قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يرسل الباحث حبثه إلكرتونياً على املوقع التفاعلي للمجلة ./http://journals.qu.edu.sa
- 2يطبع البحث بواسطة احلاسب اآللي بربنامج ( )Microsoft Wordو ) (pdfمتوافق مع ( )IBMوعلى وجه واحد
فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع ترك ( 3سم) لكلل هلام  ،ومرقملة ترقيملاً متسلسلالً ،مبلا يف ذلل األشلكا
واجلداو .
 - 3يقللدم الباحللث مل للاً للبحللث بللاللغتو العربيللة وا لي يللة ،حبيللث ال ت يللد كلماتلله عل ( )200كلمللة أو صللفحة
واحدة.
- 4تك للون الكتاب للة بل لاخلط املش للهور [ ]Traditional Arabicالعن للاوي حبج للم ( )20أس للود ،وامل للن حبج للم ( )16ع للاد ،
واحلواشي حبجم ( )14عاد .
 - 5تكتب اآليات القرآنية برسم ملحف املدينة.
- 6ال ت يد صفحات البحث ع مخسو صفحة.
- 7يكتب الباحث عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلمي ،واجلهة اليت يعمل بها باللغتو.
- 8يتم التوثيق م امللادر واملراجع وفق ما يلي:
أ ) الكتللب :ذكللر امللللدر أو املرجللع يف احلاشللية ،فيضللع الباحللث رقملاً للحاشللية يف املكللان املناسللب ،ثللم يضللع احلاشللية
أسفل اللفحة.
ب ) الدوريات :يتم توثيقها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية ،ورقم اجمللد والعدد واللفحة.
- 9توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم احلواشي متسلسالً م أو البحث إىل نهايته.
- 10يف فهرس امللادر واملراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسلنة الوفلاة ،ودار النشلر ،وسلنة الطبلع ،وكلذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عنلد ورود األعلالم يف ملن البحلث أو الدراسلة ،تلذكر سلنة الوفلاة بالتلاري اهلجلر إذا كلان العللم متلوفى مثلا ( :ت
260هل) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربيلة ،وبلو قوسلو حبلروف التينيلة ،ويلذكر االسلم كلامالً
عند وروده ألو مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أ مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي م رئيس التحرير.
- 13يعطى الباحث نس تو م اجمللة ،وسبع مستالت م حبثه املنشور .
- 14يلت م الباحث بإجراء التعديالت املنلوص عليها يف تقارير احملكمو ،مع تعليل مامل يعد .
- 15تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.

عناوي املراسلة

اجمللة العلمية جلامعة القليم (العلوم الشرعية)
مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير اجمللة:
املوقع ا لكرتونيhttp://journals.qu.edu.sa :
الربيد ا لكرتونيqu.mgllah@gmail.com :
هاتف اجمللة00966163800050 :
حتويلة رئيس التحرير 8397 :حتويلة أمو اجمللة8598 :
جوا اجمللة00966593220358 :
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مجلة
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النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

األعضاء
أ .د .إبراهيم بن صاحل احلميضي
األستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبداهلل بن عبدالعزيز الغصن
األستاذ الدكتور بقسم السنة وعلومها ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبدالعزيز بن حممد العويد
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدارسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .علي حسني شطناوي
األستاذ الدكتور بقسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .يوسف بن على الطريف
األستاذ املشارك بقسم العقيدة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .حممد بن عبد الرمحن الدخيل
األستاذ املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
أستاذ الفقه املشارك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين...أمابعد ،
فيسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتضعبنييدي
قرائهااجمللدالعاشر،العدداألول،وقدحوىبنيطياتهمجلةمناألحباثاملتخصصة
يفعلومالشريعةوالدراساتاإلسالميةواألنظمة،باإلضافةإىلتعريفبرسالةعلمية
متتمناقشتها .
وهيعلىالنحواآلتي :
أوالً :األحباث


مساراتالبحثالعلمييفالسنةالنبوية"دراسةوصفيةاستشرافية" .

حاولالباحثمنخاللحبثهرسمخارطةهذاالعلم"السنةالنبوية"وحتديد
أهماملساراتالبحثيةفيه،حنومساردراساتاملصطلحومساردراساتالعللومسار
دراساتاجلرحوالتعديلوغريها،وذلكمنجهةوصفواقعهاوذكربعضالنماذج
البحثيةيفهذهاملسارات،وحماولةتقديمرؤىعلميةتساهميفتعزيزاجلانبالبحثي
هلذهاملسارات .


هـ

مقدمة

و


قرينةاالختصاصعنداحملدثنيوتطبيقاتهايفعللابنأبيحامت .

لقد ركز الباحث على قرينة من القرائن املهمة يف علم علل احلديث ويف
الرتجيح بني الروايات املختلفة على شيوخ الرواة املكثرين ،وهي قرينة اختصاص
الراويبروايتهعنشيخ،أوعنأهلبيتهاوبلدهوغريذلك .


حديثمعاذبنجبل"رضياهللعنه"(رأساألمراالسالموعمودهالصالة) .

عمدتالباحثةإىلتقديمدراسةتأصيليةيفعلمفقهالدعوةوحديثهاومادتها
من حديث رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" ،والكشف عن الفوائد واملعارف
والدروس الدعوية املتعلقة بأركان الدعوة يف حديث معاذ بن جبل "رضي اهلل عنه"
(رأساألمراالسالموعمودهالصالة) .


األدلةالعقليةعلىصفةالعلماإلهلي .

لقد تناول الباحث مفهوم منزلة وأنواع األدلة العقلية من املنظور السلفي،
وكيفميكنتطبيقهذهالرؤيةالسلفيةعلىآحادمسائلاالعتقادوقداختارمسألة
"صفةالعلماإلهلي"حملالتطبيقلشرفهذهالصفةوملاهلامنتعلقبكثريمنمسائل
االعتقادكالصفاتاالختياريةومسائلالقدروحنوها .


اإلكراهوالسكريفموانعاملسؤوليةاجلنائية .

بيّن الباحث أن اإلنسان يتحمل مسؤولية األعمال احملرمة اليت يأتيها خمتارا
ًومدركاًملعانيهاونتائجها،وعليهفمنأتىفعالًحمرماًوهومكرهأومغمىعليه،فإنه
اليسألجنائياًعنفعله،وحددأسساملسؤوليةاجلنائيةباإلتيانبفعلحمرموأنيكون
الفاعلخمتاراًوأنيكونمدركاً .


مقدمة


ز

مناهجاألصولينييفتقسيمداللةاللفظعلىاملعنىوأثرهيفالفهماملقاصدي

خلطابالقرآن .
تلمسالباحثيفحبثهأثرالفهماملقاصدي يففهماخلطابالقرآنيمنخالل
املنهجيةاألصوليةاليتتناولتالدالالتيفإطارمدرسيتاجلمهورواحلنفيةبناءًعلى
ما توافقت عليه مناهجهم خبصوص دالالت اللفظ على املعنى ،مع بيان اآلثار
املقاصديةاملستفادةمنإعمالالدالالتيفتفسرياخلطابالقرآنيوفهمهعموماً .


العواملاملؤثرةيفخطبةاجلمعةيفاجملتمعالسعودي"مدينةبريدةومراكزها

أمنوذجاً" .
يرىالباحثأناختيارموضوعاخلطبةمنأهمعواملجناحهاوالتأثربها،إذ
جيبعلىاخلطيبمراعاةظروفالزمانواملكانعنداإلعدادهلا،فليسمناملناسب
معبدايةعشرذياحلجةاحلديثعنوجوبصومرمضانوقيامه .
كما جيب مراعاة املكان فيما يهمحضور اجلمعة من اجلماعة له األولوية يف
اخلطبة،فالقضايااليتتهمجمتمعاملدينةقبلجمتمعالدولةوجمتمعالدولةقبلجمتمع
اإلقليمواجملتمعاإلسالميقبلاجملتمعالعاملي .


احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية بني التوسع والتضييق "دراسة

مقارنةبنيكلمنفرنساومصرواململكةالعربيةالسعودية" .
رسم الباحث احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية داخل الساحات
القضائيةمنخاللثالثةأنظمة،إحداهامتثلمنوذجاًغربياًيعتربمهدالقضاءاإلداري
أال وهو النظا م القضائي اإلداري الفرنسي  ،وآخر استقى من نظريه الغربي أصوله
الفكريةوهوالنظامالقضائياإلدارياملصري،وأخرياًمعالنظاماألحدثنشأةوالذي
حياولأنيسابقالزمنليصلللتنظيماألمثلوهوالنظامالقضائياإلداريالسعودي .

مقدمة

ح
اثنياً :تقرير عن رسالة علمية نوقشت:


رسالة ماجستري بعنوان( :املعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش "دراسة

نقديةيفضوءعقيدةأهلالسنةواجلماعة")للطالب/عبداهللبنمحدالركف،ومتت
مناقشتهايفكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةجبامعةالقصيميوماخلميساملوافق
1437/5/23هـ.
آملنيمناهللتعاىلأننكونقدو ُِّفقْنايفعرضموضوعاتختدمدينناوأمتنا
وعلماءهاوطالبها ..
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني 
رئيس حترير اجمللة
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مسارات البحث العلمي يف السنة النبوية
"دراسة وصفية استشرافية"

د .خالد بن عبد العزيز أاب اخليل

األستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
ملخص البحث .حياول هذا البحث أن يرسم خارطة هـذا العلـم لالسـنة النبويـةل وحيـدد أهـم املسـارات البحةيـة ،يـ ،
وه ـ مســار دراســات املصــ،لو ،ومســار دراســات العل ـ  ،ومســار دراســات اجلــر والتعــدي  ،ومســار الدراســات
التارخييــة ،ومســار الدراســات املنهجيــة املقارنــة ،ومســار دراســات الــد،ا عــا الســنة ،ومســار الدراســات املو ــوعية،
وذلــم مــا جهــة وعـ وارعهــا وذكــر بعـ النمــاذا البحةيــة ه هــذر املســارات ،ن ل ـ النقــر لم ا ،ــا العلميــة
اجلديــديف ه هــذر املســارات ،وحماولــة قــدة رسا علميــة ســاهم ه عثيــث اجلانــا البحةـ ــذر املســارات ،و يــدع
الباحــث حصــر هــذر املســارات واإلحاطــة بكـ م ردا ــا لكــا حســبما قتوــي طبيعــة هــذر البحــو مــا ا ختصـار
واإلجياز.
الكلمات الدالة :مسارات  ،البحث  ،العلم  ،السنة  ،النبوية

1

2

خالد با عبد العثيث أاب اخلي

مقدمة
يشتكي الكثري من الباحثني والدارسني يف العلوم الشرعية وخاصة املنتمني للربامج
األكادميية يف الدراسات العليا يف اجلامعات من كثرة البحوث واملؤلفات يف حقول هذه
العلوم ،فال يكاد يوجد فرع من فروع هذه العلوم وإال وقد كتب فيه :إما يف التحقيق
أو يف التأليف أو يف الدراسة ،وهذا التصور ساعد على رواج فكرة استواء هذه
العلوم ،وأنه كما قيل :ما ترك األول لآلخر ،فما عسى الباحث املتأخر أن يصنع شيئًا
بعد كل هذه اجلهود ،إذ إنه مهما أوتي من قدرة حبثية فإنه من غري املمكن أن يأتي
بشيء جديد مع وجود هذ النهضة البحثية العلمية ،غري أن هذا التصور وهذه القناعة
ال ميكن قبوهلا؛ ألن اإلذعان هلا يعين أن هذه العلوم الشرعية علوم جامدة وتفتقد
لقيمة الثراء والتجدد ،وهذا غري صحيح مطلقاً؛ ألنه من جهة ينايف أصل مادة هذه
العلوم القائمة على الكتاب والسنة اللذين هما مصدر الثراء واحلياة ،ومن جهة أخرى
فإن الواقع خيالف ذلك ويدفعه؛ فها حنن نرى أن هذه الفروع من علوم الشريعة حينما
ينصرف لدراستها باحث نابه وميلك مهارات حبثية كبرية ،فإنه عادة يضيف إىل هذا
التخصص ،وتكون دراسته من الدراسات املتميزة يف هذا احلقل العلمي ،وهذا يعين
أنه ليست املشكلة يف هذه العلوم ،وال يف طبيعتها ،إذ هي علوم متجددة ونابضة
باحلياة ،وإمنا اإلشكال يعود يف حقيقته إىل ثالثة أمور :أوهلما :ضعف مهاراتنا
البحثية ،وثانيهما :عدم إدراكنا حملكمات هذا العلم الذي نبحث فيه ونفتش عن
إشكاالته ،وثالثها :عدم معرفة املسارات العلمية للتخصص الذي نشتغل فيها.
أما األمر األول فهو من الوضوح مبكان ،ويكفي –لنكتشف هذا األمر– أن
ننظر يف منزلة مادة البحث العلمي يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعات ،فهي يف
حالة ركود كبرية ،وغالباً ما يُدرس منها –يف براجمنا العلمية  -اجلانب اإلجرائي
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والفين ،لكن الفكر البحثي ومعرفة األدوات البحثية العلمية من املهارة والتحليل،
والنقد والسرب والتقسيم فهي تكاد أن تكون غائبة من براجمنا التعليمية.
أما األمر الثاني ،وهو إشكالية إدراك احملكمات يف التخصص ،فهذا
 برأيي  -يف غاية األهمية ،وذلك أن كثرياً من الباحثني يعانون  -عند تسجيلأطروحاتهم  -من كثرة الدراسات السابقة يف موضوعهم املراد حبثه فيعدلون عنه،
ويبحثون عن موضوع آخر ،فينتهي الوقت احملدد لتسجيل هذه الرسائل وهم مل يقفوا
على موضوع حمدد ،والسبب يف هذا يرجع إىل ضعف إدراك حمكمات هذا العلم،
وذلك أن الباحث ال ميكن أن تظهر له إشكاالت التخصص اليت حتتاج إىل حبث
ودراسة إال بعد أن يعرف حمكمات التخصص الذي ينتمي إليه  ،وإذا كان لديه ضعف
يف تصور هذه احملكمات فستظهر لديه هذه اإلشكالية  -أعين كثرة الدراسات السابقة
يف موضوعه  -وميكن صياغة هذه املشكلة على هذا النحو :إن املشكالت أو
اإلشكاالت البحثية اليت حتتاج إىل دراسات حبثية هي أشبه مبتشابه العلم ،ومتشابه
العلم من غري املمكن إدراكه وتصوره حتى يدرك قبله حمكمات هذا العلم ،فإذا ضعف
تصور احملكمات غابت اإلشكاالت.
أما األمر الثالث :وهو عدم معرفة مسارات هذا العلم ،فهو ال يقل أهميه عما
قبله ،ولعله أظهر ما يكون يف حقل السنة النبوية أو احلديث النبوي ،إذ رغم أن هذا
التخصص يعد من أكثر من التخصصات ثراء وتنوعاً  -إذ إن كل علوم الشريعة صادرة
منه وواردة إليه  -إال أنه بدأ يعاني يف األزمنة املتأخرة من حالة من الضيق والضمور،
فأغلب مساراته معطلة ،وال يشتغل منها سوى اثنني أو ثالثة ،وهي املسارات املشهورة
اليت يزدحم فيها الباحثون ،والسبب يف ذلك أنه عند ترسيم مسارات هذا التخصص
مل يكن الرتسيم عرب دراسة علمية خلارطة هذا العلم ،وإمنا هي اجتهادات شخصية من
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بعض األساتذة جاءت بناء على ميوهلم الشخصية وهواياتهم املعرفية فنشطت بعض
املسارات وتعطل البعض اآلخر ،وألجل ذلك جاء هذا البحث حماوالً أن يسهم يف
تنشيط احلركة البحثية داخل هذا التخصص؛ إما بلفت نظر األقسام العلمية إىل فروع
جديدة داخل هذه املسارات أو إبراز مسارات جديدة يف التخصص.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه ليست كل املسارات البحثية يف ختصص السنة
النبوية ،وإمنا توجد مسارات غريها ،مثل مسار خمتلف احلديث ومشكله ،ومسار
التحقيق لكتب الرتاث ،وغريها لكن وقع االختيار على بعضها لشهرتها وكثرة
اإلشكاالت فيها ،وأيضاً ألنها ال تكاد خترج عنها األقسام العلمية ،ولعلي يف حماولة
علمية قادمة  -إن يسر اهلل لي  -أن أضيف هذين املسارين إىل ما سبق وأتوسع يف
املسارات األوىل لتكون يف كتاب مطبوع يسد هذا الفراغ يف املسارات البحثية يف ختصص
السنة النبوية ،وهذا البحث ال يعدو أن يكون حماولة متواضعة تلتمس التسديد
والتوجيه.
مشكلة البحث
تظهر مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية:
ماهي مسارات البحث العلمي يف السنة النبوية؟ وما هو واقعها؟ وماهي آفاقها
العلمية؟ وما جماالت التجديد فيها؟ وكيف تساهم هذه املسارات يف تطوير واقع
الدراسات احلديثية؟
حدود البحث
سوف يكون البحث مقتصراً على أهم املسارات العلمية يف التخصص ،وهي
مسار دراسات املصطلح ،ومسار دراسات العلل ،ومسار دراسات اجلرح والتعديل،
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ومسار الدراسات التارخيية ،ومسار الدراسات املنهجية املقارنة ،ومسار دراسات
الدفاع عن السنة ،ومسار الدراسات املوضوعية ،وذلك من جهة وصف واقعها
وحماولة لفت النظر إىل التجديد فيها ،وال يدعي الباحث حصر هذه املسارات
واإلحاطة بكل مفرداتها لكن حسبما تقتضيه طبيعة هذه البحوث من االختصار
واإلجياز.
أهداف البحث
يسعى البحث إىل حتقيق عدد من األهداف ،من أهمها:
 - 1رسم خريطة ملسارات البحث العلمي يف ختصص السنة النبوية.
 - 2إيضاح حدود هذه املسارات وآفاقها العلمية.
 - 3توصيف الواقع العلمي هلذه املسارات.
 - 4حماولة فتح آفاق حبثية جديدة يف هذا املسارات.
منهج البحث
اعتمد البحث على املنهج الوصفي يف إبراز الواقع العلمي هلذه املسارات،
وعلى املنهج التحليلي يف حماولة فتح آفاق علمية حبثية يف التخصص.
إجراءات البحث
سيعتمد الباحث -بعد توفيق اهلل وعونه  -على أمرين اثنني ،وهي:
أوالً :استقراء الواقع العلمي ملسارات التخصص وتوصيف هذا الواقع.
ثانياً :حماولة فتح آفاق علمية حبثية يف هذه املسارات.
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الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة تتوجه إىل رسم مسارات التخصص على النحو الذي اجته
إليه البحث ،لكن هناك بعض الدراسات اليت ترصد جوانب التطور يف دراسات السنة
املعاصرة ،من مثل كتاب" :تطور دراسات السنة النبوية" لفاروق محادة ،لكن مؤلفه
حفظه اهلل– اجته إىل منحى آخر بعيداً عن رسم مسارات التخصص ،وهو رصدالتطور التارخيي لدراسات السنة ،فخصص النصف األول من الكتاب بذكر حملة تارخيية
عن السنة يف القرون األوىل  ،ثم أفرد مبحثاً عن الركود الفكري يف العامل اإلسالمي،
ثم بداية النهضة احلديثية ،ثم حتدث عن استشراف مستقبل دراسات السنة النبوية ،ثم
ختم الكاتب بذكر بعض أسانيده ،وهذا املؤلَّف على أهميته فإن هذا البحث يتوجه إىل
جانب آخر مل يكن من مقصود هذا الكتاب.
خطة البحث
جاء هذا البحث موزعاً على مقدمة عن أهمية املوضوع وتفصيل خلطة
البحث ،ثم على سبعة مباحث:
املبحث األول :مسار دراسات املصطلح.
املبحث الثاني :مسار دراسات العلل
املبحث الثالث :مسار دراسات اجلرح والتعديل
املبحث الرابع :مسار الدراسات التارخيية
املبحث اخلامس :مسار الدراسات املنهجية املقارنة.
املبحث السادس :مسار دراسات الدفاع عن السَّنة.
املبحث السابع :مسار الدراسات املوضوعية.
وخامتة مضمنة ألهم النتائج والتوصيات يف املوضوع.
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واهلل أسأل أن جيعله خالصًا لوجهه ،وأن يسددني فيه ،واهلل أعلم.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
املبحث األول :مسار دراسات املصطلح
يسمى هذا العلم علم مصطلح احلديث ،ويسمى أيضا علوم احلديث ،وقد
عرفه اجلزائري بقوله" :قوانني الراوية اليت يُعرف بها أحوال السند واملنت ،من صحة
وحسن وضعف ،ورفع ووقف ،وقطع وعلو ونزول ،وكيفية التحمل واألداء
وصفات الرجال وما أشبه ذلك"( .)1وهذا التعريف للمصطلح باعتبار غايته وهدفه،
وإال فمصطلح احلديث كما هو يف كتب املصطلح ميكن أن نقول إنه :صياغة
املصطلحات العلمية للمنهج النقدي عند احملدثني وترسيمها وضبط دالالتها ،وهذه
املصطلحات وضعها أئمة النقد وتناولوها يف تطبيقاتهم ،واقتصر دور املتأخرين على
التأصيل النظري هلا وضبط حدودها يف مسائل هذا العلم ومباحثه.
ومن يقرأ واقع الدراسات العلمية يف هذا احلقل من هذه اجلهة سيالحظ أنها
غالباً ال خترج عن اختيار مصطلح من املصطلحات املتداولة يف كتب املصطلح ،فيقوم
الباحث بدراسة تطبيقاته عند األئمة احملدثني ،وهذا كثرياً جداً يف دراسات املصطلح،
مثل مثالً" :احلديث املنكر عند أئمة النقد"( ،)2وكذلك" :الشاذ واملنكر وزيادة
الثقة"( ،)3ودراسة" :املقرتب يف بيان املضطرب"( ،)4وهذه الدراسات تركز بشكل
( )1ينقر وجي النقر ،للجثائري .792/1
( )2وه رسالة ماجستري للباحث عبد الرمحا السلم مسجلة ه جامعة أم القرا.
( )3وه رسالة دكتورار ه اجلامعة اإلسالمية ببغداد ،للباحث عبد القادر احملمدي ،ورد طبعتها دار الكتا العلمية.
( )4وه رسالة ماجستري للباحث أمحد عمر ابزمول ،ردم لكلية الدعويف وأعول الديا ه جامعة ام القرا.
ورد طبع بعد اختصارها ه دار ابا حثم.
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مكثف على دراسة التطبيقات ،وهذا حقل مهم ،وغالب الدراسات يف حقل املصطلح
تأتي على هذا النحو من حيث دراسة استعماالت وتطبيقات املصطلح ،وهي دراسات
مهمة وال شك ،وهلا فوائد عديدة ،من أهمها أنها حتل لنا إشكالية احلدود املنطقية
للمصطلح اليت ضبطت على يدي علماء املصطلح يف القرون املتأخرة ،فصار بعضها
–نتيجة هلذا الضبط املنطقي  -يعاني من قصور يف الداللة فجاءت هذه الدراسات
لتوسع هذه الداللة وتفتح املصطلح ،لكن مع ذلك فما زال حقل املصطلح حباجة إىل
دراسات علمية تدرس املصطلح وفق املنهج االستقرائي العلمي ،وهذه قد تبدو للناظر
أنها متوافرة بكثرة يف الدراسات املتعلقة باملصطلح ،لكن احلقيقة أن الكثري منها هي
جمرد دراسة تطبيقات هذا املصطلح عن أئمة النقد ،وختلو عادة من الدراسة وفق املنهج
االستقرائي العلمي مما يفوت على القارئ معرفة حركة هذا املصطلح وحتوالته ،ولعل
دراسة "احلديث احلسن لذاته ولغريه"( )5تصلح كمثال على دراسة املصطلح وفق هذا
املنهج االستقرائي العلمي.
ومما يؤكد احلاجة إىل مثل هذه الدراسات أن كتب املصطلح اليت صاغت هذه
التعريفات وضبطت حدودها كانت تركز على االستعماالت األغلبية للمصطلح،
ويبقى اجلانب اآلخر غري مشمول بهذا التعريف ،ومهمة الباحث املتأخر اكتشاف هذا
اجلانب لدى أئمة النقد وإحلاقه بهذا املصطلح ،أو وضع استثناء هلذا االستعمال،
وهذا ال يكون إال بدراسة املصطلحات عرب املنهج االستقرائي جبميع مكوناته وعناصره.
ومن الفروع اليت مازالت حباجة إىل دراسة يف هذا احلقل دراسة التطور الداللي
للمصطلح احلديثي ،وقراءة حتوالته ،وتلمس العالئق بني الوضع االصطالحي هلذا
( )5للباحث خالد با منصور الدريس ،وه رسالة دكتورار ردم جلامعة أم القرا ،كلية الدعويف وأعول الديا،
رسم الكتاب والسنة ،ورد طبع ه مخسة أجثاء ه مكتبة أ واء السل .
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املصطلح وبني الوضع اللغوي األصلي ،وحماولة دراسة استعماالت املصطلح وإطالقه
بني هذين الوضعني :االصطالحي واللغوي .وهي ما تسمى يف علوم املغاربة املتأخرين
بـ :علم املصطلحية ،وهي تركز على دراسة املصطلح دراسة لسانية معجمية أوالً ،ثم
دراسته دراسة اصطالحية ثانياً .ثم قراءة حتوالت هذا املصطلح واستعماالته ،وهذا
اللون من الدراسات سيتناول مجيع املصطلحات يف علم املصطلح وال يستثين منها
شيئاً ،بينما الدراسات اليت أشرنا إليها كانت تركز على املصطلحات احلاضرة يف منهج
أئمة النقد فقط ،أو بعبارة أدق :املصطلح الذي له تطبيقات واستعماالت يف املنهج
النقدي لدى أئمة النقد ،وغريها مل حيظ بالدراسة ،وهي مصطلحات كثرية جداً(،)6
بينما هذه الطريقة يف دراسة املصطلح ستدرس اجلميع ،غري أن أهم مكون يف هذه
الدراسة -والذي قد يبدو صارفاً أو معيقاً هلا  -هو ضرورة اشتمال املنصرف هلذه
الدراسات على حصيلة لسانية واسعة يف الدراسات اللغوية ،وإال فقد ال يفيد وال
يستفيد شيئاً.
( )6يقول اإلمام النووي معدداً مص،لحات هذا العلم ه سيا حدية عا أمهية دراسات املص،لحات اليت ا
علق ابحلديث ،يقول وما أهم العلوم حتقيق معر،ة األحاديث النبوايت ،وأعين معر،ة متوهنا عحيحها
وحسنها و عي ها ،متصلها ومرسلها ومنق،عها ومعولها ومقلوهبا ومشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها
ومعللها ومدرجها وانسخها ومنسوخها وخاعها وعامها ومبينها وجمملها وخمتل ها ،وغري ذلم ما أنواع
املعرو،ات ومعر،ة علم األسانيد أعين معر،ة حال روا ا وع ا م املعتربيف و بط أنساهبم ومواليدهم وو،يا م
وجرحهم و عديلهم وغري ذلم ما الص ات ومعر،ة التدليس واملدلس وطر ا عتبار واملتابعات ومعر،ة حكم
اختالف الرواية ه األسانيد واملتون والوع وا رسال والوروف والر،ع والق،ع وا نق،ا وزايدات الةقات
ومعر،ة الصحابة والتابعني واتبعيهم وغريهم ر هللا عنهم وعا سائر املسلمني واملسلمات -وغري ما ذكر
ما علوم املشهورات] (شر النووي ملسلم  ،)3/1ومقصودي ما ليراد هذا النص اإلشاريف لم أن كةرياً ما
مص،لحات هذا العلم اليت ليس ا حووراً ه ،بيقات أئمة النقد متعدديف ومل درس ، ،ه مازال حباجة
لم دراسة.
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ومن احلقول املهمة يف دراسات املصطلح واليت مازالت حباجة إىل دراسة
واسعة :دراسة املصطلحات احلديثية اليت إما ليست مدونة يف كتب املصطلح ،أو أن
هلا أشارت سريعة ال توزاي مكانتها وحضورها يف املنهج النقدي ،وهذه املصطلحات
موجودة يف كتب اجلرح والتعديل ،أو كتب العلل ،أو كتب السؤاالت ،ولعلي أشري
هنا– على سبيل التمثيل إىل بعض املصطلحات اليت يكون حضورها يف كتب املصطلح
ال يوازي مكانتها النقدية ،أو أن ليس هلا ذكر البتة يف كتب املصطلح.
املصطلح األول" :التجويد" ،وهذا املصطلح هلا حضور كبري يف املنهج النقدي
عن أئمة النقد ،ويستعملونه كثرياً يف تعليلهم لألخبار ،فمثالً سأل ابن أبي حامت أباه
عن حديث فذكر طريقني هلذا احلديث ،فسأله ابن أبي حامت :أيهما الصحيح؟ قال:
مجيعاً صحيحني ،محاد قصّر به وجرير جوَّده"( ،)7ومثل ذلك قول الطرباني عن
حديث" :جوّده موسى بن عقبة ،فرواه متصالً عن ابن عمر وابن عباس ،ورواه
شريك عن أبي إسحاق فلم يصله"( ،)8واألمثلة كثرية على حضور هذا املصطلح على
ألسن أئمة النقد ومن جاء بعدهم كاخلطيب وغريه( ،)9ومع ذلك مل نر له ذكراً يف كتب
املصطلح يوازي هذه األهمية( !)10ومثله أيضا مصطلح "التقصري" الوارد يف نفس النص
املشار إليه فلم أقف على من درسه وكشف عن استعماالته وتطبيقاته.
( )7عل احلديث با أيب حامت .59 /3
( )8املعجم األوسط .58 /1
( )9ينقر مةال ال ص للوع املدرا ه النق .582/1
( )10أشار للي السخاوي ه ،تو املغيث عند حدية عا دليس التسوية ،ورال لن القدماء يسمون دليس
التسوية جتويداً )241/1( ،لكا ما يقرأ ه سيارات لطالرات النقاد ذا املص،لو ستقهر ل عور أخرا
غري هذر الصوريف اليت أشار لليها السخاوي ،وهذا يؤكد مسيس احلاجة لم دراسة هذا املص،لو .وهناك حبث
حمكم للدكتور ايسر الشمايل لالتجويد عند علماء احلديث ل وهو منشورات جامعة الريموك ه األردن ،
ونشر ما أحباثها جملد  19عدد  4ب .2003
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املصطلح الثاني" :االنتخاب" :وهذا املصطلح يعين االنتقاء ،وقد فسره أبو
زرعة يف إحدى صوره بأنه انتقاء الغرائب وترك املشاهري( ،)11كما أن له أئمة يعرفون به
وحيسنون صناعته ،فليس كل راو يفعله ،وكان اإلمام النسائي مرجعاً يف عملية
االنتخاب ،قال مأمون املصري" :خرجنا إىل طرسوس مع النسائي سنة الفداء،
فاجتمع مجاعة من األئمة :عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،وحممد بن إبراهيم مُربَّع ،
وأبو األذان ،وكيلَجة -حممد بن صاحل أبو بكر األمناطي  -فتشاوروا :من ينتقي
هلم على الشيوخ؟ فأمجعوا على أبي عبد الرمحن النسائي ،وكتبوا كلهم
بانتخابه"( ،)12ومثله اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن أرومه األصبهاني فقد وصفه ابن
عدي بقوله" :من حفاظ الناس ومن املقدمني فيه ويف االنتخاب وكثرة ما استفاد الناس
من حديثه وما يفيدهم عن غريه"( .)13ورغم هذه األهمية هلذا املصطلح كما يظهر من
اشتغاهلم به فليس له حضور يف كتب املصطلح يوازي هذه املكانة اليت حيتلها يف علم
النقد احلديثي(.)14
املصطلح الثالث :كتب أصول الرواة ،وهذه الكتب رغم أنها ركيزة أساسية يف
عملية النقد عند احملدثني ،إذ هي كثري الدوران على ألسنة النقاد ،ومن ذلك على
سبيل التمثيل ما رواه ابن املديين عن عبد الرمحن بن مهدي عن يونس األيلي ،قال:
كان ابن املبارك ،يقول :كتابه صحيح .قال عبد الرمحن :وأنا أقول :كتابه

( )11عل احلديث با أيب حامت .182 /3
( )12سري النبالء .130/14
( )13الكام ه ع اء الرجال .232 /1
( )14هناك حبث للدكتور حممد عبد هللا حياين وعنوان ل ا نتخاب عند احملدثنيل وهو منشور ه جملة جامعة أم
القرا جملد 5عدد. 1413 ، 7
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صحيح( .)15ومن األمثلة قول عبد اهلل بن املبارك" :إبراهيم بن طهمان والسكري يعين
أبا محزة صحيح الكتب"( ،)16ومثله قول األوزاعي" :عليكم بكتب الوليد بن مزيد
البريوتي ،فإنها صحيحة ،ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد"(.)17
وهذه أمثلة يسرية على أهمية هذه الكتب وعلى حضورها يف صلب عمل احملدثني،
ومع ذلك فليس هناك دراسة عن هذه الكتب ،من جهة منزلتها وعناية الرواة بها،
وأثرها يف حركة النقد احلديثي ،وكذلك من جهة أصول هذه الكتب وامتدادها وكيفية
تعامل املصنفني األوائل بالسنة معها.
املبحث الثاين :مسار دراسات العلل
يعد هذا املسار أهم ركن يف تعلم منهج النقد احلديثي ،وذلك من جهة أنه مينح
الطالب تصوراً متكامالً عن منهج النقد ،وبه حيصِّل الطالب مهارة الصناعة احلديثية،
وأعين بها حتصيل ملكة التصور الصحيح ملنهج النقد عند احملدثني ،وهذه ال ميكن
حتصيلها إال بدراسات تطبيقية يف هذا املسار ،وتتوجه بشكل كبري إىل علم التخريج
ودراسة أحاديث العلل ،ونسجل هنا أن هناك حالة من احلركة والنشاط العلمي يف هذا
املسار مل تكن موجودة من قبل ،حتى قال بعض الباحثني" :بدأنا َنقْربُ من وضع
منهج متقاربٍ يُصور لنا مناهج النُّقاد يف تلك احلقبة من الزمن ،هذه احلقبة هي
العصور الذهبية لنُقَّاد احلديث ،مدرسة علي بن املديين ،وحييى بن معني ،و أمحد بن
حنبل واملدرسة اليت قبلهم ،واملدرسة اليت بعدهم"(. )18
و.270

( )15قدمة املعر،ة ص272
( )16قدمة املعر،ة ص 272و.270
( )17قدمة املعر،ة ص.205
( )18مقدمة كتاب لاإلمام عل با املديين ومنهج ه نقد الرجالل ،ص .7
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وميكن لنا القول إن عامة الدراسات والبحوث املعاصرة يف هذا املسار جاءت
على األضرب التالية:
األول :دراسة وختريج األحاديث املعلة يف كتب العلل ،فيذهب الباحث إىل
كتاب من هذه الكتب ويدرس أحاديثه دراسة موسعة من جهة خترجيها ودراسة عللها،
وميكن أن ميثل هلذا باملشروع الذي أقر يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،يف
كلية أصول الدين ،قسم السنة ،وهو مشروع علل ابن أبي حامت :حتقيق وختريج
ودراسة ،حيث تقاسم الباحثون يف اجلامعات السعودية أبواب هذا املشروع ،وقاموا
بتحقيقه بتخريج أحاديثه ودراستها دراسة معلة.
الثاني :اختيار راو من الرواة املكثرين ودراسة أحاديثه املعلة يف كتب العلل،
من مثل" :االختالف على األعمش يف كتاب العلل للدارقطين"( ،)19و"أحاديث أبي
إسحاق السبيعي اليت ذكر الدارقطين فيها اختالفاً يف كتاب العلل"( ، )20أو "مرويات
الزهري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين"( ،)21أو "االختالف على مالك بن أنس يف
الروايات املعللة يف كتاب العلل للدراقطين"(.)22
الثالث :مجع ودراسة األحاديث اليت أعلها إمام من أئمة النقد ،من مثل:
«األحاديث اليت أعلها اإلمامُ أمحد بن حنبل يف مسنده»( .)23واألحاديث اليت أعلها
( )19وه رسالة دكتورار ردم لكلية الدعويف وأعول الديا ه جامعة أم القرا للباحث خالد السب .
( )20وه رسالة دكتورار مقدمة لكلية أعول الديا جلامعة اإلمام حممد با سعود اإلسالمية للباحث خالد
ابمسو ،ورد طبع الرسالة ه دار التوحيد.
( )21رسالة دكتورار مقدمة لكلية أعول الديا جلامعة اإلمام حممد با سعود اإلسالمية للباحث عبد هللا دم و،
ورد طبع الرسالة ه مكتبة الرشد.
( )22رسالة دكتورار مقدمة لكلية الدعويف وأعول الديا للباحةة حليمة الشمراين.
( )23وه رسالة دكتورار مقدمة لكلية الدعويف وأعول الديا ه جامعة أم القرا للباحث عيسى مسمل .
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اإلمام النسائي يف سننه الكربى"( ،)24واألحاديث اليت أعلها اخلطيب البغدادي يف
تاريخ بغداد"(. )25
الرابع :اختيار علة من العلل أو قرينة من قرائن التعليل أو الرتجيح ودراستها
دراسة نظرية وتطبيقية ،من مثل" :محل الروايات بعضها على بعض وأثره يف نقد
املرويات"( ،)26أو "سلوك اجلادة وأثرها يف إعالل املرويات :دراسة نظرية تطبيقية:
ثابت عن أنس منوذجاً( .)27أو "الرتجيح بالقدر املشرتك"(.)28
اخلامس :دراسة منهج إمام من أئمة النقد يف التعليل ،وتناول بعض األمثلة
التطبيقية ،من مثل" :منهج اإلمام ابن املديين يف التعليل"()29ومثل" :منهج اإلمام

( )24وهو مشرو موز على طالب املاجستري ه رسم الكتاب والسنة ه كلية الدعويف وأعول الديا جبامعة أم
القرا.
( )25وهو مشرو موز على طالب وطالبات املاجستري ه رسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم وا داب
اإلنسانية جبامعة طيبة.
( )26سالة ماجستري مقدمة لقسم السنة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ه جامعة القصيم للباحةة غاديف
ما م،بوعات لملتقى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ل مسرييف ولجناز.
العوض ،ورد طبع
( )27رسالة ماجستري مقدمة لقسم السنة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ه جامعة القصيم للباحةة ،اطمة
العوض ،وه ما ثال طور البحث حىت اترخي .
( )28رسالة ماجستري مقدمة لقسم السنة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ه جامعة القصيم للباحث عبد هللا
الدوسري .وهو ما يثال طور البحث حىت اترخي .
( )29رسالة ماجستري مقدمة لقسم السنة بكلية أعول الديا جبامعة اإلمام حممد با سعود اإلسالمية للباحث
طار العوديف.
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البخاري يف التعليل من خالل كتابه التاريخ الكبري"( ،)30ورسالة" :منهج اإلمام
البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل كتابه اجلامع الصحيح"(.)31
هذه تقريباً أشهر املسارات البحثية داخل هذا احلقل ،لكن رغم ذلك فما زال
هذا احلقل حباجة إىل دراسات متعددة من أهمها –يف رأيي  -مساران:
األول :دراسات تبحث يف تاريخ علم العلل :لكون علم العلل من العلوم اليت
مل حتظ بدراسات كثرية كسواه من حقول علم السنة النبوية؛ وذلك لوعورته ودقة
مسالكه حتى قال ابن رجب يف زمانه" :علمٌ قد هُجر يف هذا الزمان ،وقد ذكرنا يف
كتاب العلم أنَّه علمٌ جليلٌ قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن ،وأنَّ بساطه قد طُوي منذ
أزمان"

()32

وقال ابن حجر عن هذا العلم« :هو من أغمض أنواع علوم احلديث،

وأدقِّها ،وال يقوم به إال من رزقه اهلل فهما ثاقباً ،وحفظاً واسعاً ،ومعرفة مبراتب
الرُّواة ،وملكة قوية باألسانيد واملتون .ولذا مل يتكلم فيه إال القليل من أهل هذا الشَّأن
كعلي بن املديين وأمحد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حامت وأبي زرعة
الرَّازيَّني والدَّارقطين"( .)33وألن أي علم من العلوم البد له من قواعد تأسيسية ينطلق
منها؛ وهلذا فحتى نفهم هذا العلم على أصوله الصحيحة البد من دراسة هذه القواعد
وجتليتها ،وهي يف ذات الوقت ضرورة لفهم تاريخ هذا العلم ،كيف تكَّون؟ وماهي
مراحل تأسيسه؟ ومراحل تطوره؟ وماهي قواعده التأسيسية األوىل اليت انطلق منها؟
وحنو ذلك .وتتأكد احلاجة إىل ذلك إذا علمنا أن كثرياً من الكتب التأسيسية واملهمة يف
( )30وه رسالة دكتورار للباحث أمحد با عبد هللا منصور ،ورد طبع ه دار البشائر.
( )31وه رسالة ماجستري م قدمة جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسن،ينة اجلثائر ،للباحث أيب بكر
كاه ،ورد طبع الرسالة ه دار ابا حثم.
( )32شر عل الرتمذي .663/2
( )33نثهة النقر ص.89
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هذا العلم قد فقدت واندثرت ،وهذا ما جعل اخلطيب البغدادي يبدي حسرة بالغة
وهو يتحدث عن ضياع هذه الكتب ،حيث يقول بعدما ذكر مصنفات ابن املديين:
"ومجيع هذه الكتب قد انقرضت ومل نقف على شيء منها إال على أربعة أو مخسة
حسب ،ولعمري إنَّ يف انقراضها ذهاب علوم مجة وانقطاع فوائد ضخمة كان علي
بن املديين فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ،ولسان طائفة أهل احلديث وخطيبها ،رمحة
اهلل عليه ،وأكرم مثواه لديه"( ،)34خاصة أن هذا الناقد قد ألّف كتباً يف هذا الباب مل
يسبق إليها ،قال النووي يف -سياق حديثه عن أسبقية ابن املديين يف التأليف ،وعدّد
هلا أكثر من مائيت كتاب " :-مل يُسبق إىل معظمها ،ومل يُلحق يف كثري منها"(.)35
وهذا يعين أن غياب هذه الكتب البد أن خيلف أثراً سلبياً يف معرفة تاريخ هذا العلم.
وقال اخلطيب -يف سياق حديثه عن كتب ابن حبان املفقودة « :-مثل هذه الكتب
اجلليلة كان جيب أن يكثر بها النسخ ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ألنفسهم
وخيلدوها أحرازهم ،وال أحسب املانع من ذلك إال قلة معرفة أهل تلك البالد حملل
العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصريتهم به ،واهلل أعلم»(.)36
وهلذا فإن احلاجة ماسة لدراسات تبحث يف تاريخ هذا العلم ومراحل تطوره.
الثاني :دراسات استقرائية لقواعد ومناهج أئمة النقد يف التعليل:
لكون هذا العلم كما قلنا وعراً يف مضمونه ،ولكون -أيضاً  -هذا املنهج
النقدي تشكل يف بداياته على حنو عملي ،وبعيداً عن الدراسات النظرية ،بل إن اإلمام
الناقد قد ال يعلل تعليله ويكتفي باإلنكار واالستغراب ،قال ابن حجر" :وقد تقصر

( )34اجلامع .301/2
( )35ذيا األمساء واللغات .350/1
( )36اجلامع للخ،يا .467/2
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وهذا

ما جيعل مهمة املتأخر صعبة يف تلمس واكتشاف قرائن التعليل ،وحباجة إىل أن يسلك
هذا النوع من الدراسات االستقرائية ،وأيضاً بسبب هذا العوز املشار إليه يف املسار
السابق بقي هذا العلم يف حالة من الركود واالستغالق حتى جاء احلافظ ابن رجب
وأ عاد الروح هلذا العلم عرب كتابه" :شرح علل الرتمذي" ،وسهّل على الدارسني تعلم
هذا العلم ،وأحسب أن هذا الكتاب على وجه التحديد هو عمدة الدراسات املتأخرة
اليت اجتهت هلذا املسار ،وهو الذي أوقد شرارة هذه النهضة احلديثية ،وقد استمد
الكتاب قيمته العلمية من كونه استقى هذه القواعد والضوابط من خالل عمل أئمة
النقد وتصرفاتهم؛ وهلذا فإن احلاجة ملحة للقيام بعمل يسري على سنن احلافظ ابن
رجب يف تأصيل هذا العلم ،وحماولة تلمس القواعد والقرائن اليت تعني على تقريب
هذا العلم وتسهل فهمه .وقد قام بعض الباحثني مبحاوالت جادة يف استنباط هذه
القواعد( )38لكن -برأيي  -مازالت احلاجة ماسة إىل دراسات عميقة يف هذا الباب،
ولكن حتى تؤتي هذه الدراسات أكلها عليها أن تتسم بأمرين مهمني:
أوهلما :أن يكون انطالقها من ممارسات أئمة النقد وتطبيقاتهم سواء يف كتب
العلل أو يف كتب الرواية ،وليس من الكتب املتأخرة؛ ألن هذا -بعد توفيق اهلل
تعاىل  -مما سيعني على مالحظة واكتشاف قرائن أو أجناس جديدة للعلة .وقد أشار
ابن رجب إىل أنه ال مناص يف فهم هذا العلم من املطالعة يف كتب هؤالء األئمة،
( )37نثهة النقر ص .83
( )38وأشري هنا ه هذا الباب لم كتابني مهمني أو ما كتاب رواعد العل وررائا الرتجيو للدكتور عادل
الثرر  ،لذ مجع ،ي مؤل ة مجلة مهمة ما منةورات هذر القواعد ،وذلم ما خالل عم أئمة النقد ،ومقدمة
حتقيق كتاب العل با أيب حامت الرازي حيث و ع حمققو الكتاب مقدمة ا،ية ،مجعوا ،يها أشتااتً ما هذر
القواعد والقرائا.
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فقال" :وال بد يف هذا العلم من طول املمارسة ،وكثرة املذاكرة فإذا عدم املذاكرة به
فليكثر طالبه املطالعة يف كالم األئمة ،العارفني كيحيى القطان ،ومن تلقى عنه كأمحد
وابن املديين ،وغريهما ،فمن رزق مطالعة ذلك ،وفهمه ،وفقهت نفسه فيه،
وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه"( ،)39وقبله أشار احلاكم إىل
ذلك فقال" :وهذا النوع من معرفة صحيح احلديث من سقيمه ،ال يعرف بعدالة الرواة
وجرحهم ،وإمنا يعرف بكثرة السماع ،وجمالسة أهل العلم باحلديث  ،ومذاكرتهم،
والنظر يف كتبهم ،والوقوف على روايتهم ،حتى إذا شذ منها حديث عرفه"( ،)40وهذا
النص من كالم احلاكم يف شقه األول" :ال يعرف بعدالة  "..نفي للمعرفة النظرية
والقياسية يف إدراك هذا العلم ،والنص يف شقه الثاني" :وإمنا يعرف بكثرة السماع "..
إثباتاً للمعرفة العملية والسماعية بأنها أساسية يف فهم هذا العلم وإدراك مراميه ،إذ إن
كثرة مساع الروايات والوقوف عليها ال يكون إال مبعرفة عملية تتضمن املمارسة
والتطبيق ،وهذه معينة على مجع أشتات املنهج املتفرقة يف هذه التطبيقات العملية
املتعددة ،والسبب يف كل هذا االهتمام بعلوم النقاد هو أن هذا املنهج النقدي تأسس
على أيديهم ،وهم الذين بنوه لبنة لبنة ،فمن املتعذر بل املستحيل أن يستوعب الباحث
هذا املنهج وهو عازب عن فهمهم.
ثانيهما :أن تعتمد منهج املالحظة واالستقراء يف قراءة تعليالت النقاد من جهة،
وكذلك على منهج املقارنة بني تطبيقاتهم وأحكامهم من جهة أخرى؛ ألن هذا املنهج
سيؤدي إىل إحاطة الباحث باملنهج النقدي لدى األئمة وفهم مسالكهم يف النقد

( )39شر عل الرتمذي .26/1
( )40معر،ة السنا وا اثر  ،للبيهق .144 / 1
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والتعليل خبالف ما لو انفصل االستقراء عن األحكام ،فإن هذا قد يؤدي بالباحث إىل
اجلنوح يف النقد ،أو أن يذهب بعيدًا يف التكلف للبحث عن هذه القرائن واألنواع.
املبحث الثالث :مسار دراسات اجلرح والتعديل
يعد هذا النوع من أقل حقول السنة ثراء يف الدراسات املعاصرة؛ بسبب اعتقاد
الكثري من الباحثني استقرار هذا العلم ،على أيدي علماء النقد املتقدمني ،وأن اإلضافة
فيه تكاد تكون حمدودة ،غري أن هذا االعتقاد مل ينب على فهم صحيح ،إذ إن هذا
احلقل مازال حباجة إىل دراسات علمية جادة تسد بعض الفراغات البحثية يف هذا
املسار ،وعند التأمل يف الدراسات املعاصرة هذا احلقل سنجد أنها تكاد تنحصر يف
مسارين:
املسار األول :دراسة منهج إمام من أئمة اجلرح والتعديل :من مثل منهج اإلمام
علي بن املديين يف نقد الرجال( ،)41ومثله" :منهج اإلمام أبي عبد الرمحن النسائي يف
اجلرح والتعديل ومجع أقواله يف الرجال"( ،)42أو منهج احلافظ ابن عبد الرب يف اجلرح
والتعديل( .)43ومن مثل اإلمام الساجي وجهوده يف اجلرح والتعديل( ،)44ومثل :منهج
يعقوب بن شيبة يف اجلرح والتعديل( ،)45وغريها من الدراسات ،وهي دراسات

( )41رسالة ماجستري مقدمة جلامعة أم القرا للباحث لكرام لمداد احلق.
( )42رسالة دكتورار ردم لكلية أعول الديا جبامعة اإلمام حممد با سعود اإلسالمية ابلرايض للباحث راسم
سعد ،ورد طبع ه مخسة جملدات ه دار البحو للدراسات اإلسالمية ولحياء الرتا .
( )43رسالة ماجستري مقدمة جلامعة أم القرا للباحث حممد عبد رب النيب اجلثائري.
( )44رسالة ماجستري مقدمة لكلية العلوم اإلسالمية ببغداد للباحث أمحد عل الثبيدي.
( )45رسالة ماجستري مقدمة لكلية الشريعة ه الكوي للباحث ،ال العجم .
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مهمة؛ ألنها متنح الباحث اخلطوات الصحيحة يف ترسم منهج النقاد ،وتقيه من العثار
والزلل ،غري أني أنبه إىل أمرين اثنني:
أوهلما :أن الكثري من هذه الدراسات تركز يف أغلبها على دراسة جهود الناقد يف
اجلرح والتعديل وال تدرس منهجه! وبينهما فرق كبري ،فدراسة اجلهود تركز يف املقام
األول على اجلمع واالستقصاء لرتاث هذه اإلمام وإنتاجه العلمي ،بينما دراسة املنهج
يكون الرتكيز يف املقام األول على بناء واستجالء منهج الناقد عرب دراسة :أوالً التكوين
العلمي للناقد ،وماهي مصادره اليت يعتمد عليها ،ثم ثانياً دراسة مناذج متعددة من
األمثلة والتطبيقات لبعض إنتاجه ،وال يلزم االستقصاء فيها ،وإمنا يدرس منها ما يتبني
معه مالمح منهج هذا الناقد .وهذا يستلزم أن يتوفر الباحث أوالً على دراية تامة مبنهج
النقاد يف اجلرح والتعديل حتى يتسنى له معرفة تفاصيل منهج هذا الناقد ودقائقه ،ومن
ثم توظيف هذه املعرفة يف استجالء منهج هذا الناقد .وثانياً :على إطالع دقيق بأسس
وأدوات دراسة املنهج بطريقة علمية .وهذا التوصيف للدراسات املنهجية يعين أن مثل
هذا النوع من الدراسات ينبغي اال تكون إال يف رسائل مرحلة الدكتوراه؛ ألن الطالب
يف هذه املرحلة –غالباً– ما يكون قد استوعب مقتضيات دراسة املنهج ولوازمه العلمية
واملنهجية.
اثنيهما :أنه وإن كان أغلب رواد هذا الفن :اجلرح والتعديل متت دراسة
مناهجهم يف رسائل وحبوث علمية إال أنه مازال هناك الكثري من األعالم مل تدرس
مناهجهم ومل تربز حتى اآلن رغم حضورهم العلمي الكبري يف هذا احلقل :مثل:
جعفر بن حممد أبو بكر الفريابي –(ت301هـ)  -فقد كان بصرياً بالرجال وناقداً
متميزاً ،قال عنه اخلطيب" :أحد أوعية العلم ،ومن أهل املعرفة والفهم ،طوَّف شرقاً

مسارات البحث العلم ه السنة النبوية لدراسة وع ية استشرا،يةل

21

وغرباً ،ولقي أعالم احملدثني فِي كل بلد"( ،)46ووصف أبو أمحد بن عدي حضوره
العلمي الكبري ،فقال ":رأيت جملس الفريابي جتوز فيه مخسة عشر ألف حمربة  ،وكنا
حنتاج أن نبيت يف موضع اجمللس ،لنجد من الغد موضع جملس( ،)47وتناقل عنه
احملدثون كثرياً أحكامه على الرواة( ،)48ومثل ذلك اإلمام عبد الرمحن بن عمرو أبي
زرعة الدمشقي (ت281هـ) حيث كان من كبار النقاد ،وصنف يف ذلك كتاباً مشهوراً
يف الرجال ،وهو تاريخ أبي زرعة الدمشقي ،قال أبو بكر اخلالل عنه" :إمام يف زمانه،
رفيع القدر ،حافظ ،عامل باحلديث والرجال ،وصنف من حديث الشام مامل يصنفه
أحد"( ،)49ومثلهما اإلمام ابن صاعد حييى بن حممد بن صاعد أبو حممد البغدادي
(318ه ،فقد كان إمام زمانه يف احلديث ورجاله ،حتى قال اخلليلي :كان يقال :أئمة
ثالثة يف زمان واحد :ابن أبي داود ،وابن خزمية ،وعبد الرمحن بن أبي حامت ،ثم قال
اخلليلي :ورابعهم أبو حممد بن صاعد ،ثقة إمام يفوق يف احلفظ أهل زمانه ،ارحتل إىل
مصر والشام واحلجاز والعراق ،منهم من يقدمه يف احلفظ على أقرانه ،منهم :أبو
احلسن الدارقطين"( )50وغريهم من النقاد ،ورغم هذه املنزلة الكبرية اليت ذكرنا طرفًا
منها هلؤالء األعالم ،ورغم تداول أقواهلم يف كتب الرجال ،فليس هناك دراسة
ملنهجهم يف النقد -حسب علمي  .-والقصد من ذكرهم ليس احلصر واالستقصاء،
وإمنا اإلشارة إىل وجود أئمة يف هذا الفن مل يلتفت إليهم وتدرس مناهجهم أو جيمع
تراثهم رغم أهميتهم وحضورهم.
( )46اتريخ بغداد .209/7
( )47الكام  ،407/6واتريخ دمشق .148/72
( )48نق عن ابا اجلوزي واملثي وابا حجر وغريهم.
( )49طبقات احلنابلة أليب يعلى .205/1
( )50اإلرشاد .610/2
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املسار الثاين :دراسة مصطلحات وألفاظ اجلرح والتعديل :وبنظرة سريعة إىل
املؤلفات والدراسات اليت كتبت يف هذا املسار نالحظ أنها تتجه -يف املقام األول -
على مجع املصطلحات وتفسريها ،من مثل "شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح
والتعديل" .ألبي احلسن املأربي ،و"معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد"،
حملمد ضياء الرمحن األعظمي ،وكتاب "الشرح والتعليل أللفاظ اجلرح والتعديل"،
ليوسف حممد صديق ،وكتاب "معجم املصطلحات احلديثية" ،لنور الدين عرت ،وكتاب
"معجم علوم احلديث النبوي" ،لعبد الرمحن اخلميسي ،وكتاب "شرح ألفاظ التجريح
النادرة أو قليلة االستعمال" ،لسعدي اهلامشي .وكتابه اآلخر" :شرح ألفاظ التوثيق
والتعديل النادرة أو قليلة االستعمال" ،وكتاب "مصطلحات اجلرح والتعديل
املتعارضة" ،جلمال أسطريي ،وكتاب "ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل بني اإلفراد
والتكرير والرتكيب وداللة كل منها على حال الراوي واملروي" ألمحد معبد عبد
الكريم ،وهذه الكتب – كما قلنا  -ختتصر على الباحث مجع هذه املصطلحات،
لكنها مل تتناول – يف األعم األغلب  -مناهج األئمة يف التعامل مع هذه
املصطلحات ،وال توجد دراسات مقارنة بني هذه املصطلحات وعالقتها مع نظائرها
عند اإلمام اآلخر ،كذلك ال توجد دراسات تعتين بضبط داللة هذه املصطلحات،
خاصة إذا علمنا أن الكثري من ألفاظ والتعديل ترد يف كتب املتأخرين الذين كتبوا
املصطلح "منقولة من كتب املتقدمني خمتصرة أو حمكية باملعنى يف كتب املتأخرين؛
الضطرارهم إىل مجع أكرب عدد من الرواة يف كتاب واحد ،فيؤثر ذلك االختصار،
وتلك احلكاية للفظ اجلرح والتعديل ،يف احلكم على الراوي توثيقاً وجرحاً"( ،)51قال
السبكي" :ومما ينبغي أن يتفقد عند اجلرح أيضاً :حال اجلارح يف اخلربة مبدلوالت
( )51ينقر

وابط اجلر والتعدي للدكتور عبد الل،ي ص.92
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األلفاظ ،فكثرياً ما رأيت من يسمع لفظة ،فيفهمها على غري وجهها؛ واخلربة
مبدلوالت األلفاظ؛ والسيما العرفية اليت ختتلف باختالف عرف الناس ،وتكون يف
بعض األزمنة مدحاً ،ويف بعضها ذماً ،أمر شديد ،ال يدركه إال قعيدٌ بالعلم"( .)52وقال
املعلمي" :صيغ اجلرح والتعديل ،كثرياً ما تطلق على معانٍ مغايرة ملعانيها املقررة يف
كتب املصطلح ،ومعرفة ذلك؛ تتوقف على طول املمارسة ،واستقصاء النظر"(.)53
وهذا يعين أن الباحث يف هذا احلقل ال غنى له عن دراسة تطبيقات األئمة املتقدمني
هلذه املصطلحات ومالحظة سياقات االستعمال والتوظيف هلذه املصطلحات ،كما أنه
ال غنى له أيضاً عن حترير هذه العبارات حتريراً علمياً صحيحاً ،وقد أشار السخاوي
إىل ضرورة حترير هذه األلفاظ ،كما أشار إىل أن هذه كانت أمنية للحافظ ابن حجر ،
قال السخاوي" :من نظر كتب الرجال ،ككتاب ابن أبي حامت املذكور ،والكامل البن
عدي ،والتهذيب ،وغريها ،ظفر بألفاظ كثرية ،ولو اعتنى بارع بتتبعها ،ووضع كل
لفظة باملرتبة املشابهة هلا ،مع شرح معانيها لغةً واصطالحاً؛ لكان حسناً ،ولقد كان
شيخنا –يعين ابن حجر  -يلهج بذكر ذلك ،فما تيسر؛ والواقف على عبارات
القوم ،يفهم مقاصدهم مبا عرف من عباراتهم يف غالب األحوال ،وبقرائن ترشد إىل
ذلك"(.)54
ويلتحق بهذا املسار دراسة سياقات أقوال أئمة النقد يف اجلرح والتعديل ،إذ إن
هذه السياقات هلا أهمية كبرية من جهة دالالتها على مراد الناقد من إيراده هلذا
املصطلح وهذه العبارة ،ومن جهة اختالف النقاد يف سياقاتهم ،فهذا الناقد كثرياً ما
( )52راعديف ه اجلر والتعدي ص.45
( )53مقدمة حتقيق لل وائد اجملموعة للشوكاين ص.9
(، )54تو املغيث  .114/2ورد أشار أبو احلسا املأريب ه مقدمة كتاب لش اء العلي ل لم أن هذا الكتاب
الذي أل جاء استجابة ذا املقرت ما اإلمام السخاوي.
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يستعمل بعض العبارات يف سياق املبالغة ،وخاصة عند إيرادها يف سياق املقارنة،
وهكذا ،فدراسة هذه السياقات تكشف عن مناهجهم الدقيقة يف هذا احلقل.
املبحث الرابع :مسار الدراسات التارخيية
ونعين بهذا املسار هو الدراسات اليت تبحث يف تاريخ السنة من جهة كتابتها،
وتدوينها ،ومناهج التصنيف فيها ،ورغم أهمية هذا اللون من الدراسات فقد انصرف
عنه الكثري من الباحثني؛ ألسباب كثرية ،من بينها خلوه من اجلانب التطبيقي،
وتقاطعه بشكل مباشر مع علم التاريخ  ،لكن رغم وجاهة هذا التفسري إال أنه ال ينبغي
أن خيلو هذا العلم من البحث العلمي للمتخصص بالسنة ،كما أنه ال ميكن ألي باحث
يف غري حقل السنة أن يؤدي الدور املطلوب فيه؛ ألن دراسة هذا التاريخ قائمة بشكل
أساسي على التصور الدقيق هلذا العلم ،وهذا لن يكون إال للمشتغل بالسنة.
وباطالع سريع على عامة الدراسات اليت كتبت يف هذا املسار نالحظ أنها تتجه
إىل حجية السنة ،وتأصيل هذه املسألة من جهة التعامل مع السنة كدليل من أدلة
التشريع يف أصول الفقه ،من مثل كتاب" :حجية السنة" لعبدالغين عبد اخلالق،
وكتاب "دالئل توثيق السنة" المتياز أمحد ،وكتاب "توثيق السنة" لفوزي عبد املطلب،
وهذا حقل مهم بالتأكيد وال غنى لنا عنه ،لكن مازال هذا احلقل –برايي  -حيتاج
إىل املزيد من الدراسات حوله ،من مثل :دراسة جهود اإلمام الشافعي يف تأصيل
االحتجاج بالسنة ،وهذا ـ يف رأيي ـ حقل مهم جداً ـ مل ينل نصيبه من الدراسة،
ويكفي ـ لبيان أهميته أن نعلم أن الكثري من الذين كتبوا يف خماصمة السنة والتشغيب
على االحتجاج بها كانوا جيعلون الشافعي هو رأس احلربة يف مقاومة منهاجهم
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وفلسفاتهم! فيصفونه باألوصاف الشنيعة( ،)55بل وبعضهم يؤلف الكتب املخصصة
لنقض فلسفاته وتتفكيكها!

()56

وحضور الشافعي عند هؤالء يقابله خفوت يف

الدراسات على اجلانب اآلخر ،إذ مل جند دراسة واحدة جتلي دور هذا اإلمام سواء يف
مجع تأصيالته واستداللته على االحتجاج بالسنة ،أو يف طريقته ومنهجه يف هذا
التأصيل ،وهذا باب عظيم جداً حيتاج إىل استقراء دقيق لرتاث هذا اإلمام .وهذا
التأصيل للعلوم واملعارف يف الشريعة من الصناعات الدقيقة اليت اشتهر بها الشافعي،
بل ال تكاد توجد عند غريه ،كما يف تأصيله للسنة هنا وكذلك لعلم املصطلح وعلم
أصول الفقه.
ومن الدراسات التارخيية اليت حنتاجها يف هذا املسار :الدراسات اليت تتناول
تاريخ اإلسناد ونشأته ،فهذا جانب يف غاية األهمية؛ ألن اإلسناد من أهم أركان
توثيق النصوص وضبطها يف السنة ،والتصور السائد لدى الكثري من الناس ـ وخاصة
غري املتخصصني بالسنة ـ أن اإلسناد هو جمرد سلسلة رواة يتناقلون املنت فيما بينهم،
ويرويه كل واحد عن اآلخر ،وانتهى األمر! وهذا غري صحيح من جهة معناه
املوضوعي ،إذ اإلسناد نظام شامل ومتكامل للرواية ال ميكن ألي راو أن يتجاوز هذا
النظام ،مهما كان هذا الراوي ومهما عال يف رتبته ،إذ وضع احملدثون الكثري من
القواعد هلذا النظام حتى حيقق غايته وهدفه .وال ميكن للباحث أن يقدم هذا التصور
املهم للقارئ حتى يدرس تاريخ اإلسناد ،أو نظام الرواية.

( )55ما ذلم مةالً وع ابل قية األرثودكس كما ،عل انجي الورمي ه مقدمة كتاهبا لا ئتالف
وا ختالف ثنائية السائد واملهمش ه ال كر اإلسالم القدةل واعتربت نصوص الشا،ع ه الرسالة أبهنا
أتسيس ملنهج أعويل أرثودكس !.
( )56ما ذلم مةالً كتاب نصر حامد أبوزيد لالشا،ع وأتسيس األيدولوجية الوس،يةل.
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ومن الدراسات املهمة يف هذا املسار :الدراسات اليت تتناول كتابة السنة
وتوثيقها ،لكن مثة اعتقاد شائع لدى بعض الباحثني بأن استقرار اإلمجاع على كتابة
السنة يعين إقفال احلديث عن هذا اجلانب ،وهذا غري دقيق؛ وذلك ألن الكثري من
اإلشكاالت اليت تطرح اليوم يف مواجهة السنة النبوية والتوهني من قدرها تعود يف
جذورها إىل إشكالية التدوين ،وإذا كانت أراء بعض املستشرقني ركزت بشكل كبري
على هذه القضية بالتحديد ،وحاولوا إعادة إنتاج هذا اإلشكال بطريقة جديدة لكنها ـ
مع ذلك ال تكاد تتجاوز هذه القضية؛ فهذا يعين ـ باختصارـ مركزية قضية التدوين
وحاجتها إىل دراسات علمية من واقع عمل احملدثني ،وأذكر هذا املثال ـ ألؤكد أهمية
املوضوع ـ عمل املستشرق جولد زيهر ،وهو من أبرز املستشرقني الذين تناولوا تاريخ
السنة ،واألمر الالفت يف املوضوع أنه نقل اإلشكال من كونه قضية علمية إىل قضية
مذهبية ،حيث ـ كما يرى ـ مت توظيف هذا اخلالف بني القائلني بالكتابة وبني القائلني
مبنعها ،حيث قرر أن أهل الرأي يدعون عدم كتابة احلديث ،فيضعون من األخبار ما
يثبت دعواهم ،وأهل احلديث يرون جواز تقييد العلم ،فيضعون ما يثبت دعواهم،
ليحتجوا بصحة ما لديهم من أحاديث يف خالفاتهم الفقهية( ،)57لكن هذا اإلشكال
كشف زيفه احملقق الكبري يوسف العش ،حيث نشر كتاب اخلطيب البغدادي "تقييد
العلم" وصدره مبقدمة نفسية ،وأبان أن اإلشكال يف أصله قائم على فكرة فاسدة ،إذ
قال" :فاخلالف مل يكن بني هاتني الفئتني؛ ألن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة
كعيسي بن يونس (187هـ) ومحاد بن زيد (179هـ) وعبد اهلل بن إدريس (192هـ)
وسفيان الثوري (161هـ) وبينهم من أقرها كحماد بن سلمة (167هـ) والليث بن
سعد (175هـ) ،وزيد بن قدامة (161هـ) وحييى بن اليمان (189هـ) وغريهم ،ومن
( )57ينقر كتاب علوم احلديث ومص،لح لصبح الصاحل ص.37
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احملدثني من كره الكتابة كابن علية (200هـ) وهشيم بن بشري (183هـ) وعاصم بن
ضمرية (174هـ) وغريهم  ،ومنهم من أجازها كبقية الكالعي (197هـ) وعكرمة بن
عمار (159هـ) ومالك بن أنس (179هـ) وغريهم (.)58()6
وهذا مثال يسري أوردته فقط للتدليل على أن إشكاالت قضية توثيق السنة
وكتابتها حتتاج إىل إيضاح وبيان دقيق كمثل هذا(.)59
ومن القضايا اليت تتصل بتاريخ علم احلديث قضية نشوء املدارس احلديثية،)60
ومسات هذه املدارس وخصائصها ،بل إن معرفة هذه املدارس واستيعابها من قبل
الدارس هلذا العلم خيتصر عليه الكثري من فهم تطبيقات النقاد وتعليالتهم لألخبار،
وقد أشار الدكتور همام سعيد يف مقدمته لـ "شرح علل الرتمذي البن رجب" :إىل
أهمية معرفة هذه املدارس وعالقتها باملنهج النقدي ،فقال" :معرفة املدارس احلديثية:
نشأتها ،ورجاهلا ،ومذاهبها العقدية والفقهية ،وأثرها وتأثريها يف غريها ،وما متيزت
به عن غريها .فقد نشأت للحديث مدارس يف املدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام
ومصر واليمن ،وبهذه املعرفة يعاجل الباحث أسانيد كثرية ،فيكشف عن علتها ،فإذا
كان احلديث كوفياً احتمل التدليس ،أو الرفض .وإن كان بصرياً احتمل النصب وتأثري
اإلرجاء واالعتزال يف إسناده .فإذا روى املدنيون عن الكوفيني ،فإنها ختتلف
االحتماالت عما إذا روى املدنيون عن البصريني ،ولذلك جند احلاكم يقول بعد ذكره

( )58ينقر مقدمة قييد العلم للخ،يا ،ص .20
( )59هناك بع الدراسات اليت أ ا ،ذا احلق مة دراسات ه احلديث النبوي حملمد األعقم  ،وه ما
الدراسات املتميثيف ،لكا مازال هذا احلق حباجة لم دراسات ل ا،ية.
( )60هنا كتاب أ واء على املدارس احلديةية  ،ملص ،ى أبوعماريف ،ولكا مازال احلق حباجة لم حبو أخرا،
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علة حديث :واملدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا .أما حديث الشام عن املدارس
األخرى فأكثره ضعيف"(.)61
املبحث اخلامس :مسار الدراسات املنهجية املقارنة
ونعين بالدراسات املنهجية املقارنة حماولة بناء وتصميم واستخراج مناهج نقدية
مستفادة من منهج احملدثني ،أو مقارنة منهجهم باملناهج األخرى يف الدارسات
اإلنسانية األخرى ،وهذا باب وعر ،ال ميكن للباحث أن يقدم فيه أية إضافة حتى
يكون على استيعاب دقيق مبنهج احملدثني النقدي من جهة ،وعلى استيعاب -بالقدر
نفسه  -باملنهج املراد مقارنته ،وهذه الدراسات املنهجية ميكن أن نقسمها إىل ثالثة
أنواع:
أوالً :الدراسات التكشيفية ملنهج احملدثني ،وأعين بذلك الدراسات اليت تقوم
على استخرج مناهج علمية من منهج احملدثني ،وما يدعو إىل ضرورة فتح األفق
العلمي والبحثي هلذا النوع من الدراسات هو أن منهج احملدثني مكتنز باألدوات
املنهجية والنقدية ،وحتتاج الكتشافها إىل بصر دقيق مبنهج احملدثني  ،وكذلك على
وعي تام باملناهج اإلنسانية األخرى ،فمثالً من أشهر نظريات النقد احلديث ما تسمى
بنظرية "موت املؤلف"( ،)62وتقوم هذه النظرية على سلخ النص عن قائله ،والتعامل
مع النص معزوالً عن مصدره ،وقد متددت هذه النظرية لدى أصحابها لتطبق حتى
على النصوص املقدسة ،واملقصود منها :قراءة النص بعيداً عن سلطة مصدره،
وحينما نقارن يف تعامل احملدثني مع هذه اإلشكالية ،وأعين بها إشكالية سلطة القائل
(.)128/1( )61
( )62هنا ك كتا كةرييف حتدث عا هذر النقرية ،منها حبث الدكتور عبد اخلالق الع
منهج لجرائ أم لشكالية عقائديةل.

وعنوان لموت املؤل
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على النص من جهة ثبوته أو من جهة فهمه سنالحظ أنهم جتاوزوها متاماً عرب منهج
الضبط العلمي ،فعماد األمر عندهم على الضبط ،والراوي الذي ينجح يف جتاوز هذه
العقبة الكؤود سيزول بالتأكيد أثره املتوقع على النص ،وسيقدم النص بعيداً عن موقفه
الفكري ،ومن جهة أخرى فالقارئ -مستقبل النص  -لن ينظر فيما سوى الضبط،
أما العدالة فيحتاجون منها إىل القدر الذي يساعد على متام عملية الضبط ال إىل
استقامة الراوي يف منهجه وفكره ،فآل األمر عندهم على الضبط ومعايريه ال إىل
سواه ،وعلى هذا فإذا روى الراوي حديثاً فينظر أوالً يف درجة ضبطه ومستوى خمالفته
لغريه ،فإذا ثبت ذلك مل ينظر إىل سواه ،ويؤكد هذا أنهم رووا عن الرواة املوصوفني
بالبدعة ،بل ورووا هلم أحاديث قد يتوهم متوهم أنها تؤيد بدعتهم( ،)63وليس
املقصود االستفاضة باحلديث عن هذه املسألة لكن القصد اإلشارة إىل توافر منهج
احملدثني على مناهج نقدية عميقة ،ومثله منهج النقد االجتماعي ،ومنهج النقد
العقلي ،ومنهج النقد البنيوي ،أو استخراج نظريات علمية يف تكوين العقل الناقد ،أو
يف نظريات االتصال احلديثة ،وحنو ذلك ،فكل هذه القضايا خصبة وثرية يف منهج
النقد عند احملدثني ،فال بد إلبرازها وإظهارها من القيام بعمليات تكشيفية علمية هلذا
املنهج النقدي.

( )63رال ابا حبان لوأما املنتحلون املذاها ما الروايف مة اإلرجاء ،والرت ، ،وما أشبههما، ،إان حنتج
أبخبارهم لذا كانوا ثقات ،على الشرط الذي وع نارِ ،
ونك مذاهبهم ،وما قلدور ،يما بينهم وبني خالقهم
لم هللا -ج وعال -ل أن يكونوا دعايف لم ما انتحلوا؛ ،إن الداع لم مذهب  ،والذاب عن حىت يصري
وسوغنا للمتعلم ا عتماد علي  ،وعلى
لماماً ،ي  ،ولن كان ثقة ،ن روينا عن  ،جعلنا لال با ملذهب طريقاًَّ ،
رول ، ،ا حتياط رك رواية األئمة الدعايف منهم ،وا حتجاا ابلروايف الةقات منهم ،على حسا ما وع نارل
(عحيو ابا حبان .)160/1
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اثنياً :الدراسات املقارنة :ونعين بذلك املقارنة بني منهج احملدثني وبني املناهج
اإلنسانية القائمة ،كاملقارنة بني مناهج النقد التارخيي عند احملدثني وبني منهج النقد
التارخيي الغربي ،فهذا املنهج يف الفكر الغربي يقوم على ركنني أساسيني :مجع
الوثائق  ،ونقدها( ،)64وهذان األمران هما عني ما صنعه احملدثون يف التعامل مع تراث
الرواة ،وأشري – يف هذا السياق– إىل حماولة علمية قام بها أسد رستم يف كتابه
"مصطلح التاريخ" حيث ألف هذا الكتاب بعدما أوكل إليه تدريس مادة "مناهج البحث
العلمي" يف جامعة بريوت  ،حيث يقول" :وجدت الكثري من الكتب اليت ألفت يف هذا
املوضوع لكن مل أعثر على كتاب باللغة العربية ،فصممت أن أتالفى هذا الفراغ ثم
أكتب شيئاً يف هذا املوضوع ،فاضطررت أن أرجع إىل مصطلح احلديث ألمرين:
أوهلما :االستعانة باصطالحات احملدثني ،والثاني ربط ما أضعه ألول مرة يف اللغة
العربية مبا سبق تأليفه يف عصور األئمة احملدثني" ،ثم يضيف" :فأكببت على مطالعة
كتب املصطلح ومجعت أكثرها ،وكنت كلما ازددت اطالعاً عليها ازداد ولعي
وإعجابي مبواضعيها" ،ثم ذكر أنه يف عام 1936م احتفت احلكومة السورية مبرور ألف
سنة على وفاة املتنيب ،فذهب حلضور هذا االحتفال ووفد إىل دمشق ،وأقام فيها مدة
من الزمن أقلب يف اثنائها خمطوطات املكتبة الظاهرية ،يقول" :وما إن بدأت بالعمل
حتى أيقنت أني أمام أضخم جمموعة يف كتب احلديث النبوي يف العلم" ،ثم قال:
"ومن أهم ما وجدت فيها نسخة قدمية من رسالة القاضي عياض املتوفى سنة 544ه،
اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" .ثم قال" :والواقع أنه ليس بإمكان
رجال التاريخ يف أوربا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها يف بعض نواحيها ،على الرغم
من مرور سبعة قرون عليها" ،ثم قال" :والواقع أن املثودولوجية الغربية اليت تظهر
( )64ينقر كتاب املدخ لم الدراسات التارخيية لألجنلو وزميل .
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ألول مرة بثوب عربي ليست غريبة عن مصطلح احلديث ،بل متت إليه بصلة قوية،
ولو أن مؤرخي أوربا يف العصور احلديثة اطلعوا على مصنفات األئمة احملدثني ملا
تأخروا يف تأسيس علم املثودولوجيا حتى أواخر القرن املاضي ،وبإمكاننا أن نصارح
زمالئنا يف الغرب فنؤكد هلم بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع يف بالدنا،
وحنن أحق الناس بتعلميه والعمل بأسسه وقواعده"( .)65هذا املوقف املليء باالنبهار من
باحث تارخيي -غري مسلم  -جتاه تراث احملدثني يؤكد أن هذا املنهج العظيم كان
منهجاً مؤسساً لكثري من العلوم واملعارف والنظريات لكنه حيتاج -إلدراك ذلك -
إىل استعداد علمي من نوع خاص قد ال يكون متوفراً يف الكثري من الباحثني املشتغلني
بالدراسات احلديثية ،وهو اخللفية الفكرية عن مثل هذه املناهج والقراءة فيها.
وهذا البحث ال يدعو إىل استقبال مجيع النظريات النقدية الغربية والتكلف
بالبحث عن قواعد من منهج احملدثني؛ ألن هذه النظريات قد يكون من بينها ما هو
فاسد يف أصله ،أو أن ظروف تأسيس هذه النظريات خمتلفة متاماً عن ظروف النشأة
لدينا ويف تراثنا ،غري أني –مع مالحظة ذلك– أدعو الباحثني إىل االستفادة من هذا
املنهج النقدي العظيم  ،بالتكشيف يف ثناياه عن نظريات علمية أو بناء وتأصيل
نظريات علمية منه.
السنة
املبحث السادس :مسار دراسات الدفاع عن َّ

من يتتبع الكتب املؤلفة سابقاً هذا املسار سيالحظ أنها تتوجه إىل دفع الشبه عن
حجية السنة ،من مثل كتاب "السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي" ملصطفى
السباعي ،وكتاب "حجية السنة" لعبد الغين عبد اخلالق ،وكتاب "دفاع عن السنة ورد
( )65مص،لو التاريخ ص.15
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شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين" حملمد أبو شهبة ،وكتاب "السنة يف كتابات أعداء
اإلسالم" لعماد الشربيين ،وغريها من الكتب والبحوث والدراسات ،وهذه الكتب
تتوجه إىل الدفاع عن السنّة من جهة حجيتها يف املقام األول ،وقد كانت مناسبة متامًا
لظروف املرحلة حيث كان عامة النقد املوجه للسنّة يتجه إىل قضايا االحتجاج بها
كدليل من أدلة التشريع إال أنه حتول اهلجوم يف السنوات املتأخرة من نقض احلجية إىل
حماولة تفكيك بنائها من الداخل ،فهو يتوجه خبطابه إىل مسائل علوم احلديث ،ونقض
قواعد احملدثني ،ومنهجهم يف قبول األخبار ،وقواعدهم اليت حيتكمون إليها ،وعلى
وجه العموم فهو يتجه بالنقد إىل تناول أهم مسائل علوم احلديث .كما أنه يستعمل -
يف بعض األحيان  -طرائق احملدثني ويذكر أقواهلم ،ويستند إىل املتشابه منها،
ويستعمل مصطلحاتهم ،ويوظف بعض األقوال والقواعد يف معارضة أصول منهج
احملدثني وقواعده ،وهو -من هذه الزاوية  -أخفى وأدق مسلكاً من النقد
األول( .)66فمثالً يذكر حييى حممد يف كتابه" :مشكلة احلديث" عند مسألة تنامي احلديث
وكثرته قضية مهمة قد تبدو مشكلة ملن ليس له خربة مبنهج احملدثني ،هي أن تعويل
العلماء على األحاديث احلجازية دون غريها يقتضي الشك بغريها ،وهذه الشبهة تبدو
للناظر من أول وهلة أنها فعالً تستدعي التوقف

-على أقل األحوال  -يف

األحاديث احلجازية لكن حينما تقرأ سياقات هذا الرأي عند احملدثني ستبدو لك املسألة
( )66ومما سلم ذلم على سبي املة ال لبراهيم ،وزي ه دويا السنة ،وراسم أمحد ه لعاديف قييم احلديث،
وحممد محثيف ه احلديث النبوي ومكانت ه ال كر اإلسالم  ،ومحادي ذويا ه السنة بني األعول
والتاريخ ،وحيىي حممد ه مشكلة احلديث ،وعبد الرزا عيد ه سدنة هياك الوهم ،وعبد اجلواد ايسني ه
السل،ة ه اإلسالم ،ومجال البنا ه حنو ،ق جديد ،وجناية ربيلة لحدثنال ،واألعالن العقيمان ،والعوديف لم
القرآن ،وغريها ،ونيازي عث الديا ه ديا السل،ان ،وديا الرمحا ،وعبد اجمليد الشره ه الرتا واحلداثة،
وحتديث ال كر اإلسالم  ،وحممد الشره ه احلرية ه اإلسالم ،وابا ررانس ه سنة األولني.
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أخف بكثري مما كان يف الصورة الذهنية  ،بل ورمبا ال تكاد تتوقف عندها ،أو مثال ومن
أبرز األمثلة على ذلك ما يبشر به د نصر حامد أبو زيد من قيام عمل علمي مجاعي
لنقد السنّة مساه( :السنة :النص الشارح) ،وهو يعتمد يف ذلك على دراسة املرويات
دراسة نقدية تارخيية ،وذلك يكون بتحديد شخصية الراوي الذي ميثل نقطة التقاء
مشرتكة يف كل األسانيد اخلاصة برواية حديث بعينه ،أو واقعة بذاتها ،أو قول مسند
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وتتبع مرويات كل راوٍ على حدة ،وتفحّص طبيعة
مرويات هذا الراوي ،ومن ثم يتمّ تفكيك سالسل اإلسناد بهذه الطريقة حتى ميكن
الوصول إىل متييز الروايات املنحولة من الروايات األصلية)( .)67واملقصود من ذكر هذه
األمثلة حتديد طبيعة النقد واختالفه عن السابق ،كما ميكن أن نالحظ اختالف النقد
أيضاً من جهة تعيني الشرحية املستهدفة بهذا النقد فبعد أن كانت الشبهة -يف
السابق  -عبارة عن قناعات شخصية يكتبها الكاتب جلمهور القراء ،أصبحت اليوم
تُكتب بشكل دقيق لتستهدف طالب العلم والدارسني يف علوم الشريعة ،حتى ذهب
بعضهم إىل التفتيش يف تراث احملدثني ،وتوظيف بعض القواعد واآلراء ،وفصلها عن
سياقاتها؛ وهذا ظاهر من األمثلة اليت ذكرتها قبل قليل.
وألجل ما تقدم من وجود هذا التحول فيجب أن يصاحب ذلك حتول يف
الدراسات املعاصرة اليت تعمل على هذا املسار ،وجيب أن يعتمد -برأيي  -على
إبراز منهج احملدثني للقراء وكشف أبعاده ومعامله العلمية ،وما دعاني إىل هذا القول هو
أن الكثري من اإلشكاالت اليت ترد على منهج احملدثني من قبل خصوم السنة تأتي عادة
بسبب مشكالت يف تصور منهج احملدثني على وجهه احلقيقي ،فهذا االجتاه يف الرد
يساعد على حتقيق غايتني مهمتني :أوهلما :إزالة الشبه واإلشكاالت عن منهج النقد،
( )67اخل،اب والتأوي  ،لنصر حامد أبو زيد ،ص .265
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وثانيهما :حتصني القارئ وزيادة إميانه بهذا املنهج النقدي الكبري .وهلذا البد ـ لتحقيق
هاتني الغايتني أن تكون الردود العلمية على خصوم السنة النبوية مقرونة باألمثلة
التطبيقية من عمل األئمة النقاد؛ ألن الدخول يف صلب عملهم  -أثناء الرد -
يكشف للقارئ جهل هؤالء اخلصوم باملنهج احلديثي الذي يسري عليه األئمة ،ويف
املقابل يكشف أيضاً دقة منهج النقاد أثناء ممارستهم للنقد .
وكذلك من األفاق العلمية هلذا اللون من الدراسة كشف حماوالت التوظيف
اليت يستعملها خصوم السنة لرتويج مشاريعهم يف نقض السنة ،من مثل ما يردّد بعض
هؤالء بأننا يف هذا العصر حباجة ماسة إىل مواصلة مسرية عمل األئمة يف فرز األحاديث
وتنقيتها ،فإذا كان احملدثون قاموا -يف سبيل تنقية األحاديث  -مبرحلتني من مراحل
غربلة األحاديث ،األوىل بدأها مالك ،وأكملها أمحد ،والثانية بدأها البخاري
ومسلم؛ وألنه يف هذا العصر توفر من وسائل البحث العلمي ما مل يتوفر لألسالف
من قبل ،فإن احلاجة تبدو اآلن ملحة؛ إلعالن مرحلة ثالثة( ،)68وقد صرح أحدهم
بهذا ،فقال( :فما نقوم له ليس بدعاً ،إنه يف حقيقة احلال مواصلة ما قام به مالك بن
أنس وأمحد بن حنبل والبخاري ومسلم واستدراك ما فاتهم ،وفوق كل ذي علم
عليم )( ،)69ويؤكد آخر أنه كما طبق بعض احملدثني منهج الشك على جمموعات كبرية
من األحاديث ،وفرزوها بهذه الطريقة ،فنحن اآلن حباجة ملمارسة هذا املنهج مرة
أخرى(.)70

( )68ينقر أعول الشريعة ،جلمال البنا ،ص  91و  ،92وحنو ،ق جديد ،ل أيواً ،263/2 ،ومهوم مسلم،
الت كري بد ً ما التك ري ،لنوال عبد القادر الصاحل ،ص .110
( )69أعول الشريعة ،جلمال البنا ،ص .94
( )70ينقر سدنة هياك الوهم ،لعبد الرزا عيد ،ص .32
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وهم يستندون يف بناء هذا اإلشكال على عمل األئمة السابقني يف فرز
األحاديث ،مثل ما فعله اإلمام مالك ملا صنَّف كتابه املوطأ .قال عتيق الزبريي( :وضع
مالك املوطأ على حنو من عشرة آالف حديث ،فلم يزل ينظر فيه سنة ،ويسقط منه،
حتى بقي هذا ،ولو بقي قليالً ،ألسقطه كله ،يعين حترياً)( .)71وقال سليمان بن بالل:
(لقد وضع مالك املوطأ وفيه أربعة آالف حديث ،أو قال أكثر ،فمات وهي ألف
حديث ونيف ،يلخصها عاماً عاماً ،بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمني ،وأمثل يف
الدين)(.)72
ومثل ذلك مناداتهم بعرض احلديث على القرآن ،فهم يرددون -دوماً  -أن
أفضل طريقة لفرز احلديث الصحيح من غريه هي عرضه على القرآن ،فإنه كما يقول
أحدهم" :ليس من معيار ميكن أن يُفصِّل لنا يف هذا اجملال سوى القرآن ،فاملوضوع هو
حديث الرسول ،وليس هناك ما يسامي هذا يف أقوال البشر ،وال بد أن نذهب إىل
القرآن رأساً حتى تطمئن القلوب ،ويزول ما ميكن أن يعرض هلا من غضاضة أو
تردد"( ،)73ويقول آخر " :وقد قاوم احملدثون فكرة العرض على القرآن ،دون أن يكون
لذلك أدنى مربر موضوعي ،ومتحكوا بأحاديث مفادها :أن السنة كالقرآن"( ،)74وقال
أيضاً " وأن إعمال هذا املعيار جيعلنا نستبعد قرابة نصف األحاديث املتداولة بني
الناس"( .)75وحيتجون على ذلك بأعمال الصحابة وفعل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل
عنها.
عياض .60/1

( )71ر يا املدارك و قريا املسالم ،للقا
( )72املرجع السابق ،ن س الص حة.
( )73حنو ،ق جديد ،جلمال البنا .245/2 ،وينقر احلديث والقرآن ،با ررانس ،ص .29
( )74حنو ،ق جديد ،جلمال البنا ،ص .245
( )75املرجع السابق ،ص .248
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وهذه احملاوالت التوظيفية حتتاج إىل معاجلة علمية تفك حالة التداخل اليت
يسعى إليها هؤالء من حماولة إلباس منهجهم العبثي لباس العلمية واملوضوعية بتصويره
على أنه امتداد طبيعي لعمل احملدثني.
ويتصل بهذا اللون من الدراسة ضرورة أن تتوجه بعض الدراسات احلديثية إىل
إظهار واقع الرواية كما كانت يف عصرها وتصوير ذلك تصويراً دقيقاً ،فهذا الواقع
مازال –يف تقديري  -مستعصياً على القراء وغري املتخصصني من جهة فهمه
وتصوره ،فال يعرفون كيف تشكل هذا املنهج ،وماهي بذوره وأصوله؟ وما هي
مكونات هذا املنهج النقدي والقوانني اليت يسري عليها األئمة؟
املبحث السابع :مسار الدراسات املوضوعية
لعل هذا احلقل هو من أكثر حقول السنة ثراء وحبثاً ،ويسري العمل يف هذا املسار
عادة عرب ثالث خطوات:
اخلطوة األوىل :حتديد املوضوع املراد حبثه ،ويكون هذا التحديد عرب جمموعة من
الوسائل ،منها :الذهاب إىل املوضوعات الفقهية ،عرب فهارس موضوعات كتب الفقه
 ،ثم خيتار الباحث موضوعاً منها  ،وجيمع ما ورد يف هذا املوضوع الفقهي من
أحاديث ،كأن يذهب الباحث مثالً إىل كتاب "أدلة الفقه اإلسالمي" لوهبة الزحيلي،
وينظر يف الفهارس املوضوعية للكتاب ،وخيتار منها موضوعاً فقهياً  ،وحيوله إىل حبث
حديثي ،فإذا وقعت عينه ـ مثالًـ على أحكام الطيب يف الفقه اإلسالمي حوّله إىل
موضوع حديثي ليكون" :األحاديث الواردة يف الطيب :مجعاً وخترجياً ودراسة" ،أو
جيد مثالً أحكام الدَّين يف الفقه اإلسالمي ،فيحوله إىل" :األحاديث الواردة يف الدّين:
مجعاً وخترجياً ودراسة" وهكذا .
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أو يذهب الباحث إىل أدلة كتب التخريج ،من مثل كتاب :مفتاح كنوز السنة
حيث صنف جامعوه من املستشرقني األحاديث إىل موضوعات فقهية وتربوية وحنوذلك  -فيختار منها موضوعاً وجيمع أحاديثه .وقد يذهب الباحث إىل االستفادة من
بعض الربامج احلاسوبية املفهرسة موضوعياً ،من مثل برنامج "حرف" للكتب الستة،
إذ فهرس مصمموه األحاديث ورتبوها ترتيبا موضوعياً.
اخلطوة الثانية :مجع أحاديث هذا املوضوع ،إما عرب اجلرد اليدوي ،فيذهب
الباحث إىل مظان وجود هذه األحاديث يف أبوابها من كتب الرواية ،أو عرب
احلاسب اآللي ،حبيث يدخل كلمة املوضوع ومشتقاتها ،ويبحث عنها  ،كأن
يكون البحث عن أحاديث القبور ،فيدخل مثالً كلمة قرب ،أو مقابر ،أو قبور،
وحنو ذلك .وهاتان طريقتان مشهورتان لكن ذكرتهما ألسجل عليهما املالحظتني
التاليتني :األوىل أن اجلرد اليدوي هو أدق أنواع اجلرد وأوفاه لكن بشرط أال يقتصر
الباحث على مظان حديثه يف األبواب ،بل عليه أن جيرد مجيع األبواب ،وهذه
مالحظة مهمة جداً؛ ألنه لرمبا كان موضوعه عن أحاديث اجلهاد ،فيجد بغيته يف
كتاب الطهارة! ،والسبب يف هذا أن املصنفني لكتاب الرواية يضعون احلديث ـ عادة
ـ يف داللته الغالبة ،وال يكررونه يف باب آخر لوجود ما يغين عنه من األحاديث،
ولعل هذا اإلشكال يف اجلرد يفسر لنا عزوف بعض الباحثني عن بعض املوضوعات
نظراً لقلة أحاديثها ،واحلقيقة أنه لو جرد الباحث على هذا النحو لرمبا وجد ضعف
ما بني يديه من األحاديث.
واملالحظة الثانية على اجلمع احلاسوبي :أن الباحث سيفوته لونني من
األحاديث :األوىل ،وهي األحاديث اليت تدل مبوضوعها ال بلفظها على املوضوع
الذي بني يديه .والثانية :الطرق اليت تذكر دون متونها ،وهذا كثري جداً.
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اخلطوة الثالثة :ختريج هذه األحاديث والتعليق عليها :خيتلف الباحثون يف
هذا حبسب املنهج املتبع يف القسم العلمي اليت تقدم إليه الرسالة ،وهلذا فبعضهم
يكتفي بعزو األحاديث ،ويكون تركيزه على التعليق عليها ودراسة مسائلها دراسة
فقهية ،وبعضهم يركز على خترجيها ودراسة رجاهلا وأسانيدها والتفتيش عن
عللها ،وال يكاد يعول على دراسة موضوعها إال ما يتعلق ببيان الغريب وإيضاح
املشكل.
واملنهج الوسط يف هذا أن يكون الرتكيز يف الدراسة أوالً على ما يتعلق
بالثبوت؛ ألن الباحث هنا البد له من تعلم صناعة هذا العلم ،وال سبيل لتحصيل
ذلك دون أن يتدرب على التخريج ودراسة األسانيد ،ثم يعلق ثانياً على
األحاديث بالقدر الذي جيلي املوضوع الكلي هلا ،وهنا خلل كبري يقع فيه بعض
الباحثني ،وهو أن يذهب بهم التعليق على األحاديث مذاهب بعيدة ،فيأخذهم
تقصي مسائل األحاديث وفوائده إىل ما يتجاوز به موضوع البحث األصلي،
والتوسط يف هذا أن يستصحب الباحث عند تعليقه ع لى مسائل احلديث وفوائده
املوضوع الكلي للبحث ،فيعرض مسائل احلديث وعينه على هذا املوضوع ،فهو
حيوم معه ويدور يف فلكه ،وكل مسالة ال ختدم هذا املقصد فهو يذكرها خمتصرة ،أو
يف احلاشية وذلك حتى ال يتحول البحث إىل حديث حتليلي صرف فيخل مبوضوع
البحث وأساسه.
وهذه اخلطوات الثالث هي -عادة  -اجلادة اليت يسلكها الباحثون عند
اختيار موضوع يف هذا املسار ،وهي خطوات صحيحة ،لكن مثة إشكال يقع فيه
بعضهم ،وهو غفلتهم عن الوحدة املوضوعية للبحث ،إذ يتصور هؤالء أن وجود
مصطلح رابط بني أحاديث الباب كاف يف منح هذه األحاديث لقب احلديث
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املوضوعي ،وهذا غري صحيح  ،فال يصح ـ مثالًـ أن تكون "اجلبال" مثالً ،عنواناً يف
احلديث املوضوعي؛ لسبب بسيط ،وهو أن الوحدة املوضوعية بني اجلبال غري
موجودة ،فال ميكن أن يقول الباحث يف ختام حبثه إن البحث أظهر اهتمام السنة
باجلبال! فشرط احلديث املوضوعي الضابط هو وجود وحدة موضوعية للبحث تنظم
مجيع أطرافه!.
ومن الدراسات اليت حتتاج إىل تعزيز يف هذا املسار بناء النظريات من خالل
السنّة ،فهذا اللون من البحث مل يزل ـ يف تقديري ـ حباجة إىل دراسات علمية
جادة ،كأن يقال مثالً :أحاديث اإلدارة يف السنة ،أو أحاديث البيئة ،أو استشراف
املستقبل يف السنة ،أو استشراف مستقبل املرأة ،أو حنو ذلك ،أو دراسة نظريات
االتصال احلديثة من خالل السنة ،وهذا االجتاه رغم وجود بعض الدراسات
والبحوث فيه لكنه مازال فقرياً يف الدراسة ،إما بسبب وجود إشكالية وخلل يف
تصور فكرة هذه املوضوعات نفسها ،فرمبا تو هم بعضهم أن هذه املوضوعات
أجنبية عن ختصص احلديث ،وهي مبوضوعات الثقافة أقرب وأليق ،وهذا التصور
غري صحيح مطلقاً؛ ألنه ميكن أن نطرد هذا التصور ـ أيضاً ـ حتى على املوضوعات
الفقهية يف احلديث املوضوعي ،وال قائل بهذا ،ثم إنه أيضاً ال ميكن لغري املشتغل
بالسنة أن يولد هذه النظريات من السنة ،إذ ال أحد أقدر على معرفة موضوعات
النصوص ومقاصدها من املشتغل بالسنة ،وقد كان منهج األئمة االشتغال على
النصوص والتفقه يف متونها وأسانيدها ،قال ابن املديين" :معرفة معاني احلديث
نصف العلم ،ومعرفة الرجال نصف العلم"( ،)76وقال سفيان الثوري" :لو كان

( )76سري أعالم النبالء ،الذهيب .48 /11
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أحدنا قاضياً لضربنا باجلريد فقيهاً ال يتعلم احلديث ،وحمدثاً ال يتعلم الفقه"( )77بل
إن "حفاظ احلديث الذين متكنوا من علوم احلديث بشقيها -فقه احلديث ،ومعرفة
الصحيح والسقيم  -هم وحدهم الذين سربوا أغوار النقد ،وهم بعينهم اعتبارنا
يف البحث ،وإنَّ تصحيح األحاديث وتعليلها ال يتأتى ألحد دون التكوين العلمي
املزدوج"( . )78ومن األسباب اليت أدت إىل عدم نشاط البحث العلمي يف هذا احلقل
تطلب هذا املسار توافر الباحث على مقدرة علمية بالصياغة واإلنشاء ،وهذا من
شأنه أن ميايز بني قدرات الباحثني ومواهبهم خبالف بعض املسارات األخرى اليت
يتخفى فيها الباحث ويواري عوزه يف هذا اجلانب خلف النقوالت واالقتباسات.
ومن الفوائد اليت جينيها الباحث من هذا املسار بناء العقل الكلي ،وأعين به سعة
اإلدراك وحسن التصور وسعة األفق ،فهذا املسار يساعد بالتأكيد على بناء هذا
العقل وتنميته وتط ويره ،إذ إن إنشغال الباحث من بداية حبثه حتى نهايته بتكوين
وحدة موضوعية وبناء نظرية علمية فإن هذا من دون شك حيقق للباحث هذا
املقصد املهم .وأختم احلديث بالقول إن هذه األهمية هلذه املسار تلقي باملسؤولية
العلمية على أرباب هذا التخصص بااللتفات إىل مثل هذه املوضوعات وفتح
اآلفاق العلمية فيها( ، )79فإن يف تعزيز هذا اجلانب تأكيد على عاملية هذه السنة،
وصالحيتها لكل زمان ومكان.
( )77نقم املتناثر للكتاين ص. 3
( )78نقرات جديديف حلمثيف مليباري ،ص.61
( )79ه ال رتيف األخرييف ظهر -حبمد هللا -ا هتمام هبذا اللون ما الدراسات ،ولع ما أبرز األمةلة على ذلم
الندويف الدولية اليت قيمها كلية ديب للدراسات اإلسالمية إبشراف د .محثيف مليباري ،حيث ظهرت الكةري ما
املو وعات املبتكريف ، ،مةالً ه  7-4ربيع ا خر  1428هـ عقدت الكلية ندويف عا القيم احلوارية ه السنة،
وه  18-16مجادا األول 1432ه ـ عقدت الكلية ندويف بعنوان ا ستشراف والتخ،يط املستقبل ه السنة
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اخلامتة
يف ختام هذا البحث أمحد اهلل تعاىل على ما يسر وأعان ،فلـه احلمـد أوال وآخـر
وظاهراً وباطناً ،ثم أذكر أهم النتائج والتوصيات:
أوالً :علم السنة النبوية علم ثري يف ناحيته البحثيـة ،إذ هـو علـم حيـوي الكـثري
من املسارات البحثية يف داخله.
ثانيـاً :أن الكـثري مـن مسـارات هـذا العلـم مازالـت تعمـل ـ يف األقسـام العلميـة ـ
باحلد األدنى رغم ثرائها وكثرة فروعها وتنوعها العلمي واملعريف .
ثالث ـاً :مســار الدراســات املصــطلحية مــازال حباجــة ماســة إىل تعزيــز هــذا املســار
وضرورة االستفادة من علماء اللغة يف هذا اخلصوص.
رابعاً :من أهم املوضوعات الـيت حتتـاج إىل حبـث استقصـاء مـنهج التعليـل عنـد
النقاد ورصد بداياته وتطوراته.
خامساً :أن دراسة سياقات أقوال النقاد يف اجلـرح والتعـديل وألفـاظهم جيـب أن
تكون عرب املنهج االستقرائي.
سادساً :يف دراسات الدفاع عن السنة يوصي البحث بالرتكيز يف هذا املسار على
إبراز منهج احملدثني وتصوير الواقع الصحيح للرواية.
سابعاً :أن من أهم اجملاالت يف مسار احلـديث املوضـوعي بنـاء النظريـات ،وهـو
مسار جديد حباجة إىل تطوير وتعزيز ورسم املناهج الصحيحة له.

النبوية ،وه  15 – 13مجاد ا خر 1434هـ عقدت الكلية ندويف بعنوان عناعة التميث و نمية املهارات ه
السنة النبوية" .وا ن جيري ا ستعداد إلرامة ندويف بعنوان ِ
لالسلم املدين ه السنة النبوية مقوما وأبعادر
احلو اريةل ،وه جهود مشكوريف ،وأمتىن ما األرسام العلمية ه اجلامعات السعودية استلهام هذر التجربة
الةرية وا ست اديف منها.
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Abstract. This research is trying to draw a map of scientific research in the specialty of "Prophetic
Sunnah" and identifies the most important research paths in it, which is: The path of terminology studies,
and the path of the Illal studies, and the path of Declaring Unreliable and improvement studies ,The path
of historical studies the path of the methodological comparative studies, the path of the defense of Sunnah
studies, and the path of objective studies, And so on the one hand describe reality According some
research models in these paths, then drew attention to the new scientific prospects in these paths, and
attempting to provide scientific visions contribute to enhancing the research side of the paths,the
researcher does not pretend the restrict these paths and take all the vocabulary, but as required by the
nature of the research of the abbreviation and concision.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،92-47حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

قرينـة االختصـاص عند احملدثني وتطبيقـاهتا يف عـلل ابن أبـي حــامت
د .أمحد عبدهللا عيد املخيال

قسم التفسري واحلديث ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت
ملخـ ـ

البحـ  .حاولــت هــلد الدراســة التعــري ةلـ قرياــة مــة القـرالة احلديــة

ةلــم ةلـ احلــديث و الرتجــي

بني الرواايت احلختلفة ةل شيوخ الرواة احلكثرية وهي قرياة اختصاص الراوي بروايته ةة شـي ،،أو ةـة أهـ بيتـه أو
بلدد ،وغري ذلك.
حيث إن االهتيام هبلد القرياة يعطي احلرء قوة وملكة تعلي احلديث والرتجي ةاد االختالي.
كيــا ســاهم هــلا ال ــث التعــري ةل ـ إمــام حــا وهــو اإلمــام ابــة أي حــال ال ـرا ي ،والتعــري ةل ـ
تط يقات الاقاد اللية نق ةادم هللد القرياة كتابه ةل احلديث.
وظدـر مـة خـالل ال ـث َّ
أن القـرالة الـي يسـتعيلدا نقـاد احلـديث الرتجـي بـني الـرواايت احلختلفـة كثـرية
ومتاوةة.
كيا أن القرياة الي تضياتدا هلد الدراسة قد اةتيدها ابة أي حال والعلياء اللية نق ةادم الرتجي .
وظدــر مــة خــالل ال ــث أن هــلد القرياــة ال يذخــل هبــا ةلـ إ القدــا ،إنــه يـرج هبـا مــا ع تعــاره ــا هــو
أقوى مادا.
واإلشارة إىل قرياة اختصاص الراوي ابلرواية ةة شيخه أو ةـة أهـ بلـدد مـة األمهيـة كـان الرتجـي بـني
الــرواايت احلختلفــة ،الســييا أنــأ ع أجــد مــة ــن ماد ــا احلاثــورة كتـ العلـ وكي ـ كــان ل ليــة دور تــرجي
بعض الرواايت ةل بعض هبلد القرياة.
الكلمات ال ّدالة :قرياة اختصاص ،حمدثني ،ةل احلديث ،ترجي .
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املقدم ـ ــة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وآله
وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإن أفضل العلوم وأجلها ما كان متعلقاً بكالم اهلل ورسوله  حيث عليهما
مدار أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة شؤون الناس وأحواهلم.
ويُعد علم علل احلديث من أهم فنون السنة ومن أدقها ،إذ من خالله حيصل
مجع الطرق واستيعاب الرواة ومعرفة أحواهلم عند االختالف ،ومن ثَمّ احلكم على
األحاديث متهيدا الستنباط األحكام الشرعية من الثابت منها فهو اجلان العمل لعلم
احلديث ومصطلحه.
وال خيفى مدى أثر معرفة طريقة األئمة النقاد يف احلكم الدقي على الرواة
واألحاديث؛ لذا فإن الباحث حباجة إىل معرفة القرائن املرجحة اليت يستدل بها هؤالء
النقاد على ترجيح أحد وجوه اخلالف على غريها حتى يتمكن من اخللوص إىل أدق
النتائج يف احلكم على الرواة ومروياتهم وف املنهج العلم املعترب.
وهذه القرائن مل تزل مبثوثة يف ثنايا كالم هؤالء األئمة على الرواة وأحاديثهم
املعلولة يف كت العلل(.)1
ومن القرائن املهمة اليت بُين عليها علم العلل يف الرتجيح بني الروايات املختلفة
على شيوخ الرواة املكثرين قرينة اختصاص الراوي بروايته عن شيخ ،أو عن أهل بيته
أو بلده ،وغري ذلك.
واالهتمام بهذه القرينة يعط املرء قوة وملكة يف تعليل احلديث والرتجيح عند
االختالف ،دون كثري عناء أو جهد ،قد يبذله من جَهُل ذلك.
( )1انظر :قرالة ترجي التعدي والتجري  ،أ د .ة دالعزيز بة صاحل بة إبراهيم الل يدان ،ص .8
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مشكلة البح
تدور مشكلة البحث على بيان قضيّة ترجيح اإلعالل يف احلديث النبوي بقرينة
اختصاص الراوي مبن يروي عنه وأثر هذا االختصاص ،وبيان موقف العلماء منها من
خالل كتاب علل احلديث البن أب حامت.
حدود البح
إنّ اإلمام احلافظ ابن أب حامت من األئمة الذين كان هلم دورٌ رائد يف إبراز
األخطاء واألوهام اليت وقع فيها الرواة ،وكيف وقعوا فيها ،وما ه القرائن اليت
استعملها األئمة يف الرتجيح بني الروايات املختلف فيها من خالل سؤاالته ألبيه وأب
زرعة وما ينقله عمن سبقهما.
فهو يُعد ممّن طبّ هذا اجلان يف الرتجيح بني الروايات من خالل كتابه "علل
احلديث" فقد كان له األثر البالغ يف إثراء الدراسات احلديث .
لذلك فقد اعتمدتُ يف إعداد هذا البحث على كتاب "علل احلديث" البن أب
حامت يف تطبيقه لقرينة االختصاص ،فقمت باستقراء الكتاب وبيان عمل ابن أب حامت
يف تطبيقه هلذه القرينة يف الرتجيح بني الروايات من خالل كتابه املذكور(.)2
منهج البح
سرتُ يف هذا البحث وف ما يل :

( )2اةتيدت كتاب ةل احلديث ةل عة دار الفاروق احلديثة بت قيق :أبو يعقوب نشأت بة كيال
احلصري ،وقد استفدت مة الط عة الي حققدا اةة مة احملققني ،وأشري ةليدا د .سعد احلييد.
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 - 1االستقراء :قمتُ بتتبع كتاب ابن أب حامت لتحديد قرينة االختصاص
فقرأت الكتاب قراءة املتفحص ،مع مراعاة ما حيتاجه املقام من عمل غريه من األئمة.
 - 2التحليل :أُفسّر كالم من ينقل عنه ابن أب حامت ،ثم أدعمه بكالم غريه
من األئمة ،كما أبيّن سب اختصاص الراوي.
 - 3اقتصرتُ يف التطبي على ما يُفيد صحة االستدالل بالقرينة ،دون اإلطالة
ببيان تفاصيل األقوال مكتفيًا مبا يرتجّح يف خالصة حاله مع العزو إىل املصادر
التفصيلية.
ت يف ختريج األحاديث على ما حيق الغرض من املثال.
 - 4اقتصر ُ
خطة البح
يتكون البح من مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.
أما املقدمة :فقد بينتُ فيها أهمية املوضوع ،وسب اختياره ،ومنهج يف حبثه،
وخطة البحث.
التمهيد يف تعريف قرينة االختصاص لغة ،ومقصود احملدثني بها.
املبح األول :اختصاص الراوي بشيخ معني وتطبيقه يف علل ابن أيب حامت.
حامت.

املبح

الثاين :اختصاص الراوي أبهل بلدة معينه وتطبيقه يف علل ابن أيب

اخلامتة وفيها أهم النتائج.
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الدراسات السابقة
 - 1قواعد العلل وقرائن الرتجيح ،فضيلة األستاذ الدكتور :عادل
عبدالشكور الزرق  ،وأصل هذا الكتاب جزء من رسالة "دكتوراه" يف احلديث
وعلومه ،مقدمة إىل كلية أصول الدين ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
بالرياض.
 - 2القرائن وأثرها على الرتجيح عند ابن أب حامت من خالل كتابه العلل،
للطال  /أمني حمروس ،رسالة ماجستري ،جامعة إب باليمن ،وهذه الرسالة مل أقف
عليها كاملة ولكنين اطلعت على منهجه فيها وبعض نتائجه فيها فعلمتُ أنه مل
يستوع األمثلة فقد صرّح يف منهجه أنه اقتصر على مثالني لكل قرينة يف الغال ،
وقد يذكر مثاالً واحدًا للقرينة وذلك عند عدم وجود غريه
ولعلّ ما كتبه أ د .عادل الزرق يُعدّ إشارة منه حفظه اهلل للباحثني لتوسيع دائرة
البحث حول هذه القرينة ،وهذه القرينة قد تتبعتُ تطبيقاتها عند ابن أب حامت يف كتابه
العلل فوجدتها بلغت ( )15مخسة عشر موضعًا ،وال أعرف أحدًا سبقين إىل دراسة
هذا املوضوع على هذا النحو.
التمهيد :يف تعريف قرينة االختصاص لغة ،ومقصود احملدثني هبا ،وأسبابه ،وألفاظه
تعريف القرينة لغة
َفعِيلة مبعنى مفعولة من االقرتان واملصاحبة ،قال ابن فارس( :قرن ،القاف
والراء والنون أصالنِ صحيحان ،أحدهما :يدلُّ على جَمعِ ش ءٍ إىل ش ء ،واآلخَر
ش ٌء ينْتَأ ب ُقوّة و ِشدّة.
فاألوّل :قارنتُ بني الشَّيئني .والقِران :احلبلُ يُقرَن به شيئانِ .والقَرَن :احلَبْل،
والقِرْن :قِرنُك يف الشَّجاعة .والقَرْن :مثلُك يف السِّنِّ.
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واألصلُ اآلخر :القَرْن للشّا ِة وغريها ،وهو ناتئ قويّ)(.)3
القرينة يف اصطالح احملدثني:
قال اجلرجان  :أمر يشري إىل املطلوب (.)4
حمِله على الرتجيح يف حكمه على الراوي
وه أمارات تغل على ظن الناقد تَ ْ
واملروي ،وال جتري على قانون واحد .وه إما ظاهرة أو خفية ،وقد تكون مادية أو
معنوية (.)5
وقد عرّف شيخنا أ د .أمحد معبد عبدالكريم القرينة بقوله( :واملراد بالقرائن:
ما يدل على املراد دون تصريح ،وذلك مما يكون له تعلّ مباشر أو غري مباشر ،من
األلفاظ أو اإلشارات اليت تؤثّر يف توجيه داللة اللفظ أو العبارة املستعملة يف بيان درجة
حديث الراوي ،أو بيان حاله جرحًا وتعديلًا)(.)6
وقيل :األمر الذي يصرف الذهن عن املعنى الوضع إىل املعنى اجملازي .وقيل
ه  :ما يدل على املراد من غري أن يكون صرحيًا فيه.
والقرينة ه السب املؤيد لرتجيح الراوي على غريه كما سيأت يف األمثلة،
وهذا األمر يكثر يف حديث الثقات ،حيث يرتجح العمل بالقرينة دون النظر إىل جمرد
حال الراوي الذي رُدت روايته (.)7

( )3معجم مقاييس اللغة ،مادة قرن .76 / 5
( )4التعريفات ص.174
( )5قرالة الرتجي وقواةد التص ي موا نة بني الفقداء واحملدثني ،األستاذ الدكتور ة د القادر احمليدي ،ص.2
( )6ألفاظ وة ارات اجلرح والتعدي بيان اإل راد ،والتكرير ،والرتكي  ،وداللة ك ٍ مادا ةل حال الراوي واحلروي.
لشيخاا أ د .أمحد مع د ة دالكرمي .ص .22
( )7انظر :قرالة ترجي التعدي والتجري  ،دراسة نظرية تط يقية ،أ د .ة د العزيز الل يدان ص .20 – 15
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تعريف االختصاص لغة
صًا وخُصوصاً ،واخْتصّه :أَفْ َردَه بِ ِه دُو َن غَيْرِهِ.
خ ّ
خيصّه َ
خصص :خَصَّ ُه بِالشَّ ْ ِء ُ
ص غريَه واخْتصّه بِبِرِّهِ(.)8
ص لَ ُه إِذا اْنفَ َردَ ،وخَ ّ
وَُيقَالُ :اخْتصّ فال ٌن باألَمر وختصّ َ
تعريف قرينة االختصاص اصطالحا
مما سب يتبني أن قرينة االختصاص معناها عند احملدثني :وجود سب

يؤيّد

ترجيح رواية الراوي على غريه بسب مالزمة الراوي لشيخه وضبطه ملروياته وخربته
بها أكثر من غريه إمّا ملالزمته به أكثر من غريه أو ألجل أنه من أهل بلده ،ويُعبّر عن
هذا باختصاصه بشيخه وصحبته له ،أو قوهلم :هو من أهل بلده كما سيأت من
خالل أمثلة هذا البحث.
والعمل بالقرائن يف الرتجيح يكاد يكون ممّا اتف عليه عند النقاد ،وإن اختلف
التطبي العمل عندهم من حيث الرتجيح بقرينة أو أكثر يراها الناقد.
وعلى ضوء ما تقدّم فقد قسم ابن املديينِّ والنَّسائ ُّ أصحاب نافع تسع طبقات
مع اختالفهم يف ذكر رواة كل طبقة ،كما قسم النَّسائ أصحاب األعمش سبع
طبقات(.)9
قال اإلمام مسلم( :والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل احلديث ،ومن
علمائهم ،على أن أثبت الناس يف ثابت البنان  ،محاد بن سلمة.
كذلك قال :حييى القطان ،وحييى بن معني ،وأمحد بن حنبل ،وغريهم من
أهل املعرفة.
( )8لسان العرب ،البة ماظور  24 / 7ابختصار.
( )9انظر :قواةد العل وقرالة الرتجي  ،أ د .ةادل الزرقي .ص .70
وانظر :الط قات ،للاسالي ،ص  ،78وشرح العل  ،البة رج  ،105 – 104 / 1ومعر ة أص اب األةيش،
أ د .حميد بة تركي الرتكي ،دار العاصية.
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ومحاد يُعد عندهم ،إذا حدث عن غري ثابت ،كحديثه عن قتادة ،وأيوب،
ويونس ،وداود بن أب هند ،واجلريري ،وحييى بن سعيد ،وعمرو بن دينار،
وأشباههم ،فإنه خيطئ يف حديثهم كثرياً.
وغري محاد يف هؤالء أثبت عندهم ،كحماد بن زيد ،وعبد الوارث ،ويزيد بن
زريع وابن علية.
وعلى هذا املقال الذي وصفنا عن محاد ،يف حسن حديثه وضبطه عن ثابت،
حتى صار أثبتهم فيه ،جعفر بن برقان ،عن ميمون بن مهران ويزيد بن األصم فهو
أغلب الناس عليه ،والعلم بهما وحبديثهما .ولو ذهبت تزن جعفراً يف غري ميمون وابن
األصم ،وتعترب حديثه عن غريهما ،كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال لوجدته
ضعيفًا رديء الضبط ،والرواية عنهم).

()10

قال ابن القيِّم يف تقرير قاعدة هذه القرينة( :وال تنايف بني قول من ضعَّفه وقول
من وثَّقه؛ ألنَّ من وثقه مجع بني توثيقه يف غري الزُّهري وتضعيفه فيه ،وهذه مسألة
غري مسألة تعارض اجلرح والتَّعديل ،بل يظنُّ قاصر العلم أنها ه  ،فيعارض قول من
ابلرجل فيما
جرَّحه بقول من عدَّله ،وإنَّما هذه مسألة أخرى غريها وه االحتجاج َّ
رواه عن بعض ُّ
الشيوخ وترك االحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر ،وهذا كإمساعيل
بن عيَّاش ،فإنه عند أئمَّة هذا الشَّأن حجَّة يف الشَّاميني أهل بلده وغري حجَّة فيما رواه
عن احلجازيني والعراقيني وغري أهل بلده.
ومثل هذا تضعيف من ضعَّف قبيصة يف سفيان الثَّوريِّ واحتجَّ به يف غريه كما
فعل أبو عبد الرمحن النَّسائ .

( )10التيييز ،حلسلم بة احلجاج .ص .195
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َّ
الشخ
حيتجون حبدي
وهذه طريقة احلذاق من أَصحاب احلديث أطباء علله ُّ

ابلرواية عنه وحبفظ حديثه وإتقانه ومالزمته له واعتنائه حبديثه ومتابعة
عمن هو معروف ّ
عمن ليس هو معه هبذه املنـزلة)(.)11
غريه له ويكون حديثه نفسه َّ

ومن ذلك االختصاص ما يعتربه احملدثون بأنه أهل البلد املعتمدين يف الراوي هم

أعلم به من غريهم إال إذا خُولفوا بقرينة أقوى منها كأن يشتهر أهل البلد بالتشدد يف
اجلرح ،أو تكون بني الناقد وبلديه مشاحنة ،أو ينتقل الراوي يف آخر حياته إىل بلد
آخر ،قال عل باحلسني بن اجلُنيد( :كان أمحد وابن معني يقوالن يف شيوخ الكوفيني
ما يقول ابن نُمري فيهم)(،)12قال الذهيب( :عين :يقتديان بقوله يف أهل بلده)(.)13
وقال أبو زرعة الدمشق ( :مسعت أمحد بن حنبل ،يُسأل :من الثبت يف
نافع :عبيد اهلل  ،أم مالك ،أم أيوب؟ فقدّم عبيد اهلل بن عمر ،وفضّله بلق سامل
والقاسم ،وقال :هو من أهل البلد ،يريد أن أهل البلد أعلم حبديثهم)(.)14
الرجُلَ
جلُ َي ْق َدمُ عَلَيْنَا ِمنَ الْبِلَادِ  ،وََي ْذكُرُ َّ
الر ُ
وقال محّاد بن زيد( :كَانَ َّ
جدْنَاهُ عَلَى غَيْرِ مَا َنقُولُ،
وَنُحَدِّثُ عَنْهُ وَنُحْ ِسنُ عَلَيْهِ الثَّنَاءََ ،فِإذَا َسَألْنَا أَ ْهلَ بِلَادِهِ َو َ
جلِ) (.)15
ِالر ُ
ف ب َّ
ل أَعْرَ ُ
جِ
الر ُ
ل بَ َل ِد َّ
قَالََ :وكَانَ َيقُولُ :أَ ْه ُ
وهذا ما يُعدّه بعض أهل احلديث بالرتجيح باعتبار البلدان واتفاقها.

( )11الفروسية ،البة القيم .ص .238
( )12سري أةالم الا الء ،لللهيب .456 / 11
( )13احلصدر السابق.
( )14التاري ،،البة معني .1075
( )15الكفاية ةلم الرواية ،للخطي ال غدادي ص .106
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أسباب اختصاص الراوي بشيخه

وهذا االختصاص يعود إىل عدَّة أسباب ،منها قوة احلفظ أو الكتابة أو طول
املالزمة و ِق َدمِهَا ،أو قرابة الرَّاوي ،وحنو ذلك من األسباب الكثرية .كما سيأت تطبيقها
يف مشتمالت هذا البحث (.)16
سأل عبد اهلل أباه أمحد بن حنبل( :أَّيمَا أثبت أَصْحَاب ا ْلأَ ْعمَش ،فقَالَ:
ُم من؟ َفقَالَ :أَبُو ُمعَاوِيَة ِف الْ َكثْـ َرة َوالْعلم َيعِْن :
ي أحبهم ِإَل ّ قلت لَهُ :ث َّ
ُسفْيَان ا َّلثوْر ّ

عَاملاً باألعمش قلت لَهُ :أَّيمَا أثبت أَصْحَاب الزُّهْ ِريّ َفقَالَ لكل وَاحِد مِنْهُم عِلّة إِلَّا أَن
يُونُس و ُعقِيلًا يُؤداين ْاألَلْ َفاظ)(.)17

قال ابن حجر( :فإذا روى مجاعة عن حافظٍ له أصحاب ،وتفرد راوٍ عنه

 -دونهم  -بزيادة أو وجه ،وج

التَّوقف عن قبوهلا؛ ألنَّ " تفرَّد واحد عنه بها

دونهم مع توفر دواعيهم على األخذ عنه ومجع حديثه يقتض ريبة توج التَّوقف
عنها) (.)18
وقال ابن رج ( :اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من وجهني:
هي ٌن؛ ألنَّ الثِّقات
الوجه األول :معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ،ومعرفة هذا ِّ
والضُّعفاء دُوِّنوا يف كثري من التَّصانيف ،وقد اشتهرت بشرح أحواهلم التَّواليف.
الوجه الثان  :معرفة مرات

الثِّقات ،وترجيح بعضهم على بعض عند

االختالف ،إما يف السَّند ،وإما يف الوقف والرَّفع ،وحنو ذلك .وهذا هو الذي حيصل
من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائ علل احلديث.)19()...
( )16انظر :قواةد العل وقرالة الرتجي  ،أ د .ةادل الزرقي .ص .70
( )17العل ومعر ة الرجال ،ألمحد بة حا .348 / 2 .
( )18الاكت ةل مقدمة ابة الصالح .البة حجر .692/2
( )19شرح العل  ،البة رج .468-467/2 .
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ألفاظ احملدثني يف بيان قرينة االختصاص
أما بالنسبة أللفاظ علماء احلديث املستخدمة لقرينة االختصاص ،فإنهم يعبّرون
بقوهلم - :فالن أثبت ،أو أحفظ فيه ،أو كان يعرض ،أو كان يكت  ،أو الزمه
كثرياً ،وحنو ذلك مما يفيد تقديم هذا الراوي على غريه يف الرواية عن شيخه ،مما
يقتض تقدميه عند االختالف كما سيأت معنا يف التطبي (.)20
وأقوال األئمة كثرية يف ترجيح تلميذ على غريه من التالميذ ،كتقديم بعض
األصحاب على بعض ،أو كتعداد طبقات أصحاب الراوي وتقديم بعضهم وتأخري
بعضهم اآلخر ،كقول بعض أهل العلم بأن أيوب أوث يف نافع من فالن وقيل مالك،
وكقول بعض أهل العلم بأن أخص أصحاب الزهري مالك بن أنس.
وإمنا نعرف ذلك بتتبّع أقوال النقّاد ونصوصهم مبا يدلّ على كثرة ما للتلميذ من
أحاديث شيخه وأنه خمتص بأحاديث فالن بلفظة صرحية كأن يقول فالن خمتص بفالن،
ويُعرف كذلك مبا يُستنبط من أقوال األئمة يف تراجم الرواة وما يُذكر من أخبارهم.
من ذلك :قول أب

معاوية الضرير ،وهو من أحفظ الناس حلديث

األعمش(:لقيين سفيان الثوري بعد موت األعمش ،فقال ل  :كيف أنت يا حممد؟
كيف حالك؟ ثم قال ل  :مسعت من األعمش كذا؟ قلت :ال ،قال :فسمعت منه
كذا؟ قلت :ال ،فجعل حيدثين أبحادي كأنه علم أين مل أمسعها)( .)21فإرادة الثوري
اإلغراب على أب معاوية على سبيل املذاكرة يدل على أن الرجلني مكثران عن
األعمش.

( )20انظر :قواةد العل وقرالة الرتجي  ،أ د .ةادل الزرقي .ص .71
( )21اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .60 / 1
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وكذلك ما قاله عيسى بن يونس بن أب إسحاق السبيع ( :رمبا رأيت سفيان
الثوري جي ء إىل األعمش ،فيقول :سالمٌ عليكم ،فيقول :سفيان بن سعيد؟ فيقول:
نعم ،فيقول :خذ بيدي ،فيأخذ بيده ،فيدخله ،فيحدثه ويدعنا)(.)22
وقال ابن عدي( :وقيل لعثمان بن جبلة :من أين لك هذه األحاديث الغرائ
عن شعبة؟ ،قال :كنت شريكًا لشعبة ،فكان خيصين هبا)(.)23
وقال املزي يف ترمجة سليمان بن صاحل املعروف بسلمويه( :قال أبو رجاء حممد
بن محدويه صاح

تاريخ املراوزة قال أبو عل حممد بن عل املروزي :كان ابن

املبارك خيصه ابحلدي  ،مسع من ابن املبارك حنو مثان مائة حديث ،مما مل يقع منه يف
الكت )(.)24
واألخبار يف ذلك كثرية ،وأوىل الناس باالختصاص باحملدث أقاربه ،وأهل
بيته ،وأصهاره .ولذلك جند احملدثني يقبلون تفردات العدول من األقارب واألصهار
عن شيوخهم ،خبالف غري العدول ،وإن خصّهم بعض أهل العلم باحلديث ،كعمر
بن هارون عن ابن جريج.
ومن األمثلة كذلك على قرينة االختصاص يف غري كتاب أب حامت قول ابن
معني( :محاد بن سلمة أعرف بعل بن زيد من محاد بن زيد) (.)25
ومنها اختصاص محاد بن سلمة يف ثابت البنان  ،واختصاص شعبة باألعمش
وقتادة ،واختصاص ابن أب عروبة بقتادة ،كما سيأت يف هذا البحث.

( )22اجلامن ألخالق الراوي وآداب السامن ،للخطي ال غدادي  306 / 1رقم .669
( )23اجلرح والتعدي  ،البة أي حال  ،146 /6لي الكيال ،لليزي .345 /19
( )24لي الكيال ،لليزي  453 / 11ت .2529
( )25سذاالت ابة اجلايد ألي كراي حيىي بة معني .ص .)840( .479
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املبح األول :اختصاص الراوي بشيخ معني
بعدما قدّمت أهميّة اختصاص الراوي مبن روى عنه عند احملدثني ،واملعامل اليت
سيتناوهلا البحث ،أذكر ما وقفت عليه من خالل كتاب علل احلديث البن أب حامت
مع بيان جان اختصاص الراوي بشيخه وتأثريه يف العلّة.
ومن تطبيقات هذا االختصاص يف علل ابن أب حامت:
 -1اختصاص سفيان بن عيينة حبدي عمرو بن دينار (:)26
 التطبيق (أ) يف حديث رَوَاهُ مُحَ َّمدُ ْبنُ مُسْلِمٍ الطَّائِف  ،وَعِيسَى ْبنُ مَيمون بن
َك َ ،عنْ َعمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،عَنْ جَابِرٍَ ،عنِ النيبِّ  قال :لَيْسَ فِيمَا دُونَ
دايَة امل ِّ
صدَ َقةٌ(.)27
خمْ َس ِة ذَ ْودٍ َ
َ
حلمَيديَّ ،حدَّثنا َعنِ ابْنِ عُيَينة؛ قَالَ:
قال أبو حامتَ :أرَى أنَّ َهذَا خطأٌ؛ ألنَّ ا ُ
كَانَ َعمْرُو ْبنُ دِينَارٍ وَيَحْيَى ْبنُ َسعِيدٍ يَرويان ِ َهذَا احلديثَ َعنْ َعمْرِو ْبنِ يَحْيَىَ ،ع ْن
أَبِيهَِ ،ع ْن أَِب َسعِيدٍ.
قَالَ أَبو حامت :ورأيتُ ِف بَعْضِ َأحَادِيثِ ِهمَا؛ إِمَّا حممدُ ْبنَ مسلم ،أو ابنُ دايَة:
النيب .
َعمْرِو ْبنِ دِينَارٍَ ،ع ْن جابرٍ وأب سعيد ،عن ِّ
أعلم النَّاس حبَدي َع ْمرو بْن دينار(.)28
حيث قال أبو حامتَ :كا َن ُ
ابن عُيَينة َ

التعليق:

فف هذا املثال رجّح أبو حامت ابن عيينة عن عمرو بن دينار على رواية ابن دايَة
عن عمرو بن دينار الختصاص سفيان بن عيينة حبديث عمرو بن دينار بسب طول
( )26انظر :أص اب ةيرو بة دياار شرح ةل الرتملي البة رج .493 / 2
( )27أخرجه ة د الر اق احلصا ح  ،7251واإلمام أمحد احلساد  296/3رقم ،14162وابة ماجه
سااه ح  ،1794وابة خزمية ص ي ه ح  ،2304الطيالسي مسادد ح .1808
( )28العل  ،البة أي حال  410 / 1ح .618
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صحبته له ومالزمته له ،ثم إن هذا املثال يدل على استيعاب سفيان حلديث عمرو بن
دينار واختصاصه به مطلقًا ،حيث قال غياث بن جعفر(:مسعت ابن عيينة يقول :أول
من أسندن إىل األسطوانة مسعر بن كدام فقلت :إن حدث .فقال :إن عندك الزهري
وعمرو بن دينار)(.)29
وقال جماهد بن موسى :مسعت ابن عيينة يقول(:ما كتبت شيئا قط إال شيئاً
حفظتُهُ قبل أن أكتبه)(.)30
قال أمحد ( :سبحان اهلل! ما أعلم ابن عيينة بعمرو بن دينار ،أعلم الناس به
ابن عيينة.
وذكر علم شعبة وأيوب وابن جريج ،قلت له :فأي الناس أعلم به؟ ما أعلم
أحداً أعلم به من ابن عيينة ،قيل له :كان ابن عيينة صغرياً؟ قال :وإن كان صغريًا،
فقد يكون صغري كيّس)(.)31
وقال عبد اهلل بن أمحد :قال أب ( :سفيان أثبتُ الناس يف عمرو بن دينار
وأحسنُهم حديثاً)(.)32
وقال ابن املديين( :ابن جريج وابن عيينة من أعلم الناس بعمرو بدينار)(.)33
وقال عثمان بن سعيد الدارم  :سألت حييى بن معني ،قلت له( :ابن عيينة
أح إليك يف عمرو بن دينار أو الثوري ؟ فقال :ابن عيينة أعلم به.
قلت :فابن عيينة أح إليك فيه أو محاد بن زيد؟ قال :ابن عيينة أعلم به.
( )29لي الكيال ،لليزي .188 / 11
( )30احلصدر السابق.
( )31سذاالت األثرم ألمحد ص  37ت .39
( )32العل ومعر ة الرجال ،ألمحد بة حا  187 / 1ت .166
( )33شرح ةل الرتملي البة رج  ،494 / 2وانظر :ةل ابة احلديأ ص 47ت .36
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قلت :فشعبة؟ قال :وأَيشٍ روى عنه شعبة! إمنا روى عنه حنوا من مئة
حديث)(.)34
وقال العباس بن حممد الدوري قال :مسعت حييى بن معني يقول( :ابن عيينة
أكربهم يف عمرو بن دينار وأرواهم عنه)(.)35
وقال أبو مسلم املستمل  :مسعت سفيان يقول( :مسعت من عمرو بن دينار
ما لبث نوح يف قومه)( ،)36وقال ابن مهدي( :كان أعلم النَّاس حبديث أهل
احلجاز)(.)37
فهذا يدل على طول مالزمة ابن عيينة لعمرو بن دينار وكثرة روايته عنه وضبطه
هلذه الروايات ه أهم أسباب اختصاصه به وتقدمه على غريه.
ويالحظ أن ترجيح رواية ابن عيينة حلديث عمرو بن دينار على رواية غريه
لقرينة أعلميّته به.
 التطبي (ب) يف حديث رَوَاهُ الْحُسَ ْينُ ْبنُ وَاقِد ،عن َعمْرِو ْبنِ دِينَارٍ ،عَ ْن
عِكْ ِرمَةَ ،عنِ اْبنِ عَبَّاسٍ ،قَالَ :خ َرجَ ناسٌ ِمنْ مكةَ يُرِيدُونَ املدينةَ ،فأدركهُمُ
طوْهُم الفتنةَ؛ فَنَ َزلَتْ فِيهِمْ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ا ْلمُشْ ِركُونَ ،ففتنوهُم ،فأع َ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ...ﭼ [ العنكبوتَ ،...] 10 :و َذكَرَ احلديثَ(.)38
َورَوَاهُ اْبنُ عُيَينةَ ،عنْ َعمْرٍوَ ،عنْ عِكْ ِرمَة؛ قَالَ :خَ َرجَ ناسٌ ...لَيْسَ فِيهِ :ابْنُ
عَبَّاسٍ؟
( )34اتري ،الدارمي ص  ،55رقم .69
( )35اتري ،الدوري  80 / 3ت  ،327اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .33 / 1
( )36سري أةالم الا الء ،لللهيب .460 / 8
( )37اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .32 / 1
( )38أخرجه ابة جرير الطربي تفسريد  106/9رقم ،10266وال يدقي الساة الكربى .14/9
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وأعلم ب َع ْم ٍرو م ْنهُ(.)39
ظ
ابن ُعيَينة أحف ُ
حيث قال أبو حامتُ :
ُ

التعليق:

ويف هذا املثال يظهر ترجيح أبو حامت الرازي رواية سفيان املرسلة بعد ذكرها
موصولة؛ ألن سفيان بن عيينة ال يعدله أحد يف عمرو بن دينار ولذلك رجّح أبو حامت
روايته على رواية احلسني بن واقد( ،)40كيف وقد تكلم أمحد يف بعض حديث حسني
حيث قال( :يف أحاديثه زيادة ،ما أدرى أي ش ء ه ؟ و َنفَض يده)( .)41وهنا يالحظ
أيضاً ترجيح رواية ابن عيينة حلديث عمرو بن دينار باألحفظيّة ومع األعلميّة.
 -2اختصاص سعيد بن أيب عروبة حبدي قتادة (:)42
 التطبي (أ) يف حديث رَوَاهُ َيحْيَى بنُ َسعِيدٍ ،ووكيعٌ ،وابن املباركَ :فأَمَّا
يَحْيَى ،وَاْبنُ ا ْلمُبَارَكِ ،وشَبَابَةَ ،فإِنَّهُمْ قَالُواَ :عنْ ُشعْبَةَ ،عنْ قَتادةَ ،عنْ أَِب أيُّوب،
صمْتِ َأمْسِ؟ ،قَالَتْ:
ل عَلَيْهَا وَ ِه َ صاِئمَة َي ْومَ اجلُمعَة ،فَقَالَ :أَ ُ
خَ
جوَيرِيَة :أَنَّ ُه َد َ
َع ْن ُ
الَ ...و َذكَرَ احلديثَ(.)43
قال ابن أب حامت  :وَأَمَّا وكيعٌ َفقَالََ :عنْ ُشعْبَة ،عَنْ قَتادةَ ،عنْ أَِب أيُّوب :أنَّ
جوَيرِيَة.
ل عَلَى ُ
النيب  دخ َ
َّ
َورَوَى َهذَا احلديثَ سعيدُ ْبنُ أَِب عَروبةَ ،عنْ قَتادةَ ،عنْ َسعِيدِ بْنِ املسيّ ،
جوَيرِيَة....
ل عَلَى ُ
النيب  دخ َ
عن عبد اهلل بن عمرو :أنَّ َّ
( )39العل  ،البة أي حال  75 / 3ح .1734
( )40لي الكيال ،لليزي  491 / 6ت .1346
( )41لي التدلي  ،البة حجر .438 / 1
( )42انظر :أص اب قتادة بة دةامة السدوسي شرح ةل الرتملي البة رج .503 / 2
( )43أخرجدا ابة أي شي ة احلصا ح  ،9241وأمحد احلساد  384 / 11ح  ،6770وال زار
ح  ،2350وابة خزمية ص ي ه ح  ،2162وابة ح ان ص ي ه ح .3611
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قال أبو حامت :وَإَِّنمَا قُلنا :إِنَّهَا صِحاحٌ كلُّها؛ ألَنَّ ُشعْبَة قد تابع هَمَّامََ ،فأَمَّا َم ْن
ظ
ابن أَيب َعروبة حاف ٌ
قَالَ :قَتادةَ ،عنْ سعيد بن املسيّ  ،عن عبد اهلل ْبنِ َعمْرٍو :فَإ َّن َ

حلَدي قَتادة ،وَقَالَ :تاَبعَين عليه مَطَر(.)44
التعليق:

ذكر ابن أب حامت هلذا احلديث طرقاًكثرية من بينها طري سعيد بن أب عروبة
عن قتادة ثم قال :فإن ابن أب عروبة حافظ حلديث قتادة ،فقد استخدم أبو حامت قرينة
االختصاص هنا لتصحيح رواية سعيد بن أب عروبة على من خالفه مع تصحيح غريها
أيضًا ،فاعترب حفظ ابن أب عروبة حلديث قتادة قرينة يف التصحيح لروايته على رواية
غريه ،مع وجود املتابع له.
وسب اختصاص سعيد حبديث قتادة أنه كان حيفظ واشتهر مبلكة احلفظ كما
قال أبو عوانة(:ما كان عندنا يف ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبى عروبة)(.)45
وقال أمحد بن حنبل( :مل يكن لسعيد بن أبى عروبة كت إمنا كان حفظ ذلك كله،
وزعموا أن سعيداً قال مل اكت إال تفسري قتادة وذلك أن أبا معشر كت إىل أن اكتبه)(.)46
ومما امتاز به أيضاً أنه كان يكت كل ش ء قال أمحد بن حنبل( :أصحاب قتادة:
شعبة ،وسعيد ،وهشام ،إال أن شعبة مل يبلغ علم هؤالء كان سعيد يكت كل ش ء)(.)47
ألجل ما ذكرتُ كان سعيد يُعد من أثبت الناس عن قتادة بن دعامة ،فإذا خالفه
غريه ممن قصر عن هذه الدرجة كان الرتجيح لروايته ،وقد اعتمد أبو حامت هذه الطريقة
كما نرى يف هذا املثال.
( )44العل  ،البة أي حال  23 / 2ح .684
( )45اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .65 / 4
( )46احلصدر السابق
( )47مسال حرب .1241 / 3
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قال أبو بكر بن أب خيثمة ،عن حييى بن معني( :أثبت الناس يف قتادة :سعيد
بن أب عروبة ،وهشام الدستوائ  ،وشعبة ،فمن حدثك من هؤالء الثالثة حبديث
 يعين عن قتادة  -فال تبال أن ال تسمعه من غريه)(.)48وقال أبو حامت( :سعيد بن أب عروبة قبل أن خيتلط ثقة ،وكان أعلم الناس،
حبديث قتادة)(.)49
 التطبي (ب) يف حديث رواه عبد األعلى ،عن َسعِيدٍَ ،عنْ قَتادة ،عَنْ
َموْا بِا ْسمِ  ،والَ تَكْتَنُوا
سُلَيمان اليَشْكُريَ ،عنْ جَابِرٍَ ،عنِ النيبِّ  قَالَ " :تَس َّ
بِكُنْيَِت "(.)50
جلعْد ،عَنْ
حيث قال أبو حامت :رَوَاهُ شُعبةَ ،عنْ قَتادةَ ،عنْ سَالِمِ ْبنِ أَِب ا َ
ظ (.)51
تادةَ أحف ُ
بن أَيب َع ُروبَة حلَدي قَ َ
جَابِرٍَ ،عنِ النيبِّ  .سعي ُد ُ
التعليق:
مما تقدم يف التطبي الساب يتبني أن سعيد بن أب عروبة من أثبت الناس يف
قتادة ،وقد رجّح أبو حامت يف هذا احلديث رواية سعيد بن أب عروبة على رواية شعبة
ألجل ما تقدم من اختصاص سعيد بقتادة ،ولكن مما يفيدنا يف هذا التطبي أن اعتبار
هذه القرينة مُرجَّحة حملّ اجتهاد بني أهل احلديث فإن كان أخذ أبو حامت برواية سعيد
بن أب عروبة فقد خالفه البخاري ومسلم وأخرج احلديث يف صحيحهما من طري

( )48مسال حرب .1241 / 3
( )49احلصدر السابق.
( )50أخرجه رواية شع ة ال خاري ص ي ه ح  ،3114ومسلم
سعيد بة أي ةروبة.
( )51العل  322 / 3ح .2251

ص ي ه ح  ،2133وع أق
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شعبة عن قتادة عن سامل ،عن جابر ،وأخرجاه من غري طري قتادة عن سامل ألجل
أنه عارض هذه القرينة ما هو أقوى منها.
 -3اختصاص معمر بن راشد مبحمد بن شهاب الزهري(:)52
 التطبي يف حديث رَوَاهُ بِشْر بنُ املُفَضَّل ،عن عبد الرمحن بْن إِسْحَاقَ ،عَن
الزُّهْريَ ،عنْ سَ ْهلِ ْبنِ َس ْعدٍَ ،عنْ مَرْوَانَ بن الْحَكَمَِ ،عنْ زَ ْيدِ ْبنِ ثَابِتٍ؛ أخربه :أنَّ
رسولَ اهلل  أملى عل َّ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ [النساء ]95:فَجَاءَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم وَ ُهوَ يُمليها عل ََّ ،فقَالَ :يَا رسولَ اللَّهِ ،لَوْ
أستطيعُ اجلها َد جلاهدتُّ ،فأنزَلَ اللَّ ُه عَزَّ َوجَلَّ :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [ النساء.] 95 :
حيث قال أبو حامت :رَوَاهُ ابْنُ ا ْلمُبَارَكَِ ،عنْ َم ْعمَر ،عَنِ الزُّهْريَ ،عنْ قَبِيصَة
النيب .)53( 
ْب ِن ذُؤَي َ ،عنْ زَ ْي ِد بن ثابت ،عن ِّ
وقال :قد تابع عبدَالرمحن بنَ إسحاق صاحلُ بنُ كَيْسان( )54عَلَى َهذِهِ الرِّوَاَيةِ،
للز ْهري(.)55
وتابَ َع َم ْعمَرًا بع ُ
ألزم ُّ
وم ْع َم ٌر َكا َن َ
ض الشَّامِيِّنيََ ،عنِ الزُّهْريَ ،
التـعليق:

يف هذا التطبي مل يعترب أبو حامت مبتابعة صاحل بن كيسان لعبد الرمحن بن
إسحاق يف روايته هلذا احلديث ورجّح رواية معمر ومن تابعه من الشاميني من أجل
اختصاص معمر بالزهري وطول مالزمته له كما صرّح به.
( )52انظر:أص اب الزهري شرح ةل الرتملي البة رج .478 / 2
( )53وروايته أخرجدا الطرباين الك ري  146/5رقم ،4899ورواد ة د الر اق تفسريد  ،169/1وأمحد احلساد
 184/5ح  ،21601وابة ح ان ص ي ه  ،4713وابة أي حال تفسريد  1043/3رقم .5846
( )54أخرجدا أمحد احلساد  184 / 5ح  ،21602وال خاري ص ي ه ح  ،2832والرتملي جامعه
 ،3033والاسالي الساة الصغرى .21602 ،3100
( )55العل  ،البة أي حال  154 / 2ح .970
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قال أمحد بن حنبل يف بيان أثبت أصحاب الزهري( :أثبتهم معمر وأصحهم
حديثاً ،وبعده مالك)(.)56
وقال أبو طال  :قال أمحد بن حنبل( :ال تَضمّ معمراً إىل أحد إال وجدت
معمراً أطل للعلم منه ،وهو أول من رحل إىل اليمن)(.)57
وقال عباس الدوري ،عن حييى بن معني( :أثبت الناس يف الزهري مالك بن
أنس ،ومعمر ،ويونس ،وعقيل ،وشعي بن أب محزة ،وابن عيينة)(.)58
وهذا الذي رجّحه أبو حامت إمنا هو لقرينة املالزمة كما تقدّم فمعمر ألزم للزهري
من اجلماعة الذين رووا هذا احلديث واملالزمة من القرائن املعتربة الضبط واحلفظ،
ولذا قدمه على رواية عبدالرمحن وصاحل بن كيسان.
 -4اختصاص عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ابلزهري(:)59
 التطبي يف حديث رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد ،عن اْبنِ شِهَابٍَ ،عنْ حممَّد بْنِ
الثقَف  ،قلتُ أَنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ،
عبدالرمحن ْبنِ ماعِز ،عَنْ سُفيان ْب ِن عبد اهلل َّ
حَدِّثين بأم ٍر أعتصمُ بِهِ ...احلديثَ(.)60

( )56شرح ةل الرتملي ،البة أي رج .481 / 2
( )57احلصدر السابق.
( )58اتري ،الدوري .543 / 2
( )59انظر :أص اب الزهري شرح ةل الرتملي البة رج .478 / 2
وقد أشار ابة رج إىل وجود اخلالي بني أث ت أص اب الزهري وأوثقدم قال :واختلفوا أث تدم وأوثقدم
( )60روايته أخرجدا أمحد احلساد  413 / 3ح  ،15418وابة ماجه سااه ح  ،3972وابة ح ان
ص ي ه ح  ،5700والطرباين احلعجم الك ري  69 / 7ح 6396
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حيث قال أبو حامت :خُولف إبراهيمُ بنُ َس ْعدٍ فِيهِ ،رَوَاهُ ُعقَيل (َ ،)61عنِ ابْنِ
شِهَابٍ؛ قَالَ :حدَّثين حممَّد بن [أب ] ُسوَيد :أنَّ جَدَّه سُفيان ْبنِ عبد اهلل ،قَالَ :يَا
رَسُولَ اللَّهِ.
وقَالَ :قد تابع إبراهيمَ بْن َسعْد عَلَى روايته إبراهيمُ بن إمساعيل بن مُجَمِّع،
وتابَ َع ُعقَيالً عَلَى روايته يونسُ بْن يَزِيد.
قال أبو حامت :حدي ُ ُع ٍ
ابلزهري(.)62
قيل ويونس أشبهُ ،هم أَفْـ َه ُم ُّ
التعليق:
مل يعترب أبو حامت يف هذا التطبي أيضًا مبتابعة إبراهيم بن إمساعيل إلبراهيم بن
سعد يف روايته هلذا احلديث ورجّح رواية عقيل ويونس؛ ألجل ما ذكره من
اختصاصهما حبديث الزهري وأنهما أفهم حلديثه من اإلبراهيمني.
قال حييى بن معني( :أثبت من روى عن الزهري :مالك بن أنس ،ثم معمر،
ثم عقيل)(.)63
وقال حممد بن سعد( :كان بأيلة عقيل بن خالد صاح الزهري وكان ثقة)(.)64
قال خملد بن احلسني مسعت يونس بن يزيد األيل قال( :كان عقيل يصحب
الزهري يف سفره وحضره)(.)65

ص ي ه ح  ،5698وال يدقي

( )61أخرج روايته ابة ح ان
.2753
( )62العل  ،البة أي حال  349 / 3ح .2304
( )63اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .43 / 7
( )64الط قات الكربى ،ابة سعد .519 / 7
( )65اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .43 / 7

الشع ح  ،4577والدارمي

مسادد ح
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وقال عبد الرمحن قال :سئل أب عن عقيل ومعمر أيهما اثبت فقال( :عقيل
أثبت كان صاحب كتاب ،وكان الزهري يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة فكان يكت
عنه هناك)(.)66
وقال ابن املبارك( :ما رأيت أحداً أروى للزهري من معمر إال أن يونس أحفظ
للمسند.
ويف رواية :إال ما كان من يونس ،فإنه كتب الكتب على الوجه)(.)67
وقال عثمان بن سعيد الدارم  :قلت ليحيى بن معني( :يونس أح إليك أو
عقيل ؟ فقال :يونس ثقة ،وعقيل ثقة نبيل احلديث عن الزهري)(.)68
قال أمحد بن صاحل املصري( :حنن ال نقدم يف الزهري على يونس أحداً.
قال :وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس ،وإذا سار إىل املدينة زامله
يونس)(.)69
وقال أمحد بن حنبل يف أثبت أصحاب الزهري( :وأكثرهم رواية يونس
وعقيل ومعمر ،ويونس وعقيل يؤديان األلفاظ)( ،)70ومن ذلك يظهر سب اختصاص
يونس وعقيل حبديث الزهري هو طول مالزمتهما له وكثرة روايتهما عنه وأدائهما
لأللفاظ عنه على الوجه الصحيح وكان عقيلٌ صاح
وحضره ،وكان يونس يكت الكت على الوجه.

( )66احلصدر السابق.
( )67اجلرح والتعدي  ،البة أي حال  248 / 9ت .1042
( )68اتري ،الدارمي ت .23 ،21
( )69اتري ،الدارمي ت .23 ،21
( )70العل ومعر ة الرجال رواية ة دهللا .348 / 2
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وقول أب حامت أفهم يريد أعرف بالوجه الصحيح الذي قد يأت مرة مرفوعاً
وأخرى موقوفاً ،أو مرسالً عنه مرة أو موصوالً....اخل
فهم أفهم بأوجه الرواية عنه وأعرف باحملفوظ من غريهم ،لذا جعل أبو حامت
قرينة معرفة الوجوه املختلفة مرجحة على غريها ،واهلل أعلم.

 -5اختصاص محاد بن سلمة يف حدي اثبت البناين وعلي بن زيد بن ُج ْدعان(:)71

ج ْعفَرٌَ ،عنْ ثَابِتٍَ ،عنْ عمر بن أَبِ سَلَمةَ ،عنْ
 التطبي (أ) يف حديث رَوَاهُ َ

ث (.)72
أم سَلَمة :أنَّ النيبَّ  تزوَّجها ،...احلدي َ
ِّ
قال أبو زرعة وأبو حامت :رَوَاهُ محَّاد ْبنُ سَلَمةَ ،عنْ ثَابِتٍَ ،عنِ اْبنِ ُعمَرَ بْ ِن
النيب  ،)73( وَ َهذَا أصحُّ احلديثَ ْينِ؛ زَادَ فِيهِ َرجُالً.
أَِب سَلَمةَ ،ع ْن أَبِيهِ ،عن ِّ
ٍ
بن َسلَمة؛
ضبَ ُ
حيث قال أبو حامت :أَ ْ
وعلي بْن َزيْ ٍد :مح ُ
َّاد ُ
ط الناس حلَدي اثبت ّ
َّبني خطَأَ الناس(.)74

( )71انظر :أص اب اثبت ال ااين شرح ةل الرتملي البة رج .499 / 2
( )72روايته أخرجدا ة د الر اق احلصا  ،6701وأمحد مسادد  314/6رقم.26670
( )73روايته أخرجدا أمحد مسادد  295/6و 317رقم  26529و ،26697والاسالي اجملتىب ،3254
والط اوي شرح احلعاين  ،11/3وابة ح ان ص ي ه  2949مة ريق يزيد بة هارون ،وأبو داود
سااه  ،3119والط اوي شرح معاين اآلاثر  11/3مة ريق موس بة إمساةي التَّ وذكي ،وأبو
مسادد  ،6907وابة ح ان ص ي ه  2949مة ريق إبراهيم ابة احلجاج ،ثالثتدم يزيد
يعل
وموس وإبراهيم ،ةة محاد به.
ابلص َواب .ومحَّاد بْة
( )74ةل احلديث ،ابة أي حال  259 / 2ح  .1211وقال موضن آخرَ :وه َو أش ه َّ
ٍ
اثبت وةلي بة يد .احلصدر السابق  261 / 2ح  ،1212وقال كللكَ :وه َو
َسلَية أث ت الاَّاس
اثبت وةلي ابة ٍ
ٍ
يد .العل  200 / 3ح .2004
ابلصواب ،ومحاد أث ت الااس
أش ه َّ
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التعليق:

رجّح أبو حامت رواية محاد بن سلمة على رواية جعفر بن سليمان الضُّبَع
بسب ضبط محّاد بن سلمة حلديث ثابت بن أسلم وكثرة علم محّاد به ،وهلذا اتّف
أهل العلم على أن محاد أثبت الناس يف ثابت وهذا هو سب اختصاصه حبديثه.
قال عل ابن املديين( :مل يكن يف أصحاب ثابت أثبت من محاد بن
سلمة)( ،)75وقال حييى بن معني( :أثبت الناس يف ثابت محاد بن سلمة)(.)76
وقال أمحد بن حنبل( :ما أحد روى عن ثابت أثبت من محّاد بن سلمة)(،)77
وقال( :من خالف محاد بن سلمة يف ثابت فالقول قول محاد)( ،)78فأشار بقوله أروى
أو أثبت الناس إىل جهة اختصاصه به ،وهو كثرة روايته عنه من غريه.
وقال أبو حامت( :محاد بن سلمة يف ثابت وعل بن زيد أح إل من همام
وهو أضبط الناس وأعلمه حبديثهما بيّن خطأ الناس)( ،)79فجعل هنا سب اختصاصه
بثابت أضبطيته حلديثه.
قال اإلمام مسلم( :والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل احلديث ،ومن
علمائهم ،على أن أثبت الناس يف اثبت البناين ،محاد بن سلمة) (.)80

( )75اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .141 / 3
( )76احلصدر السابق.
( )77شرح ةل الرتملي البة رج  ،500 / 2وانظر :اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .141 / 3
( )78اتري ،ابة معني – رواية الدوري .265 / 4
( )79اجلرح والتعدي  ،البة أي حال .141 / 3
( )80التيييز ،لإلمام مسلم ص .195
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ومما أشار إليه كالم أب حامت الختصاص محاد بن سلمة حبديث عل بن زيد
بن جدعان بالرغم من ضعف عل بن زيد فقد ضعفه أمحد بن حنبل ،وحييى بن
معني ،وغريهما.
قال أمحد بن حنبل( :عل بن زيد ضعيف احلديث)( ،)81وقال حييى بن معني:
(ليس بذاك القوي)(.)82
ومما يؤكد اختصاص محاد بن سلمة حبديث عل بن زيد ما قاله إبراهيم بن
عبد اهلل بن اجليند( :قال رجل ليحيى بن معني :وأنا أمسع عل بن زيد اختلط؟ قال:
ما اختلط عل بن زيد قط ،ثم قال حييى :محاد بن سلمة أروى عن علي بن زيد) (.)83
وهنا يتطاب كالم ابن معني مع ما تقدّم من كالم أمحد بن حنبل يف بيان سب
اختصاص محّاد بثابت بن أسلم.
الظفَر ،عَنْ سُلَيمان بْنِ املُغِريةَ ،عنْ ثَابِتٍ،
 التطبي (ب) يف حديث رواه أبو َّ
ت
َعنْ أَنَسٍَ ،عنِ النيبِّ  ،قيل لهَ :منْ أهلُ الْجََّنةِ؟ مَنْ أهلُ النَّارِ؟ قَالََ :منْ لَمْ َيمُ ْ
أل مَسَا ِمعَ ُه مِمَّا يُحِ ُّ (.)84
حَتَّى َيمْ َ
َفقَاال أبو حامت وأبو زرعة :هَذَا عِ ْندَنَا خَطَأٌ؛ رَوَاهُ محَّاد بْنِ سَلَمةَ ،عنْ ثَابِتٍ،
النيب  ،مُر َسلً؛ وَ ُهوَ الصَّحيح(.)85
َع ْن أَِب الصِّدِّي َ ،عنِ ِّ

( )81لي الكيال  434 / 20ت .4070
( )82اتري ،ابة معني برواية الدوري :ت .472
( )83سذاالته ،49 :قال ابة اجلايد ةة حيىي :ع يكة ابحلا سذاالته .16
( )84أخرجه ال يدقي الزهد الك ري ح  ،811وال خاري التاري ،الك ري  ،93/2واألوسط .297/1
( )85روايته أخرجدا ال خاري التاري ،الك ري  ،93/2واألوسط  297/1مة ريق موس بة إمساةي
الت وذكي ،وال غوي اجلعدايت  3354مة ريق ةلي بة اجلعد ،كالمها ةة محاد ،به.
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قَالَ أَبُو ُزرْ َعةََ :فمِنْهُمْ َمنْ يُحدِّث َعنْ سُلَيمانَ ،عنْ ثابتٍَ ،عنِ النيبِّ ،
الظفَر.
مُرسَلًا ،والوَهَ ُم ِم ْن أَبِ َّ

ٍ
وعلي بن
حيث قال أبو حامت :قَالَ أمحدُ ْبنُ حَنَْبلٍُ :
أعلم الناس حبدي َاثبتّ ،

بن َسلَمة(.)86
زيدُ ،
ومحَيد :مح ُ
َّاد ُ
التعليق:

مما تقدم يف التطبي الساب تبيّن اختصاص محاد بن سلمة حبديث ثابت البنان
وعل بن زيد  ،وقد أضاف أبو حامت يف هذا التطبي فيما نقله عن اإلمام أمحد بن
حنبل اختصاص محّاد بن سلمة بثالث وهو محيد الطويل ،وتعليله ذلك باألضبطيّة
وكثرة الرواية (.)87
قال أمحد بن حنبل( :محاد بن سلمة أثبت الناس يف محيد الطويل ،مسع منه
قدمياً)(.)88
وقال( :محيد الطويل خال محاد بن سلمة)(.)89
وقال أيضاً( :محيد خيتلفون عنه اختالفاً شديداً .قال :وال أعلم أحداً أحسن
حديثاً عنه من محاد بن سلمة ،مسع منه قدمياً)(.)90
ومن كالم اإلمام أمحد الساب يتبني لنا أن سب اختصاص محاد بن سلمة
حبميد الطويل ألجل قرابته له وأنه خاله ،وكذلك قِدم مساعه منه.

( )86العل  294 / 3ح .2185
( )87انظر :تر ة محيد لي الكيال ،لليزي  355 / 7ت .1525
( )88لي الكيال ،لليزي .261 / 7
( )89احلصدر السابق.
( )90احلصدر السابق.
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 التطبي (ج) يف حديث رواه حُسَني بن واقد ،عن ثابت ،عن عبد اهلل بْ ِن
ُمغَفَّل  :أنَّ نَاسًا ِمنَ ا ْلمُشْ ِركِنيَ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ ،فمَرَّ بهم جيشٌ لرسول اهلل ،
ش رسول اهلل  ...احلديثَ.
فأخذوا جي َ
قال أبو حامت :رَوَاهُ محَّاد ْبنُ سَلَمةَ ،عنْ ثَابِتٍ :أنَّ جي ًشاً لرسول اهلل ؛ ومل
يذكُ ْر عبدَاهلل ْب َن ُمغَفَّل.

ٍ
سني(.)91
وقال :محَّا ٌد ُ
أعلم حبَدي َاثبت ،م ْن ُح َ
التعليق:
مما تقدم يف التطبي (أ) يتبني أن محاد بن سلمة من أثبت الناس يف ثابت؛

ألجل ذلك رجّح أبو حامت يف هذا التطبي رواية محّاد بن سلمة على رواية حسني بن
واقد (.)92
 التطبي (د) يف حديث رَوَاهُ محَّاد ابن سَلَمةَ ،عنْ ثَابِتٍَ ،ع ْن أَنَسٍ أنَّ أُسَيد
حضَري قَالَ :بَيَْنمَا أَنَا فِ مَشْرََبةٍ أَقْ َرأُ سُورَةَ البقرة إذْ َسمِعتُ َوجَْبةً ،فخَشِيتُ أَنْ
ْبنَ ُ
ألرْضَِ ،فمَا
السمَاءِ وَا َ
جدِ بَ ْينَ َّ
يكونَ فَرَ ِس استطْ َلقَت ،فنظرتُ َفِإذَا مِثلُ قَنَادِيلِ ا ْلمَسْ ِ
الئِ َكةٌ نَ َزلُوا يَسَْت ِمعُونَ القُرْآنَ ".
ك مَ َ
النيب  فأخربتُه َفقَالََ " :ذلِ َ
ت َنفْ ِس َأ ْن أتيتُ َّ
ملك ُ
حضَري ،مل
قال أبو حامت :رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ ا ُملغِريَة َفقَالََ :عنْ ثَابِتٍ أنَّ أُسَيد بن ُ
ظ من محَّاد حلدي َاثبت(.)93
يذكُ ْر أنسًا .حيث قَالَُ :سلَيما ُن أح َف ُ

( )91العل  ،البة أي حال  161 / 2ح .982
( )92وقد تقدم الكالم ةل حسني بة واقد مقارنة رواية برواية سفيان بة ةيياة ةة ةيرو بة دياار ،وانظر
تر ته :لي الكيال  491 / 6ت .1346
( )93العل  ،البة أي حال  58 / 3ح .1687
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التعليق:

مما تقدم يف التطبيقات السابقة يتبني أن محاد بن سلمة أثبت الناس يف حديث
ثابت البنان  ،ومما يفيدنا يف هذا التطبي أنه ليس على إطالقه فقد رجّح أبو حامت يف
هذا احلديث رواية سليمان بن املغرية( )94على روايته ،وهذا يفيد أنه ال يؤخذ بهذه
القرينة على إطالقها فإذا عارضها ما هو أقوى منها رجحنا ما خيالف هذه القرينة كما
م ّر يف اختصاص سعيد بن أب عروبة يف حديث قتادة تطبي (ب).
 -6اختصاص املسعودي حبدي عون:
 التطبي يف حديث رَوَاهُ ابنُ عَجْالن ،عن َعوْن بن عبد اهلل(َ ،)95عنْ أَبِيهَِ ،ع ِن
هلل
اْبنِ مَسْعُودٍ قَالَ :مَا مِنْ عبدٍ َيقُولُ :سبحانَ اهللِ ،واحلمدُ هللِ ،وَال إلهَ إِال اهللُ ،وا ُ
ُن اهللُ ...احلديثَ(.)96
أكبَرُ ،إال لَقَّاه َّ
قال ابن أب حامت :رواه املَ ْسعُودِي( ،)97عن عون ،عن األسود ،عن عبد اهلل.
هم حبدي َع ْون ،وهو أشبهُ(.)98
حيث قال أبو حامت :املَ ْس ُعود ُّ
ي أَفْ ُ
( )94انظر تر ته لي الكيال ،لليزي  69 / 12ت .2567
( )95ةون بة ة دهللا بة ةت ة بة مسعود اهلليل ،أبو ة د هللا الكو الزاهد ،أخو ة يد هللا بة ة دهللا بة ةت ة
الفقيه .لي الكيال ،لليزي .453 / 22
( )96ورواية حميد بة ةجالن أخرجدا أبو نعيم احللية .268/4
وأخرجه أبو إمساةي اهلروي األربعني دالل التوحيد ص 62-61مة ريق حال بة حم وب ،ةة ة د اجل ار
بة العالءَ ،ة ْة س ْفيَا َن بْة ةيَـْيـاَةََ ،ةة ابة ةجالن ،به ،لكاه ر عه إىل الايب .
وأخرجه حسني احلرو ي ايداته ةل الزهد البة احل ارك  1117مة ريق معتير بة سلييان؛ قال :مسعت
إمساةي بة أي خالد حيدث ةة ةون بة ة د هللا ،ةة رج ؛ قال :قال ة د هللا بة مسعود ،...لكرد
موقوًا؛ هكلا إبهبام الراوي ةة ابة مسعود.
( )97هو ة دالرمحة بة ة دهللا بة ةت ة بة ة د هللا بة مسعود احلسعودي الكو  ،أخو أي العييس ةت ة بة
ة دهللا احلسعودي .لي الكيال ،لليزي  219 / 17ت  .3872واجلرح والتعدي  ،البة أي حال / 5
الرت ة .1197
( )98العل  ،البة أي حال  213 / 3ح .2033
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التعليق:
رجّح أبو حامت رواية عبد الرمحن بن عبد اهلل املسعودي الذي رواه عن ابن
مسعود موقوفًا عليه ،على رواية حممد بن عجالن بسب ما ذكره من أن املسعودي
أفهم حبديث عونٍ منه ولعل هذا الفهم جاء من قرابة املسعودي بعون بن عبد اهلل،
وهذا هو سب اختصاصه حبديثه.
املبح الثاين :اختصاص الراوي أبهل بلدة معينة
بعدما بيّنت يف مبحث اختصاص الراوي بشيخٍ معني وتطبيقاته يف علل ابن أب
حامت ،أتناول يف هذا املبحث جان تطبيقات اختصاص الراوي بأهل بلدةٍ معينة يف
كتاب العلل البن أب حامت.
ومن تطبيقات هذا االختصاص يف علل ابن أيب حامت:
 التطبي ( )1يف حديث رَوَاهُ اْبنُ املُبارك ،عن عبد الرمحن ْبنِ يَزِيدَ ْبنِ جَابِرٍ،
خلوْالن َ ،عنْ واثِلَة ْبنِ األَ ْسقَعَ ،عنْ أَبِ
َعنْ بُسْر بن عُبَيد اهلل ،عَنْ أَِب ِإ ْدرِيسَ ا َ
ال تَجْلِسُوا عَلَيْهَا " (.)99
ال ُتصَلُّوا ِإلَى القُبُورَِ ،و َ
النيب  قَالََ " :
مَرْثَدَ ،عنِ ِّ
حدِيثِ أدخلَ أَبَا إِ ْدرِيسَ
قال أبو حامت :يَرَ ْونَ أَنَّ ابنَ ا ْلمُبَارَكِ وَهِمَ ِف َهذَا الْ َ
خلوْالن َّ بَيْ َن بُسْر ْب ِن عُبَيد اهلل وَبَ ْينَ واثِلَة.
اَ

( )99روايته أخرجدا اإلمام أمحد احلساد  135/4رقم  ،17216ومسلم ص ي ه ح  ،972والرتملي
جامعه ح  ،1050وابة خزمية ص ي ه ح  ،794وابة ح ان ص ي ه ح  ،2320ح .2324
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صدَ َقةُ بنُ خَاِلدٍ( ،)101والوليدُ بنُ مُسْلِمٍ(،)102
َورَوَاهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ( ،)100و َ
َفقَالُوا كلُّهمَ :عنِ اْبنِ جَابِرٍَ ،عنْ بُسْر ْبنِ عُبَيد اهلل؛ قَالَ :مسعتُ واثِ َلةَ بنَ األَ ْسقَع
النيب .
يُحدِّث َع ْن أَبِ مَرْثَد الغََنوِي ،عن ِّ
وقال :بُسْرٌ َقدْ َسمِعَ ِمنْ واثِلَةَ ،وكَثِريًا مَا حيدِّث بُسْرٌ َعنْ أَِب ِإ ْدرِيسَ؛ فغَلِطَ
ابنُ ا ْلمُبَارَكِ ،فظنَّ أنَّ َهذَا ممَّا روَى َع ْن أَِب ِإ ْدرِيسََ ،عنْ واثِلَة ،وَ َقدْ مسعَ َهذَا
ث بُسْ ٌر ِمنْ واثِ َل َة نفسِه؛ َّ
أهل َّ
أعرف حبديثهم(.)103
احلدي َ
الشام ُ
ألن َ
وقال أبو حامت يف موضع آخرَّ :
أهل َّ
أعرف حبَديثه ْم (.)104
الشام ُ
ألن َ

وأهل َّ
ط حلَديثه ْم م َن الغُرابء (.)105
الشام أضب ُ
وقالُ :

التعليق:

يالحظ أن ابن املبارك أدخل أبا إدريس اخلوالن بني بُسر بن عبيد اهلل وبني
واثلة ،وقد رجّح أبو حامت رواية عيسى بن يونس بن أب إسحاق السبيع وقد سكن
الشام( ،)106ورواية صدقة بن خالد ،أبو العباس الدمشق  ،عامل الشام( ،)107ورواية

( )100روايته أخرجدا أبو داود سااه ح .3229
( )101روايته أخرجدا ابة أي ةاصم اآلحاد واحلثاين  242/1رقم  ،316والطرباين احلعجم الك ري
 193/19رقم  ،433و مساد الشاميني  ،580واحلاكم احلستدرك .221/3
( )102روايته أخرجدا اإلمام أمحد احلساد  135/4رقم  ،17215مسلم ص ي ه ح  ،972وأبو داود
سااه ح  ،3229والرتملي جامعه ح  ،1051والاسالي سااه ح .760
( )103العل  ،البة أي حال  226 / 1ح .213
( )104احلصدر السابق  187 / 2ح .1029
( )105العل ألمحد بة حا  210 / 2ح .1092
( )106لي التدلي  ،البة حجر .371 / 3
( )107احلصدر السابق .205 / 2
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الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشق عامل الشام ()108؛ ألجل أنهم أهل بلد ابن
جابر وهو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الشام (.)109
ويف صنيع أب حامت هذا ترجيح بني الروايتني باختصاص الراوي بأهل بلده
على من مل ليس منه.
كما رجّح اإلمام مسلم رواية الشاميني يف هذا احلديث فأخرجه من رواية الوليد
بن مسلم الشام (.)110
 التطبي ( )2يف حديث رَوَاهُ عِكْ ِرمَة ابن عمَّارَ ،عنْ شَدَّادٍ أَِب عمَّار ،عَنْ أَبِ
َضأْتَ حِنيَ
أُمامَة؛ قَالَ :جَاءَ رجلٌ إىل النيبِّ َ فقَالَ :أَقِمْ عَ َل َّ احلَدََّ .فقَالَ :أََتو َّ
أَقْبَلْتَ؟ ،قال :نعم .قال :وَصَلَّيْتَ َمعَنَا ؟ ،قالَ :نعَمْ .قَالََ :فإِنَّ اهللَ عَزَّ َوجَلَّ َقدْ َعفَا
عَنْكَ(.)111
النيب .)112( 
ورَوَا ُه األَ ْوزَا ِع َُّ ،ع ْن شَدَّاد أَِب عمَّارَ ،عنْ واثِلَة ،عن ِّ
أعلم به؛ َّ
شقي َوقَ َع إ ََل الْيَ َم َامة،
ألن َشدَّاد د َم ٌّ
حيث قال أبو حامت :األوز ُّ
اعي ُ
اعي أَفْـ َه ُم به(.)113
اعي م ْن أ َْهل بلده ،واألوز ُّ
واألوز ُّ
( )108احلصدر السابق .325 / 4
( )109احلصدر السابق .566 / 2
( )110ص ي مسلم ح .972
( )111روايته أخرجدا مسلم ص ي ه ح .2765
( )112روى هلا احلديث ةاه الوليد بة مسلم واختل ةليه أخرجه الاسالي الساة الكربى 7271ح ةة
حميود بة خالد ،وابة ح ان ص ي ه  1727مة ريق ة د الرمحة بة إبراهيم كالمها َةة الْ َوليد بْة
ال :حدثاا األو اةي ...احلديث .وأخرجه ابة خزمية ص ي ه  311مة ريق حميد بة ة د هللا
م ْسل ٍم قَ َ
بة مييون ،والطرباين احلعجم الك ري  67/22رقم  163مة ريق سلييان بة ة د الرمحة الدمشقي،
ةيارَ ،ة ْة أَي أ َم َامةَ ،به.
كالمها ةة الوليد ،ةة األو اةي ،ةة شداد بة ة د هللا أَي َّ
( )113العل  ،البة أي حال  355 / 1ح .494
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التعليق:

رجّح أبو حامت رواية األوزاع عن شداد أب عمّار ،عن واثلة عن النيب ،
على رواية عكرمة بن عمّار عن شداد أب عمّار عن أب أمامة .
حيث إن شداد هو أبو عمّار الدمشق ( ،)114واألوزاع هو عبد الرمحن بن
عمرو وهو شام من نفس بلدته( ،)115وأما عكرمة يف الرواية األخرى هو أبو عمّار
اليمام  ،بصري األصل (.)116
وبهذا يتبني أن سب

الرتجيح هو اختصاص أهل البلد املعتمدين وهم أعلم

بالراوي من غريهم.
 التطبي ( )3يف حديثٍ رواه الثَّوري ،عن عُبَيد اهللَ ،عنْ نَافِعٍَ ،عنِ ابْنِ
خذُوا اجلِزَْيةَ إِال مِمَّن جَرَتْ عليه
ُعمَرَ؛ قَالَ :كت َ ُعمَرُ ِإلَى ُأمَراءِ األَجنَاد :أالَّ َي ْأ ُ
ا َملوَاس .
قال أبو حامت :قَالَ أَِب  :ومنهُم َمنْ َيقُولَُ :عنْ نَافِعٍَ ،عنْ أَسلَمَ ،عَنْ
ُعمَرَ(.)117
أعلم حبَدي
حيث قال أبو حامت :الثـ َّْور ُّ
وأهل ال َْمدينَة ُ
ي حافظٌُ ،
ال ُكوفة(.)118

ََنف ٍع م ْن أ َْهل

( )114انظر :لي التدلي  ،البة حجر .155 / 2
( )115انظر :احلصدر السابق .537 / 2
( )116انظر :احلصدر السابق .132 / 3
( )117احلديث أخرجه ة د الر اق احلصا  10090و 10096و 19267و 19273مة ريق ة د هللا
السختياين ،وسعيد بة ماصور سااه  2632مة ريق حجاج بة أر اة ،وابة أي شي ة
بة ةير وأيوب َّ
احلصا  32626و 32630مة ريق ة يد هللا بة ةير ،والط اوي شرح معاين اآلاثر 217/3
َسلَ َمَ ،ة ْة ةير ،به.
مة ريق ةير بة حميد ،يعدم َة ْة ََن ٍنَ ،ة ْة أ ْ
( )118العل  ،البة أي حال  136 / 2ح .932
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التعليق:
رجّح أبو حامت رواية أهل املدينة الذين رووه عن نافع عن أسلم عن ابن عمر،
على رواية سفيان الثوري – وهو كويف – مع كونه حافظاً متقناً ،ومن أوث الناس،
حيث إن نافع وهو موىل ابن عمر مدن  ،وأهل املدينة أعلم بشيخهم من غريهم وإن
كان مثل سفيان يف إمامته( ،)119كما قرّره أبو حامت فيما م ّر معنا.
وبهذا يتبني أن سب

الرتجيح هو اختصاص أهل البلد املعتمدين وهم أعلم

بالراوي من غريهم.
 التطبي ( )4يف حديث رَوَاهُ حييى بن محزة ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد
العزيز ،عن ابن َموْهَ

َعنْ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيْ َ ،عنْ متيمٍ الدَّارِيِّ ،عن النيبِّ  يف

ي الرجلِ(.)120
جلِ يُسْلِ ُم على َي َد ِ
الر ُ
َّ
قَالَ أَبو حامت :حدَّثنا أَبُو ُنعَيْمٍ ،عن عبد العزيزَ ،عنِ ابْن َموْهَ ؛ قَالَ:
النيب .)121( 
ت َتمِيمًا الدَّارِيَّ ،عن ِّ
مسع ُ
أفه ُم
حيث قال أبو حامت :أبو ُنعَيْم أحفظُ وأت َقنُ .فسأله ابنه :حييى بنُ محزة َ
أبهل بلده؟!

( )119انظر :لي التدلي  ،البة حجر .210 / 4
( )120أخرجه ال خاري اترخيه  ،198/5وأبو داود سااه ح  ،2918ويعقوب بة سلييان احلعر ة
والتاري ،439/2 ،وأبو رةة الدمشقي اترخيه ،570/1وابة أي ةاصم اآلحاد واحلثاين ح ،2546
وة د هللا بة أمحد العل ح  ،2092والط اوي شرح مشك اآلاثر ح  2853و 2854و،2855
والطرباين الك ري  56/2رقم  ،1273واحلاكم  ،219/2وال يدقي الساة.297-296/10
( )121ورواية أي نعيم :الفض بة دكني أخرجدا اإلمام أمحد احلساد  103/4رقم  ،16953والدارمي ح
 ،3076وأبو رةة اترخيه  ،569/1ويعقوب بة سفيان احلعر ة  ،439/2والط اوي مشك
اآلاثر ح  ،2852وال يدقي سااه.296/10
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ُل ش ء أحفظ وأتقن(.)122
قَالَ :أَبُو نُعيم يف ك ِّ
التعليق:
يف هذا املوضع قرر أبو حامت أن بلدي الرجل يقدم يف أهل بلده ولكن بشرط
عدم وجود قرينة أقوى من ذلك.
فهذه املسألة ليست على إطالقها فإذا عارضه حافظ مطلع ذو معرفة من غري
بلده فهو مقدّم عليه.
حمْزَةَ
 التطبي ( )5يف حديث رَوَاهُ ا ْلوَلِيدُ ْبنُ مُسْلِمٍَ ،عنْ حَريزَ ،عنْ أَِب َ
أللْهان  ،عَنْ أَِب أُمامة ،فِ قوله عزَّ وجلَّ :ﭽ ﮩ ﭼ [ العاديات] 6 :؛ قَالَ:
اَ
َّالذِي ينز ُل وحدَهُ ،وَيضْرِبُ عبدَهُ ،وََيمْنَعُ رِ ْفدَهُ.
حمْزَةَ ْبنِ هَانِئٍ،
قَالَ أَبو حامت :كذا رَوَاهُ ا ْل َولِيدَُ ،ورَوَاهُ َبقِيَّةَ ،عنْ حَرِيزَ ،عنْ َ
َع ْن أَِب أُمامة.
أللْهان (.)123
حمْزَ َة ا َ
وقالَ :وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمان ،عَ ْن حَريزَ ،ع ْن َ
ص ٌّ،
ح ْم ِ
أعلم؛ ألنَّه من بالد محزة بن هانئ هذا ،هو ِ
حيث قال أبو حامت :بَقيَّةُ ُ

خ حلريز ،مل يرو عنه غريُهُ(.)124
وهو شي ٌ

( )122العل  ،البة أي حال  36 / 3ح .1642
( )123ورواية أي الييان احلكم بة َن ن الَـ ْدراين أخرجدا حيىي ابة معني اترخيه  / 5407رواية الدوري .و يدا:
محزة بة هانئ.
وأخرجه ال خاري األدب احلفرد ح  ،160مة ريق ةصام بة خالد ،وابة جرير الطربي تفسريد 566/24
أيضا 5408
مة ريق أي احلغرية ة د القدوس بة احلجاج ،كالمها ةة حريز ،به .وأخرجه حيىي بة معني ً
مة ريق ةلي بة ةياشَ ،ة ْة َحريز بْة ةثْ َيا َنَ ،ة ْة محرة بْة َهان ٍئَ ،ة ْة أَي أ َم َامةَ.
( )124العل  ،البة أي حال  71 / 3ح .1725
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التعليق:
رجّح أبو حامت رواية بقيّة عن حَريز عن محزة بن هانئ على رواية الوليد بن
مسلم عن حريز عن أب محزة األهلان  ،حيث إن بقيّة محص من بالد محزة بن
هانئ وهو محص  ،وأهل محص أعلم به من غريه.
وبهذا يتبني أن سب

الرتجيح هو اختصاص أهل البلد املعتمدين وهم أعلم

بالراوي من غريهم ،وبهذا أخذ أبو حامت بقرينة اختصاص الرجل بأهل بلده.
اخلــامتــة
أهم النتائج:
احلمد هلل على إمتام هذا البحث الذي مكثت فيه مع علَمٍ من أعالم نقاد احملدِّثني
أب حممد عبد الرمحن حممد بن أب حامت الرازي ،يف ظل التطبيقات اليت أوردها ابن
أب حامت يف كتابه علل احلديث لقرينة من قرائن الرتجيح بني الروايات املختلفة وه
خ معني أو بلدة معينةٍ.
قرينة اختصاص الراوي بشي ٍ
وبعد إمتام هذا البحث ميكن أن أستخلص النتائج اآلتية:
 - 1ظهر من خالل البحث أنَّ القرائن اليت يستعملها نقاد احلديث يف
الرتجيح بني الروايات املختلفة متنوعة وأن منها قرينة االختصاص بالراوي ،وأن صور
االختصاص خمتلفة منها ما يرجع إىل اختصاص الراوي بشيخ معني ومالزمته له،
ومنها ما يرجع إىل اختصاص الراوي بأهل بلدة معينة.
 - 2أن القرينة اليت تضمنتها هذه الدراسة قد اعتمدها ابن أب حامت والعلماء
الذين نقل عنهم يف الرتجيح ،وذلك من خالل كتابه العلل.
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 - 3أن ما اعتمده ابن أب حامت من قرينة االختصاص قد وافقه غري واحدٍ من
النّقاد املعتمدين كأمحد ابن معني ومسلم ،وغريهم.
 - 4أن هذه القرائن يؤخذ بها ما مل يعارضها أقوى منها.
التوصيـة
ويف ختام هذا البحث فإن أدعو الباحثني إىل االستفادة من كتاب علل احلديث
البن أب حامت الرازي ،ففيه مادة خصبة فيما يتعل بالتعليل وقرائن الرتجيح ،كما
أدعو الباحثني إىل عمل دراسة متتبعة هلذه القرينة يف تطبيقات أئمة احلديث ونقاده يف
كت العلل املتاحة وغريها.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1اآلحاد واملثان  ،أبو بكر بن أب عاصم ،أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد
الشيبان (ت287 :هـ) ،حتقي  :د .باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،ط ،1
الرياض ،دار الراية 1411 ،ه –  1991م.
[ ]2ابن أب حامت وأثره يف علوم احلديث ،عبداملطل  ،د .رفعت فوزي ،ط ،1
القاهرة ،مكتبة اخلاجن  1415 ،هـ.
[ ]3اختصار علوم احلديث ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرش
البصري ثم الدمشق (ت774 :هـ) ،حتقي  :أمحد حممد شاكر ،ط ،2
بريوت ،دار الكت العلمية ،بريوت – لبنان( .د .ت).
[ ]4اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،أبو يعلى القزويين ،اخلليل بن عبد اهلل بن
أمحد اخلليل القزويين أبو يعلى ،حتقي  :د .حممد سعيد عمر إدريس ،ط ،1
الرياض ،مكتبة الرشد 1409 ،هـ.
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ل
[ ]5ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل بيان اإلفراد ،والتكرير ،والرتكي  ،وداللة ك ٍ
منها على حال الرّاوي واملرويّ .لشيخنا أ د .أمحد معبد عبد الكريم ،ط ،1
الرياض ،أضواء السّلف 1425،هـ  2004 -م.
[ ]6البداية والنهاية ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرش
البصري ثم الدمشق ( ،ت774 :هـ) ،حتقي  :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك ،
ط  ،1بريوت ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 1418 ،هـ -
1997م.
[ ]7بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ،للحافظ ابن القطان الفاس ،
دراسة وحتقي د .احلسني آيت سعيد ،ط  ،1الرياض ،دار طيبة 1418 ،هـ -
1997م.
[ ]8تاريخ اإلسالم وَوَفيات املشاهري وَاألعالم ،الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز (ت748 :هـ) ،حتقي  :الدكتور بشار عوّاد
معروف ،ط  ،1بريوت ،دار الغرب اإلسالم 2003 ،م.
[ ]9التاريخ برواية عثمان الدارم  ،ليحيى بن معني (ت 233هـ) ،حتقي  :د أمحد
نور سيف ،ط  ،1دمش  ،دار املأمون1400 ،هـ.
[ ]10تاريخ دمش  ،ابن عساكر ،أبو القاسم عل

بن احلسن بن هبة اهلل

(ت571:هـ) ،حتقي  :عمرو بن غرامة العمروي( ،د .ط) ،بريوت ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ 1995 -م.
[ ]11تذكرة احلفاظ ،الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن
قَايْماز( ،ت748 :هـ) ،ط  ،1بريوت ،دار الكت
1998م.
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[ ]12التعريفات ،اجلرجان  ،عل بن حممد بن عل الزين الشريف (ت816 :هـ)،
حتقي  :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر  ،ط  ،1بريوت،
دار الكت العلمية بريوت –لبنان1403 ،هـ 1983-م.
[ ]13التعريفات ،عل بن حممد بن عل اجلرجان  ،حتقي  :إبراهيم األبياري ،ط ،1
بريوت ،دار الكتاب العرب 1405 ،هـ.
[ ]14تقري

التهذي  ،ابن حجر العسقالن  ،احلافظ أمحد بن عل ( 852هـ)،

حتقي  :أب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد ،ط  ،1مجهورية مصر العربية،
دار الكوثر1431 ،،هـ 2010 -م.
[ ]15التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ،ابن نقطة احلنبل  ،حممد بن عبد الغين بن
أب بكر بن شجاع( ،ت629 :هـ) ،حتقي  :كمال يوسف احلوت ،ط ،1
بريوت ،دار الكت العلمية1408 ،هـ 1988 -م.
[ ]16تهذي

التهذي  ،ابن حجر ،للحافظ أب الفضل أمحد بن عل العسقالن

الشافع (ت 852 :هـ) ،باعتناء :إبراهيم الزيب و عادل مرشد ،ط ،1
بريت ،مؤسسة الرسالة 1416 ،هـ 1996 -م.
[ ]17تهذي

الكمال يف أمساء الرجال ،املزي ،يوسف بن الزك عبدالرمحن أبو

احلجاج ،حتقي  :د .بشار عواد معروف ،ط  ،1بريت ،مؤسسة الرسالة،
1403هـ 1983 -م.
[ ]18اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه = صحيح
البخاري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعف  ،حتقي  :حممد زهري
بن ناصر الناصر ،ط  ،1دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد الباق )1422 ،هـ.
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[ ]19اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،اخلطي البغدادي ،أبو بكر أمحد بن
عل بن ثابت بن أمحد بن مهدي (ت463 :هـ) ،حتقي  :د .حممود الطحان،
الرياض ،مكتبة املعارف( .د .ت).
[ ]20اجلرح والتعديل ،البن أب حامت ،دار الفكر ،بريوت ،مصورة عن طبعة جملس
دائرة املعارف العثمانية ط  ،1حبيدر آباد الدكن ،اهلند 1371 ،هـ 1952 -م.
[ ]21السنن ،الدارقطين ،للحافظ عل بن عمر (ت  385هـ) ،ط  ،3بريوت ،عامل
الكت  1413 ،هـ  1993 -م.
[ ]22السنن ،البن ماجه ،احلافظ أب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين( ،ت273 :هـ)،
حققه وخرّج أحاديثه وعلّ عليه الدكتور بشار عوّاد معروف ،ط  ،1بريوت،
دار اجليل 1418 ،هـ  1998 -م.
[ ]23سنن البيهق الكربى ،أبو بكر البيهق  ،أمحد بن احلسني بن عل بن موسى،
حتقي  :حممد عبد القادر عطا( ،د .ط) ،مكة املكرمة ،مكتبة دار الباز،
1414هـ –  1994م .
[ ]24السنن الصغرى ،النسائ  ،بشرح احلافظ جالل الدين السيوط  ،وحاشية
اإلمام السندي ،بريوت – لبنان ،دار الكت العلمية (د .ت).
[ ]25السنن الكربى ،النسائ  ،لإلمام أب عبد الرمحن أمحد بن شعي (ت 303هـ)،
أشرف عليه شعي األرنؤوط ،حققه وخرّج أحاديثه حسن عبد املنعم شليب،
ط  ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ  2001 -م.
[ ]26سؤاالت ابن اجلنيد ألب زكريا حييى بن معني ،ابن معني ،أبو زكريا حييى بن معني بن
عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء ،البغدادي (ت233 :هـ)،
حتقي  :أمحد حممد نور سيف ،ط  ،1املدينة املنورة1408 ،هـ1988 ،م.
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[ ]27سؤاالت أب بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم أبا عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل ،ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيبان (ت241 :هـ) ،حتقي  :د .عامر حسن صربي ،ط  ،1بريوت ،دار
البشائر اإلسالمية1425 ،هـ 2004 -م.
[ ]28سري أعالم النبالء ،الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد
(ت748:هـ) حتقي  :جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعي األرناؤوط،
ط  ،3بريوت ،مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ  1985 -م.
[ ]29شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراق ) ،العراق  ،أبو الفضل زين الدين
عبدالرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أب بكر بن إبراهيم (ت806 :هـ)،
حتقي  :عبداللطيف اهلميم  -ماهر ياسني فحل ،ط ،1بريوت ،دار الكت
العلمية 1423 ،هـ  2002 -م.
[ ]30شرح علل الرتمذي ،ابن رج  ،زين الدين أب الفرج عبد الرمحن بن أمحد
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اإلميان ،أبو بكر البيهق  ،أمحد بن احلسني بن عل بن موسى

اخلُسْرَ ْوجِردي اخلراسان ( ،ت458 :هـ) ،حققه وراجع نصوصه وخرج
أحاديثه :الدكتور عبد العل عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج
أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،ط  ،1الرياض ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند 1423 ،هـ  2003 -م.
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[ ]32صحيح ابن حبان برتتي ابن بلبان ،ابن بلبان الفارس  ،األمري عالء الدين عل
األرنؤوط ،ط ،3

(ت  739هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعل عليه شعي
بريوت ،مؤسسة الرسالة 1418 ،هـ  1997 -م.

[ ]33صحيح ابن خزمية ،أبو بكر ابن خزمية ،حممد بن إسحاق ،حتقي  :د .حممد
مصطفى األعظم  ،بريوت ،املكت اإلسالم  1390 ،هـ –  1970م( .د .ط)
[ ]34الطبقات ،النسائ  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي

بن عل اخلراسان ،

(ت303 :هـ) ،حتقي  :مشهور حسن -عبد الكريم الوريكات ،ط ،1األردن
– الزرقاء ،مكتبة املنار1408 ،هـ 1987-م.
[ ]35طبقات احلنابلة ،أبو احلسني ابن أب يعلى ،حممد بن حممد (ت526 :هـ)،
حتقي  :حممد حامد الفق  ،بريوت  -دار املعرفة( .د .ت).
[ ]36طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تق الدين السبك
(املتوفى771 :هـ) ،حتقي  :د .حممود حممد الطناح د .عبد الفتاح حممد احللو،
ط  ،2بريوت ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،هـ.
[ ]37علل الرتمذي الكبري برتتي

أب طال

القاض  ،حققه وضبط نصه وعل

عليه :صبح السامرائ  ،وآخرون ،ط  ،1بريوت ،عامل الكت  ،مكتبة
النهضة العربية 1409 ،هـ  1989 -م.
[ ]38العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،الدارقطين ،احلافظ أبو احلسن عل بن عمر
بن أمحد بن مهدي (ت  385هـ) ،حتقي وختريج د حمفوظ الرمحن زين اهلل
السلف  ،ط  ،1الرياض ،دار طيبة للنشر والتوزيع 1422 ،هـ  2001 -م.
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[ ]39العلل البن أب حامت ،ابن أب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس
بن املنذر التميم  ،احلنظل  ،الرازي (ت327 :هـ) ،حتقي  :فري من الباحثني
بإشراف وعناية د .سعد بن عبد اهلل احلميد و د .خالد بن عبد الرمحن اجلريس ،
ط  ،1الرياض ،مطابع احلميض  1427 ،هـ  2006 -م.
[ ]40العلل ومعرفة الرجال ،ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيبان (ت241 :هـ) ،حتقي  :وص اهلل بن حممد عباس،
ط ،2الرياض ،دار اخلان  1422 ،هـ  201 -م.
[ ]41فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراق  ،السخاوي ،مشس الدين أبو اخلري
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أب بكر بن عثمان بن حممد (ت902 :هـ)،
حتقي  :عل حسني عل  ،ط  ،1مصر ،مكتبة السنة1424 ،هـ 2003 /م.
[ ]42الفروسية ،ابن قيّم اجلوزيّة ،حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين
(ت751 :هـ) ،حتقي  :مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان ،ط،1
السعودية – حائل ،دار األندلس 1414 ،هـ –  1993م.
[ ]43قرائن الرتجيح وقواعد التصحيح موازنة بني الفقهاء واحملدثني ،احملمدي،
أ.د.عبدالقادر مصطفى بن عبد الرزاق(،حبث خمطوط) ،قسم احلديث كلية
أصول الدين  -اجلامعة اإلسالمية  -بغداد (د .ت).
[ ]44قرائن ترجيح التعديل والتجريح ،دراسة نظرية تطبيقية ،اللحيدان،
أ.د.عبدالعزيز بن صاحل ،ط  ،1الرياض ،دار التدمرية 1430 ،هـ 2009 -م.
[ ]45القرائن وأثرها على الرتجيح عند ابن أب حامت من خالل كتابه العلل ،حمروس،
أمني عل حممد ،رسالة ماجستري ،اليمن ،قسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة
إب  2010 ،م.
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[ ]46قرائن العلل وقرائن الرتجيح ،الزّرق  ،عادل بن عبد الشكور ،ط ،1الرياض،
دار احملدّث للنشر والتوزيع 1425 ،هـ.
[ ]47الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن عدي ،ألب أمحد عبداهلل اجلرجان (ت
365هـ) ،حتقي وضبط ومراجعه جلنة من املختصني بإشراف الناشر ،ط ،1
بريوت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1404 ،هـ  1984 -م.
[ ]48مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،اليافع  ،أبو
حممد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عل بن سليمان( ،ت768 :هـ)،
وضع حواشيه :خليل املنصور ،ط  ،1بريوت ،دار الكت العلمية ،بريوت –
لبنان 1417 ،هـ  1997 -م.
[ ]49مسائل حرب ،الكرمان  ،أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرمان (ت:
280هـ) ،إعداد :فايز بن أمحد بن حامد حابس ،إشراف :فضيلة الشيخ الدكتور
حسني بن خلف اجلبوري( ،د .ط) ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى 1422 ،هـ.
[ ]50املستدرك على الصحيحني ،احلاكم ،لإلمام احلافظ أب عبداهلل النيسابوري،
وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب ،بريوت ،دار الكتاب العرب ( ،د .ت).
[ ]51املسند ،أب داود الطيالس  ،أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالس
البصرى (ت204 :هـ) ،حتقي  :الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتك  ،ط ،1
مصر ،دار هجر 1419 ،هـ  1999 -م.
[ ]52املسند ،اإلمام أمحد بن حنبل (ت  241هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعل عليه
شعي األرنؤوط و سعيد اللحام وعادل مرشد وأمحد برهوم ،بريوت ،ط ،2
مؤسسة الرسالة 1429 ،هـ  2008 -م.
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[ ]53مسند الدارم  ،املعروف بـ (سنن الدارم ) ،الدارم  ،ألب حممد عبد اهلل بن
عبدالرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ،التميم السمرقندي
(ت255:هـ) ،حتقي  :حسني سليم أسد الداران  ،ط  ،1اململكة العربية
السعودية ،دار املغين للنشر والتوزيع 1412 ،هـ 2000 -م.
[ ]54املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،مسلم،
اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت  261هـ) ،وقف
على طبعه وحتقي نصوصه ،وتصحيحه وترقيمه ،وعدّ كتبه وأبوابه وأحاديثه،
وعل عليه ملخص شرح اإلمام النووي ،مع زيادات أئمة اللغة حممد فؤاد
عبدالباق ( ،د .ط) ،بريوت – لبنان ،دار إحياء الكت العربية عيسى الباب
احلليب وشركاه ،توزيع دار الكت العليمة (د .ت).
[ ]55املصنف ،الصنعان  ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليمان
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[ ]56املصنف يف األحاديث واآلثار ،ألب بكر بن أب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبس (ت235 :هـ) ،حتقي  :كمال يوسف
احلوت ،ط  ،1الرياض ،مكتبة الرشد 1409 ،هـ.
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السعودية ،الرياض ،دار العاصمة ،ط  1430 ،1هـ  2009 -م.
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The Presumption of Specialization to Mohadetheen And Its Applications in Ibn
Abe Hatim’s Elal
Ahmad Abdullah AlMekhyal Ph.D
Interpretation and Narration Department, College of Islamic Studies
Kuwait University

Abstract. This research identifies a presumption of the important presumptions in narration causes
science in choosing between the different narrations on the frequent Mshayikh of narration and it is a
presumption of the specialty of the narrator in his narration of his Shiekh, his house members, his
neighbors, or others. Since caring about this presumption and knowing the biography of the Huffath and
the rank of their Mshayikh give the person an ability to know the reason of the Hadeeth and choose in
conflicts.
Moreover, this research helps identify the Imam Hafith which is Imam Abo Hatim AlRazi, and
knowing the applications of the critics that he narrated from to this presumption in his book Elal
AlHadeeth. In addition to that, this presumption was authenticated and used by Ebn Abi Hatim and the
scholars that he narrated from. And it was shown through the research that this presumption can not be
used always but whenever it is the strongest to choose.
When pointing to this presumption of specialization in narrating from a sheikh or his neighbors it is
important to choose between different narrations, especially since I could not collect its scattered
information in Elal book and how the Imams had a role in choosing some narrations over others.
Keywords: Presumption, specialty, speakers, hadith causes, preference

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،142-93حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

حديث معاذ بن جبل ( رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة)
"دراسة دعوية"

د .ملياء بنت سليمان الطويل

أستاذ مشارك – املعهد العايل للدعوة
جامعة اإلمام حممد بن سعود
ملخص البحث .هذه الدراسة الدعوية حلديث معاذ بن جبل ( رأس األمر اإلسالم وعموده الصـالة )..والـذ
مجع أصوالً عديدة ،وفوائد مجة ؛وقد سأل فيه معاذ  عن األعمال اليت تدخل اجلنة وتباعـد مـن النـار ،وهـذا هـو
غاية الفوز ،وألن الدراسـة تتعلـاب اجملـال الـدعون كـان ال بـد مـن اسـتتراا واسـتنبا الـدرس الـدعو املتعلـاب كركـان
الـدعوة األربعـة (الـداع ـ املـدعو ـ مواــوو الـدعوة ـ الوســائل واألسـالي ) والـداع هــو رسـول  ،وتبـ مــن
خالل هذه الدراسة حرص النيب  على بيـان الرري اـاب املوصـل اجل اجلنـة ،وهـذا دليـل علـى واـوه مـنهس الرسـول
يف الــدعوة اجل  ،ومــا ينبأ ـ أن ييــون عليــه م ــنهس الداعيــة يف تواــيع موا ــوعا الــدعوة واملتعلقــة ا ـ
العقيـدة والشـريعة واألخـال  ،واــرورة ترتيـ األولــو  ،و احلـرص علــى هدايـة املــدعوين اجل ديـن  ،ويســعى يف
سبيل حتقيقه ويلتمس له الوسائل واألسـالي
براا خالقهم.

والرـر املناسـبة رغبـة يف اخـراا النـاس مـن الىللمـا اجل النـور للفـوز
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مقدم ـ ــة
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم ،والصالة والسالم على خري
الربية ،ومعلم البشرية حممد ابن عبداهلل  ،وعلى آله وصحبه والتابعني أمجعني،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن ارتباط الدعوة بالكتاب والسنة النبوية يأتي من قوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(،)1

فالكتاب والسنة النبوية ال يتم الدين والتشريع إال بهما ،والسنة النبوية مبينة للكتاب
وشارحة وموضحة ومفسرة ،تفصل مقاصده وتتم أحكامه ،بل جاءت بأحكام ليست
يف كتاب اهلل ومل يُنَص عليها فيه ،وهي ال خترج عن قواعده وغاياته ،فالسنة تتبوأ
منزلة عظيمة ومكانة سامية يف اإلسالم ،وهي التطبيق العملي ملا يف كتاب اهلل تعاىل،
توضح معانيه ،وتشرح ألفاظه ،وتفصل أحكامه ،كما جاء يف احلديث( :تركت فيكم
أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما :كتاب اهلل وسنة نبيه)( ،)2فال ميكن االستغناء عنها
حبال؛ وذلك ألهميتها العظمى يف فهم دين اهلل تعاىل ،و دراسة سنة النيب وسريته
فيها عِبَرٌ ،وفيها مواعظُ ،وفيها تقوي ٌة لإلميان ،وألهمية هذا األمر كان البد من دراسة
األحاديث النبوية دراسة حديثية توجيهية ودعوية ،والتساع السنة وكثرة كتبها رأت
الباحثة أن ختتار حديثاً واحداً ،ومن هذه األحاديث حديث معاذ بن جبل ( رأس
األمر اإلسالم وعموده الصالة)( ،)3والذي مجع أصوالً عديدة ،وفوائد مجة ،وقد
سأل فيه معاذ  عن األعمال اليت تدخل اجلنة وتباعد من النار ،وهذا هو غاية
( )1سورة يوسف آية .108/
( )2موطأ اإلمام مالك ،كتاب القدر ،اب النه عن القول القدر ،)480/2( ،ه  ،3338وقال األلباين:
حسن ،ا ىلر :سلسلة األحاديث الصحيحة ،لأللباين ،ص .1761
( )3وهو مواوو الدراسة ،وسيأيت خترجيه.
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الفوز ،لذا اخرتت هذا احلديث لدراسته دراسة دعوية ،واستنباطاً لألحكام القيمة،
والدروس النافعة بقدر املستطاع؛ ليكون دليلًا وهادًيا لكل داعيةٍ يريد سلوك صراط
اهلل تعاىل على فهمٍ وبصريةٍ.
أمهية البحث
 - 1العناية بفقه الدعوة يف السنة النبوية.
 - 2االقتداء بالرسول  من خالل أحاديثه ومنهجهه ودعوتهه ههو مهنه كهل
داعية.
 - 3اشههتمال حههديث معههاذ بههن جبههل علههى فوائههد وأصههول عديههدة املتعلقههة
بأركان الدعوة.
أهداف البحث
 - 1تقديم دراسة تأصيلية يف علم فقه الدعوة ،وحديثها ومادتها من حهديث
رسول اهلل.
 - 2الكشف عن الفوائد واملعارف والدروس الدعوية املتعلقة بأركان الهدعوة
يف حديث معاذ .
تساؤالت البحث
 - 1ما الدرس الدعوي املتعلق بالداعي يف حديث معاذ .
 - 2ما الدرس الدعوي املتعلق باملدعو يف حديث معاذ .
 - 3ما الدرس الدعوي املتعلق مبوضوع الدعوة يف حديث معاذ .
 - 4ما الدرس الدعوي املتعلق بالوسائل واألساليب يف حديث معاذ .
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منهج البحث
املهنه املسههت دم يف هههذا البحهث هههو املههنه االسهتنباطي (التحليلههي) ،ويعه
البدء من احلقائق الكلية لينتهي إىل احلقائق اجلزئية ،أي من العام إىل اخلاص( ،)4وذلك
بدراسههة احلههديث ،ومعرفههة معنههاه ،واخلههروج منههه بدراسههة دعويههة فيمهها يتعلههق بأركههان
الدعوة.
تقسيمات البحث
مت تقسيم البحث إىل مقدمة ومتهيد ومخسة مباحث وخامتة على النحو اآلتي:
مقدمة
متهيد
املبحث األول :نص احلديث وطرقه وحكم العلماء عليه ومعناه.
املبحث الثاني :الدروس الدعوية املتعلقة بالداعي يف احلديث.
املبحث الثالث :الدروس الدعوية املتعلقة باملدعو يف احلديث.
املبحث الرابع :الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة يف احلديث.
املبحث اخلامس :الدروس الدعوية املتعلقة بالوسائل واألساليب يف احلديث.
اخلامتة :وفيها أبرز النتائ والتوصيات
أسأل اهلل  التوفيهق والسهداد ،وصهلى اهلل وسهلم علهى نبينها حممهد وعلهى آلهه
وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.

( )4ا ىلر :البحث العلم ومناهجه النىلرية ،د /سعد الدين السيد صاحل ،ص.2
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متهيد
إن فقه الدعوة إىل اللّه تعاىل فقهه مهب ع علهى فههم السهنة املطههرة - ،وذلهك
باستنباط أسس الدعوة وركائزها اليت تقوم عليها  -من أهم املهمات؛ فالدعوة جيهب
أن تكون على بصرية ،ويقني وبرهان عقلي وشهرعي ،وال تكهون كهذلك إال إذا كانهت
على علم وبيان من كتاب اللّه وسنة رسوله .
تعريف الدعوة
الدعوة لغة :من مادة (دعا) واليت تدل على معا ٍن عدة ،منها:
ت إقباله
 النداء ،ودعوت زيداً :ناديته وطلب ُ الطلب ،يقال :دعا بالشيء طلب إحضاره. احلث ،دعا إىل الشيء :حث على قصده.ويقهال :دعوت فالناً ،أي صحت به واستدعيته وتكون (الدعوة املرة الواحدة
من الدعاء .وتكون االسم من قوهلم :دعا الرجل دعو ًة ودعاءً)
-

(.)5

الدعوة اصـطالحا( :العلم الذي به تعرف كافهة ااهاوالت الفنيهة املتعهددة

الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم مبا حوى :من عقيدة ،وشريعة ،وأخالق) (.)6
وألن الدراسة تتعلق باجملال الدعوى كان ال بد من است راج واستنباط الدرس
الههدعوي املتعلههق بأركههان الههدعوة األربعههة (الههداعي  -موضههوع الههدعوة – املههدعو -
ال يف مبحثه.
الوسائل واألساليب) وسيأتي التعريف بهذه األركان ك ً

( )5ا ىلر :لسان العرب ،البن منىلور ،مادة (دعا) ( ،)258 / 3والقاموس احمليط ،للفريوز آاد  ،مادة (دعا)،
ص  ،1654والنهاية يف غري احلديث واألثر ،البن األثري(.)121 / 2
( )6الدعوة اإلسالمية :أصوهلا ووسائلها ،د /أمحد غلوش ،ص .10
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املبحث األول :نص احلديث وطرقه وحكم العلماء عليه ومعناه
أوالا :نص احلديث:

عن معاذ بن جبل )7( قال :كنت مع النيب  يف سفر ،فأصبحت يومًا قريبًا

منه وحنن نسري ،فقلت :يا رسول اهلل أخربني بعمل يدخل

اجلنة ،ويباعدني عن

النار ،قال( :لقد سألَت عن عظيم ،إنه ليسري على من يَسَّرَه اهلل عليه :تعبد اهلل وال
تشرك به شيئًا ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحت البيت) ،ثم
قال( :أال َأدَلُّك على أبواب اخلري :الصوم جَُّنةٌ ،والصدقة تطفئ اخلطيئة ،كما يطفئ
املاء النار ،وصالة الرجل يف جوف الليل) ،قال :ثم تال :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﭼ(،)8ثم قال :أال أخربك برأس األمر كله وعموده وذروة سنامه؟! قلت:
بلى يا رسول اهلل! قال( :رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة ،وذروة سنامه
اجلهاد) ،ثم قال( :أال أخربك مبالك ذلك كله؟! قلت :بلى يا رسول اهلل ،قال :فأخذ
بلسانه ،قال( :كُفَّ عليك هذا) ،فقلت :يا نيبَّ اهلل ،وإنا ملؤاخَذون مبا نتكلم به؟

( )7هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ،ييىن أا عبد الرمحن أسلم وهو ابن مثاين عشرة سنه ،وشهد العقبة مع
السبع وبدراً واملشاهد كلها مع رسول  ،وأردفه رسول وراءه ،وبعثه اجل اليمن بعد غزوة تبوك
ملا حضرته الوفاة قال :اللهم اين قد كنت أخافك وأان ليوم أرجوك ،اللهم ا ك لتعلم اين مل أكن أح الد يا
وطول البقاء فيها لير األهنار وال لأرس األشجار ،ولين لىلمأ اهلواجر وميابدة الساعا ومزامحة
العلماء الرك عند حلاب الذكر ،ما يف طاعون عمواس بناحية األردن من الشام سنة  18هـ ،وعمره
ثالث وثالثون سنة ،وقيل مثان وثالثون سنة  ،.ا ىلر :االستيعاب ،البن عبد الرب ،ص ،650وأسد الأابة

يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،)187 /5( ،صفة الصفوة ،ابن اجلوز (.)694/1
( )8سورة السجدة آية .16/
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قال( :ثكلتك أمُّك يا معاذ ،وهل َيكُبُّ الناس يف النار على وجوههم أو على
مناخرهم إال حصائد ألسنتهم)(.)9
اثني ا :طرق احلديث:

أخرجه الطيالسى (ص  ،76رقم  )560قال :حدثنا شعبة عن احلكم عن

عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ.
وعبد الرزاق يف مصنفه خمتصرا ( ،)158 /6ح .30314قال :حدثنا غندر

عن شعبة عن احلكم ،قال :مسعت عروة بن النزال حيدث عن معاذ بن جبل ،قال:

أقبلنا مع رسول اهلل من غزوة تبوك ،فلما رأيته خاليًا ،قلت :يا رسول اهلل أخربني
بعمل يدخل اجلنة ،قال :لقد سألت عن عظيم وهو يسري على من يسره اهلل عليه
تقيم الصالة املكتوبة وتؤتي الزكاة املفروضة وتلقى اهلل ال تشرك به شيئاً أوالً أدلك
على رأس األمر وعموده وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل.
وأمحد يف مسنده ( ،)231/5ح  ،22069قال :ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ،ومن طريق آخر قال :ثنا حممد بن
جعفر ثنا شعبة عن احلكم ،قال :مسعت عروة بن النزال حيدث عن معاذ.
والرتمذي يف سننه ( ،)11/5ح  ،2616قال :حدثنا بن أبي عمر حدثنا
عبداهلل بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ.
( )9أخرجه الريالسى يف مسنده ،ص  ،76ه  ،560وعبد الرزا يف مصنفه ()158 /6ه  ،30314وأمحد
يف مسنده ( ،)231/5ه  ،22069والرتمذ يف سننه ( ،)11/5ه  ،2616وقال :حسن صحيع،
وابن ماجه يف سننه ( ،)1314/2ه  ،3973والنسائ يف سننه اليربن ( ،)429 /6ه ،11394وعبد
بن محيد يف مسنده ( ،)69 /1ه  ،112واحلاكم يف املستدرك ( )447/2ه ،3548وقال :صحيع
على شر الشيت  .والبيهق يف شع اإلميان ( ،)13/4ه  ،4225والررباين يف املعجم اليبري
( ،)143/20ه  ،292والقضاع يف مسند الشهاب ( ،)95 /1ه.104
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والنسائي يف سننه الكربى ( ،)429 /6ح ،11394قال :أنا حممد بن
عبداألعلى نا حممد بن ثور عن معمر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ بن جبل.
وابن ماجه يف سننه ( ،)1314/2ح  ،3973قال :حدثنا حممد بن أبي عمر
العدني ثنا عبد اهلل بن معاذ عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن
معاذ.
وعبد بن محيد يف مسنده ( ،)69 /1ح ،112قال :أخربنا عبد الرزاق قال
أنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ.
واحلاكم ()447/2ح  ،3548قال :صحيح على شرط الشيخني ،وقال:
حدث أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه حدثنا حممد بن أمحد بن نصر األزدي حدثنا
معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن األعمش ،وأخربنا أبو زكريا العنربي
واللفظ له ،حدثنا حممد بن عبد السالم ،حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن األعمش عن
حبيب بن أبي ثابت واحلكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ.
ورواه احلاكم خمتصرا ()86 /2ح ،2408قال :أخربني أمحد بن حممد بن
سلمة حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا حمبوب بن موسى األنطاكي حدثنا أبو
إسحاق الفزاري عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن
معاذ بن جبل قال :كنا مع رسول اهلل  يف غزوة تبوك ،فقال لي :إن شئت أنبأتك
برأس األمر وعموده وذروة سنامه ،قال :قلت :أجل يا رسول اهلل ،قال :أما رأس
األمر فاإلسالم ،وأما عموده فالصالة ،وأما ذروة سنامه فاجلهاد ،وقال :هذا حديث
صحيح على شرط الشي ني ومل خيرجاه.
والبيهقي يف شعب اإلميان ( )13/4ح  ،4225قال :أخربنا أبو بكر حممد بن
احلسن بن فورك ،أخربنا عبد اهلل بن جعفر األصبهاني ،حدثنا يونس بن حبيب،
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حدثنا أبو داود ،حدثنا شعبة ،عن احلكم ،عن عروة بن النَّزَّال ،أو النَّزَّال بن عروة،
عن معاذ.
ومن طريق آخر قال :أخربنا أبو عبداهلل احلافظ ،وأبو سعيد بن أبي عمرو ،نا
أبو العباس حممد بن يعقوب ،نا أبو أمية الطرسوسي ،نا معاوية بن عمرو ،نا أبو
إسحاق الفزاري ،عن األعمش ،عن حبيب بن أبي ثابت ،عن ميمون بن أبي
شبيب ،عن معاذ.
والبيهقي يف سننه الكربى ()20/9ح  ،17575قال :أخربنا أبو عبد اهلل حممد
بن أمحد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد أنبأ أمحد بن سلمان ثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي
ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان ثنا منصور عن احلكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب
عن معاذ.
والطرباين يف املعجم الكبري ()143/20ح  ،292قال :حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن
معاذ.
ومن طريق آخر قال :حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا فطر بن خليفة
عن حبيب بن أبي ثابت واحلكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ.
ومن طريق آخر قال :حدثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي ثنا سعيد بن
سليمان ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي ثنا أبو الوليد الطيالسي قاال ثنا
عبد احلميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ.
ومن طريق آخر قال :حدثنا عثمان بن عمر الضيب ثنا عمرو بن مرزوق أنا
شعبة عن احلكم عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ.
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ومن طريق آخر قال :حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي القاضي ثنا هدبة بن خالد
ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ.
ومن طريق آخر قال :حدثنا حممد بن إسحاق بن راهويه ثنا أبي ثنا جرير
وحدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن األعمش عن
احلكم وحبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ.
والقضاعي يف مسند الشهاب خمتصرا ()95/1ح  ،104قال :أخربنا أبو علي
احلسن بن خلف الواسطي ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن كيسان ثنا يوسف
بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن ثور عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن
أبي وائل عن معاذ بن جبل ،قال :كنت مع النيب  يف سفر ،فأصبحت يوماً قريباً
منه وحنن نسري ،فقال :أال أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ
اخلطيئة ،كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل.
اثلثا :حكم العلماء عليه:

قال أبو عيسى الرتمذي :حديث حسن صحيح.

وقــال الــدارقطا يف العلــل ( :)76-73/6وقههد سههئل عههن حههديث عههروة بههن
النزال عن معاذ قلت :يا رسول اهلل أخربني بعمل يدخل اجلنة ،قال :بخ لقهد سهألت
عن عظيم ،وإنه ليسري على مهن يسهره اهلل تعبهده ال تشهرك بهه شهيئاًاحلهديث ،وفيهه أال
أدلك على رأس األمر وعموده وذروة سنامه احلديث.
فقال :يرويه احلكم بن عتيبة واختلف عنه فرواه شعبة عن احلكم عن عروة بهن
النزال أو النزال بن عروة عن معاذ ،وقال غندر وحجهاج عهن شهعبة عهن احلكهم قهال،
وحدث به أيضاً ميمهون بهن أبهي شهبيب عهن معهاذ ،وكهذلك رواه األعمهش وفطهر بهن
خليفههة عههن احلكههم عههن ميمههون بههن أبههي شههبيب عههن معههاذ ،وكههذلك قههال شههيبان وأبههو
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األحوص عن منصور عن احلكم ورواه زبيهد عهن احلكهم مرسهالً عهن معهاذ بهن جبهل،
واختلف عهن األعمهش فهرواه عبيهدة بهن محيهد عهن األعمهش عهن احلكهم وحهده عهن
ميمههون عههن معههاذ ،وخالفههه عبههد اهلل بههن إدريههس وأبههو إسههحاق الفههزاري ،فرويههاه عههن
األعمش عن حبيب بهن أبهي ثابهت عهن ميمهون بهن أبهي شهبيب ،ورواه جريهر بهن عبهد
احلميههد عههن األعمههش عههن احلكههم وحبيههب بههن ميمههون عههن معههاذ فصههح القههوالن عههن
األعمههش ،وكههذلك رواه فطههر بههن خليفههة عههن احلكههم وحبيههب أيضهها ورواه منصههور،
واختلف عنه فقال :شيبان عن منصور عن احلكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ،
وقال أبو األحوص عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت ،وقيل عن شيبان عهن منصهور
عن حبيب عن أبي ثابت أيضاً ،وكذلك رواه محاد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابهت
عههن ميمههون عههن معههاذ ،وهــو صــحيح مــن حــديث احلكــم عــن ميمــون ،وقــال احلــاكم:
صههحيح علههى شههرط الشههي ني ومل خيرجههاه ،وقــال الــذه يف التلخــيص :علههى شههرط
الب اري ومسلم.
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( )846- 845/7ح ،3284صحيح
اجلامع الصغري وزيادته ( )5136إرواء الغليل يف ختري أحاديث منار السبيل
( ،)413التعليق الرغيب على الرتغيب والرتهيب ( ،)6 - 5 / 4حتقيق كتاب
اإلميان البن أبي شيبة ( ،)2 - 1صحيح الرتغيب والرتهيب (رقم ،)2866وقال
شعيب األرنؤوط :صحيح بطرقه وشواهده.

ملياء بنت سليمان الرويل

104
اثلثا :معىن احلديث

أ) مفردات غريب احلديث
" - 1الصوم جُنَّةٌ " :أي وقاية من النار ،قال ابن األثري

أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات)( ،)10قال ابنُ عبد الرب

( :الصوم جُنَّة:
( :واجلُنعهةُ :الوقايةُ

والسرت من النار ،وحسبُك بهذا فضالً للصائم) (.)11
" - 2جوف الليل " :ثلثه األخري (.)12
" - 3تتجافى" :أي ترتفع وتنبو عن مواضع االضطجاع .وهو يف موضع
نصب على احلال :أي متجافية جنوبهم (.)13
" - 4املضاجع"( :مواضع االضطجاع للنوم ،ويع

بذلك :قيام الليل،

وترك النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة) (.)14
" - 5ذروة سَنَامه" :يقال( :سنم) الَْبعِري سنماً أي :عظم سنامه ،وسنم
َالشيْء ارْتَفع على وَجه األَرْض ،السَّنَام :ما ارتفع من ظهر اجلمل ( ،)15والذروة:
َّ
أعلى الشيء ،وذروة سنام األمر :كناية عن أعاله أي :مبا هو للدين مبنزلة ذروة
السنام للجمل يف العلو واالرتفاع.

( )10النهاية يف غري احلديث واألثر ،ابن األثري.)307/1( ،
( )11التمهيد ،البن عبد الرب.)54/9( ،
( )12قال احلافظ ابن رج  " :جوف الليل اذا أُطلاب فاملراد به :وسره ،وان قيل :جوف الليل اآلخر ،فاملراد به
وسط النصف الثاين ،وهو السدس اخلامس من أسداس الليل ،وهو الوقت الذ ورد فيه النزول اإلهل "
ا تهى ،ا ىلر :جامع العلوم واحليم" ص .273
( )13اجلامع ألحيام القرآن ،للقرطيب.)118/14( ،
( )14تفسري ابن كثري.)363 /6( ،
( )15ا ىلر :النهاية يف غري احلديث واألثر ،البن األثري.159 /2 ،
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" - 6مبههههالك ذلههههك كلههههه"( :املههههالك بكسههههر املههههيم وفتحههههها لغههههة والروايههههة
الكسهههر ،أي :مبههها بهههه ميلهههك اإلنسهههان ذلهههك كلهههه حبيهههث يسههههل عليهههه مجيهههع مههها
ذكر)(.)16
" - 7ثكلتههههك"( :الثكههههل ،بالضههههم :املههههوت واهلههههالك ،وفقههههدان احلبيههههب
والولهههد وعلهههى األخهههري اقتصهههر األكثهههرون)( ،)17وهنههها مبعنهههى فقهههدتك ،ومل يقصهههد
رسول اهلل حقيقة الدعاء ،بل جرى ذلك على عادة العرب يف امل اطبات.
 - 8حصههائد ألسههنتهم :أي مهها يقتطعونههه مههن الكههالم الههذي ال خههري فيههه،
واحههدتها حصههيدة تشههبيها مبهها حيصههد مههن الههزرع وتشههبيها للسههان ،ومهها يقتطعههه مههن
القول حبد املنجل الذي حيصد به (.)18
ب) املعنى اإلمجالي للحديث:
هذا احلديث من األحاديث العظيمة اليت رسم فيها النيب  الطريق الذي
يوصل صاحبه إىل اجلنة ويباعده عن النار ،وهذا حيتاجه كل مسلم ،كما يدل على
شدة اعتناء معاذ باألعمال الصاحلة ،واهتمامه مبعرفة األعمال الصاحلة من رسول
اهلل  ،كما يدل على فصاحته وبالغته ،فإنه سأل سؤاالً وجيزاً وبليغاً ،قال معاذ بن
جبل ( :قُلتُ :يا رسول اهلل! أخربني بعملٍ يُدخل اجلنَّة ويُباعدني عن النار) هذا
فيه ما ينبغي التأدُّب به ألهل العلم؛ ألنع معاذ بن جبل ؛ هو أعلم األمة باحلالل
واحلرام ،فهو من أهل العلم ،وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصاً
( )16حاشية السند على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شره سنن ابن ماجه ،حممد بن عبداهلاد
السند (.)477/2
( )17اتا العروس ،للزبيد .)161 /28( ،
( )18ا ىلر :جامع العلوم واحليم ،البن رج  ،)134 /2( ،والنهاية يف غري احلديث واألثر ،البن األثري،
(.)394 /1
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على ما يُقرِّبُه من اجلنعة ويُباعدهُ عن النار ،هلذا سأل معاذ هذا السؤال ،ثم قال ( :لقد
سألت عن عظيم ،وإنهُ ليسريٌ على من يسرهُ اهلل تعاىل عليه) هذا السؤال عظيم وهو
شاقٌ من حيث االمتثال ،لكنه يسريٌ على من يسره اهلل عليه ،واهلل  إذا أقبل العَبد
يسر عليه األمر ،فتيسريُ اهلل أمور اخلري للعبد؛ هذا يكونُ بشيءٍ يبذُله العبد،
فاألعمال سبب لدخول اجلنة ،وقد دل على ذلك قول معاذ  "أخربني بعمل
يدخل اجلنة" ،يقول  ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ(،)19
فأجاب النيب معاذاً عن سؤاله ،بأن توحيد اهلل وأداء فرائض اإلسالم :الصالة
والزكاة والصيام واحل  ،هي العمل الصاحل الذي جعله مبنه وإحسانه ورمحته سبباً
لدخول اجلنة ،وأما أبواب اخلري وأسبابه املوصلة إليه فهي:
أ) الصوم جُنَّة :واملراد به هنا صيام النفل ال صيام رمضان ،وهو وقاية من النار
ضعِف
يف اآلخرة؛ ألن املسلم ميتنع فيه عن الشهوات امتثاالً ألمر اهلل ،وهذا االمتناع ُي ْ
حتكّم القوى الشهوانية يف اإلنسان ،فال تسيطر عليه ،ويصبح بالصوم تقياً نقياً طاهراً
من الذنوب.
ب) الصدقة :واملراد بالصدقة هنا غري الزكاة ،واخلطيئة اليت تطفئها ومتحو
أثرها إمنا هي الصغائر املتعلقة حبق اهلل تعاىل؛ ألن الكبائر ال ميحوها إال التوبة،
واخلطايا املتعلقة حبق اآلدمي ال ميحوها إال رضا صاحبها.
ج) صالة الليل :وهي صالة التطوع يف الليل بعد االستيقاظ من النوم ليالً،
واملراد به :صالة الرجل :صالة الرجل واملرأة ،وعن رسول اهلل قال( :أفضل
الصالة بعد الصالة املكتوبة الصالة يف الليل)(.)20
( )19سورة األعراف آية .43/
( )20صحيع مسلم ،كتاب الصيام ،اب فضل صوم احملرم ،)821/2( ،ه .1163
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ثم قال  :أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت :بلى يا
رسول اهلل قال :رأس األمر اإلسالم الذي يعلو وال يعلى عليه ،وباإلسالم يعلو
اإلنسان على شرار عباد اهلل من الكفار واملشركني واملنافقني ،وعموده –أي عمود
اإلسالم – الصالة؛ ألن عمود الشيء ما يبنى عليه الشيء ويستقيم به الشيء وال
يستقيم إال به ،وإمنا كانت الصالة عمود اإلسالم؛ ألن تركها خيرج اإلنسان من
اإلسالم إىل الكفر والعياذ باهلل ،وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل والسنام ما عال ظهر
البعري وذروة أعاله وإمنا ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن به يعلو املسلمون
على أعدائهم.
ثم قال  :أال أخربك مبالك ذلك كله؟ أي مبا به مالك هذا األمر كله،
فقلت :بلى يا رسول اهلل ،فأخذ بلسانه وقال :كف عليك هذا  -يع ال تطلقه
بالكالم؛ ألنه خطر ،قلت :يا رسول اهلل وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم؟ هذه مجلة
استفهامية ،واملعنى هل حنن مؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال النيب  - ثكلتك أمك
 أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك ،وهذه اجلملة ال يراد بها معناها ،وإمنايراد بها احلث واإلغراء ،على فهم ما يقال ،فقال  -ثكلتك أمك ،وهل يكب
الناس يف النار على وجوههم  -أو قال  -على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟ أو
هنا للشك من الراوي ،هل قال النيب  - على وجوههم  -أو قال  -على
مناخرهم إال حصائد ألسنتهم  -أي إال ما حتصد ألسنتهم من الكالم ،واملعنى أن
اللسان إذا أطلقه اإلنسان كان سببًا أن يُكب على وجهه يف النار والعياذ باهلل (.)21
( )21لالستزادة يف شره احلديث ،ا ىلر :حتفة األحوذ بشره جامع الرتمذ  ،للمباركفور ( ،)303/7حاشية
السند على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شره سنن ابن ماجه ،حممد بن عبداهلاد السند
( ،)474/2شره منت األربع النووية ،للنوو  ،ص  ،26شره األربع النووية يف األحاديث الصحيحة
النبوية ،ابن دقياب العيد ،ص،103
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املبحث الثاين :الدروس الدعوية املتعلقة ابلداعي يف احلديث
املقصود مبصطلح الداعي يف البحث هو القائم بالدعوة إىل اهلل  ،)22(كما يف
قوله سبحانه :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ( ،)23والداعي يف نص احلديث املذكور هو
رسول اهلل  الذي أرسله اهلل داعياً هلذه األمة ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ( ،)24ويقول تبارك وتعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ( ،)25فاهلل أرسل نبينا حممداً 
بالبيان الواضحَ ،ودِين احلَق ،وهو اإلسالم ،داعياً خلقه إليه ليظهره على الدين كله،
وقد ظهر من نص احلديث من صفات هذا النيب الداعي ،واليت جيب على الدعاة
التحلي بها ،وهذه الصفات مهمة الستجابة املدعوين ،والفهم للداعية ،والرسول 
أكمل الناس يف هذا اجلانب.
ومن الدروس الدعوية املتعلقة بالداعي يف هذا احلديث ما يلي:
أوالً :احلرص على طلب العلم:

ومن املصنفا املعاصرة :املنحة الرا ية يف شره األربع النووية ،الشيخ /صاحل الفوزان ،ص  ،239-230التحفة
الرا ية يف شره األربع حديثا النووية ،امساعيل بن حممد األ صار  ،ص ،83-81شره األربع النووية،
الشيخ /حممد بن صاحل العثيم ص .308-294
( )22ا ىلر :أصول الدعوة ،عبداليرمي زيدان ،ص.307
( )23سورة األحقاف آية .31/
( )24سورة األحزاب آية .46/
( )25سورة الفتع آية .28/
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حرص الصحابة على طلب العلم ،ويف هذا احلديث حث للدعاة إىل اهلل 
على طلب العلم ،والتزود منه وحث الناس على طلبه ،قال اهلل تعاىل ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭼ.

()26

قال الشيخ حممد بن عثيمني:
(جيب على طلبة العلم احلرص التام على تلقي العلم ،واألخذ من أصوله
اليت ال فالح لطالب العلم إن مل يبدأ بها ،وهو كتاب اهلل حيرص عليه قراءة وحفظاً
وعمالً به ،والسنة الصحيحة حبفظها أو دراسة أسانيدها ومتونها ومتييز الصحيح من
الضعيف ،وهناك شيء ثالث مهم وهو كالم العلماء؛ ألن العلماء أشد رسوخاً منك
يف العلم وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك) (.)27
فحرص الصحابة على األعمال اليت تدخلهم اجلنة وتباعدهم من النار،
وهلذا سأل معاذ بن جبل النيب  عن عمل يدخله اجلنة ويباعده عن النار.
ثانياً :احلذر من زالت اللسان:
على الدعاة إىل اهلل احلذر من زالت اللسان ،وحتذير الناس من خطورة عمل
اللسان ،وأن على العبد حفظ لسانه ،وأن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق
بألسنتهم ،فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند اهلل ،
ويدخل منها القول على اهلل بغري علم وهو قرين الشرك ،وغري ذلك من الكبائر
والصغائر ،كالكذب والغيبة والنميمة وسائر املعاصي الفعلية اليت ال ختلو غالبا من

( )26سورة طه آية .114/
( )27كتاب العلم ،الشيخ حممد بن عثيم  ،ص 45
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قول يقرتن به يكون معنياً عليه ،فالكيس العاقل هو الفطن املتغافل عن الزالت،
وسقطات اللسان إذا مل يرتتب على ذلك مفاسد(.)28
ففي قول النيب ( أال أخربك مبالك ذلك كله) أي ما متلك به أعمالك،
فقال( :كف عليك هذا) أي ال تطلقه يف القيل والقال( ،)29وقال ( من كان يؤمن
باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليسكت)(.)30
ثالثاً :التدرج يف بيان األهم فاألهم:
إن على الداعي البدء بالدعوة إىل األهم ،فاملهم فاألقل أهمية ،وهذا هو
النه الذي اتبعه اإلسالم ،فكان التوحيد أول ما دعا إليه النيب  ،ومل تفرض كثري
من الشعائر اإلسالمية إال يف مرحلة متأخرة ،يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
(أما الشيء الذي يدعى إليه وجيب على الدعاة أن يوضحوه للناس ،كما أوضحه
الرسل ،فهو الدعوة إىل صراط اهلل املستقيم وهو اإلسالم وهو دين اهلل احلق ،هذا هو
حمل الدعوة)( ،)31ويتضح لنا من هذا احلديث أن النيب  بدأ يف تعليم معاذ
واألمة ،إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له ،ثم إقام الصالة وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وح البيت ،فهذه هي أركان اإلسالم اخلمسة ،فبدأ بها؛ ألنها سبب
يف دخول اجلنة؛ وألنها هي الفرائض فبدأ بالفرائض قبل النوافل ،فال بد أن يبدأ
الداعية بأمور العقيدة على غريها من العبادات ،وهذا من الفقه بأولويات الدعوة وهو
التدرج يف األحكام الشرعية ،ويدل عليه فعل الرسول  يف دعوته ،فعن ابن عباس
قال( :ملا بعث النيب معاذاً إىل اليمن قال له( :إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب،
( )28ا ىلر :شره النوو على صحيع مسلم (.)398 / 14
( )29شره األربع النووية ،الشيخ حممد بن عثيم ص .294
( )30صحيع البتار  ،كتاب األدب  ،اب اكرام الضيف وخدمته ا ه بنفسه ،)373/10( ،ه.6138
( )31الدعوة اجل وأخال الدعاة  ،الشيخ عبدالعزيز بن از  ،ص.26
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فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل تعاىل ،فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهلل
فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم ،فإذا صلوا فأخربهم أن اهلل افرتض
عليهم زكاة أمواهلم ،تهُؤخَذ من غنيهم فَهتُرَدُّ على َفقِريهمَ ،فإِذا أقرعوا بذلك ف ذ
منهم ،وتوقً كرائم أموال الناس)(. )32
رابعاً :أهمية االستدالل بالقرآن الكريم يف الدعوة إىل اهلل :
حري بالدعاة إىل اهلل التأسي بالنيب  يف االستدالل بالقرآن الكريم يف
املواعظ واخلطب والرسائل ،ويف دعوة املسلمني أو الكفار أو املنافقني أو أهل الكتاب،
قال اهلل تعاىل ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(.)33

وقد بني النيب  ذلك يف بيان فضيلة قيام الليل فاستشهد ،بقوله تعاىل:
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (.)34
خامساَ :حتري الدقة واألمانة يف نقل املعلومات واألخبار:
فعلى الدعاة اىل اهلل أن يتحروا الدقة واألمانة يف نقل املعلومات واالخبار،
وخصوصاً أحاديث النيب  ،ففي قول النيب  ملعاذ :وهل يكب الناس يف النار
على وجوههم أو قال  -على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟ الداللة على األمانة
التامة من معاذ يف نقل األحاديث (.)35

( )32صحيع البتار  ،كتاب التوحيد ،اب ما جاء يف دعاءه
( ،)357/13ه .7371
( )33سورة اإلسراء آية .9/
( )34سورة السجدة آية .16/
( )35ا ىلر :شره األربع النووية ،الشيخ حممد بن عثيم ص .308
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سادساً :من واجبات الداعية :االجابة على سؤال املدعو مباشرة:
يقول ( :من كتم علمًا أجلمَهُ اهلل يوم القيامة بلجام من نار) ( ،)36ولكن جيب
التنبيه إىل أمر مهم أال وهو أن الداعية جيب عليه أن ال جييب إال مبا يعلم ،وهذا يتضح
من سؤال معاذ بن جبل ( :قُلتُ :يا رسول اهلل! أخربني بعملٍ يُدخل

اجلنَّة

ويُباعدني عن النار) ،ثم قال (لقد سألت عن عظيم ،وإنهُ ليسريٌ على من يسرهُ اهلل
تعاىل عليه).
سابعاً :حسن تعليم النيب وبيانه ملسائل الدين:
حينما يتأمل الداعية إىل اهلل خطاب النيب ملعاذ بن جبل يف هذا احلديث
يرى األسلوب األمثل ،ومن ذلك قوله ( :أال أدلك على أبواب اخلري؟) ،وقوله:
(أال أخربك برأس األمر؟) ،وقوله( :أال أخربك مبالك ذلك كله ؟) ،فهذا األسلوب
يشد املستمع ،ويشحذ همته ويعزز الروح املعنوية لدى املستمع ،فالتعليم يف الدعوة
وبيان مسائل الدين له أهمية عظيمة وذلك يظهر يف احلديث من وجوه:
أ) تعظيمه لسؤال معاذ لعظمة املسؤول عنه.
ب) البشارة بتيسريه على من شاء اهلل.
ج) ذكره ألسباب دخول اجلنة من الفرائض والنوافل.
د) ذكر مراتب األعمال.
هه) تأكيد خطر اللسان بالقول والفعل.
فعلى الدعاة إىل اهلل التأسي بالنيب يف طريقة دعوته ،واست دام األساليب
اليت جتذب قلوب املدعوين وتشعرهم برمحة الداعي وشفقته.
( )36سنن أيب داود ،كتاب العلم ،9/4( ،ه  ،)3658سنن ابن ماجه ،املقدمة ،اب من سئل عن علم فيتمه،
( ،)264/1ه  ،266قال الشيخ األلباين( :حديث صحيع) ،ا ىلر :صحيع سنن ابن ماجه،
(.)101/1
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ثامناً :من صفات الداعي التيسري على املدعوين:
يبني لنا رسول اهلل  يف هذا احلديث أن أحكام اإلسالم وتشريعاته مبنيه على
التيسري ورفع املشقة ،فهذه فائدة عظيمة للدعاة ،وما ينبغي أن يكونوا عليه من الرفق
والتيسري على املدعوين ،وأن ال يشقوا عليهم ،وال يكلفون الناس إال مبا يطيقون من
األعمال ،وهذه من الصفات األساسية للداعية ،اليت ينبغي على الدعاة أن ال ختفى
عليهم ،عند تكليف املدعوين بأوامر هذا الدين( ،)37وهذا ما ظهر لنا يف هذا احلديث
يف قول النيب " إنه ليسري على من يَسَّرَه اهلل عليه" ،قال ابن دقيق العيد( :وإنه ليسري
على من يسره اهلل عليه يع على من وفقه اهلل)(.)38
تاسعاً :تنبيه الداعي إىل عظم األمر املسؤول عنه:
قوله " لقد سألت عن عظهيم" تعظيمهه لسهؤال معهاذ لعظمهة املسهؤول عنهه،
فأعظم ما يسأل عنهه ههو أسهباب دخهول اجلنهة ،وأسهباب االبتعهاد عهن النهار؛ ألن مهن
دخل اجلنههة وجنا من النار ،فقد فاز الفوز العظهيم ،قهال تعهاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ( )39فهذا السؤال يعترب سؤال عظيم ،قال ابن رجب( :وذلك
(وذلك ألن دخول اجلنههة والنجاة من النار أمهر عظهيم جهداً ،وألجلهه أنهزل اهلل الكتهب
()40

وأرسل الرسل)

( )37ا ىلر :صفا الداعية ،د /محد العمار ،ص.77
( )38شره األربع النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية ،البن دقياب العيد.)100/1( ،
( )39سورة آل عمران آية .185/
( )40جامع العلوم واحليم ،البن رج .)136/2( ،
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املبحث الثالث :الدروس الدعوية املتعلقة ابملدعو يف احلديث
املدعو :هو اإلنسان امل اطب بدعوة اإلسالم أي اإلنسان البالغ العاقل ،مهما
كان جنسه ونوعه ولونه وبلده ومهنته إىل غري ذلك من الفروق بني البشر( ،)41وعرفع
بأنه اإلنسان الذي مشلته الدعوة بكل فئاته وأصنافه( ،)42واملدعو يف هذا احلديث هو
معاذ بن جبل  ،ومن الدروس الدعوية املتعلقة باملدعو يف هذا احلديث ما يلي- :
أوالً :علو همة معاذ بن جبل :
حيث مل يسأل عن أمور الدنيا ،بل عن أمور اآلخرة ( ،)43حيث قال:
(أخربني بعمل يدخل اجلنة ،ويباعدني عن النار) ،وجدير به أن يكون بهذه املنزلة
العالية؛ ألنه أحد فقهاء الصحابة وألن النيب  بعثه إىل اليمن داعياً ومفتياً وحاكماً،
فهو من أفقه الصحابة (.)44
ثانياً :حرص الصحابة على السؤال عما يفيدهم وينفعهههم:
وهناك أمثلة كثرية تدل على حرص الصحابة على السؤال الذي ينتفعون به،
وكانوا يسألون ليستفيدوا ويطبقههوا ويعملوا:
فقد سأله صحابي :أي اإلسالم خري؟
وسأله آخر :أي العمل أفضل؟
وسأله آخر :أي العمل أحب إىل اهلل؟
وسأله آخر :أي الصالة أفضل؟
وقال له آخر :علم دعاء أدعو به يف صالتي؟
( )41ا ىلر :أصناف املدعوين ،د .محود الرحيل  ،ص.5
( )42ا ىلر :أصول الدعوة  ،د .عبداليرمي زيدان  ،ص.358
( )43ا ىلر :شره األربع النووية ،الشيخ حممد بن عثيم  ،ص .292
( )44ا ىلر :الربقا اليربن ،البن سعد.437/3 ،
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وذلك يتبني من سؤال معاذ بن جبل للنيب ( يا رسول اهلل أخربني بعمل
يدخل

اجلنة ويباعدني من النار) ينبغي أن يكون طالب العلم من احلرص الشديد

على السؤال.
قال احلافظ ابن حجر( :ولوال السؤال ما حصل له العلم بذلك)(.)45
ثالثاً :أهمية سؤال املدعو عما أشكل عليه:
إن سؤال املدعو عن األمور اليت تشكل عليه من أهم الوسائل لتحصيل
العلم؛ وهلذه األهمية كان الصحابة ال يبقون يف نفوسهم إشكاالً وال قلقاً ،بل يسألون
عنه حتى ينكشف األمر ،قال معاذ" :وإنَّا ملؤاخذون مبا نتكلّم به؟" وهذا إشكال يرد،
ألن اإلنسان إذا كان مؤاخذاً مبا يتكلّم به ،فما أكثر املؤاخذة لكثرة الكالم ،فأجابه
النيب  ،فينبغي العناية بالسؤال عن كل ما يشكل ،حتى حيصل العلم والبصرية.
رابعاً :أن حيرص املدعو على معرفة أبواب اخلري لكي يكثر منها:
وهلذا نقل ابن حجر عن ابن بطال أنه قال( :كان معلماً ألمته ،فال يراهم على
حالة من اخلري إال أحب هلم الزيادة)(.)46
قال ابن رجب يف شرح احلديث( :ملا رتب دخول اجلنة على واجبات اإلسالم
دلَه بعد ذلك على أبواب اخلري من النوافههل ،فإن أفضل أولياء املقربني الذين يتقربون
إليه بالنوافههل بعد أداء الفرائض) (.)47

( )45فتع البار بشره صحيع البتار  ،البن حجر.)140/ 6( ،
( )46فتع البار بشره صحيع البتار .)501 /11( ،
( )47جامع العلوم واحليم ،البن رج .)138/2( ،

116

ملياء بنت سليمان الرويل

خامساً :من أصناف املدعوين – املدعو احلريص على طلب العلم والراغب
فيه:
جند يف هذا احلهديث صهنف مهن أصهناف املهدعوين وههو احلهريص علهى طلهب
ال عليه ،وهذا ما فعله الهنيب 
العلم والتزود من اخلري ،فكان معاذ راغباً يف اخلري ومقب ً
ببيان هذا اخلري الذي هو سبب يف دخول اجلنة ،لذا جيب على الداعيهة أن يهبني للمهدعو
أن هذا مما أمر اهلل به ورسوله فافعله ،أو ههذا ممها نههى اهلل عنهه ورسهوله فاجتنبهه ،وههو
من أجل رغبته يف اخلري وإقباله عليه ،سيقبل ويطيع(.)48
املبحث الرابع :الدروس الدعوية املتعلقة مبوضوع الدعوة يف احلديث
اإلسالم هو موضوع الدعوة وحقيقتها ،وهو الذي أوحى اهلل تعاىل به إىل
رسوله حممد  يف القرآن والسنة النبوية ،وهذا هو األصل األول للدعوة إىل اإلسالم.
فاإلسالم مبعناه العام :هو الدين الذي جاء به حممد  ،والذي يشتمل على
جانب العقيدة والشريعة واألخالق (.)49
اجلانب األول :الدروس الدعوية املتعلقة جبانب العقيدة:
أوالً :إن عقيدة التوحيد هي أساس الدين:
يف قول النيب  يف احلديث (رأس األمر اإلسالم) ،فرأس األمر  -أي أمر
الدنيا واآلخرة  -اإلسالم ،وقد ورد تفسري هذا يف حديث معاذ الذي رواه اإلمام
أمحد؛ عن النيب  قال" :إن رأس هذا األمر أن تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله"( ،)50داللة على(أن عقيدة التوحيد هي أساس
( )48ا ىلر :أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم ،د/محود بن أمحد الرحيل  ،ص.11
( )49ا ىلر :الدعوة اإلسالمية (أصوهلا ووسائلها) د /أمحد غلوش ،ص.12
( )50مسند اإلمام أمحد ،)433/36( ،ه .22122
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الدين ،وكل األوامر النواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد
اليت هي معنى شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ،والشهادتان اللتان هم
الركن األول من أركان اإلسالم ،فال يصح عمل وال تقبل عبادة وال ينجوا أحد من
النار ويدخل اجلنة إال إذا أتى بهذا التوحيد وصحح العقيدة)(.)51
وهلذا جيب على العلماء والدعاة واملصلحني االهتمام بهذا اجلانب اهتماماً عظيماً؛
ألنه هو الذي أرسل اهلل ألجله والرسل وأنزل الكتب ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ( ،)52فكل أمة بعث اهلل إليهم
رسوالً من نوح إىل حممد  يأمرهم بعبادة اهلل وينهاهم عن عبادة الطاغوت( ،)53قال
تعاىل :ﭽﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(.)54
إن كمال العبودية هلل ال ميكن أن تتحقق ما مل تشمل جوانب املنه
الرباني ،حيث إن النفوس حباجة ماسة إىل متكني العقيدة الصحيحة اليت هي األساس
يف الدعوة إىل اهلل ،فالواجب على الداعية دعوة الناس إىل التوحيد والعمل بالشريعة،
وحث الناس على أخذ العقيدة من الكتاب والسنة ونبذ البدع واخلرفات.
ثانياً :إخالص العبادة هلل :
وقوله" :تعبد اهلل وال تشرك به شيئاً" مشتملٌ على بيان حقِّ اهلل ،وهو إخالص
العبادة هلل ،ويدخل يف ذلك شهادة أنَّ حممداً رسول اهلل؛ ألنَّ عبادةَ اهلل ال تُعرف إالَّ
بتصديقه  ،والعمل مبا جاء به ،وكلُّ عمل يُتقرَّب به إىل اهلل ال ينفع صاحبَه إالَّ إذا

( )51اعا ة املستفيد بشره كتاب التوحيد ،للشيخ د /صاحل بن فوزان الفوزان ،ص .15
( )52سورة األ بياء آية .25/
( )53ا ىلر :ثالثة األصول وأدلتها ،الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،ص .62
( )54سورة النحل آية .36/
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كان خالصاً هلل ومبنيًّا على اتِّباع سنَّة رسول اهلل ،)55( والشهادتان متالزمتان ،ال بدَّ
مع شهادة أن ال إله إالَّ اهلل من شهادة أنَّ حممداً رسول اهلل .
ثالثًا :إثبات اجلنة والنار:
يقول تبارك وتعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ( ،)56وقد ورد يف احلديث أن أهل النار  -والعياذ باهلل  -قد
قد يكبون يف النار على وجوههم ،لقوله" :وهل يكبُّ الناس يف النَّار على وجوههم
أو قال :على مناخرِهم" ،وهذا اختالف لفظ واملعنى واحد؛ ألن املن ر يف الوجه،
(وهذا دليل على كمال اإلهانة؛ ألن الوجه حمل اإلكرام ،فإذا أهني إىل هذا احلد فهذا
غاية ما يكون من الذلع)( ،)57وقول معاذ( :أخربني بعمل يدخل اجلنة ويباعدني من
النار)( ،وهذا ما يريده كل مسلم ،فدلَّ على أن اجلنة ال تدخل إال بعمل ،والنار أيضاً
بعمل ،فعمل اخلري يدخل اجلنة ،وعمل الشر يدخل النار ،فال أحد يدخل اجلنة أو
النار بدون عمل)( ،)58فاجلنة هي الدار اليت أعدها اهلل  لعباده املتقني ،فيها ما ال
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ،والنار هي الدار اليت أعدها اهلل
للكافرين ،وفيها من العذاب الشديد ما هو معلوم يف الكتاب والسنة.
رابعًا :العمل من أسباب دخول اجلنة:
قال تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ( ،)59فالعمل
يدخل اجلنة ويباعد عن النار؛ ألن النيب أقرعه على هذا ،وهنا يقع إشكال وهو :أن
( )55جمموو فتاون ومقاال متنوعة ،الشيخ عبد العزيز بن از ،ص .15
( )56سورة آل عمران آية .185/
( )57شره األربع النووية ،الشيخ /حممد بن عثيم  ،ص296
( )58املنحة الرا ية شره األربع النووية ،الشيخ  /صاحل الفوزان ،ص .231
( )59سورة الزخرف آية .72/
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النيب قال( :لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال:
وال أنا إال أن يتغمدني اهلل برمحته)( ،)60فكيف يُجمع بني هذا احلديث وبني النصوص
األخرى الدالة على أن اإلنسان يدخل اجلنة بعمله؟ اجلواب :قيل :النجاة من النار
بعفو اهلل ،ودخول اجلنة برمحتههه ،واقتسام املنازل والدرجات باألعمال ( ،)61ويقول
شيخ اإلسالم  -ابن تيمية ( :-وقوله  " لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله " ال
يناقض قوله تعاىل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﭼ( ،)62فإن املنفي نفي بباء املقابلة

واملعاوضة ،كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أثبت بباء السبب ،فالعمل ال يقابل
اجلزاء وإن كان سبباً للجزاء وهلذا من ظن أنه قام مبا جيب عليه ،وأنه ال حيتاج إىل
مغفرة الرب تعاىل وعفوه فهو ضال ،كما ثبت يف الصحيح عن النيب  أنه قال( :لن
يدخل أحد اجلنة بعمله قالوا :وال أنت يا رسول اهلل ؟ قال :وال أنا إال أن يتغمدني اهلل
برمحة منه وفضل وروي مبغفرته)( ،)63ومن هذا أيضا حديث النيب  أنه قال( :إن
اهلل لو عذب أهل مسواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غري ظامل هلم ،ولو رمحهم
لكانت رمحته هلم خرياً من أعماهلم)( )64احلديث.)65()..

( )60صحيع البتار بلفظ (لن يدخل أحدا عمله اجلنة …) كتاب املراى ،اب متين املريض املو ،
( ،)121/7ه  ،5673صحيع مسلم بلفظ (لن ينجو أحد منيم بعمله …) كتاب صفة القيامة واجلنة
والنار ،اب لن يدخل أحدا اجلنة بعمله بل برمحة تعاجل ،)2170/4( ،ه .2816
( )61ا ىلر :شره األربع النووية ،لإلمام النوو  ،ص.20
( )62سورة السجدة آية .17/
( )63سباب ختر ه حاشية رقم (.)58
( )64سنن ابن ماجة ،أبواب السنة ،اب يف القدر( ،)56 /1ه  ،77مسند االمام أمحد ،)465 /35( ،ه
 ،21589وقال عنه شعي األرانؤو ( :اسناد قو ) ،وصححه االلباين يف مشياة املصابيع.)40/1( ،
( )65جمموو فتاون ابن تيمية.)63 / 1( ،
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خامساً :التقرب إىل اهلل  بالنوافل:
لَمَّا بيَّن  الفرائضَ اليت هي سبب يف دخول اجلنَّة والسالمة من النار،
أرشد  إىل مجلة من النوافل اليت حيصل للمسلم بها زيادة اإلميان وزيادة الثواب
وتكفري الذنوب ،وهي الصدقة والصيام وقيام الليل واليت ذكرت يف احلديث (أال
َأدَلُّك على أبواب اخلري :الصوم جَُّنةٌ ،والصدقة تطفئ اخلطيئة ،كما يطفئ املاء النار،
وصالة الرجل يف جوف الليل).
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال :قال النيب "إن اهلل قال ...( :وما
يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه ،)66()...والتقرب إىل اهلل بالنوافل من أفضل
األعمال املوجبة ابته .)67(
سادسًا :اإلميان بالقضاء والقدر:
فالتوفيق كله بيد اهلل ،فمن يسر اهلل عليه اهلدايههة اهتدى ،ومن مل ييسر عليه
مل ييسر له ،وعبارة النيب يف احلديث الذي هو موضوع البحث صرحية يف داللتها
على ذلك " :وإنه ليسري على من يسره اهلل عليه" ،وكل ميسر ملا خلق له (.)68
ويف الصحيحني عن علي بن أبي طالب قال( :كان النيب  يف جنازة ،فأخذ
شيئاً فجعل ينكت به األرض فقال :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار
ومقعده من اجلنة .قالوا يا رسول اهلل :أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال :اعملوا
فكل ميسر ملا خلق له ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة " ثم تال  هذه اآلية يع

آية "الليل" ﭽ ﮧ ﮨ

( )66صحيع البتار  ،كتاب الرقا  ،اب التوااع ،)105/8( ،ه.6502
( )67ا ىلر :مدارا السالي  ،البن القيم.)10-9/3( ،
( )68ا ىلر :ختريس العقيدة الرحاوية ،للرحاو  ،شره وتعلياب :حممد انصر الدين األلباين ،ص.48
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ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ(.))70()69
سابعًا :اجلمع بني اخلوف والرجاء يف العبادة والدعاء:
ومن فوائد اآلية اليت استشهد بها النيب  يف احلديث أنه ينبغي لإلنسان أن
يكون عند دعوة اهلل خائفاً راجياً ،لقوله تبارك وتعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﭼ( ،)71قال شيخ اإلسالم  -ابن تيمية ( :الرجاء يستلزم اخلوف ،ولوال
ذلك لكان أمناً ،فأهل اخلوف هلل والرجاء له هم من أهل العلم الذين مدحهم اهلل)(.)72
اجلانب الثاين :الدروس الدعوية املتعلقة جبانب الشريعة:
أوالً :أعظم واجب بعد التوحيد الصلوات اخلمس ثم الزكاة وبعدهما الصوم
واحل :
وجعه احلديث إىل ترتيب دخول اجلنة على اإلتيان بأركان اإلسالم اخلمسة،
وهي :التوحيد ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحل  ،وقد ذكِرت يف احلديث هذه
األركان مرتَّبة حسب أهميَّتها (تعبد اهلل ال تشرك به شيئاً ،وتقيم الصالة ،وتؤتي
الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحت البيت) ،وقد ذكرت يف اجلانب العقدي الركن األول

وهو (تعبد هللا ال تشرك به شيئ ا) مث يلي هذا الركن يف األمهية:

 - 1الصالة :قال  يف احلديث (وتقيم الصالة) وقُدِّمت الصالة لكونها

لتكررِها يف اليوم والليلة مخس مرَّات ،قال العالمة
صلة وثيقة بني العبد وبني ربِّه؛ ُّ
( )69سورة الزخرف آية .10-5/
( )70صحيع البتار  ،كتاب التفسري ،اب ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ (الليل ،)1891/4( ،)10 :ه  ،4949صحيع
مسلم ،كتاب القدر ،اب كيفية خلاب اآلدم يف برن أمه ،)2039/4( ،ه .2647
( )71سورة السجدة آية .16/
( )72اإلميان ،البن تيمية ،ص.20
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السعدي فهي تفسريه( :وااافظة عليها (أي الصلوات) :أداؤها بوقتها وشروطها،
وأركانها ،وخشوعها ،ومجيع ما هلا من واجب ومستحب ،وبااافظة على الصالة
حتصل ااافظة على سائر العبادات ،وتفيد النهي عن الفحشاء واملنكر)( ،)73والصالة
عمود الدين وأعظم أركانه العملية ،قال  يف احلديث (وعموده الصالة) ،وقال
 ابن القيم " :-وملا كانت العبودية غاية كمال اإلنسان وقربه من اهلل حبسب نصيبه منعبوديته ،وكانت الصالة جامعة ملتفرق العبودية متضمنة ألقسامها كانت أفضل أعمال
العبد ،ومنزلتها من اإلسالم مبنزلة عمود الفسطاط منه"( ،)74والعمود :هو ما يقوم
عليه البناء ،فإذا كان ثمَّ أشياء يقوم عليها البناء ،فإنَّ بالصالة يقوم البناء فعمود الدين
الصالة ،وقال عموده؛ ألن الصالة هي الركن العملي الذي به حيصل االمتثال
ملقتضيات اإلميان العملية يع

لركن اإلميان الذي هو العمل؛ فاإلميان قول واعتقاد

وعمل ،والعملُ عموده الصالة ،فإذا ذهبت الصالة فال قيام لذلك ،وهلذا قال عمر:
(ال حظَّ يف اإلسالم ملن ترك الصالة)( ،)75فالصالة أول ما حياسب عليه العبد(،)76
والصالة هي العالمة املميزة بني اإلسالم والكفر والشرك(.)77
( )73تفسري السعد املسمى بـ "تيسري اليرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان".)179/1( ،
( )74الصالة وحيم اتركها ،البن القيم ،ص .180
( )75احلديث ذكره اهليثم يف جممع الزوائد ))295/1بلفظ :ال حاب يف اإلسالم ملن ترك الصالة ،على أ ه كالم
عمر بن اخلراب ،وقال عنه :رواه الررباين يف األوسط ،ورجاله رجال الصحيع.
( )76سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،اب قول النيب  كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تروعه ،تاراُّو ِع ِه،
( ،)322 /1ه ،864والرتمذ  ،كتاب الصالة ،اب ما جاء أن أول ما حياس به العبد يوم القيامة
الصالة ،)269 /2( ،ه ،413وقال :حسن غري من هذا الوجه ،وابن ماجه ،كتاب الصالة ،اب ما
جاء أن أول ما حياس به العبد الصالة ،)458 /1( ،ه ،1425وأمحد يف املسند،)299 /15( ،
ه ،9494كلهم عن أيب هريرة ،وقال الشيخ شعي  :صحيع لأريه.
( )77ا ىلر :جمموو فتاون ومقاال متنوعة ،الشيخ عبد العزيز ابن از.207 / 2 ،
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 - 2الزكاة :قال  يف احلديث (وتؤتي الزكاة) ،وهي املال الذي أوجبه
اهلل  خيرجه اإلنسان من أموال معينة بشروط معروفة إىل أهلها املستحقني هلا (،)78
وهذا معروف يف كتب العلماء  -رمحهم اهلل .-
 - 3الصوم :قال  يف احلديث (وتصوم رمضان) ،والصوم أيضاً من
العبادات اليت شرعها اهلل تعاىل يف شهر رمضان ألسرار عليا وحكم بالغة ،والصوم هو
التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (.)79
 - 4احل  :قال  يف احلديث (وحت البيت) ،واحل ركن من أركان اإلسالم
اخلمسة ،فرضه اهلل على القادرين مرةً يف العمر ،وجعل اهلل للمسلمني فيه منافع دينية
ودنيوية كثرية ،واحل هو التعبد هلل بأداء املناسك على ما جاء يف سنة رسول اهلل.)80(
ثانياً :احلرص على أبواب اخلري:
لَمَّا بيَّن الفرائضَ اليت هي سبب يف دخول اجلنَّة والسالمة من النار،
أرشد إىل مجلة من النوافل اليت حيصل للمسلم بها زيادة اإلميان وزيادة الثواب
وتكفري الذنوب ،وهي الصدقة والصيام وقيام الليل.


وقال عن الصوم" :الصومُ جُنَّة" ،واجلُنَّة هي الوقاية ،والصوم وقاية يف الدنيا

واآلخرة ،فهو وقاية يف الدنيا من الوقوع يف املعاصي ،فعن عبد اهلل ابن مسعود أنَّ
رسول اهلل  قال" :يا معشر الشباب! مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج ،فإنَّه أحصن
للفرج وأغض للبصر ،ومَن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وِجاء" (.)81

( )78ا ىلر :املأين ،البن قدامة.488/2 ،
( )79ا ىلر :الروض املربع مع حاشية ابن قاسم،346/3 ،
( )80ا ىلر :الشره املمتع على زاد املستقنع ،الشيخ حممد بن صاحل العثيم .8/ 7 ،
( )81صحيع البتار  ،كتاب النياه ،اب الرتغي يف النياه ،)355/3( ،ه .5065
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وقوله" :والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يُطفئ املاء النار" ،فيه دليل على أنَّ

الصدقة يُكفَّر بها من السيئات ،وبيان عظيم شأن الصدقة النافلة ،وأنَّ اهلل تعاىل حيطُّ
بها اخلطايا ويُطفئها بها كما يُطفئ املاء النار.


وقوله" :وصالة الرَّجل يف جوف الليل" هذا هو األمر الثالث من أبواب

اخلري ،اليت يُتقرَّب إىل اهلل  بها ،وقد تال رسول اهلل عند ذلك قوله تعاىل:
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ( ،)82ويف حديث بالل عن النَّيبِّ  ،قال( :عليكم
بِقيام الليل ،فإنَّه دأبُ الصاحلني قبلكم ،وإنَّ قيام الليل قربة إىل اهلل  ،ومنهاةٌ عن
اإلثم ،وتكفريٌ للسيئات ،ومطردة للدَّاء عن اجلسد)(.)83
ثالثًا :فضيلة اإلنفاق:
ومن فوائد احلديث يف ضمن اآلية :فضيلة اإلنفاق مما رزق اهلل العبد ،لقوله
تعاىل ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ( ،)84فعن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ( :سبعة
يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ...ورجل تصدق بصدقة ،فأخفاها حتى ال
تعلم مشاله ما تنفق ميينه.)85( )...

( )82سورة السجدة آية .16/
( )83سنن الرتمذ يف الدعوا  ،اب يف دعاء النيب  ،)552 /5( ه 3549من حديث بالل ،وقال" :هذا
حديث غري ال عرفه من حديث بالل اال من هذا الوجه وال يصع من قبل اسناده" ،وقال األلباين:
صحيع ،ا ىلر :اجلامع الصأري وز دته ،)753 /1( :برقم.7528 :
( )84سورة السجدة آية .16/
( )85صحيع البتار  ،كتاب األذان ،اب من جلس يف املسجد ينتىلر الصالة ،وفضل املساجد،)143/2( ،
ه  ،1423ومسلم ،كتاب الزكاة ،اب فضل اخفاء الصدقة ،)715 /2( ،ه .1031
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رابعاً :اجلهاد سبب يف رفعة اإلسالم:
يف قول النيب ( وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل) ،قال الشيخ حممد بن
عثيمني :إن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،والذروة هو الشيء العالي ،ألنه إذا استقام
اجلهاد فمقتضاه أن املسلمني تكن كلمتهم هي العليا ،وهذا ذروة السنام (.)86
خامساً :جواز إطالق القول الذي ال يقصد وإمنا يدرج على اللسان- :
لقوله" :ثكلتك أمك يا معاذ " هذه الكلمة دعاء ،لكنها جتري على األلسن
لقصد احلث ال للدعاء ،وهي موافقة للقاعدة الشرعية ،وهي أن اهلل تعاىل ال يؤاخذ
باللغو كما قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﭼ ( ،)87وعلى هذا فما جيري على اللسان من األميان ال يؤاخذ به اإلنسان(.)88
اجلانب الثالث :الدروس الدعوية املتعلقة جبانب األخالق:
بيان خطر اللسان:
قوله" :أالَ أخربك مبِالكِ ذلك كلِّه؟ قلت :بلى يا رسول اهلل! فأخذ بلسانه،
ثم قال :كُفَّ عليك هذا ،قلت :يا نيبَّ اهلل! وإنَّا ملؤاخذون مبا نتكلَّم به؟ فقال:
ثكِلتك أمُّك! وهل يَكبُّ الناس يف النَّار على وجوههم أو قال :على مناخرهم إالَّ
حصائد ألسنتهم؟! " ،يف هذا بيان خطر اللسان ،وأنَّه الذي يوقع يف املهالك ،وأنَّ
مِالَك اخلري يف حفظه ،حتى ال يصدر منه إالَّ ما هو خري ،كما قال ( :من يضمن لي
ما بني حلْيَيْه ورِجليه أضمن له اجلنَّة)(.)89

( )86شره األربع النووية ،للشيخ حممد العثيم  ،ص 304
( )87سورة املائدة آية .89/
( )88ا ىلر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)19/7( ،
( )89صحيع البتار  ،كتاب الرقا  ،اب حفظ اللسان ،)2376/ 5( ،ه .6109
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إن حفظ اللسان وضبطههه أصل لكل خري ،وأن من ملك لسانه ،فقد ملك
أمره وأحكمه وأضبطههه ،قال  -ابن رجب  -يف شرح هذا احلديث" :هذا يدلُّ
على أنَّ كَفَّ اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري كلِّه ،وأنَّ من مَلَك لسانه فقد ملَكَ
أمره وأحكمه وضبطه" ،وقال" :واملرادُ حبصائد األلسنة جزاء الكالم اارَّم وعقوباته،
فإنَّ اإلنسان يزرع بقوله وعمله احلسنات والسيِّئات ،ثم حيصد يوم القيامة ما زرع،
فمن زرع خرياً مِن قول أو عمل حصد الكرامةَ ،ومن زرع شرًّا من قول أو عمل حصد
غداً النَّدامةَ ،وظاهر حديث معاذ يدلُّ على أنَّ أكثر ما يدخل به الناس النار النطق
بألسنتهم ،فإنَّ معصيةَ النطق يدخل فيها الشركُ ،وهو أعظم الذنوب عند اهلل ،
ويدخل فيها القولُ على اهلل بغري علم ،وهو قرين الشرك ،ويدخل فيها شهادةُ الزور
اليت عدَلت اإلشراك باهلل  ،ويدخل فيها السِّحر والقذف وغري ذلك من الكبائر
والصغائر ،كالكذب والغيبة والنَّميمة ،وسائرُ املعاصي الفعلية ال خيلو غالباً من قول
يقرتن بها يكون معيناً عليها"(.)90
وذكر ابن القيم بيان خماطر اللسان( :من العجب أن اإلنسان يهون عليه
التحفظ واالحرتاز من أكل احلرام والظلم والزنا والسرقة وشرب اخلمر ،ومن النظر
اارم وغري ذلك ،ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه ،حتى يري الرجل يشار إليه
بالدين والزهد والعبادة ،وهو يتكلم بالكلمة من س ط اهلل ،ال يلقى هلا بال يزال
بالكلمة الواحدة بني املشرق واملغرب ،كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم
ولسانه ثغري يف أعراضه األحياء واألموات ،وال يباىل ما يقول)(.)91

( )90جامع العلوم واحليم ،البن رج )147-146/2( ،
( )91اجلواب اليايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،ابن قيم اجلوزية.)111/1( ،
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املبحث اخلامس :الدروس الدعوية املتعلقة ابلوسائل واألساليب يف احلديث
يعترب األسلوب من األساسيات اليت يتوصل إليها الداعي يف دعوته إىل مراده،
واألساليب الدعوية ختتلف باختالف املدعوين ،وذلك لتعدد البيئات والختالف الطبائع
وتباين االفكار ،فعلى الداعية أن يستعمل األساليب والوسائل املناسبة للمدعوين.
(واألسلههوب هو :طريقة عرض الفكرة ،أو الطريقة العملية اليت يسلكها
الداعية يف توصيهههل الفكههرة للمدعوين كههأن يستعمههل طريقههة القسهم أو التمليح أو
اإلجياز...اخل) ( ،)92أما الوسائل فهي( :القول أو الفعل الذي يستعمله الدعاة لتوضيح
دعوة اإلسالم ،وبيان أحكام الدين وتعاليمه)(.)93
ويصعب حصر األساليب والوسائل الدعوية نظراً لتنوععها وكثرتها ،ويف السنة
النبوية أحاديث كثرية تتعلق بأمور الدعوة ووسائلها؛ ألن الرسول الكريم م عر
مب تلف الظروف واألحوال اليت ميكن أن مير بها الداعي يف كل زمان ومكان ،فالسرية
النبوية والتوجيهات النبوية الكرمية تطبيقات عملية ملا أمر اهلل به رسوله يف أمور
الدعوة وتبليغ الرسالة ،وما أهلم رسوله يف هذا اجملال ،فال جيوز للداعي أن يغفل
عنها ،وقد اشتمل حديث معاذ على مجلة من الوسائل واألساليب نذكر منها على
سبيل املثال ما يلي:
اجلانب األول :الدروس الدعوية املتعلقة بالوسائل :
أوالً :وسيلة التعليم بالقول وبالفعل واإلشارة:
لقوله" :أخذ بلسانه ،وقال :كُفَّ عليك هذا" ،ومل يقل :كفع عليك
لسانك ،بل أخذ بلسانه وقال :كفع عليك هذا؛ ألنه إذا حصل الفعل رأت العني،
( )92أسالي الدعوة واإلرشاد ،د/حممد أم بين عامر ،ص.123
فن الدعوة اإلسالمية وقواعد تربيقها ،د/عبدالأفار عزيز ،ص .65
(ّ )93
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وانطبعت الصورة يف القلب حبيث ال ينسى ،وهلذا كان الصحابة أحياناً يعلمون الناس
بالفعل ،ومن ذلك ملا سئل أمري املؤمنني عثمان عن وضوء النيب  ،دعا مباء وتوضعأ
أمام الناس ،حتى يفقهوا ذلك بالفعل( ،)94كما اشتمل احلديث على جواز التعليم
باإلشارة؛ ألنه أخذ بلسان نفسه وقال :كف عليك هذا.
ثانياً :وسيلة قياس األشياء املعنوية على األشياء احلسية:
حسن تعليم النيب  من متام تبليغه ،وما أكثر ما مير علينا حسن تعليمه
صلوات اهلل وسالمه عليه ،وذلك بقياس األشياء املعنوية على األشياء احلسية ،كما يف
قوله" والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار" الصدقة تطفئ اخلطيئة أي خطيئة
ب آدم ،وهي املعاصي" كما يطفئ املاء النار " واملاء يطفئ النار بدون تردد ،فشبه
النيباألمر املعنوي باألمر احلسي(.)95
ثالثاً :است دام الصور البهيهانهيهة:
فهمهن الهصُّهور الهبهيهانهيهة قهولهه  " :أال أدلهك عهلهى أبهواب اله هيهر؟ " ،فههذا
تشههبيه بليههغ يسههمى عنههد علمههاء البالغههة (االسههتعارة املكنيههة) ( ،)96إذ شبهههه اله هيهههر
بهمهسهكهن أو حهديهقة لههها أبهواب ،ويف قوله " :الهصهدقهة تطفهئ اله هطهيهئههة "اسهتهعههارة
مهزدوجهههة" ،إذا شَهبَّهههه فهيههههها الهصهدقهههة بهالهمهههاء ،وشهبعهههه اخلهطهههيئة بهههالنار .والهتهشهههبيه
واضح فهي الهتهركيب الهتهالي " :والههصعهدقهة تهطهفىء اله هطهيهئة كهمها يطفئ الهمهاء النار"
هههه  -نهههههوع الهصهورتهيهههههن الهبهيهانيهتهيهههههن (رأس األمههههر اإلسههههالم) (حهصهائهههههد
األلهسهنهة).
( )94ا ىلر :احلديث يف صحيع البتار  ،كتاب الرهارة ،اب الواوء ثالاثً ثالاثً ،)71/1( ،ه .158
( )95شره األربع النووية ،للشيخ حممد بن عثيم  ،ص.16
(( )96االستعارة املينية) :ه أن حتذف املشبه به بعد أن تستبق شيئاً من لوازمه تيىن عنه به ،مث تسنده اجل
املشبه املذكور يف اليالم ،ا ىلر :البالغة االصرالحية ،د/عبده قلقيلة ،ص .62
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 رأس األمهههر :ههههل ميهههكن أن يكههون لألمهههر رأس علههى وجههه الهحهقهيقهههة؟س
الهههجواب :ال ....إذن ههههذه استهعهههارة مكهنهيهههة ،شبهههه فهيهههها األمههر مب هههلوق ذيَرْأ ٍ
وأبهقهي علهى شهيء يدل عهليهه (رأس).
 حهصهائهد األلسهنهة :شُههبِّهههت األلهسهنههة فهيهههها بهالهمهنهاجههل الهتههي تهحهصههدالهعزرع ،ثههم حُهذفهت الهمهنهاجهل وأُِبقَي على كلمة (حهصهائهد) الهدالهة عهلهيههها(.)97
اجلانب الثاين :الدروس الدعوية املتعلقة باألساليب :
أوالً :أسلوب الفصاحة والبالغة يف الدعوة إىل اهلل:
ضح لنا أنواعاً من البالغة والبيان وذلك :يف قوله :
من خالل هذا احلديث يو َّ
(رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد) ،واجلهاد ذروة سنام
اإلسالم؛ ألنه يدل على قوة اإلسالم؛ ألن السنام إمنا يكون للبهيمة السليمة القوية،
فوجود اجلهاد دليل على قوة اإلسالم(.)98
ثانياً :أسلوب التشبيه:
وذلك يف قوله ( رأس األمر اإلسالم) ،وقوله (وذروة سنامه اجلهاد) تشبيه
اإلسالم برأس األمر؛ ليشعر املسلم بأنه من سائر األعمال مبنزلة الرأس من اجلسد يف
احتياجه إليه وعدم بقائه دونه ،وتشبيه لألمر باجلمل ،واجلمل أعاله ذروة السنام،
واجلمل متحرك ،واجلهاد أيضاً يبعث على االنتشار؛ فهو سبب انتشار اإلسالم،
وامتداد الدخول يف الدين ،فاإلسالم متيز من بني األديان كتميز اجلمل بذروة سنامه
باجلهاد ( ،)99وأيضاً يف قوله ( حصائد ألسنتهم) ،فهذا التشبيه البليغ شبه ما يتكلم
به اللسان – اإلنسان – بالزرع ااصود باملنجل ،فكما أن املنجل يقطع ،وال مييز
( )97ا ىلر :الصورة البيا ية يف احلديث النبو الشريف  ،فاحل أمحد احلمداين  ،ص.54
( )98ا ىلر :املنحة الرا ية يف شره األربع النووية ،للشيخ  /صاحل الفوزان ،ص.236
( )99ا ىلر :مرقاة املفاتيع شره مشياة املصابيع ،املال عل بن سلران حممد القار .)105 /1( ،
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الرطب واليابس واجليد والرديء ،فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من
القبيح واحلسن ،وهذا مما يؤكد أهمية أسلوب التشبيه يف الدعوة ،وذلك ملا يوصله من
املعاني إىل أذهان املدعوين وقلوبهم.
ثالثاً :أسلوب احلوار:
أسلوب احلوار ناجح يف التعليم والتوجيه ونشر الدعوة اإلسالمية ،وطريقة
شيقة جتذب الناس إىل االستماع والتعلم واالستيعاب ،وقدجهاء الهحهديهث نهتهيهجهة
حهوار دار بهيهن الهنهبهي  ومعاذ هذا احلديث مجع أصوالً عديدة ،وفوائد مجة؛
وقد سأل فيه معاذ عن هذه األعمال اليت تدخل اجلنة وتباعد من النار ،وقهد
اشهتهمهل عهلهى عهدعة أمهور من أههمههها قهواعهد اإلسهالم اله همهس الهتهي وضعها
الهرسهول عهلهى رأس مهوجهبهات الهجهنهة ،والهنهجهاة مهن الهنهعهار ،ثهم أتهبهعههها
بهعهبهادات تطهوُّعيعهة يهنهال بههها الهعهبهد حهبَّ اهلل .
رابعاً :أسلوب عرض املسألة على الطالب بالتشويق:
ومن فوائد احلديث :عرض املسألة على الطالب بالتشويق لقوله :أال أدلك
على أبواب اخلري؟ وكان رسول اهلل يلقي على أصحابه املسائل لي ترب أفهامهم
ويرغبهم يف البحث والتأمل(.)100
خامساً :إتيان املعلم مبا مل يتحمله السؤال:
جند ذلك يف مثل قولِه  ملعاذ :أال أدلك على أبواب اخلري؟ ،وقوله :أال
أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ وقوله :أال أخربك مبالك ذلك كله؟ مع أن
معاذاً مل يسأل عن هذه األمور ،وهذا مِن عادته  أنه إذا دعت احلاجة إىل ذكر شيء
يضاف إىل اجلواب أضافَه.
( )100ا ىلر :اليواك الدرار  ،لليرماين.12/2 ،
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سادساً :أسلوب االستفهام:
فالنيب  يعرض املسائل بصيغة االستفهام لتنبيه امل اطب كما مر يف هذا
احلديث ،وهو أسلوب فعال يف جذب انتباه السامع ،وتهيئته ملا سيلقى عليه ،فالنيب
مل يُ ْسمِع معاذاً املعارف إال بعد صيغة السؤال :أال أُخربك؟" وهي طريقة تربوية ناجحة
ومتعلق.
ٍّ
ال متلهفاً ملعرفة اجلواب ،ال جمرد سامع
تزيد من انتباه املدعو ،وجتعله سائ ً
سابعاً :أسلوب الرفق واليسر:
يف قوله  يف احلديث (وإنه ليسري على من يسره اهلل عليه) دليل على أن
الدين اإلسالمي مب

على اليسر ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﭼ ( ،)101وقال النيب ألصحابه وهو يبعثهم دعاة ومعلمني (يسروا وال
تعسروا ،بشروا وال تنفروا)( ،)102فعلى الداعية إىل اهلل  بيان مساحة اإلسالم،
ويسره وبيان حماسن الدين اإلسالمي ،ويرغب الناس يف االستقامة على دين اهلل وال
ينفرهم الشدة والقسوة والغلظة.
قال الشيخ  -عبد العزيز بن باز ( :-عليك يا عبد اهلل أن ترفق يف دعوتك
وال تشق على الناس وال تنفرهم من الدين وال تنفرهم بغلظتك وال جبهلك ،وال
بأسلوبك العنيف املؤذي الضار ،عليك أن تكون حليماً صبوراً سلس القياد لني
الكالم ،طيب الكالم حتى تؤثر يف قلب أخيك وحتى تؤثر يف قلب املدعو)(.)103

( )101سورة البقرة آية .185/
( )102صحيع مسلم ،كتاب اجلهاد ،اب يف األمر التيسري وترك التنفري ،)1732 /3( ،ه.6
( )103جمموو فتاون ومقاال متنوعة ،الشيخ عبد العزيز ابن از.)346 /1( ،
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري الربية وسيد
الدعاة ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد- :
ففي هذه الدراسة الدعوية حلديث معاذ بن جبل قال :كنت مع النيب 
يف سفر ،فأصبحت يومًا قريبًا منه وحنن نسري ،فقلت :يا رسول اهلل أخربني بعمل
يدخل اجلنة ،ويباعدني عن النار ،تظهر فيه النتائ التالية- :
 - 1وضوح منه الرسول  يف الدعوة إىل اهلل ،وهذا ما ينبغي أن يكون
عليه منه الداعية من احلرص على هداية الناس إىل دين اهلل ،ويسعى يف سبيل حتقيقه.
 - 2حرص الصحابة على اخلري ،ومعرفة ما يوصل إىل اجلنَّة ويُباعد من
النار.
 - 3حرص النيب الداعية حممد  لبيان أنَّ الطريقَ املوصل إىل النجاة شاق،
أن عبادة اهلل يُرجى فيها دخول اجلنَّة والسالمة من النار.
وسلوكه حيصل بتيسري اهلل ،و َّ
 - 4أهمية ومكانة الداعية يف العملية الدعوية ،وأن عليه املسؤولية يف البيان
واإليضاح.
 - 5أهمية املدعو ،وهو ااور الذي ترتكز عليه الدعوة ،وعليه املسؤولية يف
البحث عن احلق وطلبه.
 - 6يف احلديث توضيح ألولويات الدعوة ،واليت تدل على عظم شأن
أركان اإلسالم؛ حيث دلَّ النَّيبُّ  معاذاً عليها من بني الفرائض اليت فرضها اهلل ،
واحلث على اإلتيان بالنوافل ،وأنَّ مِن أهمِّ ما يُتقرَّب به إىل اهلل بعد أداء الفرائض
الصدقة والصوم وقيام الليل ،التأكيد على عظم شأن الصالة وأنَّها عمود اإلسالم،
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وبيان فضل اجلهاد ،وأنَّه ذروة سنام اإلسالم ،وخطورة اللسان ،وأنَّه يُفضي إىل
املهالك ويُوقع يف النار.
ومن أبرز توصيات البحث:
 - 1احلرص يف الدعوة على األمور املهمة يف الدين ،فإن النيب حرص
على بيان املسائل املهمة ،ومن أهمها الصالة وهي عمود الدين ،والركن الثاني من
أركان اإلسالم.
 - 2أهمية دراسة السنة النبوية لتأصيل علم الدعوة ،وضرورة استنباط
مفاهيم ومنه الدعوة من السنة النبوية.
 - 3التمسك بسنة املصطفى  ،واحلرص على تعلمها فهماً ،ودراسةً،
واستنباطاً لألحكام القيمة ،والدروس النافعة بقدر املستطاع ،ليكون دليلًا وهادًيا لكل
مسلمٍ ،وباألخص لكل داعيةٍ يريد سلوك صراط اهلل تعاىل على فهمٍ وبصريةٍ.
ويف اخلتام أسأل اهلل  التوفيق والسداد ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني...
املراجع واملصادر
[ ]1إرواء الغليل يف ختري أحاديث منار السبيل ،حممد ناصر الدين األلباني،
ط(2بريوت ،املكتب اإلسالمي.)1985 / 1405 ،
[ ]2أساليب الدعوة واإلرشاد ،حممد أمني ب عامر (األردن ،أربد ،مركز كناري
لل دمات الطالبية1998 ،م).
[ ]3أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري (ت 630ه) ط( 1دار الكتب
العلمية1415 ،هه .)1994 /

ملياء بنت سليمان الرويل

134

[ ]4أصناف املدعوين وكيفية دعوتهم ،د/محود بن أمحد الرحيلي ،ط1
(الرياض ،دار العاصمة1426 ،هه).
[ ]5أصول الدعوة ،د /عبدالكريم زيدان ،ط( 4بريوت ،مؤسسة الرسالة،
1411هه).
[ ]6إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد ،للشيخ صاحل الفوزان ،ط ( 3بريوت،
مؤسسة الرسالة1423 ،هه).
[ ]7االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن
عبدالرب بن عاصم النمري القرطيب (ت 463ه (حتقيق :علي حممد البجاوي،
ط(1بريوت ،دار اجليل1412 ،هه .)1992/
[ ]8اإلميان ،تأليف :تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن تيمية(ت 728ه ( ،ط4
(بريوت ،املكتب اإلسالمي 1413 ،هه1993 /م).
[ ]9البحث العلمي ومناهجه النظرية ،د /سعد الدين السيد صاحل ،ط ( 2جدة،
مكتبة الصحابة 1414 ،هه).
[ ]10البالغة االصطالحية ،د .عبده قلقيلة  ،ط( 4القاهرة ،دار الفكر 1421 ،هه) .
[ ]11تاج العروس من جواهر القاموس ،جملد الدين السيد حممد مرتضى الزبيدي
(ت1205هه) ،ط( 1مصر ،املطبعة اخلريية1306 ،هه).
[ ]12التحرير والتنوير" حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب
اجمليد" ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (ت
1393هه) (تونس ،الدار التونسية للنشر1984 ،م).
[ ]13حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفوري (بريوت ،دار الكتب العلمية).
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[ ]14التحفة الربانية يف شرح األربعني حديثا النووية ،إمساعيل بن حممد األنصاري،
ط( 1اإلسكندرية ،مطبعة دار نشر الثقافة1380 ،هه).
[ ]15حتقيق كتاب اإلميان البن أبي شيبة ،حممد ناصر الدين األلباني ،ط(2بريوت،
املكتب اإلسالمي1983 ،م).
[ ]16ختري العقيدة الطحاوية ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي املصري
املعروف بالطحاوي (ت 321هه) ،شرح وتعليق :حممد ناصر الدين األلباني،
ط(2بريوت ،املكتب اإلسالمي 1414 ،هه).
[ ]17التعليق الرغيب على الرتغيب والرتهيب ،حممد ناصر الدين األلباني،
ط(3بريوت ،املكتب اإلسالمي1408 ،هه1988 /م).
[ ]18تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (ت774هه) (بريوت ،دار املعرفة1403 ،هه
1983/م).
[ ]19التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالرب
النمري (ت463هه) حتقيق :مصطفى العلوي ،حممد البكري (املغرب ،وزارة
عموم األوقاف والشئون اإلسالمية1387 ،هه).
[ ]20تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للشيخ عبدالرمحن بن ناصر
السعدي (ت 1376هه) حتقيق :حممد النجار (الرياض ،الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء1410 ،هه).
[ ]21ثالثة األصول وأدلتها ،حممد بن عبدالوهاب (الرياض ،دار طويق1422 ،هه).
[ ]22اجلامع الصحيح امل تصر ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل الب اري (ت256هه)
ت :د /مصطفى ديب البغا ،ط( 3بريوت ،دار ابن كثري 1407 ،هه).
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[ ]23جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي(ت795هه) ،حتقيق :شعيب
األرناوؤط ،إبراهيم باجس ،ط( 7بريوت ،مؤسسة الرسالة1422 ،هه).
[ ]24اجلامع ألحكام القرآن ،لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،
ط( 1بريوت ،دار الكتب العلمية1408 ،هه 1988 /م).
[ ]25اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،البن القيم اجلوزية ، ،ط1
(بريوت ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع1407 ،هه 1987/م)
[ ]26حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ،مجع عبد الرمحن بن حممد القاسم،
ط  1405 ،3هه.
[ ]27حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه،
حممد بن عبد اهلادي التتوي ،أبو احلسن ،نور الدين السندي (ت1138 :هه)
(بريوت ،دار اجليل).
[ ]28الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ،د /أمحد غلوش ،ط( 2القاهرة ه
بريوت ،دار الكتاب املصري واللبناني1407 ،هه1987/م).
[ ]29الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة ،للشيخ عبدالعزيز بن باز (الرياض ،نشر
وتوزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء1402 ،هه 1982/م).
[ ]30سلسلة االحاديث الصحيحة للشيخ حممد ناصر األلباني ،ط (4بريوت ،املكتب
االسالمي1405 ،ه).
[ ]31سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوي (ت 273هه) ت :شعيب
األرناؤوط ،ط( 1دار الرسالة العاملية 1430 ،هه  2009 /م).
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[ ]32سنن أبي داود ،لإلمام احلافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي
(ت275هه) (سوريا ،دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع1394 ،هه/
1974م).
[ ]33سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن الضحاك ،الرتمذي( ،ت 279هه)
[ ]34حتقيق :أمحد شاكر وآخرون ،ط(2مصر ،مطبعة مصطفى احلليب1395 ،هه/
1975م).
[ ]35السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني ،النسائي
(ت 303هه) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن شليب ،ط( 1بريوت ،مؤسسة
الرسالة1421 ،هه 2001 /م).
[ ]36السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،ط( 1بريوت ،دار الفكر).
[ ]37شرح منت األربعني النووية ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي (ت
676هه)اعتنى به :قصي احلالق ،أنور الشي ي ،ط(1لبنان  -بريوت ،دار
املنهاج للنشر والتوزيع1430 ،هه 2009 /م).
[ ]38شرح األربعني النووية ،الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ط( 1الرياض ،دار
الثريا1424 ،هه).
[ ]39شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية ،تقي الدين أبو الفتح
حممد بن علي بن وهب القشريي ،املعروف بابن دقيق العيد (ت 702هه) ط6
(لبنان ،مؤسسة الريان1424 ،هه 2003 /م).
[ ]40الشرح املمتع على زاد املستقنع ،الشيخ /حممد بن صاحل العثيمني ،ت :عمر
احلفيان ،ط( 1الدمام ،دار ابن اجلوزي 1422 ،هه2002 /م).
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[ ]41شعب اإلميان ،أبو بكر البيهقي (ت458 :هه) ت :د /عبد العلي حامد ،ط1
(الرياض ،مكتبة الرشد1423 ،هه  2003/م).
[ ]42صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد ناصر الدين األلباني ،ط( 1الرياض ،مكتبة
املعارف 1421هـ2000 /م)
[ ]43صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد ناصر الدين األلباني ،ط( 1بريوت،
املكتب اإلسالمي).
[ ]44صحيح سنن ابن ماجه ،حممد ناصر الدين األلباني ،ط( 1بريوت ،لبنان،
املكتب اإلسالمي1407 ،هه).
[ ]45صحيح مسلم بشرح النووي ،لإلمام حميي الدين أبو زكريا بن شرف النووي
(ت676هه) ،ط( 2مصر ،املطبعة املصرية).
[ ]46صحيح مسلم ،ألبي احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( ،ت 261
هه) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي(بريوت ،لبنان  -دار إحياء الرتاث العربي).
[ ]47صفات الداعية ،د/محد العمار ،ط(1الرياض ،دار كنوز اشبيليا1417 ،ه).
[ ]48صفة الصفوة ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي
(ت 597هه) ،ت :أمحد بن علي(مصر ،القاهرة ،دار احلديث،
1421هه2000/م).
[ ]49الصالة وحكم تاركها ،البن قيم اجلوزية(ت751هه) ،حتقيق :تيسري زعيرت،
ط( 2بريوت ،املكتب اإلسالمي 1405 ،هه1985/م).
[ ]50الصورة البيانية يف احلديث النبوي الشريف ،فاحل أمحد احلمداني ،ط(1عمان،
مؤسسة الوراق.)2001 ،
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[ ]51الطبقات الكربى ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري البغدادي،
املعروف بابن سعد (ت230هه) ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية1410 ،هه).
[ ]52العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقط (ت385 :هه) ،ت :حمفوظ
الرمحن زين اهلل السلفي ،ط( 1الرياض ،دار طيبة 1405 ،هه  1985 /م).
[ ]53فتح الباري بشرح صحيح الب اري ،للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أمحد بن
علي بن حجر العسقالني (ت 852هه) ،ط( 2مصر ،مكتبة الكليات األزهرية،
1398هه).
[ ]54فنع الدعوة اإلسالمية وقواعد تطبيقها ،د/عبدالغفار عزيز ،ط( 1الرياض،
مكتبة الرشد).
[ ]55القاموس اايط ،للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشريازي،
ط( 1مصر ،املطبعة احلسينية املصرية1330 ،هه).
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Hadith of Muadh bin Jabal, (may Allah be pleased with him)
"The peak of the matter is Islam; the pillar is prayer..."
An Advocacy Study
Dr. Lamiaa bint Suliman Altaweel
Associate professor Higher Institute of Da,wah and Hisbah
Imam Mohammed Bin Saud University

Abstract. This advocacy study of the Hadith of Muadh bin Jabal, (may Allah be pleased with him) "The
peak of the matter is Islam; the pillar is prayer..." which brought together many origins, and many
benefits; Muadh (may Allah be pleased with him) asked about the acts that lead to heaven and set far
away from hell, which is the real winning, and since this study is related to the advocacy field, it is
necessary to extract and devise advocacy Fiqh related to the four advocacy pillars (advocate, invitee,
advocacy topic and means and methods), the advocate is the Messenger of Allah (PBUH), and it is found
through this study the keenness of the Prophet (PBUH) to show the road to heaven which is an evidence
on the clarity of the method of the Messenger(PBUH) in the call to Allah the almighty, and what should
be the approach of the advocate for the clarification of the call topics relating to doctrine, law and ethics,
and the necessity of the order of prioritization, and the care of guiding invitees to the religion of Allah,
and seeks in order to achieve it and seeks means and methods and appropriate ways to bring people from
darkness to light to win the consent of their Creator.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،192-143حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

األدلة العقلية على صفة العلم اإلهلي :يف ضوء عقيدة السلف
د .ايسر بن عبدالرمحن بن حممد اليحىي

األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعاصر ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
ملخص البحث .يتناول هذا البحـ مهوـوم ومنزلـة وأوـوا األدلـة العقليـة مـمل املن ـور السـله  ،وكيـ كنـمل بيبيـ
هذه الرؤية السلهية على آحاد مسائل االعتقاد.
وقد اخرتت أن بنون املسألة حمل التيبيـ (صـهة العلـم اإل)ـ ) لشـره هـذه الصـهة وملـا )ـا مـمل بعلـ بن ـ
ممل مسائل االعتقاد كالصهات االختيارية ومسائل القدر وحنوها...
وقد بوصلت ممل خالل البح إىل وتائج ممل أمهوا:
 -1أن األدلة العقلية داخلة حتت األدلة الـشرعية .وه قسيم األدلة السمعية.
 -2أن األدلة العقلية الشرعية ووعان( :وقل ) و(غ وقل ).
 -3أن السل – رضوان هللا عليوم – كاووا حيتجون ابألدلة العقلية إلثبات مسائل أصول الديمل.
 -4أن األدلة العقلية الدالة على صهة العلم قسمان:
أ ) أدلة عامة :دالة على ك ممل امليالب اإل)ية وعلى صهات النمال خاصة.
ب) أدلة خاصة :بدل على صهة العلم ،وقد بدل على صهات أخرى لنمل ليس كاألوىل.
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مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،وبعد:
فإنه من املتقرر عند أهل العلم أن قضايا أصول الدين اليت تدرَّس تنقسم إىل
قسمني :مسائل ودالئل.
ال أو تكعماال عم االً:
فأمااا املساال فهاام مااا ا اعتقادهااا ،و ا أن تكااقور قااو ً
ومسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة واملعاد.
وأما الدال فهم الشواهد على هقه املسائل(.)1
وقد أوىل السلف رمحهم اهلل تعاىل عناية وربى بكال القسامني يظهار ذلاك يلياًا
فيما قرروه يف تآليفهم أو سطروه يف وتبهم.
ورغبااة مااإ يف إباارا يانا ماان هااقه اجلوانا  ،وإلقاااا الضااوا عليهااا ،سااالكاً
طريقة السلف رمحهم اهلل تعاىل يف ذلك بقور املسألة ودالئلها ،فقاد ارتا ت موعاوعًا
يتناس مع هقا اهلدف ،وهو" األدلة العقلية على صفة العلم اإلهلم".
أهداف البحث
يهدف البحث إىل عدة أمور:
- 1بيان مقصود السلف بالدليل العقلم على مسائل االعتقاد.
- 2بيان منزلة األدلة العقلية عند السلف.

( )1او ر :درء التعارض27 /1:
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- 3ذواار األدلااة العقليااة علااى صاافة العلاام اإلهلاام ونمااوذ ماان اسااتدالالت
السلف باألدلة العقلية على مسائل االعتقاد.
أمهية املوضوع وأسبلب اختيلره
والقي دعانم إىل احلديث عن هقا املوعوع –بارتتصار -ما يلم:
- 1بيان عناية السلف رمحهم اهلل باألدلة العقلية على مسائل االعتقاد ،فكماا
أنهام يسااتدلون علااى مسااائل أصااول الاادين ماان الساامع ،فكااقلك يسااتدلون عليهااا ماان
العقل املوافق للنقل.
- 2أن يف إبرا ذلك على الويه الصحيح ،دفعًا ملا يشيعه بعض أتباع املادارس
الكالمية مان عادع عناياة السالف بالادالئل العقلياة ،وأن العناياة إااا حصال يف وقا
متأرتر.
- 3أن تقييد هقا البحث بصفة العلم اإلهلم لاشرف هقه الصافة مان وياه()2؛
وألن وثرياً من مسائل االعتقااد هلاا تعلاق بصافة العلام ،والصافات االرتتيارياة والقادر
وحنوه؛ وألن مقصود البحث التمثيل والتقوري ال االستيعاب والتطويل.
منهج البحث
منهجاام يف البحااث هااو تتبااع اسااتدالالت الساالف باألدلااة العقليااة علااى مسااائل
االعتقاد (صفة العلم اوذياً) ،وفر هاقه االساتدالالت مان يهاة إمكانياة االساتدالل
بها على أوثر املسائل أو على آحادها ،مع النظر يف موافقات الفرق الكالمية للسلف يف
االستدالل بها من عدمه.
( )2درء التعارض414/9:
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خطة البحث
وقد سرت يف هقا البحث على اخلطة التالية :مقدمة ،متهياد ،وثالثاة مباحاث،
ورتامتة.
 - 1املقدمة :تكلم فيها عن أهمية املوعوع ،وأسباب ارتتياره.
 - 2التمهياد :وتكلم فيه عن معنى الصافة ،واملاراد بصافة العلام ،واألدلاة
السمعية على صفة العلم.
 - 3املبحث األول :مفهوع األدلة العقلية ومنزلتها :وفيه ثالثة مطال :
املطل األول :املراد بالدليل العقلم
املطل الثانم :املقصود باألدلة العقلية على مسائل االعتقاد
املطل الثالث :منزلة األدلة العقلية عند السلف يف مسائل االعتقاد
 - 4املبحث الثلين :األدلة العقلية العامة على صفة العلم اإلهلم:
الدليل األول :قياس األوىل
الدليل الثانم :دليل الكمال (السرب والتقسيم)
 - 5املبحث الثللث :األدلة العقلية اخلاصة على صفة العلم اإلهلم:
الدليل األول :دليل اإلتقان
الدليل الثانم :دليل االرتتيار
الدليل الثالث :داللة أفعال اهلل
 - 6اخللمتة :وفيها أهم النتائج.
هقا وأسأل اهلل العلم القدير أن يوفقنا ملاا با ويرعاى ،وصالى اهلل علاى نبيناا
حممد وعلى آلة وصحبه أمجعني.
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التمهيد
أوالً :معىن الصفة

تأتم الصْ َفة يف اللغة :مبعنى التحلية .يقاال" :وصاف الشاما :حااله ،واهلااا يف

صفته عوض من الواو"(.)3
وقااال اباان فااارس(ت395:هااا) " :فالوصااف :حتليااة الشااما ،وهاام األمااارة
الال مة للشما"(.)4
وياا يف التعريفاات" :الصافة :هام االسام الادال علاى بعاض أحاوال الاقات،
وذلك حنو طويل وقصري ....وهم األمارة الال مة بقات املوصوف القي يكعرف بها"(.)5
وعلى هقا فيتبني أن الصفة هم :نع أمارة مال مة للقات ،ال تنفاك عنهاا وال
تستقل بقاتها ،فال يتصور ذات بال صفات وال صفات بال ذات.
وصفات اهلل تعاىل هم نعوت الكمال القائمة بالقات :والعلم واحلكمة والسامع
والبصر وحنوها مما هو ثاب يف الكتاب والسنة(.)6
( )3لسان العرب مادة (وص )357/9
( )4معجم مقاييس اللغة مادة (وص ) 115/6
( )5التعريهات175 :
( )6ممل سحسن التنبي للي هنل :أن ممل اللغويني ممل فرق بني النعت والصهة ،فجعل النعت ملا يتغ ممل الصهات،
والصهة ملا يتغ وملا ال يتغ  ،فالصهة أعم ممل النعت ،لنمل الصحيح –والذي جرى عليه أك ر علماء اللغة
واستعمال أهل الشر  -إجراء النعت جمرى الصهة .يقول أبو هالل العسنري(ت395:هـ) بعد أن وقل
قول ممل ذكر الهرق ":والذي عندي :أن النعت هو ما ي ور ممل الصهات ويشتور  ...مث قد بتداخل
الصهة والنعت فيقع كل واحد منوما موضع اآلخر؛ لتقارب معنييوما ،وجيوز أن يقال :الصهة لغة والنعت
لغة أخرى وال فرق بينوما يف املعىن ،والدليل على ذلك :أن أهل البصرة ممل النحاة يقولون الصهة ،وأهل
النوفة يقولون النعت وال يهرقون بينوما"[.الهروق اللغوية :ص ،]30ويقول صاحب (خمتار الصحاح)":
الصهة عندهم-أي النحويني -النعت"[.خمتار الصحاح:ص ،،]340:وعلى هذا جرى عمل أهل اللغة=
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اثنيلً :املراد بصفة العلم

العلم نقيض اجلهل.
والعلاام يف األصاال" :هااو االعتقاااد اجلااا ع املطااابق للواقااع ،وقياال :هااو إدرا

الشما على ما هو به"(.)7
وصاافة العلاام يف حااق اهلل تعاااىل معناهااا :أن علاام اهلل واسااع ،وأنااه أحااال بكاال
شما علماً ،وال يعزب عنه مثقاال ذرة يف الساموات وال يف األرض ،وماا قاال تعااىل:
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [النسااااا ،]32 :وقاااال تعااااىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﭼ [األعاااراف ]89 :وقاااال تعااااىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

[األنعاع ]59 :وقال تعاىل :ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [الطالق.]12 :
يقاااول اإلمااااع أمحاااد (ت241:هاااا) ":وهاااو يعلااام ماااا يف الساااموات السااابع،
واألرعني السبع ،وما بينهما وما حت الثرى ،وما يف قعر البحاار ،ومنبا وال شاعرة
وول شجرة وول رع وول نبات ،ومساق وال ورقاة ،وعادد ذلاك ،وعادد احلااصى
والرماال وال ا اب ومثاقياال اجلبااال ،وأعمااال العباااد وآثااارهم ووالمهاام ،وأنفاسااهم،

(النعت :وصهك الش ء مبا فيه ممل حسمل؛ كذا قاله
=والشر  :قال ابمل فارس :يف (مقاييس اللغة):
ُ
(النعت :وصهك الش ء ،بنعته مبا فيه وببالغ يف
اخلليل)[ ،]448/5وقال ابمل من ور يف (لسان العرب):
ُ
وصهه)[ ،]99/2وبوب البخاري يف صحيحه ":ابب ما يُذكر يف الذات والنعوت واألسام "[]120/9
قال ابمل حجر ":وأما النعوت فإهنا مجع وعت ،وهو الوص يقال :وعت فالن وعتا م ل وصهه وصها وزوه
ومعناه"[فتح الباري ]382/13:وعلّ الشيخ ابمل ع يمني على ببويب البخاري ":أما النعوت :فو
ت هللاُ وهسه بنذا وكذا أي:
األوصاه ،فأوصاه هللا بسمى وعوات كما بسمى أوصافا ،فتقول -م ال -وـَ َع َ
ص َ "[جممو الهتاوى ،]372/16:و)ذا جتد العلماء ييلقون على أوصاه هللا الواردة وعوات[.او ر
َو َ
م ال :اليربي يف بهس ه ،300/11 ،282/11:وابمل بيمية يف اجملمو ]135/14 ،160/5:
( )7التعريهات199 :
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ويعلاام واال شااما ال يفااى عليااه ماان ذلااك شااما ،وهااو علااى العاارق فااوق السااماا
السابعة"(.)8
واهلل سبحانه يعلم ما وان ،وما يكون ،ومامل يكن أن لو وان ويف يكون،
وما قال تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [األنعاع.)9(]28 :
ويقول ابن القيم (ت751:ها) -واصفاً علم اهلل تعاىل :-
وهااااو العلاااايم أحااااال علماا اَا بالااااقي

يف الكااااون ماااان ساااار وماااان إعااااالن

وبكااااااال شاااااااما علماااااااه سااااااابحانه

فهااااااو ايااااااي ولااااااي ذا نساااااايان

وواااقا يعلااام ماااا يكاااون غااادًا وماااا

قااااااااد وااااااااان واملويااااااااود يف ذا ا ن

وواااقا أمااارن مل يكااان لاااو واااان وياااا

()10

ف يكاااااون ذا األمااااار ذا إمكاااااان

وصفة العلم يف حق اهلل ،من الصفات القاتية اليت مل يزل وال يزال متصفًا بها.
ووقلك هم من الصفات اليت تدر بالعقل وما تدر بالسمع ،يقول شيخ
اإلسالع ":واملقصود هنا أن من صفات اهلل تعاىل ما قد يعلم بالعقل وما يعلم أنه
عامل ،وأنه قادر ،وأنه حم ،وما أرشد إىل ذلك قوله :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [سورة
امللك ،]14:وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يكعلم بالعقل عند ايققني أنه:
حم عليم قدير مريد"(.)11

( )8املسائل والرسائل املروية عمل اإلمام امحد284 ،283 /1 :
( )9او ر :شرح العقيدة اليحاوية ،132 :وجامع الرسائل.183 /1 :
( )10النووية مع الشرح (بوضيح املقاصد وبصحيح القواعد) ألمحد بمل إبراهيم بمل عيسى215/2:
( )11الهتاوى88/3:
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وصفة العلام مان أعظام صافات الكماال الثابتاة هلل تعااىل ،وذلاك أن واثريًا مان
الصفات ورتاصة الصفات الفعلية هلا تعلق بصفة العلم(.)12
ومن املسائل املتعلقة بصفة العلم ،مسألة تعلق علم هللا ابملستقب :
هل علمه باملستقبل قديم ال ع لقاته ،وال يتجدد له عند ويود املعلوماات نعا
وال صفة؟
أو أنه ال يعلمها إال بعد حدوثها؟
أو أنه يعلمها قبل حدوثها ،ويعلمها بعلم آرتر حني ويودها؟
والصحيح هو الثالث.
يقااول اإلماااع اباان تيميااة (ت728:هااا) ":فااال ريا أنااه يعلاام مااا يكااون قباال أن
يكااون ،ثاام إذا وااان :فهاال يتجاادد لااه علاام آرتاار؟ أو علمااه بااه معاادوماً هااو علمااه بااه
مويوداً؟ هقا فيه نزاع بني النظار " ،ثم قال عن القول األول – وهو أنه يتجدد له علام
آرتر – " وإذا وان هو القي يادل علياه صاريح املعقاول ،فهاو الاقي يادل علياه صاحيح
املنقول وعليه دل القرآن يف أوثر من عشرة مواعاع ،وهاو الاقي يااات باه ا ثاار عان
السلف"( ،)13وهقه املسألة هلا تعلق مبسألة القدر.
وهنا مسائل أرترى تتعلق بعلم اهلل:
ومسااألة :علاام هللا ه ا ع ام الكلياالو وائي ياالو أم هااو خاالك ابلكلياالو دو
ائي يلو ،وما هو ماقه الفالسافة متقادميهم ومساتأرتريهم ،وهاقه مساألة قاد أطاال
الكالع فيها اإلماع ابن تيمية ¬ يف درا التعارض(.)14

( )12او ر :درء التعارض414 /9 :
( )13املصدر الساب 17/10:
( )14او ر :ممل بداية اجلزء التاسع اىل.196 /10 :
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ومسااألة يااادة العلاام اإلهلاام علااى الااقات ونفاام املعتزلااة لااقلك ،وغريهااا ماان
املسائل ،والقي يطول الكالع يف حتقيقها وبيانها عن املقصود من هقا البحث(.)15
اثلثلً :األدلة السمعية على صفة العلم

األدلة املثبتة لعلم اهلل من الكتاب والسنة وثريةٌ يداً ،منها(:)16
قااال تعاااىل :ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ [سااورة امللااك  ،]26:وقااال تعاااىل :ﭽ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سااورة البقاارة .]29:وقااال تعاااىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سااورة
املائدة .]109:وقال تعاىل يف علمه بنشأة اإلنسان وما يفيه وما يعلان :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة النجم.]32:
أما إثبات علماه بالعاامل الفلكام والساموات واألرعاني فقاال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [ساااورة احلدياااد.]4:وقاااال
تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [سورة آل عمران.]5:
وقال تعاىل يف علمه بالغيا  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ [سورة األنعاع.]59:

( )15او ر :املصدر الساب  196 / 10 – 1/9 :حي بنلم عمل أك ر مسائل صهة العلم.
( )16استوىف ك ا ممل هذه االدلة الشيخ حافظ حنم ¬ يف معارج القبول كعادبه يف استيهاء االدلة ممل النتاب
والسنة على املسائل.238 /1 :
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وقال تعاىل يف علمه بوقوع الساعة :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ [سورة األعراف.]187:
وقاااال تعااااىل يف علماااه بأعماااال اإلنساااان رتريهاااا وشااارها :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭼ [سورة األنعاع.]53:
ووقلك دل السنة الشريفة على هقه الصفة بأدلة وثرية منها:
ماا رواه يااابِ بر بْا بن عبْادِ اللضاهِ رعِاام اللضا كه عنْهكمااا قَااال :وَااان رسكااولك اللضا ِه ‘ يكع ِّلمكنااا
ام أَحا كد ُو ْم بِالْاَأ ْم بر
الِا ْستِخار َة فِم ا ْلُأمكو بر وُلِّها وَما يكع ِّلمكناا السواور َة مِا ْن ا ْلقُارْآ بن يقُاو كل إبذا ه َّ
ك وأسااتقدر
ام إبنِاام أَسْااتخِريك َ ِبعِ ْلمِا َ
ام لِيقُالْ اللضهكا َّ
فَلْي ْروَاعْ روْعتا ْي بن مِانْ غَيْا بر ا ْلفَربيضا ِة ثكا َّ
ِب ُقدْرتِكَ وأَ ْسَألُكَ ِمنْ َفضْلِكَ الْعظِيمب َفإبنَّكَ ت ْق ِدرك ولَا أَ ْق ِدرك وتعْلَمك ولَاا أَعْلَامك وأَنْا علضاا كع
ا ْلغكيكوبِ اللضهكمَّ بإنْ وُنْ تعْلَمك أَنَّ هقا ا ْلَأمْر رتيْرن لِام فِام دِينِام ومعاشِام وعاقِبا ِة َأمْاربي أَ ْو
َن هاقا
كم باارب ْ لِام فِياهِ وبإنْ وُنْا تعْلَا كم أ َّ
يلب َأمْربي وآيِلِهِ فَا ْق كدرْهك لِم ويسِرْهك لِم ث َّ
قَال عا ِ
يلِا ِه فَاصْا بر ْف كه
ل َأمْاربي وآ ِ
ا ْلَأمْر شرٌّ لِم فِم دِينِم ومعاشِم وعاقِ ب ِة َأمْاربي َأ ْو قَاال فِام عايِا ب
()17

كم َأرْعِنِم قَال ويكسمِم حايتهك"
عنِم واصْربفْنِم عنْهك وا ْق كد ْر لِم الْخيْر حيْثك وَان ث َّ

وعنْ اْبنب عكمر رعِم اللضهك عنْهكما أَنَّ رسكول اللضهِ ‘ قَال ":مفَاتِحك الْغيْا ِ رتمْا ن لَاا
ض ا ْلَأرْحاا كع بإلضاا اللضاهك ولَاا يعْلَا كم
يعْ َلمكها بإلضا اللضهك لَا يعْلَمك ما فِم َغ ٍد بإلضا اللضهك ولَا يعْلَا كم ماا تغِاي ك

( )17رواه البخاري :يف كتاب الدعوات ،ابب الدعاء مث االستخارة 2345/برقم( ،)6019والرتمذي :ابب ما
جاء يف صالة االستخارة  345/2برقم( ،)442والنسائ  :ابب يف االستخارة 89/2:برقم (،)3201
وابمل ماجة :ابب ما جاء يف صالة االستخارة  440/1برقم ( ،)1373وامحد 443/3:برقم()14746
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ت ولَاا يعْلَا كم متاى تقُاو كع
ض تمكاو ك
ي َأ ْر ت
متى ي ْأتِم الْم َط كر أَحا ند بإلضاا اللضا كه ولَاا تا ْدربي نفْا ن بِاَأ ِ
السَّاع ُة بإلضا اللضهك"(.)18
املبحث األول :مفهوم األدلة العقلية ومنيلتهل
وفيه ثالثة مطال :
املطلب األول :املراد ابلدلي العقلي
قبل أن أبيَّن املقصود بالدليل العقلم ،بسن أن أبني معنى اللفظني
 بارتتصار -قبل ال وي :فللدلي "يف اللغة :هو املرشد ،وما به اإلرشاد.
ويف االصطالح :هو القي يلزع من العلم به العلم بشما آرتر"(.)19
وأما العق يف اللغة :مصدر عقل يعقل ،وأصل مادته احلب

واملنع ،ومسم

عقل اإلنسان عقالً؛ ألنه يعقله أي :بجزه عن الوقوع يف اهللكة ،ولقا مسم
أيضاً  -حجراً؛ ألنه بجره عن ارتكاب اخلطأ(.)20ويف االصطالح :يتلف معناه بارتتالف استعماله ،ومن رتالل النظر يف والع
العلماا أيد أنه ال ير عن عدة معا تن ولها تدور حول أصله اللغوي القي هو املنع
واحلب  ،وهم:

( )18رواه البخاري :ابب﴿ :وعنده مهابح الغيب ال يعلموا إال هو﴾ 1693/4برقم ()4351
( )19التعريهات للجرجاين ،104 :واو ر :كشاه اصيالحات الهنون والعلوم للتواوين793 /1:
( )20او ر :هتذيب اللغة لألزهري ،159 /1:ومقاييس اللغة البمل فارس ،69/4:ولسان العرب البمل من ور:
458/11
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- 1الغريزة املدروة اليت ميَّز اهلل بها اإلنسان عن سائر احليوانات ،وهقه اليت
يسق بفقدها التكليف الشرعم.
- 2املعارف الفطرية ،والعلوع الضرورية اليت يش

فيها مجيع العقالا،

والعلم بأن الكل أورب من اجلزا ،وأن احلادث ال بد له من حمدث ،وحنو ذلك من
العلوع األولية الضرورية.
- 3إدرا املعارف النظرية ،وما يستفاد من التجارب احلسية ،ومنه يرى
إطالق العلم على العقل ،ويسمى فاقد هقا ياهالً وأمحقاً وهو يتلف عن املعنى
األوىل من يهة أنه ال يكسق التكليف.
- 4ويطلق على العمل مبقتضى العلم ،ويدل عليه نفم الكفار للعقل عند
درتوهلم نار اجلحيم وما قال سبحانه( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

[سورة امللك ]10:ويسمى العقل بهقا اإلطالق :معرفة وبصرية(.)21
قال ابن القيم ¬(ت751:ه)" :العقل عقالن :عقل غريزي طبعم :هو أبو
العلم ومربيه ومثمرة.
وعقل وسيب مستفاد :وهو ولد العلم ومثرته ونتيجته ،فإذا ايتمعا يف العبد
استقاع أمره ،وأقبل عليه ييوق السعادة من ول يان  ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من
يشاا ،وإذا فقدهما ،فاحليوان البهيم أحسن حاالً منه ،وإذا فقد أحدهما أو انتقص،
انتقص صاحبه بقدر ذلك"(.)22
ما تقدع هو معنى اللفظني قبل ال وي .

( )21او ر :احياء علوم الديمل للغزايل ،86-85/1:بغية املراتد البمل بيمية260:
( )22مهتاح دار السعادة البمل القيم117/1 :
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أما املعنى بعد ال وي  ،فهنا عدة تعريفات أشهرها هو :الدليل القي ول
مقدماته عقلية(.)23
ومعناه :ما أوصل إىل املطلوب بنفسه -أي ببداهة العقل -أو بالنَّظر إىل
مكقدَِّمات تريع إليه(.)24
ومما بسن التقوري به :أن العقل -القي يستند إليه الدليل هنا -مصدر من
مصادر املعرفة يف اإلسالع ،إال أنه لي

مصدرًا مستقالً ،بل بتا إىل تنبيه الشرع،

وإرشاده إىل األدلة؛ ألن االعتماد على حمض العقل ،سبيل للتفرق والتنا ع ،فالعقل
لن يهتدي إال بالوحم ،والوحم ال يلغم العقل.
وقد ياا يف الوحم املنزل احلث على التعقل ،وأثنى على العقالا ،فقال تعاىل:
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ [سورة الزمر.]18- 17:

والنصوص الشرعية قد ياات متضمنة األدلة العقلية صافية من ول ودر ،فما
على العقل إال فهمها وإدراوها ،فمن ذلك:
قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [سورة األنبياا.]22:
وقال سبحانه :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة الطور.]35:
وقال يل وعال :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﭼ [سورة النساا.]82:
ورتوض العقل يف أمور اإلهليات باستقالل عن الوحم مظنة اهلال وسبيل
الضالل.
( )23او ر :املواق لإلجي  ،203/1:كشاه اصيالحات الهنون والعلوم للتواوين798 /1:
( )24او ر :الدليل العقل عند السل لعيسى النعمى :جملة البيان :عدد ()290
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يقول ابن رشد الفيلسوف(ت595:ها) -وهو ممن رتاض بالعقل يف مسائل
االعتقاد وطال جتربته " :-مل يقل أحد من الناس يف العلوع اإلهلية قوالً يعتد به،
ولي

يعصم أحد من اخلطأ إال من عصمه اهلل تعاىل بأمر إهلم رتار عن طبيعة

اإلنسان ،وهم األنبياا"(.)25
وعلى هقا فميزان الصحة والفساد يف أدلة العقول هو يف مدى موافقتها للكتاب
والسنة الصحيحة أو بعدها عنها.
يقول قواع السنة األصبهانم ( -ت535:ها) ":وأما أهل احلق فجعلوا الكتاب
والسنة إمامهم ،وطلبوا الدين من قِبلهما ،وما وقع هلم من معقوهلم ورتواطرهم،
عرعوه على الكتاب والسنة ،فإن ويدوه موافقاً هلما قبلوه ،وشكروا اهلل حيث
أراهم ذلك ووفقهم إليه ،وإن ويدوه خمالفاً هلم ترووا ما وقع هلم ،وأقبلوا على
الكتاب والسنة ،وريعوا بالتهمة على أنفسهم ،فإن الكتاب والسنة ال يهديان إال إىل
احلق ،ورأي اإلنسان قد يرى احلق ،وقد يرى الباطل ،وهقا معنى قول أبم سليمان
الدارانم -وهو واحد مانه يف املعرفة :-ما حدثتإ نفسم بشما إال طلب

منها

شاهدين من الكتاب والسنة ،فإن أت بهما ،وإال رددته يف حنرها"(.)26
والعقل قد يهتدي بنفسه إىل مسائل االعتقاد الكبار على سبيل اإلمجال،
وإثبات ويود اهلل مع ثبوت ذلك يف الفطرة أوالً.
قال ابن تيمية( -ت728:ها)" :واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مما
يكعلم بالعقل"(.)27

( )25هتافت التوافت البمل رشد547 /2 :
( )26احلجة يف بيان احملجة لقوام السنة األصبواين238/2 :
( )27جممو الهتاوى البمل بيمية230-229 /19 :
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أما مسائل العقيدة التفصيلية مما يتعلق بقات اهلل تعاىل وصفاته ورسوله وأنبيائه،
هلم وما يستحيل ،فما وان العقول لتدروها لوال جمما الوحم.

وما

يقول السفاريإ( -ت1188:ها) ":أن العقول لو وان مستقلة مبعرفة احلق
وأحكامه ،لكان احلجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكت  ،والال ع
باطل بالنص ،قال تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [سورة اإلسراا....]15:
فكقا امللزوع"(.)28
املطلب الثلين :املقصود ابألدلة العقلية على مسل الشرع
وثرياً ما يتباادر إىل الاقهن عنادما تطلاق ولماة " األدلاة العقلياة " إناه ياراد بهاا ماا
يقابل األدلة الشرعية.
ومن ثمَّ تفسر األدلة الشارعية باأن املاراد بهاا األدلاة السامعية الاواردة يف الكتااب
والسنة ،وأن املراد بالدليل العقلم هو ما وان عقلياً حمضاً مابإ علاى مقادمات عقلياة؛
وهقا يف احلقيقة رتطأ وارتتزال للمراد باألدلة الشرعية.
والسب يف هقا الفهم اخلاطئ هو ما اشتهر عند وثري من املتكلمني ،من يعلهم
الاادليل العقلاام يف مقاباال النقلاام وال ااشرعم( ،)29وماان ثاامَّ يقسِ امون أصااول الاادين إىل
قسمني:
العقليات والسمعيات ،و علون العقليات هم ماا ال يكعلام بالنقال ،ويقااصرون
داللااة النقااال علاااى الساامعيات دون العقلياااات؛ لظااانهم أن االسااتدالل بالنقااال علاااى

( )28لوامع األووار البوية للسهاريين ،105/1:واو ر :مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واجلماعة
حملمد يسري165- 164:
( )29او ر :املواق 204- 203 /1 :
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العقليات يلزع منه الدور()30؛ ألن النقال متوقاف علاى العقال ،فاالنبوة معلاوع صاحتها
بالعقل وعن طريقها أتى النقل(.)31
وهقا صحيح يف يان أن ويود الصانع مثالً ودالئل النبوة تثب بالعقل ،لكنه
غل من يان آرتر وهو اعتقادهم أن األدلة النقلية مل تاأت بأدلاة عقلياة تثبا وياود
الصانع ونبوة الرسول.
والصحيح أن النقل قد أتى بأدلة عقلياة ،وهام يف نفا األمار أدلاة يقينياة تكعلام
بالعقال وحجااة باقاتها ،وإاااا النقال نبَّاه عليهااا وذوضار بهااا وهام حجااة علاى ماان صاادق
بالرسالة ومن مل يصدق.
يقول اإلماع ابن تيمية ¬(ت728:ها) -حني ذور أنهم يقسمون الدين إىل
عقليات ومسعيات ،واألول ال يعلم بالكتاب والسنة – قال" :وهقا غل منهم ،بل
القرآن دل على األدلة العقلية وبينها ونبَّه عليها ،وإن وان من األدلة العقلية ما يعلم
بالعيان ولوا مه ،وما قال تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [سورة فصل "]53 :

()32

والتحقيق يف املسألة:
أن التقسيم الصاحيح لددلاة أن تقسَّام إىل أدلاة شارعية وأدلاة بدعياة ،فالشِارعة
تقابل البدعة.

( )30الدور :هو بوق الش ء على ما يتوق عليه ،ويسمى :الدور املصرح ،كما يتوق (أ) على (ب)،
وابلعنس او مبرابب ،ويسمى :الدور املضمر ،كما يتوق (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على
(أ) وهذا هو الذي يراد هنا ،التعريهات140 :
( )31او ر :درء التعارض.199 /1 :
( )32درء التعارض ،199/1 :واو ر :املوافقات للشاطيب53 ،52 /3 :
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واألدلة الشرعية يراد بها نوعان:
األول :أ كو الشرع أثبت أو دل علي  ،وهقا قسمان:
القسم األول :ما وان معلوماً بالعقل فيكون شرعياً عقليااً :واألمثاال املضاروبة
يف القاارآن الدالااة علااى وحدانيتااه ،وإثبااات البعااث والنشااور ،وتساامى األدلااة النقليااة
والعقلية.
القسم الثالين :ماال يعلم إال خبرب الصادق ،فيكون شارعياً مسعيااً ،واالساتواا علاى
العرق ،ووثري من أهل الكالع ظنوا أن األدلة الاشرعية منحصرة يف رترب الصادق فق .
الثاالين :أن يكااون الشاارع مل ياانص عليااه ،لكنااه أباحااه وأذن فيااه أو شااهدت بااه
املويودات ،وعاب هقا :أن ال يتصاف الادليل بوصاف يقااتضم حترمياه شارعاً ،واأن
تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون وقباً ،واهلل برع الكقب ،ال سيما علياه ،وماا قاال
تعااااىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [سااااورة
األعراف.]169:
ومن الضواب أيضاً :أال يلزع منه لوا ع باطلة تعارض ما ثب

يف النقل

الصحيح وما هو احلال يف األدلة البدعية ،واليت استدل بها املتكلمون على نفم
الصفات ودليل األعراض وغريه(.)33
وبعااد هااقا يتاابني لنااا أن الاادليل العقلاام قساايم الاادليل الساامعم ،ولااي قساايم
الشرعم أو النقلم ،وأن الدليل العقلم قد يكون نقلياً ياا يف الكتاب والسنة ،واألمثلة

( )33او ر :درء التعارض  ،200- 198 /1وكتاب :األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد ،رسالة
ماجست  ،د .سعود العريه  ،51 :حي فصل وبنلم عمل هذه املسائل إبسواب ووضوح ،واو ر :كتاب:
األصول اليت بىن عليوا املبتدعة مذهبوم يف الصهات ،رسالة دكتوراه ،د .عبد القادر صويف حي بنلم عمل
األدلة املبتدعة واليت بين عليوا املبتدعة مذاهبوم يف الصهات.
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املضروبة يف القرآن ،أو يكون دلايالً مل يارد يف النقال لكان الشارع أباحاه وأذن فياه ونبَّاه
عليااه ،وهااقا الاادليل العقلاام هااو الااقي سااوف يكااون جمااال حبثاام إلثبااات صاافة العلاام
 بإذن اهلل تعاىل.-املطلب الثللث :منيلة األدلة العقلية عند السلف يف مسل االعتقلد
الساالف ومااا أنهاام بتجااون باألدلااة الااشرعية الساامعية علااى مسااائل االعتقاااد،
فكقلك بتجون باألدلة الاشرعية العقلية – النقلية منها وغري النقلية – ،والقي يعلاهم
بتجون بها هو أنهم ويدوا ذلك مساتعمالً يف وتااب اهلل تعااىل ويف سانة رساوله ،وقاد
وانوا أحرص الناس على اتباع الكتااب والسانة ،واالقتاداا بهماا ،والتساليم املطلاق ملاا
يااا به.
ومما يشهد لقلك عرب األمثلة الكثرية وإيراد األقيساة العقلياة املتنوعاة يف وتااب
اهلل تعااااىل ،وقاااد ذوااار اهلل بهاااا بقولاااه :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﭼ [سورة الزمر.]27:
ومااان ذلاااك قولاااه تعااااىل :قولاااه :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سورة يون .]24:
ووااقلك الاانيب -ومااا ياااا يف ساانته املطهاارة -يقاارر بعااض احلقااائق الشاارعية
بضرب املثال والدليل العقلم ،ومن الشواهد على ذلك ،ما أرتريه اإلماع أمحد وابان
مايه عن أبم ر ين العقيلام أناه قاال((:ياا رساول اهلل ،أولناا يارى رباه عاز ويال ياوع
القيامة؟ وما آياة ذلاك يف رتلقاه؟ فقاال رساول اهلل :ألاي ولكام ينظار إىل القمار خمليااً
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به()34؟ قال بلى ،قال :فاهلل أعظم .قال :قل  :يا رسول اهلل ،ويف بيام اهلل املاوتى؟
وما آية ذلك يف رتلقه؟ قال :أما مررت بوادي أهلاك حماالً()35؟ قاال :بلاى ،قاال :أماا
مررت به يهتز رتاضراً؟ قال :بلى ،قال :ثم مررت به حمالً .قال :بلى ،قاال :فكاقلك
بيم اهلل املوتى ،وذلك آيته يف رتلقه))(.)36
فهقا احلديث يدل داللة واعحة على استدالل النيب باألمثال احلية علاى مساألة
من مسائل العقيدة ،وهم الرؤية وإحياا املوتى.
يقول اإلماع ابان تيمياة(ت728:هاا) ذاواراً ماقه السالف يف ذلاك -بعاد أن
ذور الدالئل اليت يستدل بها على املسائل األصولية يف الدين – قال" :بل األمر ما علياه
سلف األمة وأئمتها –أهل العلم واإلمياان – مان أن اهلل سابحانه وتعااىل بايَّن مان األدلاة
العقلية اليت بتا إليها يف العلم بقلك ماال يقدر أحاد مان هاؤالا قادره( ،)37ونهاياة ماا
يقورونه ياا القرآن خبالصته على أحسن ويه .)38("....
ويقول–أيضاً -يف بيان ما وان عليه السالف جتااه هاقه األدلاة العقلياة ":واعلام
أن أهل احلق ال يطعنون يف ين األدلاة العقلياة ،وال فيماا علام العقال صاحته ،وإااا
يطعنون فيما يدَّعم املعارض أنه يالف الكتاب والسنة ،ولي

يف ذلك – وهلل احلماد –

( )34يقال خلوت به ومعه وإليه .وأخليت به إذا اوهردت به :أي كلنم يراه منهردا لنهسه .او ر النواية يف غريب
احلدي 74/2:
( )35أي جداب  .واحملل يف األصل :اوقيا املير .وأحملت األرض والقوم .وأرض حمل ،وزممل حمل وماحل .او ر:
النواية304/4:
( )36أخرجه ابو داود ،234/4:وابمل ماجه 64/1 :أوله ،وحسنه األلباين كما يف صحيح ابمل ماجه.36 /1 :
( )37يقصد طوائ املتنلمني واملتهلسهة.
( )38جممو الهتاوى ،296/3 :درء التعارض.28 /1 :
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دليل صحيح يف نف األمر ،وال دليل مقباول عناد عاماة العقاالا ،وال دليال مل يقادح
فيه بالعقل . )39("...
وهقا النقل يبيِن أن السلف –رعوان اهلل عليهم – وانوا يأرتقون باألدلة العقلياة
رداً على من عم رتالف ذلك أو أفرل يف ردها(.)40
ومن أراد النظر يف اساتدالالتهم العقلياة فلرياياع علاى سابيل املثاال ال احلصار:
وتاب الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمااع أمحاد ،ووتاابم اإلمااع الادارمم :الارد علاى
اجلهمية ،ونقض الادارمم علاى املريسام .فإنهماا اساتعمال واثرياً احلجاج العقلياة علاى
الويه املطلوب يف تقرير مسائل العقيدة والرد على املخالف.
املبحث الثلين :األدلة العقليةالعلمة
مقصودي باألدلة العقلية العامة :األدلة العقلية اليت تدل على وثري مان املطالا
اإلهلية ،وليس خمتصة بأصل أو مسألة معينة.
واألدلة اليت معنا هنا تادل علاى أوثار الصافات وماا سيتضاح ذلاك ،ومان هاقه
الصفات :صفة العلام اإلهلام ،وتادل أيضااً علاى وياود اهلل وإثباات املعااد والنشاور،
ومن هقا الويه أفردت هلا مبحثًا رتاصًا.

( )39درء التعارض.194/1 :
( )40او ر درء التعارض ،176-166 :وبيان بلبيس اجلومية ،537 /2 :ومنوج السل
العقل للنقل جلابر أدريس أم . 95 /1 :

واملتنلمني يف موافقة
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الدلي األول :قيلس األوىل
أوالً :املراد هبذا الدلي :

قباال أن أب ايِن املااراد بهااقا الاادليل بساان أن نقااف علااى أقساااع القياااس ،وهاام

ثالثة(:)41
األول :قيااس التمثيال :وهاو القيااس األصاولم ،وحادَّه عنادهم :إحلااق فارع
بأصل لعلة يامعة بني األصل والفرع ،فهو مبإ على التسوية بني الفرع واألصل.
الثانم :قياس الشمول :وهو االستدالل بكلم على يزئم بواسطة اندرا ذلك
مع غريه حت هقا الكلم ،مثل :احلياة لفظ ولم ،فتقي اإلنسان على احلياوان اامع
أنهم ولهم أحياا.
الثالث :قياس األوىل :وهو أن ول ومال وياودي ممكان الوياود ال نقاص فياه
من مجيع الويوه ثب للمخلوق ،فإن اخلالق أوىل به ،وول نقص ثب للمخلوق فإن
اخلالق منزه عنه(. )42
هقه هم أقساع القيااس ،والاقي يساتعمل يف حاق اهلل سابحانه هاو األرتاري ،أماا
قياااس التمثياال والشاامول فااال يسااتعمل يف حقااه ساابحانه وتعاااىل؛ ألن اهلل لااي ومثلااه
شما حتى يدرتل هو واملخلوق حت القياس التمثيلم ،وال ميكان مجعهام حتا قضاية
ولية فيقاس بالشمولم.

( )41او ر :بسويل املني  ،لعبد النرمي األثري ،56:معامل أصول الهقه عند أهل السنة واجلماعة،
للجيزاين183 :
( )42او ر :جممو الهتاوى .259 /9 :والرد على املنيقيني البمل بيمية 120- 119 :حي بنلم عمل حقيقة
كال القياسني واستدالل أهل األهواء هبما .واو ر :شرح العقيدة الواسيية للوراس27 :
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والقي أدى بالفالسفة واملتكلمني إىل االعاطراب واحلارية ومان ثامَّ التنااقض يف
األدلااة ،أنهاام اسااتعملوا يف أدلااتهم العقليااة لالسااتدالل علااى مسااائل أصااول الاادين
واملطال اإلهلية ،قياس الشمول والتمثيل.
يقول اإلماع ابن تيمية (ت728:ها) ":أن العلام اإلهلام ال او أن يساتدل فياه
بقياس متثيلم يستوى فيه األصل والفرع ،وال بقياس مشولم تستوى فياه أفاراده؛ فاإن
اهلل سبحانه لي ومثله شما ،فاال او أن ميثال بغاريه وال او أن يادرتل هاو وغاريه
حت قضية ولية تستوي أفرادها ،وهلقا ملا سالك طوائاف مان املتفلسافة واملتكلماة مثال
هقه األقيسة يف املطال اإلهلية مل يصالوا بهاا إىل الايقني ،بال تناقضا أدلاتهم وغلا
عليهم بعد التناهم احلرية واالعطراب ،ملا يرونه مان فسااد أدلاتهم أو تكافئهاا ،ولكان
يكساتعمل يف ذلاك قيااس األوىل سااواا واان متثايالً أو مشااوالً ،وماا قاال تعاااىل :ﭽ ﮘ

ﮙ ﮚ ﭼ [سورة النحل .]60:مثل أن يعلم أن ول ومال ثب للممكان أو ايادث
ال نقص فياه بوياه مان الوياوه ،وهاو ماا واان ومااال للموياود غاري مساتلزع للعادع،
فالواي القديم أوىل به ،وول وماال ال نقاص فياه بوياه مان الوياوه ثبا ...فااملمكن
اياادث بهااا أحااق ،وحنااو ذلااك ،ومثاال هااقه الطاارق هاام الاايت وااان يسااتعملها الساالف
واألئمة يف مثل هقه املطال  ،وما اساتعمل حنوهاا اإلمااع أمحاد ومان قبلاه وبعاده مان
أئمة أهل اإلسالع ،ومبثل ذلك يااا القارآن يف تقريار أصاول الادين يف مساائل التوحياد
والصفات واملعاد وحنو ذلك"(.)43

( )43درء التعارض ،362 /7 ،322 /7 ،30 – 29 /1 :وذكر م له يف الهتاوى 297/3 :وبنلم عمل هذا
الدليل يف مواضع ك ة ممل كتبه م ل :منواج السنة ،371 /1 :شرح األصهواوية ،55 :الرد على
املنيقيني ،123 – 115 :الصهدية ،25/2 :بلبيس اجلومية ،321 /1 :والنبوات 895 /2
وغ ها ك .
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ويقول ابن القيم (ت751:ها) ":ول ومال ثب للمخلوق غري مستلزع للنقص
فخالقه ومعطيه إياه أحق باالتصاف باه ،ووال نقاص يف املخلاوق فاخلاالق أحاق باالتنزه
عنااه ،والكااقب والظلاام والساافه والعيا  ،باال ا تنزيااه الاارب تعاااىل عاان النقااائص
والعيوب مطلقاً ،وإن مل يتنزه عنها بعض املخلوقني "(.)44

وهقا القيااس هاو مان أنفاع األدلاة العقلياة وأبينهاا ،وهناا عاواب حتكام هاقا
الدليل وتضبطه ،وإن وان وردت يف ثنايا الكالع لكن أذورها هنا ملزيد من التوعيح:
 - 1أن يكون الكمال ممكن الويود.
 - 2أن يكون سليماً عن النقص ،فإن النقص ممتنع على اهلل(.)45
اثنيلً :األدلة على شرعية هذا الدلي :

ياات أدلة وثرية تثب هقا القياس وتدل عليه ومن ذلك:
 -قولااه تعاااىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﭼ [سورة النحل.]60:
 -قولاااه تعااااىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [سورة الروع.]27:
يقول ابن القيم (ت751:ها) موعحا معنى هاتني ا يتني ":فجعال مثال الساوا
املتضاامن للعيااوب والنقااائص وساال الكمااال للاامشروني وأربااابهم ،وأرتاارب أن " املثاال
األعلى " املتضمن إلثبات الكماالت ولها لاه وحاده ،وهلاقا واان املثال األعلاى ،وهاو
أفعل تفضيل أي أعلى من غريه "(.)46
( )44مهتاح دار السعادة 76 /2:
( )45الهتاوى85 /6 :
( )46الصواع املرسلة1030 /3 :
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ويقول السعدي (ت1376:ها) معلقا على هقه ا ية ":وهو ول صفة وماال،
وول ومال يف الويود فاهلل أحق به ،من غاري أن يساتلزع ذلاك نقصااً بوياه ،ولاه املثال
األعلى يف قلوب أوليائه وهو التعظيم واإليالل ،وايبة واإلنابة واملعرفة"(.)47
وهقا النوع من القياس العقلم وثرياً ما يرد يف وتاب اهلل تعاىل إما إلثبات البعث
واملعاد وقوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﭼ [سورة اإلسراا .]99:وقوله:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ
[سورة غافر.]57:أو لالستدالل به على النشأة األوىل قال تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﭼ [سورة الروع.]27:
ووقلك يرد وثرياً يف السانة ،وماا يف احلاديث الاقي مار معناا حاديث أبام ريان
العقيلم حني سأل النيب " عن الرؤية فضرب له الرسول مثالً بقلك يف القمر ثم قال له
النيب "فاهلل أعظم"( ،)48أي إذا أمكن رؤية القمر ول واحد على حدة ،فرؤية اهلل خملياً
به من باب أوىل.
وهقا الدليل لكثرة وروده يف النقل فقد احتج به السلف – رعوان اهلل علايهم –

وعملوا به.
فهقا اإلماع أمحد (ت241:ها) حني رد على الزنادقاة واجلهمياة يف دعاواهم أن
اهلل يف ول مكان ،وما يلزع علاى ذلاك مان املماساة خللقاه ،واساتدلوا عليهاا بنصاوص
املعية ،أيابهم حبجة عقلية اعتبارية فقال ":ومن االعتبار يف ذلك :لو أن ريالً واان يف
( )47بيس النرمي الرمحمل443 :
( )48سب خترجيه

األدلة العقلية على صهة العلم اإل)  :يف ضوء عقيدة السل

167

يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صافٍ ،وان بصر ابن آدع قد أحال بالقادح مان
غري أن يكون ابن آدع يف القدح ،فاهلل  -وله املثل األعلى  -قد أحاال مياع رتلقاه مان
غري أن يكون يف شما من رتلقه  ،ورتصلة أرترى لو أن رياالً بناى داراً مياع مرافقهاا
ثم أغلق بابها ورتر منها وان ابان آدع ال يفاى علياه وام بيا يف داره ووام ساعة وال
بي من غري أن يكون صاح الادار يف ياوف الادار ،فااهلل  -ولاه املثال األعلاى  -قاد
أحال ميع رتلقه وعلم ويف هو وما هو من غري أن يكون يف شما مما رتلق"(. )49
قال ابن تيمية معلقاً على والع اإلماع أمحد ":ثم ذور اإلماع أمحد حجة
اعتبارية عقلية قياسية؛ إلمكان ذلك هم من باب األوىل" إىل أن قال ":قل  :وقد
تقدع أن ول ما يثب من صفات الكمال للخلق فاخلالق أحق به وأوىل .فضرب أمحد
مثالً وذور قياسًا وهو أن العبد إذا أمكنه أن بي بصره مبا يف يده وقبضته من غري أن
يكون دارتالً فيه وال حمايثًا له ،فاهلل سبحانه أوىل باستحقاق ذلك واتصافه به ،وأحق
بأن ال يكون ذلك ممتنعًا يف حقه ،وذور أمحد يف عمن هقا القياس قوله اهلل تعاىل:
ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭼ مطابق ملا ذورناه من أن اهلل له قياس األوىل واألحرى باملثل
األعلى ،إذ القياس األوىل واألحرى هو من املثل األعلى .وأما املثل املساوي أو
الناقص فلي

هلل حبال .ففم هقا الكالع القي ذوره ،واستدالله بهقه ا ية حتقيق ملا

قدمناه من أن األقيسة يف باب صفات اهلل ،وهم أقيسة األوىل وما ذوره من هقا
القياس ،فإن العبد إذا وان هقا الكمال ثابتًا له فاهلل القي له املثل األعلى أحق
بقلك"(.)50

( )49الرد على الزاندقة واجلومية149 :
( )50بيان بلبيس اجلومية109-108 /5 :
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واالستدالل بهقه الطريقاة مل يكان رتاصااً باملسالمني فقا  ،بال اساتدل باه غاري
املسلمني من أهل امللل وغريهم من الفالسفة.
يقول ابن تيمية (ت728:ه)  -بعد أن تكلم عان هاقا الادليل -قاال ":وهاقه
الطارق لظهورهاا يسالكها غاري املسالمني مان أهال امللال وغريهام والنصاارى "( ،)51ثاام
تكلم عن طريقة النصارى يف استعماله واالساتدالل باه علاى أن اهلل هاو أومال األقاانيم
الثالثة.
ويف موعع آرتر ":وهقه طريقة يقر بها عامة العقالا ،حتى الفالسافة يقولاون:
ول ومال يف املعلول فهو من العلة "(.)52
اثلثلً :طرق االستدالل هبذا الدلي :
لالستدالل بهقا الدليل طريقتان:
األوىل :داللة األثر على املؤثر:
ومعناه أن الويود يدل على املويد ،واملمكن يدل على الواي  ،والعطاا يدل
علااى املعطاام ،واملوهااوب ياادل الواه ا  ،وأن معطاام الكمااال وواهبااه وفاعلااه أحااق
باالتصاف به؛ ألنه وما قيل :فاقد الاشما ال يعطيه ،وقد أدر ذلك األعرابم بفطرتاه
وسليقته حينما قال :البعرة تدل على البعري ،واألثر يدل علاى املساري ليال دا  ،ونهاار
سا  ،ومساا ذات أبرا  ،أفال تدل على الصانع اخلبري(.)53
فكااقلك اهلل ساابحانه وتعاااىل هااو الااقي أعطااى هااقه الكماااالت يف املخلااوق،
فويودها فيه واتصافه بها من باب أوىل.

( )51الهتاوى361 /16 :
( )52الهتاوى ،356 /16 :واو ر :النبوات893 /2 :
( )53او ر :البيان والتبيني للجاحظ ،254-253/1:وزاد املس البمل اجلوزي266/1:
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يقول شيخ اإلسالع ":وأما الطريق األرترى يف إثبات الصفات  :وهم
االستدالل باألثر على املؤثر ،وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال " ثم يقول "
فاالستدالل باألثر على املؤثر أومل وقوله تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﭼ [سورة فصل .]15:وهكقا ،ول ما يف املخلوقات من قوة وشدة تدل
على أن اهلل أقوى وأشد ،وما فيها من علم يدل على أن اهلل أعلم ،وما فيها من علم
وحياة يدل على أن اهلل أوىل بالعلم واحلياة " (.)54

لكن قد يرد على هقه الطريقة شبهه وهم:
أن اهلل وما أنه واه الكمال فقد يعل الانقص يف املخلاوق فهال يلازع مان هاقا
الدليل اتصافه بالنقص أيضاً؟
وقد أيي عن هقا االع اض :بأن هاقا غاري ال ع؛ ألناه لاي وال مان يعال
غريه على صفة أي صافة وانا واان متصافا بهاا ،بال مان يعال غاريه علاى صافة مان
صفات الكمال فهو أوىل باتصافه بصفة الكماال مان مفعولاه .وأماا صافات الانقص فاال
يلزع إذا يعل اجلاعل غريه ناقصاً أن يكون هاو ناقصااً ،فالقاادر يقادر أن يكعجاز غاريه،
وال يكون عايزاً ،واحلم ميكن أن يقتل غريه وال يكون ميتاً ،وواقلك مان يعال غاريه
ظاملاً وواذباً ال يلزع أن يكون ظاملاً وواذباً؛ ألنها صفات نقص(.)55
الطر قة الثلنية :طر قة الرتجيح والتفضي :
وهم أن الكمال إذا ثب للمحدث املمكن املخلوق فهو للواي القاديم اخلاالق
أوىل ،والسب يف ذلك أنه هو العلم ،وله املثل األعلى ،وألنه هو الكريم األورع.
( )54الهتاوى ،356 /16 :واو ر :درء التعارض118 /3 :
( )55او ر :جممو الهتاوى451-450/16:
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يقااول شاايخ اإلسااالع مقاارراً هااقا الاادليل ":والثالثااة :طريقااة قياااس األوىل :وهاام
ال ياايح والتفضاايل ،وهااو أن الكمااال إذا ثب ا للمحاادث املمكاان املخلااوق ،فهااو للواي ا
القديم اخلالق أوىل " ثم يقول " وأما االستدالل بطرياق األوىل فكقولاه :ﭽﮘﮙﮚﭼ

[سورة النحال .]60:وأمثاال ذلاك مماا يادل علاى أن وال وماال ال نقاص فياه يثبا للمحادث
املخلوق املمكن فهو للقديم الواي اخلالق أوىل من يهة انه أحق بالكمال ،ألنه أفضل ".

وهقه الطريقة ترد وثرياً يف القرآن وما يف األدلة الايت مارت معناا يف إحيااا املاوتى
والبعث واملعاد وإثبات النشأة األوىل.
مسألة :الفرق بينهمل:
هاتان الطريقتان بينهما تشابه من حيث أن والهماا منضاوت حتا "قيااس األوىل "
وتقومااان علااى األولويااة وأفعال التفضاايل ،يف املقارنااة بااني اخلااالق واملخلااوق ،لكنهمااا
تف قان يف أمرين:
- 1إن األول " األثر" أولويتاه علاى املخلاوق مان يهاة أن اهلل هاو الاقي يعلاه
وامالً وأعطاه تلك الصفات.
أما الثانم " ال يايح " فأولويتاه علاى املخلاوق مان يهاة أن اهلل أحاق بالكماال؛
ألنه أفضل وأومل من املخلوق.
- 2أن األول " األثر" املقارنة واالستدالل مع املخلوق اخلاص.
أما الثانم " ال ييح" فاملقارنة واالستدالل يكون ن اخللق(.)56
ولكم يتضح هقا الفرق اثل:
ففم األول نأتم إىل نف املخلوق فنجده مثالً " ورميًا" فهقه صفة ورع وهبها اهلل
له ،فال بد أن يكون واهبها متصف بها.
( )56او ر :جممو الهتاوى359-357 /16 :
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أما الثانم فال يكون االساتدالل علاى املخلاوق نفساه ،إااا علاى يان اخللاق،
فنأتم إىل صفة " الكرع" فنجدها يف املخلوق صفة ومال فنثبتها هلل وهكقا.
رابعلً :االستدالل ب على صفة العلم:

بعد أن عرفنا هقا الدليل ومتيزت لنا طرقه وظهرت لنا حجيته ،حكق لنا أن نطباق
ذلك على أي صفة من صفات الكمال الوايباة هلل ،ومان هاقه الصافات ،صافة العلام
اليت هم مدار حبثنا ،وسوف نطبق ذلك علاى واال الطاريقتني الايت مارت معناا طريقاة "
األثر" وطريقة " ال ييح".
فعلى األوىل :نقول إنا جند املخلوقاات متصافة بصافة العلام ،وهام صافة وماال ال
تقتضم نقصااً بوياه مان الوياوه ،ونعلام أن واها هاقه الصافة ومعطيهاا هاو اهلل سابحانه
وتعاىل فيلزع على ذلاك أن يكاون الواها واملعطام أوىل باالتصااف بهاقه الصافة؛ ألناه ال
يتصور أن يعطم أحدًا ما لي عنده أو متصف به؛ فاملعطم والواه أوىل.
أما على الثانية :فنقول إن العلم صفة ومال ال تقتضم نقصااً بوياه مان الوياوه
فاخلالق أحق بها وأوىل؛ ألناه أومال ،وألناه أفضال ،وذلاك يادر بالبداهاة والفطارة.
ووقلك نعلم أن اجلهل صفة نقص يف املخلوق ،فيج تنزيه اهلل عنها من باب أوىل.
وعلى هقا نثب صفات الكمال.
الدلي الثلين :دلي الكملل (:السرب والتقسيم):
أوالً :املراد هبذا الدلي :

من األدلة الدالة على صفات اهلل تعاىل دليل الكمال ويقال له :السرب والتقسيم.
والساارب والتقساايم عنااد األصااوليني :همااا مبعنااى واحااد "وهااو إيااراد أوصاااف
األصل ،أي املقي
( )57التعريهات155 :

عليه ،وإبطال بعضها ليتعني الباقم للعلَّْية"(.)57
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وأما الدليل العقلم القي معنا فنصه " :أن ول مويود حقيقة فالبد أن تكاون لاه
صفة ،إما صفة الكماال ،وإماا صافة نقاص ،والثاانم باطال بالنسابة إىل الارب الكامال
املستحق للعبادة "( )58فتثب األوىل.
وهقا دليل عظيم ال يكستدل به على باب الصفات فحس  ،بل يساتدل باه علاى
وثري من املطال اإلهلية :واالستدالل به -مثالً -على أن اهلل مباين للعامل؛ ألناه إن
مل يكن مباينًا فهو دارتل .ووقلك يستدل به على ويود اهلل وغريها.
يقول شيخ اإلسالع" :إن من الطرق اليت يسلكها األئمة ومن اتابعهم مان نظاار
السنة يف هقا الباب :أنه لو مل يكان موصاوفاً بإحادى الصافتني املتقاابلتني للازع اتصاافه
باألرترى "(. )59
ويقااول أيض ااً يف موعااع آرتاار" :ومعلااوع بصااريح املعقااول أن العلاام رتااري ماان
اجلهاال ،والصاادق رتااري ماان الكااقب ،والعاادل رتااري ماان الظلاام ،واإلصااالح رتااري ماان
اإلفسااااد ،وهلاااقا ويا ا اتصاااافه تعااااىل بالرمحاااة ،والعلااام ،والصااادق ،والعااادل،
واإلصالح ،دون نقيض ذلك "(.)60
اثنيلً :األدلة على شرعية هذا الدلي :

ياا هقا الدليل وثرياً يف وتاب اهلل –تعاىل -على عدة أسالي :
فجاااا إلثبااات أن املتصااف بالكمااال ال ميكاان أن يساااوي املتصااف بغااريه وقولااه
تعااىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

( )58القواعد امل لى53 :
( )59التدمرية ضممل جممو الهتاوى88 / 3 :
( )60النبوات ،926 /2 :واو ر :درء التعارض ،114 /3 :شرح العقيدة اليحاوية96 :
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[ساااورة فااااطر ،]21- 19:وقاااال تعااااىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

[سورة الزمر.]9:
وياااات آيااات تبطاال ألوهيااة األصااناع واألوثااان وواال مااا يعبااد ماان دون اهلل؛
التصافها بصفات النقص اليت ينزه عنها اإلله احلق ،وال ميكان أن يتصاف بهاا وقولاه :
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [ساورة طاه .]89:ذوارهم اهلل
ونبههم إىل أنكم ويف تعبدون إهلاً لي بيده تدبري وتصرف ،ولاي موصاوفًا باالكالع
القي هو صفة ومال.
يقول ابن القيم (ت751:ها) معلقاً على هقه ا ية ":فجعل امتناع صفة الكالع
والتكليم ،وعدع ملك الضر والنفع دليل عدع اإلهلية ،وهقا دليل عقلم مسعام علاى
أن اإلله البد أن يكلم ويتكلم ،وميلك لعابده الاضر والنفع ،وإال مل يكن إهلاً "(. )61
وومااا ياااا يف الكتاااب ،فقااد ورد يف الساانة ومااا يف حااديث اباان عماار رعاام اهلل
عنه ،والقي ذور فيه قصة الديال وصفته ،ثم قاال الانيب ":ساأقول لكام فياه قاوالً مل
يقله نيب لقومه :إنه أعور وإن اهلل لي بأعور" فالرساول " يف هاقا احلاديث ذوار أن اهلل
يتميااز بصاافة الكمااال ،وأن الااديال موصااوف بصاافة الاانقص ،وال ميكاان أن يغ ا بااه
مؤمن؛ ألنه ناقص واهلل منزه عن النقص.
وقااد اسااتعمل هااقا الاادليل اإلماااع أمحااد (ت241:هااا) يف الاارد علااى الزنادقااة
واجلهمية يف قوهلم بنفم والع اهلل وحروته حني قال ":قد أعظمتم على اهلل الفرية حاني
عمااتم أنااه ال يااتكلم ،فشاابهتموه باألصااناع الاايت تعبااد ماان دون اهلل؛ ألن األصااناع ال
تتكلم وال تزول من مكان إىل مكان "(.)62
( )61الصواع 914 /3 :
( )62الرد على الزاندقة واجلومية.36 :
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فاستدل اإلماع أمحد عليهم بأن عادع الكاالع وعادع احلرواة نقاص ،واهلل منازه
عن النقص فيثب له الكمال.
اثلثلً :االستدالل ب على صفة العلم:

بعد أن بيَّنا الادليل وذورناا األمثلاة علياه فإناه مان الساهل تطبيقاه علاى الصافات
عموماً ،وعلى صفة العلم رتصوصاً:
فنقول :إنه سبحانه إما أن يوصف بالعلم أو بضده ،والثانم باطل؛ ألنه نقاص
فوي األول وهو العلم؛ ألن اهلل له صفات الكمال.
يقول شيخ اإلسالع -مستدالً بهقا الدليل علاى صافة العلام حاني تكلام علاى
دليل العلم يف شرح االصفهانية قال ":أن يقاال حنان نعلام بالااضرورة أن اخلاالق أومال
ماان املخلااوق ،وأن الوايا أوماال ماان املمكاان ،ونعلاام عاارورة أنااا إذا فرعاانا شاايئني
أحدهما عامل وا رتر غري عامل ،وان العامل أومال مناه ،فاإذا مل يكان اخلاالق سابحانه
عاملًا يلزع أن يكون غري عامل أي ياهالً ،وهو ممتنع "(.)63
وبهقا يتبني لنا هقا الدليل ووعوحه وصدق مقدماته وصحة نتائجه(.)64
املبحث الثللث :األدلة العقلية اخللصة
بعااد أن تكلما يف املبحااث الثااانم عاان األدلااة العقليااة العامااة والاايت تاادل علااى
صفات الكمال عموماً مبا فيها صفة العلم ،أعار يف هاقا املبحاث علاى األدلاة العقلياة
اخلاصة اليت يستدل بها على صفة العلم.

( )63شرح االصهواوية 60:
( ) 64لالستزادة ممل هذا الدليل والذي قبله يراجع كتاب :األدلة العقلية النقلية على مسائل االعتقاد– 343 :
وما بعدها.
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وهقه األدلة حني التأمل والنظر قد ال تكون رتاصة بصافة العلام وحادها ،لكان
أرتقت اخلصوصية من يانبني:
- 1أنه ال يستدل بها على وثري من أصول الادين خباالف األدلاة الساابقة ،فإناه
يكستدل بها على أوثر املطال اإلهلية.
- 2أن هقه األدلة ال تدل على وثري من صفات الكمال وما هو احلال يف األدلة
العقلية العامة ،بل تدل على بعضها ،ويتضح ذلك يليااً – إن شااا اهلل – حاني الكاالع
على هقه األدلة.
الدلي األول :دلي اإلتقل :
هقا الدليل يقوع على أن الناظر يف أفعال اهلل وخملوقاتاه واملتأمال فيهاا ،اد مان
اإلحكاع واإلتقان ما يكبهر العقول ويكقهل األذهاان ،والفعال ايكام املاتقن ال يكاون إال
من عامل مبا فعل ،ومن املمتنع صدوره من غري عامل .وهقا األمر مما يعلم بالضرورة.
يقول شيخ اإلسالع " :إن املخلوقات فيها من اإلحكاع واإلتقان ما يستلزع علام
الفاعل هلا؛ ألن الفعل ايكم املتقن ميتنع صدوره من غري عامل "(.)65
ويقول أيضاً مؤوداً هقا األمر " :أفعاله ايكمة املتقنة دل على علماه وهاقا مماا
وقع االتفاق عليه من هؤالا( ،)66فإنهم يسلمون أن اإلحكاع واإلتقاان يادل علاى علام
الفاعل ،وهقا أمر عروري عندهم ،وعند غريهم وهو من أعظم األدلاة العقلياة الايت
ثبوت مدلوهلا "( ،)67ثم تكلم عن هقا الدليل وعرب أمثلة من رتلق اإلنسان وما

( )65شرح االصهواوية 60:
( )66يقصد األشاعرة .
( )67النبوات921/2:
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فيه من اإلتقان واإلحكاع ووقلك أفعاهلم ،ثم قال ":فقد تبني ثبوت حكمته مان يهاة
علمه ،ومن يهة نف

أفعاله املتقنة ايكمة ،اليت تدل على علمه باالتفاق"(.)68

وهقا الدليل هو من األدلة املعتربة عناد األشااعرة ،وقاد اساتدلوا باه علاى صافة
العلم ،واليت هم من الصفات العقلية اليت تثب بالعقال ،ومان الاقين اساتدلوا باه أباو
احلسن األشعري (ت324:ها) ،فقد ذور ذلك يف وتاب " اللمع " حيث قال ":فإن قاال
قائل :مل قلتم إن اهلل تعاىل عامل؟
قيل لاه :ألن األفعاال ايكماة ال تتساق يف احلكماة إال مان عاامل ،وذلاك أناه ال
و أن بو الديبا والنفارير( )69ويصنع دقائق الصنعة من ال بسن ذلك وال يعلماه.
فلما رأينا اإلنسان على ما فيه مان اتسااق احلكماة واحليااة الايت روضبهاا اهلل فياه والسامع
والبصر  "....إىل أن قال " دل ذلاك علاى أن الاقي صانع ماا ذورناا ،مل يكان يصانعه إال
وهو عامل بكيفيته وونهه . )70("....
ويقول الرا ي (ت606:ها) مستدالً بهقا الدليل علاى صافة العلام ":مساألة يف
أنه سبحانه وتعاىل عاامل :والادليل علياه :هاو أن أفعالاه تعااىل حمكماة متقناة ووال مان
وان أفعاله حمكمة متقنة فهو عامل ،فيلزع أن يكون صانع العامل عاملاًا " ،ثام بادأ يابني
ويه اإلتقان واإلحكاع يف أفعاله تعاىل(. )71
وول من استدل من األشاعرة على صفة العلم استدل بهقا الدليل(. )72
( )68املصدر الساب 925/2:
( )69النهارير ه العصاف مجع عصهور .او ر :القاموس احمليط486:
( )70اللمع25 – 24 :
( )71احملصل للرازي ،165 :واو ر :أصول الديمل للرازي.50 :
( )72او ر :ملع األدلة للجويين ،83 :االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ،127 :واملواق يف علم النالم لإلجي /3 :
 ،93غاية املرام يف علم النالم لآلمدي ،78 :رسالة التوحيد حملمد عبده.20 /1 :
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وهقا الدليل –أيضاً -معترب عند املعتزلاة يف إثبااتهم لصافة العلام هلل تعااىل(، )73
يقول القاعم عبد اجلبار ":وحترير الداللة على ذلك – أي علم اهلل – هو أناه قاد صاح
منه الفعل ايكم داللة وونه عاملاً "(. )74
وقد ياا يف وتاب اهلل – عز ويال – ماا يابني مادى اإلتقاان واإلحكااع يف أفعاال
اهلل وخملوقاته ومن ذلك:
قولااااه تعاااااىل :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [سااااورة
النمااال .]88:وقولاااه تعااااىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
[ساااورة السااااجدة.]7:وقولاااه تعاااااىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [سوووو

األعلى.]3-2:وق له تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة الفرقان.]2:
وا يات الدالة على هقا املعنى وثرية يف وتاب اهلل.
ولو تأمل اإلنسان ونظر يف نفسه أوالً ويف منْ حوله ،ونظار إىل هاقا الكاون وماا
فيه من العجائ ؛ ألدر مدى هقا اإلتقان وهقا اإلحكاع القي يدل علاى وماال علام
رتالقه.
الدلي الثلين :دلي االختيلر
داللة" االرتتيار "على علم اهلل هم :أن رتلق اهلل سبحانه لدشياا وإ اده هلا هاو
بإرادته ،واإلرادة تستلزع تصاور املاراد وارتتيااره وختصيصاه ،وهاقا التصاور واالرتتياار
هو يف احلقيقة هو العلم وال يصدر اال من عامل ،وعلى هقا فإرادته دل على علمه.

( ) 73على املعىن الذي ي بتووه لصهة العلم ،والذي يقتض وه صهة وجودية قدكة زائدة على ذابه ،ولذا يقولون:
هو عامل بذابه ،أو عامل بعلم هو ذابه .او ر :شرح األصول اخلمسة183-182:
( )74شرح األصول اخلمسة156 :
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وهقا الادليل يعتارب مان األدلاة املثبتاة للعلام عناد األشااعرة ،يقاول الارا ي :يف
سياق إيراد األدلة العقلية إلثبات صفة العلم ":وأيضاً أنه – أي اهلل –فاعال باالرتتياار،
واملختار هو القي يقصد إىل إ اد النوع املعني ،والقصد إىل إ ااد الناوع املعاني مشارول
بتصور تلك املاهياة ،فثبا أناه تعااىل متصاور لابعض املاهياات ،وال شاك أن املاهياات
لقواتها تستلزع ثبوت أحكااع وعادع أحكااع ،وتصاور امللازوع يساتلزع تصاور الاال ع،
فيلزع من علمه تعاىل بتلك املاهيات علمه بلوا مها وآثارها ،فثب أنه عامل "(.)75
وهقا الدليل يستقيم مع أصول أهال السانة واجلماعاة؛ ألنهام يثبتاون اإلرادة هلل
سبحانه وتعاىل ،يقول شيخ اإلسالع " :اإلرادة تساتلزع العلام ،فاال يرياد املرياد إال ماا
شعر به ،وتصوره يف نفسه ،واإلرادة بدون الشعور ممتنعة"(. )76
ويف موعع آرتر -يقرر هقا الدليل" :يف اجلملة ال يكون عاملاً بنفسه إن مل يكن
عاملاً بلوا مها ،وقدرته وإرادتاه مان لوا مهاا ،وماراده مان لاوا ع اإلرادة ،فااملفعوالت
ال مااة لااإلرادة الال مااة لقاتااه ،وال ع الااال ع ال ع ،وجماارد النظاار إىل وونااه مسااتلزماً
ملفعوله يوي العلم مع قطع النظر عن توسا اإلرادة ،لكان هام ثابتاة يف نفا األمار
وإن مل يستحضر املستدل ثبوتها ،وهقا الدليل يساتقيم علاى أصاول أهال السانة الاقين
يقولون إرادته من صفاته اليت هم من لوا ع ذاته"(.)77

وهااقا الاادليل ال ميكاان أن يسااتدل بااه ماان ال يثب ا اإلرادة هلل تعاااىل والقدريااة،
ولااقلك ال يسااتدلون بااه ،يقااول شاايخ اإلسااالع رمحااه اهلل  ":-وأمااا القدريااة الااقين

( )75معامل أصول الديمل ،51-50 :واو ر :غاية املرام لآلمدي ،78 :املواق لإلجي  ،95/3 :وشرح املواق
للشري اجلرجاين ،97-96/7 :وإحتاه املريد جبوهرة التوحيد لعبد السالم اللقاين94:
( )76الهتاوى354/16:
( )77درء التعارض ،114-113 /10 :واو ر :شرح األصهواوية ،60 :النبوات923/2:
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ينكاارون قياااع إرادة بااه فينفونهااا ،أو يقولااون أحاادث إرادة ال يف حماال ،فهااؤالا يقولااون
القادر املختار يريح أحد مقدوريه بال مريح ،وهؤالا ال يسلكون هقه الطريق"(.)78
وقد ياات هقه الداللة يف وتاب اهلل يف مواعع وثرية منها:
قال تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ [سورة الفرقان .]45:وقال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [س

ال اقعة.]74-60:وقال تعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [سورة القصص.]73- 71:

الدلي الثللث :داللة أفعلل هللا
من األدلة الدالة على علم اهلل تعااىل :داللاة أفعاال اهلل علياه ،فاإن أفعاال اهلل ال
ميكن أن حتصل إال بعد علمه.
يقول اإلماع ابن تيمية (ت728:ها) ":أما املقدس املنزه عن ول عيا  ،فعلماه
ماان متاااع ومالااه وهااو مااا يكحمااد بااه ويثنااى عليااه ،ال يسااتلزع الااقع والاانقص بويااه ماان
الويوه ،فكيف إذا عكلم ويود العامل وامتناع ويوده بدون العلم وامتنااع ووناه فااعالً
لاشما إال مع علمه به؟ إىل غري ذلك من الادالئل الربهانياة املثبتاة لوياوب ووناه تعااىل
عليماً بكل شما"(.)79

( )78درء التعارض114/10:
( )79درء التعارض 414 /9
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ويقول أيضاً " :ووقلك علم الرب سبحانه وتعاىل بنفسه مستلزع لعلمه بصافاته
وأفعاله ومفعوالته ،وهو سبحانه بمد نفسه ويثإ عليها فال حنصم ثناا عليه ،بل هاو
وما أثنى على نفسه ،وعلمه بأفعاله ومفعوالته مستلزع لعلمه بنفسه "(. )80
وأصَّل قاعدة مهمة يف هقا الباب وهم :أن أصل العمل هو العلم ،يقاول شايخ
اإلسالع رمحه اهلل ":والعلم أصل العمل مطلقاً ،وإن وان قاد يكاون فرعاا لعلاوع غاري
العمل"(.)81
بل العلم له عماوع التعلاق ،مبعناى :أنَّ لاه تعلقاًا باخلاالق واملخلاوق ،واملوياود
واملعاادوع ،خبااالف الصاافات األرتاارى والقاادرة مااثالً :فااإن هلااا تعلق اًا فق ا باااملمكن،
واإلرادة هلا تعلق باملويود واملخلوق دون املعدوع؛ وهلقا وان علم اهلل شاامالً ملاا واان
وما يكون وما مل يكن لو وان ويف يكون.
يقااول شاايخ اإلسااالع – متحاادثا عاان حااديث االسااتخارة  " :-فسااأله بعلمااه
وقدرتااه وماان فضااله ،وفضااله بصاال برمحتااه ،وهااقه الصاافات هاام يااامع صاافات
الكمال ،لكن العلم له عموع التعلق :يتعلق باخلالق واملخلاوق ،واملوياود واملعادوع،
وأمااا القاادرة فإاااا تتعلااق باااملمكن ،واإلرادة إاااا تتعلااق باااملويود املخلااوق ،والرمحااة
أرتص منها تتعلق باملخلوق "(.)82
والقي يعل أفعال اهلل مستلزمة علمه بها ،أمران:
األول :هو أن أفعال اهلل هلا تعلق بإرادته ومشايئته ،فاال يصادر أي فعال إال
بإرادة اهلل ومشيئته ،واإلرادة وما هو معلوع مستلزمة للعلم؛ ألن املريد ال يريد إال

( )80قاعدة يف احملبة286 :
( )81الهتاوى132 /19 :
( )82جامع الرسائل70 /2 :
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بعد تصور املراد ،وتصاور املاراد هاو العلام ،وال ع الاال ع ال ع للملازوع وماا هاو
معلوع(.)83
الثانم :ما ي ت على هقه املفعوالت من احلِكَام واملصاا والغاياات احلميادة،
واليت تستلزع ومال علم فاعلاها؛ ألن املصاا والغاياات قاد ال تظهار إال بعاد حصاول
الفعل ،وهقا هو من علم ما سيكون ،ويتضح ذلك عند الكالع على لطف اهلل وومال
شريعته(.)84
وبعد هقا يتبني لنا بوعوح ويف دل أفعال اهلل –تعاىل -على علمه.
ومااا ذورتااه آنفااً ماان داللااة اإلتقااان واالرتتيااار علااى علمااه ،إاااا هاام يف احلقيقاة
رايعة إىل داللة رتلقه ،ورتلقه من أفعالاه ،وإااا رتصصاتها مبباحاث رتاصاة؛ ألن مان
تكلم عن األدلة العقلياة علاى صافة العلام دائمااً ياقورهما ابتادااً ،ويصاهما بالاقور،
ورتاصة األشاعرة ،فإن الناظر إىل أدلتهم د أنهم ال يستدلون إال بهقين الدليلني.
وأفعاال اهلل ساابحانه وتعاااىل وااثرية -تتجلاى يف مفعوالتااه – واااخللق والاار ق،
واإلحياااا واإلماتااة ،والااربا واإلعااداع ،واخلفااض والرفااع ،وإناازال الغيااث ،وإهااال
العصاة ،وإرسال الرسل ،وتدبري شؤون اخلالئق ،وول هقه األفعال يف احلقيقة ليسا
دالة على صفة العلم فحس بل دالة على وثري من صفات الكمال.
فااإنزال الغيااث والاار ق ،وإرسااال الرساال دال علااى رمحتااه ،وإهااال العصاااة
واملكقبني دال على غضبه وانتقامه وقهره ،وهكقا.

( )83او ر :الهتاوى354 /16 ،130/ 19 :
( )84او ر :شهاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والتعليل البمل القيم 35-33:حي أشار إىل ك ممل احلنم
والغاايت املرتببة على أفعال هللا .وجتده أيضا يف مواضع متهرقة ممل كتبه.
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وسوف أحااول أن أذوار شايئاً مان أفعاال اهلل الدالاة علاى علماه ،ورتاصاة الايت
أشار القرآن إليها ،ومن ذلك:
- 1اخللاق :وهو من أعظام األدلاة الدالاة علاى علام اهلل تعااىل ،والادليل علاى
ذلااك قولااه تعاااىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [سورة الطالق.]12:
يقااول شاايخ اإلسااالع معلقااا علااى هااقه ا يااة ":دلا – أي ا يااة – علااى علمااه
باألشياا من ويوه تضمن الرباهني املقوورة ألهل النظر العقلم:
 - 1أنه رتالق هلا ،واخللق هو اإلبداع بتقدير ،فتضمن تقديرها يف العلم قبال
تكوينها.
 - 2أنه مستلزع لإلرادة واملشيئة ،فيلزع تصور املراد .وهاقه الطريقاة املشاهورة
عند أوثر أهل الكالع(.)85
 - 3أنهااا صااادرة عنااه ،وهااو سااببها التاااع ،ف االعلم باألصاال يوي ا العلاام
بالفرع ،فعلمه بنفسه ،يستلزع علم ول ما يصدر عنه"(.)86
ويقول يف موععت آرتر معلقاً على هاقه ا ياة ":وداللاة ا ياة تكقارر بطرياق ثاانت،
وهو أن يقال :رتلق اخلالق مشرول بتصوره للمخلوق قبال أن يلقاه ،فاإن اخلاالق إااا
يلق بااإلرادة ،واإلرادة مشاروطة باالعلم ،فاإرادة مااال يشاعر باه حماال ،وإذا واان إااا
يلق بإرادته ،وإاا يريد ما يصوره ،لزع من ذلك أن يعلم ول ما رتلقه "(.)87

( )85هذا هو دليل االختيار.
( )86الهتاوى 60/ 16:
( )87درء التعارض ،114 / 10 :واو ر إىل :شرح األصهواوية ،55 :والهتاوى354 / 16 :
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ويقول ابن سعدي (ت1376:هـ) عن هقه ا ية" :ثم قال مستدالً بادليل عقلام
على علمه " أَال يعْلَ كم منْ رتلَق " فمن رتلق اخللق وأتقنه وأحسنه ويف ال يعلمه"(.)88
وبهقا يتبني لنا داللة رتلق اهلل على علمه.
- 2اللطف :ومن األدلاة الدالاة علاى علماه –سابحانه وتعااىل – لطفاه بعبااده.
وما قال تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سورة امللك ،]14:ويقاول أيضااً:
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [سورة يوسف.]100:
يقول ابن ساعدي (ت1376:ه) مبينااً معاانم هاقه ا ياات ":الاقي لطاف علماه
ورتربه ،حتى أدر السرائر والضمائر ،واخلبايا واخلفايا والغياوب ،وهاو الاقي (يعلام
السر وأرتفى) ،ومن معانم اللطيف :أنه القي يلطاف بعباده وولياه ،فيساوق إلياه الارب
واإلحسان من حياث ال يشاعر ،ويعصامه مان الشار مان حياث ال بتسا  ،ويرقياه إىل
أعلى املرات بأسباب ال تكون من العبد على بال ،حتى ألناه يقيقاه املكااره ،ليتوصال
بها إىل اياب اجلليلة ،واملقامات النبيلة "(. )89
وأما داللة اللطف على علم اهلل ،فإن من مقتضيات لطفه –سبحانه – أن يادر
دقيق األمور ورتفيها ،ويعلم غايتها ،وول هقا ال بصل إال بالعلم .فاال يتصاور لطاف
بدون علم.
يقول شيخ اإلسالع معلقاً على آية سورة امللك ":وهو بيان ما يف املخلوقات مان
لطف احلكمة اليت تتضمن إيصال األمور إىل غايتها بألطف الوياوه ،وماا قاال يوساف

( )88بيس النرمي الرمحمل876 :
( )89بيس النرمي الرمحمل877 ،876 :
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– عليه السالع :-ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ .وهقا يستلزع العلم بالغاية املقصاودة،
والعلم بالطريق ايصل ،ووقلك اخلربة " (. )90
ويقااول يف موعااع آرتاار معلق ااً علااى هااقه ا يااة يف سااياق تقريااره ألدلااة العلاام
املسااتنبطة ماان هااقه ا يااة ":إنااه لطيااف ياادر الاادقيق ،رتاابري ياادر اخلفاام ،وهااقا هااو
املقتضم للعلم باألشياا ،فيج ويود املقتضم لويود السب التاع "(.)91
 - 3من األدلة الدالة على علم اهلل :أوامره وتشر علت اليت شرعهل لعبلده ،فاإن
فيهااا داللااة واملااة علااى ومااال علاام مش ارِعها وا ماار بهااا ،يقااول تعاااىل :ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة املائدة.]97:
يقول ابن يرير (ت310:هـ) موعحاً معنى هقه ا ية " يقول  -تعاىل ذوره :-
صيَّر اهلل الكعبة البي احلراع قواماً للنااس الاقين ال قاواع هلام مان رئاي بجاز قاويهم
عاان عااعيفهم ،ومساايئهم عاان حمساانهم ،وظاااملهم عاان مظلااومهم ،والشااهر احلااراع
واهلدي والقالئد ،فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض ،إذ مل يكن هلم قياع
غريه ،ويعلها معامل لدينهم ومصا أمورهم ...وم تعلموا أن من أحدث لكام ملصاا
دنياوم ما أحدث مما به قوامكم  ،علملً من مبنلفعكم ومضالرمم ،أنه وقلك يعلم مجياع

ما يف السموات وما يف األرض ،مما فيه صالح عاايلكم وآيلكام؛ ولتعلماوا أناه بكال
شما عليم ال يفاى علياه شاما مان أماوروم وأعماالكم؛ وهاو حمصايها علايكم حتاى
ا ي ايسن منكم بإحسانه واملسما منكم بإسااته" (.)92
( )90الهتاوى354 / 16 :
( )91الهتاوى ،60/16 :وذكر م له يف درء التعارض117 /10 :
( )92جامع البيان 78-76 /7:

األدلة العقلية على صهة العلم اإل)  :يف ضوء عقيدة السل

185

فاملصا اليت ترت ب علاى هاقه األوامار والشارائع فيهاا داللاة واملاة علاى علام
مشرعها.
- 4الكامم :وااالع اهلل ساابحانه وتعاااىل ماان صاافاته القاتيااة ،ويف نفا الوقا
صفة فعلية ،فقاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آحاد الكاالع؛ ألناه متعلقاة مبشايئة اهلل
وإرادته.
ووالع اهلل سبحانه وتعاىل دال على علمه من يهتني:
األوىل :إن الكالع يستلزع اإلرادة واملشيئة وماا قاال تعااىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [ساورة يا .]82:ووماا مار أن اإلرادة تساتلزع تصاور
املراد وهو العلم.
الثانية :ما يف والمه – سبحانه وتعاىل – من املعانم العظيماة ،واحلكام اجلليلاة،
واألرتبار الصادقة ،والسنن الثابتة ،وما هو ظاهر يف وتابه العزيز القي ال يأتياه الباطال
من بني يديه وال من رتلفه ،وول هقه األمور يستحيل أن تصدر من غري عامل.
فتبني أن والمه سبحانه وتعاىل دال داللة واعحة على ومال علمه وسعته.
والكااالع يف احلقيقااة علااى أفعااال اهلل وماادى داللتهااا علااى علمااه وحبااه وبغضااه
وورمه وإحسانه ورمحته ويوده وقهره وانتقامه يطاول واثرياً ،لكان حسابنا ماا ذورناا،
فإن فيها داللة وتنبيهًا على مامل يقور(.)93

( )93ممل أراد االستزادة فل اجع جامع الرسائل :فصل " الصهات االختيارية "  ،70-3 /2فإوه بنلم عمل داللة
أفعال هللا على علمه وخاصة علم اجلزئيات.
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اخللمتة
احلمد هلل والصالة والسالع على رسول اهلل ....وبعد:
ففم نهاية هقا البحث ميكن إ ا أهم ما توصل إليه فيما يلم:
- 1أن صفة العلم من الصفات القاتية اليت تدر بالعقل وما تدر يف السمع.
- 2أن صفة العلم من أعظم صفات الكمال وأوملاها ،وواثري مان الصافات –

ورتاصة العقلية منها – متوقف عليها.
- 3أن األدلة العقلية دارتلة حت األدلة الاشرعية .وهم قسيم األدلة السمعية.
- 4أن األدلة العقلية الشرعية نوعان( :نقلم) و(غري نقلم).
- 5أن السلف – رعوان اهلل علايهم – واانوا بتجاون باألدلاة العقلياة إلثباات
مسائل أصول الدين.
- 6أن األدلة العقلية الدالة على صفة العلم قسمان:
أ – أدلة عامة :دالة على وثري من املطال اإلهلية وعلى صفات الكمال رتاصة.
ب -أدلة رتاصة :تدل على صفة العلم ،وقد تادل علاى صافات أرتارى لكان
لي واألوىل.
- 7أن األدلة العقلية العامة دليالن:
أ) قياس األوىل
ب)دليل الكمال.
- 8األدلة العقلية اخلاصة اليت تدل على صفة العلم وثرية منها:
أ) دليل اإلتقان وهو القي استدل به أهل السنة واألشاعرة واملعتزلاة علاى صافة
العلم.
ب) دليل االرتتيار وهو مثل القي قبله.
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) دليل أفعال اهلل على صفة العلم.
هقا وأسأل اهلل أن يوفقنا ملا ب ويرعى ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آلة وصحبه وسلم،،،
املصلدر واملراجع
[ ]1احتاف املريد وهرة التوحيد ،لعبد الساالع اللقاانم ،دار إحيااا الكتا العربياة،
ل :األوىل
[ ]2األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد ،ساعود العريفام ،دار عاامل الفوائاد،
ل :األوىل
[ ]3اإلصااابة يف متيااز الصااحابة ،اباان حجاار العسااقالنم ،مطبعااة السااعادة مبصاار ،ل:
األوىل
[ ]4األصول اليت بنى عليها املبتدعة مقهبهم يف الصفات ،لعبد القادر صويف ،مكتباة
الغرباا :األوىل
[ ]5االقتصاااد يف االعتقاااد ،أبااو حامااد الغزالاام ،ت :علاام بااو ملحاام ،دار مكتبااة
اهلالل.
[ ]6بدائع الفوائد ،ابان القايم ،ت :حمماد االساكندرانم ،دار الكتااب العربام ،ل،
األوىل.
[ ]7التعريفااات ،علاام باان حممااد اجلريااانم ،ت :ابااراهيم األبياااري ،دار الكتاااب
العربم ،ل :الثانية.
[ ]8تيسري الكريم الرمحن ،عبد الرمحن ابن ساعدي ،ت :عباد الارمحن اللوباق،
و ارة الشؤون اإلسالمية ،ل :األوىل.
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[ ]9يامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن يرير ،دار الفكر.
[ ]10ياامع ال مااقي ،حممااد باان عيسااى أباو عيسااى ال مااقي.ت :أمحااد حممااد شاااور
وآرترون ،دار إحياا ال اث العربم.
[ ]11يامع الرسائل ،ابن تيمية ،ت :حمماد رشااد ساامل ،دار العطااا ودار التدمرياة،
ل :األوىل.
[ ]12درا التعااارض ،اباان تيميااة ،ت :حممااد رشاااد سااامل ،ل :يامعااة اإلماااع ،ل:
الثانية.
[ ]13الرد على الزنادقة واجلهمية ،أمحد بن حنبل ،ت :حمماد حسان راشاد ،املطبعاة
السلفية.
[ ]14الرد على املنطقيني ،ابن تيمية ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]15رسالة التوحيد ،حممد عبده ،مطابع دار الكتاب العربم.
[ ]16سنن ابن ماية ،حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويإ .ت :حممد فؤاد عبد الباقم،
دار الفكر.
[ ]17سنن النسائم ،أمحد بن شعي أبو عبد الرمحن النساائم ،ت :عباد الفتااح أباو
غدة ،مكت املطبوعات اإلسالمية ،ل :الثانية.
[ ]18سري أعالع النبالا ،حمماد بان أمحاد بان عثماان بان قامياا الاقهيب ،ت :شاعي
األرناؤول ،حممد نعيم العرقسوسم ،مؤسسة الرسالة :التاسعة.
[ ]19شرح امساا اهلل احلسنى ،حصة الصغري ،دار القاسم ،ل :األوىل.
[ ]20شاارح األصااول اخلمسااة ،عبااد اجلبااار باان أمحااد ،ت :عبااد الكااريم عثمااان،
االستقالل الكربى ل :األوىل.
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[ ]21شرح العقيدة األصفهانية ،ابان تيمياة ،ت :ساعيد نصار الادين ،مكتباة الرشاد،
ل :األوىل.
[ ]22شرح العقيدة الطحاوية ،ابن ابام العاز ،ت :ال وام واألرناؤل ،الرساالة ،ل:
الثانية.
[ ]23شرح العقيدة الواسطية ،رتليل اهلراس ،مطبعة االماع مبصر.
[ ]24شرح املواقف ،الشريف اجلريانم ،ت :حممد بدر الدين ،مطبعة السعادة.
[ ]25شاافاا العلياال يف مسااائل القضاااا والقاادر والتعلياال ،اباان القاايم ،ت :حممااد باادر
الدين أبو فراس النعسانم احلليب ،دار الفكر.
[ ]26صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيال أباو عباد اهلل البخااري :د .مصاطفى ديا
البغا ،دار ابن وثري :الثالثة.
[ ]27الصفات اإلهلية ،حممد أمان اجلامم ،إحياا ال اث االسالمم ،ل :األوىل.
[ ]28صفات اهلل عز ويل ،علوي السقاف ،دار اهلجرة :األوىل.
[ ]29الصفدية ،ابن تيمية ،ت :د .حممد رشاد سامل ،ل :الثانية.
[ ]30الصواعق املرسلة ،ابن القيم ،ت :د .علم بن حممد الدرتيل اهلل ،دار العاصمة:
الثالثة.
[ ]31غاية املراع يف علم الكالع ،علم بن أبام علام ا مادي ،ت :حسان حمماود عباد
اللطيف ،اجملل األعلى للشئون اإلسالمية.
[ ]32فتاااوى اللجنااة الدائمااة ،جمموعاة ماان العلماااا ،مجااع :امحااد الاادويك ،مكتبااة
املعارف :األوىل.
[ ]33قاعدة يف ايبة ،ابن تيمية :فوا مرلم ،املكت اإلسالمم :األوىل.
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[ ]34القواعااد املثلااى ،الشاايخ حممااد باان عثاايمني ،ت :أشاارف عبااد املقصااود ،أصااداا
اجملتمع.
[ ]35لسااان العاارب ،حممااد باان مكاارع باان منظااور األفريقاام املصااري ،دار صااادر ل:
األوىل
[ ]36اللمع ،أبو احلسن األشعري :محود غرابة ،مطبعة مصر.
[ ]37ملع األدلة ،عبد امللك اجلويإ ،ت :فوقية حسني ،املؤسسة املصرية العامة.
[ ]38لوامع األنوار البهية ،حممد السفاريإ ،املكت اإلسالمم ،ل :الثالثة
[ ]39اجمللى يف شرح القواعد املثلى .واملة الكواري ،دار ابن حزع ،ل :األوىل.
[ ]40جممااوع الفتاااوى ،اباان تيميااة ،مجااع وترتي ا اباان قاساام ،طبعااة و ارة الشاائون
اإلسالمية.
[ ]41ايصل ،الفخر الرا ي ،ت :طه عبد الرؤف ،مكتبة الكليات األ هرية.
[ ]42خمتار الصحاح ،حممد بن أبم بكر بن عبد القاادر الارا ي :حمماود رتااطر ،مكتباة
لبنان ناشرون ،طبعة يديدة.
[ ]43املسائل اخلمسون يف أصول الدين ،الفخر الرا ي :أمحد السقا ،املكت الثقايف.
[ ]44املسائل والرسائل املروية عان اإلمااع أمحاد ،مجاع :عباد اإللاه األمحادي ،دار
طيبة :الثانية.
[ ]45معامل أصول الدين ،الفخر الرا ي :طه عبد الرؤف ،مكتبة الكليات األ هرية.
[ ]46معجاام مقااايي اللغااة ،اباان فااارس ،ت :عبااد السااالع هااارون ،دار الكتاا
العلمية ،ل :الثانية.
[ ]47مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم ،دار الكت العلمية
[ ]48منها السنة النبوية ،ابن تيمية ،ت :حممد رشاد سامل ،يامعة اإلماع :الثانية.
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[ ]49ماانهج الساالف واملااتكلمني يف موافقااة العقاال للنقاال ،يااابر إدريا أمااري ،أعااواا
السلف ،ل :األوىل
[ ]50املوافقات ،الشاطيب ،ت :مشهور بن حسن آل سالمان ،دار ابان عفاان ،ل:1
1417ها1997 /ع.
[ ]51واملواقااف يف علاام الكااالع ،عضااد الاادين عبااد الاارمحن باان أمحااد اإل اام ،دار
اجليل.
[ ]52موقف ابن تيمية من األشاعرة ،د/عبد الرمحن ايمود ،الرشد ،ل :األوىل.
[ ]53النبوات ،ابن تيمية ،ت :عبد العزيز الطويان ،اعواا السلف ،ل :األوىل.
[ ]54النونية مع الاشرح (توعيح املقاصاد وتصاحيح القواعاد) ،ابان القايم .ت :هاري
الشاويك ،املكت اإلسالمم.
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The Rational Arguments on the Attribute of Omniscience of Allah
(According to Dogma of predecessor, Alssalf)
Dr. Yasser Ben Abdurahman Alyahya
Assistant Professor in Department of Aqidha and Contemporary Doctrines
Qassim University

Abstract. This thesis is dealt with a concept of rational arguments, its position, and kinds. It discusses
how ancestors, Salf, perspective applied on one belief topics.
On this thesis, I Selected a topic of "Attribute of Omniscience of Allah, the Exalted, The Majestic",
for honor of attribute and its relation by many topics of belief, as optional attributes ,predestination
topics, and such as.
Through this thesis, many of results were reached, among of its more important are:
1- Rational arguments intercalates Legal arguments and shares traditional arguments.
2- Legal rational arguments are two: traditional arguments and untraditional arguments.
3- That ancestor, Salf, satisfaction of Allah be upon them, were used rational arguments to affirm of
topics of Dogma, Usul aldiin.
4- A rational arguments which indicates to the "attribute of Omniscience " are two:
A) General arguments which indicates to many of theological demands and perfection attributes
exclusively.
B) Exclusively arguments which indicates to "the attribute of Omniscience ", and it may indicate to
other attributes, but it is not as the former.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،244-193حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

اإلكراه والسكر من موانع املسؤولية اجلنائية
د .حممد فوزي عبد هللا احلادر

أستاذ الفقه املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
ملخصصا الب .ص  .املســلولية اائاةيــة ش الشـريعة اإلســالمية معئاهــا أن يت نــئ اإلألســان ألتــاةل ا نــا ا رمــة الـ

أيتيها خمتاراً ،وهو مدرك معاأليها وألتاةجها ،و ليه فنن أتى فعـالً حمرمـاً وهـو مكـَره أو مغنـ ليـه ،ي يسـج جئاةيـاً
ن فعله ،ومن أتى فعالً حمرماً وهو غري مدرك معئاه كالطفئ واجملئون فهو أيضاً غري مسلو ئه.
فيتبّي أن املسلولية اائاةية ش الشريعة اإلسالمية تقوم لى ِ
ثالثة أسس ه :
ن
أويً :اإلتيان بفعئ حمنرم.
اثألياً :أن يكون الفا ئ خمتاراً.
اثلثاً :أن يكون الفا ئ مدركاً.
لـ ا فقــد تعلقــا هـ ه الدراســة بكــون اإلكـراه والســكر مــن مواألــو املســلولية اائاةيــة ،وذلــن مــن ــال بيــان
مفه ــوم املس ــلولية اائاةي ــة ،ومفه ــوم مواأل ــو املس ــلولية اائاةي ــة ،وأث ــر الس ــكر ش املس ــلولية اائاةي ــة ،وأث ــر اإلك ـراه ش
املسلولية اائاةية ،وتتبو آراء الفقهاء ش ه ه املسجلة والوقوف لى آراةهم وأدلتهم ،والرتجيح بيئها.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
إنّ موانع املسؤولية اجلنائية من املوضوعات املهمّة جداً يف زماننا احلاضر ،فقد
تَصدر بعض اجلرائم من بعض األشخاص ،لكنهم غري مسؤولني جنائياً أمام القضاء
وال يعاقبون بالعقوبات املقررة ملثل هذه اجلرائم؛ وذلك ملانع منعهم من املسؤولية ،إما
النعدام األهلية ،أو لسكر ،أو إلكراه ،وغريها.
وقد قمت بدراسة موانع املسؤولية اجلنائية بسبب انعدام األهلية يف حبث سابق،
واآلن أستكمل جزئية أخرى من املوانع ،أال وهي مسألة السكر واإلكراه وأثرهما على
املسؤولية اجلنائية.
أهداف الدارسة
واهلدف من هذه الدراسة بيان ما يلي:
- 1مفهوم املسؤولية اجلنائية.
- 2مفهوم موانع املسؤولية اجلنائية.
- 3أثر السكر يف املسؤولية اجلنائية.
- 4أثر اإلكراه يف املسؤولية اجلنائية.
الدراسات السابقة
من خالل البحث يف موضوع السكر واإلكراه وجدت عدداً من الدراسات أذكر
منها:
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 - 1أثر اإلكراه يف القصاص واحلدود يف الشريعة اإلسالمية ،لعبد العزيز بن
سعد احلالف.
 - 2أثر اإلكراه على املسؤولية اجلنائية يف جرمية الزنا بني الشريعة والقانون
وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية ،ملرزوق بن فهد املطريي.
 - 3أثر جنون اجلاني يف سقوط القصاص ودرء احلدود ،لعبد الكريم بن
يوسف اخلضر.
 - 4اإلكراه وأثره على ارادة املكرَه يف األفعال اجلنائية والتصرفات الشرعية
والعقود املالية يف الفقه اإلسالمي ،لعبد احلسيب سند العطية.
وقسمت حبثي إىل مقدمة وخامتة وثالثة مباحث رئيسة كاآلتي:
املبحث األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية وموانعها ،وقسمته إىل مطلبني علمًا
أن هذا املبحث مقتبس من حبث موانع املسؤولية اجلنائية حلاجة تكراره يف هذا البحث:
املطلب األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية يف اللغة
واالصطالح.
املطلب الثاني :مفهوم موانع املسؤولية اجلنائية يف اللغة واالصطالح.
املبحث الثاني :السكرُ وأثر ُه يف املسؤولية اجلنائية ،وقسمته إىل ثالثةِ مطالب:
املطلب األول :مفهوم السكرِ يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاني :أنوا ُع السكرِ.
املطلب الثالث :أثر السك ِر يف املسؤولي ِة اجلنائية.
املبحث الثالث :اإلكراه وأثره يف املسؤولية اجلنائية ،وقسمته إىل أربع ِة مطالب.
املطلب األول :مفهوم اإلكراه لغةً واصطالحاً.
املطلب الثاني :شروط اإلكراه.
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املطلب الثالث :أقسام اإلكراه.
املطلب الرابع :أثر اإلكراه يف املسؤولية اجلنائية.
ويف النهاية خلصت إىل خامتة تضمنت أهم النتائج.
أسأل اهلل العلي القدير أن يوفقين ملا فيه اخلري والصالح ،وما هو إال عمل
حيتمل الصواب واخلطأ ،فإن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمين ومن الشيطان.
واحلمد هلل رب العاملني.
املب .األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية وموانعها
املطلب األول :مفهوم املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية
املسؤؤؤولية يف اللغؤؤة :مؤؤن سؤؤأل يسؤؤأل ،أي طلؤؤب يطلؤؤب ،والسؤؤائل والطالؤؤب،
واملسؤولية مصدر صناعي من مسؤول ،وهو املطلوب( ،)1أو األمر املطلوب الوفاء به،
أي احملاسبة عليه( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﭼ "

()3

املسؤولية اصطالحاً:
عنؤؤد الرجؤؤوع إىل املصؤؤادر األصؤؤلية لكتؤؤب الفقهؤؤاء األوائؤؤل ح أجؤؤد مصؤؤطل
املسؤولية عندهم ،وإمنا وجؤدت أهليؤة الشؤخت لتوقيؤع العقوبؤة عليؤه .أمؤا يف املصؤادر
احلديثة فقد تطرق الفقهاء هلذا املصطل أذكر منها:
املسؤولية :هي كون الشخت مطالبًا بتبعات تصرفاته غري املشروعة(.)4
( )1الفيوم  ،املصباح املئري ،403\1 ،ابن مئظور ،لسان العرب.382\11 ،الزبيدي ،اتج العروس\29 ،
.160-157
( )2ل بد القادر القهوج  ،قاألون العقوابت ،ص.578
( )3الصافات 24
( )4مصطفى الزمل  ،مواألو املسلولية اائاةية ش الشريعة اإلسالمية والتشريعات اازاةية العربية ،ص6
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وعرفهؤؤا آخؤؤرون :بأنهؤؤا إلؤؤزام شؤؤخت بضؤؤمان الضؤؤرر الواقؤؤع بؤؤالغري ،نتي ؤؤة
لتصرف قام به(.)5
وقيل :إنها حالةٌ أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليؤه تبعتؤه( .)6ومنؤه قولؤه صؤلى
إلمَؤؤامُ رَاعل َومَسٍؤؤؤول عَؤ ٍن
اهلل عليؤؤه وسؤؤلم "كُلْكُؤمٍ رَاعل َوكُلْكُؤ ٍم مَسٍؤؤؤول عَؤنٍ رَعِياتِؤهِ ،ا ِ
جلُ رَاعل فِي أَهٍلِهِ وَ ُهوَ مَسٍؤول َعنٍ رَعِياتِهِ ،وَا ْلمَرٍأَةُ رَاعَِيةٌ فِؤي بَيٍؤتِ زَ ٍوجِهَؤا
رَعِياتِهِ ،وَال ار ُ
َومَسٍؤؤؤوَل ٌة عَ ؤنٍ رَعِياتِهَؤؤا ،وَالْخَؤؤا ِدمُ رَاعل فِؤؤي مَؤؤا ِل سَ ؤَيدِ ِه ومَسٍؤؤؤول عَؤنٍ رَعِياتِ ؤهِ: ،قَؤؤالَ:
ت َأنٍ قَؤدٍ قَؤؤالَ :وَال ارجُؤلُ رَاعل فِؤؤي مَؤؤا ِل أَبِيؤهِ َومَسٍؤؤؤول عَؤنٍ رَعِياتِؤهَِ :وكُلْكُؤمٍ رَا لع
َوحَسِؤبٍ ُ
َومَسٍؤول َعنٍ رَعِياتِهِ"( )7أي كل شخت مكلف مبا أوكل إليه وحماسب عليه(.)8
فمؤؤن خؤؤالل مؤؤا سؤؤبق يتؤؤبني أن املسؤؤؤولية هؤؤي :كؤؤون املكلؤؤف مؤاخؤؤذًا بتبعؤؤات
تصرفاته غري املشروعة.
أمؤؤا اجلنايؤؤة يف اللغؤؤة :مؤؤن جنؤؤى أؤؤين جنايؤؤة ،أي أذنؤؤب( ،)9وجنؤؤى علؤؤى نفسؤؤه
وجنؤؤى علؤؤى قومؤؤه ،وجنؤؤى الؤؤذنب علؤؤى فؤؤالن جؤؤره إليؤؤه( ،)10وجنؤؤى فؤؤالن جنايؤؤة
أجؤمم( ،)11واجلنايؤة الؤؤذنب ،واجلؤرم :مؤؤا يفعلؤه اإلنسؤؤان جؤا يوجؤؤب عليؤه العقؤؤاب أو
القصاص يف الدنيا واآلخرة(.)12

( )5حمند رواس ،معجم لغة الفقهاء ،ص425
( )6ابراهيم مصطفى وآ رون ،املعجم الوسيط.411\1 ،
( )7رواه البخاري ،كتاب الئكاح ،ابب املرأة را ية ش بيا زوجها ،حديث رقم.4801 ،
( )8ابن حجر ،فتح الباري ،ابب العبد راع ش ماله سيده.181\5 ،
( )9الفريوزابدي ،القاموس ا يط ،339\4 ،ابن مئظور ،لسان العرب.190\14 ،
( )10ابراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط.141\1 ،
( )11الراغب ا صفهاين ،املفردات ف غريب القرآن ،ص.108
( )12ابن مئظور ،لسان العرب.190\14 ،
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أما اجلناية اصطالحاً :اختلف الفقهاء يف حتديؤد معنؤى اجلنايؤة ،هؤل هؤي مرادفؤة
ملدلول اجلرمية أم هي أخت منها ،وذلك على قولني:
األول :ذهب بعض الفقهاء إىل عدم التفرقؤة بؤني اجلنايؤة واجلرميؤة ،فهمؤا مبعنؤى
واحد ،فقد ذهب ابن فرحون إىل أن كل ما يتعلق باملال أو ما أوجب احلد أو القصؤاص
يسمى جناية( .)13فقد قال" اجلنايات هي اجلناية على العقل واجلنايؤة علؤى املؤال واجلنايؤة
علؤؤى النسؤؤب واجلنايؤؤة علؤؤى العؤؤر "( ،)14ويؤؤرى املؤؤاوردي أن اجلرميؤؤة هؤؤي احمل ؤؤورات
الشرعية اليت زجر عنها الشارع حبد أو تعزير(.)15
الثاني :ذهب بعض الفقهاء إىل أن اجلرمية ختتت مبا يوجب حداً أو تعزيؤز ،أمؤا
اجلناية فهي ما يوجب القصاص ال غري ،فاجلناية هي االعتداء على النفس أو األطؤراف
فقط( .)16ومن الذين قالوا بهذا الرأي ابن قدامة حيؤث قؤال " :اجلنايؤة كؤل فعؤل عؤدوان
على نفس أو مال ،ولكنها يف العرف خمصؤوص مبؤا حيصؤل فيؤه التعؤدي علؤى األبؤدان،
ومسوا اجلنايات على األموال غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإتالفاً"(.)17
كما ويرى الزيلعي أن اجلنايؤة هؤي كؤل فعؤل حمؤرم سؤواء كؤان يف مؤال أو نفؤس،
()18

لكن يف عرف الفقهاء يراد بإطالق جناية الفعل يف النفس واألطراف.

( )13ابن فرحون ،تبصرة احلكام ش أصو ا قضية ومئاهل ا حكام ،ط1406 ،1هـ ،مكتبة الكليات
ا زهرية.219\2،
( )14ابن فرحون ،تبصرة احلكام219\2 ،
( )15أبو احلسن املاوردي ،ا حكام السلطاألية ،دار الكتاب العريب ،لبئان ،ط1410 ،1هـ ،ص361
( )16مئ ر رفات زيتون ،ا حداث مسلولياهتم ور ايتهم ش الشريعة ،ص.130
( )17ابن قدامة ،املغين318\9 ،
( )18الزيلع  ،تبيّي احلقاةق شرح كئز الدقاةق ،دار الكتاب اإلسالم  ،القاهرة ،ط97\6 ،2
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ولعؤؤل التفريؤؤق بينهمؤؤا أوىل ،وذلؤؤك ألن موجبؤؤات القصؤؤاص أؤؤوز فيهؤؤا العفؤؤو
والتنؤازل ،إمؤا مبقابؤل أو بدونؤه ،حتؤى إذا رفؤع للقاضؤي أو احلؤاكم ،اؤالف موجبؤات
احلد ،فإنه ال عفو فيه بعد رفعها للحاكم أو القاضي.
واملسؤولية اجلنائية :أن يتحمل املكلف نتي ؤة جنايتؤه ،ولكؤي يسؤأل جنائيؤًا عؤن
ال لتحمؤؤل املسؤؤؤولية اجلنائيؤؤة ،فهؤؤي تقؤؤوم علؤؤى
جرميؤؤة مؤؤن اجلؤؤرائم أؤؤب أن يكؤؤون أهؤ ً
عنصرين أساسيني هما :اإلدراك واالختيار؛ فؤال يسؤتحق العقوبؤة إال مؤن كؤان مؤدركًا
خمتاراً من املكلفني ،فإن ح يكن كذلك فال مسؤؤولية عليؤه وال عقؤاب ،إال أن ذلؤك ال
مينع من أن يعاقب الشخت اجلاني غري املسؤول بالوسيلة املالئمة حلاله.
فاملسؤؤؤولية اجلنائيؤؤة يف الشؤؤريعة اإلسؤؤالمية معناهؤؤا أن يتحمؤؤل اإلنسؤؤان نتؤؤائج
األعمال احملرمة اليت يأتيها خمتاراً ،وهو مدرك معانيها ونتائ ها ،وعليه فمن أتؤى فعؤالً
حمرماً وهو مكْرَه أو مغمي عليه ،ال يسأل جنائيًا عن فعله ،ومؤن أتؤى فعؤالً حمرمؤاً وهؤو
()19

غري مدرك معناه كالطفل واجملنون فهو أيضاً غري مسؤول عنه

.

يتبيّن أن املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية تقوم على ثالثةِ أسس هي:
أوالً :اإلتيان بفعل حمّرم.
ثانياً :أن يكون الفاعل خمتاراً.
ثالثاً :أن يكون الفاعل مدركاً.

( )19أمحد فت هبئس  ،املسلولية اائاةية ص  ،69لى بد القادر القهوج  ،قاألون العقوابت،
ص .591،592فتوح الشاذيل ،شرح قاألون العقوابت ،القسم العام ،ط ،2001دار املطبو ات ااامعة
اإلسكئدرية ،ص.22
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هذه هي األسس اليت تعتمد عليها املسؤولية اجلنائية ،فإذا وجدت هذه العناصر
الثالثة وجدت املسؤولية اجلنائية وإذا انعدم أحدها انعدمت(. )20
ومن جهة أخرى ،فإن اإلتيان بالفعل احملرم الذي هو ارتكؤاب املعاصؤي ،هؤو سؤبب
املسؤولية اجلنائية وشرطاها هما اإلدراك واالختيار ،فإذا وجد سبب املسؤولية  -ارتكؤاب
املعصية  -وح يتوفر يف اجلاني شرطا املسؤؤولية أو أحؤداهما فؤال يعتؤ الفاعؤل عاصؤياً وال
فعله عصياناً ،وعليه فؤالوجود الشؤرعي للمسؤؤولية اجلنائيؤة متوقؤف علؤى وجؤود العصؤيان
وعدمها تابع لعدمه .ويوجد أسباب معدمة للمسؤؤولية اجلنائيؤة ،وهؤي بصؤورة عامؤة خمتلفؤة
من حيث تأثريها ،فبعضها بعيد األثر ،يرفع الصفة اجلنائية عن الفعل فيصؤب الفعؤل مباحؤاً
بعد أن كان حمرماً ملن توفرت بهم صفة خاصة تقتضي هذه اإلباحة؛ فالقتل مثالً حمؤرم علؤى
الكافة ،وعقوبة القاتلِ عمداً القصاص ،وتنفيذه من حق ولي الدم وهو بقتلؤه للقاتؤل يؤأتي
عمالً مباحاً له بصفة خاصة ،مع أن القتل حمرم على غريه ،وهذه تسؤمى أسؤباب اإلباحؤة،
وبعضها رغم بقاء الفعل جرمية إال أنه مينؤع مؤن قيؤام املسؤؤولية اجلنائيؤة علؤى اجلؤاني ،وهؤي
اليت تسمى مبوانع املسؤولية ،وبها ترفع العقوبة عن الفاعل مؤع ارتكابؤه فعؤالً حمرمؤاً لفقدانؤه
االختيار أو اإلدراك ،وهي موضوع البحث ،وهناك نوع ثالث من األسباب يبقؤي الفعؤل يف
حالتؤؤه جرميؤؤة ،وتقؤؤوم املسؤؤؤولية اجلنائيؤؤة علؤؤى الفاعؤؤل الرتكابؤؤه فع ؤالً حمرم ؤاً وهؤؤو متمتؤؤع
باإلدراك واالختيار ،وإمنا حلكمة يراعيها املشرع يعفي اجلاني من إيقاع العقاب عليه بؤالرغم
من أنه استحقه ،وتسمى هذه األسباب موانع العقاب(.)21
( )20بد القادر ودة ،التشريو اائاة اإلسالم مقاران ابلقاألون الوضع  .303 ،295 ،293\ 1حمند
زك أبو امر وسلينان بد املئعم ،القسم العام من قاألون العقوابت ،ط ،2002دار ااامعة ااديدة،
اإلسكئدرية ،ص.483
( )21بد القادر ودة ،التشريو اائاة اإلسالم مقاران ابلقاألون الوضع  .303 ،295 ،293\ 1حمند
زك أبو امر وسلينان بد املئعم ،القسم العام من قاألون العقوابت ،ط ،2002دار ااامعة ااديدة،
اإلسكئدرية ،ص.483
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فموانع العقاب ال تؤثر يف قيام اجلرمية وإمنا متنع من معاقبؤة اجلؤاني عليهؤا ويعتؤ
هذا املبدأ استثناء من القاعدة العامة.
املطلب الثاين :مفهوم موانع املسؤولية اجلنائية
املانع لغصةً  :املَنعُ ضد اإلعطاء ومَنَعَ فهو مانِع  ،املنعُ أن حتول بني الرجؤلِ وبؤني الشؤيِء
ُ

الذي يريدهُ ،قَال تؤؤؤَعاىلَ :ﭽﯦﯧﭼ( ، )22وقَال تؤؤؤَعاىلَ :ﭽﮅﮆﮇ ﮈﭼ(.)23

وقال ابن األعرابي( :)24رجل منوع مين ُع غري ُه  ،ورجل مَنيؤع مينؤ ُع نفسؤ ُه  ،واملؤانعُ
هلل تعاىل ،له معنيان :أحدهما ما روى عن النيب  -صؤلى اهلل عليؤه وسؤلم -
تا ِ
من صفا ِ
أنؤه قؤؤال :اللؤهم ال مؤانع ملؤؤا أعطيؤت وال معطؤؤي ملؤؤا منعؤت ،فإنؤ ُه عؤؤز وجؤل يعطؤؤي مؤؤن
استحق العطاء ومينع من ح يستحق إال املنؤع ،يعطؤي مؤن يشؤاء ،ومينؤعُ مؤن يشؤاء وهؤو
العادل يف مجيع ذلك ،واملعنى الثاني يف تفسري املانع :أن ُه تبؤاركَ وتعؤاىل مينؤع أهؤل دينؤ ِه
أي حيوطهم وينصرهم ،ومن هذا يقال :فالن يف منعةٍ ،أي يف قؤوم مينعونؤ ُه وحيمونؤهُ،
وهذا املعنى يف منعة اهلل  ،وال ميتنع من ح يكن اهلل له مانعاً(.)25
( )22القلم .12
( )23املعارج .21
) ) 24أبو سعيد بن ا َ َرِايب ،واْسه أَمحد بن ححمَ َّند بن ِزََيد بن بشر بن ِدرَهم ال َعئزي ،أحد لناء أهئ السئة
واانا ة ومن أ الم التصوف السين ش القرن الرابو اهلجري ،قا ئه أبو بد الرمحن السلن أبألنه« :كا َن
ِش وقته شيخ احلرم» ووصفه ال هيب أبألنه« :اإلمام ا ندث القدوة الصدوق احلافظ شيخ اإلسالم  ».حولد سئة
246هـ ،وأصله من البصرة ش العراق ،وسكن مكة املكرمة ،صئنف ش لوم التصوف الكتب الكثرية ،وكان
من امللر ّي ومن رواة احلديث الئبوي ومن أص اب السئد العايل فيه ،وكان ثقة ،األظر :طبقات الصوفية،
أبو بد الرمحن السلن  ،ص ،323-320دار الكتب العلنية ،ط. 2003سري أ الم الئبالء ،ال هيب،
ج ،15ص ،412-407ط ،2001ملسسة الرسالة.
( )25الرازي ،خمتار الص اح ص  642ابب امليم .هت يب اللغة  311\ 1ابن مئظور ،لسان العرب فصئ امليم ج8
ص ،343ولالستزادة ميكن الرجوع لتفسريها ئد الشيخ ابن تينية ش جمنوع الفتاوى 446،448\22
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املانع اصصطالحاًُ :هوَ "مَا يَلْ َز ُم ِمنٍ ُوجُودِ ِه ا ْل َع َدمُ ،وَال يَلْ َز ُم ِم ٍن َع َدمِهِ ُوجُؤود وَال

َعدَم"(.)26

وموانع املسؤولية :هي األسباب اليت مؤن شؤأنها إسؤقاط املسؤؤولية اجلنائيؤة عؤن
اجلاني فتمنع ،عنه العقوبة مع وجؤود سؤببها؛ ألنهؤا متعلقؤة يف شؤرطي حتملؤها وهمؤا:
اإلدراك واالختيؤؤار ،فتفقؤؤدهما أو تفقؤؤد أحؤؤدهما ،أو هؤؤي احلؤؤاالت الؤؤيت ترفؤؤع فيهؤؤا
املسؤؤولية اجلنائيؤة عؤن الشؤؤخت ،وال يوقؤع عليؤه العقؤؤاب ،وهؤذه األسؤباب شخصؤؤية
تتصؤل بالفاعؤل وال شؤؤأن هلؤا باجلرميؤة الؤؤيت تبقؤى علؤى أصؤؤوهلا مؤن التحؤريم ،اؤؤالف
أسباب اإلباحة اليت ترفع صفة الت ريم عؤن الفعؤل ولعلؤه مباحؤًا لوجؤود صؤفة فيؤه ال
لعله جمرماً( ،)27وتمتب على ذلك نتي تان:
األوىل :أن مانع املسؤولية ال ينتج أثره إال فيمن توافر فيه املؤانع مؤن اجلنؤاة ،أمؤا
غريه من الفاعلني لل رمية معه والشركاء فيها ،فتبقى مسؤوليتهم عنها كاملة.
ل باقية ،فقد يلتؤزم الفاعؤل بتعؤويض مؤا
الثانية :أنهُ ما دامت الصفة اجلنائية للفع ِ
ينتج عنه من الضرر على الرغم من عدم مسؤوليت ِه عنه جنائياً.
وقد تضمنت الكثري من نصوص القران الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء
ل تَعالَى :ﭽ ﮃ ﮄ
على هذه املوانع منها قوله تعاىل يف رفع اإلثم عن املكرَه واملضطر قَا َ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﭼ

()28

( )26ابن الئجار احلئبل  ،خمتصر الت رير شرح الكوكب املئري ،حتقيق حمند الزحيل  ،مكتبة العبيكان ،ط،2
1418هـ ، 456 \1 ،األظر ش تعريف املاألو إرشاد الف و ص ،7مجو ااوامو  ،98 /1املوافقات
 ،179 /1املد ئ إىل م هب أمحد ص ،69-68خمتصر الطوش ص ،32الروضة ص."31
( )27بد القادر وده ،التشريو اائاة اإلسالم .42\ 1
( )28الئ ئ.106 ،
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قؤؤؤال تعؤؤؤاىل  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)29
وقال -صلى اهلل عليه وسلم (( :-رُفِ َع ا ْلقَلَ ُم عَؤ ٍن ثالثؤة :عؤن الصاؤبِى حَتاؤى يَبٍلُؤ َ،
وَ َعنِ الناائِمِ حَتاى يَسٍتَ ٍي ِقظَ ،وَ َع ِن ا ْلمَ ٍنُو ِن حَتاى ُيفِيقَ)).

()30

ب القطعِ هي :العقلُ والبلؤو ُُ فؤال يقطؤع الصؤيب
ويقول الكاساني " فأهليةُ وجو ِ
واجملنون ،أخ عليه الصالة والسالم أ َن القلمَ مرفوع عنهما ،ويف إأاب القطؤع إجؤراء
القلم عليهما ،وهذا خالف النت؛ وألن القطع عقوبة فيسؤتدعي جنايؤة ،وفعلؤهما ال
يوصف باجلنايات؛ وهلذا ح أب عليهما سائر احلدود"(.)31
" جؤؤاء يف التلؤؤوي والتوضؤؤي  :عؤؤوار

األهليؤؤة هؤؤي اجلنؤؤون والصؤؤغر والعتؤؤه

والنسؤؤيان )32(" .والؤؤرأي السؤؤائد يف الفقؤؤه اإلسؤؤالمي والؤؤذي عليؤؤه أغلؤؤب التشؤؤريعات
الوضؤؤعية ومنهؤؤا التشؤؤريع املصؤؤري واجلزائؤؤري هؤؤو حتديؤؤد موانؤؤع املسؤؤؤولية علؤؤى سؤؤبيل
()33

احلصر :اجلنون وصغر السن واإلكراه والسكر غري االختياري.
()29
()30

()31
()32
()33

البقرة.173 ،
أ رجه أمحد ( ،)101 ،100\6والدارم ( )171\2كتاب ،احلدود ،ابب ،رفو القلم ن ثالثة ،وأبو
داود ( ) 4،558كتاب ،احلدود ،ابب ،ىف اجملئون يسرق ،احلديث ( ،)4398والئساةى ()156\6
كتاب ،الطالق ،ابب ،من ي يقو طالقه من ا زواج ،وابن ماجه ( )657\1كتاب ،الطالق ،ابب،
طالق املعتوه والصغري والئاةم ،احلديث ( ،)2041وابن ااارود (ص ،)59 ،ابب ،فرض الصلوات
اخلنس ،احلديث ( ) 148كلهم من رواية محاد بن سلنة ،ن محاد بن أىب سلينان ،ن إبراهيم ،ن
ا سود ،ن اةشة ،ن الئىب صلى هللا ليه وسلم قا (( ،رفو القلم ن ثالثة ،ن الئاةم حىت يستيقظ،
و ن الصىب حىت حيتلم ،و ن اجملئون حىت يعقئ)).
أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بداةو الصئاةو.67\\ 7 ،
سعد التفتازاين ،شرح التلويح لى التوضيح ملنت التئقيح ش أصو الفقه ،دار الكتب العاملية ،بريوت،
 348\2ومابعدها.
موسى بن سعيد ،أثر صغر السن ش املسلولية اائاةية ص  .77رضا فرج ،شرح قاألون العقوابت،
ص.373
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وعليه فإن هذه املوانع للمسؤولية اجلنائية تكون عنؤد فقؤد اإلرادة احلؤرة املختؤارة
كمؤؤا يف حالؤؤة اإلكؤؤراه أو الضؤؤرورة ،أو عنؤؤد فقؤؤد الؤؤوعي كمؤؤا يف حالؤؤة صؤؤغر السؤؤن أو
اجلنون أو السكر غري االختياري ،وقد حبثت مسألة اجلنون وصغر السن يف حبؤث سؤابق
لي وسأقتصر يف هذه الدراسة على مسألة السكر واإلكراه وأثرهمؤا يف انعؤدام املسؤؤولية
اجلنائية.
املب .الثاين :السكر وأثره يف املسؤولية اجلنائية
إن اخلمر واملسكرات واملخدرات من اآلفات الضارة بالفرد واجملتمع ،فؤاخلمر يف
الشؤؤؤريعة هؤؤؤي أم اخلبائؤؤؤث ،كمؤؤؤا قؤؤؤال رسؤؤؤول اهلل صؤؤؤلى اهلل عليؤؤؤه وسؤؤؤلم " اخلمصصر أم
اخلبائ "

()34

 .وشربها جرمية من جرائم احلدود.

فلو تناول شخت مسكرًا وفقد الوعي ،وأثناء فقؤد ِه لوعيؤ ِه ارتكؤبَ جرميؤة .فمؤا
مدى مسؤوليته اجلنائية؟ وهل يعت سكره مانعاً من املسؤولية؟

( )34أ رجه الدارقطين ( - )247/4ومن طريقه القضا ش (( الشهاب )) ( )57ببعضه  ، -والطرباين ش
((ا وسط )) ( ) 3667ن حمند بن ربيعة  ،ن احلكم بن بد الرمحن بن أيب ألعم  ،ن أبيه  ،ن
الوليد ،ن بد هللا بن نرو قا الطرباين (( :مل يرو ه ا احلديث ن الوليد بن بادة إي احلكم بن بد
حسن))
الرحم  ،تفرد به حمند بن ربيعة .وه ا ٌ
إسئاد ٌ
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املطلب األول :مفهوم السكر
أوال :السصصكر لغصةً :نقؤؤيض صؤؤحا ،وهؤؤو شؤؤراب يتخؤؤذ مؤؤن التمؤؤر والكشؤؤو

()35

واآلس( ، )37(.)36والسؤؤكران خؤؤالف الصؤؤاحي ،سؤؤكرى وسؤؤكارى ،والسؤؤكر بؤؤالفت :
نبيذ التمر(.)38
اثنيصصا :السصصكر اصصصطالحاً :هؤؤو سؤؤرور يزيؤؤل العقؤؤل فؤؤال يَعؤؤرف بؤؤه السؤؤماء مؤؤن

األر  ،وقال :بل يغلب علؤى العقؤل فيهؤذي يف كالمؤهِ( .)39وعرفؤ ُه التفتؤازاني بأنؤهُ:
حالةٌ تَعر ُ لإلنسانِ امتالء دماغه من األارةِ املتصاعدةِ إليه ،فيتعطل معهُ عقل ُه املميز
بني األمور احلسنة والقبيحة (.)40

()35
()36

()37
()38
()39
()40

الكشوث :الكشوث وا كشوين ،وا كشوث ،ألبا يتعلق أبغصان الشجر ،أألظر الفارايب ،الص اح اتج
اللغة وص اح العربية ،دار العلم للناليّي190\1 ،
ا س :ألبات اآلس بارة ن شجريات صغرية داةنة اخلضرة تئنو غالباً ش ا ماكن الرطبة والظليلة.
وللئبات أفرع كثرية حتنئ أوراقاً متقاربة جلدية القوام ذات راة ة طرية فواحة .حتنئ ا غصان أزهارا
أبلوان بيضاء إىل زهرية وله مثار لبية سوداء اللون تلكئ ئد الئضل وجتفف فتكون من التوابئ،يسنى مثر
اآلس ش بالد الشام ابحلبالس أو حب اآلس وش تركية ابملرييسّي وش الينن وجئوب اازيرة العربية ابهلدس،
وش بعض بالد املغرب العريب ابحللنوش أو هلنوش ومرد وامحام ،وش نان تعرف الياس؛ كنا يد ى
ابلغطس وابلشلنون وابلتكنام وابلعنار ويسنى ابلفر وألية ابخلا 'آوس ،وش ليبيا يعرف "ابحلبق".
مقتبس من موقو ويكيبيدَي رب شبكة اإلألرتألا.
الفراهيدي ،كتاب العّي .309\5 ،الفريوز آابدي ،القاموس ا يط ،ص . 524
الفارايب ،الص اح اتج اللغة وص اح العربية .687\2 ،ابن فارس ،اجملنئ ش اللغة.486\1 ،حمند بن
أيب بكر ،خمتار الص اح .1،150 ،أأليس ،املعجم الوسيط.439- 438 \ 1 ،
ابن ابدين ،رد ا تار لى الدر املختار240\3 ،
التفتازاين ،شرح التلويح لى التوضيح. 185 \ 2 ،
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ل بتنؤاولِاخلمؤر ،ومؤا يلحؤ ُق بهؤا ،حبيؤث ال
وعرفهُ املعاصرون بأنؤهُ :زوا ُل العقؤ ِ
يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر من ُه حالَ سكره (.)41
وهذا التعريف مشل وصف حال السكران بؤزوال العقؤل ،وحؤدد املسؤكر الؤذي
بتناوله يعدّ متناوله سكراناً ،وهو اخلمر ،وما يلحق به من مؤواد مسؤكرة ،بغؤض الن ؤر
عن شكل املسكر ،أو م هره ،أو املادّة اليت أخذ منها.
واختلف الفقهاء يف حتديد ضابط السكر ،الذي يعت به اإلنسان سكراناً ،حبيؤث
تص أقواله وأفعاله أو ال تص إىل قولني.
القول األول :ذهب اإلمام أبو حنيفة( )42واملزني

()43

مؤؤن الشؤؤافعية( )44أن السؤؤكران مؤؤن ال يعؤؤرف األر

مؤؤن السؤؤماء ،والرجؤؤل مؤؤن

املرأة.

()41
()42
()43

()44

زيدان ،الوجيز ش أصو الفقه  ،ص . 128
ابن جنيم ،ا شباه والئظاةر  ،ص  . 370الزيلع  ،تبيّي احلقاةق . 198 \ 3 ،الشيخ الئظام ،الفتاوى
اهلئدية ،410\5 ،اهلداية مو تكنلة فتح القدير.28 \9 ،
املزين :هو إْسا يئ بن حيىي بن نرو بن إس اق املزين ،من كبار أص اب الشافع وراوي م هبه ااديد،
قا فيه الشافع  ،املزين انصر م هيب ولد سئة  175هجرية ،ومات سئة  264هجرية .األظر  ،ابن بد
الكاش السبك  ،طبقات الشافعية 110 - 93 \ 2 ،
الئووي  ،روضة الطالبّي . 62 \ 8 ،حاشية قيلويب و نرية لى شرح املئهاج ،202 \4 ،الشربيين،
مغين ا تاج.186 \4،
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القول الثصاين :ذهؤب مجهؤور الفقهؤاء مؤن املالكيؤة( )45والشؤافعية( )46واحلنابلؤة

()47

وصاحبا أبي حنيفة( )48إىل أن السكران هو من اختل كالمه ،واضؤطرب ،وكؤان غالؤب
كالمه اهلذيان.
ويالحؤؤظ أنؤؤه ال يعؤؤد السؤؤكران سؤؤكرانًا عنؤؤد أبؤي حنيفؤؤة واملزنؤؤي ،إال عنؤؤد فقؤؤد
العقل ،والتمييز بصورة كاملة؛ ألن من ح يفرق بني الرجؤل واملؤرأة ،لؤيس لديؤه عقؤل
وال متييز ،وإذا وصل السكران إىل درجة عدم التفريق بني الرجؤل واملؤرأة ،عنؤدها يعؤد
سكراناً ،ولري على أقواله أحكام السؤكران ،أمؤا مؤن ح يصؤل إىل درجؤة فقؤد العقؤل
والتمييز صحت أقواله واعت كالصاحي .أمؤا مجهؤور الفقهؤاء فؤريون أن السؤكران يعؤد
سؤؤكرانًا مب ؤؤرد حصؤؤول اهلؤؤذيان واالضؤؤطراب يف غالؤؤب حالؤؤه ،وبالتؤؤالي لؤؤري عليؤؤه
أحكام السكران ،وال يشمط أن يفقد السكران عقله وينعدم متييزه.
وضابط اجلمهور للسكر بغلبة اهلذيان ،وحصول االضطراب أدق،؛ ألنه ينؤدر
مؤن معتؤاد السؤكر أن يصؤؤل إىل عؤدم التفريؤق بؤؤني الرجؤل واملؤرأة ،والسؤؤماء واألر ،
فبم ؤؤرد حصؤؤول اهلؤؤذيان واالضؤؤطراب ،يتعطؤؤل الؤؤتفكري السؤؤليم لديؤؤه ،و تؤؤل متييؤؤزه
بدليل أنه قد يتصرف تصرفات يرفضها بعد صحوه.

( )45القراش  ،ال رية . 203 \ 4 ،
( )46الئووي  ،روضة الطالبّي  . 62 \ 8 ،حاشية قيلويب و نرية لى شرح املئهاج ،202 \4 ،الشربيين،
مغين ا تاج.186 \4،
( )47املرداوي  ،اإلألصاف  . 436 \ 8 ،الفراء  ،ا حكام السلطاألية  ،ص . 270ابن قدامة ،املغين-303\8
.304
( )48الزيلع  ،تبيّي احلقاةق . 198 \ 3 ،الكاساة  ،بداةو الصئاةو.118\5،
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املطلب الثاين :أنواع السكر

السكر حرام باإلمجاع ،لكن اإلنسان قد يتناوله بأحد طريقني هما:
 - 1السكر بطريق مباح :مثل من أُكؤرِه علؤى شؤرب اخلمؤر بالقتؤل ،فإنؤه حيؤل
له ،وكذلك املضطر إذا شرب منها ما يرد به العطش فسكر به ،وكذلك إذا شؤرب دواء
فسكر به ،مثل البنج واألفيون ،أو شرب لبنًا فسكر به(.)49
 - 2السكر بطريؤق حم ؤور :وهؤو أن يتنؤاول املسؤكر وهؤو عؤاح أنؤه

ؤر ،أو

غريه من املسكرات ،وليس لؤه حاجؤة يف شؤربه ،اؤو السؤكر مؤن نبيؤذ التمؤر أو الزبيؤب
املطبوخ املعتق(. )50
املطلب الثال  :أثر السكر يف املسؤولية اجلنائية
اختلفت مذاهب الفقهاء يف السكران وما يقوم به من أفعال إىل مذهبني- :
املذهب األول :ذهب عثمؤان بؤن عفؤان رضؤي اهلل عنؤه ،وعطؤاء ،وطؤاووس،
()51

والليث بن سعد وأبو ثور ،وبه قال الطحاوي

والكرخؤي( )52مؤن احلنفيؤة )53(،وهؤو

قول للشافعي( )54واملزني( ،)55ورواية عن أمحد( )56وابن حزم( )57إىل أن السؤكران غؤري
( )49األظر ،التفتازاين  ،شرح التلويح  .186 – 185 \ 2 ،زيدان  ،الوجيز ش أصو الفقه ،ص – 128
.129أبو ر ية ،ا شربة وأحكامها  . 268 - 267 ،الزحيل  ،أصو الفقه . 181- 179 \ 1 ،
( )50البخاري ،بد العزيز ،كشف ا سرار.353\4 ،
( )51هو امحد بن حمند بن سالمة أبو جعفر الط اوي  ،ولد سئة  229هجري  ،له دة كتب مئها  ،أحكام
القرآن ومشكئ اآلاثر  ،توش سئة  321هجري  .األظر  ،اللكئوي  ،الفواةد البهية ص. 34-31
( )52هو بيد هللا بن احلسّي أبو احلسن الكر  ،ولد سئة  260هجرية ش الكرخ بئواح العراق وإليها ألسب
ومات سئة  340هجرية .األظر  ،اللكئوي  ،الفواةد البهية ص. 109- 108
( )53املرغيئاين  ،اهلداية  . 251-250\ 1الكاساين  ،بداةو الصئاةو . 99\ 3
( )54الشافع  ،ا م  ، 270\ 5الئووي  ،روضة الطالبّي  . 63\ 8املاوردي  ،احلاوي . 136 10
( )55الشافع  ،ا م  ، 270\ 5الئووي  ،روضة الطالبّي  . 63\ 8املاوردي  ،احلاوي =. 136\ 10
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مسؤول جنائياً عما يصؤدر عنؤه مؤن أفعؤال ،فقؤد ن ؤروا إىل ذات السؤكر مؤن حيؤث أنؤه
مذهب للعقل واإلدراك ،سواء كان السكر باختياره ورضاه أم كان مضطرًا أو مكرهؤاً،
وهؤالء حكموا بإبطال تصرفات السكران على أي وجهٍكان شربه بعذر أو بغري عؤذر،
فال يقع طالقه وال تص ردته؛ ألنه ال يعقل مهما كان سبب سؤكره واملؤادة الؤيت سؤكر
بهؤؤا؛ ألن عقلؤؤه كؤؤان زائ ؤالً وقؤؤت إتيؤؤان الفعؤؤل فلؤؤم يكؤؤن مؤؤدركاً ،واإلدراك أسؤؤاس
()58

املسؤولية اجلنائية ،فإذا فقد انعدمت املسؤولية.
أدلتهم:

 -1قال تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﭼ (.)59
وجؤؤه الداللؤؤة :بؤؤني اهلل تعؤاىل أن السؤؤكران ال يعلؤؤم مؤؤا يقؤؤول ومؤؤن ال يؤؤدري مؤؤا
يقؤؤول ،ال حيؤؤل أن يلؤؤزم شؤؤي اً مؤؤن األحكؤؤام؛ ألنؤؤه غؤؤري خماطؤؤب إذ إنؤؤه لؤؤيس مؤؤن ذوي
األلباب(.)60
ي
َ - 2عنٍ سُلَ ٍيمَانَ ٍبنِ بُرَ ٍيدَةَ َ ،عنٍ أَبِيؤهِ  ،قَؤالَ ،جَؤاءَ مَؤاعِزُ بٍؤنُ مَالِؤكٍ ِإلَؤى النابِؤ َ
عَلَيٍؤ ِه الساؤؤالمَُ ،فقَؤؤا َل ،يَؤؤا رَسُؤؤولَ اللطؤ ِه طَهَرٍنِؤؤيَ .فقَؤؤالَ النابِؤؤي صَؤلطى اللطؤ ُه عَلَيٍؤهِ وَسَؤلطمَ" ،
وَيٍحَكَ! ا ٍرجِعٍ فَاسٍَت ٍغفِرِ اللطهَ وَتُبٍ ِإلَيٍهِ" .قَال َ ،فَ َرجَ َع غَيٍ َر َبعِي ٍد ثُما جَاءَ َفقَؤالَ ،يَؤا رَسُؤو َل
ل َذلِؤكَ ،حَتاؤى كَانَؤتِ الرااِبعَؤةَُ ،فقَؤا َل لَؤهُ النابِؤي
اللطهِ طَهَرٍنِيَ .فقَالَ النابِي عَلَيٍؤ ِه الساؤال ُم مِثٍؤ َ
صَلطى اللطهُ عَلَيٍهِ وَسَلطمَ ِ " ،مماا أُطَهَرُكَ ؟ " قَالَ ِ ،منَ الزَنَا  ،فَ َسأَلَ النابِي صَلطى اللط ُه عَلَيٍ ِه
( )56املرداوي  ،اإلألصاف  . 436\ 8،ابن قدامة  ،املغين . 290- 289\ 7
( )57ابن حزم  ،ا لى . 208\10
( )58ابن حزم ،ا لى  .211-210\ 10امله ب .77\ 2
( )59الئساء.43 ،
( )60ابن حزم  ،ا لى . 209 - 208 \ 10 ،
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خمٍؤؤرا ؟ " َفقَؤؤا َم
ب َ
س ِبمَ ٍنُؤؤونلَ ،فقَؤؤالَ " :أَشَ ؤرِ َ
وَسَ ؤلط َم  " :أَبِ ؤ ِه جُنُؤؤون ؟ " فَ ؤأُخٍبِ َر َأ ٍن لَ ؤيٍ َ
ت
خمٍرلَ ،فقَالَ النابِي صَلطى اللطهُ عَلَيٍهِ وَسَلطمََ " ،أزَنَيٍ َ
َرجُل ،فَاسٍتَنٍكَهَهُ فَلَمٍ يَ ِدٍ مِنٍهُ رِي َ َ
أَنٍتَ ؟ " قَالََ ،نعَمٍ(. )61
يستدل من احلديث ما ثبت أن ماعز بن مالؤك ملؤا جؤاء إىل الؤنيب صؤلى اهلل عليؤه
وسلم ،وأقر أنه زنى ،أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يستنكهوه ليعلموا أنه سكران
أم ال ،فإن كان سكراناً ال يصؤ إقؤراره ،وإذا ح يصؤ إقؤراره علؤم أن أقوالؤه باطلؤة،
كأقوال اجملنون؛ وألن السؤكران وإن كؤان عاصؤيًا يف الشؤرب ،فهؤو ال يعلؤم مؤا يقؤول،
وإذا ح يعلم ما يقول ،ح يكن له قصؤد صؤحي  ،لقولؤه صؤلى اهلل عليؤه وسؤلم " إِانمَؤا
ا ْلأَ ٍعمَا ُل بِالنَيااتِ"(.)62
- 3أن عقل السكران زائل ،والعقؤل مؤن شؤرائط أهليؤة التصؤرف ،والسؤكران
زائل العقل(.)63
()66

املذهب الثاني - :هذا الرأي عند احلنفية( )64واملالكية( )65والشافعي يف قؤول

وروايؤؤؤة عؤؤؤن أمحؤؤؤد( )67وسؤؤؤعيد بؤؤؤن املسؤؤؤيب  ،وجماهؤؤؤد  ،والشؤؤؤعيب  ،والزهؤؤؤري،

( )61احلديث ، ،أ رجه البخاري رقم - 6434 ،ابب هئ يقو اإلمام للنقر لعلن ملسا أو غنزت.
( )62أ رجه البخاري ،ابب بدء الوح  ،احلديث رقم .6\1 ،1
( )63الكاساين  ،بداةو الصئاةو ج. 99\ 3
( )64الكاساين  ،بداةو الصئاةو  ،ج  . 99 \ ، 3ابن ابدين  ،احلاشية ،ج. 241 \ 3
( )65ابن بد الرب  ،ايست كار  ،ج  ، 161 - 160 \ 18ليش  ،شرح مئح االيئ  ،ج - 207 \ 2
.208
( )66املاوردي  ،احلاوي  ،ج  . 237 - 236 \ 10الئووي  ،روضة الطالبّي  ،ج  . 63 \ 8الشربيين ،
مغين ا تاج. 279 \ 3،
( )67ابن قدامة  ،املغين ،ج  . 289 \ 7البهويت  ،كشاف القئاع  ،ج . 232 \ 5
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وأبو عبيد ،والثوري( ، )68وهم ال ين رون إىل نفس املسكر ،بل إىل سؤببه وإىل وقوعؤه
باالختيار أو باإلكراه ،أي أنا السكران ال يعاقب على ما ارتكبه من اجلرائم حؤال كونؤه
سكراناً بإكراهٍ ،أو اضطرار  ،أو تناول املسكر خمتاراً وهو ال يعلم أنه مسكر ،أو تناولؤه
للتدواي فأسكره؛ ألنه ارتكب اجلرمية وهو زائل العقل ،فيكؤون حكمؤه حكؤم اجملنؤون
أو النائم وما أشبه.
ويلحق باإلكراه حالة االضطرار ،فمن شرب اخلمر مثالً وهؤو عؤاح بأنهؤا

ؤر

لدفعِ غصة ،فسكر منهؤا ثؤم ارتكؤب جرميؤة أثنؤاء سؤكره ،فإنؤه ال يعاقؤب عليهؤا؛ ألنؤه
مُكرَه على تناوهلا.
أما من يتناول املسكر خمتاراً بغري عذر ،أو تنؤاول دواء لغؤري حاجؤة فيسؤكر منؤه،
فإنه مسؤول عن كل جرمية يرتكبها أثناء سكره سواء ارتكبها عامداً أو خمط اً ،ويعاقؤب
بعقوبتها؛ ألنه أزال عقله بنفسه  ،وبسؤببه هؤو حصؤلت اجلرميؤة فيتحمؤل العقوبؤة زجؤرًا
له ،فضالً عن أن إسقاط العقوبة عنه يفضي إىل أن كل مؤن أراد ارتكؤاب جرميؤة شؤرب
اخلمر وفعل ما أحب فال يلزمه شيء(.)69

( )68األظر  ،ابن بد الرب  ،ايست كار  ،ج  . 161 - 160 \ 18ابن قدامة  ،املغين  ،ج . 289\ 7
( )69الزيلع  ،تبيّي احلقاةق  ،ج  . 198\ 3ابن ابدين  ،احلاشية  ،ج  ، 4ص  . 225احلطاب  ،مواهب
املواق  ،التاج واإلكليئ  ،ج  . 308 \ 5الشريازي  ،امله ب  ،ج . 77 \ 2
االيئ  ،ج  . 308 \ 5ن
املاوردي  ،احلاوي  ،ج . 235 \ 10املرداوي  ،اإلألصاف  ،ج  . 437 \ 8ابن قدامة  ،املقئو  ،ج
 . 132 \3ابن حزم  ،ا لى . 228\ 6 ،
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تؤؤبني جؤؤا سؤؤبق أن السؤؤكر االختيؤؤاري ال مينؤؤع مؤؤن املسؤؤؤولية اجلنائيؤؤة وهؤؤو الؤؤرأي
الراج عند الفقهاء ،أي لكي يكون السكر مانعاً مؤن موانؤع املسؤؤولية ال بؤد مؤن تؤوفر
ثالثة شروط(: )70
 - 1أن يكون السكر إكراهاً أو اضطرارا.
 - 2أن يفقد الوعي بصفة كاملة.
 - 3وأن يقؤؤؤوم بؤؤؤاجلرم أو الفعؤؤؤل أثنؤؤؤاء سؤؤؤكره ،أي معاصؤؤؤرة فقؤؤؤد اإلدراك
الرتكاب اجلرمية.
ويسؤؤؤأل السؤؤؤكران مؤؤؤدنيًا عؤؤؤن فعلؤؤؤه ولؤؤؤو أعفؤؤؤي مؤؤن العقؤؤؤاب يف السؤؤؤكر غؤؤؤري
االختياري ،فاملسؤولية املدنية ال ترتفع عن السؤكران حبؤال؛ ذلؤك أن الؤدماء واألمؤوال
معصؤؤومة ،أي حمرمؤؤة طبق ؤاً للقاعؤؤدة العامؤؤة يف الشؤؤريعة ،واألعؤؤذار الشؤؤرعية ال تبؤؤي
عصمة احملل؛ ألن عدم اإلدراك إذا صل سبباً لرفع العقوبة فإنه ال يصل سببًا إلهؤدار
الدماء واألموال(.)71
والؤؤراج مؤؤا ذهؤؤب إليؤؤه أكثؤؤر الفقهؤؤاء وهؤؤو أن السؤؤكر الؤؤذي يعت ؤ مانع ؤاً مؤؤن
املسؤولية اجلنائية هو السكران املضطر أو املكرَه ،أما من سكر اختياراً من غري ضرورة،
فاملسؤولية ال ترتفع عنه حبال؛ ألنه ال ميكن أن ين ر إىل السكر ذاته فقؤط وععلؤه مانعؤًا
للمسؤولية؛ ثم يرتكب جرمية أخرى يف حق غريه فريفع عنؤه العقؤاب وال يسؤأل جنائيؤًا
بسبب جرميته األوىل اليت غيبت عقله باختياره هو.

( )70موسى بن سعيد أثر صغر السن ش املسلولية اائاةية ش الفقه اإلسالم والقاألون اازاةري ص . 79
( )71بد القادر ودة ،التشريو اائاة اإلسالم ج.435\1
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لذا صار لزاماً أن ين ر إىل سبب السكر بغض الن ر عن السكر؛ فإذا ثبت شؤربه
املسكر اختيارًا ثبت جرمؤه ووجبؤت العقوبؤة وال يعتؤ سؤكره مانعؤًا يف هؤذه احلالؤة واهلل
أعلم.
املب .الثال  :اإلكراه وأثره يف املسؤولية اجلنائية
املطلب األول :مفهوم اإلكراه لغةً واصطالحاً
اإلكؤؤراه لغؤؤة :مؤؤن أكرهتُ ؤ ُه علؤؤى األمؤؤر إكراهؤًا محلت ؤه عليؤؤه قهؤؤراً ،يقؤؤال فعلتؤؤه
(كرها) بالفت أي (إكراها).
واإلكراه :محل الغري على ما يكرهه بالوعيد واإللزام ،واإلجبار على مؤا يكؤره
اإلنسان طبعاً أو شرعا ،فيقدم على عدم الرضا لريفع ما هو أضر.
()72

واإلكراه أيضاً محل اإلنسان على أمر ال يريده طبعًا أو شرعا

.

واصطالحاً :فعل يوجد من املكرَه فيحد يف احملل معنؤى يصؤري بؤه مؤدفوعاً إىل
الفعل الذي طلب منه(. )73
وقيل هو اسم لفعل من يفعل األمر لغريه ،فينتفي بؤه اختيؤاره ،ويف الؤوايف :هؤو
عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غريه مبكروه على أمر ،حبيث ينتفؤي بؤه الرضؤا ،أو
()74

هو محل الفعل بال إرادة منه ،كحمل الرحى على الطحن

.

( )72املئاوي  -،التعاريف ج . 84 \ 1اارجاين  -،التعريفات ص  . 50الفيوم  ،املصباح املئري ج\ 2
 . 532أبو البقاء الكفوي  ،الكليات ص  163.الئسف  ،طلبة الطلبة ص161
( )73احلصكف  -،الدر املختار ص .601
( )74أبو البقاء الكفوي  ،الكليات ص .163
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ويف تبني احلقائق اإلكراه :هو اسم لفعل يفعله املرء بغؤريه فينتفؤي بؤه رضؤاه ،أو
يفسد به اختياره مع بقاء أهليته(.)75
ومن خالل ما سبق ميكن اخلروج بتعريؤف خمتؤار لإلكؤراه وهؤو :محؤل اإلنسؤان
غريه على ما ال يرضاه قهراً.
املطلب الثاين :شروط اإلكراه
يشمط لوجود اإلكراه توفر الشروط اآلتية ،فإن ح تتوفر فال يعت اإلكراه قائمًا
وال يعت الفاعل مكرهاً( ،)76سؤأذكرها بإأؤاز دون اخلؤو

يف اخؤتالف الفقهؤاء فيهؤا،

لنبًا لإلطالة.
 - 1أن يكون املكرِه قادراً على حتقيق ما وعد به من ضرر للمكؤرَه وهؤذا متفؤق
عليه بني الفقهاء( ،)77إال أنهم اختلفوا يف حتديد من يقدر على حتقيق ما هؤدد بؤه .لؤذلك
قال أبو حنيفة( )78ورواية عن أمحؤد( :)79ال يتحقؤق اإلكؤراهُ إال مؤن السؤلطان ،وذهؤب
حممد بن احلسن وأبو يوسف( :)80إىل أن اإلكراه يتحقق من السؤلطانِ وغؤريهِ ،وهؤذا مؤا
جاء يف املبسوط " فأما إذا أكرهؤه غؤ ُري السؤلطا ِن عنؤد أبؤي حنيفؤة رمحؤه اهلل تعؤاىل يلزمؤ ُه
احلد إذا زنى ،وعندهما إذا جاء من اإلكراه غؤري السؤلطان مؤا يشؤبه إكؤراه السؤلطان فؤال
حد عليه ،وقيل هذا اختالف عنصر  ،فؤإن السؤلطان كؤان مطاعؤًا يف زمؤن أبؤي حنيفؤة،

( )75الزيلع  ،تبّي احلقاةق ج182. \ 5
( )76بد العزيز احلالف ،أثر اإلكراه ش القصاص واحلدود ش الشريعة اإلسالمية ،ص 12وما بعدها.
( )77املرداوي ،اإلألصاف .440\8 ،البهويت ،كشاف القئاع ،236\5،السر س  .39\24،الكاساين ،بداةو
الصئاةو .176\7،اخلطيب الشربيين ،مغين ا تاج.289\3 ،
( )78الكاساين ،بداةو الصئاةو.176\7 ،
( )79البعل  ،القوا د والفواةد ،ص.48
( )80ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.109\5 ،
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وح ير لغري السلطان من القوة ما يقوى به على اإلكراه ،فقال ال يتحقق اإلكرا ُه إال مؤن
السلطان ،ثم يف عصرهما قد ظهرت القوه لكل متغلب فقؤاال يتحقؤق اإلكؤراه مؤن غؤري
السلطان"( .)81وهذا مذهب املالكية( ،)82والشافعية( ،)83واملشهور عند احلنابلة(.)84
 - 2خوف املكرَه من تنفيذ املكرِه ما هدد به وع زه من اخلؤالص مؤن الضؤرر،
وذلك بهرب أو استغاثة بأحد أو قدرته على املقاومة(.)85
 - 3أن يكون املكرَه جتنعا عما أكره عليه قبل اإلكراه؛ ألن الشريعة إمنا جاءت
لدفع الضرر ال جللبه ،وإهدار تصرفات املكرَه إمنا هو حلمايته مؤن ضؤرر ح يقصؤده وال
يريده .فإذا ح يكن غري جتنع عما أكره عليه قبل اإلكراه ،ح يكن مكرَه ،وال يعفى من
املسؤولية(.)86
 - 4أن ال ي هر من املكؤرَه مؤا يؤدل علؤى اختيؤاره ،وذلؤك صؤراحة أو مبخالفؤة
املكرِه ،كأن يأتي بفعل غري الذي أكرِه عليؤه ،أو يزيؤد علؤى الفعؤل املطلؤوب أو يؤنقت
منؤؤه ،فمتؤؤى صؤؤرح املكؤرَه برضؤؤاه ،فؤؤال يعتؤ مكرَهؤاً .وهؤؤذا مؤؤذهب الشؤؤافعية( ،)87أمؤؤا
احلنفية( )88واحلنابلة( )89ففرقوا بني الزيؤادة والنقصؤان ،فالزيؤادة يف العمؤل خمالفؤة ،تؤدل
( )81السر س  ،املبسوط  . 39، 24السنرقئدي  ،حتفة الفقهاء كتاب اإلكراه  ،ج.278 \ 3
( )82ليش ،فتح العل املالن.2،7 ،
( )83قليويب و نرية ،حاشيتا قليويب و نرية.332\3 ،
( )84املرداوي ،اإلألصاف ،440\8،ابن قدامة ،املغين.120\7،
( )85السر س  ،املسبوط .39\24،ابن ابدين ،الدر املختار .129\6 ،البزدوي ،كشف ا سرار.382\4،
اخلرش  ،حاشية اخلرش  .10\8 ،اخلطيب الشربيين ،مغين ا تاج .289\3 ،قليويب و نرية ،حاشيتا
قليويب و نرية .3،332 ،املرداوي ،اإلألصاف.439\8،
( )86السر س  ،املبسوط .39\24 ،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.129\6
( )87ابن حجر اهليتن  ،حتفة ا تاج ،335\8 ،اخلطيب الشربيين ،مغين ا تاج.11\4،
( )88الكاساين ،بداةو الصئاةو.191 \7 ،
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على االختيار ،أما النقصان فال يعت خمالفؤة ،وال يؤدل علؤى االختيؤار؛ ألنؤه داخؤل يف
نفس املكره عليه .أما املالكية( )90فلم يأخذوا بهذا الشرط؛ ألن املكؤرَه عنؤدهم كؤاجملنون
ال يؤؤتحكم يف قؤؤواه العقليؤؤة .فؤؤال تؤؤؤثر الزيؤؤادة أو النقصؤؤان أو اإلشؤؤعار باالختيؤؤار علؤؤى
اإلكراه عندهم.
 - 5أن يقع يف غالب رأي املكؤرَه وأكثؤر ظنؤه أنؤه لؤو ح أؤب إىل مؤا دعؤاه إليؤه
املكؤرِه حلقؤؤق مؤؤا وعؤؤد بؤؤه مؤؤن ضؤؤرر ،وعليؤؤه فهؤؤي مسؤؤألة شخصؤؤية داخليؤؤة ختتلؤؤف مؤؤن
شخت آلخر ،هذا ما ذهب إليه احلنفية( )91والشافعية( .)92وجاء يف بدائع الصؤنائع " لؤو
كان يف أكثر رأيه أنه لو امتنع عن تناول امليتة وصؤ إىل أن يلحقؤه اجلؤوع املهلؤك ألزيؤل
عنه اإلكراه ،ال يباح له أن يع ل بتناوهلا ،وإن كان يف أكثر رأيه أنه وإن ص إىل تلؤك
احلالة ملا أزيل عنه اإلكراه ،يباح أن يتناوهلا للحال ،دل أن الع ة لغالب الرأي ،وأكثر
()93

ال ن دون صورة اإلبعاد واهلل سبحانه تعاىل أعلم "

.

وقال الزيلعؤي " َوشَؤر ُط ُه قؤدرة املكؤرِه علؤى حتقيؤق مؤا هؤ ّد َد بؤه سؤلطانًا كؤان ،أو
ني
لصؤؤا ،وخؤؤوف املك ؤرَه وقؤؤوع مؤؤا ه ؤ ّد َد بؤؤه "( ، )94وقؤؤول الزيلعؤؤي هؤؤذا يشؤؤمل الشؤؤرط ِ
السابقني .
وجاء فيه أيضًا " ومن الضرب مؤا أؤد منؤه األح الشؤديد ولؤيس يف ذلؤك حؤد ال
يزاد عليه ،وال ينقتُ منه؛ ألنَ نصب املقادير بالرأي جتنع ،بل يكون ذلك مفوضًا إىل
( )89املرداوي ،اإلألصاف .133\12 ،البهويت ،اإلقئاع.237\5 ،
( )90اخلرش  ،حاشية اخلرش .34\4 ،
( )91السر س  ،املبسوط .78\24 ،البزدوي ،كشف ا سرار.1502\4،
( )92قليويب و نرية ،حاشيتا قليويب و نرية.332\3 ،ابن حجر ،فتح الباري.311\12،
( )93الكاساين  ،بداةو الصئاةو ج.176 \ 7
( )94الزيلع  ،تبيّي احلقاةق ج.182 \ 5
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ب
رأي اإلمام؛ ألنؤه تلؤف بؤاختالف أحؤوال النؤاس ،فمؤنهم مؤن ال يتضؤر ُر إال بضؤر ٍ
شديدٍ وحبسل مديد ،ومنهم من يتضر ُر بأدنى شؤيء ،كالشؤرفاءِ والراسؤاءِ ،يتضؤررو َن
بضربةِ سوطٍ ،أو بفركِ أذنه ،ال سيما يف مأل من النؤاس ،أو حبضؤرةِ السؤلطان؛ فيثبؤت
يف حقه اإلكراه مبثله؛ ألن فيه هواناً وذالً أع م من األح واإلكراه حببس الوالؤدين ،أو
()95

األوالد ،ال يعد إكراها؛ ألنه ليس مبل ئ وال يعدم الرضا االف حبس نفسه".

 -6أن يمتب على عمل ما أكره عليه اخلالص من املتوعد به .مؤا أبؤاح الشؤرع
للمكرَه أو رخت له يف اإلقدام على ما استكره عليؤه إال لينقؤذ نفسؤه مؤن اخلطؤر املهؤدد
به ،وهذا ما اتفق عليه الفقهاء يف وجوب مراعاة النسبة بني العمل املطلوب من املكرَه،
وبني وسيلة اإلكراه املهدد بها .فال بد العتبار الشؤخت مكرَهؤًا أن يكؤون مهؤدداً مبؤا هؤو
()96

أشد خطرًا من العمل املطلوب منه.
املطلب الثال  :أنواع اإلكراه

اختلف الفقهاء يف تقسيم أنواع اإلكراه إىل مذهبني:
املذهب األول :تقسيم الشافعية( )97واحلنابلة( .)98وقسموه إىل قسمني:
القسم األول :إكراه مل ئ :وهذا ليس له قدرة وال اختيار ،كامللقى من شؤاهق علؤى
شخت ليقتله ،أو كمن تؤخذ يده عنوة لوضع إبهامه للتصديق على عقد من العقود(.)99

( )95املصدر السابق ج.182 \ 5
( )96السر س  ،املبسوط .51\24 ،الزيلع  ،تبيّي احلقاةق .182\5،ابن حجر اهليتن  ،حتفة
ا تاج.37\8،الدردير ،الشرح الصغري .546\2 ،املرداوي ،اإلألصاف .440\8،البهويت ،كشاف
القئاع.236\5،
( )97حاشية البئاين ،72\1 ،ألزهة املشتاق،ص.104
( )98ألزهة الئاظر.143\1 ،
( )99غاية الوصو  ،ص .8ألزهة املشتاق ،ص .104حاشية البئاين.75-71\1،
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القسم الثاني :إكراه غري مل ئ :وهو من ال سلطة له عما أُكره عليه إال بالصؤ
على مؤا أكؤرِه عليؤه .وميثلؤون لؤه مبؤن أكؤرِه علؤى فؤوات الؤنفس أو العضؤو أو بضؤرب أو
حبس( .)100وهذا التقسيم يشمل النؤوعني –املل ؤئ وغؤري املل ؤئ  -عنؤد احلنفيؤة- ،
الالحق الذكر  -ألنه يعدم الرضا واالختيار.
ومبنى هذا التقسيم عنؤدهم هؤو يف ن ؤرتهم إىل سؤلب قؤدرة املكؤرَه علؤى العمؤل
وانعدامها أو بقائها ،فإن كانت قدرته منتزعة عنوة ،حبيث أصب املكرَه كآلة ،ال قؤدرة
له وال اختيار ،فهو اإلكراه املل ئ .وإن كانت القدرة باقيؤة والرضؤا غؤري موجؤود ،فهؤو
اإلكراه غري اجمللئ؛ ألن املكرَه يف هذه احلالة تار أهون الضررين.
املذهب الثاني :تقسيم احلنفية( ،)101وقسموه إىل قسمني:
القسم األول :إكراه مل ئ ،ويسؤمى كؤامالً :وهؤو الؤذي يعؤدم الرضؤا ويفسؤد
االختيار ،وهو ما يكون يف جرائم النفس وما دونها؛ كالقتل والقطع والضؤرب املؤؤدي
إىل تلؤؤف الؤؤنفس أو قطؤؤع العضؤؤو كالسؤؤمع والبصؤؤر ،واللسؤؤان ،ومؤؤا أشؤؤبه ذلؤؤك اؤؤو
األصابع واألعضاء ويسمى إكراهًا تامًا أو إكراهًا مل اً ،حيث إ ّن اإلنسان جمبول علؤى
حؤؤب احليؤؤاة ولؤؤذلك يضؤؤطر إىل ارتكؤؤاب مؤؤا أكؤؤره عليؤؤه حماف ؤؤة علؤؤى حياتؤؤه فيفسؤؤد
اختياره(. )102
وذهبوا إىل أن من هدد باحلبس والقيد وكؤان ذا مؤروءة ويشؤق عليؤه ذلؤك حبيؤث
يقع يف قلبه أنه لو ح يفعله ميوت بسبب احلبس والقيؤد أو يؤذهب عضؤو منؤه فهؤو إكؤراه
( )100غاية الوصو  ،ص .8ألزهة املشتاق ،ص .104حاشية البئاين.75-71\1،
( )101الكاساين ،بداةو الصئاةو ،175\7 ،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين .128\6،ابن جنيم .الب ر
الراةق .80\8،الدر املختار شرح تئوير ا بصار .مطبوع لى حاشية ابن ابدين .القاهرة:مطبعة ومكتبه
مصطفى احلليب.603\6،
( )102الكاساين ،بداةو الصئاةو ،175\7 ،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.128\6،
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ف ذهابَ البص ِر لطؤو ِل
معت شرعاً ،كما أنه لو توعده باحلبسِ يف مكانل م لم حبيث ا ُ
مقامهِ فيه ،فهو إكراه معت شرعاً(.)103
س أو
ف الؤنف ِ
والضرب الذي يعد إكراهاً مل ؤًا هؤو الضؤرب الؤذي يؤؤدي إىل تلؤ ِ
تلفِ عضو ،وال ميكن حتديد مقؤدار الضؤربِ؛ ألن أحؤوال النؤاس خمتلفؤة ،فمؤنهم مؤن
يتحمل الضرب الشديد ،ومنهم من ميوت بأقل من ذلك ،فال طريق سوى الرجوع إىل
رأي املكرِه ،فإن غلب على ظنه أنه ميوت به ،أو يفقؤد عضؤو مؤن أعضؤائ ِه كؤان إكراهؤًا
ب علؤؤى مؤؤذاكريِ اإلنسؤؤانِ أو علؤؤى عين ؤهِ يع ؤ ُد إكراه ؤًا
مل ؤاً وإال فؤؤال .والتهدي ؤ ُد بالضؤؤر ِ
مُل اً؛ ألنَ وقوع مثلها على األعضاء املذكورة يكون مؤدياً إىل التلف.
القسم الثاني :إكراه غري مل ئ ،ويسمى ناقصؤاً :وهؤو يعؤدمُ الرضؤا وال يفسؤدُ
االختيار ،الذي يوجب الغمَ واألح ،وهو ما ال ؤافُ فيؤه اهلؤالك يف الؤنفس أو دونهؤا
عادة؛ كاحلبس والقيد غري املديد ملدة قصرية ،والضرب غري املؤ ح الؤذي ال شؤى منؤه
التلؤؤف ،ويسؤؤمى إكراه ؤًا ناقص ؤًا أو إكراه ؤًا غ ؤري مل ؤؤئ .وهؤؤو أدنؤؤى مراتؤؤب اإلكؤؤراه،
و تلف باختالف األشخاص وعليه فال ميكنُ حصرهُ يف دائرلة معينؤةٍ ولؤيس فيؤه حؤد ال
يزادُ عليه وال ينقتُ منه ،ولكن على قدر ما يرى احلؤاكم إذا رفؤع ذلؤك إليؤه؛ ألنؤ ُه ملّؤا
كانَ الناسُ تلفونَ ،فبعضهم يتضؤررون بالضؤرب الشؤديد واحلؤبس املديؤد ،وبعضؤهم
يتضؤؤررون بضؤؤربة سؤؤوط أو فركؤؤة أذن ومؤؤا أشؤؤبه ذلؤؤك ،ملؤؤا فيهؤؤا مؤؤن اهلؤؤوان والؤؤذل؛
كالشرفاء وأصحاب املنزلة الرفيعة واجلاه ،والضعفاء مؤن النؤاس أيضؤاً ،وخصوصؤًا إذا
كانت على مأل من الناس؛ وعليه فإن ذلك يعد يف حق أمثال هؤالء الناس إكراهاً.

( )103ل حيدر  ،درر احلكام شرح جملة ا حكام ج ، 590-589 \ 2بتصرف .الكاساين ،بداةو الصئاةو،
 ،175\7ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.128\6،
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وكالهما سالب رضا املكرَه ،ووجه احلصر هو أن اإلكؤراه إمؤا أن يكؤون مفسؤدًا
لالختيار ،أو ال يكون كؤذلك ،فؤإذا أفسؤد اختيؤاره كؤان إكراهؤًا مل ؤاً ،وإذا ح يفسؤد
اختياره كان غري مل ئ ،فمؤن أكؤره بؤاحلبس أو الضؤرب ينعؤدم رضؤاه ولكؤن االختيؤار
الصحي باق ،ولكن إذا هدّده بالقتل ينعدم رضاه أيضًا ولكن يفسد اختياره )104(.وهذا
التقسيم الذي أميل إليه؛ ألنه أمشل وأوض وأدق من تقسيم اجلمهور.
املطلب الرابع :أثر اإلكراه يف املسؤولية اجلنائية
تنقسم تصرفات املكرَه اجلنائية إىل أقسام عدة ،من أهمها ما يأتي:
ب جرائ ِم االعتدا ِء على النفس.
 - 1اإلكراه على ارتكا ِ
ب جرميةِ الزنا.
 - 2اإلكراه على ارتكا ِ
 - 3اإلكراه على الردة.
الفرع األول  :اإلكراه على ارتكاب جرائم االعتداء على النفس :
قَؤؤؤؤالَ تؤؤؤؤؤَعاىلَ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( .)105وأيضؤؤؤؤاً قَؤؤؤؤا َل
تؤؤؤؤؤ ؤؤَعاىلَ - :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ( .)106وجؤؤؤه الداللؤؤؤة :أن قتؤؤؤلَاملؤؤؤؤمنَ جرميؤؤ ٌة
ب اهلل ولعنت ِه وعذاب ع يم.
ع يمةٌ جزااها اخللود يف جهن َم مع غض ِ
لذلك ال حيل لرجل يؤمن باهلل ورسولهِ أن يُكرِه أو يُحرَ َ على ارتكابِ جرميؤ ِة
قتلل لنفسل أو ملا دونَ النفسِ من القطعِ وغريه؛ فإن وقعت جرميةٌ باإلكرا ِه وكان اإلكرا ُه

( )104ل حيدر ،درر احلكام شرح جملة ا حكام ج ، 590-589 \ 2بتصرف .الكاساين ،بداةو الصئاةو،
 ،175\7ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.128\6،
( )105اإلسراء33 ،
( )106الئساء93 ،
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ئ ال يرفؤؤع العقوبؤؤة عؤؤن املك ؤرَه إذا كانؤؤت
مُل ؤاً ،اتفؤؤق الفقهؤؤا ُء علؤؤى أ َن اإلكؤؤراهَ املل ؤ َ
اجلرمية.
اليت ارتكبهؤا قؤتالً أو قطؤع طؤرفٍ أو ضؤربًا مُهلكؤاً( .)107وح ّؤتهم يف ذلؤك قولؤه
تعؤؤؤاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ( . )108وقولؤؤؤه :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ( . )109ويعللؤؤؤؤؤؤؤون عقؤؤؤؤؤؤؤاب
املكرَه بأنّ قتله للم ين عليه يع ُد تعمدًا وظلماً ،الستبقاء نفسه ،معتقدًا أن يف قتله عؤاة
نفسهِ وخالص ِه من شر املكرِه.
والدماء واألموال يف اإلسالم معصؤومةٌ ،وشُؤرعَ القصؤاصُ حف ؤاً هلمؤا ،إال أ َن
الفقهاء جعلؤوا األمؤوال جؤا يسؤتباح بالضؤرورة اؤالف الؤدماء أو النفؤوس ،فإنهؤا جؤا ال
يستباح للضرورة؛ فإن أُكرِه شخت على إتالفِ مال الغريِ بأم لر افُ من ُه على نفس ِه أو
ح بالضؤرورةِ وقؤؤد
عضؤوِ مؤن أعضؤؤائ ِه – إكؤراه مل ؤؤئ  -فلؤ ُه ذلؤكَ؛ ألنّ املؤا َل يسؤؤتبا ُ
حتققت الضؤرورة ولصؤاحبِ املؤالِ أن يطالؤب املكؤرِه بالضؤمان؛ ألن املكؤرَه كاآللؤة فؤال
يضؤؤمن ،اؤؤالف مؤؤا إذا أك َر َه ؤ ُه بقتؤؤل غؤؤري ِه فؤؤال يسؤؤع ُه ذلؤؤك ،ولؤؤو قتلؤؤه املك ؤرِه لعؤؤدم
ص علي ِه أو عليهما أو
است ابتهِ؛ ألن الدماء ال تُستباحُ للضرورةِ ولو قتلهُ وجبَ القصا ُ
()110

الديةِ ،على اخلالف املوجود بني الفقهاء .

والضرورة حالة ملحقة باإلكراه من حيث احلكم ولكنها ختتلف عؤن اإلكؤراه يف سؤبب
الفعل ،ففي اإلكراه يدفع املكرِه إىل إتيانِ الفعلِ شخت آخرَ يأمرهُ بإتيانهِ وأؤ هُ عليؤه ،أمؤا يف
( )107ابن جنيم احلئف  ،الب ر الراألق شرح كئز الدقاةق ج ، 84\ 8الفتاوى اهلئدية  ،الشيخ ألظام ومجا ه من
لناء اهلئد ج.39\ 5
( )108ا ألعام.151 ،
( )109ا حزاب.57 ،
( )110بد الغين الدمشق امليداين  ،اللباب ش شرح الكتاب ج.392 \ 1
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ف يقتضؤي ِه
ل يف ظؤرو ٍ
ل أحؤد ،إمنؤا يوجؤد الفاعؤ َ
ل إىل إتيؤا ِن الفعؤ ِ
حال ِة الضرور ِة فال يَدف ُع الفاع َ
ب الفعلَ احملرم لين ي نفسهُ أو غريهُ من التهلكة(.)111
اخلروج منها أن يرتك َ
ح أو يرختَ بهؤا لإلكؤرا ِه
ل جرمي ٍة ميك ُن أن تبا َ
وال اهرُ أن الفقها َء ذهبوا إىل أ َن ك َ
إال قتلَ اإلنسانِ واالعتداء عليه اعتداء مهلكاً؛ فإنها كؤبرية ،والتسؤاهل فيهؤا يؤؤدي إىل
خطر جسيم ،لذلك يتشددون يف هذه الناحية وأمعؤونَ علؤى عؤدمِ تؤأثري اإلكؤرا ِه علؤى
العقوبة يف هذه اجلرائم.
و اختلفوا يف نوع العقوبة ،على قولني:
القول األول :ذهب فقهاء احلنفية( )112وقؤول للشؤافعية( ،)113إىل أن القؤود علؤى
املكرِه ،أي :أن القصاص على املكرِه ،الذي وقع منه اإلكراه؛ واستدلوا باآلتي:
ضيَ اللطؤهُ عَنٍ ُهمَؤا  -عَؤنٍ رَسُؤولِ اللطؤهِ صؤلى اهلل
 - 1ما رواه اٍبنِ عَبااسل  -رَ ِ
خطَؤَأ وَالَنسٍؤيَا َن َومَؤا اسٍؤُت ْك ِرهُوا َع َليٍؤ ِه (")114
ض َع عَؤ ٍن ُأ امتِؤي ا ْل َ
عليه وسلم قالِ":إ ان ال طل َه َو َ

( )111بد القادر ودة  ،التشريو اائاة اإلسالم ج.431 \ 1
الكاساين ،البداةو .179\7،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.136\6،السر س ،
()112
املبسوط .72\24،الزيلع  ،تبيّي احلقاةق ،186\5،ابن اهلنام ،فتح القدير302\7،
( )113اخلطيب الشربيين ،مغين ا تاج.9\4،الرمل  ،هناية ا تاج.246\7،قليويب و نرية ،شرح ا لى لى
املئهاج.101\4،
اَّللَ َجتَ َاوَز ِيل َن
( )114رواه ابن ماجة ن ابن باس )  ، ( 2045ورواه (  ) 2043ن أيب ذر بلفظ  " ،إِ َّن َّ
أ َّحم ِ  ،اخلَطَجَ َ ،والئنِسيَا َن َ ،وَما استحك ِرحهوا َلَي ِه  " .وحديث ابن باس رواه ابن حبان ( ، ) 7219
والطرباين ش الكبري  ،) 11274 ( 133 / 11 ،وا وسط (  ، ) 8273والصغري (  ، ) 765ورواه
الط اوي ش شرح معاين اآلاثر ، 3/ 95،والدارقطين (  ، ) 4306واحلاكم  ، 198 / 2 ،وص ه لى
شرط الشيخّي ووافقه ال هيب  .وقا ابن حجر ش الفتح  161 / 5 ،؛ ورجاله ثقات إي أأله أ ئ بعلة
غري قادحة  ،فإأله من رواية الوليد ن ا وزا ن طاء ئه  ،وقد رواه بشر بن بكر ن ا وزا فزاد
بيد بن نري بّي طاء وابن باس أ رجه الدارقطين واحلاكم والطرباين.
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وألن القتل حصل منه مباشرة ،واملكرَه يعتؤ آلؤةً يف يؤد املكؤرِه ،فؤإنّ العقوبؤة علؤى مؤن
أكرِه على قتله ،والفعل إمنا يكون ملستعمل اآللة ال لآللة نفسها(.)115
 - 2انعدام نيؤة القتؤل ،وهؤي ركؤن أؤب تؤوفره يف اجلرميؤة ،فمؤن املعؤروف أن
املكرَه ح يقدم على القتؤل إال حتؤت تؤأثري اإلكؤراه ،فهؤو حممؤول عليؤه قهؤراً ،ولؤيس لؤه
مصلحة يف القتل ،بل قد يعود عليه بضرر ع ؤيم ،فقؤد يكؤون املكؤره عليؤه مؤن أخؤت
أصدقائه ،أو أقرب أقربائه ،ويعز عليه قتله ،فهذه شبهة كافية يف إسقاط القصاص عن
املستكره(.)116
القول الثؤاني :ذهؤب فقهؤاء الشؤافعية( ،)117واحلنابلؤة( ،)118واملالكيؤة( )119إىل أن
القود  -القصاص  -على كال االثنني املُكرِه واملُكرَه .واستدلوا باآلتي:
 .1أنّ املكرِه اآلمر تسبب يف القتل مبا يقتل غالباً ،كما لو أسؤلمه مثلًؤا إىل أسؤد،
أو رماه بسهم ،واملكرَه املأمور قتله ظلما الستبقاء نفسه  -أقدم على قتؤل الغؤري لبقؤاء
نفسه  -فيلزمه القصاص(.)120

( )115ابن حجر اهليتن  ،حتفة ا تاج ج.7\ 4
( )116السر س  ،املبسوط74\24 ،
( )117الرمل  ،هناية ا تاج ،246\7 ،ابن حجر اهليتن  ،حتفة ا تاج ،389-388\8 ،الشربيين ،مغين
ا تاج.11\4 ،
( )118ابن قدامة ،املغين .833\7 ،البهويت ،كشاف القئاع ،517\5،املرداوي ،اإلألصاف،453\9،
( )119الدردير ،الشرح الصغري ،342\4،اخلرش  ،شرح اخلرش  .90\8،احلطاب ،مواهب االيئ.242\6 ،
( )120ابن قدامة  ،املغين  .645\7البهويت ،كشاف القئاع ،517 \5 ،اخلرش  ،شرح اخلرش ،
.9\8الدردير ،الشرح الصغري .342\4 ،ابن حجر اهليتن  ،حتفة ا تاج .381\8 ،الئووي،
اجملنوع.231\17،
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الرتجيح:

وباملقارنة بني آراء الفقهاء أجؤد أن مؤا ذهؤب إليؤه اإلمؤام أمحؤد وهؤو أحؤد قؤولي
الشافعي أن القصاص أب عليهما ،فاملكرِه قاتل بلسانهِ وبأمرهِ ،أي هو القاتل معنى،
ح لؤه بؤأي حؤا لل
وأب القصاص على املكرَه أيضاً؛ ألنه هو القاتؤل فعؤالً؛ وألنؤ ُه ال يبؤا ُ
س
من األحوالِ استباحة دم معصوم ،ولو كؤان ؤن ذلؤك ذهؤاب نفسؤه؛ ألن دمؤا َء النؤا ِ
متساويةٌ ،قال رسول اهلل صؤلى اهلل عليؤه وسؤلم " ا ْل ُم ٍؤ ِمنُؤو َن َتكَافَؤُأ ِدمَؤا ُا ُهمٍَ ،وهُؤ ٍم يَؤد
عَلَى َمنٍ سِؤوَاهُمٍ ،وَيَسٍؤعَى بِؤ ِذماتِهِمٍ َأدٍنَؤاهُمٍ "( .)121فؤال فؤرق بينؤه وبؤني غؤريه يف عصؤمة
الدماء .واألن االعتداء على اإلنسان وقتله بغري حق جرمية ال تباح وال يرخت فيها ،ال
لداعية اإلكراه وال لغريه ،وملؤا يف ذلؤك مؤن املفاسؤد الع يمؤة واألخطؤار اجلسؤيمة علؤى
اجملتع.
وفعؤؤل كؤلل مؤؤن املكؤرِه واملكؤرَه علؤؤة لل رميؤؤة ،وال ميكؤؤن أن حتؤؤد هؤؤذه اجلرميؤؤة
بدونه ،فلوال األول ملا فعل الثاني شي اً ،ولوال فعل الثاني ما أدى اإلكراه للقتل.
ب
س ناقصؤاً؛ أي غؤ َري مل ؤئ ،في ؤ ُ
أما إذا كؤا َن اإلكؤرا ُه يف االعتؤدا ِء علؤى الؤنف ِ
القصاص على املكرَه بال خالف؛ ألن اإلكراهَ الناقت ال يسلب االختيار ،فال مينع من
وجوب القصاص عليه(. )122
( )121أ رجه أمحد ( .)122 /1و ئه ،وابئه بد هللا ش "السئة" ( )1248وأبو داود (4530) ,و ئه ،البيهق
ش "الكربى" ( )134 /7والئساة ( ،19 /8وش "الكربى" ( ، )8629وابو بيد القاسم بن سالم ش
"ا موا " ص ( ،)179رقم ), ،(495و ئه ،ابن زجنويه ش "ا موا " ( )557والبزار ش "مسئده" () , 714
وأبو يعلى ( ، )628 )5 /2والط اوي ش "شرح معاين اآلاثر" (،)192 /3و ش "املشكئ " ()162 /3
 ،والبغوي ش "شرح السئة" ( ، )388 /5والبيهق ش "السئن الكربى" (29 /8( ،133 /7و،)193
وش "معرفة السئن واآلاثر" ( ،)269 /6وابن بد الرب ش "ايست كار" ( ،)123 /8وابن ااوزي ش
"الت قيق" ((1753) ،/ 269)6
( )122هبئس  ،املسلولية اائاةية ص .250
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الفرع الثاين  :اإلكراه على ارتكاب جرمية الزان :
فؤؤرق الفقهؤؤاء بؤؤني الرجؤؤل واملؤؤرأة يف اإلكؤؤراه علؤؤى الزنؤؤا ،وهؤؤل يعتؤؤ مانعؤؤًا
للمسؤولية أم ال.
أوالً :وقوع اإلكراه على الرجل:

اختلف الفقهاء يف اعتبار إكؤراه الرجؤل علؤى الزنؤا مانعؤًا للمسؤؤولية اجلنائيؤة إىل

قولني:
()125

القول األول :ذهب مجهور الفقهؤاء مؤن حنفيؤة( )123وشؤافعية( )124وحنابلؤة

وبعؤؤض املالكيؤؤة( )126إىل عؤؤدم جؤؤواز الرجؤؤل اإلقؤؤدام علؤؤى الزنؤؤا حتؤؤت تؤؤأثري اإلكؤؤراه.
واستدلوا بأن الص على القتل خمتلف يف جوازه ،وال خؤالف يف حتؤريم الزنؤى ،فأحؤد
املفسدتني جممع على حترميها ،واألخرى خمتلف فيها ،فقدمت على األوىل.
والزنا مفسدته أفحش من الص عليه ،فأضراره ال تقل عن األضرار اليت ميكؤن
أن توقع مبن أكره عليه(.)127
القول الثؤاني :ذهؤب بعؤض املالكيؤة( )128إىل جؤواز اإلقؤدام علؤى الزنؤا يف حالؤة
اإلكراه ،فقد قال ابن العربي من املالكيؤة" :والصؤحي أنؤه أؤوز اإلقؤدام عليؤه عنؤدنا،
وال حؤؤد عليؤؤه عنؤؤدنا خالفؤًا البؤؤن املاجشؤؤون ،فإنؤؤه ألزمؤؤه احلؤؤد؛ ألنؤؤه رأى أنهؤؤا شؤؤهوة
خلقية ،ال يتصور عليها إكراه ،ولكنه غفل عن السبب يف باعث الشؤهوة ،وأنؤه باطؤل.
( )123السر س  ،املبسوط .154\24 ،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين.137\6 ،
( )124ابن حجر اهليتن  ،حتفة ا تاج.183\9 ،
( )125ابن قدامة ،املغين.187-186\8 ،ابن تينية ،الفتاوى.187\26،
( )126اخلرش  ،شرح اخلرش  .175\3،الدردير ،الشرح الصغري.549\2،
( )127العز بن بد السالم ،قوا د ا حكام.93\1 ،
( )128ابن العريب ،أحكام القرآن ،1074\3 ،ااصاص ،ااامو حكام القرآن.183\10 ،
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وإمنا وجب احلد على شهوة بعث عليهؤا سؤبب اختيؤاري ،فقؤاس الشؤيء علؤى ضؤده،
فلم حيل بصواب من عنده"(.)129
أرى أن الرجل إذا كان مكرَهاً إكراهاً تاماً مل اً فال يقام عليه احلد ،أما إذا كان
ال بقاعدة الضرر األشد يزال باألخف.
اإلكراه غري مل ئ ،فيقام عليه احلد ،عم ً
اثنياً :وقوع اإلكراه على املرأة:

ذهب مجهور أهل العلم أن املرأة إذا أجل ت إىل فعل الزنا ،حبيؤث ال ينسؤب هلؤا

فعل أصالً ،كأن ربطت وشدت ثم فعل فيهؤا وهؤي ال تسؤتطيع املدافعؤة ،فهؤي يف هؤذه
احلالة غري مكلفة ،وال إثم عليها(.)130
ويف رواية عن أمحد والكاساني من احلنفية ،وبعض الشافعية بأنها تأثم ،وذلك
بناء على أن اإلكراه إمنا يبي األقوال دون األفعال(.)131
قال الكاساني" :فعل الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من املؤرأة ،أال تؤرى أن
اهلل سؤؤؤبحانه وتعؤؤؤاىل مساهؤؤؤا زانيؤؤؤة؛ ألن زنؤؤؤا الرجؤؤؤل بؤؤؤاإليالج ،وزناهؤؤؤا بؤؤؤالتمكني،
والتمكني فعل منها ،لكنه فعل سكوت ،فاحتمل الوصف باحل ر واحلرمة ،فينبغؤي أن
ال تلف فيه حكم الرجل واملرأة ،فال يرخت للمرأة كما ال يرخت للرجل"(.)132
والذي أرجحه هو درء احلد عن املكرَه على الزنا سواء كؤان رجؤالً أم امؤرأةً ،إذا
كؤؤان اإلكؤؤراه مبؤؤا ال يقؤؤوى علؤؤى حتملؤؤه مؤؤن األذى –مل ؤؤيء .-وألن احلؤؤدود تؤؤدرء
( )129ابن العريب ،أحكام القرآن.1074\3 ،
( )130ابن حزم ،ا لى .331\8 ،حاشية العدوي هبامش اخلرش .35\8 ،الشافع  ،ا م .120\6 ،ابن
تينية ،الفتاوى.187\26،
( )131ابن تينية ،الفتاوى .187\26 ،ابن ابدين ،حاشية ابن ابدين ،137\6 ،الكاساين ،بداةو الصئاةو،
 .177\7الرمل  ،هناية ا تاج .405\7 ،قليويب و نرية ،جاشيتا قليويب و نرية.179\4 ،
( )132الكاساين ،بداةو الصئاةو.178-177\7،
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بالشبهات ،واإلكراه التام من أقوى الشبهات اليت ميكن أن يدرء احلؤد بهؤا .أمؤا إذا كؤان
اإلكراه غري مل ئ – ناقت – حببس أو قيد أو ضرب ال اف منه التلف ،في ب احلد
على الرجل؛ ألن اإلكؤراه النؤاقت ال أعؤل الشؤخت مؤدفوعًا إىل فعؤل مؤا أُكؤرِه عليؤه
فيبقى طائعاً فيؤاخذ بفعله ،أما املرأة فال فرق بني اإلكراه املل ئ التام أو النؤاقت فيؤدرأ
عنها احلد ،وأن اإلكراه ال رج الفعل عن كونه زنا ،وإمنا هو عذر مسؤقط حلؤد الزنؤا،
وإن ح يسقط اإلثم.
الفرع الثال  :اإلكراه على الردة :
أمجع أهل العلم بأن يرخت ملن أكره على الؤتلفظ بكلمؤة الكفؤر وقلبؤه مطمؤ ن
باإلميان( )133وعللوا لذلك بأن اإلكراه له سلطان على أعمؤال القلؤوب ،وال يعلؤم مؤا
يف القلوب إال عالم الغيوب سبحانه وتعاىل .فؤاإلكراه علؤى عمؤل قلؤيب غؤري متصؤور،
إمنا يتصور على اجلوارح ،فاملكرَه ح يمك اعتقاده مبا أجراه على لسانه.
قَال تؤؤؤَعاىلَ - :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﭼ( .)134وجه الداللة  - :أن الكفر بعد اإلميان وهو املراد بالردة ،وهي غضب
من اهلل يستحق العذاب الع يم يف الدنيا حبد الردة وهو القتل ،ويف اآلخرة جهنم وب س
املصري ،ويستثنى من هذا العقاب املكرَه على الردة ،فيكفر بلسانه ظاهراً وقلبه ثابت
مطم ن باإلميان.

( )133القرطيب ،ااامو حكام القرآن .182\10 ،ابن العريب ،أحكام القرآن ،1166\3 ،ابن حجر ،فتح
الباري.314\12،
( )134الئ ئ.106 ،
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قال القرطيب يف تفسريه " :أمجع أهل العلم على أن من أُكرِه علؤى الكفؤر حتؤى
ني منؤه
خشي على نفسه القتل ،أنه ال إثم عليؤه إن كفؤر وقبلؤه مطمؤ ن باإلميؤان ،وال تؤب ُ
زوجته وال حيكم عليؤه حبكؤم الكفؤر؛ وهؤذا قؤول مالؤك والكؤوفيني والشؤافعي؛ وغؤري
حممد بن احلسن قال :إذا أظهر الشرك كان مرتدًا يف ال اهر ،وفيما بينؤه وبؤني اهلل تعؤاىل
علؤؤى اإلسؤؤالم ،وتؤؤبني منؤؤه امرأتؤؤه وال يصؤؤلى عليؤؤه إن مؤؤات ،وال يؤؤر أبؤؤاه إن مؤؤات
مسلماً .وهذا قول مردود يف الكتاب والسنة ،قال تَعاىل - :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(. )135
وقال  - :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ( .)136قال تؤؤَعاىل - :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ( . )137قؤؤؤال تؤؤ ؤؤَعاىلَ- :
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(.)138
فعؤؤذر اهلل املستضؤؤعفني الؤؤذين ميتنعؤؤون مؤؤن تؤؤرك مؤؤا أمؤؤر اهلل بؤؤه واملكؤؤرَه ال يكؤؤون إال
()139

مستضعفاً غري جتنع من فعل ما أمر به "

.

فؤإذا أكؤره شؤخت علؤى الكفؤر بؤاهلل تعؤؤاىل إكراهؤًا تامؤًا مل ؤًا جؤاز لؤه أن ي هؤؤر
الكفر ،لكنه يوريه ،والتورية أن ي هر خالف ما يضؤمر ،ف ؤاز أن يكؤون املؤراد بهؤا هؤا
هنا اطم نان القلب ،أو قد يكون اإلتيان بلفظ حيتمؤل معنؤيني ،فؤإن أظهؤر الكفؤر موريؤًا
ح يأثم حلديث عمار بن ياسر وقد قال له النيب صؤلى اهلل عليؤه وسؤلم " كيؤف وجؤدت
قلبك ؟ قال :مطم ناً باإلميان ،قال :فإن عادوا فعد "(.)140
( )135الئ ئ.106 ،
( )136آ نران.28،
( )137الئساء.97 ،
( )138الئساء.98 ،
( )139القرطيب  ،ااامو حكام القرآن ج.182 \ 10
( )140سبق خترجيه.
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وقد ذكر العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام" :الؤتلفظ بكلمؤة الكفؤر مفسؤدة
حمرمة ،لكنه جائز باحلكاية واإلكراه ،إذا كان قلب املكؤرَه مطم ؤًا باإلميؤان؛ ألن حفؤظ
املهج واألرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة ال يعتقدها اجلنان"(.)141
وعليه يُعٍ َفى من املسؤولية وال تبني منه امرأته وال يعت مرتداً؛ ألنه أظهؤر الكفؤر
حتت اإلكراه؛ وألن بهذا اإلظهار ال يفوت حقيقة اإلميان لقيام التصديق ،ويف االمتنؤاع
عن إظهار الكفر فوت النفس حقيقؤة فيسؤعه امليؤل إليؤه .فؤإن صؤ حتؤى قتؤل وح ي هؤر
الكفر كان مأجوراً؛ ألن ( خبيبؤاً رضؤي اهلل عنؤه صؤ علؤى ذلؤك حتؤى صؤلب ومسؤاه
()142

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيد الشؤهداء وقؤال يف مثلؤه هؤو رفيقؤي يف اجلنؤة)

وألن احلرمة باقية واالمتناع عن إظهار الكفؤر بؤإكراههم لؤه بالقتؤل إعؤزازا للؤدين عزميؤة
ي بضؤرب أو
االف ما تقدم لالستثناء .أما إذا كان اإلكراه على الكفر ناقصؤًا غؤري مُل ؤ ل
حبس أو قيد فال أوز له اإلقدام عليه؛ ألن ذلك ال يكون إكراها(. )143

( )141العز بن بد السالم ،قوا د ا حكام.98\1 ،
( )142حديث أن بيباً صرب لى اإلكراه حىت صلب وْساه الئيب صلى هللا ليه وسلم سيد الشهداء وقا فيه
هو رفيق ش اائة الواقدي ش املغازي ش قصة قتئ بيب بن دي مبكة من حديث ألوفئ بن معاوية
الديل قا ملا صلى بيب الركعتّي محلوه إىل شبة فجوثقوه رابطاً ،مث قالوا له ارجو ن اإلسالم قا ي
وهللا ي أفعئ ولو أن يل ما ش ا رض مجيعاً ف كر احلديث ش قتلهم إَيه وأصئ قصة بيب ش الص يح
مطولة ش البخاري ليس فيها أأله صلب وي أأله أكره وأما قوله وْساه صلى هللا ليه وسلم سيد الشهداء فلم
أجده وك ا قوله صلى هللا= ليه وسلم هو رفيق ش اائة مل أجده أيضاً وورد تسنية محزة سيد الشهداء
أ رجه ا حلاكم من طريقّي ن جابر وأ رجه هو والطرباين من حديث لى وفيه قصة وروى البزار من
حديث زيد بن أرقم أن الئيب صلى هللا ليه وسلم قا ألعم املرء بال وهو سيد الشهداء .ابن حجر
العسقالين ،ألصب الراية ش ختريل أحاديث اهلداية ،حديث رقم.196\2 ،880 ،
( )143بد الغين الغئين الدمشق امليداين ،اللباب ش شرح الكتاب ،ابب اإلكراه ج . 392\1ابن جنيم
احلئف  ،الب ر الراةق ج ، 83\8العئاية شرح اهلداية ج.168\ 13
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ولعبد القادر عودة كالم يلخؤت فكؤرة اإلكؤراه  " :وال ؤاهر مؤن تتبؤع آراء مؤن
يرون أن اإلكراه يعدم الرضا وال يعدم االختيار ،فاملكرَه ال ينعدم اختيؤاره إطالقؤاً وإمنؤا
يفسد فقط ويضيق مداه ،حبيث ال يستطيع أن تار إال بني أمرين :إما ارتكؤاب اجلرميؤة
وإما تعؤريض نفسؤه لوعيؤد املكؤرِه .وإذا كانؤت املسؤؤولية اجلنائيؤة تقؤوم علؤى االختيؤار،
فإنها ال تنعدم إال إذا انعدم االختيار ،وال يعت االختيار منعدماً إذا ااصر وضؤاق مؤداه
على الوجه السابق ؛ ألن املكؤرَه يسؤتطيع أن تؤار علؤى أي حؤال ،واملكؤرَه حؤني تؤار
ارتكاب اجلرمية يلحق الضرر بغريه ،وحني تار الوعيد يلحق الضرر بنفسه ،وكالهما
أمر تأباه الشريعة ،فهي حترم على الناس اإلضرار بالغري كما حترم على النؤاس أن يلقؤوا
بأيديهم إىل التهلكة ،فاملكرَه حني تار إمنا تار بني حمرمني أو بني ضررين.
وقد وضعت الشريعة قاعدتني حلكم هذه احلالة:
أوهلما :أن الضرر ال يزال بالضرر ،ومقتضى هذه القاعدة أنه ال أؤوز لإلنسؤان
أن يدفع الضرر مبثله ،فليس له أن يدفع الغرق عن أرضؤه بؤإغراق أر

غؤريه ،وال أن

حيفظ ماله بإتالف مال غريه وليس للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر ،وهكذا.
وثانيهما :أن أخفّ الضررين يرتكؤب التقؤاء أشؤدهما ،ومقتضؤى هؤذه القاعؤدة
أنه إذا ح يكن بد من ارتكاب أحد الضررين في وز لإلنسؤان أن يرتكؤب أخفهمؤا لؤدفع
األشد وال أوز له أن يرتكب أشد الضؤررين لؤدفع أخفهمؤا ،فتطبيؤق هؤاتني القاعؤدتني
يوجب على املكرَه أن يأتي من األمرين أمراً واحداً بعينه فإذا أتاه فهو ال تار يف الواقؤع
وإمنا يضطر إىل إتيانه اضطرارا حبكم اإلكراه أوال ونزوالً على حكم الشؤريعة ثانيؤاً .وإذا
فاختيؤؤاره ينعؤؤدم متام ؤاً إذا نؤؤزل علؤؤى حكؤؤم قاعؤؤدتي الضؤؤرر سؤؤالفيت الؤؤذكر  ،فتنعؤؤدم
املسؤولية اجلنائية النعدام االختيار وترتفع العقوبة ،أما إذا خالف حكم قاعدتي الضرر
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ودفع الضرر مبثله ،أو دفع الضرر األخؤف باألشؤد فقؤد اختؤار وهؤذا االختيؤار ال يعؤدم
املسؤولية اجلنائية وال يرفع العقوبة ولو كان مداه ضيقاً.
وقد جاءت أحكام اإلكراه يف الشريعة تطبيقاً دقيقاً ملا سبق ،فإذا قتل املكرَه غريه
أو قطع طرفه أو ضربه ضرباً مهلكاً ،فإمنا يفعل هذا ليدفع عن نفسه القتل أو مؤا يؤؤدي
إىل القتل من القطع أو الضرب املهلك وليس له أن يدفع الضرر مبثله أو بأشد منه ،فإذا
فعل ذلك فقد اختار وهذا االختيؤار علؤى ضؤيق مؤداه ال يرفؤع عنؤه املسؤؤولية اجلنائيؤة،
فيعاقؤؤب علؤؤى القتؤؤل والقطؤؤع والضؤؤرب املهلؤؤك أمؤؤا مؤؤا عؤؤدا هؤؤذا مؤؤن اجلؤؤرائم كالسؤؤرقة
والقذف والسب والزنا والتبديد وإتالف األموال ،فليس فيها ما يساوي التهديؤد بتلؤف
النفس ،فإذا ارتكب املكرَه اجلرمية لين ي نفسه من التهلكة ،فإنؤه ال يؤدفع الضؤرر مبثلؤه
وإمنا يدفع أشد الضررين بأخفهما ،وال تار بني الضررين نزوالً على حكم الشؤريعة،
فإذا هو مكره على إتيؤان اجلرميؤة وال خيؤار لؤه يف إتيانهؤا أو تركهؤا ،وإذا انعؤدم اختيؤاره
انعدمت املسؤولية اجلنائية وارتفعت عنه العقوبة(.)144
اخلامتص صة
من خالل ما سبق خلصت إىل بعض النتائج التالية:
 .1السؤؤكر االختيؤؤاري ال مينؤؤع مؤؤن املسؤؤؤولية اجلنائيؤؤة وهؤؤو الؤؤرأي الؤؤراج عنؤؤد
الفقهاء ،أي لكي يكون السكر مانعاً من موانع املسؤولية له ثالثة شروط- :
أ  -أن يكون السكر إكراهاً أو اضطرارا.
ب  -أن يفقد الوعي بصفة كاملة.

( )144بد القادر ودة ،التشريو اائاة .429\1 ،
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ت  -وأن يقوم باجلرم أو الفعل أثناء سؤكره ،أي معاصؤرة فقؤد اإلدراك الرتكؤاب
اجلرمية.
 .2يسؤؤأل السؤؤكران مؤؤدنيًا عؤؤن فعلؤؤه ولؤؤو أعفؤؤي مؤؤن العقؤؤاب يف السؤؤكر غؤؤري
االختياري ،فاملسؤولية املدنية ال ترتفع عن السؤكران حبؤال؛ ذلؤك أن الؤدماء واألمؤوال
معصومة.
 .3أب القصاص علؤى املكؤرَه واملكؤرِه؛ ألنؤه ال يبؤاح بؤأي حؤال مؤن األحؤوال
استباحة دم معصوم ولو كان ن ذلك ذهاب نفسه؛ ألن دماء الناس متساوية.
 .4أكل امليتة وشرب اخلمر والزنا حمرم يف غري حالة اإلكراه ولكنه يبؤاح إذا أكؤره
اإلنسان عليه ،فال يعاقب النعدام االختيار ومن ثم فال مسؤولية على إتيان الفعل ولؤو
أنه حمرم أصالً؛ ألن التحريم يزول باإلكراه.
 .5يُعفى من أكرِه على إظهار الردة وقلبه مطم ن باإلميان من املسؤولية وال تؤبني
منؤه امرأتؤه وال يعتؤ مرتؤداً؛ ألنؤه أظهؤؤر الكفؤر حتؤت اإلكؤراه؛ وألنؤه بهؤذا اإلظهؤؤار ال
يفوت حقيقة اإلميان لقيام التصديق ،ويف االمتناع عن إظهار الكفر فوت النفس حقيقؤة
فيسعه امليل إليه.
واهلل املوفق،،،،،
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[ ]25أمحد بن علي بن ح ر اهليتمي حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،دار إحياء الما
العربي
[ ]26أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوفى395 :هؤ)،
جممل اللغة البن فارس ،دراسة وحتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت،الطبعة الثانية  1406 -هؤ  1986 -م.
[ ]27أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري
للرافعي ،ط .املكتبة العلمية  -بريوت.
[ ]28أمحد سالمة القليوبي وأمحد ال لسي عمرية ،حاشيتا قليوبي وعمرية ،دار
الفكر – بريوت،بدون طبعة1415 ،هؤ 1995-م.
[ ]29امحد فتحي بهنسي املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهيه مقارنة دار
الشروق الطبعة الرابعة .1988
[ ]30النووي :أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي ،اجملموع شرح املهذاب مكتبة
األرشاد ،جدة1996 ،
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[ ]31أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (املتوفى:
1094هؤ) ،الكليات مع م يف املصطلحات والفروق اللغوية ،عدنان درويش
 حممد املصري ،مؤسسة الرسالة – بريوت.[ ]32البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس (ت1051هؤ) ،كشاف القئاع ن منت

اإلقئاع ،الريا  ،مكتبة النصر احلديثة.
[ ]33تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوفى771 :هؤ) ،طبقات
الشافعية الك ى ،احملقق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو،
ه ر للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية1413 ،هؤ.
[ ]34التفتازاني :سعد الدين بن عمر التفتازاني الشافعي ،شرح التلوي على
التوضي ملنت التنقي يف أصول الفقه ،مكتبة ومطبعة حممد علي صبي وأوالده،
مصر ،بدون ذكر رقم الطبعة وتار ها .
[ ]35تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف
بابن الن ار احلنبلي (املتوفى972 :هؤ) ،شرح الكوكب املنري ،احملقق :حممد
الزحيلي ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان.
[ ]36تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني ،ت728ه ،جمموع
الفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية 1416ه.
[ ]37اجلرجاني ،علي بن حممد بن علي (ت816هؤ) ،كتاب التعريفات ،ط ،2بريوت،
دار الكتاب العربي1413 ،هؤ1992 ،م.
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[ ]38حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي (املتوفى1250 :هؤ) ،حاشية العطار
على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،دار الكتب العلمية ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
[ ]39احلصكفي ،عالء الدين حممد بن علي (ت1088هؤ) ،الدر املختار ،بريوت ،دار
إحياء الما العربي ،د.ت
[ ]40الدردير ،أمحد بن حممد (ت1201هؤ) ،الشرح الصغري ،ط .األخرية ،القاهرة،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر1372 ،هؤ.
[ ]41الرازي ،حممد بن أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار الص اح ،بريوت ،مكتبة لبنان،
1986م.
[ ]42زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو حييى السنيكي
(املتوفى926 :هؤ) ،غاية الوصول يف شرح لب األصول ،دار الكتب العربية
الك ى ،مصر (أصحابها :مصطفى البابي احلليب وأخويه).
[ ]43زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،السَالمي ،البغدادي،
ثم الدمشقي ،احلنبلي (املتوفى795 :هؤ) ،فت الباري شرح صحي البخاري،
حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود .وآخرون.مكتبة الغرباء األثرية -
املدينة النبوية،.مكتب حتقيق دار احلرمني – القاهرة،الطبعة األوىل 1417 ،هؤ
  1996م.[ ]44الشاطيب  ،املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالمية  ،ط .دار املعرفة – بريوت –
لبنان ،حتقيق :الشيخ عبد اهلل دراز ،وحممد عبد اهلل دراز.
[ ]45الشافعي ،حممد بن إدريس (ت204هؤ) ،ا م ،بريوت ،دار املعرفة1408 ،هؤ،
1988م.
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[ ]46الشربيين :مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل
معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،املكتبة اإلسالمية ،مصر ،بدون ذكر الطبعة
وتار ها.
[ ]47الشربيين :مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين ،اإلقناع يف حل ألفاظ أبي
ش اع ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]48مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايٍماز الذهيب (املتوفى:
748هؤ) سري أعالم النبالء ،احملقق :جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب
األرنااوط،مؤسسة الرسالة.
[ ]49مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغربي،
املعروف باحلطاب الرّعيين ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل( ،املتوفى،
 954هؤ) .احملقق زكريا عمريات الناشر ،دار عاح الكتب ،الطبعة ،طبعة خاصة
1423هؤ –  2003م.
[ ]50مشس الدين حممد بن أبي العباس الرملي ،ت 1004ه ،نهاية احملتاج إىل شرح
املنهاج ،دار الفكر ،بريوت طبعة 1404ه.
[ ]51عبد العزيز احلالف ،أثر اإلكراه يف القصاص واحلدود يف الشريعة اإلسالمية.
[ ]52عبد العزيز بن امحد بن حممد عالء الدين البخاري كشف األسرار ،فخر
اإلسالم البزدوي( ،املتوفى  730ه) احملقق ،عبد اهلل حممود حممد عمر الناشر،
دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة ،الطبعة األوىل  1418هؤ –  1997م.
[ ]53عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداني احلنفي
(املتوفى1298 :هؤ) ،اللباب يف شرح الكتاب ،حققه ،وفصله ،وضبطه،
وعلق حواشيه :حممد حميي الدين عبد احلميد،املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
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[ ]54عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن حممد بدران (املتوفى:
1346هؤ) ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،احملقق :د .عبد اهلل بن
عبد احملسن المكي،مؤسسة الرسالة – بريوت،الطبعة الثانية1401 ،هؤ.
[ ]55عبد القادر عودة التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي( ،املتوفى،
1373هؤ) .الناشر دار الكتب العلمية.
[ ]56عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد اهلل بن محد العباد البدر ،اإلمام
البخاري وكتابه اجلامع الصحي  ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،السنة
الثانية  -العدد الرابع ربيع الثاني 1390هؤ.
[ ]57العدوي ،علي (ت1189هؤ) ،حاشية العدوي ،القاهرة ،دار الكتاب
اإلسالمي ،د.ت.
[ ]58علي حيدر درر احلكام شرح جملة األحكام ،حتقيق تعريب احملامي فهمي
احلسيين ،الناشر دار الكتب العلمية ،سنه النشر مكان لبنان ،بريوت.
[ ]59فتوح الشاذلي ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،2001دار املطبوعات
اجلامعة اإلسكندرية ،ص.22
[ ]60فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي تبني احلقائق شرح كنز الدقائق .الناشر
دار الكتب اإلسالمي سنه النشر 1313هؤ القاهرة.
[ ]61الفريوز آبادي :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس احمليط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة.1993 ،
[ ]62القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (املتوفى:
458هؤ) ،األحكام السلطانية للفراء ،صححه وعلق عليه :حممد حامد الفقي،
دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1421 ،هؤ  2000 -م.
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[ ]63القرطيب :حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مؤسسة
مناهل العرفإن ،بريوت ومكتبة الغزالي ،دمشق ،بدون ذكر رقم الطبعة
وتار ها.
[ ]64الكاساني :عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني احلنفي،بدائع الصنائع يف
ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية.1986،
[ ]65كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام (املتوفى:
861هؤ) ،فت القدير ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
[ ]66الكوه ي ،عبد اهلل بن حسن احلسن ،زاد املئهاج بشرح املئهاج ،بريوت ،املكتبة
العصرية1409 ،هؤ1988 ،م.
[ ]67مأمون حممد سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،2001دار النهضة
العربية ،القاهرة،
[ ]68جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،الفريوز آبادي :القاموس احمليط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة .1993
[ ]69حممد بن أمحد بن أبي أمحد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي (املتوفى :او
540هؤ) ،حتفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية،
 1414هؤ  1994 -م.
[ ]70حممد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد اهلل املالكي (املتوفى1299 :هؤ) فت
العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ،دار املعرفة،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
[ ]71حممد بن أمحد عليش ت 1299ه ،من اجلليل شرح خمتصر خليل ،دار الفكر،
بريوت 1409ه.
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[ ]72حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل (املتوفى1101 :هؤ) ،شرح خمتصر
خليل للخرشي ،دار الفكر للطباعة – بريوت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
[ ]73حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين (املتوفى1250 :هؤ)،
إرشاد الفحول إلي حتقيق احلق من علم األصول ،احملقق :الشيخ أمحد عزو
عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الطبعة األوىل
1419هؤ 1999 -م.
[ ]74حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتضى ،الزابيدي
(املتوفى1205 :هؤ) تاج العروس من جواهر القاموس، ،احملقق :جمموعة من
احملققني ،دار اهلداية.
[ ]75حممد بن حممد بن عبد اهلل بن إدريس احلسين الطاليب ،املعروف بالشريف
االدريسي (املتوفى560 :هؤ) ،نزهة املشتاق يف اخماق اآلفاق ،عاح الكتب،
بريوت ،الطبعة األوىل 1409 ،هؤ.
[ ]76حممد بن حممد بن حممود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن
الشيخ مجال الدين الرومي البابرتي (املتوفى786 :هؤ) ،العناية شرح اهلداية،
دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
[ ]77حممد رواس قلع ي  -حامد صادق قنييب ،مع م لغة الفقهاء ،دار النفائس
للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية 1408 ،هؤ  1988 -م.
[ ]78حممد زكي أبو عامر وسليمان عبد املنعم ،القسم العام من قانون العقوبات،
ط ،2002دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،ص483
[ ]79املرداوي ،علي بن سليمان بن أمحد (ت885هؤ) ،اإلألصاف ش معرفة الراجح من

اخلالف ،ط ،1القاهرة ،ه ر للطباعة والنشر والتوزيع
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[ ]80مصطفى الزملي ،موانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات
اجلزائية العربية.
[ ]81املطيعي ،حممد عيب ،تكنلة اجملنوع شرح امله ب ،بريوت ،دار الفكر ،د.ت.
[ ]82املوّاق :أبو عبد اهلل حممد بن يوسف املوّاق ،التاج واالكليل ملختصر خليل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،1995 ،مطبوع مع مواهب اجلليل،
للحطاب.
[ ]83موسى بن سعيد أثر صغر السن يف املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون
اجلزائري ،حبث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم يف الفقه واألصول،2009( ،
 )2010م (1431 ،1430هؤ).
[ ]84ن ام ومجاعة :الشيخ ن ام ومجاعة من علماء اهلند ،الفتاوى اهلندية ،دار
إحياء الما العربي ،بريوت ،الطبعة الرابعة.1986 ،
[ ]85النووي روضة الطالبني وعمدة املفتني ،الناشر املكتب اإلسالمي – بريوت ،سنه
النشر  1405هؤ.
[ ]86وهبة الزحيلي ،الوجيز يف أصول الفقه ،ط ،2دار الفكر ،دمشق1995 ،م.
[ ]87حييى بن علي بن عبد اهلل بن علي بن مفرج ،أبو احلسني ،رشيد الدين القرشي
االموي النابلسي ثم املصري ،املعروف بالرشيد العطار (املتوفى662 :هؤ) ،نزهة
الناظر يف ذكر من حد عن أبي القاسم البغوي من احلفاظ واألكابر ،احملقق:
مشعل بن باني اجل ين املطريي ،دار ابن حزم،الطبعة األوىل  1423هؤ 2002 -م.
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Coercion and drinking wine from contraindicated criminal responsibility
Dr. Mohammed Fawzi Alhadr
Professor of Jurisprudence Co Faculty of Sharia and Islamic Studies
Al Qussaim university

Abstract. Criminal responsibility in Islamic law meaning that man shall bear the Forbidden business that
comes its way, choosing the outcome, which is aware of their meanings and their results, and therefore it
actually came taboo which the aversive or unconscious, do not be criminally responsible for doing, and
actually came taboo it is insensible meaning childlike and insane it is also It is not responsible for him
And realize that the criminal responsibility in Islamic law is based on three pillars:
First, come up because of Muharram.
Second: to be selected actor.
Third, be aware the actor.
Therefore, this study concerned the fact that coercion and drinking wine from contraindicated
criminal responsibility, through a statement the concept of criminal responsibility, the concept of
contraindicated criminal responsibility, and Othercherb wine for criminal liability, and the impact of
coercion on the criminal responsibility, tracking the views of scholars on this issue and stand on their
opinions and their evidence, and weighting them.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،306-245حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

مناهج األصوليني يف تقسيم داللة اللفظ على املعىن يف الفهم املقاصدي خلطاب القرآن
د .عبدالكرمي بن حممد بناين

ابحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبكناس ،جامعة املوىل إمساعيل/املغرب
ملخ ص
وبعد:

البح ص  .احلمــد

رب العــامل  ،والصــلس والســلم علــو مــوعل رآــوو ح ،وعلــو ل ـ و ـ

أ عـ ،

فقــد اهــتم علمــا أ ــوو الثقـ مب احــث الــدععا اللغواــة اهتمامــا ابلغــا ،و ا ـة طــرد دعلــة اظلثــا علــو
املعاين اليت تعد جوهر هذه الدععا ،ملا هلا من أمهية يف فهم اخلطاب القر ين الذي نزو بلغة العرب ،فأآسـوا بنـا
علــو كلــر ن ــراا متكاملــة ومتميــزس ،ت ـ مــنهسهم الر ـ يف اعآــتن اا ،وتوةــيت املقومــاا العمليــة الــيت آــاروا
عليهــا يف التنزاــل هلــذا الثهــم مــن ــلو ربــا هــذه املنــاهي بقابــاا مقا ــد ال ـراعة اإلآــلمية ،ابلن ـر إىل اآلاثر
واظبعاد اليت ارت ها العمل هبذه الدععا اللغواة.
ولوةــا اليــد علــو هــذه املنــاهي وأيرهــا املقا ــدي يف طــاب القــر  ،مت هــذه الدراآــة الــيت ســمتها إىل
م ث رئيسي :

امل ث اظوو :صصت لتوةييت املراد من مثهوم الدععا عموما ،وأمهيـة التقسـيم اظ ـود لدعلـة اللثـ
علو املعىن ومقا ده العامة.
وجا يف مطل  ،اظوو اوةيت مثهوم الدععا يف ال نا اللغوي ،وعند اظ ولي واملناطقة.
فيما تناوو املطلب الثاين ،أمهية التقسيم اظ ود لدعلة اللث علو املعىن وبيا مقا ده العامة ،من لو
عنصران:
أما امل ـث الثـاين ،فسـا ا مطال ـ اخلمسـة ،لال ـد دععا اللثـ علـو املعـىن وأيرهـا يف الثهـم املقا ـدي
للخطاب القر ين ،وهي الدععا اليت توافق عليها منهي اجلمهور واحلنثية.
حيــث أوةــيت املطلــب اظوو ،اظيــر املقا ــدي املســتثاد مــن مــنهي اآــتثمار دعلــة الع ــارس عنــد احلنثي ـة أو
املنطود الصرايت عند اجلمهور يف اعآتن اا من اخلطاب القر ين.
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وتن ــاوو املطل ــب الث ــاين ،دعل ــة اإلت ــارس يف املدرآ ــت  ،وأيره ــا يف الثه ــم املقا ــدي خلط ــاب الق ــر الك ــرمي،
ا ة أ أآس هذه الدعلة اقوم علو منهي التأمل والتدبر ود ة الن ر.
بينمــا ــد املطلــب الثالــث ،املوآــوم ب ــدعلة الــنا أو مثهــوم املوافقــة وأيرهــا يف الثهــم املقا ــدي للخطــاب
القــر ين ،ات ــدأل عــن اظبعــاد املقا ــداة الــيت لققهــا إعمــاو دعلــة الــنا عنــد احلنثيــة أو مثهــوم املوافقــة (اظوىل
واملساوي) عند اجلمهور.
وار ــد املطلــب الرابــا ،اظيــر املقا ـدي لدعلــة اع تابــا الــيت تقــوم علــو أآــاس تقــدار حمــذو عقــل أو
ترعا ،لتاج اخلطاب ليستقيم معناه.
فيمــا صص ــب املطلــب اخل ــامس ،لدعلــة مثه ــوم املخالث ــة ،الــيت انث ــرد هبــا اجلمه ــور مــن اظ ــولي –م ــا
ا تلفهم يف بعض أنواعها. -
ويف امتة الدراآة ،تناولب جمموعة من النتـائي الـيت تو ـل إليهـا ال ـث ومنهـا ،أمهيـة التنـويل الـدعد الـذي
اسعف يف توآيا زاواة العمل وتقدمي اظوىل رعااة ملقا د ال راعة اإلآلمية عند التعارض.
واحلمد رب العامل
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املقدمة
احلمد هلل الذي أنقدنا بنور العلم من ظلمات اجلهالة ،وهدانا باالستبصار به عن
الوقوع يف عماية الضاللة ،ونصب لنا من شريعة سيدنا وموالنا حممد أعلى علم
وأوضح داللة،،،
وبعد:
فقد اهتم علماء أصول الفقه مبباث الدالالت اللغوية اهتماماً بالغاً ،وذلك ملا
هلذه املباث

من أهمية يف فهم اخلطاب القرآني الذي نزل بلغة العرب ،فـ"احلق

سبحانه خاطب العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها"( ،)1ولذلك ففهم القرآن ال
يتأتى إال من خالل هذه اللغة اليت نزل بها ،فنجد هؤالء العلماء يستعرضون يف كتبهم
أنواع الدالالت وتقسيماتها ،وطرق توضيحها للمعاني ،وعالقتها بهذه املعاني،
مبينني أثرها يف تفسري اخلطاب الشرعي عموماً.
()2

ولقد استطاع علماء األصول بذلك ،أن يضعوا نظريات متكاملة ومتميزة

تؤسّس ملنهج رصني يف االستنباط وتقوّم عملية االجتهاد يف فهم النص القرآني انطالقاً
من قانون عملي ييسّر سُبل استنباط األثكام وفق ضوابط لغوية تعدُّ مثرة االستدالل؛
ألن بها حيصل الفهم ،ولذلك جند اإلمام الشاطيب (ت790هـ) –مؤسّس علم
املقاصد  -يقول "ال تظهر مثرة الفهم إالّ يف االستنباط"( ،)3لذلك ففهم اخلطاب
( )1املوافقاا يف أ وو ال راعة .أبو إآ اد ال اطيب .62/4حتقيق ال يخ ع د ح دراز .ا .1.دار الكتب
العلمية .ل نا 1422 .هـ2001/م.
( )2ان ر كتاب أ وو الثق اإلآلمي .منهي حبث ومعرفة .ط جابر العلواين.ا .1995من وراا املعهد العاد
للثكر اإلآلمي .واملنهي اظ ود يف تثسري النا ال رعي .حممد اعقويب يزس .أطروحة جامعية .نو ب
.1999كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فاس.
( )3املوافقاا يف أ وو ال راعة .أبو إآ اد ال اطيب .107/4 .مرجا آابق.
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القرآني يتأسّس التعامل معه من جانبني :الفهم االستنباطي للخطاب ،ثم التنزيل
العملي الذي يرتبط مبواقع الوجود وفق رؤى تراعي املصلحة ،وفقه الواقع ،واملوازنة
وغريها من أدوات االجتهاد املقاصدي ،يقول اإلمام الشاطيب (ت790هـ) أيضاً "إمنا
حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني:
أثدهما :فهم مقاصد الشريعة على كماهلا .والثاني :التمكّن من االستنباط
بنا ًء على فهمه فيها"(.)4
فمنهج البناء األصولي اللغوي يقوم على أساس استجالء دالالت اخلطاب اليت
تبني للفقيه طرائق التنزيل على آثاد األدلة ،وهو أمر ال يتأتى إال بفهم هذا اخلطاب
فهماً منضبطاً يراعي مقاصد الشريعة اإلسالمية انطالقاً من كلياتها األساسية إىل
جزئياتها املتضمنة يف آثاد النصوص ،وهذا ما جعل مصنفات ومدونات علم أصول
الفقه مثقلة باملباث اللغوية والبالغية الداللية واملعجمية ،وهذه املباث  ،وإن كان
"هدفها فهم النص القرآني فهماً منسجماً مع طبيعة اللغة العربية ومعهودها يف
التخاطب وأصوهلا يف التفسري ومنطقها يف البيان دون ثجب أو حتريف للنص عن
معناه احلقيقي"( ،)5فإنها يف كثري من األثيان شكلت حماور للنقاش والتعقيب والردود،
نتيجة االختالف يف منهجية االستنباط وطرق اإلعمال ،وحتديد الثمرات املستفادة من
هذا االستنباط.
ومبا أن اخلطاب القرآني يدلّ على أكثر من داللة بطرق خمتلفة ،صار لزاماً
البح يف داللة النصوص على معانيها ،اليت تعدّ"قواعد أصولية لغوية ترسم منهج
( )4املوافقاا.64/4 .مرجا آابق.
( )5اإلتكاو املنهسي يف را س النا القر ين وتثسريه :منهسية علما أ وو الثق يف تثسري النا ال رعي:
اظ وو والابوابا :إعداد :حممد بنعمر .حبث مقدم حللقة مركز ال وأل والدراآاا اإلنسانية واعجتماعية
بوجدس اوم .2008/04/14
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االجتهاد يف استثمار كافة طاقات النص يف الداللة على معانيه ،وهو من أهم البحوث
اليت يقوم عليها استنباط األثكام"(.)6
وهلذه األهمية اليت يكتسيها البح يف جانب الدالالت اللغوية وخاصة طرق
داللة األلفاظ على املعاني اليت تعدّ جوهر هذه الدالالت ،ويعدّ مبحثها من املباث
املهمة يف أصول الفقه ،ولألهمية اليت يقتضيها ربط هذه الدالالت مبقاصد الشريعة
اإلسالمية ،الستشراف مكامن القوة يف االستنباط األصولي ،ولعدم وجود دراسة
مستقلة تعتين بهذه الغاية –ثسب علمي  -ارتأيت أن أطرق هذا املوضوع حماوالً
حتقيق األهداف التالية:
تلمّس أثر الفهم املقاصدي يف فهم اخلطاب القرآني من خالل املنهجيةاألصولية اليت تناولت الدالالت يف إطار مدرستني :مدرسة اجلمهور ومدرسة احلنفية،
بناء على ما توافقت عليه مناهجهم خبصوص دالالت اللفظ على املعنى.
بيان اآلثار املقاصدية املستفادة من إعمال الدالالت يف تفسري اخلطابالقرآني وفهمه عموماً.
 بيان أهمية التقسيم األصولي اللغوي ،وتأثريه على الفهم املقاصديللخطاب القرآني ،انطالقاً من مبدأ التنوع الداللي.
توضيح أوجه االتفاق واالختالف بني منهج املدرستني الرائدتني يف جمالعلم أصول الفقه ،وبيان أثره يف توجيه اخلطاب القرآني.
ولتحقيق هذه األهداف ،كان البد من وضع اليد أ ّوالً على التصور الداللي
للمدرستني خبصوص داللة اللفظ على املعنى ،وبيان أهمية هذا التقسيم ،وأوجه
( )6املناهي اظ ولية يف اعجتهاد ابلرأي يف الت راا اعآلمي.ص .268فت ي الدراين .ا .2.ال ركة املت دس
للتوزاا1405 .هـ1985/م.
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التوافق بني منهج املدرستني ،انطالقاً مما سطّر يف أصول الفقه ،ليتم بعد ذلك توضيح
املقاصد العامة من هذا التقسيم والتنوع ،لذلك تأتي الدراسة يف مبحثني اثنني:
املبح

األول :يتناول مفهوم الدالالت عموماً ،وأهمية التقسيم األصولي

لداللة اللفظ على املعنى ومقاصده العامة.
واملبح

الثاني :يرصد اآلثار املقاصدية لدالالت اللفظ على املعنى يف فهم

اخلطاب القرآني من خالل ختصيص مطلب مستقل لكل داللة مع بيان أوجه التوافق
بني املدرستني خبصوصها.
خامتة خصصتها لبيان أهم النتائج والتوصيات
فأقول وباهلل التوفيق
املبح األول :مفهوم الدالالت وأمهية التقسيم األصويل لداللة اللفظ على املعىن
ال شك يف أن من أهمّ الطرق املوصلة إىل العلم "معرفة اصطالثات
أهله"( ،)7وأن املصطلح هو "اللبنة األوىل من كل علم ،مبا هو مدار كل علم ،به يبدأ
وإليه ينتهي"( ،)8بل إذا شئنا احلقيقة فإن "املصطلح هو العلم ،ذلك قول جيري جمرى
القاعدة يف مجيع العلوم ،وللعلم الشرعي منها خصوص أيُّ خصوص ،من ثي
ت جتعله أكثر اكتنازا مبا هو تصورات وقضايا وإشكاالت"(.)9
ينفرد فيه املصطلح ِبمَيِّزَا ٍ
صص املطلب األول من هذا املبح لتوضيح مفهوم الداللة
ولذلك ،سنخ ِّ
عموماً من ثي التناول اللغوي واحلدّي للمصطلح وعالقته بفهم اخلطاب ،يف ثني
( )7املوافقاا .ال اطيب .97/1 .مرجا آابق.
( )8املصطليت اظ ود عند ال اطيب .فراد اظنصاري .ص .11.معهد الدراآاا املصطل ية واملعهد العلمي
للثكر اإلآلمي .ا1424 .1.هـ2004/م.
( )9املصطليت اظ ود عند ال اطيب .فراد اظنصاري .ص .11.بتصر  .مرجا آابق.
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يتحدث املطلب الثاني عن أهمية التقسيم األصولي لداللة اللفظ على املعنى ومقاصده
العامة.
املطلب األول :مفهوم الدالالت لغة واصطالحا
الدالالت يف اللغة مجع داللة وهي مصدر لفعل (دلَّ) يدل داللة ،وهو من
مادة (دلل) اليت تدل فيما تدل على اإلرشاد إىل الشيء والتعريف به ،ومن ذلك :دلّ
عليه يدله على الطريق ،أي سدده إليه ،ويف التهذيب "دللت بهذا الطريق داللة :
()10

عرفته" ،ومن اجملاز "الدال على اخلري كفاعله"

.

وقد ذكر علماء اللغة يف لفظ (داللة) ثالث لغاتَ :داللة ودِاللة ودُاللة بفتح
الدال وكسرها وضمها ،والفتح أقوى(.)11
فالداللة يف اللغة تأتي مبعنى اهلدي واإلرشاد واإلبانة كما تأتي مبعان أخرى.
أما املعنى احلدّي للمصطلح ،فنجده عند علماء املنطق يأخذ بعده اإلفهامي
التمامي للمعنى ،فجاء عنهم فيه" :كون اللفظ متى أطلق فهم منه املعنى مثل داللة
"ضرب" على الضرب"( )12أو قالوا عنه "داللة اللفظ على متام ما وضع له"( ،)13وهو
تعريف يغلب عليه طابع احلد املنطقي أكثر من طابع النظر يف االستعمال( ،)14وجاء يف
( )10لسا العرب .أبو الثابل او الدان ابن من ور اعفراقي.مادس دلل.ا .1دار ادر بريوا.ل نا .2000
( )11ان ر اتج العروس.مرتابو الزبيدي .مادس"دلل".املط عة اخلرياة القاهرس.
( )12القواعد املنطقية للقطيب (ا776هـ) ،ص .29وان ر علم املنطق القدمي واحلداث .ع د الو يف حممد ع د
الرمحن.ص.21مط عة املعاهد.مصر.د.ا.
( )13اإلهباج يف ترح منهاج الو وو إىل علم اظ وو .علي بن ع د الكايف الس كي.204/1.حتقيق :اعة من
العلما  .دار الكتب العلمية.بريوا1404.هـ.
( )14ان ر أير الدععا اللغواة يف التثسري عند الطاهر ابن عاتور .م ر بن أمحد عا
الزهراين.ص.85أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه .جامعة أم القرى .كلية الدعوس وأ وو الدان .املوآم
1427-1426هـ.
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"التعريفات" ضبط دقيق ملفهوم الداللة ،فهو":كون الشيء حبالة يلزم من العلم به
العلم بشيء آخر"( )15والشيء هنا هو "الدال" حبالة الباء للمالبسة أي ملتبساً حبالة وهي
العالقة بني الدال واملدلول ،من وضع أو اقتضاء طبع أو عقل ،واليت هي سبب
النتقال املعنى ،وبشيء آخر هي "املدلول" ويعم اللفظ وغريه(.)16
بينما قصد األصوليون باملعنى احلدّي للمصطلح :الداللة الوضعية اللفظية،
جاء يف تعريف الزركشي :الداللة عبارة عن "كون اللفظ حبي إذا أطلق فهم منه املعنى
من كان عاملا بوضعه له ...ومعناها موجبيته ختيل اللفظ لفهم املعنى" ).(17

وبذلك تكون الداللة عند األصوليني هي فهم املعنى من اللفظ متى أطلق
بالنسبة للعامل بالوضع.
املطلب الثاين :أمهية التقسيم األصويل لدالالت اللفظ على املعىن ومقاصده العامة
تناول األصوليون عموماً دالالت اللفظ على املعنى انطالقا من منهجني
خمتلفني ،يوثّد بينها املنهج التنزيلي للدالالت( ،)18ثي

تظهر مثرات اخلالف بني

( )15التعراثاا .ال راف اجلراين ص.62-61دار ال ؤو الثقافية بغداد ا.1987 1
( )16ان ر ك ا ا طلحاا الثنو  .حممد علي التهانوي.274/2.مكت ة ل نا .1996.
( )17ال ر احمليا يف أ وو الثق  .بدر الدان الزرك ي.ص.268دار الكتيب1414.هـ.1994/
( )18تنوعب مناهي علما اظ وو يف تناوو هذه الدععا ،وتنازعب ب مدرآت  :مدرآة اجلمهور (املالكية
وال افعية واحلنابلة) ،ومدرآة احلنثية ،تثريل عن هذا اع تل ب املدرآت  ،تقسيماا للدععا
اللغواة ،تنوعب ب أربعة أ سام:
القسم اظوو ،تناوو الدععا ابعت ار اللث للمعىن ،وأهم فروعها العام واخلاص وامل الك واملطلق واملقيد واظمر
والنهي.
القسم الثاين ،تناوو الدععا ابعت ار اآتعماو اللث يف املعىن ،وأهم فروعها احلقيقة واجملاز والصرايت والكنااة.
القسم الثالث ،ابعت ار ظهور املعىن و ثاؤه ،و سم اظحنا من اظ ولي الدععا اليت تنتمي إىل هذا القسم،
إىل - :الدعلة من حيث الوةوح وأنواعها هي ال اهر والنا واملثسر واحملكم.
والدعلة من حيث اخلثا وأنواعها هي اخلثي وامل كل واجململ واملت اب .
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املنهجني يف طرق توظيف هذه الدالالت واالستنباط منها ،لذلك سأثاول يف هذا
املطلب توضيح منهج االستنباط بني املدرستني من خالل إعمال دالالت اللفظ على
املعنى وأثرها يف فهم اخلطاب القرآني.
 -1أمهية املنهج األصويل احلنفي يف تقسيم دالالت اللفظ على املعىن وأثره

املقاصدي العام

تناول احلنفية الداللة

()19

اللغوية يف مؤلفاتهم األصولية بتفصيل كبري،

واتفقوا على أن طرق داللة اللفظ على املعنى ،أو بتعبريهم الداللة اللفظية( )20أربعة
أقسام :عبارة وإشارة وداللة واقتضاء ،وهي تتناول :الدال بنفسه والدال بغريه.
* أما عند املتكلم من اظ ولي فتتثريل إىل:
 الدعلة من حيث الوةوح وأنواعها هي ال اهر والنا. والدعلة من حيث اإلهبام وأنواعها هي اجململ واملت اب .القسم الرابا ،ابعت ار كيثية دعلة اللث علو املعىن ،وطرد فهم املعىن من اللث  ،وتتثريل عند اظحنا من
اظ ولي إىل دعلة الع ارس ودعلة اإلتارس ودعلة النا ودعلة اع تابا .
* أما عند املتكلم من اظ ولي فتتثريل إىل:
أ) دعلة املنطود وهي إما- :منطود رايت -أو منطود غري رايت واتثريل إىل دعلة اإلتارس ودعلة اإلميا ودعلة
اع تابا .
ب) دعلة املثهوم وهي إما - :مثهوم موافقة- .أو مثهوم خمالثة .ان ر أ وو الثق اإلآلمي .وه ة
الزحيلي .202/1.دار الثكر .ا .1.دم ق1416 .هـ1986/م.
( )19عر احلنثية الدعلة" :كو ال ي مىت فهم فهم غريه" .الت رار .ابن اهلمام احلنثي .79/1 .دار الكتب
العلمية .بريوا .ل نا ( .د.ا).
وهذا املعىن ارت ا ب دعلت يف اللغة ،حيث انتقلب اللث ة من معىن الدعلة علو الطراق وهو معىن حسي إىل معىن
الدعلة علو معا اظلثا وهو معىن عقلي جمرد .علم الدعلة دراآة ن راة وتط يقية .فراد عوض حيدر.
ص .12.ا .2.مكت ة النهابة املصراة1419 .هـ1999/م.
 20اقسم احلنثية الدعلة عموما إىل يلية أ سام :وةعية وعقلية وط يعية .والوةعية سما  :لث ية وغري لث ية.
وغري اللث ية (بيا الابرورس) أربعة أ سام أاابا .تيسري الت رار .79-78/1 .مط ويل ما الت رار عبن
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واملتتبع للمنهج األصولي احلنفي وفق هذا التقسيم قد ال يتضح له جليّا األثر
املقاصدي لالستنباط من خالل إعمال هذا املنهج ،بيد أن الرجوع للفروع الفقهية،
وربطها بالكلّيات األساسية اليت جاءت حبفظها الشريعة اإلسالمية بل وعقل معانيها
بناء على تلك التصورات واملبادئ اللغوية يكرّس أهمية املنهج احلنفي يف فهم وعقل
معاني اخلطاب القرآني ،فمنهج مدرسة احلنفية "يتّجه إىل استنباط القواعد األصولية يف
ضوء الفروع الفقهية اليت قررها أئمتهم ،وجعلوا القاعدة األصولية منسجمة مع الفرع
الفقهي"( ،)21لذلك البد من ربط الفروع باألصول لفهم األثر املقاصدي.
وتظهر أهمية املنهج احلنفي وآثاره املقاصدية يف تنوع زوايا العمل الداللي،
فقد متيز منهجهم يف االستنباط من النص القرآني باعتماد أربع زوايا خمتلفة ،باعتبار أن
داللة اللفظ على احلكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ أوالً ،فإن كانت ثابتة بنفس
اللفظ فهي إما أن تكون مقصودة من نفس اخلطاب فتكون "داللة العبارة" ،أو تكون
غري مقصودة باخلطاب فتكون "داللة اإلشارة" ،أما إذا كانت الداللة ثابتة بغري اللفظ،
فتكون إما دالة على مسكوت عنه يفهم مبجرد فهم لغة اخلطاب فتكون "داللة النص"،
أو تكون داللة على الزم يتوقف صدق لفظ اخلطاب أو صحته شرعاً أو عقالً فتكون
"داللة االقتضاء" .فهذه هي طرق داللة اللفظ على املعنى عند احلنفية وهي" :ضابطة
لطرق فهم بعض النصوص القرآنية والنبوية"(.)22
وجتدر اإلشارة أن مقصود احلنفية من النص الذي يضيفون إليه الداللة،
فيقولون :عبارة النص ،إشارة النص ،داللة النص ،اقتضاء النص "كل ملفوظ مفهوم
مهام .مرجا آابق .وترح التلوايت علو التوةييت ملنت التنقييت .آعد الدان التثتازاين..32/1 .هبامش
التوةييت ملنت التنقييت .ابن مسعود ال خاري احلنثي (تـ 747هـ) .دار الكتب العلمية .بريوا( .د.ا).
( )21أ وو الثق  .حممد اخلابري بر.ص .6الط عة السادآة  1389 -هـ  1969 -م
( )22أ وو الثق  .حممد أبو زهرس .ص .139.دار الثكر العريب( .د.ا).
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املعنى من الكتاب والسنة ،سواء كان ظاهراً أو مفسراً ،أو نصاً أو ثقيقة أو جمازا،
خاصا كان أو عاماً ،اعتباراً منهم للغالب؛ ألن عامّة ما ورد من صاثب الشرع
نصوص"(.)23
فهذا التنوع الداللي يف املنهج احلنفي يسهم يف سرب خبايا اخلطاب واستكناه
مدلوالته ،وعقل معانيه ،وهو منهج يلتقي مع منهج اجلمهور يف مناهج االستنباط
اخلاصة بداللة اللفظ على املعنى ،فداللة العبارة عند احلنفية يقابلها داللة املنطوق
الصريح عند اجلمهور غري أنها أوسع عند احلنفية فتشمل املطابقة والتضمن وااللتزام
بينما تشمل فقط املطابقة والتضمن عند اجلمهور ،وداللة اإلشارة هي نفسها نوع من
داللة املنطوق غري الصريح عند املتكلمني ،وداللة النص يقابلها مفهوم املوافقة بنوعيه
األوىل واملساوي أو فحوي اخلطاب وحلنه عند اجلمهور ،وداللة االقتضاء ،جندها يف
منهج اجلمهور نوع من داللة املنطوق غري الصريح ،أما داللة اإلمياء عند اجلمهور
فتدخل عند احلنفية ضمن داللة العبارة؛ ألن اإلمياء إىل معنى واملعاني مقصودة
للمشرع أو املتكلم وألنها من باب داللة االلتزام(.)24
أما داللة املخالفة فشكّلت منهجاً خمالفاً ملا سار عليه املنهج األصولي اللغوي
احلنفي ،وعملوا على ردّ العمل بها مبا ثبت هلم من األدلة ،وناقشوا أدلة اجلمهور
املثبت هلا ،وسَوَّغُوا موقفهم إزاء بعض األثكام اليت تلتقي مع األثكام اليت قال فيها
( )23ك ف اظآرار عن أ وو فخر اإل آلم ال زدوي .عل الدان بن ع د العزاز ال خاري (تـ730هـ).67/1 .
دار الكتاب العريب .بريوا1394 .هـ1974/م .وان ر حبث ا تل اظ ولي يف طرد دعلة اظلثا
علو معانيها وأيره يف اظحكام الثقهية .أمحد اح ل ر املل.ص.45أطروحة دكتوراه جبامعة القاهرس.كلية
دار العلوم .سم ال راعة1422.هـ.2001/
( )24ان ر أير القواعد اظ ولية اللغواة يف اآتن اا أحكام القر .ع د الكرمي حامدي.ص-69وما بعدها.دار
ابن حزم.بريوا ل نا .ا1429-1هـ.2008/
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اجلمهور مبفهوم املخالفة ،بأنها بُنيت على دليل آخر ،وبأنه ال يوجد يف كالم العرب
كلمة تدل على ثكمني متضادين( ،)25كما اعتربوا القول به يؤدي إىل معنى فاسد ال
يقرّه الشرع ،وميثلون هلذا القول بنصوص كثرية ،منها قول احلق سبحانه :ﭽ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (التوبة )36:فقالوا "لو
اعترب مفهوم املخالفة هنا ،لثبت عدم النهي عن الظلم يف غري األشهر األربعة ،فال يدل
إذاً على إباثة ذلك يف غري هذه األشهر"( ،)26إىل غري ذلك من األدلة اليت ردّوا بها
العمل بهذه الداللة.
غري أن هذه االستدالالت نوقشت من طرف املثبتني لداللة مفهوم املخالفة،
الذين مل يرتكوا العمل بهذه الداللة عبثاً بل قيدوه بشروط وضوابط ختدم مقاصد
الشريعة وترعى تلك املصاحل اليت بثّها الشرع احلكيم يف خطابه.
 -2أمهية منهج مجهور األصوليني يف تقسيم داللة اللفظ على املعىن وأثره
املقاصدي العام
قسّم اجلمهور  -املالكية والشافعية واحلنابلة  -طرق داللة اللفظ على
احلكم إىل قسمني رئيسني :املنطوق واملفهوم ،وبيّنوا أن األلفاظ قوالب للمعاني
املستفادة منها ،فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصرحياً ،وتارة من جهته تلوحياً،

( )25ان ر ترح اللما .أبو إآ اد ال ريازي (تـ476هـ) .438/1 .حتقيق :ع د اجمليد تركي .ا .1.دار الغرب
اإلآلمي1408 .هـ1988/م.
( )26أ وو السر سي.أبو بكر حممد بن أيب آهل (تـ490هـ) .255/1 .حتقيق :حممد أبو اظجثا  .دار
املعرفة للط اعة والن ر .بريوا1393 .هـ1973/م.
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فاألول يسمّى داللة املنطوق ،والثاني يسمى داللة املفهوم .واملنطوق ينقسم إىل صريح
وغري صريح واملفهوم ينقسم إىل مفهوم موافقة ،ومفهوم خمالفة.
وقد جعلوا مجيع الدالالت اللغوية تتمحور ثول دالليت املنطوق واملفهوم،
كدالليت األمر والنهي ،من ثي

الداللة على احلكم ،وكدالليت النص واجململ،

والظاهر واملؤول من ثي الداللة على متعلق احلكم( ،)27وغريها من الدالالت اليت
توضح معاني إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل املنهج االستنباطي القائم
على أساس فهم مقصود اخلطاب القرآني.
وهذا املنهج الذي در عليه أكثر األصوليني ،تناول مفاهيم لغوية كثرية
ومباث

شائكة ،كان من أهمها مفهوم املخالفة الذي عرف جداال ًكبرياً بني

األصوليني عامة ،وبني اجلمهور واحلنفية خاصة ،بل وشكلت املناقشات والردود اليت
بنيت بني الفريقني ثيزاً كبرياً من الدرس األصولي اللغوي ،أسهمت –هذه املناقشات
– يف توضيح الرؤى والتصورات ثول منازع الفريقني بل وأمثرت آليات علمية
لالشتغال ،جعلت منهج اجلمهور يف األخذ من هذه الدالالت يتقيّد بشروط وضوابط
تعني املشتغل بالدرس األصولي والفقهي على فهم اخلطاب الشرعي واالستنباط منه
وفق منهج سليم ،يضع لبنات أساسية يف مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية ،فلم يرتك
األصوليون العمل مبفهوم املخالفة عبثاً ،أو يرجع هلوى الفقيه ،بل عملوا على تقييده
–كما سبقت اإلشارة  -بشروط حتدّد ظروف العمل به ،وتعني على ضبط االعتداد
به ،فإذا ختلف أثد هذه الشروط محل القيد على الفائدة املرادة منه ،ال على نفي

( )27ان ر التقسيم عند التلمساين يف مثتاح الو وو إىل بنا الثرويل علو اظ وو .ص 26وما بعدها.حقق
و رج أحاداث ع د الوهاب ع د اللطيف.دار الكتب العلمية.بريوا.ل نا .ا1417/1هـ.1996-
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احلكم عند انتفائه ،رعاية ملا جاء به اخلطاب من مصاحل وحتقيقا هلا ،وتأسيسا ملنهج
سليم يف االستنباط.
وهذه الشروط يف جمملها ترجع عندهم إىل شرطني رئيسني(:)28
أ ) أال يعارض املفهوم منطوق.
ب) أال تظهر للقيد فائدة أخرى ،غري بيان التشريع.
أما الشرط األول :فيتضمن أمرين:
- 1أال يعارض العمل "مبفهوم املخالفة" دليل شرعي خاص يف املسألة نفسها،
فإنه يقدم عليه؛ ألن الدليل منطوق به يف املسألة ،فيكون املنطوق أقوى منه ،لكن
بشرط التساوي يف اخلصوص والعموم" :فالنطق إمنا يقدم على الدليل إذا كان مثله يف
اخلصوص والعموم ،أما إذا كان عاماً وكان الدليل خاصاً ،وجب تقديم الدليل؛ ألنه
استعمال هلما مجيعاً"( ،)29وإعمال الدليلني أوىل من إلغاء أثدهما كما يقولون وهذا
مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (النساء:
 ،)101فإنه يدل مبنطوقه على جواز القصر يف ثال اخلوف ،ومبفهومه على عدم
جوازها يف ثال األمن ،لكن هذا املفهوم مرتوك بالدليل اخلاص على جواز ذلك يف
ثال األمن فيما يروى عن يعلى بن أمية قال :قلت لعمر بن اخلطاب :اقتصار الناس
الصالة اليوم ،وإمنا قال اهلل عز وجل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (النساء)101 :

( )28هذا التقسيم لل روا درج علي الدراين يف "املناهي اظ ولية" .ص.405.مرجا آابق.
( )29املنهاج يف ترتيب احلساج .أبو الوليد آليما ال اجي .ص .148.حتقيق :ع د اجمليد تركي .ا .2.دار
الغرب اإلآلمي1987 .م.
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فقد ذهب ذلك ،فقال :عجبت مما عجبت منه ،فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل
صدَقَتَهُ"(.)30
صدَ َق ٌة تَصَدَّقَ اللَّ ُه بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا َ
عليه وسلم فقالَ " :
- 2أن ال تظهر أولوية املسكوت عنه باحلكم أو مساواته فيه ،وإال استلزم
ثبوت احلكم يف املسكوت عنه ،فكان مفهوم موافقة ال خمالفة()31؛ ألن الثابت باملوافقة
ثابت باملنطوق ،ومفهوم املخالفة مفهوم من النص فحسب.
الشرط الثاني :أال تظهر للقيد فائدة أخرى.
ومن هذه الفوائد:
- 1أال يكون القيد قد جاء لبيان األعم األغلب املعتاد ،مثل قوله تعاىل:
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (النساء:
 ، )23فإن الغالب كون الربائب يف احلجور ،ومن شأنهن ذلك ،فقيد به لذلك ال ألن
ثكم الالّتي لسن يف احلجور خبالفه(.)32
- 2أال يكون القيد قد جاء جواباً لسؤال ،وال حلادثة خاصة باملذكور( ،)33مثل
أن يسأل إنسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هل يف الذهب املخزون زكاة؟ فيجيبه

( )30مسلم ( .)478/1كتاب لس املسافران .ر م  4عن عمر بن اخلطاب .أبو داوود ر م  .1199ج.
( )3/2عن عمر أاابا .الالمذي ر م  3034عن عمر.
( )31ترح العابد علو خمتصر ابن احلاجب .174/2.مكت ة الكلياا اظزهراة1403 .هـ1983/م.ومنتهو
الو وو واظمل يف علمي اظ وو واجلدو .ابن احلاجب.ص  .149 - 148ا .1.دار الكتب العلمية.
بريوا1405 .هـ1985/م.
( )32حاتية ال ناين علو ترح احمللي علو ا اجلواما عبن الس كي .179 - 178/1 .مط ويل ما ترح
اجللو .ا( . 2.د.ا).ومذكرس أ وو الثق علو روةة الناظر .حممد اظم ال نقيطي .ص  .241دار
القلم .بريوا .ل نا ( .د.ا).
( )33حاتية ال ناين.179/1.مرجا آابق.
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النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الذهب املخزون زكاة .فهذا ال يدل على أن الذهب غري
املخزون ـ املتداول ـ ليس فيه زكاة(.)34
- 3أال يكون القيد قد جاء لتهويل احلكم وتفخيم أمره ،كما يف قوله تعاىل:
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (البقرة ،)234 :وقوله سبحانه :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

(البقرة ،)241 :فإن ذلك ال يشعر بسقوط احلكم عمن ليس مبحسن وال متق(،)35
وكذا قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (البقرة ،)61 :فقوله بغري احلق ال
يعين قتلهم باحلق ،فالغرض من القيد" :تعظيم للذنب الذي أتوه"(.)36
- 4أال يكون القيد قد ذكر ألجل االمتنان ،ال للتقييد ،كقوله تعاىل :ﭽ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (النحل ،)14 :فالتقييد بالطراوة ال
يدل على منع أكل ما ليس بطري(.)37
- 5أال يكون القيد قد ذكر ألجل موافقة الواقع ،كقوله تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (آل عمران .)28 :وكما قال الواثدي وغريه

( )34حماةرس بعنوا " :املرأس ب لر اجلاهلية وظل اإلآلم" .ال يخ أمحد اخلليلي .علو ت كة اإلنالنيب مو ا:
.www.sultan.org
( )35مثتاح الو وو .التلمساين .ص .79.مرجا آابق.
( )36اجلاما ظحكام القر  .أبو ع د ح حممد بن أمحد اظنصاري القرطيب (تـ671هـ).350 – 349/1 .
ا.1.دار الثكر1419 .هـ1999/م.
( )37منار السالر إىل مذهب اإلمام مالر .أمحد الس اعي .ص .83 .ا .1.املط عة اجلدادس ومكت تها.
بثاس1359 .هـ1940/م.
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نزلت اآلية يف قوم من املؤمنني والوا اليهود( ،)38ناهي ًة عن نفس الصورة الواقعة من غري
قصد التخصيص بها(.)39
- 6أال يكون القيد للتأكيد واملبالغة ،كقوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (التوبة ،)100 :ذلك بأن التقييد بالسبعني خر خمر التأكيد
واملبالغة يف عدم الغفران للمنافقني ،فال يدلّ على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا
زاد على السبعني ينفعهم ،بل املراد أن استغفاره هلم ال ينفعهم ولو بلغ منتهى
العدد(.)40
وبهذه الضوابط والشروط اليت توافقت عليها آراء وتطبيقات مجهور األصوليني
تتبني األهمية البالغة اليت راعاها هؤالء قصد الوصول إىل منهج إفهامي واضح للخطاب
الشرعي ،ميكّن من استيعاب قضايا النص ،وحتديد زوايا العمل به ،ويربز أهمية املنهج
األصولي الذي در عليه اجلمهور يف تقسيمهم لداللة اللفظ على املعنى ،ويؤكد أن إلغاء
العمل بهذه الداللة يؤدي إىل إلغاء زاوية من زوايا دالالت اللفظ على املعنى ،والعمل
بالدليل خري من إهماله ،ملا يرتتب عنه من قضايا جوهرية مهمة.

( )38ان ر الوجيز يف تثسري الكتاب العزاز .أبو احلسن علي بن حممد الواحدي .تثسري ول تعاىل (ع اتخذ
املومنو ا لكافران أوليا ) ط ا هبامش التثسري املنري ملعامل التنزال.م ر 1305هـ.وان ر حاتية ال ناين.
.178/1مرجا آابق.
( )39هنااة السوو علو مرتقو الو وو .حممد لىي بن حممد املختار الوعت .ص .58 .ا .1.املط عة املولواة
بثاس1327 .هـ.
( )40منار السالر .ص .84 .مرجا آابق.
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طرق داللة اللفظ على املعنى عند األصوليني (اجلمهور – احلنفية)احلنفية

دعلة اإلتارس( :إتارس دعلة النا أو دعلة دعلة اع تابا (املابمر
دعلة الع ارس
لصدد الكلم-
الدعلة
(املطابقة-التابمن -واة ة-إتارس ثية)
لص ة الكلم ترعا)
اعلتزام)

املنطود الصرايت املنطود غري الصرايت مثهوم املوافقة (ف وى دعلة اع تابا (املابمر دعلة مثهوم
اجلمهور
اخلطاب-حلن لصدد الكلم-لص ة املخالثة
(ا تابا -إميا -
(املطابقة –التابمن)
أو دليل
الكلم عقل-لص ة
اخلطاب)
إتارس)
اخلطاب
الكلم ترعا)

املبح الثاين :دالالت اللفظ على املعىن وأثرها يف الفهم املقاصدي للخطاب القرآين
بالنظر إىل توافق منهج املدرستني يف كثري من مباث الدرس األصولي اللغوي،
املرتبط أساساً بزاوية داللة اللفظ على املعنى ،باعتبارها مناهج لالستنباط اختلفت
بشأنها تسميات األصوليني ولكن توثّدت رؤى التنزيل ،فإني سأقتصر هنا على تلك
الدالالت اليت توافق عليها املنهج األصولي عموماً ،خمصّصاً مطلباً مستقالً لكل منها،
وهي كالتالي:
داللة العبارة ويقابلها عند اجلمهور داللة املنطوق الصريح– داللة اإلشارة وهو منهج مشرتك بني املدرستني
– داللة النص ويقابلها عند اجلمهور داللة املوافقة األوىل واملساوي
– داللة االقتضاء وهو منهج مشرتك أيضا بني املدرستني
-داللة مفهوم املخالفة –عند مجهور األصوليني .-
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املطلب األول :داللة مفهوم العبارة أو املنطوق الصريح وأثرها على الفهم املقاصدي
للخطاب القرآين
- 1مفهوم العبارة أو املنطوق الصريح يف الدرس األصولي :العبارة لغة تفسري
الرؤيا كما جاء يف القاموس" :عرب الرؤيا عبارة وعبارة وعربها :فسرها وأخرب بآخر ما
يؤول إليه أمرها"( ،)41فسمّيت األلفاظ الدالة على املعاني عبارات؛ ألنها تفسّر ما يف
الضمري الذي هو مستور ،كما أن املعرب يفسر ما هو مستور ،وهو عاقبة الرؤيا؛ ألنه
تكلم عما يف الضمري"( ،)42ويطلق أصوليو احلنفية على هذه الداللة" :عبارة النص" أي
املعنى احلريف للنص"(.)43
قال السرخسي (تـ483هـ) معرّفا هذه الداللة" :الثابت بالعبارة ما كان السياق
ألجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له"( ،)44ذلك أن "النص الشرعي ـ أو
القانوني ـ جيب العمل مبا يفهم من عبارته أو إشارته أو داللته أو اقتضائه؛ ألن كل ما
يفهم من النص بطريق من هذه الطرق األربعة هو من مدلوالت النص ،والنص ثجة
عليه"(.)45
فاملراد بعبارة النص القرآني صيغته املكونة من مفردات آياته ،ويكون هو
املقصود من سياقه "فمتى كان املعنى ظاهراً فهمه من صيغة النص ،والنص سيق لبيانه
وتقريره ...فداللة العبارة هي داللة الصيغة على املعنى املتبادر فهمه منها ،املقصود من
( )41القاموس احمليا .الثريوز أابدي[ .518 .ابب الرا ]( .فصل الع ).
( )42ك ف اظآرار .عل الدان بن أمحد ال خاري (730هـ) .67/1 .مرجا آابق.
( )43ال ث الدعد عند اظ ولي  .حممد اوآف ح لا .ص .92.ا .1.مكت ة عامل
الكتب1411.هـ1991/م
( )44أ وو السر سي .236/1 .مرجا آابق.
( )45علم أ وو الثق .ع د الوهاب ل .ص.134دار احلداث1423.هـ.2003/
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سياقها ،سواء كان مقصوداً من سياقها أصالة أو مقصودا تبعاً"( .)46فالعبارة عندهم إذاً
هي "داللة اللفظ على ثكم ما ذكر يف الكالم ونطق به ،سواء أكان هذا املدلول كل
املعنى الذي وضع له اللفظ أم جزأه أو الزمه "(.)47
وقد تناول مجهور األصوليون هذه الداللة ضمن إطار داللة املنطوق(،)48
واعتربوها من املنطوق الصريح ،وقالوا يف تعريف هذه الداللة" :ما دل عليه اللفظ يف
حملّ النطق"(.)49
فسواء قلنا داللة العبارة أو داللة املنطوق الصريح ،فاملقصود هو ما دلّ عليه
اللفظ نطقا وكان مقصوداً من اخلطاب ،يفهم كل عارف أنه املعنى املتبادر واملراد
بالقصد.
- 2األثر املقاصدي لداللة العبارة أو املنطوق الصريح :هذه الداللة تؤسّس
ملعاني مقاصدية ثني تستنبط القصد من اخلطاب القرآني بوضوثه وسياقه األصلي
ليتناول الفقيه منهج التنزيل الواقعي على قضايا الناس بكيفية سليمة ،فمعرفة قصد
املتكلم من كالمه هي غاية اجملتهد واملفسّر واألصولي والفقيه وغري هؤالء ممن انربى
لعملية االجتهاد واالستنباط ،وهذه الداللة تؤسّس هلذا املنهج من خالل السياق
القرآني بل أغلب املعاني واحلِ َكم املبثوثة يف اخلطاب القرآني ميكن استنباطها من خالل

( )46علم أ وو الثق .ع د الوهاب ل .ص.135مرجا آابق.
( )47أ وو الثق اإلآلمي .مصطثو تليب .492/1 .ا .4.الدار اجلامعية للط اعة والن ر .بريوا.
1403هـ1983/م.
( )48معىن املنطود عند أهل اللغة" :تكلم بصوا وحرو تعر هبا املعاين" .القاموس احمليا .الثريوز ابدي.
[ابب القا ]( .فصل النو ).مرجا آابق.
( )49خمتصر املنتهو اظ ود .ابن احلاجب 646 .هـ .171/2 .مط ويل ما املنتهىو.مرجا آابق .ترح ا
اجلواما للم لو.235/1 .مرجا آابق.
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هذه الداللة ،أي أنها مقصودة باألصالة ،وإن ظهرت بعض املعاني بالتبع فألن
التأسيس هلا كان باألصالة وبالقصد األول من الكالم ،قال ابن القيم(ت751هـ)
رمحه اهلل":إن داللة النصوص نوعان :ثقيقية وإضافية ،فاحلقيقية :تابعة لقصد
املتكلم وإرادته ،وهذه الداللة ال ختتلف ،واإلضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه
وجودة فكره وقرحيته وصفاء ذهنه ومعرفته باأللفاظ ومراتبها ،وهذه الداللة ختتلف
اختالفاً متبايناً حبسب تباين السامعني يف ذلك"(.)50
ومبا أن اخلطاب القرآني تبيّن باالستقراء الكامل لنصوصه أن أثكامه جاءت
لتأمني أثد املصاحل أو دفع أثد املفاسد أو لتحقيق القصدين معاً ،جلب املصلحة ودفع
املضرة ،وأنه ما من مصلحة يف الدنيا واآلخرة إال وقد رعاها املشرّع خبطابه وبينها
ووجّه إليها مدارك الناس بالتعليل املباشر الصريح أو بالفهم اإلشاري البليغ ،أو
باالجتهاد يف الفهم أو التنزيل" ،وأن اهلل تعاىل ال يفعل األشياء عبثاً يف اخللق واإلجياد
والتهذيب والتشريع ،وأن النصوص الشرعية يف العقائد والعبادات واملعامالت املالية
والعقوبات وغريها جاءت معلّلة بأنها لتحقيق املصاحل ودفع املفاسد"( ،)51فإن
سس هلذا القصد ،وتبني هذا املعنى ،فآليات االستنباط
الدالالت اللغوية يف عمومها تؤ ِّ
من النصوص كلها مناهج مقاصدية ،تربط النص بغايته وثِكمته ،وتسعى ملراعاة
املصاحل سواء من ثي االعتماد على داللة معينة أو تقدميها لداللة أخرى أقوى منها
عند التعارض ،بل إن ترجيح أصل لغوي على أصل آخر ،يتضمن معاني مقاصدية،
يف اعتبار ما حيقق هذه املصلحة أو يدفع تلك املفسدة ،ومن ثمّ ،فإن تبيني األثر
( )50إعلم املو ع عن رب العامل  .ابن القيم اجلوزاة .350/1.دراآة وحتقيق :ط ع د الرؤو آعد .مكت ة
الكلياا اظزهراة .القاهرس .مصر1388 .هـ1968/م.
( )51املقا د والغااا .حممد أم فقري .حبث ألقي يف املؤمتر الدود :مقا د ال راعة و اباا العصر25-22 .
فرباار .2010إبترا اجمللس اظعلو لل ؤو اإلآلمية .وزارس اظو ا املصراة.
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املقاصدي لالستنباط من داللة العبارة يُفهم هذه املعاني ،فامتثال األوامر واجتناب
النواهي اليت جاء بها اخلطاب القرآني بصيغها املعروفة واملعهودة ،حتقق يف االمتثال بها
تلك املصاحل يف العاجل واآلجل ،فـــــ"األوامر تتبع املصاحل ،كما أن النواهي تتبع
املفاسد"( ،)52فقول احلق سبحانه ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (األعراف ،)28:نصّ بعبارته
ومنطوقه على اجتناب هذه الفاثشة اليت ال حيقق إتيانها إال مفاسد عظيمة ،وقوله
سبحانه أيضا ﭽﯓ ﯔﭼ (البقرة )110:أمر مبا حيقق مصلحة الدنيا واآلخرة
للعبد ،فالصالة من أكرب العون على حتصيل مصاحل الدنيا واآلخرة ،ودفع مفاسد
الدنيا واآلخرة ،وهي منهاة عن اإلثم ،ودافعة ألدواء القلوب ،و ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (العنكبوت ،)45:حتقيق هلذا املعنى.
وقسْ عليها باقي األوامر والنواهي.
يقول الشاطيب (ت790هـ) -رمحه اهلل تعاىل ":-من الواجب أن ينظر يف
الوجه الذي تستفاد منه األثكام ،وهل خيتص جبهة املعنى األصلي أو يعمّ اجلهتني
معاً ،أما جهة املعنى األصلي :فال إشكال يف صحة اعتبارها يف الداللة على األثكام
بإطالق ،وال يسع فيه خالف على ثال ،ومثال ذلك :صيغ األوامر والنواهي
والعموماًت واخلصوصات ،وما أشبه ذلك جمرداً من القرائن الصارفة هلا عن مقتضى
الوضع األول ،وأما جهة املعنى التبعي :فهل يصحّ اعتبارها يف الداللة على األثكام
من ثي

يفهم منها معان زائدة على املعنى األصلي أم ال؟ هذا حمل تردد ،ولكل

واثد من الطرفني وجه من النظر. )53("...

( )52الثرود.القرايف.الثرد .136دار املعرفة للط اعة والن ر .بريوا .ل نا ( .د.ا).
( )53املوافقاا.151/2.مرجا آابق.
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وبالرجوع لتداوين األصوليني ،جندهم ميثّلون هلذه الداللة ،بقوله تعاىل:
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (البقرة ،)275:فيستنبطون منها بداللة ظاهرة معنيني:
أثدهما :أن البيع ليس مثل الربا.
وثانيهما :ثل البيع وثرمة الربا ،والتفرقة بينهما( ،)54فهما معنيان مفهومان
من عبارة النص ومقصودان من سياقه ،ولكن األول :مقصود من السياق أصالة؛ ألن
اآلية سيقت للرد على الذين قالوا :إمنا البيع مثل الربا ،والثاني مقصود من السياق
تبعاً؛ ألن نفي املماثلة استتبع بيان ثكم كل منها ثتى يؤخذ من اختالف احلكمني
أنهما ليسا مثلني(.)55
فإذا كانت احلكمة من تشريع البيع هي التيسري على الناس ،ورفع احلر عنهم
سدّاً حلاجاتهم ،فإن املنهج االستنباطي اللغوي الذي اعتمده األصوليون يف فهم
اخلطاب القرآني كان موضّحاً ومبيّنا لروح الشريعة ،فاالهتمام بالفروع الفقهية اجلزئية
يستوجب الفهم العقلي آلليات التخاطب والتنزيل وهو منهج كرّسه علماء أصول
الفقه خاصة يف جمال اعتماد هذه الداللة.
فاملقصود من ورود النص يف املنهج االستنباطي األصولي هو التفرقة بني البيع
والربا ،ردّا على من سوّى بينهما ،ثم جاء مبينا ثكماً آخر وهو ثلّية البيع وثرمة
()56

الربا ،ولكن هذا احلكم ليس مقصودا باألصل إنّما مقصود بطريق التبع

-عند

( )54ك ف اظآرار عن أ وو فخر اإلآلم ال زدوي .عل الدان بن ع د العزاز ال خاري (تـ730هـ).68/1 .
مرجا آابق.
( )55ان ر علم أ وو الثق  .ع د الوهاب ل  .ص.135مرجا آابق.
( )56كهب ع يد ح بن مسعود ال خاري(ا747هـ) إىل اعت ار املقصود ابلت ا من يل دعلة اإلتارس .ترح
التلوايت علو التوةييت ملنت التنقييت .آعد الدان التثتازاين .142/1.مط ويل هبامش التوةييت ملنت التنقييت.
ابن مسعود ال خاري احلنثي (تـ 747هـ) .دار الكتب العلمية .بريوا(.د.ا).
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احلنفية  ،-ليتوصل به إىل إفادة احلكم املقصود باألصالة وتأكيد معناه ،وهو ما حيققه
البيع من منافع ومصاحل للناس ،وما يرتتب عن الربا من مفاسد ومضار اجتماعية
وأخالقية واقتصادية ،جاء يف شرح أصول البزدوي (ت482هـ) "احلكم الثابت بعني
النص أي بعبارته ،ما أثبته النص بنفسه وسياقه كقوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭼ (البقرة )285:فعني النص يوجب إباثة البيع وثرمة الربا والتفرقة ،فسوّى
بني ما هو مقصود أصلي وهو الفرق –أي بني البيع والربا  -وبني ما ليس كذلك –أي
ليس مبقصود أصلي بل تبعي  -وهو ثلّ البيع وثرمة الربا ،فجعلهما ثابتني بعبارة
النص ال بإشارته"(. )57
يرتتب عن فهم هذا األمر ،قضايا جوهرية ،فبيع العنب لالنتفاع به بيع ثالل
ال إشكال فيه ،أما بيع العنب ملن تتجه نيّته لعصره مخراً ،فهنا اختلف التوجيه
الفقهي ،فأجازه من فهم هذا اخلطاب فهما ظاهرياً ،منهم اإلمام الثوري مستدالً
باآلية؛ ألن هذا بيع أيضاً وليس ربا واألصل يف املعاملة أنها ثالل ،أما قول مجهور
أهل العلم ،فاملنع مطلقاً -بشرط التيقن من هذه النية  ،-بناء على ما فهمه العلماء
من منطوق اآلية وربطها بالنظر الصحيح الذي يضع اخلطاب يف إطاره املصلحي أو
النفعي ،وعصر العنب مخراً ينايف هذه املصلحة بل يكرّس مفسدة التبايع مبا يضر
الناس( ،)58فكون اللفظ دلّ مبنطوقه الصريح على نفي املماثلة بني البيع والربا ،فهو
يرتب معاني ضمن هذه املماثلة وهي أن ما حيققه البيع ينايف ما حيقق الربا ،فاألول

( )57ك ف اظآرار ترح أ وو ال زدوي .68/1مرجا آابق.
( )58ان ر بيا الدليل علو بطل الت ليل.تيخ اعآلم ابن تيمية.ص 416وما بعدها .حقق و رج
أحاداث :محدي ع د اجمليد السلثي.املكتب اإلآلمي.د.ا.
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(البيع) حيقّق مصاحل ومنافع ألهمية تشريعه ،والثاني (الربا) ميثل مفاسد وجب التنبيه
عليها.
وهذه الداللة بهذا االعتبار أفادت عند األصوليني القطع ،ما مل تصرفها قرينة
إىل الظن ،كالتخصيص أو التأويل( ،)59وهذا أثر مقاصدي يف االستدالل– مثلها مثل
داللة اإلشارة  -فالقطع يرتبط مبا حيققه اخلطاب من مصلحة يقينية ،وأما الظن
فريتبط باالجتهاد يف املخصّص أو املقيد أو االستثناء ،وهي آليات لفهم اخلطاب
القرآني تستلزم رعاية املصلحة يف إعماهلا ،فاحلكم املستنبط من قوله تعاىل :
ﭽﯓ ﯔﭼ قطعي يف فرضية الصالة ،وهو استدالل بعبارة النص ومنطوقه،
غري أن قوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (البقرة)221:ظنّي الداللة يف
النهي عن نكاح املشركة عموماً إال بوجود صفة –اإلميان  -وهو احلكم املستنبط من
عبارة هذا اخلطاب ومن مفهومه أيضاً ،فإن هذا نهي ،والنهي يدل على حتريم املنهي
عنه ،واملنع من اإلقدام عليه ،كما يدل على فساده وعدم االعتداد به وفسخه إذا وقع.
ولفظ املشركات يف اآلية مجع معرف بـ"ال" وهو يدلّ على العموم كما يقول
األصوليون ،يتناول بعمومه اليهود والنصارى ،فإنهم مشركون يدخلون يف عموم
املشركني املمنوع الزوا منهم ،يدل على شركهم:
 1ـ قوله تعاىل يف سورة التوبة :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (التوبة.)31- 30:
 2ـ قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (املائدة.)73:

( )59ان ر حاتية اظزمريي علو مر س اظ وو.حممد اظزمريي.77/2.مط عة حممد ال وآنوي.ا1285.هـ.
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 3ـ قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (النساء.)171:
وإذا كان لفظ املشركات يعمّ الكتابيات كما فهمه الصحابة وعلماء األمة من
لفظ املشركات ،وهم أعرف الناس بلغة العرب ،وأعلم خبطاب الشرع ومقاصده ،فإن
الزوا منهن مقيّد باالثصان لقوله تعاىل يف سورة املائدة :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (املائدة ،)5:بعد أداء الصداق الشرعي،
ليتدخل االجتهاد يف قضية التنزيل املقاصدي للخطاب القرآني بالنظر يف ختصيص
عبارته أو منطوقه(.)60
وبذلك تظهر تلك األبعاد املقاصدية اليت حيققها العمل بداللة العبارة أو املنطوق
الصريح ،سواء من ثي رعاية املنهج أو من ثي التنزيل العملي للخطاب القرآني.
املطلب الثاين :داللة اإلشارة وأثرها يف الفهم املقاصدي للخطاب القرآين
- 1مفهوم داللة اإلشارة عند األصوليني :داللة اإلشارة ،أو" :إشارة النص"
هي" :ما مل يكن السياق ألجله ،لكنه يعلم بالتأمل يف معنى اللفظ ،من غري زيادة فيه
وال نقصان ،وبه تتم البالغة ويظهر اإلعجاز"( ،)61ونظريه يف احملسوس أن ينظر
اإلنسان إىل الشخص وهو مقبل عليه ،ويدرك آخرين بلحظات بصره َيمَْنةً وَيَسْرَةً،
وإن كان قصده رؤية املقبل عليه فقط( ،)62فهي حتتا إىل تأمل وتدبر.
( )60ان ر "حبث اعجتهاد املقا دي :مثهوم وعل ت بثق الوا ا و اباا العصر" .ع د الكرمي بناين .من ور
ةمن العدد اظوو من آلسلة اباا مقا داة .تصدر عن عية ال ث يف الثكر املقا دي .تتنرب
.2013
( )61أ وو السر سي .236/1مرجا آابق.
( )62أ وو السر سي.236/1.مرجا آابق.
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وقد عرفها البزدوي من احلنفية فقال" :واالستدالل بإشارة هو العملُ مبا ثبت
بنظمه لُغةً لكنه غريُ مقصود وال سِيقَ له النَّصُّ ،وليس بظاهر من كل وجه فسميناه
إشارة"(.)63
فتعريف البزدوي "قد أوضح االستدالل باإلشارة من ثي

يطلبها اجملتهد

ويتخذها طريقاً الستنباط األثكام الشرعية ،واالستدالل بها على املعاني الـمُفادة من
النصوص القرآنية والنبوية ،فقد نظر إىل اإلشارة ال باعتبارها مفهوماً باإلشارة من
النص ،وإمنا باعتبار أنها وسيلة وطريق للمجتهد ،لكي يدرك األثكام التشريعية من
مظانها"(.)64
وقد قسمها بعض أصوليي احلنفية بناء على وجه فهم اخلطاب القرآني منها،
إىل:
داللة إشارية واضحة- .داللة إشارية خفية.داللة اإلشارة الواضحة ،حتتا "إىل تأمل وتفكر دون أن تكون خفية على أثد
من أهل العلم ممن توفرت فيهم معرفة الوضع اللغوي وامللكة الفقهية اليت تدرك بثاقب
بصرها األثكام التشريعية اليت كانت مقصودة من السوق ،وهي اليت تسمى الداللة
اإلشارية"(.)65

( )63الكايف ترح ال زدوي .حسن بن علي السغنا ي.295/1.حتقيق:فخر الدان حممد انب .مكت ة
الرتد.ا1422/1هـ.2001-
( )64م ث دعلة اإلتارس و اثرها يف الثق اإلآلمي .أبو مالر السعيد العيسوي .ص.21من ور مبسلة احملسة
ال يابا .العدد الثالث.ربيا 1433هـ.
( )65دعلة اع تابا وأيرها يف اظحكام الثقهية .لداة حممد تراف العمري .ص .202دار هسر ،ا ،1
1409هـ1988-م.
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أما داللة اإلشارة اخلفية"،فال تتضح لكثري ممن أدركوا الوضع اللغوي أو
االستنباط الشرعي لألثكام من مظانها النصية بطريق غري مسوق له اللفظ"(.)66
وداللة اإلشارة حتدث عنها مجهور األصوليني ضمن داللة املنطوق غري
الصريح ،وعرفوها بأنها "ما مل يوضع اللفظ له ،بل يلزم مما وضع له فيدل عليه
بااللتزام"( ،)67وهو إما داللة اقتضاء أو إمياء أو إشارة.
 - 2األثر املقاصدي لداللة اإلشارة :الفهم األساس لداللة اإلشارة يقوم
على دقّة النظر ،فما يرد بنص اخلطاب القرآني ويشار إليه فيه "قد حيتا فهمه إىل دقة
نظر ومزيد تفكري ،وقد يفهم بأدنى تأمل"( ،)68وهو يوافق ما أكّده غري واثد من علماء
املقاصد عندما حتدثوا عن النظر والتدبر يف فهم خطاب القرآن الكريم ،باعتباره املنهج
الرئيس يف توجيه هذا اخلطاب التوجيه السليم ،للحاجة إليه يف تفسري اآليات القرآنية
وتوضيح معانيها وتنزيلها على واقع الناس" ،فمقاصد القرآن الكريم وأسراره ال
تنكشف وال تتضح إال بالتدبّر الصحيح العميق ،مع التفكر يف معاني النص ومدلوالته
ودقّة التأمل وطول النظر فيه"(.)69
فالنظر هو الفكر املرتتب يف النفس على طريق يفضي إىل العلم ،وهو معنى من
معاني العناية مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،قال القاضي أبو بكر الباقالني -فيما نقل

( )66م ث دعلة اإلتارس و اثرها يف الثق اإلآلمي .أبو مالر السعيد العيسوي.ص.23مرجا آابق.
( )67حاتية السعد التثتازاين علو ترح العابد ملختصر ابن احلاجب..172/2.مكت ة الكلياا اظزهراة.
1403هـ1983/م..
( )68علم أ وو الثق  .ع د الوهاب ل .ص.136مرجا آابق.
( )69ان ر املوافقاا .ال اطيب.135/5مرجا آابق.
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عنه  ": -النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو ظنًّا ،وهو مطرد يف
القاطع والظين"(.)70
فالنظر بداللة اإلشارة تأمل وتدبر يف اخلطاب بفهم رصني ،يرتبط بفهم قواعد
اللغة العربية اليت نزل بها القرآن ويرتبط بفهم مقاصدي مثره التأمل والتدبر ،وقد
حتدث الشاطيب (ت790هـ) رمحه اهلل عن شروط فهم اخلطاب القرآني بالنظر
اإلشاري الذي ال يفضي إىل اهلوى الباطين اإلشاري ،بل إىل االجتهاد املقاصدي
الرصني ،واشرتط له شرطني":أثدهما :أن يصحّ على مقتضى الظاهر املقرّر يف لسان
العرب ،وجيري على املقاصد العربية ،والثاني :أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً يف
حملّ آخر يشهد لصحته من غري معارض ،فأما األول فظاهر من قاعدة كون القرآن
عربياً ،فإنه لو كان له فهم ال يقتضيه كالم العرب مل يوصف بكونه عربياً بإطالق،
وألنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف معانيه ما يدلّ عليه وما كان كذلك
فال يصحّ أن ينسب إليه أصالً  ،إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أوىل من نسبة ضدّه
إليه وال مرجح يدل على أثدهما فإثبات أثدهما حتكم وتقول على القرآن ظاهر
وعند ذلك يدخل قائله حتت إثم من قال يف كتاب اهلل بغري علم واألدلة املذكورة يف أنَّ
القرآن عربي جارية هنا ،وأما الثاني فألنه إن مل يكن له شاهد يف حمل آخر ،أو كان له
معارض صار من مجلة الدعاوي اليت تدعى على القرآن والدعوى اجملردة غري مقبولة
باتفاق العلماء وبهذين الشرطني يتبيّن صحة ما تقدم أنه الباطن "(.)71
وهذا البيان من اإلمام الشاطيب رمحه اهلل ،مل يكن غائباً عند من سبق من
العلماء ،بل وجدناهم يتناولون قوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
( )70ال ر احمليا يف أ وو الثق  ،بدر الدان الزرك ي  ،ص .62مرجا آابق.
( )71املوافقاا.232-231/4.مرجا آابق.
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (احلشر ،)8:وفق هذا املنهج ،ويستنبطون من
خالل داللة اإلشارة ما يبني هذا األثر املقاصدي ،فعبارة النص القرآني يفهم منها
"نصيب من الفيء( )72هلم ،ألن سياق اآلية لذلك ،كما قال تعاىل يف أوّل اآلية :ﭽ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (احلشر.)73(".)7:ويفهم من إشارته أن هؤالء املهاجرين
صاروا فقراء بعدما أخرجوا من ديارهم بغري ثق ،وزال ملكهم عن أمواهلم باستيالء
ال ،وبوصفهم بالفقراء مع أنهم كانوا من أغنياء مكة ،فوصفُهم بأنهم
الكفار عليها أوّ ً
فقراء "يستلزم أن ال تكون أمواهلم باقية على ملكهم ،فهذا ثكم الزم ملعنى لفظي يف
اخلطاب ،وغري مقصود من سياق النص"( ،)74وهذا املعنى يثبت باملدلول اللغوي
اإلشاري بعد التأمل ،ذلك "أن ثقيقة الفقري هو من ال ميلك شيئا ال من بعدت يده عن
املال ،لذلك كان ابن السبيل غنيًا ثقيقة وإن بعدت يده عن املال ،لثبوت امللك"(،)75
فقد كانت هلم ديار وكانت هلم أموال ،ولكن أخرجوا منها ومل يبق منها شيء ،فإن
كان األنصار قد واسوهم ببعض أمواهلم وقامسوهم يف ممتلكاتهم ،فإن هؤالء
املهاجرين ،مل ينزلوا عن بعض أمواهلم ،بل تركوها كلّها" أمواهلم ،وديارهم،
وأوالدهم ،وأهلهم ،فصاروا فقراء بعد إخراجهم من ديارهم وأمواهلم ،ومن خير
من كل ماله ودياره ،ويرتك أهله وأوالده ال يكون أقل تضحية ممن آثر غريه ببعض

( )72الثي ماو حصل من كثار بل تاو وإجيا يل وركاب .حتثة احملتاج يف ترح املنهاج.أمحد بن حممد بن
علي بن حسر اهليتمي.129/7.دار إحيا الالاأل العريب .د.ا.
( )73أ وو السر سي.236/1 .مرجا آابق.
( )74علم أ وو الثق  .ع د الوهاب ل .137-136.مرجا آابق.
( )75حبث ا تل اظ ولي يف طرد دعلة اظلثا علو معانيها .ص.75مرجا آابق.
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ماله ،وهو مستقر يف أهله ودياره ،فكأن اهلل عوضهم بهذا الفيء عما فات عنهم"(،)76
غري أن اإلمام الشافعي(ت204هـ) مل يعمل بهذا املفهوم املستنبط من داللة اإلشارة
ثي

قال بعدم زوال أمالكهم عما خلّفوا يف دار احلرب( ،)77ووجه استدالله أن

اخلطاب القرآني مسّاهم فقراء ومل يسمّهم أبناء السبيل ،وهو اسم ملن له مال يف
وطنه ،وهو بعيد عنه ويطمع أن يصل إليه ،وأنهم مل يكونوا مسافرين باملدينة بل
توطّنوا بها وانقطعت أطماعهم بالكلية عن أمواهلم فلم يستقم أن يسمّوا بابن السبيل
ولكنهم ملا كانوا حمتاجني ثقيقة وانقطع عنهم مثرات أمواهلم بالكلية ،وإن كانت باقية
على ملكهم صحت تسميتهم فقراء جتوزا كأنه ال مال هلم أصالً ،فتبني أن أصل
اخلالف يعود إىل فهم املعنى املراد من لفظ الفقراء يف اخلطاب( ،)78فإخراجهم من
ديارهم تأسّس على عدوان ظامل وإكراه بيّن ،وبعدهم عن أمواهلم مل يكن برضى
منهم ،يقول السرخسي -من احلنفية  -وهو يربّر أسباب االختالف يف هذا
احلكم":ومطلق الكالم حممول على ثقيقته ،وهذا ثكم ثابت بصيغة الكالم من غري
زيادة وال نقصان ،فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ،ولكن ملا كان ال يتبني ذلك ،إال
بالتأمّل اختلف العلماء فيه الختالفهم يف التأمل"( ،)79فاحلكم الثابت يف حمل السكوت
هنا هو ثكم الزم للحكم الثابت يف حمل النطق "فمعرفة ثكم حمل النطق يلزم منه
معرفة ثكم حمل السكوت ،من غري ثاجة لالنتقال من حمل النطق إىل حمل السكوت،
ابلقر  .حممد اظم

بن املختار ال نقيطي .72/8.ط عة دار

( )76أةوا ال يا يف إااباح القر
الثكر1415.هـ.1995/
( )77الكايف ترح ال زدوي.259/1.مرجا آابق.
( )78ان ر اجملمويل ترح املهذب .أبو زكرا حميي الدان لىي بن تر النووي  .347-346/19دار الثكر.
بريوا.ل نا  .1997.وك ف اظآرار.188/1.مرجا آابق.
( )79أ وو السر سي .236/1مرجا آابق.

ع دالكرمي بن حممد بناين

276

واالستعانة بوسائط حتقيق ذلك االنتقال"( ،)80فوصف من يستحق الفيء بالفقري هنا
يستلزم أن ال تكون أمواله باقية على ملكه عقالً ،وإن كان هذا املِلك -زال عنه -
كرهاً وبدون رضى منه ،وهذا ثكم الزم ملعنى لفظي يف النص ،يعيننا عقل معانيه
على تأسيس مجلة أثكام من خالل فهم أوجه استنباط األصوليني من داللة اإلشارة
اليت أفادت بالتأمل يف اخلطاب هذا املعنى ،ليتمّ تنزيلها على قضايا أخرى هلا نفس
املعنى ،مادامت عناية اخلطاب الشرعي متوجهة إىل رعاية األسباب املؤدية إىل زوال
امللك عن املهاجرين.
فمقاصد القرآن الكريم وأسراره ال تنكشف وال تتضح إذن إال بالفهم الصحيح
والتدبر العميق يف املعاني الالزمة–كما قال اإلمام الشاطيب  ،-بقي أن يشمر عن
ساعد اجلد ليتوصل إىل كنه اخلطاب القرآني بوساطة الدالالت اليت تعني على هذا
الفهم ،ومنها داللة اإلشارة هنا ،ففي قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (لقمان ،)14:استنبط األصوليون ثكمني
أثدهما ثابت بالعبارة ،وهو ظهور املنّة للوالد على الولد ،والثاني بداللة اإلشارة
وهو أن أقلّ مدة احلمل ستة أشهر؛ ألن مدة الرضاعة ثوالن كامالن ،لقوله تعاىل:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (لقمان ، )4:وقوله تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﭼ (البقرة ،)233:فيبقى للحمل ستة أشهر ،وهو أقل مدة احلمل ،فـــ"يلزم من
اعتبار اآليتني معا أن تكون مدة احلمل وثدها ستة أشهر ،من مدلول إشارة
النص"(.)81
( )80تردد دعلة املثهوم ب املوافقة واملخالثة .حممد بن آليما العراين.ص .227جملة العلوم ال رعية العدد
الع رو .رجب1432هـ.
( )81أ وو الت راا اإلآلمي .علي حسب ح .ص .274.ا .5.دار املعار  .مصر1396 .هـ1976/م
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ولقد خفي هذا احلكم على كثري من الصحابة ،واختص به عبد اهلل بن عباس
رضي اهلل تعاىل عنه ،فلما ذكره هلم قبلوه منه()82؛ ألن املعنى املستنبط ال يدرك بالعقل
والنظر املبين على اإلحلاق بالعلة ،وإال صار قياساً ،وإمنا يدرك باملدلول اللغوي
اإلشاري غري املقصود ،املبين على التأمل يف املعاني ،لذلك قال السَّ َرخْسي" :ففهم
مثل هذه اإلشارات من كمال قوة الذكاء وصفاء القرحية ،وهلذا خيتص بفهمها
اخلواص ،وتعدّ من حماسن الكالم البليغ"( ،)83بل إن هذا احلكم استطاع اإلجابة عن
العديد من القضايا الفقهية والنوازل املرتبطة بأقلّ مدة احلمل ،كان من شأن إغفال
االستدالل بهذه الداللة وضع الناس يف الضيق واحلر  ،وهدم بنيان األسرة وكيانها،
والواقع يثبت أهمية االستدالل بداللة اإلشارة ،وما أمثرته من مدارك مقاصدية
استطاع اجملتهدون أن يعوا من خالله اخلطاب القرآني ويدركوا تلك املعاني البالغية
اليت بثها اهلل يف آياته ،وقد وروي أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر ،فأراد
أن يقضي عليها باحلدّ ،فقال له علي -رضي اهلل عنه :ليس ذلك عليها ،قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ وقال تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﭼ فالرضاع أربعة وعشرون شهرًا ،واحلمل ستة أشهر ،فرجع عثمان عن قوله
ومل يقم عليها احلد(.)84
وتظهر مثار الفهم السليم للخطاب القرآني يف إطاره املقاصدي ،من خالل االستنباط
اإلشاري يف قوله تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ (البقرة،)233:

( )82ك ف اظآرار ترح أ وو ال زدوي.72/1.مرجا آابق.
( )83أ وو السر سي .236/1مرجا آابق.
( )84اجلاما ظحكام القر ين .القرطيب.193/16.مرجا آابق.
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فهذه اآلية فيها إشارات جليلة تفهم بالتأمل يف معاني اخلطاب( ،)85ومنها :وجوب
نفقة االبن على والده ،املشار إليها بالم التخصيص وأن األب بهذا املعنى حيقّ له "عند
اثتياجه أن يتملّك بغري عوض من مال ابنه ما يسدّ به ثاجته؛ ألن ولده له ،فمال
ولده له"( ، )86وهذا املعنى يرفع احلر عن اآلباء يف األخذ من مال ولده عند احلاجة،
وعند الضيق ،فقد اقرتن مقصود اآلية بوصف األب بأنه (مولود له) ،وهذا الوصف
يشري إىل أنه علّة يف اختصاصه باإلنفاق على ولده ،ويشري بالتأمل بــ"وجوب نفقة
األوالد على الوالد لضعفهم واثتياجهم"(.)87
وهي معاني ال ميكن فهمها إال بالتأمل يف كنه اخلطاب القرآني ،ليتم االستفادة
من مدارك العقل البشري يف فهم اخلطاب القرآني وفق ما جاء به هذا اخلطاب من
حتقيق للمصاحل ودفع للمضار.
املطلب الثال  :داللة الن

القرآين

أو مفهوم املوافقة وأثرها يف الفهم املقاصدي للخطاب

- 1مفهوم داللة النص أو مفهوم املوافقة عند األصوليني :داللة النص
وتسمّى أيضا عند األثناف "داللة الداللة" مسيت بذلك ،ألن احلكم يؤخذ من معنى

( )85من اإلتاراا املستن طة من اآلاة الكرمية :علو أ اظب هو املختا بنس ة الوليد إلي  ،ظ الوالد ع خيتا
ابلولد من حيث امللر ابإل ايل ،فيكو خمتصا ب من حيث النسب .ومن أاابا :ت عية اعبن لألب يف
اإلمامة الكربى والكثا س إكا اآتسما ترائطهما ،ويف الدان والرد واحلراة ،ظهنا من لوازم النسب.
( )86علم ا وو الثق  .ع د الوهاب ل  .136.مرجا آابق.
( )87دعلة اع تابا وأيرها .ص.189-188مرجا آابق.
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النص ال من لفظه ،ومساها بعضهم" :فحوى اخلطاب" ألن فحوى الكالم هو
معناه"(.)88
قال عنها البزدوي" :هي ما ثبت مبعنى النص لغة ال اجتهاداً وال استنباطاً"(. )89
ويف فهم الكمال بن همام صاثب التحرير ،هي "ما دلّ على ثكم منطوق
ملسكوت لفهم مناطه مبجرد فهم اللغة"(.)90
ويف التعريفني السالفني ،يتبني املعنى املقصود عند أصوليي احلنفية من االستنباط
بداللة النص ،وهو أن "داللة اللفظ على احلكم يف شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من
يعرف اللغة أن احلكم يف املنطوق ألجل ذلك املعنى ،فمن ثي

إنه مل يثبت بعني

اللفظ مل نسمه عبارة وال إشارة ،ومن ثي أنه يثبت مبعنى النص لغة ال رأياً واجتهاداً
لوضوثه مسيناه داللة ال قياساً"(.)91
وهي املقصودة بداللة املوافقة عند مجهور األصوليني ،وعرفوها بـــــــ "أن
يكون املسكوت عنه موافقاً يف احلكم للمذكور"( ،)92ويسمّونها أيضاً :فحوى اخلطاب
وحلن اخلطاب (.)93

( )88معسم أ وو الثق  .ألثا ومصطل اا أ وو الثق  .الد رمابا حسن .ص .130.ا .1.الروةة
للن ر والتوزاا1418 .هـ1998/م.
( )89ك ف اظآرار ترح أ وو ال زدوي.73/1.مرجا آابق.
( )90التقرار والت ري.ابن أمري احلاج.109/1.مرجا آابق.
( )91التوةييت ملنت التنقييت .در ال راعة ال خاري.131/1 .مرجا آابق.
( )92ترح العابد.172/2 .مرجا آابق.
( )93ترح العابد.172/2 .مرجا آابق.
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فحوى اخلطاب :إذا كان "هذا املفهوم أوىل"( )94من املنطوق كقوله تعاىل :ﭽ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (اإلسراء ،)23:فإنه يدل على حتريم التأفف ،وكذلك على حتريم
الضرب من باب أوىل.
حلن اخلطاب :إذا كان مساوياً

()95

كقوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (النساء ،)10:دلت
اآلية مبنطوقها على ثرمة أكل أموال اليتامى ظلماً ،ودلت مبفهومها على حتريم
إثراقها وتبديدها ،واألكل مسا ٍو لإلثراق يف احلكم.
ويالثظ يف التعاريف السابقة أنه مع اتفاق منهج املدرستني يف املعنى من ثي
موافقة املسكوت للمنطوق يف احلكم أو أولويته منه ،فإن منهج احلنفية كان أدق من
ثي

إضافة قيد فهم املعنى املناسب حلكم املنطوق دون النظر االستنباطي بالرأي،

وفائدة هذا القيد متييز الفهم الداللي مبفهوم املوافقة عن القياس الذي ال يدركه إال
اجملتهد.
- 2األثر املقاصدي لداللة النص :جاء يف كشف األسرار":اعلم أن الثابت
بداللة النص ما ثبت مبعنى النظم لغة وإمنا نعين به معنى ظاهرا يعرف بسماع اللفظ من
غري تأمل ،ثتى استوى فيه الفقيه ومن ليس بفقيه من أهل اللغة"(.)96
وهي بهذا املعنى (داللة النص) يشرتك املسكوت فيها مع املنطوق بعلّة جامعة
بينهما ميكن فهمها واستنباطها من اخلطاب باللغة العربية دون ثاجة إىل النظر أو
( )94إرتاد الث وو .حممد بن علي ال وكاين (1255هـ) .ص .266.ا .1.دار الكتب العلمية .بريوا.
1414هـ1980/م.
( )95إرتاد الث وو إىل حتقيق احلق من علم اظ وو .ص.266.مرجا آابق.
( )96ك ف اظآرار ترح املصنف علو املنار.ع د ح بن أمحد النسثي .253/1.دار الكتب
العلمية.بريوا.ا1406/1هـ.
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االجتهاد ،خبالف العلّة يف القياس فإنها ال تعرف باللغة ،وإمنا يتوصل إليها باالجتهاد
ودقة النظر أو النص عليها يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع عليها ،وهلذا التقارب
الواضح بني األصلني ثصل اخلالف بني األصوليني يف عدّ هذه الداللة بابًا من أبواب
القياس ،أو نوعًا من أنواعه ،غري أن ما ميكن أن يستفاد من تتبع هذا اخلالف ،أن
داللة النص قطعية إذا كانت علّته واضحة وظاهرة عند أهل اللسان متحقّقة يف
املسكوت عنه على سبيل القطع وداللة القياس ظنية إذا مل يتم القطع بوجود تلك
العلة يف املسكوت عنه" ،ذلك أن احلادثة اجلديدة اليت مل يتناوهلا النص مبنطوقه يثبت
احلكم فيها بصورة قاطعة إذا حتققت فيها علته الواضحة ،فالثابت بهذه الداللة من
األثكام للوقائع اجلديدة ،كالثابت بالنص ،فهي تعمل عمل النص ،أما القياس
فطريقه الرأي القائم على االجتهاد؛ ألن علته مظنونة ،وما يبنى على الظن فهو ظن،
لذا كان الثابت بداللة النص أو مفهوم املوافقة فوق الثابت بالقياس؛ ألن املعنى الذي
يفهم أن احلكم املنطوق ألجله يدرك يف القياس بالرأي واالجتهاد ،ويف داللة النص
باللغة املوضوعة إلفادة املعنى ،فيصري مبنزلة الثابت بالنظم"(.)97
كما أن داللة النص ثابتة قبل القياس ،فالعارف باللغة العربية يفهم من قول اهلل
ُف َوالَ تَنْهَرْ ُهمَا) (اإلسراء )29:ال تضربهما ،سواء علم
ٍّ
تعاىل( :فَالَ َت ُقلْ لَّ ُهمَا أ
شرعية القياس أم ال ،وسواء ساعده فهمه العقلي على هذا االستنباط أم ال.

فاحلكم املنطوق به يف هذا اخلطاب القرآني ،النهي عن قول "أف" ،وكل عارف
باللغة يفهم أن علة هذا النهي ما يف قول "أف" من إيذاء .فينتقل الذهن من النهي عن
قول "أف" إىل النهي عن كل إيذاء ،وثينئذ يدخل يف اآلية النهي عن الشتم والضرب؛

( )97ترح التلوايت علو التوةييت .256/1مرجا آابق.
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ألنهما أبلغ يف اإليذاء(" ،)98فهنا املفهوم املوافق املسكوت عنه أوىل باحلكم من
املنطوق"( ،)99وهي معاني يظهر أثرها احلِكمي كلما تعمق البح يف اجلانب اللغوي
للخطاب ،واسرتشد بهدي املنهج األصولي الذي أفهم هذه األسس املصلحية ،فلو
اقتصر العمل بالداللتني السابقتني ،وبباقي األصول االجتهادية األخرى ،ملا ظهرت
هذه املعاني وملا استطاع الفهم البشري أن يوفّق إىل مثل هذا االستنباط الداللي الذي
مينح الفكر فُسحاً للتأمل بوساطة األدوات اللغوية ،فضالً عن أن املنهج الداللي
النص أو املوافقة  -يتوافق وإرادة الشارع اليت تتجه يف التنصيص باخلطاب على تلكاملعاني اللغوية لعقل معاني أوىل باالستنباط من تلك املنصوص عليها ،فالثابت
بالنص –كما قال صاثب التحرير رمحه اهلل –"يتضمن مقصداً ومراداً للمشرّع
الكريم ،وهذا املقصد ال ينتهي بتحقيق احلكم املنطوق به ،بل يهدف إىل حتقيق ثكم
مماثل للمنطوق يف معنى آخر غري منطوق به...وأن هذا احلكم ال خيتلف عن املنطوق به
بل يوافقه ويساويه وقد يكون أوىل منه"( ،)100وهو هنا يف اآلية املذكورة متحقق
بالكلية ،فال ميكن تصور النهي عن قول أف مع ترك ما هو أوىل بالنهي منه كالضرب
وغريه ،ففهم قصد الشارع تتحقق معانيه بإعمال منهج مفهوم املوافقة.
ومن الثمار املقاصدية هلذه الداللة أيضاً ،ما فهمه غري واثد من العلماء يف قوله
تعاىل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (النور ،)2:فاآلية تدل على وجوب
إقامة احلد على من ارتكب فاثشة الزنا باجللد واالقتصار على العدد املذكور إن كانا
غري حمصنني وهذا احلكم يفهم من املعنى العباري لآلية ،كما يشري بداللته النصّية اليت

( )98أ وو الت راا اإلآلمي .علي حسب ح .ص .276.مرجا آابق.
( )99علم ا وو الثق  .ع د الوهاب ل .138.مرجا آابق.
( )100الت رار .ابن مهام .ص.28مرجا آابق.
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تفهم من اللغة بالتأمل أن من ارتكب فاثشة اللواطة يأخذ نفس احلكم ،وهو أوىل
بتبيني ثكمه؛ "ألن املعنى الذي من أجله وجب احلد يف الزنا هو سفح املاء يف حملّ
حمرم مشتهى ،وهذا موجود يف اللواطة بل وزيادة؛ ألنها – أي اللواطة  -يف احلرمة
وسفح املاء أشد من الزنا ويف الشهوة مثله"

()101

 ،قال السرخسي":قال أبو يوسف

وحممد –رمحهما اهلل  -جيب احلد يف اللواطة على الفاعل واملفعول به بداللة نص
الزنا ،فالزنا اسم لفعل معنوي له غرض ،وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح املاء
بطريق ثرام ال شبهة فيه ،وقد وجد هذا كله يف اللواطة"( ، )102وهذا القول أخذ به
أيضاً اإلمام الشافعي يف مذهبه اجلديد ورواية عن اإلمام أمحد( ،)103بينما اعترب اإلمام
أبو ثنيفة ذلك املعنى الذي من أجله وجب احلد بالزنا وهو تضييع النسب وإفساد
الفراش غري موجود يف اللواطة ،وبالتالي ال يأخذ ثكمه(.)104
وأيّا كان احلكم الذي وصل له الفريقان ،فإن تتبع منهجية االستنباط توضّح
آثار داللة النص أو مفهوم املوافقة يف تثبيت العمل بروح الشريعة ومعقول معانيها ،فلو
تتبعنا املنهج الذي اعتمده أبو يوسف وحممد بن احلسن ،فستتضح لنا تلك املعاني
احلِكمية من هذا االستنباط ،فاملعنى املفهوم والوارد يف اخلطاب القرآني (الزانية
والزاني) القاضي بوجوب احلد يف الزنا ،هو قضاء الشهوة بسفح املاء يف حملّ حمرم
مشتهى ،وهذ املعنى بعينه بل وأكثر منه موجود يف اللواطة ،وميكن لكل عارف باللغة
أن يستشف هذا املعنى دون ثاجة إىل االجتهاد ،بل ميكن القول أن "اللواطة يف احلرمة
وسفح املاء فوق الزنا؛ ألن احلرمة يف اللواطة ال تزول أبداً مبعنى أنها ال تنكشف وال
( )101حبث ا تل اظ ولي يف طرد دعلة اظلثا علو معانيها.ص.231مرجا آابق.
( )102أ وو السر سي.242/1.مرجا آابق.
( )103املهذب يف فق اإلمام ال افعي.أبو إآ اد لل ريازي.268/2.دار الكتب العلمية.د.ا.
( )104ك ف اظآرار ترح املصنف علو املنار.275/1.مرجا آابق.
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ترتفع حبال ،كالزنا باحملارم ،فإنه أفحش من الزنا باألجنبية"( ، )105فمن زنى بأجنبية
قد ينكشف ثاله بالزوا منها ويزول أثره بهذا الزوا  ،أما من زنى مبحارمه فال ميكّن
له ذلك ،وال يزول أثره أبداً ،وهو أمر يعهد ألهل اللغة بفهمه من معاني النص،
وكذلك احلال بالنسبة للواطة ،اليت حتفظ تلك املقاصد الشرعية املتمثلة يف ثفظ
النسل ،فإشاعة هذه الفواثش يعدِم معه مشروعية الزوا والنكاح بصفة عامة
ويقضي على إثدى أهم الكليات األساسية يف الشريعة اإلسالمية وهي كليّة النسل.
ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (النور ،)4:أمجع العلماء على إقامة ثد
قاذف الرجل احملصن وكذا املرأة احملصنة ،استنباطاً من اآلية( ،)106اليت تفيد مبنطوقها
أيضاً أن من قذف امرأة حمصنة عفيفة من الرجال ومل يثبت دعواه بأربعة شهود أقيم
عليه احلد ،وهو اجللد مثانون جلدة.
وقد اقتصرت اآلية على "بيان ثكم صورة واثدة من صور القذف وهي أن
يكون القاذف رجالً واملقذوف امرأة ،وسكتت عن باقي الصور وهي أن يكون القاذف
واملقذوف رجلني ،أو يكونا امرأتني ،أو يكون القاذف امرأة واملقذوف رجال"

()107

.

وهذا الصور األخرى ،ميكن االستدالل على وجوب احلد فيها ،وإحلاقها حبكم
املنطوق ،انطالقاً من املعنى اللغوي الذي يفهم أن تشريع ثدّ القذف ال يرتبط بوصف
الذكورة أو األنوثة ،بل القصد منه "دفع العار الذي يلحق احملصن واحملصنة على
السواء وتربئة ذمتهما وثفظ عرضهما من كالم الناس ،وكذا ردع القاذف ثتى ال
( )105ك ف اظآرار ترح املصنف علو املنار.275/1مرجا آابق.
( )106أحكام القر .ابن العريب.1335/3.مرجا آابق.
( )107أير القواعد اظ ولية اللغواة يف اآتن اا أحكام القر .ص.267مرجا آابق.
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يعود إىل فعله سواء كان رجالً أم امرأة"( ،)108وهو معنى بين على منهج داللة النص،
ثي تبني احلرص على تنزيل املعاني املقاصدية املرتبطة حبفظ األعراض انطالقاً من
البناء األصولي اللغوي ،فيكون بذلك ثكم هذه الصور املسكوت عنها ثابتاً عن طريق
داللة مفهوم املوافقة أو داللة النص.
ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (الفجر ،)18:قرّر غري
واثد من العلماء أن "نفي احلض على طعام املسكني نفي إلطعامه بطريق األوىل...أي
لقلّة االكرتاث باملساكني"( ،)109فإذا كان املعنى الوارد بعبارة النص والسياق الذي جاء
فيه اخلطاب نفي احلض على إطعام املساكني والنظر يف ثاهلم ،فإن ما يفهمه املعنى
بداللة النص أو بفحوى اخلطاب هو أن هذا النفي يصدق من باب أوىل على نفي
اإلطعام ،وهو استنباط خيدم تلك املعاني الروثية للشريعة اليت تراعي هذا اجلانب
اإلنساني ،فاخلطاب القرآني يف عمومه يتضمن معاني إنسانية واجتماعية مهمّة ،ميكن
اعتبار هذا النص ركيزة من ركائزها ،خاصة بعد هذا االستدالل املفهم لغاياته
واملوضّح ألبعاده.
ومما يندر حتت مسمى داللة املساواة ،أو داللة املوافقة املساوي أي تساوي
املسكوت عنه مع املنطوق به يف قوة الداللة على احلكم ،جند قوله تعاىل (إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطونهم نارا) (النساء ،)10:فالثابت بعبارة
النص حتريم أكل األوصياء أموال اليتامى ظلماً ،وكل عارف باللغة يفهم من خالل
العلّة الواضحة باخلطاب -االعتداء على مال القاصر العاجز وتضييع ثقوقه  -أن
األمر ينطبق بشكل مساوٍ على حتريم إثراقها أو إتالفها أو تضييعها بأي نوع من أنواع
( )108أير القواعد اظ ولية اللغواة يف اآتن اا ظحكام القر .ص.267مرجا آابق.
( )109الت رار والتنوار.حممد الطاهر بن عاتور.333/30 .الدار التونسية للن ر.تونس.د.ا.
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الضياع كاملقامرة بها ،أو تقدميها رشوة أو غريها ،وكذلك حتريم أن يقدموها لغريهم
ليأكلوها" ،فيكون النص احملرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلماً ،حمرّماً إثراقها أو
تبديدها بطريق الداللة "( ،)110قال اجلصاص":قد خص اهلل تعاىل األكل بالذكر،
وسائر األموال غري املأكول منها حمظور إتالفه من مال اليتيم كحظر املأكول منه ،ولكنه
خص األكل بالذكر؛ ألنه أعظم ما يبتغي له األموال"( )111فهي معاني مصلحية ،ترتبط
حبفظ املال الذي جاءت الشريعة اإلسالمية برعايته ،يف توافق تكاملي بني األثر املستفاد
من اخلطاب القرآني بعبارته واألثر املقاصدي املستفاد من داللته ،واملستنبط من منهج
لغوي اعتمد جانب الداللة وتعمق يف فهم آليات االشتغال عليها.
وبذلك يتضح األثر املقاصدي املستفاد من منهج االستنباط بداللة النص أو
مفهوم املوافقة بشقيه :الفحوى واللحن ،يف انسجام تام مع روح الشريعة اإلسالمية.
املطلب الرابع :داللة االقتضاء وأثرها يف الفهم املقاصدي للخطاب القرآين
- 1مفهوم داللة االقتضاء عند األصوليني :قال البزودي (تـ482هـ) يف
تعريف اقتضاء النص" :وأما الثابت باقتضاء النص فما مل يعمل إال بشرط تقدم عليه،
فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا مضافاً إىل النص بواسطة
املقتضى ،وكان كالثابت بالنص"( .)112وقد جعل األصوليون ما يضمر يف الكالم
لتصحيحه ثالثة أقسام:

( )110علم أ وو الثق .ع د الوهاب ل .138.مرجا آابق.
( )111أحكام القر  .أبو بكر بن العريب.94/2 .مراجعة وحتقيق :حممد ع د القادر عطا .دار الثكر للط اعة
والن ر والتوزاا .بريوا .ل نا .
( )112أ وو ال زودي حباتية ك ف اظآرار ال زودي.75/1 .مرجا آابق
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ـ ما أضمر ضرورة صدق املتكلم كقوله عليه السالم" :رُفِعَ َعنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ
وَالنِّسْيَانُ َومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"( ،)113فال يصدق الكالم إال بتقدير حمذوف بأن نقول:
"رفع إثم اخلطأ أو ثكمه.
ـ ما أضمر لصحته عقالًكقوله تعاىل إخباراً :ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ (يوسف)82:
فإنه ال يصح عقال إال على تقدير "واسأل أهل القرية".
ـ ما أضمر لصحة الكالم شرعا ،كقول الرجل" :أعتق عبدك عين"(.)114
فهذه الداللة مرتبطة مبا حيتاجه النص ليستقيم معناه ،وما حيتاجه النص يف
داللة االقتضاء يكون ألمور حمدّدة عند األصوليني –على اختالفهم يف تقدير احملذوف
عقالً أو شرعاً أو شرعاً فقط  -هي :إما صدق املعنى ،أو صحته ومطابقته للواقع
العقلي ،أو صحته ومطابقته للواقع الشرعي ،وهذا احملذوف الذي به يصحّ املعنى
ويصدق مطابقته للواقع العقلي أو الشرعي يسمّى "املقتضى" وهو "ثجر الزاوية يف
توضيح معنى النص واإلبانة عن املراد وإظهار مفهوم االقتضاء ،ولواله لكان النص
غامضاً يف معناه ومبهما يف الداللة على مقصده وغرضه ،ال يستهدف غاية وال يفيد
مدلوالً "(.)115
وقد تناول مجهور األصوليني داللة االقتضاء ضمن زاوية داللة املنطوق غري
الصريح ،شأنهم يف ذلك شأن احلنفية الذين اعتمدوا هذه الداللة ورتبوا على العمل
بها قضايا فقهية جوهرية.

( )113رواه ابن ماجة كتاب الطلد املكره والناآي.ح.2045
( )114ك ف اظآرار.76/1 .مرجا آابق .أ وو السر سي .251/1 .مرجا آابق.وأ وو الت راا
اإلآلمي .ص .278.مرجا آابق.
( )115دعلة اع تابا وأيرها يف اظحكام الثقهية.ص.260مرجا آابق.
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- 2األثر املقاصدي املستفاد من داللة االقتضاء :مبا أن األصل يف اخلطاب
القرآني أن يكون معبّراً بذاته عما يتناوله من معنى ،فإن إضافة لفظ أو ثتى تقديره أو
إضافة معنى للخطاب خالف لألصل ،وال يلجأ إليه عند األصوليني ،إال إذا اقتضت
الضرورة ذلك ليستقيم املعنى ،ويصحّ عقالً أو شرعاً "فالضرورة هي الدافع على زيادة
شيء يف الكالم ليصان عن اللغو أو الكذب ،وهذه الزيادة من لفظ أو معنى جيب
تقديرها مقدماً يف النص كشرط الستقامة معناه"()116فهي "مأخوذة من النص مبعونة
مقتضى زائد عن عبارة النص استلزمته صحّة املعنى ،فالنص من هذه الناثية فيه نوع
من احلذف اعتمد فيه على فطنة السامع إال أن املعنى ال يستقيم إال بإعادة هذا احملذوف
لفظاً أو تقديراً"(.)117
ففي قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ (اجملادلة ،)3:يف حمل ّكفارة الظهار ،فهم
منه غري واثد من األصوليني أن الكالم املطلوب بصيغة (فتحرير :أي فحرروا) يستلزم
تقديراً لصحة الكالم شرعاً ،هذا التقدير هو أن تكون الرقبة اليت ينبغي حتريرها مملوكة
ملن يكلف بالفعل ،فيصري تقدير الكالم (فتحرير رقبة مملوكة) ،فالعتق ال يصح إال أن
يسبقه التملك ،كما أنه ال ميكن لإلنسان أن يتصرف يف غري ملكه ،وبذلك استطاع
اخلطاب القرآني – بعد هذا التقدير  -أن جييب على ما ميكن أن يثار يف األنفس من
الطلب أو األمر الوارد بنص اخلطاب والذي يقتضي ملن ظاهر امرأته وأراد أن يعود إىل
ما ثرّم على نفسه بالظهار ،أن يعتق رقبة مملوكة له ،فيأتي التحرير بعد التملك؛ ألن
"التحرير هو ابتداء اإلعتاق"( ،)118وهذا الفهم له أبعاده املقاصدية اليت تبيّن ما ميكن أن
( )116حبث ا تل اظ ولي يف طرد دعلة اظلثا علو اظحكام.ص.295مرجا آابق.
( )117أير الدععا اللغواة يف التثسري عند الطاهر بن عاتور.ص.297مرجا آابق.
( )118بدااة اجملتهد وهنااة املقتصد.أبو الوليد بن رتد احلثيد.184/2 .حتقيق ال يخ  :عادو ع د املوجود
وعلي معوض .ا .2.دار الكتب العلمية .بريوا .ل نا 1420 .هـ2000/م.
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يرفعه تقدير الكالم من حتقيق مقصِد املشرع من اخلطاب ،فال يُعقل التصرّف يف مالِ
مملوك لصاثبه ،سواء بالعتق أم بغريه ،بل ال ميكن عتق الرقبة وهي غري مملوكة
بالكامل "ألن بعض الرقبة ليس برقبة"(.)119
فمراعاة ملنهج االستقراء الذي أوضح رعاية الشريعة للضروريات ومنها كلية
املال ،من ثي الوجود بتشريع ما حيفظها ،فإن منع الغري من التصرف يف غري ملكه أو
عتق رقبة ليست يف ملكه ،يؤكد هذا املنهج االستقرائي ،وحيفظ هذه الضرورة،
وبذلك فإعمال داللة االقتضاء هنا حيقق هذه املقاصد ويرعاها.
ويف قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (املائدة ،)3:يقتضي
اخلطاب لصدق الكالم شرعا أن يكون املراد من حتريم هذه األنواع هو أكلها أو
االنتفاع بها؛ "ألن الذات ال يتعلق بها التحريم وإمنا يتعلق التحريم بفعل
املكلف"( ، )120ففعل املكلف يرتتب عنه ثكم التكليف ،فلو اثتفظ املكلف بامليتة بعد
أن تعرضت للموت مثالً ببيته ،فال تعلق له بهذا الفعل وال يرتب عليه اخلطاب أي أثر
ما مل يأكل منها أو ينتفع بها –على اختالف بني املذاهب يف ذلك ،وهذا املنهج
املقاصدي فهمه أيضاً الطاهر ابن عاشور وهو يفسّر قول احلق سبحانه ﭽ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (األنعام،)139:
فإنه يقرر هنا "أن احملرم :املمنوع ،أي ممنوع أكله"( ،)121ويبني املنهج الذي اعتمده يف
ذلك ،بقوله" :فإسناد اخللوص والتحريم إىل الذوات بتأويل حتريم ما تقصد له –وهو
األكل أو هو الشرب -بداللة االقتضاء"(.)122
( )119بدااة اجملتهد وهنااة املقتصد .184/2.مرجا آابق.
( )120علم أ وو الثق  .ع د الوهاب ل  .ص.141مرجا آابق.
( )121الت رار والتنوار .الطاهر بن عاتور.110/8.مرجا آابق.
( )122الت رار والتنوار .110/8.مرجا آابق.
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فداللة االقتضاء من الدالالت اللغوية اليت يظهر أثرها املقاصدي يف فهم
اخلطاب القرآني من خالل توضيح إرادة املشرع ،وتبيني قصده ،فإضافة ما يستقيم به
معنى النص ليفهم وفق هذه اإلرادة ،وليتسنى استنباط األثكام منه ،وتنزيلها على
أفعال املكلف هو من الضرورة اليت تأتي على خالف معهود خطاب الشرع ،فطلب
مقصد الشرع ال يتأتى إال ببذل اجلهد.
تظهر هذه املعاني أيضاً ،يف احلكم املستنبط من اخلطاب القرآني ﭽ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (املائدة ، )89:فمقتضى الفهم املقاصدي للخطاب يبني أن
املقصود منه ثصول الكفارة بعد احلن

على احللف ،وليس جمرد صدور احللف

يستوجب الكفارة ،وإال صار الفهم فيه مشقة وعسر ،فيكون املعنى املراد (ذلك كفارة
أميانكم إذا ثلفتم وثنثتم) ،أو (إذا ثلفتم وأردمت التحلل من ميينكم) ،فإجراء داللة
االقتضاء هنا "قائم على أساس ظهور أن ليست الكفارة على صدور احللف بل عدم
العمل باحللف؛ ألن معنى الكفارة يقتضي ثصول إثم وذلك هو إثم احلن "(.)123
فيظهر ما للعمل بهذه الداللة من عظيم األثر على الفهم املقاصدي للخطاب
القرآني ،وما يرتبه العمل بها من أبعاد مقاصدية جليلة ،لعل أهمها التوفيق بني نص
اخلطاب واملعاني املرادة منه ليستقيم ذلك املعنى.
املطلب اخلامس :مفهوم املخالفة وأثره على الفهم املقاصدي للخطاب القرآين
- 1مفهوم املخالفة عند األصوليني :من أقدم من تكلم يف مفهوم املخالفة من
األصوليني ،جند القاضي الباقالني (تـ403هـ) ،ثي

( )123الت رار والتنوار.20/7.مرجا آابق.

قال عن هذه الداللة" :تعلق
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احلكم بأثد وصفي الشيء ،فيصري إثبات احلكم فيما له الصفة دليالً ينبه عما خالفه
فيها"(.)124
ويعين بهذا احلد أن اخلطاب يتعلق به ثكمان ،ثكم منطوق به منصوص
عليه ،وآخر ينبه عليه بناء على تلك الصفة املنصوص عليها اليت أوجبت احلكم يف
املنطوق.
وعرفه ابن احلاجب (ت660هـ) بأن يكون "املسكوت عنه خمالفاً للمنطوق يف
احلكم ،ويسمى دليل اخلطاب"(.)125
فإذا كان احلكم املنطوق يفيد احلل مع القيد ،فإنه يفيد مبفهومه املخالف
التحريم إذا انتفى عنه القيد.
وقد عدّ له اآلمدي (تـ631هـ) عشرة أنواع( :)126الشرط ،والغاية ،وإمنا،
والتخصيص باألوصاف اليت تطرأ وتزول بالذكر ،واللقب ،واالسم املشتق الدال
على اجلنس ،واالستثناء ،والعدد ،وثصر املبتدأ يف اخلرب .ومل يتفق مجهور
األصوليني على االثتجا بهذه األنواع كلها ،بل وقع االختالف ثتى يف عدِّها من
املفهوم.
وقد سبقت اإلشارة إىل أن العمل مبفهوم املخالفة مقتصر على مجهور
األصوليني ـ عدا أصوليي احلنفية ـ الذين ردوا العمل به وكذا االختالف احلاصل يف
(" )124التقراب واإلرتاد الصغري .القاةي أبو بكر حممد بن الطيب ال ا لين(تـ403هـ) .331/3.حتقيق :ع د
احلميد أبو زاد.مؤآسة الرآالة.ا1418/1هـ.
( )125منتهو الو وو واظمل .ابن احلاجب .ابن احلاجب.ص.148.ا .1.دار الكتب العلمية.بريوا.
1405هـ1985/م.
( )126اإلحكام يف أ وو اظحكام .آيف الدان أبو احلسن علي بن حممد اآلمدي.79-78/3.حتقيق:آيد
اجلميلي.دار الكتاب العريب بريوا1404.هـ.
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عدّ بعض أنواعه ،كالعمل مبفهوم اللقب أو الغاية أو العدد( ،)127نظرا الختالف املنهج
االستنباطي لكل مدرسة.
 - 2األثر املقاصدي ملفهوم املخالفة :من املعلوم أن النصوص الشرعية مل
تأت بصيغة واثدة ثابتة ال تتبدل ،أو على منط معني من أمناط التعبري الذي يقع فيه
تقييد الكالم بلون واثد ،بل جاءت بصيغ خمتلفة ،ووقع تقييد الكالم فيها بأنواع من
القيود ،كالصفة والشرط والغاية ( )...وغريها ،وذلك ثتى حتقّق الغاية من التشريع يف
تنظيم سري احلياة اليت حتتا إىل مثل هذه القيود والتعبري عن مقاصد املتكلمني.
فإذا كانت داللة مفهوم املوافقة ـ أو داللة النص ـ يف املسكوت عنه تعين أن
يوافق ثكمه ثكم املنطوق به ،سواء باملساواة أم باألوىل ،فإن داللة قسمه اآلخر يف
املسكوت عنه هي خمالفة ثكمه ثكم املنطوق به يف اإلثبات والنفي ،مبعنى أن ثكم
املنطوق إذا كان مثبتاً ،كان ثكم املسكوت عنه نافيا أو العكس ،وذلك النتفاء قيد من
القيود املعتربة يف املنطوق"فيكون لنا ثكمان :احلكم األول يسمى منطوق النص،
واحلكم الثاني الثابت للمسكوت عنه ،يسمّى مفهوم املخالفة أو دليل اخلطاب"(.)128
قال د.محادي موضحاً فكرة العمل مبفهوم املخالفة عند األصوليني ،ومربزاً
أثره يف فهم اخلطاب القرآني" :فيتضح أن األصوليني مل يكتفوا مبا يؤخذ من اخلطاب
يف زاوية املعنى اللغوي ـ من املعنى ذاته ـ بل خطوا خطوة أخرى تنطلق هذه املرة من
هذه القيود املبثوثة يف اخلطاب الشرعي ،باعتبارها تشعر بالعلة كالصفة والشرط والغاية

( )127ملزاد تثصيل ،ان ر .منتهو الو وو واظمل يف علمي اظ وو واجلدو.ابن احلاجب.ص.148مرجا
آابق .مثتاح الو وو .التلمساين.ص.82-81مرجا آابق.واملناهي اظ ولية يف اعجتهاد
ابلرأي.الدراين.ص.403مرجا آابق.
( )128الوجيز يف أ وو الثق  .ع د الكرمي زادا  .ص  .366ا .6.مكت ة القدس1405 .هـ1985/م.
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والعدد وحنوها( )...()129إذ رأوا أن مثل هذه القيود البد وأن تكون مقصودة من لدن
الشارع ،والبد أن تستهدف حتقيق غرض معني ،وحمال أن يكون املتكلم أو الشارع قد
أتى بها اعتباطاً من غري أدنى قصد ،وال يرتتب عليها أي غرض ،إذ األسلوب العربي
الصحيح يرفض مثل هذا االتفاق العفوي بني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
والعقل اجلماعي"(.)130
فالعمل بداللة مفهوم املخالفة حيقق مقصود وإرادة الشارع الذي رام بهذه
القيود حتقيق مقاصد معينة ،لذلك ففهم اخلطاب من خالهلا حيقق هذه الغاية ،من هنا
نعلم أن مدار الكالم يف هذا النوع من الداللة يقوم على فهم مقصود الشارع ،ليتمكن
املكلف من تنزيل قصده وَفق مقاصده ،ويتحقق مبدأ االمتثال بني قصد املكلف وقصد
الشارع.
وإذا كان مستند فهم احلكم يف داللة مفهوم املخالفة هو "معرفة الفائدة من
ختصيص حمل النطق بالذكر دون غريه ،وإثبات مثل ثكمه يف مفهوم املوافقة إذا وجد
يف حمل السكوت"( ،)131فإنه يدل على أن اللفظ ال يدل بذاته على احلكم إال بتوسط
فهم املعنى الذي خصّ ألجله حمل النطق بالذكر ،واالنتقال بواسطته إىل حمل
السكوت ،مما ال يعلم من جمرد ختصيص حمل النطق بالذكر دون نظر عقلي يتحقق به
أن التخصيص لإلثبات أو النفي.
ومن النصوص اليت ميكن التمثيل بها على اآلثار املقاصدية املستفادة من العمل
مبفهوم املخالفة ،قول احلق سبحانه :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
( )129إع اللقب اجلامد ،فل ا عر ابلعلة.
( )130اخلطاب ال رعي وطرد اآتثماره .إدراس محادي.ص  .260ا .1.املركز الثقايف العريب1994 .م.
( )131اإلحكام يف أ وو اظحكام.علي بن حممد اآلمدي .71/3تعليق:ع د الرزاد عثيثي.ط عة املكتب
اإلآلمي.ا1402/2هـ .
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (األنعام ،)146:جاءت اآلية الكرمية لبيان
احملرمات من املطعومات ،ومن هذه احملرمات" :الدم املسفوح" أي اجلاري الذي يسيل،
وهذا التقييد باملسفوح ،يفيد أن الدم غري املسفوح كاحلمرة اليت تعلو القِدر من أثر
تقطيع اللحم ليس حبرام ،إذ لو كان كاملسفوح ،ملا كان يف التقييد بقوله مسفوثاً
فائدة"( ،)132وعليه فال حيرم الدم غري املسفوح "لتخصيص التحريم باملسفوح كما قال
القرطيب"(.)133
فالتقييد الوارد يف اخلطاب القرآني هنا ال ميكن احلدي عنه مبعزل عن مقاصد
الشريعة ،فمثالً لو مل نقل هنا بدليل اخلطاب ،ورجحنا رواية أو قوال آخر يف بناء
احلكم الذي اعتمده مجهور الفقهاء ومنهم املالكية ،وقلنا بتحريم الدم غري املسفوح،
لوقع الناس يف احلر والعنت؛ ألنه أمر ال يتأتى االنفكاك عنه ،ولتتبع الناس ما يف
العروق وفيه "إصر ومشقة ،واإلصر واملشقة يف الدين موضوعان"( .)134وهلذا جند كثرياً
من الفروع مل يعمل فيها بدليل اخلطاب؛ ألنها تؤدي إىل ما خيالف املقاصد اليت
جاءت من أجلها الشريعة ،وإن مل يُصرح بذلك ،كقتل األوالد عند عدم خوف
اإلمالق يف قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ(( )135اإلسراء.)31:
وكذلك ،قول احلق سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

(النساء ،)91:فتقييد الكالم يف هذا اخلطاب باإلميان يفيد بداللة املخالفة أن الكافر
يقتل املؤمن ،لكن أثداً مل يقل بهذا .قال اإلمام القرطيب (ت671هـ) مفسراً
( )132أةوا ال يا يف إااباح القر ابلقر  .حممد اظم بن حممد املختار ال نقيطي.152/1 .الرائآة العامة
إلدارس ال وأل العلمية واإلفتا والدعوس واإلرتاد .الراض .السعوداة1403 .هـ1982/م.
( )133اجلاما ظحكام القر  .القرطيب .90/7مرجا آابق.
( )134اجلاما ظحكام القر .170/2 .مرجا آابق.
( )135آورس اإلآرا  .اآلاة .31
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وموضحاً" :وال يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر املسلم ،فإن املسلم حمرتم
الدم ،وإمنا خصّ املؤمن بالذكر تأكيداً حلنانه وأخوته وشفقته وعقيدته"(.)136
فحفظ النفس البشرية من أوليات ما ترعاه الشريعة ،وكذلك الدين والنسل
والعقل واملال ،وال جند دليل اخلطاب يعارض ذلك ،فإذا وجدنا بعض ذلك يف
الظاهر ،فإنه غري معمول به بالنظر إىل املوانع اليت تواضع عليها األصوليون ،ومنها:
أن تكون للقيد فائدة ،خيصص بها احلكم ،ويثبت يف املسكوت عنه ،وعدم حتقيق
ذلك؛ ألن القصد بالقيد مل يكن لغرض بيان التشريع.
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

(آل عمران ،)130:يفيد هذا النص مبنطوقه النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة،
ويفيد مفهومه عدم النهي عن أكله إذا مل يكن كذلك ،لكن ظهر أن للوصف (أضعافاً
مضاعفة) فائدة أخرى غري غرض بيان تشريع احلكم يف القليل منه ،وما قام عليه
الفكر األصولي أنّه إذا "ظهرت للقيد فائدة أخرى بطل وجه داللته عليه"( ،)137وهذه
الفائدة هنا هي "تصوير ملا هو واقع معتاد يف أثوال تعاملهم"( ،)138فقد كان الواثد
منهم إذا ثل دَينه قال" :إما أن تعطي وإما أن تربي فيتضاعف بذلك أصل دَينه مرارا
ًكثرياً ،فنزلت اآلية على ذلك( .)139وما نزل موافقاً لواقع الناس وأثوال تعاملهم ،ال
يكون له مفهوم؛ ألنه يفيد أن القيد ثينذ إمنا يتعلق بتصوير واقع ،وليس فهم
واستنباط احلكم منه.
( )136اجلاما ظحكام القر .216/5.مرجا آابق.
( )137ترح العابد .174/2 .مرجا آابق.
( )138أ وو املذهب املالكي .حبث لألآتاك ع د ح الداودي .ص .23.مبسلة الثق املالكي والالاأل
القابائي.عدد  .4-3-2السنة الثانية1407 .هـ1982/م.
( )139إرتاد الث وو .ص .269.مرجا آابق.
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ويف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (النساء ،)35:خص اهلل تعاىل يف هذه اآلية
الكرمية اخللع حبالة الشقاق ،مما يدل على أن غريه أي اخللع مع األلفة والوفاق ،غري
جائز "لكن القائلني باملفهوم عموماً ،أقروا بأنه ال مفهوم لقوله( :وإن خفتم شقاق
بينهما)؛ ألن الباع

على التخصيص العادة( ،)140مبا أن اخللع ال جيري إال عند

الشقاق"( .)141وهكذا جاء اخلطاب فيه تصوير للواقع املعتاد يف ثياتهم ،وهو أن اخللع
ال يكون يف الغالب إال عند الضرر ،وهلذا يلحق بطلب اخللع يف ثالة الشقاق ،طلبه
أيضا يف ثالة الوفاق ،وطلبه مبسوغات أخرى ،قد يتحاشى طالبه ذكرها؛ ألنها من
النادر"،والنص الشرعي إذا خر خمر الغالب ،فإن النادر يلحق به"()142فال يكون له
مفهوم.
وهذه قيود هي مبثابة ضوابط عاصمة من خمالفة املبادئ املقاصدية در عليها
األصوليون وبينوها للفقهاء ثتى يتحقق املقصود من فهم وتأصيل العمل بداللة مفهوم
املخالفة.
فالبح إذن يف الفهم املقاصدي املتأتّى من الدالالت اللغوية له فائدة عظيمة يف
تقريب الفهوم بأهمية التقارب بني البح األصولي والبح اللغوي يف إطاره الداللي
ملا ينتج عن هذا التقارب من مثرات على مستوى الفهم املقاصدي للخطاب القرآني،
وهي الغايات اليت سعى املنهج األصولي إىل حتريرها ،وما حتديد زوايا للعمل بهذه
الدالالت إال تأكيد هلذه احلقيقة.
( )140العادس هي ما تعوده الناس وكا غالب أمرهم ،فالعادس والغالب مراد واحد.
( )141املستصثو .أبو حامد الغزاد .210/2 .مرجا آابق.
( )142ن راة التقعيد الثقهي .وأيرها يف ا تل الثقها  .حممد الروكي .ص .384.من وراا كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية .الرابا1994 .م.
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خامتة الدراسة
بعد هذه اجلولة يف تبيني موقع الداللة اللغوية من الدالالت عموماً ،وتوضيح
أقسام الدالالت اللغوية وفق منهج املدرستني :مدرسة احلنفية ومدرسة اجلمهور،
وكذا بيان أوجه االتفاق بني هذين املنهجني يف بناء النظر األصولي اللغوي املرتبط
بداللة اللفظ على املعنى باعتباره آلية مهمّة من آليات االستنباط من اخلطاب القرآني،
تناولت الدراسة مناهج هذا االستنباط بناء على التقسيم األصولي العام لداللة اللفظ
على املعنى ،وبيان أثر هذا االستنباط على الفهم املقاصدي للخطاب القرآني ،باعتبار
هذه الدالالت أسس ومناهج وآليات لفهم اخلطاب القرآني ،كما أوضحت الدراسة
بأن البح يف القواعد األصولية اللغوية وأثرها يف فهم اخلطاب القرآني يربز العناية
اليت سعى األصوليون إىل خدمة هذا املنهج من خالهلا ،فتشعّب تنظرياتهم األصولية
والردود واملناقشات اليت صاثبت هذه التنظريات ،كان بقصد احلرص على توضيح
الرؤى والتصورات وإزالة الغموض الذي قد يصاثب الفهوم خالل عملية التنزيل
هلذه األصول.
فلم يكتف هؤالء بتوضيح مناهج االستنباط وفق هذه التصورات األصولية
اللغوية ،بل عملوا على ربطها مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،عن طريق ضبط العمل
ببعض الدالالت بشروط وضوابط تعني على الفهم السليم للخطاب القرآني ،وكذا
تقديم بعض األصول على غريها عند التعارض أو الرتجيح بينها ،وكذا خلق ذلك
التنوع الداللي الذي أسهم يف توسيع زاوية العمل ،ثي

أوضح هذا املنهج مدى

التوافق مع منهج التدبر والنظر املبين على الفكر الرصني املرتبط بعقل معاني اخلطاب،
فمقاصد القرآن الكريم وأسراره ال تنكشف وال تتضح إال بالتدبّر الصحيح العميق،

ع دالكرمي بن حممد بناين

298

مع التفكر يف معاني النص ومدلوالته ودقّة التأمل وطول النظر فيه –كما يقول اإلمام
الشاطيب .-
فداللة العبارة أو املنطوق الصريح ،وداللة اإلشارة الواضحة واخلفية ،وداللة
النص أو مفهوم املوافقة بشقّيه األوىل واملساوي ،وداللة االقتضاء ،وكذا داللة مفهوم
املخالفة هي آليات ومناهج لالستنباط األصولي اللغوي ،أمثرت فوائد عظيمة أهمها:
تقريب الفهوم ألهمية التقارب بني البح األصولي والبح اللغوي يف إطاره الداللي
ملا ينتج عن هذا التقارب من نتائج على مستوى الفهم املقاصدي للخطاب القرآني،
وهي الغايات اليت سعى املنهج األصولي إىل حتريرها ،وما حتديد زوايا للعمل بهذه
الدالالت إال تأكيد هلذه احلقيقة.
وقد خلُصَ البح إىل النتائج التالية:
أوّال ،أهميّة الدرس األصولي اللغوي ،الذي استطاع أن يضع نظرية متكاملة
يف فهم اخلطاب القرآني؛ ألنه ينبين على مناهج تعدّ آليات مقاصدية متكّن من
االستنباط من النصوص وفق روح الشريعة ومعانيها.
ثانيا ،تنوع الداللة اللغوية أسهم يف خلق مقاربة متميزة تهم جانب الفهم
واالستنباط من اخلطاب القرآني ،وأمثر آثار مقاصدية ،ربطت النصوص حبكمها
ومعانيها.
ثالثا ،اختالف مناهج االستنباط بني مدرسيت احلنفية واجلمهور ،ليس له ذلك
التأثري العميق يف مستوى الفهم املقاصدي للخطاب القرآني ،مادام االختالف شكلي
من ثي املنهج االستنباطي من اخلطاب.
واحلمد هلل رب العاملني
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The Methods of Fundamentalists in Dividing Semantic on the Meaning and its
Effects on Makassedi Understanding of the Quranic Discourse
Dr. Abdul Karim bin Mohamed Bennani
Researcher at the Faculty of Arts and Humanities, Meknes, Moulay Ismail University

Abstract. First, praise be to Allah and peace and blessings be upon his messenger
The jurisprudence scholars were very interested in investigating linguistic connotations, especially
the ways indication wordy on the meanings which are considered to be the essence of these indications
because of its importance in understanding the quranic discourse that came in the Arabs’ language. So,
they established distinct and complete theories which show their staid deduction and indicate the
constituent processes that they followed in giving this understanding through linking these methods to the
issues of the purposes of shariah by looking at the effects of using these linguistic connotations.
Consequently, to have these methods and its makassedi influence in the quranic discourse, here is this
survey that I divided into two chapters:
The first one: I customized it to indicate the purpose of the concept of semantic in general and the
importance of the usuli division of the semantic and the meaning as well as their general purposes. I had it
in two parts, too: the first one indicates the concept of semantic in syntax and for fundamentalists and
logicians. In the second part, I focused on the importance of the makassedi division of semantic and the
meaning as well as illustrating its general purposes through two elements.
In the second chapter, in five parts, I have indicated the semantic on the meaning and its impact on
the makassedi understanding of the quranic discourse and it is the semantic that was agreed about by the
method of jumhur and the hanafischool. The first part indicates the makassedi impact learned through the
investment approach of the indication phrase of the hanafi school or the frank operative of jumhur in
deducing from the quranic discourse. The second part tackles the indication signal for the two schools and
its influence on the makassedi understanding of the quranic discourse, espically because the principles of
this indication deponds on the method of meditation and accuracy consideration. Whereas we find the
third part known by the indication of the text or the concept of consent and its influence on the makassedi
understanding of the quranicdiscource. Here I talked about the makassedidimonsions that achieve the use
of the text for the hanafi school, or the concept of consent( the first one) and it is the same for jumhur.
Concerning the fourth part, it shows the makassedi effect of the appropriate indication that based on a
dropped rating logically and religiously that the discourse needs it to have a correct meaning. Besides, I
customized the fifth part to the indication of the concept the offense. We find that only fundamentalist
jumhur who have this even they differ in some kinds of it.
As a conclusion of thi survey, I handled a set of results that the research reached among which we
have the importance of the semantic diversity that helps in expanding the work angle and provides care of
the purposes of the Islamic shariah when there is conflecting.
Praise be to ALLAH

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،351-307حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

العوامل املؤثرة يف خطبة اجلمعة يف اجملتمع السعودي
"مدينة بريدة ومراكزها منوذجا"
د .عمر بن عبدهللا العمر

األستاذ املساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جبامعة القصيم
ملخ ص

البح ص  .ومــو أولــو ت خطبــة اة عــة هــو اســتث ارها في ــا ي يــد اجملت ــل ويقــو الــديو ،فكانــط خطبــة

اة عــة أهــم وســيلة إليصــاا املــادة الديايــة وارجت اعيــة لل ــرد واجملت ــل .وقــد و ــل اإلســالم خطبــة رعــة تكــرر قبـ
صالهتا يتااوا فيها اخلطيب قضا األمة والديو وسب عالجها.
ومو مقتضى ذلك؛ فإن خطبـة اة عـة ـب أن صـ قو عقـوا وجـوارع مسـت عيها فتـ حر فـيهم ـ حتقـ
الغرض الذ فر ط مو أجله.
واملتتبل خلطب الايب  يف اة عة يرى أهنا ذات أتحري قو يف املسل ني ،فقد وردت أ اديث عو الاـيب 
حتث على الاهي عو ك ما يعي هذا التأحري ،فحثط على اإلنصات وارست اع وعـدم ارنشـغاا أبشـيا لهـي عـو
()1
التــأحر طخلطبــة ،ومــو ذلــك مــا ورد عــو الاــيب  أنــه قــاا (مــو م ـ احصــى فقــد لغــى ومــو لغــى فــال رعــة لــه)
وقولــه يف روايــة ديــد بــو بــط عاـدما خطــب طخليـ مــو مــل يــث قــاا (نضــر ع عبــدا ــل مقــالف فوعاهــا
أداها قو عها ،فرب ام فقه ر فقه له ورب ام فقه قو مو هو أفقه ماه)(.)2
هكذا كانط اخلطبة يف اإلسالم وهكذا كان اإلسالم يريد مو اخلطبة أن حر ويتأحر هبا الااس.
واملال ظ اآلن أن خطبة اة عة أصبحط قليلـة التـأحري لـدى بعـص املصـلني ،وطلتـا أصـبأ أحرهـا يف سـلو
الااس وحقافة ال رد واجملت ل حمدودا.
ويف هذا البحث جرى شخيص اا اخلطبة اليوم والتوصيات بعالجها.
( )1صحيأ مسلم ،املرجل الساب  ،ديث  )857( -27ص .332
( )2حم د انصر األلباين ،صحيأ الرتغيب والرتهيب ،ط( 1القاهرة :دار املعارف1421 ،هـ) ع.7-6
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متهيد
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال م لى شرف انأبياا واملفلىني.
لقد كف م اهلل شمة حممد



باو م اجلمعة حاث جعل هذا الاو م هو شفضل شيا م

انأليوع ،فعن شبي هفيفة لن النيب  شبه قال( :خري يو م طىعت لىاه الشمس هو
يو م اجلمعة ،فاه خىق آد م وفاه شدخل اجلنة وفاه شخفج منها وال ققو م السالة لال  ي يو م
اجلمعة) رواه مسىم(.)3
شما انأمم الساابقة فقاد فاففت لان ياو م اجلمعاة حااث جعال ياو م السايت لااد
انأليوع لند الاهاود وياو م انأحاد لااد انألايوع لناد النصاارن بااد شم ياو م اجلمعاة –
الذي فضىه اهلل نأمة حممد  ،فقد جا  ي رواية مسىم (شضل اهلل لان ياو م اجلمعاة مان
كام قيىنا ،فكابت لىاهود يو م السيت ولىنصارن ياو م انأحاد فءاا اهلل بناا فهادابا لااو م
اجلمعة) (.)4
ومن شولويات هذا التخصاص هاو الاتاماره فاماا ييااد امتماي ويقاوي الادين،
فكابت خطية اجلمعة شهم ولاىة إليصال املادة الديناة واالجتمالاة لىيفد وامتمي .وقد
وضي اإللال م خطية مجعة قتكفر قيل فالقها يتناول فاها اخلطاب قضايا انأمة والدين
وليل لالجها.
وماان مقتض ا

ل ا ؛ ف ا م خطيااة اجلمعااة تااب شم قصاال لا لقااول وجااوار

مستمعاها فتؤثف فاهم حت حيقق الغفض الذي ففضت من شجىه.
واملتتيي خلطب الانيب   ي اجلمعاة يافن شبهاا ات قا ثري قاوي  ي املساىمني ،فقاد
وردت شحاديث لن النيب  حتث لى النهي لن كل ما يعاق هذا الت ثري ،فحات لىا
( )3اإلمام احافظ أيب احسني بو مسلم بو احجاج القشـري الايسـابور  ،صـحيأ مسـلم (الـر ض :بيـط األفكـار
الدولية1419 ،هـ) ديث  )854(-18ص.331
( )4صحيأ مسلم ،املرجل الساب  ،ديث  )856(-22ص .331
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اإلبصات وااللتماع ولد م االبشغال ب رااا قىاهي لان التا ثف باخلطياة ،ومان لا ماا
()5

ورد لن النيب  شبه قال (من مس احلص فقد لغ ومن لغ فال مجعة لاه)

وقولاه 

 ي رواية زيد بن ثابت لندما خطب باخلاف من من حاث قاال( :بضاف اهلل ليادا عاي
مقاليت فولاها ثم شداها لا ععها ،ففب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقاه لا مان
هو شفقه منه)(.)6
هكذا كابت اخلطية  ي اإللاال م وهكاذا كاام اإللاال م يفياد مان اخلطياة شم قاؤثف
ويت ثف بها الناس
مشكلة البح
رُفلت خطية اجلمعة لتخاطب مجاي املستويات العقىااة والعىمااة واالجتمالااة
 ي امتمااي وقهااد لتصااحاح لااىوكهم ،وهااذا لاان يت ا ق لال ل ا كاباات اخلطيااة مااؤثفة
فاااهم ،واملالحااا ا م شم خطيااة اجلمعااة شفاايحت قىاىااة التا ثري لاادن بعا

املصااىني،

وبالتالي شفيح شثفها  ي لىوك الناس وثقافة اليفد وامتمي حمدودا.
تساؤالت البح
س :1ما هي موافيات اخلطية املؤثفة؟
س :2ما هي موافيات اخلطاب املؤثف؟
س :3هل قوجد ففوق ات داللة لحصائاة حول شثف خطية اجلمعة قعاىن لىيائاة
اليت شلقات فاها اخلطية ،واملستون العىمي لىمتىقي؟
( )5صحيأ مسلم ،املرجل الساب  ،ديث  )857(-27ص 332
( )6حم د انصر األلباين ،صحيأ الرتغيب والرتهيب ،ط( 1القاهرة :دار املعارف1421 ،هـ) ع.7-6
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س :4ما هي املقرتحات الالزمة لىيادة الت ثري  ي خطية اجلمعة؟
س :5هل اهتما م امل مو م خبطية اجلمعة له داللة لى التاعابه لىخطية؟
س :6هل االهتما م باملساءد اجلاامي لاه قا ثري لىا لقياال النااس لىا احلضاور
وفهم اخلطية؟
س :7ما هي املقرتحات اليت قىيد فالىاة اهتما م امل مومني خبطية اجلمعاة والتا ثف
لىاهم؟
بيئة البح
جمتمي بفيدة ومفاكىها.
اإلطار الزمين للبح
مت قوزيي االلاتيابة  ي راهف راعيام مان لاا م  1436هاا وهاذا الشاهف اال بهاياة
العا م الدرالي وفاه ضمام شم شغىب املواطنني موجودوم  ي بائاقهم.
منهج البح
درالة بظفية وماداباة قائمة لى منهج الوفف والتحىال.
وشداة اليحث ،التيابه قطيق لى لانة الدرالة.
خطة البح
مقدمة وقشمل:
متهااد ،مشاكىة اليحااث ،قسااالالت اليحااث ،اليائاة اجلغفافاااة والىمنااة ،ماانهج
اليحث.
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الدراسة النظرية
خطية اجلمعة –ميهومها.
ميهو م اخلطية – ميهو م اجلمعة – ميهو م خطية اجلمعة.
شوال :فضل اجلمعة وحضور اخلطية.
فضل خطية اجلمعة – مشفولاة خطية اجلمعة.
ثاباا :لوامل جنا خطية اجلمعة.
ش) لوامل متعىقة باخلطية.
ب) لوامل متعىقة باخلطاب.
ج) لوامل متعىقة باملكام.
الدراسة التطبيقية
لتحقاااق شغاافاض الدرالااة قااا م الياحااث بينااا الااتيابه مكوبااة ماان ( )33ليااارة
موزلة لى شربعة حماور رئاسة لقااس مدن الفضا وهي:
ش) العوامل املتعىقة باخلطاب.
ب) العوامل املتعىقة باخلطية.
ج) العوامل املتعىقة بامل مومني.
د) العوامل املتعىقة مبكام اخلطية (املسءد).
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الدراسة النظرية
خطبة اجلمعة ومفهومها
مفهوم اخلطبة:

اخلُطبصصة ل صصة :شفااىها لااوم يضاافب لا الكاادرة مُشاافب حُماافة  ي فُاايفة كىااوم

احلنظىة اخلطيا قيل شم قايس(.)7

وجا خَطب اخلاطاب لىا املناط خطاباة وخُطياة :قافش اخلطياة لىا مان حضاف
وقكىاام بكااال م اهلل لىتقااون وولااا ،وخطااب الشااي خطااب خطيااا كااام شخطااب،
وخَطُب ،وخَطُب الفجل خطب خطابة فار خطايا(.)8
ويف االصطالح:
قنولاات قعفييااات العىمااا الااذين كتيااوا  ي اخلطابااة ،فعىا لاايال املاااال ،يقااول
شرلطو :اخلطابة هي القدرة لى النظف  ي كال ماا يوفال لا اإلقنااع  ي شي مسا لة مان
املسائل(.)9
ويقول ابن ررد  ي قعفياف اخلطاباة ،هاي قاوة قتكىاف اإلقنااع املمكان  ي كال
واحدة من انأراا امليفدة (.)10
وبالنظف هلذين التعفييني جندهما يدورام حول قعفيف اخلطااب فااحب القادرة
لى اإلقناع والت ثري.

( )7لســان العــرب ربــو ما ــور ،طبعــة بــريوت ص  .361القــاموس اطــيف لل ــريود طد ط  2بــريوت 1987م
ص104
( )8بطرس البستاين ،حميف اطيف (مكتبة لباان  )1983ص .240
( )9أرسطو طالي  ،اخلطابة ،حتقي عبدالرمحو بدو (الكويط :وكالة املطبوعات1979 ،م) ص .90
( )10ابو رشد ،حم د بو أمحد ،لخيص اخلطابة ،حتقي عبدالرمحو بدر (الكويط :وكالة املطبوعات) ص .16
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ويفن آخفوم شم اخلطابة فن من فنوم الكال م يقصاد باه التا ثري  ي اجلمهاور لان
طفيق السمي واليصف معا

()11

وهناك من يفن ب بها فن خماطية اجلماهري لىت ثري لىاهم والتمالتهم (.)12
و كننا شم بعففها با قي :الكال م الاذي يىقااه لبساام لىا مساامي مجهاور مان
الناس متياوقني  ي ثقافاقهم واجتاهاقهم وقدراقهم وخمتىيني  ي حاجاقهم واهتماماقهم.
اجلمعة ل ة:
جا  ي القاموس الااط :جُماي الكاف شي حاني ققاي

الكاف ،وفااه اجلمعاة:

اممولة ومنه يو م اجلمعة .ومنه شدا م اهلل جُمعة ما بانكما بالضم :شلية ما بانكما(.)13
و ي حماااط الاااط :اجلمعااة اممولااة ،ومجعااة ماان متااف شي قيضااة منااه وشدا م اهلل
جُمعاة مااا بانكماا شي لليااة ماا بانكمااا .و ي املغافب ،اجلمعااة مان االجتماااع كاليفقاة ماان
االفرتاق .وقال  ي الكىاات :اجلمعة -بساكوم املاام  -الام مان االجتمااع شو مبعنا
امليعول شي امموع .وبتحفيكها مبعن اليالل شي الوقت اجلامي.
واجلمهور لى شبها بضم املام وهو انأفل واإللكام ختياف .وكالهماا مصادر
مبعن االجتماع(.)14
و ي لسام العفب :وفَالة مُءمعاة ومُءتمعاة شي تتماي فاهاا القاو م وال يتيفقاوم
خاااو الضاااالل و اااوه .و ي احلاااديث :شول جُمعاااة جُمعااات باملديناااة ،بالتشاااديد شي
فُىات(.)15
( )11د .مصلأ بيومي ،اخلطابة يف اإلسالم ،ط( 2القاهرة :مكتبة اجمللد العريب )1988 ،ص 4
( )12الشيخ عطية حم د سامل ،أصوا اخلطابة واإلنشا  ،ط(2املدياة املاورة :دار اةوهرة1426 ،هـ) ص 10
( )13ال ريود أطد  ،القاموس اطيف ،ط( ،2بريوت 1987م)ص  ،917مادة رل.
( )14بطرس البستاين ،حميف اطيف (بريوت :مكتبة لباان1983 ،م) ص  ،123مادة رل.
( )15ابو ما ور ،لسان العرب ،ج( 8بريوت :دار صادر1300 ،هـ)ص  ،56مادة رل.
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اجلمعة يف االصطالح الشرعي:
هااو لا الاااو م امليااارك الواقااي بااني يااومي اخلماااس والساايت تتمااي الناااس فاااه
لىصالة،

وهو من شفضل شيا م انأليوع كما قاال   ي حاديث شباي هفيافة 

خاري ياو م

طىعت لىاه الشمس يو م اجلمعاة ،فااه خُىاق آد م وفااه شُدخال اجلناة وفااه شخافج منهاا
وفاه وال ققو م السالة لال  ي يو م اجلمعة (.)16
فضل اجلمعة وحضور اخلطبة
لقد هدن اهلل لى وجال حممادا  وشمتاه لا هاذا الااو م بعاد شم ضال لناه الاهاود
والنصارن،

فيي رواية حاز م لان شباي هفيافة  قاال ،قاال :رلاول اهلل 

شضال اهلل

لن اجلمعة من كام قيىنا ،فكام لىاهود يو م السيت وكام لىنصارن ياو م انأحاد ،فءاا
اهلل بنا فهدابا لاو م اجلمعة (.)17
ومن فضائل اجلمعة شبه ل ا كام يو م اجلمعة كام لىا بااب مان شباواب املساءد
مالئكة يكتياوم انأول فاانأول ،فا ا جىاس اإلماا م طاووا الصاحف وجاا وا يساتمعوم
الذكف ،ومالُ املهءف كمال الذي يهدي اليدبة ثم كالذي يهدي بقافة ثام كالاذي يهادي
الكيش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي الياضة (.)18
لقد خص اهلل يو م اجلمعة خبطية قيل فالة الظهف هلا شركام وواجيات شمف
اإللال م بااللتماع للاها وقفك العمل ،قال اهلل قعاا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

( )16رواه مسلم وأبو هريرة .صحيأ مسلم ،مرجل ساب  ،ديث  )854(-18ص.331
( )17صحيأ مسلم ،كتاب اة عة ،مرجل ساب  ،ديث  )856(-20ص .331
( )18صحيأ مسلم ،كتاب اة عة ،مرجل ساب  ،ديث  )850(-10ص .329
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

(اة عة  .)9و كف اهلل يفاد به خطية اجلمعة كما جا  ي قيسري الططي)(.)19
( ول ا كام ياو م اجلمعاة كاام لىا كال بااب مان شباواب املساءد مالئكاة يكتياوم
انأول فانأول ،ف ا جىس اإلما م طووا الصحف وجا وا يستمعوم الذكف.
لم فضل حضور خطييت اجلمعاة والصاالة ماي اإلبصاات والرتكااى هاو احلصاول
لىاا املغياافة  ي شلاايوله ،فقااد ورد لنااه   ي فااحاح مسااىم ماان قوضاا ف حساان
الوضو  ،ثم شق اجلمعة فالتمي وشبصت ،غياف لاه ماا باناه وباني اجلمعاة وزياادة ثالثاة
()20

شيا م )

واملت مل خلطب النيب  وفحابته الكفا م  ي يو م اجلمعة ،يفن شبها درس متكافر
كل يو م مجعة واجب لىا لمااد امتماي وهام الفجاال املقاماوم ومساتحب لغريهام،
يعاجل قضايا العقادة ،والقضايا االجتمالاة ويعىم انأحكا م الشافلاة واملعاامالت املالااة
وغريها مما قتطىيه حااة اإلبسام وامتمي.
مشروعية خطبة اجلمعة
رُفلت خطية اجلمعة  ي السنة انأوا من اهلءفة لندما قاد م الانيب  لا املديناة
مهاجفا من مكة – لى شفح انأقوال – قال احلافا بن حءف :انأكااف شبهاا ففضات  ي
املدينااة ،وهااو مقتض ا شم ففضاااتها ثيتاات بقولااه قعاااا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (اجلمعة  )9وهي مدباة.

القر ن ،أيب جع ر حم د بو جرير الطرب  ،ج  22ص ،636 ،دار هجر للاشر
( )19جامل البيان عو أتوي
والتوديل ،مصر ،القاهرة.2001 ،
( )20صحيأ مسلم ،كتاب اة عة ،مرجل ساب  ،ديث  )857(-27ص .332
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ومن املتيق لىاه شم شول مجعة مجَّعها رلول اهلل  ب فحابه كابت  ي قياىة بين
لامل بن لو

 ي بطن واد هلم قاد اختاذ القاو م هلام فااه مساءدا و لا لنادما قاد م

النيب املدينة مهاجفا(.)21
واختىااف العىمااا  ،هاال اخلطيااة راافع لىءمعااة ،ش م شم اخلطيااة لاساات راافطا
لىءمعة؟ لى رشيني:
(انأول) وهو رشي مجهور العىماا حااث يافوم شم اخلطياة رافع لصاحة فاالة
اجلمعة ،وال قصح بدوبها وهو ما لىاه املذاهب اليقهاة انأربعة(.)22
وبه قال لطا والنخعي وقتادة والاوري وللاحاق( ، )23والاتدل شفاحاب هاذا
الفشي ب دلة منها:
 - 1فعىه املستمف والاابت لنه شبه كام خطب قيل فالة كل مجعة خبطيتني.
 - 2ما روي لن لمف بن اخلطاب  شبه قال قصفت الصاالة نأجال اخلطياة
وقد كف ابن قدامة  ي املغين شبه مفوي لن لائشة رضي اهلل لنها(.)24
 - 3رشي لااعاد باان جاايري  كاباات اجلمعااة شربعااا ،فءعىاات اخلطيااة مكااام
الفكعتني(.)25

( )21د .علي ع ر طد دع ،داد اخلطبا (جدة :دار األندل  ،اخلضرا ) ص99
( )22عــال الــديو أبــو بكــر بــو مســعود الكســا ي ،بــدا ل الصــاا ل يف ر يــب الشـرا ل ج 2ص .195ابــو  ،املغـ
ج 3حتقي د .عبداطسو الرتكي (الر ض :دار عامل الكتب1417 ،هـ) ص.170
( )23ابو قدامة ،املغ ج ،3املرجل الساب  ،ص.171
( )24د .نزار عبدالكرمي اح داين ،خطبة اة عة (مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسـالمي ،العـدد  189سـاة 1420
هـ) ص .25
( )25املرجل الساب ص .27
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(الاابي) الفشي الااابي ،القاول با م اخلطياة لاسات رافطا ،فىاو مل يتقاد م فاالة
اجلمعة خطية فالصالة فحاحة وقعتط مجعة.
وهااذا الاافشي هااو رشي احلساان اليصاافي وداوود الظاااهفي واجلااويين ورجحااه
الشوكابي( ،)26وقد التدلوا با قي:
- 1ما رواه شبو هفيفة لن النيب  شبه قال :من شدرك مان اجلمعاة ركعاة فقاد
شدرك الصالة

()27

 - 2ما رواه شباو هفيافة  شم الانيب  قاال :مان شدرك ركعاة مان الصاالة فقاد
شدرك الصالة ()28وقشمل الصالة فالة ظهف اجلمعة وغريها(.)29
وقد شجاب الشوكابي لى شدلة اجلمهور با قي:
 - 1شم فعىه  والذي داو م لىاه  ي خطيه ال يياد الوجوب.
 - 2االلتدالل بقوله قعاا :فَا ْل َعوْا ِلَل ِكْفِ الىَّهِ ب م الواجاب هاو الساعي
والذكف يفاد به الصالة لوجوبها وال ينه

الوجوب لى اخلطية.

ولعل قول اجلمهور هاو الصاائب بالادلال ونأباه لمال الساىف وشبكافوا مان
خااالف لا  ،فقااد رون لياادالفزاق واباان شبااي راااية لاان حممااد اباان لااريين قااال:
فىات مي رجل فالة اجل معة فىم خطب وفى شربعا فخط قاه ،فىماا لا لت لان
ل ل ا هو شفاب(.)30

( )26الشوكاين ،ني األوطار ج ( 3القاهرة :دار احديث1413 ،هـ) ص .378
( )27أيب بكر حم د ابو قسحاق ابو خزمية ،صحيأ ابو خزمية ،حتقي حم د األعض ي (الر ض1424 :هـ) ع .1851
( )28صحيأ مسلم ،مرجل ساب  ،ديث .)607(-161
( )29د .نزار عبدالكرمي اح داين ،مرجل ساب  ،ص .30
( )30عبدالرداق الصاعاين ،مصا عبدالرداق الصاعاين ،ج  ،3ط( 2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،هـ) ص .171
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ومن خالل هذه انأدلة يتيني لنا شم خطية اجلمعة واجب لقامتها  ي املدم والقافن
 ي حال اكتمال العدد إلقامة اجلمعة(.)31
عوامل جناح اخلطبة
يعتمد جنا اخلطاب وفعالاة اخلطية ومدن ق ثريها  ي الساامي لىا لوامال لادة
مفقيطة باخلطاب واملتىقي واليائة الاطة لى النحو التالي:
أوال :عوامل متعلقة ابخلطبة
ش) اختاار املوضوع مبا يتنالب مي ظفو الىمام واملكام:
اختاار موضوع خطية اجلمعة من شهم لوامل جناحها والت ثف بهاا ،ل تاب لىا
اخلطاب مفالاة ظفو الىمام واملكام لند اإللداد هلا.
مفالاة زمام اخلطية لامل قوي جدا لقيوهلا والت ثف بها ،ل لبه من غاري املنالاب
مي بداية لشف ي احلءة احلديث لن وجوب فو م رمضام وقاامه ولاس مان املنالاب
حتديد خطية اجلمعة لن فضل انأضحاة ووجوب احلج لىقادر لىاه بعد ابتها موعه.
ومفالاة املكام من شولااات االختااار ل لم ماا يهام حضاور اجلمعاة مان اجلمالاة
مكابااا لااه انأولويااة  ي اخلطيااة ،فالقضااايا الاايت قهاام جمتمااي املدينااة قياال جمتمااي الدولااة،
وجمتمي الدولة قيل جمتمي اإلقىام ،وما يهم امتمي اإللالمي قيل امتمي العاملي.
ول ا مل يفاع هذا الرتقاب الىمين واملكابي  ي للداد اخلطية فهو مؤرف شم خطااب
اجلمعة غائب لن شحدا وهمو م جمتمعه ،مما يقىل من بسية الت ثري لى املتىقني.

( )31اختلـ العل ـا يف العـدد الـالدم إلقامـة اة عـة مـا بـني رجلـني قو 50رجـال ،واة هـور يـرى أن العـدد الـالدم
إلقامة اة عة  40رجال .راجل د .نزار اح داين ،مرجل ساب  ،ص.42
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ب) إعداد اخلطبة:
يتطىب جنا خطية اجلمعة لىت ثري لى امل مومني شمور منها:
 -1الرتكيز على موضوع واحد .ووحدة املوضوع قعين شم يدور حديث اخلطية
حول فكفة معانة شو ميدش خاص هاد لاه شوال ثام يشافحه ويقاام انأدلاة لىااه باالطاهني
العقىاة والتارخاة وشدلة من القفآم الكفيم والسنة املطهافة حتا يكاوم واضاحا جىااا  ي
ش هام امل مومني ويفلخ  ي لقوهلم .
لبه بهذا يعمق اليكفة املطفوحة وجبعل كل لامي هلا قادرا لىا شم يؤكاد شدلتهاا
وحءءها.
شما اخلطب اليت قتناول لددا من املوضولات ف بها قكاوم لاطحاة غاري لماقاة،
فاحلديث لن املوضوع الاابي ينسي ما قال لن انأول ،كماا ينساي الاالاث ماا قاال لان
الاابي وهكذا قنتهي اخلطية ب فكار مشتتة ثم قنس لفيعا ،وقد شوف  ي ل شباو بكاف
الصديق  حاث قال :ول ا ولظت ف وجى ف م كاري الكال م ينسي بعضه بعضا (.)32
 -2ترتيب عرض املوضوع الرتقاب املنطقي يىى م ققديم لىموضوع ثم لفضه ثام
خامتة مي االلتدالل والشواهد من السرية.
وهاذا الرتقاااب منطقااي وكال جااى ماايين لىا مااا قيىااه ،فاملقدماة قىياات االبتياااه
وقوجه املخاطيني لا موضوع اخلطية – كمادخل – ولافض املوضاوع ورافحه ياوحي
ب هماااة مااا ياادلو للاااه اخلطاااب وانأدلااة والشااواهد حتيااى املخاااطيني لا مااا ياادلو للاااه
وققنعهم جبدية ما طفحه وحث لىاه شو حذر منه.

( )32عبــداةلي عبــده شــليب ،اخلطابــة وقعــداد اخلطيــب ،ط( 1القــاهرة :دار الشــروق 1981 ،م) ص .29ع ــاد
حم د سني ،اخلطابة اإلسالمية بني الا رية والتطبي (القاهرة :مكتبة عبدالرمحو 1422 ،هـ) ص.47
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لم قناول اخلطاب موضوله بدوم مقدمة قهائ لعفض املوضوع ،يضاي جى مماا
يادلو للااه؛ نأباه مل يسارتع ابتيااه املخااطاني ويهاائهم لا عااع ماا يقاول ورمباا قكاوم
النتاءة لكس ما يهد للاه خطاب اجلمعة(.)33
 -3انتقاء األدلة:
الدلال الشفلي شو العقىي شفضل آلااة إلقنااع املخاطاب باملوضاوع ،فاملساتمعوم
لادة ال يقتنعوم باليكفة لال ل ا كابت مشيولة بالدلال ،ف ا لفض اخلطاب كالمه ثام
شقيعه بالدلال من قفآم شو لنة شو كال م لىمعتاطين مان شهال العىام املوثاوقني كاام شدلا
لىسماع واإلقناع (.)34
وبيس القنالة حتصل  ي حاال لافض الادلال العقىاي لىا املساتمعني ،وبعا
الناس يقتني بالدلال العقىي شكاف من النقىي.
وتدر باخلطاب شم حيفص لى ابتقا انأدلة من حاث:
 قفا ة انأدلة بشكل فحاح وواضح.
 ارقياع انأدلة باملوضوع بشكل ميارف ،وتب قيسري الدلال غري امليارف وربطاه
باملوضوع.
 االلتماد لى انأحاديث الصحاحة واالبتعاد لن الضعاية شو املوضولة.
 اإلرارة لا مصدر الدلال.
 -4مناسصصبة طصصوط اخلطبصصة :الت ماال خلطااب الاانيب  وخطااب اخلىيااا الفاراادين
رضي اهلل لنهم يالحا شبها قتسم بالقصف ،فخطياة الاوداع ال قتءااوز فايحة واحادة،
وهكذا حث النيب  لى طول الصالة وقصاف اخلطياة كماا ورد  ي فاحاح مساىم لان
( )33عبداةلي عبده شليب ،مرجل ساب  ،ص .30
( )34ع اد سني ،مرجل ساب  ،ص .60 – 55
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لمار  قال :لبي ععت رلول اهلل  يقول :لم طول فالة الفجال وقصاف خطيتاه
مَئَِّنة من فقهه ،ف طاىوا الصالة وشقصفوا اخلطية ولم من الياام لسحف

()35

لم طول خطية اجلمعة فوق احلد الطياعي ال شحد املشاكل اليت حتاد مان فعالااة
اخلطيااة وقيوهلااا لاادن السااامي واملتىقااي وهااي  ي الوقاات بيسااه مظنااة مس ا مة لىنيااوس
وقضااي لىيوائد ومنا م لىمستمعني ومذمة لىخطاب فاملستحب ققصري اخلطية(.)36
ومن املياد شم يكوم وقت خطاب اجلماي حمادودا بوقات معاني ال يىياد لىااه وال
ينقص فاخلطاب الذي يعود الناس لى فرتة زمناة معانة خلطيته ،فهاو اخلطااب الاذي
يفقاده املصىوم من كل مكام ،فايق املصىوم متعىقني مي اخلطاب اللتماع خطيته مان
غري مىل شو ل  م (.)37
 -5مراعاة الل ة واألسلوب يف خطبة اجلمعة :الىغة العفباة جاباب شلالاي مان
جوابب حااقنا ،فهاي احلاضان لاقافتناا ورلاالتنا اإللاالماة والافابط املوحاد بانناا وباني
قيكريبا ،وهي لغة القفآم الكفيم والرتا اماد وعاها القفآم الكافيم الىساام العفباي
امليني وكفمها اهلل لى وجل وحيظها من كل لو وباطل ب م جعىها لغة القفآم الكفيم،
فقااااال  ي حمكاااام آياقااااه :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ طه 113وقال قعاا :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ

فصىت ،3وقال :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (الىخف .)3

( )35صحيأ مسلم ،مرجل ساب  ،ديث  )869(-47ص.335
( )36نزار اح داين ،مرجل ساب ص  .104د .علي الرطبعة ،اخلطابة بني الا رية والتطبي (ع ان :دار األعـالم،
1427هـ)ص.70
( )37عث ــان قــدر مكانســي مقــاا بعاـوان (لغتاــا العربيــة واح ــاا عليهــا) جملــة رابطــة أدط الشــام (دمشـ  :العــدد
 19شريو الثاين 2005م) ص .36
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الىغة العفباة اليصح هلا قا ثري قاوي لىا وفاول ماادة اخلطااب لا املساتمعني
(فاخلطاب الذي ى فصااحة الىساام وقاوة الكىماة ،ىا شداة التوجااه ،وااللاتهابة
مبفالاة قوالد الىغة العفباة من شلظم لاوب اخلطاب؛ نأم الىحن قاد يعاوق الساامعني
لن اليهم ،وقد يشغل بعضهم بالتدبف فاما كاام ينيغاي شم يصاال لىااه التعايري .ولاذل
ف م قىود اخلطاب ب كط زاد لغوي هو الضمام ب م اهلل لقدرقه لى جتدياد املعاابي بدقاة
ولى قصفيف الكال م  ي كل جمال بادوم لاائق)( )38ول ا ضاعف بااام اخلطااب وابتااب
لسابه العي والرتن منطقه التىكؤ فقد قوة جياارة  ي التا ثري  ي بياوس مساتمعاه وقهاااج
مشالفهم(.)39
اثنيا :عوامل متعلقة ابخلطيب وشخصيته
من شهم العوامل اليت قؤدي لا فالىاة اخلطية والت ثري  ي امل مومني:
ش) قوة الشخصية
خطاب اجلمعة هو شحد لوامل الت ثري لىا املا مومني ،ل لم لشخصااة اخلطااب
والتعداده وشدائه وثقته بنيسه ولعة لىمه دورا  ي الت ثري لىاهم.
ياافن بىااومف Blumer

 H.شم الشخصاااة متااال قنظااام االجتاهااات املوجهااة لىسااىوك

حت يطورها اليفد من حالل التيالل مي ا خفين.
ويااافن ياااوبج K. Yong

شم الشخصااااة هاااي جممولاااة العاااادات واالجتاهاااات

والسمات وانأفكار اليت قوجد لدن اليفد واليت ختضي لتنظام خارجي ،فتتحول شدوار

( )38علي بو ع ر طد دع ،داد اخلطبا  ،مرجل ساب ص .164
( )39ن ــذير حم ــد مكت ــيب ،خص ــا ص اخلطب ــة واخلط ــب ،ط( 2ب ــريوت :دار البش ــا ر اإلس ــالمية 1419 ،هـ ـ) ص
.244
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ومفاكى لامة ،وال جتد هلا قعايريا داخىااا  ي الاولي الاذاقي وميهاو م الاذات ،وانأفكاار
والقام وانأهدا

ات الصىة بالدوافي وانأدوار واملفاكى (.)40

(فشخصاة اخلطاب القوية قعتاط مان الصايات اجلىااة والعوامال املاؤثفة  ي لجناا
اخلطية؛ نأم هلا الااد الطاوا  ي قادرة اخلطااب لىا االلاتاال لىا قىاوب الساامعني
ومى شحالاسهم)(.)41
والشخصاة القوية لىخطاب قكسب هاية واحرتاما  ي بيوس الناس حتمىهم لى
قوقريه ولجالله وااللتماع لكالمه والت ثف ب فكاره.

()42

ب) حسن السرية
قعطاي السارية الشخصاااة وفايا كااامال حلاااة اليافد بوفااف وحتىاال رخصاااته
وطفيقااة لااىوكه وبائتااه ويعتااط قاااريخ احلااااة ماان الياابااات الاايت كاان االلااتعابة بهااا  ي
اليحااث ،ويتضاامن التاااريخ التطااوري لىياافد منااذ بش ا قه والااتءابات الياافد املختىيااة
لىمؤثفات اليت مفت به منذ بداية حااقه واليت كام هلا شثف  ي قكوين قامه واجتاهاقه (.)43
اخلطاب املؤثف هو الذي مل يتىو بارقكاب كيرية شو يقرت فاحشة شو يايت لناه
خاابة هلل شو نأمته ووطنه .وقىداد لريقه حسنا ل ا مل يتهافت لىا الادباا ومفاقيهاا ،بال
كام فابفا لى مشاكىها وبوائيها ،مفاقيا هلل  ي لفه وجهفه ،حميا هلل وميغضاا نأجىاه،
ال ق خذه  ي اهلل لومة الئم( ،)44متواضعا  ي بيسه وحسن اخلىق  ي قعامىه مي الناس.
( )40حم د عاط غيث ،قاموس علم ارجت اع (اإلسكادرية :دار املعرفة اةامعية )1993 ،ص .336
( )41نذير حم د مكتيب ،مرجل ساب  ،ص .27
( )42علي بو ع ر طد دع ،داد اخلطبا  ،مرجل ساب  ،ص .161
( )43أمحد دكي البدو  ،معجم مصطلحات العلوم ارجت اعية (بريوت :مكتبة لباان1977 ،م) ص.41
( )44نــذير حم ــد مكتــيب ،خصــا ص اخلطبــة واخلطيــب ،مرجــل ســاب  ،ص .268د .علــي ع ــر طد ــدع ،مرجــل
ساب  ،ص.158

ع ر بو عبدع الع ر

324

ج) النظافة واملظهر والرائحة الطيبة

()45

النظافااة خىااق اإللااال م وواجااب راافلي ،وااللتنااا باااملظهف شدب لظااام ،باال
شوجب اإللال م الطهاارة لناد شدا بعا

العياادات ولاد م قياول العياادة  ي ظال وجاود

النءالات ،قال اهلل قعاا :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (اليقفة .)222
والنظافة مظهف مجال ولىوك رفاي حتيها اليطفة السىامة يقول اهلل قعاا:
ﭽﯖ ﯗﭼ املدثف ،4وقال قعاا :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

(انألفا .)31 :
فالطهارة قشمل طهارة اليدم واملالبس وكال ماا حيسان منظاف اإلبساام اخلاارجي
والداخىي .وقد ريه النيب 

 -كما جا  ي لنن شبي داود – الافظاة لىا الصاىوات

اخلمس بطهارة اإلبسام مال من يعتين باالغتسال بالاو م مخس مفات ،لن شباي لاىمة
باان لياادالفنن لاان شبااي هفياافة  شم رلااول اهلل  قااال :شرشيااتم لااو شم بهاافا بياااب
شحدكم يغتسل منه كل يو م مخس مفات ،هل ييق من دربه ري  ،قالوا :ال ييق من
دربه ري ( . . .)46اخل .
اإللال م دين النظافة والنظا م واجلمال ،فقد رون شبو يعىا لاعاد  قاال :قاال
رلول اهلل 

لم اهلل مجال حيب اجلمال ،حيب شم يفن شثف بعمته لى ليده (.)47

واجلمال يشمل مجال الشكل واملظهف ومجال انأخالق وانألمال.
ف ا كابت النظافاة ومجاال املظهاف والطااب مطىاب لىمساىمني لاماة ،فا م هاذا
املطىب يت كد خلطاب ولما م اجلمعة من باب شوا.
( )45نــذير حم ــد مكتــيب ،خصــا ص اخلطبــة واخلطيــب ،مرجــل ســاب  ،ص .268د .علــي ع ــر طد ــدع ،مرجــل
ساب  ،ص.158
( )46صحيأ مسلم ،طب املشي قو الصالة ،مرجل ساب  ،ديث  )667(-283ص .263
( )47صحيأ مسلم ،طب حترمي الكرب ،مرجل ساب  ،ص .63
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لم من مها م اخلطاب ليصال مادقه لا املتىقني وهذا لان يتا ق لناد وجاود ابتقااد
ركىي شو موضولي من قيل امل مو م لإلما م.
د) فصاحة لسان اخلطيب وسالمة ل ته
الىغااة العفباااة هااي لغااة القاافآم الكاافيم والساانة املطهاافة ،فقااد اختارهااا اهلل قعاااا
لتكوم هي الىغة الفعاة لإللال م.
لم اختاار اهلل لىغة العفباة من بني الىغات ملاىات متتاز بها ومنها:
 - 1شم الياام الكامل ال حيصل لال بها ،قال قعاا ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

(الشعفا .)195 :
فدل ل لى شم لائف الىغات دوبها  ي الياام.
وقد بني هذا املعن شبو احلسني شند بن فارس املتوف لنة  395ها حاث قاال:
فىما خص – جل ثناااله – الىساام العفباي باليااام لَىام شم لاائف الىغاات قافافة لناه
وواقعة دوبه (.)48
 - 2الىغااة العفباااة هااي شلاااس لغااة القاافآم والساانة ،واليصااح هااي الولاااىة
لىوفول لا فهام شلافار ومقافاد الشافيعة الاواردة  ي القافآم الكافيم والسانة املطهافة.
ولذا حث لىما اإللال م لى قعىمها والتمس بها ،قال ليداهلل بن ليااس رضاي اهلل
لنهما :ما كنت شدري ما معن  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (انأبعا م ،)14حت ععت

( )48أيب احســني أمحــد بــو فــارس ،الصــا يب يف فقــه اللغــة العربيــة ومســا لها وســاو العــرب وكالمهــم ط( 1بــريوت:
دار الكتب العل ية )1418 ،ص .19
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امفشة من العفب ققول :شبا فطفقه ،شي ابتدشقه( ،)49وقال( :ل ا خيي لىااكم راي مان
القفآم فابتغوه  ي الشعف ف به ديوام العفب)(.)50
وشبشد املطد (:)51
النحو ييسط من الىسام انألكن
ول ا طىيت من العىو م شجىها

واملف َ قكفمه ل ا مل يىحن
ف جىها لندي مقام انألسن

وقد كافت شقوال العىما  ي  م الىحن ،فعن شيوب السختاابي –رنه اهلل -
شبااه كااام ل ا حلاان ،قااال( :شلااتغيف اهلل) ()52وقااال انأفاامعي –رنااه اهلل  :-لاان
شخو ما شخاا لىا طالاب العىام ل ا مل يعاف النحاو شم يادخل  ي مجىاة قولاه :
(من كذب لىي متعمدا ،فىاتيوش مقعده من النار)؛ نأبه مل يكن يىحان ،فمهماا رويات
لنه بىحن فقد كذبت لىاه .ورون اخلطاب اليغادادي شم لىااا وابان ليااس وابان لماف
رضي اهلل لنهم ،كابوا يضفبوم شبنا هم لى الىحن(.)53
هص) اإللقاء اجليد
يوفف اإللقا باجلاد لندما قكتمل لنافاف اإللقاا  ي اخلطياة مان باحااة املىقاي
واملوضوع واملكام.

( )49ابــو كثــري ،ســري القــر ن الع ــيم ،حتقي ـ ســامي بــو حم ــد الســالمة ،ج ،6ط(1الــر ض :دار طيبــة للاش ــر
والتوديل1418 ،هـ)ص .532
( )50جــالا الــديو الســيوطي ،الــدر املاثــور يف الت ســري طملــأحور ،حتقي ـ د .عبــدع بــو عبداطســو الرتكــي ،ج،14
ط( 1القاهرة 4 :رعة الزمر-املهادسني 1424 ،هـ) ص.644
( )51املربد ،الكام يف اللغة واألدب ،ج  ،1ص  ،248م سسة املعارف ،بريوت ،لباان.2001 ،
( )52يوس ـ ـ ب ــو عب ــدالرمحو بـ ــو يوس ـ ـ  ،هت ــذيب الك ــاا يف أ ــا الرج ــاا ،ج(8ب ــريوت :م سس ــة الرس ــالة،
1400هـ) ص.328
( )53يوس بو عبدالرمحو بو يوس  ،املرجل الساب ج 18ص.388

العوام امل حرة يف خطبة اة عة يف اجملت ل السعود ...

327

وشهم لنافف اإللقا اجلاد  ي املىقي هي:
 - 1لملامه باملوضوع الذي يتحد لنه  ي اخلطية ،ومن العوامل املسالدة لى
اإلملا م باخلطية هو ققسامها لا مقدمة وموضوع وخامتة(.)54
 - 2االقتناع باملوضاوع فاقاد الشاي ال يعطااه ع هكاذا يقاول املاال العفباي،
فالشخص الذي ال يقتني مبا يقول ويتحد به ،شب له شم يقني به غريه !؟
والشخص الذي يؤمن بيكفة املوضوع ويقتني بها قظهف آثارها  ي لاناه وقنعكس
لى جوارحه وقسمات وجهه.
وبالتالي لتكوم ولاىة الت ثري شقون لى املتىقي ولاءذب من يسمعه ويقيل ما
يقدمه له.
وهلااااذا الساااايب قااااال قعاااااا :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (الصف.)3
فالشخص الذي يقول بانأفكار اليت يؤمن بها ويقتني بها تعىاه ال ينسا اليكافة
وقظل حاضفة معه شب ومت را  .ويقاال لم ماا خافج مان القىاب يقاي  ي القىاب وماا
خفج من الىسام ال يتعدن ا ام
 - 3وضو الصوت والنطق اجلاد :من العوامل املاؤثفة  ي خطياة اجلمعاة قاوة
ولالمة حياله الصوقاة ومجال ووضو الصوت واقىام بطات فوقه.
هي موهية من اهلل قعاا قوجد لند اليع

باد شبها ال قتوفف لناد الكال ،واملااهف

هااو ماان يسااتغل هااذه املوهيااة ويسااتياد منهااا  ي ليصااال الكىمااة ولقناااع املتىقااي مبضااموم
اخلطيااة ،و كاان لىخطاااب الااتحكم بنااطات فااوقه بااني االرقياااع واال ياااض والقااوة
( )54ابــو عب ــد ال ــرب ،ج ــامل بي ــان العل ــم وفض ــله ،حتقي ـ أب ــو األش ــب األده ــر (ال ــدمام :دار اة ــود 1414 ،هـ ـ)
.1133/2
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والضعف حسب املوقف ومبا يتنالب مي جتديد االبتياه وليقااظ انأ هاام وجتدياد بشااع
املتىقي نأجل متابعة اخلطية.
ولكي يستامف اخلطاب هذه املوهية لىاه شدا ا قي:
ش) لااد م القاافا ة اإللقائاااة الاايت قيعااث لىاا املىاال؛ نأم املتىقااي ل ا شحااس شم
اخلطاب يقفش من ورقة شو كتاب لانصف لن االلتماع لىخطية ورمبا يكوم ل لاييا
 ي بعاله شثنا اإللقا .
ب) لد م اإللافاع شو الايط  ي للقاا اخلطياة لائال يياوت لىا املتىقاي كااريا مان
النيي شو يؤدي لا الرتخا شعالهم ورفود ش هابهم.
ج) رفي الصوت ثم ختياضه قدرتاا ثم يعود يففعه مان جدياد لاخيضاه قادرتاا
مفة شخفن لا بهاياة اخلطياة ،رون اإلماا م مساىم –رناه اهلل   -ي فاحاحه ب لاناده
لن جابف بن ليداهلل  قال كام رلاول اهلل  ل ا خطاب انافت لانااه ولاال فاوقه
وارتد غضيه ك به منذر جااش ،يقاول فايحكم ومسااكم فاقاول :بعاات شباا والساالة
كهاقني ،ويقفم بني شفيعاه السيابة والولط ويقول شما بعد (.)55
د) لخاافاج حاافو الكىمااة ماان خمارجهااا الطياعاااة حت ا ال خاال باااحلف فاخاال
باملعن ك م ينطق القا كا شو السني ثا . . .
ها) قصويف املعابي بنطقه ،مال شم ينطق االلتيها م بصوت يدل لىاه شو التعءب
بصورة قدل لى

ل .

اثلثا :عوامل متعلقة ابملكان
املسءد اجلامي هو املكام الاذي قاؤدن فااه خطياة وفاالة اجلمعاة .وحتا يكاوم
مالئما نأدا خطية وفالة اجلمعة ،يىى م قهائة املكام من لدة وجوه:
( )55صحيأ مسلم ،مرجل ساب  ،طب خت ي الصالة واخلطبة ،ديث  )867(-43ص .335
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 -1النظافة(.)56
من شهم السىوكاات اليت حث لىاها اإللال م هي لىوك النظافة ،وقشمل بظافة
اليدم واملىيس واملكام.
فاإللال م دين النظافة  ي كل ري  ،والتط بظافة املساىم وطهارقاه رافع لقياول
بع

العيادات ،وبظافة وطهارة مكام العيادة رفع لقيوهلا.
وقد ورد لان شباي هفيافة  شم رجاال شلاود  -شو امافشة لاودا – كابات ققام

املسءد فماقت ،فس ل النيب  لنها ،فقالوا ماقت ،فقال لىاه الصالة والساال م شفاال
كنتم آ بتموبي ! دلوبي لى قطها متيق لىاه ،ف ق النيب  قطها فصى لىاها(.)57
لم هذه العناية واالهتما م من النيب  المفشة لودا – شو رجل شلود – كام مان
ر بهم كنس وقنظاف املسءد لمناا هاو دلاال لىا حففاه لىااه الصاالة والساال م لىا
النظافة وللال ر بها.
لم بظافة املكام وبظافة انأبدام واملالبس ،له شثف كيري  ي التوازم النيسي ملفقاادي
املساجد وخلطاب اجلمعة شيضا كما يسالد لى اخلشوع واإلبصات والتاعاب اخلطية.
 -2التكييف " التهوية ":
التهوية هلا شثف قوي لى راحة امل مومني واإلما م – خافاة  ي انأجاوا احلاارة شو
الياردة جدا .-
فالعنايااة بتكااااف اهلااوا فااايا شو رااتا لااه شثاافه  ي راحااة املصااىني والااتعدادهم
اللتاعاب اخلطية وله شثفه لى اخلطاب نأدا خطيته كما ينيغي.

( )56ش الا افة  /ن افة املكان ون افة املالب ون افة األبدان مو األوساخ والروا أ الكريهـة ،و شـ
املكان مو احشرات والغبار. . .
( )57صحيأ مسلم ،مرجل ساب  ،طب الصالة على القرب ،ديث  )956(-71ص .370
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 -3الصوت:

اقساع مساجد اجلمعة وكافة لدد املصىني فاها حيتاج لا مكطات لىصوت.
وماان مهااا م مساؤولي املسااءد االهتمااا م بهااا واااث قكااوم واضااحة غااري مىلءااة
رامىة جلماي شركام املسءد وكما شم الصاوت غاري املساموع وغاري املمااى ياؤثف  ي كياا ة
وفعالاااة اخلطيااة ،ف ا م ارقياااع الصااوت لاان احلااد املقيااول يساايب ضااءاءا ولزلاجااا
لىسامعني ييقدهم التيكف والتدبف  ي معابي ما يىقاه اخلطاب .فالسمي اليشفي له حدوده
اليت يسيب جتاوزها ليذا ا حساا تب شم ختىوا منه املساجد واخلطب.
 -4الفرش:
قهائااة مكااام املصااىني شحااد العواماال الاايت قيعااث لى ا راحااة املصااىني النيساااة
والتعدادهم لتىقي اخلطية وشدا الصالة كما ينيغي .ومن شهم ل ففش املسءد بيفش
بظاية والئقة قسالد لى راحة املصىني.
كما شم رائحاة املساءد والطااب مان العوامال اهلاماة الايت قيعاث لىا االرقااا
والتىذ باجلىوس وقتا طويال وقفا ة القفآم وااللتماع لىخطية والت ثف بها.
 -5توفر أماكن الوضوء ونظافتها وصيانتها:
من العوامل املهمة اللتقيال املصىني وراحتهم وقسالد لى االلاتعداد النيساي
لىمكو  ي املسءد وشدا الصالة وااللتماع لىخطية قوفري شماكن وضو منالية بظاية.
والدرالة املاداباة لى لانة من امتماي الساعودي – الياالغني – لتوضاح واقاي
خطب اجلمعة  ي وقتنا الفاهن ومدن ق ثريها لى امل مومني.
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الدراسة امليدانية
فممت التيابة وزلات لىا جممولاة متيفقاة مان الياالغني  ي بفيادة ومفاكىهاا
اللتاضا واقي فعالاة اخلطية والعوامل الاطة بها.
جمتمع الدراسة وعينتها:
جمتمي الدرالة هو مجاي الفجال اليالغني  ي مدينة بفيدة ومفاكىها.
وقاد قااا م الياحااث وصااف لاادد السااكام الاذكور ملنطقااة بفياادة الاايت طيقاات فاهااا
الدرالة قايني شم لاددهم ( )352080حساب منشاورات مصاىحة اإلحصاا ات العاماة
لعااا م ( )1431وييىاان بسااية انأطيااال شقاال ماان لاان  14لاانه  %34وبالتااالي فا م العاادد
التقفييب متمي الدرالة هو ( )232000ففدا ققفييا.
عينة الدراسة:
بظفا إلمكابات الياحث الدودة ،وابتشار السكام لى مساحة والعة جدا مان
املنطقة ،باإلضافة لا طياعة اليحث بيسه ،فقد اكتيا الياحاث بعاناة مان ( )250فافدا
من اليالغني متال  %1من لدد السكام اليالغني يافن الياحاث شم هاذه العاناة متاال جمتماي
اليحث ،كما اختار الياحث لانة الدرالة بطفيقة طيقاة موزلة لى ثالثة بائات خمتىياة
قشمل املدينة والقفية واليادية ،وقد مت قوزيي ( )250الاتيابة لىااهم كماا يىاي131( :
 ي املدينة  68 ،ي القفن  51 ،ي امتمي اليدوي).
أداة الدراسة:
لتحقاااق شغاافاض الدرالااة قااا م الياحااث بينااا الااتيابه مكوبااة ماان ( )33ليااارة
موزلة لى شربعة حماور رئاسة هي:
ش) العوامل املتعىقة باخلطاب.
ب) العوامل املتعىقة باخلطية.
ج) العوامل املتعىقة بامل مومني.
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د) العوامل املتعىقة مبكام اخلطية (املسءد).
تصحيح االستبانة:
العيااارات مدرجااة قاادرتا ثالثاااا حسااب درجاة موافقااة املسااتءاب لىا العيااارة
{( )3بدرجة كيرية )2( ،بدرجة متولطة )1( ،بدرجة قىاىة}.
وبالتالي فاكوم مستون الفضا لن كل لامل من العوامال الايت اراتمىت لىاهاا
االلتيابة من وجهة بطف املستءايني لى االلتيابة لى النحو التالي:
(- 1من  1لا  )1.67مستون الفضا منخي .
(- 2من  1.68لا  )2.33مستون الفضا متولط.
(- 3من  2.34لا  )3مستون الفضا مفقيي.
صدق وثبات االستبانة:
قا م الياحث بالتحقق من فدق االلتيابة مان خاالل لفضاها لىا جممولاة مان
الكمااني وهاام ماان انألاااقذة شلضااا هائااة التاادريس املتخصصااني  ي جامعااة القصااام
ومجاااعهم ماان شفااحاب اخلااطة والكيااا ة العىماااة ،وقااد قاااموا مبفاجعتهااا وقسااءال
مالحظااات مهمااة قتعىااق بالعيااارات والاااور والصااااغة ،وقااا م الياحااث ب ا جفا شهاام
التعديالت لىوفول لا الصاغة النهائاة بنسية اقياق بني الكمني وفىت لا (.)%100
كما قا م الياحث وبالتخدا م الطبامج اإلحصائي SPSSوساب الاياات لاللاتيابة
بالااتخدا م معادلااة (شليااا كفوبيااال) وقااد بىاان معاماال الايااات لاللااتيابة ( )0.912وهااو
مؤرف مفقيي ،ويدل لى شم االلتيابة فاحلة لىتطياق نأغفاض الدرالة احلالاة.
نتائج الدراسة:
بعاااد الاااتعادة االلاااتيابات مااان شفااافاد لاناااة الدرالاااة مت قصاااحاحها ولدخاهلاااا
لىحالااوب ولجاافا التحىاااالت اإلحصااائاة الالزمااة هلااا ،ولإلجابااة لاان قساااالالت
الدرالة انأول والاابي (ما هي موافيات اخلطية املؤثفة ؟ وما هاي موافايات اخلطااب
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املاااؤثف؟) مت حسااااب املتولاااطات احلسااااباة واال فافاااات املعاارياااة اللاااتءابات لاناااة
الدرالة ،ويوضح اجلدول ( )1التاالي قاام املتولاطات احلسااباة واال فافاات املعاارياة
جلماي ليارات االلتيابة جلماي لانة الدرالة:
جدوط رقم ( .)1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت عينة الدراسة على االستبانة مرتبة
تنازليا حسب املتوسط احلسايب لدرجة الرضا

ترتيب

العبارة

التسلسل
يف

العبارات

املتوسط االحنراف مستوى
احلسايب املعياري

الرضا

1

1

يهتم اخلطيب مب هره العام وهادامه

2.68

0.54

مر ل

2

3

يهتم اخلطيب إبيراد األدلة مو الكتاب والساة وأقواا السل

2.64

0.50

مر ل

3

4

معرفة اخلطيب وقملامه مبو وع اخلطبة

2.59

0.54

مر ل

4

15

حي ظ اخلطيب األدلة والشواهد بشك جيد

2.47

0.67

مر ل

5

14

معرفة اخلطيب وقملامه مبو وع اخلطبة

2.43

0.63

مر ل

6

9

ق قان اخلطيب للغة العربية والبالغة وال صا ة

2.41

0.67

مر ل

7

10

ي هر اخلطيب اهت اما حنو املو وع الذ يقدمه

2.40

0.63

مر ل

8

11

ي هر اخلطيب اجتاهات ق ابية حنو املأمومني

2.25

0.62

متوسف

9

2

يقدم اخلطيب اخلطبة أبسلوب جذاب ومشوق

2.23

0.70

متوسف

10

16

يستخدم اخلطيب الوق ات املااسبة والتعبريات الصو ية

2.21

0.71

متوسف

11

5

شخصية اخلطيب قوية وم حرة

2.19

0.74

متوسف

12

13

حياوا اخلطيب أن يتل

2.13

0.74

متوسف

13

12

يستخدم اخلطيب لغة ااسب املستوى الثقايف والتعلي ي لل أمومني 2.10

0.72

متوسف

14

8

أسلوب اخلطيب يبث اح اس والدافعية والتشوي

2.08

0.70

متوسف

7

يستخدم اخلطيب املهارات اخلطابية مو ا صاا بصر و ركات 2.06
و عبريات حتسو طريقة اإللقا

0.70

6

1.92

0.79

15
16

االستبانة

أ .العوامل املتعلقة ابخلطيب

احاجات ال علية لل جت ل اطلي

يهتم اخلطيب طملشاركات ارجت اعية لل شاركني (دواج ،عزا )...

متوسف
متوسف
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اتبع جدوط رقم (.)1
ترتيب

العبارة
1
2

العبارات

التسلسل
يف

أ .العوامل املتعلقة ابخلطيب

االستبانة
ب.

العوام املتعلقة طخلطبة

املتوسط االحنراف مستوى
احلسايب املعياري

20

اآل ت واأل اديث يف اخلطبة ااسب مو وعها

2.71

0.55

26

اشت لط اخلطبة على دعا مااسب لورة األمر وعامة املسل ني 2.71

0.57

وبالد املسل ني

الرضا
مر ل
مر ل

3

21

اهلدف العام مو اخلطبة وا أ وميكو استاتاجه

2.57

0.63

مر ل

4

22

للخطبة رسالة حمددة ووا حة اوا اخلطيب وصيلها للااس

2.55

0.59

مر ل

5

19

يراعي اخلطيب يف اخلطبة و دة املو وع و سلس العااصر

2.39

0.66

مر ل

6

24

طوا اخلطبة مااسب ومعتدا

2.34

0.71

مر ل

7

17

مو وع اخلطبة يواكب اهت ام الااس

2.29

0.68

متوسف

8

23

اخلطبة ميكو أن حر يف سلوكي الشخصي

2.28

0.75

متوسف

9

18

اشت لط اخلطبة على مقدمة مااسبة

2.28

0.70

متوسف

10

25

خامتة اخلطبة قوية ووا حة وغري مكررة

1.89

0.76

متوسف

ج.

العوام املتعلقة طملأمومني

1

32

ارهت ام طمل هر الشخصي والا افة الشخصية

2.67

0.54

مر ل

2

30

عدم ارنشغاا عو اخلطبة أبية م حرات أخرى

2.46

0.65

مر ل

3

28

قظهار ارهت ام وارنتباه للخطبة

2.41

0.62

مر ل

4

29

اإلصغا اةيد للخطيب ومتابعته طلا ر

2.22

0.66

متوسف

5

27

احرص على احضور املبكر لل سجد

2.16

0.73

متوسف

6

31

احرص على قغالق اةوارت قب الدخوا لل سجد

2.08

0.79

متوسف

د.

العوام املتعلقة مبكان اخلطبة (املسجد)

33

بيئة املسجد مهيأة ألدا اخلطبة (امليكروفون ،ال رش ،املكي ات)...،

1

املتوسف الكلي ة يل عبارات ارستبانة

2.47

0.72

مر ل

2.34

2.34

0.66
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يتيني من اجلدول السابق ما يىي:
أوال :العوامل املتعلقة ابخلطيب:
قفاوحاات قااام املتولااط احلسااابي لدرجااة الفضااا لعانااة الدرالااة لاان العيااارات
املتعىقة بالعوامل اخلافة باخلطاب بني ( )2.68 – 1.92شي باني مساتون رضاا متولاط
ومفقيي ،وقد كام شلى متولط حسابي لىعيارة يهتم اخلطاب مبظهفه العاا م وهنداماه
وبىن املتولط احلسابي هلا ( ،)2.68وقىتها ميارفة العيارة يهتم اخلطااب با يفاد انأدلاة
ماان الكتاااب والساانة وشقااوال السااىف " ثاام العيااارة معففااة اخلطاااب ولملامااه مبوضااوع
اخلطية  .وقد جا ت ( )7لياارات مان شفال ( )16مبساتون مفقياي شي بنساية (،)%44
والعيارات املتيقاة مجاعها كابت مبستون متولط.
ويفن الياحث من خالل هذه النتاءة:
ش) التىا م خطيا اجلمعة بالنظافة واملظهف وهذا يسالد لىا االلاتعداد اللاتقيال
اخلطية من امل مومني.
ب) اهتمااا م خطاااب اجلمعااة ب ا هم العواماال ات العالقااة جبااودة اخلطيااة وهااي
العوامل اليت حصىت لى رضا مفقيي با فا معااري منخي .
وكاباات شقاال ليااارة  ي الرتقاااب ماان حاااث متولااط الفضااا هااي العيااارة يهااتم
اخلطااااب باملشااااركات االجتمالااااة لىمشااااركني (زواج ،لاااىا  ) . . .وبىااان املتولاااط
احلسابي هلا ( ،)1.92قىتهاا ميارافة العياارة يساتخد م اخلطااب املهاارات اخلطابااة مان
اقصال بصفي وحفكات وقعيريات حتسن طفيقة اإللقاا ثام العياارة شلاىوب اخلطااب
ييث احلماس والدافعاة والتشويق .
يالحا ا يااض مشااركة اإلماا م لىما مومني اجتمالااا  ي لياارات  16و 13و8
وفاها داللة لى شم اإلما م بعاد بولا ما لن التوافل االجتمالي مي امل مومني.
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و كاان قيسااري ل ا شم بع ا

شئمااة مساااجد اجلمعااة يفقيطااوم باملسااءد فقااط  ي

فالة اجلمعة وخصص ليقاة الصىوات لما م آخف.
وخىص الياحث لا شباه تاب شم يكاوم لماا م اجلمعاة قفيياا مان املا مومني – وال
يقتصف ارقياطه باملسءد لى خطية وفالة اجلمعة فقط.
شمااا بقاااة العواماال والاايت ققاااس قااوة وق ا ثري رخصاااة اخلطاااب وشلااىوب شدا ه
لىخطيااة جااا ت بفضااا متولااط وهااذا مؤرااف لىاا ا ياااض قنالااة بعاا

املاا مومني

باخلطاب.
اثنيا :العوامل املتعلقة ابخلطبة:
قفاوحاات قااام املتولااط احلسااابي لدرجااة الفضااا لعانااة الدرالااة لاان العيااارات
املتعىقة بالعوامل اخلافاة باخلطياة باني ( )2.71 – 1.89شي باني مساتون رضاا متولاط
ومفقيي ،وقد كام شلى متولط حسابي لىعيارة ا يات وانأحاديث  ي اخلطية قنالاب
موضولها وكذل العيارة اراتمىت اخلطياة لىا دلاا منالاب لاوالة انأماف ولاماة
املسااىمني وبااالد املسااىمني وكالهمااا باانيس املسااتون مفقيااي ومبتولااط حسااابي بىاان
( ،)2.71قالهما ميارفة العيارة اهلاد العاا م مان اخلطياة واضاح و كان الاتنتاجه .
وقااد جااا ت ( )6ليااارات ماان شفاال ( )10مبسااتون مفقيااي ،شي مااا بساايته ( )%60ماان
العيارات مبستون رضاا مفقياي ،بانماا ( )4لياارات ( )%40جاا ت مبساتون متولاط،
وكابت العيارة خامتة اخلطية قوية وواضحة وغاري مكافرة شقال لياارة  ي الرتقااب مان
حاث متولط الفضا ،قىتها ميارفة العيارة اراتمىت اخلطياة لىا مقدماة منالاية ثام
العيارة اخلطية كن شم قؤثف  ي لىوكي الشخصي .
ويفن الياحث شم مجاي خطب اجلمعة ارتمىت لى دلاا لاولي انأماف ولعاماة
املسىمني ،وهذا يشري لا غفس قام الوال لوالة انأمف والت كاد لى الدلا لىمساىمني
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لامة  ي خطب رامىة واضحة ومؤثفة  .ي حني شم احلاجة مالة لىت كاد لى اخلطياا  ي
اختاار املوضولات اليت قنالاب اهتماماات النااس  ي الىماام واملكاام وضافورة ققساام
اخلطية ولفضها وفق انألىوب العىمي.
اثلثا :العوامل املتعلقة ابملأمومني
قفاوحاات قااام املتولااط احلسااابي لدرجااة الفضااا لعانااة الدرالااة لاان العيااارات
املتعىقة بالعوامل اخلافة بامل مومني بني ( )2.67 – 2.08شي بني مساتون رضاا متولاط
ومفقيي ،وقد كام شلى متولط حسابي لىعيارة االهتما م باملظهف الشخصي والنظافاة
الشخصاة وبىن املتولط احلسابي هلا ( ،)2.67وقىتها ميارفة العيارة لد م االبشغال
لن اخلطية ب ية مؤثفات شخفن " ثم العياارة لظهاار االهتماا م واالبتيااه لىخطياة  .وقاد
جا ت ( )3ليارات من شفل ( )6مبستون مفقيي شي بنسية ( ،)%50والعيارات املتيقااة
كابت مبستون متولط.
وكابت شقل لياارة  ي الرتقااب مان حااث متولاط الفضاا هاي العياارة احلافص
لى لغالق اجلاواالت قيال الادخول لىمساءد وبىان املتولاط احلساابي هلاا (،)2.08
قىتها ميارفة العيارة احلفص لى احلضور امليكف لىمسءد .
دالالت النتائج:
ارقياااع درجااة الااولي باالهتمااا م بالنظافااة واملظهااف الشخصااي لىم ا مو م وارقياااع
الولي باإلبصات ولد م االبشغال لن عاع اخلطية ،وما زال امتماي يعاابي مان لاد م
االهتما م ب غالق اجلوال شثنا اخلطية وباحلضور امليكف لىمسءد.
رابعا :العوامل املتعلقة مبكان اخلطبة (املسجد):
يوضااح اجلاادول السااابق شم العيااارة الاايت قصااف العواماال املتعىقااة بيائااة املسااءد
حصىت لى مستون رضا مفقيي مبتولط حسابي بىن ( ،)2.47و ل بالنساية جلمااي
لانة الدرالة.
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وبىن املتولط الكىي جلماي ليارات االلتيابة ( )2.34مبستون رضا مفقيي.
وياافن الياحااث ضاافورة قااوفف املسااتىىمات انألالاااة ملساااجد اجلمعااة ماان فاافش
وقكااف ووضو فوت . . .اخل.
ولإلجابة لن قساالل الدرالة الاالث :هال قوجاد فافوق ات داللاة لحصاائاة
حول شثف خطية اجلمعة قعىن لىيائة اليت شلقات فاها اخلطية واملستون العىمي لىمتىقي؟
وملعففة شثف متغري اليائة اليت شجفيت فاها الدرالة حاث وزلت لى ثال بائات خمتىية
(مدينة ،قفية ،بادية) مت حساب املتولط احلسابي واال فا املعااري ومساتون الفضاا
لكل فئة من هذه اليئات ،يوضح اجلدول ( )2التالي هذه النتائج:
جدوط رقم ( .)2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى الستجاابت عينة الدراسة تبعا ملت ري
البيئة أو اجملتمع.
البيئة

قرية

مدينة

الكلي

ابدية

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

العوام املتعلقة
طخلطيب

2.34

0.34

2.12

0.40

2.44

0.46

2.30

0.40

مستوى الر ا

مر ل

العوام املتعلقة
طخلطبة

2.45

مستوى الر ا

مر ل

العوام املتعلقة
طملأمومني

2.35

مستوى الر ا

مر ل

بيئة املسجد

2.72

مستوى الر ا

مر ل

احملور

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

متوسف
0.35

2.25

مر ل
0.45

متوسف
0.36

2.25

0.53

متوسف

2.50

متوسف
0.42

مر ل
0.50

متوسف
1.94

احلسايب

املعياري

2.41

0.77

مر ل

2.40

0.40

مر ل
0.50

مر ل
2.54

احلسايب

املعياري

2.33

0.43

متوسف
0.73

2.47
مر ل

0.72
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يتيني من اجلدول السابق شم لانة الدرالة من جمتمي املديناة كاام مساتون الفضاا
لااديهم مفقيعااا بالنسااية جلماااي العواماال (املتعىقااة باخلطاااب ،واخلطيااة ،واملاا مومني،
واملسءد).
شما جمتمي القفياة فكاام مساتون الفضاا لاديهم متولاطا بالنساية جلمااي العوامال
(املتعىقة باخلطاب ،واخلطية ،وامل مومني ،واملسءد).
شماا جمتمااي الياديااة فكااام مسااتون الفضااا لااديهم مفقيعااا بالنسااية جلماااي العواماال
(املتعىقة باخلطاب ،واخلطية ،وامل مومني ،واملسءد).
دالالت النتائج:
 ي جمتمي املدينة قتوفف العوامل املتعىقة باخلطاب واخلطية وامل مو م واملساءد ،شماا
جمتمي القفية فهو  ي حاجة لا زيادة االهتما م بكافة العوامل املتعىقاة باخلطااب واخلطياة
وامل مو م واملسءد.
و كن قيساري ارقيااع مساتون الفضاا  ي جمتماي اليادياة  ي مجااي العوامال لا شم
القنالة  ي االلتءابات جا وفق املستون الاقا ي متمي اليادية.
ولإلجابة لن قساالل الدرالة الفابي :ما هي املقرتحاات الالزماة لىياادة التا ثري
 ي خطية اجلمعة؟
وملعففة شثف ماتغري املساتون الت عىاماي لعاناة الدرالاة الايت شجفيات فاهاا الدرالاة
حاث وزلت لى ثال مستويات خمتىية (متولاط ف قال ،ثاابوي ،جاامعي فا كاف) مت
حساب املتولط احلسابي واال فا املعااري ومستون الفضا ،ويوضاح لا اجلادول
( )3التالي:
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جدوط رقم ( .)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى الستجاابت عينة الدراسة تبعا ملت ري
املستوى التعليمي للفرد املستجيب.
متوسط

املستوى

التعليمي

جامعي

اثنوي

فأقل

الكلي

فأكثر

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

العوام املتعلقة
طخلطيب

2.18

0.57

2.29

0.34

2.34

0.30

2.30

0.36

مستوى الر ا

متوسف

العوام املتعلقة
طخلطبة

2.26

مستوى الر ا

متوسف

العوام املتعلقة
طملأمومني

2.19

مستوى الر ا

متوسف

بيئة املسجد

2.44

مستوى الر ا

مر ل

احملور

متوسف
0.60

2.41

مر ل
0.42

مر ل
0.53

2.32

0.73

مر ل

0.36

مر ل
0.39

متوسف
2.46

2.41

متوسف

2.37

مر ل
0.32

مر ل
0.43

2.44
مر ل

2.40

0.35

2.33

0.33

متوسف
0.39

2.47

0.47

مر ل

يتاايني ماان اجلاادول ( )3السااابق شم مسااتون الفضااا لاادن لانااة الدرالااة ماان فئااة
املستون التعىامي متولط ف قال بالنساية لىعوامال (اخلطااب ،اخلطياة ،املا مومني) كاام
متولاطا ،شماا  ي لامال (بائاة املساءد) فكاام مفقيعاا .وقايني شيضاا مان اجلاادول ( )3شم
مستون الفضا بالنسية لعاناة الدرالاة مان مساتون قعىاام (ثاابوي) كاام مفقيعاا بالنساية
لىعوامل (اخلطية ،املسءد) ،وكام متولطا بالنسية لىعوامل (اخلطاب ،وامل مومني).
وكام مستون الفضا ليئة (جامعي ف كاف) مفقيعا بالنسية جلماي العوامل.
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ومن النتائج السابقة يتيني شم خطب اجلمعة ختاطب مستويات شلى مان مساتون
املفحىة املتولطة ف قل ،وبالتاالي فا م درجاة الفضاا كابات لاديهم متولاطة ماي جتاابس
االلتءابات ،وهذا يادلو لا ضافورة قيسااط شلاىوب اخلطياة والرتكااى لىا القضاايا
اليت قهم امتمعات ات املستون التعىامي املنخي .
وملعففة شثف متغري حضور اخلطية بالنساية لعاناة الدرالاة حااث قسامت العاناة لا
مستويني (حضف اخلطية كامىة ،حضف بعضها) مت حساب املتولاط احلساابي واال افا
املعااري ومستون الفضا ،ويوضح ل اجلدول ( )4التالي:
جدوط رقم ( .)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى الستجاابت عينة الدراسة تبعا ملت ري
حضور اخلطبة ابلنسبة للفرد املستجيب.
كاملة

حضور اخلطبة

الكلي

بعضها

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

العوام املتعلقة
طخلطيب

2.32

0.41

2.22

0.30

2.30

0.32

مستوى الر ا

متوسف

العوام املتعلقة
طخلطبة

2.42

مستوى الر ا

مر ل

العوام املتعلقة
طملأمومني

2.37

مستوى الر ا

مر ل

بيئة املسجد

2.48

مستوى الر ا

مر ل

احملور

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

متوسف
0.41

2.33

متوسف
0.34

متوسف
0.42

2.18

0.71

مر ل

2.40

0.39

مر ل
0.31

متوسف
2.42

احلسايب

املعياري

2.34

0.36

مر ل
0.46

2.50
مر ل

0.42
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يتيني من اجلادول الساابق شم الاذين حضافوا اخلطياة كامىاة كاام مساتون الفضاا
لااديهم مفقيعااا جلماااي العواماال بالااتانا قىا املتعىقااة باخلطاااب فكااام متولااطا ،بانمااا
مستون الفضا نأولئ الذين حضفوا بعضاها بسايب التا خف لان الصاالة كاام مساتون
الفضا لديهم متولطا جلماي العوامل بالتانا بائة املسءد فكام مفقيعا.
دالالت النتائج:
بستخىص من ل شهماة حضور كامل اخلطية لىحصاول لىا التا ثري املطىاوب
بدلال ارقياع مستون الفضا ،والعكس فحاح ا ي

مستون الفضاا لا متولاط ملان

حضف جابيا من خطية اجلمعة ،وهاذا مؤراف لىا فاعوبة الاتاعاب اخلطياة واحلصاول
لى الت ثري املطىوب ملن حضف بعضها.
وملعففة داللة اليفوق اإلحصائاة بني مستويات ماتغريات الدرالاة املساتقىة (بائاة
الدرالة :مدينة ،وقفية ،وبادية ،وكاذل مساتون التعىاام :متولاط ف قال ،ثاابوي،
جااامعي ف ا كاف ،وكااذل مااتغري حضااور اخلطيااة :كامىااة ،جااى منهااا) مت لجاافا حتىااال
التياين املتعدد( ،)Multivariateويوضح اجلدول ( )5بتائج هذا التحىال:
جدوط رقم ( .)5نتائج حتليل التباين املتعدد ملت ريات البيئة واملستوى التعليمي وحلضور اخلطبة.

*

درجات

متوسط

احلرية

املربعات

مستوايت املت ري

جمموع املربعات

البيئة

0.548

2

املستوى التعلي ي

0.038

2

0.019

ضور اخلطبة

0.095

1

0.094

0.364

اع البيئة و ضور اخلطبة

0.171

2

0.057

0.959

0.328

اع املستوى العل ي و ضور اخلطبة

0.145

2

0.073

0.579

0.797

اع العوام الثالحة معا

0.041

2

0.021

0.209

0.812

درلة ق صا ية عاد مستوى ()0.05

قيمة

الداللة

F

اإلحصائية

0.274

2.783

*0.041

0.192

0.826
0.547
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يوضح اجلدول السابق شم اليفوق بني متولطات لانة الدرالاة ات داللاة لحصاائاة
قعىن ملتغري اليائة فقط ،حاث كابت مستون الداللاة اإلحصاائاة شقال مان ( ،)0.05و لا
بالنساية جلمااي العوامال املتعىقااة باخلطياة واخلطااب وبائاة املسااءد .بانماا بقااة املااتغريات
وقيالالقها مي بعا

مل يكان هلاا شثاف و داللاة لحصاائاة لىا اليافوق  ي املتولاطات

احلساااباة ،وملعففااة الياافوق لص ااحل شي فئااة ماان فئااات اليائااة مت لجاافا حتىااال املقاربااات
اليعدية (راياه) ،ويوضح اجلدول ( )6التالي بتائج حتىال (راياه):
جدوط رقم ( .)6نتائج حتليل املقارانت البعدية (شيفيه)
مستوايت املت ري

العامل املؤثر

اخلطأ املعياري

الداللة اإلحصائية

املدياة  -القرية

لصاحل املدياة

0.413

**0.00

املدياة  -البادية

ر يوجد فرق

0.793

0.110

القرية  -البادية

لصاحل البادية

0.797

**0.00

** يوجد درلة ق صا ية عاد مستوى درلة أق مو (.)0.01

وقد بني التحىال ما يىي:
 - 1مقاربة املدينة بالقفية :اليفوق لصاحل املدينة.
وفاه داللة لى شم درجة رضا لكام املدينة شكاف من رضا لكام القفية.
 - 2مقاربة املدينة باليادية :ال يوجد داللة لحصائاة.
وفاااه داللااة لىا قوافااق درجااة الفضااا بااني لااكام املدينااة ولااكام الياديااة بكاال
املتغريات انأربعة.
 - 3مقاربة القفية باليادية :اليفوق لصاحل اليادية.
وفاه داللة لى شم درجة الفضا لند لكام اليادية شلىا مان درجاة الفضاا لناد
لكام القفية  ي كل املتغريات.
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شما بقاة العوامل فال يوجد داللة لىيفوق بانها.
و) من خالل املساحة امليتوحة  ي االلتيابة  -شكد لدد من امليحوثني لان لاد م
رضاهم لى لما م وخطاب املسءد اجلامي خافة  ي القفن وهءف اليادية من حاث:
 - 1كط لن لما م املسءد اجلامي ل يفن اليع

جتااوز لانهم  70لانة ،وهاو

وضي ال كنهم من شدا مها م اخلطية كما ينيغي.
 - 2بتاءة لتقد م لن بع

شئمة مساجد اجلمعة يواجه بع

امل مومني فاعوبة

 ي فهم والتاعاب اخلطية
 - 3وياافن آخاافوم وجااود شئمااة مساااجد مجعااة جتاااوز قعاااانهم فاهااا لشاافات
السنني ،وشفيح يفدد خطيا قد ة بعضها ال يتنالب مي زمام ومكام اليائة.
اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال م لى شرف انأبياا واملفلىني وبعد:
من خالل هذه الدرالة اليحااة اكتشايت شم مسااجد اجلمعاة وخطيا هاا وخطياة
اجلمعة  ي كاري من مساجد اجلمعة حتتااج لا لناياة مان اجلهاات املعنااة بهاا حتا قاؤدي
دورها كما يفج هلا.
وقد التخىصت من هذه الدرالة النتائج التالاة:
أوال :ما يتعلق ابخلطيب
 - 1يهااتم اخلطيااا واملا موموم باجلوابااب الشخصاااة ماان بظافااة وحساان مظهااف
وطاب لند احلضور لىءمعة.
 - 2ضعف مشااركة خطااب اجلمعاة جلمالاة املساءد اجتمالااا  ي كال بائاات
امتمي.
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 - 3مجاااي خطيااا اجلمااي يفالااوم غاافس قااام الااوال لااوالة انأمااف والاادلا
لىمسىمني لامة  ي خطب اجلمعة.
 - 4بع

اخلطيا ال يفالي ظفو الىمام واملكام لند اختاار خطية اجلمعة.

 - 5قعااابي بعاا

بائااات امتمااي ماان ققااد م لمااف خطاااب اجلمعااة وبالتااالي

لانعكس لىيا لى قدرقه  ي ليصال ميفدات ومضموم اخلطية لا امل مومني.
 - 6ال يىال بع

شئمة مساجد اجلمعة لى رشس العمل رغم قد م قعاانه وكط

لنه وضعف ق ثريه.
 - 7ال يتمتي بع

خطيا اجلمعة بقوة الشخصاة امليرتضة.

 - 8لد م التخدا م بع

خطيا اجلمعة املهاارات اخلطابااة مان اقصاال بصافي

وحفكات قعيريية كن شم قؤثف  ي التاعاب اخلطية.
اثنيا :ما يتعلق ابخلطبة
 - 9ا ياض قنالة بع

امل مومني من اخلطب.

 - 10يفن غالياة امليحوثني شم خطاب اجلمعة يفالي معايري اجلاودة العىمااة  ي
اخلطية لدا  ي جمتمي القفية.
 - 11بعا

خطياا اجلمعاة – خافااة  ي القافن  -ال يفالاي ققساام اخلطيااة

ولفضها وفق انألىوب العىمي.
 - 12خطب اجلمعة قعد ملستويات ات ثقافة مفقيعة فهي ال قفالي املستويات
املتولطة وانأماة.
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اثلثا :ما يتعلق ابملأموم
 - 13بع

امل مومني ال يهتم ب غالق اهلاقف اجلوال شثنا اخلطية.

 - 14بع ا

امل ا مومني ال يهااتم باحلضااور امليكااف لىمسااءد ،ل شم ال ايع

ال

حيضف لال بعد دخول اإلما م.
 - 15ا ياض مستون الفضاا لان اخلطياة ملان حضاف جاى منهاا ،وفااه داللاة
لى ا ياض مستون الت ثري لىاهم.
 - 16ارقياع مستون الفضا لن خطية اجلمعة ملان حضاف قيال دخاول اإلماا م،
وفاه داللة لى شم احلضور ميكفا من لوامل حصول انأثف.
رابعا :ما يتعلق ببيئة املسجد.
 - 17هنااااك اهتماااا م باملساااتىىمات انألالااااة لىمساااءد مااان فااافش وقكاااااف
ووضو فوت  ي مجاي اليائات اليت مت درالتها وخافة  ي مساجد اجلمعة  ي املدينة.
 - 18هناك من لىق لى ا ياض مستون هذه املساتىىمات الالزماة لىمساءد
وخافة شماكن الوضو  ي هءف اليادية.
التوصيات
من خالل بتائج اليحث يافن الياحاث بعا

املقرتحاات الايت يىاى م قطياقهاا مان

قيل شئمة وخطياا مسااجد اجلمعاة ومان قيال وزارة الشاؤوم اإللاالماة لتيعاال اخلطياة
واحلصول لى انأثف املطىوب.
توصيات خت

وزارة الشؤون اإلسالمية:

 - 1لقامة دورات قدريياة ولىماة بشكل دوري لكافة خطيا اجلمعة.
 - 2ضفورة قكوين جلنة دائمة لتقاام خطيا اجلمعة ،ينيااق لنهاا جلاام ففلااة
لىقاا م جبوالت لىتقاام.
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 - 3ضاافورة حتديااد لاان معانااة إلليااا خطاااب اجلمعااة لنااد بىوغهااا وللطااا
اليففة لىشياب  ي شدا هذا الدور.
 - 4شهماة قدويف اخلطيا كل فرتة زمناة معانة خافة ملان لىااه مالحظاات مان
جلام التقاام.
 - 5ضفورة قغاري اخلطيا غاري املىتاىمني ممان يساتمف  ي شلاىوب شو شدا خطيتاه
دوم قغاري شو قطويف.
 - 6زيااادة االهتمااا م  ي مساااجد القفيااة واهلءاافة ماان حاااث فاااابة التكااااف
وبظافة اليفش وحتسني الصوت.
 - 7شهماة قصمام التيابة – وممكان الاتخدا م التقنااة احلديااة – لقاااس مادن
الفضا لند امل مومني  ي كل مسءد جامي ،قتناول املتغريات انأربعة املذكورة – اخلطاب
واخلطية وامل مومني وبائة املسءد – قوزع  ي بع

مساجد اجلمعة لتطويف العمل.

توصيات تتعلق أبئمة مساجد اجلمعة:
 - 1مشاركة خطاب اجلمعة جلمالة املسءد اجلامي اجتمالاا .و كن شم قكاوم
شحد انأبعاد املهمة لىتقاام.
 - 2تب شم قكوم قوة الشخصاة شحد معايري اختاار خطاب اجلمعة.
 - 3الت كاد لى خطيا اجلمي بااللتىا م بالىغة العفباة اليصاح  ي اخلطياة ماي
شهماة شم قكوم لالمة الىغة شحد معايري االختاار.
 - 4الت كاااد لى ا خطيااا اجلمعااة  ي الااتخدا م املهااارات اخلطاباااة اهلامااة مااال
اقصال بصفي وحفكات قعيري لتحسني طفيقة اإللقا .
 - 5الت كاد لى خطيا اجلمعة  ي اختاار املوضولات اليت قنالاب اهتماماات
الناس مي مفالاة الىمام واملكام.
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- 6زيادة قولاة امل مومني ب غالق اهلاقف النقال شثنا خطية اجلمعة.
 - 7زيادة قولاة امل مومني باحلضور امليكف لىمسءد قيل دخول اإلما م.
والصالة والسال م لى شرف انأبياا واملفلىني، ، ،
املصادر
[ ]1اباان كاااري ،قيسااري القاافآم العظااام ،حتقاااق لااامي باان حممااد السااالمة ،ج،6
ع(1الفياض :دار طاية لىنشف والتوزيي1418 ،ها).
[ ]2جااالل الاادين الساااوطي ،الاادر املناااور  ي التيسااري باملا ثور ،حتقاااق د .ليااداهلل باان
ليدالساااان الرتكااااي ،ج ،14ع( 1القاااااهفة4 :قفلااااة الىمااااف -املهندلااااني،
1424ها).
[ ]3اإلما م احلافا شبي احلسني بن مسىم بان احلءااج القشاريي الناساابوري ،فاحاح
مسىم (الفياض :بات انأفكار الدولاة 1419 ،ها).
[ ]4شبااي بكااف حممااد اباان للااحاق اباان خى ااة ،فااحاح اباان خى ااة ،حتقاااق حممااد
انألضمي (الفياض1424 :ها)
[ ]5الشوكابي ،بال انأوطار ج ( 3القاهفة :دار احلديث1413 ،ها).
[ ]6ابن قدامة ،املغين ج 3حتقاق د .ليدالسن الرتكي (الفياض :دار لاامل الكتاب،
1417ها).
[ ]7لياادالفزاق الصاانعابي ،مصاانف لياادالفزاق الصاانعابي ،ج  ،3ع( 2بااريوت:
املكتب اإللالمي1403 ،ها).
[ ]8حممد بافف انأليابي ،فحاح الرتغاب والرتهاب ،ع( 1القااهفة :دار املعاار ،
1421ها)
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[ ]9يولاااف بااان ليااادالفنن بااان يولاااف ،قهاااذيب الكماااال  ي شعاااا الفجاااال،
ج(8بريوت :مؤلسة الفلالة1400 ،ها)ص.328
[ ]10ابن منظور ،لسام العفب ،ج( 8بريوت :دار فادر1300 ،ها).
[ ]11بطفس اليستابي ،حماط الاط (مكتية لينام .)1983
[ ]12شرلاااطو طاااالاس ،اخلطاباااة ،حتقااااق ليااادالفنن بااادوي (الكويااات :وكالاااة
املطيولات 1979 ،م).
[ ]13اباان ررااد ،حممااد باان شنااد ،قىخاااص اخلطابااة ،حتقاااق لياادالفنن باادري
(الكويت :وكالة املطيولات).
[ ]14د .مصااىح باااومي ،اخلطابااة  ي اإللااال م ،ع( 2القاااهفة :مكتيااة امىااد العفبااي،
.)1988
[ ]15الشاااخ لطاااة حممااد لااامل ،شفااول اخلطابااة واإلبشااا  ،ع(2املدينااة املنااورة :دار
اجلوهفة1426 ،ها)
[ ]16اليريوزي شبادي ،القاموس الاط ،ع( ،2بريوت  1987م).
[ ]17د .بىار ليدالكفيم احلمدام ،خطية اجلمعة – شحكامها وآدابها  ي اليقه اإللالمي
(رابطااة العااامل اإللااالمي :اإلدارة العامااة لىاادلوة والتعىااام ،العاادد  189لااا م
 1420ها).
[ ]18د .لىي لمف بادحد  ،زاد اخلطيا (جدة :دار انأبدلس ،اخلضفا ).
[ ]19لال الدين شبو بكف بن مسعود الكسائي ،بدائي الصنائي  ي قفقاب الشفائي ج.2
[ ]20د .بااىار لياادالكفيم احلماادابي ،خطيااة اجلمعاااة (مكااة املكفمااة :رابطااة العاااامل
اإللالمي ،العدد  189لنة  1420ها).
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[ ]21ش .د .ليااد اجلىااال ليااده رااىيب ،اخلطابااة وللااداد اخلطاااب ،ع( 1القاااهفة :دار
الشفوق  1981 ،م).
[ ]22د .لماد حممد يالني ،اخلطابة اإللالماة باني النظفياة والتطيااق (القااهفة :مكتياة
ليدالفنن1422 ،ها).
[ ]23د .لىاااي الفبابعاااة ،اخلطاباااة باااني النظفياااة والتطيااااق (لماااام :دار انألاااال م،
1427ها).
[ ]24د .لامام قدري مكابسي مقال بعنوام (لغتنا العفباة واحليااظ لىاهاا) جمىاة رابطاة
شدبا الشا م (دمشق :العدد  19قشفين الاابي  2005م).
[ ]25بااذيف حممااد مكااتيب ،خصااائص اخلطيااة واخلطااب ،ع(2بااريوت :دار اليشااائف
اإللالماة 1419 ،ها).
[ ]26د .حممااد لاااطف غاااث ،قاااموس لىاام االجتماااع (اإللااكندرية :دار املعففااة
اجلامعاة.)1993 ،
[ ]27د .شند زكي اليدوي ،معءم مصطىحات العىو م االجتمالاة (باريوت :مكتياة
لينام 1977 ،م).
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Factors influencing the Friday sermon In Saudi society
Buraidah city centers and a model
Dr. Omar Abdullah AL-Omar
Assistant Professor Dawa Islamic Culture Department
Faculty of Sharia and Islamic Studies
Qassim University

Abstract. A priority of the Friday sermon is invested in community benefits and strengthens religion, the
Friday sermon was the most important means for the delivery of social and religious facts for the
individual and society. Islam has demanded the Friday sermon before the prayer where the 'Khatib' deals
with the issues of the nation, religion and ways of treatment and developments.
It is essential that the Friday sermon reaches the minds of listeners and predators to affect them in
order to achieve the purpose for which it has been imopsed for.
An orbiter of Prophets' PBUH speeches on Friday sees how it strongly influenced on the Muslims,
they received talks of the Prophet PBUH urges the prevention of everything that hinders this effect, urged
to listen carefully and not worry about things that distract the influenchis of this sermon, and it contained
about the Prophet PBUH that said (who touched the gravel has been abolished and who has been
abolished there is no Juma' for him) and his saying quoted by Zaid ibn Thabit when spoke in secret from
Mina, where he said ("The Messenger of Allah said: "May Allah cause to flourish a slave (of His) who
hears my words and understands them, then he conveys them from me. There are those who have
knowledge but no understanding, and there may be those who convey knowledge to those who may have
more understanding of it than they do. ')
This was the seremon of Friday in Islam. And the aim of it in Islam is to affect and get affected by
people
It is noticeable now that the Friday sermon has a low-impact on some worshipers, and thus its
impact on people's behavior and the culture of the individual and society is limited.
In this research we have diagnosed the sermon today and the recommendations remedying it.

352

ع ر بو عبدع الع ر

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ص ( ،418-353حمرم 1438هـ/أكتوبر 2016م)

احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية بني التوسع والتضييق

"دراسة مقارنه بني كل من فرنسا ومصر واململكة العربية السعودية"
د .إكرامي بسيوين عبداحلي خطاب

أستاذ مساعد القانون العام بكلية العلوم واآلداب جامعة شقراء
اململكة العربية السعودية
ملخص البحص  .تعــد اكــاكم القةــادية ا داحيــة واهـدحمل مــا أهــم اكــاكم املقدحجــة اـ لـواء القةــاء ا داح ذلـ
حمتواهــا ،ومةــمو ا عــا تلـ املنوقــة أمــام
القةــاء الــط ينوـ نوعـا مــا القواعــد واملوــادن القانونيــة الـ تلـ
اكاكم القةادية العادية.
وال متاحس اكاكم ا داحية الدوح املقوط هبا إال إطاح حمدد ترمسه هلـا نصـوص القـانون املـقعم لعملاـا والـط
يةـ اوـواجا الصاةـلة بـت اصتصــاص تلـ اكـاكم ونعراداـا مـا اكــاكم القةـادية اأصـر داصـا ا طـاح التقعيمـ
للقةاء ا داح ذاته.
وترسم تل الدحاسة اودود القانونية الصتصاص اكاكم ا داحية داصا الساهات القةـادية أنعمـة اةـادية
إداحيــة ثــثل متحــا إهــداها روذجــا يربيــا متميــاا حــا ماــد القةــاء ا داح وهــو القعــام القةــاد ا داح الصرنسـ ،
وأما اآلصر فاو نعام اةاد إداح عريب استق ما نعريه الغريب أةوله الصكرية با وكان هـطا اأصـري املعـت الـط
أصــط عقــه نعراتــه القانونيــة ا داحيــة وهــو القعــام القةــاد ا داح املصــر  ،و حــا اأصــري القعــام القةــاد ا داح
اأهــدل نة ـلحمل الــط نــاوب أن يســاب الــاما ليصــا للتقعــيم اأمحــا لقةــاده ا داح الوليــد وهــو القعــام القةــاد
ا داح السعود .
ومـا صــثب املقاحنــة بــت اوـدود القانونيــة الصتصــاص اكــاكم ا داحيــة الـحثل كــا التوةــا للتقعــيم اأمحــا
الصتصاص اكاكم ا داحية ،والتعـر علـا اآلليـة القانونيـة املحلـا للتوسـ أو علـا العكـد التقييـد مـا اصتصاةـات
تل اكاكم.
الكلمات املفتاحية :االصتصاص – اكاكم ا داحية -السعودية – فرنسا -مصر.
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املقدمة
إن احلمد هلل وحده خلق الناس مجيعًا لعبادته ،وأمر من يتوىل القضاء منهم أن يعدل
يف قضائه ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (النساء ،)58 ،وأصلى وأسلم على من بعثه
اهلل هاديًا ومبشرًا ونذيرًا نبينا وحبيبنا حممد ( ،)وعلى آلة وصحبه وسلم تسليمًا
كثريًا .أما بعد
فإن الفكر القانوني بصفة عامة فكر بشري حيتاج دائمًا لتنقيح وتعديل ،وهذا
التعديل وذاك التنقيح يتعني أن يسهم بدوره يف الوصول إىل التنظيم األمثل لكافة فروع
القانون بغية مواكبة التطور البشري املتالحق واملتسارع زمنيًا كمًا وكيفًا.
ويعد االختصاص القضائي أحد أهم األفكار القانونية اليت جتمع بني األفكار
القانونية النظرية والواقع التطبيقي العملي ،كما أن هذا االختصاص تتعاظم أهميته
عند اقرتانه بنوع متخصص من احملاكم القضائية وهي احملاكم اإلدارية ،تلك األهمية
اليت ترتبط خبصوصية النظام القضائي اإلداري الذي تنتمي إلية تلك احملاكم يف جانب،
وباألهمية الذاتية لتلك احملاكم من جانب آخر.
مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية:
 - 1هل توجد حدود قانونية عامة الختصاص احملاكم اإلدارية يف األنظمة
القضائية املزدوجة ؟ أم أن لكل نظام قضائي خصوصية يف وضع احلدود القانونية
الختصاص حماكمه اإلدارية؟.
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 - 2هل يعد التنظيم القانوني الختصاص احملاكم اإلدارية مرنًا حبيث يسمح
بإضافة اختصاصات اخرى هلذه احملاكم غري تلك املنصوص عليها يف القوانني املنظمة
الختصاصها ؟ أم على العكس هو تنظيم جامد ال مينح تلك احملاكم احلق يف التصدي
ملنازعات إدارية غري منصوص عليها يف القوانني املنظمة الختصاصها؟
 - 3هل جيوز إسناد مهام غري قضائية للمحاكم اإلدارية ؟ وما مدى مناسبة
تلك االختصاصات للطبيعة القضائية هلذه احملاكم؟
 - 4ما مدى االتفاق واالختالف بني األنظمة القضائية اإلدارية الثالث يف
إسناد االختصاص للمحاكم اإلدارية؟
 - 5هل ميكن وضع تنظيم أمثل الختصاص احملاكم اإلدارية؟
أمهية الدراسة
ترجع أهمية تلك الدراسة لألسباب التالية:
- 1تقارن تلك الدراسة بني أنظمة قضائية متطورة زمنياً وفنياً ،وحبيث توضح
تلك املقارنة مواضع الضعف والتميز يف جمال ممارسة احملاكم اإلدارية الختصاصاتها
املنوطة بها يف كل نظام من تلك األنظمة.
- 2تهتم تلك الدراسة باحملاكم اإلدارية واليت متثل بدورها عصب القضاء
اإلداري يف أي نظام قضائي ملا تضطلع به تلك احملاكم من اختصاصات على درجة
كبرية من األهمية.
- 4تعد دراسة االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية من املسائل القانونية
اليت جتمع بني الشق النظري القانوني واجلانب العملي التطبيقي إذ تعد مسألة
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االختصاص من املسائل األولية الالزمة للفصل يف أي نزاع قضائي بصفة عامة أو
إداري بصفة خاصه.
أهداف الدراسة
تهدف تلك الدراسة إىل ما يلي:
 - 1تهدف الدراسة إىل املساهمة يف تطوير الفقه القانوني وتشجيع الباحثني
على املقارنة بني األنظمة القضائية املختلفة من أجل االستفادة مبزايا كل منها وجتنب ما
يثريه التطبيق العملي لقواعد االختصاص يف تلك األنظمة من مثالب.
 - 2تهدف تلك الدراسة إىل توضيح مظاهر االتفاق واالختالف بني األنظمة
القضائية اإلدارية الثالث وحماولة الوصول إىل أسباب ومربرات ذلك االتفاق وهذا
االختالف ،وهو األمر الذي حيقق بالضرورة فائدة عملية كبريه تسهم بقدر كبري يف
وضع تنظيم أمثل ألختصاصات احملاكم اإلدارية يستفيد منه املهتمني بتطوير تلك
احملاكم.
منهج الدراسة
لقد اتبعت يف هذا البحث املنهج املقارن من خالل مقارنة االختصاصات
املختلفة للمحاكم اإلدارية يف كل من فرنسا ومصر واململكة العربية السعودية ،كما
اتبعت املنهج التحليلي النقدي من خالل حتليل النصوص القانونية املنظمة الختصاص
تلك احملاكم حماوالً إبراز مواطن التميز ومواطن الضعف يف كل منها مؤيداً لبعض تلك
النصوص ومنتقداً ألخرى ،كما حرصت عند تناولي لآلراء الفقهية على إبداء رأي
الباحث يف املواقف اخلالفية للفقهاء ،كما اتبعت املنهج التارخيي حماوال إبراز األصول
التارخيية بإجياز هلذا النوع من احملاكم.
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الدراسات السابقة
مل أتوصل لدراسة علمية تتناول املقارنة بني االختصاص القضائي اإلداري لكل
من احملاكم اإلدارية الفرنسية واملصرية والسعودية.
وملا كان هذا البحث يتناول احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية فإنه
يتعني أوالً :حتديد مفهوم االختصاص ،وكذلك املقصود باحلدود القانونية هلذا
االختصاص على النحو التالي:
أوالً :التعريف ابالختصاص:

 -1االختصاص يف اللغة :مأخوذ من مادة خَص؛ فيقال اختص فالن بكذا إذا

انفرد به دون غريه ،ويقال اختصه بالشيء أي إذا خصه به وفضله واختاره واصطفاه،
والتخصيص ضد التعميم (القاموس احمليط.)557 ،
- 2االختصاص كمصطلح قانوين :االختصاص القضائي كمصطلح قانوني
يقصد به " قدر الوالية املمنوح للمحكمة ،والذي بناءً عليه يكون هلا سلطة الفصل يف
املنازعات " (عمر (2011م).)111 :
ويذهب رأي يف الفقه إىل تعريف االختصاص القضائي بأنه "ختويل ولي األمر
أو نائبه جلهة قضائية سلطة الفصل يف قضايا عامة ،أو خاصة يف حدود زمان ومكان
معني" (الدريب (1403هـ).)438:
 -3تعريف الباح

لالختصاص القضائي :االختصاص القضائي عامة ليس

هو قدر الوالية بل هو " الوالية القانونية املمنوحة جلهة قضائية واليت مبقتضاها تستطيع
أن تنظر وتفصل يف النزاع القضائي املعروض عليها" ،فاالختصاص إذن هو والية
ولكنها حمددة يف قدرها وآلياتها ومداها مبا يقرره القانون املنظم هلا.
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واالختصاص القضائي تتعدد أنواعه فهناك االختصاص الوالئي أو الوظيفي،
ويقصد به " القواعد اليت حتدد أنواع املنازعات اليت ختتص بها كل جهة من جهات
القضاء ،إذا ما تعددت هذه اجلهات يف الدولة "(الشواربي(1985م).)27 :
كما يوجد ما يعرف باالختصاص احمللي أو املكاني أو اجلغرايف ويقصد به "حتديد
احملكمة اليت سرتفع إليها الدعوى من الناحية املكانية أو اجلغرافية أو احمللية"
(عمر2011 ،م)111 :
وإىل جانب االختصاص الوالئي واحمللي يوجد ما يعرف باالختصاص النوعي
ويقصد به " سلطة الفصل يف املنازعات حبسب نوعها أو طبيعتها" (عمر2011 ،م:
.)87
وتتبع بعض األنظمة القضائية ومنها النظام القضائي املصري نوعاً من
االختصاص يسمي االختصاص القيمي بل ويعترب األصل يف توزيع القضايا بني احملاكم
القضائية املصرية ،ويقصد به" حتديد قيمة معينة أو مبلغ معني يتم بناء عليه توزيع
املنازعات بني حماكم املوضوع إذا تعددت درجاتها ،أو تعددت الطبقات يف كل درجة"
( عمر(2011م).)99 :
وإذا كان املعنى السابق يعرب عن املعين اإلصطالحي القانوني العام ملفهوم
اإلختصاص القضائي فهل ينطبق هذا املعنى اإلصطالحي العام على االختصاص
القضائي يف اجملال اإلداري أم ال؟
يرى الباحث أن هذا املصطلح ينبغي أن يصطبغ بصبغة ذاتية متيزه يف جمال
القضاء اإلداري تلك الصبغة ينبغي أن تعكس الطابع اإلنشائي هلذا النوع من القضاء
باعتباره ال خيضع لتنظيم قانوني يف جانب كبري من أوجه ممارسة القاضي لوظيفته
القضائية ،مبعنى أن القاضي اإلداري يستطيع أن خيلق قاعدة قانونية جديدة لتطبق على
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نوع معني من املنازعات اإلدارية املعروضة عليه يف حال عدم وجود قاعدة قانونية
منظمة للنزاع هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن املنازعات اإلدارية واليت هي موضوع القضاء اإلداري
األهم متعددة ومتنوعة وال ختضع حلصر ،لذا فإن حصر وحتديد االختصاص بنظرها
يف إطار القواعد القانونية يصبح يف ظل هذا التطور ضربًا من خيال.
لذا يرى الباحث أن الوالية القانونية املمنوحة للقاضي اإلداري (االختصاص)
بنظر املنازعات اإلدارية يتعني أن تكون إما والية عامة بنظر كافة املنازعات اإلدارية
جلهة حمددة داخل إطار التنظيم الداخلي للقضاء اإلداري ذاته أو حمددة على سبيل
احلصر.
وانطالقًا مما سبق ميكن لي أن أعرف االختصاص القضائي اإلداري بوجه عام
بأنه " الوالية املمنوحة للقاضي اإلداري كقاضي القانون العام املختص بالفصل يف كافة
املنازعات اإلدارية ،أو كصاحب اختصاص قانوني حمدد على سبيل احلصر".
ويرى الباحث أن الوالية العامة للقاضي اإلداري كقاضي القانون العام يف
املنازعات اإلدارية ينبغي أن تقتصر فقط على احملاكم اإلدارية (لألسباب اليت سريد
ذكرها يف البحث) ،أما احملاكم األخرى داخل التنظيم القضائي اإلداري فينبغي أن
يكون اختصاصها حمدد على سبيل احلصر.
ومن هنا ميكن لي تعريف اختصاص احملاكم اإلدارية بأنه " الوالية العامة
املمنوحة هلا كقاضي القانون العام يف املنازعات اإلدارية".
اثنيًا :احلدود القانونية لالختصاص:

أقصد باحلدود القانونية لالختصاص النصوص القانونية املنظمة الختصاص

احملاكم اإلدارية يف األنظمة القانونية الثالث ؛ تلك النصوص اليت ترسم حدود هذا
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االختصاص ومداه النوعي احملدد لنوع املنازعة القضائية اإلدارية املعروضة على
القاضي ،أو احملددة لطبيعة ما يصدر عنه من أحكام نهائية أم قابلة للطعن فيها
باإلستئناف...اخل.
ويف إطار تلك احلدود تتبني وتتضح مظاهر التوسع ،أو التقييد يف منح هذا
االختصاص للمحاكم اإلدارية يف األنظمة القضائية اإلدارية الثالث.
وحتقيقًا للهدف من البحث فسوف أقسمه مبشيئة اهلل تعالي للمباحث التالية:
املبح األول :التعريف باحملاكم اإلدارية الفرنسية واملصرية والسعودية.
املبح

الثاين :احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية الفرنسية واملصرية

والسعودية.
املبح الثال  :التنظيم األمثل الختصاص احملاكم اإلدارية.
املبح األول :التعريف ابحملاكم اإلدارية الفرنسية واملصرية والسعودية
أتناول يف هذا املبحث التعريف بكل حمكمة من احملاكم اإلدارية الثالث حماوالً
إبراز مراحل نشأتها وبدايتها األوىل حتى وصلت لوضعها احلالي اليت هي عليه اآلن
على النحو التالي:
أوالً :احملاكم اإلدارية الفرنسية:

تعد جمالس املديريات الفرنسية هي األصل التارخيي للمحاكم اإلدارية الفرنسية

واليت كانت تشكل بواقع جملس لكل مديرية " ،"departmentوكان يرأس كل جملس
مدير" "préfetويتوىل سكرتري اجمللس صفة مفوض الدولة أمام هذا املدير ،لذا كانت تلك
اجملالس تابعة جلهة اإلدارة وال تتمتع باالستقالل الالزم ملمارسة مهامها
(.)Debbasch(1978):4
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ولقد كان اختصاص تلك اجملالس منذ نشأتها حمددًا على سبيل احلصر إال أنها
كانت تتمتع بصفة القضاء املفوض منذ نشأتها (.)1
وظهر مصطلح " احملاكم اإلدارية" يف النظام القضائي اإلداري الفرنسي ألول
مرة يف قانون  30سبتمرب 1953م حيث مت تعديل مسمي جمالس األقاليم إىل مسمي
"احملاكم اإلدارية" ،كما أسند هذا القانون لتلك احملاكم مهام الوالية العامة يف نظر كافة
املنازعات اإلدارية أبو راس (1981م1401/هـ) )110- 109( :و الطماوي
(1955م) )36( :و ).Foignet (1921: 605
اثنياً :احملاكم اإلدارية املصرية:

اعتنقت مصر يف أول األمر نظام القضاء املوحد ذلك النظام الذي يقوم على

وحدة القواعد القانونية ووحدة القاضي فالقاضي جيلس لنظر مجيع القضايا سواء
أكانت إدارية أم غري إدارية.
ولقد كان القضاء العادي يف مصر يضم نوعني من احملاكم إحداهما :احملاكم
املختلطة (1875م) ،واألخرى :احملاكم األهلية (1883م) ،ورغم وجود جهتني
قضائني إال أن اختصاصهما بنظر املنازعات اإلدارية كان مقيداً يف تناول املنازعات
اإلدارية ،ومن مظاهر هذا التقييد ما أكدت عليه صراحة املادة احلادية عشرة من الئحة
ترتيب احملاكم املختلطة على أنه " ليس هلذه احملاكم أن تفصل يف ملكية األموال العامة،
أو أن تفسر أمراً يتعلق باإلدارة ،أو توقف تنفيذه ،ولكن يسوغ هلا يف األحوال اليت
وردت يف القانون املدني أن تفصل يف االعتداء على حق مكتسب ألحد األجانب متى
كان ناشئاَ عن عمل إداري ".
( )1يقصد ابلقةاء املصوض هو ذل القةاء الط ال نتاج إىل تصدي علا أهكامه القةادية با تعد أهكامه
انفطه مبجرد ةدوحها ،ويةاد هطا املصنلح مصنلح " القةاء املقيد" ،وهو ذل القةاء الط نتاج إىل
تصدي علا أهكامه القةادية ما سلنة أصر .
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كما عربت عن ذلك أيضاً املادة اخلامسة عشر من الئحة ترتيب احملاكم األهلية
حيث قررت أنه "ليس للمحاكم أن تؤول أي أمر إداري ،أو توقف تنفيذه ،وإمنا هلا
فقط أن تقضي بالتعويض عن اإلجراءات اإلدارية املخالفة للقوانني واللوائح".
ولقد بدأت اإلرهاصة األوىل يف التحول من نظام القضاء املوحد إىل نظام
القضاء املزدوج بإنشاء جملس النظار(الوزراء) يف عام 1878م ؛ ثم صدور األمر
العالي يف  23إبريل 1879م ،ولقد كان حكم هذا اجمللس نهائيا يف شأن ما يصدره يف
نظر دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية دون حاجة لتصديق من جهات أخرى ،وكذلك
كان خيتص هذا اجمللس بالفصل يف األعمال اليت تتخذ يف مواجهة املوظفني بناء على
طلب رئيس الدولة ،أو أحد األفراد الذي حلقه ضرر من جراء تنفيذ أمر إداري
(بدوي.)39:
وبصدور قانون جملس الدولة املصري رقم  112لسنة 1946م ،دخلت مصر يف
نطاق الدول املعتنقة لنظام القضاء املزدوج.
ولقد نشأت احملاكم اإلدارية املصرية يف كنف النظام القضائي جمللس الدولة
املصري نتيجة لضرورة عملية اقتضتها احلاجة عندما تزايدت أعداد القضايا أمام حمكمة
القضاء اإلداري والتى ظلت هي احملكمة الوحيدة يف النظام القضائي اإلداري املصري
آنذاك.
وكان لزاماً على املشرع املصري أن يتدخل ملعاجلة هذا الوضع ،وقد تدخل
فعالً باملرسوم بقانون رقم  160لسنة 1952م والذي أنشأ ما يسمي "اللجان القضائية".
ولقد كانت تلك اللجان القضائية تشكل برئاسة مستشار من إدارة الرأي
بالوزارة املنشأ بها تلك اللجنة ،وعضوية نائب من جملس الدولة وموظف من ديوان
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املوظفني ال تقل درجته عن الدرجة الثانية ويعينه رئيس ديوان املوظفني كما كان يسمي
آنذاك.
ولقد أنشأت يف كل وزارة من الوزارات جلنة قضائية ،واحنصر اختصاصاها يف
بعض منازعات املوظفني العموميني يف نطاق كل وزارة من الوزارات ،واملنازعات
املتعلقة باملرتبات واملعاشات واملكافآت املستحقة للموظفني العموميني ،أو لورثتهم،
والطعون ضد القرارات اخلاصة بالتعيني ،أو بالرتقية ،أو مبنح العالوات.
أما عن اإلجراءات املتبعة أمام تلك اللجان فقد كانت بسيطة للغاية تبدأ بتظلم
يقدم إىل رئيس اللجنة دون ضرورة مراعاة شكل خاص وبدون رسوم ودون وساطة
حمام ،ورغم أن بساطة اإلجراءات وسهولتها وجمانيتها تعد من األمور اإلجيابية الالزمة
للعدالة القضائية وضمان تيسري إجراءات التقاضي على املتقاضني إال أنه قد ترتب على
ذلك زيادة أعداد التظلمات إىل حد كبري ،كما أن املتقاضون مل يقتنعوا بقرارات تلك
اللجان وهو األمر الذي دفعهم للطعن يف تلك القرارات أمام حمكمة القضاء اإلداري
مما أدي لزيادة أعداد الطعون أمامها مرة أخرى.
ولقد وجد املشرع املصري نفسه مرة أخرى مضطراً للتدخل ملواجهة الزيادة يف
أعداد الطعون املرفوعة أمام حمكمة القضاء اإلداري ضد قرارات اللجان سابق اإلشارة
إليها ،حيث تدخل بصدور القانون رقم 147لسنة 1954م وألغي تلك اللجان وحلت
بديالً عنها "احملاكم اإلدارية" واليت بدأت يف الظهور ألول مرة يف النظام القضائي
اإلداري املصري.
اثلثاً :احملاكم اإلدارية السعودية:

يذهب رأي يف الفقه إىل أن عصر القضاء املزدوج يف اململكة العربية السعودية

بدأ بصدور نظام املظامل السعودي رقم  51يف 1402/7/17هـ ،الذي نصت املادة
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األوىل منه على " أن ديوان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلة ،ترتبط مباشرة جباللة
امللك" ،وهنا مت احلديث للمرة األوىل عن مصطلح "القضاء اإلداري" يف اململكة العربية
السعودية (جريه(1409هـ).)186:
ويرى الباحث أن األمر امللكي رقم ( )20941والصادر بتاريخ
1387/10/28هـ املوجه إىل رئيس القضاة متضمناً منع احملاكم الشرعية بصفة عامة
من النظر يف املنازعات اليت تثار بني اإلدارة واألفراد هو اللبنة األوىل يف بناء النظام
القضائي اإلداري املستقل يف اململكة العربية السعودية ؛ حيث كان هذا األمر مبثابة
إشارة البدء حنو استقالل ،وختصص ديوان املظامل باملنازعات اإلدارية ،ومنع اجلهات
القضائية األخرى من التصدي لنظر هذا النوع من املنازعات.
ثم تطور األمر بعد ذلك بصدور نظام شعب جملس الوزراء رقم 1373م ونص
يف م 17/منه على تشكيل إدارة مبجلس الوزراء باسم ديوان املظامل ،ولكن تلك
اإلدارة اقتصر دورها على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ،واقرتاح الرأي الذي يراه
الديوان مناسبًا مع بيان أسباب هذا الرأي ،وإعداد تقرير بذلك يعرض على امللك.
وتلى هذه املرحلة صدور نظام ديوان املظامل باملرسوم ()87599/13/2
وتاريخ 1374/9/17هـ ،ثم نظام ديوان املظامل الصادر يف عام 1402هـ ،وحتول
ديوان املظامل من جمرد وحدة إدارية إىل جهة قضائية مستقلة ،وأصبح هناك جهتان
للقضاء يف اململكة العربية السعودية األوىل :القضاء الشرعي ،والثانية :ديوان املظامل
كهيئة قضائية إدارية مستقلة.
ورغم النص يف املادة األوىل من نظام ديوان املظامل السعودي الصادر
(1402هـ) على كون ديوان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلة إال أنه مل يبني احملاكم
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القضائية داخل هذا القضاء مكتفياً برتك السلطة يف يد رئيس الديوان لتحديد دوائر
اجمللس واختصاص كل دائرة منها (م 6/من نظام ديوان املظامل 1402هـ).
وبدأت احملاكم اإلدارية يف الظهور بصدور نظام ديوان املظامل الصادر عام
1428هـ كمحكمة إدارية متخصصة داخل التنظيم القضائي ؛ حيث حددت املادة
الثامنة منه حماكم ديوان املظامل ومن بينها احملكمة اإلدارية.
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد ويف جمال املقارنه بني األصول التارخيية للمحاكم
اإلدارية يف األنظمة القضائية اإلدارية الثالث أن التحول فيها مجعياً قد مت متدرجًا
حيث بدأ إسناد االختصاص للمحاكم اإلدارية الفرنسية حمدداً على سبيل احلصر ثم
حتولت بعد ذلك للوالية العامة ،أما النظام القضائي املصري فقد أخذ بالتدرج من
خالل توزيع االختصاص بنظر املنازعات اإلدارية بني كل من جهيت القضاء العادي
واإلداري (منذ القانون 112لسنة 1946م وحتى صدور القانون  47لسنة 1972م).
كما أن التحول أيضاً إىل نظام القضاء املزدوج يف اململكة العربية السعودية قد
جاء متدرجاً حيث مل مينح اإلختصاص العام لديوان املظامل بنظر كافة املنازعات
اإلدارية إال يف القانون احلالي للديوان (1428هـ) ،وظلت احملاكم الشرعية هي قاضي
القانون العام يف نظر كافة املنازعات قبل صدور هذا القانون األخري.
ويرى الباحث أن التدرج يف التحول من نظام قضائي إىل نظام قضائي آخر يف
ظل األنظمة القضائية الثالث كان حمموداً إذ ال حيبز التحول املفاجيء من نظام قضائي
آخر بل يتعني الرتيث حلني ظهور مزايا وعيوب هذا التحول تدرجيياً حتى ال ينهار
النظام القضائي يف حال فشل هذا التحول.
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املبح الثاين :احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية
تتسع احلدود القانونية الختصاص احملاكم اإلدارية يف األنظمة القضائية اإلدارية
الثالث وتضيق متخذة مظاهر متعددة هلذا االتساع ،وذاك التضييق يف إطار النصوص
القانونية املنظمة إلختصاص تلك احملاكم.
لذا سوف أتناول هذا املبحث يف فرعني على النحو التالي:
الفرع األول :مظاهر التوسع يف منح االختصاص.
الفرع الثاين :مظاهر التقييد يف منح االختصاص.

الفرع األول :مظاهر التوسع يف منح االختصاص

يظهر التوسع يف منح االختصاص للمحاكم اإلدارية مبقتضي النصوص القانونية
املنظمة له بأحد وسيلتني إحداهما :إسناد مهام غري قضائية للمحاكم اإلدارية ،ومن
ثم يتم التوسع يف االختصاص املمنوح هلا ،واألخرى :تتمثل يف منحها اإلختصاص
العام بنظر كافة املنازعات اإلدارية اليت ال تدخل يف اختصاص جهة قضائية إدارية
أخرى.
ويقرتح الباحث إطالق مصطلح "التوسع األفقي أو الكمي" على النوع األول،
والنوع األخر " التوسع الرأسي أو النوعي لالختصاص".
أوالً :التوسع الكمي الختصاصات احملاكم اإلدارية:

 -1يف فرنسا :يتم التوسع الكمي يف االختصاصات املمنوحة للمحاكم اإلدارية
الفرنسية عن طريق منح تلك احملاكم اختصاصات غري قضائية باإلضافة إىل وظيفتها
القضائية األساسية على النحو التالي:
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أ ) االختصاصات القضائية للمحاكم اإلدارية الفرنسية:
حتولت احملاكم اإلدارية الفرنسية يف جمال ممارستها للوظيفة القضائية من سلطة
القضاء املقيد إىل القضاء املفوض ( )justice déléguéeمنذ صدور مرسوم ديسمرب 1953م
مبعنى أن اختصاصاها أصبح اختصاص عام بكافة املنازعات اإلدارية اليت مل يعهد بها
القانون إىل حمكمة إدارية أخرى أو إىل جملس الدولة.
وقد امتد هذا االختصاص العام يف نظر املنازعات اإلدارية إىل أن أصبح
اختصاصاً شامالً لكافة أنواع القضاء إلغاءً ،وتعويضاً ،وتفسرياً للقرارات اإلدارية
الداخلة يف اختصاصها ،وكذلك فحص مشروعية القرارات اإلدارية اليت يثار نزاع
حول مشروعيتها.
ولقد اعتنق املشرع الفرنسي مبدأ التقاضي على درجتني فيما يتعلق بكافة
الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية كقاعدة عامة إال ما استثين منها بنص خاص،
وحبيث تعد احملكمة اإلدارية حمكمة أول درجة ثم يطعن يف أحكامها أمام جملس الدولة
باعتباره حمكمة ثاني درجة (حمكمة استئناف).
وظل جملس الدولة الفرنسي هو حمكمة ثاني درجة بالنسبة ألحكام احملاكم
اإلدارية حتى تاريخ  31ديسمرب 1987م وهو تاريخ إنشاء احملاكم اإلدارية االستئنافيه
لتخفيف العبء عن القسم القضائي مبجلس الدولة ،ومن ثم أصبح الطعن يف أحكام
احملاكم اإلدارية موزعاً بني جملس الدولة يف بعض املنازعات ،واحملاكم اإلدارية
االستئنافية يف منازعات أخرى.
وجتدر اإلشارة إىل القول بأن املشرع الفرنسي قام بتعديل إجراءات التقاضي
أمام احملاكم اإلدارية (اليت كان معموالً بها يف ظل جمالس األقاليم) لتصبح قريبة من
القواعد واإلجراءات اخلاصة بالتقاضي أمام جملس الدولة الفرنسي.
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ب) احملكمة اإلدارية الفرنسية مستشار قانوين للجهات اإلدارية:
متارس احملاكم اإلدارية دور املستشار القانوني ملديري املديريات داخل نطاق
اختصاصها اإلقليمي بشأن ما يصدرونه من قرارات إدارية ،أو غريها من التصرفات
واألعمال اإلدارية األخرى ،وهذا الدور االستشاري غري ملزم هلؤالء املديرين إال إذا
استلزم القانون ذلك (حكم جملس الدولة الفرنسي 27 ،مايو سنة 1932م يف قضية
 ،""Mannesseسريي سنة 1932م القسم الثالث.)119 :
ويالحظ أن هذا الدور االستشاري للمحاكم اإلدارية يكاد يكون منعدم
لسببني :أحدهما أن املشرع الفرنسي نادراً ما يستلزم أخذ رأي احملاكم اإلدارية قبل
القيام بالتصرف ،واآلخر :يتمثل يف ندرة جلوء مديري اإلدارات للمحاكم اإلدارية
طالبني رأيها االستشاري.
ج) اختصاص احملاكم اإلدارية الفرنسية إبصدار القرارات اإلدارية:
متارس احملاكم اإلدارية أيضاً يف حاالت استثنائية سلطة إصدار قرارات إدارية
"

véritable pouvoir de décision

 "unكسلطة منح الرتخيص باملرافعة ملؤسسات اإلحسان

" ،"établissements charitablesوذلك وفقاً ملا قرره قانون  8يناير سنة 1905م يف مادته
الثالثة ،ومنح ذات الرتاخيص للممولني الذين يتصرفون باسم املدينة أو القرية تطبيقاً
لنص املادة الثالثة من قانون  5إبريل سنة 1884م.
د) احملاكم اإلدارية الفرنسية متارس اختصاص السلطة اإلدارية:
حيق للمحاكم اإلدارية الفرنسية أن تتدخل كسلطة إدارية يف االنتخابات البلدية
وانتخابات جمالس املديريات إذا رفضت السلطة اإلدارية املشرفة على االنتخابات
"electoral

bureau

"Le

أن تفحص األصوات ،أو تعلن نتيجة االنتخاب

(الطماوي1955،م.)38 :

اودود القانونية الصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ...

369

 -2يف مصر :يف ظل قانون جملس الدولة املصري احلالي  47لسنة 1972م مل
يشأ املنظم القانوني املصري أن يوسع من اختصاصات احملاكم اإلدارية كمياً فلم مينحها
اختصاصات غري قضائية كنظريتها الفرنسية على حنو ما سبق.
وينبغي اإلشارة هنا إىل أن التوسع الكمي بإسناد مهام غري قضائية للمحاكم
اإلدارية املصرية وإن كان غري متاح لتلك احملاكم إال أنه ممنوح جمللس الدولة املصري
ككل حيث يضم جملس الدولة املصري باإلضافة للقسم القضائي الذي تتبعه احملاكم
اإلدارية قسمي الفتوي والتشريع (.)2
ورغم أن اختصاص اجمللس العام (غري القضائي) خيرج عن نطاق البحث
احلالي إال أنه يتعني اإلشارة ولو بصورة موجزة هلذا التوسع الكمي يف اختصاصات
اجمللس على النحو التالي:
 لقد أضاف املنظم القانوني املصري إىل اجلمعية العمومية لقسمي الفتوىالتشريع اختصاصات خترج عن وظيفة اجمللس كجهة قضاء إداري متخصصة ومنها
إبداء الرأي مسببًا يف املسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغريها من املسائل
القانونية اليت حتال إليها بسبب أهميتها من رئيس جملس الوزراء أو من أحد الوزراء أو
من رئيس جملس الدولة ،كما جيوز ملن طلب الرأي يف هذه املسائل أن حيطر بنفسه يف
جلسات اجلمعية عند النظر يف تلك املسائل أن يندب من يراه من ذوي اخلربة
كمستشارين غري عاديني ويكون هلم صوت واحد فقط وان تعددوا يف املداولة.
( )2كان جملد الدولة املصر يةم اب اافة للقسم القةاد اسم للصتو أو الرأ واسم للتةري  ،هىت ةدوح
القانون  165لسقة  1955م هيث أدمج هطا اأصري القسمت اسم واهد ا ممد " القسم
االستةاح للصتو والتةري وتوعه ذل القانون  55لسقة 1959م ،مث مت الرجوع إىل التسمية السابقة
مرحمل أصر ابلقراح بقانون  86لسقة 1969م ،واتبعه ذل اانون جملد الدولة اوايل  47لسقة
1972م.
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 كما أضاف املنظم القانوني املصري إىل تلك اجلمعية العمومية اختصاصمبراجعة مشروعات القوانني وقرارات رئيس اجلمهورية ذات الصفة التشريعية
(القرارات بقوانني) ،واللوائح اليت يرى قسم التشريع إحالتها ألهميتها.
 أما قسم الفتوى فيختص بإبداء الرأي يف املسائل القانونية اليت تهم جهاتاإلدارة املختلفة ،وال يعد هذا الرأي ملزما جلهة اإلدارة حتى يف احلاالت اليت جيب
على جهة اإلدارة احلصول على هذا الرأي من تلك اإلدارة بل يقتصر أثر عدم اللجوء
إلدارة الفتوى يف حال وجوب اللجوء قانوناً إليها على كون القرار الصادر عن جهة
اإلدارة يف تلك احلالة معيبًا بعيب الشكل.
 أما قسم التشريع فيختص بصياغة التشريعات ،ومراجعة صياغةمشروعات القوانني كما جيب عرض مشروعات اللوائح على هذا القسم أو اجلمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ،وتنصب املراجعة على مشروعية النصوص
املعروضة دون مالئمتها أي عدم خمالفتها لقواعد أعلى منها كالدستور ،وكذلك
صياغة تلك النصوص بطريقة واضحة ال غموض فيها.
ويرى الباحث أن املنظم القانوني املصري قد سار على غري هدى وراء نظريه
الفرنسي يف اسناد مهام غري قضائية للمجلس بوجه عام لألسباب التالية- :
 - 1التطور التارخيي للنظام القضائي اإلداري الفرنسي وما أظهرته الثورة
الفرنسية من كراهية لألنظمة القضائية اليت كانت سببًا يف اندالع تلك الثورة بل وأطلق
على القضاء يف تلك املرحلة مسمي " الربملانات القضائية" أو "حكومة القضاة" "

Les

 ،"parliaments de l'ancien regimeومن ثم حاول الثوار الفرنسيني إبعاد كل سيطرة للقضاة يف
هذا الشأن وهنا دخلت اإلدارة لتندمج يف احلياة القانونية للدولة ،وال يوجد نظري لتلك
األسباب التارخيية يف النظام القضائي اإلداري املصري.
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 - 2لقد أسبغ املشرع الفرنسي اجمللس بالصبغة السياسية إىل احلد الذي يتم
اخللط فيه كثرياً بني املختصني من الناحية القانونية ،وغريهم من املعينني من خارج
اجمللس بقرار من رئيس جملس الوزراء الفرنسي ،وهذا اخللط وذاك الطابع السياسي
جيعل بال شك تدخل اإلدارة يف أعمال اجمللس أمراً وارداً ،ذلك أن ثلث املناصب
الشاغرة للمستشارين ،وربع وظائف النواب تتمتع احلكومة بسلطة تقديرية واسعة يف
تعينهم ،وقد يرتتب حتماً على تلك السلطة التقديرية اختيار بعض العناصر اليت ال
تتمتع سوى بقبول حزبي أو سياسي على حساب الكفاءات القانونية ،وال توجد مثل
تلك الصبغة السياسية يف النظام القضائي اإلداري املصري.
 - 3التنظيم القضائي اإلداري الفرنسي يسمح بالتداخل العميق بني السلطة
اإلدارية والسلطة القضائية مبجلس الدولة الفرنسي حيث ال ينقطع االتصال بني اجمللس
وجهه اإلدارة ومن مظاهر هذا االتصال مساح اجمللس بأن يضم بعضويته أعضاء غري
قانونيني ،كما يسمح بندب أعضائه كلياً للجهات اإلدارية ويطلق على االعضاء هنا
مسمي "خارج الكادر" “ ،”Hors Cadresكما أن هناك مندوبون عن احلكومة مهمتهم
تزويد األقسام اإلدارية باجمللس باملعلومات الضرورية إلبداء الرأي القانون ،بل وجيوز
للوزراء حضور مجيع املداوالت يف اجمللس دون أن يكون هلم صوت معدود يف إصدار
احلكم القضائي (احللو ( )84:) 1995و ( ،) Rivero(1970):178وهذا التداخل بالسماح
بالعضوية لغري القانونيني أو حضور الوزراء ملداوالت جملس الدولة الفرنسي هو طابع
ذاتي للتنظيم القضائي اإلداري الفرنسي مل يكن ينبغي جمللس الدولة املصري تقليده.
 - 4التعاون بني اجلهة القضائية اإلدارية واجلهات اإلدارية يف رأي الباحث
يتعارض مع استقالل اجلهة القضائية اإلدارية إذ كيف تراقب تلك اجلهة مشروعية ما
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يصدر عن اجلهة اإلدارية من أعمال ويف ذات الوقت تتعاون معها وتعمل لديها
كمستشار قانوني ؟!
لكل االسباب السابقة يرى الباحث أن التوسع يف منح االختصاص كمياً
للمحاكم اإلدارية الفرنسية يتسق مع طبيعة جملس الدولة الفرنسي نفسه والذي يسمح
بإمكانية التداخل واالتصال العميق بني جهة اإلدارة واجمللس.
وإذا كان االنتقاد السابق ملا ذهب إليه املنظم القانوني املصري يف التوسع الكمي
جمللس الدولة املصري بإسناد مهام غري قضائية له ،إال أنين أستحسن ما قرره من منع
هذا التوسع يف االختصاص عن احملاكم اإلدارية ،وحبيث تتفرغ احملكمة اإلدارية كجهة
قضاء إداري لوظيفتها القضائية بعيداً عن اختصاصها غري القضائي.
ويرى الباحث أيضاً أن هذا التوسع يف االختصاص العام جمللس الدولة املصري
سيلقي بظالله السلبية على قضاة احملاكم اإلدارية بطريقة غري مباشرة ،حيث أن أعضاء
تلك احملاكم من املمكن أن يكونوا قد سبق هلم العضوية يف جلان الفتوى أو التشريع أو
مت انتدابهم بإحدى الوزارات أو اهليئات العامة ،لذا فهم متأثرون إىل حد كبري بعالقات
شخصية نشأت كنتيجة طبيعة لعملهم لدى تلك اجلهات ،وال ميكن القول أن هذا
التعاون يتيح ألعضاء اجمللس خربات إدارية واضطالع على طبيعة العمل اإلداري
ومربراته فتلك حجة واهية يف نظر الباحث ألن "درء املفاسد مقدم على جلب املنافع"،
ومن ثم فإن دفع الضرر األكرب واملتمثل يف فقدان القاضي اإلداري الستقالله وحياده
أوىل من جلب منفعة تتمثل يف إكسابه مهارات وتعرفه على طبيعة ما متارسه اإلدارة من
أعمال.
 -3يف اململكة العربية السعودية :لقد كان املنظم السعودي يوسع من
اختصاصات احملاكم اإلدارية السعودية بإسناد مهمة الفصل يف طلبات تنفيذ األحكام

اودود القانونية الصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ...

373

األجنبية للمحاكم اإلدارية السعودية حيث ورد هذا االختصاص يف الفقرة (ز) من
املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل السعودي الصادر عام 1402هـ وانتقل هذا
االختصاص بعد ذلك إىل ذات احملاكم بنص الفقرة (ز) من املادة الثالثة عشرة من نظام
ديوان املظامل احلالي الصادر 1428هـ.
ومما ال شك فيه أن اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية بالنظر والفصل يف
طلبات تنفيذ األحكام األجنبية ال يتسق مع الطابع اإلداري لتلك احملكمة فقد ال تكون
الدولة السعودية طرفاً يف عالقة قانونية مع شخص آخر حتى يسند هذا االختصاص
للديوان باعتباره جهة قضاء إداري متخصصة.
ويرى الباحث أن هناك سببًا حقيقياً ومعترباً إلسناد تلك املهمة للمحاكم
اإلدارية بديوان املظامل السعودي يتمثل يف النظر إىل األمر من جانبه وشقه الشرعي
إستنادًا ملا ورد بنص املادة السابعة من النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية
السعودية الصادر عام 1412هـ واليت قررت أنه " يستمد احلكم يف اململكة العربية
السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله وهما احلاكمان على هذا النظام
ومجيع أنظمة الدولة" ،لذا فإن الكتاب والسنة هما املرجع األعلى للقضاء واحلكم
ومن ثم حرص املنظم على التأكد من عدم خمالفة احلكم األجنيب للكتاب والسنة.
ولعل هذا النظر يؤيده ما أصدره معالي رئيس ديوان املظامل بالتعميم رقم 7
وتاريخ 1405/8/15هـ والذي جاء فيه " أنه ملا كانت الشريعة اإلسالمية هي الدستور
واملرجع األول للقضاء واحلكم باململكة العربية السعودية فإنه ال جيوز حبال من
األحوال تصور إمكان إقرار تنفيذ احلكم األجنيب إذا كان خمالفًا ألصول من األصول
العامة للشريعة".
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وحسناً ما فعله املنظم السعودي حني ألغى هذا االختصاص من والية احملاكم
اإلدارية بديوان املظامل السعودي وأسنده إىل القضاء العام حيث نصت م 96/من نظام
التنفيذ اجلديد الصادر باملرسوم امللكي رقم  53وتاريخ 1433/8/13هـ بإلغاء
(الفقرة ز) من املادة الثالثة عشر من نظام ديوان املظامل الصادر عام (1428هـ)،
وبذلك أصبح القضاء العام ممثال يف دوائر التنفيذ باحملاكم العامة هو اجلهة املختصة
بتنفيذ األحكام األجنبية.
ولقد وحد املنظم السعودي بنص املادة 96/السابق اإلشارة إليها بني أداة تنفيذ
األحكام الداخلية واألجنبية داخل اململكة وأسندها جلهة واحدة هي دوائر التنفيذ
باحملاكم العامة.
وبإلغاء هذا االختصاص من والية احملاكم اإلدارية ،تفرغت احملكمة اإلدارية
السعودية لوظيفتها كجهة قضائية إدارية ختتص بالفصل يف املنازعات اإلدارية ،واختفى
مظهر التوسع الكمي يف منح اختصاصها القضائي اإلداري بوسيلة اسناد مهام ختتلف
يف طبيعتها عن وظيفتها كمحكمة إدارية.
ويرى الباحث أن ذات األسباب اليت ذكرها عند توضيح اسباب رغبة املنظم
املصري يف عدم التوسع الكمي بإسناد مهام غري قضائية للمحاكم اإلدارية املصرية
تنطبق على حالة احملاكم اإلدارية السعودية.
اثنياً :التوسع النوعي الختصاصات احملاكم اإلدارية:

أقصد بهذا النوع من التوسع إضافة أنواع ومنازعات إدارية جديدة مل ترد يف

النصوص القانونية املنظمة الختصاص احملاكم اإلدارية ،ومبعنى آخر أعتبار احملاكم
اإلدارية قاضي القانون العام يف نظر كافة املنازعات اإلدارية اليت مل تندرج يف
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اختصاص حماكم قضائية إدارية أخرى ،أو مل ترد يف نص قانوني منظم هلا مع انطباق
وصف املنازعة اإلدارية عليها.
 -1يف فرنسا :منذ صدور مرسوم 1953م واحملاكم اإلدارية الفرنسية هي
صاحبة االختصاص العام يف املسائل اإلدارية ،وحبيث ختتص تلك احملاكم بأية منازعة
إدارية ال تدخل يف اختصاص غريها من احملاكم األخرى داخل التنظيم القضائي
اإلداري جمللس الدولة الفرنسي.
ويرى الباحث أن اسناد تلك املهمة للمحكمة اإلدارية الفرنسية يرجع لسببني:
- 1كونها باكورة التنظيم القضائي اإلداري الفرنسي فهي أول حمكمة قضائية
إدارية أنشأت داخل جملس الدولة الفرنسي.
 - 2احملكمة اإلدارية الفرنسية هي حمكمة أول درجة يف غالب املنازعات
اإلدارية واليت تستأنف أحكامها أمام احملاكم اإلدارية االستئنافية أو أمام جملس الدولة،
لذا فإن منح هذا االختصاص ألي من احملكمتني األخريتني سيؤثر على مبدأ التقاضي
يف القضاء اإلداري الفرنسي والذي يعتمد على مبدأ التدرج على درجتني كأصل عام،
واستثناء على ثالث درجات (الدرجة األوىل (احملاكم اإلدارية) ،الدرجة الثانية
(احملاكم االستئنافية اإلدارية أو جملس الدولة نفسه) الدرجة الثالثة (جملس الدولة
كقاضي نقض).
 -2يف مصر :مل يوسع املنظم القانوني من اختصاصات احملاكم اإلدارية
املصرية بوسيلة منحها صفة قاضي القانون العام املختص بنظر كافة املنازعات اإلدارية
اليت مل ترد يف اختصاص حمكمة أخرى داخل التنظيم القضائي اإلداري.
ويرى الباحث أن تقييد اختصاص احملاكم اإلدارية املصرية وحرمانها من وصفها
بقاضي القانون العام على غرار احملاكم اإلدارية الفرنسية إمنا يرجع لألسباب اآلتية:
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 - 1هناك جهة قضائية إدارية أخرى منحها القانون هذا االختصاص العام
وهي " حمكمة القضاء اإلداري" ومن ثم ال جيوز منح االختصاص العام جلهتني
قضائيتني إداريتني يف آن واحد.
 - 2حمكمة القضاء اإلداري املصرية كانت هي احملكمة الوحيدة يف القسم
القضائي مبجلس الدولة املصري وذلك منذ عام 1946م ،وحتى تاريخ إنشاء احملاكم
اإلدارية يف عام 1954م ،ومن ثم تعد األقدر من حيث اخلربة والكفاءة على ممارسة
هذا االختصاص.
 - 3اتبع املنظم القانوني املصري منهج متدرج يف منح االختصاص العام بنظر
املنازعات اإلدارية حيث ظلت احملاكم العادية هي صاحبة الوالية العامة يف نظر كافة
املنازعات ومنها املنازعات اإلدارية حتى صدور القانون احلالي  47لسنة 1972م ،لذا
فإن منح هذا االختصاص  -يف تلك املرحلة  -حملكمة أكثر خربة ودراية يتفق مع
هذا املنهج املتدرج.
ويرى الباحث ضرورة أن مينح هذا االختصاص العام بنظر كافة املنازعات
اإلدارية للمحاكم اإلدارية املصرية حيث حيقق هذا التحول ضمانه هامة لألفراد تتمثل
يف منحهم حق التدرج يف التقاضي على أكثر من درجة ،ذلك أن منح هذا االختصاص
حملكمة القضاء اإلداري املصرية يف حال كونها حمكمة (ثاني درجة – استئناف) قد
يفوت درجة من درجات التقاضي على املتقاضني ،وهذا يتعارض مع حق األفراد يف
التقاضي.
كما أن احملكمة اإلدارية املصرية اآلن أصبحت أكثر خربة ودراية قانونية اكتسبتها
مبرور الزمن فلم تعد حمكمة حديثة النشأة كما كانت عليه وقت صدور القانون 47
لسنة 1972م.

اودود القانونية الصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ...

377

 -3يف اململكة العربية السعودية :لقد توسع املنظم السعودي نوعيًا يف
اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية مبوجب نظام ديوان املظامل احلالي (1428هـ)،
ليؤكد بذلك على كون احملاكم اإلدارية بديوان املظامل السعودي هي اجلهة القضائية
صاحبة الوالية العامة يف نظر املنازعات اإلدارية.
ويتضح ذلك من نص الفقه (و) من املادة الثالثة عشرة من نظام ديوان املظامل
احلالي (1428هـ) واليت قررت أنه " ختتص احملاكم اإلدارية ............و_ املنازعات
اإلدارية األخرى).
ويؤيد الباحث ما قرره املنظم السعودي من إسناد هذا االختصاص العام بنظر
املنازعات اإلدارية للمحاكم اإلدارية باعتبار أن ذلك ميثل ضمانه للمتقاضني متكنهم
من استعمال حقهم يف التقاضي على أكثر من درجة قضائية.
الفرع الثاين :مظاهر التقييد يف منح االختصاص
أقصد بتلك املظاهر تقييد اختصاص احملاكم اإلدارية بنصوص القانون احملددة
الختصاصها على سبيل احلصر على النحو التالي- :
 -1يف فرنسا :سبق القول أن احملاكم اإلدارية الفرنسية هي صاحبة االختصاص
العام بنظر كافة املنازعات اإلدارية (قاضي القانون العام) كمظهر من مظاهر التوسع
النوعي لالختصاص املمنوح هلا ،كما منحت تلك احملاكم اختصاصات أخرى غري
قضائية كمظهر من مظاهر التوسع الكمي يف االختصاص ،لذا ميكنين القول وحبق أن
احملاكم اإلدارية الفرنسية حظيت بكل ما ميكن أن حتظي به أية حمكمة إدارية يف العامل
فهي متارس اختصاص مزدوج قضائي وغري قضائي ،كما متارس االختصاص العام
بنظر كافة املنازعات اإلدارية اليت ال تدخل يف اختصاص غريها من احملاكم األخرى.
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 -2يف مصر :قيد املنظم القانوني املصري اختصاص احملاكم اإلدارية بسياج
القانون  47لسنة 1972م ،سواء كان هذا القيد جغرافيًا من حيث املكان أم نوعيًا أو
كان حمددًا بنص القانون ذاته ،وحبيث مل متنح احملكمة اإلدارية املصرية أي اختصاص
خيرج عن وظيفتها القضائية على النحو التالي:
أ ) االختصاص املكاين:
االختصاص املكاني لكل دائرة من دوائر احملاكم اإلدارية يف كل حمكمة يتم
حتديده بقرار من رئيس جملس الدولة والذي ميلك حق إصدار قرارات بإنشاء حماكم
إدارية جديدة ،وإذا مشل اختصاص احملكمة أكثر من حمافظة جاز هلا أن تنعقد يف
عاصمة أي حمافظة من احملافظات الداخلة يف اختصاصها ،وذلك بقرار من رئيس
جملس الدولة ".
ب) االختصاص النوعي:
ويتحدد االختصاص النوعي بني احملاكم اإلدارية املصرية املتعددة على أساس
اجلهة اإلدارية املتصلة مبوضوع النزاع بصرف النظر عن تبعية املوظف عند رفع
الدعوي ،ولقد بررت احملكمة اإلدارية العليا هذا املسلك بالنظر إىل أن اجلهة اإلدارية
املتصلة مبوضوع النزاع هي اليت تستطيع الرد على الدعوي ونظر التظلمات الوجوبية
وتنفيذ احلكم ،باإلضافة إىل اإلجراءات تتخذ يف مواجهتها (جمموعة األحكام الصادرة
عن احملكمة اإلدارية العليا ،السنة الثانية.)1602 :
كما ختتص احملاكم اإلدارية نوعياً بنظر املنازعات املتعلقة بشئون املوظفني من
املستويني الثاني والثالث ،أي من الفئة أو الدرجة اخلامسة فما دونها ( ،)3وذلك عدا ما
( )3ظا املادحمل  13ما اانون جملد الدولة حام  55لسقة 1959م بعد تعديلاا ابلقانون حام  144لسقة
 1964م كان اكاكم ا داحية املصرية تص بةئون املوظصت عدا الداصلت مقام اهليئة ما الصئة
العالية.
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يتعلق منها بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية فتختص به اآلن احملاكم التأديبية
بعد أن كان يف ظل القانون السابق من اختصاص حمكمة القضاء اإلداري واحملاكم
اإلدارية حسب درجة املوظف ،أما املنازعات املتعلقة بغري هؤالء املوظفني ،أي مبوظفي
الدرجة الرابعة فما فوقها فتختص بنظرها حمكمة القضاء اإلداري.
وهنا يالحظ وجود تداخل يف االختصاص فيما يتعلق مبنازعات موظفي الدرجة
اخلامسة بني حمكمة القضاء اإلداري واحملاكم اإلدارية ،ويرى الباحث أنه يلزم إعادة
صياغة النص القانوني املنظم هلذا االختصاص ويسند هذا االختصاص ألي من
احملكمتني حيث أن النص احلالي يسمح بوجود تعارض وتداخل يف منازعات شاغلي
هذه الدرجة باعتبارهم يندرجون حتت عبارة " موظفي الدرجة الرابعة فما فوقها" ،ويف
نفس الوقت يندرجون حتت عبارة " الدرجة اخلامسة فما دونها".
ويثور يف هذا الصدد تساؤل على درجة كبرية من األهمية حول تغري الدرجة
الوظيفية للموظف من تاريخ رفع الدعوى وحتى قبل صدور حكم فيها ،فهل يرتتب
على ذلك أن تصبح احملكمة املرفوع أمامها الدعوى غري خمتصة بنظر النزاع أم ال؟
لقد أجابت على هذا التساؤل احملكمة اإلدارية العليا حينما عرضت عليها
منازعة تغريت فيها درجة املوظف حيث انتقل إىل املستوي األول بعد رفع الدعوي
وقبل قفل باب املرافعة فيها وقررت احملكمة أن االختصاص ينعقد حملكمة القضاء
اإلداري دون احملاكم اإلدارية ،وكذلك يكون احلال إذا مست املنازعة مراكز قانونية
تدخل يف اختصاص حمكمة القضاء اإلداري (جمموعة األحكام الصادرة عن احملكمة
اإلدارية العليا.)109 ،108 :
وهذا املسلك من جانب احملكمة اإلدارية العليا املصرية يعد منتقداً يف نظر
الباحث ألن املنازعة اإلدارية تنعقد للمحاكم اإلدارية وفق املراكز القانونية اليت حتددت
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وقت رفع الدعوى ،وتأخري نظر الدعوى والفصل فيها إمنا يرجع لصعوبات فنية ال
دخل لرافع الدعوى فيها ،وإذا قيل أن تغيري احلالة الوظيفية للموظف من درجة إىل
درجة أخرى يعقد االختصاص للمحكمة اليت خيضع هلا املوظف وفق درجته
اجلديدة؛ فهذا قول سيرتتب عليه ضياع حقوق املوظفني ،فاحلكمة من إنشاء القضاء
اإلداري احملافظة على حقوق األفراد يف مواجهة السلطة اإلدارية ،وليس العكس.
ومما يؤكد وجهة نظري السابقة أن األخذ بتفسري احملكمة اإلدارية يقتضي إيقاف
نظر الدعوى ولو مر على رفعها سنوات عديدة وإحالتها إىل حمكمة أخرى لتبدأ املعاناة
من جديد وتضيع حقوق عباد اهلل هبا ًء منثوراً.
وختتص احملاكم اإلدارية فضالً عما سبق بالفصل يف املنازعات املتعلقة بالعقود
اإلدارية متى كانت قيمة املنازعات ال جتاوز مخسمائة جنيه كما ختتص احملاكم اإلدارية
بالفصل يف الدفوع اليت تدفع أمامها ويكون الفصل فيها أصالً من اختصاص حمكمة
القضاء اإلداري كمسائل اجلنسية ،وال تعترب هذه الدفوع من املسائل األولية اليت جيب
إحالتها إىل اجلهة املختصة للفصل فيها ،وذلك ألن اجلهة املختصة ليست جهة قضائية
أخرى ،كما أن أحكام احملاكم اإلدارية يطعن فيها أمام حمكمة القضاء اإلداري
(وصفي(1978م).)127 :
ج) االختصاصات احملددة بقانون جملس الدولة احلايل:
حددت املادة  14 /من قانون جملس الدولة املصري احلالي  47لسنة 1972م
اختصاصات احملاكم اإلدارية بالفصل يف املنازعات التالية- :
- 1الفصل يف طلبات إلغاء القرارات املنصوص عليها يف البنود ثالثاً ورابعاً
من املادة العاشرة من قانون جملس الدولة متى كانت متعلقة باملوظفني العموميني من
املستوي الثاني واملستوي الثالث ومن يعادهلم ،ويف طلبات التعويض املرتتبة على هذه
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القرارات اليت تشمل القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيني يف الوظائف العامة أو
الرتقية أو مبنح العالوات وكذلك القرارات اإلدارية الصادرة بإحالة املوظفني العموميني
إىل املعاش أو االستيداع أو فصلهم بغري الطريق الـتأدييب.
- 2الفصل يف املنازعات اخلاصة باملرتبات واملعاشات واملكافآت املستحقة ملن
ذكروا يف الفقرة السابقة ،وهم املوظفون العموميون من املستوي الثاني واملستوي
الثالث ومن يعادهلم ،أو لورثتهم.
- 3الفصل يف املنازعات الواردة يف البند احلادي عشر من املادة العاشرة متى
كانت قيمة املنازعات ال جتاوز مخسمائة جنية ،وهذه املنازعات هي تلك املتعلقة
بعقود االلتزام أو األشغال العامة أو بأي عقد إداري آخر.
 -3يف اململكة العربية السعودية :سبق القول بأن احملكمة اإلدارية السعودية هي
صاحبة االختصاص العام بنظر املنازعات اإلدارية ولكن املنظم السعودي وضع بعض
االختصاصات احملددة للمحكمة اإلدارية ،ولكن هذا التحديد على سبيل املثال وليس
على سبيل احلصر.
وأقصد مبظاهر التقييد هنا أن املنظم السعودي قيد احملكمة اإلدارية السعودية
بقيد عدم اخلروج على وظيفتها القضائية ،وحبيث متارس وظيفتها يف إطار النظام
القانوني احملدد هلا دون اخلروج عنه.
ولقد حددت املادة الثالثة عشرة من نظام ديوان املظامل احلالي (1428هـ)
اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية بالفصل يف الدعاوى اآلتية- :
أ ) الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية والعسكرية والتقاعد
ملوظفي ومستخدمي احلكومة واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة أو
ورثتهم واملستحقني عنهم.
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ب) دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأن ،متى كان
مرجع الطعن عدم االختصاص ،أو وجود عيب يف الشكل ،أو عيب يف السبب ،أو
خمالفة النظم واللوائح ،أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها ،أو إساءة استعمال السلطة ،مبا
يف ذلك القرارات التأديبية ،والقرارات اليت تصدرها اللجان شبه القضائية واجملالس
التأديبية .وكذلك القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام ـ وما يف حكمها ـ املتصلة
بنشاطاتها ،ويعد يف حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ قرار
كان من الواجب عليها اختاذه طبقًا لألنظمة واللوائح.
ج) دعاوى التعويض اليت قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة.
د) الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها.
هـ) الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصة.
و) املنازعات اإلدارية األخرى.
ز) طلبات تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام احملكمني األجنبية

()4

وفقاً للنص السابق ميكن تناول اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية يف النقاط
التالية:
 -1االختصاص بنظر الدعاوى املتعلقة ابحلقوق الوظيفية:
يالحظ أن هذا االختصاص كان يقابل نص الفقرة األوىل ( )1/1من املادة
الثامنة من نظام ديوان املظامل السابق لعام 1402هـ واليت كانت تقرر اختصاص ديوان
املظامل بالفصل يف " الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية والتقاعد
( )4مت إلغاء هطا االصتصاص مبوجب نص م 96/ما نعام التقصيط اجلديد الصادح ابملرسوم امللك حام  53واتحيخ
1433/8/13هـ ،وير الواهث اروححمل إلغاء تل الصقرحمل تقصيطا لقص م 96/هيث مقح هطا االصتصاص
للمحاكم العامة هىت ال ندل تقازع االصتصاص القةاد  ،لطا ير الواهث اروححمل هط تل الصقرحمل
ما نص املادحمل السابقة لعدم وجود هطا االصتصاص اآلن.

اودود القانونية الصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ...

383

ملوظفي ومستخدمي احلكومة واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة أو
ورثتهم واملستحقني عنهم".
ويتضح من النص السابق أنه مل يكن يسمح باختصاص ديوان املظامل بالنظر يف
املنازعات املتصلة باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة العسكرية سواء تلك املتعلقة باحلقوق
اخلاصة بالضباط أو األفراد.
وحسناً ما فعله املنظم السعودي يف نظام ديوان املظامل احلالي(1428هـ) بإضافة
كلمة" العسكرية" ملعاجلة القصور يف النص السابق ،وحتى يسمح للعسكريني باللجوء
لديوان املظامل طالبني إلغاء القرارات اإلدارية املتعلقة بشؤونهم تطبيقاً لنص املادة
السابعة واألربعني من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم (/9أ)
وتاريخ 1412/8/27هـ واليت أكدت على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي
للمواطنني واملقيمني يف اململكة"( جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن نظام
ديوان املظامل1427 ،هـ ،م.)119- 117 ،65- 63 :1
 -2االختصاص بنظر دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية:
بادئ ذي بدء يتعني اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه ال يوجد اختالف بشأن
ممارسة ديوان املظامل هلذا االختصاص يف ظل نظام ديوان املظامل السابق (1402هـ)
عن نظرية احلالي (1428هـ) فيما يتعلق بنظر دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية
الصادرة عن اجلهات اإلدارية العادية ،ولكن االختالف يكمن يف القرارات اإلدارية
الصادرة عن اجملالس التأديبية وتلك الصادرة عن اهليئات اإلدارية ذات االختصاص
القضائي ،واجلمعيات ذات النفع العام على النحو التالي:
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أ ) االختصاص بنظر الطعن يف القرارات الصتأديبية:
نصت الفقرة (/1ب) من املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل لعام 1402هـ
على اختصاص الديوان بالفصل يف" الدعاوى املقدمة من ذوي الشأن بالطعن يف
القرارات اإلدارية متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب يف الشكل
أو خمالفة النظم واللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة،
ويعترب يف حكم القرار اإلداري رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ قرار كان
الواجب عليها اختاذه طبقًا لألنظمة واللوائح".
وعلى الرغم من أن مصطلح القرار اإلداري وفقاً لعموم النص السابق يشمل
القرارات التأديبية اليت تصدر عن اجملالس التأديبية إال أن قضاء ديوان املظامل استقر
على تبين موقف مغاير هلذا التصور واعترب أن اجملالس التأديبية هي من قبيل اهليئات
القضائية اليت حظرت املادة التاسعة من نظام ديوان املظامل لعام 1402هـ على الديوان
النظر يف االعرتاضات املقدمة من األفراد على ما تصدره من أحكام أو قرارات داخلة
يف واليتها وفقاً لنص املادة التاسعة من نظامه.
ومن بني األحكام الصادرة عن الديوان ما نصه " ...........وملا كانت الدعوى
املاثلة يف حقيقتها تتعلق بطعن املدعي يف القرار الصادر من املدعي عليها واملتضمن
فصله ويطلب إلغاء ذلك القرار ،وحيث إن قرار الفصل صادر عن اجمللس التأدييب
العسكري ،...........ومن ثم صدر مبوجبه قرار اجمللس االستئنايف  ......بتأييد ذلك
القرار ،ثم متت املصادقة عليه ،.....ومن ثم صدر قرار اعتماد فصله......وحيث إن
نظام قوات األمن الداخلي الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم  30يف
ال للمجالس التأديبية العسكرية
ال شام ً
1384/12/4هـ أورد يف الباب التاسع منه تفصي ً
املنصوص عليها فيه ،فجعل منها هيئات قضائية قائمة بذاتها وأوالها اختصاصًا قضائياً
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وهو حماكمة رجال قوات األمن الداخلي عن كل ما يقع منهم من جرائم وخمالفات،
وحيق للمتهم طلب استئناف احلكم وغري ذلك مما ال خيرج عن التنظيم املعمول به يف أية
حماكمة قضائية .وحيث نصت املادة التاسعة من نظام ديوان املظامل الصادر مبوجب
املرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1402/7/17هـ على أنه " ال جيوز لديوان املظامل
النظر يف االعرتاضات املقدمة من األفراد على ما تصدره احملاكم أو اهليئات القضائية
من أحكام أو قرارات داخلة يف واليتها " فكل قرار يصدر عن هذه اهليئات يف نزاع
ختتص بنظره يكون مبنأى عن رقابة ديوان املظامل ،وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على
الدعوى املاثلة فإن الدائرة تنتهي إىل خروج هذه املنازعة عن الوالية القضائية للديوان "
( جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن ديوان املظامل1427 ،هـ م:1
.)166- 160 ،23- 21 ،20- 17
أما نظام ديوان املظامل احلالي فلقد أحسن صنعاً حينما نص صراحة على
اختصاص الديوان بالنظر يف القرارات الصادرة عن اجملالس التأديبية وفقاً لنص الفقرة
(ب) من املادة الثالثة عشرة منه كما سبق القول ،وهنا حسم أمر اخلالف حول هذا
االختصاص ،وحيث ورد مصطلح " اجملالس التأديبية " عاماً لذا فإنه يتعني أن يشمل
كافة القرارات الصادرة عن كل اجملالس التأديبية إال ما استثين منها بنص خاص.
ب) القرارات الصادرة عن اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي:
احملاكم هي اجلهات القضائية املختصة بنظر املنازعات يف اململكة العربية
السعودية طبقًا ملا ورد بالنظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم  90/وتاريخ
 1412/8/27هـ حيث نصت املادة التاسعة واألربعني منه على أنه " مع مراعاة ما ورد
يف املادة الثالثة واخلمسون من هذا النظام ختتص احملاكم يف الفصل يف مجيع املنازعات
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واجلرائم " ،كما نصت املادة الثالثة واخلمسون من هذا النظام على أن " يبني النظام
ترتيب ديوان املظامل واختصاصاته ".
ورغم أن احملاكم هي اجلهات املختصة بنظر املنازعات يف النظام القضائي
السعودي إال أنه قد منحت بعض اللجان اإلدارية اختصاصات قضائية ،ومما ال شك
فيه أن رقابة ديوان املظامل على تلك اللجان هي من األمور الثابتة ولكن مع االعرتاف
ببعض االختالف يف ممارسة تلك الرقابة بني نظام ديوان املظامل السابق الصادرة عام
(1402هـ) عن النظام احلالي الصادر عام (1428هـ) على النحو التالي- :
نصت املادة التاسعة من نظام ديوان املظامل لعام (1402هـ) على أنه " ال جيوز
لديوان املظامل النظر يف الطلبات املتعلقة بأعمال السيادة أو النظر يف االعرتاضات
املقدمة من األفراد على ما تصدره احملاكم أو اهليئات القضائية من أحكام أو قرارات
داخلة يف واليتها".
ويتضح من ظاهر النص السابق أن اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي
ال ميكن حتصينها ضد رقابة ديوان املظامل حيث ورد النص على أن القرارات احملصنة
هي احملاكم أو اهليئات القضائية ،أما اللجان اإلدارية فوفقاً لعموم النص ال تعترب
هيئات أو حماكم قضائية ،ولكن املذكرة اإليضاحية لنظام ديوان املظامل (1402هـ)
قررت مشول نص املادة التاسعة لقرارات اللجان املشكلة مبوجب نص نظامي أو قرار
من جملس الوزراء أو أمر سام ،وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية ،ومن ثم
تبقي تلك القرارات نهائية إال إذا عدلت مبا جيعل النظر يف التظلم منها من اختصاص
ديوان املظامل.
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ولقد استقرت أحكام ديوان املظامل يف ظل نظام الديوان لعام (1402هـ) على
التمييز بني ثالثة أنواع من اللجان اإلدارية على النحو التالي:
 اللجان شبه القضائية اليت ينص سند إنشائها على أن قراراتها نهائية،وهذا النوع من اللجان امتنع ديوان املظامل عن النظر يف الطعون املقدمة يف قراراتها
استناداً إىل تفسري املذكرة اإليضاحية لنظام الديوان لنص املادة التاسعة على النحو
السابق ذكره (جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن ديوان املظامل،
1427هـ.)69- 66 :
 اللجان شبه القضائية اليت ينص نظام إنشائها على أن قراراتها غري نهائية:ومن أمثلة تلك اللجان جلنة النظر يف بالغات الغش والتحاليل وقرارات سحب العمل
من املنشأة بقرار جملس الوزراء رقم ( )11وتاريخ 1400/2/26هـ ،وهذا النوع من
اللجان يستطيع ديوان املظامل أن ميارس رقابة اإللغاء على ما تصدره تلك اللجان من
قرارات استناداً لنص الفقرة (أ/ب) من املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل لعام
1402هـ (.)5
 اللجان شبه القضائية اليت سكت املنظم عن بيان طبيعة قراراتها ،ويف تلكاحلالة فإن ديوان املظامل يتوىل وحده مهمة حتديد طبيعة تلك القرارات من حيث كونها
قرارات إدارية أو كونها ليست كذلك ،ويتبع ديوان املظامل يف هذا الشأن معيارًا

( )5هيث نص للصقرحمل (ا/ب) ما املادحمل الحامقة ما نعام ديوان املعامل لعام 1402هـ ال تقص علا اصتصاص
الديوان ابلصصا " الدعاو املقدمة ما ذو الةلن ابلنعا القراحات ا داحية مىت كان مرج النعا
عدم االصتصاص أو وجود عيب الةكا أو خمالصة القعم واللوادح أو اخلنل تنويقاا أو أتويلاا أو
إساءحمل استعماب السلنة ،ويعترب هكم القراح ا داح حفض السلنة ا داحية أو امتقاعاا عا ا اذ اراح
كان ما الواجب علياا ا اذه طوقا لألنعمة واللوادح".
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مزدوجاً جيمع بني الشكل واملوضوع (جمموعة املبادئ الشرعية النظامية (1397هـ
1399/هـ).)61 :
وإذا كان احلال كذلك يف ظل نظام ديوان املظامل (1402هـ ) ،فإن الوضع
احلالي يف ظل نظام الديوان (1428هـ) قد اسند هذا االختصاص بنظر الطعون يف
القرارات النهائية هلذه اللجان للمحاكم اإلدارية كأصل عام إال يف حال وجود نص
مينع من اختصاص الديوان بنظر الطعون يف هذه القرارات.
وقد يثار تساؤل يف هذا الصدد حول الطبيعة القانونية هلذه اللجان هل هي جلان
إدارية ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات تعد قرارات إدارية أم هي حماكم قضائية
تصدر أحكامًا غري قابلة للطعن فيها ؟
يرى الباحث أن اخلالف حول تلك الطبيعة القانونية يف ظل النظام السعودي
اآلن ال جدوى من ورائه مع وجود نص الفقرة (ب) من املادة ( )13من نظام ديوان
املظامل احلالي (1428هـ) واليت أكدت على اختصاص احملاكم اإلدارية بالفصل يف
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأن...والقرارات اليت
تصدرها اللجان شبه القضائية ،"........فال اجتهاد مع صراحة النص ،ذلك أن املنظم
السعودي بهذا النص يعرتف بالطبيعة اإلدارية لتلك اللجان ومن ثم فإن ما يصدر عنها
من قرارات إمنا هي قرارات إدارية يطعن فيها أمام احملاكم اإلدارية بديوان املظامل.
ويرى الباحث أنه من األفضل أن يستبدل مصطلح " اللجان شبه القضائية"
مبصطلح " اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي" ذلك أن تلك اللجان هي يف
األصل جلان إدارية ومنحها املنظم صالحية الفصل يف نزاع ما معروض عليها ،اما
القول بأن تلك اللجان تشبه اللجان القضائية فهذا وصف قد جانبه الصواب ذلك أن
اضافة وصف القضائية لتلك اللجان ولو على سبيل التشبيه قد يثري التساؤل حول
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أوجه هذا التشابه هل التشابه يف التشكيل أم يف طبيعة ما يصدر عنها من أحكام ،وهذا
الوجه األخري هو األخطر فلو كان التشابه بينها وبني اللجان القضائية يف طبيعة ما
يصدر عنها من قرارات أو ما يتخذ أمامها من إجراءات العتربناها أحكامًا ،ومن ثم
تتحصن ضد رقابة الديوان عليها.
ويدلل الباحث على وجود هذا التخوف من حتصني قرارات تلك اللجان ما
قرره الديوان من عدم قبول الطعن يف قرارات جلنة تسوية املخالفات العمالية املشكلة
وفق نظام العمل والعمال الصادر باملرسوم امللكي(م )21/وتاريخ 1389/9/6م،
ولقد أكد هذا احلكم على أنه "...حيث نص يف املواد  172إىل  182على تشكيل جلان
ابتدائية للفصل بقرارات نهائية يف اخلالفات ،وحدد اختصاصها املكاني ،كما نص
على تشكيل جلان عليا تستأنف أمامها ما تصدره اللجان األوىل من قرارات ،وقصر
على تلك اللجان وحدها دون غريها حق النظر يف مجيع اخلالفات ،وبني اإلجراءات
اليت جيب اتباعها أمام اللجان قبل اصدار القرارات والقواعد اليت جيب مراعاتها
الستئناف قرارات اللجان االبتدائية..........وتلك مجيعها أمور ال خترج عن القواعد
واألصول اليت تتبع عادة يف التقاضي أمام احملاكم....وعلى هذا املقتضي يكون النظام
سالف الذكر قد خول اللجان املشار إليها والية القضاء يف املنازعات العمالية ،مما
يضفي على عملها وما يصدر عنها من قرارات يف تلك املنازعات وصف العمل
القضائي ،مما يسبغ على قراراتها نوعا من احلصانة اليت تتميز بها األحكام ،وتبعًا
لذلك يكون النظام قد آثر يف تلك اللجان دون غريها من جهات القضاء األخرى بنظر
املنازعات العمالية ،األمر الذي تنحسر معه والية ديوان املظامل بهيئة قضاء إداري عن
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الفصل أو النظر يف هذه القضية ("........يراجع حكم ديوان املظامل رقم /167ت3/
لعام 1408هـ ،غري منشور ورد يف حبث ( اجلربوع (1432هـ).)6()235:
ج) االختصاص بنظر الطعون يف قرارات مجعيات النفع العام:
تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية يف النظام السعودي جلمعيات النفع العام
فتارة يطلق عليها "مؤسسات اجملتمع املدني" ،وتارة أخرى يطلق عليها مسمي " قطاع
التطوع" ،وتارة ثالثة يطلق عليها مسمي "القطاع الثالث" متيزاً هلذا القطاع عن القطاع
األول وهو القطاع احلكومي ،والقطاع الثاني وهو القطاع التجاري أو اخلاص
(امللحم(1425هـ)4:وما بعدها)
ويذهب رأي لتعريف مجعيات النفع العام بأنها " كل مجاعة ذات تنظيم
مستمر ،مدة معينة أو غري معينة ،وتتألف من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني لتحقيق
غرض غري احلصول على ربح مادي ،وال تعترب جزءً من اجلهاز اإلداري للدولة
(ساعاتي(1419هـ))7:ورغم صدور نظام للجمعيات واملؤسسات اخلريية السعودية
بقرار جملس الوزراء رقم ( )107وتاريخ 1410/6/25هـ إال أنه مل يتضمن تعريف
للجمعيات واملؤسسات اخلريية بل اكتفي بتوضيح اهلدف من وراء إنشاء تلك
اجلمعيات واملؤسسات حيث نصت املادة الثانية من نظام اجلمعيات واملؤسسات اخلريية
على أن اهلدف من اجلمعية اخلريية هو " ...تقديم اخلدمة االجتماعية – نقداً أو عيناً –
واخلدمة التعليمية ،أو الثقافية ،أو الصحية مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن
يكون هدفها احلصول على الربح املادي ،وحيدد النظام األساسي للجمعية أهدافها،
وحيظر على اجلمعية جتاوز أهدافها احملددة ،أو الدخول يف مضاربات مالية".
( )6نص اراح جملد الوزحاء حام ( )212واتحيخ  1406/11/21هـ علا أن يعا االصتصاص بقعر اخلثفات
العمالية املتعلقة بعماب اوكومة للجان العما وتسوية اخلثفات العمالية ،وحيم وجود هطا القراح إال أنه ال
كا اعتواح اراحات تل اللجان أهكاما اةاديه.
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وإذا كان نظام اجلمعيات واملؤسسات اخلريية مل يضع تعريفاً للمقصود بتلك
اجلمعيات واملؤسسات إال أن نص املادة الثالثة من القواعد التنفيذية لالئحة اجلمعيات
واملؤسسات اخلريية قد وضعت تعريفاً لتلك املؤسسات بأنها " هيئات أهلية تطوعية
تهدف إىل تقديم اخلدمات االجتماعية مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون
هدفها احلصول على الربح املادي أو حتقيق أغراض ال تتفق والغرض الذي أوجدت
من أجله.
كما استبدل مشروع نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية مصطلح اجلمعيات
واملؤسسات اخلريية مبصطلح اجلمعية األهلية واضعاً تعريفا للجمعية األهلية يف البند
أوالً من املادة الثالثة منه بأنها ".....كل مجاعة ذات تنظيم له صفة االستمرار ملدة معينة
أو غري معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية ،أو منهما معا ،وال
تستهدف الربح أساساً ،وذلك من أجل حتقيق غرض من أغراض الرب أو التكافل ،أو
من أجل نشاط ديين أو اجتماعي ،أو ثقايف ،أو صحي ،أو بيئي ،أو تربوي ،أو
تعليمي ،أو علمي ،أو مهين ،أو إبداعي ،أو شبابي ،أو نشاط يتعلق حبقوق
اإلنسان ،أو محاية املستهلك ،أو يتعلق بتقديم خدمات إنسانية أو أي نشاط أهلي
مشابه ،سواء كان ذلك عن طريق العون املادي أو املعنوي ،أو اخلربات الفنية أو
غريها ،وسواء كان النشاط موجهاً إىل خدمة العامة كجمعيات النفع العام ،أم كان
موجهاً يف األساس إىل خدمة أصحاب ختصص أو مهنة كاجلمعيات املهنية واجلمعيات
العلمية واجلمعيات األدبية " (.)7
( )7كما تةما مةروع القعام فصث كامث أهكام مقح ةصة القص العام للجمعيات اأهلية ،هيث ارحت املادحمل
الحثثت ما مةروع هطا القعام أنه "( ) 1تعد كا مجعية ذات نص عام إذا كان هتد إىل اقي مصلحة
عامة ،وتقص علا ذل الدحتاا اأساسية )2( .ادد الثدحة الةروط وا جراءات املنلوبة اصاء ةصة
القص العام )3( .يكون إاافة ةصة القص العام أو إلغاؤها بقراح ما اجلاة املختصة ".
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هذا ويعد االختصاص بنظر الطعون الصادرة عن اجلمعيات ذات النفع العام من
االختصاصات املستحدثة وفقاً لنظام ديوان املظامل احلالي (1428هـ) ،فلم يكن هلذا
االختصاص نظري يف ظل نظام ديوان املظامل السابق (1402هـ) ،حيث جاء نص املادة
الثامنة من نظام ديوان املظامل السابق (1402هـ) خلوًا من هذا االختصاص.
ورغم عدم وجود نص يسمح باختصاص ديوان املظامل بالنظر يف الطعون
املوجهة يف قرارات اجلمعيات ذات النفع العام يف ظل نظام ديوان املظامل السابق
(1402هـ) ،إال أن هذا االختصاص كان ينعقد للديوان يف حالة وحيدة ،وهي حالة
وجود نص نظامي يسمح للديوان بهذا االختصاص.
ومن أمثلة تلك النصوص ما ورد بنص املادة التاسعة عشرة من نظام احملاسبني
القانونيني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )12/وتاريخ (1412/5/13هـ) فيما قرره
من إنشاء هيئة تسمى "اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني" ،تعمل حتت إشراف
وزارة التجارة للنهوض مبهنة احملاسبة واملراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه املهنة
والرفع مبستواها ،كما قررت أنه " تباشر اجلهة املختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع
الدعاوى أمام ديوان املظامل يف املخالفة اليت تنتهي فيها اللجنة املنصوص عليها يف املادة
التاسعة والعشرين إىل تطبيق عقوبة الشطب على احملاسب".
ولقد حسم نظام ديوان املظامل احلالي(1428هـ) هذا االختصاص وقرر صراحة
اختصاص احملاكم اإلدارية بنظر دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها
ذوي الشأن ( الفقرة (ب) من املادة الثالثة عشرة سابق اإلشارة إليها) ،ومل يستثين من
هذا االختصاص سوى بعض اللجان وبصورة مؤقتة حيث نصت الفقرة ( )1/9من
املادة احلادية والثالثني من آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان املظامل على أنه" مع عدم
اإلخالل باختصاصات اللجان املستثناة املنصوص عليها يف الفقرة ( )2من القسم
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الثالث (أحكام عامة ) من هذه اآللية – تنقل إىل القضاء العام  -بعد تعديل نظام
املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية وصدور نظام املرافعات أمام ديوان املظامل
والعمل مبوجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية اليت تنظر يف قضايا جزائية أو
منازعات جتارية أو مدنية ،وتتوىل اللجنة املشكلة يف هيئة اخلرباء – خالل مدة ال
تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعة األنظمة اليت تأثرت بذلك،
واقرتاح تعديلها وفقاً لإلجراءات النظامية الالزمة لذلك ،كما تتوىل دراسة وضع
اللجان شبه القضائية اليت تنظر يف منازعات إدارية ،وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام
ديوان املظامل واقرتاح ما تراه يف شأنها ".
كما نصت الفقرة ( )2من قسم (أحكام عامة) من ذات اآللية على أن :يقوم
اجمللس األعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان املستثناة
" البنوك ،والسوق املالية ،والقضايا اجلمركية" املشار إليها يف البند (عاشراً) من
الرتتيبات التنظيمية ألجهزة القضاء وفض املنازعات ،ورفع ما يتم التوصل إليه خالل
مدة ال تتجاوز سنة الستكمال اإلجراءات النظامية (اجلربوع (1432هـ).)299 :
ويثري هذا االختصاص للمحاكم اإلدارية تساؤل على قدر كبري من األهمية
حول الطبيعة القانونية هلذه اجلمعيات هل تعد من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن
ما يصدر عنها من قرارات تعد من قبيل القرارات اإلدارية اليت خيتص الديوان والئيًا
بنظر الطعون املقدمة ضدها ؟ أم أنها تعد من أشخاص القانون اخلاص ومن ثم خيتص
بنظرها القضاء العام؟
يرى الباحث أنه يتعني التفرقة يف هذا الصدد بني نوعني من اجلمعيات أحدهما:
اجلمعيات اليت ينص النظام املنشئ هلا على متتعها بالشخصية االعتبارية ،واألخرى:
اجلمعيات اليت مل ينص النظام املنشئ هلا على متتعها بالشخصية االعتبارية.
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ففيما يتعلق بالنوع األول فال مانع من اختصاص الديوان بالطعن فيما يصدر
عن هذه اجلمعيات من قرارات بل ويتفق ذلك مع طبيعة ديوان املظامل كجهة قضاء
إداري.
أما النوع اآلخر فإن القرارات الصادرة عن مجعيات ال تتمتع بالشخصية
االعتبارية هي حبسب األصل ليست قرارات إدارية ألن اجلمعية هنا ال ميكن أن تكون
من أشخاص القانون العام ،وال يعرتف هلا القانون بهذه الصفة ،ولكننا هنا سنواجه
بوجود نص قانوني آمر من النظام العام قد حدد اختصاص احملاكم اإلدارية بنظر هذا
النوع من املنازعات ،لذا فإن هذه املنازعات تعد يف نظر الباحث من قبيل " املنازعات
اإلدارية بنص القانون" ،أي أن املنظم قد منح هذا النوع من املنازعات صفة املنازعة
اإلدارية ألهمية يراها هو يف ذلك ،وليس لطبيعة هذه املنازعة اليت هي يف األصل خترج
عن نطاق القانون العام.
 -3اختصاص احملاكم اإلدارية ابلنظر يف دعاوى التعويض اليت يقدمها ذوو
الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة:
يقابل هذا االختصاص الوارد يف الفقرة (ج) من املادة الثالثة عشرة من نظام
ديوان املظامل احلالي )1428هـ) نص الفقرة (ج) من املادة الثامنة من نظام الديوان
السابق لعام 1402هـ واليت قررت أنه " خيتص ديوان املظامل بالفصل فيما
يأتي( ............:ج) دعاوى التعويض املوجهة من ذوي الشأن إىل احلكومة
واألشخاص ذوي الشخصية العامة املستقلة بسبب أعماهلا".
وأول ما يالحظ على هذا االختصاص أن املنظم السعودي يف ظل نظام ديوان
املظامل احلالي استخدم مصطلح " قرارات أو أعمال اإلدارة " ،بينما النص السابق
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للديوان (1402هـ) استخدم مصطلح احلكومة أو األشخاص ذوي الشخصية العامة
املستقلة ".
ويرى الباحث أن االختالف بني املصطلحني إمنا هو اختالف شكلي فقط ذلك
أن جهة اإلدارة يف مصطلح القانون اإلداري إمنا تعين " كل هيئة تابعة لشخص من
أشخاص القانون العام " ،وأشخاص القانون العام قد تكون إقليمية كالدولة ،أو حملية
كاهليئات التابعة للوحدات اإلدارية احمللية كاملدن والقرى ،أو مرفقيه كالوزارات
واملؤسسات واهليئات العامة ،وأخريا يشمل هذا املصطلح اهليئات املهنية (فهمي
(1955م).)175 :
ومن منطلق التحليل السابق يرى الباحث أن النص احلالي وإن كان أكثر توفيقاً
من سابقه حيث مشل كل ما يصدر عن جهة اإلدارة وأجاز التعويض عنها ،حبيث
يشمل التعويض عن األضرار الناجتة عن القرارات اإلدارية واألعمال املادية ،إال أن
قضاء ديوان املظامل قد استقر على تفسري الفقرة (ج) من املادة الثامنة من نظام الديوان
( 1402هـ) لتؤدي لنفس اهلدف وهو التعويض عن كل أعمال اإلدارة سواء أكانت
قرارات إدارية أم أعمال مادية.
ومن بني األحكام اليت قررت احلق يف التعويض عن األعمال املادية يف ظل
العمل بأحكام نظام ديوان املظامل (1402هـ) ما نصه "......حيث إن غاية ما يهدف إليه
املدعي من إقامة دعواه هو إلزام األمن العام شرطة منطقة اجلوف بتعويضه....وذلك
مقابل األضرار اليت حلقت سيارته بسبب السحب.....ومقابل األضرار اليت حلقته نتيجة
لتوقف السيارة عن العمل.........وبذلك فإن الدعوى بوصفها السابق تدخل ضمن
االختصاص الوالئي لديوان املظامل باعتبارها من الدعاوى املتعلقة بالتعويض عن
أعمال جهة اإلدارة ،تطبيقاً لنص املادة ( )1/8من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم
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امللكي رقم (م )51/وتاريخ 1402/7/17هـ"( جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية
الصادرة عن الديوان ،اجمللد الرابع ،ص .)1951 :1941
ومن بني األحكام اليت قضت بالتعويض عن القرارات اإلدارية ما نصه
"....فالثابت من األوراق أن املدعي حصل على إذن بطباعة كتابة تاريخ القضاء
والقضاة يف العهد السعودي وذلك برقم (2/1905م) وتاريخ 1418/1/17هـ من
مدير إدارة املطبوعات مبكة املكرمة ،ثم تقدم املدعي مرة أخرى للحصول على إذن
فسح نهائي لكتابه لتسويقه ،فصدرت املوافقة من مدير إدارة املطبوعات مبكة املكرمة
رقم (/2/1446م) وتاريخ 1419/8/19هـ ،كما أن الثابت من األوراق أن وزارة
اإلعالم قد أوقفت فسح الكتاب ومنعته من تسويقه بناءً على خطاب معالي وزير
العدل رقم ( )1/46042وتاريخ 1419/12/27هـ املوجه ملعالي وزير اإلعالم ؛
لوجود بعض املالحظات على الكتاب ،فتم إيقاف الكتاب......وحيث إن نظام
املطبوعات والنشر الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( )65وتاريخ 1402/2/23هـ
املوافق عليه باملرسوم امللكي رقم (م )17/وتاريخ 1402/4/13هـ قد نظم يف مواده
من الثامنة وحتى الثانية عشرة اخلطوات الالزمة الواجبة اإلتباع للحصول على
تراخيص فسح ونشر الكتب ،واليت بناءً عليها أصدرت املدعي عليها فسحها النهائي
للكتاب ،ومل يعط نظام املطبوعات والنشر املشار إليه يف ذلك الوقت للمدعي عليها
حق حبس الكتب أو إيقاف تسويقه يف أي من مواده ،ومن ثم يكون تصرفها بوقف
توزيع الكتاب بعد فسحه النهائي خمالفًا لنظام املطبوعات ،" ........وانتهت احملكمة إىل
احلكم بالتعويض للمدعي بسبب خطأ جهة اإلدارة يف إصدار القرار اإلداري بوقف
توزيع الكتاب حمل الدعوى (جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن الديوان
(1427هـ) م.)1925 – 1911 :4
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وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن أحكام الديوان يف ظل نظامه السابق
(1402هـ) كانت تؤسس املسئولية عن التعويض وفق قواعد املسؤولية التقصريية
وحبيث حتاول دائما قبل أن تنتهي للحكم بالتعويض أن تثبت توافر أركان تلك
املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما ،ومن ثم ال يوجد ما يسمي باملسؤولية
بال خطأ أو املسؤولية املفرتضة ومن بني تلك األحكام ما نصه " حيث إن املدعى يهدف
من إقامة دعواه املاثلة إىل احلكم بإلزام اجلهة املدعى عليها بتعويضه عن األضرار اليت
حلقت به نتيجة إلغالق حمل بيع احللويات اخلاص به..........ومن حيث املوضوع فإن
الثابت أن مثار النزاع يف الدعوى هو ما قامت به جهة اإلدارة املدعي عليها من إغالق
حملل املعدي استناداً إىل وجود مواد غذائية منتهية الصالحية...........وأن ذلك يعترب من
قبيل الغش التجاري...............وحيث أن إغالق احملل التجاري ليس من العقوبات
املنصوص عليها يف تلك املادة (م 9/3/7/1من الئحة الغرامات واجلزاءات عن
املخالفات البلدية) ............وملا كانت جرمية الغش التجاري من اجلرائم اليت ال بد أن
يصدر بها قرار من جلنة الفصل يف خمالفات نظام مكافحة الغش التجاري اليت تعترب
قراراتها مبثابة األحكام القضائية..........وإذا ثبت ذلك فإن املدعي عليها (جهة اإلدارة )
قد أخطأت بتخطيها الصالحيات املمنوحة هلا إىل صالحيات جهة أخرى..........وحيث
إن مناط احلكم بالتعويض هو قيام خطأ من جانب املدعي عليها (جهة اإلدارة) ،وأن
حييق بصاحب الشأن ضرر ،وأن تقوم عالقة السببية بني اخلطأ والضرر( " .....،جمموعة
األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن الديوان (1427هـ) م.)1902- 1895 :4
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 -4اختصاص احملاكم اإلدارية ابلنظر يف الدعاوى املتعلقة ابلعقود اليت تكون
جهة اإلدارة طرفا فيها.
يقابل هذا االختصاص للمحاكم اإلدارية يف ظل نظامه احلالي (1428هـ) نص
الفقرة (د) من املادة ( )1/8من نظامه السابق (1402هـ) واليت قررت أنه " خيتص
ديوان املظامل بالفصل يف الدعاوى املقدمة من ذوي الشأن يف املنازعات املتعلقة بالعقود
اليت تكون احلكومة أو أحد األشخاص املعنوية العامة طرفًا فيها ".
وإذا كان نص الفقرة (د) من املادة الثالثة عشرة من نظام ديوان املظامل احلالي
(1428هـ) قد استخدم عبارة " الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا
فيها" ،فإن استخدام مصطلح جهة اإلدارة – كما سبق القول  -ال خيتلف عن
استخدام مصطلح احلكومة أو أحد األشخاص املعنوية العامة.
وهنا يثار تساؤل على قدر كبري من األهمية يتمثل يف مدى اختصاص احملاكم
اإلدارية بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بعقود اإلدارة اخلاصة من عدمه؟
يرى الباحث أن كلمة "العقود" جاءت عامة ومن ثم فهي تشمل العقود
اإلدارية ،و"عقود اإلدارة اخلاصة" ( ،)8وهذا ما أكدت عليه املذكرة اإليضاحية لنظام
ديوان املظامل السابق (1402هـ) بقوهلا " كما ينبه إىل أن املراد بالعقد العقد مطلقًا،
سواء أكان عقدًا إداريًا باملعنى القانوني أو عقدًا خاصًا".
ويتضح مما سبق أن املنظم السعودي توسع يف منح االختصاص بنظر الدعاوى
املتعلقة بالعقود خبالف ما هو معمول به يف كل من فرنسا ومصر حيث ال يكتفي يف
النظامني األخريين مبجرد كون جهة اإلدارة طرفًا يف العالقة القانونية بل يلزم أن
( )8يقصد بعقود ا داححمل اخلاةة تل العقود ال ال تعار فياا الدولة بصصتاا ةاهوة سلنة ،وال تستخدم فياا
وسيلة ما وسادا القانون العام و ة تل العقود كا ما مصر وفرنسا الصتصاص القةاء العاد .
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تستخدم وسيلة من وسائل القانون العام باعتبارها صاحبة سلطة (خليفة
(2010م) )204:و( خملوف (2013م) 278:وما بعدها).
ولقد أكدت على ذلك العديد من أحكام ديوان املظامل ومن تلك األحكام ما
جاء نصه ".........ومبا أن هذا النزاع قد نشأ بسبب عقد أحد طرفيه جهة حكومية؛ فإن
نظره والفصل فيه يندرج ضمن اختصاص ديوان املظامل حسب املادة (/1/8د) من
نظامه( "..........جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن الديوان (1427هـ) م
،2249 :2243 ،2242 :2236 ،2209- 2205 ،2191- 2170 :5
.)2367- 2361 ،2278- 2267 ،2257- 2250
ويرى الباحث أن اسناد االختصاص للقضاء اإلداري بنظر الدعاوى املتعلقة
بعقود اإلدارة اخلاصة خيرج القضاء اإلداري عن طبيعته ،كما يتعارض مع احلكمة من
القضاء اإلداري واملتمثلة يف تقرير محاية خاصة للمصلحة العامة يف حال تعارضها مع
املصاحل اخلاصة لألفراد ،فإذا كنا أمام عقد تتساوى فيه املراكز القانونية بني جهة اإلدارة
اليت تظهر فيه كشخص من اشخاص القانون اخلاص  -وبني املتعاقد معها فماهي احلكمة من اسناد االختصاص هنا للقضاء اإلداري؟!
ويالحظ الباحث وجود حماولة اآلن من قضاء ديوان املظامل للتخفيف من حدة
هذا االنتقاد بالنظر بعني االعتبار يف بعض األحيان لطبيعة العقد اإلداري ،وما يتصف
به من أوصاف ختالف تلك املعمول بها يف عقود القانون اخلاص ،ومن بني هذه
األحكام ما نصه ".......وملا كانت العربة هي باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني ،فإنه
غين عن البيان أن التصرف اإلداري الذي حمله االنتفاع مبال عام مبقابل يؤخذ من
الطرف اآلخر هو بطبيعته عقد إداري ،خيضع للنظام العام وعلى هدي الشروط املتفق
عليها بني أطرافه ،وإن عربت فيه جهة اإلدارة عن إرادتها التعاقدية يف صورة ترخيص
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إداري أو يف صورة قرار إداري ،وإمنا غاية ما هنالك أنه من األصول املسلمة أن العقود
اإلدارية ال تستوي مع األفراد يف حرية التعبري عن اإلرادة يف إبرام العقود ،ذلك أنها
تلتزم يف هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رمسها النظام كفالة الختيار أفضل األشخاص
للتعاقد ،سواء من حيث األهلية أو الكفاية الفنية أو املالية ،وضماناً يف الوقت ذاته
للوصول ألفضل العروض("....جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن الديوان
(1427هـ) م.)2287 – 2279 :5
وإذا كانت القاعدة العامة أن خيتص ديوان املظامل بالنظر يف الدعاوى املقدمة من
ذوي الشأن يف املنازعات املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفاً فيها إال أن تلك
القاعدة يرد عليها استثناء يتمثل يف حالة وجود نص قانوني (أو الئحي) مينع
اختصاص ديوان املظامل من النظر يف أنواع معينة من العقود رغم كون جهة اإلدارة
طرفاً فيها.
ومن تلك العقود عقود العمل حيث أكد ديوان املظامل يف أحد أحكامه على
أنه"...........وملا كان ديوان املظامل كجهة قضاء إداري ال خيتص إال بالفصل يف
املنازعات املنصوص عليها يف املادة ( )8من نظامه ،وحيث استقر قضاء الديوان على
عدم اختصاصه بنظر املنازعات الناجتة عن عقد العمل ،ولو كان أحد طرفيه جهة
اإلدارية – طبقاً ملا نص عليه قرار جملس الوزراء رقم ( )212وتاريخ
1406/11/21هـ ،والذي قضي بأن يظل االختصاص بنظر اخلالفات العمالية
املتعلقة بعمال احلكومة للجان العمل وتسوية اخلالفات العمالية.......وانتهت احملكمة
إىل احلكم بعدم اختصاص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعوى املقامة ضد إدارة مدينة
امللك عبد العزيز العسكرية للتشغيل والصيانة مبنطقة تبوك("......جمموعة األحكام
واملبادئ الصادرة عن ديوان املظامل1427 ،هـ م.)146- 141 :1
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 -5اختصاص احملاكم اإلدارية ابلنظر يف الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة
املختصة.
بادئ ذي بدء يتعني اإلشارة إىل أن اختصاص احملاكم اإلدارية بنظر الدعاوى
التأديبية واملنصوص عليه يف الفقرة (ه) السابق اإلشارة إليه بعالية يتم يف إطار نظام
تأديب املوظفني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )7/يف 1391/2/1هـ ،وذلك يف
احلاالت اآلتية:
 - 1إذا كانت العقوبة املراد إيقاعها على املوظف هي الفصل (م 35/من نظام
تأديب املوظفني).
 - 2إذا اتهم أكثر من موظف بارتكاب خمالفة أو خمالفات مرتبط بعضها ببعض
إذا كانوا عند ارتكاب املخالفة أو املخالفات أو عند اكتشافها تابعني ألكثر من جهة
حكومية ،ورأت هيئة الرقابة والتحقيق أن ما نسب هلم يستوجب توقيع العقوبة عليهم
(م 41/من نظام تأديب املوظفني).
 - 3إذا ارتكب املوظف خمالفة يف جهة غري اليت يعمل فيها ،ورأت هيئة
الرقابة والتحقيق أن األفعال املنسوبة إليه تستوجب العقوبة (م 40/من نظام تأديب
املوظفني).
 - 4إذا صدر على املوظف حكم بعقوبة من أي جهة خمتصة نيط بها نظاماً
إيقاع توقيع عقوبة معينة ومل تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقاً للفقرة
(أ) من الئحة انتهاء اخلدمة ،فيعرض األمر على ديوان املظامل ليقرر اجلزاء التأدييب
حبقه (املادة الثانية عشرة من الئحة انتهاء اخلدمة الصادرة بقرار جملس اخلدمة املدنية
 813/1وتاريخ 1423/8/20هـ).
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 - 5إذا كان الذي يراد معاقبته قد انتهت خدمته (م 33/من نظام تأديب
املوظفني).
ويتم حتريك الدعوى التأديبية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بقرار اتهام موضح
به أمساء املتهمني وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم املنسوبة إليهم ومكان وقوع
اجلرمية......اخل (املادة الثامنة من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل).
ويرى الباحث أن ما فعله املنظم السعودي مبنح االختصاص بتوقيع عقوبة
الفصل من اخلدمة الرتكاب خمالفات تأديبية جلهة قضائية( احملكمة اإلدارية السعودية )
وعدم تركها يف يد السلطة الرئاسية أو رئيس الدائرة املستقلة أو من يفوضه يعد اجتاها
حممودًا ملا متنحه اجلهة القضائية من ضمانات حمايدة للمتقاضني متكنهم من إبداء
دفاعهم ودفوعهم.
وال يقتصر توقيع اجلزاء التأدييب يف النظام القضائي اإلداري السعودي على
احملاكم اإلدارية داخل اإلطار التنظيمي لقضاء ديوان املظامل بل تستطيع جهات أخرى
توقيع مثل تلك اجلزاءات ،ومن بني تلك اجلهات اجلهة اإلدارية اليت يتبعها املوظف
واليت تستطيع عن طريق سلطتها الرئاسية ممثلة يف الوزير املختص أو رئيس الدائرة
املستقلة توقيع اجلزاءات التأديبية عدا الفصل والذي يلزم توقيعه من قبل احملاكم
اإلدارية يف ديوان املظامل (م 35/من نظام تأديب املوظفني).
كما جيوز للمجالس التأديبية توقيع مثل تلك اجلزاءات ومن أمثلتها جلنة تأديب
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية (املادة الثانية والثمانون من الالئحة املنظمة
لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم) ،
وجلنة إدارة هيئة التحقيق واالدعاء العام واليت ختتص مبسائلة أعضاء اهليئة تأديبياً
(املادة اخلامسة عشرة من الئحة تأديب أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام).
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ومن أمثلة تلك اجملالس أيضاً اجمللس التأدييب العسكري االبتدائي واالستئنايف
املختص بتوقيع اجلزاءات التأديبية على ضباط وأفراد قوات األمن الداخلي (املرسوم
امللكي م )30/يف 1384/12/4هـ) ،وكذلك اجمللس التأدييب العسكري االبتدائي
واالستئنايف اخلاص بتوقيع اجلزاءات التأديبية على ضباط وأفراد القوات املسلحة يف
اجليش السعودي أو احلرس الوطين (املرسوم امللكي رقم ( )95/8/10وتاريخ
1366/1/11هـ).
وهنا يثور تساؤل مفاده هل االختصاص التأدييب يف النظام القضائي اإلداري
السعودي يعد اختصاصاً مشرتكاً بني احملاكم اإلدارية بديوان املظامل واجلهات اإلدارية
ممثلة يف سلطتها اإلدارية أو جمالسها التأديبية أم ال؟
يرى الباحث أن ممارسة االختصاص التأدييب ليست اختصاصاً مشرتكاً بني
ديوان املظامل واجلهات اإلدارية ؛حيث ميارس كل منهما اختصاصات حمددة نظاماً،
ال عن كون
ومن ثم فإن كل منهما ال ميارس ذات االختصاص بذات الصالحيات ،فض ً
كافة القرارات الصادرة عن اجملالس التأديبية إال ما استثين منها بنص خاص ختضع
لرقابة اإللغاء والتعويض من قبل الديوان.
وتأكيداً ملا سبق ذكره ميكن القول أن قضاء ديوان املظامل قد استقر على انطباق
وصف القرارات اإلدارية على ما يصدره الوزراء ومن يف حكمهم أو املفوضني عنهم،
ومن ثم ختضع مثل تلك القرارات لرقابة ديوان املظامل كقاضي إلغاء وفقاً حلكم الفقرة
/1ب من املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل لعام 1402هـ ،وهو نفس احلكم الوارد
يف الفقرة (ب) من املادة الثالثة عشرة من نظام ديوان املظامل لعام 1428هـ.
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املبح الثال  :التنظيم األمثل الختصاص احملاكم اإلدارية
تبني للباحث من خالل استعراض االختصاصات املمنوحة للمحاكم اإلدارية يف
ظل النظام القضائي اإلداري يف مصر وفرنسا واململكة العربية السعودية على النحو
السابق أن التنظيم األمثل الختصاص احملاكم اإلدارية يتعني أن يكون يف إطار جمموعة
من الضوابط ،ولقد استخدم الباحث أداة قياس منطقية للتحقق من فاعلية تلك
الضوابط ومدى مناسبتها للتطبيق يف الواقع العملي ،ومن بني أدوات القياس املنطقية
لتلك الضوابط ما يلي:
 - 1احملاكم اإلدارية هي حماكم قضائية ،ومن ثم ال جيوز أسناد اختصاصات
هلا مبا يتعارض مع طبيعتها ،والغرض اليت أنشأت من أجله ،كما ال جيوز أن تضم يف
عضويتها أشخاص غري قانونيني.
 - 2الواقع القانوني يربهن مبا ال يدع جماالً للشك على استحالة حصر
املنازعات اإلدارية ،لذا فإنه من املناسب أن يكون النظام القضائي اإلداري من املرونة
حبيث يسمح باختصاصه مبنازعات إدارية جديدة غري تلك احملددة بنصوصه القانونية
احلالية ،كما أن منح حمكمة أول درجة صفة قاضي القانون العام فيما يتعلق باملنازعات
اإلدارية مينح املتقاضني ميزة التمتع من تعدد درجات التقاضي بعكس احلال لو منح
حملكمة قضائية أعلى.
 - 3املساواة النسبية أمام القانون هي مبدأ عام يف األنظمة القانونية كافة ،لذا
يتعارض مع هذا املبدأ العام التفرقة بني املتقاضني بالنظر إىل درجتهم الوظيفية حيث ال
يوجد مربر منطقي هلذا التمييز.
 - 4تفسري القرارات اإلدارية التنظيمية كمسألة أولية للفصل يف النزاع
املعروض على القاضي يستطيع أن ميارسه أي قاضي (إداري أو عام) إذ يعد هذا
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التفسري من متطلبات الفصل يف النزاع وهو ال حيتاج لنص قانوني يؤكده حبسب
األصل ،إال أنه يف جمال تفسري القرارات اإلدارية الفردية ،ونظراً ألن جهة اإلدارة غالبًا
ما تفسر القرار اإلداري لصاحلها فإنه من املناسب أن ينص القانون على حق القاضي
اإلداري يف التفسري يف حال تعارض تفسريه مع تفسر جهة اإلدارة ملا يف ذلك من محاية
حلقوق األفراد وحرياتهم يف مواجهة جهة اإلدارة.
وفيما يلى يبني الباحث هذه الضوابط على النحو التالي:
 - 5متثل املنازعات التأديبية العدد األكرب من الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية
لذا فإن اسناد هذا النوع من املنازعات حملاكم متخصصة حيقق مزايا متعددة منها سرعة الفصل
يف الدعوى ،ومنح القضاة العاملني يف تلك احملاكم خربة واسعة للنظر والفصل يف هذا النوع
من املنازعات ،كما يرفع عن كاهل احملاكم اإلدارية كمًا هائالً من الدعاوى.
أوالً :احملافظة على الطابع القضائي للمحاكم اإلدارية:

يتعني احملافظة على الطابع القضائي للمحاكم اإلدارية وعدم منحها اختصاص

غري قضائي أيا كان نوع هذا االختصاص حيث ال تتفق االختصاصات غري القضائية
مع الطبيعة القضائية للمحاكم اإلدارية ،وال ميكن القول بأن منح اختصاصات غري
قضائية للمحاكم اإلدارية ميكن أن يساهم يف تدعيم خربة القضاة اإلداريني عن طريق
اطالعهم على ممارسات اجلهة اإلدارية.
وليس أدل على وجود تعارض بني تلك االختصاصات والطبيعة القضائية
للمحاكم اإلدارية من مساح بعض األنظمة (املصري والفرنسي) بندب القضاة
اإلداريني للعمل كل الوقت (فرنسا) أو جزء منه (مصر) يف الوزارات واجلهات
واهليئات العامة التابعة هلا ،حيث أن هذا التداخل سيسمح حتمًا بوجود عالقات
شخصية تسمح بالتشويش على عقدية القاضي اليت ينبغي أن تكون حمايدة.
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كما أن القاضي اإلداري يف تلك احلالة قد يكون خصما وحكماً يف ذات الوقت
عندما تعرض عليه دعوى قضائية جلهة إدارية عمل لديها فرتة من الزمن أو ما زال
يعمل لديها ،وتلك مجيعها أمور ال شك تؤثر على استقالل القاضي اإلداري وحياده.
كما يتعارض مع الطبيعة القضائية للمحاكم اإلدارية السماح بعضوية غري
القانونني بها إذ يتعني أال متارس احملاكم اإلدارية إال اختصاصاً قانونياً وقضائياً ،ومن ثم
فال حاجة لغري القانونيني للعمل يف تلك احملاكم كأعضاء بها.
اثنيًا :احملاكم اإلدارية هي قاضي القانون العام يف املنازعات اإلدارية:

يتعني أن تتمتع احملاكم اإلدارية بوصف قاضي القانون العام املختص بنظر كافة

املنازعات اإلدارية اليت ال تتدخل يف اختصاص جهة أخرى ؛ ذلك أن هذا
االختصاص العام حيقق ميزة هامة تتمثل يف متكني املتقاضني من االستفادة بتعدد
درجات التقاضي أمام القضاء اإلداري ،وحبيث يستطيع املتقاضون الطعن يف أحكام
احملاكم اإلدارية باعتبارها حمكمة أول درجة أمام احملاكم االستئنافية اإلدارية ثم أمام
حمكمة عليا للنقض اإلداري (احملكمة اإلدارية العليا يف مصر والسعودية) أو جملس
الدولة (يف فرنسا).
عندما حيدد القانون املنظم الختصاصات احملاكم اإلدارية اختصاصات تلك
احملاكم بنظر نوع معني من املنازعات اإلدارية فهذا ال يعين أن اختصاصاها حمدد على
سبيل احلصر ،بل إن املقصود من ذلك أن تلك االختصاصات إمنا هي حمددة بالنص
القانوني كأمثلة على املنازعات اإلدارية اليت ختتص بها احملكمة اإلدارية ،وال يعد ذلك
حصرًا الختصاصها يف الفصل يف تلك املنازعات فقط.
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اثلثًا :منح االختصاص للمحاكم اإلدارية بنظر املنازعات الوظيفية دون متييز:

ال جيوز أن تكون احملاكم اإلدارية صاحبة الوالية العامة بنظر املنازعات

اإلدارية ،وتُمنح هذا االختصاص بنظر منازعات إدارية وظيفية باالعتماد على درجة
املوظف املالية ،وذلك استناداً للمربرات التالية:
أ) االختصاص القضائي يعد مسألة أولية الزمة للفصل يف املنازعة القضائية
عامة واإلدارية على وجه اخلصوص لذا ال ينبغي بناء تلك املسألة على أساس غري
ثابت وغري مستقر وهو احلالة الوظيفية للموظف.
ب) حيدث يف أحيان كثريه تغري الدرجة الوظيفية للموظف من وقت رفع
الدعوى وحتى قبل قفل باب املرافعة يف املنازعة اليت يكون املوظف طرفًا فيها ،ومن
ثم فإن وقف نظر الدعوى وإحالتها من جديد حملكمة أخرى تنظر املنازعة من جديد
يعد إطالة ألمد النزاع بغري مقتض وضياع حلقوق املواطنني.
ج) األصل أن املواطنون مجيعًا سواء أمام مرفق القضاء لذا ال يتعني التفرقة
بني موظف وأخر طبقًا لدرجته الوظيفية.
ابعا :منح االختصاص للمحاكم اإلدارية بتفسري القرارات اإلدارية حمل املنازعة
رً
املعروضة عليها:
يلتزم القاضي بتطبيق القانون ،لذا فهو ملزم حبسب األصل مبا يرد من السلطة
التنظيمية املختصة بسن القوانني من تفسري(التفسري التشريعي) ،ويف حال عدم وجود
هذا التفسري جيتهد القاضي اإلداري (بالتفسري القضائي) ،هذا هو األصل فيما يتعلق
بنصوص القانون.
أما فيما يتعلق بالقرارات اإلدارية فاألصل أن من سلطة احملاكم أن تقوم بتفسري
القرارات التنظيمية عند قيامها بتطبيقها ،وهلا أن متتنع عن تطبيق هذه اللوائح إذا تبني
هلا عدم مشروعيتها إعماالً ملا يقضي به تدرج القواعد القانونية ومسو القاعدة
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القانونية على الالئحة ،بل إن للمحاكم اجلنائية احلق يف فحص مشروعية القرارات
اإلدارية ،وإذا اتضح هلا عدم مشروعيتها فإن هلا احلق يف أن متتنع عن تطبيقها (النادي
(1428هـ1998/م).)278:
هذا فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية (اللوائح) ،أما القرارات اإلدارية الفردية
فريى الباحث ضرورة أن جيتهد القاضي يف تفسريها يف حال عدم قناعته بتفسري جهة
اإلدارة هلا محاية حلقوق األفراد وحرياتهم من تعسف اإلدارة يف تفسري مضمون
قراراتها مبا حيقق مصلحتها على حساب املصاحل األفراد ،وهنا تكمن حقيقة دور
القاضي اإلداري يف املوازنة بني املصاحل العامة واخلاصة لألفراد.
لذا يقرتح الباحث النص صراحة على اختصاص احملاكم اإلدارية بتفسري
القرارات اإلدارية عند نظر احملكمة ملشروعية تلك القرارات ،وال يتعني أن يرتك األمر
الجتهادات القضاء اإلداري.
ويرى الباحث أن تفسري القرارات اإلدارية يف ضوء املبادئ العامة للشريعة
اإلسالمية مينح هذا التفسري خاصة يف األنظمة القضائية اإلدارية اإلسالمية (مصر
والسعودية) اإللزام التام يف مواجهة الكافة (أدبياً وقانونياً) إذ يستند التفسري يف تلك
احلالة إىل أصل شرعي (الكتاب أو السنة) واليت تعد املبادئ العامة املستمدة منهما
املصدر الرئيسي للتشريع يف الدستور املصري ،كما أنهما احلاكمان على كافة األنظمة
يف اململكة العربية السعودية.
سادسا :إنشاء حماكم أتديبية متخصصة:
ً

ال شك أن املنازعات التأديبية تثقل كاهل احملاكم اإلدارية بكم هائل من الدعاوى

املرفوعة أمامها؛ فإنه من األنسب إنشاء حماكم تأديبية متخصصة يف حل هذا النوع من
املنازعات ،وسوف حتقق تلك احملاكم السرعة املطلوبة للفصل يف تلك الدعاوى.
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نتائج الدراسة
تبني لي من تلك الدراسة النتائج التالية:
 - 1االختصاص القضائي يف جمال القضاء اإلداري له طبيعة خاصة مميزة
وميكن تعريفه بأنه " الوالية املمنوحة للقاضي اإلداري كقاضي القانون العام املختص
بالفصل يف كافة املنازعات اإلدارية ،أو كصاحب اختصاص قانوني حمدد على سبيل
احلصر".
 - 2أما اختصاص احملاكم اإلدارية فيمكن تعريفه بأنه " الوالية العامة
املمنوحة هلا كقاضي القانون العام يف املنازعات اإلدارية".
 - 3التطور التارخيي لنشأة احملاكم اإلدارية الفرنسية أدى إىل وجود تداخل
وترابط بني اإلدارة واحملاكم اإلدارية ،هذا التداخل ميثل صبغة ذاتية للقضاء اإلداري
الفرنسي واحملاكم اإلدارية الفرنسية على وجه اخلصوص وال حاجة لتقليد هذا الرتابط
من قبل أنظمة قضائية إدارية أخرى (القضاء اإلداري املصري).
 - 4منحت احملكمة اإلدارية الفرنسية منذ نشأتها اختصاص القضاء املفوض،
ومل متر مبرحلة القضاء املقيد.
 - 5نشأت احملاكم اإلدارية املصرية كلجان قضائية ذات اختصاص حمدد على
سبيل احلصر ،وظل اختصاصاها حمددًا على سبيل احلصر إىل اآلن.
 - 6حتول االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية الفرنسية والسعودية
تدرجييًا من اختصاص حمدد على سبيل احلصر إىل اختصاص عام.
 - 7توسع املنظم القانوني اإلداري الفرنسي كمياً يف اختصاص احملاكم
اإلدارية الفرنسية ومنحها اختصاصات غري قضائية ،وهذا التوسع يعد طابع ذاتي
وخاص مييز القضاء اإلداري الفرنسي عن غريه.
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 - 8التوسع الكمي يف االختصاص يف النظام القضائي اإلداري املصري مل
مينح للمحاكم اإلدارية املصرية ،بل هو ممنوح جمللس الدولة املصري حيث مت تقسيمه
إىل ثالث أقسام ،قسم قضائي (ميارس اختصاصات قضائية) ،وآخر للفتوى ،وثالث
للتشريع.
 - 9سار املنظم القانوني اإلداري املصري على غري هدى وراء نظريه الفرنسي
عندما اسند مهام غري قضائية لقسمي الفتوى والتشريع باجمللس نظرًا الختالف األصول
التارخيية والسياسية يف كال النظامني.
 - 10يتعارض التعاون بني القضاء اإلداري بصفة عامة ،واحملاكم اإلدارية
بصفة خاصة وبني اجلهات اإلدارية بالدولة مع استقالل هذا القضاء وتلك احملاكم،
استناداً لتعارض فكرة الرقابة وطبيعتها مع مقتضيات هذا التعاون فكيف تراقب احملكمة
القضائية اإلدارية أعمال جهة اإلدارة ويف ذات الوقت تتعاون معها ؟!.
 - 11الغاء املنظم السعودي الختصاص احملاكم اإلدارية بالفصل يف تنفيذ
األحكام األجنبية واسناد هذا االختصاص لدوائر التنفيذ باحملاكم العامة أعاد لتلك
احملاكم وظيفتها القضائية ،ونفى عنها شبهة ممارسة اختصاصات ال تتناسب مع طبيعتها
كمحكمة قضائية إدارية ،وبذلك يكون املنظم السعودي وحد جهة تنفيذ األحكام
القضائية داخل اململكة سواء أكانت أحكام داخلية أم أجنبية يف يد جهة واحدة وهي
دوائر التنفيذ يف احملاكم العامة.
- 12مل متنح احملاكم اإلدارية املصرية صفة قاضي القانون العام يف املنازعات
اإلدارية األخرى حيث منح هذا االختصاص جلهة قضائية إدارية أخرى وهي حمكمة
القضاء اإلداري لكون تلك األخرية كانت احملكمة الوحيدة داخل التنظيم القضائي
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جمللس الدولة املصري منذ نشأته وحتى تاريخ إنشاء احملاكم اإلدارية ،كما أن تلك
األخرية مل تكن متتلك اخلربة الكافية ملمارسة هذا الدور اهلام.
- 13توسع كل من املنظم القانوني اإلداري السعودي والفرنسي يف اختصاص
احملاكم اإلدارية نوعياً مبنح احملاكم اإلدارية صفة قاضي القانون العام املختص بنظر كافة
املنازعات اإلدارية اليت ال تدخل يف اختصاص حمكمة إدارية أخرى داخل اإلطار
التنظيمي للقضاء اإلداري.
- 14منحت احملاكم اإلدارية الفرنسية االختصاص العام بنظر كافة املنازعات
اإلدارية لسببني أحدهما أنها أول حمكمة قضائية إدارية داخل التنظيم القضائي جمللس
الدولة الفرنسي ،واآلخر أن منح هذا االختصاص جلهة قضائية أخرى داخل اجمللس
سيؤثر على مبدا تعدد درجات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفرنسي.
 - 15مل يقيد املنظم القانوني اإلداري الفرنسي احملاكم اإلدارية الفرنسية بأي
قيد بل على العكس توسع يف اختصاصها كميًا ونوعيًا.
 - 16قيد املنظم القانوني اإلداري املصري احملاكم اإلدارية باختصاص مكاني
ونوعي وحمدد على سبيل احلصر يف القانون  47لسنة 1972م ،وهذا التقييد يتفق مع
منهجه الذي ال يعرتف باالختصاص العام لتلك احملاكم.
- 17أحسن املنظم السعودي صنعاً حينما أضاف اختصاص احملاكم اإلدارية
بالفصل يف املنازعات املتعلقة حبقوق العسكريني الوظيفية تطبيقاً ملا نص عليه النظام
األساسي للحكم يف اململكة من مساواة كافة املواطنني واملقيمني أمام القضاء.
- 18أحسن املنظم السعودي صنعاً حينما نص صراحة على اختصاص
احملاكم اإلدارية بالفصل يف الطعون املوجهة للقرارات التأديبية يف ظل نظام ديوان
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املظامل احلالي (1428هـ) بعدما كان حمظوراً على احملاكم اإلدارية ممارسة هذا
االختصاص يف ظل نظام ديوان املظامل السابق (1402هـ).
- 19اسناد االختصاص بالنظر يف التظلمات اخلاصة بقرارات مجعيات النفع
العام اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية للمحاكم اإلدارية يتفع مع طبيعة تلك األخرية
كمحكمة قضائية إدارية ،أما اجلمعيات اليت مل يعرتف املنظم هلا بالشخصية االعتبارية
العامة فإنها حبسب األصل ال تعد منازعات إدارية ،ولكنه ميكن اعتبارها من قبيل
املنازعات اإلدارية بنص القانون.
 - 20اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية بالنظر يف القرارات الصادرة عن
اجملالس التأديبية جاء عاما ،ومن ثم ال جيوز تقييده إال بنص قانوني.
- 21توسع املنظم السعودي يف اختصاص احملاكم اإلدارية بالفصل يف
املنازعات املتعلقة بالعقود اليت تكون الدولة أو أحد هيئاتها العامة طرفًا فيها سواء
أكانت عقود إدارية أم عقود إدارية خاصة ،خبالف احلال يف ظل النظامني الفرنسي
واملصري واللذان مينحان االختصاص للقضاء العادي بنظر عقود اإلدارة اخلاصة،
وهذا التوسع يتعارض مع طبيعة احملاكم اإلدارية واحلكمة من القضاء اإلداري نفسه.
 - 22اختصاص احملاكم اإلدارية السعودية التأدييب ال يعد اختصاصاً مشرتكاً
بني ديوان املظامل واجلهات اإلدارية األخرى اليت متارس هذا االختصاص ،إذ أن كل
منهما ميارس اختصاصات حمددة بنص النظام ،وال ميارس كل منهما نفس
االختصاصات اليت ميارسها اآلخر.
- 23منح احملاكم اإلدارية االختصاص العام بنظر املنازعات اإلدارية حيقق
ضمانه هامة للمتقاضني متكنهم من االستفادة بتعدد درجات التقاضي.
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- 24حتديد القانون لبعض اختصاصات احملاكم اإلدارية ال يتعارض مع
صفتها كقاضي القانون العام يف املنازعات اإلدارية.
التوصيات
 -1أوصي املنظم القانوني اإلداري املصري مبنح االختصاص العام بنظر كافة
املنازعات اإلدارية للمحاكم اإلدارية لتخفيف األعباء امللقاة على عاتق حمكمة القضاء
اإلداري ،واملتمثلة يف الكم اهلائل من الدعاوى املرفوعة أمامها لكونها متارس
اختصاصاً مزدوجاً كمحكمة أول درجة وثاني درجة مع ضرورة أن تستقل
باالختصاص االستئنايف فقط ،ويرتك للمحكمة اإلدارية املصرية اختصاصها كمحكمة
أول درجة ،وهو األمر الذي سيحقق فائدة كربى للمتقاضني متكنهم من االستفادة من
تعدد درجات التقاضي.
 - 2اوصي بضرورة احملافظة على الطابع القضائي للمحاكم اإلدارية وعدم
منحها اختصاص غري قضائي أياً كان نوع ذلك االختصاص.
 - 3اوصي مبنع انتداب القضاة اإلداريني يف اجلهات اإلدارية املختلفة حيث
يتعارض هذا االنتداب مع استقالل القاضي اإلداري وحياده كما جيعله يف بعض
األحيان خصمًا وحكمًا يف ذات الوقت.
 - 4أوصي بعدم السماح بعضوية غري القانونيني باحملاكم اإلدارية (كما هو
احلال يف النظام الفرنسي) لتعارض هذا األمر مع الوظيفة القضائية لتلك احملاكم.
 - 5أوصي مبنح االختصاص للمحاكم اإلدارية بنظر املنازعات الوظيفية دون
متييز بني املوظفني من حيث نوع الوظيفة أو الدرجة الوظيفية اليت يشغلها املوظف
لتعارض هذا التمييز مع مبدأ مساواة املواطنني أمام القضاء ،فضالً عن كون هذا
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التمييز قد يرتتب عليه وقف نظر الدعوى وإحالتها إىل حمكمة أخرى مما يؤدي إىل إطالة
أمد النزاع بال مربر؛ هذا فضالً عن ضرورة استناد االختصاص القضائي كمسألة أولية
الزمة للفصل يف أي نزاع إىل أساس ثابت وليس أساس غري مستقر ومتغري كدرجة
املوظف الوظيفية.
 - 6أوصي بضرورة النص صراحة على اختصاص احملاكم اإلدارية بتفسري
القرارات اإلدارية الفردية حمل املنازعة املعروضة عليها يف حال عدم اطمئنان القاضي
اإلداري لتفسري جهة اإلدارة ،وعدم ترك األمر الجتهادات القاضي اإلداري ،إذ يعد
هذا االختصاص(التفسري) الزماً ملمارسة القاضي اإلداري وظيفته اإلدارية ،كما حيقق
ضمانة احملافظة على حقوق األفراد وحرياتهم.
 - 7أوصي بأن يتم تفسري القرارات اإلدارية يف األنظمة القضائية اإلدارية
العربية (السعودية واملصرية) على مركب الشريعة اإلسالمية ملا سيحققه ذلك من قوة
ملزمة لذلك التفسري (أدبية وقانونية) وهو ما سيسهم بدوره يف توحيد التفسريات
الصادرة عن احملاكم اإلدارية يف تلك األنظمة القضائية اإلدارية.
 - 8أوصي بضرورة إنشاء حماكم تأديبية متخصصة يف اململكة العربية السعودية
لرفع املعاناة عن احملاكم اإلدارية ،ومبا حيققه هذا التخصص من سرعة ودقة يف الفصل
يف القضايا ،ولكي تتفرغ احملكمة اإلدارية السعودية لدورها كقاضي القانون العام يف
املنازعات اإلدارية.

أوالً :املراجع العربية

املراجع

[ ]1آل دريب ،سعود بن سعد(1403هـ) التنظيم القضائي يف اململكة العربية
السعودية يف ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطة القضائية ،رسالة دكتوراه يف
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السياسة الشرعية ،املعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
[ ]2أبو راس ،حممد الشافعي(1981م1401/هـ) ،القضاء اإلداري ،عامل الكتب،
القاهرة ،مصر.
[ ]3الشواربي ،عبد احلميد (1985م) قواعد االختصاص القضائي يف ضوء القضاء
والفقه ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر.
[ ]4اجلربوع ،أيوب بن منصور (1432هـ) ،دراسة حتليلية مقارنة بني نظامي ديوان
املظامل 1402هـ1428 ،هـ" ،جملة العدل العدد  ،51معهد اإلدارة العامة،
اململكة العربية السعودية.
[ ]5الطماوي ،سليمان(1955م) ،رقابة القضاء اإلداري ألعمال اإلدارة دراسة
مقارنه ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.
[ ]6امللحم ،إبراهيم بن على (1425هـ) إدارة املنظمات غري الرحبية األسس النظرية
وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية
السعودية.
[ ]7

النادي ،فؤاد (1418هـ1998/م) ،القضاء اإلداري ،وإجراءات التقاضي
وطرق الطعن يف األحكام اإلدارية ،دون دار نشر.

[ ]8بدوي ،عبد احلميد  ،حتول جلنة قضايا احلكومة إلي جملس الدولة ،جملة جملس
الدولة ،السنة األوىل ،القاهرة ،مصر.
[ ]9جريه ،عبد املنعم (1409هـ) ،نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية ،معهد
اإلدارة العامة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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[ ]10خليفة ،عبد العزيز(2010م) ،دعاوى التعويض اإلداري يف الفقه وقضاء جملس
الدولة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،مصر2010 ،م.
[ ]11ساعاتي ،حممد أمني(1419هـ) ،املنظمات غري احلكومية يف اململكة العربية
السعودية دراسة تارخيية حتليلية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.
[ ]12عبد الوهاب ،حممد رفعت (2011م)،القضاء اإلداري ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،مصر.
[ ]13عمر ،نبيل إمساعيل (2011م) ،الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية،
دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
[ ]14فهمي ،مصطفي أبو زيد (1959م) ،القضاء اإلداري وجملس الدولة ،ط،1
دار املعارف ،القاهرة ،مصر.
[ ]15خملوف ،أمحد (1434هـ2013/م) ،الوسيط يف شرح التنظيم القضائي اجلديد
باململكة العربية السعودية ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
[ ]16وصفي ،مصطفي كمال (1978م) ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،بدون
دار نشر ،القاهرة ،مصر.
اثنيًا :املراجع األجنبية

[17] 1-Rivero (J.),(1970) ,Droit administrative, Dalloz, Parise, France.
[18] 2-Foignet (René ), (1921),Manuel élémentaire de Droit Administratif
,A'L'USAG des Étudient en droit de secondé année et pur la préparât du
premier examen de capacité' en droit, Douzième édition , Labrie Arthur
Rousseau, Paris, France.
[19] 3-Debbasch(c), (1978)contentieux administrative, Dalloz, Paris, France.
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اثلثا :جمموعات األحكام القضائية
 جمموعة املبادئ الشرعية النظامية اليت قررتها هيئات وجلان ودوائر ديوان املظاملالسعودي يف الفرتة من 1397هـ 1399 -هـ طبع معهد اإلدارة العامة.
 جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها احملكمة اإلدارية العليا املصرية ،السنةالثانية.
 جمموعة املبادئ القانونية اليت قررتها احملكمة اإلدارية العليا يف عشر سنوات. جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصادرة عن ديوان املظامل السعودي لعام1427هـ.
رابعاً :القواميس

[ ]20مصطفي ،إبراهيم وآخرون ،القاموس احمليط ،حتقيق جممع اللغة العربية
املصرية ،دار الدعوة ،القاهرة ،مصر.
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Legal boundaries to the jurisdiction of Administrative courts between
expansions & restriction
"Comparative Study"
Dr. Ekramy Basuony Abd Elhi Khattab
Assistant professor, public law ,faculty of arts and sciences , Shaqra, Shaqra university, Kingdom of
Saudi Arabia

Abstract. The judicial administrative court is the one of the most important courts in the Administrative
Judiciary.
The administrative courts doesn't do its rules only in the legal frame.
This research put the legal limits for the jurisdiction of the administrative courts.
Through a comparison between three judicial systems ,one of these representing the western
judicial system, another one representing an old Arabic system and the third representing a modern
Arabic administrative judicial system, we could be put the ideal system of the jurisdiction of the
administrative court and know what the ideal legal method for expansion or restriction the jurisdiction of
the administrative courts.
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تقرير عن رسالة نوقشت يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
عنوان الرسالة

املعرفة الدينية عند عبد الكرمي سروش "دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة"
اسم الباحث :عبد هللا بن محد الركف.

الدرجة :ماجستري يف ختصص العقيدة واملذاهب الفكرية املعاصرة.
جلنة املناقشة:

 -١أ .د .أمحد حممد جاد .مشرفا ومقررا.

 -٢أ .د .أمحد قوشيت خملوف .مناقشا خارجيا.

 -٣د .سليمان بن عبدالعزيز الربعي .مناقشا داخليا.

وقد كان هدف الرسالة :عرض نظرية املعرفة الدينية  -مفهوم املعرفة الدينية
وآلياتها وتطبيقاتها ،والنتائج املرتتبة عليها  -عند الدكتور عبدالكريم سروش ثم
نقدها يف ضوء ما قرره القرآن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة وفق عقيدة أهل السنة
واجلماعة.
ويعتمد البحث يف تناوله ملوضوع املعرفة الدينية عند عبد الكريم سروش على
املنهج التارخيي والتحليلي ،والذي حياول تتبع هذا النظرية وحتليلها ،من خالل بيان
مفهومها العام يف الفكر املعاصر ،واآلليات اليت تعمل من خالهلا ،وخصائصها،
وجمال عالقتها بالعلوم األخرى ،واملصادر النظرية اليت اعتمدت عليها ،كما أنه يعتمد
على املنهج النقدي هلذه النظرية؛ وذلك بعرض هذه النظرية ومآالتها على مقررات
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الشريعة يف القرآن الكريم والسنة الشريفة ،وبيان مدى موافقتها أو خمالفتها لعقيدة أهل
السنة واجلماعة.
وتقوم الرسالة على متهيد ومخسة فصول ،يف التمهيد مت استعراض حياة عبد
الكريم سروش وعصره وفكره ،وكذلك اجتاهات الفكر الديين يف إيران قبل الثورة
اإليرانية وكذلك بعد الثورة ،ويف الفصل األول مت عرض نظريات املعرفة يف اإلسالم
متناولة نظرية املعرفة عند املتكلمني والصوفية والفالسفة املسلمني ،وكذلك نظريات
املعرفة يف الفكر الغربي املعاصر متناولة نظرية املعرفة وفق املذهب املثالي والتجرييب
والفينومينولوجي ،ويف الفصل الثاني مت عرض نظرية املعرفة الدينية عند عبدالكريم
سروش ،مفهوم املعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش وخصائصها وآلياتها وعالقتها
بالعلوم األخرى ،ويف الفصل الثالث مت عرض أصول املعرفة الدينية ومصادرها عند
عبد الكريم سروش اليت استمدها من الفلسفة الشرقية وكذلك من نظريات الفلسفة
الغربية املعاصرة ،ويف الفصل الرابع مت استعراض بعض اجلوانب التطبيقية للمعرفة
الدينية عند عبدالكريم سروش على الوحي والنبوة واألديان ،ويف الفصل اخلامس مت
عرض نقد املعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش حسب رؤية الفكر (الشيعي
املعاصر)  ،وكذلك مت نقدها وفق تقريرات منهج أهل السنة واجلماعة وذكر أهم
اإلشكاالت واخللل املنهجي يف هذه النظرية ،ثم تأتي خامتة البحث واليت عرض فيها
أهم النتائج والتوصيات.
نتائج البحث :خلص البحث إىل عدة نتائج ،ومن أهمها :أن نظرية سروش ال
ختلو من تناقضات ومالحظات منهجية ،حيث انطوت على ادعاءات غري مثبتة،
ومبالغات تنظريية ،وأمور مآالتها خطرية ،واجلهل ببعض األصول الشرعية
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واملنهجيات العلمية يف اجملال الشرعي ،وهناك نتائج تفصيلية أخرى ميكن مراجعتها يف
الرسالة.
هذا وقد متت إجازة الرسالة يف يوم اخلميس  2٣/٥/14٣٧بتقدير ممتاز ،مع
التوصية بالطباعة.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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