبحث األول:

أسباب ذكر األقوال بغًن قائل يف أصول الفقو
يعد علم أصوؿ الفقو من أكثر العلوـ اإلسبلمية دقة كٖتقيقا؛ فهو النموذج األعلى للفكر اإلسبلمي ،كقد كاف
قاعدة ازدىار العلم التجرييب ،كأساسا من أسس اٟتضارة اإلسبلمية؛ التصافو ابلدقة كالكماؿ ،1سواء كاف ذلك على
مستول ا١تنهج ا١تتبع ُب ىذا العلم أتصيبل كتفريعا ،أك على مستول ا١تادة ا١توجودة فيو؛ فمادتو دقيقة ،كمسائلو ا١تقررة،
كقواعده ا﵀ررة تؤخذ مسلمة عند كثَت من الناظرين ،كما تراه ُب مباحث الباحثُت ،كتصانيف ا١تصنفُت ،فإف أحدىم
إذا استشهد ١تا قالو بكلمة من كبلـ أىل األصوؿ أذعن ٢تا ا١تنازعوف ،كإف كانوا من الفحوؿ؛ العتقادىم أف مسائل
ىذا الفن قواعد مؤسسة على اٟتق اٟتقيق ابلقبوؿ ،مربوطة أبدلة علمية من ا١تعقوؿ كا١تنقوؿ ،تقصر عن القدح ُب
شيء منها أيدم الفحوؿ ،كإف تبالغت ُب الطوؿ .2
إال أف ىذا العلم كغَته من العلوـ مل يسلم من بعض ا١تداحض أك ا١تزالق كما ٝتاىا اإلماـ دمحم بن اٝتاعيل األمَت
الصنعاين ُب كتابو الذم كٝتو ب" مزالق األصوليُت  -بياف القدر ا﵀تاج إليو من علم األصوؿ ، " -الذم تعرض فيو
إىل ٚتلة من األمور السلبية اليت كقع فيها األصوليوف من قبيل ذكر مباحث كاسعة جدا اليت يعد البحث فيها إضاعة
للوقت ،ككذا ذكر مسائل ال ٙترة فيها كاختبلفهم ُب اللفظ قبل استعمالو ىل من اٟتقيقة أـ اجملاز كغَتىا من ا١تسائل
غَت ا٠تادمة ٢تذا العلم اٞتليل .3
كىذا األمر ليس بدعا ُب اتريخ علم أصوؿ الفقو كتطوره فقد نبٌو إليو كثَت من األصوليُت القدامى كا﵀دثُت٦ ،تن
بذلوا جهدا كبَتا ُب ٣تاؿ النقد األصويل؛ من ىؤالء اإلماـ ابن حزـ كاإلماـ اٞتويٍت كاإلماـ الغزايل كاإلماـ ابن عبد
السبلـ كاإلماـ ابن تيمية كاإلماـ الشاطيب كغَتىم .4
ك٦تا ٯتكن ع ٌده من مزالق بعض ا١تصنفُت ُب علم أصوؿ الفقو ُب ىذا الباب ذكر األقواؿ اليت ال قائل ٢تا،
كنسبة ا١تذاىب لغَت مقرريها ُب ا١تسائل األصولية ،كاالستدالؿ هبا ،كإدراجها ضمن مسائل ىذا الفن اٞتليل دكف
ٖتقيق أك تدقيق ،كلذلك جعل الباحثوف قضية نفى ما ال قائل بو من ا١تذاىب ُب األصوؿ من أكلوايت تنقيتو
 - 1منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ،دمحم حاج عيسى ،ص-.07بتصرؼ.-
 - 2إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،اإلماـ الشوكاين ،ج/9ص.91

 - 3مزالق األصوليُت-بياف القدر ا﵀تاج إليو من علم األصوؿ ،-دمحم بن اٝتاعيل الصنعاين ،ص .32-63-67

 - 4راجع التجديد كاجملددكف ُب أصوؿ الفقو ،عبد السبلـ بن دمحم بن عبد الكرًن ،ص.061 - 079 – 021 - 029 -911 -993
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كتصفيتو؛ ألف إثبات قوؿ ببل قائل ،كاعتبار مذىب من غَت منتحل لو ...ٮترج علم األصوؿ عن غرضو ،فبعد تتبع
األسفار األصولية كتىبُت انتفاء قائل لقوؿ ما فبل مناص من ترؾ التطويل بذكره اتقاء لعدـ الفائدة ،إال على جهة الرد
عليو كدفع الشبهة َب انتحالو ،كيكوف ذلك َب حاشية الدرس ال َب صلبو ،أك ٮتتص بو الباحثوف كالناهبوف .1
كاٞتدير ابلتنبيو ىنا أف ٖترير النقوؿ كاألقواؿ اليت ال قائل ٢تا أك اليت مل تصح نسبتها إىل أصحاهبا كالتحرم
التثبت منها ظلت قائمة كموجودة طواؿ مراحل اتريخ علم األصوؿ ،كمن شواىد كأمثلة ذلك ما نيقل عن اإلماـ
الشافعي ،كنيسب إليو من قولو أف كل ٣تتهد مصيب كإف كاف اٟتق مع كاحد ،كإنكار اإلماـ أيب إسحاؽ ا١تركزم (
توُب043 :ىػ) ذلك من خبلؿ قولو  « :إ٪تا نسبو إليو قوـ من ا١تتأخرين ٦تن ال معرفة لو ٔتذىبو » .2
كما ذكره إماـ اٟترمُت اٞتويٍت ( توُب 474 :ىػ ) عند حديثو عن مسألة  " :أنواع أفعاؿ النيب  -صلى هللا

عليو كسلم  ، " -حيث قاؿ « :فأما فعلو ا١ترسل الذم ال يظهر كقوعو منو على قصد القربة ،فقد ذىب طوائف من
حشوية الفقهاء إىل أنو ٤تموؿ على الوجوب ،كالذم سبق ُب القرب ،كقد عزل ذلك إىل ابن سريج بعض النقلة،
كىذا زلل ،كقدر الرجل عن ىذا أجل.3 » ...
كيشَت اإلماـ عبلء الدين ا١ترداكم ( توُب 448 :ىػ ) ُب السياؽ ذاتو إىل قضية نسبة األقواؿ إىل قائليها ُب

أصوؿ الفقو -كإف كاف ُب كبلمو شيء من ا١تبالغة -مبينا أنو ىذا العلم قد أصابو شيء من ا٠تبط كاالختبلؼ
كاالضطراب الذم ال يوجد ُب علم غَته ،حىت رٔتا كجد عن عامل ُب مسألة كاحدة نقوؿ كثَتة ٥تتلفة .4
كاألمر الذم دفعو إىل أف يقوؿ « :فلهذا ٖتريت النقل الصحيح عن صاحبو ،كتنكبت عن غَته حيث حصل
االضطراب ،جهد الطاقة.
كقد أنتقد على كثَت من ا١تصنفُت عزكىم أقواال إىل أشخاص كا١تنقوؿ الصحيح عنهم خبلفو ،أك قو٢تم مؤكؿ كما
أشبهو.
5
ك٨تن نسأؿ هللا السًت كالسبلمة كالتوفيق للصواب كا٢تداية. » .
ك٦تا ٭تسن ذكره ُب ىذا الباب كذلك أف العديد من علماء األصوؿ االفذاذ قد اشتهركا بدقة النقل كٖترم
األقواؿ من ىؤالء العلماء اإلماـ الشَتازم الذم يع ٌد من أدؽ األصوليُت ُب نسبة األقواؿ إىل قائليها كٖتريو الصحة ُب
ذلك.
أكثر األصوليوف من النقل عنو ال سيما اإلماـ ابن السبكي ُب شرحيو على" ا١تنهاج " ك " ابن اٟتاجب
كلذلك ى
" .6
كمنهم اإلماـ الزركشي بل ىو أعظمهم ٖتقيقا للمذاىب كٖتراي ُب نسبة األقواؿ إىل أصحاهبا  ،7كقد حرص
كما صرح ُب آخر كتابو "البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو" على النقل من ا١تصادر مباشرة كٕتنب الوسائط ،حيث قاؿ
" - 1السبل إىل تصفية علم األصوؿ من الدخيل"٣ ،تلة ا١تسلم ا١تعاصر ،العدد  29 ،906 / 901كانوف/9ديسمرب 0223ـ.
 - 2إرشاد الفحوؿ ،الشوكاين ،ج/0ص.079
 - 3الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،ج/9ص.931

 - 4التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين ا١ترداكم اٟتنبلي ،ج/9ص.972
 - 5ا١ترجع السابق ،ج/9ص.972
 - 6منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ،دمحم حاج عيسى ،ص.702

 - 7نظرية التقعيد األصويل ،أٯتن عبد اٟتميد البدرين ،ص.770
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 رٛتو هللا  « : -كاطلعت ُب ذلك على ما ىٍ٭ت يسير على غَتم ىمىر ياموي ،كعز عليو اقتحامو ،كٖترزت ُب النقوؿ مناألصوؿ اب١تشافهة ال ابلواسطة ،كرأيت ا١تتأخرين قد كقع ٢تم الغلط الكثَت بسبب التقليد ،فإذا رأيت ُب كتايب ىذا
شيئا من النقوؿ ،فاعتمده فإنو ا﵀رر ا١تقبوؿ ».1

كاإلماـ الدبوسي الذم ٘تيز ىو أيضا ٔتنهجية دقيقة ٕتلت ُب ٖتريو الدقة العلمية ُب النقل ،2كقد تبدت ىذه
كنص على ىذا صراحة كما ُب موضوع النسخ،
كاضحة ُب النقل عن اإلماـ الشافعي من كتاب "الرسالة" مباشرةٌ ،
كما مل يذكره اإلماـ الشافعي من األدلة يقوؿ ( يستدؿ لو ).3
كمظهر آخر ٢تذه الصورة تصر٭تو ابلنفي عندما ال ٬تد ما يؤكد لو صحة النقل ،كقد أعلن عن ىذا ُب مواضع
منها ما ذكره ُب بداية ( القوؿ ُب النهي ماذا حكمو ) .4
كلدل عرضو ؿ ( ابب القوؿ ُب األصوؿ ُب أهنا معلولة أـ غَت معلولة ) يبُت موقف اإلماـ الشافعي ،كلكن يبُت
درجة أتكده من ذلك بقولو « :كقاؿ الشافعي على ما دلت عليو مسائلو ،كلست أحققو مذىبا لو :إف األصوؿ
معلولة ،كلكن ال ٬تب العمل ٔتا جعل علة إال بدليل ٯتيز بينها كبُت غَتىا.5 » .
كىو هبذا يدؿ على أمانة علمية كاملة أكال ،كالثقة اب١تادة العلمية اليت حواىا الكتاب اثنيا؛ إذ أهنا نتيجة
استقصاء كدراسات كاسعة ُب ا١تصادر ،فاعًتافو ابلتقصَت ُب موضع ،أك عدـ التحقق ُب آخر يشَت إىل كماؿ اٞتهد
ُب ٚتع ا١تادة العلمية ،كالتتبع الدقيق ٢تا ُب مصادرىا ،كىو أفضل ما تتميز بو األعماؿ العلمية ا٠تالدة .6
كغَت ىؤالء العلماء كثَت ،فهذا غيض من فيض من بعض األمثلة كالنماذج اليت تدؿ على أف ٤تاكالت التحرم
كالتحقق من األقواؿ كا١تذاىب اليت ترد بغَت نسبة ُب أصوؿ الفقو ،أك اختلف ُب نسبتها إىل أصحاهبا كانت موجودة
كحاضرة عند علمائو ،كلذلك كانوا ينبهوف عليها كيدعوف إىل حذفها كإزالتها إذا مل يعرؼ ٢تا قائل.
كلكن ىنا قد يقوؿ قائل إف ىذه اإلزالة ( أم إزالة كحذؼ األقواؿ اليت ال يوجد ٢تا قائل ) عمل ينقض منهج
األصوليُت الذم من خصائصو استعراض األقواؿ كاآلراء الواردة ُب مسائلو ،كمباحثو على حد سواء ،من غَت التفات
إىل التفاكت اٟتاصل بينها ُب اٟتجية ،إذ تستعرض ابعتبار أهنا قًيلت ُب موضوعها ،كىذا عمل جليل ،فكيف يسعى
إىل نقضو؟ .7
كجواب ذلك أف يستعرض على الطريقة األصولية ىذه ىو ما لو عبلقة أبصوؿ الفقو ،كصح أنو يوجد من قاؿ
بو ،كليس فيو ما يوىم نقصا ُب ذات  -هللا تعاىل  -أك يفضي إىل الوقوع ُب كسواس العقيدة ،كا١تثاؿ الذم يورده
األصوليوف ُب فصل التخصيص ،كىم يقرركف أنو ما من عاـ إال كىو ٥تصوص ،كىو :أف هللا -تعاىل -خلق كل
شيء ،كما ُب القرآف ﴿ :اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾{ سورة الزمر ،اآلية  ،}30قالوا :إف ىذا عاـ ٥تصوص ،أك
 - 1البحر ا﵀يط  ،الزركشي ،ج/6ص.703

 - 2انظر منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ،دمحم حاج عيسى ،ص.702
 - 3تقوًن األدلة ُب أصوؿ الفقو ،الدبٌوسي ،ص.12-41
 - 4ا١ترجع السابق ،ص.12-41
 - 5ا١ترجع السابق ،ص.720

 - 6الفكر األصويل –دراسة ٖتليلية  ،-عبد الوىاب ابراىيم أبو سليماف ،ص .423-426
ٕ - 7تديد علم أصوؿ الفقو ،أبو الطيب مولود السريرم ،ص - .914بتصرؼ .-
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٥تصص؛ ألف هللا -تعاىل -مل ٮتلق نفسو ،كىذا كبلـ إذا ٝتعو من ُب قلبو اضطراب ُب أمر العقيدة كيف سيكوف
عليو كقعو ،أال يفتح لو ابب اٟتَتة ،كيذكي ُب قلبو انر الوسواس؟!.
فالتمثيل ٔتثل ىذا غَت سديد١ ،تا فيو من الضرر ،كالفتنة لقلوب بعض الناس.1
كأما فيما يتعلق ابلدكاعي كاألسباب اليت تقف كراء ذكر األقواؿ بغَت قائلها ُب أصوؿ الفقو؛ فمنها كثرة النقل
من غَت توثيق الذم برز عند بعض ا١تصنفُت ُب ىذا العلم ،أك ذكر القوؿ من غَت اإلشارة إىل قائلو ،كقد يكوف ىذا
راجعا كعائدا أحياان إىل حركة النقل اليت ميزت منهج بعض األصوليُت ُب التصنيف ،كاليت يصف لنا اإلماـ اإلسنوم
( توُب777 :ىػ ) بعض مبل٤تها بقولو « :كاعلم أف ا١تصنف -رٛتو هللا -أخذ كتابو من اٟتاصل للفاضل اتج الدين
األرموم ،كاٟتاصل أخذه مصنفو من ا﵀صوؿ لئلماـ فخر الدين ،كا﵀صوؿ استمداده من كتابُت ال يكاد ٮترج عنهما
غالبا أحد٫تا ا١تستصفى ٟتجة اإلسبلـ الغزايل ،كالثاين ا١تعتمد أليب اٟتسُت البصرم ،حىت رأيتو ينقل منهما الصفحة
أك قريبا منها بلفظها ،كسببو  -على ما قيل -أنو كاف ٭تفظهما ،فاعتمدت ُب شرحي ٢تذا الكتاب مراجعة ىذه
األصوؿ » .2
فهذا النص يدؿ على كثرة النقل عند بعض علماء األصوؿ ،كالعيب ُب ذلك ليس ُب ٣ترد النقل ،كإ٪تا ُب النقل
من غَت إضافة األقواؿ إىل قائلها ،كذكر بعض ا١تذاىب دكف نسبتها إىل أصحاهبا ،كالتساىل ُب ذلك خصوصا تلك
اليت تنقل عن ا١تخالفُت.
كمن بُت أكضح مظاىر عدـ إضافة األقواؿ لغَت قائلها كالتساىل ُب ذلك أف ا١تطلع على بعض ا١تصنفات
األصولية ٬تد أف ىناؾ أقواال كمذاىب ليست ابليسَتة يٖتكى بصيغة التمريض استنادا إىل اصطبلح ا﵀دثُت مثل لفظ
ك"٭تكى" ك " يينسب " كقيل " ك"زعم بعض أىل األصوؿ" كنظَت ذلك٦ ،تا ٬تد معو
"خبلفا لقوـ دكف تسميتهم" ي
الباحث صعوبة ُب أحايُت كثَتة ،ككذا تعقيدا ُب ٖتديد نسبة ىذه األقواؿ إىل قائلو ،الشيء الذم يفرض على
ا١تشتغل أبصوؿ الفقو ٖترم ىذه النقوؿ كالتأكد منها؛ ألف ذكرىا هبذه الصيغ ال يعٍت ْتاؿ كمن األحواؿ عدـ
كجودىا.
كما أنو أحياان قد يوجد الداعي للتحقق من مذاىب األئمة عند اختبلؼ النقل أك الشك فيو كال ٭تدث ذلك
مثالو ما نقلو اإلماـ اآلمدم عن اإلماـ أٛتد من عدـ إمكاف العلم ابإلٚتاع كاالطبلع عليوُ ،ب قولو  « :اختلفوا فيما
إذا ذىب كاحد من أىل اٟتل كالعقد إىل حكم ،كعرؼ بو أىل عصره كمل ينكر عليو منكر ،ىل يكوف ذلك إٚتاعا؟.
فذىب أٛتد بن حنبل كأكثر أصحاب أيب حنيفة كبعض أصحاب الشافعي كاٞتبائي إىل أنو إٚتاع كحجة». 3

ٍب نىقل عنو قوؿ الواحد من أىل اٟتل كالعقد الذم مل يعرؼ لو ٥تالف يعد إٚتاعاُ ،ب قولو « :ا١تتفقوف على
تصور انعقاد اإلٚتاع اختلفوا ُب إمكاف معرفتو كاالطبلع عليو ،فأثبتو األكثركف أيضا كنفاه األقلوف ،كمنهم أٛتد بن
حنبل ُب إحدل الركايتُت عنو ».4

 - 1ا١ترجع السابق ،ص- .914بتصرؼ.-
 - 2هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ،اإلسنوم ،ص.3-6

 - 3اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم  ،ج /9ص .010
 - 4ا١ترجع السابق ،ج /9ص .913
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فبل يستقيم أف يرد اإلٚتاع القطعي ٍب ٭تتج بقوؿ الفرد الذم ال يعلم لو ٥تالف ،فبل بد أف يكوف أحد النقلُت
غلطا عليو  ،1أك ٬تب التأكد كالتثبت من الركاية الثانية ابلرجوع إىل ا١تصادر األصلية.
كمن أكضح مظاىر التساىل ُب النقل أيضا ظهور ما يسمى ٔتسائل الًتاجم ،كىي مذاىب ٖتكى كال يوجد
من قاؿ هبا ،فا١تعتزلة مثبل ينقلوهنا عن األشاعرة كاألشاعرة ينقلوهنا عن ا١تعتزلة .2
كقد قاؿ اإلماـ ابن السبكي هبذا الصدد ُب مسألة من ىذا النوع  « :كلست أرل مسوغا لنقلو عن كاحد من
الفريقُت ،كقد تعاضدا على إفساده ،كقاؿ أيب -رٛتو هللا : -كعندم أنو مل يقل بو قائل ال كجو لركاية أصحابنا لو
عن ا١تعتزلة ١تنافاة قواعدىم لو.3 » .
كىذا اإلماـ الدىلوم يؤكد لنا بعض كجوه التساىل ُب النقل حينما ٖتدث عن بعض النقوؿ اليت تنسب إىل
أيب حنيفة كأصحابو من األصوؿ ،كىي ُب اٟتقيقة أصوؿ ٥ترجة غَت منصوصة ،ال تصح هبا ركاية عن أيب حنيفة
كصاحبيو ُب قولو  « :كاعلم أين كجدت أكثرىم يزعموف أف بناء ا٠تبلؼ بُت أيب حنيفة كالشافعي -رٛتهما هللا -
على ىذه األصوؿ ا١تذكورة ُب كتاب البزدكم ك٨توه ،كإ٪تا اٟتق أف أكثر٫تا أصوؿ ٥ترجة على قو٢تم.
كعندم أف ا١تسألة القائلة أبف ا٠تاص مبُت كال يلحقو البياف ،كأف الزايدة نسخ ،كأف العاـ قطعي كا٠تاص ،كأف
ال ترجيح بكثرة الركاة ،كأنو ال ٬تب العلم ْتديث غَت الفقيو إذا انسد بو ابب الرأم ،كأف ال عربة ٔتفهوـ الشرط
كالوصف أصبل ،كأف موجب األمر ىو الوجوب البتة ،كأمثاؿ ذلك أصوؿ ٥ترجة على كبلـ األئمة كأنو ال تصح هبا
ركاية عن أيب حنيفة كصاحبيو ،كأنو ليست ا﵀افظة عليها كالتكلف ُب جواب ما يرد عليها من صنائع ا١تتقدمُت ُب
استنباطهم » .4
كأحياان قد يظهر ذلك التساىل ُب النقل أيضا ُب عدـ الرجوع إىل ا١تصادر األصلية عند نقل أقواؿ العلماء؛
فبعض ا١تصنفُت ُب األصوؿ ال يكلف نفسو الرجوع إىل كتب ا١تتقدمُت ،كمن ذلك مسألة نسخ السنة ا١تتواترة
ابلقرآف ،اليت أكضحها اإلماـ الشافعي ُب موضعها من الرسالة ٧ ،5تد اإلماـ الغزايل يقوؿ « :عزم إىل الشافعي -
هنع هللا يضر  -ا١تصَت إىل استحالتو » ، 6كقاؿ ابن برىاف بعده « :شذت طائفة من أصحابنا فمنعوه ،كعزكه للشافعي » .7
.7
مع أف كتب اإلماـ الشافعي موجودة ،فالرجوع إليها كٖترم رأيو ُب ا١تسألة ُب مظاهنا األصلية أكىل كأحرل من
االعتماد على غَته ُب نقل أقوالو ،أك نقلها بصيغة التضعيف ،إال إذا نقل ُب مسألة قولُت فيجب بياف مصدر٫تا.
ك٦تا أسهم ُب كجود كاستمرار ذلك التساىل ُب النقل ُب علم األصوؿ أف بعض الكتب كا١تصنفات األصولية
اليت ح ققها الباحثوف ا١تعاصركف مل تتخلص من كجود أقواؿ كنقوؿ ال يوجد من يقوؿ هبا أك يتبناىا ،فبعضها حقيقة
ٖتتاج إىل ٖتقيق اثف ،يطلق عليو ٖتقيق التحقيق؛ ألف من مبادمء كقواعد منهج التحقيق أف نوثق األقواؿ كا١تذاىب
 - 1انظر :منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ،دمحم حاج عيسى ،ص.709

 - 2انظر :ا١ترجع السابق ،ص.709
 - 3رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب ،اتج الدين السبكي ،ج /9ص.123
 - 4اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ ،الدىلوم  ،ص.31-33
 - 5الرسالة ،الشافعي ،ص.992
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إىل أصحاهبا ،كحسبك أف تعود إىل بعض من ىذه الكتب األصولية ا﵀ققة ،خاصة تلك اليت غرضها النفع ا١تادم
كالتجارم ستجد ٚتلة من األقواؿ تذكر بغَت مرجع كمصدر ،كىذا يتناَب مع ا١تنهج العلمي القوًن الذم يتساكؽ مع
طبيعة ىذا العلم الدقيق من جهة ،كمع منهج التحقيق العلمي من جهة أخرل.
كمن بُت األسباب اليت تقف كراء عزك األقواؿ لغَت أصحاهبا ُب علم األصوؿ ابإلضافة إىل التساىل ُب النقل
اإلسهاب ُب ظاىرة االفًتاض اليت تكوف ُب ٣تاالت ٥تتلفة منها إضافة مسائل ال كقع ٢تا أك ال ٙترة تبٌت عليها،
كإضافة تفصيبلت من شركط كتقسيمات ال حاجة ٢تا ،كإضافة أقواؿ ٤تتملة من غَت تعيُت أك معرفة لقائليها .1
فكثرة االفًتاضات الو٫تية كا١تتو٫تة ُ -ب أصوؿ الفقو  -أدت إىل ٣تانبة ا١تنهج العملي كالتعصب للمذاىب ،كإىل
كثرة االختبلؼ كالتفريع ابلنظر إىل اختبلؼ األصوليُت اختبلفا ال حدكد لو حوؿ اٞتزئيات كالتفاصيل ،ككصل األمر
إىل حد توىم مفًتضات عقلية أك تقديرات متصورة ال كجود ٢تا أك قائل هبا .2
كما أف ىناؾ سببا آخر ال يقل أ٫تية كال يبتعد عن سالف ذكره كىو كثرة ا١تناقشات اللفظية ،كاٞتداالت
العقيمة اليت كقعت ُب علم أصوؿ الفقو ،حىت ابلغ البعض حينما ذىب إىل أف علماء األصوؿ أشبعوا مؤلفاهتم
ابالستدالؿ كعرض أدلة ا١تخالفُت العقلية ،كمناقشتها ،كالرد عليها ،كقد أخذ ىذا مساحة كاسعة ،كجزءا كبَتا ،كاف
منها ا١تفيد كثَتا ،كالعقيم أحياان ،كٓتاصة عندما يدكر النقاش حوؿ مفًتضات عقلية ،كتقديرات كتصورات ال كجود
٢تا ،أك ال قائل هبا ،مثل مذىب الًتاجم ُب موضوع ا١تخَت.
كقد ٝتي هبذا؛ ألف كل كاحد يرجم بو اآلخر ،كيتربأ منو ،كىذا يدؿ على أنو مذىب افًتاضي ،ال قائل بو ما داـ
أف الكل يتربأ منو .3
فهذا اإلسهاب كالتوسع ُب االستدالؿ كا١تناقشة كإطالة اٞتدؿ ُب صورة ٦تلة أحياان؛ نتيجة للتعصب ا١تذىيب
الذم ساد ُب بعض مراحل اتريخ ىذا الفن ،كٓتاصة عندما يكوف النقاش دائرا حوؿ مفًتضات عقلية ،أك تقديرات
متصورة ال كجود ٢تا ،كال قائل هبا ،كإ٪تا ىو انتصار كتعصب لو ،أك استعراض للقدرات اٞتدلية تدريبا للطبلب على
الدفاع على رأم يتبنونو ،أك مذىب يعتنقونو ،كما تدؿ مؤلفات ا١تتكلمُت ُب كاقعها على ىذا اٞتانب ،فقد صرحوا
هبا ُب مناسبات عديدة من مؤلفاهتم .4
كيصور لنا اإلماـ الدىلوم ىذا األمر ،كيطلق عليو كثرة القيل كالقاؿ ،فيقوؿ « :كمنهم من أكثر القيل كالقاؿ ُب
أصوؿ الفقو ،كاستنبط كل ألصحابو قواعد جدلية ،كأكرد فاستقصى كأجاب فتفصى كعرؼ ،كقسم فحرر كطوؿ
الكبلـ اترة كاترة أخرل اختصر.
كمنهم من ذىب إىل ىذا بفرض الصور ا١تستبعدة اليت من حقها أف ال يتعرض ٢تا عاقل كبسحب العمومات
كاإلٯتاءات من كبلـ ا١تخرجُت فمن دكهنم ٦تا ال يرضى استماعو عامل كال جاىل.

 - 1عبلقة علم أصوؿ الفقو بعلم ا١تنطق ،كائل بن سلطاف بن ٛتزة اٟتارثي ،ص.441

 - 2الفكر األصويل ،دراسة ٖتليلية نقدية ،عبد الوىاب ابراىيم أبو سليماف ،ص.412
 - 3انظر :اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ،تقي الدين السبكي ،ج/9ص ،36رفع اٟتاجب ،ابن السبكي ،ج/9ص  ،123منهجية اإلماـ دمحم بن إدريس الشافعي ُب
الفقو كأصوؿ ،عبد الوىاب إبراىيم أبو سليماف ،ص.020

 - 4الفكر األصويل ،عبد الوىاب ابراىيم أبو سليماف ،ص.441
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كفتنة ىذا اٞتداؿ كا٠تبلؼ كالتعمق قريبة من الفتنة األكىل حُت تشاجركا ُب ا١تلك ،كانتصر كل رجل لصاحبو،
فكما أعقبت تلك ملكا عضوضا ،ككقائع صماء عمياء ،فكذلك أعقبت ىذه جهبل كاختبلطا كشكوكا كك٫تا ما ٢تا
من أرجاء ،فنشأت بعدىم قركف على التقليد الصرؼ ال ٯتيزكف اٟتق من الباطل كال اٞتداؿ من االستنباط ،فالفقيو
يومئذ ىو الثراثر ا١تتشدؽ الذم حفظ أقواؿ الفقهاء قويها كضعيفها من غَت ٘تييز ،كسردىا بشقشقة شدقيو ،كا﵀دث
من ع ٌد األحاديث صحيحها كسقيمها كىذىا بقوة ٟتييو ،كال أقوؿ ذلك كليا مطردا فإف ﵁ طائفة من عباده ال
يضرىم من خذ٢تم كىو حجة هللا ُب أرضو.1 »...
كبناء على ذلك اٞتدؿ كالتعصب ا١تذىيب الذم ظهر ُب علم أصوؿ الفقو من لدف بعض ا١تصنفُت أصبحنا نرل
أحياان نسبة أقواؿ خطَتة  -دكف سند -لبعض األصوليُت ،خصوصا منهم ا١تعتزلة ،فقد شكك اإلماـ أبو ا١تعايل
اٞتويٍت ُب نسبة القوؿ ّتواز السجود بُت يدم الصنم مع قصد التقرب إىل هللا إىل أيب ىاشم اٞتبائي( توُب 073:ىػ

) ،مع أف جل كتب األصوؿ تنسب ذلك إليو ،2حىت قاؿ اإلماـ اٞتويٍت (توُب474 :ىػ) « :كىذا ما مل أطلع عليو

من مصنفات الرجل ،مع طوؿ ْتثي عنها ».3
بقي ىنا أف نشَت ك٨تن نتحدث عن دكاعي كجود األقواؿ كا١تذاىب اليت مل يتعُت أصحاهبا أنو أحياان يينقل
ك٭تكى فهم كأتكيل عامل ُب مسألة معينة على عامل آخر كأنو قوؿ كمذىب ٢تذا األخَت ،كنظَت ىذا موجود ُب بعض
ي

كتب األصوؿ ،مثاؿ ذلك القوؿ الذم كرد ُب مسألة ىل انقراض العصر شرط ُب اعتبار اإلٚتاع؟ ،كىو أف اشًتاط

انقراض العصر ُب اإلٚتاع ا١تستند إىل القياس ،كىذا القوؿ عزاه اإلماـ ابن اٟتاجب إىل إماـ اٟترمُتُ ،ب قولو « :
كقاؿ اإلماـ  -رٛتو هللا  :-إف كاف عن قياس.4» .
كقد استدرؾ اإلماـ السبكي على نسبة ىذا القوؿ لئلماـ اٟترمُت٣ ،تليا أف ىذا مل يصح عنو ،كمل يقصده ُب
كبلموُ ،ب قولو  « :نقل ابن اٟتاجب عن إماـ اٟترمُت إف كاف عن قياس اشًتط كإال فبل ،كالذم قالو ُب الربىاف ما
ملخصو أف ا١ترضى عنده أف اإلٚتاع ينقسم إىل مقطوع بو ،كإف كاف ُب مظنة الظن فبل يشًتط فيو االنقراض كال
طوؿ ا١تكث بعد قولو كإىل حكم مطلق يسنده اجملمعوف إىل الظن بزعمهم ،فبل بد فيو من أف يطوؿ عليو الزماف ،فإذا
طاؿ كمل ينقدح على طولو لواحد منهم خبلؼ ،فهذا يلتحق بقاعدة اإلٚتاع ،فإف امتداد األايـ تبُت التحاقهم
ابجملمعُت كترفعهم عن رتبة ا١تًتددين ،فا١تعترب ظهور اإلصرار بتطاكؿ الزماف.
حىت لو قالوا عن ظن ٍب ماتوا على الفور ،قاؿ :فلست أرل ذلك إٚتاعا من جهة أهنم أبدكا كجها من الظن ٍب
مل يتضح إصرارىم ع ليو انتهى ،كعرفت من كبلمو أف االنقراض ُب نفسو عنده غَت مشركط كال معترب ُب حالة من
األحواؿ ،كىو خبلؼ مقتضى نقل ابن اٟتاجب عنو ».5
كالذم يدؿ على كوف ىذا ا١تذىب ٦تا ال قائل بو ،كأنو أتكيل لكبلـ اإلماـ اٟترمُت ،أنو مل يتبناه أحد ،كمل يتربع
بنسبتو إىل غَته شخص آخر.1
 - 1اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ ،الدىلوم ،ص.16-11

 - 2انظر :التجديد األصويل؛ ٨تو صياغة ٕتديدية لعلم أصوؿ الفقو ،إعداد ٚتاعي إبشراؼ الدكتور أٛتد بن عبد السبلـ الريسوين كآخركف ،ص.71
 - 3الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،ج/9ص.924
 - 4بياف ا١تختصر شرح ٥ت تصر ابن اٟتاجب٤ ،تمود بن عبد الرٛتن بن أٛتد األصفهاين مشس الدين أبو الثناء ،ج/9ص.139

 - 5اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ،تقي الدين السبكي ،ج /0ص.717

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291م 535


ادلبحث الثاين:

آاثر ذكر األقوال بغًن قائلها يف أصول الفقو.
اآلتية:

لقد كاف لذكر األقواؿ اليت ال قائل ٢تا آاثر سلبية ُب أصوؿ الفقو ،ك٨تاكؿ ىنا أف نتناك٢تا من خبلؿ ا١تطالب

ادلطلب األول :كثرة االعرتاضات واخلالفات الِت ليس ذلا قائل.

سبق اٟتديث سلفا عن الدكاعي كاألسباب اليت تقف كراء ذكر األقواؿ اليت ال قائل ٢تا ُب علم األصوؿ ككاف
من أ٫تها التوسع ُب االستدالالت الصورية أك اللفظية اليت ال ٙترة ٢تا ،لكن األمر ال يقف عند ىذا اٟتد فتناكؿ
األقواؿ بغَت قائلها يعد سببا كنتيجة ُب اآلف نفسو ،فذكر تلك األقواؿ يستوجب الرد عليها كمناقشتها حىت كإف
كانت ىذه النقوؿ نظرية صرفة ال يتبناىا أحد من األصوليُت ،فتصبح على الرغم من عدـ معرفة قائلها حاضرة ُب
النقاش كاٞتداؿ األصويل؛ سواء أكانت ىذه األقواؿ مفيدة أـ غَت مفيدة.
من ذلك ما كرد ُب مسألة الواجب ا١تخَت ،فقد اختلف األصوليوف فيو على ثبلثة مذاىب :2
ا١تذىب األكؿ :أف الواجب خصلة معينة من ا٠تصاؿ ا١تخَت فيها ،كىو قوؿ اٞتمهور.
ا١تذىب الثاىن :أف الكل كاجب على معٌت أنو ال ٬توز اإلخبلؿ ابٞتميع ،كال ٬تب اإلتياف بو ،كىو قوؿ ا١تعتزلة.
ا١تذىب الثالث :أف الواجب معُت عند هللا تعاىل دكف الناس.
فهذا ا١تذىب األخَت اختلفوا ُب نسبتو إىل قائلو ،فهو مذىب مل ينسب ألحد ،كقد أطلق عليو قوؿ الًتاجم؛ ألف
األشاعرة ينسبونو إىل ا١تعتزلة ،كا١تعتزلة ينسبونو إىل األشاعرة .3
صرح اإلماـ تقي الدين السبكي ( توُب 756:ىػ ) ُب " اإلهباج " أبف ىذا القوؿ مل ينسب ألحد من
كقد ٌ
األصوليُت ُب قولو  « :كعندم أنو مل يقل بو قائل ،كإ٪تا ا١تعتزلة تضمن ردىم علينا كمبالغتهم ُب تقرير تعلق الوجوب
ابٞتميع ،ذلك فصار معٌت يرد عليو ،كأما ركاية أصحابنا لو عن ا١تعتزلة فبل كجو لو١ ،تنافاتو قواعدىم.4 » .
كيبُت اإلماـ اإلسنوم ( توُب777 :ىػ ) سبب تسمية ىذا ا١تذىب ٔتذىب الًتاجم ،فيقوؿ « :كا١تذىب الثالث
أف الواجب معُت عند هللا تعاىل غَت معُت عندان ،كىذا القوؿ يسمى قوؿ الًتاجم؛ ألف األشاعرة يرككنو عن ا١تعتزلة،
كا١تعتزلة يرككنو عن األشاعرة كما قاؿ ُب ا﵀صوؿ ،ك١تا مل يعرؼ قائلو عرب ا١تصنف عنو بقولو ،كقيل :ىذا ا١تذىب
ابطل؛ ألف التكليف ٔتعُت عند هللا تعاىل غَت معُت للعبد ،كال طريق لو إىل معرفتو بعينو من التكليف اب﵀اؿ ،كأبطلو
ا١تصنف.5» ...

 - 1انظر " :السبل إىل تصفية علم األصوؿ من الدخيل"٣ ،تلة ا١تسلم ا١تعاصر ،العدد  29 ،906 / 901كانوف /9ديسمرب 0223ـ.
 - 2هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ،اإلماـ اإلسنوم ،ص.73
 - 3ا﵀صوؿ ،فخر الدين الرازم  ،ج /0ص.962

 - 4اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ،تقي الدين السبكي ،ج/9ص.36
 - 5هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ،اإلماـ اإلسنوم ،ص.73
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كىذا الشيخ عبد القادر الدكمي ُب شرحو ؿ " ركضة الناظر كجنة ا١تناظر "بصدد شرحو لكبلـ الشيخ ابن
قدامة الدمشقي الذم ىو « :كالواجب ينقسم إىل معُت كإىل مبهم ُب أقساـ ٤تصورة ،فيسمى كاجبا ٥تَتا كخصلة
من خصاؿ الكفارة ،كأنكرت ا١تعتزلة ذلك » ،1يقوؿ مبينا أف نقل األقواؿ ينبغي أف يكوف من مظاهنا األصلية من
خبلؿ العودة إىل مصادرىا ،خصوصا األقواؿ اليت ٭تكيها كينقلها ا٠تصوـ عن بعضهم البعض ،كهنج غَت ذلك يؤدم
إىل الغلط كاٟتَتة ،حيث قاؿ  -رٛتو هللا ... « : -اعلم أف الناس كخصوصا علماء األصوؿ نصبوا ا٠تبلؼ بينهم
كبُت ا١تعتزلة ،كنقلوا كثَتا من قواعدىم ،ك٨تن ابلنسبة إلينا مل تتصل كتبهم أبيدينا حىت نتحقق النسبة إليهم أك إىل
طائفة منهم ،كمن أراد اإلطبلع على مذىب مل يتم لو إال ٔتطالعة كتبو ،ك٨تن ال نعلم لنا ٔتقو٢تم إال ٔتا ينقلو خصومهم
عنهم ُب كتبهم ،كىذا مشكل يؤدم إىل الغلط كاٟتَتة ُب النسبة.2 »...
كمثاؿ ذلك ما كرد ُب مسألة ىل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -داخل ُب كل خطاب يتناكلو كغَته من األمة ؟ ،فقد ذكر
اإلماـ الباقبلين ( توُب 430 :ىػ) ىذه ا١تسألة ،كأدرجها ضمن العموـ كا٠تصوصٍ ،ب قاؿ « :كاعلموا -رٛتكم
هللا -أف الواجب ُب ىذا الباب لو ثبت القوؿ ابلعموـ كجوب دخوؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلصُ -ب كل خطاب يتناكلو كغَته من
ً ً
اس ﴾{ اٟتج ،اآلية،} 3 :
أمتو ،ك٨تو قولو تعاىل ﴿ :قي ٍل ىاي عبىاد ى
م ﴾{سورة الزمر،اآلية ،}80 :ك﴿ ىاي أىيػ ىها الن ي
ً
يكيل ٍاألىلٍب ً
اب ﴾{ البقرة ،اآلية...}371 :ك٨تو
ين ىآمنيوا ﴾{ ا١تائدة ،اآلية ،}333 :ك﴿ ىاي أ ً ى
ك﴿ ىاي أىيػ ىها الذ ى
ذلك؛ ألنو -عليو السبلـ -مستحق ٞتميع ىذه األٝتاء ،كأحق أبكثرىا من ٚتيع أمتو ،فيجب ْتكم الظاىر دخولو
ٖتت االسم.
3
كال كجو العتبلؿ من أخرجو من حكم ىذا ا٠تطاب. »...
كعن القوؿ الذم ذىب إىل أف النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -غَت داخل ٖتت ا٠تطاب ا١توجو ألمتو ذكر اإلماـ اٞتويٍت
ظ لو ُب الرأم ُب قولو « :إذا كرد
(توُب 474 :ىػ) ذلك ،كحكاه عن شرذمة كمل ٭تددىم ،ككٝتهم أبهنم ال ح ٌ
خطاب مطلق ُب الكتاب العزيز كالسنة يشمل األمة بصيغة تصلح ُب الوضع للرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -كىو كقولو ﴿ :ىاي أىيػ ىها
ً
اس ﴾{ اٟتج ،اآلية.} 3:
الذ ى
ين ىآمنيوا ﴾{ ا١تائدة ،اآلية ،}333 :كما ُب معناىا ك ﴿ ىاي أىيػ ىها الن ي
فالذم صار إليو األصوليوف أف الرسوؿ  -صلى هللا عليو كسلم  -داخل ٖتت ا٠تطاب ،كذىب شرذمة ال يؤبو
٢تم إىل أنو غَت داخل ٖتت ا٠تطاب » .4
صرح الدكتور عبد اجمليد أبو زيد ُب حاشيتو على "التقريب كاإلرشاد" أبف ىذا القوؿ الذم أخرج النيب -
كقد ٌ
ملسو هيلع هللا ىلص -من ا٠تطاب مل يقل بو أحد من األصوليُت ،حيث قاؿ « :مل أجد من األصوليُت من ٝتى القائلُت بعدـ دخوؿ
الرسوؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص -فيما ىو صاّب لو كألمتو ،بل نسب ىذا القوؿ للمجهولُت ».5

 - 1نزىة ا٠تاطر العاطر شرح كتاب ركضة الناظر كجنة ا١تناظر البن قدامة ،عبد القادر بدراف القدكمي الدمشقي اٟتنبلي ،ج/9ص.17
 - 2ا١ترجع السابق ،ج/9ص.14

 - 3التقريب كاإلرشاد ،أبو بكر دمحم بن الطيب الباقبلين ،ج/0ص.931
 -4الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،ج/9ص.979كانظر كذلك كل من البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،اإلماـ الزركشي ،ج/4ص ،013كٖتفة ا١تسؤكؿ ُب شرح ٥تتصر
منتهى السوؿ،أبو زكرايء ٭تِت بن موسى الرىوين ،ج/7ص ،969اإلحكاـ ،لؤلمدم ،ج/0ص.030

 - 5التقريب كاإلرشاد ،أبو بكر دمحم بن الطيب الباقبلين ،ج/0ص. 931
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كبذلك يظهر أنو ال ٯتكن ع ٌد ىذا القوؿ م عتربا ُب ا٠تبلؼ؛ ألنو ال يوجد من يقوؿ هبذا القوؿ ،فهو ينسب إىل
٣تهوؿ ،كمل تصح نسبتو إىل أحد من العلماء.
ما كرد ُب ىذه ا١تسألة نظَته مسألة :األمر ابألمر أمر بو أـ ال ؟ ،فقد ذىب اٞتمهور إىل أف األمر ابألمر
ابلشيء ليس أمرا بو ،ما مل يدؿ عليو دليل.
1
مثالو :قولو  -عليو السبلـ  " : -مركىم ابلصبلة لسبع "  ،ليس ٓتطاب من الشارع للصيب ،كال إ٬تااب عليو،
مع أف األمر كاجب على الويل .2
كاحتجوا على ذلك بوجهُت :
أحد٫تا :لو كاف األمر ابألمر ابلشيء أمرا بذلك الشيء ،لكاف قولك للسيد  " :مر عبدؾ بكذا " ،تعداي.
كالتايل ابطل ابالتفاؽ.
بياف ا١تبلزمة :أنك حينئذ تكوف آمرا لعبد الغَت بغَت إذف السيد .
كاألمر لعبد الغَت بغَت إذنو تصرؼ ُب ملك الغَت بغَت إذنو ،فيكوف تعداي.
الثاين :لو كاف األمر ابألمر ابلشيء أمرا بذلك الشيء ،لكاف قولك للسيد :يمر عبدؾ بكذا ،مناقضا لقولك
للعبد :ال تفعل كذا ،كالتايل ابطل.3
كقد استثنوا من ذلك ما إذا كاف ا١تأمور ابألمر النيب -صلى هللا عليو كسلم -كاف كاجبا أبمر النيب -صلى هللا
عليو كسلم-؛ لقياـ الدليل على كجوب طاعة النيب -صلى هللا عليو كسلم -كٖترًن ٥تالفتو .4
كذىبت آخركف إىل أف األمر ابألمر ابلشيء أمر بو .5
كىذه ا١تسألة األصولية فيها نقاش كبَت بُت األصوليُت ،لكن الذين نقلوا ا٠تبلؼ مع اٞتمهور ُب ىذه ا١تسألة،
مل ينسبوه ألحد من العلماء ،كاختلفت كتباينت األقواؿ ُب ذلك ،فنجد كثَتا من األصوليُت يذكركف ىذا ا١تذىب دكف
نسبتو إىل أحد ،أحياان ينسبونو إىل "ٚتاعة "  ،أك " ا١تذىب ا١تخالف " أك" إىل القائلُت أبف األمر ابألمر أمر بو "
كغَت ذلك.
كىنا بعض أقواؿ العلماء اليت تؤكد ما سبق يقوؿ اإلماـ ابن مفلح اٟتنبلي  « :األمر ابألمر بشيء ليس أمرا بو
عندان ،كذكره اآلمدم كغَته ،خبلفا لبعضهم.6» .
كاإلماـ الشوكاين عند حديثو عن ىذه ا١تسألة ينسب ىذا ا١تذىب إىل ٚتاعة دكف تسميتهم ُب قولو  « :ىل
األمر ابألمر ابلشيء أمر بو أـ ال ؟ .
1
ً ً ًً
ُت" ،مسند عبد هللا بن عمرك بن العاص -هنع هللا يضر -رقم اٟتديث ،6316:
 ركاه اإلماـ أٛتد ُب مسنده ،بصيغة أخرل كىي  " :يميركا أىبٍػنىاءى يك ٍم ًابلص ىبلة ل ىسٍب ًع سن ىج/99ص ،761كأخرجو أبو داكد ُب سننو ،كتاب الصبلة ،ابب مىت يؤمر الغبلـ ابلصبلة ،حديث " ،"411ج /9ص ،977كأخرجو الًتمذم ُب سننو ،كتاب
الصبلة ،ابب ما جاء مىت يؤمر الصيب ابلصبلة ،423 :حديث )441 /0( :كغَتىم.

 - 2ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ،ابن قدامة ا١تقدسي ،ج/0ص.16
 - 3انظر :إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،الشوكاين ،ج /9ص ،037كبياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب٤ ،تمود بن عبد الرٛتن بن أٛتد
األصفهاين مشس الدين أبو الثناء  ،ج /0ص.33
 - 4ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ،ابن قدامة ا١تقدسي ،ج /0ص.13

 - 5انظر أصوؿ الفقو ،مشس الدين دمحم بن مفلح ا١تقدسي اٟتنبلي  ،ج /7ص ،993كالوصوؿ إىل األصوؿ ،ابن برىاف ،ج/9ص.932
 - 6ا١ترجع السابق ،ج /7ص.993
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اختلفوا ىل األمر ابألمر ابلشيء أمر بذلك الشيء أـ ال ؟ ،فذىب اٞتمهور إىل الثاين ،كذىب ٚتاعة إىل
األكؿ.1».
كيصرح لنا اإلماـ الزركشي ىو كذلك أبف ىذا القوؿ ٣تهوؿ ،كمل ينسب ألحد من األصوليُت بقولو « :كمعٌت
ٌ
ىذه ا١تسألة أف الشارع إذا أمر مبلغا بشيء ،فهل ىو أمر للمأمور الثاين بذلك كما لو توجو ٨توه األمر من غَت
كاسطة ؟ ،كاٞتمهور على أنو ليس كذلك ،كنقل فيو خبلؼ ،كمل يسم قائلو » .2
كأختم ىنا ُب ىذا ا١تبحث بقوؿ كرد ُب مسألة التعارض كالًتجيح ،فقد اختلف ُب نسبتو إىل أىل األصوؿ ،لكن
األصوليُت عند التحقيق ينفوف نسبتو إىل أحد من العلماء ،األمر يتعلق ىنا بعدـ العمل ابلراجح ظنا ،فقد تباينت
األقواؿ ُب نسبتو إىل أحد من العلماء ،فتارة ينسب إىل اإلماـ أيب بكر الباقبلين ،كاترة أخرل إىل اإلماـ أيب عبد هللا
البصرم.
فهذا اإلماـ أبو ا١تعايل اٞتويٍت يقرر ذلك بقولو « :الًتجيح تغليب بعض األمارات على بعض ُب سبيل الظن،
كال ينكر القوؿ بو على اٞتملة مذكور ،كقبلو منكرك القياس ،كاستعملوه ُب الظواىر كاألخبار ،كحكى القاضي عن
ا١تلقب ابلبصرم ،كىو جعل أنو أنكر القوؿ ابلًتجيح ،كمل أر ذلك ُب شيء من مصنفاتو مع ْتثي عنها ».3
أما اإلماـ الغزايل ُب كتابو " ا١تنخوؿ " فقد اتبع اإلماـ اٞتويٍت ُب قولو « :كعزا القاضي إىل ( أيب اٟتسُت
البصرم) ،ابلرمز إىل أنو أنكر الًتجيح » .4
كىذا الذم ذىب إليو اإلماـ الغزايل يبُت أف اإلماـ الباقبلين مل يقل ىذا القوؿ إ٪تا نقلو عن اإلماـ أيب اٟتسُت
البصرم ا١تختلف ُب نسبتو إليو ىو كذلك.
ك٦تن نسب ىذا القوؿ إىل اإلماـ الباقبلين أيضا اإلماـ ابن برىاف ُب قولو « :ا١تسألة الثانية كالثبلثوف :إذا
تعارض حديثاف فإنو ييقضى أبرجحهما.
كقاؿ القاضي أبو بكر :ال يقضي ابلراجح ،كلكنهما يتعارضاف ،ك٬تب الرجوع إىل دليل آخر ».5
لكن الدكتور عبد اٟتميد أاب زنيد يصرح ُب تعليقو على ما سبق أبف ىذا القوؿ مل ينسب للقاضي أيب بكر
فيقوؿ « :نسبة ىذا القوؿ للقاضي أيب بكر فيو نظر؛ ألين مل أجد من نسب ىذا القوؿ إليو ٦تن ىم شديدك االعتناء
بنقل أقوالو.
كقوؿ ساقط كهذا تكوف الدكاعي موجودة على نقلو ،فالرازم ُب ا﵀صوؿ 6نسبو لبعضهم بدكف تعيُت ،ككذلك
اإلسنوم ُب هناية السوؿ ،7كمل ينسبو ألحد الغزايل ُب ا١تستصفى ،1ككذلك القراُب ُب شرح تنقيح الفصوؿ ...2كما
 - 1كإرشاد الفحوؿ إيل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،الشوكاين ،ج /9ص.037

 - 2البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج/7ص.743
 - 3الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،أبو ا١تعايل اٞتويٍت ،ج/0ص.931

 -4ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ ،أبو حامد الغزايل ،ص .177
 - 5الوصوؿ إىل األصوؿ ،شرؼ اإلسبلـ أيب الفتح أٛتد بن علي بن برىاف البغدادم ،ج /0ص.770

 - 6كا١تقصود ىنا ىو قوؿ اإلماـ الرازم « :ا١تسألة الثانية :األكثركف اتفقوا على جواز التمسك ابلًتجيح ،كأنكره بعضهم  ،كقاؿ :عند التعارض يلزـ التخيَت أك
التوقف » ا﵀صوؿ ،فخر الدين الرازم  ،ج/1ص.713
 - 7حيث قاؿ اإلماـ اإلسنوم « :استدؿ ا١تصنف ابعتبار الًتجيح ككجوب العمل ابلراجح إبٚتاع الصحابة -مهنع هللا يضر -على ذلك فإهنم رجحوا " خرب عائشة –اهنع هللا يضر-
ُب التقاء ا٠تتانُت كىو قو٢تا " إذا التقى ا٠تتاانف فقد كجب الغسل ،فعلتو أان كرسوؿ هللا –ملسو هيلع هللا ىلص –فاغتسلنا " على خرب أيب ىريرة –هنع هللا يضر-كىو قولو عليو الصبلة
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كما ُب ا١تنخوؿ كالربىا ف صريح ُب أف القاضي انقل لقوؿ البصرم كليس قولو .كىنا خطأ كقع فيو اإلماـ الغزايل ،كىو
أنو صرح أبنو أبو اٟتسُت البصرم (توُب 403 :ىػ) ،ككيف ىذا ينقل عنو اإلماـ الباقبلين ( توُب 430 :ىػ )،
الصحيح أنو اٟتسُت بن علي البصرم اٟتنفي ا١تعتزايل ( توُب 831 :ىػ).
كقد يكوف إماـ اٟترمُت كقع ُب نفس اإلشكاؿ لقولو :مل أر ُب كتبو مع ْتثي عنهاٍ .ب ابلرجوع للمعتمد كجدت
أنو مل يتعرض ٢تذه ا١تسألة ،كلكنو يقوؿ ابلًتجيح ُب مسائل .ك٦تا يدؿ على خطأ نسبة ىذا القوؿ للقاضي أف إماـ
اٟترمُت قاؿ « :كال ينكر القوؿ بو على اٞتملة مذكور ».3
كيلخص لنا الدكتور الريسوين ما ذىب إليو أىل العلم ُب ىذا القوؿ كنسبتو إىل أيب اٟتسُت البصرم بعد أف
تعرض لو بتفصيل بقولو... « :كقد يبدك أف التشكيك ُب النقل ينصب خاصة على نسبة القوؿ إىل اإلماـ الباقبلين،
كلكن كبلـ اإلمامُت اٞتويٍت كالغزايل ُب ذكر نسبة القوؿ إىل البصرمٍ ،ب نبذ اإلماـ الغزايل ٢تذه اٟتكاية ُب (
ا١تستصفى ) ،كلها قرائن تشكك ُب النسبة إىل البصرم أيضا ،يضاؼ إىل ىذا ما قالو الشيخ ابن تيمية  ، 4كىو أنو:
« ٬توز ترجيح أحد الدليلُت الظنيُت على اآلخر عند عامة العلماء ،كاختلف النقل فيو عن البصرم ».5
كلذ لك فنقل ىذا القوؿ الذم يتبٌت عدـ العمل ابلراجح ظنا قد تبيانت كاختلفت األقواؿ ُب نسبتو ،كذىب
أىل التحقيق أف االختبلؼ ُب ذلك يدؿ على أنو ال ينسب ألحد من األصوليُت ،كأف عزكه إىل البعض فيو نظر.
ك٦تا سبق ٯتكن القوؿ إف ذكر ىذه األقواؿ كا١تذاىب اليت ال قائل ٢تا قد كاف من تبعاتو كعواقبو أحياان توسيع
كتعميق دائرة ا٠تبلؼ بُت األصوليُت ُب كثَت من ا١تسائل ،نتيجة إيراد أقواؿ كآراء ال يوجد من يقوؿ هبا كيتبناىا،
كلذلك ينبغي ٕتنب ذكرىا ُب الكتب األصولية ما أمكن ،إال إذا اقتضى األمر ذلك ،ككاف لذلك فائدة ترجى ُب
موضوع ا٠تبلؼ األصويل.
ادلطلب الثاين :تضخيم ادلادة األصولية.
لقد أدل حشر أقواؿ كنقوؿ كمذاىب مل يقل هبا أحد كمل يتعُت قائلها ُب أصوؿ الفقو إىل تضخيم ا١تادة
األصولية؛ ذلك ألف من ذكر ىذه النقوؿ مل يكتف بذلك فحسب ،بل انقشها كتوسع فيها بدكف فائدة ترجى أحياان،
كحسيب أف أذكر ىنا بعض النماذج على سبيل التمثيل ال اٟتصر:
من تلكم النماذج ما ذكره بعض األصوليُت ُب كتبهم ُب تعريف الصحايب أبنو "من صحب النيب -صلى هللا
عليو كسلم -مدة قدرىا ستة أشهر فصاعدا " عند حديثهم عن حجية قوؿ الصحايي ،كمن ىو الصحايب الذم

كالسبلـ " :إ٪تا ا١تاء من ا١تاء" ،كذلك ألف أزكاج النيب –ملسو هيلع هللا ىلص-كخصوصا عائشة أعلم بفعلو ُب ىذه األمور من الرجاؿ األجانب .كذىب قوـ ُب ا﵀صوؿ إىل إنكار
الًتجيح ُب األدلة قياسا على البينات ،كقالوا :عند التعارض يلزـ التخيَت أك الوقف » .هناية السوؿ ُب شرح منهاج األصوؿٚ ،تاؿ الدين األسنوم  ،ج/4ص.446
 - 1حيث قاؿ ُب ا١تقدمة الثالثة ُب دليل كجوب الًتجيح « :فإف قاؿ قائل :مل رجحتم أحد الظنُت ككل ظن لو انفرد بنفسو لوجب اتباعو؟ ،كىبل قضيتم ابلتخيَت أك
التوقف قلنا :كاف ٬توز أف يرد التعبد ابلتسوية بُت الظنُت كإف تفاكات ،لكن اإلٚتاع قد دؿ على خبلفو على ما علم من السلف ُب تقدًن بعض األخبار على بعض
لقوة الظن بسبب علم الركاة ككثرهتم كعدالتهم كعلو منصبهم » .ا١تستصفى ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل  ،ص.736_731
 - 2حيث كرد ُب شرح تنقيح الفصوؿُ « :ب الًتجيح :كاألكثركف اتفقوا على التمسك بو  ،كأنكره بعضهم ،كقاؿ :يلزـ التخيَت أك التوقف » .جزء من شرح تنقيح

الفصوؿ ُب علم األصوؿ ،أبو العباس شهاب الدين القراُب  ،ج/0ص.492
 - 3الربىاف ُب أصوؿ الفقة ،ج /0ص .931

 - 4نظرية القريب ك التغليب ك تطبيقاهتا َب العلوـ السياسية ،أٛتد الريسوين ،ص. 914
 - 5ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو ،ص .721
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أنخذ بقولوٍ ،ب ذكركا ىذا التعريف الذم ييعرؼ الصحايب أبنو ىو من صحب النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -مدة قدرىا ستة أشهر
فصاعدا.
1
إال أف كثَتا من العلماء ذىبوا إىل أف ىذا القوؿ ال قائل لو ؛ ألف ىذا القوؿ يستلزـ خركج ٚتاعة من الصحابة
الذين رككا عن النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -كمل يبقوا لديو إال دكف ذلك ،ابإلضافة إىل أف ىذا القوؿ مل يعضده دليل من اللغة أك
الشرع.2
كمن العلماء الذين ذكركا ىذا ا١تذىب بدكف نسبة ابن عبد الشكور ُب " مسلم الثبوت "  3مع " فواتح
الرٛتوت" ،كالكماؿ بن ا٢تماـ ُب " التحرير"  4مع " التيسر " .5
كذكره كذلك اإلماـ الشوكاين بغَت نسبة ُب قولو  « :كقد ذكر بعض أىل العلم اشًتاط اإلقامة مع النيب -صلى
هللا عليو كسلم -سنة فصاعدا ،أك الغزك معو.
كركم ذلك عن سعيد بن ا١تسيب.
كقيل :ستة أشهر ».6
ك٦تا يندرج ُب ىذا الباب مسألة األمر كاشًتاكو بُت إفادة القوؿ أك الفعل ،فقد اختلف األصوليوف ُب مسألة
إفادة األمر للقوؿ أك الفعل ،كمن بُت األقواؿ اليت ذيكرت ُب ىذه ا١تسألة أنو يفيد االشًتاؾ بُت اقتضاء القوؿ كالفعل،
يعز إىل أحد من األصوليُت.
كلكن ىذا القوؿ يحكي بصيغة التمريض ،كمل ى
كقد قاؿ الشيخ العبادم ُب شرح قوؿ اإلمامُت ابن السبكي كجبلؿ الدين ا﵀لي ُب مبحث األمر كاشًتاكو بُت
إفادة القوؿ أك الفعل شرحا لقو٢تما ( « :كقيل ىو للقدر ا١تشًتؾ ) بينهما كالشيء حذرا من االشًتاؾ كاجملاز،
فاستعمالو ُب كل منهما من حيث إف فيو القدر ا١تشًتؾ حقيقي.7 »...
ٍب قاؿ معلقا على ذلك كمبينا أف ىذا القوؿ مل يينسب إىل أحد من األصوليُت « :كقيل ىو للقدر ا١تشًتؾ
بينهما قاؿ الكماؿ :ىذا القوؿ ال يعرؼ ُب كتب األصوؿ التصريح بنسبتو إىل أحدٍ ،ب ذكر عن اإلماـ اآلمدم أف
كبلمو دؿ على أنو يرتضيو ،فإف أراد االعًتاض على ا١تصنف فهو مدفوع أبنو ٭تتمل أف ا١تصنف اطلع عليو ،كمن
حفظ حجة على من مل ٭تفظ ،كلو سلم فيكفي ُب حكايتو ارتضاء اآلمدم لو » .8
كمن بُت النماذج كاألمثلة كذلك اليت تدخل ضمن ىذا السياؽ مسألة القوؿ ّتواز ٕتزؤ االجتهاد ُب ابب ال
مسألة ،كا١تراد بتجزؤ االجتهاد ىو أف يكوف العامل قد ٖتصل لو ُب بعض ا١تسائل ما ىو مناط االجتهاد من األدلة
دكف غَتىا .9
 - 1انظر ٥تالفة الصحايب للحديث النبوم الشريف -دراسة نظرية تطبيقية ،-عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ص.43
 - 2إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،ج/9ص.931
 - 3فواتح الرٛتوت بشرح مسلم الثبوت٤ ،تب هللا بن عبد الشكور البهارم ،ج/0ص.916
 - 4التقرير كالتحبَت ،ابن أمَت حاج ،ج/0ص.069
 - 5ا٠تبلؼ اللفظي عند األصوليُت ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ج/0ص.60
 - 6إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،ج /9ص.931

 - 7اآلايت البينات على شرح ٚتع اٞتوامع ،أٛتد بن قاسم العبادم الشافعي ،مج /0ص. 032

 - 8ا١ترجع السابق ،مج /0ص. 032

 - 9إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،الشوكاين ،ج /0ص .096
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فقد اختلف األصوليوف ُب ىذه ا١تسألة على أقواؿ ىي :
القوؿ األكؿ :ىو جواز ٕتزئة االجتهاد مطلقا ،كىو قوؿ األكثرين .1
القوؿ الثاين :منع جواز ٕتزئة االجتهاد مطلقا.
2
كىو مذىب بعض اٟتنفية كمبل خسرك ،كالفنارم ،كبعض الشافعية كالشوكاين .
القوؿ الثالث :جوازه ُب ابب الفرائض دكف غَتىا.
كىذا القوؿ ىو مفهوـ كبلـ اإلماـ أيب ا٠تطاب ُب التمهيد؛ ألنو قاؿ « :فإف كاف عا١تا اب١تواريث كأحكامها
دكف بقية الفقو جاز لو أف ٬تتهد فيها ،كيفيت غَته هبا دكف بقية األحكاـ؛ ألف ا١تواريث ال تنبٍت على غَتىا ،كال
تستنبط من سواىا إال ُب النادر ،كالنادر ال يقدح ا٠تطأ فيو ُب االجتهاد ،أال ترل أنو قد ٮتفى على اجملتهد من
النصوص ،كيغمض عليو قليل من االستنباط ،كال يقدح ذلك ُب كونو ٣تتهدا.3 » .
كقد ذيكر كما أسلفنا ُب ا١تسألة قوؿ رابع مل ينسب إىل أحد األصوليُت ،ىو أنو ٬توز التجزؤ ُب االجتهاد ُب
ابب ال مسألة ْ ،تيث ٬توز أف يكوف للعامل منصب االجتهاد ُب ابب دكف ابب ،فالناظر ُب مسألة ا١تشًتكة يكفيو
معرفة أصوؿ الفرائض ،كال يضره أف ال يعرؼ األخبار الواردة ُب ٖترًن ا١تسكر .4
كىذا القوؿ الذم حكاه بعض األصوليُت ُب ا١تسألة أكرده كثَت من األصوليُت دكف نسبتو ألحد ،5منهم اإلماـ
عبلء الدين الصاٟتي اٟتنبلي ( توُب448 :ىػ ) ،حيث قاؿ « :كُب ا١تسألة قوؿ اثلث٬ :توز التجزؤ ُب ابب ال
مسألة ،فيجوز أف يكوف للعامل منصب االجتهاد ُب ابب دكف ابب ،فالناظر ُب مسألة ا١تشًتكة يكفيو معرفة أصوؿ
الفرائض ،كال يضره أف ال يعرؼ األخبار الواردة ُب ٖترًن ا١تسكر مثبل » .6
كما ذكره اإلماـ ابن النجار ( توُب 177 :ىػ ) دكف إسناده ألحد ،كحكاه بصيغة " قيل " ُب قولو« :
فصلٕ :تزؤ اإلجتهاد كخبلؼ العلماء فيو االجتهاد يتجزأ عند أصحابنا كاألكثر ،إذ لو مل يتجزأ لزـ أف يكوف اجملتهد
عا١تا ّتميع اٞتزئيات ،كىو ٤تاؿ إذ ٚتيعها ال ٭تيط بو بشر ،كال يلزـ من العلم ّتميع ا١تآخذ :العلم ّتميع األحكاـ؛
ألف بعض األحكاـ قد ٬تهل بتعارض األدلة فيو ،أك ابلعجز عن ا١تبالغة ُب النظر ،إما ١تانع من تشويش فكر ،أك
غَته .كقيل :ال يتجزأ كقيل :يتجزأ ُب ابب ال ُب مسألة » .7
كمن األقواؿ اليت تدخل ُب ىذا األثر كيعد ذكرىا حشوا ُب أصوؿ الفقو القوؿ أبف من أيمر أبمر كقتو موسع
كصبلة الظهر -مثبل -أك اٟتج فبادر إىل فعلو فورا ُب أكؿ كقتو ليس ٦تتثبل.

 - 1البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج /3ص.040

 - 2ا١تهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١ت ىقارف (ٖترير ١تسائلو كدراستها دراسة نظرية تطبيقية) ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ج/1ص.0772
 -3التمهيد ُب أصوؿ الفقو ،أبو ا٠تطاب ،ج /4ص.717

 - 4التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداكم ،ج/3ص .7333
- 5أصوؿ الفقو ،مشس الدين بن مفلح ا١تقدسي اٟتنبلي ،ج/4ص ،9461التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداكم،

ج/3ص ٖ ،7333ترير ا١تنقوؿ كهتذيب علم األصوؿ ،عبلء الدين أبو اٟتسن ا١تردكم الدمشقي اٟتنبلي ،ص ،772ا١تختصر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ
أٛتد بن حنبل ،ابن اللحاـ ،ص.964
 - 6التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداكم ،ج/3ص.7333

 - 7شرح الكوكب ا١تنَت ،ابن النجار اٟتنبلي ،ج /4ص.437
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القوؿ أبف من أيمر أبمر كقتو موسع كصبلة الظهر -مثبل  -أك اٟتج فبادر إىل فعلو فورا ُب أكؿ كقتو ليس ٦تتثبل،
بناء على أف األمر ا١توسع كقتو للًتاخي ال للفور ،فمن قدـ ما طلب منو بذلك األمر كاف كمن قدـ الشيء قبل كقتو
الشرعي.
1
فهذا القوؿ ال يعرؼ القائل بو ،إ٪تا يقاؿ :إنو لغبلة الواقفية ،كىو ىعلىم ال يعلم ١تن يكضع .
كا١تثاؿ األخَت الذم ان تقيتو للتمثيل ٢تذا األثر ا١ترتبط بتضخم ا١تادة األصولية القوؿ أبف الوجوب إذا نسخ بقي
اٞتواز-أم االستحباب ،-إذ ا﵀قق ابرتفاع الوجوب انتفاء الطلب اٞتازـ ،فيثبت الطلب غَت اٞتازـ .2
لقد ذكر ىذا كثَت من األصوليُت دكف نسبتو إىل أحد من العلماء ،3كمن ىؤالء العلماء الذين تعرضوا ٢تذا
القوؿ اإلماـ زكرايء بن دمحم بن أٛتد بن زكرايء األنصارم ( توُب173 :ىػ ) ،حيث ذكر ىذا القوؿ بلفظ " قيل "
دكف نسبتو إىل أحد ُب قولو « :كقيل ىو الندب فقط ،إذ ا١تتحقق ابرتفاع الوجوب انتفاء الطلب اٞتازـ ،فيثبت
الطلب غَت اٞتازـ.
كاٟتاصل أنو ي عترب ُب اٞتواز ا١تذكور رفع اٟترج عن الفعل كالًتؾ ُب األقواؿ الثبلثة ،لكنو مطلق ُب األكؿ منها
معنوم ىكذا أفهم.4 » .
كمقيد ابستواء الطرفُت ُب الثاين ،كبًتجح الفعل ُب الثالث ،فا٠تلف
ٌ
كالذم يدؿ على أف ىذا القوؿ مل يقل بو أحد من األصوليُت ،كأنو قوؿ غريب ،ما قالو اإلماـ عبد هللا بن
ابراىيم العلوم الشنقيطي ُب كتابو "نثر البنود على مراقي سعود"  « :كقولو كقيل  :للندب يعٍت  :إف بعضهم قاؿ :
إف الوجوب إذا نسخ بقي اٞتواز أم االستحباب ،إذ ا﵀قق ابرتفاع الوجوب انتفاء الطلب اٞتازـ ،فيثبت الطلب غَت
اٞتازـ ،كىذا القوؿ غريب من جهة النقل ،كإف كاف ظاىرا من جهة العقل ،كظاىر كبلـ الغزايل كغَتىم يقتضي أنو مل
يقل بو أحد خبلؼ ما يقتضيو كبلـ ابن تيمية من كجوده.5 » .
ادلطلب الثالث :وقوع التضارب يف نسبة األقوال األصولية.

كاألثر الثالث ا١تًتتب على ذكر األقواؿ بغَت نسبتها إىل قائليها من العلماء ىو التضارب ُب نسبة ىذه األقواؿ
كاالختبلؼ ُب أصلها كسندىا ،كُب اٟتقيقة ىذا ا١تطلب لو ارتباط ٔتا سبق بيانو ،لكن ٗتصيصو ىنا ابلبحث لو فائدة
كمزية؛ إذ إف ىناؾ أقواال كمذاىب ُب علم أصوؿ الفقو ٮتتلف أىل العلم ُب نسبتها إىل أصحاهبا ،فتجد تضاراب
كتناقضا ُب النسبة كالعزك ،فمرة ينسب إىل عامل كاترة ينسب إىل آخر ،كىذا ٮتلق تنافرا على مستول النقل ،كنظَت
ىذا موجود ُب ا١تصنفات األصولية ٦تا يستوجب من أىل ىذا الشأف كالباحثُت فيو كثَت من التحقيق كالتدقيق؛ حىت
ٯتيزكا األقواؿ ا١توجودة من ا١تعدمة؛ ألف االختبلؼ ُب تعيُت القائل قد يكوف أحياف من الشواىد على عدـ كجود
ذلك القوؿ ،كمثالو ما كرد ُب الواجب ا١توسع الذم اختلف فيو على ثبلثة مذاىب :
األكؿ :إف الوجوب ٥تتص أبكؿ الوقت ،كأنو لو أتى بو َب آخر الوقت كاف قضاء.

ٕ - 1تديد علم أصوؿ الفقو ،أبو الطيب مولود السريرم ،ص.914

 - 2ا١ترجع السابق ،ص.914
 - 3حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع اٞتوامع ،حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار الشافعي ،ج /9ص.006
 - 4غاية الوصوؿ ُب شرح لب األصوؿ ،زكراي بن دمحم بن أٛتد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٭تِت السنيكي ،ص.06
 - 5نثر البنود على مراقي سعود ،عبد هللا بن ابراىيم العلوم الشنقيطي ،ج/9ص .963
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الثاىن :قوؿ من قاؿ من أصحاب اإلماـ أىب حنيفة إف الوجوب ٥تتص آبخر الوقت ،كأنو لو أتى بو َب أكؿ
الوقت كاف جاراي ٣ترل ما لو أتى ابلزكاة قبل كقتها.
الثالث :ما ٭تكى عن الكرخى :أف الصبلة ا١تأتى هبا ُب أكؿ الوقت موقوفة ،فإف أدرؾ ا١تصلى آخر الوقت،
كليس ىو على صفة ا١تكلفُت كاف ما فعلو نفبل.1...
كىذا القوؿ الذم يذىب إىل أف كجوب الصبلة ٮتتص أبكؿ الوقت ،فإذا أتى هبا ُب آخر الوقت كاف قضاء فيو
تضارب ُب نسبتو إىل أىل العلم ،فقد نسب إىل الشافعية اترة ،كنسب إىل ا١تتكلمُت ،كنسبو البعض إىل أىل
اٟتديث ،كمل ينسبو البعض إىل أحد إ٪تا أكردكه بعبارة قاؿ قوـ ،أك قالت طائفة...
كعن نسبتو إىل الشافعية دكف ٖتديد القائل بو يقوؿ اإلماـ البيضاكل ( توُب348 :ىػ )  « :كمنا من قاؿ
ابألكؿ ُب األخَت قضاء » .2
أما ابلنسبة لئلماـ السبكي (توُب773 :ىػ) فهذا القوؿ مل يثبت عن أحد من الشافعية على الرغم من البحث
يصرح بذلك ُب قولو « :كفرقة خامسة قالوا :ٮتتص ابألكؿ فإف فعلو فيو كاف أداء،
عن القائل بو ُب ا١تذىب حيث ٌ
كإف أخره كفعلو ُب آخر الوقت كاف قضاء ،كىذا القوؿ نسب إىل بعض أصحابنا ،كقد كثر سؤاؿ الناس من
الشافعية عنو فلم يعرفوه ،كال يوجد ُب شيء من كتب ا١تذىب ،كىل حُت من الدىر ،أظن أف الوىم سرل إىل انقلو
من قوؿ أصحابنا إف الصبلة ٕتب أبكؿ الوقت كجواب موسعا ».3
كٍب يتابع كبلمو  -أم اإلماـ السبكيُ -ب ىذه ا١تسألة مبينا أف سبب ىذا النقل حاصل من اللبس الذم
حصل ُب عبارة اإلماـ الشافعي -رٛتو هللا -قائبل  « :كقوؿ بعضهم ٕتب ُب أكؿ الوقت ،كينصبوف ا٠تبلؼ ُب ذلك

مع اٟتنفية ،كقو٢تم إ٪تا ٬تب آبخره ،كقصد أصحابنا بقو٢تم ٕتب الصبلة ُب أكؿ الوقت ،كوف الوجوب ُب أكؿ الوقت
ال كوف الصبلة ُب أكؿ الوقت كاجبة ،فحصل االلتباس ُب العبارة كمتعلق اٞتار كاجملركرٍ ،ب كقفت ُب األـ ُب كتاب
اٟتج ُب ذلك اٞتزء ا٠تامس قاؿ الشافعي :ذىب بعض أىل الكبلـ أف فرض اٟتج على ا١تستطيع إذا لزمو ُب كقت
ٯتكنو تركو ُب أكؿ ما ٯتكنو كاف آٙتا ،كمن ترؾ الصبلة حىت ذىب الوقت ك٬تزئو حجة بعد أك سنة من مقدرتو قضاء،
كالصبلة بعد ذىاب الوقتٍ ،ب أفادان بعضهم ذلك ُب الصبلة إذا دخل كقتها األكؿ فًتكها ،فقاؿ فيو كلو ،مىت
أمكنو فأخره فهو عاص بتأخَته.
فقد ثبت بنقل الشافعي ىذا ا١تذىب عن غَته ،فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي ،فالتبس ذلك
على بيعده ،كظن أنو من مذىب الشافعي.4 » .
كاٟتاصل أف أدلة بطبلف نسبة ىذا للمذىب للشافعية ،ما يلي:
أكال :االستقراء فقد ذكر اإلماـ السبكى عن ابن الرفعة أنو تتبع ا١تذىب الشافعى ،فلم ٬تد ىذا القوؿ َب كتبو.
اثنيا :شهادة أىل ا٠تربة ،قاؿ ابن التلمساىن :ىذا ال يعرؼ َب مذىب الشافعى.
 - 1ا﵀صوؿ ،اإلماـ فخر الدين الرازم ،ج/0ص ،934شرح ا١تعامل ُب أصوؿ الفقو ،ابن التلمساين عبد هللا بن دمحم أبو دمحم الفهرم،
ج /9ص .771
 - 2تيسَت الوصوؿ إىل منهاج األصوؿ من ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ " ا١تختصر " ،ابن إماـ الكاملية ،ج/0ص.77
 - 3اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج ،اإلماـ تقي الدين السبكي ،ج/9ص.13-16

 - 4ا١ترجع السابق ،ج/9ص.13
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اثلثا :أف فيو خرقا لئلٚتاع ،فقد نقل اإلماـ الباقبلىن :اإلٚتاع على أنو ٬توز لو أف يؤخر الصبلة عن أكؿ الوقت.
كإذا بطلت نسبتو للشافعية ،بطلت نسبتو لغَته فثبت أنو ال قائل بو .1
كىذا اإلماـ اآلمدم ( توُب303 :ىػ ) ينسبو إىل قوـ كمل ٭تددىم كذلك ُب قولو « :قاؿ قوـ :كقت الوجوب
ىو أكؿ الوقت ،كفعل الواجب بعد ذلك يكوف قضاء » .2
كالذم يدؿ على أف ىذا القوؿ مل ينسب إىل أحد على الرغم من التضارب اٟتاصل ُب نسبتو أيضا ما ذكره عبد
الكرًن النملة ُب " إٖتاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر " مبينا االختبلؼ اٟتاصل بُت أىل العلم ُب ذلك ،حيث
قاؿ « :ا١تذىب األكؿ أف الوجوب يتعلق كٮتتص ُب أكؿ الوقت.
ذىب إىل ذلك بعض اٟتنفية العراقيُت ،كنقل عن بعض ا١تتكلمُت ،كنسبو بعض األصوليُت إىل بعض
الشافعية ،كأكثر الشافعية ينكركف كجود ىذا ُب مذىبهم.
قاؿ ابن التلمساين ُب " شرح ا١تعامل "  « :ىذا الوجو ال يعرؼ ُب مذىب الشافعي -رٛتو هللا  -كلعلو التبس
عليو بوجو.3 » ...
قلت :لعل القائل هبذا من الشافعية من عراؽ العجم ،مل يعلم ىؤالء ا١تنكركف كجود ىذا ُب مذىبهم ،كما ذكر
ذلك اإلماـ القراُب ُب " نفائس األصوؿ ".
كنسبو العا١تي ُب " أصوؿ الفقو " إىل أىل اٟتديث ».4
كمن ذلك ما كرد ُب مسألة داللة فعل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -اجملرد الذم مل يظهر فيو قصد القربة ،فقد اختلف األصوليوف
ُب ذلك على أقواؿ:
القوؿ األكؿ :أنو كاجب علينا ،كقد نسب إىل أكثر متأخرم الشافعية.
القوؿ الثاين :أنو مندكب كىو قوؿ أكثر اٟتنفية كا١تعتزلة ،كنسبو القاضي أبو بكر ألصحاب الشافعي.
القوؿ الثاين :أنو مباح كىو الراجح عند اٟتنابلة.
القوؿ الثالث :أنو على الوقف كاختاره الغزايل كاإلماـ فخر الدين كأتباعو ،كصححو أبو ا٠تطاب من اٟتنابلة،
كذكره عن أٛتد.
القوؿ ا٠تامس :يدؿ على اٟتظر .5
ىذا القوؿ األخَت القائل ابٟتظر مل ينسب إىل قائل معُت ،6كإ٪تا نسب مرة إىل بعض من قاؿ أبف األصل ُب
األشياء قبل كركد السمع التحرًن.
 - 1البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج /9ص، 037-030كانظر  :ك"السبل إىل تصفية علم األصوؿ من الدخيل "٣ ،تلة ا١تسلم ا١تعاصر ،العدد / 901
 29،906كانوف/9ديسمرب 0223ـ.
 - 2اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،اإلماـ اآلمدم ،ج /9ص.921

 - 3شرح ا١تعامل ُب أصوؿ الفقو ،ابن التلمساين عبد هللا بن دمحم أبو دمحم الفهرم ا١تصرم ،ج/9ص.771
 - 4إٖتاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر ُب أصوؿ الفقو ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ج /9ص.496

 - 5انظر :البحر ا﵀يط للزركشي ،ج /6ص  ،71-74-77-70اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم ،ج /9ص ،934إرشاد الفحوؿ ،الشوكاين،ج/9
ص.924

 - 6انظر :ا﵀قق من علم األصوؿ فيما يتعلق أبفعاؿ الرسوؿ ،أبو شامة ا١تقدسي ،ص  ،040أفعاؿ الرسوؿ-ملسو هيلع هللا ىلص -كداللتها على األحكاـ الشرعية ،األشقر،

ج/9ص.771
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كُب ىذا يقوؿ اإلماـ الغزايل « :أما إبطاؿ اٟتمل على اٟتظر فهو أف ىذا خياؿ من رأل األشياء قبل الشرع
على اٟتظر قاؿ :كىذا الفعل مل يرد فيو شرع ،كال يتعُت بنفسو إلابحة ،كال لوجوب ،فيبقى على ما كاف ،فلقد صدؽ
ُب إبقاء اٟتكم على ما كاف ،كأخطأ ُب قولو أبف األحكاـ قبل الشرع على اٟتظر ،كقد أبطلنا ذلك.1 » .
كىذا اإلماـ الزركشي يعضد ما ذىب إليو اإلماـ الغزايل من أف القائل هبذا القوؿ يستند إىل أصلو ُب األحكاـ
قبل كركد السمع ،كلكن من غَت ٖتديد من ىو القائل ،حيث قاؿ  « :ذىب قوـ إىل أنو ٭ترـ إتباعو ،كىذا بناء على
أصلهم ُب األحكاـ قبل كركد الشرائع ،فإهنم زعموا أهنا على اٟتظر ،كمل ٬تعلوا فعل رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -علما ُب ثبوت
حكم فيبقى اٟتكم على ما كاف عليو ُب قضية العقل قبل كركد الشرائع » .2
كما نسب مرة أخرل إىل من جوز على األنبياء ا١تعاصي ،كأتكيدا لذلك يقوؿ اإلماـ اآلمدم « :كأما ما مل
يظهر فيو قصد القربة ،فقد اختلفوا أيضا فيو على ٨تو اختبلفهم فيما ظهر فيو قصد القربة غَت أف القوؿ ابلوجوب
كالندب فيو أبعد ٦تا ظهر فيو قصد القربة ،كالوقف كاإلابحة أقرب.
كبعض من جوز على األنبياء ا١تعاصي قاؿ :إهنا على اٟتظر.3 ».
كيظهر عند التأمل أقواؿ ىؤالء العلماء أف ىذا القوؿ مل يثبت عن كاحد منهم ،كمل يصرحوا بو ،إ٪تا استخرج
كاستنبط من أصوؿ كبلمية لبعض العلماء ،كىذا الذم جعل أبو شامة يقوؿ كاصفا ىذا القوؿ  « :ىذا قوؿ
سخيف ردمء على أم األصلُت بٍت.4 » .
كالذم ٯتكن استنتاجو ٦تا سلف ذكره أف ىناؾ أقوال ُب أصوؿ الفقو ٮتتلف انقليها ُب إسنادىا إىل أصحاهبا،
لذلك ينبغي أكال التحقق منها ،كإضافتها إىل أصحاهبا إف ٖتقق ذلك ،كإال كجب تنقية ا١تادة األصولية منها ،كحذفها
كعدـ ذكرىا ،خصوصا إذا كانت ىذه النقوؿ كا١تذاىب تقدح ُب الشريعة اإلسبلمية ،كيكوف ٢تا أثر ُب عقيدة ا١تسلم
كتفكَته ،كىذا األخَت ىو ما سيتم تناكلو ُب األثر البلحق كاألخَت.
ادلطلب الرابع :الوقوع يف وسواس العقيدة

ىناؾ بعض النقوؿ كا١تذاىب اليت كردت بغَت نسبتها إىل أحد من علماء أصوؿ الفقو ،قد يكوف ٢تا أثر ُب
خلق كساكس كفنت ،كيكوف الدرس األصويل ُب غٌت عنها ،كلذلك كجب تنقيتو منها؛ ألهنا ال تفيد ا١تنهج األصويل،
كال يرجى منها نفع على مستول االجتهاد الفقهي ابعتباره غاية كمقصدا لعلم أصوؿ الفقو.
كمن ذلك القوؿ الوارد ُب بعض ا١تصنفات األصولية ُب ابب العموـ كا٠تصوص من أف هللا -تعاىل -خلق كل
شيء ،كما ُب القرآف ﴿ :اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾{ سورة الزمر ،اآلية ،}37 :فقالوا :إف ىذا عاـ ٥تصوص ،أك
٥تصص؛ ألف هللا  -تعاىل-مل ٮتلق نفسو ،حيث ذكر األصوليوف ىذا القوؿ ُب مسألة كقوع التخصيص ،كمن العلماء
الذين ذكركا ىذا القوؿ اإلماـ القاضي أبو يعلى ( توُب484 :ىػ ) ،حيث قاؿ « :كاٞتواب :أف دليل ا٠تطاب سقط
ُب ىذه ا١تواضع؛ لقياـ الداللة عليو.

 - 1ا١تستصفى ،الغزايل ،ج/9ص.031
 - 2البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج/6ص ،71راجع كذلك اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج،تقي الدين السبكي ،ج /0ص.066
 - 3اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم ،ج/9ص.934

 - 4نقبل عن أفعاؿ الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -كداللتها على األحكاـ الشرعية ،دمحم سليماف األشقر ،ج /9ص.742
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ٍب ال ٯتنع ذلك لكونو موضوعا ُب األصل على ما اعتربانه ،كما أف قياـ الداللة على كوف العموـ غَت مستغرؽ
ً
ت ًم ٍن يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾{ سورة
للجنس ،ال يدؿ على أنو غَت موضوع ُب األصل لبلستغراؽ٨ ،تو قولو تعاىل ﴿ :ىكأيكتيى ٍ
تؤت مثل فرج الرجل.
النمل ،اآلية  ،} 70كمعلوـ أهنا مل ى
كقولو ﴿ :اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾{ سورة الزمر،ا آلية  ،}30كمعلوـ أنو مل ٮتلق نفسو سبحانو.1 » .
كذكر ذلك اإلماـ اآلمدم ( توُب303 :ىػ ) ُب قولو « :اتفق القائلوف ابلعموـ على جواز ٗتصيصو على أم
حاؿ كاف من اإلخبار كاألمر كغَته خبلفا لشذكذ ال يؤبو ٢تم ُب ٗتصيصو ا٠ترب.
كيدؿ على جواز ذلك الشرع كا١تعقوؿ.
أما الشرع فوقوع ذلك ُب كتاب هللا  -تعاىل  ،-كقولو  -تعاىل ﴿ :-اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ىكيى ىو ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء
قى ًد هير ﴾ { سورة الزمر،اآلية  ، }37كليس خالقا لذاتو كال قادرا عليها كىي شيء ».2
كما تناكؿ األصوليوف ىذا القوؿ أيضا ُب مسألة دخوؿ ا١تخاطب ٖتت ا٠تطاب ،فقد اختلفوا ُب دخوؿ
ا١تخاطب ٖتت ا٠تطاب ُب مثل قوؿ القائل ١تأموره  :من دخل ىذه الدار فأعطو در٫تا ،فلو دخل ىذا ا١تخاطب
الدار فهل يعطيو ا١تأمور ْتكم اقتضاء اللفظ كما يعطى غَته من الداخلُت.
قاؿ قائلوف ىو ٔتثابة غَته ٦تن يدخل الدار ،كقاؿ آخركف  :إنو غَت داخل ُب مقتضى قوؿ نفسو.
كتعلق ىؤالء أبمثلة ال ٖتقيق للتعلق هبا كقولو تعاىل ﴿ :اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾ { سورة الزمر ،اآلية ،} 37
فإنو غَت داخل ُب مقتضى ىذا القوؿ؛ كإف كاف جل كعبل شيئا من حيث إنو يستحيل أف يكوف ٥تلوقا ،فثبت أنو ال
يدخل ا١تخاطب ٖتت ا٠تطاب ،كىذا غَت سديد ،فإنو ينقدح للمعًتض أف يقوؿ إ٪تا مل يدخل من حيث إف ا٠تلق
اخًتاع كإ٬تاد ١تا مل يكن ،كال يعقل ذلك إال ُب ٤تدث مفتتح الكوف ،كالرب تعاىل قدًن مل يزؿ ،فكاف عدـ تناكؿ
مقتضى الكبلـ لو ٢تذا ا١تعٌت ال ،المتناع دخوؿ ا١تخاطب ٖتت ا٠تطاب .3
كذىب بعض العلماء إىل أف التمثيل هبذا القوؿ ال يصح؛ ألف الذم ينبغي أف يستعرض على الطريقة
األصولية ىذه ىو ما لو عبلقة أبصوؿ الفقو ،كصح أنو يوجد من قاؿ بو ،كليس فيو ما يوىم نقصا ُب ذات -هللا
تعاىل -أك يفضي إىل الوقوع ُب كسواس العقيدة ،كا١تثاؿ الذم يورده األصوليوف ُب فصل التخصيص كىم يقرركف أنو
ما من عاـ إال كىو ٥تصوص ،كىو أف هللا  -تعاىل -خلق كل شيء ،كما ُب القرآف ﴿ اّللي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء ﴾{
سورة الزمر ،اآلية  ،}37قالوا  :إف ىذا عاـ ٥تصوص ،أك ٥تصص؛ ألف هللا – تعاىل –مل ٮتلق نفسو ،كىذا كبلـ إذا
ٝتعو من ُب قلبو اضطراب ُب أمر العقيدة كيف سيكوف عليو كقعو ،أال يفتح لو ابب اٟتَتة ،كيذكي ُب قلبو انر
الوسواس ؟!.
4
التمثيل ٔتثل ىذا غَت سديد١ ،تا فيو من الضرر ،كالفتنة لقلوب بعض الناس .

 - 1العدة ُب أصوؿ الفقو ،القاضي أبو يعلى ،ج /0ص.463
 - 2اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،اآلمدم ،ج /0ص.030
 - 3الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،اإلماـ اٞتويٍت ،ج /9ص.972

ٕ - 4تديد علم أصوؿ الفقو ،أبو الطيب مولود السريرم ،ص .914
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ك٦تا قد يندرج ُب ىذا الباب ،يكوف لو أتثَت ُب ثوابت الشرع كالتشكيك فيها أيضا ما أكرده بعض األصوليُت ُب
مسألة إٚتاع أىل ا١تدينة ،كىو القوؿ أبف إٚتاع أىل اٟترمُت ( مكة كا١تدينة ) كا١تصرين ( الكوفة كالبصرة ) حجة ،1
كىذا القوؿ مل ينسب ألحد من األصوليُت بعينو ،بدليل أف األصوليُت الذين ذكركا ىذا القوؿ مل ينسبوه ألحد .2
كمن أكلئك العلماء الذين ذكركا ىذا القوؿ كمل ينسبوه ألحد ٧تد اإلماـ الغزايل ُب قولو « :قاؿ مالك :اٟتجة
ُب إٚتاع أىل ا١تدينة فقط ،كقاؿ قوـ :ا١تعترب إٚتاع أىل اٟترمُت مكة كا١تدينة كا١تصريُت كالكوفة كالبصرة» .3
كاإلماـ الزركشي ُب قولو « :إٚتاع أىل اٟترمُت :مكة كا١تدينة ،كا١تصريُت :البصرة كالكوفة ،ليس ْتجة ،خبلفا
١تن زعم ذلك من األصوليُت » .4
ككذلك اإلماـ الشوكاين حينما قاؿ  « :إٚتاع أىل اٟترمُت ،كمكة كا١تدينة ،كأىل ا١تصريُت ،كالبصرة كالكوفة،
ليس ْتجة؛ ألهنم بعض األمة ،كقد زعم بعض أىل األصوؿ أف إٚتاع أىل اٟترمُت كأىل ا١تصريُت.5 » ...
كيتجلى أتثَت ىذا القوؿ ُب ثوابت الشرع ُب أنو يشعر أبف دليل اإلٚتاع الذم ىو مصدر من مصادر التشريع
خاص بعهد الصحابة -رضواف هللا عليهم-؛ ذلك لزعم بعض أىل األصوؿ أف إٚتاع أىل اٟترمُت كا١تصريُت حجة
العتقادىم ٗتصيص اإلٚتاع ابلصحابة ،كىذه الببلد كانت مواطن الصحابة ما خرج منها إال الشذكذ ،كىذا غَت
صحيح؛ ألف الصحابة انتشركا ُب مدف أخرل كاليمن كالشاـ كالعراؽ ،كىذا كبلـ يشعر أف اإلٚتاع خاص بعصر
الصحابة فقط ،مع أف الكبلـ ُب اإلٚتاع مطلقا .6
فهذه بعض النماذج من األقواؿ كالنقوؿ اليت كردت ُب علم أصوؿ الفقو ،كاليت ال ٬تب االشتغاؿ هبا؛ ألهنا قد
تؤثر ُب عقيدة ا١تسلم كتفكَته ،كال يوجد مسوغ لذكرىا إال إذا كاف إيرادىا كذكرىا ألجل للرد عليها كدحضها
ابألدلة كاٟتجج القاطعة.

خامتة:
كُب ختاـ ىذا البحث ا١توسوـ ب" األقواؿ اليت ال قائل ٢تا كأثرىا ُب أصوؿ الفقو " ،توصلت إىل ىذه النتائج،
ك٠تصتها ُب النقاط اآلتية :
 -3إف علم أصوؿ الفقو ىو من أدؽ العلوـ اإلسبلمية كأكثرىا تطورا كحاجة األمة إليو ماسة ،لذلك ٭تتاج
دائما إىل نفض الغبار عليو كإحيائو ،ككذا تنقيتو من الشوائب اليت تلحقو كغَته من العلوـ ،كإف من كجوه كجوانب
ىذه التنقية حذؼ األقواؿ اليت ال قائل ٢تا أك ا١تذاىب اليت ال يوجد أصحاهبا بعد دراستها كالتحقق منها.
 -7ىناؾ أسباب كدكاع عديدة لذكر األقواؿ بغَت قائل ٢تا ُب أصوؿ الفقو من أ٫تها التساىل ُب النقل ككثرة
االفًتاضات كالتعصب ا١تذىيب كاٞتدؿ كا١تناقشات اللفظية ،كعدـ الرجوع إىل ا١تصادر األصلية عند التأكد من النقل،
ككذا نقل أتكيل عامل لقوؿ عامل آخر كأنو قوؿ ٢تذا األخَت.

- 1انظر :التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين ا١تردكم اٟتنبلي ،ج /4ص.9136

 - 2انظر :ا١تستصفى ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ،ج/9ص ،943البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج /6ص ،441إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من
علم األصوؿ ،الشوكاين ،ج /9ص.002

 - 3ا١تستصفى ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل ،ج /9ص.943
 - 4البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج /6ص.441

 - 5إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،الشوكاين ،ج /9ص.002

- 6انظر :البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،الزركشي ،ج/6ص ،441أصوؿ الفقو اإلسبلمي ،كىبة الزحيلي،ج/1ص-.215بتصرف-
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 -0إف ذكر األقواؿ بغَت قائل ُب أصوؿ الفقو قد كاف لو آاثر سلبية منها كثرة االعًتاضات كا٠تبلفات اليت ليس
٢تا قائل ،تضخيم ا١تادة األصولية ،التضارب ُب نسبة األقواؿ األصولية ،ككذا الوقوع ُب كسواس العقيدة.
 -4ليست كل النقوؿ كا١تذاىب اليت اختلف علماء أصوؿ الفقو ُب نسبتها ال كجود ٢تا ُب الواقع ،بل إف ىناؾ
أقواال كثَتة تباينت آراء أىل العلم ُب صحة نسبتها كعند التحقق ٧تد من يقوؿ هبا ،كىذا األمر كاجهٍت ُب ىذا
البحث حيث حذفت أقواال كثَتة ظهر يل ُب األكؿ أنو مل يتعُت قائلها ،كلكن ابلرجوع إىل ا١تصادر األصلية ٧تد من
يتبناىا كيقوؿ هبا ،كل ىذا ألجل جعل ىذا البحث مقتصرا على األقواؿ كا١تذاىب اليت ال قائل ٢تا.
أما عن التوصيات ا١تقًتحة ُب ىذا البحث ،فنجملها ُب اآلٌب :
ٚ -3تع كل األقواؿ كا١تذاىب اليت ذكرت ُب أصوؿ الفقو بغَت عزك كمل يعرؼ ٢تا قائل ،كىذا يتطلب
استقصاء كاستقراء كل الكتب األصولية ٔتا فيها ا١تصنفات غَت ا﵀ققة ،كىذا ا١تقاؿ يعد ٘تهيدا ٢تذا العمل اٞتليل.
 -7من مقتضيات ا١تنهج العلمي الرصُت ٖترم أقواؿ العلماء األصوليُت ُب مظاهنا األصلية ،كعدـ االعتماد
على الغَت ُب النقل ،أك النقل ابلواسطة ،كىذه التوصية موجهة إىل كل مشتغل بعلم أصوؿ الفقو تدريسا كأتليفا
كٖتقيقا.
 -0ال ينبغي التسرع ُب اٟتكم على األقواؿ كا١تذاىب اليت كردت ُب كتب كمصنفات علم أصوؿ الفقو كقد
اختلف ُب نسبتها إىل أصحاهبا ،أك صرح البعض بعدـ نسبتها ألحد ،فقد ال يعٍت دائما أف تلك النقوؿ معدكمة ،كمل
يقل هبا أحد ،فاألمر يستوجب التحرم كالتثبت قبل إصدار أم رأم ٓتصوصها ،خاصة إذا تبادر إىل ذىننا كجود ما
ال يعد كال ٭تصى من الكتب األصولية اليت مل ٖتقق بعد ،كال زالت تعيش بُت رفوؼ ا١تكتبات.

ادلصادر وادلراجع :
القرآف الكرًن بركاية كرش عن انفع.
-3
اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج (( منهاج الوصوؿ إيل علم األصوؿ للقاضي البيضاكم ( توُب748 :ىػ))  ،تقي
-7
الدين السبكي ،دار الكتب العلمية -بَتكت ،-عاـ النشر3433 :ىػ 3118 /ـ.
إٖتاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر ُب أصوؿ الفقو ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،دار العاصمة،
-0
الطبعة :األكىل 3437 ،ىػ 3113 /ـ.
اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،أبو اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل الثعليب اآلمدم (
-4
توُب303 :ىػ )ٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ عفيفي ،ا١تكتب اإلسبلمي ،بَتكت  -دمشق -لبناف .
اآلراء الشاذة ُب أصوؿ الفقو – دراسة استقرائية نقدية  ،-عبد العزيز النملة ،دار التدمرية ،الطبعة األكىل،
-8
 3403ىػ 7331-ـ.
إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ ،اإلماـ الشوكاين ( توُب3783 :ىػ )ٖ ،تقيق :الشيخ
-3
أٛتد عزك عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،تقدًن  :خليل ا١تيس ككيل الدين صاّب فرفور ،دار الكتاب العريب ،الطبعة:
األكىل 3431ىػ 3111 /ـ.
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أصوؿ الفقو اإلسبلمي ،كىبة الزحيلي،دارالفكر،الطبعةاألوىل6041هـ6891-م .

أصوؿ الفقو ،الشيخ دمحم ا٠تضرم بك ،ا١تكتبة التجارية الكربل-مصر ،-الطبعة السادسة 6898 ،ىػ -

6818ـ .
أصوؿ الفقو ،مشس الدين بن مفلح ا١تقدسي اٟتنبلي ( توُب730 :ىػ )ٖ ،تقيق  :الدكتور فهد بن دمحم
-1
السدحاف ،مكتبة العبيكات ،دكف طبعة.
 -33اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ ،كيل هللا الدىلوم ( 3373ىػ)ٖ ،تقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار
النفائس-بَتكت ،-الطبعة الثانية 3434،ىػ.
 -33اآلايت البينات على شرح ٚتع اٞتوامع لئلماـ جبلؿ الدين ا﵀لي (توُب 773:ىػ) ،أٛتد بن قاسم
العبادم الشافعي(توُب 114:ىػ) ،ضبطو كخرج آايتو كأحاديثو :الشخ زكرايء عمَتات ،دار الكتب العلمية ،بَتكت
لبناف ،الطبعة :الثانية 3400،ىػ 7337/ـ.

 -61إيقاظ ا٢تمة ُب ٗتصيص الكتاب كالسنة ،إٝتاعيل دمحم علي عبد الرٛتن ،سلسلة البحوث األصولية ا١تقدمة
لنيل درجة األستاذية ،كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية ،للبنات اب١تنصورة  -جامعة األزىر .
 -30البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو ،أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ( توُب714 :ىػ
) ،دار الكتيب ،الطبعة :األكىل3434 ،ىػ 3114/ـ.
 -34الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،اإلماـ اٞتويٍت ( توُب474 :ىػ )ٖ ،تقيق :صبلح بن دمحم بن عويضة ،دار الكتب
العلمية بَتكت – لبناف  ،الطبعة األكىل  3434ىػ 3117 /ـ.
 -38بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب٤ ،تمود بن عبد الرٛتن (أيب القاسم) ابن أٛتد بن دمحم ،أبو الثناء،
مشس الدين األصفهاين ( توُب741 :ىػ )ٖ ،تقيق  :دمحم مظهر بقا ،دار ا١تدين ،السعودية ،الطبعة :األكىل3433،
ىػ 3143 /ـ.
 -33التجديد األصويل؛ ٨تو صياغة ٕتديدية لعلم أصوؿ الفقو ،إعداد ٚتاعي إبشراؼ الدكتور أٛتد بن عبد
السبلـ الريسوين كآخركف ،ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي ،الطبعة األكىل  3408ىػ 7334/ـ.
ٕ -37تديد علم أصوؿ الفقو ،أبو الطيب مولود السريرم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،الطبعة الثانية3407 ،
ىػ 7333/ـ.
 -34التجديد كاجملددكف ُب أصوؿ الفقو ،أبو الفضل عبد السبلـ بن دمحم بن عبد الكرًن ،ا١تكتبة اإلسبلمية،
الطبعة الثالثة 3474 ،ىػ 7337/ـ.
 -31التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو ،عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداكم الدمشقي الصاٟتي
اٟتنبلي (توُب448 :ىػ)ٖ ،تقيق :د .عبد الرٛتن اٞتربين ،د .عوض القرين ،د .أٛتد السراح ،مكتبة الرشد -
السعودية  /الرايض ،الطبعة :األكىل3473 ،ىػ 7333 /ـ.
ٖ -73ترير ا١تنقوؿ كهتذيب علم األصوؿ ،عبلء الدين أبو اٟتسن ا١تردكم الدمشقي اٟتنبلي(توُب  448:ىػ)،
ٖتقيق :عبد هللا ىاشم ،كىاشم العريب ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية -قطر ، -الطبعة األكىل  3404ىػ -
7330ـ.
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ٖ -16تفة ا١تسؤكؿ ُب شرح ٥تتصر منتهى السوؿ ،أبو زكرايء ٭تِت بن موسى الرىوين( توُب 778:ىػ )ٖ ،تقيق:
ا٢تادم بن اٟتسُت شبيلي ،دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث -اإلمارات العربية ا١تتحدة،-الطبعة

األكىل 6011:ىػ 1441-ـ .
 -77التقريب كاإلرشاد -الصغَت ، -أبو بكر دمحم بن الطيب الباقبلين ( توُب 430:ىػ)ٖ ،تقيق كتعليقق الدكتور
عبد اٟتميد بن علي أبو زيد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل  3434ىػ 3114/ـ.
 -70التقرير كالتحبَت ،أبو عبد هللا ،مشس الدين دمحم بن دمحم بن دمحم ا١تعركؼ اببن أمَت حاج كيقاؿ لو ابن
ا١توقت اٟتنفي (ا١تتوَب471 :ىػ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية3430 ،ىػ 3140 -ـ.
 -74تقوًن األدلة ُب أصوؿ الفقو للدبٌوسي (توُب 403 :ىػ)ٖ ،تقيق :خليل ٤تيي الدين ا١تيس ،دار الكتب
العلمية ،بَتكت ،الطبعة األكىل  3473ىػ 7333-ـ.
 -78التمهيد ُب أصوؿ الفقو ،أبو ا٠تطاب (توُب 833 :ىػ) ،دراسة كٖتقيق :الدكتور دمحم بن علي بن إبراىيم،
مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث اإلسبلمي ،الطبعة األكىل  3433ىػ 3148/ـ.
 -73تيسَت الوصوؿ إىل منهاج األصوؿ من ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ " ا١تختصر " ،اإلماـ الفقيو األصويل الشافعي كماؿ
الدين ابن إماـ الكاملية ،دراسة كٖتقيق :الدكتور عبد الفتاح أٛتد قطب الدٜتيسي ،الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر،
الطبعة األكىل 3400 ،ىػ 7337/ـ.
 -77جزء من شرح تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ ،أبو العباس شهاب الدين القراُب (توُب344 :ىػ)ٖ ،تقيق:
انصر بن علي بن انصر الغامدم ( رسالة ماجستَت) ،إشراؼ :فضيلة الشيخ األستاذ الدكتورٛ :تزة بن حسُت
الفعر،رسالة علمية ،كلية الشريعة  -جامعة أـ القرل ،اتريخ النشر  3473ىػ  7333 -ـ.
 -74حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع اٞتوامع ،حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار الشافعي (توُب:
3783ىػ) ،دار الكتب العلمية،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف اتريخ.
 -71ا٠تبلؼ اللفظي عند األصوليُت ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،مكتبة الرشد الرايض ،الطبعة :الثانية،
 3473ىػ3111/ـ.
 -84الرسالة ،الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ
ا١تطليب القرشي ا١تكي (توُب140 :ىػ)ٖ ،تقيق :أٛتد شاكر ،مكتبو اٟتليب ،مصر ،الطبعة :األكىل،
6839ىػ6804/ـ .

 -03رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب ،اتج الدين السبكي ( 773ىػ)ٖ ،تقيق :علي دمحم معوض ،عادؿ
أٛتد عبد ا١توجود ،عامل الكتب ،الطبعة األكىل  3431ىػ.
 -81ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،ابن قدامة ا١تقدسي (توُب:

114ىػ) ،مؤسسة الرٌايف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة الثانية6018 :ىػ1441 -ـ .
 -00ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ،للشيخ ابن قدامة ا١تقدسي ،كمعها شرحها نزىة ا٠تاطر العاطر الشيخ عبد
القادر الدكمي ،مكتبة ا١تعارؼ،الرايض ،الطبعة الثانية 3434 ،ىػ 3144/ـ.
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 -04سنن أيب داكدٖ ،تقيق :دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد ،ا١تكتبة العصرية ،صيدا –بَتكت ،-بدكف اتريخ
الطبعة.
 -08سنن الًتمذمٖ ،تقيق :أٛتد دمحم شاكر (جػ  ،)7 ،3كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)0كإبراىيم عطوة عوض
(جػ  ،)8 ،4مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب – مصر ،الطبعة :الثانية 3018 ،ىػ  3178 /ـ.
 -03شرح الكوكب ا١تنَت ،تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ا١تعركؼ اببن
النجار اٟتنبلي ( توُب177 :ىػ )ٖ ،تقيق :دمحم الزحيلي كنزيو ٛتاد ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة :الثانية 3434ىػ /
 3117ـ.
 -07شرح ا١تعامل ُب أصوؿ الفقو ،ابن التلمساين عبد هللا بن دمحم أبو دمحم الفهرم ا١تصرم ( 344ىػ)ٖ ،تقيق:
عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،كعلي دمحم معوض ،عامل الكتب -بَتكت  ، -الطبعة األكىل  3431ىػ 3111/ـ.
 -04العدة ُب أصوؿ الفقو ،أبو يعلى دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء (توُب484 :ىػ)ٖ ،تقيق  :د
أٛتد بن علي بن سَت ا١تباركي ،األستاذ ا١تشارؾ ُب كلية الشريعة ابلرايض  -جامعة ا١تلك دمحم بن سعود اإلسبلمية،
بدكف انشر ،الطبعة  :الثانية  3433ىػ  3113 -ـ.
 -01عبلقة علم أصوؿ الفقو بعلم ا١تنطق -دراسة اترٮتية ٖتليلية  ، -إصدار كزارة التعليم العايل كلية الشريعة
كالدراسات اإلسبلمية _ السعودية ،أتليف كائل بن سلطاف بن ٛتزة اٟتارثي 3403،ىػ 7333/ـ.
 -04علم أصوؿ الفقو –حقيقتو –كمكانتو-كاترٮتو-كمادتو،-عبد العزيز بن عبد الرٛتن الربيعة ،مكتبة ا١تلك

فهد الوطنية ،الطبعة األكىل  6061ىػ 6881-ـ .
 -43غاية الوصوؿ ُب شرح لب األصوؿ ،زكراي بن دمحم بن أٛتد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٭تِت
السنيكي (توُب173 :ىػ) ،دار الكتب العربية الكربل ،مصر ( أصحاهبا :مصطفى البايب اٟتليب كأخويو ).
 -47الفكر األصويل ،دراسة ٖتليلية نقدية ،عبد الوىاب ابراىيم أبو سليماف ،دار الشركؽ ،الطبعة االكىل
 3430ىػ 3140/ـ.
 -40فواتح الرٛتوت بشرح مسلم الثبوت ،لئلماـ القاضي ٤تب هللا بن عبد الشكور البهارم (توُب  3331ىػ)،
ٖتقيق :عبد هللا ٤تمود دمحم عمر ،دار الكتب العلمية -بَتكت-لبناف ، -الطبعة األكىل 3470،ىػ 7337-ـ.
٣ -44تلة ا١تسلم ا١تعاصر ،مقاؿ السبل إىل تصفية علم األصوؿ من الدخيل ،د .أسامة عبد العظيم، ،العدد
 29،373 / 378كانوف/3ديسمرب 7337ـ.
 -48ا﵀صوؿ ،لئلماـ فخر الدين الرازم ( توُب333 :ىػ ) ،دراسة كٖتقيق :الدكتور طو جابر فياض العلواين،

مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 3434 ،ىػ  3117 /ـ.
 -43ا﵀قق من علم األصوؿ فيما يتعلق أبفعاؿ الرسوؿ ،أبو شامة ا١تقدسي (توُب 338 :ىػ)ٖ ،تقيق٤ :تمود
صاِب جابر ،الطبعة األكىل 3407 :ىػ 7333-ـ.
٥ -47تالفة الصحايب للحديث النبوم الشريف –دراسة نظرية تطبيقية ،-عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة،
مكتبة الرشد-الرايض ،-الطبعة الثانية 3473 ،ىػ 3111/ـ.
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 -44ا١تختصر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،ابن اللحاـٖ ،تقيق  :دمحم مظهر بقا ،جامعة
ا١تلك عبد العزيز – مكة ا١تكرمة.
 -41مزالق األصوليُت-بياف القدر ا﵀تاج إليو من علم األصوؿ ،-للعبلمة اإلماـ األمَت الصنعاين (توُب:
3347ىػ )ٖ ،تقيق كتعليق :دمحم صباح ا١تنصور ،مكتبة أىل األثر ،الكويت ،الطبعة األكىل  3478ىػ 7334/ـ.،
 -83ا١تستصفى ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي (توُب838 :ىػ)ٖ ،تقيق :دمحم عبد السبلـ عبد الشاُب،
دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل3430 ،ىػ 3110 /ـ.
 -83مسند اإلماـ أٛتدٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكىل،
 3473ىػ  7333 /ـ.
 -87ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية [بدأ بتصنيفها اٞت ٌد٣ :تد الدين عبد السبلـ بن تيمية (توُب387 :ىػ)،
كأضاؼ إليها األب  :عبد اٟتليم بن تيمية (توُب347 :ىػ)ٍ ،ب أكملها االبن اٟتفيد :أٛتد بن تيمية (توُب
774:ىػ) ]ٖ ،تقيق :دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد ،دار الكتاب العريب.
 -80ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي (توُب838 :ىػ)ٖ ،تقيق :الدكتور
دمحم حسن ىيتو ،دار الفكر ا١تعاصر -بَتكت لبناف ،الطبعة :الثالثة 3431 ،ىػ  3114 /ـ.
 -84منهجية اإلماـ دمحم بن إدريس الشافعي ُب الفقو كأصولو -أتصيل كٖتليل -إعداد الدكتور عبد الوىاب
إبراىيم أبو سليماف ،دار ابن حزـ ،ا١تكتبة ا١تكية ،الطبعة األكىل  3473ىػ 3111/ـ.
 -88منهجية البحث ُب علم أصوؿ الفقو ،دمحم حاج عيسى ،رسالة دكتوراة ،جامعة اٞتزائر كلية العلوـ اإلسبلمية
7333-7331ـ.
-31

ا١تهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١ت ىقارف ( ٖترير ١تسائلو كدراستها دراسة نظرية تطبيقية ) ،عبد الكرًن بن علي

بن دمحم النملة ،مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة األكىل 6014 :ىػ  6888 -ـ .
 -37ا١توافقات ُب أصوؿ الفقو ،أبو إسحاؽ الشاطيبٖ ،تقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،دار ابن عفاف .

 -39نثر البنود على مراقي سعود ،عبد هللا بن ابراىيم العلوم الشنقيطي ،صندكؽ إحياء الًتاث اإلسبلمي
ا١تشًتؾ بُت ا١تملكة ا١تغربية كاإلمارات العربية ا١تتحدة .
 -38نظرية التقعيد األصويل ،أٯتن عبد اٟتميد البدرين ،دار ابن حزـ ،ط 6017- 6ىػ .

 -14نظرية القريب ك التغليب ك تطبيقاهتا َب العلوـ السياسية ،أ.د أٛتد الريسوين ،دار الكلمة ،الطبعة األكىل،
 6086ىػ 1464/ـ .

هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ،اإلماـ اإلسنوم (توُب771 :ىػ) ،دار الكتب العلمية  -بَتكت-

-16

لبناف ،الطبعة :األكىل 6014ىػ6888 -ـ .
 -11الوصوؿ إىل األصوؿ ،شرؼ اإلسبلـ أيب الفتح أٛتد بن علي بن برىاف البغدادم ( توُب 369 :ىػ )،
ٖتقيق :الدكتور عبد اٟتميد على أبو زنيد ،مكتبة ا١تعارؼ-الرايض ،-الطبعة  6048ىػ6898/ـ .
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والتثبتِ يف القرآن الكريم
ُّ
تداول املعلومات بني التبيُّن
أ.علي سالم علي البادي
باحث كلية الشريعة جامعة قطر
مقدمة
إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل لو،
كمن يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف  ا إلو إ ا هللا كدده  ا شري لو ،كأشهد أف ادمحان عدده كرسولو ،لل الرسال ،،كأدل
األمان ،،كنصح األم ،،ككشف الغم ،،كتركها على احملج ،الديضاء ،ليلها كنهارىا  ا يزي عنها إ ا ىال  ،صلى هللا عليو
كعلى آلو الطيدُت الطاىرين ،كأصاالو أصبعُت ،كمن تدعه كاتتفى أررى كسار على منهجه حإدساف إ ى يوـ الدين،
كسل تسليمان كثَتان ،كلعد:
فإف لتداكؿ ادلعلومات طرتان كثَتة كأساليب سلتلف ،منها ،الواضح اجللي ،كمنها الداطن اخلفي ،كتد أدت الثورة
التكنولوجي ،إ ى سهول ،انتشار ادلعلوم ،،دىت كصف عصران لعصر «ا انفجار ادلعلوماٌب» ،كؽلكن أف نتصور خطورة
ادلعلوم ،كأررىا يف دياة األفراد كالدكؿ دُت نعل أف دكل ،العراؽ تد ًب دصارىاٍ ،ب غزكىا كادتالذلا لناء على معلوم ،تفيد
امتالكها ألسلا ،دمار شامل ،كتد ًب الًتكيج ذلذه ادلعلوم ،من تدل دكؿ كمؤسساتٍ ،ب ردت للجميع ػ ػ لعد كتوع الكارر،
اليت ما زلنا نعيش ذبلياهتا دىت اآلف ػ ػ أف تل ادلعلوم ،مل تكن صايا ،،كأف األمر كاف سلططا لو لتاقيق أىداؼ كمآرب
 ا عالت ،ذلا ابدلعلوم ،اليت ًب تداكذلا.
كيف اجلانب ا اتتصادم تؤكد كثَت من الشواىد أف اذلزات ا اتتصادي ،اليت تتعرض ذلا الدكؿ تنشأ من عوامل متعددة
منها العامل ادلعلوماٌب ،كذلذا أصدات القدرة على الوصوؿ إ ى ادلعلومات كمعاجلتها أدد مكوانت صناع ،النمو
ا اتتصادم كاحلفاظ عليو.
()1

كالتدُت كالتثدت كعلا األمراف اللذاف درص عليهما الرسوؿ  يف أمر داطب لن أيب للتع ،  ،كلعض األجهزة
كاألفراد العاملُت فيها ؽلكن أف أيخذكا دبددأ التدُت كالتثدت ادلغرض كما فعل أىل امرأة العزيز دُت سلكوا طريق التدُت
كالتثدتٍ ،ب دلا لدت ذل لراءة يوسف  ترركا سجنو.
)Social Media
إننا  ا ننكر الفوائد اذلائل ،للسرع ،احلاصل ،يف تداكؿ ادلعلومات يف لرامج التواصل ا اجتماعي (
 ،)Twitterكفيس لوؾ ( ،)facebookكسناب شات
مثل :الواتس أب ( ،)WhatsAppكتوتَت (
 ،) Snapchatكغَتىا من الربامج اليت ظهرت يف عصران احلاضر ،لكننا نؤكد كجود سلاطر تًتتب على غياب التدُت ٍب
(
التثدت يف تداكؿ ادلعلومات عرب ىذه الوسائل كغَتىا ،كنؤكد على أعلي ،اعتماد صبل ،من القي كالقواعد اجملتمعي ،اليت تفات
من اآلاثر النافع ،لتداكؿ ادلعلومات ،كتقلص من اآلاثر الضارة لتل العملي.،

( )1تص ،داطب  سيأٌب ذكرىا.
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لقد أاتدت للدادث طديع ،زبصصو أف يقف على صبل ،من اآلايت ادلتفرت ،يف القرآف الكرًن ،كأف يتلمس دركسان
لليغ ،يف رناايىا ؽلكن اغتنامها يف لناء نسق من القي كالقواعد اليت تنظ تداكؿ ادلعلومات على ادلستول الرمسي كغَت
يل ِّ
َّ ِ
ض َربْػتُ ْم ِِف َسبِ ِ
السالَ َـ
اّلل فَػتَػبَػيَّػنُواْ َوالَ تَػ ُقولُواْ لِ َم ْن أَلْ َقى إِل َْي ُك ُم َّ
آمنُواْ إِذَا َ
ين َ
الرمسي ،لدءان من تولو تعا ىََ { :يأَيػُّ َها الذ َ
لَس َ ِ
َّاعو َف لِ ْل َك ِذ ِ
ب} [سورة ادلائدة ،]41:كعن
ت ُم ْؤمنًا} [سورة النساء ،]94:كمركرا آبايت متعددة تتادث عن توـ { ََس ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضعُواْ خالَلَ ُك ْم يَػ ْبػغُونَ ُك ُم الْف ْتػنَةَ َوفي ُك ْم ََسَّاعُو َف َذلُ ْم}
ادوُك ْم إِالَّ َخبَاالً وأل َْو َ
توـ لو كانوا فيك {لَ ْو َخ َر ُجواْ في ُكم َّما َز ُ
[سورة التولٍ ،]47:،ب آايت يف سورة يوسفٍ ،ب آايت دديث اإلف كمنها {إِ ْذ تَػلَ َّقونَوُ ِِبَل ِ
ْسنَتِ ُك ْم َوتَػ ُقولُو َف ِِبَفْػ َو ِاى ُكم
ْ
َّما لَيس لَ ُكم بِ ِو ِعلْم وََتْسبونَو ىيِنا وىو ِعن َد َِّ
اّلل َع ِظيم} [سورة النور ]15:كاآلايت يف تص ،اذلدىد كسليماف  مع
ٌ َ َ ُ ُ َ ًّ َ ُ َ
ْ َ
للقيس ،كاآلايت اليت يطالب فيها ىاركف أخاه موسى عليهما السالـ أبف يتثدت من أمره مع تومو تدل أف أيخذ للايتو
كرأسو ،كغَت ذل كثَت يف القرآف الكرًن ،كيف تنزيالتو الواتعي ،اليت ذبلت يف عهد الرسوؿ ٍ ،ب يف خَت القركف.
كسدب اختيار الدادث دلصطلح "تداكؿ ادلعلومات" لد ان من تداكؿ األخدار أك األنداء كغَتىا من ادلصطلاات
يرجع إىل ما أييت:

 .1أف مصطلح "ادلعلومات" جامع دلصطلح األخدار كاألنداء.
 .2أنو ينطوم على الصايح كغَت الصايح مثل الشائعات.
 .3أنو ادلصطلح األكثر استخداما على ادلستول الرمسي كغَت الرمسي ،فنان نسمع عن أجهزة ادلعلومات ،كعن
األمن ادلعلوماٌب ،كعن ىيئات ا استعالـ كغَتىا.
أمهية الدراسة:

تكمن أعلي ،ىذه الدراس ،فيما أيٌب:
 .1إلراز الرؤي ،القرآني ،يف استقراء القواعد كاألصوؿ ادلنثورة يف اآلايت القرآني ،،إذ ىي اليت يندغي أف ربك عملي،
تداكؿ ادلعلومات.
 .2ربليل التعدَتات القرآني ،اليت ؽلكن اغتناـ لعض د ا اهتا يف لناء نسق من القي كاألخالتيات لعملي ،تداكؿ
ادلعلومات.
 .3داج ،اجملتمع إ ى لياف ددكد الدكر الرمسي كغَت الرمسي يف التعامل مع ادلعلومات عند طردهاٍ ،ب تلقيهاٍ ،ب
التدُت من صدتها ،كصو ان إ ى مردل ،التثدتٍ ،ب مردل ،ربليل ىذه ادلعلوماتٍ ،ب التعامل معها يف دكائر صناع ،القرار،
كانتهاء لوضع ذل كلو لُت يدم متخذم القرار دىت  ا يقعوا ربت طائل ،اجلهال ،اليت أشار هللا تعا ى إليها يف تولو:
ٍ
{َيأَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا إِف جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَػبأٍ فَػتَػبػيَّػنُوا أَف تُ ِ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَػ َعلْتُ ْم ََن ِد ِمٌن} [سورة
صيبُوا قَػ ْوًما ِِبَ َهالَة فَػتُ ْ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ْ
احلجرات.]6:
أسباب اختيار الدراسة:

 -1ميل الدادث لدراس ،جوانب تضي ،تداكؿ ادلعلومات يف القرآف الكرًن ،كتتدع ربليالهتا يف الًتاث التفسَتم.
 -2لياف مدل كاتعي ،التوجيهات القرآني ،يف رلاؿ تداكؿ ادلعلومات من خالؿ تتدع شواىد تنزيلها على الواتع يف
اترؼلنا اإلسالمي.
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أسئلة الدراسة:
 -1ما الفرؽ لُت التدُت كالتثدت ابعتدار كركد ىذين ادلصطلاُت يف تراءتُت ترآنيتُت متواترتُت؟
 -2ما اآلاثر ادلًتتد ،على التدُت كالتثدت يف تداكؿ ادلعلومات؟
أىداؼ الدراسة:

تكمن أىداؼ الدراس ،فيما أيٌب:
 -1لفت ا انتداه إ ى اآلاثر السلدي ،الناصب ،عن تداكؿ ادلعلومات دكف تدُت أك تثدت.
 -2عالج األخطاء اليت تقع يف اجملتمع كيف مؤسساتو نتيج ،عدـ التدُت كالتثدت يف تداكؿ ادلعلومات.
الدراسات السابقة:

مل يقف الدادث على دراسات تتعلق بتداوؿ ادلعلومات بٌن التبٌن والتثبت ِف القرآف الكرمي سول ما أيٌب:

 -1العليمي ،أمحد دمحم :التثبت والتبٌن ِف ادلنهج اإلسالمي ،لَتكت ،دار الن دزـ2000 ،ـ ،ط.1

كدراس ،الدادث زبتلف عن ىذه الدراس ،من ديث إهنا دراس ،ترآنيٍ ،،ب من ديث تقسيماهتا كتفاصيلها ،ديث
توجد فيها إضافات متعددة.
 -2أمحد ،دمحم دمحم :التثبت ِف القرآف الكرمي ،انللس ،جامع ،النجاح الوطني ،،أطركد  ،استكماؿ متطلب

احلصوؿ على درج ،ادلاجستَت يف أصوؿ الدين لكلي ،الدراسات العليا2011 ،ـ.
كدراس ،الدادث زبتلف عن ىذه الدراس ،من ديث سبييزىا لُت التدُت كالتثدت ،كمن ديث لياهنا حلدكد كل منهما.

 -3وردات ،قسيم دمحم علياف :منهج القرآف ِف التثبت -دراسة موضوعية ،-إرلد ،جامع ،الَتموؾ ،رسال،

دكتوراه يف التفسَت كعلوـ القرآف2012 ،ـ.
كىذه الدراس  ،ا زبتلف عن سالقتها يف العنواف إ ا أهنا سلتلف ،يف احملتوايت كاألسلوب.
منهج الباحث:

سوؼ ينتهج الدادث يف ىذه الدراس:،
 -1ادلنهج ا استقرائي ،ديث يقوـ ابستقراء كل ما يتعلق لتداكؿ ادلعلومات يف القرآف الكرًن صراد ،أك ضمنان.
 -2ادلنهج التاليلي ،ديث يقوـ لتاليل التعدَتات القرآني ،اليت ؽلكن اغتناـ لعض د ا اهتا يف لناء نسق من القي
كاألخالتيات لعملي ،تداكؿ ادلعلومات.
خطة البحث:

يشتمل الداث على مداثُت:



ادلبحث األوؿ :مفهوـ تداوؿ ادلعلومات وأمهيتو .كيشتمل على مطلدُت:




ادلطلب الثاين :أعلي ،تداكؿ ادلعلومات.



ادلبحث الثا:ي :مفهوـ التبٌن والتثبت ِف القرآف الكرمي وأمهيتهما .كيشتمل على مطلدُت:




ادلطلب األكؿ :مفهوـ تداكؿ ادلعلومات.

ادلطلب األكؿ :مفهوـ التدُت كالتثدت.
ادلطلب الثاين :أعلي ،التدُت كالتثدت.
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ادلبحث األوؿ

مفهوـ تداوؿ ادلعلومات وأمهيتو
ادلطلب األوؿ

مفهوـ تداوؿ ادلعلومات

التداوؿ لغةً:
كد ىكهؿ .كتاؿ أىلو عديدة:
داكلونو ىمَّرة ذلذا كمرة ذلذا ،كاجلمع يدك ات ي
جاء يف لساف العرب« :صار الفيء يدكل ،لينه يػىتى ى
داكؿ لو لعينو ،ك َّ
ُّ
الدكل ،،ابلفتح ،الفعل .كيف دديث أىشراط الساع :،إًذا كاف ادل ٍغنى
الدكل ،،ابلض  ،اس للشيء الذم يػيتى ى
ى
()1
تداكؿ من ادلاؿ فيكوف لقوـ دكف توـ .كتاؿ الزجاج :الدُّكل ،اس الشيء الذم
يد ىك ان»  ،صبع يدكل ،،ابلض  ،كىو ما يي ى
يتداكؿ ،كالدَّكل،ي الفعل كا انتقاؿ من داؿ إً ى داؿ(.)2
ٍ
ي
()3
ربوؿ و
أددعلا ُّ
شيء من مكاف إ ى مكاف» .
يدؿ على ُّ
كيقوؿ الن فارس« :الداؿ كالواك كالالـ أصالف :ي
كتوذل ( :دكالي ) كأنو مأخوذ من ادلداكل ،كىي ادلناكل ،،فػ ػ (دكالي ) تثني( ،دكاؿ) ،كما أف (دوالي ) تثني( ،دواؿ)،
ك (دكاؿ) كتع موتع (مداكل ،)،كادلراد الكثرة  ،ا نفس التثني ،،تاؿ الشاعر:
إذا شق برد شق ابلربد مثلو

*

دواليك حىت ليس للربد البس

فػ ػ « (دكالي ) يف الديت يف موضع احلاؿ ،كمعناه**:إذا شق لرد شق ابلربد مثلو دكالي  ،أم :متداكلُت .كذل أف
العرب كانت إذا أرادت عقد أتكيد ادلودة لُت الرجل كادلرأة لدس كل كادد منهما لرد اآلخرٍ ،ب تداك ا على زبريقو ىذا
()4

مرة ،كىذه مرة ،فهو يصف تداكذلا على شق الربد دىت  ا يدقى فيو ملدس» .
ٌن الن ِ
َّاس} [سورة آؿ عمراف.]140:
ْك َّ
يقوؿ هللا سداانو كتعا ىَ { :وتِل َ
األَي ُـ نُ َدا ِوُذلَا بَػ َْ
كتد تيل يف مدح خالف ،لٍت العداس:
تداولوىا َي بين العباس

( )5

تداوؿ األكف ابألمراس

تاؿ الراغب« :دكؿ :الد ٍَّكلى،ي ىك ُّ
الدكلى،ي كاددةه ،كتيل الدكل ،يف ادلاؿ كالدكل ،يف احلرب كاجلاه .كتيل الدكل ،اس الشيء
()6

الذم يتداكؿ لعينو ،كالدكل ،ادلصدر» .

( )1الًتمذم ،ألو عيسى ادمح لن عيسى :اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي)  ،كتاب الفنت ،ابب ما جاء يف عالم ،دوؿ ادلسخ كاخلسف ،دديث رت  ،)2210( :لَتكت،
دار إدياء الًتاث العريب ،ط ،1د.ت ،ص  .606تاؿ ألو عيسى :ىذا دديث غريب.
( )2الن منظور ،ادمح لن مكرـ :لساف العرب ،مادة( :د ك ؿ).

( )3الرازم ،اضبد لن فارس :معجم مقاييس اللغة ،مادة( :د ك ؿ).

( )4انظر :لن يعيش ،موفق الدين أيب الدقاء :شرح ادلفصل للزخمشري ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط1421 ،1ق2001/ـ ،ج ،1ص.294 ،293
( )5ادلرزابين ،ادمح لن عمراف :معجم الشعراء ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط1402 ،2ق1982/ـ ،ص.479

( )6الراغب األصفهاين ،أيب القاس احلسُت لن ادمح :ادلفردات ِف غريب القرآف  ،ربقيق كضدط :ادمح خليل عيتاين ،لَتكت ،دار ادلعرف ،،ط1435 ،7ق2014/ـ،
ص.180
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كيكثر استخدـ كلم ،تداكؿ يف العصر احلديث يف ادلؤسسات احلكومي ،،كخباص ،ادلؤسسات ا اتتصادي ،كتداكؿ
األكراؽ ادلالي« .،كأيٌب تشديو درك ،تداكؿ األخدار حبرك ،تداكؿ العمل ،من الصور ادلشًتك ،يف عملي ،تداكؿ كل منها لُت
()1

كاف ،أفراد اجملتمع» .

وخالصة التعريف اللغوي لكلمة تداوؿ اهنا تعٍت انتقاؿ الشيء من جه ،إ ى جه ،أخرل ،حبيث يكوف متداد ان
مشاىدا ،أك كصفان ،مداشران أك لواسط.،
كمشاعان سواء كاف ملموسا ،أك مسموعا ،أك
ن
-

-

ملموساً كاألكراؽ ،أك األتراص اإللكًتكني ،،كما ضلوىا.
مسموعاً عن طريق السمع ادلداشر.
مشاىداً يكوف ابلدصر.

وصفاً كأمَت ككزير كضلوه.

مباشراً يف داؿ التواجد كاللقاء احلي.

بواسطة أما أف يكوف عرب األفراد أك التقنيات احلديث ،من لريد إلكًتكين (إؽليل) كضلوه.

ادلعلومات لغةً:
ادلعلومات أدد ادلشتقات من مصدر (عل ) ،يقاؿ( :استعلمو) اخلرب (فأعلمو) إايه .ك(علمو) الشيء (تعليما فتعل )
()2

كليس التشديد ىنا للتكثَت لل للتعدي .،ك(تعادلو) اجلميع أم علموه .كاألايـ (ادلعلومات) عشر من ذم احلج. ،
ً
كمن صفات هللا عز كجل ً
العالَّ يـ؛ تاؿ تعا ىَ { :و ُى َو ْ
اخلَالَّ ُؽ الْ َعلِيم} [سورة يس ،]81:كتاؿَ { :ع ِاِل
العلي كالعاملي ك ى
ى
الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ} [سورة اجلمع ،]8:،كتاؿَ { :عالَّ ُـ الْغُيُوب} [سورة سدأ ،]48:فهو هللاي العاملي دبا كاف كما يكو يف تىػٍد ىل
الش َه َ
ىك ٍونًو ،كًدبىا يكو يف كلى َّما ي يك ٍن ٍلع يد تىػٍدل أف يكوف ،مل يػىىزؿ عالًمان ك ا يىز ياؿ عادلان دبا كاف كما يكوف ،ك ا ؼلفى عليو خافي،ه يف
ً
ً
ت كأ ًىذنٍت ،كأ ٍىعلى ٍمت كآ ىذنٍت،
األرض ك ا يف السماء ى
كعلَّمو الع ٍل كأ ٍىعلىمو إايه فتعلَّمو ،كفرؽ سيدويو لينهما فقاؿ :ىعل ٍم ي
()3

كعلَّ ٍمتو الشيءى فتىعلَّ .
ى
صوؿ صور ادلعلومات ًيف النَّفس ،ىكتيل:
َّيء حبقيقتو ،ىكييطلق على يد ي
كتد عرؼ السيوطي العل أبنوٍ « :إد ىراؾ الش ٍ
()4
َّيء لًيو يجود ىش ٍيء لىوي يى ىو ىم ٍو يجود ،أىك نفي ىش ٍيء ىعنوي يى ىو غَت ىم ٍو يجود لىوي» .
دك النَّفس على الش ٍ
()5

أما ادلعلومات فهي «أخدار كربقيقات أك كل ما يؤدم إ ى كشف احلقائق أك إيضاح األمور» .
كيرل الدادث أف التعريف السالق ينطدق فقط على األخدار كادلعلومات الصايا ،اليت تستهدؼ كشف احلقائق
كتوضيح األمور ،كىذا ليس مقدو ان على إطالتو يف اإلسالـ؛ ألننا ؽلكن أف ظلتنع عن تداكؿ احلقائق يف أدايُت كثَتة
كيكوف اذلدؼ عدـ كشف احلقيق ،كتوضيح األمر ،كمن ذل كل ما يتعلق لسًت األعراض ،أك إخفاء ادلعلومات اليت يؤدم
تداكذلا إ ى إحلاؽ الضرر ابجملتمع.

( )1الزيودم ،رؽلا زلمود :نقل األخبار وتداوذلا ِف اجملتمع اإلسالمي أَيـ الدولة األموية ،األردف ،دار ايفا ،ط1436 ،1ق2015/ـ ،ص.11

( )2انظر :الرازم ،ادمح لن أيب لكر :خمتار الصحاح ،مادة( :ع ؿ ـ).

( )3أنظر :الن منظور ،ادمح لن مكرـ :لساف العرب ،مادة( :ع ؿ ـ).

( )4السيوطي ،جالؿ الدين عدد الرضبن لن أيب لكر :معجم مقاليد العلوـ ِف احلدود والرسوـ ،القاىرة ،مكتد ،اآلداب ،ط1424 ،1ق2004/ـ ،ص.198
( )5مسعود ،جرباف :الرائد ،مادة( :ع ؿ ـ).
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ك اشتقاؽ مصدر (عل ) صل ،كريق ،ابلعل كاإلعالـ كادلعرف ،كاإلدراؾ كاإلداط ،كالتميز كالشهرة كاخلرب كغَتىا من
الكلمات(.)1
وخالصة التعريف اللغوي لكلمة معلومات أهنا لياانت كأخدار كتعامي يت تداكذلا لُت الناس ،كؽلكن أف أتٌب من

األعلى لألدىن كالعكس:

 -بياَنت كسَتة عل  ،كتفاصيل مركد ،كضلوه.

 وأخبار كأنداء ادلذايع ،كنقل احلديث كضلوه. وتعاميم كأكامر األمَت لشعدو ،كتوانُت الوزير لوزارتو كضلوه.اؿ أَنبِئُ ِو:ي
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالَئِ َك ِة فَػ َق َ
آد َـ األ ْ
ََسَاء ُكلَّ َها ُثَّ َع َر َ
{و َعلَّ َم َ
 أتيت من األعلى إىل األدىن كقولو تعا ىَ :ِ
ك أ َ ِ
ََسَاء ى ُػؤالء إِف ُكنتم ص ِ
يم ا ْحلَ ِكيم} [سورة
ْم لَنَا إِالَّ َما َعلَّ ْمتَػنَا إِنَّ َ
ادقٌِن * قَالُواْ ُس ْب َحانَ َ
ِِب ْ َ
ُْ َ
ك الَ عل َ
َنت ال َْعل ُ
الدقرة.]32-31:
ض ُه ْم} يعٍت تل األشخاص ،كإظلا
تيل :عل آدـ أمساء ادلالئك ،كتيل أمساء ذريتو كتيل علمو اللغات كلها ُ
{ثَّ َع َر َ
تاؿ عرضه كمل يقل عرضها؛ ألف ادلسميات إذا صبعت من يعقل كمن  ا يعقل عرب عنو للفظ من يعقل لتغليب العقالء
ََسَاء َى ُػؤالء} يعٍت
{علَى ال َْمالَئِ َك ِة} يعٍت تعجيزا ذل {فَػ َق َ
اؿ أَنبِئُ ِو:ي ِِب ْ
عليه كما يعرب عن الذكور كاإلانث للفظ الذكور َ
تل األشخاص{ ،إِف ُكنتم ص ِ
ادقٌِن} أم :إين مل أخلق خلقا ٌإ ا كنت أفضل منو كأعل {قَالُواْ} يعٍت ادلالئك،
ُْ َ
ِ
ْم لَنَا إِالَّ َما َعلَّ ْمتَػنَا} أم إن أجل من أف ضليط لشيء من علم
{س ْب َحانَ َ
ُ
ك} تنزيها ل كذل دلا ظهر عجزى {الَ عل َ
ِ
احلكيً
ِ
ٌإ ا ما علمتنا {إِنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْعل ُ
يم ا ْحلَك ُ
يم} أم خبلق كىو من أمساء الصفات التام ،،كىو احمليط لكل ادلعلومات ٍى ي
()2

أم يف أمرؾ ،كلو معنياف أددعلا أنو القاضي العدؿ كالثاين احملك لألمر كيال يتطرؽ إليو الفساد .

تداوؿ ادلعلومات اصطالحاً:
يتدُت من ادلعٌت اللغوم لػ ػ (تداكؿ ،معلومات) أف ادلراد من ىذا ادلصطلح :تدكير ادلعلومات كانتقاذلا لُت أفراد اجملتمع
أك ادلؤسسات سواء ًب ذل لشكل زلدكد يكوف لُت أفراد معينُت أك مؤسسات زلددة ،أك لشكل غَت زلدكد حبيث يت
ىذا التداكؿ لُت اجلميع.
ولتداوؿ ادلعلومات أشكاؿ ووسائل:

ِ
ب ِابل َْع ْد ِؿ} [سورة الدقرة.]282:
 منها ادلكتوب ،تاؿ تعا ىَ { :ولْيَ ْكتُب بَّػ ْيػنَ ُك ْم َكات ٌ
ٍ
وؾ} [سورة ادلائدة.]41:
ين َِلْ َأيْتُ َ
 ومنها ادلسموع ،تاؿ تعا ىََ { :سَّاعُو َف لِ َق ْوـ َ
آخ ِر َ
ك ِمن َسبٍَإ بِنَػبٍَإ يَِقٌن} [سورة النمل،]22:
 ومنها الذي يكوف بواسطة ،تاؿ تعا ى على لساف اذلدىدَ { :و ِج ْئػتُ َ

أك لواسط ،رسوؿ ،تاؿ تعا ى{ :أ َْـ تُ ِري ُدو َف أَف تَ ْسأَلُواْ َر ُسولَ ُك ْم} [سورة الدقرة.]108:

( )1الن منظور ،ادمح لن مكرـ :لساف العرب ،مادة( :ع ؿ ـ).

( )2انظر :اخلازف ،ألو احلسن عالء الدين ادمح الشياي :لباب التأويل ِف معا:ي التنزيل ،تصايح :ادمح علي شاىُت ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط،1
1415ىػ2010/ـ ،ج ،1ص.36 ،37
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ك ا ؼلفى على أدد أف ىذه الطرؽ كالوسائل ىي ادلتعارؼ عليها ،كىي الوسائل الرئيس ،يف أغلب العصور ،لنسب
متفاكت ،فيما لينها ،حبسب توافر األدكات ادلتاد  ،استعماذلا كأدكات الكتال ،مثالن.
كدلا كاف اإلعالـ لينو كلُت تداكؿ ادلعلومات صل ،كريق ،كاف تعريفو يف ادلنظور اإلسالمي« :تزكيد الناس ابألخدار
ا لصايا ،،كادلعلومات السليم ،،كاحلقائق الثالت ،اليت تساعدى على تكوين رأم صائب يف كاتع ،من الوتائع أك مشكل،
()1

من ادلشكالت ،حبيث يعرب ىذا الرأم تعدَتان موضوعيان عن عقلي ،اجلماىَت كاذباىاهت كميوذل »

ك ا ش أف ىذا التعريف لإلعالـ إظلا ينطدق على من ربلى ابلتقول؛ ألف هللا عز كجل يقوؿَ { :والَّ ِذي َجاء
ِاب ِّ ِ
ك ُى ُم ال ُْمتَّػ ُقوف} [سورة الزمر.]33:
ص َّد َؽ بِ ِو أ ُْولَئِ َ
لص ْدؽ َو َ

كلناء على ما سدق ؽلكننا أف نعرؼ مركب تداكؿ ادلعلومات أبنو :عملية انتقاؿ واسعة أو حمدودة دلعلومات قد

تكوف مهمة أو غًن مهمة ،وصادقة أو غًن صادقة لتحقيق دوافع معينة.

( )1اإلماـ ،إلراىي  :اإلعالـ اإلسالمي ،القاىرة ،مكتد ،األصللو ،ط1400 ،1ق1980/ـ ،ص.27
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ادلطلب الثا:ي

أمهية تداوؿ ادلعلومات
شلا  ا ش فيو أف لتداكؿ ادلعلومات كتدكيرىا كانتقاذلا من جه ،إ ى أخرل كمن مكاف إ ى آخر لعد التدُت كالتثدت
منها جاندان إغلاليان على عدة مستوايت كأصعدة ،سواء كاف على ادلستول ادلعريف أك ا اجتماعي أك السياسي أك العسكرم
أك ا اتتصادم ،كسواء كاف ىذا التداكؿ لتوجيو كإشراؼ من جه ،رمسي ،،أك لطلب كاجتهاد فردم.
كتتجلى أعلي ،تداكؿ ادلعلومات فيما أيٌب:
 .1رفع اجلهل.
 .2سبايز الناس لدرجاهت يف ادلعرف.،
 .3سبكُت أىل اخلربة من القياـ دبسؤكلياهت .
 .4التواصل كالًتاد .
 .5معرف ،احلقوؽ كالواجدات.
 .6التاصُت األمٍت للمجتمع.
كتفصيل ذل على الناو اآلٌب:

 .1رفع اجلهل:

إف من أعلي ،تداكؿ ادلعلومات كاحلصوؿ عليها رفع اجلهل عن متلقي ادلعلوم ،،كتد استعاذ نيب هللا موسى  من
اجلهل ،ديث تاؿ هللا على لسانو{ :أَعوذُ ِاب ِّ
ّلل أَ ْف أَ ُكو َف ِمن ا ْجل ِ
اىلٌِن} [سورة الدقرة ،]67:ككاف من ادلفًتض أف يقوؿ
ُ
َ َ

أعوذ ابهلل أف أكوف من ادلستهزئُت ،ألف رد تومو عليو ع ندما طلب منه أبمر هللا أف يذحبوا لقرة ىو :ىل تستهزئ لنا؟!!،
اّلل أيْمرُكم أَ ْف تَ ْذ ََبواْ بػ َقرةً قَالُواْ أَتَػت ِ
ِ ِِ
َّخ ُذ ََن ُى ُزواً} [سورة الدقرة ،]67:كلكن موسى
تاؿ تعا ىَ { :وإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
وسى ل َق ْومو إِ َّف َّ َ ُ ُ ْ
ُ ََ
 عرب لػ ػ (اجلهل) إشارة إ ى أف ا استهزاء ابلناس جهل ،ك ا يليق أف يصدر من نيب أرسلو هللا تعا ى لرسال ،فيها من
ادلعلومات كالتوجيهات الرابني ،اليت يرفع هبا اجلهل ،كتسعد هبا صبيع ادلخلوتات فضالن عن الدشر.
كتد ترر فخر الرازم« :أف ا اشتغاؿ اب استهزاء  ا يكوف إ ا لسدب اجلهل ،كمنصب الندوة  ا ػلتمل اإلتداـ على
()1

ا استهزاء ،فل يستعذ موسى  من نفس الشيء الذم نسدوه إليو ،لكنو استعاذ من السدب ادلوجب لو» .
كمعلوـ أف هللا تعا ى تد أرٌت على نفسو ابلعل يف آايت كثَتة فقاؿ تعا ىَ { :وأ َّ
َف َّ
ط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِعل ًْما}
َحا َ
اّللَ قَ ْد أ َ
[سورة الطالؽ ،]12:كتاؿ يف مواضع كثَتة{ :و ُىو َّ ِ
يع ال َْعلِيم} [سورة العنكدوت ،]60:كتاؿ كاصفان علمو{ :يَػ ْعلَ ُم
السم ُ
َ َ
َما يَلِ ُج ِِف األ َْر ِ
ج فِ َيها َو ُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم} [سورة احلديد،]4:
ج ِم ْنػ َها َوَما يَن ِز ُؿ ِم َن َّ
الس َماء َوَما يَػ ْع ُر ُ
ض َوَما ََيُْر ُ
كتاؿ تعا ى سلاطدان الرسوؿ { :اقػْرأْ ِابس ِم ربِ َ َّ ِ
ك األَ ْك َرـ * الَّ ِذي
نسا َف ِم ْن َعلَق * اقػ َْرأْ َوَربُّ َ
َ ْ َّ
ك الذي َخلَق * َخلَ َق ا ِإل َ
ِ
ب ِز ْدِ:ي عل ًْما} [سورة طو ،]114:كتاؿ على لساف
َعلَّ َم ِابلْ َقلَم} [سورة العلق ،]4-1:كتاؿ على لساف رسولوَ { :وقُل َّر ِّ
نديو يوسف { :ذَلِ ُك َما ِدمَّا َعلَّ َم ِين َرِّّب} [سورة يوسف ،]37:فاهلل ىو ادلعل كىو العامل جبميع ادلعلومات ما كاف

( )1الرازم ،مفاتيح الغيب (التفسًن الكبًن) ،ج ،3ص.546
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منها ،كما سوؼ يكوف ،كما مل يكن لو كاف كيف يكوف ،كتد عل اإلنساف ،كجعلو يفكر كؼلًتع كيددع تاؿ تعا ىَ { :علَّ َم
نسا َف َما َِلْ يَػ ْعلَم} [سورة العلق.]5:
ا ِإل َ
كابلعل تكوف رفع ،كتفضيل لإلنساف .تاؿ تعا ى{ :ولَ َق ْد آتَػيػنا داوود وسلَيما َف ِعلْما وقَاالَ ا ْحلم ُد َِِّ
ّلل الَّ ِذي فَ َّ
ضلَنَا
َْ
ً َ
َْ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
َعلَى َكثِ ًٍن ِمن ِعب ِ
ادهِ ال ُْم ْؤِمنٌِن} [سورة النمل.]15:
ّْ َ
 .2متايز الناس بدرجاهتم ِف ادلعرفة:
لتداكؿ ادلعلوم ،،كاحلصوؿ عليها يرتى الفكر ،كتتوسع ادلدارؾ ،إف كاف ىذا على مستول مؤسسي أك فردم ،كمن
َّ ِ
ين
الطديعي اف يكوف ىناؾ تفاضل على تدر ادلعلومات اليت سبلكها أم جه ،كانت ،فقد تاؿ تعا ى{ :قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
َّ ِ
ين الَ يَػ ْعلَ ُمو َف إِ ََّّنَا يَػتَ َذ َّك ُر أ ُْولُوا األَلْبَاب} [سورة الزمر ،]9:تطعان  ا يستوم الذم يعل ادلعلوم ،،كيستفيد
يَػ ْعلَ ُمو َف َوالذ َ
منها ،كيعمل هبا ،كيدٍت عليها ،ابلذم  ا يعل  ،كيدٍت أدكامو على مفاىي خاطئ ،،تاؿ تعا ىَ { :وِم ْنػ ُه ْم أ ُِّميُّو َف الَ يَػ ْعلَ ُمو َف
ِ
اب إِالَّ أ ََم ِا:يَّ َوإِ ْف ُى ْم إِالَّ يَظُنُّوف} [سورة الدقرة ،]78:فهؤ اء جهل  ،ا يعرفوف الكتال ،فيطالعوا التوراة ،كيتاققوا ما
الْكتَ َ

فيها ،كاألماين :صبع أمني ،كىي يف األصل ما يقدره اإلنساف يف نفسو من مٌت ،كادلعٌت لكن يعتقدكف أكاذيب أخذكىا
تقليدان من احملرفُت أك مواعيد فارغ ،،كما ى إ ا توـ يظنوف  ا عل ذل  ،كتد يطلق الظن حإزاء العل على كل رأم كاعتقاد
()1

من غَت تاطع ،كإف جزـ لو صاددو :كاعتقاد ادلقلد كالزائ عن احلق لشده. ،

كيًتتب على ىذا تفاكت يف الدرجات ،كا امكانيات يقوؿ تعا ى{ :نَػرفَع َدرج ٍ
شاء َوفَػ ْو َؽ ُك ِّل ِذي ِعل ٍْم
ات ِّمن نَّ َ
ْ ُ ََ
َعلِيم} [سورة يوسف« ،]76:أم نرفع درجاهت يف العل فال يزاؿ السالكوف يًتتوف يف العل كتشرب أطيار أركاده

القدسي ،من حبار علومو تعا ى على مقادير دواصلها ،كتنتهي الدرجات لعل هللا تعا ى ،فإف علوـ اخللق زلدكدة كعلمو
()2

تعا ى غَت زلدكد ،كإ ى هللا تعا ى تصَت األمور»  ،كا اجتهاد سديل للرتي كما تاؿ الشاعر:
بقدر الكد تكتسب ادلعايل

من طلب العلى سهر الليايل

ليالً

( )3

تريد

العز

ث

تناـ

يغوص البحر من طلب الآليل

 .3متكٌن أىل اخلربة من القياـ مبسؤولياهتم:
إف تداكؿ ادلعلومات يسه يف تنمي ،تدرات الفرد كمهاراتو ،كىذا يتعدل إ ى مستواه ادلعيشي كا اتتصادم ،خصوصان
إذا تضمنت ادلعلومات ما يتعلق ابجلانب ا اتتصادم ،فك من معلومات تتداكؿ ذلا آاثر اتتصادي ،كدَتة على الدكل،
فيستفاد من ىذا التداكؿ مواجه ،الظركؼ ا اتتصادي ،،كذبنب كيالت التدىور ا اتتصادم ،كىذا عل  ا يعرفو لعد هللا
كتوفيقو إ ا من اجتهد يف ىذا اجلانب ،ككاف مراتدان دلا ػلدث ،كمتالعا دلا يتداكؿ من أخدار كمعلومات اتتصادي ،،ك ا ش
الر ِ
اس ُخو َف ِِف ال ِْعل ِْم} [سورة آؿ
أف لكل مقاـ مقاؿ ،كلكل رلاؿ رجاؿ ذل تدـ راسخ ،فيو ،كذلذا جاء يف القرآف { َو َّ
( )1انظر :الديضاكم ،انصر الدين ألو اخلَت عدد هللا لن عمر لن ادمح :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ربقيق :ادمح عدد الرضبن ادلرعشلي ،لَتكت ،دار إدياء الًتاث العريب،
ط1418 ،1ىػ1997/ـ ،ج ،5ص.90،89
( )2األلوسي ،شهاب الدين زلمود الن عدد هللا احلسيٍت :روح ادلعا:ي ِف تفسًن القرآف العظيم والسبع ادلثا:ي ،ربقيق :علي عدد الدارم عطي ،،لَتكت ،دار الكتب
العلمي ،،ط1415 ،1ىػ1994/ـ ،ج ،7ص.74
( )3ادلهدم ،دسُت لن ادمح :صيد األفكار ِف األدب واألخالؽ واحلكم واألمثاؿ  ،مراجع :،عدد احلميد ادمح ادلهدم ،اليمن ،كزارة الثقاف ،،د.ط1430 ،ق2009/ـ،
ص.22
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عمراف ]7:كى الذين سب ٌكنوا يف العل  ،كمعرف ،زلاملو ،كتاـ عندى من األدل ،ما أرشدى إ ى الصواب ،حبيث  ا تركج
عليه الضال ات كاألخطاء يف كل اجملا ات .كالرسوخ يف كالـ العرب :الثدات كالتمكن يف ادلكاف ،يقاؿ :رسخت القدـ
تتطرتو
ترسخ رسوخان إذا ردتت عند ادلشي كمل تتزلزؿ ،كاستعَت الرسوخ لكماؿ العقل كالعل حبيث  ا تضلٌلو الشدو ،ك ا ٌ
األخطاء غالدان ،كشاعت ىذه ا استعارة دىت صارت كاحلقيق ،فالراسخوف يف العل  :الثالتوف فيو العارفوف لدتائقو ،فه
()1

ػلسنوف مواتع التأكيل كيعلمونو ،كيف ىذا العطف تشريف عظي .

ِِ
دُّت
لقد عل هللا تعا ى نديو يوسف  أتكيل رؤاي ادلل فقاؿ على لسانو{ :قَ َ
ص ُّْ
اؿ تَػ ْزَرعُو َف َس ْب َع سن َ
ٌن َدأ ًَاب فَ َما َح َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ك سبع ِش َدا ٌد أيْ ُكلْن ما قَدَّمتُم َذلُ َّن إِالَّ قَلِيالً ِّدمَّا َُتْ ِ
صنُوف *
فَ َذ ُروهُ ِِف ُسنبُلو إِالَّ قَليالً ّدمَّا َأتْ ُكلُوف * ُثَّ َأيِْيت من بَػ ْعد َذل َ َ ْ ٌ
َ ََ ْ ْ
اث النَّاس وفِ ِيو يػ ْع ِ
ص ُروف} [سورة يوسف.]49-47:
اـ فِ ِيو يُػغَ ُ
ُثَّ َأيِْيت ِمن بَػ ْع ِد ذَلِ َ
ك َع ٌ
ُ َ َ
ك ا ش أف تداكؿ ادلعلومات اليت رآىا ادلل لينو كلُت ادلألٍ ،ب لينه كلُت الفىتٍ ،ب لُت الفىت كيوسف ٍ ،ب
تداكؿ ادلعلومات ادلتعلق ،لتعدَت الرؤاي لُت يوسف كالقوـ ،كل ذل كاف لو أرر كدَت يف تفادم كارر ،اتتصادي ،كانت ستال
أبىل مصرٍ .ب إف ىذا التداكؿ كاف لو أرر إغلايب أيضا يف رفع الظل عن يوسف كخركجو من السجن.
عزنزا
تاؿ الن كثَت« :ىذه الرؤاي من ىمل مصر شلا تى ٌدر هللا تعا ى أهنا كانت سددا خلركج
يوسف ، ،من السجن يم َّ
ى
عجب من أمرىا ،كما يكوف تفسَتىا ،فجمع الكهن ،كاحليىزاة ككرباء دكلتو
مكرما ،كذل أف ادلل رأل ىذه الرؤاي ،فهالتو كتى َّ
ى
()2
ص عليه ما رأل ،كسأذل عن أتكيلها ،فل يعرفوا ذل » .
كأمراءه كتى َّ
كتد تاؿ يوسف  للفىت الذم جاءه ليسألو عن تعدَت رؤاي ادلل  « :تفسَت ىذه الرؤاي أنك تزرعوف سدع سنُت
ً
التسوس ،كليكوف
جادين ليىكٍثير العطاء ،فما دصدًب منو يف كل مرة َّ
فاد ًخركه ،كاتركوه يف سندلو؛ ليت َّ دفظو من ُّ
متتالعٌ ،
()3

ألقى ،إ ا تليال شلا أتكلونو من احلدوب» .
كيرل الدادث أف القص ،رغ كجازة عدارهتا تتضمن خطط اتتصادي ،رفيع ،ادلستول ،كفيها من اإلرشادات
كالتوجيهات احملكم ،،كمنها ما أيٌب:
 نشر رقاف ،ا ادخار. مواجه ،التقلدات الديئي ،،كاإلنتاجي ،اليت تتناسب مع دج التادايت ا اتتصادي ،اليت تد ؽلر هبا أم رلتمع كاف. -احلفاظ على الصندكؽ السيادم لكل دكل ،كما ىو متعارؼ عليو يف العصر احلديث ،كالرجوع إليو كتت

األزمات كاحملن.
ٍب إف تداكؿ ادلعلومات لو أرر كدَت يف التفاعل الثقايف الدناء ،كيف التأرَت ،كالتأرر اإلغلايب ،إذ من ادلعلوـ أف أم رقاف،
تنتقل من مكاف إ ى أخر لفعل ا ادتكاؾ سواء كاف ىذا ا ادتكاؾ سلميا كداي ،أك يف إطار من العداء كالصراع ،فتنقل
ىذه الثقاف ،من مندعها األصلي كرلتمعها إ ى رلتمع آخر ،كلغض النظر عن تقدل ىذا اجملتمع ذلذه الثقاف ،من عدمو،
( )1لتصرؼ :الن عاشور ،ادمح الطاىر لن ادمح لن ادمح الطاىر :التحرير والتنوير (َترير ادلعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسًن الكتاب اجمليد) ،تونس ،الدار
التونسي ،للنشر ،د.ط1404 ،ق1984/ـ ،ج ،3ص.164
( )2الن كثَت ،ألو الفداء إمساعيل لن عمر :تفسًن القرآف الكرمي ،ربقيق :سامي لن ادمح سالم ،،الرايض ،دار طيد ،،ط1999،2ـ1419/ق ،ج ،4ص.392
( )3طلد ،من أساتذة التفسَت :التفسًن ادليسر ،إشػراؼ :عدػد هللا لػن عدػد احملسػن الًتكػي ،السػعودي ،،رلمػع ادللػ فهػد لطداعػ ،ادلصػاف الشػريف ،ط2009/1430 ،2ـ،
ص.241
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فهناؾ رقافات سلدي ،خطَتة تنتشر كتركج ،ك ا ؽلكن ردع أصااهبا كالتصدم ذلا إ ا من خالؿ سبكُت أىل اخلربة من القياـ
دبسؤكلياهت يف ذل  ،كىذا  ا يتأتى إ ا لتداكؿ ادلعلومات عنه كعن مؤىالهت  ،كما ددث يف شأف يوسف  دُت
أخرب الفىت القوـ دبؤىالتو يف تعدَت الرؤلٍ ،ب دُت أخربى يوسف  ابخلط ،ادلناسد ،دلواجه ،األزم ،ا اتتصادي ،ادلتوتع،،
كعرض خرباتو عليه كي ؽلكنوه من اإلسهاـ يف تنفيذ ىذه اخلط.،
كما أف ىذا يت أيضا عند تداكؿ ادلعلومات ذات الدعد السليب اخلطَت على األفراد كعلى اجملتمع ،إذ غلب تدكير
ادلعلومات اليت ربذر منها ،كما غلب السعي دلواجه ،الثقاف ،السلدي ،الضارة الناشئ ،عنها لثقاف ،أخرل إغلالي ،كانفع.،
كأند و إ ى أف السلط ،احلاكم ،يف اجملتمع ادلسل مسؤكل ،عن دكرىا يف ىذا اجملاؿ ،حبيث تسه يف لناء الوعي
الصايح كترشيد سلوكيات الناس من خالؿ تداكؿ ادلعلومات اإلغلالي ،كمواجه ،ادلعلومات السلدي ،،مع ضرب ادلثل يف
ك
ا التزاـ دبقتضى ما ربث الناس عليو ،ألف يف فطرة اإلنساف ميالن تواين لالتتداء ابألكالر ،كاألمراء ،تاؿ تعا ى{ :أ ُْولَػئِ َ
َّ ِ
اى ُم اقػْتَ ِد ْه} [سورة األنعاـ.]90:
ين َى َدى ّ
اّللُ فَبِ ُه َد ُ
الذ َ
فالان" ،إذا
تاؿ الطربم« :كمعٌت" :ا اتتداء" يف كالـ العرب ،ابلرجل :اتداع أرره ،كاألخذ هبديو .يقاؿ" :فالف يقدك ن
()1
ً ً
ً
م» .
ضلا ضلوه ،كاتدع أرره" ،ت ىدة ،كتيدكة كتدكة كت ٍد ى
كيتامل العلماء مسؤكلي ،تضاىي مسؤكلي ،السلط ،احلاكم ،،فقد تاؿ تعا ىَ { :وَما َكا َف ال ُْم ْؤِمنُو َف لِيَ ِنف ُرواْ َكافَّةً فَػلَ ْوالَ
نَػ َفر ِمن ُك ِل فِرقَ ٍة ِم ْنػهم طَائَِفةٌ لِّيػتػ َف َّقهواْ ِِف ال ِّدي ِن ولِي ِ
نذ ُرواْ قَػ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُواْ إِل َْي ِه ْم ل ََعلَّ ُه ْم َْي َذ ُروف} [سورة التول]122:،
ََ ُ
َُ
ّ ْ ّ ُْ
َ
أم ليتعلموا العل  ،كيعلموا معانيو ،كيفقهوا أسراره ،كليعلموا غَتى  ،كلينذركا تومه إذا رجعوا إليه  ،ففي ىذا فضيل ،العل ،
كأنو أى األمور ،كأف من تعل علما ،فعليو نشره كلثو يف العداد ،كنصياته فيو؛ فإف انتشار العل عن العامل يعود عليو
اّلل
ابألجر الدائ الذم  ا ينقطع ،لل الذم ينميو هللا عز كجل لو ،كأما اتتصار العامل على نفسو ،كعدـ دعوتو إ ى سديل ٌ
ابحلكم ،كادلوعظ ،احلسن ،،كترؾ تعلي اجلهاؿ ما  ا يعلموف ،فأم منفع ،دصلت للمسلمُت منو؟ كأم نتيج ،نتجت من
()2

اّلل علما كمناو فهما .
علمو؟ كغايتو أف ؽلوت ،فيموت علمو كشبرتو ،كىذا غاي ،احلرماف ،دلن آاته ٌ
 .4التواصل والرتاحم:

إف لتداكؿ ادلعلومات اخلاص ،ابألفراح أك ادلتعلق ،ابألتراح ،أرر يف ترسيخ التواصل كالًتاد لُت الناس.

ككتب عمر لن عددالعزيز إ ى أيب لكر لن دزـ(( :انظر ما كاف من حديث رسوؿ هللا  فاكتبو ،فإ:ي خفت

دروس العلم وذىاب العلماء .وال تقبل إال حديث النيب  .ولتفشوا العلم .ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم ،فإف
()3

العلم ال يهلك حىت يكوف)) .
كالتواصل كالًتاد يسهماف يف ترالط األفراد ،كالتئاـ اجملتمع ،كندذ الفرت ،كالشاناء كالدغضاء ،كىذا ما أمر هللا تعا ى
َجيعا والَ تَػ َف َّرقُواْ واذْ ُكرواْ نِعمةَ ِّ
ِ
صمواْ َِبَْب ِل ِّ ِ
ٌن قُػلُوبِ ُك ْم
اّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
ف بَػ َْ
َ ُ َْ
اّلل َ ً َ
لو يف تولوَ { :وا ْعتَ ُ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َو ًاَن} [سورة آؿ عمراف.]103:
فَأ ْ
( )1الطربم ،ادمح لن جرير لن يزيد لن كثَت لن غالب اآلملي :جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ربقيق :أضبد كادمح شاكر ،لَتكت ،مؤسس ،الرسال ،،ط،1
1420ق2000/ـ ،ج ،11ص.520
( )2لتصرؼ :السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.355
( )3الدخارم ،ادمح لن إمساعيل :صايح الدخارم ،كتاب العل  ،ابب كيف يقدض العل  ،دديث رت  ،)34( :لَتكت ،دار لن دزـ ،ط1423 ،1ق2003/ـ ،ص.27
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ك ا ش أف تداكؿ ادلعلومات اخلاص ،ابألفراح أك ادلتعلق ،ابألتراح ،لو أرر كدَت يف ترسيخ التواصل كالًتاد لُت
الناس ،كيف تنمي ،ركح األخوة يف اجملتمع.
 .5معرفة احلقوؽ والواجبات:

معركؼ أف ألم إنساف دقوؽ يكتسدها دبجرد انتمائو ألم دين أك دكل ،أك أم ،أك صباع ،كانت ،كيف ادلقالل تكوف
عليو كاجدات ذباه تد تكوف مقدم ،يف لعض األدياف على ما لو احلقوؽ ،كعليو أف يفه أنو تدل ادلطالد ،حبقوتو غلب أف
يؤدم كاجداتو ذباه من يطلب احلق منو.
ْك ح ُدود ِّ
وىا} [سورة الدقرة.]229:
كىذا ما يفهمو الدادث من توؿ هللا تعا ى{ :تِل َ ُ ُ
اّلل فَالَ تَػ ْعتَ ُد َ
ديث جاء يف تفسَتىا أهنا «العهود كالعقود ،يدخل فيها اليت لينو كلُت هللا ،كىو :القياـ لعدادة هللا سللصا لو الدين،
()1

كاليت لينو كلُت العداد من ادلعامالت كضلوىا» .
كيدخل يف ذل ادلواطن ،اليت ىي يف أصلها دقوؽ ككاجدات ،فادلواطن ،ىي صف ،ادلواطن الذم يتمتع ابحلقوؽ كعليو
كاجدات غلب أف يلتزـ هبا ،كاليت يفرضها عليو انتماؤه لدينو ،ككطنو ،كللسلط ،احلاكم ،اليت ارتضاىا أىل ىذا الوطن ،ككثَت
من الناس غلهل الواجدات كاحلقوؽ لعدـ تداكؿ ادلعلومات ادلتعلق ،هبا.
إف كثَت من ادلساكئ تنتشر يف اجملتمع لسدب اجلهل ابحلقوؽ كابلواجدات ،فنان مثال عندما نراجع جه ،دكومي،
فالغالب يف ادلعامل ،لُت ادلراجع كادلسؤكؿ ىي عدـ الفه  ،فادلراجع  ا يعل ددكد دقوتو فيلجأ أدياان إ ى ا استجداء،
كأدياان يستعُت لشفاع ،رجل ذم نفوذ للاصوؿ على ىذه احلقوؽ أك على لعضها ،كيرجع السدب يف ذل جلهل ادلراجع
كتعنت ادلسؤكؿ ،فادلراجع غلهل دقوتو كادلسؤكؿ ينكر كيتالعب هبذا احلق ،كلو أف كل مسؤكؿ عرؼ دقوتو ككاجداتو،
ألدرؾ مآ ات األمور ،كتدـ كاجدو على التماـ ،كيف الوتت نفسو غلب أف يعرؼ طالب احلق أف مطالدتو تقوـ أبداء
كاجداتو ادلنصوص عليها كفق ما يقتضيو األمر سواءن ذباه دينو كأمتو ،أك كطنو أك كيل أمره ،فادلعادل ،عطاء كأخذ ،دبعٌت أف
يؤدم اإلنساف ما عليو كأيخذ احلق الذم لو.
ك ا ش أف تداكؿ ادلعلومات اخلاص ،ابلواجدات كاحلقوؽ ،كمعرفتها كالعمل هبا من غَت ظنوف تقي اجملتمع من كثَت
من ادلفاسد ،كتصلح دالو ،كينتظ أمره ،كيكوف شفافان يف صبيع أك معظ تعامالتو.
كىناؾ آايت ترآني ،كثَتة تنظ تل احلقوؽ كالواجدات ،كمنها ما أيٌب:
ِ
ِ
ٌن الن ِ
َّاس أَف ََتْ ُك ُمواْ ِابل َْع ْد ِؿ} [سورة
 تولو تعا ى{ :إِ َّف ّ
اّللَ َأي ُْم ُرُك ْم أَف تُؤدُّواْ األ ََم َاَنت إِ َىل أ َْىل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَػ َْ
النساء.]58:
ِِ
ِ
 تولو تعا ىَ{ :يأَيػُّها الَّ ِذين آمنواْ ُكونُواْ قَػ َّو ِام ِ ِ
ِ
ٌن}
َ َُ
ٌن ِابلْق ْسط ُش َه َداء ّّلل َول َْو َعلَى أَن ُفس ُك ْم أَ ِو ال َْوال َديْ ِن َواألَقػ َْربِ َ
َ
َ َ
[سورة النساء.]135:
استَػغْ ِف ْر َذلُ ْم َو َشا ِوْرُى ْم ِِف األ َْم ِر} [سورة آؿ عمراف.]159:
 توؿ هللا تعا ى{ :فَا ْع ُ
ف َع ْنػ ُه ْم َو ْ
 .6التحصٌن األمين للمجتمع:

( )1السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.943
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إف لتداكؿ ادلعلومات أعلي ،تصول على الصعيد األمٍت الداخلي كاخلارجي ألم دكل ،،ألف األمن ىو الذم ػلقق
استقرار للدالد ،كالعداد ،كيتاقق لو السالـ ،كذلذا ترف هللا تعا ى يف خطالو دلوسى لُت النهي عن اخلوؼ كربقيق األمن،
ك ِمن ِ
اآلمنٌِن} [سورة القصص ،]31:فاستددؿ هللا تدارؾ كتعا ى خوؼ موسى
وسى أَقْبِ ْل َوالَ ََتَ ْ
تاؿ تعا ىََ { :ي ُم َ
ف إِنَّ َ َ
()1
 ابألمن ،كالطمأنين ،،يقوؿ السعدم« :كىذا ألل ما يكوف يف التأمُت ،كعدـ اخلوؼ» .
كيتاقق األمن لتداكؿ ادلعلومات من عدة جوانب ،منها ما أيٌب:
أ .تبادؿ ادلعلومات بٌن األجهزة األمنية:

كىذا التداكؿ يكوف على مستول ضيق ،كعادة ما يكوف لُت األجهزة الشقيق ،كالصديق ،اليت يكوف لينها تعاكف
مشًتؾ يف تضااي مشًتك ،،فتستفيد األطراؼ من ىذا التدادؿ ادلعلوماٌب استفادة ذبعلها تعرؼ ك ا تنكر ،كتتأىن كتصرب يف
التعامل مع ىذه ادلعلومات لعد اإلداط ،هبا ،ألف اجلاىل كغَت احمليط ابلشيء علما  ا صرب لو ،تاؿ سداانو كتعا ى:
ف تَ ْ ِ
رب َعلَى َما َِلْ َُِت ْط بِ ِو ُخ ْبػ ًرا} [سورة الكهف.]68:
{ َوَك ْي َ
صُ
كلكن ما اطلعت على دكمتو
تاؿ الن كثَت يف تفسَتىا« :فأان أعرؼ أن ستنكر علي ما أنت معذكر فيوٍ ،
()2
كمصلاتو الداطن ،اليت اطلعت أان عليها دكن » .
ِ
ِ
ك بِتَأْ ِو ِ
ص ْبػ ًرا} [سورة الكهف« .]78:أم سأخربؾ حبكم ،ىذه ادلسائل
كتاؿ تعا ىَ { :سأُنَػبِّئُ َ
يل َما َِلْ تَ ْستَطع عَّلَْيو َ
()3
الثالر ،،كأصل التأكيل راجع إ ى توذل آؿ األمر إ ى كذا أم صار إليو ،فإذا تيل :ما أتكيلو فادلعٌت ما مصَته» .
ك ا ش أف تدفق ادلعلومات األمني ،للجهات ادلختص ،يف أم دكل ،يزيدىا توة كدصان ،كاستقرارا ،كيكوف دبثال ،النور
الذم يكشف ذلا مزالق الطريق ،لعكس الدكؿ كاألجهزة اليت  ا سبل ادلعلومات ،كتد تاؿ تعا ى{ :قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي
ِ
ُّور} [سورة الرعد ،]16:فالذم  ا ييدصر شيئنا ك ا يهتدم حملج ،يسلكها
ًن أ َْـ َى ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ
ات َوالن ُ
األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
()4
 ا ؽلكن أف يستوم ابلدصَت الذم يتارؾ على لين ،كنور .
َّ ِ
َّ ِ
ين الَ يَػ ْعلَ ُمو َف} [سورة الزمر ،]9:تاؿ الديضاكم يف تفسَته:
ين يَػ ْعلَ ُمو َف َوالذ َ
كتاؿ تعا ى{ :قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
()5

« نفى  استواء الفريقُت ابعتدار القوة العلمي ،لعد نفيو ابعتدار القوة العملي ،على كجو ألل دلزيد فضل العل » .
إف القرارات ا اسًتاتيجي ،يف أم للد تندٍت على ادلعلومات ادلتوفرة لدل صناع القرار كمتخذيو ،ك ا ؽلكن ضباي ،الوطن
من ادلخاطر إ ا دبعرف ،أعدائو كالوتوؼ على سلططاهت سواء كانوا يف اخلارج أـ يف الداخل ،كذلذا درص الرسوؿ  على
ربديد مساهت كلياف الطريق ،ادلثلى للتعامل معه .
فعندما عندما أراد عمر لن اخلطاب  أف يضرب عنق اخلارجي ذم اخلويصرة التميمي عندما ادعى على الرسوؿ
ِ
صياموُ مع ِ
ِِ ِ
صيَ ِام ِو،
عدـ اإلنصاؼ يف القسم ،تاؿ َ (( :د ْعوُ ،فَِإ َّف لَوُ أ ْ
صالَتَوُ َم َع َ
َح ُد ُك ْم َ
َص َح ًاابَْ ،يق ُر أ َ
صالَتوَ ،و َ َ َ َ
()1
الرِميَّ ِة)) .
الس ْه ُم ِم َن َّ
َيَُْرقُو َف ِم َن ال ِّدي ِن َك َما َيَُْر ُؽ َّ

( )1السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.615
( )2الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،5ص.181
( )3الرازم :مفاتيح الغيب ،ج ،21ص.489
( )4لتصرؼ :الطربم ،جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ج ،16ص.406
( )5الديضاكم :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ج ،5ص.38

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9222هـ  /أبريل 0291م 363

و
وء عصاةه ًَّّللً تىػع ى ً ًً
تاؿ اآلجرم « :ىمل ىؼلٍتىلً ً
ف الٍ يعلى ىماءي تى ًدؽلنا ىك ىد ًديثنا أ َّ
ص ياموا،
ىف ٍ
ى
ًج تىػ ٍويـ يس ي ى
ٍ
صلَّ ٍوا ىك ى
ا ى ىكلىر يسولو  ،ىكإً ٍف ى
اخلىىوار ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
س ذىل ى لًنىاف وع ىذليٍ ؛
ىك ٍ
س ذىل ى لنىاف وع ىذليٍ  ،نػى ىع ٍ  ،ىكييظٍهيرك ىف ٍاأل ٍىمىر ابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكالنػ ٍَّه ًي ىعن الٍ يمٍن ىكر ،ىكلىٍي ى
اجتىػ ىه يدكا يف الٍعدى ىادة ،فىػلىٍي ى
ً
اّلل تىػع ى ً
ًً
َّيب ،
ا ى مٍنػ يه ٍ  ،ىك ىد َّذ ىرىان النً ُّ
ألىنػ يَّه ٍ تىػ ٍوهـ يػىتىأ َّىكليو ىف الٍ يق ٍرآ ىف ىعلىى ىما يػى ٍه يوك ىف ،ىكؽليىًٌويىو ىف ىعلىى الٍ يم ٍسلم ى
ُت ،ىكتى ٍد ىد َّذ ىرىان َّي ى
اخللى ىفاء َّ ً
الصاال،ي  كمن تىدًعه حإًًدس و
َّ
اس،
اف ،ىك ٍ
الراش يدك ىف لػى ٍع ىدهي ،ىك ىد َّذ ىرىان يى ي َّ ى ى
اخلىىوار ي
ىك ىدذ ىرىان يى ي ٍي ي
اس ٍاأل ٍىر ىج ي
ًج يى ي الشىُّراةي ٍاأل ٍىصلى ي
ىى ٍ ىي ٍ ٍ ى
ب تى ًدؽلنا ىك ىد ًديثنا ،ىكىؼلٍير يجو ىف ىعلىى ٍاألىئً َّم ً ،ىك ٍاأل ىيمىر ًاء ىكيى ٍستى ًالُّو ىف
ىكىم ٍن ىكا ىف ىعلىى ىم ٍذ ىىدً ًه ٍ ًم ٍن ىسائًًر ٍ
اخلىىوارًًج يػىتىػ ىو ىارريو ىف ىى ىذا الٍ ىم ٍذ ىى ى
()2
ًً
ُت» .
تىػٍت ىل الٍ يم ٍسلم ى
ك ا ش أف تدادؿ ادلعلومات ادلتعلق ،هبؤ اء – كغَتى  -مه جدان ألهن ليسوا صبيعه على داؿ كادد ك ا مشرب
كادد ،كى سلتلفوف تدؽلان كدديثان ،تتعدد أمساؤى كزبتلف عقائدى كطرته  ،إ ا أف مددأى الذم غلتمعوف عليو ىو
التكفَت كالغلو يف الدين ،كشق صف صباع ،ادلسلمُت ،كمنه ىؤ اء الذين خرجوا على الن ع الرسوؿ كصهره ادلدشر ابجلن،
رالع اخللفاء الرشدين علي الن ايب طالب  ،كيف ظنه أهن هبذا تد نصركا الدين.
َّ ِ
ض َّل َس ْعيُػ ُه ْم ِِف ا ْحلَيَاةِ ُّ
سبُو َف أَنػَّ ُه ْم ُْي ِسنُو َف
ين َ
كذلذا أسقط كثَت من ادلفسرين عليه تولو تعا ى{ :الذ َ
الدنْػيَا َو ُى ْم َْي َ
اؾ ك ىغيػر ك ً
اؿ ىعلً ُّي لٍن أًىيب طىالً و
احلىيركًريَّ،ي،
اد ود :يى ي ٍ
ص ْنػ ًعا} [سورة الكهف .]104:تاؿ الن كثَت يف تفسَته« :تى ى
ب ىكالض َّ
ُ
َّا ي ى ٍ ي ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىكىم ٍع ىٌت ىى ىذا ىع ٍن ىعل وي  أ َّ
ت يف
ىف ىىذه ٍاآليى،ى الٍ ىكرؽلى،ى تى ٍش ىم يل ٍ
َّص ىارل ىكغىٍيػىريى ٍ  ،ى ا أىنػ ىَّها نػىىزلى ٍ
احلىيركريَّ،ى ىك ىما تى ٍش ىم يل الٍيىػ يه ى
ود ىكالن ى
ٌ
ً
ود كالنَّصارل كتىػدل كج ً
اب الٍيػه ً
وص كى ا ىؤى ا ًء ،لل ًىي أىع ُّ ًمن ى ىذا ،فىًإ َّف ى ًذهً ٍاآلي،ى م ًٌكيَّ،ه تىػدل ً
ً
ً
ط
خ
ود
ى
ى
ص ى ىي ى ٍ ى ى ٍ ى
ىى يؤى اء ىعلىى ا ٍخلي ي
ى ى
ىي ى ى ى ى ٍ ى ي ي
ٍى
ً ً و ًو
ً
يب فً ىيها ،ىكأ َّ
وؿ ىكيى ىو
ىف ىع ىملىوي ىم ٍقدي ه
ٍ
اخلىىوارًًج ًابلٍ يكلًٌيَّ ً ،،ىكإًَّظلىا ًى ىي ىع َّام،ه ًيف يك ًٌل ىم ٍن ىعدى ىد َّ
ب أىنَّوي يمص ه
اّللى ىعلىى ىغ ٍَت طىري ىق ،ىم ٍرضيَّ ،ىٍػل ىس ي
()3
كد» .
سليٍ ًط هئ ىك ىع ىمليوي ىم ٍريد ه
كتد ذكر الدادث ىنا مثاؿ اخلوارج ،ألهن من أخطر اجلماعات يف العصر احلديث ،كيشكلوف صباعات متعددة مع
()4

اختالؼ أىدافه كطرته  ،منها القدًن كأىل النهركاف  ،كاجلديد كالدكل ،اإلسالمي ،ادلزعوم ،يف العراؽ كالشاـ
()5

(داعش)  ،كى الذين ابتوا يدخلوف على اجملتمعات ،كالشداب كاجلهاؿ خاص ،من ألواب متعددة ،كأشكاؿ سلتلف ،يف
ظل رورة التواصل ا اجتماعي ،كما غلدر لنا التندو إ ى الفئ ،األكرب من اخلوارج الذين صنعوا ذل دك ان ،كخرجوا عن إصباع
األم ،،كفارتوىا يف مصادر التشريع أتكيالن للقرآف كردان للسن.،

( )1الدخارم :صحيح البخاري ،كتاب ادلناتب ،ابب عالمات الندوة يف اإلسالـ ،دديث رت  ،)3610( :ص.653
( )2اآلجرم ،ألو لكر ادمح لن احلسُت لن عدد هللا :الشريعة ،ربقيق :عدد هللا لن عمر لن سليماف الدميجي ،الرايض ،دار الوطن ،ط1419 ،2ق1999/ـ ،ج،1
ص.326،325
( )3الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،5ص.202
( ) 4ى الذين خرجوا على اخلليف ،الرالع الراشد علي لن أيب طالب هنع هللا يضر ،كللخوارج فرؽ عدة( :احملكم ،األك ى ،النجدات ،كاألزارت ،،كاإلابضي ،،كالثعالدي ،،الصفري،،
كغَتى ) كى سلتلفوف متشاجركف فيما لينه  ،ك ا يؤرر اختالفه على جوىر مذىده  ،كمل يكن فيه أدد من الصاال ،مهنع هللا يضر.
( )5إف خوارج العصر احلديث رلموعات عدة ،كمنها داعش اليت تسمي نفسها ابلدكل ،اإلسالمي ،يف العراؽ كالشاـ انفصلت عن جده ،النصرة التالع ،لتنظي القاعدة،
كابتوا يكفركف لعضه  ،كأف التاريخ يعيد نفسو يف اختالؼ اخلوارج ،فاإلابضي ،تاتلت األزارت ،عندما اختلفوا ،كاخلوارج يف العصر احلديث أشد خطران ،كمكران ،كخدثان ألهن

 ا يواجهوف ،كيتخفوف  ،كيستخدموف ألشع صنوؼ األذل ضد سلالفيه من ادلسلمُت تدل غَت ادلسلمُت ،كذلذا غلب ادلدالغ ،يف احلذر منه  ،كتداكؿ ادلعلومات اليت تنأل
ابلشداب عن ا التااؽ هب .
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ب .معرفة الرأي العاـ:
من خالؿ تداكؿ األخدار ،كادلعلومات دياؿ أم تضي ،كانت ؽلكن أف يقاس الرأم العاـ كردكد افعالو تدل ازباذ
القرار من أصااب القرار حبيث يكوف ىناؾ استعداد للرد على كل ما يثار ،كأضرب مثال لذل دبا ددث عند نزكؿ تولو
ِ
َىن ِش ْئػتُ ْم} [سورة الدقرة.]223:
ث لَّ ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
تعا ى{ :ن َ
يقوؿ الطربم يف تفسَته« :كأ َّىما الَّ ًذين تىاليوا :معٌت تىػولًًو{ :أ َّ ِ
ف ًشٍئػتي ٍ يم ٍقدًلى،ن ىكيم ٍدلًىرةن ًيف الٍ ىف ٍرًج ىكالٍ يقدي ًل،
َىن ش ْئػتُ ْم} ىكٍي ى
ىٍى ٍ
ى
ى
و
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
استىػٍن ىكيركا إتٍػيىا ىف النٌ ىساء ًيف أىتٍػدىاذل َّن م ٍن تدى ًل أى ٍد ىاب ًرى َّن ،تىاليوا :ىكًيف
فىًإنػ يَّه ٍ تىاليوا :إً َّف ٍاآليى،ى إًَّظلىا نػىىزلى ٍ
استٍن ىكا ًر تىػ ٍوـ م ىن الٍيىػ يهود ٍ
ت ًيف ٍ
ىذلً ى دلًيل علىى ً
ص َّا ً ،ىما تيػ ٍلنىا ًم ٍن أى ًٌف ىم ٍع ىٌت ىذلً ى ىعلىى ىما تيػ ٍلنىا ك ٍاعتىػلُّوا لًًقيلً ًه ىذلً ى ًدبىا ىد َّدرىًٍت لًًو أىليو يكريٍ و
اؿ :رنا
ب ،تى ى
ى ه ى
ٍ
ى
ى
و
ً
ً
ف ىعلىى الٍ ًن عىدَّ و
ث
يب ،تى ى
صال وح ،عى ٍن يرلىاىد ،تى ى
اؿ :رنا يزلى َّم يد لٍ ين إً ٍس ىا ى
الٍ يم ىا ًارً ُّ
"عىر ٍ
اس ،رىىال ى
ص ىا ى
اؿ :ى
ت الٍ يم ٍ
ضي
اؽ ،ىع ٍن أ ىىاب ىف لٍ ًن ى
ً ًً ً ً
ً ًً ً
و
عر و ً ً ً ً
ِ
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
ىى ى
ضات م ٍن فىاربىتو إً ى ى ىخاسبىتو أيكت يفوي عٍن ىد يك ًٌل آيى ،ىكأ ٍ
ىسأىليوي ىعٍنػ ىها ،ىد َّىت انٍػتىػ ىهى إ ى ى ىىذه ٍاآليى{ " :،ن َ
و
ًً
ً
ً
ِ
ً
اؿ الٍ ين ىعدَّ و
احلى َّي م ٍن تيػىريٍ و
ش ،ىكانيوا يى ٍشىر يدو ىف النٌ ىساءى دبى َّك،ى ،ىكيػىتىػلى َّذذيك ىف هب َّن يم ٍقدً ىالت،
َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
اس :إً َّف ىى ىذا ٍ
َىن ش ْئػتُ ْم} فىػ ىق ى
ً
ً
ً و
صا ًر ،فى ىذ ىىديوا لًيىػ ٍف ىعليوا هبًً َّن ىك ىما ىكانيوا يػى ٍف ىعليو ىف ًابلنًٌ ىس ًاء ًدبى َّك،ى ،فىأىنٍ ىك ٍر ىف ذىلً ى ىكتيػ ٍل ىن:
ىكيم ٍدلىرات .فىػلى َّما تىد يموا الٍ ىمدينى،ى تىػىزَّك يجوا ًيف ٍاألىنٍ ى
ً
اّلل تىػع ى ً
وؿ ًَّ
ى ىذا شيء ىمل نى يكن نػيؤتىى علىي ًو فىانٍػتشر ٍ ً
ِ
يث د َّىت انٍػتىػهى إً ى ى رس ً
سا ُؤُك ْم
اّلل  ،فىأىنٍػىزىؿ َّي ى
ى
ىي
احلىد ي ى
ا ى ذ ٍكيرهي ًيف ذىل ى { :ن َ
ى ى ٍ ن ٍ ٍ ٍ ى ٍ ى ىى
َىن ِش ْئػتم} إً ٍف ًشٍئت فىم ٍقدًلى،ن كإً ٍف ًشٍئت فىم ٍدلًرنة كإً ٍف ًشٍئت فىػدا ًرىك،ن كإًَّظلىا يػع ًٍت لً ىذلً مو ًضع الٍولىدً
َح ْر ٌ
ى ى ى ىٍ
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ َّ ُ ْ
ى ي ى ى
ى ي ى
ى ىٍ ى ى
()1
لًٍلار و
ث ًمن دي ي ً
وؿ :ائٍ ً
ت» .
ت ٍ
ث ،يػى يق ي
ث شٍئ ى
احلىٍر ى ٍ ى ٍ
ىٍ
كىذا يعٍت أف اخلرب عندما انتشر ،كًب تداكؿ ادلعلومات ادلتعلق ،لو ككصل للرسوؿ  جاء التوضيح كالدياف من هللا
تعا ىٍ ،ب من الرسوؿ.
اؿ نِ ْس َوةٌ ِِف
ككذل عندما انتشر لُت الناس ما ددث لُت امرأة العزيز مع يوسف  ،فقد تاؿ تعا ىَ { :وقَ َ
ِ ِ
اىا َعن نػَّ ْف ِس ِو} [سورة يوسف ،]30:كىذا «يعٍت :أف اخلرب اشتهر كشاع يف الدلد ،كربدث
ال َْمدينَة ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز تُػ َرا ِو ُد فَػتَ َ
()2
لو النسوة فجعلن يلمنها» .
فقامت امرأة العزيز ابزباذ إجراءات على ضوء ادلعلومات اليت كصلتها فيما يتعلق دبا تتداكلو النسوة ،كتد ذكر هللا
ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِّم ْنػ ُه َّن ِس ِّكينًا
ت إِل َْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ت َذلُ َّن ُمتَّ َكأً َوآتَ ْ
ت ِمبَ ْك ِرِى َّن أ َْر َسلَ ْ
تعا ى تل اإلجراءات يف تولو{ :فَػلَ َّما ََِس َع ْ
َ
َت ا ْخرج علَي ِه َّن فَػلَ َّما رأَيػنو أَ ْكبػرنَو وقَطَّعن أَي ِديػه َّن وقُػلْن حاش ِِّ
َت
ش ًرا إِ ْف َىػ َذا إِالَّ َملَ ٌ
ك َك ِرمي * قَال ْ
ّلل َما َىػ َذا بَ َ
َوقَال ِ ُ ْ َ ْ
َ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
الص ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
اغ ِرين}
وَن ِّم َن َّ
آم ُرهُ لَيُ ْس َجنَ َّن َولَيَ ُك ً
استَػ ْع َ
ص َم َولَئن َِّلْ يَػ ْف َع ْل َما ُ
فَ َذل ُك َّن الَّذي ل ُْمتُػن َِّين فيو َولَ َق ْد َر َاودتُّوُ َعن نػَّ ْفسو فَ َ
[سورة يوسف.]32-31:
كىذا يعٍت أهنا مل تستسل للمعلومات ادلتداكل ،لشأهنا يف أكساط الرأم النسوم العاـ ،كلكنها درصت على تقدًن

ادلربرات اليت هبا ؽلكن للنسوة أف يعذرهنا ،كأف يتوتفن عن توجيو اللوـ ذلا ،كىو األمر الذم ددث ابلفعل{ :فَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ
أَ ْكبػرنَو وقَطَّعن أَي ِديػه َّن وقُػلْن حاش ِِّ
ك َك ِرميُّ} فاستعادت كربايءىا كتالت ذلن{ :فَ َذلِ ُك َّن
ش ًرا إِ ْف َىػ َذا إِالَّ َملَ ٌ
ّلل َما َىػ َذا بَ َ
َْ ُ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الصاغ ِرين}.
وَن ّم َن َّ
آم ُرهُ لَيُ ْس َجنَ َّن َولَيَ ُك ً
استَػ ْع َ
ص َم َولَئن َِّلْ يَػ ْف َع ْل َما ُ
الَّذي ل ُْمتُػن َِّين فيو َولََق ْد َر َاودتُّوُ َعن نَّػ ْفسو فَ َ

( )1الطربم :جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ج ،4ص.409،408

( )2السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.396
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ادلبحث الثا:ي

مفهوـ التبٌن والتثبت وأمهيتهما
ادلطلب األوؿ

مفهوـ التبٌن والتثبت

التبٌن لغةً واصطالحاً:
التبٌن لغةً :للتدُت معاين عديدة منها :الوضوح ،كالظهور ،كا انكشاؼ ،كالتدصرة ،كالتأمل ،كالتوس  ،كالدياف :أم

اخلطاب ،كالتدلر ،كالتفكر ،كغَتىا من ادلعاين.
الشيء كانكشافيو .كفال هف ألػُت ًمن و
أكض يح كالمان
أصل كادد ،كىو لػي ٍع يد ٌ
فالف؛ أم ى
ٍ ىي ٍ
تاؿ الن فارس« :الداء كالياء كالنوف ه
()1

منو» .
ُت كاجلمع
ُت لو الشيءي من الد ال ،كغ ًَتىا .كاب ىف الشيءي لىياانن :ات ى
َّضح ،فهو لػىًٌ ه
كيف لساف العرب« :كالدىيا يف :ما لػيًٌ ى
أىليًناءكتولو عز كجل{ :الَ َُتْ ِرجوى َّن ِمن بػيوهتِِ َّن والَ ََيْرجن إِالَّ أَف أيْتٌِن بَِف ِ
ش ٍة ُّمبَػيِّنَ ٍة} [سورة الطالؽ ]1:أىم ظاىرة
اح َ
ُ ُ
َ َ
ُُ
َ ُْ َ
ٍ ي
()2
يمتىديًٌن. »،
()3

ُت لو الشيءي من الدَّ ال ،كغَتىا» .
كيقوؿ اجلوىرم« :كالدىيا يف :ما يػىتىػدىػ َّ ي
كالدياف أيضان :ىو التعدَت عما يف النفس كالضمَت ،كالغرض منو إفهاـ الغَت .كتيل :ىو الكشف عن شيء .كىو أع
وؿ إِالَّ بِلِ ِ ِ ِ ِ
من النطق؛ كتد يطلق على نفس التدلي  ،كما يف توؿ هللا تعا ى{ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن َّر ُس ٍ
ٌن َذلُ ْم}
ساف قَػ ْومو ليُػبَػِّ َ
َ
َ
[سورة إلراىي  ،]4:كللدياف عدة أكجو كمنها لياف التفسَت ،كيقصد لو« :لياف ما فيو خفاء من ادلشًتؾ ،أك ادلشكل ،أك
()4

اجململ ،أك اخلفي» .

التبٌن اصطالحاً :ىناؾ عدة تعريفات للتدُت منها ما أيٌب:

يعرؼ لعض علماء القراءات {فَػتَػبَػيَّػنُواْ} [سورة النساء[ ،]94:سورة احلجرات ،]6:فيقولوف« :ابلياء كالنوف أم
()5

فافاصوا كاكشفوا» .

()6

التعرؼ كالتفاص» .
تاؿ الشوكاين« :التدُتٌ :
()7

كتاؿ اجلصاص« :التدُت :كىو العل » .

()1

كعرفو الكفوم أبنو «عل ػلصل لعد ا التداس» .
( )1الرازم ،اضبد لن فارس :معجم مقاييس اللغة ،مادة( :لُت).
( )2الن منظور ،ادمح لن مكرـ :لساف العرب ،مادة( :لُت).

( )3اجلوىرم ،ألو نصر إمساعيل لن ضباد :الصحاح ،مادة( :لُت).

( )4انظر :الكفوم ،أيب الدقاء أيوب لن موسى احلسيٍت القرؽلي :الكليات ،ربقيق :عدانف دركيش كادمح ادلصرم ،لَتكت ،مؤسس ،الرسال ،،ط1433 ،2ق2012/ـ،
ص.190
( )5الن زصلل ،،أيب زرع ،عدد الرضبن لن ادمح :حجة القراءات ،ربقيق :سعيد األفغاين ،لَتكت ،مؤسس ،الرسال ،،ط1417 ،5ق1997/ـ ،ص.209
( )6الشوكاين ،ادمح لن علي لن ادمح لن عدد هللا :فتح القدير ،دمشق ،دار الن كثَت ،ط1414 ،1ىػ1994 /ـ ،ج ،5ص.71
( )7اجلصاص ،أضبد لن علي ألو لكر الرازم :أحكاـ القرآف  ،ربقيق :عدد السالـ ادمح علي شاىُت ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط1414 ،1ق1994/ـ ،ج،3
ص.530
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()2

يف دُت عرفو ادمح رشيد رضا أبنو« :طلب لياف األمر» .
كتاؿ الشرابصي(« :تدُت األمور) فيو معٌت التدصر كا استيضاح ،كالتأكد من األمر تدل احلك لو أك عليو ...كمعٌت
تدُت األمور تريب من التدصر كا استدصار؛ ألف الدصر يطلق أدياانن على العل القوم ادلضاىي إلدراؾ الرؤي ،،كالقرآف
()3
ص َر فَلِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َع ِم َي فَػ َعلَْيػ َها} [سورة األنعاـ. »]104:
الكرًن يقوؿ مثالن{ :فَ َم ْن أَبْ َ
كعرفو العليمي أبنو «التأكد من صا ،الشيء كردوتو ،كعدـ التسرع يف احلك على األمور تدل أف يتأكد من
()4

صاتها» .
لينما عرفو كردات أبنو «التوتف يف األمر الواتع ،كاخلرب الوارد ،من أجل ظهوره ،كانكشافو ،كالوتوؼ على دقيقتو،
()5

كالتأكد منو حبج ،أك كسيل ،معين. »،
كصباع التعريفات السالق ،يفيد أف التدُت ىو الداث يف األمر دىت يظهر كينكشف لناء على عالم ،أك دليل أك أم
كسيل ،تنفي أم جهل لو.
تاؿ الراغب يف كصف اآلايت اليت تتادث عن الدياف ،كالدين ،،كالتدُت« :كآايت مدينات كمدينات ،كالدين ،الد ال،
الواضا ،عقلي ،كانت أـ زلسوس ،،كمسي الكالـ لياانن لكشفو عن ادلعٌت ادلقصود إظهاره ضلو { َىػ َذا بَػيَا ٌف لِّلن ِ
َّاس} [سورة
()6
آؿ عمراف. »]138:

والعالمة اليت ذكرهتا يف صباع تعريفات التدُت تكوف لرمز كدخوؿ الفجر يف اإلمساؾ للصياـ ،تاؿ تعا ىَ { :وُكلُواْ
ِ
اخلَي ِط األ ِ ِ
ط األَبػي ِ
ِ
ٌن لَ ُك ُم ْ
اـ إِ َىل الَّ ْلي ِل} [سورة الدقرة،]187:
اخلَْي ُ ْ َ ُ
َوا ْش َربُواْ َح َّىت يَػتَػبَػ َّ َ
َس َود م َن الْ َف ْج ِر ُثَّ أَمتُّواْ ّ
ض م َن ْ ْ
ْ
الصيَ َ
أم الليل شاء الصائ ي إ ى أف يتدُت ضياءي الصداح من سواد
«أابح تعا ى األكل كالشرب ،مع ما تقدـ من إابد ،اجلماع يف ٌ
()7

الليل» .

وسى
أما الدليل فهو :أم آي ،كالشاىد كالدصَتة اليت يهتدل هبا ،كيرجح هبا األمر ،تاؿ تعا ىَ { :ولَ َق ْد آتَػ ْيػنَا ُم َ
ِ
صائَِر لِلن ِ
َّاس َو ُى ًدى َوَر ْمحَةً لَّ َعلَّ ُه ْم يَػتَ َذ َّك ُروف} [سورة القصص ،]43:كتاؿ
اب ِمن بَػ ْع ِد َما أ َْىلَ ْكنَا الْ ُق ُرو َف األ َ
ُوىل بَ َ
الْكتَ َ
تعا ى{ :أَفَمن َكا َف علَى بػيِن ٍة ِمن َّربِ ِو ويػ ْتػلُوه َش ِ
اى ٌد ِّمنْوُ} [سورة ىود.]17:
َ َ َّ ّ ّ َ َ ُ
َ
إف الدياف يكوف على ضرلُت :أددعلا ابلتنجيز كىو األشياء اليت تدؿ على داؿ من األدواؿ من آاثر صنعو .كالثاين
()8

اب اختدار كذل إما أف يكوف نطقان أك كتال ،أك إشارة .

( )1الكفوم :الكليات ،ص.55

( )2رضا ،ادمح رشيد لن علي :تفسًن القرآف احلكيم (تفسًن ادلنار) ،مصر ،اذليئ ،ادلصري ،العام ،للكتاب ،د.ط1410 ،ق ،1990/ج ،5ص.283
( )3الشرابصي ،ألو دازـ اضبد :موسوعة أخالؽ القرآف ،لَتكت ،دار الرائد العريب ،ط1399 ،1ق1979/ـ ،ج ،3ص.15
( )4العليمي ،اضبد ادمح :التثبت والتبٌن ِف ادلنهج اإلسالمي ،لَتكت ،دار الن دزـ ،ط1420 ،1ق2000/ـ ،ص.15
( )5كردات :منهج القرآف الكرمي ِف التثبت ،ص.41

( )6انظر :الراغب األصفهاين ،أيب القاس احلسُت لن ادمح :ادلفردات ِف غريب القرآف ،ربقيق كضدط :ادمح خليل عيتاين ،لَتكت ،دار ادلعرف ،،ط2014/1435 ،7ـ،
ص.46،45
( )7الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،1ص.512

( )8الراغب األصفهاين :ادلفردات ِف غريب القرآف ،ص.46
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فقد يكوف ابلكالـ ،كإليو اإلشارة لقولو تعا ى{ :نَػبِ ُؤ ِو:ي بِعِل ٍْم إِف ُكنتم ص ِ
ادقٌِن} [سورة األنعاـ ،]143:تاؿ
ُْ َ
ّ
()1
الشوكاين« :أم أخربكين لعل  ا جبهل إف كنت صادتُت .كادلراد من ىذا التدكيت ذل كإلزاـ احلج. »،
َّ ِ
س ِّمى فَا ْكتُػبُوهُ} [سورة
آمنُواْ إِ َذا تَ َدايَنتُم بِ َديْ ٍن إِ َىل أ َ
ين َ
أك مبكتوب ،كإليو اإلشارة لقولو تعا ىََ { :يأَيُّػ َها الذ َ
َج ٍل ُّم َ
()2
الدقرة ،]282:يقوؿ الن عاشور يف تفسَتىا« :فإنو كالدياف لكيفي ،فاكتدوه» .
أو ابدلشاىدة ،كنيب هللا موسى  عندما طلب أف يرل هللا تدارؾ كتعا ى ،فدُت لو رلنا عز كجل ابدلشاىدة أف رؤيتو
ِ
ِ
ؼ
س ْو َ
يف الدنيا مستايل ،،ديث تاؿ تعا ى دلوسى عليو السالـ{ :لَن تَػ َرِا:ي َولَػك ِن انظُْر إِ َىل ا ْجلَبَ ِل فَِإف ْ
استَػ َق َّر َم َكانَوُ فَ َ

تَػ َر ِا:ي} [سورة األعراؼ ]143:كتد كرد يف تفسَت ىذه اآلي ،أنو «دلا جاء موسى يف الوتت احملدد كىو سباـ أرلعُت ليل،،
ككلَّمو رلو دبا كلَّمو من كديو كأمره كهنيو ،طمع يف رؤي ،هللا فطلب النظر إليو ،تاؿ هللا لو :لن تراين ،أم لن تقدر على
يت لو فسوؼ تراين ،فلما ذبلَّى رلو للجدل جعلو ِّ
دكا
رؤييت يف الدنيا ،كلكن انظر إ ى اجلدل ،فإف استقر مكانو إذا ذبلَّ ي
مستواي ابألرض ،كسقط موسى مغشيِّا عليو ،فلما أفاؽ من غشيتو تاؿ :تنز نيها ل اي رب عما  ا يليق جبالل  ،إين تدت
ن
()3
إلي من مسأليت إايؾ الرؤي ،يف ىذه احلياة الدنيا ،كأان أكؿ ادلؤمنُت ل من تومي» .

وعلى إثر التبٌن مبعانيو السابقة يتم التحري والتحقيق؛ أي أف التبٌن يتبعو التثبت ،كادلقصود أنو لعد أف يظهر
األمر ،كينكشف غلب أف يت فاص كل الدكافع كادلاللسات ادلتعلق ،لو ،فقد يتدُت ل أف فالان تد فعل أمرا أك تاؿ
كالما يوجب اللوـ لل ادلؤاخذة كادلعاتد ،،لكن التثدت يدفع ذل سباما ،كتص ،موسى  مع الرجل الصاحل الذم خرؽ
َخ َرقْػتَػ َها لِتُػ ْغ ِر َؽ أ َْىلَ َها
الس ِفينَ ِة َخ َرقَػ َها قَ َ
السفينٍ ،ب تتل الغالـ تؤكد ذل  ،تاؿ هللا تعا ى{ :فَانطَلَ َقا َح َّىت إِ َذا َركِبَا ِِف َّ
اؿ أ َ
اؿ ال تُػ َؤ ِ
ك لَن تَستَ ِط ِ
يت َوال تُػ ْرِى ْق ِين ِم ْن أ َْم ِري
ص ْرباً * قَ َ
ت َش ْيئاً إِ ْمراً * قَ َ
اؿ أََِلْ أَقُ ْل إِنَّ َ
اخ ْذِ:ي ِمبَا نَ ِس ُ
لَ َق ْد ِج ْئ َ
يع َمع َي َ
ْ َ
ت نَػ ْفساً َزكِيَّةً بِغَ ًِْن نَػ ْف ٍ
ت َش ْيئاً نُّ ْكراً} [سورة
ُع ْسراً * فَانطَلَ َقا َح َّىت إِذَا ل َِقيَا غُالماً فَػ َقتَػلَوُ قَ َ
س لََّق ْد ِج ْئ َ
اؿ أَقَػتَػ ْل َ
الكهف.]74-71:
لقد تدُت دلوسى  أف العدد الصاحل ىو الذم خرؽ السفين ،كتتل الغالـ؛ ألنو شاىده أبـ عينيو كىو يفعل ذل ،
ْت نَػ ْفساً َزكِيَّةً بِغَ ًِْن نَػ ْف ٍ
س
ت َش ْيئاً إِ ْمراً}{ ،أَقَػتَػل َ
َخ َرقْػتَػ َها لِتُػ ْغ ِر َؽ أ َْىلَ َها لَ َق ْد ِج ْئ َ
فسألو سؤاؿ استنكار عن سر فعلو لذل {أ َ
ت َش ْيئاً نُّ ْكراً} لكن ا استنكار جاء يف صيغ ،ا استفهاـ الذم يؤكد الرغد ،يف التثدت من الدكافع كادلاللسات اليت
لََّق ْد ِج ْئ َ
تقف كراء ىذين الفعلُت الشنيعُت ،كتد جاء الرد من العدد الصاحل ليؤكد أف اإلنساف  ا يندغي أف يقف عند دد التدُت من
األمور كاألدداث لكنو غلب أف يسعى إ ى التثدت منها ،تاؿ تعا ى{ :أ ََّما َّ ِ
ت لِم ِ
ٌن يَػ ْع َملُو َف ِِف الْبَ ْح ِر
ساك َ
السفينَةُ فَ َكانَ ْ َ َ
ِ
ِ ٍ
الـ فَ َكا َف أَبَػ َواهُ ُم ْؤِمنَػ ْ ِ
فَأ ََر ُّ
ٌن فَ َخ ِشينَا أَف يُػ ْرِى َق ُه َما
اءىم َّملِ ٌ
ك َأي ُ
ْخ ُذ ُك َّل َسفينَة غَ ْ
دت أَ ْف أَعيبَػ َها َوَكا َف َوَر ُ
صباً * َوأ ََّما الْغُ ُ
ِ
ِ
ب ُر ْمحاً} [سورة الكهف.]81-79:
طُغْيَاَنً َوُك ْفراً * فَأ ََر ْد ََن أَف يُػ ْبد َذلَُما َربػُّ ُه َما َخ ًْناً ّمنْوُ َزَكاةً َوأَقػ َْر َ
كمن ىنا يلزـ أف ننتقل من لياف مدلوؿ التدُت يف اللغ ،كا اصطالح إ ى لياف مدلوؿ التثدت ،ألهنما مرتدطاف لدعضهما
ارتداطا كريقا.
التثبت لغةً واصطالحاً:

( )1الشوكاين :فتح القدير ،ج ،2ص.195
( )2الن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،3ص.101

( )3طلد ،من أساتذة التفسَت :التفسًن ادليسر ،ص.167
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التثبت لغةً :للتثدت معاين عديدة منها التأكد ،كالتيقن ،كا استقرار ،كادلعرف ،التام ،،كاطمئناف القلب ،كغَتىا ،يقاؿ:
ت فال هف
ت :ه
دبعٌت .كشيء رػىٍد ه
يت كرػىٍد ه
اثلت كرىدً ه
ت رىدااتن كريدواتن فهو ه
اثلت ...كيقاؿ رػىدى ى
ت الشيءي يػىثٍػدي ي
«رػىدى ى
ت ،كأىرٍػدىػتىو ىو ،كرػىدَّػتىو ن
ىىن فيو كمل يػى ٍع ىجل ....كاثلىتو كأىرٍػدىػتىو:
ت :ىأت َّ
ت يف األ ٍىمر ك َّ
ت رديواتن ،فهو ه
الرأٍم ،كاستىػثٍػدى ى
اثلت إًذا أىتاـ لو ....كتػىثىػدَّ ى
يف ادلىكاف يػىثٍػدي ي
()1
اثلت القلب .تاؿ
ضاها .ه
ت دجتو :أىتامها كأ ٍىك ى
اثلت :صايح» « .كرجل رػىٍد ه
كتوؿ ه
ت ،أم ي
ىعىرفىو ىد َّق ادلىٍعرف ....،كأىرٍػدى ى
()2
صيح ابلقوـ ىكتىػ ٍر» .
الشاعر :رػىٍد ه
ت إذا ما ى
كاإلردات كالتثديت اترة يكػوف ابلفعػل  ،فيقػاؿ دلػا ؼلػرج مػن العػدـ إ ى الوجػود ،ضلػو أردػت هللا كػذا كردتػو ،كاترة دلػا يكػوف
ابلقوؿ سواءه كاف ذل صدتان أك كذابن ،فيقاؿ فيما كاف صدتا :أردت التوديد كصدؽ الندوة ،كيقاؿ فيمػا كػاف كػذاب :فػال هف
()3

أردت مع هللا إذلان آخر .
كللتثدت عالت ،توي ،جدان ابلتيقن ،فقد تاؿ الراغب « :يقُت :اليقُت من صف ،العل كفوؽ ادلعرف ،كالدراي ،كأخواهتا ،يقاؿ
()4

عل يقُت ك ا يقاؿ معرف ،يقُت ،ىو سكوف الفه مع ردات احلك » .
إف اليقُت :يف اللغ :،العل الذم  ا ش معو ،كيف ا اصطالح :اعتقاد الشيء أبنو كذا مع اعتقاد أنو  ا ؽلكن إ ا
أيضا ،كالقيد الثاين ؼلرج الظن ،كالقيد الثالث
كذا ،مطال نقا للواتع غَت شلكن الزكاؿ ،كالقيد األكؿ جنس يشتمل على الظن ن
ؼلرج اجلهل ،أما القيد الرالع فيخرج اعتقاد ادلقلد ادلصيب.
كاليقُت عند أىل احلقيق :،رؤي ،العياف لقوة اإلؽلاف  ،ا ابحلج ،كالربىاف.
كتيل :اليقُت :رؤي ،العياف .كتيل :ربقيق التصديق ابلغيب حإزال ،كل ش كريب .كتيل :اليقُت :نقيض الش  .كتيل:
إنو رؤي ،العياف لنور اإلؽلاف .كتيل :إنو ارتفاع الريب يف مشهد الغيب .كتيل :اليقُت :العل احلاصل لعد الش

()5

.

()6

كيف الكليات« :اليقُت :ا اعتقاد اجلازـ الثالت كتيل عدارة عن العل ادلستقر يف القلب لثدوتو» .
ٍب إف لإلترار عالت ،كريق ،ابلتثدت كاإلردات كذلذا كاف من األصوؿ ادلعتمد عليها يف التقاضي ،تاؿ الكفوم« :اإلترار:
()7

ىو إردات الشيء ابللساف أك القلب أك هبما ،كإلقاء األمر على دالو» .

التثبت اصطالحاً :كردت عدة تعريفات اصطالدي ،للتثدت ،كمنها ما أيٌب:

ترأ لعض علماء القراءات كمنه اإلماماف ضبزة كالكسائي توؿ هللا تعا ى{ :فَػتَػبَػيَّػنُواْ} [سورة النساء[ ،]94:سورة
()8

احلجرات ،]6:ابلثاء أم {فتثبتوا} «أم فتأنوا كتوتفوا دىت تتيقنوا صا ،اخلرب» .

()9

تاؿ الشوكاين« :التثدت :األانة ،كعدـ العجل ،،كالتدصر يف األمر الواتع كاخلرب الوارد دىت يتضح كيظهر» .
( )1الن منظور :لساف العرب ،مادة( :لثدت).
( )2اجلوىرم ،ألو نصر إمساعيل لن ضباد :الصحاح ،مادة( :ردت).
( )3انظر :الراغب األصفهاين :ادلفردات ِف غريب القرآف ،ص.84
( )4ادلصدر السابق :ص.553

( )5انظر :اجلرجاين ،على لن ادمح الشريف :كتاب التعريفات ،ربقيق كزايدة :ادمح عددالرضبن ادلرعشلي ،لَتكت ،دار النفائس ،ط1433 ،3ق2012/ـ ،ص.363
( )6الكفوم :الكليات ،ص.824
( )7الكفوم :الكليات ،ص.133
( )8الن زصلل :،حجة القراءات ،ص.209

( )9الشوكاين :فتح القدير ،ج ،5ص.71
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()1

كتاؿ الن عاشور« :التثدت التارم ،كتطلب الثدات ،كىو الصدؽ» .
كجاء يف لداب التأكيل للخازف« :التثدت كىو خالؼ العجل ،،كادلعٌت فقفوا كتثدتوا دىت تعرفوا ادلؤمن من الكافر كتعرفوا
()2
ت ُم ْؤِمنًا} [سورة النساء. »]94:
دقيق ،األمر الذم تقدموف عليو { َوالَ تَػ ُقولُواْ لِ َم ْن أَلْ َقى إِل َْي ُك ُم َّ
َس َ
السالَ َـ ل ْ
()3
كتاؿ الن عجيد ،يف تفسَته« :التثديت دبعٌت التثدت ،أم :التاقق» .
()4

أما تعريف ادلوسوع ،الفقيو الكويتي ،للتثدت فهو« :تفري الوسع كاجلهد دلعرف ،دقيق ،احلاؿ ادلراد» .
كعرفو العليمي أبنو «التأ ٌكد من صا ،الشيء كردوتو ،كعدـ التٌسرع يف احلك على األمور تدل أف يتأ ٌكد من
()5

صاتها» .

()6

كعرفو كردات أبنو «التأكد كالتاقق من صا ،األفعاؿ كاألتواؿ الواتع ،،أك اآلتي ،الواردة ،لوسيل ،سلصوص. »،
كيعرؼ ادمح أضبد التثدت فيقوؿ« :التأين ،كالًتيث ،كعدـ التسرع كالعجل ،يف كل ما أيٌب اإلنساف من أتواؿ كأعماؿ
()7

كإصدار أدكاـ ،دىت يتدُت لو احلق ،كيظهر لو الصواب ،ك ا يندـ ديث  ا ينفع الندـ» .

وابلنظر يف التعريفات السالق ،يالدظ أهنا تتفق يف أف التثدت ىو التوتف ،كالتأين ،كعدـ ا استعجاؿ ،كالتاقق،

كالتدصر يف األمر ،إ ا أف أغلب التعريفات مل تذكر ضركرة كجود كسيل ،سلصوص ،للتثدت ،إ ا تعريف كردات ،كما أف
ادلوسوع ،الكويتي ،ىي اليت ذكرت تفري الوسع كاجلهد.
كلعد ىذه التعريفات ؽلكننا القوؿ إف التثدت ىو :تفريغ الوسع واجلهد ِف البحث والتحقيق للتأكد من صحة

بياَنت أو معلومات ومالبسات أمر ما ،وىذا يتعلق ابألقواؿ ،واألفعاؿ ،ويكوف بوسيلة خمصوصة.

أما البحث والتحقيق فيتجلى فيما فعلو العزيز كشاىده يف أمر يوسف  مع ادلرأة اليت راكدتو عن نفسو ،كفيما
فعلو ادلل مع النسوة الذين فعلوا معو نفس الشيء.
ِ
ِ ِ ِ
تاؿ تعا ى{ :قَ َ ِ
ِ
ِ
ت َو ُى َو ِم َن
ص َدقَ ْ
يصوُ قُ َّد من قُػبُ ٍل فَ َ
اؿ ى َي َر َاو َدتْ ِين َعن نػَّ ْفسي َو َش ِه َد َشاى ٌد ّم ْن أ َْىل َها إِف َكا َف قَم ُ
ِ
ت وىو ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ إِنَّوُ ِمن
يصوُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر قَ َ
الصادقٌن * فَػلَ َّما َرأَى قَم َ
ال َكاذبٌِن * َوإِ ْف َكا َف قَم ُ
يصوُ قُ َّد من ُدبُ ٍر فَ َك َذبَ ْ َ ُ َ
َك ْي ِد ُك َّن إِ َّف َك ْي َد ُك َّن َع ِظيم} [سورة يوسف ]28-26:فعندما رأل العزيز يوسف  مع زكجتو لدل الداب ،كاهتمت
ِ ِ ِ
ِ
يصوُ قُ َّد
ادلرأة يوسف أبنو تد أراد هبا السوء ،رد يوسف أبهنا تد راكدتو عن نفسو ،كشهد { َشاى ٌد ّم ْن أ َْىل َها إِف َكا َف قَم ُ
ِ
ت وىو ِمن ال َك ِ
اذبٌِن} ،كىذا دليل كاضح «ألف ذل يدؿ على أنو ىو ادلقدل عليها ،ادلراكد ذلا ادلعاجل،
من قُػبُ ٍل فَ َ
ص َدقَ ْ َ ُ َ َ
()8

كأهنا أرادت أف تدفعو عنها ،فشقت تميصو من ىذا اجلانب» .

( )1الن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،26ص.231

( )2اخلازف :لباب التأويل ِف معا:ي التنزيل ،ج ،1ص.413

( )3احلسٍت ،ألو العداس أضبد لن ادمح لن ادلهدم لن عجيد :،البحر ادلديد ِف تفسًن القرآف اجمليد ،ربقيق :أضبد عدد هللا القرشي رسالف ،لَتكت ،دار الكتب العلمي،،
ط1422 ،2ق2002/ـ ،ج ،1ص.299
( )4كزارة األكتاؼ كالشؤكف اإلسالمي ،الكويتي :،ادلوسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت ،مكتد ،ذات السالسل ،ط1987 ،2ـ ،ج ،10ص.142
( )5العليمي :التثبت والتبٌن ِف ادلنهج اإلسالمي ،ص.15
( )6كردات :منهج القرآف الكرمي ِف التثبت ،ص.20
( )7أضبد ،ادمح ادمح أضبد :التثبت ِف القرآف الكرمي ،فلسطُت ،جامع ،النجاح الوطني1432 ،،ق2011/ـ ،أطركد ،ماجستَت يف أصوؿ الدين ،ص.13

( )8السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.396
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ف عن نػَّ ْف ِس ِو قُػلْن حاش ِِّ
ّلل َما َعلِ ْمنَا
كتاؿ تعا ى على لساف ادلل سلاطدا النسوة{ :قَ َ
وس َ َ
َ َ َ
اؿ َما َخطْبُ ُك َّن إِ ْذ َر َاودتُّ َّن يُ ُ
علَي ِو ِمن س ٍ
الص ِ
وء قَال ِ
ادقٌِن} [سورة يوسف]51:
ص ا ْحلَ ُّق أ َََنْ َر َاودتُّوُ َعن نػَّ ْف ِس ِو َوإِنَّوُ ل َِم َن َّ
َت ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز اآل َف َح ْ
َْ
ص َح َ
ُ

وأما عبارة "للتأكد من صا ،لياانت أك معلومات أك ماللسات أمر ما" فألف ىذه األمور تد تكوف صايا ،،كتد

تكوف غَت صايا ،،كوجود الدليل ادلصطنع ،أك شاىد الزكر ،أك لياف مكتوب ظهر كانكشف أنو مزكر.
ك بػعثْػن ِ
ِ
ساءلُوا
كيف القرآف الكرًن دوار دار لُت أىل الكهف يتضمن مقطعان يشَت إ ى ذل  ،تاؿ تعا ىَ { :وَك َذل َ َ َ َ ُ
اى ْم ليَػتَ َ
اؿ قَائِل ِم ْنػهم َكم لَبِثْػتم قَالُوا لَبِثْػنا يػوما أَو بػعض يػوٍـ قَالُوا ربُّ ُكم أَ ْعلَم ِمبَا لَبِثْػتم فَابػعثُوا أَح َد ُكم بِوِرقِ ُكم ى ِذهِ
َ ْ َ
ُْ َْ َ
َ َْ ً ْ َ ْ َ َْ
بَػ ْيػنَػ ُه ْم قَ َ ٌ ّ ُ ْ ْ ُ ْ
َ ْ ُ
ِ
َح ًدا} [سورة الكهف.]19:
إِ َىل الْ َم ِدينَ ِة فَػلْيَنظُْر أَيػُّ َها أَ ْزَكى طَ َع ًاما فَػلْيَأْتِ ُكم بِ ِرْز ٍؽ ِّم ْنوُ َولْيَػتَػلَطَّ ْ
ف َوالَ يُ ْشع َر َّف بِ ُك ْم أ َ
فعندما ش أصااب الكهف يف مدة نومه  ،كتدادثوا فيما لينه ؛ لدأكا ؼلططوف لكي يتثدتوا من األمر ،كذل أهن
()1

استنكركا من أنفسه طوؿ رتدهت .

َح َد ُكم
ككانت عندى الدين ،اليت تد يقطع هبا الش  ،كىي الدراى  ،تاؿ هللا تعا ى على لساف كدَتى { :فَابْػ َعثُوا أ َ
بَِوِرقِ ُك ْم َى ِذهِ إِ َىل ال َْم ِدينَ ِة فَػلْيَنظُْر أَيػُّ َها أَ ْزَكى طَ َع ًاما فَػلْيَأْتِ ُكم بِ ِرْز ٍؽ ِّم ْنوُ}.
رد عل ذل إ ى هللا تعا ى؛ ألنو دلا نظر إ ى أشعارى كأظفارى كلشرة
نقل الرازم عن الن عداس« :ىو رئيسه ؽلليخاٌ ،
()2

كجوىه رأل فيها آاثر التغَت الشديد ،فعل أف مثل ذل التغَت  ا ػلصل إ ا يف األايـ الطويل. »،
كتد أراد أف يتثدت من ذل فطلب أف يرسلوا كاددا منه ابلورؽ الذم معه ليشًتم ذل طعاما ،كهبذا سيتثدت من
صالدي ،الدراى  ،كمن أىل ادلدين« ،،ككأف الذين تالوا { َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِمبَا لَبِثْػتُ ْم} ى الذين علموا أف لدثه تد تطاكؿ.
كلقائل أف يقوؿ :تولو عنه { َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِمبَا لَبِثْػتُ ْم} يدؿ على أهن مل ػلصوا مدة لدثه  ،...كتد غلاب عن ذل أبف رد
العل إ ى هللا  ا ينايف العل  ،لدليل أف هللا أعل نديو دبدة لدثه يف تولو{ :ولَبِثُوا ِِف َك ْه ِف ِهم ثَالَ َ ِ ٍ ِ ِ
ادوا
ٌن َوا ْز َد ُ
ث مائَة سن َ
ْ
َ
()3
تِ ْس ًعا} [سورة الكهف. »]25:
كعلى ىذا تد يكوف شكه ألف ادلدة الكدَتة اليت مكثوىا يف الكهف تد غَتت من ىيئاهت  ،فقد تاؿ تعا ى{ :لَ ِو
ت ِم ْنػ ُه ْم ُر ْعبًا} [سورة الكهف .]18:ذل أف الناظر إليه أيخذه الرعب منه
ت ِم ْنػ ُه ْم فِ َر ًارا َول َُملِ ْئ َ
ت َعلَْي ِه ْم ل ََولَّْي َ
اطَّلَ ْع َ
()4
فزعان لسدب طوؿ أظفارى كشعورى .
َح َد ُكم بَِوِرقِ ُك ْم َى ِذهِ إِ َىل ال َْم ِدينَ ِة} [سورة الكهف ،]19:فيتدادر إ ى الذىن منو أهن كانوا
أما تولو تعا ى{ :فَابْػ َعثُوا أ َ
يف ش من أمرى  ،ذل أن عندما تدعث أدد ليشًتم داج ،من السوؽ ،فإن تقوؿ لو اذىب إ ى السوؽ ،كادضر
كذا ككذا ،ك ا يقاؿ غالدان اذىب هبذه النقود ،كادضر كذا ككذا ،كىذا يؤكد أف النقود كانت عالم ،سيتثدت منها أىل
الكهف من أمور كثَتة كانوا يف أمس احلاج ،إ ى التثدت منها.

( )1الطربم :جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ج ،17ص.627
( )2الرازم :مفاتيح الغيب ،ج ،21ص.445

( )3الشنقيطي ،ضبد األمُت لن ادمح ادلختار لن عدد القادر اجلكٍت :أضواء البياف ِف إيضاح القرآف ابلقرآف ،لَتكت ،دار الفكر ،د.ط1415 ،ق1995/ـ ،ج،3

ص.209،208
( )4انظر :ادلاكردم ،ألو احلسن علي لن ادمح لن ادمح لن دديب الدصرم الدغدادم :النكت والعيوف (تفسًن ادلاوردي) ،ربقيق :السيد الن عدد ادلقصود لن عدد الردي ،
لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،د.ط ،د.ت ،ج ،3ص.292
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كذلذا يظهر للدادث ػ ػ يف ضوء ما سدق ػ ػ أهن تد خافوا من أف يشعر هب أدد سواء من أىل مدينته كوهن كانوا
ِ
َح ًدا} [سورة الكهف ،]19:أم لينتدو دىت  ا
مطلولُت ذل  ،أك يف زماف آخر ،كذلذا تالواَ { :ولْيَػتَػلَطَّ ْ
ف َوالَ يُ ْشع َر َّف بِ ُك ْم أ َ
()1

يشعر لنا أدد« .كليًتفق يف الطريق ،كيف ادلدين ،،كليكن يف سًت ككتماف» .

وأما عبارة "وىذا يتعلق ابألقواؿ واألفعاؿ" فألف التثدت يكوف ابلتاقق من األقواؿ الصادرة أك الواردة أك،

ادلتداكل ،،كما ددث للرسوؿ  عندما عاتدو هللا تعا ى يف إذنو للدعض يف القعود عن اجلهاد ،حبجج مل يتثدت منها ،فقاؿ
ِ
َك الَّ ِذين ص َدقُواْ وتَػعلَم الْ َك ِ
اذبٌِن} [سورة التول.]43:،
ٌن ل َ
تعا ىِ{ :لَ أ َِذ َ
نت َذلُ ْم َح َّىت يَػتَػبَػ َّ َ
َ َ
َْ َ
يقوؿ النيسالورم « :ك ا ؽلكن أف يكوف ادلراد من ذل التدُت ىو التدُت لطريق الودي؛ كإ ا كاف ترؾ ذل كدَتة فتعُت
أف ػلمل التدُت على استعالـ احلاؿ لطريق ا اجتهاد ليكوف اخلطأ كاتعان يف ا اجتهاد  ا يف النص كيدخل ربت تولو ػ ػ أم
()2

النيب  ػ ػػ« :كمن اجتهد كأخطأ فلو أجر كادد»
()3

كيف اآلي ،د ال ،على كجوب ا ادًتاز عن العجل ،كترؾ ا اغًتار

لظواىر األمور» .

وأما األفعاؿ فيشَت إليها توؿ هللا تعا ىَ{ :يأَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا الَ تَػت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاء تُػلْ ُقو َف إِل َْي ِهم
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ادا ِِف َسبِ ِيلي
الر ُس َ
ِابل َْم َودَّةِ َوقَ ْد َك َف ُروا ِمبَا َجاء ُكم ِّم َن ا ْحلَ ِّق َُيْ ِر ُجو َف َّ
وؿ َوإِ ََّي ُك ْم أَف تُػ ْؤمنُوا ِاب َّّلل َربِّ ُك ْم إِف ُكنتُ ْم َخ َر ْجتُ ْم ِج َه ً
السبِيل}
ض َّل َس َواء َّ
َوابْتِغَاء َم ْر َ
ض ِايت تُ ِس ُّرو َف إِل َْي ِهم ِابل َْم َودَّةِ َوأ َََن أَ ْعلَ ُم ِمبَا أَ ْخ َف ْيػتُ ْم َوَما أَ ْعلَنتُ ْم َوَمن يَػ ْف َعلْوُ ِمن ُك ْم فَػ َق ْد َ
[سورة ادلمتان.]1:،
ت ٍاآلي،ي ًيف د ً
اؿ الٍم ىف ًسرك ىف :نػىزلى ً
احل ًد ً
اط ً
يث ،ىك ىذلً ى أ َّ
صٍي ًف ًٌي
"تى ى ي ٌ ي ى
ىف ىس ىارىة ىم ٍوى اةى أًىيب ىع ٍم ًرك لٍ ًن ى
ى ى
ب لٍ ًن أًىيب لػىٍلتىػ ىع،ى ىك ىما ىجاءى ًيف ٍى
اش ً ل ًن عد ًد من و
اؼ أىتى ً
اّللً ص يػىتى ىج َّهيز لًىفٍت ًح ىم َّك،ى ،فىػ ىق ى
اؿ ىذلىا ىر يس ي
ت الٍ ىم ًدينى،ى ًم ٍن ىم َّك،ى ،ىكىر يس ي
وؿ َّ
وؿ َّ
اّللً (( :أ يىم ٍسلً ىم،ن
لٍ ًن ىى ً ٍ ىٍ ى ى
ً ً ً
ً ً
ت :ى ا ،تى ى
ت :ى ا ،تى ى
ص ىل ىكالٍ ىع ًش ىَتةى
اؿ(( :فى ىما ىجاءى لً ً ؟)) .تىالى ٍ
اؿ(( :أ يىم ىهاجىرةن جٍئت؟)) .تىالى ٍ
جٍئت؟)) .تىالى ٍ
ت :يكٍنػتي ي ٍاألى ٍ
ً
ً
كالٍمو ًايل كتى ٍد ىذىدت مو ً َّ ً
ً ً
((كأىيٍ ىن
ٍس ىوًين ىكىٍرب ًملي ًوين ،فىػ ىق ى
اج،ن ىشد ى
يدةن فىػ ىقد ٍم ي
ادتى ٍج ي
ايل ىكتىد ٍ
ت ىد ى
اؿ ىذلىا :ى
ى ى ى ى ى ىى ٍ ى ى
ت ىعلىٍي يك ٍ لتيػ ٍعطيوين ىكتىك ي
ً
اّللً  ل ًٍت عددً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
ب م ًٌٍت ىش ٍيءه لػى ٍع ىد ىكتٍػ ىع ،لى ٍد ور ،فى ىا َّ
ث ىر يس ي
وؿ َّ
ت يمغىنٌيى،ن ىانئ ىا،ن ،تىالى ٍ
أىنٍت م ٍن يشدَّاف ىم َّك،ى؟)) ىكىكانى ٍ
ي ى ىٍ
ت :ىما طيل ى
ً
ً
ب كلىًٍت الٍمطَّلً ً
ًً
ىس ًد لٍ ًن ىعٍد ًد الٍعيَّزل،
ب لٍ ين أًىيب لػىلٍتىػ ىع،ى ىدل ي
ب فىأ ٍىعطىٍوىىا نػى ىف ىق،ن ىكىك ىس ٍوىىا ىك ىضبىلي ى
يف لىًٍت أ ى
ي
الٍ يمطَّل ى
وىا ،فىأ ىىات ىىا ىداط ي
ً
ً
وصل الٍكًتىاب إً ى ى أ ٍىى ًل م َّك،ى ،كىكتىب ًيف الٍ ًكتى ً
اب
اىا ىع ٍشىرةى ىد ىانن ىَت ىكىك ىس ى
ب ىم ىع ىها إً ى ى أ ٍىى ًل ىم َّك،ى ،ىكأ ٍىعطى ى
ى
ى ى ى
فى ىكتى ى
اىا لػيٍرندا ىعلىى أى ٍف تي ى
وؿ ًَّ
ً
ًمن د ً
اط ً
ًً
َّيب
ب لٍ ًن أًىيب لػىلٍتىػ ىع،ى إً ى ى أ ٍىى ًل ىم َّك،ى إً َّف ىر يس ى
اّلل  ييًري يد يك ٍ فى يخ يذكا د ٍذ ىريك ٍ  ،فى ىخىر ىج ٍ
ىخدىػىر النً َّ
يل فىأ ٍ
ٍ ى
ت ىس ىارةي ،ىكنػىىزىؿ ج ٍرب ي
و
ً
ً
ً
ِ
ً
ً
ث رس ً
يسود ىكأ ىىاب ىم ٍررىد فرسا ،فقاؿ فه (( :انْطَل ُقوا
وؿ َّ
اّلل  ىعليِّا ىك ىع َّم نارا ىك ُّ
الزلػىٍيػىر ىكطىٍل ىا،ى ىكالٍم ٍق ىد ىاد لٍ ىن ٍاأل ي
 دبىا فىػ ىع ىل ،فىػدىػ ىع ى ى ي
اخ فَِإ َّف ِِبا ظَعِينةً معها كِتاب ِمن ح ِ
اط ِ
ب بْ ِن أَِّب بَػ ْلتَػ َعةَ إىل ادلشركٌن ،فخذوه ِمْنػ َها َو َخلُّوا َسبِيلَ َها،
ضةَ َخ ٍ
َح َّىت َأتْتُوا َرْو َ
َ َ َََ َ ٌ ْ َ
ض ِربُوا ُعنُػ َق َها)).
َوإِ ْف َِلْ تَ ْدفَػ ْعوُ إِل َْي ُك ْم فَا ْ
وؿ ًَّ
ً
اؿ :فىخرجوا د َّىت أ ٍىدريكوىا ًيف ىذلً ى الٍم ىك ً
ت ًاب َّّللً ما معها
اؿ ىر يس ي
اف الَّ ًذم تى ى
اب فى ىالى ىف ٍ
تى ى ى ى ي ى ى ى
اّلل  ،فىػ ىقاليوا ىذلىا :أىيٍ ىن الٍكتى ي
ى
اؿ علًي « :ك ًَّ
ب
من كتاب ففتاوا متاعها كندشوىا ،فىػلى ٍ ىًغل يدكا ىم ىع ىها كًتى نااب ،فىػ ىه ُّموا ًاب ُّلر يج ً
وع ،فىػ ىق ى ى ّّ
اّلل ىما ىك ىذلٍػنىا ىكى ا ىك ىذ ى
ى
( )1الدغوم :معاِل التنزيل ،ج ،5ص.160

( )2الًتمذم ،ادمح لن عيسى ألو عيسى الًتمذم السلمي :اجلامع الصحيح ،سنن الرتمذي ،ربقيق :أضبد ادمح شاكر كآخركف ،دار إدياء الًتاث العريب ،لَتكت ،د.ت،
كتاب األدكاـ ،ابب ما جاء يف القاضي يصيب كؼلطئ ،دديث رت  ،)1326( :ص .384تاؿ عنو ألو عيسى :دديث أيب ىريرة دسن غريب.
( )3النيسالورم ،نظاـ الدين احلسن لن ادمح لن دسُت :غرائب القرآف ورغائب الفرقاف ،ربقيق :زكراي عمَتات ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط1416 ،1ىػ1995/ـ،
ج ،3ص.476
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ً ً
اؿ« :أ ً
ىض ًرل َّن عنيػ ىق ً » ،فىػلى َّما رأ ً
ىت ًٍ
ً
ً
اّللً  ،»ىك ىس َّل ىسٍيػ ىفوي فىػ ىق ى
ىر يس ي
وؿ َّ
اجل َّد أ ٍ
ٍ
يجًٌرىدنَّ ىكىأل ٍ ى ي
ىخىر ىجٍتوي
ىخ ًرجي الٍكتى ى
اب ىكإَّ ا أل ى
ى
اّللً
ً
اب إً ى ى رس ً
ضوا ىذلىا كى ا لًما معها ،فىػرجعوا ًابلٍ ًكتى ً
وؿ َّ
ت تى ٍد ىخدَّأىتٍوي ًيف ىش ٍع ًرىىا ،فى ىخلَّ ٍوا ىسدًيلى ىها ىكىملٍ يػىتىػ ىعَّر ي
ذي ىؤالىت ىها ،ىكىكانى ٍ
ى ى ىىى ى ى ي
ىي
اؿ(( :ىل تَػع ِر ُ ِ
اّللً  إً ى ى د ً
فىأىرسل رس ً
اط و
ك َعلَى َما
اؿ :نػى ىع ٍ  ،تى ى
اب))؟ تى ى
وؿ َّ
اؿ(( :فَ َما َمحَلَ َ
ب ،فىأ ىىاتهي فىػ ىق ى َ ْ ْ
ؼ الْكتَ َ
ى
ٍى ى ىي
ت))؟
صنَػ ْع َ
َ
ً
ً
ً
اؿ « :ىاي ىر يس ى
فىػ ىق ى
اّلل ىك َّ
وؿ َّ
اّلل ىما ىك ىف ٍر ي
ىسلى ٍم ي
ص ٍاتي ى  ،ىكى ا أ ٍ
ت يمٍن يذ أ ٍ
ىددىػٍدػتيػ يه ٍ يمٍن يذ فى ىارتٍػتيػ يه ٍ  ،ىكلىك ٍن ىملٍ
ت ىكى ا ىغ ىش ٍشتي ى يمٍن يذ نى ى
ً
ً
ً
ً
ً ً
ي يكن أ ً
ً
يت ىعلىى أ ٍىىلًي،
ت ىغ ًريدنا في ًه ٍ  ،ىكىكا ىف أ ٍىىلي لػى ٍ ى
ين إًَّ ا ىكلىوي دبى َّك،ى م ٍن ؽلىٍنى يع ىعش ىَتتىوي ىكيكٍن ي
ُت ظى ٍهىرانػىٍي ًه ٍ  ،فى ىخش ي
ى ٍ ى
ىد هد م ىن الٍ يم ىهاج ًر ى
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
اّللى يػيٍنزيؿ هب ٍ ىأبٍ ىسوي ،ىكأ َّ
ت أ َّ
اّلل 
ص َّدتىوي ىر يس ي
وؿ َّ
ىف َّ
فىأ ىىرٍد ي
ت أى ٍف أىزب ىذ عٍن ىد يى ٍ يى ندا ىكتى ٍد ىعل ٍم ي
ىف كتى ًايب ى ا يػيغٍٍت ىعٍنػ يه ٍ ىشٍيػئنا ،فى ى
وؿ ًَّ
اخلىطَّ ً
يك ََي
ىك ىع ىذ ىرهي ،فىػ ىق ىاـ يع ىمير لٍ ين ٍ
اؿ ىر يس ي
ب يعنق ىى ىذا الٍ يمنىافً ًق ،فىػ ىق ى
اؿ :ىد ٍع ًٍت ىاي ىر يس ى
اب فىػ ىق ى
وؿ َّ
اّللً َ (( :وَما يُ ْد ِر َ
اّلل أ ٍ
ىض ًر ٍ
ُع َم ُر ل ََع َّل َّ
اّللي ىعَّز ىك ىج َّل ًيف ىشأٍ ًف
اّللَ قَ ِد اطَّلَ َع َعلَى أ َْى ِل بَ ْد ٍر؟ فَػ َق َ
ت لَ ُك ْم)) ،فىأىنٍػىزىؿ َّ
اؿ َذلُُم :ا ْع َملُوا َما ِش ْئػتُ ْم فَػ َق ْد غَ َف ْر ُ
()1
ِ
َّ ِ
ِ
دً
اط و
ياء} " .
ين َ
بََ { :ي أَيُّػ َها الذ َ
آمنُوا َال تَػتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْول َ
ى
كىنا نالدظ أف الرسوؿ  تد ضرب أركع خلق ،كأعظ سلوؾ ،كىو التثدت كعدـ العجل ،على الرغ من أف ادلوتف
كاف يف غاي ،احلرج ،كعلى الرغ من لياف األمر ،كاتضاح دليل ما فعلو داطب كىو كادد من أصاالو -مهنع هللا يضر أصبعُت-
كتد كاف اخلطأ جسيما ألنو يدخل يف ابب اخليان ،العظمى للدكل ،،إ ا أف الرسوؿ  ركن إ ى خلق أصيل من األخالؽ
اليت دث عليها القرآف ،كىو التثدت من أمر صاددو ،كإذ لو  يداث يف األمر ،لعد أف يستدعي كػلقق معو ،ليتعرؼ
على ادلاللسات اليت ضبلتو على ىذا الفعل ،كيدٍت دكمو على ذل كلو ،كيرفض ما ى لو صاددو الكدَت عمر لن
اخلطاب .
كتدل ذل يقرر الدادث أف التدُت كالتثدت ،خلق إسالمي عظي  ،دث عليو هللا سداانو يف زلك كتالو ،كزبلق
الرسوؿ الكرًن  ابلقرآف دىت صار لو منهجان يف دياتو ،كذلذا تالت أـ ادلؤمنُت الصديق ،لنت الصديق عائش ،لنت أيب
وؿ ِ
ِِ
ٌن أَنْبِئِ ِيين َع ْن ُخلُ ِق ر ُس ِ
ت تَػ ْق َرأُ
هللا  ،قَال ْ
َس َ
(َي أُـَّ ال ُْم ْؤمن َ
لكر اهنع هللا يضر عندما يسئلت عن أخالؽ النيب َ :
َ
َت« :أَل ْ
()2
َت« :فَِإ َّف ُخلُق نَِ ِيب ِ
هللا َ كا َف الْ ُق ْرآ َف) .
ْت :بَػلَى ،قَال ْ
الْ ُق ْرآ َف؟» قُػل ُ
َ ّ
كتد ضرب النيب  أركع األمثل ،يف خلق التدُت ،كالتثدت يف تضااي كثَتة جدان كمنها تضي ،الصاايب ماعز لن مال
 عندما ارتكب كدَتة الزان فتدُت لو  أف الواتع ،تد ددرت لعد توؿ الصاايب  أنو زان ،كأنو يريد التطهَت ،عندىا
لدأ الرسوؿ  يف التثدت ،كمل يكتف لدياف الصاايب  ،فقد جاء يف صايح الدخارم عن الن عداس رضي هللا عنهما
ِ
وؿ َِّ
اعز بْن مالِ ٍ
اؿ:
اؿ :الَ ََي َر ُس َ
ت» قَ َ
اّلل ،قَ َ
َّيب قَ َ
ت ،أ َْو نَظَْر َ
ْت ،أ َْو غَ َم ْز َ
اؿ لَوُ« :ل ََعلَّ َ
ك قَػبَّػل َ
ك النِ َّ
تاؿ« :ل ََّما أَتَى َم ُ ُ َ
()3
«أَنِ ْكتػها» .الَ ي ْك ِين ،قَ َ ِ ِ
ك أَمر بِر ِْ
َج ِو» .
ََ
َ
اؿ :فَع ْن َد ذَل َ َ َ َ
يقوؿ الن العثيمُت(« :لعل) ىنا للتوتع؛ يعٍت :أتوتع أن فعلت كذا ككذا( ،تدلت) أم :تدلت ادلرأة فظننت أف التقديل
زان ،كالتقديل زان  ا ش  ،لكنو ليس الزان الذم يوجد احلد( ،أك غمزت) أم :غمزت ادلرأة ليدؾ ،الثالث( :،أك نظرت)،
ًم ٍن


( )1انظر :الدغوم :معاِل التنزيل ،ج ،8ص ،93،92كالقص ،أخرجها اإلماـ الدخارم يف جامعو صاياو ،يف كتاب اجلهاد كالسَت ،ابب اجلاسوس ،رت احلديث:
( ،)3007ص.539
( )2النيسالورم ،مسل لن احلجاج لن مسل  :صحيح مسلم  ،كتاب صالة ادلسافرين كتصرىا ،ابب جامع صالة الليل ،كمن انـ عنو أك مرض ،دديث رت ،)746( :
لَتكت ،دار الن دزـ ،ط1422 ،1ق2002/ـ ،ص.300
( )3صحيح البخاري ،كتاب احلدكد ،ابب ىل يقوؿ اإلماـ للمقر :لعل دلست أك غمزت؟ ،رت احلديث ،)6824( :ص.1259
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كالنظر زان العُت ،فقاؿ ما عز ( :ا اي رسوؿ هللا) ،كإظلا ذكر النيب  ىذا لو من أجل أف يتثدت ىل إتراره إترار عن يقُت
كعن تعقل ،أك إتراره عن معرف ،،فلهذا سألو النيب  ىذه األسئل ،،كسألو أيضان أسئل ،أخرل ،فقاؿ لو( :أنكتها؟) تاؿ:
ِ
الر َشا ِِف الْبِئْ ِر؟)) تاؿ :نع  ،كمل يكن ىناؾ داج ،إ ى مثل ىذه
يب ال ِْم ْرَو ُد "ادليل" ِِف ال ِْم ْك َحلَ ِةَ ،و َّ
نع  ،تاؿَ (( :ك َما يَغ ُ
()1
األشياء ،لكن أراد النيب  أف يستنتج من ىذا الرجل أنو عاتل كليس لو جنوف» .
كتوؿ الشيخ العثيمُت «كمل يكن ىناؾ داج ،إ ى مثل ىذه األشياء»  ا يعٍت عدـ التثدت من الندأ ،كلكن تعٍت أف
اإلترار أعلى مراتب الثدات ،كذلذا تاؿ العثيمُت« :لكن أراد النيب  أف يستنتج من ىذا الرجل أنو عاتل كليس لو
جنوف».
كيف ىذا توجيو عظي لكل كيل أمر كداك يف أف يتثدت من األمور دىت  ا يقضي دبا ظهر من دليل دكف أف يتثدت
فتضيع احلقوؽ كتزىق األركاح.
كيعلق العثيمُت على شلا يستفاد من ىذا احلديث ،فيقوؿ« :أنو غلب على اإلماـ عند الًتدد أف يتثدت  ،ا سيما يف
()2

ىذا األمر العظي الذم يستوجب إزىاؽ النفس ،كيوجب العار على الفاعل ،فإف الواجب التثدت» .
كيدقى أف تدُت األمور يف اجملاؿ األخالتي فضيل ،من الفضائل اليت دعا إليها القرآف الكرًن ،كىدل ذلا اإلسالـ احلنيف،
ألهنا تؤدم إ ى أف يسَت اإلنساف على لصَتة ،كأف يكوف السلوؾ ابستقام ،،كالتصرؼ حبكم ،،كابلتايل يكوف احلك على
األمور لقسط ،لعيدا عن التهور كا اندفاع الذم يورث الندـ ،كشأف ادلؤمن أنو كيس فطن ،كأنو  ا يلدغ من جاره مرتُت،
كانو يقدر لرجلو تدل اخلطو موضعها ،كما عرب القائل احلكي  ،كلقد طالب القرآف الكرًن ابلتدُت يف األمور دُت تاؿ يف
()3
يل ِّ
َّ ِ
ض َربْػتُ ْم ِِف َسبِ ِ
اّلل فَػتَػبَػيَّػنُواْ} [سورة النساء. ]94:
آمنُواْ إِذَا َ
ين َ
سورة النساءََ { :يأَيػُّ َها الذ َ
أما عبارة "بوسيلة خمصوصة" فادلقصود هبا أف التثدت يكوف أبدكات ،كلوسائل عدة ،لكن كل دال ،ذلا كسيل ،أك
كسائل سلصوص ،تناسدها ،كاختيار الوسيل ،ؼلضع  اعتدارات شرعي  ،،ا ؽلكن ذباكزىا إ ا يف داؿ الضركرة ،كلعد ادلوازن،
لُت ادلفاسد ادلتاقق كتوعها حبيث يت اختيار أخفها.
وابلنظر يف القرآف الكرًن نالدظ أف التدُت ابشتقاتاتو تد كرد أكثر من التثدت ابشتقاتاتو ،كىذا يرجع إ ى أف األمور

اليت يكتفي فيها ابلتدُت أكثر من األمور اليت ضلتاج فيها إ ى التثدت ،كما أنو توجد مفردات تؤدم معٌت التثدت أك معٌت
تريدان منو ،مثل مفردة اليقُت ،كتد كردت دبشتقاهتا يف آايت ترآني ،كثَتة ،منها تولو تعا ى{ :قَ ْد بػيَّػنَّا اآلَي ِ
ت لِ َق ْوٍـ يُوقِنُوف}
َ
َ
[سورة الدقرة.]118:
أقواؿ العلماء ِف الفرؽ بٌن التبٌن والتثبت:
للعلماء ،كالدادثُت أتواؿ يف الفرؽ لُت التدُت كالتثدت ،كيدكر احلديث دوؿ كلم( ،فتدينوا)( ،فتثدتوا) ،فقد هللا تعا ى:
ِ ِ ٍ
َّ ِ
َّ ِ
آمنُواْ إِذَا
ين َ
ين َ
آمنُوا إِف َجاء ُك ْم فَاس ٌق بنَػبَأ فَػتَػبَػيَّػنُوا} [سورة احلجرات ،]6:كتاؿ سداانوََ { :يأَيػُّ َها الذ َ
{ ََيأَيػُّ َها الذ َ
يل ِّ
ض َربْػتُ ْم ِِف َسبِ ِ
اّلل فَػتَػبَػيَّػنُواْ} [سورة النساء.]94:
َ
( )1العثيمُت ،ادمح لن صاحل :فتح ذي اجلالؿ واالكراـ بشرح بلوغ ادلراـ ،ربقيق كتعليق :صداي لن ادمح رمضاف ،كأـ إسراء لنت عرفو ليومي ،القاىرة ،ادلكتد ،اإلسالمي،
للنشر كالتوزيع ،ط1426 ،1ق2006/ـ ،ج ،5ص.346
( )2العثيمُت :فتح ذي اجلالؿ واالكراـ بشرح بلوغ ادلراـ ،ج ،5ص.346

( )3انظر :الشرابصي :موسوعة أخالؽ القرآف ،ج ،3ص.16
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يقوؿ مكي لن أيب طالب« :تولو{ :فَػتَػبَػيَّػنُواْ} ترأ ضبزة كالكسائي ابلثاء ،من التثدت يف موضعُت ،يف ىذه السورة كيف

موضع يف احلجرات .كترأ الداتوف ابلياء ،من التدُت .كدج ،من ترأ ابلثاء ،أنو دلا كاف معٌت اآلي ،احلض للمؤمنُت على
التأين ،كترؾ اإلتداـ على القتل ،دكف تثدت كتدُت ،أتى ابلتثدت ،ألنو خالؼ اإلتداـ ،كالتثدت أفسح للمأمور من التدُت
ألف كل من أراد أف يتثدت تدر على ذل  ،كليس كل من أراد أف يتدُت تدر على ذل  ،ألنو تد يتدُت ،ك ا يتدُت لو ما أراد
ليانو .كدج ،من ترأ ابلياء ،من الدياف ،أنو دلا كاف معٌت اآلي :،افاصوا عن أمر من لقيتموه ،كاكشفوا عن دالو تدل أف
تدطشوا لقتلو ،دىت يتدُت لك دقيق ،ما ىو عليو من الدين ضبل على التدُت ،ألنو لو يظهر األمر ،كأيضان فإف التدُت يع
التثدت ،ألف كل من تدُت أمران فليس يتدينو ،إ ا لعد تثدت ،ظهر لو ذل األمر أك مل يظهر لو  ،الد من التثدت مع التدُت،
ففي التدُت معٌت التثدت ،كليس كل من تثدت يف أمر تدينو.
إذ تد يتثدت ك ا يتدُت لو األمر ،فالتدُت أع من التثدت يف ادلعٌت  اشتمالو على التثدت ،كتد جاء عن احلسن مرسالن:
()1

((التبٌن من هللا والعجلة من الشيطاف ،فتبينوا))  .كاختيار القراءة ابلياء لعموـ لفظها ،كألف أكثر القراء عليها ،كألف
هبا ترأ ألو عدد الرضبن كاحلسن كألو جعفر كشيد ،كاألعرج كتتادة كالن جدَت ،كىو اختيار أيب داًب كأيب عديد .كترأ الن
()2

مسعود كالن كاثب كطلا ،كاألعمش كعيسى ابلثاء ،كىو اختيار الطربم» .

وابلنظر ِف قوؿ مكي بن أّب طالب ،وتتبع ما أورده العلماء يتضح لنا ِف الفرؽ بٌن التبٌن والتثبت ثالثة أقواؿ،

يذكرىا الباحث فيما أييت:

القوؿ األوؿ :الكلمتاف مرتادفتاف أو متقاربتاف

القوؿ عندان يف ذل أهنما تراءاتف معركفتاف مستفيضتاف يف تراءة ادلسلمُت دبعٌت كادد ،كإف اختلفت
يقوؿ الطربم« :ك ي
()3

اب القراءة يف ذل » .
ك"ادلتدُت" متثدًٌت ،فدأم القراءتُت ترأ القارئ،
متدُت،
ًٌ
هبما األلفاظ .ألف "ادلتثدت" ٌ
فمصيب صو ى
ه
كجاء عند الشنقيطي« :كمعٌت القراءتُت كادد ،كىو األمر ابلتأين كعدـ العجل ،دىت تظهر احلقيق ،فيما أندأ لو
()4

الفاسق» .

()5

كيقوؿ القطاف يف تفسَته« :كالفعالف تريداف من لعض» .

()6

كيرل ادمح أضبد أف «التدُت الوارد يف اآلايت ،ىو التثدت» .
القوؿ الثا:ي :خمتلفتاف والتثبت يسبق التبٌن

()1

فقد ترر اإلماـ الن عطي ،أنو« :تد يتثدت من  ا يتدُت» .
( )1اخلرائطي ،ادمح لن جعفر لن ادمح لن سهل لن شاكر :مكارـ األخالؽ ومعاليها وحممود طرائقها ،ربقيق :أؽلن عدد اجلالر الداَتم ،القاىرة ،دار اآلفاؽ العرلي ،،ط،1
1419ق1999/ـ ،ص.228
( )2القيسي ،ألو ادمح مكي لن أيب طالب :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ربقيق :زلي الدين رمضاف ،دمشق ،دار الرسال ،العادلي ،،ط،1
1434ق2013/ـ ،ج ،1ص.395،394
( )3الطربم :جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ج ،9ص.81

( )4الشنقيطي :أضواء البياف ِف إيضاح القرآف ابلقرآف ،ج ،7ص.411
5
عماف ،طدعو خاص ،ذلا نسخ يف عدة جامعات منها جامع ،آؿ الديت يف األردف ،ط،1
( ) القطاف ،إلراىي  :تيسًن التفسًن ،مراجع ،كضدط :عمراف أضبد ألو صبلوٌ ،
1402ق1982/ـ ،ج ،4ص.181

( )6أضبد :التثبت ِف القرآف الكرمي ،ص.15
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كتاؿ اجلصاص(« :فتثدتوا) ترأ ابلياء كالنوف ،كتيل إف ا اختيار التدُت ألف التثدت إظلا ىو التدُت ،كالتثدت إظلا ىو سدب

()2

لو» .
يقوؿ السعدم « :التثدت يف كل األدواؿ اليت يقع فيها نوع اشتداه ،فيتثدت فيها العدد ،دىت يتضح لو األمر كيتدُت
()3

الرشد كالصواب» .

()4

التدُت أع  ،ككجو العموـ كاخلصوص من ديث إ ٌف التثدٌت طريق التٌ ٌدُت» .
كيرل كردات أف «التثدٌت أخص ك ٌ
القوؿ الثالث :خمتلفتاف والتبٌن يسبق التثبت
عدارة الديضاكم تفيد أف التدُت يسدق التثدت ،ديث تاؿ يف تفسَت اآلي( « :،فتدينوا) فاطلدوا لياف األمر كرداتو ك ا
()5

تعجلوا فيو» .
التدُت :تطلب الدياف كىو ظهور األمر ،كالتثدت التارم كتطلب الثدات كىو
كيرل الطاىر لن عاشور أف « ٌ
()6
الصدؽ» .
كيرل رلموع ،من علماء األزىر الشريف أف الكلمتُت كإف اختلف لفظاعلا ،فإف لُت معنييهما عالت ،كريق ،،تشدو
عالت ،ضوء الشمس لقرصها :ألف التدُت ،كىو ادلصدر من (فتدينوا) ىو التفاص كالتعقب يف اخلرب الذم يذيعو الفاسق
()7

تدُت فقد تثدت ،كمن تثدت فقد تدُت .
لُت الناس ،كىذا الدياف ىو الطريق ادلوصل للتثدت .فالتثدت ىو شبرة التدُت ،كمن َّ
ما يرتجح للباحث ِف الفرؽ بٌن التبٌن والتثبت:

لعد تعريف التدُت كالتثدت لغ،ن كاصطالدان ،كلياف أتواؿ العلماء يف الفرؽ لينهما ،يًتجح للدادث القوؿ الثالث من
األتواؿ ،كىو أف التدُت يسدق التثدت ،فالتدُت لداي ،الظهور كالوضوح كىو الشاىد الذم يؤدم إ ى التثدت ،كىو القطع
كاليقُت كالثدات ،ذل

أف األمر تد يدُت كيظهر ،كلكن ليس شرطان أف يثدت ،فهذا ػلتاج إ ى ربقيق كحبث ،وترجيح

الباحث ذلذا القوؿ يستند لعدة دالالت ،ومنها ما أييت:
 .1ادلعىن اللغوي:

من خالؿ ادلعٌت اللغوم التدُت يسدق التثدت لد ال ،ادلعاين ،فقد ذكر التدُت ككصف ابلظهور ،كالد ال ،،كالشاىد،
كالدياف ،كىذا كلو ػلتاج إ ى التثدت أم التاقيق كالداث يف ىذا الظهور ،كىذه الد ا ات  ا تصل لليقُت إ ا ابلتثدت.
 .2ارتباط التثبت ابليقٌن:

( )1الن عطي ،األندلسي ،أيب ادمح عدد احلق لن غالب :احملرر الوجيز ِف تفسًن الكتاب العزيز ،ربقيق :عدد السالـ عدد الشايف ادمح ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط،1
1421ق2001/ـ ،ج ،2ص.96
( )2اجلصاص :أحكاـ القرآف ،ج ،2ص.312
( )3السعدم :تيسًن الكرمي الرمحن ِف تفسًن كالـ ادلناف ،ص.194
( )4كردات :منهج القرآف ِف التثبت ،ص.48

( )5الديضاكم :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ج ،2ص.91

( )6الن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،26ص.231
( )7انظر :رلموع ،من مشايخ األزىر :حقائق اإلسالـ ِف مواجهة شبهات ادلسلمٌن  ،إشراؼ كتقدًن (كزير األكتاؼ ادلصري :)،زلمود ضبدم زتزكؽ ،القاىرة ،كزارة
األكتاؼ (اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمي ،)،د.ط1422 ،ق2002/ـ ،ص.49،48
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إف ارتداط التثدت ابليقُت ،ارتداط  ا انفكاؾ فيو ،كىو يؤكد أف التثدت مردل  ،ا يوجد لعدىا مردل ،،لثدوت األمر
ث غَيػر ب ِع ٍ
ك ِمن َسبٍَإ بِنَػبٍَإ يَِقٌن} [سورة
طت ِمبَا َِلْ َُِت ْ
يد فَػ َق َ
ط بِ ِو َو ِج ْئػتُ َ
َح ُ
اؿ أ َ
كاستقراره ،فقد تاؿ تعا ى{ :فَ َم َك َ ْ َ َ
()1
النمل« ]22:أم :خبرب صدؽ دق يقُت»  ،دبعٌت أف اخلرب كالدياف كصل إ ى آخر مردل ،يف التثدت ،كىو اليقُت.
يقوؿ الن عاشور« :ككصفو لػ (يقُت) ربقيق لكوف ما سيلقى إليو شيء زلقق  ا شده ،فيو ،فوصف ابدلصدر
()2

للمدالغ. »،
كيقوؿ الراغب « :اليقُت من صف ،العل فوؽ ادلعرف ،كالدراي ،كأخواهتا ،يقاؿ :عل يقُت ،ك ا يقاؿ معرف ،يقُت ،كىو
()3

سكوف النفس مع ردات احلك » .
كيعلق األلوسي على الراغب ،فيقوؿ« :األكؿ عدـ الش فيطلق على كل ما  ا ش فيو سواء دصل لنظر أك دس
()4

أك غريزة عقل أك لتواتر أك دليل ،ىذا  ا يتفاكت» .
تاؿ هللا تعا ى{ :قُ ْل إِِّ:ي َعلَى بَػيِّنَ ٍة ِّمن َّرِّّب} [سورة األنعاـ]57:؛ أم «على دج ،كاضا ،من مغفرة ريب ،كأنو  ا
()5
معدود سواه ...يقاؿ :أان على لين ،من ىذا األمر كأان على يقُت منو إذا كاف اثلتان عنده لدليل» .
()6

فالدين ،ىي احلج ،الواضا ،كشاىد الصدؽ الذم يفصل لُت احلق كالداطل ،كادلراد هبا ىنا القرآف كالودي .
كهللا تعا ى يقوؿ{ :قَ ْد بػيَّػنَّا اآلَي ِ
ت لِ َق ْوٍـ يُوقِنُوف} [سورة الدقرة ،]118:أم« :تد كضانا الد ا ات على صدؽ
َ
َ
()7
الرسل دبا  ا ػلتاج معها إ ى سؤاؿ آخر كزايدة أخرل ،دلن أيقن» .
كيضيف الطربم إ ى ذل معٌت دتيقا يف تفسَته فيقوؿ« :كخص هللا لذل القوـ الذين يوتنوف ،ألهن أىل التثدت يف
()8

األمور ،كالطالدوف معرف ،دقائق األشياء على يقُت كصا. »،
كتد كرد أف عمر ( تاس على خرب من األخدار دُت تضى يف دي ،األصالع ،يف اإلهباـ خبمس عشر ،كيف كل من
السدال ،كالوسطى لعشر كيف اليت تلي اخلنصر لتسع كيف اخلنصر لست) ،كلقد رأل أف النيب  ،تضى يف اليد خبمسُت،
ففرتها على األصالع أبتدار سلتلف ،ألهنا سلتلف،؛ كلكن كجد كتاب عمرك لن دزـ ،وثبت أنو كتاب رسوؿ هللا  ،كفيو:
()9

"كيف كل إصدع شلا ىنال عشر من اإللل"؛ فصاركا إليو ،كترؾ توؿ عمر . 
فعندما تدينوا من كجود كتاب عمرك لن دزـ كىو شاىد كدليل مل يكتفوا لذل  ،لل ردت (أم تثدتوا) أنو للرسوؿ ،
فًتكوا اجتهاد عمر  ،كاخذكا لقوؿ الرسوؿ  لعد أف تدينوا أف ىناؾ كتااب لو ،كتثدتوا من ذل .

( )1الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،6ص.186
( )2الن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،19ص.252
( )3الراغب :ادلفردات ِف غريب القرآف ،ص.553
( )4األلوسي :روح ادلعا:ي ِف تفسًن القرآف العظيم والسبع ادلثا:ي ،ج ،1ص.125
( )5النيسالورم :غرائب القرآف ورغائب الفرقاف ،ج ،3ص.89

( )6انظر :الربكسوم :إمساعيل دقي لن مصطفى :روح البياف ،لَتكت ،دار الفكر ،د.ط ػ ،د.ت ،ج ،3ص.41،40
( )7الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،1ص.400
( )8الطربم :جامع البياف ِف أتويل القرآف ،ج ،2ص.557

( )9عدد ادلطلب ،رفعت فوزم :توثيق السنة ِف القرف الثا:ي اذلجري أسسو واجتاىاتو ،مصر ،مكتد ،اخلاصلي ،ط1401 ،1ق1981/ـ ،ص.97
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كتد جاء يف تذكرة احلفاظ عدة نصوص تفيد مدل احلرص على التثدت يف رلاؿ األداديث ادلركي ،عن النيب  ،كعدـ
()1

إجراء األدكاـ تدل ىذا التثدت ،كمنها ما أيٌب :



عن رجاء لن أيب سلم ،تاؿ :للغٍت أف معاكي ،كاف يقوؿ :عليك من احلديث دبا كاف يف عهد عمر  فإنو

كاف تد أخاؼ الناس يف احلديث عن رسوؿ هللا .



ركل ىشاـ عن أليو عن ادلغَتة لن شعد ،أف عمر استشارى يف أمالص ادلرأة يعٍت السقط فقاؿ لو ادلغَتة :تضى

فيو رسوؿ هللا  لغرة ،فقاؿ لو عمر :إف كنت صادتا فأت أبدد يعل ذل  .تاؿ :فشهد ادمح لن مسلم ،أف رسوؿ هللا
 تضى لو.



ركل صفواف لن عيسى أف ادمح لن عمارة عن عدد هللا لن أيب لكر تاؿ :كاف للعداس ليت يف تدل ،ادلسجد

فضاؽ ادلسجد على الناس فطلب إليو عمر الديع فأىب ،فذكر احلديث كفيو فقاؿ عمر أليب :لتأتيٍت على ما تقوؿ لدين،
فخرجا فإذا انس من األنصار ،تاؿ :فذكر ذل  ،تالوا :تد مسعنا ىذا من رسوؿ هللا  فقاؿ عمر :أما إين مل أهتم كلكٍت
أدددت أف أتثدت».
وعليو يرتجح لدل الدادث أف ىناؾ فرتان لُت التدُت كالتثدت يتجلى فيما أيٌب:

 .1التدُت مردل ،متقدم ،على التثدت ،كمن تثدت فقد تدُت.

 .2التدُت ىو ظهور احلقيق ،،كالتثدت ىو اإلداط ،أبدلتها كماللساهتا.
 .3ىدؼ التثدت ىو الوتوؼ على أدل ،األمر كدكافعو كماللساتو.
 .4األمر يستقر ابلتثدت ديث يصل إ ى درج ،اليقُت.
 .5ازباذ اإلجراءات العملي ،كإصدار األدكاـ  ا يكوف إ ا لعد التثدت.
كابدلثاؿ يتضح ادلقاؿ :ففي تص ،داطب لن أيب للتع ،دصل التدُت دبجرد نزكؿ جربيل كإخداره للرسوؿ  دبا فعلو
داطب.
ٍب كاف التثدت الذم ًب من خالؿ ما أيٌب:
كعمارا كالزلَت كطلا ،كادلقداد لن األسود كأاب مررد كي يلاقوا ابدلرأة كأيخذكا الكتاب
 .1لعث رسوؿ هللا  علينا
ن
منها.

 .2أرسل رسوؿ هللا  إ ى داطب ،فأاته كاعًتؼ لفعلتو كلُت األسداب اليت دفعتو لإلتداـ عليها ،فصدتو رسوؿ
هللا  كعذره.
كنالدظ أف الرسوؿ  تد رفض اتًتاح عمر لقتل داطب ،كاهتامو لو ابلنفاؽ ،كرد عليو تائال" :كما يدري اي عمر
لعل هللا تد اطلع على أىل لدر فقاؿ ذل  :اعملوا ما شئت فقد غفرت لك ".

( )1الذىيب ،مشس الدين ألو عدد هللا ادمح لن أضبد لن عثماف لن تى ٍاؽلاز :تذكرة احلفاظ ،لَتكت ،دار الكتب العلمي ،،ط1418 ،1ق1998/ـ ،ج ،1ص.12
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كما نالدظ أنو  تد ددد للصاال ،الذين أرسله  اسًتجاع الكتاب اخليارات ادلتاد ،ذل يف سديل اسًتجاعو،
اخ فَِإ َّف ِِبا ظَ ِعينةً معها كِتاب ِمن ح ِ
اط ِ
ب بْ ِن أَِّب بَػلْتَػ َعةَ إىل ادلشركٌن،
ضةَ َخ ٍ
ديث تاؿ ذل (( :انْطَلِ ُقوا َح َّىت َأتْتُوا َرْو َ
َ َ َََ َ ٌ ْ َ
()1
ض ِربُوا عُنُػ َق َها)) .
فخذوه ِمنْػ َها َو َخلُّوا َسبِيلَ َهاَ ،وإِ ْف َِلْ تَ ْدفَػ ْعوُ إِلَيْ ُك ْم فَا ْ

( )1انظر :الدغوم ،معاِل التنزيل ،ج ،8ص ،93،92كالق ص ،أخرجها اإلماـ الدخارم يف جامعو صاياو ،يف كتاب اجلهاد كالسَت ،ابب اجلاسوس ،رت احلديث:
( ،)3007ص539؛ كتد مرت يف ص.38-36
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ادلطلب الثا:ي

أمهية التبٌن والتثبت
إف للتدُت كالتثدت أعلي ،عظمى على كل األصعدة كاجملا ات ،كابألخص يف تداكؿ ادلعلومات حبك سرع،
انتشارىا ،كخطورة ىذا ا انتشار على الدين ،كاجملتمعات ،كاألكطاف.
كعليو سيااكؿ الدادث ذكر لعض ما ػلملو خلق التدُت ،كالتثدت من أعلي ،تصول يف تداكؿ ادلعلومات.
أمهية التبٌن والتثبت ِف اجلانيب الديين:

إف تداكؿ ادلعلومات ،كانتشارىا دكف تدُت كتثدت يلاق الضرر دبستوايت عدة ،ك ا ش أف اجلانب الديٍت أيخذ
ديزان مهمان جدان يف ىذا األمر ،فقد يلدس احلق ابلداطل سواء كاف ىذا جبهل أك لتجاىل ،كيتأرر هبذا اجلميع خصوصان
عواـ الناس ،إذ «من شأف العواـ القعود عند القاص ،ما كاف دديثو عجيدان خارجان عن فطر العقوؿ ،أك كاف رتيقان
()1

ػلزف القلوب كيستغزر العيوف»  ،فلهذا غلب التدُت كالتثدت من خالؿ أمور كثَتة كمنها ما أيٌب:
 .1معرف ،داؿ انتل ادلعلوم ،،كىذا أمر طديعي خصوصا يف أم ،اإلسالـ اليت اختصت ،لعل الرجاؿ أك ما
يسمى ع ل اجلرح كالتعديل ،كىو العل الذم تاـ عليو رجاؿ سللصوف يتدينوف ،كيتثدتوف من داؿ كأكصاؼ انتل
َّ ِ
ين
احلديث ،كذل دلعرف ،السمُت من اذلزيل ،كالسقي من السلي  ،كلعله انطلقوا يف ذل من توؿ هللاََ { :يأَيُّػ َها الذ َ
آمنُوا إِف جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَػبَأٍ فَػتَػبَػيَّػنُوا} [سورة احلجرات.]6:
َ
َ ْ
 .2تداكؿ ادلعلومات على ضلو يطعن يف أىل العل دكف تدُت أك تثدت ينفر الناس منه  ،أك يوتع الدغضاء لينه ،
كيتجلى ذل يف النماذج اآلتي:،
أ.

يت نشر مقطع يستدؿ لو على أف العامل الفالين تد جرح العامل اآلخر ،كعند التدُت كالتثدت يتضح أف

العامل تد سئل سؤا ان ما يف تضي ،معين ،لعيدة كل الدعد عن العامل اآلخر ،كسؤاؿ ما رأي اي شيخ فيمن يقوؿ كذا

ككذا؟ فيأٌب جواب الشيخ عامان لعيدان كل الدعد عن العامل اآلخر الذم يرل خالؼ ذل يف ظركؼ كمواتف معين.،

ب .ت د يذكر العامل يف خطد ،أك زلاضرة تضي ،ما ،أك يفيت دبسأل ،،فياملها السامع على ما يفه  ا على ما

يقصد العامل ،فينقل عنو كيشهر لو ،مع أنو لو تدُت من العامل ؽلكن أف يقف على دقيق ،األمر.
أمهية التبٌن والتثبت ِف اجلانيب االجتماعي:
إف تداكؿ ادلعلومات دكف تدُت كتثدت يضر ابجملتمعات ،كيضعف ترالطها ،كآتزرىا ،لل غلعلها ىش ،كضعيف،،
كلعيدة كل الدعد عن رضا هللا تعا ى ،كزلدتو ،كابلتدُت كالتثدت يطهر اجملتمع من كثَت من األمراض كادلفاسد ،ألهنما
يؤدايف احلماي ،من الوتوع يف ظل الناس ،كاهتامه يف أعراضه كأمواذل  ،ألف تناتل ادلعلومات دكف كعي كتدتيق تد
َّ ِ
اجتَنِبُوا
آمنُوا ْ
ين َ
يوتع لُت األرداـ كاألصدتاء الدغضاء ،كيؤدم إ ى ظل لعضه الدعض ،كذلذا تاؿ تعا ىََ { :يأَيُّػ َها الذ َ
ب أَح ُد ُكم أَف أيْ ُكل َحلم أ ِ
َكثِ ِ
ض ُكم بػ ْع ً ِ
َخ ِيو َم ْيػتًا
ض الظَّ ِّن إِ ْثٌ َوالَ َجتَ َّ
ًنا ّم َن الظَّ ِّن إِ َّف بَػ ْع َ
سوا َوالَ يَػغْتَب بَّػ ْع ُ َ
ضا أ َُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ً
سُ
( )1لن تتيد ،،أيب ادمح عدد هللا لن مسل  :أتويل خمتلف احلديث :لَتكت ،ادلكتب اإلسالمي ،الدكد ،،مؤسس ،اإلشراؽ ،ط1999/1419 ،2ـ ،ص.404
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اّللَ إِ َّف َّ
فَ َك ِر ْىتُ ُموهُ َواتَّػ ُقوا َّ
اب َّرِحيم} [سورة احلجرات ،]12:ففي اآلي ،ينهى هللا تعا ى «عداده ادلؤمنُت عن
اّللَ تَػ َّو ٌ
كثَت من الظن ،كىو التهم ،كالتخوف لألىل كاألتارب كالناس يف غَت زللو؛ ألف لعض ذل يكوف إشبان زلضان ،فليجتنب
كثَت منو ادتياطان ،كركينا عن أمَت ادلؤمنُت عمر لن اخلطاب ، ،أنو تاؿ :ك ا تظنن لكلم ،خرجت من أخي
()1

ادلسل إ ا خَتا ،كأنت ذبد ذلا يف اخلَت زلمال» .
ك ا ش أف الظن سلالف للتدُت كالتثدت ،ككأين ابهلل تعا ى يقوؿ :إف ظننت فال تظن إ ا خَتان أك أمس ،
فدكلمت اليت زبرج من  ،كيتداكذلا الناس تد تظل هبا شخصان أك فئ ،،لقصد أك من دكف تصد ،كىذا ىو سر توؿ
اف َِّ
ِ ِِ
ٍ
ضو ِ
اّلل ،الَ يػل ِْقي َذلَا اب ًال ،يػرفَػعوُ َّ ِ
َّ
الع ْب َد
َ َْ ُ
اّللُ ِبَا َد َر َجاتَ ،وإِ َّف َ
الرسوؿ (( :إِ َّف َ
ُ
الع ْب َد لَيَػتَ َكل ُم ِابل َكل َمة م ْن ِر ْ َ
()2
لَيػت َكلَّم ِابل َكلِم ِة ِمن س َخ ِط َِّ
ِ
ِ
َّم)) .
َ ْ َ
اّلل ،الَ يُػلْقي َذلَا َاب ًال ،يَػ ْه ِوي ِبَا ِِف َج َهن َ
ََ ُ
كك من كلم ،كانت شرارهتا من جهل  ا يضدط األمور ،أك نفس مضطرل ،تريد أف توتع لُت الناس ،أك من ظلاـ
يستغل عدـ تدُت الناس كتثدته شلا ينقلو إليه  ،كذلذا كلو كانت عاتد ،ادلعلومات السلدي ،ادلتداكل ،عن اخللق كخيم،،
اؾ ِمبَا
فعن أيب ىريرة  تاؿ :تاؿ الرسوؿ (( :أَتَ ْد ُرو َف َما ال ِْغيبَةُ؟» قَالُوا :هللاُ َوَر ُسولُوُ أَ ْعلَ ُم ،قَ َ
اؿِ « :ذ ْك ُر َؾ أَ َخ َ
ت إِ ْف َكا َف ِِف أ ِ
ِ
وؿ ،فَػ َق ِد ا ْغتَػ ْبػتَوَُ ،وإِ ْف َِلْ يَ ُك ْن فِ ِيو فَػ َق ْد
اؿ« :إِ ْف َكا َف فِ ِيو َما تَػ ُق ُ
وؿ؟ قَ َ
َخي َما أَقُ ُ
يل أَفَػ َرأَيْ َ
يَك َْرهُ» ق َ
()3
بَػ َهتَّوُ)) .

كأ ندو إ ى أف لعض أكجو تداكؿ ادلعلومات السلدي ،تد يكوف مدادا ،كتد ذكره أىل العل ربت ابب النميم،
النافع ،،تاؿ الن كثَت يف تفسَته كتاؿ« :النميم ،على تسمُت ،اترة تكوف على كجو التاريش "لُت الناس" كتفريق
تلوب ادلؤمنُت ،فهذا دراـ متفق عليو .فأما إذا كانت على كجو اإلصالح "لُت الناس" ،كائتالؼ كلم ،ادلسلمُت ،كما
()4
جاء يف احلديث(( :لَيس ال َك َّذاب الَّ ِذي ي ِ
ٌن الن ِ
وؿ َخ ْيػ ًرا))  ،أك يكوف على كجو
َّاس ،فَػيَػنْ ِمي َخيْػ ًرا ،أ َْو يَػ ُق ُ
ُْ
صل ُح بَػ ْ َ
ُ
ْ َ
()5
ب ِخ ْد َعةٌ))  ،ككما فعل نعي
التخذيل كالتفريق لُت صبوع الكفرة ،فهذا أمر مطلوب ،كما جاء يف احلديث(( :احلَْر َ

كالما ،كنقل من ىؤ اء
لن مسعود يف تفريقو لُت كلم ،األدزاب كلُت تريظ ،،كجاء إ ى ىؤ اء فنمى إليه عن ىؤ اء ن
إ ى أكلئ شيئنا آخرٍ ،ب ألـ لُت ذل  ،فتناكرت النفوس كافًتتت .كإظلا ػلذك على مثل ىذا الذكاء كالدصَتة
()6

النافذة» .
كهبذا يتضح أف للتدُت كالتثدت أرر عظي يف إصالح اجلانب ا اجتماعي ،كيف تفادم سلديات تفت يف عضد
اجملتمع ،كتشيع فيو الدغضاء كالتنادر.

( )1الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،7ص.377

( )2صحيح البخاري ،كتاب الرتاؽ ،ابب دفظ اللساف ،دديث رت  ،)6478( :ص.1203

( )3صحيح مسلم ،كتاب الرب كالصل ،كاآلداب ،ابب ربرًن الغيد ،،دديث رت  ،)2589( :ص.9901

( )4صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،ابب ليس الكاذب الذم يصلح لُت الناس ،دديث رت  ،)2692( :ص.477
( )5صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد كالسَت ،ابب احلرب خدع ،،دديث رت  ،)3030( :ص.543
( )6الن كثَت :تفسًن القرآف الكرمي ،ج ،1ص.371
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أمهية التبٌن والتثبت ِف اجلانب األمين:
إف تداكؿ ادلعلومات ،كانتشارىا دكف تدُت كتثدت يضر أمن األكطاف كاستقرارىا لل يشيع الفوضى ،كالدغضاء لُت
أفراد اجملتمع ،أك لُت الناس ككيل أمرى  ،كىو ابإلضاف ،إ ى ذل يكلف الدكل ،الوتت ،كاألمواؿ الطائل ،للتاقيق
كالداث لكي يت التثدت من ىذه ادلعلومات ،كمصدرىا ،كاألىداؼ ادلتوخاة من تداكذلا ،كيشغل األجهزة ادلعني ،عن
متالع ،أمور جساـ تصب يف صاحل الدالد كالعداد ،أك تدفع عنه ضرران مادقا يف عاجل الوتت أك آجلو.
لقد أردتت كتائع كثَتة أف لعض اجلهات اخلارجي ،أك الداخلي ،تعمل على لث كتداكؿ لعض ادلعلومات
الصايا ،أك غَت الصايا ،،ربقيقان ألجندات كمصاحل خاص ،أك هبدؼ التاريض ،كىو« :احلث على ارتكاب
اجلرؽل ،كإغلاد فكرة اجلرؽل ،يف ذىن اجلاين كالتشجيع عليها لشكل يهيج شعور الفاعل كيدفعو إ ى ارتكاب اجلرؽل ،،سواء
()1

كاف التاريض صرػلان أك ضمنيان مداشران أك غَت مداشر فرداين أك صباعيان»  ،كسنضرب أمثل ،على ىذا التاريض كمنها:
 .1التحريض على ويل األمر ادلسلم ،وهتييج الناس عليو ،لتداكؿ معلومات يقصد منها إشاع ،الفوضى،
كالكراىي ،،كادلطالد ،حبقوؽ منقوص ،عالنيان ،كالتشهَت ادلتعمد ،سواء كاف ىذا دقيقان ،أك كذابن ،كهبتاانن كما ددث
للصاايب اجلليل الشهيد ادلدشر ابجلن ،اثلث اخللفاء الراشدين ذم النورين عثماف لن عفاف  كأرضاه عندما شهر لو
رلموع ،من األكابش ،كدرضوا عليو اجلهاؿ ،ديث أظهر «الن سدأ لعض العقائد اليهودي ،،كالقوؿ ابلرجع ،كالوصي،
كأف اإلمام ،تكوف يف ليت كادد ،كغَت ذل  .كاستغل األعراب ،فأخذ يشع عندى األكاذيب مدعيان أف عثماف فعل

كذا ككذا ،ككتب كتدان مزكرة -ىو كمن معو -على الزلَت ،كعلي ،كطلا ،،كعائش ،،كغَتى من أصااب النيب 
كؼلتموهنا أبختامه ادلزكرة ،كلها فيها اإلنكار على عثماف كالتذمر من سياستو ،كيف السالق  ا توجد أجهزة اتصا ات
دديث ،كما ىو اآلف ،كادلتلقوف أعراب أتتيه ىذه األخدار فيقدلوف كيصدتوف ،فصدأ إليو غَت كادد من ذكم الشقاؽ
كالنفاؽ»(.)2
 .2ربريض الشداب لالطلراط دبجموعات إرىالي ،لدعول اجلهاد ،كىذا التاريض يت إلداسو لداس الدين ،كالدين
منو لراء ،كك رأينا من صباعات كأفراد يتداكلوف ادلعلومات الكاذل ،،كمقاطع الفيديو ادلركد ،لكي يغرركا ابلشداب،
كخاص ،الشداب غَت احملصن ابلعل الشرعي ،كذلذا كاف من الواجب التدُت من القائل ،فإف تالوا إف ىذا الدياف لياف
العامل الفالين فعليه أف يتثدتوا فعالن أنو ىو القائل كأنو عامل رابين رق.،

( )1اذلاجرم :راشد لن رمزاف آؿ طامي :جرَية التحريض االلكرتونية ادلخلة ِبمن الدولة ،الرايض ،مكتد ،ادلل فهد الوطني ،،ط1434 ،1ق2013/ـ ،ص.218

( )2اخلميس :عثماف لن ادمح :حقبة من التاريخ ،الكويت ،مكتد ،اإلماـ الذىيب ،ط1431 ،5ق2010/ـ ،ص.117

جملة املدونة:

السنة اخلامسة ،العدد املزدوج ،02- 91رجب 9222هـ  /أبريل 0291م 766

النتائج
 .1ىناؾ فرؽ لُت التدُت كالتثدت يتجلى يف رالر ،أمور :أكذلا :أف التدُت مردل ،متقدم ،على التثدت ،فالتدُت ىو
ظهور احلقيق ،،كالتثدت ىو اإلداط ،أبدلتها كماللساهتا.
 .2غلب عند تداكؿ ادلعلومات أف يت التعامل معها لطريق ،مؤسسي ،ترتكز على الًتكم يف التدُت كالتثدت،
كالتاليل الدتيق للمعلومات.
التدُت كالتثدت يتمثل يف ذبنب اتتفاء ما  ا عل لو ،كترؾ التخمُت كسوء الظن ،كترؾ
 .3أى ما يرتكز عليو ُّ
اخلوض يف الداطل كفضوؿ الكالـ ،كاعتماد ادلؤسسي ،يف التدُت كالتثدت.
 .4التدُت كالتثدت من ادلعلومات اليت يت تداكذلا ذلما آاثر فردي ،تتمثل يف ربقيق الطمأنين ،كالراد ،النفسي،،
كالقناع ،كالوصوؿ إ ى كجو الصواب يف األمر ،كذبنب الوتوع يف اإلٍب ،كتقدًن النصح كاإلعراض عن اجلاىلُت.
 .5من ادله جدان أف يكوف داخل مؤسسات الدكل ،كخاص ،األمني ،سلتصوف يف الدراسات القرآني ،كالشرعي،،

كأف يت التعاره كما يت التعاث طالب الدراسات القانوني ،كالشؤكف الدكلي ،كغَتىا ،كذل ألسداب كثَتة منها :أكذلا:

تكييف عمليات الداث كالتارم للتدُت كالتثدت تكييفان شرعيان ،كاثنيها :رلط األمنيُت ابلشريع ،اإلسالمي ،دلا فيو من

اخلَت للااك كاحملكوـ ،إذ  ا يتصور شلن يرلط نفسو ابلدين احلق خيان ،أك تقصَتا ،كاثلثها :ربقيق التكامل كالتعاكف

لُت التخصصات العلمي ،ادلختلف.،
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:جملة املدونة

: رفع كفاءة األداء ملعلّم اللغت العربيت للناطقني بغريها
ًالثقافت العربيت اإلسالميت أنموذجا
األستاذ أحمد طاهر أبو عمر
 تركيا/جامعة اسطنبىل آيدن

: ملخص البحث
تقوـ ىذه الدراسة على إيضاح أمهية اكتساب معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا للثقافة العربية اإلسبلمية
 كالقدرة على التقوًن، كبناء شخصيتو كصقلها،ٗتصصو العلمي
ٌ البلزمة كأتثَت ذلك ُب رفع كفاءتو التعليمية كدعم
، كبُت الثقافة العربية كالكفاءة، كمن أجل ذلك أثبت الباحث العبلقة بُت الثقافة العربية كاللغة العربية.كالتقييم
 كما كضع.كل منها
ٌ تعلم ُب١ كذكر نظرايت التعليم كجوانبها الثقافية كدكر ا،تفاىيم١تعلم إزاء ىذه ا١كموقف ا
 اإلعداد الثقاُب للمعلم شاشتماؿ منه إعداده على:قسمو إٔب ثبلثة أقساـ
ٌ الباحث إطاران ثقافيٌان مقًتحان للمعلم
.تتميز١تستول ا١ ا،تبتدلء١تستول ا١ ا،تعايَت١تلة من اٚ تواد الثقافية عرب١ا
YABANCILARA ARAPÇA ÖĞRETMENİNİN ARAP VE İSLAM
KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE YETERLİLİĞİNİ GELİŞTİRME
Özet
Bu çalışma, Arap olmayanlara Arapça öğreten kişinin Arap İslam
kültürünü bilmesinin önemini, öğretim yeterliliğine etkisini, alandaki
uzmanlığına katkısını, ilmi kişiliğini ve verimliliğini ve değerlendirme
becerisini konu edinmektedir. Bu araştırma, bu çerçevede Arap dili ile
Arap kültürü, Arap kültürü ile ilmi yeterlilik arasındaki ilişkiyi ve
öğretmenin bu kavramlar karşısındaki konumunu ortaya koymaktadır.
Arapça öğretiminde Arap kültürünün önemini konu edinen öğretim
teorilerini ve öğretmenin rolünü de ele aldı. Ayrıca araştırmacı söz
konusu öğretmen için bir taslak öneride de bulundu. Bu taslaüç
jısımdan oluşmaktadır. 1- Kültürel ilkeler çerçevesinde öğretmenin
kültüren gelişimi 2- Başlangıç seviyesi 3- İleri düzey.
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مقدمة:
يكتسب البيعد الثقاُب ُب برام العملية التعليمية ،أمهية قصول ُب رفع سويٌة التعليم كرفده شا١تعلومات كالقيم
كاألفكار اٞتديدة اليت تش ٌكل إضافة نوعية إٔب رصيد معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كثقافة عامة لو فضبلن عن
ٗتصصو اللغوم  ،تسنده ُب مهمتو التعليمية  ،كأتخذ بطلبتو إٔب مزيد من الفهم كالوضوح ،كمن ىنا ديكن أف
٨تكم على كفاءة ا١تعلم من خبلؿ ذلك.
لقد أضحت الثقافة عمومان عنواانن أساسيٌان ٟتياتنا؛ كالثقافة العربية اإلسبلمية على كجو ا٠تصوص أغزر ما
ديكن أف ٖتتويو من معارؼ تنهض شالبشرية ،كقد ٕتلى ذلك فيما ق ٌدمو العرب كا١تسلموف عرب اترخيهم الطويل من
علوـ كفنوف أغنت اٟتياة اإلنسانية.
كبعد أف يتسلح ا١تعلم شالثقافة العربية اإلسبلمية البلزمة ،ينتقل إٔب طلبتو من أبناء اللغة ا٢تدؼ،
فيحيطهم بثقافة اللغة اٞتديدة كحياهتا؛ فضبلن عن مفرداهتا كتراكيبها ،كإذا ٖت ٌقق ذلك ،يرتفع مستول األداء اللغوم
خصوصان ،كاألداء التعليمي عمومان ،لتحقيق الكفاية الثقافية ا١تنشودة ،بدؿ أف يبقى األداء اللغوم حكران على
الكفاية االتصالية ،حيث إف بلوغ درجة متقدمة من الكفاية الثقافية يع ٌد من أعلى مراتب الكفاية اللغوية كالسيما
ما تعلق شا١تمارسة اللغوية االجتماعية.
كنظران ألف ىناؾ ندرة ُب كثَت من األْتاث كالكتب اليت تناكلت البعد الثقاُب عمومان ،كالثقافة العربية على كجو
تعرؼ دقيق
ا٠تصوص ،كحيث "إف تعليم الثقافة العربية ُب ىذه الكتب يتم دكف دراسة علمية سابقة ٢تا ،أك ٌ
لؤلمناط اليت ينبغي أف تيعلٌم ،أك للمبلمح اليت ينبغي أف ٖتظى من ا١تؤلفُت شاىتماـ(..طعيمة ،ص،)1982 ،20
لذا كجب االىتماـ بدراسة الثقافة العربية كتدريسها إٔب جانب اللغة العربية كعلومها.
مشكلة الدراسة :

إغفاؿ برام تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الثقافة العربية البلزمة للمعلم ،ال يسهم ُب رفع كفاءتو العلمية
ا١ترجوة من العملية التعليمية.
كالثقافية٦ ،تا ينعكس ذلك سلبان على أدائو ،كٖتقيق النتائ
ٌ
أسئلة الدراسة :
ما أمهية الثقافة العربية ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا؟
ما أثر ىذه الثقافة على رفع كفاءة ىذا ا١تعلم؟
ما ىو اإلطار الثقاُب ا١تقًتح ١تعلمي اللغة العربية للناطقُت بغَتىا؟

ىدف الدراسة :
هتدؼ الدراسة إٔب إثبات أمهية الثقافة العربية ُب رفع كفاءة معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كتطوير أدائو،
ككيفية االستفادة من ىذه الثقافة.
مصطلحات الدراسة :
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كوانن رئيسيٌان للهوية،
ٕتسد األصالة كا١تعاصرة ،كيكوف فيها الدين
اإلسبلمي م ٌ
الثقافة العربية :الثقافة اليت ٌ
ٌ
كٖتوم ٣تموعات ًعرقيٌة كدينيٌة كمذىبية ،كٖتوم مؤسسات إنتاج الرموز ،كتسعى إٔب ٖتقيق اٟتداثة ُب داخلها
(الربغثي ،ص.)2014 ،38
تقرىا مصادر التشريع
الثقافة اإلسبلمية٣ :تموع ا١تعتقدات كا١تفاىيم كا١تبادلء كالقيم كأمناط السلوؾ اليت ٌ
اإلسبلمي من قرنف إٔب يسنٌة إٔب قياس إٔب غَتىا .كنستبعد بذلك أشكاؿ السلوؾ كالعادات الدينية اليت تشيع ُب
اجملتمعات اإلسبلمية ٦تا ال سند لو ُب ىذه ا١تصادر (طعيمة ،ص.)1998 ،119
الكفاءة :القدرة على أداء العمل كا١تماثلة كالن ٌديٌة (ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة ،السعيد كإماـ ،ص،32
.)2008
الكفاية الثقافية :تعٍت عند (ىامرٕب)١ :تا كانت كل لغة مرنة ثقافة الناطقُت هبا ،كاف من غَت ا١تمكن
فهمها فهمان صحيحانٔ ،تعزؿ عن فهم ا١تكوانت الثقافية ألبنائها (استيتية ،ص.)2008 ،455

متهيد :الثقافة العربية وعالقتها ابإلسال
صلب ىذه الثقافة ،كأتثَته فيها ُب بعدىا
تكمن أمهية الثقافة العربية ُب أهنا تنبع من اإلسبلـ ،الذم ىو ي
اٟتضارم.
يعرب أصبلن عن الثقافة اإلسبلمية أصدؽ تعبَت،
كرغم العبلقة الوثيقة اليت ٕتمع الثقافة العربية شاإلسبلـ الذم ٌ
حساف
إال أف ىناؾ فركقان بُت الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية ،كيتجلٌى ذلك ُب ا١تقارنة اليت عقدىا الدكتور ٘تاـ ٌ
بينهما ،كما يلي:
الثقافة العربية

الثقافة اإلسالمية

كصفيٌة
غايتها ا١تعرفة كاالعتزاز القومي

معيارية
غايتها القدكة كا١تعرفة كاإلرشاد

ال ترفض عناصرىا اٞتاىلية

ترفض عناصرىا اٞتاىلية

٤تليٌة
ترفض الشعوبية لطعنها على العرب

عا١تية
ترفض الشعوبية ألهنا تتناَب مع الوحدة
اإلسبلمية

(حساف ،ص،1984 ،86-85
كلكن ىذه الفركؽ ال ٘تنع الثقافتُت أف تتكامل إحدامها مع األخرل ٌ
بتصرؼ).
ٌ
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الفرع األول :موقع معلّم اللغة العربيّة للناطقني بغريىا من الثقافة العربية :
 -1للمعلم أكرب األثر ُب تنمية إتاىات الدارسُت ٨تو العربية كثقافتها؛ ذلك أف مسؤكليتو كبَتة ُب بث
ا١تفاىيم كا١تبادلء ُب نفوس طلبتو.
 -2الثقافة تساعد ا١تعلم على فهم كتفسَت ألواف السلوؾ اليت تصدر عن التلميذ ،كتساعد على التخلص من
تعصبو ضد الثقافات األخرل...كما أف " الثقافة تفرض على ا١تعلم أال حيمل تبلميذه على تقبٌل اآلراء كاألفكار
ٌ
معُت (عبيد ،ص،38
تقببلن أعمى دكف مناقشة ،كإمنا جيب أف يناقش معهم األمور ٔتوضوعية كأال يلزمهم برأم ٌ
.)2006
ٕب شاألصل ،كرسالتو جليلة؛ إذ جيب أف
 -3معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا على كجو ا٠تصوص ،رسا ٌ
يربط أمتو العربية كاإلسبلمية هبويتها اٟتضارية كذاتيتها الثقافية.
أوال -بني ثقافة ادلعلم وكفايتو وكفاءتو :
ا١تعلم الكفء ىو شالضركرة معلم انجح حيقق أىداؼ العملية التعليمية ،كيق ٌدـ خربات غنيٌة للمتعلمُت،
كيعتمد التدريس الف ٌعاؿ على أسس منها" :الكفاايت ا١تتميزة للمعلمُت ،كىي الكفاايت :التواصلية كا٠تطابية
كاللغوية بكل مستوايهتا؛ ٨توان كصرفان كصواتن كببلغة ،الكفاية ا١تنهجية ،الكفاية الفنيٌة ... ،كالكفاية الثقافية
االجتماعية اليت تعتٍت شاألنساؽ كالسياقات الثقافية للنصوص ،كمواد تعليم العربية للناطقُت بغَتىا ،فتتضافر ُب
٣تموعها لتش ٌكل كفاءة للمعلم" (داكد ،ص.)2016 ،243
إف اجتماع الثقافة مع الكفاية كالكفاءة٦ ،تا حي ٌقق للمؤسسات التعليمية عمومان ك١تؤسسات التعليم العإب
ا١تتوخاة ،ليس على صعيد ا١تعلمُت فقط ،كإمنا على صعيد اإلداريُت كالطلبة أيضان؛ ذلك
خصوصان ،اٞتودة الشاملة ٌ
أف اجتماعها معان يساعد على:
 -1حل ا١تشكبلت التعليمية اليت يواجهها ا١تعلموف ُب أثناء العملية التدريسية.
 -2القدرة على أداء العمل بدقٌة كمهنيٌة.
 -3القدرة على اإلبداع كاالبتكار.
 -4القدرة على التأليف كاإلعداد ١تناى التعليم ،أك ا١تشاركة ُب أتليفها أك إعدادىا.
 -5القدرة على تقوًن األداء كتقييمو.
اثنيا -ضعف احملتوى الثقايف يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا :
ُب أثناء ْتثي ُب شأف ثقافة ا١تعلم ،الحظت أف الثقافة ُب برام اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ال ٖتظى
٣ترد قوالب شكلية ُب إطار الرموز،
ٔتا تستح ٌقو من اىتماـ٦ ،تا جيعل اللغة نفسها  -دكف تدريس احملتول
الثقاُب ٌ -
ٌ
خالية من الركح كا١تعٌت.
كمن أسباب ضعف احملتول الثقاُب ُب برام تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا:
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 -1غياب النظر إٔب اللغة على اعتبارىا أداة االتصاؿ ،كقد ترتٌب على ذلك الفصل بُت ما يدكر داخل
حجرات الدراسة كبُت اىتمامات الناس كشواغلهم االجتماعية ،فصارت البيٌت اللغوية ال تستهدؼ إشباع اٟتاجات
معُت.
اللغوية ُب ٤تيط ثقاُب ٌ
 -2الدعول أبنو ال يوجد كقت لتعليم الثقافة.
 -3عدـ القدرة على النظر إٔب الثقافة على أهنا بيعد مستقل من أبعاد تعلٌم كاكتساب اللغة ،لو عناصر
كمكوانت ديكن ٕتسيدىا كترٚتة ٣ترداهتا إٔب ٤تسوسات (أبوسعيدم.)2017 ،
اثلثا -نظرايت التعليم وجوانبها الثقافية ودور ادلعلم :
نظرم قائم
ال ديكن أف نصل إٔب تعليم ذم مستول رفيع ،كأداء
علمي ٌ
أكادديي متميٌز ،دكف أتسيس ٌ
ٌ
على أصوؿ عقلية كمنهجيٌة؛ ٔتعٌت أف تستند مفردات التعليم على أسس تنطلق منها ،كىذه األسس ىي نظرايت
تعليمية ،تش ٌكلت عرب ٕتارب الزمن ،ال غٌت عنها ُب فهم التصورات كالغاايت التعليمية؛ فبل ديكن فهم اللغة العربية
تفسر نظاـ اللغة ،كٖتكم طرائق تدريسها.
كفهم القواعد النحوية دكف فهم النظرايت اليت ٌ
لم هبا ،فتش ٌكل لو خطوطان عريضة
من ىنا ينبغي أف ٘تثٌل ىذه النظرايت للمعلم ثقافة أساسية الب ٌد أف يي ٌ
ُب مساره التعليميُ ،ب مستوايت التعليم كافة١ ،تا ٢تذه النظرايت من مساس مباشر مع منه التعليم الذم يقوـ
بتدريسو للطلبة ،كما تساعده ىذه النظرايت ُب فهم نظاـ اللغة كتفسَته .كإف إحاطة ا١تعلم هبذه النظرايت دي ٌكنو
كل على حدة.
من اختيار الطريقة ا١تبلئمة لتدريس طلبتو ُب ا١تواقف التعليمية؛ ٌ
مر عرب
كعليو ،فإف تفسَت نظاـ اللغة ،كطرائق تعليمها ،كدكر النحو ٔ -تعناه الشامل ُ -ب ذلك ،قد ٌ
العصور من خبلؿ ثبلث نظرايت ،ىي :النظرية البنيوية ،النظرية السلوكية ،النظرية ا١تعرفية.
أ .النظرية البنيوية :
على رأس ىذه النظريةً :
العآب األمريكي تشومسكي ُب منتصف القرف العشرين ،كالعآب السويسرم فرديناند
دك سوسَت ُب بداية القرف العشرين ،كقد" أقاـ تشومسكي نظريتو اللغوية على أساس أف منظومة اللغة ذات بينية
ثنائيٌة ،كيقصد بذلك أف اٞتيملة اللغوية ٢تا بينية سطحية ظاىرة ،ىي تلك اليت ننطق هبا (أم األلفاظ) ،كبينية
مخ صاحب اٞتملة قبل النطق هبا (أم ا١تعاين ا١ترتٌبة) ...كعملية اإلخراج
منطقية عميقة ،كىي اليت تتشكل ُب ٌ
الصوٌب ىي عملية ٖتوؿ ىذه البنية العميقة ،أم البنية الفكرية ،كقد ٕتسدت ألفاظان ،كأصوااتن ،كنربان كتنغيمان،
كتقدديان كأتخَتان ،كإظهاران ،كحذفان ،كإضماران...،إْب" (مدكور كىريدم ،ص.)2006 ،27
غَت أف اللغوم دك سوسَتُ ،ب بداية القرف العشرين ،كاف أ ٌكد ما قالو اإلماـ عبد القاىر اٞترجاين ،قبل
ٙتانية قركفُ ،ب إشارة إٔب نظرية النظم القواعدية للجرجاين؛ فاللغة عند دم سوسَت" (نظاـ) من العناصر القواعدية
كا١تعجميٌة ا١تًتابطة؛ فهي ليست تلك الظاىرة ا١تتمثلة ُب التجليات السطحية من األلفاظ كالعبارات كالنصوص؛
معرُب من العبلقات الفكرية اليت تربط
فىػتى ٍح ى
ت ظاىر سطحها ،ترقد بينية عميقة متع ٌددة العناصر كا١تستوايت؛ نسق ٌ
بُت األفكار كاأللفاظ ،كبُت مكوانت تركيب اٞتيمل كالفقرات ،كبُت ا١تعٌت كالسياؽ ،كبُت أصل اللفظ كمشتقاتو،
كىلم جرا" (مدكور كىريدم ،ص.)2006 ،28
كبُت تنغيم الكبلـ كنيٌة ا١تتكلمٌ ..
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كالبنيوية لدل دم سوسَت تقوـ على ركيزتُت أساسيتُت مها" :كجود عبلقة عضوية بُت الرمز اللغوم
كمعناه ،كمبدأ الفصل بُت ا١توضوع ،رىن التحليل البنيوم -أسطورة كاف ىذا ا١توضوع أـ تنظيمان اجتماعيٌان  ،-كبُت
كجهة النظر الذاتية للشخص القائم بعملية التحليل؛ كذلك ضماانن للموضوعية" (علي ،ص.)2001 ،178
دكر ا١تعلم الثقاُب بناء على النظرية البنيوية أف يعلم ما يلي:
 -1ا١تدخل ُب تدريس اللغة  -كفقان ٢تذه النظرية  -ىو شرح النظاـ النحوم كالصرُب (البنية العميقة)ٍ ،ب
االنطبلؽ من ىذه ا١تعاين النحوية كقواعدىا إٔب ا١تهارات اللغوية األخرل كالتطبيق عليها ،من خبلؿ األلفاظ
كاٞتيمل كاألمثلة كالشواىد كالنصوص ..إْب (مدكور كىريدم ،ص.)2006 ،30-29

توجهي تشومسكي كدم سوسَت؛ " فالرمز
سمى بػ ( التفكيكيٌة ) ،كىي تتعارض أصبلن مع ٌ
 -2ىناؾ ما يي ٌ
اللغوم  -أكاللفظ على سبيل التبسيط  -ال حييل إٔب معٌت بعينو ،كما ُب البنيوية ،بل حييل إٔب رمز نخر ،ليظل
رجأ دكمان "(علي ،ص،178
يدكر ُب حلقة مفرغة يستحيل معها الوصوؿ إٔب معٌت هنائي ،كا١تعٌت  -شالتإب  -يم ى
.)2001
 -3تشومسكي ٓب يكن رائد النظرية البنيوية ،إمنا سبقو إليها كثَتكف ،ككانت تعتمد الطابع الوصفي ،فىػنىقدىا
تشومسكي؛ فهي نظرية نقدية لغوية قامت على إصبلح أخطاء ا١تدرسة البنيوية الوصفية ،كبدأ ذلك عاـ 1975
فتحوؿ منه اللغة إٔب ما ييطلق عليو اآلف (النحو التحويلي) ،بعد
حُت أصدر تشومسكي كتابو (البيٌت النحوية)ٌ ،
أف كاف يعتمد على الوصفية.
 -4دك سوسَت  -الذم سبق تشومسكي  -يعترب مؤسس ا١تدرسة البنيوية التقليدية (مدرسة جنيف) ،بل
ييع ٌد "مؤسس ا١تنه البنيوم الذم انطلق منو علم اللغة ا١تعاصر ،كذلك ُب بداايت القرف العشرين ا١تيبلدم"
(حسن.)2016 ،
ب .النظرية السلوكيٌة :
ييقاؿ إف النظرية السلوكية ٓب تبدأ حديثان مع السلوكيُت ُب القرف العشرين ،كإمنا ٘تتد جذكرىا عرب التاريخ إٔب
ا١تتوَب سنة 727ىػ ،كإٔب نظريتو (ا١تلىكة اللسانية).
العبلمة ابن خلدكف ٌ
أما أشهر السلوكيُت احملدثُت فهو عآب النفس السلوكي (سكنر) الذم أصدر كتابو (السلوؾ اللغوم) عاـ
كضم نراء السلوكيُت احملدثُت؛ "فقد ٞتأ السلوكيوف ُب ٤تاكلتهم تفسَت السلوؾ اللغوم إٔب العوامل
1957ـ ٌ
ا٠تارجية اليت تؤثر فيو؛ فالسلوؾ اللغوم ُب نظرهتم عبارة عن مثَت كاستجابة" (مدكور كىريدم ،ص.)2006 ،32
كاللغة عند سكنر ىي "نظاـ الكتساب العادات؛ فهي نوع من أنواع السلوؾ الشفاىي ال خيتلف عن غَته
من أنواع السلوؾ األخرل اليت يكتسبها أفراد من خبلؿ ا٠تربة كالتجربة كاحملاكلة كا٠تطأ" (مدكور كىريدم ،ص،33
السر
ٌ ،)2006
لكن سكنر الذم أخضع اللغة لثنائية ا١تثَت كاالستجابة " أغفل بذلك جوىر القضية ،حيث يكمن ٌ
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اللغوم ،أم العمليات اليت ٖتدث بُت ا١تثَت كاالستجابة" (مدكور كىريدم ،ص ، )2006 ،33كسكنر بذلك
خالف ا١تنه البنيوم ككأد فكرة البنية العميقة داخل ا١تخ البشرم ١تعاٞتة ا١تعلومات اللغوية كغَت اللغوية.
أم سلوؾ نخر؛
كالسلوكيوف إزاء ىذه النظرية يعتربكف أف "اكتساب اللغة عند الطفل ال فرؽ بينها كبُت ٌ
ألف اللغة عندىم شكل من أشكاؿ السلوؾ" (عيساين ،ص.)2012 ،67
كشاإلضافة إٔب ثنائية ا١تثَت كاالستجابة ُب ىذه النظرية ،ىناؾ التعزيز ،حيث يشكل ىذا الثبلثي ىذه
فسر السلوكيوف عمليات التعليم.
النظرية ،كمن خبل٢تا يي ٌ
دكر ا١تعلم الثقاُب بناء على النظرية السلوكية يتمثل فيما يلي:
 -1هتيئة بيئة التعلم لتشجيع الطبلب لتعلٌم السلوؾ ا١ترغوب ،كالعمل على تعزيزه (عيساين ،ص،73
 ،) 2012كذلك من خبلؿ ا١تثَت الذم يقوـ بو ا١تعلم ،كطرح سؤاؿ على الطالب ،كمن ٍب تكوف إجابة الطالب
على سؤاؿ ا١تعلم كىذه تيع ٌد استجابة ،كيتم تعزيز اإلجابة سلبان أك إجياشان من خبلؿ تعليق ا١تعلم على اإلجابة كىو ما
سمى شالتعزيز.
يي ٌ

التعرؼ على أصحاب ىذه النظرية؛ فباإلضافة إٔب سكنر ،ىناؾ بلومفيلد ،ككاطسوف ،كىم ٚتيعان " أدلوا
ٌ -2

آبرائهم لتشكيل ٤تاكر ىذه النظرية" (عيساين ،ص ،)2012 ،68علمان أبف سكنر جاء متأخران ُب نرائو عن
بلومفيلد ك كاطسوف ،كقاـ بدراسة نرائهما ،كاليت أبرزىا ما جاء بو حوؿ ا١تثَت كاالستجابة كإضافتو مبدأ التعزيز،
كقد اتفق ىؤالء ٚتيعان على أف السلوؾ يمتىعلم من البيئة.

 -3معرفة رأم السلوكيُت ُب كيفية تعلٌم الفرد ثقافة اللغة؛ فهو -كفق رأيهم -يتعلم اللغة "من خبلؿ

النصوص كالعبارات اليت ٖتكي عادات الشعوب كتقاليدىا كأساليب حياهتا  ،كفنوهنا كنداهبا ،كأف اللغة تيعلٌم من
خبلؿ اللغة ذاهتا ،كليس من خبلؿ لغات أخرل" (مدكور كىريدم ،ص.)2006 ،43
 -4أف تكوف الثقافة سلوكان عند ا١تتعلم شانغماسو ُب اجملتمع األصلي ْتيث يقلٌد تقليدان صحيحان.
ج .النظرية ا١تعرفية ٞتاف بياجيو :
جاءت مفاىيم ىذه النظرية لعآب النفس السويسرم جاف بياجيو مغايرة لكل ما جاءت بو ا١تدارس
السلوكية من نظرايت؛ "فا١تعرفية جاءت لتصحيح رؤية السلوكيُت ُب تعلٌم اللغة"(عيساين ،ص ،)2012 ،83كما
أف ىذه النظرية تتعارض مع النظرية العقلية لتشومسكي اليت تعتمد على القدرة الفطرية كالتنظيمات ا١توركثة ُب تعلم
اللغة؛ لذا فإف نظرية بياجيو "ترتبط شاألسس اليت جاء هبا ُب علم النفس ،كالبيولوجيا..كتتح ٌدد معا١تها من خبلؿ
نظرهتا إٔب اإلنساف على أنو بناء ذاٌب التنظيم ،كىو مصدر كل األنشطة اليت يقوـ هبا ،كترفض أف يكوف اكتساب
التغَت السلوكي للفرد،
اللغة عند اإلنساف خاضعان للتقليد كالتعزيز كما ترل النظرية السلوكية  ..كأف النمو ا١تعرُب ك ٌ
حيدث نتيجة ٘ت ٌكن الفرد من التكيٌف كالتبلؤـ كالتفاعل مع البيئة ،كىكذا يكتسب الطفل الكفاية اللغوية بناء على
ىذا التفاعل بُت االستعدادات الداخلية كالبيئة" (عيساين ،ص ،)2012 ،84-83كىذا ما خيالف ما جاءت بو
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نظرية تشومسكي العقلية من أف الطفل يولد كلو استعداد فطرم لتعلم اللغة .لذا فإف ىذه النظرية ترل أف التعليم
اٟتقيقي يكوف إباتحة الفرصة للمتعلمُت الستثمار قدراهتم كتكوين بنائهم العلمي.
دكر ا١تعلم الثقاُب بناء على نظرية بياجيو ا١تعرفية يتمثل فيما يلي:
٤تصبلن ألكرب ا١تعلومات ،كيعمل على
 -1أف يعمل على هتيئة العملية التعليمية اليت ٕتعل الطالب شاحثان ٌ

مناقشة الدركس...كما أف ا١تعلم ليس مل ٌقنان للمعرفة ،بل يساعد على اكتشافها (عيساين ،ص.)2012 ،87

 -2أف يعي أ ٌف فىػ ٍهمو لنظرية بياجيو سيعود عليو شخصيٌان شالنفع ،يقوؿ سنجل " :إذا ما قرأ معلمو ا١تدارس

سيؤدكف دركسان جيدة ُب تكييف ا١تتعلم كأتمُت الصحة النفسية لو"(سركز كخليل،
نظرية بياجيو كاستوعبوىا فإهنم ٌ

ص.)1996 ،49

الفرع الثاين :إطار ثقايف دلعلم اللغة العربية للناطقني بغريىا:
ألف عملية إعداد معلمي اللغة العربية للناطقُت بغَتىا تتطلب جهدان يمضنيان ،خصوصان من جهة القائمُت
على برام تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،كألف ىؤالء ا١تعلمُت يدركوف أمهية ما يقوموف بو من عمل شريف
كجليل؛ لذا كاف من الضركرم مراعاة أسس كمعايَت كجوانب متع ٌددة ،تش ٌكل ُب ٣تموعها اإلعداد الشامل ٢تذا
ثقاُب تفصيلي ارآته الباحث للمعلم إلثراء ثقافتو ،كيتكوف من احملاكر اآلتية :اإلعداد
ا١تعلم ،كذلك عرب كضع إطار ٌ
الثقاُب ،ا١تستول ا١تبتدلء ،ا١تستول ا١تتميز.
أوالً  :اإلعداد الثقايف للمعلم :

إف "معٌت اإلعداد الثقاُب للمعلم اشتماؿ منه إعداده على ا١تواد الثقافية اليت ال غٌت للمتعلم عنها،
كٓتاصة أف ا١تعلم ىو ذلك اإلنساف الذم يتعامل مع طبلب يتفاكتوف ُب مصادر ا١تعرفة ،كخيتلفوف ُب ظركؼ
اٟتياة" (مدكور ،ص.)1985 ،61
معايَت اإلعداد الثقاُب ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا :
تتجمع لتكوف حضارة معينة.
 -1إدراؾ أف اللغة عنصر
جوىرم ُب ٚتيع ا٠تربات ا١تكتسبة كا١تشًتكة اليت ٌ
ٌ
 -2الفهم العميق للشعب العريب اإلسبلمي كللثقافة العربية اإلسبلمية ،شاعتبار أف اللغة ال ديكن أف تيدرس ُب
معزؿ عن الثقافة اليت أكجدهتا.
ا١تربزين فيها ُب العصور األدبية ا١تختلفة.
 -3معرفة شالفنوف األدبية كركائعها ك ٌ
 -4معرفة بلغة الطبلبْ ،تيث يتمكن من مقارنة تراكيب اللغة العربية بًتاكيب لغة الطبلب ،كمن معرفة
الصعوشات اليت يواجهوهنا" (مدكور ،ص.)1985 ،45-44
كديكن إضافة معايَت أخرل ال تقل أمهية مثل :
 -1أمهية الربط بُت اللغة العربية كالثقافة العربية اإلسبلمية ،من النواحي التارخيية كالواقعية.
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ٖ -2تصيل ا١تعلم ما أمكن من الثقافة االجتماعية كاللغوية كاإلسبلمية كا١تهنيٌة ،خارج نطاؽ ا١تناى التعليمية
الشخصي للمعلم ،كشالتإب انعكاس ذلك على العملية التعليمية ٧تاحان كفائدة ٚتٌة
ا١تقررة ،لتحقيق التميٌز
ٌ
ٌ
للمتعلمُت.
 -3ضركرة أف يكوف ا١تعلم قدكة؛ فا١تعلم الناجح الذم حيرص على القبوؿ من ٥تتلف جهات العملية
التعليمية ،كحيرص على رفع مستول طلبتو ،ال ب ٌد أف يكوف أكؿ ا١تلتزمُت بدكامو حضوران كانصرافان ،كأف حيرص على
ٖتضَت دركسو لتفادم اٟترج لو كعدـ الفهم من الطلبة.
اثنياً  :ادلستوى الثقايف ادلبتدىء :

كىو يعٍت أف يكوف معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا على دراية بثقافات عامة أكلية كىو ديارس التعليم،
تتمثل ُب قًيم اجملتمعات كالشعوب العربية كاإلسبلمية كعاداهتم كتقاليدىم كسلوكاهتم على كجو ا٠تصوص؛ كىي
يسهل عملية التواصل مع
أساسات ٘تثٌل اٟت ٌد األدىن اليت ٘ت ٌكن ا١تعلم من سهولة االندماج مع ثقافات أخرل ،ما ٌ
ا١تتعلمُت كبيئاهتم ،فيش ٌكل ذلك إضافة مهمة إٔب رصيده الثقاُب العلمي ،كمن أمثلتها:
 -1األلفاظ كالعبارات:
ُب ٣تاؿ الواسطة ييقاؿ عند العرب ١تن يستطيع ٘ترير أمر ما دكف عناء أك انتظار دكر أك أتخَت كقت :لو رأس
كبَت ،أك يده طايلة؛ أم أنو يصل إٔب ما يريد شاعتبار عبلقاتو الوثيقة مع أصحاب الشأف .كعند األتراؾ ييقاؿ :لو
خاؿ ُب اٟتكومة.
كمن الثقافة ا١تناطقية احمللية اليت قد ال يعرفها إال أىل ا١تنطقة كتعكس لغتهم ،ما ييشار ُب سورية  -مثبلن –
إٔب رجل ًب سجنو :ذىب إٔب بيت خالتو ،كيقصد بو (السجن) .حىت إنو خيتلف معٌت اللفظ الواحد عند العرب
من بلد إٔب بلد؛ فمثبلن :يكثر لفظ (عافية) ُب األردف كبعض البلداف العربية (هللا يعطيك العافية) ٔتعٌت الصحة
سليب كىو النار.
كالقوة ،لكنو ُب ا١تغرب أيٌب ٔتعٌت ٌ
كىناؾ ألفاظ مشًتكة بُت العربية كالًتكية ،صارت عربية رغم أصلها الًتكي ،مثل:
 (أكضة) ٔتعٌت غرفة. (برغي) ٔتعٌت ا١تسمار ا١تسنٌن. (بركاز) ٔتعٌت إطار الصور.الص ٌفية مع طلبتو أف يتداكؿ ىذه العبارات ا١تلفتة كاحمل ٌفزة:
كمن ثقافة ا١تعلم ُب اٟتجرة ٌ
 أريد أف ألفت انتباىكم إٔب أمر.إٕب جيدان.
 -اصغوا ٌ

 كصف زميلكم فكرة الدرس كصفان دقيقان. -اإلخفاؽ ُب االمتحاف ال يعٍت هناية ا١تطاؼ.
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 -2اٟتركات كاإلشارات :كىي سلوكات غَت لغوية ،كاتصاالت غَت لفظية " ،مثل اإلشارة إٔب شيء
كاستخداـ األصابع أك اليد أك النظر إليو أك اإلدياء شا١توافقة مثبلن .كتستخدـ ُب ىذه األفعاؿ أدكات اإلشارة
للتعرؼ على األشياء كاألشخاص  ...مثل :ىل ديكنٍت أخذ ىذا؟ ال ،ليس ىذا ،ىذا ! " (عبد اٞتواد كنخركف،
ص.)2008 ،102
أ -حركات اٞتسد كإشاراتو :كمن أمثلتها:
التجهم ،تقطيب الوجو كالعبوس ،اإلدياء لشيء
التبسم ك ٌ
 تعبَتات الوجو :الرضى كعدمو أم استهجانوٌ ،ما.

 تعبَتات العُت :الغمز ،التحديق ُب شيء ما أك ُب طالب أبدل سلوكان معينان أك تلفظ بشيء مستهجن. حركات اليد :الًتكيز على أمر مهم ،إف أبحد األصابع أك أكثر  ،أك عرب قبضة اليد إما تعبَتان عن ا١توافقةأك عدمها ،كمنها ا١تصافحة ،كالعناؽ ،ككضع اليد على الكتف.
ب " -استخداـ اٟتركؼ الصوتية /الفونيم :كىذه اٟتركؼ (أك ا١تقاطع) تعترب غَت لغوية؛ ألهنا على الرغم من
احتوائها على معاف تقليدية مصطلح على استخدامها إال أهنا ال تنتمي إٔب النظاـ الصوٌب االعتيادم للغة مثل:
طلب ا٢تدكء أك السكوت ،التعبَت عن االحتجاج العلٍت ،التعبَت عن النفور أك االمشئزاز ،التعبَت عن عدـ الرضى أك
الغضب ،حرؼ يطرقع فيو اللساف للتعبَت عن الرفض ا١ته ٌذب " (عبد اٞتواد كنخركف ،ص.)2008 ،103
حاد  ...إْب،
ج -كسائل يعترب استخدامها غَت لغوم أيضان ،مثل " :نوعية الصوت :غليظ ،خشن ،ىامسٌ ،
درجة الصوت :متحشرج ،شاؾ ،صارخ ،متصايح ...إْب ،قوة/ش ٌدة/ارتفاع الصوت :ىامس ،متمتم ،ينادم كيهتف
...إْب ،الطوؿ :إطالة اٟتركؼ مثل :جيييييييييد ج ٌدان " (عبد اٞتواد كنخركف ،ص.)2008 ،103
 -3ثقافة إسبلمية مبتدئة:
أّتدايت عنده؛ ذلك أف ىذه
كتتضمن سلوكات عملية من القرنف كالسنٌة ،جيدر شا١تعلم أف يعرفها ،كتكوف ٌ
السلوكات قد تكوف ٦تا تعلمها الطلبة ُب مدارسهم أك معاىدىم ،أك اطٌلعوا على بعضها ،كتكمن أمهيتها ُب كوهنا
كترسخ العقيدة ،كجيدر شا١تعلم أف يوظٌفها
تقوم اإلدياف ٌ
نداب كفضائل كعبادات تدعو إٔب ٌ
التأسي إٔب جانب كوهنا ٌ
ُب مصلحة طلبتو :
أُ .ب القرنف الكرًن:
رد ا١تشيئة إٔب
 } كال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدان .إال أف يشاء هللا {)الكهف :)24-23 :أمر ُب ٌهللا ُب حاؿ العزـ على فعل أمر ما.
 } يرفع هللا الذين نمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات {(اجملادلة :)11 :قرف هللا تعأب العلم شاإلدياف،كرفع قدر صاحب العلم كما رفعو شاإلدياف درجات.
 } ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف {(الرٛتن :) 60 :حفز للسلوؾ اٟتسن كتثبيتو ،كتشجيع على اإلنتاجكاإل٧تاز؛ انطبلقان من أف حيوز الذم أحسن على اٞتزاء األكَب كا١تكافأة ا١تستح ٌقة.
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بُ .ب السنٌة النبوية:
* ُب جانب الوصل بُت العبادة كاألخبلؽ٧ ،تد ما يلي:
 ُب الصبلة " :أيخرب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أف " فيبلنة ذيكر من كثرة صبلهتا ،غَت أهنا تؤذم بلساهنا ،قاؿ :ىيُب النار ".
ب صائم حظٌو من صيامو اٞتوع كالعطش ".
 ُب الصياـ " :ير ٌ ُب اٟت  " :من ح ٌ فلم يرفث كٓب يفسق رجع كما كلدتو أمو ".* كُب جانب العلم " :إمنا العلم شالتعلٌم " ؛ أم اٞتهد ُب ٖتصيل العلم كالسعي كراء ا١تعرفة.
ً
سم هللا ،كيكل بيمينك ،كيكل ٦تا يليك".
* كُب جانب اآلداب" :اي غبلـٌ ،
 -4قيم كعادات اجتماعية عربيٌة:
أ -عادات الزكاج:
تبدأ ٔتا يسمى (اٞتاىة) كىي قياـ أىل ا١تتق ٌدـ للزكاج من فتاة بزايرة إٔب منزؿ أىل الفتاة لطلبها لو على سنٌة
هللا كرسولو؛ فإذا ٘تت ا١توافقة قيرئت الفاٖتةٍ ،ب يبدأ التحضَت لػ ( ىكٍتب الكتاب) كىو عقد زكاج شا١توافقة بُت
ا١تؤجل ماالنٍ ،ب يحي ٌدد موعد
الزكجُت على االقًتاف ببعضهما بوجود شهود؛ متضمنان ا١تهر ٌ
ا١تعجل ماالن أك ذىبان ك ٌ
يسمى (ليلة العرس) أك (ليلة الدُّخلة) ،يتخلٌلها أىازي كأغنيات خاصة شا١تناسبة ،أكليمة غداء.
حفل الزكاج الذم ٌ
كمن عادات الزكاج (العراضة) ،كتعٍت احتفاء أصدقاء العريس بو قبل ليلة العرس ،ك (ليلة اٟتنٌاء) اليت تسبق
ليلة العرس ،كىي احتفاء النساء شالعركس ككضع اٟتنٌاء على أيديهن.
ب -عادات الطعاـ:
حيرـ بعض
 حيرص العرب ا١تسلموف على الطعاـ اٟتبلؿ انطبلقان من الدين اٟتنيف (اإلسبلـ) الذم ٌحيل ٢تم
األطعمة مثل ا٠تنزير كبعض األشربة مثل ا٠تمر ،كىكذا حاؿ ٚتيع من يدين شاإلسبلـ ،قاؿ تعأب } :ك ٌ

حيرـ عليهم ا٠تبائث {(األعراؼ.)157:
الطيبات ك ٌ

يتنوع الطعاـ عند العرب كيتشابو معهم ُب طعامهم بعض الدكؿ اإلسبلمية كعلى رأسها تركيا؛ فيقف
 ٌعلى رأس الطعاـ اللحم كالدجاج كالسمك مع أنواع ا٠تضار الكثَتة كالبقوليات ا١تتوفرة ُب ىذه الببلد .كُب أغلب
الببلد العربية كاإلسبلمية ال ٗتلو مائدة اإلفطار من األجباف كاأللباف كالعسل كالبيض مع ا٠تبز كالشام الساخن،
كُب ببلد الشاـ  -شاإلضافة إٔب ذلك  -يكثر تناكؿ زيت الزيتوف مع نبات الزعًت .أما طعاـ الغداء فيكثر تناكؿ
األرز مع ا٠تضار مزيٌنان شاللحم أك الدجاج أك السمك أبشكالو ،كُب ببلد ا١تغرب كتركيا يكثر تناكؿ الربغل ُب
الطعاـ.
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 التسمية قبل األكل (بسمميحرلا نمحرلا هللا ) كاٟتمدلة بعد االنتهاء من الطعاـ (اٟتمد ع )) عقيدة راسخةعند العرب كا١تسلمُت ،يتفاءلوف شالصحة كالعافية كيشكركف هللا على نًعمو.
 استخداـ ا١تلعقة كالشوكة كالس ٌكُت  -كما الغرب – ثقافة عند العرب كا١تسلمُت ُب العصر اٟتاضر ،كاليعٍت ذلك أف ىناؾ عادات عند بعض العرب تناكؿ الطعاـ شاليد كخصوصان ُب بعض أنواع األطعمة اليت يتم تناك٢تا
ا١تكوف من األرز كاللحم كاللنب اٞتميد شاليد ،كجيد
كقت الغداء؛ ففي األردف -مثبلن – يكثر تناكؿ طعاـ (ا١تنسف) ٌ

الناس لذة ُب ذلك.
ج -اللباس:

 اللباس العريب التقليدم :كتتميٌز بو ا١تنطقة العربية كيكثر حاليٌان ُب منطقة اٞتزيرة العربية كا٠تلي كبعضببلد ا١تغرب كبعض ببلد الشاـ كمناطق الصعيد ُب مصر؛ ففي مصر يسمى اللباس (اٞتبلبية) كىو عبارة عن ثوب
طويل فضفاض ثقيل نوعان ما .كُب اٞتزيرة العربية كا٠تلي يسمى اللباس (الدشداش) كىو عبارة عن ثوب طويل
خفيف نوعان ما يناسب حرارة الطقس ىناؾ ،كمع الدشداش يضع الشخص على رأسو (الغًتة) أك (اٟتطٌة) كفوقها
قصب أسود يسمى (العقاؿ) لتثبيت الغًتة ،كما يلبس بعضهم (البشت) فوؽ الدشداش من شاب التزيٌن لؤلفراح
كا١تناسبات كىو يقابل اٞتاكيت ُب اللبس اإلفر٧تي غَت أنو طويل كاٞتاكيت قصَت .كُب ببلد الشاـ ييلبس الدشداش

السن .ككذلك ما ييسمى (البنطاؿ) كىو فضفاض كعليو شاؿ ملفوؼ على
كفوقو الغًتة كالعقاؿ كخصوصان لكبار ٌ

ا٠تصر كقميص مزركش أبلواف زاىية كيلف على كتفيو (خرقة) أك غًتة بيضاء كيضع فوؽ رأسو (طاقيٌة) .كُب ا١تغرب

(اٞتبلبة) أك (اٞتلباب) كىو لباس طويل ديتد حىت الكاحل مع غطاء للرأس (عمامة) أك (طربوش)
يلبس الرجاؿ ٌ
جلداين أصفر يسمى (البلغة) ،كىناؾ ما يسمى (القفطاف) كىو جبلبة بدكف غطاء رأس.
كينتعل يخ ٌفان ٌ

 اللباس اإلفر٧تي :كىو حاليٌان دييٌز أكثر ا١تنطقة العربية  -شاستثناء دكؿ اٞتزيرة كا٠تلي – كىو عبارة عن(بنطاؿ) ك (قميص) أك (بلوزة) أك (بدلة) مكونة من ( جاكيت) ك (قميص) كغالبان ما تيلبس ىذه البدلة ُب العمل
الذم يتطلب لبسها كُب ا١تناسبات ا١تختلفة ،كغالبان ما تيوضع ربطة ُب أعلى القميص تيزيٌن البدلة
الزم  -فضبلن عن الغرب كركسيا كالصُت – ُب تركيا ككثَت من الدكؿ اإلسبلمية.
تسمى(كرافتة).كما يلبس ىذا ٌ
زم النساء ُب الببلد العربية كاإلسبلمية أك اللباس الشرقي فيتميٌز شالثوب الطويل الفضفاض الساتر
 -أما ٌ

لكامل اٞتسد (جلباب أك ملحفة أك سركاؿ طويل) مع غطاء الرأس (منديل) أك (حجاب) ،كأيٌب ارتداء النساء
٢تذا اللباس انطبلقان من الثقافة اإلسبلمية اليت تفرض على النساء اٟتجاب كسًت اٞتسد كالرأس ،حيث قاؿ تعأب:
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جبلبيبهن{ (األحزاب .(56:كبعض النساء
النيب قل ألزكاجك كبناتك كنساء ا١تؤمنُت ييدنُت عليهن من
ٌ
}اي أيها ٌ

يغطٌُت كجوىهن بقماش يسمى (برقع) أك (نقاب) زايدة ُب السًت .كال خيلو األمر من لباس غريب إفر٧تي ال يلتزـ
شالسًت الكامل.

كيف يتعامل ا١تعلم مع ىذا ا١تستول؟
 -1يقوـ ا١تعلم شالبحث ُب بعض ا١تراجع ا١تعنيٌة بثقافات اجملتمعات العربية على الصعيد القيمي كاالجتماعي.
 -2يعرض ا١تعلم مناذج من ثقافتو أماـ ا١تتعلمُت كغَتىم ،ليكوف ذلك فرصة ١تعرفة ثقافة اآلخرين كاإلحاطة
هبا من أجل التكيٌف معها.
 -3حيتاج ا١تعلم إٔب معرفة نقاط االلتقاء بُت ثقافتو كثقافة اآلخرين ُب جوانب ا١تعتقد كالعادات كالتقاليد
كالسلوكات ،ليسهم ذلك ُب توحيد الرؤل ما أمكن ٕتاه كثَت من القضااي ،كخصوصان ما يتعلق منها ّتوانب الًتبية
كالتعليم.
 -4حيتاج ا١تعلم إٔب ا١تشاركة االجتماعية سواء أكانت ا١تشاركة مع ا١تعلمُت اآلخرين أـ مع ا١تتعلمُت،
حيث يتمكن من االستماع كا١تشاركة ُب اٟتديث معهم ،كشالتإب يكتسب مزيدان من الثقافة اجملتمعية.
 -5جيب أال يغفل ا١تعلم أمهية االطبلع على الثقافة اإلسبلمية؛ ألهنا ال تتعارض مع الثقافة اجملتمعية
احمللية؛ بل تكوف منطلقة منها ُب الغالب.
 -5ينبغي للمعلم أف يحيسن عرض الثقافات ،كال يدع ٣تاالن لبلنتقاص من أمهية ثقافة على حساب ثقافة؛ بل
يعرضها من منطلق أهنا تسهم ُب التبادؿ الثقاُب لزايدة ا١تعرفة هبا كاإلفادة منها.
اثلثاً  :ادلستوى الثقايف ادلتميّز :
ثقاُب،
كىو ديثٌل اٟت ٌد األعلى الذم ٌ
نتوخاه ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،كقد ٘تيٌز ٌ
بتوسع ٌ
عامان عن كل موضوع دكف الدخوؿ
كموضوعات جديدة تناسب ىذا ا١تستول ،كبطريقة عرض تق ٌدـ للمعلم تعريفان ٌ
ُب نراء أك اجتهادات أك خبلفيٌات ٗترج عن ا٢تدؼ ا١ترٕتى كىو اإلحاطة بثقافات ضركرية أشارت إليها معظم
تفصيلي ،أما ُب ْتثي ىذا
٣ترد إشارات دكف عرض منهاج
كتب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كلكنها كانت ٌ
ٌ
فقد ق ٌدمت منهجان مفصبلن على شكل مو ٌاد تتضمن معلومات علمية كعمليٌة كثقافيٌة ،كىذه الثقافات ىي :الثقافة
يستدؿ
اللغوية ،كالثقافة اإلسبلمية ،كالثقافة ا١تهنيٌة .كمن ا١تهم أف تكوف مرجعان علميٌان لو كلما أراد أف يتح ٌدث أك
ٌ
توخيت ُب ىذه الثقافات  -كخصوصان الثقافة اإلسبلمية  -صحة االستدالؿ ما أمكن استنادان
ُب موضوع ما ،كقد ٌ
إٔب ا١تراجع ا١تعتمدة عند أىل العلم قدديان كحديثان ،كاعتمادان على ما اتفق عليو العلماء.
أ .الثقافة اللغوية :
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يتوجو اىتماـ ا١تعلم ُ -ب بداية األمر -إٔب إيبلء علم اللغة األمهية اليت يستح ٌقها؛ "كذلك ١تا
جيدر أف ٌ
يتميٌز بو ىذا العلم من هن علمي ُب دراسة اللغة أبنظمتها ا١تختلفة :الصوتية ،كالشكلية ،كالبنيوية ،كالداللية"
(مدكور ،ص.)1985 ،34
كيوجو إليو ىو االىتماـ بعلم اللغة
يتوجو إليو معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ٌ
كمن أفضل ما ديكن أف ٌ
التطبيقي؛ ذلك أف ىذا العلم يق ٌدـ "التطورات اٞتديدة ُب حقل تعليم اللغات األجنبيةٔ ،تا ُب ذلك النظرايت
كأساليب التدريس كاستعماؿ التقنية اٟتديثة ُب ٣تاؿ التعليم .كُب إطاره تعاِب بعض التجارب العملية ُب إعداد
البحوث كا١تقاالت كالتقارير عن موضوعات ٥تتارة ُب حقل تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا( " ...مدكور،
ص.)1985 ،36-35
كىذا ال يعٍت أف علم اللغة التطبيقي ال يستفيد ٦تا توصلت إليو العلوـ اللغوية األخرل مثل :علم اللغة
العاـ ،كعلم اللغة النفسي ،كعلم اللغة االجتماعي.
معايَت الثقافة اللغوية ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا :
ينبغي ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أف تكوف لديو معايَت ثقافة لغوية ال غٌت لو عنها ،كىي أساسات
تنشىء شخصيتو اللغوية كتبنيها ،كينبٍت عليها ٥ترجات قوية تسهم ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تعلم ٕتاه طلبتو ،كىذه
ا١تعايَت ىي:
 -1القدرة على نطق األصوات العربية كا١تفردات كالًتاكيب نطقان صحيحان.
 -2معرفة ا١تهارات اليت تتصل شالنظاـ الصوٌب للغة العربية.
 -3القدرة على الكتابة ُب موضوعات ٥تتلفة بصورة طبيعية كبوضوح ،على أف تكوف ا١تفردات كالًتاكيب
كاٞتيمل كالقواعد اإلعرابية صحيحة.

 -4معرفة التطور التارخيي للغة العربية ،كخصائصها اٟتالية ،كإدراؾ الفركؽ الرئيسية بينها كبُت اللهجات

احمللية.
 -5القدرة على تطبيق معرفتو بعلم اللغة اٟتديث كعلم اللغة التطبيقي ُب مواقف تعليم اللغة العربية لغَت
الناطقُت هبا (مدكور ،ص.)1985 ،37-36
كبناء على ذلك ،نعرض ألىم ما ينبغي للمعلم اإلحاطة بو ُب جانب الثقافة اللغوية ،كفق التفصيل اآلٌب:
علوـ اللغة :
 -1علم اللغة التطبيقي  :من أىم العلوـ اللغوية اليت تثرم ثقافة معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،علم
اللغة التطبيقي؛ فهو يضم جناحُت :علم اللغة ،التطبيق .كال يعٍت التطبيق ىنا أنو تطبيق لعلم اللغة؛ فهذا "تصور
غَت صحيح .كقد ساعد على ىذا التصور ما كاف سائدان من أف (علم اللغة) ديثل العنصر الوحيد ُب علم اللغة
التطبيقي ،كمنو جاءت التسمية" (الراجحي ،ص.)2004 ،16
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كما يهمنا ُب جانب علم اللغة التطبيقي ،أنو ييعٌت بتعلٌم اللغة كتعليمها ،ألىلها كللناطقُت بغَتىا؛ فهو -
(تعليمي) ُب نف ،كأنو تلتقي فيو علوـ ٥تتلفة ،كىو "علم كسيط ،ديثل جسران يربط العلوـ
إذف  -ميداف (علمي)
ٌ
اليت تعاِب النشاط اللغوم اإلنساين كعلوـ اللغة كالنفس كاالجتماع كالًتبية" (الراجحي ،ص.)17،2004
 -2علم اللغة التقابلي  :كيقصد بو "(ا١تقارنة) بُت لغتُت ليستا مشًتكتُت ُب أركمة كاحدة ،كا١تقابلة بُت
الفرنسية كالعربية مثبلن ،أك بُت اإل٧تليزية كالعربية مثبلن نخر" (ايقوت ،ص .)1985 ،7كٔتعٌت نخر ،فإف "موضوع
علم اللغة التقابلي ىو ا١تقابلة بُت نظامُت لغويُت ٥تتلفُت ،مها شالتحديد النظاـ اللغوم للغة األكٔب كالنظاـ اللغوم
للغة ا١تنشودة"(حجازم ،ص.)1975 ،25
كبناء على ىذا التعريف؛ فإف معرفة معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا هبذا العلم من األمهية ٔتكاف؛ نظران
لتعاملو ا١تباشر مع الطلبة األجانب ،الذين يتقنوف لغاهتم األـ؛ فثقافة ا١تعلم هبذا العلم ٦تا يسهم ُب رفػع أدائو
يسهل ىذا العلم عملية تعليم اللغات؛ ذلك أف إثبات
التعليمي ،كشالتإب يتم ٖتقيق التفاعػل الطبليب ا١تأموؿ ،حيث ٌ
الفركؽ بُت اللغة األـ كاللغة ا١تراد تعلمها يظهر اٞتوانب الصعبة فيهما ،كمن ٍب العمل على توضيحها.
 -3علم اللغة التحويلي  :حيث كانت ا١تدرسة اللغوية التحويلية أك مدرسة القواعد التحويلية اليت بدأىا
فطوركا ىذه القواعد ،كىؤالء "كجدكا أف عليهم ُب النهاية أف يدخلوا ا١تعٌت
تشومسكيٍ ،ب جاء من بعده تبلمذتو ٌ
كعنصر أساسي ُب ٖتليلهم أك كصفهم اللغوم إذا كانوا يطمحوف إٔب الوصوؿ إٔب نظرية متكاملة تشمل جوانب
اللغة ا١تختلفة ،بل إف بعض ا١تعاصرين منهم قد أخذكا يبدأكف دراساهتم اللغوية بعنصر ا١تعٌت كمن ىنالك ينطلقوف
إٔب الًتكيب النحوم كالصرُب للجمل ٍب إٔب الًتكيب الصوٌب ٢تا ،كىم حياكلوف أف يتوصلوا إٔب معرفة النظاـ الكامل
لدالالت ا١تفردات أكالنٍ ،ب طرؽ اقًتاف بعضها ببعض لتكوين اٞتمل ذات ا١تعٌت ا١تفهوـ كا١تقبوؿ ،كذلك من خبلؿ
اللغة نفسها" (خرما ،ص.)1978 ،260
كقد قاـ ا١تنه التحويلي بتحويل عناصر النحو كالصرؼ كالصوت "إٔب ٚتل متشاهبة من حيث ا١تعٌت
كلكنها ٥تتلفة من حيث البنية الشكلية الظاىرة ،كاٞتمل التالية مثبلن:
يتصرفوف ْتكمة.
 الرجاؿ ا١توسركف العقبلء ٌ أف الرجاؿ ا١توسرين العقبلء ىم الذين يتصرفوف ْتكمة.تصرؼ حكيم.
تصرؼ الرجاؿ ا١توسرين العقبلء ٌ
 ٌكما ديكن أف ٨تو٢تا إٔب صيغة االستفهاـ٨ ،تو:
 ىل الرجاؿ ا١توسركف العقبلء يتصرفوف ْتكمة؟يتصرؼ الرجاؿ ا١توسركف العقبلء ْتكمة؟
 أك :ىل ٌ أك :من يتصرؼ ْتكمة؟كما ديكن أف ٨تو٢تا إٔب صيغة النفي٨ ،تو:
 الرجاؿ ا١توسركف العقبلء ال يتصرفوف ْتكمة . -أك :ال يتصرؼ الرجاؿ ا١توسركف العقبلء ْتكمة" (خرما ،ص.)1978 ،262-261
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 -4النحو كارتباطو شالنظاـ الصوٌب :
تكمن أمهية النحو ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ُب ارتباطو شاللساف كاللسانيات ككصف قواعدىا؛ فهو "
وم ىو لساينٌ ،كإف ٓب يكن كل
يي ٌ
قعد القواعد اليت ٖتكم اللساف الواحد أك األلسنة ا١تتع ٌددة؛ كعلى ىذا فكل ىٍ٨ت ٌ
٨تواين " (غإب ،ص .)2004 ،2من ىنا كاف لزامان على كل معلم لغَت العرب أف يكوف لسانو قوديان خاليان
لساينٌ ٌ
من اللحن ،ذا نطق سليم.
جٍت ألصوات العربية فيو ،حيث كشف فيو آتلف اٟتركؼ أك
(سر صناعة اإلعراب) ىعىرض ابن ٌ
كُب كتابو ٌ
قسم دراستو ألصوات العربية إٔب
األصوات ُب العربية من حيث اٟتيسن كال يقبح ،كىي صناعة اإلعراب عنده ،كقد ٌ
جٍت الصوت فيقوؿ" :الصوت
عرؼ ابن ٌ
قسمُت :أصوات العربية ك٥تارجها ،ككصف تفصيلي ٢تذه األصوات ،كيي ٌ
الشفتُت مقاطع تيثنيو عن امتداده
ىعىرض خيرج مع النٌػ ىفس مستطيبلن متصبلن ،حىت يعرض لو ُب اٟتىلق كالفم ك ٌ
جٍت،
كاستطالتو ،فيسمى ا١تقطع أينما ىعىرض لو حرفان ،كٗتتلف أجراس اٟتركؼ ْتسب اختبلؼ مقاطعها" (ابن ٌ
ص .)2000 ،19كبناء على ذلك ينبغي للمعلم معرفة ما يلي:
٥ -1تارج اٟتركؼ :كىي " تسعة كعشركف حرفانٜ ،تسة عشر ٥ترجان ُب ثبلثة مواطن؛ كىي :اٟتلق كاللساف
كالشفتاف" (ابن الطحاف ،ص ،)1984 ،79كمعرفة معانيها.
 -2صفات اٟتركؼ" :ا٢تمس كاٞتهر كالش ٌدة كالرخاكة كاالنطباؽ كاالنفتاح كاالستعبلء كاالنسفاؿ
التفشي كاالستطالة كالتكرير كاال٨تراؼ كالغينىة كالقلقلة كالنفخ" (ابن الطحاف ،ص،86-85
كا١تد كاللُت كالصفَت ك ٌ
 ،)1984كمعرفة معانيها.
كلكن ُب ٣تاؿ علم األصوات ،كعلى الرغم من اىتماـ اللغويُت ّتانب كاحد من الدراسات الصوتية ىو
اٞتانب النيطقي ،إال أهنم درسوا أمران أساسيٌان نخر ذا أمهية شالغة" أال كىو عبلقة ىذه األصوات شالكبلـ البشرم أك
الوظيفة اليت تؤديها ُب ٛتل ا١تعاين ا١تختلفة إٔب السامع ككيف يتم ذلك .ك٢تذا فقد أصبح ٢تذا العلم فرعاف رئيسياف
يتصل أحدمها شاآلخر اتصاالن كثيقان كمها:
 ( phoneticsكيتعلق بدراسة األصوات من
أكالن  :ما اصطلحوا على تسميتو بعلم الفوانتيكا (
كجوىها ا١تختلفة على اعتبار أهنا مادة الكبلـ.
 ( phonologyكىو الذم ينحو إٔب التجريد
اثنيان  :ما اصطلحوا على تسميتو بعلم الفونولوجيا (
فيستخلص من الدراسات ا١تادية تلك القواعد اليت ٔتوجبها تنتظم تلك األصوات ُب سبلسل ذات معٌت ،كبذلك
تؤدم كظيفتها األساسية ُب الكبلـ شالنسبة للغة معينة شالذات" (خرما ،ص.)1978 ،211-210
 -5األدب  :األدب ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،ىو ٣تموعة اٟتقائق اليت نستنتجها من
النصوص الشعرية كالنثرية ا١تؤلفة ُب عصر ما ،ككذلك األحكاـ األدبية اليت ديكن أف تيستنبط من ىذه النصوص
(طعيمة ،ص.)1986 ،672
* الشعر  :كيتصل بو جانباف :
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األكؿ :أف يكوف ا١تعلم حافظان لكثَت من أبيات الشعر ،كخصوصان تلك األبيات ا١تشتهرة على األلسنة ،كأف
يكوف فامهان ٢تا ،كما يتصل هبا من ًحكم كمعاف ،مع لفظ ىح ىسن كمعٌت مفيد.
األديب ٢تا ،كما
التذكؽ
يتعرؼ إٔب بعض النصوص الشعرية كالنثرية أيضان ،كتكوف لديو ىملىكة ٌ
الثاين :أف ٌ
ٌ
ينبغي أف تكوف للمعلم القدرة على ا١توازنة بُت قصيدتُت ُب موضوع كاحد ،كالكشف عن جوانب اٞتودة كالعيوب
فيهما.
ا١تعربة :
كمن أبيات الشعر ٌ
ك  -يسأـ
 قوؿ زىَت بن أيب سلمى :سئًمت تكاليف اٟتياة كمن يعش ٙتانُت حوالن  -ال أشالى ىكُب ىذا البيت تتبوأ اللفظة مكاهنا البلئق هبا متجاكرة مع معناىا حسبما يقتضيو الكبلـ؛ فهو ١تا قاؿ:
"(كمن يعش ٙتانُت حوالن) كق ٌدـ ُب أكؿ البيت (سئمت) اقتضى أف يكوف ُب نخره (يسأـ)" (اآلمدم ،ص،262
.)1944
أخف منو اٟتماـ
ذؿ من يغبط الذليل بعيش
 قوؿ ا١تتنيبٌ :ب عيش ٌ
ير ٌ
الرضي ،بعنواف( :أشواؽ)٦ ،تا يصلح أف
أما ُب جانب النصوص الشعرية ،فالنص اآلٌب للشاعر الشريف ٌ
معربان ىو كغَته ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا:
يكوف مثاالن ٌ
ً
للمتيٌػ ػػم ا١تشت ػػاؽ
ٖتمػػل
" أي ػػها الرائ ػػح ا١تيغ ُّد ٌ
حػػاجة ي
بعض التبلقي
أقٍ ًر عٍت السبلـ أىل ا١تصلٌى
فببلغي السبلـ ي
أ ٌف قليب يفيض شاألشػ ػواؽ
ت شا٠تيف فاشػػهد
كإذا ما قىػىرٍر ى
ىول ما أظنٌػو اليوـ شاق ػػي
ض ػ يػو
ئلت عٍت فقل نى ٍ
كإذا ما يس ى
ً
ٌت عند بعض تلك اٟتًداؽ
ضاع قليب فانشده ٕب بُت ٚتع
كم ىن
ً
للع ٌش ػػاؽ" (العناٌب ،ص.)2010 ،108
قبل
كابك عٍت فطا١تا ي
أيعي ػ يػر ال ٌدمػ ػػوع ي
كنت من ي
ينبغي ١تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ٕتاه ىذا النص الشعرم ،أف حيفظو  ،كيعرؼ صحة مصدره،
كيتعرؼ على انظمو ،كا١تناسبة اليت نيظمت هبا ىذه األبيات ،كالتأكد من مفرداتو  ،كأف يفهم معانيوٍ ،ب يقوـ
ٌ
بتحليلو ،ككضع تساؤالت حولو .كىذا النص مناسب للطبلب األجانب.
ٗتَتهتا
كحلى ا١تعاين ،كاليت ٌ
* األمثاؿ  :يقوؿ ابن عبد ربٌو :األمثاؿ ىي كشي الكبلـ ،كجوىر اللفظ ،ي
العرب كق ٌدمتها العجم كنطق هبا ُب كل زماف ،كعلى كل لساف؛ فهي أبقى من الشعر ،كأشرؼ من ا٠تطابة ،كٓب
عم عمومها حىت قيل :أسَت من مثىل ،كقاؿ الشاعر :ما أنت إال مثل سائر يعرفو اٞتاىل
يىسر شيء مسَتىا ،كال ٌ
كا٠تابر (ا١تاكردم ،ص.)1999 ،20
كىذا التعريف من أٚتل كأمشل ما قيل ُب ا١تثل.
كمن األمثاؿ ا١تتداكلة :
قس بن ساعدة :كاف أسقفان بنجراف كمن حكماء العرب ،كىو أكؿ من كتب (من فبلف إٔب
 أبلغ من ٌفبلف) ،كأكؿ من قاؿ :أما بعد (دنٌوف ،ص.)2009 ،9
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 لكل مقاـ مقاؿ :أم لكل أمر أك فعل ما يناسبو من الكبلـ.يتمسك شاألفعػى.
 من األدب الًتكي :من يسقط ُب النػهر ٌ من األدب الركسي :كما الريش يزيٌن الطاككس ،كذلك فإف الثقافة تزيٌن اإلنساف (البعلبكي ،ص،166.)2001
* اٟتً ىكم ُ :ب تعريف شامل جامع للحكمة :قاؿ الراغب :اٟتكمة إصابة اٟتق شالقوؿ كالفعل .كقاؿ بعضهم:
أصح ما قيل ُب اٟتكمة إهنا كضع الشػيء ُب ٤تلٌو (اليوسي ،ص.)1981 ،26
ٌ
ً
كمن اٟت ىكم العظيمة :
 قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " :رحم هللا عبدان قاؿ خَتان فىػغىنًم ،أك سكت عن سوء فى ىسلًم ". سئل أحد اٟتكماء :ما أحسن الكبلـ؟ فقاؿ :الذم يسرع لفظيو إٔب أذنك ،كمعناه إٔب قلبك.أحرؾ األرض (علي ،ص.)1993 ،127
 أرمشيدس :أعطوين فقط نقطة اثبتة أقف عليها كأان ٌالسحاب؟! كىل يناؿ الطفل
 من األدب الًتكي :قاؿ جبلؿ الدين الركمي :كيف يضحك ا١تىرج إف ٓب يبك ٌاللنب بغَت بكاء؟!
* اٟتكاايت كاألساطَت  :ىي" كلمة حيوطها سحر خاص ..يعطيها من االمتداد ما ال يتوفر لكثَت من
الكلمات؛ ُب أية لغة من اللغات؛ إذ ىي توحي شاالمتداد عرب الزماف كا١تكاف ،كشالعطاء اجملنٌح للعقل اإلنساين
كللوجداف كاٟتلم كا٠تياؿ " (بعلي ،ص.)2011 ،7
كقد بسطت األسطورة أجنحتها على ساحة األدب ،كفرضت نفسها ُب رحابو؛ فقد أصبح لؤلسطورة
قوم ُب األدب العا١تي اٟتديث ،كما "شهدت ساحة الدراسات النقدية ا١تعاصرة اىتمامان متزايدان بتوظيف
حضور ٌ
نليات ىذا ا١تنه النقدم األسطورمُ ،ب مقاربة النصوص اإلبداعية؛ شعران كنثران " (بعلي ،ص.)2011 ،36
كديكن للمعلم أف تكوف لو معرفة ببعض ىذه األساطَت ،كقدرة ُب اإلبداع الفٍت على ٖتويل األسطورة إٔب
ٚتإب من خبلؿ توظيفها ُب األدب .كمن أمثلة اٟتكاايت كاألساطَت :
بيعد ٌ
 (ألف ليلة كليلة)؛ فقد بلغ أتثَتىا ٥تتلف اجملتمعات مابُت حضر كبداكة كصيد كْتر؛ " فألف ليلة٤تصلة هنائية للحكاايت العربيةُ :ب اٞتزيرة العربية كدلتا مصر ،كالشاـ ،كالرافدين،
كليلة ذاهتا ،ما ىي سول ٌ
شاإلضافة إٔب أف معظم ا١تستشرقُت الذين تعرضوا شالنقل كالًتٚتة أللف ليلة كغَتىا ،قد استعانوا بركاة اٟتكاايت
كح ىفظىة نصوصها " (عبد اٟتكيم ،ص.)1982 ،22-21
العربية ذاهتم ى
ب -الثقافة اإلسبلمية :
مر سابقان حوؿ أمهية ا٢توية العربية كاإلسبلمية ،كالثقافة العربية اإلسبلمية ،ينبغي على معلم اللغة
أتكيدان ١تا ٌ
متشوقان للتفاعل مع
العربية للناطقُت بغَتىا أف يتمثل ىذه ا٢توية كىذه الثقافة؛ ذلك أف متعلم اللغة العربية سيكوف ٌ
ا٢توية اإلسبلمية كالثقافة اإلسبلمية؛ انطبلقان من أف اللغة العربية لغة القرنف؛ أساس ىوية األمة العربية كثقافتها
كعنواف كجودىا .كلقد " اكتسبت العربية بفضل اإلسبلـ بيعدان دينيٌان ٕتلٌى ُب معظم مظاىر اٟتياة ،سواء عند العرب
أك عند الشعوب اليت دخلت ُب اإلسبلـ "(طعيمة ،ص.)1998 ،9-8
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كمن ىنا أيضان ،كاف كاجب معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا مهمة التعبَت عن ىذه ا٢توية ،كنقل ىذه
الثقافة إٔب ا١تتعلمُت ،كال يتأتٌى ذلك إال أبف يكوف ا١تعلم متشبٌعان هبذه ا٢توية  ،كمث ٌقفان ٔتحتول ىذه الثقافة.
كليس ا١تقصود أف يكوف معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا عا١تان شالثقافة اإلسبلمية كغائصان ُب تفاصيلها
ب ىذا
الكثَتة كا١تتشعبٌة؛ فذلك ىو شأف
ٌ
ا١تتخصصُت ُب العلوـ اإلسبلمية ،كىو ما ال هندؼ إليو ،كلكن ىح ٍس ي
ملمان أبسسها ،كمطٌلعان على أىم ا١توضوعات اليت ٖتقق أىدافو التعليمية ،كمن ذلك اإل١تاـ ٔتفاىيم
ا١تعلم أف يكوف ٌ
معٍت ٔتعرفة مفاىيم :اإلسبلـ كأركانو ،اإلدياف كأركانو ،القرنف الكرًن ،السنٌة النبوية،
الثقافة اإلسبلمية األساسية؛ فهو ٌ
اٟتديث النبوم الشريف ،السَتة النبوية ،العبادة ُب اإلسبلـ ،مصادر التشريع ،ا١تذاىب اإلسبلميةٍ.ب ينبغي أف
ملمان ببعض أنظمة اإلسبلـ ،مثل النظاـ السياسي ،كالنظاـ االجتماعي ،كالنظاـ االقتصادم .كأيضان
يكوف ا١تعلم ٌ
يلم ا١تعلم أبسس األخبلؽ كالقيم ُب اإلسبلـ ،كخصائص اٟتضارة اإلسبلمية.
ينبغي أف ٌ
كىذه ا١تفاىيم كا١توضوعات ،ديكن أف تش ٌكل شخصية ا١تعلم ُب الثقافة اإلسبلمية ،كمن خبل٢تا يستطيع
ا١تتوخاة.
أف ينقل ىذه الثقافة إٔب ا١تتعلمُت ،كبذلك تتشكل ا٢توية اإلسبلمية ٌ
ج -الثقافة ا١تهنيٌة:
موضوعاهتا:
كحسن
 اإلدارة الًتبوية :تساعد اإلدارة الًتبوية معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا على يحسن التوجيو يالقيادة.
 اإلشراؼ الًتبوم :ىو"برانم ٥تطط لتحسُت عملية التعليم" (السخٍت كنخراف ،ص.)2012 ،20تلمس احتياجات ا١تعلمُت كخصوصان اإلنسانية منها ،كما يتسم بتنظيم ا١تناى كٖتسينها كتطورىا.
كيعمل على ٌ
 فلسفة الًتبية  :تيع ٌد العبلقة بُت الفلسفة كالًتبية عبلقة كثيقة الصلة ؛ فهما كجهاف لعملة كاحدة ؛ "فاألكٔب ٘تثل فلسفة اٟتياة ،كالثانية ٘تثل طريقة تنفيذ تلك الفلسفة ُب شؤكف اإلنساف كحياتو " (ا٠تطيب ،ص،6
.)1995
تبصرىا
أما فلسفة الًتبية اإلسبلمية فػ " ٖت ٌدد لؤلمة اإلسبلمية كجهة نظرىا عن اإلنساف كاٟتياة كالكوف ،ك ٌ
أبىدافها كرسالتها بُت الناس ،كٕتعلها أمة تتميٌز عن غَتىا من األمم بسمات خاصة ُب فكرىا كأساليب حياهتا
 ...قاؿ سبحانو كتعأب  } :كنتم خَت أمة أخرجت للناس أتمركف شا١تعركؼ كتنهوف عن ا١تنكر كتؤمنوف شاع ) { )
نؿ عمراف ( " (110 :ا٠تطيب ،ص.)1995 ،154
النمو  :ىو " فرع من فركع علم النفس العاـ يتناكؿ شالدراسة كالتحليل كل ما يطرأ على الكائن
 علم نفس ٌكتغَت ،ككذلك كل ما ديكن أف حيدث لو من تغيَتات ُب كل مرحلة من
منو ٌ
البشرم منذ ٟتظة تلقيح البويضة من ٌ
مراحل حياتو حىت الشيخوخة كهناية اٟتياة " (سليم ،ص.)2002 ،13
 علم النفس التعليمي :ىو " تلك الدراسة ا١تنتظمة لفهم التبلميذ ،كعملية التعلٌم ،كطريقة التدريس "(الطويل ،ص ، )2014 ،36كىذه مفاىيم متصلة شالًتبية.
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كفائدتو للمعلم أنو يساعده ُب فهم سلوؾ طلبتو من خبلؿ الفركؽ الفردية ،كعبلج مشكبلت سلوكية
كتعليمية لبعض طلبتو .كيبحث ىذا العلم ُب سيكولوجية التعلٌم ،كنظرايت التعلم ،كالفركؽ الفردية ،كالذكاء ،كأمناط
االختبارات النفسية السائدة ،كالصحة النفسية.
 ا١تناى  :ا١تنه ىو أحد أىم أركاف العملية الًتبوية التعليمية ،كىو سبلح بيد ا١تعلم كالطالب على السواء،كُب التعليم القدًن كاٟتديث ،ال ديكن االستغناء عن ا١تنهاج ا١تكتوب؛ ذلك أنو صلة الوصل بُت الطالب كا١تعلم،
 currereاليت تعٍت ما
كبدكنو تنقطع ىذه الصلة .كيرجع مصطلح ا١تنه ُب األصل إٔب "جذر الكلمة البلتينية
ا١تقرر الدراس ٌيٍ ،ب صارت تعٍت احملتول،
جيرم ُب دكرات السباؽ ،أك مضمار السباؽٍ ،ب أطلقت كلمة ا١تنه على ٌ
كاألىداؼ ،كاألنشطة التعليمية كطرائق التعليم ،كالتعلم كا١تتعلم ،كبيئة التعلم " (عطيٌة ،ص.)2009 ،22
ً
ً
ً
كميسر للعملية التعليمية ،كليس ا١تصدر الوحيد للمعرفة "
كمن ٝتاتو :أف " دكر ا١تعلم فيو منظٌم ٌ
كموجوٌ ،
(عطيٌة ،ص.)2009 ،33
النتائج:
 -1الفركؽ اليت ٘تيٌز كبلِّ من الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية ال ٖتوؿ دكف تكامل الثقافتُت؛ ذلك أف الثقافة
العربية كاسعة لكنها ٤تليٌة ،كاإلسبلمية عا١تيٌة كأكثر اتساعان.
 -2األصل أف معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أنو صاحب رسالة؛ فهو حامل الثقافة اإلسبلمية بكفاءة
عامة.
إٔب ا١تتعلمُت ٌ
خاصة ،كإٔب أمتو اإلسبلمية ٌ
ُ -3ب جانب الثقافة العربية يتجلٌى أتثَتىا ُب فهم ا١تعلم لكيفية توجيو أفكار ا١تتعلمُت ٔتوضوعية كاتزاف.
 -4الكفاية الثقافية ٖت ٌقق للمعلم القدرة على :التطبيق ،كاإلقناع ،كحل ا١تشكبلت ،كاإلبداع.
 -5تدريس اللغة ببل ثقافة عربية كإسبلمية ،تبقى قوالب شكلية ال ركح فيها كال فاعليٌة.
 -6نظرايت التعليم ثقافة أساسيٌة للمعلم٘ ،ت ٌكنو من اختيار التوجيو ا١تبلئم ُب ا١توقف التعليمي.
 -7ا١تعلم الكفء يتيح الفرصة للتبلميذ الستثمار قدراهتم شاكتشاؼ ا١تعرفة؛ فضبلن عن تل ٌقيها.
تتضمن :األلفاظ
 -8ينبغي أف تكوف للمعلم ثقافة اجتماعية ٌ
عامة  -ضمن إطار الثقافة العربية كاإلسبلمية ٌ -
كالعبارات ،اٟتركات كاإلشارات ،ا١تبادلء كالعادات كالتقاليدُ ،ب ا١تستول ا١تبتدلء.
 -9يلزـ ا١تعلم ثقافة عربية كإسبلمية كاسعة تتضمن :علوـ اللغة ،أصوؿ الثقافة اإلسبلمية كمفاىيمها ،ثقافة
مهنيٌة ،كما يتعلٌق هباُ ،ب ا١تستول ا١تتميٌز.
Sonuç
1. İslam kültürü ile Arap kültürü arasındaki farklar her iki kültürün
birbirini tamamlayan unsurlar içermelerine engel değildir. Şöyle ki,
Arap kültürü geniş, fakat yereldir; İslam kültürü ise evrensel ve daha
geniştir.
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2. Arap olmayanlara Arapça öğreten esas itibariyle özelde
öğrencilere genelde ise tüm islam Ümmetine İslam kültürünü ulaştırma
misyonunu taşımaktadır.
3. Arap kültürü, öğretmenin öğrencilerin fikirlerini denge ve
tarafsızlık düşünmeye yöneltme yeteneği üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir.
4. Kültürel yeterlilik ikna, problem çözme ve başarıya ulaşmayı
sağlar.
5. Kültürden bağımsız dil öğretimi herhangi bir etkisi olmayan
şekilsen bir hal alır.
6. Öğretim teorilerini bilmek öğretici için kültürel gereklilikler
olup öğrencileri doğru yönlendirmesini sağlar.
7. Başarılı
öğretici
öğrenciye
kendi
yeteneklerini
değerlendirmelerini ve öğretmekten çok bilgiye ulaşmalarını sağlar.
8. Öğretmenin Arap İslam kültürü içerisinde genel bir toplum
kültürüne de sahip olması gerekir. Bu kültür başlangıç seviyesindeki
sözler, hareketler, işaretler, ilkeler ve gelenekleri kapsar.
9. Öğretmenin geniş bir İslam ve Arap kültürüne sahip olması
gerekir. Bu da Dil bilgisi, İslam kültürünün esasları, alan bilgisi ve
bunlarla ilgili bilgileri kapsar.
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مقوماث الفكر املعجمي وتجلياته املعرفيت عند فؤاد سسكني
األستاذ حسني عمر دراوشت
باحث في علىم اللغة العربية ومعارفها -فلسطين

ملخص البحث:
يسعى ىذا البحث إٔب دراسة مقومات الفكر ا١تعجمي كٕتلياتو ا١تعرفية عند فؤاد سزكُت ،كذلك بتسليط
الضوء على مقومات الفكر ا١تعجمي كمنطلقاتو األساسية عند فؤاد سزكُت ،كبياف ا١ترتكزات ا١تعرفية كالثقافية ُب
ٕتليات الفكر ا١تعجمي عند سزكُت ،كارتباطاهتا ٔتختلف القطاعات كاجملاالت اٟتيوية ،كتوضيح ذلك شا١تنه
الوصفي التحليلي ،كمن ٍب خا٘تة البحث كفيها النتائ كالتوصيات ،كفهرس للمصادر كا١تراجع.
الكلمات الدالة( :الفكر ا١تعجمي ،فؤاد سزكُت ،التجليات ا١تعرفية).
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مقدمة:
ديثل الًتاث حلقة كصل أساسية بُت أبناء األمة العربية كاإلسبلمية ،كيعد زادان اترخييان كقوميان أماـ األجياؿ
ا١تتبلحقة ،فالنهضة تيشاد أصو٢تا على جهود ا١تخلصُت من مفكرم األمة كأحرارىا األفذاذ الذين ديتلكوف بصَتةن
انفذة ككعي كامل ٔتجرايت األحداث كتطوراهتا ُب كاقع األمة كحاضرىا ،فعملية التنوير كاالستبصار مبنية على
أسس كقواعد كمقومات رئيسة ال يستغٍت عنها جهابذة الفكر ُب إعادة فهم الذات كأتصيل ا١تستحداثت
اٟتضارية ُب ضوء ا١توركث ا١تعرُب كالثقاُب ٔتختلف ٕتليات اختصاصاتو.
كتتجلى حيوية الفكر ُب اإلبداع ا١تعجمي كتطبيقاتو ا١تعرفية كالثقافية ،فبذؿ علماء األمة جهودان مضنية ُب ىذا
ا١تضمار ،كيعد فؤاد سزكُت أحد جهابذة الفكر العريب ُب تركيا ،فأبدع ُب رسم الصورة اٟتضارية لؤلمة من خبلؿ
ا١تعرفة كالثقافة.
مشكلة البحث :تتمثل ُب اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإب:
ما مقومات الفكر ادلعجمي وجتلياتو ادلعرفية عند فؤاد سزكني؟
كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما مقومات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت؟
 -2ما التجليات ا١تعرفية ُب الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت؟
فرضية البحث :ىناؾ عبلقة بُت مقومات الفكر ا١تعجمي كٕتليات ا١تعرفية عن فؤاد سزكُت ،كبياف احملدادت
األساسية كا١تش ٌكًبلت الرئيسة ُب فاعلية الفكر ا١تعجمي عند سزكُت ،حياكؿ البحث ٖتليل ىذه الفرضية كفحصها
من خبلؿ ٤تاكر البحث كأفكاره كمضامينو.
منهج البحث :يستخدـ ا١تنه الوصفي التحليلي الذم يصف الواقع دكف التدخل ُب متغَتاتو ،كعرض ٚتلة
من األفكار كاألطركحات عند فؤاد سزكُت.

أىداف البحث :يهدؼ البحث إٔب بياف الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت ،كجهوده العلمية ا١تبذكلة ُب ىذا

ا١تضمار ،كالكشف عن مقومات الفكر ا١تعجمي كأطركحاتو عند فؤاد سزكُت ،كاٟتديث عن التجليات الثقافية
كمرجعياهتا ُب معطيات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت.
أمهية البحث :استجبلء معآب مقومات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت ،كالتأكيد على ا١تكانة اليت حيتلها فؤاد
سزكُت ُب اٟتركة الفكرية كالثقافية كا١تعرفية ،كإضافة دراسة جادة كجديدة ١تكتبة ا١تعاجم العربية كمعارفها اٟتديثة؛
ليتسٌت للباحثُت كالدارسُت كجهات االختصاص االستفادة من مضموف البحث ك٤تاكره كأفكاره ،كذلك من خبلؿ
الكشف عن مقومات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت ،اليت تتمثل ُب قدراتو كدكائر تعليمو كاختصاصو ك٣ترايت
٤تيطو ككاقعو ،كتوضيح التجليات ا١تعرفية ُب الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت ،كما يرتبط هبا من تنوعات ُب ا١تنجز
الثقاُب كأدكاتو كأفكاره ككسائلو.
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خطة البحث:

ادلبحث األول :مقومات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت.
ادلبحث الثاين :التجليات ا١تعرفية ُب الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت.
كمن ٍب ا٠تا٘تة كفيها النتائ كالتوصيات ،كفهرس للمصادر كا١تراجع.

ادلبحث األول:
مقومات الفكر ادلعجمي عند فؤاد سزكني

تتجلى مقومات الفكر ا١تعجمي عند فؤاد سزكُتُ ،ب العوامل اليت تشكل ٔتجموعها الفكر ا١تعجمي
كأتطر أصولو ،ك٢تا عبلقة بو بصورة أك أبخرل ،كديكن بياف ذلك على النحو اآلٌب:
أوالً -مساتو الشخصية وجهوده العلمية.
عاش الربكفسور ٌ
العبلمة فؤاد سزكُت الًتكي النسب كالدار ،البدليسي ا١تولد ،األ١تاين ا١تعرفة ،حيا نة علميةن
حافلةن شا١تنجزات اليت قدمها ُب عآب ا١تعرفة ،كتشهد لو عبقريتو الفذة ُب قدرتو الفائقة على اإلبداع ُب ترسيم حدكد
ا١تعرفة كٖتديد معا١تها كرسومها من خبلؿ التفكَت العلمي الذم يؤصل العلوـ كا١تعارؼ كالفنوف كاآلداب ،كيسعى
إٔب أتطَتىا من خبلؿ ا١تنجزات التارخيية كمعطياهتا اٟتضارية على مر العصور ،فلم يكن علمو كليد اللحظة ،فهو
عبارة عن جهود مًتاكمة عرب زمن ٥تتلفٕ ،تشم ُب حياضو كرايضو كثَت من ا١تشاؽ كا١تتاعب من أجل تنمية
الذات كاالرتقاء شالقدرات اليت ديتلكها فؤاد سزكُت ،كساىم ذلك ُب إذكاء الفكر ا١تعجمي عنده ،كم ٌكنو من
تطبيق ا١تمارسات ا١تعجمية ،كذلك شالنظرة الشمولية اليت ديتلكها ألساسيات العلوـ كتعاقب تطوراهتا التارخيية عرب
منجزات الًتاث العريب كاإلسبلمي ،كما جادت بو قرحية علماء العربية ُب ىذا ا١تضمار.
اثنياً -تعلم اللغة العربية وإتقاهنا.
تعلم سزكُت اللغة العربية كأتقنها ُب مدارس تركيا إٔب جانب لغتو الًتكية األـ ،عبلكة على ٘تكنو من السراينية
كالعربية كالبلتينية كاأل١تانية ،فهو نتاج ثقاُب متعدد اٞتوانب لو أبعاده القومية كاأليديولوجية ُب إدارة األلسنة كما
يتبعها من أفكار كأطركحات ،كأفاد ذلك الفكر ا١تعجمي عنده ُب إنتاج موسوعتو الشاملة اليت ٖتفل أبلواف معرفية
كثقافية ٥تتلفة ،فالتمكن اللساين من اللغات ديثل أساسان متينان ُب إدارة ا١تعارؼ اللغوية كمعطياهتا الرئيسة اليت
النَتة ككعيو شالواقع اللغوم
تشكل ُب ٣تملها كمفصلها ا١تنت ا١تعجمي الرصُت الذم أسدؿ عليو سزكُت من أفكاره ٌ
كمتطلباتو كحاجاتو الراىنة ننذاؾ.
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اثلثاً -التعمق يف الرتاث العلمي العريب واإلسالمي.

ديثل التعمق ُب التخصص ُب الًتاث العلمي العريب كاإلسبلمي كدراسة قضاايه كمسائلو من أبرز مقومات
الفكر ا١تعجمي اليت م ٌكنت سزكُت من ا٠توض ُب أساسيات الفكر اللغوم كمش ًٌكبلتو الرئيسة كما يتشعب عنها
من علوـ كمعارؼ ٢تا ناثرىا ُب اتريخ العلم عند العرب ،ك٢تا حضورىا الراىن ُب حياة العآب العريب كاإلسبلمي،
فيمثل عامل الًتاث من أىم الركابط العلمية كا١تعرفية اليت هنض عليها الفكر ا١تعجمي عند سزكُت ،فساىم بقدراتو
العقلية الفائقة من إعادة قراءة الًتاث العريب كاإلسبلمي كإعادتو إٔب الواجهة اٟتضارية من خبلؿ إعادة تدكير
ا١تعرفية كإدارهتا بركح العصر ،مع إعادة نشر التكوينات ا١تتعلقة شاٞتوانب التارخيية كالقومية ألمة العرب كا١تسلمُت،
فلم يكن سزكُت ُب أطركحاتو عبثيان ديثل غوائية ُب الفكر كفوضى ُب التعبَت ،كا١تبلحظ أف استطاع ٔتجاميع فكره
ي
أف حيقق هنضة علمية ٢تا أبعادىا ا١تعجمية اليت تتسم شا١تركزية ُب االستعراض العلمي كتنظيم معطياتو ،كإفساح
اجملاؿ أمامو للرقي كالتقدـ ُب ظل ا١تتغَتات اٟتضارية ا١تتسارعة ،كساىم ّتهوده ُب أتميم ا١تعرفة لصاّب الثقافة
العربية كاإلسبلمية من منظور اسًتاتيجي متعمق لو دالالتو التكوينية ،فتمكن سزكُت من إتقاف اللغة العربية اليت
٘تثل الوسيلة التعبَتية األكٔب ،كٓب يقتصر على ذلك بل تعداه إٔب مواصلة العطاء ُب ىذا ا١تضمار ،كالتأليف
ا١توسوعي كا١تعجمي ُب العلوـ كا١تعارؼ اليت تداك٢تا العرب كا١تسلمُت ،مع إضافة ١تسات تنموية تستهدؼ تطوير
الفكر العريب كأدكاتو ا١تنهجية ا١تستخدمة ُب ٥تتلف ا١تضامُت العلمية كا١توضوعات كاألفكار كاألطركحات.
رابعاً -حركة االستشراق.
عايش سزكُت حركة االستشراؽ ،فاستفاد منها ُب إثراء حصيلتو كتوسيع نفاؽ العلم كا١تعرفة أماـ انظريتو،
فتبلقحت أفكاره مع أفكار ا١تستشرقُت ،كهنل من علمهم اٞتم ،كاستطاع بلورة ذلك ُب فهم ا١تكنوف اللغوم
ك٘تثيبلتو العلمية كا١تعرفية كشواىده كأدلتو كقضااي كما يتفرع عنها من مسائل ٖتتاج إٔب نظرة منهجية متعمقة،
فتتلمذ سزكُت على يد "ا١تستشرؽ األ١تاين ىلموت ريًت( )1الذم أقنعو بدراسة التاريخ اإلسبلمي" ( ،)2فاستفاد من
ىلموت ريًت كأفاد ُب استقاء طرؽ التفكَت العلمي كنلياتو كمنهجو ُب التعامل مع منجزات التاريخ العريب
كاإلسبلمي ،فالناظر إٔب ريًت كمن تتلمذه على يده يلمس يده السابغة ُب تدعيم أصوؿ التفكَت اللغوم كنشر
علومو كمعارفؤ ،تا انعكس على حيوية التفكَت ا١تعجمي عند سزكُت ،فتتلمذ على يد (ريًت) ثيودكر نولدكو(،)3
الذم استقى ىو كسزكُت من علومو ،قاؿ األب أنستاس الكرملي عن نولدكوٓ :ب ٧تد بُت ٛتلة العلم  -ا١تعاصرين
 من بلغ ٖتقيقو .كاف حيسن اللغات الشرقية كلها كالعربية كاألرمية كالعربية كالصابئية كاٟتبشية كغَتىا ،كلو) )1ىلموت ريًت مستشرؽ أ١تاين من كبار العلماء شا١تخطوطات العربية ،أشرؼ على معهد اآلاثر األ١تاين ُب اسطنبوؿ ،مؤسس النشرات
اإلسبلمية اليت تصدرىا ٚتعية ا١تستشرقُت األ١تانية ،توُب ُب عاـ 1971ـ .يينظر :األعبلـ .93/8
.https://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 2فؤاد سزكُت
) )3ثيودكر نولدكو شيخ ا١تستشرقُت األ١تاف ،كلد عاـ 1836ـ ُب ىامبورغ ،أتقن العربية كالعربية كالسراينية ،درس ُب غوتنغن كفيينا كبرلُت
كليدف ،حصل على الدكتوراه عاـ ُ 1856ب اتريخ القرنف ،عمل مدرسان للتاريخ اإلسبلمي ُب جامعة غوتينغن عاـ 1861ـ ،كأستاذ التوراه
كاللغات السامية ُب كييل عاـ 1864ـ ،من تبلميذه برككلماف ،توُب  25ديسمرب 1930ـ .يينظر :األعبلـ.96/2 ،
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تصحيحات كٖتقيقات ُب ىذه األلسنة فضبل عن معرفتو بلغات الغرب كاليواننية كالبلتينية كالفرنسية كاإلنكليزية
كاإليطالية كاإلسبانية كلغتو األ١تانية( ،)1كتتلمذ على يد رتر كارؿ برككلماف( )2صاحب كتاب "اتريخ األدب العريب"
الذم أثرل ا١تكتبة العربية بو ،كدعم أصوؿ الفكر ا١تعجمي عند سزكُت من خبلؿ قراءة أصوؿ ىذا ا١تنت الذم
ح ٌفز سزكُت على سد ا٠تلل كاالستدراؾ على برككلماف ،فانطلق سزكُت من أرضية فكرية كثقافية خصبة نتت
أكلها ُب ٣تاؿ الصناعة ا١تعجمية ،كذلك عندما قاـ ّتمع مادة علمية تفوؽ ما كثقو برككلمافَّ ،
فشكل ذلك دافعان
قواين؛ لتكثيف اإلنتاج ا١تعجمي ،كالعمل على ٚتع ا١تخطوطات العربية كاإلسبلمية ا١تتفرقة ُب ا١تكتبات العامة
كا٠تاصة ،ا١تتناثرة ُب الشرؽ كالغرب ،فبذؿ جهود مضنية ُب ذلك؛ ٦تا أسس لنهضة معجمية موسوعية أرسى من
خبل٢تا قواعد متينة ُب فاعلية إبداعاتو ،كاستيضاح ا١تعارؼ كا١تفاىيم كا١تعلومات اليت تشكل الصورة الكلية عن
ثقافة العرب كا١تسلمُت ،كتسهم ُب تنشيط دكرىم اٟتضارم ُب ظل التطورات التارخيية ا١تتسارعة.
خامساً -االستقراء العلمي.

استقرأ سزكُت مصادر الًتاث العريب كاإلسبلمي كٗتصص ُب دراسة أصوؿ اٟتديث النبوم الشريف ،كدٔب
بدلوه ُب ذلك ،فقاـ بنشر ا١تصادر التارخيية ا١توثوؽ هبا ،كٖتليلها ك٤تاكلة إعادة فهمها من جديد ،كإضفاء عليها
معلومات جوىرية ٖتدد ا١تسارات ا١تعرفية كالثقافية كالفكرية ،كتوجهها ٨تو الرقي كالتقدـ من خبلؿ استثمار
الوسائل ا١تتاحة ُب ذلك ،مع اٞتديد ُب أدكات ا١تعاٞتة كا١تنهجيات ا١تستخدمة ،اليت استقى أصو٢تا من فكره الفذ
كمن أفكار اآلخرين كأطركحاهتم ا١تنهجية ،فهو ديتلك شخصية ثقافية متفاعلة مع احمليط١ ،تا ديتلكو من إمكاانت
لغوية ألقت بظبل٢تا على ا١تنت ا١تعجمي التخصصي ،إضافة إٔب إبراز ا٢توية اللسانية للمعطي األيديولوجي كالثقاُب
الذم يتعامل معو ،فهذه التنوعات ُب الوسط العلمي كا١تعرُب ساىم ُب ٖتريك النشاط ا١تعجمي العاـ عند سزكُت،
ككسع مداركو الكلية لطبيعة الًتاث العريب كاإلسبلمي.
كيبلحظ أف التعمق ُب قراءة الًتاث العريب كاإلسبلمي من خبلؿ الًتكيز على ٥تطوطاتو َّ
شكل ركن أساس ُب
ي
إدارة اإلنتاج ا١تعرُب كا١تعلوماٌب عند سزكُت ،كبرز ذلك بوضوح ُب إنتاجو ا١تعجمي الذم ديثل حجر الزاكية ُب
تصوره لطبيعة ا١تعرفة العربية كاإلسبلمية ،كالسَت على النه التطويرم ُب االرتقاء شالعلوـ كا١تعارؼ العربية
كاإلسبلمية ،كإعادة النظر فيها كٕتديد مضامينها ٔتا يتماشى مع العصر اٟتديث كمنجزاتو ،كٔتا دينحها حيوية أكثر
كيوسع نطاؽ استخداماهتا ،فإعادة نشر ا١تخطوطات العربية كتقصي أماكنها من ا١ترتكزات االسًتاتيجية كا١تضامُت
األساسية اليت سامهت ُب دعم الفكر ا١تعجمي عند سزكُت ،كعملت على تنمية جهوده كتطويرىا ُب ىذا ا١تضمار،
كينبع ذلك من اٟتس العريب كاإلسبلمي الذم يكتنزه سزكُت ُب ذاتو ا١تبدعة ،كجيسد ذلك ا١تسؤكلية الفكرية
) )1األعبلـ .96/2
) )2كار برككلماف مستشرؽ أ١تاين ،درس اللغة العربية ُب ا١ترحلة الثانوية ،كدرس السراينية كاآلرامية الكتابية ،كأتقن العربية ،كدرس ُب اٞتامعة
اللغات الشرقية اللغات الكبلسيكية اليواننية كالبلتينية ،تتلمذ على يد نولدكو ،ككلفو أبطركحة الدكتوراه عن العبلقة بُت كتاب الكامل ُب
التاريخ البن األثَت ،ككتاب أخبار الرسل كا١تلوؾ للطربم عاـ  1890ـ ،كاف من أعضاء اجملمع العلمي العريب ،ككثَت من اجملامع كاٞتمعيات
العلمية ُب أ١تانيا كغَتىا ،كمن أبرز كتاشاتو" اتريخ األدب العريب" ٘تت ترٚتتو إٔب العربية ،توُب ُب عاـ 1956ـ .يينظر :األعبلـ .211/5
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كالثقافية أماـ مقدرات األمة العربية كاإلسبلمية ،خصوصان ُب ظل ما ديارسو سزكُت من عمل أكادديي ُب جامعة
اسطنبوؿ ،كموقعو ا١تتنفذ ُب نشر التكوينات العلمية الصحيحة؛ فقاؿ كلمتو الشهَتة ":أف ٕتعل ا١تسلمُت يفهموف
عظمة اٟتضارة اإلسبلمية أصعب من أف ٕتعل الغرب يفهمها"( ،)1اليت أثرت الفكر ا١تعجمي عنده ،كأذكت ركح
اإلبداع ُب ٣تاؿ العلم كا١تعرفة ،فممارسة العمل ُب التخصص يقود إٔب تنشيط ا١تعلومات ا١تقدمة ُب سياؽ العمل
كما يتعلق بو من أبعاد أيديولوجية كثقافية ٢تا ناثرىا ُب تش ًٌكيل الفكر ا١تعجمي عند سزكُت ،فعمل مديران فخراين
١تعهد دراسات التاريخ كالعلوـ اإلسبلمية كالعربية ُب جامعة غوتو ُب فرانكفورت ،كالذم كاف من مؤسسيو.
سادساً -الرحالت العلمية.

تنقل ُب رحبلتو العلمية من اسطنبوؿ إٔب أ١تانيا ،فساىم ذلك ُب بناء شخصيتو كٕتديد أفكاره كتدعيم أصوؿ
ثقافتو العربية كاإلسبلمية ٦تا ساعده على إرساء الفكر ا١تعجمي ُب كتاشاتو ا١توسوعية اليت تعرؼ دقائق ا١تسائل
الًتاثية اليت حيتوم عليها ا١تنت الًتاثي ٔتختلف صبلتو العلمية كركابطو ا١تعرفية ،كٓب يغب عنو "إنشاء كقف أْتاث
اتريخ العلوـ اإلسبلمية عاـ  2010هبدؼ دعم أنشطة متحف العلوـ كالتكنولوجيا إبسطنبوؿ"( ،)2فهذا الفكر
ا١تؤسساٌب أرسى قواعد أساسية ُب إ٧تاح التفكَت العلمي الناقد الذم يساىم ُب تشكيل الصورة ا١تعرفية للمعطى
الًتاثي كإعادة قراءة ا١تنتوجات العلمية ،إخضاعها ألصوؿ اللغة العربية كتكويناهتا الثقافية كا١تعرفية.
ُّ
سابعاً -االتصال والتواصل.
االتصاؿ كالتواصل مع ا١تؤسسات الفاعلة ُب ٣تاؿ اللغوايت كاليت تدعم بشكل أساس الًتاث العريب
كاإلسبلمي ،كالتشبيك معها كتوسيع اآلفاؽ أماـ انظريهأ ،تعٌت أف شعور ا١تسؤكلية الثقافية كاللغوية من العوامل
الرئيسة اليت دفعت سزكُت إٔب دراسة ا١توركث العريب كاإلسبلمي ،كتوسيع النظرة الشمولية للمنجز ا١توسوعي الذم
خيدـ الفكر ا١تعجمي العريب كاإلسبلمي ،كديده ٔتستجدات ا١تعرفة اٟتضارية اليت ٓب يكن للعرب سابق عهد هبا؛
ألف سزكُت ديتلك ثركة لغوية ىائلة؛ لتمكنو كإتقانو لغات متنوعة كمتعددة ُب العآب ،فهو مبدع ُب الًتٚتة اليت ىي
" فن تطبيقي كىي حرفة ال تتأتى إال شالدربة كا١تراف كا١تمارسة استنادان إٔب موىبة ،ك٢تا من اٞتوانب اٞتمالية
كاإلبداعية نصيب"( ،)3ساىم ُب تعريب ا١تضامُت اٟتضارية من إنتاجات ثقافات األمم كالشعوب غَت العربية
كاإلسبلمية.

.http://alkhaleejonline.net
) ) 1فؤاد سزكُت ..ا١تؤرخ الذم أعاد للحضارة اإلسبلمية اعتبارىا،
.ht
tps://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 2فؤاد سزكُت
))3

فن الًتٚتة ،دمحم عناين ،الشركة ا١تصرية العا١تية(لو٧تماف) ،ط ،5القاىرة 2000ـ ،ص.2
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ادلبحث الثاين:

التجليات ادلعرفية يف الفكر ادلعجمي عند فؤاد سزكني
استطاع سزكُت بعقليتو ا١تتفتحة من استقراء معآب األصوؿ الثقافية اليت تبٍت ا٢توية كتش ًٌكل الشخصية
العربية كاإلسبلمية ،كيرتبط ذلك بقدرتو على قراءة القضااي الدينية كاللغوية كالتارخيية كالقومية ،اليت ٘تثل أساسيات
حضارة العرب كا١تسلمُت ،فبادر إٔب دراسة مصادر اإلماـ البخارم كقراءة أصوؿ مؤلفو ُب ٚتع نصوص األحاديث
كالتعامل معها ،فدرس اإلسناد كخاض ُب أصولو كأركانو ،كيتجلى ذلك ُب توسيع مدارؾ سزكُت ُب مركايت اللغة
العربية كما يتعلق هبا من مضامُت علمية كمعرفية ،كيثرم ذلك الفكر ا١تعجمي الذم شق بو عباب العلم كا١تعرفة
كالثقافة.
أوالً -التأصيل العلمي احلديث يف ضوء ادلنتج الرتاثي يف طرحو ادلعجمي

ساىم سزكُت ُب دعم الثقافة العربية كاإلسبلمية ،كذلك بتنشيط حركة التأليف فيها ،كدعمها شالنصوص
ال تارخيية اليت يتم إ٧تازىا ،فعقد فكره ا١تعجمي على كتابة رسالة الدكتوراه ُب مصادر البخارم ،ذلك اإلماـ الشهَت
صاحب اٞتامع الصحيح ألحاديث الرسوؿ( ،)1()من جامعة اسطنبوؿ عاـ 1954ـ ،كًب طباعة الرسالة على
كفالة اٞتامعة بعنواف ":دراسات حوؿ مصادر البخارم" ،كمن ٍب قدـ رسالة دكتوراه اثنية ُب جامعة فرانكفورت
أب١تانيا ،تدكر حوؿ عآب الكيمياء جابر بن حيٌاف ،كلقد ارتقى بفكره إٔب أف انؿ درجة الربكفيسور ،كاصل طريق ُب
٣تاالت العلم كا١تعرفة ،كتواصل مع أبناء عصره كزمانو من النوابغ ا١تؤثرين ُب الساحة الفكرية كالثقافية ،كتبادؿ
األفكار كاحملاكر كا١توضوعات معهم ،فاستقرأ فكر برككلماف كأكمل معرفتو الناقصة بتاريخ األدب العريبَّ ،
كشكل
ذلك دافعة قوية ُب بناء مقومات الفكر ا١تعجمي عند سزكُت عبلكةن على ٥تتلف العوامل اليت ٌاٖتدت مع ذلك
كأسهمت ُب تنميتو كترقيتو كالسمو بو ُب عآب العلم كا١تعرفة ،كما سبق استعراض ذلك كاٟتديث عنو.
اثنياً -التأليف ادلعريف وأوعيتو وترمجة علو اآلخرين يف التعامل مع ادلادة ادلعجمية.
تواصلت حركة التأليف اليت َّ
شكت ٔتجملها كمفصلها فاعلية الفكر ا١تعجمي كٕتلياتو ُب فركع العلم كا١تعرفة،
فكتب موسوعة اتريخ الًتاث العريب اإلسبلمي ُب ٣تلدات ٥تتلفة ،فكانت" سببان ُب شهرة سيزكُت العلمية بسبب
كشفو عن كنوز دفينة من الًتاؽ العلمي العريب -اإلسبلمي"( ،)2تش ًٌكل ُب ٣تموعها عمبلن معجميان لو تنوعاتو اليت
مشلت حقوؿ معرفية متعددة ٢تا كينونتها ُب اتريخ الثقافة العربية كاإلسبلمية ،كٓب يقف اٟتد عند ذلك بل ذىب
إٔب إثراء ىذا التصنيف ا٠تصب بكثَت من ا١تعلومات كاألفكار اليت تستجلي معآب ا١توركث الثقاُب كا١تعرُب عند أمة
العرب كا١تسلمُت ،كالًتكيز على اٞتانب ا١تخطوط منو ُب شىت بقاع األرض ،فربككلماف الذم مكث أربعُت عامان
كىو ي ٌدكف لتاريخ األدب العريب كاإلسبلميٓ ،ب يكن قادران على اإلحاطة كالشمولية اليت توصل إليها سزكُت ٓتربتو
كمعرفتو كعمق ٗتصصو ُب ذلك ،فهو استفاد من برككلماف كأثرل إنتاجاتو العلمية أكؿ أبكؿ ،من خبلؿ عملو
) )1يينظر :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،البن خلكاف(ت681ق)ٖ ،تقيق :إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت .190/4
.https://blogs.aljazeera.net
) ) 2من ىو العبلمة فؤاد سزكُت ،زىَت سوكاح،
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ا١توسوعي ُب اتريخ الًتاث العريب كاإلسبلمي ككل ،كييبلحظ أنو ٓب حيصره ُب األدب العريب ،إمنا تعداه ليكوف
عمبلن معجميان خصبان ،يتناكؿ ٥تتلف اٟتقوؿ الداللية اليت تشكل الصورة اٟتضارية للًتاثي العريب كاإلسبلمي ا٠تالد،
فمعظم كتاشات اتريخ األدب ُب العربية عند احملدثُت أتثرت بربككلماف " بطريق مباشر أك غَت مباشر كحذت حذك
منهجو على األقل ُب تناكؿ اتريخ العرب من الواجبات العقلية كالعلمية البحتة كاألدبية ا٠تاصة كغَت ذلك ُب إطار
جامع اترة كُب دراسات مفصلة متمايزة اترة أخرل"(.)1
والناظر إٔب مكانة سزكُت ُب ميزاف الفكر ا١تعجمي كعطائو غَت احملدكد ُب عآب الًتاث العريب كاإلسبلمي
يدرؾ العبقرية الفذة اليت يتمتع هبا ،كلكن ما ييؤسف حقان أف العرب تلقوا العلم كا١تعرفة من ا١تستشرقُت كٓب يدركا
صدل كبَتان ُب مساحات كتاشاهتم ،فا١تبلحظ أف شهرة نولدكو
يلق
عظمة اٞتهود اليت قاـ هبا سزكُت ُب ذلك ،كٓب ى
ن
ي
كبرككلماف طغت على كتاشات العرب ا١تتأخرين ،كطفت شاألخص على ساحة األدب العريب ،كإعادة نشر الًتاث،
أشرت لذلك،
فجمع ُب عاـ 1947ـ كمستدرؾ على كتاب "اتريخ األدب العريب" لكارؿ برككلماف كما سبق أف ي
غَت أف سزكُت كجد مصادر ك٥تطوطات كثَتة فاقت تصوراتو عن الًتاث العريب كاإلسبلمي٦ ،تا شجعو على إنتاج
مشركع معجمي علمي ثقاُب معرُبٚ ،تع من خبللو ا١تخطوطات العربية كاإلسبلمية ا١تتفرقة ُب ا١تكتبات ا٠تاصة
كالعامة ُب شىت أ٨تاء العآب على مدل حياتو ،فنسخها كترٚتها إٔب اللغة األ١تانية ،كاستخرج ما فيها من معلومات
ٍب نشرىا ،كاستعاف ٓتربات اآلخرين من خبلؿ منتجاهتم العلمية من ْتوث كدراسات أع ٌدىا ا١تستشرقوف ا١تختصوف
ُب ىذا اٟتقل ا١تعرُب ،فاستغرؽ ىذا ا١تشركع ا١تعجمي ا١توسوعي منو كقتان كبيان ،فاتٌسم مشركعو شالشمولية ا١تعرفية
١تختلف اآلداب كالعلوـ اليت ابتكرىا العرب كا١تسلموف ،فأحاط بكل صنوؼ العلم كضركب ا١تعرفة اليت جادت هبا
قرحية العرب كا١تسلمُت ُب ٥تتلف اجملاالت كالقطاعات اٟتيوية اليت تشكل ُب ٣تملها الشخصية العربية كاإلسبلمية
اليت تتفاعل مع معطيات اٟتضارة اإلنسانية ا٠تالدة ،لقد امتلك سزكُت فكران متقدمان ُب بلورة الًتاث كإعادة
تشكيل الذات العربية الواعيةٔ ،تنهجو القوًن ا١تستنَت ،كنمن ْتركة التطوير العلمي كا١تعرُب عند العرب كا١تسلمُت؛
فقاؿ ":ال يتوقف عند بعض فركع العلم ،بل إف التطور مشل ٚتيع نواحي العلوـ تبعان لقانوف تطور العلوـ ،أم أنو
ال ديكن أف يتطور العلم ُب انحية معينة دكف أف يواكبو تطور ُب النواحي األخرل من العلوـ"( ،)2فنشر سزكُت
عملو ا١تعجمي ا١توسوـ ٔتوسوعة " اتريخ الًتاث العريب" ُب اثٍت عشر ٣تلدان ،امتازت بشموليتها ١تختلف
االخًتاعات كاالكتشافات كإحاطتها شاإلبداعات كافةن ،اليت أنتجتها عقوؿ علماء العرب كا١تسلمُت ُب شىت
البلفت للنظر ،أف ىذا ا١تنجز ا١تعجمي اتٌسم بتنوعو ا١تعرُب كالثقاُب.
اجملاالت ،ك ٌ
اثلثاً -التنوع ادلعريف يف أطروحاتو ادلعجمية.
ا٠تبلقة اليت ال يستطيع أحد أف ينكرىا ،كلو إبداعو ا١تعجمي ا١توسوعي الرائد ُب ىذا
إف سزكُت لو جهود ٌ
ا١تضمار ،كالذم يقًتب أبطركحاتو إٔب معاجم ا١توضوعات ،كديكن سرد اٟتقوؿ ا١تعرفية اليت تطرؽ إليها سزكُت ُب
كتابو " اتريخ الًتاث العريب كاإلسبلمي" ،كاليت تتمثل ُب العلوـ القرننية كعلم اٟتديث كالتاريخ كالفقو كالعقائد

) )1فن اتريخ األدب العريب دراسة مقارنة بُت شوقي ضيف كعمر فركخ ،غبلـ مَت ،رسالة دكتوراه ،جامعة كشمَت ،سرينغر 2016ـ ،ص.78

.https://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 2فؤاد سزكُت
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كعلم الكبلـ ،يشملها اجمللد األكؿ ا١تطبوع عاـ 1967ـ( ،)1فيمثل القرنف ا٢تدؼ األكؿ كالرئيس لئلنتاجات
ا١تعجمية ،فأكؿ ما اىتٌم ا١تعجميوف شالنصوص الدينية كالكشف عن أسرارىا كمكنوانهتا( ،)2كتطرؽ علم التاريخ
كأحداثو ك٣ترايتو ،كتكلم عن الفقو ككيفية تعميق الفهم بو كٔتنجزاتو كنرائو ك ٌإتاىاتو ،كعلم الكبلـ كمنطوقاتو
كفلسفتو ،فالتنوع ُب العرض التأسيسي لنواة العمل ا١تعجمي عند سزكُت ديثل أرضية خصبة ٢تا ناثرىا كعبلماهتا ُب
الفكر العريب ك٢تا أصدائها ُب الثقافة اإلسبلمية ،فا١تعجم " ليس كتاشان حيوم جذكران لغوية فقط ،بل ىو عآب
الكلمات اٟتي الذم حيقق التواصل بُت الناس ،ك٢تذا فهو يعكس أخبلؽ األمة من كل كجوىها"( ،)3كتطرؽ ُب
اجمللد الثاين ا١تطبوع عاـ 1975ـ إٔب الشعر العريب من اٞتاىلية إٔب سنة 430ق( ،)4فالشعر ديواف العرب كفيها
مآثرىم كمناقبهم ،كديثل سجل اترخيي كحضارم ،فهو ُب جوىره مادة لغوية معجمية ٢تا نصوصها كدالالهتا ُب
سياقات اترخيية ٥تتلفة ،فخصص للشعر ٣تلدان قائمان بذاتو ُب سلسلتو ا١تعجمية؛ نظران للتكوين العلمي كا١تعرُب
للشعر العريب كما حيملو من دالئل ببلغية كبيانية ذات مستول فصاحة و
عاؿ ،كتطرؽ كذلك ١توضوع الطب
كالصيدلة كالبيطرة كعلم اٟتيواف ُب اجمللد الثالث ا١تطبوع ُب عاـ 1970ـ ،فشمولية التخصص العلمي كا١تعرُب
كتنوعاتو دينح األساس ا١تعجمي كموضوعاتو ٣تاالن رحبان ُب إدارة إنتاج ا١توركث كأطركحاتو ،كمن ٍب ٖتدث عن
الكيمياء كالزراعة كعلم النبات ُب اجمللد الرابع ا١تطبوع سنة 1971ـ( ،)5كتكلم عن علم الرايضيات ُب اجمللد
ا٠تامس 1973ـ ،كعن علم الفلك ُب اجمللد السادس ا١تطبوع سنة 1978ـ ،كاتٌسع فكره ا١تعجمي ليشمل
أحكاـ النجوـ كاآلاثر العلويَّة كما شاهبها كالتنجيم كاألرصاد اٞتوية ُب اجمللد السابع ا١تطبوع ععاـ 1978ـ ،كاللغة
ا١تعاجم ُب اجمللد الثامن ا١تطبوع عاـ 1982ـ( ،)6كعلم النحو ُب اجمللد التاسع ا١تطبوع عاـ 1984ـ ،كاٞتغرافيا
كرسم ا٠ترائط ُب اإلسبلـ كاستمرارىا ُب الغرب ُب اجمللد العاشر ا١تطبوع عاـ 2000ـ ،كاجمللد اٟتادم عشر يشمل
اٞتزء الثاين من دراستو " اٞتغرافيا كرسم ا٠ترائط ُب اإلسبلـ كاستمرارىا ُب الغرب عرض اترخيي" ،كاجمللد الثاين
عشر يشمل اٞتزء الثالث من دراستو " اٞتغرافيا كرسم ا٠ترائط ُب اإلسبلـ كاستمرارىا ُب الغرب" ٥تصص للخرائط،
كاجمللد الثالث عشر ا١تطبوع عاـ 2007ـ دراستو يشمل اٞتزء الرابع من " اٞتغرافيا كرسم ا٠ترائط ُب اإلسبلـ
) )1اتريخ الًتاث العريب(علوـ القرنف كاٟتديث ،التدكين التارخيي ،الفقو ،العقائد) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية٤ :تمود حجازم ،راجعو :عرفو
مصطفى كسعيد عبد الرحيم ،صنع فهارسو :عبد الفتاح اٟتلو ،منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1991ـ.
) )2الراموز على الصحاح ،السيد حسن(ت866ق)ٖ ،تقيق :دمحم الرديٍت ،دار أسامة ،ط ،2دمشق 1986ـ ،ص 15كا١تعاجم العربية-
دراسة منهجية ،دمحم الرديٍت ،دار ا٢تدل ،ط ،2اٞتزائر 2006ـ ،ص 26-24كدراسات ُب الداللة كا١تعجم ،رجب إبراىيم ،دار غريب،
القاىرة 2001ـ ،ص.147-145

) )3ا١تعجم العريب بُت الواقع كالطموح ،انداي حسكور٣ ،تلة ٣تمع اللغة العربية ،ع ،78ج ،3دمشق ،ص.655
) )4يينظر :اتريخ الًتاث العريب(الشعر إٔب حوإب سنة  430ق) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية٤ :تمود حجازم ،راجعو :عرفة مصطفى كسعيد
عبد الرحيم ،صنع فهارسو :عبد الفتاح اٟتلو ،منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1991ـ.
) )5يينظر :اتريخ الًتاث العريب(السيمياء كالكمياء كالنبات كالفبلحة) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية :عبد هللا حجازم ،مراجعة :مازف عماكم،
منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1986ـ.
) )6يينظر :اتريخ الًتاث العريب(علم اللغة إٔب حوإب سنة  430ق) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية :عرفة مصطفى ،راجعو :مازف عماكم،
منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1988ـ.
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كاستمرارىا ُب الغرب" ،كاٞتغرافيا األنثركبولوجية اٞتزء األكؿ ٥تصص للجغرافيا العامة كجغرافيا الدكؿ كا١تدف
كاألقاليم ُب اجمللد الرابع عشر 2010ـ ،كاٞتغرافيا األنثركبولوجية اٞتزء الثانس ٥تصص للطبوجرافيا كا١تعاجم
اٞتغرافية كالكوزمولوجيا كالرحبلت ُب اجمللد ا٠تامس عشر ا١تطبوع عاـ 2010ـ ،كاألدب اإلنساين اٞتميل اٞتزء
األكؿ ٥تصص للشعرية كالببلغة كنظرية األدب كالدكاكين كاجملموعات الشعرية ُب اجمللد السادس عشر ا١تطبوع عاـ
2015ـ ،كاألدب الًتبوم كاألدب الًتفيهي ُب اجمللد السابع عشر ا١تطبوع عاـ 2015ـ( ،)1كتكوين ٣تموعات
للمخطوطات العربية ُب مكتبات العآبٗ ،تدـ ا١تنجز الكلي للفكر ا١تعجمي ،كتغطي ٣تاالت العلم كا١تعرفة اليت
ٖتدث عنها كطرح موضوعاهتا ُب ثنااي عملو ا١تعجمي.
رابعاً -التواصل العلمي واالتصال ادلعريف يف إنتاجو ادلعجمي.

ٓب يتقوقع سزكُت مكانو كيبقى رىُت مكتبتو إمنا فتح قنوات تواصل مع ٥تتلف ا١تراكز كاٞتمعيات كا١تؤسسات
العلمية ،كساىم ُب تنمية التفكَت اٞتماعي الذم يوحد اٞتهود( ،)2كعزز كشائ ال يقرىب مع سدنة الًتاث العريب
كاإلسبلمي ،كا١تهتمُت بو كاحملبُت لو؛ ٦تا أطٌر ٞتهوده ا١تبذكلة كدعم عنصر األصالة ُب منتجاتو ا١تعرفية كالعلمية كما
يتشعب منها ،فيمثل ذلك رافدان رئيسان ُب حيوية ا١تعرفة ا١تعجمية كمعطياهتا ُب فكر سزكُت ،فهو جيمع بُت عبق
التاريخ كأصالتو ،كبُت حداثة عرضو كتناكلو ،فصنف فأجاد كأفاد ،كألقى بشعاع فكره على أبناء العركبة كاإلسبلـ
ُب كل مكاف ،فحصل على جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ُب الدراسات اإلسبلمية ،كجائزة رائسة اٞتمهورية ال يكربل
االٖتادية ،كحصل على تكرديات كجوائز
للثقافة كالفنوف ،كدرع غوتو التكرديي ،كنيشاف استحقاؽ ٚتهورية أ١تانيا ٌ
تشجيعية من ٣تمع اللغة القاىرم ،ك٣تمع اللغة العربية الدمشقي ،ك٣تمع اللغة العربية البغدادم ،كأكادديية العلوـ
ُب تركيا ،كتعدل األمر ذلك إٔب االعتزاز بصنيع سزكُت ُب دعم ا١تنت ا١تعرُب كالثقاُب ألمة العرب كا١تسلمُت ،كإثراء
فمنًح عدة شهادات دكتوراه فخرية من جامعات
التجربة ا١تعجمية شا١تعارؼ كالفنوف كالعلوـ كاآلداب األصيلة ،ي
تركية؛ مثل :جامعة أاتتورؾ ُب كالية أرضركـ ،كجامعة سليماف دديَتاؿ ُب كالية اسربطة ،كجامعة اسطنبوؿ( ،)3كل
ذلك يؤكد على ا١تكانة ا١تركزية اليت يتمتع هبا سزكُت ُب جهوده الثقافية كا١تعرفية اليت أرست قواعد حضارية مبنية
على قيمة ا١تنت التارخيي كالقومي لؤلمة.
خامساً -اجلمع بني األصالة وادلعاصرة يف مؤلفاتو ادلعجمية.

االىتماـ ٔتصادر التأليف التارخيي لعلوـ العرب كمعارفهم اليت تدعم أصوؿ العمل ا١تعجمي ،فهو درس أسس
ا١تش ًٌكبلت ا١تعرفية لصحيح البخارم ،كاستعرض معآب الفكر عن جابر بن حياف ُب أطركحتو الثانية للدكتوراه ،فلم
يكن إنتاجو نين إمنا انجم عن قراءة اترخيية متواصل لعمق ا١تعطى التارخيي كالثقاُب كالفكرم ألمة العرب
ي
كا١تسلمُت ،فحقيقة االطٌبلع على ا١تنجز النصي يؤدم إٔب تكثيف اإلنتاج ا١تعرُب كا١تعلوماٌب ا١تتعلق شا١تعجم العريب
.https://www.ida2at.com
)" ) 1فؤاد سزكُت" كاتريخ العلوـ العربية كاإلسبلمية ،عبد السبلـ حيدر،
) )2إشكالية التفكَت النقدم ُب ا٠تطاب العريب ا١تعاصر كسبل ٕتاكزىا ،حسُت عمر دراكشة ،منشورات مؤ٘تر "ما بعد" ُب األرب كالنقد
عماف 2018ـ ،ص.135
كاللغة ،اٞتامعة األردنيةٌ ،

.https://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 3فؤاد سزكُت
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العتيد ،كيؤطر للعلوـ اٟتضارية اٟتديثة كمعطياهتأ ،تعٌت إعادة إنتاج ا١تعرفة ٔتا يتوافق مع خصوصية الثقافة العربية
كاإلسبلمية لؤلمة ُب ظل االنتشار الواسع ١تختلف األفكار ا٢ت ٌدامة كموجات التغريب اليت تستهدؼ الوجود العريب
كاإلسبلمي ،كتسعى إٔب استعمار العقوؿ ،ك٘تثل العربية اٟتصن الرصُت ألبناء األمة العربية كاإلسبلمية ،فغياهبا أك
ىواهنا" يفتح اجملاؿ لتسرب الدين اٞتديد شيئان فشيئان إٔب كاقع األمة ،كتتسرب عنو عادات كتقاليد ،كتصورات عن
اٟتياة كا١توت ،كالدنيا كاآلخرة ،مغايرة ٟتقائق اإلسبلـ ،كتتسرب فلسفات مضللة كنداب كنثر كشعر ،كيفتح ىذا
كلو ثغرات بعد ثغرات ُب حصوف األمة كقبلعها حىت تنهار"( ،)1لقد أدرؾ سزكُت ذلك ُب إعداده لعملو ا١تعجمي
التارخيي؛ ألف ذلك يرتبط بطبيعة اللساف العريب كإثراء مضامينة؛ لكي يدير ا١تعرفة اللغوية انطبلقان من أرضية معرفية
خصبة ٢تا أدكاهتا ككسائلها ُب تطويع ا١تستجدات لصاّب الثقافة العربية كاإلسبلمية ،كاحملافظة على كينونتها بُت
حضارات األمم كالشعوب ،كيكفل ذلك الصناعة ا١تعجمية؛ ألهنا الصورة اٟتقيقية كالواقعية اليت تدكف حياة األمة
كتوثقها لؤلجياؿ ا١تتبلحقة ،كما فيها من ألفاظ كتراكيب كعبارات كمصطلحات ٢تا مرجعياهتا الفكرية كالثقافية اليت
تظهر فيها خصوصية ا١توركث العريب كاإلسبلمي ،فأدرؾ فؤاد سزكُت أمهية اللغة العربية اليت " ىي لغتنا القومية اليت
ال ديكن استبداؿ أية لغة أك ٢تجة أخرل هبا؛ ىذه حقيقة ال جيادؿ حو٢تا إال مكابر على أمتو ،كمتحيز ضد
()2
النَت ،كدعمو ا١تعرُب كالثقاُب منقطع النظَت ُب ىذا ا١تضمار الرئيس
أصالتها كتراثها"  ،فبث ذلك بفكره التأليفي ٌ
من أركاف حضارتنا العربية كاإلسبلمية.
سادساً -تراكمية ادلعرفة يف اإلنتاج ادلعجمي.

نس سزكُت عبلقات قوية مع الشخصيات العلمية كا١تعرفية من أفذاذ الًتاث ،كمن أبناء األمة ا١تعاصرين،
كاستطاع أف يشيد أركاف رئيسة إلحياء الفكر العريب بعقليتو ا١تعجمية الفذة ،فعبلكة على عبلقتو شاجملامع اللغوية
اليت تسعى إٔب احملافظة على سبلمة اللغة العربية كتنميتها كالسمو هبا( ،)3اليت ٗتدـ الصناعة ا١تعجمية كتعزز فكرىا
كأصو٢تا ،فإنو أنشأ معهد دكٕب متخصص بتاريخ العلوـ العربية كاإلسبلمية ُب سنة 1982ـ ،كاستثمر عبلقاتو ُب
ٚتع األمواؿ البلزمة لذلك ،فقد شاركت أربعة عشر دكلة فضبلن عن األصدقاء كا١تنظمات كا١تشجعُت من العآب
اإلسبلمي شالتربع بثلث األمواؿ ا١تقًتحة كرأٝتاؿ أكٕب للجمعية كمنها العراؽ ،كتربعت الكويت كحدىا بتأسيس
ا١تبٌت ا١تناسب قرب جامعة فرانكفورت ،كٕتديده شالشكل الذم ييليب متطلباتو ،كأسس ُب سنة 1983ـ متحفان
فريدان من نوعو داخل معهد اتريخ العلوـ العربية كاإلسبلميةٚ ،تع فيو أكثر من ٙتامنائة نسخة طبق األصل من
األجهزة العلمية التارخيية كاألدكات كا٠ترائط اليت ابتكرىا ا١تسلموف خبلؿ العصر الذىيب ،كما أسس متحفان مشاهبان
عاـ 2008ـ ،دشنو رئيس الوزراء ننذاؾ رجب أردكغاف( ،)4كيثرم ذلك اٞتوانب ا١تادة من معطيات الفكر
ا١تعجمي ا١تتعلق شا١توركث التارخيي للعرب كا١تسلمُت ،كيرتقي ٔتضامينو ك٘تثيبلتو العلمية كا١تعرفية ا١تتعلقة بذلك.
)١ )1تاذا اللغة العربية ،عدانف النحوم ،دار النحوم للنشر كالتوزيع ،ط ،1الرايض 1998ـ ،ص.57

) )2شؤكف لغوية٤ ،تمود السيد ،دار الفكر ا١تعاصر ،ط ،1سوراي 1989ـ ،ص.93
)٣ )3تمع اللغة العربية ُب ٜتسُت عامان ،شوقي ضيف ،منشورات ٣تمع اللغة العربية ،ط ،1القاىرة 1984ـ ،ص.20

.https://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 4فؤاد سزكُت
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سابعاً -جدة الفكر وأتثرياتو يف ادلعرفة ادلعاصرة.

فتح التأليف ا١توسوعي ا١تعجمي لسزكُت ُب اتريخ الًتاث العريب كاإلسبلمي ٔتختلف تنوعاتو ا١تعرفية كالعلمية،
نفاقان رحبة ُب ٕتديد الفكر العريب كاإلسبلمي من خبلؿ ٥تتلف األطركحات ا١تنهجية الواعية ُب ذلك ،فساىم ُب
تنشيط دكائر ا١تعرفة كالثقافة ،فق ٌدـ د .أكرـ العمر دراسة نقدية حوؿ كتاب"اتريخ الًتاث العريب" ،فأشاد العمرم
ّتهود سزكُت ،كما نشر د .حكمت بشَت ْتثان بعنواف ":استدراكات على اتريخ الًتاث العريب لفؤاد سزكُت ُب
كتب التفسَت" ،كأصدر الباحث ٧تم خلف كتاشان بعنواف ":استدراكات على اتريخ الًتاث العريب لفؤاد سزكُت ُب
علم اٟتديث" ،عبلكنة على ذلك قد القى ىذا الكتاب تقاريظ حسنة ٢تا كجودىا ُب ا١تنت ا١تعرُب كالثقاُب
ا١تعاصر؛ ألف مرتكزات العمل ا١تعجمي لسزكُت ُب ىذه ا١توسوعية ٘تتاز شا١تركزية ُب استهداؼ اجملاالت كالقطاعات
الثقافية كالفكرية ا١تهم.
استطاع سزكُت أف يش ًٌكل من ذاتو كمهاراتو كعبقريتو الفذة عبلمة فارقة ُب العصر اٟتديثُ ،ب منجزاتو
يلق اىتمامان كافيان من الباحثُت كالدارسُت ،فشهرة
للًتاث العريب كاإلسبلمي ،كمن ا١تؤسف أف ىذا العآب القدير ٓب ى
ا١تستشرقُت طارت ُب اآلفاؽ عند العرب ،بينما جهود سزكُت ٓب أتخذ قسطان كبَتان ُب الدرس اللغوم ،كلكن ٢تا
كجودىا كمكانتها اليت ال ديكن ٕتاكزىا أك اٟتياد عنها ،فهذا العاـ 2019ـ ىو "عاـ الربكفيسور فؤاد سزكُت
لتاريخ العلوـ اإلسبلمية" ُب تركيا على حد تعبَت أردكغاف ،الذم أشاد بسزكُت قائبلن ":من يذ أف تعرفت على أستاذان
أيت مدل إصراره الكبَت على العلم" ،كأكد على أف اٟتكومة ستجلب مؤلفاتو من الدكؿ األخرل؛
فؤاد سزكُت ،ر ي
ألهنا تضفي قوةن على متحفو كمكتبتو ُب اسطنبوؿ ،فهذه شهادات حية تؤكد على حيوية الفكر ا١تعجمي الذم
خيتزلو سزكُت ُب ذاتو ا١تبدعة ،اليت أنتجت لنا منجزات إبداعية تستهدؼ حقوؿ اتريخ الًتاث العريب كاإلسبلمي
الذم يشكل ا٢توية األساس لئلنساف العريب ا١تسلم ،فأمضى حياتو األخَتة ُب التجوؿ بُت مكتبات اسطنبوؿ
بشراء الكتب كا١تراجع؛ لبناء مكتبة علمية جديدة ،بعد أف قررت اٟتكومة األ١تانية كضع يدىا على مكتبتو
صنًفت ضمن الًتاث األ١تاين
الضخمة ،اليت ٖتوم ٚتعان ىائبلن من الواثئق كا١تخطوطات بكثَت من اللغات؛ ألهنا ي
القومي ،كذلك بعد أف قدموا لو تكرديان كتعويضان ،كأعطوه ما يرد من ٙتنها( ،)1فوجود ىذا ا١تفكر ٢تا بصماتو
التارخيية الواضحة ُب اللغات ك٣تاالت علومها كمعارفها ،جعل حكومات دكلة تركيا كأ١تانيا تتسابق لفكره ا١تعجمي
كا١توسوعي كاحتضاف كنوزه ا١تعرفية كعيوف الًتاث القومي الذم حيتضنو كما هبا من قضااي قومية كاترخيية ١تختلف
الفنوف كالعلوـ كا١تعارؼ كاآلداب.
كنصع الفكر ا١تعجمي عند سزكُت لشموليتو ا١تعرفية كالعلمية ١تختلف اجملاالت كاٟتقوؿ كاحملاكر ،شاإلضافة
لقدرتو الفائقة على امتبلؾ زماـ لسانو ا١تختص ُب تعدد لغاتو ،فأتقن سبع كعشرين لغةن( ،)2مكنٌو من مزاكلة علمو
الفكرم كا١تعرُب ،كالتوسع ُب اإلنتاج العلمي كا١تعلوماٌب ،عبلكة على ٦تارساتو التخصصية ُب التفكَت العلمي
بشكل ٚتاعي مبٍت على التعاكف كالتنسيق كىندسة اٞتهود كاستثمارىا ُب سبيل رفع قيمة التمثيل ا١تعرُب كالثقاُب ُب
.https://ar.wikipedia.org/wiki
) ) 1فؤاد سزكُت
)) 2

.https://islamonline.net
يينظر :رحيل ا١تؤرخ كالعآب الشهَت "فؤاد سزكُت" ،نور الدين قبللة،
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منجزاتو كمؤلفاتو كأعمالو ،كالتأصيل العلمي للمعطيات ا١تستجدة من خبلؿ عرضها على الًتاث العريب كاإلسبلمي
كأتصيلها كتتبع ٖتركاهتا التارخيية ،كإبراز اٞتانب ا١تادم من اٟتضارة العربية كاإلسبلمية من خبلؿ ا١تتاحف كإقامة
ا١تعارض ا٠تاصة بذلك ،فيجمع بُت النظرية كالتطبيق ُب التخطيط العلمي ا٢تادؼ كىندسة اٞتهود كحوكمتها من
أجل ٖتقيق التنمية العلمية ا١تستدامة ،كالتطوير ا١تعرُب ا١تستمر للعلوـ كا١تعارؼ كالفنوف كاآلداب ُب الثقافة العربية
كاإلسبلمية ،فيمثل سزكُت ظاىرة علمية ذات قدرات فذةٖ ،توم ُب مكنوانت أفعا٢تا كثَت من اإلشارات
االسًتاتيجية ا١تتعمقة اليت ٘تنح الفكر العريب كاإلسبلمي ٣تاالن رحبان لبلرتقاء كالتقدـ.
النتائج والتوصيات
اشتمل البحث على كثَت من اإلشارات ا١تتعلقة ٔتقومات الفكر ا١تعجمي كٕتلياتو ا١تعرفية عند فؤاد
سزكُت ،كتوصل إٔب ٣تموعة من النتائ كالتوصيات من أمهها:
أوالً -النتائج:

 .1يرتبط اإلنتاج ا١تعجمي عند سزكُت شالعمق التارخيي للًتاث العريب كاإلسبلمي ك٘تثيبلتو العلمية كا١تعفية ُب
٥تتلف اجملاالت ،فهو جيمع بُت األصالة كا١تعاصرة.
 .2إحاطة ا١تنجز ا١تعجمي كمشوليتو ١تختلف فنوف العلم كا١تعرفة ُب الًتاث العريب كاإلسبلمي كتراكمياتو التارخيية
اليت تدعم حصيلة ا١تادة اللغوية ا١تعجمية كثركهتا ا١تعرفية كا١تعلوماتية.
 .3التفكَت اٞتماعي كمأسسة العمل ُب نشر ا٠تربة التأليفيةُ ،ب ٣تاؿ ا١تعاجم كمضامينها العلمية كا١تعرفية كإبراز
اٞتوانب ا١تادية للمنت الفكرم كا١تنجز الثقاُب.
 .4عمق التفكَت ا١تعجمي عند فؤاد سزكُت ،كإقامة عبلقات متفاعلة مع احمليط العريب كاألعجمي.
 .5حيوية الفكر ا١تعجمي الذم امتلكو فؤاد سزكُت؛ نظران لتعدد ا١تشارب العلمية كا١تعرفية اليت هنل منها.
 .6ديثل سزكُت عبلمة فارقة ُب التاريخ العريب كاإلسبلمي ا١تعاصر ،كىو أحد أفذاذ األعبلـ اٞتهابذة ُب إعادة
نشر الًتاث كإحياء كنوزه كاستشارهتا ُب معطيات العلوـ اٟتضارية اٟتديثة.
اثنياً -التوصيات:

ٕ -1تميع جهود فؤاد سزكُت كإعادة نشرىا من جديد كإجراء دراسات علمية تقوـ ُب مضامينها على تلك
اٞتهود ا١تبذكلة ُب ٣تاؿ العلم كا١تعرفة.
 -2إبراز مكانة فؤاد سزكُت كمنجزاتو العلمية كا١تعرفية ،كالكشف عن منهجية كأدكاتو ككسائلو ُب معاٞتة اتريخ
الًتاث العريب كاإلسبلمي.
 -3دراسة الفكر ا١تعجمي ا١توسوعي عند فؤاد سزكُت ،كشواىده العلمية كمضامينو ا١تعرفية ُب ذلك.
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فهرس ادلصادر وادلراجع
أوالً -ادلصادر.
 -1األعبلـ ،خَت الدين الزركلي الدمشقي (ت 1396ىػ) ،دار العلم للمبليُت ،ط ،15بَتكت 2002ـ.
 -2اتريخ الًتاث العريب(السيمياء كالكمياء كالنبات كالفبلحة) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية :عبد هللا حجازم،
مراجعة :مازف عماكم ،منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1986ـ.
 -3اتريخ الًتاث العريب(الشعر إٔب حوإب سنة 430ق) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية٤ :تمود حجازم ،راجعو:
عرفة مصطفى كسعيد عبد الرحيم ،صنع فهارسو :عبد الفتاح اٟتلو ،منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود
اإلسبلمية ،السعودية 1991ـ.
 -4اتريخ الًتاث العريب(علم اللغة إٔب حوإب سنة 430ق) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية :عرفة مصطفى ،راجعو:
مازف عماكم ،منشورات جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1988ـ.
 -5اتريخ الًتاث العريب(علوـ القرنف كاٟتديث ،التدكين التارخيي ،الفقو ،العقائد) ،فؤاد سزكُت ،نقلو إٔب العربية:
٤تمود حجازم ،راجعو :عرفو مصطفى كسعيد عبد الرحيم ،صنع فهارسو :عبد الفتاح اٟتلو ،منشورات
جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،السعودية 1991ـ.
 -6كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،البن خلكاف(ت681ق)ٖ ،تقيق :إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت.
اثنياً -ادلراجع.
 -7دراسات ُب الداللة كا١تعجم ،رجب إبراىيم ،دار غريب ،القاىرة 2001ـ.
 -8راموز على الصحاح ،السيد حسن(ت866ق)ٖ ،تقيق :دمحم الرديٍت ،دار أسامة ،ط ،2دمشق 1986ـ.
 -9شؤكف لغوية٤ ،تمود السيد ،دار الفكر ا١تعاصر ،ط ،1سوراي 1989ـ..
 -10فن الًتٚتة ،دمحم عناين ،الشركة ا١تصرية العا١تية(لو٧تماف) ،ط ،5القاىرة 2000ـ.
١ -11تاذا اللغة العربية ،عدانف النحوم ،دار النحوم للنشر كالتوزيع ،ط ،1الرايض 1998ـ.
٣ -12تمع اللغة العربية ُب ٜتسُت عامان ،شوقي ضيف ،منشورات ٣تمع اللغة العربية ،ط ،1القاىرة 1984ـ.
 -13ا١تعاجم العربية -دراسة منهجية ،دمحم الرديٍت ،دار ا٢تدل ،ط ،2اٞتزائر 2006ـ.
 -14ا١تعجم العريب بُت الواقع كالطموح ،انداي حسكور٣ ،تلة ٣تمع اللغة العربية ،ع ،78ج ،3دمشق.
اثلثاً -الرسائل وادلؤمترات.

 -1فن اتريخ األدب العريب دراسة مقارنة بُت شوقي ضيف كعمر فركخ ،غبلـ مَت ،رسالة دكتوراه ،جامعة
كشمَت ،سرينغر 2016ـ.
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 -2إشكالية التفكَت النقدم ُب ا٠تطاب العريب ا١تعاصر كسبل ٕتاكزىا ،حسُت عمر دراكشة ،منشورات مؤ٘تر "ما
عماف 2018ـ.
بعد" ُب األرب كالنقد كاللغة ،اٞتامعة األردنيةٌ ،

رابعاً -ادلواقع اإللكرتونية:

.https://islamonline.net
 -1رحيل ا١تؤرخ كالعآب الشهَت "فؤاد سزكُت" ،نور الدين قبللة،
.https://ar.wikipedia.org/wiki
 -2فؤاد سزكُت
.http://alkhaleejonline.net
 -3فؤاد سزكُت ..ا١تؤرخ الذم أعاد للحضارة اإلسبلمية اعتبارىا،
.https://www.ida2at.com
" -4فؤاد سزكُت" كاتريخ العلوـ العربية كاإلسبلمية ،عبد السبلـ حيدر،
.https://blogs.aljazeera.net
 -5من ىو العبلمة فؤاد سزكُت ،زىَت سوكاح،
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عبقريت األستاذ فؤاد سسكني
أ .عبد اهلل الرازقي
باحث بسلك الدكتىراه-كلية آلاداب والعلىم إلانسانية-جامعة ابن طفيل-القنيطيرة-املغرب

 -مقدمة:

 اٟتمد ع ) رب العا١تُت  ،كصلى هللا على سيدان دمحم كنلو كصحبو كسلم . إف من كاجب علماء األمة ٕتاه أمتهم السعي ُب رقيها ،كا١تسامهة ُب هنضتها ،كتوحيد اٞتهود ُب سبيلبلوغ ىذا الغرض .كما أكثر مواقع ا٠تلل ُب جسد أمتنا اليوـ اليت تعيش أكرب نكباهتا ،كأصعب أزماهتا ٔتختلف
أنواعها.
 كمن الثغور اليت قل فيها ا١ترابطوف ،كتسلل منها العادكف ،تراث األمة العلمي كاٟتضارم  .كأخص شالذكراٞتوانب اجملهولة من صفحات األمة ا١تشرقة اليت أريد ٢تا التجاىل كالنسياف  ،فأفرغت اٟتواضر اإلسبلمية من
عيوف ا١تخطوطات ،كطالتها أايدم السوء شالسرقة كالنهب كالغصب .
 ككاف دينا على ا١تسلمُت حفظ تراث أمتهم كعلمائهم ،ككشف اإلسهاـ اٟتضارم ُب كل ٣تاالت ا١تعرفة.ألف تراث األمة كحدة متكاملة كأسباب الوصل بُت العلوـ كا١تعارؼ ٦تدكدة .
 كقد أخذ ىذا الشعور شاألستاذ فؤاد سزكُت ،كابتدأ البحث عن كل ما صنفو علماء ا١تسلمُت ُب القركفالزاىرة شالتأليف كاإلبداع  ،كتػػتبع ىذا اإلنتاج ُب نسق اترخيي كحضور نقدم  .فأكقف عمره كمالو ُب سبيل الرشاط
ُب ىذا الثغر ،كزاحم ا١تستشرقُت الذين خبل ٢تم اٞتو كصالوا كجالوا.
 كعاش رٛتو هللا أايـ حياتو ُب جد كاجتهاد ،كبذؿ كل ما ديلك لتحقيق غرض النهضة شالعلوـ اإلسبلمية،كنفض الغبار عن صفحات مشرقة من التاريخ اإلسبلمي تعمدت اٟتضارة الغربية أف تبتلعها ،كتصعر ا٠تد ٢تا،
كتتكرب على فضلها على ماضيها كحاضرىا بل كمستقبلها .
 ككفاء ٞتهود األستاذ سزكُت اخًتت اٟتديث عن مبلمح من شخصيتو العلمية ،كعبقريتو الفذة ،كإنتاجوالعلمي الغزير .
 -زلاور البحث:

 ظركؼ نشأة األستاذ سزكُت . بداية ٗتصصو ُب العلوـ اإلسبلمية . -أىم مؤلفاتو .
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 موسوعتو العظمى  " :اتريخ الًتاث العريب " . عنايتو شالعمل ا١تؤسساٌب . -الدراسات السابقة :

 أ٧تزت دراسات حوؿ سزكُت كمؤلفاتو ،كىي ُب أغلبها تناكلت موسوعتو الكربل " اتريخ الًتاث العريب "ككقفت على بعضها :
 أ ػ مقاالت عن العبلمة فؤاد سزكُت : مقاالت كاستدراكات على اتريخ الًتاث العريب ،للدكتور أكرـ ضياء العمرم  :مقاؿ منشور ُب ٣تلة ا١تردالعراقية  ،اجمللد الثاين  ، 1973العد األكؿ .
 استدراكات على كتاب اتريخ الًتاث العريب ُب كتب التفسَت ،للدكتور حكمت بشَت ايسُت  :مقاؿمنشور ُب ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية شا١تدينة ،العدداف  68 ، 67السنة . 17
 حوؿ علوـ القرنف ُب كتاب اتريخ الًتاث العريب ،للدكتور صبحي عبد ا١تنعم سعيد  :مقاؿ منشور ُب٣تلة كلية اآلداب ،جامعة الرايض اجمللد السادس .
 اتريخ الًتاث العريب لسزكُت ،للدكتور سيد رضواف علي  :مقاؿ منشور ُب ٣تلة عآب الكتب ،اجمللدا٠تامس ،العدد الثالث .
 فؤاد سزكُت كاتريخ الًتاث العريب ،للدكتور عبد القدكس أبو صاّب  :مقاؿ منشور ُب ٣تلة الفيصل العدد 24الصادر ٚتادل اآلخرة 1399ىػ  /مام 1979ـ
 من ركاد جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ( دمحم فؤاد سزكُت ) ،للدكتور يوسف نوفل  :مقاؿ منشور ُب ٣تلةالفيصل العدد  33الصادرم ربيع األكؿ 1400ىػ  /فرباير 1980ـ .
 ب ػ كتب تناكلت إنتاج العبلمة سكزين :ماز ،
 " مكتشف الكنز ا١تفقود :فيؤاد سزكُت كجولة كاثئقية ُب اخًتاعات ا١تسلمُت " للدكتور ًعرفاف يًٍل ٍترٚتة أٛتد كماؿ ،دار النيل للطباعة كالنشر ،الطبعة األكٔب  .2015كيعترب الكتاب ترٚتة كاسعة للعبلمة سزكُت .
 "استدراكات على اتريخ الًتاث العريب ُب علم اٟتديث" للدكتور ٧تم عبد الرٛتن خلف  ،دار البشائراإلسبلمية .
 "استدراكات على اتريخ الًتاث العريب" لفريق من الباحثُت على رأسهم الدكتور حكمت بشَت ايسُت،دار ابن اٞتوزم .
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الفرع األول :ادليالد والنشأة
ُ Fuat Sezginب مدين ػػة "بيتل ػػيس" الواقع ػػة ش ػػرؽ تركي ػػا ي ػػوـ الراب ػػع
كل ػػد الع ػػآب ال ػػدكتور ف ػؤاد س ػػزكُت
كالعشػ ػ ػرين م ػ ػػن أكت ػ ػػوبر ع ػ ػػاـ  1924ـ  .كنش ػ ػػأ ُب أس ػ ػػرة ٤تافظ ػ ػػة ،فق ػ ػػد ك ػ ػػاف كال ػ ػػده يعم ػ ػػل ُب ٣ت ػ ػػاؿ القض ػ ػػاء
أكاخر الدكلة العثمانيةٍ ،ب اعتزؿ العمل بعد التغَتات اليت أعقبت سقوط ا٠تبلفة .
اتب ػ ػ ػػع فػ ػ ػ ػؤاد ىس ػ ػ ػ ٍػزكُت دراس ػ ػ ػػتو االبتدائي ػ ػ ػػة ُب ٤تافظ ػ ػ ػػة " نغ ػ ػ ػػرم "  ،كأًب ا١ت ػ ػ ػػرحلتُت اإلعدادي ػ ػ ػػة كالثانوي ػ ػ ػػة ُب
1
٤تافظة " أرضركـ " .
أ .التحول حنو دراسة الرتاث العريب .
كُب سنة 1943ـ توجو الفىت إٔب اسطنبوؿ ١تتابعة الدراسة اٞتامعية ،ككادت ميوالتو ٨تو ا٢تندسة أف تذىب
بو إٔب االلتحاؽ بكلية ا٢تندسة ،كلكن حضوره ندكة ُب معهد الدراسات االستشراقية جعلو يغَت مساره العلمي
بشكل ٥تتلف  .كٓب يكن احملاضر الذم غَت من اختيار الطالب سزكُت إال ا١تستشرؽ األ١تاين الشهَت " ىلموت
 Hellmut Ritterفملك عليو عقلو كتفكَته  ،كا٧تذب إٔب الدراسات األدبية  ،كأصبح أحد طلبتو
ريػتػر "
.2
يذكر سزكُت اللحظات األكٔب ُب لقائو أبستاذه كانبهاره بو  " :قلت لنفسي بعد أف ٖتدثت معو قليبل اي لػو
من رجل عظيم ،كشعرت أنٍت ْتالتػي ا١تتواضعة تلك أماـ رجل عظيم للغاية " .3
نبهو أستاذه إٔب ضركرة تعلم اللغة العربية فهي عمود دراسة الًتاث العريب  ،ككجهو ٨تو االىتماـ شالعلوـ
الطبيعية خاصة الرايضيات ،كأخربه بشأف كتب ا١تسلمُت ُب علم الرايضيات ،اليت تشكل أصوؿ الرايضيات
ا١تعاصرة  ،كأطلعو على بعض الشخصيات اإلسبلمية البارزة ،اليت أسهمت ُب ميادين اٟتساب كا٢تندسة كالفلك
كالبصرايت كالطب .
كتعجب الطالب ٦تا ٝتعو من أستاذه ،كتذكر ما ليػقنو ُب ا١تدرسة االبتدائية من ا١تعلومات ا٠تاطئة اليت تػهوف
من التاريخ اٟتضارم اإلسبلمي ،كتنفي عنو صور اإلبداع .4
كإذا كاف الطالب كجد ُب أستاذه ا١ترشد األكؿ ٨تو دراسة الًتاث العريب ،فإف األستاذ ١تس ُب ىذا الطالب
ذكاء متقدا كصربا على العلم كجلدا على البحث .
فلما أحس " ريتػر " منو االجتهاد ،اعتٌت بو كقربو كنثره بكثَت من الدعم كالتوجيو ،يطلعو على أعمالو كيشركو
ُب التنقيب عن ا١تخطوطات كدراستها .
1
ماز  ،ترٚتة أٛتد كماؿ  :مكتشف الكنز ا١تفقود فؤاد سزكُت جولة كاثئقية قي اخًتاعات ا١تسلمُت ،دار النيل للطباعة
الدكتور ًعرفاف يًلٍ ٍ
كالنشر،القاىرة ،الطبعة األكٔب (2015ـ) ،ص . 18 ، 17
 2انظر  :مكتشف الكنز ا١تفقود  ،ص  .18حوار مع سزكُت٤ ،تلة الفيصل عدد  ،)1979 ( 25ص . 124 ، 123
 3مكتشف الكنز ا١تفقود ،ص . 19

 4ا١تصدر نفسو . 21 ، 20
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كاستمرت دراستو اٞتامعية ُب مرحلتها األكٔب (  1943ػ 1947ـ) بُت قاعات احملاضرات ،كخزاانت
ا١تخطوطات ،كمكتبات ا١تطبوعات ،كانؿ حظا كافرا من العلوـ  .كبعد انتهاء ا١ترحلة اٞتامعية األكٔب ٖتمل كظائف
إدارية ُب جامعة اسطنبوؿ ،كُب سنة 1949ـ كلف إبدارة مكتبة اٞتامعة  .كٓب تبعده ظركؼ العمل عن ميادين
الدراسة كالبحث .
كاختار الستكماؿ دراسة الدكتوراه ٥تطوطا نفيسا كعلقا تليدا ،كىو " ٣تاز القرنف أليب عبيدة معمر بن
ا١تثٌت".
صارت ٖتت يده نسخ من ىذا ا١تؤلف ،كانتهى من ٖتقيقو عاـ 1951ـ إبشراؼ أستاذه .
كْتصولو على الدكتوراه يبدأ التدريس ُب جامعيت اسطنبوؿ كأنقرة ،كُب سنة 1954ـ ترقى لدرجة أستاذ
مشارؾ ُب اٞتامعة كقدـ لنيل ىذه الدرجة ْتثا حوؿ مصادر البخارم.1
ٓب يكن بعيدا عن تداعيات انقبلب سنة 1960ـ  .فقد كجد نفسو ضمن البلئحة السوداء اليت أعدىا
االنقبلبيوف ،كتضم مئات الكفاءات اليت صدر ُب حقها الطرد التعسفي من الوظائف اٟتكومية  .2فأٞتأتو كطأة
القمع إٔب ا١تنفى االختيارم ،كتوجو ٨تو أ١تانيا البلد الذم سبق أف عمل فيو أستاذا زائرا بُت سنيت ( 1957ػ
1958ـ)  .كاستقر ُب جامعة يوىاف فولفجان جوتو ُب مدينة فرانكفورت  ،3كحاز فيها على درجة األستاذية
سنة 1965ـ بتقدديو موضوعا ُب أتسيس الكيمياء عند ا١تسلمُت .
ب.وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة .
كانت ا١تشاريع العلمية ٘تؤل حياة الطالب كاألستاذ الباحث ػ ػ كا١تاىجر الحقا ػ ػ كلعل ىذه الظركؼ حالت
بينو كبُت الزكاج مبكرا ،كشاء هللا أف يتزكج سنة 1966ـ ػ ػ ػ بعد االستقرار ُب أ١تانيا ػ ػ ػ سيدة أ١تانية أسلمت قبل
ذلك ،كىي السيدة " أكرصوال. " Ursula
كٗتصصت ُب البداية ُب ٣تاؿ اٞتغرافيا كالعلوـ السياسيةٍ ،ب إتهت بعد ذلك ٨تو الدراسات الشرقية ،ككجد
منها دعما كتػذليبل لكثيػر من الصعاب الػيت كاجهتو ُب مسيػرتو البح ػػثيػة  .كلنػدعو يفصح عػن شيء مػن ذلك كىو
يقوؿ" :كلو أنٍت ٓب أتعرؼ إليها الزدادت مهميت صعوبة فوؽ صعوبتها ،لكنٍت كنت مؤمنا كاثقا شاع ) ثقة مطلقة،
ىذا فضبل عن الصفات اإلنسانية اليت كانت تتمتع هبا زكجيت ،كثقتها فػي كأبنٍت سأصل إٔب ىدُب  ،كدعمها ٕب
لتحقيق ىذا ا٢تدؼ  .كبينما كنت أؤلف كتايب كانت زكجيت تراجع ما أكتبو كتقوـ بتصحيحو ،إذ ٓب أكن أتقن
اللغة األ١تانية ُب ىذا الوقت ،فكانت تعد الكتاب كتصحح أخطائي لينػتقل مباشرة إٔب مرحلة الطباعة ". 4

 1ا١تصدر نفسو ، ،ص . 31
 2ا١تصدر نفسو ،ص . 35
 3اتريخ الًتاث العريب للدكتور فؤاد سزكُت ،ط جامعيت اإلماـ كا١تلك سعود1411( ،ىػ1991 /ـ ) ،ـ/1ج/1ص. 14
 4مكتشف الكنز ا١تفقود ،ص . 46 ، 45
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كيقوؿ أيضا  " :كإنو لتقصَت كبَت ،إذا ٓب أذكر ما قامت بو زكجيت من ٣تهود ،فكل سطر ككل كلمة من ىذا
الكتاب  ،تشهد ٔتا قدمتو من جلد كأفكار ،فالفهرست قامت بو كحدىا ،كُب اٟتقيقة إنو لوال مساعدهتا ما كنت
أستطيع ٖتقيق ىذا العمل " .1
 )1براعة الكتابة والتصنيف وسعة البحث والتأليف عند العالمة سزكني .
خلف العبلمة سزكُت كػػما كبَتا من ا١تؤلفات ا١تتميزة  .كيتعجب الناظر ُب العدد ا٢تائل من مصنفاتو ،
كخيضع لسعة اطبلعو ا١توافق كا١تخالف .
كيعًتؼ ألستاذه " ريتػر " شالفضل ُب نشوء ىذه العزدية القوية الفريدة  .فقد أشار عليو كىو ُب بداايت
سلوؾ سبيل العلم كالبحث إٔب أمهية الوقت ،كاستثماره ُب القراءة كا١تطالعة كا١تذاكرة .
ك ػ ػػاف س ػ ػػزكُت مق ػ ػػببل عل ػ ػػى الكت ػ ػػب بلهف ػ ػػة كهن ػ ػػم ،كيق ػ ػرأ كيبح ػ ػػث م ػ ػػا ب ػ ػػُت ث ػ ػػبلث عش ػ ػػرة إٔب أرب ػ ػػع عش ػ ػػرة
س ػ ػػاعة ُب الي ػ ػػوـ  .كفاج ػ ػػأه أس ػ ػػتاذه بقول ػ ػػو  " :ل ػ ػػن تك ػ ػػوف عا١ت ػ ػػا هب ػ ػػذا الك ػ ػػم م ػ ػػن ا١ت ػ ػػذاكرة ،إذا أردت أف تك ػ ػػوف
عا١تا فعليك زايدة عدد الساعات  " ...فامتثل ٢تذا اإلرشاد كزاد من عدد ساعات القراءة كالبحث .2
كىو هبذا يتمثل القولة ا١تركية عن الشيخ دمحم حيِت الوالٌب  " :إف ضوء النهار ال يضيع إال ُب ا١تطالعة " ، 3
كىكذا فلتكن العزائم .
كإذا كانت النػػفوس كب ػػاران  ....تعبت ُب مػرادىا األجسػاـ
 كفيما أيٌب كقفات تعريفية مع أىم أعماؿ سزكُت :

حتقيق كتاب " رلاز القرآن " .

الكتاب أليب عبيدة معمر بن ا١تثٌت ا١تتوَب سنة  209ى ػ  .كىو أكؿ من تكلم بلفظ اجملاز  ،كلكن ٓب يعن
4
شاجملاز ما ىو قسيم اٟتقيقة ،كإنػما عنػى ما يعرب بو عن اآلية .
يستعمل أبو عبيدة اجملاز ُب كتابو ٔتعٌت التفسَت  ،فيقوؿ ٣ " :تازه كذا "  ،ك " تفسَته كذا "  ،ك " غريبو "،
" كتقديره "  ،ك " أتكيلو " على أف معانيها كاحدة أك تكاد  ،كمعٌت ىذا أف كلمة " اجملاز " عنده عبارة عن الطرؽ
اليت يسلكها القرنف ُب تعبَتاتو  ،كىذا ا١تعٌت أعم بطبيعة اٟتاؿ من ا١تعٌت الذم حدده علماء الببلغة لكلمة " اجملاز
" فيما بعد  5.فهو إذف بعيد كل البعد عن ا١تعٌت الببلغي ا١تشهور .
كطبع الكتاب ُب جزءين  ،كقدـ لو العبلمة أمُت ا٠توٕب كأثٌت على احملقق كأشاد بعملو كصربه اٞتميل على
التحقيق .
 1اتريخ الًتاث العريب ـ/1ج/1ص. 16
 2مكتشف الكنز ا١تفقود ،ص  . 22حوار مع سزكُت ٣ ،تلة الفيصل العدد  25ص . 124
 3نقل العبارة عن الوالٌب حفيده ُب ترٚتة جده ا١توضوعة بُت يدم كتاب نيل السوؿ على مرتقى الوصوؿ للوالٌب ،مكتبة الوالٌب إلحياء
الًتاث ،نواكشوط ( 1427ىػ  ، ) 2006ص . 4
 4اإلدياف البن تيمية  ،ضمن ٣تموع الفتاكل  ،ط ٣تمع ا١تلك فهد ،ا١تدينة ا١تنورة1416 ( ،ىػ 1995ـ ) . 88/7 ،
٣ 5تاز القرنف  ،مقدمة التحقيق  ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة 1381( ،ق ). 19 ، 18/1 ،
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دراسات حول مصادر البخاري .

طبع شاللغة الًتكية سنة 1956ـ  ،كقد استفدان نبذة عن ىذا الكتاب من مؤلفو " اتريخ الًتاث العريب " .
عندما كاف سزكُت منكبا على ٖتقيق " ٣تاز القرنف " أليب عبيدة بدأ يبلحظ اقتباس البخارم من ىذا
الكتاب ،كالحظ نقوالت لغوية مبثوثة ُب أبواب صحيح البخارم٦ ،تا أاثر ُب نفسو اىتماما بدراسة البخارم
كْتث مصادره ا١تكتوبة اللغوية كاٟتديثية .
كذىب ا١تؤلف ُب ىذا الكتاب إٔب نتائ بعيدة ،فزعم أف ترتيب أبواب اٞتامع الصحيح مقتبس من أبواب
الكتب اٞتامعة السابقة  ،كاعترب موطأ مالك مصدرا أساسيا للبخارم .
كاستشكل ا١تعلقات ا١توجودة بكثرة ُب الصحيح ،كاعتربىا ٗتففا من التزاـ اإلسناد ،كقلل من أمهية اإلسناد
1
عند البخارم .
كقاؿ  :إف االسناد ٓب يبلغ أكمل تطور لو عند البخارم .2
كقد اعتذر سزكُت عن ٚتلة من التحامل على اإلماـ البخارم  ،كأسقط بعضا من ذلك ُب الطبعة العربية
الثانية لكتابو " اتريخ الًتاث العريب " .
كمن أكائل من رد عليو ُب قضية صحيح البخارم ،الدكتور أكرـ ضياء العمرم ُب مقاؿ منشور ُب ٣تلة ا١تورد
3
العراقية .
كأعد أحد الباحثُت ْتثا ببليوغرافيا حوؿ ا١تؤلفات ُب اٟتديث كعلومو ُب العهد اٞتمهورم ُب تركيا  ،كقاؿ
عن رسالة سزكُت  " :ىذه الرسالة مهمة من حيث إهنا تعطينا فكرة عن كيفية تناكؿ مصادر اٟتديث  .فالدراسة
اليت قاـ هبا فؤاد سزكُت ،ليست مهمة من جهة نقل اٟتديث شا١تشافهة كحسب ،بل ىي مهمة أيضا من حيث
نقل اٟتديث كتصنيفو ككتابتو كمنه البخارم ُب التدكين كالتصنيف .كما أف ىذه الدراسة ا١تهمة إذ تتناكؿ تدكين
اٟتديث كتصنيفو ُب القرف ا٢تجرم األكؿ كالثاين ،كاتريخ اٟتديث من منظور ٥تتلف ،فإهنا ُب الوقت نفسو ٕتيب
عن بعض مزاعم ا١تستشرقُت ا١تتعلقة بتلك الفًتة ".4
اتريخ الرتاث العريب .

ٖتدث ا١تؤلف عن بواعث اختيار موضوع اتريخ الًتاث العريب ،كىو ٦تنت كثَتا ألستاذه األكؿ "ريتػر" الذم
حفزه على فكرة ىذا ا١تشركع  ،فلنًتكو حيدثنا عن بداايت نشوء فكرة الكتاب  " :لقد كنت أدرس ُب جامعة
إسطنبوؿ سنة 1942ـ إٔب سنة 1947ـ على ا١تستشرؽ الشهَت "ريًت" الذم أدين لو بفضل كبَت ُب دراسيت
 1اتريخ الًتاث العريب  :اٟتاشية ـ/1ج/1ص. 224 ، 223 ، 222 ، 221
 2ا١تصدر نفسو  :اٟتاشية ـ/1ج/1ص. 174
 3انظر  :مبلحظات كاستدراكات على كتاب اتريخ الًتاث العريب ،مقاؿ للدكتور أكرـ ضياء العمرم٣ ،تلة ا١تورد ،اجمللد  ، 2العدد( ،1
1973ـ ) ،ص . 186
 4ا١تؤلفات ُب اٟتديث كعلومو ُب العهد اٞتمهورم ُب تركيا  -ببليوغرافيا للدكتور بنيامُت بن دكرموش أركؿ٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة
ا١تصحف الشريف ،ا١تدينة ا١تنورة ،ص . 50 ، 49
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للعلوـ اإلسبلمية .كطا١تا ٝتعت منو أف كتاب "برككلماف" ال يشتمل على كثَت من نوادر ا١تخطوطات ُب مكتبات
إسطنبوؿ ،كىذا ما دفعٍت إٔب التفكَت ُب تذييل كتاب "برككلماف"  .كمضيت ُب ٚتع ا١تواد إٔب سنة 1958ـ ،إذ
بدا ٕب أف تذيػيػػل كتاب برككلماف جيب أف نوسع حدكده بناءن على ثبت ا١تخطوطات العربية ُب ا١تكتبات ا١تعركفة
ُب العآب ".1
كاف سزكُت يفكر ُب شادئ األمر أف جيمع استدراكات على كتاب " اتريخ األدب العريب" للمستشرؽ
األ١تاين الشهَت " كارؿ برككلماف " كىو كتاب بيبلوغراُب ٤تض  .كأراد تتبع نواقصو كٚتعها ُب كتاب يكوف ملحقا
كتذييبل لو ،كيستند ُب ذلك إٔب ا١تخطوطات احملفوظة ُب مكاتب استانبوؿ .
كاشتغل ُب ٚتع مادة البحث يتتبع ا١تخطوطات ،حىت اجتمع لديو قدر مهم من ا١تادة العلمية ا١ترتبطة
شا١توضوع  .كلكن ٔتركر الزمن تغَت ا٢تدؼ من التذييل على كتاب برككلماف إٔب عمل مستقل يضاىيو كيػجدده بل
كينافسو  .كعلى ىذه الشاكلة أ٧تز اجمللد األكؿ كظهر فيو إٔب حد ما نفس برككلماف كأتثر بو .
كعدؿ عن ىذا ا١تنه ُب اجمللدات البلحقة إٔب كتابة اتريخ للعلوـ اإلسبلمية ا١تكتوبة شاللغة العربية فأصبح
2
متحررا من قيود برككلماف البيبلوغرافية .
كرغم ضخامة ا١تشركع كتوقفو على دعم مادم أك احتضاف مؤسسة أك حكومة معنية أبىدافو  ،فلم يقع
شيء من ذلك بل ٖتمل ا١تؤلف ٥تتلف أعباء مشركعو ،كأنفق من مالو ا٠تاص على رحبلتو شرقا كغرشا ،كعلى
3
اقتناء ا١تراجع كالفهارس ،كتصوير ا١تخطوطات كاجملبلت العلمية ،كأداء تكلفة ا١تساعدين .
إنو عمل مضن يقتضي االعتماد على ٚتيع ا١تخطوطات ا١توجودة ُب كافة أرجاء العآب  .ك٦تا يدؿ على
صعوبة ىذا العمل ككحشة طريقو إشارة أستاذه عليو بًتؾ ىذا األمر حيث قاؿ لو  " :ال يستطيع أحد ُب العآب
القياـ هبذه ا١تهمة ،دعك من ىذا العمل ،فبل تتعب نفسك دكف جدكل! " .4
كلعلها ا١ترة األكٔب اليت ٓب يثق فيها بكبلـ أستاذه فقرر خوض غمار ىذه ا١تعلمة كلساف حالو يقوؿ :
ا٢توؿ غوصاى إًنػما  ...لػؤلػؤ التي ً
ػض غمار ً
جاف ُب ْتر ا١تنااي
ي
خ ٍ ى
كُب سنة 1968ـ صدر عن مطبعة بريل بليدف اجمللد األكؿ من كتاب " اتريخ الًتاث العريب " شاللغة
األ١تانية  ،كىنأه األستاذ "ريًت" كعرب عن إعجابو بعملو  ،أرسل لو بطاقة كتب عليها ٓ " :ب يستطع أحد أتليف
كتاب كهذا من ذم قبل ،كأعتقد أنو ال أحد سواؾ يستطيع القياـ هبذه ا١تهمة " . 5
كتوالت ٣تلدات الكتاب كأجزاؤه كترجم إٔب لغات ٥تتلفة ،كترجم اٞتزء األكؿ إٔب العربية سنة 1971ـ على
نفقو ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب .
٤ 1تاضرات ُب اتريخ العلوـ نقبل عػن مقاؿ" فؤاد سػزكُت كاتريخ الًتاث " بقلم الدكت ػ ػػور عبد القدكس٣ ،تػػلة الفيصل العدد ،) 1979 ( ،24
ص . 79
 2اتريخ الًتاث العريب ـ/1ج/1ص . 7
 3ا١تصدر نفسو ،ص . 14
 4مكتشف الكنز ا١تفقود ،ص . 33
 5ا١تصدر نفسو ،ص . 34
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كُب عػػاـ  1978ـ تولػػت جامعػػة اإلمػػاـ دمحم بػػن سػػعود اإلسػػبلمية ،كجامعػػة ا١تلػػك سػػعود ( جامعػػة ال ػرايض
سابقا ) ترٚتة ٚتيع ما نشر من األصل األ١تاين ،كًب االتفاؽ على أف تتؤب جامعة الرايض ترٚتة كنشر اجمللد الثالث
ُب الطػب ،كالرابػع ُب الكيميػػاء كعلػم النبػات كالزراعػػة ،كا٠تػامس ُب الرايضػيات ،كالسػػادس ُب علػم الفلػك ،كالسػػابع
ُب علم أحكاـ النجوـ كاآلاثر العلويػة  .كتتػػؤب جامعػة اإلمػاـ دمحم بػن سػعود اإلسػبلمية ترجػػمة كنشػػر بػػقية الكتػاب
1
كلو .
أ .كتاب " اتريخ الرتاث العريب " ادلواضيع ومراحل الطباعة .
بدأ ا١تؤلف ُب ٚتع مواد ىذا الكتاب كالتفكَت ُب كيفية عرضها كتصنيفها منذ عاـ 1944ـ  .كاجتهد
بشكل جاد ُب العمل على الكتاب بعد سنة 1954ـ ،إٔب أف ٘تكن من إصدار اجمللد األكؿ سنة 1967ـ،
كاستمر العمل ُب الكتاب بعد صدكر أكؿ جزء منو إٔب كفاة ا١تؤلف رٛتو هللا أم زىاء ٜتسُت عاما .
كإذا كاف أبو القاسم الطرباين صاحب ا١تعاجم الثبلثة يقوؿ عن معجمو األكسط  :ىذا الكتاب ركحي ،2
فإف لنا أف نقوؿ عن " اتريخ الًتاث العريب "  :ىذا الكتاب ركح العبلمة سزكُت  ،ألنو ٖتمل ُب سبيلو كل
ا١تشاؽ ،كصرب على ما ال يطاؽ ،كمشر عن الساؽ ،كبذؿ فيو الطارؼ كالتالد .
ب.التعريف مبجلدات الكتاب ومواضيعها .
بلغت ٣تلدات الكتاب ا١تطبوعة إٔب حدكد سنة 2015ـ سبعة عشر ٣تلدا كىي كاآلٌب :
اجمللد األكؿ :العلوـ القرننية ،علم اٟتديث ،التاريخ ،الفقو ،العقيدة،التصوؼ  .طبع سنة 1967ـ ،كنشرت
ترٚتتو العربية ُب أربعة أجزاء .
اجمللد الثاين :الشعر العريب من اٞتاىلية إٔب سنة  430ىجرية  .طبع سنة  ،1975كنشرت ترٚتتو العربية ُب
ٜتسة أجزاء .
اجمللد الثالث :الطب ،الصيدلة ،البيطرة ،علم اٟتيواف  .طبع سنة 1970ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب جزء
كاحد .
اجمللد الرابع :الكيمياء ،الزراعة ،علم النبات  .طبع سنة 1971ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب جزء كاحد .
اجمللد ا٠تامس :علم الرايضيات  .طبع سنة 1973ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب جزء كاحد .
اجمللد السادس :علم الفلك كاآلاثر العلوية  .طبع سنة 1978ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب جزء كاحد .
اجمللد السابع :أحكاـ النجوـ كاألرصاد اٞتوية كما يقارهبا  .طبع سنة 1979ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب
جزء كاحد .
اجمللد الثامن :علم اللغة كا١تعاجم  .طبع سنة 1982ـ ،كنشرت ترٚتتو العربية ُب جزء كاحد .
اجمللد التاسع :علم النحو  .طبع سنة 1984ـ .
 1اتريخ الًتاث العريب ـ/1ج/1ص. 9
 2سَت أعبلـ النببلء للذىيب مؤسسة الرسالة ،بَتكت  1400 ( ،ىػ  1409 /ـ) . 122/ 16 ،تذكرة اٟتفاظ للذىيب دار الكتب العلمية،
بَتكت1419 ( ،ىػ . 85/3 ،) 1998
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اجمللدات العاشر كاٟتادم عشر كالثاين عشر كالثالث عشر  :اٞتغرافيا كا٠ترائط  .طبعت سنة 2000ـ،
صدرت ُب أربعة ٣تلدات حىت عاـ 2007ـ .
اجمللداف الرابع عشر ك ا٠تامس عشر  :اٞتغرافيا األنثركبولوجية  .طبعا سنة 2010ـ ،كصدرا ُب جزءين .
اجمللد السادس عشر :الببلغة كالنقد  .طبع سنة 2015ـ .
اجمللد السابع عشر :األدب الًتبوم كاألدب الًتفيهي  .طبع سنة 2015ـ .
كقبل كفاتو ،كاف سزكُت يواصل كتابة اجمللد الثامن عشر من "اتريخ الًتاث العريب" .
ج .أمهية الكتاب .
 جاءت فكرة الكتاب من موسوعة برككلماف " اتريخ األدب العريب "  .كىو مرجع مهم ُب شاب التعريف
شالكتب كمؤلفيها ،كفكرهتا األساسية على شكل ببليوغرافيا  .كلكن اعًتاه نقص ملحوظ حيث أغفل كثَتا
من ناثر الًتاث العريب اإلسبلمي٦ ،تا دفع سزكُت إٔب أتليف كتاب يتجاكز مقاصد برككلماف الببليوغرافية ،كيعتٍت
بتاريخ العلوـ العربية اإلسبلمية أصالةٍ ،ب أيٌب ا٢تدؼ الببليوغراُب تبعا .

 يعترب مؤلف سزكُت " اتريخ الًتاث العريب " ٤تاكلة مهمة جديدة " أعقبت ٤تاكلة برككلماف ك٤تاكالت
أخرل أسبق للتعريف بكتب الًتاث العريب ما فقد منها كما بقي ،مع رسم إطار للحركة الفكرية كتطورىا عرب
القركف األكٔب من اتريخ اإلسبلـ " .1
كأراد ا١تؤلف هبذا العمل من جهة ،التعريف بكتب الًتاث اإلسبلمية ا٠تطية ،ككضع بياانهتا الدقيقة
كمواصفاهتا ،كذكر أماكنها كأرقامها ُب ا١تكتبات  .كمن جهة اثنية حاكؿ دراسة اٟتركة الفكرية كتطور ا١تعرفة
اإلسبلمية .
 أكدع ا١تؤلف ىذا الكتاب نفائس تراث القركف األربعة األكٔب كأكائل القرف ا٠تامس  ،كذكر ا١تطبوع
كا١تخطوط ا١توجود كا١تفقود .
2
كيشَت إٔب أف عملو يقف ُب حدكد سنة  430ىػ  ،كسجل على طرة اجمللد الثاين ما نصو  " :الشعر إٔب
حوإب سنة  430ى ػ " .كُب حواره مع ٣تلة " الفيصل " حدد هناية ا١تدة الزمنية اليت تناك٢تا شالدراسة ُب نفس
3
التاريخ .
كلػكن خبلفا ١تا يعتقده الكثيػر ،قػد يتجاكز سزكُت ىذا الشرط أحياان ،فيػػبلغ حدكد منتصف القرف ا٠تامس
( 450ىػ) كما الحظ ذلك الدكتور ٧تم عبد الرٛتن خلف ،كأثبت شواىد من ا١تؤلفُت ذكرىم سزكُت كترجم ٢تم
ٕتاكزكا سنة 430ىػ .4
 1مبلحظات كاستدراكات على كتاب اتريخ الًتاث العريب ،مقاؿ للدكتور أكرـ ضياء العمرم٣ ،تلة ا١تورد  ،ص . 184
 2اتريخ الًتاث العريب ج/1ـ/1ص. 29
٣ 3تلة الفيصل العدد  ،25ص .124
 4استدراكات على اتريخ الًتاث العريب للدكتور ٧تم عبد الرٛتن خلف  ،دار البشائر اإلسبلمية،بَتكت 1421 ( ،ىػ 2000ـ ) ،ص ، 11
. 12
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عدد

 كانت فكرة الكتاب أف يعتمد ا١تؤلف على الًتاث الذم طالتو يداه من ا١تخطوط كا١تطبوع ،كٚتهور ما
أكدعو ىذه األسفار ٦تا حصل عليو كتصفحو كقرأه  ،كلكن خبلفا للشائع ذكر غَت قليل من ا١تفقود .
كمن ىنا ٘تيز عمل سزكُت بوصف النسخ ا٠تطية اليت ذكر ػ ػ ػ ُب اٞتملة ػ ػ ػ كرصد البياانت البلزمة عنها مثل
أكراقها كأجزائها ،كاتريخ نسخها ،كٖتديد مؤلفيها ،كل ىذا عن مشاىدة  .كىذه ميزة ٕتعل عملو فريدا ُب

شابو .

1

 كهبذا امتاز ىذا الكتاب عن مؤلف برككلماف الذم اكتفى شالرجوع إٔب الفهارس اليت كقف عليها ،دكف
ٖتمل عناء زايرة ا١تكتبات العا١تية ٍ .ب إف برككلماف يفتقد ُب صنيعو الوحدة ا١توضوعية ،ألنو قسم كتابو إٔب
تقسيمات كثَتة زمنية كموضوعية كجغرافية  .كما ٓب يعتػن شالتأريخ للفكر اإلسبلمي كتراثو ،كٓب يناقش تطور ىذه
2
العلوـ كناثرىا ُب تطور اٟتضارة الغربية .
د .منهجية العرض والتصنيف .
يقدـ ا١تؤلف ٔتقدمة ضافية للموضوع ا١تعرُب الذم سيتناكؿ ا١تكتوب فيو ،كيناقش ُب ىذه ا١تقدمات بعض
األمور ا١تثارة حوؿ ذلك الفن ،كيستدؿ على رأيو كيقارف بُت نراء ا١تستشرقُت  .كيهتم شالدرجة األكٔب ٔتناقشة بداية
الكتابة ُب ذلك العلم كنشأتو كتطوره .
كٖتتاج تلك ا١تقدمات لدراسات مستقلة لتناكلو فيها أبرز القضااي ا١تتعلقة شا١توضوع ،كمناقشتو أىم
اإلشكاالت ا١تطركحة ُب ذلك اجملاؿ ،كتوضيح رأيو فيها ،كنقد نراء ا١تستشرقُت هبدكء كأتف .
كأتٌب الًتٚتة ألعبلـ الفن حسب العصر ،كييظهر جهود ا١تًتجم لو ا١تتصلة بذلك العلم ٍ .ب يذكر مصادر
الًتٚتةٍ ،ب ناثره كمؤلفاتو ،كأماكنها ُب مكتبات العآب ،كيعتٍت بذكر معلومات الكتاب من حيث عدد األكراؽ
كاألجزاء .
كقد اشتمل الكتاب على ا١تخطوطات اليت ذكرىا برككلماف فيذكرىا أكالٍ ،ب يضع ىذه العبلمة ( ) +
3
كيتبعها شا١تخطوطات اليت ٚتعها من الفهارس كالقوائم اليت ٓب يطلع عليها برككلماف .
ه .شهادات حول الكتاب .

تلقى الدارسوف كا١تعتنوف شالًتاث اإلسبلمي ىذا الكتاب شالثناء معًتفُت لصاحبو شاٞتهد الكبَت  ،كإسداء
خدمة عظمى للمشتغلُت شالعلوـ اإلسبلمية كاترخيها  .كٓب دينع ذلك من مناقشة ا١تؤلف ُب العديد من القضااي اليت
تصدل ٢تا .
 قاؿ أحد ا١تستشرقُت األ١تاف ُب مؤ٘تر عقد سنة 1968ـُ ،ب مدينةُ Wurzburgب أ١تانيا  :إذا كاف
 1انظر  :تقدًن الدكتور بكر أبو زيد لكتاب استدراكات على اتريخ الًتاث العريب لفريق من الباحثُت على رأسهم الدكتور حكمت بشَت
ايسُت ،دار ابن اٞتوزم ،السعودية1422 ( ،ق) ،ص ك .
 2انظر  :فؤاد سزكُت كاتريخ الًتاث العريب٣ ،تلة الفيصل عدد  ،24ص . 80
 3انظر  :أصوؿ البحث العلمي للدكتور يوسف ا١ترعشلي  ،دار ا١تعرفة ،بَتكت  ،الطبعة الثانية (  2016ـ) ،ص . 275
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كتاب برككلماف حوؿ األنظار إليو سنوت طويلة فإف كتاب " اتريخ الًتاث العريب " سوؼ يكوف كتاب
القرف العشرين ُب الثقافة العربية كتصنيف الًتاث العريب الضخم " .1
 قاؿ الدكتور فهمي أبو الفضل  :كديتاز ىذا الكتاب عن الكتب السابقة ،كٓتاصة كتاب برككلماف أبف
ا١تؤلف راجع مواده ،كأصلح ما فيها من أخطاء ،كأضاؼ إليو معلومات جديدة ،مثل  :اتريخ ا١تخطوطة
كعدد أكراقها أك صفحاهتا ،ككذلك عدد أجزائها ،كما يعرؼ ٔتحتوايهتا إذا كاف اٝتها غامضا ،كما أنو اشتمل
على ا١تخطوطات اليت ذكرىا برككلماف " .2
كأضاؼ  " :فهذا السفر إذا ليس سفرا لعلوـ فقط ،كلكنو سفر لعمل متواصل ك٣تهود ضخم  .كإذا قلنا :
إف فردا كاحدا قد قاـ بعملو ،فرٔتا تطرؽ الشك إٔب نفوسنا ،ألنو جيب أف يكوف عمبل ٚتاعيا ،كلكن الواقع غَت
ذلك ،فهو عمل فردم ،بذؿ صاحبو أكثر من عشرين عاما ُب ٚتعو كتنسيقو كترتيبو ،حىت ظهر ُب الصورة اليت
بُت أيدينا " .3
 يقوؿ الدكتور أكرـ ضياء العمرم " :كاٟتق أف الكتاب ٙترة جهود مضنية ،كصرب طويل ك٘ترس كبَت .فحق
كيقوموا جهده ٔتا ىو أىلو ،كيتناكلوه إبمعاف
للناطقُت شالضاد كا١تعنييػن شالًتاث الفكرم أف يرحبوا ٔتؤلفو ٌ
النظر فيو كتدقيق مادتو ،فهو حيتاج إٔب القراءة ا١تتفحصة الناقدة ،لسعة نطاقو ككفرة مادتو ككثرة أحكامو  .كقد
اعتصر فيو مؤلفو جهده كجهود من عٌت بكتب الًتاث قبلو من العرب كا١تسلمُت كا١تستشرقُت ". 4
 يقوؿ الدكتور يوسف ا١ترعشلي  " :يعترب ىذا الكتاب من نخر ا١تراحل ا١تتطورة ُب تصنيف العلوـ العربية
كمؤلفيها " .5
 فاز الكتاب ّتائزة ا١تلك فيصل العا١تية ُب الدراسات اإلسبلمية سنة 1399ىػ1979/ـ .


 1مقدمة األستاذ فهمي أبو الفضل لًتٚتة اتريخ الًتاث العريب اٞتزء األكؿ ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للتأليف كالنشر ،القاىرة1971 ،ـ ،ص س .
 2ا١تصدر نفسو ،اٞتزء األكؿ  ،ص ـ .
 3ا١تصدر نفسو ،اٞتزء األكؿ  ،ص س .
 4مبلحظات كاستدراكات على كتاب اتريخ الًتاث العريب٣ ،تلة ا١تورد ،ص . 184
 5أصوؿ البحث العلمي للدكتور يوسف ا١ترعشلي . 257
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الفرع الثاين :سزكني واالستشراق
ال ينكر سزكُت أف تكوف لكثَت من ا١تستشرقُت أغراض سيئة كراء دراسة الًتاث اإلسبلمي ،لكن ُب ا١تقابل ال
يػ خفي فضلهم عليو ُب فتح نفاؽ الدراسات الًتاثػيػػة أمامو ،فقد كتبوا كنشركا كثَتا من الكتب اليت تعترب مداخل
دراسة الًتاث اإلسبلمي ،فذللوا عقبات البحث كمهدكا االنطبلؽ فيو ،كدسوا ُب ذلك كثَتا من نظراهتم التشكيكية
ُب ثوابت اإلسبلـ  ،كلكن ٠تلو اجملاؿ ٢تم ،كقلة من يبارزىم أبدكاهتم النقدية زماف صولتهم ،كإشاف جولتهم راجت
بضاعتهم حينا من الدىر  .ككاف ٢تم أتثَت على الباحثُت األكاددييُت خاصة من بػ ػ ػنػى دراساتو على مناىجهم .
كال يضَت ا١ترء شيئا أف يستفيد من طرائق ا١تستشرفُت كمسالكهم شريطة أف جيتهد ُب البحث ،كتكوف
اٟتكمة ضالتو كاٟتقيقة غايتو كاإلنصاؼ عادتو ٍ .ب إنو بعد ذلك يعرؼ كينكر كينتقي ما ىو مناسب مفيد كيتقي
غَت ذلك ٦تا أملتو ا١تخالفة كاألىواء .
ككاف األستاذ سزكُت ٦تن كتب لو دخوؿ عوآب ا١تستشرقُت ك٥تالطتهم ،كاالستفادة من مناىجهم مع األخذ ُب
اٟتسباف أف ٢تم نيات ٥تتلفة ك٥تالفة .1
كلكن الكماؿ عزيز كالتأثَت كالتأثر طبائع بشرية  ،خاصة من مارس علوـ ا١تخالفُت كخالطها منذ ابتدائو .
كقد كاف أبو حامد الغزإب غواصا ُب كتب الفبلسفة كاٟتكماء كخاض ُب الفنوف الدقيقة ،حىت قاؿ أبو بكر بن
العريب " :شيخنا أبو حامد بلع الفبلسفة  ،كأراد أف يتقيأىم  ،فما استطاع ".2
كقاؿ الذىيب  :كلوال أف أشا حامد من كبار األذكياء  ،كخيار ا١تخلصُت  ،لتلف ٍ 3.ب أضاؼ  :الغزإب إماـ
كبَت  ،كما من شرط العآب أنو ال خيطئ.4
كمن ذا الذم ترضى سجاايه كلها  ...كفى ا١ترء نببل أف تعد معايبو
 وىذه بعض مظاىر أتثريات ادلستشرقني يف كتاب اتريخ الرتاث العريب :

 اعتماد نظرة بعض ا١تستشرقُت حوؿ مبلبسات ٚتع ا١تصحف ُب عهد عثماف  ،فيحيل إٔب أمثاؿ
5
ا١تستشرؽ براجشًتاسر  ،ك لنولدكو .
6
 تلوحيو بنشوء القراءات القرننية تبعا للهجات القبائل .
7
 االسًتكاح إٔب مبالغات جولدتسيهر حوؿ تطور التفسَت كفهم القرنف عند عبد هللا بن عباس كتبلمذتو .

 1انظر  :حوار مع سزكُت ٣ ،تلة الفيصل العدد  ،25ص . 125
 2سَت أعبلـ النببلء للذىيب 327/19
 3ا١تصدر نفسو ،ص . 328
 4ا١تصدر نفسو ،ص . 339
 5اتريخ الًتاث العريب  :ـ /1ج/1ص . 19
 6ا١تصدر نفسو ،ص . 20
 7ا١تصدر نفسو ،ص . 60
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 متابعة جولدتسيهر ُب نسبة التابعي ٣تاىد إٔب التفكَت العقلي كالذىاب بعيدا ُب التفسَت اٟتر للقرنف
1
ٔتعٌت ٕتاكز ا١تأثور من ا١تعاين .
 نقل مغالطات جولد تسيهر ،ك لوت حوؿ عبد هللا بن سبلـ ككعب األحبار ،ككصف لوت ٢تما ٔتدرسة
2
ذات لوف يهودم تنتسب إٔب ابن عباس .
 ويف ادلقابل انقش ادلستشرقني ورد عليهم ومثال ذلك :

 نقد النتائ اليت توصل إليها ا١تستشرؽ جولدتسيهر حوؿ كتابة اٟتديث  ،3كبُت غلطو ُب " فهم بعض
األخبار الواردة ُب كتب اٟتديث حيث فهمها فهما معكوسا  .كىكذا فقد شق منذ البداية إتاىا خاطئا".4
5
ٗ تطئة جولدتسيهر ُب اهتامو اإلماـ الزىرم بركاية اٟتديث لتمكُت األمويُت كخدمة مصاٟتهم .
٥ تالفة استنتاجات ا١تستشرؽ مرجليوث الذم زعم أف الشعر اٞتاىلي منتحل ُب العصر اإلسبلمي كينسب
6
زعما إٔب اٞتاىلية .

الفرع الثالث :وعي سزكني أبمهية العمل ادلؤسسايت
 إدياان منو أبمهية األعماؿ ا١تتكاملة ػ اليت تضع األفكار ُب قوالب ظاىرة كتواكب االنتاج العلمي ا١تكتوب
الغزير ػ أقاـ االستاذ سزكُت منشأة علمية كبَتة كىي " معهد اتريخ العلوـ العربية اإلسبلمية " كأنشئ سنة
7
1982ـ ُب جامعة يوىاف فولفجان جوتو ُب فرانكفورت أب١تانيا .
كانصب اىتماـ ىذا ا١تعهد على ٛتاية الًتاث،كمراجعة ا١تخطوطات األصلية ُب كل ٣تاالت العلوـ ،كإبراز
مؤلفات علماء األمة ككتاهبا ك٥تًتعيها .
فاستهدؼ األستاذ هبذا التأسيس ىدفُت كبَتين مهمُت ال يفًتقاف :
 تكوين فريق علمي يسَت ٔتنهجية علمية ٤تددة مضبوطة كاع ٔتسؤكليتو ٕتاه الًتاث ،كقادر على شق
الطريق كمتابعة ا١تسَت ٨تو الفكرة العلمية ا١تنشودة .
 إخراج مئات اجمللدات تتضمن ٥تتلف العلوـ اٟتية ُب الطب ،كاٟتساب ،كا٢تندسة ،كالفلك ،كالرحبلت
االكتشافية ،كاٞتغرافيا ،كا٠ترائط ،كالفيزايء ،كالكيمياء ،كالبيطرة ،كا١توسيقى ...
 1ا١تصدر نفسو ،ص . 70
 2ا١تصدر نفسو ،ص . 65
 3ا١تصدر نفسو ،ص . 117
 4ا١تصدر نفسو ،ص . 118
 5ا١تصدر نفسو ،ـ /1ج/2ص . 7
 6ا١تصدر نفسو ،ـ /2ج/1ص . 32 ، 31
 7مكتشف الكنز ا١تفقود ،ص . 57
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ك١تواكبة ىذه اجملهودات ًب إصدار ٣تلة تعتٍت أبنشطة ا١تعهد ،كىي " ٣تلة اتريخ العلوـ العربية اإلسبلمية " ،
كما أصدر ا١تعهد فهرسة للدراسات العربية كاإلسبلمية ا١تنشورة شاللغة األ١تانية .
كمن أىم الكتب اليت نشرىا ا١تعهد " العلوـ كالتقنية ُب العآب اإلسبلمي " 1كيقع ُب ٜتسة أجزاء :
اجمللد األكؿ  :مدخل أب ىذه ا١توسوعة العلمية اإلسبلمية العربية.
اجمللد الثاين  :يبحث ُب علم الفلك عند ا١تسلمُت.
اجمللد الثالث  :كيبحث ُب علوـ اٞتغرافيا ،كا١تبلحة البحرية ،كالساعات الشمسية كالرملية  ،كا٢تندسة،
كالبصرايت.
الطب ،كالكيمياء ،كا١تعادف كاألحجار الكردية.
اجمللد الرابع  :كيبحث ُب ٌ
اجمللد ا٠تامس  :كيبحث ُب الفيزايء كالتقنية ،كا٢تندسة ا١تعمارية ،كالتقنية اٟتربية ،كا١تعركضات القددية .
كٓب يػتػػرجم إٔب العربية إال اٞتزء األكؿ منو إٔب حدكد الساعة .

 كُب عاـ 1983ـ ،أسس الدكتور سزكُت متحفا فريدا من نوعو داخل معهد اتريخ العلوـ العربية
اإلسبلمية ،كحيتوم على حوإب ٙتامنائة نسخة طبق األصل من األجهزة العلميػة التارخييػة ،كاألدكات كا٠تػرائط،
اليت صنعت ُب العصر الذىيب للعلوـ اإلسبلمية .
إف فكرة إعادة صنع اآلالت كاألجهزة العلمية ا١تعركفة ُب ا١تدة اإلبداعية للعلوـ العربية كاإلسبلمية ما بُت
بداية القرف 3ىػ9/ـ كهناية القرف 9ىػ16/ـ نشأت ُب إطار مشاريع معهد اتريخ العلوـ العربية كاإلسبلمية بعد
أتسيسو بزمن قصَت .
كال يدعي سزكُت أسبقيتو ُب استنساخ ىذه اآلالت ،كيعًتؼ شاعتناء بعض ا١تستشرقُت شاآلالت كاألدكات
اليت صنعها العلماء ا١تسلموف  ،ككاف أحد ىؤالء ا١تستشرقُت عآب الفيزايء األ١تاين نيلهارد فيدماف الذم قضى
نصف قرف من حياتو ُب دراسة إ٧تازات البيئة الثقافية العربية كاإلسبلمية  .كأعرب سزكُت عن تواضعو اٞتم ُب ىذا
األمر قائبل  " :كإنو لواجب سار أف أذكر ىنا أنو كاف أكؿ من بدأ حوإب سنة 1900ـ إبعادة صنع نالت
العلماء العرب كا١تسلمُت  .كىناؾ ٜتس نالت ٦تا أعاد صنعو يقتنيها منذ 1911ـ ا١تتحف األ١تاين ُب ميونيخ "
.2
كما أسس متحفا مشاهبا لو سنة ُ 2008ب اسطنبوؿ .
 1عرض موجز ١تتحف استانبوؿ لتاريخ العلوـ كالتكنولوجيا ُب اإلسبلـ لسزكُت ،استانبوؿ1431 ،ق 2010ـ ،ص . 7
 2ا١تصدر نفسو ،ص . 8
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كحيدثنا سزكُت ْترارة انتمائية للعآب اإلسبلمي عن ا٢تدؼ من مشركع متاحف اآلالت التقنية  " :إف أتسيس
متحف استانبوؿ لتاريخ العلوـ كالتكنولوجيا ُب اإلسبلـ كقبلو ُب فرانكفورت ،نبع من االعتقاد بوحدة اتريخ العلوـ
العا١تي  .ك٨تن نسعى إٔب إكماؿ اٟتلقة الناقصة ُب التدكين التارخيي لتاريخ العلوـ  .كا١تقصود ىنا ىو ذلك الفراغ
الذم ينجم عن االعتقاد ا٠تاطئ أبف النهضة األكربية قد نشأت شاالرتكاز مباشرة إٔب الًتاث اإلغريقي  .إننا
نسعى ىنا إٔب تبي ػيػن اال٧تازات ا٠تاصة للعلماء ا١تبدعُت ُب البيئة الثقافية اإلسبلمية  .كىذه اإل٧تازات أكجدت
الظركؼ البلزمة لبلبداع ا٠تاص ُب أكرشا منذ الشطر الثاين من القرف 10ق16/ـ " .1
كىذا ا٢تدؼ النبيل ىو الذم أكقف العبلمة سزكُت حياتو من أجل ٖتقيقو ٔتختلف الوسائل ،من التأليف
الواسع إٔب أتسيس ا١تعهد كا١تتحف  .كىذا جيلي بصدؽ الشعور الصادؽ شاالنتماء إٔب أمة حضارية كاف قدرىا أف
جيهل أبناؤىا قبل أعدائها كثَتا من حقائق تفوقها ،كرايدهتا ُب شىت أصناؼ ا١تعرفة اإلنسانية  ،مػما كرث ُب عموـ
ا١تسلمُت اإلحساس شالنقص كتقبل كاقع الفشل كالتخلف  ،ككأف ىذا قدر مقدكر!
كلنستمع للعبلمة سزكُت يتأسف على ٕتاىل إشراقات حضارة ا١تسلمُت  " :إنٍت أنتمي لعآب العلم كالثقافة
كاٟتضارة  .فنحن لسنا عدديي األصل كاٟتضارة ،فلقد كانت أراضينا مهدا ٟتضارة عظيمة ضاربة جذكرىا ُب
أعماؽ األرض ،لكنٍت رأيت أف ىذه اٟتضارة تتعرض للتجاىل منذ مئات السنُت ،كأف حقوقها تستباح كتزدرأ،
فوضعت نصب عيٍت تعريف العآب كاٞتاىل هبذا ا١توركث
كيسلب منها كل ما أ٧تزت ،كتتعرض للظلم كالقهر،
ي
الكبَت للحضارة اإلسبلمية كا٠تدمات اٞتليلة اليت قدمتها لبلنسانية ٚتعاء ،كإنٍت ألبذؿ جزءا من ٣تهودم خدمة
لدنيا العلم كا١تعرفة ،بينما أبذؿ اٞتزء األكرب من أجل التذكَت شاالحًتاـ ،كالثقة كا١تكانة اليت كانت تتمتع هبا
اٟتضارة اإلسبلمية العظيمة ُب اتريخ اإلنسانية ،ككذلك ُب سبيل استعادة ما فقدتو ىذه اٟتضارة " .2
كيقدـ األستاذ سزكُت أىم الصفات ا١تميزة ١ترحلة العلوـ اإلسبلمية كىي :3
مبدأ النقد ا١تنصف .



فكرة قانوف كاضح للتطور .



األمانة ُب النقل كذكر ا١تصادر عند االستفادة من اٟتضارات األخرل كعدـ التحرج من ذلك .



تدكين اتريخ العلوـ كتطوره ا١تتواصل .



مبدأ ا١توازنة بُت التجربة العملية كالنظرية ،كاٗتاذ التجربة كواسطة منهجية ُب البحث العلمي .



مبدأ الرصد على مدل طويل ،كمن نتائجو إنشاء دكر الرصد .



ٖتصيل العلم ال يكوف من الكتب فقط كال بد من إشراؼ ا١تعلم  ،كلذلك أنشأت اٞتامعات .

 1ا١تصدر نفسو ،ص . 10
 2مكتشف الكنز ا١تفقود ص . 67
 3عرض موجز ١تتحف استانبوؿ لتاريخ العلوـ كالتنكنولوجيا ُب اإلسبلـ ،ص . 12
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عاش فؤاد سزكُت عمرا طويبل ٖتمل فيو ٛتبل ثقيبل ،كبذؿ كل ما ديلك إل٧تاح ا١تشركع اٟتضارم الذم يؤمن
بػو ،فاستمر ُب العطاء ا١تعرُب يربز مفاخر اٟتضارة اإلسبلمية كإسهامات علماء ا١تسلمُت ،كيستثَت مهم الذين
خلفوىم من بعدىم  .كظل يبحث كيكتب كينشر كيشرؼ على ا١تؤسسات اليت يعمل فيها كىو ُب سن متقدـ،
كلكن بعزدية قوية ٓب يوىنها كىن العظم حىت توُب رٛتو هللا يوـ السبت السادس عشر من شواؿ عاـ ألف كأربعمائة
كتسع كثبلثُت للهجرة ،ا١توافق لػ  30يونيو  2018ـ عن عمر انىز  94عامأ ،تستشفى ُب مدينة اسطانبوؿ
الًتكية .
عرب من حياة العالمة فؤاد سزكني :

 أمهية التوجيو كا١تواكبة فاألستاذ سزكُت لوال أف سخر هللا ا١تستشرؽ ريتػر ١تا كاف ُب ىذا ا١تستول الرفيع
من اإلبداع كاإلنتاج ا١تعرُب .
 اٟترص على الزمن فهو ا١تيداف اٟتقيقي لؤلعماؿ الكربل  .كال يدرؾ قيمتو إال من يسارعو إل٘تاـ ا١تشاريع
اٟتضارية .
 اٟتاجة إٔب إبراز اٞتوانب اٟتضارية لؤلمة اإلسبلمية ،كأف ىذا اجملاؿ من الفرائض اليت كانت غائبة ،حىت
أصبح الناس عياال فيو على كتاشات ا١تستشرقُت بعجرىا كّترىا .
ٖ تديد الرؤية كتوحيد ا٢تدؼ كالسمو عن ا١تعارؾ اٞتانبية ،كىذا من عوامل ٧تاح مشركع العبلمة سزكُت إذ
جعل جهده مبذكال ُب سبيل إ٘تاـ ا١تشركع الذم بدأه كاستمر فيو ما يقرب ٜتسة عقود .
 أمهية البحث ُب اتريخ العلوـ كإسهامات البيئة الثقافية اإلسبلمية ُب اإلرث ا١تشًتؾ للبشرية ٚتعاء .
كهبذا أنٌب على هناية الكبلـ عسى هللا أف يوفقنا إٔب العودة إٔب البحث ُب جانب نخر من ناثر ىذا العآب
الكبَت ،كاٟتمد ع ) أكال كنخرا .

خامتة وتوصية :
نكتشف من خبلؿ ىذا العرض ا١تتواضع ٞتهود العبلمة فؤاد سزكُت جانبا من حياتو كإبداعو ،كال ديلك
الدارس لنشػ ػأتو كمراحل حياتو إال أف يندىش شالصرب الكبَت كالعزدية القوية كاٞتلد ُب طلب العلم .
كإنو لصورة تذكران بسَت األكائل ُب صربىم على العلم كالتحصيل ٖتمبل كأداء .
كمن حقو علينا أف نعتٍت بكتاشاتو كإ٧تازاتو  ،كبناء على ذلك أقًتح ما يلي :
 )1دراسة مؤلفات األستاذ سزكُت دراسة متأنية مع مراعاة ظركؼ كتابتها .
 )2استحضار أف األستاذ سزكُت اختار أف ال يعدؿ من مؤلفاتو األكٔب شاالستدراؾ كالتصحيح ألنو يعترب
ذلك يطوؿ كحيتاج ذلك منو مراجعة شاملة  ،كرٔتا ٓب تسمح مشاريعو العلمية بتحقيق ذلك .
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 )3ترٚتة شاقي مؤلفاتو إٔب اللغة العربية كإٔب اللغات العا١تية ،فكثَت من مؤلفاتو ٓب يًتجم بعد إٔب العربية .
 )4القراءة النقدية لكتبو خاصة " اتريخ الًتاث العريب " كتتبع مصادره للتعرؼ على مبٌت أفكاره كأحكامو،
خاصة ُب ا١تقدمات التػي ديهد هبا للعلوـ .
 )5إعداد برام كاثئقية تعرؼ ْتياتو كمساره العلمي كإنتاجو .
 )6متابعة ا١تسَتة اليت بدأىا كمهدىا رٛتو هللا كىي التعريف بًتاث األمة كخصائصها الثقافية لتحقيق الشهود
اٟتضارم .
 )7أ٘تٌت من أىل بلده خاصة كل العناية شا١تشاريع كا١تراكز اليت أنشأىا األستاذ سزكُت .
كنرجوا هللا أف يتدارؾ األمة برجاالت النهضة ُب شىت مياديػن اٟتياة حىت ترفع عنا ىذه الغمم  ،كتعود أمتنا
إٔب مكانتها البلئقة هبا بُت األمم ،كنسأؿ هللا ا٢تداية لليت ىي أقوـ ،كصلى هللا كسلم على سيدان دمحم كنلو كسلم .
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ادلراجع ادلعتمدة
 .1اسػػتدراكات علػػى اتريػػخ الػًتاث العػػريب للػػدكتور ٧تػػم عبػػد الػػرٛتن خلػػف  ،دار البشػػائر اإلسبلمي ػة،بَتكت،
 1421ىػ  2000ـ .
 .2استدراكات على اتريخ الًتاث العريب لفريق من الباحثُت على رأسهم الػدكتور حكمػت بشػَت ايسػُت ،دار
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 .3أصوؿ البحث العلمي للدكتور يوسف ا١ترعشلي ،دار ا١تعرفة ،بَتكت ،الطبعة الثانية . 2016
 .4اتريخ الًتاث العريب للدكتور سزكُت ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للتأليف كالنشر ،القاىرة1971 ،ـ .
 .5اتريخ الًتاث العريب للدكتور فؤاد سزكُت  ،طبعة جامعيت اإلماـ كا١تلك سعود 1411 ،ىػ1991 /ـ .
 .6تذكرة اٟتفاظ للذىيب  ،دار الكتب العلمية ،بَتكت 1419 ،ىػ1998/ـ .
 .7سَت أعبلـ النببلء للذىيب  ، 122/16مؤسسة الرسالة ،بَتكت 1400 ،ىػ  1409 /ـ .
 .8عرض موجز ١تتحف استانبوؿ لتاريخ العلوـ كالتنكنولوجيا ُب اإلسبلـ لؤلستاذ سزكُت  ،استانبوؿ
1431ق2010/ـ .
٣ .9تاز القرنف أليب عبيدة معمر بن ا١تثٌت ٖ ،تقيق فؤاد سزكُت  ،مكتبة ا٠تا٧تي  ،القاىرة  ،عاـ 1381ىػ .
٣ .10تموع الفتاكل  ،ط ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف،ا١تدينة ا١تنورة1416 ،ىػ1995/ـ .
ماز ،
 .11مكتشف الكنز ا١تفقود :فيؤاد سزكُت كجولة كاثئقية ُب اخًتاعات ا١تسلمُت " للدكتور ًعرفاف يًٍل ٍ
ترٚتة أٛتد كماؿ ،دار النيل للطباعة كالنشر،القاىرة ،الطبعة األكٔب .2015
 .12ا١تؤلفات ُب اٟتديث كعلومو ُب العهد اٞتمهورم ُب تركيا  -ببليوغرافيا للدكتور بنيامُت بن دكرموش
أركؿ٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف .
 .13نيل السوؿ على مرتقى الوصوؿ للوالٌب ،مكتبة الوالٌب إلحياء الًتاث ،نواكشوط1927 ،ىػ /
2006ـ.
 .11مقاالت :
 .15مبلحظات كاستدراكات على كتاب اتريخ الًتاث العريب للدكتور أكرـ العمرم٣ ،تلة ا١تورد اجمللد 2
العدد  1سنة 1973ـ .
 .16حوار مع سزكُت ٣ ،تلة الفيصل العدد  25يونيو 1979ـ
 .17فؤاد سزكُت كاتريخ الًتاث العريب  :مقاؿ للدكتور عبد القدكس أبو صاّب  ،منشور ُب ٣تلة الفيصل العدد
 24امام 1979ـ
 .18من ركاد جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ( دمحم فؤاد سزكُت )  :مقاؿ للدكتور يوسف نوفل  ،منشور ُب ٣تلة
الفيصل العدد  33فرباير 1980ـ .
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"الحكم العرفانيت يف االقتباساث القرآنيت"
(دراست تحليليت)
األستاذ رفيع الدين حنيف القاسمي
أستاذ الحديث والفقه دارالعلىم ديىدرغ ،رائجىر-الهند

اسم الكتاب :احلكم العرفانية يف االقتباسات القرآنية
ادلؤلف :عالء الدين على ادلتقي الربىانفوري اذلندي
احملقق :الدكتور دمحم فضل هللا شريف.
الناشر :دار الكتاب العلمية بريوت.

الفن :التصوف

سنة الطباعة1111:ه9112-

القياس.11x 91 :

cm

الطبعة :األوىل

عدد الصفحات191:

تقدمي:
"اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية" لعبلء الدين على ا١تتقي الربىانفورم ا٢تندم ،ا١تطبوعة من دار
الكتب العلمية ،بَتكتُ ،ب حلة قشيبة ،كطبع جديد ،ذات ألواف ٕتذب القارم ،كتستميلو ،كىو كتاب مهم ُب
أقرىا ضمن
التصوؼ كاإلحساف كالسلوؾ ،كأنو اقتبس مبادئ التصوؼ كاإلحساف من القرنف الكرًن ،كأثبتها ك ٌ
اآلايت القرننيةْ ،تيث تنطبق اآلايت ٘تاما على ا١تعاين كا١تطالب القيمة ،كأنو قاـ بربط اآلايت شالعبارات
التوضيحية من نفسوْ ،تيث انسجمت اآلايت ،كانطبقت ٘تاما شالتوضيحات من عند نفسو ،ىكذا رتٌب الكتاب
ُب أسلوب جيدْ ،تيث هتوم أفئدة الناس إٔب ىذا الكتاب.
يع ٌد عبلء الدين على ا١تتقي من العلماء األفذاذ ،كىو أحد صدكر العلم ُب الثامن ا٢تجرم ،كىو اإلماـ،
ا١تفسر ،ا١تقرئ ،احملدث ،الفقيو ،األصوٕب ،النظار ،الصوُب ،،اٝتو "عبلء الدين على ا١تتقي الربىانفورم ا٢تندم"،
اشتهر اٝتو على األلسنة ،كذاعت صيتو عرب أرجاء العآب ١تا لو مؤلفات ُب الفنوف كا١توضوعات ا١تختلفة ا١تتنوعة.
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يعرؼ عبلء الدين على ا١تتقي ا٢تندم بكتابو اٞتامع ُب اٟتديث النبوم الشريف "كنز العماؿ" كىو كتاب ُب
اٟتديث النبوم الشريف اٞتامع ال يعادلو كتاب نخر ُب فن اٟتديث الشريفْ ،تيث جيمع من األحاديث
الصحيحة كالضعيفة ،كبُت الغث كالثمُت ،كىي خزانة كبَتة متداكلة بُت احملدثُت ،يستفيدكهنا ،كىي صدقة جارية
منو إٔب يوـ القيامة إف شاء هللا عز كجل.
األستاذ الدكتور دمحم فضل شريف  ،األستاذ ا١تساعد كلية ايو كيو اًن الشرقية ،حيدرنشاد ،كىو جدير شالثناء
كالتحبيق ُب إخراج ىذا العمل-كأنو لو مؤلف كثَتة ُب العربية كاألردية ،كاال٧تليزية ،كمقاالت حوؿ موضوعات
متنوعة ،ا١تطبوعة ُب اجملبلت ا٢تندية ،كالعربية األخرل -أبنو أخرج ىذه ا٠تزانة من اٟتكم العرفانية ،كقاـ بتنضيد
اٟتركؼ ،كتنسيقها ،كٖتقيقها كالتعليق عليها ،كطبعها كإصدارىا من ا١تكتبة الشهَتة ُب كتاب ُب بَتكت.
٤تطة أنظار العآب ،كىو يستحق التقدير كاإلشادة من قبل أىإب ا٢تند أبنو أصدر ىذه ا٠تزانة من عآب
ىندم كبَت على حيز الوجود كالربكز ،كقدـ لنا ىذه الباقة من اٟتكم العرفانية من االقتباسات القرننية".
زلتوايت الكتاب:
حيتوم الكتاب على مقدمة ُب تعريف الكتاب ،كنبذة يسَتة على حياة ا١تؤلف ،مع االشتماؿ على
اٞتوانب ا١تختلفة من رحبلتو العلمية ،كسَتتو كأخبلقو ،كزىده كأخبلقو ،كشيوخو كأساتذتو ،كتبلميذه ،كمناقبو،
ككراماتو كخوارؽ عاداتو ،كثناء العلماء عليو ،كمفاخره العلميةٍ ،ب أمشل ٤تقق الكتاب صور ا١تخطوطةٍ ،ب أكرد
ا١تقدمة للمؤلف ،يفصل ا١تؤلف الكتاب ،كأستخرج ٜتس كعشرين حكمة جليلة ُب ضوء اآلايت القرننية مع ذكر
أسانيدىا.
ىذا الكتاب يثبت التصوؼ كاإلحساف الصاُب النقي من شوائب الشرؾ كا٠ترافات ،كاألكىاـ اليت جعلت
التصوؼ سهاـ ا١تعًتضُت ،ككاف الشيخ ا١تتقي ا٢تندم من العلماء األفذاذ ُب ا١تدرسة الصوفية ،كأان أقضى حياتو ُب
ا١تكة ا١تكرمة ُب اإلفادة كاالستفادة من علماء بلدة اٟتراـ ،كلو انقطاع عن الدنيا ،كإعراض ىذه األمتعة الدنيا
السخيفة الفانية ،كزىد عن ىذه ا١تلذات الزائلة ال ٤تالة ،ككاف لو رغبة كبَتة إٔب اآلخرة ،ككاف رايضياتو ك٣تاىداتو
ُب العبادات كالتوجو إٔب هللا ،كقلة الطعاـ ،كا١تناـ ،كقلة االختبلط مع األانـ مشهورة فيما بُت الناس ،كأنو أخرج ُب
ىذا الكتاب ا١تهم " اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية " بعمل جليل ُب ضوء اآلايت القرننية ،كال يعلم مدل
قيمة ىذا الكتاب إال من لو إ١تاـ شالقرنف الكرًن ،كاالشتغاؿ بو ،أنو استنبط اٟتكم العرفانية استنادا إٔب اآلايت
القرننية ،كقد أجاد الشيخ فيما سلك من طريق ،كقد حالفو النجاح كالتوفيق كالسداد من هللا عز كجل ُب ىذا
الشأف ،كىذه مزية كبَتة ألف ىذا العمل الدقيق يطلب ا١تزاكلة كاالشتغاؿ الكبَت كالصلة الوطيدة شالقرنف الكرًن .
أوال  :تعريف الكتاب بقلم ادلؤلف:
يعرؼ كتابو بنفسو:
قدـ احملقق حقيقة الكتاب ُب ضوء عبارة ا١تؤلف أبنو ٌ
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" فهذه حكم عرفانية ُب معاف إرشادية ،كإشارات قرننية ،كل حكمة منها مؤيدة آبية أك بعضها بُت اآلية ،كاٟتكمة
ا١تتأمل ،لكن ال يدرؾ لذة ذلك على كجو الكماؿ إال حافظ اآلايت كمن لو إ١تاـ بتفسَتىا ،كحظ من
مناسبة ،ال خيفى على ٌ
اعتمادا على حفظ الطالب ،كجعلت على بعض اٟتكم حرؼ "ؽ"
علوـ اإلشارات فإين أذكر بعض اآلية كأترؾ ما بعدىا ن
إشارة إٔب أف فيو اقتباسا صرفا ،كالبواقي فيها نوع استدالؿ على ا١تعٌت التفسَتم فلييفطن ،فنقوؿ كشاع ) التوفيق :اٟتكمة فضل
اٟتًكٍمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكٌبى ىخٍيػنرا ىكثً نَتا "(البقرة .)1( )92 :
عظيم تكشف غمة كعسَتا " ىكىم ٍن يػي ٍؤ ى
ت ٍ ى
اثنيا :ميزات وخصائص الكتاب :

إف احملقق بنفسو أخرج ا١تيزات كا٠تصائص ٢تذا الكتاب ،كىي حقيق أف تذكر ىنا شالتفصيل لكي حيطينا
أبُت تلك ا١تيزات كا٠تصائص حسب ما كتب
علما على حيمل الكتاب من ميزات ٥تتلفة قيمة ،أكد ىناؾ أف ٌ
احملقق بعبارتو:
أنو ذكر أكال اٟتكمة ٍب أتبعها اآلية القرننية ا١تنسجمة مع تلك اٟتكمة .كىذا عملو ُب الكتاب كلو.
-1
أقدـ ىنا منوذجا من ذلك ،كىو يقوؿ ٖتت فصل التوبة من أكؿ الكتاب:
" ال تعجب من سيئات اتئبات ب ٌدلت شاٟتسنات ببل عتاب {ديحو هللا ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب }
(الرعد}93:ا١تستقيموف بعد التوبة على ا١تربات كالطاعات {فأكلئك يبدؿ هللا سيئاهتم حسنات } (الفرقاف )07 :
يتمكن أحد من ترؾ احملذكر إف ٓب شاؽ أماف ربو (يوسف " )42 :ؽ" لوال تثبيت هللا كادت النفوس تركن إٕب
السوم كتتخذه خليبل {كلوال أف ثبتناؾ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليبل } (اإلسراء }47:من ٓب يدركو من هللا
توفيق التوبة ،فهو أبدا مهموـ هللا {لوال أف تداركو نعمة من ربو لنبذ شالعراء كىو مذموـ } (القلم  )94 :ال تدرؾ
التوبة ٥تافة الذنب أخرل {ال تدرم لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا } (الطبلؽ )1 :أىل التسويف شالتوبة بعيد من
الرشد كا٢تدل {كما تدرم نفس ماذا تكسب غدا } (لقماف .)2( )34 :
" كيعلم كل من لو إ١تاـ شالقرنف أنو يبُت أصوؿ الشريعة اإلسبلمية فقط ،كأف األحاديث النبوية
-2
يبُت كل األمور "تبياان لكل شيء" يعٍت
تبُت ما أٚتل كأخفي من ىذه ،كلكن مع ذلك أف القرنف بنفسو يدعي أنو ٌ
يبُت عن حقيقة ٚتيع األشياء كاألمور ،كىذا أمر غَت مستبعد؛ ألف الغواصُت ُب ْتار القرنف الكرًن أخرجوا منها
أنو ٌ
تتحَت األذىاف ،كتدىش ،كذلك العبلمة ا١تتقي ا٢تندم ٚتع ُب ىذا الكتاب ُب فصوؿ ٥تتلفة
جواىر كآلٕب ْتيث ٌ
اٟتكم كاألقواؿ كالسيما اليت تتعلق ببواطن األمور ال بظواىر األعماؿ .أنو أخرج ُب ىذا الكتاب اٟتكم كاألمور اليت
تتعلق إبصبلح الباطن ُب ضوء اآلايت القرننية ،كىذا جهده يليق التحبيذ كالتقدير من قبل علماء األمة ،كال شك
أهنا خدمة عظيمة ُب موضوع القرنف الكرًن.
أنو أحاط ّتميع األبواب اليت تتعلق شاألمور الباطنية ،فمثبل عقد الفصوؿ ا٠تاصة شالتوبة،
-3
كاإلخبلص ،كما يتعلق شالعلم كالعآب ،كُب الزىد ُب الدنيا ،كُب التوكل ،كُب التقول ،كُب القدر ،كُب اٞتهاد ،كما يتعلق
( )1

عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية.49:

( )2

عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية.49:
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ْتكمة هللا ،كما يتعلق شاحملبةُ ،ب صفات األكلياء ،كُب صفات ا١تؤمنُت كا١تنافقُت كالكافرين ،كُب الذكر ،كما يتعلق
شاألخبلؽ كا١تذمومة ،ففي ىذه العناكين ذكر اٟتكم كأثبت كلٌها مستدالن شاآلايت القرننية الكردية.
تنطبق ىذه اآلايت على اٟتكم كاألقواؿ اٟتسنة ْتيث يرل القارئ أف ىذه اآلية قد سيقت
-4
لبياف تلك اٟتكم ،يعٍت بذلك يعلم نبوغ ا١تؤلف كمهارتو كغزارة علمو ،كعبلقتو كشغفو شاآلايت القرننية.
كما أف ىذا الكتاب جاء أتليفها شاللغة العربية ،كأدل ا١تؤلف حقو ُب تطبيق اآلايت شاٟتكم،
-5
كيتوضح ا١تراد أبدىن و
أتمل.
كاستخدـ لذلك اللغة العربية الفصحى ْتيث ينجلي ا١تطلب ٌ
ىذا موضوع مهم يثَت إعجاب القراء من حيث تطبيق اآلايت على اٟتكم ،كإثبات اٟتكم
-6
شاآلايت فقط ،ىذا طريق صعب ،كلسالكو ال بد أف حيمل ذىنا اثقبا ،كبصَتة ،ن ٌفاذة ،قلٌما كتب أحد ُب مثل
ىذا ا١توضوع ،كأاثر اىتماـ الكتٌاب إٔب ىذا اٞتانب رغم صعوبة الطريق كعورتو ،ألف القرنف يبُت أصوؿ الشريعة
كقواعدىا األساسية فقط .كإف كاف القرنف ْتر ال ساحل لو (.)1
رابعا  :ادلخطوطات ادلستفادة :
إف األستاذ احملقق قد حقق ا١تطلوب بكل معاين الكلمة ،كأدل ا١توضوع حقو ،كاستوعب ا١تراد جوانبو ،كأحاط
ا١توضوع مواضعو ،كبلغ ا١تراد هنايتو كما تركف ُب ٖتقيق ا١تخطوطة ،كىو بنفسو ألقى الضوء على أسلوب العمل كالتحقيق
شالتفصيل ،كترؾ زماـ القلم نفسو ،فهو كما يلي :
" نظرا إٔب خصائص ىذا الكتاب ،كشخصية ا١تؤلف العظيم ،صاحب التصانيف الكثَتة جاء اختياران ١تخطوطة
الكتاب النادرة ا١توجودة رقم السجلُ 1633/18 :ب متحف ساالر جنغ( ،حيدرنشاد-ا٢تند)ْ ،تجم15.2 x:
سطرا ُب كل صفحة ،جاء استنساخ ىذه النسخة
 ،7.00 cmكعدد صفحاهتا :ستوف( ،)60سبعة عشر( )17ن
ا٠تطية بيد مَت فخر الدين علي ،فقمت بتصحيح ا١تخطوطة ،كإعادة النظر فيها كمراجعتها بعناية اتمة ،كسعيت ُب
تصحيحها ،كٓب يتوفر ٕب نسخة أخرل ،ككاف عنواف الكتاب حسب ىذه النسخة "اٟتكم العرفانية ُب اقتباسات
القرننية" فأضفت "اؿ" إٔب "اقتباسات" لتصحيحها حسب القواعد النحوية بينما كاف اسم الكتاب ُب بعض الكتاشات
ْتوالو "اٟتكم العرفانية ُب معاف إرشادية كإشارات قرننية" كلكنٍت أبقيت اٝتو ْتجم كما كجدتو ُب النسخة الوحيدة اليت
كجدهتا ٢تذا الكتاب ،كلذا حاكلت أف أقوـ شا٠توض ُب عبارات ا١تخطوطة كاإلمعاف فيها ،كجاء الكتاب كاٟتمد ع ) بعد
تنضيد اٟتركؼ كالتصحيح كالتقدًن عليو ُب صورة قشيبة ،يستفيد منو القارئ ،كيرل عجائب القرنف الكرًن ،كيقطف ما
حيبو من اٟتكم كاألمثاؿ ،كيغوص ُب ىذا البحر الزخار القرنف الكرًن  ،فللو اٟتمد كا١تنة على التماـ كالكماؿ ،كفقنا هللا
خَتا من األكٔب"(.)2
١تا حيب كيرضى .كجيعل نخرتنا ن
خامسا :بعض الضوء على حياة ادلؤلف ومكانتو العلمية :

كىناؾ شيء مهم مضاؼ إٔب الكتاب من قبل احملقق ،كىو حياة ا١تؤلف ا١تستقاة من الكتب األردية كالعربية،
( )1

عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية.7:

( )2

عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية.7:
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كصور تصوي ار كبلما على حياة ا١تؤلف كخدماتو ،كرحبلتو  ،كأستاتذتو كمشائخو ،كالكتب ا١تؤلف لو ،كزىده كتقواه ،كإقبالو
ٌ
على اآلخرة ،كرغبتو عن الدنيا كغَتىا ،إف الشيخ على ا١تتقي الربىانفورم كىو يتنمي إٔب ببلد ا٢تند ،كأعمالو جليلة قيمة
مستحقة شالتقدير كاإلشادة خاصة ّتميع العآب كا١تسلمُت كأىل ا٢تند ،ىندم الدارقاـ بتأليف ا١تؤلفات العربية العظيمة الشهَتة
حظيت القبوؿ ُب األكساط العلمية.
ىناؾ أريد أف أثبت بعض االقتباسات من مقالة احملقق من العنواف كثناء العلماء عليو ،لكي يطلع القارم ،كيقف
على شخصية العبلمة ،كمكانتو العلمية بُت األكساط العلمية العربية كالعجمية :
كلقد قاؿ عنو العلماء األفذاذ نظرا إٔب كرعو كتقواه ،كزىده كإعراضو عن الدنيا ،كرغبتو كشوقو إٔب اآلخرة،
كما يوصلو إٔب ربو ،كقد أتثر بعلمو ككرعو العلماء الكبار ،كما يذكر احملقق بعض أقواؿ العلماء:
" ككاف عبد الوىاب الشعراين ١تا كصل إٔب مكة ألداء مناسك اٟت اجتمع بو ،فأعجبو علمو ككرعو
-1
كتقواه ،كاف يًتدد كيقصد مرارا كتكرارا إٔب زاكيتو ،كيشاىد أبـ عينيو األعماؿ اليومية .فيثٍت عليو ىكذا:
"اجتمعت بو فيها سنة سبع كأربعُت كتسعمائة ،كترددت إليو ،كتردد إٕب ،ككاف عا١تان كرعان ،كزاىدان
٨تيف البدف ال تكاد ٕتد عليو أكقية ٟتم من كثرة اٞتوع ،ككاف كثَت الصمت كثَت العزلة ال خيرج من بيتو إال
لصبلة اٞتمعة ُب اٟترـ فيصلي ُب أطراؼ الصفوؼ ٍب يرجع بسرعة ،كأدخلٍت داره فرأيت عنده ٚتاعة من
الفقراء الصادقُت ُب جوانب ىحوش داره كل فقَت خص لو عمل خاص يتوجو بو إٔب هللا تعأب منهم التإب،
كمنهم الذاكر ،كمنهم ا١تراقب ،كمنهم ا١تطالع ُب العلم ما أعجبٍت ُب مكة مثلو ،كلو عدة مؤلفات منها
ترتيب اٞتامع الصغَت للحافظ السيوطي ،كمنها ٥تتصر النهاية ُب اللغة ،كأطلعٍت على مصحف ٓتطو ،كل
سطر ربع حزب ُب كرقة كاحد ،كأعطاين نصفي فضة ،كقاؿ لك ا١تعذرة ُب ىذا البلد فوسع هللا علي اٟت
بربكتو حىت أنفقت ماال عظيمان من حيث ال أحتسب"(.)1
يقوؿ عنو الشيخ اإلماـ أبو اٟتسن البكرم الشافعي ١تا رأل من عملو اٞتليل ٠تدمة اٟتديث النبوم
-2
الشريف ،لًتتيب ٚتع اٞتوامع لئلماـ اٟتافظ السيوطي على التبويب الفقهي على حركؼ ا١تعجم:
"إف للسيوطي منة على العاملُت كللمتقي منة عليو"(.)2
ككاف الشيخ شهاب الدين أٛتد بن حجر ا١تكي خيتلف إليو ١تا شاىد الرايضات كاجملاىدات
-3
منو ،كأتثر بو ،كيعتز أبف يكوف ُب زمرة تبلميذه ،كشايع على يده كانؿ منو اإلجازة كا٠تبلفة (.)3
يقوؿ عنو عبد القادر العيدركسي ُب كتابو "النور السافر":
-4
"ككاف من العلماء العا١تُت كعباد هللا الصاٟتُت ،على جانب عظيم من الورع كالتقول كاالجتهاد ُب

))1

عبد الوىاب الشعراين ،لواقح األنوار ُب طبقات األخيار ،ا١تعركؼ شالطبقات الكربل ،159/2 :مكتبة ا١تليجي الكتيب كأخيو ،مصر،
الطبعة1315 :ى.

))2

الشيخ عبد اٟتق احملدث الدىلوم ،أخبار األخيار (شاللغة األردية) ،508 :أكرب بك سيلرز ،زبيده سنًت ،أردك شازار الىور.

))3

عمر بن رضا كحالة الدمشقي ،معجم ا١تؤلفُت ،59/7 :مكتبة ا١تثٌت ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت.
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العبادة كرفض السوء ،كلو مصنفات كثَتة ،كذكركا عنو أخبارا ٛتيدة" (.)1
يقوؿ عنو دمحم شلي اليمٍت ُب كتابو السناء الباىر:
-5
"احملدث الصوُب الزاىد الصاّب ،الورع العابد ،بقية السلف الكراـ ،صفوة أكلياء هللا العظاـ ،أستاذ
األستاذين ،كأكحد علماء الدين ،مريب ا١تريدين ،كمرشد السالكُت ،ككاف – هنع هللا يضر – للعلوـ جامعا ،كُب
فنوهنا شارعا ،ال يشق لو غبار ،كال جيرل معو سواء ُب مضمار"(.)2
يقوؿ عنو عمر رضا كحالة الدمشقي:
-6
"علي بن حساـ الدين بن عبد ا١تلك اٞتونفورم ،ا٢تندم ،الشهَت شا١تتقي (عبلء الدين) فقيو،
٤تدث ،كاعظ ،مشارؾ ُب بعض العلوـ" (.)3
يقوؿ عنو النواب صديق حسن خاف:
-7
"كقد كقفت على تواليفو فوجدهتا انفعة مفيدة ٦تتعة اتمة (.)4
يقوؿ عنو عبد اٟتي بن أٛتد ابن العماد ُب "شذرات الذىب":
-8
"كاف من العلماء العاملُت كعباد هللا الصاٟتُت ،على جانب عظيم من الورع كالتٌقول كاالجتهاد ُب
السوء ،كلو مصنٌفات عديدة"(.)5
العبادة ،كرفض ٌ
يقوؿ عنو تلميذه دمحم طاىر الصديقي الفتٍت:
-9
"اٞتناب العإب ،شيخي الشفيق ا١تشفق ،ذك ا١تفاخر كا١تعإب ،قطب األكاف ،كغوث الزماف،
كصفوة الرٛتن ،نزيل اٟترمُت الشريفُت٣ ،تاكر بيت هللا ،مريب األانـ ،مرشد الكراـ ،أعٍت الشيخ علي
ا١تتقي بن حساـ ،أفاض هللا فيض تقواه على الداين كالقاضي على الدكاـ؛ ليكوف ذريعة لشفاعة يوـ الفزع
األكرب ُب ذلك ا١تقاـ"(.)7(.)6
سادسا  :زلتوايت الكتاب:

إف الكتاب كما ذكرت من قبل يشتمل على  19فصبل .
الفصل األول ُ :ب التوبة ،يناقش اٟتكم ا١تتعلقة شالتوبة كالرجوع كالركوف إٔب هللا عزكجل ،أثبت ا١تؤلف تبديل

))1

عبلمة عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا العيدركسي ،النور السافر عن أخبار القرف العاشر ،421:دار صادر  ،بَتكت.

))2

السيد دمحم الشلٌي اليمٍت ،النساء الباىر بتكميل النور السافر ُب أخبار القرف العاشر ،507:مكتبة اإلرشاد ،صنعاء .الطبعة األكٔب:

))3
))4
))5

))6
( )7

2004-1425ـ.
عمر بن رضا كحالة الدمشقي ،معجم ا١تؤلفُت ،59/7:مكتبة ا١تثٌت ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت.
صديق بن حسن القنوجي ،أّتد العلوـ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت1878 :ـ.
عبد اٟتي بن أٛتد ابن العماد أبو الفبلح ،شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ،554/10:دار ابن كثَت ،دمشق ،بَتكت  -الطبعة األكٔب 1406ى
– .1986
دمحم طاىر الصديقي الفتٍت٣ ،تمع ْتار األنوار،24/1 ،مكتبة دار اإلدياف ،سهارنفور يوُب  ،ا٢تند.
عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية.09-91:
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سيئات من اتب إٔب اٟتسنات من غَت عتاب ُب ضوء اآلية القرننية أبف هللا عز كجل يقوؿ "ديحو هللا ما يشاء كيثبت،
كعنده أـ الكتاب" (الرعد . )93 :كبعد ذلك حقق أنو ال يتمكن العبد من ترؾ احملذكرات بغَت أماف كحفاظ من ربو
بضوء اآلية القرننية { كلقد مهت بو ،كىم هبا لوال أف رءا برىاف ربو" (يوسف )42 :كىكذا كاستمر ُب بياف اٟتكم ُب
ضوء اآلايت القرننية أبسلوب ىادؼ بليغ يغلغل ُب نفس القارم كيستقر ُب الذىن ،كيقبلو العقل.
الفصل الثاين ُ :ب االخبلص ،يبُت أمهية اإلخبلص ُب األعماؿ ،كاستدؿ بذلك إف ا١تطلوب عند هللا عز كجل

األعماؿ الصاٟتة ا٠تالصة ع ) عز كجل من غَت إشراؾ شاآلخرين ،إنو ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ١تن يشاء
فيقوؿ مبينا أمهية ا١تخلصُت أبف ٢تم سلطاف على الشيطاف ُب ضوء اآلية القرننية " إف عبادم ليس لك عليهم سلطاف "
(اٟتجرٍ ،)24 :ب بُت الفقراء ىم ا١تخلصوف إٔب هللا عز كجل كال يذلوف أنفسهم عند أحد ،كىو يقوؿ زاىدا عن الدنيا
اؼ يثبت بذلك شاآلية القرننية " حيسبهم اٞتاىل أغنياء من التعفف "(البقرة)372 :

الفصل الثالث  :افيما يتعلق شالعلم كالعآب :فذكر ُب ضوء اآلايت القرننية أمهية العلم كشأنو؛ أبف العلم يعلو

شأف من يزين نفسو هبا فربىن ذلك شاآلية { :فقاؿ أحطت ٔتا ٓب ٖتط بو ف كجئتك من سبأ بنبأ يقُت } (النمل)
كاستمر ُب ا١توضوع ،كذـ العآب ا١تتبع للهول العارم عن التواضع كاٟتلم أبنو تعأب يقوؿ{ :كأضلو هللا على علم} (
اٞتاثية ،)23 :كاستمر ُب ذكر فوائد العلم كطرؽ استداللو كاسترباىنو ُب ضوء اآلايت القرننية ُب أسلوب رشيق
جذاب.
الفصل الرابع يف الزىد يف الدنيا :عبلج ُب ىذا العنواف اٟتكم اليت تشَت إٔب حقارة الدنيا كسفاسفتها يقوؿ
مذ٦تا من يرغب إٔب الدنيا ،كيطوؿ هبا نمالو :اي طالب الدنيا ٨تكت عجوزا ىي أحق شالفرقة كالطبلؽ  { :فمن الناس
من يقوؿ ربنا نتنا ُب الدنيا كما لو ُب اآلخرة من خلق }( البقرة  )200 :ال بد لكل أحد الطلب ُب ا١ترأة الصاٟتة اليت
خَت الدارين فأطلبوىا من هللا شاألسحار كمن الناس {من يقوؿ ربنا نتنا ُب الدنيا حسنة كُب اآلخرة حسنة كقنا عذاب
النار } ( البقرة.)201 :
فبُت أكال حقيقة التوكل أبنو مراعاة األسباب كتعاطيها ال تناُب التوكل كإف كا من
الفصل اخلامس ُ :ب التوكل ٌ ،

ٚتلة الفرض فاستربىن ذلك بقوؿ هللا عز كجل {:فإذا قضيت الصبلة فانتشركا ُب األرض} ( اٞتمعة  )10 :ككذلك
حيث على اختيار األسباب أبنو على يناُب التكل شاٟتركة كالرحلة إشارة إٔب قوؿ هللا عز كجل  { :كىزم إليك ّتذع
النخلة } (مرًن. )25 :
الفصل السادسُ :ب التقول  ،أبنو ال بد لكل مسلم أف يتسم شالتقول ،كيقوؿ التقول عند هللا نسبكم كزلفاكم
{ إف أكرمكم عند هللا أتقاكم } (اٟتجرات .)31 :كخاصة ىذا صفة الراسخُت ُب العلم فيقوؿ  { :اتقو هللا حق
تقاتو } ( نؿ عمراف .)102 :
الفصل السابع ُ :ب القدر  :فبُت حقائق القدر ُب ضوء اآلايت القرننية فيقوؿ  :إذا أيقنت شالقدر فبل تدع أف
تراعي أسبابو ا١تتحققة ،يقوؿ هللا عز كجل { ال تدخلوا من شاب كاحد كادخلوا من أبواب متفرقة } {يوسف.)67 :
كلكن رعاية األسباب من يعقوب ما نفقت ُب أمور قدرىا هللا كقضاىا { ما كاف يغٍت عنهم من هللا من شيء إال
حاجة ُب نفس يعقوب قضاىا} ( يوسف .)86 :
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الفصل الثامن ُ :ب اٞتهاد  ،فذكر ُب اٞتهاد أكال أبنو ال بد فيو االخبلص كالنية كإال فبل ينفعك اٞتهاد كإف
قطعت كمزقت إرشا ارشا كفنيت اٞتوارح كالقول أبٚتعها ،فذكر قوؿ هللا عز كجل  { :لن يناؿ هللا ٟتومها كال دمائها
كلكن ينالو التقول منكم } (اٟت . )73 :
ىكذا كاستمر ُب العمل ،كأكال ٌبُت اٟتكم كأكضح األدلة كأثبتها شاآلية القرننية .

الفصل التاسع :فيما يتعلق ْتكمة هللا كسره كقدره على األشياء كعظمتو.الفصل العاشر :فيما يتعلق شاحملبة ،

الفصل احلادي عشر  :فيما يتعلق شالسلوؾ السالكُت  ،الفصل الثاين عشر ُ :ب صفات األكلياء ،والفصل الثالث
عشرُ :ب صفات ا١تؤمنُت كا١تنافقُت كالكافرين ،والفصل الرابع عشرُ :ب الذكر ،والفصل اخلامس عشر  :فيما يتعلق

شاألخبلؽ كا١تذمومة ،والفصل السادس عشر ُ :ب االقتصاد ُب األعماؿ ،الفصل السابع عشر  :فيما يتعلق

شالصحبة ،الفصل الثامن عشر  :فيما يتعلق بفضل الصديق كا١تهاجرين كاألنصار نصركا ىذا األمر ،كمكة زادىا هللا
شرفا كتعظيما ،والفصل التاسع عشر ُب ا١تتفرقات .
كإف ا١تؤلف جدير شاإلنشاء أبنو غاص ُب ْتار علم القرنف الكرًن ،كاستخرج اآلٕب القيمة كاجملوىرات ذات قيمة
عظيمة ،ككل نية كما استنبط منها اٟتكم العرفانية تطبق ٘تاما ،كتنجسم فيما بينما انسجاما كامبل ،ىذا يطلب من
ا١تؤلف مزاكلة كاالشتغاؿ الكثَت شالقرنف الكرًن ،فكل من يقرأ هن ا١تؤلف ُب استخراج ا١تعاين كا١تطالب كاٟتكم
كالعرفانيات من القرنف كإثباهتا شالقرنف الكرًن ،فيجد نفسو ُب ركح كرحياف كجنات نعيم إف شاء هللا عز كجل.
كإف ىذا الكنز ا١تخفي الدفُت ٖتت دفٌات الكتب ،كخزانة الًتاث اإلسبلمي الضائعة من قبل أىل اإلسبلـ
كا١تسلمُت ،فأخرجها  ،كحققو ،كعلق عليها ،كبذؿ اجملهودات ا١تضنية القيمة ُب سبيل نشره كطبعو األستاذ الدكتور دمحم
فضل هللا شريف ،األستاذ ا١تساعد :كلية ايو كيم الشرقية شاٞتامعة اإلسبلمية ،كإين أكال أىنأ األستاذ على ٣تهوداتو
ا١تبذكلة ُب أخراج الكتاب ُب حلة قشيبة ،كطور جديد ،كزميلو كصديقو العلمي الدكتور اكرنك زيب األعظمي األديب
البارع ،الكاتب اٞتميل ١تا لو من مساندة ُب مراحل طبع الكتاب ،هللا جيزم ا١تؤلف كاحملقق كمن شاركوا ،كسامهوا أم
مسامهة ُب طبع كإخراج ىذا الكتاب ،كهللا ا١توفق كا١تعُت .
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ادلصادر وادلراجع
 -1عبلء الدين علي ا١تتقي :اٟتكم العرفانية ُب االقتباسات القرننية ،الكتاب ،انشركف ،بَتكت.
 -2عبد الوىاب الشعراين ،لواقح األنوار ُب طبقات األخيار ،ا١تعركؼ شالطبقات الكربل ،مكتبة ا١تليجي
الكتيب كأخيو ،مصر ،الطبعة1315 :ى.
 -3الشيخ عبد اٟتق احملدث الدىلوم ،أخبار األخيار (شاللغة األردية ،أكرب بك سيلرز ،زبيده سنًت ،أردك شازار
الىور.
 -4عمر بن رضا كحالة الدمشقي ،معجم ا١تؤلفُت ،مكتبة ا١تثٌت ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت.
 -5عبلمة عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا العيدركسي ،النور السافر عن أخبار القرف العاشر ،دار صادر ،
بَتكت.
 -6السيد دمحم الشلٌي اليمٍت ،النساء الباىر بتكميل النور السافر ُب أخبار القرف العاشر ،مكتبة اإلرشاد،
صنعاء .الطبعة األكٔب2004-1425 :ـ.
 -7عمر بن رضا كحالة الدمشقي ،معجم ا١تؤلفُت ،مكتبة ا١تثٌت ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت.
 -8صديق بن حسن القنوجي ،أّتد العلوـ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت1878 :ـ.
 -9عبد اٟتي بن أٛتد ابن العماد أبو الفبلح ،شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ،دار ابن كثَت ،دمشق،
بَتكت  -الطبعة األكٔب 1406ى – .1986
 -10دمحم طاىر الصديقي الفتٍت٣ ،تمع ْتار األنوار،24/1 ،مكتبة دار اإلدياف ،سهارنفور يوُب  ،ا٢تند.
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رِسَالتٌ فِي عِلمِ ال َفرَائِض
لِمُفتي املالكيّت بمكّت املحميّت الشّيخ محمّد عابد بن حسني املالكيّ املكّي

(1341هـ)

دراست وتحقيق

الدكتور فؤاد أحمد عطاء اهلل
ّ ّ
الس ّ
العربية ّ
ّ
عىدية
بكلية الشريعة والقانىن -جامعة الجىف-اململكة
أستاذ مساعد
مل ّخص البحث ابلعربيّة:
ً
٤تمد عابد
يتضمن ىذا البحث دراسة كٖتقيقا ١تخطوطً ( :رسالةه ُب ال ىفىرائض)١ ،تفيت ا١تالكيٌة ُب م ٌكة احملميٌة الشيخ ٌ
ٌ
بن حسُت ا١تالكي ا١ت ٌكي (1341ىػ) ،الذم قصد فيو كضع مؤلٌف ٥تتصر ُب علم الفرائض؛ فرأل الباحث نشر ا١تخطوط
كالعناية بو؛ ألنو ٓب يػىىر النور من قبل؛ كٓب حيظ شالتحقيق كالنٌشر ،كقد كفٌق مؤلٌف ا١تخطوط ُب بياف أصوؿ شاب الفرائض
الرجاؿ؛ كمن
كا١تواريث؛ فافتتحو ببياف فضل علم الفرائض ،كأركاف األرث؛ كأسبابو؛ كشركطو؛ كموانعوٌ ،
كبُت الورثة من ٌ
كبُت مَتاث ذكم األصوؿ .ىذا؛ كقد اشتمل
كل كارث ،كٖت ٌدث عن التٌعصيب؛ كاٟتجب؛ كالعوؿٌ ،
النٌساء ،كنصيب ٌ
األكؿ لل ٌدراسة؛ كا١تبحث الثٌاين للتحقيقٌ ،أما مبحث ال ٌدراسة؛ ففيو
البحث على مق ٌدمة؛ كمبحثُت؛ كخا٘تة؛ ا١تبحث ٌ
ً
ص احمل ٌقق ،كما خرج البحث ّتملة من
التعريف شا١تؤلٌف ،كالتعريف شا١تخطوط؛ ك ٌأما مبحث التحقيق فقد اشتمل على النٌ ٌ
ا١تهمة ا١تتعلٌقة ٔتوضوع البحث.
النٌتائ ا١تفيدة كالتوصيات ٌ

٤تمد عابد بن حسُت ا١تالكي؛ الفرائض؛ ا١تواريث؛ ٥تطوط؛ دراسة كٖتقيق.
الكلمات ادلفتاحيّةٌ :
مل ّخص البحث ابإلجنليزيّة:

This research consist of a study and verification of the manuscript:
),
(Boo
By the Mufti in Makkah, named as Sheikh Mohammed Abed bin Hussein al-Maliki alMakki who died in (1341 h), in which he spoke about the provisions of inheri
Islamic jurisprudence.
The researcher did not see any publication nor unpacking of academic verif
manuscript.
Furthermore, the research consists of two parts, a study part
verification part. The study part focuses on the introduction of the A
introduction of the manuscript. Whereas the verification part focuses
the verifier of the manuscript. overall, the research enhanced on many
outcomes that are valuable in the field of this research.
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مق ّدمة:

٤تمد كعلى نلو كصحبو كإخوانو أٚتعُت؛ ٌأما بعد:
رب العا١تُت ،ك ٌ
اٟتمد ع ) ٌ
السبلـ على نبيٌنا ٌ
الصبلة ك ٌ
ا١تالكي
٤تمد عابد بن حسُت
فهذه ٥تطوطة لطيفة ،كرسالة يمنيفة ُب علم الفرائض كا١تواريث ،كتبها الشيخ ٌ
ٌ
ا١تكي -رٛتو هللا تعأب ،-كقد رأيت نشرىا كالعناية هبا؛ أل ٌهنا ٓب تىػىر النور من قبل؛ فلم ٖتظ شالتحقيق كالنٌشر ،يرغم
ٌ
ً
ً
قمت بتحقيق الرسالة كاملة؛ من أك٢تا
أهنا احتوت – مع لطافة حجمها  -على غيىرر الفوائد ،ي
كد ىرر الفرائد؛ كلقد ي
إٔب نخرىا.
كيتعلٌق موضوع ىذا ا١تخطوط بعلم الفرائض ،فقد ىر ىاـ ا١تؤلًٌف -رٛتو هللا -بياف فضل علم الفرائض ،كأركاف
كل كارث ،كٖت ٌدث عن
األرث؛ كأسبابو؛ كشركطو؛ كموانعو ،كذكر الورثة من ٌ
الرجاؿ؛ كمن النٌساء ،كنصيب ٌ
كبُت مَتاث ذكم األصوؿ.
التٌعصيب؛ كاٟتجب؛ كالعوؿٌ ،
أىم مسائل شاب
ىذا؛ كقد يكفًٌ ىق ا١تؤلًٌف رٛتو هللا ُب الوصوؿ إٔب مراده ،فجاء كبلمو َّ
منسقا ،مشتمبل على ٌ
الفرائض.
أمهّية البحث:

يكتسب موضوع البحث أمهٌيٌة كبَتة ،ديكن ٕتليتها ُب النٌقاط اآلتية:

أجل األعماؿ اليت ينبغي أف يعتٍت هبا
 .1ال ٌ
شك أ ٌف خدمة ٌ
الًتاث كٖتقيق ا١تخطوطات كنشرىا من ٌ
الباحثوف ُب ال ٌدراسات اإلسبلمية؛ فإنٌو ال تزاؿ مئات اآلالؼ من ا١تخطوطات ٤تجوبة عن النٌور ،مغيٌبة ُب خزائن

األمة
معرضة للتلف ك ٌ
ا١تقل ا١تكدكد ُب خدمة تراث علماء ٌ
ا١تخطوطاتٌ ،
الضياع ،كىذا البحث ما ىو إال جهد ٌ
اإلسبلميٌة كٛتاية علومهم كمؤلٌفاهتم.
رعي يع يموما.
متأخرم ا١تالكيٌة ُب التٌأليف ُب علم الفرائض خصوصا؛ كُب العلوـ ٌ
 .9إبراز إسهامات ٌ
الش ٌ
ظ شالنٌشر كالتحقيق من قبل.
 .3إثراء ا١تكتبة اإلسبلميٌة هبذا ا١تخطوط؛ الذم ٓب حي ى

ا١تتأخرة؛ كٓب ييعد
ٖ .1تفيز ٌ
طبلب العلم على االىتماـ بعلم الفرائض؛ كالذم اندرست العناية بو ُب العقود ٌ
يتدارسو إال القليل.
ي
منهج البحث:
استخدمت ُب إ٧تاز ىذا البحث ٚتلة من ا١تناى ؛ كىي:

 ا١تنه التٌارخيي ،كاستخدمتو ُب ضبط ترٚتة اترخييٌة للمؤلًٌف.

 ا١تنه الوصفي ،كاستخدمتو ُب كصف النٌسخة ا٠تطيٌة للمخطوط؛ كموضوعاتو؛ ك٤تتوايتو.
احملقق للكتاب كما أراده ا١تؤلًٌف -رٛتو هللا ،-أك
ص ٌ
 منه ٖتقيق النٌصوص ،كاستخدمتو ُب إخراج النٌ ٌ
على أقرب صورة لو.
بعت ٚتلة من ا٠تطوات اإلجرائيٌة كا١تنهجيٌة منها:
كقد اتٌ ي
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ص احمل ٌقق ،ككتبتو كفق قواعد اإلمبلء اٟتديثة.
 نسخت النٌ ٌ

أثبت الفركؽ ُب ا٢تامش.
 قابلت بُت النٌسخ ا٠تطيٌة للمخطوط ،ك ٌ

أدرجت بعض العناكين التٌوضحيٌة؛ كجعلتها بُت معكوفتُت [ ].

ي
خرجت األحاديث النٌبوية الواردة ُب ا١تخطوط.
ٌ 

 ترٚتت لؤلعبلـ ا١تغمورين الذين كرد ذكرىم ُب البحث.
السابقة للموضوع:
ال ّدراسات ّ
ٖت ٌدث الفقهاء عن أحكاـ الفرائض كا١تواريث ُب كتب الفقو اإلسبلمي كشورحو؛ ك ٌأما ىذا ا١تخطوط الذم
قبل ،كلذلك عزمت على خدمتو كالعناية بو،
٨تن بصدد ٖتقيقو؛ فقد َّ
ظل يمغفبل؛ ٓب حيظ شال ٌدراسة كالتحقيق من ي
كإخراجو ُب يحلَّ وة جديدة؛ كىذا أق ٌل ما جيب علينا تقدديو إٔب علماء ٌأمتنا –رٛتهم هللا تعأب.-
خطّة البحث:
يشتمل البحث على مق ٌدمة ،كمبحث لل ٌدراسة ،كمبحث للتحقيق ،كخا٘تة.

ٌ أما ا١تق ٌدمة فتشتمل على التعريف شالبحث ،كبياف أمهيٌتو ،كخطٌتو ،ككصف النٌسخ ا٠تطيٌة للمخطوط.

ك ٌأما مبحث ال ٌدراسة ففيو مطلباف:
ً
ا١تكي -رٛتو
األكؿ :يشتمل على التعريف شا١تؤلٌف ،كىو الشيخ ٌ
 ا١تطلب ٌ
كي ٌ
٤تمد عابد بن حسُت ا١تال ٌ

هللا تعأب ،-فعرضت اٝتو كنسبو ،كمولده ،كنشأتو كطلبو للعلم ،كأعمالو ككظائفو ،كشيوخو كتبلميذه ،كمكانتو
العلميٌة ،ككفاتو ،كمؤلَّفاتو.

 كا١تطلب الثٌاين :يشتمل على التٌعريف شا١تخطوط ،كموضوعو ،كصحة نسبتو ،ككصف نسخو ا٠تطيٌة ك٨تو

ذلك.

ص احمل ٌقق من النٌسخة ا٠تطيٌة.
ك ٌأما مبحث التحقيق ففيو النٌ ٌ
أىم نتائ البحث ،كالتوصيات ا١تقًتحة.
 ك ٌأما ا٠تا٘تة ففيها ٌ

كأخَتا أسأؿ هللا تعأب أف ينفع هبذا العمل ،كأف جيعلو خالصا لوجهو الكرًن ،كصلٌى هللا كسلٌم على نبيٌنا
٤تمد كعلى نلو كصحبو كسلم تسليما كثَتا.
ٌ
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األول :دراسة ادلخطوط
ادلبحث ّ
ث ُب ىذا ا١تبحث عن التٌعريف شا١تخطوط؛ كالتٌعريف ٔتؤلًٌفو؛ كلذلك قسمتو على مطلبُت؛ مها
سأٖت ٌد ي
كاآلٌب:
األول :التّعريف ابدلؤلّف.
ادلطلب ّ

خصصت ىذا ا١تطلب للتٌعريف ٔتؤلًٌف ا١تخطوط؛ من جهة اٝتو كنسبو؛ كمولده؛ كنشأتو العلميٌة؛ كشيوخو
ٌ
كتبلميذه؛ كمكانتو العلميٌة كمؤلٌفاتو.
األول :امسو ونسبو.
الفرع ّ

٤تم عابد بن حسُت بن إبراىيم بن حسُت بن عابد ا١تالكي؛
ا١تكرمة ٌ
الشيخ الفقيو ٌ
ىو مفيت ا١تالكيٌة ُب م ٌكة ٌ
ا١تغريب األصل ،ا١ت ٌك ٌي ،كىو من أسرة علم ُب ا١تغرب ،أصلها من قبيلة العصور(.)1

الفرع الثّاين :مولده.
الشيخ إبراىيم بن حسُت ا١تالكي –رٛتو هللا -من ا١تغرب إٔب القاىرة؛ كىناؾ كلًد
رحل كالد ا١تؤلًٌف ٌ
ا١تؤلٌف(.)2
الفرع الثّالث :نشأتو وطلبو للعلم.
كدرس فيو؛ ٍبٌ رحل إٔب
كٗترج منو؛ ٌ
نشأ ا١تؤلٌف ُب القاىرة ،كحفظ القرنف الكرًن؛ كتل ٌقى علومو ُب األزىر؛ ٌ
كتؤب هبا إفتاء ا١تالكيٌة(.)3
ا١تكرمة ،كاستوطن هبا؛ ككاف ٤تبٌبا إٔب أىلها؛ كأخذ عن علماء ا١تسجد اٟتراـ؛ ٌ
م ٌكة ٌ
الرابع :شيوخو وتالميذه.
الفرع ّ

الشيخ حسُت بن إبراىيم األزىرم –رٛتو هللا-؛ كغَته من مشايخ األزىر.
من شيوخو كالده ٌ
علي بن حسُت بن إبراىيم ا١ت ٌكي ا١تالكي –
كتىػتىلم ىذ على يده عدد كبَت من ٌ
طبلب العلم؛ منهم :أخوه ٌ
٤تمد ٌ
رٛتو هللا )4(-صاحب التٌصانيف(.)5
الفرع اخلامس :أعمالو ووظائفو.

تؤب ا١تؤلٌف -رٛتو هللا -إفتاء ا١تالكية ُب م ٌكة ا١تكرمة؛ كظل ُب م ٌكة مدرسا؛ ً
كمؤلًٌفا؛ إٔب أف كافتو
ٌ
ٌ
كمفتيا؛ ي
ي
ٌ
ٌ
ٌ
ا١تنيٌة(.)1
()1
()2
()3

الزركلي ،)320/2( ،كنثر اٞتواىر كال ٌدرر للمرعشلي( ،ص.)1368:
األعبلـ ٠تَت ال ٌدين ٌ

السابقة نفسها.
ا١تراجع ٌ
معجم ا١تؤلٌفُت لعمر رضا كحالة.)114/10( ،

()4
٤تمد علي بن حسُت بن إبراىيم ،ا١تغريب األصل ،ا١ت ٌك ٌي ،ا١تالكي ،فقيو٨ ،توم ،كلد ٔتكة
٤تمد علي ا١تالكي (1367 -1287ىػ) :ىو ٌ
ٌ
كتؤب إفتاء ا١تالكيٌة ُب م ٌكة ،كتوُب سنة 1367ىػ؛ من
ا١تكرمة ،كأصلو من أسرة علم ُب ا١تغرب ،تص ٌدل لئلفتاء كالتدريس ُب ا١تسجد اٟتراـٌ ،
ٌ
للسيوطي» ،ك«تدريب الط ٌبلب ُب قواعد اإلعراب».
كتبو« :هتذيب الفركؽ للقراُب» ،ك«حواش على األشباه كالنٌظائر ٌ
الزركلي (.)305/6
انظر ترٚتتو ُب :نثر اٞتواىر كال ٌدرر للمرعشلي( ،ص ،)1368:كاألعبلـ ٠تَت ال ٌدين ٌ
( )5نثر اٞتواىر كال ٌدرر للمرعشلي( ،ص.)1368:
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السادس :مكانتو العلميّة.
الفرع ّ
تؤب منصب مفيت
حىت ٌ
تبوأ ا١تؤلٌف –رٛتو هللا -مكانة علميٌة عليٌة عند علماء عصره؛ كأثٌت عليو العلماء ٌ
ٌ
()2
ا١تالكيٌة ُب م ٌكة احملميٌة .
السابع :وفاتو.
الفرع ّ
ًٌ ً
ا١تكرمة سنة 1341ىػ؛ ككانت جنازتو مشهودة(.)3
توُب ا١تؤلٌف –رٛتو هللا تعأبُ -ب م ٌكة ٌ
الفرع الثّامن :مؤلَّفاتو.
ترؾ ا١تؤلًٌف –رٛتو هللا -عددا من الكتب كا١تؤلٌفات منها:
( .1رسالة ُب الفرائض)؛ كالذم ٨تن بصدد ٖتقيقو ُب ىذا البحث.

( .2ىداية النٌاسك إٔب توضيح ا١تناسك).
كغَتىا من الكتب كا١تصنٌفات(.)4

ادلطلب الثّاين :التّعريف ابدلخطوط.

كصحة
ٌ
خصصت ىذا ا١تطلب للتٌعريف شا١تخطوط من جهة عنوانو؛ كسبب أتليفو؛ كموضوعاتو؛ كموارده؛ ٌ
ً
نسبتو للمؤلٌف؛ ككصف نسخو ا٠تطيٌة.

األول :عنوان ادلخطوط.
الفرع ّ
ً
ًً ً
نفسها اليت أثبتها
ٝتٌى ا١تؤلٌف –رٛتو هللا -رسالتو ىذه بعنواف( :رسالةه ُب علم ال ىفرائض)؛ كىي العبارة ي
٤تمد عابد بن
النٌاسخ ُب صفحة العنواف؛ حيث قاؿ" :ىذه رسالة ُب علم الفرائض؛ ١تؤلًٌفها ٌ
العبلمة موالان ٌ
الشيخ ٌ
الشيخ حسُت يمفيت ا١تالكيٌة ببلد هللا األمُت؛ غفر هللا لو كلوالديو كللمسلمُت نمُت".
ٌ
العبلمة موالان ٌ
الفرع الثاين :سبب أتليفو.
ً
لكن الظٌاىر –كهللا
الرسالة ُب علم الفرائض؛ ك ٌ
ٓب يذكر ا١تؤلٌف –رٛتو هللاُ -ب رسالتو سبب أتليف ىذه ٌ
كيوضح معا١تو؛ كلذلك ألٌف
أعلم -أنٌو رأل حاجة ٌ
طبلب العلم إٔب ٥تتصر ُب علم الفرائض؛ يجيلي غوامظو؛ ٌ
نصو " :فهذه
طبلب العلم؛ كتعريفهم بعلم الفرائض؛ كلذلك قاؿ ُب صدر كبلمو ما ُّ
رسالتو ىذه من أجل إفادة ٌ
الفن ،أسأؿ
مهمة ُب علم الفرائض كا١تواريث؛ انفعة -إف شاء هللا تعأبٕ -ب كألمثإب من القاصرين ُب ىذا ٌ
رسالة ٌ
هللا إ٘تامها كالنٌفع هبا".
الفرع الثّالث :موضوعات ادلخطوط.

()1
()2
()3
()4

معجم ا١تؤلٌفُت لعمر رضا كحالة.)114/10( ،

السابق نفسو.
ا١ترجع ٌ
السابق نفسو.
ا١ترجع ٌ

السابق نفسو.
ا١ترجع ٌ
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ً
فبُت فضل علم الفرائض ،كأركاف اإلرث؛
تطرؽ ا١تؤلٌف –رٛتو هللاُ -ب رسالتو ىذه ١تسائل علم الفرائض؛ ٌ
ٌ
كل كارث ،كٖت ٌدث عن التٌعصيب؛
كأسبابو؛ كشركطو؛ كموانعوٌ ،
كبُت الورثة من ٌ
الرجاؿ؛ كمن النٌساء ،كنصيب ٌ
كبُت مَتاث ذكم األصوؿ؛ كغَت ذلك من مسائل علم الفرائض.
كاٟتجب؛ كالعوؿٌ ،
الرابع :موارد ادلخطوط.
الفرع ّ
ً
األئمة كالعلماء ا١تتق ٌدمُت؛ إال أنٌو اكتفى بذكر أٝتائهم دكف ذكر
استفاد ا١تؤلٌف –رٛتو هللا -من عدد من ٌ
أٝتاء كتبهم كمصنٌفاهتم؛ كمن أكلئك العلماء الذين أكرد أقوا٢تم:
 .1اإلماـ مالك –رٛتو هللا.-
 .2اإلماـ القراُب –رٛتو هللا.-

صحة نسبة ادلخطوط إىل ادلؤلِّّف.
الفرع اخلامس :حتقيق ّ
ب
نسبة ا١تخطوط إٔب ا١تؤلًٌف –رٛتو هللا -صحيحة ال غبار عليها؛ ٌ
كيدؿ على ٌ
صحتها أ ٌف النٌاسخ نى ىس ى
ً
نصو" :ىذه رسالة ُب علم الفرائض؛ ١تؤلًٌفها
ا١تخطو ىط إٔب ا١تؤلٌف؛ ىكذى ىكىرهي شاٝتو؛ فقد جاء ُب النٌسخة ا٠تطيٌة ما ٌ
الشيخ حسُت يمفيت ا١تالكيٌة ببلد هللا األمُت؛ غفر هللا لو
٤تمد عابد بن ٌ
ٌ
العبلمة موالان ٌ
العبلمة موالان ٌ
الشيخ ٌ
كلوالديو كللمسلمُت نمُت".
السادس :وصف النّسخ اخلطيّة.
الفرع ّ
ط ً
اعتمدت ُب ٖتقيق ىذا ا١تخطوط على ني و
يده؛ إ ٍذ ٓب أعثير على نسخ أخرل
سخة فريدة؛ كتبها ا١تؤلًٌف ٓت ًٌ
للمخطوط؛ كىي نيسخةه ك ً
اضحةه ىح ىسنىة؛ ٤تفوظة ُب قسم ا١تخطوطات؛ ّتامعة ا١تلك سعود؛ ٖتت رقم:
ى
(.)1796
عدد اللوحات.7 :
ط :نسخ.
نوع ا٠ت ٌ
عدد األسطر 25 :سطرا.
ا١تسطرة.32 ×18 :
حالة النٌسخة :حسنة.
النٌاسخ :ىو ا١تؤلًٌف.
اتريخ النٌسخ 19 :رجب 1340ىػ.
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الورقة األكٔب من ا١تخطوط

الورقة األخَتة من ا١تخطوط
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ادلبحث الثّاين:
ص ادلم َّ
حقق
النّ ّ
الرحيم ،كبو نستعُت ،كال حوؿ كال ٌقوة ٌإال شاع ) العظيم.
الرٛتن ٌ
بسم هللا ٌ
٤تمد خاًب
اٟتمد ع )؛ الذم ىداان ٢تذا ،كما كنٌا
لنهتدم؛ لوال أف ىداان هللا ،ك ٌ
السبلـ على سيٌدان ٌ
الصبلة ك ٌ
ى
رسل هللا ،كعلى نلو كأصحابو ،كمن اتٌبع منهاج ىداه؛ صبل نة كسبلمان دائمُت متبلزمُت إٔب يوـ لًقاه؛ ٌأما بعد:
ضل ِّع ِّ
لم الفرائِّض]
[ف م

مهمة ُب علم الفرائض كا١تواريث؛ انفعة -إف شاء هللا تعأبٕ -ب كألمثإب من القاصرين ُب ىذا
فهذه رسالة ٌ
الفن ،أسأؿ هللا إ٘تامها كالنٌفع هبا.
ٌ
اعلم -رٛتك هللا تعأب -أ ٌف علم الفرائض علم جليل القدر؛ عظيم األجر؛ إذ ىو من العلوـ القرننية؛ فقد
ً ً
ًً
و
و
السبلـ أنٌو قاؿَّ ( :
ً
يب يم ٍر ىس ول،
إف َّ
اَّللى تىػ ىع ى
كم عنو عليو ٌ
الصبلة ك ٌ
ير ى
أب ىٓبٍ يىك ٍل ق ٍس ىمةى ىم ىواريث يك ٍم ىإٔب ىملىك يم ىقَّرب ىكىال ىإٔب نى وٌ
ً ً و ()1
ىكلى ًك ٍن تىػ ىؤَّب قً ٍس ىمتىػ ىها أىبٍػ ىُت قً ٍس ىمة؛ ىال ىكصيَّةى ل ىوا ًرث) .
ً
ً
َّاس
كرغٌب فيو صلٌى هللا عليو كسلم،
ٌ
ض ىك ىعلٌ يم ى
كحض على تعلٌمو؛ كتعليمو ،حيث قاؿ( :تىػ ىعلَّ يموا الٍ ىفىرائ ى
وىا الن ى
فىًإ َّف ى ىذا الٍعًٍلم سيػ ٍقبض كتىظٍهر الٍ ًفنت ح َّىت خيىٍتىلًف ًاالثٍػنى ً
يض ًة فىىبل ىًجي ىد ًاف من يػ ٍف ً
ص يل بىػٍيػنىػ يه ىما)(.)2
اف ًُب الٍ ىف ًر ى
ى
ى
ىٍ ى
ى ى ي ى ي ى ى ي ىي ى
ً ()3
ً
ً
يضةه ىعادلىةه) .
يب صلٌى هللا عليو كسلٌم قاؿ( :الٍع ٍل يم ثىىبلثىةه :نيىةه يٍ٤ت ىك ىمةه ،ىك يسنَّةه قىائ ىمةه ،ىكفى ًر ى
ي
كر ى
كم أيضا أ ٌف النٌ ٌ
السنٌة القائمة :الثٌابتة عن النٌيب صلٌى هللا عليو كسلٌم ،كالفريضة العادلة:
اآلية ال يػمحكمة :كتاب هللا ،ك ٌ
ٗترج
ال يػمستنبطة من الكتاب ك ٌ
السنٌة كما ُب معنامها؛ فتكوف ىذه الفريضة تعدؿ ما ُب الكتاب كالسنة؛ أل ٌهنا ٓب ي
عنهما.
كم ُب فضلو أيضا أ ٌف النٌيب صلى هللا عليو كسلٌم قاؿ( :تعلٌموا الفرائض ،كعلًٌموىا النٌاس؛ فإ ٌهنا نصف
ي
كر ى
()4
العلم ،كىو ٌأكؿ علم يينسى ،ك ٌأكؿ شيء يينزع من أ ٌيميت) .
كقاؿ أىل التٌأكيل ُب معٌت كونو نصف العلم؛ أ ٌف لآلدمي حالىتىػ ٍ ً
ُت :حالةى حياة؛ كحالةى موت.
( )1ال أصل لو هبذا اللفظ عند احمل ٌدثُت؛ كإٌمنا أكرده هبذ اللفظ بعض الفقهاء ُب مصنٌفاهتم؛ كقد ثبت ُب مثل ىذا ا١تعٌت ما جاء عن كثَتة من
اَّللى قى ٍد
يب صلٌى هللا عليو كسلٌم قاؿ( :أىىال إً َّف َّ
ٌ
الصحابة منهم أبو أمامة؛ كابن عبٌاس؛ كأنس بن مالك؛ كعمرك بن خارجة؛ كغَتىم -مهنع هللا يضر -أ ٌف النٌ ٌ
أ ٍىعطىى يك َّل ًذم ح وق حقَّو؛ فى ىبل ك ًصيَّةى لًوا ًر و
ث) .أخرجو اإلماـ أبو داكد -17 :كتاب الوصااي؛ شاب ما جاء ُب الوصية للوارث؛ رقم)2870( :؛
ىٌ ى ي
ى
ى
الًتمذم ُب سننو -28 :أبواب الوصااي؛  -5شاب ما جاء ال كصيٌة لوارث؛ رقم)2121( :؛ كاإلماـ النٌسائي ُب سننو -30 :كتاب
كاإلماـ ٌ
الشيخ األلباين ُب إركاء الغليل :رقم.)1655( :
كصححو ٌ
الوصااي؛ شاب إبطاؿ الوصيٌة للوارث؛ رقم)3641( :؛ ٌ
()2
الشيخ األلباين ُب
أخرجو اإلماـ ابن ماجو ُب سننو -23 :كتاب الفرائض؛ شاب ٌ
كضعفو ٌ
اٟتث على تعليم الفرائض؛ رقم)2719( :؛ ٌ
الصغَت :رقم.)2451( :
ضعيف اٞتامع ٌ
( )3أخرجو اإلماـ أبو داكد -18 :كتاب الفرائض؛ شاب ما جاء ُب تعليم الفرائض؛ رقم)2855( :؛ كاإلماـ ابن ماجو ُب سننو :افتتاح
الصغَت؛ رقم.)3871( :
كضعفو الشيخ األلباين ُب ضعيف اٞتامع ٌ
الكتاب؛ شاب اجتناب الرأم كالقياس؛ رقم)54( :؛ ٌ
()4

سبق ٗترجيو ُب ص11 :؛ كىو حديث ضعيف.

 780جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291و

مق ّدمة
اعلم ٌأكال أ ٌف اإلرث لو أركاف ،كأسباب ،كشركط ،كموانع:

[أركان اإلرث]

فأركانو ثبلثة:
 .1كارث
كم ىوًٌرث.
 .2ي
 .3كشيء موركث.
كأسبابو أربعة:
 .1القرابة ا١تخصوصة.

[أسباب اإلرث]

 .2كالوالء.
 .3كجهة اإلسبلـ ُب العرؼ إٔب بيت ا١تاؿ.
 .4كالنٌكاح؛ كلو فاسدا؛ حيث كاف ي٥تتلفا فيو؛ كلو ٓب حيصل دخوؿ.
كشيركطيو ثبلثة:
ي
ً
ورث.
 .1تق ٌدـ موت ال يػم ٌ
 .2كاستقرار حياةً الو ً
ارث بعده.
ي
 .3كالعلم شاٞتً ً
هة ً
ا١تقتض ًية لئلرث.
ي

[شروط اإلرث]

[موانع اإلرث]

انعو ستٌة:
كمو ي
الكفر.
الرؽ.
كٌ
كقتل العمد.
ك [لو/1أ] ُب التٌق ٌدـ كالتٌأخر ُب ا١توت؛ أك ُب اٞتهة ا١تقتضية لئلرث؛ أك الوجود كعدمو ،أك ال ٌذكورة
الش ٌ
ك ٌ
كاألنوثة.
كا٠تامس :اللٌعاف.
حيث ىٓبٍ يػي ٍعىر ىعن إًش ىكاؿ.
السادس :اإلشكاؿ ،فهو دينع ُب اٟتاؿ ،ي
ك ٌ
فائِّدة
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ِّ
ِّ
لل متع ِّّددة؟]
[ىل مل مل ال مكفر ملّة واحدة أ م ٌ

اختيلف فيما عدا اإلسبلـ من أنواع الكفر ،ىل يحي ىكم ٢تم أب ٌهنم كا١تلٌة الواحدة ،أك ملل كأدايف؛ فالذم عليو
مالك -هنع هللا يضر -كمن كافقو؛ أ ٌف النٌصرانية ملٌة ،كاليهودية ملٌة ،كما عدامها من أنواع الكفر ملٌة كاحدة( ،)1كدليلو قولو
ً
ً
ً ً
يهودم نصرانيِّا ،كال عكسو ،ككذا اجملوسي ،كيقع التٌوارث
اجا}( ،)2فبل يرث
ّّ
تعأب{:ل يك وٌل ىج ىع ٍلنىا مٍن يك ٍم ش ٍر ىعةن ىكمٍنػ ىه ن
الشمس كاٟتجر.
كعبٌاد ٌ
بُت من عدامها من اجملوس ،ي
تنبِّيو
اب للنٌيب مثبل؛ إذا قيتل كاحد منهم ،فإ ٌف ما٢تم لوارثهم إف
الس ُّ
ال يدخل ُب الكافر ا ٌلز ي
احر ،أك ٌ
نديق ،أك ٌ
الس ي
ً
أصركا عليو ،فإ ٌهنم
أنكركا ما يشه ىد بو عليهم ،أك اتبوا؛ أل ٌهنم ييقتلوف حدِّا ال كفرآ ،تبلؼ ما إذا اعًتفوا بذلك ،ك ٌ
ييقتلوف كفرا ،كيكوف ما٢تم لبيت ا١تاؿ.
فصل

[الورثةم من ِّّ
الرجال]

الرجاؿ ٜتسة عشر:
الوارث من ٌ
لؤلـ ،كابن األخ
االبن ،كابنو؛ كإف نزؿ ،كاألب ،كاٞت ٌد؛ كأبوه كإف عبل ،كاألخ ٌ
الشقيق ،كاألخ لؤلب ،كاألخ ٌ
الزكج ،كذك الوالء،
العم ٌ
العم ٌ
ٌ
العم لؤلب ،ك ٌ
الشقيق ،كابن ٌ
العم لؤلب ،كابن ٌ
الشقيق ،ك ٌ
الشقيق ،كابن األخ لؤلب ،ك ٌ
ً
لؤلـ ،كا٠تاؿ،
العم ٌ
األـ ،كابن األخ ٌ
كمن عدا ىؤالء من ال ٌذكور فمن ذكم األرحاـ ،كابن البنت ،كأيب ٌ
لؤلـ ،ك ٌ
ك٨توىم.
تتمة
ّ

عم،
الزكج؛ كاألخ لؤل ٌـ؛ ٌإال أف يكوف ٌ
الرجاؿ يرث شالتٌعصيب ٌإال ٌ
الزكج يمعتقا ،أك ابن ٌ
ٚتيع من يرث من ٌ
كإال فىػيجمعاف بُت ً
شالفرض كالتَّ ً
ً
عصيب.
اإلرث
ٌ
كإال أف يكوف األخ ٌ
عم ٌ ،ى ٍ ى ى
لؤلـ ابن ٌ
ىً
و
عم ،ككذلك ا١تعتق فقد يرث شالنَّسب كما لو
كٚت ييعهم يىًر ي
الزكج كا١تعتق؛ ٌإال أف يكوف ٌ
ث شالنٌسب ٌإال ٌ
الز ي
كج ى
ابن ٌ
أى ٍعتى ىق ُّ
جد األكالد أشاه.
فصل

[الورثةم من النِّّساء]
األـ ،كاٞت ٌدة من قًبىلًها ،كاٞت ٌدة من قًبىل األب ،كاألخت
الوارث من النٌساء عشرة :البنت ،كبنت االبن ،ك ٌ
الزكجة ،كا١تعتقة.
ٌ
لؤلـ ،ك ٌ
الشقيقة ،كاألخت لؤلب ،كاألخت ٌ
تتِّ َّمة

()1
()2

الرٌشاين.)386/2( :
انظر :حاشية العدكم على شرح كفاية الطٌالب ٌ

سورة ا١تائدة :اآلية .48
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األـ
الزكجة [لو/1ب] كال يػمعتً ىقة.
هن يرثن شالنٌسبٌ ،إال ٌ
كٚتيعهن يرثن شالفرضٌ ،إال األخوات من غَت ٌ
ٌ
ٚتيع ٌ
ث البىاقًي
مع البنات؛ أك بنات االبن ،كا١تعتً ىقة؛ ٌ
الغر ىاكيً ًن كما سيأٌب؛ فإ ٌهنا تى ًر ي
ث معو ثػيلي ى
كإال ٌ
األـ مع األب ُب ٌ
شالتَّ ً
عصيب.
فصل
ِّ
[أنصبة الورثة]
كل من ال ٌذكور كاإلانث:
إذا أردت معرفة نصيب ٌ

الزوج]
[مرياث ّ

اث الزكج من الزكجة إف ٓب تًتؾ كلدا ،كال ك ىلد ابن؛ ال [كلى ىد]( )1بً و
نت ،النٌصف.
ٌ
فمَت ي ٌ
ى
ً
ً
ً
الربع.
ٌأما إف تركت كلدا؛ أك ىكلى ىد اب ون مٍنوي؛ أك من غَته ،كلو من زان ،ألنٌو ال ينتفي عن ٌأمو ْتاؿ؛ فلو ٌ
الزوجة]
[مرياث ّ

الربع؛ إف ٓب يكن لو:
كمَت ي
اث ٌ
الزكجة ٌ
كل هد ىال ًحق؛ ال منفي بًلً و
عاف؛ أل ٌف حكمو كالعدـ؛ سواء كاف منها أك من غَتىا.
ّّ
ه
كال ىكلى ىد ابٍ ون.
()2
ً
الزكجات.
ٗتتص بو الواحدة ،كتشًتؾ فيو [ا١تتع ٌد ي
دات] من ٌ
فإف كاف لو ذلك فلها الثٌمنٌ ،
[مرياث األِّّ]
بش ٍرطىُت:
كمَت ي
اث األيًٌـ من ابنها؛ ذكرا كاف أك أنثى؛ الثٌلث ى
األول :أف ال يًتؾ كلدا كاراث ،كال ىكلى ىد اب ون كذلك.
ال ّ
شرط ّ
ألـ؛ ذكورا أك إاناث.
والثّاين :أف ال يكوف ه
عدد من اإلخوة؛ اثناف فصاعدا؛ أش ٌقاء؛ أـ ألب؛ أـ وٌ
شالغر ىاكيٍ ًن:
كييستثٌت من كوف الثٌلث لؤلـ شال ٌشرطُت مسألتاف تي ٌ
سمى ٌ

لؤلـ ثلث ما بقي؛ كىو ربع ٚتيع ا١تاؿ؛ ال ثػيليثىو،
ادلسألة األوىل :زكجة ،كأبواف؛ ٌ
الربع من أربعة ،ك ٌ
فللزكجة ٌ
بقي؛ كىو اثناف؛ لؤلب.
كما ى
للزكج النٌصف؛ كاحد من اثنُت ،إذ ىو ٥ترج النٌصف ،يبقى كاحد ،ييقسم على
ادلسألة الثانية :زكج ،كأبوافٌ ،

األـ بواحد ،لل ٌذكر مثل حظ األنثيُت؛ إذ مها ُب درجة كاحدة.
ثبلث؛ إذ األب شاثنُت ،ك ٌ
()3
فاألـ ُب ا١تسألة األكٔب أخذت يربعا ،كُب الثٌانية يسدسا ال ثيلثا؛
الرؤكس ُب أصل ا١تسألة بستٌة] ٌ ،
[فتضرب الثبلثة ٌ
األـ فيهما.
فلذا يٝتٌيت شالغراكين لغرر ٌ
ً
السدس حينئذ.
فإف ترؾ ا١تيٌت كلدا ،أك ىكلى ىد اب ون ،أك اثٍػنىُت من اإلخوة مطلقا؛ فلها ٌ
[مرياث األب]

()1
()2
()3

سقطت من منت األصل؛ فكتبها النٌاسخ على حاشية الوجو (أ)؛ من اللوحة ( )2من اٞتهة اليسرل.
الصواب.
ٖترفت ُب األصل إٔب :ا١تتع ٌدات؛ كا١تيثبت ىو ٌ
ٌ
سقطت من منت األصل؛ فكتبها النٌاسخ على حاشية الوجو (أ)؛ من اللوحة ( )2من اٞتهة اليمٌت.
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انفرد.
ٚتيع ا١تاؿ؛ ألنٌو عاصب ،أيخذ ٚتيع ا١تاؿ إذا ى
كمَتاث األب من كلده؛ إذا انفرد؛ ي
السدس فقط.
ٌأما إذا كاف ىناؾ كل هد ه
ذكر ،أك ىكلى ىد اب ون كذلك ،فلو ٌ
السدس ،كييعطى من كاف معو من
بنت؛ أك ه
ذكر ،كال ىكلى ىد اب ون كذلك ،بل ه
ك ٌأما إذا ٓب يكن لو كل هد ه
بنات ،فلو ٌ
السدس ا١تفركض لو.
السهاـ سهامهمٍ ،بٌ أيخذ ما بقي من ا١تاؿ زايدة على ٌ
أىل ٌ
بلث ىحاالت:
فتحصل أ ٌف لؤلب ثى ى
ٌ
األوىل :حوز ٚتيع ا١تاؿ ،كذلك عند عدـ الفرع ال ٌذكر.
الثانية :اإلرث شالفرض [لو/2أ] فقط ،كذلك عند كجود الفرع.
الثّالثةٚ :تعو بُت الفرض كالتٌعصيب ،كذلك مع الفرع األنثى.
[مرياث الولد]

الولىد ال ٌذكر من أبيو ،أك ٌأمو ٚتيع ا١تاؿ ،إف كاف كحده ،أبف ٓب يكن للميٌت كارث شالفرض.
كمَتاث ى
بقي ،كحيجب اإلخوة كاألخوات.
ٌأما إذا كاف معو من أيخذ شالفرض ،فإنٌو أيخذ ما ى
ابن ِّ
اث ِّ
االبن]
[مري م
كمَتاث ابن االبن ال ٌذكر عند عدـ االبن ،كإف سفل؛ كاالبن للميت؛ ُب غالب أحوالو من أ ً
ٚتيع ا١تاؿ
ٍ
ٌ
ىخذه ى
السهاـ عند كجودىم.
عند انفراده ،كحيجب اإلخوة كاألخوات كاالبن ،كأيخذ ما بقي بعد ذكم ٌ
ابن اب ون،
كإٌمنا قيلنا ُب غالب أحوالو ألنٌو قد يسقط ُب بعض أحوالو ،كذلك ُب فريضة فيها ابنتاف ،كأبواف ،ك ي
ألخذ البنتُت [الثٌلثُت]( ،)1كالثٌلث الباقي لؤلبوين.
فبل شيء لو ىناٍ ،
تصور من حيجبو.
ٓتبلؼ ما إذا كاف مكانىو كل هد ،فإنٌو ال يسقط ْتاؿ ،لعدـ ُّ
ىذا إذا ٓب يكن مع االبن ،أك ابن االبن أخت ،أك أخوات ،فإف كاف فإ ٌهنم يقتسموف ا١تاؿ كلَّو ،لل ٌذكر مثل
مابقي إف كاف معهم ذكك سهاـ.
االنثيُت ،أك يقتسموف ى
[مرياث البِّنت]
ً
ا١تعصب.
كمَتاث البنت الواحدة النٌصف ،كاالثنُت فصاعدا الثُّلثاف ،كذلك عند عدـ ٌ
اث ِّ
بنت االبْ ِّن]
[مري م
ث ً
بنت االب ًن ال ٌذكر عند عدـ البنت؛ النٌصف للواحدة ،كالثُّلثاف ١تا زاد.
كمَتا ي
السدس تكملة الثُّلثُت ،سواء كانت كاحدة أك
فإف يكجدت ابنة مع بنت كلد ،فللبنت النٌصف ،كلبنت االبن ُّ
أكثر ،يشًتكوف فيو.
أخذ البنت النٌصف يكوف بينهم لل ٌذكر مثل حظ األنثيُت.
٢تنٌ ،
بقي بعد ٍ
معهن أخ ٌ
كىذا إف ٓب يكن ٌ
كإال فما ى
()2
معهن شيءٌ ،إال
ىذا إذا مات ا١تيٌت عن بنت كاحدةٌ ،أما إذا [تع ٌد ٍدف]
فلهن الثٌلثاف ،كليس لبنات االبن ٌ
ٌ
و
ظ االنثيُت.
عم ُب
بينهن كبينو؛ لل ٌذكر مثل ح ٌ
درجتهن ،فإنٌو يكوف ما بقي ٌ
ٌ
أف يكوف ٌ
معهن أخ ذكر ،أك ابن ٌ
()1

الصواب.
ُب األصل :الثٌلثاف؛ كا١تثبت ىو ٌ

()2
الصواب.
ُب األصل :تع ٌددكا؛ كا١تيثبت ىو ٌ
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عصب من فوقو من
ٖتتهن ،كاف ذلك بينو
كبينهن يمتفاضبل ،أل ٌف ابن االبن يي ٌ
ٌ
ككذلك إذا كاف ذلك ال ٌذكر ٌ
٢تن شيء من الثٌلثُت.
بنات االبن ،حيث ٓب يكن ٌ
ِّ
شقيقة]
اث
[مري م
األخت ال ّ
الشقيقة من أيختها ،أك أخيها النٌصف حيث انفردت ،كٓب يكن معها أصل؛ كال فرع؛ كال من
كمَتاث األخت ٌ
أخ أك ج ٌود.
عصب من و
يي ٌ
بهن من أخ؛ أك
كمَتاث االثنُت فصاعدا الثٌلثاف ،حيث ال أصل كال فرع [لو/2ب] حيجب ،كال من يي ٌ
عص ٌ
ج ٌد.
[مرياث األمخت لألب]

الشقيقة٢ ،تا النٌصف إف انفردت ،كإف َّ
تعدت فالثٌلثاف ،حيث ٓب يوجد أصل
كمثليها األخت لؤلب عند عدـ ٌ
بهن من أخ ألب ،أك ج ٌد.
كال فرع ،كال من ٌ
يعص ٌ
السدس لؤلخوات
أخت شقيقةه؛ فالنٌصف ٌ
فإف يكجد مع األخت لؤلب ،أك األخوات لو ه
للشقيقة ،كييعطى ٌ
لؤلب ٘تاـ الثٌلثُت.
٢تن؛ فإ ٌهنم
معهن ذكر يمسا وك ٌ
فلو كانتا أختُت شقيقتُت أك أكثرٓ ،ب يكن لؤلخوات لؤلب شيءٌ ،إال أف يكوف ٌ
لشقائق ،لل ٌذكر مثل حظ االنثيُت.
أيخذكف ما بقي بعد ا ٌ
عصب أختو بعد األش ٌقاء ،بل الباقي لو
كقيٌدان شا١تساكم ُب إخوة األب ،لبلحًتاز عن ابن األخ؛ فإنٌو ال يي ٌ
دكف أختو.
ِّ
اث األخ ِّ
وات األش ّقاء]
[مري م

كمَتاث األخوات األش ٌقاء ،أك ألب عند عدـ األش ٌقاء مع البنت الواحدة ،أك البنات ،أك مع بنت االبن ،أك
ض ىل عن البنات
معهن ،بل إف فى ى
فر ي
٢تن ٌ
ض ٌ
قل أك كثر ،فهم عصبة ٌ
بنات االبن ،ما فضل ٌ
معهن؛ [كال يي ى
عنهنٌ ،
أقل قليل ،ألنٌو ال ييقاؿ ٌإال لصاحب الفرض](.)1
شيء ،أخ ٍذنىو ،كلو ٌ
فصل

ِّ
العاصب]
[أقسا م

العاصب على ثبلثة أقساـ :عاصب بنفسو؛ كعاصب بغَته؛ كعاصب مع غَته:
صبىات.
الع ى
فالعاصب بنفسو :الذم حيوز ٚتيع ا١تاؿ عند انفراده ،كاالبن ،كاٞت ٌد ،كغَتمها من ى
٢تن مطلقا ،سواء كاف ال ٌذكر
والعاصب بغريه :كالبنات ،كبنات االبن؛ عند فقد البنات؛ مع ال ٌذكر ا١تساكم ٌ

٢تن شيء من الثٌلثُت.
٢تن شقيقا ،أك ألب ،أك اإلنزاؿ شالنٌسبة لبنات االبن ،حيث ٓب يكن ٌ
ا١تساكم ٌ
ِّ
والعاصب مع الغري :األخوات مع البنات ،أك بنات االبن.
فصل
()1

سقطت من منت األصل؛ فكتبها النٌاسخ على حاشية الوجو (أ)؛ من اللوحة ( )3من اٞتهة اليمٌت.
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ِّ
وأقسامو]
احلجب
[حقيقةم
م

اٟتجب لغة :ا١تنع.
كاصطبلحا :منع الوارث ٚتلة ،أك من أكفر حظٍَّي ًو.
إذ اٟتجب قسماف :حجب حرماف ،كحجب نقصاف.
كال يدخل على االبن ،إذ ال يسقط ْتاؿ.
فاإلخوة كاألخوات ال يرثوف من أخيهم مع أبيهم ،أل ٌف من أدٔب بواسطة حجبتو تلك الواسطة ،ككذلك ال
يرثوف مع الولد ال ٌذكر ،أك كلد الولد ال ٌذكر.
اث ِّ ِّ
ِّ ِّ
لكل كاحد عند انفراده ،كإف كثركا أبف زادكا على الواحد ،فالثٌلث
ومري م
األخ لأل ّ واألخت لأل ّ ٌ
السدس ٌ
بينهم سويٌة ،ال ٌذكر كاألنثى.
فائدة
ف فيها اإلخوةم لأل ّ غريىم]
[األشياء اليت مُيالِّ م
لؤلـ خيالفوف غَتىم ُب ٜتسة أشياء:
اإلخوة ًٌ
األول :أ ٌف إرث األنثى كال ٌذكر عند االنفراد.
ّ

الثّاين :أ ٌهنم ال يتفاضلوف عند االجتماع.

األـ.
الثّالث :أف ذى ىكىرىم ييدٕب إٔب ا١تيٌت أبنثى ،كىي ٌ
األـ.
الرابع :أ ٌهنم يرثوف مع من ييدلوف بو ،كىي ٌ
ّ

السدس.
اخلامس :أهنم ىحي يجبيوف من ييدلوف بو من الثٌلث إٔب [لو/3أ] ٌ
األـ عن ا١تَتاث ًحرماان:
كحيجب اإلخوىة من ًٌ
الو يلد كلو أنثى.
كك يلد الولد ال ٌذكر ،كإف ىس ىفليوا ،ذكورا ،أك إاناث.
كاألب كاٞت ٌد لؤلب ،كإف عبل.
شقيق]
[مرياث األخ ال ّ

األخ لؤلب ،أل ٌف القاعدة أ ٌف من ساكل غَته ُب
كمَتاث األخ ٌ
حيجب ى
الشقيق ا١تاؿ كلٌو إذا انفرد ،كىو ي
لؤلـ ،فإ ٌهنم يرثوف معو.
األـ ،فهو ٌ
أحق شا١تَتاث ،إٌال اإلخوة ٌ
درجتو ،كزاد عنو بوالدة ٌ
ظ األنثيُت ،فإف كاف معهم
أخت فأكثر ،شقائق أك ألب ،فا١تاؿ بينهم ،لل ٌذكر مثل ح ٌ
كإف يكجد للميٌت ه
أخ ك ه
ذك سهم ،كزكجة ،أك ابنة ،كاف ٢تم ما بقي متفاضبل ،إذ العاصب ال أيخذ ٌإال ما أبقتو [ذى يكك]( )1الفركض ،فإف ٓب
الًتكةٌ ،إال ُب مسألة؛ فبل تسقط اإلخوة
يبق شيء ،فبل شيء ٢تم ،إذ العاصب يسقط إذا استغرقت الفركض ٌ
ألـ ،أك إخوة
السهاـ إخوة ٌ
ألـ ،قد كرثوا الثٌلث؛ كزكج ك ٌأـ؛ أك ج ٌدة مع إخوة ٌ
األش ٌقاء ،كىي أف يكوف ُب أىل ٌ
()1
الصواب.
ُب األصل :ذكم؛ كا١تثبت ىو ٌ
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سمى ا١تسألة
أش ٌقاء؛ فإ ٌف األش ٌقاء يشاركوف اإلخوة ٌ
لؤلـ ُب ثلثهم ،فيكوف بينهم شال ٌسواء ،ذكرىم كأنثاىم ،كتي ٌ
اليميٌةٌ ،أما اإلخوة لؤلب فإ ٌهنم يسقطوف ،كال ييشاركوف
الراء كفتحها ،كاٟتمارية ،كاٟتجرية ،ك ٌ
ا١تشًتكة ،بكسر ٌ
األـ.
لؤلـ ُب ثلثهم٠ ،تركجهم عن كالدة ٌ
اإلخوة ٌ
٢تن ،كال
السهاـ مع استغراؽ ٌ
الًتكة؛ أخت أك أخوات ألبوين أك ألب ،أيعيل ٌ
بقي من أىل ٌ
كإف كاف من ى
يسقطن ،أل ٌهن ٌن أصحاب فرض ،فييعاؿ لؤلخت الواحدة ٔتثل نصفها ثبلثة ،فتبلغ ا١تسألة تسعة؛ كلؤلختُت فأكثر،
الستٌة ،فتبلغ عشرة ،كسيأٌب بياف العوؿ -إف شاء هللا تعأب.-
الثٌلثاف أربعة على ٌ
تتِّ َّمة
[ادلواضع اليت مُيالف فيها ابن األخ أابه]

لكن ابن األخ خيالف أشاه ُب ٜتسة
ابن األخ كاألخ عند عدـ األخ ،سواء كاف األخ شقيقا أك ألبٌ ،
مواضع:
يعصب أختو.
يعصب أختو ،كاألخ ٌ
األول :أ ٌف ابن األخ ال ٌ
ّ

الثّاين :أ ٌف اإلخوة ال حيجبهم اٞت ٌد ،كحيجب أبناءىم،

للسدسٓ ،تبلؼ نشائهم.
الثّالث :أ ٌف االثنُت من بٍت اإلخوة ال حيجبوف ٌ
األـ من الثٌلث ٌ

الرابع :أ ٌف ابن األخ إذا كاف مكاف األخ ُب ا١تشًتكةٓ ،ب تكن مشًتكة ،بل يسقط.
ّ

لؤلـ ال يرث ْتاؿ ،لقاعدة أ ٌف كلد غَت العاصب من ذكم األرحاـ[ .لو/3ب]
اخلامس :أف ابن األخ ٌ
كاألخ لؤلبوين حيجب األخ لؤلب.
الشقيق.
كاألخ لؤلب حيجب ابن األخ ٌ
الشقيق حيجب ابن األخ لؤلب.
كابن األخ ٌ
العم بوالدة اٞت ٌد.
العم مطلقا ،إلدالئو بوالدة األب ،ك ٌ
كابن األخ لؤلب حيجب ٌ
العم لؤلب.
العم ألبوين حيجب ٌ
ك ٌ
لعلوه عليو بدرجة.
عم ألبوينٌ ،
كعم ألب حيجب ابن ٌ
ٌ
عم ألب ،كىكذا األقرب يكوف أكٔب ُب اإلخوة كأبنائهم ،كاألعماـ ،كأبنائهم.
عم ألبوين حيجب ابن ٌ
كابن ٌ
فصل

[تعريف ذو األرحا ]
ألـ ،ككذا بنو
ذك األرحاـ ُّ
كل قريب ليس بذم سهم ،كال عصبة ،كبٍت األخوات كبناهتن ،أش ٌقاء أك ألب أك ٌ
ألمو ،كابن أخ
العم ،كج ٌد ٌ
بناهتن ،كبنات األخ ،شقيقا أك ألب أك ٌ
كعم أل ٌـ ،كج ٌد ٌ
البنات ،كبنو ٌ
ألـٌ ،
ألـ ،كبنات ٌ
العمة كا٠تاؿ.
ألمو ،ك ٌأـ أيب ٌ
ٌ
األـ ،كا٠تالة ك ٌ
فائدة
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دفع لذكم األرحاـ ،بل لبيت ا١تاؿ" ،كظاىر كبلمو كاف بيت ا١تاؿ منتظما لعدالة
قاؿ خليل" :كال يي ُّرد كال يي ي
كإال
السهاـ؛ إف كانواٌ ،
اإلماـ أـ ال ،على مشهور ا١تذىب ،ى
كشىر ىط بعض العدالةى ،فإف انتفت ٌ
رد ٌ
الزائد على ذكم ٌ
لذكم األرحاـ.
[مرياث اجل ّدة لألب]
ألـ ،فإف [اجتمعا؛
السدس عند انفرادىا على مذىب اٞتمهور ،قياسا على اليت ٌ
كمَتاث اٞت ٌدة لؤلب ٌ
()1
لؤلـ أقرب درجة ،فتكوف أكٔب بو؛ أل ٌهنا اليت كرد
فالسدس بينهما سويٌة؛ ٌإال أف تكوف اليت ًٌ
ك ٌاٖتدا] ُب ال ٌدرجةٌ ،
فالسدس بينهما نصفاف.
فيها النٌص ،كإف كانت اليت لؤلب أقرب منها؛ ٌ
األـ اٞت ٌدة مطلقا ،كأسقط األب اٞت ٌدة من جهتو.
كأسقطت ُّ
كال يرث عند إمامنا مالك بن أنس -هنع هللا يضر -أكثر من ج ٌدتُت ،فقد قاؿٓ :ب نعلم أحدا من طريق صحيح من
كرث أكثر من ج ٌدتُت ،منذ كاف اإلسبلـ إٔب اليوـ.
ا٠تلفاء األربعة َّ
()2
غَتىن
كبقي
كعلٌل القراُب ما قالو مالك بقولو :أل ٌف أىل ا١تَتاث ،األب ك ٌ
ٌ
األـ ،ك ٌأمهاهتما ،يقوموف مقامهما ،ى
على األصل.
اث اجل ّد]
[مري م
ٚتيع ا١تاؿ كاألب ببل
ابن اب ون؛ كال إخوةه؛ ي
كمَتاث اٞت ٌد لؤلب إذا انفرد أبف ٓب يوجد معو ه
ابن للميٌت؛ كال ي
العم ،كابنامها.
ابن االبن ،ك ُّ
خبلؼ ،كىو أحد الثٌبلثة الذين يرثوف شاإلٚتاع ،كاالثناف اآلخراف :ي
السدس ،كما زاد عليو رجع للفرع ال ٌذكر[ ،لو/4أ] كإف ىس ىفل.
كللج ٌد مع الولد ال ٌذكر ،أك كلد الولد ال ٌذكر ٌ
ً ً
فإف ىشىرىؾ َّ
منهن ،غَت اإلخوة
السهاـ ،أم الفركض ،كالبنت كبنت االب ًن ،كاثناف فأكثر ٌ
اٞتد أح هد من أىل ٌ
سهموي ،كذكم الفرائض ًس ىه ىام يهم ،كاف لو
بقي شيء من ا١تاؿ بعد أخذه ى
كاألخوات ،فإنٌو ييقضى لو ٌ
شالسدس ،فإف ى
الباقي مضموما إٔب يس يد ًسو.
السهاـ إخوة أش ٌقاء أك ألب ،ذكورا؛ أك إاناث؛ أك يٚتع بينهما ،فاٞت ٌد ي٥ت ٌَت ُب أحد
فإف كاف مع أىل ٌ
[ثبلثة]( )3أكجو؛ أيخذ األربح لو منها:
ٌإما مقاٝتة اإلخوة.
السدس من سائر ا١تاؿ.
أك ٌ
أك ثلث الباقي بعد ذكم الفركض.
()1

كذا ُب األصل.

( )2القراُب (؟؟؟684 -ىػ) :أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القراُب؛ من علماء ا١تالكية نسبتو إٔب
الشافعي) شالقاىرة؛ كىو مصرم ا١تولد كا١تنشأ كالوفاة؛ لو مصنفات
قبيلة صنهاجة (من برابرة ا١تغرب) كإٔب القرافة (احمللة اجملاكرة لقرب اإلماـ
ٌ
جليلة ُب الفقو كاألصوؿ ،منها (أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ).
انظر ترٚتتو ُب :شجرة النٌور الٌزكيٌة حمل ٌمد ٥تلوؼ.)270/1( ،
()3
الصواب.
ُب األصل :ثبلث؛ كا١تثبت ىو ٌ
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ظ من ثلث ٚتيع ا١تاؿ ،أك ا١تقاٝتة.
فإف ٓب يوجد أىل سهاـ معو غَت اإلخوة ،فلو األح ٌ
كالشقائق ُب ٚتيع ما تق ٌدـ.
الشقائقٌ ،
كاألخوات لؤلب مع اٞت ٌد عند عدـ ٌ
الشقائق اٞت ٌد شاإلخوة لؤلب ،كأدخلوىم ُب عدادىم؛
فإف اجتمع األش ٌقاء كالذين لؤلب مع اٞت ٌد ،حاسب
ي
فمنعوا َّ
أحق شالذم أخذه األخ لؤلب.
اٞتد بع ٌدىم اإلخوة لؤلب كثرة مَتاث اٞت ٌد ،ككانوا ٌ
الشقيق يىع ٌد األخ لؤلب على اٞت ٌد ،ليأخذ اٞت ٌد
ت ىجدِّا كأخا شقيقا كأخا ألب ،فإ ٌف ٌ
مثاؿ ذلك أف يًتؾ ا١تيٌ ي
الشقيق فيأخذ سهم األخ لؤلب.
الثلث شا١تقاٝتةٍ ،بٌ يرجع ٌ
الشقيق أخت ألب ،فإ ٌف القسمة تكوف من ٜتسة ،للج ٌد سهماف ،كلؤلخ سهماف،
كإف كاف مع األخ ٌ
كلؤلخت سهمٍ ،بٌ يرجع األخ ال ٌشقيق على األخت لؤلب ،فيأخذ سهمها ،كإٌمنا كانت ا١تسألة من ٜتسة؛ أل ٌف ما
الغراء ،كيقاؿ
ال فرض فيها ،فأصلها عدد عصبتها ،إذ اٞت ٌد ٌ
يعصب األخوات ،فبل يي ي
فرض لؤلخوات معوٌ ،إال ُب ٌ
فرض لؤلخت كاألخوات مع اٞت ٌدٍ ،بٌ يرجعن إٔب ا١تقاٝتة ،كىي امرأة ماتت كتركت
٢تا األكدرية كا١تالكية ،فإنٌو يي ي
زكجا ،ك ٌأمها ،كأختها ألبوين أك ألب ،كج ٌدىا ألبيها ،فهي من ستٌة؛ أل ٌف فيها نصفا؛ كىو من اثنُت ،كثلثا؛ كىو
الستة،
من ثبلثة ،كاثنُت ُب ثبلثة بستةٌ ،
السدس كاحد ،فقد ٘تٌت ٌ
فللزكج النٌصف ثبلثة ،كلؤلـ الثلث اثناف ،كللج ٌد ٌ
كبقي سهم األخت النٌصف ثبلثة ،كقد فرغ ا١تاؿ ،فيعاؿ ٢تا بنصفها ثبلثةٍ ،بٌ بعد العوؿ ٢تا بثبلثة ،يٕتمع ىذه
ى
الثٌبلثة إٔب سهم اٞت ٌد كاحد ،كييقسم ذلك بينها كبُت اٞت ٌد٢ ،تا الثٌلث ،كلو [لو/4ب] الثٌلثاف.
يً
غرىا بفرض الثٌبلثة ٢تاٍ ،ب رجع كقاٝتها ،كشاألكدرية؛ أل ٌهنا ك ٌدرت على زيد بن
شالغراء؛ أل ٌف اٞت ٌد ٌ
كٝتٌيت ٌ
اثبت( )1مذىبو ،شاعتبار أنٌو ال يفرض ُب شاب اٞت ٌد كاإلخوة لؤلخت شيئا ،كإٌمنا يرثوف مع اٞت ٌد شالتٌعصيب ،كال
عوؿ كال فرض ،كقد فيرض ٢تا كأيعيل.
[حقيقة العول]
السهاـ ،كالنٌقص ُب األنصباء.
كحقيقة العوؿ ٌ
الزايدة ُب ٌ

[مرياث ادل ْوىل األ ْعلى]

امرأة.

ٚتيع ا١تاؿ ،رجبل كاف ا١تعتق أك
كمَتاث ا١تؤب األعلى؛ كىو مباشر العتق؛ إذا انفرد عن كارث للميٌت سواه ي

السهاـ ،كال يرث ا١تعتق مع عصبة النٌسب؛ أل ٌف الوالء
بقي بعد أىل ٌ
فإف كاف مع ا١تعتق أىل سهم؛ كرث ما ى
فرع؛ كالنٌسب أصل ،كال حكم للفرع مع كجود األصل.

( )1زيد بن اثبت (11ؽ ىػ45 -ىػ) :زيد بن اثبت بن الضحاؾ األنصارم ا٠تزرجي ،أبو خارجة؛ صحايب جليل ،من أكابرىم؛ كاف كاتب
الوحي؛ كلد ُب ا١تدينة كنشأ ٔتكة ،كتعلٌم كتفقو ُب الدين ،فكاف رأسا شا١تدينة ُب القضاء كالفتول كالقراءة كالفرائض؛ لو ُب كتب اٟتديث 92
حديثا.
الرب.)537/2( ،
انظر ترٚتتو ُب :االستيعاب ُب معرفة األصحاب البن عبد ٌ
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جره من أى ٍعتىػ ٍقن بوالدة أك
كال يرث النٌساءي من الوالءٌ ،إال من شاشرف عتقو ،كلو شالكتابة ،كما ُب معناىا ،أك ٌ
الرقبةي رقبةن
الرقبةى؛ ي
كتلد كلدا؛ كديوت عن ماؿ كال كارث لو ،أك ي
عتق؛ كأف تعتق ا١ترأةي رقبةنٍ ،بٌ ٌ
تعتق تلك ٌ
تتزك يج ٌ
و
أعتق يمعتً ىقها.
أخرل؛ ك٘توت ُّ
للرقبة ا١تيٌتة من النٌسب ،فَتثها من ى
السفلى عن ماؿ؛ كال عاصب ٌ
فصل

مصول ]
[ال مف مر م
وض األ م

الفركض األصوؿ سبعة :اثناف؛ كأربعة؛ كٙتانية؛ كثبلثة؛ كستٌة؛ كاثنا عشر؛ كأربعة كعشركف.
السدس،
فاالثناف ٥ترج النٌصف ،كاألربعة ٥ترج ٌ
الستة ٥ترج ٌ
الربع ،كالثٌمانية ٥ترج الثٌمن ،كالثٌبلثة ٥ترج الثٌلث ،ك ٌ
السدس أك الثٌلث.
كاالثنا عشر ٥ترج ٌ
السدس ،كاألربعة كالعشركف ٥ترج الثٌمن ك ٌ
الربع كالثٌلث ك ٌ
كىي قسماف:
الستٌة؛ كاالثنا عشر؛ كاألربعة كالعشركف ،تعوؿ على توإب األعداد إٔب عشرة.
قسم منها يعوؿ ،كىو ثبلثةٌ :
للزكج النٌصف ثبلثة ،كلؤلختُت الثٌلثاف أربعة ،فأصلها من
فتعوؿ إٔب سبعة ٔتثل سدسها ،كزكج كأختُت لغَت ٌأـٌ ،
ً
لكل كاحد
ستٌة ،من ضرب ٥ترج النٌصف اثنُت ُب ٥ترج الثٌلث ثبلثة بستٌة ،كعالت بواحد إٔب سبعة ،فقد نقص ٌ
سدس ما بيده.
لؤلـ الثٌلث اثناف،
كتعوؿ إٔب ٙتانية ٔتثل ثلثها؛ كزكج ك ٌأـ كأخت ألب أك ألبوينٌ ،
للزكج النٌصف ثبلثة ،ك ٌ
كلؤلخت النٌصف ثبلثة[ ،لو/5أ] فمجموعها ٙتانية ،كأصلها ستٌة.
()1
للشقيقة النٌصف
فللزكج النٌصف ،ك ٌ
متفرقاتٌ ،
كتعوؿ إٔب تسعة ٔتثل نصفها ،كزكج؛ ك ٌأـ؛ كثبلث أخوات ٌ
السدس ،فهذه تسعة ،كأصلها ستٌة.
السدس تكملة الثٌلثُت؛ ك ٌ
لؤلـ ٌ
أيضا ،كلؤلب ٌ
للشقيقة
فللزكج النٌصف ،ك ٌ
كتعوؿ إٔب عشرة ٔتثل ثيلثيها ،كزكج؛ كأخت ألبوين؛ كأخت ألب ،ك ٌأـ؛ ككلديهاٌ ،
السدس كلولديها الثٌلث ،فمجموعها عشرة ،كأصلها ستٌة.
السدس ،ك ٌ
لؤلـ ٌ
النٌصف ،كلؤلخت لؤلب ٌ
ك ٌأما االثنا عشر فتعوؿ ثبلث عوالت على توإب األفراد ،فتعوؿ إٔب ثبلثة عشر ٔتثل نصف سدسها ،كزكج؛
السدس ،كللبنتُت الثٌلثاف ،فمجموعها ثبلثة عشر ،كأصلها اثنا عشر ،من ضرب
ك ٌأـ؛ كبنتُتٌ ،
الربع ،ك ٌ
فللزكج ٌ
لؤلـ ٌ
الربع ُب ثبلثة ٥ترج الثٌلث.
أربعة ٥ترج ٌ
الربع ،كلؤلبوين سدساف ،كللبنتُت الثٌلثاف،
كتعوؿ إٔب ٜتسة عشر ٔتثل ربعها ،كزكج؛ كأبوين؛ كابنتُتٌ ،
فللزكج ٌ
٣تموعها ٜتسة عشر ،كأصلها اثنتا عشر.
فللزكجة
كتعوؿ إٔب سبعة عشر ٔتثل ربعها كسدسها ،كزكجة؛ ك ٌأـ؛ ككلديها؛ كأخت ألبوين؛ كأخت ألبٌ ،
السدس ،فمجموعها سبعة عشر،
الربع ،ك ٌ
ٌ
السدس كلولديها الثٌلث ،كلؤلخت ألبوين النٌصف ،كلؤلخت لؤلب ٌ
لؤلـ ٌ
كأصلها اثنا عشر.

()1
الصواب.
ُب األصل :ثبلثة؛ ك ي
ا١تثبت ىو ٌ
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للزكجة
ك ٌأما األربعة كالعشركف فتعوؿ عولة كاحدة إٔب سبع كعشرينٔ ،تثل يٙتنها ،كزكجة؛ كأبوين؛ كابنتُتٌ ،
الثٌمن ،كلؤلبوين يسدساف ،كلبلبنتُت الثٌلثاف ،فمجموعها سبع كعشركف ،كأصلها أربع كعشركف؛ من ضرب ٙتانية
ُب ثبلثة.
كعم ،أك نصف؛ كنصف،
بقي ،كزكج ٌ
كالقسم الثٌاين :ىو األربعة اليت ال تعوؿٌ ،
فكل مسألة فيها نصف كما ى
كزكج؛ كأخت شقيقة؛ أك ألب ،فأصلها اثناف.
كعم ،فأصلها ثبلثة.
كل مسألة فيها ثػيلي ه
بقيٌ ،
بقي ،كبنتُت ٌ
كأـ؛ ٌ
ك ٌ
كعم ،أك ثلثاف كما ى
ث كما ى
كعم ،فأصلها أربعة.
بقي ،كزكج؛ كبنت؛ ٌ
ك ٌ
كل مسألة فيها ربع؛ كما بق ىي ،كزكج؛ كابن ،أك ربع؛ كنصف؛ كما ى
كعم ،فأصلها ٙتانية.
بقي ،كزكجة؛ كبنت؛ ٌ
ك ٌ
بقي ،كزكجة؛ كابن ،أك ٙتن؛ كنصف؛ كما ى
كل مسألة فيها ٙتن كما ى
كل
فهذه األصوؿ األربعة اليت ال يدخلها العوؿ ،فإذا كانت ا١تسألة ٌ
تصح من أصلها ،أبف ينقسم نصيب ٌ
كل فريق من أصل ا١تسألة قسمة
فريق على عدد رؤكسو ،فإنٌو يقتصر ُب القسم على أتصيلها ،كإف ٓب تنقسم سهاـ ٌ
السهاـ شالتٌوافق أك التٌباين ،فا١توافق
صحيحة ،أبف انكسر نصيب فريق أك أكثر عليو ،فانظر بُت ٌ
الرؤكس ك ٌ
يرده إٔب كفقو ا١تباين ثبتو ٚتيعو.
الربع؛ أك غَته ٌ
شالنٌصف؛ أك ٌ
كرد ا١توافق لوفقو ،كإثبات ا١تباين ّتملتو ،فإف كاف االنكسار على فريق كاحد ،فإنٌك تضرب كفق
كبعد النٌظر ٌ
الرؤكس ا١تنكسرة على أصل ا١تسألة عند التٌباين.
الرؤكس ُب أصل ا١تسألة عند التٌوافق ،أك ٚتيع ٌ
عدد ٌ
كأما إف كاف االنكسار على أكثر من فريق فإنٌك تنظر بُت ا١تثبتات ،كيقاؿ ٢تا :الركاجع؛ ك ً
الفرؽ؛ كاألحياز
ٌ
ٌ
أكثرمها عند التٌداخل.
أربعة أنظار :ا١تماثلة؛ كا١تداخلة؛ كا١تباينة؛ كا١توافقة ،فتضرب أحدمها عند التٌماثل؛ ك ى
كاٟتاصل من ضرب ا١تباين ُب غَته عند التٌباين؛ أك ا١توافق ُب غَته عند التٌوافق ُب أصل ا١تسألةٍ ،بٌ تيقسم ما
الربع ربعها كىكذا.
صحت منو ا١تسألة على الورثة ،فتدفع ١تن لو النٌصف نصف ما ٌ
ٌ
صحت منو ،ك١تن لو ٌ
خامتة

الربع؛ كالثٌمن؛
ُب حاصل ما تق ٌدـ؛ اعلم أ ٌف الفركض ا١تق ٌدرة ُب كتاب هللا ستٌة ال سابع ٢تا :النٌصف؛ ك ٌ
السدس.
كالثٌلث؛ كالثٌلثاف؛ ك ٌ
الشقيقة؛ كبعدىا
الزكج؛ كاألنثى من األكالد؛ كبنت االبن عند فقد البنت؛ كاألخت ٌ
فالنٌصف ٠تمسة أفرادٌ :
معصب.
ادىن عن ٌ
اليت ألب عند انفر ٌ
الزكجات
الزكجة أك ٌ
الزكجة ،أك كلد ابن ٢تا منو أك من غَته ،الثاينٌ :
الزكج إف كاف معو كلد ٌ
الربع فرض اثنُتٌ :
كٌ
الزكج ،أك كلد ابن منها أك من غَتىا[.لو/5ب]
مع عدـ كلد ٌ
()2
كالثٌلثاف فرض أربعة من الورثة :فرض اٞتمع من البنات؛ [اثنتُت]( )1فصاعدا ،كفرض بنات االبن [اثنتُت]
الشقيقة.
الشقيقتُت ،كفرض األختُت ألب عند عدـ ٌ
فصاعدا عند عدـ االبن ،كفرض األختُت ٌ
()1
()2

الصواب.
ُب األصل :اثنُت؛ كا١تثبت ىو ٌ

الصواب.
ُب األصل :اثنُت؛ كا١تثبت ىو ٌ
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األـ ،حيث ال كلد للميٌت ذكرا أك أنثى ،كال ىكلى ىد اب ون ،كال عدد من
كالثٌلث فرض اثنُت من الورثة :أحدمها ٌ
األـ ،اثناف فأكثر ،ذكورىم كإانثهم سواء.
ألـ ،اثنيهما :العدد من أكالد ٌ
اإلخوة مطلقا؛ كلو ٌ
األـ؛ كبنت االبن مع البنت؛ كاألخت من األب مع
السدس فرض سبعة من الورثة كىم :األب؛ كاٞت ٌد؛ ك ٌ
ك ٌ
لؤلـ ،ىذا حاصل ما تق ٌدـ.
األخت ٌ
الشقيقة؛ كاألخ ٌ
مم ِّه َّمات
حيتاج الطٌالب إٔب معرفتها:
ٚتيع من يرث من ال ٌذكور؛ ال يرث منهم ٌإال اثناف ،األب كاالبن ،ككجهو أ ٌف
كل ذكر مات كخلٌف ى
أحدىاٌ :
كل من كاف من
األب حيجب من كاف ُب جهتو ،كاٞت ٌد كاألعماـ كاألخوات ،ذكورا أك إاناث ،كاالبن حيجب ٌ
جهتو ،كابنو كإف نزؿ.
األـ؛ كالبنت؛ كبنت االبن؛
منهن ٌإال ٜتسةٌ :
كل ذكر مات كخلٌف ى
ٚتيع من يرثو من النٌساء ال يرثو ٌ
كاثنيها؛ ٌ
هبن على التٌوزيع.
الشقيقة ،كمن
الزكجة؛ كاألخت ٌ
كٌ
عداىن ٤تجوب ٌ
ٌ
الرجاؿ كالنٌساء ،فبل يرثو منهم ٌإال ٜتسة :االبن؛ كاألب؛
كل ذكر مات كخلٌف ى
ٚتيع من يرث من ٌ
كاثلثهاٌ :
الزكجة؛ كالبنت.
األـ؛ ك ٌ
ك ٌ
الزكج.
كل امرأة ماتت كخلٌفت ٚتيع من يرثها من ال ٌذكور؛ ٓب يرثها منهم ٌإال ثبلثة :االبن؛ كاألب؛ ك ٌ
كرابعهاٌ :
ٚتيع من يرثها من النٌساء ،ال يرثها ٌإال أربع :البنت؛ كبنت االبن؛ كاألخت
كل امرأة ماتت كخلٌفت ى
كخامسهاٌ :
األـ.
األـ؛ ك ٌ
لغَت ٌ
كل امرأة ماتت كخلٌفت ٚتيع من يرثها من ال ٌذكور كاإلانث ،ال يرث منهم سول ٜتسة :األب؛
كسادسهاٌ :
الزكج.
األـ؛ كاالبن؛ كالبنت؛ ك ٌ
ك ٌ
الزكج أك األخ
الزكج؛ كاألخ لؤل ٌـٌ ،إال أف يكوف ٌ
كسابعها :إذا انفرد كاحد من ال ٌذكور ،كرث ٚتيع ا١تاؿ ٌإال ٌ
عم ،أك يكوف مؤب.
ٌ
لؤلـ ابن ٌ
ً
كل من انفرد من النٌساء ال حيوز ٚتيع ا١تاؿ ٌإال ا١تعتق ،عتقنا هللا من مصائب ال ٌدنيا كاآلخرة.
كاثمنيها :أ ٌف ٌ
يسر هللا ٚتعو ،على يد جامعو ككاتبو ،ا١تفتقر إٔب عفو هللا تعأب.
ىذا نخر ما ٌ
كاف الفراغ من ذلك ُب [لو/6أ] تسعة عشر من شهر رجب ،من سنة أربعُت بعد الثبلٙتائة كاأللف ،من
ىجرة سيٌد ا١ترسلُت ،كاٟتمد ع ) ٌأكال كنخرا.

خامتة:
ا١تهمة؛ منها:
توص ي
ٌ
لت ُب ىذا البحث إٔب ٚتلة من النٌتائ العلميٌة ٌ
ٓب حيظ ىذا ا١تخطوط شال ٌدراسة كالتحقيق من قبل؛ رغم قيمتو العلميٌة.
٤تمد عابد بن حسُت ا١تالكي ا١ت ٌكي -رٛتو هللاُ -ب بيئة علميٌة أسهمت ُب تكوين شخصيٌتو
نشأ ٌ
الشيخ ٌ
العلميٌة.
تبوأ ا١تؤلًٌف رٛتو هللا مكانة علميٌة عليٌة كمنزلة فقهيٌة سنيٌة بُت فقهاء عصره ،كحظي بثناء العلماء عليو.
ٌ
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ا١تربزين.
تتلمذ ا١تؤلٌف على كبار فقهاء عصره ،كتتلمذ على يده عدد من ٌ
عدد منها ُب عداد ا١تخطوطات ينتظر أف ٘تت ٌد
الرسائل كا١تؤلٌفات الفقهيٌة اليت ال يزاؿ ه
ترؾ ا١تؤلٌف عددا من ٌ
لو يد العناية كالنٌشر كالتحقيق.
العنواف ا١تختار للمخطوط ىو( :رسالةه ُب ًعل ًم ال ىفرائًض) ،كنسبتو للمؤلٌف صحيحة ال غبار عليها.
كفصلها تفصيبل حسنا.
أىم مسائل علم الفرائض؛ ٌ
ٌ
تضمن ا١تخطوط ٌ
كفٌق ا١تؤلٌف –رٛتو هللاُ -ب كتابة م و
نت ٥تتصر ُب علم الفرائض.
التوصيات:

أقًتح ُب خا٘تة ىذا البحث بعض التوصيات؛ كىي كاآلٌب:
الًتاث أمهٌية كبَتة ،كلذلك فإنو ينبغي توجيو عناية الباحثُت
يكتسي العمل على ٖتقيق ا١تخطوطات كخدمة ٌ
هتتم بفهرسة ا١تخطوطات؛ كٖتقيقها؛ كطباعتها؛
ُب ال ٌدراسات العليا إٔب مثل ىذه البحوث كال ٌدراسات اليت ٌ
كنشرىا.
الًتاث؛
خاصا بتحقيق ا١تخطوطات؛ كخدمة ٌ
أقًتح أف ٌ
كل عدد من أعدادىا ْتثا ٌ
ٗتصص ٣تلٌتكم احملًتمة ُب ٌ
أذا أمكن ذلك.
٤تمد كعلى نلو كصحبو كإخوانو أٚتعُت.
رب العا١تُت ك ٌ
كنخر دعواان أف اٟتمد ع ) ٌ
السبلـ على نبيٌنا ٌ
الصبلة ك ٌ
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قائمة ادلصادر وادلراجع
 القرنف الكرًن :بركاية اإلماـ حفص بن سليماف ،عن اإلماـ عاصم الكوُب رٛتهما هللا.
 إركاء الغليل ُب ٗتري أحاديث منار السبيل ،دمحم انصر الدين األلباين ،بَتكت :ا١تكتب اإلسبلمي ،ط2:
(1405ىػ1985 -ـ).
 االستيعاب ُب معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب،
احملقق :علي دمحم البجاكم ،دار اٞتيل ،بَتكت ،الطبعة 1412 ،1 :ىػ 1992 -ـ.
الزركلي ،خَت الدين ،دار العلم للمبليُت ،ط 2002 ،15ـ.
 األعبلـٌ ،

 حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرشاين؛ أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن مكرـ الصعيدم العدكم؛
احملقق :يوسف الشيخ دمحم البقاعي ،دار الفكر – بَتكت ،د ط1414 ،ىػ 1994 -ـ.
 سنن ابن ماجو ،ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ،كماجة اسم أبيو يزيدٖ ،تقيق :دمحم فؤاد عبد
الباقي ،بَتكت :دار إحياء الكتب العربية ،دت ،دط.

ً
السجستاين،
 سنن أيب داكد ،أبو داكد ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم ٌ
ٖتقيق ٤تي الدين عبد اٟتميد ،ا١تكتبة العصرية ،بَتكت ،دت ،دط.

 سنن الًتمذم ،دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى ،احملقق :بشار عواد
معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي – بَتكت1998 ،ـ.
 سنن النٌسائي ،النَّسائي ،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساينٖ ،تقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية ،حلب ،ط 1406 ،2ىػ.
 شجرة النٌور الزكية٥ ،تلوؼ ،دمحم بن دمحم بن عمر بن علي ابن سآب ،تعليق :عبد اجمليد خيإب ،دار الكتب
العلمية ،لبناف ،ط1424 ،1ىػ.
 صحيح اٞتامع الصغَت كزايداتو ،أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين ،بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن ندـ ،األشقودرم
األلباين ،بَتكت :ا١تكتب اإلسبلمي ،دت ،دط.
ا١تكي ،دمحم علي بن حسُت ا١تالكي ،مطبعة مصطفى دمحم ،مصر ،ط 1356 ،1ىػ.
 قرة العُت بفتاكل اٟترمُتٌ ،
الًتاث العريب  ،بَتكت ،دط ،دت.
 معجم ا١تؤلفُت ،كحالة ،عمر بن رضا ،دار إحياء ٌ
 نثر اٞتواىر كال ٌدرر ،ا١ترعشلي ،يوسف ،دار ا١تعرفة ،بَتكت ،ط 1427 ،1ىػ.
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مفتتح العدد
 األَس بًص ّٚادتُاعٚ ١ايٓٗ ٞعٔ ايفسقَ :١عامل يف طسٜل األَ ١ايٛاسد َٔ ٠خالٍ ايكسإٓ
ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب)3( ...................................................................................................:١ٜٛ

أ.د.رشيد كُهوس
دراسات وأبحاث
 دزاض ١حتً ١ًٝٝتدبّس ١ٜملفٗ ّٛايتٛسٝد ٚآيٝات بٓا ٘٥يف ضٛز ٠ايفاحت)91( ......................١

أ.د.رقية طه جابر العلواىي
 ايتٓاضب ٚايتٓاضل بني أفاْني ايطٛز ٠ايكسآْ ١ٝضٛز ٠األْفاٍ منٛذداً)14( ........................

د .توفيق علي زبادي
 دال ٌ٥ايٓب ٠ٛفُٝا حتكل َٔ األخباز عٔ غٝب املطتكبٌ يف ايهتاب ٚايطٓ ١دزاض ١عكد١ٜ
)01(......................................................................................................................................

د.عبداهلل بً علي اجلودة
 أسادٜح ٚآثاز ضفس  ّٜٛادتُع ١قبٌ ايصال ٠يف املٝصإ دزاض ١سدٜجْ ١ٝكد)193(............ ١ٜ

د.عبدالواشع بً حييى املعس بي األزدي
 أسهاّ ايتعاٌَ املاي ٞبني ايٛايد ٚٚيد ٙيف ايفك٘ اإلضالَ)149(......................................ٞ

أ.د .هصاو يصري حمند العربي
 األخالم يف اجملتُع اإلضالَ َٔ ٞخالٍ نتاب ايعكد ايفسٜد البٔ عبد زب٘
األْديط(ٞتٖ390:ـ)942(................................................................................................. ..)ّ232/

أ.د .رحيه حلو حمند ابهادلي -و.و.مالك كاظه حمند املالكي
َ طؤٚي ١ٝايدٚي ١حن ٛأَٛاٍ األٜتاّ)903(.........................................................................

أ.د.عاطف حمند أبو هربيد
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 املكاصد ايهً ١ٝيف ايعٌُ ارتري)319(......................................................................................ٟ

د .شعد بً مقبل احلرَيري العيسي
 ايتفطري املكاصد ٟيًٓصٛص ايشسع ١ٝعٓد اإلَاّ َايو يف نتاب٘ املٛطأ)393(..............

أ.عبد الغين ادعيكل
 اإلثبات بايكسا ٔ٥املعاصس ٠يف ايفك٘ اإلضالَ ٞسذٝت٘ ٚضٛابط٘)343(...............................

د.جالل بً حمند الصنيعي
 ضسق ١املٓشٛز ايسقُ ٞدزاض ١فكٗ)302(.................................................................................... ١ٝ

أ.د.حمند عبد اللطيف حمنود البيا
 أصٌ اعتباز املآٍ ٚأثس ٙيف أسهاّ ايٓٛاشٍ ايفكٗ ١ٝاملايه)113(..............................................١ٝ

د.محيد الصغري
 املططسب َٔ اذتدٜح يف نتاب ايعًٌ (ألب ٞحمُد عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞسامت ايساشٟ
املتٛفٖ391 ٢ـ) )113(..........................................................................................................................

دة.ثريا عبد اهلل عباس بكر
 أثس اإلدَإ يف تغٝري األسهاّ ايشسع)109(.............................................................................١ٝ

د .ياشني باهي
 دٚز ارتطاب ايدٜين يف جتدٜد اهلٝب ١يعًُا ٤األَ)123(........................................................١

أ.د.شامل عبداهلل أبو خمدة –د .مراد شهيل مسيد
 دٛاْب َٔ فك٘ اإلصالح ٚايتغٝري َٔ خالٍ ايطري ٠ايٓب)412(.........................................١ٜٛ

د.عبد الكريه القاللي
 سهِ إزخ اإلخَ ٠ٛع ادتد دزاضَ ١كازْ ١يف ايفك٘ اإلضالَٚ ٞايكاْ ٕٛايُٝين)432(...........

أ.د.عبدالصالو قائد الصرعيب
َ فٗ ّٛايكبض ايشسعٚ ,ٞسهِ ايتصسف يف املبٝع قبٌ قبط٘ دزاض ١تطبٝك ١ٝعً ٢ايبٓٛى
ايطعٛد ١ٜذات ايٓٛافر االضالَ ( ١ٝعكد املساحب ١أمنٛذد ًا يًتطبٝل))442(................................

د.شعيد بً ميصور موفعة
َ الَح ايتعاٜش ايطًَُ ٞع غري املطًُني َٔ خالٍ نتب ايفتا ٣ٚيدَ ٣ايه ١ٝايغسب
اإلضالَ)403(..................................................................................................................................... ٞ

الدرْداري
أ.حمند َّ

 796جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،02- 91رجب 9442هـ  /أبريل 0291و
 ختسٜر األص ٍٛعً ٢األص :ٍٛدزاض ١تأصَ ١ًٝٝع مناذز تطبٝك)310(.............................١ٝ

أ .صداو حمندي
 األقٛاٍ اييت ال قا ٌ٥هلا ٚأثسٖا يف أص ٍٛايفك٘ )311(....................................................
أ.عبد الفتاح حمفوظ
 تدا ٍٚاملعًَٛات بني ايتبٚ ُّٔٝايتجبُّتِ يف ايكسإٓ ايهس)311(...................................................ِٜ

أ.علي شامل علي البادي
قراءات وإضاءات وفكر
 زفع نفا ٠٤األدا ٤ملعًٍِ ايًغ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بغريٖا  :ايجكاف ١ايعسب ١ٝاإلضالَ١ٝ
أمنٛذدَا)111(.......................................................................................................................................

أ .أمحد طاهر أبو عنر
َ كَٛات ايفهس املعذُٚ ٞجتًٝات٘ املعسف ١ٝعٓد فؤاد ضصنني )131(.....................................

أ.حصني عنر دراوشة
 عبكس ١ٜاألضتاذ فؤاد ضصنني )114(................................................. ..........................................

أ .عبد اهلل الرازقي
 اذتهِ ايعسفاْ ١ٝيف االقتباضات ايكسآْ)133(.........................................................................١ٝ

د.رفيع الديً حييف القامسي
من كنوز التراث
 زَضَاي ٌ١فِ ٞعًَِِ اي َفسَاِ٥ضِملُفيت املايهّ ١ّٝكهٍ ١ايمحُ ١ّٝايشّٝخ حمُّد عابد بٔ سطني املايهّٞ
املهٍٖ1311( ٞـ) :دزاضٚ ٌ١حتكٝل)119(............................................................................................

د.فؤاد أمحد عطاء اهلل
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