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5

دخل سيدنا رسول اهلل  المدينة واحلشود املؤمنة
مشهودا مل
يوما
ً
متزامحة الستقبال خري الربية  ،فكان ً
تشهد املدينة مثله يف تارخيها.
ونزل سيدنا رسول اهلل  بقباء على كلثوم بن اهلدم،
وقيل :بل على سعد بن َخْيثَ َمة ،واألول أثبت.
ومكث أبو احلسن علي بن أيب طالب كرام اهلل وجهه
مبكة ثالثًا حىت أدى عن موالنا رسول اهلل  الودائع اليت كانت عنده للناس ،مث هاجر ماشيًا على قدميه
حىت حلقهما –النيب  وأبو بكر الصديق  -بقباء ،ونزل على كلثوم بن اهلَْدم.
وأقام سيدنا رسول اهلل  بقباء أربعة أيام :االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس .وأسس مسجد قباء
وصلى فيه ،وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة ،فلما كان اليوم اخلامس ـ يوم اجلمعة ـ ركب بأمر
اهلل له ،وأبو بكر ردفه ،وأرسل إىل بين النجار –أخواله -فجاءوا متقلدين سيوفهم ،فسار حنو املدينة وهم
حوله ،وأد ركته اجلمعة يف بين سامل بن عوف ،فجمع هبم يف املسجد الذي يف بطن الوادي ،وكانوا مائة
رجل(.)1

مث سار النيب  بعد اجلمعة حىت دخل يثرب يف يوم اإلثنني ،الثاين عشر من ربيع األول لثالث عشرة
سنة من البعثة النبوية ،وكان عمره  35عاما كامال ،حيث مضى على نبوته  35عاما ،ومن ذلك اليوم
خمتصرا.
الذي دخل فيه نور النبوة املدينة ،مسيت بلدة يثرب مبدينة الرسول  ،ويعرب عنها باملدينة املنورة
ً

ويف صحيح اإلمام البخاري-رمحه اهلل«:-ملا مسع الْمسلِمو َن بِالْم ِدينَ ِة خمَْرج رس ِ
ول اللَّ ِه ِ م ْن َم َّكةَ،
ََ َُ
َ
ُْ ُ
احلََّرِة فَـيَـْنتَ ِظ ُرونَهَُ ،ح َّىت يَـ ُرَّد ُه ْم َحُّر الظَّ ِه َريِة ،فَانْـ َقلَبُوا يَـ ْوًما بَـ ْع َد َما أَطَالُوا انْتِظَ َارُه ْم،
فَ َكانُوا يَـ ْغ ُدو َن ُك َّل َغ َد ٍاة إِ َىل ْ
ِِ
ِ
ود َعلَى أُطُ ٍم ِمن آطَ ِام ِهم ألَم ٍر يـْنظُر إِلَي ِه ،فَـبصر بِرس ِ
ول اللَّ ِه 
فَـلَ َّما أ ََوْوا إِ َىل بـُيُوِت ْم ،أ َْو ََف َر ُج ٌل م ْن يَـ ُه َ
ْ ْ َ ُ ْ َ َُ َ ُ
ْ
ك الْيـه ِ
ِ
ي أَ ْن قَ َال بِأَعلَى ِِ
ِ ِ
ِِ
اشر الْعر ِ
ب َه َذا
ني يَـ ُز ُ
ود ُّ
ول هبِِ ُم َّ
َص َحابِه ُمبَـيَّض َ
َوأ ْ
ْ َ
اب ،فَـلَ ْم َيَْل َ ُ
السَر ُ
ص ْوته :يَا َم َع َ َ َ
()2
ِِ
ات
ول اللَّ ِه  بِظَ ْه ِر ْ
السالَ ِح ،فَـتَـلَق َّْوا َر ُس َ
َج ُّد ُك ُم الَّ ِذي تَـْنتَ ِظ ُرو َن .فَـثَ َار الْ ُم ْسلِ ُمو َن إِ َىل ِّ
احلََّرِة ،فَـ َع َد َل هب ْم َذ َ
ٍ ِ
ِِ
ك يـوم ِ
االثْـنَـ ْ ِ
الْيَ ِم ِ
ني ِم ْن َش ْه ِر َربِي ٍع األ ََّوِل»(.)3
ني َح َّىت نَـَزَل هب ْم ِيف بَِين َع ْم ِرو بْ ِن َع ْوفَ ،و َذل َ َ ْ َ
) )1سرية ابن هشام .562-563/2 ،الرحيق املختوم ،املباركفوري.336-331 ،
) )2جدكم :أي حظكم الذي تنتظرون.

) )3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب هجرة النيب  ،ح.5661
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مشهودا أغر ،فقد ارجتت البيوت وارتفعت األصوات
يوما
ً
وكان يوم دخول احلبيب املصطفى  املدينة ً
باحلمد والتسبيح والتكبري ،وعم الفرح والسرور والبهجة املدينة وتبسم ثغرها ،وهي ترفُل يف حلل الفخر
واالعتزاز ،واستقبله زهاء مخسمائة من األنصار ،وتغنت النساء والصبيان والوالئد بالدفوف ويقلن:
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ثَنيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
طَلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع البَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ُر علينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوَدا ِ
َ
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
ـكر علين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـب ُّ
هلل دا ِ
َ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
()1
أيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث فين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
جئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألمر املط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ
ِ
ول اللَّ ِه ِ 
ٍِ ِ
ول اللَِّه
صا ِر ِِم َّْن َملْ يَـَر َر ُس َ
س َر ُس ُ
صامتًا ،فَطَف َق َم ْن َجاءَ م َن األَنْ َ
َ
فَـ َق َام أَبُو بَ ْكر للنَّاسَ ،و َجلَ َ
ُ ييِّي أَبا ب ْك ٍر ،ح َّىت أ ِ
َّاس
س َر ُس َ
ول اللَّ ِه  فَأَقْـبَ َل أَبُو بَ ْك ٍر َح َّىت ظَلَّ َل َعلَْي ِه بِ ِرَدائِِه ،فَـ َعَر َ
َ َ
َصابَت الش ْ
َ َ َ
ف الن ُ
َّم ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
رس َ ِ
ِ
ِ
س الْ َم ْسج ُد
ث َر ُس ُ
ض َع َع ْشَرَة لَْيـلَةً َوأ ِّ
ول اللَّه ِ يف بَِين َع ْم ِرو بْ ِن َع ْوف ب ْ
ك ،فَـلَب َ
ول اللَّه  عْن َد َذل َ
َُ
ُس َ
ِ
ول اللَّ ِه ُ ،مثَّ ركِ ِ
ت ِعْن َد
صلَّى فِ ِيه َر ُس ُ
الَّ ِذي أ ِّ
َّاس َح َّىت بَـَرَك ْ
س َعلَى التَّـ ْق َوىَ ،و َ
َ َ
ب َراحلَتَهُ فَ َس َار َيَْشي َم َعهُ الن ُ
ُس َ
ِِ
ول  بِالْم ِدينَ ِة ،وهو يصلِّى فِ ِيه يـومئِ ٍذ ِرج ٌ ِ
ِِ
الرس ِ
نيَ ،وَكا َن ِم ْربَ ًدا( )2لِلت َّْم ِر لِ ُس َهْي ٍل
ال م َن الْ ُم ْسلم َ
ََْ ُ َ
َْ َ َ
َم ْسجد َّ ُ
َ
ول اللَّ ِه ِ حني بـرَك ِِ ِ
ِ
ني يَتِيم ْ ِ
ِ
َس َع َد بْ ِن ُزَر َارةَ ،فَـ َق َال َر ُس ُ
َ ََ ْ
ني ِيف َح ْج ِر أ ْ
َو َس ْه ٍل غُالََم ْ َ
ت به َراحلَتُهَُ « :ه َذا إ ْن َشاءَ
ِ
ِِ ِ
فد َعا الْغُالََم ْ ِ
ول اللَّ ِهُ ،مثَّ
ك يَا َر ُس َ
اللَّهُ الْ َمْن ِزُل» َ
ني ،فَ َس َاوَم ُه َما بِالْ ِم ْربَد ليَتَّخ َذهُ َم ْسج ًدا ،فَـ َقاالَ الَ بَ ْل نَـ َهبُهُ لَ َ
بـنَاه مس ِج ًدا ،وطَِفق رس ُ ِ
ِبَ « :ه َذا ْ
ِب ِيف بـُْنـيَانِِهَ ،ويَـ ُق ُ
احلِ َم ُ
ال الَ
ول اللَّه  يَـْنـ ُق ُل َم َع ُه ُم اللَِّ َ
ول َوُه َو يَـْنـ ُق ُل اللَِّ َ
َ َ َُ
َ َُْ
()3
اآلخرة فَارح ِم األَنْصار والْمه ِ
ِ
اجَرة» .
ِمحَ َال َخْيبَـ ْر َه َذا أَبَـُّر َربـَّنَا َوأَطْ َه ْر»َ .ويَـ ُق ُ
َجَر أ ْ
ول« :اللَّ ُه َّم إِ َّن األ ْ
َ َ َ َُ
َج ُر َ ْ َ
عن أنس  قال« :ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل  املدينة أضاء منها كل شيء»(.)4
وعن الرباء بن عازب  قال« :ما رأَيت أ َْهل الْم ِدينَ ِة فَ ِرحوا بِ َشي ٍء فَـرحهم بِرس ِ
ول اللَّ ِه .)5(»
ْ ََُْ َ ُ
ُ
َ َْ ُ َ َ
 حلت األنوار ببيت أبي أبوب األنصاري :مل يكن األنصار – -من املوسرين لكن كل واحد منهم يب أن يكون رسول اهلل  يف ضيافته،
فجعل رسول اهلل  ال َير بناقته على صف من صفوف الناس إال ويدعونه لإلقامة عندهم ،وهو يقول
هلم« :دعوها فإهنا مأمورة» ،وملا مَّر بِبـع ِ ِ
َّني َويَـ ُق ْل َن:
ض الْ َمدينَ ِة فَِإ َذا ُه َو ِِبَ َوا ٍر يَ ْ
ض ِربْ َن بِ ُدفِّ ِه َّن َويَـتَـغَنـ ْ َ
َ َْ
) )1دالئل النبوة للبيهقي ،باب تلقي الناس رسول اهلل  ،ح.2136

) )2املربد :املوضع الذي جيفف فيه التمر.
) )3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب هجرة النيب  ،ح.5661
) )4سنن ابن ماجه ،كتاب اجلنائز ،باب ذكر وفاته  ،ح.3653

) )5صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب مقدم النيب  وأصحابه  ،ح.5131
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َّج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر
َْحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوا ٍر ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن بَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـين الن َّ
فَـ َق َال النَِّيب « :يـعلَم اللَّه إِ ِّين أل ِ
ُحبُّ ُك َّن»(.)1
ُّ
َْ ُ ُ

7

يَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َحبَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذا َُ َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر

حىت بركت الناقة يف ل من الت بين النجار أخوال رسول اهلل  ،وعند باب أيب أيوب
األنصاري وامسه خالد بن زيد النجاري اخلزرجي ،ونزل حبيبنا رسول اهلل  يف دار أيب أيوب األنصاري
ِ
 ،ندعه يكي لنا قصة نزول رسول اهلل  يف بيته ،يقول « :أ َّ
َّيب ِ يف
َن النِ َّ
َّيب  نَـَزَل َعلَْيه فَـنَـَزَل النِ ُّ
الس ْف ِل وأَبو أَيُّوب ِيف الْع ْل ِو- ،قَ َال -فَانْـتَبه أَبو أَيُّوب لَيـلَةً فَـ َق َالَ :نَْ ِشى فَـو َق رأْ ِس رس ِ
ول اللَّ ِه  .فَـتَـنَ َّح ْوا
َ ْ
ُ
َ
ْ َ َُ
ََ ُ
ُّ َ ُ
ِ
ِ
فَـبَاتُوا ِيف َجانِ ٍ
ت ََْتتَـ َها .فَـتَ َح َّوَل
َّيب ُّ « :
َّيب  فَـ َق َال النِ ُّ
ب ُمثَّ قَ َال للنِ ِّ
الس ْف ُل أ َْرفَ ُق» .فَـ َق َال :الَ أ َْعلُو َسقي َفةً أَنْ َ
الس ْف ِل ،فَ َكا َن ي ِ
َّيب  طَ َع ًاما فَِإذَا ِجيءَ بِِه إِلَْي ِه َسأ ََل َع ْن َم ْو ِض ِع
وب ِيف ُّ
النِ ُّ
صنَ ُع للنِ ِّ
َْ
َّيب ِ يف الْ ُع ْل ِو َوأَبُو أَيُّ َ
ِ
ِ
ِِ
أَصابِعِ ِه فَـيتتبَّع مو ِضع أ ِ ِ ِ
ِ
يل
َصابِ ِع النِ ِّ
صنَ َع لَهُ طَ َع ًاما فيه ثُ ٌ
َصابعه ،فَ َ
َََ ُ َ ْ َ َ
َ
وم فَـلَ َّما ُرَّد إِلَْيه َسأ ََل َع ْن َم ْوض ِع أ َ
َّيب  فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّيب « :الَ َولَك ِّين أَ ْكَرُههُ» .قَ َال :فَإ ِّين أَ ْكَرهُ َما
َحَر ٌام ُه َو فَـ َق َال النِ ُّ
لَهَُ :ملْ يَأْ ُك ْل .فَـ َف ِز َ َو َ
صع َد إلَْيه فَـ َق َال :أ َ
ت»(.)2
تَكَْرهُ أ َْو َما َك ِرْه َ

) )1سنن ابن ماجه ،عن أنس بن مالك  ،كتاب النكاح ،باب الغناء والدف ،ح.3966
) )2صحيح مسلم ،عن أنس بن مالك  ،كتاب األشربة ،باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار أكله،
ح.2135
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د .عاطف محمد أبو هربيد

ملخص البحث:
هدفت الدراسـة إىل الوقـوف علـى حقيقـة األخـالق ،وخصائصـها يف اإلسـالم ،وأثـر األخـالق السـلبية
واإلجيابية على االقتصاد يف اإلسالم؛ لتحديد أبعاده الشرعية ،وَتصينه من األزمات اليت تعصف به.
وتوص ــل الباح ــث إىل أن طغي ــان امل ــال ي ــدفع
ص ـ ــاحبه إىل االنس ـ ــال م ـ ــن أخ ـ ــالق
الرمحــة واإلنســانية ،ويتصــرف بظلــم
يف مجعـ ـ ـ ـ ــه للمـ ـ ـ ـ ــال .س ـ ـ ـ ـ ـواء كـ ـ ـ ـ ــان
باالحتك ـ ــار أو ب ـ ــالغ ،والت ـ ــدليس،
أو باخليانة.
كمـ ــا أن الفسـ ــاد األخالقـ ــي ي ـ ـ آثـ ــاراً
م ــدمرة عل ــى االقتص ــاد ،تتمث ــل يف أزم ــات مالي ــة ،أو ارتف ــا يف مع ــدالت البطال ــة والفق ــر ،أو يف ض ــعف
االستهال واالنتاج ،أو يف إهدار املوارد والثروات.
وارتباط األخالق باإلَيان واجلزاء األخروي جيعل هنا توازناً يف حـب املـال ،ويلتـزم اإلنسـان يف كسـبه
ويـاف علـى
بأخالق الرمحة واإلنسانية؛ ِما يعزز االستقرار االقتصادي ،وترتفع وترية االستهال واالنتاجُ ،
امل ـوارد ،وتضــيق الفجــوة بــني الفق ـراء واألغنيــاء ،وتقــل معــدالت البطالــة والفقــر ،ويؤســس لتنميــة اقتصــادية
وطنية َتقق رفاهية اجملتمع.
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Abstract:
Ethics and their economic impact in Islam
The study aimed to stand on the truth of morality, and their characteristics
in Islam, and the impact of the negative and positive morality on the
economy in Islam; to determine the
dimensions
of
legitimacy,
and
vaccinated crises that beset it.
The researcher found that the tyranny
of the money paid the owner to break
away from the ethics of compassion
and humanity, and act unjustly in the
collected money. Whether monopoly or fraud, fraud, or treason.
The moral corruption leaves a devastating impact on the economy, is in a
financial crisis, or a rise in unemployment and poverty rates, or the
weakness of consumption and production, or in a waste of resources and
wealth.
And a link to morality faith and the penalty eschatological makes there is a
balance in the love of money, and is committed to human earned ethic of
compassion and humanity; thus enhancing economic stability, rising pace
of consumption and production, and a resource-conserving, and narrowing
the gap between rich and poor, and less unemployment and poverty rates,
and lays the foundations for national economic development check welfare
of the community.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وقدوة املربني سيدنا مـد وعلـى آلـه وصـحبه،
ومن سار على هديهم إىل يوم الدين ،وبعد:
فـ ـ إن استشـ ـراء الفس ــاد وانع ــدام األخ ــالق يف التع ــامالت االقتص ــادية ،ظه ــر عل ــى ش ــكل أزم ــات اقتص ــادية
عصفت بالعديـد مـن املؤسسـات املاليـة ،وقطاعـات واسـعة مـن املراكـز االقتصـادية يف العـامل ،وتزعزعـت الثقـة بـني
مكونات التمويل والعمل االقتصادي ،وانعكـس سـلباً علـى اجلوانـب املختلفـة للمجتمـع؛ ِمـا يـربر العـودة والـدعوة
إىل بث الروح اإلنسانية يف اجلسد املايل ،وتطعيمه بالقيم اإلنسانية ،إلعادة التوازن بني السعي للربح املادي وبني
اإلشبا الروحي للبعد اإلَياين واالنضباط األخالقي؛ ليعود خرياً على الفرد واجملتمع ،يف العاجل واآلجل.
فيـأ هــذا البحــث ليســل الضــوء علــى هــذا املوضــو ؛ لتحديــد أبعــاده الشــرعية ،وَتصــينه مــن األزمــات الــيت
تعصف به ،وبث الروح يف جسده ليغدو اقتصاداً إنسانياً ال تنسلخ اهتماماته بالربح املادي عن القيم واألخـالق
اإلنسانية اليت صاغها اإلسالم.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل ما يلي:
 .3الوقوف على حقيقة األخالق ،وقيمتها وخصائصها يف اإلسالم.
 .2التعريف باألخالق السلبية وبيان أثرها على االقتصاد يف اإلسالم.
 .5التعريف باألخالق اإلجيابية وبيان أثرها على االقتصاد يف اإلسالم.
منهج البحث وخطته:
يقــوم البحــث علــى املــنه التحليلــي االســتنباطي مــن خــالل نصــو القــرآن والســنة وأق ـوال العلمــاء ذات
العالقة ،وجاءت خطة البحث كما يلي:
املبحث األول :قيمة األخالق وخصائصها يف اإلسالم.
املطلب األول :حقيقة األخالق.
املطلب الثاين :قيمة األخالق يف اإلسالم.
املطلب الثالث :خصائص األخالق يف اإلسالم.
املبحث الثاين :األخالق السلبية وأثرها على االقتصاد يف اإلسالم.
املطلب األول :األخالق السلبية ودليلها الشرعي.
املطلب الثاين :األخالق السلبية وأثرها االقتصادي.
املبحث الثالث :األخالق اإلجيابية وأثرها على االقتصاد يف اإلسالم.
املطلب األول :األخالق اإلجيابية ودليلها الشرعي.
املطلب الثاين :األخالق اإلجيابية وأثرها االقتصادي.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائ والتوصيات.
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المبحث األول

قيمة األخالق وخصائصها في اإلسالم
المطلب األول :حقيقة األخالق.

أوالً في اللغة :األخالق مجـع خلـق ،واخللـق بضـم الـالم وسـكوهنا :هـو الـدين والطبـع والسـجية( ،)1وحقيقـة

اخللـق أنــه وصـف لصــورة اإلنســان الباطنـة وهــي نفســه وأوصـافها ومعانيهــا املختصـة هبــا وهــي مبنزلـة اخللــق لصــورته

الظاهرة وأوصافها ومعانيها ،وهلما أوصاف حسنة وقبيحة(.)2
ويُفهم ِما سبق ما يلي:

 .3أن لألخالق جانبني :جانباً نفسياً باطنياً ،وجانباً سلوكياً ظاهرياً.

 .2أن اخللــق يــدل علــى الصــفات الفطريــة الــيت ُجبلــت عليهــا الــنفس البش ـرية ،ويــدل أيض ـاً علــى الصــفات
املكتسبة حبيث أصبحت وكأهنا فطرية.

ثاني ااً :فااي اال:ااطال  :تعــددت تعريفــات العلمــاء لألخــالق ،فمــنهم مــن اقتصــر يف تعريفــه علــى األخــالق

الفطرية كما فعل املاوردي حيث قال فيها" :األخالق غرائز كامنة تظهر باالختيار وتقهر باالضطرار"( ،)3ومنهم
من توسع ليتناول تعريفه األخالق الفطرية واملكتسـبة كمـا فعـل الـدكتور عبـد الكـرن زيـدان حيـث اعتـرب األخـالق
بأهنا" :مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في الانف ،وفاي ئاوئها وميهانهاا يحسان الفعال فاي ن ار

اإلنسان أو يقبح ومن ثَ َّم يقدم عليه أو يحجم عنه"(.)4

ويُؤخــذ عليــه أن اإلنســان قــد يــرى حســن الفعــل وال يقــدم عليــه ،وقــد يــرى قبحــه ويقــدم عليــه إذ قــد يغلــب
الطبع التطبع ،ومع ذلك فال يوصف خبلق ما إال بعد أن َيارسه ويقدم عليه.
ومل خيتل ــف عن ــه تعري ــف املي ــداين حي ــث ج ــاء في ــه أن األخ ــالق :" :اافة مس ااتقرة ف ااي ال اانف- ،فطري ااة أو

مكتسبة -ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة"(.)5

ويُالح عليه أن السلو الصادر من صاحبه سواء كان أثره موداً أو مذموماً ال يُعترب خلقاً له وال سـجية
إال إذا صدر عنه بدون سبق تفكري أو روية ،كمـا أن اعتبـار اآلثـار ادمـودة أو املذمومـة هـل مردهـا إىل العقـل أم

) )1القاموس ادي  :الفريوزآبادي (  )993؛ خمتار الصحاح :الرازي (  )66؛ لسان العرب :ابن منظور ( )91/31؛ تاج
العروس :الزبيدي (.)213/23
) )2لسان العرب :ابن منظور ( )91/31؛ تاج العروس :الزبيدي (.)213/23
) )3تسهيل النظر وتعجيل الظفر :املاوردي ( .)3
) )4أصول الدعوة :زيدان ( .)16
) )5األخالق اإلسالمية وأسسها :امليداين (.)1/3
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الشر ؟ فإن كان مردها العقل فال َيكن ضبطها لتفاوت العقول واملصاحل واالعتبارات ،خبالف ما لو كـان مردهـا
الشر .
عرفها بأهنا" :عباارة عان هي اة فاي الانف ،راساخة عنهاا فصادر األفعاال
أما تعريف الغزايل لألخالق فقد ّ

بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية"(.)1

ويرى الباحث أن تعريف الغزايل هو األقرب لتعريف األخالق خاصة وأنه ال يؤخذ عليه ما أُخذ على غريه.
المطلب الثاني :قيمة األخالق في اإلسالم.
إن إقبـال النـاس واجملتمـع علـى الفــرد أو إعراضـهم عنـه يـرتب ارتباطـاً وثيقـاً بسـلوكه األخالقـي ،كمـا أن تعلــق
الفـرد بغـريه مـن النـاس ومبجتمعــه أو انسـالخه عـنهم يـرتب بصـورة مباشــرة بنظـرِتم إليـه ،وال شـك أن هـذه النظــرة
ناشئة عن أخالقه اليت يتحلى هبا ،فاألخالق هلا أمهيـة كبـرية يف اسـتقرار الفـرد واجملتمـع ،ويف إقبالـه علـى احليـاة أو
نقمتــه عليهــا ،واالهتمــام بــالعلوم التطبيقيــة أو اإلنســانية كعلــوم التقنيــة أو علــم االقتصــاد ألجــل النهــو باألمــة
ورقيها لن تؤ مثارها ما مل َت بإطار من األخالق يوجه ذلك العلم إىل ما فيه صالح البشرية ،وإال كـان نقمـة
ودماراً  ،فاألخالق أمهيتها ومكانتها يف اإلسالم عظيمة ،وَيكن تلمس ذلك من خالل اآل :
ك لَ َعلى ُخلُاٍ َع ِ ايم ،)2(واهلل  ال َيـدح
أوالً :مدح اهلل  رسوله  حلسن خلقه ،فقـال َ  :وإِنَّ َ
رسوله  إال بالشيء العظيم ،وصفه خللقه بالعظيم دليل على أن األخالق مكانتها عظيمة يف اإلسالم.

ثانياً :إن اهلل  جعل األخالق اإلجيابيـة سـبباً للمـدح ،ولـدخول اجلنـة ،كمـا جعـل األخـالق السـلبية سـبباً
للذم ،ولدخول النار ،وهو ما تشهد لـه النصـو القرآنيـة والنبويـة الـيت ربطـت الثـواب والعقـاب بـاألخالق ،فهـي
تشكل يف جمموعها دليالً آخر على علو مكانة اخلالق يف اإلسالم.
ثالثاً :إن أهم مقصد لإلسالم هو نشر مكارم األخالق؛ حلديث":إِنَّما ب ِعثْ ُ ِ
:الِ َح ْاألَ ْخ َال ِق"(.)3
ت ألُفَم َم َ
َ ُ
رابعااً :إن اإلســالم جعــل األخــالق ميزانـاً يتفاضــل مبوجبــه أهــل اإلَيــان ،فــإن الرســول  قــال" :إن خيااار م
()4
سنُا ُه ْم أَ ْخ َالقًا"(.)5
أحاسنكم أخالقاً"  ،وحينما سئل عن أي املؤمنني أفضل قال" :أ ْ
َح َ
خامساً :اعتبـار حسـن اخللـق مـن أفضـل الـنعم يـدلل علـى أمهيـة األخـالق يف اإلسـالم ،وقـد أشـار إىل ذلـك

قول النيب  حينما سئل عن أفضل ما أعطي املرء املسلم فقال" :حسن الخلٍ"(.)6
) )1إحياء علوم الدين :الغزايل (.)35/5
) )2سورة القلم :اآلية (.)1
) )3األدب املفرد :البخاري ،ح ( ،215

 ،)311وقال عنه األلباين :صحيح.

) )4اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األدب ،باب حسن اخللق ،ح .)31/9( ،6153
) )5مسند الشاميني :الطرباين ،ح ،)562/2(،3336واملصنف :عبد الرزاق ،كتاب الصالة باب التطو  ،ح،1915
(.)12/5
) )6صحيح ابن حبان :ابن حبان ،باب حسن اخللق ،ح  ،)226/2( ،119وقال عنه األلباين :صحيح.
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سادساً :رجحان امليزان يوم القيامة حبسن األخالق؛ لقوله " :ما ِمن َشيء فِي ال ِْميه ِ
ان أَثْا َق ُل ِم ْن ُح ْس ِن
َ
َ ْ ْ
ْخلُ ٍِ"(.)1
ال ُ

سااابعاً :إن حســن اخللــق طريــق للفــوز مبحبــة النــيب  والقــرب مــن جملســه يــوم القيامــة؛ لقولــه " :إن ماان

أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً"(.)2
ِ ِ
ِِ ِ
َحسا ِن ْاألَ ْعم ِ
َّ
سانِ َها إَِّال
سا ِن ْاألَ ْخ َاال ِق َال يَا ْهادس أل ْ
اال َوأ ْ
َ
َح َ
َح َ
ثامنااً :كـان دعـاء النـيب " :الل ُه َّام ْاهادني أل ْ َ
ت وقِنِي َسيئ ْاألَ ْعم ِ
ت"( .)3فألمهية اخللق احلسن سأله النيب .
ال َو َسي َئ ْاألَ ْخ َال ِق َال يَِقي َسيَا َها إَِّال أَنْ َ
أَنْ َ َ
َ َ
المطلب الثالث :خصائص األخالق في اإلسالم.

تتميز األخالق يف اإلسالم مبجموعة من اخلصائص تعكس روح اإلسالم وعظمته ،ومن هذه اخلصائص ما
هو عام يف كل النظم اإلسالمية ،ومنها ما هو خا باألخالق ،وإليك بياهنا كما يلي:
أوالً :ربانية المصدر والغاية:
إن أصول أحكام األخالق وأسس تشريعاِتا مأخوذة من كتـاب اهلل  ومـن سـنة النـيب  ،)4(وهـذا معـ
كوهنا ربانية املصدر؛ إذ يقول اهلل  :هو الَّ ِذس باع َ ِ
ين َر ُسوالً م ْنا ُه ْم يَا ْتالُو َعلَْي ِه ْم آيَافِِه َويُا َه ي ِه ْم
ََ
ث في ْاألُمي َ
َُ
)
5
(
ِ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ْحك َ ِ
ات ِألُفَم َام
ال لَِفاي َ
ئ َاالل نمبِاين ، ويقـول النـيب " :إِنَّ َماا بُِعثْ ُ
َويُا َعل ُم ُه ُم ال َ َ
ْمةَ َوإن َ انُوا مان قَا ْب ُ
:الِ َح ْاألَ ْخ َال ِق"( . )6أما كوهنا ربانية الغاية فاملراد أن اهلدف من التحلـي بـاألخالق الـيت ينـادي هبـا اإلسـالم هـو
َ
()7
ِ ِِ
مرضاة اهلل  ،يقول  :قُل إِ َّن :الَفِي ونُ ِ
ِ
ين. 
َ
اس َوَم َمافي للّه َرب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ
ثانياً :الشمول والتوازن:
إن األخــالق يف اإلســالم جــاءت شــاملة لكــل جمــاالت التعامــل ،وناظمــة لكــل أن ـوا العالقــات الــيت ت ـرب
اإلنسان بغريه يف هذه احلياة ،فهنا أخالق متعلقة بسلوكه مع خالقه ،كالوفاء بعهده ،يقول  :و َم ْن أ َْوفَاى
()8
ِ
َّ
َجاراً َع ِ يمااً ، وسـلوكه مـع نفسـه ،كاإلسـراف ،يقـول  :و ُ لُاواْ َوا ْش َاربُواْ
بِ َما َع َ
سايُا ْْفِيه أ ْ
اه َد َعلَْيهُ اللهَ فَ َ
) )1األدب املفرد :البخاري ،ح  ،)315 ( ،211وقال عنه األلباين :صحيح.
) )2سنن ال مذي :ال مذي ،باب ما جاء يف معايل األخالق ،ح  ،)511/1( ،2139وقال عنه األلباين :صحيح.
) )3اجملتىب من السنن :النسائي ،كتاب االفتتاح ،باب نو آخر من الدعاء بني التكبري والقراءة ،ح ،)326/2(،966قال
األلباين :صحيح.
) )4أصول الدعوة :زيدان ( .)16
) )5سورة اجلمعة :اآلية (.)2
) )6األدب املفرد :البخاري ،ح ( ،215
) )7سورة األنعام :اآلية (.)326
) )8سورة الفتح :اآلية (.)31

 ،)311وقال عنه األلباين :صحيح.
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ِ
ين ،)1(وسلوكه مع غريه من البشر من جنسه ،كالتجسـس ،يقـول  :و َال
َوالَ فُ ْس ِرفُواْ إِنَّهُ الَ يُ ِح ن
ب ال ُْم ْس ِرف َ
ض ُكم بَا ْعضاً ،)2(بل وسلوكه مع البيئة اديطـة بـه ،ومـع املخلوقـات الـيت تعـي ،فيهـا(،)3
فَ َج َّ
سوا َوَال يَاغْتَب بَّا ْع ُ
سُ
كمــا أن هنــا أخالق ـاً متعلقــة باملهنــة الــيت يزاوهلــا س ـواء كانــت يف اجملــال االقتصــادي أو الطــيب أو األكــادَيي أو
غـريه ،وهنــا أخـالق مرتبطــة بالعالقـات االجتماعيــة سـواء كانــت مـع األهــل واألبنـاء أو مــع األقـارب واجلـريان أو
مع أبناء امللة الواحدة ،وسواء كانت هذه األخالق على مستوى األفراد أو اجلماعات أو الدول.
ومشول األخالق ال يعين طغيان جانب على جانب ،بل البد من التوازن أثناء ِمارسـتها ،فـال يصـل التواضـع
إىل درجـة الــذل ،وال يصــل الكــرم إىل حــد اإلسـراف ،وال تصــل الشــجاعة إىل حــد التهــور ،وال يصــل الصــرب علــى
الظلم إىل حد البالدة ،وهكذا سائر األخالق.

ثالثاً :الثبات والمرونة:
إن األخــالق يف اإلســالم ثابتــة يف مبادئهــا وقواعــدها وحــدودها ،ال تتغــري بتغــري األشــخا واألجيــال ،أو
األماكن والبلدان ،أو األزمنة والعصور ،فالصدق خلق مود دائماً ،كما أن خلق اخليانة مذموم دائماً.
وبالرغم من ثبات األخالق يف قواعدها ومبادئها إال أهنا مرنة يف بعض أحواهلـا ،فاألصـل أن تُقابـل اإلسـاءة
مبثلهـا ،وتتمثـل املرونـة هنـا يف العفـو والصـفح ،وقـد تصـل إىل أكثـر مـن ذلـك إىل اإلحسـان إىل املسـيء .واألصـل
أن الكذب حرام إال أنه جيوز على األعداء ولإلصالح بني الناس وغري ذلك.
رابعاً :الواقعية والمثالية:

إن اإلسالم دين الواقعية ،فلم يكلف الفرد بالتزام أخالق ال تتناسب مع فطرته أو طبيعتـه البشـرية ،كمـا أنـه
مل ينهــه عــن أخــالق يعســر عليــه تركهــا ،بــل تعــاطى مــع اإلنســان بإنســانيته ،وبقوتــه وضــعفه ،ويف ســائر أحوالــه،
مباديتــه وبروحــه( ،)4فــالنفس البش ـرية ُجبلــت مــثالً علــى عــدم القبــول بــالغ ،،وَتــاول أن ترفعــه إذا وقــع عليهــا،
واإلسالم تناغماً مع هذه الفطرة مل يشر القبول بالغ ،،بل هنى عنه ،وأعطى احلق ملن وقع ضحية له أن يس د
ما فاته بسبب ذلك.
وإىل جانب الواقعية جند أن اإلسالم يسمو باألخالق إىل درجة عالية من الكمال اإلنساين ،وهو ما يُعرف
باملثاليــة ،وهــي تعــين أن يلتــزم املــرء املســتويات العليــا مــن الفضــائل ومكــارم األخــالق( ،)5فاإلســالم مــثالً أعطــى
اإلنســان احلــق يف رد اإلســاءة مبثلهــا ،ومــع ذلــك فإنــه حبــب إىل املعتــدى عليــه كظــم الغــي  ،ووجهــه إىل العفــو
) )1سورة األعراف :اآلية (.)53
) )2سورة احلجرات :اآلية (.)32
) )3النظم اإلسالمية :شويدح وآخرون ( .)16
) )4أصول الدعوة :زيدان ( .)11
) )5أصول الدعوة :زيدان ( .)13
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َّ ِ
السا َّاراء
ين يُ ِنف ُقااو َن فِااي َّ
والصــفح ،بــل أرشــده إىل مقابلــة اإلســاءة باإلحســان؛ ويشــهد لــذلك قولــه  :الااذ َ
ِ
ِِ
ِِ
ين َع ِن الن ِ
ين.)1(
ين الْغَْي َ
َّاس َواللّهُ يُ ِح ن
ب ال ُْم ْحسن َ
ظ َوال َْعاف َ
َوالض ََّّراء َوالْ َكاظم َ
خامساً :التعميم والتفصيل:
إن األخالق وردت يف اإلسالم تارة على شكل قواعد عامة ،وهو ما يقصد بـه التعمـيم ،كمـا يف قولـه :
وفَاعاااونُواْ َعلَااى الْباار والتَّا ْقااوا والَ فَاعاااونُواْ َعلَااى ا ِإلثْا ِام والْع ا ْدو ِ
ان ،)2(وقولــه  :إِ َّن اللّااهَ يَ ا ُْم ُر بِال َْع ا ْد ِل
َ ُ َ
َ َ َ َ َ
ََ َ
()3
وا ِإلحس ِ
شاااء َوال ُْمن َكا ِر َوالْبَا ْغا ِي ، وتــارة أخـرى علــى شــكل جزئيــات
اان َوإِيتَاااء ِذس الْ ُق ْربَااى َويَا ْنا َهااى َعا ِن الْ َف ْح َ
َ َْ
()4
مفصلة ،وهو مـا يقصـد بـه التفصـيل  .كتنـاول نصـو الشـريعة خللـق واحـد معـني إمـا بـاألمر بـه ،كـاألمر بـأداء
األمانــة يف قولــه  :إِ َّن اللّااهَ يا ْمرُ م أَن فُااْدنواْ األَمانَا ِ
اات إِلَااى أ َْهلِ َهااا َوإِ َذا َح َك ْمااتُم بَا ْاي َن النَّا ِ
ااس أَن فَ ْح ُك ُمااواْ
َ
َ ُُ ْ
ِ ()5
ِ
ِ
َّ
اول
الر ُس َ
آمنُاواْ الَ فَ ُخونُاواْ اللّاهَ َو َّ
ين َ
بال َْع ْدل أو بالنهي عنه ،كالنهي عن اخليانـة يف قولـه  :يَاا أَينا َهاا الاذ َ
َوفَ ُخونُواْ أ ََمانَافِ ُك ْم َوأَنتُ ْم فَا ْعلَ ُمو َن.)6(
وهذه اخلاصية تدلل على أنه جيب التحلي ِبملة من األخالق اإلجيابية إن مل يكن ِبميعها.
سادساً :االرفباط بمعاني اإليمان والتقوا:
إن من يستقرئ نصو الشريعة اإلسالمية جيد أن هنا تالزماً بـني األخـالق ومعـاين اإلَيـان والتقـوى ،إمـا
بإثبــات اإلَيــان والتقــوى فــيمن قلــق بــاخللق احلســن ،كقولــه  :فَا َفِ نمواْ إِلَا ْاي ِه ْم َع ْه ا َد ُه ْم إِلَااى ُما َّادفِ ِه ْم إِ َّن اللّااهَ
ي ِح ن ِ
ين ،)7(وإما بنفي كمال اإلَيان عمن قلق باخللق السيء ،كقوله " :واهلل ال
ُ
ب ال ُْمتَّق َ
()8
يْمن واهلل ال يْمن واهلل ال يْمن قيل :ومن يا رسول اهلل؟ قال :الذس ال ي من جاره بوائقه" .
وهبذه اخلاصية يندفع اإلنسان الستكمال إَيانه بالتخلي عن سيء األخالق والتحلي مبكارمها.
سابعاً :اللهوم في الوسائل والغايات:

إن انطــالق اإلنســان لتحقيــق طموحاتــه يف هــذه احليــاة لــيس منفلت ـاً مــن عقالــه ،بــل هــو منضــب بض ـواب
الش ــر  ،ومهم ــا كان ــت الغاي ــة واملقص ــد نب ــيالً ف ــال جي ــوز َتقيق ــه إال بوس ــائل مش ــروعة؛ ألن اهلل  كم ــا تعب ــدنا
) )1سورة آل عمران :اآلية (.)351
) )2سورة املائدة :اآلية (.)2
) )3سورة النحل :اآلية (.)61
) )4النظم اإلسالمية :شويدح وآخرون (  12وما بعدها).
) )5سورة النساء :اآلية (.)39
) )6سورة األنفال :اآلية (.)21
) )7سورة التوبة :اآلية (.)1
) )8اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األدب ،باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه ،ح .)31/9( ،6136
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بالغايات تعبدنا بالوسائل ،وال يوجد يف اإلسـالم مفهـوم "الغايـة تـربر الوسـيلة" ،فـال يتصـور أن يقـدم مـؤمن علـى
السرقة أو الغ ،أو املتاجرة بادرمات ألجل بناء مسجد أو التصدق على األيتام.
ثامناً :الثواب والعقاب (الجهاء األخروس):

إن األخالق يف اإلسالم منها ما جاء على شكل أوامـر أو يف معـر املـدح ،كـاألخالق اإلجيابيـة ،أو علـى
شــكل ن ـواهي أو يف معــر الــذم ،كــاألخالق الســلبية ،وإذا كانــت األخــالق تــدور بــني األوامــر والن ـواهي فمــن
الطبيعي أن ي تب عليها ثواب وعقاب حبسب االمتثال خلطاب الشار من عدمه ،وقد أكدت نصو الشريعة
ِ ِ
ساب ،)1(وقولـه  :ويْ ٌل
ذلك يف أكثر من موضع منها :قوله  :إِنَّ َما يُا َوفَّى َّ
الصابُِرو َن أ ْ
َج َرُهم بغَْي ِر ح َ
َّ ِ
لل ِ
ين إِذَا ا ْ تَالُواْ َعلَى الن ِ
وه ْم يُ ْخ ِس ُرو َن.)2(
وه ْم أَو َّوَزنُ ُ
َّاس يَ ْستَا ْوفُو َن{َ }1وإِذَا َ الُ ُ
ُ
ين{ }1الذ َ
ْمطَفف َ
وارتبــاط األخــالق بــالثواب والعقــاب يشــكل ضــمانة اللتـزام املــرء مبكــارم األخــالق والبعــد عــن مســاوئها ،بــل
وينمــو عنــده مــا يُعــرف باحلــارس اإلَيــاين أو ال ـواز الــديين الــذي يوجــه ســلوكه حنــو مــا فيــه اخلــري لــه وجملتمعــه يف
العاجل واآلجل.

) )1سورة الزمر :اآلية (.)31
) )2سورة املطففني :اآلية (.)،5،2،3
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المبحث الثاني

األخالق السلبية وأثرها على االقتصاد في اإلسالم

المطلب األول :األخالق السلبية ودليلها الشرعي.
إن األخالق السلبية اليت هنى عنها اإلسالم وذمها كثـرية ،وال يتسـع اجملـال لـذكرها هنـا يف هـذا البحـث؛ لـذا
تناولت بعضاً منها ،خاصة تلك اليت هلا مساس مباشر باجملال االقتصادي ،وتؤثر عليه بصورة جلية وواضحة.
الش َاهو ِ
ّبني القرآن الكرن كيف أن نفوس البشر جمبولة على حب املال ،فقـال ُ  :زي َان لِلنَّ ِ
ات
ااس ُح ن
اب َّ َ
ِمن النساء والْبنِين والْ َقن ِ
ْخ ْي ِال الْمس َّاوم ِة واألَنْاعااِم والْحار ِ
اطي ِر ال ُْم َقنطََرةِ ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب َوال ِْف َّ
ِ ذَلِ َ
ض ِاة َوال َ
اك َمتَاا ُ
َ َ َ َ ََ َ
ُ َ َ َ َ َ َْ
ِ ()1
ْحيَااةِ الا ندنْايَا َواللّااهُ ِعنا َدهُ ُح ْسا ُان ال َْما ب ، ويقــول النـيب " :لااو ااان الباان آدم واديااان ماان مااال البتغااى
ال َ
واديا ثالثاً وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهلل على من فاب"(.)2
وحــب اإلنســان هلــذا املــال قــد ال يبقــى يف حــدوده الطبيعيــة ،بــل قــد يســيطر عليــه؛ فينحــرف بــه وجيــره إىل
مســاوئ األخــالق وأرذهلــا ،كاجلشــع والطمــع واألنانيــة ،وهــذه تقــوده بــدورها إىل ســلوكيات أخالقيــة خاطئــة َيتــد
أثرها إىل األفراد واجملتمعات ،ومن هذه األخالق ما يلي:

أوالً :ال لم:
وهــو اجلــور والتعــدي علــى حقــوق الغــري ،والظــامل هــو مــن أخــذ فــوق مــا يســتحقه بغــري حــق .والظلــم يقتضــي
وجــود ظــامل ومظلــوم .وموضــو للظلــم .فكــل حــق مادي ـاً كــان أو معنوي ـاً يعتــدي عليــه إنســان بــدون حــق فهــو
ظلــم( ،)3والظلــم حـرام وِمنــو يف الشـريعة اإلســالمية ،وقــد دلــت علــى ذلــك الكثــري مــن النصــو الشــرعية منهــا:
اك َعلَاى اللّ ِاه يَ ِسايراً .)4(وجـاء قـول
س ْو َ
صالِ ِيه نَااراً َوَ اا َن ذَلِ َ
قولـه َ  :وَمن يَا ْف َع ْل ذَلِ َ
ف نُ ْ
ك ُع ْد َواناً َوظُلْماً فَ َ
اهلل  يف احل ــديث القدس ــي" :ي ااا عب ااادس إن ااي حرم اات ال ل اام عل ااى نفس ااي وجعلت ااه بي اانكم محرم ااا ف ااال
ف الموا"( .)5وقول النيب " :افقوا ال لم فإن ال لم ظلمات يوم القيامة وافقوا الشح فإن الشاح أهلاك
من ان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"(.)6

) )1سورة آل عمران :اآلية (.)31
) )2املسند الصحيح :مسلم ،كتاب الزكاة ،باب لو كان البن آدم واديني ،ح .)123/2( ،3119
) )3تفسري الشعراوي :الشعراوي (.)263/3
) )4سورة النساء :اآلية (.)51
) )5املسند الصحيح :مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب َترن الظلم ،ح .)3661/1( ،2311
) )6املسند الصحيح :مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب َترن الظلم ،ح .)3666/1( ،2319
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ثانياً :الكذب:
إن الكذب من أعظم الذنوب ،وهو اإلخبار على خالف الواقع ،أو هـو اإلخبـار بالشـيء علـى خـالف مـا
()1
ِ ِ
اك
ب ِمن بَا ْع ِد َذلِ َ
ا َعلَى اللّه الْ َكذ َ
هو به  ،وقد تواترت األدلة يف َترن الكذب منها :قوله  :فَ َم ِن افْاتَا َر َ
ك ُه ُم ال َّالِ ُمو َن .)2(وقول النـيب " :آية المناافٍ ثاالِ :إذا حادِ اذب وإذا وعاد أخلاا وإذا
فَ ُْولَاِ َ
اؤفمن خان"(.)3وقوله  ..." :وإن الكذب يهدس إلى
الفجور وإن الفجور يهدس إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل ذاباً"(.)4

ثالثاً :الغش والتدلي:،
والغ ،هو :تزيني غري املصلحة أو إظهار خالف ما يُضمر( ،)5أما التدليس فهو :كتمان عيب السـلعة عـن
املش ـ ي وإخفــا ه( ،)6والغــ ،والتــدليس ح ـرام؛ ألن الرســول  مــر علــى صــربة طعــام فأدخــل يــده فيهــا ،فنالــت
أصــابعه بلــال فقــال" :مــا هــذا يــا صــاحب الطعــام؟" قــال أصــابته الســماء يــا رســول اهلل ،قــال" :أفااال جعلتااه فااوق

الطعام ي يراه الناس من غش فلي ،مني"( .)7ولقولـه " :البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا و:ادقا
بورك لهما في بيعهما وإن ذبا و تما محٍ بر ة بيعهما"(.)8
رابعاً :الخيانة:

()9
َّ ِ
ين
وهي ضد األمانة ،وهي خمالفـة احلـق بـنقض العهـد يف السـر  ،واخليانـة رمـة؛ لقولـه  :يَاا أَينا َهاا الاذ َ
اول َوفَ ُخونُااواْ أ ََمانَااافِ ُك ْم َوأَنااتُ ْم فَا ْعلَ ُم ااو َن ،)10(ولقولــه " :أد األمانااة إل ااى م اان
الر ُس ا َ
آمنُااواْ الَ فَ ُخونُااواْ اللّااهَ َو َّ
َ

ائتمنك وال فخن من خانك"(.)11

) )1عمدة القاري :العيين (.)236/3
) )2سورة آل عمران :اآلية (.)61
) )3اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب اإلَيان ،باب عالمة املنافق ،ح .)36/3( ،55
) )4اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األدب ،باب قوله  :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني ،ح .)23/9( ،6161

) )5معجم اللغة العربية املعاصرة :عمر (.)3636/2
) )6القاموس ادي  :الفريوزآبادي ( .)316
) )7املسند الصحيح :مسلم،كتاب اإلَيان ،باب قول النيب  من غشنا فليس منا ،ح .)66/3( ،312
) )8اجملتىب من الس :النسائي ،كتاب البيو  ،باب اخليار للمتبايعني قبل اف اقهما ،ح  .)211/1( ،1161وقال عنه األلباين:
صحيح.
) )9مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح :املباركفوري (.)226/9
) )10سورة األنفال :اآلية (.)21
) )11سنن أيب داود :أبو داود ،كتاب البيو  ،باب يف الرجل يأخذ حقه من َتت يده ،ح  ،)261/5( ،5351وقال
األلباين :صحيح.
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خامساً :البخل والشح:
من العلماء من قال أن البخل والشح مبع واحد ،ومنهم من قال بأن الشح هو أخذ املال بغري حق ،بينما
البخــل هــو منــع املــال املســتحق( ،)1وعلــى كــل حــال فكالمهــا حرمــان للــنفس مــن اخلــري الــيت كــان مــن حقهــا علــى
صاحبها أن يسوقه إليها من هذا املال الذي خبل به أو أخذه من غريه بـدون حـق ،وهـو يظـن أنـه إَنـا فعـل ذلـك
َّ ِ
ااه ُم اللّاهُ ِماان
ين يَا ْب َخلُاو َن بِ َماا آفَا ُ
سابَ َّن الااذ َ
ملصـلحتها .والبخـل والشـح رمــان يف اإلسـالم؛ يقـول َ  :والَ يَ ْح َ
فَ ْ ِ ِ
الساماو ِ
َّ
ات َواأل َْر ِ
ِ
ال ُه َاو َشا ُر لَّ ُه ْام َسايُطََّوقُو َن َماا بَ ِخلُاواْ بِ ِاه يَا ْاوَم ال ِْقيَ َام ِاة َولِلّ ِاه ِميا َر ُ
اِ َّ َ َ
ضله ُه َو َخ ْياراً ل ُه ْام بَ ْ
َواللّهُ بِ َما فَا ْع َملُو َن َخبِ ٌير ،)2(ولقوله ..." :وافقوا الشح فإن الشح أهلك من ان قبلكم حملهام علاى
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"(.)3
سادساً :اإلسراف والتبذير:
اإلسـراف هــو جمــاوزة احلــد يف اإلنفــاق علــى املباحــات ،بينمــا التبــذير فهــو إنفــاق املــال يف وجــوه الفســاد(،)4
ِ
ين،)5(
واإلسراف والتبذير مذمومان شـرعاً؛ لقـول اهلل  :وُ لُاواْ َوا ْش َاربُواْ َوالَ فُ ْسا ِرفُواْ إِنَّاهُ الَ يُ ِح ن
اب ال ُْم ْسا ِرف َ
الشي ِ
اطي ِن َوَ ا َن َّ
الش ْيطَا ُن لَِرب ِه َ ُفوراً.)6(
ين َ انُواْ إِ ْخ َوا َن َّ َ
وقوله  :إِ َّن ال ُْمبَذ ِر َ
سابعاً :األنانية والفردية:
األنانية والفردية كلمتان م ادفتـان ،واألنانيـة هـي أن يـتحكم فـرد أو أفـراد قالئـل باألسـواق َتقيقـاً ملصـاحلهم
الذاتية دون تقدير حلاجة اجملتمع أو اح ام للمصلحة العامة( .)7فاألنانية هـي حـب الـذات وَتقيـق مطامعهـا ولـو
ك ان على حسـاب اآلخـرين ،وهـي صـفة دنيئـة تـدفع صـاحبها إىل القسـوة والظلـم وعـدم الرمحـة؛ ولـذلك هنـى اهلل
 عن آثارها السلوكية فقـال  :ويا قَاوِم أَوفُواْ ال ِْمكْي َ ِ ِ ِ ِ
اءه ْم
ااس أَ ْشايَ ُ
ََ ْ ْ
َ
ساواْ النَّ َ
ال َوالْمي َاها َن بالْق ْسا َوالَ فَا ْب َخ ُ
َّ ِ
ِ م ْف ِس ا ِادين ،)8(وقول ــه  :وي اال لل ِ
ِ
ين إِ َذا ا ْ تَ ااالُواْ َعلَ ااى النَّ ا ِ
ااس
َوالَ فَا ْعثَا ا ْاواْ ف ااي األ َْر ِ ُ
َْ ٌ ُ
اين{ }1ال ااذ َ
ْمطَفف ا َ
َ
وه ْم يُ ْخ ِس ُرو َن.)9(
وه ْم أَو َّوَزنُ ُ
يَ ْستَا ْوفُو َن{َ }1وإِذَا َ الُ ُ
) )1النكت والعيون :املاوردي (.)311/3
) )2سورة آل عمران :اآلية (.)391
) )3املسند الصحيح :مسلم،كتاب الرب والصلة ،باب َترن الظلم ،ح .)3666/1( ،2319
) )4التفسري الوسي  :الزحيلي (.)3512/2
) )5سورة األعراف :اآلية (.)53
) )6سورة اإلسراء :اآلية (.)21
) )7املوسوعة امليسرة :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (.)635/2
) )8سورة هود :اآلية (.)93
) )9سورة املطففني :اآلية (.)5،2،3
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ثامناً :االستغالل:
إن املقصــود باالســتغالل لــيس االســتثمار ،وتثمــري امل ـوارد ،وإَنــا املقصــود هــو االســتغالل الســيء باســتخدام
املنصــب أو النفــوذ واالســتفادة منــه بصــورة غــري مشــروعة ،أو اســتغالل حاجــات النــاس للكســب غــري املش ـرو ،
كالرشوة أو االحتكار وغري ذلك.
واالستغالل واالنتهازية وسيلة ألكل أموال الناس بالباطل ،وقد هنى اهلل  عنه؛ وتشهد النصو القرآنيـة
اح ِ
اعو َن لِ ْل َك ِذ ِ
ت ،)1(وقولـه  :والَ فَا ْ ُ لُواْ أ َْم َاوالَ ُكم
ب أَ َّ االُو َن لِل ن
بتحرن ذلك؛ إذ يقول اهلل َ  :س َّم ُ
سْ
ِ
ْح َّك ِام لِتَ ْ ُ لُواْ فَ ِريقاً م ْن أ َْم َاو ِال النَّ ِ
ااس بِاا ِإلثْ ِم َوأَناتُ ْم فَا ْعلَ ُماو َن ،)2(وقولـه :
بَا ْيانَ ُكم بِالْبَاط ِل َوفُ ْدلُواْ بِ َها إِلَى ال ُ
"لعن اهلل الراشي والمرفشي في الحكم"(.)3
المطلب الثاني :األخالق السلبية وأثرها االقتصادس:
ســبق القــول بــأن حــب اإلنســان للمــال قــد ال يبقــى يف حــدوده الطبيعيــة ،بــل قــد يســيطر عليــه؛ فينحــرف بــه
وجيره إىل مساوئ األخالق وأرذهلا ،كاجلشع والطمع واألنانية ،وهذه تقوده بدورها إىل سلوكيات أخالقية خاطئة
َيتد أثرها إىل األفراد واجملتمعات ،وإىل العديد من اجملاالت ومنها اجملال االقتصادي وهـو موضـوعنا ،وَيكـن جتليـة
اآلثار االقتصادية لألخالق السلبية كما يلي:
أوالً :األزمات المالية:
إن العديد من األزمات املالية اليت مر هبا االقتصاد سواء على املستوى العاملي أو ادلي ترجع يف جمملها إىل
الفســاد األخالقــي املتمثــل يف الظلــم بأكــل أم ـوال النــاس بالباطــل بالربــا ،أو باالحتكــار ،أو بــالغ ،واالحتيــال،
واســتغالل النفــوذ ،والكــذب واخليانــة يف العمــل بعــدم االتقــان وعــدم اجلــودة ،واملماطلــة وعــدم الوفــاء بااللتزامــات،
وغريها .وما زالت األزمة املالية املعاصرة حاضرة على املستوى العاملي ،وقد أرجع الكثري من اخلرباء واالقتصـاديني
أس ــباهبا إىل الفس ــاد األخالق ــي وإىل الرب ــا وبي ــع ال ــديون ،خاص ــة يف أزم ــة ال ــرهن العق ــاري يف الوالي ــات املتح ــدة
األمريكية(.)4
ويُعتــرب الربــا واالحتكــار مــن أهــم أســس الـربح يف االقتصــاد الرأمســايل .والربــا فيــه ربــح للمــال بــدون جهــد أو
عناء ،فضالً عن أن النقود ال تلد النقود ،ومن نتائ الربا زيادة فقر الفقري وبؤسه ،وزيادة غ الغين وفحشه ،إىل
جانب حقد الفقـراء علـى األغنيـاء؛ ومـن هنـا حرمـت الشـريعة اإلسـالمية الربـا بكـل أنواعـه ،فقـال  :يَاا أَينا َهاا

) )1سورة املائدة :اآلية (.)12
) )2سورة البقرة :اآلية (.)399
) )3صحيح ابن حبان :ابن حبان ،كتاب القضاء ،باب الرشوة ،ح  ،)161/33( ،3116وقال عنه األلباين :صحيح لغريه.
وقال شعيب األرنا وط :إسناده حسن.
) )4أزمة الرهن العقاري –ر ية إسالمية ،مقال منشور يف صحيفة االقتصادية اإللك ونية العدد21 ،3513:أبريل ،2119
على الراب http://www.aleqt.com/2008/04/20/article_137814.html :
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ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ين فَِإن لَّ ْم فَا ْف َعلُواْ فَْذَنُواْ بِ َح ْرب م َن الل ِّه َوَر ُسولِ ِه
ين َ
آمنُواْ افَّا ُقواْ اللّهَ َوذَ ُرواْ َما بَق َي م َن الربَا إِن ُ نتُم نم ْْمن َ
الذ َ
()1
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
وماو َن
ين يَا ْ ُ لُو َن الربَاا الَ يَا ُق ُ
وس أ َْم َاوال ُك ْم الَ فَ ْل ُماو َن َوالَ فُ ْلَ ُماو َن ، وقولـه  :الاذ َ
َوإن فُا ْباتُ ْم فَالَ ُك ْام ُرُؤ ُ
ِ
الش ْايطَا ُن ِماان الْماَ ،ذلِا َ ِ
ِ
اوم الَّ ِاذس يَاتَ َخبَّطُااهُ َّ
َح َّ
إِالَّ َ َماا يَا ُقا ُ
ال اللّااهُ الْبَا ْيا َ
ال الربَااا َوأ َ
َ َ
اك با َنَّا ُه ْم قَااالُواْ إنَّ َماا الْبَا ْيا ُ مثْ ُ
اب النَّاا ِر
َو َح َّرَم الربَا فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِع َةٌ من َّرب ِه فَانتَا َه َى فَالَهُ َما َسلَ َ
اد فَ ُْولَ اِ َ
ا َوأ َْم ُرهُ إِلَى الل ِّه َوَم ْن َع َ
كأ ْ
اح ُ
ََ :
ِ
يها َخالِ ُدو َن ،)2(وقول النيب " :لعن اهلل آ ل الربا ومو لاه وشااهده و افباه"(.)3عنـد مسـلم" :لعان
ُه ْم ف َ

رسول اهلل  آ ل الربا ومْ له و افبه وشاهديه وقال :هم سواء"(.)4
واملـرايب تنعــدم عنــده معــاين الرمحــة واإلنســانية ،وَتــل مكاهنــا معــاين القســوة واألنانيــة ،ومــع تضــاعف القــر
الربــوي بســبب الربــا ،ومــع عجــز املــدين عــن الســداد ،فقــد خيرجــه ذلــك مــن مالــه وملكــه ،فتشــرد األســر ،وتــزداد
الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،وقد يصل األمر إىل أن تُستعبد شعوب ودول ،وتستعر احلروب والنزاعـات ،وتنهـار
اقتصاديات األفراد أو املؤسسات بل والدول أيضاً.
واالحتكــار ال قتلــف أضـراره ومفاســده عــن مفاســد الربــا ،فهــو ســلو يعــرب عــن نفســية ادتكــر األنانيــة الــيت
َيألهــا اجلشــع والطمــع ،وقــد متلكتهــا القســوة وعــدم الرمحــة ،واســتغالل حاجــة النــاس واجملتمــع ،ليــزداد ث ـرا ه علــى
حساب الفقراء واملعدمني ،وقد غفـل عـن أنـه باالحتكـار قـد يـربح يف بدايـة األمـر ،ولكـن م لـه سـيؤدي إىل ركـود
اقتصـادي ،وضـعف االسـتهال بسـبب ضـعف القـدرة الشـرائية؛ ِمـا ي تـب عليـه ضـعف يف االنتـاج؛ ولـذلك هنـى

اإلسالم عن االحتكار ،فقال النيب " :ال يحتكر إال خاطئ"(.)5

ثانياً :فكدس الثروات في يد قلة من الناس وا تنازه وعدم أخذ دوره في التنمية واالستثمار:
إن غياب األمن وعدم الثقة الناجتة عن عدم االستقرار؛ بابتزاز أصحاب السلطة ألصحاب ر وس األمـوال،
إىل جانب الفساد األخالقي متمثالً يف الظلم ،والكذب ،والغ ،،واخليانة ،وأخـذ الرشـاوى ،وبـروز خلـق األنانيـة
مع البخل والشح يدفع صاحب املال إىل اكتناز املال وتكديسه ،وحرمان نفسه وجمتمعه من استثمار ذلـك املـال
مبــا يعــود علــيهم بازدهــار اقتصــادي ،ورفاهيــة ماديــة ،وَتقيــق التكافــل االجتمــاعي؛ وم ـن هنــا جــاءت النصــو
الشرعية اليت تنهى عن كنز املال ،وَتث على أن يأخذ املال دوره يف التنمية واالستثمار؛ فيقول اهلل ْ َ  :ي
الر ُسا ُ
َال يَ ُكو َن ُدولَاةً بَا ْاي َن ْاألَ ْغنِيَااء ِمان ُك ْم َوَماا آفَاا ُ ُم َّ
ول فَ ُخا ُذوهُ َوَماا نَا َهاا ُ ْم َع ْناهُ فَاانتَا ُهوا َوافَّا ُقاوا اللَّاهَ إِ َّن اللَّاهَ
اب .)6(ويقول  :يا أَيناها الَّ ِذين آمنُاواْ إِ َّن َ ثِياراً مان األَحباا ِر وال نر ْهب ِ
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
ال النَّ ِ
ااس
اان لَيَا ْ ُ لُو َن أ َْم َاو َ
َ َ
َ َْ َ َ
َ َ
) )1سورة البقرة :اآلية (.)216-219
) )2سورة البقرة :اآلية (.)213
) )3مسند اإلمام أمحد :أمحد ،من مسند عبداهلل بن مسعود  ،ح .)211/6( ،5123
) )4املسند الصحيح :مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا وموكله ،ح .)3236/5( ،3369
) )5املسند الصحيح :مسلم ،كتاب املساقاة ،باب َترن االحتكار يف األقوات ،ح.)3229/5( ،3613
) )6سورة احلشر :اآلية (.)1
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بِالْب ِ
اطا ِال ويص ادنو َن َعاان س ابِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ض اةَ َوالَ يُ ِنف ُقونَا َهااا فِااي َس ابِ ِ
ب َوال ِْف َّ
يل اللّا ِاه فَابَشا ْارُهم
ََ ُ
َ
َ
يل اللّااه َوالااذ َ
ين يَكْنا ُاهو َن الا َّاذ َه َ
ِ
ِ
ِ
اورُه ْم َها ا َذا َمااا َ نَ ا ْاهفُ ْم
َّم فَاتُ ْكا َاوا بِ َهااا ِجبَا ُ
ااه ُه ْم َو ُجنااوبُا ُه ْم َوظُ ُها ُ
ب َع ا َذاب أَلاايم يَا ْاوَم يُ ْح َمااى َعلَْيا َهااا فااي نَااا ِر َج َه ان َ
ألَن ُف ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُ نتُ ْم فَكْنِ ُهون.)1(
وِما ينبغي أن يُشار إليه أن اهلل  عطف كنز املـال علـى أكـل أمـوال النـاس بالباطـل ،وهـذا يـدلل علـى أن
لألمة وللمجتمع حق يف أن يستثمر األغنياء أمواهلم ،وإال كانوا آكلني ألموال الناس بالباطل.
ثالثاً :ئعا االستهالك وئعا االنتاج:
إن تفشــي خلــق الغــ ،واخليانــة وعــدم اإلتقــان ،يــرم املؤسســات االنتاجيــة مــن الصــمود أمــام املنافســة القويــة
للشركات املشاهبة؛ فتنعكس علـى االقتصـاد سـلباً بضـعف االنتـاج ،وعـدم اإلقبـال علـى الشـراء؛ فيتكـدس املنـت ،
وقــد تتوقــف عجلــة االنتــاج ،ورمبــا يتطــور األمــر إىل إغــالق املؤسســة وتش ـريد العمــال واملــوظفني ،ف تفــع البطالــة،
وتضعف القدرة الشرائية للناس ِما يضعف االستهال  ،كما أن سوء استغالل العمـال وظلمهـم ،وسـوء اسـتغالل
البيئة يورث األمرا اجلسدية اليت تضعف القدرة العمالية على االنتاج ،فضالً عن اإلجازات املرضـية ،والنفقـات
الطبيــة الكثــرية الــيت ترهــق ميزانيــة املؤسســات والشــركات والــدول؛ ِمــا يــؤثر بــدوره علــى االقتصــاد بضــعف االنتــاج،
ورداءة اجلودة وغري ذلك.
رابعاً :انهيار المْسسات المالية وزيادة معدالت البطالة وفشريد العمال والموظفين:
إن غياب الشفافية والصدق واألمانة واإلتقان ،وانتشار خلق التجسس وخيانة املؤسسـة أو الشـركة بكشـف
أس ـرارها ،يُضــعف مــن قــدرِتا علــى الصــمود يف الســوق ،كمــا أن الكــذب يف تقــارير املؤسســات املاليــة ،ووضــعها
املـايل ،واسـتغالل املنصـب والنفـوذ للـ بح الشخصـي ،وقبـول الرشـاوى ،وعـدم اإلخـال يف العمـل قـد يـؤدي إىل
إفــالس املؤسســة املاليــة واهنيارهــا ،وضــيا أم ـوال املســامهني واملــودعني ،مــع مــا لــه مــن انعكاســات وخيم ـة علــى
االقتصــاد؛ وذلــك بتشـريد العمــال واملــوظفني ،والزيــادة يف معــدالت البطالــة ،مــع مــا َتملــه مــن أمـرا اجتماعيــة
خطرية.
ويشري الدكتور رفيق املصري إىل ذلك بأنه قد انتشـر الفسـاد اإلداري بصـور خمتلفـة كتفشـي الرشـوة ،وسـيادة
ال هــل والتســيب ،وانعــدام املســؤولية ،مــع غيــاب اداس ـبة واملراقبــة ،وصــار املــدراء يســعون للحصــول علــى أعلــى
الرواتـب واالمتيـازات ،ويتطلعـون إىل دعـم رواتـبهم مبصــادر أخـرى غـري مشـروعة ،كالرشـاوى والسـرقات واســتغالل
النفوذ؛ ِما أدى إىل أن أفلست شركات عاملية كبرية(.)2

) )1سورة التوبة :اآلية (.)53-51
) ) 2أثر غياب األخالق يف اهنيار النظام االقتصادي العاملي :املصري ،مقال منشور على الشبكة العنكبوتية على الراب :
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542
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خامساً :إهدار المال وفضيي الموارد الفردية الخا:ة والوطنية العامة:
إن من آثار خلق اإلسراف والتبذير ،وغياب ثقافة االقتصاد واالعتدال يف اإلنفاق ،وسـوء اسـتغالل العمـال
والبيئة ،مع سوء استثمار األموال ،خاصة املال العام ،يؤدي إىل إهدار املال والثروة ،وتضييع موارد األمة وقـدراِتا
وثرواِتا ،وصرفها فيما ال طائل من ورائه سوى اشبا رغبات فردية أنانية على حساب األمة.
والنــاظر إىل التوجيــه النبــوي يــدر أمهيــة الثــروة ،وعــدم ج ـواز إهــدارها ،بــل إنــه  يــذر مــن التف ـري بــأد
شيء حىت اللقمة تسق على األر  ،فيقول " :إذا وقعت اللقمة من يد أحد م فليمسح ماا عليهاا مان

األذا ولي لهااا"( ،)1ويــذر  يف حــديث آخــر مــن التبــذير واإلس ـراف فيقــول " :ال فلبسااوا الحرياار وال
الااديباج وال فش اربوا فااي آنيااة الااذهب والفضااة وال ف ا لوا فااي :ااحافها فإنهااا لهاام فااي الاادنيا ولنااا فااي

اآلخرة"( ،)2ويف رواية أخرى" :الذس يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"(.)3

سادساً :زعهعة ثقة الشر ات وهروب رؤوس األموال:
إن االبتزاز والرشوة ،واستغالل النفوذ واملناصب تُعـد مـن األخـالق املشـينة؛ ألهنـا تعيـق النهـو االقتصـادي
لألمــة وَتــول دون جلــب ر وس األم ـوال لالســتثمار ،بــل وتــدفع ر وس األم ـوال ادليــة إىل النــزوح واهلــروب؛ ألن
أصــحاهبا ال َيكــن أن يطمئن ـوا علــى أم ـواهلم وحقــوقهم؛ بســبب أجهــزة الدولــة والقــائمني عليهــا ،الــذين يســتغلون
مناصــبهم ونفــوذهم ،فيفرضــون علــى أصــحاب ر وس األم ـوال إتــاوات ،وقــد يفرضــون علــيهم أن يش ــاركوهنم يف
أرباحهم ،وإال مل َينحوهم ال اخيص الالزمة ،فضالً عن االبتزاز وإلصاق التهم الزائفة لنهب أمواهلم.
ألجــل مــا س ــبق مل يكــن مس ــتغرباً أن ينهــى اإلســالم ع ــن ذلــك ،فق ــد ورد قولــه " :ال ي اادخل الجن ااة  :اااحب

مك ،)4("،وجاء يف صحيح مسلم.... " :لقد فابت فوبة لو فابها :احب مك ،لغفر له"( ،)5وهذا يدل على أن ما

يفرضه السلطان أو أعوانه من جباية على أموال التجار بدون وجه شرعي إمثه عظيم قريب من إمث زنا ادصن.
سابعاً :اقتصاد استهال ي ال انتاجي وفردس ال جماعي:
إن الطمع يف الربح السريع ،واألنانية ،وغياب املسؤولية االجتماعية ،ومعاين التكافل االجتماعي ،يظهر أثره
عل ــى االقتص ــاد بص ــورة جلي ــة وواض ــحة ،فأص ــحاب ه ــذه األخ ــالق ال ينظ ــرون إال َت ــت أق ــدامهم ،وال َيلك ــون
اإلحس ـ ــاس باملس ـ ــؤولية االجتماعي ـ ــة ،أو مبس ـ ــؤوليتهم املالي ـ ــة جت ـ ــاه اجملتم ـ ــع ،فيوجه ـ ــون اس ـ ــتثماراِتم يف اجلوان ـ ــب
االسـتهالكية ،مســتغلني حاجــات النــاس الشــهوانية ،والنزعــات الشــبابية املنفلتــة؛ ِمــا يســهم يف احنطــاط األخــالق،
) )1سنن ابن ماجه :ابن ماجه ،كتاب األطعمة ،باب اللقمة إذا سقطت ،ح .)3136/2( ،5216
) )2اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األطعمة ،باب األكل يف إناء مفضض ،ح .)335/1( ،3651
) )3اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األشربة ،باب آنية الفضة ،ح .)11/1( ،3126
) )4سنن أيب داود :أبو داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف السعاية على الصدقة ،ح  ،)355/5( ،2651وقال
األلباين :حديث ضعيف.
) )5املسند الصحيح :مسلم ،كتاب احلدود ،باب من اع ف على نفسه بالزنا ،ح .)3525/5( ،3663
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وتدهور القيم ،وانتشار الفردية ،فصرف مئات وآالف املاليني من الدوالرات على استرياد األشـياء االسـتهالكية،
فضالً على صرفها على ادرمات مـن املـواد االسـتهالكية كالسـجائر أو اخلمـور وغريهـا ،دون توجيـه االسـتثمارات
حنـو املشـاريع االنتاجيـة يبقــي اجملتمـع متخلفـاً ،وإن اســتعمل أبنـا ه أحـدث التقنيــات ،ويبقـي االقتصـاد اســتهالكياً
وجمرد سوق للدول املنتجة ،واليت يهمها أن يبقى احلال كذلك ،لزيادة أرباحها.
والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن اإلســالم جعــل مــن فــرو الكفايــة أن تقــوم األمــة مــن خــالل بعــض أفرادهــا
بتحقيق مصلحتها بتلبية احتياجاِتا بنفسها ،واستغنائها عن الغري ،خاصة عن أعدائها ،ملا يشكله ذلك مـن قـوة
يف اقتصادها ،واستقالل إرادِتا ،واحلفاظ على هويتها.
ويف ذلــك يقــول القرضــاوي" :وال ســيادة حقيقيــة ألمــة تعتمــد علــى خ ـرباء أجانــب عنهــا يف أخــص أمورهــا،
وأدق شـؤوهنا ،وأخطــر أسـرارها ،وال اســتقالل ألمــة ال متلــك قوِتــا يف أرضــها ،وال جتــد الــدواء ملرضــاها ،وال تقــدر
على النهو بصناعة ثقيلة ،إال باسترياد اآللة واخلربة معاً"(.)1
ثامناً :زيادة عدد وبْس الفقراء وافسا الفجوة بينهم وبين األغنياء:
ال يشكك إال مكابر يف أن انتشار الظلم وغياب العدل ،وفقدان معاين الرمحة واإلنسانية ،يـؤدي إىل شـقاء
اإلنسانية ،وأن يتمتع أفراد قالئل على حساب اجملتمعات بأسرها.
وي ــذكر ال ــدكتور رفي ــق املص ــري أن الض ـ ـرائب يف النظ ــام الرأمس ــايل تؤخ ــذ م ــن فق ـ ـرائهم وتعط ــى ألغني ــائهم،
يتهربــون منهــا ،كمــا أ ّن الودائــع تؤخــذ مــن الفق ـراء وتعطــى لألغنيــاء ،فكــذلك الوظــائف املاليــة ،وهلــذا
وأغنيــا هم ّ
تتسع الفجوة بني األغنياء والفقراء()2؛ فيزداد عدد الفقراء ،ويزداد بؤسهم ،بينما يزداد األغنياء غ وفحشاً.
ويُضاف إىل كل ما سبق من مفاسد :إشعال احلروب وتأجي النزاعات؛ لسلب مقدرات وثروات الشعوب
بدون حق ،وهذا أدى إىل استغالل الشعوب وهنب ثرواِتا ،وامتهان كرامة اإلنسان ،وال سيما الفقري بسبب
طغيان أصحاب ر وس األموال الذين قست قلوهبم ،فال يرقبون يف الفقراء واجلوعى َّإالً وال ذمة.
يقول الدكتور حسني شحادة" :وكان من آثار ما سبق :االحتكار ،والتكتالت االقتصادية املالية ،وسوء
توزيع الثروات ،وسيطرة الرأمسايل الغين على القرارات السياسية االس اتيجية العاملية ،وزيادة اهلوة بني الطبقات،
وعبَد معظم الرأمساليني الطغاة املال ،وجعلوه إهلهم األكرب ،وأذلوا الفقراء وحنوهم .وتعترب األزمة الرأمسالية املالية
َ
املعاصرة َنوذج واقعي حي من نتاج َتلل املعامالت املالية من القيم واألخالق واملثل والسلوكيات السوية ،كما
ُ
تؤكد على حقيقة ثابتة وهي أن األخالق الفاسدة تقود إىل معامالت فاسدة وتسبب األزمات"(.)3

) )1دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي :القرضاوي ( .)361
) ) 2أثر غياب األخالق يف اهنيار النظام االقتصادي العاملي :املصري ،مقال منشور على الشبكة العنكبوتية على الراب :
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542
) )3األبعاد األخالقية لألزمة املالية :شحادة (  .)3سلسلة حبوث ودراسات يف الفكر االقتصادي اإلسالمي.
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المبحث الثالث

األخالق اإليجابية وأثرها على االقتصاد في اإلسالم
المطلب األول :األخالق اإليجابية ودليلها الشرعي.
إن األخالق اإلجيابية اليت أمر هبا اإلسالم ،وحث عليها ،ومدحها كثرية ال يتسع اجملال لذكرها هنـا يف هـذا
البحث؛ لذا تناولت بعضاً منها ،خاصة تلك اليت تؤثر إجيابياً على االقتصاد بصورة جلية وواضحة.
وبالرغم من إن اإلنسان ُجبل على حـب املـال ،إال أن اإلسـالم ضـب هـذا األمـر حبيـث ال ينسـاق اإلنسـان
وراء املال دون قيود أو ضواب  ،وال يقع َتت وطأة طغيان املال وسطوته ،وحىت ال يتجرد من إنسانيته؛ فجاءت
الشـريعة اإلسـالمية مبجموعـة مـن األخـالق اإلجيابيـة ،والـيت تقـود بـدورها إىل سـلوكيات أخالقيـة محيـدة َيتـد أثرهـا
اإلجيايب إىل األفراد واجملتمعات ،ومن هذه األخالق ما جاء علـى شـكل أوامـر ،ومنهـا مـا جـاء يف معـر املـدح،
وإليك أمهها:
أوالً :العدل:
العــدل ضــد اجلــور والظلــم ،وهــو مــن أعظــم القــيم الــيت نــادى هبــا اإلســالم ،يف شــىت اجملــاالت ،خاصــة اجملــال
االقتصــادي س ـواء كــان العــدل يف االنتــاج أو يف االســتهال أو يف التوزيــع ،واهلل  ينهــى عــن الظلــم كمــا بيّنــاه
سابقاً ،ويأمر بالعدل والقس  ،وتشـهد لـذلك العديـد مـن النصـو منهـا :قولـه  :وأَقِيماوا الْاو ْز َن بِال ِْقسا ِ
ْ
َ ُ َ
ِ
ال الْيَتِ ِ
َوَال فُ ْخ ِس ُروا ال ِْم َيها َن ،)1(وقوله َ  :والَ فَا ْق َربُواْ َم َ
س ُان َحتَّاى يَا ْبالُا َش أَ ُشادَّهُ َوأ َْوفُاواْ
يم إِالَّ بِاالَّتِي ه َاي أ ْ
َح َ
ا نَا ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها َوإِذَا قُالْتُ ْم فَا ْع ِادلُواْ َولَ ْاو َ اا َن ذَا قُا ْربَاى َوبِ َع ْه ِاد اللّ ِاه أ َْوفُاواْ
الْ َك ْي َل َوال ِْم َيها َن بِال ِْق ْس ِ الَ نُ َكل ُ
()2
ِ
َذلِ ُكا ْام َو َّ ِ ِ َّ
َّ
اس
سااواْ النَّ ا َ
ال َوالْميا َاها َن َوالَ فَا ْب َخ ُ
:ااا ُ م بااه لَ َعل ُكا ْام فَا َذ ُرو َن ، وقولــه  أيض ـاً... :فَا َْوفُواْ الْ َك ْيا َ
ِ باع َد إِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َّ
ين.)3(
أَ ْشيَ ُ
اءه ْم َوالَ فُا ْفس ُدواْ في األ َْر ِ َ ْ ْ
:الَح َها َذل ُك ْم َخ ْيا ٌر ل ُك ْم إِن ُ نتُم نم ْْمن َ
ثانياً :الصدق:

الصــدق نقــيض الكــذب ،وهــو مــن أعظــم األخــالق الــيت ينبغــي أن يقــوم عليهــا االقتصــاد ،فهــو رأس املــال
احلقيقي للتاجر يف الدنيا واآلخـرة ،بـل هـو مـن صـفات األنبيـاء واملـؤمنني؛ ولـذا أمـر اهلل  بالصـدق فقـال :
يااا أَيناهااا الَّا ِاذين آمنُااواْ افَّا ُقااواْ اللّااهَ وُ ونُااواْ م ا َّ ِ ِ
ين ،)4(وقــال النــيب " :التاااجر الصاادوق األمااين م ا
َ َ
ََ
َ َ
الصااادق َ
َ

) )1سورة الرمحن :اآلية (.)6
) )2سورة األنعام :اآلية (.)332
) )3سورة األعراف :اآلية (.)93
) )4سورة التوبة :اآلية (.)336
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النبيين والصديقين والشهداء"( ،)1وجاء يف حديث آخر" :البيعان بالخيار ما لام يفترقاا فاإن بيناا و:ادقا
بورك لهما في بيعهما وإن ذبا و تما محٍ بر ة بيعهما"(.)2

فالصدق من أسباب بركة املال ،وهو باب يؤدي إىل كل أعمال اخلري كما جـاء يف احلـديث " :إن الصادق
يهدس إلى البر وإن البر يهادس إلاى الجناة وإن الرجال ليصادق حتاى يكاون :اديقا .وإن الكاذب يهادس

إلى الفجور وإن الفجور يهدس إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل ذابا"(.)3

ثالثاً :األمانة والنصيحة:
واألمانة من أخالق املؤمنني ،ومعناها أن يُؤدى كل حق إىل صاحبه ،وال يُنقص منه شـيئاً ،وهـي كمـا يشـري
القرضـاوي مـن أهـم أخالقيــات االقتصـاد ،إذ ُيتـاج إليهــا خاصـة يف عقـود مثـل املضــاربة والشـركة والوكالـة وغريهــا
من العقود اليت جتعل أحد املتعاقدين يأمتن اآلخر فيطلق يده يف التصرف ملصلحتهما(.)4
وقد أمر اهلل  بأداء األمانـة؛ فقـال  :إِ َّن اللّاهَ يا ْمرُ م أَن فُاْدنواْ األَمانَ ِ
اات إِلَاى أ َْهلِ َهاا ،)5(وجعلهـا
َ
َ ُُ ْ
()6
ِ
َّ ِ
ين ُه ْم ِأل ََمانَافِ ِه ْم َو َع ْه ِده ْم َراعُو َن ، ويقول النـيب " :ال إيماان
 من صفات املؤمنني؛ فقال َ  :والذ َ
لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له"(.)7
إن تقــدن النصــح يُعتــرب مــن أمانــة الـرأي ،خاصــة يف جمــال االقتصــاد ،ومــن النصــيحة حــب املنفعــة ل خـرين.
ومن املمكن إدرا أمهية النصيحة إذا مـا علمنـا أن النـيب  جعلهـا الـدين كلـه كمـا جـاء يف حديثـه " :الادين

النصيحة قلنا :لمن؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم"( ،)8وأعظم النصيحة حينما تأ
مــن تــاجر صــدوق وأمــني يريــد أن ينفــق ســلعته ،ولكنــه ال يســق يف فتنــة املــال ،ويبـ ّـني للمش ـ ي عيوهبــا اخلفيــة؛

راجياً الربكة من اهلل ؛ لقوله " :البيعان بالخيار ما لام يفترقاا فاإن بيناا و:ادقا باورك لهماا فاي بيعهماا

وإن ذبا و تما محٍ بر ة بيعهما"(.)9

) )1سنن ال مذي :ال مذي ،أبواب البيو  ،باب ما جاء يف التجار ،ح  ،)311/5( ،3216وقال األلباين :ضعيف.
) )2اجملتىب من السنن :النسائي ،كتاب البيو  ،باب اخليار للمتبايعني قبل اف اقهما ،ح  .)211/1( ،1161وقال عنه
األلباين :صحيح.
) )3اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب األدب ،باب قول اهلل  :اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني ،ح .)23/9( ،6161
) )4دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي :القرضاوي ( .)261
) )5سورة النساء :اآلية (.)39
) )6سورة املؤمنون :اآلية (.)9
) )7مسند اإلمام أمحد :أمحد ،من مسند أنس بن مالك ،ح .)125/21( ،35366
) )8املسند الصحيح :مسلم ،كتاب اإلَيان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،ح .)11/3( ،33
) )9اجملتىب من السنن :النسائي ،كتاب البيو  ،باب اخليار للمتبايعني قبل اف اقهما ،ح  .)211/1( ،1161وقال عنه
األلباين :صحيح.
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رابعاً :الرحمة والتسامح:
إن خل ــق الرمح ــة ه ــو م ــن أعظ ــم مع ــاين اإلنس ــانية ،وك ــم ه ــو عظ ــيم حينم ــا ن ــرى خل ــق الرمح ــة يس ــري يف
معامالت الناس ،واإلسالم يريد للفرد أن يعمل ويكسب ويربح ،ولكـن دون أن يغفـل عـن خلـق الرمحـة؛ حـىت ال
ينسلخ عن آدميته وإنسانيته ،فحرم الربا واالحتكار وكل ما فيه قسوة وظلم ،ويف املقابل جعل رمحـة اخللـق شـرطاً
لنيــل رمحــة اهلل ؛ فق ــال النــيب " :الراحم ااون ي اارحمهم ال اارحمن ارحم ااوا أه اال األرِ ي اارحمكم م اان ف ااي

السماء"(.)1

أما التسامح فهو خلق ينشده اإلسالم يف أبنائه ،والتجار منهم خاصـة؛ لقـول النـيب " :رحام اهلل رجاال
سمحا إذا با وإذا اشترا وإذا اقتضى"( ،)2ومن التسامح إنظار املعسر؛ لقوله َ  :وإِن َ اا َن ذُو ُع ْس َارة
ِ ِ
ص َّدقُواْ َخ ْيا ٌر لَّ ُك ْم إِن ُ نتُ ْم فَا ْعلَ ُمو َن.)3(
س َرة َوأَن فَ َ
فَانَ َرةٌ إلَى َم ْي َ
خامساً :الوفاء بالعقود:
ال َيك ــن للمع ــامالت والعق ــود املالي ــة أن تس ــتقر ،وال َيك ــن أن ي ــأمن الن ــاس إال باحلف ــاظ عل ــى حق ــوقهم
املتبادلــة ،وبالوفــاء بااللتزامــات التعاقدي ـة؛ وقــد قــال اهلل  :يااا أَيناهااا الَّا ِاذين آمنُااواْ أَوفُااواْ بِااالْع ُق ِ
ود ،)4(وقــال
َ َ
ُ
َ َ ْ
رسوله " :ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له"(.)5
سادساً :التوس واالعتدال في اإلنفاق:
ك َج َعلْنَااا ُ ْم أ َُّماةً
إن اإلســالم هــو ديــن الوســطية ،ويــدعو إليهــا ،ويــريب أبنــاءه عليهــا؛ يقــول اهلل َ  :وَ ا َذلِ َ
َو َسطاً لتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً.)6(
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
وســطية ال يطغــى فيهــا جانــب علــى آخــر ،ال يف العقائــد ،وال يف العبــادات ،وال يف اإلنفــاق ،وال حــىت يف
َّ ِ
اك قَا َوامااً،)7(
ين إِذَا أَن َف ُقاوا لَ ْام يُ ْسا ِرفُوا َولَ ْام يَا ْقتُا ُاروا َوَ اا َن بَا ْاي َن ذَلِ َ
الشعور والعواطف ،يقول املـوىل َ  :والذ َ
ِ
ساوراً،)8(
ساط َْها ُ َّ
ويقول  أيضاًَ  :والَ فَ ْج َع ْل يَ َد َك َمغْلُولَةً إِلَاى ُعنُ ِق َ
ال الْبَ ْسا فَاتَا ْق ُعا َد َملُومااً َّم ْح ُ
اك َوالَ فَا ْب ُ
كمــا أن التوجيــه النبــوي يرش ـد إىل االقتصــاد يف اإلنفــاق؛ فيقــول " :االقتصاااد فااي النفقااة نصااا المعيشااة

) )1سنن أيب داود :أبو دواد ،كتاب األدب ،باب يف الرمحة ،ح  ،)293/1( ،1613وقال عنه األلباين :صحيح.
) )2اجلامع الصحيح :البخاري ،كتاب البيو  ،باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ،ح .)31/5( ،2116
) )3سورة البقرة :اآلية (.)291
) )4سورة املائدة :اآلية (.)3
) )5مسند اإلمام أمحد :أمحد ،من مسند أنس بن مالك ،ح .)125/21( ،35366
) )6سورة البقرة :اآلية (.)315
) )7سورة الفرقان :اآلية (.)61
) )8سورة اإلسراء :اآلية (.)26
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والت ااودد إل ااى الن اااس نص ااا العق اال وحس اان الس ااْال نص ااا العل اام"( ،)1ويق ــول  أيض ـاً" :م ااا ع ااال م اان

اقتصد"(.)2

سابعاً :اإلنفاق والتعاون والمسْولية االجتماعية:
إن اإلنفاق والبذل ،والتعاون ملساعدة املعوزين والفقراء ال ينفك عن املسـؤولية االجتماعيـة ،فـالفرد يف كسـبه
وَتصيل معاشه لتحقيق مصـاحله ال ينبغـي أن يغفـل عـن مصـلحة اجلماعـة الـيت يعـي ،يف كنفهـا ،خاصـة وأن اهلل
لسا ااائِ ِل
 قـ ــد جعـ ــل للمحـ ــرومني واملعـ ــدمني حق ـ ـاً يف أم ـ ـوال األغنيـ ــاء؛ فقـ ــال َ  :وفِا ااي أ َْما ا َاوالِ ِه ْم َح ا ا ٍُ ل َّ
ِ ()3
ااونُواْ َعلَا ااى ا ِإلثْا ا ِام
ااونُواْ َعلَا ااى الْبا اار َوالتَّا ْقا ا َاوا َوالَ فَا َعا ا َ
َوالْ َم ْحا ا ُاروم ، وق ــد أمرن ــا بالتع ــاون فق ــال َ  :وفَا َعا ا َ
والْع ْدو ِ
ان.)4(
َ ُ َ
ومن يفيض من ماله بعد أن يستويف حاجاته عليه أن ينفق من هذا املال الفائض؛ لقوله ِ  :
آمنُوا بِاللَّ ِه
ِ
ورسولِ ِه وأَ ِنف ُقوا ِم َّما جعلَ ُكم نمستَ ْخلَ ِف ِ ِ َّ ِ
َج ٌر َ بِ ٌير.)5(
آمنُوا من ُك ْم َوأَن َف ُقوا لَ ُه ْم أ ْ
ََ
ين َ
ْ
ََ ُ َ
ين فيه فَالذ َ
َ
االجتماعي ،وتدوير العجلـة االقتصـاديّة ،وأن
ضروري كما يشري الدكتور احلاف ؛ لتحقيق التكافل
واإلنفاق
ّ
ّ
مؤسس ــات :الزك ــاة ،والوق ــف،
املس ــؤولية االجتماعي ــة تق ــع عل ــى الف ــرد وعل ــى اجملتم ــع ِم ــثالً بالدول ــة ،وذل ــك ع ــرب ّ
والصدقات؛ ُّ
ـاعي ،وَتقيقـاً للعـدل يف
للحد من طغيان املال ،وإلعـادةُ توزيـع الثـروة؛ حفاظـاً علـى التكافـل االجتم ّ
اجملتمع(.)6
المطلب الثاني :األخالق اإليجابية وأثرها االقتصادس.
ســبق القــول بــأن الش ـريعة اإلســالمية قــد جــاءت مبجموعــة مــن األخــالق اإلجيابيــة ،والــيت تقــود بــدورها إىل
ســلوكيات أخالقيــة محيــدةَ ،يتــد أثرهــا اإلجيــايب إىل األف ـراد واجملتمعــات ،وإىل العديــد مــن اجملــاالت ،ومنهــا اجملــال
االقتصادي وهو موضوعنا ،وَيكن جتلية اآلثار االقتصادية لألخالق اإلجيابية كما يلي:
أوالً :االستقرار االقتصادس:
إن من أهم مثرات إقامة االقتصاد علـى أسـس مـن األخـالق والقـيم تتمثـل يف االسـتقرار االقتصـادي ،وذلـك
مــن خــالل إقامــة العــدل ،والبعــد عــن الظلــم وصــوره مــن الربــا واالحتكــار ،وباالســتغالل األمثــل واملثمــر للم ـوارد،
) )1املعجم األوس  :الطرباين ،باب من امسه مد ،ح .)23/1( ،6111
) )2مسند اإلمام أمحد :أمحد ،من مسند عبداهلل بن مسعود ،ح .)512/1( ،1266
) )3سورة الذاريات :اآلية (.)36
) )4سورة املائدة :اآلية (.)2
) )5سورة احلديد :اآلية (.)1
) )6األخالق يف االقتصاد اإلسالمي كما جاء يف القرآن الكرن :احلاف  ،مقالة منشورة يف جملة اآلداب ،2131/32-33
على الشبكة العنكبوتية على الراب .http://adabmag.com/node/354 :
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وبس ــيادة خل ــق األمان ــة والص ــدق ،فيُ ــتقن العم ــل ،وتتحس ــن اجل ــودة ،وبتحقي ــق العدال ــة يف االنت ــاج واالس ــتهال
والتوزيع ،وبنشر ثقافـة التكافـل االجتمـاعي ،وِمارسـة الفـرد واجملتمـع للوفـاء باملسـؤولية االجتماعيـة عـرب مؤسسـات
الزكاة ،والوقف ،واإلنفاق الطوعي؛ ِما يساهم يف وفـرة السـيولة النقديـة ،وزيـادة القـوة الشـرائية ،إىل جانـب األمـن
االجتماعي والسياسي؛ فيتحقق التوازن بني العر والطلب ،مبا يؤدي إىل االستقرار االقتصادي.
ويُشري املاوردي إىل ما سبق بقوله" :عدل شامل يـدعو إىل األلفـة ،ويبعـث علـى الطاعـة ،وتتعمـر بـه الـبالد،
وتنمــو بــه األم ـوال ،ويكثــر معــه النســل ،ويــأمن بــه الســلطان.....وليس شــيء أســر يف خـراب األر وال أفســد
لضمائر اخللق من اجلور؛ ألنه ليس يقف على حد وال ينتهـي إىل غايـة ،ولكـل جـزء منـه قسـ مـن الفسـاد حـىت
يستكمل"(.)1
ورمبــا مــن الضــروري القــول أن علــى مؤسســات الدولــة املختصــة أن تقــوم بــدورها يف تثبيــت مبــادئ العــدل
والقسـ  ،وجتــرن الظلــم يف جمــال االقتصــاد املتمثــل يف الربــا واالحتكــار وغريهــا مــن أدوات الفســاد ،وذا بإصــدار
التشـريعات وسـن القـوانني الالزمـة لفـتح اجملـال إلعـادة االقتصــاد إىل أسسـه الـيت ينبغـي أن يقـوم عليهـا مـن مكــارم
األخالق ،وإن مل تستطع أن تقوم بذلك كلياً فلتمنح املؤسسات املالية اإلسالمية نفس الفر اليت متنح لغريهـا؛
لتأخذ دورها يف تنمية االقتصاد الوطين والنأي به عن األزمات الدولية.
ثانياً :جلب رؤوس األموال والتوس في االستثمار:
إن استتباب األمن مثـرة مـن مثـرات العـدل والقسـ  ،وال يكتمـل يف اجملـال االقتصـادي إال بالصـدق واألمانـة،
والشفافية؛ ِما يساهم بصورة واضحة يف التوسع يف االستثمار ،وتدفق ر وس األموال إىل العجلة االقتصادية.
كما أن التحذير من اكتناز املال وعدم استثماره ،إىل جانب األمر بالتعاون وااللتـزام باملسـؤولية االجتماعيـة
بني املسلمني تقتضي أن يأخذ رأس املال العريب واإلسالمي دوره يف التنمية والعجلة االقتصادية ،فينعكس إجيابياً
على اجملتمع املسلم وعلى أصحاب ر وس األموال.
والبــد للدولــة مــن أن تلعــب دوراً مهمـاً يف تــذليل العقبــات أمــام اســتقدام ر وس األمـوال االســتثمارية ،واملــال
العريب واإلسالمي على وجه اخلصو ؛ وذلك بتشريعات وقوانني متنـع اسـتغالل النفـوذ أو السـلطة يف الـ بح غـري
املشرو أو االبتزاز ،حبيث جتعل أصحاب هذه األموال يطمئنوا على أمواهلم واستثماراِتم.
ثالثاً :زيادة االنتاج وانخفاِ معدالت البطالة والفقر:

ال شــك أن الســوق إذا ســادت فيــه مبــادئ الشــفافية واألمانــة والصــدق والرمحــة والتعــاون فإننــا ســنجد ترمجــة
ذلك:

) )1أدب الدنيا والدين :املاوردي (

.)356
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إتقان يف العمل ،وزيادة نوعية يف اجلودة ،وحسن استثمار للموارد ،وإذا أضـفنا ملـا سـبق عدالـة التوزيـع سـواء
مــن خــالل الزكــاة أو الوقــف أو غريهــا؛ ِمــا يــؤدي إىل زيــادة يف االســتهال  ،مــع مــا يتبعهــا مــن زيــادة يف االنتــاج؛
فتنخفض معدالت البطالة ،وتنخفض معها معدالت ومستويات الفقر.
رابعاً :فضييٍ الفجوة بين الفقراء واألغنياء:
إن املسؤولية االجتماعية ،وَتقيق العدالـة يف التوزيـع مـن خـالل اإلنفـاق الطـوعي ،أو عـرب مؤسسـات الزكـاة،
والوقف وغريها يفتح الباب أمام الفقراء للحصول على املـال ،ويتحسـن وضـعهم االقتصـادي؛ ِمـا يسـاهم بصـورة
كبرية يف ردم الفجوة بني األغنياء والفقراء ،ورمبا لو مت استثمار الفائض من أموال الزكاة ألدى إىل َتسني أوضا
الفقراء املالية ،وضيق أكثر الفجوة بينهم وبني األغنياء ،فكيف لو َتقق التكامل بني الـدول اإلسـالمية يف عدالـة
التوزيع للزكاة والصدقات والوقف ليس على صعيد ادلي فق بل على صعيد الدول اإلسالمية؟
وِما جتدر اإلشارة إليه أن الزكاة كان له األثر الكبري يف االقتصادي يف العصور اإلسالمية األويل حينما التـزم
الناس أخالق اإلسالم ،وكانـت الدولـة عادلـة يف توزيعهـا؛ فانعـدم وجـود الفقـراء وادتـاجني ،وقـد حـدث يف عهـد
عمـر بــن اخلطــاب  أن معــاذ بــن جبــل " مل يــزل باجلنـد ،إذ بعثــه رســول اهلل  إىل الــيمن حــىت مــات النــيب
 ،وأبو بكر  ،مث قدم على عمـر  ،فـرده علـى مـا كـان عليـه ،فبعـث إليـه معـاذ  بثلـث صـدقة النـاس،
فــأنكر ذلــك عمــر  ،وقــال" :مل أبعثــك جابيـاً وال آخــذ جزيــة ،ولكــن بعثتــك لتأخــذ مــن أغنيــاء النــاس ف دهــا
على فقرائهم" .فقال معاذ " :ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مين" .فلما كان العام الثاين بعـث
إليــه شــطر الصــدقة ،ف اجعــا مبثــل ذلــك ،فلمــا كــان العــام الثالــث بعــث إليــه هبــا كلهــا ،فراجعــه عمــر  مبثــل مــا
راجعه قبل ،فقال معاذ " :ما وجدت أحدا يأخذ مين شيئاً"(.)1
خامساً :فحقيٍ التنمية االقتصادية الوطنية:

إن مبــدأ التكافــل االجتمــاعي ،واملســؤولية االجتماعيــة َتــتم علــى أصــحاب األمـوال بــأن يقومـوا باســتثمارها،
وأال يقوموا بتكديسها أو اكتنازها ،فتتحقق هلم مصلحتهم يف الربح املشـرو  ،إىل جانـب َتقيـق مصـلحة اجملتمـع
يف رفاهيته ،واستقرار وتعزيز اقتصاده.
كم ــا أن مب ــدأ التع ــاون وإنش ــاء الش ــركات ِبم ــع األم ـ ـوال الكث ــرية م ــن األش ــخا  ،إىل جان ــب املس ــؤولية
االجتماعي ــة يق ــق التنمي ــة االقتص ــادية ،والقي ــام مبش ــروعات ض ــخمة خلدم ــة اجملتم ــع اإلس ــالمي جتاريـ ـاً وص ــناعياً
وزراعياً ،وتقنياً؛ فتقتضي الضرورة أن توجه االستثمارات إىل املشاريع االنتاجية وليس إىل املشاريع االستهالكية.
ويف ذلك يقـول الزحيلـي" :وتعـ املصـارف اإلسـالمية بـرب التنميـة االقتصـادية بالتنميـة االجتماعيـة يف أُطـر
متوازنــة وتنســيق متكامــل صــحيح ،فيســري العمــل مــن أجــل تــوفري الرخــاء االقتصــادي ،مــع التهــذيب االجتمــاعي
القائم على االلتزام ب داب اإلسالم وقِيَمه وأخالقه االجتماعية يف كل مناحي احلياة ومسرية املعامالت ،فال غ،
) )1األموال :أبو عبيد القاسم (

.)131
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وال خدا  ،وال تغرير وال تدليس ،وال مقـامرة وال غـِب يف املعـامالت ،منعـاً ألكـل أمـوال النـاس بالباطـل ،وحفاظـاً
علـى شـيو روح الـود واحلـب والطمأنينـة ،ومنـع املنازعـات بــني النـاس ،وَتقيـق أكـرب قـدر ِمكـن مـن االســتقرار يف
احليــاة واألوطــان اإلســالمية ،وتقويــة واز الــدين ،وخشــية اهلل  ورقابتــه يف الســر والعلــن ،حــىت يكــون امل ـواطن
عض ـواً أمين ـاً ص ــاحلاً منتج ـاً ،يعم ــل ب ــوحي م ــن دين ــه وض ــمريه ال ــذي ال رقي ــب علي ــه إال اهلل  ،وي ــتقن أعمال ــه
ويضــاعف جهــوده يف اإلنتــاج ،والتصــنيع ،وَتســني الثمــار والــزرو وغــري ذلــك مــن األنظمــة االقتصــادية وتقويــة
التجارة القائمة على الثقة ،وإفادة األمة اإلسالمية"(.)1
سادساً :الحفاظ على الموارد والثروات الفردية الخا:ة أو الوطنية العامة:
إن حف املال يُعد من أحد أهم الكليات الشرعية اخلمس ،ومن املقاصد املعتربة ،وقد قررت الشريعة جمموعة
من األحكام اليت َتف املال كتوثيق العقود والديون واالستشهاد عليها ،واحلث على الوفاء هبا وتسديدها يف
آجاهلا .وتشريع الرهن ،ومقابل ذلك َترن املعامالت اليت فيها الغرر ،وَترن كنز األموال وتكديسها دون
استثمارها أو االستفادة منها ،كما يفعل أصحاب االحتكار والربا واجلشع وغريهم ،وَترن أكل أموال الناس
بالباطل ،كالتحايل والتزوير واستغالل النفوذ ،والتغرير والغِب والغ ،واألجرة على الشعوذة والدجل والكهانة
والسحر وغري ذلك(.)2
ويُضاف إىل ما سبق ضرورة االقتصاد يف اإلنفاق على مستوى األفراد أو الدولة ،ووجوب صرف األموال فيما
يتم به َتقيق التنمية االقتصادية املنشودة ،وأال يتم إهدارها يف سلع استهالكية ال تفيد اجملتمع يف شيء.
مالح ة :إن احلديث عن األخالق احلميدة وعن املثالية األخالقية يبقى منقوصاً إذا ظل صوراً يف إطار
املواع واإلرشادات ،مامل يصاحب بأمرين مها يف غاية األمهية:
 .3تعزيز جانب اإلَيان والتقوى.
 .2إجياد القوة القانونية امللزمة والعقوبات الرادعة ب

األخالق السلبية ،والتحلي باألخالق اإلجيابية.

هذا واهلل  أعلى وأعلم.

) )1الفقه اإلسالمي وأدلته :الزحيلي (.)5131/3
) )2علم املقاصد الشرعية :اخلادمي ( .)316
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الخافمة

يف هناية هذا البحث َيكن إمجال أهم النتائ والتوصيات اليت توصلت إليها كما يلي:
أوالً :أهم النتائج:

 .3تتمتــع األخــالق مبكانــة عظيمــة يف الش ـريعة اإلســالمية ،ومتتــاز مبجموعــة مــن اخلصــائص ،تنســجم مــع
طبيعة اإلنسان وما ُجبل عليه ،وترتقي به إىل أعلى درجات الكمال اإلنساين.
 .2طغيان املال يدفع صاحبه إىل االنسال من أخالق الرمحة واإلنسانية ،ويتصرف بظلم يف مجعه للمال.
سواء كان بالربا أو باالحتكار أو بالغ ،والتدليس ،أو باخليانة ،أو بالبخل والشح.
 .5الفســاد األخالقــي ي ـ آثــاراً مــدمرة علــى االقتصــاد ،تتمثــل يف أزمــات ماليــة ،أو ارتفــا يف معــدالت
البطالة والفقر ،أو يف ضعف االستهال واالنتاج ،أو يف إهدار املوارد والثروات.
 .1ارتباط األخالق باإلَيان واجلزاء األخروي جيعل هنا توازناً يف حـب املـال ،فينضـب اإلنسـان يف كسـبه
بأن يكون على الوجه املشرو  ،متخلقاً بأخالق الرمحة واإلنسانية.
 .3مبــادئ العــدل والقس ـ والتكافــل االجتمــاعي وســائر األخــالق اإلجيابيــة تــؤثر بصــورة كبــرية إجيابي ـاً يف
ويــاف علــى
االقتصــاد؛ فيتحقــق يف إطارهــا االســتقرار االقتصــادي ،وترتفــع وتــرية االســتهال واالنتــاجُ ،
املوارد والثروات ،وتضيق الفجـوة بـني الفقـراء واألغنيـاء ،وتقـل معـدالت البطالـة والفقـر ،ويؤسـس لتنميـة
اقتصادية وطنية َتقق رفاهية اجملتمع.
ثانياً :أهم التو:يات:

 .3أن تتوج ــه املؤسس ــات التعليمي ــة واألكادَيي ــة خاص ــة يف املراح ـل العمري ــة األوىل إىل تربي ــة ال ــن،ء عل ــى مك ــارم
األخالق منهجياً ،ووضع الدراسات املناسبة لذلك؛ حبيث يتعلم أبنا نا األخالق قبل تعلم سائر العلوم.
 .2أن تســعى املؤسســات املاليــة اإلســالمية لعقــد الــدورات العديــدة لعماهلــا وموظفيهــا تتنــاول أخالقيــات املهنــة،
وخماطر االحنراف األخالقي على الدين والدنيا؛ لتعزيز مبادئ الشفافية والصـدق واألمانـة ،إىل جانـب اداسـبة
والرقابة ،واملساءلة.
 .5أن َتر إدارات املؤسسات االقتصادية علـى االلتـزام األخالقـي؛ ليكونـوا قـدوة لسـائر العـاملني فيهـا ،والعمـل
على تطبيق مبادئ احلوكمة لتنظيم العالقة بني عناصر املؤسسة االقتصادية املختلفة.
 .1حث احلكومات والسلطات التشريعية املختصة على استصدار وسـن قـوانني وتشـريعات توجـب االلتـزام بـالقيم
واألخالق احلميدة ،وَترم وجترم األخالق السيئة ،وأن تنشئ األجهزة أو املؤسسات ملتابعة ذلك.
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المصادر والمراج

 .1القرآن الكريم.
 .2األبعاد األخالقية لألزمة املالية :شحادة :حسني ،الناشر :سلسلة حبوث ودراسات يف الفكر االقتصادي
اإلسالمي.
 .5أثر غياب األخالق يف اهنيار النظام االقتصادي العاملي :المصرس :الدكتور رفيق ،مقال منشور على الشبكة
العنكبوتية على الراب :
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542
 .1إحياء علوم الدين :الغهالي :أبو حامد مد بن مد ،الناشر :دار املعرفة – بريوت.
 .3األخالق اإلسالمية وأسسها :الميداني :عبد الرمحن حبنكة3566( ،ه3619-م) ،ط  ،3الناشر :دار
القلم – دمشق.
 .6األخالق يف االقتصاد اإلسالمي كما جاء يف القرآن الكرن :الحافظ :الدكتور زياد احلاف 2131( ،م)،
مقالة منشورة يف جملة اآلداب ،على الشبكة العنكبوتية على الراب :
http://adabmag.com/node/354
 .1أدب الدنيا والدين :الماوردس :أبو احلسن علي بن مد بن مد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري
باملاوردي3696( ،م) ،بدون طبعة ،الناشر :دار مكتبة احلياة.
 .9األدب املفرد :البخارس :مد بن إمساعيل أبو عبد اهلل3696 ( ،م) ،ادقق :مد فؤاد عبد الباقي ،ط ،5
الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت.
 .6أزمة الرهن العقارس –رؤية إسالمية :مقال منشور يف صحيفة االقتصادية اإللك ونية العدد،3513:
21أبريل 2119م ،على الراب :
http://www.aleqt.com/2008/04/20/article_137814.html
.31أصول الدعوة :زيدان :عبد الكرن (2113م) ،ط  ،6الناشر :مؤسسة الرسالة.
.33األموال :أبو عبيد القاسم :بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي ،ادقق :خليل مد هراس ،الناشر :دار
الفكر – .بريوت.
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الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،ادقق:
.32تاج العروس من جواهر القاموس :الهبيدسّ :مد بن ّمد بن عبد ّ
جمموعة من ادققني ،الناشر :دار اهلداية.

.35تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك :الماوردس :أبو احلسن علي بن مد بن مد بن حبيب
البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي ،ادقق :ي هالل السرحان وحسن الساعا  ،الناشر :دار النهضة
العربية – بريوت.
.31تفسري الشعراوي – اخلواطر :الشعراوس :مد متويل3661( ،م) ،الناشر :مطابع أخبار اليوم.
.33التفسري الوسي  :الهحيلي :وهبة3122( ،ه2113-مـ) ،ط  ،3الناشر :دار الفكر – دمشق.
.36اجلامع الصحيح :البخارس :مد بن إمساعيل أبو عبداهلل3122( ،ه2113-م) ،ادقق :مد زهري بن
ناصر الناصر ،ط  ،3الناشر :دار طوق النجاة.
.31دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي :القرئاوس :الدكتور يوسف3666( ،م) ،ط  ،3الناشر:
مؤسسة الرسالة  -بريوت.
.39سنن ابن ماجه :ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد اهلل مد بن يزيد القزويينَ ،تقيق مد فؤاد عبد الباقي،
الناشر :دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البايب احلليب.
الس ِج ْستاين ،ادقق :مد يي الدين عبد احلميد،
.36سنن أيب داود :أبو داود :أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.

.21سنن ال مذي :الترمذس :مد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحا  ،أبو عيسى3613( ،م)َ ،تقيق
وتعليق :أمحد مد شاكر و مد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عو  ،ط  ،2الناشر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب – مصر.
بد،
.23صحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان :ابن حبان :مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت3665( ،م) ،ادقق :شعيب األرنا وط ،ط  ،2الناشر :مؤسسة
الرسالة – بريوت.

.22علم املقاصد الشرعية :الخادمي :نور الدين بن خمتار2113( ،م) ،ط  ،3الناشر :مكتبة العبيكان.
.25عمدة القاري شرح صحيح البخاري :العيني :أبو مد مود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني
الغيتايب احلنفي بدر الدين ،الناشر :دار إحياء ال اث العريب – بريوت.
 .21الفقه اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم النظريات الفقهية وَتقيق األحاديث
النبوية وقرجيها) :الهحيلي :وهبة3661( ،م) ،ط  ،1الناشر :دار الفكر – دمشق – سوريا.
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.23القاموس ادي  :الفيروزآبادس :جمد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب2113( ،م)َ ،تقيق :مكتب َتقيق
العرقسوسي ،ط  ،9الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
ال اث يف مؤسسة الرسالة ،بإشراف :مد نعيم
ُ
والتوزيع ،بريوت – لبنان.
.26لسان العرب :ابن من ور :مد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي
اإلفريقي3131( ،هـ3665 -م) ،ط  ،5الناشر :دار صادر – بريوت.
.21اجملتىب من السنن :النسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين3696( ،م)َ ،تقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،ط  ،2الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب.
.29خمتار الصحاح :الرازس :زين الدين أبو عبد اهلل مد بن أيب بكر احلنفي3666( ،م) ،ادقق :يوسف
الشيخ مد ،ط  ،3الناشر :املكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا.
.26مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح :المبار فورس :أبو احلسن عبيد اهلل بن مد عبد السالم بن خان مد
بن أمان اهلل بن حسام الدين الرمحاين3691( ،م) ،ط  ،5الناشر :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -
اجلامعة السلفية -بنارس اهلند.
.51مسند اإلمام أمحد بن حنبل :ابن حنبل :أبو عبد اهلل أمحد بن مد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،
(2113م) ،ادقق :شعيب األرنا وط -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد ادسن ال كي،
ط  ،3الناشر :مؤسسة الرسالة.
.53مسند الشاميني :الطبراني :سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي ،أبو القاسم3691( ،م) ،ادقق:
محدي بن عبد اجمليد ،ط  ،3الناشر :مؤسسة الرسالة –بريوت.
 .52املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :مسلم :مسلم بن
احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،ادقق :مد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء ال اث العريب –
بريوت.
.55املصنف :عبد الرزاق :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين3115( ،ه-
3692م) ،ادقق :حبيب الرمحن األعظمي ،ط  ،2الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت.
.51املعجم األوس  :الطبراني :سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الشامي أبو القاسم ،ادقق :طارق بن عو
اهلل وعبد ادسن بن إبراهيم احلسيين ،الناشر :دار احلرمني – القاهرة.
.53معجم اللغة العربية املعاصرة :عمر :د أمحد خمتار عبد احلميد مبساعدة فريق عمل2119( ،م) ،ط ،3
الناشر :عامل الكتب.

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

37

.56املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة :الندوة العالمية للشباب اإلسالمي (3121ه–
3666م) ،إشراف ومراجعة :د .مانع بن محاد اجلهين ،ط  ،1الناشر :دار الندوة العاملية للطباعة والنشر
والتوزيع.

.51النظم اإلسالمية :شويد وآخرون :أمحد ذياب شويدح ،وزياد إبراهيم مقداد ،وماهر أمحد السوسي،
(2112م) ،ط  ،1الناشر :مكتبة آفاق – غزة – فلسطني.
.59النكت والعيون :الماوردس :أبو احلسن علي بن مد بن مد بن حبيب البصري ،الشهري باملاوردي،
ادقق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،الناشر :دار الكتب العلمية -بريوت.
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الدكتور صالح محمد سالم أبو الحاج

ملخص البحث:
التصور العام والكلي
حاولت يف حبثي عر املبادئ واألسس للمعامالت بصورٍة خمتصرةٍ متثل
ُّ
ِ
الطالب فهم البناء الفقهي ملسائل املعامالت؛ ليقدِّم لنا
للمعامالت عند الفقهاء ،حىت يسهل على
حل وهيئة للمعاملة املاليّة ،وهذا ما يغرسه البحث لدى القارئ من خالل بيان اخلطوط
أفضل وأحسن ّ
العريضة اليت يسلكها فقها نا يف تقرير أبواب املعامالت ،وتعترب أسباباً لنجاح املعامالت الشرعية يف تلبية
أغرا الناس ،فتكلمت عن تنظيم أحكام املعامالت للحياة اإلنسانيةُ ،مثَّ وضحت املبادئ العامة اليت
تسري عليهاُ ،مثَّ بينت كيفية مراعاة الواقع يف أحكامهاُ ،مثَّ تكلمت عن حرية التصرفات فيها و َّ
أن األصل

فيها اإلب احة ،ومهدت هلذا كله بتعريف املعامالت واملال ،وختمته بأهم النتائ اليت توصلت إليها يف
حبثي.
The principles and foundations of financial transactions according
(to Islamic jurisprudence (fiqh

Research Summary:
I have attempted in my research to demonstrate, in brief, the principles and
foundations of financial transactions, painting a general picture of the
subject as described by the scholars of fiqh. This was done to aid students in
understanding how the science of fiqh conceptualises and theorises issues
(masa’il) related to financial transactions in order to present the best
solutions to these matters. This paper explains the flexibility entertained by
scholars when establishing the various rulings related to transactions. This
flexibility is considered the reason behind the success of the shariah in
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answering the transactional needs of people. I also speak about how the
legal rulings of transactions organise human life, and I then clarify the
general principles upon which these legal rulings are built. Furthermore, I
explain how these theoretical rulings observe and comply with the real
world. I then speak about the freedom of acting within the sphere of
transactions, and how the default position in it is permissibility. To assist in
understanding the material, I introduce the paper by defining the concept
of financial transactions and wealth itself. To summarise, I end it with the
most important results arrived at in this paper.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا ّمد النيب األمي ،وعلى آله
ومن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين.
وصحبه وسلمَ ،
وبعد:
فإن من أهم ما َييز األحكام التشريعية َّأهنا مبنية على َتقيق مصاحل البشرَّ ،
َّ
وإن إدرا هذه
احلقيقة الكبرية يورث الثقة الكاملة يف أحكام املعامالت ،والرغبة يف اإلقبال عليها علماً وعمالً ،وإفناء
العمر يف االستفادة من كنوزها وخرياِتا؛ لينتفع الناس هبذه النعمة الكربى عليهم؛ َّ
ألن املرء يسعى يف
مصاحله ،فإن علم َّ
أن مصلحته متحققة هبذا فلن يدخر جهداً يف السعي وراء َتققها يف حياته.

ومن جتربيت لسنوات طويلة يف تدريس املعامالت يف مذهب السادة احلنفية من كتبهم األصيلة،
عامة عن املعامالتُ ،متثِّل اخلطوط العريضة اليت يسلكها فقها نا يف تقرير أبواب
َّ
َتصلت لدي فكرةٌ ّ
املعامالت ،وتعترب أسباباً لنجاح املعامالت الشرعية يف تلبية أغرا الناس.

حل وهيئة
وتسهل على الطالب فهم البناء الفقهي ملسائل املعامالت؛ ليقدِّم لنا أفضل وأحسن ّ
الشريعة ،ويرر املعاملة مبا
للمعاملة املاليّة ،فنحن حباجة إىل َمن يصحح معامالت النَّاس مبا ال ُخيالف َّ
ُ
حق مجيع األطرف ،ويسعى يف ِ
يف
َتقيق العدل بني املتعاقدين ،وينقح املعاملة مبا جيعلها أكثر جناحاً
ّ
ُ
ٍ
ِ
ومالئمةً للواقع ،ويساهم يف تطوي ِرها حبك ِم التجر ِبة الو ِ
جديدة
معامالت
اقعية والتَّارخيية ،ويُبد يف
ُ
مستفادةٌ من تراث األمة.
َّ
فإن االهتمام باملعامالت الشرعية مظهر من مظاهر اليقظة واألصالة ،وبرهان ساطع على مشولية
اإلسالم وصالحيته لإلنسان يف كل زمان ومكان ،خبالف املناه االقتصادية الوضعية اليت مل تستطع أن

تليب أغرا الناس وَتقق هلم السعادة املرجوة يف الدنيا واآلخرة.
فحاولت يف هذا البحث عر هذه األسس لنجاح املعامالت بصورة خمتصرة؛ َّ
ألن متام بياهنا
وتفاصيلها وأمثلتها تتحقَّق بدراسة األبواب الفقهية املختلفة ،فهي متثِّل التصور العام والكلي للمعامالت
عند الفقهاء.
ومشكلةُ البحث وأهميته تظهر يف اإلجابة عن السؤال الرئيسي :ما هو مبادئ وأسس املعامالت

الفقهية؟ ويندرج َتته اجلواب عن ما يلي:

هل تتميز أحكام املعامالت بتنظيمها للحياة اإلنسانية؟
وهل هنالك مبادئ عامة تسري عليها أحكام املعامالت؟
وكيف تراعي أحكام املعامالت الواقع؟
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وهل تقوم املعامالت على حرية التصرفات؟
اتبعت يف حبثي املنه االستقرائي من كتب الفقه واألصول ِبمع اجلزئيات واألمثلة يف البحث،
و ُ
االستنباطي الستخراج األسس والقواعد يف جناح املعامالت من خالل التأمل والتدبر يف
مثَّ املنه
ّ
الفرو .
ومل أقف يف حدود علمي على دراسة خاصة يف هذا البحث ،إال ما يكتب من نقاط عامة يف
بداية بعض الكتب يف املعامالت ،ككتاب الدكتور شبري يف املعامالت املالية املعاصرة ،فتكون هذه
الدراسةَّ ،أول دراسة تأصيلة هلذة الفكرة ،ونتم من الباحثني الكرام تطويرها أكثر فأكثر.
هذا وقد خلص البحث إىل متهيد وأربعة مباحث وخامتة.
فمهيد :في فعريا المعامالت والمال.
المبحث األول :في فن يم أحكام المعامالت للحياة اإلنسانية.
المبحث الثاني :في المبادئ العامة التي فسير عليها المعامالت.
المبحث الثالث :في مراعاة الواق في أحكام المعامالت.
المبحث الراب  :في حرية التصرفات في أحكام المعامالت.
خافمة.
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فمهيد :في فعريا المعامالت والمال

أوالً :فعريا المعامالت:
الرجل أعاملُهُ ُمعاملة(.)1
لغةً :مجع معاملة ،من عمل ،وعاملت َ
وا:طالحاً:
.3عند الفقهاء :وهي ما ان المقصود منها في األ:ل قضااء مصاالح العبااد :كـالبيع ،والكفالـة،

واحلوالة ،وحنوها(.)2

فاملعــامالت مــن حقــوق العبــاد ،ويقابلهــا حقــوق اهلل الــيت تشــمل :العبــادات ،والعقوبــات ،والك ّفــارات؛
تقرب العبد إىل امللك املعبود ونيل الثّواب.
إذ املقصود من العبادات ابتداءً ّ
الشراء يقصد منهما ابتداءً َتصيل مصاحل العبد وإن كانـت مـع النيـة تكـون عبـادة تبعـاً فـالنظر
والبيع و ِّ

لألصـ ــل يف تقـ ــدير أهنـ ــا عبـ ــادات أو معـ ــامالت ال للتبـ ــع ،وتـ ــذكر يف كتـ ــب الفقـ ــه بعـ ــض العبـ ــادات مـ ــع
املعامالت :كاألضحية؛ ملناسبتها للذبائح.

واختلفـوا يف املناكحــات هــل هــي مــن العبــادات أو املعــامالت؟ فبــالنظر إىل َّ
أن املقصــود األَصــلي منهــا
هـو العبـادة :وهـي َتصـني الـنّفس عـن ادرمـات ،وتكثـري املسـلمني كانــت عبـادة ،ولكـن يتحقـق هـذا املعـ
يف البيــو مــن َتصــيل حاجــات اإلنســان وتقويــة املســلمني وغريهــا مــن املعــاين العباديــة ،واألوىل أن يكــون
املقصــود األصــلي منهــا قضــاء مصــاحل العبــاد ،والتعبّـد تبع ـاً ملــن ينويــه؛ لــذا ذكرهــا اد ّقـ ُـق ابـ ُـن عابــدين مــع
((( )4
()3
َّ
ـدار
ـ
م
أن
ـم
ـ
ل
اع
:
ـال
ـ
ق
ف
؛
املعــامالت يف كتــاب الطّهــارة مــع أنـَّـه ذكرهــا يف كتــاب البيــو مــع العبــادات
َ

األوالن ليسا ِمّا حنن بصدده.
أُمور ال ّدين على االعتقادات واآلداب والعبادات واملعامالت والعقوبات ،و ّ
الصوم ،واحل  ،واجلهاد.
الصالة ،والّزكاة ،و ّ
والعبادات مخسةّ :
واملعامالت مخسة :املعاوضات املالية ،واملناكحات ،واملخاصمات ،واألمانات ،وال كات.
والعقوبات مخسة :القصا  ،وحد السرقة ،والزنا ،والقذف ،والردة)).
) (1ينظر :لسان العرب .5219 :1
) (2يف رد ادتار .2 :1
) (3ينظر :فتح القدير  ،131 :3ورد ادتار  ،2 :1وغريمها.
) (4يف رد ادتار .16 :3
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حيث أصبحت خاصة فيما

التربعات :من هبة ووقف ووصية ،واإلسقاطات:
يتعلق باألموال ،فتشمل املعاوضات :من بيع وإجارة ،و ّ
كاإلبراء من الدين ،واملشاركات والتوثيقات :من رهن وكفالة وحوالة.
ثانياً :فعريا المال:

فمول ماالً افخذه قُنية ،فهو ما ملكته من مجيع األشياء ،ففي األصل :ما َيلك من
لغةً :من ّ
الفضة ،مث أطلق على كل ما يُقت وَُيلك من األعيان من دراهم أو دنانري أو ذهب أو فضة أو
الذهب و ّ
حنطة أو شعري أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سالح أو غري ذلك(.)2

()3
فكل ما ينتفع به؛ ألنّه ما
وا:طالحاً :نل ما ينتف به شرعاً هذا تعريف املال َّ
املتقوم ،وأ َّما املالُّ :
َّ
بتمول النّاس كافّة
َييل إليه الطبع ،وَُيكن ادخاره لوقت احلاجة منقوالً أو غري منقول ،واملاليةُ إَنا ثبتت ّ
بالصيانة واالدخار لوقت احلاجة (.)4
أو بعضهم ،وذلك ِّ
أعم من املتق ّـوم؛ َّ
وحاصلُهَّ :
ـال مـا َُيكـن ادخـاره ولـو غـري مبـاح :كـاخلمر ،واملـال املتق ّـوم
ألن امل َ
أن املال ّ

متقوم ،فلذا فسد البيع ِبعلها مثناً(.)5
ما َُيكن ادخاره مع اإلباحة،
فاخلمر ٌ
مال ال ّ
ُ

) (1يف املعامالت املالية املعاصرة .31
) (2ينظر :لسان العرب  ،1511 :6و املغرب  ،116-119واملصباح املنري .396
) (3ينظر :البحر الرائق  ،211 :3ودرر احلكام  ،311 :2وغريمها.
) (4ينظر :املبسوط  ،335 :6والبحر الرائق  211 :3عن الكشف الكبري ،ورد ادتار  ،313 :1وجملة األحكام العدلية :3
 ،36و درر احلكام  ،311 :2التبيني .251 :3
) (5رد ادتار .313 :1
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المبحث األول

في فن يم أحكام المعامالت للحياة اإلنسانية في الجوانب المالية
َّ
إن التشريع اإلسالمي له جانبان :تربوي ،وتنظيمي.
اضحة يف العبادات اليت تسعى سعياً حثيثاً إىل االر ِ
ِ
أما التربوس :فهو يتجسد بصورٍة و ٍ
بإنسانية
تقاء
ّ
الصفات احليو ِ
ِ
ِ
ِ
انية الذميمة ،فعلى قدر التزام املسلم بدينه يرتقي يف
وقليص ِه من
اإلنسان إىل أَعلى مراتبها،
سلوكه وأخالقه وتصرفاته إىل أعلى مستويات اإلنسانية ،ويؤكد ذلك قوله « :بعثت ألمتم مكارم
الذميمة واإلخال ِ هللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصفات
بالتخلص من
اخللقية
األخالق»( ،)1والعبادات هي ادقِّقةُ ألفضل املكارم
.
فمثالً يف الصالة يتعود اإلنسان على اإلخال هلل  وال كيز الكامل يف أفعال الصالة أثناء أدائها
يسمى اخلشو  ،ومن أعظم أسرار النجاح يف أي عمل هو اإلخال له وال كيز الكلي فيه ،فاملسلم
وهو ما ّ
يأخذ كل يوم مخس دروس يف ترسيخ هذا السلو يف شخصيته ،حبيث يكون جزءاً من حياته وَُي ِّ
َّكنُه من
َ
النجاح الكامل يف كل أموره.
وتعرفه َّ
فمن
أن كل وقت له عمل ،وهذا سبيل الناجحني يف حياِتمَ ،
والصالة تنظم األوقات للمسلم ّ
كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقت عمالً كان أجنح يف حياته.
والصالة قرج املسلم من رغبات النفس وَتفزها على النشاط واهلمة ،فعليه أن يستيق من الفجر وي
رغبة النفس بالنوم ،ومطالب يف كل وقت أن يتوضأ ويصلي ويطرد وساوس النفس وزخرفها ،وهكذا ،ففوائد
الصالة ال تعد وال َتصى.
كل الكالم ال هناية له فيما يتعلق بأسرار التشريع وفوائده ،وقد كثر التأليف فيها مبا فيه غ َّ ،
وإَنا
وعلى ٍّ
أردت التمثيل هاهنا؛ للتنبيه على َّ
كل ما يشر لنا من
لكل مسلم ـ ،و ُّ
أن اهلل ٌّ
غين عن عباده ـ كما هو معلوم ّ
األحكام يكون لتحقيق املصلحة لنا ودفع املفسدة عنا ال غري ،فلو عاي ،هذه احلقيقة ـ املعلومة لكل منا ـ يف
حياته ،سيجد من احلكم والفوائد هلذا التشريع ما ال يع ّد وال يصىَ ،ولَسعى ِب ّد إىل التزام أحكامه ومل ي دد يف
تطبيقه؛ َّ
ألهنا شرعت ملصحلته الدنيوية واألخروية معاً.
أن النظريات ال بوية يتعرف عليها بالتجربة؛ َّ
أمر ال بد من احلديث عنه وهو َّ
ألهنا تتعامل مع
وبقي ٌ
ّ
الزمن َّ
أن هذه احللول أكثر جدوى ،فهي تقاس بالتجربة
طبيعية إنسانية وتقدم حلوالً ملشاكل فيها ،ويظهر مع َّ
والتطبيق أكثر من قياسها مبنظور العقل يف ترتيب النتائ على املقدمات ،ولذلك جتد َّ
أن العقل ال يدر

( )1يف سنن البيهقي الكبري  ،1 :9وسنن الدارقطين  ،511 :5وسنن أيب داود  ،295 :2ومسند أمحد  ،392 :2ومكارم
األخالق  ،19قال احلاكم :صحيح اإلسناد .ينظر :خالصة البدر املنري .231 :2
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لكن التجربة أثبتت َّأهنا قادرة على تعديل سلو اإلنسان إىل ما
العبادات يف نفسها يف ترتب النتائ عليها ،و َّ
هو أقوم وأفضل ،فاهلل  خلق اإلنسان وهو أعلم حباله ومبا يسن تصرفاته وأخالقه.
وأما الجانب التن يمي في التشري  :فهو يتمثل يف النكاح والطالق واملعامالت والقضاء والسري

ومن قدَّم لنا أفضل ِما عندنا
واملواريث وغريها ،ففيها يسعى الفقهاء إىل تقدن أفضل حلول للحياة اإلنسانيةَ ،
لن نتوانا يف االستفادة واألخذ منه؛ َّ
ألن املقصود منها إجياد أحسن حياة بشرية.
والفقيهُ يف َتقيق ذلك له نوران :نور العقل ،ونور الشر .

حل املشاكل احلياتية،
ف ما نور العقل :فبه يبذل قصارى جهده يف تقدن الطريق األرشد واألفضل يف ّ
ويضيف إليه التجربة التارخيية العميقة يف هذا اجلانب من قِبَل الفقهاء ،مالحظاً معرفة أهل االختصا يف هذا
امليدان ،فما يقدمه غري املسلم يف تنظيم احلياة اإلنسانية ال يعدوا كونه من نور العقل البشري ،ومثله يستفاد منه
بكماله عند الفقهاء ،أضف إليه جتارب غريهم من الفقهاء.
وأما نور الشر  :فهو يتمثل يف أمور ال َُيكن للعقل إدراكها بنفسه ألول وهلةَّ ،
وإَنا تدر بالنظر إىل

ف
وعرفنا هبا ابتداء ،فال حاجة لنا إىل عملها حىت َّ
نتعر َ
آثارها بعد مدة مديدة ،فالشر اختصر علينا الطريق ّ
على ضررها ،ومثال ذلك:
تربج املرأة والزنا جير على اجملتمع من الويالت ما ال يعلمه إال اهلل  ،وهذا ظاهر يف اجملتمعات الشرقية
والغربية من انتشار األمرا وحرمان املرأة من حقِّها يف الزاوج ـ نتيجة َتقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن
املرأة ـ وخروج أجيال بال أسرة تنتفع ب بيتها وتستمتع حبناهنا ،فمنعت الشريعة هذا السلو ابتداءً ،ال بعد أن
تتعذب أجيال بذلك مث نكتشف هذه احلقيقة املرة.
الربا ،والقمار ،وبيع الدين بالدِّين ،وبيع ما ال َيلك ،ففيه من املضار اليت علمت يف هذا الزمان
وأيضاًّ :
بسبب الكارثة االقتصادية ما ال خيفى ،فالشريعة عرفتنا هبا ابتداءً وإن كانت ال تدر بالعقل إال ب ثاره حىت
نتعذب دهراً قبل نتوصل إىل هذه احلقيقة ،وقس على هذا غريها من األحكام الشرعية.
كل تسعى الشريعة إىل تنظيم احلياة البشرية هبذين النورين ،اللذين ال يوجدان بتمامها عند غري
وعلى ٍّ
فيتوصل إىل أبد ِ تنظي ٍم وتر ٍ
لكل جوانب حياته.
املسلم املس شد بنور اهلل َّ ،
تيب ِّ
أن املعامالت من اجلانب التّنظيمي لإلسالم أمر يف ِ
غاية األمهية؛ َّ
ومالحظةُ َّ
ألن تعاملنا معها على َّأهنا
ٌ
سهل علينا كثرياً فهم فروعها ،وَُيكننا من تصوِرها جيداً ،ويساعدنا يف ِ
الراجح فيها ،وَُيكننا
معرفة َّ
ٌ
ُ
تنظيمات يُ ِّ ُ
من قري املستجدات ـ كما سيأ ـ.
يمي:
ومن أس ،نجا المعامالت الدالة الجانب التَّن ّ
َّأوالًَّ :
أحكامها ُمعلَّلة ال فعبديّة:
إن
َ

املعامالت مبنيّةٌ على ٍ
َّ
علل جيب مراعاِتا عند قراءة فروعها ،واألحكام متعلِّقة هبذه املعاين ،وما يذكره
إن
َ
خاصة؛ إذ من
الفقهاء من مسائل هي أمثلةٌ لقواعد َّ
مقررة يف ِّ
عامة واملعامالت ّ
كل باب من أبواب الفقه ّ
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الصحيح ،عرف القاعدة اليت
وتصور بناءه َّ
طريقتِهم يف التَّأليف َّأهنم يذكرون القاعدة باملثال ،فمن فهم املثال َّ
بُ عليها.
ومن مل ينتبه هلذا وبقي يقرأ مسائل الفقه جمرد ًة عن كوهنا معلَّلة مبعاين وأصول ،فلن يكون قادراً البتة على
َ
فهم الفقه ،وغري قادر على رب الفرو ببعضها ،ومعرفة حكم املستجدات ،فعلينا أن ندر متاماً َّ
أن ما بني
أيدينا هي ألفاظ موصلة إىل معاين ،واملعاين هي الغاياتَّ ،
فإن هذه املعاين هي أسس وقواعد يف كل باب بُنيت
عليها األحكام ،وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامة اليت أتى هبا اإلسالم
واستفيدت من العقل السليم الذي يسري على املنه املستقيم يف تقدير األمور مبا يعود على البشرية بالنفع
واخلري.
يتبني لنا علته ،وكذلك
وكيفية القراءة الصحيحة للمسائل هو بالسؤال الدائم قبل كل فر ملا هكذا؟ حىت ّ
نفعل مع النُّصو الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال ملا هكذا؟ حىت ندر علته.
فكل األحكام معلَّلة مبعاين معتربة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية االستفادة منها.
وهذا األمر ظاهر يف ِ
ِ
أسباب جناحه وتفوقه يف املعامالت ،قال الزجناين(« :)1ذهب
فقه احلنفيّة ،وكان من
املنتمون إىل أيب حنيفة  :من علماء األصول إىل َّ
أن األحكام الشرعية  ...أثبتها اهلل تعاىل وشرعها معللة مبصاحل
العباد ال غري ...،فالشافعي رأى َّ
أن التعبد يف األحكام هو األصل ،فغلّب احتمال التعبد ،وبين مسائله يف
الفرو عليه ،وأبو حنيفة  :حيث رأى َّ
أن التعليل هو األصل ،ب مسائله يف الفرو عليه».
وقال اآلمدي( ...« :)2خالف إمجا الفقهاء على َّ
أن احلكم ال خيلو عن علّة».
الكردي(« :)3املتتبع لألحكام الشرعية يعلم َّ
أن أحكام اهلل سبحانه وتعاىل كلَّها معلَّلة مبصاحل العباد؛
وقال
ُّ
َّ
ألن اهلل حكيم ،واحلكمةُ معناها وضع األمور يف مواضعها وتشريع األحكام وفق احلاجة إليها ،فكان مقصود
الشار لذلك َّإَنا هو عني املصلحة اليت يراها الناس مصلحة ويتعارفون عليها ،ال فارق بينهما يف واقع احلال،

شر لنا أحكاماً نستطيع فهم علتها ،فندر بذلك مع املصلحة
و َّ
لكن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل قضت أن يُ ِّ
القائمة فيها ،وتسمى هذه أحكاماً معقولة املع  ،ويشر لنا أحكاماً أخرى نعجز عن إدرا مع املصلحة
فإن حكمة اهلل تنايف ذلك ،ولكنَّه يعين َّ
فيها ،وهذا ال يعين حبال َّأهنا ال مصلحة فيهاَّ ،
أن عقولنا تعجز عن
إدرا مواطن املصلحة فيها ،وتسمى هذه أحكاماً غري معقولة املع  ،ومن هذا النو الثاين أكثر األحكام
التعبدية ،ومن النو األول أكثر أحكام املعامالت ،وما إخفاء اهلل سبحانه وتعاىل عنا مواطن املصلحة يف
مواطن العبادة إال لتكون عبادتنا أقرب إىل اإلخال له وإظهار الطاعة التامة بني يديه ،وما إظهاره املصلحة لنا
يف أكثر أحكام املعامالت إال لتطمئن نفوسنا وترضى هبذه األحكام ،مناً منه وكرماً ،وليكون ذلك أسهل على
النفس يف االنقياد إىل بارئها».
.13

( )1يف قري الفرو على األصول
( )2يف اإلحكام.261 :5
( )3يف حبوث يف علم األصول للكردي
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وقال شبري(« :)1واألصل الذي ينبغي أن يستقر يف أذهان الفقهاء َّ
أن غالبية العبادات تعبدية غري معقولة
املع  ،أو غري معللة بعلة معينةَّ ،
وإَنا يطلب من املكلف االلتزام هبا ولو مل يدر هلا علة :كتقبيل احلجر
األسود ،و ّأما املعامالتَّ :
فإن غالبيتها غري تعبدية ،أو معقولة املع  ،أو معللة بعلة معينة يدركها اجملتهد ،يقول
الشاطيب« :األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلف التعبد دون االلتفات إىل املعاين ،وأصل العادات
(املعامالت) االلتفات إىل املعاين» ».
ومن األدلة على فعليل األحكام:
قال  { :إِ َّن ه َذا الْ ُقرآ َن يا ْه ِدس لِلَّتِي ِهي أَقاْوم ويابشر الْم ِْْمنِ َّ ِ
الصالِح ِ
ات أ َّ
َن لَ ُه ْم
َ
ين يَا ْع َملُو َن َّ َ
ْ َ
ين الذ َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ
َج ًرا َ بِ ًيرا} اإلسراء ،٩ :علل القرآن باهلداية.
أْ
ِ
ِ ِ
ين}
ين} النساء ،٥٦١ :وقال َ { :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
وقال ُ { :ر ُس ًال ُمبَش ِر َ
األنبياء ، ٥٠١ :علل إرسال الرسل بالتبشري واإلنذار والرمحة.
ِ ِ
ين} احل  ، ١٧ :وقال  { :يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال
وقال َ { :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
اإلحس ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
ان } النحل ، ٩٠ :علل
يُ ِري ُد ب ُك ُم ال ُْع ْس َر } البقرة ، ٥٧١ :وقال  {:إ َّن اللهَ يَ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ
الشر بعدم احلرج واليسر والعدل.
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَا ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم فَاتَّا ُقو َن} البقرة ،٥٧١ :علل
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َ َما ُ ت َ
وقال  ُ { :ت َ
الصوم بتحصيل التقوى.
اء فِي ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض } البقرة،٢٢٢ :
وقال َ { :ويَ ْس َلُونَ َ
سَ
يض قُ ْل ُه َو أَذًا فَا ْعتَ ِهلُوا الن َ
علل االعتزال باألذى.

ِ
ِ
ِِ
وقال َ {:وأَذ ْن فِي الن ِ
ومات }
ْحج  ...ليَ ْش َه ُدوا َمنَاف َ لَ ُه ْم َويَ ْذ ُ ُروا ْ
َّاس بِال َ
اس َم اللَّه في أَيَّام َم ْعلُ َ
احل .٢٧ - ٢١ :
ِ
ين لِلَّ ِه } األنفال.١٩ :
وقال َ { :وقَافِلُ ُ
وه ْم َحتَّى َال فَ ُكو َن ف ْتانَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ
ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْاألَلْبَ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم فَاتَّا ُقو َن} البقرة.٥١٩ :
وقال َ { :ولَ ُك ْم في الْق َ
وقال « :اخللق كلهم عيال اهلل فأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله»(.)2
وقال « :يا معشر الشباب ،من استطا منكم الباءة فليتزوج ...ومن مل يستطع فعليه بالصوم ،فإنَّه له
وجاء»(.)3
وقال  عن اهلرةَّ « :إهنا ليست بنجس َّإهنا من الطوافني عليكم والطوافات»(.)4

( )1يف تكوين امللكة الفقهية .69
( )2يف املعجم الكبري ،96 :31ومسند الشهاب ،233 :2وغريها.
( )3يف صحيح مسلم  ،3139 :2وصحيح البخاري  ،615 :2وغريمها.
( )4يف سنن ال مذي  ،335 :3وقال :حسن صحيح ،وسنن أيب داود  ،61 :3موطأ مالك  ،22 :3وغريها.
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وأطلنا يف هذا النقطة تأكيداً على هذا املبدأ العام يف التعامل مع املعامالت يف كوهنا مبنية على علل
ومعاين جيب مراعاِتا عند فهمها والبناء عليها ،ومدار كل عللها على َتقيق مصاحل العباد بال شك ،وهو ما
سنتكلم عنه يف النقطة التالية.
ثانياً :إنَّها مبنية على فحقيٍ المصالح للبشر:
تأمل يف ِح َك ِم التَّشري ِع يصل إىل َّأهنا إما جالبة للمصاحل وإما دارئة للمفاسد ،وينبغي أن يكون هذا
ف َمن ّ
وحكيم ،فال يريد من تشريعاتِه إال َتقيق اخلري للبشريّة يف املعامالت
غين عن العباد
األمر مسلَّما؛ لكون اهلل ٌّ
ٌ
املقررةَ َّ
شاطيب(َّ « :)1
ائع َّإَنا جيء هبا ملصاحل العباد،
إن القاعدةَ َّ
وغريها ،قال ال ُّ
أن الشر َ
النهي والتخيريُ
ُ
فاألمر و ُ
ِ
مجيعاً راجعةٌ إىل ح ِّ املكلَّ ِ
ف ومصاحلِه؛ َّ
منزه عن األغرا ».
ألن اهللَ ٌّ
غين عن احلظوظ ّ
َ
ومن أبد َمن تكلَّم على هذا اجلانب باستفاضة اإلمام العز ابن عبد السالم  :يف كتابه النافع املاتع
اعده وضوابطَه
َّ
املسمى بـ«قواعد األحكام يف مصاحل األنام» ،فقد أواله عناية فائقة وبرهن عليه وبَـ ِّني قو َ
فمن أراد الوقوف عليه فلريجع له؛ لذلك أقتصر هاهنا على
وتفريعاته مبا ال مثيل له؛ إذ َّ
خصه بكتاب كاملَ ،
أمور عامة تشري إليه وت ّد ُل على وجوده وتُبيِّـنُه.
()2
ضر عن
قال صدر الشريعة « :حكمة مقصودة للشار يف شرعه احلكم ،من جلب نفع للعباد أو دفع ٍّ
العباد ،وهذا مبين على َّ
أن أفعال اهلل تعاىل معلَّلة مبصاحل العباد».
وقال التميمي(« :)3ال خالف َّ
أن األصول كلها معللة».
ّ
()4
ابن أمري احلاج « :أفعال العباد وأحكامه تعاىل معللة برعاية مصاحل العباد كما تنادى به تعليالِتم
وقال ُ
يف شرعية املعامالت والعقوبات».
ويف ذلك يقول اإلمام الشاطيب(َّ « :)5
وضع الشرائع َّإَنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً...
إن َ
املعتمد َّإَنا هو أنا استقرأنا من الشر ِ
يعة َّأهنا وضعت ملصاحل العباد استقراءَ { ...وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْح َمةً
و ُ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر} العنكبوت ...٥١ :فنحن نقطع َّ
بأن
ين}األنبياء{ ...٥٠١ :إِ َّن َّ
الص َالةَ فَا ْنا َهى َع ِن الْ َف ْح َ
لل َْعالَم َ
مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة».
األمر
ٌ
َ
()6
شك َّ
ائع كلها متفقةٌ على النظر إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد،
ويف هذا يقول
السيوطي « :ال ّ
أن الشر َ
ّ
وكذا أحكام القضاء والقدر جارية على سنن ذلك ،وإن خفي وجه ذلك على الناس يف كثري منها».

( )1يف موافقاته.319 :3
( )2يف التوضيح.326 :2
( )3يف الطبقات السنية.351 :3
( )4يف التقرير والتحبري.251 :5
( )5يف موافقاته.9-1 :2
( )6يف احلاوي للفتاوى.113 :3
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الغماري(َّ « :)1
أحكامها اليت ينبين عليها
إن مراعاة املصاحل من أعظم أصول الشريعة ،وعلَّ َل
ويقول
َ
ّ
مجيعها ،وحيثما دارت تدور معها ،فالشريعةُ كلُّها مبنيّةٌ على جلب املصاحل ودرء املفاسد».
واملصلحة يف األحكام ليست خباصة يف حكم دون حكمَّ ،
كل األحكام يف مجيع
وإَنا تشمل َّ

()2
بث املصاحل يف التشريع أن تكون مطلقة
األبواب الفقهية ،قال اإلمام الشاطيب « :مقاصد الشار يف ّ
عامة ال قتص ٍ
مبحل دون ٍّل ،وال مبحل وفاق دون ل خالف ،وباجلملة األمر
بباب دون باب ،وال ٍّ
يف املصاحل مطرد مطلقاً يف كليات الشريعة وجزئياِتا».
َّ
فإن إدرا هذه احلقيقة الكبرية يورث الثقة الكاملة يف أحكام املعامالت ،والرغبة يف اإلقبال عليها

علماً وعمالً ،وإفناء العمر يف االستفادة من كنوزها وخرياِتا؛ لينتفع الناس هبذه النعمة الكربى عليهم؛
ألن املرء يسعى يف مصاحله ،فإن علم َّ
َّ
أن مصلحته متحققة هبذا فلن يدخر جهداً يف السعي وراء َتققها
يف حياته.
حل وهي ة للمعاملة الماليّة:
ثالثاً:
ُ
مقصودها فقديم أفضل وأحسن ّ

َّ
َّم لتنظيم حياة النَّاس ،وهذه هي نظرةُ الفقيه أثناء
إن املعامالت اإلسالمية هي
أفضل حلول تُقد ُ
ُ
عملِه وتفك ِريه بتقري ِر املعاملة ،وهذا تأكيداً على مع التَّنظيم الذي َمَّر سابقاً.
وهذه النَّظرةُ جتعل االختيار بني أقوال الفقهاء أوسع من غ ِريه من األبواب السيما املعامالت؛ َّ
ألن

مسعاه هاهنا احلصول على أكمل وأمت وأحسن هيئة ،فإن وجد مثلها يف غري مذهبه أمكنه االستفادة
منه ،فما كان من املذاهب أقدر على أحسن حل للمشكلة ،وأيسر يف التطبيق ،وأجنح يف الواقع ،كان

أجدر بأن خيتار يف العمل ،حىت أننا لو رأينا هيئة أفضل ألي معاملة يف أي قانون ال مانع لنا من
االستفادة منه ما مل يكن ظوراً.
وهذا األمور التنظيمية تشبه الصناعات اليت ُوِجدت لتسهيل وتيسري احلياة البشرية ،وليست حكراً
على جمتمع دون جمتمع ،بل َُيكن االستفادةُ منها يف كافة اجملتمعات ،ولكن يف اجملتمعات املسلمة حنتاج
ٍ
صححها وُهن ِّذ َهبا مبا يتالءم مع قواعدنا الفقهيّة وأحكام
عند أخذ أي
معاملة من غ ِري املسلمني أن نُ ِّ
شريعتنا.
وال يعين كالمي أن ال تكون املعامالت واألنظمة والقوانني غري مقعدة على مذهب معني ،بل هو

األصل ،ودون ذلك ضيا وتشتيت ،واملذهب ال َينعنا من االستفادة من غريه فيما فيه حاجة وضرورة
ِِ
غريه أن يُقدِّم أفضل منه يف التَّطبيق أشار
ومصلحة وتيسري؛ ألنَّه يسعى لذلك يف عمله ،فإن استطا ُ

( )1يف َتقيق اآلمال .353
( )2يف موافقاته.563 :2
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إلينا علماء املذهب باألخذ به ،فالبناء والتأصيل ال ب ّد له من مذهب واحد ،وإن احتجنا إىل غريه يف
العمل والتطبيق فال مانع منه.
رابعاً :دف الضرر بفسخ العقد إن لهم منه:
مضرة ،فإن لزمت منه مضرة مل يكن الزماً ،وجاز فسخه،
فالعقد وجد لتحقيق املنفعة ال جللب ّ
ويظهر هذا جلياً يف اإلجارات؛ إذ األصل فيهاَّ :
كل موضع ال يقدر العاقد على املضي يف موجب
أن َّ
العقد إالّ بضرر ،مل يلزمه العقد ،فهو عذر يف فسخه؛ أل َّ
الضرَر مدفو ٌ شرعاً :كما لو استأجر؛ لقلع
َن َّ
ضرسه ،مثّ زال الوجع ،فإنَّه َّ
يتعذر املضي يف العقد إال بضرر ،فال يلزم هذا الضرر(.)1

يضره التبعيض ،أو بيع جذ من سقف؛ ألنَّه ال َيكنه تسليمه
ومثاله يف البيو  :بيع ذرا من ثوب ّ
َّوب أو قلع اجلذ َ من َّ ِ
الذرا َ من الث ِ
إال بضرر لم يلتهمه فلو قطع ِّ
وسلَّم قبل فسخ املش ي عاد
السقف َ
صحيحاً(.)2

ومثاله املعاصر :لو أنَّه با احلديد الذي يف داخل بنائه أو أسال الكهرباء يف داخل اجلدران ،فإنَّه
ال يلزمه التَّسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه ،حيث خيسر أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو
إفساده ،فلم يكن الزماً رغم االتفاق ،وجيوز هلما الفسخ.
فهذه ميزة بإلغاء اللزوم يف العقد إن ترتب عليه ضرر بسببه؛ َّ
ألن مقصود العقود َتقيق النفع
للعاقدين ،فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد العقد ،حبيث ال يلزم االستمرار فيه ،وجيوز ملن يلحقه الضَّرر
َ
قرر عند الفقهاء َّ
يفسخ العقد؛ َّ
أن الضرر يُزال.
ألن من امل َّ
أن َ
ُ
خامساً :فحقي ُقها لكمال النَّف للمتعاقدين بحفظ حقهما:
استمر
هذه امليزة استفيدت من التجارب السابقة يف التاريخ الفقهي من تطبيق املعامالت ،حيث
ّ
َتسني العقود والتصرفات لتصل للكمال يف َتقيق النفع لكل من العاقدين ،والقابلية لالستمرار يف
املعاملة حلصول النفع هلما.
يف يد املالك يف عقد املزارعة؛ ألنَّه سيكون مانعاً من متام تصرف العامل

فمثالً :منعوا بقاء األر
فيها.
ومنعوا من بقاء مال املضاربة يف يد املضارب؛ لتقييده حرية املضارب يف التصرف ،فال يتحقق النفع
املقصود من العقد.
وغريها من التقييدات العديدة اليت ذكروها يف العقد؛ سعياً لتحقيق االستفادة لكل من العاقدين؛
ألنَّه ما مل ينتفع كلٌّ منهما ويستفيد فلن يستمر يف العقد ،وسيسعى للتهرب منه بشىت الطرق.
( )1ينظر :خالصة الدالئل .11 :2
( )2ينظر :شرح الوقاية  ،55 :1واللباب .21 :2
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حق كل من املتعاقدين على متامه ،وعدم اإلفراط والتفري فيه ،هو مقصود كل و ٍ
احد من
ّ
فرعاية ِّ ّ
املتعاقدين ،فإن مل تكن املعاملة مهتمة بتحقيقه ال تكون ناجحة ،ونلمس هذا جلياً يف عمل الفقهاء من
سعيهم احلثيث يف حف حقوق املتعاقدين بالكمال والتمام.
ِ
المتعاقدين:
سادساً :العدل بين
فهذه ميزة مكملة للميزة السابقة ،فَ ِمن حف حقوق العاقدين هو العدل بينهما ،فال َنيز غين على
كل
فقري وال مسؤول على غريه ،وال بائع على مش ي أو بالعكس ،فالكل سواء يف التعاقد ،ويلزم على ّ

واحد منهم ما يلزم على املتعاقدين من حقوق وواجبات.
فمثالً :إن كان العقد عقد صرف واختلفا من يُسلِّم أوالً سلما معاً ،اعتباراً للمعادلة ،وإن كان مبيعاً
مببيع واختلفا سلما معاً ،وإن كان مبيعاً ومثن واختلفا ،سلم املش ي الثمن أوالً؛ َّ
ألن البائع قام بتعيني
املبيع ،فعلى املش ي أن يقابله بعمل آخر وهو تسليم الثمن ،وكل هذا مبين على املساواة وَتقيق العدل
بينهما؛ ألنَّه ال مزية ألحدمها على اآلخر(.)1
سابعاً :شمولها ومرونتها وثبافها:

فهو يشمل امل التعامالت المالية التي فلهم اإلنسان من البيع والشركات والرهن والعارية

واإلجارة وغريها.

التحجرَّ ،
وإَنا يُراعي أحوال الناس ومعيشتهم يف
وفيه مرونة وقابلية للبقاء فال يتصف باجلمود و ُّ
وتتجسد قابليته يف
أحكامه إال أن يكون فيه انتها حلرمات اهلل وخمالفة لصريح قرآنه وسنّة نبيّه ،
َّ
البقاء يف ابتناء بعض أحكامه على العرف ،واستخدام علم رسم املفيت يف تطبيقه ،ويف وجود القياس
والتخري وغريه من األصول فيه اليت مت ّكنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ من أمور يف حياة
املسلمني.
وفيه الثبات في األحكام؛ إذ َّ
حرمه اهلل تعاىل واحلالل ما أحله سبحانه يف أي زمان
أن احلر َام ما ّ

ومكان ،واألحكام املتغرية فيه هي املبنيّة على العرف ،وكل ما يتعلق باألمور اجملمع عليها ال خنالفها أبداً،
وهو َيثل الثوابت يف االقتصادَّ ،أما ما كان فيه اختالف بني املذاهب أمكننا االستفادة( )2منه ،وهو َيثل
املتغريات يف االقتصاد.

( )1ينظر :خالصة الدالئل
)  (2املدخل .21-22
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المبحث الثاني

في المبادئ العامة التي فسير عليها المعامالت
إن النَّصو الشَّرعيةُ الواردةُ يف أبو ِ
َّ
أقل بكث ٍري من النُّصو الواردة يف العبادات ،فلم
اب املعامالت ُّ
ُ
تكثر األحاديث فيها كما كثرت يف العبادات ،وليس مرجع هذا عدم اهتمام الشَّار احلكيم هباَّ ،
وإَنا
فإهنا معقولة املع ؛ َّ
ألهنا تربية ،خبالف املعامالت َّ
السبب هو كون العبادات غري معقولة املع ؛ َّ
ألهنا
َّ

تنظيم ـ كما سبق ـ.
َّ
عامة تسري عليها املعامالت وتنضب هبا ،فكانت
وإَنا كانت طريقةُ َّ
الشريعة فيها هو تأسيس قواعد ّ
فمن مل يكن يسري على
إمكانية التطبيق فيها أكثر ،ومرونة العمل أوسع ،وقدرة االجتهاد فيها أعظمَ ،
ٍ
ٍ
كمة يف الفقه ،لن يستطيع املنافسة يف أبواب املعامالت؛ َّ
ألن ظواهر األحاديث اليت كان يَبين
أصول
كالمه يف العبادات مل تَـ ُعد متوفرةً إال قليالً.
عليها َ

وسطحيةُ االجتهاد يف املعامالت تكشف عواره ،وِتلك اجملتمع ،وتكون سبباً رئيسياً يف التفلت من
األحكام الشرعية يف املعامالت؛ لعدم عقالنية األحكام الصادرة من بعض املفتني ،فال يستطيع املسلم
االلتزام هبا :كالفتوى بعدم جواز التَّقسي ِ يف البيع مطلقاً؛ احتجاجاً حبديث« :النهي عن بيع
()1
ِ
وتعسر البيع ،فتكون املعامالت سبباً للحرج ال للفرج
وشرط»  ،فهي ُ
تغلق باباً واسعاً يف البيو وغريهاّ ،
والتيسري.
فعدم االنتباه هلذه امليزة العظيمة يف املعامالت يربك املشتغل هبا ،والتفات احلنفية إليها أكثر من
غريهم هو الذي جعل أحكام املعامالت يف مذهبهم سهلة يف العمل والتطبيق ،وجعل فيها تيسري كبري
ورفع احلرج عن الناس؛ َّ
ألهنم يتكمون فيها للمبادئ العامة اليت تظافرت عليها النصو الشرعية.
ومن هذه المبادئ العامة لنجا المعامالت:
أوالً :إنَّها فقوم على أساس الترائي بين النَّاس:

ثل ال َّ اضي أبرز قاعدة بُنيت عليها املعامالت ،ولو مل يكن يف النصو الشرعية إال هذا األساس يف
َُي ُ
الروح يف
التصرفات التِّجارية جمرى ُّ
التعامل لكان كافياً للداللة على عظم هذا التشريع ،فهي جتري يف كافة ُّ
اجلسد ،فال حياة ٍ
ٍ
ملعاملة بدون رضا.
جلسد بال روح ،وال اعتبار
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ارةً َع ْن فَا َراِ
ين َ
آمنُوا َال فَْ ُ لُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَا ْيانَ ُك ْم بالْبَاط ِل إَِّال أَ ْن فَ ُكو َن ف َج َ
قال { :يَا أَينا َها الذ َ
ِم ْن ُك ْم} النساء ٢٩ :إذ يف اآلية إباحة سائر التجارات الواقعة عن ترا  ،والتجارة اسم واقع على عقود
( )1يف مسند أيب حنيفة

 ،361واملعجم األوس .553 :1
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َّ ِ
ِ
آمنُوا َهل أ ُ ن
ارة فُا ْن ِجي ُك ْم ِم ْن
ين َ
َدل ُك ْم َعلَى ف َج َ
املعاوضات املقصود هبا طلب األرباح؛ قال  { :يَا أَينا َها الذ َ
ْ
ِ
فسمى اإلَيان جتارةً على وجه اجملاز تشبيهاً بالتجارات املقصود هبا األرباح(.)1
َع َذاب أَليم} الصفّ ٥٠ :
وأكد هذا املع الوارد يف اآلية النيب  ،فقالَّ « :إَنا البيع عن ترا »(.)2
صحة العقد،
فخلو العقد عنه ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خلالً ظاهراً فيه َينع من ّ
ويوجب الفسخ لفساده.
ٍ
ٍ
مدار التَّعامالت ،فهي القاعدةُ العظمى واملرتكز األساسي
و ِّ
أكثر فكرة مراعاة يف العقود ،فعليها ُ
الرضا هو ُ
فيها ،فتدخل يف عامة متعلقات املعامالت من شروط وخيارات وعيوب وجهالة ،ومن أمثلة ذلك:
.3إدخال البعض له يف التعريف للبيع ،حيث جعلوه :مبادلة مال مبال عن ترا  ،وإن كان املعتمد عدم
دخوهلا يف التعريف؛ لكوهنا شرطاً ال ركناً.
.2ثبوت خيار الر ية للمش ي حىت يصل له متام الرضا؛ قال َ « :من اش ى شيئاً مل يره فهو باخليار إن
()3
احلق يف ر يته حىت يتم البيع بتحقق الرضا فيه.
رآه»  ،فإن اش ى مبيعاً ومل يشاهده يبقى له ّ
تبني َّ
أن يف املبيع عيباً ينقص قيمته عند التجار ومل يره املش ي عند البيع يثبت
.5ثبوت خيار العيب ،فإن ّ
برد املبيع؛ إذ السالمة ملا كانت مرغوبة للمش ي ،ومل َتصل ،فقد اختل رضاه ،وهذا يوجب اخليار؛
له احلق ّ
َّ
صحة البيع ،فانعدام الرضا َينع صحة البيع ،واختالله يوجب اخليار فيه؛ إثباتاً للحكم على
ألن الرضا شرط ّ

()4
الصا ُ من التَّمر كأنَّه قيمة
قدر الدليل؛ قال َ « :من اش ى شاةً فَّلة َّ
فردها فلريد معها صاعاً من متر»  ،و َّ
اللِب الذي حلبه املش ي ،علمه رسول اهلل  بطريق املشاهدة.
لكل واحد من
.1ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق متام الرضا من البائع واملش ي بثبوت ّ
حق فسخ العقد ّ
املتعاقدين يف ثالثة أيام إن اش طا ذلك عند التعاقد؛ َّ
التأمل والتفكر فيما يش يه ويبيعه،
ألن اإلنسان تاج إىل ّ
حىت ال يتضرر يف ذلك ،وال يكون ذلك إال خبيار الشرط()5؛ قال « :إن املتبايعني باخليار يف بيعهما ما مل
يتفرقا أو يكون البيع خياراً»(.)6
ثانياً :إنَّها فقوم على أساس رف النها :
ٍ
فسد البيع ،فميزوا
كل
وهذه قاعدةٌ كبريةٌ يف املعامالت ،يُ َّ
عرب عنها كثرياً بعبارةُّ :
جهالة تُفضي إىل النِّزا تُ ُ
ِ
اجلهالة املعفوةِ وغ ِري املعفوة بتحق ِ
فعامة الفرو يف الفساد يعلِّلون فسادها باجلهالة أو بالنِّزا .
بني
ُّق النِّزا فيهاّ ،

) (1ينظر :أحكام القرآن للجصا  ،213 :2وغريه.
( )2يف سنن ابن ماجة ،121 :2وصحيح ابن حبان ،511 :33والسنن الكربى للبيهقي ،26 :6وغريها.
( )3يف سنن البيهقي الكبري  ،269 :3وسنن الدارقطين  ،1 :5ومصنف ابن أيب شيبة  ،269 :1وشرح معاين اآلثار ،6 :1
وغريها ،وينظر :إعالء السنن  ،63 - 63 :31وغريه.
( )4يف صحيح البخاري  ،133 :2ومصنف عبد الرزاق  ،369 :9وغريمها.
( )5ينظر :درر احلكام .261 :3
( )6يف صحيح البخاري  ،112 :2وغريه.
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ومكان إىل ٍ
ٍ
زمان إىل ٍ
واجلهالةُ متفاوتةٌ جداً من ٍ
مردها إىل النزا  ،فيكفينا مثالً يف بلدة
زمان،
لكن ُّ
مكانَّ ،
بعض األوصاف وتكون كافيةً بعدم حصول التَّناز  ،ويف بلدةٍ أُخرى ال يكفينا ذكر مثل هذه
أن نذكر يف املبيع َ
يبني أكثر ،فيكون البيع يف البلد الذي ال يتنازعون صحيح ويف اآلخر فاسد.
األوصاف فيحصل تناز إن مل ِّ
()1
السَر ْخ ِس ّي « :)2(:الغرر ما يكون مستور العاقبة» ،فال بد
فالنيب « :هنى عن بيع الغرر»  ،قال اإلمام َّ
أن يكون ما يف العقد واضحاً بيِّناً و دداً لكل واحد من املتعاقدين.
وعلى املشتغل باملعامالت أن ينتبه دائماً إىل َتقُّق هذا األصل يف املعاملة ،بأن ال يكون فيها جهالة
مرد اجلهالة إىل النظرية والعقلَّ ،
وإَنا إىل الواقع والتطبيق ،فكم من
مفضية إىل النزا  ،وإال فسدت ،وليس ُّ
املسائل حنكم ِبهالتها عقالً ،لكن ال يتنازعون فيها يف الواقع ،فال حنكم بالفساد بسبب هذا اجلهالة ،ومن
أمثلة ذلك:
.3جواز بيع القمح يف سنبله والباقالء يف قشره؛ لكونه معتاداً وال يفضي للنزا .
احلمام رغم جهالة كمية املاء املستخدمة؛ َّ
ألهنم اعتادوا ذلك ،وال يتنازعون فيه.
.2جواز أخذ أجرة ّ
.5جواز بيع وشرط يف كثري من البالد رغم اجلهالة؛ لتعارفهم إياه ،وعدم التناز بسببه ،كما حصل يف
االستصنا .
ثالثاً :إنَّها فقوم على أساس أخذ المال بالحٍ دون الباطل:
ـري مشـرو
ُ
فطرق احلصول على املـال متعـددةٌ ،منهـا مـا هـو مشـرو  ،ومنهـا مـا هـو غـري مشـرو  ،ومـا كـان غ َ
كالسرقة ،واخليانـة ،والغصـب ،ومنهـا مـا متنعـه قـوانني لـدول وتبيحـه أُخـرى
منها ما هو ل توافق بني اجملتمعاتَّ :
ٍ
ِ
ضار َُتدِّدها تلك األنظمة.
على
وم ّ
حسب ثقافات ومنافع َ
كل ما كان ُمض ّـراً بـاألفراد واجملتمـع ِمـا ال نفـع فيـه ،وجنعلـه مـن ادظـورات:
ويف نظامنا اإلسالمي أدخلنا فيه َّ
كالربا ،والقمار ،وأجرة الغناء ،ومثن اخلمر ،وغريها.

ِ
و َّ
ْح َّك ِاام
أكد الشَّار ُ هذه امليِّزة بقوله َ { :وَال فَا ْ ُ لُوا أ َْم َاوالَ ُك ْم بَا ْياانَ ُك ْم بِالْبَاط ِال َوفُا ْدلُوا بِ َهاا إِلَاى ال ُ
َّاس بِ ِْ
لِتَ ْ ُ لُوا فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
اإلثْ ِم َوأَنْاتُ ْم فَا ْعلَ ُماو َن} البقـرة ٥٧٧ :قـال اإلمـام اجلصـا « :)3(:أكـل
املال بالباطل على وجهني:
السرقة واخليانة والغصب وما جرى جمراه.
أحدمها :أخذه على وجه الظَّلم و َّ

واآلخــر :أخــذه مــن جهــة ظــورة ،حنــو :القمــار ،وأجــرة الغنــاء ،والقيــان ،واملالهــي ،والنائحــة ،ومثــن
اخلمر واخلنزير واحلر ،وما ال جيوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه».

) (1يف صحيح البخاري  ،135 :2وصحيح مسلم  ،3335 :5وصحيح ابن حبان  ،521 :33وغريها.
) (2يف املبسوط .69 :35
) (3يف أحكام القرآن .511 :3
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ـأن ك َّـل التَّص ُّـرفات املمنوعـة شـرعاً تكـون مـن أكـل املـال بالباطـل؛ َّ
وَُيكن ضب ذلـك ب َّ
ألهنـا منعـت ملـا
فيهــا مــن مفاســد ،فلــم تعتــرب الش ـريعة َّ
أن كســبها حــالالً؛ ليمتنـ َـع النَّــاس عــن القيـ ِـام هبــا ،وإن كــان النَّهــي
ش ــديداً يف ِّ
اث
ـرب وض ــيافةُ وم ـ ـري ُ
حقه ــا ،يك ــون الكس ــب النَّ ــات عنه ــا خبيثـ ـاً ،حبي ــث ال ي ـ ُّـل أك ـ ُـل وش ـ ُ
ألن مل َكه بطريق باطل ،ومن ِ
نصوا على َّ
صاحبها؛ َّ
أن كسبه خبيث:
أمثلة ما ُّ
.3الغاصب إذا أجر املغصوب ،فاألجرة له ،ولكن يتصدق هبا؛ َّ
ألهنا حصلت له بكسب خبيث(.)1
 .2من َغـدر بأهـل الكفـر يف بالدهـم وأخـذ مـاهلم وأخرجـه إىل دار اإلسـالم ،كـره للمسـلم شـراءه منـه
حصله بكسب خبيث ،ويف الشراء منه إغراء له علـى مثـل هـذا الكسـب ،وهـو مكـروه
إذا علم ذلك؛ ألنَّه ّ

للمسلم(.)2
ص َّـري مــا لـيس مبــال مـن ملــك الغـري مــاالً بفعلـه ،كــان ذلـك املــال لـه :كمــن اقـذ كــوزاً مـن تـراب
.مـن َ
َ5
حصله بكسب خبيث(.)3
غريه وباعه ،ولكن ينبغي له أن يتصدق به؛ ألنَّه ّ

يق لطيف يف صرف النَّاس عن سلو طرق فاسدة يف كسب املال؛ حفظاً
واعتبار الكسب خبيثاً طر ٌ
للمجتمع من االحنراف والسري يف طريق املهالك.

والحض على االبتعاد عنه وعن شبهته:
رابعاً :محاربتُها الربا
ن
وهذه ميزةٌ عظيمةٌ جداً؛ َّ
الربا مهلكة االقتصاد؛ ملا فيه من تضييع اجملتمع يف زيادة الفقري فقراً
ألن ِّ
السلع.
وزيادة الغين غ ً بتحقيقه للتضخم املستمر يف أنوا ِّ

()4
الرضا
العام :هو زيادةٌ خاليةٌ عن عو  ،فطاملا أنَّه ال يوجد عو مل يعد أخذه ّ
وتعري ُفه ّ
حبق ،ومل يعد ّ
ِ
اآلخر متضرر؛ هلذه األسباب وغريها وجدنا القرآن حارب الربا اربة
بتمامه موجوداً ،بل ُ
أحد الطَّرفني ٌ
منتفع و ُ
َّ ِ
وم الَّ ِذس يَاتَ َخبَّطُهُ َّ
ك
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ،ذَلِ َ
ومو َن إَِّال َ َما يَا ُق ُ
ين يَْ ُ لُو َن الربَا َال يَا ُق ُ
شديدة ،فقال  { :الذ َ
ِ
َح َّل اللَّهُ الْبَا ْي َ َو َح َّرَم الربَا} البقرة.٢١١ :
بَِنَّا ُه ْم قَالُوا إِنَّ َما الْبَا ْي ُ مثْ ُل الربَا َوأ َ

كل
فكان أثره السيء يف التعامالت املالية كأثر الزنا يف العالقات بني الرجال والنساء ،فكما ُمنِع من ِّ
للربا ،فكانت شبهة الربا
كل الطُّرق املوصلة ِّ
للزنا :كالتربج واالختالط ،كذلك ُمنِع من ِّ
الطُّرق املوصلة ّ
ملحقة بالربا يف احلرمة؛ غلقاً هلذا الباب ،وس ّداً لكل املنافذ املوصلة له؛ خلطورته الشديدة على األموال.

السمسم بالشريج حىت يكون الزيت والشريج أكثر
فمثالً منع أبو حنيفة  :من بيع الزيتون بالزيت و ِّ
ِما يف الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره مبثله ،والزائد بالثَّجري()5؛ الَتاد اجلنس بينهما مع باعتبار ما يف

( )1ينظر :املبسوط.11 :3
( )2ينظر :املبسوط.61 :31
( )3ينظر :املبسوط.21 :33
( )4ينظر :املبسوط ،331 :32والتقرير.336 :5
( )5الثجري :وهو ثـُ ْفل كل شيء يعصر .ينظر :جممع األهنر ،96 :2وغريها.
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الدهن
ضمنهما ،وإن اختلفا صورة ،فيثبت بذلك شبهة اجملانسة ،والربا يثبت بالشبهة ،فلو مل يكن
ُ
اخلالص أكثر من الذي يف اآلخر ،كان الثجري بال عو يقابله فيحرم ،ولو مل يعلم َّ
أن اخلالص أكثر ال
جيوز؛ َّ
الربا كاملتحقِّق(.)1
ألن املتوهم يف ِّ
ومن األدلة النقلية على إلحاق الشبهة بالربا:

.3عن جابر  إنَّه  « :هنى عن بيع الصربة من التمر ال يعلم كيلها بالكيل املسمى من
التمر»(.)2
إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباَّ ،
.2وعن عمر َّ « :
وإن رسول اهلل  قبض ومل يفسرها،
()3
ٍ
إن هذه ِ
ِّ
َّ
ِ
منسوخة ،غري مشتبهة؛ فلذلك مل
غري
ة
ثابت
اآلية
يعين
«
:
ييب
ط
ال
قال
،
فدعوا الربا والريبة»
ٌ
ُ

الربا»(.)4
ِّ
النيب  ،فأَجروه على ما هي عليه ،وال ترتابوا فيها واتركوا احليلةَ يف ِّ
يفسرها ُّ
حل ّ
()5
علي  ،قال « :كل قر جر نفعاً فهو ربا»  ،وعن فضالة بن عبيد اهلل 
.5وعن ّ

موقوفاً« :كل قر جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»(.)6
ٍ
للربا ،بأن َتتوي
كل
معاملة فيها ربا أو مورثة ِّ
وخنلص من ذلك :أنَّه ينبغي االبتعاد َّ
كل البعد عن ِّ
َّيء بش ٍ
مقابلة الش ِ
ِ
على فضل ٍ
خمالف ملب املعاوضات من
خال عن عو ٍ  ،وهو
يء ال أن يكون خالياً
ٌ
كل الطُُّرق املوصلة له من شبهة
عما يُقابله؛ ألنَّه أكل َح ِّق الغري حلاجته واضطراره ،فيمنع منه ،وَينع من ِّ
ّ
الربا.
ِّ
خامساً :لهوم العوِ في مقابل عين أو منفعة:
مر معنا يف الربا قريب من هذا املع من عدم وجود املعاوضة على متامها ،فكانت زيادة بال مقابل،
َّ
مع أننا يف ِ
تربعات ـ وهي اليت تب على ِ
عدم املعاوضة ـ.
عقد معاوضات ال ُّ
وهنا كالمنا يف حبث ليس بأقل أمهية من الربا ،وهو يدخل يف املع العام للربا ،وهو القمار ،ومعناه
()7
حق معترب من منفعة أو عني.
العام :تعليق أصل االستحقاق على احل ّ ؛ إذ ال يقابل املال فيه ٌّ
ّ

( )1ينظر :شرح الوقاية  ،319وتبيني احلقائق  ،66 :1وغريها.
( )2يف صحيح مسلم  ،3362 :5واملستدر  ،11 :2وغريمها.
( )3يف مسند أمحد  ،16 ،56 :3وسنن ابن ماجة  ،161 :2وقال الكناين يف املصباح  :53 :5رجاله ثقات.
( )4ينظر :عمدة الرعاية .362 :3
( )5يف مسند احلارث  ،311 :3ضعفه املناوي يف فيض القدير  ،29 :3وجعله العزيزي يف السراج املنري  96 :5حسناً لغريه.
6
( ) يف سنن البيهقي الكبري  ،531 :3وغريه ،قال اللكنوي يف الفلك املشحون (( :23وهو وإن كان ُمتَ َكلَّ َماً فيه سنداً
لكنَّه تأيَّ َد ب ثا ِر َّ ِ
وع َم ِل األئمة)).
الصحابة َ
( )7ينظر :املبسوط ،13 :1وفتح القدير ،111 :6وعبارته(( :أصل االستحقاق يف القمار يتعلق مبا يستعمل فيه)) ،ومثله يف
البناية ،155 :33وغريها.
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املنافع اليت يُضاف
واملقصود بالعني :األعيا ُن اليت يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله ،و
ُ
املقصود باملنفعةُ :
عقد اإلجارة وأمثاله.
إليها ُ
ِ
ِ
ني أو ٍ
تقدن ع ٍ
املال ُمستح ّقاً بإز ِاء ِ
منفعة؛ َّ
ألن هبا متام العدل يف مقابلة
العقود
ففي
املعتربة يكون ُ
كل ٍ
طرف تقدن ما يلزم عليه قضاءً ،خبالف
الزم على ِّ
الشيء بقيمته املتوافق عليه بني املتعاقدين ،ويكون ٌ
ِّم شيئاً ومل يأخذ يف مقابلِ ِه عوضاً ،ولذلك ال يُقضى عليه به؛
ما يكون قماراً ،فكيف يلزم عليه أن يُقد َ
لعدم استحقاقِ ِه له ،وهذا كمال العدل.
ِ
ِ ،م ْن َع َم ِل
ص ُ
وهنى اهلل تعاىل عن القمار يف قوله { :إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
اب َو ْاألَ ْزَال ُم ِر ْج ٌ
َّ ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم فُا ْف ِل ُحو َن} املائدة ،٩٠ :وامليسر :هو القمار مشتق من اليسر؛ ألنَّه أخذ املال
الش ْيطَان فَ ْ
بسهولة من غري تعب وال ك ّد(.)1
وتوضيحاً ملفهوم القمار املراد عند الفقهاء أورد بعض املسائل اليت عللو َترَيها َّ
بأن فيها قماراً،
وهي:
كل واحد ،بأن قال لصاحبه :إن سبقتين أعطيتك كذا ،وإن
.3إن شرط شخصان جعالً من ِّ
سبقتك تعطيين كذا ،فهو القمار بعينه ،والقمار حرام ،إال أن يكون بينهما لل()2؛ وهذا َّ
ألن القمار
كل و ٍ
مشتق من القمر الذي يزداد وينقص ،مسي القمار قماراً؛ َّ
احد من املقامرين ِمن جيوز أن يذهب
ألن َّ

ماله إىل صاحبه ،ويستفيد مال صاحبه ،فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أُخرى ،فإذا كان املال
مشروطاً من اجلانبني كان قماراً ،والقمار حرامَّ ،
وألن فيه تعليق متليك املال باخلطر ،وإنَّه ال جيوز()3؛ فعن
ومن أدخل فرساً
أيب هريرة  ،قال َ « :من أدخل فرساً بني فرسني وهو ال يؤمن أن يسبق فال بأسَ ،
بني فرسني وهو يؤمن أن يسبق فذلكم القمار»(.)4

.2املنع من بيع املالمسة واملنابذة وإلقاء احلجر؛ ملا فيها من القمار ،وبيانهَّ :
أن بيع املالمسة :هو أن
يتساوم الرجالن يف السلعة فيلمسها املش ي بيده فيكون ذلك ابتياعاً هلا رضي مالكها بذلك أو مل ير  ،وبيع
املنابذة هو أن ي او الرجالن على السلعة فيحب مالكها إلزام املساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه
بذلك ،وال يكون له ردها عليه .وبيع إلقاء احلجر :هو أن يتساوم الرجالن على السلعة فإذا وضع الطالب
لشرائها حصاة عليها متّ البيع فيها على صاحبها ومل يكن لصاحبها ارجتا فيها .وهذه كانت بيوعاً يف اجلاهلية
فنهى عنها رسول اهلل )5(؛ َّ
ألن فيها تعليقاً باخلطر ،والتمليكات ال َتتمله ألدائه إىل مع القمار؛ ألنَّه مبنزلة
( )1تعليقات البغا على البخاري.311 :1
( )2ينظر :شرح السري الكبري.93 :3
( )3ينظر :ادي الربهاين.525 :3
( )4يف شرح معاين اآلثار ،333 :3وسنن الدارقطين.333 :3
( )5يف صحيح البخاري ،131 :2وصحيح مسلم  ،3333 :5وغريها.
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أن يقول البائع للمش ي :أي ثوب ألقيت عليه احلجر فقد بعته ،وأي ثوب ملسته بيد فقد بعته ،وأي ثوب
نبذته إيل فقد اش يته(.)1
. 5ما ال تصح إضافته إىل املستقبل عشرة :البيع ،وإجازته ،وفسخه ،والقسمة ،والشركة ،واهلبة ،والنكاح،
والرجعة ،والصلح عن مال ،واإلبراء عن الدينَّ ،
فإن هذه األشياء متليكات فال جيوز إضافتها إىل الزمان ،كما ال
جيوز تعليقها بالشرط؛ ملا فيه من مع القمار(.)2
ِ
كالعديد من املسابقات
كل لعب ُيقِّق معناه(،)3
وصور القمار يف هذا َّ
الزمان عديدة جداً :كاليانصيب ،و ُّ
التلفزيونية واإلذاعية اليت تعتمد على احل ّ ؛ إذ يسألوا سؤاالً سهالً وتلزم بدفع مال بطريق االتصال ويفوز واحد
وخيسر الباقون قيمة اتصاالِتم ،ومثلُه كثري يصل برسائل على اهلاتف بطرق متعددة ،يتالعبون فيها ِبمع املال،
قمار ،وهو ُ َّرم.
فاحلذر احلذر من ِّ
كل هذا؛ ألنَّه ٌ
سادساً :محاربتها للعقود الوهمية:
ونقصد بذلك َّأهنا ليست جمرد مضاربات َتصل يف البورصات وغريها ُجي من ورائها أرباح طائلة دون أن
تقدن ٍ
بإنتاج ع ٍ
ني أو ِ
منفعة ،وال يقف األمر عند هذا احل ّد فحسب ،بل
يكون فيها فائدة تعود على اجملتمع ِ
يكون هلا أثراً سلبيا حبصول تضخم يف األسعارِ ،ما يلحق ضرراً بليغاً باجملتمعات حلساب أفر ٍاد معيننيِ ،مَّا جعل
وتبتعد عن العقود

بعض االقتصاديني يُطالب الدُّول إن أرادت أن َتل مشكلة التعثر االقتصادي أن ت
الومهية.
هذه الكيفيات مل تقبلها الشريعة ،وحاربتها وسلكت وسائل جتعل العقود حقيقية تعود بالنفع على األفراد
واجلماعات باإلنتاج والعمل واالستثمار احلقيقي ،فال نريد عقداً بدون عني أو منفعة.
ومن ِ
أمثلة ِ
َتقيق الفقه لذلك:
.3املنع من بيع شيء مل يقبض ،تأكيداً على َتقق العقد بانتقال املبيع ووجود الضمان له؛ فعن حزام بن
ِ
علي؟
حكيم بن حزام  قال« :قلت :يا رسول اهللّ ،
إين رجل أش ي املتا فما الذي َي ّل يل منها وما َْيُرم َّ
فقال :يا ابن أخي ،إذا ابتعت بيعاً فال تبعه حىت تقبضه»(.)4
.2املنع من بيع السلعة قبل متلكها؛ مبالغة يف حصول البيع حبق ،وابتعاداً عن أسباب النزا ؛ فعن حكيم
ابن حزام  قال« :أتيت رسول اهلل  ،فقلت :يأتيين الرجل يسألين من البيع ما ليس عندي ،أبتا له من
السوق ،مث أبيعه؟ قال :ال تبع ما ليس عند »(.)5
( )1ينظر :العناية.131 :6
( )2درر احلكام.212 :2
( )3تعليقات البغا على البخاري.311 :1
( )4يف صحيح ابن حبان ،539،563 :33وسنن النسائي الكربى ،51 :1واجملتىب ،296 :1واملنتقى ،331 :3ومصنف
الرزاق.15 :9
ابن أيب شيبة ،591 :1ومصنف عبد ّ
( )5يف جامع ال مذي  ،351 :5وحسنه ،وسنن أيب داود  ،295 :5واجملتىب  ،296 :1وغريها.
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السلَم إن مل يصل تقابض يف نفس اجمللس ،وجعل القبض فيها مستحقاً شرعاً؛
.5إبطال عقد الصرف و َّ
سعياً إلجياد هذه العقود حقيقة ،وخروجاً من أسباب النزا بسبب التغري السريع يف األمثان؛ فعن أيب سعيد
اخلُدري  ،قال « :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثل ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق
بالورق إال مثالً مبثل ،وال تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائباً بناجز»( ،)1وعن عمر « :ال تبيعوا
الذهب بالذهب إال مثالً مبثل ،وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً مبثل ،وال تبيعوا الورق بالذهب أحدمها غائب
واآلخر ناجز ،وإن استنظر حىت يل بيته فال تنظره ،إين أخاف عليكم الربا»(.)2

. 1املنع من بيع الدين بالدين إال ِمن عليه الدين ،فال جيوز بيع ديوين على زيد لعمر مثالً ،وصوره
عديدة ،وكل هذا َتقيق لعقود حقيقية ال ومهية؛ فعن ابن عمر َّ « :
إن رسول اهلل  هنى عن بيع
الكالئ بالكالئ»( :)3أي النسيئة بالنسيئة.
فقسيم العقود إلى :حيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها:
سابعاً:
ُ
َّ
فإن هذه ميزة عظيمة جداً مل تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب ،بل جعلنا فيها الفاسد،
وهو ما كان صحيحاً يف أصله ال يف وصفه على املشهور ،خبالف الباطل ما مل يكن صحيحاً ال بأصله

وال بوصفه.
ويهمنا هنا َّ
حكمه كالعدم ،فال نرتب عليه ُحكماً ،ويُعترب كأنَّه مل يفعل أصالً فال يصل
أن الباطل ُ
فيه ملك.
التصرف فيه ،ويقسم إىل قسمني :متمكن وغري متمكن.
و َّأما الفاسد فيملك بالقبض
ّ
ويصح ّ
و ِّ
املتمكن ال يلحقه التَّصحيح ،بل يبقى الزماً فيه الفسخ ،مثاله :شرط الربا يف العقد ،واألجل
الفاح ،يف الثمن ،مثل :هبوب الريح ونزول املطر ،فال يصح العقد بإلغاء الشرطَّ ،
وإَنا علينا جتديد العقد.
ِّ
نرفع سبب الفساد فينقلب صحيحاً ،مثاله :أي ُشرط فيه
املتمكن يلح ُقه التَّصحيح ،بأن َ
وغريُ
احلاج ،فإذا ارتفع شرط
منفعةٌ ألحد املتعاقدين أو األجل غري الفاح ،للثمن :كوقت احلصاد وقدوم ّ
الفساد انقلب العقد صحيحاً.
صحيح َّ
وإَنا يلح ُقه إمثاً؛ ملا فيه من غرر وضرر.
فالعقد فيه
و ّأما املكروه
ُ
ٌ
ِ
حيوية العقود ،وانقالهبا من فاسدة إىل صحيحة بعد إزالة
فقسم البيع الفاسد ُمفيدةٌ للغاية يف
ُ
املفسد ،وهذا جيعل هلا ميزة كبرية.

( )1يف صحيح البخاري  ،163 :2وصحيح مسلم  ،3219 :5وغريها.
( )2يف املوطأ ،651 :2وسنن البيهقي الكبري  ،291 :3وغريها.
( )3يف سنن الدارقطين  ،13 :5واملوطأ  ،161 :2وشرح معاين اآلثار  ،23 :1واملستدر  ،63 :2وصححه احلاكم ،وقال
الدارقطين :ليس يف هذا حديث يصح ،لكن إمجا الناس على أنَّه ال جيوز بيع دين بدين .ينظر :تلخيص احلبري ،26 :5
وغريها.
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المبحث الثالث

مراعاة الواق في أحكام المعامالت الفقهية
مل توجد املعامالت إال لتلبية حاجة الواقع ،ومل تكن منفصلة عنه يف حلظة من اللحظات ،بل َيثّل اجلانب
التطبيقي املايل عند املسلمني عرب التاريخ ،ومل ينعزل عن أحوال الناس وواقعهم ،بل كان يعايشه متاما ،حىت كان
الروح للمعامالت ،فال َُيكن فهم املعاملة بدون النَّظر للواقع ،وهذا ما سيظهر لنا من خالل ذكر
العرف مبثابة ُّ
بعض األسس ادقِّقة للمعامالت يف هذا اجلانب ،ومنها:
ّأوالً :إنَّها مبنيّةٌ على العرف:
إن أكثر قاعدة تُراعى يف الفتوى والتَّطبيق هي النَّظر إىل عرف اجملتمع ،فيختلف احلكم من ٍ
َّ
مكان إىل
ُ
وزمان إىل ٍ
مكان ٍ
ٍ
زمان على حسب ما يقتضيه عرف الناس.
العرف من أبرز أصول رسم املفيت الذي سنناقشه يف امليزة التّالية ،فهو من اجلانب التَّطبيقي للفقه ،وليس
و ُ
ومَرُّده إىل أمرين:
من اجلانب االستنباطي للحكم كما يظنه عامة املعاصرينَ ،
.3فهم مراد املتكلِّم من ِ
كالمه ،فنحن نستخدم ألفاظ ونريد هبا معاين معينة تعارفنا يف إطالقها عليها وإن
ُ
كان اللف عاماً يشمل غريها ،مثل :اللحم يشمل حلم سائر احليوانات من الطيور والبقر والغنم وغريها ،ولكن
تعارفنا عند إطالقها على إرادة حلم البقر والغنم ال الطيور مثالً ،فإذا قال شخص :واهلل ال آكل حلماً ،مثّ أكل
دجاجاً ال ينث؛ ألنَّه ال يعترب حلماً عرفاً ،فاستفدنا من العرف معرفة مقصود املتكلم من كالمه ،وقس عليه.
ادل لعلّة احلكم ،فاحلكم يف نفسه ثابت من الشار احلكم ،والعرف ال يغري احلكم،
.2معرفة صالحيّة ّ
لكن احلكم مبين على علّة ،وهذه العلة َتتاج إىل ّل يف تطبيقها ،فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك ،مثاله:
ئ ْو َن ِم َن ال ن
ش َه َد ِاء} البقرة،٢٧٢ :
أ َّن احلكم أنَّه ال تقبل إال شهادة العدل ،كما شهد القرآنِ { :م َّم ْن فَا ْر َ
والعرف يساعدنا يف ِ
معرفة العدل ،ففي زمن أيب حنيفة  :مل َيت للتزكية يف العدالة؛ َّ
ألن النّاس عدول ،ويف زمن
ُ
فمن مل يكن عدالً ال تُقبل
َّ
الصاحبني ّ
تغريت أحوال النّاس ،فنحتاج لتحقُّق علّة احلكم من العدالة بالتَّزكيةَ ،
نتعرف على العدالة ،حيث أمكن ذلك بالعرف.
شهادته ،هذا هو احلكم ،ولكن كيف َّ
ومثال آخر :احلكم ِ
الرضا ،ففي عرف أيب
بثبوت خيار ُّ
الر ية ملن مل ير املقصود من املبيع حىت يتحقَّق متام ِّ
ُ
َ
ِ
ِ
حنيفة ؛ لتشابه الدُّور َُيكن معرفة الدَّار بالنَّظر إليها من ساحتها بدون الدُّخول يف غرفها؛ َّ
ُّور
ألن الد َ
املقصود إال بالدُّخول يف ِ
ِ
غرف
عندهم متشاهبة ،ويف زمن ُزفر  :مل تعد الدُّور متشاهبة ،فال َُيكن الوقوف على
ِ
املقصود من املبيع ،والعلّة هي التحقَّق من املقصود من
ف على
الدَّار،
فاحلكم ٌ
ثبوت اخليار حىت يق َ
ثابت وهو ُ
ُ
عرفنا َّ
الساحة ،ويف زمن ُزفر  :بدخول الغرف.
املبيع ،والعرف َّ
أن العلّة يف زمن أيب حنيفة  :تتحقَّق بالنَّظر من َّ
مغرياً للحكم الشرعي أبداً ،وال تستنب به
وبالتايل ال خيرج العرف عن هذين املعنني البتة ،فال يكون ّ
َّ
معرف للحكم ببيان مقصود املتكلم من كالمه ،ومعرفة صالحية ادل لعلة احلكم.
األحكام أيضاً ،وإَنا هو ّ
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وتَ ُّبني َّ
نتعرف على علّته َّأوالً ُمثَّ
ادل صاحل للحكم أمر مهم جداً؛ إذ حنتاج قبل تطبيق ِّ
كل حكم أن ّ
أن ّ
ادل مناسب هلا أم ال؟ فإن مل يكن مناسباً هلا َّ
فإن احلكم ال يطبق هنا.
ننظر هل ّ
()1
للمحل ومل جند َتقُّق
الربا والنِّزا  ،فإذا نظرنا
ِّ
النيب « عن بيع وشرط»  ،فعلَّتُه وجود ّ
ومثال ذلك :هني ّ
الربا به وال حصول النِّزا بسبب تعارف النَّاس عليه ،حيث يضيفون عوضاً ِ
وشيوعه
الربا،
للعقد الثَّاين فانتفى ِّ
ِّ
ُ
ُ
احلكم بسببها مل تَـ ُعد موجود ًة ،وبالتَّايل مل يَـ ُعد احلكم
بينهم نَـ َفى حصول التَّناز بسببِه ،فالعلَّةُ اليت ُمنِع
ُ
موجوداً.
قال البابر ّ( )2يف هذا املوضع« :يقال :هنى النيب « عن بيع وشرط» ،وهو بإطالقه يقتضي عدم جوازه؛
ألنَّه يف احلقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد املطلق ...وهو ما كان متعارفاً :كبيع النعل مع شرط
التشريك كذلك؛ َّ
ألن الثابت بالعرف قا على القياس ،ال يقال :فساد البيع شرط ثابت باحلديث والعرف
معلول بوقو النزا املخرج للعقد عن املقصود به ،وهو قطع املنازعة ،والعرف ينفي النزا
ليس بقا عليه؛ ألنَّه ٌ
فكان موافقاً ملع احلديث ،فلم يبق من املوانع إال القياس على ما ال عرف فيه ِبامع كونه شرطاً ،والعرف قا
عليه».
لعل ِمَّا يؤكد َّ
مول على النِّزا  ،هو االختالف
أن ما ورد من النهي عن النيب « عن بيع وشرط»
ٌ
و َّ
األو َس ِ » عن عبد الوارث بن سعيد قال :قدمت
احلاصل فيما نُقل عنه  :فقد ُروى الطَّبَـَرِاين يف «معجمه ْ
مكة فوجدت هبا أبا حنيفة وابن أيب ليلى وابن ُشْبـُرَمة ،فسألت أبا حنيفة عن ٍ
رجل با بيعاً وشرط شرطاً،
باطل ،مث أتيت ابن
باطل ،مث أتيت ابن أيب ليلى فسألته فقال :البيع ٌ
جائز ،والشرط ٌ
باطل والشرط ٌ
فقال :البيع ٌ
ٍ
مسألة
جائز ،فقلت :سبحان اهلل ،ثالثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا يف
جائز والشرط ٌ
ُشْبـُرَمة فسألته فقال :البيع ٌ
واحدةٍ ،فأتيت أبا حنيفة فأخربته ،فقال :ما أدري ما قاال :ح ّدثين عمرو بن ُش َعْيب ،عن أبيه ،عن جده عن
ٍ
باطل ،مثّ أتيت ابن أيب ليلى فأخربته ،فقال :ما أدري ما
باطل والشرط ٌ
يب « هنى عن بي ِع وشرط» ،البيع ٌ
النّ ّ
قاال :ح ّدثين ِه َشام بن ُعْرَوة ،عن أبيه ،عن عائشة ل َّأهنا قالت« :أمرين رسول اهلل  أن اش ي بَِر َيرة
باطلُ ،مثَّ أتيت ابن ُشْبـُرَمة فأخربته ،فقال :ال أدري ما قاال :ح ّدثين ِم ْس َعر بن
فأ ُْعتقها)) ،البيع ٌ
جائز والشر ُط ٌ
ِ
ِ
بعت رسول اهلل  ناقةً وشرط يل محالهنا إىل املدينة» ،البيع
ك َدام ،عن َُارب بن دثَا ٍر ،عن جابر  قالُ « :
جائز(.)3
جائز والشر ُط ٌ
ٌ
ثانياً :مراعافها قواعد رسم المفتي:
َّ
فإن األصول على نوعني:
.3أصول للمجتهد املطلق :يستنب هبا األحكام من الكتاب والسنة واآلثار ،وهي املتمثلة بقواعد علم
األصول من القرآن والسنة واإلمجا والقياس وغريها.

( )1يف مسند أيب حنيفة  ،361واملعجم األوس .553 :1
( )2يف العناية/البيو .112 :
( )3أفا الشيخ عوامة يف هام ،أثر احلديث 331ـ 362يف صالحية هذه القصة لالحتجاج.
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املسماة
 .2أصول للمجتهد يف املذهب :يطبق فيها الفقه على األفراد واجلماعات واجملتمعات ،وهي ّ
بـ(قواعد رسم املفيت) ،وهي املتمثلة :بالضرورة ،والتيسري ،ورفع احلرج ،وتغري الزمان ،والعرف ،واملصلحة،
وأشباهها.
ئطُ ِر ْرفُ ْم إِلَْي ِه}
وبعض هذه القواعد مؤثرة يف تغري احلكم الشرعي :كالضرورة؛ لقوله  { :إَِّال َما ا ْ

األنعام.٥٥٩ :
فاحلكم الشرعي له طرفان :طرف يف كيفية استنباطه ،ويكون بأصول الفقه ،وطرف يف كيفية تطبيقه
ويكون برسم املفيت.
وهذا ال تيب يعطي للمعامالت ميزة عظيمة جداً مبراعاة قواعد رسم املفيت عند تطبيقها ،فيتحقق العدل
اجملتهد على ما كان يف ِ
عرف زمانه حبيث
املطلوب ،واملطابقة املرجوة ،قال ابن عابدين(« :)1وكثريٌ منها ما يـُبَـيِّـنُه
ُ
لو كان يف زمان العرف احلادث لقال خبالف ما قاله ّأوالً؛ وهلذا قالوا يف شروط االجتهاد :أنَّه ال بُ ّد فيه من
ِ
معرفة عادات الناس.
ِ
ِ
حلدوث ضرورةٍ ،أو فساد ِ
الزمان
لتغري عرف أهله ،أو
قتلف
فكثري من األحكام
باختالف َّ
ُ
الزمان؛ ّ
أهل ّ
ٌ
الشريعة املبنيّةَ على
حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أ َّوالً للزم منه املش ّقة والضرر بالناس ،وخلالف َّ
التّخفيف والتَّيسري ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العامل على أمتّ نظام وأحسن إحكام».
وقال أيضاً(« :)2ال بُ ّد للحاك ِم من فقه يف أحكام احلوادث الكليّة ،وفقه يف ِ
نفس الواقع وأحوال النّاس،
حكمه من الواجب ،وال
َييِّز به بني الصادق والكاذب ،و ّ
ادق واملبطل ،مثّ يُ ُ
طابق بني هذا وهذا ،فيُعطى الو َ
اقع َ
اجب ُخمالفاً للواقع.
َجيعل الو َ
الزمان وأحو ِال أَهلِه ومعرفة َّ
العرف خا ٌّ أو
أن هذا
َ
بالعرف ال بُ ّد له من معرفة ّ
وكذا املفيت الذي يُفيت ُ
ٍ
جمرد حف املسائل والدالئل،
عام ،وأنَّه
خمالف ِّ
للنص أو ال ،وال بد له من ُّ
ٌ
التخرج على أُستاذ ماه ٍر وال يَكفيه ُ
ٌ
ِ
ِ
َّ
اجملتهد ال بُ ّد له من معرفة عادات الناس ،كما قدمناه فكذا املفيت.
فإن
َ
ولذا قال يف آخر «منية املفيت» :لو َّ
مجيع كتب أَصحابنا ال بُ ّد أن يَـتَّـ ْل َم َذ للفتوى حىت
جل حف
أن َّ
َ
الر َ
ِ
يهتدي إليها؛ َّ
الزمان فيما ال ُخيالف الشريعة».
ألن كثرياً من
املسائل ُجياب عنه على عادات أهل َّ
ثالثاً :استفادفها من اختالف الفقهاء:

فهذا االختالف جعل عندنا ثروة فقهية يف املعامالت وغريها ال تُضاهى ،فأعظم ثروًة يدَّعيها
الروماين ،ولو ُوِز َن ما جاء عن الرومان ما َعدل عُشر ِمعشار ما َترَكه الفقهاء
األوربيون هو القانون ُّ
املسلمون من عيون الفقه ومسائله املشتملة على ما ال يدخل َتت حص ٍر من احللول اجلزئيَّة والقواعد
الكليَّة ،مبا يغين اإلنسانية إ ْن بغت اخلري لنفسها ،و َّاجتهت إىل ما ينفعها ويعلو هبا ،فال عجب أ ْن قيل:
( )1يف نشر العرف .325 :2
( )2يف نشر العرف.326 :2
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َّ
أهم آثار
َنوه واتِّساعه هو
االختالف الذي َّأدى إىل ِّ
إن ِمَّا أسهم يف ِّ
تقصي احلقيقة ،وهذا من ِّ
ُ
االختالف على الفقه(.)1
ٍ
ومعلوم َّ
بشروط ليس
أن االستفاد َة من املذاهب الفقهيّة املعتربة للمكلّف واجملتمعات والدُّول جائزةٌ
ٌ
هنا ُّل بياهنا ،ففي موضع الضَّرورة جيوز لنا العمل مبذهب الغري؛ الجتما دليل الضرورِة مع أدلّة الغري،
ِ
املسألة فجاز العمل به ،وهذه توسعةٌ كبريةٌ على األمة ،وهذه االستفادة
فيتقوى على مذهبنا يف َح ِّق هذه
َّ
أكثر ما تظهر يف املعامالت؛ لكوهنا تنظيم ،فكل مذهب يسعى لتقدن تنظيم لنا ،فما رأيناه أنسب
للواقع وأكثر فائدة وإحكاماً أخذنا به.
لذا شا وذا على لسان كثري من السلفَّ :
أن اختالف األئمة يف الفرو هو ضرب من ضروب
اختالف
الرمحة ،فروي عن رسول اهلل « :اختالف أميت رمحة»( ،)2وقال القاسم بن مد « ::كان
ُ
أصحاب رسول اهلل  رمحةً هلؤالء النّاس»( ،)3وقال عمر بن عبد العزيز « ::ما يَ ُس ُرين َّ
أن يل باختالف

الصحابة ُ محُر النِّعم»(.)4
ِ
اختالف ال ُفقهاء يف ِ
وتفتح املدار  ،حبيث ال
واالطال ُ على
توسع َّ
داخل املذهب وخارجه ُ
الصدر ُ
يتشدَّد الفقيه يف مواضع اخلالف وال يُنكر فيهاَّ ،
وإَنا يتشدَّد فيما َحقُّه التَّشدد من مواضع اإلمجا بني
ورفع للحرج على مقتضى ما َّقررته الشريعة ،قال ابن أيب
العلماء ،وتكون فتواه فيها
تسامح وتيسريٌ ٌ
ٌ

عروبة َ « ::من مل يسمع االختالف فال تعدُّوه عاملاً»( ،)5وقال هشام بن عبيد اهلل الرازي َ « ::من مل
()6
يشم الفقه
يعرف
اختالف الفقهاء فليس بفقيه»  ،وقال قتادة َ « ::من مل يعرف االختالف مل َّ
َ
بأنفه»).(7
االختالف يستفيد منه الفقيه يف حس ِن نظره لألُمور وموازنته هلا ،ويكون فيه سعةً كبريةً على
فهذا
ُ
األمة باختياره ما يُناسبها من أقوال الفقهاء ،وَنى الفقه بسببه َنواً هائالً فأفادنا كثرياً يف املعامالت
املتنوعة واملستحدثة.
ّ

) (1ينظر :علم األصول لعبد الوهاب .235-216
) (2قال العراقي يف قري أحاديث اإلحياء« :11 :3ذكره البيهقي يف «رسالته األشعرية» تعليقاً وأسنده يف «املدخل» من
حديث ابن عباس بلف «اختالف أصحايب لكم رمحة» ،وإسناده ضعيف».
) (3يف حلية األولياء ،336 :1والطبقات الكربى ،396 :3والطبقات الكبري.399 :1
) (4يف جامع العلوم واحلكم ،613 :2واإلبانة الكربى ،366 :2والطبقات الكبري.513 :1
) (5يف جامع بيان العلم ،933 :2والكامل  ،116 :1وامليزان ،332وسري أعالم النبالء.135 :6
) (6يف جامع بيان العلم.936 :2
) (7يف ترتيب األمايل للشجري  ،11وجامع بيان العلم.931 :2
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المبحث الراب

في حرية التصرفات في المعامالت الفقهية
َّ
سعَر ويش ي ويبيع وَيلك
حق أن يُ ِّ
إن مب التَّعامالت ليس على املن ِع ،بل على احلريّة ،فتعطي للتاجر ّ
ويتملَّك كيفما شاء فال نضع عليه موانع وقيود ال مع هلاَّ ،
وإَنا َننع ما فيه إضراراً عاماً باجملتمع؛ َّ
ألن املصلحةَ
العامة ،ومن أمثلة ذلك :املنع من الربا أو القمار أو املخالف للمصلحة العامة أو
ّ
اخلاصة ال تُقدَّم على املصلحة ّ
ٍ
ٍ
بي ٍع غري ِملو أو معدوم أو مل يقبض أو بيع دين بدين أو جهالة تفضي للنِّزا أو عقدين يف عقد غري متعارفني
حبيث يسببان نزاعاً أو ربا.
تامة ،فإن منعنا من شيء أو قيدنا به كان ملصلحة
وفيما عداها إمجاالً كان امليدان واسعاً يف النِّشاط حبريّة ّ
ظاهرة تعود على الفرد أو اجملتمع ،حيث يكون التغليب للمصلحة العامة.
وف هر هذه الحرية للمعامالت في الميهات التالية:
األ:ل في المعامالت اإلباحة:
أوالً:
ُ
اعتبار أئمة الفقه قاطبةً(َّ )1
املبني يف كتب أئمتنا الفقهاء ،ف َّ
أن
وهذا إن مل تكن قالف هني الشار ّ
إن َ
ابتعاد عن التَّعقيدات والتَّقييدات ،وهذا
ورفع للحرج ،و ٌ
تيسريٌ ،
األصل يف املعامالت اإلباحة َميِّزةٌ كبريةٌ جداً ،فيه ٌ
َ
متوافق مع ك ِ
ون املعامالت من التَّنظيمات.
ٌ
ومع هذاَّ :
املتخصص يف الصناعة والتجارة وغريها وليس الفقيه ،فالفقيه أشبه
أن الذي يضع املعاملة هو
ِّ
ما يكون عملُه بالقانوين الذي ينظر يف مو ِ
افقة أنظمة املعاملة أو الشَّركة لقوانني َّ
األفضل
األنسب و
الدولة وما هو
ُ
ّ
ُ
ٍ
فن
كل ٍّ
منها حبف ِ احلقوق ،ويكون عنده نو ُ مساعدة يف وضع العقود ،لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل ِّ
هي فيه.
عمل القانوينّ َّ
وعمل الفقيه يتميّـُز أيضاً عن ِ
أن املعاملةَ مع موافقتِ ِها لنظام الدولة حنتاج أن تكون موافقةً
للشريعة ،وحبكم ال اث الفقهي الضخم عرب التاريخ ،والتجارب اهلائلة يف الدول املتعاقبة يف احلكم بالشريعة،
ِ
ِ
املعامالت ال تُ ُّ
يفيد منها جمتمعه والبشرية
العقود و
أصبحت لدى الفقه صوراً من
عد وال َُتصى ،فيستطيع أن َ
مجعاء.
حق
وَتر ُير املعاملة مبا يف
عمل الفقيه
تصحيح معامالت النَّاس مبا ال ُخيالف َّ
الشريعةَ ،
ّ
ُ
وبالتَّايل يكون ُ
ُ
ِ
َّنقيح مبا جيعلها أكثر جناحاً ومالئمةً للواقع،
مجيع األطرف ،و َّ
السعي يف َتقيق العدل بني املُتعاقدين ،والت ُ
ِ
واإلسهام يف تطوي ِرها حبك ِم التجر ِبة الو ِ
معامالت جديدةٍ مستفادةٌ من تراث األمة.
اقعية والتَّارخيية ،واإلبدا ُ يف
ُ

( )1نقل الدكتور نايف اجلريدان يف حبثه األصل يف املعامالت اإلباحة :اتفاق املذاهب الفقهية على هذه القاعدة مع خمالفة ابن
حزم.
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وهذا اإلباحةُ مندرجةٌ يف قاعدة :األصل يف األشياء اإلباحة( ،)1ويستنثى منها الفروج؛ إذ األصل فيها
التحرن ،قال العالمة شيخي زاده « :)2(واعلم َّ
األصل يف األشياء كلِّها سوى الفروج اإلباحة ،قال
أن
َ
ِ َج ِم ًيعا }البقرة ،٢٩ :وقال  ُ {:لُوا ِم َّما فِي ْاأل َْر ِ
ُ {:ه َو الَّ ِذس َخلَ ٍَ لَ ُك ْم َما فِي ْاأل َْر ِ
ِ َح َال ًال
طَيبًا}البقرةَّ ،٥٦٧ :
وإَنا تثبت احلرمة مبعارضة نص مطلق أو خرب مروي ،فما مل يوجد شيء من الدالئل ادرمة

فهي على اإلباحة».
واملقصود بالفروج :هي العالقات بني الرجال والنساءَّ ،
فإن األصل فيها املنع؛ ملا ي تب عليها من الفساد،
إال ما أباحه الشار من الزواج ،واحلاجيات املقيدة بضواب الشر .
ويضاف لذلك أيضاً :املأكوالت من اللحومَّ ،
فإن األصل فيها املنع؛ لقوله  { :إَِّال َما ذَ َّ ْيتُ ْم} املائدة:

 ،١فيباح منه ما يكون ذكاة شرعية أو كان صيداً بشروطه ،وأن ال يكون من ذي ناب أو خملب؛ لنهي رسول
اهلل « عن أكل ذي ناب من السبا  ،وعن أكل ذي خملب من الطري»(.)3
ِ
وما قيدت به من ِ
اإلباحة مقيَّدةٌ ِ
ِ
الكتب الفقهيّة ال النَّهي يف الكتاب والسنّة؛
بعدم خمالفة النَّهي يف
كون
ُ
تنبيه على أم ٍر يف ِ
غاية األمهية ،وهي َّ
وتبيني من قبل اجملتهدين لنهي
الكتب الفقهيّة هي
أن
يح ٌ
ٌ
تفسري وتوض ٌ
ٌ
َ
املقررة املشهورة ،فال ينبغي
الشَّار وإباحتِ ِه يف النصو الشرعية ،وهم
األقدر على فهم مراد الشار بأصوهلم َّ
ُ
لغري اجملتهد أن يبيح ِ
الشار كيفما أراد ،وتأويل اآليات واألحاديث على حسب رغبتهَّ ،
وإَنا
لنفس ِه فهم مقصود ّ
َ
يرجع ملن قصص يف هذا ،وهم الفقهاء.
ومن أدلة األصل يف األشياء اإلباحة:
.3قال { :قُ ْل فَا َعالَ ْوا أَفْ ُل َما َح َّرَم َربن ُك ْم َعلَْي ُك ْم أ ََّال فُ ْش ِرُ وا بِ ِه َش ْيًا} األنعام٥١٥ :؛ فقد حصر
الشار ادرمات بأنوا وأوصاف ،فما مل يعلم فيه َترن جيري عليه حكم احلل.
َح َّل اللَّهُ الْبَا ْي َ َو َح َّرَم الربَا}البقرة ،٢١١ :أفادت اآلية حل عموم البيع باستثناء الربا.
.2قال َ { :وأ َ
فصل الشار احلكيم لنا ما حرم
.5قال َ { :وقَ ْد فَ َّ
ص َل لَ ُك ْم َما َح َّرَم َعلَْي ُك ْم} األنعام ،٥٥٩ :فقد َّ
علينا ،فما كان من هذه األشياء حراماً فالبد أن يكون َترَيه مفصالً ،وبقي ما عداه مباحاً.

بأن املختار َّ
) (1صرح يف التحرير َّ
أن األصل اإلباحة عند اجلمهور من احلنفية والشافعية ،اهـ .وتبعه تلميذه العالمة قاسم ،وجرى
عليه يف اهلداية من فصل احلداد ،ويف اخلانية من أوائل احلظر واإلباحة ،وقال يف شرح التحرير :وهو قول معتزلة البصرة وكثري من
الشافعية وأكثر احلنفية السيما العراقيني .قالوا :وإليه أشار مد  :فيمن هدد بالقتل على أكل امليتة أو شرب اخلمر فلم يفعل
حىت قتل بقوله :خفت أن يكون آمثا؛ َّ
ألن أكل امليتة وشرب اخلمر مل يرما إال بالنهي عنهما  ،فجعل اإلباحة أصال واحلرمة
بعار النهي .اهـ .ونقل أيضا أنَّه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين يف شرح أصول البزدوي .ينظر :رد
ادتار  ،139 :6 ،363 :1 ،313 :3وغريه.
) (2يف جممع األهنر .369 :2
( )3يف صحيح مسلم  ،3315 :5وسنن أيب داود.595 :2
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وبالتايل َّ
فإن األصل يف املعاملة اإلباحة حىت يدل الدليل على َترَيها ،فكوهنا مباحة هو ما قامت عليه
العديد من األدلة الشرعية ،فما مل يصرح فقها نا بتحرن شرط وعقد ومعاملة؛ ملنع من قبل الشار  ،ملا ي تب
عليها من املخاطر وادظوراتَّ ،
فإهنا تبقى على األصل من اإلباحة.
وكوهنا مباحةً يف األصل يقتضي َّ
ِّم
الدليل عليها ال َمن يدَّعي اإلباحة وإالّ
أن َمن يدَّعي احلرمةَ عليه أن يُقد َ
َ
لبقيت على إباحتها ،مبع  :أنَّه لو اختلف اثنان يف معاملة من املعامالت ،هل هي حالل أم حرامَّ ،
فإن الذي
أن هذه املعاملة حرام ،أما الذي يقولَّ :أهنا حالل فال يُطالَب بالدليل؛ َّ
يُطالَب بالدليل هو الذي يقولَّ :
ألن
األصل معه.
ثانياً :لهوم شروط المتعاقدين:
وهذا ما مل قالف مقتضى العقد وهني الشار احلكيم ،ومع مقتضى العقد :ما يقتضيه :أي ما ُع ِقد
العقد من أَجل ِ
مقصود العقد ،فعندما يش ُط شرطاً منافياً هلذا املقتضىَّ ،
َتقيقه ،فهو
كالمه تناقض ،فمثالً
ُ
فإن َ
الزمن مثالً ،وهو يعين َتقُّق التَّمليك
عقد البيع يقتضي التَّمليك ،وهو يش ط أن يبقى املبيع عنده م ّد ًة من َّ
بقوة املقتضى على الشَّرط؛ ألنّه ما قام عليه
الكامل املوجود يف العقد ،فيتناقض املقتضى مع الشَّرط ،وال ّ
شك ّ
العقد ال ما أُضيف إليه.
وقد منع النيب  من هذه الشروط يف حديث بريرة ل عندما اش ط سيدها عند بيعها للسيدة عائشة ل
أن يبقى الوالء ،وهذا خمالف ملقتضى العقد من انتقال امللك للمش ي ،والوالء تبع له؛ فعن عائشة ل دخل
علي رسول اهلل  فذكرت له ،فقال رسول اهلل « :اش ي وأعتقيَّ ،
َّيب  من
فإن الوالءَ ملَن أَعتقُ ،مثَّ قام الن ُّ
العشي فأث على اهلل مبا هو أهلُهُ ،مثَّ قال :ما بال أناس يش طون شروطاً ليس يف كتاب اهللَ ،من اش ط شرطاً
َحق وأَوثق»(.)1
باطل ،وإن اش ط مئة شرط ،وشرط اهلل أ ّ
ليس يف كتاب اهلل فهو ٌ
ومع الوالءَّ :
يتحمل سيده جنايته ،ويرثه سيده إن مل يكن له عصبة من أبناء أو آباء
أن َ
العبد بعد عتقه ّ
أو أُخوة أو أعمام ،فوالء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر  قال « :الوالءُ حلمة كلحمة النَّسب،
ال يُبا وال يُوهب»(.)2
ٍ
أن النيب  اعترب َّ
السابقَّ :
شروط ُخمالفة ملقتضى العقد ُخيالف إباحة
أن اش اط
ووجه داللة احلديث َّ
الرهن وغريها ،فتكون شروطاً ليست يف كتاب اهلل ؛ َّ
ألن الذي يف
القرآن للعقود املختلفة من البيع والنِّكاح و َّ
ِ
ِ
افق مع ما اتفق عليه املتعاقدان...
العمل مبقتضى هذه العقود ُمطلقاً ،وهو املتو ُ
القرآن هو ُ
وهذه الشروط اليت تكون خمالفة ملقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع :كاش اطه عدم تسليم املبيع
ومر سابقاً َّ
أن علّة هذه الشروط هي الربا
مباشرة ،أو منفعة للمش ي :كاش اطه خياطة الثوب الذي اش اهَّ ،
والنزا  ،فإن تعارفوا هذه الشروط انتفى األمران وجازت.
( )1يف صحيح البخاري .136 :2
( )2يف صحيح ابن حبان ،526 :33واملستدر  ،516 :1واملعجم األوس  ،92 :2ومعجم الشيو  ،532 :3وسنن
البيهقي.211 :6
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وأما الشروط املوافقة ملقتضى العقد ،مثل :اش اط الرهن أو الكفالة أو غريها ِما يؤكد مقتضى العقد ويكون
مالئماً له ،فهي ال تفسد العقد ،بل تثبته ،فتكون داخلة يف قوله « :املسلمون عند شروطهم إال شرطاً حرم
حالالً أو شرطاً أحل حراماً»(.)1
والشروط اليت هنى عنها الشار  ،مثل :أن يكون العقد ربا أو قماراً وأمثاهلاَّ ،
فإهنا ِمنوعة.
وبالتايل تكون هذه ميزة للمعامالت ،بأن يباح لك اش اط ما تريد من الشروط وتكون الزمة على الطَّرفني
بشرط أن ال تكون مناقضة ملا اقتضاه العقد أصالً ،حىت ال يتحقق التناقض ،إال إن جرى عرف يف ذلك.
*****

الخافمة
يف ختام هذا البحث خنلص إىل هذه النتائ اليت متثل أبرز مبادئ املعامالت الفقهية ،وَيكن تلخيصها
يف النقاط اآلتية:
َّ .3إهنا تنظيمية ال تربوية ،ومالحظة هذا أمر يف ِ
غاية األمهية؛ َّ
تنظيمات
ألن تعاملنا معها على َّأهنا
ٌ
ٌ
سه ُل علينا كثرياً فهم فروعها.
يُ ِّ
إن أحكامها معلَّلة ،فهي مبنيّةٌ على ٍ
َّ .2
علل جيب مراعاِتا عند قراءة فروعها.
َّ .5إهنا مبنية على َتقيق مصاحل البشر ،فهي إما جالبة للمصاحل وإما دارئة للمفاسد.
عامة تسري عليها وتنضب هبا ،فالنصو الشرعية الواردة فيها قليلة
َّ .1إهنا تقوم على مبادئ وقواعد ّ
باملقارنة مع العبادات.
َّ .3
التصرفات التِّجارية
إن ال َّ اضي من أبرز القواعد اليت بُنيت عليها املعامالت ،فهي جتري يف كافة ُّ
الروح يف اجلسد ،فال حياة ٍ
ٍ
ملعاملة بدون رضا.
جلسد بال روح ،وال اعتبار
جمرى ُّ
ٍ
فسد البيع.
كل
 .6إ َّهنا تقوم على أساس رفع النزا  ،ف ُّ
جهالة تُفضي إىل النِّزا تُ ُ
ـاحلق دون الباطـل ،فك َّـل التَّص ُّـرفات املمنوعـة شـرعاً تكـون مـن أكـل
َّ .1إهنا تقوم علـى أسـاس أخـذ املـال ب ِّ
املال بالباطل.
َّ .9إهنا َتارب الربا وَتض على االبتعاد عنه وعن شبهته؛ ألنَّه مهلكة االقتصاد.

) (1يف صحيح البخاري  161 :2معلقاً ،واملستدر  ،31 :2وسنن البيهقي الكبري  ،16 :6واللف له ،وسنن الدارقطين :5
 ،21وشرح معاين اآلثار  ،61 :1وغريها.
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َّ .6
إن ِما َييز عقود املعامالت اإلسالمية َّأهنا حقيقية ال ومهية ،فهي ليست جمرد مضاربات َتصل يف
بإنتاج
البورصات وغريها ُجي من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على اجملتمع ِ
تقدن ٍ
عٍ
ني أو ِ
منفعة.

َّ .31
إن األصل يف املعامالت احلريّة واإلباحة ال التقييد والتَّضييق بالشروط واملوانع يف كل معاملة.
َّ .33
مغرياً للحكم الشرعي أبداً ،وال تستنب به األحكام أيضاً.
إن العرف ال يكون ّ
َّ .32
إن األصل يف املعامالت واألنظمة والقوانني أن تكون مقعدة على مذهب معني ،ودون ذلك
ضيا وتشتيت ،مع إمكانية االستفاد َة من املذاهب الفقهيّة املعتربة للمكلّف واجملتمعات والدُّول.
*****

فهرس المصادر والمراج
العك َْربي املعروف بـ(ابن بَطَّة العكربي) (ت:
 .3اإلبانة الكربى :أليب عبد اهلل عبيد اهلل بن مد ُ
591هـ) ،ت :رضا معطي ،وعثمان األثيويب ،ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،ومحد التوجيري ،دار
الراية للنشر والتوزيع ،الريا .
 .2أثر احلديث الشريف يف اختالف األئمة الفقهاء :دمد عوامة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط،1
3139هـ.
 .5أحكام القرآن :ألمحد بن علي الرازي اجلصا

(511-513هـ) ،دار الفكر.

 .1اإلحكام يف أصول األحكام :أليب احلسن علي بن مد اآلمدي (653-333هـ)َ ،تقيق :الدكتور
سيد اجلميلي ،ط3111 ،3هـ ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
 .3إعالء السنن :لظفر أمحد العثماين التهانوي (3561-3531هـ) ،ت :حازم القاضي ،دار الكتب
العلمية ،ط3661 ،3م.
 .6حبوث يف علم أصول الفقه مصادر التشريع اإلسالمي األصلية والتبعية ومباحث احلكم :ألمحد احلجي
الكردي.http://www.almeshkat.net/books/open.php ،
العْي ِين بدر الدين (933-162هـ) ،دار الفكر،
 .1البناية يف شرح اهلداية :أليب مد مود بن أمحد َ
ط3691 ،3مـ.
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 .9تبيني احلقائق شرح َكْنز الدقائق :لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت115هـ) ،املطبعة األمريية،
مصر ،ط3535 ،3هـ.
َ .6تقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر باملال :ألمحد بن مد بن الصديق الغماري ،املطبعة املهدية،
تطوان ،املغرب3562 ،هـ.
 .31قري أحاديث اإلحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي :مجع مود احلداد ،دار العاصمة للنشر،
الريا  ،ط3119 ،3هـ.
الزْجناين
 .33قري الفرو على األصول :مود بن أمحد بن مود بن خبتيار ،أبو املناقب شهاب الدين َّ
(ت636 :هـ) ،ت :د .مد أديب صاحل ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط3569 ،2هـ.
 .32ترتيب األمايل اخلميسية للشجري :للحسين الشجري اجلرجاين (ت 166 :هـ) ،رتبها :القاضي
يي الدين مد بن أمحد القرشي العبشمي (املتوَف631 :هـ) ،ت :مد حسن مد حسن إمساعيل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 3122 ،3هـ  2113 -م.
ِ
يب احلنفي مشس الدين املعروف
 .35التقرير والتحبري شرح التحرير :أليب عبد اهلل ،مد بن مد احلَلَ ّ
بـ(ابن أمري احلاج)(916-923هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط3666 ،3مـ.
 .31تكوين امللكة الفقهية :دمد عثمان شبري ،العدد ( )12من كتاب األمة رجب  3121هـ ،السنة
التاسعة عشرة.
 .33تلخيص احلبري يف قري أحاديث َّ ِ ِ
الع ْس َقالين (-115
الرافعي الكبري :ألمحد بن علي ابن حجر َ
932هـ) ،ت :السيد عبد اهلل هاشم ،املدينة املنورة3591 ،هـ.
 .36التوضيح شرح التنقيح :لعبيد اهلل بن مسعود ادبويب صدر الشريعة (ت111هـ) ،دار الكتب
العربية الكربى3521 ،هـ ،وأيضاً :املطبعة اخلريية ،مصر ،ط3521 ،3هـ.
 .31جامع ال مذي :دمد بن عيسى (216هـ) ،ت :أمحد شاكر ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت.
 .39جامع العلوم واحلكم :أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،3
3119هـ.
 .36احلاوي للفتاوي :لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت633 :هـ) ،دار الفكر
للطباعة والنشر ،بريوت-لبنان3121 ،هـ 2111 -م.
 .21حلية األولياء وطبقات األصفياء :أليب نـُ َعْيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (ت151هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط3115 ،3هـ ،وأيضاً :طبعة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط3113 ،1هـ.
للرافِعِي :لعمر بن علي بن امللَقِّن (-125
 .23خالصة البدر املنري يف قري كتاب الشرح الكبري َّ
ُ
911هـ) ،ت :محدي السلفي ،مكتبة الرشد ،الريا  ،ط3131 ،3هـ.

71

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

 .22خالصة الدالئل شرح القدوري ،للرازي (ت369هـ) ،ت :د .صالح أبو احلاجَ ،تت الطبع.
ـ(مال
 .25درر احلكام شرح غرر األحكام :دمد بن فر ُاموز بن علي احلنفي املعروف ب ُ
خسرو)(ت993هـ) ،الشركة الصحفية العثمانية3531 ،هـ ،وأيضاً :طبعة در سعادت3519 ،هـ.
 .21درر احلكام شرح جملة األحكام :لعلي حيدر ،تعريب :ادامي فهمي احلسيين ،دار عامل الكتب،
الريا  ،طبعة خاصة3125 ،هـ 2115 -م.
رد ادتار على الدر املختار :دمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (3232-3369هـ) ،دار
ّ .23
إحياء ال اث العريب ،بريوت.

 .26سنن ابن ماجه :دمد بن يزيد بن ماجه القزويين (215-211هـ)َ ،تقيق :مد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر ،بريوت.
 .21سنن أيب داود :لسليمان بن أشعث السجستاين (213-212هـ)َ ،تقيق :مد يي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
 .29سنن البَـْيـ َه ِقي الكبري :ألمحد بن احلسني بن علي البَـْيـ َه ِقي (ت139هـ)َ ،تقيق :مد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة3131 ،هـ.
 .26سنن ال مذي :دمد بن عيسى ال مذي (216-216هـ)َ ،تقيق :أمحد شاكر وآخرون ،دار
إحياء ال اث العريب ،بريوت.
َّارقُطِْين (593-516هـ)َ ،تقيق :السيد عبد اهلل
َّارقُطِْين :أليب احلسن علي بن عمر الد َ
 .51سنن الد َ
هاشم ،دار املعرفة ،بريوت3596 ،هـ.

َّسائِي (ت515هـ) ،ت :الدكتور عبد الغفار البنداوي
ائي الكربى :ألمحد بن شعيب الن َ
 .53سنن الن َ
َّس ّ
وسيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3133 ،3هـ.
 .52سري أعالم النبالء :أليب عبد اهلل مد بن أمحد َّ
الذ َهِيب مشس الدين (119-615هـ)َ ،تقيق:
شعيب األرنا وط و مد نعيم العرقسوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط3135 ،6هـ.
 .55شرح السري الكبري :دمد بن أمحد السرخسي (ت 361هـ) ،ت :الدكتور صالح املنجد ،مطبعة
شركة اإلعالنات الشرقية3613 ،هـ.
 .51شرح الوقاية :لعبيد اهلل بن مسعود صدر الشريعة (ت ،)111ت :الدكتور صالح مد أبو احلاج،
مؤسسة الوراق ،عمان2116 ،م.
 .53شرح معاين اآلثار :ألمحد بن مد بن سالمة الطَّ َحاوي (523-226هـ)َ ،تقيق :مد زهري
النجار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3566 ،3هـ.
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 .56صحيح ابن حبَّان ب تيب ابن بلبان :دمد بن ِحبَّان التميمي (531هـ)َ ،تقيق :شعيب
األرنا وط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط3131 ،2هـ.
ي (236-361هـ)َ ،تقيق:
 .51صحيح البخاري :أليب عبد اهلل مد بن إمساعيل اجلعفي البُ َخا ِر ّ
الدكتور مصطفى البغا ،دار ابن كثري واليمامة ،بريوت ،ط3111 ،5هـ.
ابوري (ت263هـ)َ ،تقيق :مد فؤاد عبد
ي النـَّْي َس ّ
 .59صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج ال ُق َش ْري ّ
الباقي ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت.
 .56الطبقات السنية يف تراجم احلنفية :لتقي الدين بن عبد القادر التميميَ ،تقيق :الدكتور عبد الفتاح
احللو ،دار الرفاعي ،الريا 3115 ،هـ.
 .11الطبقات الكربى :دمد بن سعد بن منبع البصري (251-369هـ) ،دار صادر ،بريوت ،وأيضاً:
بتحقيق :زياد مود منصور ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط3119 ،2هـ.
 .13علم أصول الفقه :لعبد الوهاب خالف ،دار العلم ،ط3569 ،2هـ.
 .12عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية :لعبد احلي اللكنوي (3511-3261هـ) ،املطبع اجملتبائي،
دهلي3511 ،هـ .
 .15العناية على اهلداية :ألكمل الدين مد بن مد الرومي البَابَـ ْر (ت196هـ) ،هبام ،فتح
القدير للعاجز الفقري  ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت.
 .11فتح القدير للعاجز الفقري على اهلداية :دمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السكندري السيواسي
كمال الدين الشهري بـ(ابن اهلمام)(963-161هـ) ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت ،وأيضاً :طبعة دار الفكر.
 .13الفلك املشحون فيما يتعلق بانتفا املرِتن واملرهون :دمد عبد احلي اللكنوي (ت3511هـ) ،ت:
الدكتور صالح مد أبو احلاج ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،دار البشري ،عمان ،األردن ،ط2112 ،3م.
 .16الكامل يف التاريخ :لعلي بن مد ابن األثري اجلزري (ت651هـ) ،دار الكتاب العريب.
 .11اللباب يف شرح الكتاب :لعبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي (3269-3222هـ) ،ت:
مد يي الدين عبد احلميد ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت.
 .19لسان العرب :أليب الفضل مد بن مكرم اإلفريقي املصري املشهور بـ(ابن منظور)(ت133هـ)،
عبد اهلل الكبري و مد حسب اهلل وهاشم الشاذيل ،دار املعارف.
تْ :
 .16املبسوط :أليب بكر مد بن أيب سهل السرخسي توَف حبدود (311هـ)3116 ،هـ ،دار املعرفة،
بريوت.
 .31اجملتىب من السنن :أليب عبد اهلل أمحد بن شعيب النسائي ( ،)515-233ت :عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط3116 ،2هـ.
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 .33جممع األهنر شرح ملتقى األحبرِ :
ـ(شيخ زاده)(ت
الرومي املعروف ب ِ
الرمح ِن ب ِن مد ُّ
لعبد َّ
3119هـ) ،دار الطباعة العامرة3536 ،هـ.
 .32ادي الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة :أليب املعايل برهان الدين مود بن أمحد بن
عبد العزيز بن عمر بن َم َازَة البخاري احلنفي (ت636 :هـ) ،ت :عبد الكرن سامي اجلندي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 3121 ،3هـ  2111 -م.
 .35املدخل إىل دراسة الفقه اإلسالمي :للدكتور صالح مد أبو احلاج ،دار اجلنان ،عمان ،ط،3
2111م.
 .31املستدر على الصحيحني :دمد بن عبد اهلل احلاكم (ت113هـ) ،ت :مصطفى عبد القادر،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3133 ،3هـ.
 .33مسند أيب حنيفة :أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (151-556هـ)َ ،تقيق :نظر مد
الفاريايب ،مكتبة الكوثر ،الريا  ،ط3133 ،3هـ.
 .36مسند أمحد بن حنبل :ألمحد بن حنبل (213-361هـ) ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
 .31مسند احلارث (بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث) :احلارث بن أيب أسامة (292-396هـ):
للحاف نور الدين اهليثمي ،ت :الدكتور حسني أمحد الباكري ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية ،املدينة املنورة،
ط3135 ،3هـ.
ضاعي (ت131هـ)َ ،تقيق :محدي السلفي،
 .39مسند الشهاب :أليب عبد اهلل مد بن سالمة ال ُق َ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط3111 ،2هـ.
 .36مصباح الزجاجة :ألمحد بن أيب بكر الكناين (ت911هـ) ،ت :مد الكشناوي ،دار العربية،
بريوت ،ط3115 ،2هـ.
 .61املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :ألمحد بن علي الفيومي (ت111هـ) ،املطبعة األمريية ،ط،2
3616م.
 .63املصنف يف األحاديث واآلثار :لعبد اهلل بن مد بن أيب َشْيبَةَ (253-336هـ)َ ،تقيق :كمال

احلوت ،ط ،3مكتبة الرشد ،الريا 3116 ،هـ.

 .62املصنف :لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين (233-326هـ)َ ،تقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط3115 ،2هـ.
 .65املعامالت املالية املعاصرة :للدكتور مد عثمان شبري ،دار النفائس ،ط3139 ،2هـ.
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 .61املعجم األوس  :للحاف أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين (561-261هـ) ،ت :طارق بن

عو

اهلل ،دار احلرمني ،القاهرة3133 ،هـ.

 .63معجم الشيو  :دمد الصيداوي (ت112هـ) ،ت :الدكتور عمر تدمري ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط3113 ،3هـ.
 .66املعجم الكبري :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطَّبَـَراين (561-261هـ) ،ت :محدي السلفي،
مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط3111 ،2هـ.
ى (636هـ) ،دار الكتاب العريب.
 .61املغرب يف ترتيب املعرب :لناصر بن عبد السيد املُطَِّرِز ّ
 .69مكارم األخالق :لعبد اهلل بن مد القرشي (293-219هـ) ،ت :جمدي السيد ،مكتبة دار
القرآن ،القاهرة3133 ،هـ.
 .66املنتقى من السنن املسندة :لعبد اهلل بن علي بن اجلارود (ت511هـ) ،مؤسسة الكتاب الثقافية،
بريوت ،ط3119 ،3هـ.
 .11املوافقات :إلبراهيم بن موسى بن مد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب (ت161ه) ،ت :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط3131 ،2ه 3661 -م.
 .13موطأ مالك :ملالك بن أنس األصبحي (316-65هـ) ،ت :مد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
ال اث العريب ،مصر.
 .12ميزان االعتدال يف نقد الرجال :أليب عبد اهلل مد بن أمحد َّ
الذ َهِيب مشس الدين (-615
119هـ) ،ت :الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3136 ،3هـ.
 .15نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف :دمد أمني ابن عابدين احلنفي( ،دار الفكر).
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الدكتور هاني عبد اهلل محمد صالح
-

المقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من
يهده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشد ...أما بعد:
فقد اهتم اإلسالم اهتماما كبريا باملعامالت املالية بني الناس؛ حيث ّبني أحكامها وأسسها
وضوابطها ،وذلك ملا للمال من أمهية كبرية يف حياة الناس ،وألنه عصب اجملتمعات واحلياة.
وفضال عن ذلك فقد شجعت الشريعة على االستثمار يف شىت اجملاالت ولكن بالضواب والقيود
الشرعية ملا يف املخالفات الشرعية من مفاسد على اجملتمع.
واألسواق املالية ِما اشتهر االستثمار فيها باملخاطر الكبرية واملفاسد العظيمة ،ويف نفس الوقت يتم
فيها َتقيق األرباح العالية ،وفيها مفاسد كبرية وخمالفات شرعية عظيمة ،ينبغي توضيحها والتحذير منها.
ِ
احلاجة ملعرفة املفاسد اليت تشوب االستثمار ،ومعرفة األحكام الشرعية ملعامالِتا،
بأمس
ولذلك حنن ِّ

ولصور االستثمار املختلفة فيها.
والسنة النبوية مليئة بالتوجيهات اليت تعاجل مثل هذه املخالفات وهلا أثر كبري يف مكافحة الفساد
الذي جيري فيها ،والذي ينصرف مفهومه إىل بعض التصرفات واملمارسات اخلاطئة والغري أخالقية اليت
يقوم هبا املتعاملون يف األسواق املالية ،من بائعني ومش ين أفرادا كانوا أو مؤسسات.
وإنه حلري بكل باحث يف هذا اجملال أن يبني املخالفات الشرعية واملمارسات أال أخالقية يف
تعامالت األسواق املالية لتصويبها وتقوَيها حىت تستفيد منها اجملتمعات يف البالد اإلسالمية.
أوالً :أسباب اختيار الموئو وأهميته:

إنه ِما دفعين إىل الكتابة يف هذا املوضو هو اآل :
 .1احلاجة إىل معرفة أثر السنة النبوية وأمهيتها يف مكافحة فساد االستثمار يف األسواق
املالية.
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 .2عدم وجود دراسة تبني أثر السنة يف مكافحة فساد السوق.
 .3معرفة الباحث بالفائدة اليت سيجنيها من دراسة هذا املوضو  ،وهي االطال على
األعمال االستثمارية وِمارسات املتعاملني هبا يف السوق املالية ومعرفة املخالفات الشرعية

والفساد االستثماري فيها ،ودور السنة النبوية يف تصويبها.
ثانياً :أهداف البحث:

يهدف البحث إىل اآل :
 .1تعرف مع فساد االستثمار يف األسواق املالية.
 .2معرفة ما جيري يف السوق من معامالت مالية وعقود استثمارية فيها فساد
استثماري وخمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 .3التعرف على املمارسات األخالقية اخلاطئة اليت يقوم هبا املتعاملون هبا يف السوق.
 .4معرفة أمهية السنة النبوية يف مكافحة فساد التعامالت املالية والعقود االستثمارية
واملمارسات األخالقية اليت يتم التعامل هبا يف السوق.

ثالثاً :مشكلة البحث

مشكلة البحث تكمن يف السؤال التايل :هل للسنة النبوية أمهية يف مكافحة الفساد االستثماري يف
األسواق املالية؟
رابعاً :الدراسات السابقة:

مل أجد حبثاً أو كتاباً –حسب علمي -يبني أثر السنة النبوية وأمهيتها يف مكافحة فساد االستثمار يف
السوق املالية وجيمع األحاديث النبوية اليت توضح ذلك ،أو يربز دورها يف مكافحة الفساد الذي يقوم هبا
املتعاملون يف السوق من بائعني ومش ين ومساسرة ،إال أن هنا كتب علمية ورسائل جامعية َتدثت عن
األسواق املالية وضوابطها الشرعية بشكل عام منها:
 .1أسواق األوراق املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي تأليف أ.د /عصام أبو النصر وهو كتاب خمتصر سرد
فيه املؤلف طبيعة األسواق املالية ،وبعض الضواب الشرعية للمعامالت املالية يف السوق املالية ،مث بني
املؤلف كيفية املعاجلات الزكوية لألوراق املالية.
 .2بورصة األوراق املالية والتعامالت املالية والضرائب ،تأليف الشيخ /عبد الرزاق عفيفي ،تكلم فيه
املؤلف عن فقه التعامل مع األوراق املالية وأفا فيها يف مسائل الربا ،وبيان بعض صور املضاربة
وآثار نشاط املضاربة يف البلدان الغربية وصلته الوثيقة بالقمار.
 .3سوق األوراق املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،
لألستاذ عطية فيا  ،تطرق فيها إىل نواحي البورصة ومفهوم األسواق املالية ومكانتها وبعض
أنظمتها ،إخل.
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 .4معامالت البورصة بني النظم الوضعية واألحكام الشرعية تأليف األستاذ /أمحد مد لطفي أمحد.
وغريها من الدراسات اليت كادت تتفق يف مضموهنا حول األسواق املالية وأنواعها وأعماهلا االستثمارية
وضوابطها وأحكامها ...إخل.
فقت يف مجع شتات هذا املوضو وأسأل اهلل العون والتوفيق يف ذلك.
وأرجو أين بإذن اهلل قد ُو ُ
خامساً :منهجية البحث

سأعتمد يف البحث على املنه الوصفي لوصف الظاهرة ل الدراسة؛ وذلك ِبمع املعلومات املتعلقة
بالتعامالت املالية ووصفها وصفاً دقيقاً ،مث املنه االستنباطي حيث أذكر األحاديث النبوية لالستدالل على
فساد التعامالت املالية وتوضيح أمهية السنة النبوية يف مكافحة فسادها ،مث استنباط وجه الداللة على فساد
املعامالت املالية يف السوق.
وعند قري األحاديث النبوية أبني درجة احلديث من حيث الصحة والضعف إذا مل يكن احلديث يف
الصحيحني ،أما إذا كان احلديث يف الصحيحني فال حاجة لذكر ذلك.
سادساً :خطة البحث
يتوي البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
 املقدمة وتشتمل على:
 .1أسباب اختيار املوضو وأمهيته
 .2أهداف البحث
 .3مشكلة البحث
 .4الدراسات السابقة
 .5منهجية البحث
 .6خطة البحث.
 التمهيد ويشتمل على التعريفات املتعلقة مبفردات املوضو .
 املبحث األول :دور السنة النبوية يف مكافحة الفساد الربوي يف األسواق املالية
 املبحث الثاين :دور السنة النبوية يف مكافحة فساد املمارسات األخالقية يف االستثمار يف السوق
املالية.
 املبحث الثالث :دور السنة النبوية يف مكافحة فساد عقود املعامالت املالية يف األسواق املالية
 اخلامتة وتشتمل على أهم النتائ والتوصيات.
 قائمة املراجع واملصادر.
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فمهيد

أوالً :فعريا الفساد لغة و ا:طالحاً
 -1فعريا الفساد لغةً

أ .الفســاد :الفــاء والســني والــدال كلمــة واحــدة ،فســد الشــيء يفســد فســاداً وفســوداً وهــو
فاسد وفسيد).(1
ب .ويقال :قوم فسدى كما قالوا ساق وسقطى ،قال سـيبويه مجعـوه مجـع هلكـى لتقارهبمـا
يف املع  ،وتفاسد القوم تدابروا وقطعـوا األَرحـام ،...واملفسـدة خـالف املصـلحة ،...واالستفسـاد
خـ ــالف االستصـ ــالح ،وقـ ــالوا هـ ــذا األمـ ــر مفسـ ــدة لكـ ــذا أَي :فيـ ــه فسـ ــاد ،وفسـ ــد الشـ ــيء إذا
أباره "

)(3) (2

ج .وقيل :فسد كنصر  ،...ضد صلح فهو فاسد ،وفسيد من فسدى ومل يسمع :انفس).(4
تغري).(5
د .وقد اختلفت عباراِتم يف معناه فقيل :فسد الشيء :بطل واضمحل ويكون مبع
َ
 -2فعريا الفساد ا:طالحاً:

وردت عبــارة (الفســاد) وتعريفاِتــا يف آيــات كثــرية يف القــرآن الكــرن ،كمــا ورد يف العديــد مــن
اآلي ــات تن ــاول مف ــاهيم الفس ــاد املختلف ــة ،ك ــالغ ،والتب ــذير واإلس ـ ـراف والرب ــا واالكتن ــاز وأك ــل
السحت والكذب وأكل أموال النـاس بالباطـل وغريهـا مـن املفـاهيم الـيت تسـبب آثـاراً سـيئة علـى
اجملتمــع وســلوكه ومـوارده ،وهــذه اآليــات َتــذر مــن الفســاد وجتعلــه ســببا لغضــب اهلل علــى مرتكبيــه
ا َ ا َن َعاقِبةُ ال ِ ِ
ين)النمل ،31وَيكن تعريفه أنـه( :التجـاوز واخلـروج عـن حالـة
(فَان ُْر َ ْي َ
َ ُ
ْم ْفسد َ
الصالح واالعتدال اليت جاء هبا القرآن الكرن والسنة النبوية إىل ما خيالفها).
ومن خالل البعد االقتصادي هلذا املفهوم َيكن تعريف الفسـاد بأنـه :السـلو الـذي يسـلكه
صاحب اخلدمـة العامـة أو اخلاصـة والـذي يفضـي اىل إحـداث ضـرر يف البنـاء االقتصـادي للبلـد
مــن خــالل هــدر امل ـوارد االقتصــادية ،أو زيــادة االعبــاء علــى املوازنــة العامــة ،أو خفــض كفــاءة
األداء االقتصادي ،أو سوء توزيع املوارد ،بقصـد َتقيـق منـافع شخصـية  ،ماديـة أو غـري ماديـة ،
عينية كانت أو نقدية على حساب املصلحة العامة.
( )1معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ

119

( )2أبار الشيء إذا أهلكه أو أفسده .انظر :لسان العرب ـ ابن منظور ـ 96/1
( )3لسان العرب ـ ابن منظور ـ 556- 553/5
( )4القاموس ادي ـ الفريوز أبادي ـ  ،553/3انظر تاج العروس جواهر القاموس 132/2
( )5تاج العروس من جواهر القاموس ـ 132/2
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ثانياً :فعريا االستثمار لغةً وا:طالحاً
أ .فعريا االساتثمار لغاةً :أصـلها مـن الفعـل مثـر مبعـ نـت وتولـد أو َنـى وكثـر ،تقـول :مثـر
الشـجر وأمثـر إذا ظهــر مثـره ونــت  ،وتقـول :مثـر املــال إذا َنـاه وكثــره ،وتطلـق كلمـة الثمــر علـى محــل
( )1

الشجر كما تطلق على الولد ألنه مثرة القلب كما تطلق على أنوا املال يف اجلملة.
ويف املعجم الوسي ( :االستثمار هو استخدام األموال يف اإلنتاج إما مباشرة أو غري مباشرة)(.)2
ب .فعريا االستثمار ا:طالحاً:
مل يكتــب العلمــاء الســابقني تعريف ـاً لالســتثمار لعــدم شــهرة هــذا املصــطلح عنــدهم ،لكــنهم تكلم ـوا

عـن مصـطلحات مشـاهبة وتـدل عليـه ،مثـل االجتـار باملـال ،والتنميـة ،واملضـاربة وغريهـا مـن املصـطلحات،
لكــن العلم ـاء املعاصــرين تكلم ـوا عــن هــذا املصــطلح كث ـريا وألف ـوا فيــه املؤلفــات ،ومــن هــذه التعــاريف مــا
يلي:
(استعمال األموال يف احلصول على األرباح بالطرق املشروعة اليت فيها اخلري للمجتمع)(.)3
وعــرف بأنــه( :توظيــف الفــرد املســلم أو اجلماعــة املســلمة املــال الزائــد عــن حاجتــه الضــرورية بشــكل
مباشــر أو غــري مباشــر يف نشــاط اقتصــادي ال يتعــار مــع مبــادئ الشــر ومقاصــده العامــة ،وذلــك بغيــة
احلصــول علــى عائــد مــادي يســتعني بــه ذلــك املســتثمر أو اجلماعــة املســتثمرة علــى القيــام مبهمــة اخلالفــة
وعمارة األر )(.)4
وعـ ـرف االس ــتثمار بتعريف ــات كث ــرية وألف ــاظ خمتلف ــة ،لك ــن ومعناه ــا واحـ ـد وه ــو :تش ــغيل األمـ ـوال
واستخدامها يف التنمية لتحقيق األرباح وبالضواب الشرعية.

ثالثاً :فعريا األسواق المالية:
تعرف األسواق املالية بتعريفات خمتلفة منها:

األسـواق املاليــة هــي أسـواق رأس املــال واألســهم والســندات ،وهــي ســوق األمـوال االســتثمارية طويلــة
األجل ،وهي سوق منظمة تنظيما دقيقا لتداول األسهم والسندات.
وعرفهــا الــدكتور مــد األفنــدي بأهنــا :األسـواق الــيت تســتوعب تــدفق املـوارد املاليــة مــن املــدخرين إىل
املس ــتثمرين وم ــن خ ــالل ت ــداول األوراق املالي ــة بص ــورة مباش ــرة وغ ــري مباش ــرة ع ــرب الوس ــطاء امل ــاليني ومب ــا
()5
يؤدي إىل تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو أوجه االستثمارات املختلفة.
( )1لسان العرب  ،315/3املعجم الوسي . 311/3
( )2املعجم الوسي 311/3
( )3املال وطرق استثماره يف اإلسالم 395
( )4االستثمار أحكامه وضابطه يف الفقه اإلسالمي
( )5النقود والبنو واالقتصاد النقدي

21

 311تأليف أ.د /مد أمحد األفندي.
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وذكــر الــدكتور س ــليمان ب ــن مبــار آل س ــليمان م ــا يق ــارب تســعة تعريف ــات لألس ـواق املاليــة وكله ــا
تقريبا تؤدي نفس املع (.)1
ولــذلك َيكــن تعريــف األس ـواق املاليــة بأهنــا( :الســوق املنظمــة الــيت يــتم مــن خالهلــا إصــدار األوراق
املالية وتداوهلا بقصد احلصول على األموال الالزمة لتمويل املشروعات االقتصادية لزيادة اإلنتاج).
رابعاً :فعريا فساد االستثمار في األسواق المالية:

بعــد أن عرفنــا املفــردات الرئيسـة يف عنـوان هــذه الدراســة خنلــص إىل التعريــف اآل لفســاد االســتثمار
يف األسواق املالية:
(فساااد االسااتثمار فااي األسااواق الماليااة هااو :االنحااراف فااي الساالوك االسااتثمارس لاادا بعااض
المتعاااملين فااي السااوق الماليااة وذلااك بمخالفااة قااوانين وأن مااة االسااتثمار فااي السااوق ومخالفااة

أحكااام الشااريعة اإلسااالمية ماان أجاال الو:ااول إلااى أ باار قاادر ماان األربااا ولااو ااان علااى حساااب
خسارة اآلخرين).

( )1أحكام التعامل يف األسواق املالية من

 51إىل

 56تأليف د .سليمان بن مبار آل سليمان.
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المبحث األول

دور السنة النبوية في مكافحة الفساد الربوس في األسواق المالية
وسأَتدث عنه يف مطلبني:
المطلب األول :فعريا السنة النبوية والربا.

أوالً :فعريا السنة لغةً وا:طالحاً
أ .السنة لغة :هي الطريقة املسلوكة وأصلها من قوهلم سننت الشيء باملسن إذا أمررته عليه حىت
يؤثر فيه سناً أي طريقاً وقال الكسائي :معناها الدوام فقولنا سنة معناه األمر باإلدامة من قوهلم
سننت املاء اذا واليت يف صبه قال اخلطايب :أصلها الطريقة ادمودة فإذا أُطلِ َقت انصرفت إليها وقد
سن سنَّةً سيئةً ،وقيل هي الطريقة املعتادة سواء كانت حسنة أو
يستعمل يف غريها مقيدة كقوله من َّ
()1
سيئة.
ب .السنة ا:طالحاً :أي يف اصطالح أهل الشر  ،فهي  :قول النيب  وفعله وتقريره ،وتطلق
باملع العام على الواجب وغريه يف عرف أهل اللغة واحلديث ،وأما يف عرف أهل الفقه فإَنا يطلقوهنا
( )2
على ما ليس بواجب ،وتطلق على ما يقابل البدعة كقوهلم :فالن من أهل السنة.
ثانياً :فعريا الربا لغةً وا:طالحاً
ات) احل ـ  ،3وقــال
اهتَ ا َّاه ْ
ت َوَربَا ْ
ْماااء ْ
أ .الربااا لغااة :هــو الزيــادة ،قــال تعــاىل( :فَاِإذَا أ َ
َنهلْنَااا َعلَْيا َهااا ال َ
ِ
اي أ َْربَااى ِم ا ْان أ َُّم ااة) النح ــل ،62أي أكثــر ع ــدداً ،ويق ــال :أرال ف ــالن أي زاد
تع ــاىل( :أَن فَ ُك ااو َن أ َُّما اةٌ ه ا َ
()3
عليه.
ب .الربااا ا :ااطالحاً :هــو الزيــادة يف أشــياء خمصوصــة وهــو نوعــان :ربــا الفضــل وربــا النســيئة ،ولــه
تعريفات كثرية ليس املقام هنا لذكرها.
المطلب الثاني :األعمال الربوية في األسواق المالية
وســنتناول يف هــذا املبحــث األعمــال االســتثمارية الربويــة الــيت ُمت ـارس يف األس ـواق املاليــة مثــل االجتــار
بالسندات والبيع باهلام ،،مث توضيح األحاديث النبوية اليت تنهى عن تلك املعامالت.
 .1االفجار في السندات

( )1إرشاد الفحول إىل َتقيق علم األصول للشوكاين .61/3
( )2نفس املرجع السابق .61/3
( )3املغين البن قدامة 33/6
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الســند يعــرف بأنــه( :صــك قابــل للتــداول تصــدره الشــركات واملؤسســات ذات الشخصــية االعتباريــة
عــن طريــق الــدعوة إىل االكتتــاب العــام ويتعلــق بقــر طويــل األجــل ويعطــي مالكــه حــق اســتيفاء فوائــد
سنوية وحق اس داد قيمته عند حلول األجل)(.)1
فالســند أداة ماليــة ال تصــدرها املؤسســات أو احلكومــة إال عنــدما تريــد اقـ ا أمـوال كبــرية ال َيكــن
احلصــول عليهــا مــن فــرد أو مؤسســة واحــدة ،فتقســم األم ـوال امل ـراد احلصــول عليهــا إىل أقســام متســاوية
ـك لـه قيمـة امسيـة ،وتتسـاوى الصـكو يف القيمـة ،حبيـث َيثـل جممـو قيمتهـا
ويصدر مقابـل كـل قسـم ص ٌ
قيمــة القــر الــذي تريــد املؤسســة إقراضــه ،مث تعــر هــذه الصــكو علــى األف ـراد ملــن يرغــب مــنهم يف
اإلق ـ ـرا علـ ــى أن يصـ ــبح هـ ــؤالء األف ـ ـراد أو املؤسسـ ــات دائنـ ــني للمؤسسـ ــة املق ضـ ــة ،وعلـ ــى أن تلتـ ــزم
املؤسســة بســداد قيمــة الســند (الصــك) يف املوعــد الــذي حددتــه عنــد االقـ ا  ،وعلــى أن تلتــزم أيضــا أن
تدفع حلامله علـى فـ ات زمنيـة ـددة (سـنوية أو نصـف سـنوية يف الغالـب) فائـدة مقطوعـة متفـق عليهـا،
يــتم َتديــدها عــادة بنســبة مئويــة مــن القيمــة االمسيــة للســند ،وال يتوقــف دفــع هــذه الفائــدة علــى حصــول
()2
الربح يف املشرو الذي أصدرت السندات لتمويله مثالً ،بل يلزم دفعها على أي حال.
وهــذه الســندات يــتم تــداوهلا يف ســوق األوراق املاليــة كــأداة متويليــة للمشــروعات االســتثمارية وكــأداة
وزيــادة علــى أي وجــه كــان،
رحبيــة للمســتثمرين ،وأيـاً كــان نوعهــا فهــي تتضــمن اشـ اط رد املبلــد املقـ
س ـواء أدفعــت هــذه الزيــادة عنــد ســداد أصــل القــر  ،أم دفعــت علــى أقســاط شــهرية أو ســنوية أو غــري
ذلك ،وسواء كانـت هـذه الزيـادة متثـل نسـبة مـن قيمـة السـند ،كمـا يف أغلـب أنـوا السـندات ،أم خصـما
منها.
 .1الشراء بالهامش
والشـراء باهلــام ،مــن عقــود املعــامالت العاجلــة يف الســوق املاليــة ،ويقصــد باملعــامالت العاجلــة الــيت
يــتم فيهــا التســليم واالســتالم للــثمن والســلعة يف وقــت تنفيــذ العقــد مباشــرة ،أو خــالل مــدة قصــرية ،وكــل
هــذا يــتم عــن طريــق ترتيبــات تقــوم هبــا إدارة الســوق املاليــة ،وتنقســم إىل قســمني الش ـراء باهلــام ،والبيــع
علـى املكشـوف ،وسـنتكلم عـن الشـراء باهلـام ،لعالقتـه املباشـرة هبـذا املبحـث ،ونؤجـل الكـالم عـن البيــع
باملكشوف لنتكلم عنه الحقا.
 تعريــف الشـراء باهلــام :،يـراد بــه قيــام املســتثمر بــدفع جــزء مــن مثــن األســهم مــن أموالــه اخلاصــة،
ودفــع البــاقي مــن أم ـوال يــتم اق اضــها مــن أحــد املصــارف أو بعــض مؤسســات التمويــل ،أو أحــد بيــوت
السمســرة فــإذا مــا أخــذ القــر مــن بيــت السمســرة فتســجل األســهم باســم بيــت السمســرة لكــي يــتمكن
من اق ا املبلد من أحد املصارف ورهن األسهم لديه يف مقابل ذلك.
( )1احلقوق التجارية الربية
.533

 ،259تأليف :رزق اهلل أنطاكي ،مبادئ القانون التجاري ،تأليف :مصطفى كمال طه،

( )2األسواق املالية من منظور إسالمي

 23د .مبار آل فواز..
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وللعلــم فــإن بيــت السمســرة يأخــذ القــر مــن املصــرف بفائــدة معينــة ،ويقرضــها للمش ـ ي بفائــدة
أعلى ،واملبلد النقدي الذي يدفعه املستثمر من أمواله اخلاصة يسمى باهلام.،
أنوا الهامش:

عنــد إرادة

أ ـ ـ ـ اهلــام ،املبــدئي :وهــو احلــد األد الــذي يش ـ ط أن يدفعــه املشـ ي مــن مالــه اخلــا
الشراء.
ب ـ ـ اهلام ،الوقائي :وهو الذي يتم دفعه عند احلاجة واقتضاء األمر.
ويف هـ ــذا النـ ــو مـ ــن العقـ ــود يفـ ــتح العمي ـ ـل حسـ ــاباً باهلـ ــام ،لـ ــدى السمسـ ــار الـ ــذي يقـ ــوم بـ ــدوره
بــاالق ا مــن البنــو التجاريــة لتغطيــة الفــرق بــني قيمــة الصــفقة وبــني القيمــة املدفوعــة كهــام ،،علــى أن
توضـع األوراق ــل الصـفقة كــرهن لسـداد قيمــة القـر  ،وخيضــع مقـدار مــا يشـكله جملمــل القيمـة لقـوانني
ص ــارمة ،ويتغ ــري بش ــكل مسـ ــتمر تبع ـ ـاً للظ ــروف االقتص ــادية ،ويسـ ــتخدم ك ــأداة لض ــب حرك ــة السـ ــوق،
فعنــدما ترتفــع مســتويات األســعار تــزداد املضــاربات وَيكــن للســلطات املاليــة أن ترفــع نســبة اهلــامِ ،،مــا
يــؤدي إىل اخنفــا الطلــب علــى القــرو املســتخدمة يف متويــل الش ـراء النقــدي اجلزئــي لتضــعف بــذلك
س ــيولة الس ــوق مب ــا يض ــع ح ــدا للمضـ ـاربات ادموم ــة ،وعل ــى نف ــس ال ــنه َيك ــن إنق ــا نس ــبة اهل ــام،
عنــدما يعــاين الســوق مــن حالــة ركــود ،ويبقــى الســهم عنــدما تش ـ ي باهلــام ،يف حيــازة السمســار ،كمــا
يكــون مســجال بامســه ولــيس باســم العميــل ،ولكــن يــق للمش ـ ي أن َيــارس حــق التصــويت يف اجلمعيــة
العموميــة للشــركة وأن يصــل علــى م ـا يتحقــق مــن أربــاح ،وكمــا يبــدو فــإن القيمــة النقديــة الــيت يــدفعها
املش ـ ي ه ــي يف حقيقته ــا ه ــام ،أم ــان للسمس ــار فل ــو أن قيم ــة الص ــفقة ( )3111دوالر ،بينم ــا دف ــع
العميــل منهــا  611دوالر نقــدا ،أي  %61مــن قيمــة الصــفقة ،فلــو اخنفضــت القيمــة الســوقية لــألوراق
املاليــة ــل الص ــفقة بتلــك النســبة ،يظــل السمســار قــادراً علــى اس ـ داد قيم ــة القــر  111دوالر مــن
حص ــيلة بي ــع األس ــهم ال ــيت َت ــت ي ــده واملس ــجلة بامس ــه وي ــدفع السمس ــار للبن ــك املق ــر مع ــدل فائ ــدة
يساوي تقريبا معدل الفائدة الذي يدفعـه العميـل للسمسـار فيزيـد عـن سـعر الفائـدة األول مبـا يـ اوح بـني
()1
 %1.3إىل  %2ومتثل هذه الزيادة عائدا إضافيا للسمسار.
والش ـراء باهلــام ،مــن الربــا وال إشــكال يف َترَيــه كونــه متضــمناً شــرط رد القــر بــأكثر منــه ،وكــل
قــر جــر نفع ـاً فهــو رب ـاً ،وإذا كــان السمســار هــو املقــر  ،فإنــه يضــاف إىل ذلــك ســبب للتحــرن وهــو
اجلمــع بــني الســلف والبيــع ،وذلــك ــرم شــرعاً حلــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النــيب
صــلى اهلل عليــه وســلم قــال( :ال يــل ســلف وبيــع وال شــرطان يف بيــع)( )2ووجــه االســتدالل أن السمســار

( )1االستثمار يف األسهم والسندات  ،6د .يوسف الشبيلي.
( )2أخرجه أمحد  319/2برقم  ،6613والنسائي  299/1برقم  ،1633والدارمي يف السنن  526/2برقم ،2361
وال مذي  353/5برقم  3251وقال حسن صحيح ،وحسنه األلباين يف إرواء الغليل .311/3
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املقـر يباشـر عقــد البيـع نيابـة عــن املشـ ي (املقـ
بني سلف وبيع الذي ورد النهي عنه يف احلديث.
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) ويأخــذ علـى ذلـك عمولــة ،وهـذا يف معـ اجلمــع

المطلب الثاني :دور السنة النبوية في مكافحة الربا .

جاء َترن الربا يف الشريعة اإلسالمية بأدلة كثرية يف القرآن والسنة نورد مجلة منها.
أ ا ا األدلة من القرآن:
ِ
َّ ِ
خبَّطُهُ َّ
ْم،
وم الَّ ِذس يَاتَ َ
ومو َن إِالَّ َ َما يَا ُق ُ
ين يَْ ُ لُو َن الربَا الَ يَا ُق ُ
الش ْيطَا ُن م َن ال َ
قال تعاىل( :الذ َ
ِ
ذَلِ َ ِ
ِ
ل اللّهُ الْبَا ْي َ َو َح َّرَم الربَا فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِع َةٌ من َّرب ِه
َح َّ
ل الربَا َوأ َ
ك ب َنَّا ُه ْم قَالُواْ إنَّ َما الْبَا ْي ُ مثْ ُ
ِ
ا وأَمرهُ إِلَى الل ِ
يها
اد فَ ُْولَاِ َ
ّه َوَم ْن َع َ
ك أ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
ح ُ
ََ :
فَانتَا َه َى فَالَهُ َما َسلَ َ َ ْ ُ
َخالِ ُدو َن)البقرة213

َّ ِ
ّه َو َذ ُرواْ َما بَِق َي ِم َن الربَا إِن ُ نتُم
آمنُواْ افَّا ُقواْ الل َ
ين َ
وقال تعاىل( :يَا أَينا َها الذ َ
ِِ
ين)البقرة219
نم ْْمن َ
َّ ِ
اع َفةً َوافَّا ُقواْ اللّهَ لَ َعلَّ ُك ْم
آمنُواْ الَ فَ ْ ُ لُواْ الربَا أَ ْ
ئ َعافاً نم َ
ض َ
ين َ
وقال تعاىل( :يَا أَينا َها الذ َ
ِ
حو َن)آل عمران351
فُا ْفل ُ
ب ا ا األدلة من السنة:
توعد اهلل آكل الربا بضروب من الوعيد
األحاديث اليت وردت يف َترن الربا كثرية ومشهورة ،وقد َّ
ِما يدل على عظم إمثه وفح ،ضرره فقد تنو الوعيد عليه يف النصو القرآنية – كما سبق بيانه-
واألحاديث النبويةَّ ،
النيب  املرايب من أهل املوبقات وهي أكرب الكبائر ووردت عدة أحاديث
فعد ُّ
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ،ووردت عدة أحاديث يف الوعيد الشديد عليه
صحيحة يف لعن آكل ِّ
وسنذكر فيما يلي بعض هذه األحاديث وجنملها يف العناوين التايل:
 .1ما ورد من لعن رسول اهلل  آل ل الربا ومن عاونه على هذا الباطل
ـ ـ حديث جابر رضي اهلل عنه قال (:لعن رسول اهلل  آكل الربا ومؤكله ،وكاتبه وشاهديه،
( )1
وقال :هم سواء)
ـ ـ وعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال ( :لعن رسول اهلل  عشرة :آكل الربا وموكله
احلال وادلَّل له ومانع الصدقة ،والوامشة واملستومشة)(.)2
وكاتبه وشاهديه و ّ

( )1أخرجه البخاري  191/2برقم  ،2325ومسلم ( 3236/5برقم  )3369باب لعن آكل الربا ومؤكله ،وأبو داود
 316/6برقم  ،2963وأمحد  311/2برقم .613
( )2أخرجه أمحد يف املسند (61/2برقم )653وأبو يعلى  563/3برقم  ،336وقال األرنؤوط  :حسن لغريه ،وهذا إسناد
ضعيف لضعف احلارث األعور .جمالد -وهو ابن سعيد -وإن كان فيه كالم متابع .وعامر :هو الشعيب.
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 .1وما ورد من نهيه  عن آ ل الربا وعده من الموبقات.
ـ ـ فعن أيب جحيفة  قال( :هنى النيب  عن مثن الكلب ومثن الدم ،وهنى عن الوامشة
واملوشومة ،وآكل الربا وموكله ،ولعن املصور)(.)1
ـ ـ وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال ( :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :وما هي
يا رسول اهلل ،قال :الشر باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا وأكل مال
اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف ادصنات الغافالت املؤمنات)(.)2
 .8ما ورد عنه من فقريره في خطبته في حجة الودا لتحريم الربا ووئعه.

ـ ـ ـ فعــن ســليمان بــن عمــرو عــن أبيــه قــال :مسعــت رســول اهلل  يف حجــة الــودا يقــول( :أال إنَّ
كــل ربــا مــن ربــا اجلاهليــة موضــو  ،لكــم ر وس أمـوالكم ال تظلمــون وال تظلمــون ،أال وإن كــل دم مــن دم
اجلاهليــة موض ـو  ،وأول دم أضــع منهــا دم احلــارث بــن عبــد املطلــب كــان مس ضــعاً يف بــين ليــث فقتلتــه
( )3
هذيل ،قال :اللهم هل بلغت؟ قالوا :نعم .ثالث مرات.قال " :اللهم اشهد" .ثالث مرات.
 .7وذ ره :لى اهلل عليه وسلم لعقوبة من ي هر فيهم الربا.

ـ ـ فعن عمرو بن العا رضي اهلل عنه قـال :مسعـت رسـول اهلل  يقـول( :مـا مـن قـوم يظهـر فـيهم
الربا إال أُ ِخذوا بالسنَة ،وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب)(.)4
ـ ـ ـ وعــن أيب أمامــة رضــي اهلل عنــه  :أن رســول اهلل  قــال( :يبيــت قــوم مــن هــذه األمــة علــى طعــم
وشــرب وهلــو ولعــب فيصــبحوا قــد مســخوا قــردة وخنــازير ،وليص ـيبنهم خســف وقــذف حــىت يصــبح النــاس
فيقولون خسف الليلة بـدار فـالن ،ول سـلن علـيهم حجـارة مـن السـماء كمـا أرسـلت علـى قـوم لـوط علـى
قبائــل فيهــا ،وعلــى دور بش ـرهبم  ،ول ســلن علــيهم ال ـريح العقــيم الــيت أهلكــت عــاداً علــى قبائــل  ،وعلــى
دور شرهبم اخلمر ولبسهم احلرير واقاذهم القينات وأكلهم الربا ،وقطيعة الرحم)(.)5
 .5ما ورد في حديث اإلسراء وغيره من ذ ر عقوبة المرابي يوم القيامة.
( )1أخرجه البخاري ( 36 / 5برقم  )2196باب موكل الربا ،وأمحد  519/1برقم  ،39119و البيهقي يف الكربى
 556/6برقم  ،36291وأبو يعلى يف املسند  361/2برقم .961
( )2أخرجه البخاري (31/1برقم  ،) 2166وكذلك (313/9برقم  ) 6931وأخرجه مسلم ( 62 /3برقم  ،)915والنسائي
 231/6برقم  ،5613وأبو داود  333/5برقم .2911
( )3أخرجه أبو داود (  225 /3برقم  ،)5551والنسائي  535/6برقم  ،33235وابن ماجة  315/6برقم  5116وقال
األرنؤوط :صحيح لغريه ،وقال األلباين :صحيح.
( )4أخرجه أمحد (536/26برقم )31922وقال األرنؤوط :إسناده ضعيف جداً.
()5أخرجه أمحد خمتصراً ( )361 /56وقال األرنؤوط :هذا احلديث له ثالثة أسانيد ،األول :ضعيف لضعف سيار بن حامت
وضعف فرقد :وهو ابن يعقوب السبخي .والثاين :فرقد عن قتادة عن سعيد بن املسيب مرسالً .والثالث :فرقد عن إبراهيم
النخعي ،وهذا إسناد معضل .ورواه احلاكم يف املستدر بنحوه (.)361 /1
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ـ ـ عن مسرة بن جندب رضي اهلل عنه قـال :قـال النـيب ( :رأيـت الليلـة رجلـني أتيـاين فأخرجـاين إىل
أر مقدســة ،فانطلقــا حــىت أتينــا علــى هنــر مــن دم ،فيــه رجــل قــائم ،وعل ـى وس ـ النهــر رجــل بــني يديــه
ـرده حيــث
الرجــل الــذي يف النهــر ،فــإذا أراد الرجــل أن خيــرج رمــى الرجــل حبجــر يف فيــه فـ َّ
حجــارة ،فأقبــل َّ
كــان ،فجعــل كلمــا جــاء ليخــرج رمــى يف فيــه حبجــر فريجــع حيــث كــان ،فقلــت :مــا هــذا؟ فقــال :الــذي
رأيته يف النهر :آكل الربا )(.)1
ـ ـ وعن أيب هريرة رضي اهلل عنـه قـال :قـال رسـول اهلل ( :أتيـت ليلـة أُسـري يب علـى قـوم بطـوهنم
( )2
كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوهنم ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء أكلة الربا).
 .6ما ورد من األحاديث الدالة على محٍ البر ة من المال الذس رابى فيه :احبه وأن

عاقبته إلى زوال.

ـ ـ ـ ـ فع ــن عب ــد اهلل ب ــن مس ــعود رض ــي اهلل عن ــه ،أن الن ــيب  ق ــال( :الرب ــا وإن كث ــر ف ــإن عاقبت ــه إىل
قــل)( ،(3قــال ابــن كثــري رمحــه اهلل( :وهــذا مــن بــاب املعاملــة بنقــيض املقصــود)(،)4وقــال معمــر( :مسعــت أنــه
ال يأ على صاحب الربا أربعون سنة حىت َيحق)(.)5
 .4ما ورد من إنكار الصحابة  على من فعامل بالربا أو أذن في ذلك.
ـار مــروا َن يف بيعهــا فــأذن
ـ ـ ـ فعــن ســليمان بــن يســار  " :أن صــكا التجــار خرجــت فاســتأذن التجـ ُ

هلــم ،فــدخل أبــو هريــرة – رضــي اهلل عنــه -عليــه فقــال لــه( :أذنــت يف بيــع الربــا وقــد هنــى رســول اهلل صــلى
اهلل علي ــه وس ــلم أن يشـ ـ ي الطع ــام مث يب ــا ح ــىت يُس ــتوَف ،ق ــال س ــليمان :فرأي ــت م ــروان بع ــث احل ــرس
فجعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ينتزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهم)(.)6
فهــذه مجلــة مــن األحاديــث النبويــة تبــني حرمــة الربــا ِبميــع أشــكاله وأنواعــه ،واالجتــار يف الســندات والبيــع
باهلام ،معامالت ربوية ضة تدخل َتت عموم األدلة السابقة بتحرن الربا.
وبــذلك فــإن االجتــار يف الســندات وتــداوهلا يف الســوق املاليــة والبيــع باهلــام ،مــن الربــا ادــرم شــرعاً،
وزيــادة علــى أي
وعليــه فإنــه يــرم إصــدار مجيــع أن ـوا الســندات الــيت تتضــمن اش ـ اط رد املبلــد املق ـ

()1أخرجه البخاري (36 /5برقم  )2193كتاب البيو  -باب آكل الربا وشاهده وكاتبه.
()2أخرجه ابن ماجه ( )165 /2ورواه أمحد بنحوه ( )293 /31وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري(.)23 /3
()3روي هبذا اللف يف مسند ابن أيب شيبة ( ،)211/3ورواه أمحد (261/6برقم )5131وقال شعيب األرنؤوط :حديث
صحيح ،ورواه احلاكم يف املستدر ()15/2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( )4تفسري ابن كثري .55/3
( )5انظر فتح الباري  ، 531/1مصنف عبد الرزاق .536/9
()6أخرجه أمحد (313 /31برقم )9563وقال األرنؤوط :إسناده قوي ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري الضحا بن عثمان،
فقد روى له مسلم ،وفيه كالم قليل ينزله عن رتبة الصحيح.
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أدفعــت هــذه الزيــادة عنــد ســداد أصــل القــر  ،أم ُدفعــت علــى أقســاط شــهرية ،وسـواء
وجــه كــان ،سـواء ُ
كانت هذه الزيادة متثل نسبة من قيمة السند ،كما يف أغلب أنوا السندات ،أم خصماً منها.
كذلك يرم تداوهلا يف السوق املالية ،ألن لفـ التـداول يفيـد معـ االسـتثمار وتناقـل السـند مـن يـد
إىل يــد مـالً بفوائــده الربويــة ،وهــذا يعــين أن مشـ ي الســند يظــل دائنـاً للشــركة املصــدرة ،ويتقاضــى علــى
دينه فوائد ربوية ،وذلك رم شرعاً ،فكان التداول املؤدي إىل ذلك رما.
وقــد صــدر ق ـرار جممــع الفقــه اإلســالمي التــابع ملنظمــة امل ـؤمتر اإلســالمي رقــم  )6/33( /62وقــرر
()1
َترن السندات الربوية من حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول ألهنا قرو ربوية.
وعلــى هــذا فــإن تــداول الســندات يف الســوق املاليــة والبيــع باهلــام ،يعتــرب مــن الفســاد االســتثماري
ـرم شــرعاً ،وكونــه يعطــل االســتثمارات احلقيقيـة الــيت
الــذي يــتم العمــل عليــه داخــل األسـواق املاليــة كونــه ـ ٌ
تزيد من اإلنتاج والدخل.

( )1انظر موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي

 119تأليف أ.د /علي أمحد السالوس.
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المبحث الثاني

خلقية في االستثمار في السوق المالية
دور السنة النبوية في مكافحة فساد الممارسات ال ُ
ال تنفصـل القـيم اخلُلقيـة عـن التعامـل املـايل واالسـتثماري يف الشـريعة اإلسـالمية ،وجيـب علـى املســلم
عنــد التعامــل املــايل أن يلتــزم بــاألخالق اإلســالمية الــيت حــث عليهــا القــرآن الكــرن والســنة النبويــة املطهــرة
كاألمان ــة والص ــدق  ،وع ــدم الغ ــ ، ،وع ــدم االحتك ــار  ،والس ــماحة يف املع ــامالت ،ول ــذلك ف ــإن مجي ــع
املمارسات األخالقية يف األسواق املالية َتصل عند املضاربة يف األوراق املالية.
وقبـ ــل أن أتكلـ ــم عـ ــن هـ ــذه املمارسـ ــات سـ ــأتكلم يف دـ ــة س ـ ـريعة عـ ــن املضـ ــاربة يف السـ ــوق املاليـ ــة
لنتحــدث بعــدها عــن األخالقيــات املخالفــة لألخــالق اإلســالمية والــيت َيارســها املضــاربون والسماســرة يف
السوق .وسنتحدث عن هذا املبحث يف عدة مطالب:
المطلب األول :المضاربة في األوراق المالية.
املضاربة يف األسواق املالية ليست املضاربة الشرعية يف الفقه اإلسالمي وإَنا املشاهبة بينهما لفظية
فق  ،حيث إن املضاربة يف الفقه اإلسالمي عقد بني طرفني ،الطرف األول يأ برأس املال والطرف
الثاين بالعمل ،ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه ،واخلسارة على قدر رأس املال.
بينما املضاربة يف األسواق املالية قتلف متاما عن ذلك حيث تعرف بأهنا( :عمليات بيع وشراء
األوراق املالية ليس لقصد احلصول على أرباح األسهم أو فوائد السندات ،وإَنا لالستفادة من فروق
األسعار بني وقت وآخر)(.)1
ولذلك فهي خماطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات األسعار بغية احلصول على فارق السعر
بناء على توقع املضارب.
بيع ـ ـا حقيقيًـ ـا وال ش ـ ـراءً حقيقيًـ ـا إَن ـ ـا املسـ ــألة تنحصـ ــر كلهـ ــا يف قـ ــبض أو دفـ ــع فـ ــروق
فه ــي ليسـ ــت ً
األســعار فاملضــارب يســعى جلمــع وحــبس كــل البضــائع أو الصــكو الــيت مــن نــو واحــد يف يــد واحــدة مث
الــتحكم يف الســوق ،حيــث ال جيــد املتعــاملون يف هــذه الســلع أو الصــكو مــا يوفــون بــه التزامــاِتم الــيت
حان أجلها ،األمر الذي جيعلهم َتت ضغ هؤالء املتحكمني فيخضعون لألسعار اليت يقرروهنا(. )2
واملض ــاربة ه ــي يف أص ــلها بي ــع وشـ ـراء لالس ــتفادة م ــن ف ـ ـوارق األس ــعار لكن ــه يش ــوهبا وج ــود بع ــض
األخالقيات اليت َيارسها فئة مـن املتعـاملني يعملـون جاهـدين علـى التـأثري يف أسـعار األوراق املاليـة لتتغـري

( )1األسواق املالية من منظور إسالمي
( )2نفس املرجع
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األسعار لصاحلهم ،وذلك عـن طريـق عـدد مـن املمارسـات الـيت تقـوم علـى التغريـر واخلـدا وتـورث أضـراراً
بالغة بكثري من املتعاملني(. )1
وتتمث ــل ه ــذه املمارس ــات يف نش ــر الش ــائعات الكاذب ــة  ،والقي ــام بإدخ ــال أوام ــر مض ــللة ،او عق ــد
صـفقات ومهيـة ،هبـدف تكـوين انطبـا لـدى املتعـاملني بـان هنـا تـداوالً نشـطاً علـى السـهم ،أو اهتمامـاً
بش ـرائه أو بيعــه ،أو هبــدف تكــوين ســعر مصــطنع للطلــب أو العــر عليــه .وهــذا ماســنتناوله يف املطلــب
الثاين.
المطلا ااب الثا اااني :الممارسا ااات األخالقيا ااة السا ااي ة فا ااي األسا ااواق الماليا ااة ودور السا اانة فا ااي

مكافحتها.

أوالً :البي الصورس مثل أن يقوم املضـارب بـالبيع علـى نفسـه بكميـات كبـرية  ،مـن خـالل تعـدد
اد ــاف ال ــيت بامس ــه أو بأمس ــاء أص ــدقائه ،أو أفـ ـراد أسـ ـرته مث يق ــوم بشـ ـرائها بس ــعر أك ــرب إذا أُري ــد للس ــهم
الصعود ،أو بسعر أقل إذا اريد للسهم النزول(.)2
وقد يتم ذلك من قبل جمموعات تتفق فيما بينها على التعامل على هذا األساس.
وصــورية العقــد أو صــورية البيــع أن يوجــد فيــه صــورة العقــد ومظهــره اخلــارجي ال حقيقتــه وجــوهره،
وذلــك بــأن يكــون باتف ــاق اإلرادتــني عل ـى العقــد يف الظــاهر فق ـ مــع َتقــق انتفــاء اإلرادة احلقيقيــة يف
أصل العقد(.)3
وم ــا شـ ــرعه اهلل يف البي ــع ال يصـ ــل يف العقـ ــود الص ــورية ،إذ مقصـ ــود البيـ ــع أن يص ــل ملـ ــك الـ ــثمن
ـل منهمــا مبــا متلَّكــه بــالبيع ،وهــذا الــذي ال يصــل يف
للبــائع ،ويصــل ملــك املبيــع للمش ـ ي مث ينتفــع كـ ٌ
العقود الصورية.
ولذلك فحرمة العقود الصورية متناولة يف السنة النبوية من عدة جوانب وهي:
 – 3عاادم ثبااوت نيتااي البيا والشااراء ما وجااود القاارائن التااي فاادل علااي ذلااك ،والنيــة هلــا تــأثري
معترب يف الشريعة اإلسالمية حيث تغري من العقود واألحكام واألعمال.
فتجعــل العقــد الصــحيح فاســداً والعكــس ،يقــول النــيب ( :إَنــا األعمــال بالنيــات وإَنــا لكــل امــرئ
م ــا ن ــوى فم ــن كان ــت هجرت ــه إيل اهلل ورس ــوله فهجرت ــه إىل اهلل ورس ــوله ،وم ــن كان ــت هجرت ــه إىل دني ـ ـا
( )4
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ايل ما هاجر اليه).

()1األسواق املالية من منظور إسالمي

11

( )2نفس املرجع 11
( )3ضواب العقد يف الفقه االسالمي  .تأليف عدنان ال كماين .316
( )4أخرجه البخاري  1/3برقم  /3ومسلم  3336/5برقم ،3611وابن ماجة  3135/2برقم  ،1221والبيهقي 31/2
برقم  ،2191وغريهم.
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يقــول اب ــن الق ــيم عليــه رمحــة اهلل( :الني ــة روح العم ــل وقوامــه ولبــه وهــو تــابع هل ــا يصــح بص ــحتها
ويفســد بفســادها وهــذا يعــم يف العبــادات واملعــامالت)( ،)1وهنــا أحاديــث نبويــه تــدل علــي اعتبــار النيــة
منها ما يلي:
أ-
حــديث أيب هريـرة ( :مــن تــزوج امـرأة بصــداق ينــوي أال يؤديــه إليهــا فهــو زان ،ومــن
ا َّدان دينا ينوي أن ال يؤديه إيل صاحبه فهو سارق)(.)2
ب – ويف احلديث :عـن عبـد اهلل بـن بريـدة عـن أبيـه قـال :قـال رسـول اهلل (:مـن حـبس العنـب
أيام القطاف حيت يبيعه من يهودي أو نصراين أو ِمن يتخذه مخراً فقد تقحم النار على بصرية)(.)3
يقول الفقهاء أنه لـو قضـى عـن غـريه دينـا أو أنفـق عليـه نفقـة واجبـة وحنـو ذلـك  ،ينـوي التـرب واهلبـة
مل َيلــك الرجــو بالبــذل ،وإن مل ينــو فلــه الرجــو إن كــان قــد علــم بإذنــه وفاقــا ،وبغــري إذنــه علــى خــالف
فيــه فصــورة الفعــل واحــدة ،وإَنــا اختلــف هــل هــو مــن بــاب املعاوضــات؟  ،أو مــن بــاب التربعــات؟ .ومــن
ذلــك أن اهلل ســبحانه حــرم أن يــدفع الرجــل إىل غــريه مــاال ربويــا مبثلــه علــى وجــه البيــع إال أن يتقابضــا،
وجـوز الـدفع علـى وجـه القـر  ،وقـد اشـ كا يف أن هــذا يقـبض دراهـم ،مث يعطـي مثلهـا بعـد العقـد ،وإَنــا
فــرق بينهمــا للمقاصــد ،فــإن مقصــود القــر إرفــاق املقـ
ونفعــه( .)4وبنــاء عليــه ال ينعقــد البيــع إال إذا
كانت هنا نية للتبادل واملفاوضة.
 – 1العقود الصورية حيلة ممنوعة شرعاً .

واحلي ــل املمنوع ــة ه ــي تص ــرفات مش ــروعة ويقص ــد هب ــا غاي ــة غ ــري مش ــروعة ( رم ــة ) ،وق ــد وردت
أحاديث يف َترن احليل اليت هي من باب املخادعة:
أ – ع ــن ج ــابر ب ــن عب ــد اهلل رض ــي اهلل عنهم ــا أن ــه مس ــع رس ــول اهلل  يق ــول ع ــام الف ــتح :إن اهلل
ورس ــوله ح ــرم البي ــع واخلم ــر وامليت ــة واخلنزي ــر واألص ــنام .فقي ــل :ي ــا رس ــول اهلل ،أرأي ــت ش ــحوم امليت ــة؟ فإن ــه
يطل ـى هبــا الســفن ،ويــدهن هبــا اجللــود ،ويستصــبح هبــا النــاس .فقــال :ال .هــو ح ـرام .مث قــال رســول اهلل

( )1اعالم املوقعني . 333/5
( )2أخرجه الدواليب يف الك واألمساء (115/3برقم  )311ورواه البزار (233/33برقم  )9123وقال األلباين يف صحيح
ال غيب وال هيب :صحيح لغريه (361/2برقم  )3916وروي بنحوه عند البيهقي يف السنن الكربى (561/1برقم
.)31566
( )3أخرجه الطرباين يف املعجم األوس (261/3برقم  )3536قال احلاف يف البلوغ :إسناده حسن ( 211/3برقم )921
وقال األلباين يف كتابه غاية املرام :ضعيف جدا (33/3برقم .)62
( )4الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .316/5 ،
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 عــن ذلــك :قاتــل اهلل اليهــود ان اهلل ملــا حــرم علــيهم شــحومها ،مجلــوه مث بــاعوه فــأكلوا مثنــه)( .)1مجلــوه
أي أذابوه.
ووجه االستدالل هبذا احلديث :أن اليهـود عنـدما حـرم اهلل علـيهم الشـحوم ،عملـوا حيلـة وهـي أهنـم
أذابوا الشحم مث باعوه فحرم عليهم النيب  مثن هذا الشحم.
ب – عــن أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال :ق ــال رســول اهلل  ( :ال ترتكب ـوا مــا ارتكبــت اليهــود،
( )2
فتستحلوا ارم اهلل بأد احليل).
فاحليلـ ــة رم ـ ـاً شـ ــرعاً لألدلـ ــة السـ ــابقة وألنـ ــه جيعـ ــل نتـ ــائ املع ـ ـامالت املاليـ ــة تعتمـ ــد علـ ــي احلظـ ــوظ
واملصادفات.
واإلم ــام م ــد ب ــن احلس ــن احلنف ــي وه ــو ِم ــن ي ــرى ص ــحة احلي ــل الش ــرعية يق ــول يف ه ــذا ( :الب ــأس
باحليــل فيمــا يــل وإَنــا يكــره مــن ذلــك أن يتــال الرجــل يف حــق الرجــل حــىت يبطلــه ،أو يتــال يف باطــل
( )3
حىت يتوهم أنه حق).
ول ــذلك ف ــإن معظ ــم عملي ــات أسـ ـواق األوراق املالي ــة ورغ ــم م ــا يق ــال ع ــن دق ــة احلس ــابات وعملي ــة
يت الـيت مل يقصـد هبـا انتقـال امللـك
ـت واشـ ُ
التنبؤات ،إال أهنا تعـين خمـاطرة القمـار وامليسـر ،ومـا صـيد بع ُ
إال حيلة وصورة َتول دول اعتبار املتعاملني هبا غري خمالفني لقواعد اآلداب العامة(.)4
 – 8من البي

الصورس قياساً علي من بي العينة:

وبي ــع العين ــة ــرم عل ــي رأي مجه ــور العلم ــاء ،وه ــي أن يبي ــع الس ــلعة ب ــثمن معل ــوم إىل أج ــل ،مث
يش ـ يها مــن املش ـ ي حــاالً بأقــل ،ويبقــي البــاقي يف ذمتــه( ،)5وحــديث الرســول  صــريح يف َتــرن بيــع
العينــة ،فعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا قــال :مسعــت رســول اهلل  يقــول( :إذا تبــايعتم بالعينــة وأخــذمت
أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم اجلهاد سل اهلل عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم)(.)6
وواض ــح أن بي ــع العين ــة ن ــو م ــن احليل ــة ظ ــاهره البي ــع ويف حقيقت ــه رب ــا ،والبي ــع يف العين ــة ص ــوري ال
يقصد منه حقيقة البيع وإَنا يُقصد منه احليلة للحصول على املال.
( )1أخرجه البخاري (91/5برقم  )2256واللف له ،ومسلم (3211/5برقم  ،)3393وأمحد  211/31برقم ،6112
وأبو داود  531/6برقم  ،5123وال مذي  332/3برقم .6112
( )2أخرجه ابن بطة يف إبطال احليل ( )16 /3وحسنه األلباين يف َتقيق صفة الفتوى (.)29 /3
( )3اعالم املوقعني البن القيم .361/5
( )4اسواق االوراق املالية وأثارها االَنائية صـ ـ ـ396
( )5رد املختار على الدر املختار البن عابدين ..251/3
( )6أخرجه أمحد  29/2برقم  ،1932والبيهقي  536/3برقم  ،31191وأبو يعلى  26/31برقم  ،3636وقال الشيخ
األلباين يف السلسلة الصحيحة  : 33/3و هو حديث صحيح جملمو طرقه  ،و قد وقفت على ثالث منها كلها عن ابن عمر
رضي اهلل عنه مرفوعا.
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وهلــذه اجلملــة مــن أحاديــث النــيب  فــإن البيــع الصــوري نــو مــن أن ـوا الفســاد االســتثماري الــذي
يتم يف األسواق املالية.
ثاني ااً :نشاار الشااائعات واأل اذيااب ،وال ـ وي لألخبــار وتس ـريب معلومــات خاطئــة عــن شــركة مــن

الشــركات وال ـ وي هلــذه الشــائعات يف وســائل اإلعــالم املختلفــة ،مــع القيــام بعمليــات تــداول مصــاحبة
هلذه األخبار والشائعاتِ ،ما يؤثر يف سعر أسهم تلك الشركة ارتفاعاً أو اخنفاضاً.
فمثالً قد يقوم أصحاب هـذه الشـائعات بنشـر أخبـار سـيئة كاذبـة عـن شـركة معينـة ،ليـدفعوا صـغار
املس ــتثمرين إىل بي ــع أس ــهمهم يف تل ــك الش ــركةِ ،م ــا ي ــؤدي إىل اخنف ــا أس ــعارها بس ــبب كث ــرة الع ــر ،
فيقــوم هــؤالء املخ ـادعون بالش ـراء عندئــذ ،حــىت إذا تبينــت األمــور ،وظهــرت احلقــائق فيمــا بعــد واجتهــت
األســعار إىل الصــعود وبــادر اجلمهــور إىل شـراء األســهم الــيت باعوهــا خبســارة ،وواصــلت األســعار ارتفاعهــا
قــام هــؤالء املخــادعون بتصــفية ــافظهم ،وبــاعوا مــا كــانوا قــد شــروه باألســعار اجلديــدة املرتفعــةِ ،مــا قــد
يــدفع باألســعار إىل النــزول مــرة اخــرى بســبب كثــرة العــر  ،والنتيجــة مزيــداً مــن اخلســائر علــى صــغار
( )1
املستثمرين.
ثالثااً :مااا يقااوم بااه بعااض بااار المضاااربين ماان عاارِ ميااة طلااب ( شااراء ) بياارة فحاات سااعر

معااين وعاارِ كميــة بيــع كبــرية فــوق ســعر معــني ،وإَنــا يصــنع املضــارب اد ـ ف ذلــك لضــب التذبــذب
الســعري للســهم مــع فــارق ســعري ــدد ،يــتحكم مــن خاللــه باملضــاربة علــى ف ـوارق بســيطة قــد ال تفيــد
صغار املضاربني ،ويقوم باملضاربة على السهم بنفسه.

رابع ااً :الخاادا الااذس يحصاال ماان أحااد مسااْولي الشاار ات المساااهمة فااي اإلعااالن للشاار ة

حيااث ينفااي أخباااراً حقيقيااة للشاار ة إذا مــا رأت صــعوداً للســهم للحــد مــن ارتفاعــه ،لكــي يقــوم بعــض
أص ــحاب النف ــوذ ب ــالتجميع يف األس ــهم ،وبع ــد مض ــي ف ـ ـ ة م ــن ال ــزمن يص ــدر م ــن الش ــركة م ــا خي ــالف
اإلعــالن الســابق ،وكــذلك إشــاعة وجــود فــز لشــركة معينــة ،فتت ـواىل النســب يف الصــعود ،ويرتفــع ســعر
الس ــهم م ــدة طويل ــة ،وعن ــدما يت ــورط الكث ــريون ،وتق ــوم بع ــض اد ــاف الكب ــار بتصـ ـريف أس ــهمها ،ي ــتم
اإلعالن بأنه ال مسوغ الرتفا السهم ،لعدم وجود فز ،فيتدهور السهم يف االحنطاط والنزول(.)2
خامس ا ااً :العا ااروِ الوهميا ااة ،وي ــتم ذل ــك ع ــادة قب ــل افتت ــاح الس ــوق بوق ــت قلي ــل ،حي ــث يق ــوم
املض ــاربون املتالعبـ ـون بتق ــدن ع ــرو بي ــع م ــثالً بص ــفقات خمتلف ــة ،لي ــوهم غ ــريه ب ــأن ه ــذه الع ــرو م ــن
أشــخا كثــر ،حــىت إذا قــام مــال هــذه األســهم بعــر أســهمهم للبيــع بســعر أقــل مــن الســعر الــذي
عرضه املضارب املتالعـب ظنـا مـنهم بوجـود خـرب سـيء عـن السـهم  ،ومل يبـق إال دقـائق أو ثـوان معـدودة
علــى افتتــاح الســوق قــام هــذا املتالعــب بإلغــاء أوامــر العــر  ،وش ـراء مــا يســتطيع مــن األســهم املعروضــة،
( )1األسواق املالية من منظور إسالمي

.11

( )2التغرير يف املضاربات يف بورصة السواق املالية

. 351 – 351
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حىت إذا بدأ السهم بالصعود وأقبل املتعاملون على الشـراء قـام هـو بـالبيع علـيهم ،ققـاً كسـباً ماليـاً علـى
حساهبم ،يتمثل يف فارق السعر.
ويف املقابــل إذا علــم املضــارب املتالعــب بــأن هنــا أخبــاراً ســيئة للســهم وأن طلــب الشــركة املســامهة
بزيــادة رأس املــال قــد رفــض مــن هيئــة الســوق املاليــة قبــل إعــالن اخلــرب يف الســوق فيقــوم بعــر طلبــات
لشـراء الســهم بأســعار متفاوتــة وبصــفقات خمتلفــة ليــوهم املتــداولني بــأن الســهم يمــل فـزاً أو خـرباً جيــداً
فيســار النــاس بعــر طلبــاِتم بســعر أعلــى ،فــإذا مل يبــق علــى افتتــاح السـوق إال دقــائق قــام بإلغــاء مجيــع
طلباتــه فمــا إن يفتــتح الســوق إال ويقفــز الســعر الســوقي إىل األعلــى فيغتــنم فرصــة هــذا الصــعود ليعــر
( )1
مجيع أسهمه للبيع ويقوم بالتصريف حىت نفاذ الكمية لديه.
وهــذه األخــالق الســيئة يــتم ِمارســتها يف الســوق املاليــة س ـواء مــن قبــل املتعــاملني (البــائعني واملش ـ ين
ل ــألوراق املالي ــة) ،أو م ــن السماس ــرة ال ــذين يوفق ــون ب ــني املتع ــاملني يف الس ــوق ،وق ــد مجع ــت طائف ــة م ــن
أحاديــث النــيب  تنهــى عــن مثــل هــذه األخــالق وتبــني مســو اإلســالم ،واإلســالم ديــن األخــالق ويثنــا
علــى كــل مــا هــو حســن يف كــل تعامالتنــا سـواء كانــت يف اجلوانــب االقتصــادية أو االجتماعيــة أو الثقافيــة
أو السياسية أو العسكرية أو غريها.
وهـذه املمارسـات الـيت تضـر باملتعـاملني يف السـوق وتضــر بالوضـع االقتصـادي بشـكل عـام تعتـرب مــن
الفس ــاد يف األسـ ـواق املالي ــة ،واألدل ــة علـ ـى من ــع ه ــذه التع ــامالت يف االسـ ـواق املالي ــة كث ــرية م ــن الكت ــاب
والسنة واالمجا وفيما يلي بياهنا.
أوالً :من الكتاب :

ِ
َّ ِ
ِ
اارًة
آمنُااواْ الَ فَا ْ ُ لُواْ أ َْما َاوالَ ُك ْم بَا ْي اانَ ُك ْم بِالْبَاطا ِال إِالَّ أَن فَ ُكااو َن ف َ
ين َ
جا َ
 .3قولــه تعــاىل( :يَااا أَينا َهااا الااذ َ
س ُك ْم إِ َّن اللّهَ َ ا َن بِ ُك ْم َرِحيماً )النساء.26
َعن فَا َراِ من ُك ْم َوالَ فَا ْقتُالُواْ أَن ُف َ
وال شك أن العرو الومهية من اخلدا واإلسـهام بـالبيع مـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل الـذي هنـت
عنه هذه اآلية.
اال يَاا قَا ْاوِم ا ْعبُا ُدواْ اللّاهَ َماا لَ ُكام م ْان إِلَااه غَْيا ُارهُ قَ ْاد
ااه ْم ُش َاع ْيباً قَ َ
 .2قوله تعـاىلَ ( :وإِلَاى َم ْاديَ َن أ َ
َخ ُ
جاااءفْ ُكم بايانَ اةٌ ماان َّرب ُكاام فَ ا َوفُواْ الْ َك ْياال وال ِ
اءه ْم َوالَ فُا ْف ِس ا ُدواْ فِااي
ْميا َاها َن َوالَ فَا ْب َ
ااس أَ ْشاايَ ُ
ْ ْ
َ
َ
ََ
سااواْ النَّا َ
خُ
ِ باع َد إِ ِ ِ
ِِ
َّ
ين )األعراف.93
األ َْر ِ َ ْ ْ
:الَح َها ذَل ُك ْم َخ ْيا ٌر ل ُك ْم إِن ُ نتُم نم ْْمن َ
والــبخس يف لســان العــرب هــو الــنقص بالتعييــب والتزهيــد أو املخادعــة عــن القيمــة أو االحتيــال يف
( )2
التزيد يف الكيل او النقصان منه.
( )1ينظر الشركات العامة يف جمال االوراق املالية
.33-31
( )2أحكام القرآن البن العريب ( ) 199 / 2
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ثانياً :من السنة -:

93

أو مثــل هــذه األخالقيــات الــيت متــارس يف

إن األحاديــث الدالــة علــى عــدم ج ـواز مثــل هــذه العــرو
األسواق املالية كثرية منها :
 .3حــديث أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه (أن الرســول  مــر علــى صــربة طعــام ،فأدخــل يــده فنالــت
أصــابعه بل ـالً فقــال ( :مــا هــذا يــا صــاحب الطعــام ؟ فقــال  :أصــابته الســماء يــا رســول اهلل فقــال :أفــال
( )1
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ (من غ ،فليس مين).
 .2وعــن عقبــة بــن عــامر رضــي اهلل عنــه قــال :مسعــت رســول اهلل  قــال( :املسـلم أخــو املســلم وال
( )2
يل ملسلم با من أخيه بيعاً فيه عيب إال بينة).
() 3
 .5وعن قيس بن سعد بن عبادة :قال :مسعت رسول اهلل يقول( :اخلديعة يف النار) .
 .1وعــن حكــيم بــن ح ـزام رضــي اهلل عنــه قــال  :قــال رســول اهلل ( :البيعــان باخليــار مــامل يتفرقــا،
()4
فإن صدق وبينا بور هلما يف بيعهما ،إن كذبا وكتما قت بركة بيعهما)
يق ــول احلـ ــاف بـ ــن حجـ ــر يف قولـ ــه ( :إال قـ ــت بركـ ــة بيعهمـ ــا) قـ ــال :يتمـ ــل ان يكـ ــون عل ـ ـى
ظ ــاهره ،وأن ش ــؤم الت ــدليس والك ــذب وق ــع يف ذل ــك العق ــد فمحق ــت بركت ــه ،وان ك ــان الص ــادق م ــأجوراً
والكاذب مأزوراً(.)5
وهــذا موجــود فــيمن يغــرر بالنــاس ويتالعــب يف أســعار األســهم ،ولــذا فــإن ــق الربكــة ســيحل بــه ولــو
بعد حني.
 .3وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال ( :هنى رسول اهلل  عن النج. ) 6()،
 .6وعـن أيب هريـرة رضـي اهلل عنـه قــال :قـال رسـول اهلل ( :ال َتاسـدوا وال تناجشـوا وال تباغضـوا
وال تــدابروا وال يبيــع بعضــكم علــى بيــع بعــض وكون ـوا عبــاد اهلل إخوانــا املســلم أخــو املســلم ال خيذلــه وال

( )1أخرجه مسلم (66/3برقم  ،)312والبيهقي  261/3برقم  ،311والطحاوي يف مشكل اآلثار  513/5برقم .3353
( )2أخرجه ابن ماجه (133/2برقم  )2216وصححه احلاكم يف املستدر (31/2برقم  )2332وصححه األلباين يف اإلرواء
(363/3برقم  )3523ويف صحيح اجلامع (3356/2برقم )6666
( )3أخرجه البخاري ( )66 /5تعليقاً جمزوماً به يف كتاب البيو  /باب النج ،،وذكره ابن حجر يف كتابه تغليق التعليق (/5
 )211وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (3356/2برقم .)6121
( )4أخرجه البخاري (61 /5برقم  )2331ومسلم (3361/5برقم .3352
( )5فتح الباري ( ) 131 / 1
( )6البخاري (66/5برقم  )2312ومسلم (3336/5برقم  ،)3336والبيهقي  531/3برقم  ،31191والنسائي 32/1
برقم .6192
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يقــره التقــوى هــا هنــا وأشــار إىل صــدره حبســب امــرئ مــن الشــر أن يقــر أخــاه املســلم كــل املســلم علــى
( .)1
املسلم حرام دمه وماله وعرضه)
 .1عــن أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل  ( :ال يبــع حاضــر لبــاد وال تناجش ـوا وال
يبع الرجل على بيع أخيـه وال خيطـب علـى خطبـة أخيـه وال تسـأل املـرأة طـالق أختهـا لتكفـأ مـا يف إنائهـا
ولتنكح فإَنا هلا ما كتب اهلل هلا)(.)2
 .9وعــن عبــد اللّــه بــن مســعود قــال :قــال رســول اللّــه  (: مــن غشــنا فل ـيس منــا واملكــر
واخلدا يف النار )(.)3
 .6ح ــديث  :ق ــال الن ــيب  ( :رأي ــت الليل ــة رجل ــني أتي ــاين فأخ ــذا بي ــدي فأخرج ــاين إىل األر
املقدســة فــإذا رجــل جــالس ورجــل قــائم علــى رأســه بيــده كلــوب مــن حديــد فيدخلــه يف شــدقه حــىت خيرجــه
مــن قفــاه مث خيرجــه فيدخلــه يف شــدقه األخــر ويلتــئم هــذا الشــدق فهــو يفعــل ذلــك بــه ،فقلــت :مــا هــذا؟
قال :انطلق .......احلديث .
مث قـال أمــا الرجـل األول الــذي رأيـت فإنــه رجـل كــذاب يكـذب الكذبــة فتحمـل عنــه يف اآلفـاق فهــو
يصنع به ما رأيت إىل يوم القيامة مث يصنع اهلل تعاىل به ما شاء)(.)4
فكل هذه األحاديث تدل داللة واضحة على اآل :
أ – َتـرن الغــ ،يف البيــو  ،ويــدخل فيــه التغريــر يف بيــع األوراق املاليــة يف الســوق وجيــب علــى الدولــة
أن تراقـب السـوق مراقبـة كاملـة ملنـع الغـ ،والتـدليس والكـذب واإلشـاعات فقـد قـام النـيب صـلى اهلل عليــه
وســلم بنفســه علــى الســوق فـأنكر علــى بعــض املدلســني والغشاشــني واملغــررين بالنــاس يظهــر ذلـك عنــدما
م ــر عل ــى ص ــربة طع ــام ف ــأمره وهن ــاه ووجه ــه ،وق ــد اس ــتعمل الن ــيب  الص ــحابة عل ــى األسـ ـواق ملراقبته ــا
واالطـال عليهـا فاســتعمل عمـر بــن اخلطـاب علــى سـوق املدينــة واسـتعمل ســعيد بـن العــا علـى ســوق
مكة مث اقتدى به خلفا ه من بعده فباشروا احلسبة بأنفسهم وأمروا غريهم (.)5
( )1أخرجه مسلم (3696/1برقم  )2361وأمحد  135/33برقم  ،1112وأبو يعلى  261/6برقم  5632بلف ال
َتاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا.
( )2أخرجه النسائي (239/1برقم  )1312ورواه عبد الرزاق يف مصنفه (369/9برقم  )31961وصححه األلباين يف
صحيح اجلامع الصغري (3236/2برقم.)1362
( )3أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري (51/2برقم  )159ويف الكبري  359/31برقم  ،31251وابن حبان  526/2برقم
 ،361ومسلم بدون لفظة املكر واخلديعة يف النار  266/3برقم  ،316وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري
(3161/2برقم .)6113
( )4أخرجه البخاري (311/2برقم  )3596وأمحد  356/13برقم  ،36516والطرباين يف الكبري  596/6برقم .6915
()5السرية احللبية لعلي بن برهان الدين احلليب (  ) 1213 / 5ومصطفى  ،واالستيعاب البن عبد الرب  ، 623 / 2واحلسبة
يف اإلسالم البن تيمية

. 31

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

95

ب – حرمــة اخلديعــة والتــدليس وكتمــان العيــوب ،وبيــان أن فاعلــه متوعــد بالنــار وخــارج عــن دائــرة
اإلَيان الكامل(. )1
ج – جيب علـى كـل مـن (البـائع واملشـ ي ) أن يبينـا وال يكتمـا مـا يف املعقـود عليـه كمـا يف حـديث
صربة الطعام والذي يبيع األسـهم وهـو يعلـم أخبـاراً سـيئة عـن بيعهـا أو مسـتقبلها ومل يبينـه للمشـ ي فقـد
يكــون كامت ـاً للعيــب ،فكيــف إذا كــان ذلــك بتغريــر وخــدا مــن البــائع لكــي يســتثري رغبــة الطــرف اآلخــر،
فيق ــدم عل ــى البي ــع أو الشـ ـراء ،ظانـ ـاً أن ذل ــك يف مص ــلحته ولـ ـيس ك ــذلك ،ف ــإن العقوب ــة أش ــنع ،واملق ــت
أفظع)(.)2
د – َتــرن الــنج( ، ،وهــو أن يزيــد يف الســلعة مــن ال يري ـد ش ـراءها ،ليقتــدي بــه فــيظن أنــه مل يــزد
فيهــا هــذا القــدر إال وهــي تســاويه فيغ ـ بــذلك )( )3وفيــه خــدا وإض ـرار بأحــد املتعاقــدين لــريبح اآلخــر،
ولــذلك فــإن الــنج ،داخــل ضــمن الفســاد والتالعــب داخــل األس ـواق املاليــة مــن خــالل البيــو الصــورية
والعرو الومهية عند بيع األوراق املالية.
وقد أمجع العلماء على أن الناج ،عا بفعله (.)4
ول ـ ــذلك فإنـ ـ ـه ال ش ـ ــك أن م ـ ــا يق ـ ــوم ب ـ ــه املض ـ ــاربون يف أسـ ـ ـواق األوراق املالي ـ ــة م ـ ــن أعظ ـ ــم التغري ـ ــر
والنج.)5(،
قال عبداهلل ابن ايب أوَف وهو من أصحاب رسول اهلل( :الناج ،آكل الربا خائن)(.)6
ه ـ  -األمــر بقــول الصــدق يف البيــع والنهــي ع ـن الكــذب واإلشــاعات الكاذبــة فإهنــا قــد تلحــق ضــرراً
كبرياً خاصة بصغار املتعاملني يف السوق كما بينا سابقاً .
خامسااً :االحتكااار :يقــوم بعــض املضــاربني باحتكــار لــبعض األســهم مــع البيــع الصــوري حــىت يرتفــع
السهم فيقوم بعد ذلك بالبيع والتصريف على الناس.
ويقــوم املضــارب بــالتجميع يف ســهم معــني فـ ة طويلــة حــىت يقــل العــر ( وهــو البيــع ) مــن النــاس،
وكلمــا وجــد عرضـاً مــن العــرو قــام بالشـراء بصــورة ال تثــري متــابعي األســهم واملضــاربني يف العــادة ،وبعــد
أن يرتفــع الســعر بف ـوارق ســعرية جيــدة ـ ـ ـ ـ إمــا لكثــرة الطلــب عليــه وإمــا لوجــود خــرب او فــز ( مــن زيــادة
رأس املـ ـال أو منح ــه يف توزي ــع االحتي ــاطي ) ـ ـ ـ ـ ي ــزداد طم ــع املض ــارب يف التجمي ــع أكث ــر وأكث ــر ،فيق ــوم
بالضــغ علــى الســهم ،بفــر كمياتــه الــيت اشـ اها أصـالً بســعر متــدن وكســر مقاومــات الســهم الفنيــة ـ ـ ـ
( )1التغرير يف املضاربات يف بورصة األسواق املالية  ،د  .عبداهلل بن ناصر السلمي
( )2املرجع السابق 312
( )3املغين البن قدامة 311/3
( )4فتح الباري 111 / 1
( )5التغرير واملضاربات . 315
( )6صحيح البخاري  153/2برقم  ،3692فتح الباري ( .) 116 / 1
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واليت يرتكز عليها عامة املضاربني اد فني ـ ـ ـ حـىت َيـل مـال السـهم واملضـاربون ،فيضـطروا للخـال مـن
هذا السـهم إىل سـهم آخـر يضـاربون فيـه فيبيعـون خبسـارة ،فيقـوم املضـارب الكبـري بالشـراء مـنهم حـىت إذا
خــال ل ــه اجلــو ق ــام بالش ـراء م ــن نفســه لنفس ــه أو باالتف ــاق مــع آخ ـرين قبــل ص ــدور اخل ـرب أو ادف ــز هل ــذا
الســهم ،أو قبيــل انعقــاد اجلمعيــة العموميــة ،ليســتفيد هــو وزمرتـه مــن الفــارق الســعري اجلديــد عــرب ادــاف
اليت يـديرها معتمـدين يف ذلـك علـى ضـخامة رأس املـال الـذي َيلكونـه ،وعـدم خـربة املتعـاملني يف السـوق
( )1
وضعف الرقابة واإلشراف وقوة النفوذ.
واالحتكـار منهـي عنــه يف شـريعتنا اإلســالمية وهـو عــام يف كـل سـلعة يتــاج إليهـا النــاس سـواء كانــت
ِم ـا يقت ــات أو غــريه ،واالحتك ــار يف االقتص ــاد اإلســالمي ه ــو مجــع أو ح ــبس الباع ــة الســلعة الــيت يت ــاج
إليهــا النــاس ،ليبيعوهــا بــثمن مرتفــع ،أو خللــق نــو مــن النــدرة ،وعــدم اســتقرار الســوق التجــاري ،وهــذا ِمــا
يؤدي أخرياً إىل َتكم فرد أو جمموعة بفر السلعة ادتكرة وفر السعر الذي تراه لنفسها(.)2
وهنا أحاديث قد وردت يف النهي عن االحتكار منها:
أ – عن معمر بن عبداهلل رضي اهلل عنه قال :قال النيب ( :ال يتكر إال خاطئ)(.)3
واخلاطئ مبع اآلمث ،ويعين أنه ال جي ئ على هذا الفعل الشنيع إال من اعتاد املعصية .
ب – عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه قــال :مسعــت رســول اهلل  يقــول( :مــن احتكــر علــى
( )4
املسلمني طعاماً ضربه اهلل باجلذام واإلفالس).
ج ـ  -عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا – عــن النــيب  قــال( :مــن احتكــر طعام ـاً أربعــني ليلــة فقــد
( )5
برئ من اهلل وبرئ اهلل منه ،وأَُيا أهل عرصة أصبح فيهم امر جائع فقد برئت منهم ذمة اهلل).
وقد وردت آثار كثرية عن السلف يف ذم االحتكار نذكر منها:
فعن عمر -رضي اهلل عنه -قال( :اجلالب مرزوق ،وادتكر روم .ومن احتكر على املسلمني
()6
طعاما ضربه اهلل باإلفالس واجلذام).
( )1التغرير يف املضاربات يف بورصة األسواق املالية  313من اجمللة.
( )2إصالح املال أليب بكر بن أيب الدين  333 ،وحبوث مقارنة يف الفقه إلسالمي وأصوله لفتحي الدين 311 / 3
بواسطة ( التغرير يف املضاربات يف بورصة السواق املالية )  313من جملة العدل العدد (  ) 13رم 3151هـ
( )3أخرجه مسلم  3229/5برقم  ،3613وأبو داود (539/3برقم )5111ورواه الطرباين يف املعجم الصغري (31/5برقم
 )2161ويف الكبري  113/21برقم  ،3196وال مذي  62/3برقم ، 3399وصححه األلباين يف غاية املرام (363/3برقم
.)523
( )4أخرجه ابن ماجه (126/2برقم  ،)2333والطيالسي  33/3برقم  ،33وقال األلباين ( :ضعيف ) انظر حديث رقم :
 3533يف ضعيف اجلامع.
( )5أخرجه أمحد (193/9برقم  )1916وضعفه األرنؤوط  ،ورواه البزار(31/32برقم .)3519
( )6جامع األصول (366/3برقم .)113
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وعن عمر -رضي اهلل عنه قال( :ال حكرة يف سوقنا ،وال يعمد رجال بأيديهم فضول من
أذهاب ،إىل رزق من رزق اهلل نزل بساحتنا ،فيحتَكرونه علينا ،ولكن ُّأَيا جالب جلب على
عمود كبده يف الشِّتاء ،والصيف ،فذلك ضيف عمر ،فليبِع كيف شاء اهللُ ،وليمسك كيف
()1

شاء اهلل).
وهو أمر له أكثر من أصل يف الشريعة ،فاإلسالم يشجع املرء على الكسب بيده ،ويشجع
على اإلنتاج والضرب يف األر طلبًا للرزق ،وينهى ـ ـ ـ يف نفس الوقت ـ ـ ـ عن استغالل حاجات
اآلخرين ،وبيعهم حاجاِتم بأكثر من قيمتها املعروفة ،وهو ما يسمى يف الفقه "بيع املضطر"
الذي هنى عنه النيب .)2(

ويقول الفقهاء :إن من احتكر سلعة على الوجه املمنو جيب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل،
وخيرج السلعة إىل السوق ويبيعها ألهل احلاجة إليها بالسعر الذي اش اها به وال يزيد عليه
شيئا؛ ألنه منع الناس منها بشرائها من غري وجه حق ،فيجب أن َيكنهم منها بالسعر الذي
كانوا يش وهنا به لو مل َّ
يتعد عليها (..(3
()4
وعن عثمان بن ع ّفان -رضي اهلل عنه -أنّه كان ينهى عن احلكرة.

وعن بعض السلف أنه كان بواس فجهز سفينة حنطة إىل البصرة وكتب إىل وكيله :مع
هذا الطعام يف يوم تدخل البصرة فال تؤخره إىل غد ،قال :فوافق السعر فيه سعة ،قال له
التجار :إن أخرته مجعة رحبت فيه أضعافاً فأخره مجعة فربح فيه أمثاله ،وكتب إىل صاحبه بذلك
فكتب إليه صاحب الطعام :يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سالمة ديننا وإنك قد
خالفت أمرنا وقد جنيت علينا جناية ،فإذا أتا كتايب فخذ املال كله فتص ّدق به على فقراء
()5
علي وال يل.
أهل البصرة وليتين أجنو من االحتكار كفافاً ال ّ

( )1أخرجه مالك يف املوطأ (633/2برقم  )36موقوفا ،ورواه البغوي يف شرح السنة (319/9برقم )2326
( )2أخرجه أبو داود  233/5برقم  ،5592وابن أيب شيبة يف املصنف  521/1برقم  ،2169وضعفه البيهقي يف معرفة
السنن واآلثار  ،112/1وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة :ضعيف جداً.
( )3بدائع الصنائع  ،326/3املغين 335/1
( )4أخرجه مالك يف املوطأ (633/2برقم  )39موقوفا.
( )5كتاب قوت القلوب يف معاملة ادبوب (.)159 /2
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المبحث الثالث

دور السنة النبوية في مكافحة فساد عقود المعامالت المالية في األسواق المالية
يــتم البيــع والش ـراء لــألوراق املاليــة وتــداوهلا يف الســوق املاليــة عــن طريــق عقــود املعــامالت املاليــة وتــتم
عــن طريــق السماســرة (الوســطاء) الــذين يوفقــون بــني البــائعني لــألوراق املاليــة يف الســوق وبــني املشـ ين هلــا
وه ـ ــي ع ـ ــدة أنـ ـ ـوا منه ـ ــا :عق ـ ــود املع ـ ــامالت اآلجل ـ ــة ،والعق ـ ــود املس ـ ــتقبلية ،وعق ـ ــود اخلي ـ ــارات ،وعق ـ ــود
املبــادالت ،والــذي جيــري يف هــذه العقــود معــامالت فيهــا فســاد كبــري وخمالفــة عظيمــة ملــا عليــه التوجيهــات
اإلسالمية من القرآن وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وإىل التفصيل يف هذه العقود.

المطلب األول :المعامالت المالية العاجلة ودور السنة في مكافحتها .

ويقصد باملعـامالت العاجلـة الـيت يـتم فيهـا التسـليم واالسـتالم للـثمن والسـلعة يف وقـت تنفيـذ العقـد
مباشرة ،أو خالل مدة قصرية .
وكل هذا يتم عن طريق ترتيبات تقوم هبا إدارة السوق املالية .

والمعااامالت العاجلااة فنقساام إلااى قســمني :األول الش ـراء باهلــام ،،والثــاين البيــع علــى املكشــوف
وهي كالتايل:
 .3الشراء بالهامش :ويراد بـه قيـام املسـتثمر بـدفع جـزء مـن مثـن االسـهم مـن اموالـه اخلاصـة ،ودفـع
البـ ــاقي مـ ــن أم ـ ـوال يـ ــتم اق اضـ ــها مـ ــن احـ ــد املصـ ــارف أو بعـ ــض مؤسسـ ــات التمويـ ــل ،أو احـ ــد بيـ ــوت
السمســرة فــإذا مــا أخــذ القــر مــن بيــت السمســرة فتســجل األســهم باســم بيــت السمســرة لكــي يــتمكن
من اق ا املبلد من احد املصارف ،ورهن السهم لديه يف مقابل ذلك.
وللعلــم ف ـإن بيــت السمســرة يأخــذ القــر مــن املصــرف بفائــدة معينــة و ويقرضــها للمش ـ ي بفائــدة
أعلى واملبلد النقدي الذي يدفعه املستثمر من أمواله اخلاصة يسمى باهلام.،
والهااامش نوعااان :النــو األول اهلــام ،املبــدئي وهــو احلــد األد الــذي يش ـ ط أن يدفعــه املش ـ ي
من ماله اخلا عند إرادة الشراء.
والنــو الثــاين اهلــام ،الوقــائي الــذي يــتم دفعــه عنــد احلاجــة واقتضــاء األمــر .وقــد مت احلــديث عــن
توضيح فسادها ودور السنة يف مكافحتها اثناء احلديث عن التعامالت الربوية يف املبحث األول.
 .2البي على المكشوف :وهـو قيـام شـخص ببيـع أوراق ماليـة ال َيلكهـا عـن طريـق اق اضـها مـن
شركة السمسرة أو شخص آخر  ،مقابل االلتزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقر  ،يف وقت دد(.)1

( )1التحليل الفين واألساسي لألوراق املالية د .طارق عبد العال
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واهلــدف مــن هــذا البيــع – هــو املضــاربة علــى فــروق األســعار  ،مــن أجــل الـربح يف اآلجــل القصــري ،
ولـذلك فإنـه ال يقـدم عليـه إال مـن يتوقـع اخنفـا أسـعار األوراق املاليـة يف املسـتقبل  ،حبيـث يـربح الفـرق
بني السعر املرتفع الذي باعها به يف احلال  ،والسعر املنخفض الذي يش يها به يف املستقبل(.)1
ولـذلك فــإن السمسـار يعقــد الصـفقة للراغــب يف البيـع قبــل أن يتملـك البــائع األسـهم املباعــة ،ويــتم
عقــد ص ــفقة البي ــع قبــل ت ــاريخ تس ــليم املبيــع بي ــوم أو ي ــومني أو أكثــر ،فيق ــوم الب ــائع بش ـراء األس ــهم ال ــيت
باعهـا ،أو يقــوم السمسـار باق اضــها لـه وتســليمها للمشـ ي ،وهـذا يعــين أن البـائع أصــال قـد بــا أســهما
مل يتملكهــا وقــت البيــع ،ولــذلك فهــو بــا مــاال َيلــك وهــذا ــرم شــرعاً ،وقــد وردت أحاديــث كثــرية يف
النهي عن بيع مامل َيلك منها:

 .3عن حكيم بن حزام ـ  ـ قال :سألت رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل يأتيين
الرجل فيسألين البيع ما ليس عندي ،أبيعه منه ،مث أبتا له من السوق ،قال( :ال تبع ما ليس
عند )(.)2
 .2وعنه أيضا قال :هناين رسول اهلل  عن خصال أربع ،عن سلف وبيع وشرطني يف بيع،
() 3
وبيع ما ليس عندي وربح مامل يضمن
 .5عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ( :ال يل سلف وبيع وال
()4
شرطان يف بيع وال ربح مامل يضمن وال بيع ما ليس عند ).
 .1عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس يف زمان مروان بن احلكم من طعام اجلار فتبايع
الناس تلك الصكو بينهم قبل أن يستوفوها ،فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول اهلل 
على مروان بن احلكم ،فقالوا :أَتل بيع الربا يا مروان؟ فقال :أعوذ باهلل وما ذلك؟ فقاال :هذه
الصكو تبايعها الناس مث باعوها قبل أن يستوفوها ،فبعث مروان احلرس يتبعوهنا ،ينزعوهنا من أيدي
() 5
الناس ويردوهنا إىل أهلها.

( )1األسواق املالية من منظور إسالمي

 16مرجع سابق

( )2أخرجه أمحد (112/5برقم  ،)33511وال مذي  336/5برقم  ،3252وأبو داود  355/5برقم  ،5313وابن ماجة
 151/2برقم  ،2319وقال قق املسند األرنؤوط :حديث صحيح لغريه ،وقال األلباين يف إرواء الغليل :صحيح.
( )3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (211/5برقم  )5316وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (93/1برقم  :)6593قلت:
روى النسائي بعضه ،رواه الطرباين يف الكبري وفيه العالء بن خالد الواسطي ،وثقه ابن حبان ،وضعفه موسى بن إمساعيل ،انتهى
( )4أخرجه أمحد ( )235 /33وقال األرنؤوط  :إسناده حسن ،ورواه أبو داود ( )295 /5وقال األلباين :حسن صحيح،
ورواه ال مذي ( )321 /5وقال  :هذا حديث حسن صحيح.
( )5موطأ مالك ( 621/1برقم.)2561
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 .3حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ،أن رسول اهلل  هنى أن يبيع الرجل طعاما حىت
يس توفيه ،قلت البن عباس :كيف ذا ؟ قال :ذا دراهم بدراهم ،والطعام مرجأ ،قال أبو عبد اهلل:
مرجؤون :مؤخرون(.)1
 .6عن ابن عباس أن النيب  :قال( :من ابتا طعاما فال يبعه حىت يستوفيه) قال ابن عباس:
() 2
وأحسب كل شيء مثله.
 .7حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهلل  قال( :ال جيوز طالق وال بيع
() 3
وال عتق وال وفاء نذر فيما ال َيلك).
فهذه مجلة من األحاديـث تتحـدث عـن النهـي عـن بيـع مـامل َيلـك ،وهـي تبـني الفسـاد الـذي يصـل
من املضاربات يف السوق املالية عند بيع األوراق املالية بالبيع على املكشوف.

المطلااب الثاااني :المعااامالت اآلجلااة والمسااتقبلية وعقااود الخيااارات ودور الساانة النبويااة فااي
مكافحتها.

وفيه فرو :

الف اار األول :المع ااامالت اآلجل ااة :س ــبق احل ــديث ع ــن املع ــامالت العاجل ــة ال ــيت ت ــتم يف س ــوق
األوراق املاليــة ،وهنــا نــو آخــر وهــو املعــامالت اآلجلــة وهــي قتلــف متامـاً عــن العاجلــة ،فهــي عقــد بيــع
علــى نــو مــن األوراق املاليــة ــل الصــفقة وعــددها ومثنهــا ،علــى أن يــتم تســليم الــثمن واألوراق املاليــة يف
وقت الحق مؤجل ،ولذلك فهي بيع أوراق مالية مؤجلة بثمن مؤجل.
الفر الثاني :العقود المستقبلية
والعقــود املســتقبلية هــي ( :عقــود تعطــي حلاملهــا احلــق يف ش ـراء أو بيــع كميــة مــن أصــل معــني ،ق ـد
يك ــون س ــلعة أو أوراقـ ـاً مالي ــة ،بس ــعر ــدد مس ــبقاً ،عل ــى أن ي ــتم التس ــليم والتس ــلم يف ت ــاريخ الح ــق يف
املستقبل)(.)4
وعرفــت بأهنــا ( :عقــود متشــاهبة لش ـراء أو بيــع ســلع أو أصــول ماليــة ،يــتم اســتالمها أو تســليمها يف
وقت دد يف املستقبل ،ويدد سعرها وقت إنشاء العقد يف سوق مايل منظم هلذه الغاية) (.)5

( )1أخرجه البخاري (69/5برقم  )2352وأمحد  232/3برقم  ،2213والبيهقي يف الكربى  532/3برقم .31136
( )2أخرجه مسلم ( 3336 /5برقم  )3323ورواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو(69,61/5برقم .)2326
( )3أخرجه أمحد (565/33برقم  )6192وقال األرنؤوط :حديث حسن.
( )4إدارة السوق واملنشأت املالية  .د  .منري إبراهيم هندي 653
( )5األسواق املالية العاملية  ،وأدواِتا املشتقة مد مود حب،

.261
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وعرفت بأهنا :اتفاق علـى شـراء أو بيـع كميـات مـن أوراق ماليـة ( مؤشـر بورصـة  ،عمـالت )......
لتاريخ دد يف املستقبل ،وبسعر متفق عليه اليوم بني املتعاملني يف سوق املال)(.)1
ومــن ه ــذه التعريف ــات يتض ــح أن العقــود املس ــتقبلية ه ــي العقــود ال ــيت ي ــتم االتف ـاق فيه ــا عل ــى املبي ــع
وعلى الثمن وال يتم التسليم للبدلني إال مستقبالً فهي من بيع الدين بالدين.
وعلــى هــذا فــال فــرق بــني العقــود اآلجلــة والعقــود املســتقبلية حيــث وأن ك ـالً منهــا يؤجــل فيــه تســليم
الثمن واملثمن.
الفر الثالث :عقود الخيارات
عقــود اخليــار هــي طريقــة مــن طــرق املتــاجرة يف األوراق املاليــة الــيت يــتم تــداوهلا يف ســوق املاليــة ،وقــد
عرفت بتعارف كثرية ومنها:
 – 3عق ــد يعط ــي حلامل ــه احل ــق يف شـ ـراء أو بي ــع ورق ــة مالي ــة يف ت ــاريخ الح ــق ،وبس ــعر ي ــدد وق ــت
التعاقــد ،علــى أن يكــون للمش ـ ي االختيــار احلــق يف التنفيــذ مــن عدمــه ،وذلــك مقابــل مكافــأة ي ـدفعها
( )2
للبائع ،والذي يطلق عليه رر االختيار.
 – 2وعُـرف بأنــه ( :اتفــاق بــني طــرفنيَ ،يــنح مبوجبــه أحــدمها ل خــر احلــق ،ولــيس االلت ـزام يف ش ـراء
أو بيع أصل بأصل معني ،أو أداة مالية معينة بسعر دد وخالل ف ة معينة)(. )3
( )4
وَيكن توضيح مفهوم عقود االختيارات بإبراز األمور اآلتية:
أ .أن التعامــل يف عقــود االختيــار قــائم علــى القمــار وامليســر بالنســبة ملش ـ ي االختيــار وبائعــه علــى
الس ـواء ،وذلــك يف احلــاالت الــيت تنتهــي بالتســوية النقديــة بــني الطــرفني ،س ـواء أكــان غــر املش ـ ي هــو
املضــاربة علــى فــروق األســعار ،أم كــان غرضــه االحتيــاط ملــا قــد يــدث يف املســتقبل مـن تغــري األســعار يف
غري صاحله.
ب .أن عقد االختيـار يـدخل يف بيـع اإلنسـان مـاال َيلـك إذا كـان ـرر االختيـار (اختيـار الشـراء) ال
َيلــك األســهم أو الســلعة الــيت التــزم ببيعهــا ،وصــحيح أن املعقــود عليــه لــيس هــو الســهم أو الســلعة الــيت
التزم ادرر ببيعها ،لكن هذا االلتزام الذي ال جيـد ادـرر بـدا مـن الوفـاء بـه إذا قـرر مشـ ي اخليـار الشـراء،

جيعله كأنه قد باعها فعال وهو ال َيلكها.

الفر الراب  :دور السنة النبوية في مكافحة فساد العقود المالية في السوق المالية
وهــذه العقــود ِمــا يكثــر التعامــل هبــا يف الســوق املاليــة ،وللســنة النبويــة دور كبــري يف مكافحـة فســادها
فقد وردت أحاديث كثرية تبني حرمة التعامل هبا وفيها خمالفات شرعية كبرية ،ولألدلة اآلتية:
( )1األسواق واملؤسسات املالية  ،د  .منري هندي  ،د  .رمسية قرياقص
( )2إدارة السواق املنشأت املالية  ،د  .منري إبراهيم اهلندي 396
( )3السواق املالية العاملية وأدواِتا املشتقة مد حب313 ،
( )4األسواق املالية من منظور إسالمي
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 – 3مــا فيهــا مــن اش ـ اط تأجيــل تســليم املبيــع املعــني ،وهــو هنــا األســهم ،وهــو ــرم باإلمجــا كمــا
ذكـر ذلـك ابـن رشـد رمحـه اهلل بقولـه ( :وأمجعـوا علـى أنـه ال جيـوز بيـع األعيـان إىل أجـل ،وأن مـن شـرطها
تسليم املبيع إيل املبتا بأثر عقد الصفقة )(. )1
واألحاديث الدالة على ذلك كثرية:
أ – ح ــديث اب ــن عب ــاس رض ــي اهلل عنهم ــا  ،ان الن ــيب  ق ــال( :م ــن ابت ــا طعام ـاً ف ــال يبع ــه ح ــىت
( )2
يستوفيه) .قال ابن عباس :وأحسب كل شيء مثله.
والعمل على هذا عنـد أكثـر أهـل العلـم ،كرهـوا بيـع الطعـام حـىت يقبضـه املشـ ي وقـد رخـص بعـض
أهــل العلــم فــيمن ابتــا شــيئا ِمــا ال يكــال وال يــوزنِ ،مــا ال يؤكــل وال يشــرب أن يبيعــه قبــل أن يســتوفيه،
( )3
وإَنا التشديد عند أهل العلم يف الطعام ،وهو قول أمحد وإسحاق.
ب – قــال مجيــل املــؤذن لســعيد بــن املســيب :إين رجــل أبتــا مــن األرزاق الــيت تعطــى النــاس باجلــار
(بلدة على الساحل بقرب املدينـة النبويـة) مـا شـاء اهلل ،مث أريـد أن أبيـع الطعـام املضـمون علـ َّي إىل أجـل،
( )4
فقال له سعيد  :أتريد أن توفيهم من تلك األرزاق اليت ابتعت؟ فقال :نعم ،فنهاه عن ذلك.
قال مالك :األمر اجملمع عليـه عنـدنا ،الـذي ال اخـتالف فيـه أنـه مـن اشـ ى طعامـاً ،بـراً أو شـعرياً أو
ســلتاً أو ذرة أو دخنـاً ،أو شــيئاً مــن األدم كلهــا ،الزيــت والســمن والعســل واخلــل واجلــِب والشـربق واللــِب،
( )5
وما أشبه ذلك من األدم فإن املبتا ال يبيع شيئاً من ذلك حىت يقبضه ويستوفيه.
ج – عــن ابــن عمــر رض ـي اهلل عنهمــا قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن ابتــا طعام ـاً فــال يبعــه حــىت
يقبضه)(.)6
د – عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه قــال :ابتعــت زيت ـاً يف الســوق فلمــا اســتوجبته لنفســي لقيــين رجــل

فأعطـاين بـه ريعـاً حسـناً ،فـأردت أن أضـرب علـى يـده فأخـذ رجـل مـن خلـف بـذراعي ،فالتفـت فـإذا زيـد

( )1بداية اجملتهد  331/2البن رشد.
( )2سبق قرجيه أخرجه مسلم ( 3336 /5برقم  )3323ورواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو(69,61/5برقم
 ،)2326وال مذي  396/5برقم .326
( )3سنن ال مذي 396/5
( )4موطأ اإلمام مالك .612/2 ،
( )5نفس املرجع 612/2
()6أخرجه أمحد (531/6برقم  )3126وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني ،ورواه النسائي (293/1برقم
 )1366وقال األلباين :صحيح.
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ابــن ثابــت فق ـال :التبعــه حيــث ابتعتــه حــىت َتــوزه إيل رحلــك ،فــإن رســول اهلل  هنــى أن تبــا الســلع
حيث تبتا حىت يوزها التجار إىل رحاهلم)(.)1
هـ  -عن حكيم بن حـزام قـال :قلـت يـا رسـول اهلل :إين اشـ يت بيوعـاً فمـا يـل يل منهـا ومـا يـرم؟
قال( :اذا اش يت شيئاً فال تبعه حىت تقبضه)(.)2
ه ـذه األحاديــث تــدل علــي أن بيــع االشــياء املش ـ اة قبــل قبضــها ال جيــوز ،وألن يف هــذا البيــع غــرر
االنفسا هبال املبيع.
جــاء يف بــدائع الصــنائع( :ال يصــح بيــع املشـ ي املنقــول قبــل قبضــه ألنــه بيــع غــرر ويكــون االنفســا
هبال املعقود عليه(.))3
ويقــول النــووي( :ال جيــوز بيــع املبيــع قبـل القــبض لضــعف امللــك وتعرضــه لالنفســا  ،ولتـوايل الضــمان
بأن يكون مضموناً يف حالة واحدة الثنني)(.)4
وجاء يف املغين ( :ومن اش ى ما يتاج إىل قبضه مل جيز ببيعه حيت يقبضه مثل قبضه له)(.)5
ويقــول جمــد الــدين ابــو الربكــات) :مــن اش ـ ى شــيئاً بكيــل أو وزن أوعــد أو زر مل جيــز تصــرفه قبــل
استيفائه)(.)6
وهــذا النهــي الــذي ورد يف أحاديــث الســنة النبويــة وأق ـوال األئمــة يــدل عل ـى أن املقصــود هــو الطع ـام
فق  ،ولكن يدخل فيه األوراق املالية لألمور اآلتية:

 يمــل املطلــق ( )7عل ـى املقيــد ( ،)8حيــث وردت األحاديــث مقيــدة يف الطعــام ،ولكــن املقصــود
إطالقــه علـى كــل مبيــع هــذا لــو فرضــنا أن األحاديــث خاصــة بالطعــام ،ولكــن األحاديــث الناهيــة عــن بيــع
ما مل يقبض عامة إذ أن حديث حكيم يشـمل بعمومـه غـري الطعـام ،وحـديث زيـد بـن ثابـت فيـه تصـريح
بالنهي يف السلع(.)9

()1أخرجه أبو داود (292/5برقم  )5166وقال األلباين :حسن لغريه ،ورواه أمحد بنحوه (322/53برقم  )23669وقال
األرنؤوط يف َتقيقه للمسند :حديث صحيح.
( )2أخرجه أمحد (52/21برقم  )33536بلف ( :اش يت بيعاً ) وقال قق املسند األرنؤوط :حديث صحيح لغريه ،ورواه
النسائي يف الكربى (61/6برقم .)6365
( )3بدائع الصنائع  :الكاساين .391/3
( )4اجملمو للنووي . 519/3
( )5املغين ،ابن قدامة .63/1
( )6ادرر يف الفقه احلنبلي لعبد السالم بن تيمية .522/3
( )7املطلق هو ما تناول واحداً غري معني باعتباره حقيقة شاملة جلنسه
( )8املقيد  :هو ما تناول معيناً موصوفاً بذاته
( )9فقه االقتصاد االسالمي

 231و  .يوسف كامل.
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 ورد يف حــديث ابــن عب ــاس أن ــه ق ــال( :وال أحســب كــل ش ــيء إال مثل ـه) ،مبعــين أن األحادي ــث
ليســت واردة يف الطعــام فقـ  ،وإَنــا يف كــل مبيــع ،قــال اإلمــام الشــافعي يف قــول ابــن عبــاس :وهبـذا نأخــذ،
فمــن ابتــا شــيئاً كائن ـاً ِمــا كــان فلــيس لــه أن يبيعــه حــىت يقبضــه فقــد دخــل يف مع ـ قــول النــيب صــلي اهلل
عليه وسلم لعتيب بن أسيد حـني وجهـه إىل مكـة( :اهنهـم عـن بيـع مـامل يقبضـوا وربـح مـا مل يضـمنوا)(،)1
وهــذا بيــع مــامل يقــبض وربــح مــامل يضــمن( ،)2والفقهــاء عنــدما علل ـوا هنــي رســول اهلل  عــن بيــع م ــامل
يقــبض ،مل يعلل ـوا النهــي ع ــن الطع ــام فق ـ  ،وإَنــا ك ــان التعليــل للطع ــام وغــريه ،مثــل ت ـوايل الض ــامنني ،أو
الغــرر بانفســا العقــد هبــال املعقــود عليــه ،أو ألن العقــد األول مل يــتم حيــث بقــي مــن أحكامــه التســليم
فــال يــرد عليــه عقــد آخــر قبــل إبرامــه( ،)3ولــذلك فــإن غــري الطعــام ومنــه األوراق املاليــة يــدخل قياس ـاً إن مل
يكن أصالً.
 – 2مــا فيهــا (اآلجلــة واملســتقبلية) مــن تأجيــل الــثمن واملــثمن ،وهــو بيــع الــدين بالــدين اجملمــع علــى
َترَيه ،كما حكى ذلك غري واحد من أهل العلم.
قال اإلمام امحد رمحه اهلل( :مل يصح فيه حديث ،ولكن هو إمجا )(.)4
قال ابن املنذر رمحه اهلل( :وأمجعوا على ان بيع الدين بالدين ال جيوز)(.)5
وقال ابن قدامه رمحه اهلل ( :وال جيوز ذلك ،أي بيع الدين بالدين باإلمجا )(.)6
وقــال ابــن رشــد رمحــه اهلل( :فأمــا النســيئة مــن الطــرفني فــال جيــوز بإمجــا  ،ال يف العــني وال يف الذمــة،
ألنه الدين بالدين املنهي عنه)(.)7
وق ـ ــد ورد ح ـ ــديث عب ـ ــداهلل ب ـ ــن عم ـ ــر رض ـ ــي اهلل عنهم ـ ــا ق ـ ــال( :هن ـ ــى الن ـ ــيب  ع ـ ــن بي ـ ــع الك ـ ــالئ
بالكالئ)(.)8
وجه االستدالل من احلديث أن املراد ببيع الكالئ بالكالئ النهي عنه هو بيع الدين بالدين(.)9
ففـي هــذا احلــديث هنـى النــيب  عــن بيــع الكـالئ بالكــالئ وهــو بيــع الـدين بالــدين ،والنهــي يقتضــي
َترن املنهي عنه ،وعلى هذا فبيع الدين بالدين رم.
( )1األم للشافعي .11/5
( )2األم  11/5لإلمام الشافعي.
( )3القواعد البن رجب احلنبلي .16
( )4املغين البن قدامه 316 / 6
 35البن املنذر
( )5اإلمجا
( )6املغين 316 / 6
( )7بداية اجملتهد 253
( )8أخرجه الدارقطين يف سننه (11/1برقم  )5161ورواه احلاكم يف املستدر (63/2برقم  )2512وقال  :حديث
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .قال الشيخ األلباين ( :ضعيف ) انظر حديث رقم  6163 :يف ضعيف اجلامع.
( )9انظر الشرح الكبري البن قدامة  ،363/1املبد شرح املقنع البن مفلح  ،331/1وجواهر العقود لألسيوطي .62/3
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ومــع أن احلــديث ضــعيف -وقــد ضــعف ســنده كثــري مــن العلم ـاء ،ومــنهم اإلمــام الشــافعي رمحــه اهلل
حيــث قــال( :أهــل احلــديث يوهنــون هــذا احلــديث)( - )1إال أن األمــة تلقتــه بــالقبول بــني عامــل بــه علــى
عمومــه وبــني متــأول لــه ،ولقــد اتفقــت املــذاهب األربعــة علــى األخــذ مبضــمونه واالحتجــاج بــه ،وإن كــان
( )2
بينهم خالف فيما يتناوله من الصور اليت يصدق عليها.
– 5جي ــري يف ه ــذه املع ــامالت (اآلجل ــة واملس ــتقبلية واالختي ــار) البي ــع ل ــألوراق املالي ــة ال ــيت ليس ــت

موجــودة لــدى البــائع وال َيلكهــا ،وهــذا مــن بيــع اإلنســان مــا ال َيلــك الــذي هنــى النــيب  ،وقــد وردت
األحاديث يف ذلك سابقاً.
 – 1ه ـ ــذه املع ـ ــامالت (اآلجل ـ ــة واملس ـ ــتقبلية واالختي ـ ــار) يف الغال ـ ــب تنته ـ ــي باداس ـ ــبة ب ـ ــني الب ـ ــائع
واملش ـ ي علــى الفــروق يف األســعار (بالتســوية النقديــة بــني املتعاقــدين) دون أن يــتم تســليم األســهم ولــذا
فــإن البيــع غــري مقصــود للمتعــاملني يف هــذه املعاملــة مطلق ـاً وإَنــا املقصــود احلصــول علــى فــارق الســعر،
وهــذا مــن القمــار الــذي حرمــه اهلل ســبحانه ،ألن كــل واحــد مــن املتعاقــدين دخــل وهــو م ـ دد بــني أم ـرين
إم ــا أن يـ ـربح أو خيس ــر ،وه ــذا حقيق ــة القم ــار  ،وهن ــا أحادي ــث م ــن الس ــنة ق ــد هن ــت ع ــن القم ــار يف
املعامالت منها:
 .3عــن أيب هريــرة  ،رضــي اهلل عنــه  ،عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال( :مــن حلــف فقــال يف
( )3
حلفه بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهلل ،ومن قال لصاحبه تعال أقامر فليتصدق).
 .2عــن عبــد اهلل بــن عمــرو رضــي اهلل عنهمــا :أن نــيب اهلل صــلى اهلل عليــه و ســلم هنــى عــن اخلمــر
وامليسر والكوبة والغبرياء وقال( :كل مسكر حرام)(.)4
 .5عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال ( :إن اهلل حـ َّـرم عل ـ َّي أو
حرم اخلمر وامليسر والكوبة ) .قال ( وكل مسكر حرام) )5(.والقمار من امليسر .واهلل أعلم.

( )1األم للشافعي  ،9/5نيل األوطار ج  ،3615 ،233 / 3تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري البن حجر
العسقالين .26/5
( )2بدائع الصنائع للكاساين  ، 5333 / 1الكايف البن عبد الرب 515 / 2
( )3أخرجه البخاري (21/9برقم  )6311وأخرجه مسلم (3261/5برقم  )3611غري أنه مل يذكر والعزى.
( )4أخرجه أبو داود (321/3برقم )5693وصححه األرنؤوط  ،ورواه البزار (121/6برقم )2131والبيهقي يف السنن
الكربى (511/31برقم)21662
( )5أخرجه أمحد (363/33برقم  )6363وقال األرنؤوط :صحيح لغريه ،ورواه أبو داود (351 /3برقم )5666وقال
األرنؤوط يف َتقيقه لسنن أيب داود :إسناده صحيح.
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الخافمة

فشتمل على أهم النتائج والتو:يات.
أوالً :النتائج
 .3السنة النبوية هلا دور بارز يف مكافحة فساد االستثمار يف األسواق املالية.
 .2الفسـ ــاد االسـ ــتثماري هـ ــو االحن ـ ـراف يف السـ ــلو االسـ ــتثماري لـ ــدى بعـ ــض املتعـ ــاملني يف السـ ــوق
املاليــة ،وذلــك مبخالفــة ق ـوانني وأنظمــة االســتثمار يف الســوق ،وخمالفــة أحكــام الش ـريعة اإلســالمية مــن
أجل الوصول إىل أكرب قدر من األرباح ولو كان على حساب خسارة اآلخرين.
 .5حرمــة االجتــار يف الســندات والبيــع باهلــام ،كوهنــا مــن الربــا ال ـذي حرمتــه الشـريعة اإلســالمية وبينتــه
السنة النبوية.
 .1األخــالق الــيت يــتم التعامــل هبــا يف االســتثمار يف األس ـواق املاليــة (العــرو الومهيــة والبيــع الصــوري
واإلشــاعات الكاذبــة واالحتكــار وغريهــا ِمــا ذكــر) أخــالق ســيئة وضــارة يتــأثر منهــا كثــري مــن املتعــاملني
يف السوق املالية بشكل خا ويتأثر االقتصاد بشكل عام.
 .3العقــود املاليــة الــيت يــتم التعامــل هبــا يف الســوق املاليــة والــيت ذكــرت يف البحــث عقــود تشــتمل علــى
الربا وبيع اإلنسـان مـا ال َيلـك وبيـع الـدين بالـدين والقمـار واالحتكـار وكـل هـذه الصـورة ِمنوعـة شـرعاً
وحذرت منها السنة النبوية.
ثانياً :التو:يات:

 .3يوص ــي الباح ــث باالس ــتمرار يف كتاب ــة األحب ــاث العلمي ــة املعاص ــرة وإبـ ـراز عالق ــة الس ــنة النبوي ــة هب ــذه
القضايا الستخراج فوائدها العظيمة وجواهرها الثمينة ليستفيد منها املسلمون.
 .2يوصــي الباحــث بتأســيس إدارة للرقابــة الشــرعية يف كــل ســوق ماليــة للرقابــة علــى مجيــع اســتثمارات
السوق.
 .5كما أوصي بتأسيس هيئة موحدة للرقابـة الشـرعية لألسـواق املاليـة ملراقبـة أعماهلـا االسـتثمارية وتزويـد
اهليئات الرقابية يف األسواق بكل جديد.
 .1يوصــي الباحــث بعمــل جممــع للســنة النبويــة علــى غ ـرار جممــع الفقــه وجممــع اللغــة العربيــة يهــتم ِبمــع
السنة النبويـة وتبويبهـا وتصـنيفها علـى مجيـع القضـايا املعاصـرة سـواء كانـت اقتصـادية أو سياسـية أو ثقافيـة
أو اجتماعية أو غريها.

 .3يوصي الباحث األسـواق املاليـة يف البلـدان اإلسـالمية االهتمـام باالقتصـاد اإلسـالمي واألخـذ
بالتوجيهــات النبويــة املتعلقــة باالســتثمار فيهــا ،ألن فيهــا النجــاة واملخــرج مــن األزمــات االقتصــادية
واخلس ــائر الفادح ــة ال ــيت تض ــر باملتع ــاملني واملس ــتثمرين يف الس ــوق ،ب ــل وت ــؤثر عل ــى اقتص ــاديات
البلدان.
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فهرس المراج والمصادر

 .3القرآن الكرن.
العك َْربي املعروف بابن بَطَّة
 .2إبطال احليل ،املؤلف :أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن مد بن مد بن محدان ُ
العكربي املتوَف591 :هـ ،ادقق :زهري الشاوي ،،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية،
3115ه.
 .5اإلمجا البن املنذر ،دار الدعوة ـ اإلسكندرية،ط ـَ ،5تقيق فؤاد أمحد.
 .1أحكام التعامل يف األسواق املالية ،تأليف د .سليمان بن مبار آل سليمان ،الطبعة األوىل
 2113/3126دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.
 .3أحكام القرآن البن العريب ،دار الفكر ـ لبنانَ ،تقيق /مد عبد القادر عطا.
 .6إدارة السواق املنشأت املالية  ،د  .منري إبراهيم اهلندي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية 3661م.
 .1إرشاد الفحول إىل َتقيق علم األصول  ،تأليف /مد بن علي بن مد الشوكاين ،دار الفكر -
بريوت  ، 3662 - 3132 -الطبعة  :األوىل َ ،تقيق :مد سعيد البدري أبو مصعب.
 .9إرواء الغليل يف قري أحاديث منار السبيل ،املؤلف  :مد ناصر الدين األلباين املتوَف 3121 :هـ،
إشراف :زهري الشاوي ،،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية  3113هـ 3693 -م.
 .6االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي ،تأليف /قطب مصطفى سانو ،ط 3ـ دار النفائس
األدرن 3121 ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2111م.
 .31االستثمار يف األسهم والسندات ،د .يوسف الشبيلي ،املوقع اإللك و للشيخ يوسف الشبيلي.
 .33االستيعاب البن عبد الرب ،دار اجليل ـ بريوت3132 ،ه ،ط ـ َ ،3تقيق البجاوي.
 .32أسواق االوراق املالية وأتارها اإلَيانية يف االقتصاد االسالمي د .امحد ي الدين امحد ط ـ3133 3
3663 /م.
 .35األسواق املالية العاملية وأدواِتا املشتقة ،تأليف :مد مود حب ،،مؤسسة الوراق ،عمان ـ األردن
ط ـ 3669 ،3م.
 .31األسواق املالية من منظور إسالمي د .مبار آل فواز ،مركز النشر العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز،
جدة.
 .33األسواق واملؤسسات املالية  ،د  .منري هندي  ،د  .رمسية قرياقص ،مكتبة اإلشعا 3661م.
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 .36إصالح املال أليب بكر بن أيب الدين َ ،تقيق مصطفى الزرق وحبوث مقارنة يف الفقه إلسالمي
 313من جملة العدل
وأصوله لفتحي الدين بواسطة التغرير يف املضاربات يف بورصة السواق املالية
العدد  13رم 3151هـ.
 .31إعالم املوقعني ،البن القيم ،دار اجليل ـ بريوت 3615 ،م.
 .39األم لإلمام الشافعي ،دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت.
 .36بداية اجملتهد ،البن رشد ،دار الفكر ـ بريوت.
 .21بدائع الصنائع  :الكاساين ،دار الكتاب العريب ـ بريوت3692 ،م ،الطبعة الثانية.
 .23بلوغ املرام من أدلة األحكام ،املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي بن مد بن أمحد بن حجر
العسقالين املتوَف932 :هـَ ،تقيق وقري وتعليق :مسري بن أمني الزهري ،الناشر :دار الفلق – الريا ،
الطبعة :السابعة 3121 ،هـ.
 .22تاج العروس من جواهر القاموس ـ مد مرتضى الزبيدي ـ بريوت ـ دار مكتبة احلياة ـ دون تاريخ.
 .25التحليل الفين واألساسي لألوراق املالية د .طارق عبد العال.
 .21التغرير يف املضاربات يف بورصة األسواق املالية  ،د  .عبداهلل بن ناصر السلمي جملة العدل العدد
 13رم  3151هـ.
 .23تغليق التعليق على صحيح البخاري ،املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي بن مد بن أمحد بن حجر
العسقالين املتوَف932 :هـ ،ادقق :سعيد عبد الرمحن موسى القزقي ،الناشر :املكتب اإلسالمي  ،دار
عمار  -بريوت  ،عمان – األردن ،الطبعة :األوىل3113 ،ه.
 .26تفسري ابن كثري  ،دار الفكر بريوت ـ 3113ه.
 .21تفسري البحر ادي ـ أبوحيان مد بن يوسف األندلسي ـ بريوت دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ـ
2113م.
 .29تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري البن حجر العسقالين ،دار املدينة للنشر  3591ـ
3661م.
 .26جامع األصول يف أحاديث الرسول ،املؤلف  :جمد الدين أبو السعادات املبار بن مد بن مد بن
مد ابن عبد الكرن الشيباين اجلزري ابن األثري املتوَف 616 :هـَ ،تقيق  :عبد القادر األرنؤوط  -التتمة
َتقيق بشري عيون الناشر  :مكتبة احللواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان ،الطبعة  :األوىل.
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 .51جامع البيان يف تأويل آي القرآن – أبو جعفر مد بن جرير الطربي املتويف 531هـ  -الطبعة الثالثة
– دار املعرفة  -بريوت – 3619م.
 .53جواهر العقود لألسيوطي  ،62/3دار الكتب العلمية بريوت.
 .52احلسبة يف اإلسالم البن تيمية.
 .55احلقوق التجارية الربية  ،تأليف :رزق اهلل أنطاكي ،الطبعة الثانية.
 .51رد املختار على الدر املختار البن عابدين  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت  3123ـ 2111م.
 .53سلسلة األحاديث الصحيحة ،املؤلف :أبو عبد الرمحن مد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنا بن
آدم ،األشقودري األلباين املتوَف3121 :هـ ،الناشر :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الريا  ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف 3133،هـ 3663 -م ،جـ  3136 :6هـ  3666 -م ،جـ  3122 :1هـ -
2112م.
 .56سنن ابن ماجه َتقيق :مد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى
البايب احلليب.
 .51سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
الس ِجستاين املتوَف213 :هـ ،ادقق :شعيب األرنؤوط َّ -مد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة
َ
َ
األزدي ِّ ْ
العاملية ،الطبعة :األوىل 3151 ،هـ  2116 -م.
 .59سنن ال مذيَ ،تقيق وتعليق :أمحد مد شاكر جـ  2 ،3و مد فؤاد عبد الباقي جـ  5وإبراهيم
عطوة عو املدرس يف األزهر الشريف جـ  3 ،1الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب –
مصر الطبعة :الثانية 3563 ،هـ 3613 -م.
 .56سنن الدارقطين ،حققه وضب نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد
اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان الطبعة :األوىل 3121 ،هـ -
2111م.
 .11السنن الكربى للبيهقي ادقق :مد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنات ،الطبعة :الثالثة 3121 ،هـ  2115 -م.
 .13السنن الكربى للنسائي  ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أشرف عليه :شعيب
األرنا وط الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل 3123 ،هـ  2113 -م.
 .12السرية احللبية لعلي بن برهان الدين احلليب ،ومصطفى البايب  :ط األول 3591 :ه.
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 .15شرح السنة ،املؤلف :يي السنة ،أبو مد احلسني بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي الشافعي
املتوَف336 :هـَ ،تقيق :شعيب األرنؤوط -مد زهري الشاوي ،،الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق،
بريوت  ،الطبعة :الثانية3115 ،هـ 3695 -م.
 .11الشركات العامة يف جمال االوراق املالية  ،د مد عبد اهلل عمر سلسلة املنتديات االقتصادية اللقاء
الثاين مطبعة مركز صاحل كامل ِبامعة االزهر 3661م.
 .13صحيح البخاري ادقق :مد زهري بن ناصر الناصر -الناشر :دار طوق النجاة مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم مد فؤاد عبد الباقي الطبعة :األوىل3122 ،هـ.
 .16صحيح ال غيب وال هيب لأللباين ،الناشر :مكتبة املعارف – الريا الطبعة :اخلامسة.
 .11صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،املؤلف :أبو عبد الرمحن مد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنا
بن آدم ،األشقودري األلباين املتوَف3121 :هـ ،الناشر :املكتب اإلسالمي.
 .19صحيح مسلم ادقق :مد فؤاد عبد الباقي  /الناشر :دار إحياء ال اث العريب – بريوت الطبعة
الثانية 3562 ،ه.
 .16صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،املؤلف :مد ناصر الدين األلباين املتوَف3121 :هـ ،مصدر
الكتاب :برنام منظومة التحقيقات احلديثية ،اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية.
 .31صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان النمريي
احلراين احلنبلي املتوَف663 :هـ ،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الرابعة – َ ،3111تقيق:
ّ
مد ناصر الدين األلباين.
 .33ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لأللباين الناشر :املكتب اإلسالمي.
 .32ضواب العقد يف الفقه االسالمي  .تأليف عدنان ال كماين  ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .35غاية املرام يف قري أحاديث احلالل واحلرامـ املؤلف :مد ناصر الدين األلباين املتوَف3121 :هـ،
الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة – .3113
 .31الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،دار املعرفة  -بريوت.
 .33فتح الباري  ،دار املعرفة  ،بريوتَ ،تقيق ب الدين اخلطيب ،مصنف عبد الرزاق ، 536/9
املكتب اإلسالمي ـ بريوت 3115ه ،الطبعة الثانية.
 .36فقه االقتصاد االسالمي د .يوسف كامل دار العلم الكويت ط 3699 .م.
 .31القاموس ادي ـ الفريوز أبادي بريوت العربية للطباعة والنشر ـ دون تاريخ.
 .39القواعد البن رجب احلنبلي

 ،16دار الفكر للطباعة والنشر  ،بريوت.
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 .36قوت القلوب يف معاملة ادبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،املؤلف :مد بن علي بن
عطية احلارثي ،أبو طالب املكي املتوَف596 :هـ ،ادقق :د .عاصم إبراهيم الكيايل ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بريوت  /لبنان ،الطبعة :الثانية 3126 ،هـ 2113-م.
 .61الكايف البن عبد الرب.

 .63الك واألمساء للدواليب الرازي ،ادقق :أبو قتيبة نظر مد الفاريايب ،الناشر :دار ابن حزم  -بريوت/
لبنان ،الطبعة :األوىل 3123 ،هـ 2111 -م.
 .62لسان العرب – مد بن مكرم بن منظور– دار صادر – بريوت – دون تاريخ.
 .65املال وطرق استثماره ،تأليف/شوقي عبده الساهي ،الطبعة الثانية ،القاهرة 3691م.
 .61مبادئ القانون التجاري ،تأليف :مصطفى كمال طه ، ،مؤسسة الثقافة اجلامعية 3616م.
 .63املبد شرح املقنع البن مفلح  ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت 3111هـ.
 .66اجملمو للنووي  ،دار الفكر ـ بريوت3661 ،م.
 .61ادرر يف الفقه احلنبلي لعبد السالم بن تيمية ،مكتبة املعارف ـ الريا 3111 ،ه ،ط.2:
 .69املستدر على الصحيحني للحاكمَ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية
– بريوت ،الطبعة :األوىل.3661 – 3133 ،
 .66مسند اإلمام أمحد بن حنبل ادقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد اهلل
بن عبد ادسن ال كي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 3123 ،هـ  2113 -م .
 .11مسند البزار املشهور باسم البحر الزخار ادقق :فوظ الرمحن زين اهلل ،حقق األجزاء من  3إىل 6
وعادل بن سعد حقق األجزاء من  31إىل  31وصربي عبد اخلالق الشافعي حقق اجلزء  39الناشر:
مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة الطبعة :األوىل ،بدأت 3699م ،وانتهت 2116م.
 .13املصنف ،املؤلف :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين املتوَف233 :هـ،
ادقق :حبيب الرمحن األعظمي ،الناشر :اجمللس العلمي -اهلند ،يطلب من :املكتب اإلسالمي – بريوت،
الطبعة :الثانية3115 ،ه.
 .12املضارب والتالعب ،د .صاحل الربيري حبث مقدم اىل املؤمتر العلمي املستوى الرابع عشر للمؤسسات
االسالمية.
اهلل بن مد ،عبد ادسن بن

 .15املعجم األوس  ،للطرباين املتوَف561 :هـ ،ادقق :طارق بن عو
إبراهيم احلسيين ،الناشر :دار احلرمني – القاهرة.
 .11املعجم الوسي  ،أنيس ابراهيم وآخرون ،مطبعة قطر الوطنية 3693م.
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 .13معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ الطبعة الثانية ـ بريوت ـ دار الفكر للطباعة والنشر – 3669م.
 .16معرفة الصحابة ،املؤلف :أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاين املتوَف151 :هـَ ،تقيق :عادل بن يوسف العزازي ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الريا  ،الطبعة:
األوىل  3136هـ  3669 -م.
 .11املغين ،ابن قدامة  ،دار الفكر بريوت3113 ،ه ،الطبعة األوىل.
 .19مفردات ألفاظ القرآن ـ أبو القاسم احلسني بن مد بن املفضل الراغب األصفهاين َتقيق صفوان
عدنان داودي ـ الطبعة الثانية ـ دمشق ـ دار القلم2112،م.
 .16موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي  119تأليف أ.د /علي أمحد السالوس
الطبعة احلادية عشرة مؤسسة الريان ـ بريوت 2119/3129م.
 .91موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين املتوَف316 :هـ،
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :مد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء ال اث العريب ،بريوت
– لبنان ،عام النشر 3116 :هـ 3693 -م.
 .93موطأ اإلمام مالك ،دار إحياء ال اث العريب – مصر.
 .92النقود والبنو واالقتصاد النقدي تأليف أ.د /مد أمحد األفندي ،األمني للنشر والتوزيع ـ صنعاء ،
الطبعة الثالثة عام 2116م.
 .95نيل األوطار  ،دار اجليل ـ بريوت ـ .3615
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الدكتور هشام يسري محمد العربي

ملخص البحث

يعترب فقه األقليات من أهم املستجدات اليت تواجه اجملتهدين يف العصر احلاضر؛ حيث أصبح
اقعا يفر نفسه على الساحة الفقهية ،ويستوجب من
الوجود اإلسالمي يف البالد غري اإلسالمية و ً
اجملتهدين والباحثني النظر واالجتهاد يف نوازله املتعددة واملستجدة باستمرار.
ِمه ًدا لذلك بتعريف
ولذلك عر هذا البحث لنوازل األحوال الشخصية يف فقه األقليات املسلمةِّ ،
مصطلحات البحث ،مث عر يف مباحثه اخلمسة لعدد من املسائل املهمة ،أوهلا :حكم زواج املسلم
بغري املسلمة؛ حيث َّبني حكم زواج املسلم بالكتابية وباملشركة ،وحكم الزواج الصوري الذي يقصد به
احلصول على اجلنسية أو اإلقامة يف غري بالد املسلمني ،وهل يكفي العقد الذي تقوم به اداكم املدنية
إلقامة زواج شرعي صحيح؟ .وثانيها :حكم استدامة زواج املسلمة بغري املسلم رجاء إسالمه ولو بعد
املسلم ْني .ورابعها:
انقضاء عدِتا .وثالثها :حكم تفريق القاضي غري املسلم واداكم املدنية بني الزوجني
َ
والية املراكز اإلسالمية يف بالد غري املسلمني يف التفريق ،مع كوهنا ليس هلا صفة رمسية مع ف هبا.
وخامسها :مسألة التوارث بني املسلم وغري املسلم يف البالد غري اإلسالمية.
معتمدا على املصادر الفقهية األصيلة ،مع الرجو إىل
وانتهى البحث إىل عدد من النتائ ،
ً
الدراسات املعاصرة وقرارات اجملامع الفقهية املختصة باألقليات املسلمة يف الغرب.

*

*

*
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبيـاء واملرسـلني سـيدنا مـد وآلـه وصـحبه ومـن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد؛ فيعترب فقه األقليات من أهم املستجدات اليت تواجه اجملتهدين يف العصر احلاضر؛ حيث
اقعا يفر نفسه على الساحة الفقهية ،ويستوجب
أصبح الوجود اإلسالمي يف البالد غري اإلسالمية و ً
من اجملتهدين والباحثني النظر واالجتهاد يف نوازله املتعددة واملستجدة باستمرار ،سواء يف العبادات أو
املعامالت املالية أو ما يتعلق بأحكام األسرة اليت يطلق عليها يف كثري من الدول األحوال الشخصية،
وهي تلك األحكام املتعلقة بالزواج والطالق وما يتعلق هبما من نسب ورضا ونفقات وحضانة ،ومرياث
ووصية ،باإلضافة إىل ما يتعلق باألهلية واحلجر والوالية على النفس واملال والغيبة وما يتصل بذلك.
أيت أ ن أجعل حبثي هذا يف نوازل األحوال الشخصية يف فقه األقليات؛ ملا هلا من أمهية خاصة
وقد ر ُ
لدى األقليات املسلمة يف الغرب؛ فاألسرة هي اللبنة األوىل للمجتمعات ،وهي يف الغرب خاصةً املالذ
أيضا.
اآلمن ألبناء املسلمني ونسائهم ،بل ورجاهلم ً
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث لبيان أحكام نوازل األحوال الشخصية يف فقه األقليات ،وجتليتها مبا يسهم يف
بيان حكم اهلل -كما أعتقده -للمسلمني يف بالد الغرب ،ومبا يقق مقاصد الشريعة من تلك األحكام

والتشريعات.
خطة البحث:
أيت أن أجعل حبثي بعد املقدمة يف متهيد ومخسة مباحث وخامتة على النحو التايل:
ر ُ
متهيد :يف التعريف مبصطلحات عنوان البحث.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف النوازل.
املطلب الثاين :تعريف األحوال الشخصية.
املطلب الثالث :تعريف فقه األقليات.
املبحث األول :حكم زواج املسلم بغري املسلمة.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم زواج املسلم بالكتابية.
املطلب الثاين :حكم زواج املسلم باملشركة.
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املطلب الثالث :حكم الزواج الصوري بقصد احلصول على اجلنسية أو اإلقامة يف غري بالد
املسلمني.
املبحث الثاين :حكم استدامة الزواج بغري املسلم رجاء إسالمه.
املبحث الثالث :حكم تفريق القاضي غري املسلم.
املبحث الرابع :والية املراكز اإلسالمية يف البالد غري اإلسالمية يف التفريق.
املبحث اخلامس :التوارث بني املسلم وغري املسلم يف البالد غري اإلسالمية.
خامتة بنتائ البحث ،تليها قائمة املراجع.
منه البحث:
يتبع هذا البحث املنه الوصفي واالستقرائي يف اولة لرصد آراء الفقهاء املعاصرين فيما يعر له
من قضايا ،و اولة الوقوف على واقع األقليات املسلمة .كما يتبع املنه التحليلي ،واملنه االستنباطي
للتعامل مع النصو الشرعية املتعلقة بالقضايا موضو البحث.
مع االعتماد واالنطالق يف كل ذلك من نصو القرآن الكرن والسنة النبوية ،والرجو إىل املصادر
األصيلة ،مع مراعاة قري األحاديث وعزو النصو وفق املنهجية العلمية املقررة.
واهلل من وراء القصد.

*

*

*
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فمهيد

التعريا بمصطلحات عنوان البحث
ويشمل ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف النوازل.
املطلب الثاين :تعريف األحوال الشخصية.
املطلب الثالث :تعريف فقه األقليات.
المطلب األول :فعريا النوازل:

أيضـا علــى املصــيبة
النـوازل :مجــع نازلـة ،وهــي لغـة :اســم فاعـل مــن نــزل ،والنـزول يعــين احللـول ،وتطلــق ً
الشديدة ،أو الشدة تنزل بالناس(.)1
اصطالحا :هنا عدة تعريفات ،أمهها :أن النازلة هي احلادثة اليت َتتاج حلكم شرعي(.)2
و
ً
حكما شرعيًّا»(.)3
وقال الدكتور /نور الدين بومحزة« :هي احلادثة املستجدة اليت تتطلب ً
حكما شرعيًّا من الوقائع املستجدة»(.)4
وعرفها الدكتور /مد حسني اجليزاين بأهنا «ما استدعى ً

وق ــال ال ــدكتور /وهب ــه الزحيل ــي« :والن ـ ـوازل أو الواقع ــات أو العملي ــات ه ــي املسـ ـائل أو املس ــتجدات
الطارئــة علــى اجملتمــع ،بســبب توســع األعمــال وتعقــد املعــامالت ،والــيت ال يوجــد نــص تش ـريعي مباشــر أو
اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها»(.)5
وقيــل :هــي وقــائع أو ح ـوادث مســتجدة مل يــرد فيهــا نــص ،ومل يســبق فيهــا اجتهــاد ،فيلجــأ الفقيــه إىل

النظر فيها واستنباط احلكم الشرعي هلا(.)6

()633

( )1انظر :لسان العرب البن منظور ( )636 ،636 /33مادة (نزل) ،واملعجم الوسي جملمع اللغة العربيـة بالقـاهرة
مادة (نزل).
( )2انظ ــر :معج ــم لغ ــة الفقه ــاء لل ــدكتور /م ــد رواس قلع ــه ج ــي ( ،)113واملع ــامالت املالي ــة املعاص ــرة يف الفق ــه اإلس ــالمي
للدكتور /مد عثمان شبري (.)31
( )3اإلفت ــاء يف الن ـوازل لل ــدكتور /ن ــور ال ــدين ب ــومحزة ،حب ــث مب ـؤمتر الفت ــوى واستش ـراف املس ــتقبل املنعق ــد ِبامع ــة القص ــيم يف ــرم
3153هـ /نوفمرب 2135م (.)213 /3
( )4راجع :فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية (.)21 /3
( )5سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة للدكتور /وهبه الزحيلي (.)6
( )6فق ــه النـ ـوازل وفق ــه الواق ــع مقارب ــة الضـ ـواب والش ــروط لل ــدكتور /عبداجملي ــد قاس ــم عبداجملي ــد ،حب ــث مب ـؤمتر الفت ــوى واستشـ ـراف
املستقبل املنعقد ِبامعة القصيم سنة 3153هـ2135 /م (.)131 /1
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ويف احلقيقة كل تلك التعريفات متقاربة ،وإن كـان أفضـلها مـن وجهـة نظـري تعريـف الـدكتور /بـومحزة؛
الستيفائه وإجيازه يف الوقت نفسه.
حكما شرعيًّا.
ولذلك فإن النازلة هي :احلادثة املستجدة اليت تتطلب ً

وقد استعمل بعض الفقهاء قدَيًا كابن عبدالرب والنـووي وابـن تيميـة وابـن القـيم وغـريهم هـذا املصـطلح
باملدلول نفسه(.)1
وهنــا  -كمــا يقــول الــدكتور /نــور الــدين بــومحزة( -)2مناســبة بــني املعنيــني اللغــوي واالصــطالحي؛ ألن
النظر يف املع اللغوي للنازلة ينبئ عن مجلة من األوصاف جندها متحققةً يف املع االصـطالحي؛ ولـذلك
ينبغي مراعاة هذه املعاين عند إطالق وصف «النازلة» على املسألة اليت يراد حبثها.
وهذه األوصاف هي:
 -3كوهنا واقعة ،أي :نزلت بالناس ،فليست مف ضة وال متوقعة.

حكما شرعيًّا.
 -2كوهنا مستجدة ،مل تقع من قبل يف العصور املاضية؛ ولذلك تتطلب ً
 -5كوهنــا شــديدة ،وقــد تكــون شــدِتا نابعــة مــن عمــوم البلــوى هب ـا ،أو اشــتداد احلاجــة إليهــا ،وحنــو
ذلك(.)3
المطلب الثاني :فعريا األحوال الشخصية:

ِ
ِ
اإلنسان ما خيتص به مـن أمـوره املتغـرية احلسـية
وحال
وحال
الشيء :صفتُهُ ،
األحوال لغة :مجع حالُ ،
واملعنوية(.)4
والشخصية يف اللغة :نسبة إىل الشخص ،والشخص يطلق على كل جسم لـه ارتفـا وظهـور ،وغلـب
ِ
شخص ــا ع ــن
ـخا  .والشخص ــية تع ــين الص ــفات ال ــيت متي ــز
يف اإلنس ــان ،ومجع ــه أش ــخا
ُ
ـخو وش ـ َ
وش ـ ُ
ً
غريه(.)5
ـطالحا« :األح ـوال الشخصــية» ( )Personal Statusمصــطلح حــديث ،مل يع ــرف عنــد
واصـ ً
الفقهاء القدامى ،ولعله يف أصله اصـطالح إيطـايل ،ابتدعـه فقهـاء القـانون اإليطـايل يف القـرنني الثـاين عشـر

( )1راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا للدكتور /مد يسري إبراهيم (.)55 -51 /3
( )2انظر :اإلفتاء يف النوازل ،حبث مبؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل (.)212 -213 /3
أيض ــا :فق ــه النـ ـوازل دراس ــة تأص ــيلية
( )3انظ ــر :اإلفت ــاء يف النـ ـوازل ،مبـ ـؤمتر الفت ــوى واستشـ ـراف املس ــتقبل ( ،)212 -213 /3و ً
تطبيقية (.)21 -22 /3
( )216مادة (حال) ،وراجع :لسان العرب ( )361 /33مادة (حول).
( )4انظر :املعجم الوسي
( )5انظر :املعجم الوسي

( )113مادة (شخص) ،وراجع :لسان العرب ( )13 /1مادة (شخص).
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عـن تلـك املتعلقـة

متييزا لألحوال املتعلقة باألشـخا
والثالث عشر امليالديني حال ملشكلة تناز القوانني ،و ً
باألموال ،واليت أطلق عليها «األحوال العينية».
وقتلــف األح ـوال العينيــة عــن األح ـوال الشخصــية يف عمــوم تطبيــق األوىل علــى مجيــع امل ـواطنني ،علــى

حني تتعدد القواعد القانونية املنظمة للعالقات الشخصية للمواطنني باختالف طوائفهم ومعتقداِتم.
وعم كل القوانني األجنبية األخرى.
مث انتشر املصطلح بعد ذلك َّ
ولعل أول من أطلقه يف البالد العربية واإلسالمية هو الفقيه القانوين مد قـدري باشـا( ،)1الـذي ألـف
كتابــه «األحكــام الشــرعية يف األحـوال الشخصــية» وصــاغ فيــه األحكــام الشــرعية املتعلقــة بــالزواج والطــالق
ـائدا يف مصــر آنــذا ؛ وذلــك
ملتزمــا باملــذهب احلنفــي الــذي كــان سـ ً
ومــا يتعلــق هبمــا يف صــورة مـواد قانونيــة ً
حــني رفــض اخلــديوي إمساعيــل تطبيــق «جملــة األحكــام العدليــة» الــيت فرضــتها اخلالفــة العثمانيــة علــى الـبالد
التابعــة هلــا ليخــرج مــن تبعتهــا ،وجلــأ إىل القــانون الفرنســي مــتعلال بــأن الكتــب الفقهيــة ليســت مؤلفــة علــى
نظام الكتب القانونية احلديثة.
وحينم ــا أنش ــئت اد ــاكم املختلطــة يف مص ــر س ــنة 3913م ،مث اد ــاكم األهلي ــة س ــنة 3995م قُ ِ
ص ـ َـر
اختصا اداكم الشرعية على األحكام املتعلقة باألسرة ،بعدما كانت شاملة لكل أنوا املنازعات.
وظ ــل هن ــا تن ــاز فيم ــا ي ــدخل يف م ــدلول «األح ـ ـوال الشخص ــية» ليك ــون م ــن اختص ــا اد ــاكم
الشرعية ،وما ال يدخل فيه ليكون من اختصا اداكم األهلية.
وقــد حــددت كمــة ال ــنقض املص ـرية يف حكمهــا الشــهري بتــاريخ 3651/6 /23م مع ـ مصــطلح
األحـوال الشخصــية ،فــنص هــذا احلكــم علــى أن« :األحـوال الشخصــية هــي جممــو مــا يتميــز بــه اإلنســان
عــن غــريه مــن الصــفات الطبيعيــة أو العائليــة ،الــيت رتــب القــانون عليهــا أثـ ًـرا قانونيًّــا يف حياتــه ككونــه إنســانًا
زوجا أو أرمل أو مطل ًقا أو ابنًا شرعيًّا ،أو كونـه تـام األهليـة أو ناقصـها لصـغر سـن أو
ذكرا أو أنثى ،وكونه ً
ً
عته أو جنون ،أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من أسباهبا القانونيـة ،أمـا األمـور املتعلقـة باملسـائل
املاليــة فكلهــا حبســب األصــل مــن األحـوال العينيــة ،وإذن فــالوقف واهلبــة والوصــية والنفقــات علــى اخــتالف
أنواعها ومناشئها من األحوال العينية لتعلقها باملال وباسـتحقاقه وعـدم اسـتحقاقه ،غـري أن املشـر املصـري
وجد أن الوقف واهلبة والوصية -وكلها مـن عقـود التربعـات -تقـوم غالبًـا علـى فكـرة التصـدق املنـدوب إليـه

صغريا ،وقرج يف مدرسـة األلسـن،
( )1مد قدري باشا :مصري من أصل تركي ،ولد سنة (3251هـ3923 /م) وحف القرآن ً
ـني وزيـ ًـرا للحقانيــة (العــدل) ،مجــع بــني القــانون ودراســة الشـريعة اإلســالمية ،ولــه عــدة كتــب
وعمــل بال مجــة ،مث اشــتغل بالقضــاءُ ،
وعـ ِّ َ
رائ ــدة يف تقن ــني الشـ ـريعة اإلس ــالمية عل ــى امل ــذهب احلنف ــي ،منه ــا :مرش ــد احل ــريان ،والع ــدل واإلنص ــاف .ت ــويف س ــنة (3516هـ ــ/
3999م) .راجع ترمجته يف :األعالم للزركلي (.)31 /1
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ديانة؛ فأجلـأه هـذا إىل اعتبارهـا مـن قبيـل مسـائل األحـوال الشخصـية ،فيمـا خيرجهـا عـن اختصـا ادـاكم
عنصرا دينيًّا ذا أثر يف تقرير أحكامها».
املدنية اليت ليس من نطاقها النظر يف املسائل اليت قد َتوي ً
غــري أن هــذا التعريــف مل يســلم مــن الغمــو والنقــد ،إىل احلــد الــذي أوجــب تــدخل املشــر لتــدار
نقصــه وغموض ــه ،فج ــاءت امل ــادة رق ــم ( )29م ــن الئحــة التنظ ــيم القض ــائي للمح ــاكم املختلط ـة الص ــادرة
بالق ــانون رق ــم  16لس ــنة 3651م ت ــنص عل ــى م ــا يل ــي« :متث ــل األح ـوال الشخص ــية املنازع ــات واملس ــائل
املتعلقــة بنظــام األســرة ،وعلــى األخــص اخلطبــة والــزواج وحقــوق الــزوجني وواجباِتمــا املتبادلــة ،واملهــر ونظــام
األمـ ـوال ب ــني ال ــزوجني ،والط ــالق والتطلي ــق والتفري ــق ،والبن ــوة واإلقـ ـرار ب ــاألبوة وإنكاره ــا ،والعالق ــات ب ــني
األصول والفرو  ،وااللتزام بالنفقة لألقارب واألصهار ،وتصحيح النسب والتبين والوصاية والقوامـة واحلجـر
واإلذن بــاإلدارة ،وكــذلك املنازعــات واملســائل املتعلقــة باهلبــات واملواريــث وغريهــا مــن التصــرفات املضــافة إىل
ما بعد املوت ،وبالغيبة ،وباعتبار املفقود ميتًا».

مث ص ــدر ق ــانون تنظ ــيم القض ــاء يف مص ــر رق ــم  311لس ــنة 3616م مؤك ـ ًـدا أن مص ــطلح «األحـ ـوال
الشخصــية» يشــمل جمموعــة األحكــام املتعلقــة بأحكــام األســرة مــن الــزواج والطــالق ومــا يتعلــق هبمــا مــن
نســب ورضــا ونفقــات وحضــانة وم ـرياث ووصــية ووقــف ،وأهليــة وحجــر وواليــة علــى الــنفس واملــال .مــع
استبعاد اهلبة من األحوال الشخصية للمصريني.
وظل األمر على ذلك حىت صدر القانون رقم  162لسنة 3633م بإلغاء اداكم الشرعية.
ـريا؛ فبعـد انفصـال الـدول العربيـة عـن الدولـة
ومل خيتلف الوضـع يف سـائر الـدول العربيـة عنـه يف مصـر كث ً
العثمانيــة ومــع حركــات التحــرر واالســتقالل مــن االحــتالل األجنــيب الــذي تقاســم الــدول العربيــة أصــدرت
معظ ــم ال ــدول العربي ــة واإلس ــالمية ق ـوانني خاص ــة هب ــا لألح ـوال الشخص ــية مس ــتمدة م ــن الفق ــه اإلس ــالمي
مبذاهبه املعروفـة ،ولعلـه مل يشـذ عـن ذلـك سـوى اململكـة العربيـة السـعودية ،الـيت حفظهـا اهلل مـن االحـتالل
األجنــيب ،كم ـا أهنــا مل تأخــذ مببــدأ التقنــني ،ورأت االكتفــاء ِبعــل املــذهب احلنبلــي املــذهب الرمســي للدولــة،
والرجو إىل مصادره األصيلة مباشرة.
ـائدا يف قـ ـوانني معظ ــم ال ــدول العربي ــة
وخالص ــة الق ــول :إن مص ــطلح «األحـ ـوال الشخص ــية» ظ ــل س ـ ً
واإلسالمية ،ويف كتابات القانونيني ومن مجعوا بني الدراستني الشرعية والقانونية.
ـطلحا تع ــين :األحك ــام واملب ــادئ واملس ــائل
وَيك ــن أن نق ــول :إن األح ـ ـوال الشخص ــية باعتباره ــا مص ـ ً

املنظمــة للعالقــات داخــل األســرة ،مبــا يشــمل أحكــام اخلطبــة والــزواج ،واملهــر ،ونفقــة الزوجــة وواجباِتــا جتــاه
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زوجه ــا ،والط ــالق وتفري ــق القاض ــي ب ــني ال ــزوجني ،واخلل ــع ،والنس ــب والرض ــا وحض ــانة األوالد ،والوالي ــة
واألهلية واحلجر ،واملرياث والوصية والوقف(.)1
لماذا التعبير بمصطلح «األحوال الشخصية»؟
مـن اسـتعرا تـاريخ مصــطلح «األحـوال الشخصـية» ومـدى انتشــاره وذيوعـه يف أغلـب الـدول العربيــة
آثرت أن أعرب به يف هذا البحث؛ لألسباب التالية:
واإلسالمية للخاصة والعامة؛ فقد ُ
أوال :ألنـه املســتعمل واملعــروف لــدى الـدول الــيت تأخــذ بــالتقنني الوضـعي ،وهــي مجيــع دول العــامل -يف
حدود علمي -عدا اململكة العربية السعودية.
ثانيًا :أن هذا املصطلح هو املتداول لدى الدول غـري اإلسـالمية ،الـيت تعـي ،هبـا األقليـات اإلسـالمية،
وهي جمال البحث.
ثالثًــا :أن ــه ال مش ــاحة يف االص ــطالح ،الس ــيما أن مص ــطلح «األح ـوال الشخص ــية» ال يتع ــار م ــع
الشـريعة وقواعــدها ومقاصــدها ،كمــا أنــه يــدل علــى املضــمون العلمــي املقصــود ،دون لــبس أو قصــور -كمــا
يقول الدكتور /فارس العزاوي(.)2
المطلب الثالث :فعريا فقه األقليات:

الفقه لغة :العلم بالشيء والفهم له(.)3
اصطالحا :هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية(.)4
و
ً
واألقلِّيَّــات :مجــع أَقَـلِّيَّــة ،واألَقَـلِّيَّــة خــالف األكثريــة ،مــأخوذ مــن ِ
القلَّــة ضــد الكثــرة ،وأقـ َّـل ،أي :أتــى
بالقليل ،أو جعله قليال(.)5

( )1راجع :الزواج يف الشريعة اإلسالمية للشيخ علي حسـب اهلل

( ،)6 -1وأحكـام األسـرة يف اإلسـالم للـدكتور /مـد سـالم

مـدكور ( ،)21 -22 /3ودراسـات يف أحكـام األسـرة ألسـتاذنا الـدكتور /مـد بلتـاجي ( ،)91 -13ودراسـات يف األحـوال
أيضــا ( ،)32 -33وموســوعة املفــاهيم اإلســالمية العامــة للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســالمية
الشخصــية للــدكتور /بلتــاجي ً
بوزارة األوقاف املصرية (مصطلح «األحوال الشخصية» للدكتور /مد سراج) (.)21 -25
( )2انظــر :اض ـرات يف األح ـوال الشخصــية « »3للــدكتور /فــارس الع ـزاوي ،مقــال علــى شــبكة األلوكــة بشــبكة اإلن نــت علــى
الراب :
http://www.alukah.net/sharia/0/74256/
( )3انظر :لسان العرب ( )322 /35مادة (فقه).
أيضــا :علــم أصــول الفقــه للشــيخ أمحــد إبـراهيم بــك
( )4انظــر :اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج للســبكي ( ،)29 /3و ً
أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خالف ( ،)33وأصول الفقه للشيخ مد أيب زهرة (.)6
( )5انظر :املعجم الوسي

( ،)361وعلــم

أيضا :لسان العرب ( 365 /33وما بعدها) مادة (قلل).
( )136مادة (قلل) ،وراجع ً
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وقد ورد لف القلة يف العديد من نصو القرآن الكرن والسنة النبوية ،واستعمل مبعنـاه اللغـوي الـذي
يدور حول القلة العددية ،ومن ذلك قول اهلل تعاىلَ ﴿ :واذْ ُ ُروا إِ ْذ ُ ْنتُ ْم قَلِ ًيال فَ َكثا ََّرُ ْم ﴾(.)1
أما لف األقلية (وكذلك األكثرية) فيستعمل مبع القلة العددية ،دون أية دالالت أو ظالل أخرى.
أي مـن كتـب الفقـه أو كـالم الفقهـاء القـدماء ،وإَنـا ورد إلينـا مـن الغـرب
ـطلحا يف ٍّ
ومل يرد باعتبـاره مص ً
( )Minoritiesمرتبطًا باهلوية الثقافية؛ حيث تعترب األقلية ذات هوية مغايرة هلويـة األكثريـة مـن اجملتمـع
الذي تعي ،فيه ،ورمبا يمل هذا املصطلح أبعا ًدا سياسية أو دينية أو اجتماعية(.)2
عرف بعض الباحثني األقلية بأهنا« :كل مجاعة تعـي ،خـارج حـدود الدولـة الـيت تنتمـي إليهـا،
ولذلك َّ
حبيث يتمتع مجيع أفراد اجلماعة مبا يسمى اليوم باجلنسية»(.)3
وعرفها الدكتور /يوسف القرضاوي بأهنا «كل جمموعة بشرية يف قطـر مـن األقطـار ،تتميـز عـن أكثريـة
أهلــه يف الــدين أو املــذهب أو العــرق أو اللغــة أو حنــو ذلــك مــن األساس ــيات الــيت تتمــايز هبــا اجملموعــات

البشرية بعضها عن بعض»(.)4
فاألقليــة عــاد ًة قتلــف عــن األكثريــة يف العــرق أو الثقافــة أو الــدين أو اللغــة ،وَتــاول أن َتــاف علــى
تلك اخلصائص كي ال تذوب يف خصائص األغلبية(.)5

ـطهادا مـن
ظلمـا واض ً
كثريا ما تلقى األقليات ً
ومن لوازم األقلية أهنا تكون عادة ضعيفة أمام األكثرية ،و ً
األكثرية(.)6
وبنــاءً علــى مــا ســبق َيكــن تعريــف األقليــات اإلســالمية بأهنــا «كــل جمموعــة بشـرية تعــي ،بــني جمموعــة
أكرب منها ،وقتلف عنها يف كوهنا تنتمي لإلسالم ،وَتاول بكل جهدها احلفاظ عليه»(.)7
واألقليات اإلسالمية تشمل نوعني:
األول :املس ــلمون م ــن أه ــل ال ــبالد األص ــليني ِم ــن دخ ــل يف اإلس ــالم ،لك ــنهم يعت ــربون أقلي ــة بالنس ــبة
ملواطنيهم اآلخرين من غري املسلمني.

( )1سورة األعراف :آية رقم (.)96
( )2انظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)15 -13 /3
( )3األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي لألستاذ /سليمان مد توبوليا
( )4يف فقه األقليات املسلمة (.)33
( )5انظر :األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي
( )6انظر :يف فقه األقليات املسلمة (.)36 -33
( )7انظــر :األحكــام السياســية لألقليــات املســلمة يف الفقــه اإلســالمي

(.)21

(.)29
( )26نقــال عــن «األقليــات اإلســالمية يف العــامل اليــوم»

أيضا :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)16 /3
للدكتور /علي الكتاين ،وانظر ً
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والث ــاين :املس ــلمون امله ــاجرون م ــن بالده ــم اإلس ــالمية إىل ب ــالد غ ــري إس ـالمية للعم ــل أو للدراس ــة أو
للهجــرة أو لغــري ذلــك مــن األســباب املشــروعة ،وحصــلوا علــى إقامــات قانونيــة بتلــك الــبالد ،وبعضــهم قــد
يصل على اجلنسية ويصري مواطنًا(.)1

فهذه األقليات اإلسـالمية الـيت تعـي ،يف بـالد مثـل أمريكـا أو الـدول األوربيـة أو بعـض الـدول الشـرقية
أو غريها مـن الـدول الـيت أكثـر سـكاهنا مـن غـري املسـلمني أو دينهـا الرمسـي لـيس اإلسـالم تـواجههم العديـد
م ــن املش ــكالت ال ــيت يك ــون بعض ــها سياسـ ـيًّا م ــن جـ ـراء حي ــف األكثري ــة عل ــى حق ــوقهم وع ــدم رعايته ــا
خلصوصــيتهم الدينيــة ،وبعضــها اقتصــاديًّا لكــون أكثــرهم مــن الفقـراء وذوي الــدخل ادــدود ،وبعضــها ثقافيًّـا
نتيجة هيمنة األكثرية على التعليم واإلعالم ومراكز التوجيه واحلياة العامة.
وكثــري مــن تلــك املشــكالت هلــا طــابع فقهــي؛ نتيجــة رغبــة تلــك األقليــات املســلمة يف تلــك الــبالد يف
التمســك هبويتهــا الدينيــة وعقيــدِتا اإلســالمية وأحكامهــا الشــرعية يف العبــادات أو املعــامالت املاليــة أو مــا

يتعلــق بــاألحوال الشخصــية أو األمــور السياســية وغــري ذلــك .مــع خصوصــية واقــع تلــك األقليــات ،الــذي
ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عند النظر واالجتهاد يف النوازل اخلاصة هبم(.)2
فهــو فقــه خــا ينبغــي أن يقــوم علــى اجتهــاد قــون جيمــع بــني مقاصــد الشـريعة ونصوصــها الثابتــة ،ويراعــي
ظـروف األقليـات اإلســالمية وزماهنـا ومكاهنـا ،ومــدى حاجتهـا للتمســك بأحكـام الشـريعة ،مــع كوهنـا جــزءا

من اجملتمعات اليت تعي ،فيها بكل معطياِتا وظروفها(.)3
تأصيلي ،ال يُقصد منه تسـويد الواقـع يف الـبالد الغربيـة وال تربيـره ،إَنـا يُقصـد منـه حفـ
وفقه األقليات فقه
ٌّ
ـب الضــرورة يف حياِتــا وظروفهــا ،وإعمـ ِ
احليــاة الدينيــة لألقليــات املســلمة ،مــع مراعــاةِ خصوصــيتها وجوانـ ِ
ـال
قواعد املوازنات بني املصاحل واملفاسد ،ومراعاةِ مقاصد الشريعة(.)4

*

*

( )1انظر :يف فقه األقليات املسلمة (.)31
( )2راجع :يف فقه األقليات املسلمة (.)26 -21
( )3راجع :يف فقه األقليات املسلمة (.)56 -51
( )4انظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)92 /3

*
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المبحث األول

حكم زواج المسلم بغير المسلمة
ويشمل ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم زواج املسلم بالكتابية.
املطلب الثاين :حكم زواج املسلم باملشركة.
املطلب الثالث :حكم الزواج الصوري بقصد احلصول على اجلنسية أو اإلقامة يف غري بالد املسلمني.

المطلب األول :حكم زواج المسلم بالكتابية:

الكتابية :هي املرأة من أهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى دون غـريهم كاملتمسـكني بـالزبور وغـريه كصـحف
ِ
اب َعلَاى طَاائَِفتَا ْي ِن ِم ْان قَا ْبلِنَاا ﴾( .)1وهـذا
إبراهيم عليه السالم؛ بداللة قوله تعـاىل ﴿ :أَ ْن فَا ُقولُوا إِنَّ َما أُنْ ِه َل الْكتَ ُ

على مذهب الشافعية واحلنابلة ،خالفًا للحنفية(.)2
أيضا على اعتبار أن من يدين اآلن باليهودية أو النصرانية رغم ما حدث هبمـا مـن َتريـف وتبـديل ،ونسـخ
و ً
حرفـوا وبــدَّلوا خــاطبهم بأهــل
بالرســالة ادمديــة -مــن أهــل الكتــاب؛ ألن القــرآن الكــرن حــني خــاطبهم وكــانوا قــد َّ
الكتاب(.)3
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز أن يتزوج املسلم امرأة من أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية(.)4
ْكت ِ
ِ
ِ
ات وطَع َّ ِ
اام ُك ْم ِحالُ
ين أُوفُوا ال َ َ
واستدلوا بقوله تعـاىل ﴿ :الْيَا ْوَم أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيبَ ُ َ َ ُ
اب حالُ لَ ُك ْام َوطَ َع ُ
ام الذ َ
لَهم والْمحصان ُ ِ
ِ
اات والْمحصانَ ُ ِ َّ ِ
ِ ِ
ااب ِم ْان قَا ْابلِ ُك ْم﴾( ،)5وإىل ذلـك ذهـب
ُ ْ َ ُ ْ ََ
ات م َان ال ُْم ْْمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوفُاوا الْكتَ َ
ات م َان الاذ َ
()6
مجهور الصحابة ،إال ما روي عن ابن عمر .
( )1سورة األنعام :آية رقم (.)336
( )2راجــع :مغــين ادتــاج للخطيــب الش ـربيين ( ،)532 /1وهنايــة ادتــاج للرملــي ( ،)263 -261 /6واملغــين البــن قدامــة (/6
أيضــا:
 ،)319 -316ومطالــب أويل النهــي للرحيبــاين ( ،)333 /3وتبيــني احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي ( ،)331 /2و ً
اسن التأويل للقامسي ( ،)3965 /6وراجع كذلك :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)656 -651 /2
( )3راج ــع :فق ــه النـ ـوازل لألقلي ــات املس ــلمة تأص ــيال وتطبي ًق ــا ( ،)611 -656 /2وأحك ــام األحـ ـوال الشخص ــية للمس ــلمني يف
أيضا :يف أحكام األسرة ألستاذنا الدكتور /مد بلتاجي (.)215
الغرب للدكتور /سامل عبدالغين الرافعي ( ،)133و ً

( )4راجــع :املبســوط للسرخســي ( ،)231 /1وحاشــية ابــن عابــدين ( ،)13 /5وأحكــام القــرآن البــن العــريب (،)16 -13 /2
وبداية اجملتهد البن رشد احلفيد ( ،)61 /5ومواهب اجلليل ( ،)111 /5ومنح اجلليـل ( ،)563 /5ومغـين ادتـاج (-533 /1
 ،)532واملغين ( ،)313 /6وأحكام أهل الذمة البن القيم ( ،)161 -161 /2ومطالب أويل النهى (.)333 /3
( )5سورة املائدة :آية رقم (.)3
ـؤمن ق ،رقـم ( .)3293وهـو
( )6انظر :صحيح البخاري :كتاب الطالق ،باب قول اهلل تعاىل ﴿ :وال تنكحـوا املشـركات حـىت ي َّ
مــذهب اإلماميــة .راجــع :شـرائع اإلســالم ِ
للحلِّــي ( ،)259 /2ومــال إليــه اإلمــام الــدكتور /عبــداحلليم مــود شــيخ األزهــر األســبق
رمحه اهلل .راجع :فتاوى اإلمام عبداحلليم مود (.)359 /2
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وقد تزوج بعض الصحابة بكتابيات ،منهم طلحة بن عبيداهلل.
ومـا ذهــب إليـه ابــن عمــر مـردود ب يــة املائــدة السـابقة ،والقــول بــدخول الكتابيـات ضــمن املشــركات يف
قولــه تع ــاىل ﴿ :وَال فَا ْن ِكح ااوا الْم ْشا ا ِرَ ِ
ات َحتَّااى ياُ ا ْاِْم َّن ﴾( )1جي ــاب عن ــه بــأن ه ــذه اآليــة خمصوص ــة ب ي ــة
ُ ُ
َ
َّ ِ
ين َ َفا ُاروا ِما ْان أ َْها ِال
املائــدة ،كمــا أن القــرآن يغــاير بينهمــا يف اإلطــالق ،يف مثــل قولــه تعــاىلَ ﴿ :مااا يَا َاو ند الااذ َ
()2
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ال ِ
ْكتَا ِ
ين
ين أَ ْن ياُنَ ا َّاه َل َعلَا ْاي ُك ْم ما ْان َخ ْياار ما ْان َرب ُكا ْام ﴾  ،وقولــه تعــاىل ﴿ :لَا ْام يَ ُك ا ِن ال اذ َ
ااب َوَال ال ُْم ْش ا ِر َ
ِ
َ َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ين َحتَّى فَْفِيَا ُه ُم الْبَايانَاةُ ﴾( ،)3وقولـه يف السـورة نفسـها ﴿ :إِ َّن
ُ ْ
ين ُم ْنا َفك َ
اب َوال ُْم ْش ِر َ
)
4
(
ِ
ِ َّ ِ
ااب والْم ْشا ِرِ ِ
ِ
َّ ِ
ين
ين َ َف ُاروا م ْان أ َْه ِال الْكتَ ِ َ ُ
َّم ﴾  ،وكـذلك يف سـورة احلـ  ﴿ :إ َّن الاذ َ
َ
الاذ َ
ين فاي نَاا ِر َج َهان َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
اادوا و َّ ِِ
ِ َّ
ال بَا ْيا انَا ُه ْم يَ ا ْاو َم
ين َوالن َ
َ
َّصا َ
ين َها ُ َ
اوس َوالااذ َ
الصاااب َ
آمنُااوا َوالااذ َ
اارا َوال َْم ُجا َ
ين أَ ْشا َارُ وا إ َّن اللااهَ يَا ْفصا ُ
ِ ِ ()6()5
الْقيَ َامة ﴾ .
هذا هو األصل يف حكـم زواج املسـلم بالكتابيـة ،لكـن هـل يـؤثر علـى هـذا احلكـم كـون املـرأة الكتابيـة
غري ملتزمة بشريعتها ،خاصة مع شيو اإلحلاد يف كثري من دول العامل النصراين؟
أيضا؟
وهل إذا كانت املرأة من قوم اربني لإلسالم واملسلمني جيوز الزواج هبا ً
ومــا موقــع ذلــك مــن نظريــة الضــرورة واحلاجــة؟ ومــن قاعــدة «درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــاحل»
فقــد يــؤدي الــزواج هبــا إىل التــأثري علــى كيــان األســرة كلهــا ،وعلــى تربيــة األوالد ،خاصــة وحنــن نتحــدث عــن
أقليات مسلمة يف بالد الغرب؟
ِ
ـت
اداء أقا ااول :اتف ــق الفقه ــاء عل ــى أولوي ــة ال ــزواج باملس ــلمة؛ لقول ــه « : فَ ــاظْ َف ْر بِـ ـ َذات ال ــدِّي ِن تَ ِربَـ ْ
ابتا ا ً
يَ َدا َ »( ،)7وألن الزواج باملسلمة هو الذي يقق مقاصد النكاح اليت تغياها الشار احلكيم(.)8

( )1سورة البقرة :آية رقم (.)223
( )2سورة البقرة :آية رقم (.)313
( )3سورة البينة :آية رقم (.)3
( )4سورة البينة :آية رقم (.)6
( )5سورة احل  :آية رقم (.)31
( )6انظــر :أحكــام أهــل الذمــة ( ،)161 /2ويف فقــه األقليــات املســلمة ( ،)66وأحكــام األح ـوال الشخصــية للمســلمني يف
أيضــا :مــنه عمــر بــن اخلطــاب يف التشـريع ألســتاذنا الــدكتور /مــد بلتــاجي (،)512 -513
الغــرب ( ،)131 -135و ً
أيضا (.)213 -211
ويف أحكام األسرة له ً

( )7رواه البخــاري يف النكــاح ،بــاب األكفــاء يف الــدين ،رقــم ( ،)3161ومســلم يف الرضــا  ،بــاب اســتحباب نكــاح ذات الــدين،
رقم (.)3166
( )8راجــع :يف فق ــه األقلي ــات املس ــلمة ( ،)311وم ــن فق ــه األقلي ــات املس ــلمة لل ــدكتور /خال ــد م ــد عب ــدالقادر (-312
.)315
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كما اتفقـوا يف اجلملـة علـى جـواز الـزواج بالكتابيـة يف بـالد غـري املسـلمني (دار احلـرب) يف حـال الضـرورة،
كما إذا خشي املسلم على نفسه من الزنا ،ومل يستطع الزواج مبسلمة(.)1
أم ــا يف غ ــري احل ــال الس ــابقة م ــن الض ــرورة فق ــد اختل ــف الفقه ــاء يف حك ــم ال ـزواج بالكتابي ــة يف دي ــار غ ــري
املسلمني ،اليت يعربون عنها بدار احلرب على قولني:
القاول األول :يـرم الـزواج بالكتابيـة يف دار احلـرب .وهـو روايـة عنـد احلنابلـة ،وأشـار إليـه ابـن عابـدين مـن

احلنفية( .)2وهو قول ابن عباس ،وابن عمر ،وظاهر قول عمر ،وإبراهيم النخعي واحلكم(.)3
ِ َّ ِ
ين َال يُا ِْْمنُو َن بِاللَّ ِه َوَال بِالْيَا ْوِم ْاآل ِخ ِر َوَال يُ َحرُمو َن َما َح َّرَم
واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل ﴿ :قَافلُوا الذ َ
ْجهيةَ عن يد وهم ِ :
ِ
اللَّهُ ورسولُهُ وَال ي ِدينُو َن ِدين ال ِ َّ ِ
ِ
اغ ُرو َن ﴾(،)4
اب َحتَّى يُا ْعطُوا ال ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ين أُوفُوا الْكتَ َ
َ َ
ََ ُ َ َ
ْحٍ م َن الذ َ
فقــالوا :إن اهلل أمــر بقتــال الكفــار احلـربيني الــذي ال يــؤدون اجلزيــة ،واألمــر بقتــاهلم يوجــب عــدم بــتهم ومــودِتم،
والزواج من امرأة مـنهم يقتضـي ادبـة واملـودة؛ فلـم جيـز .واعتـربوا أن آيـة سـورة املائـدة إَنـا وردت يف الـذميات دون
احلربيات.
يضــا للمســلم
وقــالوا :إن الــزواج باحلربيــة فيــه تكثــري لسـواد الكفــار وتقليــل لعــدد املســلمني ،كمــا أن فيــه تعر ً
وبني ــه للمفاس ــد واملخ ــاطر والف ــىل ،باإلض ــافة إىل أن ــه ي ــؤدي إىل ت ــر زواج املس ــلمات هن ــا ِم ــا يعرض ــهن للف ــىل
والضرر(.)5
ولــذلك أمــر عمـ ُـر بـ ُـن اخلطــاب حذيف ـةَ بـ َـن اليمــان حينمــا تــزوج بيهوديــة وهــو باملــدائن أن يطلقهــا ،معلــال
ذلك بقوله« :إين أخاف أن يقتدي بك املسلمون؛ فيختاروا نساء أهل الذمة جلماهلن ،وكفـى بـذلك فتنـة لنسـاء
املسلمني»(.)6
هذا باإلضـافة إىل أن املسـلم سيخضـع يف زواجـه وكـل مـا يتعلـق بـه إىل قـوانني األحـوال الشخصـية املطبقـة
يف تلك البالد ،وهذا قد يعرضه وأوالده للضرر(.)7
أيضا :نظريـة الضـرورة الشـرعية
( )1راجع :شرح السري الكبري للسرخسي ( ،)313 -311 /3وَتفة ادتاج ( .)522 /1وراجع ً
حــدودها وض ـوابطها للــدكتور /مجيــل مــد بــن مبــار ( ،)261واخــتالف الــدارين وأثــره يف املناكحــات واملعــامالت للــدكتور/
إمساعيل لطفي فطاين (.)311
( )2راجع :اإلنصاف للمرداوي ( ،)353 /9وحاشية ابن عابدين (.)13 /5
( )3راج ــع :تفس ــري الط ــربي «جـ ـامع البي ــان» ( ،)316 /9وأحك ــام الق ــرآن للجص ــا

( ،)131 /3واجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن

أيضا :فقه النـوازل لألقليـات
للقرطيب ( ،)521 /1والبحر ادي أليب حيان ( ،)119 /5و اسن التأويل ( .)3912 /6وراجع ً
املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)661 -665 /2
( )4سورة التوبة :آية رقم (.)26
أيضا :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)666 -661 /2
( )5راجع :حاشية ابن عابدين ( ،)13 /5و ً
( )6ذكــره مــد بــن احلســن الشــيباين يف كتابــه اآلثــار ،كمــا يف «يف فقــه األقليــات املســلمة» ( ،)313ومل أجــد هــذا اللف ـ يف
دواوين السنة.
( )7راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)661 /2
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ويعترب بعض البـاحثني أن الـدول الغربيـة اآلن وإن مل َتـارب املسـلمني حربًـا حقيقيـةً (عسـكرية) إال أهنـا ال
ـزوا ثقافيًّــا ،والعمــل علــى مــا كــل مــا يشــكك املســلمون يف ديــنهم ،باإلضــافة
تــدخر جهـ ًـدا يف غــزو املســلمني غـ ً
حلمالت التبشري وخباصة يف اجملتمعات الفقرية واملعدمة وتلك اليت تعاين ظروفًا قاسية(.)1
كما أنه ليس سائغًا أن يقـال اآلن :جيـوز زواج اليهوديـة ال الصـهيونية؛ فالتفرقـة بينهمـا ال تعـدو أن تكـون
كالما نظريًّـا؛ ألن الواقـع يشـهد بـأن كـل امـرأة يهوديـة إَنـا هـي جنديـة -ولـو بروحهـا -يف جـي ،إسـرائيل الـيت ال
ً
()2
تزال يف حرب معنا .
القول الثاني :أنه يكره الزواج بالكتابية يف ديار غري املسلمني ،يف غري حال الضرورة ملن خشي العنت ومل
جيد مسـلمة ،أو كـان يرجـو إسـالمها .وهـو مـذهب اجلمهـور مـن احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنابلـة ،وهـو قـول
طائفة من السلف ،منهم علي بن أيب طالب وعطاء واحلسن(.)3
ِ
واسـتدلوا بعمـوم قولـه تعـاىل ﴿ :والْمحصانَ ُ ِ َّ ِ
ااب ِم ْان قَا ْابلِ ُك ْم ﴾( ،)4فظـاهر اآليـة
َ ُْ َ
ين أُوفُاوا الْكتَ َ
ات م َان الاذ َ
()5
يقتضــي جـواز نكــاح اجلميــع الــذميات واحلربيــات؛ لشــمول االســم هلــن  ،وألن األصــل احلــل؛ فــال يــرم بالشــك
والتوهم(.)6
كما استدلوا بأدلة الفريق األول ،لكن مع محلهم ذلك على الكراهة دون التحرن ل ية السابقة(.)7

المناقشة والترجيح:
ناق ،ادرمون االسـتدالل بعمـوم آيـة املائـدة يف اجلـواز (مـع الكراهـة) بأهنـا خمصوصـة بالـذميات بـدليل
آيــة التوبــة (آيــة اجلزيــة)؛ ألهنــن يــدفعن اجلزيــة ،ويلتــزمن بأحكــام اإلســالم العام ـة؛ فرجــاء إســالمهن أقــرب،
ويؤيده ما سبقت اإلشارة إليه عن ابن عباس –رضي اهلل عنهما.-

( )1راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)663 -661 /2
( )2انظر :يف فقه األقليات املسلمة (.)311 -66
( )3راج ــع :املبس ــوط ( ،)31 /3وتبي ــني احلق ــائق ش ــرح كن ــز ال ــدقائق ( ،)331 /2وحاش ــية اب ــن عاب ــدين ( ،)13 /5ومواه ــب
اجلليــل ( ،)111 /5وشــرح اخلرشــي علــى خليــل ( ،)226 /5والشــرح الكبــري للــدردير مــع حاشــية الدســوقي ( ،)261 /2ومــنح
اجلليل ( ،)563 /5ومغين ادتـاج ( ،)533 /1وهنايـة ادتـاج ( ،)261 /6واملغـين ( ،)316 -319 /35وأحكـام أهـل الذمـة
( ،)916 /2واإلنصاف (.)356 -353 /9
( )4سورة املائدة :آية رقم (.)3
( )5راجع :أحكام القرآن للجصا ( ،)131 /3و اسن التأويل ( ،)3912 /6وراجع كذلك :املسلم مواطنًا يف أوربـا للشـيخ

فيصل مولوي (.)319 -311
( )6راجع :املغين (.)316 /35
( )7راجــع :مــنح اجللي ــل ( ،)563 /5ومغــين ادت ــاج ( ،)533 /1وكــذا :فقــه الن ـوازل لألقليــات املس ــلمة تأصــيال وتطبي ًق ــا (/2
 ،)613 -611واملسلم مواطنًا يف أوربا

(.)319
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أمــا الكتابيــة املقيمــة يف ديــار غــري املســلمني فــال جتــري عليهــا أحكــام اإلســالم ،بــل جتــري عليهــا قـوانني
أيضــا علــى زوجهــا املســلم؛ ِمــا قــد جيعلهــا تــؤثر علــى دينــه ،ال ســيما مــع البيئ ـة اديطــة غــري
بلــدها ،وجتــري ً
اإلسالمية(.)1
وأجيب عن هذا بأنه ال دليل على التخصيص ،واألصل أن آية املائدة عامة ،وهي مـن أواخـر مـا نـزل
من القرآن(.)2
لكــن حينمــا ننظــر إىل مقصــد الشـريعة حــني أباحــت يف األصــل الــزواج بالكتابيــات جنــد أهنــا راعــت أن
الكتابيــة ذات كتــاب مســاوي ،تلتق ــي مــع املســلم يف أص ــول اإلَي ــان واألخــالق ِم ــا جيعــل التع ــاي ،بينهم ــا
ِمكنًا.
كمــا راعــت أن يكــون هــذا الــزواج يف ظــل جمتمــع مســلم ملتــزم باإلســالم ،تكــون فيــه الزوجــة متــأثرة ال
مؤثرة ،وتكون القوامة فيه للزوج املسلم؛ فاإلسالم يعلو وال يعلـى عليـه؛ ولـذلك ال جيـوز أن تتـزوج املسـلمة

بغري مسلم -كما هو مقرر ،وكما سيأ (.)3
ـحا أن ك ــال األمـ ـرين غ ــري موج ــود؛
والن ــاظر يف واق ــع األقلي ــات اإلس ــالمية يف ب ــالد الغ ــرب جي ــد واض ـ ً
فالكتابيــة العفيفــة امللتزمــة بش ـريعتها ال تكــاد توجــد اآلن ،كمــا أهنــا يف الغــرب تكــون هــي املــؤثرة يف الــزوج
املسلم يف ظل جمتمع ال يدين باإلسالم وال يكم شريعته ،بل تتقلص قوامة الرجـل علـى زوجتـه هنـا  ،بـل
أيضا.
وعلى أوالده ً
ـددا مــن الض ـواب والقيــود إلباحــة الــزواج بالكتابيــات البــد مــن مراعاِتــا،
وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء عـ ً
فالبــد أوال مــن االســتيثاق مــن كوهنــا كتابيــة مؤمنــة باليهوديــة أو النص ـرانية ،وليســت ملحــدة أو شــيوعية أو
ات ﴾.
صنَ ُ
غري ذلك من النحل ،والبد أن تكون عفيفة صنة ،وقد عرب القرآن بلفظة ﴿ ال ُْم ْح َ

كما أنه البـد أال ي تـب علـى الـزواج هبـا فتنـة أو ضـرر قـق أو مـرجح؛ فـإن اسـتعمال املباحـات كلهـا
مقيد بعدم الضرر؛ وإال منع منه(.)4

( )1راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)612 -613 /2
( )2راجع :أحكام القرآن للجصا (.)131 /3
( )3راجـ ــع :يف فقـ ــه األقليـ ــات املسـ ــلمة ( ،)311 -315وأحكـ ــام األح ـ ـوال الشخصـ ــية للمسـ ــلمني يف الغـ ــرب

(-136

.)136
( )4ولــويل األمــر الســلطة يف تقييــد املبــاح بضـواب خاصــة .راجــع :حبثــي «تقنــني الفقــه اإلســالمي بــني املؤيــدين واملعارضــني دراســة
يضــا:
تأصــيلية» حبــث مقــدَّم مللتقــى تقنــني الفقــه اإلســالمي بــني النظريــة والواقــع ِبامعــة تلمســان بــاجلزائر ( ،)52 -22وراجــع أ ً
منه عمر بن اخلطاب يف التشريع

(.)511 -515
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فقــد تــؤثر علــى ديــن املســلم حــىت قرجــه عــن دينــه ،ال ســيما إذا كنــا نتحــدث عــن أقليــات مســلمة يف
أيضــا غــري
بــالد الغــرب حيــث البيئــة واجملتمــع كلــه ال يســري وفــق أحكــام الش ـريعة؛ فــإذا مــا كانــت الزوجــة ً
مسلمة؛ فإنه خيشى على دين الرجل املسلم ،السيما والقوانني الغربية ال تعطيه حق القوامة على زوجته.
أوالدا فإنــه يعرضــهم التبــا ديــن أمهــم وجمــتمعهم ودولــتهم ،وغالبًــا مــا يكــون تــأثري
وإذا أجنــب منهــا ً
األب علــى أوالده أقــل مــن تــأثري األم علــيهم ،ويقــوي ذلــك احلريــات املطلقــة الــيت متنحهــا تلــك اجملتمعــات
ملواطنيها.
وقد يؤدي الزواج بالكتابيات إىل تر زواج املسلمات ،وكفى بذلك فتنة هلن يف بالد الغرب.
وهذا ما أملح إليـه عمـر بـن اخلطـاب يف قولـه حلذيفـة« :إين أخـاف أن يقتـدي بـك املسـلمون فيختـاروا
نساء أهل الذمة جلماهلن ،وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني»(.)1
ويف رواية ذكر علة أخرى ،فقال« :ولكن أخاف أن تَـ َعاطوا املومسات منهن»( ،)2وهـذا ملمـح آخـر؛

حيث قد يتساهل املسلم يف الزواج بامرأة كتابية غري عفيفـة ال تـرد يـد المـس ،ومـن املعلـوم الـذي ال ينكـره
نادرا بل شاذًّا ،وأن األصل عندهم أن املـرأة هلـا
كل من اتصل بتلك اجملتمعات أن املرأة العفيفة تعترب شيئًا ً
مطلق احلرية يف أن تفعل كل ما تريد ،وتلك اجملتمعات ال تعبأ بقيم الشرف والعر والعفة(.)3
ولــذلك وإعمــاال بقاعــدة ســد الــذرائع ،وقاعــدة درء املفاســد أوىل مــن جلــب املصــاحل أرى عــدم ج ـواز
نكاح الكتابيات لألقليات اإلسالمية يف بالد الغرب أو الشرق ِمن ال يدينون باإلسالم.
وقد ذهب إىل ذلك مجاعة من املعاصرين(.)4
المطلب الثاني :حكم زواج المسلم بالمشر ة:
فـ َّـرق الفقهــاء بـني حكــم زواج املســلم بالكتابيــة وحكــم زواجــه بغريهــا مــن أهــل الــديانات األخــرى غــري
السماوية ِمن يطلق عليهن مشركات.
وذلك بـأن الوثنيـة ال تلتقـي يف مجلـة مبادئهـا اخللقيـة مـع املسـلم ،بـل إن دينهـا منـافر كـل املنـافرة لـدين
املسلم؛ ِما قد يتسبب يف أن تستهويه فتضعف دينه وتفسد نسله ،أو يتنافرا فال تستقيم العشرة بينهما.
( )1سبق قرجيه قريبًا.
( )2رواه س ــعيد ب ــن منص ــور يف س ــننه رق ــم ( ،)136والط ــربي يف تفس ــريه ( ،)136 /5واب ــن أيب ش ــيبة يف مص ــنفه (،)111 /5
والبيهقي يف السنن الكربى ( )312 /1رقم ( .)35162وانظر :إرواء الغليل لأللباين (.)513 /6
( )3راجع :يف فقه األقليات املسلمة (.)315 -311 ،69 -61
( )4راجع :اسن التأويل ( ،)3912 /6ويف فقـه األقليـات املسـلمة ( ،)311 -66والسياسـة الشـرعية للـدكتور /القرضـاوي
( ،)231 -216وم ــن فق ــه األقلي ــات املس ــلمة لل ــدكتور /خال ــد عب ــدالقادر ( ،)315ونظري ــة الض ــرورة الش ــرعية ح ــدودها
وضوابطها للدكتور /مجيل مد بن مبار

( ،)261 -265وفقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)615 /2
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أم ــا الكتابي ــة وخباص ــة الذمي ــة فإهن ــا تلتق ــي م ــع املس ــلم يف ل ــب الفض ــائل االجتماعي ــة -كم ــا س ــبقت
اإلشارة -ألن أصل األديان السماوية كلها واحد ،فدوام العشـرة دون تنـافر ِمكـن ،مـع التسـليم بـأن األوىل
مر(.)1
التزوج باملسلمة ،واملتدينة أوىل كما َّ
وقد اختلف الفقهاء يف حكم زواج املشركة على قولني:

القاول األول :يــرم زواج املشـركة مطل ًقــا ،سـواء كانـت عربيــة أو غـري عربيــة ،وثنيـة أو ملحــدة ،جموســية

أو بوذيـة أو هندوسـية أو مرتــدة أو غـري ذلــك كالبهائيـة وحنوهــا ،مـا دامـت ليســت مـن أهــل الكتـاب الــذين

بيناهم آن ًفا.
وإليه ذهب مجاهري الفقهاء من أصحاب املذاهب األربعة ،حىت نقل اإلمجا على ذلك(.)2
واستدلوا بصريح قوله تعاىل ﴿ :وَال فَا ْن ِكحوا الْم ْش ِرَ ِ
ات َحتَّاى ياُ ْاِْم َّن َوَأل ََماةٌ ُم ِْْمنَاةٌ َخ ْيا ٌار ِم ْان ُم ْشا ِرَ ة
ُ ُ
َ
()4
َولَ ْو أَ ْع َجبَْت ُك ْم ﴾( ،)3فقالوا :وهذا عام ،خص منه نساء أهل الكتاب ب ية املائدة .
ِا ا
ِ
ص ا ِم الْ َكا َوافِ ِر ﴾( ،)5وســياق اآليــة والســورة كلهــا -كمــا يقــول
وبقولــه تعــاىلَ ﴿ :وَال فُ ْمس ُكوا بِع َ
الدكتور القرضاوي -يدل على أن املراد بالكوافر املشركات كالوثنيات وحنوهن(.)6
اك
واســتدلوا بشــأن املرتــدة بقولــه ســبحانهَ ﴿ :وَما ْان يَا ْرفَا ِاد ْد ِما ْن ُك ْم َعا ْان ِدينِا ِاه فَايَ ُما ْ
ات َو ُها َاو َ ااافِ ٌر فَُولَِا َ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِا ُدو َن ﴾( ،)7حيـث دلـت اآليـة
َحبِطَ ْ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي ال ندنْايَا َو ْاآل ِخ َرةِ َوأُولَِ َ
كأ ْ
ََ :ح ُ
على أن املرتد يكم بكفره وجتري عليه أحكام الكافرين ،سواء اقـذت املرتـدة دينًـا مساويًّـا غـري اإلسـالم أو
أحلــدت ،وس ـواء كــان الــزواج هبــا مبتــدأً بعــد ردِتــا ،أو مت الــزواج هبــا وهــي مســلمة مث ارتــدت؛ حيــث يكــم
بالتفريق بينهما(.)8

( )1انظ ــر :األحـ ـوال الشخص ــية للش ــيخ م ــد أيب زه ــرة
أيضا :يف فقه األقليات املسلمة (.)62
 ،)335وراجع ً

( ،)311وأحك ــام األس ــرة يف اإلس ــالم لل ــدكتور /س ــالم م ــدكور (/3

( )2راج ــع :املبس ــوط ( ،)233 /1وب ــدائع الص ــنائع للكاس ــاين ( ،)211 /2ومواه ــب اجللي ــل ( ،)119 /5وم ــنح اجللي ــل (/5
 ،)563ومغــين ادتــاج ( ،)519 -516 /1واملغــين ( ،)319 /6وأحكــام أهــل الذمــة ( ،)931 /2واإلنصــاف (.)356 /9
أيضا :أحكام األسرة يف اإلسالم ( ،)331 -335 /3ويف فقه األقليات املسلمة (.)63 -62
وراجع ً
( )3سورة البقرة :آية رقم (.)223
( )4راجع :تفسري الطربي ( ،)133 -133 /5واملغين (.)311 /6
( )5سورة املمتحنة :آية رقم (.)31
(.)62

( )6انظر :يف فقه األقليات املسلمة
( )7سورة البقرة :آية رقم (.)231
أيض ــا :أحك ــام األس ــرة يف
( )8راج ــع :ب ــدائع الص ــنائع ( ،)211 /2ومغ ــين ادت ــاج ( ،)531 /1واملغ ــين ( .)319 /6وراج ــع ً
اإلسالم ( ،)331 /3ويف فقه األقليات املسلمة

(.)61 -65
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وقد حكى اإلمجا على َترن زواج املشركة غري واحد من الفقهاء(.)1
القول الثاني :يرم زواج املشركات عدا احلرة اجملوسية ،فيجوز.
وهذا القول ذهب إليه أبو ثور من الشافعية ،والظاهرية(.)2

واســتدلوا مبــا روي عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قــال :ال أدري مــا أصــنع بــاجملوس؟ فقــال عبــدالرمحن بــن
عوف :أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :سنُّوا هبِِم سنَّةَ أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب»(.)3
ُ ْ ُ
كما استدلوا بأن بعض الصحابة تزوج منهم ،وهو حذيفة(.)4
المناقشة والترجيح:

ن ــوق ،اس ــتدالل الفري ــق الث ــاين حب ــديث اب ــن ع ــوف بأن ــه مل يص ــح( ،)5ول ــو ص ــح فه ــو م ــول عل ــى
()6
أيضـا علـى كـون
معاملتهم مثل أهل الكتاب يف أخذ اجلزية فق  ،كمـا كـان يفعـل الصـحابة  .وهـو دليـل ً
اجملوس ال كتاب هلم(.)7
وقد وردت زيادة «غري ناكحي نسائهم وال آكلي ذبائحهم»(.)8
أيضــا ،قــال البيهقــي« :غــري ثابــت ،وادفــوظ عــن حذيفــة أنــه نكــح
ومــا روي عــن حذيفــة مل يصــح ً
()9
أيضا(.)10
يهودية»  .وقاله أمحد ً

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لقـوة مـا اسـتدلوا بـه وسـالمته عـن املعـار القـوي ،وللفـرق بـني قبـول

اجلزية منهم ونكاح نسائهم؛ فالدماء تعصم بالشبهة ،خبالف الفروج فال تستباح هبا(.)11

( )1راجع :بداية اجملتهد ( ،)61 /5واملغين ( ،)319 /6وفتح القدير البن اهلمام (.)253 /5
( )2راجع :ادلى البن حزم ( ،)32 /6واملغين ( ،)311 /6وأحكـام أهـل الذمـة ( ،)936 /2و اسـن التأويـل (.)3965 /6
وهو أحد الروايتني عند الشيعة اإلمامية؛ حيث يسوون بني اجملوس وبني اليهود والنصارى يف أشـبه الـروايتني .انظـر :شـرائع اإلسـالم
(.)259 /2
( )3رواه مالــك يف املوطــأ يف كتــاب الزكــاة ،بــاب جزي ـة أهــل الكتــاب واجملــوس ( ،)219 /3وأبــو يوســف يف اخل ـراج
ورواه ابن املنذر والدارقطين يف الغرائب ،كما يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر (.)263 /6
( )4انظر :السنن الكربى للبيهقي ( ،)315 /1وانظر :املغين (.)319 /6

(،)351

( )5انظر :فتح الباري (.)263 /6
( )6انظر :جممو الفتاوى البن تيمية (.)396 /52
( )7انظر :املغين ( ،)319 /6وجممو الفتاوى ( ،)396 /52وأحكام أهل الذمة ( ،)95 /3وفتح الباري (.)263 /6
( )8انظر :جممو الفتاوى (.)396 /52
( )9انظر :السنن الكربى للبيهقي (.)315 /1
( )10انظر :املغين ( ،)319 /6وأحكام أهل الذمة (.)933 /2
( )11انظر :املغين ( ،)319 /6وجممو الفتاوى (.)361 /52
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ويؤيــد ذلــك مــا روي عــن علــي بــن أيب طالــب أنــه قــال يف اجملــوس« :أخــذ رســول اهلل  اخلـراج مــنهم
وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم»(.)1
ألجل كتاهبمَّ ،
المطلب الثالث :حكم الهواج الصورس بقصد الحصول على الجنسية أو اإلقاماة فاي غيار باالد
المسلمين:

الــزواج الصــوري :هــو الــزواج الــذي ال يـ ْق ِ
صـ ُـد بــه أطرافُــه حقيق ـةَ الــزواج الــذي شــرعه اهلل ورس ـوله ،فــال
َ
يتقيدون بأركانه وشروطه ،وال يرصـون علـى انتفـاء موانعـه ،بـل يتفـق أطرافُـه علـى عـدم املعاشـرة صـراحةً أو

ضمنًا؛ فهو ال يعدو أن يكون إجراءً إداريًّا لتحصيل بعض املصاحل أو دفع بعض املفاسد(.)2
ومـن املعلــوم أن عقـود الــزواج يف الغـرب عقــود مدنيـة تــتم بادـاكم كــأي عقـد مــدين بـني الطــرفني ،دون
ويل للزوجة ،أو إشها ٍر أو ٍ
إعالن للزواج ،كما أنه يُقبل فيه شـاه ٌد غـري
تلف باإلجياب والقبول ،أو اش اط ٍّ
مسلم(.)3
وبناءً على ما سبق من تقرير عدم جواز الزواج من الكتابية يف بالد غري املسلمني إال للضـرورة ،وعـدم
اجا صوريًّا بقصد احلصـول علـى جنسـية البلـد،
جواز الزواج باملشركة مطل ًقا؛ ما حكم الزواج ٍّ
بأي منهما زو ً
أو بقصد احلصول على ترخيص باإلقامة يف بالد غري املسلمني؟
اجـا صـوريًّا
اجا صوريًّا ً
أيضا؟ وما حكـم زواج املسـلمة بغـري مسـلم زو ً
وما حكم الزواج مبسلمة هنا زو ً
للغر نفسه؟
ابتــداءً البــد أن نقــرر أن هــذا الــزواج املــدين يثبــت بعــض احلقــوق الــيت ت تــب علــى الــزواج ،وال يثبــت
بعضــها اآلخــر؛ فهــو لفقــده مــا أش ـرنا إليــه مــن شــروط الــزواج الشــرعي الصــحيح ال يبــيح االســتمتا  ،وإَنــا
البــد أن يقـ ن بــه أو يتبعــه عقــد شــرعي يــتمم مــا أغفلــه مــن اإلجيــاب والقبــول والــويل واملهــر والشــهود وغــري
()4
خيول الزوجة أن تـُْل ِح َق ما تأ به من ولد للزوج الرمسي ،حىت وإن أتـت بـه
ذلك  ،لكنه يف الوقت نفسه ِّ
من غريه ،وهذا يتفق مع احلكم الشرعي الثابت بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :الولد للفراش»(.)5
( )1انظر :اخلراج أليب يوسف

(.)351

( )2انظــر :كت ــاب امل ـؤمتر الث ــاين جملم ــع فقه ــاء الش ـريعة بأمريك ــا املنعق ــد يف كوبنه ــاجن -ال ــدَنار يف الف ـ ة ( 1-1مج ــادى األوىل
3123هـ 23 -22 /يونيه 2111م) (.)53
( )3انظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)663 -661 /2

( )4وبعــض ذلــك وإن كــان فيــه خــالف بــني الفقهــاء؛ إال أنــه مل يقــل أحــد بصــحة الــزواج الــذي خــال عــن مجيــع تلــك األمــور كلهــا
دفعة واحدة يف عقد واحد .انظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)663 /2
( )5رواه البخــاري يف احلــدود ،بــاب للعــاهر احلجــر ،رقــم ( )6939ويف مواضــع أخــرى ،ومســلم يف الرضــا  ،بــاب الولــد للف ـراش
وتوقي الشبهات ،رقم (.)3139
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ويف هذا الـزواج الصـوري إمـا أن يعاشـر الـزوج زوجتـه الـيت عقـد عليهـا عق ًـدا مـدنيًّا ويعـي ،معهـا ،وهنـا
البد من تتميم هذا العقد املدين بعقد شـرعي مسـتكمل األركـان والشـروط .وإمـا أال يعاشـرها وال خيالطهـا،
ويكتفيان بتصريها للسلطات بأهنا متزوجةٌ به لكـي يسـتطيع احلصـول علـى اإلقامـة أو اجلنسـية ،وغالبًـا مـا

يكون ذلك مقابل مبلد من املال يتفقان عليه.
وقــد يق ـ ن هــذا العقــد بتحديــد مــدة معينــة صـراحة؛ فيكــون عقـ ًـدا مؤقتًــا ،وهــو ال يصــح ،وهــو نكــاح
املتعة(.)1
وهــذا خبــالف العقــد الــذي ينــوي فيــه الــزوج مفارقــة زوجتــه بعــد انتهــاء حاجتــه يف تلــك الــبالد مــثال أو
غري ذلك من األمور؛ فهذا زواج صحيح ما مل يصرح بذلك ويتفقان عليه(.)2
ولذلك أقول :إن الشار احلكيم حني شـر الـزواج تغيـا منـه مقاصـد تـدور كلهـا حـول السـكن واملـودة
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجااا لِتَ ْسا ُكنُوا
والتناســل ،وهــذا نلمســه يف قــول اهلل تعــاىلَ ﴿ :وما ْان آيَافااه أَ ْن َخلَا َاٍ لَ ُكا ْام ما ْان أَنْا ُفسا ُك ْم أَ ْزَو ً
ِ
اك َآليَااات لَِقا ْاوم يَاتَا َف َّكا ُارو َن ﴾( ،)3أمــا هــذا الــزواج الصــوري
ال بَا ْي اانَ ُك ْم َما َاو َّد ًة َوَر ْح َماةً إِ َّن فِااي َذلِا َ
إلَْيا َهااا َو َج َعا َ
الذي يُكتفى فيه بالعقـد املـدين املوثَّـق فإنـه بعيـد كـل البعـد عمـا قصـده اهلل تعـاىل مـن تشـريع الـزواج؛ حبيـث
يشــبه نكــاح التحليــل الــذي ال ي ـراد بــه النكــاح حقيقــة ،وإَنــا َتليــل امل ـرأة ملطلقهــا ثالثـًـا .ولــذلك فإنــه غــري

جــائز وغــري صــحيح؛ لعــدم توجــه اإلرادة إليــه ،وخلروجــه عــن مقاصــده الشــرعية ،وملــا يتضــمنه مــن الشــروط
املنافية ملقصوده(.)4
أيضــا ملــا فيــه مــن التزوي ــر واالحتيــال علــى الق ـوانني ،ويف ذل ــك تشــويه لســمعة اإلســالم واملس ــلمني،
و ً
وتوصل إىل أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب عليه احلصول على امتيازات مالية.
ويف مجيع األحوال البد من التقيد مبا قررناه من أحكام شرعية من عدم جواز الـزواج باملشـركة أيـا كـان
معتق ــدها ،وك ــذلك م ــا رجحتُ ــه م ــن ع ــدم جـ ـواز ال ــزواج بالكتابي ــة احلربي ــة (يف ب ــالد الغ ــرب) إال يف ح ــال
الضــرورة ،ومــا هــو مقــرر مــن عــدم ج ـواز زواج املســلمة بغــري مســلم ولــو كــان كتابيًّــا -كمــا س ــيأ  -ألن
اجــا صــوريًّا مــن غــري مســلم ال تســتطيع أن متتنــع منــه إذا أراد معاش ـرِتا؛ فتقــع يف اإلمث
املســلمة املتزوجــة زو ً
واحلرمة.

( )1راجــع :املبســوط ( ،)335 -332 /3وبــدائع الصــنائع ( ،)212 /2ومواهــب اجلليــل ( ،)116 /5والشــرح الكبــري للــدردير
( ،)256 -259 /2ومغين ادتاج ( ،)252 -253 /1واملغين ( ،)16 ،19 -16 /31وكشاف القنا (.)61 -66 /3
( )2وهــذا علــى مــذهب اجلمهــور خالفًــا للمــذهب عنــد احلنابلــة .راجــع :فــتح القــدير ( ،)216 /5والشــرح الكبــري للــدردير (/2
 ،)256وأس املطالب لألنصاري ( ،)336 /5واملغين ( ،)16 -19 /31وشرح منتهى اإلرادات للبهو (.)666 /2
( )3سورة الروم :آية رقم (.)23
( )4انظر :كتاب املؤمتر الثاين جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا املنعقد يف الدَنار

(.)53
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ال يبقــى إ ًذا ســوى الــزواج باملســلمة ،أو بالكتابيــة احلربيــة عنــد الضــرورة ،وهنــا نقــول :إن العقــد املــدين
وحــده لــيس كافيــا إلنشــاء عالقــة زوجيــة صــحيحة ،والبــد مــن عقــد شــرعي آخــر تتحقــق فيــه كافــة األركــان
والشــروط ،وال يكــون مؤقتًــا ،وال يكــون صــوريًّا ،وإَنــا عقــد شــرعي صــحيح ت تــب عليــه كافــة آثــاره الشــرعية

أيضــا مــع قـوانني تلــك الــدول؛ فــال يعــر
لكــال الطــرفني .فهــذا هــو املتفــق ملــا شــر لــه الــزواج .وهــو متفــق ً
صاحبه للمساءلة والعقاب.
وهــذا مــا قــرره اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث يف دورتــه الثانيــة املنعقــدة مبدينــة دبلــن -أيرلنــدا ســنة
3136هـ ـ ــ3669 /م ،وجمم ـ ــع فقه ـ ــاء الشـ ـ ـريعة بأمريك ـ ــا يف دورت ـ ــه الثاني ـ ــة بال ـ ــدَنار س ـ ــنة 3123هـ ـ ــ/
2111م(.)1

*

*

*

( )1انظر :كتاب املؤمتر الثاين جملمـع فقهـاء الشـريعة بأمريكـا املنعقـد يف الـدَنار
لإلفتاء والبحوث

(.)39 -33

( ،)56 -53وقـرارات وفتـاوى اجمللـس األوريب

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

135

المبحث الثاني

حكم استدامة الهواج بغير المسلم رجاء إسالمه
اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز للمسلمة أن تتزوج ابتداءً غري مسلم ،سواء أكان مشرًكا أم كتابيًّا.
ِ
ِ
َّ ِ
ات م َه ِ
وه َّن اللَّهُ أَ ْعلَ ُم
اج َرات فَ ْامتَحنُ ُ
آمنُوا إِ َذا َجاءَ ُ ُم ال ُْم ْْمنَ ُ ُ
ين َ
وقد ثبت ذلك بقوله تعاىل ﴿ :يَا أَينا َها الذ َ

ِ
ِ
ِ
وه َّن إِلَى الْ ُك َّفا ِر َال ُه َّن ِحلُ لَ ُه ْم َوَال ُه ْم يَ ِحلنو َن لَ ُه َّن ﴾(.)1
وه َّن ُم ْْمنَات فَ َال فَا ْرِجعُ ُ
يمانِ ِه َّن فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
بِإ َ

كما انعقد اإلمجا على ذلك(.)2
أما إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه وأال اإلسالم؛ فهل ينفسخ النكاح بينهما وجيب
التفريق؟ ومىت جيب التفريق؟ وهل للزوجة أن تستدن الزواج بغري املسلم رجاء إسالمه وللمحافظة على
األسرة واألوالد؟ وهل إذا اختارت املرأة البقاء مع زوجها غري املسلم هلا أن متكنه من نفسها وأن تعاشره

معاشرة األزواج؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على أقوال عديدة(َ )3يكن ردها إىل ثالثة أقوال:
القول األول :وهو مذهب اجلمهور ،ويرون أنه إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه وأال

اإلسالم أنه يفرق بينهما(.)4
لكنهم اختلفوا يف وقت التفريق؛ فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة( )5إىل أن التفريق يكون بعد
انقضاء العدة ،فإن أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على زواجهما؛ وإال فرق بينهما من وقت إسالمها،
فال تعتد عدة أخرى.
وذهب احلنف ية إىل بعض التفصيل؛ فقالوا إن كانا ذميني يف دار اإلسالم وقعت الفرقة من وقت
امتناعه عن الدخول يف اإلسالم بعد عرضه عليه ،وإن كانا حربيني انتُ ِظر للعدة ،إال أن قرج مهاجرة
لدار اإلسالم فيفرق بينهما مبجرد هجرِتا واختالف الدار(.)6
( )1سورة املمتحنة :آية رقم (.)31
( )2راجع :كشاف القنا (.)336 /3
( )3وقد أوصلها ابن القيم إىل تسعة أقوال .راجع :أحكام أهل الذمة ( 613 /2وما بعدها).
( )4راجــع :املبســوط ( ،)13 /3وبــدائع الصــنائع ( ،)556 /2والفواكــه الــدواين للنف ـراوي ( ،)26 -23 /2ومــنح اجلليــل (/5
 ،)561وأس ـ ـ املطال ــب ( ،)365 /5وَتف ــة ادت ــاج ( ،)526 /1واملغ ــين ( ،)9 /31وكش ــاف القنـ ــا (،)321 -336 /3
أيضا :أحكام األسرة يف اإلسالم (.)333 /3
ومطالب أويل النهى ( .)365 -362 /1وراجع ً

( )5راج ـ ــع :م ـ ــنح اجللي ـ ــل ( ،)561 /5وَتف ـ ــة ادت ـ ــاج ( ،)526 /1واإلنص ـ ــاف ( ،)235 /9وكش ـ ــاف القن ـ ــا (-336 /3
.)321
أيضـا :األحـوال الشخصـية للشـيخ
( )6راجع :بدائع الصنائع ( ،)559 -556 /2وحاشية ابـن عابـدين ( ،)363 -399 /5و ً
مد أيب زهرة

( ،)315 -312وأحكام األسرة يف اإلسالم (.)333 /3
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واستدلوا ب ية املمتحنة السابق ذكرها ،وحبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول اهلل
رد ابنته زينب على أيب العا بن الربيع مبهر جديد ونكاح جديد»( ،)1ومبا ورد من آثار عديدة عن
َّ 
مجاعة من الصحابة أهنم فرقوا بني أزواج أسلمت زوجاِتم وأال أزواجهن اإلسالم ،ففرق عمر بن
اخلطاب بني رجل من بين تغلب أسلمت زوجه وأال هو أن يسلم( ،)2وروي ذلك عن ابن عباس
وغريه( .)3وهو قول الزهري والليث واألوزاعي وإسحاق بن راهويه(.)4

القول الثاني :ويرى أصحاب هذا القول أن عقد الزواج ال يبطل بإسالم الزوجة دون زوجها إال
بقضاء القاضي مطل ًقا ،أو يف دار اإلسالم فق .
وقد سبق بيان أن مذهب احلنفية أن جمرد هجرة املرأة واختالف الدارين سبب للتفريق(.)5
واستدلوا بتفريق عمر بني التغليب وزوجته حينما أال اإلسالم ،وقالوا :إن التفريق هنا إَنا جاء بتفريق
عمر ،ال مبجرد إسالم املرأة؛ ولو وقعت الفرقة بنفس اإلسالم ملا كان هنا حاجة إىل التفريق.
هلا؟!

عاصما لألمال ؛ فكيف يكون مبطال
وألن اإلسالم ال جيوز أن يكون مبطال للنكاح؛ ألنه عرف
ً
وإَنا يفرق بينهما القاضي لليأس من حصول مقاصد الزواج بينهما؛ ألن الكافر ال َّ
َيكن من

استفراش املسلمة ،فلم يكن يف بقاء النكاح فائدة .وكذلك احلال فيما إذا هاجرت املرأة وتركت بلدها ال
يكون لبقاء النكاح فائدة(.)6
أما إن بقيت املرأة يف بلدها ومل قرج منها؛ فهي على نكاحها .وهذا مروي عن علي بن أيب طالب،
وإبراهيم النخعي ،والشعيب(.)7
وروي عن الزهري أهنما على نكاحهما ،إال أن يفرق بينهما السلطان(.)8

( )1رواه ال مــذي يف النكــاح ،بــاب مــا جــاء يف الــزوجني املشــركني يســلم أحــدمها ،رقــم ( ،)3312وابــن ماجــه يف النكــاح ،بــاب
الــزوجني يســلم أحــدمها قبــل اآلخــر ،رقــم ( ،)2131والــدارقطين يف ســننه ( .)235 /5قــال ال مــذي« :هــذا حــديث يف إســناده
مقال» ،وقال الدارقطين« :هذا ال يثبت».
( )2راجع :املصنف البن أيب شيبة ( ،)11 -66 /1وشرح معاين اآلثار للطحاوي (.)236 /5
( )3راجع :صحيح البخـاري :كتـاب الطـالق ،بـاب إذا أسـلمت املشـركة أو النصـرانية َتـت الـذمي أو احلـريب ،وشـرح معـاين اآلثـار
(.)239 -231 /5
( )4انظر :املغين (.)9 /31
( )5راج ــع :ب ــدائع الص ــنائع ( ،)559 -556 /2وحاش ــية اب ــن عاب ــدين ( .)363 -399 /5وراج ــع :فق ــه النـ ـوازل لألقلي ــات
املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)3136 -3133 /2
( )6راجع :بدائع الصنائع (.)559 -551 /2
( )7راجع :املصنف لعبدالرزاق ( ،)313 /1 ،91 /6ومصنف ابن أيب شيبة (.)13 -11 /1
( )8مصنف ابن أيب شيبة (.)12 /1
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القول الثالث :أن عقد الزواج ال يبطل مبجرد إسالم الزوجة دون زوجها ،وإَنا ينتقل من اللزوم إىل

اجلواز؛ فيجوز للزوجة أن تفارق زوجها إذا أال اإلسالم؛ ومن مث هلا أن تتزوج غريه إن شاءت ،وجيوز هلا
انتظارا إلسالمه للمحافظة على األسرة ،ولكن ال جيوز هلا أن متكنه من نفسها ،فال
أن قتار البقاء معه ً

جيوز اجلما بينهما ما دام على كفره ،سواء كانا يف دار اإلسالم أو دار احلرب .وهذا قول ابن تيمية
وابن القيم(.)1
وذكره الزركشي رواية عن أمحد أهنا ترد إىل زوجها ولو بعد انقضاء العدة( .)2وهو قول إبراهيم
النخعي(.)3
رد النيب  ابنته زينب على زوجها أيب العا بن الربيع
واستدلوا مبا روي عن ابن عباس قالَّ « :
بالنكاح األول ،ومل يدث شيئا» ،ويف رواية« :بعد سنتني» ،ويف رواية أخرى« :بعد ست سنني»(.)4
وألن التفريق مبجرده ال يقق مصلحة ،بل هو مفسدة ،وال يناسب التبشري باإلسالم ومساحته .يقول

ابن القيم« :فإن املرأة إذا علمت أو الزوج أنه مبجرد اإلسالم يزول النكاح ويفارق من يب ومل يبق له
عليها سبيل إال برضاها ورضا وليها ومهر جديد نفر عن الدخول يف اإلسالم ،خبالف ما إذا علم كل
منهما أنه مىت أسلم فالنكاح حباله ،وال فراق بينهما ،إال أن خيتار هو املفارقة كان يف ذلك من ال غيب

يف اإلسالم و بته ما هو أدعى إىل الدخول فيه»(.)5
وهنا بعض اآلثار عن عمر بن اخلطاب بتخيري املرأة يف املفارقة أو البقاء ،مع عدم ذكر عدم
متكينه من الوطء( .)6ولذلك ذهب بعض الفقهاء إىل جواز الوطء؛ ألنه مقتضى اإلقامة مع الزوج ،وإن
كان ابن القيم قد َّأول هذا الظاهر بقوله« :وليس معناه أهنا تقيم َتته ،وهو نصراين ،بل تنتظر وت بص،
فمىت أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنني»(.)7

( )1راجع :الفرو البن مفلح ( ،)211 /3واإلنصاف ( ،)235 /9وأحكام أهل الذمة ( 616 /2وما بعدها).
( )2انظر :شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (.)219 /3
( )3راجع :املغين (.)31 /31
( )4رواه أبــو داود يف الطــالق ،بــاب إىل مــىت تــرد عليــه امرأتــه إذا أســلم بعــدها ،رقــم ( ،)2211وال مــذي يف النكــاح ،مــا جــاء يف
الزوجني املشركني يسلم أحدمها ،رقم ( ،)3315وابن ماجه يف النكاح ،باب الزوجني يسلم أحـدمها قبـل اآلخـر ،رقـم (،)2116
وأمح ــد ( ،)231 /3والبيهق ــي يف الك ــربى ( ،)391 /1واحل ــاكم يف املس ــتدر ( ،)111 ،265 /5 ،236 /2وال ــدارقطين يف
ســننه ( .)231 ،235 /5قــال ال مــذي« :لــيس بإســناده بــأس ،ولكــن ال نعــرف وجــه هــذا احلــديث» ،وقــال احلــاكم« :إســناد
صـحيح علـى شـرط مسـلم» ،وقـال الـدارقطين« :الصـواب حـديث ابـن عبـاس» ،وقـال ابـن كثـري« :حـديث جيـد قـوي» انظـر :نيـل
األوطار للشوكاين (.)395 /6
( )5أحكام أهل الذمة (.)661 /2
( )6راجع :املصنف لعبدالرزاق ( ،)313 /1 ،91 /6ومصنف ابن أيب شيبة (.)13 /1
( )7أحكام أهل الذمة (.)616 /2

138

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

يقول الدكتور القرضاوي « :وهذ تيسري عظيم للمسلمات اجلدد ،وإن كان يشق على الكثريين من
أهل العلم؛ ألنه خالف ما ألفوه وتوارثوه ،ولكن من املقرر املعلوم أنه يغتفر يف البقاء ما ال يغتفر يف
االبتداء ،وهذه قاعدة فقهية مقررة؛ فنحن منهيون ابتداء أن نزوج املرأة لكافر ،وهذا ِما ال جيوز التهاون
فيه ،ولكن حنن هنا مل نزوجها ،بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل يف ديننا ويكم عليها شرعنا ،وهنا
خيتلف األمر يف البقاء عنه يف االبتداء»(.)1
المناقشة والترجيح:
بعد مراجعة األقـوال واألدلـة والنصـو والنظـر يف املقاصـد الشـرعية واستصـحاهبا أرى أن أوىل األقـوال
بالقبول هو القول الثالث الـذي ذهـب إليـه ابـن تيميـة وابـن القـيم-رمحهمـا اهلل ،-وهـو انتقـال عقـد النكـاح
مــن اللــزوم إىل اجلـواز ،وأنــه للم ـرأة الــيت أســلمت أن تـ بص بزوجهــا حــىت يســلم ،طاملــا أهنــا ترجــو إســالمه،
وت ــدعوه إلي ــه ،م ــع األخ ــذ يف االعتب ــار مص ــلحة املق ــام م ــع األوالد واحلف ــاظ عل ــى األس ــرة .ولك ــن دون أن
يعاشرها زوجها ،خالفًا ملن ذهب من املعاصرين إىل جواز املعاشرة.
وذلك ملا روي أن أبا العا قدم املدينة زمن اهلدنة وهو مشر ؛ فسألت امرأته زينب أباها 
فقال« :أكرمي مثواه ،وال خيلص إليك؛ فإنك ال َتلني له»( .)2ويوضح ابن القيم ذلك بقوله« :فالنكاح
وفرق
يف هذه املدة ال يكم ببطالنه ،وال بلزومه وبقائه من كل وجه؛ وهلذا خري أمري املؤمنني املرأة تارةَّ ،
تارة ،وعر اإلسالم على الثاين تارة ،فلما أال فرق بينهما ،ومل يفرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بني رجل وامرأته أسلم أحدمها قبل اآلخر أصال ،وال يف موضع واحد»(.)3
وألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه ،وألن املرأة مـا دامـت ِمتنعـة عـن فـراش زوجهـا مـع مقامهـا معـه فـإن
يصـا علـى زوجتـه ،وهلـا عنـده
ذلك أدعـى إىل محلـه علـى التفكـري جـديًّا يف هـذا الـدين ،وخاصـة إذا كـان حر ً
مكانــة ،خبــالف مــا إذا ســلمت لــه نفســها؛ فــال يشــعر حينئــذ أن مثــة شــيئًا يفتقــده ،ويــدعوه إىل التفكــر يف
هذا الدين.
وقد يمله ُحبُّه لزوجته وخشيتُه أن تفارقه على الدخول يف اإلسالم ،فيشرح اهلل صدره للهدى.
وهذا هو ما دلت عليه النصو فلم يفرق النيب  بـني رجـل وامرأتـه أسـلم أحـدمها قبـل اآلخـر قـ ،
وكان الرجل يسلم قبل امرأته واملرأة قبل زوجها فال يسأل النيب  عن املدة بني إسـالمهما ويبقيهمـا علـى
نكاحهما األول ،وذلك يف وقائع أكثر من أن َتصى .وكون بعـض تلـك الوقـائع كـان بـني إسـالم الـزوجني
شهر أو شهران -كما يف واقعـة إسـالم صـفوان بـن أميـة -ال ينفـي الوقـائع األخـرى الـيت جتـاوزت فيهـا املـدة
( )1يف فقه األقليات املسلمة ( )323بتصرف يسري.
( )2رواه احلاكم يف املستدر ( ،)265 /5والطرباين يف املعجم الكبري (.)151 /22
( )3أحكام أهل الذمة (.)633 /2
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الــذي كــان

بــني إســالم الــزوجني فـ ة العــدة ،بــل أكثــر مــن ذلــك بكثــري ،كمــا يف حــديث إســالم أيب العــا
بني إسالمه وإسالم زوجته زينب بنت رسول اهلل  سنتان ،ويف رواية «ست سنني».
رد املرأة على زوجها بانقضـاء العـدة لـو كـان هـو شـرعُهُ الـذي جـاء
قال ابن القيم« :وباجلملة فتجديد ِّ
بــه لكــان هــذا ِمــا جيــب بيانــه للنــاس مــن قبــل ذلــك الوقــت؛ فــإهنم أحــوج مــا كــانوا إىل بيانــه ،وهــذا كلــه مــع
حديث زينب يدل على أن املرأة إذا أسـلمت وامتنـع زوجهـا مـن اإلسـالم فلهـا أن تـ بص وتنتظـر إسـالمه،
فإذا اختارت أن تقيم منتظرة إلسالمه فإذا أسلم أقامت معـه فلهـا ذلـك ،كمـا كـان النسـاء يفعلـن يف عهـد
النيب صلى اهلل عليه وسلم كزينب ابنته وغريهـا ،ولكـن ال َيكنـه مـن وطئهـا ،وال حكـم لـه عليهـا ،وال نفقـة

زوجـا مال ًكـا لعصـمتها مـن كـل وجـه ،وال
وال قسم ،واألمر يف ذلك إليها ال إليه؛ فليس هـو يف هـذه احلـال ً
يتــاج إذا أســلم إىل ابتــداء عقــد يتــاج فيــه إىل ويل وشــهود ومهــر وعقــد ،بــل إســالمه مبنزلــة قبولــه للنكــاح
وانتظارها مبنزلة اإلجياب .وسر املسـألة أن العقـد يف هـذه املـدة جـائز ال الزم ،وال ـذور يف ذلـك وال ضـرر

على الزوجة فيه ،وال يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشر »(.)1
وال شك أن انتظار املرأة ومقامها مع زوجها فيه مصاحل ال تنكر؛ فهو سبب لتعرف الزوج على
أيضا حفاظ على كيان األسرة وعلى األوالد الذين قد يرمون
اإلسالم رجاء هدايته وإسالمه ،وفيه ً
الدخول يف اإلسالم والتعرف عليه إذا ما تركت أمهم البيت وفارقت أباهم.
وق ــول اب ــن عب ــدالرب «مل خيتلــف العلمــاء يف هــذا ،إال ش ــيء روي عــن النخعــي ،شــذ فيــه ع ــن مجاع ــة
العلماء؛ فلم يتبعه عليه أحـد»( )2يـرده مـا سـبق مـن حـديث ابـن عبـاس ،ومـا روي عـن عمـر بـن اخلطـاب،
أيضا ابن تيمية وابن القيم.
وما حكاه الزركشي رواية عن أمحد؛ فليس النخعي وحده .وقد قال به ً

ومــا ذكــره ابــن عبــدالرب مــن تــأويالت حلــديث ابــن عبــاس( )3مــن أنــه ال خيلــو مــن أن تكــون قبــل نــزول
َترن املسلمات على الكفار؛ فتكـون منسـوخة مبـا جـاء بعـدها ،أو تكـون حـامال اسـتمر محلهـا حـىت أسـلم
زوجها ،أو ارتفع حيضـها برضـا  ،أو كانـت مريضـة مل َتـض ثـالث حيضـات حـىت أسـلم ،أو تكـون ردت
إليه بنكاح جديد -جمرد احتماالت عارية عـن الـدليل ،واألصـل أن احلـديث علـى ظـاهره مـا مل يصـرفه عنـه
صارف.

( )1أحكام أهل الذمة (.)662 /2
( )2املغين (.)31 /31
( )3انظر :املغين ( ،)33 -31 /31وشرح الزركشي (.)211 -216 /3
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وما ذهب إليه البعض من التفرقة بني مـا إذا كـان إسـالم املـرأة وهـي يف دار اإلسـالم أو يف دار احلـرب
تفصيل ال دليل عليـه ،وهـو قـائم علـى مسـألة تقسـيم العـامل إىل دار إسـالم ودار حـرب( .)1ويف احلقيقـة إن
نابعــا مــن الواقــع الــذي عاشــه املســلمون يف أزمــان ســالفة ،ومل يــرد بــه نــص مــن القــرآن أو
هــذا التقســيم كــان ً
إىل وطني ــني وأجان ــب ،وك ــانوا

الس ــنة ،وه ــو ش ــبيه مب ــا ك ــان عن ــد الروم ــان الق ــدماء م ــن تقس ــيم األش ــخا
يعتربون األجانب أعداء ما مل تربطهم هبم معاهدة أو َتالف(.)2
واحلق أن الدنيا دار واحدة ،واألصل يف العالقة بـني املسـلمني وغـريهم السـلم ،أمـا احلـرب فهـي طارئـة
علــيهم لألســباب الــيت شــرعت مــن أجلهــا()3؛ ومــن َمثَّ فــإن أحكــام اإلســالم ال قتلــف بــاختالف الدولــة
ودينهــا وســلطاهنا ،اللهــم إال بقــدر مــا يالبســها مــن ظــروف تــؤدي الخــتالف احلكــم بــاختالف الظــروف
واألحوال ،ال بسبب أن السلطان للمسلمني أو لغريهم.
ـيما تارخييًّــا لــه ظروفــه املختلفــة عمــا هــو موجــود
وأيـًّـا مــا كــان الـرأي يف تقســيم الفقهــاء؛ فقــد صــار تقسـ ً
اآلن؛ حيث مل يعد له وجود يف الواقع املعاصر ،بل ح َّـل لَّـه وضـع جديـد تنـتظم فيـه مجيـع دول العـامل يف

أصل للعالقات الدولية على السلم ال احلرب ،وقد دخلـت الـدول اإلسـالمية مبقتضـاه يف
إطار قانون دويل َّ
معاهدات سلمية مع دول العـامل الـيت كانـت تُعـرف قـدَيًا بـدار احلـرب ،وتغـري وصـفها إىل دار عهـد أو دار
سلم ،وال خالف يف أن عهد السلم َينع احلرب ويرم الغدر ويعصم األموال واألنفس والفروج(.)4
اوه َّن إِلَااى الْ ُك َّفااا ِر ق يــدل علــى
واســتدالل اجلمهــور ب يــة املمتحنــة مــردود؛ فقولــه تعــاىل ﴿ :فَا َاال فَا ْرِجعُا ُ

النهي عن رد النساء املهاجرات إىل اهلل ورسـوله إىل الكفـار؛ فـأين يف هـذا مـا يقتضـي أهنـا ال تنتظـر زوجهـا
مهاجرا إىل اهلل ورسوله ،مث ترد إليه؟!
مسلما
حىت يصري ً
ً

( )1راج ــع يف ه ــذا التقس ــيم :آث ــار احل ــرب يف الفق ــه اإلس ــالمي لل ــدكتور /وهب ــة الزحيل ــي ( ،)369 -361والتشـ ـريع اجلن ــائي
اإلســالمي مقارنًــا بالقــانون الوضــعي للمستشــار /عبــدالقادر عــودة ( ،)213 /3واخــتالف الــدارين وأثــره يف أحكــام املناكحــات

واملعامالت للدكتور /إمساعيل لطفي فطاين (.)25
( )2راجع :آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي (.)361 -362
أيضــا :الضــرر يف الفقــه اإلســالمي للــدكتور /أمحــد مـوايف (/3
( )3راجــع :آثــار احلــرب يف الفقــه اإلســالمي ( ،)366 -363و ً
.)533 -511
( )4انظــر :الربــا والعقــود املاليــة الفاســدة يف غــري بــالد اإلســالم للشــيخ عبــداهلل بــن يوســف اجلــديع ،حبــث باجمللــة العلميــة للمجلــس
أيض ــا :الض ــرر يف
األورويب لإلفت ــاء والبح ــوث -الع ــددان الراب ــع واخل ــامس عش ــر ،يولي ــو 2116م /رج ــب 3151ه ( ،)526و ً
الفقه اإلسالمي (.)532 -531 /3
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وقوله سبحانهَ ﴿ :ال ُه َّن ِحلُ لَ ُه ْم َوَال
والكفار ،وأن أحدمها ال يل ل خر ،وليس
أسلما(.)1
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ُه ْم يَ ِحلنو َن لَ ُه َّن ق إَنا فيه إثبات التحرن بني املسلمني
فيه أن أحدمها ال ي بص بصاحبه اإلسالم فيحل له إذا

واستدالل أصحاب القول الثاين بتفريق عمر ال يعار ما رجحناه؛ فإننا قلنا إن العقد ينتقل
بإسالم املرأة من اللزوم إىل اجلواز؛ فيجوز لإلمام أن يعجل الفرقة ،وجيوز له أن يعر اإلسالم على
الزوج ،وجيوز إبقا ه إىل انقضاء العدة ،وجيوز له أن ي اخليار والتقدير للمرأة إن رأت ال بص به إىل أن

يسلم ولو مكثت سنني .كل ذلك جائز(.)2
وإن اختارت املرأة الفرقة فإهنا تلجأ إىل القضاء طالبة التفريق؛ إذ ليس هلا أن تتزوج بزوج آخر وهي
ونظاما ،والبد من التوثيق القضائي للتفريق(.)3
ال زالت يف عصمة األول قانونًا ً
انتهيت إليه هو ما قرره اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث يف دورته الثامنة ،املنعقدة
وهذا الذي
ُ
بإسبانيا يف الف ة ( 26ربيع اآلخر 3 -مجادى األوىل 3122هـ ،املوافق  22-39يوليو 2113م) يف
قراره رقم .)4()9 /5( 53

*

*

*

( )1انظر :أحكام أهل الذمة (.)691 /2
( )2انظر :أحكام أهل الذمة (.)631 /2
( )3راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)3112 /2
( )4انظــر :الق ـرارات والفتــاوى الصــادرة عــن اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه (3131ه ــ3661 /م) وحــىت الــدورة
العشرين (3153هـ2131 /م)

(.)16 -19
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المبحث الثالث

حكم ففريٍ القائي غير المسلم
اختلفت املذاهب الفقهية يف مسألة التفريـق بـني الـزوجني عـن طريـق القاضـي بـني موسـع ومضـيق ،وتعـددت
أســباب التفريــق الــيت ذكروهــا ،كــالتفريق للعيــب ،والتفريــق لعــدم اإلنفــاق ،والتفريــق للضــرر للغيــاب أو للســجن أو
لغري ذلك من األسباب(.)1
ويف هذا النو يكون التفريق عن طريق القاضي ،وال شك أن للقاضي يف الفقـه اإلسـالمي شـروطًا البـد مـن
ـلما بالغًــا عــاقال حـ ًّـرا عــدال جمتهـ ًـدا ســليم احل ـواس ،وبعــض هــذه الشــروط فيهــا
توافرهــا ،مــن أمههــا أن يكــون مسـ ً
()2
خ ــالف ب ــني الفقه ــاء ل ــيس هن ــا جم ــال ذك ــره  ،إال أهن ــم أمجع ـوا عل ــى ش ــرط اإلس ــالم ف ــيمن يت ــوىل القض ــاء ب ــني
املســلمني ،باعتبــار القضــاء واليــة مــن أهــم الواليــات ،وال جتــوز واليــة الكــافر علــى املســلم يف اإلســالم ،واســتدلوا
ِ ِ
ِِ
ين َسبِ ًيال ﴾(.)4()3
ين َعلَى ال ُْم ْْمن َ
بقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْن يَ ْج َع َل اللَّهُ ل ْل َكاف ِر َ
ولكــن الطــالق يف بــالد غــري املســلمني ،وخباصــة يف الغــرب ال يقــع إال بقـرار مــن ادكمــة ،باعتبــار أن الــزواج
عنــدهم عقــد مــدين -كمــا ســبقت اإلشــارة -ويكــون بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الــزوجني أو كليهمــا ،ويشـ ط لــه
لديهم أن يسبقه انفصال الزوجني ملدة سنة على األقل؛ ليتأكد كـل منهمـا مـن شـعوره حنـو اآلخـر ،ويكـون عزمـه
علــى الطــالق أكيـ ًـدا ،مــع أحقيــة كــل مــن الــزوجني يف طلــب الطــالق ،وإن مل يكــن هنــا أســباب وراء طلبــه ،إال
الرغبة يف إهناء هذه العالقة(.)5
وبطبيعة احلال فإن القاضي الذي يتـوىل التفريـق بـني األزواج مـن األقليـات املسـلمة قـا غـري مسـلم ،ولـيس
هنا اكم خاصة باملسلمني يلجأون إليها؛ فما حكم تفريق القاضي غري املسلم؟
ابتــداءً أقــول :مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى عــدم جـواز التحــاكم إىل غــري شــر اهلل تعــاىل ،وأن مــن احــتكم
ـارا إىل ش ـريعة أخ ــرى أو ق ــانون وض ــعي خم ــالف لشـ ـريعة اإلس ــالم أن ــه ك ــافر مرت ــد .وعل ــى ذل ــك دل ــت
راض ــيًا خمت ـ ً
()6
ِ
اك َال
ْح ْكا ُام إَِّال لِلَّا ِه ﴾  ،وقــال ســبحانه ﴿ :فَا َاال َوَربا َ
النصــو الصــرية وانعقــد اإلمجــا  .قــال تعــاىل ﴿ :إِن ال ُ
أيضـا :أحكـام األحـوال الشخصـية للمسـلمني يف
( ،511ومـا بعـدها) ،و ً

( )1راجع :األحوال الشخصية للشيخ مد أيب زهرة
الغرب (.)316 -311
( )2راجـع لــذلك مــثال :نظــام القضــاء يف الشـريعة اإلســالمية للــدكتور /عبــدالكرن زيــدان رمحــه اهلل

( ،23ومــا بعــدها) ،والكــالم

عنها مبسوط يف كتب الفقه.
( )3سورة النساء :آية رقم (.)313
( )4راجع :بدائع الصنائع ( ،)5 /1وتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناه األحكام البن فرحون ( ،)26 /3وأسـ املطالـب
أيضا :نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية (.)26
( ،)219 /1وكشاف القنا ( ،)263 -261 /6و ً
( )5راجع :أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب ( ،)611 -361وفقه النوازل لألقليـات املسـلمة تأصـيال وتطبي ًقـا
(.)3139 -3136 /2
( )6سورة األنعام :آية رقم (.)31
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يا ِْْمنُو َن حتَّى يحكم َ ِ
يما َش َج َر بَا ْيانَا ُه ْم ﴾( .)1وقد نقل اإلمجا غري واحد ،قـال ابـن حـزم« :ال خـالف بـني
ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
اثنــني مــن املســلمني أن مــن حكــم حبكــم اإلجنيــل ِمــا مل يــأت بــالنص عليــه وحــي يف ش ـريعة اإلســالم؛ فإنــه كــافر
مشر خارج عن اإلسالم»(.)2
ـرعا ،إال مــا كــان مــن ذلــك علــى ســبيل
وال شــك أن كــل مــا كــان خمال ًفــا للش ـريعة فإنــه مــردود وال أثــر لــه شـ ً
الضــرورة حينمــا ال جيــد املــرء مــن يكــم بش ـريعة اهلل تعــاىل ،وجيــد نفســه ال مندوحــة لــه مــن اللجــوء إىل الق ـوانني
الوضعية(.)3
وهــذا هــو حــال أغلــب األقليــات املســلمة يف بــالد غــري املســلمني؛ حيــث يضــطرون إىل اللجــوء إىل ادــاكم
املدني ــة للتطلي ــق ،خاص ــة إذا كان ــت ه ــذه ال ــدول ال تس ــمح للمس ــلمني املقيم ــني عل ــى أراض ــيها م ــن أص ــحاب
اجلنسيات األخـرى بالتحـاكم إىل قـوانني دوهلـم ،أو إذا كـان املسـلمون مـن أبنـاء تلـك الـدول الغربيـة يف األسـاس.
مضطرا إىل االحتكام إىل تلك اداكم املدنية؛ ألهنا الوسيلة الوحيدة إليقا الطالق.
فهنا جيد املسلم نفسه
ً
وهــذا مــا قــرره اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث يف دورتــه اخلامســة املنعقــدة يف مدينــة دبلــن -أيرلنــدا ســنة
3123هـ2111 /م؛ حيـث جـاء يف قـراره رقـم  )3 /5( 33أن «األصـل أن املسـلم ال يرجـع يف قضـائه إال إىل
قا مسلم أو من يقوم مقامه ،غري أنه بسـبب غيـاب قضـاء إسـالمي حـىت اآلن يتحـاكم إليـه املسـلمون يف غـري
البالد اإلسالمية؛ فإنه يتعني على املسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانني هذه البالد تنفيذ قرار القاضـي غـري
املســلم بــالطالق؛ ألن هــذا املســلم ملــا عقــد زواجــه وفــق هــذا القــانون غــري اإلســالمي فقــد رضــي ضــمنًا بنتائجــه،
ـرعا عنــد
ومنهــا أن هــذا العقــد ال يــل عروتــه إال القاضــي .وهــو مــا َيكــن اعتبــاره
ً
ـائزا لــه شـ ً
تفويضــا مــن الــزواج جـ ً
اجلمهــور ،ولــو مل يصــرح بــذلك؛ ألن القاعــدة الفقهيــة تقــول( :املعــروف عرفًــا كاملشــروط شــرطًا) .وتنفيــذ أحكــام
وحسما للفوضى ،كما أفاده كالم غري
القضاء ولو كان غري إسالمي جائز من باب جلب املصاحل ودفع املفاسد
ً
واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبدالسالم وابن تيمية والشاطيب»(.)4
واحلقيقة أن هذا القرار من اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث لقى انتقادات كثرية؛ حيث إن عقد املسلم
عددا من الشروط ِما سبقت اإلشارة إليه
زواجه وف ًقا لقوانني تلك البالد غري كاف إلنشاء زواج صحيح؛ لفقده ً
ساب ًقا؛ فال يقال إن املسلم احتكم إليه يف زواجه فليحتكم إليه يف طالقه!
تفويضا منه بنتائجه ،وأن
كما أن اضطرار املسلم لتوثيق زواجه وفق تلك القوانني ال َيكن اعتباره أب ًدا
ً
يطلق عليه القاضي زوجته مىت جلأت إليه وطلبت التفريق ،ولو بال مربر شرعي.

( )1سورة النساء :آية رقم (.)63
( )2اإلحكام يف أصول األحكام ( )362 /3بتصرف يسري.
( )3راجع :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)3136 -3133 /2
( )4انظر :القرارات والفتاوى الصادرة عن اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث
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ومن املعروف من قوانني تلك البالد أن الطالق ي تب عليه من اآلثار املادية كمناصفة املال بني الزوجني
شديدا إذا مل يكن هو من طلب التفريق ومل يسئ إىل زوجته(.)1
وغري ذلك ِما يكون جمح ًفا بالزوج إجحافًا ً
ولذلك أقول متف ًقا مع بعض الباحثني :إن تفريق القاضي غري املسلم له ثالث حاالت:
الحالة األولى :أن يكون الزوج هو من طلب التفريق من ادكمة املدنية بناء على رغبته ،وهنا يقع الطـالق

بال إشكال؛ ألن طلبه مبثابة التوكيل ،ويكون توقيعه على قرار ادكمة بالتفريق مبثابة التلف بالطالق.
شرعا من النفقـة واملتعـة ومـؤخر الصـداق ،علـى
وفيما يتعلق حبقوق املرأة املالية عليه أن يدفع هلا ما جيب هلا ً
مــا قــرره الفقهــاء .ويف حــال حكمــت ادكمــة بأقــل مــن ذلــك عليــه أن يكملــه للم ـرأة ديانــة ،وكــذا إن حكمــت
بأكثر منه على املرأة أال تأخذه وأن ترده إليه.
الحالة الثانية :أن تكون الزوجة هي الطالبة للتفريق حبق ،كأن يكون الزوج يسيء معاملتها أو يضر هبا أو
لغري ذلك من األسباب املشروعة لطلب الفرقة من الزوجة؛ فهنا يقع الطالق ،والتطليق للضرر مشرو كما
أشرت آنفا.
أيضــا علــى كــال الــزوجني أال يأخــذ مــن اآلخــر مــن املــال إال مــا كــان متف ًقــا مــع مــا جيــوز لــه
ويف هــذه احلالــة ً
أخذه ،وإن حكمت له ادكمة بغري ذلك؛ وإال كان آمثا.
الحالااة الثالثااة :أن تكــون الزوجــة هــي الطالبــة للتفريــق ،ولكــن بغــري حــق ،كــأن يكــون الحن ـراف ســلوكها أو
لكراهيتها للزوج أو غري ذلـك .وهنـا يكـون لـه حكـم اخللـع؛ فعليهـا أن تـرد إليـه صـداقه وال تأخـذ منـه شـيئا؛ وإال
كان حراما.
وهنا البد من موافقة الزوج بلفظـه أو بتوقيعـه علـى تفريـق القاضـي ،فـإن مل يقبـل الـزوج بـذلك ومل يوقِّـع عليـه
شرعا ،وهي زوجته؛ ألن اخللع افتداء من املرأة لنفسها مقابل مال؛ فـإن مل تـدفع املـرأة للـزوج مـا قدمـه
فال طالق ً
هلا مـن مهـر ،بـل قامستـه مالـه ،وأجربتـه علـى التفريـق مـن خـالل القاضـي؛ فإنـه ال يقـع طالقًـا ،وال يـل هلـا الـزواج
بغريه ،وهي امرأته ،وما أخذته منه سحت ال يل هلا ،حىت وإن حكمت هلا ادكمـة بـالتطليق ،حـىت تـرد إليـه مـا
دفعه إليها من صداق؛ فيلزمه حينئذ قبوله وإيقا الطالق(.)2
لكن قد يدث أن تلجأ الزوجة إىل ادكمة املدنية للتفريق ،وهي مستعدة لدفع بدل اخللع ،وَتكم هلا
ادكمة بالتفريق ،لكن يأال الزوج أن يطلق أو يوقِّع على قرار ادكمة (مبا يعترب تطلي ًقا) ،وقد يتعمد الغياب
إضر ًارا باملرأة؛ فهنا يأ دور املراكز اإلسالمية يف تلك الدول اليت تقوم بدور القاضي املسلم -كما سأبينه يف
املبحث التايل.

( )1راجـع :فقـه النـوازل لألقليـات املسـلمة تأصــيال وتطبي ًقـا ( ،)3165 -3163 /2وقضـايا فقهيــة معاصـرة « »2جلامعـة املدينــة
العاملية مباليزيا (.)231 -236
( )2راجع :أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب ( ،)625 -636وفقه النوازل لألقليـات املسـلمة تأصـيال وتطبي ًقـا

(.)3166 -3163 /2
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المبحث الراب

والية المرا ه اإلسالمية في البالد غير اإلسالمية في التفريٍ
ٍ
ـت
ـرت أن هنــا ثـ َ
ـت يف املبحــث الســابق لتفريــق القاضــي غــري املســلم ،وذكـ ُ
ـالث حــاالت بينـ ُ
تعرضـ ُ
حكم كل منها ،غري أنه هنا حاالت أخـرى ال يكفـي فيهـا اللجـوء إىل ادكمـة املدنيـة الستصـدار حكـم
بالتفريق ،والبد فيها للحكـم بـاحنالل الـزواج وحصـول الفرقـة مـن تطليـق الـزوج بعبارتـه؛ ألن الطـالق -كمـا
هو معلوم -بيد الزوج وحق له ابتداءً ،وقد َيتنع الزوج عن التطليق أو يغيب غيبة طويلـة أو غـري ذلـك مـن
األسباب اليت تدفعنا للبحث عن جهة أخـرى شـرعية تنـزل منـزل القاضـي املسـلم يف بـالد غـري املسـلمني يف
شرعا.
احلكم بالتفريق ً
كمــا أنــه قــد تـُ ْقـ ِـد ُم املـرأة علــى طلــب التفريــق دوَنــا ضــرر وقــع عليهــا مــن زوجهــا مســتغلةً مــا َتكــم بــه
ادــاكم املدنيــة مــن التفريــق مــع تغـ ِ
ـزوج أو مشــاطرتِه مالَــه ،وهــذا ال حــق للمـرأة فيــه ،وقــد يــرفض الــزوج
ـرن الـ ِ
التوقيــع علــى قـرار ادكمــة ويســافر أو يغيــب ،وال يــتلف بطــالق؛ ومــن مث تظــل املـرأة معلَّقـةً ،فهــي مطلقــة
وف ًقــا لقــانون الدولــة املــدين ،وال زالــت علــى ذمــة زوجهــا مــن الناحيــة الشــرعية ،وهــذا التعليــق قــد يــؤدي إىل
نتائ غري مودة ِما ال خيفى على املطلع على أوضا تلك اجملتمعات.

ولــذلك يــأ هنــا دور املراكــز اإلســالمية يف تلــك الــبالد ،وهــي الــيت تعـ ِّـرب عــن املســلمني فيهــا ،وترعــى
اجلالية اإلسـالمية وِتـتم بشـئوهنا ،وإن كـان لـيس هلـا صـفة رمسيـة معـ ف هبـا ،وال تتمتـع حبـق قـانوين إلجـراء
عقود الزواج والطالق بني املسلمني ،كما أنه ال يع ف بعقودها(.)1
حيث يرى بعـض الفقهـاء أنـه إذا امتنـع الـزوج عـن التطليـق مـع تضـرر املـرأة وإصـرارها علـى الفرقـة ،مـع
اســتعدادها الفتــداء نفســها ،وحصــوهلا علــى حكــم بــالتطليق مــن ادكمــة املدنيــة أنــه للمركــز اإلســالمي أن
ويقر تفريق ادكمة املدنية والقاضي غري املسلم؛ لئال تظل املرأة معلَّقـةً ِمـا يعرضـها للوقـو
يكم هلا باخللع َّ
يف املعصية(.)2
وهذا يعتمد على أصل درء املفاسد ،وتوسيع للقول بإنفاذ أحكام قضاة اجلور املسلمني املولَّ ْني من

قبل غري املسلمني .يقول القرايف« :على أنا إذا مل جند يف جهة إال غري العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم
فجورا للشهادة عليهم ،ويلزم مثل ذلك يف القضاة وغريهم؛ ليال تضيع املصاحل .وما أظنه خيالفه أحد يف
ً

( )1راجع :أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب
( )2راجع :قضايا فقهية معاصرة «»2

(.)231 -236

(.)631
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هذا؛ فإن التكليف مشروط باإلمكان .وإذا جاز نصب الشهود فسقةً ألجل عموم الفساد جاز التوسع
يف أحكام املظامل واجلرائم ألجل كثرة فساد الزمان»(.)1
وذلك على كل األحوال أوىل من بقاء احلالة املعلقة بني الزوجني ،فال مها زوجان وال مطلقان ،واملرأة

تركت بيت الزوجية ،ورمبا تقيم عالقة جديدة مع رجل آخر(.)2
وهذا من باب إقامة مجاعة املسلمني اليت َيثلها املركز اإلسالمي مقام القاضي املسلم ،وقويلها
صالحية البت يف قضايا التناز بني الزوجني ،وخباصة يف دعاوى الطالق واخللع(.)3
وهذا يدخل يف باب الوكالة ،فأهل احلل والعقد هم وكالء األمة ونواهبا يف عقد األمور اجلليلة

وحلها ،فإذا خال مكان عن اإلمام ونائبه لفقده أو حكمه بغري ما أنزل اهلل فإن األمر يئول إىل أهل احلل
والعقد(.)4
ويف هذا يقول إمام احلرمني اجلويين« :فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخال عن سلطان ذي جندة
واستقالل وكفاية ودراية؛ فاألمور موكولة إىل العلماء ،وحق على اخلالئق على اختالف طبقاِتم أن
يرجعوا إىل علمائهم ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأيهم ،فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إىل سواء
السبيل ،وصار علماءُ البالد والةَ العباد ،فإن عسر مجعهم على واحد َّ
استبد أهل كل صقع وناحية باتبا
عاملهم»(.)5
وعلى املراكز اإلسالمية أن تراجع وتتثبت من كل حالة إلثبات املقتضي وانتفاء املانع ،وأن َتاول
الصلح بني الزوجني ما وجدت إليه سبيال(.)6
ومـن الصــور الــيت يكــون للمراكـز اإلســالمية واليــة التفريــق بــني الـزوجني أن يتــزوج رجــل بــامرأة يف املركــز
اإلسالمي ،وال يوثِّقا هذا الزواج يف اداكم املدنيـة ،مث تريـد املـرأة أن قتلـع مـن زوجهـا لسـوء معاملتـه هلـا أو
لتضــررها منــه يف مقابــل أن ت ـرد إليــه صــداقه؛ فهنــا لــيس للــزوج أن َيتنــع إذا أصــرت امل ـرأة علــى ذلــك ،فــإذا
امتنــع الــزوج فللمركــز اإلســالمي حينئــذ أن يفــرق بينهمــا؛ لــئال ت ـ امل ـرأة معلَّق ـةً ال تســتطيع أن تلجــأ إىل
ادـاكم املدنيــة لعـدم توثيقهــا الــزواج هبـا ابتــداء ،وال تسـتطيع يف الوقــت نفســه أن تعاشـره ،وال أن قتلــع منــه

لتتزوج بغريه(.)7

( )1الذخرية (.)16 /31
( )2انظر :قضايا فقهية معاصرة «»2
( )3انظر :قضايا فقهية معاصرة «»2

(.)231 -236
(.)239

( )4انظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا (.)3169 /2
( )5غياث األمم يف التياث الظلم (.)563
( )6انظر :قضايا فقهية معاصرة « )239( »2نقال عن صناعة الفتوى وفقه األقليات للشيخ عبداهلل بن بيه.
( )7راجع :أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب

(.)626 -621
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وقــد قــرر جممــع فقهــاء الش ـريعة بأمريكــا يف ق ـراره بدورتــه الثانيــة ،املنعقــدة بالــدَنار ســنة 3123ه ــ/
2111م أنــه «إذا كــان للقــائم علــى املركــز اإلســالمي صــفة ادكــم ،سـواء باتفــاق الطــرفني ،أو الصــطالح
اجلاليــة املســلمة عليــه لفقهــه وخربتــه؛ فإنــه يعتــد مبــا جيريــه مــن التفريــق بســبب الضــرر أو الشــقاق أو ســوء
العشــرة أو لعــدم النفقــة أو الغيبــة أو الســجن أو األســر وحنــوه ،بعــد اســتيفاء اإلج ـراءات القانونيــة الــيت تقيــه
من الوقو َتت طائلة القانون»(.)1
«وعل ــى ادكم ــني اتب ــا اخلط ـ ـوات الش ــرعية الالزم ــة يف مث ــل ه ــذه احل ــاالت ،كاالس ــتما إىل ط ــريف
اخلصومة ،وضرب أجل للغائب منهما ،وجتنب التسر يف احلكم ،وإقامة العدل بينهما ما أمكن»(.)2
وهــو مــا أكــده اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث يف دورتــه العش ـرين ،املنعقــدة مبدينــة إســطنبول ب كيــا
ســنة 3153ه ــ2131 /م يف ق ـراره رق ــم  )21 /5( 65أن ــه «إذا رفع ــت امل ـرأة املتض ــررة أمره ــا إىل جمل ــس
القضاء الشرعي للمسلمني يف أوربـا طالبـةً االخـتال مـن زوجهـا؛ فـإجراءات القضـاء تقضـي أن يكـون مـن
حق القاضي إلزام الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت له الضرر ،وذلك بعد اسـتنفاد مـا يتقـدم ذلـك
من إجراء يتمثل يف التايل:
أوال :يأمر باحلكمني أو يعمل بنفسه على اإلصالح بينهما الستدامة عقد الزواج.
ثانيًـا :إذا مل يـأمر بـاحلكمني وعمـل علـى اإلصـالح ومل يكـن؛ صـار إىل إقنـا الـزوج بـالتطليق أو قبـول

اخللع.
ثالثًــا :إن أال الــزوج قبــول اخللــع حكــم بــالفراق؛ َتقي ًقــا للمقاصــد يف دفــع الضــرر عــن املـرأة يف مقابلــة
تعنت الزوج»(.)3

وقد اعترب جممع فقهاء الشريعة بأمريكا أن اللجوء إىل ادـاكم املدنيـة للتفريـق بـني الـزوجني غـريُ كـاف،
أيضــا إىل املراكــز اإلسـالمية الــيت متثــل املسـلمني يف تلــك الــبالد ،حيـث جــاء يف قـراره
وأنـه البــد مــن الرجـو ً
املشــار إليــه آن ًفــا أن «جلــوء امل ـرأة إىل القضــاء الوضــعي إلهنــاء الــزواج مــن الناحيــة القانونيــة ال ي تــب عليــه
وحده إهناء الزواج من الناحيـة الشـرعية ،فـإذا حصـلت املـرأة علـى الطـالق املـدين فإهنـا تتوجـه بـه إىل املراكـز
اإلس ــالمية ليت ــوىل املؤهل ــون يف ه ــذه القض ــايا م ــن أه ــل العل ــم إمت ــام األم ــر م ــن الناحي ــة الش ــرعية ،وال وج ــه
لالحتجــاج بالضــرورة لالعتــداد بــالتطليق املــدين يف هــذه احلالــة؛ لت ـوافر املراكــز اإلســالمية وســهولة الرجــو
إليها يف خمتلف املناطق»(.)4
( )1كتاب املؤمتر الثاين جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا املنعقد يف الدَنار (.)56
( )2كتاب املؤمتر الثاين جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا املنعقد يف الدَنار (.)56
( )3انظر :القرارات والفتاوى الصادرة عن اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث (.)316
( )4كتاب املؤمتر الثاين جملمع فقهاء الشريعة بأمريكا املنعقد يف الدَنار

(.)59
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ـت ســاب ًقا -يكــون يف بعــض احلــاالت دون الــبعض اآلخــر؛ فــإذا طلــب الــزوج
لكــن هــذا -كمــا رجحـ ُ
التفريــق لــدى ادكمــة املدنيــة ،أو رضــي بطلــب الزوجــة إيــاه فهــو طــالق شــرعي صــحيح ،ال يتــاج معــه إىل
إجراء آخر من املراكز اإلسالمية؛ ألن طلبه مبثابة التوكيل ،ورضاه بتفريق ادكمة مبثابة الطالق.
أيضا أن مراجعة املراكز اإلسالمية وخباصة فيما يتعلق باحلقوق املالية بـني الـزوجني أمـر
كنت أرى ً
وإن ُ
كبريا.
مهم وضروري؛ حيث خيتلف ما جتريه اداكم يف ذلك عن أحكام الشريعة اإلسالمية اختالفًا ً
كما أنه البد من حساب عدد الطلقات بني الزوجني؛ حىت إذا أرادا الزواج مرة أخرى يبنيان علـى مـا
بينهما من طلقات ،كما هو مقرر عند الفقهاء.
فضال عما َيكن أن تصل إليه املراكز اإلسالمية من إصالح بني الزوجني من خـالل النصـح واإلرشـاد
والتذكري باهلل تعاىل وبأمهية احلفاظ على كيان األسرة ،وخباصة عند وجود أوالد من هذا الزواج.

*

*

*

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

149

المبحث الخام،

التوارِ بين المسلم وغير المسلم في البالد غير اإلسالمية
افر؟
املسلم( ،)1ولكن هل يرث
الكافر ال يرث
املسلم الك َ
ُ
َ
ال خالف بني الفقهاء يف أن َ
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول األول :وإليه ذهب مجهور الصحابة  والفقهاء مـن احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنابلـة( ،)2قـالوا:
أيضا.
ال توارث بني املسلم والكافر ،فكما أن الكافر ال يرث املسلم فاملسلم ال يرث الكافر ً
واســتدلوا بقــول النــيب « :ال يــرث املســلم الكــافر ،وال الكــافر املســلم»( ،)3وقولــه « :ال يت ـوارث أهــل
ملتني شىت»(.)4
وألن مب التوارث على املواالة واملناصرة ،وال مواالة وال مناصرة بـني املسـلم والكـافر؛ فلـم يرثـه كمـا ال يـرث
الكافر املسلم(.)5
القول الثاني :أن املسلم يرث الكافر.

()7
()6
أيضا عـن عمـر بـن اخلطـاب ،وروي عـن سـعيد
وهو قول بعض الصحابة ،منهم معاذ  ،ومعاوية  ،وروي ً
ابــن املســيب و مــد بــن احلنفيــة وأيب جعفــر البــاقر ومســروق والشــعيب والنخعــي وإســحاق بــن راهويــه( ،)8وهــو مــا
رجحه ابن تيمية وابن القيم(.)1

( )1راجـع :فــتح القــدير ( ،)111 /31والبحـر الرائــق شــرح كنــز الـدقائق البــن جنــيم ( ،)336 /9وشـرح اخلرشــي علــى خليــل (،)225 /9
والفواكه الدواين ( ،)231 /2وأس املطالب ( ،)33 /5وهناية ادتاج ( ،)21 /6واملغين ( ،)331 /6والفتـاوى الكـربى البـن تيميـة (/5
 ،)351وكشاف القنا (.)116 /1
( )2راجــع :ف ــتح الق ــدير ( ،)111 /31والبح ــر الرائ ــق ( ،)336 /9وشــرح اخلرش ــي ( ،)225 /9والفواك ــه ال ــدواين ( ،)231 /2وأس ـ
املطالب ( ،)33 /5وهناية ادتاج ( ،)21 /6واملغين ( ،)331 /6وكشاف القنا (.)116 /1
( )3رواه البخــاري يف الف ـرائض ،بــاب ال يــرث املســلم الكــافر وال الكــافر املســلم ،رقــم ( ،)6161ومســلم يف الف ـرائض رقــم ( )3631مــن
حديث أسامة بن زيد.
( )4رواه أبو داود يف الفرائض ،باب هل يرث املسـلم الكـافر ،رقـم ( ،)2633وابـن ماجـه يف الفـرائض ،بـاب مـرياث أهـل اإلسـالم مـن أهـل
الش ـ ــر  ،رق ـ ــم ( ،)2153وأمح ـ ــد ( ،)363 ،319 /2والبيهق ـ ــي ( ،)223 ،239 /6والـ ــدارقطين يف سـ ــننه ( )13 ،12 /1كلهـ ــم مـ ــن
حديث عبداهلل بن عمرو بن العا  .ورواه ال مذي يف الفرائض ،باب ال يتوارث أهل ملتـني ،رقـم ( )2319مـن حـديث جـابر بـن عبـداهلل،
ولــيس فيــه لفظــة "شــىت" ،ورواه البيهقــي ( )225 /6مــن حــديث عمــر بــن اخلطــاب )365 /31( ،مــن حــديث أيب هريــرة ،ورواه احلــاكم يف
املستدر ( )262 /2من حديث أسامة بن زيد ،وقال« :صحيح اإلسناد» .وحسن األلباين حديث عبداهلل بن عمرو يف إرواء الغليـل (/6
.)339 ،323 -321
( )5راجع :هناية ادتاج ( ،)21 /6واملغين (.)333 /6

( )6رواه أب ــو داود يف الف ـ ـرائض ،ب ــاب ه ــل ي ــرث املس ــلم الك ــافر ،رق ــم ( ،)2632وأمح ــد ( ،)256 ،251 /3والبيهق ــي (/6
 ،)231وابن أيب شيبة يف مصنفه (.)591 /1
( )7رواه ابن أيب شيبة (.)591 /1
( )8راجع :املغين ( ،)331 /6وأحكام أهل الذمة (.)935 /2
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وقــد اســتدل معــاذ علــى توريــث مســلم مــن أ لــه يهــودي وهــو بــاليمن بقــول النــيب « : إن اإلســالم
يزيد وال ينقص»( .)2فهو يزيد من حقوق من أسلم ،وال ينقص شيئًا من حقه ،وقد كـان مسـتح ًقا لـإلرث
روما من ذلك لنقص إسـالمه مـن حقـه ،وذلـك ال
من قريبه الكافر قبل أن يسلم ،فلو صار بعد إسالمه ً

جيوز(.)3
وألنن ــا ن ــنكح نس ــاءهم ،وال ينكح ــون نس ــاءنا؛ فك ــذلك ن ـ ـرثهم وال يرثونن ــا( .)4وه ــو القي ــاس ال ــذي
استعمله معاوية بن أيب سفيان يف املروي عنه ،واستحسنه عبداهلل بن معقل(.)5
المناقشة والترجيح:

رغم أن اجلمهور ذهب إىل عدم توريث املسلم من الكافر ،إال أنين أرجح القول بالتوريث؛ لوجاهته
ومناسبته ملقاصد الشريعة.
كثريا
وألن يف توريث املسلمني منهم ترغيبًا يف اإلسالم ملن أراد الدخول فيه من أهل الذمة ،فإن ً

منهم َينعهم من الدخول يف اإلسالم خوف أن َيوت أقارهبم ،وهلم أموال فال يرثون منهم شيئا ،فإذا
علم أن إسالمه ال يسق مرياثه ضعف املانع من اإلسالم ،وصارت رغبته فيه قوية(.)6
وحــديث «ال يــرث املســلم الكــافر ،وال الكــافر املســلم» الــذي اســتدل بــه املــانعون املقصــود بــه الكــافر

خمصصا حبديث معاذ(.)8
احلريب ،ال املنافق وال الذمي وال املرتد( ،)7فيكون
ً
وقول املانعني من التوريـث إن حـديث معـاذ يتمـل أنـه أراد أن اإلسـالم يزيـد مبـن يسـلم ومبـا يفـتح مـن
البالد ألهل اإلسالم ،وال ينقص مبن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم( -)9يقال فيـه إنـه كمـا يتمـل هـذا
أيضا ما قلناه ،بل هو أوىل لشمول اللف لكال املعنيني.
املع يتمل ً

( )1راجع :الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)363 /1وأحكام أهل الذمة (.)935 /2
( )2رواه أب ــو داود يف الف ـ ـرائض ،ب ــاب ه ــل ي ــرث املس ــلم الك ــافر ،رق ــم ( ،)2632وأمح ــد ( ،)256 ،251 /3والبيهق ــي (/6
 ،)231 ،213واحلاكم ( ،)595 /1وابن أيب شيبة يف مصنفه ( .)591 /1قال احلاكم« :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه».
( )3انظر :املبسوط (.)51 /51
( )4انظر :املغين ( ،)333 /6وأحكام أهل الذمة (.)935 /2
( )5انظر :مصنف ابن أيب شيبة (.)591 /1
( )6انظر :أحكام أهل الذمة (.)933 /2
( )7انظر :أحكام أهل الذمة ( .)933 /2واملرتد يرثه ورثته مـن املسـلمني ،علـى مـا قـواه اخلـالل ،وذهـب إليـه أبـو يوسـف و مـد
بــن احلســن مــن احلنفيــة ،واألوزاعــي وابــن شــربمة ،واختــاره ابــن تيميــة ،ورجحــه الشــيخ مــد أبــو زهــرة والشــيخ علــي حســب اهلل
وأســتاذنا الــدكتور مــد بلتــاجي رمحـة اهلل علــيهم ،وهــو الـراجح عنــدي .راجــع :كتــايب أبــو بكــر اخلــالل وأثــره يف الفقــه احلنبلــي (/2
.)229 -239
( )8انظر :اختالف الدارين وأثره يف املناكحات واملعامالت (.)531 -516
( )9انظر :املغين (.)333 /6
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وقــول املــانعني إن مب ـ الت ـوارث علــى امل ـواالة واملناصــرة ،وال م ـواالة وال مناصــرة بــني املســلم والكــافر،
()1
ورث ابـن
خبالف النكاح الذي هو نو من االستخدام  -كـالم مـردود؛ فـإن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم َّ
عبداهلل بن أيب بن سلول من أبيـه ،وقـد كـان رأس املنـافقني؛ فعُلـم أن املـرياث مـداره علـى املناصـرة الظـاهرة،

ال علـى إَيـان القلـوب واملـواالة الباطنـة ،واملنـافقون يف الظـاهر يناصـرون املسـلمني علـى أعـدائهم ،وإن كـانوا
من وجه آخر يفعلون خالف ذلك ،كما عُلم أن املانع هو اداربة(.)2
قال ابن تيمية« :والتوريث يف هذه املسائل على وفق أصول الشر ؛ فإن املسلمني هلم إنعام وحق
على أهل الذمة؛ حبقن دمائهم ،والقتال عنهم ،وحف دمائهم وأمواهلم ،وفداء أسراهم ،فاملسلمون

َينعوهنم وينصروهنم ويدفعون عنهم؛ فهم أوىل مبرياثهم من الكفار»(.)3
كما أن إطالق القول بأن النكاح نو من االستخدام كالم ال َيكن قبوله؛ فإنه مبين على املودة
والوئام.

ومل يرم املسلمون يف أول اإلسالم من مرياث أقارهبم من غري املسلمني(.)4
وقد أطال ابن القيم يف االستدالل هلذا الرأي مبا ال يتسع له املقام(.)5
وهذا الذي رجحتُه هو ما قرره اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث يف دورته اخلامسة املنعقدة يف مدينة
دبلن -أيرلندا سنة 3123هـ2111 /م يف قراره رقم )3 /3( 35؛ حيث قرر عدم حرمان املسلمني من
مرياثهم من أقارهبم غري املسلمني وِما يوصون هلم به(.)6
أيضا الدكتور القرضاوي حيث قال« :وأنا أرجح هذا الرأي وإن مل يقل به اجلمهور،
وهو ما رجحه ً
وأرى أن اإلسالم ال يقف عقبة يف سبيل خري أو نفع يأ للمسلم ،يستعني به على توحيد اهلل تعاىل

وطاعته ونصرة دينه احلق ،واألصل يف املال أن يرصد لطاعة اهلل تعاىل ال ملعصيته ،وأوىل الناس به هم
املؤمنون ،فإذا مسحت األنظمة الوضعية هلم مبال أو تركة فال ينبغي أن حنرمهم منها ،وندعها ألهل الكفر
يستمتعون هبا يف أوجه قد تكون رمة أو مرصودة لضررنا»(.)7

( )1راجع :هناية ادتاج (.)21 /6
( )2انظر :أحكام أهل الذمة (.)936 ،931 /2
( )3أحكام أهل الذمة (.)912 /2
أيض ــا :القـ ـرارات والفت ــاوى الص ــادرة ع ــن اجملل ــس األوريب لإلفت ــاء
( )4راج ــع :أحك ــام أه ــل الذم ــة ( ،)961 -931 /2وانظ ــر ً
والبحوث (.)11
( )5راجع :أحكام أهل الذمة (.)912 -935 /2
( )6انظر :القرارات والفتاوى الصادرة عن اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث
( )7يف فقه األقليات املسلمة

(.)329

(.)11
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وبعد ،فيمكننا استخال

النتائ التالية:

حكما شرعيًّا.
أوال :أن النازلة هي احلادثة املستجدة اليت تتطلب ً
ثانيًا :أن األحوال الشخصية هي األحكام واملبادئ واملسائل املنظمة للعالقات داخل األسرة ،مبا

يشمل أحكام اخلطبة والزواج ،واملهر ،ونفقة الزوجة وواجباِتا جتاه زوجها ،والطالق وتفريق القاضي
واخللع ،والنسب والرضا واحلضانة ،والوالية واألهلية واحلجر ،واملرياث والوصية والوقف.
ثالثًا :أن األقليات اإلسالمية هي كل جمموعة بشرية تعي ،بني جمموعة أكرب منها ،وقتلف عنها يف

كوهنا تنتمي لإلسالم ،وَتاول بكل جهدها احلفاظ عليه .وهي تشمل املسلمني من أهل البالد
األصليني ِمن دخل يف اإلسالم ،واملسلمني املهاجرين من بالدهم اإلسالمية إىل بالد غري إسالمية ألي
سبب من األسباب.
ابعا :أن فقه األقليات فقه خا
رً
تأصيلي ،وليس تسويغيًّا.
ونصوصها الثابتة ،ويراعي ظروف األقليات اإلسالمية وزماهنا ومكاهنا ،وهو فقه
ٌّ

ينبغي أن يقوم على اجتهاد قون جيمع بني مقاصد الشريعة

خامسا :ال جيوز نكاح الكتابيات لألقليات اإلسالمية يف بالد الغرب أو الشرق ِمن ال يدينون
ً
باإلسالم ،إال يف حال الضرورة كما إذا خشي املسلم على نفسه من الزنا ،ومل يستطع الزواج مبسلمة.
سادسا :ال جيوز نكاح املشركة مطل ًقا ،سواء كانت عربية أو غري عربية ،وثنية أو ملحدة ،جموسية أو
ً

بوذية أو هندوسية أو مرتدة أو غري ذلك.

سابعا :ال جيوز الزواج الصوري بقصد احلصول على اجلنسية أو اإلقامة يف غري بالد املسلمني.
ً

ثامنًا :عقود الزواج املدنية ليست كافية وحدها إلنشاء عالقة زوجية صحيحة ،والبد من عقد شرعي

آخر تتحقق فيه كافة األركان والشروط ،وال يكون مؤقتًا وال صوريًّا.
فاسعا :إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه فإن زواجهما ال يبطل وإن انقضت عدِتا ،وإَنا
ً
ينتقل عقد الزواج من اللزوم إىل اجلواز ،وقري املرأة بني أن تفارق زوجها إذا أال اإلسالم ،أو أن ت بص
وتبقى معه رجاء إسالمه ،ولكن دون معاشرة ،سواء كانا يف دار اإلسالم أو دار احلرب.

عاشرا :يعترب تفريق القاضي غري املسلم يف البالد غري اإلسالمية إذا كان بطلب من الزوج ،أو
ً
بطلب من الزوجة حبق لسوء معاملة الزوج هلا أو إضراره هبا ،أو على سبيل اخللع واالفتداء ،ويف مجيع
شرعا ،بغض النظر عما
تلك احلاالت ال جيوز ٍّ
ألي من الزوجني أن يأخذ من مال اآلخر إال ما جيوز له ً

َتكم به له اداكم املدنية.

حادس عشر :تقوم املراكز اإلسالمية مقام مجاعة املسلمني ،ويكون هلا صالحية البت يف قضايا
التناز بني الزوجني ،وخباصة يف دعاوى الطالق واخللع.
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ثاني عشر :إذا امتنع الزوج عن التطليق أو التوقيع على قرار ادكمة املدنية فالبد من اللجوء إىل
املراكز اإلسالمية حلل املشكلة أو التفريق بني الزوجني من قبل إمام املركز؛ لئال تبقى الزوجة معلَّقة.
ثالث عشر :على املراكز اإلسالمية أن تراجع وتتثبت من كل حالة إلثبات املقتضي وانتفاء املانع،
وأن َتاول الصلح بني الزوجني ما وجدت إليه سبيال.
راب عشر :للمراكز اإلسالمية والية التفريق بني الزوجني اللذين تزوجا دون توثيق الزواج يف اداكم
أصرت املرأة على طلب اخللع بشروطه.
املدنية إذا ما َّ

خام ،عشر :على املراكز اإلسالمية استيفاء اإلجراءات القانونية اليت تقيها من الوقو َتت طائلة

القانون فيما يتعلق بفض املنازعات بني األزواج من املسلمني.
سادس عشر :من الضروري على األقليات املسلمة مراجعة املراكز اإلسالمية عند الطالق والتفريق،
وخباصة فيما يتعلق باحلقوق املالية بني الزوجني.
ساب عشر :جيوز للمسلم أن يرث الكافر غري ادارب إذا مسحت له األنظمة الوضعية بذلك،
ولكن ال جيوز للكافر أن يرث املسلم.

*

*

*
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مراج البحث

-3
-2

القرآن الكرن.
آثــار احلــرب يف الفقــه اإلســالمي «دراســة مقارنــة» للــدكتور /وهبــة الزحيلــي ،ط .دار الفكــر-

دمشق ،تصوير الطبعة الثالثة 3136ه3669 /م.
 -5اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج لتقــي الــدين الســبكي وولــده تــاج الــدين الســبكي ،بتحقيــق الــدكتور/
شعبان مد إمساعيل ،ط .مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة ،الطبعة األوىل 3113هـ3693 /م.
 -1أبـو بكــر اخلــالل وأثــره يف الفقــه احلنبلــي للــدكتور /هشــام يســري العــريب ،رســالة ماجســتري ،ط.
دار البشائر اإلسالمية -بريوت ،الطبعة األوىل 3151هـ2135 /م.
 -3أحكــام األح ـوال الشخصــية للمســلمني يف الغــرب للــدكتور /ســامل عب ــدالغين الرافعــي ،رســالة
دكتوراه ،ط .دار ابن حزم -بريوت ،الطبعة األوىل 3125هـ2112 /م.
 -6أحكــام األســرة يف اإلســالم للــدكتور /مــد ســالم مــدكور ،ط .دار النهضــة العربيــة بالقــاهرة،
الطبعة األوىل 3591هـ3661 /م.
 -1أحكام القرآن للجصا  ،ط .دار الفكر -بريوت سنة 3131هـ3665 /م.
 -9أحكام القرآن البن العريب ،ط .دار الكتب العلمية -بريوت ،بدون تاريخ.
 -6أحكـام أهـل الذمـة البــن القـيم ،بتحقيـق يوسـف أمحــد البكـري ،وشـاكر توفيـق العــاروري ،ط.
رمادي للنشر بالدمام ،الطبعة األوىل 3139هـ3661 /م.
 -31األحكـام السياســية لألقليــات املســلمة يف الفقــه اإلســالمي لألســتاذ /ســليمان مــد توبوليــا ،
ط .دار النفائس باألردن ،ودار البيارق -بريوت ،الطبعة األوىل 3139هـ3661 /م.
 -33اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ،ط .دار احلديث بالقاهرة ،الطبعة األوىل 3111هـ.
 -32األح ـوال الشخصــية للشــيخ مــد أيب زهــرة ،ط .دار الفكــر العــريب بالقــاهرة ،الطبعــة الثانيــة،
بدون تاريخ.
 -35اخــتالف الــدارين وأثــره يف أحكــام املناكحــات واملعــامالت للــدكتور /إمساعيــل لطفــي فطــاين،
ط .دار السالم بالقاهرة ،الطبعة الثانية 3139ه3669 /م.
 -31إرواء الغليـ ــل يف ق ـ ـري أحاديـ ــث منـ ــار الس ـ ــبيل دمـ ــد ناصـ ــر الـ ــدين األلبـ ــاين ،ط .املكتـ ــب
اإلسالمي -دمشق ،الطبعة األوىل 3566هـ3616 /م.
 -33أس ـ املطال ــب ش ــرح رو الطال ــب للش ــيخ زكري ــا األنص ــاري ،ط .دار الكت ــاب اإلس ــالمي،
بدون تاريخ.
 -36أصول الفقه للشيخ مد أيب زهرة ،ط .دار الفكر العريب بالقاهرة بدون تاريخ.
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 -31األع ــالم خل ــري ال ــدين الزركل ــي ،ط .دار العل ــم للمالي ــني -ب ــريوت ،الطبع ــة اخلامس ــة عش ــرة،
2112م.
 -39اإلفتاء يف النوازل للدكتور /نور الدين بومحزة ،حبث مبؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل املنعقـد

ِبامعة القصيم يف رم 3153هـ /نوفمرب 2135م.
 -36اإلنصــاف يف معرفــة الـراجح مــن اخلــالف لعلــي بــن ســليمان املــرداوي ،بتحقيــق حامــد الفقــي،
ط .دار إحياء ال اث العريب -بريوت ،بدون تاريخ.
 -21البحر الرائق شرح كنز الدقائق البـن جنـيم ،ط .دار الكتـاب اإلسـالمي ،الطبعـة الثانيـة ،بـدون
تاريخ.
 -23البحــر ادــي أليب حيــان األندلســي ،بتحقيــق عــادل عبــداملوجود وعلــي معــو
دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة األوىل 3135هـ3665 /م.

وآخـرين ،ط.

 -22ب ـ ــدائع الص ـ ــنائع للكاس ـ ــاين ،ط .دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة -ب ـ ــريوت ،الطبع ـ ــة الثاني ـ ــة 3116ه/
3696م.
 -25بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد البــن رشــد احلفي ـد ،ط .دار احلــديث بالقــاهرة ســنة 3123ه ــ/
2111م.
 -21تبص ــرة احلك ــام يف أص ــول األقضـ ــية ومن ــاه األحك ــام البـ ــن فرح ــون ،ط .مكتب ــة الكليـ ــات
األزهرية بالقاهرة ،الطبعة األوىل 3116هـ3696 /م.
 -23تبيــني احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزيلعــي ،ط .دار الكتــاب اإلســالمي ،الطبعــة الثانيــة ،بــدون
تاريخ.
َ -26تفــة ادتــاج يف شــرح املنهــاج البــن حجــر اهليتمــي الشــافعي ،ط .دار إحيــاء ال ـ اث العــريب،
بدون تاريخ.
 -21التش ـريع اجلنــائي اإلســالمي مقارنـًـا بالقــانون الوضــعي للمستشــار /عبــدالقادر عــودة ،ط .دار
الكاتب العريب -بريوت بدون تاريخ.
 -29تفسري الطربي «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بتحقيق الـدكتور /عبـداهلل بـن عبدادسـن
ال كي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسـالمية بـدار هجـر بالقـاهرة ،ط .دار هجـر،

الطبعة األوىل 3122هـ2113 /م.
 -26تفســري القــامسي ( اســن التأويــل) دمــد مجــال الــدين القــامسي ،بتصــحيح وق ـري مــد ف ـؤاد
عبــدالباقي ،ط .دار إحيــاء الكتــب العربيــة (عيســى البــايب احللــيب) بالقــاهرة ،الطبعــة األوىل 3516هــ/
3631م.
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 -51تقنــني الفقــه اإلســالمي بــني املؤيــدين واملعارضــني «دراســة تأصــيلية» للــدكتور /هشــام يســري
العــريب ،حبــث مقــدَّم مللتقــى تقنــني الفقــه اإلســالمي بــني النظريــة والواقــع ِبامعــة تلمســان بــاجلزائر ســنة
2133م.
 -53اجلـ ــامع ألحكـ ــام القـ ــرآن للقـ ــرطيب ،بتحقيـ ــق الـ ــدكتور /عبـ ــداهلل بـ ــن عبدادسـ ــن ال كـ ــي ،ط.
مؤسسة الرسالة -بريوت ،الطبعة األوىل 3121هـ2116 /م.
 -52اخلراج أليب يوسف ،ط .املطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ،الطبعة الثالثة 3592هـ.
 -55حاشــية ابــن عابــدين رد ادتــار علــى ال ـدر املختــار شــرح تنــوير األبصــار للحصــكفي ،ط .دار
الكتب العلمية -بريوت 3132ه3662 /م.
 -51دراســات يف أحكــام األســرة ألســتاذنا الــدكتور /مــد بلتــاجي ،ط .مكتبــة الشــباب بالقــاهرة،
الطبعة الثانية سنة 3695م ،والطبعة الثالثة سنة 3661م.
 -53دراسـ ــات يف األح ـ ـوال الشخصـ ــية ألسـ ــتاذنا الـ ــدكتور /مـ ــد بلتـ ــاجي ،ط .مكتبـ ــة الشـ ــباب
بالقاهرة سنة 3111هـ3691 /م.
 -56الـذخرية للقـرايف ،بتحقيــق مـد بــوخبزة وآخـرين ،ط .دار الغـرب اإلســالمي -بــريوت ،الطبعــة
األوىل 3661م.
 -51الربــا والعقــود املاليــة الفاســدة يف غــري بــالد اإلســالم للشــيخ عبــداهلل بــن يوســف اجلــديع ،حبــث
باجمللة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث -العـددان الرابـع واخلـامس عشـر ،يوليـو 2116م/
رجب 3151ه.
 -59الــزواج يف الش ـريعة اإلســالمية لألســتاذ الشــيخ /علــي حســب اهلل ،الطبعــة الثانيــة 3136ه ــ/
3666م.
 -56ســبل االســتفادة مــن النـوازل والفتــاوى والعمــل الفقهــي يف التطبيقــات املعاصــرة للــدكتور /وهبــه
الزحيلي ،ط .دار املكتيب -دمشق ،الطبعة األوىل 3123هـ2113 /م.
 -11الس ــنن لس ــعيد ب ــن منص ــور ،بتحقي ــق حبي ــب ال ــرمحن األعظم ــي ،ط .ال ــدار الس ــلفية باهلن ــد،
الطبعة األوىل 3692م.
 -13سنن ال مذي ،بتحقيق وشرح أمحد مد شاكر ،ط .املكتبة الثقافية -بريوت ،بدون تاريخ.
 -12ســنن الــدارقطين ،بتحقيــق الســيد عبــداهلل هاشــم َيــاين ،ط .دار املعرفــة -بــريوت 3596ه ــ/
3666م.
 -15سنن أيب داود ،ط .دار الفكر ،بتحقيق مد يي الدين عبداحلميد ،بدون تاريخ.
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 -11الســنن الكــربى للبيهقــي ،بتحقيــق مــد عبــدالقادر عطــا ،ط .مكتبــة دار البــاز مبكــة املكرمــة
3131هـ3661 /م.
 -13س ـ ــنن اب ـ ــن ماج ـ ـه ،بتحقي ـ ــق م ـ ــد ف ـ ـؤاد عب ـ ــدالباقي ،دار إحي ـ ــاء الكت ـ ــب العربي ـ ــة -الق ـ ــاهرة

3515هـ3631 /م.
 -16السياس ــة الش ــرعية يف ض ــوء نص ــو الش ـريعة ومقاص ــدها لل ــدكتور /يوس ــف القرض ــاوي ،ط.
مكتبة وهبة بالقاهرة ،الطبعة الثانية 3126هـ2113 /م.
 -11شرائع اإلسالم يف مسائل احلـالل واحلـرام للمحقـق احلِلِّـي ،ط .مؤسسـة مطبوعـا إمساعليـان،
الطبعة الثانية 3119هـ.
 -19شرح اخلرشي على خليل ،ط .دار صادر -بريوت ،بدون تاريخ.
 -16ش ــرح الزركش ــي عل ــى خمتص ــر اخلرق ــي ،بتحقي ــق عب ــداهلل ب ــن عب ــدالرمحن اجلـ ـربين ،ط .مكتب ــة
العبيكان بالريا  ،الطبعة األوىل 3135هـ3665 /م.
 -31ش ــرح الســري الكبــري للسرخس ــي ،بتحقيــق مــد حس ــن إمساعيــل ،ط .دار الكتــب العلمي ــة-
بريوت ،الطبعة األوىل 3131هـ3661 /م.
 -33الش ــرح الكب ــري عل ــى خمتص ــر خلي ــل لل ــدردير ،م ــع حاش ــية الدس ــوقي ،ط .دار إحي ــاء الكت ــب
العربية بالقاهرة ،بدون تاريخ.
 -32شـ ــرح معـ ــاين اآلثـ ــار للطحـ ــاوي ،بتحقيـ ــق مـ ــد زهـ ــري النجـ ــار ،ط .دار الكتـ ــب العلميـ ــة-
بريوت ،الطبعة األوىل 3566هـ.
 -35شـ ـ ــرح منتهـ ـ ــى اإلرادات للبهـ ـ ــو  ،ط .عـ ـ ــامل الكتـ ـ ــب -بـ ـ ــريوت ،الطبعـ ـ ــة األوىل 3131ه/
3665م.
 -31ص ــحيح البخ ــاري ،ط .دار ط ــوق النج ــاة -ب ــريوت ،الطبع ــة األوىل 3122ه ،بعناي ــة م ــد
زهري بن ناصر الناصر.
 -33ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،بتحقي ـ ــق م ـ ــد ف ـ ـ ـؤاد عب ـ ــدالباقي ،دار إحي ـ ــاء الكت ـ ــب العربي ـ ــة -الق ـ ــاهرة
3511ه3631/م.
 -36الضـرر يف الفقـه اإلســالمي :تعريفـه ،أنواعـه ،عالقاتــه ،ضـوابطه ،جـزا ه للــدكتور /أمحـد مـوايف،
ط .دار ابن القيم بالريا  ،ودار ابن عفان بالقاهرة ،الطبعة الثانية 3126ه2119 /م.
 -31علم أصول الفقه للشيخ أمحد إبراهيم ،ط .دار األنصار بالقاهرة ،بدون تاريخ.
 -39علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خالف ،ط .دار القلم بالكويت ،الطبعة الثامنة.

158

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

 -36غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم إلمــام احلــرمني اجلــويين ،بتحقيــق الــدكتور عبــدالعظيم الــديب،
الطبعة الثانية 3113هـ.
 -61فتاوى اإلمام عبداحلليم مود ،ط .دار املعارف بالقاهرة ،الطبعة اخلامسة ،بدون تاريخ.
 -63الفتــاوى الكــربى البــن تيميــة ،ط .دار الكتــب العلميــة -بــريوت ،الطبعــة األوىل 3119ه ــ/
3691م.
 -62فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري البـن حجـر العسـقالين ،بتصـحيح ـب الـدين اخلطيـب،
وترقيم مد فؤاد عبدالباقي ،وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز ،ط .دار املعرفة -بريوت ،بدون تاريخ.
 -65فــتح القــدير للعــاجز الفقــري علــى اهلدايــة للكمــال بــن اهلمــام ،ط .دار الفكــر -بــريوت ،بــدون
تاريخ.
 -61الفــرو لشــمس الــدين بــن مفلــح ،راجعــه عبدالســتار أمحــد فـراج ،ط .عــامل الكتــب -بــريوت،
الطبعة الرابعة 3113ه3693 /م.
 -63فقــه النـوازل «دراســة تأصــيلية تطبيقيــة» للــدكتور /مــد حســني اجليـزاين ،ط .دار ابــن اجلــوزي
بالدمام ،الطبعة األوىل 3126هـ2113 /م.
 -66فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيال وتطبي ًقا للـدكتور /مـد يسـري إبـراهيم ،رسـالة دكتـوراه،

ط .دار اليسر بالقاهرة ،الطبعة الثانية 3155هـ2132 /م.
 -61فقه النـوازل وفقـه الواقـع مقاربـة الضـواب والشـروط للـدكتور /عبداجمليـد قاسـم عبداجمليـد ،حبـث
مبؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل املنعقد ِبامعة القصيم سنة 3153هـ2135 /م.
 -69الفواك ـ ــه ال ـ ــدواين عل ـ ــى رس ـ ــالة اب ـ ــن أيب زي ـ ــد الق ـ ــريواين للنفـ ـ ـراوي ،ط .دار الفك ـ ــر -ب ـ ــريوت
3133هـ3663 /م.
 -66يف فق ــه األقلي ــات املس ـلمة لل ــدكتور /يوس ــف القرض ــاوي ،ط .دار الش ــروق بالق ــاهرة ،الطبع ــة
األوىل 3122هـ2113 /م.
 -11الق ـرارات والفتــاوى الصــادرة عــن اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه (3131ه ــ/
3661م) وحىت الدورة العشرين (3153هـ2131 /م) ،الطبعة األوىل 3151هـ2135 /م.
 -13قـرارات وفتــاوى اجمللــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث ،اجملموعتــان األوىل والثانيــة ،ط .دار التوزيــع
والنشر اإلسالمية بالقاهرة ،بدون تاريخ.
 -12قضايا فقهية معاصرة « »2جلامعة املدينة العاملية مباليزيا ،طبعة سنة 2133م.
 -15كتــاب امل ـؤمتر الثــاين جملمــع فقهــاء الشـريعة بأمريكــا ،املنعقــد يف كوبنهــاجن -الــدَنار يف الف ـ ة
( 1-1مجادى األوىل 3123هـ 23 -22 /يونيه 2111م) ،بدون ناشر.
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 -11كشاف القنا عن مىل اإلقنا للبهو  ،ط .عامل الكتب سنة 3115هـ3695 /م.
 -13لسان العرب البن منظور ،ط .دار صادر -بريوت ،الطبعة األوىل.
 -16املبسوط للسرخسي ،ط .دار املعرفة -بريوت 3116ه3696 /م.

 -11جممو فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط .مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،بدون تاريخ.
 -19اســن التأويــل دمــد مجــال الــدين القــامسي ،بتصــحيح مــد ف ـؤاد عبــدالباقي ،الطبعــة األوىل
3516هـ3631 /م.
 -16اض ـرات يف األح ـوال الشخصــية « »3للــدكتور /فــارس الع ـزاوي ،مقــال علــى شــبكة األلوكــة
بشبكة اإلن نت على الراب http://www.alukah.net/sharia/0/74256/ :

 -91ادلى البن حـزم األندلسـي ،بتحقيـق الـدكتور /عبـدالغفار سـليمان البنـداري ،ط .دار الكتـب
العلمية -بريوت ،بدون تاريخ.
 -93املس ــتدر عل ــى الص ــحيحني للح ــاكم ،بتحقي ــق مص ــطفى عب ــدالقادر عط ــا ،ط .دار الكت ــب
العلمية -بريوت ،الطبعة األوىل 3133هـ3661 /م.
 -92املسلم مواطنًا يف أوربا للشيخ فيصل مولوي ،منشورات االَتاد العاملي لعلماء املسـلمني ،جلنـة
التأليف وال مجة ،سلسلة قضايا األمة ( )2سنة 3126هـ2119 /م.
 -95مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ط .مؤسسة قرطبة بالقاهرة ،بدون تاريخ.
 -91املصنف البن أيب شيبة ،ط .دار الفكر سنة 3131ه3661 /م.
 -93مصــنف عبــدالرزاق الصــنعاين ،بتحقيــق حبيــب ال ــرمحن األعظمــي ،ط .املكتــب اإلســالمي-
بريوت ،الطبعة الثانية 3115هـ.
 -96مطالب أويل النهـى يف شـرح غايـة املنتهـى للشـيخ مصـطفى الرحيبـاين ،ط .املكتـب اإلسـالمي
بدمشق ،الطبعة الثانية 3133ه3661 /م.
 -91املع ـ ــامالت املالي ـ ــة املعاص ـ ــرة يف الفق ـ ــه اإلس ـ ــالمي لل ـ ــدكتور /م ـ ــد عثم ـ ــان ش ـ ــبري ،ط .دار
النفائس -األردن ،الطبعة السادسة 3121هـ2111 /م.
 -99املعج ــم الكب ــري للطـ ـرباين ،بتحقي ــق مح ــدي عبداجملي ــد الس ــلفي ،ط .مكتب ــة العل ــوم واحلك ــم-
املوصل ،الطبعة الثانية 3111ه3695 /م.
 -96معجم لغة الفقهاء للـدكتور /مـد رواس قلعـه جـي ،والـدكتور /حامـد صـادق قنيـيب ،ط .دار
النفائس -األردن ،الطبعة الثانية 3119هـ3699 /م.
 -61املعجــم الوســي جملمــع اللغــة العربيــة ،ط .مكتبــة الشــروق الدوليــة ،الطبعــة الرابعــة 3123ه/
2111م.
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 -63املغــين البــن قدامــة ،بتحقيــق الــدكتور /عبــداهلل بــن عبدادســن ال كــي ،والــدكتور /عبــدالفتاح
م ــد احلل ــو ،الطبع ــة الرابع ــة 3136ه3666 /م ،األمان ــة العام ــة لالحتف ــال مب ــرور مائ ــة ع ــام عل ــى
تأسيس اململكة العربية السعودية.
 -62مغــين ادتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج للخطيــب الش ـربيين ،ط .دار الكتــب العلميــة-
بريوت ،الطبعة األوىل 3133هـ3661 /م.
 -65م ــنح اجللي ــل ش ــرح خمتص ــر خلي ــل للش ــيخ عل ــي ،،ط .دار الفك ــر -ب ــريوت ،الطبع ــة الثالث ــة
3132هـ3662 /م.
 -61مــن فقــه األقليــات املســلمة للــدكتور /خالــد مــد عبــدالقادر ،ضــمن سلســلة كتــاب األمــة-
قطر ،العدد ( )63رمضان 3139هـ.
 -63مــنه عمــر بــن اخلطــاب يف التش ـريع ألســتاذنا الــدكتور /مــد بلتــاجي ،ط .مكتبــة الشــباب
بالقاهرة ،الطبعة الثانية سنة 3669م.
 -66مواه ــب اجللي ــل يف ش ــرح خمتص ــر خلي ــل للحط ــاب ،ط .دار الفك ــر -ب ــريوت ،الطبع ــة الثالث ــة
3132هـ3662 /م.
 -61موس ــوعة املف ــاهيم اإلس ــالمية العام ــة للمجل ــس األعل ــى للش ــئون اإلس ــالمية ب ــوزارة األوق ــاف
املصرية ،القاهرة 3123هـ2111 /م.
 -69املوطــأ لإلمــام مالــك ،بتحقيــق مــد ف ـؤاد عبــدالباقي ،ط .دار إحيــاء الكتــب العربيــة بالقــاهرة
سنة 3633م.
 -66نظـ ــام القضـ ــاء يف الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية للـ ــدكتور /عبـ ــدالكرن زيـ ــدان ،ط .مؤسسـ ــة الرسـ ــالة-
بريوت ،ومكتبة البشائر باألردن ،الطبعة الثانية 3116هـ3696 /م.
 -311نظريــة الضــرورة الشــرعية حــدودها وض ـوابطها للــدكتور /مجيــل مــد بــن مبــار  ،رســالة
ماجستري ،ط .دار الوفاء املنصورة ،الطبعة الثانية 3121هـ2115 /م.
هناي ـ ــة ادت ـ ــاج إىل ش ـ ــرح ألف ـ ــاظ املنه ـ ــاج للرمل ـ ــي ،ط .دار الفك ـ ــر -ب ـ ــريوت 3111ه/

-313
3691م.
 -312ني ــل األوط ــار ش ــرح منتق ــى األخب ــار للش ــوكاين ،ط .مص ــطفى احلل ــيب بالق ــاهرة ،الطبع ــة
األخرية ،بدون تاريخ.

*

*

*

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

161


الدكتور امليلود كعواس

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد؛ فإن من منن اهلل تعاىل على األمة اإلسالمية أن نظم أحواهلا ،ورتب شؤوهنا ،ومل جيعل أمرها
فُـُرطاً؛ وذلك بأن شر هلا نظاما تشريعيا متكامال توىل صياغته بنفسه ،مث أوكل مهمة تعليمه وتبليغه إىل العباد
ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوالً ِم ْن
ني إِ ْذ بَـ َع َ
ألفضل خلقه وخامت رسله ،ويف ذلك يقول سبحانه( :لََق ْد َم َّن اللَّهُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
أَنْـ ُف ِس ِهم يـْتـلُو علَي ِهم آياتِِه ويـَزِّكي ِهم ويـعلِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني) (آل
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
َ َ
احلك َ
ْ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ََُ ُ ُ ُ
عمران .)461:وقد أدى نبينا مد صلى اهلل عليه وسلم هذه املهمة على أكمل وجه ،فوضح للمسلمني
منه السري يف احلياة بأدق تفاصيله وجزئياته ،من بناء الدولة إىل قضاء احلاجة.
وقد أمت اهلل تعاىل على املؤمنني هذه النعمة ،فأود يف ذلك النظام من عوامل املرونة والسعة ما جيعله
مسايرا للحوادث ،مث أذن هلم يف االجتهاد يف أحكامه ،وحثهم على النظر فيما يل هبم من النوازل وامللمات،
ورتب على ذلك أجرا وثوابا ،سواء أكان خطأ أم صوابا .يقول ابن أيب زيد القريواين (ت686هـ) وهو يتحدث
عن رمحة الشار باملسلمني :إنه «وسع هلم وملن اتبعهم بإحسان يف االستدالل ِما أمجل هلم من جوامع الكلم
يف كتابه وعلى لسان نبيه ،وأذن هلم يف االجتهاد يف أحكامه واحلوادث النازلة هبمِ ،ما ليس بنص عندهم يف
الكتاب والسنة نصا ال خيتلف يف تأويله ،وأوجدهم السبيل إىل أن جيدوا يف األصول لكل حادثة مثال ،ولكل
فر عندهم أصال ،ووسع هلم يف االستدالل ،وعمهم باألجر يف اختالفهم».1
وقد كان أول من توىل هذه املهمة االجتهادية ،والوظيفة التشريعية بعد الرسول  هم الصحابة الكرام
رضي اهلل عنهم ،الذين انتشروا يف اآلفاق ،يبلغون للناس أحكام الدين التفصيلية واإلمجالية ،ويتصدون للنوازل
الطارئة واحلادثة ،ويتلمسون هلا اإلجابة انطالقا ِما جيمعون عليهم صدورهم من نصو الكتاب والسنة ،فإن
أعياهم ذلك اجتهدوا وأعملوا الرأي يف ضوء األصلني املعصومني :كتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل ،
ف تَـ ْقضي إِذا
ومستندهم يف ذلك توجيه رسول اهلل  ملعاذ ملا أرسله إىل اليمن قاضيا ،حيث قال لهَ « :كْي َ
 - 1النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ،البن أيب زيد القريواين.1-5/3 ،
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ك قَضاء؟» قال :أقضي بكتاب اهلل ،قال« :فَِإ ْن َمل َِجت ْد يف كِ ِ
تاب اهلل؟» قال :فبسنة رسول اهلل ،
َعَر َ لَ َ
ْ
ٌ
قال« :فَإ ْن َمل َِجت ْد يف سن َِّة ر ِ
سول اهلل  ،وال يف كِ ِ
تاب اهلل؟» قال :أجتهد رأيي وال آلو .فضرب رسول اهلل 
ْ
ُ َ
َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اهلل» .
ول َر ُسول اهلل لما يـُْرضي َر ُس َ
صدره ،وقال« :احلَ ْم ُد هلل الذي َوفّ َق َر ُس َ
ومل يكن بني الصحابة رضوان اهلل عليه يف العمل هبذا املنه يف اإلفتاء اختالف فق  ،فكلهم كان يسري
يف إجياد احلكم للحوادث وفق هذا النسق العلمي املنطلق من القرآن والسنة ،واملنتهي باالجتهاد يف ضوئهما؛
إال أنه مع ذلك حصل بينهم االختالف يف فهم النصو  ،ويف كيفية استنباط األحكام منها ،وتابينت آرا هم
يف كيفية تنزيل تلك األحكام على الوقائع؛ ذلك أن بعضهم كان يتشبث حبرفية النص ،يف حني ينز آخرون إىل
التمسك مبقصد النص (َنوذج اختالفهم يف الصالة يف بين قريظة) .وكان بعضهم يسري يف اجتاه التيسري ،بينما
ير غريهم على األخذ بالعزائم .وكان يلح بعضهم على سد الذرائع ،فيما يرى البعض فتحها ...وهكذا
صار لكل صحايب من الصحابة الفقهاء منه خا يف االجتهاد واالفتاء ،سيكون له كبري أثر فيما بعد على
املدارس الفقهية يف ربو الدولة اإلسالمية.
وقد كان من الصحابة الذين برزوا يف اإلفتاء وفقه النوازل :أبو بكر الصديق  الذي كان له منه
خا يف فقه تلك النوازل واستنباط أحكامها ،متيز به عن غريه من الصحب الكرام رضي اهلل عنهم ،لدرجة أن
بعض اجتهاداته كانت خمالفة لرأي مجهور الصحابة ( ،اربة مانعي الزكاة ،استخالف عمر  ،موفقه من
موت رسول اهلل  ،)...لكنها مع ذلك سرعان ما تفر ذاِتا بقوة أدلتها ،وشدة قصديتها ،فريجع الصحابة
لألخذ هبا ويتواطؤون على العمل هبا.
إن هذه القوة اليت متيز هبا الصديق  يف فقه النوازل ،إىل حد صار مع توايل األيام حكما يهر إليه
عند االختالف ،دفعتين إىل التنقيب عن السر الكامن وراء ذلك ،من خالل هذا البحث الذي ومسته بـ "فقه
النوازل عند أيب بكر الصديق  ."وقد رأيت أن أتناوله من خالل املباحث التالية:
 املبحث األول :مفهوم فقه النوازل. املبحث الثاين :مكانة الصديق  بني فقهاء النوازل من الصحابة . املبحث الثالث :منه الصديق  يف اإلفتاء يف النوازل. -خامتة تتضمن نتائ البحث وآفاقه.

 - 1سنن ال مذي ،كتاب األحكام ،باب القاضي كيف يقضي ،611/5 ،ح .3521 :وقال :وليس إسناده عندي مبتصل.
وانظر :سنن أيب داود ،كتاب القضاء ،باب اجتهاد الرأي يف القضاء ،611: ،ح .5362 :قال ابن القيم" :فهذا
حديث وإن كان عن غري مسمني فهم أصحاب معاذ فال يضره ذلك ألنه يدل على شهرة احلديث ( )...وإن كانت هذه
األحاديث ال تثب من جهة اإلسناد ولكن ملا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا" .إعالم
املوقعني.219-211/3 ،
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المبحث األول

مفهوم فقه النوازل
لتعريف "فقه النوازل" بوصفه مركبا إضافيا ،ال بد من تعريف جزأيه أوال ،مث تعريفه كال ثانيا.
الفر األول :فعريا الفقه:
1
من لِساين يَـ ْف َقهوا
الفقه يف اللغة :الفهم  ،ومنه قوله تعاىل على لسان نبيه موسى ( :و ْ
احلُ ْل ُع ْقدةً ْ
3
2
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن)
قَـ ْويل) (طه)78-72:؛ أي :يفهموه  .والفقه أيضا :العلم بالشيء  ،ومنه قوله تعاىل( :ليَتَـ َفق ُ
(التوبة)477:؛ أي :ليكونوا علماء به .4والفقه أيضا :الفطنة ،5فقد ورد يف األثر أن سلمان رضي اهلل عنه نزل
ك وصل حي ُ ِ
ِِ
قال:
ت ،فَ َ
ُصلّي فيه .فَقالَ ْ
ث شْئ َ
ت :طَ ّه ْر قَـ ْلبَ َ َ َ ّ َ ْ
ههنا َمكا ٌن أ َ
على نبطية بالعراق فقال هلاَ « :ه ْل ُ
7
ِ
ت» ،6أي فهمت وفطنت للحق واملع الذي أردت  .وقد ذكر ابن حجر (ت258هـ) أن مع الفقه
فَق ْه ُ
حبسب املع الذي اشتق منه( ،ففقه بالضم إذا صار الفقه له سجية ،وفقه بالفتح إذا سبق غريه إىل الفهم،
وفقه بالكسر إذا فهم).8

أما الفقه ،يف االصطالح ،فقد كان يطلق يف العصر اإلسالمي األول على علم اآلخرة ،ومعرفة دقائق
آفات النفس ،ومفسدات األعمال ،وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا ،وشدة التطلع إىل نعيم اآلخرة ،واستالء اخلوف
على القلب .9وقد نقل عن أيب حنيفة أنه قال( :الفقه معرفة النفس ما هلا وما عليها) ،10فيتناول تعريفه هذا؛
االعتقاديات كاإلَيان وحنوه ،والوجدانيات كاألخالق وحنوها.

 -الصحاح ،للجوهري ،مادة( :ف ق ه) .2215/6 ،املصباح املنري ،للفيومي ،مادة( :ف ق ه)،

 .392 :لسان

العرب ،البن منظور ،مادة( :ف ق ه) .322/35 ،القاموس ادي  ،الفريوزآبادي ،مادة( :ف ق ه)،
 - 2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب313/33 ،
 - 3لسان العرب ،مادة( :ف ق ه) .322/35 ،القاموس ادي  ،مادة( :ف ق ه)3321 : ،

.3321 :

1

 - 4لسان العرب ،مادة( :ف ق ه).322/35 ،
 - 5القاموس ادي  ،مادة( :ف ق ه)3321 : ،
 - 6مصنف ابن أيب شيبة ،ح213/6 ،53693 :
 - 7لسان العرب ،مادة( :ف ق ه).322/35 ،
 - 8فتح الباري ،كتاب العلم ،باب :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين.216/3 ،
 - 9إحياء علوم الدين ،الغزايل.52/3 ،
 - 10شرح التلويح على التوضيح ملىل التنقيح ،لسعد الدين التفتازاين.3/36 ،
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وقد تطور مصطلح "الفقه" عرب الزمن ،فاستقر يف النهاية على قوهلم :هو العلم باألحكام الشرعية العملية
املكتسب من أدلتها التفصيلية.1
الفر الثاني :فعريا النوازل:
النوازل من الناحية اللغوية ،مجع نازلة ،والنازلة اسم فاعل ،يقال :نزهلم؛ فيتعدى بنفسه .ونزل هبم وعليهم،
2

حل هبم ،فيتعدى بوساطة حرف اجلر ،ومن ذلك القنوت يف النوازل  .والنازلة عند أهل
ينزل نزوال ومنزال ،إذا َّ
3

اللغة :هي املصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس  .فمدار النازلة ،يف اللغة ،إذاً على أمرين :الشدة
والنزول.
أما املع االصطالحي للنازلة فال يكاد خيرج عن املع اللغوي؛ إذ معناها متصل دائما باحلدوث والوقو .
ولذلك عرفت بأهنا (تلك احلاالت أو الوقائع الطارئة اليت قد تكون ظرفية أو لية أو عامة) .4وعرفها اجليزاين
حكما شرعيًّا من الوقائع املستجدَّة) .5وهذه الوقائع ال تقتصر على جمال دون آخر،
أيضا بقوله( :ما استدعى ً
وإَنا تشمل مجيع جماالت احلياة ،ولذلك عرفها احلسن الفياليل بأهنا (الواقعة واحلادثة اليت تنزل بالشخص سواء
يف جمال العبادات أو املعامالت أو السلو واألخالق؛ حيث يلجأ هذا الشخص إىل من يفتيه حبكم الشر يف
نازلته) .6وعرفها مد حجي بأهنا (مسائل وقضايا دينية ودنيوية َتدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم اهلل
فيها) .7واملتكفل بإصدار احلكم يف هذه النازلة اجلديدة هو املفيت أو القاضي ،ولذلك عرفها أستاذنا الفاضل
املصطفى غامن بأهنا( :تلك القضايا اليت كانت تنزل على الناس ،فيحتاج إىل معرفة حكم الشر فيها ،ف فع إىل
العلماء واملفتني قصد اإلجابة عنها) .8وعرفها عبد العزيز ابن عبد اهلل بأهنا (القضايا والوقائع اليت يفصل فيها

 -1اإلهباج يف شرح املنهاج ،لبعد الكايف السبكي وولده تاج الدين.29/3 ،
 - 2لسان العرب ،مادة( :ن ز ل)  ،636/33،القاموس ادي  ،مادة( :ن ز ل)،

631 :

 - 3معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس .131/3 ،لسان العرب ،البن منظور ،مادة( ،ن ز ل)  .639/33الصحاح،
للجوهري ،مادة( ،ن ز ل).3926/3 ،املصباح املنري ،مادة( ،ن ز ل).226 : ،
 - 4مدخل إىل تاريخ العلوم باملغرب املسلم حىت القرن 6هـ33/م ،إلبراهيم حركات .221/2 ،وانظر :العالقات االجتماعية
من خالل النوازل الفقهية باملغرب.21 : ،
 - 5فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية. 21/3 ،
 - 6انظر حبثه :النوازل املغربية ودورها يف حف فتاوى أعالم املذهب املالكي بالقريوان ،منشور ضمن أعمال :ملتقى :القريوان
مركز علمي مالكي بني املشرق واملغرب حىت هناية القرن اخلامس للهجرة،
يف مقدمة َتقيقه لألجوبة الصغرى ،لعبد القادر الفاسي.31: ،
 - 7نظرات يف النوازل الفقهية33: ،

 .251:وانظر تعريف علي أمحد اإلبراهيمي

 - 8العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام ،أليب القاسم ابن سلمون.11/1 ،
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القضاة طبقا للفقه اإلسالمي) .1وقال احلسن العبادي :هي (احلوادث والوقائع اليومية اليت تنزل بالناس،
فيتجهون إىل الفقهاء للبحث عن احللول الشرعية هلا) .2وال تكون النازلة كذلك إال إذا كانت خلوا من حكم
أو نص شرعي ،ولذلك عرفها مسفر القحطاين بأهنا (الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد).3
ويبدو أن تعريف الدكتور القحطاين أدق من غريه ،لذلك فإين أتبناه وأقول به مع إضافة قيد" :الصريح" لـ
"النص" ،وحذف كلمة" :اجلديدة" ،فيصري التعريف بعد ذلك كاآل  :النوازل هي الوقائع اليت مل يرد فيها نص
صريح ،ومل يسبق فيها اجتهاد.
"فالوقائ " هي كل ما ينزل بالناس من قضايا َتتاج إىل بيان احلكم الشرعي .وقد استغنيت عن كلمة
"اجلديدة"؛ ألن ما بعدها يدل عليها ،فالواقعة اليت مل يسبق فيها نص وال اجتهاد هي بالضرورة جديدة.
"التي لم يرد فيها نص" :فالواقعة اليت ورد فيه النص ليست بنازلة َتتاج إىل بيان حكمها الشرعي.
ِج من اخلالف الكائن يف مسألة" :مدى جواز القول خبلو وقائع عن حكم اهلل"،
":ريح" :قيد خيُْر ُ
والراجح أنه ال توجد واقعة قلو عن حكم اهلل ،4لذلك يكون تقييد "النص" بالصريح آكد .كما أنه قيد خيرج
به املسائل اليت ورد فيها نص شرعي غري صريح .فما ثبت فيه نص شرعي صحيح صريح فهو حكم شرعي
مقطو به ،وما مل يثبت فيه نص أصال ،أو ثبت فيه نص صحيح لكنه غري صريح فهو نازلة.
"أو يسبٍ فيها اجتهاد" :فما سبق أن اجتهد فيه الفقهاء ،وحددوا حكمه الشرعي ،فقد قضي أمره ،ومل
يعد يف حاجة إىل اجتهاد جديد ،إال إذا تغريت ظروف النازلة وتبدلت .فإذا حدثت نازلة وأفىت فيها فقيه ،مث
حدثت مرة أخرى وأفىت فيها الفقيه مبا أفىت به السابق ،فهذا نقل للفتوى وليس إفتاء يف نازلة.
أخلص ِما سبق إىل أن النازلة ال تسمى كذلك إال إذا توفرت فيها شروط وهي:
 أن تكون حادثة وطارئة.
 أن تكون واقعة غري متوقعة أو مف ضة.
 - 1معلمة الفقه املالكي 39: ،و  .523وأنظر :مصادر الفقه املالكي أصوال وفروعا يف املشرق واملغرب قدَيا وحديثا ،أليب
عاصم بشري ضيف.32: ،
 .35:وبنحوه عرفها إدريس كرم يف :العالقات االجتماعية من

 - 2فقه النوازل يف سوس قضايا وأعالم ،احلسن العبادي،
خالل النوازل الفقهية باملغرب.26 : ،
 - 3منه استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة :دراسة تأصيلية تطبيقية،

 .61 :وهذا املع قرره غري واحد من املعاصرين

منهم :الزحيلي يف :سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة .6: ،وعبد الناصر
موسى أبو البصل يف :مدخل إىل فقه النوازل ،منشور ضمن أعمال ندوة :النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد،
 .33:و مد حسني اجليزاين يف :فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية21/3 ،
 - 4الربهان يف أصول الفقه ،للجويين 265/2 ، ،وما بعدها.
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 أن تكون خلوا من نص أو حكم شرعي صريح.
 أن يكون احلكم فيها صادرا عن قا

أو فقيه.

الفر الثالث :فعريا "فقه النوازل".
خيل كثري من الباحثني بني مصطلح "النوازل" ،ومصطلح "فقه النوازل" ،فيتناولوهنما على أهنما شيء
واحد ،والواقع أن الفرق ظاهر ،والبون بني االثنني شاسع؛ فالنوازل هي احلوادث والوقائع اليت تنزل بالناس،
وَتتاج إىل مفت أو قا يفصل فيها حبكم شرعي .أما فقه النوازل فهو العلم الذي يتوصل به إىل بيان احلكم
الشرعي يف الواقعة ،وإجياد اجلواب هلا انطالقا من األصول التشريعية املعروفة.
وبعبارة أخرىَ ،يكن القول إن "فقه النوازل" هو( :بيان الحكم الشرعي لواقعة لم يرد فيها نص :ريح
ولم يسبٍ فيها اجتهاد).
هذا ما َتصل يل بعد طول تأمل ونظر ،مث إين وقفت بعد ذلك على ما كتبه الدكتور مد حسني
اجليزاين ،فوجدته قد قرر ما ذكرته من التفريق بني املصطلحني ،وعرف فقه النوازل بوصفه مركبا إضافيا بنحو ما
ذكرت ،فقال هو( :معرفة األحكام الشرعية للوقائع املستجدة امللحة).1
وأشري هنا إىل أن فقه النوازل استعملت للداللة على فقه الفتوى أيضا لتقارهبما يف املع  ،يقول مد
شرحبيلي( :واضح أن األمر احلديث إما أن يكون هو نفسه حديثا وجديدا حقيقة ،وإما أن يكون حديثا
بالنسبة للسائل عنه باخلصو  ،ومن هنا يظهر التقارب اللغوي بني مصطلحي "الفتوى" و"النازلة")2؛ بل
ذهب بعضهم إىل القول ب ادفهما؛ كمحمد سليمان األشقر .3وذهب آخرون؛ كعمر اجليدي ،إىل وجود فارق
دقيق بينهما ،ذلك بأن مصطلح (النوازل خيتص باحلدوث والوقو  ،فهو أضب يف التعبري من مصطلح الفتوى،
اليت تشمل سؤال الناس على األحكام الشرعية سواء حدثت أم مل َتدث ،مبع أن املسائل عبارة عن تفريعات
وفرو  ،يف حني أن النوازل تقتصر على الوقائع احلادثة) .4أي إن بني املصطلحني عموما وخصوصا ،فكل
حكم يف النازلة :فتوى ،من غري عكس ،فإذا أطلق مصطلح الفتوى فإنه ال يفيد حكم النازلة ،فيحتاج إىل
تقييد ليفيد ذلك ،ولعل هذا ما جعل اإلمام السمرقندي (ت623هـ) يسم كتابه بـ" :فتاوى النوازل".5

 - 1فقه النوازل.26/3 ،
 - 2تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي،

553 :

 - 3الفتيا ومناه املفتني.16 : ،
 - 4اضرات يف تاريخ املذهب املالكي63 : .
 - 5طبعت فتاوى الن وازل ،أليب الليث السمرقندي ،بتحقيق :يوسف أمحد ،بدار الكتب العلمية ببريوت ،يف طبعة أوىل ،سنة:
2111م.
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وتأكيدا هلذا العموم واخلصو  ،قسم بعض العلماء الفتوى إىل "فقه" و"علم" .ففقه الفتيا هو العلم
باألحكام الكلية ،وعلم الفتيا هو العلم بتلك األحكام مع تنزيلها على النوازل .1أي إن علم النوازل هو أعلى
مراتب الفتوى.
ومهما يكن األمر ،فإن مصطلح الفتاوى يستعمل للداللة على فقه النوازل ،ولذلك تسمى كتب النوازل
"بالفتاوى" ،فيقال" :فتاوى الغزايل (ت303هـ)" ،2و"فتاوى ابن رشد (ت370هـ)" ،3و"فتاوى ابن تيمية
(ت278هـ)" ،4وغريها كثري .إال أن مصطلح "النوازل" هو الغالب يف االستعمال املغريب ،يف حني يغلب
استعمال مصطلح "الفتاوى" عند املشارقة .وال شك يف أن االصطالح املغريب أدق يف الداللة على املراد من
غريه ،عند من يقول باختالف معنيي املصطلحني.

 - 1املعيار ،للونشريسي.19/31 ،
 - 2صدرت عن دار اليمامة ،بدمشق وبريوت ،سنة ،2111 :بتحقيق :علي مصطفى الطسة.
 - 3صدر هبذا االسم عن دار الغرب اإلسالمي ،سنة3691 :م ،بتحقيق :املختار بن الطاهر التليلي.
 - 4طبعت مرارا بأمر امللك فهد بن عبد العزيز ،من أواخرها :طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة،
2111م.
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المبحث الثاني

مكانة الصديٍ  بين فقهاء النوازل من الصحابة رئي اهلل عنهم
لقد َتدث ابن القيم رمحه اهلل عن الصحابة الفقهاء الذين مارسوا الفتوى وتصدوا للجواب عن النوازل
واحلوادث ،وحصر عددهم يف مائة ونيف وثالثني نفسا ما بني رجل وامرأة .1مث صنفهم إىل ثالث جمموعات:
 اجملموعة األوىل :وهي اليت مساها مبجموعة املكثرين من الفتيا ،وهم سبعة َيكن أن جيمع من فتياكل واحد منهم سفر صخم.2
 اجملموعة الثانية :املتوسطون يف اإلفتاءَ ،يكن أن جيمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغري جدا.وهم ثالثة عشر نفسا من الصحابة والصحابيات منهم أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه.3
 اجملموعة الثالثة :املقلون من الفتوى ،وهم الباقون من الصحابة رضي اهلل عنهم الذين يبلد عددهمحوايل مائة ونيف وعشرة ،وال يروى عن الواحد منهم إال املسألة واملسألتان ،والزيادة اليسرية على
ذلك فق  ،وَيكن أن جيمع من فتيا مجيعهم جزء صغري فق بعد التقصي والبحث.4
إن موقع أيب بكر الصديق  يف هذا التصنيف ال جيوز أن يفهم منه بأي حال من األحوال بأن
الصديق  كان يف الدرجة الثانية من حيث العلم بالفتوى والتمكن من فقه النوازل ،بل إن أقصى ما يفهم
منه أن عدد الفتاوى اليت أفىت فيها أبو بكر الصديق هي أقل عددا ِما أفىت فيه الفقهاء الصحابة السبعة .وهذا
له ما يربره ،إذ من املعلوم بأن أبا بكر الصديق مل تطل حياته بعد النيب  ،كما أنه مل يعاي ،الفتوحات
الكربى اليت شهدِتا األمة اإلسالمية واليت هي سبب لربوز عدد كثري من النوازل .وهذان العامالن قد أثرا كثريا
يف عدد الفتاوى اليت أفىت فيها الصديق  .فال َيكن يف ضوء ما ذكر أن يكون عدد الفتاوى اليت أفىت فيها
ابن عمر  مثال ،وهو الذي عاش بعد وفاة النيب  مدة ثالث وستني سنة حافلة باحلوادث والنوازل ،مثل ما
أفىت فيه أبو بكر  الذي عاش بعد النيب  سنتني ونيف فق  .لكن هذا ال يعين أبدا أن عبد اهلل بن عمر
أفقه للنوازل من أيب بكر رضي اهلل عنهم مجيعا.

 - 1إعالم املوقعني31/3 ،
 - 2وهم :عائشة أم املؤمنني ،وعمر بن اخلطاب ،وابنه عبد اهلل ،وعلي بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن العباس ،وعبد اهلل بن
مسعود ،وزيد بن ثابت .إعالم املوقعني .31/3 ،وأنظر :اإلحكام يف أصول األحكام .62/3 ،وانظر :أصحاب الفتيا من
الصحابة والتابعني ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتيا ،البن حزم 11 : ،وما بعدها
 - 3إعالم املوقعني31/3 ،
 - 4اإلحكام يف أصول األحكام.65-62/3 ،
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إن الذي يتأمل السرية النبوية ،ويقرأ سري الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ويطالع مناقبهم ،ليتضح له ِبالء
بأن أبا بكر الصديق  كان من أفقه الصحابة للنوازل ،بل هو أفقههم على اإلطالق ،وهذا ما نقله السيوطي
عن غري واحد من العلماء فقال( :إن أبا بكر  أعلم الصحابة) .1بل إن ابن تيمية حكى اإلمجا على
ذلك ،مث قال( :وما علمت أحداً من األئمة املشهورين يناز يف ذلك؛ وكيف وأبو الصديق كان حبضرة النيب
صلى اهلل عليه وسلم يفيت ويأمر وينهي ويقضي وخيطب ،كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو
الناس إىل اإلسالم ،وملا هاجرا مجيعاً ،ويوم حنني ،وغري ذلك من املشاهد ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم ساكت

يقره على ذلك ،ويرضى مبا يقول ،ومل تكن هذه املرتبة لغريه) .2وَيكن االستدالل على ذلك بأمور منها:

 استخالف النيب  له يف الصالة ،ففي الصحيح أن النيب  قال يف مر موتهُ « :مُروا أَبَا بَ ْك ٍرِ
ِ
ِ
صلِّي بِالن ِ
ص ِّل بِالن ِ
الُ :مُروا أَبَا بَ ْك ٍر
َّاس .قَ َ
يق ،إِ َذا قَ َام َم َق َام َ
َّاس .قَالَ ْ
ت َعائ َشةُ :إِنَّهُ َر ُج ٌل َرق ٌ
فَـ ْليُ َ
ك َملْ يَ ْستَط ْع أَ ْن يُ َ َ
َّاس؛ فَِإنَّ ُك َّن ِ
ص ِّل بِالن ِ
ص ِّل بِالن ِ
صلَّى
الر ُس ُ
ت فَـ َق َ
ف .فَأَتَاهُ َّ
َّاس .فَـ َع َاد ْ
وس َ
ول فَ َ
الُ :م ِري أَبَا بَ ْك ٍر فَـ ْليُ َ
فَـ ْليُ َ
َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
ِ
بِالن ِ
َّيب  .3»وهذا يف دليل على علو شأو الصديق  يف العلم والفقه .ووجه االستدالل
َّاس ِيف َحيَاة النِ ِّ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ 4
باحلديث على ذلك هو أن النيب  قد أمر أن «يَـ ُؤُّم الْ َق ْوَم أَقْـَرُ ُه ْم لكتَاب الله  .فَإ ْن َكانُوا يف الْقَراءَة َس َواءً
السن َِّة َس َواءً فَأَقْ َد ُم ُه ْم ِه ْجَرةً .فَِإ ْن َكانُوا ِيف ا ْهلِ ْجَرةِ َس َواءً فَأَقْ َد ُم ُه ْم ِسْل ًما (ويف رواية
السن َِّة .فَِإ ْن َكانُوا ِيف ُّ
فَأ َْعلَ ُم ُه ْم بِ ُّ
ِسنًّا)» ،5وأمر يف احلديث قبله أن يصلي أبو بكر بالناس ،فدل هذا على أن أبا بكر هو أعلم الصحابة
وأفقههم.
 استخالف النيب  أليب بكر  على احل قبل حجة الودا  ،6وال يويل النيب  رجال على هذااألمر -الذي يتعلق مبناسك تفصيلية دقيقة -إال من هو أعلم بذلك من الصحابة .يقول ابن تيمية تجا هبذا
االستخالف على تفقه أيب بكر  :واستخلفه (على إقامة املناسك اليت ليس يف مسائل العبادات أشكل
منها ،وأقام املناسك قبل أن ي النيب  .فنادى أال ي بعد العام مشر  ،وال يطوف بالبيت ُع ْريَان ،فأردفه
فأمر أبا بكر
بعلي بن أيب طالب لينبذ العهد إىل املشركني ،فلما حلقه قال :أمري ،أو مأمور؟ قال :بل مأمورَّ .
علي بن أيب طالب ،وكان علي ِمن أمره النيب  أن يسمع ويطيع يف احل وأحكام املسافرين وغري ذلك
على ِّ
أليب بكر) .7
 - 1تاريخ اخللفاء،

11 :

 - 2الفتاوى الكربى566-569/1 ،
3
َح ُّق بِ ِْ
اإل َم َام ِة ،ح.221/3 ،619 :
 صحيح البخاري ،كتاب األذان ،بَاب أ َْه ُل الْعِْل ِم َوالْ َف ْض ِل أ َ
 - 4قال السيوطي :أقر هم :أي أعلمهم بالقرآن الكرن .تاريخ اخللفاء،

.19-11 :

 - 5صحيح مسلم ،كتاب املساجد ،باب من أحق باإلمامة ،ح.163/3 ،615 :
6
وف بِالْبـي ِ
احلَ ِّ األَ ْك َِرب ،ح،3511 :
ت ُع ْريَا ٌن َوبَـيَا ُن يَـ ْوِم ْ
 صحيح مسلم ،كتاب احل  ،باب الَ َيُ ُّ الْبَـْي َت ُم ْش ِرٌ َوالَ يَطُ ُ َ ْ
 .692/2وأنظر تفاصيل تولية أيب بكر وأعماله يف ذلك يف :الدرر يف اختصار املغازي والسري 231 : ،وما بعدها.
 - 7الفتاوى الكربى.111/1 ،
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 استشارته  أليب بكر  :بل إنه كان يقدمه يف الشورى ،قال ابن تيمية( :وكان النيب  يفمشاورته ألهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم يف الشورى أبا بكر وعمر ،فهما اللذان يتقدمان يف الكالم
والعلم حبضرة الرسول  على سائر أصحابه) .1وإذا اختلف املشاورون أخذ برأي أيب بكر  كما يف قصة
أسرى بدر.2
 اعتماد الصحابة لفتاويه وأحكامه؛ وهذا يدل على تقدمه يف العلم وشدة متكنه من ناصية الفقه ،فقدروي أن عمر  كان إذا حلت به نازلة أو سئل عنها حبث عن حكمها يف كتاب اهلل تعاىل ،فإن مل جيد حبث
يف سنة رسول اهلل  ،وإن مل جيد نظر هل أليب بكر فيها قضاء ،فإن وجد أبا بكر قضى فيها بقضاء قضى
به .3وقد ثبت أيضا عن ابن عباس –رضي اهلل عنهما :-أنه كان يفيت من كتاب اهلل  ،فإن مل جيد فبما سنه
رسول اهلل  ،فإن مل جيد أفىت بقول أيب بكر وعمر  ،ومل يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي وغريمها من الصحابة
رضي اهلل عنهم أمجعني.4
 احتكام الصحابة إىل رأيه واجتهاده عند االختالف :فكانوا إذا تنازعوا يف املسألة وتكلم فيه أبو بكرفإن االختالف ينحسم وينقطع( ،فال يعرف بينهم يف زمانه مسألة واحـدة تنازعوا فيها إال ارتفع النزا بينهم
بسببه ،كتنازعهم يف وفاته  ،ومدفنه ،ويف مرياثه ،ويف جتهيز جي ،أسامة ،وقتال مانعي الزكاة ،وغري ذلك من
املسائل الكبار ،بل كان خليفة رسول اللّه  فيهم؛ يعلمهم ويـُ َق ِّومهم ،ويبني هلم ما تزول معه الشبهة ،فلم
يكونوا معه خيتلفون .وبعده مل يبلد علم أحد وكماله علم أيب بكر وكماله؛ فصاروا يتنازعون يف بعض املسائل).5
فهذه بعض احلج واألدلة قصدت هبا جتلية مكانة أيب بكر الصديق > ،والكشف عن موقعه املتميز يف
علوم الشريعة عموما ،ويف علم الفقه خصوصا ،ويف فقه النوازل بشكل أخص .وهي أدلة ذكرِتا على سبيل
التمثيل ال احلصر ،وإال فإن تتبع األحاديث الواردة عن النيب  يف تزكيتة يف العلم ،وآثار الصحابة يف تقدَيه يف
الفقه على غريه ،يتاج إىل مزيد بيان ليس هذا له ،فيكفي من الصوار ما أحاط باملعصم.

 - 1الفتاوى الكربى566/1 ،
 - 2مسند اإلمام أمحد ،مسند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.551/3 ،
 - 3جامع بيان العلم وفضله .935-932/2
 -4مستدر احلاكم ،كتاب العلم ،فصل يف توقري العامل ،ح .156 :قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و
فيه توقيف ومل خيرجاه .قال الذهيب :على شرطهما.
 - 5جممو الفتاوى.113/1 ،
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المبحث الثالث

منهج الصديٍ  في اإلفتاء في النوازل
لقــد علّــم النــيب  صــحابته الك ـرام منهجــا علميــا أصــيال يعيــنهم علــى حســن التعامــل مــع الن ـوازل غــري
املنصو عليها ،ويساعدهم على االجتهاد يف استنباط احلكم الشـرعي املناسـب هلـا ،وتتبـدى معـامل هـذا املـنه
يف حديث معاذ رضي اهلل عنه املشهور ،ملا بعثه النيب  إىل اليمن قاضيا.1
وال مراء بأن هذا التوجيه ليس خاصا مبعاذ بن جبل  ،وإَنا هو توجيه عام لكل الصحابة  ،إذ
العربة بعموم اللف ال خبصو السبب .ولذلك ال غرابة إذا وجدنا الصديق  يعض على هذا التوجيه
بنواجده ،ويلزم نفسه به يف كل نازل وطارئ ،وهذا ما نقله عنه ميمون بن مهران فقال« ،كان أبو بكر الصديق
إذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتاب اهلل ،فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ،وإن مل يكن يف الكتاب ،وعلم
من رسول اهلل  يف ذلك األمر سنة قضى هبا ،فإن أعياه خرج فسأل املسلمني وقال :أتاين كذا وكذا ،فهل
علمتم أن رسول اهلل  قضى يف ذلك بقضاء؟ فرمبا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فيه قضاء ،فيقول أبو بكر :احلمد هلل الذي جعل فينا من يف عن نبينا ،فإن أعياه أن جيد فيه سنة من
رسول اهلل  :مجع ر وس الناس وخيارهم فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به».2
فهــذا األثــر -واحلــديث قبلــه أيضــا -يرســم لنــا املعــامل الكــربى ملــنه أيب بكــر  يف اإلفتــاء يف الن ـوازل
واســتنباط أحكامهــا ،فهــي إمــا اســتنباط مــن الكتــاب ،أو مــن الســنة ،أو اجتهــاد يف ضــوئهما بشــكل فــردي أو
مجــاعي .واالجتهــاد إم ــا أن يكــون قياس ــا ،أو استحســانا ،أو استصــالحا ،أو س ــدا للــذرائع ،أو استص ــحابا ،أو
مراعــاة مل ـ ل ،أو غريهــا .وبــالرجو إىل فتــاوى أيب بكــر الصــديق  الــيت وقفــت عليهــا –ح ـوايل ثالثــني فتــوى-
َيكن إبراز معامل منهجه يف اإلفتاء يف النوازل فيما يلي:
 االعتماد على النص. مراعاة املقاصد. مراعاة امل ل. -التزام املشورة.

 ،611 :ح .5362 :وقد حكم عليه الشيخ األلباين

 - 1سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب اجتهاد الرأى يف القضاء،
بالضعف.
 - 2السنن الكربى للبيهقي ،كتاب :آداب القاضي ،باب :ما يقضي به القاضي ،وما يفيت به املفيت ،366/31 ،ح:
.21513
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أوال :االعتماد على النص.

كان أول ما يفعله أبو بكر  إذا وردت عليه نازلة أن ينظر حكمهـا يف كتـاب اهلل تعـاىل ،باعتبـاره (كليـة
الشريعة ،وعمدة امللة ،وينبو احلكمة ،وآية الرسالة ،ونور األبصار والبصائر ،وإنه ال طريق إىل اهلل سواه ،وال جناة
بغــريه)1؛ فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بــه قضــى بــه وال يعــدل عنــه إىل غــريه .وكــان الصــديق  حافظــا لكتــاب اهلل
2
نصـا .هـذا يـدل
مستجمعا آياته ال خيفى عنه منها شيء  ،ولذلك –يقول ابن تيميـة( -مل يفـ لـه قـول خمـالف ً
عل ــى غاي ــة الرباع ــة ،وأم ــا غ ــريه فحفظ ــت ل ــه أقـ ـوال كث ــرية خالف ــت ال ــنص؛ لك ــون تل ــك النص ــو مل ت ــبلغهم).3
والعجيب يف أيب بكر أنه كان له فهم دقيق وإبصار عجيب آليات الكتاب املبني ،ولذلك ملا نزل قول اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا) (املائدة )03 :بكى أبـو بكـر 
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
(الْيَـ ْوَم أَ ْك َمْل ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
كمــل ش ــيء إالّ
–ويف بعــض التفاســري :عمــر ، -ألنــه فهــم مــن ذلــك دن ــو أجــل النــيب  ،حيــث قــال :مــا ُ
نقص.4
ولعل من النوازل الكربى اليت حلت باألمة وارتبك فيها الصحابة ارتباكا كبريا :نازلة موت النيب  ،يقول
ابن العريب واصفا حاهلم ( :فكان موت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر؛ فأما
علي فاستخفى يف بيته مع فاطمة ،وأما عثمان فسكت ،وأما عمر فأهجر وقال :ما مات رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ،وإَنا واعده اهلل كما واعد موسى ،ولريجعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فليقطعن
أيدي ناس وأرجلهم) .5ومل يثبت يف هذا املوفق العصيب إال أبو بكر  ،الذي استطا رد الناس إىل رشدهم
ووعيهم من خالل ردهم إىل كتاب اهلل تعاىل ،ففي حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  مات وأبوها
بالسنح فجاء «فكشف عن رسول اهلل  فقبله .قال :بأيب أنت وأمي طبت حيا ميتا .والذي نفسي بيده ال
يذيقنك اهلل املوتتني أبدا .مث خرج فقال :أيها احلالف على رسلك ،فلما تكلم أبو بكر جلس عمر ،فحمد اهلل
أبو بكر وأث عليه ،وقال :أال من كان يعبد مدا  فإن مدا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال
الر ُس ُل أَفَِإ ْن
َّه ْم َميِّتُو َن) (الزمر .)60 :وقال ( َوَما َُ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَـْبلِ ِه ُّ
َيوت .وقال (إِن َ
ول قَ ْد َخلَ ْ
َّك َميِّ ٌ
ت َوإِنـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين) (آل
ب َعلَى َعقبَـْيه فَـلَ ْن يَ ُ
َم َ
ات أ َْو قُت َل انْـ َقلَْبتُ ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم َوَم ْن يَـْنـ َقل ْ
ضَّر اللَّهَ َشْيئًا َو َسيَ ْج ِزي اللَّهُ الشَّاك ِر َ

 - 1املوافقات.231/5 ،
 - 2تاريخ اخللفاء.33 : ،
 - 3جممو الفتاوى115/1 ،
 - 4التحرير والتنوير .331/1 ،وانظر اجلامع ألحكام القرآن.151/3 ،
 - 5العواصم من القواصم .31-31 : ،الدرر يف اختصار املغازي والسري .212 : ،وأنظر مقالة عمر يف :صحيح
البخاري ،كتاب مناقب الصحابة ،باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم ( لو كنت متخذا خليال ) ،ح،5661 :
.33/5
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عمران .)441 :فنش الناس يبكون» .1قال الراوي « :واهلل لكأن الناس مل يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية حىت
تالها أبو بكر ،فتلقاها منه الناس كلهم ،فما أمسع بشرا من الناس إال يتلوها .وعن عمر > قال :واهلل ما هو إال
أن مسعت أبا بكر تالها فعقرت حىت ما تقلين رجالي وحىت أهويت إىل األر  .حني مسعته تالها علمت أن
النيب صلى اهلل عليه و سلم قد مات ».2
قيل لو أن أبا بكر  مل يوفقه اهلل إىل حسم هذه النازلة مبا ورد يف كتاب اهلل تعاىل ،وتصور لو أن
أبا بكر مل يسم النقاش واستسلم الناس لقول عمر رضي اهلل عنه ،فلرمبا قد تنس معتقدات خطرية متعلقة
بالنيب  قد متس باألمة يف عمقها وتضرب العقيدة اليت تعب النيب  يف بنائها يف الصميم.
وقد اعتمد أبو بكر  على كتاب اهلل تعاىل يف اإلفتاء يف نوازل أخرى ،منها نازلة يف قطع يد سارق
وأخرى يف حد زان ،4وهذه أحكام مستندها اآليات املعلومة من كتاب اهلل تعاىل.

3

فوظه من السنة ونظر فيه ،فإن وجد فذا ،
وكان الصديق  إذا مل جيد ضالته يف الكتاب استعر
وإال سأل الصحابة عن فوظهم منها يف نازلته ،فإن وجد عنهم شيئا مل خيرج عنها .وِما يسجل ههنا أنه كان
أليب بكر فهم دقيق لسنة النيب  ،وال عجب يف ذلك فهو رفيق خليل اهلل ،وصاحبه يف الدرب ،وهو ثاين
اثنني ،لذلك فال غرو أن يكون أفهم الصحابه لكالم رسول اهلل  ألنه كان أقرهبم إليه وأحبهم إليه ،وِما يروى
يف هذا الباب عن أَِيب سعِ ٍ
َن رس َ َّ ِ
اخلُ ْد ِر ِّ ِ
يد ْ
س َعلَى الْ ِمْن َِرب فَـ َق َ
ال :إِ َّن َعْب ًدا َخيَّـَرهُ
َْ
ي َرض َي اللَّهُ َعْنهُ «أ َّ َ ُ
َ
ول الله َ جلَ َ
ِ
ني أَ ْن يـُ ْؤتِيَهُ ِم ْن َزْهَرةِ ُّ
ال :فَ َديْـنَا َ بِ بَائِنَا
اختَ َار َما ِعْن َدهُ» .فَـبَ َكى أَبُو بَ ْك ٍر َوقَ َ
ني َما عْن َدهُ فَ ْ
اللَّهُ بَـ ْ َ
الدنْـيَا َما َشاءَ َوبَـ ْ َ
ٍ
ِ
ال النَّاس :انْظُروا إِ َىل ه َذا الشَّي ِخ! خيُِْرب رس ُ ِ
ِ
ِ
ول اللَّه َ ع ْن َعْبد َخيَّـَرهُ اللَّهُ بَـ ْ َ
َ
ْ
ني أَ ْن يـُ ْؤتيَهُ
ُ َُ
َوأ َُّم َهاتنَا ،فَـ َعجْبـنَا لَهَُ ،وقَ َ ُ ُ
ِم ْن َزْهَرةِ ُّ
ول اللَّ ِه ُ ه َو الْ ُم َخيَّـَرَ ،وَكا َن أَبُو
ول :فَ َديْـنَا َ بِ بَائِنَا َوأ َُّم َهاتِنَا .فَ َكا َن َر ُس ُ
ني َما ِعْن َدهَُ ،وُه َو يَـ ُق ُ
الدنْـيَا َوبَـ ْ َ
بَ ْك ٍر ُه َو أ َْعلَ َمنَا بِِه».5
والفتاوى اليت اعتمد فيها أبو بكر  على سنة رسول اهلل  كثرية ،منها ماروته عائشة رضي اهلل عنها
«أن فاطمة رضي اهلل عنها أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من النيب ِ ،ما أفاء اهلل على رسوله  ،تطلب
صدقة النيب اليت باملدينة وفد  ،وما بقي من مخس خيرب .فقال أبو بكر إن رسول اهلل  قال( :ال نورث ،ما
تركنا فهو صدقة .إَنا يأكل آل مد من هذا املال -يعين مال اهلل -ليس هلم أن يزيدوا على املأكل) .وإين واهلل
 -1صحيح البخاري ،كتاب مناقب الصحابة ،باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم ( لو كنت متخذا خليال ) ،ح،5661 :
.33/5
 -2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مر النيب صلى اهلل عليه و سلم ووفاته ،ح.396/5 ،1131 :
 -3السنن الكربى ،للبيهقي ،كتاب السرقة ،باب السارق يعود فيسرق ثانية ،ح113/9 ،31265 :
 -4السنن الصغرى ،للبيهقي ،كتاب احلدود ،باب جلد البكر ونفيه ،ح.599/9 ،36613 :
 - 5صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب هجرة النيب صلى اهلل عليه و سلم وأصحابه إىل املدينة ،ح،5611 :
.69-61/5
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ال أغري شيئا من صدقات النيب  اليت كانت عليها يف عهد النيب  ،وألعملن فيها مبا عمل فيها رسول اهلل
 فتشهد علي ،مث قال إنا قد عرفنا يا أبكر فضيلتك ،وذكر قرابتهم من رسول اهلل  وحقهم .فتكلم أبو بكر
فقال :والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل  أحب إيل أن أصل من قرابيت».1
ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد يف نازلة اجلدة اليت جاءت إىل أيب بكر تسأله مرياثها ،فقضى هلا بالسدس
استنادا ملا ثبت عن رسول اهلل  بعد أن سأل الناس عن ذلك .2ومنها أيضا اعتماده على السنة يف حسم
االختالف يف مدفن الرسول  ،حيث قال ملن حوله« :مسعت من رسول اهلل  شيئا ما نسيته ،قال« :ما
قبض اهلل نبيا إال يف املوضع الذي يب أن يدفن فيه» .ادفنوه يف موضع فراشه» .3ومنها أيضا فتواه يف نازلة
وهي «أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان ،فنز يده منه فندرت ثنيته ،فقال أبو بكر فقدت ثنية .4فقد جعل
ثنيتاه هدرا ،ومستنده يف ذلك ما ثبت عن الرسول  أن رجال جاءه فقال« :قَاتَ َل أ َِج ٌري ِيل َر ُجالً فَـ َع َّ
ض يَ َدهُ
ِ
فَانْـتَـزعها فَـنَ َدر ِ
ِ
ض ُم َها
َّيب صلى اهلل عليه وسلم فَأ َْه َد َرَها َوقَ َ
ال « :أَتُ ِر ُ
ض َع يَ َدهُ ِيف ف َ
َ ََ َ ْ
يك تَـ ْق َ
يد أَ ْن يَ َ
ت ثَنيَّتُهُ فَأَتَى الن ّ
6
َكالْ َف ْح ِل» .5ومنها فتواه يف سؤال ورد عليه بشأن أكل السمكة امليتة الطافية على املاء  ،فأفىت حبليتها استنادا
إىل احلديث املعروف« :هو الطهور ما ه احلل ميتته» .7وغريها من األمثلة والنماذج اليت قد يطول يب ذكرها.
ثانيا :مراعاة مقا:د الشريعة.
إذا عدم النص اجلزئي الذي يتضمن حكم النازلة ،فإن الصديق  ينتقل إىل استنباط احلكم باعتمـاد آليـة
االجتهــاد .وقــد كــان مــن الركــائز الــيت اســتند إليهــا يف عــدد مــن أقضــيته وفتاويــه :مقاصــد الشـريعة اإلســالمية ،الــيت
هي( :الغايات اليت وضـعت الشـريعة ألجـل َتقيقهـا ملصـلحة العبـاد) .8وال خيفـى علـى أحـد مـا هلـذه املقاصـد مـن
أثـر قـوي يف اسـتنباط اإلحكـام وتنزيلهــا ،ولـذلك جعلهـا الشـاطيب مفتـاح اإلفتــاء فيقـول( :فـإذا بلـد اإلنسـان مبلغــا

 -1صحيح البخاري ،كتاب مناقب الصحابة ،باب مناقب قرابة رسول اهلل  ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت النيب ،
.23-21/5 ،5132-5133
 -2سنن ال مذي ، ،كتاب الفرائض ،باب ما جاء يف مرياث اجلدة ،ح .136/1 ،2311 :مسند أيب بكر  ،ح،326 :
.365:
 -3سنن ال مذي ،كتاب اجلنائز ،باب منه ،ح .526/2 ،3139 :مسند أيب بكر  ،ح،26 :
.93:
 -4مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الديات ،باب الرجل يعض الرجل فينتز يده ،ح.29226 :
 -5سنن أيب داود ،كتاب الديات ،باب :يف الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.1396 ،
 -6مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الطهارة ،من رخص ِيف الْوض ِ
وء ِمبَ ِاء الْبَ ْح ِر ،ح.3596 :
ُُ
 -7السنن الكربى ،كتاب الصيد والذبائح ،باب ما لف البحر وطفا من ميتة ،ح.126/6 ،39611 :
 - 8نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ألمحد الريسوين،

.1 :

 .66:وح،15 :
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فهم عن الشار فيه قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة ،ويف كل باب من أبواهبا ،فقد حصل له وصف هو
السبب يف تنزله منزلة اخلليفة للنيب  يف التعليم والفتيا ،واحلكم مبا أراه اهلل).1
والتأكيد أن هذا الوصف معقول املع  ،ذلك بأن اجلمود على حرفية النص قد يفقد الشريعة روحها
ومقصدها .ولذلك يقول الشاطيب ( :املقاصد أرواح األعمال) ،2وهذا يعين أن الفقه بال مقاصد فقه بال روح،
وأن الفقيه بال مقاصد فقيه بال روح .لذلك ينبغي للناظر يف النوازل أن يراعي َتقيق املصاحل يف حكمه وفتواه،
حىت ال خيرج عن كليات الشريعة ومقاصدها العليا؛ ألن (الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف
املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل
اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الشريعة وإن
أدخلت فيها بالتأويل).3
لقد كان الصديق  واعيا هبذا األمر جيدا ،وكان مدركا بأن الشار احلكيم ما شر األحكام الشرعية إال
لتحقيق حكم وغايات معينة مثل حف الكليات اخلمس والعدل واملساواة واحلرية والكرامة ...أو جللب مصلحة
للخلق دنيوية أم أخروية ،أو لدفع مفسدة عنهم يف العاجل أم اآلجل؛ لذلك جنده يف تصديه للنوازل ،حريصا
على َتقيق هذا األمر .ومن املقاصد الشرعية املرعية اليت وقفت عليها يف فتاوى الصديق  ما يلي:
َ تقيق املساواة :إن املتتبع لفتاوى الصديق ليلمس حرصه الكبري على َتقيق املساواة بني الرعية ،رغم
أن بعض الصحابة كان يعارضه يف ذلك ،وِما يذكر يف هذا الصدد ما رواه عمر بن عبد اهلل موىل غفرة قال
«قسم أبو بكر  أول ما قسم ،فقال له عمر بن اخلطاب  :فضل املهاجرين األولني وأهل السابقة .فقال:
اش ي منهم سابقتهم ،فقسم فسوى» .4فأبو بكر  رفض املفاضلة بني اجملاهدين باعتبار السبق إىل اإلسالم،
ِ َّ ِ
ين أَنْـ َف ُقوا
مع أن القرآن نص على أنه (َال يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ك أ َْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
احلُ ْس َ َواللَّهُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِ ٌري) (احلديد ،)40 :لكن أبا بكر  محل اآلية على
ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك ًّال َو َع َد اللَّهُ ْ
املفاضلة يف األجر األخروي ال الدنيوي ،وهذا ما وضحه بعظمة لسانه يف رواية أخرى للحديث حيث قال له
عمر >« :يا خليفة رسول اهلل  لو فضلت املهاجرين واألنصار .فقال :أش ي منهم شرى ،فأما هذا املعاش
فاألسوة فيه خري من األثرة» .5ويف رواية أن عمر قال له« :يا خليفة رسول اهلل تسوي بني أصحاب بدر
وسواهم من الناس؟ فقال أبو بكر :إَنا الدنيا بالغ وخري البالغ أوسطه وإَنا فضلهم يف أجورهم» .6فظاهر أن
 - 1املوافقات.11/1 ،
 - 2نفسه.263/2 ،
 - 3إعالم املوقعني.13/5 ،
 -4السنن الكربى ،للبيهقي ،كتاب قسم الفيء والغنيمة ،باب السوية بني الناس يف القسمة.361/6 ،32699 ،
 -5السنن الكربى ،للبيهقي ،كتاب قسم الفيء والغنيمة ،باب السوية بني الناس يف القسمة.361/6 ،32691 ،
 - 6كنز العمال ،للمتقي اهلندي ،ح9315 :
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فتوى أيب بكر  ههنا مبنية على مقصد الشر يف َتقيق املساواة بني الناس؛ (ذلك ب َّ
أن املسلمني مستوون يف
االنتساب إىل اجلامعة اإلسالمية ،حبكم قوله تعاىل( :إََِّنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ) (احلجرات )40:فمع األخوة يشمل
املخولة يف الشريعة ،بدون تفاوت فيما ال أثر للتفاوت فيه
التساوي على اإلمجال ِبعل املسلمني سواءً يف احلقوق َّ
بني املسلمني ،من حيث إهنم مسلمون ،فإذا علمنا أن املسلمني سواء بأصل اخللقة واَتاد الدين؛ َتققنا أهنم
أحقاء بالتساوي يف تعلق خطاب الشريعة هبم) .1وقد حاول عمر  أن يقنعه بال اجع عن رأيه حبجة وهي أنه
ال َيكن أن (نعطي من حارب الرسول  كما نعطي من حارب مع الرسول) .2لكن حجة الصديق كانت
أقوى ،فرب صحايب أسلم متأخرا ،أو حارب النيب  قبل اسالمه ،أو مها معا ،ولكن أثره فيما بعد يف اإلسالم
أقوى (مثل عمر وأيب هريرة خالد بن الوليد  ،)...فاملسألة مسألة إَيان ،واإلَيان ال يقاس وال يوزن ،لذلك
فأبو بكر اعتمد على العلة الظاهرة املنضبطة ال على العلة اخلفية غري املطردة.
 حف املال :وهذا املقصد كما هو معلوم من الكليات اليت قصدت الشريعة إىل حفظها ،من جانب
الوجود والعدم .ومن الفتاوى اليت راعى فيها أبو بكر  هذا املقصد ،ما روته عائشة رضي اهلل عنها أنه ملا
قرب أجله« :نَظَر إِ َىل ثـَو ٍ
يدوا َعلَْي ِه ثـَ ْوبَـ ْ ِ
ني
ب َعلَْي ِه َكا َن َيََُّر ُ فِ ِيه بِِه َرْد ٌ ِم ْن َز ْع َفَر ٍان ،فَـ َق َ
ال :ا ْغ ِسلُوا ثـَ ْوِيب َه َذا َوِز ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
اجلَديد م ْن الْ َميِّت ،إَنَا ُه َو
َح ُّق ب ْ
ال :إن ْ
ت (عائشة رضي اهلل عنها) :إن َه َذا َخلَ ٌق .قَ َ
فَ َكفِّنُ ِوين ف َيها .قُـ ْل ُ
احلَ َّي أ َ
لِْل ُم ْهلَ ِة» .3فرأي أيب بكر  ههنا مبين على مراعاة مقصد الشار يف حف األموال وعدم تبديدها وتبذيرها.
قال ابن حجر يف شرح احلديث( :ظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم املغاالة يف األكفان) .4وِما يدل على مراعاة
الصديق هلذا املقصد قوله( :احلي أحق باجلديد من امليت) .قال ابن امللقن( :يريد :ملا يلزمه يف طول عمره من
اللباس وس العورة ،وأما امليت فتغريه سريع ،ولذلك قال :إَنا هو للمهلة ،يريد الصديد والقيح).5
 جلب املصلحة :وِما حر عليه أبو بكر  يف فتاويه أيضا :جلب املصلحة للخلق؛ سواء أكانت
عامة أم خاصة .ومن َناذج ما راعى فيه مصلحة الفرد ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما قال« :طلق عمر بن
اخلطاب امرأته األنصارية؛ أم ابنه عاصم ،فلقيها َتمله مبحسر ،وقد فطم ومشى ،فأخذ بيده لينتزعه منها،
ونازعها إياه حىت اوجع الغالم وبكى ،وقال :أنا أحق بابين منك .فاختصما إىل أيب بكر فقضى هلا به .وقال:
ريها وحجرها وفراشها خري له منك ،حىت يشب وخيتار لنفسه» .6ويف رواية أخرى أن أبا بكر قال له« :هي
أعطف وألطف وأرق وأحنا وأرحم» .7فمعتمد أيب بكر يف هذه النازلة هو مراعاة مصلحة الطفل ،ومصلحة
 - 1مقاصد الشريعة اإلسالمية.63 : ،
 - 2عبقرية الصديق رضي اهلل عنه66 : ،
 -3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب موت يوم االثنني ،ح.126/3 ،3519 :
 - 4فتح الباري516/5 ،
 - 5التوضيح لشرح اجلامع الصحيح.392/31 ،
 - 6مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الطالقَ ،ما قَالُوا ؛ ِيف الرجل يطلّق امرأته وهلا ولد صغري ،ح.651/6 ،36516 :
 - 7مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب الطالقَ ،ما قَالُوا ؛ ِيف الرجل يطلّق امرأته وهلا ولد صغري ،ح.629/6 ،36551 :
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الطفل يف سنواته األوىل ،كما ال خيفى ،أن يكون أقرب إىل أمه ،ألنه يتاج يف تلك اللحظة إىل العطف واحلنو
والرمحة والرقة ،وال شك أن األم هي األكثر كفاءة هلذه املهمة يف تلك املرحلة من العمر من األب.
وأما مراعاة أيب بكر  للمصاحل العامة يف فتاويه فتربز يف عدد من االجتهادات ،منها :استخالفه لعمر
 ،وهو اجتهاد مصلحي بامتياز؛ إذ مل يرد يف فعله ذا نص من الكتاب أو السنة .فقد نظر أبو بكر  إىل
مصلحة احلفاظ على وحدة األمة ومتاسكها ،وتبني له بأن ذلك ال يتحقق يف تلك اللحظة إال باستخالف عمر
 ،باعتباره رجل املرحلة .وهو اجتهاد ينم عن نظر ثاقب ودقيق جدا ،ألن أبا بكر  قد عاي ،،منذ سنتني
ونيف من قراره هذا ،ما حصل يف سقيفة بين ساعدة من اختالف حول اخلالفة بني املهاجرين واألنصار ،فأراد
بقراره هذا أن يسم األمر ،ويول دون تكرار تلك التجربة من جديد ،ملا هلا من أثر سيء على األمة ووحدِتا.
وأكيد أن اجتهاده هذا قد لقي معارضة من لدن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم ،فقد روى ابن سعد أن أبا
بكر  حني رأى هذا الرأي وهو يف أيامه األخرية ،دخل عليه عدد ِمن مسع ذلك الرأي ،فقال له قائل منهم:
(ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخالفك عمر علينا ،وقد ترى غلظته .فقال أبو بكر :أجلسوين ،أباهلل
قوفوين! خاب من تزود من أمركم بظلم .أقول :اللهم استخلفت عليهم خري أهلك .أبلد عين ما قلت لك من
وراء ) 1مث دعا عثمان بن عفان  وأمره بأن يكتب بعهده إىل عمر  .صحيح أن عمر  كان معروفا
بصرامته ،وأبو بكر عليم بذلك جيدا ،لكنه يعلم أن صرامته وقوته تلك يف احلق ،وأن عمر مىت ظهر له احلق
اتبعه .ومن أجل ضمان َتقق املقصد الذي رامه وتاليف تلك الصرامة الزائدة ،وذلك التسر أحيانا حىت يف إنفاذ
احلق الذي قوف منه الصحابة الكرام اآلخرون ،دعا أبو بكر عمرا رضي اهلل عنهما واختلى به وأوصاه (أدعو
إىل أمر متعب ملن وليه ،فاتق اهلل يا عمر بطاعته  ،وأطعه بتقواه ،فان التقي أمر فوظ ،مث إن االمر معرو ال
يستوجبه إال من عمل به ،فمن أمر باحلق وعمل بالباطل وأمر باملعروف وعمل باملنكر يوشك أن ينقطع أمنيته،
وأن يب عمله ،فان أنت وليت عليهم أمرهم فإن استطعت أن جتف يد عن دمائهم وأن تضمر بطنك من
أمواهلم وأن جتف لسانك عن أعراضهم فافعل ،وال قوة إال باهلل).2
ولعل من النوازل املعروفة اليت استحضر فيها الصديق جلب املصلحة العامة أيضا ،قراره ِبمع القرآن الكرن
بعد كارثة موت اجلمع الكبري من القراء يف معركة اليمامة .ومعلوم بأن اجملتهد األول يف هذه النازلة هو عمر ،
لكن أبا بكر الصديق  تب ذلك االجتهاد وكأنه رأيه ،وصار مدافعا عنه ومناصرا له ،لذلك دعا الصديق
زيدا بن ثابت رضي اهلل عنهم مجيعا ،مث كلفه باإلشراف على مجع القرآن الكرن ،وقد تردد زيد  يف األمر،
وقال أليب بكر « :كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول اهلل ؟ فقال أبو بكر :هو واهلل خري .فلم أزل أراجعه
حىت شرح اهلل صدري للذي شرح اهلل له صدر أيب بكر وعمر» .3فمربر أيب بكر  يف اقنا زيد  هو كون
 - 1طبقات ابن سعد395-392/5 ،
-2
 -3صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب سورة براءة ،ح.211/5 ،1616 :
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هذا اجلمع للقرآن مصلحة ومنفعة ،وفيه خري لألمة ،إذ بكتابته سيحف كتاب اهلل تعاىل من وجهني :احلف يف
الصدور واحلف يف السطور ،وال شك أن ما حف من وجهني أفصل وأقوى ِما حف من وجه واحد .مث إن
املوت شيء ال َيكن توقعه ،فقد يذهب حبفظة كتاب اهلل ،فيعسر حينها تعويضهم بسهولة ،ألن عملية التحفي
تتطلب وقتا طويال ،واملوت ليس براحم ،وهذا ما ملسه زيد  بنفسه حني شر عمليا يف كتابة القرآن الكرن،
فقال« :فتتبعت القرآن أمجعه من الرقا واألكتاف والعسب وصدور الرجال ،حىت وجدت من سورة التوبة آيتني
ول ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه م ِ
يص
ْ َ ٌ َْ َ َ
ُّم َح ِر ٌ
مع خزَية األنصاري مل أجدمها مع أحد غريه( :لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ ْ
اعنت ْ
َعلَْي ُك ْم) (التوبة .)479-478 :إىل آخرمها».1

 درء املفسدة :وهي من مقاصد الشر العظمى ،وهي مقدمة يف االعتبار على غريها ،ولذلك تقرر يف
القاعدة الفقهية املقاصدية أن "درء املفسدة يقدم على جلب املصلحة"؛ ألن اعتناء الشار باملنهيات أشد من
اعتنائه باملأمورات .2ولعل من أشهر فتاوى الصديق  يف هذا الباب؛ فتواه بقتال مانعي الزكاة .فعن أيب هريرة
 قال« :ملا تويف رسول اهلل  ،وكان أبو بكر  ،وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر  :كيف تقاتل
الناس؟ وقد قال رسول اهلل ( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل .فمن قاهلا فقد عصم مين ماله
ونفسه إال حبقه ،وحسابه على اهلل) .فقال :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،واهلل
لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل  لقاتلتهم على منعها» .3فبعض الصحابة  عار أبا بكر يف
البدء ،ألن حديث الرسول  ينص على تر مقاتلة من نطق بكلمة التوحيد ،ومل ينص على مقاتلة مانعي
الزكاة ،إال أن أبا بكر  بني ملن حوله بأن ما يتحقق من املفاسد الدينية والدنيوية ،ومن خطر على الدولة
وأمنها اجملتمعي واالقتصادي يستدعي القتال واداربة ،وهذا ما اقتنع به املعارضون لفتواه يف هناية األمر ،وهو ما
صرح به الفاروق  فقال« :فواهلل ما هو إال أن قد شرح اهلل صدر أيب بكر رضي اهلل عنه ،فعرفت أنه احلق».4
ثالثا :مراعاة الم الت.
امل ل يف اللغة املرجع ،والعاقبة ،واملصري ،والنتيجة .5أما اصطالحا ،فيعسر أن جتد له تعريفا دقيقا عند
املتقدمني من علمائنا ،لذلك اجتهد بعض الباحثني املعاصرين يف تعريفه ،فعرفه الدكتور عمر جدية بأنه( :اعتبار
ما يصري إليه الفعل أثناء تنزيل األحكام الشرعية على اهلا ،سواء أكان ذلك خريا أم شرا ،وسواء أكان مبقصد

 -1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب سورة براءة ،ح.211/5 ،1616 :
 - 2شرح القواعد الفقهية ،ألمحد الزرقا.213 : ،
 -3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ح.152-153/3 ،3566:
 -4صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ح .152-153/3 ،3566:مسند أيب بكر رضي اهلل عنه،
للمروزي ،ح.311: ،311 :
 - 5لسان العرب( ،أ ،و ،ل) .52/33
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الفاعل أم بغري قصده) .1وعرفه الدكتور فريد األنصاري تعريفا خمتصرا فقال :هو (اعتبار املستقبل يف تنزيل احلكم
على الواقع).2
ومراعاة ما ستؤول إليه األشياء من األمور املهمة اليت ينبغي للمجتهد استحضارها عند تنزيل األحكام على
الوقائع؛ إذ إن ذلك يساعد على إنزال احلكم على له بدقة وعمق ،يقول اإلمام الشاطيب( :النظر يف م الت
األفعال معترب مقصود شرعاً ،كانت األفعال موافقة أو خمالفة ،وذلك أن اجملتهد ال يكم على فعل من األفعال
الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل ،مشروعاً ملصلحة فيه
تستجلب ،أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له م ل على خالف ما قصد فيه ،وقد يكون غري مشرو  ،ملفسدة تنشأ عنه،
أو مصلحة تندفع به ،ولكن له م ل على خالف ذلك).3
واملطلع على فتاوى الصديق  يلمس فيها اهتماما بامل ل الذي ستنتهي األشياء ،وهو ما ينت عنه
تكيف احلكم وفق ذا املنتهى وامل ل .ومن َناذج الفتاوى اليت راعى فيها الصديق  امل ل ما يلي:
 سقيفة بين ساعدة :بعد وفاة النيب  ،اجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة،من أجل التداول فيمن سيتوىل أمر اخلالفة ،4فبلد ذلك أبا بكر وعمر بن اخلطاب وأبا عبيدة بن اجلراح ،
فقال قائل :نرسل إليهم يأتوننا ،فقال أبو بكر :بل َنشي إليهم .5وهذا احلر من أيب بكر على لقاء من يف
السقيفة ،مع أن الرسول  مل يفرغ من جتهيزه بعد ،كان القصد منه احليلولة دون تفاقم األمور ،وجتنب م الت
ما يسمى يف عصرنا بالفراغ الدستوري .وملا دخلوا عليهم تكلم أبو بكر  بكالم فصيح ورزين ،ومجع خالصته
فقال لألنصار :حنن األمراء وأنتم الوزراء .فقال احلباب بن املنذر :ال واهلل ال نفعل ،منا أمري ومنكم أمري .لكن
أبا بكر أفحمهم حبججه ودالئله ،فانقادوا لرأيه وبايعوه خليفة للمسلمني.6
وهذا الذي فعله أبو بكر  ليس حرصا منه على اخلالفة ق  ،وإَنا هو احلر على قطع دابر الفتنة يف
مهدها ،ومنع انتشار أمرها بني الناس ،والدليل على ذلك أن أبا بكر  مل يرشح نفسه ق ملنصب اخلالفة
ذا  ،وإَنا رشح له رجلني من األنصار ،فقال« :بايعوا عمر أو أبا عبيدة بن اجلراح .فقال عمر :بل نبايعك
أنت ،فأنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس».7
 - 1أصل اعتبار امل ل بني النظرية والتطبيق.56 : ،
 - 2املصطلح األصويل عند الشاطيب123 : ،
 - 3املوافقات.312-313/1 ،
 - 4صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم (لو كنت متخذا خليال) ،ح،5669 :
.33/5
 - 5العواصم من القواصم62-63 : ،
 - 6العواصم من القواصم62-63 : ،
 - 7صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم (لو كنت متخذا خليال) ،ح،5669 :
.33/5
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ومع ذلك فقد ظل أبو بكر  يعتذر للناس ويبني هلم بأنه ما اضطر لقبول اخلالفة إال خوفا من م الت األمور
وجمرياِتا ،فقد قام  وخطب يف الناس وقال« :واهلل ما كنت حريصا على اإلمارة يوما وال ليلة ق  ،وال كنت
فيها راغبا ،وال سألتها اهلل عز و جل يف سر وعالنية ،ولكين أشفقت من الفتنة ،ومايل يف اإلمارة من راحة،
ولكن قلدت أمرا عظيما مايل به من طاقة ،وال يد إال بتقوية اهلل عز و جل».1
انفاذ جي ،أسامة  :رغم املعارضة الشديدة اليت القها أبو بكر  من قبل الصحابة رضي
اهلل عنهم ،قرر إنفاذ هذا اجلي ،إىل وجهته .وقد كان رسول اهلل  وجه أسامة بن زيد يف سبعمائة إىل الشام،
فلما نزل بذي خشب قبض النيب  ،وارتدت العرب حول املدينة ،واجتمع إليه أصحاب النيب  فقالوا :رد
هؤالء ،توجه هؤالء إىل الروم وقد ارتدت العرب حول املدينة .فقال (أبو بكر) :والذي ال إله إال هو لو جرت
الكالب بأرجل أزواج النيب  ما رددت جيشا وجهه رسول اهلل  ،وال حللت لواء عقده .2وهذا النظر أليب
بكر  نظر م يل بامتياز ،ذلك أن امل بصني باإلسالم يف انتظار ملا سيقوم به املسلمون بعد وفاة النيب .
فقد رأى أبو بكر بأن عدم تنفيذ جي ،أسامة سيفهم منه اهنيار الدولة اليت بناها سيدنا مد  ،وسيجعل
امل بصني األعداء يتجرأون على غزوهم .أما انفاذه فسيخلق الرهب يف العدو ،وجيعله يدر بأن املسلمني ال زالوا
يف قوة ومنعة .وهذا امل ل الذي قدره أبو بكر  هو الذي حصل فعال ،فلما توجه أسامة  إىل وجهته
(جعل ال َير بقبيل يريدون االرتداد إال قالوا :لوال أن هلؤالء قوة ما خرج مثل هؤالء من عندهم ،ولكن ندعهم
حىت يلقوا الروم ،فلقوا الروم ،فهزموهم وقتلوهم ،ورجعوا ساملني ،فثبتوا على اإلسالم).3
 منعه من قطع ر وس األعداء :فعن «عقبة بن عامر  أنه قدم على أيب بكر الصديق  برأس يناقالبطريق ،فأنكر ذلك ،فقال :يا خليفة رسول اهلل! فإهنم يفعلون ذلك بنا .قال :فاستنان بفارس والروم؟ ال َتمل
إيل رأسا ،فإَنا يكفي الكتاب واخلرب» .4فقد منع الصديق يف هذه الفتوى من قطع ر وس األعداء ،ملا سيؤول
إليه هذا األمر من إثارة ملشاعر العدو ،فيعمد إىل االنتقام باملسلمني شر نقمة ،والتمثيل ِبثثهم والعبث هبا أو
الزيادة يف ذلك .وقد رأى أبو بكر  هذا الرأي رغم ما ذكر له من فعل العدو باملسلمني مثل فعلهم ،ألنه يقرأ
يف كتاب اهلل (وال تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِه فَـيَ ُسبُّوا اللَّهَ َع ْد ًوا بِغَ ِْري ِع ْل ٍم) (األنعام .)408/فمع أن
ْ ُ
َ َ ُ
َ ُ
املشركني يسبون اهلل ورسوله فقد هنانا اهلل تعاىل عن سب آهلتهم؛ لئال نتسبب يف سبهم آهلنتا .وألجل ذلك جند
رسولنا  قد عدل عن بعض األمور مع وجود موجباِتا تالفيا ملا سيؤول إليه األمر ،من ذلك أنه أشري عليه
مدا يقتل
بقتل من ظهر نفاقه ،وهم مستحقون لذلك ،لكنه رفض ذلك وقال« :أخاف أن يتحدث الناس أن ً

 - 1املستدر  ،للحاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،باب أبو بكر بن أيب قحافة ،ح11/5 ،1191 :
 - 2كنز العمال ،ح .31166 :تاريخ اخللفاء13-11 : ،
 - 3نفسه .سنن سعيد بن منصور ،باب جامع الشهادة ،ح.539-531/2 ،2961 :
 -4سنن سعيد بن منصور ،باب ما جاء يف مجل الر وس ،ح.213/2 ،2616 :
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أصحابه» .1كما أنه رفض هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعدها ،وقد علل ذلك بقوله لعائشة رضي اهلل
عنها« :لوال قومك حديث عدهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم».2
رابعا :التهام المشورة.
إن ِما َييز فتاوى الصديق رضي اهلل عنه أهنا كانت تصدر بعد مشاورة لغريه من الصحابة ،وهو منه
اقتبسه الصديق من كتاب اهلل تعاىل الذي يقول فيه سبحانهَ ( :و َشا ِوْرُه ْم ِيف اال ْم ِر) (آل عمران ،)439:ويقول
ورى بَـْيـنَـ ُه ْم) (الشورى .)68:كما أنه منه رباه عليه رسول اهلل  الذي وصفه أبو هريرة 
(وأَْمُرُه ْم ُش َ
أيضاَ :
فقال« :ما رأيت أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهلل  .3»وقال احلسن« :إن كان النِ
َّيب  عن
ّ
مشاورِتم لغنيا ،ولكنه أراد أن يسىل بذلك احلكام بعده» .4وعن علي بن أيب طالب  قال« :قلت يا رسول
اهلل :إن عر يل أمر مل ينزل فيه قضاء يف أمره وال سنة ،كيف تأمرين؟ قال( :جتعلونه شورى بني أهل الفقه
والعابدين من املؤمنني ،وال تقضي فيه برأيك خاصة)» .5وهلذا كان الصديق  يفعل ذلك ،فقد نقل عنه أنه
كان يبحث عن النازلة يف القرآن والسنة ،ويسأل الناس عن ما غاب عنه منها ،فإن مل جيد مجع ر وس الناس
وخيارهم فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.6
ومن الفتاوى اليت التزم فيها أبو بكر هبذا املنه  :استخالفه لعمر ؛ إذ ملا عزم على رأيه دعا عبد الرمحن
ابن عوف وقال :أخربين عن عمر بن اخلطاب؟ فقال عبد الرمحن :ما تسألين عن أمر إال وأنت أعلم به مين،
فقال أبو بكر :وإن ،فقال عبد الرمحن :هو واهلل أفضل من رأيك فيه .مث دعا عثمان بن عفان فقال :أخربين عن
عمر ،فقال :أنت أخربنا به .فقال :على ذلك يا أبا عبد اهلل ،فقال عثمان بن عفان :اللهم علمي به أن سريرته
خري من عالنيته ،وأنه ليس فينا مثله .فقال أبو بكر :يرمحك اهلل ،واهلل لو تركته ملا عدوتك .وشاور معهما سعيد
ابن زيد أبا األعور ،وأسيد بن احلضري ،وغريمها من املهاجرين واألنصار .فقال أسيد :اللهم أعلمه اخلرية بعد ،

 - 1يقصد ما ثبت يف الصحيح أن عبد اهلل بن أيب بن سلول حاول أن يشعل نار الفتنة بني املهاجرين واألنصار ،فقال عمر
َّاس أ َّ
َص َحابَهُ» صحيح
ب ُعنُ َق َه َذا الْ ُمنَافِ ِق» فَـ َق َ
رضي اهلل عنهَ « :د ْع ِ أ ْ
ال َ « :د ْعهُ الَ يَـتَ َحد ُ
َن َُ َّم ًدا يَـ ْقتُ ُل أ ْ
َض ِر ْ
َّث الن ُ
مسلم ،كتاب :الرب والصلة ،باب :نصر األ ظاملا أو مظلوما ،3669/1 ،ح.2391 :
ِ ِ
ك ح ِد ُ ٍ ِ ِ ِ ٍ
ِ
 - 2يقصد قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :يَا َعائِ َشةُ لَ ْوال أ َّ
ت فِ ِيه
يث َع ْهد ِبَاهليَّة أل ََم ْر ُ
ت بِالْبَـْيت فَـ ُهد َم فَأ َْد َخ ْل ُ
َن قَـ ْوَم َ
ني بابا شرقِيًّا وبابا َغربِيًّا فَـبـلَ ْغت بِِه أَس ِ ِ
ما أُخر ِ
يم» .صحيح البخاري ،كتاب:
ت لَهُ بَابَـ ْ ِ َ ً َ ْ َ َ ً ْ َ ُ
ِج مْنهُ َوأَلَْزقْـتُهُ بِاأل َْر ِ َو َج َع ْل ُ
َ ْ َ
اس إبْـَراه َ
َ َ
احل  ،باب :فضل مكة وبنياهنا ،515/3 ،ح.3396 :
 - 3السنن الصغري ،أليب بكر البيهقي ،كتاب :آداب القاضي ،باب :مشاورة القاضي ،326/1 ،ح.1321 :

 - 4نفسه ،ح.1323 :
 - 5جامع بيان العلم وفضله .935-932/2
 - 6السنن الكربى للبيهقي ،كتاب :آداب القاضي ،باب :ما يقضي به القاضي ،وما يفيت به املفيت ،366/31 ،ح:
.21513
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يرضى للرضى ،ويسخ للسخ  ،الذي يسر خري من الذي يعلن ،ومل يل هذا األمر أحد أقوى عليه منه .1فلما
اطمأن لرأيهم استخلفه ،وبايعه الناس بعده –مع أن بعضهم عار أول األمر -فصار ذلك إمجاعا على
خالفته.
وهذا املنه الذي التزمه أبو بكر  يف النازلة أعاله كرره يف نوازل أخرى بطرق خمتلفة ،مثل نازلة مرياث
اجلدة ،ومجع القرآن ،وسقيفة بين ساعدة وقتال املرتدين وغريها من النوازل اليت َتتاج إىل تتبع.
*******
خافمة:
بعـد هـذه اجلولــة الفقهيـة املاتعـة ،والصـولة التارخييـة احلافلـة ،يف رحــاب فتـاوى أيب بكـر الصــديق  ،آ يف
هناية هذا البحث ألسجل أهم النتائ واخلالصات اليت توصلت إليها ،وهي كما يلي:
 يعتــرب أبــو بكــر الصــديق  قامــة فقهيــة متميــزة بــني الصــحابة الفقهــاء  .صــحيح أن عــدد الفتــاوىالــيت أصــدرها قليلــة باملقارنــة مــع غــريه مــن الصــحابة املفتــني ،إال أهنــا فتــاو تتســم بقوِتــا وأرجحيتهــا وقصــديتهاِ ،مــا
اتفاق يف النهاية وإن حصل تردد يف قبوهلا يف البداية.
جيعلها
 إن دعوى كون أيب بكر  من املتوسطني يف الفتوى دعوى ينبغي أن تؤخـذ بقـدر كبـري مـن الـتحف ،ألن هــذا احلكــم مبــين علــى إحصــاء عــددي لعــدد الفتــاوى الــيت أصــدرها كــل صــحايب ،وهــو معيــار يســاعد علــى
التحديــد ،لكنــه لــن يكــون دقيقــا إال إذا راعــى املــدة الزمنيــة الــيت عاشــها كــل ص ـحايب مــن الصــحابة الفقهــاء .فــال
َيكن احلكم على أيب بكر بأنه قليـل اإلفتـاء باملقارنـة مـع ابـن عمـر  ،ألن مـا عاشـه أبـو بكـر ( املتـوَف سـنة
46هـ) بعد وفاة النيب  قليل جدا باملقارنة مع ما عاشه ابن عمر (املتوَف سنة26هـ) رضي اهلل عنهم مجيعا.
 لق ــد ك ــان للص ــديق  م ــنه متمي ــز يف فق ــه تل ــك الن ـ ـوازل ،ص ــار بفض ــله حكم ــا يه ــر إلي ــه عن ــداالخــتالف؛ فمــا اختلــف الصــحابة الكـرام يف زمنــه يف حكــم نازلــة إال فصــل بيــنهم ،ورفــع فيهــا نـزاعهم ،فكــم مــن
نازلة تنازعوا حكمها ،وكان رأيه فيها فيصال ،مثل تنازعهم يف وفاته  ،ويف مدفنه ،ويف مرياثه ،ويف خالفته ،ويف
قتال مانعي الزكاة ،وغري ذلك من النوازل اليت عرضت هلم.
 متيُـز أيب بكــر الصــديق  يف أجوبتــه عــن الن ـوازل والوقــائع الطارئــة بالدقــة والعمــق ،وذلــك نــات عــنإملامــه بفقــه الواقــع ،ومتكنــه مــن مقاصــد الش ـريعة ،وشــدة تقــديره للم ـ الت الــيت تنتهــي إليهــا األمــور واألحــداث،
وقدرته الكبرية على املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف اللحظة والزمان املناسبني.

 - 1طبقات ابن سعد395-392/5 ،
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 اعتصام أيب بكر  باحلق ومتسك به يف فتاويـه ،ولـو كـان ذلـك األمـر متعلقـا بـأقرب النـاس إليـه ،وقـدسـبق اإلملـا إىل حكمـه لصــاحل طليقـة عمـر  يف خصــومة بينهمـا بشـأن اسـتحقاق احلضــانة للولـد مـع أن عمــر
من أحب الناس إليه.
هذه بعض النتائ واخلالصات اليت رشحت عن هذه الدراسة.
أما التوصيات اليت بدت يل بعدما خضت غمار هذا البحث فيمكن إمجاهلا فيما يلي:
 احلــر علــى تتبــع فتــاوى أيب بكــر الصــديق  وآرائــه الفقهيــة ،ومجعهــا مــن املظــان املختلفــة ،بــدءا مــنكت ــب احل ــديث مبختل ــف أنواعه ــا (جوام ــع ،س ــنن ،مص ــنفات ،موطـ ـ ت ،مس ــانيد ،مس ــتدركات ،مس ــتخرجات،
جمامع ،أجزاء )...وكذا كتب الفقه اليت اهتمت بإيراد آثار الصحابة وأقضيتهم ،مثل ادلى البن حـزم األندلسـي،
واالستذكار البن عبد الرب القرطيب ،وغريمها
 تصنيف تلك الفتاوى واآلراء الفقهية اجملموعة حبسب املوضوعات ،وإخراجها يف شكل موسوعة َيكـنتسميتها" :موسوعة فتاوى الصديق وآرا ه الفقهية".
 العمــل علــى دراســة تلــك الفتــاوى وَتليلهــا َتلــيال علميــا شــامال ودقيقــا .ولكــي تكــون تلــك الدراســةعظيم ــة النف ــع ،ال من ــا م ــن االعتم ــاد عل ــى م ــنه ش ــامل ومتكام ــلَ ،ي ــزج ب ــني التحلي ــل الت ــارخيي والق ــانوين
واالجتماعي واألنثروبولوجي والسياسي والتشريعي الفقهي األصويل املقاصدي وغريه.
******
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فهرس المصادر والمراج

األجوبة الصغرى ،لعبد القادر الفاسي ،تح :علي أمحد إبراهيمي ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
.4
اإلسالمية ،الرباط ،ط4172 ،4 :هـ7002/م.
اإلحكام يف أصول األحكام ،البن حزم ،ققة على عدة نسخ ومقابلة على النسخة اليت حققها
.7
أمحد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،دط ،دت.
إحياء علوم الدين ،أيب حامد الغزايل ،عناية وتقدن ،بدوي طبانة ،مطبعة :كرياطة فوترا ،مساراغ ،دط،
.6
دت.
أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعني ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتيا ،النن حزم ،تح :سيد
.1
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4993 ،4 :م.
أصل اعتبار امل ل بني النظرية والتطبيق ،عمر جدية ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط :األوىل7040 ،م.
.3
إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية ،تح :عصام فارس احلرستاين وحسان عبد املنان،
.6
دار اجليل ،بريوت ،ط4149 ،4:هـ4998/م.
الربهان يف أصول الفقه ،لعبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ،تح :صالح بن مد بن عويضة ،دار
.2
الكتب العلمية ،بريوت ،ط4992 ،4 :م.
تاريخ اخللفاء ،للسيوطي ،تح :مد يي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوات ،ط:
.8
4148هـ4992/م.
التحرير والتنوير ،دمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط4981 :م.
.9
 .40تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي ،دمد بن حسن شرحبيلي ،منشورات وزارة األوقاف،
املغرب ،الرباط ،د ط4174 :،هـ7000/م.
 .44التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،لسراج الدين ابن امللقن ،تح :مجعة فتحي وآخرون ،إصدارات وزارة
األوقاف والشؤون االسالمية ،قطر ،ط :األوىل7008 ،م.
 .47جامع بيان العلم ،أليب عمر يوسف ابن عبد الرب ،تح :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،دون
ذكر املكان والطبعة والتاريخ.
 .46اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ،تح :مد إبراهيم احلفناوي و مود حامد عثمان ،دار احلديث،
القاهرة ،ط7007 :م.
 .41الدرر يف اختصار املغازي والسري ،للحاف يوسف بن عبد الرب النمري ،تح :شوقي ضيف ،دار
املعارف ،القاهرة.
 .43سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة ،وهبة الزحيلي ،دار
املكتيب ،دمشق ،ط7004 ،4:م.
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 .46سنن ال مذي ،تح :أمحد شاكر وآخرون ،مطبعة البايب احلليب ،القاهرة ،ط4698 ،7:هـ4928/م.
 .42السنن الصغري ،أليب بكر البيهقي ،تح :عبد املعطي أمني قلعجي ،منشورات جامعة الدراسات
اإلسالمية ،كراتشي ،باكستان ،دط ،دت.
 .48السنن الكربى ألمحد بن احلسني البيهقي ،تح :مد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط7006 ،6:م.
 .49سنن سعيد بن منصور ،تح :عبد الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د ط ،د ت.
 .70شرح التلويح على التوضيح ملىل التنقيح ،لسعد الدين التفتازاين ،تح :زكريا عمريات ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ط4996 ،4 :م.
 .74شرح القواعد الفقهية ،ألمحد الزرقا ،تصحيح وتعليق :مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط:
7009 ،8م.
 .77الصحاح ،للجوهري ،تح :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط4990 ،6 :م.
 .76صحيح البخاري ،تح :عبد العزيز بن باز ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،د ط ،د ت.
 .71صحيح مسلم ،تح :فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء ال اث العريب ،بريوت ،دط ،دت.
 .73الصلة ،أليب القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال ،تح :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب املصري،
القاهرة ،ودار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط4140 ،4 :هـ4989/م.
 .76الطبقات الكبري ،دمد بن سعد ،تح :علي مد عمر ،مطبعة اخلاجني ،القاهرة ،ط7004 :م.
 .72عبقرية الصديق رضي اهلل عنه ،لعبا مسحمود العقاد ،املكتبة العصرية ،بريوت.
 .78العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام ،أليب القاسم ابن سلمون ،دراسة
وَتقيق :أستاذنا الفاضل أبو أسامة املصطفى غامن احلسين ،حبث للدكتوراه ،مرقون خبزانة كلية اآلداب ،جامعة
مد األول ،وجدة7006 ،م.
 .79العالقات االجتماعية من خالل النوازل الفقهية باملغرب ،إلدريس كرم ،مطبعة ،IDGL :الرباط،
ط4176 ،4 :هـ7003/م.
 .60العواصم من القواصم ،أيب بكر بن العريب املعافري ،تح مد مهدي االستانبويل و مد يي الدين
عبد احلميد ،مكتبة السنة بالقاهرة ،ط4147 ،6 :هـ.
 .64فتاوى النوازل ،أليب الليث نصر بن مد السمرقندي ،تح :يوسف أمحد ،بدار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل ،سنة7001 :م.
 .67فتح الباري ،بتعليقات عبد العزيز بن باز ،وعناية مود بن اجلميل ، ،دار الصفا ،القاهرة ،ط،4 :
7006م.
 .66الفتيا ومناه املفتني ،دمد سليمان األشقر ،مكتبة املنار ،الكويت ،ط4926 ،4 :م.
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 .61فقه النوازل يف سوس قضايا وأعالم ،احلسن العبادي ،منشورات كلية الشريعة بأكادير ،مطبعة النجاح
اجلديدة ،البيضاء ،ط4170 ،4 :هـ4999/م.
 .63فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية ،دمد بن حسن اجليزاين ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،السعودية،
ط :الثانية4172 ،هـ7006/م.
 .66فقه النوازل :دراسة تأصيلية تطبيقية ،دمد بن حسن اجليزاين ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،السعودية،
ط :الثانية4172 ،هـ7006/م.
 .62القاموس ادي  ،الفريوزآبادي ،تح :الشيخ مد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة4999 :م.
 .68كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،علي بن حسام الدين املتقي اهلندي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط4989 :م.
 .69لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي ،د تح ،دار صادر ،بريوت ،البن منظور ،ط ،4:د ت.
 .10جممو الفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن مد بن قاسم وولده مد،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة4173 ،هـ7001/م.
اضرات يف تاريخ املذهب املالكي ،لعمر اجليدي ،منشورات عكاظ ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدر
.14
البيضاء ،دط ،دت.
 .17مدخل إىل تاريخ العلوم باملغرب املسلم حىت القرن 9هـ43/م ،البراهيم حركات ،دار الرشاد ،الدار
البيضاء احلديثة ،د ط7000 ،م.
 .16مدخل إىل فقه النوازل ،عبد الناصر موسى أبو البصل ،منشور ضمن أعمال ندوة :النوازل الفقهية
وأثرها يف الفتوى واالجتهاد ،منشورات كلية اآلداب جامعة احلسن الثاين عني الشق7004 ،م.
 .11املستدر على الصحيحني ،للحاكم النيسابوري ،مع انتقادات الذهيب ،دار احلرمني لطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ط4142 ،4:هـ4992/م.
 .13مسند أيب بكر رضي اهلل عنه ،أليب بكر أمحد بن علي املروزي ،تح :شعيب األرنا وط ،منشورات
املكتب اإلسالمي ،بريوت /دمشق ،ط :الرابعة4986 ،م.
 .16املسند ،ألمحد بن حنبل ،تح :أمحد شاكر ومحزة أمحد الزين ،دار احلديث ،القاهرة ،ط،4 :
4993م.
 .12مصادر الفقه املالكي أصوال وفروعا يف املشرق واملغرب قدَيا وحديثا ،أليب عاصم بشري ضيف ،دار
ابن حزم ،بريوت ،ط7008 ،4 :م.
 .18املصباح املنري ،للفيومي ،د تح ،مكتبة لبنان ،بريوت ،د ط4982 ،م.
 .19املصطلح األصويل عند الشاطيب ،لفريد األنصاري ،منشورات معهد الدراسات املصطلحية ،واملعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،ط :األوىل7001 ،م.

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

187

 .30املصنف ،البن أيب شيبة ،تح :محد بن عبد اهلل اجلمعة وإبراهيم اللحيدان ،مكتبة الرشد ،الريا ،
ط7001 ،4:م.
 .34معلمة الفقه املالكي ،لعبد العزيز بن عبد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط4986 ،4 :م.
 .37املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن يىي
الونشرييسي ،تح :مجاعي بإشراف مد حجي ،وزارة األوقاف املغربية ،الرباط ،ودار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط4104 :هـ4984/م.
 .36مقاصد الشريعة اإلسالمية ،دمد الطاهر بن عاشور ،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،ط4928 :م.
 .31منه استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة :دراسة تأصيلية تطبيقية ،ملسفر القحطاين ،دار
األندلس اخلضراء ودار ابن حزم ،ط4171 ،4:هـ7006/م.
 .33املوافقات يف أصول الشريعة ،أليب إسحاق الشاطيب شرحه وخرج أحاديثه :عبد اهلل دراز ،ووضع
تراجهم مد عبد اهلل دراز ،وخرج آياته وفهرسه :عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،دط،
دت.
 .36نظرات يف النوازل الفقهية ،دمد حجي ،منشورات :اجلمعية املغربية للتأليف وال مجة والنشر ،ط،4 :
4999م.
 .32نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ألمحد الريسوين ،مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
واشنطن ،ط4147 ،7:هـ.
 .38النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ،البن أيب زيد القريواين ،تح :مد
األمني بوخبزة وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط4999 ،4:م.
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الدكتور رشيد ُكهُوس

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا مد الصادق األمني ،وعلى أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وأزواجه أمهات املؤمنني وصحابته الربرة أمجعني.
أما بعد؛ فإن املسلمني اليوم يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات يف هذا العصر الذي تشهد فيه األمة
املسلمة نكبات وويالت تعصر قلبها ،وُمتِّزق صدرها ،وتنخر يف كياهنا ،وتنتهك حرماِتا ومقدَّساِتا؛
َتتاج إىل جهود كثرية واجتهاد متواصل (-فقه املوازنات وفقه األولويات وفقه املقاصد) -إلخراجها من
هذا الظالم الدامس ولبيان الراجح من املرجوح والصاحل من الطاحل والنافع من الضار واملفسدة من
املصلحة.
إن فقه املوازنات ضرورة وواجب
ليس على مستوى الفرد وحسب ،بل
على مجيع املستويات :الفرد واجملتمع
والدولة؛ فأما الفرد فكثرياً ما تع
مسريته يف احلياة مواقف صعبة قتل
فيها املصاحل وتتعار فيحتاج إىل
املوازنة بينها ،أو تتعار فيها
املفاسد واملصاحل أو املنافع واملضار،
أو املضار وحدها ،فيكون حينئذ يف
أمس احلاجة إىل املوازنة بينها لتغليب إحداها على األخرى أو الرتكاب أخف الضررين وأهون الشرين،
أو لتحمل الضرر األد لدفع الضرر األعلى ،وهو يف ذلك كله ال بد له أن يسري على منهاج فقه
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املوازنات وإال كانت نتائ قبطه وخيمة.

وقل ذلك عن اجملتمع واألمة والدولة إذا تعر

أحدها ملواقف صعبة وشائكة أو تتعار

املفاسد

واملصاحل أو املكاسب واخلسائر أو املصاحل بينها أو غري ذلك ...فللخروج من املأزق البد من اقاذ
قرارات سليمة والسري خبطى ثابتة على منهاج فقه املوازنات.
ولذلك فإن حاجة األمة اليوم إىل فقه املوازنات يف شىت جماالت احلياة (السياسية واالقتصادية
وال بوية والتعليمية والثقافية والفكرية والدعوية واالجتماعية )...أكثر من أي وقت مضى ،فهذا الوقت
تعقدت فيه القضايا وأحاط هبا الكثري من املالبسات ِما يستدعي البحث عن احللول للخروج من
األزمة ،وال يكون ذلك إال من خالل منهاج فقه املوازنات.
ولذلك فإن الذين تنكبوا عن منهاج "فقه املوازنات" واقذوا طريق الرفض مسلكا واالنغالق على
الذات شعارا وراحوا يبحثون عن مناه أخرى فإن حاهلم كحال من يضع العربة أمام احلصان ال
يتقدمون خطوة واحدة ،أو يتقدمون خطوة إىل األمام وخطوتني إىل الوراء ،وتكونوا خسائرهم أكثر من
مكاسبهم ،ونتائ تصرفاِتم ال َتمد عقباها...
ومن هنا تربز أمهية فقه املوازنات يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،سواء على مستوى الفرد أو
على مستوى اجلماعة واألمة.
والتدرج ال يقتصر على جمال التشريع ونزول األحكام ،بل يشمل تطبيق األحكام بعد اكتمال
التشريع.
أهداف البحث:
تتجلى أهداف البحث فيما يلي:
 بيان مشول الشريعة اإلسالمية الغراء واستيعاهبا لكل قضايا الناس يف سائر العصور ،ومراعاِتاألحواهلم املختلفة مبا قررته من أحكام يف كل حال من أحواهلم؛ حيث وازنت بني املصاحل
املتعارضة ،واملفاسد املتعارضة ،وبني املصاحل واملفاسد وغري ذلك.
 إبراز سنة التدرج يف عاملي اخلَلق واألمر. -تأكيد ضرورة التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية.
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 -الكشف عن أمهية فقه املوازنات يف احلياة.

 بيان حاجة األمة إىل فقه املوازنات يف هذا العصر.الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة يف هذا اجملال:
كتاب "قواعد األحكام يف مصاحل األنام" لسلطان العلماء العز بن عبد السالم (ت 661 :هـ)
رمحه اهلل.
و"فقه األولويات" و"أولويات احلركة اإلسالمية" للعالمة يوسف القرضاوي.
السوسوة.
وكتاب "فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية" للدكتور عبد اجمليد مد ّ
وسلسلة "فقه األولويات" للدكتور عبد اهلل الكمايل.
وغري ذلك.
خطة البحث:
َتقيقا لألهداف السالفة الذكر سأتناول يف مبحثني رئيسني:
سأخصص األول للحديث عن التدرج يف اإلسالم باعتباره سنة من سنن اهلل يف احلياة والكون ،وأن
الشريعة اإلسالمية سارت على منهاج التدرج منذ أول يوم من نزول الوحي على رسول اهلل 
يف حني سأبني يف الثاين أثر فقه املوازنات يف التدرج يف تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية على الواقع،
كما أشري فيه إىل الشروط اليت جيب توفرها يف املوازن.
منهج البحث:
لبيان معامل هذا املوضو وما يتعلق به ،سلكت املنهجني التحليلي واالستنباطي.
سائال املوىل جل وعال التوفيق والسداد والرشاد.
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المبحث األول

التدرج سنة إلهية في الكون والحياة
إن التدرج هو امليزة البارزة يف مسار الرسالة القرآنية اخلالدة ،فالقرآن الكرن املنزل من عند اهلل رب
العاملني نزل منجما قال احلق جل ثنا هَ ﴿ :وقُا ْرآنًا فَا َرقاْنَاهُ لِتَا ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
َّاس َعلَى ُم ْكث َونَا َّهلْنَاهُ
فَا ْن ِه ًيالق[اإلسراء ،]316 :مث إن ال بية القرآنية للصحابة  كانت متدرجة إذ بدأت بتصحيح العقيدة
ونبذ الشر واألوثان ،وإفراد اهلل تعاىل بالعبودية ،مث بعد بضع سنني من تصحيح العقيدة وتثبيتها يف
قلوب املؤمنني فرضت الصالة مث الصوم وباقي األركان ...وكذلك التدرج يف َترن املنكرات مثل اخلمر

الذي كان على مراحل ،بدأ بتذكري املؤمنني باحلديث عن مصادر اعتصاره ومنافعه املادية ،ومبضاره
ومفاسده ،مث بعد ذلك كان التحرن النهائي على وجه القطع.
- (1التدرج في موا:فات اإلنسان بعد والدفه:
خياطبنا القرآن الكرن لنتأمل آياته ونتمالها ،عسى أن تنفتح علينا برياحينها الربانية العطرة لتذهب
مبا يزكم أنوف قوم ألفوا روائح من صنع خمتربات خاصة أو عامة ،كما عساها أن تقبل علينا روحها
إقباال تتفتح له العقول وبه تستنري لنستمع إليها ترتلَّ ﴿ :ما لَ ُك ْم َال فَا ْر ُجو َن لِلَّ ِه َوقَاراً (َ )35وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم
ا َخلَ ٍَ اللَّهُ َس ْب َ َس َم َاوات ِطبَاقاً (َ )33و َج َع َل الْ َق َم َر فِي ِه َّن نُوراً َو َج َع َل
أَط َْواراً ( )31أَلَ ْم فَا َرْوا َ ْي َ
ِ ،س َراجاً (َ )36واللَّهُ أَنبَتَ ُكم م َن ْاأل َْر ِ
َّ
خ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َراجاً ()39
ِ نَابَافاً ( )31ثُ َّم يُِعي ُد ُ ْم فِ َيها َويُ ْ
الش ْم َ
واللَّهُ َج َعل لَ ُكم ْاأل َْر َ ِ
ساطاً ( )36لِتَ ْسلُ ُكوا ِم ْنا َها ُسبُالً ِف َجاجاً ()21ق[نوح].
َ
َ ُ
ِبَ
من تلك الرال نستقي الفهم السليم لننظر إىل مراحل تطور اإلنسان بعد الوالدة:

فهو صيب عند الوالدة،
ويف بضع سنني طفل يلعب؛
ويف بضع سنني أخر شاب يافع بالد؛
ويف بضع سنني أخر قد بلد الرشد.
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هبذا التدرج يف مسار احلياة ينبت الصيب نباتا ،عرب هذه املراحل من ضعف إىل قوة وعند األربعني
يكتمل تكوين املرء العقلي واجلسدي ومعلوم بأن لكل شيء إذا ما مت نقصان:
ويف بضع سنني أخر يدخل اخلمسينيات وقد اشتعل الرأس شيبا؛
ويف بضع سنني أخر يبدأ اإلعياء يأخذ مأخذه من املرء ،فتستغين البشرية عن شغله؛
ويف بضع سنني أخر تتغري املالمح ،ويستقوي على النهو

بالعصا؛

ويف بضع سنني أخر يدخل الثمانني أرذل العمر ﴿لِ َك ْي َال يَا ْعلَ َم ِم ْن بَا ْع ِد ِعلْم َش ْيًاق[احل  :من
اآلية  .]3والقليل القليل من جتاوز عقباِتا؛
مث املوت والرجو إىل األصل إىل أن تقوم الساعة ،مث البعث من جديد.
إهنا أطوار تقلبات املرء يف احلياة الدنيا ،واهلل جل شأنه قادر على خلق اإلنسان تام الرجولة بكلمة
(كن) كما فعل بأبينا آدم ،وقادر أيضا على إخراج زوجه منه كامل البنية متكامل اخللقة كما فعل مع
أمنا حواء ،ولكن سننه اخللقية اقتضت ذلك التدرج البطيء(.)1
-(1التدرج في بعض أحكام التشري :
رويدا ،من
اقتضت حكمة احلكيم التدرج يف األحكام ألناس ألفوا عادات معينة ،لتنتقل هبم رويدا ً
طبا سيئة إىل أخرى حسنة ،وهكذا كان التدرج يف َترن اخلمر والربا.
إن َترن اخلمر كان على تدرج؛ وبيان ذلك فيما يلي:
ِ
ات الن ِ
ِ ِ
اآلية األوىل﴿ :وِمن ثَمر ِ
َّخ ِ
ك َآليَةً
سنًا إِ َّن فِي َذلِ َ
َ ْ ََ
يل َو ْاألَ ْعنَاب فَاتَّخ ُذو َن م ْنهُ َس َك ًرا َوِرْزقًا َح َ
لَِق ْوم يَا ْع ِقلُو َنق [النحل .]61 :وهي أول ما نزل يف شأن اخلمر؛ حيث بينت اآلية مصادر اعتصاره،
وأنه يعتصر من مثرات النخيل واألعناب ،ألن العرب كانوا مولعني بشرهبا.

ك َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِثْ ٌم َ بِ ٌير َوَمنَافِ ُ لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْ بَا ُر
اآلية الثانية﴿ :يَ ْس َلُونَ َ
ِم ْن نَا ْف ِع ِه َماق [البقرة " .]236 :واملنافع :هي يف جتارِتم ،فلما نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس،
وقالوا :ال حاجة لنا فيما فيه إمث كبري ،ومل ي كها بعض الناس ،وقالوا :نأخذ منفعتها ون إمثها"(.)2
( )1السنن اإلهلية يف السرية النبوية ،رشيد كهوس،
( )2التفسري املنري ،وهبة الزحيلي.15/1 ،
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َّ ِ
الص َال َة َوأَنْاتُ ْم ُس َك َارا َحتَّى فَا ْعلَ ُموا َما فَا ُقولُو َنق
آمنُوا َال فَا ْق َربُوا َّ
ين َ
اآلية الثالثة﴿ :يَا أَينا َها الذ َ
[النساء" .]15 :ف كها بعض الناس وقالوا :ال حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصالة ،وشرهبا بعض الناس
يف غري أوقات الصالة"(.)1
ِ
َّ ِ
اب
ص ُ
آمنُوا إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ين َ
مث جاء التحرن القاطع يف اآلية الرابعة﴿ :يَا أَيان َها الذ َ
و ْاألَ ْزَالم ِرجِ ،من َعم ِل َّ ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم فُا ْفلِ ُحو َنق [املائدة .]61 :فصارت حراما عليهم
الش ْيطَان فَ ْ
َ
ُ ْ ٌ ْ َ
حىت قال بعضهم" :ما حرم اهلل شيئا أشد من اخلمر".
أما َترن الربا فقد مر بأربعة أدوار كذلك -كما حدث يف َترن اخلمر ،-وذلك متشيا مع قاعدة
التدرج:
الدور األول  :نزل قوله تعاىلَ ﴿ :وَما آفَا ْيتُم من رباً ليَا ْرباُ َو ِفي أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس فَ َال يَا ْربُو ِعن َد اللَّ ِه َوَما
ض ِع ُفو َنق[سورة الروم  .]56 :وهذه اآلية الكرَية
ك ُه ُم ال ُْم ْ
آفَا ْيتُم من َزَ اة فُ ِري ُدو َن َو ْج َه اللَّ ِه فَ ُْولَِ َ
نزلت يف مكة وهي-كما يظهر – ليس فيها ما يشري إىل َترن الربا وإَنا إشارة إىل بغض اهلل للربا ،وإَنا
الربا ليس له ثواب عند اهلل فهي إذن ( موعظة سلبية ).

الدور الثاين :نزل قوله تعاىل﴿ :فَبِ ُلْم من الَّ ِذين هادواْ ح َّرمنا علَي ِهم طَيبات أ ِ
ت لَ ُه ْم
ُحلَّ ْ
َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َ
َ
صد ِه ْم َعن َسبِ ِ
يل الل ِّه َ ثِيراً (َ )361وأَ ْخ ِذ ِه ُم الربَا َوقَ ْد ناُ ُهواْ َع ْنهُ ()363ق [سورة النساء].وهذه
َوبِ َ
اآلية مدنية  ،وهي درس قصه اهلل سبحانه علينا من سرية اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه
واستحقوا عل يه اللعنة والغضب ،وهو َترن ( بالتلويح ) ال ( بالتصريح) ألنه حكاية عن جرائم اليهود
وليس فيه ما يدل داللة قطعية على أن الربا ّرم على املسلمني  .وهذا نظري ( الدور الثاين ) يف َترن
ك َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِثْ ٌم َ بِ ٌير َوَمنَافِ ُ لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْ بَا ُر ِم ْن
اخلمر ﴿يَ ْس َلُونَ َ
نَا ْف ِع ِه َماق[البقرة  ]236 :حيث كان التحرن فيه بالتلويح ال بالتصريح .

َّ ِ
اع َفةًق[آل
آمنُواْ الَ فَْ ُ لُواْ الربَا أَ ْ
ئ َعافاً نم َ
ضَ
ين َ
الدور الثالث :نزل قوله تعاىل ﴿:يَا أَيان َها الذ َ
عمران .]351 :اآلية وهذه اآلية مدنية وفيها َترن للربا صريح ولكنه َترن (جزئي) ال ( كلي) ألنه َترن
لنو من الربا الذي يسمى ( الربا الفاح ) ،وهو الربا الذي بلد يف الشناعة والقبح الذروة العليا ،وبلد
ين فيه يتزايد حىت يصبح أضعافا مضاعفة ،يضعف عن
يف اإلجرام النهاية العظمى ،حيث كان َ
الد ُ

سداده كاهل املستدين ،الذي استدان حلاجته وضرورته وهو يشبه َترن اخلمر يف املرحلة الثالثة حيث

( )1املرجع السابق.11-15/1 ،
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َّ ِ
الصالَ َة َوأَنتُ ْم ُس َك َارا
آمنُواْ الَ فَا ْق َربُواْ َّ
ين َ
كان التحرن جزئيا ال كليا يف أوقات الصالة ﴿ :يَا أَينا َها الذ َ
َّى فَا ْعلَ ُمواْ َما فَا ُقولُو َنق[النساء .]15 :
َحت َ
يفرق بني قليل و كثري،
الدور الرابع :ويف هذا الدور األخري نزل التحرن الكلي القاطع الذي ال ّ
والذي تدل النصو الكرَية على أنه قد ختم فيه التشريع السماوي .بالنسبة إىل حكم الربا ،فقد نزل
ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ين ( )219فَِإن لَّ ْم
ين َ
آمنُواْ افَّا ُقواْ الل َّه َوذَ ُرواْ َما بَق َي م َن الربَا إن ُ نتُم نم ْْمن َ
قوله تعاىل ﴿ :يَا أَيان َها الذ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم الَ فَ ْلِ ُمو َن َوالَ فُ ْلَ ُمو َن
فَا ْف َعلُواْ فَْذَنُواْ ب َح ْرب م َن اللّه َوَر ُسوله َوإن فُا ْبتُ ْم فَالَ ُك ْم ُرُؤ ُ
()216ق[البقرة].
وهذه اآليات الكرَية اليت كانت املرحلة النهائية يف َترن الربا تشبه املرحلة النهائية يف َترن اخلمر يف
َّ ِ
آمنُواْ إِنَّ َما
ين َ
املرحلة الرابعة منه حيث حرمت اخلمر َترَيا قاطعا جازما يف قوله تعاىل ﴿:يَا أَيان َها الذ َ
الْ َخمر والْم ْي ِسر واألَنصاب واألَ ْزالَم ِرج ،من َعم ِل َّ ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم فُا ْف ِل ُحو َنق[املائدة:
الش ْيطَان فَ ْ
ُ ْ ٌ ْ َ
ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ
.]61
وهبذا البيان يتضح لنا سر التشريع اإلسالمي يف معاجلة األمرا

يف اجلاهلية بالسري هبم يف طريق ( التدرج)(.)1

االجتماعية اليت كان عليها العرب

قس على هذا التدرج باقي ما يف األمور؛ والتدرج يف اجلهاد القتايل؛ من الكف عن القتال ،إىل
اإلذن يف القتال بدون فر  ،إىل وجوب القتال ملن قاتل املسلمني من الكفار دون من مل يقاتلهم ،إىل
أن استقر وجوب قتال املشركني كافة كما يقاتلوننا كافة.
وكذلك التدرج يف تأديب املرأة الناشز من املوعظة ،إىل اهلجر يف املضجع ،إىل الضرب غري املربح،
إىل تدخل احلكمني ،إىل إصالح أو طالق مبعروف .مث التدرج يف طلب العلم وتزكية النفس...
- (8التدرج في الدعوة المحمدية:
فكما تدرج تنزيل أحكام الشريعة تدرجت الدعوة ادمدية ،فمن دعوة سرية إىل دعوة جهرية إىل
اهلجرة إىل احلبشة ،إىل البحث عن سند اجتماعي وطلب النصرة من القبائل ،إىل اهلجرة وبناء الدولة
اإلسالمية باملدينة ،إىل السرايا والبعوث والغزوات ،حلمايتها من كيد الكائدين ودسائس املاكرين.

( )1روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن ،مد علي الصابوين.126-121/2 ،
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إ ًذا فهذه القاعدة الكلية و"السنة اإلهلية يف رعاية التدرج ،ينبغي أن تتبع يف سياسة الناس ،وعندما
يراد تطبيق نظام اإلسالم يف احلياة ،واستئناف حياة إسالمية متكاملة.
فإذا أردنا أن نقيم (جمتمعا إسالميا حقيقيا) فال نتوهم أن ذلك يتحقق ِبرة قلم...
إَنا يتحقق ذلك بطريقة التدرج ،أعين باإلعداد والتهيئة الفكرية والنفسية ،واألخالق االجتماعية.
وهو نفس املنهاج الذي سلكه النيب  ،لتغيري اجلاهلية إىل حياة إسالمية .فقد ظل ثالثة عشر
عاما يف مكة ،كانت مهمته فيها تنحصر يف تربية اجليل املؤمن الذي يستطيع فيما بعد أن يمل عبء
الدعوة ،وتكاليف اجلهاد حلمايتها ونشرها يف اآلفاق.
وهلذا مل تكن املرحلة املكية مرحلة تشريع وتقنني ،بل مرحلة تربية وتكوين.
وكان القرآن نفسه فيها يُع –قبل كل شيء ،-بتصحيح العقيدة وتثبيتها ،ومد أشعتها يف النفس
واحلياة ،أخالقا وأعماال صاحلة ،قبل أن يع بالتشريعات والتفصيالت"(.)1
فكما رأينا التدرج يف األمور الشرعية السابقة هنا تدرج كذلك يف قطع دابر الكافرين املستكربين
َّ ِ
ين
اجلاحدين ب يات اهلل تعاىل من إمهال إىل استدراج إىل تدمري وهال ؛ قال احلق جل وعالَ ﴿ :والذ َ
ث َال يَا ْعلَ ُمو َنق [األعراف ،]392 :وقال عز من قائل﴿ :فَ َذ ْرنِي
َ َّذبُوا بَِيَافِنَا َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ومن ي َكذب بِ َه َذا الْح ِد ِ
ث َال يَا ْعلَ ُمو َنق [القلم.]11 :
يث َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ََ ْ ُ ُ
َ
- (7التدرج في التربية النبوية للصحابة:
إن مراعاة التدرج كانت مسة الزمة لل بية السلوكية النبوية للصحابة يف مكة واملدينة ،ألن تربية النفس
األمارة بالسوء وغسلها وتزكيتها وتطهريها حىت يزول ما علق هبا من شر وجربوت و آفات ليس
باخلطب اهلني ،كما أن ما جتذرت عليه من مألوفاِتا ال َيكن إزالتها يف وقت وجيز ،بل األمر يتاج إىل
تدرج ومراحل عديدة.
فالتدرج الزم ل بية النفوس؛ إذ هو سنة من سنن اهلل تعاىل يف خلقه اليت جيب مراعاِتا واألخذ هبا،
فكما بدأت الدع وة النبوية بالتدرج عرب مراحل ،فكذلك ال بية والدعوة جزء منها ،وهذا يف غاية األمهية؛
إذ ال َيكن أن نتصور تغيريا بني عشية وضحاها ،فلو كان األمر كذلك ،لكان سيد الوجود أوىل به ،وقد
( )1اخلصائص العامة لإلسالم ،يوسف القرضاوي،

.392
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أخذ بسنة التدرج يف كل أنوا اجلهاد ،من تربية ودعوة وقتال يف سبيل اهلل تعاىل وبناء للمجتمع
اإلسالمي...ألن ال بية عليها مدار كل شيء؛ إذ ال َيكن أن نتصور جهادا بدون تربية.
هذا فضال عن أن ال بية تقوم مبعاجلة أشخا هلم ما  ،وبيئة اجتماعية مفتونة ،واستعدادات.
هذه املعاجلة تريد من املريب أن يتدرج يف ال بية ،وتريد منه حلما كثريا وتؤدة ،وصربا طويال ،وتنويعا يف
الوسائل واألساليب ،حىت تنض الثمرة ،ويشتد عود الغرس.
واهلل جل يف عاله خلق السموات واألر يف ستة أيام ،وخلق اإلنسان عرب أطوار :نطفة فعلقة
فمضغة ،...وكذلك احليوانات واألشجار والنباتات ،ونزول الغيث ...وكذلك نزول القرآن بالتدرج ،وهو
سبحا نه تعاىل وتقدس قادر على أن يقول لشيء كن فيكون ،ومع ذلك كان اخللق يف تدرج لينبهنا على
أمهية هذه السنة اإلهلية يف احلياة ،فاألمة املستخلفة يف األر
والظهور يف األر البد هلا أن تسلك سبيل التدرج يف كل شيء.

واملبشرة باخلري واملتطلعة إىل التمكني

ويبدو أن استيعاب هذه السنة اإلهلية يعني على حل الكثري من املشكالت ،واقتحام العقبات
الكأداء.
ولذلك مكث النيب  ثالثة عشر عاما يف مكة ،وعشر سنوات يف املدينة يريب أصحابه على
اإلَيان وادبة والبذل والتؤدة واجلهاد ...مراعيا سنة التدرج ،وسنة اهلل يف تغيري ما باألنفس ،فتدرجت
ال بية من صحبة النيب ،إىل اإلَيان بكل أركانه ،وذكر اهلل وعبادته ،إىل اختبار الصدق واإلخال
باالبتالء ،إىل البذل والسخاء ،إىل رب العلم بالعمل ،إىل التميز عن املشركني ومفارقتهم ،إىل الصرب
ٍ
وَتمل األذى يف سبيل اهلل ،إىل جتديد ٍ
ومضاء يف الطريق ،إىل اكتمال الرجولة واجلهاد واملوت يف
قصد
سبيل اهلل.
ويف ضوء ما سبق ،إن التدرج يف اإلسالم وباشتمال أحكام التدرج للصفة اخللقية لإلنسان ولغريه
من املخلوقات ،مع التدرج يف التشريع ،والتدرج يف الدعوة وال بية ،والتدرج يف إهال الظاملني ،يستكمل
التدرج مشوليته يف اخللق واألمر.
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المبحث الثاني

فقه الموازنات والتدرج في فطبيٍ الشريعة اإلسالمية
إن ما نراه اليوم من بعض العاملني يف احلقل اإلسالمي من التعجل يف نقد بعض احلكومات احلديثة
وعدم تطبيقها للشريعة ،أو يف نقدهم لبعض الدعاة املتمكنني من فقه املوازنات واألولويات ،نات عن
جهلهم بفقه املوازنات ودوره يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية.
إننا يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات وسرب أغواره ،حىت نتمكن من جتاوز املرحلة اليت نعيشها
مبكائدها ومشكالِتا وتعقيداِتا ومدها وجزرها وعللها وتناقضاِتا...
إن فقه املوازنات هو السبيل الوحيد لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلياة املعاصرة وتنزيل أحكامها
على واقع الناس ،ومحاية بيضة األمة اليت تتواىل عليها ضربات العدو من كل جانب.
فما هو فقه املوازنات؟ وما هو أصله يف الكتاب والسنة؟
-1فقه الموازنات والتدرج في فطبيٍ أحكام الشر  :فعريا وف :يل
«فقه املوازنات هو جمموعة األسس واملعاير اليت تضب عملية املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف ذاِتا
أو مع بعضها عند التعار ؛ لتقدن األرجح منها يف احلكم».
وأصل فقه املوازنات يف كتاب اهلل تعاىل حيث يقول عز من قائل على لسان العبد الصاحل اخلضر

ِ
ت لِم ِ
﴿ : أ ََّما َّ ِ
ْخ ُذ ُ َّل
اء ُه ْم َملِ ٌ
ك يَ ُ
ين يَا ْع َملُو َن فِي الْبَ ْح ِر فَ ََر ْد ُ
سا َ
ت أَ ْن أَعيبَا َها َوَ ا َن َوَر َ
السفينَةُ فَ َكانَ ْ َ َ
صبًا (َ )16وأ ََّما الْغُ َال ُم فَ َكا َن أَبَا َواهُ ُم ِْْمنَا ْي ِن فَ َخ ِشينَا أَ ْن يُا ْرِه َق ُه َما طُ ْغيَانًا َوُ ْف ًرا ( )91فَ ََر ْدنَا أَ ْن
َس ِفينَة غَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْي ِن فِي ال َْم ِدينَ ِة َوَ ا َن
يُا ْبدلَ ُه َما َربنا ُه َما َخ ْيا ًرا م ْنهُ َزَ اةً َوأَقا َْر َ
ب ُر ْح ًما (َ )93وأ ََّما الْج َد ُار فَ َكا َن لغُ َال َم ْي ِن يَت َ
ك َوَما
َّه َما َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َ ْنا َهُه َما َر ْح َمةً ِم ْن َرب َ
اد َربن َ
:الِ ًحا فَ ََر َ
ك أَ ْن يَا ْبالُغَا أَ ُشد ُ
فَ ْحتَهُ َ ْنا ٌه لَ ُه َما َوَ ا َن أَبُ ُ
وه َما َ
ِ
ِ
ْ :با ًرا ()92ق[الكهف].
فَا َعلْتُهُ َع ْن أ َْم ِرس َذلِ َ
يل َما لَ ْم فَ ْسط ْ َعلَْيه َ
ك فَْ ِو ُ

وجه الداللة من اآليات القرآنية الكرَية :أن نيب اهلل موسى  أنكر على اخلضر  خرقه
ضررا
للسفينة ،وبأن هذا فساد يؤدي إىل إغراق السفينة وأهلها ،فرد عليه اخلضر بأن هذا الضرر يدرأ به ً
أعظم منه ،أال وهو أن هنا مال ًكا ظاملا يأخذ كل سفينة سليمة غري معيبة غصبًا ،وألن تبقى السفينة
ً
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ألصحاهبا وهبا خرق أهون من أن تضيع كلها ،وهذا دليل صريح وواضح وجلي على مشروعية املوازنة
بني الضررين بارتكاب أخفهما.
وكذلك قتل الغالم ،وأخذ األجرة على إقامة اجلدار اآليل للسقوط ،وكل ذلك باملوازنة بني املفاسد
بدرء أعظمها ،وبني املصاحل واملفاسد ،وبني املصاحل نفسها.
أما دليل فقه املوازنات من احلديث النبوي الشريف فقد قال النيب  ملعاذ بن جبل  ملا أرسله
ك َستَ ْفِي قَا ْوًما أ َْه َل ِتَاب فَِإذَا ِج ْتَا ُه ْم فَا ْد ُع ُه ْم إِلَى أَ ْن يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ
إىل اليمن داعيًا دين اإلسالم« :إِنَّ َ

َن اللَّهَ قَ ْد فَا َر َ ِ
ك فََ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َوأ َّ
،
َن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ك بِ َذلِ َ
اعوا لَ َ
ول اللَّ ِه فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
ِ َعلَْيه ْم َخ ْم َ
ك فََ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
َ :دقَةً فُا ْْ َخ ُذ ِم ْن
ك بِ َذلِ َ
:لَ َوات فِي ُ ل يَا ْوم َولَْيالَة فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
َن اللَّهَ قَ ْد فَا َر َ
ِ َعلَْي ِه ْم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك فَِإيَّ َ
ك بِ َذل َ
اعوا لَ َ
أَ ْغنيَائ ِه ْم فَاتُا َر ند َعلَى فُا َق َرائ ِه ْم فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
اك َوَ َرائ َم أ َْم َوال ِه ْم َوافَّ ٍِ َد ْع َو َة ال َْم ْلُوم فَِإنَّهُ
ِ ِ
اب»(.)1
 ،بَا ْيانَهُ َوبَا ْي َن اللَّه ح َج ٌ
لَْي َ

ِ
ورةٌ
وعن الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت« :إِنَّ َما نَا َه َل أ ََّو َل َما نَا َه َل م ْنهُ ُس َ
ِ
ص ِل فِيها ِذ ْ ر ال ِ
ْح َر ُام َولَ ْو نَا َه َل أ ََّو َل
ْجنَّة َوالنَّا ِر َحتَّى إِذَا ثَ َ
ْحالَ ُل َوال َ
َّاس إِلَى ا ِإل ْسالَِم نَا َه َل ال َ
م َن ال ُْم َف َّ َ ُ َ
اب الن ُ
ْخ ْم َر أَبَ ًدا َ .ولَ ْو نَا َه َل  .الَ فَا ْهنُوا  .لََقالُوا الَ نَ َد ُ الهنَا أَبَ ًدا»(.)2
ْخ ْم َر  .لََقالُوا الَ نَ َد ُ ال َ
َش ْيء الَ فَ ْش َربُوا ال َ

ويف احلديثني النبويني الشريفني دعوة إىل التدرج واملوازنة بني املصاحل.
وِما يستدل به على التدرج يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ما يكى عن عمر بن عبد العزيز
 أن ابنه عبد امللك ،قال له" :مالك ال تنفذ األمور! فواهلل ما أبايل لو أن القدور غلت يب وبك يف
احلق .قال له عمر :ال تعجل يا بين ،فإن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني ،وحرمها يف الثالثة ،وإين أخاف
أن أمحل احلق على الناس مجلة ،فيدفعوه مجلة ،ويكون من ذا فتنة"(.)3
انظر كيف أدر اخلليفة الراشد  فقه املوازنات وضرورة األخذ بسنة اهلل تعاىل يف التدرج يف تطبيق
أحكام الشريعة وتنزيلها منازهلا يف واقع الناس وحياِتم ،بعدما احنرفوا عن سكة املنهاج النبوي.
إذن ففي فقه املوازنة يف الشريعة اإلسالمية وتنزيلها على الواقع البد من مراعاة درجة املصاحل
واملفاسد ،فتقدم املصلحة على املفسدة ،وأخف الضررين على أشدمها ،وأقل مفسدة على أعظمها،
( )1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء ،ح.3123
( )2صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن ،ح.1111
( )3املوافقات يف أصول الفقه ،أبو إسحاق الشاطيب.63-61/2 ،
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وتقدم الضروريات على احلاجيات ،ومن باب أوىل على التحسينات ،وتقدم احلاجيات على التحسينات
واملكمالت .وتقدم الضروريات بعضها على بعض ،فالدين أوال ،مث النفس ،مث النسل ،مث العقل ،فاملال.
ولنا يف صلح احلديبية أسوة وقدوة ،فهذا سيدنا رسول اهلل  يقدم املصاحل اجلوهرية واألساسية
واملستقبلية على املصاحل الشكلية اليت يتشبث هبا بعض الناس ،حيث قبل من الشروط ما قد يظن ألول
ورضا بالدون حيث رضي أنُ َتذف
وهلة أن فيها إجحافًا باملسلمني ،وتنازال عن حقوقهم ودينهمً ،

البسملة املعهودة من وثيقة الصلح ،ويكتب بدهلا "بامسك اللهم" ،وأن يذف وصف الرسالة الالصق
بامسه الكرن " :مد رسول اهلل" ،ويكتفى باسم " :مد بن عبد اهلل" .لكن صاحب النظرة القرآنية
الشمولية املسددة بالوحي رأى بعد ذلك مكاسب عظيمة للدين وأتباعه ،فهذه هدنة يتفرغ من خالهلا
لدعوة أقوام آخرين إىل اإلسالم ،بل لدعوة أمراء الدنيا وملوكها للدخول يف دين اإلسالم ،حىت مسى
القرآن الكرن ذلك الصلح -الذي رآه بعضهم دنية وإجحافا -فتحا مبينا.
يقول اإلمام ابن تيمية –رمحه اهلل -مبينًا حقيقة فقه املوازنات بني الشرور واخلريات وما جيب على
املؤمن فعله حياهلا" :واملؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ،ومراتبها يف الكتاب والسنة ،كما يعرف
اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب والسنة ،فيفرق بني أحكام األمور الواقعة الكائنة واليت يراد إيقاعها يف
الكتاب والسنة ،ليقدم ما هو أكثر خريا وأقل شرا على ما هو دونه ،ويدفع أعظم الشرين باحتمال
أدنامها ،وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدنامها ،فإن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل
يعرف أحكام اهلل يف عباده ،وإذا مل يعرف ذلك كان قوله وعمله ِبهل ،ومن عبد اهلل بغري علم كان ما
يفسد أكثر ِما يصلح"(.)1
ويقول اإلمام ابن القيم –رمحه اهلل -يف فصل بعنوان" :فصل يف تغيري الفتوى واختالفها حبسب تغيري
جدا ،وقع بسبب
األزمنة ،واألمكنة ،واألحوال ،والنيات ،والعوائد" ،يقول" :هذا فصل عظيم النفع ً
اجلهل به غل عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ،ما يعلم أن
الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأ به ،فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل
العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة
خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث
فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورمحته بني خلقه ،وظله
يف أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  أمت داللة وأصدقها ،وهي نوره الذي به أبصر
( )1قاعدة يف ادبة ،أبو العباس ابن تيمية،

.336
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املبصرون ،وهداه الذي به اهتدى املهتدون ،وشفا ه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه املستقيم الذي
من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ،فهي قرة العيون ،وحياة القلوب ،ولذة األرواح ،فهي هبا
احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة ،وكل خري يف الوجود فإَنا هو مستفاد منها ،وحاصل هبا،
وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها ،ولوال رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل ،وهي
العصمة للناس ،وقوام العامل ،وهبا َيسك اهلل السماوات واألر أن تزوال ،فإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل
خراب الدنيا وطي العامل رفع إليه ما بقى من رسومها ،فالشريعة اليت بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل
وقطب الفالح والسعادة"(.)1
هذه الشريعة الغراء اليت هلا هذه املكانة العظيمة ،واملنزلة الرفيعة ،وتتوقف عليها احلياة واستمرارها،
هي يف أمس احلاجة إىل احلكمة وفقه املوازنات لتنزيلها على الواقع مبختلف جماالته السياسية والدعوية
واالقتصادية وال بوية والقضائية واإلعالمية واالجتماعية أي العبادات واملعامالت والعادات ...حىت
تستمر احلياة إىل أجلها الذي قدره اهلل هلا.
لكن األمة اليوم ابتليت بطائفة من الناس ِمسَتُها اجلهل والتسر يف تنزيل األحكام على أر الواقع
األمر الذي أدى إىل الفشل الذريع يف ذلك ،نتيجة خمالفة فقه املوازنات يف التدرج يف تنزيل األحكام.
وهلذا البد ملعاجلة األوضا اليت تعيشها األمة املسلمة ،وبعدها عن شر اهلل تعاىل ،من األناة
والروية ،والتدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية إلصالح اجملتمع ،وتصحيح العقيدة والفكر واألخالق شيئاً
فشيئاً ،حىت يسهل على الناس االنقياد للشر احلنيف ،والتسليم حلكمه وأمره ،وحىت ال تكون فتنة وجمال
للطعن يف دين اهلل تعاىل ،والتمرد على أحكامه ،وعلى القائمني بتنفيذها.
والتدرج املقصود هو التدرج يف التنفيذ ال يف التشريع؛ ألن التشريع قد مت واكتمل يف حياة سيدنا
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًاق
ئ ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَفْ َم ْم ُ
رسول اهلل ﴿ :الْيَا ْو َم أَ ْ َمل ُ
ْ َ ََ
[املائدة :من اآلية  ،]5فالشريعة اإلسالمية قد اكتملت وال نقصان فيها ،لكن تطبيقها وتنزيلها يف احلياة
املعاصرة يتاج إىل فقه املوازنات لتهيئة األرضية هلا ،وإعداد كل مقوماته حىت يتحول اجملتمع إىل االلتزام
الشرعي الصحيح ،بعد عصر االغ اب والتغريب.
ذلك بأن ضرورة التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر أمر تقتضيه السنن اإلهلية،
واملقاصد الشرعية؛ وهكذا كان األمر يف عهده األول ،مل تنزل أحكام الشريعة على اجليل القرآين اخلالد
( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية.5/5 ،
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مجلة واحدة ،وإَنا نزلت وفق سنة التدرج ،ولو كلفوا هبا مجلة واحدة ملا أطاقوها ،وألدى ذلك إىل النفور
واإلعرا عنها.
وليس املقصود بالتدرج يف تطبيق أحكام الشر التدرج يف التحرن والتحليل والوجوب ،فنبيح اخلمر
قاطعا،
ونبني أن إمثها أكرب من نفعها ،مث حنرم شرهبا أوقات الصلوات املفروضة ،مث بعد حني حنرمها َترَيًا ً
فهذا أمر ال َيكن أن يقول به أحد من املسلمني ،وإَنا التدرج يكون يف تطبيق حد شارب اخلمر وحد
السرقة وغريها من احلدود...
ولذلك قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز البنه -رمحهما اهلل -بعدما دعاه إىل تطبيق الشريعة مجلة
واحدة قال له" :إين أرو الناس رياضة الصعب ،فإن أبقاين اهلل مضيت لرأيي ،وإن عجلت علي منيّة
فقد علم اهلل نييت ،إين أخاف إن بادهت الناس باليت تقول أن يلجئوين إىل السيف ،وال خري يف خري ال
جييء إال بالسيف"(.)1
ولذلك ال َيكن أن نطبق حدود الشريعة وأحكامها يف جمتمعات أصبح فيها املعروف منكرا واملنكر
معروفا ،وانتشرت فيها اإلباحية ،واألخالق السيئة ...فاألمر يتاج إىل تدرج يف التطبيق ،ال َيكن هلذه
مباحا بل
أمرا ً
اجملتمعات يف حلظة واحدة أن جنلد فيه الزاين ...وقد كانت فاحشة الزنا باألمس القريب ً
مشجعا عليه بإدراجه يف احلرية الشخصية للفرد اليت يضمنها القانون له ويميها .بل األشد من ذلك أن
جتد يف بعض الدول املسلمة مواخري للدعارة والزنا ،ومثريات وإغراءات يف الشوار والقنوات الفضائية
والصحف َتر الشهوات وِتي الغرائز ...فليس من احلكمة أن تنزل العقوبة مجلة واحدة على هذا
اجملتمع ،بل البد من التدرج يف التطبيق وفق فقه املوازنات بتقدن أخف الضررين وأقل املفسدتني.
وليس من املمكن كذلك أن يقام احلد على شارب اخلمر ِبلده مثانني جلدة ،وحانات اخلمور
مرخصا هلا يف الدول املسلمة و مية من قبل اجلهات الرمسية بقوانني ومراسيم...
ومصانعه ال تزال
ً
وقل هذا عن حد السرقة ،يف الوقت الذي ال جيد فيه الكثري من الناس لقمة تسد رمقهم وتكسر
جوعتهم ،ويف الوقت الذي انتشرت فيه البطالة وأصبح الكثري من الناس يعيشون َتت خ الفقر ،إضافة إىل
الرشى ...وقس على هذا بقية احلدود والعقوبات الشرعية.
االحتكار والطبقية وال ف والتبذير والربا و ُّ
فاملطلوب قبل إقامة احلدود :إزالة أسباب ارتكاب الفواح ،واجلرائم ،وسد أبواب املفاسد ،وجتفيف منابع
الفىل ،وَتذير الناس مغبة الفساد والفسق واملنكرات ،وبيان عاقبتها الوخيمة وخامتتها السيئة يف الدنيا واآلخرة..
( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم األصبهاين.293/3 ،
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مث البد من بذل اجلهود لتحقيق مصاحل الناس ،وتوفري حاجياِتم املادية واملعنوية قدر املستطا  ،و اربة البطالة
والفقر والعزوف عن الزواج ،وتشجيع السالكني طريق احلق والصراط املستقيم...
وخالصة املرام يف َتقيق املقام :إن شريعة اإلسالم ليست شريعة العقاب والزجر وإقامة احلدود فحسب،
وإَنا هي منهاج كامل وشامل لكل جماالت احلياة االقتصادية والسياسية وال بوية والتعليمية والقضائية
واالجتماعية والسلوكية والعقدية والعملية واألسرية والزجرية ....منهاج جامع بني التدابري ال بوية الوقائية مث
التدابري الزجرية العقابية...
وإن الذين يدعون إىل تطبيق احلدود وحدها جاهلون ومتجاهلون أحكام الشريعة اليت تشمل كل مناحي
احلياة ،فالزجر وحده ال يكفي لتغيري اجملتمع و اربة الفساد ،بقدر ما يتاج إىل تربية النفوس وتزكيتها وِتذيبها،
وبناء القلوب وإحيائها بالذكر واإلَيان وأخالق اإلسالم وقيمه﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يُاغَيا ُر َما بَِق ْوم َحتَّى يُاغَيا ُروا َما
بَِنْا ُف ِس ِه ْمق(الرعد.)33 :
وعالوة على ذلك فإن التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،ليس معناه تعطيل احلكم بالشريعة ،وال هو
جمرد شعارات براقة زائفة ،بل التدرج يف تطبيق الشريعة وفق خطة كمة ،وعمل جاد ود وب ،وحكمة ورزانة
قضع التطبيق ملراحل تراعى فيه حالة اجملتمع وسريه ،وِتييء البيئة املناسبة لتطبيقها ،فيطبق األنسب مث الذي
يليه مث الذي يليه حىت تطبق الشريعة كاملة بإذن اهلل.

 -1شروط الموازن:
إنه البد ملن يتصدى لعملية املوازنة من شروط حىت يؤ هذا الفقه نتائجه وتثمر مثاره .وَيكن إمجال أمهها
يف اآل :

أ-الفقه باألدلة الشرعية:
إنه فقه املوازنات يقوم على فهم عميق لنصو الكتاب والسنة ومقاصدها ،حىت نسلم بصحته ،وهي
واضحة ملن استقرأ األحكام والنصو وغا يف أسرار الشريعة .فما جاء الشر إال لتحقيق مصاحل العباد يف

املعاش واملعاد ،برتبها املعروفة الضرورية واحلاجية والتحسينية (.)1

يقول اإلمام العز بن عبد السالم -رمحه اهلل" :-أما مصاحل الدارين وأسباهبا ومفاسدها فال تعرف إال
بالشر  ،فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشر وهي الكتاب والسنة واإلمجا والقياس املعترب
واالستدالل الصحيح .
( )1أولويات احلركة اإلسالمية ،يوسف القرضاوي،

 51وما بعدها.
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وأما مصاحل الدنيا وأسباهبا ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات،
فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته ،ومن أراد أن يعرف املتناسبات واملصاحل واملفاسد راجحهما
ومرجوحهما فليعر ذلك على عقله بتقدير أن الشر مل يرد به مث يبين عليه األحكام فال يكاد حكم
منها خيرج عن ذلك ،إال ما تعبد اهلل به عباده ومل يوقفهم على مصلحته أو مفسدته ،وبذلك تعرف
حسن األعمال وقبحها"(.)1
وعليه ،فبفقه األدلة الشرعية يستطيع املوازن احلكم على درجات املصاحل وبيان املصلحة من املفسدة
واملنفعة من املضرة ،ألن األدلة الشرعية هي القسطاس املستقيم الذي ال خيطئ.
إن النصو

معيار أساسي لضب املصاحل املعتربة وتقديرها ومتييز املصلحة من املفسدة ،إضافة إىل

أمهية االجتهاد يف تقدير املستجدات والبحث عن حلوهلا ومواكبة التطورات يف ضوء النصو الشرعية
وعلى هديها ونورها ،دون اجلمود عليها واالكتفاء بظاهرها ،بل باستنطاقها والبحث عن أسرارها وكنوزها
ودررها وما حوته من حكم ومصاحل قد ال تبدو من ظاهر النص.
ب -مقا:د الشريعة:
يعرف املفكر املغريب عالل الفاسي -رمحه اهلل -مقاصد الشريعة فيقول" :املراد من مقاصد الشريعة
الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها الشار عند كل حكم من أحكامها"(.)2
ولذ لك فاملوازن يف أمس احلاجة إىل معرفة مقاصد الشريعة ،ليتمكن من املوازنة بني املصاحل
واملفاسد ،واملصاحل فيما بينها ألهنا ليست يف درجة واحدة ،وكذلك املفاسد...
هذا فضال عن أن فقه املوازنات مهمته املوازنة بني املصاحل واملصاحل ،واملصاحل واملفاسد ...وبياهنا
والكشف عنها ،فيكشف عن أكرب املصاحل جللبها ،ويتحرى أخطر املفاسد لدرئها..
وأهم مقصد من مقاصد الشريعة الغراء جلب املصاحل ودرء املفاسد ،فتح أبواب اخلري وسد أبواب
الشر ،إذن هنا ارتباط وثيق بني مقاصد الشريعة وفقه املوازنات ،ال يستغين أحدمها عن اآلخر.
يقول اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل " :-فتفطن حلقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه األفعال من
املصاحل الشرعية واملفاسد ،حبيث تعرف ما ينبغي من مراتب املعروف ومراتب املنكر حىت تقدم أمهها عند
( )1قواعد األحكام يف إصالح األنام.9/3 ،
( )2مقاصد الشريعة ومكارمها،

.1
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املزامحة ،فإن هذا حقيقة العمل مبا جاءت به الرسل ،فإن التمييز بني جنس املعروف وجنس املنكر
وجنس الدليل وغري الدليل يتيسر كثريا ،فأما مراتب املعروف واملنكر ومراتب الدليل حبيث تقدم عند
التزاحم أعرف املعروفني فتدعو إليه ،وتنكر أنكر املنكرين ،وترجح أقوى الدليلني ،فإنه هو خاصة العلماء

هبذا الدين"(.)1

ويؤكد اإلمام ابن القيم –رمحه اهلل -العالقة الوثيقة بني املقاصد واملوازنة وأمهيتهما وضرورة معرفتهما ،فيقول
ِّف َعْن ُك ْم َو ُخلِ َق ِْ
ضعِي ًفا ()29ق" :فأخرب
عند تفسريه قوله تعاىل يف سورة النساء ﴿ :يُِر ُ
اإلنْ َسا ُن َ
يد اللَّهُ أَ ْن ُخيَف َ
سبحانه أنه شر هلم هذه األحكام قفيفا عنهم لضعفهم وقلة صربهم رمحة هبم وإحسانا إليهم ،فليس هاهنا
ضرورة تبيح ادظور ،وإَنا هي مصلحة أرجح من مصلحة ،ومفسدة أقل من مفسدة ،فاختار هلم أعظم
املصلحتني وإن فاتت أدنامها ،ودفع عنهم أعظم املفسدتني وإن فاتت أدنامها ،وهذا شأن احلكيم اللطيف اخلبري
الرب ادسن ،وإذا تأملت شرائع دينه اليت وضعها بني عباده وجدِتا ال قرج عن َتصيل املصاحل اخلالصة أو
الراجحة حبسب اإلمكان ،وان تزامحت قدم أمهها وأجلها ،وإن فاتت أدنامها ،وتعطيل املفاسد اخلالصة أو
الراجحة حبسب اإلمكان ،وإن تزامحت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدنامها ،وعلى هذا وضع أحكم
احلاكمني شرائع دينه دالة عليه ،شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم ،وهذه اجلملة ال
يس يب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضا من ثديها وورود من صفو حوضها ،وكلما كان تضلعه منها
أعظم كان شهوده داسنها ومصاحلها أكمل ،وال َيكن أحد من الفقهاء أن يتكلم يف م خذ األحكام وعللها
واألوصاف املؤثرة فيها حقا وفرقا إال على هذه الطريقة"(.)2

وتظهر أمهية املقاصد يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،فيطبق ما فيه مصلحة عامة على ما
فيه مصلحة خاصة ،وتقدم الضروريات على احلاجيات والتحسينيات ،ويقدم األصل على الفر ...
فحري بفقيه املوازنات أن يكون على معرفة تامة مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،حىت يتمكن من إنزال
األحكام الشرعية على واقع الناس حبكمة وروية وذكاء.
ت -فقه الواق :
إن تعامل الفقيه مع الناس يلزمه معرفة واقعهم وعاداِتم وأفكارهم وبيئتهم وأَناط حياِتم ،وما
استجد يف حياِتم من قضايا ونوازل ومسائل وأحداث ،وأن يكون من صلب واقعه يعايشهم وخيالطهم
ويعرف أحواهلم ،وكل صغرية وكبرية يف جمتمعهم ،حىت تكون معرفته بالواقع معرفة صحيحة ،فتتسع نظرته
( )1اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ،ابن تيمية،

.269

( )2مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم.22/2 ،
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يف دراسة هذا الواقع ،فال يكم عليهم من برجه العاجي يف قناة من القنوات أو يف بيته الفاخر ...وهذا
أحرى وأوىل بالفقيه املوازن ،ليعرف كيف ينزل أحكام الشريعة على واقع الناس ،وجيد هلم احللول الناجعة
ملشكالِتم وما استجد يف واقعهم ..وهلذا قال الشيخ مد ناصر الدين األلباين –رمحه اهلل -يف فقه
الواقع" :الوقوف على ما يهم املسلمني ِما يتعلق بشؤوهنم أو كيد أعدائهم ،لتحذيرهم والنهو
واقعيا وفطريا"(.)1

هبم

ويقول اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل" :-فإن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين ،مل
يعرف أحكام اهلل يف عباده ،وإذا مل يعرف ذلك كله كان قوله وعمله ِبهل ،ومن عبد اهلل بغري علم كان
يفسد أكثر ِما يصلح" (.)2
س ب ِن مالِ ٍ
ك « أ َّ
َن
ولتأكيد ضرورة توفر شرط فقه الواقع يف املوازن نذكر القصة اآلتيةَ :ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
ِ
يدتَـ ْ ِ
الَ :وفَـ َعلَهُ أَبُو بَ ْك ٍر ،فَـلَ َّما َكا َن ُع َم ُر
ب ْ
ني .قَ َ
اخلَ ْمَر فَ َجلَ َدهُ ِِبَ ِر َ
الن َّ
ني َْحن َو أ َْربَع َ
َّيب  أُِ َ بَر ُج ٍل قَ ْد َش ِر َ
ف ْ ِ ِ
ني .فَأ ََمَر بِِه عُ َم ُر» ( .)3انظر كيف جعل الفاروق
َخ َّ
َّاس فَـ َق َ
ال َعْب ُد َّ
احلُ ُدود َمثَان َ
الر ْمحَ ِن :أ َ
ْ
استَ َش َار الن َ
عمر بن اخلطاب  حد اخلمر يف مثانني جلدة رغم وجود سنة رسول اهلل  وسنة خلفه أيب بكر
الصديق  ، لكن واقع فاروق األمة ليس واقع عهد النبوة وال واقع خالفة الصديق  ،فالفتوحات
اإلسالمية انتشرت ،وراية اإلسالم رفعت يف الكثري من ربو األر  ،ودخل الناس من أعاجم وغريهم يف
دين اهلل أفواجا ،واختل املسلمون بغريهم ،وسكن الناس يف الريف ومواضع اخلصب وسعة العي ،وكثرة

األعناب والثمار أكثروا من شرب اخلمر ،فزاد الفاروق عمر  يف حد اخلمر تغليظا عليهم وزجرا هلم
عنها.
فهذه األفواج اهلائلة اليت دخلت يف دين اهلل ،ينقصها الفقه يف الدين وَتتاج إىل تربية إسالمية وقائية
وزجرية ،فكان هذا هو الواقع وكان الفاروق أفقه الناس به ،فدعت احلاجة إىل تغيري احلد مراعاة
للمصلحة وردعا للمعتدين.
كما أوقف رضي اهلل عنه وأرضاه حد السرقة -وقد جاءت فيه نصو صرية وواضحة من كتاب
وسنة -ألنه نظر إىل سبب السرقة وارتكاب اجلرَية ،ومل يكتف باحلدث فق  ،وجد سبب اجلرَية هو

( )1سؤال وجواب حول فقه الواقع،
( )2قاعدة يف ادبة.336 ،

.51

( )3صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب اخلمر ،ح.3116
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اجلو الذي يعترب من الضرورات اليت تبيح ادظورات فأوقف حد السرقة سنة اجملاعة ،حىت ال يأخذ
الناس بالظنة والريبة.
ولذلك فإن اجلهل بواقع الناس فقها ومنهاجا يزيد جرحه نزيفا وأزمته استمرارا ومشكالته تفاقما...
ومبقدار فهم الفقيه املوازن للواقع وحياة الناس ،ينجح يف أداء مهمته على أحسن حال ،وهلذا قال
العالمة يوسف القرضاوي داعيا الفقيه املوازن إىل اجلمع بني فقه الشر وفقه الواقع حىت ال يغرد خارج
السرب" :والبد أن يتكامل فقه الواقع وفقه الشر حىت يتمكن الوصول إىل املوازنة العلمية السليمة
البعيدة عن الغلو والتفري "(.)1
ِ -فقه المصالح:
البد للموازن من فقه املصاحل :يف درجاِتا وأمهيتها وهل هي مصلحة عامة أم خاصة للفرد أم
للجماعة ..فتقدم املصلحة العامة على اخلاصة ومصلحة اجلماعة على الفرد دون اإلضرار باآلخر...
ولنا يف سرية مؤتة( )2درسا يف فقه املصاحل باحلروف البارزة.كان نصر اهلل للمؤمنني بعد خما
عسري ،وابتالء شديد ،قتل أصحاب اللواء ،وأخذ اللواء سيف اهلل خالد بن الوليد  فأضرمت نريان
احلرب ومحي وطيس املعركة ،فقتل من قتل من املسلمني ،كر اآلخرون راجعني إىل املدينة ،فكان النصر
ليس كما عهده البشر وليس بظواهر األحداث ،ولذلك ملا وصل جي ،املسلمني إىل املدينة واستقبلهم
الصبيان بقوهلم ":يا فرار! أفررمت يف سبيل اهلل؟( ،)3لكن احلبيب املصطفى  الذي أدر حقيقة
االنتصار يف هذه املعركة أجاهبم بقوله( :ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء اهلل) ()4؛ وهلذا فإن النصر ال
يكون دائما بظواهر األحداث ،وال بالغنائم الكثرية واألسارى املقرنني باألصفاد.
وهنا أمر من األمهية مبكان أشري إليه؛ وهو ملا طُعن سيدنا عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه -
صاحب اللواء -فقتل أخذ اللواء رجل من األنصار مث سعى به حىت إذا كان أمام الناس ركزه مث قال :إيل
أيها الناس! فاجتمع إليه الناس حىت إذا كثروا مشى باللواء إىل خالد بن الوليد فقال له خالد :ال آخذه
منك أنت أحق به؛ فقال األنصاري :واهلل ما أخذته إال لك! (.)5
( )1أولويات احلركة اإلسالمية،

.53

( )2كانت سرية مؤتة بأر الروم يف مجادى األوىل سنة مثان من مهاجر رسول اهلل .
( )3الطبقات الكربى  ،ابن سعد.326/2 ،
( )4نفسه.
()5

نفسه.351/2 ،
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وملا أال ذلك الرجل من األنصار القيادة  ، وأخذ اللواء سيف اهلل خالد بن الوليد ؛ وشر يف
القتال حاول التخلص من هذا املأزق الضيق؛ ثالثة آالف من اجلنود تواجه فيالق تربو عليهم سبعني
ضعفا حاول االنسحاب.
وقتال االنسحاب شاق مرهق ،خصوصا وخالد ال يريد إشعار الروم هبذه اخلطة.
والعجيب أن الرومان أعياهم القتال وأصيبوا فيه خبسائر كبرية؛ بل إن بعض فرقهم انكشف ،ووىل
مهزوما .واكتفى خالد هبذه النتيجة ملا وازن بني املصاحل ،وقدم األصلح منها ،وآثر االنصراف مبن معه.
وِما ال ريب فيه أن انسحاب سيدنا خالد بن الوليد  كان انتصارا للمسلمني وإن بدا يف ظاهره
هزَية ،ألن الثبات يف وجه العدو يكون مطلوبا إذا أدى إىل هزَية العدو واالستيالء على أرضه ،فإذا خال
من هذه الغاية ،وصار وسيلة لفناء الثابتني صار الثبات غري مطلوب ،رمبا صار ظورا ،ويكون النجاح
يف قل يص اجلي ،من قبضة العدو أو من أسره جلنوده .وهذا ما حققه خالد بانسحابه اجلريء املنظم،
وهذا ما الحظه سيد العارفني مد  فقد حف خالد قوته وجيشه ملعار أخرى قادمة يكون النصر
فيها قريبا من املسلمني إن شاء اهلل تعاىل (.)1
وإن انسحاب سيف اهلل املسلول خالد بن الوليد  ،وقليص جي ،املسلمني من اهلال ومن
قبضة األعداء ،وإبقاءهم ملعار قادمة ،كان ذلك نصرا حقيقيا للمسلمني.
فانظر كيف وازن بني املصاحل بعضها ببعض ،فقدم أعظمها لفائدة املسلمني على أقلها.
*****

()1

املستفاد من القصص القرآين ،عبد الكرن زيدان.595/2 ،
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خافمة البحث:

ويف اخلتام ،هذا أهم ما انتهيت إليه بتوفيق من اهلل تعاىل:
 -3إن األمة اليوم يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات يف خمتلف جماالت احلياة ،حىت تنهض من
جديد وتكون حبق خري أمة أخرجت للناس.
 -2إن لفقه املوازنات أصال يف الكتاب والسنة وإمجا الصحابة وأقوال علماء الشريعة .فهو نتاج
حبث حثيث ،وإمعان دقيق ،واستقراء تام آليات القرآن الكرن وأحاديث رسول اهلل األمني  ،وفهم
كامل ملقاصد الشريعة الغراء ،وحكمها اجلليلة وأسرارها العظيمة ،ومبادئها الثابتة ،وقواعدها الكلية.
 -5إن فقه املوازنات هو املنهاج القون والقسطاس املستقيم إلزالة التعار  ،واحلاجة إليه ملحة،
والضرورة إليه ماسة يف جماالت احلياة اإلنسانية عامة ،ويف التدرج يف تطبيق الشريعة وإنزال أحكامها على
الواقع خاصة.
 -1إن التدرج سنة إهلية يف عاملي اخللق واألمر ،وكل شيء يف الوجود خاضع هلا.
 -3إن التدرج املقصود ليس تدرجا يف التشريع؛ ألن الدين اكتمل والتشريع انتهى ،وإَنا هو تدرج
يف تطبيق التشريع يف واقع الناس حىت يتقبلوه وال ينكروه.
-6إن الشريعة اإلسالمية ليست شريعة عقابية زجرية فحسب وإَنا تشمل كل مناحي احلياة:
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والعلمية والتنموية وال بوية والقضائية والوقائية ...فالعقاب
يأ بعد ال بية والتزكية وَتذير الناس من املنكرات واملفاسد واجلرائم...
 -1إن املوازن البد وأن تتوفر فيه شروط املوازنة ،من الفقه باألدلة الشرعية ومقاصد الشريعة وواقع
الناس ،ودرجات املصاحل واملفاسد ،حىت تكون نتيجة موازناته نافعة تؤ أكلها بإذن رهبا ،تنفع الناس
وترفع عنهم البأس.
واحلمد هلل رب العاملني.
**********

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

219

ثبت المصادر والمراج

 -3إعالم الموقعين عن رب العالمين ،أبو عبد اهلل مد بن أيب بكر أيوب الزرعـي الشـهري بـابن قـيم اجلوزيـة
(ت133 :هـ)َ ،تقيق  :طه عبد الر وف سعد ،دار اجليل  -بريوت3615 ،ط3615/م.

 -2اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أ:حاب الجحيم ،أبو العباس أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين
(ت129 :هـ)َ ،تقيق :مد حامد الفقي ،مطبعة السنة ادمدية – القاهرة ،ط3566 /2هـ.

 -5أولويا ااات الحر ا ااة اإلسا ااالمية فا ااي المرحلا ااة القادما ااة ،يوس ــف القرض ــاوي ،مؤسس ــة الرس ــالة ،ب ــريوت،

ط3131/31هـ3669-م.

 -1التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمانهج وهبـة بـن مصـطفى الزحيلـي (ت3156 :هــ) ،دار الفكـر

املعاصر – دمشق ،ط3139 :2هـ.

 -3روائ البيان ففسير آيات األحكاام مان القارآن مـد علـي الصـابوين ،عـامل الكتـب ،ط3116/3ه ـ -

3696م.

 -6حليااة األولياااء وطبقااات األ:اافياء ،أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهلل األصــبهاين (ت151 :ه ــ) ،دار الكتــاب

العريب – بريوت ،ط3113/1هـ.

 -1الخصائص العامة لإلسالم يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط3122 :31هـ2113-م.
 -9ساْال وجاواب حاول فقاه الواقا  ،مـد ناصـر الـدين األلبـاين (ت3121 :هــ) ،دار اجلاللـني ،الريــا -
السعودية ،ط :د،ت.

 -6السنن اإللهية في السيرة النبوية رشيد كهوس ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط2131 :3م.
وسااننه
: -31ااحيح البخااارس الموسااوم :بالجااام المسااند الصااحيح المختصاار ماان أمااور رسااول اهلل ُ 

وأيامااه أبــو عبــد اهلل مــد بــن إمساعيــل بــن إبـراهيم ابــن املغــرية بــن بَردزبـَـة البخــاري اجلُعفـ ّـي (ت236هــ) ،ضــب
نصار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط3123/1هـ.2111-
النص :مود مد ّ

: -33حيح مسلم أبـو احلسـن مسـلم بـن احلجـاج ابـن مسـلم القشـريي النيسـابوري (ت263هــ) ،اعتـ بـه
وراجعه :هيثم خليفة الطعيمي ،املكتبة العصرية ،صيدا-بريوت ،ط3121/هـ2115-م.
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 -32الطبقااات الكب اارا مــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد اهلل البصــري الزهــري (ت251 :ه ــ)َ ،تقيــق:

إحسان عباس ،دار صادر-بريوت،ط3669/3م.

 -35المسا ااتفاد ما اان قصا ااص القا اارآن عبـ ــد الكـ ــرن زيـ ــدان (ت3153 :ه ـ ــ) ،مؤسسـ ــة الرسـ ــالة ،بـ ــريوت،

ط3125/3هـ2112-م.

 -31قاعاادة فااي المحبااة ،أبــو العبــاس أمحــد عبــد احللــيم بــن تيميــة احل ـراينَ ،تقيــق :مــد رشــاد ســامل ،مكتبــة

ال اث اإلسالمي-القاهرة.

 -33قواعااد األحكااام فااي إ:ااال األنااام ،العــز بــن عبــد الســالم الدمشــقي (ت661 :ه ــ)َ ،تقيــق :مــود

الشنقيطي ،دار املعارف ،بريوت-لبنان.

 -36مقا:د الشريعة ومكارمها ،عالل الفاسي (ت3561 :هـ) ،دار الغرب اإلسالمي ،ط3665/3م.
 -31مفت اا دار السااعادة ومنشااور واليااة العلاام واإلرادة ،أبــو عبــد اهلل مــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي

الشهري بابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية – بريوت.

 -39الموافقات في أ:ول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي الشـاطيب املـالكي (ت:

161هـ)َ ،تقيق :عبد اهلل دراز ،دار املعرفة – بريوت.
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الدكتور علي عبد اهلل بن غلبون
جامعة مصراتة

مقدمة
وشرف أهله ورفع درجته وأعلـى منزلتـه وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك
احلمد هلل حث على العلم ّ
له وأشهد أن سيدنا مدا عبـده ورسـوله ،أرسـله ربـه رمحـة للعـاملني ،وسـراجا يضـيء الطريـق للسـالكني وعلـى آلـه
وصحبه ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين.
أمـا بعـد :فــإن مـن أكــرب نعـم اهلل علــى اإلنسـان أن يوفقــه اهلل لطلـب العلــم الشـرعي ويصــطفيه حلمـل شـريعته
كمــا قــال تعــاىل﴿ :مث أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبادنــاق(ســبأ ،)52 :وكمــا قــال «:مــن يــرد اهلل بــه
خريا يفقهه يف الـدين»(متفـق عليـه) ؛ ألن بـالعلم تتفـتح البصـرية وتسـتنري العقـول ويـزول اجلهـل وينكشـف الباطـل
ويصل به اليقني ،ويكون ألصحابه من الفضل والرفعة ما ال يكون ألرباب املال واجلاه والسـلطان؛ وألجـل هـذه
املعاين والقيم أرسل اهلل رسوله هبذا الكتاب الذي مجع فيـه مجيـع العلـوم الـيت يتاجهـا النـاس يف ديـنهم ودنيـاهم ،
ومن أجل ذلك تنـافس املتنافسـون يف فهمـه واسـتخراج كنـوزه مـن طلبـة العلـم بدايـة مـن عصـر الصـحابة والسـلف
الصــاحل إىل عص ـرنا احلاضــر ،فكتب ـوا عجبــا وســطروا كتبــا ،فكانــت تراثــا هامــا اســتنارت هبــا النــاس واســتفادوا مــن
دقائق فهمها ،وتوارثتها األجيال جيال بعد جيل وعن طريقهم انتشرت الدعوة اإلسالمية ؛لتضيء بنورها مشارق
األر ومغارهبا مث َتول هذا الـ اث إىل مـدارس متنوعـة يف كافـة أنـوا العلـم واملعرفـة ،وكـان لكـل مدرسـة رجاهلـا
املتخصصون الذين انقضـت أعمـارهم وبقيـت آثـارهم ،حيـث تتلمـذ علـى هـذا الـ اث البـاحثون وطـالب العلـم ،
وك ــان م ــن ب ــني ه ــذه امل ـ ـدارس الفقهي ــة املدرس ــة املالكي ــة ال ــيت أرس ــى دعائمه ــا إم ــام دار اهلج ــرة وع ــامل املدين ــة
اإلمام(:مالك بن أنس  )اليت كان هلا رجاهلا املخلصون من كافة بقا العامل من العراق شرقا إىل األندلس.
وامتثاال لقول اهلل تعاىل﴿ :فلوال نفر من كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا يف الـدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا
إليهم لعلهم يذرونق (التوبة. )325 :
فقـد قـام أصــحابه وتالميـذه الــذين أخـذوا عنـه علومــه ونشـروها يف كافــة بقـا املعمـورة والــيت عرفـت باملــدارس
املالكيــة مبســمياِتا املختلفــة ؛حيــث امتــدت فــرو هــذه املــدارس إىل عص ـرنا احلاضــر ،وكــان مــن بــني فــرو هــذه
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املدارس شيخنا وشيخ مشاخينا العالمة املرحوم مد مفتاح قريو املتوَف سنة (3123هـ) املوافق لعام (2111م)
والــذي ســأحاول التعريــف بــه مــن خــالل هــذا البحــث ومــا قــام بــه مــن جهــود علميــة تدريســا وتأليفــا وإفتــاء طيلــة
حياته ،لعل القارئ يقف على ما ق ّدم هذا الشـيخ الفاضـل ،ومـا قـام بـه مـن جهـود علميـة رغـم قلـة املصـادر الـيت
َتدثت عنه ،ولذا كان سبب اختياري للكالم على هذا آثار الشيخ :

أوال :قلة املصادر اليت َتدثت عن هذا الشيخ اجلليل ،إن مل تكن نادرةِ ،ما جعل كثريا من الناس ال يعرفون
فضله وعلمه.
ثانيا :إحياء ال اث الفقهي من خالل التعريف برجاله والذي يعترب الشيخ أحد رجاله يف عصرنا احلاضر.
ثالثا :التعريف ِبهود الشيخ الفقهية يف جمال التدريس والتأليف واإلفتاء يف كافة العلوم والفنون.
رابعا :تعريف القارئ هبذا الفقيه الذي يعترب أسطورة عصره وفريد زمانه.
خامسا  :كونه من الفقهاء النوادر الـذين ق َّـل مـا جتـود هبـم احليـاة يف هـذا الزمـان والـدعوة إىل االهتمـام ب اثـه

الفقهي ونشره بني الناس ليعم نفعه للجميع.

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إىل مبحثني :
املبحث األول :التعريف بالشيخ من خالل مطلبني :
املطلب األول :امسه  ،ومولده  ،ونشأته .
املطلب الثاين :شيوخه ،وتالميذه.
املطلب الثالث وفاته  ،ومكانته العلمية واالجتماعية .
املبحث الثاين التعريف ب اث الشيخ ويتكون من مطلبني:
املطلب األول :مؤلفاته.
املطلب الثاينَ :ناذج من فتاويه.
املطلــب الثالــث :منهجــه يف الفتــوى وكيفيــة اســتدالله علــى النـوازل واملدرســة الــيت ينتمــي هلــا وخصــائص هــذه
املدرسة.
مث اخلامتة وخالصة البحث .
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المبحث األول

التعريا بالشيخ قريو
المطلب األول :اسمه ومولده ونش فه.
 -1اساامه :هــو مــد بــن مفتــاح بــن مــد قِّريــو بكســر القــاف وال ـراء املشــددة (،)1ويــأ بعــد مــد أمحــد

الشاوش بن يوسف األطرش بن إبراهيم بن أمحد بن رضوان بن الشاوش شاه الدرديف املصرا الذي ينتهي نسبه
إىل ناصف بن إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم

)2( .

 -1مولده ونش فه :ولد الشيخ مد قريـو – رمحـه اهلل -يف منطقـة الغـريان مبصـراته ،ونشـأ هبـا وكـان مولـده
فجــر يــوم اجلمعــة  26مــن مجــادى اآلخــر3552ه ـ املوافــق 3631 /3/22م .وقــد نشــأ يف كفالــة والــده الشــيخ
العالمــة مفتــاح قريــو الــذي حــر علــى تعليمــه وتــوفري احتياجاتــه رغــم صــعوبة احليــاة يف ذلــك الوقــت بســبب
وجهه والده لقراءة القرآن
االستعمار واحلروب اليت تعيشها البالد يف ذلك الوقت ،وعندما بلد عمره سن السابعة ّ
فبدأ دراسته ِبامع الدرادفه املوجود بقريته والذي اليزال قائما إىل اآلن وهو جماور ملسكن الشيخ  -رمحه اهلل.

()3

المطلب الثاني  :شيوخه وفالميذه.
 -1شيوخه:
بدأ دراسته أوال :على جده من جهة أمه الفقيه منصور بن حامد .
وثانيا :على الفقيه عبدالواحد األصيفر حيث حف عليهما القرآن الكرن يف جامع قريتهم.
وثالثا :على الفقيه عبداهلل أيب شوفة يف جامع الشلتات .
مث بــدأ دراســة العلــم الشــرعي علــى والــده ســيدي مفتــاح قريــو مث انتقــل بعــدها إىل زاويــة الشــيخ زروق ســنة
3533هـ وكان عمره آنذا مثان عشرة سنة  ،حيث وجد هبـا الشـيخ األديـب النحـوي الشـيخ مـد بـن منصـور
شيخ الزاوية يف ذلك الوقت ومقرئ القرآن هبا فسلك على يديه القرآن السلكة األخرية للضب والتصحيح.

 -1ينظر :شرح سلم اإلنشاء.3/
 - 2ينظر :تراجم أعيان العلماء .2/
 - 3ينظر :مقدمة كتاب جواهر الفقه ،6،9/وشرح نظم سلم اإلنشاء.3/
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ويف أول سنة 3532هـ بـدأ يف دراسـة العلـم الشـريف الـذي كـان يسـمى يف ذلـك الوقـت بدراسـة السـنة ،
فأخذ مبادئ العلوم اللغوية  ،والشرعية ،والعقلية ،وعلوم القرآن من تفسري وغريه على يد مجاعة من العلماء كـان
من أشهرهم:
 -3الشيخ رمضان أب كية .
 -2الشيخ مود الزواوي.
 -5الشيخ رحومة الصاري(.)1
 -1الشيخ منصور أبو زبيده من أعيان علماء زليىل الذي أخذ عنه الشيخ كثريا مـن العلـوم والفنـون وكـان

يطلق عليه م مجنا لفظة الشيخ فإذا قال يف حديثه (الشيخ) وأطلق فمقصوده الشيخ منصور أبوزبيده (.)2
-3الشــيخ امحــد مســعود أبــو حجــر أخــذ عنــه العــرو

والنحــو والتفســري وبعــض كتــب األدب كمقامــات

احلريري ،وإىل جانب ذلك فقد أخذ – رمحه اهلل -باالش ا واملذاكرة عن علماء آخرين منهم العامل الفاضل
 -3الشيخ املهدي احلويري أبوشعالة.
 -2الشيخ مد بن منصور شيخ الزاوية الزروقية.
 -5الشيخ أمحد بن حامد الفيتوري حيث درس عليه الفلك وكان له فيه با طويل.
 -1الشيخ عثمان املرازيقي من علماء األزهر الشريف أخذ عنه أصول الفقه أثنـاء أخـذه للشـهادة العامليـة
من اجلامعة اإلسالمية.
 -3الشيخ أمحد العريب املغريب اليدري.
 -6الشيخ مد األطرش القزيري.
 -6الشيخ مد بن خمتار بن امحودة.
حصوله على الشهادة األهلية والعاملية:

 - 1ينظر :مقدمة كتاب جواهر الفقه، 31/وشرح نظم سلم اإلنشاء.3،6/
 - 2مقابلة شخصية مع تلميذ الشيخ مصطفى ا مد قواسم بتاريخ 2133/5/33م.
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وقد َتصل صاحب ال مجة على الشهادة األهلية (شهادة التطو ) يف زاوية الشيخ عبد السالم األمسر سنة
3539هـ فعني هبا مدرسا يف نفس الزاوية  ،مث َتصل على الشهادة العاملية من اجلامعة اإلسالمية بالبيضاء سـنة
3591هـ املوافق 3661م(. )1
 -1فالميذه:
أثناء الف ة الطويلة اليت قضاها الشيخ يف جمال التعليم والتدريس والـيت امتـدت إىل أن بلـد مـن العمـر سـبعني
سنة بداية باملعهد األمسري مث الزاوية الزروقية مث املعهـد الـديين مبصـراته مث معهـد القـويري الـديين مبصـراته فقـد قـرج
علـى يديـه العديــد مـن الطلبـة والــذين الَيكـن حصــرهم وقـد يكـون يف حصــرهم إحـراج ملـن مل يــذكر مـنهم فالــذكر
لـيس علــى سـبيل احلصــر وإَنـا هــو علـى ســبيل املثـال ولعلنــا نـذكر مــن أشـهرهم وِمــن ذكـرهم لنــا ِمـن التقينــا بــه يف
عجالة سريعة من الوقت منهم:
 -3الشيخ علي خملوف.
 -2الشيخ عمر مد الزين.
 -5الشيخ مصطفى عبدالسالم ال يكي.
 -1الشيخ صاحل الطالب.
-3الشيخ علي أبو شحمة.
 -6الشيخ مد سامل عيبلو.
 -1الشيخ مد علي الكبري.
 -9الشيخ علي اطرن ،وغريهم ِمن ال يسع الوقت لذكرهم فعذرا ملن مل نذكره(.)2
المطلب الثالث :وفافه ومكانته العلمية واالجتماعية.
 -1وفافه:
التحق الشيخ الفاضل ِبوار ربه بعد حياة كلها كفاح ونضال يف خدمة العلم طلبـا وتعليمـا وتأليفـا  ،وذلـك
يـوم األحـد السـاعة الثانيـة عشـر والنصـف مسـاء  1مـن ربيـع الثـاين 3123ه ـ املوافـق 2111 /1/6م عـن ســت
ومثانني سنة ،قضاها كلها يف طاعة اهلل وخدمة العلم وأهله .
 - 1ينظر مقدمة كتاب جواهر الفقه، 33،31/ومقابلة شخصية مع الشيخ مصطفي ا مد قواسم بتاريخ 2133/5/33م.
 - 2مقابلة شخصية مع الشيخ مد سامل عيبلو بتاريخ 2133/5/21م.
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وقد ذكر الشيخ مصطفى قواسم أن الشيخ كان يكثر أثناء نزعه من ترداد قوله تعاىل( :فاعلم أنـه ال إلـه إال
ص ـلّى عليــه بإمامــة الشــيخ الفاضــل والعــامل
اهلل) .وكأنــه كــان ينــاز الشــهادة ،ودفــن مبقــربة ســيدي مبــار بعــد أن ُ
الور الشيخ اهلادي الطويل بوصية من الشيخ  -رمحه اهلل تعاىل  -ومجعنا به يف جنة النعيم (.)1
 -1مكانته العلمية واالجتماعية:
نشأ الشيخ نشأة علمية فكان من صغره با للعلم م فعا عن كل ماال يليق بأهـل العلـم ،حـىت يظنـه مـن مل
يعرفه ومل خيتل به أنه متكرب ومعجب بنفسه ،ولكن من خيالطه جيده عكس ذلك.
وِما متيز به الشيخ أنه مل يلتفت إىل الدنيا وزخارفها ،وكان يتمثل دائما بقول الرسول ( :لو كانـت الـدنيا
تعــدل عنــد اهلل جنــاح بعوضــة مــا ســقى الكــافر منهــا شـربة مــاء) ( ،)2ولــذلك أعطــى كــل وقتــه للعلــم  ،وقــد أفادنــا
الشــيخ مصــطفى قواســم بأنــه ســأل الشــيخ ذات مــرة  ،ملــاذا اخ ـ مت تــدريس العلــم وتعليمــه للنــاس علــى غــريه مــن
الوظائف األخرى؟ فأجاب عن ذلك يف قصيدة من حبر البسي بقوله:
ُمثـّ ـ ـ ـ ــت قيـ ـ ـ ـ ــل يل هـ ـ ـ ـ ــل طلبـ ـ ـ ـ ــت أو طُلِبـ ـ ـ ـ ــت
فقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الال ألين ال أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ال

م ـ ـ ـ ـ ــنكم وظ ـ ـ ـ ـ ــائف حك ـ ـ ـ ـ ــم يف احلكوم ـ ـ ـ ـ ــات
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتعليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

واملص ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال "إَن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ـ ــث مع ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ملـ ـ ـ ـ ـ ــا "كـ ـ ـ ـ ـ ــذا جـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف بعـ ـ ـ ـ ـ ــض الروايـ ـ ـ ـ ـ ــات

وكي ـ ـ ـ ــف أطل ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد كن ـ ـ ـ ــت أبغض ـ ـ ـ ــه

علـ ـ ـ ـ ـ ــى العمـ ـ ـ ـ ـ ــوم لـ ـ ـ ـ ـ ــدى كـ ـ ـ ـ ـ ــل النظامـ ـ ـ ـ ـ ــات

وكان – رمحـه اهلل – يـب طلبـة العلـم ويكـرمهم مبـا يف وسـعه إذا زاره أحـدهم يف بيتـه ،وكـان مرجـع العلمـاء
والعامة و ل ثقتهم يف حل القضايا واملعضالت الفقهية والعلمية اليت تنزل بالناس  ،وِما متيز به شيخنا الشجاعة
واجلهــر بــاحلق وقــوة احلجــة ،ال جيامــل وال ينــافق وكانــت لديــه فراســة َييــز هبــا بــني النــاس فينــزل كــل إنســان منزلتــه،
ويعامل كل إنسان مبا يليق به  ،ولقد أعطاه اهلل هيبة ترعد العوام وتلجم أهل العلم عن الكالم(. )3

 - 1ينظر مقدمة كتاب جواهر الفقه  ،21/ومقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى ا مد قواسم بتاريخ 2133/5/23م .
 - 2ينظر شعيب اإلَيان للبيهقي .523/1
 - 3ينظر مقدمة كتاب جواهر الفقه 21-36/ومقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى ا مد قواسم بتاريخ 2133/5/23م
،والشيخ خليل اهلادي قرطع بتاريخ 2133 /5/21م.
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المبحث الثاني

فراِ الشيخ محمد قريو ومنهجه في الفتوا

المطلب األول :مْلفافه.
من خالل ما عرفناه عن الشيخ وطول اشتغاله بالعلم والتعلـيم ،نعلـم أنـه قـد تـر لنـا تراثـا ضـخما ومؤلفـات
عديدة يف العديد من العلوم والفنون ،نظما ونثرا ومن هذه املؤلفات:
 -3تراجم أعيان العلماء من أبناء مصـراته القـدماء الـذي قامـت بطباعتـه دار النهضـة مبصـر سـنة:
3611م.
 -2تراجم الصحابة املشهورين يف الشمال األفريقي ،طبع بطرابلس ،سنة3561 :هـ .
 -5معار اجلهاد اليت وقعت مبصراته ،طبع مبصـراته سـنة3661:م  ،وملحـق به:القصـائد العشـرة
يف جهاد الليبيني ومقاومتهم للطليان.
 -1شرح سلم اإلنشاء ،طبع مبصراته سنة3661 :م .
 -3جواهر الفقه املسمى ِ(:بواهر الفقه املختارة من أقرب املسالك احلسن العبارة) ،وهو منظومة
فقهية يف الفقه املالكي ،طبع مبصراته سنة3661 :م.
 -6شرح لب العقائد الصغري ،طبع مبصراته سنة3663 :م.
 -1نظم الفرق الكالمية يف األمة اإلسالمية .وقد طبع بذيل الكتاب السابق .
هذا ما طبع من مؤلفاته ،وله مؤلفات أخرى ال تـزال خمطوطـة ،يبلـد عـددها حـواىل الثالثـني خمطوطـا منهـا :
نظم اجملاز املفرد  ،نظم أهم غزوات املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ،تعليق علـى شـرح ابـن غلبـون لـنظم العالمـة
السوســي يف علــم الفلــك ،نظــم ســكان ليبيــا قبــل الفــتح اإلســالمي  ،واحلركــة العلميــة األوىل يف مصـراته ،إىل آخــر
املؤلفــات املخطوطــة الــيت منهــا مــا هــو منظــوم ومنهــا مــا هــو منثــور .وباجلملــة فقــد تــر لنــا الشــيخ تراثـا ضــخما ال
يسع اجملال لسرده على سبيل التفصيل فجزاه اهلل عن ذلك خري اجلزاء يف دار اجلزاء وجعله يف ميزان حسناته (.)1

 - 1ينظر :مقدمة كتاب اجلواهر ، 21،23/ومقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى ا مد قواسم،والشيخ خليل اهلادي قرطع
بتاريخ 2133 /1/33م .
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المطلب الثاني :نماذج من فتاويه.

تعر – رمحه اهلل  -من خالل املدة الطويلة اليت عاشها الشيخ لإلفتـاء يف مسـائل كثـرية مـن نـواحي احليـاة
والن ـوازل الــيت تعــر حليــاة النــاس ،ويف هــذا املطلــب ســوف أذكــر للقــارئ بعض ـا مــن الفتــاوى الــيت صــدرت عــن
الشيخ يف مسائل متنوعة منها:
الفتوى األوىل يف القسمة:
نص الفتوى:
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:
فقد سئلت عن الغِب( )1يف القسمة هل ترد به أم ال؟.
فأجبت بأن صاحب العاصمية قال يف فصل القسمة :
والغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

أن ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

قال شارحها العالمة عثمان املكي يف شرح هذا البيت ما نصه ( :يعـين أن الشـركاء إذا اقتسـموا فيمـا بيـنهم
من الريع( )2والعقـار وغريمهـا  ،وأخـذ كـل واحـد نصـيبه وطـال الـزمن واسـتغل كـل واحـد مالـه غلـة ،مث قـام أحـدهم
بــالغِب  ،وأراد نقــض القســمة فقــد تعــدى بقيامــه وال تســمع دعـواه ،والطــول يف ذلــك الســنة فــأكثر ،ومثــل الطــول
اهلدم والبناء والغرس كما تقدم) .أهـ املراد منه(.)3

وقــال العالمــة مــد الشــنقيطي يف تبيــني املســالك بعــد قــول املــىل "ولــزم كــال م ـا خــرج لــه إال لغل ـ أو غــِب
فاح" ،ما نصه :يعين أن كال من الشركاء يلزمه أخذ ما خرج له يف القسـمة ،ومـن أراد الفسـخ مل َيكـن منـه إال
لغل أو جور ،فإن تفاح ،أحدمها أو ثبت ببينة نقضت القسمة وردت للصـواب ،وإن مل يتفـاح ،أحـدمها أو
مل يثبــت فعلــى املنكــر َيــني ،فــإن حلــف أنــه مل يصــل جــور أو غلـ  ،فــإن القســمة ال تــنقض وإن نكــل نقضــت
وأعيــدت مــن جديــد ،وهــذا مــا مل يصــل طــول يــدل علــى الرضــا  ،وحـ ّده ابــن ســهل بســنة ،وحــده بعضــهم بســتة
أشـهر ،واملـراد بـاجلور مـا كــان عـن عمـد ،وبـالغل مــا كـان عـن خطـأ ،وهـذا كلــه يف قسـمة القرعـة ،ومثلهـا قســمة

 - 1الغِب يف البيع أو غريه اخلدعة فيه ينظر :خمتار القاموس. 131/
- 2الريع فضل كل شيء والريع والريعان من كل شيء أوله ينظر :خمتار القاموس. 269/
 - 3ينظر شرح التوزري على العاصمية .323 /5
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املراضاة ( )1إذا أدخال فيها مقوما يقوم هلما السلع واحلصص؛ ألهنا بإدخال املقـوم عليهـا أشـبهت قسـمة القرعـة،
أمــا إذا وقعــت قســمة املراضــاة بينهمــا بــال تقــون وال تعــديل فإهنــا تكــون الزمــة ،وال يــرد فيهــا بــالغل واجلــور ولــو
تفاحشا؛ ألهنا ض بيع ال يرد فيها بالغِب .اهـ .املراد منه(.)2
وقال ناظم أقرب املسالك يف قسمة القرعة ما نصه:
وقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة القرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِب هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذا تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،فانتبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

م ـ ـ ـ ـ ــامل يك ـ ـ ـ ـ ــن يفع ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ــى الرض ـ ـ ـ ـ ــا

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

فكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

()3

بنقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

إذا علمــت ذلــك تعلــم أن مــن قــال بفســاد هــذه القســمة وبطالهنــا ونقضــها مل يشــم للعلــم رائحــة ،وال يعــول
على كالمه للنصو

اليت ذكرناها وفيما ذكر كفاية واهلل أعلم .كتبه عبد ربه مد مفتاح قريو.

الفتوى الثانية استغالل احلبس يف منفعة عامة:
نص الفتوى:
بسم اهلل الرمحن الرحيم سأل بعض القائمني مبسجد الغلبان ،الذي أسس يف حبس جـامع الشـيخ أن بعـض
الناس قال هلم :إن الصالة يف هذا املسجد مكروهة ،وتصل إىل درجة التحرن.
فأجاب الشيخ مبا نصه:
احلمد هلل وبعد :فإن األحباس املبتلة( )4على املساجد ال جيوز بيعها ولو خربت ،ولكـن جيـوز نقلهـا ملصـلحة
أخرى إذا عرضت للضيا كما هنا ،وال سيما إذا كانت املصلحة األخرى أقوى من َتبيسها على املسجد الذي
حبست عليه ،كتأسيس مسجد فيها ومدرسة لدراسة العلوم الشرعية وما أشبه ذلك .
وهــذا هــو املــأخوذ مــن نصــو

علمائنــا يف بــاب الوقــف ،وبــه أقــول وأفــيت ،واهلل أعلــم .كتبــه عبــد ربــه مــد

مفتاح قريو.
 - 1القسمة يف اللغة :التجزئة واصطالحا (:تصيري مشا من ِملو مالكني معينا ولو باختصا تصرف فيه بقرعة أو ترا ) :
وهي ثالثة أنوا مهيأة ،وترا  ،واق ا  .ينظر خمتار القاموس  ،311/وحدود ابن عرفة  ،325/وعقد اجلواهر
الثمينة.962/5/
 - 2ينظر تبيني املسالك . 339/1
 - 3ينظر جواهر الفقه . 211/
 - 4بتله يبتله قطعه وميزه عن غريه ينظر :خمتار القاموس .59/
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الفتوى الثالثة يف املغارسة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل.
وبعــد :ف ـنحن الواضــعني أمساءنــا أســفله نقــر ونشــهد شــهادة هلل تعــاىل ال نريــد فيهــا ج ـزاء وال شــكورا  .بــأن
األر الكائنــة باخلروبــة كمــا حــددها الشــهود وهــي الــيت دفعهــا (م.م) للســيد ( .ت) علــى ســبيل املغارســة .مل
يتول فيها العمل إال ابن احلاج املذكور املسمى( )  ،وهو الذي قام بغرس الشجر والنفقة عليه من ماله اخلا
على ما نعتقد ونعلم؛ أما والده املغارس األول الذي كتبـت بامسـه املغارسـة ،قـد انتقـل إىل بنغـازي قبـل متـام السـنة
من دفع األر له ،ومل يبعث البنه ما ينفق بـه علـى ذلـك الغـرس ،بـل إذا جـاء البنـه هـو الـذي يأخـذ مـا يصـرفه
على نفسه وعائلته هنا  .وهذا ما يف علمنا واهلل أعلم.
توقيع الشهود .
يقول شيخنا – رمحه اهلل -سئلت عن هذه الشهادة وما احتوت عليه :
فأجبت بأن الغـارس( )1املـذكور ملـا انتقـل لبنغـازي يف نفـس السـنة الـيت أخـذ فيهـا األر املـذكورة مـن الـدافع
باملغارسة؛ وانتقلت أسرته وسـائر أوالده معـه واسـتوطنوا هنـا  ،ومل يبـق مـنهم يف مصـراته إال ابنـه( ) ،ومل يباشـر
املغـارس املـذكور الغـرس يف تلـك األر  ،وإَنــا باشـره ابنـه ( ) فقـ  ،وقـام بلوازمــه مـن سـقي وميـال( )2وَتــوي
وصيانة ،حىت بلد اإلمثار وبذلك يكون ( ) هو الـذي غـرس األر املـذكورة ،فـال يسـتحق نصـيب الغراسـة إال
هو ،وليس ألبيه من ذلك النصيب شيء عمال بقول صاحب العاصمية :
االغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اس جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائز ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه البقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

()3

وكتابــة احلجــة باســم والــده ال قــول لــه اســتحقاق النصــيب فيهــا ،بــل النصــيب فيهــا شــرعا ملــن عمــل الغــري،
وفيما ذكر كفاية واهلل أعلم .كتبه :عبد ربه مد مفتاح قريو.
الفتوى الرابعة يف إحياء املوات:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ساد أهل العلم دام فضلكم ومتع املسـلمني بطـول حيـاتكم مـا قـولكم يف نازلـة شـرحها  :قـوز رمـل أزالـت
البلديـة رمالـه وبقـي مكانـه يـده مـن اجلهـة الشـرقية طريـق قـدن ومـن اجلهـة البحريـة أر لـبعض أهـل البلـد ،ومــن
بشجر بقدر معلوم كاإلجارة أو كاجلعالة ،أو ِبزء من أصل .ينظر حدود ابن عرفة،

 - 1املغارسة هي عقد على تعمري أر
.316
 - 2مل أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر وهي تعين يف العرف تقليب األر واستصالحها.
 - 3ينظر :شرح ميارة على العاصمية .361 /2
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اجلهة الغربية أر لبعض أهل البلد أيضا ،ومن اجلهة القبلية أر لبعض أهل البلد كذلك ،وليس هلؤالء الثالثة
وال لغريهم حجة فيه تفيد متلكهم له .فلمن تكون ملكيته شرعا؟ أجيبوا تؤجروا والسالم عليكم.
يقــول الش ـيخ – رمحــه اهلل -فأجبــت بعــد محــد اهلل والصــالة والســالم علــى رس ـوله ومصــطفاه ،بأنــه إذا كــان
األمر كما ذكر يف السؤال ،فمكان القوز من األر املوات اليت َيلكهـا مـن أحياهـا باخلدمـة وإزالـة الرمـال منهـا،
وإصالحها بأنوا االستصالح وهي البلدية ،فامللكية الشرعية هلا َو ْحدها دون غريها ،فإن تركـت حقهـا وأسـقطته
يكــون مكــان القــوز حرمــا لألراضــي الثالثــة اجملــاورة لــه؛ فكــل واحــد مــنهم يأخــذ ثلــث مكــان القــوز ،ويقتســمونه
بيــنهم قســمة مســتوية ،ال فضــل ألحــدهم عــن اآلخــر بشــيء ،قياســا علــى حــرن البلــدان يف إحيــاء املـوات واآلبــار
وغريها .وفيما ذكرت كفاية واهلل أعلم  .كتبه عبد ربه مد بن مفتاح قريو.
الفتوى اخلامسة يف الغرس واإلنزال:
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل علم اإلنسان ما مل يعلم وصلى اهلل على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم
وبعد:
فق ــد س ــئلت ع ــن رجل ــني م ــات أبومه ــا ،فغرس ــهما ج ــدمها م ــع عميهم ــا يف أر بس ــة عل ــى ال ــذكور دون
اإلناث ،وفيها حجة للتحبيس املذكور ،نص فيها جـدمها األول" :علـى أنـه ال يشـار ابـن أبـاه وال يجـب أصـل
فرعه " فهل يدخل االبنان املذكوران مع عميهما يف احلبس املذكور يف أر احلاضرة والربية أم ال؟.
فأجبت بأن االبنـني املـذكورين يـدخالن مـع عميهمـا يف احلـبس املـذكور ،يف احلاضـرة والربيـة معـا ؛ألن شـراح
العاصمية نصوا على دخوهلما ومنهم الشيخ عثمان بن املكي التوزري حيث قال على قول ابن عاصم:
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط ادـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعا علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس

مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى ودخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفل

وبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

(تنبيــه) قــال احلطــاب صــرح علما نــا فيمــا إذا أوقــف علــى األوالد مث علــى أوالد أوالدهــم ،فــإن األبنــاء ال
يدخلون مع آبائهم ،قالوا :فإن مات ولـد مـن أوالده ولـه أوالد ،فـإن أوالده يسـتحقون مـا كـان ألبـيهم ويـدخلون
يف الوقف مع أعمامهم ،وال يقال إن أوالد األوالد ال يدخلون يف الوقت إال بعد انقرا مجيع األوالد ،هـذا هـو
الصــحيح املعمــول بــه ،وأفــىت شــيوخنا الــذين أدركنــاهم مــن أهــل مصــر وغــريهم ،بــأن قــول الواقــف "الطبقــة العليــا
َتجب السفلى"؛ إَنا َينع من دخول الولد مع أبيه ال دخوله مـع أعمامـه ومـن يف طبقـة أبيـه ،فـإذا صـرح الواقـف
بــدخول األوالد فــال شــك يف دخــوهلم بعــد املــوت واهلل أعلــم  .قــال التســويل :املـراد بقولــه(:ودخول األســفل) أي:
عدم دخول األسفل؛ ألنه لو مل يكن هذا مـراده لكـان الشـرط مـن بـاب َتصـيل احلاصـل؛ ألنـه يـدخل بـال شـرط
حيث كان العطف بالواو ال بثم .اهـ.
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ومبا تقرر يعلم أن أوالد األوالد يدخلون مع أعمـامهم ولـو مل يكـن إنـزال مـن جـدهم ،وهـذا معلـوم مـن قـول
ادـبس" :ال يشــار ابــن أبــاه وال يجــب أصــل فرعــه" فمفهـوم قولــه :ال يجــب أصــل فرعــه  ،أنــه ال يجــب فــر
أخيــه وهــذا خبــالف اإلرث لألمـوال غــري ادبســة ( .)1ومبــا تقــرر يعلــم احلكــم يف النازلــة واهلل أعلــم .كتبــه عبــد ربــه
مد مفتاح قريو.
المطلاب الثالااث :منهجاه فااي الفتاوا و يفيااة اساتدالله علااى الناوازل والمدرسااة التاي ينتمااي لهاا وخصااائص
هذه المدرسة.
اتبــع الشــيخ – رمحــه اهلل تعــاىل – املنهجيــة التقليديــة املتبعــة يف عصــره الســائدة عنــد العلمــاء ،وذلــك بصــياغة
الس ـؤال صــياغة صــحيحة ،وبيــان احلكــم الشــرعي يف النازلــة املس ـؤول عنهــا  ،مث التــدليل علــى ذلــك بالنصــو
الفقهيـة مـن أقـوال العلمــاء املـذكورة يف الكتـب الفقهيـة ،وأحيانــا يكتفـي بـذكر احلكـم مــع اإلشـارة إىل القـائلني بــه
دون ذكــر أق ـواهلم فيقــول أحيانــا كمــا يف التســوىل وغــريه ،وأحيانــا يكتفــي بــذكر احلكــم فق ـ وذلــك يف املســائل
املشــهورة والواضــحة  ،وقــد اتبــع يف الفت ـوى القــول املشــهور واملعتمــد  ،ومــن أشــهر الكتــب الــيت اعتمــد عليهــا يف
الفتوى َ :تفة احلكام املشهورة بالعاصمية وشـروحها املختلفـة  ،كالتسـويل  ،والتـوزري ،والكـايف ،وكـذلك خمتصـر
خليل وبعض شروحه مثل :الشرح الكبري والصغري ،وحاشية احلطاب ،وشرح املواق وغريهـا ،وكـذلك كتـاب تبيـني
املسالك للشـنقيطي  ،ونظـم العمـل املطلـق ،وبعـض شـروح الرسـالة ،وقـد كـان سـابقا َييـل علـى التطويـل واإلكثـار
من سرد النصو الفقهية ولكنه أخريا صار َييل إىل االختصار وأحيانا يكتفي بقوله دون أن يـذكر نصـا فقهيـا،
وإذا ذكــر ذلــك فإنــه يقتصــر علــى املطلــوب املفيــد دون إطالــة يف ذلــك وهــو يف أغلــب أقوالــه وآرائــه ينتمــي إىل
املدرسـة املغربيـة الـيت تشـمل تـونس والقـريوان وفـاس ومـا جاورهـا  ،والـيت أرسـى دعائمهـا علـي بـن زيـاد التونســي ،
وابن أشرس ،والبهلول بن راشد ،ومن بعدهم :أسد بن الفرات وسـحنون وغـريهم ،فـالتكوين األول هلـذه املدرسـة
بإفريقيــة كــان لعلــي بـن زيــاد التونســي املتــوَف ســنة 395ه ـ فهــو احللقــة األوىل يف سلســلة الفقهــاء الــيت امتــدت مــا
يقـرب مـن ألــف سـنة  ،وقــد متيـزت هــذه املدرسـة مبميـزات كثـرية مـن أمههــا :أهنـا أرســت دعائمهـا علــى فقـه املوطــأ
ـدعم
،املؤسس على الدعائم الصحيحة من احلديث واآلثار وِما وقف عليه اإلمام مالك  وب عليـه مذهبـه امل ّ
مبا عليه عمل اجلماعة يف املدينة املنورة  ،املعروف عند العلماء بعمل أهل املدينة  ،وقـد تفـر مـن املدرسـة املغربيـة
بتونس عدة فرو :كاملغرب العريب ،واألنـدلس وهـو املعـروف بفـر فـاس واملغـرب األقصـى  ،وقـد تعـر املـذهب
املالكي يف املغرب إىل كثري من اهلزات السياسية نتيجة اختالف الدول واحلكام ولكنه صمد لكل ذلك  ،ويشار
إىل فقهاء هذه املدرسة يف اصطالح املتـأخرين ِ
إىل :ابـن أيب زيـد القـريواين ،وابـن القابسـي ،وابـن اللبـاد ،والبـاجي،
واللخمي ،وابن رز ،وابن عبد الرب ،وابن راشد ،وابن العريب ،والقاضي سند(.)2
 - 1ينظر شرح التوزري على العاصمية .32،33 /1وشرح التحفة للتسويل .226/2
 - 2ينظر اصطالح املذهب  ،12/وترتيب املدار .393 /3
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الخافمة وخال:ة البحث.

إن املتتبع لفتاوى العالمة الشيخ مد مفتاح قريو -رمحه اهلل -يلح فيها اآل :
 -3الشمولية يف فتاواه ونوازله ؛ فقد أفىت – رمحه اهلل -يف عدة نوازل ويف نواحي شىت من نواحي احلياة
فأفىت يف العبادات ويف النواحي االجتماعية ويف العامالت وما يصل بني الناس من خصومات ونزاعات .
 -2الواقعية يف نوازله :إن املتبع الفتاوى العالقة الشيخ مد مفتاح قرير يالح فيها اآل :
أ -الواقعية يف نوازله؛ فنوازله يف خمتلف األبواب ال جيد فيها املتبع هلا ما يسمى باالف اضات ،وهو يف هذه
مقتف أثر إمامه صاحب املذهب مالك بن أنس -رمحه اهلل -فقد كان إذا سئل عن شي من ذلك يقول
للسائل :سل عما يكون ود ماال يكون ،ورمبا أعر عن السائل ،فإذا أحلّ عليه السائل يف طلب اجلواب يقول
له :لو سألت عما تنتفع به ألجبتك( ،)1وهو يف ذلك -رمحة اهلل -يأخذ باحلديث( :اللهم إين أعوذ بك من
علم ال ينفع) (.)2
ب -مراعاة م الت األمور ونتائجها.
إن املتتبع لنوازله مراعاة امل الت وهو املعرب عنه ب ـ(فقه امل الت) وما ي تب عليها من مصاحل ومفاسد عاجلة
أو آجلة  ،وذلك عمال بقاعدة يف املذهب املالكي اليت هي من أبرز األصول اليت ب عليها مالك مذهبه وهي
سد الذريعة اليت تعترب من أجنع القواعد يف اربة الفساد الواقع واملتوقع ،احلاضر واملستقبل ،وهي إعطاء الوسائل
حكم مقاصدها وذلك كفتواه ببطالن البيع ،إذا بدت منه رائحة التولي واداباة مستندا يف ذلك إيل قول ابن
عاصم:
وبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود

أو ثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـولي بالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود

()3

إىل غري ذلك من املسائل اليت تؤول إىل رم فإنه دائما ما يفيت بتحريهما.
ت -املنطقية والعقالنية يف نوازله .حيث ال جيد املتبع هلا ما يناقض العقل السليم أو خيالف النص
الصحيح.
ث -التيسري يف الفتوى عند احلاجة.

 - 1ينظر :املوافقات للشاطيب.166 /1
 - 2أخرجه مسلم ،كتاب الذكر والدعاء ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شرما مل يعمل.
 - 3ينظر شرح ميارة .599/2
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الشيخ وإن كان متتبعا ملشهور املذهب يف فتاويه  ،إال أنه كثريا ما جنده خيالف ذلك منتصرا للقول
الضعيف وذلك نظرا ملصلحة أو عرف أو لسد ذريعة وحنو ذلك ،وأمثلته على ذلك كثرية ،منها :أنه كان يفيت
ِبواز املغارسة يف أر الوقف( )1وهو قول خمالف للمشهور  ،إذ املشهور منع ذلك ملا فيه من بيع جزء من
أر الوقف وهو ما ال جيوز حىت وإن كان خربا ،إال أن الشيخ بعد متعن ونظر يف املسألة وجد أن املغارسة يف
بعض األماكن هي أنفع ألر الوقف وذلك فيما إذا كانت األر ادبسة ِما يصعب العمل فيها .وكذلك
فتواه املتكررة ِبواز تعدد مساجد اجلمعة يف البلد الواحد ،إذ مشهور املذهب أنه ال تصح إال يف العتيق ؛ألنه ال
بين ُمتحد) ( ،)2وقد استند الشيخ يف ذلك للضرورة ،حيث
جيوز التعدد يف البلد الواحد ،قال خليل(:ومبسجد َم ِّ
زادت كثافة السكان يف املدن الليبية ِما كان له األثر الكبري يف تر اإلفتاء بالقول املشهور والعدول عنه إيل
القول الضعيف يف املذهب وهو جواز التعدد فيها نظرا للحاجة.
ج -بلوغه درجة االجتهاد يف الفتوى.
إن املتتبع لفتاوى الشيخ – رمحه هلل  -يتضح له ِبالء أنه فقيه مستوعب لفرو مذهب املالكية ولديه
إملاما باملذاهب الثالثة األخرى ،وهو  -رمحه اهلل -جمتهد فتوى ،ولذلك جنده يستدل آلرائه وأوجبته مبا يراه
راجحا وصوابا يف املذهب ،كما أنه -رمحه اهلل -يناق ،من خيالفه يف الرأي مناقشة علمية موضوعية ،متبعا يف
رد
ذلك الدليل اوال اإلقنا مبا يراه حقا .ويتضح ذلك يف فتواه املتعلقة ِبواز بيع احليوان حيا بالوزن( )3فقد ّ
فيها على املانعني املتمسكني ببعض األقوال يف هذه املسألة وفنّد قوهلم باحلجة والربهان.

كما يظهر ذلك أيضا يف فتواه املتعلقة حبكم إهداء ثواب قراءة القرآن لألموات وما يفعل أيام العزاء من

بد وحنوها(.)4

******

 - 1يتف الباحث بصورة منها خب الشيخ قريو -رمحه اهلل -ومل تذكر لطوهلا.
 - 2ينظر خمتصر خليل.16/
 - 3يتف الباحث بصورة منها خب الشيخ قريو  -رمحه اهلل -ومل تذكر لطوهلا .
 - 4يتف الباحث بصورة منها خب الشيخ قريو -رمحه اهلل -ومل تذكر لطوهلا.
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 -6ترتيب املدار .القاضي عيا  .دار الكتب العلمية .بريوت .ط األوىل 3133هـ.
 -1حدود ابن عرفة  .الرصا  .مطبعة فضالة تونس3662 .م.
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 -6شرح ميارة على العاصمية .مد بن أمحد ميارة  .ضب وتصحيح عبد اللطيف حسن .دار الكتب
العلمية .ط األوىل 2111م.
 -31شرح التسويل على العاصمية املشهور( بالبهجة).التسويل دار الفكر .ط الثانية .3633
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 -35صحيح مسلم .مسلم بن احلجاج النيسابويَ .تقيق :مد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء ال اث العريب.
 -31عقد اجلواهر الثمينة .ابن شاس .دار الغرب اإلسالمي .ط األوىل 2115م.
 -33خمتار القاموس  .الطاهر الزاوي .الدار العربية للكتاب3691 .م.
 -36خمتصر خليل .خليل بن إسحاق اجلنديَ .تقيق :الطاهر الزاوي .دار إحياء الكتب العلمية.
 -31مسند أمحد .اإلمام أمحد بن حنبلَ .تقيق :شعيب األرنا وطي .مؤسسة الرسالة2113 .م.
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الدكتور عبد اللطيف تلوان
التخصصات بالناظور

مقدمة:
إن الســرية النبويــة َت ُفــل بأحــداث وافــرةَ ،يكــن أن نســتنب منهــا دروســا ومثــارا وارفــة ،نســتهدي هبــا يف
حياتنا الدنيا والظفر باآلخرة.
والباحــث يف الســرية النبويــة العطــرة يلفــت انتباهــه مــدى عنايــة النــيب  بالشــباب خاصــة يف جمــاالت
خمتلفة ،هذه العناية اليت تطبعها مسات الوسطية واالعتدال.
فمــا هــي مظــاهر هــذه العنايــة ادمديــة بالشــباب يف خمتلــف جمــاالت احليــاة؟ وأيــن تــربز قــيم الوســطية
واالعتدال يف هذه العناية؟
ه ــذا م ــا أود اإلجابـ ـة عن ــه يف ه ــذا البح ــث ،وذل ــك باعتم ــاد م ــنه جيم ــع ب ــني االس ــتقراء والوص ــف
والتحليل ،قصد َتقيق خطة تقوم على ثالثة مباحث أساسة:
يتناول املبحث األول اجلانب الدعوي والعلمي.
والثاين يناق ،اجلانب السياسي والعسكري.
واملبحث الثالث يعر للجانب التنظيمي واإلداري.
وسأختم هذه املباحث خبامتة تربز أهم النتائ والتوصيات.
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل واحلمد هلل رب العاملني.
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المبحث األول

م اهر الوسطية واالعتدال في عناية الرسول  بالشباب في المجال الدعوس والعلمي

جتلَّت مظاهر الوسطية واالعتدال يف كثري من جوانـب السـرية النبويـة .وقـد حظـي اجلانبـان الـدعوي والعلمـي
بكثــري مــن ذلــك حــىت أنتجــت مثــارا يانعــة متثلــت يف شــباب صــاروا أئمــة يف الــدعوة والعلــم ،يهتــدى هبــم ويقتــدى
مبناهجهم اليت مل تكن َتيد عن هديه .
وســأمثل يف هــذا املبحــث بعلَمــني كب ـريين مــن أف ـراد الصــحابة  الــذين مشلــتهم عنايــة الوســطية واالعت ـدال
النبويــة ،حــىت أضــحيا علمــني مــن أعــالم اهلــدى يف الــدعوة والتعلــيم .ويتعلــق األمــر مبصــعب بــن عمــري  والــذي
جعلتــه موضــوعا للمطلــب األول مــن هــذا املبحــث ،أمــا املطلــب الثــاين فقــد أفردتــه للحــديث عــن َنــوذج يف اجملــال
العلمي يتعلق بأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.

المطلب األول :المجال الدعوس (مصعب بن عمير أنموذجا).
تذكر لنا كتب السرية النبوية قصة مصعب بن عمري 1وهو يهاجر إىل املدينة بإذن من رسول اهلل  للدعوة
إىل اهلل تعاىل ،استجابة لطلب أهل بيعة العقبة األوىل .يقول الدكتور أكرم ضياء العمري" :ملا أجنزت بيعـة العقبـة
األوىل ،وعــاد األنصــار إىل املدينــة بعــث رســول اهلل  معهــم مصــعب بــن عمــري  ،وأمــره أن يق ـرئهم القــرآن،
ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف الدين .فقام مبهمته خري قيام وانتشر على يديه اإلسالم ،ورجع إىل مكة قبل بيعـة
2
العقبة الثانية".
ويف اختياره  ملصـعب وهـو شـاب دليـل علـى عنايتـه بالشـباب ،فقـد آنـس  -عليـه الصـالة والسـالم -مـن
ابـن عمــري رشــدا وفطانــة ونباهــة تؤهلـه للقيــام بــأمر الــدعوة إىل اهلل يف بيئــة جديـدة ،تأســيا بـه  يف دعوتــه املكيــة
اليت متيزت بالوسطية واالعتدال؛ حبيث إنه طيلة الدعوة املكية مل يداهن املعارضني ،ومل ي أي فرصـة متكنـه مـن
األخذ بتالبيبهم إىل سبيل الرشاد.

 - 1هو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بـن عبـد الـدار بـن قصـي بـن كـالب ،ولـد مبكـة ،ونشـأ فيهـا بـني أبـوين يعـدان
مــن أثــرى أثريائهــا ،فأســر إســالمه ،وملــا علــم والــده بــذلك ،القــى احلرمــان والتعــذيب ،فصــار يمــل علــى أع ـواد القــوس مــن اجلــو
ـهيدا يف أحــد يف الســنة الثالثــة مــن اهلجــرة.
والعــري .بعثــه الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم إىل املدينــة لتعلــيم ودعــوة أهلهــا .ومــات شـ ً
ينظر :سري أعالم النبالء ،313/3وِتذيب األمساء واللغات للنووي ،66/2 :والطبقات الكربى البن سعد.336/5:
 - 2السرية النبوية الصحيحة اولة لتطبيق قواعد اددثني يف نقد روايات السرية النبوية.369/3 ،
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وهكذا أحسن رسول اهلل  االختيار ،بعدما أحسن ال بية واإلرشاد .وهاهو مصعب بن عمـري آخـذ مببـدأ
فيسـلم علـى يديـه سـيدان مـن سـادة املدينـة ،اللـذان صـارا مـن كبـار
الوسطية واالعتدال يف منه الـدعوة إىل اهللْ ،
الصــحابة  .قــال ابــن األثــري يف حقــه" :وأســلم علــى يديــه أســيد بــن حضــري ،1وســعد بــن معــاذ ،2وكفــى بــذلك
أثرا يف اإلسالم".3
فخرا و ً
ً
وقال النووي يف معر ال مجة له" :أسلم على يديه سعد بن معاذ ،وأسيد بـن حضـري ،وكفـى بـذلك فضـالً
أثرا يف اإلسالم".4
وً
وبإســالم هــذين اجلبلــني يُســلم عــدد كبــري مــن األنصــار ،عــادوا مــع مصــعب بعــد عــام لبيعــة العقبــة الثانيــة
وعــددهم ســبعون رجــال .وهــاهو مصــعب يعطــي للــدعاة درســا يف الــدعوة إىل اهلل تعــاىل القائمــة علــى الوســطية
واالعتدال واآلخذة هبدي نيب اإلسالم ،الذي أث عليه اهلل تعـاىل يف كـم كتابـه بقولـه﴿ :فَبِ َماا َر ْح َماة ِم َان اللَّ ِاه
ظ الْ َقل ِ
اساتَاغْ ِف ْر لَ ُه ْام َو َشاا ِو ْرُه ْم فِاي اال ْما ِر
ت فَ ّاً غَلِي َ
ك فَا ْع ُ
ْب َالنْا َفضنوا ِم ْن َح ْولِ َ
ت لَ ُه ْم َولَ ْو ُ ْن َ
لِْن َ
ا َعا ْنا ُه ْم َو ْ
ِ
ين﴾ آل عمران.159 :
ت فَاتَا َوَّ ْل َعلَى اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ن
فَِإ َذا َع َهْم َ
ب ال ُْمتَا َو ل َ

ومــن أرو الصــور الــيت تبــني أخــذ مصــعب بــن عمــري  هبــذا اهلــدي النبــوي ،مــا ذكــره أهــل الســري يف
شأن دعوته لسعد بن معاذ وأسـيد بـن حضـري .يقـول اإلمـام ابـن اسـحاق –رمحـه اهلل« :-حـدثين عبيـد اهلل
ب ــن املغــرية بــن معيقــب ،وعبــد اهلل بــن أيب بكــر ب ــن مــد بــن عم ــرو بــن ح ــزم ،أن أس ــعد بــن زرارة خ ــرج
مبصعب بن عمري يريد به دار بين عبد األشهل ،ودار بين ظفر ،وكان سعد بن معاذ بـن النعمـان بـن امـرئ
القيس بن زيد بن عبد األشهل ابن خالة أسعد بن زرارة ،فدخل به حائطًا من حوائ بين ظفر.
قال ابن إسحاق :واسم ظفر كعـب بـن احلـرث بـن اخلـزرج بـن عمـرو بـن مالـك بـن األوس ،قـاال علـى
بئــر يقــال هلــا :بئــر مــرق فجلســا يف احلـائ  ،واجتمــع إليهمــا رجــال ِمــن أســلم ،وســعد بــن معــاذ وأســيد بــن
حضري يومئذ سيدا قومهما من بين عبد األشهل ،وكالمها مشر على دين قومه ،فلما مسعا به ،قـال سـعد
ابن معاذ ألسيد بن حضري :ال أب لك ،انطلق إىل هذين الـرجلني اللـذين قـد أتيـا دارينـا ليسـفها ضـعفاءنا
 - 1هو أسيد بن حضـري بـن مسـا بـن عتيـك بـن نـافع بـن امـرئ القـيس بـن زيـد بـن األشـهل األنصـاري ،األوسـي األشـهلي ،أحـد
النقباء االث عشر ليلة العقبة الثانية ،ينظر :سري أعالم النبالء ،511/3واإلصابة  ،19/3والبداية والنهاية.313/1
 - 2هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل ،أبو عمر األنصاري األوسـي األشـهلي ،البـدري سـيد
ـهرا ،ينظـر :سـري أعـالم النـبالء ،266/3واإلصـابة ،52/3 :والبدايـة والنهايـة:
األوس ،رمي بسهم يوم اخلندق فعـاش بعـد ذلـك ش ً
.266/2
 -3أسد الغابة ،ابن األثري.266/1 ،
 -4النوويِ ،تذيب األمساء واللغات.2/2 ،
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فازجرمها ،واهنهما عن أن يأتيا دارينا ،فإنه لوال أن أسعد بن زرارة مين حيث قد علمت كفيتك ذلـك ،هـو
مقدما.
ابن خاليت وال أجد عليه ً
قال :فأخذ أسيد بن حضري حربتـه ،مث أقبـل إليهمـا ،فلمـا رآه أسـعد بـن زرارة قـال ملصـعب بـن عمـري:
ـتما ،قـال :مـا
هذا سيد قومه قد جاء فأصدق اهلل فيه ،قال :إن جيلس أكلمه ،قـال :فوقـف عليهمـا متش ً
جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟! اعتزالنا إن كانت لكم بأنفسكم حاجة ،فقال لـه مصـعب :أو جتلـس
فتســمع؟ فــإن رضــيت أمـ ًـرا قبلتــه ،وإن كرهتــه كــف عنــك مــا تكــره ،قــال :أنصــفت ،مث ركــز حربتــه وجلــس
إليهمــا ،فكلمــه مصــعب باإلســالم ،وق ـرأ عليــه القــرآن الكــرن ،1فقــاال فيمــا يــذكر عنهمــا« :واهلل لعرفنــا يف
وجهــه اإلســالم قبــل أن يــتكلم بــه يف إش ـراقه وتســهله» ،مث قــال« :مــا أحســن هــذا الكــالم وأمجلــه!! كيــف
تصــنعون إذا أردمت أن تــدخلوا يف هــذا الــدين؟ قــاال لــه :تغتســل فتتطهــر ثوبيــك مث تشــهد شــهادة احلــق مث
تصــلي» ،فقــام فاغتســل وطهــر ثوبيــه وشــهد شــهادة احلــق ،مث قــام فركــع ،مث قــال هلــم :إن ورائــي رج ـالً إن

اتبعكما مل يتخلف عنه أحد من قومه ،وسأرسله إليكما اآلن :سعد بن معاذ ،مث أخـذ حربتـه ،مث انصـرف
إىل ســعد وقومــه ،وهــم جلــوس يف نــاديهم ،فلمــا نظــر إليــه ســعد بــن معــاذ مقــبالً قــال :أحلــف بــاهلل لقــد
جاءكم أٍسيد بغري الوجـه الـذي ذهـب بـه مـن عنـدكم ،فلمـا وقـف علـى النـادي ،قـال لـه سـعد :مـا فعلـت؟
بأســا ،وقــد هنيتهمــا فقــاال :نفعــل مــا أحببــت ،وقــد حــدثت أن
قــال :كلمــت الــرجلني ،فـواهلل مــا رأيــت هبمــا ً
بين حارثة قد خرجوا إىل أسعد بن زرارة ليقتلوه .وذلك أهنم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفرو .

ـادرا قوفًــا للــذي ذكــر لــه مــن بــين حارثــة ،فأخــذ احلربــة مــن يــده ،مث قــال:
قــال :فقــام ســعد مغضــبًا ،مبـ ً
ـيدا إَنــا أراد منــه
واهلل مــا أرا أغنيــت شــيئًا ،مث خــرج إليهمــا ،فلمــا رآمهــا ســعد مطمئنــني عــرف ســعد أن أسـ ً

ـتما ،مث قــال ألســعد بــن زرارة :يــا أبــا أمامــة ،أمــا واهلل لــوال مــا بيــين
أن يســمع منهمــا ،فوقــف عليهمــا متشـ ً
وبينك؛ من القرابة ما رمت هذا منا أتغشانا يف دارينا مبا نكره؟

وقــد قــال أســعد بــن زرارة ملصــعب بــن عمــري :أي ،مصــعب جــاء واهلل ســيد مــن وراءه مــن قومــه ،إن
يتبعك ال يتخلـف عنـك مـنهم اثنـان ،قـال :فقـال لـه مصـعب :أو تقعـد فتسـمع؟ فـإن رضـيت أم ًـرا ورغبـت

في ــه قبلت ــه ،وإن كرهت ــه عزلن ــا عن ــك م ــا تك ــره .ق ــال س ــعد :أنص ــفت ،مث رك ــز احلرب ــة وجل ــس فع ــر علي ــه
اإلســالم ،وق ـرأ عليــه القــرآن ،قــاال :فعرفنــا واهلل يف وجهــه اإلســالم قبــل أن يــتكلم إلش ـراقه وتســهله ،مث قــال
هلمــا :كيــف تصــنعون إذا أنــتم أســلمتم ودخلــتم يف هــذا الــدين؟ قــاال :تغتســل فتتطهــر وتطهــر ثوبيــك ،مث

 -1قرأ عليه من سورة الزخرف قوله تعاىل﴿:حم والْ ِكتَ ِ
اب الْمبِ ِ
ني إِنَّا َج َع ْلنَاهُ قُـ ْرآَنًا َعَربِيًّـا لَ َعلَّ ُك ْـم تَـ ْع ِقلُـو َنقالزخـرف .2-3:ينظـر كتـاب
ُ
َ
وفاء الوفاء. 223/3 :
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تش ــهد ش ــهادة احلــق مث تص ــلي ركعتــني ،قــال :فق ــام فاغتســل وطه ــر ثوبــه ،وتش ــهد ش ــهادة احل ــق ،مث ركــع
ركعتــني ،مث أخــذ حربتــه فأقبــل عامـ ًـدا إىل نــادي قومــه ،ومعــه أٍســيد بــن حضــري ،فلمــا رآه قومــه مقــبالً قــالوا:
حنلف باهلل لقد رجـع إلـيكم سـعد بغـري الوجـه الـذي ذهـب بـه مـن عنـدكم ،فلمـا وقـف علـيهم قـال :يـا بـين
عبد األشهل ،كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأيًـا وأَيننـا نقيبـة ،قـال :فـإن كـالم رجـالكم
ونسائكم علي حرام ،حـىت تؤمنـوا بـاهلل وبرسـوله ،قـالوا :فـواهلل مـا أمسـى يف دار بـين عبـد األشـهل رجـل وال
مسلما أو مسلمة».1
امرأة إال ً
هكــذا نقــف علــى صــورة ناصــعة مــن صــور الســرية النبويــة يف الــدعوة إىل اهلل تعــاىل باعتمــاد الوســطية
واالعتدال وجتنب التسر يف األحكام والـتهجم علـى األعـداء ،ولعـل تكـرار مصـعب هلـذه العبـارة لكـل مـن
أسيد بن حضري ،وسعد بن معاذ  " :أو جتلس فتسمع؟ فـإن رضـيت أم ًـرا قبلتـه ،وإن كرهتـه كـف عنـك
مــا تكــره؟" خــري دليــل وشــاهد علــى أن الــدعوة اإلســالمية يف أصــوهلا مل تكــن قائمــة علــى اإلك ـراه والغلــو
والتطـرف كمـا هــو واقـع اليــوم عنـد بعـض اجلماعــات الـيت تــدعو إىل الـدين بـالنفور واإلرهــاب .فمثـل هــؤالء
نــدعوهم إىل إعــادة قـراءة الســرية النبويــة وســرية أصــحاب الرســول  الــذين ســاروا يف الــدعوة إىل اهلل تعــاىل
سريا معتدال متوسطا هو من التفري أبعد ،ومن الغلو ليس بأقرب.
المطلب الثاني :المجال العلمي ( عائشة أم المْمنين رئي اهلل عنها أنموذجا).
تزوج النيب  أكثر من عشر نسوة كما ورد ذلك عن غالبية أهل السري ،وكانـت اللـوا تـزوجهن
عليــه الصــالة والســالم كلهــن ثيبــات إال عائشــة 2رضــي اهلل تعــاىل عنهــا ،فقــد كانــت بك ـرا وهــي أصــغر
زوجاته صلى اهلل عليه وسلم ،وكان ذلك حلكمة ربانيـة جتلـت بعـض مظاهرهـا يف محـل العلـم عـن رسـول
اهلل  وتبليغــه لألمــة ،ولــذلك ســجلت لنــا كتــب علــوم القــرآن بأهنــا مــن كبــار الصــحابة حفظــا للقــرآن
الكرن ،وبينت لنا كتب احلديث بأهنا من كبار الصـحابة روايـة للحـديث ،وحـدثتنا كتـب الفقـه بأهنـا مـن

 -1وردت هــذه القصــة يف غالــب كتــب الســرية النبويــة وهــذا الــنص مــأخوذ مــن ســرية ابــن هشــام .13-15/2 ،وَيكــن االطــال
عليهــا أيض ــا يف :البداي ــة والنهاي ــة الب ــن كث ــري .332/5 :والســرية النبوي ــة لل ــذهيب ،369 – 366: :وعي ــون األث ــر الب ــن س ــيد
الناس.363 – 336/3 :
2
رسول اهلل  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم ِ -أيب ب ْك ٍر ِ
ِ
خليفة ِ
عبد
الصدِّيق األ ْكرب،
بنت اإلمام ِّ
 هي أم املؤمنني ،أم عبد اهلل :عائشةُ َُ
ؤي؛ القرشيَّة التيميَّة ،املكيَّة،
كعب بن لُ ٍّ
سعد بن تَـْيم بن ُمَّرة  ،بن ْ
كعب بن ْ
اهلل ب ِن أيب قُ َحاف َة عثما َن ب ِن عام ِر بن عمرو بن ْ
النبويَّة ،أم املؤمنني ،زوجة النيب  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -أفْـقه نِ ِ
ساء األ َُّمة على اإلطالق .ينظر سري أعالم النبالء.353/2 ،
َ
ِّ
َْ
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أفقه الصحابة ،وهي اليت كانت مرجعا لإلفتاء وموئال لكثري من الصحابة والتابعني الذين كـانوا يأخـذون
عنها العلم واألدب.1
وهل ــذا ورد يف ش ــأهنا أقاوي ــل مادح ــة لعلمه ــا ،منه ــا ق ــول أيب موس ــى األش ــعري" :م ــا أش ــكل علين ــا
أصــحاب رســول اهلل  حــديثا ق ـ  ،فســألنا عائشــة إال وجــدنا عنــدها منــه علم ـاً" .2ومــن ذلــك ق ــول
الزه ــري" :ل ــو مجــع عل ــم عائشــة إىل علــم مجي ــع أزواج الن ــيب  وعلــم مجيــع النس ــاء لك ــان علــم عائش ــة
أفضــل" .3ومنهــا قــول أيب عمــر بــن عبــد الــرب" :إن عائشــة كانــت وحيــدة بعصــرها يف ثالثــة علــوم :علــم
الفقه ،وعلم الطب ،وعلم الشعر".4
ومل تكــن أمنــا رضــي اهلل عنهــا وأرضــاها لتصــل هــذا الق ـرار املكــني الباســق يف العلــم الشــرعي ،لــوال أهنــا
أخــذت بتعــاليم الرســول  يف تلقــي العلــم وتبليغــه ،والــذي يقــوم أساســا علــى مبــدأ الوســطية واالعتــدال
وتتمثل بعض معامله فيما يلي:
ـت
 التزام أدب اخلالف الذي تعلمته على يد رسول اهلل  ،فعن عروة بن الزبري  قَ َـالُ " :كْن ُ
ِ
ِ
ـت :يَـا أَبَـا
الس َـوا ِ تَ ْس َ ُّ
ـىل  -قَ َ
ض ْـربـَ َها بِ ِّ
أَنَا َوابْن عُ َمَر ُم ْسـتَن َديْ ِن إِ َىل ُح ْج َـرةِ َعائ َشـةَ َوإِنَّـا لَنَ ْس َـم ُع َ
ـال – فَـ ُق ْل ُ
ِ
ـب؟ قَـال :نـَعـم .فَـ ُق ْل ِ ِ
َّيب  يف ر َج ٍ
ـول أَبُـو
ني َمـا يـَ ُق ُ
َعْب ِد َّ
الر ْمحَ ِن أَ ْعتَ َمَر النِ ُّ
َي أ َُّمتَـاهُ أَالَ تَ ْس َـمع َ
ُ
ـت ل َعائ َشـةَ :أ ْ
َْ
َ
ـول ْاعتَمـر النَِّـيب  --يف ر َج ٍ
ـب .فَـ َقالَـت :يـَ ْغ ِف ُـر اللَّـهُ ألَِيب
الر ْمحَ ِن ؟! قَالَتَ :وَما يـَ ُق ُ
َعْب ِد َّ
َ
ـول؟ قـُ ْلـت :يـَ ُق ُ َ َ ُ
الر ْمحَ ِن لَ َع ْم ِري َما ْاعتَمـر ِيف ر َج ٍ
ـال َوابْ ُـن عُ َم َـر يَ ْس َـم ُع فَ َمـا
ـب َوَمـا ْاعتَ َم َـر ِم ْـن عُ ْم َـرةٍ إِالَّ َوإِنَّـهُ لَ َم َعـهُ .قَ َ
َعْب ِد َّ
ََ َ
ت" . 5
قَ َ
ال الَ َوالَ نـَ َع ْمَ .س َك َ

 توثيــق املســائل مبــا ورد يف الكتــاب والســنة ،فقــد أثــر عنهــا قوهلــا" :ســنة رســول اهلل  أح ـق أنتتبع". 6

 - 1ينظرِ :تذيب الكمال  ، 211/53وِتذيب التهذيب . 591/32-9696
 -2اإلصابة .39/9
 -3ينظر :االستيعاب  ،316/2واإلصابة . 39/9
 -4اإلجابة بإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ،للزركشي . 36
 -5أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احل  ،باب عدد عمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وزماهنن ،رقم احلديث،1255 :
. 916/2
 -6أخرجه ابن خزَية يف صحيحه ،كتاب املناسك ،باب الرخصة يف االصطياد ،رقم احلديث. 3516/2 ،2659 :
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 التور عن الكـالم بغـري علـم ،ومـن األدلـة علـى ذلـك :أن شـريا سـأهلا عـن املسـح علـى اخلفـنيفأرشــدته إىل علــي بــن أيب طالــب لكونــه كــان يــالزم الرســول  يف ســفره ،قــال ش ـريح :فســألناه فقــال:
1
«جعل رسول اهلل  املسح على اخلفني -ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام َولَيَالِيَـ ُه َّن لِْل ُم َسافِ ِر َويـَ ْوًما َولَْيـلَةً لِْل ُم ِقي ِم».

بعت رضي اهلل عنها –عموماً -أسلوب النيب  يف التعليم والتحدث وهـو التـأين وعـدم
هذا وقد اتّ ْ
ِ
ِ
ـس إِ َىل
التعجل واإلكثار .فعن عُ ْرَوةُ بْ َن ُّ
ت له  :أَالَ يـُ ْعجبُ َ
الزبـَ ِْري عن َعائ َشةَ أهنا قَالَ ْ
ك أَبُو ُهَريْـَرَة َجـاءَ فَ َجلَ َ
ِ
ِ
َجْن ِ
ب ُح ْجَرِ ُيَد ُ
َّيب  يُ ْس ِـمعُ ِين َذل َ
ِّث َع ِن الن ِّ
ـك َوُكْن ُ
ـام قَـْب َـل أَ ْن أَقْض َـى ُس ْـب َح ِيت َولَ ْـو أ َْد َرْكتُـهُ
ُسـبِّ ُح فَـ َق َ
ـت أ َ
2
ول اللَّ ِه َ مل ي ُكن يسرد ْ ِ
يث َك َس ْرِد ُك ْم.
ت َعلَْي ِه إِ َّن َر ُس َ
احلَد َ
ْ َ ْ َ ْ ُُ
لََرَد ْد ُ
وباجلمل ــة؛ فـ ـإن أم امل ــؤمنني عائش ــة رض ــي اهلل عنه ــا وأرض ــاها عبقري ــة علمي ــة أنتجه ــا العناي ــة الرباني ــة
والتنشــئة النبويــة ،فلــم يــزل رســول اهلل  يتعهــدها بال بيــة والتعلــيم تعهــدا يتســم بالوســطية واالعتــدال حــىت
مست يف مساء العلم ،وغدت أسطونا من أساطني املعرفة الشرعية.
كذلك اهتدى رسولنا الكـرن  إىل العنايـة بتعلـيم الشـباب ،واالعتنـاء بالنخبـة الفطنـة مـنهم خباصـة،
فســاوى اجلميــع يف حــق التعلــيم ،وأعطــى لألكيــاس حــق التربيــز ،وهنــا تتجلــى بعمــق أبــرز معــاين الوســطية
واالعتدال.
وألج ــل ذل ــك ينبغ ــي الع ــودة إىل ه ــذا الصـ ـراط املس ــتقيم ال ــذي رال علي ــه رس ــول اهلل  زوج ــه البك ــر
الشــابة ،وأنشــأها عليــه حــىت كانــت أفقــه نســاء العــاملني ،وهــي الــيت َتملــت بعــده عليــه الصــالة والســالم -
باإلضـ ـ ــافة إىل كبـ ـ ــار فقهـ ـ ــاء الصـ ـ ــحابة  -مشـ ـ ــعل الوسـ ـ ــطية واالعتـ ـ ــدال يف تعلـ ـ ــيم وتربيـ ـ ــة الصـ ـ ــحابة
والصحابيات والتابعني والتابعات.3
ومــا أحوجنــا يف هــذا العصــر إىل األخــذ بيــد شــبابنا إىل مص ـاف األمــم املتقدمــة يف العلــوم ،وتشــجيع
البوادر الطيبة ،وصقل املواهب السليمة ،والـدفع بالطاقـات الكامنـة ،وتثمـني اإلبـداعات املتجـددة واجملـددة
يف مجيع حقول املعرفة.

 -1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب التوقيت يف املسح على اخلفني ،رقم احلديث. 252/3 ،216 :
 -2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل أيب هريرة ،رقم احلديث.3611/1 ،2165 :
 -3ينظر يف من تتلمذ هلا من الصحابة والتابعنيِ :تذيب الكمال  ،211/53وِتذيب التهذيب .591/32
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المبحث الثاني

م اهر الوسطية واالعتدال في عناية الرسول  بالشباب في المجال السياسي والعسكرس

مل خي ــل اجلان ــب السياس ــي والعس ــكري م ــن س ـريته  م ــن إض ــاءات مش ــرقة ت ــربز حب ــق ق ــيم الوس ــطية
واالعتدال اليت غُرست يف قلوب الصحابة عامة ويف الشـباب مـنهم خباصـة ،أولئـك الـذين محَّلهـم النـيب 
بعضا من تلكم املهام السياسية والعسكرية ،فقاموا هبا وفق املنه والطريقة اليت بثها رسول اهلل  فيهم.
ويــأ هــذا املبحــث ميممــا بيــان بعــض إش ـراقات الوســطية واالعتــدال يف العنايــة النبويــة بالشــباب يف
اجملالني السياسي والعسكري ،من خالل مطلبني اثنني يتناول كل واحد منهما جماال بالبحث واملناقشة.
المطلب األول :المجال السياسي ( سفراء النبي  أنموذجا).

ركز النيب  يف سياسته اخلارجية على إىل السفراء إىل الدول والقبائل اجملاوزة معظمهـم مـن الشـباب؛
ليكون هؤالء سفراء اإلسالم اآلخذين بروحه األوس املعتدل.
واحلديث عن سفرائه  يطول ،لذا سأكتفي يف هذا الصدد بنموذج دحيـة بـن خليفـة الكلـيب 1سـفري
النيب  إىل هرقل قيصر الروم .ونسخة الكتاب«:2بسم اهلل الرمحن الـرحيم مـن ُ م ٍـد عبـد اهلل ورسـوله إىل
ِ
أسـلِ ْم تَ ْسـلَم ،أسـلم
سالم على من اتبع اهلُدىَّ ،أما ُ
هرقَل عظيم الرومٌ ،
بعد :فإين أدعو بدعاية اإلسـالمْ ،
فإَنــا علَيــك إمث األريسـيني ،و﴿ ي هاال الكتاااب فَعااالوا إلااى لمااة سا ِ
اواء
ْ َ َ
َ
أجـ َـر مـرتني ،فــإن توليــت َّ َ ْ
يـُ ْؤتــك اهلل ْ

ضناَ أرباباً ِمن ُدون ِ
أهلل فَإ ْن فَا َولّاواَ فَا َقولُاوا
بَا ْيانَانَاَ وبَين ُك ْم أال نَ ْعب َد إال اهلل َوالَ نُ ْشرك بهِ شي ا وال يَاتَّخذ بَا َع ُ
ْ
آل عمران61:
اشهدوا ب ًنا ُم ْسلِ ُمونق»
ُ

 - 1دحيـ ــة بـ ــن خليفـ ــة الكلـ ــيب :صـ ــحايب جليـ ــل أسـ ــلم يف السـ ــنة السادسـ ــة للهجـ ــرة ،كـ ــان جربيـ ــل يتشـ ــبه بـ ــه أحيانـ ــا باملدينـ ــة.
ينظر يف ترمجته :السرية النبوية دمد بن إسحاق ،م  .513/9 ،2واالستيعاب يف معرفة األصحاب ،البـن عبـد الـرب-112/3 ،
.115
 - 2ينظر :تاريخ للرسل وامللو  ،للطربي .91/5 ،والكامل يف التاريخ ،البن األثري .93/2 ،والسرية احللبية ،للحليب.566/2 ،
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ومــن خــالل هــذه البعثــة الدبلوماســية َيكــن اســتنباط معــاين العنايــة النبويــة الــيت خــص هبــا الرســول 
الشباب إذ محَّل دحيةَ الكلـيب  كتابـا سياسـيا ،عـرب عـن معـاين الوسـطية واالعتـدال الـيت يتميـز هبـا ديننـا
احلنيف .وَيكن استنباط هذه املعاين والعرب من خالل َتليل مواد تلك الوثيقة على النحو اآل :
 قوله « :من ُ ٍمد عبد اهلل ورسوله إىل ِهرقَل عظيم الروم» ،فيـه مزاوجـة بـني إسـناد صـفة النبـوة
لنفسه  ،وإسناد صفة امللك والسلطة هلرقل على الروم .ويف هـذا داللـة سياسـية ودينيـة بليغـة مفادهـا أن
النيب  خاطب هرقال خبطاب مل يعهده من قبل خالل مراسلته مللو وعظمـاء عصـره ،حبيـث إنـه مل يقـل
لــه مــن مــد عظــيم العــرب أو عظــيم املســلمني أو رأس احلجــاز وغــري ذلــك مــن أوصــاف العظمــة الدنيويــة،
وإَنــا أســند إىل نفســه املهمــة الــيت يعلــم حقيقتهــا املخاطَــب أال وهــي النبــوة والرســالة ،فــأمثر هــذا نوعــا مــن
االســتجابة النفســانية لــدى هرقــل ،وخباصــة ملــا وصــفه مبــا يــدل علــى االع ـ اف بســلطته مــن جهــة ،وعلــى
خماطبتــه مبــا متيــل إليــه نفســه مــن حــب الرياســة وامللــك مــن جهــة أخــرى ،مبــا جيعلــه يــتفهم بــأن مـراد الرســالة
ليس التوسع أو االستيالء على ملكه وإَنا إنقاذ نفسه ورعيته من الضالل.
 قولـه « :أســلم تســلم» تأكيــد ملــا ســبق وتأييــد للمقصـد الشــرعي الــذي أريــد َتقيقــه مــن خــاللهــذه البــادرة السياســية الدبلوماســية ،وهــي احلــر علــى إنقــاذ الــروم ملكــا ورعيــة مــن اهلــال واخلسـران ،إىل
التــنعم باإلســالم .كــأن املع ـ الــذي أراده النــيب  ،والــذي فهمــه هرقــل :إن أســلمت ســلِمت يف دنيــا
أجـ َـر مـرتني،
وآخرتــك ،وســلمت رعيتــك معــك ،وهــذا القــانون أكــده النــيب  بقولــه « :أســلم يـُ ْؤتــك اهلل ْ
فإن توليت َّ
فإَنا َعلَْيك إمث األريسيني» وليس يف هذه العبارة ما يدل علـى التهديـد أو ال هيـب ،كمـا تـوهم
البعض من الـذين أخرجـوا الكـالم النبـوي عـن سـياقه ومحَّلـوه مـا مل يتحملـه ،وكـأهنم مل يطلعـوا علـى الظرفيـة

التارخييــة للرســالة وال علــى ســياقها اللغــوي ،بلــه موقعهــا التشـريعي واملقاصــدي .وال يعــد األمــر بيانــا للقــانون
الربــاين الــذي ال يتخلــف ،ومفــاده :إن أســلمت هلل رب العــاملني وخضــعت لــه ومعــك شــعبك َتقــق لكــم
الســعادة والنجــاة مــن اخلس ـران ،وإن أنــت امتنعــت وتوليــت فحينئــذ ســتكون قــد أخللــت بالقــانون ولزمتــك
توابعه وهو اإلمث واخلسران املبني.
واستش ــهد  باآلي ــة القرآني ــة الــيت ت ــدعو أهــل الذم ــة مــن اليه ــود والنصــارى للتقــارب مــع املس ــلمني
املوحدين ،فالراب املش بني هذه األديان وحدانية اهلل تعاىل واإلخال يف عبادته.
وهكذا بلَّد الشاب دحية الكليب  الرسالة ،واستوعب اخلطاب الوسطي الـذي كـان ثاويـا فيهـا ،ومل
ـول رس ِ
ـول اهلل  رسـالة
يكن ب ٌّد من هرقل ،بعد خوفه من بطانته إن هو أسلم أن يقتـل ،إال أن يمـل رس َ
دبلوماسية ملؤها االح ام والتقدير والسالم ألهل اإلسالم.
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المطلب الثاني :المجال العسكرس (و:ايا النبي  الحربية للشباب في بعض السرايا والغهوات).

تطالعنا كتب السرية النبوية بكثري من الوصايا اليت وصى هبا النيب  اجملاهـدين وهـم يتـأهبون للجهـاد
ال ــدفاعي ،وك ــان يف طليع ــة ه ــذا اجلن ــد ش ــباب م ــتحمس هذبت ــه العناي ــة النبوي ــة املتس ــمة مبب ــادئ الوس ــطية
واالعتدال.
وإذا استحضـ ـرنا م ــا علي ــه املتغلب ــون يف ذل ــك العص ــر م ــن مهجي ــة يف القت ــل واس ــتباحة ال ــدماء وهت ــك
األعرا  ،وتعذيب لألسرى ،ومتثيل باجلثث ،لعلمنا كيف أن اإلسالم جاء رمحـة للعـاملني حبيـث أعلـن عـن
مبادئ وقيم طبقت على أر الواقـع ،وجتلـى ذلـك يف معاملـة األسـرى ،واحـ ام األطفـال ،ومحايـة النسـاء،
وعدم التعر للعجزة ،واجتناب مقاتلة القاعدين من اجلبهة املضادة ،ومحاية البيئة وعدم تدمريها.
وهــذه املعــاين تــربز واضــحة يف وصــايا الرســول  العســكرية والــيت ع ـ هبــا الشــباب خباصــة؛ إذ كــانوا
يومئذ عمدة اجلند ادمدي ،ومن ذلك ما يلي:
 ملــا أرســل رســول اهلل  وســلم زيــد بــن حارثــة علــى رأس جنــد مؤتــة بغــر القصــا مــن قــاتلياحل ــارث ب ــن عم ــري األزدي رس ــول اهلل –  –إىل أم ــري بص ــرى؛ أوص ــاهم علي ــه الص ــالة والس ــالم ب ــأال
يتعرضوا ألي زاهد يف صومعته ،وأال يقتلوا أي امرأة أو صغري أو شـيخ ف ٍ
ـان وأال يقطعـوا شـجرة أو يهـدموا
بناء بدون غر صحيح أو مصلحة.1
 جـاء عــن ربـاح الربيــع قـال :كنــا مـع رســول اهلل –  –يف غـزوة فـرأى النـاس جمتمعــني علـى شــيءفبعــث رجـالً فقــال« :انظــروا علــى مــن اجتمــع هــؤالء؟» فقــال :علــى امـرأة قتيــل ،فقــال« :مــا كانــت هــذه

لتقاتل وعلى املقدمة خالد بن الوليد ،فبعث رجالً فقال :قل خلالد :ال تقتل امرأة وال عسي ًقا».2

 عــن أنــس بــن مالــك –  –أن رســول اهلل –  –قــال« :انطلقـوا باســم اهلل ،وبــاهلل وعلــى ملــةـغريا وال امـ ـرأة ،وال تغلـ ـوا ،وض ــموا غن ــائمكم ،وأص ــلحوا
رس ــول اهلل ،ال تقتلـ ـوا ش ـ ً
ـيخا فانيً ــا وال طفـ ـالً ص ـ ً
وأحسنوا فإن اهلل يب ادسنني».3

 - 1نور اليقني يف سرية سيد املرسلني،
 - 2مشكاة املصابيح.591 /2 ،
 - 3نفسه .296/2

.313-311 :

236

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

ـريا علـى جـي ،أو سـرية أوصـاه يف خاصـته بتقـوى اهلل
وعلى العموم كان رسول اهلل –  –إذا أمر أم ً
ـريا ،مث قــال« :اغــزوا باســم اهلل ،يف ســبيل اهلل ،قــاتلوا مــن كفــر بــاهلل ،اغــزوا فــال
ومــن معــه مــن املســلمني خـ ً
تغلوا ،وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا ولي ًـدا ،وإذا لقيـت عـدو مـن املشـركني فـادعهم إىل ثـالث خصـال –

فـأيتهن أجـابو فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم ،مث ادعهـم إىل اإلسـالم ،فـإن أجـابو فاقبـل مـنهم وكـف عــنهم،
مث ادعه ـم إىل التحــول مــن دارهــم إىل دار املهــاجرين ،وأخــربهم بــأهنم إن فعل ـوا ذلــك فلهــم مــا للمهــاجرين
وعليهم ما عليهم ،فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب مسـلمني ،جيـري علـيهم حكـم
اهلل الذي على املؤمنني ،وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مـع املسـلمني ،فـإن هـم أبـوا
فسلهم اجلزية ،فإن هم أجابو فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم ،وإذا حاصـرت
أهل حصن فأرادو أن جتعل هلم ذمة اهلل وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة اهلل وال ذمـة نبيـه ،ولكـن اجعـل هلـم
ذمت ــك وذم ــة أص ــحابك ف ــإنكم إن قف ــروا ذِمك ــم وذم ــم أص ــحابكم أه ــون م ــن أن قف ــروا ذم ــة اهلل وذم ــة
رسوله».1

هكذا تربز من خالل هاتيك الوصايا معاين الوسطية واالعتدال الثاويـة يف ثناياهـا ،والـيت وجههـا النـيب
 للصــحابة اجملاهــدين وعـ هبــا الشــباب خاصــة ملــا عــرف عــنهم مــن محاســة وبســالة وإقــدام ،فــاعت هبــم
 ليطبع إجنازاِتم العسـكرية بطـابع وسـطي ومعتـدل مؤيـد بـالوحي ،واحـ ام حقـوق اإلنسـان واحليـوان بـل
ومجيع الكائنات.

 - 1مشكاة املصابيح.595-593 /2 ،

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

237

المبحث الثالث

م اهر الوسطية واالعتدال في عناية الرسول  بالشباب في المجال التن يمي واإلدارس

تتميــز الســرية النبويــة ادمديــة خبصيصــة الشــمول ،الــيت تعــين إحاطتهــا مبختلــف منــاحي احليــاة ،مبــا يف ذلــك
احليــاة التنظيميــة واإلداريــة ،ولقــد ســجلت لنــا كتــب احلــديث والســري كث ـريا مــن األحــداث الواقعيــة يف س ـريته عليــه
الصالة والسالم ،اليت تنم عن حكمة يف التنظيم وإدارة رشيدة لشـؤون الـبالد ،بتوزيـع التكـاليف علـى األصـحاب
مبا فيهم الشباب ،وتدريبهم على َتمل مسؤولياِتم بدون احنراف عن جادة احلق ،ودون غلو يف طلبه.
ويف هذا املبحث سأتوىل من خالل مطلبني اثنني استدعاء بعض املواقـف الـيت تؤكـد عنايتـه  بالشـباب يف
جمال التدبري ادلي واإلقليمي للدولة اإلسالمية.

المطلب األول :استخالف الشباب على المدينة عند غيابه .
استنابة الرسول الشباب خاصة على املدينة املنورة بعد خروجه منها لسفر أو ضرب يف األر ؛ يعرب عن
عنايته هبذه الفئة ملـا يرجـو منهـا مـن اضـطال مبهـام األمـة اإلسـالمية وفـق مبـدأ الوسـطية مبـا تعنيـه مـن روح الـوزن
والعدل .ومن الشباب الذين استخلفهم رسول اهلل  على املدينة أذكر:1
 سعد بن عبادة  استخلفه يف غزوة "األبواء". عثمان بن مظعون  استخلفه يف غزوة "بواط". أبو سلمة بن عبد األسد  استخلفه يف غزوة "العشرية". زيد بن حارثة  استخلفه يف غزوة "بدر األوىل". -عمرو بن أم مكتوم  استخلفه يف غزوة "بدر الكربى".

2

فهــؤالء مــن خــرية الشــباب الــذين تـدربوا يف املدرســة ادمديــة وهــو يؤســس للمجتمــع اجلديــد باملدينــة املنــورة،
وحسبنا التذكري بتلك الوثيقة اهلامة اليت رمست هلؤالء النواب اخل الذي يسريون عليه ولو يف غيابه .
 - 1ينظر :نور اليقني يف سرية سيد املرسلني.96 -96 – 13 : ،
 - 2اقتصرت على هؤالء مراعاة للمرحلة الزمنية اليت مل يكن اليهود قد شـرعوا يف نكـث عهـد املدينـة ،والـذي اعتمـده املسـتخلفون
يف تدبري الشأن الداخلي للمجتمع املدين عند غياب رسول اهلل .
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يقول ابن هشام راويا نص وثيقة املدينة« :بسم اهلل الرمحن الرحيم  .هذا كتاب مـن مـد النـيب بـني املـؤمنني
واملسلمني من قري ،ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم أهنم أمة واحدة من دون الناس.
وأن املؤمنني ال ي كون مغرمـا (ثقيـل الـدين) بيـنهم أن يعطـوه بـاملعروف يف فـداء أو عقـل ،وأال يـالف مـؤمن
موىل مؤمن دونه.
وأن امل ــؤمنني املتق ــني عل ــى م ــن بغ ــى م ــنهم أو ابتغ ــى دس ــيعة (كب ــرية) ظل ــم أو إمث أو ع ــدوان أو فس ــاد ب ــني
املــؤمنني ،وأن أيــديهم عليــه مجيعــا ولــو كــان ولــد أحــدهم ،وال يقتــل مــؤمن مؤمنــا يف كــافر ،وال ينصــر كــافر علــى
مؤمن ،وأن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم ،وأن املؤمنني بعضهم موايل بعـض مـن دون النـاس ،وأنـه مـن تبعنـا
من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم  ..وأنه ال جيري مشر ماال لقرشي وال نفسا وال
يول دونه على مؤمن.
وأنه ال يل ملؤمن أقر ما يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر ،أن ينصر دثا (جمرما) وال يؤويه.
وأنكم مهما اختلفتم فيه مـن شـيء فـإن مـرده إىل اهلل عـز وجـل وإىل مـد ،وأن اليهـود ينفقـون مـع املـؤمنني
ما داموا اربني.
لليهــود ديــنهم وللمســلمني ديــنهم -م ـواليهم وأنفســهم  -إال مــن ظلــم وأمث فإنــه ال يوتــد (يهلــك) إال نفســه
وأهل بيته.
وأنــه ال خيــرج مــنهم أحــد إال بــإذن مــد ،وإنــه ال ينحجــز علــى ثــأر جــرح .وأن علــى اليهــود نفقــتهم ،وعلــى
املسلمني نفقتهم ،وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصـيحة والـرب دون
اإلمث ،وأنه مل يأمث امر حبليفه وأن النصر للمظلوم.
وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.
وأنه ما كان من أهـل هـذه الصـحيفة مـن حـدث أو اشـتجار خيـاف فسـاده فـإن مـرده إىل اهلل عـز وجـل وإىل
مد رسول اهلل.
وأنــه ال جتــار قـري ،وال مــن نصــرها ،وأن بيــنهم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب ،وإذا دعـوا إىل صــلح يصــاحلونه
ويلبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإهنم يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلونه ويلبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونه ،إال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين.
1
وأنه ال يول هذا الكتاب دون ظامل أو آمث ،وأنه من خرج أمن ،ومن قعد أمن باملدينة إال من ظلم وأمث».
 - 1سرية ابن هشام.333-331/2 ،
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ومن خالل هذه الوثيقة تظهر معامل الوسطية واالعتدال ،اليت َيكن إمجاهلا يف ما يلي:
 تساوي أبناء األمة يف احلقوق والكرامة؛
 التعاي ،يف إطار وحدة وطنية؛
 الدفا املش

عن الوطن الواحد؛

 عدم إكراه يهود على دينهم؛
 عدم التعاون مع الغري ضد املتحالف الداخلي؛
 عدم هدم بيعهم ،وَتليل أمواهلم.
 املوازنة بني احلقوق والواجبات...
وعلى هديها صار الشباب املستخلف على املدينة يطبقها عند غيبته  ،باعتبارها وثيقة تعاي ،وتسـامح،
ودستور جمتمع متعدد الثقافات ،وخمتلف املرجعيات.
ويبــدو مــن خــالل تلكــم املعــامل حقيقــة مــا قلنــاه يف عنايتــه  بالشــباب عنايــة قوامهــا التســامح والتعــاي،
والتعاون على البناء ،وعلى الدفا عن الوطن الواحد.
المطلب الثاني :اعتماد الشباب في أمور فن يم الدولة الجديدة وإدارفها.
كـان عليـه الصــالة والسـالم يرسـل الشــباب جلمـع أمـوال الزكـاة وجبايـة اجلزيــة مـن أهـل الذمــة ،وكـان يرســل
بعض ــهم للقض ــاء وإدارة ش ــؤون تل ــك ال ــبالد ال ــيت أرس ــل إليه ــا ،وإفت ــائهم يف النـ ـوازل الطارئ ــة والعارض ــة ،وَيك ــن
االستدالل على هذه املسألة بالوقائع اآلتية من أحداث السرية العطرة:
الص َدقَِة،
َّيب َ ر ُج ًال ِم َن األ َْزِد ،يـُ َق ُ
ال لَهُ ابْ ُن األُتْبِيَّ ِة َعلَى َّ
استَـ ْع َم َل النِ ُّ
 عن أيب محيد الساعدي  قالْ :
ِ
ت أَبِ ِيه أَو بـي ِ
ال« :فَـه َّال جلَس ِيف بـي ِ
ت أ ُِّم ِه ،فَـيَـْنظَُـر يـُ ْه َـدى لَـهُ أ َْم الَ؟
فَـلَ َّما قَ ِد َم قَ َ
ْ َْ
ي ِيل ،قَ َ َ َ َ َْ
الَ :ه َذا لَ ُك ْم َوَه َذا أ ُْهد َ
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ِ
ِِ
والَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِي ِدهِ الَ يأْخ ُذ أ ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
َِّ
ـريا لَـهُ ُر َغـاءٌ ،أ َْو
َ
َ ُ َ
َ
َح ٌد مْنهُ َش ْـيئًا إال َجـاءَ بـه يَـ ْـوَم القيَ َامـة َْيملُـهُ َعلَـى َرقَـبَتـه ،إ ْن َكـا َن بَع ً
1
ِ
ِ
ِ
ت» ثَالَثًا.
ت ،اللَّ ُه َّم َه ْل بَـلَّ ْغ ُ
بَـ َقَرةً َهلَا ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَـْيـ َعُر» ُمثَّ َرفَ َع بِيَده َح َّىت َرأَيْـنَا ُع ْفَرةَ إِبْطَْيه« :اللَّ ُه َّم َه ْل بَـلَّ ْغ ُ
إن معامل الوسطية واالعتدال من خالل هذا احلدث أن النيب  أرسل رسـالة تارخييـة لـذلك الشـاب العامـل
على مجع الزكاة ،ولكل من َتمل مسؤولية من املسـؤوليات يف خمتلـف األمصـار واألعصـار .فقـد تـدخل النـيب 
بشــكل حــازم ليضــع هــذا الرجــل يف املوقــف الصــحيح باعتمــاد األســلوب العقلــي واملنطقــي؛ كــي يقتنــع مــن تلقــاء
نفسه أنه خمطئ فيتجنب تلقي اهلدايا أثناء ف ة واليته ،وليال يكون ذلـك ذريعـة إىل الرشـوة ،الـيت تعـد مـن أفتـك
األمرا االجتماعية واإلدارية.
يسـرا وال تعسـرا،
 عن أيب موسـى األشـعري  أن النـيب  بعـث معـاذا وأبـا موسـى إىل الـيمن فقـالّ « :
2
وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال قتلفا».
إهنــا وصــية خالــدة مــن لــدن رســول اهلل  ،تعــرب عــن يســر اإلســالم وتســا ه يف التعــاطي للشــؤون اإلداريــة
والتنظيمية القائمة على اليسر ودفع العسر ،وعلى التبشري ونبذ التنفري ،وعلى املطاوعة واجتناب اخلالف.
وتلك هي العناية ادمدية للشباب الذين كان يرسلهم يف مهمة إدارية أو تنظيمية ،وال ي كهم دون معاهدة
بالوصايا واإلرشادات اليت تنري هلم الطريق ،وتبني هلم السبل املسـلوكة البتعـاث روح الوسـطية يف أعمـاهلم اإلداريـة
والتنظيمية.
 عن معاذ أن رسول اهلل  ملا بعثه إىل اليمن قال له»:كيف تقضـي إذا عـر لـك قضـاء ؟ قـال:
أقضي بكتاب اهلل ،قال :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال :فبسنة رسول اهلل ،قال :فإن مل جتـد يف سـنة رسـول اهلل،
وال يف كتاب اهلل؟ قال :أجتهد رأيي ،وال آلـو ،فضـرب رسـول اهلل  صـدره ،وقـال :احلمـد هلل الـذي وفـق رسـول
3
ِ
رسول اهلل ملا يرضي رسول اهلل«
َتاور النيب  مع عامله على اليمن معاذ بن جبل ،يمل يف طياته عدة معاين وعرب لعل أبرزها :عنايته 
باحلوار ،وبث روح االجتهاد ،والتأكيد على الرجو لألصلني عند االختالف.

 - 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،بـاب مـن مل يقبـل اهلديـة لعلـة ،رقـم احلـديث،2361 :
.336/5
 -2أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ،كتــاب اجلهــاد والســري ،بــاب مــا يكــره مــن التنــاز واالخــتالف يف احلــرب ،وعقوبــة مــن عصــى
إمامه ،رقم احلديث.3516/2 ،5195 ،
 - 3أخرجه ال مذي يف سننه ،أبواب األحكام ،باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي ،باب رقم احلديث .3521 :قال أبو
عيسى :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وليس إسناده عندي مبتصل.619/5 ،
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وتتجلى معامل الوسطية من خالل ذلكم احلـدث الـذي بـرز عنـد إرسـال النـيب  الصـحايب اجلليـل معـاذ بـن
جبل  ليتوىل الشأن اإلداري لليمن ،أن النيب  تدرج معه يف مسألة املرجعية التنظيمية اليت يفصـل هبـا القـول
عند تناز املرسل إليهم عنده ،فلما كان جوابه القـرآن الكـرن ،وجهـه بسـؤال متـدرج إىل السـنة النبويـة ،ومنهـا إىل
االجتهاد املبين على األصلني املذكورين.
وهكذا؛ ومن خالل النماذج الثالثة أعاله يظهر للقارئ مدى عنايـة النـيب  بعمالـه ووالة األمـر يف دولتـه،
هذه العناية اليت متثلت يف تصويب بعض املواقف كما هو احلال مـع ابـن األتبيـة األزدي ،أو يف املعاهـدة بالوصـية
اجلامعة املاتعة ملعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري ،أو يف حوار متدرج مع عامله على اليمن معاذ بن جبل.
******

خافمة البحث:
أخــتم هــذا البحــث عــن الوســطية واالعتــدال مــن خــالل الســرية النبويــة بـذكر أهــم اخلالصــات واالســتنتاجات
اليت مت استنباطها من املعلومات الواردة يف املوضو  ،وهي على النحو اآل :
 سرية رسول اهلل  مليئة باألحداث العظام اليت تعرب بشكل ملموس وواقعي عن املـنه األوسـ
واملعتدل لرسالة اإلسالم اخلالدة.
 إن مــنه الوســطية واالعتــدال مل يكــن حكـرا علــى جانــب دون جانــب ،بــل مشــل خمتلــف جوانــب
السرية الدعوية وال بوية والسياسية والعسكرية واإلدارية والتنظيمية.
 كانـت العنايـة ادمديـة بالشــباب بيِّنـة وغالبـة؛ ألهنــم يشـكلون جيـل الغــد ،وهـم الـذين ســيتحملون
مس ــؤوليات جليل ــة طيل ــة اخلالف ــة الراش ــدة؛ ألج ــل ذل ــك مشله ــم الن ــيب  ب بيت ــه املباش ــرة ،وبنص ــائحه املص ــاحبة
ألعماهلم اليت وِّكلوا هبا ،وكانت كلها تعرب عن روح الوسطية واالعتدال.
 أحـداث السـرية املطبوعـة بـروح الوسـطية واالعتـدال دليـل قـاطع وحجـة الحبـة ،نـرد هبـا علـى الغــالة
مــن بــين جلــدتنا ،الــذين ينســبون إىل الســرية العطــرة مــا هــي بـراء منهــا ،ونــرد بــه أيضــا علــى املنــاوئني الــذين يربطــون
بعض األفعال التخريبية للغالة إمـا جهـال أو عمـدا بسـرية نبينـا مـد صـلى اهلل عليـه وسـلم .فنقـول هلـم وألولئـك:
إن املوض ــوعية العلمي ــة تقتض ــي الرج ــو إىل قـ ـراءة الس ــرية النبوي ــة قـ ـراءة متأني ــة يف إط ــار ق ــول اهلل تب ــار وتع ــاىل:
ِ
اء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيداً قالبقرة.416 :
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
﴿ َوَ َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُ ْم أ َُّمةً َو َسطاً لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
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هذا؛ وينبثق عن هذه الدراسة املتواضعة بعض التوصيات ،وهي على النحو اآل :

 إشغال الشباب الباحثني بأعمال حبثية تروم قراءة السرية النبوية حدثا حدثا وفق ر ية مقاصدية. العم ــل عل ــى إص ــدار مـ ـواد رقمي ــة يرجت ــى منه ــا خماطب ــة زوار املواق ــع اإللك وني ــة ،وش ــبكات التواص ــلاالجتماعي.
 ب ـث روح الوس ــطية واالعت ــدال يف ص ــفوف املتعلم ــني يف خمتل ــف األس ــال الدراس ــية ،وخباص ــة ل ــدىالفئات العمرية املراهقة.
 عقد اتفاقيات وشراكات بني خمتلف املؤسسات اليت تع بال بية والتعليم واجملتمع املدين؛ قصد بذلاجلهــد املوحــد الجتثــاث ضــاللة التــدين املتطــرف مــن جــذوره الــيت تض ـرب يف أعمــاق اجملتمــع املســلم
املعاصر.
وهك ــذا ،آ عل ــى خت ــام ه ــذه املش ــاركة العلمي ــة ،س ــائال م ــن اهلل تع ــاىل أن يكت ــب هل ــا القب ــول يف األر
والسماء ،وأن َتقق بعض أهداف هذه اجمللة املباركة.
واهلل املعني وهو اهلادي إىل سواء السبيل ،واحلمد هلل رب العاملني
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الئحة المصادر والمراج

 .3اإلجابــة بــإيراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابة ،الزركشــي ،تــح :رفعــت فــوزي عبــد املطلــب ،مكتبــة
اخلاجني – القاهرة ،ط 3123/3هـ  2113 -م.
 .2االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب ،ابـن عبـد الـرب ،تـح :علـي مـد البجـاوي ،دار اجليـل ،بـريوت ،ط/3
 3132هـ  3662 -م.
 .5أسد الغابة ،ابن األثري ،دار الفكر – بريوت ،ط3116 /هـ 3696 -م.
 .1اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،تح :عادل أمحد عبـد املوجـود وعلـى مـد معـو ،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 3133 - /3هـ.
 .3البداية والنهاية ،تح :علي شريي ،دار إحياء ال اث العريب ،ط ،3119 /3هـ 3699 -م.
 .6تاريخ الرسل وامللو  ،الطربي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.3111/3
ِ .1تذيب األمساء واللغات ،النووي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،د.ط.وال .ت.
ِ .9تذيب األمساء واللغات ،النووي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
ِ .6ت ــذيب الكمـ ــال ،املـ ــزي ،ت ــح :بشـ ــار ع ـ ـواد مع ــروف ،مؤسسـ ــة الرسـ ــالة – بـ ــريوت ،ط– 3111/3
.3691
ِ .31تذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالين ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،ط3526 /3هـ.
 .33ســنن ال مــذي ،ال مــذي ،تــح :أمحــد مــد شــاكر ،وآخــرون ،شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــايب
احلليب مصر ،ط 3563 /2هـ 3613 -م.
 .32سري أعالم النبالء ،الذهيب ،دار احلديث -القاهرة ،ط3121 /هـ2116-م.
 .35ســرية ابــن هشــام ،ابــن هشــام ،تــح :مصــطفى الســقا وإب ـراهيم األبيــاري وعبــد احلفــي الشــليب ،شــركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،ط3513 /2هـ 3633 -م.
 .31السرية احللبية ،للحليب ،دار املعرفة ،بريوت ،ط.3111 /
 .33الســرية النبويــة الصــحيحة اولــة لتطبيــق قواعــد ادــدثني يف نقــد روايــات الســرية النبويــة ،أكــرم ضــياء
العمري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط 3133 /6هـ 3661 -م.
 .36السرية النبوية ،ابن إسحاق ،تح :سهيل زكار ،دار الفكر – بريوت ،ط3569 /3هـ 3619/م.
 .31السرية النبوية ،الذهيب ،تح :طه عبد الرءوف سعد ،دار اجليل – بريوت ،ط.3133/3
 .39صحيح ابن خزَية ،ابن خزَية ،تح :مد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت.
 .36ص ــحيح البخ ــاري ،البخ ــاري ،ت ــح :م ــد زه ــري ب ــن ناص ــر الناص ــر ،دار ط ــوق النج ــاة (مص ــورة ع ــن
السلطانية بإضافة ترقيم مد فؤاد عبد الباقي) ،ط3122 /3هـ.

244

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

 .21صحيح مسلم ،مسلم ،تح :مد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء ال اث العريب – بريوت.
 .23الطبقات الكربى ،ابن سعد ،مد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بـريوت ،ط 3131/3ه ـ
  3661م. .22عيون األثر ،ابن األثري ،تعليق :إبراهيم مد رمضان ،دار القلم – بريوت ،ط.3665/3131/3
 .25الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،تـح :عمـر عبـد السـالم تـدمري ،دار الكتـاب العـريب ،بـريوت – لبنـان،
ط3131/3هـ 3661 /م.
 .21مشــكاة املصــابيح ،ويل الــدين مــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري التربيــزيَ ،تقيــق مــد ناصــر الــدين
األلباين،
 .23نــور اليقــني يف ســرية ســيد املرســلني ،مــد اخلضــري ،مــد بــن عفيفــي البــاجوري ،املعــروف بالشــيخ
اخلضري (املتوَف3513 :هـ) ،دار الفيحاء – دمشق ،ط 3123 -/2هـ.
 .26وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ،علي بن عبد اهلل بن أمحد احلسـين الشـافعي ،نـور الـدين أبـو احلسـن
السمهودي (املتوَف633 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.3136/3
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الدكتور خالد صقلي

مقدمة:
لقد تعددت األحباث والدراسات اليت اهتمت بشخصية وأدب العالمة أيب علي احلسن بن مسعود
اليوسي وإنتاجه الفكري وتراثه ،نظرا إىل ما خلفه رمحه اهلل من مصنفات تنوعت بتنو مشاربه العلمية ،
واختلفت باختالف املؤسسات والزوايا واملدارس واحلواضر
اليت هنل منها ،وقد طالت خمتلف ضروب املعرفة والعلوم
العقلية والنقلية وفنون األدب من رسائل وأشعار
ومساجالت وغريها ،واليت جعلت منه بامتياز مفخرة من
مفاخر علماء املغرب الذين تربعوا على أعلى القمم فكرا
وإبداعا .وهو ما يؤكد حضوره الفعلي يف الساحة الثقافية
وإشادة العديد من املؤرخني املغاربة واملشارقة ،معاصرين له
أو م مجني ،بشخصيته وإنتاجه والدور الذي لعبه يف
جمتمعه ،وهو األمر الذي يدفع بالباحث يف خمتلف العلوم
اإلنسانية ،إىل ضرورة العودة إىل إنتاجه رمحه اهلل من أجل
الوقوف من قرب عند اآلليات اليت حركت يف عصره البحث العلمي ،وامليكانيزمات اليت سامهت يف
تطور احلقل املعريف  ،وأي دور لعبه العلماء يف إثراء الساحة العلمية واألدبية .
وقد قسمت حبثي اىل ورين :خصصت ادور األول ملوجز ترمجته ،وادور الثاين لدراسة الوثائق الثالث،
مث خامتة استنتاجية.
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المحور األول

موجه فرجمة العالمة سيدس الحسن بن مسعود اليوسي رحمه اهلل
:1والدفه وشيوخه :ولد العالمة احلسن بن مسعود اليوسي سنة (3111هـ3651-/م) ( ،)1ويذكر أنه
يف صغره كان شديد احلياء ،وهو األمر الذي جعله ينفر من التوجه إىل الكتاب ،ولكن ملا توفيت والدته يقول
يف فهرسته ":فنكرت علي األرِ وأهلها" ويضيف ناظما:
فم ـ ـ ـ ـ ــا الن ـ ـ ـ ـ ــاس بالن ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـ ـ ـ ــذين عه ـ ـ ـ ـ ــدِتم

وال ال ـ ـ ـ ـ ــدار بال ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ـ ــيت كن ـ ـ ـ ـ ــت تع ـ ـ ـ ـ ــرف

ويعتقد أن ذلك احلدث كان هو سبب الفتح حيث ألقى اهلل يف قلبه قبول التعلم ،وكان أول شيخه يف
التعلم هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف احلداد ،وبعد ذلك استجاب والده لطلبه لكي يبعثه ينهل العلم يف
اجلنوب(القبلة) صحبة الشيخ املذكور .وزار بعض الصاحلني ،منهم أبو يعزى يلنور املتوَف سنة 312هـ ،وأبو
الطيب امليسوري املتوَف سنة 699هـ ،ويذكر أن قراءة أخبار الصاحلني كإبراهيم بن أدهم وإبراهيم اخلوا أثرت
يف نفسيته ،وأوقعت يف قلبه حالوة( .)2ويذكر كذلك أن قراءته كلها أو جلها كانت فتحا ربانيا ،ورزق قرية
وقادة وفطنة ذكية ،حيث يضيف قائال":و نت ب دنى سما وأدنى أخذ ينفعني اهلل"( .)3وهكذا فقد هنل
العلم بسجلماسة ودرعة وسوس ومراك ،ودكالة والزاوية الدالئية  .وجند أن الثقافة املغربية يتجلى تنوعها
وأمهيتها وعطا ها من خالل هؤالء الشيو  ،ولقد نظم العالمة العدلوين ابن مد قصيدة تقع يف عشرين بيتا
حول هؤالء الشيو مطلعها:

-261-239االفراين،صفوة من
 )1انظر ترمجته عند كل من-:القادري ،نشر املثاين ،م.س،ج -16-23 ،5التقاط الدرر،
-.319الفكر السامي،ج -.559-551 ،2موسوعة أعالم
انتشر،م.س .531-511 ،الناصري  ،اإلستقصا،:ج،1
املغرب،ج -3939-3913 ،3معلمة املغرب،ج-.1663-1662 ،22ا مد الفاسي ،شرح ارجوزة درة التيجان ولقطة اللؤلؤ
واملرجان ،دمد البكري الدالئيَ ،تقيق :خالد صقلي ،دار االمان الرباط، 11 ،2132،اهلام.16،مصطفى السالوي":كتاب زهر
االكم لليوسي َنوذج للحركة العلمية يف عهد الدولة العلوية" ،جملة كلية اآلداب وجدة ،سلسلة ندوات رقم،351-326 ،5مطبعة
النجاح اجلديدة  ،البيضاء .3663،
 )2انظر :فهرسة احلسن بن مسعود اليوسي ،تقدن وَتقيق :محيد محاين اليوسي ،مطبعة دار الفرقان للنشر احلديث ،البيضاء،
.333-331 : ،2111/3123
 )3انظر - :فهرسة اليوسي - .315 : ،مد بن احلاج الصغري اإلفراين ،صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر،
تقدن وَتقيق :عبد اجمليد خيايل ،طبع الشركة الدولية للطباعة ،مدينة ،أكتوبر ،مصر ،ط.513 : ،2111/3123 ،3
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تع ـ ـ ـ ـ ــاطى كؤوس ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ــف مش ـ ـ ـ ـ ــيخة

هل ـ ـ ـ ـ ـ ــم نفح ـ ـ ـ ـ ـ ــات َت ـ ـ ـ ـ ـ ــي ميت ـ ـ ـ ـ ـ ــة العم ـ ـ ـ ـ ـ ــر

()1

ولقد أوردت جمموعة من املصادر( )2قائمة بأهم شيو اليوسي ،وجند أن اليوسي نفسه يف فهرسته َتدث
عن جمموعة من شيوخه ولكن مل يوردهم كلهم لعامل النسيان ،وهو يثين عليهم كلهم واجبا على عاتق طالب
العلم إزاء شيوخه يف كل الثقافات واحلضارات ،ويورد عبارة " :ثم المراد ذ ر من ظهر بخصو:ية وفضيلة ال

ل من استفدنا منه شي ا إذ ال نحصيه بل ثير ممن حصل لنا منه ئب القرآن أو فجويده في زمن الصغر لم

نذ رهم لكثرفهم ومنهم من لم نثبت عليه أو على اسمه جها اهلل جميعهم خيرا وجمعنا وإياهم في ح يرة

القدس عند الن ر إلى وجهه الكريم م الذين أنعم اهلل عليهم آمين "( ،)3مث عبارة " :وغير هْالء ممن لم

أذ ره"( .)4ويذكر تسعة وعشرين شيخا ،مع إبرازه لنصو

إجازة ثالثة من شيوخه وهم :ا مد ابن ناصر

و مد املرغيشي السوسي وعبد القادر الفاسي القصري( .)5ويالح أن شيوخه جيسدون مفاتيح خصوصية
خريطة الثقافة املغربية ،فمنهم االمازيد ومنهم العرب ،وينتمون إىل أغلبية املناطق املغربية ،وكلهم جتسد فيهم ما
عرف عن العلماء يف احلضارة املغربية من ثقافة موسوعية ،وإحاطة بعدة علوم أدبية ودينية وعقلية ،فضال عن
ذلك جند منهم من ينتمي إىل زوايا كان هلا تأثري يف تاريخ املغرب احلديث ،كالزاوية الدالئية والزاوية الفاسية
والزاوية الناصرية(.)6
 :1مْلفافه وإنتاجه العلمي :تنقسم مؤلفات اليوسي إىل ثالثة أقسام ،فهنا قسم ما زال خمطوطا وينتظر

التحقيق ،وقسم حقق ،وقسم جمهول املصري ،وَتدث عنها املعاصرون كاملرحوم مد حجي يف كتابه عن
الزاوية الدالئية( )7وفاطمة خليل القبلي يف رسائل اليوسي( )8وجا بري يف كتابه عن العالمة
اليوسي()9واملستشرق ليفي بروفنسال يف كتابه مؤرخو الشرفاء ( )10واملستشرق كارل بروكلمان يف تاريخ األدب
)1انظر:

 21-36:من تقدن فهرسة اليوسي

 )2اذكر كتايب صفوة من انتشر لإلفراين  ،ونشر املثاين للقادري َنوذجا.
 )3انظر :فهرسة اليوسي.331 : ،
 )4انظر :فهرسة اليوسي315 : ،
 )5انظر :فهارس علماء املغرب-عبد اهلل املراب ال غي-منشورات كلية اآلداب بتطوان،ط.391-391: ،3666 ،3و -.636
جملة املناهل،العدد(33خا عن العالمة اليوسي).
)6انظر  ":التعاي ،يف الثقافة املغربية من خالل َنوذج شيو وتالمذة العالمة اليوسي" ،خالد صقلي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -
ظهر املهراز جامعة سيدي مد بن عبد اهلل .فاس
 )7انظر :الزاوية الدالئية ،مد حجي ،املطبعة الوطنية الرباط.319-312 : ،3661/3591 ،
 )8تتعلق بالشؤون العامة وأحوال اجملتمع والتصوف والتوحيد والفقه وعددها  62رسالة وتقع يف جزأين وطبعت يف دار الثقافة ،البيضاء،
الطبعة األوىل .3693/3113:
" )9مشاكل الثقافة املغربية يف القرن  "31اليوسي ، ،سلسلة عامل ما وراء البحار املاضي واحلاضر ،السلسلة التارخيية ،دراسات ،السفر،2
ً 3639م.56-25 : .
 ،212-266 : )10باريس ،أ لرزو .3622
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العريب( ،)1ولقد ألف اليوسي يف عدة علوم إنسانية جند منها  :التفسري واحلديث والتوحيد والفقه واألصول واملنطق

واحلساب والتصوف والتاريخ واألدب وأنواعه ،كالنحو والبالغة والعرو  ،وفنونه كفن السرية الذاتية للكاتب
(. )Autobiographieويف هذا املضمار نظم العالمة العدلوين قصيدة حول مؤلفات اليوسي يف  33بيتا
مطلعها:
لدي ـ ـ ـ ـ ــه ري ـ ـ ـ ـ ــا

تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع يف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم فأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت

خص ـ ـ ـ ـ ــبها ي ـ ـ ـ ـ ــانع زاه ـ ـ ـ ـ ــر

()2

ويؤكد األستاذ مد الفاسي رمحه اهلل أن اليوسي  ":ان ذائ الصيت وال سيما في العقائد والفقهيات

و ان أديبا وشاعرا وذا موهبة عالية"( .)3ويذكر املستشرق ليفي بروفسال أن اليوسي " :ان عالما بالتوحيد
وعضوا عامال في الطريقة الصوفية"(. )4ويشري مد بن الطيب القادري أن اليوسي " :ان عالما ماهرا في
(.)5

المعقول والمنقول وبحرا زاخرا في المعارف والعلوم"

:8فالميذه :لقد متيزت دروس العالمة اليوسي بكثرة اإلقبال عليها من قبل طلبة العلم ( )6سواء يف الزاوية
الدالئية أو غريها ،وذكر عبد امللك التجموعيت أنه قدم على الشيخ اليوسي وهو بصنهاجة والح كثرة الطلبة،
وأنشد العالمة اليوسي مرة من كثرة الواردين من كل حدب ينسلون رافعني أصواِتم بالذكر ،ما نزلت طائفة إال
وأخرى بأثرها حىت غشى الليل ،وهاله ما رأى فقال :ال إله إال اهلل:
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وجتئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام

()7

طالب عل ٍم يوما عن مسألة فقال له " :اسم ما لم فسمعه من إنسان وال فجده محررا في
وسأله
ُ
ديوان وال فراه مسطرا ببنان وإنما هو من مواهب الرحمان"( ،)8وذكر مد الصغري اليفرين أن اليوسي
مكث يف تفسري سورة الفاَتة وهو مبراك ،ثالثة أشهر ،مع العلم أنه كان يبيت يف زوايا صلحائها ويأ مبا
يبهر العقول يف دروسه صباحا بدون مراجعة ،وِبانب تدريسه العلوم اليت ألف فيها كما سبق الذكر ،كان يُلقن
أوراد الطريقة الناصرية بإذن شيخه ابن ناصر الذي تأثر به يف تدريس العلوم ،وهي منهجية تعتمد على تفهم
 )1األدب املغريب ،دائرة املعارف االستعمارية والبحرية ،باريس.3619 ،
.26-23 :
 )2انظر :فهرسة اليوسي،
 )3امللحق ،)616-613(: ،2طبعة ليدن بريل .23659،
 )4شرفاء.266 : ،
 )5نشر املثاين ،ج.23 : ،5
 )6انظر :نشر املثاين ،مد بن الطيب القادري ،مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء ،الطبعة  ،3696/3111 ،3ج.26 : ،5
 )7انظر :فهرسة اليوسي.21 : ،
 )8انظر :صفوة من انتشر من صلحاء القرن احلادي عشر َ ،تقيق :عبد اجمليد خيايل ،طبع مركز ال اث الثقايف املغريب ،البيضاء،
.516 : ،2111/3123
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النص وَتليل الشرح ،وكان اليوسي حريصا على صفاء اللغة حرصا كامال ،ومل يكن خيفي ارتيابه جتاه الرواة
والنسا الذين كثريا ما كانوا يرفون عمدا أو خطأ النص األصلي ويعطونه أبعادا مغايرة ،وهو ما يعين اجتهاد
اليوسي الذي يعده الباحث مد األخضر ثورة على التقليد( ،)1ووقع له إقبال كثري ،قيل مل يعهد مثله ،.ويقول
مد الضعيف الرباطي أن العالمة اليوسي أخذ عنه جم غفري من الطلبة ومأل كبري( ،)2ويذكر اليفرين أنه
قد":أقبلت عليه طلبة العلم في جام القرويين مثنى وثالِ وفهاحمت على بابه الر ب)(...ووق له من

اإلقبال ما لم يعهد لغيره) )3("(...ومنهم تلميذه العالمة أبو سامل العياشي الذي يقول عن شيخه اليوسي:
م ـ ـ ـ ـ ــن فات ـ ـ ـ ـ ــه احلس ـ ـ ـ ـ ــن البص ـ ـ ـ ـ ــري يص ـ ـ ـ ـ ــحبه

فليص ـ ـ ـ ـ ــحب احلس ـ ـ ـ ـ ــن اليوس ـ ـ ـ ـ ــي يكفي ـ ـ ـ ـ ــه

()4

و مد بن أمحد املسناوي الدالئي( )5الذي عاش خالل سنوات 3356-3112(:هـ -3662-63/

 3121م)( ،)6و مد بن عبد السالم بناين النفزي( )7الذي عاش خالل سنوات-3195( :
3365هـ 3131-3612/م)(.)8وغريهم من التالميذ الذين قرجوا على يديه وأصبحوا بدورهم على
 )1انظر :احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة العلوية ،دار الرشاد ،البيضاء.329-321 ،3611،
 )2انظر :تاريخ الضعيفَ ،تقيق :أمحد العماري ،طبع دار املأثورات ،الرباط ،ط.31 : ،3696/3116 ،3
 )3الصفوة.516 : ،
 )4نفسه.519 : ،
 ) 5وهو يعد إحدى الشخصيات البارزة يف األسرة الدالئية اليت لعبت زاويتها دورا مهما يف تاريخ املغرب احلديث ،سواء يف امليادين
السياسية أ و االجتماعية أو الثقافية ،ولقد أصبح بدوره من كبار العلماء وقرج على يديه أعالم بارزون يف الثقافة املغربية ،كميارة الصغري
و مد بن املبار و مد ابن زكري وعبد السالم جسوس ،وأمجعت مصادر ترمجته على أنه كانت له مقدرة فائقة يف التدريس ،عالوة
على ذاكرته القوية ،وتوىل وظيفة اخلطابة باملدرسة العنانية وبالضريح اإلدريسي يف مدينة فاس اليت أصبح هبا كذلك مفتيا وشيخ اجلماعة،
وِما أضفى طابعا خاصا على شخصيته العلمية متكنه الواسع من علوم التفسري واحلديث والفقه واللغة ،وأصبح من بني أكرب رجال الفتوى
وال يرد له حكم واتسمت فتاويه باالعتدال ،وألف يف علوم التاريخ واألنساب والفقه والتصوف واألدب ،وحققت له تقييدين :واحد يف
ترمجة شيخه أمحد اليمين وآخر يف نسب األدارسة ،وقد وضعت له قائمة ملؤلفاته بلد عددها  19كتابا وانظر( -:البدور الضاوية) لسليمان
احلوات العلمي ،يوجد خمطوطا باخلزانة العامة َتت رقم ( - .139-515 : ،261احلياة األدبية) 211-366 : ،مع قائمة
ملصادر ترمجته(- .سلوة األنفاس)،ج(- .63 : ،5املورد اهلين)(- .11-13 : ،النشر) ،ج.219-263 : ،5
 )6حققت له تقييدا يف التعريف بأمحد اليمين وآخر يف نسب األدارسة اجلوطيني .نشرا يف دار األمان بالرباط سنة 3155ـ2132
 )7انظر-:احلياة األدبية 236-235 : ،مع قائمة ملصادر ومراجع ترمجته- .سلوة األنفاس،ج - 336 ،3املورد اهلينَ ،تقيق خالد
صقلي ،نشر دار االمان  ،الرباط -.36 ،نشر الثاين،ج ،1مطبعة النجاح اجلديدة ،البيضاء.93-91 : ،3696-3111 ،
 )8هو أبو عبد اهلل مد بن عبد السالم بن محدون بناين الفاسي دارا ووالدة ومنشأ ووفاة ومدفنا ،وتتلمذ يف جامعة القرويني على أيدي
مجاعة من كبار العلماء أمثال  :أمحد بن العريب ابن احلاج السلمي ،وأمحد بن مد الواليل ،واحلسن بن مسعود اليوسي ،وعبد السالم بن
الطيب القاد ري ،و مد بن أمحد املسناوي ،و مد العريب بن أمحد بردلة األندلسي .ولقد تقلد خطة التدريس ِبامع القرويني اليت درس هبا
صحيح البخاري وخمتصر خليل ،كما درس الرسالة بني العشاءين يف املدرسة املصباحية ،واشتهر يف اضراته بفصاحته وإحاطته الكبرية
باللغة العربية وعلومه ا إىل جانب علم الفقه وعلم احلديث النبوي وكان يعد من العلماء الذين أصبح هلم املرجع يف الفتوى .وجند من تالمذته
أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي ،وإدريس بن مد العراقي احلسيين ،وعلي بن العريب السقاط ،و مد بن احلسن بناين و مد بن
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شاكلته من فحول العلماء ِبامع القرويني( ،)1وباملدرسة املصباحية كمحمد التاودي ابن سودة وأمحد اهلاليل
وادريس العراقي و مد بن احلسن بناين ،....كما أجاز اليوسي يف طرابلس الغرب سنة 3313هـ يف طريقه إىل
احل علماء من هذه املدينة وكذلك من صفاقس( .)2وقد ذكر مد بن الطيب القادري أنه اجتمع لألخذ عنه
سائر الطلبة الواردين على فاس سواء من املغرب أو املشرق ،وجند من الكتب اليت كان يدرسها ،رسالة القريواين
وصحيح البخاري ،ونظرا ملا بلغه من مسو املكانة العلمية أصبح من العلماء الذين إليهم املرجع يف الفتوى(.)3

قاسم جسوس ،و مد التاودي بن مد الطالب ابن سودة املري .ولقد أصيب مبر

والزم الفراش مدة طويلة وجاء أجله يوم  36ذو

القعدة عام 3365هـ املوافق  31أكتوبر  3131م ،وهو ابن مثانني سنة ودفن بدار تقع بدرب القطان الذي يوجد بني حي الديوان وحي
الصاغة يف عدوة فاس القرويني جماورا لروضة أيب عياد ابن جلون .وبنيت عليه الروضة واقذت مقربة للدفن .وأوقف عليه أقاربه أوقافا لقراءة
أحزاب القرآن هبا لصاحل اإلمام واملؤذن على أساس الصالة الوسطى والعشاءين هبا ،وخبصو إنتاجه الفكري فقد ألف عدة مؤلفات ووضع
شروحا جملموعة من املؤلفات وجند منها ما يلي  :حاشية عل ى ألفية ابن مالك توجد خمطوطة يف اخلزانة العامة يف الرباط َتت رقم
- .36شرح احلزب الكبري أليب احلسن الشاذيل ،يوجد خمطوطا يف نفس اخلزانة َتت رقم د - . 3366شرح الشفا لعيا بن موسى
اليحصيب يوجد خمطوطا يف نفس اخلزانة َتت رقم - .3136الفهرست الصغرى ،توجد خمطوطة يف نفس اخلزانة َتت رقم 3163
ضمن جممو  - .الفهرست الكربى  ،توجد خمطوطة يف نفس اخلزانة َتت رقم د  593ضمن جممو .وانظر عن اسرة بناين:عبد العزيز بن
عبد اهلل ،املوسوعة املغربية ألعالم البشرية واحلضارية ،معلمة املدن والقبائل ،ملحق  ،2مطبعة فضالة ادمدية3561 ،هـ3611/م،
 .311وترمجته بتفصيل عند كل من -:عبد احلي الكتاين  ،فهرس الفهارس واألنبات ومعجم املعاجم ،واملشيخات واملسلسالت ،الطبعة
اجلديدة فاس  3516هـ3621/م ،ج  -. )362 -361( /3النبوغ املغريب يف األدب العريب ،عبد اهلل كنون ،طبع دار الكتاب
اللبناين ،بريوت الطبعة الثانية 3593هـ3663/م ،ج  -. 261-219 /3مد األخضر  ،احلياة األدبية يف املغرب على عهد الدولة
العلوية ،طبع دار الرشاد احلديثة ،البيضاء ،الطبعة األوىل 3561هـ3611/م - .236-235 ،مد احلجوي  ،الفكر السامي يف تاريخ
الفقه اإلسالمي ،مطبعة البلدية فاس 3513هـ3626/م ،ج  ،325-322 /1ال مجة رقم  - . 199مد القادري ،نشر املثاين ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،البيضاء3111 ،هـ3696 /م ،ج  .93 -91 /1مد املنوين ،املصادر العربية لتاريخ املغرب ،طبع مؤسسة بنشرة،
الرباط3111 ،هـ3695/م ،ج  ، 221-225 /3رقم . 61وقد اجنزت حوله مقاال بعنوان ":من علماء بيت بناين باملغرب :مد بن
عبد السالم بناين تويف (  ) 3131 / 3365و مد بن احلسن بناين تويف  ،")3191 / 3361 ( :منشور مبجموعة من املواقع
االلك ونية.
 )1وأشري يف هذا اإلطار أين خالل سنة  2113ضمن مهرجان ربيع صفرو السنوي الثالث شاركت بعر حول اثنني من تالميذ العالمة
اليوسي ( )1ومها العالمة املغريب عبد السالم بن الطيب القادري املتوَف سنة 3331هـ والعالمة السوري أمحد بن عبد احلي احلليب املتوَف سنة
3321هـ،ولقد حققت لكل من القادري واحلليب يف أحباثي اخلاصة جمموعة من املخطوطات تربهن على مسو مكانتهم العلمية.
 )2انظر - :نشر املثاين  ،ج -.59 : ،5خالد صقلي " :فضل العالمة احلسن اليوسي على طلبة العلم املشارقة واملغاربة َنوذج أمحد
احلليب وعبد السالم القادري" ،مقال شاركت به ضمن أعمال مهرجان ربيع صفرو السنوي الثالث ،سنة .2113
 )3انظر-:نشر املثاين ،ج-.93: ،1عباس اجلراري" ،عبقرية اليوسي" ،جملة دعوة احلق ،العدد .235
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 :7وفافه وثناء العلماء عليه :تويف العالمة سيدي احلسن اليوسي رمحه اهلل عام 3312هـ3663/م،ودفن
بإزاء داره مبوضع يعرف بقرية متزازيت( )1بقرب صفرو ونقل بعد حنو عشرين سنة إىل موضع آخر هنالك فوجد
كما دفن رضي اهلل عنه.وقد أث عليه مجلة من معاصريه وم مجيه وأشادوا بعلمه وفضله وموسوعيته ومنهم
العالمة القادري اذ يقول عنه" :كان صاحب ال مجة رمحه اهلل عاملا ماهرا يف املعقول واملنقول ،حبرا زاخرا يف
املعارف والعلوم ،وخص عن أهل عصره بالصد باحلق بني يدي خليفة الوقت اعتناء به ومبالغة يف نصحه
و بته فيه ،راجيا منه أن يكون على سرية اخللفاء ،وقياما منه بالذب عن الدين ومحاية للرعية وحرصا على سنن
املهتدين ..وأقبل الناس عليه إقباال عظيما ،فكان حيثما قرأ أطبق الناس عليه وغص عليه اجمللس باخلالئق ما ال
يتفق لغريه ،مع استمالة العامة إليه ،)2("...وقال عنه العالمة عبد اهلل كنون ...":نابغة علماء هذا العصر ومن
أفضل املتحققني بالعلوم العقلية والنقلية على سبيل العموم ..انتشرت عنه فنون املعارف يف قبائل املغرب ،ومل
يأل جهدا يف التعليم واإلرشاد واإلصالح والتذكري ،إذ كان على قدم السلف الصاحل يف حسن اهلدي وإقامة
شعائر الدين ،)3("...وعن أدبه وحسن معاملته يقول املؤر األديب مد بن تاويت":فاليوسي إذن َيثل
احلركة األدبية يف معظم النصف الثاين من القرن احلادي عشر إىل هنايته ..وهو خري من َيثل هذه احللقة ملا توفر
عليه من أدب قوي وسعة ثقافة ،وكان يف الشعر بتلك العارضة القوية والقدرة يف نظم قوافيه الطوال بكل يسر
وسهولة ..وديوانه املطبو يشهد له مبكانة ِمتازة يف قر الشعر اجلزل ويف أسلوبه األخاذ بسحر بيانه ..وعلى
اجلملة ،فإن اليوسي يعد مفخرة من مفاخر املغرب النري املستنري بعلومه وآدابه ،وإطالالته املشرقة على آفاق
العامل اإلسالمي ،وإشراقاته الصوفية الناصعة " (.)4

المحور الثاني
دراسة الوثائٍ الثالِ
:1الوثيقة االولى :ن م مخطوط للعالمة اليوسي في فضل القران وحامله.
أ:فعريا الوثيقة :الوثيقة توجد نسخة منها خمطوطة ضمن ارشيف خزانة امللك عبد العزيز ال سعود
بالبيضاء ،وهي عبارة عن نظم للعالمة احلسن بن مسعود اليوسي رمحه اهلل يف فضل القرآن وحامله  .ويقع
 ) 1وتعين "مكان مدغرة" كما افاد بذلك املستشرق الفرنسي جا بري عن وثيقة للقاضي الصقلي مبدينة فاس .وانظر :فهرسة اليوسي،
.51-26
 )2انظر :نشر املثاين ضمن موسوعة أعالم املغرب -اجلزء3913: ،3
)3انظر :النبوغ املغريب يف األدب العريب  ،عبد اهلل كنون ،دار الثقافة  ،بدون.296-293: ،
 )4انظر-:الوايف باألدب العريب يف املغرب األقصى ،مد بن تاويت،ج،5دار الثقافة ،البيضاء ،ط ،3،3691ج-.111: ،5منتصر
اخلطيب ":أشاعرة املغرب :أبو املواهب احلسن بن مسعود اليوسي" ،منشورات مركز ايب احلسن االشعري للدراسات والبحوث العقدية.
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النظم يف31بيتا يف ورقة واحدة،ومقياسه هو،23×33وكتبت خب مغريب عتيق بالصمد العريب باللون البين،
وهو مبتور األخري وخال من التعقيبات والطرر ومن اسم الناسخ وتاريخ النسخ.
ب:نص الوثيقة ]3 [:احلمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا مد وآله .ولسيدي احلسن بن مسعود
اليوسي هذه املنظومة اليت ذكرها يف فضل القران وحامله نصها:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يُري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواله

((1

فليقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ال ينس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ُمتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئات

لكـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ــرف جـ ـ ـ ـ ــاءت بعشـ ـ ـ ـ ــر حسـ ـ ـ ـ ــنات
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه أحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالطَّهور( )2لكـ ـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ــرف ميـ ـ ـ ـ ـ ــه( )1( )21فـ ـ ـ ـ ـ ــافهم وادر

 )1عن ابن مسعود قال  :قال رسول اهلل ( :من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا  ،ال أقول امل حرف  ،ولكن
فيمن قرأ حرفًا من القرآن
ألف حرف  ،والم حرف  ،وميم حرف)،أخرجه اإلمام ال مذي يف سننه يف كتاب فضائل القرآن ،باب(:ما جاء َ
ما له من األجر)،رقم .2953و مضاعفة احلسنات بعشر أمثاهلا ثابتة يف كتاب اهلل تعاىل يف عدد من اآليات منها قوله عز وجلَ {:من
السيِّئَ ِة فَالَ ُْجيَزى إِالَّ ِمثْـلَ َها َوُه ْم الَ يُظْلَ ُمو َن} االية 361من سورة االنعام .واملراد باحلرف هو حرف
َجاءَ بِا ْحلَ َسنَ ِة فَـلَهُ َع ْشُر أ َْمثَ ِاهلَا َوَمن َجاءَ بِ َّ
التهجي الذي هو جزء من الكلمة كما صرح هبذا املع عدد من االئمة يف الكالم على قراءة محزة ،وقد قال أمحد يف رواية حرب :إذا
اختلفت القراءات فكانت يف إحداها زيادة حرف أنا أختار الزيادة وال ي عشر حسنات مثل ( فأزهلما فأزاهلما ووصى وأوصى )،وقد نص
على أن خيتار الزيادة ملا احت به من زيادة الثواب بزيادة احلروف ،واختار الشيخ تقي الدين أن املراد باحلروف الكلمة سواء كانت امسا أو
فعال أو حرفا أو اصطالحا ،واحت باخلرب املذكور ،فلو أن املراد باحلرف الكلمة ال حرف اهلجاء كان يف ألف الم ميم تسعون حسنة ،واخلرب
إَنا جعل فيها ثالثني حسنة ،وهذا وإن كان خالف املفهوم واملعروف من إطالق احلرف فقد استعمله الشار  .وانظر -:اآلداب الشرعية
واملنح املرعية ،دمد بن مفلح بن مد املقدسيَ ،تقيق مد بن ريا االمحد ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر،،2116،فصل ( يف ثواب
القراءة كل حرف حبسنة مضاعفة )-.529 ،مستدر الوسائل ومستنب املسائل ،الصدوق،طبعة،3636اهلند،ج، 239 21
الباب، 31حديث رقم. 1659وفيه قال رسول اهلل  هذا القرآن هو حبل اهلل وهو النور املبني والشفاء النافع فاقر وه فإن اهلل عز وجل
يأجركم على تالوته بكل حرف عشر حسنات أما إين ال أقول أمل حرف واحد ولكن ألف والم وميم ثالثون حسنة .
 )2ال حرج على املؤمن أن يقرأ ال قرآن وهو على غري وضوء ،فقراءة القرآن من الذكر ،وقد قالت سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها( :كان النيب
 يذكر اهلل على كل أحيانه) ،رواه البخاري ،كتاب االذان ،باب(هل يتتبع املؤذن)،ورواه مسلم :كتاب :احليض ،باب( ذكر اهلل تعاىل يف
حال اجلنابة وغريها) ،رقم (373).فالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يذكر اهلل كثرياً يف مجيع أوقاته ،يسبح اهلل ،ويمد اهلل ،ويذكره كثرياً يف
كل وقت عليه الصالة والسالم ،والقرآن من الذكر فإذا قرأ القرآن وهو على غري وضوء -يعين عن ظهر قلب -فال بأس بذلك.فإذا قرأ وهو
على حديث أصغر ليس أكرب فال بأس عليه ،لكن ليس من املصحف بل عن ظهر قلب ،أما من املصحف فال يقرأ من املصحف إال
بطهارة؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم -كما يف األحاديث -هنى أن َيس القرآن إال طاهر ،وهو حديث جيد ال بأس به ،له طرق عند
ابن حزم فقال(:ال َيس القرآن إال طاهر)،رواه االمام مالك :كتاب النداء للصالة (،باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن) رقم (،)169
والدارمي :كتاب الطالق( ،باب ال طالق قبل نكاح) رقم (،)2266وألن الصحابة رضي اهلل عنهم أفتوا بأنه ال َيس القرآن إال طاهر ،يعين
ال يقرأ يف املصحف إال طاهر ،ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه ،وعن الصحابة أهنم كانوا يفتون بأن ال يقرأ القرآن إال
طاهر ،يعين ال َيس املصحف إال طاهر ،وهكذا قال األئمة األربعة واجلمهور ،أنه ال جيوز للمحدث أن َيس املصحف ،أما كونه يقرأ عن
ظهر قلب فال بأس.فكونه يقرأ حفظاً ال بأس أن يقرأ القرآن ،هذا كله إذا كان حدثاً أصغر ،أما إذا كان جنباً فال ،فاجلنب ال يقرأ القرآن ال

254

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه يف الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة جالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون للح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف( )2فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مؤنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراه يف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة قائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف مائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فلتعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

()4

وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ينفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا رووا أئم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

بفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم او بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم( )3ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلل أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون حزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ماهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أجوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية عظيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أول م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفع يف أبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

()5
()6

من املصحف وال عن ظهر قلب؛ ألنه ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان ال َيتنع من القرآن إال من جنابة ،فإذا كان عليه
جنابة ال يقرأ القرآن عليه الصالة والسالم ،ويف رواية عنه عن علي أنه قال(:أما اجلنب فال وال آية) رواه االمام أمحد ،رقم (.)911
 )1ورد فوقه (كه) ولعله بأرقام القلم الفاسي.
 )2قال االمام الغزايل يف كتاب إحياء علوم الدين،ج:213 ،3قال علي رضي اهلل عنه( :من قرأ القرآن وهو قائم يف الصالة كان له
بكل حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس يف الصالة فله بكل حرف مخسون حسنة ومن قرأه يف غري صالة وهو على وضوء فخمس
وعشرون حسنة ومن قرأه على غري وضوء فعشر حسنات).
3
ِ
اب
) حسب الفقهاء والعلماء ينبغي للمسلم أن يتدبر معاين القرآن ويسأل عما يشكل عليه منها ،مصداقا لقوله سبحانه و تعاىل {:كتَ ٌ
ك مبارٌ لِّي َّدبـَّروا آياتِِه ولِيتَ َذ َّكر أُولُوا ْاألَلْب ِ
اب{ سورة  ،اآلية  ،26فاملؤمن يتدبر ،يعين  :يعتين بالقراءة ويفكر يف معناها  ،ويتعقل
أَ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
َ
معناها وهبذا يستفيد  ،وإن مل يستفد املع كامالً فقد يستفيد معاين كثرية مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:أَفَ َال يـَتَ َدبـَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى
قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفا ُهلَا{.سورة مد االية، 1وامجعوا ان املؤمن إذا قرأ آية دون فهم ملعناها فال يرمه ذلك من كسب ثواب تالوِتا لعموم حديث
ال مذي السالف الذكر .وعن النيب  انه قال" :ما من مؤمن ذكر أو أنثى حر أو ِملو إالّ وهلل عليه حق ،واجب أن يتعلم من القرآن
ِ
ِ
ني ِمبَا ُكنتُ ْم تُـ َعلِّ ُمو َن الْ ِكتَاب َوِمبَا ُكْنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن}(اآلية 16من سورة ال عمران) .وانظر:
"{ولَـكن ُكونُواْ َربَّانيِّ َ
ويتفقه فيه " مث قرأ هذه اآليةَ :
مستدر الوسائل ،ج ،255 ، 1باب ، 3حديث رقم. 1311

 )4وقال " : خياركم من تعلم القرآن وعلّمه " رواه أمحد وابن ماجة هبذا اللف  ،ورواه البخاري بلف  " :وإن أفضلكم".
5
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريها طيّب وطعمها طيّب ،ومثل املؤمن
) عن أيب موسى األشعري  أن النيب  قالُ « :
الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريحَ هلا وطعمها حلو» ،أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب األطعمة ،باب(ذكر الطعام)،من حديث أيب
موسى األشعري رضي اهلل تعاىل عنه ،حديث رقم  ، 3111وأخرجه اإلمام مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب(فضيلة حاف
القرآن) ،حديث رقم . 3529
6
ِ َّ ِ
ِ
اب اللَّ ِه َوأَقَ ُاموا
ين يـَْتـلُو َن كتَ َ
) ان حف القرآن الكرن والعمل به له عند اهلل عز وجل اجر عظيم ،مصداقا لقوله سبحانه و تعاىل{ :إ َّن الذ َ
الصالةَ وأَنْـ َف ُقوا ِِمَّا رزقْـناهم ِسراً وعالنِيةً يـرجو َن ِجتارةً لَن تَـب ِ
يد ُهم ِمن فَ ْ ِ ِ ِ
ور}االية 51من سورة
ور* ليُـ َوفِّـيَـ ُه ْم أ ُ
ور َش ُك ٌ
ضله إنَّهُ َغ ُف ٌ
ورُه ْم َويَِز َ ْ ْ
ُج َ
َ َ َ ُ ْ ّ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ُ َ
َّ َ
فاطر ،وعن النيب  قال" :يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو
ظلتان( )...ياجان عن صاحبهما" رواه مسلم ،وروى أمحد وال مذي :انه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل
يف الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقر ها .فهذا أجر حاف القرآن العامل به أن تكون له يف اجلنة درجات بقدر ما يف من القرآن ،ومن
إكرام اهلل تعاىل حلاف القرآن أن يشفعه يف أهله وأحبابه ،وهذه الشفاعة ليست خاصة حبامل القرآن بل هي عامة للصاحلني ِمن أذن اهلل هلم
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مقام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءة أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة( )1رووا حقيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وال ياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل

()2
()4

يف قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربور

()3

أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مجيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا

ويف روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفع يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
قال بعض العلماء جامعا أمساء الفقهاء السبعة( )5الذين كانوا مبدينة الرسول :
أال ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ب ئم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

فقس ـ ـ ـ ـ ــمته ض ـ ـ ـ ـ ــيزا( )6ع ـ ـ ـ ـ ــن احل ـ ـ ـ ـ ــق خارج ـ ـ ـ ـ ــة

فخذهم.)7(...

أن يشفعوا يف من أذن أن يشفع له ،وأما قصيص عدد خمصو

يشفع هلم حامل القرآن فليس بثابت ،لكن روى ال مذي وغريه بسند

ضعيف أنه يشفع لعشرة من أهله .
 ) 1أهل الشيء أخص الناس به ،ولقد جاء يف اللغة :أهل الرجل أخص الن اس به ،وأهل الرواية :هم أخص الناس برواية احلديث وأكثرهم
متسكاً به ،واتباعاً له قوالً وعمالً يف األخالق والسلو والعبادة واملعاملة ،وهم املشتغلون به مساعاً ومجعاً وكتابةً وتعليماً ،رواية ودراية،
تصحيحاً وتضعيفاً.
 )2قال رسول اهلل ": من استمع إىل ٍ
آية من ِ
كتاب اهلل ُكتبت له حسنة مضاعفة ،ومن تالها كانت له نوراً يوم القيامة ".رواه امحد يف
َ
مسنده ،رقم. 2366
 )3عن سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قال رسول اهلل ": املاهر بالقران مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو
عليه شاق له أجران "رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب(عبس وتوىل) :كلح وأعر  ،حديث رقم.1336
4
) قال رسول اهلل " :ثالثة ال يبالون باحلساب ،وال خيافون الصيحة والفز األكرب :رجل تعلم القرآن وحفظه وعمل به ،فإنه يأ اهللَ
تعاىل سيداً شريفاً ،ومؤذن أذن سبع سنني مل يطمع يف أذانه أجراً ،وعبد أطا اهلل وأطا سيده".
 ) 5هم فقهاء املدينة السبعة الذين انتهى إليهم العلم والفتوى يف املدينة املنورة بعد وفاة الصحابة ،وقد اقذهم عمر بن عبد العزيز
مستشارين له فيما يعر عليه من أمور عندما كان واليا على املدينة  .وهنا خالف على من هم السبعة ولكن مت االتفاق على تسمية
بعضهم :السبعة املتفق عليهم وهم :عروة بن الزبري .سعيد بن املسيب .القاسم بن مد بن أيب بكر الصدي  .خارجة بن زيد وهو ابن
الصحايب زيد بن ثابت .عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة .أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية .سليمان بن يسار موىل أم
املؤمنني ميمونة بنت احلارث.

") 6ضاز ضيزا أي اعوج وجار وضاز فالنا وضازه حقه أي ظلمه ،ويقال قسمة ضيزى أي جائرة" .انظر :املعجم الوسي  ،ابراهيم انيس
واخرون،ط،2ج،311 ،3مادة(ضاز) .وقد ورد هذا اللف مرة واحدة يف القران الكرن يف قوله سبحانه وتعاىل{:الكم الذكر وله االنثى
تلك اذا قسمة ضيزى}االية 22من سورة النجم.
 )7هنا انتهت الورقة االوىل من النظم املبتور األخري  ،وقد مجع بعض الشعراء أمساء فقهاء املدينة السبعة نظماً يف بيتني من الشعر فقيل:
أال ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي بأئمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمته ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيزى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق خارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهم عبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اهلل  ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة ،قاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ،أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان ،خارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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بداية النظم
ت:التعليٍ على الوثيقة :القرآن الكرن هو كتاب اهلل الذي نزل به سيدنا جربيل عليه الصالة والسالم
على قلب سيدنا مد صلى اهلل عليه وسلم ،وقد اعت به الصحابة والتابعون وعظّموه لفظًا ومع ً وعمالً،
وعناية املغاربة بالقرآن الكرن عرب التاريخ هي عناية فائقة ومتميزة ،فمنذ أن دخل املسلمون الفاَتون أر
املغرب ،ورسخوا فيه عقيدة اإلسالم وشريعته ،واملغاربة يولون كتاب اهلل اهتماما كبريا وخاصا ويرصون على
إعطائه املكانة اليت يستحقها فقرأوه وأقرأوه ،ودرسوا ما فيه ولقنوه لناشئتهم ،فأثر يف كثري من جماالت حياِتم

وقال آخر:
إذا قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يف العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعة احب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اهلل ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة ،قاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ،أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان ،خارجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وانظر :اعالم املوقعني عن رب العاملني ،دمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (املتوَف133 :هـ)َ،تقيق مد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب
العلمية  ،يريوت،3663،ج.25 ،3
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وانعكس على تفكريهم ،وسلوكاِتم ،كما اهتموا بكتابه ،ورمسه وقواعد جتويده ،واستقروا على قراءة اإلمام نافع
بن أيب نعيم املدين برواية ورش من طريق األزرق ،فدرسوها دراسات مستفيضة ،وضبطوها رمسا وأداء ومل ي كوا
فيها زيادة ملستزيد بعد أن دققوها واقفني عند النق والشكل والوقف واالبتداء ،ومعرفة األصلي والزائد،
واملمدود واملقصور ،وادر و املمال واملفخم واملرقق واملهموز واملسهل ،واملظهر واملخفي واملثبت وادذوف،
واملعجم واملهمل ،وغريها  .وهكذا مشلت اهتماماِتم كل هذه الفرو وخصوصا بالشرح والبيان ،كما أولوا باقي
القراءات املتواترة عناية فائقة ،وأسسوا املؤسسات املختصة فيها واستدعوا هلا الشيو والعلماء لتلقينها وضبطها
وَتفيظها للعام واخلا  ،وتركوا فيها مؤلفات عجت هبا اخلزانات املغربية واليت تعكس اهتمامهم حبفظه و
متكنهم من ضوابطه ،ومعرفة وجوه أدائه ،وما زالت آثار علماء الغرب اإلسالمي يف هذا الفن مصدر كل وارد،
وهي تشهد على اجملهودات اجلبارة والعناية الفائقة اليت خصصوها للقران الكرن وإشادِتم حبافظه وحامله
واملشتغل به ،إال أن تراثهم ما زال اغلبه خمطوطا ينتظر التحقيق
والعالمة سيدي احلسن بن مسعود اليوسي هو واحد من علماء املغرب ،مل ي علما وال جماال إال وادىل
فيه بدلوه  ،فجاء هذا النظم يف فضل القران ومكانة حامله بلغة سلسة سهلة يف ظاهرها وعميقة يف باطنها،
وال قلو من االستشهادات ب يات من القرآن الكرن وأحاديث نبوية وأشعار للقدماء ِما أضفى على النظم
قيمة معنوية ودالالت مجالية أبانت عن موسوعية ثقافته ومتكنه من العلوم الفقهية واألدبية.
:1الوثيقة الثانية :جواب مخطوط للعالمة اليوسي لتالمذفه عن سْال عن الصالة على النبي  في

الورد ويتضمن و:يته ألبنائه وفالمذفه.

أ:فعريا الوثيقتين :توجد نسخة منهما خمطوطة مبكتبة جامعة امللك سعود يف مدينة الريا

َتت

رقم3961ف ،وهي عبارة عن أجوبة العالمة سيدي احلسن اليوسي حول الصالة على النيب  ،ويليها وصية
إىل أبنائه وإخوانه وهي ضمن جممو واحد ،وتقع الوثيقتان يف36ورقة ،خصصت الورقة األوىل وثالثة أسطر من
الورقة الثانية لالجوبة،وباقي الورقات للوصايا ،ومقياسهما هو ،36.3×23ومسطرِتما خمتلفة بني  33و،39
وكتب خب مغريب عتيق ،مشكول حينا وأحيانا أخرى خال من الشكل ،بقلم باأللوان األسود واألمحر واألزرق
واألخضر ،وهبما تعقيبات ومها خاليان من الطرر ،ومن اسم الناسخ وتاريخ النسخ.وجتدر االشارة أنه توجد
للعالمة سيدي احلسن اليوسي رمحه اهلل باخلزانة احلسنية يف الرباط :نسختان من وصيتني خمطوطتني َتت
رقم ،)1(1111:ونسخة من وصية منظومة تقع َتت رقم ،)2(162ورسالة يف التصوف ووصية ،و يوجد
منهما  6نسخ ضمن جماميع ،وأرقامها ،)3(35611-35135-35112-2615-3311-9656 :و
 )1انظر كشاف الكتب املخطوطة باخلزانة احلسنية ،ط.1111 ،2111 ،3
 )2انظر كشاف الكتب املخطوطة باخلزانة احلسنية،م.س.116 ،
)3انظر :فهرس خمطوطات التصوف ،اخلزانة احلسنية،ج.126-121 ،3
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نسختان من دعاء منظوم َتت رقم،1663ورقم  ،)1(35936وغريها من التقاييد .

ب:نص الجواب]3 [ :بسم اهلل الرمحان الرحيم صلى اهلل على سيدنا مد واله وصحبه .ومن أجوبة
شيخنا العالمة سيدي احلسن بن مسعود اليوسي رضي اهلل عنه لبعض تالمذته على الصالة على النيب  يف
الورد هل هي الزمة أم ال ،وعلى الفدية كم عددها من اهليللة( )2وهل تُقر ُن معها ( مد رسول اهلل  )أم ال،
فأجاب رضي اهلل عنه مبا نصه :بعد احلمد هلل وعليك السالم و(رمحة)( )3اهلل وبركاته أما اهليللة وذكر رسول اهلل
 معها[ ،ف]خري كله ونور .ولكن يكفيك إن شاء اهلل أن تذكرها على رأس كل مائة ،فتقول عند رأس
املائة(:ال اله إال اهلل مد رسول اهلل  ،)مث هكذا مع كل مائة إىل متام الورد.
وأما الفدية فهي سبعون ألفا فال زائد ،وأما الصالة على النيب  فيها فلم يتعر هلا الذين حكوها فيما
رأينا ،ولكن رأينا فيما نقل من خ شيخنا ابن ناصر( )4رضي اهلل عنه أنه البد أن يُقرهنا بالصالة على النيب
صلى اهلل عليه وسلم يف كل مرة  ،واهنا ال تكون فدية إال بذلك فيقول أبدا(ال اله إال اهلل مد رسول اهلل) إىل
متام السبعني ألفا ،ويقول  مرة إذا ابتدأ أو مرتني ،فيخرج من وعيد البخل( ،)5وأما الصنعة فأنت على تيسري
)1انظر :كشاف الكتب املخطوطة باخلزانة احلسنية بالرباط.316 ،
 )2انظر :تقييد يف عقائد االَيان املندرجة َتت اهليللة ،للحسن بن مد كنبور ،توجد نسخة منه خمطوطة باخلزانة امللكية بالرباط َتت رقم
.35612
)3ورد (رمحت)
 )4هو الشيخ مد ابن ناصر الدرعي :مؤسس الطريقة الناصرية الشاذلية السنية ،وأحد أعالم املغرب وشيوخه املقتدرين يف القرن
33هـ 31/م ،وجند أن أصله من دادس واستقر يف درعة بزاوية أغالن شرقي زاكورة ،وينتهي نسبه إىل الصحايب املقداد بن عمرو الكندي،
ويعترب أحد شيو الطريقة الشاذلية باملغرب ورئيس الزاوية الناصرية بتامكروت ،وِبانب صالحه شهر بإملامه بعلوم التفسري واحلديث
والتصوف ،وقرأ عليه اليوسي التسهيل ومجلة من خمتصر خليل والتفسري واملدخل البن احلاج واإلحياء للغزايل وقسما من صحيح البخاري
وقسما من الشفا للقا ضي عيا وطبقات عبد الوهاب الشعراين ،وأخذ عنه كذلك الطريقة الشاذلية اليت كان قد أخذها ابن ناصر بدوره
عن الشيخ عبد اهلل بن احلسني التمكرو ].[12وخبصو إنتاجه الفكري فقد ألف يف علوم التصوف والتفسري واحلديث ،منها كتاب يف
املناسك وحاشية على الصحيحني ،والمية يف التصوف ،ومجع رسائله ابنه أمحد خليفته يف الزاوية وعنوهنا بإَتاف املعاصر برسائل ابن
ناصر.وخالصة القول مبا يصفه اليوسي قائال "  :األستاذ اإلمام وقدوتنا اهلمام علم األعالم وشيخ مشاهري اإلسالم...وانتفعت به ظاهرا
وباطال ،"...وورد يف نظم اليوسي املشهور بالقصيدة الدالية املدح هلذا الشيخ ومطلعها:
وطلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اهلداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِم الكواك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد

انظر" :التعاي ،يف الثقافة املغربية من خالل َنوذج شيو وتالمذة العالمة اليوسي" ،خالد بن امحد صقلي.
 )5قال النيب  ( :البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي) رواه ال مذي وقال حسن صحيح وصححه احلاكم .وقد ذكره ابن القيم رمحه
اهلل ضمن سياق حجة املوجبني للصالة على النيب  كلما ذكر ،وقرر احتجاجهم به مبا عبارته :قَالُوا :فَِإذا ثَبت أَنه خبيل فَوجه ال ّدَاللَة بِِه
ٍ َّ ِ
ٍ
اسم َّ
ين يـَْب َخلُو َن
الذم قَ َ
ال اهلل تَـ َع َ
{واللَّهُ َال ُِي ُّ
يستَحق ْ
من َو ْج َه ْني أَحدمهَا أَن الْبُ ْخل ْ
اسم ّ
ذم وتار الْ ُم ْستَ ّ
اىلَ :
حب َال ْ
ب ُك َّل خمُْتَال فَ ُخور الذ َ
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دينك ومعاشك واجعل دينك رأس مالك ،واملوت نصب عينيك والسالم]2 [،نُِقل من خ من نَـ َقل من
خطه املبار أدام اهلل على العباد نفعه ،واسقنا من كأسه يف الدارين وصلى اهلل على سيدنا وموالنا مد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليما .انتهى.

بداية ونهاية الجواب ويليه الو:ية
ت:نص الو:ية :وله أيضا رضي اهلل عنه :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا وموالنا
مد خامت النبيئني وعلى اله وصحبه أمجعني ،أما بعد فيقول العبد الفقري املسيء إىل نفسه املرجتي عفو اهلل
تعاىل بفضله وكرمه شاهدا هلل تعاىل بالربوبية وحده ال شريك له ولنبيه مد صلى اهلل عليه وسلم بالرسالة
واالصطفائية  .أين أوصي أوالدي خصوصا ومجيع اإلخوان عموما بتقوى اهلل والتسليم ألمر اهلل  ،واالقتداء
ويأمرون النَّاس بالبخل} ا ْحلَ ِديد  21 25فقرن الْبُ ْخل باالختيال والْ َف ْخر و ْاألَمر بالبخل وذم على الْم ْجمو  ،فَ َّ
ذم.
دل على أَن الْبُ ْخل صفة ّ
َ ُ
َ
َ
ص ِحيح  //الث ِ
َّاين :أَن الْبَ ِخيل ُه َو َمانع َما َوجب َعلَْي ِه .فَمن ّأدى الْ َو ِاجب َعلَْي ِه ُكله مل
َوقَ َ
ال النَِّيب َ :وأي َداء أدوأ من الْبُ ْخل  //إِ ْسنَاده َ
ِ َِّ ِ
يستَحق َعلَْي ِه إِ ْعطَا ُهُ وبذله .والصالة على النيب  من أفضل األعمال وأجل القربات ،فال ينبغي ملسلم أن
يسم َخب ًيال َوإَنَا الْبَخيل َمانع َما ْ
يتهاون هبا أو يفرط فيها ،والصالة عليه كلما ذكر مستحبة ولو تكرر ذكره يف اجمللس مائة مرة ،بل قيل بوجوب الصالة عليه صلوات اهلل
وسال مه عليه كلما ذكر ،وهو قول وإن كان القائل به قليال من أهل العلم لكنه ِما يدل على تأكد الصالة عليه وأهنا ِما ال ينبغي التفري
فيه ،وكلما أكثر العبد من الصالة عليه كان ذلك أنفع له ،وقد قال « : إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة «.رواه
ال مذي وحسنه .والصالة على النيب  مستحبة كلما ذكر وغري واجبة فال يأمث تاركها وإن كان يسمى خبيال ،وخبله إَنا هو عن نفسه فإن
َتريك اللسان بالصالة عليه  أمر يسري مشتمل على ثواب كثري ،فمن خبل على نفسه هبذا الثواب الذي ال يكلفه كبري جهد كان حبق
خبيال.

261

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

بكتاب اهلل على ما فسر العلماء باهلل وأهل الفهم عن اهلل والفقهاء بأحكام اهلل( )1وأن يافظوا على سنة رسول
اهلل  ويعتقدوه كما قال إمام الطائفة اجلنيد( )2رمحه اهلل (:أن الطرق لها مسدودة عن الخلٍ إال من

3
وجيانبوا اهلوى وان ال يتبعوا كل ناعق(،)4
اقتفى آثار رسول اهلل  ،) ()وأوصيهم أن يتبعوا احلق حيث كانُ ،

وأن ال جيعلوا سوء الظن بعباد اهلل بضاعتهم ،بل يسنوا الظن بعباد اهلل( ،)5وال يصحبوا إال من أطا اهلل ،وال
1
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك لِتخرِج الن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
) مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل{:كتَ ٌ
َّاس م َن الظُّلُ َمات إِ َىل النُّوِر بِِإ ْذن َرِّهب ْم إِ َىل صَراط الْ َع ِزي ِز ا ْحلَميد اللَّه الَّذي لَهُ
اب أَنْـَزلْنَاهُ إلَْي َ ُ ْ َ َ
اب ش ِد ٍ
ِ ِ
يد}االيتان 2-3من سورة إبراهيم{.ونـََّزلْنَا علَي َ ِ
ما ِيف َّ ِ
ِ
اب تِْبـيَانًا لِ ُك ِّل
ين ِم ْن َع َذ ٍ َ
َْ
ك الْكتَ َ
َ
َ
الس َم َوات َوَما يف األ َْر ِ َوَويْ ٌل للْ َكاف ِر َ
َش ْيء}االية 96من سورة النحل.

)2هو أبو القاسم اجلنيد بن مد اخلزاز القواريري ،أحد علماء أهل السنة واجلماعة ومن أعالم التصوف السين يف القرن5هـ،وأصله من
هناوند يف مهدان (مدينة اذرية) ،ومولده ومنشؤه ببغداد،وقد صحب مجاعة من املشايخ ،وأشتهر بصحبة خاله سري السقطي ،واحلارث
اداسيب  .ودرس الفقه على أيب ثور ،وكان يفيت يف حلقته وهو ابن عشرين سنة .تويف سنة 297هـ ،ودفن بالشونيزيه ،ب بة مقربة الشيخ
معروف الكرخي يف بغداد .وانظر -:طبقات الصوفية ،أليب عبد الرمحن السلمي ،353-326 ،دار الكتب العلمية ،ط-.2115
’ رسائل اجلنيد (وهو أول عمل جيمع كل رسائل االمام اجلنيد واقواله املأثورة)،نشر دار إقرأَ ،تقيق مجال رجب سيديب ،الطبعة االوىل،
- .2113تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت165ھ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
د.ط ،د.ت-.212/1 ،صفة الصفوة ،مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي (361-331ھ) ،حققه وعلق عليه :مود فاخوري ،خرج
أحاديثه :مد رواس قلعه جي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط3566 ،2ھ3616/م-.121 -136/ 2 ،سري أعالم
النبالء ،مشس الدين مد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت119ھ) ،أشرف على َتقيق الكتاب وخرج أحاديثه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،ط3122 ،33ھ2113/م -.14/66-7 ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،عبد اهلل بن
أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمين املكي (ت169ھ) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط3561 ،2ھ3611/م،
 -.255-253/2جمدي إبراهيم :التصوف السين ،حال الفناء بني اجلنيد والغزايل ،تصدير :عاطف العراقي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
ط3121 ،2ھ2116/م -.519 : ،حلية األولياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين الشافعي (ت151ھ) ،دراسة وَتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1427 ،5ھ2111/م -.211/31 ،من أعالم التصوف اإلسالمي،
طه عبد الباقي سرور ،مكتبة هنضة مصر ومطبعتها ،مصر ،د.ط ،د.ت -.325/2 ،وحدة الوجود يف التصوف اإلسالمي يف ضوء وحدة
التصوف وتارخييته ،مد بن الطيب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط2119 ،3م.16 : ،
)3انظر :الرسالة القشريية ،أبو القاسم القشريي(تويف سنة 163هـ)َ ،تقيق :معروف مصطفى زريق ،املكتبة العصرية ،بريوت،
2113م .151 : ،وقال أيضا" :من مل يف القرآن ،ومل يكتب احلديث ،ال يُقتدى به يف هذا األمر ألن علمنا مقيّد بالكتاب والسنة"
 ،وانظر :اإلمام اجلنيد سيد الطائفتني :مشاخيه ،أقرانه ،تالمذته ،أقواله ،كتبه ،رسائله ،أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط2116-،3م.333-331 : ،
4
ب فهو ناعق وهي ناعقة وجتمع على نواعق" انظر:
)"نعق الراعي بغنمه نَعقا ونَعيقا ونُعاقا اي صاح هبا وزجرها ،ونـَ َع َق يف الفتنة اي َجلَّ َ
املعجم الوسي ،م.س،ج،651 ،2مادة(نعق).
 )5ورد التحذير من سوء الظن يف جمموعة من اآليات القرآنية نذكر منها( :يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن ،إن بعض الظن إمث)
{وَما َهلُ ْم بِِه ِم ْن ِعلْ ٍم إِ ْن يـَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َال يـُغْ ِين ِم َن ا ْحلَ ِّق َشيْئًا}اآلية  29من سورة النجم{:إِ ْن تُ ِط ْع
سورة احلجرات اآلية َ ،32
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه َو أ َْعلَ ُم َم ْن يَض ُّل َع ْن َسبِيله َوُه َو أ َْعلَ ُم
صو َن ،إ َّن َربَّ َ
أَ ْكثَـَر َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ يُضلُّو َ َع ْن َسبِ ِيل اللَّه إ ْن يـَتَّبِ ُعو َن إَّال الظَّ َّن َوإ ْن ُه ْم إَّال خيَُْر ُ
ِ ِ
ين}االيتان 331-336من سورة األنعام. .وقد قسم الزخمشري الظن إىل واجب ومندوب وحرام ومباح:فالواجب :حسن الظن
بالْ ُم ْهتَد َ
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يقلدوا دينهم إال من ثبتت استقامته وظهر أدبه مع اهلل ،وليعلموا أن حكمة اهلل وفضله غري خمتص بشخص وال
طائفة وال نسبة وال بلد بل خيتص تعاىل برمحته من يشاء وِملكته واسعة وفضله مبذول ،والعبيد كلهم على بابه
ومع ضون ملائدته وهي ألوان ال حنصيها ،وكل واحد أصاب[ ]5بقدر القسمة ،والسعيد من صادف لونا
ينتفع يف األصل جنة والنصيحة عمود الدين.
وأوصيهم أن ي امحوا ويتعاونوا على الرب والتقوى( )1وان ال يتدابروا( )2وان ال يتباغضوا( )1وال
الَِ :مسعت النَِّيب صلى اهلل عليه وسلم قَـبل موتِِه بِثَالَ ٍ
َح ُد ُك ْم إِالَّ َوُه َو ُْي ِس ُن بِاهللِ الظَّ َّن) .أخرجه
ث  ،يـَ ُق ُ
باهللَ ،ع ْن َجابِ ٍر  ،قَ َ ْ ُ َّ
ول ( :الَ َيَُوتَ َّن أ َ
ْ َ َْ

االمام أمحد  ،ج،265 ،5،رقم)،(14171واالمام مسلم ،ج  ، 363 ،9رقم(.)1553واحلرام :سوء الظن به تعاىل وبكل من ظاهره
العدالة من املسلمني ،فعن أيب هريرة ان الرسول  قال" :إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث" وهو حديث متفق عليه  ،وقال الشاعر:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن برب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن اهلل أوىل باجلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وال تظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنن بنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريا

وكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل جب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء

أيرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوآى جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها
وظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ّ

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وخريه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كاملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيل

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس هب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

فتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب اجللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمحن فاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدليل

واملندوب :حسن الظن مبن ظاهره العدالة من املسلمني.قال الشافعي رمحه اهلل:
ِ
ِ ِ
ـورةَ امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئ
ل َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانَ َ
ك ال تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ ُك ْر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك َم َعايِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
ت إَلَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َو َعين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك إ ْن أَبْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ْ

ات َولِلنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاس أَلْ ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن
فَكلُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوَر ٌ
ـني لِلنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـني
ـاس أ َْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْنـ َها َوقُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل يَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ُ
فَ ُ

واجلائ ز :مثل قول أيب بكر لعائشة :إَنا هو أخوا أو أختا  ،ملا وقع يف قلبه أن الذي يف بطن امرأته اثنان .ومن ذلك سوء الظن مبن اشتهر
بني الناس مبخالطة الريب واجملاهرة باخلبائث ،فال يرم سوء الظن به ،ألنه قد دل على نفسه ،ومن س على نفسه مل يظن به إال خري ،ومن
دخل يف مداخل السوء اِتم .انظر :سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،دمد بن إمساعيل االمري الصنعاين(املتوَف سنة
3392هـ)َ،تقيق مد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،2116،ج.396 ،1
1
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت ا ْحلََر َام
ي َوَال الْ َق َالئ َد َوَال ِّآم َ
ني الْبَـْي َ
ين َآمنُوا َال َُتلُّوا َش َعائَر اللَّه َوَال الش ْ
َّهَر ا ْحلََر َام َوَال ا ْهلَْد َ
)مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:يا أَيـُّ َها الذ َ
ٍ
صدُّوُك ْم َع ِن الْ َم ْس ِج ِد ا ْحلََرِام أَن تَـ ْعتَ ُدوا ۚ َوتَـ َع َاونُوا َعلَى
ض ًال ِّمن َّرِّهبِ ْم َوِر ْ
يـَبْتَـغُو َن فَ ْ
اصطَ ُ
ض َوانًا َوإِذَا َحلَْلتُ ْم فَ ْ
ادوا ۚ َوَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَ ُن قَـ ْوم أَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الِْ ِّرب َوالتَّـ ْقو ٰى ۚ َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ
يد الْع َقاب }االية 2من سورة املائدة.
اإل ِْمث َوالْ ُع ْد َوان ۚ َواتَّـ ُقوا اللَّهَ ۚ إِ َّن اللَّهَ َشد ُ
َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّح ِريِ،
َّ
ت رسول اهلل ُ 
) وعن جابر  قَ َ
ال َ :مس ْع ُ
العَرب َ ،ولَك ْن يف الت ْ
س أ ْن يـَ ْعبُ َدهُ املُ َ
صلو َن يف َجز َيرة َ
يقول ( :إن الشَّيْطَا َن قَ ْد يَئ َ
ال رسول اهلل ( :الَ َِي ُّل لِ ُم ْسلِ ٍم أ ْن
ال  :قَ َ
اد وتَغيريُ قُـلُوهبِِ ْم وتَـ َقاطُ ُع ُهم .رواه مسلم يف صحيحه .وعن أَيب هريرة  قَ َ
بـَيْـنَـ ُه ْم) أي اإلفْ َس ُ
ٍ
ٍ
َّار )  .رواه أَبُو داود بإسناد َعلَى شرط البخاري ومسلم .وعن أَيب ِخر ٍ
اش
أخاهُ فَـ ْو َق ثَالَث ،فَ َم ْن َه َجَر فَـ ْو َق ثَالَث فَ َم َ
يـَ ْه ُجَر َ
ات َ ،د َخ َل الن َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
أخاهُ َسنَةً فَـ ُه َو َك َس ْفك َدمه )  .رواه
َح ْد َرِد ب ِن أَيب َح ْد َرد
النيب ُ 
األسلمي ُ .
ويقال ُّ :
السلم ّي الصحايب  : أنَّه مسع َّ
ِّ
يقولَ ( :م ْن َه َجَر َ
ال  ( :الَ َِي ُّل لِم ْؤِم ٍن أ ْن يـهجر م ْؤِمناً فَ َ ٍ
أَبُو داود بإسناد صحيح .وعن أَيب هريرة ًّ 
ث،
أن رسول اهلل  قَ َ
ت بِِه ثَالَ ٌ
وق ثَالَث  ،فإ ْن َمَّر ْ
َ ْ َُ ُ
ُ
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يتحاسدوا( ،)2وأن يكونوا عباد اهلل إخوانا كما أمرهم ( .)3وأوصي اإلخوان خصوصا أن يراعوا يف أوالدي
عهود األخوة وادبة(فان حسن العهد من اإليمان)( )4وأن ال (يواطئوهم)( )5على اهلوى( ،فان الدين

نصيحة)(( )6وال طاعة لمخلوق في معصية الخالٍ)( .)1وأوصي أوالدي أن يقدموا يف أمورهم األكرب

ِ
األج ِر َ ،وإ ْن َملْ يـَرَّد َعلَْي ِه فَـ َق ْد بَاء بِ ِْ
اإلمث َ ،و َخَر َج امل َسلِّ ُم ِم َن اهلِ ْجَرةِ )  .رواه أَبُو
فَـلْيَـلْ َقهُ فَـلْيُ َسلِّ ْم َعلَْي ِه  ،فَإ ْن َرَّد َعلَْي ِه َّ
الم فَـ َقد ا ْشتَـَرَكا يف ْ
الس َ
َ
ُ
ُ
ليس ِم ْن َه َذا يف َش ْي ٍء ).
داود بإسناد حسن  .قَ َ
ت اهلِ ْجَرةُ هللِ تَـ َع َ
ال أَبُو داود  ( :إِ َذا َكانَ ْ
اىل فَ َ
1
اىل  { :إََّنَا امل ْؤِمنُو َن
ت نعمة دي ٍن أ َْو دنيا ،ويف هذا االطار قَ َ
ال اهلل سبحانه وتَـ َع َ
) احلسد ُه َو متين زوال النعمة عن صاحبها  ،سواءٌ َكانَ ْ
ُ
ؤمنني ِ
ِ
ٍِ
أعَّزةٍ َعلَى ال َكافِرين} سورة املائدة اآلية  ، 31وقال سبحانه
ْ
إخ َوةٌ }االية 31من سورة احلجرات ،وقال عز وجل  { :أذلَّة َعلَى املُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّيب  قَ َ
اىل َّ َُ { :م ٌد َر ُس ُ
وتَـ َع َ
ال  ( :الَ
ول اهلل َوال َ
ذين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى ال ُكفَّار ُر َمحَاءُ بـَيْـنَـ ُه ْم }اآلية 26من سورة الفتح .وعن أنس  أن الن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أخاهُ فَـ ْو َق ثَالَث ).متفق َعلَْيه وعن
تَـبَا َغ ُ
اس ُدوا َ ،والَ تَ َدابـَُروا َ ،والَ تَـ َقاطَ ُعوا َ ،وُكونُوا عبَ َاد اهلل ْ
إخ َواناً َ ،والَ َي ُّل ل ُم ْسل ٍم أ ْن يـَ ْه ُجَر َ
ضوا َ ،والَ ََتَ َ
اب اجلَن َِّة يـَوَم اإلثْـنَـ ْ ِ
ني ويـَ ْوَم اخلَ ْميِ ِ
س  ،فَـيُـغْ َفُر لِ ُك ِّل َعْب ٍد ال يُ ْش ِرُ بِاهللِ َشْيئاً ،إِالَّ
أَيب هريرة رضي اهلل عنه َّ
رسول اهللِ  قَ َ
أن َ
ال  ( :تـُ ْفتَ ُح أبْو ُ
ْ
ال  :أنْ ِظروا ه َذي ِن ح َّىت ي ِ
رجالً َكانَت بينه وبـني ِ
ِ
صطَلِ َحا )  .رواه مسلم.
أخ ِيه َش ْحناءُ فَـيُـ َق ُ
ْ ُ َََْ
صطَل َحا ! أَنْظُروا َه َذي ِن َح َّىت يَ ْ
ُ َ ْ َ َْ
َُ
2
ِ
ِ
ِ
ضله}االية 31من سورة النساء ،وقوله تعاىلَ {:وَّد َكثريٌ ِّم ْن
اه ُم اهللُ من فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
) مصداقا لقوله سبحانه وتعاىلْ {:ام َيْ ُس ُدو َن الن َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
َّارا َح َس ًدا ِّم ْن ِعنْ ِد أَنْـ ُف ِس ِهم}االية 316من سورة البقرة .واحلسد على العموم نوعان  :مذموم
أ َْه ِل الْكتَاب لَ ْو يـَُرُّدونَ ُكم م ْن بـَ ْعد إَيَان ُك ْم ُكف ً
و مود  ،فاملذموم أن تتم زوال نعمة اهلل عن أخيك املسلم ،وسواء متنيت مع ذلك أن تعود اليك أو ال  ،وهذا النو الذي ذمه اهلل تعاىل
يف كتابه بقوله{:أم يسدون الناس على ما آتاهم اهلل من فضله} وإَنا كان مذموماً ألن فيه تسفيه احلق سبحانه  ،وأنه أنعم على من ال
يستحق .وأما ادمود فهو أن تتم نعمة أخيك املسلم دون أن تتم زواهلا و كما جاء يف صحيح احلديث من قوله عليه السالم ":ال
حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهلل ما الً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"  .هذا
إن احلس َد يأ ُكل احلسنَ ِ
احلسد معناه الغبطة  .وعن أَيب هريرة رضي اهلل عنه َّ
ات َك َما
َّيب صلى اهلل عليه وسلم قَ َ
أن الن َّ
ال  ( :إيَّا ُك ْم َواحلَ َس َد ؛ فَ َّ َ َ َ ُ َ َ
ب ))  .رواه أَبُو داود
ب ) أَْو قَ َ
ال ُ (( :
تَأ ُك ُل الن ُ
الع ْش َ
َّار احلَطَ َ
3
ِ ِ
َّيب صلى اهلل عليه وسلم  ،قَ َ
،والَ َجتَ َّس ُسواَ ،والَ
(ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َ ،ع ِن النِ ِّ
) َ
ال :إِيَّا ُك ْم َوالظَّ َّن  ،فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذ ُ
ب ا ْحلَديث َ ،والَ ََتَ َّس ُسوا َ
، 532رقم (-. )9315اخرجه البُخاري يف
ضواَ ،وُكونُوا ِعبَ َاد اهللِ إِ ْخ َوانًا).أخرجه أمحد ،ج ،2
اس ُدواَ ،والَ تَ َدابـَُرواَ ،والَ تَـبَاغَ ُ
ََتَ َ
صحيحه ،رقم 6161
)4جاء يف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار الريان لل اث (،131 ،3696،باب
حسن العهد من اإلَيان)( قال أبو عبيد :العهد هنا رعاية احلرمة  .وقال عيا :هو االحتفاظ بالشيء واملالزمة له  .وقال الراغب :
حف الشيء ومراعاته حاال بعد حال  .وعهد اهلل تارة يكون مبا ركزه يف العقل وتارة مبا جاءت به الرسل  ،وتارة مبا يلتزمه املكلف ابتداء
كالنذر  ،ومنه قوله  -تعاىل  - :ومنهم من عاهد اهلل وأما لف " العهد " فيطلق باالش ا بإزاء معان أخرى  ،منها الزمان واملكان واليمني
والذمة والصحة وامليثاق واإلَيان والنصيحة والوصية واملطر ويقال له العهاد أيضا ).ويف احلديث رقم(  ) 5658قال حدثنا عبيد بن إمساعيل
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية ولقد هلكت قبل أن يتزوجين
بثالث سنني ملا كنت أمسعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب وإن كان رسول اهلل  ليذبح الشاة مث يهدي يف
خلتها منها).
)5ورد (يواطؤهم).
 )6عن متيم بن أوس الداري أن النيب  قال ( :الدين النصيحة ثالثا قلنا ملن يا رسول اهلل قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم) رواه مسلم.
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فاألكرب ،إقامة ألدب الشر مامل تظهر خصوصية من اهلل تعاىل وفضيلة يف األصغر توجب تقدَيه ،فعند ظهور
الفضيلة ال يبقى للسن اعتبار إال جمرد التوقري واالح ام فالبد منه ،وليجتهدوا يف طاعة اهلل( ،)2واإلحسان إىل
عباد اهلل( )3وإطعام الطعام ( ،)4وإفشاء السالم( )5وغض األبصار عن عيوب الناس( ،)6و الصرب على جفاء
اجلفاة( )7إىل غري ذلك من مكارم األخالق اليت جيدوهنا يف الكتاب والسنة وأقوال احلكماء.

ون اللَّ ِه والْم ِسيح ابن مرَن وما أ ُِمروا إَِّال لِيـعب ُدوا إِ َهلاً و ِ
 )1مصداقا لقوله سبحانه وتعاىلَّ {:اقَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانـَهم أَرباباً ِمن د ِ
احداً َال إِلَهَ إَِّال
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ْ ُ
َ ُْ
َ
َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ُ
ُه َو ُسْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن }االية &5من سورة التوبة ،ومصداقا لقوله  :روى اإلمام أمحد يف ( مسنده )ج ،353 ،3وروى
البخاري(احلديث رقم )1511ومسلم(احلديث رقم،)3911والنسائي البيعة(احلديث )1213من حديث علي رضي اهلل عنه أن النيب
قال (:ال طاعة لبشر يف معصية اهلل ،إَنا الطاعة يف املعروف).
2
ٍ
َّ ِ
ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
وه إِ َىل اللَّ ِه
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ول َوأ ُْوِيل ْاأل َْم ِر منْ ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـُرُّد ُ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
) مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل { :يَاأَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال}االية 36من سورة النساء.
ول إِ ْن ُكنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخيْـٌر َوأ ْ
َو َّ ُ
3
ِِ
ِ ِ َّ ِ
َح َسنُوا ِيف َه ِذهِ ُّ
الدنْـيَا َح َسنَةٌ َوأ َْر ُ اللَّ ِه َو ِاس َعةٌ إََِّنَا يـُ َو ََّف
ين أ ْ
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم للَّذ َ
)مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:قُ ْل يَا عبَاد الذ َ
ِِ
الصابِرو َن أ ْ ِ ِ ِ ٍ
وه ُه ْم قَـتَـٌر َوال ِذلَّةٌ
َح َسنُوا ا ْحلُ ْس َ َوِزيَ َادةٌ َوال يـَْرَه ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
َجَرُهم بغَ ْري ح َساب }االية31من سورة الزمر ،وقوله عز وجل{:للَّذ َ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
اب ا ْجلَنَّة ُه ْم ف َيها َخال ُدون }االية 26سورة يونس.
أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
4
ِِ ِ ِ
ِ
يد ِمْن ُك ْم َجَزاءً َوَال
يما َوأ َِس ًريا َّإَنَا نُطْعِ ُم ُك ْم لَِو ْج ِه اللَّ ِه َال نُِر ُ
)مصداقا لقوله سبحانه وتعاىلَ {:ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبِّه م ْسكينًا َويَت ً
ورا }االيتان 6-9سورة القيامة ،وقوله عز وجل{:لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ِما َتبون}سورة آل عمران اآلية .62
ُش ُك ً
)5مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل{:فَِإ َذا دخلْتم بـيوتًا فَسلِّموا علَى أَنْـ ُف ِس ُكم ََِتيَّةً ِمن ِعْن ِد اللَّ ِه مبارَكةً طَيِّبةً َك َذلِ
ك يـبـ ِّني اللَّه لَ ُكم اآلياتِ
َ َ ُ ْ ُُ َ ُ َ
َ َُ ُ ُ ُ َ
َُ َ َ
ْ
ْ
لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن }االية36من سورة النور ،والذي نص عليه املفسرون يف تأويل هذه اآلية ثالثة أمور:أن يسلم اإلنسان على أخيه إذا دخل
بيته .أن يسلم على أهل بيته إذا دخل عليهم.أن يسلم على عباد اهلل الصاحلني إن كان البيت خالياً كما سيأ بإذن اهلل .واألحاديث اليت
ت».
رويت عن النيب  واليت توصي بضرورة افشاء السالم لفوائده وما جينيه امللم منه نذكر :قال نيب اهلل َ «:ح ُّق الْ ُم ْسلِ ِم َعلَى الْ ُم ْسلِ ِم ِس ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س فَ َح ِم َد اللَّهَ فشمتهَ ،وإِ َذا
ول اللَّ ِه؟ قَ َ
يلَ :ما ُه َّن يَا َر ُس َ
ص َح َ
ال «:إِ َذا لَقيتَهُ فَ َسلِّ ْم َعلَْيهَ ،وإِ َذا َد َعا َ فَأَجْبهَُ ،وإِ َذا ْ
ك فَانْ َ
استَـْن َ
ق َ
ص ْح لَهَُ ،وإ َذا َعطَ َ
ات فَاتَّبِ ْعهُ» رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،وقال «:السالم اسم من أمساء اهلل تعاىل وضعه يف األر  ،فأفشوه
َم ِر َ فَـ ُع ْدهَُ ،وإِذَا َم َ
بينكم؛ فإن الرجل املسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكريه إياهم السالم ،فإن مل يردوا عليه رد عليه
من هو خري منهم» رواه البزار ،وعد النيب  رد السالم من حق الطريق ،قال «:إِيَّا ُكم وا ْجللُوس علَى الطُّرقَ ِ
ات» .فَـ َقالُواَ :ما لَنَا بُدٌّ ،إََِّنَا
َْ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّث فِيها؟ قَ َ ِ
َِّ
ف
ص ِرَ ،وَك ُّ
َّها» .قَالُواَ :وَما َح ُّق الطَّ ِر ِيق؟ قَ َ
ال َ «:غ ُّ
س فَأ َْعطُوا الطَّ ِر َ
ض الْبَ َ
يق َحق َ
ه َي َجمَال ُسنَا نـَتَ َحد ُ َ
ال «:فَإ َذا أَبـَْيتُ ْم إال الْ َم َجال َ
الس َالِم ،وأَمر بِالْمعر ِ
وفَ ،ونـَ ْه ٌي َع ْن الْ ُمنْ َك ِر» رواه البخاري ومسلم .وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل «:ال تدخلون
ْاألَذَىَ ،وَرُّد َّ َ ْ ٌ َ ْ ُ
اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت َتابوا ،أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه َتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)رواه مسلم
6
ِ
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِِ
ِ
صنَـ ُعو َن}االية51
وج ُه ْم ذَل َ
ك أ َْزَكى َهلُ ْم إِ َّن اللَّهَ َخبِريٌ مبَا يَ ْ
)مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:قُ ْل ل ْل ُم ْؤمن َ
ني يـَغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم َوَيْ َفظُوا فـُُر َ
من سورة النور.
 )7ورد (اجلفات) .و َج َفا – َْجي ُف ْو عن الكائن أو الشيء او املكان أو أي أمر ينفر ويبتعد ،و َج َفا – َْجي ُف ْو هو فعل بإرادة ذاتية أي
يبتعد كائنان كل منهما عن اآلخر بعد أن كانا متالزمني يف مكان وأصل واحد .واللف ينتمي إىل جمموعة ألفاظ " االبتعاد واالنفصال
ت ،نـَبَا – يـَْنبُو ،نَ َشَز – يـَْن ُشُز،
ت – يَ ِش ُّ
(دبـََر – يَ ْدبُِر)َ ،ش َّ
عن اللصيق اإللف ،مبسافة ابتعاد قريبة" ،وهيَ :شطَ َن – يَ ْشطُ ُنَ ،دبـََر  -يَ ْدبـُُر َ
اَف جنوبـهم ع ِن الْمض ِ
اج ِع يَ ْد ُعـو َن َربـَّ ُه ْم َخ ْوفـاً
َجفا – َْجيفو .وقد ورد فعل(تَـتَ َج َ
اَف)يف القران الكرن يف قوله تعالـى  {:تَـتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
َوطَ َمعـا}اآلية  36من سورة السجدة
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مث لينظروا بعقوهلم يف صنع اهلل هبم ،فان رأوا أن اهلل تعاىل قد أقام زاوية على أيديهم مجلة بوجود جالب
األرزاق وتيسر إطعام الطعام ووجود التصرف ،فليحمدوا اهلل تعاىل كثريا وليتعاونوا على اخلري( ،)1و(ليلجؤوا)()2
إىل اهلل تعاىل يف تيَس ِر ذلك وجعله سببا للخري ال مكرا وليترب وا من احلول والقوة( ،وليعتقدوا)( )3أنفسهم عبيد
اهلل تعاىل مسخرين يف خدمة الفقراء واملساكني وأهل النسبة ،ليس هلم حول وال قوة وال ملك ،وإَنا اهلل تعاىل
جيمع أرزاق عبيده يف ذلك املكان ويطعمهم إياها ،وليشكروا اهلل إن كان ذلك على أيديهم وليأكلوا[  ]1من
ذلك بقدر احلاجة معتقدين أهنم يف ذلك والواردين سواء  ،فهم عبيد يطعمهم موالهم وال ملك ألحد وال مزية
على التحقيق ،بل يعتقدون أهنم يف بركة الواردين يعيشون ،وليتحروا احلالل جهدهم( )4وجيتهدوا يف إصالح
النيات يف األخذ والعطاء مكتفني باهلل مستعينني به عن من سواه ،معتقدين أن أحدا من اخللق ال ينفعهم بذرة
إال ما نفعهم اهلل به (،)5فهم يأخذون عن اهلل ويدفعون هلل تعاىل ،وإذا نظروا يف احلقيقة وجدوا أنفسهم معزولني
عن األمر ،ال مدخل هلم إال حبسب املظاهر االكتسابية اليت هي مناط األحكام الشرعية ،وإال فاهلل تعاىل هو
املتصرف دفعا وقبضا ،ال اله إال اهلل سبحانه عما يشركون( ،)6وإن رأوا أن اهلل تعاىل قد أقام ذلك على يد
يد الْعِ َق ِ
 )1مصداقا لقوله تعاىلَ {:وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالتَّـ ْقوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اب}االية 2من سورة
اإل ِْمث َوالْ ُع ْد َو ِان َواتَّـ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َش ِد ُ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإل
ب
ا
اج ْوا بِالِْ ِّرب َوالتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقوا اللَّ َه
ن
ـ
ت
و
ول
س
ر
و
اج
ن
ـ
ت
ـ
ت
ال
ف
م
ت
ي
اج
ن
ـ
ت
ا
ذ
مث
ال
ة
ي
ص
ع
م
و
ان
و
د
ع
ل
ا
و
ْ
ْ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ََ َ
ين آَ َمنُوا إ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ََ َ َ ْ
املائدة ،وقوله سبحانه وتعاىل {:يَا أَيـُّ َها الذ َ
الَّ ِذي إِلَْي ِه َُتْ َشُرو َن }االية 6من سورة اجملادلة.
 )2ورد (ليلجؤا).
 )3ورد (وليعتقدا).
4
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا ُكلُوا م ْن طَيِّبَات َما َرَزقْـنَا ُك ْم َوا ْش ُكُروا للَّه إِ ْن ُكنتُ ْم إِيَّاهُ
) نصت عليها جمموعة من اآليات منها قوله سبحانه وتعاىل {:يَاأَيـُّ َها الذ َ
تَـعب ُدو َن }االية 312من سورة البقرة {،وآَيةٌ َهلم ْاألَر الْميتةُ أَحيـيـنَاها وأَخرجنَا ِمْنـها حبًّا فَ ِمنْه يأْ ُكلُو َن وجعلْنَا فِيها جن ٍ
َّات ِم ْن َِخن ٍيل
ُْ
َ ََ َ َ
َُ
َ َ ُ ُ ْ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ
اب وفَ َّجرنَا فِيها ِمن الْعي ِ
وأ َْعنَ ٍ
ون لِيَأْ ُكلُوا ِم ْن َمثَِرهِ َوَما َع ِملَْتهُ أَيْ ِدي ِه ْم أَفَ َال يَ ْش ُكُرو َن }االيات 53-51-55من سورة ياسنيُ {،ي ُّل َهلُ ُم
َ ْ َ َ ُُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ث}االية 331من سورة االعراف.
الطيِّبَات َوُيَِّرُم َعلَْيه ُم ْ
اخلَبَائ َ
5
ف رس ِ
ِ ِ
وع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ول
اس قَ َ
ب اللَّهُ لَنَا اآلية 33من سورة التوبةَ ،
الُ :كنْ ُ
ت َخلْ َ َ ُ
)مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:قُ ْل لَ ْن يُصيبَـنَا إَّال َما َكتَ َ
ال (:يا ُغ َالم إِ ِّين أُعلِّم َ ِ ٍ
ِ
ِ
ت
اه َ
اح َف ْ اللَّهَ َْي َفظْ َ
اح َف ْ اللَّهَ َجت ْدهُ ُجتَ َ
استَـ َعْن َ
ك ،إِ َذا َسأَلْ َ
ك َكل َمات ْ :
اسأ َْل اللَّهََ ،وإِ َذا ْ
ت فَ ْ
كْ ،
اللَّه  يـَ ْوًما فَـ َق َ َ ُ
َُ
ٍ
ٍ
ِ
فَ ِ
ضُّرو َ
ت َعلَى أَ ْن يـَنْـ َف ُعو َ بِ َش ْيء َملْ يـَنْـ َف ُعو َ إَِّال بِ َش ْيء قَ ْد َكتَبَهُ اللَّهُ لَ َ
اجتَ َم ُعوا َعلَى أَ ْن يَ ُ
اجتَ َم َع ْ
كَ ،ولَ ْو ْ
استَع ْن بِاللَّهَ ،و ْاعلَ ْم أ ََّن ْاأل َُّمةَ لَ ْو ْ
ْ
بِشي ٍء َمل يضُّرو َ إَِّال بِشي ٍء قَ ْد َكتبه اللَّه علَيك ،رفِ
َّت
ف
ج
و
م
ال
ق
ف)أخرجه ال مذي يف سننه .ويف رواية اخرى َع ِن ابْ ِن َعبَّاس:
ح
الص
األ
ت
ع
َ
ْ
ُّ
َ
ْ
ُ ََ ْ
ََ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َْ َُْ
ُ ُ
َْ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِّ
ف إلَيْه يف
ت :بـَلَى ،فَـ َق َ
ك ،تَـ َعَّر ْ
اح َف ْ اللهَ َجت ْد ُه أ ََم َام َ
ك َكل َمات يـَنْـ َف ُع َ
(يَا غُ َال ُم أ َْو يَا غُلَيِّ ُم ،أََال أ َُعل ُم َ
اح َف ْ اللهَ َيْ َفظْ َ
ك اللهُ هب َّن؟ فَـ ُق ْل ُ
كْ ،
الْ :
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَلْ َق ُكلَّ ُه ْم َمج ًيعا،
ف الْ َقلَ ُم مبَا ُه َو َكائ ٌن ،فَـلَ ْو أ ََّن ْ
استَع ْن بِاللَّه ،قَ ْد َج َّ
الر َخاء ،يـَ ْع ِرفْ َ
استَـ َعْن َ
ك ِيف الشِّدَّةَ ،وإِ َذا َسأَلْ َ
ت فَ ْ
اسأ َْل اللَّهََ ،وإِ َذا ْ
ت فَ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
كَ ،ملْ يـَ ْق ِد ُروا َعلَيْ ِهَ ،و ْاعلَ ْم أ ََّن
ضُّرو َ بِ َش ْيءَ ،ملْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ َعلَيْ َ
أ ََر ُادوا أَ ْن يـَنْـ َف ُعو َ بِ َش ْيءَ ،ملْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْ َ
كَ ،ملْ يـَ ْقد ُروا َعلَيْهَ ،وإِ ْن أ ََر ُادوا أَ ْن يَ ُ
ِ
الص ِْرب ،وأ ََّن الْ َفرج مع الْ َكر ِ
بَ ،وأ ََّن َم َع الْ ُع ْس ِر يُ ْسًرا)رواه أمحد يف مسنده.
ِيف َّ
الص ِْرب َعلَى َما تَكَْرهُ َخيْـًرا َكث ًرياَ ،وأ ََّن الن ْ
َّصَر َم َع َّ َ َ َ َ َ ْ
6
ِ ِ ِ
يح ابْ َن َم ْرَنَ َوَما أ ُِمُروا إَِّال
) وردت يف جمموعة من اآليات منها قوله سبحانه وتعاىلَّ {:اقَ ُذوا أ ْ
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَانـَ ُه ْم أ َْربَابًا ِّمن ُدون اللَّه َوالْ َمس َ
ِ
ِ
لِيـعب ُدوا إِ َٰهلا و ِ
ُّوس
اح ًدا ۚ َّال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو ۚ ُسبْ َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن }االية 53من سورة التوبةُ {،ه َو اللَّهُ الَّذي َال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو الْ َمل ُ
َ ُْ
ً َ
ك الْ ُقد ُ
ِ
ِ
ِ
اىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن
َّ
الس َال ُم الْ ُم ْؤم ُن الْ ُم َهْيم ُن الْ َع ِز ُيز ا ْجلَبَّ ُار الْ ُمتَ َكبِّـُر ۚ ُسْب َحا َن اللَّه َع َّما يُ ْش ِرُكو َن }االية 25من سورة احلشرُ {،سْب َحانَهُ َوتَـ َع َ ٰ
}االية 39من سورة يونس.
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واحد منهم خبصوصه كبريا أو صغريا فعلى اآلخرين أن يسلموا له وال ينازعوه (بظواهرهم)( )1وال بواطنهم
وليشكروا اهلل تعاىل أن جعل األمر فيهم ولن خيرج عنهم اخلري ،وعليهم أن جيتهدوا يف خدمته وإعانته قوال
وفعال ،على من جرى يف يده أن يعرف نفسه وال يغ مبا ظهر من املصلحة على يده ،ويعتقد أن ذلك دليل
واليته وقربه من اهلل تعاىل  ،كال فان مثل ذلك قد يظهر على يد املرء إكراما من اهلل تعاىل وامتنانا وقصيصا،
وقد يظهر على يد الفاجر عياذا باهلل تعاىل إهانة له واستدراجا  ،فليس اخلوف وال الرجاء ،ولينظر إىل حاله يف
قلبه وقالبه فإن وجد نفسه معمور الظاهر بطاعة اهلل على االستقامة وباطنا معمورا بالتسليم والتفويض هلل
والتربيء من احلول والقوة وصدق االفتقار و(االلتجاء) ( )2إىل اهلل تعاىل مع عزوف القلب عن حطام الدنيا
والرغبة فيما عند اهلل فليشكر اهلل تعاىل ولريج فضله وال يأمن مكره على كل حال ،وحينئذ[ ]3فليستعن
باهلل وليتوكل عليه وليفو أمره إليه وليحاف على الشريعة واحلقيقة والبحث عن العلم وليجتهد يف العمل فإن
اهلل ال يـُ ْعبَ ُد باجلهل ،ومن َع ِم َل مبا َعلِ َم َوَّرثَه اهلل ِع ْل َم مامل يَعلَم ،وليتخلق يف باطنه عند األخذ وال والدفع
باحلقائق اليت ذكرنا قبل ،وليتحر يف تصريفه القصد من غري إسراف وال اقتار ،وليجتهد يف تطييب لقمته،
وليعلم أن األرزاق املنجلبة ال تكون سواء بل يكون منها الطيب وقليل ما هو ،ويكون املشتبه الضعيف الشبهة،
والقوية واحلرام البني ،فأما ِ
اآلخر فال سبيل إىل إمساكه ،وأما األول فليجعله لنفسه يف مطعمه وملبسه ومرافقه
كلها إن وسع ذلك ،وإال فليجعله لبطنه وهو أوىل فيما نرى ،وان كان يف ذلك اختالف بني الصوفية ،وأما
الباقي فليخترب منه لعياله وما يلزمه وليجعل الباقي يف سبيل اهلل ،فان تفوت الشبهة فال خيالطها إال أن يضطر
إىل إمساكها لعار ما ،فيدفعها من خارج فيمن تليق به وال يدخلها زاويته كأن يضطر مثال إىل األخذ من
بعض أرباب الدولة لوجود مقتض ،فليدفع ذلك يف أهل البيت أو العلماء فان هلم حظا وافرا يف ذلك الباب ،ما
مل يكن ذلك عرضا معينا لشخص فال يقربه بوجه وإن أخذه فلريده لربه ال غري ،وأحكام الشر معلومة يف هذا
وغريه.
وقل ما يوجد القسم األول إال يف شخص بعينه أو أشخا يُعرف طيب مكسبهم ويعرف حسن نياِتم
يف معاملة اهلل لوجهه ال غري وقليل مثل هؤالء .وأما ما (تفعله) ( )3القبائل من العشار( )4فهو غالب مشتبه
باختالف املكاسب واختالف النيات ،ولوال خوف انسداد أبواب املصاحل عن الناس ملا كان ينبغي قبوله أصال
[  ، ]6وأحكام هذا الباب ال تسع هذه الوصيةَ استيفاءها فإن مد اهلل يف العمر رجونا أن نفرد لذلك مصنفا
يُنت َفع به إن شاء اهلل ،وان وجد حاله على خالف ذلك من الركون إىل متا الدنيا وقلة االستقامة ،فليبك على
)1ورد (بضواهرهم).
)2ورد (اإلجلاء).
)3ورد (ما يفعله).
4
وع َشَر املال اي اخذ عُ ُشَره فهو عاشر،والعُ ْشُر ما يؤخذ من زكاة األر اليت
وعشََّر القوم عُشرا وعُشورا أي أخذ عُ ُشَر أمواهلمَ ،
)"ع َشَر َ
َ
العشَّار من يأخذ على السلع مكسا"،
أسلم أهلها عليها وهي اليت أحياها املسلمون من االرضني والقطائعُ ،
وجتمع على ُعشور وأعشار ،و َ
انظر :املعجم الوسي  ،ج،612 ، 2مادة(عشر).
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نفسه وليعلم أن حاله حال مستدرج ِمكور به ولكن ال ييأس من رمحته ( )1بل يرجع اىل اهلل بغاية التضر
وااللتجاء أن يتوب عليه وجيرب كسره ويصلح حاله وال جيتز يف ذلك العزل من تلك املظلمة وال بقائها يف يده،

فإن اهلل تعاىل قادر أن يصلح حاله بإخراجه منها وقادر أن يصلحه ويبدل َسيِّئَهُ ُحسنا مع بقائه فيه {وهو على

ل شيء قدير}({،)2ال اله إال هو}( ،)3اللهم إال أن يتبني له ببصريته أن فساد حاله جيري عادة اهلل إَنا هو

بتلك اخللطة ،فليهرب منها قياما باألسباب الشرعية ،ومىت استقامت الزاوية فليصرف فيها مجيع ما كان من
الصدقات يف أيدينا اليوم ،وما مل يزل يف أيدي الناس فكل ذلك يف سبيل اهلل ،ال يل ألحد أن يأخذه إرثا
بتملكه لنفسه وال يدخره لنفسه وال لعياله ،وإَنا ذا مرصد لإلنفاق يف سبيل اهلل وما خزن منه إىل وقت ما
فإَنا خزن لذلك ،وليس لنا منه وال لعيالنا وأوالدنا إال أن نصيب منه حاجتنا من غري متول وال تكاثر فليس لنا
مال ،وإَنا حنن فقراء نعي ،يف فضل اهلل  ،ولوال النظر إىل ظاهر الشر ملا أخرجنا زكاة حب وال ماشية وال
غري ذلك ،إن كان الن الكل ملك اهلل تعاىل وال ملك لنا وال كنا خوطبنا حبكم احلوز واهلل املستعان.
وإن رأوا أن الزاوية مل تستقم هلم وال ألحد ،فليسلموا األمر هلل تعاىل وليعلموا أن اخلري فيما اختاره هلم(،)4
فإن العبد غدا مسؤول عن كل مال ِما اكتسبه وفيما أنفقه ،ومسؤول عن كل متعلق ووارد ما إذا[  ]1قضى
من حقه ،ومن أجناه اهلل عن كثري من ذلك فقد خفف عنه احلساب ،فليشكر اهلل وليثق حبسن اختيار
اهلل.وليعلموا أن الزاوية ال حقيقة شرعا وال ذكر هلا ،وإَنا هي لفظة دثة ومعناها مركب من أمرين :أحدمها
التفرغ لعبادة اهلل ،ويكون ذلك باهلروب من التشاغل بالدنيا وأسباب املعاش واالنكماش يف خلوة أو يف ركن
بيت أو يف مسجد لالشتغال بذكر اهلل واإلقبال عليه ،وهبذا واهلل اعلم (مسيت)( )5الزاوية  ،والثاين إطعام الطعام
)1مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:يا ب ِين ا ْذهبوا فَـتح َّسسوا ِمن يوسف وأ َِخ ِيه وَال تَـيأ ِ
َّ ِ ِ
َس ِمن َّرْو ِح اللَّ ِه إَِّال الْ َق ْوُم
ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َسوا من َّرْو ِح الله ۚ إنَّهُ َال يـَْيأ ُ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
الْ َكافُِرو َن }االية 91من سورة يوسف
)2وردت يف جمموعة من اآليات منها قوله سبحانه وتعاىل {:تبار الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير }االية 3من سورة
ٍ ِ
السماو ِ
ِ ِِ
ات َوَما ِيف
امللك{،فَ ْ
اع ُفوا َو ْ
اص َف ُحوا َح َّ ٰىت يَأِْ َ اللَّهُ بأ َْم ِره إ َّن اللَّ َه َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير }االية 316من سورة البقرةَ {،ويـَ ْعلَ ُم َما ِيف َّ َ َ
ْاأل َْر ِ َواللَّهُ َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير }االية 26من سورة ال عمران {،خيَْلُ ُق َما يَ َشاءُ َواللَّهُ َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير }االية 31من سورة املائدة.
3
ِ
ِ
ب والش ِ
الر ْمحن َّ ِ
يم ُ ،ه َو اللَّهُ
)وردت يف جمموعة من اآليات منها قوله سبحانه وتعاىلُ {:ه َو اللَّهُ الَّذي َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َعاملُ الْغَْي ِ َ َ
َّه َادة ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ِ
ِ
الس َال ُم الْ ُم ْؤِم ُن الْ ُم َهْي ِم ُن الْ َع ِز ُيز ا ْجلَبَّ ُار الْ ُمتَ َكبِّـُر ۚ ُسْب َحا َن اللَّ ِه َع َّما يُ ْش ِرُكو َن }االيتان25-22من سورة
ُّوس َّ
الَّذي َال إِٰلَهَ إَِّال ُه َو الْ َمل ُ
ك الْ ُقد ُ
احلشر {،اهلل ال إله إال هو احلي القيوم }االية 233من سورة البقرة.
4
{:و َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشيْئًا َوُه َو َخيْـٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن َُِتبُّوا َشيْئًا َوُه َو َشٌّر لَ ُك ْم َواللَّهُ يـَ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن} سورة
) ِمصداقا ل َق ْولِِه تَـ َع َ
اىل َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ت ِيف
استَ َش َار " َوثـَبَ َ
استَ َخ َار َ ،وَما نَد َم َم ِن ْ
اب َم ِن ْ
ص َال ًة َوُد َعاءً َ ،وقَ ْد َوَرَد " َ :ما َخ َ
البقرة آية َ ، 236وم ْن ُهنَا َوَرَد ْاأل َْمُر باال ْست َخ َارةِ َ
اخليـر فِيما اختاره اللَّه ب ِل الت ِ
ِِ ِ
الدُّع ِاء " :اللَّه َّم ِخر ِيل واختـر ِيل وَال تَ ِكلْ ِين إِ َىل ِ
يق
ْ
َ
اختيَا ِري " َ ،وَه َذا أ ْ
َص ُل َما ا ْشتُ ِهَر َعلَى أَلْسنَة الْ َع َّامة ْ َ ُ َُ َ ْ َ ُ َْْ :
َّحق ُ
ُ ْ َ ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِعْن َد الْم َشاي ِخ ْاأل ْ ِ
اخليَـَرةُ} سورة القصص آية
ك خيَْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوخيَْتَ ُار َما َكا َن َهلُ ُم ْ
س للْ َعْبد َح ْقيِ َقةُ اال ْختيَا ِر ل َق ْوله تَـ َع َ
{وَربُّ َ
َ
اىل َ :
َخيَار  :أَ ْن لَْي َ
ِ
َّ
ك خيَْلُ ُق َما
اختَـ ْر أَ ْن َال َقْتَ َار  ،مصداقا لقوله
تعاىل{:وَربُّ َ
َ ، 69وجاء عن الشيو واالئمة قوهلمَ :ال َخنْتَ ُار  ،فَإ ْن َكا َن َال بُد أَ ْن َقْتَ َار  ،فَ ْ
َ
اىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن }سورة القصص آية . 69
يَ َشاءُ َوخيَْتَ ُار َما َكا َن َهلُ ُم ْ
اخلِيَـَرةُ ۚ ُسْب َحا َن اللَّ ِه َوتَـ َع َ ٰ
5
ت)
ُ
)ورد(مسَّ ْ
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وهي يف عادة املتأخرين ويرجع (معناه)( )1إىل إكرام الضيف ،ففي احلديث":من ان يْمن باهلل واليوم األخر

فليكرم ئيفه"( )2واىل الصدقة ،ففي احلديث" :فصدقوا ولو بشٍ فمرة" ( )3وإذا كانت راجعة إىل هذا

األمر فالعبد مأمور بعبادة اهلل جهد االستطاعة فهو ذو زاوية ومن أقامه اهلل يف مثل ذلك ومل يكتف به بقلبه
وجعل يتحسر على فوات غري ذلك من كثرة األرزاق وكثرة الواردين فنفسه إَنا تطلب السمعة و(املباهاة)()4
والتوسع يف الدنيا ،فليستعذ باهلل من شرها ،فان زعمت نفسه إَنا َتسر ِما يفوت من كثرة األجور ،وليعلم أنه
أجناه اهلل تعاىل من كثرة احلقوق وما يلزمه من احلساب يف تلك التخالي ( ،فهذه)()5هبذه وحنن أناس بالسالمة
نفرح،ولريجع إىل الرضى حبسن اختيار اهلل كما قلنا وال يعي ،محيدا وَيوت سعيدا إن شاء اهلل تعاىل ،مث لينظروا
عند ذلك فان جاء اهلل بأرزاقهم متيسرة بال سبب من وجه طيب فليحمدوا اهلل تعاىل وليشكروه كثريا وليعبدوه
بكرة [ ]9و أصيال ،وان مل يتيسر هلم األرزاق فليشتغلوا باألسباب الشرعية اليت ال يتدنسون هبا شرعا وال
عادة من أسباب الناس ،وأحذرهم غاية التحذير من األسباب اليت يتعاطاها أكثر أبناء املنتسبني من تكفف
الناس والطمع يف أمواهلم فانه العار والفقر احلاضر ،والسيما مع الطوفان على ادالت والقبائل ،فنعوذ باهلل من
هذه احلرفة .وليعلموا أن العبيد يف كدهم وطلبهم أربعة:
طالب هلل تعاىل وذلك باالجتهاد يف طاعته ،وامتثاال ألمره وقياما باآلداب بني يديه والتزاما ألحكام

العبودية مع ادبة له واالشتياق اليه راجيا مع ذلك بته ورضاه وقربه ،فهذا خري العبيد عند اهلل ،وهم يف هذا
املع درجات ،ومنهم من يغيب عن األكوان بشهادة الكون فيبقى موهلا ،ومنهم من ال يغيب مبشاهدة اآلمرين
مع القيام بأحكام احلالني وادافظة على آداب اجلانبني وهم أقوى ،وهو مقام النبوءة وقد يطلبون اجلنة وما اعد
اهلل فيها ويتعوذون من الناس ،وما فيها،إما امتنانا وإما تأدبا مع اهلل يف االتصاف بأوصاف العبيد من الفقر
واحلاجة إىل موالهم،مع التأدب بقبول ما من به عليهم وتعظيم نعمته تعاىل وغري ذلك.


وطالب ل خرة وذلك باالجتهاد يف طاعته تعاىل وامتثاال ألمره تعاىل ،وطالب للنجاة ِما اعد اهلل

)1ورد(مناه).
 )2عن أيب هريرة  ،عن رسول اهلل  قال  :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  ،فليقل خريا أو ليصمت  ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم
اآلخر  ،فليكرم جاره  ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  ،فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم .وقد روي هذا احلديث عن النيب من
حديث عائشة وابن مسعود ،وعبد اهلل بن عمرو  ،وأيب أيوب األنصاري وابن عباس وغريهم من الصحابة.
")3حدثنا عون بن سالم الكويف حدثنا زهري بن معاوية اجلعفي عن ايب اسحاق عن عبد اهلل بن معقل عن عدي بن حامت قال :مسعت
رسول اهلل  يقول( :من استطا منكم ان يست من النار ولو بشق مترة فليفعل) ،انظر :صحيح مسلم ،دار احياء ال اث
العريب،151 ،رقم(،)3136وروى االمام مسلم(:حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبد الرمحان القاري عن سهيل عن ابيه عن ايب
هريرة ان رسول اهلل  قال(:ال يتصدق احد بتمرة من كسب طيب اال اخذها اهلل بيمينه وان كانت مترة ،ف بو يف كف الرمحان حىت
تكون اعظم من اجلبل كما يريب احدكم فَلوه او فصيله)،انظر :صحيح مسلم ،126 ،رقم(.)3131
)4ورد(املباهات).
)5ورد (فهاذه).
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للعصاة من اجلحيم فهذا وس الناس مل يصل اىل درجات املقربني ،ومل ينح اىل در اجملرمني{،فان لم يصبها

وابل فطل }()1وإال تكن إبل فمعزى .

وطالب دنيا من أبواهبا كاحلرث والتجارة فهذا أواس أهل الدنيا ال عار عليه عندهم ،وإَنا العار عليه

عند أهل البصائر[ ]6حيث باعوا النفيس الباقي باخلسيس الفاين ،وقد يعلم حدود اهلل فيها فيكون من
القسم الذي قبله ،وقد خيو فيها بيده فق وقلبه مع اهلل قائما باآلداب الشرعية واحلقيقة ،فيكون من قبيل
(الفريق)( )2األول.
وطالب دنيا من غري أبواهبا ،فان كان ذلك بنحو االشتغال بالتدبري والتقصيص والبحث ،فهو محق

منشأُه شدة الرغبة يف الدنيا واحلر عليها والتشوق إىل كثرِتا والطمع يف استعجاهلا مع الفوز بالراحة عن الكد
يف أسباهبا ،واالغ ار مبا يسمع من نوادر من ظفر بشيء من ذلك يف الدهور املاضية مع ولع النفس باألمور
الغرائب وهي حرفة خسيسة ال يعلم وال َيوت غالبا إال ِملقا فقريا من الدين والدنيا إال أن يتداركه اهلل برمحته،
وإن كان ذلك بالسؤال والتكلف فهو مهانة وسخافة وسق مهة ،وصاحبها مع ما يعاين من التكلف واقتحام
الشبهات وغري ذلك من القبائح الدنية والدنيوية تُسق ملروءته مهني لنفسه وهو يظن أنه يكرمها ،قيل مر
األصمعي( )3برجل خيدم يف الزبل وهو ي ِ
نشد :
ُ
وأ رم نفسي إنني أهنتها=وحقك لم فكرم على احد بعدس
فقال األصمعي" :ب س شيء أ رمت نفسك بمثل هذا العمل" فقال الرجل ":نعم أ رمها بصونها عن
سْال السفلة أمثالك" ،فمر األصمعي يهرول ،وكان من حكمة اهلل تعاىل ابتالئه إلبقاء املتدينني ،أن الرجل

يكون زاهدا يف الدنيا فتتبعه راغمة وقدمه كما وقع يف اخلرب(:اخدمي من خدمني)( )4أو يقضي اهلل على يده

ٍِ ٍ
ِ
 )1مصداقا لقوله تعاىل  {:ومثَل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا َهلم ابتِغَاء مر ِ ِ
ت أُ ُكلَ َها
ْ َ ُُ ْ َ َ ْ َ
َصابـَ َها َوابِ ٌل فَ تَ ْ
ضات اللَّه َوتَـثْبِيتًا ِّم ْن أَن ُفس ِه ْم َك َمثَ ِل َجنَّة بَربْـ َوة أ َ
ََ ُ َ ُ
صبـها وابِل فَطَ ٌّل ۚ واللَّه ِمبَا تَـعملُو َن ب ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
صريٌ }االية 263من سورة البقرة  ،انظر :تفسري الطربي ،دمد بن جرير
َ ُ
َْ َ
ض ْع َف ْني فَإن ملْ يُ ْ َ َ ٌ
الطربيَ،تقيق مود مد شاكر ،دار املعارف ،مصرج.311-353 ،36
)2ورد(الفرق).
)3هو اإلمام العالمة احلاف  ،حجة األدب ،و لسان العرب أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع بن مظهر بن
عبد مشس بن أعيا  ،بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن
عدنان  ،األصمعي البصري ،أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان واالخبار ،ولد بالبصرة سنة323هـ111/م ،وقتلف املصادر يف تعيني
سنة وفاته فقيل سنة 219هـ وقيل سنة 233هـ ،وقيل سنة 236هـ ،وهبا تويف .انظر :سري اعالم النبالء ،للذهيب ،مؤسسة
الرسالة ،2113،ج.316-313 ،31
 )4جاء حديث ( :يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه )من روايتني مدارمها على احلسني بن داود قال فيه احلاف الذهيب
يف امليزان  :قال اخلطيب  :ليس بثقة  ،حديثه موضو ،وللحديث شاهد ليس فيه احلسني البلخي وذلك يف كتاب احللية عند أيب نعيم
وبإسناده إىل اإلمام جعفر بن مد الصادق رضي اهلل عنه قال  ﴿ :أوحى اهلل تعاىل إىل الدنيا أن اخدمي من خدمين  ،وأتعيب من
خدمك) ،أخرجه البيهقي يف الشعب ،رقم احلديث.3161 :
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مصلحة إنفاقها قا كان أو مبطال ،وعلى كل حال فيجلبها اهلل إليه عفوا بال سبب وال تعب ،فيقوم أوالده
فيجدون ذلك ويعيشون يف اتسا احلال ويستحلون إقبال الدنيا وأهلها[  ]31وقد يسمعون ذلك إن مل
ِ
قلب أبيهم وال أجرى مصلحة اإلنفاق على أيديهم،
يُدركوه ،فإذا مات والدهم ومل يُصل ِح اهلل قلوهبم كما أصلح َ
قطع تلك األرزاق وذهبت تلك االرفاق ،وصرف قلوب الناس عنهم ِحكمة منه تعاىل ،فحينئذ يغتمون ،إذ ال
صرب وال زهد هلم فيما انصرف ،وال وجود هلم إذا نقله اهلل إىل باب آخر حبكمته ،فال يبقى هلم إال التشوق له
وَتملهم الرغبة والشدة والتذكر ملا كان قبل من النعيم واألنفة من انقطا ذلك ومنافسة من مل ينقطع عنه على
التعر له ،وتتبع آثاره حىت يرَتل إىل تلك األبواب اليت كان خيرج منها الرزق فيقفوا فيها بعد ما كان أهل تلك
األبواب يقفون بأبواهبم ،نعوذ باهلل من انقالب احلال ،فحاولوا استنزال ذلك بأنوا من احلِيَ ِل والتشبهات بصور
غريهُ فال تسأل
ما كان آبا هم من الزي وصورة الفعل والدعاوي ،وهذا فيمن بقيت فيه بقية فكر وحياء ،وأما ُ
عنه ،وِما يُوقِّـ ُعهم يف هذه الورطة اتبا آبائهم فإهنم أوال يتجسسون إليهم بِأَلْ ِسنَة ِح َد ٍاد من اخلري ويقولون حنن
خدامكم وحنن عبيدكم وليس عندنا إال متاعكم فيظن املساكني ،أن ذلك حقيقة ويُقبلوا أيديهم وأرجلهم
ويتفسحون فيهم  ،فيظن املساكني أهنم ورثوا حالة آبائهم صالحا وبركة واح اما ومل ينظروا إىل أنفسهم فعرفوا
ما هم عليه  ،ورمبا رشحت إليهم صفات أوالئك األتبا بشيء من الرفق واإلحسان مرة أو مرتني
(فيظن)()1املساكني أهنم كذلك ويطمعون يف املزيد ،حىت إذا ذاقوا تلك احلالوة مات أوالئك املراعون للجناب
ُ
ب الدنيا والشح فيها ،فحينئذ يتجافون من ذلك
أو بردت قرائحهم أو استوىل عليهم ُح ُّ
اإلحسان[ ]33فيبقى أوالئك املساكني هدَّاجني( )2على أبواهبم وال خيرجون إليهم إال قليال ،على أهنم لو
بقوا على اإلحسان مل يكن ذلك إال سخافة ال يرضاها لنفسه ذو مهة ،إذ ال يأتون بأمواهلم عفوا إىل أبواهبم
و(يسألوهنم)( )3أن يقبلوه كما كان يصنع ب بائهم ،بل يبقون يف بيوِتم حىت يُقدموا عليهم سائلني متملقني.
والناس اليوم نُفوسهم َخ ِسيسة ومهمهم ساقطة ،وحب الدنيا مستول على عقوهلم  ،وحطام الدنيا كبري يف
أعينهم لو (جا وا)( )4به إىل الرجل يف داره وسألوه قَـبُولَه لَ َمنـَّنُوهُ عليه فكيف إذا جاءهم فهذا أمر مشاهد منهم
معروف ،وقد وقع ألبناء الفقراء يف توريطهم هبذه الورطة شبه ما وقع ألهل ال ُكدية مرجع هذه احلرفة ،وذلك أن
5
وسلبوا دنياهم خرج من بقيتهم من خرج يف بلد املسلمني
بين ساسان( ) ملا ذل عرشهم وتضعضع ملكهم ُ

 )1ورد (فيضن)
2
َّاج صفة املبالغة ،ويقال ظليم هدَّج اي َيشي يف
)"هدج الظليم هدجانا اي مشى يف ارتعاش ،وِتدج الصوت اي تقطع يف ارتعاش ،واهلد ُ
ارتعاش"،انظر:املعجم الوسي ،م.س،ج،616 ،2مادة(هدج).
)3ورد (يسئلوهنم).
)4ورد (جاءو).
 )5مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل {:لِّتُـ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِـه ورسولِِه وتُـعِّزروه وتُـوقـِّروه وتُسبِّحوه بكْرًة وأ ِ
َص ًيال}اآلية 6من سورة الفتح.
ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
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فكانوا إذا رأوهم رمحوهم وأحسنوا إليهم ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم ":ارحموا عهيه قوم ذل"( ،)1فكانوا
يتنسبون ،ورمبا تَ َشبَّهَ هبم من يريد مثل ذلك ويقولون حنن من بين ساسان ويذكرون ما وقع عليهم من البالء و
ما هم فيه من سوء احلال مع ما مضى هلم من العز والنعمة ف ق هلم القلوب ،فجرى الناس على ذلك حىت
قيل(ِملقا ساسان) ورمبا اسقطوا النون فقالوا(ساس)كما هو اليوم ،وجرى أهل الكدية وهي مأخوذة من قوهلم:
"حفر الحفار ف دا إذا انتهى إلى دية فصعب "فقيل للسائل مكد( )2ألنه يلح يف السؤال وال الة
ينتهي إىل التكلف ،إما البخل أو املنع و إما املشقة ،واشتهرت الكدية ( )3حىت صارت ِحرفة ألقوام يعيشون
هبا ويتالقون عليها ويتحرفون ويتواصون ويتعاطون فيها آدابا[ ]32وحيال ويتوارثوهنا حىت إنه من غريب األمر
4
موهم
ما ذكر حجة اإلسالم الغزايل( )أن قوما منهم يكونون عميا فيعيشون فيها ،فإذا ولدت هلم أوالد َع ُ
َّل العالمة احلمداين( )5وأبو مد بكثري من حيلهم ووقائعهم
لتتفق هلم تلك احلرفة نعوذ باهلل من البالءَ ،
ومث َ
 )1أورده مد بن علي الشوكاين رمحه اهلل يف الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعةَ ،تقيق عبد الرمحن بن يي املعلمي اليماين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت،3663،رقم احلديث ()511بلف  " :ارمحوا ثالثة  :عزيز قوم ذل وغين قوم افتقر وعاملاً يتالعب به الصبيان" وقال
رواه ابن عدي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -مرفوعاً  .واخلطيب عن أنس رضي اهلل عنه مرفوعاً ،وقال  " :يتالعب به اجلهال
"مكان" الصبيان" .ورواه ابن حبان من حديثه وقال  " :وعامل بني جهال " .قال قق الكتاب أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس
رضي اهلل عنهما وفيه وهب بن وهب  .واخلطيب من حديث أنس رضي اهلل عنه بنحوه وفيه مسعان بن مهدي .وابن حبان من حديث
أنس رضي اهلل عنه أيضاً وفيه عيسى بن طهمان ينفرد باملناكري عن املشاهري وإَنا يعرف هذا من كالم الفضيل بن عيا .
وجتمع على ُكدى ،وال ُكديَة ايضا حرفة السائل امللِح ،ويقال بلد الناس كدية
" -)2هي األر الغليظة او الصلبة ال تعمل فيها الفاسُ ،
ُ
فالن اذا اعطى مث منع وامسك"" انظر :املعجم الوسي ،ج،191 ،2مادة (كدت).
)3ينظر الشرح السابق.
4
الغزايل الطوسي النيسابوري الصويف الشافعي األشعري ،أحد أعالم عصره وأحد أشهر علماء املسلمني يف
) هو أبو حامد مد ّ
الغزايل قيل عام 450هـ املوافق ،1058وقيل سنة 133هـ3136/م ،يف "الطابران" من قصبة طوس ،كان فقيهاً وأصولياً
القرن3هـ ،ولد ّ
أثر كبريٌ وبصمةٌ واضحةٌ يف ع ّدة علوم مثل الفلسفة ،والفقه الشافعي ،وعلم الكالم ،والتصوف ،واملنطق ،وقد تر عدداَ
وفيلسوفاً ،كان له ٌ
من الكتب يف تلك اجملاالت ،تزخر هبا اخلزانات العربية واالجنبية  ،و من أشهر مؤلفاته يف التصوف كتابه إحياء علوم الدين ،والذي قد
حاز شهرةً وانتشاراً ما مل يقاربه أي كتاب من كتبه األخرى ،حىت صارت نسخه املخطوطة مبثوثة يف مكتبات العامل ،و تُويف يوم االثنني 14
مجادى اآلخرة  505هـ9 /ديسمرب 1111م .انظر -:أبو حامد الغزايل املفكر الثائر ،مد الصادق عرجون ،الدار القومية للطباعة والنشر،
مصر -.أبو حامد الغزايل دراسات يف فكره وعصره وتأثريه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،املغرب -.أعالم املسلمني اإلمام الغزايل،
صاحل أمحد الشامي ،دار القلم ،دمشق -.األخالق عند الغزايل ،زكي مبار  ،دار اجليل ،بريوت -.اآلداب التعاملية يف فكر اإلمام الغزايل،
أمحد خواجة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بريوت  -.اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه ،يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت.

 )5هو أبو مد مد بن القاسم بن علي بن مد بن عثمان احلريري احلرامي البصري ،أديب من أدباء البصرة،ولد باملشان  ،وهي من
ضواحي مدينة البصرة سنة  446هـ/ـ 1054م ،وتويف يف 6رجب  516هـ 11/سبتمرب 1112م،وهو يعد من أكرب أدباء العرب ،
وصاحب مقامات احلريري ،اذ مل يبلد كتاب من كتب األدب يف العربية ما بلغته هذه املقامات من بُعد الصيت واستطارة الشهرة ،ومل يكد
احلريري ينتهي من إنشائها حىت أقبل الوراقون يف بغداد على كتابتها ،وتسابق العلماء على قراءِتا عليه ،وذكروا أنه وقَّع خبطه يف عدة شهور )
على سبعمائة نسخة) ،وبلد من شهرِتا يف حياة احلريري أن أقبل من األندلس فريق من علمائها لقراءة املقامات عليه ،مث عادوا إىل بالدهم
وشرحا .املقامات فن من فنون الكتابة العربية ابتكره بديع الزمان
حيث تلقاها عنهم العلماء واألدباء ،وتناولوها رواية وحفظًا ومدارسة
ً
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على وجه التقدير ،وهي كذلك تقع ووقع أبناء الفقراء يف حنو من ذلك نسأل اهلل العصمة.

فأوصي أوالدي أن يتجافوا عن تلك الطرقات غاية التجايف ،وأسأل اهلل العصمة منها ويتعوذوا باهلل منها ،
وقد كان أسالفنا وهم عامة يعيشون مبا رزقهم اهلل تعاىل ،قانعني به ،وخيوضون يف األسباب الشرعية غري
متصنعني ألحد ،وال متشوفني له  ،وال طامعني إال يف اهلل ،حىت ماتوا يف عز وخلو من دنيس الطمع ،وحرية
من منن الناس وخفة ظهورهم من التبعات ،وكثريا ما مت أحواهلم لوال ما َم َّن اهلل علينا به من تالوة كتابه ،ومزيد
التفقه يف دينه ،نسأل اهلل تعاىل أن يُكمل هذه املِنَّة بالتوفيق للعمل الصاحل وأختم باحلس إنه ذو الفضل
العظيم ،ومن رزقه اهلل من أوالدنا رزقا صاحلا متيسرا من سبب من علم أو عمل صاحل فضال منه تعاىل وإحسانا
فليقبلوه كما قال صلى اهلل عليه وسلم ":ما أفاك من هذا المال وأنت غير متشوف وال سائل فخذه
وفموله وما ال فال فتبعه نفسك"(،)1ومن مل يرزقه اهلل ذلك فال ِ
يقحم نفسه يف املهالك واملعائب ولريجع إىل
ما كان عليه أسالفه وال عيب عليه ،وإَنا العيب إذا سلب ما عنده ورجع ِخبُفَّي ُحنني( )2نسأل اهلل العافية.

اهلمذاين ،وهو نو من القصص القصرية َتفل باحلركة التمثيلية ،ويدور احلوار فيها بني شخصني ،ويلتزم مؤلفها بالصنعة األدبية اليت تعتمد
على السجع والبديع.ويكي احلريري عن سبب إنشائه املقامات اليت بدأ يف كتابتها يف سنة 495هـ 1101/م وانتهى منها عام 504
شيخا شحاذاً أديباً بليغاً فصيحاً ،ورد البصرة ،فوقف يف مسجد بين
هـ 1110/م ،فيقول (:إن أبا زيد السروجي كان من أهل البصرة ،وكان ً
حرام  ،فسلّم ،مث سأل ،وكان املسجد غاصاً بالفضالء ،فأعجبتهم فصاحته وحسن كالمه ،وذكر أسر الروم ولده ،فاجتمع عندي عشية
مجاعة ،فحكيت ما شاهدت من ذلك السائل ،وما مسعت من ظرفه ،فحكى كل واحد عنه حنو ما حكيت ،فأنشأت املقامة احلرامية ،مث
بنيت عليها سائر املقامات اليت تبلد مخسني مقامة).وحظيت باهتمام العلماء فأقبلوا عليها يشرحوهنا ،ملا زخرت به من األلفاظ واألمثال
واألحاجي واأللغاز ،واملسائل النحوية والبالغية ،وقد أحصى" حاجي خليفة "صاحب كتاب" كشف الظنون "أكثر من مخسة وثالثني
شارحا.وقد انتبه املستشرقون منذ وقت مبكر إىل أمهية املقامات فأولوها عنايتهم وترمجوها إىل لغاِتم ،فقام املستشرق اهلولندي" جوليوس "يف
ً
سنة  1067هـ 1656/م ب مجة املقامات الست األوىل إىل اللغة الالتينية ،ويف فرنسا قام املستشرق" كوسان دي برسفال "بنشر املىل
شرحا عربيًا ،وطبع
العريب الكامل سنة ( 1337هـ 1918 /م) كما قام " دي ساسي "ِبمع خمطوطات املقامات وشروحها ،وعمل منها ً
املىل والشرح يف باريس سنة ( 1238هـ 1822/م) .كما ترمجت املقامات إىل األملانية ،وقام بال مجة املستشرق" ركرت" ،ومتتعت هذه
ال مجة بشهرة واسعة يف عامل االستشراق ،وتُرمجت إىل اإلجنليزية سنة ( 1284هـ 1867/م).وكانت مقامات احلريري من أوائل ما طُبع من
املكتبة العربية ،وتوالت طبعاِتا يف باريس ولندن وليدن ولكنو ودهلي باهلند ،والقاهرة وبريوت.وانظر -:ياقوت احلموي :معجم األدباء ،
َتقيق إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت 3665 ،م-.ابن خلكان :وفيات األعيان َ ،تقيق إحسان عباس  ،دار صادر ،
بريوت 3611،م -.الشريرشي :شرح مقامات احلريري َ ،تقيق مد أبو الفضل إبراهيم  ،املؤسسة العربية احلديثة ،القاهرة 3666 ،م-.
شوقي ضيف :الفن ومذاهبه يف النثر العريب  ،دار املعارف  ،القاهرة 3695 ،م.
 )1رواه االمام مسلم (:عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يعطي عمر بن
اخلطاب العطاء ،فيقول :أعطه أفقر مين ،فيقول :خذه فتموله أو ت صدق به ،وما جاء من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه،
وما ال ،فال تتبعه نفسك ) انظر :شرح بلوغ املرام ،لعطية بن مد سامل (املتوَف 3121 :هـ)،ج.313 ،33
 )2يروى أن حنينا كان اسكافياً (مصلحا وصانع احذية) من احلرية بالعراق وكان (حنني) خبريا وماهرا يف صنعته ،ويف أحد االيام نا امام
دكانه بعري يركبه اعرايب وقد اقبل االعرايب على دكان(حنني) ينظر ويتأمل يف دقة وذوق (حنني) يف صنعته وقد اعجبه خفان ساوم عليهما
حنينا بالسعر وبعد طول جدال ومساومة وبعد أن وافقه حنني بالسعر إذ باألعرايب ي الدكان مسبباً خيبة امل وغضب (حنني) نظراً لطول
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وأما الدار اخللفونية فإن أبقاهم اهلل فيها ورزقهم العافية وما يتاجون ،فليقيموا وليشكروا اهلل تعاىل
[ ،]35ففي اخلرب" :من رزق فليلهمه"(،)1وإال" :ف رِ اهلل واسعة والبالد بالد اهلل والعباد عباد اهلل
ف ينما َوجد اإلنسان دينَه فليُ ِقم"( ،)2مث املتويل يَسكن يف الدار وعليه أن يأوي من معه من اإلخوة إن
وسعتهم ،وإال فليِب هلم حوله كسائر التعلقات والبساتني ،تنفق يف سبيل اهلل كذلك وليوكل منها بقدر احلاجة .
وأما الكتب فما كان منها عارية( )3أو وديعة( )4فريد إىل ربه إال أن يأذن يف االنتفا به يف املستقبل فينتفع
به ،وإن مل يوجد ربه ُحف له حىت يوجد ،وما كان منها ملك لنا بشراء أو عطية والغالب أن ذلك مكتوب
س( )5على األوالد ال يُبا وال يورث ملكا وال يتصرف فيه بشيء من التصرفات غري االنتفا به
عليه مبوكله َحْب ٌ
باملطالعة والقراءة وحنو ذلك ،فينتفع األوالد ما تناسلوا وينتفع من كان معهم يف رحبتهم من طلبة العلم بإعارة
من األوالد ،وتُرد وال قرج الكتب عن موضعها خوف التلف والضيا  ،بل وال تُعار أصال ملن ال يصوهنا كمن
ليس مبأمون عن اهلروب هبا ،أو من فسادها كمن يفتح الكتاب كثريا عند النظر أو يأخذه ويده غري نظيفة أو
ينعس عند النظر فيقع الكتاب من يده أو يقع عليه الزيت من املصباح أو يطرحه يف موضع يناله فيه الندا أو
القطر أو الفار أو الغربة الكثرية وحنو ذلك ،وكثري من الناس قليل التحف ،ولذلك يقال" :آفات الكتب

العارية"( ،)6وما يقال من أن منع الكتب غلول( ،)1فإَنا يصح عند وجود من هو أهل ألن يعطى وإال فهو

املساومة واجلدال واضاعته للكثري من الزبائن باإلض افة إىل ضيا الوقت الكثريِ ،ما جعل (حنني) يفكر يف حيلة ترد عليه وقته الذي ضا
ويعاقب هذا االعرايب البخيل على فعلته ،وهنا بدأ يفكر كيف يتال عليه فما كان منه إال أن اغلق دكانه واسر من طريق جانيب سريع إىل
الطريق الذي سلكة هذا االعرايب حىت يسبقه حامال معه اخل فني اللذين كان االعرايب معجبا هبما ،وبالطريق طرح (حنني) أحد اخلفني وعلى
مسافة أخرى بعيدة قليال طرح اخلف االخر ،وعندما سلك االعرايب وهو على بعريه ذلك الطريق إىل باديته ،وإذ اخلف الذي اعجب به
امامه ولكن لألسف فهو خف واحد فما كان منه إال أن قال متأسفاً :ما أشبه هذا اخلف خبفي حنني ولو معه اآلخر ألخذته .وتركه ومضى
مكمالً طريقه حىت وصل إىل مكان اخلف الثاين فنظر إليه متفحصاً اياه وهو يقول نعم انه هو نفسه فندم على تركه للخف األول ،وما كان
منه إال أن أنا بعريه ومحل فردة اخلف ورجع طامعا بأن يضر اخلف االخر تاركاً ما بالبعري من أمتعة وخريات ،فما كان من (حنني) الذي
كان خيتبئ إال أن يأخذ بعريه مبا فيها من خريات ،خميباً امل االعرايب الذي عاد إىل بعريه فوجده قد اختفى من مكانه ،وال ي له غري
خفني فقطع بقية الطريق ماشياً حىت وصل إىل باديته حيث عشريته ،وملا دخل عليهم قالوا له :ما الذي جئت به من سفر ؟ قال( :جئتكم
خبفي حنني) ،فصار هذا املثل العريب يضرب عند اليأس من إدرا احلاجة والرجو خبيبة األمل.
( )1حدثنا مد بن بشار حدثنا مد بن عبد اهلل حدثنا فروة أبو يونس عن هالل بن جبري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ":من أصاب من شيء فليلزمه")،انظر :حاشية السندي على ابن ماجه ،أليب احلسن احلنفي الشهري بالسندي ،دار اجليل،
بريوت ،باب( إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه)،حديث رقم.2311
 )2روى اإلمام أمحد يف مسنده ،حديث رقم (" :)3121البالد بالد اهلل ،والعباد عباد اهلل ،وحيثما أصبت خرياً فأقم".

 ")3مبع االعارة واالستعارة ،ويقال طلب الشيء عارية ،واستعار الكتاب أي طلبه عارية" انظر :املعجم الوسي ،ج ،2مادة (عار).
" )4ما استود  ،وجتمع على ودائع" انظر :املعجم الوسي  ،ج،3123 ،2مادة (ود ).
")5حبَ َسه وحبَّ َسه اي أوقفه ال يبا وال يورث واَنا متلك غلته ومنفعته" وانظر :املعجم الوسي ،م.س،ج،332 ،3مادة (حبسه).
)6وِما قيل يف ادب اعارة الكتب :قال ابن مجاعة(:ويستحب إعارة الكتب ملن ال ضرر عليه فيها ِمن ال ضرر منه عليها)انظر :تذكرة
السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم َ،تقيق مد بن مهدي العجمي ،دار البشائر االسالمية،ط،5دون تاريخ .361 ،وقال بعضهم:
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تضييع للكتب.

وأما النساء احلرائر [ف]يوخذ من كل واحدة ما فضل عن صداقها من ما يف يدها ،وجيعل من مال اهلل
وي لكل واحدة صداقها سوبا مبا فات منه عندها ،مث من شاءت أن تصرب يف الدار فهي [ ]31من مجلة
األوالد تأكل من مال اهلل وتلبس ما عاشت ،ومن أحبت أن تتزوج فال يَتعر هلا أحد .وأما أنا إن تَـ َوفَِّين اهلل
ف َك َفين هو إزار الشيخ وردا ه مع قطعة أخرى من كفنه وذلك يف املخزن ُمعد لذلك وال بأس أن يضاف إىل
ذلك على وجه الترب خرقة من لباس الشيخ سيدي عبد اهلل بن حسني()2وأخرى من لباس سيدي أمحد بن
أيب القاسم الصومعي( )3وغري ذلك ِما هو عندنا خمزون للربكة ،واهلل تعاىل ينفعنا بالصاحلني يف الدارين آمني.
وأعود فأوصي أوالدي أيضا وسائر اإلخوان مبجانبة خلطاء السوء فإن الطبا تسرق من الطبا واملعاشرة هلا أثر
ظاهر يف كل شيء ولذلك قيل:
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــرء ال تس ـ ـ ـ ـ ـ ــأل وس ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن قرين ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين باملق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارن ُمقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

()4

(ال تعر كتابك إال بعد يقني بأن املستعري ذو علم ودين)،وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعريه كتباً قال( :أرين كتبك ،فإن وجدها مصونة
مكنونة أعاره وإن رآها مغربة متغرية منعه)وانظر :تقييد العلم ،أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغداديَ ،تقيق سعد عبد الغفار
علي ،دار االستقامة.311-316 ،
 )1قال يونس بن يزيد :قال يل الزهري( :إيا وغلول الكتب ،قال :وما غلوهلا ،قال :حبسها عن أهلها)،وانظر :تاريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم ،للحاف الذهيبَ ،تقيق بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،بريوت3121،هـ،ج،319 ،5رقم.511
 )2هو الشيخ عبد اهلل بن حسني الرقي الدرعي تويف سنة3113هـ،وانظر ترمجته عند كل من -:مد االفراين ،صفوة من انتشر من اخبار
صلحاء القرن َ،33تقيق عبد اجمليد خيايل ،مركز ال اث الثقايف ،البيضاء  -.313-311 ،2111،مد بن الطيب القادري :التقاط
الدرر ،دار االفاق اجلديدة ،بريوت .312 ،3695 ،ونشر املثاين ألهل القرن 33و،32مطبعة النجاح اجلديدة،البيضاء،ج،3
.555 ،3611
 )3هو أمحد بن أيب القاسم التاديل الصومعي ،عاش يف النصف الثاين من القرن 31هـ،وعاصر الدولة السعدية يف أوج قوِتا وازدهارها،
ولد يف بلدة الصومعة ببين مالل ،ونشأ يف وس عامل متصوف ،و اختلف الدارسون يف تاريخ ميالده ،وقد تعلم الصومعي القراءة والقرآن
يف زاوية الصومعة على يد الشيخ سعيد أمسناو ،وكان على اتصال دائم بكبار مشايخ التصوف يف تادلة ،ذلك أهنم كانوا كثريي ال دد على
والده يف منزله ..بعد ف ة الدراسة األولية يف زاوية الصومعة توجه أمحد الصومعي إىل فاس طلبا للعلم ،وقد قرأ باألساس على أستاذه أيب
العباس أمحد بن مد العبادي التلمساين العقيدة املعروفة بكربى السنوسي سنة 966هـ ،ورجع الصومعي إىل بين مالل بعدما حصل علما
م ا بفاس ،خصوصا يف الفقه واألدب والتاريخ ،قد انربى أمحد الصومعي لنشر العلم والصالح بزاوية الصومعة ببين مالل ،مطبقا دروس
املدرسة اجلزولية يف إيواء الطلبة والغرباء ،وخلف كتبا كثرية معظمها يف التصوف ،وكان شغوفا ِبمع الكتب واقتنائها واستنساخها ،وقد جتمع
يف آخر حياته ما يقرب من ألف ومثانني جملدا ،وتويف رمحه اهلل سنة 3135هـ ،ودفن بزاويته بالصومعة ،وقربه شهري مبدينة بين مالل .انظر-:
املعزى يف مناقب الشيخ أيب يعزىَ ،تقيق علي اجلاوي ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادي-.3666 ،مجال بامي "،أيب عبيد
الشرقي " ،جريدة ميثاق الرابطة ،عدد  -.16مد حجي ،احلركة الفكرية على عهد السعديني،ج . 615 ،2
 )4هي قولة لعدي بن زيد العبادي:
إذا كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهم
ِ
ِ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِن الْ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرء ال تَ ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ َْل وأبْصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر قَ ِرينَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

وال تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب االردى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردى
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ين بِامل َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِرِن ُم ْقتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
ـإن الْ َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
َ ُ
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ويف اخلرب" :الجلي ،الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جلي ،السوء" ( ،)1ويرجع جليس
السوء إىل ثالثة :فاسد الطبع ،وفاسد العمل[ ،ومن ال يتقي اهلل يف أفعاله]:
 أما األول فينبغي به كل من فيه خلق مذموم سواء ُجبِل عليه أو اكتسبه ،فمن ذلك حب الدنيا،
احبه ُخيشى عليه أن جيره إىل ذلك أو شيء منه ،وحب
فمن َ
ص َ
فصاحبه يعتين بالدنيا طلبا وذكرا ،ويهتم هلا َ
الدنيا رأس كل خطيئة وهذا البالء عام ،فاش يف الناس إال من خلصه اهلل تعاىل ،وقليل ما هم فال تكاد تلقى
إال مهتما هبا عطشانا إليها ،فليحذر أوالدنا من مصاحبة العوام الذين َعميت بصائرهم حببها فال مشهود هلم

وال بوب وال مطلوب غريها .وليحذروا كذلك من عوام الطلبة والفقراء املتعطشني إليها الذين يزينون هلم
املالبس واملفارش وامل كل[  ]33واملراكب واملساكن واملناكح ،وطلب اجلاه والرياسة ،ورمبا جعلوا لذلك
تأويالت فاسدة ونصبوا هلا شبها واهية وأدلة فاسدة ،فصحبة هؤالء واإلصغاء إىل تُـَّر ِ
هاِتم وأباطيلهم ُسم قاتل
ُ
ُ َ
وهم شر من إبليس ،يكثرون من ذلك الكرب والتجرب وصاحبه هالك من اهلالكني إال أن يتداركه اهلل برمحة منه،
ومن صاحبه مع ما يعانيه من خشونة أخالقه عامر بني أن يسرق من طبعه فيكون مثله أو قريب منه أو يعي،
معه يف ذل ومهانة ويألف التذلل للمتجربين وال خري يف شيء من ذلك ،ومن ذلك احلسد واحلقد والبخل
العجالة.
وسائر أخالق السوء ،آفا ُِتا مشروحة يف كتب األئمة فال حاجة إىل التطويل هبا يف هذه ُ
 وأما الثاين فاملراد به ضعيف العقل ،قليل التمييز وال خري يف صحبته ،بل فيها غاية املضرة ألنه يريد أن
وي ِّسن القبيح ،ويُقرب البعيد ويُبعد القريب ،فيوقع يف مهاول الغرور واهلال وجير إىل
ينفع فيضر ،ويقبح احلسن ُ

احب والصديق .وقد ورد البيت يف ديوانه يف شعراء اجلاهلية ،مجع وَتقيق مد جبار املعيبد ،منشورات وزارة الثقافة
ويقصد بـالقرين ّ ،
الص َ
واالرشاد ،مديرية الثقافة العامة،بغداد، 166 ،3663،وقد أثبت صحة نسبة البيت البن عدي كما رواه عدد من الشعراء ،اال ان
قق الكتاب تصرف يف البيت الشعري ،وأثبت ما درجت عليه الرواية فاصبح كما يلي:
ِ
ِ
ف ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل قَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِري ٍن بِالْ ُم َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارن يـَ ْقتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن قَ ِرينِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِن الْ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرء ال تَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَل َ
الصمت خيـر ِمن إِم ِ
يس ُّ ِ
اجللِيس َّ ِ
ِ
اخلَ ِري خيـر ِمن َّ ِ
ِ ِ
 " )1الْ ِو ْح َدةُ َخيْـٌر ِم ْن َجلِ ِ
الء الشَِّّر
الص ْمت َ ،و َّ ْ ُ َ ْ ٌ ْ ْ
الصال ُح َخيْـٌر م َن الْ ِو ْح َدة َ ،وإ ْمالءُ ْ ْ َ ْ ٌ َ
السوء َ ،و َْ ُ
" ،رواه احلاكم وأبو الشيخ والعسكري عن أيب ذر  ،و يف صحيح البخاري وغريه  :لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار راكب مليل
وحده  ،وال تنايف بينهما وقد ترجم البخاري  :العزلة راحة من خالط السوء وذكر حديث أيب سعيد مرفوعا  :ورجل يف شعب من الشعاب
يعبد ربه ويد الناس من شره  ،ويف لف :يأ على الناس زمان خري مال املسلم الغنم  ،يتبع هبا شغف اجلبال ومواقع القطر  ،يفر بدينه
من الفىل  ،وثبت حديث  :املؤمن الذي خيال الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم  .قال احلاف يف
الفتح :وسنده حسن  ،لكن ادفوظ أنه موقوف عن أيب ذر أو عن أيب الدرداء  .أخرج ابن أيب شيبة عن عمر أنه قال  :العزلة راحة للمؤمن
من خالط السوء  ،رجاله ثقات إال أنه منقطع  ،وخالط بضم اخلاء وتشديد الالم .وانظر :املقاصد احلسنة فيما اشتهر على األلسنة،رقم
احلديث(.)3216
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ُمح ِقه ،ولذلك قال صاحل بن عبد القدوس (:)1

مـ ـ ـ ـ ـ ــن أن يكـ ـ ـ ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ـ ـ ــديق أمحـ ـ ـ ـ ـ ــق

()2

وألن يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
 وأما الثالث فنريد به من ال يت َِّقي اهلل يف أفعاله وأقواله كافرا أو مسلما فاسقا بارتكاب املنهيات
وصحبته .شر ومعصية ،ألنا أ ُِمرنا مبجانبة أعداء اهلل وبغضهم هلل ،وُهنِينا عن فعل
والتقصري يف املأمورات ُ ،
ِ
أضِّر هؤالء شخصان:
الفواح ،،وعن تقديرها وذلك مبشاهدِتا من غري نكر وهي حاصل الصحبة .ومن َ


أحدمها املبتد يف الدين ظاهرا وباطنا ،فإن البِد تستند إىل تأويالت فيوشك أن يسرق عقل

 ) 1هو صاحل بن عبد القدوس بن عبد اهلل بن عبد القدوس األزدي اجلذامي ،أبو الفضل .وهو من شعراء الدولة العباسية كان مويل لبين
أسد .كان حكيماً متكلماً يع الناس يف البصرة ،له مع أيب اهلذيل العالف مناظرات ،وشعره كله أمثال وحكم وآداب ،يدور كثري من شعره
احلث على مكارم األخالق ،وطاعة اهلل ،وَيتاز شعره بقوة األلفاظ ،والتدليل،
حول التنفري من الدنيا ومتاعها ،وذكر املوت والفناء ،و ّ
والتعليل ،ودقة القياس.وقد مرت أحداث يف حياة الشاعر جعلته يقارن بني األسباب كما يقارن بني النتائ ؛ فيَصل إىل آراء ُ كمة
مستخلصة من جتاربه وجتارب غريه .قال املرتضى( :قيل ُرئي ابن عبد القدوس يصلي صالة تامة الركو والسجود ،فقيل له ما هذا ومذهبك
معروف؟ قال :سنة البلد ،وعادة اجلسد ،وسالمة الولد!) وقد اصيب يف آخر عمره بالعمى واِتم عند أيب عبد اهلل مد املهدي العباسي
بالزندقة ،فقتله يف بغداد سنة361هـ 111/م  ،وقد مجع شعره وحققه عبد اهلل اخلطيب وطبعه ضمن منشورات البصري يف بغداد سنة
 ، 3661واستدر عليه نوري محودي القيسي يف جملة املورد العراقية يف اجمللد الذي نشر سنة  .3696انظر -:الشريف املرتضى ،األمايل
(غرر الفوائد ودرر القالئد)َ ،تقيق مد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط.3661 ،3ـ اجلاح  ،البيان والتبيني،
َتقيق عبد السالم هارون  ،دار الفكر ،دون تاريخ -.اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،دار الفكر ،بدون تاريخ.ـ ابن املعتز ،طبقات
الشعراء ،دار املعارف ،مصر .3669
 )2وهو البيت الثاين من قصيدته وهي كما يلي:
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرء جيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

ويظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع واخلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزق

وألن يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن يك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـديق أمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

فاربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ بنفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق أمحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إن الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق

وزن الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم إذا نطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فإَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

يبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ذوي العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املنط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إذا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوت أخالقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
اِح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر األمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أن تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبه

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يستشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إذا استشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري فيُطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
إَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالثوب اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رقعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

حركت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح وهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخنرق

كحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق إن أقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمته

رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس وإن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

وإذا جالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته يف جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخلرق

وإذا عاتبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

زاد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ومت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادى يف احلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

عجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس يف أرزاقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ذا عطش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

انظر :روضة العقالء ونزهة الفضالء ،أليب حامت مد ابن حبان البسيتَ ،تقيق مد حامد الفقي ،مكتبة السنة ادمدية
ط، 323 ،5،3511رقم()3993
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املصاحب ويرتكبها أو أمثاهلا نسأل اهلل العافية ،فاحلذر[ ِ ]36من ال يتحف على سنة النيب صلى اهلل عليه
ُ
وسلم وما كانت عليه اجلماعة والسيما يف هذا الزمان الذي قل فيه( )1()...واملعامل الشرعية واآلثار النبوية
وصارت السنة بني البد كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ،وقد ابتدعت أمور فلما طال هبا العهد وشا
العمل ،صارت سنة ،مث أُحلِقت بتلك األمور أمور فلما طال العهد هبا أيضا صارت سنة ،وهاجوا وقد غلبت
العادة على العبادات حىت كادت تقتضي عليها ،فحف دينه يف أيدي خوا عباده(.نسأل)()2اهلل تعاىل أن
جيعلنا وأوالدنا وسائر أحبتنا منهم انه ذو الفضل العظيم.
الثاين من ال يقبض لسانه من الوقائع يف الناس وهذا بالء عظيم ،ومع عظمه هو عام يف الناس ال

يكاد يسلم منه إال القليل ِمن ورعه اهلل وحفظه ،وقد ابتلي هبا كثري ِمن اتسم بالدين وصلحت أصوله يف غري
ذلك لنزو النفس طبعا إىل أكل رم الناس ،وأن َف َقه بأعراضهم واستلذاذ ذلك وخفته على اللسان ،فإن النفس
جمبولة على حب الرفعة والشرف والفضيلة ،فتجري الستنقا الغري تومها منها أنه يصل بذلك غرضها،..
والنفوس الدنية جمبولة على االستنقا  .والناقص يقيس الناس بذراعه ،وهذه إشارات إىل أسباب يف احلكمة
اإلهلية مل يسع الوقت لتفصيلها ،احلذر ِمن يقع يف الناس بكلمة أو رمز أو تلويح وال( يجزه) ( )3عنهم دين
وال مروءة  ،ويكون ذلك إما بإسكاته إن كان يقبل النصح وإما بالبعد منه ،وال بد يف ذلك من تلطف وحسن
قلُّص ،وإال فمن هذا طبعه إن رقت كفُّه عن الناس تركهم وأخذ فيك؛ واهلل املستعان .ومن[ ]31ابتلي
جه َدهُ ،وكما قيل":خالِ ودينك ال
بصحبة أحد من هؤالء يف وقت لضرورة فليتحف على دينه ْ
فكلمه"(،)4ولْيَ ْد َراْ عن نفسه وعن دينه وليَـْل َجأْ إىل اهلل يف التخلص من الورطة ،وقد ال َيكن التخلص عادة وال
يليق كالزوجات والسراري مع "النساء ناقصات عقل ودين" ،والعبيد وسائر اخلدام وكل من يعني على معاش
أو شيء من املنافع الدنيوية ،فليس إال التحف واجملانبة ما أمكن ،ولذلك قيل:" :احب لدينك و:احب
لدنياك و:احب آلخرفك و:احب للت ن ،به"( )5وهي مشروحة يف كالم الشيخ زروق وغريه.
وأوصيهم مبعاشرة أهل الفقه واحلكمة من العلماء العاملني الصاحلني واالقتباس من أنوارهم مع غاية ادبة
 )1بيا كلمة.
 )2ورد(نسئل).
 )3وردت الكلمة بدون نق
 )4قال ابن مسعود (:خال الناس ،ودينك ال تكلمنّه والدعابة مع األهل)رواه البخاري.

 )5قولة شهرية للشيخ سيدي امحد زروق الفاسي ،ولد مبدينة فاس يف يوم اخلميس 39رم916هـ ،ونشأ هبا يتيما ،ولكنه وجد من يكفله
ويرعاه ويوجهه للعلم ،فانكب على التزود من ينابيع املعرفة بإخال وحزم ،ومل يكتف بشيو مدينة فاس وحدهم ،فرحل إىل جهات أخرى
راغبا يف االستزادة ،هادفا إىل التحصيل ،إىل أن وافاه األجل بليبيا ،فدفن بتكرين من عمل طرابلس الغرب عام 899هـ ،وخلف انتاجا
فكريا روحيا غزيرا،وهذه القولة وردت يف رسائله وتداوهلا العامة واخلاصة )...(":وإياكم مث إياكم وخمالطة الفقراء والطلبة ومن االشتغال
بالكنوز والكيمياء وغريمه ا فإن ذلك كله مبعد عن اهلل جالب للفقر بعيد عن احلق وعليكم باأللفة وإكرام األصحاب وهم ثالثة صاحب

لدنيا فال ترا فيه إال حسن خلقه وصاحب آلخرتك فال ترا فيه إال اهلل واقبله كيف كان وصاحب للتأنس(.")...
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وخذ منه العلم وت
هلم وإكرامهم والتأدب بني أيديهم  ،وإن مل يوخذ إال من عنده علم وال ترضى حالة ،فَليُ َ
حالته له ،والبد أيضا من توقريه وإكرامه و بته باعتبار العلم إذ أد أحواله كصندوق شو بكتب العلم
ويب مبا فيه،
ومعلوم أن هذا الصندوق ال ينبذ يف املزبلة وال َيشي بالنعال وال َيتهن ،بل ي م غاية [االح ام] ُ
فكيف مبن مجع االحتواء على العلم باألَيان واإلسالم مع ما وفـَّ َقه اهلل إليه من الدين واالع اف بالتقصري فيها
وهذا خري كثري ،بل من اتسم باسم عامل أو فقيه ينبغي أن يراعى له من االح ام واإلكرام ما يليق حبق النسبة
واالسم  ،ومن كثَّر سواد قوم فهو منهم ،والنسبة هلا حق شعر :
فج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
رأى اجملنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء كلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ ِ
ـب ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال
فالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا ملَ نل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـت الكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
()1
املالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إن عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
َرأَتْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـيال
فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا َ
[  ]39وكذا كل من اتسم بالفقر واالنتساب إىل اجلانب الرباين ،ترعى له حرمة االسم واالنتساب ،فيُح م
ت استقامته وظهرت مع ذلك كرامته فهو(مظفور)( )2به وإن س ه اهلل فهو
ويُ َّ
ص َّح ْ
كرم ويُظن به اخلري ،مث إن َ
إىل اهلل واحلمد هلل على الس  ،وإن ظهر منه ما ينكر فهو حبال التماس املعاذير أو اإلنكار مبقتضى الشريعة
وحذا ِر َحذا ِر من االحتقار والوقيعة بالشهوات،
على وجه النصيحة ،مع قيام حسن الظن واالح ام بالقلبَ ،
تعر َ هلم مبجرد اهلوى ،ولذلك أسباب
فإن اهلل تعاىل يغار للمنتسبني جلنابه ،وإن كان على سوء ،ويعاقب من َّ

وأسرار يطول تفصيلها{،فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن فصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
أليم}(،)3و بة اجلانب على اجلملة وتعظيمه وامليل إليه ،البد منه لكل موفِّ ٍق ،وكل قلب ليس فيه تعظيم ِ
جانب
اهلل  ،ومن انتسب إليه على اجلملة و بة ذلك فهو خرب ،فإن ابتلي مع ذلك بالغمس فيه أو الوقيعة فهو
اهلال والبَـ َوار.

وحذار حذار من صحبة الناقصني اهلِ َمم منهم واجلوالني على بطوهنم والساقطني على احلظوظ النفسانية
َ
كائنة ما كانت ،ومن أَظ َفره اهلل باهلمم العلية املتخلني عن الفاين واملقبلني على ما يعينهم  ،فليصحب وليقر
ُ
عينهم ،وليحمد اهلل على الكنز والعلو النفيس  ،فصحبة هؤالء نعيم عاجل وفالح آجل ،ويف حقهم يقول

 )1يروى عن قصة هذه االبيات انه يف يوم من األيام كان جمنون ليلى يسري مع بعض أصحابه فرأى كلبا صغريا فأخذه ووضعه يف أحضانه
وأخذ َيسح عليه ويعطف عليه ويعطيه بعض احلنان ،فالمه أصحابه على هذا الفعل ،فانشد االبيات الثالثة السالفة الذكر.
انظر":الوجادات" -21-جملة دعوة احلق،العدد.313
)2ورد(مضفور).ويقال "ظَفر اهلل فالنا أي َم َّكنَه و َغلَّبَه ،فهو مظفور" ،انظر :املعجم الوسي ،ج، 2
)3اآلية 65من سورة النور.

،316مادة(ظفر).

278

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

القطب اجلامع أبو مدين رضي اهلل عنه(:)1

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبة الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالطني والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات واألُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إال ُ

()2

 )1هو أبو مدين شعيب بن حسني األنصاري ،ولد عام  520هـ بقطنيانة ،يف الشمال الشرقي من إشبيلية ،وقد غادر األندلس يف اجتاه
املغرب األقصى للتفقه يف الدين وطلب العلم ،فزار طنجة وسبتة ومراك ،وفاس اليت جلس يف حلقات دروس مشاخيها ،وكان من ابرز
شيوخه ا لفقيه أبو احلسن علي بن غالب املتوَف سنة  362هـ ،دفني القصر الكبري ،الشيخ أبو عبد اهلل الدَّقاق السجلماسي األصل املدفون
إيروجان بتاغية
مبقربة باب العجيسة بفاس ،والشيخ علي بن حرزهم دفني باب الفتوح بفاس ،والشيخ أيب يعزى يلنور بن ميمون دفني جبل ّ
وغريهم ،وقد رحل للمشرق قصد احل مث استقر ببجاية عاصمة احلَ ّماديني باجلزائر وتزوج هنا واجنب ولدا ،وقد اخذ عنه ثلة من التالميذ

والعلماء الذين اصبحوا على شاكلته يف العلم والصالح والوالية ،تويف سنة 594هـ ودفن بتلمسان .انظر -:املطرب مبشاهري أولياء املغرب،
عبد اهلل بن عبد القادر التليدي ،دار األمان للنشر والتوزيع ،ودار البشائر اإلسالمية ،الرباط ،ط  -.61: ،2115/1أبو مدين الغوث،
القسنطيينَ ،تقيق :أبو سهل و جناح عو صيام،
عبد احلليم مود ،دار املعارف  ،القاهرة ،دون تاريخ -.أنس الفقري ،أمحد بن احلسني
ّ
ط -2112/3دار املقطم ،القاهرة 32 ،وما بعدها -.املستفاد أليب عبد الكرن التميمي الفاسي ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بتطوانَ ،تقيق :مد الشريف ،ط ،3،2112:مطبعة طوب بريس ،الرباط -.12: ،واحة الناشر ،مد بن عسكر احلسين
الشفشاوينَ ،تقيق :مد حجي ،منشورات :مركز ال اث الثقايف املغريب الدار البيضاء ،ط ،2115/5مطبعة الكرامة -الرباط،
 -.321:الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية ،عبد الر وف املناويَ ،تقيق :أمحد فريد املزيدي ،ط ،2119/3دار الكتب
العلمية-لبنان -.11/2 : ،التشوف إىل رجال التصوف البن الزيات التاديلَ ،تقيق علي عمر ،ط ،2111/3مكتبة الثقافة الدينية-
القاهرة .236 : ،طبقات األولياء ،ابن امللقنَ ،تقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط  ،2116/2دار الكتب العلمية ،لبنان.
.261:
 )2هذا البيت هو مطلع قصيدة صوفية أليب مدين الغوث وتعرف بالقصيدة الرائية ،انظر:ديوان أيب مدين شعيب الغوث ،دار الكتب
العلمية،بريوت.2133،وتتمتها كما يلي:

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،االّ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبة الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبهم وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدب يف جمالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم

واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغنم الوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت واحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
والزم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت إالّ إن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلت فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالطني والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خلّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ورا
واعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
ال علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن باجلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا

وال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب االّ في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك معتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغفر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـبب

عيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا بيّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اإلنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرا

إن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فاعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

عم ـ ـ ـ ـ ـ ــا في ـ ـ ـ ـ ـ ــك من ـ ـ ـ ـ ـ ــك ج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه اعت ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ّ
فس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وا وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالرفق ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

ـفحكم
ـدكم أوىل بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُ
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالتفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أوىل وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمتهم

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف درك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهم وال ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد واهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خدمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

عس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه يرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذر أن تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجرا

وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتغين عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ومع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف إن عث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

فف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري وطاعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

يرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرا

واعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم دارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعيها اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
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وقال آخر يف حقهم]36 [:

هلل َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز طائف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أخف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم يف رداء الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالال

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالطني يف أطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنة

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعبدوا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األر أقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

مالبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعث مف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارقهم َغْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر
ُ

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـروا عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى فل ـ ـ ـ ـ ـ ــك اخلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء أذي ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

ه ـ ـ ـ ـ ــذي املناق ـ ـ ـ ـ ــب ال ثوب ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــدن

خيط ـ ـ ـ ـ ـ ــا قميص ـ ـ ـ ـ ـ ــا فع ـ ـ ـ ـ ـ ــادا بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد أمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

هـ ـ ـ ـ ـ ــذي املك ـ ـ ـ ـ ـ ـارم ال قعبـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ـ ــِب

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبا مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواال

وقال اآلخر:
عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اهلل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام

هل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يف اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إن الح انبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث

عالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهم حنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول و اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرار

وإخف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث

فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر املخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف وه ـ ـ ـ ـ ـ ــم غي ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
()1
طالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعتنا ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالث

أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا
وقال اآلخر:
رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اهلل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعدوا وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوا

ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا رمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوىل وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوا

رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال طلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيا بتات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجازوا

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم النج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة فمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوه

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركهم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار واحنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعض تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنري ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوا مبخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

هل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم باخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاز

فعج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهم
أردت َحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقهم َ
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت أراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وأ ّ يل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يتهم

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يل وأ ّ ملثل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزامحهم
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهم وأداريهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وأ ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة إذ أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوا
ُ
ـنهم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربا
أو تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع األذن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد مل آلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا

مبهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت وخصوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهم نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجايا حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا

يبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهم عط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أخالقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم طرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ودي وأحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذين ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم

حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهم راق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا

ال زال مشلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يف اهلل جمتمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
مث الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدنا
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ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز مفتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
وذنبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراً ومغتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أوَف وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرا
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أتطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع باللح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وال هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهم نَ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبًا ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

وتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح بالرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وال جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواز
ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز فوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذا الطِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز

بداية ونهاية الو:ية
ِ:التعليٍ على الوثيقتين.
الشك أن الباحث يف العلوم اإلنسانية وهو يبحث يف أسلوب الكتابة األدبية و الفنية عند العالمة أيب علي
احلسن اليوسي ،تستوقفه ومنذ الوهلة األوىل تلك القدرة الفائقة اليت متيز هبا العالمة اليوسي يف التأليف والتقييد
دون ملل أو كلل ،و سعة خمزونيته العلمية وتنو روافده اليت طبعت شخصية ِما ساعده على تنويع تعبرياته
وتراكيبه وأسلوبه ،وتشكيل وَتديد فضاء للجنس األديب حبسب طبيعة املوضو املراد معاجلته ،وكذا حبسب
طبيعة املتلقي وثقافته ومدى أمهيته ومكانته ووضعيته االجتماعية ،فقد كان رمحه اهلل حريصا يف اغلب مؤلفاته
على َتديد صفة املتلقي يف بداية استهالل ديباجته هل هي لسلطان أو عامل أو جلماعة من املريدين أو لقبيلة
أو لتلميذ أو ألبنائه وإخوانه من ذريته ،كما كان حريصا على غرار علماء عصره لتحديد موضو وسبب تأليفه
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هلذا التقييد أو الرسالة أو اجلواب على سؤال أو الرد على عامل معني أو التصدي لظاهرة معينة أو غري ذلك.
ومن مث مل يكن غريبا علينا أن نستشف يف إنتاجه الفكري تلوينات أسلوبية ولغوية خمتلفة تتفاوت مع و
لفظا وتركيبا وداللة ،ومؤكدة ضمنيا أن لكل مقام مقاال.
:1من حيث اللغة واالسلوب.
من األمور اليت متيز هبا العالمة سيدي احلسن اليوسي ،بل وانفرد هبا عن غريه من علماء عصره ،تبنيه يف
أغلب مؤلفاته اليت تعددت مواضيعها وتباينت أغراضها  ،نثرا كانت أو نظما بني السياسة والفقه والتوحيد
والتصوف وفنون األدب وضروبه ،واختلفت يف أحجامها باختالف موضوعاِتا وأهدافها ومقاصدها وغاياِتا،
ِما يوضح تنو اهتمامات املؤلف ومشاركاته ،وهي موضوعات تباعدت أحيانا ،وتقاربت أحايني أخرى ،بالنظر
إىل سياقات املرحلة والتيارات الفكرية اليت جتاذبته واستعداداته الذاتية للكتابة جوابا أو تعقيبا أو ردا أو نصيحة
وعظية .كما أن مقدرته يف تطويع اللغة العربية ،بل وانصياعها له وخضوعها ،واستخدامه هلا يف قالب مجع بني
البساطة والبعد عن التعقيد والغمو يف ال كيب من جهة ،وبني روعة مجاليتها وحسن تنميقها ودقة التأنق
فيها من جهة أخرى ،تبعا لطبيعة املتلقي وقدراته األدبية وملكاته العلمية ،وهو األمر الذي انعكس إجيابا على
نوعية األسلوب ،الذي اعتمده يف عر موضوعاته .وتبعا لذلك يقف الباحث والدارس على مصطلحات
وألفاظ وعبارات تنهل من خمتلف اجملاالت املعرفية من علوم وآداب وفنون وفقه ومنطق وسياسة .وكل هذه
التعبريات يوظفها بأسلوب متمرس جتعلها يف نفس املستوى العلمي والثقايف ملتلقيه ويف متناول حدوده الذهنية،
ِما ينم عن امللكات اليت كان يكتسبها رمحه اهلل سواء اللغوية أو املعجمية.
وصفوة القول ،لقد أبد العالمة سيدي احلسن اليوسي رمحه اهلل يف استخدام ادسنات اللفظية اليت
اعتمدها يف ديباجة مقدمات مؤلفاته ،او يف ثنايا شروحاته وتفسرياته و َتليله ،أو حىت يف خوامته للمواضيع
املتطرق هلا  ،من سجع( )1وجتنيس( ،)2وغريها من ضروب البديع ،واعتنائه بادسنات املعنوية والبيانية والبالغية

 )1وهو توافق الفاصلتني من النثر على حرف واحد يف اآلخر ،ومثاله :عن أيب هريرة  أن النيب  قال ( :اللهم أع منفقا خلفا،
وأع ِمسكا تلفا) رواه البخاري ومسلم وغريمها.
 )2اجلناس أ و التجنيس هو التشابه بني االلفاظ يف النطق واختالفها يف املع  ،ومسي باجلناس للتجانس الظاهر يف رسم الكلمتني ،وهو
نوعان:تام :وهو ما اتفق ف يه اللفظان يف أمور أربعة هي :نو احلروف ،وشكلها ،وعددها ،وترتيبها ،كقوله سبحانه وتعاىل{:ويوم تقوم
الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة}االية33من سورة الروم ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :اللهم كما حسنت خلقي ،حسن خلقي).
أخرجه أمحد،ج ،515 ،3رقم احلديث  ،5925وأرقام  ،21562و ،23223واألدب املفرد ،برقم  ، ،261وابن حبان ،برقم ،636
والطيالسي ،رقم ،511ومسند أيب يعلى ،برقم  ،3393وصححه األلباين يف إرواء الغليل ،ج  ،335 ،3برقم  ،11وغري تام  :وهو ما
اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة املتقدمة.ونذكر مثاله من قوله سبحانه وتعاىل  {:وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة}

اآليتان 25-22من سورة القيامة .وتعريف اجلناس وسر مجاله يتلخص يف قولة للنحوي ومؤسس علم البالغة عبد القاهر
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من طباق( )1ومقابلة ( )2وتورية( )3وحسن تعليل( )4واستطراد( ،)5وارصاد( ،)6وادماج( ،)7وجتريد( ،)8واليت
أضفت على معانيه قوة ووضوحا ،واالنزياحات الداللية من اجملاز( )9واالستعارة( )10والتشبيه ،والطي
والنشر( )11واجلمع( ،)12وائتالف اللّف واملع ( ،)13والتفريع( )14واالستتبا ( )15و غريها من اإلبداعات

اجلرجاين(ت113هـ3119/م) يف كتابيه املعنونني بـ( دالئل اإلعجاز) و(أسرار البالغة) (:إن الكلمة الثانية ترد وظاهرها أهنا تكرار للكلمة
األوىل ،ف إذا تأملت يف معناها عرفت أهنا كلمة جديدة فكأنك حصلت على كسب مل تكن تتوقعه).
1
ويسمى باملطابقة وبالتطبيق وبالتطابق وبالتكافؤ وبالتضاد أيضاً ،وهو :اجلمع بني لفظني متقابلني يف املع  ،ويكون على قسمني :طباق
) ّ
االجياب :وهو ما مل خيتلف فيه اللّفظان املتقابالن اجياباً وسلباً ،ومثاله قوله تعاىل{:وانّه هو أضحك وأبكي}اآلية 15من سورة النجم{،تؤ
وتذل من تشاء}االية26من سورة آل عمران .وطباق السلب :وهو ما اختلف فيه
وتعز من تشاء ّ
امللك من تشاء وتنز امللك ِمّن تشاء ّ
مرة ومنفي مرة اُخرى ،ومثاله قوله تعاىل{:فال قشون الناس واخشون}اآلية 11من سورة املائدة،
اللفظان املتقابالن اجياباً وسلباً فمثبت ّ
وقوله سبحانه{:هل يستوي الّذي يعلمون والّذين ال يعلمون}اآلية 6من سورة الزمر.

تعاىل{:فأما من أعطى واتّقى وص ّدق باحلس
 ) 2وهي أن يؤتى مبعنيني أو معان متوافقة ،مث يؤتى مبقابلها على ال تيب ،ومثاله قوله
ّ
فسنيسره للعسرى}اآليات 31-3من سورة الليل { .فليضحكوا قليال وليبكوا
يسرهُ لليُسرى وأما من خبل واستغ وك ّذب باحلس
فسنُ ِّ
ّ
كثريا} اآلية 92من سورة التوبة.
)وتسمى ايهاماً وقييالً أيضاً ،وهي أن يكون للّف معنيان :قريب وبعيد ،فيذكره املتكلّم ويريد به املع البعيد ،الذي هو خالف الظاهر،
ّ 3
فيتوهم انّه أراد املع القريب ،حنو قوله تعاىل{:وهو الّذي يتوفّاكم باللّيل ويعلم ما جرحتم
ويأ بقرينة ال يفهمها السامع غري الفطنّ ،
بالنهار}اآلية  61من سورة االنعام ،وكقول الشاعر:
أبيات شعر كالقصور وال قصور هبا يعوق=ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق.
 ) 4هو أن ينكر القائل صراحة أو ضمنا علة الشيء املعروفة ويأ بعلة أدبية طريفة تناسب الغر الذي يقصد إليه.
 )5وهو أن يشر املتكلّم يف موضو  ،مث خيرج منه قبل متامه إىل موضو آخر ،مث يرجع إىل موضوعه األول.

6
الروي ،ومثاله قوله تعاىل{:وما كان
) وي ّ
سمى التسهيم أيضاً وهو :أن يذكر قبل متام الكالم  -شعراً كان أو نثرا ـ ما يدل عليه إذا عُرف ّ
لكل ّأمة أجل فإذا
اهلل ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}االية 11من سورة العنكبوت .أو يدل عليه بال حاجة إىل معرفة ّ
الروي {،و ّ
جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون)اآلية 51من سورة االعراف.
7
مصرح به.
) وهو أن يدم يف سياق الكالم ،مع آخر غري ّ

 )8وهو أن ينتز املتكلّم من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله يف تلك الصفة ،وذلك ألجل املبالغة يف كماهلا يف ذي الصفة املنتز منه ،حىت
كأنه قد صار منها ،حبيث َيكن أن ينتز منه موصوف آخر.
 )9لغة :هو التجاوز والتع ّدي ،واصطالحا :ان تنقل اللف من عن معناه األصلي ،وتستعمله يف مع

اخر ،وهو نوعان جماز لغوي وجماز عقلي.

 ) 10هو استعمال اللف يف غري ما وضع له ،بعالقة املشاهبة بني املع األصلي واملع اجملازي ،مع قرينة صارفة عن إرادة املع األصلي،
والب ّد يف االستعارة من عدم ذكر وجه الشبه ،وال أداة التشبيه ،بل الالزم ادعاء أن املشبه عني املشبّه به .واحلاصل :أن كل جماز يب على
يسمى( :استعارة) .
التشبيه بدون االداة ووجه الشبه ّ
11
ويسمى اللّف والنشر أيضاً ،وهو :أن يذكر أموراً متعددة ،مث يذكر ما لكل واحد منها من الصفات املسوق هلا الكالم ،من غري تعيني،
) ّ
اعتماداً على ذهن السامع يف إرجا كل صفة إىل موصوفها.
 )12وهو أن جيمع املتكلّم بني أمرين أو أكثر يف حكم واحد
 )13وهو أن ُخيتار للمع املقصود ألفاظ تؤديه بكمال الوضوح.
 )14وهو جعل الشيء فرعاً لغريه وذلك بأن يُثبت ملتعلّق أمر حكماً بعد أن يُشتبه ملتعلّق آخر على حنو يُشعر بالتفريع.
 )15وهو الوصف بأمر على وجه يستتبع الوصف بأمر آخر.
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األدبية اليت تطرب آذن املتلقي ،ومتتع عني القارئ ،واألهم أهنا تضفي مجالية على مجاليات و مقومات اجلنس
األديب  ،وتوصل دون تكلف منه وال عناء غاياته ومقاصده من هذا التقييد أو ذا .
:1من حيث الشر والتفسير والتحليل :
كما نلمس الرباعة األدبية والفنية للعالمة سيدي احلسن اليوسي -رمحه اهلل -يف قدرته اللغوية ومكتسباته
الثقافية يف خمتلف ضروب العلم ،اليت يوظفها أثناء عملية التفسري والتحليل للموضو بيت القصيد ،واستعانته
مبفردات وعبارات معينة قدم فكرته وتضفي على خطابه نوعا من آليات اإلقنا وال غيب دون ال هيب،
معتمدا يف استدالالته على عنصري احلجة واإلقنا من خالل استشهاده ب يات من القران الكرن  ،وإدراجه يف
خضم كالمه لألحاديث النبوية دون أن يغفل االستعانة بأشعار الشعراء واالقتباس من أقوال شيو التصوف
واحلكماءِ ،ما يبني إملامه الواسع بال اث الفكري واحلضاري املغريب واألندلسي بل والعريب اإلسالمي أيضا ،ومع
انه كان يهمل أحيانا ذكر اسم الشاعر أو القائل املقتبس منه إال أن األمر مل ينقص شيئا من قيمته العلمية
وتنو ثقافته الفكرية ،فيكفيه استحضاره ملقوالت وحكم ،وألشعار من خمتلف البحور اخلليلية ،لعدد من
الشخصيات البارزة يف العامل اإلسالمي ،واليت تركت أثارا واضحة وقيمة يُستشهد هبا ويستفاد منها.
إن هذه الطاقة املوسوعية و القوة املرجعية و الداللية اليت اتسم هبا العالمة اليوسي واليت مكنته من َتقيق
أهداف اجلنس األديب وغاياته الذي خا فيه ،سواء كان نظما أو نثرا كالرسالة والوصية والفتوى ،...قد مكنته
وبامتياز من َتقيق التواصل الفكري ،وشفاء غليل السائل ،واستيعاب أفكاره ال بوية وتبليد وصاياه ونصائحه ،
وهذا أمر ليس بغريب وال بعيد عنه ،وعن أمثاله من علماء املغرب الذين تتلمذوا يف أحضان الزوايا السنية
كالدالئية والناصرية والفاسية ،اللتني كانتا هلما أكرب األثر يف حياة املغرب الثقافية والفكرية والصوفية وحىت
االجتماعية ،وأصبح تالمذِتم شيو علم وتصوف ونرباسا يتذى هبم ،وتشد الرحال إليهم.
وصفوة القول :إن احلضور القوي لإلحالة الدينية والتارخيية واألدبية والصوفية يف مؤلفات العالمة سيدي
احلسن اليوسي رمحه اهلل عموما ،ويف الوثائق الثالث قيد الدراسة -أي النظم واجلواب والوصية،-من أجل نصرة
املوضو من جهة ،ودعم رأيه وفكرته من جهة ثانية ،وإقنا خماطبه من جهة ثالثة ،شأنه يف ذلك شان جمموعة
كبرية من فحول علماء عصره  ،له داللة واضحة عن عمق جتربته يف خمتلف شؤون احلياة الدينية والدنيوية
ومراسه يف مواقفها الفكرية والصوفية والسياسية واالجتماعية والثقافية...
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خافمة استنتاجية:

لقد استطا العالمة سيدي احلسن بن مسعود اليوسي -رمحه اهلل -أن َيثل أَنوذجا للفقيه والعامل
املتمكن من أمور دينه ودنياه ،واجلامع بني علمي احلقيقة والشريعة ،وامللم بالثقافة املغربية واألندلسية
والعربية واإلسالمية ،فاستحق أن يكون خري خلف خلري سلف ،كما كان لشخصيته العلمية والصوفية
وإنتاجاته الفكرية كان هلا أثر كبري يف َتقيق التمازج االجتماعي بني يطه وتالمذته ومريديه والوافدين
عليه ،وَتقيق التالقح احلضاري مع باقي العلماء الذين كانوا على شاكلته ،ذلك بأن خمزونه العلمي
وموسوعيته املعرفية وتصوفه السين العملي ،قد ساهم ال الة يف إغناء احلقل املعريف يف عصره ،كما أن
جمموعة من مؤلفاته ما زالت إىل اليوم ضائعة أو متناثرة هنا وهنا يف املكتبات املغربية والعربية وحىت
األجنبية ،ويف خزانات املساجد والزوايا ،وحىت يف ملكية بعض األسر اليت ترفض فتح أبواب خزاناِتا
للباحثني ،ورغم ما حقق منها وطبع ونشر ،فهي ما زالت تعترب وثائق غاية يف األمهية ملا تضمنته بني
ثناياها من تسجيل لألحداث التارخيية والسياسية واجلغرافية ،واإلحاالت الدينية والصوفية ،واإلياءات
املعرفية والعلمية والثقافية واألدبية ،اليت تعكس خمزونيته املوسوعية من جهة ،وتعطي صورة شاملة عن
ظروف العصر وأحواله ومساته واهم ِميزاته من جهة ثانية.
ويف األخري أرى من باب الواجب توجيه صادق الشكر وخالص التقدير اىل السادة األساتذة العلماء
االفاضل يف جممع الفقه اإلسالمي ببالد اهلند الشقيقة.
والحمد هلل على نعمة اإلسالم والصالة على سيدنا محمد خير األنام.
واهلل ويل التوفيق.
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لقد شكلت الدول املغاربية على امتداد التاريخ قلعة حصينة لإلسالم ،فلم تفلح اداوالت
االستعمارية وال األعمال التنصريية اليت استهدفت اهلوية الثقافية والدينية هلذه الدول يف ثين شعوهبا عن
االعتزاز بالدين اإلسالمي والدفا عنه وبذل الغايل والنفيس يف سبيل إقامته واحلفاظ عليه.
بيد أن هذا الفشل الذي تكبدته األطراف التنصريية واالستعمارية ،مل يل بينها وبني سلك سبل
أخرى لتحقيق أهدافها ،وإن كانت السمة األبرز اليت َيكن تسجيلها يف هذا الصدد أن الكنيسة مل
تستطع َتقيق مسعاها وال مقاصدها يف أغلب األحيان نتيجة عدة عوامل دينية وسياسية واجتماعية
خمتلفة .وقد اع ف املنصرون أنفسهم بذلك معتربين ذلك تصلبا وتصد من الطرف املستهدف أحيانا،
لكل فشل الكنيسة يف َتقيق جل أهدافها يف بعض الف ات أو األماكن ،ال يعين توقف اداوالت وال
انتهائها ،بل ازدادت شراسة ِ
وحدة مع مرور الزمن ،فكان الغزو التنصريي الذي سخر أحدث
اإلمكانيات وآخر املبتكرات ،فالكنيسة الكاثوليكية ومنذ عقود عدة وهي َتاول اخ اق منطقة املغرب
العريب ،وقد حقق نشاطها التنصريي بعض النجاح يف املغرب واجلزائر ...يف حني ظلت بلدان أخرى
خارج دائرة الرصد.
ولإلشارة فإن موضو التواجد النصراين يف شقه "التنصريي" يف بلدان املغرب العريب الثالثة املركزية
(املغرب واجلزائر وتونس) َتول إىل واجهة االهتمام اإلعالمي يف السنوات األخرية عربت عنه خمتلف
الدراسات وامللفات ...مث التحقت بركب االهتمام التنصريي دولة موريتانيا .من خالل تقارير إعالمية
تتحدث عن التغلغل التنصريي يف اجملتمع املوريتاين ...وصلت حد اع اف رئيس األسقفية الكاثوليكية
بالدور التنصريي لكنيسته يف اجملال ،واملطالبة بالسماح للموريتانيني بتغيري دينهم .وقد واكبت هذه موجة
االهتمام هذه ،ظهور تقارير تلفزية َتدث فيها املتنصرون اجلدد بكل تبجح مل يتوانوا عن الشكوى من
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املضايقات واملطالبة بإلغاء املواد الدستورية اليت تنص على أن اإلسالم دين رمسي للدولة ،وكذا عدم
اخلضو لقوانني األسرة املستندة إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف بعض موادها ...وعليه ،فإنين سأعاجل
يف هذه الدراسة ثالث نقاط رئيسة وهي؛
 أوال :معطيات عامة أر ه فيها الحديث عن المْسسة وبعض معطيافها العامة.
 ثانيا :معطيات خا:ة عن التواجد النصراني بالمنطقة المغاربية.
 ثالثا :معطيات خا:ة عن التواجد النصراني بالمملكة المغربية.
 رابعا :مْاخذات على التعاطي الرسمي المغاربي م ظاهرة التنصير.
******

أوال :معطيات عامة.
سأحاول يف هذه الدراسة الوقوف عند أحد أبرز التقارير األمريكية يف اجملال ،واملنشورة قبل مدة املؤسسة
األمريكية املساة بــ"بيو PEWلألحباث" منتدى بيو للدين واحلياة العامة Pew Forum on Religion
 ،"and Public Lifeحيث نشرت تقريرا عن النصرانية خالل قرن من سنة 1111:إىل سنة،12111:
وقد عرف التقرير طريقه إىل عدد من الصحف العاملية كصحيفة «يو إس إيه توداي» اليت نشرت جزءا منه.
ولإلشارة فإن الدراسات الدينية تعد أحد اداور األساسية اليت تركز عليها املؤسسة األنفة الذكر؛ وتقدم
املؤسسة نفسها على أهنا بنك للمعلومات اليت من شأهنا املسامهة يف صنع املواقف والقضايا واالجتاهات اليت
تشكل ر ية أمريكا جتاه العامل ،وأن املؤسسة مبثابة مركز إلجراء استطالعات الرأي العام وللدراسات يف العلوم
االجتماعية ...هذا باختصار شديد بعض املعلومات عن املؤسسة.
أما ما يتعلق ِبانب املعطيات عن الدراسة؛ فقد سجلت ازدياد نسبة املسيحيني يف جنوب القارة اإلفريقية
بشكل غري مسبوق ،إذ بلغت نسبة  61يف املائة سنة  2111مقارنة مع نسبة مل تكن تتجاوز  11يف املائة سنة
 .1111بينما من املفارقات اليت أوضحتها الدراسة أن أوروبا اليت تعرف أكرب وجود مسيحي يف العامل ،ي اجع
فيها عدد معتنقي املسيحية يوما بعد آخر ،إذ اخنفضت نسبة املسيحيني من حوايل  15يف املائة قبل مائة عام
إىل نسبة  66يف املائة السنة املاضية ،الشيء الذي يؤكد باألرقام مقولة "إفالس الكنيسة" يف موطنها ،املكتفي
اقتصاديا وماديا ،وحبثها احلثيث عن مواطن نفوذ جديدة ،تعو به هذا اإلفالس ،ومل يكن هذا املوطن سوى
الفضاء اإلفريقي حيث املناطق الفقرية وادتاجة.
1 - http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
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وعلى الرغم من أن الديانة النصرانية كانت بداياِتا األوىل يف منطقة الشرق األوس  ،إال أهنا ال تشكل
سوى نسبة  4يف املائة من سكان الشرق األوس  ،بينما يأخذ الدين النصراين يف االنتشار ِبنوب القارة
اإلفريقية بوترية أكرب ،حيث وصل إىل معدل يقدر ب ـأن  6أفراد من أصل  11يتجهون إىل النصرانية ،مقارنة
بفرد واحد قبل قرن من اآلن ،وأضافت -الدراسة -أن النصرانية هي الدين األوسع يف العامل ،إذ تشكل حوايل
 32يف املائة ،أما اإلسالم فجاء يف املرتبة الثانية بنسبة  23يف املائة.
من جهة أخرى ،فإن النصارى يشكلون أقلية يف العامل العريب ،بنسبة  1يف املائة من سكان العامل الذين
يعتنقون هذا الدين ،إذ يعي ،حوايل  47يف املائة يف مصر والسودان ،فيما يتواجد يف لبنان أعلى نسبة من
النصارى بنسبة تقدر  33يف املائة ،أما باقي الدول العربية األخرى فيصل النصارى هبا حلوايل  11يف املائة ِمن
يعتنقون النصرانية .أما جانب املذاهب الدينية فأشارت الدراسة إىل أن حوايل  44يف املائة من النصارى يف
املنطقة هم من الكاثوليك ،ونفس النسبة هي للطائفة األرثوذكسية ،بينما الربوتستانت فيصلون لنسبة  14يف
املائة .هذه هي مجلة من آخر املعطيات اليت قدمتها مؤسسة  ، PEWبيد أنين سأركز احلديث عن املعطيات
الواردة بشأن املنطقة املغاربية.

******
ثانيا :معطيات خا:ة عن التواجد النصراني بالمنطقة المغاربية.
سأحاول يف هذا القسم إيراد املعطيات اليت أوردها التقرير عن التواجد النصراين باملنطقة خالل سنة
 ،2111وسأتناول كل دولة على حدة مع َتليل هذه املعطيات وإبداء بعض املالحظات عليها ،مث أذيل
الدراسة ِبمع املعطيات اليت أوردِتا الدراسة متفرقة يف جداول عدة وأختزهلا يف جداول أقل.
 ليبيا :األولى مغاربيا في التواجد النصراني على أرائيها حسب فقرير PEW
لعل أكثر املعطيات اليت أثارت استغرايب هي تلك املتعلقة بنسبة النصارى يف ليبيا حيث فاقت عددهم
نسبة النصارى املتواجدين يف كل الدول املغاربية جمتمعة حبوايل الضعف ،وقد أورد املركز أن النسبة تقدر حبوايل
 161ألف نصراين ،أي ما يقدر حبوايل  2.6%من جممو السكان ،وتوزيعهم على الشكل اآل :
تقدر نسبة الكاثوليك تقدر حبوايل  111ألف أي حبوايل  55.4%من جممو العام للنصارى يف البالد،
أما األرثوذكس فيأتون يف الرتبة الثانية بنسبة تقدر حبوايل  33%وعددهم يقدرون حبوايل  61ألف ،يف حني
الربوتستانت فيأتون يف الرتبة الثالثة ونسبتهم تقدر بـ  6.6%وعددهم حوايل  11اآلالف ،أما بقية الطوائف
األخرى فتمثل أقل من  0.1%بنسبة تقدر حبوايل األلف...
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حقيقة هذه النسب اليت يتحدث عنها التقرير تطرح تسا الت عدة ،وجتعل مصداقية هذه املعطيات على
ادك ،وأمر القبول والتسليم بصحتها أمرا عسريا وغري يسري ،فكيف َيكن لليبيا ذات الكثافة السكانية
األضعف يف املنطقة املغاربية ،أن تكون األوىل مغاربيا يف التواجد النصراين هبا خالل سنة  ،2111بعدد
يتجاوز بأكثر من مثانية أضعاف عن تونس واملغرب ،وحبوايل ثالثة أضعاف عن النسبة املتعلقة باجلزائر...
خصوصا إذا ما استحضرنا أن دولة مثل ليبيا مل تكن لسنوات يف مستوى انفتاح الدول املغاربية األخرى ،لتتيح
للوجود النصراين أن يكون هبذا احلجم ،إذ حىت املعطيات الصحفية عن هذا الوجود النصراين يف ليبيا ،مل تكن
متاحة ومتداولة ،مقارنة مع دول املنطقة ...وحىت إن مت التسليم جدال مبصداقية هذه املعطيات ،على
صعوبتها ...أعتقد أن األحداث اليت شهدها ليبيا يف السنوات األخرية ،ستقلب الكثري من هذه املعطيات
املقدمة يف هذا التقرير...
 الجهائر :قلعة الوجود البروفستانتي في المنطقة المغاربية.
إن املعطيات اليت أودها تقرير مركز  PEWبوأت اجلزائر الرتبة الثانية من حيث التواجد النصراين يف املنطقة
املغاربية ،واألوىل يف الوجود الربوتستانيت ...ويقدر عدد الوجود النصراين حبوايل أكثر  61ألف ،بنسبة تقدر
ب 0.1%من جممو السكان ،ويصل عدد الربوتستانت حوايل  61ألف ،وَيثلون نسبة تقدر  92.3%من
عدد النصارى يف البالد ،يف حني يصل عدد كل من الكاثوليك واألرثوذكس حوايل  11اآلالف لكل طائفة،
ونسبهما على التوايل هي  5.1%لألوىل ،و 2.4%للثانية ،أما بقية الطوائف األخرى فيبلد عددها حوايل
األلف نصراين ،ونسبتهم ال تتجاوز .0.1%
وحقيقة كنت أتوقع أن َتتل اجلزائر الرتبة األوىل من حيث الوجود النصراين يف املنطقة املغاربية ،نظرا إىل
توايل خمتلف التقارير اليت كانت تصدر بني الفينة واألخرى واملشرية إىل االمتداد النصراين يف املناطق اجلزائرية
املختلفة ،خصوصا يف تلك ذات الكثافة السكانية األمازيغية ،والشيء الذي يفسر هذه النسبة الكبرية للوجود
الربوتستانيت اليت َتدث عنها تقرير  ،PEWفهم األكثر تنظيما ونشاطا مقارنة مع الطوائف النصرانية األخرى.
وجدير بالذكر اإلشارة إىل أن خطورة االمتداد التنصريي يف املناطق األمازيغية باجلزائر ،أمر أشارت إليه
خمتلف البحوث والدراسات اليت َتدثت عن التنصري يف اجلزائر ،وما فتئت بعض امللتقيات العلمية تؤكد عليه كما
هو شأن املؤمتر الدويل "حول احلركة التنصريية يف املنطقة املغاربية" ،الذي عقد يف جامعة األمري عبد القادر
بقسنطينة باجلزائر يف ماي .2111
 فون :،قلعة الوجود الكاثوليكي في المنطقة المغاربية
لقد ظلت تونس منيعة على االمتداد التنصريي مدة من الزمن ،وظل األمر يف بداياته بسبب حظر دخول
املنصرين إليها رغم علمانيتها الشديدة ...وقد استمر هذا الوضع حىت أهناه الرئيس املخلو يف األعوام املاضية
ّ
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بفتح األبواب التونسية للمنظمات التنصريية ،رغبةً يف احلصول على دعم اقتصادي من الفاتيكان وعدد من
الدول األوروبية ،وتالفياً لضغوط الدولية اليت ال تتوان عن اِتام تونس بأهنا متارس قيوداً على حرية األديان...

وهلذا أود تقرير مركز  PEWأكرب نسبة للطائفة الكاثوليكية حبوايل  85.7%من جممو عدد النصارى
الذي بتجاوز  21ألف ،أي أهنم َيثلون  0.2%من جممو السكان ،وال يورد املركز رقم أكرب إال يف جنوب
املغرب بنسبة تصل إىل  .89.0%أما عدد الربوتستانت فيقدر حبوايل أقل من  11اآلف ،وبنسبة تقدر
بـ ،13.0%بينما األرثوذكس وبقية الطوائف األخرى فعددهم األلفَ ،يثل فيها األرثوذكس نسبة 1.0%
بينما بقية الطوائف األخرى ال تتجاوز .0.2%

 موريتانيا :وااللتحاق بر ب االهتمام التنصيرس في المنطقة المغاربية.
املالح أن موريتانيا مل تكن يف بؤرة االهتمام التنصريي مقارنة مع الدول املغاربية األخرى يف العقود
املاضية ،بيد أنه يف السنوات األخرية التحقت هذه الدولة املغاربية بركب االهتمام التنصريي ،وذلك من خالل
تقارير إعالمية ظهرت يف األشهر القليلة املاضية تتحدث عن التغلغل التنصريي يف اجملمتع املوريتاين ...وصلت
حد اع اف رئيس األسقفية الكاثوليكية بالدور التنصريي لكنيسته ،واملطالبة بالسماح للموريتانيني بتغيري دينهم.
أما خبصو

موقع موريتانيا يف تقرير مركز  ،PEWفهي الدولة اليت َتوي أقل نسبة من الوجود

النصراين يف املغرب العريب ،وتقدر حبوايل أقل من  11آالف نصراين ،أغلبهم من الكاثوليك والربوتستانت
إذ أورد مركز  PEWنسبا متقاربة للطائفتني فهي على التوايل  50.9%و ،48.7%أما أقل الطوائف تواجدا
فتتمثل يف األرثوذكس بنسبة تقل عن .0.1%يف حني تقدر نسبة الطوائف النصرانية األخرى يف أقل من
األلف ،ونسبة تواجدها حبوايل  0.5%وهي النسبة األعلى هلذه الطوائف يف كل الدول املغاربية.

******
ثالثا :معطيات "بيو" عن الوجود النصراني في المغرب مسكونة برو التفتيت والتجهسء .
مل يكن األمر "جمرد صدفة" أن يورد تقرير"مركز بيو  PEWألحباث األديان واحلياة العامة" خريطة جمزئة
للمغرب تشري إىل عدد النصارى يف القسم الشمايل من املغرب ،وقسم ثان يرد معطيات عنهم يف الصحراء
املغربية ،والصورة املدرجة يف هذه الدراسة مأخوذة من الدارسة املعنية .وعليه سأَتدث عن هذه املسألة يف
نقطتني؛
 األولى أورد فيها المعطيات التي أوردها المر ه عن المغرب.
 وأما النقطة الثانية فس خص الحديث فيها عن رو التفتيت عند الحر ة التنصيرية.
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 oأوال :المعطيات عن التواجد النصراني في المغرب.

حسب املعطيات اليت يقدمها  PEWفإن نسبة النصارى يف املغرب تقدر بأقل من  0.1%من جممو
السكان ،ويبلد عددهم اإلمجايل أكثر من  21ألف نصراين موزعني على الشكل األ ففي مشال املغرب
هنا أكثر من  21ألف ،بينما يف جنوبه حوايل ألف نصراين ،وتأ يف الرتبة األوىل الطائفة الكاثوليكية
بنسبة تقدر حبوايل  ،66.3%أما الطائفة الربوتستانتية فتأ يف الرتبة الثانية بنسبة تقدر  ،31.4%على
الرغم من التفاوت الواضح يف النسب واليت تصل إىل الضعف لصاحل الطائفة الكاثوليكية ،فإننا حني
نتأمل عددهم لكل طائفة ،جند أن التقرير يورد  11اآلالف لكل من الطائفتني الربوتستانتية
والكاثوليكية ،بينما َيثل األرثوذكس حوايل ألف نصراين وذلك بنسبة تقل عن  ،2.0%بينما متثل بقية
الطوائف النصرانية األخرى نسبة تقل .0.3%
 oثانيا :المعطيات عن التواجد النصراني في المغرب ورو التجهئة والتفتيت
يف هذا اإلطار أعتقد أنه ينبغي على املختصني املهتمني أن يكونوا على حذر شديد يف تعاطيهم مع
املعطيات املتعلقة بظاهرة التنصري ،خصوصا تلك الصادرة عن املؤسسات األجنبية ،وإن ادعت احلياد
واملوضوعية ...ويف السياق ذاته ينبغي استحضار أن هذه الظاهرة مسكونة بروح االنفصال والتفتيت ،ويتجلى
ال اب الوطيد بني التنصري وتكريس التجزئة واالنفصال ،يف سعيها احلثيث إىل استنبات األقليات من خالل
إيراد معطيات عن نسب مرتفعة للمتنصرين يف البلد أو املنطقة املستهدفة ،وتوظيفها خللخلة البنية الدينية أوال،
مث بغية أن تكون عنصر إضعاف وابتزاز على املدى املتوس والبعيد ،وعادة ما يتم العمل لذلك وفق اس اتيجية
مبداخل متعددة ومتوازنة تبدأ بالعمل اإلنساين اإلغاثي وتنتهي بالضغوط السياسية واالقتصادية ،وتظهر بوادره
يف شكل تقارير عن اضطهاد لألقليات ،تنهي بتدخالت منها الظاهر واخلفي...
لذا ليس غريبا يف أن جتد حركة التنصري بشكل عام جماهلا اخلصب ،حيث يوجد الفقر والتهمي ،،وهو ما
يفسر امتدادها واحنسارها يف بعض البيئات ،وللوصول إىل التجزئة تعمد احلركة التنصريية بعض األوساط إىل
حالة “الالتوازن”...كل هذه األمور تقودنا لضرورة وضع ظاهرة التنصري يف سياقها الصحيح ،من كوهنا مشرو
سياسي يهدف للتجزئة وإحداث أقليات جديدة ،وعادة ما تكون البوادر الدالة على مثل هذا املسار تزايد
النشاط التنصريي ملؤسسات ومنظمات قتفي وراء خطابات حقوق اإلنسان والتنمية...
ويعد كل من جنوب السودان وتيمور الشرقية حالتني بارزتني يف هذا السياق ،حيث أدى االهتمام
التنصريي لتقوية روح االنفصال والتجزئة لدى سكان املنطقتني ،انتهت يف األخري إىل االنفصال...
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أما على مستوى املغرب ،فاملتتبع يالح وجود سعي حثيث ملنظمات تنصريية لتشكيل أقلية نصرانية يف
صفوف سكان خميمات ادتجزين يف تندوف ،ويزيد من خطورة هذا املسعى وجود منظمات تتخفى وراء
املساعدات اإلنسانية وخطاب حقوق اإلنسان ،ويف الوقت ذاته تعترب فاعال أساسيا يف العداء للوحدة ال ابية
للمغرب ،فمؤسسة "منتدى الدفا " املتخفية وراء أهداف إنسانية وإغاثية ،ومنذ أول نشاط هلا لصاحل
البوليساريو يف سنة  1113وإىل اليوم أصبحت حاملة ملشاريع خطرية على مستقبل املواطنني املغاربة ادتجزين
يف تندوف ...واستطاعت يف الوقت ذاته ضمان مساندة اللويب اإلجنيلي يف الكونغرس ضد وحدة املغرب
ال ابية ،وضمن هذا اللويب "جيمس إهنوف" وهو أشرس النواب املتطرفني دفاعا عن البوليساريو ،دون أن ننسى
أنشطة كنيسة "صخرة املسيح" اليت خصصت مشروعا قائما للنشاط التنصريي يف املخيمات مدعومة مبوقع على
اإلن نت يدعو النصارى ألن يكونوا صوتا مساندا للصحراويني يف "تقرير املصري" ،وسبق هلذه املنظمة التنصريية
أن قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت األبيض ،وِبولة بالكونغرس يف يوليو  2116للتأثري على سري
مفاوضات ماهناست.
كما َيكن اإلشارة إىل مؤسسة "كينيدي للعدالة وحقوق اإلنسان" اليت زارت خميمات تندوف يف مهمة
جتاوزت اهلدف اإلنساين واحلقوقي ،إىل طرح قضايا هلا ارتباط حبمالت التنصري اليت تقوم هبا املؤسسة ملصلحة
كنيسة "صخرة املسيح" ،حيث ألزمت كريي كينيدي السلطات اجلزائرية بضمان إيواء طاقم ديين ال عالقة له
حبقوق اإلنسان يضم فرقا تبشريية من كنيسة "صخرة املسيح" ،ومت االتفاق على استقبال حوايل  511طفل
صحراوي سنويا ،يقضون عطلتهم الصيفية بأمريكا ،يف إطار "برنام األطفال الصحراويني" الذي ترعاه هذه
الكنيسة منذ سنة  ،2112وتتحدث بعض املصادر أنه من سنة  2111إىل حدود غشت  2113مت ِتجري
أكثر من  4511طفل ،كما أطلقت املؤسسة برناجما إلدخال برام أساسية يف التعليم مثل اإلجنليزية والفنون
واملوسيقى ،وهي كلها برام للتغطية على أنشطتها التنصريية.
******

رابعا :إ راهات ومْاخذات على التعاطي المغاربي الرسمي فجاه ظاهرة التنصير.
على الرغم من التحركات الرمسية اليت تنهجها بعض الدول املغاربية ملراقبة احلركات التنصريية على أراضيها،
بيد أن البعض ال يتوان عن وصف موقفها من ظاهرة التنصريي باملوفق التهويين الذي ال يرقى خلطورة التحدي
ويوصف عدم التفاعل واالهتمام اجلدي مبواجهة الظاهرة ب ــ"لعبة توازنات" تسعى من خالهلا هذه الدول كسب
ود الدول الغربية ،فتغض الطرف عن هذا وتتجاوز ذا  ،العتبارات عدة من بينها؛
أوهلا أن تقارير املنظمات احلقوقية الدولية ما فتئت تتهم بعض الدول املغاربية يف السنوات األخرية

باعتقاهلا لشباب اعتنقوا النصرانية كما هو الشأن داكمة "حبيبة بوقدير" يف تيارت باجلزائر ...ومن شأن ذلك
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أن يشكل نقطة سوداء يف سجل هذه الدول اليت الزالت االنتهاكات واخلروقات املتعلقة حبقوق اإلنسان مل
ِتجرها بعد ،وَيكن التمثيل لذلك أيضا بتقرير احلرية الدينية الذي تصدره وزارة اخلارجية األمريكية...
وثانيها أن هذه الدول تربطها عالقات جيدة بالفاتيكان كما هو الشأن بالنسبة للمغرب وتونس

على سبيل املثال ،وأي سلو صادر يف هذا الصدد سيجعلها يف تعار مع دعواِتا املتكررة إىل احلوار
والتسامح ...ويف هذا الصدد َيكن اإلشارة إىل موافقة احلكومة التونسية على إعادة افتتاح كنيسة كاثوليكية
على أرضها َتمل اسم "القديس يوسف" ،بعد إغالقها عام 1164م؛ بسبب نشاطها التنصريي حينئذ ،وتقع
يف جزيرة "جربة" السياحية ،اليت ي ّدعي الفاتيكان أهنا "َتمل تراثاً مسيحياً يعود إىل عصور الكنيسة األوىل"،
تعهد الفاتيكان بزيادة تنظيم األفواج السياحية من خالل الشركات الدولية
وإعادة فتح الكنيسة كان مقابل ّ
العاملة يف جمال السياحة والتابعة الستثمارات دولة الفاتيكان!


أما الثالث واألهم فهو أن املوضو ال زال ضمن املسكوت عنه ،وإثارته يف الدول املغاربية من

شأنه خلق تضامن دويل ألنصار هذه احلركات...
وتبقى من بني املؤاخذات الكربى اليت عادة ما توجه للجهات الرمسية يف الدول املغاربية يف تعاطيها مع
ظاهرة التنصري ما َيكن اختزاهلا يف النقاط اآلتية:
فعل املقاربة الدينية بالشكل الكايف ،واعتمادها أساسا على مقاربة أمنية يغلب
 أن الدول املغاربية مل تُ ّعليها املومسية واالرجتال ،إضافة إىل عدم إشرا اجملتمع املدين كأحد الفاعلني األساسيني يف مواجهة التنصري
وبشكل خا العلماء والدعاة السيما يف املناطق اليت تعرف مستويات عالية من اهلشاشة.
 كما أن هذه الدول سايرت احلملة العاملية على العمل اخلريي اإلحساين ،فأفقدت عنصرا أساسيا منمكونات اجملتمع املدين َيكن أن يضطلع بدور مهم يف الرعاية االجتماعية.
 باإلضافة إىل عدم إيالء الدول املغاربية أمهية كبرية لل بية اإلسالمية ودورها يف َتصني اجملتمع مناالخ اقات العقدية اليت ِتدد أمنه الروحي...

****
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خافمة

خالصة القول ،إن الرسالة اليت جيب أن تعيها وتفهمها اجلهات الرمسية يف الدول املغاربية أن
التنصري مل يعد يتغيا َتويل الناس من دينهم إىل النصرانية فق وإَنا أصبح يتوخى إجياد جمموعة بشرية
تدفع إىل إحداث التوتر االجتماعي...
وانطالقا ِما سبق يبغي إعادة النظر يف بعض النقاشات حول ظاهرة التنصري اليت َترف املوضو
وتضعه يف إطار النقاشات الفكرية املتعلقة حبرية التعبري ،بل إن املؤشرات اآلنفة تفيد أن اخلطر السياسي
ملشرو التنصري يتجاوز ال ف الفكري وحرية التعبري ،لتمس بعدا اس اتيجيا يتعلق مبستقبل الوحدة
ال ابية للدول املغاربية ،وكذا بتماسكها االجتماعي والديين..
وهو أمر ال ينبغي االستهانة به والتغاضي عن خطوته ،خصوصا وأن اوالت املنظمات التنصريية
لتفتيت وجتزئة البلدان ليست خافية عن أحد ،وال هي األوىل من نوعها ،فحاليت جنوب السودان،
وتيمور الشرقيةَ ،نوذجان بارزان عن جناح السياسة التنصري يف تفكيك تلك اجملتمعات...
فهل تريد املؤسسات ذات اخللفية اإلجنيلية بسياساِتا التنصريية امل ل واملصري نفسه لبعض الدول
املغاربية؟.


ملحق:
عدد النصارا في الدول المغاربية موزعة حسب الطوائا النصرانية خالل سنة :0202
معطيات مر ه PEW
البلد

عدد النصارا

الكاثوليك

البروفستانت

األرثوذ ،

الطوائا

عدد السكان

األخرا

ليبيا

170,000

100,000

10,000

70,000

< 1,000

6,360,000

الجهائر

60,000

< 10,000

60,000

< 10,000

< 1,000

35,470,000

المغرب

20,000

10,000

< 10,000

< 1,000

< 1,000

31,950,000

فون،

20,000

20,000

< 10,000

< 1,000

< 1,000

10,480,000

موريتانيا

< 10,000

< 10,000

< 10,000

< 1,000

< 1,000

3,460,000
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نسبة فوزي الطوائا النصرانية في الدول المغاربية خالل سنة :0202
معطيات مر ه PEW

البلد

الكاثوليك

البروفستانت

األرثوذ ،

الطوائا األخرا

المجمو

ليبيا

55.4%

6.6%

38.0%

< 0.1%

100.0%

الجهائر

5.1%

92.3%

2.4%

< 0.1%

100.0%

المغرب

66.3%

31.4%

2.0%

0.3%

100.0%

فون،

85.7%

13.0%

1.0%

0.2%

100.0%

موريتانيا

50.9%

48.7%

< 0.1%

0.5%

100.0%

فمثلية الطوائا النصرانية في الدول المغاربية حسب مجمل عدد السكان خالل سنة
:0202
معطيات مر ه PEW
البلد

النسبة العامة

الكاثوليك

البروفستانت

األرثوذ ،

ليبيا

2.7%

1.5%

< 0.1%

1.0%

< 0.1%

موريتانيا

0.3%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

فون،

0.2%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

الجهائر

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

المغرب

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

الطوائا
األخرا
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