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 :

ب

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)

ج

المجلد ( – )11العدد ()2

مجلة

ربيع ثاني 1439هـ  -ديسمبر 2017م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .يوسف بن علي الطريف
أستاذ العقيدة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

األعضاء
أ .د .أمحد بن حممد الربيدي
أستاذ القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبدالعزيز بن حممد العويد
أستاذ أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .سليمان بن حممد الدبيخي
أستاذ العقيدة ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .علي حسني شطناوي
أستاذ القانون ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

د .حممد بن عبدالرمحن الدخيل
أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة االسالمية ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبداهلل احلادر
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 1086-563ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

مقدمة


احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلني،نبيناحممدعليه
وعلىآلهأفضلالصالةوأمتالتسليم...أمابعد ،
فيسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتقدمبني
يديقرائهااجمللداحلاديعشر،العددالثاني،وقدحوىبنيطياتهعشرةمناألحباث
املتميزةواملتنوعةيفختصصاتالشريعةوالدراساتاإلسالميةواألنظمة .
حبثانيفالقرآنالكريموعلومه،وثالثةأحباثيفالعقيدة،وحبثانيفالفقه،
وحبثانيفالدعوةوالثقافةاإلسالمية،وحبثواحديفاألنظمة .
ومما مييز جملتنا تنوع األحباث الواردة من خمتلف العامل اإلسالمي ،فقد ورد
للمجلة يف العام املاضي ( )185حبثاً ،من داخل جامعة القصيم ( )35حبثاً ،ومن
داخلاململكةالعربيةالسعودية()81حبثاً،ومنخارجاململكةالعربيةالسعودية()63
حبثاً،موزعةمن()15دولةإسالمية .
وكما هو حال جملتنا يف التطوير الدائم واملستمر ،وبعد جناحنا يف التحكيم
اإللكرتوني،فإننانعدكمقريبا–مبشيئةاهلل -بتطبيقنظامالنشراإللكرتوني .
وختاماً:نسألاهللسبحانهأننكونقدوفقنايفتقديمكلماهونافعومفيد،
خدمةًللعلموالعلماءوطالبالعلم .
رئيس حترير اجمللة
هـ

جملة العلوم الشرعية
و
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 1086-563ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

المحتويات
أثرابنعباسيفنزولالقرآنإىلبيتالعزة"دراسةنقدية" 

صفحة

د .خالد بن سعد املطريف 563 ..........................................................

تطبيقاتالشنقيطيلقاعدةاملنطوقواملفهوميفتفسريهأضواءالبيان 

د .عماد عبدالكرمي سليم خصاونه 617 .................................................

مصطلح(النَّصارى)ودالالته 

د .أمحد بن عبدالرمحن بن عثمان القاضي 659 ..........................................

أثراإلميانباهللتعاىليفترسيخاملراقبة:دراسةحتليليّةعقديّة 

"حممد خال" برقان715 ......................................................
د .إبراهيم ّ

"بشــاراتالتــوراةواإلجنيــلبنبــوةحممــد ـلىاهللعليــهوســلموأثرهــايفبنــاء
شخصيةاملسلم"

د .عامر سالمة فالح املالمحة761 ......................................................

الشبهاتالفقهيةواأل وليةيفقتلوتفجريالنفوساملعصومةوالردعليها 

د .عماد إبراهيم خليل مصطفى 831 ....................................................

الربحبنياإلنتاجيةاحلديةوالتوزيع"تقديراقتصاديإسالمي" 

د .عمر يوسف عبابنه 877 ............................................................




و

احملتوايت

ز

شهوةالـجاهوالشهرة(عندبعضالدعاة)"املظاهروالعالج" 

د .حممد بن عبدالعزيز بن صاحل الثويين 923 ............................................

العالقاتبنياحلاكمواحملكوميفاإلسالم 

د .انصح بن انصح املرزوقي البقمي969 ................................................

الضــماناتالقانونيــةللمشــتبهفيــهيفمرحلــةالتحــري"دراســةمقارنــةيفالنظــام
السعوديوالقانوناألردني" 

د .وائل حممد عبدالرمحن نصريات ،و د .حسن يوسف مصطفى مقابله 1027 ............



جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 616-563ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

أثر ابن عباس يف نزول القرآن إىل بيت العزة
"دراسة نقدية"

د .خالد بن سعد املطريف

األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه
جامعة القصيم
ملخص البحث .يتعلق البحث أبحد نوعي تنزيل القرآن وهو نزوله الكامل إىل بيت العزة والـي ورد ذرـرخ صا ـة
يف أثر ابن عباس رضي هللا عنهما.
ويقوم البحث على دراسة مدلول هيا األثر وبيان موقف املفسرين جتاهه اتفاقا واصتالفا .
وقد ظهر من صالل هيخ الدراسة أنه اثبت يف حته ،و ريح يف داللته على إثبـا نـزول القـرآن إىل بيـت
العزة ،وأن املراد نزوله رامال ال ذررخ وامسه.
وقد مت استعراض اآلاي اليت استدل هبا ابن عبـاس اانـح حدي ـه هـيا ورـيا االع اضـا الـيت ألورد عليـه
ومناقشتها.
رما أن للقرآن نـزولني ،نزولـه إىل بيـت العـزة ،ونزولـه من مـا مفرقـا  ،وأن املقصـود عنـد االـال هـو ال ـاين،
وهو مستقل متاما عن األول يف الكيفية والصفة.
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مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
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:
فلنزول القرآن عناية بالغة لدى املفسرين يف جوانب عديدة ،وذلك ملكانته يف
علوم القرآن واالعتقاد.
ومن هذه اجلوانب اليت أخذت حيزاً كبرياً مسألة نزول آيات القرآن على نبينا
حممد صلى اهلل عليه وسلم.
فإن القرآن نزل منجماً مفرقاً باتفاق العلماء ،وهو أمر معلوم بنصوص القرآن
والسنة ،لكن هل للقرآن نزول آخر أو تنزيالت أخرى ؟
جاء يف أثر ابن عباس  -رضي اهلل عنهما – موقوفاً عليه نزوالً آخر غري
املفرق ،فروي عنه يف ذلك أثر مشهور جداً بني املفسرين واحملدثني وهو قوله(( :فصل
القرآن من الذكر ،فوضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،فجعل جربيل عليه السالم
ال )).
ينزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم يرتله ترتي ً
وما روي عنه قد أثار اعرتاضات كثرية حول األخذ به مبا دل عليه  ،فأحببت
حبث هذه املسألة ،وتسليط الضوء عليها من حيث الثبوت والداللة ،وجلعت عنوانه "
أثر ابن عباس يف نزول القرآن إىل بيت العزة " ،فأسأل اهلل جل ثناؤه التوفيق واإلعانة.
مشكلة البحث
 - 1هل للقرآن نزول واحد منجم ،أم له نزول آخر إىل بيت العزة ؟
 - 2ما مدى صالحية أثر ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -لالحتجاج ؟

أثر ابن عباس يف نزول القرآن إىل بيت العزة "دراسة نقدية" ...
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 - 3هل وقع اإلمجاع على أثر ابن عباس فال جتوز خمالفته ،أم اخلالف يف
هذه املسألة قائم؟
 - 4هل هناك تعارض بني النزول اجلملي والنزول املنجم ؟
 - 5ما واقع هذا األثر يف كتب التفسري وعلوم القرآن تعامالً وفهما ؟
أمهية البحث وأسباب اختياره
 - 1التوصيات العلمية ببحث أثر ابن عباس يف النزول اجلملي ،وتسليط
الضوء عليه سنداً ومتناً.
 - 2اتصال موضوع البحث مببحث مهم من علوم القرآن وهو نزوله.
 - 3يعترب أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما وهو األثر الوحيد يف إثبات نزول
القرآن لبيت العزة ،فدراسة ألفاظه وحتليلها له انعكاس على هذه املسألة.
 - 4كون هذا األثر يُنقل اإلمجاع على مدلوله ،ويف الواقع تُنسب أقوال
للسلف يف خمالفة هذا اإلمجاع مما يستدعي حتقيق املسألتني املتضادتني.
أهداف البحث
 - 1بيان أقسام نزول القرآن من واقع أثر ابن عباس واآليات الدالة على ذلك.
 - 2دراسة أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما من الناحيتني اإلسنادية والداللية يف
هذه املسألة.
 - 3دراسة اإلمجاع املنقول على مدلول أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما ومن
نُسبت له املخالفة له من العلماء بعده.
 - 4بيان استقاللية النزولني وخصائصهما.
 - 5بيان موقف كتب علوم القرآن والتفسري جتاه هذا األثر.

صالد بن سعد املطريف
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الدراسات السابقة

هناك دراسات عامة حول موضوع البحث :
 - 1نزول القرآن الكريم وتاريخ وما يتعلق به  ،تأليف  :د .حممد عمر
وحويَّه.
 - 2نزول القرآن الكريم والعناية به يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،
تأليف أ.د حممد الشايع.
 - 3نزول القرآن الكريم والعناية به يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،
تأليف د .عبد الودود مقبول حنيف .
 - 4اجلواب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيفية إنزال القرآن الكريم ،
تأليف الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ – رمحه اهلل . -
وهذه الدراسات القيمة تناولت جوانب عديدة يف النزول ومنها احلديث عن أثر
ابن عباس – رضي اهلل عنهما  -إال أنها مل تسلط الضوء عليه ما حاجته لدراسة
مفصلة .
وأما دراسيت هذه لألثر فتناولت جوانب جديدة وهي كاآلتي :
 - 1تتبع ألفاظ األثر  ،وذلك ملا له من تأثري يف فهمه وتفسريه وبيان معناه .
 - 2تتبع اإلمجاع املنقول على داللة األثر والتحقق من حصول املخالفة أو
عدمها .
 - 3بيان االعرتاضات اليت قيلت يف رد األثر وعدم األخذ مبا دل عليه .
 - 4مجع اآليات اليت استدل بها ابن عباس – رضي اهلل عنهما – على هذه
النزول ودراستها ووجه استدالله بها .
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خطة البحث
تشتمل خطة البحث على :مقدمة ،وفصلني ،وخامتة.
الفصل األول :حجية أثر ابن عباس ومدلوله
وفيه مبحثان:
املبحث األول :صحة االحتجاج أبثر ابن عباس سنداً ومتناً
وفيه مطلبان:
املطلب األول :صحة أثر ابن عباس.
املطلب الثاني :صحة اإلمجاع على مدلول أثر ابن عباس.
 - 1خمالفة الشعيب (ت100:هـ).
 - 2خمالفة ابن جريج (ت150:هـ).
 - 3خمالفة مقاتل (ت150:هـ).
 - 4خمالفة حممد ابن إسحاق (ت151:هـ).
 - 5خمالفة احلليمي (ت403:هـ).
املبحث الثاين :موانع االستدالل أبثر ابن عباس
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :نزول القرآن كان حسب الوقائع واألحدث.
املطلب الثاني :أنه قول صحابي فليس حبجة.
املطلب الثالث :تفرد ابن عباس بهذا اخلرب.
املطلب الرابع :يلزم منه أن جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ ال وحياً.
الفصل الثاين :أقسام نزول القرآن يف أثر ابن عباس ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :النزول اجلملي إىل بيت العزة
وفيه ثالثة مطالب:
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املطلب األول :موضع النزول اجلملي.
املطلب الثاني :اآليات اليت استدل بها ابن عباس على النزول اجلملي.
 - 1آية البقرة.
 - 2آية الدخان.
 - 3آية الواقعة.
 - 4آية القدر.
املطلب الثالث :احلكمة يف النزول اجلملي إىل بيت العزة.
املبحث الثاين :النزول املنجم
وفيه مطلبان:
املطلب األول :كيفية إنزاله منجماً واستقالليته عن النزول اجلملي.
املطلب الثاني :احلكمة يف إنزاله منجماً.
اخلامتة ،والفهارس العلمية.
الفصل األول :حجية أثر ابن عباس ومدلوله
املبحث األول :صحة االحتجاج أبثر ابن عباس سنداً ومتناً
هذا األثر هو الوحيد يف إثبات هذا النوع من النزول  ،فكانت احلاجة كبرية يف
استعراض ألفاظه وثبوتها فاحتاج املقام إىل مجع هذه األلفاظ من شتى الطرق .
وقد اقتصرت يف الكالم عليه على بيان موقف العلماء من صحته مع تتبع
ألفاظه دون التفصيل يف الطرق فليس هذا مقامه .
املطلب األول :صحة أثر ابن عباس
نزول القرآن إىل بيت العزة يف مساء الدنيا مل يرد مرفوعاً إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم بل جاء من أثر ابن عباس – رضي اهلل عنهما – موقوفاً عليه ،وهو األثر
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الوحيد يف الباب ،فلم يرد هذا اخلرب عن صحابي آخر؛ لذا كان مجع طرقه وألفاظه
من األهمية مبكان ،فإن نصوصه يفسر بعضها بعضاً ،ويبني املقصود من كالمه.
وهذا األثر جاء من طرق عدة:
الطريق األول :عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
وهذا هو الطريق املشهور عنه ،وقد رواه عن سعيد بن جبري عدد من الرواة،
وهم:
حسان بن أبي األشرس ،وحصني بن عبد الرمحن ،ومنصور ،ومسلم
البطني ،واملنهال بن عمرو ،حكيم بن جبري ،وصححه من هذا الطريق احلاكم.
األوىل :رواية حسان بن أبي األشرس ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
األلفاظ:
((فصل القرآن من الذكر ،فوضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،فجعل جربيل
ال )).
عليه السالم ينزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم يرتله ترتي ً
((رفع إىل جربيل ليلة القدر مجلة ،فرفع إىل بيت العزة ،جعل ينزل تنزيالً )).
((أنزل القرآن مجلة واحدة حتى وضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،ونزَّله
جربيل عليه السالم على حممد صلى اهلل عليه وسلم جبواب كالم يف السماء الدنيا،
ونزَّله جربيل عليه السالم على حممد صلى اهلل عليه وسلم جبواب كالم العباد،
وأعماهلم )).

صالد بن سعد املطريف

570

((ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ الواقعة 75 :قال :جنوم القرآن ،فصل القرآن
من الذكر ،فوضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،فجعل جربيل ينزله على النيب صلى
ال )) (. )1
اهلل عليه وسلم يرتله ترتي ً
أكثر الروايات من هذا الطريق بلفظ " فصل ".
الرواية الثانية :منصور ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
األلفاظ:
(( أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر إىل السماء الدنيا ،وكان مبوقع
النجوم ،وكان اهلل ينزله على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعضه يف أثر بعض،
قال :وقالوا :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﭼ

الفرقان.)) 32 :
ويف رواية قال ابن عباس رضي اهلل عنهما ،يف قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭼ القدر(( :1 :أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة واحدة إىل مساء الدنيا كان
مبوقع النجوم» ،فكان اهلل ينزله على رسوله صلى اهلل عليه وسلم بعضه يف أثر بعض،
قال عز وجل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿﭼ الفرقان. )2()) 32 :

الرواية الثالثة :حصني بن عبد الرمحن ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
( )1أصرجه :ابن أيب شيبة ( ،)144/6والنسائي يف الكربى ( ،)247/7واحلارم (،)2881( )242/2
(،)4216( )667/2والطرباين يف الكبري (،)12382( )12381( )32/12والبيهقي يف األمساء
والصفا (. )496( )571/1
( )2أصرجه :احلارم يف املستدرك ( )3958( )578 / 2( ،)2878( )242 / 2و ححه ،و البيهقي يف
األمساء والصفا ( ،)495( )569 / 1ويف السنن الكربى ( ،)8521( )504 / 4ويف شعح ااميان
( ،)3386( )253 / 5ويف فضائل األوقا (ص. )81( )214 :
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ولفظ هذه الرواية(( :أنزل القرآن يف ليلة القدر من السماء العليا إىل السماء
الدنيا مجلة واحدة ،ثم فرق يف السنني قال :وتال هذه اآلية ﭽﯼ

ﯽ

ﯾ

ﯿﭼ الواقعة 75 :قال :نزل متفرقا ))(. )3
الرواية الرابعة :حكيم بن جبري ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
عن ابن عباس قال(( :نزل القرآن يف ليلة القدر من السماء العليا إىل السماء
الدنيا مجلة واحدة ،ثم فرق يف السنني ،قال :وتال هذه اآلية :ﭽﯼ

ﯽ

ﯾ

ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ الواقعة.))76- 75 :

ويف رواية قال يف قوله تعاىل ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ الواقعة:75 :
((نزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا ،ثم نزل جنوماً بعد إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم )) (.)4
الرواية اخلامسة :مسلم البطني ،واملنهال ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس.
عن ابن عباس قال (( :أنزل اهلل القرآن إىل مساء الدنيا ليلة القدر مجلة
واحدة ،كان جربيل ينزله ،يعين :على النيب صلى اهلل عليه وسلم )) (.)5
فرواية سعيد بن جبري ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما من هذا الطريق تدور
على لفظني أساسيني:
األول " :فُصل " ،وهذه املادة "تدل على متييز الشيء من الشيء ،وإبانته
عنه"(.)6
( )3أصرجه :احلارم يف املستدرك ( ) 3781( )519 / 2و ححه ،و البيهقي يف شعح ااميان ()522 / 3
( ،)2054و الطرب (.)2819
( )4أصرجه :احلارم يف املستدرك ( )3959( )578 / 2و ححه ،والطرباين يف املع م الكبري ()44/12
(.)12426
( )5أصرجه :البزار يف مسندخ (.)5009( )236 / 11
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فجاء التعبري بالفصل ،فالقرآن أبني من اللوح احملفوظ – وهو الذكر – مجلة،
وجعل يف بيت العزة ،وهذا ما نص عليه بقوله " مجلة واحدة ".
الثاني " :نزل " فجاء التعبري باإلنزال للقرآن كله ال بعضه من الذكر إىل بيت
العزة.
قال ابن عبد الرب رمحه اهلل يف حديث سهل يف نزول آية اللعان (( :وفيه أن
القرآن مل ينزل مجلة واحدة إىل األرض ،وإمنا كان ينزل به جربيل عليه السالم سورة
سورة ،وآية آية على حسب حاجة النيب صلى اهلل عليه وسلم إليه ،وأما نزول القرآن
إىل مساء الدنيا فنزل كله مجلة واحدة على ما روي عن ابن عباس ،وغريه يف تفسري
قول اهلل عز وجل ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ الدخان ،3 :قالوا :ليلة القدر ،ونزل
فيها القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا ))(.)7
الطريق الثاين :عن عكرمة ،عن ابن عباس.
جاء من طريق واحد ،وهي رواية داود بن أبي هند ،عن عكرمة ،عن ابن
عباس.
األلفاظ:
((أنزل اهلل القرآن إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر ،فكان اهلل إذا أراد أن يُوحِي
منه شيئًا أوحاه ،فهو قوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ القدر. )) 1 :
((أنزل القرآنُ كله مجلةً واحد ًة يف ليلة القدر يف رمضان ،إىل السماء الدنيا،
فكان اهلل إذا أراد أن حيدث يف األرض شيئًا أنزله منه ،حتى مجعه )).

( )6مع م مقاييس اللغة (.)505 / 4
( )7التمهيد (.)191 / 6
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((نزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا يف ليلة القدر ،ونزل بعده يف عشرين
سنة .ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ الفرقان33 :

ﭽﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ اإلسراء.)) 106 :
(( نزل القرآن مجلة من السماء العليا إىل السماء الدنيا يف رمضان ،فكان اهلل
عز وجل إذا أراد أن حيدث شيئا أحدثه بالوحي)).
(( أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ،ثم أنزله
جربيل على حممد صلى اهلل عليه وسلم فكان فيه ما قال املشركون ورده عليهم )) (.)8
ويف هذه الرواية قسم ابن عباس رضي اهلل عنه النزول إىل نزولني:
األول :مجلة واحدة من السماء العليا ،وفسرها يف الرواية األخرى أنها من
اللوح احملفوظ ،وأن زمن اإلنزال ليلة القدر من رمضان.
الثاني :النزول املنجم ،وقد بني أن هذا النزول كان مفرقاً حسب الوقائع،
فقال " :فكان اهلل إذا أراد أن حيدث يف األرض شيئًا أنزله منه ،حتى مجعه ".
الطريق الثالث :عن مقسم ،عن ابن عباس.
وقد رواه عن مقسم :احلكم ،و حممد بن أبي اجملالد.
األول :احلكم ،عن مقسم ،عن ابن عباس .
عن ابن عباس ،أنه سئل عن قوله :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

البقرة ،185 :وقوله :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ الدخان ،3 :فقال(( :إنه قد

( )8أصرجه :الطرب ( ،)2822( )2818واحل ة يف بيان احمل ة ( ،)61 ،60( )110/2و ابن مندة يف ااميان
( ،)703( )704/2و البيهقي يف األمساء والصفا ( ،)497( )572/1واحلارم يف املستدرك
( )2879( )242/2وقال( ( :هيا حديث حيح ااسناد ،ومل خيرجاخ)).
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أنزل يف رمضان يف ليلة القدر يف ليلة مباركة مجلة واحدة ،ثم أرسل على مواقع
النجوم رسالً يف الشهور واأليام )) (.)9
وهذا اإلسناد ضعيف ،فإن فيه :سعد بن طريف احلنظلي الكويف ،وهو مرتوك
احلديث ،وما رواه قد تقدم باألسانيد الصحيحة (.)10
الثاني :حممد بن أبي اجملالد ،عن مقسم ،عن ابن عباس.
عن ابن عباس ،قال له رجل :إنه قد وقع يف قليب الشك من قوله :ﭽﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :وقوله :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

الدخان ،3 :وقوله ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر ،1 :وقد أنزل اهلل يف شوَّال وذي
القعدة وغريه! قال (( ..إمنا أنزل يف رمضان يف ليلة القدر وليلة مباركة مجلة واحدةً،
ثم أنزل على مواقع النجوم رسال يف الشهور واأليام )) (.)11
وهذا اإلسناد جيد ،فالسدي إمساعيل بن عبد الرمحن ال باس به صدوق،
السيما ما يرويه يف التفسري ،هو عامل بهذا الباب ،ونص اخلليلي أن تفسريه أمثل
التفاسري ،ثم قد شهد له ما ورد يف الباب كما تقدم (.)12
ويف هذه الرواية داللة صرحية يف مقصود ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-
فإن السائل ظن أن النزول يف اآليات السابقة مل يكن إال يف رمضان مع كونه نزل يف
سائر العام ،فأزال ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -عنه هذا اإلشكال بأن املراد يف
( )9أصرجه :الطرباين يف املع م الكبري ( )12095( )391 / 11من لريق مصعح بن سالم ،عن سعد بن
لريف ،عنه به.
( )10انظر :هتييح الكمال ( ،)271/10وجممع الزوائد (.)316 / 6
( )11أصرجه الطرب ( ،)2822وابن أيب حامت ( ،)1650( )310 / 1والبيهقي يف األمساء والصفا (/ 1
 )501( )574من لريق إسرائيل ،عن السد  ،عنه به.
( )12انظر :اارشاد ( ،)396/1هتييح الكمال (.)132/3
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اآليات الثالثة نزوله كامالً لسماء الدنيا ،أما نزوله يف سائر العام فهو منجم حسب
الوقائع يف الشهور واأليام.
وأراد ابن عباس رضي اهلل عنهما أن يبني أن هذه اآليات الثالثة هلا معنى آخر،
ويف شأنٍ آخر ،فغاير بني النزولني متاماً يف الوقت والصفة والقدر ،فاألول نزوله
الكامل ،والثاني نزوله املفرق يف أكثر من عشرين عاماً.
وخالصة القول يف األثر :أنه ثابت ال مطعن فيه من جهة اإلسناد ،وال يعرف
عند املتقدمني تضعيف هلذا األثر أو رده ال من جهة السند أو املنت ،وقد صححه مجع
من العلماء ،منهم :احلاكم ،والنحاس ،وأبو شامة ،وابن كثري ،وابن حجر،
والسيوطي.
قال النحاس–رمحه اهلل  (( :-وهذا إسناد ال يدفع )).
وقال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل  -بعد عزوه للحاكم -رمحه اهلل :-
((وإسناده صحيح )) (.)13
املطلب الثاين :صحة اإلمجاع على مدلول أثر ابن عباس
ما دل عليه أثر ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -من نزول القرآن مجلة
واحدة إىل بيت العزة مل خيالفه صحابي يف ذلك مع انتشاره ،ثم تناقله كثري من التابعني
وتابعيهم ومل يأت عنهم خالف يف ذلك ،حتى نقل القرطيب –رمحه اهلل  -اإلمجاع
سوى ما نقله عن مقاتل ثم رده بهذا اإلمجاع(.)14
لكن تناقلت كتب التفسري وغريها عن قلة من العلماء خمالفة ملا دل عليه األثر،
إال أن هذه النسبة يف أغلبها تفتقر للتحرير أحياناً ،وللثبوت أحياناً أخرى.
( )13انظر :املستدرك ( ،)242 / 2معاين القرآن للنحاس ( ،)395 / 6املرشد الوجيز ( ص،)20:فضائل
القرآن البن ر ري ( ص ،)35 :فتح البار ( ،)4/9ااتقان (.)147/1
( )14تفسري القرليب (.)298/2
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خمالفة الشعيب –رمحه هللا( -ت100:هـ) :

ففي طبقة التابعني مل ينقل خالف هلذا اإلمجاع إال عن الشعيب–رمحه اهلل،
فنُسب إليه أنه ال يرى للقرآن إال نزوالً واحداً وهو النزول املنجم ،وأن املراد بقوله
تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ١٨٥ :أنه ابتدأ نزوله يف
رمضان (.)15
وهذه النسبة ال تستند إىل دليل ألمرين:
األول :أن الناقلني للخالف كالطربي–رمحه اهلل  -وغريه ال يذكرون عنه هذا
القول مع وجود النقل عنه يف املسألة ،بل يذكرونه ضمن القائلني بنزوله مجلة
واحدة(.)16
الثاني :أن نصوص الشعيب–رمحه اهلل  -املنقولة عنه ليس فيها ما يدل على
خمالفته ،بل هي عني النصوص اليت ذكرها الطربي–رمحه اهلل  -وغريه يف موافقته
للنزول القرآن مجلة واحدة لبيت العزة.
والنصوص اليت ذُكرت عنه يف ذلك هي كاآلتي:
 - 1عن الشعيب قال يف قول اهلل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر 1 :قال:
((نزل أول القرآن يف ليلة القدر))(.)17
فحملوا كالمه على ابتداء نزوله ،وهذا يشري إىل النزول املنجم.
وهذا األثر عن الشعيب–رمحه اهلل  -ذكره الطربي–رمحه اهلل  -يف تفسري
سورة القدر حتت ترمجة اآلية ،وقال(( :يقول تعاىل ذكره :إنا أنزلنا هذا القرآن مجلة
( )15انظر :النكت والعيون ( ،)312/6الربهان ( .)229/1
( )16جامع البيان ( ،)424/24مجال القراء (.)20/1
( )17أصرجه الطرب يف "جامع البيان " (.)543/24
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واحدة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر ،وهي ليلة احلكم اليت يقضي اهلل فيها قضاء
السنة؛ وهو مصدر من قوهلم :قدر اهلل علي هذا األمر ،فهو يقدر قدرا ،وبنحو الذي
قلنا يف ذلك قال أهل التأويل)) (.)18
فذهب الطربي–رمحه اهلل  -إىل أن الشعيب–رمحه اهلل  -من القائلني بنزوله
مجلة واحدة؛ ألن قوله الثاني ال يعارض نزوله مجلة واحدة ،فالنزوالن كالهما وقع
يف رمضان.
هذا إن محلنا كالمه على النزول املنجم ،ولكن الطربي–رمحه اهلل  -محله
على النزول اجلملي ،فيصبح معنى كالمه :نزل أول ما نزل القرآن يف ليلة القدر ،ثم
نزل حسب الوقائع واألحداث.
وبهذا يوافق متاماً املنقول عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وقد أخرج
الطربي–رمحه اهلل  -مع أثره هذا رواية الشعيب–رمحه اهلل  -حلديث النزول مجلة
واحدة ،فأخرج عنه قوله(( :بلغنا أن القرآن نزل مجلة واحدة إىل السماء الدنيا))(.)19
ونسب السخاوي–رمحه اهلل  -الشعيب–رمحه اهلل  -للقائلني بقول ابن عباس
رضي اهلل عنهما (.)20
 - 2وعن داود بن أبي هند ،قال :قلت للشعيب :قوله :ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :أما نزل عليه القرآن يف سائر السنة ،إال يف شهر
رمضان؟ قال(( :بلى ،ولكن جربيل كان يعارض حممداً صلى اهلل عليه وسلم مبا ينزل
يف سائر السنة يف شهر رمضان)) ،ويف رواية قال(( :كان اهلل تعاىل ينزل القرآن السنة
( )18جامع البيان (.)542/24
( )19أصرجه الطرب يف "جامع البيان" (.)543/24
( )20مجال القراء (.)20/1
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كلها ،فإذا كان شهر رمضان ،عارضه جربيل عليه السالم بالقرآن ،فينسخ ما ينسخ،
ويثبت ما يثبت ،وحيكم ما حيكم ،وينسئ ما ينسئ )) (.)21
وهذا األثر إمنا يدل على أن الشعيب–رمحه اهلل  -أدخل معارضة جربيل عليه
السالم يف معنى عموم اآلية ،وهلذا نص على أن املعارضة هي ملا نزل يف السنة املاضية
ال اآلتية كما ينسب للشعيب–رمحه اهلل .-
وهذا النص األخري اضطرب املفسرون يف مراده فكل ينسبه لقول ظهر له ،حتى
عدوا للشعيب -رمحه اهلل  -أقواال يف معنى اآلية.
قال أبو شامة–رمحه اهلل  :-وما رواه داود ،عن الشعيب يعد قوال رابعا يف
معنى قوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ ،وكأنه نَّزل عرضه وإحكامه يف رمضان من
كل سنة منزلة إنزاله فيه ،مع أنه قد ال ينفك من إحداث إنزال ما مل ينزل ،أو تغيري
بعض ما نزل بنسخ أو إباحة تغيري بعض ألفاظه على ما سيأتي ،وإن ضم إىل ذلك
كونه ابتدأ نزوله يف شهر رمضان ظهرت قوته))(.)22
فأبو شامة–رمحه اهلل  -أرجعه لقوله السابق يف سورة القدر ،حني قال:
((نزل أول القرآن يف ليلة القدر)) ،وهذا كما تقدم ال يفيد ابتداء نزوله وهو النزول
املنجم.
ثم الشعيب –رمحه اهلل  -بلغه نزول القرآن مجلة واحدة ومل ينقل عنه
معارضته  -كما تقدم .-

( )21أصرجه :أبو عبيد يف " فضائل القرآن " ص ( ،)368وابن الضريس يف " فضائل القرآن " ص (.)75
( )22املرشد الوجيز ص (.)24
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خمالفة ابن جريج –رمحه هللا( -ت150:هـ):

ويف طبقة أتباع التابعني نسبت املخالفة ألثر ابن عباس رضي اهلل عنهما إىل ابن
جريج–رمحه اهلل  ،-وأنه يرى أن القرآن أنزل إىل السماء الدنيا يف عشرين ليلة قدر،
فَينزِل يف كل سنة ما قدره اهلل ،ثم نزل منجماً بعد ذلك على النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو رأي مقاتل–رمحه اهلل  -املشهور عنه.
وعند الرجوع لنصه جند عدم الدقة يف هذه النسبة ،فقد أخرج الطربي–رمحه
اهلل  -عن ابن جريج–رمحه اهلل  -يف قوله سبحانه وتعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :قال :قال ابن عباس (( :نزل القرآن مجلة
واحدة على جربيل يف ليلة القدر ،فكان ال ينزل منه إال ما أُمر .قال ابن جريج :كان
يُنزَّل من القرآن يف ليلة القدر كل شيء يُنزَّل من القرآن يف تلك السنة ،فيتنزَّل ذلك من
السماء السابعة على جربيل يف السماء الدنيا ،فال يُنزَِّل جربيلُ من ذلك على حممد إىل
ما أمره به ربه ،ومثل ذلك ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر1 :

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭼ الدخان. )23())3

ويف رواية أخرى :عن ابن جريج قال (( :بلغين أنه كان ينزل فيه من القرآن
حتى انقطع الوحي ،وحتى مات حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فكان ينزل من القرآن يف
ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن يف تلك السنة ،فينزل ذلك من السماء السابعة
على جربيل يف السماء الدينا ،فال ينزل جربيل من ذلك على حممد إال مبا أمره ربه ))
(.)24

( )23أصرجه الطرب (.)191/3
( )24عزاخ السيولي يف " الدر املن ور " البن املنير وابن أيب حامت (.)457/1
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فهذا األثر ال يصح لالنقطاع بني ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وبني ابن جريج–
رمحه اهلل  ،)25( -ثم ابن جريج–رمحه اهلل  -يف الرواية األخرى قال ":بلغين "
وهذا مرسل ،فهو حيكي رواية بلغته ،ال قوال يقوله.


خمالفة مقاتل–رمحه هللا( -ت150 :هـ):

النقل عن مقاتل–رمحه اهلل  -كان أشهر من غريه يف هذه املسألة ،بل يكاد
يُذكر منفرداً باملخالفة ،لكن هل هو ابن سليمان ،أم ابن حيان ؟
املشهور عند اإلطالق هو ابن سليمان ،وقد نص على اختياره هذا يف "تفسريه"
يف مواضع عدة ،ومن ذلك قوله يف سورة القدر :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر1 :
قال (( :يعين القرآن أنزله اهلل عز وجل من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا ،إىل السفرة
وهم الكتبة من املالئكة ،وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به
جربيل  -عليه السالم  -على النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف السنة كلها إىل
مثلها من قابل ،حتى نزل القرآن كله ﭽﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر1 :

من شهر رمضان من

السماء )) (.)26
ونُسِب مقاتل–رمحه اهلل  -مرة إىل ابن حيان ،كما نقله ابن كثري–رمحه
اهلل  -يف " تفسريه " ،وذكر أن القرطيب–رمحه اهلل  -حكاه عنه ،لكن املوجود يف "
تفسري القرطيب " بدون نسبة.
و تسمية مقاتل بن حيان جاءت يف إحدى نسخ تفسري ابن كثري–رمحه اهلل -
خبالف غريها (.)27
( )25وهو انقطاع ظاهر جدا ،فوالدة ابن جريج رانت سنة 80هـ ،بينما تويف ابن عباس سنة 68هـ.
( )26تفسري مقاتل ( )502/3وانظر.)97/1( :
( )27انظر :تفسري ابن ر ري ،حتقيق :سامي السالمة (.)502/1
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وكثري من املفسرين يذكرونه عن "مقاتل" بدون نسبته إىل أبيه ،والظاهر أن النقل
عن مقاتل بن سليمان ال ابن حيان ،فإن كثرياً ممن نقل قوله ذكر نصه املوجود يف
تفسريه متاماً (.)28
وال مينع أن يكون النقل عن ابن سليمان وابن حيان ،لكن يبقى نقله عن ابن
حيان فيه نظر لعدم وجود الدليل ،وأخشى أن يكون وقع على سبيل اخلطأ.
لكن بقي ما يتعلق مبقاتل بن سليمان–رمحه اهلل  -وحترير مذهبه ،ولبيان
ذلك سأعرض نصوصه يف هذا الشأن من تفسريه.
النص األول :قال مقاتل–رمحه اهلل  -يف تفسري قوله تعاىل :ﭽﮘ

ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة(( :185 :من اللوح احملفوظ يف عشرين شهراً ،وأنزل
به جربيل عليه السالم عشرين سنة )) (.)29
النص الثاين :وقال يف تفسري سورة الدخان(( :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

الدخان :3:يعين القرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا ،إىل السفرة من املالئكة
وهم الكتبة ،وكان ينزل من اللوح احملفوظ كل ليلة قدر فينزل اهلل  -عز وجل -
من القرآن إىل السماء الدنيا ،على قدر ما ينزل به جربيل  -عليه السالم  -يف السنة
إىل مثلها من العام املقبل حتى نزل القرآن كله يف ليلة القدر ،..قال :وقال مقاتل:
نزل القرآن كله من اللوح احملفوظ إىل السفرة يف ليلة واحدة ليلة القدر فقبضه
جربيل  -صلى اهلل عليه وسلم  -من السفرة يف عشرين شهرا ،وأداه إىل النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -فِي عشرين سنة )) (.)30
( )28انظر :التفسري الوسيط للواحد (.)532 / 4
( )29تفسري مقاتل (.)97/1
( )30تفسري مقاتل (.)201/3
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النص الثالث :وقال يف تفسري " سورة القدر " :ﭽﭖ ﭗﭼ القدر  1يعين
القرآن ،أنزله اهلل عز وجل من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا إىل السفرة وهم الكتبة من
املالئكة ،وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به جربيل عليه السالم
على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السنة كلها إىل مثلها من قابل ،حتى نزل القرآن كله
يف ليلة القدر من شهر رمضان من السماء)) (.)31
فمن خالل عرض النصوص السابقة يتبني من ظاهرها أن مقاتالً –رمحه
اهلل  -يرى أن القرآن نزل إىل بيت العزة خالل عشرين شهراً يف ليلة واحدة وهي ليلة
القدر ،فكان النزول لبيت العزة مرتبط باملنجم من جهة نزوله مجلة واحدة لعام
واحد ،ثم ينزل هذا القدر سائر السنة ،وهكذا.
قال ابن اجلوزي -رمحه اهلل  :-يف " تفسريه "(( :وقال مقاتل :نزل القرآن
كلّه يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ إِىل السماء الدنيا )) (.)32
فاالرتباط عند مقاتل–رمحه اهلل  -بالليلة – وهي ليلة القدر – فقد نزل فيها
ال  ،إال أنه مل ينزل دفعة واحدة بل كان يف عشرين شهراً.
القرآن كام ً
وما قاله مقاتل –رمحه اهلل  -جاء يف أثر مرسل عن ابن أبي جنيح–رمحه
اهلل  -قال(( :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :قال(( :بلغين
أنه كان ينزل فيه القرآن حتى انقطع الوحي ،وحتى مات حممد صلى اهلل عليه وسلم،
فكان ينزل من القرآن يف ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن يف تلك السنة ،فينزل

( )31تفسري مقاتل (.)503/3
( )32زاد املسري (.)87 / 4
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ذلك من السماء السابعة على جربيل يف السماء الدنيا فال ينزل جربيل من ذلك على
حممد صلى اهلل عليه وسلم إال مبا أمره ربه تعاىل )) (.)33
ومقاتل–رمحه اهلل -مل مينع نزوله مجلة واحدة ،لكن هل أراد أن هناك نزوالً
آخر تشمله اآلية وهو التقدير؟ مبعنى أنه ينزل كل ليلة قدر ما يقع تلك السنة مما قدره
اهلل سبحانه وتعاىل.
فمقاتل –رمحه اهلل  -قصد نزوالً يشمله معنى اآلية ،كما أدخل الشعيب–
رمحه اهلل  -معارضة جربيل يف معناها أيضا -وإن كان بعيداً  -إال أن السلف
كانوا يدخلون يف معنى اآلية معان متعددة.
وما قاله مقاتل–رمحه اهلل  -جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنه ،وغريه.
فعن ابن عباس يف قوله :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ الدخان  ،4:قال:
(( يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من رزق أو موت أو حياة أو
مطر حتى يكتب احلاج حيج فالن وحيج فالن)) (.)34
قال احلسن البصري – رمحه اهلل  -يف معنى اآلية (( :ما يريد اهلل أن ينزل من
الوحي ،وينفذ من األمور يف مسائه وأرضه وخلقه تلك السنة ،ينزله يف ليلة القدر إىل
مسائه ،ثم ينزله يف األيام والليالي على قدر حتى حيول احلول من تلك الليلة )) (.)35
قال ابن جزي – رمحه اهلل (( :-معنى يفرق :يفصل وخيلص ،واألمر
احلكيم أرزاق العباد وآجاهلم ،ومجيع أمورهم يف ذلك العام نسخ من اللوح احملفوظ
يف ليلة القدر ،ليتمثل املالئكة ذلك بطول السنة القابلة ))(.)36
( )33تفسري ابن أيب حامت ( )311 / 1رما جاء يف مرسل ابن جريج السابق.
( )34أصرجه ابن أيب حامت يف " تفسريخ " (.)3287 / 10
( )35تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني (.)199 / 4
( )36التسهيل لعلوم التنزيل (.)266 / 2
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قال ابن كثري – رمحه اهلل  (( :-وهكذا روي عن ابن عمر ،وأبي مالك،
وجماهد ،والضحاك ،وغري واحد من السلف )) (.)37
فيكون النزول الذي قصده ما تقدم ،وال مينع نزوله مجلة واحدة إىل بيت
العزة ،وهو السابق على هذا النزول ،قال سعيد بن جبري–رمحه اهلل (( :-أنزل
القرآن مجلة واحدة ،ثم أنزل ربنا يف ليلة القدر :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ

الدخان.)38())4 :
السيما وأن ما يُنقل من خمالفة مقاتل–رمحه اهلل  -لإلمجاع مل ينص عليه إال
املتأخرون ،فاملتقدمون يذكرون املسألة بغري خالف.
ومل يرد عن مقاتل–رمحه اهلل  -نفي إنزاله مجلة واحدة كما هو املنقول عن
ابن عباس–رمحه اهلل  -واملشتهر عنه ،وإمنا املنقول عنه إدخال معنى تشمله اآلية،
واعتمد فيه على الرواية ال على رأيه اجملرد ،وبهذا ال تتحقق خمالفته ملا جاء عن ابن
عباس -رضي اهلل عنهما .-


خمالفة حممد بن إسحاق –رمحه هللا( -ت:)151:

ونُسب حملمد بن إسحاق–رمحه اهلل ( -ت )151:مبثل قول الشعيب–رمحه
اهلل  ،-ذكره عنه الرازي–رمحه اهلل  -يف تفسريه فقال (( :أن املراد منه أنه ابتدئ
إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان ،وهو قول حممد بن إسحاق ))
خمالفة كما تقدم.

( )37تفسري ابن ر ري (.)226/7
( )38أصرجه الطرب يف "جامع البيان " ()543 / 24
( )39مفاتيح الغيح (.)252 / 5

()39

وهذا ال يعد
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خمالفة احلليمي –رمحه هللا( -ت403:هـ):

ونُسب إىل احلسني بن احلسن احلليمي–رمحه اهلل ( -ت403:هـ ) مبثل قول
ابن جريج–،رمحه اهلل  -نسبه له أبو شامة–رمحه اهلل  -وعزاه لكتابه "املنهاج" (.)40
وهذه النسبة غري ثابتة ففي كتابه " املنهاج " حكاية القول ال تبنيه! حيث قال:
(( وقيل يف التفسري :كان ينزل من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا يف كل ليلة
قدر ما ينزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الليلة اليت تليها ،فينزل جربيل عليه
السالم بأمر اهلل عز وجل فيما بني الليلتني من السنة إىل أن ينزل القرآن كله من اللوح
احملفوظ يف عشرين ليلة من عشرين سنة )) (.)41
فيخلص من ذلك :أن أثر ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -متفق عليه ،وال
يوجد خالف حقيقي يف هذه املسألة كما تقدم.
املبحث الثاين :موانع االستدالل أبثر ابن عباس
ظهرت اعرتاضات علمية على أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما متنع من
االستدالل به ،وكانت نتيجة تعارض هذا األثر مع نصوص أو قواعد علمية.
وهذه االعرتاضات العلمية ظهرت يف العصر احلاضر ،إذ املسألة كانت مسلمة
عند أهل العلم من مفسرين وغريهم.
وميكن إمجال هذه املوانع يف املطالب اآلتية:
املطلب األول :نزول القرآن كان حسب الوقائع واألحدث.
أورد بعض أهل العلم من املعاصرين اعرتاضاً على أثر ابن عباس رضي اهلل
عنهما بأن القرآن فيه من الوقائع واحلوادث اليت متنع كونه نزل كامالً لبيت العزة.
( )40انظر :املرشد الوجيز ص (.)19
( )41املنهاج (.)235/2
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فمن ذلك قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ اجملادلة. 1 :
وهذا ال يصح أن يكون إال بعد أن تكلمت اجملَادِلة فال يصح أن يقال :ﭽﭑ

ﭒﭼ يف شيء مل خيلق صاحبه بعد ،فال مساع إال بعد صوت وهذا يدل على أن اهلل
تكلم بهذه اآلية بعد أن تكلمت اليت جتادل ،فاآلية نزلت بعد احلادثة ،وهكذا يف سائر
النزوالت األخرى مما يدل على أن اهلل تكلم بالقرآن حني إنزاله على رسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلى هذا يكون املراد بقوله :ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ١٨٥ :أن "
أل " للجنس ال العموم ،فاملعنى ابتداء نزوله يف رمضان (.)42
وهذا املانع ميكن اجلواب عليه من وجهني:
األول :أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم ما كان وما يكون ،فال غربة أن يكتب
القرآن كامالً بسوره وآياته قبل نزوله.
الثاني :أن مقادير العباد وما يقع هلم من حوادث مكتوب عند اهلل قبل
حدوثها ،فال وجه الستبعاد كتابة القرآن وإنزاله كامالً قبل وحيه لنبيه صلى اهلل عليه
وسلم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل (( :-فإن كونه مكتوباً يف اللوح
احملفوظ ،ويف صحف مطهرة بأيدي املالئكة ال ينايف أن يكون جربيل نزل به من اهلل،

( )42انظر :شرح الواسطية للعالمة ابن ع يمني ( ،)198/2تفسري الع يمني" :الفاحتة والبقرة" ( )332 / 2حيث
قرر الشيخ – رمحه هللا – ما تقدم أعالخ ،لكن رجع عن القول به يف آصر حياته حيث قال ( ( :وبعد
مكتوب يف اللوح احملفوظ وال
أن اللعت على قول شيخ ااسالم – رمحه هللا – انشرح در إىل أنه
ٌ
مانع من ذلك ،ولكن هللا تعاىل عند إنزاله إىل ٍ
حممد لى هللا عليه وسلم يتكلم به ،ويلقيه إىل جربيل،
هيا قول السلف وأهل السنة يف القرآن)) .شرح األربعني النووية (ص.)351 :
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سواء كتبه اهلل قبل أن يرسل به جربيل ،أو بعد ذلك ،وإذا كان قد أنزله مكتوباً إىل
بيت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله.
واهلل تعاىل يعلم ما كان ،وما يكون ،وما ال يكون أن لو كان كيف كان يكون،
وهو سبحانه قد قدر مقادير اخلالئق ،وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها ،كما ثبت
ذلك يف صريح الكتاب والسنة وآثار السلف))(.)43
املطلب الثاين :أنه قول صحايب فليس حبجة.
اعتذر بعضهم بعدم األخذ بأثر ابن عباس رضي اهلل عنهما " بأن قول الصحابي
 فيما ال جمال للرأي فيه  -يعد يف منزلة املرفوع ،إذا عرف عنه أنه ال يأخذباإلسرائيليات= من املسائل غري املتفق عليها بني أهل العلم ،لذلك يف النفس منه
شيء؛ خاصة إذا علمت أن قول الصحابي خمتلف يف حجيته يف فروع األحكام،
فكيف يف العقائد والتصورات؟!"(.)44
ويف هذا االعرتاض جانبان:
األول :احتمال كون األثر أُخذ عن بين إسرائيل فال حجة فيه.
الثاني :أن قول الصحابي خمتلف يف حجيته يف الفروع ،فيكف باألصول.
أما اجلانب األول من االعرتاض فيجاب عنه باآلتي:
 - 1أن املستند الذي اعتمد عليه ابن عباس رضي اهلل عنهما يف هذا نزول
القرآن لبيت العزة مل يكن رأيا أو نقال عن بين إسرائيل ،بل كان يف مجيع اآلثار
املنقولة عنه يستند يف استدالالته باآليات القرآنية ،وسيأتي بسط هذه اآليات واستدالله
بها.
( )43جمموع الفتاوى ( )127 / 12وانظر.)223 / 15( :
( " )44نزول القرآن ٬نزول واحد أم تنزال "ان ر الكسواين يف " موقع ااسالم اليوم "www.islamtoday.net
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 - 2أنه ميتنع على ابن عباس رضي اهلل عنهما األخذ يف تفسري القرآن وبيان
معناه عن بين إسرائيل وأخبارهم ،واليت ال تُصدق وال تُكذب فضالً أن تكون علماً
حمققاً ! فهو ممن حذر من ذلك يف قوله (( :يا معشر املسلمني ،كيف تسألون أهل
الكتاب وكتابكم الذي أُنزل على نبيه  أحدث األخبار باهلل تقرؤونه مل يُشب ؟ وقد
حدَّثكم اهلل أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب اهلل ،وغيَّروا بأيديهم الكتاب فقالوا:
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ البقرة  79:أفال ينهاكم مبا جاءكم من
العلم عن مساءلتهم ؟ وال واهلل ما رأينا منهم رجالً قط يسألكم عن الذي أُنزل
عليكم)) (.)45
قال الصنعاني – رمحه اهلل  (( :-وال خيفى أن احلديث عنهم – أي عن بين
إسرائيل – نادر ،والواقع من املوقوفاًت اليت ليس للرأي فيها مسرح كثري ،وحسن
الظن بالصحابي يقتضي بأنه ال يطلق يف مقام األخبار عن احلكم يف أمر بطريق
اجتهادي ،أو نص إال عن طريق شرعي ،من رواية معروفة أو اجتهاد ،فإذا تعذر
الثاني تعني األول ،نعم حيتمل هذا يف القصص واألخبار اليت ال يرفعها الصحابي،
وال هي مما جيتهد فيه أنها من أحاديث الكتابني ،فهذا التفصيل هو الذي ينبغي عليه
التعويل ))(.)46
أما اجلانب الثاني من االعرتاض فيجاب عنه بأن أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما
يف هذه املسالة

( )45أصرجه :البخار (.)2539( )953/2
( )46توضيح األفكار للصنعاين (.)263/1
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خاصة احتفت به من القرائن ما جعلته حجة ،بغض النظر عن أصل املسألة
املختلف فيها ،وهي حجية قول الصحابي اجملرد عن القرائن .ومبثل هذا احتج اإلمام
الشافعي -رمحه اهلل .-
قال الزركشي – رمحه اهلل (( :-إذ ليس كل ما يروى عن الصحابي من قوله
موقوفاً ،فقد تظهر قرينة تقتضي رفعه لكونه مما ال جمال لالجتهاد فيه ،وأنه مل يقله إال
توقيفا ًكقول عائشة  -رضي اهلل تعاىل عنها  -فرضت الصالة ركعتني ركعتني،
وهلذا احتج الشافعي مبثل هذا يف اجلديد ،وأعطاه حكم املرفوع مع نصه على أن قول
الصحابي ليس حبجة)) (.)47
قال ابن عبد الرب – رمحه اهلل  (( :-خرَّج أهل التصنيف يف ((املسند))
حديث أبي الشعثاء ،عن أبي هريرة ،أنه رأى رجالً خارجاً من املسجد بعد األذان،
فقال :أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم )) (.)48
ألن احلكم بكونه معصية البد فيه من توقيف ،وهلذا حكاه عن أهل احلديث
بأنه مسند ال موقوف ،فجعلوه يف املرفوع حكماً إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
قال ابن بطال -رمحه اهلل (( :-ومثل هذا ال يكون رأيًا ،وإمنا يكون
توقيفًا))(.)49
وقال ابن اجلوزي -رمحه اهلل (( :-يشبه أن يكون أبو هريرة مسع من
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهياً عن اخلروج بعد األذان)) (.)50

( )47النكت على مقدمة ابن الصالح للزررشي (.)414-412 / 1
( )48االستيرار (.)530 / 5
( )49شرح حيح البخار البن بطال (.)289 / 7
()50رشف املشكل من حديث الصحيحني (.)594 / 3
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وكذلك احلال يف أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما يف نزول القرآن لبيت العزة،
فإن هذا ال ميكن أن يقال إال عن توقيف.
املطلب الثالث :تفرد ابن عباس هبذا اخلرب.
منع بعضهم األخذ بأثر ابن عباس رضي اهلل عنهما بكونه متفرد بهذا األثر،
ومل يشركه أحد يف روايته مع كونه متعلق بكتاب اهلل عز وجل ،فلم يقل به أكابر
الصحابة وأكثر الناس مالزمة منه ،كما أنه خرب آحاد ال يقبل يف مثل هذا األمر (.)51
وهذا املانع ال ميكن اعتباره لوجهني:
األول :أن األمر يقوم على صحة اإلسناد فإذا صحَّ وجب قبوله ،فهناك
أحاديث وردت يف السنة تفرد بها الراوي ،سواء أكان صحابياً أو من دونه ،ومل ترد
بل أُدخلت يف "الصحيحني".
الثاني :أن ابن عباس مل خيالفه أحد من الصحابة ،ولو قال قوالً مُستنكراً
لردوه  -السيما وهو أمر غييب  -كما هو معلوم يف السرية.
فرد اإلسناد الثابت مبثل هذا ،ومع عدم وجود املخالف وانتشار قوله ،ونقل
عامة التابعني له ،بل نقل اإلمجاع على هذا األثر = مسلك ضعيف جداً.
املطلب الرابع :يلزم منه أن جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ ال وحياً.
أورد بعضهم اعرتاضاً على أثر ابن عباس :بأنه يدفع للقول بأن جربيل عليه
السالم مل يأخذ القرآن عن اهلل عز وجل مباشرة بل أخذه من اللوح احملفوظ (.)52

( )51انظر :تفسري جزء عم حملمد عبدخ (ص" ،)132:نزول القرآن ٬نزول واحد أم تنزال " لنا ر الكسواين،
موقع ااسالم اليوم.
( ")52نزول القرآن ٬نزول واحد أم تنزال " لنا ر الكسواين "موقع ااسالم اليوم"www.islamtoday.net.
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وإمنا كان هذا االعرتاض لوجود من استدل بهذا األثر ،وأن جربيل أخذه من
اللوح احملفوظ ،أو من السفرة ،ثم نزل به على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومل
يسمعه من اهلل عز وجل.
فاالعرتاض مبين على ما تقدم ،ال أن أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما يدل على
ذلك ،وهلذا ال يصح االعرتاض ،فال تنايف بني أنزاله إىل بيت العزة ،ونزوله بعد ذلك
منجماً فالنزوالن متغايران.
والقول بأن جربيل عليه الصالة والسالم أخذه من اللوح احملفوظ ،أو من
السفرة ثم نزل به على النيب صلى اهلل عليه وسلم قول خمالف للكتاب والسنة
واإلمجاع.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل (( :-ومل يقل أحد من السلف:
إن جربيل أحدث ألفاظه ،وال حممداً صلى اهلل عليه وسلم ،وال أن اهلل تعاىل خلقها يف
اهلواء أو غريه من املخلوقات ،وال أن جربيل أخذها من اللوح احملفوظ ،بل هذه
األقوال هي من أقوال بعض املتأخرين )) (.)53
وقال أيضا (( :وهذا ال ينايف ما جاء عن ابن عباس وغريه من السلف يف تفسري
قوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر ١ :أنه أنزله إىل بيت العزة يف السماء الدنيا ثم
أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً حبسب احلوادث ،وال ينايف أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ
قبل نزوله كما قال تعاىل :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵﭼ الربوج ،22- 21 :وقال
تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ الواقعة.79- 77 :
وقال تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻﭼ املدثر ،55- 54 :وقال تعاىل :ﭽﮃ

( )53جمموع الفتاوى (.)308 / 12
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ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﭼ عبس 16- 13 :وقال تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ الزخرف4 :
فإن كونه مكتوباً يف اللوح احملفوظ ،ويف صحف مطهرة بأيدي املالئكة ال ينايف
أن يكون جربيل نزل به من اهلل ،سواء كتبه اهلل قبل أن يرسل به جربيل ،أو بعد ذلك،
وإذا كان قد أنزله مكتوباً إىل بيت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن
ينزله ))(.)54
وسبب هذا القول مأخذان:
األول :االجتاه العقدي يف صفة الكالم هلل عز وجل ،فاألشاعرة ذهبوا إىل أن
اهلل تعاىل متكلم بكالم قائم بذاته أزالً وأبداً  ،ال يتعلق مبشيئته وقدرته ،فعندهم
الكالم نفسي  ،وأنه قديم أزلي  ،وليس حبرف وال صوت (.)55
واملعتزلة واجلهمية  ،زعموا أن معنى كونه تعاىل متكلماً أنه خلق الكالم يف
غريه  ،وليس الكالم صفة قائمة به سبحانه (.)56
لذا تناقلت كتب " علوم القرآن " جانباً من ذلك:
قال الزركشي – رمحه اهلل  (( :-واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كالم اهلل
منزل ،واختلفوا يف معنى اإلنزال ،فقيل :معناه إظهار القرآن ،وقيل :إن اهلل أفهم
كالمه جربيل وهو يف السماء ،وهو عالٍ من املكان ،وعلَّمه قراءته ،ثم جربيل أدَّاه يف
األرض.)57())..
( )54جمموع الفتاوى (.)127-126 / 12
( )55انظر :شرح املقا د للتفتازاين ( ،)99/2وأ ول الدين للبغداد ص ،)106( :وملع األدلة امام احلرمني
ص.)91( :
( )56انظر :شرح األ ول اخلمسة للقاضي عبد اجلبّار ،ص)528( :
( )57الربهان ( .)229/1وانظر ااتقان للسيولي ( )289/1ونقله عن األ فهاين.
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ونقل السيوطي – رمحه اهلل  -كالم عدد من العلماء حول أخذ جربيل عليه
السالم القرآن من اللوح ،ومل يتعقبه ،منها ما نقله عن الطييب – رمحه اهلل :-
((لعل نزول القرآن على الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يتلقفه امللك من اهلل تلقفاً
روحانياً ،أو حيفظه من اللوح احملفوظ ،فينزل به إىل الرسول ،ويلقيه عليه )) (.)58
مع أن السيوطي – رمحه اهلل – أشار إىل أن تلقي جربيل مساعاً من اهلل له ما
يؤيده لكنه مل خيتاره ،كما أنه مل يرد على النقوالت اليت ساقها وصدر بها.
وحتى إن بعض الكتب املعاصرة تعُد من تنزالت القرآن " تنزل القرآن من بيت
العزة يف السماء الدنيا على قلب النيب صلى اهلل عليه وسلم بواسطة جربيل
منجماً"(!!)59
الثاين :بعض الروايات الواردة يف أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما.
فقد روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قوله (( :نزل القرآن مجلة واحدة
من عند اهلل من اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا ،فنجمته
السفرة على جربيل عشرين ليلة ،وجنمه جربيل على النيب صلى اهلل عليه وسلم
عشرين سنة )) (.)60
وهذا األثر عزاه السيوطي – رمحه اهلل – يف " اإلتقان " إىل ابن أبي حامت–
رمحه اهلل – من رواية الضحاك عنه ،غري أنه ال يوجد يف كتابه املطبوع ،وحكاه
املاوردي– رمحه اهلل – يف "النكت والعيون " عنه.
وأورده ابن كثري– رمحه اهلل – يف "تفسريه" عن الضحاك ،عن ابن عباس بدون
عزو.
( )58ااتقان للسيولي (.)289/1
( )59انظر :الواضح يف علوم القرآن ص (.)47
( .)311/6( )60وانظر :تفسري القرآن العظيم البن ر ري (.)31/8
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وهذا األثر ال يصح ألمرين:

األول :خمالفته جلميع ألفاظ الروايات الواردة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما،
وقد استغرب احلافظ ابن حجر– رمحه اهلل – هذه الرواية (.)61
الثاني :نكارة متنه ،قال ابن العربي – رمحه اهلل (( :-وهذا باطل ،ليس بني
جربيل وبني اهلل واسطة ،وال بني جربيل وحممد صلى اهلل عليه وسلم واسطة )) (.)62
هذا مع انقطاعه بني الضحاك وابن عباس رضي اهلل عنهما ،وقد أخرب
الضحاك– رمحه اهلل – عن نفسه أنه مل يسمع ،وهلذا نفى مساعه من عباس رضي
اهلل عنهما أبو زرعة وأبو حامت و غريهما (.)63
وبهذا يتبني ضعف هذا املانع.
الفصل الثاين :أقسام نزول القرآن يف أثر ابن عباس.
املبحث األول :النزول اجلملي إىل بيت العزة

املطلب األول :موضع النزول اجلملي.
عامة روايات أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما نصت أن موضع النزول كان إىل

مساء الدنيا يف بيت العزة.
وهذا هو الثابت ،فالنزول كان إىل بيت العزة يف السماء الدنيا ،وأما ما نُقل يف
بعض روايات هذا األثر أن النزول كان إىل البيت املعمور فلم يثبت (.)64

( )61فتح البار (.)5/9
( )62أحكام القرآن ( .)427/4
( )63انظر :املراسيل البن أيب حامت ص (  ،)20وجامع التحصيل ص (.)199
( )64انظر :احملرر الوجيز (.)68/5
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فقد رُوي عن السدي ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال (( :ليلة القدر:
هي الليلة املباركة ،وهي يف رمضان ،أنزل القرآن مجلة واحدة من الزبر إىل البيت
املعمور ،وهو مواقع النجوم يف السماء الدنيا حيث وقع القرآن ،ثم نُزِّل على حممد
صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك يف األمر والنهي ،ويف احلروب رسالً رسالً )) (.)65
وهذه الرواية ضعيفة من حيث السند واملنت:
أما السند :فهي رواية منقطعة ،فالسدي – إمساعيل بن عبد الرمحن بن أبي
كرمية – ال يعرف له مساع من ابن عباس ،وقد نص احلافظ ابن حجر – رمحه اهلل -
يف " العجاب " أنه مل يلق من الصحابة إال أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
وهو وإن أدرك زمان عدد من الصحابة كأبي سعيد اخلدري ،وابن عمر،
وسعد بن أبي وقاص وغريهم إال أنه مل يعرف له مساع من ابن عباس رضي اهلل
عنهما (.)66
أما املنت فمن وجهني:
األول :أن ذكر اإلنزال يف هذه الرواية إىل " البيت املعمور " فيها نكارة ظاهرة،
فإن عامة الرواية عن ابن عباس رضي اهلل عنهما إىل " بيت العزة " يف مساء الدنيا.
الثاني :أن اإلنزال كان لبيت العزة وهو بيت يف السماء الدنيا ،أما البيت
املعمور فهو يف السماء السابعة كما جاء يف حديث مالك بن صعصعة –رضي اهلل
عنه  -يف معراج النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيه قال (( :ثم عرج بنا إىل السماء
السابعة ،فاستفتح جربيل ،فقيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال:
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،قيل :وقد بعث إليه؟ قال :قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا أنا
( )65أصرجه الطرب يف " تفسريخ " ( )190/3وانظر :تفسري ابن أيب حامت (.)19425( )3452/10
( )66انظر :هتييح الكمال ( ،)132/3الع اب يف بيان األسباب (.)212/1
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بإبراهيم صلى اهلل عليه وسلم مسندا ظهره إىل البيت املعمور ،وإذا هو يدخله كل يوم
سبعون ألف ملك ال يعودون إليه)) (.)67
وكان وقت هذا النزول يف رمضان يف ليلة القدر كما نص عليه ظاهر القرآن يف
قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :ثم حدد نزوله
بليلة القدر يف قوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر ،1 :وهو ما صرح به ابن عباس
رضي اهلل عنهما يف آثاره السابقة.
املطلب الثاين :اآلايت اليت استدل هبا ابن عباس على النزول اجلملي.
استدل ابن عباس رضي اهلل عنهما بآيات عدة على نزول القرآن مجلة واحدة
كامالً إىل بيت العزة كما تقدم يف روايات األثر.
فهل هذا تفسري اجتهادي ؟ أم هو معنى اآلية يف عصر النبوة ،فنقله ابن عباس
فيكون يف حكم املرفوع ؟
فإن هذا النزول ال ميكن أن يقال إال عن توقيف حمض ،كيف وهو وجيزم به
ويفسر القرآن بذلك يف آيات عدة !
كما ال ميكن أخذه عن بين إسرائيل – كما تقدم – فتعني أن هذا التفسري يف
حكم املرفوع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيكون املستند يف نزول القرآن إىل بيت
العزة هي اآليات اليت نص عليها ابن عباس رضي اهلل عنهما يف استدالالته واليت
نزلت وأُريد بها هذا املعنى ،وإال كيف جيزم ويفسر ابن عباس رضي اهلل عنهما بهذا
املعنى الغييب ؟

( )67أصرجه :البخار ( ،)3207( )110/4مسلم (.)162( )146/1
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واآليات اليت وردت يف استدالله هي أربع آيات:
 - 1قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة185 :
 - 2وقوله تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ الدخان3 :
 - 3وقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر1 :
 - 4وقوله تعاىل  :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الواقعة،75 :
ووجه الداللة من آية البقرة :أن لفظ " القرآن " يعم فيشمل الكتاب كله ،وكان
نزوله يف رمضان بصريح اآلية.
قال أبو حيان– رمحه اهلل  (( :-ظاهره أنه ظرف إلنزال القرآن ،والقرآن يعم
اجلميع ظاهراً)) (.)68
وكذلك آية "سورة الدخان" فالضمري فيها يعود إىل الكتاب فظاهره اإلنزال
للقرآن كامالً  ،وكذا آية "سورة القدر" فهو إما عوده إىل القرآن أو الكتاب وإن مل جير
له ذكر.
قال السمعاني– رمحه اهلل (( :-فإن قال قائل :إمنا أنزل القرآن يف ثالث
وعشرين سنة فكيف قال :أنزل فيه القرآن؟ واجلواب :قال ابن عباس :أنزل اهلل تعاىل
القرآن مجلة يف رمضان إىل بيت يف السماء الدنيا يسمى ببيت العزة ،ثم منه أنزل إىل
ال )) (.)69
األرض إرسا ً
وهذه هي داللة اإلنزال يف قوله (أُنزل) خبالف التنزيل ،قال الرازي -رمحه
اهلل (( :-التنزيل خمتص بالنزول على سبيل التدريج ،واإلنزال خمتص مبا يكون
النزول فيه دفعة واحدة ،وهلذا قال اهلل تعاىل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( )68البحر احمليط (.)195 / 2
( )69تفسري السمعاين (.)183/1
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ﭣ ﭤ ﭥﭼ آل عمران ،3 :إذا ثبت هذا فنقول :ملا كان املراد هاهنا من
قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة 185 :أنزل من اللوح
احملفوظ إىل السماء الدنيا ،ال جرم ذكره بلفظ اإلنزال دون التنزيل ،وهذا يدل على أن
هذا القول راجح على سائر األقوال)) (.)70
وحكى عدد من املفسرين أقواالً يف معنى اآلية ال تصادم التفسري املنقول عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما ،بل غاية ما يٌنقل مما حتتمله اآلية وإن كان بعضه بعيداً عن
السياق ،إال أنه من اختالف التنوع.
األول :أُنزل يف فرض صيامه ،وهو قول جماهد والضحاك.
الثاني :أنزل يف شأنه ومنزلته.
الثالث :ابتدئ فيه إنزاله ،وهو منقول عن الشعيب وابن اسحاق.
الرابع :أن معنى ذلك أن جربيل كان يعارض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يف رمضان مبا أنزل اهلل عليه ،فيمحو اهلل ما يشاء ويثبت ما يشاء ،وهو قول
للشعيب(.)71
على أن بعض هذه األقوال استُغرب معناها عند مجاعة من املفسرين ،فقال ابن
كثري– رمحه اهلل (( :-وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغريه أن املراد بقوله

( )70مفاتيح الغيح (.)254 / 5
( )71انظر :النكت والعيون ( ،)311/6( )240/1غرائح التفسري وع ائح التأويل )198/1( ،الكشاف (/1
 ،)227احملرر الوجيز ( ،)254 /1زاد املسري يف علم التفسري ،)143 / 1( ،التسهيل لعلوم التنزيل (/ 2
 ، )266البحر احمليط يف التفسري ( ،)195 / 2تفسري ابن ر ري سالمة (، )502 / 1اللباب يف
علوم الكتاب ( ،)279 / 3فتح القدير للشوراين (.)210 / 1
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تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :أي :يف فضله أو
وجوب صومه ،وهذا غريب جدا)) (.)72
وقال ابن عادل– رمحه اهلل (( :-فتأويله بأن املراد بعضه ،أي كان ابتداء
نزوله يف رمضان محل على اجملاز؛ ألنه محل للقرآن على بعض أجزائه)) (.)73
واستغرب الكرماني– رمحه اهلل  -قول من قال :أُنزل يف شأنه ومنزلته (.)74
أما آية الواقعة يف قوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ الواقعة ،75 :فقد
اختلف يف تفسريها ،ففسرها ابن عباس رضي اهلل عنهما وغريه بتفسريين خمتلفني ال
متضادين.
ففي الروايات السابقة قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسريها (( :جنوم
القرآن فصل القرآن من الذكر ،فوضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،فجعل جربيل
ينزله على النيب صلى اهلل عليه وسلم يرتله ترتيالً )).
وعنه قال(( :أنزل القرآن يف ليلة القدر من السماء العليا إىل السماء الدنيا مجلة
واحدة ،ثم فرق يف السنني قال :وتال هذه اآلية ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ قال:
نزل متفرقا )).
وذلك أن القرآن نزل جمزئاً ألكثر من عشرين سنة فكل قطعة منه جنم ،ومقصود
ابن عباس رضي اهلل عنهما أن القرآن نزل كله فوضع مبواقع النجوم كما فسره تلميذه
عكرمة– رمحه اهلل  -حيث قال (( :نزل مجيعا فوضع مبواقع النجوم ،فجعل
جربيل يأتي بالسورة ،وإمنا نزل مجيعًا يف ليلة القدر)) (.)75
( )72تفسري ابن ر ري (.)502 / 1
( )73اللباب يف علوم الكتاب (.)279/3
( )74غرائح التفسري وع ائح التأويل (.)1365 / 2
( )75أصرجه الطرب ( ،)360/22وانظر " :التمهيد " البن عبد الرب (.)51/17
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فالقسم هنا مبنازل القرآن بقرينة ما بعدها ،قال الزجاج – رمحه اهلل :-
((ودليل هذا القول ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓﭼ الواقعة- 76 :
.)76())77
وقد فسر ابن مسعود رضي اهلل عنه " مواقع النجوم " بالقرآن ،فقال رضي اهلل
عنه حني قرأ ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ قال (( :مبحكم القرآن ،فكان ينزل على
النيب صلى اهلل عليه وسلم جنوما )) (.)77
قال الشيخ الشنقيطي – رمحه اهلل  (( :-أظهر األقوال عندي وأقربها
للصواب يف نظري أن املراد بالنجم إذا هوى هنا يف هذه السورة ،ومبواقع النجوم يف
"الواقعة" هو جنوم القرآن اليت نزل بها امللك جنماً فنجماً ،وذلك ألمرين:
أحدهما :أن هذا الذي أقسم اهلل عليه بالنجم إذا هوى هو أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم على حق ،وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي
يوحى  -موافق يف املعنى ملا أقسم عليه مبواقع النجوم ،وهو قوله :ﭽﭑ ﭒ
ﭓﭕ ﭖ ﭗﭼ الواقعة ،78 ، 77 :إىل قوله :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

الواقعة80 :
والثاني :أن كون املقسم به املعرب بالنجوم هو القرآن العظيم  -أنسب لقوله
بعده :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ الواقعة76 :؛ ألن هذا التعظيم من اهلل يدل
على أن هذا املقسم به يف غاية العظمة ،وال شك أن القرآن الذي هو كالم اهلل أنسب
لذلك من جنوم السماء وجنم األرض .والعلم عند اهلل تعاىل )) (.)78
( )76معاين القرآن وإعرابه (.)115 / 5
( )77ذررخ السيولي يف الدر املن ور ( )219/14وعزاخ للفراييب و ححه.
( )78أضواء البيان (.)463 / 7
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والتفسري الثاني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ملواقع النجوم :مساقطها.
ومال الطربي– رمحه اهلل  -هلذا  ،وقال (( :وذلك أن املواقع مجع موقع،
واملوقع املفعل من وقع يقع موقعاً ،فاألغلب من معانيه واألظهر من تأويله ما قلنا يف
ذلك ،ولذلك قلنا :هو أوىل معانيه به)) (.)79
وقد جاء عن كثري من التابعني تفسري اآلية باملعنيني ومبعان أخرى متقاربة:
كاحلسن ،وقتادة ،وجماهد ،والسدي وغريهم (.)80
فابن عباس رضي اهلل عنهما وغريه مل مينعوا محل اآلية على معنى نزول القرآن
مجلة واحدة ،أو املعاني األخرى اليت قيلت كمساقطها أو منازهلا أو انتثارها ،وذلك
أن سياق اآلية حيتمل املعنيني.
املطلب الثالث :احلكمة يف النزول اجلملي إىل بيت العزة.
كان النزول األول للقرآن يف شهر رمضان يف ليلة القدر كما يف قوله تعاىل:
ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185 :وقوله :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ الدخان ،3 :وقوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ القدر ،1 :وقد
أخرب ابن عباس رضي اهلل عنهما بأن هذا النزول كان مجلة واحدة كما تقدم.
وهذا النزول اختار اهلل سبحانه وتعاىل له وقتاً وموضعًا شريفاً ،فهو يف رمضان،
ويف ليلة هي أعظم الليالي ،فدل أن احلكمة يف ذلك هو تعظيم كتابه الذي جعله اهلل
آخر الكتب ،ونزل على آخر الرسل ،وهو الذي ال يقبل اهلل من أحد بعده ديناً ،هو
تشريف هلذه األمة اليت أكرم األمم.
( )79انظر :جامع البيان (. )360-359/22
( )80انظر :جامع البيان ( )360-359/22النكت والعيون ( )462 / 5تفسري السمعاين ()359-358 / 5
تفسري ابن ر ري ( )31 / 8التحرير والتنوير (.)331 / 27
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قال الزركشي – رمحه اهلل  (( :-فإن قيل :ما السر يف إنزاله مجلة إىل
السماء الدنيا ؟ قيل :فيه التفخيم ألمره وأمر من نزل عليه ،وذلك إعالن سكان
السموات السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم )) (.)81
وقال السخاوي – رمحه اهلل (( :-يف ذلك تكريم بين آدم ،وتعظيم شأنهم
عند املالئكة ،وتعريفهم عناية اهلل عز وجل بهم ،ورمحته هلم )) (.)82
املبحث الثاين :النزول املنجم
املطلب األول :كيفية إنزاله منجماً واستقالليته عن النزول اجلملي.

النزول املنجم هو النزول املفرق حسب الوقائع واألحداث ،وهذا النزول هو

املراد عند اإلطالق،
وقد أخرب سبحانه وتعاىل أن تنزيله وحياً منه إىل جربيل نزل به على النيب صلى
اهلل عليه وسلم مفرقاً ال مجلة واحدة ،فهو نزول مستقل عن السابق نوعا وصفة.
فقال جل ثناؤه :ﭽﭜ ﭝﭼ اإلسراء ،106 :وقال :ﭽﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ الفرقان.32 :
وصفة هذا النزول املنجم أن اهلل يتكلم به ويسمعه جربيل منه سبحانه ،فينزل به
على النيب صلى اهلل عليه وسلم كما جاء يف قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ الشعراء ،195 ،192 :وقال سبحانه :ﭽﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ البقرة.97 :
وأخرب اهلل سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية بأن كالمه تنزيل منه ،فقال :ﭽﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ السجدة ،2:ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ يس،5:
( )81الربهان (.)230/1
( )82مجال القراء للسخاو (.)20/1
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ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ الزمر،1:ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
غافر،2:ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ فصلت، 2:ﭽﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ فصلت ،42:ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ اجلاثية،2:
ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ األحقاف ،2:ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ

الواقعة ،80 :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ احلاقة.43 :
وجاء يف السنة بيان ذلك صرحيا يف حديث النواس بن مسعان  -رضي اهلل
عنه  -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :إذا أراد اهلل تعاىل أن يوحي
باألمر تكلم بالوحي ،أخذت السموات منه رجفة -أو قال :رعدة  -شديدة خوفاً
من اهلل عزَّ وجلَّ ،فإذا مسع ذلك أهل السموات صُعقوا وخروا هلل سجدا ،فيكون
أول من يرفع رأسه جربيل ،فيخربه اهلل من وحيه مبا أراد ،ثم مير جربيل على املالئكة،
كلما مر بسماء سأله مالئكتها :ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل :قال احلق،
وهو العلي الكبري ،فيقولون كلهم مثلما قال جربيل ،فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث
أمره اهلل عزَّ وجل )) (.)83
وجاء ذلك أيضا جممالً يف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه مرفوعاً(( :إذا قضى
اهلل األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان
ينفذهم ذلك ،فإذا فُزع عن قلوبهم قالوا :ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال :احلق
وهو العلي الكبري.)84( ))..

( )83أصرجه :ابن صزمية ( ،)206( )348/1والبيهقي يف األمساء والصفا (.)511/1
( )84أصرجه :البخار (.)4424( )1736/4
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وبدأ نزوله مبكة مبدأ نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،فكان أول ما نزل قوله تعاىل:
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ العلق ،1:فتتابع الوحي حتى وفاته صلى اهلل عليه وسلم يف
السنة العاشرة من اهلجرة.
وصور الوحي وكيفياته متعددة ،إال أن القرآن نزل بواسطة جربيل كما جاء يف
قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

الشعراء ،195 ،192 :والروح األمني هو جربيل – عليه السالم – كما قال
سبحانه :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﭼ البقرة.97 :
ويف حديث عائشة رضي اهلل عنهما :أن احلارث بن هشام سأل النيب صلى اهلل
عليه وسلم كيف يأتيك الوحي ؟ قال (( :أحياناً يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس ،وهو
أشده علي ،ثم يفصم عين وقد وعيته ،وأحياناً ملك يف مثل صورة الرجل ،فأعي ما
يقول )) (.)85
قال ابن عبد الرب – رمحه اهلل (( :-ولكنه أراد بهذا احلديث نزول ما يتلى،
واهلل أعلم )) (.)86
أي أن الواسطة يف نزول القرآن كانت عن طريق جربيل  -عليه السالم – كما
سبق بيانه ،إال أن تمثل جربيل – عليه السالم – بهيئة رجل مل ينزل به قرآن ،،فلم
يثبت نزول للقرآن يف هذه احلالة ،وإن نزلت به السنة كما يف حديث جربيل
املشهور(.)87
( )85البخار ( ،)2( )4/1ومسلم (.)2333( )1816/4
( )86االستيرار ( .)395/2وانظر :التمهيد (.)113/22
( )87أصرجه البخار ( ،)50( )27/1مسلم (.)9( )39/1
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فاقتصر األمر على احلال األوىل ،وهي أن يأتي النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم  -يف هيئته امللكية يف مثل صلصلة اجلرس.
وهذا جاء يف أثر ابن عباس – رضي اهلل عنهما – املتقدم برواياته حيث قال :
((فصل القرآن من الذكر فوضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا ،فجعل جربيل عليه
السالم ينزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم يرتله ترتيالً )).
ويف رواية (( :أنزل القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا،
ثم أنزله جربيل على حممد صلى اهلل عليه وسلم )).
ويف وراية أخرى(( :ونزله جربيل عليه السالم على حممد صلى اهلل عليه وسلم
جبواب كالم العباد ،وأعماهلم)).
املطلب الثاين :احلكمة يف إنزاله منجماً.

أخرب سبحانه وتعاىل أن تنزيله مفرقاً كان حلِكَم عظيمة ،فقال جل ثناؤه :ﭽﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ اإلسراء ،106 :وقال سبحانه ﭽﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ الفرقان.32 :
فهاتان اآليتان تضمنتا حكماً باهرة يف تنزيله منجمًا تعود إىل ثالثة أمور:
أوال :فهم القرآن على وجهه الصحيح وتدبره والعمل به ،فلو كان مجلة
واحدة لثقل فهمه والعمل به (.)88
قال الطربي – رمحه اهلل (( :-وقوله :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭼ يقول :لتقرأه على الناس على تؤدة ،فرتتله وتبينه ،وال تعجل يف تالوته ،فال
يفهم عنك )) (.)89
( )88إرشاد العقل السليم ( ،)199/5فتح القدير (.)313/3
( )89جامع البيان (.)116 /15
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وقال الطاهر بن عاشور – رمحه اهلل (( :-وقد علل بقوله :ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭼ ،فهما علتان :أن يقرأ على الناس ،وتلك علة جلعله قرآناً ،وأن يقرأ على
مكث ،أي مهل وبطء ،وهي علة لتفريقه ،واحلكمة يف ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه
أثبت يف نفوس السامعني)) (.)90
اثنيا :تثبيت فؤاد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا يشتمل على عدة معان
عظيمة:
 - 1تقوية حفظه؛ ألن حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة.
 - 2تفهم معناه وتدبره ،فلو نزل عليه مجلة واحدة لشق ذلك عليه (.)91
قال الطاهر بن عاشور – رمحه اهلل (( :-وتثبيته بذلك اإلنزال جعله ثابتاً يف
ألفاظه ومعانيه ال يضطرب فيه )).
 - 3مداومة اتصال النيب صلى اهلل عليه وسلم بالوحي ،وهذا أثبت لقلبه
وأدعى للصرب وحتمل مشاق التبليغ والدعوة وما يصيبه من بالء (.)92
قال السعدي  -رمحه اهلل (( :-ألنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد
طمأنينة وثباتاً ،وخصوصاً عند ورود أسباب القلق ،فإن نزول القرآن عند حدوث
السبب يكون له موقع عظيم ،وتثبيت كثري ،أبلغ مما لو كان نازالً قبل ذلك ،ثم تذكره
عند حلول سببه )) (.)93

( )90التحرير والتنوير (.)231 /15
( )91أضواء البيان (.)51/6
( )92النكت والعيون (.)144 /
( )93تفسري الكرمي املنان (ص.)582:
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اثلثا :يف النزول املفرق مراعاة للوقائع واألسئلة ليكون عنده صلى اهلل عليه
وسلم جواب ما يسألونه عنه ،وهذا جاء أيضاً يف كالم ابن عباس رضي اهلل عنهما يف
قوله (( :جبواب كالم العباد ،وأعماهلم)).
وقال ابن جريج  -رمحه اهلل (( :-كان القرآن ينزل عليه جواباً لقوهلم:
ليعلم حممد أن اهلل جييب القوم مبا يقولون باحلق )) (.)94
وقال احلسن البصري  -رمحه اهلل (( :-كان ينزل آية وآيتني وآيات جواباً
هلم ،إذا سألوا عن شيء أنزله اهلل جوابا هلم ،وردَّا عن النيبَّ فيما يتكلمون به )) (.)95
اخلامتة
من خالل هذا البحث ظهرت لي النتائج اآلتية:
 - 1أن أثر ابن عباس –رضي اهلل عنهما – ثابت يف صحته ،وصريح يف
داللته على إثبات نزول القرآن إىل بيت العزة ،وأن املراد نزوله كامالً ال ذكره وامسه.
 - 2مل يثبت أي اعرتاض من االعرتاضات اليت أُوردت على األثر ،سواء يف
صحته أو يف داللته ،وأن هذه االعرتاضات أُثريت متأخراً .
 - 3أن ابن عباس – رضي اهلل عنهما – استدل على هذا النزول بأربع آيات
من القرآن قرر فيها هذا املعنى مع إخباره بأمر غييب.
 - 4أن اإلمجاع املنقول على داللة أثر ابن عباس صحيح ومل تثبت خمالفة
له ،وكل من حُكيت عنه املخالفة تبني لي عدم صحتها حتى ما نقل عن مقاتل.

( )94جامع البيان (.)266 /19
( )95جامع البيان (.)266 /19
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 - 5أن للقرآن نزولني  ،نزوله إىل بيت العزة ،ونزوله منجماً مفرقاً بعد ذلك،
وأن املقصود عند اإلطالق هو الثاني ،وهو مستقل متاماً عن األول يف الكيفية والصفة.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1

اإلتقان يف علوم القرآن ،ل عبدالرمحن بن أبي بكر السيوطي ،حتقيق :مركز
الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،سنة الطبع
1426هـ.

[ ]2

أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل ابن العربي ،ت :حممد عطا ،دار الكتب
العلمية بريوت ،الطبعة االوىل 1408ه

[ ]3

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أمحد بن حممد بن أبى بكر
القسطالني ،املطبعة الكربى األمريية ،مصر ،ط السابعة1323 ،هـ.

[ ]4

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،حممد بن حممد بن مصطفى
املعروف بأبي السعود ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.

[ ]5

اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،خليل بن عبد اهلل القزويين أبو يعلي
اخلليلي ،حتقيق :حممد سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد – الرياض،
ط األوىل1409 ،هـ

[ ]6

االستذكار ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد
علي معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط األوىل.2000 – 1421 ،

[ ]7

األصول اخلمسة ،القاضي عبد اجلبار بن أمحد األسد أبادي ،حتقيق :فيصل
بدير عون ،جلنة التأليف والتعريب والنشر جبامعة الكويت ،ط األوىل 1998م.
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أصول الدين ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،مطبعة الدولة – استانبول،
ط األوىل 1346هـ.

[ ]9

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي ،دار الفكر
للطباعة و النشر و التوزيع بريوت – لبنان 1415 ،هـ  1995 -مـ.

[ ]10األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،ط الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
[ ]11اإلميان البن منْده ،حممد بن إسحاق بن منْده العبدي ،حتقيق :علي الفقيهي،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط الثانية1406 ،هـ .
[ ]12البحر احمليط يف التفسري ،حممد بن يوسف بن علي أبو حيان األندلسي ،دار
الفكر – بريوت ،ط 1420هـ.
[ ]13الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى احلليب ،ط األوىل،
1376هـ 1957 -م.
[ ]14التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب ،دار الكتاب العربي
بريوت1403 ،هـ.
[ ]15تفسري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر.
[ ]16تفسري القرآن العزيز ،حممد بن عبد اهلل املعروف بابن أبي زمنِني ،حتقيق :حسني
بن عكاشة  -حممد بن مصطفى الكنز ،دار الفاروق احلديثة – القاهرة،
ط األوىل1423 ،هـ 2002 -م.
[ ]17تفسري القرآن العظيم ،عبد الرمحن بن حممد ابن أبي حامت ،حتقيق :أسعد حممد
الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط الثالثة 1419 -هـ.
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[ ]18تفسري القرآن العظيم ،ألبي الفداء ابن كثري ،حتقيق :د .حممد البنا ،الطبعة
األوىل 1419هـ ،دار ابن حزم بريوت.
[ ]19تفسري القرآن الكريم جزء عمَّ ،حممد عبده ،مطبعة مصر ،ط1341 ،3هـ.
[ ]20تفسري القرآن ،ملنصور بن حممد السمعاني ،حتقيق :غنيم عباس ،دار الوطن
للنشر الرياض ،الطبعة األوىل 1418هـ.
[ ]21تفسري مقاتل بن سليمان ،مقاتل بن سليمان البلخي ،حتقيق :عبد اهلل حممود
شحاته ،دار إحياء الرتاث – بريوت ،ط األوىل 1423 -هـ.
[ ]22التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب،
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ،حممد عبد الكبري البكري ،وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب1387 ،هـ.
[ ]23تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ،يوسف بن عبد الرمحن املزي ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط األوىل.1980 – 1400 ،
[ ]24توضيح األفكار ملعاني تنقيح األنظار ،حممد بن إمساعيل الصنعاني ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط األوىل 1417هـ1997/م.
[ ]25تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي،
مطبعة املدني القاهرة ،الطبعة األوىل 1408هـ.
[ ]26جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جعفر الطربي ،ت :عبداهلل
الرتكي ،دار هجر ،الطبعة األوىل 1422هـ.
[ ]27جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ،خليل بن كيكلدي العالئي ،حتقيق:
محدي عبد اجمليد السلفي ،عامل الكتب – بريوت ،ط الثانية– 1407 ،
.1986
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[ ]28اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ،دار الكتب العلمية بريوت،
الطبعة األوىل 1408هـ.
[ ]29اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب ،دار الكتب
املصرية – القاهرة ،ط الثانية1384 ،هـ  1964 -م.
[ ]30مجال القراء وكمال اإلقراء ،علي بن حممد السَّخاويَّ ،حتقيق :مروان العطيَّة
وحمسن خرابة ،دار املأمون للرتاث  -دمشق – بريوت ،ط األوىل 1418هـ
 1997م.[ ]31احلجة يف بيان احملجة ،إمساعيل بن حممد األصبهاني ،حتقيق :حممد بن ربيع
املدخلي ،دار الراية  -السعودية  /الرياض ،ط الثانية1419 ،هـ -
1999م.
[ ]32الدر املنثور يف علوم الكتاب املكنون ،عبد الرمحن بن الكمال السيوطي ،دار
الفكر بريوت ،الطبعة األوىل 1403هـ.
[ ]33زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي ،املكتب اإلسالمي،
الطبعة الرابعة 1407هـ.
[ ]34سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العربي.
[ ]35سنن الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :حسني سليم ،دار
املغين للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ
  2000م .[ ]36السنن الصغرى للنسائي ،أمحد بن شعيب النسائي ،عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط الثانية.1986 – 1406 ،
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[ ]37السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
[ ]38شرح األربعني النووية ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار ابن حزم – القاهرة.
[ ]39شرح العقيدة الواسطية ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
ط السادسة 1421هـ.
[ ]40شرح املقاصد ،مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني ،حتقيق :عبد الرمحن
عمرية ،عامل الكتب.
[ ]41شعب اإلميان ،أمحد بن احلسني البيهقي ،ت :عب العلي حامد ،مكتبة الرشد
الرياض ،الطبعة األوىل 1423هـ.
[ ]42صحيحُ ابن خُزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ،حتقيق :حممد مصطفى
[ ]43صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،ت :مصطفى البغا ،دار ابن
كثري دمشق – بريوت ،الطبعة الرابعة 1410هـ.
[ ]44صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
املكتبة اإلسالمية استانبول تركيا.
[ ]45العجاب يف بيان األسباب ،أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،دار ابن
اجلوزي .
[ ]46غرائب التفسري وعجائب التأويل ،حممود بن محزة أبو القاسم الكرماني ،،دار
القبلة للثقافة اإلسالمية جدة .
[ ]47فتح الباري شرح صحيح الباري ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالني،
حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،دار الريان للرتاث و املكتبة السلفية ،الطبعة الثالثة
1407هـ.
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[ ]48فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي
الشوكاني ،مكتبة مصطفى البابي ،الطبعة الثانية 1383هـ.
[ ]49فضائل القرآن ،حممد بن أيوب الضريس ،حتقيق :غزوة بدير ،دار الفكر،
دمشق ،ط األوىل 1408 ،هـ  1987 -م.
[ ]50فضائل القرآن ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،مكتبة ابن تيمية ،ط األوىل -
 1416هـ.
[ ]51فضائل القرآن ،القاسم بن سالَّم ،دار ابن كثري بريوت ،الطبعة األوىل
1415هـ.
[ ]52الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،حممود بن عمرو الزخمشري ،دار الكتاب
العربي – بريوت ،ط الثالثة 1407 -هـ.
[ ]53كشف املشكل من حديث الصحيحني ،عبد الرمحن بن علي بن حممد
اجلوزي ،حقيق :علي حسني البواب ،الناشر :دار الوطن – الرياض .
[ ]54اللباب يف علوم الكتاب ،عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت
 /لبنان ،ط األوىل 1419 ،هـ 1998-م.
[ ]55ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة ،عبد امللك بن عبداهلل
اجلويين ،،عامل الكتب1407،هـ 1987 -م .
[ ]56جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر اهليثمي ،حتقيق :حسام الدين
القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة 1414 ،هـ 1994 ،م.
[ ]57جمموع الفتاوى ،البن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراني ،مجع :عبد الرمحن
بن قاسم ،طباعة جممع امللك فهد رمحه اهلل باملدينة املنورة سنة 1425هـ.
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[ ]58احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية،
ت :اجمللس العلمي بفاس 1397هـ.
[ ]59املراسيل ،عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أبي حامت ،مؤسسة الرسالة –
بريوت ،ط األوىل1397 ،هـ .
[ ]60املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،عبد الرمحن بن إمساعيل
املعروف بأبي شامة ،حتقيق :طيار آليت قوالج ،دار صادر – بريوت1395 ،هـ
  1975م.[ ]61املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل النيسابوري احلاكم ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط األوىل– 1411 ،
.1990
[ ]62مسند اإلمام أمحد ،لإلمام أمحد بن حنبل الشيباني ،مؤسسة قرطبة مبصر،
ودار الراية للنشر الرياض.
[ ]63مسند البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو املعروف بالبزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن
زين اهلل ،مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة ،ط األوىل1988 ،م.
[ ]64املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،حتقيق :كمال يوسف
احلوت مكتبة الرشد – الرياض ،ط األوىل.1409 ،
[ ]65معامل التنزيل ،احلسني بن مسعود البغوي ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة
األوىل 1414هـ.
[ ]66معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السَّرِي الزجاج ،ت:عبد اجلليل شليب،
عامل الكتب ،الطبعة األوىل 1408هـ.
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[ ]67املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباني ،حتقيق :محدي بن عبد
اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط الثانية.
[ ]68معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
[ ]69مفاتيح الغيب ،لفخر الدين حممد بن عمر الرازي ،الطبعة األوىل 1411هـ،
دار الكتب العلمية بريوت .
[ ]70املنهاج يف شعب اإلميان ،احلسني بن احلسن احلليمي ،حتقيق :حلمي حممد
فودة ،دار الفكر 1399 ،هـ 1979 -م .
[ ]71النكت على مقدمة ابن الصالح ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي،،
حتقيق :زين العابدين بن حممد ،أضواء السلف – الرياض ،ط األوىل،
1419هـ 1998 -م.
[ ]72النكت والعيون ،علي بن حممد البغدادي ،املاوردي ،دار الكتب العلمية،
بريوت .
[ ]73الواضح يف علوم القرآن ،مصطفى ديب البغا و حميي الدين ديب مستو ،دار
الكلم الطيب دمشق ،ط الثانية 1418هـ.
[ ]74الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،علي بن أمحد الواحدي ،،حتقيق :عادل
عبداملوجود ،وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت– لبنان ،ط األوىل،
 1415هـ 1994 -م.
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Hadith of Ibn Abaas of the Revelation of Qur’an to the Glory House
Dr. Khalid Saad Almatrafi
Associate Professor, Department of Quran and Sciences
Al Qussaim university
Abstract. The research concerned with one kind of the revelation of the Qur’an which is the complete
revelation to the glory house ( Bayet Al Ezaa), the Hadith of Ibn Abaas “may Allah bless them”.
The research studied the significance of this Hadith and the different attitude of the interpreters for
this issue.
The research demonstrated that it’s affirmed in its genuineness, and has true significance on
proofing the revelation of the Qur’an to the glory house (Bayet Al Ezaa), and the aim is the complete
revelation nether mention nor name.
The verses which Ibn Abaas used besides his Hadith has been demonstrated and also the related
objections with discussing it.
The Holy Qur’an Has two Revelation, one is to the glory house ( Bayet Al Ezaa) and the other one
in portions. And what is meant by generalization is the second one, it is totally independent from the first
one in the way of manner and attribute.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 658-617ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

تطبيقات الشنقيطي لقاعدة املنطوق واملفهوم يف تفسريه أضواء البيان
*

د .عماد عبدالكرمي سليم خصاونه

جامعة آل البيت ،كلية الشريعة ،قسم أصول الدين
* الرتبة العلمية مشارك
ملخص البحث .هتدف الدراسـة لبيـام مـد تطبيـ قاعـد انططـوو ملانومـوم يف كتابـه أضـوا البيـام ،ثيـث أتبتـت
الدراسة أم صاثب الكتاب كام يعتمد بشكل كبري عليمما يف االسـتطبا ملالججـيو ملالتيليـل ،ملاعمـال القاعـدت
يف التوسري جعلت الكتاب يتميز عن غريه بقو ترجيياته.
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عماد عبدالكرمي سليم خصاملنه
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املقدمة
احلمد اهلل رب العاملني وأمت الصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى
آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إىل يوم الدين.
إن البحث يف مناهج املفسرين ،واستنباط القواعد اليت كانوا يعتمدوا عليها،
يعد ضرورة يف علم التفسري حتى نتمكن من التعامل الصحيح مع كتب التفسري ،ومن
الكتب املهمة يف علم التفسري" أضواء البيان" حيث إنه معتمد يف مناهج املفسرين ،ومن
أسباب قبوله؛ أنه منضبط يف فهمه لآليات القرآنية ،ومن الضوابط اهتمامه بأصول
الفقه الستنباط األحكام الشرعية.
هو فضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي ،وحممد األمني اسم مركب علم عليه
ابن حممد املختار ،جده عبد القادر بن حممد بن أمحد نوح ،ينتهي نسبه إىل جد قبيلة
(جتكانت) من أشهر قبائل موريتانيا علماً وفضالً ،ولد رمحه اهلل سنة 1325هـ،
وكانت وفاته -رمحه اهلل  -ضحى يوم اخلميس السابع عشر من ذي احلجة عام
1393هـ ،ودفن مبقربة املعلى مبكة املكرمة(.)1
وكان قدومه -رمحه اهلل  -إىل اململكة عام 1367هـ ألداء فريضة احلج .ثم
اعتزم اإلقامة وبدأ التدريس يف املسجد النبوي ختم فيه التفسري القرآن الكريم مرتني.
ويف عام 1371هـ افتتحت املعاهد والكليات يف الرياض ودرس بها إىل عام 1381هـ،
إذ افتتحت اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة فانتقل إليها(.)2

( )1الزركلي ،خريالدين الزركلي ،األعالم  ،45 /6الطبعة اخلامسة1980 ،م ،دار العلم للمالي .
( )2عطية حممد سامل ،ترمجة موجز للشيخ حممد األم الشطقيطي ص.1 :
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له كتب ،منها (أضواء البيان يف تفسري القرآن) ستة أجزاء منه ،والسابع يطبع،
و (منع جواز اجملاز) و (منهج ودراسات آليات األمساء والصفات) صغري و (دفع إيهام
االضطراب عن آي الكتاب) و (آداب البحث واملناظرة) جزآن و (ألفية يف املنطق)(.)3
فكتاب أضواء يقع يف سبعة أجزاء ،وصل فيها الشيخ إىل قوله تعاىل يف سورة
اجملادلة  ( :أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم املفلحون )(اجملادلة )22/ووافقه
املنية ،فأكمل التفسري من بعده تلميذه الشيخ عطية حممد سامل ،فإن الكتاب يصنف
على أنه تفسري القرآن باملأثور ،فهو تابع فيه ملدرسة التفسري باألثر ،ويدخل كذلك يف
مدرسة التفسري الفقهية ،ومن هنا فقد ذكره صاحب كتاب" اجتاهات التفسري يف القرن
الرابع عشر" مرتني ،األوىل يف املنهج أهل السنة واجلماعة ،والثانية يف املدرسة
الفقهية(.)4
أمهية البحث
تتبعت قاعدة املنطوق واملفهوم" يف أضواء البيان وكيف حاول جعل القاعدتني
من أساليب البيان للقرآن الكريم ،حيث إن كتابة أضواء البيان ،قائم على فكرة تفسري
القرآن بالقرآن ،واستنباط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية.
مشكلة البحث
جاءت الدراسة لتجيب عما يلي:
 .1ما املقصود باملنطوق واملفهوم وكيف انعكس على التفسري؟.
 .2كيف أثرت قاعدة" املنطوق واملفهوم" يف التفسري؟.
 .3كيف طبق الشيخ الشنقيطي القواعد االصولية يف تفسريه؟.
( )3الزركلي ،األعالم .45 /6
( )4حممد الطيب األنصاري ،من أعالم انديطة انطور  ،ص  ،3مركز حبوث ملدراسـات انديطـة انطـور  ،انعجـم ااـامع
يف تراجم العلما مل طلبة العلم انعاصرين (ص.280 :
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دراسات سابقة

بعد اطالعي على موضوع املنطوق واملفهوم مل أجد من كتب يف هذا
املوضوع دراسة مستقلة ،ومن الدراسات السابقة:
 - 1منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسري آيات األحكام من أضواء البيان ،رسالة
ماجستري ،عبد الرمحن عبد العزيز السديس ،السعودية ،مكة ،جامعة أم القرى،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وكانت الدراسة عامة مل تتناول موضوع البحث.
 - 2العالمة الشنقيطي مفسراً  :دراسة منهجية على تفسريه املسمى "أضواء
البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" ،عدنان بن حممد بن عبد اهلل آل شلش ،دار النفائس
للنشر والتوزيع  -عمّان – األردن ،نبذة عن الكتاب :حياول هذا الكتاب الوصول
إىل حقيقة منهج اإلمام حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه ،وأهم خصائص تفسريه
ومزاياه ،وكشف ما يف تفسريه من قضايا تفسريية ،ثم تقييم هذا التفسري وبيان منزلته
بني قائمة التفاسري املتقدمة واملعاصرة ،والتعرف إىل بعض خصائص املنطقة( ،)5ومل
يتعرض إىل دراسة املنطوق واملفهوم على التفصيل.
 - 3الشنقيطي ومنهجه يف التفسري يف كتابه أضواء البيان ،رسالة ماجستري،
أمحد سيد حسانني ،جامعة القاهرة 1422هـ ،حيث تناول الباحث منهج االستنباط
وتطبيقات عند الشنقيطي ومل يتطرق إىل قاعدة املنطوق واملفهوم.
 - 4منهج االستنباط من القرآن الكريم عند اإلمام حممد األمني الشنقيطي،
من خالل كتابه أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،رسالة ماجستري ،إعداد سليم
بوعون1432 ،هـ ،جامعة اجلزائر ،ذكر الباحث قواعد االستنباط بشكل ومل يتطرق
إىل قاعدة املنطوق واملفهوم.
( )5الرملمي ،دراسات يف علوم القرآم ،ص .568
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منهج البحث
 - 1قام البحث على املنهج االستقرائي لتنبع إعمال قاعدة املنطوق واملفهوم"
يف أضواء البيان.
 - 2املنهج الوصفي ،حيث قُسِّمتْ املادة العلمية على اخلطة اليت يف البحث.
 - 3قسمت البحث إىل مبحثني املبحث األول تأصيلي واملبحث الثاني تطيقي.
 - 4عزو اآليات إىل مظانها.
 - 5العمل على ختريج األحاديث النبوية الشريفة واحلكم عليها من الكتب
املعتمدة.
 - 6استقراء القواعد اليت اعتمد عليها يف تفسريه.
 - 7الرجوع إىل كتب التفسري عند احلديث عن هذه القواعد واحلاجة
التوضيحية لداللة اآلية.
خطة الدراسة
حتقيقاً ألهمية الدراسة فقد جاءت خطة العمل على مقدمة ومبحثني وخامتة،
وهي على النحو اآلتي:
املبحث األول :التأصيل للمنطوق واملفهوم عند الشنقيطي.
املطلب األول :تعريف املنطوق وأقسامه:
الفرع األول :تعريف املنطوق.
الفرع الثاني :أقسام املنطوق.
املطلب الثاني :تعريف املفهوم وأقسامه
الفرع األول :تعريف املفهوم
الفرع الثاني :أقسام املفهوم.
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الفرع الثالث :التخصيص باملفهوم.
املبحث الثاني :تطبيقات املنطوق واملفهوم يف أضواء البيان.
املطلب األول :أنواع املنطوق واملفهوم.
املطلب الثاني :اإلحلاق ينفي الفارق.
املطلب الثالث :القواعد التطبيقية:
النتائج
املراجع
املبحث األول :التأصيل للمنطوق واملفهوم عند الشنقيطي.
لقد اعتنى الشنقيطي باملنطوق واملفهوم يف تفسريه كثرياً ،ومنها حيث قال:
صرح يف هذه اآلية بأن هذا القرآن {هُدىً لِ ْلمَُّتقِنيَ} [البقرة ،]2 :ويفهم من مفهوم
اآلية -أعين مفهوم املخالفة ،املعروف بدليل اخلطاب  -أن غري املتقني ،ليس هذا
القرآن هدى هلم ،وصرح بهذا املفهوم يف آيات أخر كقوله(:)6ﱣ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱢ [فصلت:
 ]44فاملفهوم إثراء للتفسري من داللته اللفظية.
املطلب األول :تعريف املنطوق وأقسامه
املنطوق اعتنى به علماء األصول يف استنباط األحكام الشرعية من منطوق
الكتاب والسنة ،وكذلك اعتمد عليه أهل التفسري عند تفسري اآليات القرآنية ،كما أنه
منطوق صريح أو غري صريح.
( )6الشــطقيطي ،حممــد األمـ بــن حممــد اندتــار بــن عبــد القــادر ،أضـوا البيــام يف ايبــا القــرآم لقــرآم ،الطبعــة:
1415هـ1995 -م ،دار الوكر للطباعة مل الطشر مل التوزيع بريملت.10 /1 ،
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الفرع األول :تعريف املنطوق.
عرف املنطوق لغة :نَطَقَ النا ِطقُ يَنْطِقُ نُطْقاً تكلم واملَنطِق الكالم واملِنْطِيق
البليغ(.)7
لقد عرف علماء األصول وعلوم القرآن املنطوق بتعريفات عدة وهي كما
يأتي:
التعريف األول ،قال الشنقيطي ":أن املنطوق ما دل عليه اللفظ يف حمل
النطق"( ،)8أي :يكون حكمًا للمذكور ،وحاالًمن أحواله(.)9
التعريف الثاني ":املنطوق هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق ،فهو املعنى
املستفاد من اللفظ من حيث النطق به"(.)10
وقد بني اآلمدي رتبة املنطوق العام أمام املفهوم اخلاص حيث قال اآلمدي":
املفهوم وإن كان خاصاً وأقوى يف الداللة من العموم إال أن العام منطوق به ،واملنطوق
أقوى يف داللته من املفهوم ،الفتقار املفهوم يف داللته إىل املنطوق ،وعدم افتقار
املنطوق يف داللته إىل املفهوم ،قلنا :إال أن العمل باملفهوم ال يلزم منه إبطال العمل
بالعموم مطلقاً ،وال كذلك بالعكس ،وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني ،ولو من وجه

( )7ابن مطظور ،حممد بن مكرم ،لسام العرب  ،354 /10الطبعة األملىل ،دار صادر  -بريملت.
( )8الشطقيطي ،حممد األم بن حممد اندتار بن عبـد القـادر ،مـككر أصـول الوقـه علـض رملضـة الطـا ر ،ص،234
جممع الوقه اإلسالمي جبد  -دار عامل الووائد.
( )9الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،ارشاد الويـول ا ققيـ ا ـ مـن علـم األصـول ،لطبعـة  :الطبعـة األملىل
1419هـ 1999 -م ،36 /2 ،احملق  :الشيخ أمحد عزمل عطاية.
( )10الصطعاين ،حممد بن امساعيل األمري ،اجابة السـائل شـر بةيـة ا،مـل ،م سسـة الرسـالة – بـريملت ،ص،239
ققي ـ  :القاضــي ثس ـ بــن أمحــد الســياغي ملالــدكتور ثســن حممــد مقبــو األهــدل ،ااي ـزاين ،حمم ـد بــن
ثس بن َثسن ،معامل أصول الوقه عطد أهل السطة ملااماعة ،الطبعة اخلامسة1427 ،ه،ـ ص.410
َ
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أوىل من العمل بظاهر أحدهما ،وإبطال أصل اآلخر"( ،)11بل الصحيح أن داللة
املنطوق به أقوى من داللة املفهوم ،وداللة املفهوم أقوى من داللة املعقول ،وهو
القياس(.)12
وبني الشنقيطي املنطوق باملعنى االصطالحي ال مبعنى ما يفهمه السامع من
اخلطاب ،فإنه شامل هلما وقدم املنطوق لكونه أقوى داللة فقوله منطوقها أي الداللة
وهو إشارة إىل أنهما من أقسام الداللة كما بنى عليه ابن احلاجب ومن تبعه فكلمة ما
مصدرية عبارة عن الداللة على هذا أي داللة اللفظ على املدلول حال كونه حاصالً يف
حمل النطق فالضمري يف عليه يعود إىل املدلول املفهوم من املقام ويف حمل النطق ظرف
مستقر حال من ضمري املدلول واإلضافة بيانية أي حمل هو اللفظ املنطوق واملراد بكون
املعنى مدلوال عليه مبحل النطق أنها ال تتوقف استفادته من اللفظ إال على جمرد النطق
ال على االنتقال من معنى آخر إليه فاملعنى فيما أفاده النظم أن املنطوق داللة اللفظ
على معنى يف حمل النطق وحمل النطق هو اللفظ(.)13
الفرع الثاين :أقسام املنطوق.

قسم الشنقيطي املنطوق إىل قسمني(:)14
األول :منطوق صريح :وهو" داللة اللفظ على احلكم مطابقة أو تضمناً"( ،)15أو
هو املعنى الذي وضع اللفظ له ،وذلك يشمل داللة املطابقة ،كداللة الرجل على
( )11ا،مدي ،سيف الدين ،اإلثكام يف أصول األثكام ،62 /2 ،ققي العالمة الشيخ عبد الرزاو عويوي.
( )12الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البير احمليط يف أصـول الوقـه ،الطبعـة األملىل1421 ،ه-
2000م ،دار الكتب العلمية ،بريملت ،35 /3 ،احملق  :حممد حممد اتمر.
( )13الصطعاين ،اجابة السائل شر بةية ا،مل ،ص.230
( )14الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.238
( )15الصطعاين ،اجابة السائل شر بةية ا،مل ،ص.239
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اإلنسان الذكر ،وداللة التضمن كداللة األربعة على الواحد ،ربعها( ،)16وهو ثالثة
أنواع:
النوع األول النص :وهو ما يفيد معنى صرحياً ال حيتمل غريه( ،)17كقوله
تعاىل :ﱣﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠﱢ[البقرة:
 ]196فإن قوله( :عشرة) دفع توهم دخول الثالثة يف السبعة وقوله (كاملة) تأكيدا هلذا
املعنى ودفع احتمال غري العشرة ،وهي من النصوص القطعية اليت ال احتمال(.)18
أن االستدالل بعبارة النص" هو العمل بظاهر ما سيق الكالم له ،واالستدالل
بإشارته هو العمل مبا ثبت بنظمه لغة ،لكنه غري مقصود ،وال سيق له النص ،وليس
بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة ،كرجل ينظر ببصره إىل شيء ،ويدرك مع ذلك
غريه بإشارة حلظاته ،ونظريه قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﱢ ﭐﭐﭐﭐ [احلشر ]8 :إمنا سيق النص الستحقاق سهم من الغنيمة على
سبيل الرتمجة ملا سبق ،واسم الفقراء إشارة إىل زوال ملكهم عما خلفوا يف دار
احلرب(. )19

( )16اايزاين ،معامل أصول الوقه عطد أهل السطة ملااماعة ،ص.410
( )17القطــام ،مطــاق القطــام .مباثــث يف علــوم القــرآم ،مكتبــة انعــارف للطشــر ملالتوزيــع ،الــر  ،الطبعــة ال ال ــة،
1421هـ 2000م ،ص .257
( )18الشطقيطي ،أضوا البيام.269 /7 ،
( )19البزدملي ،علي بن حممد ،كطز الوصول اىل معرفة األصول ،مطبعة جامليد بريس – كراتشي ،ص11 :
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وقوله تعاىل :ﱣ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﱢ[البقرة ]233
سيق إلثبات النفقة وأشار بقوله تعاىل وعلى املولود له إىل أن النسب إىل اآلباء ،وإىل
قوله  ":أنت ومالك ألبيك"(.)20
وقوله تعاىل :ﱣﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱢ [األحقاف ]15 :سيق إلثبات
منة الوالدة على الولد ،وفيه إشارة إىل أن أقل مدة احلمل ستة أشهر ،إذا رفعت مدة
الرضاع ،وهذا القسم هو الثابت بعينه(.)21
وأما الثابت بداللة النص فما ثبت مبعنى النص لغة ال اجتهادا وال استنباطا مثل
قوله تعاىل :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱢ[اإلسراء:
 " ،]23هذا قول معلوم بظاهره معلوم مبعناه ،وهو األذى ،وهذا معنى يفهم منه لغة
حتى شارك فيه غري الفقهاء أهل الرأي واالجتهاد كمعنى اإليالم من الضرب ثم
يتعدى حكمه إىل الضرب والشتم بذلك املعنى ،فمن حيث أنه كان معنى ال عبارة مل
نسمه نصاً ،ومن حيث إنه ثبت به لغة ال استنباطا يسمى داللة ،وأنه يعمل عمل
النص ،وأما الثابت باقتضاء النص ،فما مل يعمل إال بشرط تقدم عليه فإن ذلك أمر
اقتضاء النص ،لصحة ما تناوله فصار هذا مضافاً إىل النص بواسطة املقتضى ،وكان
كالثابت بالنص وعالمته أن يصح به املذكور ،وال يلغى عند ظهوره ويصلح ملا أريد
به"(.)22
( )20ابن ماجه ،حممد بن يزيـد أبـو عبـدهللا القـزملين ،سـطن ابـن ماجـه ،دار الوكـر – بـريملت ،ثقيـ  :حممـد فـ اد
عبــد البــاقي ملاألثادي ــث مكيلــة ثك ــام األلبــاين عليم ــا ملقــال ص ــييو  ،769 /2ابــن ثب ــام ،حممــد ب ــن
ثبــام ،صــييو اب ـن ثبــام ،142/2 ،الطبعــة ال انيــة  ،1993 – 1414 ،م سســة الرســالة – بــريملت،
ققي  :شعيب األرن مل .
( )21الشطقيطي ،أضوا البيام.444 /4 ،
( )22البزدملي ،كطز الوصول اىل معرفة األصول ،ص11 :
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فأما قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱢ[يوسف" ،]82 :فإن
األهل غري مقتضى؛ ألنه إذا ثبت مل يتحقق يف القرية ما أضيف إليه ،بل هذا من باب
اإلضمار؛ ألن صحة املقتضى إمنا يكون لصحة املقتضى"(.)23
النوع الثاني الظاهر ":اسم لكل كالم ظهر املراد به للسامع بصيغته"( ،)24وهو
ما يسبق إىل الفهم منه عند اإلطالق معنى مع احتمال غريه احتماالً مرجوحاً لقوله
تعاىل :ﱣﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱢ [البقرة ]173 :فالباغي يطلق على
اجلاهل ،ويطلق على الظامل ،ولكن إطالقه على الظامل أظهر وأغلب فهو إطالق
راجح ،واألول الذي هو اجلاهل مرجوح(.)25
أشار الشنقيطي إىل شرط الرتخيص باالضطرار إىل أكل امليتة كونه غري متجانف
إلثم ،ويفهم من مفهوم خمالفته أن املتجانف إلثم ال رخصة له ،والعاصي بسفره
متجانف إلثم ،والضرورة أشد يف اضطرار املخمصة منها يف التخفيف بقصر الصالة،
ومنع ما كانت الضرورة إليه أجلأ بالتجانف لإلثم يدل على منعه به فيما دونه من باب
أوىل ،وهذا النوع من مفهوم املخالفة من داللة اللفظ عند اجلمهور ال من القياس
خالفا للشافعي وقوم كما بيناه مراراً يف هذا الكتاب وهو املعروف بإلغاء الفارق وتنقيح
املناط ،ويسميه الشافعي القياس يف معنى األصل ،وبهذا قال مالك ،والشافعي،
وأمحد وخالف يف هذه املسألة أبو حنيفة رمحه اهلل فقال :يقصر العاصي بسفره كغريه

( )23البزدملي ،كطز الوصول اىل معرفة األصول ،ص11 :
( )24البزدملي ،كطز الوصول اىل معرفة األصول ،ص.8
( )25القطام ،مباثث يف علوم القرآم ،ص.357
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إلطالق النصوص؛ وألن السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه ،وبه قال
الثوري واألوزاعي ،والقول األول أظهر عندي(.)26
قوله تعاىل :ﱣ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬﲭ ﱢ [األنعام ،]151 :الظاهر يف قوله ":ما حرم ربكم عليكم ،أنه مضمن
معنى ما وصاكم به فعالً ،أو تركاً؛ ألن كالً من ترك الواجب ،وفعل احلرام حرام،
فاملعنى وصاكم"{ :أ اََّل تُ ْش ِرُكوا}(.)27
النوع الثالث املؤول ":فهو تبني بعض ما حيتمل املشرتك بغالب الرأي"( )28ما

محل لفظه على املعنى املرجوع لدليل( ،)29وهو دال على معنى مرجوح ،يقابله معنى
راجح ،كقوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱢ [إلسراء،]24 :
فإنه حممول علماً اخلضوع والتواضع وحسن املعاملة الوالدين الستحالة أن يكون
لإلنسان أجنحة(.)30
وأما املؤول فهو تبني بعض ما حيتمل املشرتك بغالب الرأي واالجتهاد ومن
قولك آل يؤول أي رجع وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه ،ومآل هذا األمر كذا أي
تصري عاقبته إليه فاملؤول ما تصري إليه عاقبة املراد باملشرتك بواسطة األمر قال تعاىل:
ﱣﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱢ [االعراف ]53:أي عاقبته(.)31
( )26الشطقيطي ،أضوا البيام279 /1 ،
( )27الشطقيطي ،أضوا البيام.544 /1 ،
( )28السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سمل ،أصول السرخسي ( )127 /1دار انعرفة  -بريملت.
( )29القطام ،مباثث يف علوم القرآم ،ص.357
( )30ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،التيرير ملالتطوير ،الطبعة :األملىل1420 ،هــ2000/م،
م سسة التاريخ العريب ،بريملت108 /3 ،
( )31السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سمل ،أصول السرخسي127 /1 ،
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أن املؤول يعترب مبا يعضد التأويل به فإن كان ظهور املؤول زائداً على ظهور ما
عضد التأويل به فالتأويل مردود وإن كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل صائغ
معمول به وإن استويا وقع ذلك يف رتبة التعارض والشرط استواء رتبة املؤول وما
عضد التأويل به فإن كان مرتبة املؤول مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا كان
التأويل يف نفسه حمتمالً فإن مل يكن حمتمالً ،فهو يف نفسه باطل والباطل ال يتصور أن
يعضد بشيء(.)32
دعا النَّيب  لعبد اهلل بن عباس بقوله ":اللهم فقهه يف الدين وعلمه
التأويل"( )33والفرق بني الفقه والتأويل :أن الفقه هو فهم املعنى املراد والتأويل إدراك
احلقيقة اليت يؤول إليها املعنى( ،)34وأن النص ،يفيد معنى ال حيتمل غريه ،والظاهر:
يفيد معنى عند اإلطالق مع احتمال غريه احتماالً مرجوحاً ،فيبقى املعنى الراجح
حيث ال دليل يصرفه إىل املعنى املرجوح ،وأما املؤول؛ فإنه حيمل على املعنى املرجوع
لوجود الدليل الصارف عن إرادة املعنى الراجح(.)35

( )32ااوين ،عبد انلك بن عبد هللا بن يوسف ،الربهام يف أصـول الوقـه ،)338 /1( ،الطبعـة األملىل  1418ه ـ
  1997م ،دار الكتب العلمية بريملت ،دراسة ملققي :صال بن حممد بن عويبة.( )33ابــن ثطبــل ،أمحــد بــن ثطبــل ،مســطد اإلمــام أمحــد بــن ثطبــل ،225/4 ،الطبعــة  :ال انيــة 1420ه ـ ،م سســة
الرسالة ،احملق  :شعيب األرن مل ملآخرملم ،ابن سعد ،حممد بن سعد بن مطيع أبو عبدهللا البصري الزهري،
الطبق ــات الك ــرب  ،365/2 ،الطبع ــة  1968 - 1م ،دار ص ــادر – ب ــريملت ،احملقـ ـ  :اثس ــام عب ــا ،
ا اكم ،حممد بن عبدهللا ،انستدرك ،الطبعة األملىل ،1990 –1411 ،دار الكتب العلمية– بـريملت/3 ،
 ،615ققي  :مصطوض عبد القادر ،ملقال :هكا ثديث صييو اإلسطاد مل مل خيرجاه ،ملتعليـ الـكهق قـي
التلديص :صييو
( )34الشطقيطي ،أضوا البيام.216 /4 ،
( )35انصدر الساب .
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الثاين :منطوق غري صريح :وهو داللة اللفظ على احلكم التزاماً ،وغري الصريح
هو ما لزم من مدلول اللفظ(.)36
قال الشنقيطي :ومعلوم يف األصول أن داللة اإلشارة ،وداللة االقتضاء،
وداللة اإلمياء والتنبيه كلها من داللة االلتزام ،ومعلوم أن هذه األنواع من داللة
االلتزام اختلف فيها هل هي من قبيل املنطوق غري الصريح ،أو من قبيل املفهوم؟ وإىل
ذلك أشار يف مراقي السعود بقوله(:)37
ويف كالم الوحي واملنطوق هل  ...ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو داللة اقتضاء أن يدل  ...لفظ ما دونه ال يستقل
داللة اللزوم مثل ذات  ...إشارة كذلك االميا آتي
وعلى ذلك فهو ثالثة أنوع:
النوع األول داللة االقتضاء :ما توقفت داللة اللفظ فيه على إضمار ،كقوله
تعاىل :ﱣﭐ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯﱰ ﱢ [البقرة ،]184 :فإن داللة اللفظ على املعنى تلزم إضمار كلمة
(فأفطر)؛ ألن قضاء الصوم جيب إذ أفطر وليس جملرد السفر أو املرض ،مع أنَّ كثريًا
مِن علماء األصول يُسمُّونَ الدّاللةَ على احملذوفِ يف حنو قوله :ﱣﭐ ﲊ ﲋ

ﱢ[يوسف]82 :داللة االقتضاء ،واخْتلفُوا هل هي من املنطوقِ غري الصريح ،أو من
املفهوم(.)38

( )36الصطعاين ،اجابة السائل شر بةية ا،مل ،ص.190 :
( )37الشطقيطي ،أضوا البيام ،443 /4 ،انطتقض ِمن مراقي السعود يف أصول الوقه ،ص.4
( )38الشطقيطي ،حممد األم بن حممد اندتار ،مطع جواز اجملاز ،دار عامل الووائد للطشر ملالتوزيع ،ص.27 :
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النوع الثاني داللة اإلشارة :ما دل لفظه على مامل يقصد به قصداً أولياً بل من
الزمه( ،)39وضابط داللة اإلشارة هي :أن يساق النص ملعنى مقصود :فيلزم ذلك
املعنى املقصود أمر آخر غري مقصود باللفظ لزوماً ال ينفك.)40(،
ومن أمثلة داللة اإلشارة يف القرآن قوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱢ [البقرة ]187 :فإنه يدل بداللة اإلشارة املذكورة ،على
صحة صوم من أصبح جنباً؛ ألن اآلية الكرمية سيقت لبيان جواز اجلماع يف ليلة
الصيام ،وذلك صادق بآخر جزء منها ،حبيث ال يبقى بعده من الليل ،قدر ما يسع
االغتسال ،فيلزم من جواز اجلماع يف آخر جزء من الليل ،الذي دلت عليه اآلية أنه ال
بد أن يصبح جنباً ،ولفظ اآلية :مل يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً ،ولكن
املعنى الذي قصد به يلزمه ذلك كما بينا(.)41
وقوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱢﭐ ﭐ

[احلشر ]8 :فقد وصفوا بأنهم فقراء مع أن هلم أمواالً ودوراً يف مكة إشارة إىل متلك
الكفار أمواهلم باالستيالء عليها ،وهي داللة غري مقصودة بالنص؛ ألن اآلية سيقت
لبيان مصارف الفيء والغنائم.
ومراد األصوليني أن املدلول عليه باإلشارة مل يقصد باللفظ ،أن اللفظ ال
يتناوله حبسب الوضع اللغوي ،مع علمهم بأن علم اهلل حميط بكل شيء ،سواء دل

( )39القطام ،مباثث.260 ،
( )40الشطقيطي ،أضوا البيام444 /4 ،
( )41الشطقيطي ،أضوا البيام.444 /4 ،
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عليه اللفظ املذكور مبنطوقه أو مل يدل عليه(.)42ﱣ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﱢ

النوع الثالث اإلمياء :هو التنبيه وأن تشري برأسك أو بيدك أو حباجبك ،وعند
األصوليني هو من أقسام املنطوق غري الصريح أي االقرتان حبكم لو مل يكن هو أو
نظريه للتعليل لكان بعيداً جداً(.)43
اعلم أن يف آية احلجاب الدليل الواضح على أن وجوب احلجاب حكم عام يف
مجيع النساء ،ال خاص بأزواجه  ،وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن؛ ألن عموم
علّته دليل على عموم احلكم فيه ،ومسلك العلّة الذي دلّ على أن قوله تعاىل:
ﱣﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﱢ ﭐﭐﭐ[األحزاب ،]53 :هو علَّة قوله تعاىل:
ﱣﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﱢ ﭐ ﭐ[االحزاب ،]53 :هو املسلك
املعروف يف األصول مبسلك اإلمياء والتنبيه ،وضابط هذا املسلك املنطبق على جزئياته،
هو أن يقرتن وصف حبكم شرعي على وجه لو مل يكن فيه ذلك الوصف علَّة(.)44
ومنه قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﱢ [الكهف]50:
ظاهر يف أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من اجلن .وقد تقرر يف األصول يف مسلك
النص ويف مسلك اإلمياء والتنبيه :أن الفاء من احلروف الدالة على التعليل(.)45

()42
()43
()44
()45

الشطقيطي ،أضوا البيام.444 /4 ،
الربكىت ،حممد عميم اإلثسام اجملدد  ،قواعد الوقه ،دار الطشر ،الصدف ،ببلشرز ،ص.59 :
الشطقيطي ،أضوا البيام.242 /6 ،
الشطقيطي ،أضوا البيام290 /3 ،
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املطلب الثاين :تعريف املفهوم وأقسامه
عرف الفقهاء على أن املفهوم ما دل على حكم املسكوت ،وحتى يعمل به،
قال الزركشي :ما ذكروه من عموم املفهوم حتى يعمل به فيما عدا املنطوق ،جيب
تأويله على أن املراد ما إذا كان املنطوق جزئيًّا ،وبيانه أن اإلمجاع على أن الثابت
باملفهوم إمنا هو نقيض املنطوق ،واإلمجاع على أن نقيض الكلي املثبت جزئي سالب
ونقيض اجلزئي املثبت كلي سالب ،ومن هاتني املقدمتني يعلم أن ما كان منطوقه كليًّا
سالبًا كان مفهومه جزئيًّا سالبًا ،فيجب تأويل قوهلم إن املفهوم عام على ما إذا كان
املنطوق به خالصًا ليجتمع أطراف الكالم(.)46
الفرع األول :تعريف املفهوم
قال الشنقيطي :املفهوم ما يقتبس من األلفاظ من فحواها وإشارتها ال من
صيغتها(.)47
قال الزركشي املفهوم :بيان حكم املسكوت بداللة لفظ املنطوق ،ومسي
مفهوماً ال ألنه مفهم غريه ،إذ املنطوق أيضاً مفهوم ،بل ألنه مفهوم جمرد ال يستند إىل
منطوق ،فلما فهم من غري تصريح بالتعبري عنه مسي مفهوماً(.)48
الفرع الثاين :أقسام املفهوم.
املفهوم ينقسم إىل مفهوم املوافقة ،وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقاً
حلكم املنطوق ،فإن كان من قبيل مفهوم املوافقة ،كما يف حتريم ضرب الوالدين من
تنصيصه على حتريم التأفيف هلما فحكم التحريم وإن كان شامالً للصورتني لكن مع
اختالف جهة الداللة فثبوته يف صورة النطق باملنطوق ويف صورة السكوت باملفهوم فال
( )46الشوكاين ،ارشاد الويول ا ققي ا من علم األصول330 /1 ،
( )47الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.367
( )48الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.88 /3 ،
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املنطوق عام بالنسبة إىل الصورتني وال املفهوم من غري خالف وإمنا اخلالف يف عموم
()49

املفهوم بالنسبة إىل صورة السكوت وال شك أن حاصل النزاع فيه آيل إىل اللفظ
وعلى ذلك ينقسم املفهوم إىل قسمني:

األول :مفهوم املوافقة :وهو ما وافق حكمه حكم املنطوق به ،فهو ما يدل على

أن احلكم يف املسكوت عنه موافق احلكم يف املنطوق من جهة األوىل(.)50

قال الشنقيطي" :هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق ،على أن حكمه وحكم
املنطوق به سواء ،وسواء كان ذلك املدلول املسكوت عنه أوىل من املنطوق به باحلكم
أو مساوياً له"( ،)51األدلة الشرعية تأتي أحياناً حبكم ،ويكون ما مل يذكر مع احلكم يف
ذلك الدليل ،مثل احلكم املنصوص عليه أو يكون ما مل يذكر أوىل مما ذكر ،كقوله
تعاىل :ﭐﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢ [اإلسراء ،]23 :يدل على أن الضرب أوىل باملنع
وعلى هذا جرى فهم السلف ،بل وكذلك قياس األوىل وإن مل يدل عليه اخلطاب،
لكن عرف أنه أوىل باحلكم من املنطوق بهذا ،فإنكاره من بدع الظاهرية اليت مل
يسبقهم بها أحد من السلف ،فما زال السلف حيتجون مبثل هذا وهذا(. )52
"فالضرب املسكوت عنه أوىل باحلكم الذي هو التحريم من التأفيف املنطوق به
مع القطع بنفي الفارق"(.)53
( )49ا،مدي ،اإلثكام يف أصول األثكام.499 /1 ،
( )50السـبكي ،علـي بـن عبـد الكــايف ،اإلهبـا يف شـر انطمـا علــض مطمـا الوصـول اىل علـم األصــول،268/1 ،
الطبعة األملىل  ،1404 ،دار الكتب العلمية – بريملت ،ققي  :مجاعة من العلما .
( )51الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.133
( )52الشــطقيطي ،مــككر أصــول الوقــه علــض رملضــة الطــا ر ،ص ،135الباكســتاين ،زكــر بــن غــالم قــادر ،أصــول
الوقه علض مطمج أهل ا ديث : ،دار اخلراز ،الطبعة االملىل 1423هـ2002-م ،ص103 :
( )53الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.90 /3 ،
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وكذلك إذا نهى عن قتل األوالد لإلمالق فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار
أوىل وأحرى ،فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إىل املعرفة ،وقد يكون املسكوت
عنه أوىل باحلكم  ،فتخصيص القميص ( أي يف احلج ) دون اجللباب  ،والعمائم دون
القالنس ،والسراويالت دون التبابني هو من هذا الباب ،ال ألن كل ما ال يتناوله
اللفظ فقد أذن فيه(.)54
املفهوم ":هو حجة ،لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة ،ويكفي يف الفائدة
انتفاء احلكم عن صورة واحدة ،لتوقف بيانها على دليل آخر ،وإن مل يقل بذلك أهل
املفهوم ،لكنه حبث متجه ،ورفع كله ختصيص أيضا" إلفراد اللفظ يف منطوقه
ومفهومه"( ،)55وهو نوعان:
 - 1فحوى اخلطاب :وهو ما كان املفهوم فيه أوىل باحلكم من املنطوق(،)56
كقوله تعاىل :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢ ﭐ[اإلسراء ]23 :فتحريم التأفيف منطوق،
واملفهوم حتريم الضرب وهو أوىل؛ ألنه أشد.
 - 2حلن اخلطاب :وهو ما كان املفهوم فيه مساوياً حلكم املنطوق( ،)57كقوله
تعاىل :ﱣﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿﱢ [النساء ]10 :فاملنطوق حتريم أكل مال اليتيم ظلماً ،واملفهوم حتريم استهالكه
بغري حق يفرض؛ ألنه ذلك مساوٍ لألكل يف اإلتالف.
( )54الباكستاين ،أصول الوقه علض مطمج أهل ا ديث ص103 :
( )55الوتوثي ،تقي الدين أبو البقا حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الوتوثي انعرملف بن الطجـار ،شـر
الكوكب انطري ،الطبعة ال انية 1418هـ  1997 -م ،مكتبة العبيكام -السعودية ،احملق  :حممـد الزثيلـي
مل نزيه محاد.212 /3 ،
( )56انصدر الساب .
( )57القطام ،مباثث.260 ،
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الفرق بني الفحوى وحلن اخلطاب وجهني(:)58
أحدهما  :أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ ،واللحن ما الح يف أثناء اللفظ.
والثاني  :الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه ،وحلن القول ما دل على مثله.
اثنياً :مفهوم املخالفة شروطه وأنواعه :وهو حيث يكون املسكت عنه خمالفاً
للمذكور يف احلكم( ،)59إثباتاً ونفياً ،فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم املنطوق به،
ويسمى دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب ،أو ألن اخلطاب دال عليه(،)60
هو ما خالف حكم املنطوق ،وهو إثبات نقيض حكم املنطوق للمسكوت ،ويسمى
دليل اخلطاب؛ ألن دليله من جنس اخلطاب ،أو ألن اخلطاب دال عليه( ،)61قال
الشنقيطي مستدالً للعمل مبفهوم املخالفة ،بقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱢ [النحل ]1:نهى اهلل جل وعال يف هذه اآلية الكرمية عن استعجال ما
وعد به من اهلول والعذاب يوم القيامة ،واالستعجال هو طلبهم أن يعجل هلم ما
يوعدون به من العذاب ،يوم القيامة ،والضمري يف قوله{ :فَال تَ ْستَ ْع ِجلُوهُ} يف تفسريه
وجهان:
أحدهما :أنه العذاب املوعد به يوم القيامة ،املفهوم من قوله{ :أَتَى أَمر اِ
اّلل}.
ُْ
()62
الثاني :أنه يعود إىل اهلل؛ أي :ال تطلبوا من اهلل أن يعجل لكم العذاب .
أوَّلً :أنواع مفهوم املخالفة( :)63ملفهوم احملالفة أنواع كثرية ،وذكر العلماء أهمها

ما يأتي:

( )58الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.90 /3 ،
( )59الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.372
( )60الشوكاين ،ارشاد الويول (.)38 /2
( )61الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.96 /3 ،
( )62الشطقيطي ،أضوا البيام.326 /2 ،
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النوع األول مفهوم الصفة :واملراد بها الصفة املعنوية ،وهي أن تكون صفة يف
املنطوق ،وال يوحد يف املفهوم فيختلف احلكم ،سواء كانت هذه الصفة نعتاً ،كقوله
تعاىل :ﱣﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱢ [احلجرات ]5:فاملنطوق أن شهادة الفاسق ال
تقبل ،واملفهوم أن شهادة العدل تقبل ،فيجب قبول خرب الواحد الثقة ،وقد تكون
حاالً( ،)64كقوله تعاىل :ﱣ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱢ [املائدة.]95 :
أو قد يكون ظرفاً زمانياً لقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱢ [البقرة:
 .]197ومفهومه أن احلج يف غري هذه األشهر ال يصح ،أو مكانياً لقوله تعاىل :ﭐﱣ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱢﭐ ﭐ [البقرة ]198 :ومفهومه أن ذكر اهلل
عند غري املشعر احلرام ال يدخل يف هذه اآلية ،أو قد يكون عدداً ﭐ ﭐ ﭐكقوله تعاىل :ﱣﭐ

ﲄ ﲅ ﲆ ﱢ [النور ]4 :فاملنطوق مثانني جلدة واملفهوم أن ال جيلدوا أقل
من الثمانني وال أكثر منها(.)65
النوع الثاني مفهوم الشرط :أن يكون يف املنطوق شرط ،وال يوجد يف املفهوم
فيختلف احلكم كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱢ

[الطالق ]6 :يفهم منه أن غري احلوامل ال نفقة هلن(.)66
قال الشنقيطي ،واملراد مبفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة
شرط ،كإن وإذا ،وقال يف شرح هذا البيت أيضاً قبل هذا ما نصه :ومنها الشرط حنو:
( )63الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.238-237
( )64ااوين ،الربهام يف أصول الوقه.255/1 ،
( )65الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه ،96 /3 ،الزخمشري ،الكشاف.36/4 ،
( )66الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.372
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{وإِ ْن ُك ان أُو ِ
َّلت حَْل فَأَنْ ِف ُقوا َعلَْي ِه ان} ،مفهوم انتفاء املشروط عند انتفاء الشرط،
َ
أي :فغري أوالت محل ال جيب اإلنفاق عليهن(.)67
حكم مفهوم الشرط ":وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة
ظرفاً كانت أو غريه"(.)68
النوع الثالث مفهوم الغاية :أن يكون احلكم يف املنطوق مقيداً بغاية ،واملفهوم
أن يكون احلكم يزول( )69بعدها كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﱢ [البقرة ]230 :فمهوم هذا أنها إن نكحت زوجا غريه حلت له(.)70
النوع الرابع مفهوم احلصر ":أن يكون احلكم حمصوراً يف صورة املنطوق.
واملفهوم أن ال يتحقق احلكم يف غري هذه الصورة"

()71

كقوله تعاىل :ﭐﱣﭐ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱢ [الفاحتة.]5 :
فاملنطوق أن العبادة هلل واالستعانة له سبحانه وتعاىل ،واملفهوم أن ال يعبد غري
اهلل وال يستعان بغريه(.)72
اثنيا :شروط مفهوم املخالفة العائدة للمذكور وهي:
 - 1أن ال يكون خارجاً خمرج الغالب مثل قوله تعاىل :ﱣ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ [النساء .]23 :فإن الغالب من حال
( )67الشطقيطي ،أضوا البيام .227 /1
( )68الشطقيطي ،أضوا البيام .227 /1
( )69قطام ،مباثث يف علوم القرآم.161 ،
( )70الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.372
( )71الشطقيطي ،أضوا البيام.35/10 ،
( )72الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.373
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الربائب كونهن يف حجور أزواج أمهاتهن ،فذكر هذا الوصف لكونه أغلب ال ليدل
على إباحة نكاح غريها(.)73
أن ال يكون هناك عهد ،وإال فال مفهوم له ،ويصري مبنزلة اللقب من إيقاع
التعريف عليه ،إيقاع العلم على مسماه .وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم
الصفة أنه لو مل يقصد نفي احلكم عما عداه ملا كان لتخصيصه بالذكر فائدة .وقوهلم يف
مفهوم االسم إنه إمنا ذكر؛ ألن الغرض منه اإلخبار عن املسمى فال يكون حجة(.)74
 - 2أن ال يكون املذكور قصد به زيادة االمتنان على املسكوت ،كقوله تعاىل:
ﱣﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱢ [النحل ]14 :فال يدل على منع القديد(.)75
 - 3أن ال يكون املنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفني ،وال حادثة
خاصة باملذكور ،ولك أن تقول :كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال
املفهوم ،ومل جيعلوه صارفاً عن إعمال العام ،بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب
وبتقدير أن يكون كما قالوه ،فهال جرى فيه خالف :العربة بعموم اللفظ أو خبصوص
السبب؟ ال سيما إذا قلنا :إن املفهوم عام .ثم رأيت صاحب "املسودة" حكى عن
القاضي أبي يعلى من أصحابهم فيه احتمالني ،ولعل الفرق أن داللة املفهوم ضعيفة
تسقط بأدنى قرينة ،خبالف اللفظ العام(.)76
قال الشوكاني واحلاصل :أن األلفاظ قوالب للمعاني املستفاد منها ،فتارة
تستفاد منها من جهة النطق تصرحيا ،وتارة من جهته تلوحياً( ،)77وقد تقرر أيضاً يف
( )73الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.101 /3 ،
( )74الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.104 /3 ،
( )75الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.104 /3 ،
( )76الزركشي ،البير احمليط يف أصول الوقه.105 /3 ،
( )77الشوكاين ،ارشاد الويول .36 /2
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علم األصول أن جواب املسؤول ملن سأله ،ال يعترب فيه مفهوم املخالفة؛ ألن ختصيص
املنطوق بالذكر ملطابقة اجلواب للسؤال ،فلم يتعني كونه إلخراج املفهوم عن حكم
املنطوق(.)78
 - 4أن ال خيالف نصاً ،وقال فكل من رد نصوص الوحي باألقيسة فسلفه يف
ذلك إبليس ،وقياس إبليس هذا لعنه اهلل باطل من ثالثة أوجه":
األول :أنه فاسد االعتبار؛ ملخالفة النص الصريح كما تقدم قريباً.
الثاني :أنا ال نسلم أن النار خري من الطني ،بل الطني خري من النار؛ ألن
طبيعتها اخلفة والطيش واإلفساد والتفريق ،وطبيعته الرزانة واإلصالح فتودعه احلبة،
فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها خنلة.
وإذا أردت أن تعرف قدر الطني فانظر إىل الرياض الناضرة ،وما فيها من الثمار
اللذيذة ،واألزهار اجلميلة ،والروائح الطيبة ،تعلم أن الطني خري من النار.
الثالث :أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خري من الطني ،فإنه ال يلزم من
ذلك أن إبليس خري من آدم؛ ألن شرف األصل ال يقتضي شرف الفرع ،بل قد يكون
األصل رفيعاً الفرع وضيعاً

"(.)79

الفرع الثالث :التخصيص ابملفهوم.
والتخصيص يف االصطالح ":قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على
ذلك"( ،)80بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غري مراد باحلكم( ،)81ذهب القائلون
بالعمل باملفهوم إىل جواز التخصيص به(.)82
( )78الشطقيطي ،أضوا البيام89 /1 ،
( )79الشطقيطي ،أضوا البيام.33/1 ،
( )80الشطقيطي ،مككر أصول الوقه علض رملضة الطا ر ،ص.342
( )81حممد بن عبد العزيز انبارك ،التدصيص نوموم ص4 :
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قال اآلمدي ":ال نعرف خالفاً بني القائلني بالعموم واملفهوم أنه جيوز ختصيص
العموم باملفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم املوافقة أو من قبيل مفهوم املخالفة حتى
إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه ثم قال :إن دخل زيد داري فال تقل
له :أف فإن ذلك يدل على حتريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظراً إىل مفهوم
املوافقة وما سيق له الكالم من كف األذى عن زيد"(.)83
اإلسفراييين ":إذا ورد العام جمردًا على صفة ثم أعيدت الصفة متأخرة عنه
كقوله :ﱣﭐ ﲚ ﲛ ﱢ [التوبة ]٥ :مع قوله قبله أو بعده "اقتلوا أهل األوثان
من املشركني" كان ذلك موجباً للتخصيص باالتفاق ،ويوجب املنع من قتل أهل
الكتاب ،وختصيص ما بعده من العموم"(.)84
قال اآلمدي :إال أن العمل باملفهوم ال يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاً وال
كذلك بالعكس وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني ولو من وجه أوىل من العمل بظاهر
أحدهما وإبطال أصل اآلخر(.)85
وإمنا حكى الصفي اهلندي اإلمجاع على التخصيص مبفهوم املوافقة؛ ألنه
أقوى من مفهوم املخالفة ،وهلذا يسميه بعضهم داللة النص ،وبعضهم يسميه القياس
اجللي ،وبعضهم يسميه املفهوم األوىل ،وبعضهم يسميه فحوى اخلطاب ،وذلك
كقوله تعاىل :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢ[اإلسراء]23 :وقد اتفقوا على العمل به،

()82
()83
()84
()85

الشوكاين ،ارشاد الويول 393 /1
ا،مدي اإلثكام يف أصول األثكام 62 /2
الشوكاين ارشاد الويول 394 /1
ا،مدي اإلثكام يف أصول األثكام 62 /2
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وذلك يستلزم االتفاق على التخصيص به ،واحلاصل :أن التخصيص باملفاهيم فرع
العمل بها(.)86
أن املفهوم أضعف من املنطوق يف اجلملة ،إال أنا ال نسلم أنه يف حمل النزاع
أضعف من املنطوق العام؛ فإن العام وإن كان راجحاً من حيث املنطوق ،إال أنه
مرجوح لعموم داللته وخصوص داللة املفهوم ،وإذا كان كذلك فيجمع بينهما؛ ألن
اجلمع بني الدليلني ولو بوجه أوىل ،وقد يوجه أيضاً تقديم املفهوم يف ذلك على
املنطوق بأن املفهوم دال على الفرد املذكور خبصوصه ،والعام دال عليه يف مجلة
أفراده ،واألول أقوى داللة على ذلك الفرد من الثاني(.)87
املفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ ألن داللته قطعية،
أما إن كان مفهوم خمالفة فيحتمل تقديم املفهوم لكونه دليالً خاصًا واخلاص مقدم على
العام ،وحيتمل تقديم العموم عند من ال حيتج باملفهوم أو من يرى أن العموم أقوى منه
داللة(.)88
قال الشنقيطي ":يف قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲚ ﲛ ﱢ [التوبة ،]٥ :حيتمل
التخصيص؛ ألن بعض املشركني كالذميني واملعاهدين أخرجهم دليل خمصص لعموم
املشركني .وحيتمل عند القائلني باجملاز أنه جماز مرسل ،أطلق فيه الكل وأراد البعض؛
فيقدم التخصيص ألمرين :أحدهما :أن اللفظ يبقى حقيقة فيما مل خيرجه املخصص،
واحلقيقة مقدمة على اجملاز الثاني :أن اللفظ يبقى مستصحباً يف األفراد الباقية بعد
التخصيص من غري احتياج إىل قرينة"(.)89
()86
()87
()88
()89

الشوكاين ارشاد الويول 394 /1
انبارك ،التدصيص نوموم ص32 :
اايزاين ،معامل أصول الوقه عطد أهل السطة ملااماعة 393 /1
الشطقيطي :أضوا البيام 468 /3
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الفرع الرابع :اإلحلاق ينفي الفارق.
وهو قسم من تنقيح املناط ويسمى عند الشافعي القياس يف معنى األصل ،وهو
بعينه مفهوم املوافقة ،ويسمى أيضاً للقياس اجللي ،واإلحلاق ينفي الفارق ال حيتاج فيه
إىل وصف جامع بني األصل والفرع وهو العلة ،وأقسامه أربعة:
 - 1أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به مع القطع ينفي الفارق
كقوله :ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢﭐ[اإلسراء ،]23 :فالضرب املسكوت عنه أوىل باحلكم
الذي هو التحريم من التأفيف املنفوق به مع القطع ينبغي الفارق(.)90
 - 2أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به ،ولكن النفي الفارق
بينهما ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً وقياً مزامحاً لليقني .ومثاله نهيه صلى اهلل عليه وسلم
عن التضحية بالعوراء ،فالتحضية بالعمياء املسكوت عنها أوىل باحلكم وهو املنع من
التضحية بالعوارء املنطوق بها ،إال أن نفي الفارق ليس قطعياً بل مظنونًا ظنًا قوياً(.)91
 - 3أن يكون املسكوت عنه مساوياً للمنطق قابه يف احلكم مع القطع بنفي
الفارق كقوله تعاىل :ﱣﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱢ [النساء]10 :
فإحراق أموال اليتامى وإغراقها املسكوت عنه مساو لألكل املنطوق به يف احلكم الذي
هو التحريم والوعيد بالعذاب مع القطع بنفي الفارق(.)92
 - 4أن يكون املسكوت عنه مساوياً للمنطوق به يف احلكم إال أن نفي الفارق
بينهما مظنوناً ظناً قوياً مزامحاً لليقني ومثاله احلديث " :ومن أعتق شركاً له يف
عبد  ".)93(...فاملسكوت عنه عنق بعض األمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد
( )90الشطقيطي ،أضوا البيام.425 /4 ،
( )91الشطقيطي :أضوا البيام .468 /3
( )92الشطقيطي :أضوا البيام .468 /3
( )93مسلم ،يف صيييه ،1285 /3 ،ثديث رقم  ،1501ب من أعت شركا له يف عبد.
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يف احلكم الذي هو سراية العتق إال أن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً ألن الذكورة
واألنوثة بالنسبة إىل العتق وصفان طرديان ال يناط بها حكم من أحكام العتق(.)94
املبحث الثاين :تطبيقات املنطوق واملفهوم يف أضواء البيان
ان إيضاح بعض القواعد يف التفسري اليت حيتاج إليها املفسر ،ليستعني بها على
إظهار مراد اهلل من خالل اآليات القرآنية ،ومن أهم ما حتدث عنه يف هذا املوضوع
الكشف عن أنواع البيان اليت تضمنها القرآن الكريم ،فقد ذكر أنواعاً كثرية ومن
ضمنها ،ذكره ألنواع البيان هو املنطوق واملفهوم ،حيث نظر املؤلف إليه نظرة تفسريه،
أي أنه من أنواع البيان يف القرآن الكريم ،فكان تناوله للموضوع خيتلف عن تناول
علماء األصول ويتجلى األمر يف قضيتني.
املطلب األول :أنواع املنطوق واملفهوم عند الشنقيطي.
قسم املؤلف املنطوق واملفهوم يف تفسريه إىل أربعة أنواع(:)95
- 1بيان منطوق مبنطوق كبيان قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱢ

[املائدة ،] 1 :مل يبني هنا ما هذا الذي يتلى عليهم املستثنى من حلية بهيمة األنعام.
ولكنه بينه بقوله تعاىل(:)96ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱢ [املائدة.]3 :
- 2بيان مفهوم املنطوق كبيان مفهوم قوله :ﱣﭐ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱢ

[البقرة ]2 :ويفهم من مفهوم اآلية -أعين مفهوم املخالفة املعروف بدليل اخلطاب -
أن غري املتقني ليس هذا القرآن هدى هلم ،وصرح بهذا املفهوم مبنطوق قوله
( )94الشطقيطي :أضوا البيام .468 /3
( )95الشطقيطي ،أضوا البيام51/1 ،
( )96الشطقيطي ،أضوا البيام.326/1 ،
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تعاىل(:)97ﱣﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱢ [فصلت:
 ،]44وقوله :ﱣﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱢ [اإلسراء.]82 :
قال ابن عاشور ":وأثر هذا اهلدى هو االهتداء فاملتقون يهتدون بهديه
واملعاندون ال يهتدون ،واملراد من اهلدى ومن املتقني يف اآلية معناهما اللغوي فاملراد
أن القرآن من شأنه اإليصال إىل املطالب اخلريية وأن املستعدين للوصول به إليها هم
املتقون أي هم الذين جتردوا عن املكابرة ونزهوا أنفسهم عن حضيض التقليد للمضلني
وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم من خطر غضب اهلل هذا هو الظاهر"(.)98
- 3بيان منطوق مبفهوم كبيان قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ َوا ْلدَّم ﱢ

[املائدة.]3 :مبفهوم ﱣ ﲘ ﲙ ﲚ ﱢ [األنعام .]145 :فإن حتريم الدم مطلقاً
منطوق آية املائدة ،ويدل مبفهوم خمالفته على أن غري املسفوح ليس كذلك ،فبني هذا
املفهوم أن املراد بالدم يف اآلية األوىل غري املسفوح.
- 4بيان مفهوم مبفهوم ومثاله قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﱢ [املائدة ]5 :على القول بأن املراد باحملصنات :احلرائر ،فإنه يدل مبفهومه
على أن األمة الكتابية ال جيوز نكاحها ،ويدل هلذا أيضاً مفهوم قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱢ [النساء ]25 :فمفهوم قوله (املؤمنات) يدل على
منع تزويج اإلماء الكافرات ولو عند الضرورة ،وهو بيان مفهوم مبفهوم(.)99
( )97الشطقيطي ،أضوا البيام.10/1 ،
( )98ابن عاشور ،التيرير ملالتطوير 223 /1
( )99الشطقيطي :أضوا البيام .238 /1
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فنرى من هذه التقسيمات أنه يقدمها بطريقة ليستفيد منها يف تفسري القرآن،
وحتى تكون سهلة التعامل الفهم ملن أراد أن يرجع إىل تفسريه.
املطلب الثاين :القواعد التطبيقية:
من املراجعات للمنطوق واملفهوم يف التفسري؛ حياول املؤلف أن يصل إىل نتائج
من خالل اآليات القرآنية بتعامله مع مبحث املنطوق واملفهوم ،فتجده يضع قاعدة
ليوصل الفكرة إىل القارئ وعلى ضوئها يتم االستنباط والتحليل والرتجيح ومن
القواعد اليت تبناها:
- 1القاعدة األوىل" :أن تقدمي املعمول من صيغ احلصر"( ،)100فعند تفسري
قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱒ ﱓ ﱢ[الفاحتة ]5:أشار يف هذه اآلية الكرمية إىل حتقيق معنى
ال إله إال اهلل،؛ألن معناها مركب من أمرين النفي واإلثبات ،فالنفي :خلع مجيع
املعبودات غري اهلل تعاىل مثال يف مجيع أنواع العبادات .واإلثبات :إفراد رب السموات
واألرض وحده جبميع أنواع العبادات على الوجه املشروع ،وقد أشار إىل النفي من ال
إله إال اهلل بتقديم معمول الذي هو " إياك" وتقرر يف األصول يف مبحث دليل اخلطاب
الذي هو مفهوم املخالفة ،ويف املعاني يف مبحث احلصر :أن تقديم املعمول من صيغ
احلصر ،وأشار إىل اإلثبات بقوله (نعبد) :وقد يتبني معناها املشار إليه هنا مفصالً يف
آيات أخر كقوله :ﱣﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱢ ﭐ ﭐ [البقرة]21 :
فصرح باإلثبات منها بقدم "اعبدوا" وصرح بالنفي يف آخر اآلية ،ثم ساق أمثلة على
ذلك كثرية(.)101

( )100الشطقيطي ،أضوا البيام.58 /1 ،
( )101الشطقيطي ،أضوا البيام.6 /1 ،
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- 2القاعدة الثانية" :أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف" :ألن مفهوم
الشرط مل يقدم عليه من املفاهيم ،إال ما قال فيه بعض العلماء :إنه منطوق ال مفهوم،
وهو النفي واإلثبات ،وإنه من صيغ احلصر والغاية ،وغري هذا يقدم عليه مفهوم
الشرط ،واملراد مبفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كـ :إن،
وإذا"(.)102
فعند تفسري قوله تعاىل :ﱣ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﱢ [النساء ،]11 :فقد صرح تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بأن البنات إن كن ثالثاً
فصاعداً فلهن الثلثان ،وقوله( :فَ ْو َق اثْ نَ تَ ْ ِ
ي) يوهم أن االثنتني ليستا كذلك وصرح

بأن الواحدة هلا النصف ،ويفهم منه أن االثنتني ليستا كذلك أيضاً ،وعليه ففي داللة
اآلية على قدر مرياث البنتني إمجال(.)103

ثم قال من قال :للبنتني النصف؛ ألن اهلل تعاىل قال :ﱣ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱢ [النساء ]11 :فصرح بأن الثلثني" إمنا هما ،ملا فوق
االثنتني فيه أمور:
األول :أنه مردود مبثله؛ ألن اهلل تعاىل قال :ﭐﱣ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜ ﱢ [النساء ]11 :فصرح بأن النصف للواحدة جاعالً كونها واحدة شرطًا
معلقاً عليه فرض النصف ،وقد تقرر يف األصول إىل املفاهيم إذا تعارضت قدم األقوى
منها .ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ ألن مفهوم الشرط مل يقدم
عليه من املفاهيم .وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط يف قوله تعاىل :ﱣ ﲗ ﲘ

( )102الشطقيطي ،أضوا البيام.239 /1 ،
( )103الشطقيطي ،أضوا البيام.224 /1 ،
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ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﱢ [النساء ]11 :أقوى من مفهوم الظرف يف قوله ﱣ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱢ [النساء.]11 :
الثاني :داللة اآليات املتقدمة على أن للبنتني الثلثني ،الثالث :تصريح النيب
صلى اهلل عليه وسلم بذلك" (.)104
فنرى أن الشيخ يرجح األقوال واآلراء بناء على تقريره للقواعد األصولية.
- 3القاعدة الثالثة" :إن كان األمر يف معرض اَّلمتنان فال مفهوم خمالفة له"
فقد أمجع العلماء على جواز أكل القديد من احلوت ،مع أن اهلل حض اللحم الطري
منه يف قوله :ﱣﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱢ

[النحل ]14:؛ ألنه ذكر اللحم الطري يف معرض االمتنان ،فال مفهوم خمالفة له،
فيجوز أكل القديد مما يف البحر(.)105
- 4القاعدة الرابعة" :إن مفهوم املخالفة إذا كان حمتمالً ملعىن آخر غري خمالفته

حلكم املنطوق مينعه ذلك من اَّلعتبار"( .)106فعند تفسري قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱢ [املائدة ،] 32 :فقد صرح يف هذه اآلية الكرمية أنه كتب على بين إسرائيل
أنه من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً ،ومل يتعرض
هنا حلكم من قتل نفساً بنفس أو بفساد يف األرض ،ثم أجاب الشيخ عن سؤال هو:
مل ال خيصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل املذكور يف قوله :ﱣ ﲂ ﲃ ﲄ

( )104الشطقيطي ،أضوا البيام.224 /1 ،
( )105الشطقيطي :أضوا البيام.156 /3 ،28/2 .
( )106الشطقيطي :أضوا البيام50 /20 ،
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ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﱢ [البقرة ]178 :فبني ذلك بقوله هو ما تقرر يف األصول :من
أن مفهوم املخالفة إذا كان حمتمالً ملعنى آخر غري خمالفته حلكم املنطوق مينعه من ذلك
االعتبار ،فاعلم بأن آية سورة البقرة يدل على قتل احلر باحلر ،والعبد بالعبد واألنثى
باألنثى ،ومل يتعرف لقتل األنثى بالذكر ،أو العبد باحلر ،وال لعكسه باملنطوق(.)107
ومفهوم خمالفته هنا غري معترب؛ ألن سبب نزول اآلية أن قبيلتني من العرب
اقتتلتا فقال إحداهما :نقتل بعبدنا فالن بن فالن ،وبأمتنا فالنة بنت فالن ،تطاوالً
منهم عليهم ،وزعماً أن العبد منهم مبنزلة احلر من أولئك ،وأن أنثاهم أيضاً مبنزلة
الرجل من اآلخرين تطاوالً عليهم ،وإظهاراً لشرفهم عليهم ،ثم يبقى أن القرآن نزل
مبيناً أنهم سواء ،وليس املتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه ،وهلذا مل يعترب
مفهوم املخالفة هنا(.)108
- 5القاعدة اخلامسة" :املنطوق مقدم على املفهوم"( .)109فعند تفسري قوله
تعاىل :ﱣﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱢ ﭐ [النحل ]8 :فقد اختلف
العلماء يف جواز أكل حلم اخليل ومنعه ،فاستدل املانعون بهذه اآلية .ورد اجلمهور
عليهم بأن آية النحل نزلت يف مكة اتفاقاً ،واإلذن يف أكل اخليل يوم خيرب كان بعد
اهلجرة من مكة بأكثر من ست سنني فعن جابر قال :ذحبنا يوم خيرب اخليل والبغال
واحلمري ،فنهاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلمري ،ومل ينهنا عن اخليل(،)110

( )107الشطقيطي ،أضوا البيام.382 /1 ،
( )108الشطقيطي ،أضوا البيام.382 /1 ،
( )109الشطقيطي :أضوا البيام.242 /7 ،169/2 .
( )110مسلم بن ا جا أبو ا س القشريي الطيسـابوري ،ااـامع الصـييو ،دار اثيـا الـجاث العـريب– بـريملت،
ققي  :حممد ف اد عبد الباقي ،1541 /3 ،ثديث رقم  ،1941ب يف أكل وم اخليل.
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فقال الشيخ أن حديث" جابر وأمساء بنت أبي بكر املتفق عليه ،كالهما صريح يف
جواز أكل اخليل ،واملنطوق مقدم على املفهوم"(.)111
- 6القاعدة السادسة" :أن النص إذا جرى على الغالب َّل يكون له مفهوم
خمالفة َّلحتمال قصد نفس األغلبية دون قصد إخراج املفهوم عن حكم
املنطوق"( ،)112فعند تفسري قوله تعاىل :ﭐﱣ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱢ [سورة اإلسراء ]33 :فمن املسائل
اليت حتدث عنها الشيخ ،ختيري ولي املقتول ،فقال والذي يظهر لي رجحانه بالدليل يف
هذه املسألة أن ولي املقتول هو املخري بني األمرين .فلو أراد الدية وامتنع اجلاني فله
إجباره على دفعها ،لداللة احلديث املتفق عليه وداللة اآلية املتقدمة .وأما استدالله
باحلديث فهو قوله صلى اهلل عليه وسلم ":من قتل له قتيل فهو خبري النظرين ،إما أن
يفدي ،وإما أن يقتل"(.)113
فقال الشيخ عن احلديث ،جار جمرى الغالب ،فال مفهوم خمالفة له ،وتقرر يف
األصل أن النص إذا جرى على الغالب ال يكون له مفهوم خمالفة .الحتمال قصد نفس
األغلبية دون قصد إخراج املفهوم عن حكم املنطوق ،ولذا مل يعترب مجهور العلماء
مفهوم املخالفة يف قوله تعاىل :ﱣ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﱢ [النساء .]23 :فمفهوم قوله (فهو خبري النظرين) أن اجلاني لو امتنع من
( )111الشطقيطي ،أضوا البيام.527 /1 ،
( )112الشطقيطي :أضوا البيام.341 /3 .
( )113البداري ،حممد بـن امساعيـل أبـو عبـدهللا ،ااـامع الصـييو اندتصـر ،الطبعـة ال ال ـة ،1987 – 1407 ،
ققي ـ  :د .مص ــطوض دي ــب البة ــا ،2522 /6 ،ث ــديث رق ــم  ،6486ب مــن قت ــل ل ــه قتي ــل فم ــو ــري
الطظرين.

تطبيقات الشطقيطي لقاعد انططوو ملانوموم يف توسريه أضوا البيام

651

قبول الدية وقوم نفسه للقتل ممتنعاً عن إعطاء الدية أنه جيرب على إعطائها؛ ألن هذا
أحد النظرين اللذين خري الشارع ولي املقتول بينهما ،والغالب أن اإلنسان يقدم نفسه
على ماله فيفتدي مباله من القتل وجريان احلديث على هذا األمر الغالب مينع من اعتبار
مفهوم خمالفته(.)114
- 7القاعدة السابعة" :إحلاق املسكوت عنه ابملنطوق به ينفي الفارق
بينهما"( ،)115ومن أمثلة هذا النوع قوله تعاىل ﱣﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱢﭐ[اإلسراء]23 :
فإنه ال يشك عاقل يف أن النهي عن التأفيف املطوق به يدل على النهي عن الضرب
املسكوت عنه ،وكقوله تعاىل :ﱣﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﭐ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﱢ [الزلزلة ]8- 7 :فإنه ال شك يف أن التصريح باملؤاخذة مبثقال الذرة
واإلثابة عليه املنطوق به يدل على املؤاخذة واإلثابة مبثقال اجلبل املسكوت عنه .وكقوله
تعاىل :ﱣﱸ ﱹ ﱺ ﱢ [الطالق ]2 :ال شك يف أنه يدل على شهادة أربعة
عدول مقبولة وإن كانت شهادة األربعة مسكوتًا عنه(.)116
- 8القاعدة الثامنة" :النص الوارد يف جواب سؤال َّل مفهوم خمالفة له"(.)117
ففي تفسري قوله تعاىل :ﭐﱣﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﱢ [البقرة ،]158 :فقد دلت النصوص على أن السعي فرض ال بد منه ،قال
البخاري عن عروة ...سألت عائشة رضي اهلل عنها فقلت هلا :أرأيت قوله تعاىل( :إن
( )114الشطقيطي ،أضوا
( )115الشطقيطي :أضوا
( )116الشطقيطي ،أضوا
( )117الشطقيطي :أضوا

البيام.98 /3 ،
البيام.384 /3 ،
البيام.147 /3 ،
البيام.285 /1 ،
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الصفا واملروة) فو اهلل ما على أحد جناح أال يطوف بالصفا واملروة :قالت :بئس ما
قلت يا ابن أخيت ،إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت ال جناح عليه أال يطوف
بهما ،ولكنها نزلت يف األنصار ،كانوا قبل أن يسلموا يهلون املناة الطاغية ،اليت كانوا
يعبدونها عند املشلل ،فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة فلما أسلموا
سألوا رسول اهلل عن ذلك ،قالوا :يا رسول اهلل إنا كنا نتحرج أن نطوف بني الصفا
واملروة ،فأنزل اهلل :ﱣﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱢ [البقرة .]158 :قالت
عائشة رضي اهلل عنه :وقد سن رسول اهلل الطواف بينهما ،فليس ألحد أن يرتك
الطواف بينهما(.)118
ومعنى أنه سن الطواف :أي فرضه بالسنة ،فإن رفع اجلناح يف اآلية ينايف كونه
فرضاً بأن ذلك نزل يف قوم ،حترجوا من السعي بني الصف واملروة ،وظنوا أن ذلك ال
جيوز هلم ،فنزلت اآلية مبينة أن ما ظنوه من احلرج يف ذلك منفي ،وقد تقرر يف
األصول أن النص الوارد يف جواب السؤال ال مفهوم خمالفة(.)119
- 9القاعدة التاسعة" :اجلمع بي املفهوم واملنطوق بنفس املفهوم"( ،)120ملا
يدل على شدة الهتمام والعناية ،فعند قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱢ [اجلن ]18 :مجع بني مسألتني" ،فكان األوىل تدل على الثانية
مبفهومها ،وكأن الثانية تكون منطوق األوىل؛ ألن كون املساجد هلل يقتضي إفراده
تعاىل بالعبادة وإال يدعى معه أحد"(.)121
( )118البدــاري ،ااــامع الصــييو اندتصــر ،592 /2 ،ثــديث رقــم  ،1561ب ملجــوب الصــوا ملانـرمل ملجعــل
من شعائر هللا.
( )119الشطقيطي ،أضوا البيام.420 /4 ،
( )120الشطقيطي :أضوا البيام.196 /7 ،360 /6 ،
( )121الشطقيطي ،أضوا البيام.350 /8 ،
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- 10القاعدة العاشرة" :املصدر والزمن كامنان يف مفهوم الفعل إمجاعاً"،

ومثاله رجوع اإلشارة للزمن الكامن فيه كقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱢ[ق ]20:فقدم ذلك ،يعين" زمن النفخ املفهوم من قول (النفخ) أي ذلك
الزمن يوم الوعيد"(.)122
اخلامتة
بعد الدراسة يف كتاب أضواء البيان والعمل على استقراء ما فيه من قضايا
أصولية تتعلق باملنطوق واملفهوم يتبني ما يلي:
 - 1أن صاحب الكتاب كان يستنبط من دراسته األصولية قواعد يعتمد عليها
يف التفسري.
 - 2استعمال القواعد األصولية يف التفسري عمل جيد ،وإلثبات صحة
القاعدة للشنقيطي االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
 - 3كان يستخدم القواعد للوصول إىل نتائج يف األحكام العامة والكلية ،أو
للوصول إىل ترجيح رأي على بقية اآلراء لقوة الدليل واحلجة.
 - 4حياول املؤلف أن يصل إىل نتائج من خالل اآليات القرآنية بتعامله مع
مبحث املنطوق واملفهوم ،فتجده يضع قاعدة ليوصل الفكرة إىل القارئ .

( )122الشطقيطي ،أضوا البيام.246 /6 ،
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املراجع
حسب الرتتيب األجبدي
[ ]1اإلهبا يف شر انطما علض مطما الوصول اىل علم األصول ،السبكي ،علي بن
عبد الكايف ،الطبعة األوىل ،1404 ،دار الكتب العلمية – بريوت ،حتقيق :
مجاعة من العلماء.
[ ]2اجابة السائل شر بةية ا،مل ،الصنعاني ،حممد بن إمساعيل األمري ،مؤسسة
الرسالة– بريوت ،حتقيق  :القاضي حسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن
حممد مقبولي األهدل.
[ ]3اإلثكام يف أصول األثكام ،اآلمدي ،سيف الدين ،حتقيق العالمة الشيخ عبد
الرزاق عفيفي.

[ ]4ارشاد الويول ا ققي ا

من علم األصول ،الشوكاني ،حممد بن علي بن

حممد ،لطبعة  :الطبعة األوىل 1419هـ 1999 -م ،احملقق :الشيخ أمحد عزو
عناية.
[ ]5أصول السرخسي ،السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل ،السرخسي ،دار
املعرفة – بريوت.
[ ]6أصول الوقه اإلسالمي ،البدارنة ،عبد اهلل حممد الصاحل ،طبعة عام 2009م.

[ ]7أصول الوقه علض مطمج أهل ا ديث ،الباكستاني ،زكريا بن غالم قادر ،دار
اخلراز ،الطبعة االوىل 1423هـ 2002-م.
[ ]8أضوا البيام يف ايبا القرآم لقرآم ،الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار
بن عبد القادر ،الطبعة 1415 :هـ 1995 -م ،دار الفكر للطباعة و النشر و
التوزيع بريوت.

تطبيقات الشطقيطي لقاعد انططوو ملانوموم يف توسريه أضوا البيام

655

[ ]9األعالم ،الزركلي ،خريالدين الزركلي ،الطبعة اخلامسة1980 ،م ،دار العلم
للماليني.
[ ]10البير احمليط يف أصول الوقه ،الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر،
الطبعة األوىل1421 ،ه 2000 -م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،احملقق :
حممد حممد تامر.
[ ]11الربهام يف أصول الوقه ،اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،الطبعة
األوىل  1418هـ

 1997 -م ،دار الكتب العلمية بريوت ،دراسة

وحتقيق:صالح بن حممد بن عويضة.
[ ]12التيرير ملالتطوير ،ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،الطبعة:
األوىل1420 ،هـ2000/م ،مؤسسة التاريخ العربي ،بريوت.
[ ]13التدصيص نوموم ،املبارك ،حممد بن عبد العزيز ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية.
[ ]14ترمجة موجز للشيخ حممد األم الشطقيطي ،عطية حممد سامل.

[ ]15ااامع الصييو اندتصر ،البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ،الطبعة
الثالثة  ،1987 – 1407 ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا.
[ ]16ااامع الصييو ،النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ،دار إحياء
الرتاث العربي– بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
[ ]17دراسات يف علوم القرآم الكرمي ،الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان،
الرياض ،الطبعة السابعة عشر1432 ،هـ 2011 -م.
[ ]18سطن ابن ماجه ،ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين ،دار الفكر –
بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني.

عماد عبدالكرمي سليم خصاملنه

656

[ ]19شر الكوكب انطري ،الفتوحي ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد
العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار ،الطبعة الثانية 1418هـ -
1997م ،مكتبة العبيكان  -السعودية ،احملقق :حممد الزحيلي ونزيه محاد.
[ ]20صييو ابن ثبام ،ابن حبان ،حممد بن حبان ،الطبعة الثانية – 1414 ،
 ،1993مؤسسة الرسالة – بريوت ،حتقيق شعيب األرنؤوط
[ ]21الطبقات الكرب  ،ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري
الزهري ،الطبعة 1968 - 1م ،دار صادر– بريوت ،احملقق  :إحسان عباس.
[ ]22قواعد الوقه ،الربكتى ،حممد عميم اإلحسان اجملددى ،دار النشر ،الصدف،
ببلشرز.
[ ]23كطز الوصول اىل معرفة األصول ،البزدوي ،علي بن حممد ،مطبعة جاويد بريس
– كراتشي.
[ ]24لسام العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،الطبعة األوىل ،دار صادر – بريوت.

[ ]25مباثث يف علوم القرآم ،القطان ،مناع القطان .مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
الرياض ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ 2000م.
[ ]26انستدرك ،احلاكم ،حممد بن عبداهلل ،الطبعة األوىل ،1990 –1411 ،دار
الكتب العلمية– بريوت ،حتقيق :مصطفى عبد القادر.
[ ]27مسطد اإلمام أمحد بن ثطبل ،ابن حنبل ،أمحد بن حنبل ،الطبعة الثانية
1420هـ ،مؤسسة الرسالة ،احملقق :شعيب األرنؤوط وآخرون.
[ ]28معامل أصول الوقه عطد أهل السطة ملااماعة ،اجليزاني ،حممَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ،
الطبعة اخلامسة1427 ،ه.
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[ ]29من أعالم انديطة انطور  ،حممد الطيب األنصاري ،مركز حبوث ودراسات املدينة
املنورة.
[ ]30مطع جواز اجملاز ،الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر
اجلكين ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع.
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Shanqeeti Applications for the Base and Operative Concept in its
Interpretation
Dr. emad abdullkreem saleem khasawneh*
Al al-Bayt University- College of Sharia- Department of Theology
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Abstract. The study aims to demonstrate the operative concept and application of the rule in his
statement lights, where the study proved that the author of the book was heavily dependent on them in the
extraction and weighting and analysis, and the realization of the rules of interpretation have made the
book is distinguished from other strongly Trgihath.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 714-659ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

مصطلح (النصارى) ودالالته
د .أمحد بن عبدالرمحن بن عثمان القاضي

األستاذ املشارك بكلية الشريعة ولدراسات اإلسالمية
جبامعة القصيم
ملخص البحث.

أهم النتائج:
 -1مصطلح (النصارى) هو االسم التارخيي السائد ألتباع املسيح ،قبل اإلسالم وبعده ،عند العرب.
انشئ عن قول املنتسبني للمسيح( :إان نصارى)؛ إما لتناصرهم فيمـا
 -2التسمي هبذا املصطلح (النصارى) ٌ
بينهم ،أو التصافهم بـ (أنصار هللا) أو لنزوهلم بلدة (انصرة).
 -3مصــطلح (النصــارى) هــو التعبـ القــر ين للتعريــح تبــاع املســيح ،مهــديأهم و ـ أ
ـاهلم ،ــو أربعــة عشــر
مو ًعا .وكذلك السنة والس ة النبوية .ومل جير التعب بـ (املسيحيني) مطل ًقا.
( -4النصــارى) املمــدويفوا الكتــاب والســنة هــم أتبــاع املســيح يف ًقــا؛ كــامواريني ،ومــن أدرك مـ ًـدا صــل
هللا عليه وسلم فآمن به .و(النصارى) املـذموموا الكتـاب والسـنة هـم الرا بـوا عـن ملـة إبـراهيم ،املسـتنك وا عـن
اإلمياا مبحمد صل هللا عليه وسلم واتباعه.
 -5أمجعت املصادر النصرانية ،عل تلقيب املسيح ،بـ"الناصري" ،نسبةً إىل نشأته بلدة "الناصرة".
 -6أمهلت املصادر النصرانية تلقيب أتباع املسيح بـ"النصارى" ،وقصرت ذلك عل طائ ة متهودة ،بزعمهم
 -7اعرتف ــت املص ــادر النص ـرانية القدمي ــة بط ــرول لقب"املس ــيحيني"عل أتب ــاع املس ــيح ،وأن ــه ل ــي م ــن و ــع
امواريني وال التالميذ ،بل من خارجهم.
ـتعمال لــدى نصــارى املشــره ،طـوال القــروا .وظهــرت بـوادر
 -8ظـ مـل مصــطلح "النصــارى" ســائًلًا مقبـ ًـوال مسـ ً
التنصل منه واالستعا ة بلقب "املسيحيني" إثر تواصلهم مع النصارى الًلربيني ،لدو ٍاع جمتمعيـة اعتباريـة ،أو لصـر
الذم القر ين إىل طائ ٍة منقر ة ،بزعمهم.
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" -9النص ــارى امله ــديوا" ه ــم امـ ـواريني واألص ــحاب ،ويبع ــوهم عيفس ــاا ،املعتق ــدين أا عيسـ ـ عب ــد هللا
ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،املتمسكوا ابلشريعة ،النافوا للشرك والبدعة.
" -10النصــارى الوــالوا" أتبــاع بــول  ،القــائلوا ب ــ"قانوا اإلميــاا النيقــاوي" املتوــمن للتثلي ـ  ،والبنــوة،
واملول ،والتجسد ،املتنصلوا من الشريعة.
 -11شاول الطرسوسي (بول ) ،تظاهر ابعتناه النصرانية لي سدها ،وخيرجها عن ملة إبراهيم.
أ
طهاد اليهود والروماا ،مث أ
تسلط "النصـارى
" -12النصارى املهديوا" تناقصوا عل مر القروا ،بسبب ا
الوالني" املتحال ني مع قسطنطني ،د املويفدين اآلريوسيني.

أه ممت الاو :مميا
النصارى.

احملافظ ــة علـ ـ املص ــطلحات الش ــرعية ،والبحـ ـ العلم ــي ع ــن يريـ ـ ف ــره املـ ـ منني األول ــني م ــن
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مقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ،وأنزل إليه
الكتاب باحلق مصدقًا ملا بني يديه من الكتاب ،ومهيمنًا عليه .وسبحان اهلل الذي جعل
لكل أمة شرعةً ومنهاجًا ،ليبلوهم فيما آتاهم ،ولو شاء جلعلهم أمة واحدة.
أما بعد :فقد سبق يف قدره سبحانه :ﭿﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭾ،
ومضت سنته يف خلقه  :ﭿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭾ  ،فكان الناس على
ضربني:

ﭿﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺ

ﯻﯼﯽ ﯾﯿﭾ

فأهل اهلدى صنف واحد ال يتعدد ،وسبيل واحد ال

يشتبه ،وصراط واحد ال يزيغ:

ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

حلٌ ال حصر هلا .فمن
ﮄ ﮅ ﮆﮇﭾ .وأما أهل اهلوى فشَِيعٌ وأحزاب ،ومِ َللٌ ونِ َ
فارق األنبياء وأتباعهم ،وتنكب صراطهم السوي ،آل إىل أحد صنفني:
أحدمها أهل األوثان( :الذين ال يعلمون) من أصناف املشركني ،واجملوس،
واهلندوس ،والبوذيني ،ومن وراءهم من امللل املشرقية ،والفلسفات الوضعية.
الثاين أهل الكتاب( :اليهود والنصارى) ،الذين رغبوا عن ملة إبراهيم،
وحرفوا الكلم عن مواضعه ،ومن بعد مواضعه ،وأفسدوا أديانهم مبضاهاة قول الذين
كفروا من قبل.
ومل يزل أهل اإلسالم يسمون (النصارى) مبا مساهم اهلل به يف كتابه ،ومبا
مساهم به نبيه صلى اهلل عليه وسلم يف خطابه ،ال يعرفون هلم امسًا غريه .ورمبا
عمُّوهم مع اليهود بلقب (أهل الكتاب) أو (بين إسرائيل) ،ورمبا خصُّوهم بلقب
(أهل اإلجنيل) ،كما ورد يف التنزيل .وما زال هذا االصطالح جاريًا يف أهل
اإلسالم؛ شرعًا ،وعرفًا ،ونظامًا ،كما يف (نظام امللل) الذي قنَّ نه السلطان حممد
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الفاتح ،إثر فتح القسطنطينية عام ( 857هـ  1453 -م) ،وظل ساريًا يف الدولة
العثمانية ،إىل أن ألغاه السلطان عبد اجمليد األول ،إرضاءً لألوربيني ،مبرسومه
الشهري (خط شريف كوخلانه) عام (1255هـ  1839 -م) ،ثم تاله (اخلط
اهلمايوني) عام  1856م ،الذي قضى على البقية الباقية من التمايز الديين،
رمسيًا ،لكنه مل يقض عليه شرعًا ،وعرفًا.
ويف العقود األخرية ،ويف حقبة االستعمار الغربي للممالك اإلسالمية ،إثر
إلغاء اخلال فة العثمانية عام (1344هـ 1924 -م) ،جرى استبدال مصطلح
(النصارى) مبصطلح (املسيحيني) ،ومصطلح (النصرانية) بـ(املسيحية)! حتى بات
ثقيلًا على ألسنة املتحدثني أن يسموهم باالسم القرآني النبوي .فهل كان ذلك من
قبيل حماكاة لغة العصر ،والتنوع يف التعبري ،أم لذلك تفسري ،وسبق تدبري؟
ال خيتلف الباحثون على أهمية حترير املصطلحات ودالالتها ،وردها إىل
أصوهلا ومنابتها ،واستعماهلا فيما وضعت ألجله .ويهدف هذا البحث إىل التعرف
على مدلول مصطلح النصارى ،عند خمتلف الفرقاء ،والتمييز بني حامليه ،عرب ثالثة
مباحث:
املبحث األول :مصطلح (النصارى) يف الكتاب والسنة ،ودالالته.
املبحث الثاني :مصطلح (النصارى) يف مصادر أهل الكتاب.
املبحث الثالث :النصارى املهديُّون والنصارى الضالون.
ثم اخللوص إىل النتائج والتوصيات .وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا اجلهد
خالصًا لوجهه ،نافعًا لعبادة ،يف بيان احلق ،ورفع االلتباس ،وكشف الشبهات .واهلل
املوفق.
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املبحث األول مصطلح (النصارى) يف الكااب والسنة ودالالته
ورد لفظ (النصارى) يف القرآن الكريم ،يف مثانية مواضع:
-1

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭾ [البقرة.]62 :
-2

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭾ [البقرة.]113 :
3

 -ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭾ [البقرة.]120 :
-4

ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭾ [املائدة.]18 :
-5

ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ [املائدة.]51 :
-6

ﭿﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭾ [املائدة.]69 :
-7

ﭿﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﭾ [التوبة.]30 :
8

 -ﭿﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭾ [احلج.]17 :

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

664

وورد بلفظ (نصارى) يف مخسة مواضع:
-1

ﭿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭾ [البقرة.]111 :
-2

ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭾ [البقرة.]135 :
-3

ﭿﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ

ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﭾ [البقرة.]140 :
-4

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭾ [املائدة.]14 :
-5

ﭿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭾ [املائدة.]82 :
وورد لفظ (نصراني) يف موضع واحد :ﭿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭾ [آل عمران.]67 :
فصار جمموع ذلك أربعة عشر موضعًا .وهذا يكشف األهمية اليت حتظى بها،
واحلاجة املاسة إىل بيانها.
وورد وصفهم بـ (أهل الكتاب) ،و (أوتوا الكتاب) ،و (بين إسرائيل) يف
مواضع عدة تشملهم مع اليهود .وورد تسمية طائفة خاصة من السابقني منهم ،آمنت

مصطلح (النمصارى) ودالالته

665

باملسيح ،عليه السالم ،بـ (احلواريني) يف أربعة مواضع .ومل ترد تسميتهم بـ
(املسيحيني) إطالقًا ،وال يف موضع واحد!.
وأما السنة النبوية ،فيتعذر حصر ما ورد فيها .وتشري بعض حمركات البحث
اإللكرتونية إىل ورودها مبختلف تصرفاتها ،ورواياتها أكثر من ألف مرة.
أصل االشتقاق وسبب التسمية:
مصطلح (النصارى) واشتقاقاته شائع يف شعر العرب ونثرهم قبل اإلسالم .وال يكاد
خيلو معجم من معاجم اللغة يف مادة (نصر) من ذكره .ومن أقدمها الصحاح ،للجوهري،
فقد جاء فيه( :والنصارى :مجع نَصْران ونصرانة ،مثل الندامى مجع ندمان وندمانة.
قال الشاعر:
جدَ رأسُها
فكلتاهما خرَّت وأَس َ

جدَت نصران ٌة مل تَحَنَّف
كما أس َ

ولكن مل يستعمل نصران إال بياء النسب؛ ألنهم قالوا :رجل نصراني ،وامرأة
نصرانية .ونصَّره :جعله نصرانيًا)(.)1
وقد ذكر إمام املفسرين ،حممد بن جرير الطربي ،رمحه اهلل ،حنوه ،وزاد
عليه( :وقد حُكي عنهم مساعاً" :نصران" بطرح الياء ،ومنه قول الشاعر:
تراه إذا زار العِشِيُّ مُحَِّنفًا

وُيضْحي لديه وهو نصرانُ شامس

 ...وقد مسع يف مجعهم"أنصار" ،مبعنى النصارى .قال الشاعر:
لَمَّا رَأَيْتُ نَبَطًا أَْنصَارَا

إلزَارَا
شَمَّرْتُ َعنْ ُركْبَِتيَ ا ِ

النصَارَى جَارَا)
كُنْتُ لَ ُهمْ ِمنَ َّ

()2

( )1الصحاح .إمساعيل بن محاد اجلوهري(ت 393هـ) .حتقيق :أمحد عبد الًل ور عطار .ط .دار العلم للماليني.
ب وت1399 .ه 1979م.)829 /2( .
( )2جامع البياا عن أتويل ي القر ا .أبو جع ر ،مد بن جرير الطربي(ت 310هـ) .ط .مصط
امليب.مصر.)318 /1( .
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وتدور عبارات املفسرين ،وأرباب املقاالت حول تسميتهم بذلك على ثالثة
أسباب ،خلصها الطربي بقوله( :سُ ُّموا "نصارى" :لنصرة بعضهم بعضًا ،وتناصرهم
بينهم .وقد قيل إنهم سُ ُّموا "نصارى" ،من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال هلا"ناصرة" ...
ويقول آخرون :لقولهَ " :منْ أَْنصَارِي ِإلَى اللَّهِ")(.)3
وكذا قال ابن اجلوزي( :لقول عيسى :ﭿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭾ وقيل سُ ُّموا
النصارى لقرية نزهلا املسيح ،امسها :ناصرة ،وقيل :لتناصرهم)(.)4
وقال ابن كثري ،رمحه اهلل( :فَلَمَّا ُبعِثَ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َوجَبَ
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اتِّبَاعُهُ وَالِاْنقِيَادُ لَهَُ ،فأَصْحَابُهُ وَأَ ْهلُ دينه هم النصارى ،مسوا ِب َذلِكَ
لِتَنَاصُرِ ِهمْ فِيمَا بَيْنَ ُهمْ ،وَ َقدْ ُيقَالُ لَ ُهمْ أَْنصَارٌ أَ ْيضًا ،كَمَا قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﭿ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭾ وَقِيلَ :إِنَّ ُهمْ إَِّنمَا سُمُّوا ِب َذلِكَ ِمنْ َأجْلِ
أَنَّهُمْ نَ َزلُوا َأرْضًا يُقَالُ لَهَا نَاصِرَةٌ ،قَالَهُ قَتَادَةُ ،وَابْنُ جُرَيْجٍَ ،ورُ ِويَ َعنِ اْبنِ عَبَّاسٍ
أَ ْيضًا ،وَاللَّهُ أَعْ َلمُ)(.)5
والذي ينبغي يف هذا املقام ،واهلل أعلم ،أن حيال على السبب الذي نص عليه
القرآن يف موضعني؛ وهو قوهلم عن أنفسهم :ﭿ ﭔ ﭕﭾ [املائدة ،]82 ،14 :ثم
يشرع يف تلمس سبب هذا التسمي.
ويالحظ يف كليهما التأكيد على أنهم (قالوا) من تلقاء أنفسهم ،ومل يكن ذلك
تسميةً من اهلل هلم ،وال من غريهم هلم! وقد روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال:
( )3املرجع السابق.
علم الت س  .أبو ال رج ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي القرشي  ،ابن اجلوزي(ت 597هـ)
( )4زاد املس
ط :املكتب اإلسالمي 1384ه1964م.)91 /1( .
( )5ت س القر ا العظيم .عماد الدين ،أبو ال دال ،إمساعيل بن عمر بن كث الدمشقي(ت 774هـ) .حتقيق :أبو
إسحاه امويين .ط :دار ابن اجلوزي 1431ه.428 /1 .
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(إمنا سُ ُّموا نصارى؛ ألنهم كانوا بقرية يقال هلا "ناصرة" ينزهلا عيسى ابن مريم ،فهو
اسم تسموا به ،ومل يؤمروا به)(.)6
وقال ابن كثري ،رمحه اهلل ،عند قوله تعاىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ

ﭾ( :أَيْ َو ِمنَ َّالذِينَ ادَّ َعوْا لِأَْنفُسِهِمْ أَنَّ ُهمْ َنصَارَى يتابعون ا ْلمَسِيحَ ابْنَ

مَرَْيمَ ،عَلَيْهِ السَّلَامَُ ،ولَيْسُوا َك َذلِكَ)( ،)7وقال عند َقوْله :ﭿ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﭾَ(:أيِ َّالذِينَ زَ َعمُوا أَنَّ ُهمْ َنصَارَى ِمنْ أَتْبَاعِ

ا ْلمَسِيحِ ،وَعَلَى مِنْهَاجِ إِنْجِيلِهِ)(.)8
وبالنظر إىل املواضع األربعة عشر ،نلحظ أن ذكرهم جاء مقرتنًا بذكر يهود ،إما
اقرتانًا لفظيًا ،وإما يف سياق واحد ،وكأمنا بني الطائفتني تالزم وتساوق .وبالنظر إىل
تلك املواضع ،من الناحية املوضوعية؛ مدحًا أو ذمًا ،جند أن عشرة منها تذكرهم يف
خر اليت تذمهم وتكفرهم مبقاالتهم،
سياق الذم والرد واإلنكار ،فضلًا عن املواضع األُ َ
دون تسميتهم بالنصارى .ويف موضع واحد ال نلمس مدحًا وال ذمًا ،بل جمرد خرب،
وهو قوله تعاىل :ﭿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭾ [احلج .]17 :وجند مدح

بعضهم مدحاً مقيدًا ،يف ثالثة مواضع ،هي:
1

 -ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭾ [البقرة.]62 :

( )6جامع البياا.)318/1( :
( )7ت س القر ا العظيم355/3 :
( )8املرجع السابق449 /3 :
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2

 -ﭿﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭾ [املائدة.]69 :
3

 -ﭿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭾ [املائدة.]82 :
وقد يبدو األمر مشكلًا للوهلة األوىل! ولكنه بيِّن مُتَّسق ،حبمد اهلل .وبيان
ذلك - :أن النصارى املمدوحني يف القرآن هم أتباع املسيح عليه السالم ،حقًا
وصدقًا ،املوحدون هلل ،املعتقدون أن املسيح ،عليه السالم ،عبد اهلل ورسوله،
وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ،وماتوا على ذلك .ومن أدرك منهم بعثة حممد صلى
اهلل عليه وسلم آمن به ،ودخل يف عقد اإلسالم ،والتزم شريعته.
قال ابن اجلوزي ،رمحه اهلل( :فان قيل :كيف مدحهم بأن منهم قسيسني
ورهبانًا ،وليس ذلك من أمرِ شريعتنا !؟ فاجلواب :أنه مدحهم بالتمسّك بدين عيسى
حني استعملوا يف أمر حممد ما أخذ عليهم يف كتابهم .وقد كانت الرهبانية مستحسنة يف
دينهم .واملعنى :بأن فيهم علماء مبا أوصى به عيسى من أمر حممّد صلّى اهلل عليه
وسلّم .قال القاضي أبو يعلى :ورمبا ظن جاهلٌ أن يف هذه اآلية مدح النصارى ،وليس
كذلك؛ ألنه إِمنا مدح مَن آمن منهم ،ويدل عليه ما بعد ذلك ،وال شك أن مقالة
النصارى أقبح من مقالة اليهود)(.)9
 وأما النصارى املذمومون يف القرآن فهم الراغبون عن (ملة إبراهيم)،احلائدون عن حقيقة التوحيد ،الواقعون يف بدع الغلو من( :احللول) ،و(البنوة) ،و
(التثليث) .وبيان ذلك يف كتاب اهلل:

( )9زاد املس .)409-408 /2 (:

مصطلح (النمصارى) ودالالته

- 1

669

ﭿ 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 ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭾ [النساء- 171 :
.]173
2

 -ﭿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﯧﭾ [املائدة:

.]17
3

 -ﭿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭾ [املائدة.]72 :
4

 -ﭿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﭾ [املائدة.]76 - 73 :
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5

 -ﭿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭾ

[التوبة.]31 - 30 :
6

 -ﭿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭾ [مريم.]37 - 34 :

وواضح من هذه اآليات احملكمات إدانة (النصارى) وذمهم ،وتكفريهم ،مبا ال
يدع جمالًا للشك واملراوغة اليت ميتهنها بعض دعاة التقريب بني األديان ،لكونها مقرونةً
بذكر األسباب املوجبة لذلك؛ من عقائدهم الكفرية اليت أحدثوها يف دينهم ،والرد
املفحم عليهم.
ويلتحق بهم يف الذم ،من أبى قبول ما جاء به النيب اخلامت حممد صلى اهلل عليه
وسلم ،فقد أقام اهلل به احلجة على أهل الكتاب بقوله:

ﭿﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭾ [املائدة ،]15 :وقوله:
ﭿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﭾ [املائدة .]19 :وقال صلى اهلل عليه
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ُمةِ يَهُودِيٌَّ ،ولَا
حدٌ مِنْ َهذِهِ ا ْلأ َّ
َالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَِيدِهِ ،لَا يَ ْسمَعُ بِي َأ َ
وسلم( :و َّ
ِالذِي ُأرْسِلْتُ بِهِ ،إِلَّا كَانَ ِمنْ أَصْحَابِ النَّارِ) (.)10
َنصْرَانِيٌّ ،ثُمَّ َيمُوتُ َوَلمْ ُيؤْ ِمنْ ب َّ
قال ابن كثري ،رمحه اهلل ،عند قوله تعاىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦﭧ

خذْنَا عَلَيْ ِهمُ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ [املائدةَ( :]14 :أ َ

ا ْلعُهُودَ وَا ْل َموَاثِيقَ عَلَى مُتَاَب َعةِ الرَّسُولِ صلّى اهلل عليه وسلم ،ومناصرته ،ومؤازرته،
ٍّ يُرْسِلُهُ اللَّهُ ِإلَى أَ ْهلِ ا ْلَأرْضَِ ،ف َفعَلُوا َكمَا فَعَلَ
واقتفاء آثاره ،وعلى اإلميان ِبكُلِّ نَبِي
الْيَهُودُ ،خَالَفُوا ا ْل َموَاثِيقَ ،وََن َقضُوا العهود ،وهلذا قال تعاىل:
ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭿﭘ ﭙ ﭚ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭾ َأيْ َفَأ ْلقَيْنَا بينهم العداوة

والبغضاء لَِب ْعضِ ِهمْ َبعْضًاَ ،ولَا يَزَالُونَ َك َذلِكَ ِإلَى قِيَامِ السَّا َعةَِ .و َك َذلِكَ َطوَائِفُ
النصَارَى عَلَى اخْتِلَافِ َأجْنَاسِ ِهمْ؛ لَا يَزَالُونَ مُتَبَا ِغضِنيَ مُتَعَادِينَُ ،يكَفِّرُ بَ ْعضُ ُهمْ َب ْعضًا،
َّ
َرمُ ا ْلُأخْرَىَ ،ولَا َتدَعُهَا تَلِجُ َمعَْبدَهَا ،فَا ْلمَلَكانيَّةُ
وَيَ ْل َعنُ َب ْعضُ ُهمْ بَ ْعضًاَ ،فكُلُّ فِرْ َقةٍ تُح ِّ
ُتكَفِّرُ الَْي ْعقُوبَِّيةََ ،وكَ َذلِكَ الْآخَرُونََ ،و َك َذلِكَ النُّسْطُورِيَّةُ وَالْآرْيُوسَِّيةُ ،كُلُّ طَائِ َفةٍ ُتكَفِّرُ
ا ْلُأخْرَى فِي َهذِهِ الدُّنْيَا ،وََيوْمَ َيقُومُ ا ْلأَشْهَادُ ،ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :ﭿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ِلنصَارَى عَلَى مَا ارَْتكَبُوهُ ِمنَ ا ْل َكذِبِ
ﭩ ﭪ ﭾ وَ َهذَا تَ ْهدِيدٌ وَوَعِيدٌ َأكِيدٌ ل َّ
عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهَِ ،ومَا نَسَبُوهُ ِإلَى الرَّبِّ عَزَّ َوجَلَّ وََتعَالَى وََتقَدَّسَ َعنْ َق ْولِهِمْ
الص َمدُ َّالذِي لَمْ
حدُ ا ْلفَ ْردُ َّ
جعْلِ ِهمْ لَهُ صَاحَِبةً وَ َوَلدًاَ ،تعَالَى الواحد الَْأ َ
عُلُوًّا كَبِريًاِ ،منْ َ
يَ ِلدْ َوَلمْ يُوَلدْ َوَلمْ َي ُكنْ لَهُ كفوا أحد)(.)11
( )10صحيح مسلم كتاب اإلمياا – ابب وجوب اإلمياا برسالة نبينا مد صل هللا عليه وسلم إىل مجيع الناس
ونس امللل مبلته ،)134/1( ،رقم امدي .)153( :
( )11ت س القر ا العظيم.)355 /3( :
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وقد شهد العهد النبوي قدوم وفد نصارى جنران على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،واستقباهلم وضيافتهم يف مسجده ،وحماجتهم وجمادلتهم باليت هي أحسن،
وأنزل اهلل يف ذلك آيات بينات يف صدر سورة آل عمران ،وعرض عليهم خطة رشد،
و(كلمة سواء) فقال :ﭿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﭾ [آل عمران .]64 :فلما آل احلال بهم إىل نوع إغالق وإباء ،وضَن
ٍّ
بالرياسات ،كان ال بد من فض اخلصومة بإجراء حاسم ،ومواجهة فاصلة ،فكانت
املباهلة :ﭿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭾ [آل عمران .]61 :غري
أن القوم جبنوا عن ذلك ،ملا يعلمون من حاهلم ،ورضوا أن يبذلوا اجلزية عن يد وهم
صاغرون.
وإىل جانب تلك املواجهة اجلماعية ،كان جيري بعض املواقف الفردية الكاشفة
عن زيف ما آل إليه حال عامة النصارى املعاصرين للبعثة النبوية .ومن شواهد ذلك،
ما وقع لعدي بن حامت الطائي ،رضي اهلل عنه ،وقد كان عربيًا متنصرًا ،قال( :لَمَّا
بَ َلغَنِي خُرُوجُ رَسُولِ اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم  -كَرِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَا َهةً َشدِيدَةً،
فَخَ َرجْتُ حَتَّى وَ َقعْتُ نَاحَِيةَ الرُّومِ ،حَتَّى َق ِدمْتُ عَلَى قَ ْيصَرََ ،فكَرِهْتُ َمكَانِي ذَلِكَ
جلََ ،فِإ ْن كَانَ كَاذِبًا لَمْ
الر ُ
أَشَدَّ ِمنْ كَرَاهِيَتِي لِخُرُوجِهَِ ،فقُلْتُ :وَاهللِ َل ْولَا أَتَيْتُ َهذَا َّ
َيضُرَّنِي ،وَِإنْ كَانَ صَادِقًا عَ ِلمْتَُ ،ف َق ِدمْتُ ِبغَيْرِ َأمَانٍ َولَا كِتَابٍ َ ،فأَتَيْتُهُ وَ ُهوَ جَالِسٌ
جدِ ،فَلَمَّا رَآنِي النَّاسُ قَالُواَ :عدِيُّ ْبنُ حَاِتمٍ! َعدِيُّ ْبنُ حَاِتمٍ! َف َدخَلْتُ عَلَى
فِي ا ْلمَسْ ِ
جلٌ فَ َشكَا ِإلَيْهِ
رَسُولِ اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم  -فَبَيَْنمَا أَنَا عِ ْندَهُِ ،إذْ أَتَاهُ َر ُ
خذَ رَسُولُ اهللِ  -صلى اهلل عليه
ا ْلفَا َقةَ ،ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَ َشكَا ِإلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ ،ثُمَّ َأ َ
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ج َعلَ اهللُ َيدَهُ فِي
وسلم  -بَِيدِي َفقَامَ  -وَ َقدْ كَانَ قَالَ قَ ْبلَ َذلِكَ :إِنِّي لَأَ ْرجُو َأنْ يَ ْ
جةًَ " ،فقَامَ َمعَ ُهمَا حَتَّى
َيدِي  ،-فَ َلقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ َمعَهَاَ ،فقَالَا :إِنَّ لَنَا ِإلَيْكَ حَا َ
خذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ َفَأ ْلقَتْ لَهُ ا ْل َولِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ
َقضَى حَاجَتَ ُهمَا ،ثُمَّ أَ َ
ح ِمدَ اهللَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ،ثُمَّ قَالَ :مَا ُيفِرُّكَ َأنْ تَقُولَ لَا ِإلَهَ إِلَّا
عَلَيْهَاَ ،وجَلَسْتُ بَ ْينَ َيدَيْهِ ،فَ َ
اهللُ ؟ فَ َهلْ َتعْ َلمُ ِمنْ ِإلَهٍ ِسوَى اهللِ؟ قُلْتُ :لَا .ثُمَّ َتك ََّلمَ سَا َعةً ،ثُمَّ قَالَ :إَِّنمَا َتفِرُّ أَنْ
َتقُولَ اهللُ َأكْبَرُ ،فَ َهلْ َتعْ َلمُ أَنَّ شَيْئًا َأكْبَرُ ِمنْ اهللِ؟ قُلْتُ :لَا ،قَالََ :فإِنَّ الْيَهُودَ َم ْغضُوبٌ
النصَارَى ضُلَّالٌ .يَا َعدِيُّ ْبنَ حَاِتمٍ ،أَسْ ِلمْ تَسْ َلمْ ،يَا َعدِيُّ ْبنَ حَاِتمٍ،
عَلَيْ ِهمْ ،وَإِنَّ َّ
أَسْ ِلمْ تَسْ َلمْ ،يَا َعدِيُّ ْبنَ حَاتِمٍ ،أَسْ ِلمْ تَسْ َلمَْ .فقُلْتُ :إِنِّي مِنْ أَ ْهلِ دِينٍ .قَالَ :أَنَا أَعْ َلمُ
ِبدِينِكَ مِنْكََ .فقُلْتُ :أَنْتَ أَعْ َلمُ ِبدِينِي مِنِّي؟ قَالََ :ن َعمْ .أَلَسْتَ َركُوسِيًّا()12؟ قُلْتُ:
خذُ مِرْبَاعَ َق ْومِكَ()13؟
ت :بَلَى ،قَالََ :ألَسْتَ َت ْأ ُ
بَلَى ،قَالََ :ألَسْتَ تَرَْأسُ َق ْومَكَ؟ قُلْ ُ
قُلْتُ :بَلَى ،قَالََ :فإِنَّ َهذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكِ .قَالَ :فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اهللِ  -صلى
ضعَتْ مِنِّي َنفْسِيَ .فقَالََ :أمَا إِنِّي أَعْ َلمُ مَا َّالذِي َيمَْنعُكَ مِنْ
اهلل عليه وسلم – َذلِكََ ،توَا َ
ا ْلإِسْلَامِ؛ َتقُولُ :إَِّنمَا اتََّبعَهُ ضَ َع َفةُ النَّاسَِ ،و َمنْ لَا قُوَّةَ لَهُ ،وَ َقدْ َرمَتْ ُهمْ ا ْلعَرَبَُ .فوَ َّالذِي
َنفْسِي بَِيدِهِ ،لَيُتِمَّنَّ اهللُ َهذَا الَْأمْرَ .أََتعْرِفُ الْحِريَةَ ؟ قُلْتَُ :لمْ َأرَهَا ،وَ َقدْ َس ِمعْتُ بِهَا.
حلُ ِمنْ الْحِريَةِ ،حَتَّى تَطُوفَ بِا ْل َكعَْبةِ ،لَا
الظعِيَنةَ تَرْتَ ِ
قَالََ :فِإنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ َّ
حدًا إِلَّا اهللَُ ،فقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي َوبَ ْينَ َنفْسِيَ :فأَ ْينَ لُصُوصُ طَيِّئٍَّ ،الذِينَ سَعَّرُوا
تَخَافُ َأ َ
الْبِلَادَ؟ قَالََ :ولَِئنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ،لَُتفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَىَ .فقُلْتُ :كِسْرَى ْبنِ هُ ْرمُزَ؟
لءَ كَفِّهِ مِنْ
جلَ يُخْ ِرجُ ِم ْ
الر ُ
قَالََ :ن َعمْ ،كِسْرَى ْبنِ هُ ْرمُزََ .ولَِئنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ،لَتَرَيَنَّ َّ
جدُ مَنْ َيقْبَلُهَا مِنْهُ .فَقُلْتُ :إِنِّي جِئْتُ مُسْ ِلمًا.
صدَقَتِهِ ،فلَا يَ ِ
ِضةٍ ،يَطُوفَ ِب َ
ذَهَبٍ أَوْ ف َّ
( )12هو دين بني النصارى والصائبني ،انظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)234/1
الصا له ،انظر :ال تح الرابين لرتتيب مسند اإلمام
( )13أي لك ربع الًلنيمة ،كاا الرئي
اجلاهلية أيخذه خ ً
أمحد بن يفنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار ال تح الرابين (.)191/21
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جعَلْتُ
جلٍ ِمنْ ا ْلأَْنصَارِ ،فَ َ
قَالَ :فَرَأَيْتُ َوجْهَهُ تَبَسَّطَ فَ َرحًا ،ثُمَّ َأمَرَ بِيَ ،فأُنْ ِزلْتُ عِنْدَ َر ُ
الظعِيَنةُ تَخْ ُرجُ مِنْ الْحِريَةِ ،فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ
آتِيهِ طَرَ َفيْ النَّهَارِ .قَالَ َعدِيٌّ :فَ َهذِهِ َّ
َالذِي َنفْسِي بَِيدِهِ لََتكُونَنَّ الثَّالَِثةُ،
جوَارٍَ .وَل َقدْ كُنْتُ فِي َمنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى ْبنِ هُ ْرمُزَ .و َّ
ِ
ِلأَنَّ رَسُولَ اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم َ -قدْ قَالَهَا)( .)14والنص حافل بالدروس
والعرب املتنوعة ،وليس هذا مقام بسطها.
ومن ذلك ما رواه الرتمذي عنه قال( :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ وَفِي
عُُنقِي صَلِيبٌ ِمنْ ذَهَبٍَ ،فقَالَ :يَا َعدِيُّ اطْ َرحْ عَنْكَ َهذَا الوََثنَ ،وَ َس ِمعْتُهُ َيقْرَأُ فِي
خذُوا َأحْبَارَ ُهمْ َورُهْبَانَ ُهمْ أَرْبَابًا ِمنْ دُونِ اللَّهِ" ،قَالََ :أمَا إِنَّ ُهمْ لَمْ
سُورَةِ بَرَاءَة" :اتَّ َ
َرمُوا عَلَيْهِمْ
َيكُونُوا َيعُْبدُونَ ُهمْ ،وََلكِنَّ ُهمْ كَانُوا ِإذَا َأحَلُّوا لَ ُهمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ ،وَِإذَا ح َّ
َرمُوهُ)(.)15
شَيْئًا ح َّ
لقد جاء كتاب اهلل بشفاء الصدور ،ورفع االلتباس الذي آل إليه أهل الكتاب،
كما قال تعاىل:

ﭿﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭾ

[النمل . ]76 :كما كان نبيه صلى اهلل عليه وسلم على علمٍ من ربه وبيِّنة حباهلم ،قال
تعاىل :ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭾ

[البينة.]5 - 1 :

( )14أخرجه :أمحد املسند برقم ( )18286والل ظ له ،البخاري كتاب الزكاة – ابب الصدقة قبل الرد
برقم( ،)1413كتاب املناقب – ابب عالمات النبوة اإلسالم ( ،)3595والرتمذي برقم (.)2954
( )15سنن الرتمذي كتاب الت س – ابب ومن سورة التوبة ( )129 /5رقم ( ،)3095ويفسنه األلباين
السلسلة الصحيحة (.)3293
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املبحث الثاين مصطلح (النصارى) يف مصادر أهل الكااب
تشري األناجيل إىل والدة عيسى ،عليه السالم ،يف بيت حلم اليهودية ،أيام
امللك هريودس ،الذي فتك بأطفال بيت حلم فزعًا من ظهور جنم ملك إسرائيل،
وهرب أمه به ،برفقة يوسف النجار ،إىل مصر ،ثم عودتها به بعد هالك هريودس،
وجلوئهما إىل ناحية اجلليل( ،وجاء مدينةً يقال هلا الناصرة ،فسكن فيها ،ليتم ما قيل
على لسان األنبياء :إنه يدعى ناصريًا)( .)16ويف هذا النص القديم من إجنيل "متى"
مستندٌ للقائلني بأن سبب تسمية أتباعه "نصارى" ،راجع إىل نشأته يف "الناصرة".
وقد كان هذا الوصف ،وتلك النسبة (الناصري) شائعًا معروفَا يف زمن املسيح
بني أتباعه وخمالفيه .ومن شواهد ذلك ما استهل به بطرس عظته املشهورة ،يف يوم
اخلمسني( ،)17حني خاطب احلشود اجملتمعة قائالً( :يا بين إسرائيل امسعوا هذا
الكالم :إن يسوع الناصري ،ذاك الرجل الذي أيده اهلل لديكم مبا أجرى عن يده بينكم
من املعجزات واألعاجيب واآليات)(.)18
جاء يف دائرة املعارف الربيطانية ،عن "الناصرة" ،ما ترمجته( :إنها مقدسة يف
املعتقدات املسيحية لكون عيسى أمضى طفولته هناك)(.)19
قال البكري"( :نصورية" بفتح أوله وضم ثانيه ،بعده واو مهملة مكسورة،
وياء مفتوحة خمففة بعد هاء التأنيث ،قرية بالشام إليها تنسب النصرانية ،وقيل بل

( )16إجنيل مىت .)23 /2( :
يوما.
( )17بطرس مقدم امواريني ،ويوم اخلمسني يوم عيد لدى اليهود ،حيت لوا به بعد ال صح خبمسني ً
( )18أعمال الرسل .22 /2 :
(.Grolier ACADEMIC ENCYCLOPEDIA 1985 : 14:67 )19
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امسها ناصرت بفتح الصاد وإسكان الراء بعدها تاء معجمة باثنتني من فوقها ،وقيل
ناصرة)(.)20
وقال ياقوت احلموي"( :الناصرة" فاعلة من النصر...ومنها اُشتق اسم
النصارى)( .)21وقيل "نتسريت" و"نازرت"( .)22وتكتب بالالتينية ( ،)Nazaraوباالجنليزية
( .)Nazarethكما جيد الباحث إشارة إىل فرقة (الناصريني) ،وإجنيلهم؛ (إجنيل
الناصريني) الذي يعد ضمن قائمة األناجيل املنحولة (األبوكريفا) ،وكنيسة تعرف
باسم (كنيسة الناصريني) يف منطقة (بيال) شرق األردن ،جلأ إليها النصارى سنة 70م،
بعد تدمري أورشليم.
إن صراحة النص القرآني:

ﭿﭓ ﭔ

ﭕﭾ [املائدة ،]83 ،14 :حتملنا

على القطع بأن هذا هو االسم السائد الذي ارتضوه ألنفسهم ،وعرَّفوا به مذهبهم .غري
أن املصادر املهتمة بتاريخ الكنيسة ،قدميًا وحديثًا ،من خمتلف طوائف النصارى( ،)23ال
تولي هذه التسمية اهتمامًا! بل حتاول حصرها يف طائفة يهودية متنصرة ،أو نصرانية
متهوِّدة ،آلت إىل االنقراض!.
جاء يف كتاب (املسيحية يف العامل العربي) ،لألمري احلسن بن طالل ،الصادر
عن (املعهد امللكي للدراسات الدينية) الذي كان يتوىل اإلشراف عليه د .كمال
الصلييب ،ويبدو أنه الكاتب الفعلي ،ما نصه( :ومن بعد "يسوع" عمد األتباع
( )20معجم مستعجم لعبد هللا بن عبد العزيز بن مد البكري األندلسي (ت 487هـ) (.)1310/4
( )21معجم البلداا لشهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي امموي (ت 626هـ) (.)251/5
( )22يري الناصرة مس ة عرب العصور (.)10
( )23انظر عل سبيل املثال :يري الكنيسة  :يوسابيوس القيصري ،يري الكنيسة املسيحية  :مس نو  ،اخلريدة
الن يسة يري الكنيسة  :األنبا اسيذورس القبطي ،يري الكنيسة  :أندرو ميلر ،يري الكنيسة  :جوا
لورمير ،يري الكنيسة الشرقية  :ميشيل يستيم ،إ ناطيوس ديك .و ها.
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"العربيون" أي "اإلسرائيليون" ،وهم الذين عُرفوا باسم "النصارى" ،باليونانية
" "Nazarenoiإىل تنظيم أنفسهم يف أورشليم ،كمذهب خاص ،باليونانية " "hodosأي
طريق ،بقيادة يعقوب بن يوسف ،أحد إخوة يسوع األربعة ،ثم بقيادة آخرين من
أقربائه ،باعتبارهم من نسل داود .فتوجس الرومان خيفة من أن هؤالء يطالبون مبُلك
حملي ،ولذلك قاموا باضطهادهم بني حني وآخر .يوسابيوس القيساري :التاريخ
الكنسي.)24()20 ،19 :3 :
وبينما يثبت القرآن تسمي أتباع املسيح بـ(النصارى) يف وقت مبكّر ،جند
الالهوتيني ينفون التسمية بـ(املسيحيني) يف وقت مبكّر! يقول جون لورمير ،عن كنيسة
أورشليم ،بعد رفع املسيح( :بدأ هؤالء املسيحيون يشعرون بهويتهم ،وحيسون أنهم
شركة ومجاعة مميزة ،وبدأت بعض الصفات امله ّمة تظهر يف مجاعتهم هذه .مل يطلقوا
على أنفسهم ،بعدُ ،لقب "املسيحيني" ،ولكنهم كانوا يعرفون يف أنفسهم مجاعة من
()25

اليهود اكتشفوا ألنفسهم املسيا املنتظر)

ولعل أقدم نص يعوِّل عليه الالهوتيون يف إطالق مصطلح "املسيحيني" على
النصارى األولني ،ما ورد يف سفر أعمال الرسل ،حيث يقول كاتبه( :ويف أنطاكية
سُ ِّمي التالميذ أول مرة مسيحيني)(.)26وعلَّق املعتنون بالطبعة ،من الرهبانية اليسوعية،
ظ جديد آخر للداللة على من مساهم "لوقا" وال يزال يسميهم "اإلخوة" و
بقوهلم( :لف ٌ
"املؤمنني" و "التالميذ" و "الطريقة" و "القديسني" اخل .كلمة "املسيحي" ترمجة لالسم
اليوناني املشتق من "املسيح" ،تكاد تكون مجيع تلك التسميات األخرى من صنع
املسيحيني أنفسهم .يف حني أن اشتقاق كلمة "املسيحي" أي من أتباع املسيح ،هي على
( )24املسيحية العامل العريب :امسن بن طالل .ط :مكتبة عماا 1995م .ص.)27-22( :
( )25يري الكنيسة.)49 /1(:
()26إجنيل مىت .أعمال الرسل.)26 :11( :
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ما يبدو ،من صنع غري املسيحيني .ويدل ظهور هذا اللفظ على أن كنيسة أنطاكية كان
ينظر إليها ،ال كما ينظر إىل شيعة يهودية ،بل إىل مجاعة دينية جديدة تنتمي إىل
املسيح)( )27ويبدو أنه يف وقت الحق ،شاع نبز "النصارى" باسم "املسيحيني" يف أرجاء
الدولة الرومانية ،فيذكر املؤرخ الروماني "تاسيتوس" اضطهاد اإلمرباطور الروماني
"نريون" سنة 64م للنصارى ،إثر حريق روما الشهري ،ويقول( :لكي يتخلص
اإلمرباطور من هذه اإلشاعات ألقى بالتهمة على مجاعة من الناس مكروهة؛ ألجل
جناستهم ،يطلق عليهم عادة اسم "املسيحيني"  ،وأوقع بهم العقاب على هذه التهمة،
وقد مسوا كذلك نسبة للمسيح " )"Christus

()28

مل يكن لدى نصارى العرب حتسس هلذه التسمية ،بل كانت دارجة سائغة يف
مجيع األدبيات والكتابات الرمسية .وغاية ما يف األمر أن يعدوها من قبيل
االصطالحات العرفية احمللية ،اليت ختتلف باختالف البلدان ،كما جاء يف املوسوعة
العربية امليسرة ،يف مادة (نصارى)( :يراد بهم خاصة نصارى الشرق ،يف حني أن
مسيحيي القسطنطينية يسمون الروم ،ومسيحيي أوربا يسمون الفرجنة)(.)29
جاء يف كتاب "املسيحية العربية وتطوراتها"( :يرى بعض املستشرقني أن لفظة
"النصارى" من أصل سرياني هو نصرايا  ، Nasrayaوتطلق على مسيحيي الشرق .ويرى
بعض املؤرخني أن هلا صلة بـ"الناصرة" املدينة اليت كان منها يسوع ،حيث يقال:
"يسوع الناصري" أو هلا صلة بـ"الناصريني" وهم إحدى الفرق القدمية اليهودية املتنصرة
 ...وهكذا فرغم ما يالحظ من اختالفات جزئية حول مصدر اللفظ "النصارى،

()27العهد اجلديد ،)406 -405( :يفاشية (.)17
نقال عن  :يري الكنيسة  :جوا لورمير (.)91
( )28يري يسيتوس ً ،Annales XV :
( )29املوسوعة العربية امليسرة .ط:دار القلم وم سسة فرانكلني للطباعة والنشر .القاهرة1965 :م.)1835( .
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النصرانية  "...فإن االتفاق حاصل حول مدلوله ،وهو :أتباع املسيحية يف الشرق ،مبا يف
(.)30

ذلك العرب)

غري أنه لوحظ يف العقود األخرية ،وبعد االنفتاح على العامل الغربي ،رغبة
النصارى العرب يف التنصل من هذا اللقب ،واالستعاضة عنه بلقب "املسيحيني" إىل
حد التوتر واالستفزاز! ولعل مرد ذلك إىل الشعور بالدونية املقرتنة بلقب "النصارى"
إبان القرون املتتالية ،اليت امتدت حتى القضاء على اخلالفة العثمانية

و(نظام

امللل) ،ونزعتهم لالرتباط بالعامل الغربي ،املتفوق ماديًا وعسكريًا ،والنأي عن
حميطهم اإلسالمي.
ومن املمارسات املتبجحة ،املغرقة يف الشطط والغرابة ،طروحات األب يوسف
درة احلداد (١٩٧٩ - ١٩١٣م) ،الذي حاول فيها التفريق بني "النصارى" و
"املسيحيني" على حنو غري مسبوق! يقول مشريًا إىل اختالف املؤمنني باملسيح حول
طبيعته( :هذا السلوك املختلف يف اجلماعة الواحدة ،شق املسيحية منذ تأسيسها إىل
سنة وشيعة؛ سنة املسيحيني ،الذين يتبعون شرعة الرسل يف جممع أورشليم ،وشيعة
النصارى اليهود ،الذين ظلوا يقيمون التوراة واإلجنيل معًا بزعامة آل بيت املسيح،
أسقف أورشليم)(.)31
وبناءً عليه ،فالنصرانية ،بهذا االعتبار ،نوع من البدعة واهلرطقة املرفوضة،
اخلارجة عن االستقامة العقدية ،بل يسميها "رِدَّة"! ويقول ( :فالردة النصرانية!
موضوعها :الكفر بإهلية املسيح ،والكفر بالفداء يف صلبه .وينتج عن ذلك الكفر

( )30املسيحية العربية وتطوراهتا من نشأهتا إىل القرا الرابع اهلجري /العاشر امليالدي  :د .سلوى اماج صاحل-
العايب .ط :دار الطليعة للطباعة والنشر .ب وت 1997م.)28 – 27( .
( )31القر ا دعوة نصرانية .األب يوسح درة امداد .منشورات املكتبة البولسية .الطبعة الثانية :ب وت 1986م.)56( .
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بالتثليث ،والكفر بالتجسد .هذه هي عقيدة النصارى يف املسيح ،وسيقومون عليها
طوال عهد الفرتة ما بني اإلجنيل والقرآن)(.)32
والكاتب املذكور يسرتسل يف خياالته وجمازفاته ليخلص إىل أن أولئك
النصارى ،املرتدين يف نظره ،هم املؤسسون احلقيقيون لدين اإلسالم ،وأن نبينا حممدًا
صلى عليه وسلم ،تربى ،وتعمَّد! يف بيئة نصرانية ،إىل آخر ترهاته .واملقصود يف هذا
املقام اإلشارة إىل حماولة بعض نصارى املشرق املستغربني ،التنصل من هذا اللقب
التارخيي "النصارى" ،وقصره على فئة شاذة ،تنتمي للمسيح(.)33
أما النصارى الغربيون ،فيتحفظون على إطالق هذا اللقب ،ويرون يف ذلك
إبهامًا! يقول األب جان كوربون( :املسيحيون هم "النصارى" ،والتعبري قرآني حمض.
والقرآن ال يستعمل كلمة "املسيحيني" .من هنا ينشأ إبهام :فقد يفهم املسيحيون بكلمة
"النصارى" اليت يُسمَّون بها أنهم تبَّاع يسوع الناصري ،ويقبلون بذلك .لكن عليهم أن
يرفضوها أيضًا؛ ألنها ،ترجيحًا ،تعين يف القرآن فرقة معينة مسيت بالنصارى ،وهي
فرقة خاصة ممن يقولون مبسيحية ذات طابع يهودي) (.)34
املبحث الثالث النصارى املهديُّون والنصارى الضالُّون

لقد كانت بعثة عيسى ابن مريم ،عليه السالم ،رمحة من اهلل ملن شاء من
عباده ،وفتنة آلخرين .وقد احتف بها من اآليات العظام ما يبهر العقول ،وخيضع
( )32القر ا دعوة نصرانية.)66( :
( )33انظر الرد عل ذلك :دعوة التقريب بني األدايا .د .أمحد القا ي .ط :دار ابن اجلوزي .الدمام
.)577 -559( :2001-1422
( )34كنيسة املشره العريب  :األب جاا كوربوا .ط :منشورات جمل كنائ الشره األوسط .ب وت 1996م
(.)14
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النفوس لسلطان احلق؛ بدءاً من والدته من أم بال أب ،وتَ َك ُّلمه يف املهد ،مرورًا مبا
أجراه اهلل على يديه من إبراء األ ْكمَه واألبرص ،وإحياء املوتى ،والتنبئة مبا يأكلون وما
يدخرون يف بيوتهم ،وانتهاءً بإيتائه اإلجنيل ،وما تضمنه من اهلدى واحلكمة واملوعظة.
قال تعاىل :ﭿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﭾ [آل عمران. ]51 - 45 :
وقد أفصح بشكل جلي سافر عن حقيقته ،وحقيقة دعوته ،منذ افتَ َّر عن ثغره
يف املهد أمام املأل من قومه ،وأمه حتمله ،قائلًا :ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ [مريم.]36 - 30 :
ورغم هذا البيان اجللي القاطع لكل جدل ،الناسف لكل شبهة ،فقد اختلف
األحزاب من بعده! قال تعاىل :ﭿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
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ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ

ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭾ [الصف.]14 :
قال ابن كثري ،رمحه اهلل( :لَمَّا بَلَّغَ عِيسَى اْبنُ مَرَْيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رِسَاَلةَ رَبِّهِ ِإلَى
حوَارِيِّنيَ ،اهَْتدَتْ طَاِئ َفةٌ ِمنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ِبمَا جَاءَ ُهمْ
َق ْومِهِ ،وَوَا َزرَهُ َمنْ وَا َزرَهُ ِمنَ الْ َ
حدُوا نُبُوَّتَهَُ ،و َر َموْهُ وَأُمَّهُ بِا ْلعَظَاِئمِ،
بِهِ ،وَضَلَّتْ طَاِئ َفةٌ فَخَ َرجَتْ عَمَّا جَاءَ ُهمْ بِهَِ ،وجَ َ
وَ ُهمُ الْيَهُودُ  -عَلَيْ ِهمْ َلعَاِئنُ اللَّهِ ا ْلمُتَتَاِب َعةُ ِإلَى َي ْومِ ا ْلقِيَامَةِ  -وَغَلَتْ فِيهِ طَاِئ َفةٌ مِمَّنِ
اتََّبعَهُ ،حَتَّى رَ َفعُوهُ َفوْقَ مَا أَعْطَاهُ اللَّ ُه ِمنَ النُّبُوَّةِ ،وَافْتَرَقُوا فِرَقا وشِيَعاَ ،ف ِمنْ قَاِئلٍ
مِنْ ُهمْ :إِنَّهُ اْبنُ اللَّهِ .وَقَاِئلٍ :إِنَّهُ ثَالِثُ ثَلَاَثةٍ :ا ْلأَبِ ،وَالِاْبنَِ ،ورُوحِ ا ْل ُق ُدسَِ .و ِمنْ قَاِئلٍ:
إِنَّهُ اللَّهُ)(.)35
نعم! لقد كان ذلك االفرتاق األولي داخل بين إسرائيل الذين أرسل إليهم؛
فانقسموا إىل مؤمنني وكفار .فأما الكفار ،فصنفان
أحدمها مردة يهود؛ من الصدوقيني ،والفريسيني ،والكتبة( ،)36الذين
استنكفوا واستكربوا عن قبول احلق ،وأخذتهم العزة باإلثم ،وسعوا لدى احلاكم
الروماني يف قتله وصلبه ،من بعد ما جاءتهم البينات .وأمر هؤالء احملرومني
املخذولني ،بيِّن واضح.

( )35ت س القر ا العظيم .)270 – 269 / 7( :
( )36الصدوقيوا :هم يفزب الكهنة ،واملس ولوا عن العبادة اهليكل ،وكانوا طبقة ارستقراطية افظة،
متمسكني ابألس ار اخلمسة ،رافوني للمروايت الش وية األخرى ،وكانوا ألد أعدال املسيح ،وسعوا
تسليمه للروماا .وال أريسيوا :مجاعة دينية تنزع و التقشح ،كمرسوا أن سهم لدراسة وت س الناموس ،كانوا
حتررا فهم الناموس من الصدوقيني .الكتبة :مجاعة دينية معنية بكتابة الناموس وت س ه ،وكث منهم
أكثر ً
من ال ريسيني .انظر  :يري الكنيسة  :جوا لورمير .)36 – 35 (:
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الثاين الذين غلوا فيه ،ورفعوه فوق منزلته ،واعتقدوا أنه اهلل ،أو ابن اهلل ،أو
ثالث ثالثة .وقد ظهر هؤالء الغالة يف عهده ،مما أحوجه عليه السالم ،إىل حتذيرهم
خبطاب حاسم ،فقال :ﭿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﭾ [املائدة.]76 - 72 :
وأما املؤمنون املهادون فهت مراتب وأطباق ،ومن أبرزهت
أوال احلواريون
ا

الذين شرح اهلل صدورهم لإلميان ،وندبهم إليه ،فقال :ﭿ ﮩ

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭾ

[املائدة:

 ،]111وملا شعر عيسى ،عليه السالم ،بكفر يهود ،استنهضهم وناداهم ،كما قال
تعاىل :ﭿﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ

ﭾ [ آل عمران ،]53 - 52:فشهدوا شهادة احلق ،وصدقوا ما

عاهدوا اهلل عليه .ويسمون يف األناجيل املتداولة (التالميذ) و (الشهود) و (الرسل).
واملشهور أنهم اثنا عشر.
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ففي إجنيل مَتى( :ودعا تالميذه االثين عشر ،فأوالهم سلطانًا يطردون به
األرواح النجسة ،ويشفون الناس من كل مرض وعلة .وهذه أمساء الرسل االثين
عشر :أوهلم سِمعان الذي يقال له بطرس ،وأَندَراوُس أخوه ،فيعقوب بن زَبَدى
ويوحنا أخوه ،ففيلِبُّس وبَرتُلُماوس ،فتوما ومتى العشار ،فيعقوب بن حَلْفى
وتدَّاوُس ،فسِمعان الغيور ،ويهوذا اإلسخريوطي ،ذاك الذي أسلمه .هؤالء االثنا
عشر أرسلهم يسوع ،وأوصاهم قال :ال تسلكوا طريقًا إىل الوثنيني وال تدخلوا مدينةً
للسامريني بل اذهبوا إىل اخلراف الضالة من بيت إسرائيل)(.)37
فهوالء خاصة أصحابه ،رضي اهلل عنهم ،باستثناء يهوذا اإلسخريوطي اخلائن
املفتون ،الذي جرى استبداله الحقًا من قبل مجاعتهم بـ(متياس) .وقد أفنى هؤالء
احلواريون الكرام أعمارهم يف الدعوة إىل اهلل ،وأوذوا يف ذات اهلل ،وكثري منهم مات
شهيدًا(.)38
وحاشاهم ،رضي اهلل عنهم ،ما تنسبه إليهم بعض األناجيل والرسائل املكونة
لـ (العهد اجلديد) من ألفاظ الكفر؛ كوصف عيسى عليه السالم بالرب ،واالبن ،وحنو
ذلك ،فإن هذا مما أدخله أتباع بولس من حتريف .بل إنا جند يف بعضها التصريح
بالتوحيد ،كما يف "عظة بطرس للشعب"( :إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،إلهَ
آبائنا ،قد جمَّد عبده يسوع)(.)39
اثنياا الصحابة
األرض ،ومل يبلغوا رتبة احلواريني الذين اختارهم بنفسه .ويذكر بعض الالهوتيني أن
وهم الذين الزموا املسيح ،عليه السالم ،مدة مقامه يف

أيوا :إجنيل مرق  ،)20-13 :3( :وإجنيل لوقا.)16 -12 : 6(:
( )37إجنيل مىت ،)7-1 :10( :وانظر ً
( )38انظر س هم  :خمتصر يري الكنيسة  :أندرو ملر.)56 -41( :
( )39أعمال الرسل .)13 : 3( :
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عدد هؤالء سبعون( .)40وحني جرى اختيار "متيَّا" خلفًا لـ "يهوذا اإلسخريوطي" خطب
بطرس يف مجع حمتشد من الناس يبلغون مائة وعشرين ،فكان مما قال( :هناك رجال
صحبونا طوال املدة اليت أقام فيها  ...يسوع معنا ،مذ أن عمَّد يوحنا إىل يوم رفع عنا.
فيجب إذًا أن يكون واحدٌ منهم شاهدًا معنا على قيامته  ...ثم اقرتعوا ،فوقعت القرعة
فدل ذلك على خصوصية هؤالء.
على متيَّا ،فضُ َّم إىل الرسل األحد عشر)(َّ .)41
اثلثاا سائر املؤمنني وهم كثري يعدون باآلالف .فقد آمن به كثريون قبل رفعه،
وآمن به كثريون بعد رفعه .ففي موعظة بطرس يوم اخلمسني (الذين قبلوا كالمه
اعتمدوا ،فانضم يف ذلك اليوم حنو ثالثة آالف نفس)( .)42وقد لقي هؤالء يف ذات اهلل
من االبتالء والألواء أمرًا عظيمًا ،واختذ اهلل منهم شهداء .ومن أوهلم شهادة:
"إسطفانس" ،الذي رمجه يهود أورشليم (وهو يدعو فيقول :ربَّ يسوع ،تقبل
روحي)(.)43
يقول جون لورمير( :ومن ذلك الوقت وجدت السلطاتُ الشجاعةَ الكافية
الضطهاد املسيحيني علنًا .وكان الشخص الذي تزعم هذه احلملة املروعة هو "شاول
الطرسوسي" الذي نشر االضطهاد يف أورشليم والبالد اليت حوهلا .وبدأ االضطهاد
اليهودي يزداد)( )44قلت :وهو الذي اختذوه الحقًا قديسًا ،بل ربًا ،كما قال تعاىل:
خذُوا َأحْبَارَ ُهمْ َورُهْبَانَ ُهمْ أَرْبَابًا ِمنْ دُونِ اللَّهِ وَا ْلمَسِيحَ اْبنَ مَرَْيمَ) [التوبة.]31 :
(اتَّ َ

( )40انظر :خمتصر يري الكنيسة  :أندرو ملر .)55( :
( )41أعمال الرسل .)26 ،22 ،21 :1( :
( )42أعمال الرسل .)41 : 2( :
( )43أعمال الرسل .)59 :7( :
( )44يري الكنيسة  :جوا لورمير (.)55
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لقد كانت بذور االختالف بني املنتمني إىل عيسى ،عليه السالم ،مبكرة،
وظلت تنمو يف تربة قابلة للتغذية مبختلف املواد .وذلك أن عيسى ،عليه السالم ،كان
هاديًا ومعلمًا وواعظًا ،يتقلب بني بيت املقدس ،وبلدات فلسطني ،يدعو إىل اهلل،
(اخلراف الضالة من بيت إسرائيل)( .)45ومل يكن ،عليه السالم ،مأمورًا بتأسيس
دولة ،واخلروج املسلح على احلكم الروماني ،كما تسعى طائفة "الغيورين"( )46من بين
إسرائيل ،وال حتى االحنياز بأتباعه حنو عزلة جمتمعية خاصة ،كما فعلت طائفة
"األسينيني"( ، )47بل كان يعيش بني ظهراني بين إسرائيل ،وينتقد األحزاب اليهودية؛
كالصدوقيني ،والفريسيني ،اخلارجة عن مقاصد الشريعة ،وناموس موسى عليه
السالم .وهذه حقيقة تواتر على وصفها مجيع مؤرخي النصرانية.
يقول جون لورمير( :كان يسوع يهوديًا( ،)48حيرتم ناموس موسى ،وعادات
الناس ،وحيافظ على املواسم واألعياد ،عيَّد عيد الفصح ،وحضر العبادة يف اجملمع
واهليكل  ...ورفض أن يتوافق مع األحزاب الكربى ،فلم ينعزل مع األسينيني ،وال أن
يقوم بثورته مع الغيورين ،وأظهر سخطه على الكهنة والصدوقيني وطرقهم ،وهاجم
الكتبة والفريسيني علنًا ،واتهمهم بأنهم قادة عميان ،وقبور مبيضة  ...ومع ذلك مل
( )45إجنيل مىت .)24 :15( :
( )46مجاعة دينية سياسية ،يتسموا ابإلخالص هلل ،واممية للدين ،والًلوب د األصنام وكسر الناموس .وكانوا
يسعوا للثورة د الروماا .انظر  :يري الكنيسة  :جوا لورمير .)36( :
( )47مجاعة متصوفة تقية ،ترجع إىل طائ ة "اهليسيدمي" ،يعيشوا يفياة رهبانية صارمة مستوطنات خاصة.
انظر :يري الكنيسة  :جوا لورمير .)37 – 36( :
يهوداي وال نصرانيًا ،بل كاا كل
( )48مل يكن عيس  ،عليه السالم،
يهوداي ،كما مل يكن إبراهيم ،عليه السالمً ،
ً
قابال ملا جال به موس  ،عليه السالم،
مسلما .ومقصود الكاتب أنه كاا ً
منهما ،وسائر أنبيال هللا ،يفني ً ا ً
التوراة ،مواف ًقا ملا جرى عليه اليهود من عبادات ومناسبات دينهم .قال تعاىل( :ومصدقًا ملا بني يدي من
التوراة وأليفل لكم بعض الذي يفرم عليكم).
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يذكر يسوع تفاصيل بناء وإدارة وممارسات الكنيسة املقبلة ...يكفينا أن نقول :إن
التخطيط ملنظمة خاصة يطلق عليها الكنيسة مل يكن يف حياة املسيح هو اهلدف
األول)(.)49
وكذلك كان أتباعه من احلواريني ،إبان وجوده ،وبعد رفعه ،عليه السالم،
خيالطون الناس ،ويصلون يف املسجد ،ويشهدون األعياد واملواسم املختلفة ،فكانوا
من مجلة الناس ،ومل يتخذوا بادئ األمر كنيسًا خيتص بهم ،حتى طردهم اليهود من
بيعهم وجمامعهم .يقول جون لورمير ،واصفًا حاهلم بعد رفع املسيح ،عليه السالم:
(كانوا يعتقدون أن هلم احلق يف اهليكل ،ويف الوعظ فيه ،ويؤكدون أنهم ال ينادون
بديانة ،أو مجاعة جديدة ،ولكنهم يعملون على إرجاع إسرائيل إىل املعنى األساسي
الذي أعلنه يسوع)( .)50وهكذا كان ينظر إليهم ،كما يصف لورمير( :ظهرت املسيحية
على أنها حركة شعبية داخل اليهودية ،ظهرت يف أورشليم .انضم إليها الكثريون من
اليهود دون خوف من تدخل السلطات ضدهم؛ سواء أكانت سلطات يهودية أم
رومانية .فالرومان مل يفرقوا بني املسيحية واليهودية)(.)51
لقد أدت هذه اخللطة ،وعدم التميز بني املنتسبني للمسيح ،عليه السالم ،إىل
تسلل بعض املض ِّلني احلاقدين ،والتظاهر باتباعه ،بغرض إفساد دين املسيح ،وهلذا
قال عمر ،رضي اهلل عنه ،يف حديث التأريخ( :اهلجرة فرقت بني احلق والباطل،
فأرخو بها)( .)52ساعد على ذلك أجواء اخلوف واإلرهاب اليت كان ميارسها الرومان

( )49يري الكنيسة  .جوا لورمير .ط :دار الثقافة .القاهرة .)44-43 /1( :
أيوا :أعمال الرسل.)47 -44 :2 (:
( )50يري الكنيسة :جوا لورمير .)51( :وانظر ذلك َ
( )51يري الكنيسة :جوا لورمير .)54( :
( )52انظر  :فتح الباري .)268 / 7( :
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من جهة ،واليهود من جهة أخرى ،مما حال بني العامة وبني احلواريني ،وأتاح
للمضلني التأثري فيهم باسم اإلميان باملسيح ،والشهادة له.
وكان من أبرز هؤالء الضالني املضلني "شاول الطرسوسي" الذي بات الحقًا
"القديس بولس" يف نظر أتباعه ،ومنحوه منزلةً وتأثريًا مل ينلها املسيح نفسه لديهم،
فضلًا عن احلواريني .يقول أندرو ملر( :ال توجد حادثة يف تاريخ الكنيسة عادت
بالربكة والنجاح مثل اهتداء شاول  ...ومل تكن إرساليته ترتبط بأورشليم ،وال باالثين
عشر! إذ أن إرساليته كانت غري عادية ،فقد أخذها من الرب مباشرة ،وهو يف السماء!
لذلك كان له امتياز إعالن احلقائق اجلديدة عن الصفة السماوية للكنيسة  ...وال توجد
أقل شبهة يف كون دعوة الرسول بولس مساوية  ...وميكننا أن نعترب رسالته من جانب
معني أمسى من رسالة االثين عشر! فأولئك دعاهم الرب يسوع وهو على األرض،
أما هذا فقد دعاه املسيح املقام املمجد يف السماء .ومبا أن دعوته كانت مساوية ،فما
احتاج إىل تصديق من الرسل ،وال إىل اعرتاف بها من الناس)(.)53
هكذا يسوِّغ "النصارى الضالون" عبث بولس بدين املسيح ،وإخراجه عن
مست التوحيد ،وهكذا يلتفون على كبار احلواريني ،املتوجسني من بولس ،املنكرين
ل زيغه وضاللته ،ويصورونهم دونه يف الرتبة ،وأنه يستمد إرساليته من السماء .وما
أشبه ذلك بدعوى زنادقة الصوفية القائلني :حدثين قليب عن ربي! النابزين ألهل
احلديث واألثر :حتدثون عن األموات ،وحنن حندث عن احلي الذي ال ميوت!.
لقد أحس كبار احلواريني ،وتالمذة املسيح من "شاول اليهودي" الكفر ،كما
أحس عيسى ،عليه السالم ،من اليهود الكفر .وكان "برنابا" رضي اهلل عنه ،اغرت به
أولًا ،وزكاه لدى احلواريني ،بعد رجوعه من دمشق( :وملَّا وصل على أورشليم
( )53خمتصر يري الكنيسة :أندرو ملر.)40 -38( :
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حاول أن ينضم على التالميذ ،فكانوا كلهم خيافونه ،غري مصدقني أنه تلميذ .فأخذ
برنابا بيده ،وسار به إىل الرسل)( )54وحكى هلم قصته املزعومة يف رؤية املسيح على
طريق دمشق ،ووصيته له .ثم مل يلبث برنابا أن انطلق معه يف رحلة دعوية ،فوقع
بينهما خالف شديد ،يصوره سفر أعمال الرسل بأنه خالف شخصي يتعلق برتشيح
من يصحبهما! وحقيقة األمر أنه ظهر لربنابا من فساد طوية بولس ما أوجب مفارقته.
وقد ألَّف برنابا إجنيله للتحذير من ضالالت بولس .جاء يف مستهله( :برنابا
رسول يسوع الناصري ،املسمى املسيح ،يتمنى جلميع سكان األرض سالمًا وعزاءً.
أيها األعزاء :إن اهلل العظيم العجيب قد افتقدنا يف هذه األيام األخرية بنبيه يسوع
املسيح ،برمحة عظيمة ،للتعاليم واآليات اليت اختذها الشيطان ذريعة لتضليل كثريين
بدعوى التقوى ،مبشرين بتعليم شديد الكفر ،داعني املسيح "ابن اهلل" ،ورافضني
اخلتان الذي أمر به اهلل دائمًا ،جموزين كل حلم جنس ،الذين ضل يف عدادهم ،أيضًا،
بولس ،الذي ال أتكلم عنه إال مع األسى ،وهو السبب الذي ألجله أسطر ذلك احلق
الذي رأيته ومسعته أثناء معاشرتي ليسوع ،لكي ختلصوا وال يضلكم الشيطان،
فتهلكوا يف دينونة اهلل .وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد ملا أكتبه،
لتخلصوا خالصًا أبديًا .وليكن اهلل العظيم معكم ،وليحرسكم من الشيطان ،ومن كل
شر.آمني)( .)55وقال يف ختامه( :وآخرون بشروا ،وال يزالون يبشرون ،أن يسوع هو
"ابن اهلل" وقد خدع يف عدادهم بولص)(.)56
وعامة مؤرخي الكنيسة من أتباع مذهب بولس ،يتعامون عن احلقائق الساطعة
اليت تربئ احلواريني ،والنصارى األوائل من بدع بولس ،وتبقيهم على أصل
( )54أعمال الرسل  ،)27 -26 : 9( :وانظر ما قبلها (.)25 -1 : 9
( )55إجنيل براناب  :ترمجة د .خليل سعادة .)38 -37( :
( )56إجنيل براناب  :ترمجة د .خليل سعادة .)297( :
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التوحيد ،فيحاولون وصمهم بلقب (املتهودين) ،ونبزهم بالتزمت والتطرف،
وتلقيبهم بـ(أساقفة اخلتان) ،ويعتربونهم مشكلة! رغم إقرارهم بأنهم أوىل الناس
بعيسى ابن مريم ،بل يعدونهم أهل بيته ،ال سيما عمدتهم وكبريهم (يعقوب بن
حلفى) الذي يسمونه (أخ الرب) .يقول أندرو ملر ،واصفًا إياه( :كان معدودًا من
األعمدة يف كنيسة أورشليم ،وأنه هو كاتب الرسالة املدعوة بامسه ،وأنه هو أخو
الرب ،وأنه هو امللقب بالصديق والبار  ...نالحظ مساواته ببطرس كرسول ،وقد كان
يف هذا الوقت أسقفًا "ناظرًا" يف الكنيسة يف أورشليم ،وهو مل ينقص شيئًا عن فائقي
الرسل  ...ثم يف سنة مخسني بعد امليالد جنده يف اجملمع الرسولي ناطقًا بلسان اجلماعة
حبكمها  ...فيتضح من ذلك أنه بلغ درجة عالية ،وأخذ شهرةً وامسًا بينهم)( .)57وبعد
هذا اإلطراء الذي يستحقه ،رضي اهلل عنه ،وبعد هذا االعرتاف واإلقرار الصريح
بفضله وتقدمه ورياسته وإمامته يف الدين ،يلمزه بقوله( :على أن تعلقه باليهودية كان
شديدًا ،ويظهر أن تقدمه يف املسيحية كان بطيئًا وتدرجييًا .وقد كان هو وبولس على
طريف نقيض)!( .)58ذلك أن "املسيحية" اليت يؤمن بها هؤالء دين بولس ،ال دين
املسيح.
وها هو جون لورمير يصف نشأة الكنيسة األوىل يف أورشليم ،قائلًا( :ثم بدأ
اسم يعقوب ،أخي الرب ،يف الظهور بني أمساء القادة .أصبح واحدًا من األعمدة،
ورئيسًا يف جممع أورشليم ،ثم قائدًا للكنيسة يف أورشليم)( .)59وأحسب أن هذا اإلطراء
كافٍ لدى أي عاقل باعتبار "يعقوب" رضي اهلل عنه ،وامللتفني حوله من احلواريني
واملؤمنني ،خلفاء أمناء على دين املسيح ،سائرين على نهجه ،متبعني هلديه .إال أن
( )57خمتصر يري الكنيسة  :أندرو ملر.)53( :
( )58يري الكنيسة  :جوا ملر .)53( :
( )59يري الكنيسة :جوا لورمير.)53( :
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العجب ال ينقضي حني يعتربهم الكاتب ،وغريه من مؤرخي الكنيسة "مشكلة"!
فيقول( :مشكلة حادة يف الكنيسة األوىل ،وهي مشكلة "التهوديني"...كان يوجد يف
أورشليم البعض من "أهل اخلتان" ذلك احلزب املتزمت  ...ومهما كانت أسباب
االنقسام ،فقد بقيت هذه القضية ،قضية التهودية ،تثار من آن آلخر بواسطة اجلماعة
احملافظة يف كنيسة أورشليم ،وظلت هذه اجلماعة تثري اجلدل حول هذه القضية حتى
66م حني فرت إىل بيال " ... "Pellaولكن عندما زاد االنقسام صار من الضروري أن
يبحث األمر يف جممع للكنيسة يف أورشليم ليتخذ فيها قرارًا حامسًا ...ولكن مما يؤسف
له أن هذه املشكلة استمرت مصدر قلق للكنيسة ،حتى بعد جممع أورشليم؛ ألن ذلك
احلزب احملافظ املتزمت يف أورشليم استمر يف موقفه املتعنت...ال نعرف من "العهد
اجلديد" طول املدة اليت استمرت فيها قضية التهوديني مشتعلة داخل الكنيسة .لكن ما
نعرفه هو أن الرسول بولس هو الذي حارب ،واستطاع أن يعيد التوازن إىل الكنيسة
كمؤسسة ال حيتاج من يدخل فيها ،وينضم إليها ،سوى اإلميان باملسيح يسوع)(.)60
هكذا سعى بولس إىل جتريد دين املسيح من الشريعة ،يف ضرب من "اإلرجاء"
الذي يقصر حقيقة اإلميان على اجلانب العلمي ،دون العملي ،ويتنصل من "الناموس"
الذي جاء به موسى ،وصدَّق له عيسى ،عليهما السالم .وفضلًا عن ذلك ،وأدهى
وأمَرُّ ،أن ذلك اإلميان املزعوم مبناه على الغلو والكفر ،والقول باحللول ،والتجسد،
والبنوة ،والتثليث ،يف قوالب فلسفية ،ال متت ملا جاء به املسيح بصلة.
ويرسم كاتب "املسيحية يف العامل العربي" كغريه من أتباع املذهب البولسي،
صورة النصارى األولني الصادقني ،الرافضني لبدع بولس ،بصورة جائرة؛ جتعل من
القاعدة شذوذًا ،ومن الشذوذ قاعدة! فيقول( :وقدامى مؤرخي الكنيسة ،أمسوا
( )60يري الكنيسة :جوا لورمير.)69 -66( :
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يعقوب ابن يوسف وخلفاءه (أساقفة اخلتان) يوسابيوس ،5:4 :ال ألنهم كانوا
أنفسهم أيضًا خمتونني ،كونهم إسرائيليني ،بل ألن الكنيسة اليت قادوها كانت تعترب
نفسها مجاعة دينية إسرائيلية أصولية ،تعتز بتشددها يف اتباع شريعة موسى ،ويف جعل
اخلتان ملزمًا جلميع الذكور من سائر "األمم" الذين خيتارون اتباع مذهبهم.
مل خيتلف مذهب هؤالء "النصارى" عن اليهودية إال قليلًا .وأهم اختالف أن
"النصارى" اعرتفوا بيسوع الناصري "مسيح الوعد" ،يف حني أن اليهود مل يقروا بذلك.
وهلذا السبب أنكر اليهود على "النصارى" مذهبهم ،وصنفوهم على أنهم "مينيم"،
هي لفظة عربية تعين "منشقني" أو "هراقطة" .أما بالنسبة إىل شريعة موسى ،فقد كان
متسك النصارى بتفاصيلها ،بل على حنو أدق حبذافريها ،كتمسك أكثر اليهود تشددًا.
وهم على التقائهم كأبناء "كنيسة" ،باليونانية

ekklesia

أي :مجاعة ،هلا مذهبها

اخلاص ،استمروا يقيمون عباداتهم يف كنس اليهود حتى حنو  80م ،عندما منع اليهود
مجاعات "املينيم" من استعمال كنسهم .وعندما أخرج اإلمرباطور الروماني "هدريان"
اليهود من أورشليم عام  135م ،كان "النصارى" من مجلة من أخرج من املدينة،
على أساس أنهم ليسوا إال فرقة من فرق اليهود .ومع جالء "النصارى" عن أورشليم
ذلك العام ،انتهت ساللة "أساقفة اخلتان" فيها ...وبانقضاء هذا املذهب ازدادت الفرص
النتشار املسيحية بدلًا من أن تتضاءل.
زالت كنيسة "أساقفة اخلتان" عام  135م ،لكن مبادئ مذهبها بقيت حية قرونًا
عدة بني فرق من املسيحيني ،احتفظ بعضها باسم "النصارى"...
هذا املذهب يف املسيحية ،وهو الذي كان يف األصل مذهب أتباع "أساقفة
اخلتان" ،مل يدم طويلًا بعد ظهور اإلسالم .ومل يكن يف أي وقت دين األكثرية من
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املسيحيني( .)61أما املذهب املسيحي الذي ساد واستمر ليصبح دينًا عامليًا ،فكان مذهب
"بولس" .وقد اختلف "بولس" مع "الرسل" الذين أسسوا مجاعة "النصارى" يف
أورشليم ،حول مسألة شريعة موسى واخلتان .فقال بولس :إن جميء يسوع كمسيح
أزلي أبدي للبشرية مجعاء ،ينسخ "الناموس" أي شريعة موسى ،حبيث يصبح بإمكان
أبناء "األمم" أن يقبلوا "اإلجنيل" ،أي البشارة ،ويصبحوا مسيحيني ،من دون أن
خيتتنوا .والرسل "النصارى" يف أورشليم ظلوا يصرون على اخلتان .وملَّا مل يتوصل
الفريقان إىل اتفاق يف هذا األمر ،سار كل طرف يف طريقه .ومضى بولس وأصحابه
يبشرون باملسيحية على طريقتهم اخلاصة بني "األمم" يف مجيع أرجاء العامل الروماني،
واملناطق املتامخة له .أما الرسل "النصارى" األورشليميون ،وعلى رأسهم يعقوب بن
يوسف ،وبطرس ،ويوحنا ،فبقوا يعملون أكثر ما يكون بني اليهود)(.)62
لقد كان السواد األعظم من النصارى األولني ،على اإلميان والتوحيد ،وكان
لكبار احلواريني حضورهم القوي ،ومرجعيتهم املطلقة لدى أتباع املسيح ،عليه
السالم ،األمر الذي أزعج أتباع بولس ،فظلَّوا ينبذونهم ،على علو مقامهم ،بـ
"التهوديني" ،ويصفونهم بأنهم "مشكلة"! ويعتربونهم حجر عثرة أمام مشروع بولس
التحريفي العاملي .وكان من دواعي سرورهم ،الذي ال خيفونه ،احنالل كنيسة
أورشليم ،اليت متثل أتباع املسيح الصادقني ،على يد الرومان ،إثر ثورة اليهود،
وتدمري أورشليم سنة  70م .يقول جون لورمير( :إن احلوادث اليت جرت فيما بني
70- 60م كان هلا أكرب األثر يف الكنيسة املسيحية .فقبل ذلك كانت الكنيسة يف
أورشليم هي املرجع يف كل القرارات الكنسية .فكانت الكنيسة "يهودية" باهلوية .حتى
( )61بل كاا كذلك زمن املسيح ،عليه السالم ،وامواريني ،وكبار التالميذ.
( )62املسيحية العامل العريب.)27 – 23( :
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الرسول بولس نفسه مل يستطع أن يتعامل مع قضية التهوديني إال بالرجوع إىل
أورشليم .ومع ذلك فقد ظلت هذه القضية سببًا يف خلق جو التوتر يف الكنيسة حتى
بعد جممع أورشليم نفسه؛ وهلذا فقد تأثرت الكنيسة يف كل العامل عندما سقطت
أورشليم ،إذ مل يعد هلا األهمية وال السلطان السابقان .ولكن هذا كان خلري الكنيسة
نفسها ،فقد حتررت لتؤدي رسالتها ،إذ حتطمت قبضة التهوديني عنها)(.)63
هكذا خال اجلو ،نسبيًا ،للنصارى الضالني ،أتباع بولس ،لنشر بدعهم العقدية
والعملية يف أرجاء اإلمرباطورية الرومانية ،غري أنه بقي بقية من النصارى املهتدين،
أتباع املسيح ،عليه السالم ،كما وصفهم اهلل تعاىل بقوله :ﭿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ [آل عمران .]115 - 113 :فأين ذهب أولئك
املهتدون إثر تدمري أورشليم؟ يقول املؤرخ يوسابيوس( :إن صوتًا إهليًا حذرهم من أن
الثورة ستبدأ ،وأنهم جيب أن يلجئوا إىل "بيال" ليحتموا فيها)( .)64وظلوا ،رمحهم
اهلل ،حمافظني على دينهم ،والعمل بالتوراة واإلجنيل معًا ،مما أحفظ مؤرخي الكنيسة
البولسية املتحللة من الناموس ،من أمثال جون لورمير ،حيث يقول( :يستطيع الدارس
أن يلمس أن انعزال الكنيسة يف اليهودية بدأ يزداد سنة بعد سنة ،فلم تستطع أن تتحلل
من املطالبة حبفظ الناموس كشرط أساسي لالنضمام إليها .وتذكر بعض السجالت
الالحقة أن هذه الكنيسة ،أ و جزء منها قد حتول إىل ما عرف بعد ذلك بالكنيسة
األبيونية "

Ebionite

مبعنى فقري" وقد تغريت عقيدتهم األوىل :فقد مسوا أنفسهم

( )63يري الكنيسة  :جوا لورمير .)80 -79( :
( )64التاري الكنسي  :يوسابيوس .)25 -1 :23/2( :
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مسيحيني ،مع أنهم أنكروا ميالد املسيح العذراوي ،ومل يقبلوا إال إجنيل متى من
األناجيل األربعة ،وأنكروا بشدة كتابات الرسول بولس ،وكانوا يولون وجوههم حنو
أورشليم يف صالتهم .ويف كل األشياء كانوا يتبعون حرفية الناموس املوسوي .ويف
النهاية صارت هذه االختالفات واالنعزال واالنغالق سببا يف زوال تلك اجلماعة من
الوجود)(.)65
وأتباع بولس ،على اختالف طوائفهم ،يعدون "األبيونيني" من اهلراطقة
املبتدعة .يقول األسقف القبطي األنبا إيسيذورس ،يف مسرد املبتدعة( :الثاني :إبيون،
وقد ظهر بعد خراب أورشليم .وعلَّم بأن املسيح مل يكن إهلًا ،بل كان إنسانًا ،ولد
بالطبيعة من مريم ويوسف ،وأن اإلميان بال حفظ ناموس موسى كاخلتان وحفظ
السبت ال يفيد شيئًا .ثم نقض تعليمه ،وعلَّم خبالفه! وسار إىل رومية ،وكان يقدم يف
سر"االفخارستيا" اخلمر الصرف والفطري)(.)66
وال نستطيع اجلزم بصحة كل ما يقولونه عنهم ،فهم خصوم ،سوى ما شهدوا
به هلم من بشرية املسيح ،وإنكار ألوهيته ،وحمافظتهم على الشريعة .واهلل أعلم.
لقد كان لنشاط بولس اخلارق ،لدى األمميني ،والتزام احلواريني بوصية املسيح،
باالقتصار على دعوة بين إسرائيل ،واضطهاد الرومان ،ومكايد اليهود ،أثر بالغ يف
تفتيت مجاعة "النصارى املهديني" ،ورجحان كفة "النصارى الضالني" .وقد كابد
الفريقان معاناة متماثلة إبان قرون االضطهاد الثالثة ،حتت نري احلكم الروماني الوثين،

كزا كب ًا للمسيحيني إىل أواخر القرا
( )65يري الكنيسة  :جوا لورمير  .)80( :وقد ذكر أا "بيال" (ظلت مر ً
السادس امليالدي)( )79( .يفاشية).
( )66اخلريدة الن يسة يري الكنيسة  :األنبا إيسيذورس القبطي .)94 / 1( :
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وكانت قاصمة الظهر حني تظاهر "قسطنطني الكبري" باعتناق النصرانية البولسية ،لدواع
يطول ذكرها ،فتوثنت النصرانية ،ومل تتنصر الوثنية(.)67
لقد تكشف املشهد ،مطلع القرن الرابع امليالدي ،عن خليط متناقض من
العقائد ،والفرق ،واألناجيل ،يناقض بعضها بعضًا ،ويكفر بعضها ببعض ،ويلعن
بعضها بعضًا ،ويسفك بعضها دماء بعض .وأراد قسطنطني أن حيقق وحدة دينية ،تتسع
للموروث الروماني واليوناني ،الوثين ،فوجد بغيته يف عقيدة بولس .ومل يكن أتباع
بولس ،أهل التثليث ،واحللول ،والتجسد ،والبنوة ،حينذاك ميثلون أكثرية
النصارى ،بل كان هناك اجتاه يضاهيه ،أقرب إىل التوحيد ،يتزعمه كاهن يقال له
"آريوس".
دعا "قسطنطني" إىل عقد جممع مسكوني يف "نيقية" سنة 325م ،ليسيِّد االجتاه
احملبذ لديه .وشهده ألفان ومثامنائة وأربعون أسقفًا ،ملناقشة عقيدة "آريوس" الرافضة
للمساواة بني "اهلل" و "املسيح" ،وشارك فيها "آريوس" نفسه .وكانت الكفة يف صاحل
املوحدين ،غري أن "قسطنطني" رجح كفة األقلية ،من أتباع بولس ،وعددهم ثالمثائة
ومثانية عشر أسقفًا ،فقط! وأقصى خمالفيهم ،وفوض إليهم صياغة "قانون اإلميان"،
الذي صار الحقًا ،دستور كل نصراني على وجه األرض .وفضلًا عن ذلك ،وحتى
يضمن الضالون إطفاء نور التوحيد ،وإسكات أي بادرة خالف حول هذه القضية
األم ،فـقد (أمر قسطنطني يف الرسالة اليت وجهها بعد اجملمع ،إىل مجيع األساقفة
والشعوب ،أن حترق تآليف آريوس ،ويهدد باملوت كل من خيفيها)(.)68

( )67انظر هذا ما كتبه القاص املعاصر "داا براوا"
لدوافع قسطنطني ،ويفقيقة تنصره.
( )68يري الكنيسة املسيحية  :مس نو .)228( :

روايته الذائعة الصيت (ش رة دافنتشي) من حتليل بديع
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وظل الكتاب البولسيون من مؤرخي الكنيسة ،يدينون "آريوس" ويعدون مقالته
بدعة وهرطقة .وهكذا حتدث األب اليسوعي موريس بيار مارتان ،فقال( :وقد شهد
القرن الرابع بوجه خاص يف اإلسكندرية عينها والدة بدعة "أريوس" .وكان آريوس
كاهنًا يف تلك املدينة ،فادعى أن الكلمة يف الثالوث األقدس غري مساوٍ لألب يف األزلية.
وقد أدان جممع نيقيا اآلريوسية عام .)69()325
وبذلك متت مصادرة "الدين احلق" ،واندثرت الطوائف اليت ال تتوافق مع
"قانون اإلميان النيقاوي" ،واجتاحتها تيارات التثليث البولسي املؤيد بسيف السلطان،
وانطفأ بصيص األمل الذي كان ميثله اآلريوسيني .وبقي النصارى الضالون خيبطون يف
التيه ،ويعقدون اجملمع تلو اجملمع ،وينفضُّون عن العن وملعون(.)70
وقد أدى ذلك االضطهاد املزدوج ،من اليهود والرومان ،إىل تشتيت أتباع
املسيح الصادقني ،وحبثهم عن مالذات آمنة ،يعبدون اهلل فيها ،وينأون بأنفسهم عن
الفتنة ،فأوى بعضهم إىل الصوامع والديَّارات ،ونشأت "الرهبنة" اليت ذكرها اهلل يف
صفتهم :ﭿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭾ

[احلديد.]27 :

( )69الكنيسة القبطية  :األب موري بيار ماريا اليسوعي .نقله إىل العربية  :جورج عازار .دار املشره .ب وت
1992م.)11 – 10( .
( )70انظر يري اجملامع النصرانية :يري الكنيسة املسيحية لسم نو ( ،)296-220إ اثة الله اا من
مصائد الشيطاا البن القيم ، )396-384(:وهداية اميارى أجوبة اليهود والنصارى البن القيم
( )346-318و ا رات النصرانية حملمد أبو زهرة .)148-120(:

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

698

جاء يف كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،الذي بعث به إىل هرقل ،عظيم
الروم ( :فإن توليت فإن عليك إثم "األرِيسِيِّني")( .)71وقد ذكر مجع من الشُّرَّاح أن
هؤالء فرقة من فرق النصارى:
 - 1قال القاضي عياض ،رمحه اهلل( :وفى كتاب ابن السكن فى تفسريه:
يعنى اليهود والنصارى ،قيل :هم أتباع عبد اهلل بن أريس ،وهذا الذى ينسب إليه
األروسية من النصارى ،وهلم مقالة معروفة فى عيسى  -عليه السالم  -ويقال
هلم " :األروسيون " أيضاً ،وهم ال يقولون بإهلية عيسى ،متمسكون  -أيضاً  -مبا
كان عليه)(.)72
 - 2وقال النووي ،رمحه اهلل ،يف حكاية األقوال فيهم( :الثَّانِي أَنَّهُمُ الْيَهُودُ
النصَارَى.
َالنصَارَى ،وَ ُهمْ أَتْبَاعُ عَ ْبدِ اللَّهِ بْنِ َأرِيسٍَّ ،الذِي تُنْسَبُ ِإلَيْهِ ا ْلَأرُوسَِّيةُ ِمنَ َّ
و َّ
َولَ ُهمْ َمقَاَلةٌ فِي كُتُبِ ا ْل َمقَالَاتِ وَُيقَالُ لَ ُهمْ ا ْلَأرُوسِيَّونَ)(.)73
 - 3وقال ابن حجر ،رمحه اهلل( :وَذكر ابن حَ ْزمٍ أَنَّ أَتْبَاعَ عَ ْبدِ اللَّهِ ْبنِ َأرِيسٍ
كَانُوا أَ ْهلَ َممْلَ َكةِ هِرَ ْقلََ .ورَدَّهُ َب ْعضُ ُهمْ ِبأَنَّ الَْأرِيسِيِّنيَ كَانُوا قَلِيلًاَ ،ومَا كَانُوا يُظْهِرُونَ
صلٍ َفإِنَّهُ لَا
رَأْيَ ُهمَْ ،فإِنَّ ُهمْ كَانُوا يُ ْنكِرُونَ التَّثْلِيثََ .ومَا أَظُنُّ َقوْلَ ابن حَ ْزمٍ إِلَّا َع ْن أَ ْ
الن ْقلِ)(.)74
يُجَازِفُ فِي َّ

( )71صحيح البخاري كتاب بدل الويفي – ابب كيح كاا بدل الويفي إىل الرسول صل هللا عليه وسلم()8/1
رقم امدي (.)7
( )72إكمال املعلم ب وائد مسلم للقا ي أبو ال ول عياض اليحصيب (ت 544هـ) (.)120 /6
( )73شرح النووي عل مسلم ،أبو زكراي حيىي بن شر بن مري النووي (ت 676هـ) (.)109 /12
( )74فتح الباري ألمحد بن علي بن مد بن أمحد بن يفجر العسقالين (ت 852هـ) (.)221 /8

مصطلح (النمصارى) ودالالته

699

ألرُوسِيُّون ،وهم نصارى،
 - 4وقال ابن قرقول ،رمحه اهلل( :وقيل :هم ا َ
أتباع عبد اهلل بن أروس ،وهم األروسية ،متمسكون بدين عيسى ،ال يقولون :هو
ابن)(.)75
 - 5وقال الربماوي ،رمحه اهلل( :وقيل :هم -على رواية اهلمْز  -أَتباع
عبد اهلل بن َأرِيْس الّذي وحَّد اهللَ عندما تفرَّقت النَّصارى)(.)76
 - 6وقال التوربشيت( :وقال بعض أهل املعرفة بهذا الشأن :إن يف رهط
هرقل فرقة تعرف باألروسية ،توحد اهلل وتعرتف بعبودية املسيح ،ومبا هو احلق
فيه)(.)77
وال نستطيع القطع أيضًا ،بصواب مجيع مقالة "آريوس" ،لكننا جنزم أنه كان
ضد تأليه املسيح ،وحسبانه مساويًا للرب تعاىل ،ولذلك عاداه أتباع بولس ،وحرقوا
كتبه ،وقتلوا أصحابه .ورمبا شاب بعض أقواله شائبة بدعة .فاهلل أعلم حباله.
لقد كانت بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم فتحًا مبينًا ،وفرجًا عظيمًا،
للبشرية كافةً؛ مشركهم وكتابِيِّهم ،كما قال تعاىل:

ﭿﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭾ [البينة ،]5 - 1 :وألهل
الكتاب خاصة  ،كما قال تعاىل :ﭿ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
( )75مطالع األنوار عل صحاح اآلاثر ،إلبراهيم بن يوسح الوهراين اممزي ،أبو إسحاه ابن قرقول
(ت 569هـ) (.)241 /1
( )76الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح حملمد بن عبد الدائم النعيمي الشافعي (ت  831هـ) (.)97 /1
( )77امليسر شرح مصابيح السنة ل ول هللا بن يفسن بن يوسح ،شهاب الدين التُّوأربأ ْش أِت (ت 661هـ)
(.)896 /3
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ﰐ ﰑ ﭾ [النمل ، ]76 :وللنصارى امل ؤمنني بشكل أخص ،كما قال تعاىل:
ﭿ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭾ

[الصف ، ]14 :فقد روى ابن جرير الطربي ،بسنده ،عن ابن عباس ،قال" :ملا
أراد اهلل أن يرفع عيسى إىل السماء ،خرج إلي أصحابه ،وهم يف بيت ،اثنا عشر
رجلًا ،من عني يف البيت ،ورأسه يقطر ماء ،قال :فقال :إن منكم من سيكفر بي
اثنيت عشرة مرّة ،بعد أن آمن بي! قال :ثم قال :أيكم يُلقى عليه شبهي ،فيقتل
مكاني ،ويكون معي يف درجيت؟ قال :فقام شاب من أحدثهم سنًا ،قال :فقال:
أنا ،فقال له :اجلس؛ ثم أعاد عليهم ،فقام الشاب ،فقال أنا؛ قال :نعم ،أنت
ذاك .فألقى عليه شبه عيسى ،ورُفع عيسى من رَوْزَنَة يف البيت إىل السماء .قال:
وجاء الطلب من اليهود ،وأخذوا شبهه ،فقتلوه ،وصلبوه ،وكفر به بعضهم اثنيت
عشرة مرّة ،بعد أن آمن به .فتفرّقوا ثالث فرق :فقالت فرقة :كان "اهلل" فينا ما
شاء ،ثم صعد إىل السماء ،وهؤالء اليعقوبية .وقالت فرقة :كان فينا "ابن اهلل" ما
شاء اهلل ،ثم رفعه إليه ،وهؤالء النسطورية .وقالت فرقة :كان فينا "عبد اهلل
ورسوله" ما شاء اهلل ،ثم رفعه اهلل إليه ،وهؤالء املسلمون .فتظاهرت الطائفتان
الكافرتان على املسلمة ،فقتلوها .فلم يزل اإلسالم طامسًا ،حتى بعث اهلل حممدًا
صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّم" ،فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ" ،يعين
الطائفة اليت كفرت من بين إسرائيل يف زمن عيسى ،والطائفة اليت آمنت يف زمن
عيسى،

ﭿﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﭾ

يف إظهار حممد على دينهم دين

الكفار ،فأصبحوا ظاهرين .وقوله :ﭿ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟﭾ يقول :فقوينا الذين
آمنوا من الطائفتني من بين إسرائيل على عدوهم الذي كفروا منهم مبحمد صَلَّى
اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّم بتصديقه إياهم ،أن عيسى عبد اهلل ورسوله ،وتكذيبه من قال هو
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ﰡ ﭾ :فأصبحت الطائفة

املؤمنون ظاهرين على عدّوهم الكافرين منهم .وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل
التأويل * .ذكر من قال ذلك:
حدثين حممد بن عبد اهلل اهلاللي ،قال :ثنا أَبو عاصم ،عن عيسى ،عن
ابن أَبي جنيح ،عن جماهد (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ) قال :قوّينا.
حدثنا ابن حُمَيد ،قال :ثنا جرير ،عن مغرية ،عن مساك ،عن إبراهيم
"فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ" قال :ملا بعث اهلل حممدًا ،ونزل
تصديق من آمن بعيسى ،أصبحت حجة من آمن به ظاهرة.
حدثنا جرير ،عن مغرية ،عن مساك ،عن إبراهيم ،يف قوله" :فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ
آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ" قال :أيدوا مبحمد صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّم،
فصدّقهم ،وأخرب حبجتهم.
حدثين يعقوب بن إبراهيم ،قال :ثنا هشيم ،عن مغرية ،عن إبراهيم ،يف
قوله" :فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ" قال :أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق
حممد صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّم كلمة اهلل وروحه.
حدثين حممد بن عمرو ،قال :ثنا أَبو عاصم ،قال :ثنا عيسى؛ وحدثين
احلارث ،قال :ثنا احلسن قال :ثنا ورقاء ،مجيعًا عن ابن أَبي جنيح ،عن جماهد،
يف قوله" :فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ" من آمن مع عيسى صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّم)(.)78
ونقل ذلك عنه احلافظ ابن كثري ،وقال( :هَذَا لَفْظُهُ فِي كِتَابِهِ عِنْدَ تَفْسِريِ
هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِميَةِ .وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

()79

عِنْدَ تَفْسِريِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُنَنِهِ ،عَنْ

( )78جامع البياا (.)93 – 92 : 28
( )79السنن الكربى للنسائي :كتاب الت س – سورة الصح ( ،)489/6رقم(.)11591
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أَبِي كُرَيْب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ،عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ،بِمِثْلِهِ سَوَاءً .فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ،حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ،
وَحَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ مَعَ الْمَسِيحِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،كَمَا
وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ ،وَاللَّهُ أعلم)(.)80
فال غرو ،إذاً ،أن يبتهج مؤمنو أهل الكتاب ببعثة حممد صلى اهلل عليه
وسلم ،ويغتبطوا بها ،ويرون فيها امتدادًا للرساالت اإلهلية املتتابعة ،فيؤمنوا
ويصدقوا ،وينالوا أجرهم مرتني مبا صربوا ،كما قال تعاىل:

ﭿﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭾ [القصص ]55- 51:لقد كانت مؤهالت القبول
متو افرة يف نفوسهم؛ من العلم ،والعبادة ،والتواضع ،فلذلك كانوا من أسعد
الناس ببعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،خبالف غريهم من الضالني املستكربين،
قال تعاىل :ﭿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﭾ

[املائدة.]86 - 82 :

( )80ت س القر ا العظيم (.)434 :4
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وستبقى جولة أخرية مع ا لنصارى ،يف هذه احلياة الدنيا ،حني ينزل عيسى
ابن مريم ،عليه السالم ،آخر الزمان ،كما دل على ذلك ظاهر القرآن ،وصحيح
السنة ،فقد قال اهلل تعاىل :ﭿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ

ﭾ [النساء .]159 :وقد ذكر إمام املفسرين ،ابن جرير الطربي،

رمحه اهلل ،األقوال يف توجيه هذه اآلية ،وقدم أحدها ورجحه ،فقال( :معنى
ذلك":وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به" ،يعين :بعيسى"قبل موته" ،يعين :قبل
موت عيسى .يوجِّه ذلك إىل أنّ مجيعهم يصدِّقون به إذا نزل لقتل الدجّال ،فتصري
امللل كلها واحدة ،وهي ملة اإلسالم احلنيفيّة ،دين إبراهيم صلى اهلل عليه
وسلم)( .)81وقال صلى اهلل عليه وسلم( :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ
فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ،فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ،وَيَقْتُلَ اخلِنْزِيرَ ،وَيَضَعَ اجلِزْيَةَ،
وَيَفِيضَ املَالُ حَتَّى الَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)(.)82
وصدق اهلل تعاىل ،حيث يقول:

ﭿﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭾ

[املائدة]48 :

( )81جامع البياا .)18 / 6( :
( )82صحيح البخاري كتاب البيوع – ابب قتل اخلنزير رقم امدي ( ،)2222صحيح مسلم كتاب اإلمياا –
ابب نزول عيس بن مرمي عليه السالم يفاكما بشريعة نبينا مد صل هللا عليه وسلم (،)134/1
رقم (.)155
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ناائج البحث
 - 1أن مصطلح (النصارى) هو االسم التارخيي السائد ألتباع املسيح ،عليه
السالم ،قبل اإلسالم وبعده ،عند العرب.
 - 2أن التسمي بهذا املصطلح (النصارى) ناشئٌ عن قول املنتسبني للمسيح،
عليه السالم( ،إنا نصارى)؛ إما لتناصرهم فيما بينهم ،أو التصافهم بـ (أنصار اهلل) أو
لنزوهلم بلدة (ناصرة).
 - 3أن مصطلح (النصارى) هو التعبري الذي اعتمده القرآن للتعريف بأتباع
املسيح ،عليه السالم ،مهديِّهم وضالِّهم ،يف سياق املدح أو الذم ،يف حنو أربعة عشر
موضعًا .وكذلك يف السنة والسرية النبوية .ومل جير التعبري بـ (املسيحيني) مطلقًا.
 - 4أن (النصارى) املمدوحني يف الكتاب والسنة هم أتباع املسيح حقًا؛
كاحلواريني ،ومن أدرك حممدًا صلى اهلل عليه وسلم فآمن به ،ودخل يف عقد اإلسالم.
واملذمومون يف الكتاب والسنة هم املبدلون الراغبون عن ملة إبراهيم ،واملستنكفون
عن اإلميان مبحمد صلى اهلل عليه وسلم واتباعه.
 - 5إمجاع املصادر النصرانية ،على تلقيب املسيح ،عليه السالم،
بـ"الناصري" ،نسب ًة إىل نشأته يف بلدة "الناصرة".
 - 6إهمال املصادر النصرانية ،تلقيب أتباع املسيح بـ"النصارى" ،وقصر ذلك
على طائفة نصرانية متهودة ،بزعمهم ،يسمونهم "الناصريني" و " النصارى"!.
 - 7اعرتاف املصادر النصرانية القدمية بطروء لقب "املسيحيني" على أتباع
املسيح ،وأنه ليس من وضع احلواريني وال التالميذ ،بل من خارجهم.
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 - 8ظلَّ لقب "النصارى" سائغًا مقبولًا مستعملًا لدى نصارى املشرق ،طوال
القرون .وظهرت بوادر التنصل منه واالستعاضة بلقب "املسيحيني" إثر تواصلهم مع
النصارى الغربيني ،لدواعٍ جمتمعية اعتبارية ،أو لصرف الذم القرآني إىل طائفةٍ
منقرضة ،بزعمهم.
 - 9أن عيسى ابن مريم ،عليه السالم ،قد أفصح مبا ال يدع جمالًا للشك
والريبة ،أنه عبد اهلل ونبيه ورسوله ،وأمر بين إسرائيل بعبادة ربه وربهم ،وحذرهم
من الشرك غاية التحذير ،وتوعدهم عليه أشد الوعيد.
 - 10أن املؤمنني به هم "النصارى املهديون" من احلواريني واألصحاب،
وتابعيهم بإحسان ،املعتقدين أنه عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه،
املتمسكني بالشريعة ،النافني للشرك والبدعة.
 - 11أن الكافرين به هم اليهود الذين أنكروا نبوته ،ورموا والدته بالبهتان،
و"النصارى الضالون" أتباع بولس ،القائلون بـ"قانون اإلميان النيقاوي" املتضمن
للتثليث ،والبنوة ،واحللول والتجسد ،املتنصلون من الشريعة.
 - 12أن شاول الطرسوسي ،امللقب بالقديس بولس ،تظاهر باعتناق
النصرانية ليفسدها ،وأخرجها عن ملة إبراهيم ،وشغب على كبار احلواريني ،وأبطل
الشريعة.
 - 13أن "النصارى املهديني" تناقصوا على مر القرون ،بسبب اضطهادِ اليهود
والرومان ،ثم تسلطِ "النصارى الضالني" املتحالفني مع قسطنطني ،ضد املوحدين
اآلريوسيني ،فلم يدرك بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم إال بقايا منهم ،فآمنوا به
وصدقوه ،فآتاهم اهلل أجرهم مرتني.

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

706

الاو:يا
أولًا :أهمية احملافظة على األلفاظ الشرعية ،وعدم االستعاضة عنها بألفاظ
حمدثة ،ملا يرتتب على هجر التعبري القرآني والنبوي من لبس وإيهام واستزالل .وقد
سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،رمحه اهلل ،عن إطالق املسيحية على
النصرانية ،واملسيحي على النصراني ،فأجاب:
(ال شك أن انتساب النصارى إىل املسيح ،بعد بعثة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،انتساب غري صحيح؛ ألنه لو كان صحيحًا آلمنوا مبحمد صلى اهلل عليه
وسلم ،فإن إميانهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم إميان باملسيح عيسى ابن مريم عليه
الصالة والسالم؛

ألن اهلل تعاىل قال :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭾ ،
ومل يبشرهم املسيح عيسى ابن مريم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،إال من أجل أن
يقبلوا ما جاء به؛ ألن البشارة مبا ال ينفع لغو من القول ال ميكن أن تأتي من أدنى
الناس عقلًا ،فضالً عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام ،أولي العزم،
عيسى ابن مريم ،عليه الصالة والسالم .وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بين
إسرائيل ،هو حممد صلى اهلل عليه وسلم .وقوله ( :فَ َلمَّا جَاءَ ُهمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا َهذَا
سِحْرٌ مُبِنيٌ) ،وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ،ولكنهم كفروا به
وقالوا هذا سحر مبني .فإذا كفروا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،فإن هذا كفر بعيسى
ابن مريم ،الذي بشرهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم  ،وحينئذ ال يصح أن ينتسبوا
إليه فيقولوا :إنهم مسيحيون؛ إذ لو كانوا حقيقة آلمنوا مبا بشر به املسيح ابن مريم؛
ألن عيسى ابن مريم ،وغريه من الرسل ،قد أخذ اهلل عليهم العهد وامليثاق أن يؤمنوا
مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،كما قال اهلل تعاىل:

ﭿﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭾ والذي
جاء مصدقًا ملا معهم هو حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،لقوله تعاىل:

ﭿﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﭾ .وخالصة القول :أن نسبة النصارى إىل املسيح عيسى ابن مريم ،نسبة
يكذبها الواقع؛ ألنهم كفروا ببشارة املسيح عيسى ابن مريم ،عليه الصالة والسالم،
وهو حممد صلى اهلل عليه وسلم .وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم  ،عليه الصالة
والسالم)(.)83
ثانيًا :أهمية البحث والتنقيب عن تاريخ النصرانية ،والتعرف على أوائل
املؤمنني باملسيح ،ودراسة الفرق التوحيدية؛ كاإلبيونيني ،والناصريني ،واآلريوسيني،
ولفت أنظار النصارى املعاصرين إىل أسالفهم املؤمنني ،ليقتفوا آثارهم ،ويصححوا
دينهم ،والتحري عن األناجيل اليت يسمونها "منحولة" ،ودراستها دراسة علمية،
وتزييف دعاوى البولسيني ،وحتريفهم لدين املسيح.
إن الشاهد التارخيي ،والواقع املعاصر ،يدالن على قبول النصارى لدين اهلل،
فور مساعهم لدعوة احلق ،وحتررهم من التأثري الكنسي ،والتشويه اإلعالمي لدين
اإلسالم .فحري بالدعاة إىل اهلل أن يتوجهوا خبطاب صادق واضح ،مستمد من نداءات
القرآن والسنة ألهل الكتاب ،ويكشفوا عن الصلة الوثيقة بني أنبياء اهلل ،واتفاقهم
على دين اهلل ،ويبينوا األصول النقية لدين املسيح عليه السالم ،ويزيفوا البدع
الشركية ،والغلو بغري احلق ،الذي ابتدعه املغضوب عليهم والضالون.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
( )83املناهي الل ظية  .الشي

مد بن صاحل العثيمني (ت 1421هـ) .ط :دار ابن اجلوزي.

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

708

ثبت املراجع
[ ]1إكمال املعلم بفوائد مسلم .أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب السبيت
(ت544هـ) .حتقيق :د .حيْيَى إِ ْسمَاعِيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر
والتوزيع .مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
[ ]2إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،املؤلف  :حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي
أبو عبداهلل (ت 751هـ) ،الناشر  :دار املعرفة – بريوت ،الطبعة الثانية 1395 ،
–  ،1975حتقيق  :حممد حامد الفقي ،عدد األجزاء .2 :
[ ]3إجنيل برنابا  :ترمجة د .خليل سعادة دار البشري .القاهرة.
[ ]4تاريخ الكنيسة  :جون لورمير .ط  :دار الثقافة .القاهرة 1982م.
[ ]5تاريخ الكنيسة  :يوسابيوس القيصري.
[ ]6تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية  :ميشيل يستيم،
إغناطيوس ديك .وغريها .معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت .حريصا.
منشورات املكتبة البولسية .الطبعة الثالثة .بريوت 1991م.
[ ]7تاريخ الكنيسة املسيحية  :مسرينوف .تعريب  :املطران الكسندروس جحا .ط:
مطرانية الروم األرثذوكس حبمص 1964م.
[ ]8تاريخ تاسيتوس .Annales XV :
[ ]9تاريخ الناصرة مسرية عرب العصور ،املؤلف  :نهى زعرب قعوار ،الناشر:
الناصرة 2000م.
[ ]10تفسري القرآن العظيم .عماد الدين ،أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر بن كثري
الدمشقي(ت774هـ)  .حتقيق :أبو إسحاق احلويين .ط :دار ابن اجلوزي
1431هـ.

مصطلح (النمصارى) ودالالته

709

[ ]11جامع البيان عن تأويل آي القرآن .أبو جعفر ،حممد بن جرير الطربي(ت310هـ)
ط مصطفى احلليب.مصر.
[ ]12اخلريدة النفيسة يف تاريخ الكنيسة  :األنبا اسيذورس القبطي (ال يوجد بيانات).
[ ]13دعوة التقريب بني األديان :دراسة نقدية يف ضوء العقيدة اإلسالمية ،املؤلف:
أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان القاضي،الناشر :دار ابن اجلوزي – الرياض.
[ ]14زاد املسري يف علم التفسري .أبو الفرج ،عبد الرمحن بن علي القرشي ،ابن
اجلوزي(ت597هـ).ط :املكتب اإلسالمي 1384ه1964م.
[ ]15سنن الرتمذي .أبو عيسى ،حممد بن عيسى الرتمذي .ط :دار السالم .الرياض.
1421ه.
[ ]16السنن الكربى ،املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني،
النسائي (املتوفى303 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب،
أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
[ ]17السلسلة الصحيحة .املؤلف  :حممد ناصر الدين األلباني ،الناشر  :مكتبة
املعارف – الرياض ،عدد األجزاء .7 :
[ ]18شرح صحيح مسلم (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) املؤلف  :أبو
زكريا حييى بن شرف بن مري النووي(ت 676هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العربي – بريوت ،الطبعة الطبعة الثانية  ،1392 ،عدد األجزاء .18 :
[ ]19الصحاح .إمساعيل بن محاد اجلوهري(ت 393هـ) .حتقيق :أمحد عبد الغفور
عطار .ط .دار العلم للماليني .بريوت1399 .هـ 1979م.

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

710

[ ]20صحيح البخاري  :أبو عبد اهلل ،حممد بن إمساعيل البخاري(256هـ) .ط :دار
السالم .الرياض1421 .هـ.
[ ]21صحيح مسلم.أبو احلسني ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري(261هـ).
ط :دار السالم .الرياض1421 .هـ.
[ ]22عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أبو حممد حممود بن أمحد بن
موسى بن أمحد احلنفى بدر الدين العينى (ت 855هـ)و الناشر :دار إحياء
الرتاث العربي بريوت ،عدد األجزاء.12 :
[ ]23العهد اجلديد .ط :دار املشرق .بريوت .الطبعة الثالثة1994 :م.
[ ]24فتح الباري .املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالني
(ت852هـ) ،تعليق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،الناشر :دار الفكر (مصور
عن الطبعة السلفية).
[ ]25الفتح الرباني لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني
من أسرار الفتح الرباني ،املؤلف :أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا
الساعاتي (ت1378هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي ،الطبعة :الثانية،
عدد األجزاء.24 :
[ ]26القرآن دعوة نصرانية .يوسف درة احلداد ،منشورات املكتبة البولسية .الطبعة
الثانية :بريوت 1986م.
[ ]27الكنيسة القبطية .األب موريس بيار مارتان اليسوعي .تعريب :جورج عازار.
ط :دار املشرق.بريوت 1992م.
[ ]28كنيسة املشرق العربي .األب جان كوربون .ط :منشورات جملس كنائس الشرق
األوسط .الطبعة الثانية .بريوت 1996م.

مصطلح (النمصارى) ودالالته

711

[ ]29الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح .أبو عبد اهلل حممد بن عبد الدائم
الشافعي(ت  831هـ) ،حتقيق ودراسة :جلنة خمتصة من احملققني بإشراف :نور
الدين طالب .ط :دار النوادر .سوريا ،الطبعة :األوىل  1433هـ  2012-م.
[ ]30حماضرات يف النصرانية (تبحث يف األدوار اليت مرَّت عليها عقائد النصاري ويف
كتبهم وجمامعهم املقدسة وفرقهم) ،املؤلف :حممد بن أمحد بن مصطفى بن
أمحد املعروف بأبي زهرة (ت 1394هـ) ،الناشر :دار الفكر العربي – القاهرة،
الطبعة :الثالثة  1381هـ  1966 -م.
[ ]31خمتصر تاريخ الكنيسة .أندرو ملر .ط :مكتبة اإلخوة .مصر .الطبعة اخلامسة
2008م
[ ]32مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيباني(ت 241هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
[ ]33املسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها إىل القرن الرابع اهلجري  /العاشر
امليالدي .د .سلوى بَاحلاج صاحل -العايب .دار الطليعة للطباعة والنشر .بريوت.
الطبعة األوىل 1997م.
[ ]34املسيحية يف العامل العربي :احلسن بن طالل .املعهد امللكي للدراسات الدينية.
ط :مكتبة عمان 1995م.
[ ]35مطالع األنوار على صحاح اآلثار .إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني
احلمزي(ت 569هـ) .حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث.الناشر:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .قطر .الطبعة األوىل1433 ،هـ  2012-م

أمحد بن عبدالرمحن بن عثماا القا ي

712

[ ]36معجم البلدان ،املؤلف  :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي
احلموي (املتوفى626 :هـ) ،الناشر  :دار الفكر – بريوت ،عدد األجزاء .5 :
[ ]37معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع .املؤلف  :عبد اهلل بن عبد العزيز
بن حممد البكري األندلسي (ت 487هـ) الناشر :عامل الكتب – بريوت ،الطبعة
الثالثة  ،1403حتقيق :مصطفى السقا .عدد األجزاء .4 :
[ ]38املناهي اللفظية .حممد بن صاحل العثيمني(ت 1421هـ) ..ط :دار ابن اجلوزي.
[ ]39املوسوعة العربية امليسرة .ط:دار القلم ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر.
القاهرة١٩٦٥ :م.
[ ]40امليسر يف شرح مصابيح السنة .فضل اهلل بن حسن بن حسني بن يوسف أبو
عبداهلل ،احملقق :د .عبد احلميد هنداوي(ت 661هـ) ،الناشر :مكتبة نزار
مصطفى الباز ،الطبعة :الثانية 1429 ،هـ  2008 -هـ.
[ ]41هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،املؤلف :حممد بن أبي بكر بن أيوب
بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :هـ) ،احملقق :حممد أمحد
احلاج ،الناشر :دار القلم  -دار الشامية ،جدة – السعودية ،الطبعة :األوىل،
1416هـ 1996 -م.
[]42

Grolier Academic Encyclopedia.Published by GrolierInternational U.S.A 1985

مصطلح (النمصارى) ودالالته

713

"Nazareth" term and its denotations
Dr. Ahmed bin Abdul Rahman bin Othman Al-Qadi
Associate Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies
Qassim University

Abstract.
The most important results:
1- The term of "Nazareth" is the Arabic historical mainstream name of the Christ followers before
and after Islam.
2- Naming with this term (Nazareth) arose from that the followers of the Christ said:
"We are
Nazareth". This can be because they supported one another، or for being described as (supporters of
Allah)، or because they settled down in the village of "Nazareth".
3- The term of "Nazareth" is the Quranic expression that is used about fourteen times to identify
both rightly guided and the misguided followers of the Christ. This term is used also in the 'prophetic
sunnah'. However، the term 'Christianity' has never been used at all.
4- The "Nazareth" that are commended in the Quran and Sunnah are the true followers of the Christ
and those who caught the prophet Mohammed alive and believed him. The "Nazareth" that are censured
in the Quran and the Sunnah are those that turned away the creed of Abraham and refused to believe in
the prophet Mohammed and his followers.
5- All the " Nazareth" sources have agreed upon calling the Christ as " Nasserist" due to his
bringing up in the village of "Nazareth".
6- "Nazareth" sources have neglected calling the followers of the Christ as " Nazareth". They
claimed that this name is only for a group that influenced by Judaism.
7- The ancient "Nazareth" sources acknowledged that the term of "Christianity" had been innovated
for the followers of the Christ. Disciples did not make it up، but it had been come out from outside of
them.
8- The term "Nazareth" has been accepted and used by the oriented "Nazareth" for centuries. It
was the beginning signs of repudiating it and replace it with the term of "Christianity" when they
communicated with the western "Nazareth". Thus was because of some significant social reasons or to
divert the Quranic censure to، as they claimed، an extinct group.
9- The rightly guided "Nazareth" are the Disciplines and the companions and their followers in
righteousness. They believed that the Messiah، Jesus son of Mary، is the servant of Allah، His messenger
and His word، which He conveyed unto Mary، and a spirit of Him. They adhere to "Sharia" (Law of
Moses) and reject polytheism and innovation.
10- The misguided "Nazareth" are the followers of Paul، who advocate the "Nicene Creed"، which
involves the "Trinity"، divine filiation and incarnation. They are "Sharia" (Law of Moses) disclaimers.
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11- Saul of Tarsus (Paul) pretended to embrace the "Nazareth" to spoil it and to move it away from
the creed of Abraham.
12- The rightly guided Nazareth had diminished over centuries. This was because of the persecution
of the Jews and the Romans، and the domination of the misguided "Nazareth" and their alignment with
"Konstantin" against the "Unitarian Arians".
The most important recommendations: maintaining the religious terms، and doing scientific
research on the history of the first faithful parties of "Nazareth".

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 760-715ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

أثر اإلميان ابهلل تعاىل يف ترسيخ املراقبة :دراسة حتليليّة عقديّة
"حممد خال" برقان
د .إبراهيم ّ

أستاذ مشارك يف العقيدة ،اجلـ ـ ـ ــامع ـ ـ ـ ـ ــة األردنيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كليّـة الشّـريعـة ،قسم أصول ال ّدين
ملخص البحث .يهدف هذا البحث إىل بيان أثر اإلميان ابهلل تعـاىل يف ترسـيا ااراقبـة ،وذلـ مـن الـ ل التّعريـ

بكل من اإلميـان وااراقبـة د ـد أهـل اللوـة ،ومـا اصـيهلع دليـل د ـد أهـل السـّة واجلمادـة ويـرب هـذا البحـث ققيقـة
ّ
ويوضع كذل أ ّن للمراقبـة مخـ درجـا تكمـن يف اايـان مـن ا تعـاىل ،وتع يمـل ،ووبتـل ،وا ـوف م ـل،
،
اقبة
اار
ّ
ورجائل
وي اقش البحث الع قة بني اإلميـان ابهلل تعـاىل وااراقبـة ،مثّ يتحـ ّد دـن جمـات تقويـة ترسـيا ااراقبـة وهـ :
التأمل يف أامان ا ااس،ى ،وتدبّر القرآن الكرمي
الّ ر يف الكون ،و ّ
التوصــل مــن الـ ل دراســة ااوضــون إىل تلــة مــن ال تــائ أ هــا :أ ّن مراقبــة ا تعــاىل إذا رسـ يف يف
كمــا ّ ّ
توجيهــا إميانيــا يف تيــع جمــات اايــاة ،وضــب
القلــوا كــان ــا أكــرب األثــر يف توجيــل ســلوك األد ـراد واجملتمعــا
ً
جل ج لل ومع اآلالرين
ّ
تصرداهتم يف تعاملهم مع الالقهم ّ
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املق ّدمة

احلمد هلل ربّ العاملني ،والصّالة والسّالم على رسول اهلل املبعوث رمحة للعاملني،
وعلى آله الطّيبني الطّاهرين ،وصحبه الغرّ امليامني ،ومن تبعهم خبري وإحسان إىل يوم
الدّين ،وبعد؛
فإنّ املتتبع لكتاب اهلل العزيز يلحظ أنّ موضوع اإلميان باهلل تعاىل من أكثر
املوضوعات تناوالً فيه ،فقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان ،وكرّمه ،وفضّله على كثري من
املخلوقات ،وأرسل رسله عليهم السّالم إىل النّاس ،ليعرفوا خالقهم ،فيؤمنوا باهلل
الواحد األحد ،ويعبدوه ح ّق عبادته كما أمرهم بذلك.
كما أنعم اهلل تعاىل على اإلنسان نعمًا ال تُعد وآالء ال تُحصى ،ولعلّ من أهمها
أن زوّده بالعقل واحلواس ،ليستعني بها على القيام بالوظيفة اليت كلّفه بها ،وهي
عمارة األرض ،وعبادة اهلل تعاىل.
واإلنسان يف هذا الكون ال بدّ أن يتعامل مع خالقه ،ومع نفسه ،ومع الكون
بكلّ ما فيه من إنسان ،ونبات ،ومجاد ،وحيوان ،فهو ال يستطيع أن يعيش منعزالً
عن الكون بكلّ مكوّناته ،فهو حيتاج إىل التّفاعل معه تفاعالً هادفًا وتدافعًا مثمرًا،
ليحقّق غاية وجوده يف هذه احلياة الدّنيا ،وذلك انطالقًا من اإلميان باهلل تعاىل ،واتّباعًا
ألنبيائه ورسله عليهم السّالم.
وتكمن أسباب اختيار املوضوع يف أنّ اإلميان باهلل تعاىل هو الرّكن األول من
أركان اإلميان السّتة كما وردت يف القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة ،وأ ّن مثّة عالقة
بني اإلميان باهلل تعاىل واملنوومة األخالقيّة اليت تُعدّ املراقبة من أبرزها ،حيث مكث
الرّسول صلّى اهلل عليه وسلّم يف العهد املكيّ ثالثة عشر عامًا يبين الصّحابة رضي اهلل
عنهم بناء إميانيًّا وأخالقيًّا مؤسّسًا على اإلميان باهلل الواحد األحد ،والقيم النّبيلة،
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واألخالق الفاضلة ،واقتداء بالرّسول صلّى اهلل عليه وسلّم يف بنائه اجملتمع اإلميانيّ،
فإنّه ال بدّ من التّأكيد على خلق يعدّ غاية يف األهميّة ،بل إنّه مرتكز األخالق األخرى
وأساسها ،أال وهو مراقبة اهلل تعاىل أو اإلحسان.
وتوهر مشكلة البحث من خالل حماولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
أوالً :ما حقيقة املراقبة ،وما درجاتها؟
ثانيًا :ما العالقة بني اإلميان باهلل واملراقبة؟
ثالثًا :ما طرق تقوية ترسيخ املراقبة لدى العبد؟
وأمّا مننه البحنث النذس اسنتخدمته يف هنذا العمنل ،فقند اتبعنن فينه املننهجني
اآلتيني:
أوالً :املنه الوصفيّ :وذلك من خالل عرض أثر اإلميان يف ترسيخ املراقبة.
ثانيًا :املنه التّحليليّ :وهو القائم علنى حتلينل أثنر اإلمينان يف ترسنيخ املراقبنة،
والعالقة بينها وبني اإلميان باهلل تعاىل.
وأمّا خبصوص الدّراسات السّابقة ،فإنّه لئن كانن هناك بعض الدّراسات القيّمنة
هلا صلة مبوضوع مراقبة اهلل تعاىل أو اإلحسنان ،ولكنن حسن اطنالع الباحنث د ند
مننن أفننرد هننذه املراقبننة ببحننث عقنندسّ مسننتقل يتضننمن موضننوع أثننر اإلميننان يف ترسننيخ
املراقبة ،ويستويف دراسته.
وقد ارتأين يف هذا اإلطار بالذّات أن أخصّ بالبحث" أثر اإلميان ابهلل تعاىل يف
ترسيخ املراقبة :دراسة حتليليّة عقديّة" .ويندرج هذا العمل يف سياق إبراز العالقة بني
اإلميان باهلل تعاىل واملراقبة من جهة ،وبيان التأثري اإلميانيّ يف تعزيز مراقبة اهلل تعاىل من
جهة أخرى.
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وحملاولننة اإلحاطننة مبختلننب جوانن هننذا املوضننوع اقتضننن منهجنيّيت أن أقسننم
البحث إىل متهيد ،وثالثة مطال  ،وخامتة على النّحو اآلتي:
التمهيد :تعريب اإلميان واملراقبة لغة واصطالحًا.
املطل األول :حقيقة املراقبة ودرجاتها.
املطل الثاني :العالقة بني اإلميان باهلل واملراقبة.
املطل الثالث :جماالت تقوية ترسيخ املراقبة لدى العبد.
اخلامتة.
واصطالحا:
التمهيد :تعريف اإلميان واملراقبة لغة
ً

واصطالحا:
أوالً :تعريف اإلميان لغة
ً

أشار ابن فارس (ت395هن) إىل أنّ اإلميان يطلق يف اللغة على معنيني؛

أحدهما :األمانة وهي ضد اخليانة ،والثاني :التّصديق( ،)1ويراد به مطلق التّصديق
سواء كان حبقّ أو باطل ،كما ورد يف قوله تعاىل على لسان إخوة يوسب عليه السّالم:
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ سورة يوسب ،اآلية ،]17:أس :وما أنن
مبصدّق لنا ،فكانوا غري صادقني يف كالمهم مع أبيهم ،وادّعائهم باطالً وكذبًا أنّ
الذئ قد أكل أخاهم يوسب عليه السّالم.
كما ورد يف خمتار الصّحاح أنّ لفظ اإلميان مأخوذ أيضًا من األمان واألمَنَة
مبعنى وقد أمِن من باب فهم وسلم ،وأمانًا وأمَنَة من األمن واألمان(.)2

( )1ان ر :مقايي اللوة ،ابن دارس ،ج ،1ص133
( )2ان ر :خمتار الصحاح ،الرا ي ،ص20
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ومن اجلدير بالذكر أنّ اإلميان لغة يضاف إليه التّصديق واالنقياد؛ ألنّ يف
اإلميان قدرًا زائدًا على جمرد التصديق.
وأمّا خبصوص املعنى االصطالحيّ لإلميان ،فإنّه خيصّص املعنى اللغوسّ املراد
به مطلق التصديق ،ليصبح املراد به " خصوص التّصديق خبرب السّماء املنزل على
األنبياء ،...أس التّصديق باحل ّق واالنقياد إليه"(،)3
وعرّف الطحاوسّ (ت321هن) اإلميان يف االصطالح بأنّه" تصديق باجلَنان،
وإقرار باللسان ،وعمل باألركان"(.)4
واصطالحا:
اثنيًّا :تعريف املراقبة لغة
ً

ذكر ابن فارس أنّ املراقبة مأخوذة من املصدر الثالثيّ ( َر َق َ) ،وأنّ" الرّاء

والقاف والباء أصلٌ واحدٌ مطّرد ،يدلّ على انتصابٍ ملراعاةِ شيءٍ ،من ذلك الرَّقِي ،
ب عليه النَّاظِر"(.)5
وهو احلافِظ ،...واملَرْقَ  :املكان العالي ي ِق ُ
كما ورد يف املعاجم اللغويّة أنّ من معاني ( رَقَ َ) احلفظ واحلراسة،
فالرّقي  :احلافظ احلارس ،وأنّ من أمساء اهلل احلسنى الرّقي  ،وهو احلافظُ الذس ال
يَغي ُ عنه شيءٌ( ،)6وراق اهلل يف أمره ،أس :خافه ،والرتقّ  :االنتوار(.)7
ونلحظ أنّ معاني املراقبة تدور على احلفظ ،واحلراسة ،واملراعاة لشيء ما،
واخلوف من اهلل تعاىل.

( )3العقيدة اإلس ميّة ،د أمحد قق  ،ص13
( )4شرح العقيدة اليحاوية ،ابن أيب العز ،ص332
( )5مقايي اللوة ،ابن دارس ،ج ،2ص427
( )6ان ر :لسان العرا ،ابن م ور ،ج ،1ص424
( )7ان ر :الصحاح ،اجلوهري ،ج ،2ص155
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وأمّا بشأن تعريب املراقبة اصطالحًا ،فقد وردت تعريفات عديدة يف حتديد
معنى املراقبة اصطالحًا منها :أنّها" استدامة علم العبد باطّالع الرّب عليه يف مجيع
أحواله"(.)8
وعرّف ابن القيّم (ت751هن) املراقبة بقوله ":دوام علم العبد ،وتيّقنه باطالع
احلقّ سبحانه وتعاىل على ظاهره وباطنه ،فاستدامته هلذا العلم واليقني هي املراقبة،
وهي مثرة علمه بأنّ اهلل سبحانه رقي عليه ناظر إليه سامع لقوله ،وهو مطلع على
ل طرفة عني"(.)9
ل نَ َفس ،وك ّ
ل حلوة ،وك ّ
عمله كلّ وقن ،وك ّ
كما أشار احلكميّ (ت1377هن) إىل أنّ املراقبة " هو أن يعمل العبد على
استحضار مشاهدة اهلل إيّاه ،واطالعه عليه ،وقربه منه"(.)10
ويتضح لنا أنّ التّعريفات االصطالحيّة للمراقبة متقاربة يف املعنى ،وتُجمع على
دوام استشعار مراقبة اهلل تعاىل يف السرّ والعلن.
ومن اجلدير بالذكر أنّ معنى اإلحسان يف االصطالح إذا اقرتن باإلميان
واإلسالم ،فإنّه يشري إىل املراقبة ،وحُسن الطّاعة( ،)11فإنّ َمنْ راقَ َ اهللَ تعاىل أَحسَن
عمَله( ،)12وعليه فيكون معنى اإلحسان اصطالحًا يف هذا اإلطار هو" كمال احلضور
مع اهلل تعاىل ومراقبته ،اجلامع خلشيته ،وحمبّته ،ومعرفته ،واإلِنابة إِليه ،واإلِخالص
له وجلميع مقامات اإلِميان"(.)13
( )8التعريفا  ،اجلرجاين ،ص266
( )9مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص65
( )10ااكم  ،أد م الس ة اا شورة تدتقاد اليائفة ال اجية اا صورة ،ص224
( )11ان ر :نضرة الّعيم ،جممودة من اا تصني  ،ج ،2ص67
( )12ان ر :لسان العرا ،ابن م ور ،ج ،13ص114
( )13بصائر ذوي التمييز ،الفريو أابدي ،ص671
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وقد ورد يف فتح البارسّ بيان حقيقة اإلحسان املوافقة يف معناها االصطالحيّ
للمراقبة ،فتتحقّق يف" أن يعبد املؤمن ربه كأنّه يراه بقلبه ،فيكون مستحضراً ببصريته
وفكرته هلذا املقام ،فإن عجز عنه وشقّ عليه انتقل إىل مقام آخر ،وهو أن يعبد اهلل
على أن اهلل يراه ،ويطّلع على سره وعالنيته ،وال خيفى عليه شيء من أمره"(.)14
وهذا عني ما أشار إليه النّووسّ (ت676هن) بقوله ":اعبد اهلل يف مجيع أحوالك
كعبادتك يف حال العيان ،فإنّ التتميم املذكور يف حال العيان إنّما كان لعلم العبد
باطالع اهلل سبحانه وتعاىل عليه ،فال يقدم العبد على تقصري يف هذا احلال لالطالع
عليه ،وهذا املعنى موجود مع عدم رؤية العبد ،فينبغي أن يعمل مبقتضاه ،فمقصود
الكالم احلث على اإلخالص يف العبادة ،ومراقبة العبد ربه تبارك وتعاىل يف إمتام
اخلشوع واخلضوع"(.)15
املطلب األول :حقيقة املراقبة ودرجاهتا
بيّن الغزاليّ (ت505هن) حقيقة املراقبة بأنّها" مالحوة الرقي  ،وانصراف اهل ّم
إليه ،فمن احرتز من أمر من األمور بسب
جانبه ،ويعين بهذه املراقبة حالة للقل

غريه يقال :إنّه يراق

فالنًا ،ويراعي

يثمرها نوع من املعرفة ،وتثمر تلك احلالة

أعماالً يف اجلوارح ويف القل  ،أمّا احلالة ،فهي مراعاة القل للرقي  ،واشتغاله به،
والتفاته إليه ،ومالحوته إيّاه ،وانصرافه إليه ،وأمّا املعرفة اليت تثمر هذه احلالة ،فهي

( )14دتع الباري ،ابن قجر ،ج ،1ص193
( )15شرح صحيع اإلمام مسلم ،ال ووي ،ج ،1ص158
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العلم بأنّ اهلل مطلع على الضمائر عاد بالسرائر رقي على أعمال العباد قائم على
ل نفس مبا كسبن"(.)16
كّ
وميكن القول يف حقيقة املراقبة بأنّها نوع من املعرفة تتمثّل يف العلم بأنّ اهلل تعاىل
مطلع على الواهر والباطن ،وأنّه يعلم السّر وأخفى ،وإذا كانن هذه املعرفة يقينيّة
فإنّها تستولي على القل لتنشئ مراقبة اهلل تعاىل اليت يُراعى فيها عدم االلتفات إال
إليه ،لتثمر هذه املراقبة األعمال الصّاحلة لدى العبد ،وإذا حتقّقن هذه املراقبة كان
صاحبها من املقرّبني عند اهلل تعاىل.
وأمّا خبصوص درجات املراقبة ،فانطالقًا من حقيقة املراقبة ميكن القول بأنّها
تنقسم إىل مخس درجات:
ال ّدرجة األوىل :احلياء من هللا تعاىل:

أشار ال ّزجّاج ( ت311هن) عند بيان معنى اسم اهلل تعاىل الرّقي إىل أ ّن املراقبة

هي االستحياء ،وأنّ احلياء نوع من التحفّظ(.)17
وتتمثّل هذه الدّرجة يف مراقبة قوم غل

عليهم اطالع اهلل على ظاهرهم

وباطنهم وقلوبهم ،وال خيفى عليهم أنّ اهلل تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي
الصّدور ،وال يغي عنهم أنّه تعاىل ال ختفى عليه خافية ،فريون اهلل يف الدنيا مطلعًا
عليهم ،فال حيتاجون إىل انتوار القيامة ،فغل عليهم احلياء من اهلل ،فال يقدمون وال
ل ما يفتضحون به يف القيامة(.)18
حيجمون إال بعد التثبن فيه ،وميتنعون عن ك ّ

( )16إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج398 ،4
الز ّجاج ،ص51
( )17ان ر :تفسري أامان ا ااس،ىّ ،
( )18ان ر :إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج399 ،4
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وأوضح ابن القيّم أنّ هذه الدّرجة من املراقبة" توج صيانة الباطن والواهر،
فصيانة الواهر تكون حبفظ احلركات الواهرة ،وصيانة الباطن تتحقّق حبفظ اخلواطر
واإلرادات واحلركات الباطنة اليت منها رفض معارضة أمره وخربه ،فيتجرّد الباطن من
كلّ شهوة وإرادة تعارض أمره ،ومن كلّ إرادة تعارض إرادته ،ومن كلّ حمبة تزاحم
حمبته ،وهذه حقيقة القل السليم الذس ال ينجو إال من أتى اهلل به"(.)19
ويبيّن هذا احلديث النبوسّ الشّريب حقيقة احلياء الذس يقود إىل مراقبة اهلل
تعاىل ،فعن عبد اهلل بن مسعود قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم ":استحيوا
من اهلل حقّ احلياء ،قال :قلنا :يا رسول اهلل ،إنّا نستحيي واحلمد هلل ،قال :ليس
ذاك ،ولكن االستحياء من اهلل حقّ احلياء؛ أن حتفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما
حوى ،ولتذكر املوت والبلى ،ومَن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد
استحيا من اهلل ح ّق احلياء"(.)20
وتدفع هذه الدّرجة املسلم إىل مراقبة اهلل تعاىل عند الشّروع يف العمل بإخالص
النيّة هلل تعاىل ،وكذلك مراقبته تعاىل عند مالبسته العمل ،فعندئذ" يراق

مجيع

حركاته ،وسكناته ،وخطراته ،وحلواته ،وباجلملة مجيع اختياراته ،وله فيها نوران؛
نور قبل العمل ،ونور يف العمل ،أمّا قبل العمل ،فلينور أنّ ما ظهر له وحترك بفعله
خاطره أهو هلل خاصّة ،أو هو يف هوى النّفس ومتابعة الشيطان ،فيتوقب فيه،
ويتثبن ،...فإن كان هلل تعاىل أمضاه ،وإن كان لغري اهلل استحيا من اهلل ،وانكبّ عنه،
ث ّم الم نفسه على رغبته فيه ،وهمّه به ،وميله إليه ،وعرّفها سوء فعلها"(.)21
( )19مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص68
( )20قال األلباين ديل :قديث قسن س ن الرتمذي ،الرتمذي ،ابا رقم  ،24قديث رقم  ،2458ج،4
ص637
( )21إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج400 ،4
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ويؤكّد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أنّه قال :قال الرّسول صلّى اهلل
عليه وسلّم ":قَالَ اللَّهُ عَزَّ َوجَلَِّ :إذَا تَحَدَّثَ عَبْدس ِبأَنْ َي ْع َملَ حَسََنةً ،فَأَنَا َأكْتُبُهَا لَهُ
حَسََنةً مَا َلمْ يَ ْع َملَْ ،فِإذَا عَمِلَهَا َفأَنَا َأكْتُبُهَا ِبعَشْرِ َأمْثَالِهَا ،وَِإذَا تَحَدَّثَ ِبَأنْ َي ْع َملَ سَيَِّئةً،
َفأَنَا أَ ْغفِرُهَا لَهُ مَا َلمْ َي ْعمَلْهَاَ ،فِإذَا َعمِلَهَا َفأَنَا َأكْتُبُهَا لَهُ ِبمِثْلِهَا .وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
اهلل عليه وسلم ":قَالَنِ الْمَالَِئ َكةُ :رَبِّ ،ذَاكَ عَ ْبدُكَ يُرِيدُ َأنْ َي ْع َملَ سَيَِّئةً ،وَ ُهوَ أَْبصَرُ
بِهَِ ،فقَالَ :ارْقُبُوهَُ ،فِإنْ َعمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ ِبمِثْلِهَا ،وَِإنْ تَ َركَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسََنةً ،إِنَّ َما
تَ َركَهَا ِم ْن جَرَّاىَ"(.)22
ويفيدنا هذا احلديث الشّريب أنّ ترك املعصية حياء من اهلل تعاىل ،وجماهدة
النّفس األمّارة بالسّوء ،وعصيان اهلوى سب

يف أنّها تُكتَ

حسنة ،وكذلك اهلمّ

الذس ال يُكت  ،فهو اخلواطر اليت ال توطّن النّفس عليها ،وال يصحبها عقد وال نيّة
وعزم ،وأمّا مَن عزم على املعصية بقلبه ،ووطّن نفسه عليها أثم يف اعتقاده وعزمه،
فيُكتَ هذا العزم سيئة ،وليسن السيئة اليت همّ بها؛ لكونه د يعملها وقطعه عنها
قاطع غري خوف اهلل تعاىل واإلنابة ،لكن اإلصرار والعزم معصية ،فتُكت معصية،
فإذا عملها كتبن معصية ثانية ،فإن تركها خشية هلل تعاىل كتبن حسنة كما يف احلديث"
إنّما تركها من جراس"(.)23
ال ّدرجة الثانية :التّعظيم واإلجالل:

وهي مراقبة اهلل تعاىل على أساس من التعويم واإلجالل ،حيث يصري القل

منكسرًا هليبة اهلل تعاىل ،فال يبقى فيه متسع لاللتفات إىل غريه تعاىل( ،)24فيمتأل القل
هم بسيئة مل تهكتب،
هم العبد حبس ة هكتبيف وإذا ّ
( )22اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا إذا ّ
قديث رقم ،129ج ،1ص117
( )23شرح صحيع اإلمام مسلم ،ال ووي ،ج ،2ص151
( )24ان ر :إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج398 ،4
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من عومة اهلل عز وجلّ ،حبيث يصرفه ذلك عن تعويم غريه ،وعن االلتفات إليه،
وإنّه كلّما ازداد قربًا من اهلل تعاىل ازداد له تعويمًا ،وبعدًا عن اخللق ،وفرحة
وسرورًا؛ األمر الذس يدفعه إىل دوام السري إىل اهلل عز و جل ،وبذل اجلهد يف طلبه،
وابتغاء مرضاته( ،)25فتصبح اجلوارح مستعمَلة جارية على السّداد واالستقامة من غري
تكلب( ،)26ويكون اخلُلُق القويم إلفًا من مألوفات املسلم ،والسّلوك املستقيم طبعًا من
طباعه.
ويوضّح هذا احلديث الشّريب هذه الدّرجة من املراقبة:
يروس ابن عمر رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أنّه قال":
خذَ ُهمُ ا ْلمَطَرَُ ،فأَوَوْا ِإلَى غَارٍ يف جََبلٍ ،فَانْحَطَّنْ عَلَى َفمِ
َش ْونَ َأ َ
بَيَْنمَا ثَالَثَةُ َنفَرٍ يََتم َّ
غَارِ ِهمْ صَخْرَةٌ ِمنَ الْجََبلِ ،فَانْطََبقَنْ عَلَيْ ِهمَْ ،فقَالَ َب ْعضُهُمْ لَِبعْضٍ :انْوُرُوا أَ ْعمَاالً
حدُ ُهمُ:
حةً لِلَّهِ ،فَادْعُوا اللَّهَ َتعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ َيفْرُجُهَا عَ ْن ُكمَْ .فقَالَ َأ َ
َعمِلُْتمُوهَا صَالِ َ
صغَارٌ َأرْعَى عَلَيْ ِهمْ،
اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَاِلدَانِ شَيْخَانِ كَبِريَانِ ،وَامْرَأَتِيَ ،ولِي صِبَْيةٌ ِ
َفِإذَا أَ َرحْنُ عَلَيْ ِهمْ حَلَبْنُ ،فََبدَأْتُ ِبوَالِدَسَّ فَ َسقَيْتُ ُهمَا قَ ْبلَ بَنِيَّ ،وَأَنَّهُ نَأى بِي ذَاتَ َيوْمٍ
جدْتُ ُهمَا َقدْ نَامَا ،فَحَلَبْنُ َكمَا كُنْنُ َأحْلُ ُ ،فَجِئْنُ
الشَّجَرُ ،فَ َلمْ آتِ حَتَّى َأمْسَيْنُ َف َو َ
بِالْحِالَبَِ ،ف ُقمْنُ عِ ْندَ ُرءُوسِ ِهمَا َأكْرَهُ َأنْ أُوقِوَ ُهمَا ِمنْ َن ْومِ ِهمَا ،وََأكْرَهُ َأنْ أَ ْسقِي الصِّبْيَةَ
قَبْلَ ُهمَا ،وَالصِّبْيَةُ يََتضَا َغ ْونَ عِ ْندَ َق َدمَيَّ ،فَ َلمْ يَزَلْ َذلِكَ دَأْبِي َودَأْبَ ُهمْ حَتَّى طَلَعَ ا ْلفَجْر ُ،
السمَاءَ،
جةً نَرَى مِنْهَا َّ
َفِإنْ كُنْنَ َتعْ َلمُ أَنِّي َفعَلْنُ ذَلِكَ ابِْتغَاءَ َوجْهِكَ فَافْ ُرجْ لَنَا مِنْهَا فُ ْر َ
ٍّ
السمَاءَ .وَقَالَ اآلخَرُ :اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَنْ لِي ابْنَةُ عَم
َففَ َرجَ اللَّهُ مِنْهَا فُ ْرجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا َّ
الرجَالُ النِّسَاءَ ،وَطَلَبْنُ ِإلَيْهَا َنفْسَهَاَ ،فأَبَنْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ
َأحْبَبْتُهَا َكأَشَدِّ مَا يُحِ ُّ ِّ
( )25ان ر :مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص ص67-66
( )26ان ر :إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج398 ،4
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ج َمعْنُ مِاَئةَ دِينَارٍ ،فَجِئْتُهَا بِهَا ،فَلَمَّا وَ َقعْنُ بَ ْينَ ِرجْلَيْهَا قَالَنْ :يَا
دِينَارٍ ،فََتعِبْنُ حَتَّى َ
عَ ْبدَ اللَّهِ ،اتَّقِ اللَّهََ ،والَ َتفْتَحِ الْخَاَتمَ إِالَّ بِحَقِّهَِ ،ف ُقمْنُ عَنْهَاَ ،فِإنْ كُنْنَ َتعْ َلمُ أَنِّي
جةًَ ،ففَرَجَ لَ ُهمْ .وَقَالَ اآلخَرُ :اللَّهُمَّ إِنِّي
َفعَلْنُ َذلِكَ ابْتِغَاءَ َوجْهِكَ فَافْ ُرجْ لَنَا مِنْهَا فُ ْر َ
ٍّ ،فَلَمَّا َقضَى َعمَلَهُ قَالَ :أَعْطِنِي حَقِّيَ ،فعَرَضْنُ عَلَيْ ِه
كُنْنُ اسَْت ْأجَرْتُ َأجِريًا ِبفَرَقِ أَرُز
ج َمعْنُ مِنْهُ َبقَرًا َورِعَاءَهَا ،فَجَاءَنِي َفقَالَ :اتَّقِ
فَرَقَهُ فَرَغِ َ عَنْهُ ،فَ َلمْ َأزَلْ َأزْرَعُهُ حَتَّى َ
خذْهَاَ ،فقَالَ :اتَّقِ
اللَّهََ ،والَ تَوْ ِلمْنِي حَقِّي ،قُلْنُ :اذْهَ ْ ِإلَى تِلْكَ الَْبقَرِ وَرِعَائِهَا فَ ُ
خذَهُ
خذْ َذلِكَ الَْبقَرَ َورِعَاءَهَاَ ،فَأ َ
اللَّهََ ،والَ تَسْتَهْ ِزئْ بِيَ ،فقُلْنُ :إِنِّي الَ أَسْتَهْ ِزئُ بِكَ ُ
َفذَهَ َ بِهَِ ،فِإنْ كُنْنَ َتعْلَمُ أَنِّي َفعَلْنُ َذِلكَ ابِْتغَاءَ َوجْهِكَ فَافْ ُرجْ لَنَا مَا َبقِيَ ،ففَ َرجَ اللَّهُ
مَا َبقِي"(.)27
ونلحظ من هذا احلديث الشّريب أنّ لزوم املراقبة كانن سببًا يف تفري كربة
أصحاب الغار ،حيث تقرّبوا إىل اهلل تعاىل ،وتوجّهوا إليه بالدّعاء متوسلني بصاحل
أعماهلم ،وأزكاها ،وأخلصها ،وأوثقها ،وأفضلها ،وهذا كلّه ال يتأتّى إال باملراقبة
احلقّة.
وتُعرف اختالف هاتني الدّرجتني ،وتتضح صورتهما من خالل املشاهدات
اليوميّة ،فمثالً تكون يف خلوتك ،فيدخل عليك صيبّ أو امرأة ،فتعلم أنّه مطلع
عليك ،فتستحيى منه ،فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك أمامه ،وال يكون هذا
الفعل على أساس اإلجالل والتعويم ،بل يكون من باب احلياء ،فإنّ مشاهدته وإن
كانن ال تدهشك وال تستغرقك ،فإنّها تدفعك إىل احلياء(.)28

( )27اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا الرقاق ،ابا قصة أصحاا الوار الث ثة والتوسل بصاحل األدمال،
قديث رقم ،2743ج ،4ص2743
ايل ،ج ،4ص ص400-399
( )28ان ر :إقيان دلوم ال ّدين ،الوز ّ
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ويف مشهد آخر قد يدخل عليك مسؤول كبري ،فإذا بك ترتك كلّ ما أنن
فيه من األعمال واألفكار من أجله ،فيستولي عليك وعلى وقتك ،فيستغرقك
التعويم حتى ترتك كلّ ما أنن فيه شغالً به ال حياء منه ،وغالبًا ما يكون هذا من
باب التعويم واإلجالل ،وليس من باب احل ياء ،وهكذا ختتلب مرات

العباد يف

مراقبة اهلل تعاىل(.)29
ال ّدرجة الثالثة :حمبّة هللا تعاىل:

وتقوم هذ ه املراقبة على حمبّة اهلل تعاىل  ،وتكمن أهميّة هذه الدّرجة يف أنّها

تنمّي املراقبة يف النّفس اإلنسانيّة ،فيجد صاح هذه املراقبة حالوة اإلميان اليت ال
يشعر بها إال هو.
وأمّا مَن د د تلك احملبّة هلل تعاىل "،فليتهم إميانه وأعماله فإن لإلميان
حالوة من د يذقها فلريجع وليقتبس نورً ا د به حالوة اإلميان".

()30

قال الرّسول

الكريم صلّى اهلل عليه وسلّم ":ثالث مَن كنّ فيه وجد بهنّ حالوة اإلميان :مَن
كان اهلل ورسوله أح ّ إليه ممّا سواهما ،وأن حي ّ املرء ال حي بّه إال هلل ،وأن يكره أن
يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف يف النّار"(.)31
وتثمر املراقبة القائمة على حمبة اهلل تعاىل أعماالً للعبد يبتغي بها وجه اهلل
تعاىل ،فيُقدم عليها بكلّ إخالص ،ومن غري تقصري فيها ،فقد ذكر ابن القيّم أنّه
مسع من شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ت 728هن) ما يؤكّد فيه أنّ السرور باهلل،
وقربه ،وقرة العني به تبعث على االزدياد من طاعته ،وحتث على اجلدّ يف السري
( )29ان ر :ااصدر ذاتل ،ج400 ،4
( )30ان ر :مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص67
( )31اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا بيان الصال من اتص
قديث رقم ،43ج ،1ص66

هبن وجد ق وة اإلميان،
ّ

"ومد الال" برقان
إبراهيم ّ

728

إليه ،فقال ":إذا د جتد للعمل حالوة يف قلبك وانشراحًا فاتهمه ،فإن الربّ تعاىل
شكور ،يعين أنّه البدّ أن يثي

العامل على عمله يف الدنيا من حالوة دها يف

قلبه ،وقوة انشراح ،وقرة عني ،فحيث د د ذلك فعمله مدخول"(.)32
ال ّدرجة الرابعة :اخلوف من هللا تعاىل:

إنّ اخلوف من اهلل تعاىل يقوس مراقبته على أكمل وجه ،فيكون ذلك

اخلوف سببًا يف االبتعاد عن املعاصي ،واإل قبال على الطاعات.
ويؤكّد هذا احلديث الشّريب هذه الدّرجة من املراقبة ،فريوس أبو هريرة
رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أنّه قال ":سَبْعَةٌ يُوّلُهُم اللَّهُ يف
ظِلِّهِ يَوْمَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّهُ :اإلِمَامُ الْعَادِلُ ،وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ،وَرَجُلٌ قَلْبُهُ
مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ،وَرَجُالَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ،وَرَجُلٌ
دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِ ٍ وَجَمَالٍ ،فَقَالَ :إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ،وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَأَخْفَاهَا حَتَّى الَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَنْ
عَيْنَاهُ".

()33

وممّا يشري إليه هذا احلديث الشّريب احلث على د وام املراقبة ،فبيّن كيب أنّ
هذه املراقبة القويّة اخلالصة هلل تعاىل كانن سببًا يف امتناع الرّجل عن الزّنا باملرأة
ذات املنص

واجلمال اليت دعته إىل ذلك ،فكان خوفه من اهلل تعاىل هو الذس

شغله عن لذّ ات الدنيا وشهواتها ،وكذلك الرجل الذس تصدّق بصدقة فأخفاها
حتى ال تعلم ميينه ما تنفق اماله ،وهذا يف صدقة التطوع فالسّر فيها أفضل؛ ألنّه

( )32مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص68
( )33اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا الزكاة ،ابا دضل إالفان الصدقة ،قديث رقم ،1031ج،2
ص715
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أقرب إىل اإلخالص وأبعد من الرياء ،وذكر اليمني والشمال مبالغة يف اإلخفاء
واالستتار بالصدقة ،وأمّا الرّجل الذس استشعر مراقبة اهلل تعاىل له حني ذكره خاليًا
يف السّر لكمال اإلخالص فيها ،فف اضن عيناه خشية من اهلل تعاىل(.)34
وكذلك يُستشهد يف هذا السّياق باألثر الذس رواه عبد اهلل بن دينار قائالً":
خرجن مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل مكة ،فعرّسنا يف بعض الطريق،
فاحندر عليه راع من اجلبل ،فقال له :يا راعي ،بعين شاة من هذه الغنم ،فقال:
إنّي مملوك ،فقال :قل لسيدك :أكلها الذئ  ،قال :فأين اهلل؟ قال :فبكى عمر
رضي اهلل عنه ،ثمّ غدا إىل اململوك فاشرتاه من مواله وأعتقه ،وقال :أعتقتك يف
الدنيا هذه الكلمة ،وأرجو أن تعتقك يف اآلخرة"(.)35
ال ّدرجة اخلامةة :رجاؤه تعاىل :

ويقصد بالرّجاء " الطمع يف ما ميكن حصوله"( ،)36وأمّا رجاء اهلل تعاىل،

فهو طمع العبد يف ما ميكن حصوله من اهلل تعاىل ،وحُسن الونّ به.
ويزيد رجاؤه تعاىل استحضار العبد مراقبة خالقه ،لريتقي بإميانه ،فيحمله
على امتثال أوامر اهلل تعاىل ،واجتناب نواهيه ،ويتجلى ذلك يف حالتني :األوىل:
حالة مَن يعمل األعمال الصّاحلة ،ويبتغي بها وجه اهلل تعاىل ،فهو يرجو منه
قبوهلا ،وإثابته عليها .والثانية :حالة من يقرتف السيئات ،ثمّ يتوجّه إىل اهلل تعاىل
بإنابة صادقة ،ويرجو أن يتوب عليه ،ويغفر له ،ويعفو عنه.

( )34ان ر :شرح صحيع اإلمام مسلم ،ال ووي ،ج ،7ص ص121-120
( )35إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج398 ،4
( )36الكليا  ،الكفوي ،ص736
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قال اهلل تعاىل ":قُل َي عبااد َّ
اس ارفُوا اعلاى أان ُفةه ْم اال تا ْقناطُوا من َّر ْْحاة
ين أ ْ
ْ ا
ي الذ ا
ا
اَّللا يا ْغف ُر ُّ
اَّلل إ َّن َّ
َّ
يم" [ سورة الزمر ،اآلية.]53
ور َّ
الذنُ ا
وب اَجيعاً إنَّهُ ُه او الْغا ُف ُ
الرح ُ

وقد حثّ الرّسول صلّى اهلل عليه وسلّم على الرّجاء وحُسن الونّ باهلل

تعاىل ،فقال ":أنا عند حُسن ظن عبدس بي ،وأنا معه حيث ذكرني ،واهلل هلل أفرح
بتوبة عبده من أحدكم د ضالته بالفالة ،ومَن تقرّب إليّ شربًا تقرّبن إليه ذراعًا،
ومَن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبن إليه باعًا ،وإذا أقبل إليّ ميشي أقبلن إليه أهرول"(.)37
وعن جابر رضي اهلل عنه قال :مسعن النّيب صلى اهلل عليه وسلّم قبل
وفاته بثالث يقول ":ال ميوتنّ أحدكم إال وهو حيسن باهلل الونّ عزّ وجلّ"(.)38
املطلب الثاين :العالقة بني اإلميان ابهلل واملراقبة
إنّ مثّة عالقة بني اإلميان باهلل تعاىل و املراقبة " تغدو شبيهة بأن تكون عالقة
تالزم تربط الطّرفني ،حبيث يكون حتقّق امللزوم وهو اإلميان مفضيًّا إىل حتقّق الالزم[
وهو املراقبة] ،وذلك ما يوفّر يف سبيل الدّعوة إىل اهلل منهجًا فاعالً يف النّفوس،
وهو ما يتمثّل يف الدّخول إليها يف سبيل التحقّق باهلل من بيان ما ينشأ عن ذلك
التحقّق اإلميانيّ من سعادة يف احلياة العمليّة ،وذلك من باب االستدالل بالالزم
على امللزوم ،فيُبتغى امللزوم من طريق ابتغاء الالزم"(.)39

( )37اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا التوبة ،ابا يف ااض دلى التوبة والفرح هبا ،قديث رقم،2675
ج ،4ص2099
( )38اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا صفة اجل ة وصفة نعيمها وأهلها ،ابا األمر حبسن ال ن ابهلل تعاىل
د د ااو  ،قديث رقم ،2877ج ،4ص2205
( )39اإلميان ابهلل وأثره يف ااياة ،دبد اجمليد ال جار ،ص165
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وانطالقًا من ذلك ،فإنّ املراقبة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعة اإلميان باهلل عند
املؤمن ،فإذا كان اإلميان ضعيفًا أو معدومًا ،فإنّ املراقبة ستكون ضعيفة أو
معدومة ،فعندئذ ال يبالي املرء بارتكاب كثري من املخالفات الشرعيّة ،أو القيام
بأفعال على أساس أنّها وظيفة مطلوبة خالية من روح التشريع ،وأمّا إذا كان
اإلميان قويًّا ،فإنّ املراقبة ستكون عندئذ قويّة ودائمة ،وتوجّه العبد إىل امتثال ما
يرضي اهلل تعاىل ،واالبتعاد عن ما يسخطه تعاىل.
وميكن وصب هذه العالقة بني اإلميان واملراقبة بأنّها عالقة عموم
وخصوص ،فاإلميان هو األعم ،واملراقبة هي األخص ،حيث متثّل املراقبة درجة
خاصّة من درجات اإلميان ،فكلّ مراقبة هي إميان ،وليس كلّ إميان مراقبة.
ف إميان اإلنسان باهلل تعاىل له أثر كبري يف توجيه أفعاله وأقواله؛ ألنّ اإلميان إذا
استقرّ يف النّفوس" أصبحن مستعدّة للتلقي وللتنفيذ يف الشّرائع واألعمال ،ولذلك
جند القرآن دائمًا يربط بني العقيدة والتّشريع يف كلّ آياته ،وعلى سبيل املثال ال
احلصر يقول تعاىل يف مسائل التّحريم :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية  ، )40( ]278فبدأ باإلميان وبه ختم،
ليحفّز املؤمنني على اجتناب هذا النّهي.
ويؤيّد هذه العالقة القائمة بني اإلميان باهلل تعاىل واملراقبة العديد من اآليات
القرآنيّة الكرمية واألحاديث النّبويّة الشّريفة منها:
 -قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية  ، ]235فاملراقبة مبنيّة على معرفة باهلل ،وعلم
بأنّه تعاىل يعلم ما يف نفوس عباده ،وعلم بأنّه سبحانه غفور رحيم ،وسياق اآلية
( )40دقيدة التوقيد ،ومد االكاوي ،ص34
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الكرمية يف الطالق ،يدلّ على أنّه من األمور اليت حتتاج إىل تقوى اهلل تعاىل،
ومراقبته يف السّر والعلن.
 قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [سورة الزخرف ،اآلية  ،]80فيحسبون جبهلهم وظلمهم أنّ اهلل تعاىل ال يسمع
سرّهم الذس د يتكلموا به ،وال جنواهم كذلك أس :كالمهم اخلفي الذس يتناجون
به ،فلمّا انعدمن عندهم هذا املراقبة أقدموا على املعاصي ،وظنّوا أنّها ال تبعة هلا
وال جمازاة على ما خفي منها ،فردّ اللّه عليهم بأنّه تعاىل يعلم سرهم وجنواهم،
و مالئكته عليهم السّالم يكتبون ذلك عليهم ،حتى يردّوا القيامة ،فيجدوا ما
عملوا حاضرا ،وال يولم ربك أحدا(.)41
 قوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [ سورة ق ،اآلية،]18 :فيخرب اهلل تعاىل عن قدرته على اإلنسان بأنه خالقه ،وأنّه حميط بعمله ومجيع
أموره ،حتى إنّه تعاىل يعلم ما توسوس به نفوس بين آدم من اخلري والشر ،وهذا
يستوج منهم دوام املراقبة هلل تعاىل يف أعماهلم(.)42
 قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ [ سورة احلديد :اآلية ، ]4فاستحضار القل

لعومة اهلل تعاىل،

وإحاطة علمه؛ ممّا يقوس املراقبة يف األعمال واألقوال الواهرة والباطنة.

( )41ان ر :تفسري الكرمي الرمحن ،دبد الرمحن السعدي ،ص770
( )42ان ر :تفسري القرآن الع يم ،ابن كثري ،ج ،7ص398
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 -قوله صلّى اهلل عليه وسلّم ":إِنَّ اللَّهَ الَ يَنْوُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَالَ إِلَى

صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْوُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ،وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ"(.)43

 قوله صلّى اهلل عليه وسلّم يف احلديث الذس يرويه ابن عمر رضي اهللعنهما ،فقال ":بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ذات يوم ،إذ طلع
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يُرى عليه أثر السفر ،وال
يعرفه منّا أحد حتى جلس إىل النّيب صلّى اهلل عليه وسلّم ،فأسند ركبتيه إىل
ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وقال :يا حممد ،أخربني عن اإلسالم ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأنّ حممّدًا
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان،
وحت ّ البين إن استطعن إليه سبيالً ،قال :صدقن ،قال :فعجبنا له يسأله
ويصدقه ،قال :فأخربني ع ن اإلميان ،قال :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه،
ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه وشره ،قال :صدقن ،قال :فأخربني
عن اإلحسان ،قال :أن تعبد اهلل كأنّك تراه ،فإن د تكن تراه فإنّه يراك ،قال:
فأخربني عن الّساعة ،قال :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ،قال :فأخربني
عن أمارتها ،قال :أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء
يتطاولون يف البنيان ،قال :ثمّ انطلق ،فلبثن مليًّا ،ثمّ قال لي :يا عمر أتدرس من
السائل ؟ قلن :اهلل ورسوله أعلم ،قال :فإنّه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم"(.)44

( )43اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم ،كتاا الرب والصلة واآلداا ،ابا حترمي ظلم ااسلم والذلل واقتقاره،
قديث رقم ،2564ج ،4ص1986
( )44اجلامع الصحيع ،اإلمام مسلم  ،كتاا اإلميان ،ابا بيان اإلميان واإلس م واإلقسان ،قديث رقم،8
ج ،1ص36
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ونلحظ يف هذا احلديث الشّريب إشارة إىل أنّ مثّة عالقة بني اإلميان باهلل تعاىل
واملراقبة ،وهو الذس أطلق عليه النّيب صلّى اهلل عليه وسلّم مقام اإلحسان ،وهو
أن تعبد اهلل كأنّك تراه ،فإن د تكن تراه فإنّه يراك ،فاإلميان الصّادق باهلل تعاىل
يفعّل مراقبة اهلل تعاىل ؛ حيث يستحضر العب د قرب اهلل تعاىل ،واطالعه عليه،
فيعبده كأنّه يراه ،وخيلص له يف العبادة ،وحيرص على االستزادة منها ،و تهد يف
أدائها على أكمل وجه وأمتّه.
يقول النّووسّ يف هذا النّطاق ":لو قدرنا أنّ أحدنا قام يف عبادة ،وهو يعاين
ربّه سبحانه وتعاىل د يرتك شيئًا ممّا يقدر عليه من اخلضوع ،واخلشوع ،وحسن
السّمن ،واجتماعه بواهره وباطنه على االعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إال
أتى به"(.)45
 ويروس ابن عمر رضي اهلل عنهما أنّ رجالً أتى النّيب صلّى اهلل عليهوسلّم ،فقال يا رسول اهلل :حدثين حبديث واجعله موجزً ا ،فقال له النّيب صلّى
اهلل عليه وسلّم :صلِّ صالة مودّ ع ،فإنّك إن كنن ال تراه ،فإنّه يراك ،وأيَس ممّا يف
أيدس النّاس تكن غنيًّا ،وإيّاك وما يُعتذر منه"(.)46
وإذا قوين مراقبة اإلنسان بقوة إميانه باهلل تعاىل كان هلا تأثري يف حياة اإلنسان
أقوى من تأثري القانون أو أسّ رادع من اجملتمع ،فهو دائم االستحضار لتلك املراقبة
اليت تدفعه إىل أن يستوس عنده العمل يف السّر والعلن؛ ألنّها منطلقة من اإلميان اهلل
تعاىل ،ومستندة إىل اجلزاء يوم القيامة.

( )45شرح صحيع اإلمام مسلم ،ال ووي ،ج ،1ص ص158_157
( )46ااعجم األوس  ،اليرباين ،ابا من اامل دبد ا ،ج ،4ص 358قال األلباين بعد أن أورد هذا ااديث
برقم ":1914صحيع بشواهده" السلسلة الصحيحة ،األلباين ،ج ،4ص544
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وإذا د يستند القانون إىل العقيدة ،فإنّه سيفقد القوة الرّوحيّة اليت يرتتّ
عليها احرتامه وعدم خمالفته ،فهو لن يضبط السّلوك اإلنسانيّ عندئذ ،إلمكانيّة
التّحايل أو اهلرب من العق وبة؛ ألنّ سلطانه دنيوسّ جسدسّ ،بينما سلطان العقيدة
روحيّ أخروسّ ،وهذا يربز قيمة اإلميان باهلل تعاىل كدافع نفسيّ وباعث روحيّ ألن
يسلك الفرد السّلوك ال قويم واخللق الصّحيح ،فال خيالب بعمله إميانه وعقيدته(.)47
وهكذا نلحظ ممّا تقدّم أنّ اإلميان باهلل تعاىل" يورث يف النّفس استشعارًا
للرّقابة الدّائمة اليت حتصي على اإلنسان كلّ حركة من حركاته ،وكلّ خاطرة من
خواطره ،إذ إنّ اهلل تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصّدور ،وهذه الرّقابة
اإلهليّة اليت يستشعرها املؤمن إذا ما اقرتنن باإلميان مبا يرتتّ

عليها من قِبل اهلل

تعاىل من ثواب وعقاب على كلّ األعمال ،أصبحن مرشدًا لتلك األعمال توجّهها
ملا فيه الثواب ،وهي اخلريات منها ،وجتنّبه ا ما فيه العقاب ،وهي الشّرور واآلثام
املنغّصة للحياة الدّنيا قبل أن تنغّص احلياة اآلخرة"(.)48
املطلب الثالث :جماالت تقوية ترسيخ املراقبة لدى العبد:
تُعدّ معرفة اهلل تعاىل األساس يف اإلميان باهلل تعاىل ،بل يف مجيع مسائل
اإلميان ،فهي نقطة البداية ،وعنها تتفرّع سائر األمور اإلميانيّة؛ ألنّ احلقائق الكونيّة
كلّها إنّما هي من آثار قدرة اهلل تعاىل وإرادته وعلمه ،ولن تدرك العقول هذه احلقائق
املتفرّعة قبل أن تعرف خالقها(.)49

( )47ان ر :دقيدة التوقيد ،ومد االكاوي ،ص ص34-33
( )48اإلميان ابهلل وأثره يف ااياة ،دبد اجمليد ال جار ،ص194
( )49ان ر :العقيدة اإلس ميّة ،د أمحد قق  ،ص48
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وكلّما زادت معرفة اإلنسان بربّه زادت مراقبته له تعاىل ،وقوس إميانه؛ ألنّ
اإلميان كما هو معلوم يزيد وينقص ،كما أنّ املراقبة ترتبط باإلميان قوّة وضعفًا ،فإذا
زاد اإلميان قوين املراقبة ،وإذا نقص اإلميان ضعفن املراقبة ،فاملراقبة القويّة دليل على
قوّة اإلميان ،حيث تنطلق منه ،ومتضي معه ،فكلّما زاد املؤمن يف إميانه ترقّى يف مراقبته
هلل تعاىل.
يقول تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ [ سورة فاطر ،اآلية،]28:
فإذا زادت معرفتنا باهلل تعاىل زادت خشيتنا له ،وقوس استشعارنا برقابة اهلل تعاىل لنا،
وهذا ليس خاصًّا بالعلماء فحس  ،بل يشمل املؤمنني أيضًا ،كما ورد يف قوله تعاىل:
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ [ سورة
النساء:اآلية.]162
والرّاسخون يف العلم من مجلة املؤمنني ،وخصّهم اهلل تعاىل بالذكر ،وقدّمهم
على عامّة املؤمنني تنويهًا بعلمهم الرّاسخ ،ومعرفتهم القويّة ،وقد ربط القرآن الكريم
بني العلم والتّقوى يف قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية.]282
ويشري الرّسول صلّى اهلل عليه وسلّم إىل ذلك الربط بني العلم والتّقوى ،ببيان
أنّه مبقدار معرفة اإلنسان بربّه تعاىل تزداد خشيته هلل تعاىل ،وتعويمه إيّاه؛ ممّا يزيد من
مراقبته هلل تعاىل ،تقول أمّ املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ":كان رسول اهلل صلّى اهلل
عليه وسلّم إذا أمرهم بعمل من األعمال مبا يطيقون ،قالوا :إنّا لسنا كهيئتك يا رسول
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اهلل ،إنّ اهلل قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ،فيغض حتى يُعْ َرف الغض يف
وجهه ،ثمّ يقول :إ ّن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا"(.)50
ونقل الغزالي يف كتابه" إحياء علوم الدّين" العديد من اآلثار وأقوال العلماء يف
بيان هذه العالقة بني املعرفة والتّقوى واملراقبة ،أذكر منها:
أنّه سُئل بعضهم عن قوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

[ سورة البيّنة ،اآلية ،]8فقال :معناه :ذلك ملن راق ربّه عزّ وجلّ وحاس نفسه،
وتزوّد ملعاده .وقال أبو عثمان املغربيّ :أفضل ما يُلزم اإلنسان نفسه يف هذه الطريقة
احملاسبة ،واملراقبة ،وسياسة عمله بالعلم .وقال ابن عطاء :أفضل الطّاعات مراقبة
احلق على دوام األوقات .وقال اجلريرس :أمرُنا هذا مبين على أصلني :أن تُلزم نفسك
املراقبة هلل عزّ وجلّ ،ويكون العلم على ظاهرك قائمًا .وقال سفيان الثورس :عليك
باملراقبة ممّن ال ختفى عليه خافية ،وعليك بالرجاء ممّن ميلك الوفاء ،وعليك باحلذر ممّن
ميلك العقوبة(.)51
وأساس اإلميان باهلل تعاىل معرفته ،حيث تؤدس هذه املعرفة إىل تعويم اهلل تعاىل
وخشيته ،وتورث حمبّته واالنقياد له تعاىل ،مبا ينعكس على اإلنسان سعادة يف الدنيا
بانتوام معاشه وصالح أحواله ،ويف اآلخرة بالفوز باجلنّة.
وأكّد ابن القيّم ذلك بقوله ":مراقبة األزل أس شهود معنى األزل ،وهو األول
الذس ليس قبله شيء ،فمتى طالع العبد عني هذا السبق شهد معنى األزل وعرف
حقيقته ،فبدا له حينئذ علم التوحيد ،وهو شهود انفراد احلق بأزليته وحده ،وأنّه كان

يب صلى ا دليل وسلم :أان أدلمكم
( )50اجلامع ااس د الصحيع ،اإلمام الب اري ،كتاا اإلميان ،ابا قول ال ّ
ابهلل ،وأ ّن ااعردة دعل القلب ،قديث رقم ،20ج ،1ص16
( )51ان ر :إقيان دلوم ال ّدين ،الوزايل ،ج ،4ص ص398-397
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ود يكن شيء غريه ألبتة ،وكلّ ما سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه ،وهذا الشهود
متعلق بأمسائه ،وصفاته ،وتقدّم علمه باألشياء ،ووقوعها يف األبد مطابقة لعلمه
األزليّ ،فهذا الشهود يعطي إميانًا ،ومعرفة ،وإثباتًا للعلم والقدرة والفعل والقضاء
والقدر ،وكذلك مراقبة اإلخالص من ورطة املراقبة من خالل مراقبة مواقع رضى
الربّ ومساخطه يف كلّ حركة"(.)52
وملّا كانن املعرفة فعل القل  ،فينبغي أن ال تقتصر معرفة العبد بربّه تعاىل على
اإلميان باهلل تعاىل أس مبعنى تصديق القل بوحدانيّة اهلل تعاىل يف ربوبيّته ،وألوهيّته،
وأمسائه ،وصفاته ،بل تتعداه لتشمل العمل املصدّق لذلك االعتقاد؛ وذلك من أجل
تقوية مراقبة اهلل تعاىل سرًا وعالنيّة.
ولكي يرقى العبد مبراقبته هلل تعاىل ينبغي عليه عدم " التوقّب عند االعتقاد
بوحدانيّة اهلل تعاىل ذاتًا وصفات وأفعاالً فحس  ،بل يتبع هذا االعتقاد حقّه من
التّسليم املطلق هلل واخلضوع والطّاعة واالنقياد التّام ،وعدم صرف شيء من العبادات
القوليّة والفعليّة واملاليّة والقلبيّة لغريه سبحانه؛ ألنّ التّوحيد ليس كلمة تقال باللسان
دون أن تستقر يف القل  ،وتوهر آثارها على اإلنسان يف منه كامل للحياة يبدأ من
االعتقاد الصّحيح ،وينتهي بتنويم شامل حلياة الفرد واجلماعة"(.)53
وتتجلّى تقوية ترسيخ املراقبة لدى العبد يف اجملاالت اآلتية:
أوالً :النّظر يف الكون:

لفن اهلل تعاىل األنوار إىل التفكّر يف خملوقاته ،والتدبّر يف بديع صنعه ،ليقود

اإلنسان إىل االعرتاف بوجود اهلل تعاىل ،لذا جند القرآن الكريم أكّد على النّور والتفكّر
( )52مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص ص74-73
( )53دقيدة التوقيد ،ومد االكاوي ،ص128
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يف آيات عديدة ،منها :قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية ،]164وقوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [ سورة آل عمران،
اآلية ،]190وقوله تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ سورة الذاريات :اآلية،]21
وقوله تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [ سورة الغاشية ،اآلية.]17
يقول ابن القيّم يف هذا اإلطار ":وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان هلل والدار
اآلخرة ،فما كان هلل فهو أنواع :األول :الفكرة يف آياته املنزلة ،وتعقلها ،وفهمها،
وفهم مراده منها ،ولذلك أنزهلا اهلل تعاىل ال جملرّد تالوتها ،بل التالوة وسيلة ،قال
بعض السلب :أنزل القرآن ليعمل به ،فاختذوا تالوته عمالً .الثاني :الفكرة يف آياته
املشهودة ،واالعتبار بها ،واالستدالل بها على أمسائه ،وصفاته ،وحكمته،
وإحسانه ،وبرّه ،وجوده ،وقد حثّ اهلل سبحانه عباده على التفكّر يف آياته ،وتدبّرها،
وتعقلها ،وذمّ الغافل عن ذلك .الثالث :الفكرة يف آالئه ،وإحسانه ،وإنعامه على
خلقه بأصناف النّعم ،وسعة مغفرته ورمحته وحلمه ،وهذه األنواع الثالثة تستخرج
من القل

معرفة اهلل ،وحمبته ،وخوفه ،ورجاءه ،ودوام الفكرة يف ذلك مع الذكر

يصبغ القل يف املعرفة واحملبة صبغة تامة"(.)54
ويف املقابل فقد ذمّ القرآن الكريم أولئك الذين د يعقلوا أسباب اهلداية ،ود
ينتفعوا حبواسهم يف االستدالل على اهلل تعاىل ،فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

( )54اجلواا الكايف ،ابن القيم ،ص108
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [ سورة األعراف ،اآلية،]179
فأشار اهلل تعاىل إىل أنّهم عطّلوا أعمال جوارحهم ،وذلك" برتك استعماهلا يف أهمّ ما
تصلح له ،وهو معرفة ما حيصل به اخلري األبدسّ ،ويدفع به الضرّ األبدسّ؛ ألنّ آالت
اإلدراك والعلم خلقها اهلل لتحصيل املنافع ودفع املضار ،فلمّا د يستعملوها يف جل
أفضل املنافع ودفع أكرب املضار ،نفي عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة"(.)55
ثمّ يأتي بعد االعرتاف بوجود اهلل تعاىل اإلقرار بأنّ اهلل عز وجلّ هو الربّ
اخلالق الرّازق احمليي املمين النّافع الضّار بيده كلّ شيء ،وهو ما يُعرَف بتوحيد
الرّبوبيّة ،الذس يستلزم توحيد األلوهيّة ،وإفراد اهلل تعاىل بالعبادة ،ونفيها عن غريه،
وإثباتها له وحده .وأكّد اهلل تعاىل هذه املعرفة بقوله :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ

[ سورة حممّد ،اآلية.]19 :
وإذا أمعن اإلنسان النّور يف الكون ،فإنّه سيدرك أنّ هلذا الكون خالقًا له،
ومدبّرًا ألموره ،ومتصرّفًا يف شؤونه ،كما أنّه يعلم أنّ اهلل تعاىل هو املعبود وحده ،وال
معبود سواه؛ األمر الذس سيزيد اإلنسان معرفة باهلل تعاىل ،ويقينًا به ،وإخالصًا يف
عبادته ،وصدقًا يف التوجّه إليه ،وانقيادًا له ،وعندئذ ستقوى املراقبة يف قل املؤمن،
وتكون حاضرة على الدّوام.
ويُعدّ النّور يف آيات اهلل تعاىل الكونيّة ،والتفكّر يف مشاهدها ،واستشعار
عومة اخلالق ،واستحضار خشيته ،من أهمّ وسائل تفعيل مراقبة اهلل تعاىل؛ ألنّ يف
ذلك ترسيخ العقيدة وتقويّة اإلميان ،فعندما يعلم املؤمن" أنّ اهلل ال خيفى عليه شيء يف
األرض وال يف السّماء ،فريعوس ،و ان املعصية ،...وعندما يوقن أنّ اهلل هو النّافع
( )55التحرير والت وير ،ابن داشور ،ج ،8ص359
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الضّار فال خيشى أحدًا إال اهلل ،وعندما يعلم أنّ اهلل هو الرّزاق ذو القوّة املتني ،فال
يطل الرّزق من غريه ،وهكذا يرتك اإلميان أثرًا بالغًا يف العقل ،والنّفس ،والوجدان،
والسّلوك"(.)56
إذًا ،فاهلل تعاىل يأمرنا بالتفكّر يف حقائق الكون ،والنّور يف آيات اخللق اليت
تشري إىل وحدانيّته ،وربوبيّته ،وألوهيّته من أجل مقصد عويم ،أال وهو زيادة
اإلميان ،وتثبين العقيدة ،وتقويّة املراقبة ،فكلّما التقينا على اإلميان ارتقينا باملراقبة،
وبالتّالي سينعكس ذلك كلّه على أعمالنا وأقوالنا.
وقال عامر بن عبد قيس يف هذا النّطاق :مسعن غري واحد ،وال اثنني ،وال
ثالثة من أصحاب النّيب صلّى اهلل عليه وسلّم يقولون :إنّ ضياء اإلميان ،أو نور
اإلميان ،التفكّر .وقال أيضًا بِشْر احلايف :لو تفكر الناس يف عومة اهلل تعاىل ملا
عصوه(.)57
ومن هنا يتبيّن لنا ضرورة" التّذكري الدائم بعومة اهلل تعاىل ،وآيات قدرته يف
اآلفاق ويف النّفس ،حتى خيشع القل ويستسلم ،والتّذكري بأنّ اهلل مع اإلنسان يراقبه،
وحيصي عليه أعماله ،ثمّ حياسبه يوم القيامة ،حتى تصبح تقوى اهلل جزء ال يتجزأ من
مشاعر القل  ،وركيزة ثابتة يف حالة السرّاء والضرّاء ،ففي السرّاء يذكر اهلل شاكرًا
ألنعمه ،ويف الضرّاء يذكر اهلل صابرًا ،ومتط ّلعًا إليه سبحانه ليكشب عنه السّوء"(.)58

( )56أثر اإلميان يف ب ان ااضارة اإلنسانيّة ،د أمحد قق  ،ص ص 52-51
( )57ان ر :تفسري القرآن الع يم ،ابن كثري ،ج ،2ص185
( )58العقيدة اإلس مية يف القرآن الكرمي ،دثمان ضمريية ،ص61
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التأمل يف أمساء هللا تعاىل احلةىن:
اثنيًاّ :

لقد عرّفنا اهلل تعاىل بنفسه ،وأثبن له من األمساء احلسنى ما تنوّم العالقة بني

اإلنسان وخالقه ،فكان اإلميان بها هو أساس اإلميان باهلل تعاىل ،وذلك لتعلّقها به
سبحانه ،وداللتها على ذاته ،وصفاته ،وأفعاله ،حيث يشرف املتعلَّق بشرف املتعلِّق
به ،وقد أشار ابن العربيّ املالكي (ت543هن) إىل ذلك بقوله ":إنّ حَسْبها شرفُ العلم
بها ،فإنّ شرف العلم بشرف املعلوم ،والبارس أشرف املعلومات ،فالعلم بأمسائه
أشرف العلوم"(.)59
قال تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁ

ﮂ ﭼ [ سورة األعراف :اآلية ،]180وقال صلّى اهلل عليه

وسلّم ":إنّ هلل تسعة وتسعني امسًا ،مائة إال واحدًا ،مَن أحصاها دخل اجلنّة"(.)60
ونقل ابن حجر (ت852هن) عن البخارسّ (ت256هن) أ ّن معنى اإلحصاء الوارد
يف هذا احلديث الشريب هو احلفظ ،كما أنّه ذكر قوالً للخطّابيّ يف معنى اإلحصاء أنّه
حيتمل وجوهًا منها :أن يعدّها املسلم حتى يستوفيها ،فيدعو بها كلّها ،وأن يطيق
القيام حب ّق هذه األمساء ،ويعمل مبقتضاها(.)61
وانطالقًا من معاني إحصاء أمساء اهلل احلسنى ،فيمكن القول بأنّ مثّة عالقة
بينها وبني املراقبة ،وقد أشار إىل تلك العالقة ابن القيّم بقوله ":املراقبة هي التعبّد

العريب ،ج ،4ص3
( )59أقكام القرآن ،ابن ّ
اقدا ،قديث رقم
اري ،كتاا التوقيد ،ابا إ ّن هلل مائة اسم إت و ً
( )60اجلامع ااس د الصحيع ،اإلمام الب ّ
 ،6957ج ،6ص2691
( )61ان ر :دتع الباري ،ابن قجر ،ج ،11ص ص226-225
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احلفيظ العليم السميع البصري ،فمَن عقل هذه األمساء ،وتعبّد

مبقتضاها :حصلن له املراقبة"(.)62
وهكذا ،فإنّ اإلميان بأمساء اهلل تعاىل احلسنى ،واإلحاطة مبعانيها ،والعمل
مبقتضاها ،والدّعاء بها ،وباألخصّ ما يتعلّق منها باملراقبة :الرّقي  ،واحلفيظ،
والعليم ،والسّميع ،والبصري ،تقوس املراقبة؛ وتورث استحضارها؛ ألنّ " قيام احملبة
هلل يف القل مع اخلوف والرجاء ،ال يكون إال مبعرفة اهلل ،وذلك ال يكون إال بالتفكّر
والتعلّم ملا دلّن عليه أمساء اهلل احلسنى من املعاني ،واستشعار القل لذلك"(.)63
يقول ابن القيّم يف هذا اإلطار ":والتعرّفات إىل عباده بأمسائه وصفاته،
واستدعاء حمبّتهم له ،وذكرهم له ،وشكرهم له ،وتعبّدهم له بأمسائه احلسنى ،إذ كلّ
اسم فله تعبّد خمتص به علمًا ومعرفة وحاالً ،وأكمل النّاس عبوديّة :املتعبّد جبميع
األمساء والصّفات اليت يطلع عليها البشر ،فال حتجبه عبوديّة اسم عن عبودية اسم
آخر ،كمن حيجبه التعبّد بامسه القدير عن التعبد بامسه احلليم الرحيم ،أو حيجبه
عبوديّة امسه املعطي عن عبودية امسه املانع ،أو عبوديّة امسه الرّحيم والعفو والغفور
عن امسه املنتقم ،أو التعبّد بأمساء التودّد والربّ واللطب واإلحسان عن أمساء العدل
واجلربوت والعومة والكربياء ،وحنو ذلك"(.)64
ومن الضرورسّ التعرّف على هذه األمساء احلسنى املرتبطة باملراقبة مباشرة،
وهي :الرّقي  ،واحلفيظ ،والعليم ،والسّميع ،والبصري  ،وذلك من خالل الوقوف
على معانيها ،وآثارها يف املراقبة على النّحو اآلتي:

( )62مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،2ص66
األمة اإلس ميّة ضد األدكار ا ّدامة ،دبد ا اجلربون ،ص414
( )63أثر اإلميان يف حتصني ّ
( )64مدارج السالكني ،ابن القيم ،ج ،1ص ص420-419
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ّ -

عرّف ال ّزجّاج ( ت311هن) اسم اهلل تعاىل الرّقي بأنّه احلافظ الذس ال يغي
عنه شيء ،وهو تعاىل ال يغي عمّا حيفوه(.)65
كما بيّن البيهقيّ (ت458هن) أنّ اسم الرّقي يعين" هو الذس ال يغفُل عمّا خلق
فيلحقه نقص ،أو يدخل عليه خلل من قِبَل غفلته عنه"(.)66
وقد ورد يف القرآن الكريم ما يُثبن أنّ اهلل تعاىل رقي على عباده ،فقال تعاىل:
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ سورة النّساء ،اآلية ،]1:وقال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼ [ سورة األحزاب ،اآلية.]52:
ومقتضى أثر االسم على العبد دوام التوجه إىل اهلل ظاهرًا وباطنًا ،فرياق اهلل
تعاىل ويسأله أن يرعاه يف مراقبته ،واملراقبة يف نفسها اليت تورث صاحبها ،وتكمل له
االسم ،ويستحق أن يسمى مراقبّا ،دوام علم القل علمّا الزمّا له بعلم اهلل تعاىل يف
سكونك وحركتك(.)67
وهكذا فإنّ أهمّ آثار اإلميان باسم اهلل تعاىل الرّقي

تتجلى يف صالح

األعمال ،واستقامة السّلوك ،فمَن علم أنّ اهلل تعاىل رقي عليه ،ومطلع على ظاهره
وباطنه ،ومراق حلركاته وسكناته ،وراصد ألعماله وأقواله ،فإنّه سيتقي اهلل تعاىل يف
سرّه وعالنيّته ،فيمتثل أوامره ،ويبتعد عن نواهيه ،تعويمًا له ،واستحياء منه ،وخوفًا
من عقابه ،وطمعًا يف ثوابه.

الز ّجاج ،ص51
( )65ان ر :تفسري أامان ا ااس،ىّ ،
( )66األامان والصفا  ،البيهق  ،ج ،1ص194
( )67ان ر :أامان ا ااس،ى يف الكتاا والس ة ،ومود الرضواين ،ج ،2ص498
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 احلفيظ:ويقصد باسم اهلل تعاىل احلفيظ أنّه العليم املهيمن الرقي

على خلقه ،وهو

احلفيظ الذس حيفظ أعمال املكلفني ،والذس شرَّف حبفوها الكرام الكاتبني ،ويضعون
األجر كما حُدد هلم باحلسنات والسيئات ،وهو احلفيظ الذس حيفظ عليهم أمساعهم
وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم القيامة ،وهو احلفيظ ملن يشاءُ من الشَّرِّ
واألذى والبالء(.)68
وكذلك احلفيظ هو الذس حيفظ أهل التّوحيد واإلميان ،ويعصمهم من اهلوى،
وحيول بني املرء وقلبه من الوقوع يف العصيان ،ويهيأ األسباب لتوفيقه إىل الطاعة
واإلميان ،واحلفيظ أيضا هو الذس حفِظ السماواتِ واألرضَ بقدرته ،وحيفظ
خملوقاته ،فيبقيها على حاهلا لغاياتها ،ويربط العلل مبعلوالتها ،وحيفظ األشياء
بذواتها وصفاتها(.)69
وورد اسم اهلل تعاىل احلفيظ يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ [ سورة هود ،اآلية ،]57:وقوله تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

[ سورة سبأ ،اآلية.]21:
واحلفيظ سبحانه هو الذس حيفظ عباده من املهالك ،ويقيهم مصارع الشّر،
وحيفظ عليهم أعماهلم ،وحيصي أقواهلم ،ويعلم نيّاتهم ،فال تغي عنه غائبة(.)70
ومن آثار معرفة اهلل تعاىل بهذا االسم يف املراقبة الثقة باهلل تعاىل ،والتوكّل
عليه ،والتأمّل يف آيات حفظ اهلل تعاىل له ،وهذا كلّه يبعث على حمبّة اهلل تعاىل يف
( )68ان ر :اارجع ذاتل ،ج ،2ص312
( )69ان ر :اارجع ذاتل ،ج ،2ص313
( )70األامان والصفا  ،البيهق  ،ج ،1ص177
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القل  ،كما أنّ مَن أيقن أنّ اهلل تعاىل حفيظ ال يعزب عن علمه مثقال ذرّة كان دائم
املراقبة هلل تعاىل ،واحلرص على رضاه( ،)71فيحفظ قلبه وجوارحه عن كلّ ما يغض
اهلل تعاىل ،فال يغفل عن الطّاعات ،وال ينشغل باملهلكات.
 العليم:ورد يف معنى اسم اهلل تعاىل العليم أنّه ":ظاهر وكماله أن حييط بكلّ شيء
علمًا ظاهره وباطنه ،دقيقه وجليله ،أوله وآخره ،عاقبته وفاحتته ،وهذا من حيث
كثرة املعلومات ،وهي ال نهاية هلا ،ثمّ يكون العلم يف ذاته من حيث الوضوح
والكشب على أمتّ ما ميكن فيه ،حبيث ال يتصور مشاهدة وكشب أظهر منه ،ثمّ ال
يكون مستفادًا من املعلومات ،بل تكون املعلومات مستفادة منه"(.)72
وقد وردت آيات عديدة يف اسم اهلل تعاىل العليم منها قوله تعاىل :ﭽ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [ سورة البقرة ،اآلية،]32
وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [ سورة اجملادلة ،اآلية.]7
وتتمثّل آثار اإلميان بهذا االسم يف املراقبة أنّ مَن عرف أنّ اهلل تعاىل ال ختفى
عليه خافية يف األرض وال يف السّماء ،وأنّه يعلم السّر وأخفى ،فيستحي من اهلل
تعاىل ،ويلتزم بالطّاعات واألعمال الصّاحلات ،و تن الشّهوات واملنكرات.
كما أنّ اسم اهلل تعاىل العليم" ينمّي يف نفس املسلم جان املراقبة ،فرياق اهلل
تعاىل يف سرّه وإعالنه ،وقد أكّدت آيات كثرية من القرآن الكريم على هذا اجلان ،
( )71ان ر :أامان ا ااس،ى وأثرها يف سلوك اإلنسان ،طالب أبو س ي ة ،ص507
ايل ،ص86
( )72ااقصد األس،ى ،الوز ّ
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قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [ سورة النّحل ،اآلية ،....]19فإذا
ل ما يرضي اهلل ع ّز وجلّ"(.)73
تقرّرت هذه احلقيقة يف النّفس اإلنسانيّة انبعث عنها ك ّ
الةميع:
ّ -

يأتي اسم اهلل تعاىل السّميع على ثالثة أوجه :يكون من وصب الذات بأنّ
املسموعات ال ختفى عليه ،فيكون من مدح الذات غري متعلّق باملسموع ،خبالف
السّامع الذس ال بدّ له من متعلّق مبسموع موجود يف احلال ،وقد يكون مبعنى املسمع
غريه ،وقد يكون مبعنى السّامع(.)74
وقد أثبتن آيات القرآن الكريم هذا االسم هلل تعاىل ،فقال تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [ سورة األنبياء ،اآلية ،]4:وقال عزّ
وجلّ :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [ سورة
فصلن ،اآلية.]36:
وإميان العبد باسم اهلل تعاىل السّميع يدفعه إىل مراقبة اهلل تعاىل يف مجيع
أحواله ،لعلمه أنّ اهلل تعاىل يسمعه "،فيستحي من مسع اهلل تعاىل له حبفظ لسانه ،فال
يقول إال خريًا ،وأن يستعمل نعمة السّمع اليت وهبه اهلل إيّاها فيما يُرضي اهلل ع ّز
وجلّ ،وخصوصًا يف مساع كالم اهلل تعاىل وذكره"(.)75

( )73أامان ا ااس،ى وأثرها يف سلوك اإلنسان ،طالب أبو س ي ة ،ص ص497-496
( )74ان ر :اشتقاق أامان ا ،الزجاج  ،ص ص81-79
( )75أامان ا ااس،ى وأثرها يف سلوك اإلنسان ،طالب أبو س ي ة ،ص499
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ويُراد باسم اهلل تعاىل البصري هو أنّه تعاىل" مبصر لألشياء املبصرات مدرك هلا،
كما قال عزّ وجلّ :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [
سورة األنعام ،اآلية.)76("]103
وقد ذكر القرآن الكريم هذا االسم ،فقال عزّ وجلّ :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ [ سورة غافر ،اآلية ،]20:وقال تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

[ سورة غافر ،اآلية.]44:
وتكمن آثار معرفة هذا االسم يف املراقبة أنّ العبد" يعلم أنّه خلق له البصر،
لينور إىل اآليات ،وإىل عجائ امللكوت والسّموات ،فال يكون نوره إال عربة ،...وأن
يعلم أنّه مبرأى من اهلل عزّ وجلّ ومسمع ،فال يستهني بنوره إليه ،واطّالعه عليه ،ومَن
أخفى عن غري اهلل ما ال خيفيه عن اهلل ،فقد استهان بنور اهلل عزّ وجلّ ،واملراقبة إحدى
مثرات اإلميان بهذه الصّفة ،فمّن قارف معصية ،وهو يعلم أنّ اهلل عزّ وجلّ يراه فما
أجسره وما أخسره ،ومن ظنّ أنّ اهلل تعاىل ال يراه فما أظلمه وأكفره"(.)77
 اللطيف:يفيد معنى اللطيب يف وصب اهلل تعاىل أنّه" احملسن إىل عباده يف خفاء وسرت من
حيث ال يعلمون ،ويسبّ هلم أسباب معيشتهم من حيث ال حيتسبون ،وهذا مثل قول
ب" [ سورة الطالق ،اآلية.)78(" ]3:
اهلل تعاىل ":اويا ْرُزقْهُ م ْن اح ْي ُ
ث اال اَْيتاة ُ

( )76اشتقاق أامان ا ،الزجاج  ،ص71
ايل ،ص ص92-91
( )77ااقصد األس،ى ،الوز ّ
الز ّجاج ،ص ص45-44
( )78تفسري أامان ا ااس،ىّ ،
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ومبقتضى توحيد العبد السم اهلل اللطيب ،فإنّه سوف حيثّه على التلطّب
باآلخرين ،والسّعي على اليتامى واملساكني ،والوفاق بني املتخاصمني(.)79
 احمليط:ويراد باسم اهلل تعاىل احمليط هو أنّه" حميط باألشياء كلّها؛ ألنّها حتن قدرته ،ال
ميكن شيئًا منها اخلروج عن إرادته فيه ،وال ميتنع عليه منها شيء"(.)80
وقد أشار الطربسّ ( ت310هن) يف تفسريه إىل أنّ اسم اهلل تعاىل احمليط يعين أنّه
بكلّ شيء ممّا خلق حميط علمًا جبميعه ،وقدرة عليه ،كما ورد يف قوله تعاىل :ﭽ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [ سورة فصلن ،اآلية.)81( ]54:
وقد فسّر قوله تعاىل قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [ سورة البقرة،
اآلية ]19:إىل أنّه تعاىل جامعهم ،وسيحل بهم عقوبته( ،)82وكذلك قوله تعاىل:
ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [ سورة الطالق ،اآلية ]12:أنّ اهلل تعاىل حميط بعلمه
بكلّ شيء من خلقه ،فال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السّماء ،وال أصغر
من ذلك وال أكرب(.)83
واستشعار العبد السم اهلل تعاىل احمليط عله يف دائرة املراقبة على الدّوام ،وأ ّن
اهلل تعاىل حميط علمًا بكل حركاته وسكناته ،فيتوجّه إليه سبحانه يف عالنيّته وسرّه،
وظاهره وباطنه ،فينصرف إىل صاحل األعمال ،ويبتعد عن السيء منها ،فيستقيم
خلقه ،ويسمو بإميانه.
( )79أامان ا ااس،ى يف الكتاا والس ة ،ومود الرضواين ،ج ،2ص56
( )80اشتقاق أامان ا ،الزجاج  ،ص49
اليربي  ،ج ،21ص495
( )81ان ر :جامع البيان يف أتويل القرآن،
ّ
( )82ان ر :ااصدر ذاتل ،ج ،1ص356
( )83ان ر :ااصدر ذاتل ،ج ،23ص472

"ومد الال" برقان
إبراهيم ّ

750
 -الكبري:

ويراد بامسه تعاىل الكبري كرب القدرة( ،)84والعويم اجلليل( ،)85والكبري
سبحانه هو العويم يف كل شيء ،عومته عومة مطلقة ،وهو الذس كرب وعال يف ذاته،
وهو الكبري يف أوصافه فال مسي له وال مثيل ،وال شبيه وال نوري ،وهو الكبري يف أفعاله
فعومة اخللق تشهد بكماله وجالله ،فهو سبحانه الكبري املوصوف باجلالل وعوم
الشأن ،وهو املنفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن كل من سواه فله مجيع أنواع العلو
املعروفة بني السلب(.)86
وورد اسم اهلل تعاىل الكبري يف قوله سبحانه :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﭼ [ سورة الرعد ،اآلية ،]9:وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [ سورة
سبأ ،اآلية.]23
ويتجلى أثر اسم اهلل تعاىل الكبري على سلوك العبد يف توحيد اهلل بالعبودية،
وأن خيلع عن نفسه أوصاف الربوبية ،وال ينازع ربه أو يتشبه به يف الكربياء والفوقية،
فريى ضآلة نفسه ،وإذا أخذته العزة بأنه الكبري يتذكر أن اهلل تعاىل متوحّد يف امسه
ووصفه؛ وأنه الكبري الذس د يتخذ ولدا ،ود يكن له شريك يف امللك(.)87

( )84ان
( )85ان
( )86ان
( )87ان

الز ّجاج ،ص48
ر :تفسري أامان ا ااس،ىّ ،
ر :اشتقاق أامان ا ،الزجاج  ،ص168
ر :أامان ا ااس،ى يف الكتاا والس ة ،ومود الرضواين ،ج ،2ص94
ر :أامان ا ااس،ى يف الكتاا والس ة ،ومود الرضواين ،ج ،2ص98
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اثلثًا :تدبّر القرآن الكرمي:

كما أمرنا اهلل تعاىل بالنّور يف آياته الكونيّة ملعرفته سبحانه ،فقد حثّنا تعاىل

أيضًا على تدبّر آيات اهلل تعاىل القرآنية؛ ألنّه طريق يوصل إىل معرفة اهلل تعاىل ،فقال
تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [ سورة ص،
اآلية.]29:
ويُقصد بتدبّر القرآن الكريم" النّور والتوصّل إىل مغزى اآليات القرآنيّة
ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه ،عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل اجلهد
ين يف فهم اآليات"(.)88
الذه ّ
يقول الزركشيّ (ت794هن) ":فالقرآن كله د يُنزله تعاىل إال ليُفقَه ،ويعلم،
ويفهم ،ولذلك خاط

به أولي األلباب الذين يعقلون ،والذين يعلمون ،والذين

يفقهون ،والذين يتفكرون؛ ليدبروا آياته ،وليتذكر أولو األلباب"(.)89
واهلدف من تدبّر القرآن الكريم هو االنتفاع بتلك املعاني خبشوع القل عند
مواعوه ،وامتثاله ألوامر اهلل تعاىل؛ ألنّ القرآن الكريم له مقاصد ومرام جاء لتحقيقها
يف حياة األفراد واجملتمعات ،والتدبّر يف اآليات القرآنيّة مرحلة تتبعها التّطبيق والعمل،
فاإلسالم ال يفصل بني العلم والعمل(.)90
قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ [ سورة النساء ،اآلية.]82:

( )88تدبر القرآن الكرمي بني ال رية والتيبيق ،رقية العلواين ،ص10
( )89الربهان يف دلوم القرآن ،الزركش  ،ج ،2ص145
( )90ان ر :تدبر القرآن الكرمي ،رقية العلواين ،ص ،10ص12
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وممّا ورد يف تفسري هذه اآلية الكرمية أنّه" يأمر تعاىل بتدبّر كتابه ،وهو التأمّل يف
معانيه ،وحتديق الفكر فيه ،ويف مبادئه وعواقبه ،ولوازمه؛ ذلك فإنّ تدبّر كتاب اهلل
مفتاح للعلوم واملعارف ،وبه يُستنت كلّ خري ،وتُستخرج منه مجيع العلوم ،وبه
يزداد اإلميان يف القل  ،وترسخ شجرته ،فإنّه يعرِّف بالربّ املعبود ،وما له من صفات
الكمال؛ وما ينزّه عنه من مسات النّقص ،ويعرِّف الطريق املوصلة إليه وصفة أهلها،
وما هلم عند القدوم عليه ،ويعرِّف العدو الذس هو العدو على احلقيقة ،والطريق
املوصلة إىل العذاب ،وصفة أهلها ،وما هلم عند وجود أسباب العقاب ،وكلّما ازداد
العبد تأمالً فيه ازداد علمًا وعمالً وبصرية ،لذلك أمر اهلل بذلك ،وحثّ عليه ،وأخرب
أنّه هو املقصود بإنزال القرآن ،كما قال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [ سورة ص ،اآلية ،]29:وقال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [ سورة حممّد ،24اآلية.)91("]24:
ويُعدّ تدبّر القرآن الكريم من الوسائل العويمة اليت تزيد اإلميان ،وتقوس
املراقبة؛ ألنّ الغاية من تدبّره هو االنتفاع مبقاصده مبا يعود على األفراد واجملتمعات
بالسّعادة يف الدّارين ،خريًا وصالحًا يف احلياة الدّنيا ،وأجرًا وثوابًا يف احلياة اآلخرة.
يقول ابن تيمية يف هذا اإلطار ":ومن املعلوم أنّ كلّ كالم فاملقصود منه فهم
معانيه دون جمرد ألفاظه ،فالقرآن أوىل بذلك ،وأيضًا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتابًا يف
فن من العلم كالط

واحلساب وال يستشرحوه ،فكيب بكالم اللّه الذس هو

عصمتهم ،وبه جناتهم وسعادتهم ،وقيام دينهم ودنياهم" (.)92

( )91تفسري الكرمي الرمحن ،السعدي ،ص189
( )92مقدمة يف أصول التفسري ،ابن تيمية ،ج ،2ص4
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وانطالقًا من ذلك ،فإنّ التدبّر من أعوم الطرق لالرتقاء بالفرد روحيًّا وسلوكيًّا
ل صغرية وكبرية ،ويقدّم األصوب
وأخالقيًّا ونفسيًّا ،كما أنّه يهدس لليت هي أقوم يف ك ّ
يف تهذي

السّلوك واملشاعر اإلنسانيّة ،قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭼ [ سورة اإلسراء ،اآلية ،]9:وهو حمور االرتقاء بالرّوح ،وتزكيّة النّفس،
ل ما يبعدها عن اهلل تعاىل(.)93
وتنقيتها من ك ّ
وحيقّق هذا التدّبر استشعار القل مراقبة اهلل تعاىل يف األعمال واألقوال ظاهرها
وباطنها ،فرياعي املسلم فيها مرضاة اهلل تعاىل ،ويبتعد بها عن مساخط اهلل تعاىل،
فكلّما تدبّر كتاب اهلل العزيز ،يستحضر مراقبة اهلل تعاىل ،ويداوم عليها ،ويرسّخها يف
قلبه.
ويؤيّد ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﭼ [ سورة احلديد ،اآلية ،]16:أس :أد يأنِ للمؤمنني أن تلني قلوبهم عند ذكر
اهلل تعاىل واملوعوة ومساع القرآن ،فيفهمونه وينقادون له ،ويسمعون له ويطيعونه(.)94
فيحثّنا اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية على االجتهاد على خشوع القل له
سبحانه ،وملا أنزله من الكتاب واحلكمة ،وأن يتذكر املؤمنون املواعظ اإلهليّة
واألحكام الشرعيّة كلّ وقن ،وحياسبوا أنفسهم على ذلك ،فينقادوا ألوامره
وزواجره ،فالقلوب حتتاج يف كلّ وقن التّذكري مبا أنزله اهلل تعاىل ،واملداومة عليه؛
ألنّ الغفلة عن ذلك سب لقسوة القل  ،واضمحالل اإلميان ،وضعب املراقبة(.)95

( )93ان ر :تدبر القرآن الكرمي ،رقية العلواين ،ص ،21ص24
( )94ان ر :تفسري القرآن الع يم ،ابن كثري ،ج ،8ص19
( )95ان ر :تفسري الكرمي الرمحن ،السعدي ،ص840
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وصفوة القول ،فإنّ تدبّر القرآن الكريم يُعدّ وسيلة لتثبين اإلميان يف النّفس
البشريّة ،وتقويّة املراقبة اإلهليّة ،وخباصّة يف ما يورده من قصص األنبياء عليهم السّالم
مع أقوامهم ،وما يرمسه من صور حمبّبة للمؤمنني وصفاتهم ،ويولّ القرآن الكريم
يكرّر هذه التّوجيهات حتى ترسخ يف النّفس ،وحتى يصبح القل مستحضرًا عومة
اهلل تعاىل كأنّه يراه ،فتستقيم مشاعره ،ويستقيم سلوكه ،فريزقه اهلل الطّمأنينة
والسّعادة يف الدّنيا ،ومينحه يف اآلخرة جنّته ورضوانه(.)96
اخلامتة
ميكن تلخيص النّتائ اليت متّ الوصول إليها من خالل هذا البحث مبا يأتي:
أوالً :يدلّ املعنى االصطالحيّ للمراقبة على استشعار مراقبة العبد هلل تعاىل يف
السر والعلن ،كما أنّ معنى اإلحسان إذا اقرتن باإلسالم واإلميان ،فإنّه يشري إىل كمال
مراقبة اهلل تعاىل.
اثنيًا :تكمن حقيقة املراقبة يف مراقبة قل
ل مطلع على ظاهره وباطنه ،ورقي على أعماله.
إليه ،واستدامته العلم بأنّه ع ّز وج ّ

العبد هلل تعاىل الرّقي  ،وانصرافه

اثلثًا :تنقسم درجات املراقبة إىل مخسة أقسام :درجة احلياء من اهلل تعاىل اليت

توج صيانة الواهر والباطن ،ودرجة تعويم اهلل تعاىل وإجالله ،فكلّما ازداد العبد
قربًا من اهلل تعاىل ازداد تعويمًا له ،فال يبتغي سوى مرضاته ،ويصبح خُلُقه جاريًا فيه
دون تكلّب ،ودرجتا اخلوف من اهلل تعاىل وحمبته ،اليت بها يصبح العبد من املقرّبني
عند اهلل تعاىل ،ودرجة رجائه اليت توهر املراقبة يف جان الطاعات اليت يُرجى قبوهلا،
وجان املعاصي اليت يُرجى مغفرتها.
( )96ان ر :العقيدة اإلس مية يف القرآن الكرمي ،دثمان ضمريية ،ص ص62-61
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ابعا :ترتبط املراقبة ارتباطًا وثيقًا باإلميان باهلل تعاىل ،فكلّما زاد اإلميان زادت
رً

املراقبة ،وكلّما ضعب اإلميان ضعفن املراقبة ،فاإلميان باهلل تعاىل يورث املراقبة
ل وخشيته.
الصّحيحة؛ ألنّه يقود العبد إىل حمبّة اهلل ع ّز وج ّ
خامةا :إنّ معرفة العبد بكمال اهلل تعاىل من خالل التفكّر يف آياته الكونيّة
ً
والقرآنيّة ومعاني أمسائه احلسنى يرسّخ اإلميان يف النّفس ،ويقوس املراقبة يف القل ،
فينضبط بذلك سلوك األفراد واجملتمعات ،وتنتوم حياتهم ،ويستقيم معاشهم،
ويسعدوا يف مآهلم.
املصادر واملراجع
[ ]1أثر اإلميان يف بناء احلضارة اإلنسانيّة ،د .أمحد حقي ،سلسلة كتاب دعوة
احلقّ ،رابطة العاد اإلسالمي ،مكة املكرمة ،السنة الثالثة والعشرون،
العدد1429 ،288هن2008/م.
[ ]2أثر اإلميان يف حتصني األمّة اإلسالميّة ضد األفكار اهلدّامة ،عبد اهلل اجلربوع،
عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية ،ط1423 ،1هن2003/م.
[ ]3أحكام القرآن ،حممّد بن عبد اهلل ( ابن العربيّ) ،دار الكت العلمية.
[ ]4أمساء اهلل احلسنى يف الكتاب والسنّة ،د .حممود عبد الرزاق الرّضوانيّ ،ط،1
1426هن2005/م.
[ ]5أمساء اهلل احلسنى وأثرها يف سلوك اإلنسان ،طال
دمشق ،دار آية ،بريوت ،ط1426 ،1هن2005/م.
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البصرة ،العراق ،ط1430 ،1هن2009/م.
[ ]8أعالم السنّة املشهورة العتقاد الطائفة النّاجية املنصورة ،حافظ بن أمحد
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للتّراث ،دمشق ،بريوت ،ط1395 ،4هن1975/م.
[ ]15تدبر القرآن الكريم بني النورية والتطبيق ،رقية العلواني ،مؤسسة رأس اخليمة
للقرآن الكريم وعلومه ،ط ،2جائزة رأس اخليمة للقرآن الكريم ،الدورة
السادسة1427 ،هن2006/م.
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الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]25شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،حييى بن شرف النووس ،دار إحياء الرتاث
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[ ]26شرح العقيدة الطحاوية ،علي بن أبي العز احلنفي ،حققها وراجعها مجاعة من
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[ ]33لسان العرب ،حممد بن منوور ،دار صادر ،بريوت ،ط.1
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Impact of Belief in Allah in Strengthening Observation
an Analytical Doctrinal Study
Dr. Ibrahim Mohammed Khalid Burgan
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Faculty of Sharia, Department of the fundamentals of religion University of Jordan

Abstract. This research shows the impact of belief in Allah in strengthening the value of observation.
This is done through the linguistic definition of both belief and observation, the technical definition given
by ahl al-sunnahwa al-jama’ah.
The research highlights the reality of belief in Allah and that of observation, and five of the degrees
of observation, namely shyness, exaltation, love, fear of Allah and hope.
The research also discusses the relation between belief in Allah and observation, and its impact in
reflection in the universe, in the magnificent Names, and the Qur’an.
Of the main results of the present research are: firm observation of Allah in hearts directs and
purifies behavior of individuals, societies in all fields of life and faith, it also controls their behavior with
the Creator and others.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 829-761ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

"بشارات التوراة واإلجنيل بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف بناء شخصية املسلم"
د .عامر سالمة فالح املالمحة

أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن
ملخص البحث .جـات هـ ا الدراسـة للراـارا الـواردة ب روىـ صـل هللا عليـ وسـلم ا العيـدين ،وألرثههـا ا ب ـات
شخصــية املســلم ،مقــد ىاــم ا ىل ـ الراــارا وص ـ ا لاخص ـ صــل هللا علي ـ وســلم ،م ـ كه بعــخ أهال ـ ،
وم يــا ذاكـها هلل ،رئــيا الســالم ،لــيا ب ــب ،ال يصــخ ،،ال يعتــدق ،داري ا .ا ـ  ،و هــا ويســع الر ـ ا.
دراسة بعخ ىل الراارا وأرثهها ا شخصية املسلم ا ااجاب ،اإلمياين ،واألهال ي ،وال كهق و ها
واعتمــد الدراســة عل ـ امل ـ يي الت ليلــي وامل ـ يي االســت را،ي مــع بعــخ املقــار  ،وكــان مــن أهــم بتــائي
علم أهل الكتاب بصدق بروة حممد صل هللا علي وسلم بصورة ال حتتمل الا  ،كما أن الاخصـية الـ
الر
باـه هبــا الكتــ ،الســماوية شخصــية معصــومة ،وماضــلة ،و ضـ ة ومـ مقــاييا علــم الـ ا وســلو الاخصــية،
ومبقاربتيا بس ة ال يب صل هللا علي وسلم جند أهنا ى طر علييا بال أدىن ش وا ذل عزة للمـممن بدي ـ وبريـ ،
والتأكيد عل ااجاب ،اخللقـي ا اإلسـالم كمـا ذكـها األبريـات علـييم السـالم مـن رـل كمـا بي ـا أن رسـالة اإلسـالم
هي الهسالة العاملية اخلالدة ال ىثرا ا .األبد ،وىُهشد ا .ا  ،وىُقيم ملكـو هللا ا األر ،،وهـ ا كلـ لـ أكـرب
عل شخصية املسلم
وب ـ ل ىُـهد م ـزاعم أعــدات اإلســالم وهاصــة ا اآلوبــة األه ـ ة واملتمثلــة حبملــة العــدات ــاا رســول هللا علي ـ
الصالة والسالم ،من هـالل رسـم الصـور املسـي،ة ،و ـ ذلـ ا حماولـة ىاـوي صـورى  ،ميقـول مـم املسـلم ارمسـوا لـ
صورة من هالل ما ورد ع دكم من ص اى
الكلمات املفتاحية :الراارا  ،التوراة ،اإلجنيل ،أهل الكتاب
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متهيد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى كل من سار على
نهجه واسنت بسنته إىل يوم الدين ،وبعد.
لقد حتدث القرآن الكريم عن دعوة األنبياء عليهم السالم واتصاهلا بدعوة
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،واحتادها باملوضوع من حيث عبادة اهلل وتوحيده،
وكذلك احتادها باالسم (اإلسالم) ،واملصدرية ،قال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﭼ سورة الشورى ،آية .13وقد أخذ اهلل ميثاق األنبياء عليهم السالم ،كما
أخذه على األمم بإتباع حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ونصرته إن بُعث يف زمانهم ،قال
تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ سورة آل عمران ،أية  .81لذا جند القرآن الكريم قد
أشار يف أكثر من موضع إىل علم أهل الكتاب بصدق دعوة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وذلك للبشارات الواردة عن أنبيائهم عليهم السالم.
وقد شهدنا يف اآلونة األخرية اهلجمة على شخص نيب اإلسالم .من هنا كان
لزاماً على العلماء املسلمني ،وإن كان سلف األمة قد قدموا يف ذلك النظر يف العهدين
(التوراة واإلجنيل) واستخالص ما جاء فيهما من بشارات ببعثته ،وأوصافه،
وأوصاف أمته .فقد رمست البشارات صورة للنيب صلى اهلل عليه وسلم بيّنت حُسن
خلقه ،ورمحته ،ودعوته لكل خري وصال ..واعاراف من أسلم منهم بذلك .فهم
على معرفة تامة ويقينية بصدق نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ سورة األنعام ،آية رقم.20

باارا التوراة واإلجنيل ب روة حممد صل هللا علي وسلم وأرثهها ا ب ات شخصية املسلم
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وجيد املسلم يف كتب أهل الكتاب بالرغم مما طرأ عليها من حتريف أن رسالة
النيب اخلامت صلى اهلل عليه وسلم هي الرسالة الناسخة ملا سبقها ،وهي الرسالة
العاملية لكل جزائر األرض ،وهي اخلالدة والباقية إىل قيام الساعة ،كما جيد أخالق
نبيه قد ذكرت نصاً بوصفه نيب السالم والرمحة ،الذي يدعو للحق ،ليس بفظ وال
غليظ ،وغريها من الصفات .وسريته تشهد بذلك ،فما أثر هذه البشارات على
املسلم؟
يقول البوصريي يف منظومته:
توراتكم

بينته

واألناجيل

وهم

يف

شركاء

جحوده

من هو الفار قليط واملنحماء

وبااااااااااحلق تشاااااااااهد اخلصاااااااااماء

عنه

سيناء

أخربتكم

جبال

فاران

عااااااااارفوه وأنكاااااروه وظلاااامااً

مثل
كتمته

ما

أخربتكمو
شهادة

()1

الشهداء

منهج البحث
بعد مجع املادة اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي لنصوص البشارات
الواردة يف العهدين ،ومن ثم اعتمدت على املنهج االستنباطي للنتائج ،مع بعض
املقارنات بني أحكام القرآن الكريم والعهدين.
علماً أن مقصد الباحث ليس مجع البشارات كافة؛ وذلك لكثرتها ،ولكنّ
املقصد هو اإلشارة إىل أشهر تلك البشارات وربطها مبوضوعات البحث.

( )1ماضل ،حممد ،ا ِهاب ا صدر الريات والراب ،دار املدين ،جدة ،ط1986 ،2م ،ص 71
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مشكلة البحث وتساؤالهتا

متثلت مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية:
 ملاذا هذا املوقف العدائي اليوم من أهل الكتاب جتاه اإلسالم ونبيّه ،بالرغممن ورود البشارات يف العهدين "التوراة واإلجنيل" على صدق حممد صلى اهلل عليه
وسلم؟
 ما أثر البشارات الواردة يف العهدين على املسلم؟ ملاذا هناك ضعف من املسلمني يف الدفاع عن النيب صلى اهلل عليه وسلمبأسلوب علمي من خالل توظيف البشارات؟
أمهية الدراسة وأهدافها :تظهر أهميتها يف اإلجابة على التساؤالت السابقة،
وبيان البشارات الواردة يف التوراة واإلجنيل بنبوة حممد عليه السالم ،كما تتجلى أهمية
الدراسة يف بيان أثر البشارات يف شخصية املسلم ،وخماطبة أهل الكتاب لريمسوا صورة
لنيب اإلسالم من خالل تلك البشارات الواردة يف كتبهم واليت مثّلت الشخصية
األخالقية املعصومة.
الدراسات السابقة :تناول علماء اإلسالم موضوع البشارات قدمياً وحديثاً،
مجعاً وحتليالً ونقداً ،كما يف اجلواب الصحيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهداية
احلياري البن القيم ،وغريهما .وأما حديثاً فقد أُفردت مؤلفات خاصة بهذا املوضوع
وذلك لضرورته واحلاجة إليه ،ومن تلك املؤلفات:
 - 1تباشري اإلجنيل والتوراة باإلسالم ورسوله حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،املؤلف :د .نصر اهلل عبد الرمحن أبو طالب.
 - 2بشارات األنبياء مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،املؤلف :عبد الوهاب
طويلة.
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 - 3حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الكتب املقدسة ،املؤلف :سامي
عامري.
 - 4نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم من الشك إىل اليقني ،املؤلف :فاضل
صاحل السامرائي.
 - 5بشارات العهد اجلديد مبحمد صلى اهلل عليه وسلم والعهد القديم،
املؤلف :حممد عبد اهلل السحيم.
وما أراد الباحث إضافته هنا بعد مجع البشارات وبيان موقف أهل الكتاب من
تلك النصوص وكان على اجتاهني ،بيان أثر تلك النصوص يف شخصية املسلم من
جوانب ،منها :اإلميانية ،والفكرية ،واالجتماعية ،واألخالقية وغريها .وبيان الدرس
املستفاد من ذلك.
حمتوى البحث
قُسم البحث إىل مخسة مباحث:
املبحث األول :اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على صدق نبوة حممد
صلى اهلل عليه وسلم عند أهل الكتاب.
املبحث الثاين :البشارات الواردة يف التوراة وموقف اليهود منها.
املبحث الثالث :البشارات الواردة يف األناجيل وموقف النصارى منها.
املبحث الرابع :أثر البشارات على أهل الكتاب.
املبحث اخلامس :أثر البشارات يف بناء شخصية املسلم.
اخلامتة.
أهم النتائج والتوصيات.
قائمة املصادر واملراجع.
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املبحـث األول :اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على صدق نبوة حممد
– صلى هللا عليه وسلم – عند أهل لكتاب.
لقد ختم اهلل عز وجل سلسلة النبوة والرساالت مبحمد صلى اهلل عليه وسلم،
فخُصت نبوته خبتم الرساالت السماوية ،فكان إرساله إىل الناس كافة ،األبيض
واألسود ،العربي والعجمي ،وقد أخذ اهلل سبحانه وتعاىل العهد وامليثاق سواء أكان
على األنبياء أم األمم أن يؤمنوا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،وينصروه إن هو خرج يف
زمانهم ،وقد بيّن اهلل عز وجل أوصافه عليه السالم ،ومبعثه ،وزمانه ،ومكانه،
وأوصاف أمته ،يف الكتب السماوية السابقة ،ويف ذلك إقامة للحُجة على أتباع الشرائع
السماوية.
قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﭼ سورة آل عمران ،اآليتان .82 - 81
يقول الرازي" :اعلم أن املقصود من هذه اآليات تعديد تقرير األشياء املعروفة
عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم قطعاً لعذرهم وإظهاراً
لعنادهم ،ومن مجلتها ما ذكره اهلل تعاىل يف هذه اآلية ،وهو أنه تعاىل أخذ امليثاق من
األنبياء الذين آتاهم الكتاب واحلكمة بأنهم كلما جاءهم رسول مصدق ملا معهم آمنوا
به ونصروه ،وأخرب أنهم قبلوا ذلك ،وحكم تعاىل بأن من رجع عن ذلك كان من
الفاسقني ،فهذا هو املقصود من اآلية ،فحصل الكالم أنه تعاىل أوجب على مجيع
األنبياء اإلميان بكل رسول جاء مصدقاً ملا معهم إال أن هذه املقدمة الواحدة ال تكفي يف
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إثبات نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ما مل يضم إليها مقدمة أخرى ،وهي أن حممداً
صلى اهلل عليه وسلم جاء مصدقًا ملا معهم".

()2

قد اختلف أهل العلم يف امليثاق الوارد يف اآلية ،هل كان مأخوذاً من النبيني
عليهم السالم ،أم من األمم ،على قولني:
األول :وهو أنه تعاىل أخذ امليثاق منهم يف أن يصدق بعضهم بعضاً ،وهذا قول
سعيد بن جبري واحلسن وطاووس رمحهم اهلل ،وقيل :إن امليثاق هذا خمتص مبحمد
صلى اهلل عليه وسلم ،وهو مروي عن علي وابن عباس وقتادة والسدي رضوان اهلل
عليهم .واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ،منها :اآلية تشعر بأن آخذ امليثاق هو اهلل
تعاىل؛ واملأخوذ منهم هم النبيون ،فليس يف اآلية ذكر األمة ،فلم يُحسن صرف
امليثاق إىل األمة.
اثنيا :إن املراد من اآلية أن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يأخذون امليثاق
من أممهم بأنه إذا بعث اهلل حممداً النيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه جيب عليهم أن يؤمنوا
به وأن ينصروه ،وهذا قول كثري من العلماء .واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ،منها:
حكم اهلل تعاىل على الذين أخذ عليهم امليثاق إن تولوا لكانوا فاسقني وهذا الوصف ال
يليق باألنبياء عليهم السالم وإمنا يليق باألمم.

()3

وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭼ سورة البقرة ،آية رقم .89

( )2الهازق ،مخه الدين حممد بن عمه ،الت س الكر  ،دار ال كه ،ب و  ،ط1981 ،1م ،جزت  ،8ص126
( )3ابظه املهجع الساب  ،جزت  ،8ص 127 -126
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فاآلية تصور موقف أهل الكتاب جتاه نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،فاهلل عز
وجل يبيّن لنا يف هذه اآلية حقيقة موقف اليهود من نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،يقول
الرازي " :ال شبهة يف أن القرآن مصدق ملا معهم يف أمر يتعلق بتكليفهم بتصديق حممد
صلى اهلل عليه وسلم يف النبوة والالئق بذلك هو كونه موافقاً ملا معهم يف داللة نبوته إذ
قد عرفوا أنه ليس مبوافق ملا معهم يف سائر الشرائع وعرفنا أنه مل يرد املوافقة يف باب
أدلة القرآن؛ ألن مجيع كتب اهلل كذلك ،وملا بطل الكل ثبت أن املراد موافقته لكتبهم
فيما خيتص بالنبوة وما يدل عليها من العالمات والنعوت والصفات"(.)4
ويقول ابن كثري" :فقد كانوا من قبل جميء هذا الرسول بهذا الكتاب
يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركني إذا قاتلوهم .يقولون :إنه سيبعث نيب يف
آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد"

(.)5

فقد كان أهل الكتاب يف زمانه على معرفة تامة بصدق نبوته ،لذا كفّرهم اهلل
عز وجل لكفرهم بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم .يقول الرازي " :أنه تعاىل كفّرهم
بعد ما بيّن كونهم عاملني بنبوته ،وهذا يدل على أن الكفر ليس هو اجلهل باهلل تعاىل
فقط"(.)6
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ سورة البقرة ،أية رقم . 146
فاحلق سبحانه يفضح موقف املنكرين من علمائهم لنبوة حممد صلى اهلل عليه
وسلم ،مشرياً إىل أنهم يعرفونه كما يعرف أحدهم ابنه من دون أبناء الناس ،ولكنهم
( )4املهجع الساب  ،جزت ،3ص 193
( )5ابن كث  ،عماد الدين امساعيل بن كث  ،ى س القهآن العظيم ،دار ااجيل ،ب و  ،د ،ج ،1ص 119
( )6الهازق ،الت س الكر  ،جزت ،3ص 195
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يكتمون خرب نبوته الذي جاء يف كتبهم " ،يُروى عن عمر رضي اهلل عنه أنه قال لعبد
اهلل بن سالم :أتعرف حممداً كما تعرف ولدك؟ قال :نعم وأكثر ،نزل األمني من
السماء على األمني يف األرض بنعته فعرفته ،وأني ال أدري ما كان من أمه".

()7

فمن شر .اهلل صدره منهم للحق آمن واتبع حممداً صلى اهلل عليه وسلم،
والشواهد على ذلك كثرية قال تعاىل:
ﭽﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ سوره آل
عمران ،آية .199
فوصف احلق سبحانه بعض أهل الكتاب يف هذه اآلية بعدة صفات ،منها :
أ) اإلميان باهلل عز وجل.
ب) اإلميان مبا أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم.
ج) اإلميان مبا أنزل على األنبياء الذين كانوا قبل حممد عليهم الصالة والسالم.
د) كونهم خاشعني هلل.
ها) ال يشارون بآيات اهلل مثناً قليالً كما يفعله أهل الكتاب ممن كان يكتم أمر
الرسول وصحة نبوته.
فهذه الطائفة هم خرية أهل الكتاب وإن اختلفوا يف حتديدها ،قيل :النجاشي،
وقيل:
عبد اهلل بن سالم ،وقيل :نزلت يف أربعني من أهل جنران.

( )7ابن كث  ،ى س القهآن العظيم ،مهجع ساب  ،ج ،1ص 184
( )8ابظه الهازق ،الت س الكر  ،ج ،9ص 159

()8
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والشواهد القرآنية الواصفة ملوقف أهل الكتاب من نبوة حممد صلى اهلل عليه
وسلم كثرية يف مظانها.
وأما ما ورد يف السنة النبوية وأحداث السرية فيما يتعلق مبعرفة أهل الكتاب
بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فقد ثبت من األخبار عن أهل الكتاب ما صور لنا
مدى معرفتهم بنبوته ومبعثه ،وكذلك األمر فيما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم خمرباً
عن دالئل نبوته ورسالته يف أخبار إخوته األنبياء من قبله.
ولعل بداية األمر ما كان من راهب الشام ،فقد روى احلافظ أبو بكر اخلرائطي
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال" :خرج أبو
طالب إىل الشام ومعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أشياخ من قريش ،فلما
أشرفوا على الراهب -يعين :بَحريى  -هبطوا فحلوا رحاهلم ،فخرج إليهم
الراهب ،وكانوا قبل ذلك ميرون به فال خيرج وال يلتفت إليهم .قال :فنزل وهم حيلون
رحاهلم ،فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :هذا
سيد العاملني" ويف رواية البيهقي زيادة :هذا رسول رب العاملني؛ يبعثه اهلل رمحة
للعاملني" فقال أشياخ من قريش :وما علمك؟ فقال :إنكم حني أشرفتم من العقبة مل
يبق شجر وال حجر إال خر ساجداً ،وال يسجدون إال لنيب ،وإني أعرفه خبامت النبوة
أسفل من غضروف كتفه .ثم رجع فصنع هلم طعاماً ،فلما أتاهم به -وكان هو يف
رعية اإلبل  -فقال :أرسلوا إليه .فأقبل وغمامة تظله ،فلما دنا من القوم قال:
انظروا إليه عليه غمامة! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل يفء الشجرة ،فلما
جلس مال يفء الشجرة عليه ،قال :انظروا إىل يفء الشجرة مال عليه .قال فبينما هو
قائم عليهم وهو ينشدهم أال يذهبوا به إىل الروم ،فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة
فقتلوه ،فالتفت ،فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا ،قال :فاستقبلهم ،فقال ما
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جاء بكم؟ قالوا :جئنا أن هذا النيب خارج يف هذا الشهر ،فلم يبق طريق إال بعث إليه
ناس ،وإنا أخربنا خربه إىل طريقك هذه .قال  :فهل خلفكم أحد هو خري منكم؟
قالوا :ال؛ إمنا أخربنا خربه إىل طريقك هذه .قال :أفرأيتم أمراً أراد اهلل أن يقضيه؛ هل
يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا :ال .قال :فبايعوه وأقاموا معه عنده ،قال :فقال
الراهب :أنشدكم اهلل أيكم وليه؟ قالوا :أبو طالب .فلم يزل يناشده حتى رده ،وبعث
()9

معه أبو بكر بالالً ،وزوده الراهب من الكعك والزيت".

وثبت يف الصحيح أنه ملا جاء عبد اهلل بن سالم إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم،
فقال :أشهد أنك رسول اهلل ،وأنك جئت حبق ،قد علمت يهود أني سيدهم وابن
سيدهم وأعلمهم ،وابن أعلمهم فادعهم فأسأهلم عين قبل أن يعلموا أني قد
أ سلمت ،فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا يفّ ما ليس يفّ ،فأرسل نيب اهلل صلى
اهلل عليه وسلم إليهم ،فأقبلوا فدخلوا عليه ،فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :يا معشر اليهود ،ويلكم ،اتقوا اهلل ،فواهلل الذي ال إله إال هو ،إنكم لتعلمون
أني رسول اهلل حقاً ،وأني جئتكم حبق ،فأسلموا ،قالوا :ما نعلمه ،فقال :فأي رجل
فيكم عبد اهلل بن سالم ،قالوا :ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا،

قال:

أفرأيتم أن أسلم ،قالوا :حاشى هلل ما كان ليسلم (وكررها النيب ثالثاً ،وأجابوه
بذلك) قال :يا ابن سالم اخرج عليهم ،فخرج فقال :يا معشر اليهود اتقوا اهلل ،فواهلل

( )9األلراين ،حممد صه الدين ،ص يح الس ة ال روية ،املكترة اإلسالمية ،األردن ،عمان ،ط1421 ،1ه ،ص
 30-29و ال الايخ األلراين " وهك ا رواا الرتم ق وا اكم والرييقي وابن عساكه و واحد من
ا اظ ،و ال الرتم ق حسن هي ،ال بعهم اال من ه ا الوج " ويقول الايخ ا ب ا املهجع ص 31
ا امامش " و د بسطا القول ا ىص يح ا دي وااجواب عما أ ُِع َّل ب ا " الهد عل الدكتور
الرو،ي" ص"72-62
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الذي ال إله إال هو ،إنكم لتعلمون أنه رسول اهلل وأنه جاء حبق ،فقالوا :كذبت
()10

فأخرجهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

و عن عطاء بن يسار ،قالَ :لقِيتُ عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل
عَنْ ُهمَا ،قلت :أخربني عن صفة رسول اللَّهِ صَلَّى اهللُ عليه وَس ََّلمَ فِي التوراة؟ قال" :
أجل ،وَاللَّهِ إِنَّهُ َل َموْصُوفٌ فِي التوراة ببعض صفته يف القُرْآنِ :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ سورة األحزاب ،آية ،45وحرزًا لِ ْلأُمِّيِّنيَ ،أنت عبدي
ٍّ وال غَلِيظٍَ ،والَ سَخَّابٍ( )11يف األسواق ،وال
َكلَ ليس بِفَظ
ورسولي ،سَمَّيْتُكَ املَتو ِّ
يدفعُ بِالسَّيَِّئةِ السَّيَِّئةََ ،وَلكِنْ يَ ْعفُو وَيَ ْغفِرُ ،ولن َيقِْبضَهُ اهلل حتَّى ُيقِيمَ به امل َِّلةَ ال َع ْوجَاءَ،
()12

ح بها أَعْيُنًا ُعمْيًا ،وَآذَانًا صُمًّا ،وَقُلُوبًا غُ ْلفًا"".
بأن يَقُولُوا :ال إله إِلَّا اهلل ،وََيفْتَ ُ

وروى اإلمام أمحد عن لقمان بن عامر قال :مسعت أبا أمامة قال :قلت :يا
رسول اهلل ما كان بدء أمرك؟ قال :دعوة أبي إبراهيم ،وبشرى عيسى ،ورأت أمي أنه
خيرج منها نور أضاءت له قصور الشام)

)13(.

وذكر ابن إسحاق أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرسل إىل النجاشي
عَمرو بن ُأمَيَّةَ الضَّمرِيَّ  -رضي اهلل عنه  -بكتابه يدعوه إىل اإلسالم ،فقال له
( )10ص يح الرخارق ،كتاب م ا  ،األبصار ،ابب ه هة ال يب صل هللا علي وسلم وأص اب ا .املدي ة،
ح3911
الص َخ ،الصياح وااجلرة ،وشدة الصو
الس َخ ،الا ة واهتالط األصوا للخصام ،و َّ
(َّ )11
الص َخ ،و َّ
واهتال ،ابظه ابن م ظور ،حممد بن مكهم ،لسان العهب ،دار صادر ،ب و  ،ط1414 ،3هـ ،ج،1
ص 521
( )12الرخارق ،كتاب الريوري ،ابب كهاهية السخ ،ا األسواق ،ح2125
( )13مس د اإلمام أمحد ،مس د الااميني ،حدي العهاب ،،بن سارية ،حدي ر م ،17150حتقي شعي،
لألر ؤوط ،ط ممسسة الهسالة ،و ال حدي ص يح لغ ا ال الايخ األلراين واس ادا جيد ا
الاواهد ابظه األلراين ،ص يح الس ة ال روية ،ص53
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عمرو" :يا أصحمة! ( )14عليَّ القول وعليك االستماع؛ إنَّك كأنك يف الرِّقةِ علينا منّا،
وكأنَّا يف الثِّقة بك منك؛ ألنَّا مل نظنَّ بك خرياً قط إال نِلنَاهُ ،ومل نَخَفك على شيءٍ إال
أمِنَّاه ،وقد أخذنا احلُجَّةَ عليك من فِيك ،اإلجنيل بيننا وبينك شاهد ال يُرَدُّ ،وقاضٍ ال
جيور ،ويف ذلك موقع احلزِّ وإصابة املفصِل ،وإال فأنت يف هذا النيب األُميِّ كاليهود يف
عيسى ابن مريم ،وقد فرَّق النيب صلى اهلل عليه وسلم رُسُلَه إىل الناس ،ف َرجَاك ِلمَا
مل يرجُهُم له ،وأمنك على من خافهم عليه؛ خلريٍ سالف وأجرٍ مُنتَظرٍ ،فقال
وأن بشارة موسى
النجاشي :أشهدُ باهلل إنّه للنيب األمي الذي ينتظره أهلُ الكتابَّ ،
براكب احلمار كبشار ِة عيسى براكب اجلمل ،وإن العِيَا َن ليس بأشفى من اخلرب".

()15

فرد النجاشي برسالة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائالً" :بسم اهلل
الرمحن الرحيم إىل حممدٍ رسول اهلل ،من النجاشي أصحمة سالمٌ عليك يا نيب اهلل من
اهلل وبركاتُ اهلل الذي ال إله إال هو ،أمَّا بعد ،فلقد بَ َلغَنِي كتابُك فيما ذكرت من أَمرِ
عيسى ،فوربِّ السماء واألرض أنَّ عيسى ال يزيد على ما ذكرتَ ثُفرُوقاً (أي ما بني
النواة والتمرة) ،إنَّه كما ذكرتَ ،وقد عرفنا ما بعثتَ به إلينا ،وقد قَرَّبنا ابن عمك
وأصحابه فأشهدُ أنَّك رسول اهلل صادقاً مصدَّقاً ،وقد بايعتُك وبايعتُ ابن عمِّك
ت على يديهِ هللِ ربِّ العاملني"(.)16
وأسلَم ُ

حسن اسالم  ،ىُوا ا حياة ال يب صل هللا علي وسلم
( )14ال اشي وامس أص مة مل ا راة ،وكان ممن ُ
ابظه ال هيب ،مشا الدين حممد بن أمحد ،س أعالم ال رالت ،حتقي شعي ،األر ؤوط ،ط،11
1996م ،ج ،1ص 428
( )15ابن القيم ،حممد بن أيب بكه بن أيوب ابن يم ااجوزية ،هداية ا يارى ،حتقي عثمان ضم ية ،دار عامل
ال وائد ،اململكة العهبية السعودية ،ص81
( )16ابن القيم ،هداية ا يارى ،مهجع ساب  ،ص 82
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فهذا هو شأن من كان عندهم علم من الكتاب ،ووقفوا على صدق نبوته يف
كتبهم ،ويف ذلك داللة على أن البشارات بنبوته كانت قائمة عندهم وفق الفهم
الصحيح حتى مبعثه صلى اهلل عليه وسلم.
من هنا ال بد من اإلشارة إىل بعض تلك البشارات الواردة يف التوراة واإلجنيل،
وبيان موقف أهل الكتاب منها.
املبحث الثاين :البشارات الواردة يف التوراة وموقف اليهود منها
لقد شغل حديث البشارات الواردة بنبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم حيزاً كبريًا
من جهود علماء اإلسالم يف القديم واحلديث ،فاجتهدوا يف استخالص البشارات
بنبوته ومبعثه ووصفه وأحداث سريته صلى اهلل عليه وسلم من التوراة واإلجنيل ،لكن
قابل أهل الكتاب تلك البشارات باإلنكار ،وتأولوها على أنها بشارة بنبوة أنبياء من
بين إسرائيل.
ولو قدر أن تلك البشارات مل تأت ال ينفي ذلك نبوته صلى اهلل عليه وسلم،
فنحن ندرك شدة مناوأة اليهود وعداوتها لعيسى عليه السالم ،فأنكرت البشارة
بنبوته ،ومع هذا فإن ذلك ال ينفي نبوته ،ومن مجلة تلك البشارات الواردة يف
التوراة:
البشارة األوىل :ما ورد يف البشارة من داللة على شخصه صلى اهلل عليه وسلم،
كما يف سفر التكوين" :ورأت سارة ابن هاجر املصرية الذي ولدته إلبراهيم ميز..
فقالت إلبراهيم اطرد هذه اجلارية وابنها؛ ألن ابن هذه اجلارية ال يرث مع ابين
إسحاقَ ،فقَبُحَ الكالم جداً يف عيين إبراهيم لسبب ابنه فقال اهلل إلبراهيم :ال َيقْبُحُ يف
عينيك من أجل الغالم ومن أجل جاريتك .يف كل ما تقول لك سارة امسع لقوهلا؛
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ألنه بإسحاق يدعي لك نسل ،وابن اجلارية أيضاً سأجعله أمةً ألنه نسلك ...ونادى
مالك اهلل هاجر من السماء وقال هلا :مالك يا هاجر ال ختايف؛ ألن اهلل مسع لصوت
الغالم حيث هو قومي امحلي الغالم وشدي يدك به؛ ألني سأجعله أمةً عظيمةً".
اإلصحا.18- 9 :21 .
يقول كهنة كنيسة مارمرقص" :وافق اهلل على كالم سارة وقال إلبراهيم أن
يسمع لكالمها حتى لو كان يف كالمها ضيق من إمساعيل أو ظلم له ،ولكن من ناحية
أخرى فإن إسحاق فقط هو ابن املوعد ،أما إمساعيل فولد حبسب املشيئة البشرية
وليس مشيئة اهلل ،ومع هذا وعد اهلل إبراهيم أن يبارك يف إمساعيل بعد أن يطرده هو
وأمه ،فيعطيه نسالً كبرياً".

()17

وقالوا أيضاً" :تعلم إمساعيل الكثري عن اهلل ومن أبيه إبراهيم ،وأعلمها أن اهلل
()18

سيحفظه ويباركه بل يُعطيه نسالً كبرياً ،فيصري أمة عظيمة العدد".

فلو سألناهم :من هي ُأمّة إمساعيل عليه السالم؟ وأين النسل الكثري الذي
أعطاه إياه الرب؟ وكيف باركه الرب وأعطاه نسالً كثرياً حتى صار أعظم األمم عدداً؟
إن اجلواب سيكون أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فنسب حممد ينتهي إىل إمساعيل
عليهما السالم ،فداللة النص صرحية يف البشارة بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم،
فأمة حممد من أكثر األمم وأعظمها وأوسعها انتشاراً.
البشارة الثانية :ورد يف سفر التثنية" :يقيم لك الرب إهلك نبياً من وسطك من
ح ِورِيب يوم
أخواتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إهلك يف ُ
االجتماع قائالً :ال أعودُ أمسعُ صوت الرب إهلي وال أرى هذه النار العظيمة أيضًا
( )17املوسوعة الك سية لت س العيد القدمي ،كي ة ك يسة مارمه ص القرطية ،القاههة ،مصه ااجديدة ، ،ط،1
2006م ،س ه التكوين ،ج ،1ص161
( )18املهجع الساب  ،ج ،1ص 162
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لئال أموت قال له الرب :قد حسنوا يف ما تكلموا أُقي ُم هلم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك
وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أُوصِيهِ به ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع
لكالمي الذي يتكلم به بأمسِي أنا أُطَالِبُهُ" اإلصحا.19- 15 :18 .
وكما هو املنهج املعتاد عندهم يف صرف هذه البشارة كمثيالتها ،جند أن اليهود
ذهبوا إىل النيب املشار إليه هو صموئيل النيب ،وقيل هي بشارة بنيب يبعثه اهلل يف آخر
الزمان ليقيم ملك اليهود (املنتظر) وقيل :العبارة يف األصل إمنا كانت استفهام إنكاري
حذفت أداة االستفهام" .أأقيم لبين إسرائيل نبياً من إخوتهم" وذهبت النصارى إىل أنها
بشارة بيسوع املسيح ،يقول تشارلس ماكنتوش" :ومن السهل جداً معرفة من هو هذا
النيب املشار إليه يف هذا الفصل (يقصد هذه العبارات) ،فهو بال شك شخص ربنا
يسوع وخملصنا ومعبودنا يسوع املسيح...وأي امتياز أعظم من مساع صوت هذا النيب
الفريد!! فهو صوت اهلل اخلارج من شفيت اإلنسان يسوع املسيح وال يتكلم برعود
وب روق يف وسط نار ملتهبة ،بل يتكلم بصوت احملبة والرمحة الوديع اهلادئ ،فيقع
موقع القبول على القلب املنكسر والرو .املستحقة .فالصوت املنبعث من الكتاب
املقدس هو صوت املسيح وصوت املسيح هو صوت اهلل "(.)19
إن منطوق النص هنا يدل داللة واضحة دون تكلف لتأويله على أن النيب املراد
هنا ليس من بين إسرائيل أي من نسل إسحق ،إمنا من اإلخوة من نسل إمساعيل
عليهما السالم .فوجه الداللة يف البشارة على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يتمثل يف
اآلتي:

( )19ىاارلا ماك توش ،شهح الكتاب ،م كها
ج ،4ص 412

عل س ه التث ية ،دار اإلهوة لل اه ،القاههة 2006 ،م،
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 - 1من خالل قراءتنا يف نصوص العهد القديم جند خطاب الرب لبين
إسرائيل ":أعطيكم ،أقيم لكم منكم ،"...واخلطاب هنا إمنا جاء بأن النيب املشار إليه
ليس من بين إسرائيل (ليس منهم) ،وعيسى عليه السالم إمنا كان من بين إسرائيل
ليس من إخوة بين إسرائيل ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ سورة آل عمران،
أية رقم  .49وجاء يف إجنيل متى" :بل اذهبوا باحلري إىل خراف بيت إسرائيل الضالة"
اإلصحا.6 :10 .
- 2إن من املعهود يف العهد القديم هو أطالق لفظ األخ على ابن العم،
واألخوة هم بنو العمومة ،والشواهد على ذلك كثرية ،منها:
"وأوص الشعب قائالً :أنتم مارون بتخم إخوانكم بين عيسو الساكنني يف
سعري فيخافون فاحارزوا جداً...فعربنا عن إخواننا بين عيسو" سفر التثنية،
اإلصحا.8- 4 :2.
وعيسو :هو اسم عربي معناه (شعر) ابن إسحق ،ويلقب بأدوم وتكاثر نسله
()20

وسكنوا يف جبل سعري ،وتفوق نسل يعقوب على نسل عيسو.

فمع أن عيسو هو أخ يعقوب ،وجدنا العهد القديم يصف أبناء عيسو وأبناء
يعقوب أبناء العمومة باإلخوان .ويف سفر التثنية" :ال تكره أدومياً ألنه أخوك"
اإلصحا .7 :23 .أي ال تَكرهوا أبناء عيسو أبناء عمومتكم ،فهم إخوتكم .فاملقصود
باألخوة يف البشارات السابقة هم أبناء عمومة بين إسرائيل ،وهم أبناء إمساعيل،
فإمساعيل وإسحاق هما أبناء إبراهيم عليهم السالم .وحتى ال يقول قائل ملا ال
تنصرف البشارة إىل أبناء عيسو ،نقول :لقد ورد يف نص قاموس الكتاب املقدس
السابق أن أبناء إسحاق تغلبوا على أبناء عيسو ،وحظوا مبباركة الرب عندما غافل
( )20ابظه اموس الكتاب املقدس ،خنرة من األساى ة الالهوىيني ،ص 650-649
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يعقوب الرب وعيسو وقدم نفسه ملباركة الرب على أنه عيسو ،من هنا ما كانت النبوة
بنسل أبناء عيسو.
- 3إن النيب املبشر به هنا أمي بداللة النص" :أجعل كالمي يف فمه" ،وهذا ما
ثبت يف سرية حممد صلى اهلل عليه وسلم ،أما عيسى عليه السالم فلم يكن أُمياً ،وذلك
ملا ورد يف إجنيل لوقا":كان املسيح قارئاً" إجنيل لوقا .8- 4 :16
- 4إن النيب املبشر به هنا حاله مثل حال موسى ليس فقط بالنبوة ،بل يف
مجيع أحواله ،كالنسب إىل أب ناسوتي ،وبشريته ،وزواجه ،وغري ذلك ،وعيسى
يفارق موسى بكل هذا وغريه كثري بإقرار النصارى ،وهو ما كان يشبه به حممد موسى
عليهما السالم ،فجاء يف أعمال الرسل" :فإن موسى قال لآلباء إن نبياً مثلي سيقيم
لكم الرب إهلكم من أخواتكم له تسمعون يف كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس
ال تسمع لذلك النيب تباد من الشعب ومجيع األنبياء أيضاً من صموئيل فما بعده
مجيع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه األيام" .اإلصحا .24- 22 :3.فصرف
البشارة عن نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ليس صحيحاً إمنا حماولة إنكار منهم لنبوته
صلى اهلل عليه وسلم.
اثلثا :البشارة الثالثة :داللة املكان.
جلُ اهلل بين
ورد يف سفر التثنية" :وهذه هي الربكة اليت بارك بها موسى َر ُ
إسرائيل قبل موته؟ فقال :جاء الرب من سيناء وأشرق هلم من سعري وتألأل من جبل
فاران وأتى من رِبوَاتِ القدس وعن مينيه نا ُر شريع ٍة هلم " .اإلصحا. 2- 1 :33 .
إن البشارة يف هذا النص إمنا ارتبطت مبكان البعثة ،فهي داللة على مكان بعثة
كل من موسى وعيسى وحممد عليهم السالم ،فارتبطت بعثة موسى بسيناء ،وعيسى
ببيت املقدس ،وحممد بأرض اجلزيرة (فاران).
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لكن كما هو املعهود عندهم من حماولة إنكار نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وطمس أي إشارة للبشارة به ،جندهم يفسرون (أرض فاران) بأرض جنوب يهوذا
وشرق بئر السبع.
يقولون ":فاران :برية واقعة إىل جنوب يهوذا وشرق برية بئر السبع وشور بني
جبل سيناء (واألصح بني حضريوت الواقعة على مسرية أيام من سيناء)
وكنعان...وبطمة فاران أو أيله (إيالت اليوم) على البحر األمحر ،ومجيع هذه
املعلومات تشري إىل السهل املرتفع أو األرض اجلبلية الواقعة إىل جنوب كنعان حتيط بها
من اجلهات األخرى برية شور وسلسلة اجلبال املعروفة جببل التبة ووادي العربة".

()21

وهذا مدفوع بعدة أمور ،منها:
 - 1أن فاران عندهم هي شرق إيالت وعلى شواطئ البحر األمحر الشرقية،
وهي أرض اجلزيرة.
 - 2ورد يف سفر التكوين أن أرض فاران إمنا كانت أرض مهجر هاجر ومنشأ
إمساعيل ،وهي أرض اجلزيرة( :وكان اهلل مع الغالم ،فكرب وسكن يف الربية ،وكان
ينمو رامي قوس وسكن يف برية فاران) .سفر التكوين ،اإلصحا.21- 20 :21 .
 - 3ويف معجم البلدان أن فاران بعد األلف راء وآخره نون :كلمة عربانية
معربة وهي من أمساء مكة وذكرها يف التوراة ،وقيل :هو اسم جلبال مكة...وقيل :هي
()22

جبال احلجاز.

( )21اموس الكتاب املقدس ،خنرة من األساى ة الالهوىيني ،مكتر العائلة ،القاههة ،ط ،2005 ،14ص667
( )22ابظه اي و  ،شياب الدين أيب عرد هللا اي و ا موق ،مع م الرلدان ،دار ال كه ،ب و  ،ط،1
1957م ،ج ،4ص10
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فأرض فاران إذاً هي شبه اجلزيرة العربية اليت كانت مهداً لنبوة حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،فقد خُتمت الرساالت ،وتألألت دعوة التوحيد بعد إشراقها من قبل
برسالة موسى وعيسى وسائر األنبياء عليهم السالم.
البشارة الرابعة :البشارة أبوصافه:
ورد يف سفر إشعياء" :ألنه يولد لنا ولد ونُعطَى ابناً وتكون الرياسة على كتفه
ويُدعَى امسُهُ عجيباً مشرياً إهلا قديراً أبًا أبدياً رئيس السالم" .سفر إشعياء ،اإلصحا.
.7- 6 :9
لقد احتوت هذه البشارة على أوصاف النيب املبشّر به ،ومنها ما انفرد بها -
حممد صلى اهلل عليه وسلم  -كختم النبوة الذي كان على كتفه ،وهي من العالمات
املادية احلسية الدالة على صدق نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،ويف ذلك حجة بالغة على
الناس يف زمانه ،وهي اليت حتقق منها أهل الكتاب يف زمانه .فعن السائب بن يزيد،
قال" :ذهبت بي خاليت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل إن ابن
أخيت وجع ،فمسح على رأسي ،ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره،
فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة".

()23

كما أشارت البشارة إىل أن هذا النيب املنتظَر حمب للسالم ،وهذا هو خلقه
صلى اهلل عليه وسلم ،بل هو اخللق الذي أدب عليه أصحابه رضي اهلل عنهم ،فحتى
جهاده كان لنشر السالم من خالل نشر دعوته اليت أمر بها رب العباد ،قال تعاىل:
ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ سورة املائدة ،أية  .16فكتب
العهود واملواثيق ووفّى بها ،ونهى عن قتل الطفل واملرأة واجلريح ،وأكرم األسري.
( )23ص يح الرخارق ،كتاب الوضوت ،ابب استعمال مال وضوت ال اس ،حدي
كتاب ال اائل ،ابب ارثرا هامت ال روة وص ت  ،حدي ر م 2345

ر م/190ص يح مسلم،

باارا التوراة واإلجنيل ب روة حممد صل هللا علي وسلم وأرثهها ا ب ات شخصية املسلم

781

البشارة اخلامسة :البشارة ببعض أحداث سريته:
جاء يف سفر إشعياء " :ألنه هكذا قال لي السيد :اذهب أقِم احلارس ليخرب مبا
يرى .فرأى رُكاباً أزواجَ فرسان ،رُكَّاب محري ،رُكَّاب مجال ،فَأصغَى إصغاءً شديداً
ثم صرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على املرصد دائماً يف النهار وأنا واقف على احملرس
كل الليالي ،وهو ذا رُكَّاب من الرّجال ،أزواجٌ من الفرسان ،فأجاب وقال :سقطت
سقطت بابل ومجيعُ متاثيلِ آهلتها املنحوتة كسَّرَهَا إىل األرض...وحيٌ من جهة بالد
الددَانِيني هاتوا ماءً ملالقاةِ العطشان يا
العرب يف الوعر يف بالد العرب تَبيتنيَ ياقوافل َّ
سكان أرض تيماء وافوا اهلارب خببزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام
السيف املسلول ومن أمام القوس املشدودة ومن أمام شدة احلرب .فإنه هكذا قال لي
السيد يف مُدَّةِ سنةٍ كسنةِ األجري يفنى كل جمد قيدار وبقية َع َددِ قِسِيِّ أبطالِ بين قيدار
َتقِلُّ؛ ألن الرب إله إسرائيل قد تكلم" .سفر إشعياء ،اإلصحا.17 - 6 :21 .
إن الناظر يف هذا النص جيد أنه قد أشار إىل نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
بأكثر من إشارة منها ما تعلق مبكان البعثة ،ومنها ما تعلق بأوصاف شخصيته.
فأشار إىل نبوة املسيح عندما تكلم عن راكب احلمار ،وكذلك أشار إىل نبوة
حممد صلى اهلل عليه وسلم ملا تكلم عن راكب اجلمل ،وهذا هو ما اشتهر واستفاض
عن ركوب عيسى وحممد عليهما السالم ،فقالوا" :أظهر الرب يسوع خملصنا بأنه ملك
السالم؛ ألنه مل يركب على فرس كملك حمارب ،بل ركب على محار إشارة إىل
كونه حمباً للسالم ،وظهر هذا جلياً يف دخوله االنتصاري إىل أورشليم " )24(.وجاء يف
إجنيل متى " :قولوا البنه صهيون هوذا مَلكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش
ابن أتان "إجنيل متى ،اإلصحا.5 :21 .
( )24اموس الكتاب املقدس ،خنرة من األساى ة الالهوىيني ،مهجع ساب  ،ص318
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فمن هو راكب اجلمل إذاً؟ إن اجلمل ركوبة أهل اجلزيرة كما هو مشهور،
فالنيب املراد هنا هو من أهل اجلزيرة.
وقد سبق ذكر قول النجاشي قبل إسالمه رداً على رسالة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،حيث قال:
"إن بشارة موسى براكب احلمار ،كبشارة عيسى براكب اجلمل" .ثم أن سقوط
بابل والتماثيل مل يكن إال ببعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،كما سقطت متاثيل
اجلزيرة والشام وبالد الفرس ،فإذا مل يكن األمر هكذا ،فمتى سقطت متاثيل بابل إذاً؟
فلم يكن ذلك يف عهد موسى وال عيسى عليهما السالم ،ثم إن من أوضح البشارات
بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف هذا النص ما جاء يف اإلشارة إىل مكان بعثته وهي
بالد العرب" تيماء" ،فقد جاء ذلك نصاً بداللة صرحية وتيماء باعارافهم أنها اسم
عربي كان معناه "اجلنوبي" وهي قبيلة إمساعلية تسلسلت من تيما فكانت تقطن بالد
العرب .وتيماء يف بالد العرب يف منتصف الطريق بني دمشق ومكة( .)25فإذا كان النيب
من القبيلة اإلمساعلية من نسل إمساعيل وسكان أرض اجلزيرة فهذا هو حممد صلى
اهلل عليه وسلم.
وقد أشار النص إىل حال ذلك النيب أثناء هجرته وخروجه بأنه" :اهلارب،
اجلائع ،العطشان ،اجتماع السيوف حملاولة قتله" ،وعند النظر يف هذه األوصاف جند
أنها هي حال حممد صلى اهلل عليه وسلم أثناء اهلجرة.


اهلارب :هل هاجر حممد صلى اهلل عليه وسلم عالنية؟
 -ملاذا سار النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر رضي اهلل عنه أثناء اهلجرة

يف طريق خيالف الطريق املعهود لقريش ؟
( )25ابظه اموس الكتاب املقدس ،مهجع ساب  ،ص228
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 ملاذا طلب النيب صلى اهلل عليه وسلم من سراقة رضي اهلل عنه أن يعمّيعنهما األنظار؟
كل ذلك يصور مسألة خروج النيب صلى اهلل عليه وسلم متخفياً عن قريش
اليت كانت متثل" :السيف املسلول والقوس املشدودة" كما ذكرتهما البشارة.
أمل جتتمع سيوف قريش لقتله؟ أمل حتاول قريش تتبع أثره؟ أمل تعلن أنها
ستعطي مائة من اإلبل ملن يأتي به حيًا أو ميتاً؟


-اجلائع العطشان:

أمل توافيه األنصار بالنصرة واحملبة واحلماية؟ بل كان يف أيام مقامه مير اهلالل
ثم اهلالل ثم اهلالل وال توقد يف بيته نار ،فكيف يف أثناء هجرته ،أمل تقدم له مؤونة
الشراب والطعام من الصديق وأهله رضي اهلل عنهم؟ فداللة منطوق النص واضحة
على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
البشارة السادسة :أوصاف النيب صلى هللا عليه وسلم اخلُلقية.
ضدُهُ خمتاري الذي سُرَّت به نفسي
ورد يف سفر إشعياء" :هو ذا عبدي الذي أَع ُ
وضعت روحي عليه فيُخ ِرجُ احلقَّ لألمم ،ال َيصِيحُ وال يَرفعُ ،وال يُسمعُ يف الشارع
صفُ وَفَتيلَة خامدة ال يُطفِئُ ،إىل األمان يُخ ِرجُ احلقَّ ،ال
صوته ،قصب ًة مرضوضةً ال يَق ِ
َيكِلُّ وال ينكسر حتى يضع احلق يف األرض وتنتظر اجلزائر شريعته...أنا الرب قد
دعوتك بالبِرِّ ،فأمسِكُ بيدك وأَحفظُكَ ،وأجعَلُكَ عهداً للشعب ونوراً لألمم لتَفتح
عيون العُميِ لتُخ ِرجَ من احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني يف الظلمة" .سفر
إشعياء ،اإلصحا.7- 1 ،42 .
إن ما جاء يف هذه البشارة من أوصاف للنيب املراد هي ما ذكرها عبد اهلل بن
عمرو بن العاص يف صفة النيب حممد عليه السالم ،فعن عطاء بن يسار ،قالَ :لقِيتُ
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عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عَنْ ُهمَا ،قلت :أخربني عن صفة رسول اللَّهِ
صَلَّى اهللُ عليه وَسَلَّمَ فِي التوراة؟ قال " :أجل ،وَاللَّهِ إِنَّهُ َل َموْصُوفٌ فِي التوراة ببعض
صفته يف القُرْآنِ :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ سورة األحزاب،
ٍّ وال غَلِيظٍ،
َكلَ ليس ِبفَظ
آية ،45وحرزاً لِ ْلأُمِّيِّنيَ ،أنت عبدي ورسولي ،سَمَّيْتُكَ املتَو ِّ
ب يف األسواق ،وال يدفعُ بِالسَّيَِّئ ِة السَّيَِّئةََ ،وَلكِنْ يَعْفُو وََي ْغفِرُ ،ولن َيقِْبضَ ُه اهلل
ال سَخَّا ٍ
َو َ
حتَّى ُيقِيمَ به امل َِّلةَ ال َع ْوجَاءَ ،بأن َيقُولُوا :ال إله إِلَّا اهلل ،وََيفْتَحُ بها أَعْيُنًا ُعمْيًا ،وَآذَانًا
صُمًّا ،وَقُلُوبًا غُ ْلفًا" )26(.فكل ما جاء يف هذا النص من أوصاف هلذه الشخصية النبوية
إمنا كان وصفًا ثابتًا له صلى اهلل عليه وسلم ،كما يف البشارة:
 (هذا هو عبدي) ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ سورة اإلسراء ،آية رقم . 1
( -وأمسك بيدك وأحفظك) ،قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ سورة املائدة ،آية رقم.67
 (أجعلك نوراً لألمم لتفتح عيون عمي) .قال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ سورة
املائدة ،آية رقم .15
 (ال يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صوته) فهذه هي أخالقه صلى اهللعليه وسلم ،فلم يكن فظاً وال غليظ القلب وال سباباً وال فاحشاً ،بل أثنى عليه ربه
( )26حدي الرخارق  ،كتاب الريوري ،ابب كهاهية السخ ،ا األسواق ،حدي ر م 2125
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بأنه على خلق عظيم ،قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ سورة القلم ،آية  .4وقال
تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ سورة آل عمران ،أية .159
وهناك الكثري من بشارات اليت دلّت على نبوته صلّى اهلل عليه وسلّم يف التوراة.
املبحث الثالث :البشارات الواردة يف األانجيل وموقف النصارى منها.
فكما جاء اخلرب يف التوراة بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وثبتت البشارات
يف وصفه ومبعثه ووصف أمته ،جاءت البشارات أيضاً يف األناجيل بوصف ذلك سواء
أكان ذلك بالوصف العام ،أم الوصف اخلاص أحياناً لشخص النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،فنجد من النصارى من مل ينكر نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم عند ظهور،
بل كانوا من املنتظرين هلا ،فجاء يف كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل هَوذَةَ بن
عليّ احلنفي صاحب الَيمَامة" :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل إىل
ٍّ ،سالمٌ على َمنِ اتَّبَعَ اهلدى ،واعلم أنَّ ديين سيظهرُ إىل منتهى اخلُفِّ
هَوذَةَ بن علي
واحلافرِ ،فأسلِم تَسلَم أجعل لك ما حتت يدك" .وكان عنده أركُون دمشقَ  -عظيمٌ
من عظماء النصارى  -فسأله عن النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ وقال :قد جاءني
كتابه يدعوني إىل اإلسالم .فقال له ،األركُون :مل ال جتيبُهُ؟ فقال :ضَنِنتُ بديين،
وأنا مَلِك قومي ،إن اتَّبعتُهُ مل َأمِلك ،قال :بلى واهلل ،لئن اتَّبعتَه لَُيم َِّلكَنَّك ،وإن
اخلِريَةَ لك يف اتِّباعِهِ ،وإنه للنيب العربي الذي بشر به عيسى ابن مريم وإنه ملكتوب
عندنا يف اإلجنيل" )27(.وكذلك ما رواه شُجاع بن وهب رضي اهلل عنه عندما بعثه النيب
صلى اهلل عليه وسلم إىل احلارث بن أبي َشمِر ،فيقول" :وجعل حاجبه  -أي
( )27ابن القيم ،حممد بن أيب بكه بن أيوب ابن يم ااجوزية ،هداية ا يارى ،حتقي عثمان ضم ية ،دار عامل
ال وائد ،اململكة العهبية السعودية ،ص 90-89
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حاجب احلارث – وكان رومياً امسه مُري يسألين عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وما يدعو إليه ،فكنت أحدِّثه فريقُّ حتى يَغلِبَهُ البكاء ،ويقول :إنّي قرأتُ يف اإلجنيل،
النيب بعينه"(.)28
وأجدُ صف َة هذا ِّ
وعند النظر يف األناجيل جند أن هناك العديد من البشارات بنبوة حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،ولعلنا هنا نكتفي بذكر بعضها.
أوال :إجنيل مىت:
البشارة األوىل ":وأقول لكم إن كثريين سيأتون من املشارق واملغارب،
ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يف ملكوت السماوات ،وأما بنو امللكوت
فيطرحون إىل الظلمة اخلارجية ،هناك يكون البكاء وصريرُ األسنان" إجنيل متى ،
اإلصحا. 13- 11 :8 .
فاخلرب هنا إمنا جاء بالبشارة بأمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فهم الكثريون
الذين يأتون من مشارق األرض ومغاربها ،وهذا مرتبط بعاملية اإلسالم ،أما دعوة
املسيح فكانت إىل بين إسرائيل ،قال تعاىل:
ِ ِ
ِ
يل)سورة آل عمران ،آية رقم .49
( َوَر ُسوال إ َىل بَِِن إ ْس َرائ َ
وجاء ذلك نصاً يف إجنيل متى يف قول املسيح" :بل اذهبوا باحلري إىل خراف
بيت إسرائيل الضالة" اإلصحا .6 :10 .فلم تظهر مسألة عاملية النصرانية إال على يد
بولس "شاؤول اليهودي"( )29الذي ادعاها وقام بالتبشري بها .وهذه األمة اليت ستأتي من
( )28ابن القيم ،حممد بن أيب بكه بن أيوب ابن يم ااجوزية ،هداية ا يارى ،حتقي عثمان ضم ية ،اململكة
العهبية السعودية ،دار عامل ال وائد ،ص 90
( )29بولا شاول امس العربق ،ولد ا ،هسوس ا والية كليليكية من أعمال اإلمربا،ورية الهومابية ،صهف مييا
 ،ولت  ،وباأ وىعلم مييا ،وكان من عائلة شهي ة ،وكان أبوا مهيسيا وكان بولا ياطيد املسي ية ا.
أن حتول الييا ابلقصة ال ذكهها ،حاول ااجلوس ا .ىالمي املسيح اال أهنم رماوا ابظه اموس
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املشارق واملغارب هي اليت حتشر مع إبراهيم وإسحاق ،أي مع األنبياء ،وهذا ما أخرب
عنه سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ سورة النساء ،أية رقم .69
البشارة الثانية " :فلما جاء األولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضًا
ديناراً ديناراً .وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلني :هؤالء اآلخرون عملوا
ساعة واحدة ،وقد ساويتهم بنا حنن الذين احتملنا ثقل النهار واحلر" .إجنيل متى،
اإلصحا.12- 10 :20 .
وهذا هو شأن أمة حممد عليه السالم كما أخرب عنها بأنها أكثر األمم دخوالً إىل
اجلنة مع أنها آخر األمم .فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم أنه قال" :عرضت علي األمم فأجد النيب مير معه األمة ،والنيب معه النفر،
والنيب مير معه العشرة ،والنيب مير معه اخلمسة ،والنيب مير وحده ،فنظرت فإذا سواد
كثري ،قلت :يا جربيل هؤالء أميت؟ قال :ال ،ولكن انظر إىل األفق ،فنظرت فإذا
سواد كثري ،قال :هؤالء أمتك ،وهؤالء سبعون ألفاً قدامهم ال حساب عليهم وال
عذاب ،قلت :ومل؟ قال :كانوا ال يكتوون ،وال يسارقون ،وال يتطريون ،وعلى
ربهم يتوكلون ،فقام إليه عكاشة بن حمصن فقال :ادع اهلل أن جيعلين منهم ،قال:
"اللهم اجعله منهم" ثم قام إليه رجل آخر فقال :ادع اهلل أن جيعلين منهم ،قال:
سبقك بها عكاشة".

()30

الكتاب املقدس ،ص  197 -196لقد أاثر معظم الكتاب الاكو حول حتول ا .املسي ية ألسراب
عديدة ،م يا صة حتول  ،وك ل ىغي ا للعقيدة والاهيعة
( )30ص يح الرخارق ،كتاب اله ائ  ،ابب يدهل ااج ة سرعون أل ا بغ حساب ،حدي ر م6541
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وقال صلى اهلل عليه وسلم" :حنن آخر األمم ،وأول من حياسب ،يقال :أين
األمة األُميةُ نبيُّها؟ فنحن اآلخرون األولون".

()31

البشارة الثالثة:
"قال هلم يسوع أما قرأمت قطُّ يف الكتب ،احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد
صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا .لذلك أقول لكم إن
ض
ُمةٍ تعمل أمثاره ،ومن سقط على هذا احلجر يارضَّ ُ
ملكوت اهلل يُنزع منكم ويُعطى أل َّ
ومن سقط هو عليه يسحقه" إجنيل متى ،اإلصحا.44- 42 :21 .
لقد جاءت البشارة هنا وصفاً لنبوته صلى اهلل عليه وسلم ،فنبوته متام لسلسلة
النبوة واألنبياء عليهم السالم ،فهو احلجر األخري يف بناء النبوة ،وهو احللقة األخرية يف
تلك السلسلة ،فهو خامت األنبياء واملرسلني عليهم السالم ،وهذا الوصف هو ما ذكره
صلى اهلل عليه وسلم حيث قال" :إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي ،كمثل رجل بنى
بيتاً فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون
()32

له ،ويقولون :هال وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة ،وأنا خامت النبيني".

وكل من يعارض دعوته صلى اهلل عليه وسلم ،فكأن ذلك احلجر سقط عليه،
وهذا إشارة إىل اهلالك ،فكل من يعارض دعوته ويرفضها فإن مصريه اهلالك
واخلسران يف الدنيا واآلخرة ،قال صلى اهلل عليه وسلم" :والذي نفس حممد بيده! ال
يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت

( )31س ن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،ابب ص ة أمة حممد صل هللا علي وسلم ،ح  4290رواا األلراين ا
السلسلة الص ي ة ،ح  ،2374ويقول ه ا اس اد ص يح ،ورجال رثُقا ابظه السلسلة الص ي ة،
ج ،5ص 487
( )32ص يح الرخارق ،كتاب امل ا ، ،ابب هامت ال ريني ،حدي ر م3535
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به ،إال كان من أصحاب النار"( .)33كما أن البشارة أشارت إىل أن امللك يُنزع ويُعطى
لألمة األخرية ،وهذا ما كان من شأن الفتوحات اإلسالمية وانتشار اإلسالم.
البشارة الرابعة:
"ويف تلك األيام جاء يوحنا املعمدان يُكرزُ يف بَرََّّيةِ اليهودية قائالً :توبوا؛ ألنه
قد اقارب ملكوت السموات" إجنيل متى ،اإلصحا .2 - 1 :3 .وفسروا ملكوت
السموات بالنظام الذي أتى به املسيح عليه السالم لينظمه ،وقيل :جمد املسيح
وتسلطه(.)34
جاء أيضاً عن املسيح" :من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول :توبوا؛ ألنه
قد اقارب ملكوت السموات...وكان يسوع يطوف كل اجلليل يعلمُ يف جما ِمعِهم ويكرزُ
ببشارة امللكوت" .إجنيل متى ،اإلصحا.23- 17 :4 .
وهناك نصوص كثرية تبشر مبلكوت السموات ،فالنص األول من البشارة كان
عن حييى عليه السالم ،وفسروها على أنها بشارة بعيسى عليه السالم ،ثم جاءت عن
عيسى عليه السالم كما يف النص الثاني ،فهي إذاً ال تنصرف إىل البشارة بعيسى عليه
السالم ،إذاً فمن هو ملكوت السموات إذا مل يكن نيب آخر الزمان الذي ينتشر به
التوحيد والتشريع على األرض وإقامة ملكوت اهلل عز وجل.
اثنيا:ما جاء يف إجنيل يوحنا:
لقد جاءت البشارات يف هذا اإلجنيل متعلقة بشخص النيب صلى اهلل عليه
وسلم يف مواضع كثرية ،وتبعًا الختالف ترمجات اإلجنيل جند أنها من النسخة اليونانية

( )33رواا مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب وجوب اإلميان بهسالة بري ا حممد صل هللا علي وسلم ا .مجيع ال اس،
ح 153
( )34ابظه اموس الكتاب املقدس ،خنرة من األساى ة الالهوىيني ،ص 919
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خمتلفة عما هي يف النسخة العربية وذلك من خالل استبدال لفظ "البارقليط" بلفظ
"املعزي" ويف ذلك حماولة لصرف هذه البشارة عن نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
أما ما جاء يف النسخ اليونانية فمنه :قول عيسى عليه السالم للحواريني" :أنا
أذهب وسيأتيكم البارقليط رو .احلق ال يتكلم من قبل نفسه ،إمنا هو كما يقال له،
وهو يشهد لي وأنتم تشهدون ألنكم معي من قبل الناس وكل شيء أعده اهلل لكم
خيربكم به" .إجنيل يوحنا ،اإلصحا.13- 10 ،14 .
وجاء أيضاً" :البارقليط ال جييئكم مامل أذهب ،وإذا جاء وبخ العامل على
اخلطيئة وال يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به يكلمكم (ويسوسكم) باحلق
وخيربكم باحلوادث والغيوب" .يوحنا ،اإلصحا.7 :14.
ويف موضع آخر" :إن كنتم حتبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من اآلب أن
يعطيكم ب ارقليطاً آخر يثبت معكم إىل األبد ،ويتكلم برو .احلق الذي مل يطق أن
يقبلوه؛ ألنهم مل يعرفوه ،ولست أدعكم أيتاماً ألني سآتيكم عن قريب" .إجنيل
يوحنا ،اإلصحا.18- 15 :14 .
أما النصوص اليت وردت يف النسخ العربية ،فهي كما يلي" :إن كنتم حتبونين
فاحفظوا وصاياي ،وأنا أَطلُبُ من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل
األبد ،رو .احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله؛ ألنه ال يراه وال يعرفه،
وأما أنتم فتعرفونه؛ ألنه ماكث معكم ويكون فيكم" .إجنيل يوحنا،
اإلصحا.17-15 :14 .

()35

( )35ك ل ما جات ا اجنيل يوح ا ،اإلص اح " 27-26 15وحىت جات املعزق ال ق سأرسل اليكم من
اآلب روح ا من ع د اآلب ي رث ُ ميو يايد يل" وك ل اإلص اح " 13 16وأما مىت جات ذا
وُيربكم
يتكلم من ب س  ،بل كل ما
تكلم ب ُ
ُ
يسمع يَ ُ
روح ا  ،ميو يهشدكم ا .مجيع ا ؛ ألب ال ُ
أبمور آىي "
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مبجمل هذه النصوص الواردة نصل إىل التأكيد على أنه سيأتي بعد املسيح عليه
السالم النيب املنتظر "البارقليط" أو "املعزي" مصدقاً لدعوة املسيح ،ومؤكداً عليها وهي
دعوة التوحيد ،وكذلك بقية الصفات اليت جاءت يف وصف البارقليط من تعليم الناس
مامل يكونوا يعلمون من قبل ،وهذا إمنا كان بتعليم اهلل لألنبياء بالوحي ،وهذا ليس
من شأن تالميذ املسيح.
و"البارقليط" " "Parakletesكلمه يونانية ترمز إىل اسم أو صفة املبشر به من
املسيح عليه السالم والذي يأتي بعده ،وقد اختلفوا فيها ،وذكروا فيها أقواالً ،منها :
أوال :أنَّه احلامد واحلمَّاد أو احلمد ،ورجحت طائفة هذا القول ،وقالوا :الذي
يقوم عليه الربهان يف لغتهم أنه احلمد ،والدليل عليه يف قول يوشع":من عمِل حسنةً
يكون له فارقليط جيد" أي :حَمد جيد.
اثنيا :أنَّه املخلِّص ،واملسيح نفسه يسمونه املخلص .وعليه أكثر النصارى،
وقالوا :هذه كلمة سريانية "معناها املخلص" وقالوا :وهو بالسريانية "فاروق" فَجُعِل
"فارق" .وقالوا" :وليط" كلمة تزاد ،منعاها كقول العرب :رجل هو ،وحجر هو.
وقالت طائفة من النصارى معناه بالسريانية "املعزي".

()36

ومع حماوله الارمجات الالحقة لألناجيل للتخلص من لفظ "الفارقليط"
واستبداهلا باملعزي ،إال أنها مازالت قائمة عندهم يف شروحات األناجيل ،وما ذلك
إال لداللة اللفظ على معنى احلمد ،والدليل على ذلك ماجاء عنهم يف تفسري ذلك:
ٍّ" "باراقليط"
"فالرب سيطلب من اآلب أن يرسل معزياً آخر .وهذه اللفظة "معز
تعين من يُدعي إىل جانب شخص آخر ملساعدته .كما أنها تُارجم أيضاً "شفيع" .فالرب
ٍّ آخر ،ال مبعنى أنه من صنف
يسوع هو شفيعنا أو معزّينا ،والرو .القدس هو معز
( )36ابظه ابن القيم ،هداية ا يارى ا أجوب الييود وال صارى ،مهجع ساب  ،ص 131
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آخر ،بل كونه شخصاً آخر له الصفات عينها .والرو .القدس سيمكث مع املؤمنني إىل
األبد .ففي العهد القديم ،كان الرو .القدس حيلّ أحياناً على بعض األشخاص ،لكي
يعود ويفارقهم غالباً ،أما اآلن فسيأتي ليبقى إىل األبد".

()37

وجند شهادة من هدى اهلل قلبه وأسلم من النصارى على أن الباراقليط إمنا هي
داللة على البشارة بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ومنهم نصر بن حييى( )38الذي
أكد على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم من خالل لفظ البارقليط ،فهي داللة على
نبوة النيب الذي أرسله اهلل بعد املسيح.

()39

()40

وجاء عن عبد األحد داود

يف إشارة مجيلة يف كتابه " حممد يف الكتاب

املقدس" وهو من أعلم الناس يف هذا احلقل" :إذ مل يكن يف وسعه أبداً أن يعرف أن
كلمة البارقليط كانت تعين أمحد إال من خالل الوحي ،والتنزيل اإلهلي ،وحجة
القرآن قاطعة ونهائية؛ ألن الداللة احلرفية لالسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك
كلميت "أمحد ،وحممد" ومن املدهش أن هذا االسم الفريد الذي مل يعط ألحد من قبل
( )37وليم ماكدو لد ،ى س الكتاب املقدس للمممن ،العيد ااجديد (مىت –يوح ا ) ،مكتر األهوة ،القاههة،
ط2005 ،1م ،ج ،1ص 493
( )38بصه بن حيي بن عيس كان بصهابيا وأسلم واشتيه ابمليدق ،يقول ( أبق ين هللا من الاهيعة ال بسخا
وامللة ال ،مسا ) ىوا س  589ه هاي ،ابظه مقدمة كتاب ال صي ة اإلميابية ا ماي ة امللة
ال صهابية ،بصه بن حيىي بن سعيد ،ص 15
( )39ابظه بصه بن حيىي بن سعيد ،ال صي ة اإلميابية ا ماي ة امللة ال صهابية ،حتقي د حممد الاه اوق ،دار
الص وة ،القاههة ،ط ،1985 ، 1ص 14
( )40هو الكاهن املر ل ب امني كلداين األستاذ ا علم الالهو  ،و ا الهوم الكارثولي  ،ولد عام 1867م ا
أورميا من بالد مارس  1904م ،أرسلت مجعية املوحدين الربيطابية األج رية ا .بالد مارس لكي يقوم
مبيمة التعليم والتوعية ،وا ،هيقة زار استابرول ،وبعد مواجيا مع مجال الدين أم دق وعلمات آههين
اعت اإلسالم ،وكت ،كتاب (حممد ا الكتاب املقدس) ابظه عرد األحد داود ،حممد ا الكتاب
املقدس ،املقدمة ،ص25
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كان حمجوزاً بصورة معجزة ألشهر رسل اهلل وأجدرهم بالثناء ،وحنن ال جند أبداً أي
()41

يوناني كان حيمل اسم برقليطس وال أي معزي كان حيمل اسم أمحد".

وكذلك جاء عن احلرب األعظم إسرائيل بن مشوئيل األورشليمي بعد إسالمه
يف كتابه "الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية" ،قوله" :وقد وعد سيدنا عيسى عليه
السالم مبجيء حممد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،وأشار عنه بإشارات كثرية:
ومنها أنه قد مساه "الفارقليط" وهي كلمة يونانية ،وترمجتها املعزي :الداعي وهي
_أي الداعي_ من مجلة أمسائه الشريفة وقد نظرت هذه اللفظة مع مجلة براهني
مؤلفة من علماء النصارى وأحبار اليهود املهتدين ،وهي حبق تُصدّق الدين احملمدي
ومستندة على التوراة واإلجنيل والزبور".

()42

ثم إذا عدنا إىل حتليل نصوص تلك البشارات وتطبيق صفات الفارقليط على
شخص حممد صلى اهلل عليه وسلم لوجدنا أننا نتحدث عن شخصه صلى اهلل عليه
وسلم ،ومن تلك الصفات اليت جاء ذكرها يف تلك النصوص:
"يثبت معكم إىل األبد" وهذا إمنا يكون ملا يدوم ويبقى معهم إىل آخر الدهر،
ومعلوم أنه مل يرد بقاء شخص النيب إمنا بقاء شريعته إىل األبد ،أي ال تنسخ بل تبقى
إىل األبد ،وهو ما ينطبق على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ سورة األحزاب ،آية رقم  .40فال نيب بعده صلى اهلل عليه

( )41عرد األحد داود ،حممد ا الكتاب املقدس ،ىهمجة ميمي مشا ،مطابع الدوحة ا ديثة ،طه ،ط،1984 ،1
ص223
( )42اسهائيل بن مشوئيل األورشليمي ،الهسالة السرعية إببطال الدايبة الييودية ،دم ما وههج بصوصيا عرد
الوهاب ،ويلة ،دار القلم ،دما  ،ط ،1989 ،1ص 40
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وسلم ،وختمت الرساالت برسالته اليت تثبت معنا إىل األبد ،وحياسب اهلل عز وجل
الناس عليها.
فهذا شأن األناجيل املقدسة واملعتربة عندهم فيما خيص البشارات بنبوة حممد
صلى اهلل عليه وسلم ،فما بال األناجيل غري املقدسة عندهم واليت مل تنل اعاراف
الكنيسة؟
إن ما مييز البشارات الواردة يف األناجيل غري املعارف بها عند النصارى أنها مل
تكن مقصورة على اإلشارة بأوصاف النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمته ،بل جاءت
البشارة باالسم الصريح (حممد) صلى اهلل عليه وسلم كما هو شأن البشارات الواردة
يف إجنيل برنابا )43(.وجاءت البشارات الواردة فيه على وجهني:
أوالً :البشارات اليت جاءت وصفًا لنبوته ومبعثه وشخصه وأمته منها:
*"ألنه هكذا وعد اهلل إبراهيم قائالً :انظر فأنى بنسلك أبارك كل قبائل األرض
وكما حطمت بإبراهيم األصنام حتطيمًا هكذا سيفعل نسلك" الفصل  .19 :43فكما
( )43اجنيل به اب م سوب للقديا (به اب) وكان معهوف لدى املسي يني م أ دم عصورهم أن لرب اب اجنيل
أب اهت ا بعد ذل مجيع بسخ ه ا اإلجنيل ومل يعد ال اس يعهمون شي،ا عن حمتوايى  ،ولعل حتهمي
هاتى هو ال ق ابتي ب ا .ذل  ،وال سخة الوحيدة املعهومة اآلن ا العامل وال بقل ع يا ه ا اإلجنيل
هي ال سخة اإليطالية ،وظيه عل يد أحد مستاارق مل بهوسيا 1709م ،كما وجد ا أوائل
القهن الثامن عاه بسخة أههى اسرابية
ويراين ه ا اإلجنيل اب ي األ جيل األربعة املايورة ا عدة أمور جوههية ،م يا
 -1أن عيس علي السالم أبكه ألوهيت وكوب ابن هللا ،ومل يصل،
 _ 2أن ميسا أو املسيح امل تظه ليا يسوري (عيس ) بل حممد علييما السالم ،و د ذكه حممدا ابلل ب الصهيح
املتكهر
للمزيد ابظه مقدم اجنيل به اب ،ىهمج من اإلبكليزية د هليل سعادة ،مكترة ومطرعة حممد صريح ،القاههة،
املقدمة ص ة م
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مر من خالل ذكر البشارات السابقة من تكثري نسل إمساعيل وكانت بشارة بنبوة حممد
_ صلى اهلل عليه وسلم _ فهي هنا كذلك بشارة بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم،
ومسألة تكسري األصنام هو فعله صلى اهلل عليه وسلم.
*وما جاء عن عيسى عليه السالم "وقد جاء األنبياء كلهم إال رسول اهلل الذي
سيأتي بعدي؛ ألن اهلل يريد ذلك حتى أهيئ طريقه" الفصل  .6 :36فهذه بشارة
عيسى عليه السالم بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وقد ورد ذلك يف القرآن
الكريم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ سوره الصف ،أية رقم .6
وجاء يف نص هذا اإلجنيل "ارحم العامل وعجل بإرسال رسولك لكي يسلب الشيطان
عدوك مملكته" الفصل .18 :212
ثانياً  :البشارات اليت جاءت صراحة باسم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقد
تكرر امسه صلى اهلل عليه وسلم كثرياً يف هذا اإلجنيل ،منها:
*" فلما انتصب آدم على قدميه رأى يف اهلواء كتابة تتألق كالشمس نصها (ال
إله إال اهلل وحممد رسول اهلل) ،ففتح حينئذ آدم فاه وقال :أشكرك أيها الرب إهلي؛
ألنك تفضلت فخلقتين ،ولكن أضرع إليك أن تنبأني ما معنى هذه الكلمات (حممد
رسول اهلل)" الفصل .14 :39
* "قال اهلل :اصرب يا حممد؛ ألني ألجلك أريد أن أخلق اجلنة ،العامل ومجاً
غفرياً من اخلالئق اليت أهبها لك حتى أن يباركك يكون مباركاً ومن يلعنك يكون
ملعوناً ،ومتى أرسلتك إىل العامل أجعلك رسولي للخالص وتكون كلمتك صادقة
حتى أن السماء واألرض تهنان ،ولكن إميانك ال يهن أبداً ،إن امسه املبارك حممد "
الفصل .17- 15 ،97
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* " فأعلم يا برنابا أنه ألجل هذا جيب علي التحفظ وسيبيعين أحد تالميذي
بثالثني قطعه من نقود ،وعليه فإني على يقني من أن من يبيعين يقتل بامسي؛ ألن اهلل
سيصعدني من األرض وسيغري منظر اخلائن حتى يظنه كل أحد إياي ومع ذلك ،فإنه
ملا ميوت شر ميتة أمكث يف ذلك العار زمناً طويالً يف العامل ولكن متى جاء حممد رسول
اهلل املقدس تزال عنى هذه الوصمة" .الفصل  .17- 13 ،112وانظر :الفصل :220
 .19أي كذبهم أنه قتل وصلب ،فلم يكشف زيف هذا إال مببعث حممد صلَّى اهلل عليه
وسلم،
* "أجاب يسوع بابتهاج قلب " :إنه حممد رسول اهلل ومتى جاء إىل العامل
فسيكون ذريعة لألعمال الصاحلة بني البشر بالرمحة الغزيرة اليت يأتي بها ،كما جيعل
املطر األرض تعطي مثراً بعد انقطاع املطر زمناً طويالً فهو غمامة بيضاء مألى برمحة
اهلل ،وهي رمحة ينثرها اهلل رذاذاً على املؤمنني كالغيث " الفصل .11 - 8 :163
وليس بعد هذا البيان من بيان وداللة على نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن جند
النصارى مل تتجه إىل نفي هذه البشارات ،ال بل ردت هذ املصدر ( إجنيل برنابا) كامالً
العتبارات كثرية منها احتوائه على هذه البشارات(.)44
املبحث الرابع :أثر البشارات الواردة يف التوراة واإلجنيل يف أهل الكتاب
لعله تبني لنا من خالل هذا العرض أنه ليس من مستلزمات صدق مدعي النبوة
أن يبشر به من سبقه من األنبياء ،ولكن وردت بعض البشارات عن األنبياء عليهم

عن استيعاهبا ،و د اكت الراح
( )44ه ا العديد من الراارا مبا ياي الر
ابظه ابن ىيمية ،ااجواب الص يح ملن بدل دين املسيح ،ج ،5ص 319 -197

ب كه أشيهها وللمزيد
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السالم مبن يأتي بعدهم من األخوة األنبياء كبشرى عيسى مبحمد عليهما السالم ،قال
تعاىل:
ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ سورة الصف،آية رقم .6
يف ظل توارد هذه البشارات بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف العهدين
(التوراة واإلجنيل) ،ما أثر ذلك يف أهل الكتاب؟ واملقصد من بيان هذا األثر هنا ،هو
ألن منهم من أسلم وصدق بدعوة النيب عليه السالم ،فكانوا من املؤمنني املخلصني.
ولقد وجدنا يف القديم واحلديث موقفني هلم من نبوة النيب صلى اهلل عليه
وسلم والشواهد على ذلك قائمة.
املوقف األول  :متثل يف كتمان هذه البشارات وإخفائها ،أو صرفها عن الداللة
على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فلقد كشف اهلل عز وجل لنا حقيقة أولئك القوم
من اليهود والنصارى ومعاداتهم لإلسالم وعقائده ،وتشريعاته ،ونبيه عليه السالم،
فعمدوا إىل الكتمان والتحريف.
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

سورة آل عمران ،اآلية رقم .71
قال تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ سورة األعراف ،اآلية رقم .158
يقول اإلمام الرازي " :فإما أن يقال :إنه كان رسوالً حقاً ،أو ما كان كذلك،
فإن كان رسوالً حقاً امتنع الكذب عليه ،ووجب اجلزم بكونه صادقاً يف كل ما يدعيه،
فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه اآلية أنه كان يدعي كونه مبعوثاً إىل مجيع اخللق،
وجب كونه صادقاً يف هذا القول ،وذلك يبطل قول من يقول :إنه كان مبعوثاً إىل
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العرب فقط ال إىل بين إسرائيل"( .)45فعلماء أهل الكتاب يعرفون حممداً ،ويعلمون
صدق دعوته ،وال يشكون فيه كما ال يشكون يف أبنائهم ،قال تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ سورة األعراف ،أية رقم . 157
فلقد وقفت اليهود والنصارى موقف العداء من نبوته صلى اهلل عليه وسلم مع
علمهم بصدقه ،وهذا ما كشف لنا عنه عبداهلل بن سالم اليهودي ملا أسلم ،وانقلبت
عليه اليهود ،فبعد أن كان سيدهم وصفوه بالكذب(.)46
بل جند فرقة القرائني اليهودية

()47

اليت نشأت يف عهد اخلليفة أبي جعفر

املنصور ،على يد عنان بن داود أحد علماء اليهود تقر بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ولكن لبين إمساعيل فقط.

( )45الهازق ،الت س الكر  ،جزت  ،15ص 29
( )46ال ابن سالم " اي معاه الييود اىقوا هللا ،مو هللا ال ق ال ال اال هو ،ابكم لتعلمون أب رسول هللا وأب
جات حب  ،مقالوا ك با" ص يح الرخارق ،كتاب م ا  ،األبصار ،ابب ه هة ال يب صل هللا علي
وسلم ا .املدي ة ،ح 3911
( )47القهاؤون مه ة ييودية ظيه أبر ،اببل ا م تصف القهن الثاين للي هة ،أباأ ه ا ال ه ة ع ان بن داود
أحد علمات الييود ا بغداد ا عيد اخللي ة أيب جع ه امل صور ،وكان من أهم عقائدهم عدم االعرتاف
ابلتلمود ،وأن عيس علي السالم ليا زبديقا ،وحممد علي السالم بيب ح ابظه اخلطي ،،حممد،
مقاربة األداين ،ص 131 -128
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من هنا ندرك قوله صلى اهلل عليه وسلم" :والذي نفس حممد بيده! ال يسمع
بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ،إال
كان من أصحاب النار".

()48

فردّهم للبشارات معارض للمنقول

-كما سلف يف نصوص التوراة

واإلجنيل  -ولصريح املعقول عندهم ،وهذا هو موقف هرقل عندما سأل أبا سفيان
عن شخص حممد صلى اهلل عليه وسلم وما جرى بينه وبني قريش "قال -هرقل :-
ب بيننا وبينه سجالٌ ،ينالُ منَّا وننالُ منه .قال :ماذا
فكيف كان قتالكم إياهُ؟ قُلتُ :احلر ُ
يأمُ ُركُم؟ قُلتُ :يقولُ :اعبدوا اهللَ وحدَه وال تُشركوا به شيئاً ،واتركوا ما يقولُ
آباؤُكُم ،ويأمُرُنا بالصالةِ والزكاةِ والصدقِ والعفافِ والصِّلةِ .فقال للتَّرجُمان :قُل له:
َسأَلتُك عن نسبه فذكرتَ أنه فيكم ذو نسبٍ ،فكذلك الرسل تُبعثُ يف نَسبِ قومِها.
وسأَلتُك هل قال أحدٌ منكم هذا القول .فذكرتَ أن ال ،فقلتُ :لو كان أحدٌ قال هذا
القول قبلَه ،لقلتُ رجلٌ يَأتَسِي بقولٍ قيل قبله .وسأَلتُك هل كان من آبائِهِ مِن مَلِكٍ:
فذكرتَ أن ال ،قلتُ :فلو كان مِن آبائِهِ مِن مَلِكٍ ،قلتُ رجلٌ يطلبُ مُلكَ أبيه.
وسأَلتُك هل كنتم تتهِمونَهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال .فذكرتَ أن ال ،فقد أعرِفُ أنَّ ُه
مل يكن لَِي َذرَ الكذبَ على الناس ويكذبَ على اهلل ،وسأَلتُكَ أشْرَافُ الناسِ اتَّبعوهُ أم
ضعفاؤهم .فذكرتَ أنَّ ضعفاءَهم اتَّبعوه ،وهم أتباعُ الرسل ،وسأَلتُك أيزيدون أم
ينقصون ،فذكرتَ أنهم يزيدون ،وكذلك أمرُ اإلميانِ حتَّى يتِمَّ .وسأَلتُك أيرتدُّ أحدٌ
سَخْطةً لدِينه بعد أن يدخلَ فيه .فذكرتَ أن ال ،وكذلك اإلميانُ حني تُخالطُ بشاشتُهُ
القُلُوبَ .وسألتُك هل يغ ِدرُ ،فذكرتَ أن ال ،وكذلك الرُسلُ ال تغ ِدرُ .وسألتُك مبا
( )48ص يح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب وجوب اإلميان بهسالة بري ا حممد صل هللا علي وسلم ا .مجيع ال اس،
ح 153
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يأم ُركُم ،فذكرتَ أنه يأم ُركُم أن تعبدوا اهللَ وال تُشركوا به شيئاً ،وينهاكم عن عباد ِة
األوثانِ ،ويأم ُركُم بالصالةِ والصدقِ والعفافِ ،فإن كان ما تقولُ حقاً فسيملِكُ موضع
قدميَّ هاتني ،وقد كنتُ أعلمُ أنهُ خارجٌ ،مل أكُن أظُنُّ أنَّه منكم ،فلو أنَّي أعلم أنِّي
أخلُصُ إليه لتجشَّمتُ لقاءَهُ ،ولو كنتُ عنده َلغَسَلتُ عن َق َدمِه ...وكان هرقل حزَّاءً
ك
ينظرُ يف النجوم ،فقال هلم حني سألوه :إني رأيتُ الليلةَ حني نظرتُ يف النجوم مَلِ َ
الِختانِ قد ظهر ،فمن خيتنت من هذه األمة؟ قالوا :ليس خيتنت إال اليهود ،فال يهمنّك
شأنُهُم ،واكتب إىل مداين مُلككَ فيقتلوا من فيهم من اليهود .فبينما هم على أمرهم،
أُتيَ هرقل برجل أَرسل به ملك غسان يُخربُ عن خربِ رسول اهلل عليه السالم ،فلما
استخربَهُ هرقل قال :اذهبوا فانظروا أَخمتنتٌ هو أم ال ،فنظروا إليه ،فحدثوه أنه خمتنت،
وسأله عن العرب ،فقال :هم خيتتنون ،فقال هرقل :هذا مُلكُ هذه األمةِ قد ظهر .ثم
كتب هرقل إىل صاحبٍ له برُومية وكان نظريهُ يف العلم ،وسار هرقل إىل محص ،فلم
يَرِم محص حتى أتاهُ كتابٌ من صاحبه يوافق رأيَ هرقل على خروج النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وأنَّه نيب ،فأذِن هرقل لعظماء الروم يف دَسكَرَةٍ له حبمص ،ثم أمرَ
بأبوابها َفغُلِّقت ،ثم اطَّلَعَ فقال :يا معشر الروم ،هل لكم يف الفال ِ.والرشدِ ،وأن
حمُرِ الوحش إىل األبوابِ،
صةَ ُ
يَثبُتَ مل ُككُم ،فتبايعوا هذا النيب؟ فحاصوا حَي َ
فوجدوها قد غُلِّقت ،فلما رأى هرقل نفرَتَهم ،وأيِسَ من اإلميان ،قال ُردّهم عليَّ،
وقال :إنِّي قلتُ مقاليت آنفاً أَختَبِرُ بها شدَتكُم على دينِكم .فقد رأيتُ ،فسجدوا له
()49

ورضوا عنه ،فكان ذلك آخر شأ ِن هرقل".

( )49ص يح الرخارق ،كتاب بدت الوحي ،ابب كيف كان بدت الوحي ا .رسول هللا صل هللا علي وسلم،
حدي  7ص يح مسل م ،كتاب ااجياد والس  ،ابب كتاب ال يب صل هللا علي وسلم ا .هه ل يدعوا
ا .اإلسالم ،ح 1773
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فلم يقتصر األمر على كتمان البشارات وصرفها عن داللتها على نبوته صلى
اهلل عليه وسلم ،إمنا صار بهم األمر إىل حماولة قتله صلى اهلل عليه وسلم عناداً
واستكباراً عن احلق .وقد استمرت حركة العداء تلك عرب العصور واألزمان ،فهي
صراع احلق مع الباطل ،ومن أشهر مواقف العداء لشخصه الكريم من أهل الكتاب
محلة العداء اليت قادها يوحنا الدمشقي( ،)50فقد طعن بصدق نبوة حممد صلى اهلل
عليه وسلم مشرياً إىل احتمالية تأثر حممد بأهل الكتاب ،حيث قال" :قام يف ما بينهم–
العرب  -نيب منتحل النبوة امسه حممد ،والذي قد أنشأ هرطقته اخلاصة بعد أن
تعرف بالصدفة على العهدين القديم واجلديد...وكان يلمح بأن كتاباً آتياً من السماء،
قد أوحي به إليه من اهلل ،ويف إنشائه لبعض املعتقدات املثرية للضحك".

()51

ويرى أنه ليس من أحد يشهد حملمد صلى اهلل عليه وسلم بأن اهلل قد أعطاه
كتاباً ،وأنه مل يبشر به نبياً من قبل ،وهذا مدفوع مبا سلف ذكره من البشارات الواردة
حبقه صلى اهلل عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل.
ثم اجته إىل التشكيك بأخالقه صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا ليس أمراً غريبًا
عليه فقد انتقصت اليهود والنصارى من حق مجيع األنبياء مبا نسبته إليهم من الزنا
والسرقة وفاحش القول والعمل ،يقول( :كان حملمد عشرياً امسه زيد ،وكان هلذا
الرجل امرأة مجيلة شغف بها حممد)(.)52
(( )50يوح ا بن م صور ابن سهجون الدماقي ال صهاين ،من أصل سورق ،أترثه اب اارة اليو بية ،ومتعل
ابألررثوذكسية ،يل ولد 675م ،وىوا س ة 754م ،دهل ا صهاعا سياسية دي ية ،كت ،كتاب
امل ا اة بني مسلم ومسي ي ،وكتااب بقدية ضد اإلسالم ابللغة اليو بية ،وكتااب جدلية من املسي يني
ضد املسلمني ) ابظه الدماقي ،يوح ا ،امه،قة املائة ،املقدمة ،ص32-21
( )51يوح ا الدماقي ،امه،قة املائة ،ص 50
( )52يوح ا الدماقي ،امه،قة املائة ،املهجع الساب  ،ص 60
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أمام هذا االفاراء أال ينبغي أن تارك عبارة يوحنا أثراً يف نفس املؤمن احملب لنبيه
صلى اهلل عليه وسلم؟ ويف ظل غياب العمل املنسق من أهل اإلسالم ظهرت لنا الحقاً
محلة العداء بثوب دراسات علمية كما يدعي أهلها ،واملتمثلة بالدراسات االستشراقية
اليت تناولت معظم العلوم اإلسالمية بالنقد والطعن.
وبالرغم من احليادية واملوضوعية واألمانة العلمية اليت نادى بها أولئك ،إال أن
مؤثرات العداء كانت أقوى من ذلك ،فخلصت تلك الدراسات إىل التشكيك بنبوة
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وأن الوحي انبثق من الالشعور ،وأنه جمرد أوهام
وختيالت ،وهذه النتائج دليل على خلل تلك الدراسات ،ومن أشهر أولئك:
()53

مونتغمري وات ،وبروكلمان ،وفلهاوزن.

وقد اتفق أولئك املستشرقون فيما خيص سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مل
يصح شيء يف سرية النيب غري ما ورد يف سورة الضحى من يتمه ،وفقره ،وضالله
وفهموا الضالل على أنه الوثنية والكفر ،وما ذلك املوقف منهم إال حماولة للتشكيك
بنبوته ،فأية وثنية وهو داعي التوحيد؟

(* ( )53موبتغمهق وا  ،مستاهق بهيطاين ،معظم اهتماماى دراسة الس ة ال روية ،ومن أشيه كتر حممد ا
مكة ،حممد ا املدي ة ،حممد بريا ورجل دولة
*بهوكلمان مستاهق أملاين 1868م1956-م كان مدرسا للغة العهبية ا بهلني  ،ول كتاب اتريخ الاعوب
اإلسالمية
* ملياوزن مستاهق أملاين 1844م1918-م ،درس الالهو  ،وعمل مدرسا ا اتريخ العيد القدمي ،ول كتاب
بقااي الورث ية العهبية ،و ذل ) للمزيد ابظه ال عيم  ،عردهللا حممد ،االستاهاق ا الس ة ال روية ،املعيد
العاملي للك ه اإلسالمي ،مهجي يا ،أمهيكيا ،ط  ،1997 ، 1ص 37
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يقول مونتغمري وات" :مثالً لكي أجتنب احلكم على القرآن بأنه كالم اهلل أو
ليس بكالمه فقد جتنبت اإلشارة إىل القرآن استعمل عبارتي( قال اهلل ) ،أو( قال
()54

حممد) ،فلم أقل إال( قال القرآن)".

ويقول كذلك يف كتابه حممد يف مكة" :ويف نصوص منقولة عن الزهري
إشارات متتالية إىل مشاعر اخلوف وما شابهها عند حممد صلى اهلل عليه وسلم .وميكن
متييز جتربتني خاضهما الرسول صلى اهلل عليه وسلم :األوىل اخلوف من جتربة الوحي،
والثانية يأسه الذي أدى فيه إىل التفكري يف االنتحار"(.)55
إن رو .العداء اليت حيملونها منعتهم من ذلك ،فكتبوا طعناً بنبوة حممد صلى
اهلل عليه وسلم ،وأنها بني الالشعور والوهم واملرض ،وكانوا يف ذلك على دين
الكنيسة يف موقفها من البشارات بالرغم من داللتها القاطعة على نبوة حممد عليه
السالم كما سلف.
املوقف الثاين :
صرف تلك البشارات إىل نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وهنا يتجلى لنا
األثر اإلجيابي للبشارات عند بعضهم حيث اختذوها طريقاً لإلميان بنبوته صلى اهلل عليه
وسلم ،بل كان منهم من ينتظر مبعثه صلى اهلل عليه وسلم ،وقد مر بيان ذلك يف
موقف الراهب حبريا ،وكذلك األمر يف موقف النجاشي ملك احلبشة يف رسالته اليت
بعث بها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وجاء فيها " :فوربِّ السماء واألرض أنَّ
عيسى ال يزيد على ما ذكرتَ ثُفرُوقاً (أي ما بني النواة والتمرة) ،إنَّه كما ذكرتَ وقد
( )54ال عيم ،عرد هللا حممد ،االستاهاق ا الس ة ال روية ،املعيد العاملي لل كه اإلسالمي ،مهجي يا ،أمهيكيا ،ط
1997 ،1م ،ص 37
( )55و موبتغمهق وا  ،حممد ا مكة ،ىهمجة د عرد الهمحن الايخ ،امي،ة املصهية للكتاب ،القاههة ،ط ،1
ص200

804

عامه سالمة مالح املالمحة

عرفنا ما بعثتَ به إلينا ،وقد قَرَّبنا ابن عمك وأصحابه فأشهدُ أنَّك رسول اهلل صادقاً
رب العاملني.".
ت على يديهِ هللِ ِّ
ت ابن عمِّك وأسلَم ُ
مصدَّقاً ،وقد بايعتُك وبايع ُ

()56

وقد وجدنا هذا االجتاه سارياً عرب العصور ،ففي كل عصر جند من ميثله،
ولعلنا هنا لسنا يف موضع احلصر إمنا موضع االستدالل والتمثيل على صحة ما نقول.
فها هي سلسلة املهتدين لإلسالم من أهل الكتاب شاهدة على ذلك ،فها هو علي بن
ربن الطربي( )57الذي ظهر يف أواخر أيام املنصور ،وقد كان أحد النصارى ،فارك ما
كان عليه من دين اآلباء ،ودخل إىل اإلسالم وألّف يف ذلك ما يثبت به صدق نبوة
حممد صلى اهلل عليه وسلم من خالل ما ورد يف أسفار الكتب املقدسة من بشارات
بنبوته ومبعثه وهذا أثر البشارات ،يقول" :هذه النبوة الباهرة اجلليلة اليت ال شك فيها
وال مرية ،فقد نطقت باحلق ،وباحت املكتوم ،وكشفت األغطية ،وأزالت الشبهات،
ومسى اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم تسمية مرتني ،وأخرب أن املنايا تسري أمامه،
وتصحب سباع الطري راياته ،وأنه يركب اخليل ويظهر اخلالص ،وترتوي السهام بأمره
من الدماء وهو الذي وقفت الشمس والقمر عن جماريها له ،وسارت العساكر يف بريق
سهامه وملعان نيازكه فإن مل يكن هو الذي وصفنا فمن إذاً؟ لعلهم بنو إسرائيل
املأسورون املسبيون ،أو النصارى اخلاضعون املستسلمون! وكيف يكون ذلك وقد
( )56ابن القيم ،هداية ا يارى ،ص 82
( )57يل ولد (169-136ه) ومل ىعط ا املصادر اترُيا حمددا لوالدى  ،أسلم زمن املعتصم ،وأدهل املتوكل ا
مجل بدمائ  ،وعهف ا صراا ابىساع ا ال لس ة وعلم األداين ،ولقد باأ ا أسهة عهما ابلعلم والتدين
املسي ي ،ابت ل اإلسالم عن بص ة بعد أن باي ا العلوم ،و د أجاد الكالم ا كتاب "الدين والدولة"
عن الص ابة ،وعه ،س هتم وع تيم عن املال ،واله رة عن الهماهية ،و ال أبمية الهسول ،يل ىوا
س  260ه ،ومن ممل اى مهدوس ا كمة ،الدين والدولة ا ارثرا بروة حممد صل هللا علي وسلم ،حت ة
امللو ابظه ابن ربن ،علي بن ربن الطربق ،الدين والدولة ا ارثرا بروة حممد صل هللا علي وسلم،
دار اآلماق ،ب و  ،ط ،1979 ،3املقدمة
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مسى منها النيب مرتني ،ووصف عساكره وحروبه :وأنه يدوس األمم دوسًا
ويدوخهم غصباً ورجزاً؟ فدعوا يا بين عمي اللجاج واحملك ،وجترعوا مرارات احلق،
وأفيقوا من سكركم ،وافهموا عن اهلل تعاىل وعن أنبيائه الربرة الطيبني عليهم السالم
والصالة أمجعني" )58(.ويقول" :وقد مت يف كتابي هذا الذي مسيته "كتاب الدين والدولة
يف إثبات نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم" فساد اليهودية وبطالنها ،وخمازي الثنوية
والدهرية وضالهلا ،ليتبني للناظر انكسارها وانكسافها ،وأن النور الساطع واإلميان
()59

اهلادي هو اإلسالم وحده".

واستمر هذا املوقف سائداً ففي القرن السادس جند نصر بن حييى بن سعيد
املتطبب )60(.النصراني الذي أسلم ونظم رسالة بيّن فيها مذاهب النصارى واعتقادهم،
وتناقض كالمهم ثم أشار إىل البشارات الواردة بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم،
يقول يف رسالته تلك:
"لو كان فيكم رجل عظيم له عقل سليم لتفكر يف أمر النبيني ،وحيث على
أصول الدين حتى يقف على اليقني لعرف أن الدين عند اهلل اإلسالم ،وأن شريعة
حممد سيد األنام هي الشريعة الواضحة وميزان أمته هي امليزان الراجحة ،لكن غلب
عليكم اجلهل واحتجبت عنكم طريقة العقل ،فعميت أبصاركم ووهنت
أحالمكم...فلو كشف اهلل عن أبصاركم لعلمتم أنكم من القوم الظاملني ،ولَما جحدمت
بنبوة سيدنا حممد خامت النبيني وسيد املرسلني ،وال كذبتم برسالته وأنكرمت حجته ،ولو
( )58ابن ربن ،علي بن ربن الطربق ،الدين والدولة ا ارثرا بروة حممد صل هللا علي وسلم ،ص170
( )59ابن ربن الطربق ،الدين والدولة ،ص 210
(( )60بصه بن حيىي بن عيس كان بصهابيا مأسلم ،من أهل الرصهة كان أديرا كاىرا شاعها عارما ابلط ،،ىوا
س ة  589ه ) مقدمة كتاب ال صي ة اإلميابية ا ماي ة املل ال صهابية ،حتقي د حممد الاه اوق،
درا الص وة ،القاههة1986 ،
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فحصتم عما أتى به من املعجزات والرباهني واآليات لعلمتم ما جهلتم واتضح لكم ما
أنكرمت...وانكشف لكم ما لبسه عليكم الذين أخذمت عنهم دينكم وظهر لكم غلطهم،
وفساد اعتقادهم ،وخالفهم وعنادهم ومل خيف عليكم أنهم ضلوا وأضلوا ولشهدت
عقولكم بصدق حممد".

()61

وتستمر هذه النصرة عرب العصور املتتالية إىل هذه األيام اليت تشهد محلة عداء
شديدة ضد اإلسالم ونبيه وأهله ،ومن شخصيات السلسلة الطيبة:
 السمؤال بن حييى بن آيون ،كان يهودياً ثم أسلم ،وكتب كتابه (إفحام
اليهود) ،تويف سنة ( 570ها).
 عبد احلق اإلسالمي املغربي ،وكان يهودياً ثم أسلم ،وكتب كتابه (احلسام
َّد على اليهود).
املمدود يف الر َّ
 عبد اهلل بن عبد اهلل الارمجان كان قسيساً كاثوليكياً معروفاً يف األندلس ثم
أسلم ،وكتب كتابه (حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب) ،يف الرَّد على
النصارى ،وإثبات نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 سعيد بن احلسن اإلسكندراني ،كان يهودياً ،ثم أسلم ،وكتب كتابه:
(مسالك النظر يف نبوة سيد البشر) تويف سنة 720ه.
 ومن العلماء احملدثني :حممد أسد ،وروجيه وجارودي ،وعبد األحد داود،
وغريهم كثري.
كذلك جند صورة أخرى قدمها لنا احلرب األعظم إسرائيل بن مشوئيل
األورشليمي مربراً فيها إسالمه ،وراداً على من أنكر عليه من اليهود ،فقد كان هلا
( )61بصه بن حيي بن سعيد املت طر ،،ال صي ة اإلميابية ا ماي ة امللة ال صهابية ،حتقي د حممد الاه اوق،
دار الص وة ،القاههة ،1986 ،ص 148-147
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أكرب األثر يف نفس املؤمن عندما يقف فيها على بشارة األنبياء بدينه ،وصدق نبيه صلى
اهلل عليه وسلم ،فيزداد الذين آمنوا إمياناً ،يقول" :إني فحصت الفحص البليغ،
وتركت الفرض والعناد القبيح ،فوجدت كالم األنبياء عليهم السالم وإشاراتهم عن
هذا النيب العظيم حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي اتبعته هي منطبقة عليه من كل
اجلهات ،ثم هذه النبوءات اليت رأيتُها يف كتب األنبياء ومسعتها ،فعلى ظين أن ليس
عليها مرد مطلقاً وال ناقض بوجه احلق ،وهي من سيدنا موسى وإشعياء وداود وزكريا
()62

وغريهم عليهم السالم ".

وكذلك افارض بأنه من الصعب أن ال يُذكر يف التوراة والزبور نبوءة حممد
صلى اهلل عليه وسلم أو أدنى إشارة عن نيب املسلمني على الرغم من املاليني اليت
تبعته ،وإنذاره بارك الكفر ،وحثه على اإلميان باهلل عز وجل ،بل إن أنبياء بين
إسرائيل أنبأوا عن أشياء كثرية كلية وجزئية ،واإلشارة عن هذا النيب هي من األشياء
الكلية الالزمة ،فكيف ياركونها ،يقول" :فوجدت كما قدمت ،وقلت :إن معاني
كثرية وإشارات غزيرة موجودة يف التوراة تشري إىل هذا النيب العظيم حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،وهذه هي اليت كانت من مجلة األسباب اليت أحوجتين أن أترك الشريعة
()63

التوراتية وأتبع الشريعة القرآنية".

ويقول" :وقد وعد سيدنا عيسى عليه السالم مبجيء حممد املصطفى صلى اهلل
عليه وسلم ،وأشار عنه بإشارات كثرية :ومنها أنه مساه الفارقليط ،وهي كلمة يونانية
وترمجتها للعربية:

( )62اسهائيل بن مشوئيل األورشليمي ،الهسالة السرعية إببطال الدايبة الييودية ،دم ما وعل علييا عرد الوهاب
،ويلة ،دار القلم ،دما  ،1989 ،ص 10
( )63اسهائيل بن مشوئيل األورشليمي ،الهسالة السرعية إببطال الدايبة الييودية ،املهجع الساب  ،ص 26
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الداعي  -وهي -أي الداعي– من مجلة أمسائه الشريفة ،وقد نظرتهذه اللفظة مع مجلة براهني مؤلفة من علماء النصارى وأحبار اليهود املهتدين ،وهي
حبق تصدق الدين احملمدي ،ومستندة على التوراة واإلجنيل والزبور"( .)64وقال تعاىل يف
وصف نبيه :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ سورة األحزاب ،أية .46
من هنا يتبيّن أثر البشارات الواردة يف كتب اليهود والنصارى على بعضهم ممن
متسك ببشارة موسى وعيسى عليهما السالم ،قال تعاىلَ ( :ومُبَشِّرًا بِرَسُولٍ َيأْتِي مِنْ
ح َمدُ فَ َلمَّا جاءَ ُهمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِنيٌ )سورة الصف ،آية
َب ْعدِي ا ْسمُهُ َأ ْ
رقم .6
ويقول إسرائيل بن مشوئيل" :وأعارف بأنه نيب عظيم ورسول من عند اهلل،
وشفيع للقائلني له :أنت هلا ،أنت هلا...وأعارف أنه جاء بشريعة عدلية ،وفضيلة
كاملة ،وحاوية معنى جوهريات ما جاء يف الشرائع السابقة ،وأحسن القصص".

()65

فهذا النتاج العلمي للسلسلة الطيبة اليت ما وقفت عند جمرد اإلميان واالنتقال من
النصرانية أو اليهودية إىل اإلسالم ،بل وصل األمر بهم إىل نتاج علمي منري يعطي
املسلم العزة يف دينه والدعوة إليه.
املبحث اخلامس :أثر البشارات يف بناء شخصية املسلم
إن يف الوقوف على هذه البشارات أكرب األثر يف بناء شخصية الفرد املسلم،
فكما كانت الصحابة رضي اهلل عنهم يسألون عن خربه صلى اهلل عليه وسلم يف التوراة
واإلجنيل ،وأخذوا من ورود البشارة احلجة والربهان على أهل زمانهم ،فال بد أن
( )64اسهائيل بن مشوئيل األورشليمي ،الهسالة السرعية إببطال الدايبة الييودية ،املهجع الساب  ،ص 40
( )65اسهائيل بن مشوئيل األورشليمي ،الهسالة السرعية إببطال الدايبة الييودية ،املهجع الساب  ،ص 63
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يكون هلا األثر الواضح يف جمتمعنا املعاصر اآلن ،بل جيب علينا أن نوظف تلك
البشارات التوظيف اإلمياني السليم املارجم يف شخصية الفرد املسلم املعاصر.
فلم يعلق املسلم إميانه بنبوة حممد عليه السالم على ورود هذه البشارات ،إمنا
أصبحت عوناً له يف الدفاع عن إميانه بدينه وبنبيه أمام اهلجمة الشرسة يف هذه األيام
على مستوى األفراد واملؤسسات.
وحتى يتبني لنا ذلك األثر الذي جيب أن يوظف خاصة يف جانبه السلوكي
واالجتماعي والفكري ،نقف على معامل الشخصية االجتماعية الناضجة وفق ما أكده
أهل االختصاص يف السلوك اإلنساني من علماء النفس واالجتماع ،ثم نتبيّن العالقة
بينها وبني ما ذُكر يف البشارات الواردة يف النيب املبشَّر به .وبذلك يتضح أثر هذه
الشخصية على التنشئة االجتماعية والسلوكية للفرد ،فيتأثر بها اكتساباً وتعلماً وتربية
يف مجيع املراحل العمرية (طفالً ،وشاباً ،وشيخاً) .وقد كان للبشارات دالالت على
أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم .واألخالق من املعايري الدينية واالجتماعية اليت بها
تُقيّم الشخصية والسلوك من حيث القبول أو الرفض .ثم إن للشخصية للقيادية يف أي
جمتمع أثرًا يف األفراد ،فكيف إذا كانت شخصية النيب املبشر به؟
وحتى ندرك أثر تلك البشارات يف بناء الشخصية املسلمة البد لنا أن نشري إىل
بعض خصائص الشخصية الناضجة كما وضعها علماء االجتماع يف السلوك
اإلنساني ،فنرى مدى التوافق بينها وبني صفات النيب املبشر به واليت سبق ذكرها.
* فمن خصائص الشخصية الناضجة :
 - 1التحكم يف انفعاالته ،فال يتهور وال يثور ،وقد سبق يف البشارات أنه (ال
يصيح وال يرتفع وال يسمع يف الشارع صوته).
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 - 2كبح مجا .شهواته والسيطرة على نزواته ،فهو قادر على تأجيل لذاته
العاجلة ،أو اإلرضاء السريع لدوافعه من أجل أهدافه اآلجلة ،فيتحمل احلرمان وال
يستدر العطف من الغري حتى يشبع حاجاته ومطالبه ،وانظر يف البشارة اخلامسة يف
التوراة يف هذا البحث جتد وصفاً للجائع اهلارب الذي أراد إيصال احلق جلزائر األرض
"وافوا اهلارب خببزة".
 - 3تتناسب االنفعاالت مع مثرياتها ،فال يشطط غضباً ألسباب تافهة،
فيسب ويعتدي.
 - 4اهلدوء واالتزان انفعالياً وعقلياً وسلوكياً ،حبيث تتسم شخصيته
()66

بالثبات.

وقد سبق يف البشارات السابقة أنه داعٍ لكل ما يوافق العقل والسلوك للشخصية
الناضجة "يرشدكم إىل مجيع احلق".
لقد رمست لنا البشارات السابقة صورةً للنيب املبشّر به ،فكل ما ذُكر لنا من
صفات الشخصية الناضجة عند علماء االجتماع ذكرته لنا البشارات .فإذاً حنن أمام
شخصية قيادية ،وإجيابية ،وواقعية ،وناضجة ،ومتزنة ،فال بد أن يكون هناك أثر
هلذه القيادة يف سلوك الفرد املتبِع هلا ،فكيف إذا كانت القيادة تتمثل يف نيب مبلغ عن
ربه؟
قال تعاىل  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ سورة األحزاب،آيةرقم.21
( )66ابظه التيامي ،حسني أمحد ،املدهل ا .دراسة السلو اإلبساين ،الدار العاملية ،القاههة ،ط،2008 ،1
ص193
امللي ي ،حلمي ،علم ب ا الاخصية ،دار ال ياة ،ب و  ،ط2001 ،1م ،ص208
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فالبشارات مبا ذكرته من صفات أخالقية للنيب املبشَّر به ،رمست معامل
الشخصية السوية كما هي يف اإلسالم ،واملقابلة للشخصية املنحرفة:
فطاعة اهلل تقابل معصيته.
الصرب يقابل العجز والكسل.
االعتدال يقابل اجلري وراء الشهوات والرغبات.
العمل الصاحل يقابل العمل السيئ.
املتسامح حمب السالم يقابل العدواني.
ناشر احلق اآلمر باملعروف يقابل اآلمر باملنكر وكل أمر خمالف لألخالق
والفضائل.
وميكن إمجال أهم اآلثار املستوحاة من حديث البشارات يف بناء الشخصية
املسلمة مبا يلي:
أوال :األثر اإلمياين يف عقيدة املؤمن.
سبق ذكر شهادة من أسلم من أهل الكتاب على صدق نبوته عليه السالم،
وأنه نيب عظيم ،ورسول من عند اهلل ،فيتجلى أثر هذا يف جوانب متعددة ،منها:
 - 1ترسيخ رو .اعتزاز املسلم بدينه ،وبنبيه ،وزيادة الوعي اإلمياني يف
اجلانب العقدي والتشريعي،
فالفرد املسلم مل يعلق إميانه بنبيه على ورود البشارات ،لكن تعطي املسلم
مزيداً من االعتزاز واإلميان ،فيزداد الذين آمنوا إمياناً .فقد بشرت به األنبياء من قبل
عليهم السالم مجيعاً ،وما ذلك إال بوحي من اهلل ،فمحمد صلى اهلل عليه وسلم
رسول مرسل من ربه بشهادة األنبياء له كما يف البشارات ،فتطمئن نفس املؤمن بالرغم
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من إميانه بصدق نبيه ،فيقف موقف املدافع عن نبيه أمام اهلجمة الشرسة يف القديم
واحلديث.
من هنا ندرك األثر اإلمياني للبشارات بإثبات نبوته من حيث ذكر زمان البعثة،
ومكانها "تيماء ،بالد العرب ،فاران" وأنه من نسل إمساعيل عليهما السالم ،وذِكر
من عالمة مادية حمسوسة دالة على صدق النيب املبشر به ،كختم النبوة الذي سبق
اإلشارة إليه.
 - 2اعتزاز املسلم بأمته ،أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،اليت بشرت بها
األنبياء ،فيخاطب العامل فخراً أنه من األمة املذكورة يف الكتب املقدسة ،فضالً عن
ذكرها يف القرآن الكريم ،قال تعاىل:
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭼ سورة آل عمران ،آية رقم .110
فأثبت هلا سبحانه وتعاىل اخلريية .والناظر يف البشارات السابقة جيد أنها األمة
اليت "تُعطَى ديناراً" أي مزيد إحسان من اهلل هلا ،وأفرادها هم "اآلخرون األولون" فهم
املقدمون يوم القيامة وإن كانوا آخر األمم .وقال صلى اهلل عليه وسلم" :حنن آخر
األمم ،وأول من حياسب ،يقال :أين األمة األُمي ُة نبيُّها؟ فنحن اآلخرون األولون"

()67

 - 3متسك املسلم بأحكام دينه ،واحلرص عليه من أي حماولة إىل التغيري
والتبديل ،فهو دين احلق ،ودين التوحيد ،وهو الصاحل لكل جزائر األرض كما جاء
يف البشارات السابقة "يرشدكم إىل مجيع احلق" و"سقطت سقطت بابل ومجيع
( )67س ن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،ابب ص ة أمة حممد صل هللا علي وسلم ،ح  4290رواا األلراين ا
السلسلة الص ي ة ،ح  ،2374ويقول ه ا اس اد ص يح ،ورجال رثُقا ابظه األلراين ،السلسلة
الص ي ة ،ج ،5ص 487
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متاثيلها" ،فهو غري قابل للنسخ وال للرفع بدليل البشارة اليت وردت يف إجنيل يوحنا
"يثبت معكم إىل األبد".
 - 4تقوي موقف املسلم أثناء احلديث عن بعض أحداث السرية النبوية
وخماطبة الناس بها وخاصة
أهل الكتاب ،كما يف حادثة اهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة ،فنعلم مجيعًا
خروجه صلى اهلل عليه وسلم متخفياً هارباً من اجتماع سيوف قريش لقتله ،وكان
صلى اهلل عليه وسلم جائعاً عطشاناً ،وكان أهل دار الصديق رضي اهلل عنهم يزودونه
والصديق معه بالطعام وهما يف الغار .وهذا ما ورد يف البشارة اخلامسة من هذا البحث
حني طلب من أهل تيماء "وهي أرض جزيرة العرب" ،مساعدته" :يا سكان أرض
تيماء وافوا اهلارب خببزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف املسلول
ومن أمام القوس املشدودة ومن أمام شدة احلرب".
ففي هذا الوصف حلال النيب أثناء هجرته ،وموقف أهل مكة منه ومن دعوته،
وما حتمله صلى اهلل عليه وسلم من ألوان العذاب يف سبيل الدعوة إىل اهلل أعظم األثر
يف نفس املؤمن من حيث تعزيز حمبته لنبيه ،و درس له يف أن ما يواجه من عقبات وأذى
يف سبيل الدعوة إىل اهلل والتدين ،ما هو إال حال نبيه صلى اهلل عليه وسلم من قبل.
 - 5تعزيز إميان الفرد مبدى صالحية التشريع اإلسالمي يف بناء اجملتمعات،
ورداً على كل الشبه اليت أثريت حول بعض احلدود يف اإلسالم ،فنجد أنها قد شُرعت
يف الشرائع السابقة ،ووافقت ملا ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كما يف حادثة
رجم الزاني عند اليهود ،فجاء عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :أن اليهود جاءوا
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا :فقال هلم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم؟" فقالوا:
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نفضحهم وجيلدون ،فقال عبد اهلل بن سالم :كذبتم ،إن فيها الرجم ،فأتوا بالتوراة
فنشروها ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد
اهلل بن سالم :ارفع يدك ،فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ،فقالوا :صدق يا حممد ،فيها
آية الرجم ،فأمر بهما رسول اهلل فرمجا ،قال عبد اهلل :فرأيت الرجل جينأ على املرأة
يقيها احلجارة".

()68

وما نشهده اآلن من طعن يف بعض جوانب التشريع اإلسالمي من غري أهل
اإلسالم ،ومن بعض املسلمني حول مدى صالحية التشريع اإلسالمي يف معاجلة
املشكالت ،والقول بأن حممداً صلى اهلل عليه وسلم أخذها عن أهل الشرائع السابقة
والقبائل البدوية اليت كانت آنذاك ،وأنها عقوبة قاسية ،وعمل وحشي وجتاهل سبب
نزول قوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ سورة املائدة،
اآلية رقم .44
فقد أشار مجهور أهل التفسري يف أن سبب النزول هو قصة رجم الرجل
اليهودي الزاني واملرأة اليهودية الزانية ،فعقوبة رجم زاني احملصن إمنا هي عقوبة إهلية
وحدود دينية ،موافقة للفطرة اإلنسانية وصاحلة لكل زمان ومكان ،وما ذلك إال داللة
على صالحية التشريع اإلسالمي ،يقول عبد القادر عودة" :نزلت من عند اهلل شريعة
كاملة شاملة جامعة مانعة ال ترى فيها عوجاً ،وال تشهد فيها نقصاً ،أنزهلا اهلل تعاىل
من مسائه على قلب رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم يف فارة قصرية ال جتاوز املدة
الالزمة لنزوهلا"(.)69

( )68ص يح الرخارق ،كتاب امل ا  ،،ابب ول ىعا" .يعهموب كما يعهمون أب اتهم" ،ح3635
( )69عودة ،عرد القادر ،التاهيع ااج ائي اإلسالمي ،ممسسة الهسالة ،ب و  ،ط 2000 ،14م ،ج ،1ص15
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فأي قسوة يف رجم الزاني ،وقتل القاتل قصاصاً ،وهي قد سنت من قبل يف
شريعة موسى عليه السالم لبين إسرائيل ،فكيف ال تصلح لنا؟
من هنا ندرك األثر اإلمياني للبشارات يف شخصية الفرد املسلم املعاصر من
خالل أثرها يف بناء اجلانب العقدي :اإلهليات وحديثها عن دعوة احلق ،والنبوات
وحديثها عن وصف وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واجلانب التشريعي وصالحيته
لكل زمان ومكان ،وأمة.
اثنيا :األثر السلوكي األخالقي.
لقد ذهب علماء النفس إىل أن املقياس احلقيقي للشخصية إمنا يتمثل يف
أفكارها وسلوكها ،فالشخصية عند مايرز هي منط متسق لألفكار واملشاعر والسلوك
اليت متيز الفرد عن غريه من البشر ،وهذا ما يؤكده سانرتوك حيث أشار إىل أنها
األفكار واملشاعر والسلوك الدائمة نسبياً اليت متيز الطريقة اليت يتكيف بها الفرد مع
البيئة ،فهي جمموعة متسقة من اخلصائص السلوكية اليت يظهرها الفرد يف املواقف
()70

املختلفة ،ويف األوقات املختلفة.

وعند النظر يف البشارات الواردة هنا جند أنها جعلت املقياس احلقيقي لتقيّم
الشخصية هو اجلانب األخالقي ،فكانت ذات صبغة أخالقية واجتماعية وسلوكية،
فلم تهتم بوصف املظهر اخلَلقي لشخصية النيب املبشر به من حيث لون البشرة كالسمرة
والصفرة ،أو الطول والقصر  .وهذا هو املقياس الذي أخرب به النيب صلى اهلل عليه
وسلم كما جاء يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل

( )70ابظه التل ،شادية أمحد ،الاخصية من م ظور ب سي اسالمي ،األردن ،أربد ،ط2006 ،1م،
ص65-64
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ص َورِ ُكمْ وََأ ْموَاِل ُكمْ َوَل ِكنْ يَنْظُرُ ِإلَى قُلُوبِكُمْ
ال يَنْظُرُ ِإلَى ُ
عليه وسلم «:إِنَّ اللَّهَ َ
وَأَ ْعمَاِل ُكمْ »(.)71
فرمست البشارات معامل شخصية تكون قدوة للناس ،قال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ سورة
األحزاب ،أية  .21وهذا ما يتبني للناظر يف نصوص البشارات السابقة ،وسريته وسنته
شاهدة على ذلك:


ب أبديٌ.
أ ٌ



ذاكرٌ هلل .



البارقليط و املعزي و أمحد ،أي كثري احلمد .



ليس بفظ وال غليظ .يقول أنس رضي اهلل عنه " :خدمتُ النيب صلى اهلل

عليه وسلم عشر سنني فما قال لي :أفٍّ ،والِ :لمَ صنعتَ؟ وال :أال صنعتَ"(.)72


ال يصخب وال يرفع وال يسمع يف الشارع صوته .وقد نهى صلى اهلل

عليه وسلم عن الصخب يف األسواق ،قال صلى اهلل عليه وسلم " :لِيَلِين منكم
أُولُو األحالم والنهى ثم الذين يلونهم ثالثاً ،وإياكم وَهَيشَاتِ األسواق"( .)73واملقصود
بهيشات األسواق أي ارتفاع األصوات واملنازعات واالختالط والفنت فيها.

( )71ص يح اإلمام مسلم ،كتاب الرب والصلة ،ابب حتهمي ظلم املسلم وه ل واحتقارا ،ح2564
( )72ص يح الرخارق ،كتاب األدب ،ابب حسن اخلل والسخات ،ح 6038
( )73ص يح مسلم ،كتاب الصالة ،ابب ىسوية الص وف وا امتيا ،ح 432
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ال يعتدي وال يتجنى .فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت " :ما ضرب رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئاً قط بيده ،وال امرأةً ،وال خادماً ،إال أن جياهد يف سبيل
اهلل ،وما نيل منه شي ٌء قط ،فينتقم من صاحبه إال أن يُنتهك شي ٌء من حمارم اهلل"(.)74


ال يكل وال يكسل يف الدعوة للخري ،يقيم اهلل به امللة العوجاء حتى

يقولوا :ال إله إال اهلل ،ويفتح اهلل به أعيناً عمياً ،وآذانا صماً ،وقلوباً غلفاً .وسريته
خري شاهد على ذلك فلم يكل ومل يكسل صلى اهلل عليه وسلم من الدعوة إىل اهلل،
بالرغم مما واجه م ن صدٍ وتكذيب وصور خمتلفة من األذى املادي واملعنوي .فلما كذبته
قريش خرج يلتمس النصرة من الطائف ،فقابلوه كقريش فعاد إىل مكة ،وأصبح
يلتمس النصرة بني وفود احلج ،وينادي بالناس من حيملين إىل قومه ،إىل أن نصره اهلل
بأهل املدينة .وبعد هجرته كتب الرسائل إىل امللوك ،وجهز اجليوش لفتح البالد لنشر
دعوة التوحيد.


املتوكل على ربه .فعن أبي بكر رضي اهلل عنه قال :قلت للنيب صلى اهلل

عليه وسلم وأنا يف الغار :لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا فقال " :ما ظنك يا
أبا بكر باثنني اهلل ثالثهما"(.)75


ال يدفع السيئة بالسيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ سورة املائدة ،أية.13فكان صلى اهلل عليه وسلم
يعفو عن املسيء وعن األسري وعمن آذاه .كما أن اهلل تعاىل جعل هذا الوصف من

( )74ص يح مسلم ،كتاب ال اائل ،ابب مراعدى صل هللا علي وسلم لآلاثم واهتيارا من املراح أسيل
وابتقام هلل عن ابتيا حهماى  ،ح 2328
( )75ص يح الرخارق ،كتاب أص اب ال يب صل هللا علي وسلم ،ابب م ا  ،املياجهين وماليم ،ح 3653
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أوصاف أهل اإلميان ،قال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ سورة
الفرقان ،أية .63


رئيس السالم ،لقد كتب صلى اهلل عليه وسلم املواثيق والعهود ،ونهى

عن قتل الطفل واملرأة واجلريح ،وأكرم األسري ،وكان حمباً للسالم ،وداعياً له ،قال
تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ سورة املائدة،
أية  .16ومل ينشر دعوته بالسيف ،قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﭼ سورة البقرة ،أية .256
ففي ذكر هذه الصفات اخللقية احلميدة وجعلها دليالً على نبوته أكرب األثر يف
بناء شخصية الفرد املسلم الناضجة ،فهي دعوة صرحية للتمسك بالصفات احلميدة
والتأدب بها ،وتزكية النفس وتنمية اجلانب السلوكي فعلياً .فهذه صفات املؤمن اليت
ذكرها اهلل له منذ عهد األنبياء عليهم السالم ،وهي سلوك حممد صلى اهلل عليه
وسلم ،فاألخالق هي مقياس احلكم على الشخصية من حيث اخلري والشر ،فالرجل
ميتد .عند ربه وعند الناس بأخالقه ،قال عليه الصالة والسالم" :إن من أحبكم إلي،
وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً ،وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مين
جملساً يوم القيامة الثرثارون ،واملتشدقون ،واملُتفيهقون ،قالوا :قد علمنا الثرثارون
واملتشدقون ،فما املتفيهقون؟ قال :املتكربون"( .)76فيكون ذاكراً هلل يف مجيع أحواله
حامداً له يف السراء والضراء ،يف الليل والنهار ،قال تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
( )76الرتم ق ،حممد بن عيس  ،س ن الرتم ق ،حتقي وىعلي أمحد شاكه وحممد مماد ،ال اشه مكترة مصط
الرايب ،مصه ،ط1975 ،2م ،كت اب أبواب الرب والصلة ،ابب ما جات ا معايل األهالق ،ح 2018
األلراين ،حممد صه الدين ،السلسلة الص ي ة ،مكترة املعارف ،الهاي1995 ،،م ،حدي ر م 791
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ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ سورة آل عمران آية رقم  .191وقال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ سورة البقرة ،آية رقم .155وال يعتدي ،قال تعاىل:
ﭽ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ سورة املائدة ،آية رقم  .87يعفو ويصفح،
قال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ سورة الفرقان ،أية .63
فكم ترى يف واقع أخالق املسلم من صور األذى ما ترى من معاصي وجرائم
يف حق اهلل وعباده؟
فاألخالق هي اليت تبين الشخصية السوية ،يف مجيع جوانبها االنفعالية
والعقلية والسلوكية .فشخصية البشارات شخصية أخالقية قيادية تعترب املثال يف مجيع
جوانب ها ،من هنا البد من ربط املسلم بنبيه ومربيه دعوةً ومنهجاً .وملا سألت الصحابة
رضي اهلل عنهم عن صفته صلى اهلل عليه وسلم يف التوراة ،أجاب عبد اهلل بن عمرو
بن العاص ،قائالً" :يأيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرًا وحرزًا لألميني ،أنت
عبدي ورسولي ،مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال سخّابٍ باألسواق وال يدفع
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر"( .)77وهذا هو خلق الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم.
اثلثا :األثر االجتماعي
يظهر لنا هذا األثر واضحاً يف شخصية الفرد املسلم ،فبعد أن تأهلت شخصيته
كما يف األثر األخالقي السابق يستطيع املسلم أن يتعايش مع اآلخرين بهدوء وسالم.
فقد ورد يف البشارات السابقة أن من صفات النيب املبشر به" :أب أبدي رئيس
السالم" ،فالبد للفرد املسلم أن يبين عالقاته باآلخرين ويعاملهم بالطريقة اليت كان
النيب صلى اهلل عليه وسلم يعامل اآلخرين بها ،قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ

( )77الرخارق ،ص يح الرخارق ،كتاب الريوري ،ابب كهاهية السخ ،ا األسواق ،ح 2125
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ سورة
البقرة ،آية رقم .208
فلقد أشارت البشارات إىل وظيفة النيب وهي الدعوة إىل اهلل عز وجل ،وبناء
جمتمع احلق والتوحيد ،وهذه مسؤولية الفرد املسلم ووظيفته ،حيث ورد يف
البشارات( :ال يكل وال ينكسر حتى يضع احلق يف األرض ،وتنتظر اجلزائر شريعته)،
فهذه البشارات تعزز موقف الفرد يف بناء العالقات االجتماعية مع اآلخرين قائمة على
السالم والود والدعوة إىل اخلري ،وإكسابه شعوراً يولد القدرة عنده على التعايش مع
اآلخر ونشر دعوة اإلسالم ،وسلوك أحسن السبل وأحبها للناس يف دعوتهم إىل اهلل
عز وجل ،فنحن دعاة اخلري .فيكفي املسلم فخراً أنه من دعاة السالم واحملبة واإلنسانية
كما هو وصف نبيه يف كتب أهل الكتاب .واملتتبع للبشارات جيد فيها الكثري من األمور
اليت تساهم ببناء شخصية الفرد يف اجلانب االجتماعي وبناء جمتمعه.
اخلامتة
من خالل ما سبق من بيان ألثر البشارات يف شخصية املسلم البد من اإلشارة
إىل عدة أمور ،منها:
 - 1إذا أردنا أن حنكم على شخصية البشارات من خالل معايري السلوك جند
أن:
أ) املعيار الذاتي للسلوك اإلسالمي ونقصد بذلك هو احلكم على سلوك
اآلخرين من خالل تعاليم اإلسالم ،فما يتفق واملرجعية اإلسالمية ،فهو سلوك
سوي ،وما يعارضها فهو سلوك شاذ منحرف ،وشخصية البشارات شخصية سوية
فهو النيب اخلامت صلى اهلل عليه وسلم.
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ب) املعيار األخالقي االجتماعي واملتمثل يف أن السلوك الذي يتفق مع املفاهيم
والقيم السليمة السائدة يف اجملتمع فهو السلوك السوي ،وما يعارضها فهو السلوك
الشاذ ،جند أن شخصية البشارات وفق هذا املعيار هي الشخصية السوية اليت تقدم
النفع والفائدة للمجتمع.
ج) املعيار الفكري والعلمي للشخصية السوية واملتمثل يف صالحية فكرها
ودعوتها ومنهجها ،وغايتها منه ،جند أن شخصية البشارات شخصية فكرية تربوية
حاملة للحق ،غايتها تبليغ اخلري للناس يف جزائر األرض كما ورد يف البشارات
السابقة.
- 2إن الصفات اليت وردت يف البشارات مشلت مجيع جوانب الشخصية
للفرد ،منها ما ورد يف:
 اجلانب العقدي والتشريعي للفرد.اجلانب األخالقي.اجلانب السلوكي املتعلق باحلياة العملية للفرد سواء أكان داعياً ،أم قائداً،أم فردًا يف جمتمع.
اجلانب العاطفي.ومجيع ذلك كان وفق الفكر والسلوك السوي ،وهنا القدوة للمسلم.
- 3إن ما يظهر اليوم من سلوكيات غري متزنة فاقدة للشخصية األخالقية
االجتماعية الناضجة من بعض أهل اإلسالم ،حيث وُصفت أحياناً بسلوكيات
شخصية مريضة تسعى وراء شهواتها ،غري مهتمة بتحقيق ذاتها ورسالتها ،فالنيب
صلى اهلل عليه وسلم منها براء .فنقول للعامل أمجع إن رسولنا حمب السالم ،فقد
جاءت البشارات يف العهدين (التوراة واإلجنيل) بوصفه رئيس السالم ،وجهاده خري
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مثال على ذلك حيث كان وسيلة لنشر اهلدى والتوحيد ،وفضائل العمل واألخالق
على األرض بأمر رب السماء واألرض .فما صدر من غري املسلمني من أحكام حبق
نيب اإلسالم بأنه عدو السالم ،وأنه فظ ،وغليظ ،وعدو اإلنسانية ،إمنا كان عداء
منهم له ،وخيالف صريح كتبهم اليت بشّرت به ،من هنا نقول هلم :ارمسوا حملمد
صلى اهلل عليه وسلم صورة من خالل صفاته اليت وردت يف كتبكم .وأما واحتجاجهم
بتصرفات بعض املسلمني الذين مل يتخلقوا بأخالقه صلى اهلل عليه وسلم ،فهؤالء
ليسوا حبجة على اإلسالم ،بل خالفوا سنة النيب وسريته ،وخلقوا عند أهل اإلسالم
أزمة للشخصية املسلمة وخاصة يف هذه األوقات متثل بتفككها وعدم اعتداهلا يف
فكرها وسلوكها مما عاد سلبًا على مسرية الدعوة اإلسالمية.
 - 4تربية األجيال املسلمة على فضائل وكرائم أخالقه صلى اهلل عيه وسلم،
وغرس ذلك يف النفوس إمياناً بنبوته وحسن أخالقه .فلكريم أخالقه ذكرتها األنبياء
بوحي من اهلل كوصف له ودليل على صدقه .وقد وصفه ربه بذلك ،قال تعاىل:
(وَإِنَّكَ َلعَلَى خُلُ ٍق عَظِي ٍم ) سورة القلم ،آية رقم .4وسريته شاهدة على ذلك.
فهي نصرة لنا من املوىل عز وجل على صدق إمياننا بديننا وبنبينا صلى اهلل عليه
وسلم ،لذا جيب أن نوظف مثل هذه املسائل التوظيف اإلمياني السليم ،ففيها كما
الحظنا األثر يف بناء الشخصية اإلميانية للمسلم.
 - 5إن البشارات أوجدت مساحة معرفية للفرد املسلم يف أن يناظر وحياج فيها
عن دينه وعن نبيه على مستوى األفراد واملؤسسات يف احلوارات واللقاءات اليت تعقد
بني أهل الشرائع ،فال بد من أخذ البشارات بعني االعتبار عند تأهيل الدعاة،
ومتليكهم املعرفة الالزمة يف هذا اجلانب.
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نتائج وتوصيات الدراسة
 علم أهل الكتاب بصدق نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وقد ورد ذكر
بعض أوصافه وأحداث سريته ،وأوصاف أمته يف التوراة واإلجنيل ،وما زالت ثابتة
برغم حماولتهم لصرفها وحتريفها.
 إن للبشارات الواردة يف التوراة واإلجنيل أكرب األثر يف إسالم أهل الكتاب،
فدخل العديد منهم يف اإلسالم بعد وقوفهم على تلك البشارات ،وكتبوا رسائل أثبتوا
فيها جتسد تلك البشارات بشخص حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 إن للبشارات الواردة يف التوراة واإلجنيل بنبوة حممد عليه السالم وذكر
أوصافه أكرب األثر يف بناء شخصية املسلم ،فهو مل يعلق إميانه على جميء البشارات،
إمنا ظهر أثرها يف اجلانب اإلمياني يف اإلهليات فهي عقيدة التوحيد اليت تُنشر إىل جزائر
األرض .ويف جانب النبوات فهذا هو نبيه الذي ذُكر وصفه وبعض جوانب سريته يف
كتب أهل الكتاب ،فهو نيب السالم ،ليس بفظ وال غليظ ،ذاكراً هلل .وكذلك األمر
هذا هو تشريعه الصاحل لكل زمان ومكان ،ويبقى إىل األبد فال يُنسخ .وهذه هي أمته
املبشر بها يف الكتب السابقة .من هنا ندرك ذلك األثر يف بناء الشخصية املسلمة املشرقة
اليت نريد ،وخناطب بها العاملني.
 إن األخالق اليت ذكرتها البشارات للنيب صلى اهلل عليه وسلم متثل صفات
الشخصية الناضجة املتزنة اهلادئة اليت وضعها علماء االجتماع.
 توصي الدراسة بضرورة إبراز ما يف الكتب السماوية السابقة من بشارات
بشخص حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وخاصة يف اجلانب اإلمياني واألخالقي الاربوي،
فنظهر مساحته وأخالقه للعاملني ،فنُسكت بعض األصوات اليت افارت الباطل
والكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخاصة يف هذه األيام ،فوصفته
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بالعنف والشدة ،وشككت بصدق دعوته ،وكل هذا مدفوع مبا ورد يف البشارات
حيث جاءت تشهد بصدق دعوته ،وحماسن أخالقه.
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Abstract. The Bible and Testament Tidings of the Prophecy of Mohammed (PPBH) and Its Effect on the
Muslims.
This study investigates the tidings reported in the Bible and the Old Testament about the prophecy
of Prophet Mohammed (PPBH); it also examines the effect of such tidings on the character of modern
Muslims. These tidings include a description of Prophet Mohammed’s character and his good manners
such as: a person who always remembers Allah (God)، a chief of peace، not severe or harsh-hearted، does
not hustle، does not offend، preaching for right and others.
In light of all these good manners and traits، we find ourselves describing a righteous and mature
character according to the principles of psychology and behavioral studies. This represents a response to
all recent claims of enemies of Islam from people of the scriptures (Jews and Christians) who launched a
hatred campaign against Prophet Mohammed (PPBH) by drawing pictures and producing offending
movies about him. For these people we say: Draw a picture for him from the traits of Prophet Mohammed
that are reported in your own scriptures.
If Muslims follow the manners and traits of Prophet Mohammed reported in the two scriptures، he
would project to the world a co-existing character full of peace and serenity and not a severe or harshhearted character. He would also reflect a well-balanced and mature character on both spiritual and
physical scales. Accordingly، the religious، spiritual، moral and intellectual effect of the tidings of the two
scriptures will manifest in Muslim’s character. It also reveals the mistakes of other Muslims who violated
the manners and traits of the Prophet by their deeds; so they presented by their deeds a counter-picture of
the previous ethical picture of the Prophet by them murdering and oppressing people while claiming at
the same time that they are following his steps.
Key words: Tidings, The Old Testament, The Bible, Mature Character, People of the Scriptures.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 875-831ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

الشبهات الفقهية واألصولية يف قتل وتفجري النفوس املعصومة والرد عليها
د .عماد إبراهيم خليل مصطفى

أستاذ الفقه وأصوله املسادد بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية الرتبية ابلزلفي ،جامعة اجملمعة
ملخص البحص  .احلمــد ر را العـاملا والصــالس والســالم دلــم ايمــه ىمــد اهمـا صــلم و دليــه ودلــم لــه وسـلمم
تسليماً كثرياً ،فإ من هـاا الاثـب بعاـوان الشـااات الفقايـة واهصـولية ت تـف وتفلـري الافـوو املعصـومة والـ د دلياـا،
ملــا ـاا اهمـ مــأ أيميــة اصــة ت الوا ــع وفيــه طــورس اســتاا ة الــدماا املعصــومة ت تـ يعتاا ال ـماا ،والــر رسـ م
مكا ة مع وفة و مة مؤكدس للثفاظ دلم ياس معصومي الدم وددم االدتداا دليام.
و د ا تـار الاا ـب أن يعـ ه ههـم الشـااات الفقايـة واهصـولية ت تـف وتفلـري الافـوو املعصـومة والـ مد
دلياا مأ الل املصادر الش دية املعتمدس داد أهف الساة واجلمادة ،ومااج الوسطية واالدتدال الاي سارت دليه
اهمـ ة اإلســالمية مــأ داــد اياــا ىمــد صــلم و دليــه وســلم لذ يــام الســادة الــاي دتمــع دليــه املســلمون ت بــالد
م
املســلما ايع ـاً؛ إلظاــار دظمــة هــاا الــديأ وبيــان تيــا ال ــالا وتط ـ املتط ـ فا ،وتوديــة الشــااا املســلم مــأ
االحن ا مع أفكارهم ا مدامة الر جمت ويالت دلم كثري مأ الاالد والعااد.
وبا كم دملام وكيا
ثم ذك الاا ب أسااا تف وتفلري الافوو املعصومة مأ اف هاه الفئة الضالمة ،م
تعامف معام ،ث تم الاا ب حبثه بتوصيات ىددس ت فس موضوع الاثب وأثا امل اجع الر رجع للياا.
كلمات مفتاحية :تف معصومي الدم ،تفلري معصومي الدم ،كم تفلري معصومي الدم ،االرهاا.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيّه األمني صلى اهلل عليه وعلى آله
وسلم تسليماً كثرياً ،فإنّ هذا البحث بعنوان الشبهات الفقهية واألصولية يف قتل
وتفجري النفوس املعصومة والرد عليها ،حيث له أهمّية خاصة يف خطورة استباحة
الدماء املعصومة يف شريعتنا الغرّاء ،واليت رسخّت مكانة معروفة وحرمة مؤكدة
ال عن علمائهم.
للحفاظ على حياة معصومي الدم عند عوامّ املسلمني فض ً
إن من األسس العظيمة اليت قام عليها التشريع اإلسالمي حتقيق مصاحل العباد
مجيعاً واحلفاظ عليهم ،من أجل ذلك كانت الضروريات اخلمس اليت أوصت الشريعة
باحلفاظ عليها ورعايتها وهى حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العرض ،وحفظ
املال ،وحفظ النسل ،ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر وتسفك بغري حق
يف هذه األيام اليت نرى فيها سفك الدماء بالليل والنهار من أجل تطرف فكري أو فقه
شاذّ أو جهل مطبق ،حيث يقتل بسبب ذلك خلق كثري وتستباح احلرمات وال يكون
شيء يف طريق املفجّر أو القاتل إال مباحاً حالالً ،من أجل ذلك كله كان البد من
إرشاد اجلميع إىل خطورة هذا األمر وذلك من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة.
وقد اختار الباحث أن يعرض ألهم الشبهات الفقهية واألصولية يف تفجري وقتل
النفوس املعصومة والردّ عليها من خالل املصادر الشرعية املعتمدة عند أهل السنة
واجلماعة ،ومنهج الوسطية واالعتدال الذي سارت عليه األمّة اإلسالمية من عهد نبينا
حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل قيام الساعة الذي جيتمع عليه املسلمون يف بالد املسلمني
مجيعاً ،إلظهار عظمة هذا الدين وبيان زيف الغالني وتطرف املتطرفني وتوعية الشباب
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املسلم من االحنراف مع أفكارهم اهلدّامة اليت جرّت ويالتٍ على كثري من البالد
والعباد.
وال بد أن ينربي هلذه الشبهات الباحثون والعلماء للبيان والتحذير من خطورة
أصحاب الفنت يف هذا الزمان ،فهو واجب علينا أن نبيّنه وواجب علينا أن حنذر من
الفئة الضالة اخلارجة عن فهم أهل السنة واجلماعة ،واليت أكثرت استخدام القتل
وتفجري النفوس املعصومة حبجج واهية واستهانة واضحة للدماء ،واليت حذر منها
والقرآن الكريم الذي حذر يف كثري من ايآيات من قتل املؤمنني واملعاهدين واملعصومني
وحذر منها رسولنا الكريم صلوات اهلل وسالمه والصحابة وما أمجعت عليه األمة،
وسيأتي توضيح ذلك بإذن اهلل تعاىل.
مشكلة البح وأمهيته
إن البحث عن شبهات القتل والتفجري ملعصومي الدم والرد عليها ،يعاجل
مشكلة مهمّة و قضية واقعية يعاني منها املسلمون يف شتى البالد اإلسالمية والعربية،
فينبغي معاجلتها من قَِبل الباحثني كلّ من وجهة نظره ،ثم إن هذه القضية تدعم الوعي
لدى الشباب من خالل بيان زيف الشبهات اليت يذكرها اجلاهلون ممّن يرتكب هذا
القتل والتفجري ،وقد ينطلي على عدد من ال ّسذّج من الشباب غري الواعي؛ فريتكب
األخطاء نفسها ،وقد ينضمّ هلؤالء اخلارجني عن الدين وامللّة ،فبهذا البحث نرصّ
الصفّ املسلم وحنميه من جهل اجلاهلني واالحنراف مع املبطلني.
وقد كان من منهج السلف :مناظرة املخالف والردّ على شبهات املخالفني،
جعْل ذلك يف مؤلفَّات ينفع اهلل بها ما بقي الليل والنهار ،وهذا األسلوب عند السلف
وَ
من أشهر األساليب ،فها هي كتبهم ورسائلهم يف الرد على املخالفني يف مسائل العقيدة
وغريها ،كلّ ذلك غريةً على حرمات اهلل عزّ وجل ،وذَّباً عن الدين ،وحراسة هلذا
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املنهج القويم ( ،)1وبذلك نكون سرنا على طريقة السلف يف مناظرة هؤالء والردّ على
شبهاتهم واهلل نسأل أن يعيينا على االتباع ويبعدنا عن االبتداع.
ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " ......فكلّ من مل يُناظر أهل اإلحلاد والبدع
مناظرة تقطع دابرهم؛ مل يكن أعطى اإلسالم حقّه ،وال وفَّى مبوجَب العلم واإلميان،
وال حصل بكالمه شفاء الصدور ،وطمأنينة النفوس ،وال أفاد كالمه العلم
واليقني"(.)2
املنهج يف البح
اعتمد الباحث يف البحث على املنهج العلمي التحليلي االستقصائي يف البحث،
حيث اعتمد الباحث على التالي:
 - 1الرجوع إىل املراجع واملصادر املعتمدة وما درجت عليه األمّة يف هذا
الزمان وسابقه.
 - 2عرض املسائل بطريقة علمية منظمة ،واعتمد الباحث أن يدور مع الدليل
الشرعي الصحيح حيث دار.
 - 3العزو للمراجع واملصادر وفق ما سارت عليه األحباث العلمية احملكمة.
 - 4توثيق ايآيات واألحاديث الشريفة وبيان ختريج األحاديث الشريف
واحلكم عليه صحة وضعفاً.
 - 5الوصول إىل نتائج حمددة وتوصيات مقرتحة.

( )1مصطفم بأ لمساديف السليماين ،التفلريات واالغتياالت اهسااا واآلاثر والعالج ،وتارس الشؤون اإلسالمية
واهو ا والددوس واإلرتاد ،السعودية ،ط  1430 ،2هـ :ص 152
( )2أمحد بأ داد احلليم بأ تيمية ،جمموع الفتاوى ،جممع امللك فاد لطاادة املصثا الش يا ،املدياة الااوية،
1416هـ165-164/20 :
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الدراسات السابقة
لقد أطّلع الباحث وأفاد من كثري من الدراسات السابقة ذات العالقة ،ومن
الدراسات املتعلقة مبوضوع البحث:
كتاب التكفري بني اإلفراط والتفريط لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان ،و
كتاب ظاهرة الغلو والتكفري األصول واألسباب والعالج تأليف الدكتور ناصر عبد
الكريم العقل ورسالة يف الغلو للشيخ عبد الرمحن بن معلى اللوحيق و كتاب الربهان
املنري يف دحض شبهات أهل التكفري والتفجري تأليف عبدالعزيز بن ريس الريس ،و
كتاب التكفري جذوره أسبابه مرباته تأليف نعمان عبد الرزاق السامرائي ،و كتاب
التفجريات واالغتياالت األسباب وايآثار والعالج تأليف مصطفى بن إمساعيل
السليماني ،وكتاب قتل النفوس املعصومة وأحكامه ،تأليف عبد احلميد بن حييى
الزعكري ،وكتاب فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ،تأليف حممد بن حسني
القحطاني.
وقد أفاد الباحث من هذه املراجع وغريها الكثري ثمّ ينبغي هنا أن ننبه أن تُوجَد
فتاوى معتمدة هليئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،وفتاوى للشيخ ابن باز
والشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ودائرة اإلفتاء األردنية ،ودائرة اإلفتاء املصرية،
واملؤمترات العلمية حيث مت الرجوع هلا واإلفادة منها ليصبح عندنا معظم املراجع
العلمية املعتمدة ومن أجل تأصيل البحث من خالل الرجوع ملن سبق يف تناوله،
وكذلك البناء على ما ذكره العلماء ،حيث متّ استخالص هذا البحث ،واهلل أسأل أن
يكون رديفاً يف ترسيخ املنهج الوسطي املعتدل وكشف ما خرج به عدد من املنحرفني
عن أهل السنة واجلماعة يف التفجري والقتل للدماء املعصومة ،واهلل املوفق
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لقد قسم الباحث البحث إىل مبحثني هما:
املبحث األول :التعريف مبفردات العنوان:
املطلب األول :تعريف املفردات لغة واصطالحاً
املطلب الثاني :تعريف املفردات لغة و اصطالحاً
املبحث الثاني :حرمة قتل النفوس املعصومة
املطلب األول :حرمة قتل النفوس املعصومة من املسلمني
املطلب الثاني :حرمة قتل النفوس املعصومة من غري املسلمني
املبحث الثالث :الشبهات الفقهية واألصولية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة:
املطلب األول :الشبهات الفقهية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة والر ّد
عليها.
املطلب الثاني :الشبهات األصولية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة والر ّد
عليها.
املطلب الرابع :أسباب قيامهم بالقتل وصفتهم وحكم من يقوم بالتفجري والقتل
ملعصومي الدم وكيف نتعامل معهم:
اخلامتة :وفيها أهم التوصيات
املراجع واملصادر
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املبح األول :التعريف مبفردات العنوان
املطلب األول :تعريف مفردات العنوان لغة :وتشمل تعريف العصمة وتعريف الشبهة
أما العصمة يف اللغة:
قال ابن فارس رمحه اهلل" :العني والصاد وامليم أصل واحد صحيح يدلّ على
إمساكٍ ومنع ومالزمة ،واملعنى يف ذلك كلِّه معنًى واحد ،من ذلك العصمة :أن يعصم
()3

اهلل تعاىل عبده من سو ٍء يقع فيه"

وجاء يف لسان العرب" :العصمة يف كالم العرب :املنع .وعصمة اهلل عبده :أن
()4

صمَه َي ْعصِمُه َعصْماً :منعه ووقاه"
يعصمه مما يُوبقهَ .ع َ

تأتي العصمة مبعنى املنع ،والعاصم هو املانع احلامي ،وعصمه يعصمه
عصماً :منعه ووقاه ،ويف القرآن الكريم قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ( )5أي ال معصوم إال املرحوم( ،)6فالعصمة يف اللغة إذن هي املنع
والوقاية واحلماية.
أما الشبهة لغة :الشبهة :لغة :االلتباس واجلمع شبه (.)7

دصم.

( )3أمحد بأ فارو ال اتي ،مقاييس الل ة ،دار الفك 1979 ،م 350 /4 :مادس:
( )4ىمد بأ مك م بأ دلم ابأ ماظور ،لسان الع ا ،دار صادر ،بريوت ،ط  1414 ،3هـ400 /12:
مادس :دصم.
( )5سورس هود :اآلية (.)43
ىمد بأ داد ال متاق الزبيدي :اتج الع وو ،دار ا داية:
ىمد بأ م
( )6ابأ ماظور :لسان الع ا 403/12 :؛ م
.107/23
( )7اجل جاين ،التع يفات ص  ،110ىمود داد ال محأ داد املاعم ،معلم املصطلثات واهلفاظ الفقاية ،دار
الفضيلة 89/2 :
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املطلب الثاين :تعريف مفردات العنوان اصطالحا
وتشمل تعريف العصمة والشبهة اصطالحاً:
أما العصمة اصطالحاً :فقد قال اجلرجاني رمحه اهلل" :العِصْمة :ملكة اجتناب
املعاصي مع التمكني منها ،والعصمة املُقَوِّمَةُ :هي اليت يثبت بها لإلنسان قيمة حبيث من
()8

هتكها فعليه القصاص أو الدية ،والعصمة املؤثِّمة :هي اليت يُجعل من هتكها آمثاً"

وجاء يف معجم لغة الفقهاء تعريف ملعصوم الدم بأنه" :من ال جيوز قتله ،فليس
ت مبا يوجب هدر دمه"(.)9
هو حربياً ،ومل يأ ِ
وذكر النووي أن األنفس اليت عُنيت الشريعة اإلسالمية حبفظها يكون بسبب
اإلسالم أو اجلزية أو العهد أو األمان،

()10

فقد قال احلافظ ابن حجر عن معصوم

الدم :واملراد به من له عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو
أمان من مسلم ( ،)11وعمد بعض الفقهاء إىل تعريف النفس املُحَرَّم قتلها على أنها
مرادفة للنفس احملرتمة املعصومة بإميان أو أمان أو غري ذلك (.)12
ومن خالل استقراء تعريفات الفقهاء ،فإن العصمة إمّا عصمة مطلقة ،وهي العصمة
اليت ثبتت باإلميان لكل مسلم ،وإما عصمة مقيدة ،مثل عقد الذمة للذمي ،وعقد األمان
واهلدنة مع احلربيني ،حيث تثبت مبوجبها له العصمة حتى ينقض عهده أو ينتهي.

( )8دلي بأ ىمد بأ دلي الزيأ الش يا اجل جاين ،التع يفات ،دار الكتب العلمية بريوت ،لااان ،ط1983 ،1م:
ص ،195ا ظ  :ىمد رواو لعلي  -امد صادق اييب ،معلم ل ة الفقااا ،دار الافائس للطاادة
والاش والتوتيع ط1988 ،2م :ص314
( )9لعلي ،معلم ل ة الفقااا :ص.411 :
( )10ىيي الديأ حيىي بأ ت الاووي ،روضة الطالاا ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط2000 ،3م.148/9 :
( )11أمحد بأ دلي بأ ل  ،فتح الااري ،دار املع فة ،بريوت1379 ،هـ259/12 :
( )12ىمد بأ أمحد اخلطيب الش بيين ،اإل ااع ت ف ألفاظ أيب تلاع ،دار الفك .176/2 :
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وأما من العلماء احملدثني :جاء يف بيان هيئة كبار العلماء حول حادث التفجري
الذي وقع يف مدينـة اخلبـر يف  1417 / 2 / 9هـ " :إن النفس املعصومـة يف حكم
شريعة اإلسالم هي :كل مسلـم ،وكلّ َمن بينه وبني املسلمني أمــان"(.)13
فاملقصود بالنفس املعصومة اصطالحًا خالصة ملا سبق:
هي النفس املُحَرَّم قتلها واليت عُنيت الشريعة اإلسالمية حبفظها بسبب اإلسالم
أو اجلزية أو العهد أو األمان.
شرح التعريف:
إن اإلسالم حيمي النفس اإلنسانية من القتل إذا كانت معصومة ،ومن أسباب
العصمة :اإلميان فكل نفس مؤمنة معصومة ،وكذلك النفس غري املؤمنة لكنّها كانت
معاهدة أو داخلة يف عقد األمان أو الذمّة ،فتعترب معصومة الدم ال جيوز االقرتاب منها
بالقتل أو االعتداء عليها.
وأما غري ذلك من األنفس كنفس احملارب ،أو من وجبت عليه عقوبة شرعية
من قصاص أو رجم أو تعزير فليست من األنفس املعصومة.
وال بد من تعريف موجز لكل صنف من معصومي الدم من غري املسلمني،
وهي إمّا أن يكون بعقد الذمة أو األمان أو اهلدنة.
وأمّا عقد الذمة فهو" :إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل اجلزية،
والتزام أحكام امللة"( ،)14كونهم يسكنون دار اإلسالم ،وهو "موجب لعصمة الدماء
وصيانة األموال واألعراض ،إىل غري ما يرتتب على ذلك"(.)15

( )13ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة ،دار اهوفياا ال ايه ،ط1424 ،2هـ.49 :
( )14ماصور بأ يو س الااوتم ،كشا القااع ،دار الكتب العلمية.116/3 :
( )15وتارس اهو ا والشئون اإلسالمية ،املوسودة الفقاية الكويتية ،دار السالسف ،الكوي .234/6 :
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ومنها نفوس معصومة بعقد األمان؛ وعقد األمان هو" :رفع استباحة دم
احلربي ورقه وماله حني قتاله أو العزم عليه ،مع استقراره حتت حكم اإلسالم مدة
ما"(.)16
ومنها نفوس معصومة بعقد اهلدنة أو الصلح؛ وعقد اهلدنة هو" :أن يعقد إمام
املسلمني مع أهل احلرب عقداّ يقتضي ترك القتال معهم مدة ،بعوض أو بغريه ،إن
رأى اإلمام املصلحة فيها( ،)17وهي شرط جوازها.
فالفرق بني احلربي واملعاهد أنّ احلربي ليس بينه وبني املسلمني عهد وال صلح،
خبالف املعاهد ،والفرق بني الذمي واملستأمن أن الذمّي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان
مؤبد ،أما املستأمن فحربي دخل بالد اإلسالم لغرضٍ متى انتهى ذلك الغرض خرج
لبلده ،واملعاهد والذمي واملستأمن مجيعهم معصومو الدم ،ال جيوز االعتداء عليهم
وال التعرّض هلم (.)18
وأما تعريف الشبهة اصطالحاً:
فالشبهة يف الفقه :هي ما مل يتيقّن كون الشيء حراماً أو حالالً،
والشبهة احلُكمية األصولية :هي املشكوك الذي مل يعرف حكمها(.)19

( )16احلطاا ،مواهب اجلليف.360/3 :
( )17ىمد بأ أمحد السم ادي ،حتفة الفقااا ،دار الكتب العلمية ،ط 1994 ،2م ،297/2 :أمحد بأ غامن
الاف اوي ،الفواكه الدواين ،دار الفك 1995 ،م ،397/1 :تك اي بأ ىمد بأ تك اي اه صاري ،أسىن
املطالب ،دار الكتاا اإلسالم ،224/4 :ابأ دامة ،امل ين.238/9 :
( )18سليمان اخل اتي ،مثا ية أسئلة ملؤيدي التفلريات ت السعودية ...مع أجوبتاا ،مو ع صيد الفوائد:
https://saaid.net/ahdath/47.htm

( )19اجل جاين ،التع يفات ص  ،110ىمود داد ال محأ داد املاعم ،معلم املصطلثات واهلفاظ الفقاية ،دار
الفضيلة 89/2 :
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املبح الثاين :حرمة قتل النفوس املعصومة
املطلب األول :حرمة النفوس املعصومة من املسلمني :وردت آايت كثرية وأحادي
شريفة تعظم حرمة قتل املسلم دون حق
ومنها:
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﭼ

()20

وقال املاوردي" :وهذا أغلظ وعيد جيب يف أغلظ حتريم"(.)21
وقال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂﭼ

وقال تعاىل

:

()22

ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ

()23

قال اإلمام ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل  :وجعل قتل النفس الواحدة كقتل
مجيع الناس مبالغة يف تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل مجيع
.93

( )20سورس الاساا :اآلية
( )21دلي بأ ىمد املاوردي ،احلاوي الكاري ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.4/12 :
( )22سورس الف ان :اآلايت70-68 :
( )23سورس املائدس :اآلية(.)32
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الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد جيب أن يكون كذلك فاملراد
مشاركتهما يف أصل االستعظام ال يف قدره (.)24
ومن السنة النبوية:
عن الرباء بن عازب ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :لزوال الدنيا
أهون على اهلل من قتل مؤمن بغري حق".

()25

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال عليه الصالة والسالم مبنى" :أَتَ ْدرُونَ
أَيُّ َي ْومٍ َهذَا؟" قالوا :اهلل ورسوله أعلم! قالَ " :فإِنَّ َهذَا َيوْمٌ حَرَامٌ ،أَفََت ْدرُونَ أَيُّ بَ َل ٍد
َهذَا؟" قالوا :اهلل ورسوله أعلم! قال " :قَالَ بَ َلدٌ حَرَامٌ ،أَفََت ْدرُونَ أَيُّ شَهْرٍ َهذَا؟"
قالوا :اهلل ورسوله أعلم! قال" :شَهر حَرَامٌ ،قَالََ :فِإنَّ اللَّهَ َقدْ حَ ّرَمَ عَلَيكُم ِدمَا َءكُمْ
ض ُكمْ كَحُ ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َهذَا ،فِي شَهْ ِر ُكمْ فِي بَ َل ِدكُم هَذا" (.)26
وََأ ْموَاَل ُك ْم وَأَعْرَا َ
وعن عبد اهلل بن عمر ،قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يطوف
بالكعبة ،ويقول " :ما أطيبك وأطيب رحيك ،ما أعظمك وأعظم حرمتك ،والذي

( )24أمحد بأ ىمد ا يتمي ،الزواج دأ ا رتا الكاائ  ،دار الفك  ،ط1988 ،1م692/ 2 :
( )25رواه ىمد بأ ديسم الرتماي ،الساأ ،دار ال ا اإلسالمي1988 ،م :ر م  1395ورواه أمحد بأ تعيب
الاسائي ،الساأ ،مؤسسة ال سالة ،ط2001 ،1م:ر م  3987وابأ ماجه ،الساأ ،ديب ر م2619 :
اَّللِ بْ ِأ َد ْم و ،اهلااين ،صثيح الرتغيب والرتهيب ،ر م 2439 :و ال صثيح رواه مسلم
مأ ديب َدْا ِد ه
والاسائي والرتماي م فودا ومو وفا ورجح املو و  ،وا ظ  :وصثثه ىمد انص الديأ اهلااين ،صثيح
ساأ ابأ ماجه ،مكتاة املعار  ،ط2001 ،2م وصثثه ديب ر م .2668
( )26أ جه ىمد بأ لمساديف الا اري ،صثيح الا اري ،دار طوق الالاس ،ط1422 ،1هـ :كتاا امل اتي،
ابا لة الوداع ر م ،1074/3 ،:ومسلم بأ احللاج ،صثيح مسلم ،دار ل ياا الرتاث الع يب ،بريوت:
كتاا القسامة ،ابا ت ليظ حت مي الدماا واهد اه ،ر م.1305/3 ،1679 :
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نفس حممد بيده ،حلرمة املؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك ،ماله ،ودمه ،وأن نظن به
إال خريا.

()27

وقد أمجع أهل العلم السلف واخللف منهم على أن األصل هو ثبوت العصمة
للنفس بالدين ،وعلى حتريم قتلها(.)28
املطلب الثاين :حرمة النفوس املعصومة من غري املسلمني
قد وردت آيات كثرية وأحاديث شريفة تعظم حرمة قتل غري املسلم الذي له
عهد وأمان أو دون حق ،ومنها:
أوالً :يف أهل الذمة :قوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ ( .)29فيمنع قتاهلم ما دفعوا اجلزية.
عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما  -عن النيب عليه السالم قال:
ني عَامَا"(.)30
حةَ اجلَّنَةِ ،وَإ ّنَ رِحيَهَا ُي ْوجَ ُد ِم ْن مَسِريَ ِة َأرَْبعِ َ
ل ُمعَاهَدًا لَمْ يَ َرحْ رَائِ َ
" َمنْ قََت َ
ثانياً :يف املستأمنني:
قوله :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﭼ

()31

( )27ىمد انص الديأ اهلااين ،صثيح الرتغيب والرتهيب ،مكتب املعار 2000 ،م :وصثثه ديب ر م 2441
( )28داد ال محأ بأ ىمد بأ سليمان الكلياويل :جممع اههن  ،دار ل ياا الرتاث الع يب ،309/4 :ىمد بأ ىمد بأ
داد ال محأ الط ابلسي احلطاا :مواهب اجلليف ،دار الفك  ،الثالثة 1992م ،289/8 :املاوردي ،احلاوي الكاري:
 ،6/12داد و بأ أمحد بأ ىمد بأ دامة اجلماديلي املقدسي ،امل ين ،مكتاة القاه س.207/8 :
( )29سورس التوبة ،اآلية (.)29
( )30أ جه الا اري ،الصثيح ،كتاا اجلزية واملواددة ،ابا لث مأ تف معاهداً ،ر م.776/2 :3166 :
( )31سورس التوبة ،اآلية (.)6
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عن أبي مُرَّة موىل أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت :ذهبت إىل رسول اهلل
عليه الصالة والسالم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسرته ،فسلمت عليه،
فقالَ " :منْ َهذِهِ؟ فقلت :أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال " :مَ ْرحَبًا ِبأُمِّ هَانِئٍ" فلما
فرغ من غسله قام فصلى مثاني ركعات ملتحفًا يف ثوب واحد ،فقلت :يا رسول اهلل؛
زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجالًقد أجرته ،فالن بن هبرية ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم" :قَدْ َأجَرْنَا َمنْ أَجَرْتِ يَا ُأ ّمَ هَانِئٍ " قالت أم هانئ :وذلك ضحى(.)32
فقبل النيبّ علي السالم أمان أم هانيء ،وهذا دليل على أن كل من دخل ديار
املسلمني مستأمنًا بتأشرية أو غريه بطريقة نظامية ووافق عليها املسلمون فهم يف أمان.
ثالثاً :يف اهلدنة :قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭼ(.)33
وثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد صاحل قريشاً على ترك
القتال مدة عشر سنوات يكون فيها كل من املسلمني واملشركني يف أمان (.)34
ويف هذا األمر بيان جبواز عقد اهلدنة وأنها تعصم دماء املعاهدين طاملا هم يف
فرتة عهدهم ما مل ينقضوا العهد.

( )32أ جه الا اري ،صثيح الا اري ،كتاا الصالس ،ابا الصالس ت الثوا الوا د ،ر م ،102/1 : ،357
ومسلم ،صثيح مسلم ،كتاا صالس املساف يأ و ص ها ،ابا استثااا صالس الضثم ،ر م،336 :
 ،498/1واللفظ للا اري.
( )33سورس التوبة ،اآلية (.)1
( )34أ جه الا اري ،صثيح الا اري ،كتاا الصلح ،ابا الصلح مع املشكا ،ر م ،653/2: ،2700
ومسلم ،صثيح مسلم ،كتاا اجلااد والسري ،ابا صلح احلدياية ت احلدياية ،ر م .1409/3: ،1783
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املبح الثال  :الشبهات الفقهية واألصولية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة
الشبهات اليت تندرج حتت هذا العنوان كثرية ومنها قديم وحديث ،والوقوف
على مجيع الشبهات حيتاج ملؤلفات كبرية وجليلة ،إمنا نأخذ أهمّها من وجهة نظر
الباحث وفقاً ملا يستوعبه حبث علمي حمكّم ،واهلل املوفق ألهمّ ما ذكره العلماء من
شبهات ،وما نلمسه من واقع ما نرى من مصائب تُرتكب باسم اإلسالم والدين واهلل
ورسوله منها براء ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
املطلب األول :الشبهات الفقهية يف قتل وتفجري النفوس املعصومة والر ّد عليها
الشبهة األوىل:

تشبيه إهالك النفس يف االغتيال والتفجري ملن هم كفار ومستأمنون يف بالد
املسلمني لتخليص املسلمني من شرور الكفار بفعل النيب عليه الصالة والسالم يف قتل
كعب بن األشرف حيث انتدب من يقوم باغتياله فهذا فعل مشروع (:)35
يُظهر هؤالء من الفئة الضالّة جواز االغتيال والتفجري واخلديعة خلدمة
اإلسالم بتخليص املسلمني من شرور الكفار املستأمنني ،فقد حَرّض النيب صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم أصحابه على قَتْل كعب بن األشرف ،فقالَ ":منْ ِل َكعْبِ بن
األشرف؟ فإنّه قد آذى اهلل ورسوله " فقام حممد بن مسلمة –رضي اهلل عنه  -فقال:
يا رسول اهلل ،أحتب أن أقتله؟ قال ":نعم "( ،)36ففعل.
الرد على الشبهة :ميكن الرد على هذه الشبهة من خالل:

( )35ا ظ مأ ذك هاه الشااة :السليماين ،التفلريات واالغتياالت188 :
( )36الا اري ،الصثيح ،كتاا ال هأ ،ابا رهأ السالح ،ر م  ،2510ومسلم ،صثيح مسلم ،كتاا اجلااد
والسري ،ابا تف كعب بأ اهت طاغوت الياود ،ر م .1801
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أوالً :أن كعبًا مل يكن يف أمان بل نقض األمان فهو حمارب ال أمان له ،وهذا
خيتلف عن ما تقولون أنه أجاز اغتيال من له أمان يف بالد املسلمني بهذا الدليل :قال
البغوي:
"قد ذهب من ضل يف رأيه وزلّ عن احلق ،اىل أن قتل كعب ابن األشرف كان
غدراً وفتكاً ،فأبعد اهلل هذا القائل ،وقبّح رأيه ،ذهب عليه معنى احلديث ،والتبس
عليه طريق الصواب ،بل قد روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال" :اإلميان قيد الفتك ال يفتك مؤمن"( ،)37والفتك أن يُقتل مَن له
أمان فجأة ،وكان كعب بن األشرف ممن عاهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال
يُعني عليه أحداً ،وال يقاتله ثم خلع األمان ،ونقض العهد ،وحلق مبكة ،وجاء معلناً
معاداة النيب صلى اهلل عليه وسلم يهجوه يف أشعاره ،ويسبّه فاستحق القتل لذلك،
ويف احلديث أن كعب بن األشرف عاهده ،فخزع منه هجاءه للنيب صلى اهلل عليه
وسلم أي قطع منه ذمّته وعهده ( ،)38كما بوّب البخاري للقصة يف كتاب اجلهاد من
"صحيحه " بقوله" :باب الفتكُ بأهل احلرب" ،وترجم أيضاً" :باب الكذب يف احلرب".
ثانياً :أن كعب بن األشرف كافر بال خالف ومعادٍ لإلسالم واملسلمني بل وشرّه
مستطري ،وقد آذى اهلل ورسوله ،أمّا ما تفعلونه ،فهو قتل املساملني واألطفال والنساء،
بل تقتلون املعاهدين واملستأمنني الذين مجيعًا هلم عصمة الدم وحرمته ،وهذا ال جيوز.

( )37رواه سليمان بأ اهتعب أبو داوود ،الساأ ،دار ال سالة ،ط2009 ،1م ،كتاا اجلااد ،ابا ت العدو
يؤتم دلم غ س ويتشاه هبم :ر م  ،2769ورواه ىمد بأ داد و احلاكم ،املستدرك دلم الصثيثا ،دار
الكتب العلمية ،ط1990 ،1م ،كتاا احلدود ،ابا اإلميان يد الفتك :ر م  ،392/8037:4و ال :هاا
ديب صثيح دلم ت ط مسلم ومل خي جاه ،ووافقه الاهيب.
( )38احلسا بأ مسعود الا وي ،ت ح الساة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1933 ،م46،45 /11 :
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ثالثاً :أن فعل النيب عليه السالم هو فعل ولي أمر املسلمني ،وهو الذي حرّض
على قتله ،فهو رسول اهلل ،وهو ولي األمر( ،)39وهو الذي يعرف مصلحة املسلمني
وليس كما تفعلون وأنتم أفراد خارجون عن وطنكم وأمتكم ،وختتلقون املصاحل كما
تشاؤون وقد مألمت الدنيا دماً وقتال حبجة املصلحة للمسلمني ،وما جرّ املسلون من
وراء أفعالكم سوى الويالت من فكركم وطريقتكم املتطرفة واملنحرفة.
وقد قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان جواباً على من استدلّ بهذا الدليل":
ليس يف قصة قتل كعب دليل على جواز االغتياالت؛ فإن قتل كعب بن األشرف كان
بأمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ولي األمر ،وكعْب من رعيته مبوجب
العهد ،وقد حصلت منه خيانة للعهد ،اقتضت جواز قتله َك ّفاً لشره عن املسلمني،
ومل يكن قتله بتصرف من آحاد الناس ،أو بتصرف مجاعة منهم من دون وليّ األمر،
كما هو حال االغتياالت املعروفة اليوم يف الساحة ،فإن هذه فوضى ال يقرها اإلسالم،
()40

ملا يرتتب عليها من املضار العظيمة يف حق اإلسالم واملسلمني "

رابعاً :ما تبع قتل كعب هو انكسار لقوة ومنعة اليهود ،وهذا يدلّ على صواب
هذا العمل عكس ما يظهر من فعل املفجرين والقاتلني من هدم ملبادئ الدين وزيادة
الفتك بأهل اإلسالم واملساملني.
خامساً :أن كعبًا متّ قتله وحده دون أحد غريه من األبرياء ليس كما يفعل
املفجّر بقتل كافر يتبعه قتل كثري من األبرياء وهذا ال يصحّ أبداً ،بل فيه اإلثم والتساهل
يف الدماء الذي كان علماء األمة يبتعدون ويهربون من تسويغ التوسع يف القتل ،بل
روي عن اإلمام أمحد أنه يقول أنه جبان يف الدماء ،يعين يف القضاء بالدماء ملا هلا من
( )39السليماين ،التفلريات واالغتياالت188 :
( )40ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة :والكالم للشيخ صاحل الفوتان101 :
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حرمة كبرية ،توقفاً وعدم تسرّع يف الفتوى والقضاء ،وهذا الفعل تسرّع يف القتل
وكأنّه ال شيء وتتهاونون فيه كأنّه ذباب تهشونه عن أنوفكم.
الشبهة الثانية:
قتل املعاهدين وتفجريهم جاز بعدما نقضوا العهد بكون بالدهم حماربةً لنا
ويتجسّسون على بالد املسلمني؛ فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم
وتفجريهم (.)41
وقد يذكرون قول اهلل عز وجل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ( ،)42فهم
نقضوا العهد وقاتلونا وباغتونا وطعنوا يف ديننا فال عهد هلم إطالقاً ،ولذلك ملا نقضت
قريش العهد ،وأغاروا على بين خزاعة حلفاء املسلمني ،فإن النيب صلى اهلل عليه
وسلم جهّز اجليش مباشرة ،وغزا قريشاً يف عقر دارهم ،كما قال اهلل تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (.)43
الرد على هذه الشبهة من وجوه:
أوالً :يقول املفجرون إ ّن من فجروهم نقضوا عهدهم وأمانهم ،فإنه إذا نقض
املستأمن أو املعاهد عهده مل جيز يآحاد املسلمني قتله؛ ملا يرتتب على ذلك من
املفاسد ،وقد ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم قتل عبد اهلل بن أبيّ بن سلول رأس
النفاق خمافة أن يقال إن حممداً يقتل أصحابه ،وهكذا ليس يآحاد املسلمني قتل من
( )41ا ظ هاه الشااة :ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة170:
( )42سورس التوبة12
( )43سورس التوبة7
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ظهرت ردّته وزالت عصمته؛ للمعنى الذي ذكرنا ،وكم جرّ هذا من الشرّ والبالء على
أهل اإلسالم ،وكم حصل به من التضييق على الدعوة اإلسالمية والدعاة ،وكم
استغله املغرضون لتشويه صورة احلق وأهله( ،)44بل الفتك والقتل يف املوحدين
واملؤمنني.
ثانياً :أن من أعطى هلم األمان يف بالد املسلمني أياً كان ولي االمر أم واحد من
عموم املسلمني فله األمان ،وال جيوز قتلهم أبداً فكيف بقتل املسلمني معهم من
املستضعفني من النساء والولدان وال حول وال قوة إال باهلل ،قال ابن قدامة" :ومن
أعطاهم األمان منا :من رجل ،أو امرأة ،أو عبد ،جاز أمانه ،ويصحّ من كل مسلم
بالغ عاقل خمتار ،ذكراً كان أو أنثى ،حُراً كان أو عبداً ،وبهذا قال الثوري،
واألوزاعي ،والشافعي ،وإسحاق  ،وابن القاسم  ،وأكثر أهل العلم "

()45

ثالثاً :إذا ثبت أنهم نقضوا العهد وانتهى هلم األمان ،فالواجب الرجوع إىل
وليّ األمر ليتّخذ اإلجراء الوارد يف ايآيات اليت تستدلّون بها وال جيوز لكم القتل
والتفجري ،إمنا جيب عليكم فقط أن تنصحوا لوليّ األمر ،وبهذا تكونوا أدّيتم ما
عليكم ،كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز  -رمحه اهلل ":-إذا مل توجد حماكم
شرعية؛ فالنصيحة فقط ،النصيحة لوالة األمور ،وتوجيههم للخري ،والتعاون
معهم ،حتى حيكموا شرع اهلل ،أما أن ايآمر والناهي ميدّ يده ،أو يقتل أو يضرب؛ فال
جيوز ،لكن يتعاون مع والة األمور باليت هي أحسن ،حتى حيكموا شرع اهلل يف عباد
اهلل ،وإال فواجبه النصح ،وواجبه التوجيه إىل اخلري ،وواجبه إنكار املنكر باليت هي
أحسن ،هذا هو واجبه ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ وألن إنكاره باليد
( )44ىمد صاحل املالد ،سؤال وجواا :مو ع
( )45ابأ دامة ،امل ين195/9 :

https://islamqa.info/ar/75083
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بالقتل أو الضرب؛ يرتتب عليه شر أكثر ،وفساد أعظم بال شك وال ريب لكل من
سَبَ َر هذه األمور وعرفها"

()46

وقال الشيخ صاحل الفوزان" :فاحلاصل أن إقامة احلدود من صالحيات
السلطان ،وإذا مل يكن هناك يف املسلمني سلطان؛ فإنه يكتفي باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال باليت هي أحسن ،وال
جيوز لألفراد أن يقيموا احلدود ،ألن هذا – كما ذكرنا – يلزم منه الفوضى ،ويلزم منه
حدوث الثارات والفنت ،وفيه مفسدة أعظم مما فيه من املصلحة ،ومن القواعد
()47

الشرعية املسلَّم بها :أن درء املفاسد مقدّم على جلب املصاحل "
الشبهة الثالثة:

قتل املسلمني غري املقصودين عند التفجري والقتل جيوز للضرورة مثل مسألة
الترتس وغريها ،حيث يذكر هؤالء أن قتل املسلمني غري املقصودين باخلطأ عند تفجري
الكفار معفوّ عنه ()48؛ ألن العمل ال ميكن فعله إال بأن يُقتل عدد بسيط من املسلمني
مقابل قتل الكفار ،فنحن مضطرون واملضطر يأخذ بقدر فجاز ،ودليل ذلك مسألة
الترتس( )49من قبل الكفار بعدد من املسلمني ،وجاز الرمي عليهم وقد يؤدي الرمي
عليهم لقتل بعض املسلمني ملصلحة دحر األعداء وهزميتهم واالنتصار للدين فجاز.
الرد على هذه الشبهة :والرد على هذه الشبهة:
( )46ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة :والكالم للشيخ ابأ ابت :ص.68-67
( )47ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة ،والكالم للشيخ صاحل الفوتان.170 :
( )48ا ظ هاه الشااة :السليماين ،التفلريات واالغتياالت ،204- 202 :سليمان اخل اتي ،مثا ية أسئلة
ملؤيدي التفلريات ت السعودية ...مع أجوبتاا ،مو ع صيد الفوائدhttps://saaid.net/ahdath/47.htm:
( )49الترتُّو :داارس دأ أ ا الكفار رهائأ مأ املسلما معصومي الدم ،أو حنو ذلك ،وجعلام تـ ْساً بياام وبا
املسلما
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أوالً :إن االستهانة يف قتل املسلم صغرياً أو كبرياً ذكراً أو أنثى هو جرمية بشعة و
ال جيوز االستهانة يف قتل املسلم فما أعظم الذنب يف قتله كما قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم " :قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال

الدنيا"

()50

وقال رسول اهلل صلى

جلٍ مُسْ ِلمٍ"
اهلل عليه وسلم " :لزَوَالُ الدُّنْيَا أَ ْه َونُ عَلَى اللَّهِ ِمنْ قَ ْتلِ َر ُ

()51

وايآيات

واألحاديث كثرية سبق أن ذكرنها يف حرمة دم املسلمني ومعصومي الدم يف بداية
البحث
ثانياً :الترتس شبهة واهية والرد عليها :إن مسألة الرتس ذكر الفقهاء اختالفاً
مداره مصلحة املسلمني واحلفاظ على بيضة هذا الدين ،وما أجازوا إال بضوابط حمددة
يف هذا السياق:
قال النووي" :وإن دعت الضرورة إىل رميهم بأن ترتَّسوا بهم يف حال التحام
القتال وكانوا حبيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان ،أحدهما :ال
جيوز الرمي إذا مل ميكن ضرب الكفار إال بضرب مسلم ،...والثاني :وهو الصحيح
املنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال املشركني وتوقي املسلمني
حبسب اإلمكان" ( )52وقال النووي مؤيدًا الوجه األخري جبواز الرمي للضرورة دفاعًا عن
الدين يف حالة خاصة وهي انهزام املسلمني يف حال عدم الرمي" :ألن مفسدة
اإلعراض أكثر من مفسدة اإلقدام وال يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة اإلسالم
ومراعاة لألمور الكليات"(.)53
( )50اهلااين ،صثيح الرتغيب والرتهيب و ال :سأ صثيح رواه الاسائي والاياقي مأ ديب ب يدس ،ر م
2440

( )51ساق خت ده ،ت مة دماا املسلما أول الاثب
( )52الاووي ،روضة الطالاا246/10 :
( )53الاووي ،روضة الطالاا .246/10:
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وقال الشوكاني" :وال بأس برميهم أي:الكفار وإن كان فيهم مسلم أو أسري أو
تاجر؛ بل لو ترتَّسوا بأسارى املسلمني وصبيانهم سواء عُلم أنهم إن كفّوا عن رميهم
انهزم املسلمون أو مل يعلموا ذلك؛ إال أنه ال يقصد برميهم إال الكفار ،وعند األئمة
الثالثة ال جيوز رميهم يف صورة الترتس إال إذا كان يف الكفّ عن رميهم يف هذه احلالة
انهزام املسلمني ،وهو قول احلسن بن زياد"

()54

واحلالة اخلاصة هذه اليت أجازها اجلمهور حتمل على اخلاص يف حال
الضرورة ،مثل لو مل نرمِ الكفار انهزم املسلمون وسقطت بيضةُ هذا الدين ،وأما العام
املطلق هنا وهو النهي عن قتل املسلمني بإمجال وعموم ،وكما هو مقرر يف األصول
أن اخلاص مقدّم على العام عند مجهور األصوليني

()55

لكن هذه اخلصوصية هلا شروط وضوابط عند العلماء وهي " :أن قتل املسلم
ألخيه املسلم ال جيوز إال بضوابط جمموعة يف قوهلم :ضرورية ،قطعية ،كلية،
فقوهلم(:ضرورية) معناه :أن يكون ضرر الكفار باملسلمني يف الضروريات اخلمس
املعروفة ،وهي :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال ،وذلك خبالف ما إذا
أمكن دفع الكفار بغري قتل املسلمني الذين ترتسوا بهم ،فمن قتل املسلم واحلال
ضمِن ،وقول العلماء(:قطعية) :أي أن تكون املصلحة املرجو جلبها؛ قطعية
كذلك؛ َ
احلصول ،أو أن تكون املفسدة اليت يُرجَى درؤها؛ قطعية الدرء أو الدفع ،أما إذا
كانت ظنية حمتملة فال؛ وذلك ألن قتل املسلم املعصوم حمرم قطعاً ،فال يُرْتكب حمرم
قطعي؛ جللب مصلحة حمتملة ظنية ،والقاعدة أن اليقني ال يُرتك للشك ،وأما قوهلم:
( كلية ) :أي أن تكون املصلحة عامة للمسلمني ،فال يُقتل مسلم ترتس به كافر ،لقتل
.448

( )54ىمد بأ دلي الشوكاين ،فتح القدي  ،دار ابأ كثري ،ط1414 ،1هـ ،447/5 :
( )55ىمد بأ ىمد ال زايل ،املستصفم ،دار الكتب العلمية ،ط1993 ،1م ، 246/1 :ىمد بأ دم
ال اتي ،احملصول ،مؤسسة ال سالة ،ط1997 ،3م.173 -161/3 :
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كافر فقط ،فمن املمكن أن يُرتك املسلم والكافر يف هذه احلالة ،ويأتي اهلل بالكافر
وحده مرة أخرى ،فإذا كانت املصلحة مصلحة عامة ،ال خاصة بشخص؛ فنعم ألنه
ال جيوز لشخص أن َيدْرأ عن نفسه بالء ،أو جيلب لنفسه مصلحة بإيقاع الضرر مبسلم
آخر ،مثال ذلك :أن َيدْهم املسلمني يف بالدهم عدو ،وقد ترتس بأسرى املسلمني،
فإن ترك املسلمون الكفا َر وشأنهم هلكوا هم واألسرى الستفحال شر الكفار"(.)56
وبعد التوضيح املختصر ملسألة الترتّس؛ فإنه ال جيوز قياسها على قتل وتفجري
معصومي الدم كما يفعل هؤالء الضالون بتفجري املساجد واألسواق ،فلو أجزنا ضرب
املترتَّس بهم من املسلمني ،فهذا يف حالة الضرورة بضوابطها الثالثة السابقة حيث مل
نستطع الوصول للكفار إال بضرب املترتَّس بهم وحيث أمكن تفادي املسلمني ما أمكن
فال جيوز ضرب املترتَّس بهم حينها.
ثم ال جيوز اعتبار املشاة ومن يتسوّق من الناس مثل املسلمني الذين ترتّس بهم
الكفار ،فهؤالء قوم ليسوا حمبوسني بل أحراراً وميكن االبتعاد عنهم إىل مكان بعيد أو
إىل مكان آخر فال ضرورة لقتل معصومي الدم.
ثم أخرياً نؤكد أنّ الضرورة تقدّر بقدرها ،ويف عمل من قام بالتفجري والقتل
ملعصومي الدم ال يوجد ضرورة وجواز الترتس حالة خاصة ،وعمل املفجّر يدخل يف
احلالة العامة بالنهي عن قتل معصومي الدم.
ثالثاً :يف هذا التفجري هَتْكٌ حلرمات اإلسالم املعلومة بالضرورة؛ هَتْكٌ حلرمة
األنفس املعصومة ،وهَتْكٌ حلرمات األمن واالستقرار وحياة ايآمنني املطمئنني يف
( )56السليماين ،التفلريات واالغتياالت ،204- 202 :وا ظ ىمد بأ أمحد الق طيب ،اجلامع ه كام الق ن،
دار الكتب املص ية ،القاه س ،ط 1964 ،2م:

.287/16
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مساكنهم ومعايشهم ،وغدوهم ورواحهم ،وهَتْكٌ للمصاحل العامة اليت ال غنى للناس
يف حياتهم عنها ،وما أبشع وأعظم جرمية من جترأ على حرمات اهلل ،وظلم عباده،
وأخاف املسلمني ،واملقيمني بينهم ،فويلٌ له ،ثم ويلٌ له من عذاب اهلل ونقمته ،ومن
دعوة حتيط به ،نسأل اهلل أن يكشف سرته ،وأن يفضح أمره (.)57
رابعاً  :إن هذا العمل اإلجرامي يتضمن أنواعاً من احملرمات يف اإلسالم
بالضرورة من غدرٍ ،وخيانة ،وبغي ،وعدوان ،وإجرام آثم ،وترويع للمسلمني
وغريهم ،وكل هذه قبائح منكرة ،يأباها ويبغضها اهلل ورسوله واملؤمنون (.)58
الشبهة الرابعة:
من الشبهات عندهم اعتبار أن حكام املسلمني مل يستجيبوا األمر النبوي
بإخراج املشركني  -اليهود والنصارى وغريهم من أهل الكفر  -من جزيرة العرب
حيث قال عليه الصالة والسالم " :ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى
ال أدع إال مسلماً " ( ،)59حيث جعلوا عدم عمل احلكام بهذا احلديث ذريعةً للخروج
على احلكام املسلمني أو جواز قتل هؤالء املشركني (.)60
والرد عليها:

( )57جملس هيئة كاار العلماا ،فتاوى هيئة كاار العلماا ،جملة الددوس ،العدد 1548 :بتاريخ 1417/2/18هـ،
القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة.24-21 :
( )58جملس هيئة كاار العلماا ،فتاوى هيئة كاار العلماا ،جملة الددوس ،العدد 1548 :بتاريخ 1417/2/18هـ،
القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة.24-21 :
( )59رواه مسلم ،صثيح مسلم :ابا ا اج الياود والاصارى مأ جزي س الع ا :ر م احلديب1767:
( )60ا ظ هاه الشااة :صادق بأ ىمد الايضاين ،تااة الفك اخلارجي ول أ جوا املشكا مأ جزي س
الع اhttp://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216:
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أوالً :قول الشيخ ابن باز السابق ذكره حيث قال عن اخلارج " :وألن إنكاره
باليد بالقتل أو الضرب؛ يرتتب عليه شر أكثر ،وفساد أعظم بال شك وال ريب لكل
من سَبَرَ هذه األمور وعرفها" ( ،)61فإنّ من خيرج على احلكام أو يقتل املشركني بيده،
فإنه يسبب مفاسد كثرية تزيد على ما قام به من نشر الفنت ،وذهاب األمن واألمان.
ثانياً :إن هذا اخلطاب لوالة األمور وليس خطاباً لكل أحد من الناس بدليل أن
الصحابة رضي اهلل عنهم مل يفعلوا ذلك أفراداً ،وإمنا الذي قام به عمر بن اخلطاب –
رضي اهلل عنه  -اخلليفة الثاني ،فدلّ هذا على أن هذا اخلطاب يتوىل تنفيذه ولي
األمر إذا رأى املصلحة يف ذلك وأمكنه تنفيذه

()62

.

ثالثاً:ال جيوز ملسلمٍ كائناً من كان أن خيرج عن طاعة وليّ األمر حتى وإن
سلّ منا بوجوب إخراج الكافرين من جزيرة العرب مجلةً وتفصيالً؛ ألن املعصية من
الوالي ال توجب اخلروج عليه إال بظهور الكفر البواح الذي عندنا فيه من اهلل برهان،
مع العلم أن الكفار ممنوع دخوهلم احلجاز " مكة واملدينة " عمالً بفتوى اإلمام أمحد
 رمحه اهلل .)63(-رابعاً:الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال(:أخرجوهم) ومل يقل :اقتلوهم
واغدروا بهم إذا أمنتموهم.
خامساً :قال الشيخ صاحل الفوزان " :إخراج اليهود والنصارى من جزيرة
العرب ال مينع استقدامهم ألعمال يقومون بها ،ثم يرجعون إىل بالدهم إذا انتهت
مهماتهم كالسفراء والعمال والتجار وأصحاب اخلربات اليت حيتاجها املسلمون وليس
( )61ىمد بأ سا القثطاين ،فتاوى اهئمة ت الاواتل املد مة :والكالم للشيخ ابأ ابت :ص.68-67
( )62الشيخ صاحل الفوتان ،مقال :االستدالل الااطف و اثره املدم س :مو ع:
http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739

( )63صادق بأ ىمد الايضاين ،تااة الفك اخلارجي ول أ جوا املشكا مأ جزي س الع ا:
http://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216

:
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عندهم من يقوم بها ..فقد استأجر النيب صلى اهلل عليه وسلم مشركاً يدله على طريق
اهلجرة ،واستدان من يهودي يف املدينة وجاءه نصارى جنران ودخلوا عليه يف مسجده،
وتفاوضوا معه ،وربط مثامة بن أثال يف املسجد ،وهو مشرك"

()64

.

املطلب الثاين :الشبهات األصولية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة والر ّد عليها
الشبهة األوىل:

إن من املصاحل الشرعية املعتربة قتل النفس والغري والتفجري اليت ختدم اإلسالم
مثل فعل الغالم املؤمن مع الطاغية واحلاكم الظامل (:)65
يقول هؤالء:إن من املصاحل الشرعية أن يقوم املسلم بقتل نفسه والتفجري والقتل
مثل ما روى مسلم يف حيث الغالم ،والرواية تقول إن الغالم وهو مؤمن قد د ّل
احلاكم الكافر الطاغية على قتل نفسه ،فآمن الناس بفعلته؛ ألنه ضحّى بنفسه ألجل
دينه وهذا ما نفعله ،واحلديث الدالّ على ذلك ما ورد على لسان الغالم حيث
يقول ....":إنك لسْت بقاتلي ،حتى تفعل ما آمرك به !! قال :وما هو ؟ قال :جتمع
الناس يف صعيد واحد ،وتصْلبين على جذع ،ثم خذ سهماً من كنانيت ،ثم ضَ ِع
السهم يف كبد القوس ،ثم قل :بسم اهلل ربِّ الغالم ،ثم ارمين ،فإنك إذا فعلت
ذلك؛ قتلتين ،فجمع الناس يف صعيد واحد ،وصلبه على جذع ،ثم أخذ سهماً من
كنانته ،ثم وضع السهم يف كبد القوس ،ثم قال :بسم اهلل رب الغالم ،ثم رماه،

()64

الشيخ

صاحل

الفوتان،

مقال:

االستدالل

الااطف

و اثره

املدم س

:مو ع:

http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739

( )65ا ظ مأ ذك هاه الشااة :السليماين ،التفلريات واالغتياالت :ص  ،191سليمان اخل اتي ،مثا ية أسئلة
ملؤيدي التفلريات ت السعودية ...مع أجوبتاا ،مو ع صيد الفوائدhttps://saaid.net/ahdath/47.htm:
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صدْغه يف موضع السهم ،فمات ،فقال الناس:
صدْغه ،فوضع يده يف ُ
فوقع السهم يف ُ
آمنا برب الغالم ...ثالت مرات" القصة

()66

الرد على هذه لشبهة:
أوال :ال ينطبق فعل التفجري على مفهوم املصلحة املعتربة شرعاً :فإن تعريفها
عند األصوليني كما يقول الشاطيب :إن املصاحل املعتربة شرعًا ،هي املصاحل اخلالصة،
غري مشوبة بشيء من املفاسد ،ال قليالً وال كثريًا "

()67

ويعرفها الريسوني بأنها":

املصاحل املعتربة :هي اليت نص الشرع على اعتبارها وقبوهلا ،أو حث على حتصيلها
ورعايتها .ويأتي يف مقدمة ذلك الفرائضُ والواجبات ،كالصالة والزكاة والصوم
واحلج ،والوفاء بالعهود وأداء األمانات ،والصدقِ يف القول واإلخالصِ يف
()68

العمل.".....

ومن خالل ما سبق من تعريف ،فإن املصلحة ينبغي أن يتوفّر فيها عدم وجود
املفاسد وأن الشرع أمر بتحصيلها ،وفعلكم ال مصلحة فيه بل فيه مفاسد ال حصر هلا،
فال ينطبق عليه مفهوم مصلحة وال مصلحة معتربة بل مفسدة ومفسدة املفاسد.
ثانياً :أن التفجري الذي تقومون به ال مصلحة لإلسالم واملسلمني فيه ومل ينتفع
منه املسلمون ومل يُسلمُ بسببه أُناس بل على العكس زادت العداوة للدين وأهله ومن
ثمّ فهو ال يشبه فعل الغالم بشيء :وقد قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل تعاىل:-
"عند شرحه حلديث الغالم والساحر :أما ما يفعله بعض الناس من االنتحار ،حبيث
َيحمل آالت متفجرة ويتقدم بها إىل الكفار ثم يفجّرها إذا كان بينهم ،فإن هذا من قتل
وال اهب وال الم :ر م

( )66مسلم ،صثيح مسلم:كتاا الزهد وال ائق ،ابا صة أصثاا اه دود والسا
()3005
( )67لب اهيم بأ موسم الشاطيب ،املوافقات ،دار ابأ دفان ،ط1997 ،1م26 /2 :
( )68ال يسوين ،تق يب مقاصد الش يعة  /املصاحل املعتربس واملصاحل املل اسhttp://www.raissouni.ma :
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النفس والعياذ باهلل ،ومن قَتَل نفسه فهو خالد خملد يف نار جهنم أبد ايآبدين ،كما جاء
يف احلديث عن النيب -عليه الصالة والسالم  ،-ألن هذا قَتَل نفسه ال يف مصلحة
اإلسالم؛ ألنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتني مل ينتفع اإلسالم بذلك،
ومل يُسلم الناس ،خبالف قصة الغالم ،فإن فيها إسالم الكثري ،كلّ من حضر أسلم،
أمّ ا أن ميوت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتني من العدو فهذا ال يقتضي أن يُسلم
ك باملسلمني أشد
الناس ،بل رمبا يتعنت العدو أكثر ،ويُوغر صدره هذا العمل حتى يفتِ َ
فتك"( ،)69وهذا ما صدّقه الواقع قدمياً وحديثاً فكم زادت الويالت على املسلمني بفعل
جهلتهم وصنيعهم وقتلهم بل مصلحة ظاهرة بل مفاسد زاخرة.
ثالثاً:أن الغالم مل يدلّ إال على قتل نفسه فقط ،أما غريه فلم يقتل ،واملفجر
يقتل نفسه وغريه من األبرياء ،أو من الكفار الذين ال جيوز لكم أن تقتلوهم مبا هلم من
عهود ( ،)70كما سبق بيانه يف أكثر من موضع.
رابعاً :أن املفجر يقتل نفسه ويقتل كثري من املسلمني حبجة قتل كافر أو عدد
قليل من الكفار ،وهذا ينشر ثقافة الدماء وعدم األمن واألمان يف ديار املسلمني هذا ال
مصلحة للدين فيه وليس من قواعد الدين وال مقاصده بل العكس متاما والواقع يظهر
ذلك.
خامساً :أن الغالم غلب على ظنه أنّه مقتول فأراد أن جيعل قتله لصاحل اإلسالم
والدين ففعل ذلك ،واملفجّر ليس كذلك ،بل يقتل نفسه وعدد من املسلمني مبحض
إرادته دون غلبة ظن على أنه سيقتل ملصلحة بل على العكس متاماً ،ويدلّ على ذلك
ما ذكره القرطيب " :أنّه ملّا غلب على ظنّه أنّه مقتول وال بدّ ،أو علم مبا جعل اهلل يف
( )69ىمد بأ صاحل العثيما ،ت ح رايه الصاحلا ،دار الوطأ1426 ،هـ 166–165/1 :
( )70السليماين ،التفلريات واالغتياالت :ص 191
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قلبه؛ أرشدهم إىل طريق يُظهر اهلل به كرامته وصحة الدين الذي كان عليه ،ليُسْلم
الناس ،وليدينوا دين احلق عند مشاهدة ذلك ،كما كان "(.)71
سادساً :ظهرت املصلحة يف فعل الغالم بإسالم مجيع من كان موجوداً من
الناس وكذلك بإجبار الظامل على قول كلمة التوحيد "باسم اهلل رب الغالم " ،لكن
بأفعالكم الشنيعة ال ختدمون سوى أعداء الدين وتضعوا هلم مسوغات يف الفتك
وقتل املسلمني األبرياء واحتالل البالد والعباد حبجة اإلرهاب الذي تعملونه أوالً
ثم يتلوه إرهاب أشدّ منه من قبل أعداء األمة ،وهذه كلّ ها مفاسد ال مصاحل مثل ما
حدث يف العراق وحيدث يف سوريا ويف بالد املسلمني وال حول وال قوة إال باهلل
تعاىل.
سابعاً :كثري من األفعال يبتدعها الناس ويظنّون فيها املصلحة ،وليست كذلك:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :وكثرياً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا
ويكون فيه منفعة مرجوحة باملضرة ،كما قال تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ( )72وكثري مما ابتدعه الناس من العقائد واألعمال من
بدع أهل الكالم وأهل التصوف وأهل الرأي ،حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً وحقاً
وصواباً وليس كذلك فإذا كان اإلنسان يرى حسناً ما هو سيئ كان استحسانه أو
استصالحه قد يكون من هذا الباب".

()73

( )71أمحد بأ دم الق طيب ،املفام ملا أتكف مأ كتاا تل يص مسلم ،دار ابأ كثري1996 ،م425/7 :
( )72سورس الاق س :اآلية 219
( )73ابأ تيمية ،جمموع الفتاوى 342 / 11 :ـ .345
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الشبهة الثانية:

يقولون :نؤمن بقاعدة مراعاة املصاحل واملفاسد ،لكننا نرى عكس ما ترون،
ونرى أن املصاحل يف التفجريات واالغتياالت أكثر من املفاسد ،وأنتم تعتربون املصاحل
مفاسد ،وال مشاحة يف االصطالح (.)74
يرى هؤالء أ ّن قتل الكفّار الذين نقض عهدهم وتفجريهم وقتلهم ينتج عنه
مصاحل كثري منها ردع الكفار ،وإسقاط هيبتهم ،والدفاع عن املستضعفني ،واهلل أمرنا
بالتحريض على القتال واجلهاد لنصرة الدين قال تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﭼ ( ،)75وكل ذلك يطغى على املفاسد القليلة الناجتة عن ذلك القتل والتفجري.
الرد على الشبهة :نرد على هذه الشبهة من خالل ما يلي:
أوالً :عدم التزام هؤالء بضوابط الرتجيح بني املصاحل واملفاسد حيث ذكر
األصوليون ضوابط للفقهاء إذا اجتمعت املصاحل واملفاسد ،يقول العز بن عبد
السالم " :إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد ،فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلنا
ذلك امتثاالً ألمر اهلل فيهما؛ لقوله سبحانه :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ( ،)76وإذا تعذر
الدرء والتحصيل؛ فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدة وال نبالي بفوت
املصلحة ،قال اهلل تعاىل" :

         

"     

()77

حرّمهما؛ ألنّ مفسدتهما أكرب من منفعتهما...

( )74ا ظ هاه الشااة :السليماين ،التفلريات واالغتياالت :ص  ،292سليمان اخل اتي ،مثا ية أسئلة ملؤيدي
التفلريات ت السعودية ...مع أجوبتاا ،مو ع صيد الفوائدhttps://saaid.net/ahdath/47.htm:
( )75الاساا 84
( )76سورس الت ابأ16 :
( )77سورس الاق س219 :
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وإذا كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة " ( ،)78وهذه
ضوابط الواضحة يف التعامل مع الرتجيح بني املصاحل واملفاسد إذا تعارضا مل يلتزم بها
املنحرفون فهم زادوا املفاسد على املسلمني بنتيجة فعلهم حيث زاد القتل يف املسلمني
ومل ينتصر الدين  -كما يقولون  -ومل يأمنوا بل زادونا خوفًا ورعباً ،فلم يتقوا اهلل
ما استطاعوا ،واملفسدة أعظم يف فعلهم ،فيجب درأها بعدم جواز فعلهم ال بل
واستئصال منهجهم اخلارج عن أهل السنة واجلماعة.
ثانياً :اجلهاد يف اإلسالم جيب أن حيقق املصلحة األكيدة مثل :مصلحة إظهار
الدين ،وكف بأس الكافرين ،والدفاع عن املستضعفني ،وهذا مامل يتحقق أبداً يف
الواقع اليوم فالكفار اختذوا أفعالكم الشنيعة باحتالل بالد املسلمني وقتل املستضعفني
ومل تكفوا بأس الكفار ،بل هذا فيه استغالل من الكفار للمفجّر جبهله حبيث يكون
وسيلة لتخويف جمتمعه املسلم وزيادة يف الفتك باملسلمني بالقتل وغريه ،قال تعاىل:
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ( ،)79فأصبح بذلك قتالكم ليس يف
سبيل اهلل كما زعمتم بل هو على خالف مقاصد الشريعة وهو خارج عن عقيدة هذه
األمة ووسطيتها يف التعامل مع األمور.
ثالثاً :املوازنة بني املصاحل واملفاسد هو من عمل ولي األمر يف حالة اجلهاد ورفع
السالح ،وليس من شأن آحاد وأفراد من الشباب الذين ال يعرفون مكانة لكبار العلم
وال لصغارهم بل يعتربون أنفسهم هم األكثر علماً بالدّين ،بل إنّ تقدير املصاحل
واملفاسد يصدرُ من ذوي اخلربة والدراية وأهل احللّ والعقد ،وهم من هلم باع يف
العلم والشأن وأمجعت األمة على إمامتهم وعلمهم.
( )78العز بأ داد السالم السلمي ،وادد اه كام ت مصاحل اهانم ،دار الكتب العلمية1991 ،م .136/1 :
( )79اهد ا 85
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رابعاً :إذا غلب على الظنّ أن اجلهاد لن حيقق املصلحة اليت شرع من أجلها
كان هذا مانعًا من موانع القتال ،فاجلهاد مل يشرع لذاته ،وليس مطلوبًا ملا فيه من إراقة
دماء وإزهاق أرواح وقتل النفوس ،بل هو مشروع لغريه ،ولتحقيق مصلحة أو مصاحل
مشروعة من نصرة الدين ،وإزالة الفتنة ،وجهادكم الذي تزعمون من قتل وتفجري زاد
الفتنة ومل ينصر اإلسالم بل هدفه إزهاق األرواح والقتل والتفجري.
خامساً :ال جيوز فعل ماال قدرة عليه حتى لو كان فيه مصلحة ،فيكفي منه
األمر باملعروف والنهي عن املنكر دون محل السالح واجلهاد فيما ال يقدر عليه إن
فرضنا أنه جهاد كما تزعمون ،قال شيخ اإلسالم :ابن تيمية " ومن كان عاجزاً عن
إقامة الدين بالسلطان واجلهاد ،ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء لألمة،
وحمبة اخلري ،وفعل ما يقدر عليه من اخلري ،مل ُيكَلَّف ما يعجز عنه " ( ،)80وهذا
يتماشى مع القاعدة عند أهل السنة :ال تكليف إال مبقدور عليه ،فاملسلمون وهم يف
حالة الضعف ،وغياب الدولة ،وتفرّق الكلمة ،وقلّة العدد ،وفقد السالح ،ليس
مبقدورهم قتال املشركني ،وال يكلف اهلل نفساً إال ما آتاها.

سادساً :أن الشريعة الغرّاء مل توجب عليكم من اجلهاد ما هو فوق طاقتكم بأن
تقاتلوا عدداً كبرياً وترون يف ذلك املصلحة ترجح على املفسدة ،فالشرع أوجب
املصابرة على الواحد مقابل االثنني ،وأنتم توجبون مصابرة الواحد مقـابل األلف،
وتوجبون ذلك يف حالة البدء بالقتال وهذا خيالف شريعة اإلسالم ،ثم إن الشرع
أوجب اهلجرة على املستضعفني الذين ال يستطيعون تطبيق دينهم يف حالة الضعف،

( )80ابأ تيمية ،جمموع الفتاوى396 /28 :
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وجعلها  -أي اهلجرة  -مستحبة يف حال االستضعاف مع التمكن من إقامة
الدين

()81

.

الشبهة الثالثة:
أن القتل والتفجري هو منهج أصيل يف اإلسالم وله أصول فقهية ثابتة وضوابط
شرعية معتمدة ،حتى لو أزهق عدد من معصومي الدم ،وهذه الشبهة هي يف املنهج
الشرعي يف اعتمادهم على إباحة التفجري فهي أقرب إىل أصول الفقه ،فتعترب شبهة
أصولية يف املنهج والفكر ،من خالل استقراء الباحث للواقع وما يظهر من أعمال
املفجّرين وأفكارهم:
يرى هؤالء أن منهج القتل والتفجري هو منهج سليم له أصول فقهية ثابتة
وضوابط شرعية ،وهو الذي جعل للمسلمني هيبة فيخاف األعداء ويهابونهم عندما
يُقدِمون على حرب للمسلمني وهو ما يعطي رهبة ألعداء اهلل (.)82
الرد على الشبهة :جنمل الرد على هذه الشبهة فيما يلي:
أوالً :اخللل يف االستدالل الفقهي دون الرجوع إىل القواعد الشرعية واألصول
الفقهية ،بل ينهلون من النصوص دون الرجوع ألهل العلم املعتربين ،ومن ذلك
تربيرهم للقتل والتفجري ملعصومي الدم حبديث إخراج املشركني من جزيرة العرب،
والفقهاء من الصحابة والتابعني والعلماء الراسخني بالعلم ،يقولون إن هذا خاص بأن
يكون لليهود كيان سياسي استيطاني دائم ،وليس قتلهم إن كانوا معاهدين أو
مستأمنني وإال ملا تركهم الصحابة يف اجلزيرة العربية وخرجوا لفتح بالد املسلمني يف
آسيا وأوروبا.
( )81ابأ تيمية ،جمموع الفتاوى 281 / 18 :و  ،240 / 28وابأ دامة ،امل ين 236 / 9 :و 237
( )82ا ظ هاه الشااة :سليمان اخل اتي ،مثا ية أسئلة ملؤيدي التفلريات ت السعودية ...مع أجوبتاا ،مو ع
صيد الفوائدhttps://saaid.net/ahdath/47.htm:
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ثانياً  :يقوم االجتهاد عندهم يف املسائل على أهل األهواء ،ومل يعرف هلم
علماء راسخون وال فقهاء متمرسون ،وال يرجعون ألهل االجتهاد ،وهذا من أعظم
أسباب ضالهلم.
ثالثاً :ال يظهر فهم املفجّر للقواعد الشرعية الكربى وال املقاصد الشرعية ،اليت
قررها الشرع واتفقت عليها األمة مثل :قاعدة رفع احلرج ،قاعدة درء املفاسد أوىل من
جلب املصاحل ،املشقة جتلب التيسري وغريها ،فال أصول واضحة وال معامل لفقههم
سوى اجلهل والكرب.
رابعاً :ال يعرتفون بكل أصول الدول اإلسالمية وال حبكامهم وال حبقوق
املسلمني يف بالدهم ،وال مبكانة رجال األمن ،وال بأهل العلم ،وال النصيحة ،وال
البيعة ،وال السمع والطاعة لولي األمر ،مما يعطيهم تطرفاً واحنرافاً خيدم األعداء،
وخيرجهم عن أهل السنة واجلماعة بهذا الفقه الغريب.
خامساً :يقوم منهجهم الفقهي على التكّلف والتأويل ،وإلصاق أسوأ الظن
على من يتحاملون عليه من العلماء أو العامة.
سادساً :التهاون يف التثبت عند التكفري أو القتل فقد يقتل املرء على أقل سبب
عندهم ،دون حماكم وقضاء واستئناف ،كما هو متعارف عليه شرعاً وقانوناً.
املطلب الرابع :أسباب قيامهم ابلقتل وصفاهتم وحكم من يقوم ابلتفجري والقتل
ملعصومي الدم وكيف نتعامل معهم:
استكماالً ألهداف هذا البحث أختم بإجياز  -ومل أقصد استيعاب عنوان
املطلب كلّه ألنه حيتاج ملؤلف كامل -مُوجزاً أسباب قيامهم بالقتل وصفاتهم وحكم
من يقوم بالتفجري والقتل ملعصومي الدم وكيف نتعامل معهم:
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أوالً :أسباب قيام اخلارجني عن األمة بالقتل والتفجري ملعصومي الدم :من
أسباب فعلتهم الضالة وعملهم اخلارج عن امللة:
 - 1تكفري املسلمني ومعصومي الدم بال مسوغ :وقد اتفق علماء أهل السنة
على أن من أظهر شعار اإلسالم فهو مسلم وال جيوز البحث عن باطنه وال اتهامه
بالكفر من غري موجب ظاهر ،وال التسرع باحلكم بالكفر على أحد من املسلمني إال ملن
()83

أظهر كفرًا بواحًا عندنا فيه من اهلل برهان

 - 2الغدر واخليانة للمستأمنني واملعاهدين الذين حصلوا على األمان من
الدولة بتأشرية نظامية فال جيوز قتلهم وال تفجريهم وال حبسهم إال إذا وقعت منهم
خمالفة ،فيقوم ولي األمر وهو احلاكم بعرضه على القضاء ليأخذ جزاءه ،وإذا قام
اخلارجون عن األمة بقتلهم وتفجريهم ،فهو غدر وخيانة ال عالقة هلا باإلسالم،
وليست من اجلهاد وال من احلرب املشروعة أبدًا

()84

 - 3اجلهل املطبق على كبارهم قبل صغارهم ،حيث مل نر ومل نسمع طلبهم
للعلم وال حماضرات وال مؤسسات شرعية واضحة هلم وال هيئات معلنة ،بل يأخذون
العلم ال من أصوله ومظانّه وعلمائه املتفق عليهم ،بل جيتزؤون عبارات ختدمُ
خروجهم عن أهل السنة واجلماعة ،وختدم التطرف والغلو.
ثانيا :صفتهم وحكم من يقوم بالقتل والتفجري ملعصومي الدم وكيف نتعامل
معهم:من خالل ما ذكرنا سابقاً من الشبهات والردود على هذا الفكر الضالّ
واملنحرف شرعاً وعقالً وواقعاً ،ظهر أن فعلَ هؤالء من قتل وتفجري ملعصومي الدم هو
( )83دائ س اإلفتاا االرد ية ،مو ع دائ س اإلفتاا االرد ية ،فتوى ابا املالكات ،سؤال :ما كم ما يفعله وارج
العص مأ القتف بددوى ال دس؟ ر م الفتوى ،3050:اتريخ 2015-3-11مhttp://aliftaa.jo:
( )84دائ س اإلفتاا املص ية ،مو ع دائ س اإلفتاا املص ية ،املستلدات والاواتل ،مسألة تف السائثا وال د دلم
تااات اجمليزيأ  :ر م متسلسف للفتوى 1252:بتاريخ2009-9-29:م
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ظلمات بعضها فوق بعض ،وأن منشأها اجلهل والعجلة وعدم الرجوع إىل أهل العلم
الذين أمرنا بسؤاهلم ورد األمر إليهم ،وقد انتظمت كلمة الثقات األثبات من أهل
العلم على منع هذه العمليات وجترميها لكونها حمرمة من أصلها أو ملا يرتتب عليها من
املفاسد والشرور (.)85
وفعل هؤالء من قتل وتفجري ملعصومي الدم هو فعل منحرف وضال وخارج
عن أهل السنة واجلماعة ،وخنتم بصفاتهم للتحذير منهم واألحاديث الشريفة اليت
ذكرتهم وكيف التعامل معهم:
 - 1صفاتهم :االعرتاض جبهل على العلماء الكبار ،مع التكرب عن أهل
العلم وأخذ العلم عن صغار العلم ال عن أكابرهم ( ،)86والبعد عن فهم املقاصد
الشرعية ،مثل أنهم يفتحون بالد املسلمني كأنها دار كفر مع نسيان أهل الكفر،
فشرّهم على ديار املسلمني أكثر من شرهم على الكافرين ،وغري ذلك كثري.
فاخلوارج قدمياً هم من كانوا يعرتضون على ما قضى به رسول اهلل عليه الصالة
والسالم ،وهذا ما ثبت ذكره من أصحاب ذي اخلويصرة الذي شكّك يف عدالة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم :عن أبى سعيد اخلدري -رضي اهلل عنه  -قال:
بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقسم قسماً ،أتاه ذو اخلويصرة،
وهو رجل من بنى متيم ،فقال :يا رسول اهلل ! اعدل .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم " :ويلك ! ومن يعدل إن مل أعدل ؟ قد خبت و خسرت إن مل أعدل " .فقال
عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه  :-يا رسول اهلل ! ائذن لي فيه أضرب عنقه .قال
( )85ىمد بأ صاحل املالد ،سؤال وجواا :مو ع
( )86الشيخ بدر انص الادر ،ظاه س اإلرهاا أسااهبا ومو ا اململكة الع بية السعودية مااا ،حبب ىكم ت
مؤمت االرهاا با تط الفك وفك التط  ،اجلامعة اإلسالمية ،املدياة املاورس 1430 ،هـ :ج1
صفثة 22
https://islamqa.info/ar/75083
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :دعه .فإنّ له أصحاباً حيقرُ أحدكم صالته مع
صالتهم ،و صيامه مع صيامهم ،يقرؤون القرآن ،ال جياوز تراقيهم ،ميرقون من
الدين كما ميرق السهم من الرمية …"

()87

ويلحق باخلوارج املفجّرون اليوم حيث يعرتضون على ما يقضي به ولي األمر،
وال يأخذون بفقه العلماء والرجوع للسلف الصاحل بل يتصرفون دون فقه وعلم.
 - 2حكمهم :حيكم عليهم العلماء أنهم خارجون عن أهل السنة واجلماعة:
فتاوى كثرية عند اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية بتقرير خروج هؤالء على أهل السنة
واجلماعة ( )88والدليل :عن أبي ذرّ -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم " :إن بعدى من أميت قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمَهم
خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرّميّة ثم ال يعودون فيه ،هم شر اخللق
واخلليقة " ( ،)89يعين أنهم ال يفقهون من تالوتهم للقرآن الكريم من اجلهل وقلة
العلم.
 - 3انتهاء شرّهم بعد ظهورهم :بشرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنهم
يقطعون يعين ينتهون ومل يذكر لنا كيف ذلك لكن اهلل يدبّر من يقطعهم ودليل ذلك:
عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما  -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":
ينشأ نشأ يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم .كلما خرج قرن قطع "

()90

( )87أ جه الا اري ،صثيح الا اري ،3610 :ومسلم ،صثيح مسلم ،باثوه1064:
( )88ا ظ فتوى الشيخ ابأ دثيما وغريها مأ هيئة كاار العلماا جملمودة مأ العلماا ،الفتاوى الش دية ت
القضااي العص ية ،ط ،2مؤسسة اجل يسي1420 ،هـ ( :ص ) 53 – 50
( )89أ جه مسلم ،صثيح مسلم ،كتاا الزكاس ،ابا اخلوارج ت اخللق واخلليقة :ر م 1067
( )90اهلااين ،صثيح ابأ ماجة144 :
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 - 4حكم التعامل مع هذا الفكر املنحرف :إن حكم الشرع فيهم إجياب
قتاهلم واستئصاهلم ،ودليل ذلك  :عن علي  -رضي اهلل عنه  -قال مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :يأتي يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان
سفهاء االحالم يقولون من خري قول الربية ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من
الرمية ال جياوز إميانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم
القيامة"( ،)91وهذا ال مينع أن حياور هؤالء وحياول معهم يف أن يرجعوا عن خروجهم
عن أهل السنة واجلماعة وأن تُبذل جهود العلماء يف هذا إلرجاعهم إىل جادّة الصواب
والرجوع إىل األمة والتوبة إىل اهلل وتقبل توبتهم وتثقيفهم بعد التوبة وترسيخ العقيدة
واملنهج الوسطي ،وإن مل يستجيبوا يقاتلوا ويستأصل فكرهم واحنرافهم.
اخلامتة
انتهى الباحث إىل نتائج وتوصيات حمددة جنملها فيما يلي:
أوال :تعريف النفوس املعصومة لغة :العصمة يف اللغة إذن هو املنع والوقاية
واحلماية.
ثانياً :تعريف النفوس املعصومة اصطالحاً :النفس الـمُحرَّم قتلها وعُنيت
الشريعة اإلسالمية حبفظها بسبب اإلسالم أو اجلزية أو العهد أو األمان.
ثالثاً :احلفاظ على حرمة قتل النفوس املعصومة من املسلمني :أمجع أهل العلم
السلف واخللف على أن األصل هو ثبوت العصمة للنفس بالدين ،وعلى حتريم

( )91أ جه الا اري ،صثيح الا اري ،كتاا املاا ب ،ابا دالمات الااوس ت اإلسالم،200/4 ،3610: ،
ومسلم ،صثيح مسلم ،كتاا الزكاس ،ابا التث يض دلم تف اخلوارج :ر م 1066
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قتلها ،وجعل قتل النفس الواحدة كقتل مجيع الناس مبالغة يف تعظيم أمر القتل الظلم
وتفخيما لشأنه كما ذكر يف ايآيات الكرمية واألحاديث الشريفة.
رابعاً :احلفاظ على حرمة قتل النفوس املعصومة من غري املسلمني :ونقصد بها
الكفار الذين كان هلم عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو
أمان من مسلم ،ويشمل هؤالء من له تأشرية أو إذن من املسلمني فهو معصوم الدم ال
حيل قتاله حتى لو قام مبخالفات ،فيطبق على اإلجراءات القانونية ،ويتم النصح لولي
االمر بشأنه ،وال جيوز أن يقوم أفراد املسلمني بقتله وتفجريه.
خامساً:الشبهات الفقهية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة :قام الباحث
بالرد على أربع شبهات وهي :األوىل :تشبيه إهالك النفس يف االغتيال والتفجري
ملن هم كفار ومستأمنون يف بالد املسلمني لتخليص املسلمني من شرور الكفار بفعل
النيب عليه الصالة والسالم يف قتل كعب بن األشرف حيث انتدب من يقوم
باغتياله فهذا فعل مشروع ،ثم رد الباحث عليها ، ،والثانية :قتل املعاهدين
وتفجريهم جاز بعد ما نقضوا العهد بكون بالدهم حماربةً لنا ويتجسّسون على بالد
املسلمني؛ فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم وتفجريهم ،الثالثة :قتل
املسلمني غري املقصودين عند التفجري والقتل جيوز للضرورة مثل مسألة الترتس
وغريها ،حيث قام الباحث بالرد العلمي عليها بنقاط حمددة ،والشبهة الرابعة:
الرد على شبهة اخلروج على احلكام وقتل املستأمنني من غري املسلمني حلديث
خروج املشركني من جزيرة العرب.
سادساً :الشبهات األصولية يف القتل وتفجري النفوس املعصومة :قام الباحث
بالرد على ثالث شبهات ،األوىل :من املصاحل الشرعية املعتربة قتل النفس والغري
والتفجري اليت ختدم اإلسالم مثل فعل الغالم املؤمن مع الطاغية واحلاكم الظامل،
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والثانية :نؤمن بقاعدة مراعاة املصاحل واملفاسد ،لكننا نرى عكس ما ترون ،ونرى أن
املصاحل يف التفجريات واالغتياالت أكثر من املفاسد ،وأنتم تعتربون املصاحل مفاسد،
وقام الباحث بالرد على هذه الشبهات بنقاط حمددة والثالثة :أن القتل والتفجري هو
منهج أصيل يف اإلسالم وله أصول فقهية ثابتة وضوابط شرعية معتمدة ،حتى لو أزهق
عدد من معصومي الدم ،ومت الرد عليها.
سابعاً :أسباب قيامهم بالقتل والتفجري ملعصومي الدم :ذكرت استكماالً
ملتطلبات البحث أسباب قيام هذه الفئة الضالة بالقتل والتفجري ملعصومي الدم ال على
سبيل احلصر ومنها :تكفري املسلمني ومعصومي الدم بال مسوّغ ،و الغدر واخليانة
للمستأمنني واملعاهدين الذين حصلوا على األمان ،واجلهل املطبق على عقوهلم
وقلوبهم.
ثامناً :صفتهم وحكم من يقوم بالتفجري والقتل ملعصومي الدم وكيفية التعامل
معهم :هي االعرتاض جبهل ودون علم ،وحُكمهم أنهم خارجون عن أهل السنة
واجلماعة ،وحكم التعامل مع هذا الفكر املنحرف إجياب قتاهلم واستئصاهلم ،وهذا
ال مينع أن حياور هؤالء ويُحاول العلماء معهم يف أن يرجعوا عن خروجهم عن أهل
السنة واجلماعة ،فهذا مصلحة للمسلمني وزيادة يف قوتهم ومنعتهم ،وكذلك مطلوب
بذل جهود العلماء يف هذا إلرجاعهم إىل جادّة الصواب والرجوع إىل األمّة والتوبة إىل
اهلل ،حيث تقبل توبتهم ويتمّ تثقيفهم وتوعيتهم خبطورة ما كانوا عليه ،وترسيخ
العقيدة واملنهج الوسطي يف عقوهلم بالدعوة واحلكمة ،وإن مل يستجيبوا يقاتلوا
ويستأصل فكرهم واحنرافهم.
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Suspicions of Jurisprudence Fundamentalism in the Bombing
and Killing of Souls Infallible and Reply
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Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Prophet Muhammad Secretary may Allah
bless him and his family peace and recognition of a lot, this research titled suspicions jurisprudence
fundamentalism in the bombing and killing of souls infallible and respond to them, because of its
particular importance to the seriousness of the violation blood infallible in our religion glue, which
cemented the status of well-known and proven to maintain the sanctity of the lives of innocent blood
when ordinary Muslims as well as scholars.
The researcher chose to introduce the most important suspicions doctrinal fundamentalism in the
bombing and killing of souls infallible and respond to them through legitimate sources approved when the
Sunnis and the community, and the methodology of moderation, which goes by the Islamic nation from
the era of Prophet Muhammad, peace be upon him to do time, which meets the Muslims in Muslim
countries are all, to show the greatness of this debt and the falsity of the statement Algalin extremism and
extremists and educate young Muslims from deviation with subversive ideas that were the scourge of
many of the country and the people.
Then he mentioned the reasons for the killing of the researcher and the bombing of souls infallible
by this deviant group and the rule of their work and how to deal with them, and then seal the researcher
discussed specific recommendations on the same subject of research and proven references that went back
to him.
Keywords: kill infallible blood, bombing infallible blood, the blood of innocent verdict bombing,
terrorism
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 922-877ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

الربح بني اإلنتاجية احلدية والتوزيع
"تقدير اقتصادي إسالمي"
د .عمر يوسف عبابنه

أستاذ االقتصاد واملصارف اإلسالمية املساعد ،قسم املصارف اإلسالمية
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزرقاء
ملخ ص البح ص  .تتعــدد ائا ــت التوويــع وأدواتــن مســل ائمةمــة القا مــة س ـواءا كــاأ الشةــام رأمالي ـ ا أم ا ـ اكي ا أم
إسـالميا ،وهــاا التعـدد يـ دد إل تــدات الهـا ا مــت هــاي ائدواان وسييـاما تســوأ وســيلة مـت وســا التوويــع ،أو
معيارا جلدوى ائعمال وإمتاجيتها ،وأيياما تقاس هبا عوا د عشاصئ اإلمتـا املختلفـة ،وأتـئى يـدا واصـالا تعـرب عـت
ابيعة ائمةمة االقتصادية.
ومــت ذلــح ال ـئب الــاد مــل بيــاأ مفهومــن وهــعي ا وإســالمي ا ،وعالقتــن بشةئيــة اإلمتاجيــة اةديــة والتوويــع،
وهئورة اخلئو بتصور واه يول العالقة بيشها ،وهو احملئك ائساسي للعملية اإلمتاجية واحملاوةـة علـا اسـتمئارها،
وبن تقيّم املشئوعاا وائعمال وحيسم عليها ابلبقاء واالستمئار أو الفش والتوقف ،ويشةئ إليـن نمـن أداة مـت أدواا
التوويع الوظيفية.
وئمهية الئب جاء هاا البحث يقدم توهيح ا لبياأ مفهومن ،ومشئوعيتن ،وأساب استحقاقن ،وعالقة الئب
ابلتوويع ابعتباري وجن مت وجوي التوويع الوظيفية ،مث عالقتن ابإلمتاجية اةدية لعشاصـئ اإلمتـا املختلفـة وتقـديئ ذلـح
اقتصاد ا وإسالمي ا.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد بن عبداهلل وآله
وصحبه أمجعني ،وبعد:
خلق اهلل االنسان على هذه األرض واستخلفه فيها ،وأمره بعمارتها وإنتاج
الطيبات منها ،وأعطاه من اخلصائص والصفات ما يساعده على ذلك؛ كحب التملك
والبقاء ،والرغبة يف حتقيق أكرب قدر ممكن من املنافع ،وغريها من األمور الفطرية يف
اإلنسان اليت جاء اإلسالم لينظمها ويوجهها الوجهة الصحيحة ،فجاءت أحكام هذا
الدين تنظم العالقات املختلفة بني البشر حتى ال تتضارب املصاحل والرغبات.
ولقد نظم االسالم احلياة تنظيماً حمكماً ،فنظم اجلوانب االجتماعية والسياسية
واالقتصادية منها ،ومل يرتك الناس يتخبطون يف جتاذب األهواء واملصاحل اجلاحمة هلم،
بل جاء بالقواعد واألسس اليت تضمن للبشرية األمان والسعادة ،يقول تعاىل :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (.)1
و من هذه اجلوانب اليت تدل على إحكام هذا الدين أن اهلل تعاىل ربط حياة
الناس بعقيدتهم واليت متثل القمة هلذا الدين ،وبها حيكم على دينهم وسلوكهم
والنشاطات اليت ميارسونها ،فاإلسالم نسيج مرتابط حمكم.
واإلسالم حث على اإلنتاج والعمل والسعي لطلب الرزق ،ونظم العالقة بني
عناصر اإلنتاج املختلفة إلحداث التوازن بينها ،والربح أهم ما يربط بني هذه العناصر
اإلنتاجية باعتباره املكافئة العقدية هلا.

( )1سورة اجلت :آية .16
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مشكلة الدراسة
تتعدد طرائق التوزيع وأدواته حبسب األنظمة القائمة سواءً كان النظام رأمسالياً
أم اشرتاكياً أم إسالمياً ،وهذا التعدد يؤدي إىل تداخل الغايات من هذه األدوات؛
فأحياناً تكون وسيلة من وسائل التوزيع ،أو معياراً جلدوى األعمال وانتاجيتها،
وأحياناً تقاس بها عوائد عناصر اإلنتاج املختلفة ،وأخرى حداً فاصالً تعرب عن طبيعة
األنظمة االقتصادية.
ومن ذلك الربح الذي جيب بيان مفهومه وضعياً وإسالمياً ،وعالقته بنظرية
اإلنتاج احلدية والتوزيع ،وضرورة اخلروج بتصور واضح حول العالقة بينها وتقدير
ذلك اقتصادياً وإسالمياً.
أمهية الدراسة
يعد الربح هو احملرك األساسي للعملية اإلنتاجية واحملافظة على استمرارها ،وبه
تقيّم املشروعات واألعمال وحيكم عليها بالبقاء واالستمرار أو الفشل والتوقف،
وينظر إليه بأنه أداة من أدوات التوزيع الوظيفية.
وألهمية الربح جاء هذا البحث يقدم توضيحاً لبيان مفهومه ،ومشروعيته،
وأساب استحقاقه  -ومل يتوسع الباحث يف نظرية الربح؛ ألن ذلك يأخذ بعداً كبريًا
يف الشرح والتفصيل  -ثم تركز احلديث يف هذا البحث عن عالقة الربح بالتوزيع
باعتباره طريقاً من طرق التوزيع الوظيفية ،ثم عالقته باإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج
املختلفة.
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منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة منهجاً استقرائياً حتليلياً ملوضوع الربح وعالقته باألنظمة
التوزيعية املختلفة ،وقد جاء البحث يف اربعة مباحث على النحو التالي:
املبحث األول :الربح ،تعريفه ،ومشروعيته
املطلب األول :تعريف الربح لغ ًة واصطالحاً.
املطلب الثاني :مفهوم الربح يف النظامني الوضعي واإلسالمي.
املطلب الثالث :مشروعية الربح.
املبحث الثاني :أسباب استحقاق الربح يف النظام الوضعي واإلسالمي.
املطلب األول :أسباب استحقاق الربح يف النظام الوضعي.
املطلب الثاني :أسباب استحقاق الربح يف االقتصاد اإلسالمي.
املبحث الثالث :الربح وأثره يف التوزيع.
املطلب األول :توزيع العوائد بني عوامل اإلنتاج.
املطلب الثاني :الربح باعتباره عائداً لعناصر اإلنتاج
املطلب الثالث :املشاركة بني عوامل اإلنتاج.
املبحث الرابع :عالقة الربح باإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج.
املطلب األول :اإلنتاجية احلدية.
املطلب الثاني :قانون تناقص اإلنتاجية احلدية.
املطلب الثالث :نظرية اإلنتاجية احلدية والتوزيع.
املطلب الرابع :نظرة اإلسالم إىل التوزيع.
ثم اخلامتة والنتائج

الئب بني اإلمتاجية اةدية والتوويع "تقديئ اقتصادد إسالمي"

881

أهداف البح
جاء هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:
 حتديد مفهوم الربح إسالمياً ووضعياً. توضيح العالقة بني الربح والنظريات املفسرة له. بيان العالقة بني الربح واإلنتاجية احلدية. حتديد العالقة بني الربح والتوزيع.الدراسات السابقة
 -1قياس وتوزيع الربح يف البنك اإلسالمي ،لكوثر األجبي ،ويف هذا الكتاب
عدة جوانب مهمة يف أعمال البنوك اإلسالمية منها قياس الربح يف البنك اإلسالمي،
وتوزيعه ،وإعداد القوائم املالية يف البنك اإلسالمي ،ويتعرض ملشكلة الربح باعتبارها
من أهم املشكالت احملاسبية اليت تواجه البنك اإلسالمي ،ويتطرق الكتاب إىل النظام
احملاسيب يف البنك اإلسالمي من ناحية اجلوانب الفنية اليت تتحكم مبعاجلة العناصر
املالية ،وهو يتضمن دراسة تطبيقية للقوائم املالية املنشورة لثمانية بنوك إسالمية ،ومل
يتطرق الباحث إىل عالقة الربح بالنظريات املفسرة له من جهة وال عالقته بالتوزيع من
جهة أخرى.
 -2نظرية توزيع العوائد على عوامل اإلنتاج يف الفقه اإلسالمي ،وهي رسالة
دكتوراة يف اجلامعة األردنية يف  ،2003للباحث أمين مصطفى الدباغ ،وتناولت
موضوع توزيع العوائد على عوامل اإلنتاج يف الفقه اإلسالمي للوصول إىل نظرية
فقهية للتوزيع وذلك بتتبع مباحث الفقهاء املتفرقة يف فقه املعاوضات ،وحتدث عن
التوزيع يف النظم االقتصادية ،ومل يتطرق إىل بيان العالقة بني الربح والتوزيع وال
النظريات املفسرة له ،وركز على اجلانب الفقهي فيه.
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 -3توزيع الدخل يف االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية املعاصرة ،لصاحل
العلي ،2001 ،وفيه يبحث املؤلف توزيع الدخل أو التوزيع الوظيفي من وجهة نظر
االقتصاديني بشكل عام واالقتصاديني اإلسالميني بشكل خاص مع إفراد بعض عقود
املعاوضات بالبحث كاملضاربة وكذلك حتدث عن الربا بشكل مفصّل.
وما سيضيفه الباحث على هذه الدراسات هو بيان مفهوم الربح وكيف ميكن
اعتباره أداة من أدوات التوزيع املهمة ؟ وعالقته باإلنتاجية احلدية واليت مل يتطرق إليها
أحداً منهم  ،وكيف أنه انتقل من أداة توزيعية إىل أداة تستخدم كمعيار معترب للحكم
على االستثمار وإدارة األعمال؟
املبح األول :الربح ،تعريفه ،ومشروعيته
املطلب األول :تعريف الربح لغة واصطالحا
أوال :الربح لغة

يطلق الربح يف لغة العرب على ما ينتج من التجارة ،ومن ذلك ما جاء يف بعضض
املعاجم حيث بينت أن "الرِّبْحُ والرَّبَحُ مثل البِضدْل والبَضدَل ،وقضال اجلضوهري :مثضل شِضبْه
ح يف جتارتضضه يَضرْبَحُ ربْحضًا ورَبَحضًا ورَباحضًا أي اسْتَشَضضفَّ،
وشَضبَه هضضو اسضضم مضضا رَبِحَضضه ،ورَبِض َ
ت جتارتضه إذا
والعرب تقول للرجل إذا دخل يف التجضارة بالرَّبضاح  ...والعضرب تقضول رَبِحَض ْ
ح فيهضا ،وقولضه تعضاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (،)2
ح صاحبُها فيها ،وجتارة راحبةٌ يُرْبَ ُ
رَبِ َ
قال أبضو إسضحق :معنضاه مضا رَبِحُضوا يف جتضارتهم؛ ألن التجضارة ال تَضرْبَح ُ،إمنضا يُضرْبَحُ فيهضا

( )2سورة البقئة ،آية .16
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ويوضع فيها ،والعرب تقول قد خَسِرَ بيعُك ورَبِحَتْ جتارتُك يريدون بذلك االختصضار
و َسعَة الكالم"(.)3
ويطلق الربح على املكسب ،ومضا يدفعضه املقضرتض مضن زيضادة علضى مضا اقرتضضه،
وفقا لشروط خاصة ،ومجعها أرباح( يف علم االقتصاد) هي الفرق بني مثن البيع ونفقضة
اإلنتضضاج ،والضضربح اإلمجضضالي كضضل املكاسضضب الضضيت حيصضضل عليهضضا رب العمضضل ،و الضضربح
الصايف ما حيصل عليه رب العمل عالوة على فائدة رأس ماله وأجر إدارته(.)4
يتضح من ذلك أن كلمة الربح تدل على املقدار النامي من التجارة ،واليت تنضتج
عن دورة تبادلية بني الناس ،يتم تبادل املنافع واألعيضان ،تفضضي إىل مقضدار معضني زائضد
يسمى رحباً ،أو كسباً.
اثنيا :الربح اصطالحا
يسند الربح إذا أطلق يف لغة العرب إىل التجضارة والبيضع ،يقولضون :ربضح بيعضك،
وخسرت صفقتك ،واملعنى :رحبضت وخسضرت يف بيعضك ،واهلل تعضاىل يقضول :ﭽ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ( ،)5فضاهلل تعضاىل أسضند
الربح إىل التجارة على عادة العرب( ،)6يقول الزخمشري يف تفسري هذه اآليضة ،إن الضذي
يطلبه التجار يف متصرفاتهم شيئان :سالمة رأس املال  ،والضربح ،وهضؤالء قضد أضضاعوا
( )3امةئ :الفئاهيدد ،أيب عبد الئمحت اخللي بت أمحد ،العني ،حتقيت :د.مهدد املخزومي ود.إبئاهيم السامئا ي،
دار ومستبة اهلالل ،3 ،ص .217وامةئ إل ابت مشةور ،حممد بت مسئم ائوئيقي املصئد ،لساأ العئب،
دار صادر ،بريوا ،ط ،2 ،1ص.442
( )4إبئاهيم مصطفا ـ أمحد الز ا ـ يامد عبد القادر ـ حممد الشجار ،املعجم الوسيط ،حتقيت  /جممع اللهة
العئبية ،دار الدعوة ،ط ،2ص.668
( )5سورة البقئة ،آية .16
( )6ابو عبدهللا مشس الديت القئايب ،تفسري القئايب ،1 ،ص.210
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الطلبتني معاً؛ ألن رأس ماهلم كان هو اهلدى ،فلم يبضق هلضم مضع الضضاللة ،وحضني مل
يبق يف أيديهم إال الضضاللة ،مل يوصضفوا باصضابة الضربح ،وإن ظفضروا مبضا ظفضروا بضه مضن
األغراض الدنيوية؛ ألن الضال خاسر دامر ،وألنه ال يقال ملن مل يسلم له رأس مالضه:
قد ربح ،وما كضانوا مهتضدين لطضرق التجضارة كمضا يكضون التجضار املتصضرفون العضاملون مبضا
يربح فيه وخيسر(. )7
ويقول أبو السعود يف تفسري معنى الربح الوارد يف اآليضة إنضه :الفضضل علضى رأس
املال ،يقال :ربح فالن يف جتارته ،أي أستشف فيها وأصاب الضربح( ،)8وبضذلك يعضرّف
الربح عندما يرد يف كالم الفقهاء وأهل االختصاص بأنه الفاضضل عضن رأس املضال ،ومضا
مل يفضضضل فلضضيس بضضربح( ،)9وسيتضضضح معنضضا مفهضضوم الضضربح يف النظضضام الربضضوي ،والنظضضام
اإلسالمي ،وذلك فيما يأتي من املطالب.
املطلب الثاين :مفهوم الربح يف النظامني الوضعي واإلسالمي
أوال :مفهوم الربح يف النظام الوضعي

حيكم علضى املشضاريع التجاريضة مضن حيضث النجضاح والفشضل باملقضدار الزائضد الضذي
حتققه بعد فرتات زمنية معينة من عملها ،وهذا املقدار الزائضد يضتم قياسضه طبقضاً للمبضاد
احملاسبية املتعارف عليهضا يف أنضواع األنشضطة املختلفضة ،سضواءً كانضت جتاريضة أو خدميضة أو
صناعية أو زراعية أ و غضري ذلضك ،وهضذا مضا يسضمى الضربح ،حيضث هضو صضايف اإليضرادات
مجيعها بعد خصم التكلفة اخلاصة بها.

( )7أبو القاسم حممود بت عمئو بت أمحد ،الزخمشئد جار هللا ،السشاف ،1 ،ص.42
( )8حممد بت حممد العمادد أبو السعود ،إر اد العق السليم إل مزا القئآأ السئمي ،دار إيياء ال اث العئيب،
بريوا ،1 ،ص.49
( )9عبدالئمحت بت قدامن الشئح السبري ،5 ،ص ،166مطالل أويل الشها يف ئح غاية املشتها،10 ،
 ،114ئح مشتها إلراداا ،6 ،ص.76
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والربح يف معناه احملاسيب :هو عبارة عن املبلغ املتبقي للمنشآت بعد دفضع عوائضد
عناصر اإلنتاج اليت تشرتك يف العملية اإلنتاجية يف املنشضأة ،والضيت تلتضزم املنشضأة بالوفضاء
بها ،هضذا باإلضضافة إىل اإللتزامضات املاليضة األخضرى ،مثضل الضضرائب وأقسضاط اإلهضالك
وباقي املصروفات املالية اليت حتمل للحسابات اخلتامية ،وأيضاً التكاليف الضمنية الضيت
متثل تكاليف إنتاج يف جوهرها( ،)10حيث يتم يف البداية حتديد السعر املنافس للسلعة أو
اخلدمة املنتجة ،ثم حيدد بعد ذلك عوائد عناصر اإلنتاج األخرى ،وهي األجور والريع
والفوائد ،فاذا تبقى شيئ بعد ذلضك مضن سضعر تلضك السضلعة أو اخلدمضة املنتجضة فانضه يعضد
رحباً(.)11
وال يفرق النظام الربوي بني أي نوع من أنواع اإليرادات سواء كانت غلضة( )12أو
فائدة( ،)13كما ال يفرق بني أشكال النفقات املختلفة ومنهضا الفائضدة احملسضوبة علضى رأس
املال اململوك لصاحب املنشأة ،أو اإلجيار الذي حيصل عليضه صضاحب األرض أو العقضار
مقابل تضأجريه ،وكضذلك مضن أشضكال النفقضات األجضور الضيت تضدفع بضدل اخلضدمات الضيت
حيصل عليها من يؤدونها ،والنظام الربوي ال يفرق بضني أنضواع اإليضرادات كمضدخالت،
وأشكال النفقات كمخرجات يف احتساب مقدار األربضاح ،بضل يعتضرب الضربح مزجيضاً منهضا
مجيعا(.)14
( )10السفئاود ،عوف حممود ،دراسة يف تساليف االمتا والتسعري يف االسالم ،م سسة باب اجلامعة،
اإلسسشدرية ،ط ،1985 ،1ص.137
( )11أبو مصئ ،عقاب أمحد ،مةئية التوويع ،أجشاديت للششئ والتوويع ،ط ،2007 ،1ص.49
( )12الهلة :هي ما جتدد مت السلع املش اة للتجارة قب بيعها.
( )13امةئ :ائجبي ،كوثئ عبد الفتاح ،قياس وتوويع الئب يف البشح االسالمي ،مت مششوراا املعهد العاملي للفسئ
اإلسالمي ،ط ،1996 ،1ص.22
( )14امةئ :السفئاود ،عوف حممود ،دراسة يف تساليف االمتا والتسعري يف االسالم ،م سسة باب اجلامعة،
اإلسسشدرية ،ط ،1985 ،1ص.138
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ومن علماء االقتصاد مضن يعرفضه علضى أنضه "مثص املخصاةرة" نظضرًا ألن املشضروعات
ال علضى املضواد األوليضة ،وعلضى رغبضات
تتعرض ألخطار كثرية بسبب ما قد يطضرأ مسضتقب ً
املسضتهلكني واألسضضواق واألسضضعار والنقضضل واملواصضالت مضضن تقلبضضات وتطضضورات يصضضعب
التنبؤ بها واالحتياط هلا من قبل وقوعها ،هذا فضالً عما حيضدث مضن تقلبضات وتغضريات
جوية أو نهرية أو حبرية أو أرضية تؤثر على نشاط املشروعات وما قد يظهضر كضذلك مضن
آفضضات أو حشضضرات أو صضضراعات تضضدمرها وحتملضضها تسضضائر غضضري متوقعضضة ،ولضضذلك يكضضون
الربح الذي حيققه كل مشروع يعمضل وسضط هضذه املخضاطر ،ويتحمضل نتائجهضا بكضل ثقضة
وجرأة مثنًا هلضا ،ومضن هنضا عضرف بأنضه (أي الضربح) جضزاء املضنظم للمشضروع مقابضل قيامضه
بأعماله سالفة الذكر(.)15
وللربح أهمية كبرية يف احملاسبة واإلدارة ألنه هو املؤشر على جناح ذلك املشضروع
أو فشله ،وبالتالي تتخذ القرارات الكبرية بناء على نتائج تلك األرباح واخلسائر.
اثنيا :مفهوم الربح يف النظام اإلسالمي
تلزم الشريعة أصحاب األموال أفراداً كضانوا أم مجاعضات باسضتعمال أمضواهلم مبضا
يعود بضاخلري علضى النضاس وعضدم املضضارة ،فضألزمتهم باالمتنضاع عضن تنميضة أمضواهلم بغضري
الوسائل اليت أجازها االسالم يف تنمية املال ،فحرّم اإلسالم الربا والتعامل به ،والغش
والتدليس ،واالستغالل واالحتكار اآلثم ،وأمر باالعتدال والقصد يف االنفاق(.)16

( )15الدموهي ،محزة اجلميعي ،عوام االمتا يف االقتصاد االسالمي ،ط ،1985 ،1ص.280
( )16امةئ :صواأ ،حممود يست ،أساسياا االقتصاد االسالمي ،ط ،2004 ،1دار املشاهج -االردأ ،ص،80
والسفئاود ،عوف حممود ،دراسة يف تساليف االمتا والتسعري يف االسالم ،م سسة باب اجلامعة،
االسسشدرية ،ط ،1985 ،1ص.142
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واإلسالم شرع أخذ الربح وجعله مضن املكاسضب املشضروعة إذا حتقضق عضن طريضق
مشروع كضالبيع ،كمضا يف قولضه تعضاىل ":وَأحَضلَّ اهلل البيضع "()17؛ يكضون الضربح فيضه مقابضل
اجلهد والعمل الذي يبذله البائع أو التاجر يف جلب السضلعة ،وتهيئتهضا ،وعرضضها علضى
املشضضرتي ،فاسضضتحق الضضربح لضضذلك ،كمضضا ميكضضن أن يتحقضضق الضضربح عضضن طريضضق عقضضود
املعاوضات املالية املختلفة كالشركات ،متى كانضت ضضمن الضضوابط الشضرعية ،ويشضرع
الربح؛ ألنه مقابل اخلطضر أو العمضل الضذي حتملضه صضاحب رأس املضال( ،)18حيضث أشضار
القرطيب يف تفسريه لقوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( :)19التجارة
نوعان؛ األول :تقلب يف احلضر من غضري نقلضه وال سضفر وهضذا فيضه احتكضار ،والثضاني:
تقلضضب املضضال باالسضضفار ونقلضضه إىل األمصضضار ،فهضضذا أليضضق بأهضضل املضضروءة ،وأعضضم جضضدوى
ومنفعة ،غري أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً ( ،)20والتقليب الذي ذكره القضرطيب –رمحضه
اهلل  -يعترب أحد أسباب الربح يف التجارة ،وهذا التقليب يبدأ بشراء البضاعة وبيعهضا،
ثم حتصيل الثمن املأمول من هذا النشاط خالل فضرتة معينضة ،وبعضدها يضتم حتصضيل رأس
املال املستخدم يف هذه العملية حتى يتم استخدامها مرة أخضرى يف نشضاط آخضر ،وبضذلك
حيصل دوران آخر لرأس املال(.)21
املطلب الثال  :مشروعية الربح
شضضرع اهلل الضضربح واالسضضرتباح بالكتضضاب والسضضنة واإلمجضضاع ،ولبيضضان ذلضضك نسضضوق
بعض األدلة على ذلك ،فمن كتاب اهلل:
( )17سورة البقئة ،آية .275
( )18امةئ :أبو مصئ ،عقاب أمحد ،مةئية التوويع ،أجشاديت للششئ والتوويع ،ط ،2007 ،1ص.51
( )19سورة الشساء ،آية .29
( )20القئايب ،تفسري القئايب ،5 ،ص.151
( )21املشصور ،عيسا هيف هللا ،مةئية ائرابح يف املصارف االسالمية ،دار الشفا س ،ط ،2007 ،1ص62
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 - 1قوله تعضاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( ،)22يقول قتادة يف هذه اآلية :قولضه ":التجضارة
رزقٌ من رزق اهلل ،وحاللٌ مضن حضالل اهلل ،ملضن طلبهضا بصضدقها وبرِّهضا( ،)23وقضد روي
عضضضن الضضضنيب (عليضضضه الصضضضالة والسضضضالم) قولضضضه :التضضضاجر الصضضضدوق األمضضضني مضضضع النبضضضيني
والشهداء"( ،)24ويف ذلك داللة واضحة على مشروعية التجارة ،وما يتحصل منهضا مضن
ربح مشروع ايضاً.
 - 2وقولضضضضه تعضضضضاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﭼ ( ،)25والنظر إىل مفهوم املخالفة من هضذه اآليضة جنضد أن الضذين اختضاروا
اهلدى رحبت جتارتهم ،ويف هذا داللضه علضى مشضروعيتها ،ومشضروعية مضا ينضتج عنهضا،
و"الذي يطلبه التجار يف متصرفاتهم شيئان  :سالمة رأس املال  ،والربح"(.)26
 - 3اآليضضات القرآنيضضة الضضيت تضضدل علضضى مشضضروعية املضضضاربة تضضدل ضضضمناً علضضى
مشروعية الربح؛ أل ن املقصود مضن املضضاربة أو القضراض ابتغضاء فضضل وطلضب منضاء(،)27
أي ربح ،واملضاربة الشضركة يف الضربح( ) ،ومضن تلضك اآليضات قولضه تعضاىل  :ﭽ ﭺ
28

( )22سورة الشساء ،آية .29
( )23الطربد ،حممد بت جئيئ بت يزيد بت كثري ،جامع البياأ يف أتوي القئآأ ،احملقت :أمحد حممد اكئ ،م سسة
الئسالة ،الطبعة :ائول 1420 ،هـ  2000 -م ،8 ،ص.221
( )24إسشادي جيد وقد رواي أبو سعيد اخلدرد ،املستدرك علا اجملموع.1/163 ،
( )25سورة البقئة ،آية .16
( )26الزخمشئد ،السشاف ،1 ،ص.42
( )27املاوردد ،اةاود السبري ،7 ،ص.306
( )28امةئ :الزيلعي ،تبيني اةقا ت ،5 ،ص  ،52وابت جنيم ،البحئ الئا ت ،7 ،ص  ،448وابت عابديت ،رد
املختار ،5 ،ص.682
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) ،وقولضضضضضضضه تعضضضضضضضاىل  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ

(29

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)30وقولضضضضضه

تعاىل" ليْسَ عَليْكمْ جُنَاحٌ أن تَبَْتغُضوا فضْضالً مِّضن رَّبِّكضمْ"( ،)31فلفض " فضضل" عضام يشضمل
مجيع ما أنزله اهلل من أرزاق ومنها الربح املتحقق يف التجارة ،فدلت هذه اآليضات علضى
مشروعية الربح .
 - 4اآليضضات الضضيت تضضدل علضضى مشضضروعية املراحب ضة تضضدل ضضضمنًا علضضى مشضضروعية
الربح؛ أل ن املراحبضة بيضع بضالثمن األول وربضح ،منهضا قولضه تعضاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

( ،)32فاآلية صرحية يف حل البيع ومشروعيته ،ولف البيع عام يشمل كضل بيضع كائنضاً مضا
كان إذا مل يصحبه مانع شرعي .
ومن السنة :نستدل على مشروعية الربح بعدد من اآلحاديضث النبويضة الشضريفة،
ِضي (صضلى اهلل عليضه وسضلم) أعْطضا ُه
ِي (رضضي اهلل عنضه) أ َّن ا َّلنب َّ
منها "حديث ُع ْروَة البَضارق ِّ
دِينَارًا يَشْتَري بِهِ أضْحَِّيةً ،أوْ شَاةً ،فاشْتَرَى شَاتَيْن ،فبَضا َع إحْضدَا ُهمَا بِضدِينَار ،فأتَضا ُه بِشَضاة
َودِينَار ،فدَعَا لهُ بِالبَرَكةِ فِي بَ ْيعِهِ ،فكا َن لوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لرَبِحَ فِيضهِ ،)33(".ووجضه الداللضة
مضضن هضضذا احلضضديث أن النيب(صضضلى اهلل عليضضه وسضضلم) دعضضا لعضضروة بالربكضضة يف بيعضضة ،ومضضا
املقصود بالربكة هنا إال الربح ،وما الدينار الذي جاء به عروة إىل النيب(صضلى اهلل عليضه
وسلم) إال رحباً ،وهذا يدل على مشروعية الربح واالسرتباح.
( )29سورة املزم  ،آية.20
( )30سورة اجلمعة ،آية10
( )31سورة البقئة.198 :
( )32سورة البقئة275 :
( )33يديث صحي  .رواي أبو داود (  ،) 3384وال ماد (  ،) 1258وابت ماجن ( ،) 2402
وأمحد (.)375 4
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ِضي
وكذلك احلضديث الضذي يضروى "عَضنْ رفاعَضة بْضن رَافِضع (رضضي اهلل عنضه) أنَّ النَّب َّ
لرجُل بَِيدِهِ ،وَكضلُّ بَيْضع
(صلى اهلل عليه وسلم) سُِئلَ :أيُّ الكسْبِ أطيَبُ؟ قالََ :ع َملُ ا َّ
مَبْرُور"( ،)34والبيع املربور هضو البيضع السضامل مضن الغضش واخليانضة( ،)35فضالبيع مضن أطيضب
الكسب إن كان مربوراً وناجته(الربح) طيبًا أيضاً ،وأحاديث كثرية.
وكذلك دل اإلمجاع على مشروعية الربح ،حيث أمجع الصضحابة (رضضي
اهلل عنهم) على جواز املضاربة( ، )36ومل خيالف أحد يف ذلك ،يقول صضاحب نيضل
األوطار ... ":اآلثار تدل على أن املضضاربة كضان الصضحابة يتعض املون بهضا مضن غضري
نكري فكان ذلك إ مجاعاً منهم على اجلواز وليس فيها شيء مرفوع إىل النيب(صلى
اهلل عليه وسلم) إال ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال " :قال رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) :ثالث فيهن الربكة البيع إىل أجل واملقارضة واخالط الرب
بالشعري للبيت ال للبيع " ،لكن يف إسناده نصضر بضن القاسضم عضن عبضد الضرحيم بضن
داود وهما جمهوالن وقضد بضوب أبضو داود يف سضننه للمضضاربة  ....قضال ابضن حضزم يف
مراتب اإلمجاع :كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتضاب والسضنة حاشضا القضراض
فما وجدنا له أصال فيهما البتة ولكنه إمجاع صحيح جمرد والذي يقطع به أنه كان
( )34صحي  .رواي البزار (  / 83 / 2كشف ائستار ) ،اةاكم (  ،) 10 / 2قلت :وقد اتتُلف يف إسشادي،
وئج بعضهم اإلرسال .قلت :ولست للحديث واهد مشها ما رواي
وأيض ا اتتلف يف وصلن وإرسالنّ ،
الطرباين يف" ائوسط " ( / 1944جممع ) مت يديث ابت عمئ بسشد ال نس بن.
( )35املشاود ،عبد الئؤوف ،ويض القديئ ئح اجلامع الصهري ،املستبة التجارية السربى – مصئ ،يئف اهلمزة،
 ،2ص.52
ِ
ِ
ِِ
اها أَيْ ا
ض َاربَةَُ :وتُ َس َّما قَئ ا
( )36الْ ُم َ
ضاَ ،وَم ْعشَ َ
اها أَ ْأ يَ ْدوَ َع َر ُج ٌ َمالَنُ َإل َ
آتَئ يـَتَّجُئ لَنُ وينَ ،علَا أ ََّأ َما َي َ
صَ
ِ
ِِ
الئبْ ِ بـَْيـشَـ ُهما َيس ِ
ِم ْت ِّ
ض َاربَةاَ ،مسْ ُتوذٌ ِم ْت الض َّْئ ِب ِيف ْائ َْر ِ
ض،
ل َما يَ ْش َِاَامن ،وَس َْه ُ الْعَئ ِاق يُ َس ُّمومَنُ ُم َ
َ َ
ال :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ .ابت قدامة ،املهين،
الس َفُئ وِ َيها لِلتِّ َج َارةِ ،قَ َ
ال َّ
اَّللُ تَـ َع َ
َوُه َو َّ
 ،1ص.27
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يف عصر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فعلم به وأقره ولوال ذلك ملضا جضاز"(،)37
فما دامت املضاربة مشروعة ،فالربح هو املبتغى منها لكل من رب املال وشضريكه
بالعمل ،فيكون مشروعاً ألنه متولد منه.
وينبغي مراعاة الشروط املطلوبة أثناء طلب الربح كأن يكون املال حالالً طيباً آل
إىل مالكه بالطرق املشروعة ،وأن يكون العمل مشروعاً ديناً وقانونضاً وأن تضتم املبضادالت
واملعامالت بني الناس باحلق والعدل(.)38
ال لقضضول اهلل تعضضاىل:
وبضضذلك ميتنضضع الغضضش وأكضضل أمضضوال النضضاس بالباطضضل ،امتثضضا ً
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ (.)39
املبح الثاين :أسباب استحقاق الربح يف النظام الوضعي واإلسالمي
املطلب األول :أسباب استحقاق الربح يف النظام الوضعي
ظهرت نظريات كثرية حاولت تسويغ احلصول علضى الضربح ،وحتديضد مصضادره،
ومن ثم من يستحقه مضن املضنظمني وغريهضم ،لكضنهم مجيعضًا اتفقضوا علضى أن الضربح هضو
احملرك األساسي لإلنتاج يف النظام الرأمسالي ،وجعل هضذا الضربح عائضداً للتنظضيم الضذي
يعترب هو اجلهد املبذول يف التأليف بني عناصضر اإلنتضاج ،أو كمضا يضراه الضبعض هضو حتمضل
املخاطرة والتعرض للخسارة وضياع اجلهد واملال ،أو هو التجديد واالبتكار ،ويف كضل

( )37الشوكاين ،حممد بت علي بت حممد ،مي ائواار مت أياديث سيد ائتيار ئح مشتقا ائتبار ،إدارة
الطباعة املشريية ،5 ،ص .318
( )38امةئ الدموهي ،محزة اجلميعي ،عوام اإلمتا يف االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1985 ،1ص.282
( )39سورة الشساء ،آية .29
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هذه اإلشارات بيان لدور املضنظم يف اإلدارة والتوجيضه وحتمضل املخضاطرة فاسضتحق لضذلك
الربح ،ومن هذه النظريات االقتصادية:
 -1نظرية الريع:
صاغ هضذه النظريض ة يف صضورتها النهائيضة(ووكر) الضذي حضاول شضرح قضضية الضربح
بنفس الطريقة اليت شضرح بهضا (ريكضاردو) قضضية الريضع( ،)40فريكضاردو بضيّن أن اخضتالف
األرض يف اخلصوبة هو منشأ الريع وسبب احلصول عليه ،بينما ووكر يقرر أن اختالف
املنظمني يف الكفاية هو منشأ الضربح وسضبببه ،فضاملنظمون األكفضاء يسضتحقون الضربح نظضري
كفايتهم الزائدة على كفاية املضنظمني احلضديني الضذين ال يسضتحقون رحبضاً ،ولكضن يعطضون
أجرًا نظري خدماتهم اإلدارية(.)41
 -2نظرية املخاةرة:
صاحب هذه النظرية االقتصادي األمريكي(هضولي) الضذي يضرى أن الضربح يعطضى
للمضضنظم بسضضبب حتملضضه املخضضاطرة الضضيت يتعضضرض هلضضا املشضضروع ،ويقضضول أيض ضاً :إن هضضذه
األرباح تتناسب طردًا مع درجة املخاطرة ،فكلما عظمت املخاطرة عظم الربح(.)42

( )40عئف ريساردو الئيع نمن ما يدوع للمالح مقاب استعمال ائرض ،وقد أرجع الئيع إل التفاوا يف تصوبة
ائرض ،إذ كلما واد الطلل عليها أدى ذلح إل وراعة أراهي أق تصوبة مما يئوع مفقة إمتا املواد
الهاا ية ،وبالح يششئ ما يسما ابلئيع التفاهلي أو التفاويت.
( )41امةئ :العلي ،صاحل محيد ،توويع الدت يف االقتصاد اإلسالمي والشةم القتصادية املعاصئة ،اليمامة ،ط،1
 ،2001ص.254
http:
( )42امةئ :القئد ،حممد علي ،إدارة املخاائ يف املعامالا املالية املعاصئة ،علا موقع:
 //www.elgari.com/article83.htmالعلي ،صاحل محيد ،توويع الدت يف االقتصاد اإلسالمي والشةم
االقتصادية املعاصئة ،اليمامة ،ط ،2001 ،1ص.255
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 -3نظرية حتمل عدم التأكد:
وقد قال بهذه النظرية(فرانك نايت) يف كتابه :املخضاطرة وعضدم التأكضد ،والضربح
كبديل لنظرية هولي السابقة ،وقد قسّم املخاطر إىل قسمني(:)43
األول :خماطر ميكن التنبؤ بها ،وتقبل التأمني ضدها.
الث صصاين :خمضضضاطر ال ميكضضضن التنبضضضؤ بهضضضا ،وال تقبضضضل التضضضأمني ،مثضضضل :الضضضزالزل،
والفيضانات؛ لعدم القدرة على قياس اآلثار املرتتبة عليها ،ومن األسضباب الضيت تضؤدي
إىل هضضذه املخضضاطر مضضا يتعلضضق باملنافسضضة بضضني املضضنظمني ،ومنهضضا مضضا يتعلضضق بالوسضضائل الفنيضضة
لإلنتضضاج ،ومنهضضا مضضا هضضو متعلضضق بتضضدخل احلكومضة أو بتقلبضضات منتظمضضة بصضضورة دوريضضة يف
مستوى النشاط االقتصادي.
ويرى (نايت) أن هناك عالقة مباشرة بني الربح وحتمل عدم التأكد الذي تنطوي
عليه املخاطر غري القابلة للتأمني ،فاملنظم يسضتحق الضربح لعضدم التأكضد ،أي :الشضك يف
األحداث اليت تقع مستقبالً.
 -4نظرية التجديد:
يعترب(جوزيف شومبيرت) أشهر من قال بهذه النظرية اليت تعتضرب التغيضيريات الفنيضة
الضيت ميكضن إحضداثها يف عمليضة اإلنتضاج املصضدر الوحيضد للضربح ،حيضث يضتم بهضا فضضيض
تكلفة إنتاج السلعة إلجياد فرق بني الضثمن احلضالي هلضا وتكلفتهضا اجلديضدة ،وهضذا التغضيري
والتجديد يؤثر يف اإلنتاج والسوق ،وتأثريه يف اإلنتاج ميكضن أن يكضون بادخضال أسضاليب
جديدة يف اإلنتاج أو التوزيع أو طضرق التنظضيم أو التسضويق أو اسضتخدام نضوع جديضد مضن
املواد اخلام ،وعندها ميكن خفض التكاليف ،ومن ثم حتقيق ربح عال ،ويؤثر التجديد
( )43امةئ :العلي ،صاحل محيد ،توويع الدت يف االقتصاد اإلسالمي والشةم القتصادية املعاصئة ،اليمامة،
ط ،2001 ،1ص.254
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يف السضضوق باحضضداث تغضضيريات ميكضضن أن تضضؤثر يف طلضضب املسضضتهلك علضضى اإلنتضضاج ،مثضضل:
استخدام منتجات جديدة ،أو إدخال أساليب جديدة يف اإلعالن(.)44
ويرى(شضضومبيرت ) أيضضضًا أن املضضنظم وحضضده هضضو الضضذي يسضضتطيع أن يقضضوم بعمليضضة
التجديد ،ويعتقد أيضًا أن الرأمسضالي هضو الضذي يتحمضل املخضاطرة ،بينمضا يقضوم املضنظم
بعمليضضة التجديضضد ،فضضالربح يضضذهب للمضضنظم دون الرأمسضضالي ،كمضضا يضضرى أن هلضضذا الضضربح
طبيعة مؤقتة؛ ألن الفرتة الضيت جيضف فيهضا املضنظم املبتكضر أرباحضًا غضري عاديضة تكضون عضادة
قصرية ،وتنتهي بتحول املنظمني إىل الطريقة اليت ابتكرهضا املضنظم املبتكضر ،لكضي حيققضوا
أرباح ضاً مماثلضضة لضضه ،وهكضضذا تسضضتمر األربضضاح يف ازديضضاد مضضا دام املضضنظم يبتكضضر وجيضضدد مضضن
وسائلة ،فالربح يعظم ويزيد مع االبتكار والتجديد ،ويقل مع التقليد(.)45
هذه بعض النظريات اليت حاولت أن تفسر أسضباب اسضتحقاق الضربح مضن وجهضة
نظضضر وضضضعية واعتربتضه املسضضوغ الوحيضضد لتحمضضل خمضضاطر العمضضل أو خمضضاطر عضضدم التأكضضد أو
الدافع حنو التجديد واالبتكار أو اعتربته مكافئة لألرض أو لرأس املال.
املطلب الثاين :أسباب استحقاق الربح يف االقتصاد اإلسالمي
يستحق الربح عند الفقهاء بسبب املال أو العمل أو الضمان أو اجتماع عنصضرين
أو مجيعهما معاً ،وميكن عرض ذلك فيما يأتي:
أوال :استحقاق الربح ابملال.
ال يسضتحق الضربح
يستحق املال جزءً من الربح؛ ألنه منّاه ،فالتاجر الذي يبذل ما ً
الناتج عن تقليبه يف األنشطة التجارية املختلفة ،وكذلك املضرابح يف بيضع املراحبضة يسضتحق
الربح مباله وعمله ،ورب املال يف املضضاربة يسضتحق الضربح؛ ألنضه منّضى مالضه ،والشضريك
( )44امةئ :املئجع ذاتن ،ص.258
( )45امةئ :املئجع ذاتن ،ص.263

الئب بني اإلمتاجية اةدية والتوويع "تقديئ اقتصادد إسالمي"

895

يستحق الربح مباله وعملضه ،ويف املضضاربة إذا دخضل مضع املالضك أو صضاحب املضال طضرف
آخضضر بعملضضه ،فضضان املبضضدأ األص ضلي يف اسضضتحقاق الضضربح يبق ضى سضضاريًا بالنسضضبة للمالضضك،
ويضاف إليه استحقاق العامل للربح؛ ألنه (أي الربح) إمنا حصضل بعملضه؛ لضذلك عنضد
فساد املضاربة ،تنقلب إجارة ،والربح لرب املال ،وللعامل أجر املثل(.)46
وقضضد ذهضضب املالكيضضة والشضضافعية إىل أن الضضربح يسضضتحق بسضضبب املضضال والعمضضل،
فقالوا... ":تالف العمضل ثضم فانضه يقابضل بضالربح ،فلضو منعنضاه مضن التصضرف بغضري النقضد
لضيّقنا عليه طرق الربح الذي يف مقابله عمله"( ،)47فاملال والعمضل يسضتحق بهمضا الضربح
عند الشافعية ،لكضنهم شضرطوا أن يكضون الضربح ناشضئًا مضن جهضة تصضرف العامضل ولضيس
ألسباب خارجية ،جاء يف مغف احملتاج مضا نصضه " :لضو قارضضه  -العامضل  -علضى أن
يشضضرتي احلنطضضة وخيزنهضضا مضضدة ،فضضاذا ارتفضضع سضضعرها باعهضضا مل يصضضح؛ ألن الضضربح لضضيس
حاصالً من جهة التصرف"( ،)48وهذا مطابق ملا يراه أهل االقتصضاد مضن إخضراج األربضاح
ألسباب خارجية كارتفاع أسعار السلع بسبب احلروب أو الكوارث املختلفة.
أما احلنفية واحلنابلة فيقولون بأن الضربح يسضتحق باملضال والعمضل والضضمان ،قضال
احلنفية ":األصل أن الربح إمنا يستحق عندنا إما باملال وإما بالعمل وإما بالضمان.)49(".

( )46امةئ :الساساين ،بدا ع الصشا ع ،6 ،ص ،108والئملي ،هناية احملتا  ،5 ،ص.231
( )47امةئ :الدسوقي ،مشس الديت الشيخ أمحد ( 1230ه) ،يا ية الدسوقي علا الشئح السبري ،الطبعة
ائول ،دار الستل العلمية ،بريوا1417 ،ه – 1996م ،5 ،ص  ،13وامةئ :الشوود ،مشها
الطالبني( ،مطبوع مع مهين احملتا ) ،الطبعة ائول ،دار الستل العلمية ،بريوا 1415 ،ه – 1994م،
 ،2ص .279
( )48كتاب القئاض ،2 ،ص.311
( )49امةئ :الساساين ،بدا ع الصشا ع ،كتاب الشئكة ،5 ،ص.196
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واستحقاق الربح باملال متفق عليه عنضد الفقهضاء( ،)50بشضرط أن يكضون هضذا املضال
(صصصلى اُ َعلَْيص وصه َو َسصصل َم) عَ ضنْ ربْضضح مَضضا ل ضمْ ُيضْ ض َمنْ( ،)51ويقضضول
مضضضموناً ،لنَهَضضى النَّبِض ُّ
ضي َ
ل لض ُه
حصَض َ
الكاساني ":فاَّنمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِرَأس المَال  ،وَالمِلك فِي رَأس المَال َّإنمَضا َ
ِالضمَان"( ،)52واملال والضمان يتعلقان باملالك ،وبسببهما يستحق الربح .
ب َّ
ويظهر مما تقدم أن الضمان واملال يتعلقان باملالك وهمضا سضببا اسضتحقاقه الضربح،
وال ميكن فصلهما عن بعضهما كما هو احلال يف املضاربة مثالً يسضتحق رب املضال عائضدًا
ليس بسبب عمله وإمنا بسبب بقاء ملكيته للمال وضمانه له وحتمله خماطرة خسارته.
اثنيا :استحقاق الربح ابلعمل.
كمضضا مضضر معنضضا فضضالربح يسضضتحق باملضضال والعمضضل والضضضمان ،وأوضضضح مثضضال يضضبني
استحقاق الربح بالعمضل هضو شضركة املضضاربة ،حيضث يسضتحق املضضارب الضربح بعملضه،
"واملضضضارب :شضضريك رب املضضال يف الضضربح ورأس مالضضه الضضضرب يف األرض ،فضضاذا سضضلم
رأس املال إليه فهو أمانضة ،فضاذا تصضرف فيضه فهضو وكيضل ،فضاذا ربضح صضار شضريكاً ،فضان
شرط الربح للمضارب فهضو قضرض ،وإن شضرط لضرب املضال فهضو بضضاعة ،وإذا فسضدت
املضاربة فهي إجارة فاسضدة ،وإذا خضالف صضار غاصضباً ،وال تصضح إال أن يكضون الضربح

( )50السئتسي ،املبسوط ،11 ،ص ،155والقئايف ،الاترية ،8 ،ص.52
( )51هاا يديث علا ئط محلن مت أ مة املسلمني وهو صحي و هساا رواي داود بت أيب هشد وعبد امللح بت
أيب سليماأ وغريهم عت عمئو بت عيل ،و رواي عطاء بت مسلم اخلئاساين عت عمئو بت عيل بز داا
ألفاظ ،تعليت الاهيب يف التلخيص :صحي  .اةاكم الشيسابورد ،حممد بت عبدهللا أبو عبد هللا ،املستدرك
علا الصحيحني ،حتقيت :مصطفا عبد القادر عطا ،دار الستل العلمية– بريوا ،الطبعة ائول،1990 ،
كتاب البيوع ،2 ،ص.22
( )52الساساين ،بدا ع الصشا ع ،كتاب الشئكة ،13 ،ص.208
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بينهمضضا مشضضاعاً؛ فضضان شضضرط ألحضضدهما دراهضضم مسضضماة فسضضدت ،والضضربح لضضرب املضضال،
وللمضارب أجر مثله"(.)53
أما يف الشركات األخرى كشركة العنان( ،)54فقد سوغ الشرع رحباً للعمضل ،فقضد
جاء يف املوسوعة الفقهية مضا نصضه ":فضالرّبح حبسضب املضالني  ،إذا رأى الشّضريكان إغفضال
النّظر إىل العمل  ،وهلما أن جيعال لشضرط العمضل قسضطًا مضن الضرّبح يسضتأثر بضه  -زائضدًا
عمّا يسضتحقّه يف الضرّبح مبقتضضى حصّضته يف رأس املضال  -مضن شضرط عليضه أن يعمضل يف
الشّضضركة ،لضضئالّ يكضضون قضضد اسضضتحقّه بضضال مضضال وال عمضضل وال ضضضمان ،سضضواء أشضضرط علضضى
شريكه أن يعمل أيضضًا أم ال ،وسضواء عمضل هضو مبقتضضى الشّضرط أم ال؛ ألنّ املنضاط هضو
اشرتاط العمل ،ال وجوده  ،ومضن هنضا كضان سضائغًا يف شضركة العنضان أن يتسضاوى املضاالن
ويتفاضل الشّريكان يف الرّبح"(.)55
وقد خالف املالكية والشافعية اسضتحقاق الضربح يف هضذه الشضركة ألي طضرف مضن
أطراف الشضركة ،حيضث ذهبضوا إىل أن الضربح يف شضركة العنضان يكضون حبسضب حصضة كضل
شريك يف رأس املال ،فال جيوز الربح أن يزيد على ذلك(.)56

( )53ابت مودود املوصلي ،االتتيار لتعلي املختار ،1 ،ص.27
( )54ئكة العشاأ :وهي أأ يش ك اثشاأ يف مال هلما علا أأ يتجئا وين والئب بيشهما ،وال يش ط ويها ملساواة يف
املال وال يف التصئف وال يف الئب  .ويجوو أأ يسوأ مال أيدمها أكثئ مت اآلتئ ،وموو أأ يسوأ أيدمها
مس والا دوأ ئيسن .وموو أأ يتساو يف الئب  .كما موو أأ خيتلفا يسل االتفاق بيشهما .وإذا كاأ مثة
تسارة وتسوأ بشسبة رأس املال .سيد سايت ،وقن السشة ،3 ،ص.357
( )55ووارة ائوقاف و الش وأ اإلسالمية ابلسويت ،املوسوعة الفقهية السويتية.
( )56امةئ :الدسوقي ،يا ية الدسوقي ،5 ،ص ،13والشوود ،مشها الطالبني ،2 ،ص.279
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وحقيقة شركة العنضان أن يشضرتك شخصضان فضأكثر مباليهمضا ،حبيضث يصضريان مضاالً
واحداً يعمالن فيه بيديهما ،أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثضر مضن نصضيب
اآلخر ،وذلك للجهد والعمل الذي زاد به عن صاحبه فاستحق ذلك الربح.
اثلثا :استحقاق الربح ابلضمان.
حدُ ُهمَا :أنَضا أتَقبَّضلُ ،وَأنْضت َت ْعمَضلُ ،وَالضأجْرَة
يقول صاحب املغف " :وَإذَا قا َل أ َ
ل المُسَضمَّى،
ِق العَامِض ُ
بَيْنِي وَبَيْنَك ،صَحَّتْ الشَّركة ،وَقالَ زُفرُ  :لضا َتصِضحُّ  ،وَلضا يَسْضتَح ُّ
ل
الضمَانَ يُسْتَحَقُّ بِ ِه الرِّبْحُِ ،ب َدلِيل شَرك ِة الأْبدَان ،وَتَقُّب ُ
وَإَّنمَا لهُ أجْرَة المِثْل ،وَلنَا ،أنَّ َّ
ِق بِضهِ الضضرِّبْحَ ،فصَضارَ كتَقبُّلِض ِه المَضالَ فِضضي
ب الضَّضمَا َن عَلضضى المُتَقبِّضل ،وَيَسْضتَح ُّ
ال َعمَضل يُوجِض ُ
ب ،فيَنْضضضز ُل ِبمَنْزلضض ِة
ل الضضضرِّبْحَ ك َعمَضضضل ال ُمضَضضضار ِ
ِق بِضض ِه العَامِضض ُ
ال ُمضَضضضارََبةِ ،وَال َعمَضضلُ يَسْضضتَح ُّ
ال ُمضَارََبةِ"(.)57
وحقيقة الضمان الذي يقول به ابن قدامة ليس جمرد ضضمان ،وإمنضا ضضمان يتبضع
املال تارة ،كما يف شركة األبدان()58؛ فبسبب ضمان العمل على كال الشريكني اللضذين
يستحقان الربح مبجرد ضمانهما العمل وشرطهما يف العقضد عليضه ولضو مل يوجضد العمضل
من أحدهما.
ويتبع العمل تارة أخرى ،كما يف شركة الوجضوه( ،)59حيضث إن الضضامن حيصضل
على الربح بسبب ملكيته هلذه السضلعة ،ولضيس علضى أسضاس ضضمان حمضض منفضك عضن
( )57ابت قدامة املقدسي ،املهين ،10 ،ص.110
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاع يَ ْش َُِكو َأ َعلَا أَ ْأ يـَ ْع َملُوا ِيف
الصش ِ
يما يَسْتَ ِسبُومَنُ ِنَيْ ِدي ِه ْمَ ،ك ُّ
(ِ َ )58ئَكة ْائَبْ َداأ :أَ ْأ يَ ْش َ َك اثـْشَاأ أ َْو أَ ْكثَـُئ و َ
ِ
ال وَـ ُه َو بـَْيـشَـ ُه ْم .ابت قدامة ،املهين ،10 ،ص.107
اعتِ ِه ْم ،وَ َما َرَو َق َّ
اَّللُ تَـ َع َ
صشَ َ
ِ
ِ
ْس م ٍال علَا أَ ْأ ي ْش ِ ِابلش ِ
يس ،وهو أَ ْأ ي ْش ِك َّ ِ
َّسيئَ ِة،
(ِ َ )59ئَكةُ الْ ُو ُجوي :تُ َس َّما َ ِئَكةُ الْ َم َفال ِ َ ُ َ َ َ
الئ ُج َالأ بِهَ ِْري َرأ ِ َ َ
َ ََ
ِ ِِ
ِِ
َويَبِ َيعاُِ ،مّيَ ْ ِ ِ ِ
َّت لَنُ ِيف الش ِ
َّاس
ْس َماهل َما َو ْج ُه ُه َما ،وَإِمَّنُ َّإَّنَا يـُبَ ُ
اع ِيف الشَّسيئَة مم ْ
ت هبَ َاا اال ْسم َعلَا َم ْع ََن أ ََّأ َرأ َ
َو ْجنٌ.السئتسي ،املبسوط ،13 ،ص.363
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امللك ،كما بيّن ذلك احلنفية( ،)60ووافقهم يف ذلك بعض احلنابلة( ،)61وهذا يضدل علضى
أن الربح يستحق على وجه التبعية ال األصالة(.)62
املبح الثال  :الربح وأثره يف التوزيع

املطلب األول :توزيع العوائد بني عوامل اإلنتاج

التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي  -بشكل عام  -يتم علضى ثضالث مراحضل :هضي
كاآلتي(:)63
املرحلة األوىل :مرحلة التنظيم األوىل لتوزيع الدخول من خالل تنظيم التملضك،
وهذه املرحلة متثل مرحلة توزيع املوارد ،واإلسالم يف تنظيمضه للتملضك وضضع األسضاس
الذي يقوم عليه التوزيع ،فتنظيم التملضك هضو تنظضيم أولضي لتوزيضع املضوارد ،ثضم توزيضع
الدخول ،ومن هنضا فضان جمموعضة األسضس واملبضاد الضيت حتكضم هضذه املرحلضة هضي الضيت
تؤصل األساس الذي يقوم عليه توزيع الثروات والدخول.

املرحلصصة الثانيصصة :وتسصصمى التوزيصصع الصصوليفي للصصدخل ويف هضضذه املرحلضضة يضضتم توزيضضع
الضضدخول كعائضضد للخضضدمات اإلنتاجيضضة الضضيت قضضدمتها عوامضضل اإلنتضضاج ،وهضضذا مضضا يعنينضضا يف
حبثنا ،فالتوزيع هنا يكون بناء على أعمال وجمهودات يبذهلا اإلنسضان عضامالً أو مالكضاً،
ويلعب السوق دوراً ظاهراً يف عملية التوزيع هنا ،وهكذا يكون التوزيع يف هذه املرحلة

( )60امةئ :الساساين ،بدا ع الصشا ع ،ك :الشئكة ،ئكة االعمال ،6 ،ص.65-64
( )61امةئ :ابت قدامة ،املهين ،ك :الشئكة ،5 ،ص.141
( )62امةئ :العلي ،صاحل محيد ،توويع الدت يف االقتصاد االسالمي والشةم القتصادية املعاصئة ،اليمامة ،ط،1
 ،2001ص.267
( )63يسشة ،عمئ عبيد ،مث بعشواأ :توويع الثئواا والدتول يف االقتصاد اإلسالمي ،ص17
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مصبوغاً بالصبغة العمليضة ،مضن خضالل تفاعضل حقيقضي بضني عناصضر اإلنتضاج خضالل سضري
العمليات االقتصادية.
املرحلة الثالثة وتسمى إعادة التوزيع :ويف هضذه املرحلضة يقضدم اإلسضالم جمموعضة
من التنظيمات إلعادة التوزيع -الدخل والثروة  -وذلضك بقصضد حتقيضق التضوازن بضني
أفراد اجملتمع اإلسالمي ،وتغطية احتياجات التضامن االجتماعي.
املطلب الثاين :الربح ابعتباره عائدا لعناصر اإلنتاج
تعترب العوائضد الضيت جتنيهضا عناصضر اإلنتضاج يف االقتصضاد اإلسضالمي هضي الضدخول
اليت حتصل عليها هذه العناصر ،وذلك لقاء مشضاركتهم يف العمليضة اإلنتاجيضة ،وتتمثضل
هضضذه الضضدخول يف القيمضضة أو الضضثمن الضضيت حيصضضل عليهضضا مقابضضل اخلضضدمات اإلنتاجيضضة الضضيت
قدمها.
وكل عنصر من عناصر اإلنتاج قد حيصل على عائد واحد أو أكثر كل حبسب
إسهامه يف العملية اإلنتاجية ،وقد اختلف يف حتديد عناصر اإلنتاج عند االقتصاديني؛
فالقدماء منهم حددودها بعنصرين فقط ،هما :األرض ،والعمل ،والبعض حددها
بثالثة عناصر هي :األرض ،والعمل ،ورأس املال ،واملعاصرون حددوها بأربعة
عناصر هي :األرض ،والعمل ،ورأس املال والتنظيم(.)64
وعناصضضر اإلنتضضاج يف االقتصضضاد اإلسضضالمي أربعضضة :هضضي العمضضل ،ورأس املضضال،
واألرض ،والتنظضضيم ،وهضضي مركضضز القضضوى يف النشضضاط االقتصضضادي الضضيت يعضضرتف بهضضا
اإلسالم حبيث حترك اإلنتاج ،ثم تستحق نصيبًا أو جزءً من النضاتج ،وهضي حتصضل علضى
دخول خمتلفة تبعاً ملدى مسضاهمتها ،ومشضاركتها يف العمليضة اإلنتاجيضة ،وهضذه مضن أهضم
شروط استحقاق هذه العناصر لعوائدها ،وهضو شضرط املسضاهمة أو املشضاركة يف اإلنتضاج
( )64امةئ :أبو مصئ ،عقاب أمحد ،مةئية التوويع ،مستبة اجملتمع العئيب ،ط ،1ص.15
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حيث يرتبط فيضه اجلهضد بضاجلزاء مضع تعاضضده مضع بعضض االعتبضارات األخضرى يف توزيضع
ال
الدخول أال وهي :احلاجة ،واليت متكن الفضرد العضاجز أو القضادر أحيانضاً ومل جيضد عمض ً
مضن أن يأخضذ مضن الضدخل بقضدر مضا حيتضاج سضوا ًء أشضارك يف العمليضة اإلنتاجيضة ومل يكفضه
العائد منها أم مل يشارك فيها(.)65
واإلسالم ال جيعل هذه العناصر على درجة واحدة ،وإمنا جيعلضها علضى درجضات
متفاوتة ،وجيعل العمل يف أعلضى هضذه الضدرجات ،وعنضد النظضر يف اهليكضل االقتصضادي
اإلسالمي ،فاننا جند أنه يقوم على عوامضل اإلنتضاج الثالثضة السضابقة ،وصضميم بنضاء هضذا
اهليكضضل ،أن هضضذه العوامضضل تقضضع علضضى درجضضات متفاوتضضة ،ففكضضرة التفضضاوت ،وتعضضدد
الضدرجات ليسضت مسضألة متعلقضضة بالشضكل ،وإمنضا مسضألة داخلضضة يف صضميم وجضوهر هضضذا
البناء.
ويف مقابلة االقتصاد اإلسالمي بذلك ،جند أن اإلسضالم يعضرتف بهضذه العناصضر،
ولكن يذهب سريعاً إىل االختالف بعد ذلك من حيضث النظضرة إىل عنصضر العمضل حيضث
جيعله أعلى درجة ،فاإلسالم يقوم على أساس أن عوامل اإلنتاج الثالثة مجيعًا حتصضل
على نصيب يف النضاتج الضذي يتولضد مضن النشضاط االقتصضادي ،ولكضن حتليضل االجتاهضات
التوزيعية بناء على فقضه هضذا املوضضوع يثبضت أن العمضل هضو احملضور االرتكضازي يف عمليضة
التوزيع.

املطلب الثال  :املشاركة بني عوامل اإلنتاج:
ميكن حتديد الشضكل الضذي يسضتحق بضه كضل عامضل مضن عوامضل اإلنتضاج نصضيبه يف
النضضاتج ،إمضضا باملشضضاركة يف األربضضاح ،أو أخضضذ مقابضضل نقضضدي حمضضدد ،وهضضذا كضضل حسضضب
طبيعته:
( )65امةئ :العلي ،توويع الدت يف االقتصاد االسالمي ،مئجع سابت ،ص.188
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 -1العمصصل  :وهضضو كضضل جهضضد يبضضذل أو ميكضضن أن يبضضذل يف سضضبيل إنتضضاج خمتلضضف
السلع واخلدمات ،وذلك مقابل أجر معني والعمل بذلك هو كل نشضاط اختيضاري يقضوم
به اإلنسان يف سعيه للتغلب على النضدرة وزيضادة كميضة السضلع املتاحضة إلشضباع حاجاتضه،
وبذلك فاجلهد يكون عضليًا جسمياً وعقليًا ذهنيًا.
واإلسضضالم أجضضاز أن يكضضون أسضضلوب مشضضاركته بضضأي شضضكل صضضحيح مضضن األشضضكال
القانونية املعضرتف بهضا ،لتنظضيم العالقضة بضني املشضرتكني يف النشضاط االقتصضادي ،فالعمضل
مازال حيتل مركزاً خاصاً وأساسياً يف عملية التوزيع ،والعامل يدخل العمليضة اإلنتاجيضة
إما بصفته أجرياً فيكون عائده أجراً ،أو مشضاركًا يف العمليضة اإلنتاجيضة ،فتكضون مكافئتضه
جزءًا من قيمة الناتج يتفق عليها يف عقد املضاربة(.)66
 -2ورأس املصال :يعرف على أنه ثروة تستخدم يف إنتاج ثروة أخرى ،وهو من
نتاج اإلنسان ،ولف رأس املضال يطلضق علضى جمموعضة غضري متجانسضة مضن املضوارد تشضمل
أجهزة ومعدات ومواد أولية وحقوق على الغضري تقضوّم كلضها بضالنقود وتسضمح باحلصضول
على دخل دوري ومنتظم ،وتعترب التفرقضة بضني رأس املضال الثابضت ورأس املضال املتضداول
مهمضضضة فيمضضضا يتعلضضضق بتكضضضاليف اإلنتضضضاج ،إذ حتسضضضب قضضضيم رأس املضضضال املتضضضداول كلضضضها يف
التكضضضاليف ،يف حضضضني أن رأس املضضضال الثابضضضت ال تضضضدخل قيمتضضضه يف التكضضضاليف إال مبقضضضدار
إهالكه(.)67

( )66امةئ :السبهاين ،عبد اجلبار محد عبيد ،االستخالف وال كيل اإلجتماعي يف اإلسالم ،دار وا  ،ط،1
 ،2003ص ،268-267وامةئ :عفئ ،حممد عبداملشعم ،االقتصاد االسالمي االقتصاد اجلز ي ،دار البياأ،
 ،1985ص.60
( )67امةئ :أمحد جامع ،الشةئية االقتصادية ،دار الشهةة ،القاهئة ،ط ،1 ،1986 ،5ص ،31وعبد لسميع
ملصئد ،عدالة توويع الثئوة يف اإلسالم ،مستبة وهبة-عابديت ،ص.15
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ورأس املال لضيس لضه إال أن يشضارك يف النضاتج؛ ألن سضبب اسضتحقاق رأس املضال
عائد ليس هو احلرمان أو االنتظار ،كما ذهب إىل ذلك الفكر االقتصضادي الرأمسضالي،
وإمنا يستحق رأس املال عائضداً يف اإلسضالم؛ ألن لضه إنتاجضه ،وهلضذا يكضون مضن حقضه أن
يأخذ جزءً مما شارك يف إنتاجضه ،فاإلسضالم حيضرم الربضا؛ ألنضه غضري منظضور فيضه اإلنتضاج،
وجييضضز املشضضاركة؛ ألنضضه يراعضضى فيهضضا اإلنتضضاج ،واالقتصضضاد الرأمسضضالي يعتضضرب امل ضال كلضضه
متجانساً ،وحيدد له عائداً مضموناً (فائدة) ،أما املذهب االقتصادي اإلسالمي فهو مييضز
بني رأس املال العيف ،ورأس املال النقدي(.)68
ويف اجلملضضة فضضان مجيضضع مضضا يصضضح متولضضه شضضرعاً مضضن العقضضارات ،أو املنقضضوالت
كضضالنقود ،واآلالت ،واألجهضضزة ،واملعضضدات ،واألدوات باإلضضضافة إىل املنضضافع ميكضضن أن
يكون حمالً لألنشطة اإلنتاجية املختلفة يف الفقه اإلسضالمي ،سضواء كانضت تلضك األنشضطة
جتارية أو صناعية أو زراعية أو يف قطاع اخلدمات ،على أن يكون لرأس املال حصة مضن

( )68رأس املال العيين :كاملعداا واملسا ت(ائصول الثابتة) املعدة لالستثمار ،ومساوئتن يف االسالم ائجئ
مشما ابلعم
املضموأ(أتجري املعداا مقاب أجئ) أو مسبة معيشة مت الئب مةري املخاائة ،ئمن رأس مال ّ
علين.
رأس املال الشقدد :هو ما مشل مت الدت ويعد لالستثمار ،ومساوستن يف االقتصاد اإلسالمي مسبة مت الئب
مةري املخاائة ،وال حيص علا أجئ مضموأن ئأ ائجئ املضموأ راب ،وقد هنا الشيب(صلا هللا علين
وسلم)" عت رب ما مل يضمت" ،ولئأس املال الشقدد أأ يدت يف العملية االقتصادية كمضارب ال علا
ذاا الشقود إَّنا علا اةقوق اليت متثلها ،ويف املضاربة الشئعية ال تعط الشقود عت وظيفتها وال يتحقت
كسل مالسها مةري أتجري الشقود ،إَّنا مةري إسهامن يف العملية االقتصادية والقاعدة تقضي" أأ الهشم
ابلهئم".امةئ :السبهاين ،عبد اجلبار محد عبيد ،االستخالف وال كيل االجتماعي يف اإلسالم ،مئجع
سابت ،ص272
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األرباح إن كان نقداً ،أو األجر إن كان تالف ذلك ،وال يصح أخذ الفائدة على رأس
املال نظري إسهامه يف اإلنتاج إذا كان نقدًا(.)69
 -3أما األرض :ويقصد باأل رض مضا يف باطنهضا مضن مضوارد طبيعيضة ،ومضا فضوق
سطحها من موارد وإمكانيات طبيعيضة أيضضًا مثضل الشضمس واهلضواء والريضاح واألمطضار،
فأسلوب العمل عليها خيضع ملصلحة اجلماعة ،فيتحدد وفق مضا يكضون مناسضباً لظضروف
اجملتمع ،واحلقوق اليت أثبتها الشرع للفرد يف األرض ليسضت حقوقضاً طبيعيضة وال أزليضة،
إمنا هي رهينة بأداء الفرد ،وبالتضالي كضان مضن أهضم الضضوابط يف اسضتخدام األرض عضدم
احتجازها ،واأل رض أخذت هضذه اخلصوصضية لكضون الفضائض أوجدتضه عوامضل طبيعيضة
واجتماعيضضة وعرضضضية ،وإن أصضضحاب األرض ميلكضضون هضضذا الفضضائض ال هضضودهم بضضل
بسضبب امللكيضضة اخلاصضضة لضألرض ،لضضذلك فاختصضضاص الفضرد يف االنتفضضاع بضضاألرض املضضبف
على أساس من العمل االقتصادي يوجب عليه العشر أو اخلراج( ،)70ويف هذا املوضوع
خالف ال يتسع املقام لذكره(.)71
وأهم ما يالح على عناصضر اإلنتضاج هضو أنهضا ال بضد أن تتضضافر وحيضدث بينهمضا
مضضزج فيمضضا يسضضمى "بالعمليضضة اإلنتاجيضضة" حيضضث ال ميكضضن إجنضضاز أي عمليضضة إنتاجيضضة دون
مشاركة عناصضر اإلنتضاج األربعضة املشضار إليهضا ،فضال بضد مضن إقامضة تعضاون واشضرتاك فيمضا

( )69امةئ :أبو مصئ ،عقاب أمحد ،مةئية التوويع ،مستبة اجملتمع العئيب ،ط ،1ص 20والسبهاين ،عبد اجلبار
محد عبيد ،االستخالف وال كيل االجتماعي يف اإلسالم ،مئجع سابت ،ص.272
( )70السبهاين ،عبد اجلبار محد عبيد ،االستخالف وال كيل االجتماعي يف اإلسالم ،دار وا  ،ط،2003 ،1
ص.259
( )71للتفصي امةئ :عويضة ،عدمأ ،مةئية املخاائة يف االقتصاد االسالمي ،رسالة دكتوراي ،جامعة الريموك،
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بينهما يف شكل عالقة منتظمة والتأليف بضني هضذه العناصضر يسضمح باحلصضول علضى أكضرب
إنتاجية ممكنة هلذه العوامل بأقل التكاليف املمكنة(.)72
املبح الرابع :عالقة الربح ابإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج

املطلب األول :اإلنتاجية احلدية

متثل اإلنتاج يضة احلديضة العالقضة بضني مقضدار الضتغري يف املخرجضات ومقضدار الضتغري يف
املدخالت ،أي تغيّر املخرجات مع تغري املدخالت مبقضدار وحضدة واحضدة ،والحتسضابها
يتطلب األمر بناء مناذج اقتصادية متكاملة للتوصل إىل معرفضة مضدى تضأثري إضضافة وحضدة
من العمل أو أي عنصر آخر على اإلنتاج.
وتعبَّضضر اإلنتاجيضضة احلديضضة أي النضضاتج احلضضدي ألي عامضضل مضضن عوامضضل اإلنتضضاج عضضن
الزيضضادة يف النضضاتج الكلضضي النامجضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة ،
وحتصل عليها عن طريق طرح قيمتني متتضاليتني لإلنتضاج الكلضي مضن بعضضهما ثضم قسضمة
هذا الفرق على مقدار التغري املناظر يف وحدات العامل املراد حسضاب إنتاجيتضه احلديثضة،
أي أن اإلنتاجية احلديضة لعامضل معضني مضن عوامضل اإلنتضاج متثضل مقضدار مضا تضضيفه وحضدة
واحدة من هذا العامل اإلنتاجي إىل اإلنتاج أو الناتج الكلي من السلعة النهائية اليت يتم
إنتاجها(.)73
اإلنتاجية احلدية =

التغير في الناتج الكلي
التغير في عدد ) العامل(

( )72امةئ :أمحد جامع ،الشةئية االقتصادية ،مئجع سابت ،ص.45
( )73عبد املطلل عبد اةميد ،الشةئية االقتصادية ،الدار اجلامعية ،2000 ،ص ،215وامةئ :أساسياا
االقتصاد اجلز ي ،حممود صواأ ص.156
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املطلب الثاين :قانون تناق

اإلنتاجية احلدية:

توضح قوانني اإلنتاجية العالقضات الفنيضة يف اإلنتضاج ،وتسضتند إىل فكضرة أساسضية
وهي تناقص إنتاجيضة عناصضر اإلنتضاج كلمضا ازدادت الكميضة املسضتخدمة منهضا يف العمليضة
اإلنتاجية.
وينص هذا القانون على أنه" :إذا أضفنا وحدات متتالية من عناصر اإنتاج مضتغري
(كالعمل) إىل عنصر إنتاج ثابت (كاألرض أو رأس املال) فان اإلنتاجية احلدية للعنصضر
املتغري تتزايد أوالً ثم تبدأ بالتناقص بعد حد معني".
ويرجع سبب تناقص اإلنتاجية احلديضة إىل اسضتنفاد مزايضا التخصضص ،وسضلبيات
التشغيل اإلضايف لليد العاملة بدون أن تساهم يف زيادة إنتاجية العمضل ،وسضريان قضانون
تنضضاقص اإلنتاجيضضة احلديضضة يعتمضضد علضضى افضضرتاض ثبضضات العوامضضل األخضضرى مثضضل األرض،
ورأس املضضضال واملسضضضتوى التكنولضضضوجي ،ومسضضضتوى مهضضضارات وكفضضضاءة وحضضضدات العمضضضل
املضافة ،ففي حالة تغري أحضد هضذه العوامضل فضان اإلنتاجيضة احلديضة سضوف تضزداد ،وهضذا
ينقلنا إىل دور اإلنتاجية احلدية يف نظرية التوزيع.
املطلب الثال  :نظرية اإلنتاجية احلدية والتوزيع.
يعتمضضد التوزيضضع يف الرأمساليضضة علضضى نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة الضضيت تضضرى بضضأن كضضل
عامل من عوامل اإلنتاج(األرض ،العمضل ،ورأس املضال والتنظضيم) يسضهم مبضا يتناسضب
مع إنتاجيته احلديضة يف خلضق النضاتج االجتمضاعي وحيصضل علضى دخضل يتناسضب مضع هضذه
املسضضاهمة"( ،)74ولقضضد اهتمضضت نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة –بالنسضضبة لعالقتهضضا بضضالتوزيع -
باإلجابة على السؤال التالي :كم تكون حصيلة كل عنصضر إنتضاجي يف إمجضالي اإلنتضاج
( )74عبد اجلبار السبهاين ،االستخالف وال كيل االجتماعي يف اإلسالم ،دار وا للششئ ،ط،2003 ،1
ص.249
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القضضومي (االجتمضضاعي) أو بأيضضة وسضضيلة ميكننضضا توزيضضع اإلنتضضاج االجتمضضاعي علضضى طبقضضات
اجملتمع؟.
وقضضد اسضضتخدمت نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة طريقضضة التحليضضل احلضضدي لكضضل عنصضضر
إنتاجي يف التوصل إىل حل مشكلة التوزيع وحتديد األنصبة لعناصضر اإلنتضاج ،مبعنضى أن
ال أم
ال أم رأمسضا ً
الكسب الذي يعود على أي عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضًا أم عمضا ً
تنظيمًا يتوقف يف النهاية على ما ينتجه ذلك العامل(.)75
فلو استخدمنا عنصراً إنتاجياً كالعمل مثالً يف عملية إنتاجية معينة لوحدة أقل مما
استخدمناه يف السابق ،فاننا سنحصل على إنتاج أصغر حجماً( كمية) مما كنا قد
حصلنا عليه عند استخدامنا وحدات أكثر من العنصر اإلنتاجي املذكور.
وإن الفرق بني حاليت اإلنتاج ،هو اإلنتاج احلدي لعنصر اإلنتاج العمضل( بشضرط
بقاء عناصر اإلنتضاج األخضرى ثابتضة املقضدار طيلضة فضرتة اإلنتضاج) وعنضد اسضتخدام كميضات
معينة وثابتة من عنصر إنتضاجي يف عمليضة إنتاجيضة معينضة ومبسضاعدة قضانون اإليضراد ميكننضا
حتديد كمية اإلنتاج وكذلك حتديد معرفة مستوى التوزيع للدخول.
وعلى الرغم مضن مشضاركة نظريضة اإلنتاجيضة احلديضة يف تكضوين مسضتوى اإلنتاجيضة
احلدية اليت توضح تصرفات املنتج ،وعلضى الضرغم مضن اهتمامهضا الكضبري بشضكل السضوق
ونظامه ،وعلى الرغم من حتليلها لألسعار ،إال أنها قضد أفرغضت القضضية التوزيعيضة مضن
أي مضمون اجتماعي وجتاهلت الطبقية االجتماعية( ،)76وجندها عند معاجلتهضا مشضكلة
التوزيع للضدخول  -بصضورة عامضة  -مل تضتمكن مضن اإلجابضة علضى السضؤال التقليضدي
لنظريات التوزيع ،وهو:
( )75امةئ :الدكتور صالح الديت ممت والدكتور يسني عمئ ،القيمة والتوويع ،دار املعارف –مصئ ،ص.200
( ) 76مث عدالة التوويع والسفاءة االقتصادية يف الشةم الوهعية واإلسالم ،عبد اجلبار السبهاين ،جملة الشئيعة
والقاموأ ،العدد الئابع عشئ  ،2001ص.182
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كم تكون حصيلة عنصر اإلنتاج االجتماعي؟ وكيف تتطور هذه احلص

بتطور

الزم ؟
تعضضد املشضضكلة الضضيت وقعضضت بهضضا نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة هضضي التأكيضضد  -منضضذ
البداية  -على وجوب مكافئة عناصر اإلنتاج طبقًا إلنتاجيتها احلدية( ،)77وهذا التأكيد
علضضى التعضضويض أدى بهضضا إىل االنضضدفاع يف الطريضضق الضضذي ال يضضؤدي بهضضا إىل احلقيقضضة الضضيت
تبحث عنها ،حيث إن هذا التحديد يف التعويض قد جعلها تهمل متاماً مناقشة موضضوع
قواعد التصرف اليت يعمل مبوجبها األفراد الرشيدون اقتصادياً ،هذا باإلضضافة إىل أنهضا
أهملضضت مناقشضضة العالقضضة النسضضبية القائمضضة بضضني عناصضضر اإلنتضضاج املشضضرتكة يف العمليضضات
اإلنتاجية ،وهذا يعف أنها مل تناقش حصة عنصر اإلنتاج يف اإلنتاج الكلي.
وكل ما استطاعت نظرية اإلنتاجية احلدية توضيحه يف هذه املسألة ،هي أنهضا قضد
ذكرت ،بأن :املنتج –يف سوق املنافسة التامة  -سيسضتمر يف اسضتخدام عناصضر اإلنتضاج
حتضضى تتسضضاوى عنضضده القيمضضة السضضوقية إلنتاجيضضة عنصضضر اإلنتضضاج احلديضضة ،مضضع مثضضن عنصضضر
اإلنتاج السائد يف السوق ،وأن هذا التساوي يعف أن املنتج يف السوق املذكورة يسضتطيع
فقط حتديد الكمية اليت يرغب اسضتخدامها مضن عناصضر اإلنتضاج الضيت تسضتطيع إنتاجيتهضا
احلدية ،تغطية الثمن أو األجر(املكافضأة) املضدفوع هلضا كتعضويض عضن اجلهضد الضذي بذلتضه
عند استخدامها من قبل املنتج ،ويعف التساؤل املذكور أيضضاً ،بضأن املنضتج يف مثضل هضذه
السوق ليس له حضق اخليضار يف حتديضد مثضن عنصضر اإلنتضاج املطلضوب اسضتخدامه ،والضذي
حتدد سعره يف السوق بطريقة ما ويف وقت ما (.)78

( )77امةئ :الدكتور صالح الديت ممت والدكتور يسني عمئ ،القيمة والتوويع ،دار املعارف – مصئ ،ص.229
( )78امةئ :تضري عباس املهئ ،دراسة موجزة يف مةئاا التوويع ،ط ،2ص.66
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ومضضن املآخضضذ علضضى نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة والطريقضضة الضضيت عاجلضضت بهضضا مشضضكلة
التوزيع للدخول ،وهي أنهضا اعتضربت نظريضة الضثمن التقليديضة األسضاس املعتمضد عليضه يف
شرح وتوضيح مشكلة الدخول ،ونظرية الثمن اهتمت باألسعار وبالتغيري النسيب الذي
يطرأ على مسضتوى األسضعار ،ولضيس مضن املعقضول أن يكضون التغضيري النسضيب يف األسضعار
العامل الوحيد واملهم يف تغيري العوامل االقتصادية يف االقتصاد بصفة عامة.
ولذا جند أن نظرية اإلنتاجية احلدية مل تسمح هلا ظروفها واملفاهيم اليت متسضكت
يهضضا أن تضضتفهم وتسضضتوعب عمليضضات التغضضيري املسضضتمرة يف االقتصضضاد بصضضفة عامضضة ،كنمضضو
السضضكان مضضثالً ،ومضضن املنطضضق الضضذي قامضضت عليضضه نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة وحججهضضا
وقواعدها يعترب االفرتاض القائم على أسضاس أن إمجضالي اإلنتضاج يف االقتصضاد القضومي
ثابت وحمدد غري ذي أهمية ،وذلك ألنه حيول دون التقدير الصحيح واحلقيقضي للوضضع
االقتصادي القائم(.)79
املطلب الرابع :نظرة اإلسالم إىل التوزيع
اعتمدت اإلنتاجية احلدية يف توزيع الدخول على أن مكافئة العنصر تعتمضد علضى
إنتاجيته ،وهذه اإلنتاج يضة سضواء كانضت إنسضانية أو غضري إنسضانية كلمضا كانضت كضبرية فمضن
املفروض أن تكون مكافأته عالية ،وهناك معنيان لإلنتاجية:
املعص األول :إنتاجية طبيعية :وهي املقدار الضذي ينضتج كحراثضة احلضراث ،وبنضاء
البَّناء ،وغريها ،وهذه اإلنتاجية تعتمضد علضى العناصضر األخضرى الضيت تضؤثر يف اإلنتضاج،
وعلى نوعية السلع أو اخلدمات املنتجة ،فمنها ما حيتاج إىل مهضارة ومنهضا مضا ال حيتضاج،
واخلطورة احمليطة بالعمل ،والتدريب الالزم له ،كضل هضذه العوامضل تلعضب دور يف قيمضة

( )79تضري عباس املهئ ،دراسة موجزة يف مةئاا التوويع ،ط ،2ص.74
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العمل وبالتالي املكافأة اليت ميكن أن متنح لعنصضر العمضل ،وبضذلك فاإلنتاجيضة الطبيعيضة
تشمل :العنصر نفسه ،والعناصر املكملة لإلنتاج.
أما املع الثاين :فهو سعر السلعة املنتجة ،وهذا السعر يتوقف على الطلب
على هذه السلعة ،ونستدل على قيمة السلعة املنتجة باملعادلة التالية:
قيمة الناتج = الناتج الطبيعي  xسعر السلعة
وكلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت اإلنتاجية ،وبذلك فمكافأة العنصضر تعتمضد
على إنتاجيته الطبيعية وعلى قيمتها يف السوق.
والعوائد يف اجملتمعات املعاصرة ال تتضوزع بهضذه الطريقضة دائمضاً وال تعتمضد يف كضل
احلاالت على نظرية اإلنتاجية احلديضة ،واألصضل هضو التفضاوت بضني النضاس الضذي يعتمضد
على قدر مساهمة كل منهم يف العملية اإلنتاجية؛ ألن املساواة ال تعف العدل ،وأحيانا
تعف الظلم ،والناظر إىل توزيع العوائد جيد أنها أحياناً توزع توزيعاً جائراً ،فتعطضى ملضن
بيده القوة ،وأحياناً حسب اللون ،والعرق ،واجلنس ،وأحياناً حسب الدين ،والضوالء
السياسي والعشائري وغريها من االعتبارات.
فالنظريضضة مهمضضة مضضن ناحيضضة موضضضوعية ،ولكضضن يف الواقضضع تلضضف مضضن ناحيضضة
إسالمية ،وأهم عنصر يف املكافئة هو الكفاءة.
فاإلسالم يكره املفاضلة بني البشر حسب اللون أو غريها من العوامل غري
املوضوعية ،ويعترب البشر متساوين يف القيمة ،يقول تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﭼ(.)80
وقد تبنى اإلسالم نظاما للتوزيع مل يعتمد به األسس الوظيفية فقط ،وإمنا شضرع
أدوات وآليات تتوىل إعادة توزيع املكاسب والدخول ومن أبرزها:
( )80سورة اةجئاا ،آية .13
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 -1املصاا ::حيث تعيد توزيع الثروات املكتسبة خالل دورة احلياة على أسس
غري وظيفية ،وهي يف اإلسالم أقدر علضى إجنضاز أهضدافها التوزيعيضة وذلضك لسضعة قاعضدة
املسضضضتفيدين( ،)81يقضضضول تعضضضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (.)82
 -2الزكاة :وتوزع الزكاة على اعتبار احلاجة ،وهي أداة مهمة يف إعضادة توزيضع
الدخول على الناس ،مع كونها عبادة وقربة إىل اهلل ،وجتب عند توفر شروطها ،وهضي
جزء حيوي من نظام اإلسالم االقتصادي ،فهي متثل الركن الثالث يف اإلسضالم ،يقضول
تعال :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ ( ،)83وتتعدد وجوه دفع الزكاة فيه معنى قوي
على إعادة توزيع الدخول ،يقول تعال " :إمنا الصضدقات للفقضراء واملسضاكني والعضاملني
عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف سضبيل اهلل وابضن السضبيل ،)84("...وهضي
تستند على احلاجة وليس على أسضاس وظيفضي ،وللزكضاة آثضار اقتصضادية بالغضة يف البنضاء
االقتصادي واالجتماعي(.)85
وللزكاة يف النظضام اإلسضالمي موازنضة مسضتقلة بايراداتهضا ومصضارفها ،مبضا يضضمن
أمواالً صص هلذه املصارف كحد أدنضى فرضضه الشضارع احلكضيم ،ويف ضضبط مصضارف
( )81امةئ :عبد اجلبار السبهاين ،الوجيز يف الفسئ االقتصادد الوهعي واالسالمي ،دار وا للششئ ،ط،1
ص ،280عبد اجلبار السبهاين ،مث عدالة التوويع والسفاءة االقتصادية يف الشةم الوهعية اإلسالم ،جملة
الشئيعة والقاموأ ،العدد الئابع عشئ  ،2001ص ،209وامةئ :عدالة توويع الثئوة يف االسالم ،عبد
السميع املصئد ،مستبة وهبة ،مصئ ،ص.80
( )82سورة الشساء ،آية .7
( )83البقئة ،آية.110 :
( )84التوبة ،آية .160
( )85امةئ :مث عدالة التوويع والسفاءة االقتصادية يف الشةم الوهعية واإلسالم ،عبد اجلبار السبهاين ،جملة
الشئيعة والقاموأ ،العدد الئابع عشئ  ،2001ص.210
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الزكاة -كما مر معنا  -ورعاية لألولويات يف اإلنفاق دليل على دور الزكاة يف حتقيضق
عدالة التوزيع(.)86
ال تعضضرض
وكضضذلك حتفضضز رأس املضضال للبحضضث عضضن جمضضاالت اسضضتثمار جمزيضضة ،وإ ّ
الرصيد النقدي للتناقص املستمر والفناء مع الزمن ،وزيضادة االسضتثمار واإلنتضاج توسضع
قاعدة الدخل ،وتزيد من فرص التوظيف(.)87
 -3األسس احلقوقيصة ،اعتضرب اإلسضالم أسسضًا حقوقيضة مرتبضة حسضب اعتبضارات
الكفضضاءة والعدالضضة ،ومل ينحضضرف كمضضا احنرفضضت الضضنظم املعاصضضرة ،فتفضضريط الرأمساليضضة
باعتبضضارات العدالضضة والتوزيضضع دفضضع إىل احنضضراف الطلضضب وقصضضوره ومضضن ثضضم إىل البطالضضة،
واالشرتاكية هي األخرى مل تفلح ال يف العضدل التضوزيعي وال يف إحضراز الكفضاءة؛ ألنهضا
ألغت امللكية اخلاصة ،أما اإلسالم فالعمل ،وامللكيضة ،واحلاجضة أسضس حقوقيضة معتضربة
شرعًا وفق جضدول يراعضى االعتبضارين السضالفني ،فاعتمضاد العمضل كأسضاس خيضول باذلضه
الدخول يف دائرة املستفيدين من التوزيع وكأساس منشضئ حلضق التملضك اخلضاص ،وهضذا
سيجعله إجيابياً يف بذل اجلهد لتحقيق أكضرب عائضد ،وامللكيضة يف اإلسضالم أساسضية ،وهضي
ضرورية جداً؛ ألنها أساس احلرية وحتفز علضى العمضل واإلنتاجيضة ،وهضي مهمضة إلجيضاد
اجملتمع الديناميكي احلركي احلي ،فاإلنسان مفطور على حب املال والتملضك ،وامللكيضة
تدعو إىل االجيابية واملبادرة يف العمل واإلبداع واإلنتاج(.)88
( )86جناح عبد العليم أبو الفتوح ،م سساا وآلياا عدالة توويع الدت والثئوة يف اقتصاد إسالمي ،مث مقدم
جمللة الدراساا االقتصادية اإلسالمية ،العدد ،2اجمللد ،2003 ،10ص.128
( )87حممد أمحد صقئ ،االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومئتسزاا ،امل متئ العاملي ائول لالقتصاد اإلسالمي ،ط1
 ،1980ص.64
( )88امةئ :السبهاين ،مث عدالة التوويع ،...مئجع سابت ،ص ،211والسبهاين ،الوجيز يف الفسئ
القتصادد ،...مئجع سابت ،ص.285
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واإلسالم حيث على التعاون بني امللكية اخلاصة وامللكيضة العامضة لتحقيضق اهلضدف
الصاحل ،فال تطغى امللكيضة اخلاصضة ،وحتتجضز الثضروة هلضا دون سضواها ،وتظهضر الفضروق
الفاحشة يف املال بني أفراد األمة؛ ألن ذلك يرفضه اإلسضالم وحيضذر منضه القضرآن يف قولضه
تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

(.)89

وامللكية هلا دور آخر ،وهضو اجلانضب السياسضي (حريضة الكلمضة والضرأي) فامللكيضة
تعضضزز هضضذه احلريضضة ،وميلضضك اإلنسضضان رأيضضه وكلمتضضه ،واجملتمضضع اإلسضضالمي يقضضوم علضضى
ال عنهضا،
الشورى ،وعند إلغاء امللكية الفردية وإحالل تبعية األفراد الكاملة للحاكم بضد ً
فان ذلك ينقص حريتهم ،ويؤثر يف رأيهم ،وعندها تفقد مؤسسة الشورى معناها(.)90
ثضضم يضضأتي دور احلاجضضة ،الضضيت تعتضضرب أساس ضًا حقوقي ضاً مضضن أسضضس إعضضادة التوزيضضع،
فالزكضضاة جتضضب ألصضضحاب احلاجضضات.." ،ال ح ض فيهضضا لغضضف وال لقضضوي مكتسضضب"(،)91
واإلسالم يسميها حقاً ،يقول تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (.)92
وقد حدد اإلسالم ضرورات احلياة أو حاجاتها األساسية ،ومن ذلك ما جضاء يف
قوله تعاىل خماطباً آدم عليه السالم ":أن لضك أالّ جتضوع فيهضا وال تعضرى ،وأنضك ال تظمضأ
فيها وال تضحى"( ،)93وهذه تشمل املسكن وامللضبس واملأكضل ،وهضي مضا ألزمضت الدولضة
بكفالتها لرعاياها مجيعا(.)94
( )89امةئ :عبد السميع املصئد ،عدالة توويع الثئوة ،...مئجع سابت ،ص ،114وحممد أمحد صقئ ،يث
االقتصاد االسالمي ،مئجع سابت ،ص.62
( )90امةئ :حممد وقي الفشجئد ،اإلسالم وعدالة التوويع ،مصئ ،ص.31
( )91يديث صحي  ،الشوود ،اجملموع ،6/228 ،وامةئ :ابت يجئ ،بلوغ املئام ،ص.154
( )92سورة املعار  ،آية .24
( )93سورة ان ،آية .119 ،118
( )94امةئ :املصئد ،عدالة توويع الثئوة ،مئجع سابت ،ص.65
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واإلسالم ينشد للمجتمع الكفاية ال الكفاف ،ومضا خيضرج الفقضراء واملسضاكني مضن
دائرة احلاجة والعوز إىل دائرة الغنى ،وحد الكفاية حيدد مضن قبضل ولضي األمضر ومبوجضب
نظرة كلية إىل اجملتمع وموارده(.)95
وأخاا....
إن اختالل ترتيب هذه األسس أو غياب بعضها حيدث خلالً يف التوزيع ،ومن
ثم يف النظام االقتصادي عموماً ،فال يقدر عندها على إجناز غاياته ،وحيدث شرخاً يف
عدالة التوزيع.
أهم النتائج والتوصيات
 - 1شضرع االسضضالم أخضضذ الضربح وجعلضضه مضضن املكاسضب املشضضروعة إذا حتقضضق عضضن
طريق مشروع كالبيع ،أو عقود املعاوضات املالية املختلفة.
 - 2يستحق الضربح عنضد الفقهضاء بسضبب املضال أو العمضل أو الضضمان أو اجتمضاع
عنصرين أو مجيعها معاً.
 - 3يتم التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي -بشكل عام  -علضى ثالثضة مراحضل
هي :مرحلضة التنظضيم األوىل ،وهضذه املرحلضة متثضل مرحلضة توزيضع املضوارد ،وبعضدها تضأتي
مرحلضضة توزيضضع الضضدخول كعائضضد للمشضضاركة اإلنتاجيضضة الضضيت قضضدمتها عوامضضل اإلنتضضاج ،أمضضا
املرحلة الثالثة ،فهي مرحلة إعادة التوزيع (دخل وثروة) ،وذلك بقصضد حتقيضق التضوازن
بني أفراد اجملتمع اإلسالمي ،وتغطية احتياجات التضامن االجتماعي.

( )95امةئ :مث عدالة التوويع والسفاءة االقتصادية يف الشةم الوهعية واإلسالم ،عبد اجلبار السبهاين ،جملة
الشئيعة والقاموأ ،العدد الئابع عشئ  ،2001ص ،218والسبهاين ،الوجيز ،..مئجع سابت ،ص.288
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 - 4ميكن أن نقسضم عناصضر اإلنتضاج يف االقتصضاد اإلسضالمي إىل أربعضة أقسضام:
هي العمل ،التنظيم ،ورأس املال ،واألرض ،هذه العناصر األربعة هضي مركضز القضوى
يف النشاط االقتصادي اليت يعرتف بها اإلسالم حبيث حترك اإلنتاج ،ثضم تسضتحق نصضيبًا
أو جزءً من الناتج.
 - 5اإلسالم يقوم على أساس أن عوامل اإلنتاج األربعضة مجيعضاً حتصضل علضى
نصيب يف الناتج الذي يتولد من النشاط االقتصادي ،ولكن حتليل االجتاهات التوزيعيضة
بناء على فقه هذا املوضوع يثبت أن العمل هو احملور االرتكازي يف عملية التوزيع.

 - 6تعضضرف اإلنتاجيضضة بأنهضضا إمكانيضضة إنتضضاج قضضدر مضضن السضضلع أو اخلضضدمات بضضذات
اجلودة أو أفضل بوحدات أقل من عوامل اإلنتاج يف فرتة زمنية حمدودة ،أي العالقة بني
كمية السلع واخلدمات اليت ينتجها االقتصضاد وكميضة العمضل ورؤوس األمضوال واملضوارد
املادية اليت تستخدم إلنتاج هذه السلع واخلدمات يف فرتة زمنية حمدودة.
 - 7تعرف اإلنتاجية احلديضة أي النضاتج احلضدي ألي عامضل مضن عوامضل اإلنتضاج
عضضن الزيضضادة يف النضضاتج الكلضضي النامجضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة
وحتصل عليها ،عن طريق طرح قيمتني متتاليتني لإلنتاج الكلي مضن بعضضهما ثضم قسضمة
هذا الفرق على مقدار التغري املناظر يف وحدات العامضل املضراد حسضاب إنتاجيتضه احلديضة،
أي أن اإلنتاجية احلديضة لعامضل معضني مضن عوامضل اإلنتضاج متثضل مقضدار مضا تضضيفه وحضدة
واحدة من هذا العامل اإلنتاجي إىل اإلنتاج أو الناتج الكلي من السلعة النهائية اليت يتم
إنتاجها.
 - 8اسضضتخدمت نظريضضة اإلنتاجيضضة احلديضضة طريقضضة التحليضضل احلضضدي لكضضل عنصضضر
إنتاجي يف التوصل إىل حل مشكلة التوزيع وحتديد األنصبة لعناصضر اإلنتضاج ،مبعنضى أن
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ال أم
ال أم رأمسضا ً
الكسب الذي يعود على أي عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضًا أم عمضا ً
تنظيمًا يتوقف يف النهاية على ما ينتجه ذلك العامل.
 - 9تبنى اإلسضالم نظامضاً للتوزيضع مل يعتمضد بضه األسضس الوظيفيضة فقضط ،وإمنضا
شرع أدوات وآليات تتوىل إعادة توزيع املكاسب والدخول ،أكثضر عدالضة وتوازنضاً كآليضة
املرياث ،والزكاة.
 - 10اعترب اإلسالم أسسًا حقوقية مرتبضة حبسضب اعتبضارات الكفضاءة والعدالضة،
وجعل احلاجة أساسًا معتربًا لتوزيع الدخول يف النظام االقتصادي اإلسالمي.
واهلل ولي التوفيق
ثبت املراجع
[ ]1القرآن الكريم.
[ ]2قياس وتوزيع الربح يف البنك اإلسالمي،كوثر عبد الفتاح األ ي ،من
منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،1996 ،1
[ ]3املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد
النجار ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،ط.2
[ ]4بُلوغُ المَرَام ِمنْ أ ِدَّلةِ الأحْكام ،ابن حجر العسقالني ،مصدر الكتاب :موقع
مشكاة للكتب اإلسالمية. www.almeshkat.net
[ ]5رد احملتار على الدر املختار ،حممد أمني ابن عابدين ،دار الفكر ،بريوت ،ط،2
1992م.
[ ]6الشرح الكبري على منت املقنع ،عبدا لرمحن بن حممد ابن قدامه ،دار الكتاب
العربي للنشر والتوزيع.
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[ ]7املغف البن قدامه ،موفق الدين عبد اهلل ابن قدامه ،مكتبة القاهرة ،د ط،
1968م.
[ ]8لسان العرب ،حممد بن مكرم األفريقي املصري ابن منظور ،دار صادر،
بريوت ،ط.1
[ ]9

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم ،دار الكتاب اإلسالمي،
ط.2

[ ]10سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،وزارة األوقاف املصرية.
[ ]11نظرية التوزيع ،عقاب أمحد أبو ناصر ،أجنادين للنشر والتوزيع ،ط2007 ،1
[ ]12سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويف ،موقع وزارة األوقاف
املصرية.
[ ]13مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنئوط
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثانية 1420هض 1999 ،م.
[ ]14النظرية االقتصادية ،أمحد جامع ،دار النهضة ،القاهرة ،ط.1986 ،5
[ ]15حبث عدالة التوزيع والكفاءة االقتصادية يف النظم الوضعية واإلسالم ،عبداجلبار
السبهاني ،جملة الشريعة والقانون ،العدد الرابع عشر .2001
[ ]16شرح منتهى ا إلرادات ،منصور بن يونس البهوتي ،د.ن ،د.ت.

[ ]17املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل
.1990 – 1411 ،
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[ ]18توزيع الثروات والدخول يف االقتصاد اإلسالمي ،عمر عبيد حسنة،
د .ط ،د.ت.
[ ]19دراسة موجزة يف نظرات التوزيع  ،خضري عباس املهر ، ،ط ،2د.ت.
[ ]20حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد الدسوقي ،دار الفكر،
د.ط ،دت.
[ ]21القيمة والتوزيع ،صالح الدين نامق ،حسني عمر ،دار املعارف ،مصر ،د.ط،
د.ت.
[ ]22عوامل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي ،محزة اجلميعي الدموهي ، ،ط،1
.1985
[ ]23الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد
الزخمشري ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1407 ،3ه.
[ ]24تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي ،املطبعة
الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،ط1313 ،1هض.
[ ]25املبسوط ،السرخسي ،حممد بن أمحد ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط1993 ،م.
[ ]26فقه السنة ،سيد سابق ، ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان ،ط1977 ،3م.
[ ]27مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي،
املكتب اإلسالمي ،ط.1994 ،2
[ ]28مغف احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،مشس الدين حممد الشربيف ،دار الكتب
العلمية ،ط1994 ،1م.
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The Profit Between Marginal Productivity and Distribution
An Islamic Economy Assessment
Dr. Omar yousef Ababneh
Professor of Economics and Islamic Banking Assistant / Department of Islamic banks in the Faculty of
Economics and Administrative Sciences /Zarga University

Abstract. There are different methods of distribution and its tools according to the applied economic
systems. They are whether capitalism، socialism or Islamic. Consequently، this multiplicity leads to the
overlapping between the outcome of these methods. Once، it could be a device of distribution. Otherwise،
it is considered as a standard for judging the importance of business and its productivity. Or else، it
measures the different productivity factors revenue. Moreover، it could be a decisive point presenting
different economic systems.
For instance، the PROFIT as the present study explains its concept from both positivism and Islamic
views. It sheds light on its relation with the marginal productivity theory and distribution to have a clear
vision about this relation. It is as an essential motive to the process of productivity and its duration.
Consequently، this is the main factor by which the projects are assessed to find out their conservation،
failure، or termination. Basically، it is seen as a tool of functional distribution.
It is for the significance of the profit as a concept، this study presents a its explanation ، legitimacy،
the reasons of its maturity، and the relation between profit and distribution as one phase of a functional
distribution. Then، it discuses its relation with the marginal productivity for different production factors.
Moreover، it evaluates this relation from both the economic and Islamic perspectives

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 967-923ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

شهوة الـجاه والشهرة (عند بعض الدعاة)
"املظاهر والعالج"

د .حممد بن عبدالعزيز بن صاحل الثويين

أستاذ مشارك يف كلية اجملتمع بربيدة ،جامعة القصيم
ملخص البحث .يري الباحث يف جمتمعـ القريـم م ـ بالبعيـد بجـتد ابـتشهاة بشـهتة اشـاة بالشـهرة ،بذلـ مـ
خـش بعـ املظـاهر يف امل اسـباة العامـة مـ م ادـة ـديدة قلـد املقاقـد اأبف بالتـاها ـا سـتاها ،با حتــدام
غري املربر بني حميب الصدارة يف امل اسباة العامة باخلاصة ،بن قة اأان ق د البع  ،بهتميش الفريق العامل هيمـا مـ
ــان العمــل اشمــاق  ،بكثــرة اثــديث ق ـ ال ـ ف ب ــا املف ـرة بالبانيــة بةاصــة أمــام م ـ ول ـ الق ـرار ،بقــر
جناحاة اآلخري بش ه م صيغ التمري  ،بربط ذل ال جاح مبؤثراة أخرى.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ،أما بعد :فإن
شهوة الشهرة واجلاه مما حيرص عليه البعض من الناس ،بتنوع مشاربهم ومقاصدهم
كل حبسبه ،واحلالة اليت يعيش فيها ،وهذا يف جممله مناف لألصل الذي جيب أن حييا
عليه املسلم وميوت ،وهو التواضع ولني اجلانب ،إذ الدنيا مزرعة لآلخرة ،قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﭼ( ،)1قال ابن كثري رمحه اهلل« :الذين ال يريدون علواً يف األرض ،أي :ترفعاً على
خلق اهلل وتعاظماً عليهم وجترباً بهم ،وال فساداً فيهم»(.)2
وحمبة الشهرة واجلاه من أخطر األهواء واالبتالءات اليت قد يبتلى بها اإلنسان،
فهي مرض شهوة عند البعض وعليها يعادي ويوالي ،قال ابن رجب رمحه اهلل:
«وأما حرص املرء على الشرف فهو أشد إهالكاً من احلرص على املال؛ فإن طلب
شرف الدنيا والرفعة فيها ،والرئاسة على الناس والعلو يف األرض أضر على العبد من
طلب املال ،وضرره أعظم والزهد فيه أصعب؛ فإن املال يبذل يف طلب الرئاسة
والشرف»( ،)3والدعاة إىل اهلل هم مصابيح الدجى ،ومحلة مرياث املصطفى – عليه
الصالة والسالم  -يف الدعوة إىل اهلل ،والسعي هلداية العباد على نهج إمام
الدعاة  ،قال اهلل عز وجل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ( ،)4فعليهم احلذر والتحذير من هذا الداء اخلطري،
( )1سترة القصص ،اآلية (.)83
( )2تفسري اب كثري (.)412/3
( )3رح حديث ما ذئبان جائعان (.)25
( )4سترة يتسا ،اآلية (.)108
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فطريق الدعوة إىل اهلل طريقٌ حمفوفٌ باملخاطر والفنت من أهل الزيغ والضالل ،ممن
يسوؤهم صالح العباد بالتعبد لربهم وإهلهم سبحانه وتعاىل ،فكان من مسلك هؤالء
حماولة بذل اجلهد على املسلمني بصدهم عن مهمتهم األساسية وتفريغها من جوهرها
األهم :وهو اإلخالص هلل رب العاملني ،وهو ابتالء يعرض للدعاة وغريهم يف
مسريهم إىل اهلل من خالل مسالك شتى يسلكها هؤالء املفسدون ،البسني لكل زمان
لبوسه وما يتناسب وظروفه.
ويف زماننا هذا تنوعت املسالك اليت سعى أولئك املبطلون من خالهلا ،لينالوا
من الداعية على وجه اخلصوص مبا ال جيعل له األرر السليم يف جمتمعه وأمته ،رغم
جهده وبذله ولكن مبا أنه ال يؤرر إال املتأرر ،فكيف يؤرر من خيشى عليه ختلف أهم
شرط؟ وهو اإلخالص هلل رب العاملني.
والفنت يف األمة واقعة كما روى أسامة بن زيد  أن النيب  أشرف على أُطُمٍ
ِمنْ آطَامِ املدينة ،رم قال« :هل ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم،
كمواقع ال ِْقطْ ِر»( ،)5قال النووي رمحه اهلل" :والتشبيه مبواقع القطر يف الكثرة
والعموم ،أي :أنها كثرية تعم الناس ،ال ختتصّ بها طائفة "(.)6
واحلديث يف هذا البحث هو عن االعتصام من الوقوع يف الفنت ،تذكرة للنفس
وتذكرياً للمسلمني ،وتأسياً بتحذيرات السلف رمحهم اهلل ،وتذكرياً من الدعاة
بعضهم لبعض ،قال عبداهلل ابن املبارك رمحه اهلل" :قال لي سفيان :إياك ،والشهرة
فما أتيت أحداً إال وقد نهى عن الشهرة"( ،)7مع املساهمة ملا يف املكتبة اإلسالمية من
( )5أخرج البخاري ،كتاب هضائل املدي ة ،ابب آطام املدي ة )145/7( ،رقم ( ،)1878بمسلم ،كتاب الفنت
بأ راط الساقة ،ابب ن ب الفنت كمتاقع القطر )2211 /4( ،رقم (.)2885
( )6رح ال تبي قلد مسلم (.)7 /18
( )7سري أقشم ال بشه (.)260/7
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مؤلفات تعطي املسلم عموماً والداعية -خصوصاً  -زاداً وبصرية يف هذا املوضوع،
إذ الداعية هو األقدر  -بتوفيق اهلل له  -على معرفة الفتنة قبل وقوعها ،ولو مل يكن
كذلك ما كان له مزيد مزية عن عامة الناس ،قال احلسن البصري رمحه اهلل « :إن
الفتنة إذا أقبلت عرفها العامل ،وإذا أدبرت عرفها كل جاهل»(.)8
وقد ومستُ هذا البحث بـ" :شهوة اجلاه والشهرة عند بعض الدعاة املظاهر

والعالج".

حدود الدراسة:
سأقتصر يف هذا البحث على دراسة االبتالء بشهوة اجلاه والشهرة ،مستفيداً ممن
سبقوا بالتأليف يف هذا ،ومن خالل الواقع الذي يراه الباحث يف اجملتمع القريب منه
والبعيد ،وذلك ببيان املظاهر والعالج هلذا الداء اخلطري.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل عدد من األهداف ومنها:
 - 1التذكري خبطورة مرض شهوة اجلاه والشهرة ،وكونه غري مقبول من
العامة ،فهو يف حق الدعاة أشد رفضاً.
 - 2االنسجام التام بني الدعاة واملدعوين من خالل التواضع ولني اجلانب.
 - 3بيان املنهج احلق يف هذا وهو االعتدال والوسطية ،فال تكرب وال إسفاف.

( )8أخرج اب سعد يف الطبقاة ( ،)165/7بالبخاري يف التاريخ ال بري ( )321/4رقم ( ،)2987بأبت نعيم
يف اثلية (.)24/9
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أسباب اختيار املوضوع:
يعود اختيار هذا املوضوع ألسباب شرعية حيسن التذكري بها ،وألسباب
اجتماعية ناسب التحذير منها ،وميكن إمجال ذلك بالتالي:
 - 1التذكري خبطورة حب الشهرة واجلاه ومنافاة ذلك لشرط اإلخالص.
 - 2ملا رأيته يف مناسبات عامة من مزامحة شديدة على املقاعد األوىل والتأفف
مما سواها.
 - 3االحتدام غري املربر بني حميب الصدارة يف املناسبات العامة واخلاصة.
 - 4نزعة األنا عند البعض وتهميش الفريق العامل فيما من شأنه العمل
اجلماعي.
 - 5كثرة احلديث عن النفس وبأنها املفكرة والبانية وخباصة أمام من ميلك
القرار.
 - 6عرض جناحات اآلخرين بشيء من صيغ التمريض ،وربط ذلك النجاح
مبؤررات أخرى ،ال يد إلمكانات الناجح فيها كالواسطة واملكانة وغري ذلك.
 - 7التدرر بثياب الزور عند احلديث عن النفس وخباصة يف حال السعي
لتعويض نقص موجود.
الدراسات السابقة
عندما أردت الكتابة يف هذا املوضوع حبثت عن مؤلفات خاصة تعنى به وتبني
آراره ،لكين وجدتها قليلة ال تتناسب وعظم خطورة هذه الشهوة ،ومن تلك
املؤلفات" :الشهوة اخلفية" ،للدكتور صاحل بن عبد الرمحن الفايز ،وهو مؤلف
نفيس ،وسأفيد منه بإذن اهلل ،وضمن سلسلة أعمال القلوب ألف الشيخ حممد بن
صاحل املنجد ،املؤلف السادس بعنوان "حب الرائسة" وهو كسابقه يف بابه وسأفيد منه
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بإذن اهلل ،وإن كان هذا أخص يف مسألة حب الرئاسة كما هو عنوانه ومضمونه،
وللشيخ سعيد عبد العظيم كتاب بعنوان " الشهرة أو عامل األضواء يف ميزان شريعة
الرمحن" ،وذكر صوراً للشهرة وآفاتها ،ومن املؤلفات املتقدمة شرح حديث ((ما ذئبان
جائعان)) للحافظ ابن رجب رمحه اهلل وهو من املراجع املهمة يف البحث ،وسأفيد منه
بإذن اهلل ،وأما املراجع العامة فهي متضمنة ملسائل أو مباحث يف ذات املوضوع أو قريباً
منه ،ككتاب إحياء علوم الدين للغزالي ،فقد بوب باباً يف كتاب ذم اجلاه والرياء
بعنوان( :بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت) ،وكتاب (جامع بيان العلم وفضله) البن
عبد الرب.
ومجيع هذه الدراسات حمل اإلفادة والعناية ،ولكين سأسعى بأن يكون هذا
البحث منطلقًا من واقع مُعاش ال جمرد تذكري وحتذير فحسب ،ليكون أقرب إىل القارئ
والداعية واهلل املستعان.
منهج البحث
سأسري يف هذا البحث على املنهج االستقرائي بقراءة ما سبق وربط ذلك يف
الواقع رم أستنبط أبرز املظاهر ألذكر بعد ذلك اظهر طرق العالج.
وقد سرت يف هذا البحث وفق اخلطة التالية:
املقدمة
وفيها:
 املدخل. حدود الدراسة. -أسباب اختيار املوضوع.
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 الدراسات السابقة. منهج البحث.موضوعات البحث:
متهيد :تعريف اجلاه والشهرة.
املطلب األول :تعريف اجلاه والشهرة لغة.
املطلب الثاني :تعريف اجلاه والشهرة اصطالحاً.
املبحث األول :مظاهر شهوة اجلاه والشهرة.
املطلب األول :حب الرئاسة والتصدر.
املطلب الثاني :حمبة الثناء والتأمل عند فقده.
املطلب الثالث :حمبة تكثري األتباع.
املطلب الرابع :التقليل من جناحات اآلخرين.
املبحث الثاني :عالج شهوة اجلاه والشهرة.
املطلب األول :اإلميان اجلازم بأن شأن الرئاسة والتصدر ال يدوم.
املطلب الثاني :اليقني احلق بأن الثناء ال يصدق إال إذا كان عفوياً.
املطلب الثالث :معرفة أن األتباع ال يغنوا شيئاً.
املطلب الرابع :حمبة اخلري للغري.
اخلامتة
املصادر واملراجع.
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متهيد :تعريف اجلاه والشهرة
املطلب األول :تعريف اجلاه والشهرة لغة
أولا :تعريف اجلاه لغة:

وجه مفرد وجوه ،ووجوه القوم :سادتهم ،ووجهاؤهم ،وأحدهم وجیه.

و َوجْه النجم :ما بدا لك منه ،و َوجْ ُه الكالم :السبیل الذي تقصده به ،اجلاهُ:
ال َق ْدرُ ،واملَنْ ِزَلةُ(.)9
اثني ا :تعريف الشهرة لغة:

الشيْء فِي شُنْعَة حتى يَشْهَره الناس .والشهرة :وضوح األمر،
الشهرة :ظُهُور َّ

وقد شَهَرَه يَشْهَرُه شَهْرًا وشُهْرَة فاشْتَهَرَ وشَهَّرَ ُه تَشْهِرياً واشْتَهَرَه فاشْتَهَر(.)10
قال ابن فارس :الشِّنيُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أصل صحيح يدل على وضوح يف األمر
وإضاءة .من ذلك الشَّهْرِ ،وهو يف كالم العرب الْهِلَالُ ،رم مسّي كل رَلَارِنيَ َي ْومًا بَاسِمِ
الْهِلَالَِ ،فقِيلَ شهر . . .وَالشُّهْرَةُ :وُضُوحُ ا ْلَأمْرِ .وَشَهَرَ سَيْفَهُِ ،إذَا انَْتضَاهُ .وَ َقدْ شُهِرَ
فُلَانٌ فِي النَّاسِ ِب َكذَا ،فَ ُهوَ مَشْهُورٌ ،وَ َقدْ شَهَرُوهُ .وَُيقَالُ :أَشْهَرْنَا بِا ْلمَكَانِِ ،إذَا أَ َقمْنَا بِهِ
شَهْرًا(.)11
وشهرة الشيء :ظهوره للكافة(.)12
قال الراغب :وشُهِرَ فُالن واشْتُهِر يقال يف اخلري والشر(.)13
( )9ي ظر :خمتار الصحاح ص ( ،)64لسان العرب ( ،)431 /4القامتس احمليط ص ( ،)1245املعجم التسيط
(.)149 /1
( )10ي ظر :لسان العرب (.)431 /4
( )11ي ظر :مقايي اللغة (.)222 /3
( )12تفسري الراغم اأصفهاين (.)391 /1
( )13املفرداة يف غريم القرآن (.)468/1
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املطلب الثاين :تعريف اجلاه والشهرة اصطالحا
أولا :تعريف اجلاه اصطالح ا:

عرفه اإلمام الغزالي بقوله" :اجلاه ملك القلوب والقدرة عليها"(.)14
وقيل يف تعريفه" :ما ميلكه الشخص من مزايا حممودة عند الناس ،يستطيع من

خالهلا القدرة على استمالة قلوبهم إىل ما يراه من األقوال واألفعال"(.)15
وقيل يف تعريفه" :هو حب انتشار الصيت واالشتهار يف قلوب الناس ،وهو
اعتقاد القلوب صفة من صفات الكمال يف الشخص ،إما لعلم أو لعبادة أو لنسب أو
لقوة أو حلسن صورة  -مجال  -مما يؤدي إىل مدحه وتوقريه وخدمته"(.)16
وهو حب انتشار الصيت واالشتهار(.)17
وهذان التعريفان األخريان هما مراد الباحث ومقصوده.
اثنيا :تعريف الشهرة اصطالحا:
هي :اشتهار اإلنسان ومتيزه على أقرانه ،ويسبق أمثاله مما يؤدي إىل ظهور أمره
وانتشاره ،وهذا حيدث بصفة خلقية أودعها اهلل فيه كالقوة والطول واجلمال ،أو بأمر
كسيب :كأساليب الغش واخلداع السياسي ،واملعاني اليت يشتهر بها الناس منها ما هو
صاحل ومنها ما هو قبيح(.)18
( )14إحياه قلتم الدي (.)275 /3
( )15ي ظر :حنت ص دبق خليج للكاة املعتقاة باثلت ص( ،)156رسالة ماجستري ،جامعة الريمتك ،ب لية
الشريعة بالدراساة اإلسشمية ،قسم ا قتصاد باملصارف اإلسشمية ،م إقداد :حممد ب سامل ب قبد هللا
الدهشل اليهري الياهع  .قام  2013 -2012م .بي ظر إحياه قلتم الدي (.)292/3
( )16ي ظر :حبث بع تان حياة القلتب ،جامعة ال تيت ،كلية الشريعة بالدراساة اإلسشمية ،قسم التفسري
باثديث ،م إقداد :رباه قاد العبداهلادي.
( )17ي ظر :ال هد ال بري للبيهق ص ( ،)92بخمتصر م هاج القاصدي ص (.)209
( )18ي ظر :الشهرة أب قامل اأضتاه ص(.)11
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قال الراغب :وأصل الشهوة نزوع النفس إىل ما تريده(.)19
وعلى هذا فالشهرة مبينة على اجلاه ،واألصل فيه بأنه مكانة يضعها اهلل يف
القلوب نتاج ما قدم هذا الوجيه من نفعٍ للعموم ،والشهرة انتشار خرب ذلك الوجيه
وعلو شأنه بني أفراد جمتمعه ،فتكون الشهوة :رغبة عند البعض بتحصيل ذلك
والبحث عن أسبابه ،فإذا مل يقرتن بهما سعي وطلب ،فإنهما ال يالم عليهما الوجيه
واملشتهر بل ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،فمحل اللوم إذاً ومكمن العيب فيهما
حينما يكونا أمرًا مقصودًا أو مطلوباً ،ورمبا أجلأته هذه الشهوة إىل ما ال حيل له.
املبحث األول :مظاهر شهوة اجلاه والشهرة
مدخل:
الشهرة واجلاه من االبتالءات اليت يبتلى بها اإلنسان حبسب موقعه وشأنه،
ولكن املوفق من هؤالء من ال يأبه بها ،ويدفعها مبا يستطيع ،وهذا مأجور على
جماهدته لنفسه ،وليس هذا مراد البحث ومقصوده ،ولكن املراد هو ذلك احلب
املغروس يف نفوس البعض من حب للشهرة واجلاه والسعي بكل وسيلة لتحقيقها ،فإن
مل حيققها بنفسه سعى ملصاحبة املشهورين ليُحسب عليهم ،وينسب إليهم ،فالشهرة
هلا بريق وملعان يكاد خيطف أبصار الكثريين من الناس األمر الذي جيعلهم يتهافتون
على مصاحبة املشهورين وجمالستهم ،واالستماع إليهم ،وتناقُل كلماتهم ،حتى لو
كانت فاسدة ومؤذية ،مما ينطوي على خطر عظيم ،ولذلك قالوا :ذلة عامل يضرب
بها الطبل ،وذلك بعكس من ال يؤبه وال يلتفت إليه ،فاملشهورون عادة هم القدوة
واألسوة يف نظر الناس .وقد أصبحت الشهرةُ صناعة وحرفة تقوم على أسس
( )19املفرداة يف غريم القرآن (.)468 /1
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وضوابط ،ويُبذل يف سبيلها الكثريُ من املال واجلهد .وهي تتفاوت تفاوتاً عظيماً من
جمال آلخر ،وهذه الشهرة ال تقتصر على الرجال دون النساء ،وال على الكبار دون
الصغار ،وال على الصاحلني دون املفسدين يف األرض(.)20
وهي عالمة ضعف إميان الساعي إليها ،قال بشر بن احلارث " :ما اتقى اهلل من
أحب الشهرة "(.)21
ومشكلة الشهرة أنها أكثر ما تتجلى يف خلط األوراق بني العامل واملتعامل،
واألصل والصورة ،واجليد والرديء(.)22
ولذا رأيت أن أشري إىل بعض مظاهر حمبة الشهرة ومنها:
املطلب األول :حب الرائسة والتصدر.
هذا املظهر اخلطر ،يتفاوت فيه الناس كلٌ حبسبه ،فال يلزم أن من ال يفكر
بالرئاسة العظمى أنه ال يطمع بالتقدم على ممن حوله وكلٌ حبسبه ،فمن دقيق حب
الشرف :طلب الوالية مع احلرص عليها ،وهو بابٌ غامضٌ ال يعرفه إال العلماء باهلل،
العارفون به ،احملبون له(.)23
ولذا جند نسقاً واحداً عند الطاحمني للعظمى ومن دونهم يف مسألة إبراز النفس
وكثرة التزاماتها ومشاغلها اليت جتعله يف بعد زماني ومكاني عن هؤالء األقران أو حتى
أبناء جمتمعه بعامة ،فهو يتعلل بالظروف واالرتباطات كلما عوتب على تقصري يف
زيارة واجبة أو عمل كلف به كي يُظهر للناس أنه مشغول وليس لديه وقت ،وأنه
( )20الشهرة أب قامل اأضتاه ص(.)5
( )21سري أقشم ال بشه (.)476 /10
( )22مقا بع تان :يف ذم الشهرة بمدح اخلمت  ،م شتر يف جريدة سبق ا ل رتبنية يف  5م
 1436هـ
( )23رح حديث ما ذئبان جائعان (.)28

عبان قام
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غارق يف الدعوة وطلب العلم .وقد يكون يقضي جل وقته يف النوم أو أموره
الدنيوية(.)24
واألخطر من ذلك إذا اضطرهم طالب الرئاسة والتصدر حلاجتهم إليه وعدم
إعطائهم تلك احلاجة أو القيام بها بنفس رضيّة كأنها اآلخذة وليست املعطية ،ولكنه ال
يقوم بهذا اخللق النبيل ليتعاظم شأنه عندهم وعليهم ،قال ابن عبد الرب رمحه اهلل" :
وحب الشرف باحلرص على نفوذ األمر والنهي وتدبري أمر الناس إذا قصد بذلك جمرد
علو املنزلة على اخللق والتعاظم عليهم ،وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه
وافتقارهم إليه ،وذهلم يف طلب حوائجهم منه ،فهذا نفسه مزامحة لربوبية اهلل تعاىل
وإهليته ،ورمبا تسبب بعض هؤالء إيقاع الناس يف أمر حيتاجون إليه ،ليضطرهم بذلك
إىل رفع حاجاتهم إليه ،وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه ،ويتعاظم بذلك ويتكرب به،
وهذا ال يصلح إال هلل وحده ال شريك له ،كما قال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ( )25وقال :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (.)27()26
وانتشار مرض حب الرئاسة يؤدي بال شك إىل إهدار الطاقات ،وتوسيع دائرة
اخلالفات ،والسعي للمصاحل الشخصية ،واملنافع الذاتية ،وعدم القيام بالدين ،وكفى
بهذا شراً عظيماً ،وفساداً كبرياً للفرد واجملتمع واألمة(.)29()28
( )24الشهتة اخلفية ص(.)19
( )25سترة اأنعام ،اآلية (.)42
( )26سترة اأقراف ،اآلية (.)94
( )27جامع بيان العلم بهضل (.)173/1
( )28حم الرائسة ،ص(.)61
( )29بهذا املظهر م أكثر ما ُكتم ق يف الشهتة اخلفية بحم الشهرة باشاة ،باكتفيت مبا كتبت ،بذل
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املطلب الثاين :حمبة الثناء والتأمل عند فقده
املسلم يف هذه احلياة يكد ويسعى ،وقد يكون من مناشطه خدمة الناس وقضاء
حوائجهم ،وصاحب ديانة وعبادة ،فيعرض لسمعه ما يرد من رناء الناس عليه،
وشكرهم له جلهوده اليت يقوم بها وهو قاصد بعمله وجه اهلل والدار اآلخرة ،فهذا
الر ُج َل يَـ ْع َم ُل
ت َّ
حاله كما روى أبو ذر رضي اهلل عنه ،قال :قيل لرسول اهلل « :أ ََرأَيْ َ
ْك َع ِ
ال َْع َم َل ِم َن ْ
اج ُل بُ ْش َرى ال ُْم ْؤِم ِن»(.)30
َّاس َعلَْي ِه؟ قَ َ
ال« :تِل َ
اْلَ ِْيَ ،وََْي َم ُدهُ الن ُ
قال النووي رمحه اهلل " :قال العلماء :معناه هذه البشرى املعجلة له باخلري
وهي دليل البشرى املؤخرة إىل اآلخرة بقوله :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ اآلية ،وهذه
البشرى املعجلة دليل على رضا اهلل تعاىل عنه وحمبته له فيحببه إىل اخللق"(.)31
وهذا النوع العفوي غري املقصود ليس هو املظهر السليب الذي أردت اإلشارة
إليه والتحذير منه ،ولكن ما هدفت إليه ذلك السعي احلثيث من طالب الثناء جبلب
مسبباته واالستمتاع بسماعه ،والبحث عنه عند فقده ،وعدم قبول ما سواه ،فمن
اعتاد لني الكالم بالباطل صعب عليه مساع احلق الصريح ،وعده يف نظره صفاقة
وسوء أدب ،قال ابن عبد الرب رمحه اهلل " :ومن هذا الباب أيضاً أن حيب ذو الشرف
والوالية أن حيمد على أفعاله ويثنى عليه بها ،ويطلب من الناس ذلك ،ويتسبب يف
أذى من ال جييبه إليه ،ورمبا كان ذلك الفعل إىل الذم أقرب منه إىل املدح ،ورمبا أظهر
أمراً حسناً ،يف الظاهر وأحب املدح عليه وقصد به يف الباطن شراً ،وفرح بتمويه ذلك
وتروجيه على اخللق ،وهذا يدخل يف قوله -تعاىل  :-ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

نتشارة با تهارة بليتتاهق مع املظاهر اأخرى يف هذا البحث.
( )30أخرج مسلم ،كتاب ،ابب إذا أثىن قلد الصاحل هه بشرى ب تضرة )2034/4( ،رقم(.)2642
( )31رح ال تبي قلد مسلم (.)189 /16
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ اآلية( ،)32فإن هذه
اآلية إمنا نزلت فيمن هذه صفاته وهذا الوصف  -أعين طلب املدح من اخللق وحمبته
والعقوبة على تركه  -ال يصلح إال هلل وحده ال شريك له"(.)33
وال يقف األمر عند طالب املدح بسماعه والتلذذ فيه ،ولكنه يتجاوزه إىل
مراعاة مشاعر املادحني والتكيف مع مطالبهم ورغباتهم حفاظاً على مودتهم وبقاء
تعلقهم ،فيصبح يف حقيقته تابعاً متأرراً وهو يوهم نفسه بأن املؤرر املتبوع ،قال الغزالي
رمحه اهلل " :اعلم أن أكرب الناس إمنا هلكوا خبوف مذمة الناس وحب مدحهم ،فصار
حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم ،وذلك
من املهلكات فيجب معاجلته وطريقه مالحظة األسباب اليت ألجلها حيب املدح ويكره
الذم"(.)34
املطلب الثالث :حمبة تكثي األتباع
حمبة كثرة األتباع شهوة قد ال يسلم منها البعض من الدعاة إىل اهلل يف موقع
اخلطابة ومنرب الدعوة بعمومه ،فضالً عمن سواهم من أهل الفن والرياضة وغريهم،
ولكن حال األولني ليست كهؤالء ،فالدعاة إىل اهلل تبدأ اخلطرة األوىل مبحبة نصحهم
وتأليفهم وإيقاع اخلري يف العدد األكرب منهم ،ودافعٌ يدفعه إىل االستمرار يف الدعوة
والسري يف طريقها ،وليس هذا مكمن اخلطورة بل هو أمر حممود ما دام يف طريق
اإلخالص ،ولكن خطورته تكمن عند تبدل حال الداعية فينظر لألتباع بأنهم رأس
مالٍ حيسن احملافظة عليه ،فيبدأ الداعية مبراعاتهم على حساب دعوته فيتلمس ما

( )32سترة آ قمران ،اآلية (.)188
( )33جامع بيان العلم بهضل (.)173/1
( )34إحياه قلتم الدي (.)305 /3
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يبقيهم إما شدة أو تساهالً ،أو األخذ من األقوال واألسلوب مبا يكون حمل قناعتهم،
دون النظر إىل قناعته الشرعية اليت منها بدأ دعوته ،فاملشاهد يف الواقع الذي نعيشه أن
مثت دعاة احنرفوا عن املقصد األمسى واهلدف األعلى وهو الدعوة إىل اهلل تعاىل إىل
اجلمهور نفسه ،رغبة يف زيادته ،وعدم هروب بعضه ،وحماولة استقطاب نوعيات
أخرى ،أو أطياف أخر مما نتج عنه حماولة تلبية رغبة اجلمهور ،عرب تطويع الشرع ولي
نصوصه ،لكي تتفق مع أهواء اجلمهور ورغباته(.)35
قال اإلمام الغزالي رمحه اهلل" :اعلم أن من غلب على قلبه حب اجلاه صار
مقصور اهلم على مراعاة اخللق ،مشغوفاً بالتودد إليهم واملراءات ألجلهم ،وال يزال
يف أقواله وأفعاله ملتفتاً إىل ما يعظم منزلته عندهم ،وذلك بذر النفاق وأصل الفساد،
وجير ذلك ال حمالة إىل التساهل يف العبادات واملراءة بها ،وإىل اقتحام احملظورات
للتوصل إىل اقتناص القلوب"( ،)36وقد عد رمحه اهلل حمبة كثرة األتباع من أقسام
الرياء( ،)37وهو داءٌ قد يصعب دفعه عند متكنه ،وقد روى حييى بن سعيد عن خالد بن
معدان رمحهما اهلل" :أنه كان إذا كثرت حلقته قام خمافة الشهرة"(.)38
وهذا يف شأن من وجد يف قلبه ميالً للكثرة على حساب العلم الذي يبثه ،وإال
ما دامت مل تشغل قلبه فهي مما ال يؤرر يف املسرية ،وكم يف واقعنا من املوفقني من حيضر
له العدد الكبري حنسبهم واهلل حسيبهم من الصادقني.
واأللباني رمحه اهلل عند خترجيه حلديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه ،أن
رسول اهلل  قال« :أان أول شفيع يف اجلنة مل يصدق نيب من األنبياء ما صدقت وإن
( )35ي ظر :مقا اأستاذ الدكتتر سليمان ب حممد الدبيخ  ،بع تان :هت ة اشمهتر -متقع شي ياة.
( )36ي ظر :إحياه قلتم الدي (.)304/3
( )37ي ظر :إحياه قلتم الدي (.)314/3
( )38التتاضع باخلمت (ص.)71 :

938

حممد ب قبدالع ي ب صاحل الثتيين

من األنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إل رجل واحد»( .)39قال رمحه اهلل " :ويف احلديث
دليل واضح على أن كثرة األتباع وقلتهم ،ليست معياراً ملعرفة كون الداعية على حق
أو باطل ،فهؤالء األنبياء عليهم الصالة والسالم مع كون دعوتهم واحدة ،ودينهم
واحداً ،فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة ،حتى كان فيهم من مل يصدقه
إال رجل واحد ،بل ومن ليس معه أحد! ففي ذلك عربة بالغةٌ للداعية واملدعوين يف
هذا العصر ،فالداعيةُ عليه أن يتذكر هذه احلقيقة ،وميضي قدماً يف سبيل الدعوة إىل
اهلل تعاىل ،وال يبالي بقلة املستجيبني له؛ ألنه ليس عليه إال البالغ املبني ،وله أسوة
حسنة باألنبياء السابقني الذين مل يكن مع أحدهم إال الرجل والرجالن! واملدعو عليه
أن ال يستوحش من قلة املستجيبني للداعية ،ويتخذ ذلك سبباً للشك يف الدعوة احلق
وترك اإلميان بها ،فضالً عن أن يتخذ ذلك دليالً على بطالن دعوته حبجة أنه مل يتبعه
أحد ،أو إمنا اتبعه األقلون! ولو كانت دعوته صادقة التبعه مجاهري الناس! واهلل
ت ِب ُم ۡؤ ِمنِينَ .")41()40(﴾١٠٣
اس َولَ ۡو َح َرصۡ َ
عزوجل يقولَ ﴿ :و َما ٓ أ َ ۡكث َ ُر ٱلنَّ ِ
إذن كثرة األتباع ليست معيار النجاح والفشل يف نظر الداعني واملدعوين ،فما
بالك باالغتباط بالكثرة واملفاخرة فيها بأي وسيلة متاحة ،أما جميء الناس ووضع
القبول للداعية وكثرة أتباعه – دون تقصده  -فهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،واملدار
فيها على القلب وموقفه ،وهذا هو املنهج احلق يف النظرة لذلك على خالف املفتونني

( )39أخرج مسلم ،كتاب اإلوان ،ابب يف قت ال يب " :أان أب ال اس يشفع يف اش ة بأان أكثر اأنبياه تبعا"،
( )188/1رقم (.)196
( )40سترة يتسا ،اآلية (.)103
( )41سلسلة اأحاديث الصحيحة ب ه م هقهها بهتائدها (.)757 /2
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الذين نالوا من الدعاة بكثرة أتباعهم ،وال ينطبق عليهم إال قول أبي األسود
الدؤلي(:)42
حسدوا الفىت إذ مل ينالُوا سعيهُ

فالقوم
ُ

أعداء

له

وخصوم
ُ

املطلب الرابع :التقليل من جناحات اآلخرين
وهذا من األدواء العظيمة اليت يتسلقها هواة الشهرة واجلاه فيبتلى بها ،نتاج ما
حيمله من نظرة دونية لآلخرين ،فما أحب أحدٌ الرئاسة إال أحب ذكر الناس بالنقائص
والعيوب ليتميز هو بالكمال ،ويكره أن َيذْكرَ الناسُ أحداً عنده خبري( ،)43فمتى ما رأى
هذا احلاسد أن أحداً من الناس -وعلى وجه اخلصوص أقرانه الذين قد ينافسونه يف
املكانة  -قد حقق جناحاً دراسياً أو مهنياً أو تبوأ مكانة دينية بني الناس ،أو توىل منصباً
دنيوياً ،فإنه يصعب عليه أن يذكر أن هذا الرجل أهلٌ للمكانة اليت حباها اهلل إياه،
وهذا داءٌ قد ال يسلم منه أحد كما هي حال األقران بعضهم مع بعض ،قال الذهيب
الحَ لك أنه لعداوة
رمحه اهلل " :كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به ،ال سيما إذا َ
أو ملذهب أو حلسد ،ما ينجو منه إال من عصم اهلل ،وما علمت أن عصراً من األعصار
سلم أهله من ذلك ،سوى األنبياء والصديقني ،ولو شئت لسردت من ذلك كراريس،
اللهم فال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم"(.)44

( )42ي ظر :ديتان أيب اأستد الدؤيل ،ص( ،)403بجاه البيت يف جامع بيان العلم ( )162/2م ستابا أيب
اأستد.
( )43ي ظر :حم الرائسة ،ص( ،)20هقرة ( )4للشيخ صاحل امل جد.
( )44مي ان ا قتدا (.)111/1
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وقال املناوي رمحه اهلل " :من الصرب احلسن :التصرب على ما ينشأ عن األقران
وأهل احلسد ،سيما ذوي البذاءة منهم واللبس ،ووقوع هؤالء يف األعراض وتنقصهم
ملا يهمهم من األمراض وذلك واقع يف كل زمن"(.)45
وهذا املظهر كما هو يف تلك األزمة هو يف زماننا احلاضر أكثر وأشهر وأخطر؛
بسبب وسائل االتصال وسهولة البحث عن ماضي هذا اإلنسان لتحميله تبعات خطايا
أو خطيئات قد يكون مر بها وتاب عنها ،فيبدأ املتسلق لسلم الشهرة واجلاه بالتقليل من
جناح هذا اإلنسان الذي وجد عليه مدخالً ولو كان سابقاً أو يسرياً يتكئ عليه يف
مهمته ،وإن مل جيد ألف صَفَّ الكلمات ،وأكد هذا الناجح ،ما كان ليصل ما وصل
إليه لوال تزلفه ،أو عالقته بفالن صاحب املكانة والقرار.
وهكذا دواليك واهلل املستعان ،وإن كان مثة عيب ،فهو ليس بذات املريض
املبتلى ،ولكن من السامعني له الناقلني آلرائه على وجه التسليم ،وكأنها حقيقة ال
تقبل النقاش ،فيكونون أدوات مساعدة لنشر حسد احلاسد ،فيكون هذا املوفق الناجح
لقمة تلوكها األلسن ،وهي ال متلك من العلم شيئاً .يقول ابن القيم رمحه اهلل " :وكل
أهل حنلة ومقالة يكسون حنلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من األلفاظ ،ومقالة
خمالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من األلفاظ ،ومن رزقه اهلل بصرية فهو يكشف به حقيقة
ما حتت تلك األلفاظ من احلق والباطل وال تغرت باللفظ"(.)46

( )45هي القدير رح اشامع الصغري (.)234/2
( )46مفتاح دار السعادة (.)141/1
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املبحث الثاين :عالج شهوة اجلاه والشهرة
مدخل:
هذا الداء اخلطري ومن خالل مظاهره ،قد يعرض لإلنسان وهو غري راغب فيه
بداية رم يألفه ،وقد ينشده ،وهناك من هو ناشدٌ له ابتداء ،ويبحث عن أسباب حتقيقه
ووسائل الوصول إليه ،وكال النوعني قد ينتابهما حلظة انتباه ومراجعة ورغبة صادقة يف
التخلص من هذا اخللق السيء الذي الزمه ،والعالج هلذا حيتاج إىل قوة إرادة وصدق
وحتمل قوة العالج الطارد -بإذن اهلل  -لقوة وخطورة هذا الداء يف الدين والدنيا،
فالعلة متى متكنت ال ينفعها إال الدواء القوي ،ومَثلُ ذلك كمثل رجل حتت شجرة أراد
أن يصفو له فكره ،وكانت أصوات العصافري تشوش عليه ويف يده خشبة يطريها بها،
فما يستقر فكره حتى تعود العصافري فيشتغل بها ،فقيل له :هذا شيء ال ينقطع ،فإن
أردت اخلالص فاقطع الشجرة ،فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها
اجنذبت إليها األفكار كاجنذاب العصافري إىل األشجار والذباب إىل األقذار ،فذهب
العمر النفيس يف دفع ما ال يندفع ،وسبب هذه الشهوات اليت توجب هذه األفكار
حب الدنيا(.)47
والواجب يف هذا سرعة العالج وحتمل آراره اآلنية ،وذلك لتحقيق السعادة
األبدية ،قال اإلمام الغزالي رمحه اهلل" :فحب اجلاه إذاً من املهلكات فيجب عالجه
وإزالته عن القلب ،فإنه طبعٌ جبل عليه القلب كما جبل على حب املال وعالجه
مركب من علم وعمل ،أما العلم :فهو أن يعلم السبب الذي ألجله أحب اجلاه. . .
وأما من حيث العمل :فإسقاط اجلاه عن قلوب اخللق.)48(". . .
( )47ي ظر :خمتصر م هاج القاصدي للمقدس (.)22 /1
( )48ي ظر :إحياه قلتم الدي (.)304/3
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ولعلي قبل أن أشري إىل عالج تلك املظاهر السلبية يف شهوة اجلاه والشهرة أشري
يف مسائل رالث إىل أمور أساسية ال غنى للمسلم عنها يف مسلك حياته ،ويف بنائه
لذاته؛ فضلًا عن الداعية إىل اهلل سبحانه وتعاىل كما قال ابن عجالن -رمحه اهلل:
"رَالرةٌ ال َيصْلحُ العملُ إلّا بهنَّ :التقوى ،والنيّة احلسنةُ ،واإلصابةُ"( ،)49وهذه املسائل
هي:
املسألة األوىل :تقوى هللا
تقوى اهلل سبحانه وتعاىل من أجل الطاعات وأزكاها ،وقبل احلديث عن
أهميتها ناسب تعريف التقوى لغة واصطالحاً:
التقوى لغة:
قال ابن األرري يف تعريف التقوى" :وَقَيْتُ الشَّيءَ أَقِيهِ ،إذا صنته وسرتته عن
األذى"(.)50
الشيْءَ
وقال ابن منظور " :وَقَي :وقاهُ اهللُ وَقْياً وَوِقايةً وواقِيةً :صانَه ،وَقَيْتُ َّ
يءَ وَتقَيْتُه أََّتقِيه وأَ ْتقِيه تُقًى
الش ْ
واتقَيْتُ َّ
أَقِيه ِإذَا صُنْتَه وسَتَرْتَه َعنِ األَذى ،وَ َقدْ توَقَّيْتُ َّ
وَتقَِّيةً وتِقاء :حَ ِذرْتُه"(.)51
التقوى اصطالحا:
قال الراغب" :التقوى يف تعارف الشرع :حفظ النفس عما يؤرم وذلك برتك
احملظور ،ويتم ذلك برتك بعض املباحات ،ملا روي :احلالل بني واحلرام بني ،ومن رتع
حول احلمى فحقيق أن يقع فيه"(.)52
( )49ي ظر :جامع العلتم باث م ة اأرنؤبط (.)71 /1
( )50ي ظر :ال هاية يف غريم اثديث باأثر (.)217 /5
( )51ي ظر :لسان العرب (.)401 /15
( )52ي ظر :مفرداة الراغم ص (.)881
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وقال اجلرجاني" :التقوى يف الطاعة يراد بها اإلخالص ويف املعصية يراد بها
الرتك واحلذر"(.)53
الدنيا بشهواتها وشبهاتها ،وصفوها وكدرها ،و نعيمها ،ولواءها ،بأفراحها
وأتراحها ،وفتنها ،وفضائلها ،جمال رحب ألن ينال كل أحد من ذلك شيئاً ،فإن سلم
اإلنسان من فنت الضراء لن يسلم من فنت السراء ؛كما قال سبحانه :ﭽ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﭼ (.)54
وبقدر تقواه تكون جناته وخمرجه كما قال احلق سبحانه :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﭼ (.)55
قال طلق بن حبيب رمحه اهلل" :إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ،قالوا :وما
التقوى؟ قال" :التقوى أن تعمل بطاعة اهلل ،على نور من اهلل ،ترجو رواب اهلل ،وأن
ترتك معصية اهلل على نور من اهلل تعاىل ختاف عقاب اهلل تعاىل "(.)56
واملتقون أبعد عن داء الشهوة واجلاه كما قال أبو سليمان الداراني -رمحه
اهلل " :-املتقون الذين نزع اهلل عن قلوبهم حب الشهوات"(.)57
وقد حيار املسلم فيما يعرض له ،فال يدري أحق هو أم باطل؟ وهل على قلبه
منه خطورة خشية الوقوع يف الشبهة أو الشهوة فتأتي تقواه هلل سببًا لبيان ذلك
ووضوحه ،ومن مت سلوكه الصراط املستقيم كما قال تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

( )53ي ظر :التعريفاة للجرجاين (.)90/1
( )54ي ظر :سترة اأنبياه (.)35
( )55سترة الطشق ،اآلية(.)2
( )56ي ظر :كتاب ال هد لعبد هللا ب املبارك ص ( ،)473بجامع العلتم باث م :ص (.)149
( )57ي ظر :تفسري القرطيب(.)161/1
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﭼ(.)58
قال الرتمذي -رمحه اهلل " :-قال أهل التفسري إخراجًا؛ أي :من الشبهات
والظلمات؛ فأما حمض التفسري فاملخرج أن جيعل له نورًا يف قلبه يفرق بني احلق
والباطل حتى يكون له خمرجًا من ظلمة اجلهل وشبهات الدنيا ،فإن اجلهل يظلم،
والدنيا تزين على اآلدمي شهوته اليت يف جوفه فتشبه عليه حتى ختدعه؛ فبتقواه من
هذه األشياء جيعل له فرقانًا ،وهو النور يفرق بني احلق والباطل ،هذا رواب التقوى يف
عاجل دنياه ،وروابه يف اآلخرة قربته وكرامته ورفعة درجته"(.)59
ولذا فإن السعي وراء اجلاه والشهرة هما من أسباب البالء والصغار؛ فمن مل
يعزه اهلل مل يعزه أحد ،وهل هناك معزة إال بتقوى اهلل قال الشافعي -رمحه اهلل :-
عز له"(.)60
"من مل تعزه التقوى فال َّ
وأمرٌ هذا شأنه حريٌ باملسلم أن يبين عليه حياته؛ ليسعد به يف احلياة وبعد
املمات ،وشأن التقوى عظيم وأررها واضح وجليٌّ ملن رُزقها وسعى لتحقيقها؛ فاهلل
سبحانه ال خييب رجاء من رجاه وسعى لنيل رضاه ،قال سبحانه :ﭽ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

()61

( )58سترة اأنفا  ،اآلية (.)29
( )59ي ظر :نتادر اأصت يف أحاديث الرست (.)238 /1
( )60ي ظر :اجملمتع رح املهذب (.)12 /1
( )61سترة اثديد ،اآلية (.)28
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املسألة الثانية :الخالص
أعمال القلوب هي األصل األصيل يف صحة عبادة اجلوارح وفسادها ،فقد
يكون العمل واحدًا أصلحته النية أو أفسدته؛ فما أخلص به العبد العمل وقصد به
وجه اهلل سبحانه؛ فهذا من صاحل العمل ،وإن قصد سوى ذلك والعمل مما يراد به
وجه اهلل؛ فهذا له ال عليه؛ كحال الساجد هلل والساجد ملا سواه ،ويف تعريف
االخالص تتضح حقيقته فهو:
يف اللغة:
قال ابن فارس " :اخلاء والالم والصاد أصل واحد مطَّرِد ،وهو تنقية الشيء
وتهذيبه ،يقولون :خَلّصتُه من كذا وخَلَص هو"( ،)62ويقال :خَلَص الشيء بالفتح
يَخْلُص خُلُوصًا وخَالصًا إِذا كان قد نَشِبَ رم نَجا وسَلِم ،وَأخْلَصه وخَلَّصه ،
إلخْالصُ يف الطاعة تَرْكُ الرِّياءِ .والتخليص التَّنْجِيَة من
حضَه ،وا ِ
وَأخْلَص هلل دِينَه َأمْ َ
كل مَنْشَبٍ ،تقول :خ ََّلصْته من كذا تَخْلِيصًا ،أَي :نَجَّيْته تَنْجِيَة فتخلّص ،كما
يُتَخلّصُ الغَزْلُ إِذا الْتَبَس(.)63
ويف الصطالح :تنوعت عبارات السلف يف تعريف اإلخالص ،والقصد منها
واحد ،فمنها ما ذكره ابن القيم بقوله" :هو إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة.
وقيل :تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني"(.)64

( )62ي ظر :معجم مقايي اللغة ( )208/2مادة (خلص).
( )63ي ظر :الصحاح ( ،1037) /3بلسان العرب(  ،)294 /2مادة (خلص).
( )64ي ظر :مدارج السال ني (.)91 /2
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وقال العز بن عبد السالم" :اإلخالص أن يفعل املكلف الطاعة خالصة هلل
وحده ال يريد بها تعظيماً من الناس وال وتوفريًا ،وال جلب نفع ديين ،وال دفع ضرر
دنيوي"(.)65
قال اهلروي –رمحه اهلل " :-اإلخالص تصفية العمل من كل شوب"(.)66
فاإلخالص إذًا هو حقيقة صرف العبادة هلل سبحانه على هدي رسول اهلل ؛
قال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (.)67
وتقوى العبد ربه يستلزم إخالص العمل له سبحانه ،قال جلَّ من قائل :ﭽ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ( ،)68قال شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل " :-الناس هلم يف هذه
اآلية رالرة أقوال طرفان وسط :فاخلوارج املعتزلة يقولون :ال يتقبل اهلل إال من اتقى
الكبائر ،وعندهم صاحب الكبرية ال يقبل منه حسنة حبال ،واملرجئة يقولون من اتقى
الشرك ،والسلف واألئمة يقولون :ال يتقبل إال ممن اتقاه يف ذلك العمل ففعله؛ كما
أمر به خالصا لوجه اهلل تعاىل"(.)69
والدعاة إىل اهلل وهم يبلغون عن اهلل ويدعون إىل عبادته –سبحانه -
واالستقامة احلقة على دينه هم أوىل الناس مبجاهدة النفس على اإلخالص ،سُئِل

( )65مقاصد امل لفني ص(.)358
( )66ي ظر :م از السائري ص(.)40
( )67سترة البي ة ،اآلية (.)5
( )68سترة املائدة ،اآلية(.)27
( )69م هاج الس ة ال بتية (.)216/6
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سهل بن عبد اهلل التسرتي -رمحه اهلل -أيُّ شيء أشدُّ على النفس؟ فقال:

اإلخالص؛ ألنه ليس هلا فيه نصيب(.)70

فباإلخالص يبتعد الداعية من مفسدات القصد :كالرياء والشهرة واجلاه،
وخباصة وهو يعلم خطورة ذلك كما روى أبو هريرة  ،قال :مسعت رسول اهلل 
ِ ِ ِ
يقول(( :إن أَو َل الن ِ
اس يُـ ْق َ
استُ ْش ِه َد ،فَأُِتَ بِ ِه فَـ َعرفَهُ نِ َع َمهُ
ض َى يَـ ْوَم القيَ َامة َعلَْيهَ ،ر ُجل ْ
ال :فَما َع ِمل َ ِ
ت،
ت ،قَ َ
يها؟ قَ َ
استُ ْش ِه ْد ُ
ْت فِ َ
الَ :ك َذبْ َ
ال :قَاتَـل ُ
ىت ْ
ْت ف َ
فَـ َع َرفَـ َها ،قَ َ َ
يك َح َ
ِِ
ال ج ِريء ،فَـ َق ْد قِيلُ ،ث أ ُِمر بِ ِه فَ ِ
ىت أُل ِْق َي
َولَ ِكن َ
ك قَاتَـل َ
ْت ألَ ْن يُـ َق َ َ
سح َ
َ
ُ
َ
ب َعلَ َى َو ْجهه َح َ
ِ
ال :فَ َما
ْم َو َعل َمهُ َوقَـ َرأَ ال ُق ْرآ َن ،فَأُِتَ بِ ِه ،فَـ َعرفَهُ نِ َع َمهُ فَـ َع َرفَـ َها ،قَ َ
ِيف النا ِرَ ،وَر ُجل تَـ َعل َم العل َ
َع ِمل َ ِ
ال :تَـعلم ُ ِ
ك
يك ال ُق ْرآ َن ،قَ َ
ت َولَ ِكن َ
ت فِ َ
ْم َو َعل ْمتُهُ َوقَـ َرأْ ُ
الَ :ك َذبْ َ
ْت ف َ
يها؟ قَ َ َ ْ
ت العل َ
العلْم لِيـ َق َ ِ
ِ
تَـعلم َ ِ
يلُ ،ث أ ُِم َر بِ ِه
ت ال ُق ْرآ َن لِيُـ َق َ
ال َعاملَ ،وقَـ َرأْ َ
َ ْ
ت َ ُ
ال ُه َو قَا ِرىء ،فَـ َق ْد ق َ
فَس ِحب علَى وج ِه ِه حىت أُل ِْقي ِيف النا ِر ،ورجل وسع هللا علَي ِه وأَ ْعطَاه ِمن أَصن ِ
اف املَ ِ
ال
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ
ُ َ َ َ َْ َ َ َ
ال :فَما َع ِمل َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ت ِم ْن َسبِيل
يها؟ قَ َ
الَ :ما تَـ َرْك ُ
ْت ف َ
ُكله ،فَأُِتَ به فَـ َعرفَهُ ن َع َمهُ فَـ َع َرفَـ َها ،قَ َ َ
ُُِتب أَ ْن يـ ْنـ َف َق فِيها إل أَنْـ َف ْق ُ ِ
ال ُه َو
ْت لِيُـ َق َ
ك ،قَ َ
تَ ،ولَ ِكن َ
يها لَ َ
ك فَـ َعل َ
الَ :ك َذبْ َ
تفَ
َ
ُ
()71
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَ َى َو ْج ِههُ ،ث أُلْق َي ِيف النا ِر)) .
سح َ
يلُ ،ث أُم َر به فَ ُ
َج َواد ،فَـ َق ْد ق َ
املسألة الثالثة :العمل ابلعلم
العلم يف اإلسالم شأنه عظيم؛ فبقدر العلم يرتفع صاحبه كما قال سبحانه:
ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ ( ،)72وهذه
الرفعة من اهلل تستلزم تقواه سبحانه ،وإخالص النية يف هذا العلم الذي يرجتى به وجه
( )70ي ظر :إحياه قلتم الدي (.)381 /4
( )71رباة البخاري يف صحيح  ،كتاب الرقاق ،ابب الرايه بالسمعة .)288 / 11( ،بمسلم ،كتاب ال هد،
ابب م أ رك يف قمل غري هللا برقم (.)2987
( )72سترة اجملادلة ،اآلية (.)11
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اهلل؛ ولذا فإن من أظهر دالالت الصدق يف طلبه اتباعه العمل ،فرحم اهلل امرءً عمل
مبا علم.
وهذا النهج املستقيم هو الذي سار عليه رسل اهلل عليهم الصالة والسالم ،كما
أخربنا اهلل عن شعيب عليه السالم أنه قال لقومه :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﭼ(.)73
وهذا رسول اهلل  يتمثل ما جاء يف القرآن من دعوة كرمية إىل األخالق
وحماسن الفعال ،فعن سعد بن هشام بن عامر  قال(( :سألت عائشة رضي هللا

عنها :اي أم املؤمنني ،أنبئيين عن خلق رسول هللا  ،فقالت :أتقرأ القرآن؟ فقلت :نعم،

فقالت :إن خلق رسول هللا  القرآن))(.)74

فهذه قيم مهمةٌ يف حياة املسلم ال يستفيد منها ما مل جيعلها سلوكاً واقعاً يف
حياته.
وما رناء اهلل على العلماء إال للعلماء العاملني ،قال ابن مجاعة -رمحه
اهلل  ":-واعلم أن مجيع ما ُذكِرَ من فضيلة العلم والعلماء إمنا هو يف حق العلماء
العاملني األبرار املتقني ،الذين قصدوا به وجه اهلل الكريم ،والزلفى لديه يف جنات
النعيم ،ال من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو ألغراض دنيوية من جاه أو مال أو
مكاررة يف األتباع والطالب"(.)75

( )73سترة هتد ،اآلية (.)88
( )74رباة مسلم ،كتاب الصشة ،ابب جامع صشة الليل بم انم ق أب مر  ،برقم (.)746
( )75تذكرة السامع باملت لم يف أدب العامل باملتعلم ص (.)9
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وهذا املعنى املهم يؤكده قول عبد اهلل بن مَسْعود رضي اهلل عنه ":تعَلَّموا فإذا
عَ ِلمْتم فاعمَلوا"(.)76
وقال ابن القيم -رمحه اهلل  :-جهاد النفس أربع مراتب منها:
إحداها :أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة
يف معاشها ومعادها إال به ،ومتى فاتها علمه شقيت يف الدارين.
الثانية :أن جياهدها على العمل به بعد علمه ،وإال فمجرد العلم بال عمل إن
مل يضرها مل ينفعها...إخل(.)77
والدعاة إىل اهلل يزيدهم عملهم مبا علموا رقة بهم ،واستجابة لدعوتهم؛ فال
يؤرر إال املتأرر ،قال ابن مفلح -رمحه اهلل " :-وليحذر العامل وليجتهد فإن ذنبه
أشد" ... ،قال" :وقال شَيْخنا  -يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية  : -أَشَدُّ الناس
عذابًا يوم الْقيامة عَاِلمٌ مل ينْفعه اللّه بعلْمه َفذَنْبُهُ من جِنس ذَنْبِ الْيَهُودِ"(. )78
والعمل بالعلم قد يكون مما ال يُطاق ملن أراد استقصائه؛ لكن الضابط يف هذا
هو أن يتقي املسلم ربه ما استطاع إىل ذلك سبيلًا ،وأن َيكْلف من العمل ما يطيق
حقيقةً ال ما يتوافق مع شهوته ،ومراده؛ فإنَّ اهلل مُطَّلع على السرائر ،وعامل ما ختفيه
الضمائر ،فاالستطاعة وحتقيق مداها هي فيما بني العبد وربه سبحانه وتعاىل.
وقد حاولت يف هذا املبحث أن تكون املعاجلة – بإذن اهلل  -نافعة للمبتلى من
الدعاة املتماشي مع هذا الداء ،وممن هم من أهل الدنيا ،لتكون الفائدة أعم لكال
النوعني ،كما أني سأشري إىل معاجلة كل مظهر من املظاهر اليت ذكرت يف املبحث

( )76رباة الدارم يف س ( )115 /1رقم( ،)366بقبد الرزاق يف مص ف ( )105/7رقم(.)34547
( )77ي ظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)9/3
( )78غذاه األباب رح م ظتمة اآلداب (.)408 /2
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األول من هذا البحث مقتصراً عليها دون غريها واضعاً هلا عناوين خمتارة من بني
وسائل العالج اليت تذكر يف كل مطلب وهي:
املطلب األول :شأن الرائسة والتصدر ل يدوم
الرئاسة والصدارة بني الناس شأنهما عظيم ومتى ما منحهما اهلل للعبد دون
سعي ومطالبة ،فإن التوفيق والتسديد مصاحبه ،وهذا ال عليه مالمة ،بل املالمة عليه
لو اعتذر مع القدرة واألمانة ،فإن الناس البد أن يكون فيهم رئيس ومرؤوس ،فإن مل
يكن الصلحاء األقوياء واألمناء ،فمن يكون إذاً.
وضى ل َسرا َة هلُم
صلُ ُح
الناس فَ َ
ل يَ ْ
ُ

سادوا
ول َسراةَ إذا ُجهَّا ُهلُ ْم
ُ

()79

واحلديث يف هذا البحث متجه ألولئك الذين ينشدون الرئاسة ،ويتلذذون

لبالصدارة حتى ولو باملقاعد األمامية يف املناسبات العامة واالجتماعية ،والغضب،
ََ ُه ْم
واحلنق على املنظمني لو وضعوهم يف الصف الثاني ،أو جاءوا ومل جيدوا هلم مكاناً
مهيئاً يف الصف األول ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :والنفس مشحونة
حبب العلو والرئاسة حبسب إمكانها"(.)80
وللشاعر بهذا الداء من هؤالء والباحث عن عالج بصدق وعزمية وسائل لعلها
له مفيدة بإذن اهلل ومنها ما يلي:
أولا :اإلميان اجلازم بأن هذه األشياء ظل زائل فإما قُعود أو تقاعد ،فكانت
املكانة للوظيفة ال لذاته ،فكن أنت حتى حيبك الناس كما أنت.

( )79البيت م البسيط ،بهت لألهتة اأبدي يف ديتان ص (.)66
( )80جممتع الفتابى (.)218/8
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اثنيا :مما يُفسِد إخالص القلب وتوحيده ،ويزيد تعلُّقه بالدنيا ،وإعراضه عن
اآلخرة :حب الرئاسة؛ فهو مرضٌ عُضال ،تُنفق يف سبيله األموال ،وتُراق له الدماء،
وتَنشأ بسببه العداوة والبغضاء بني األخ وأخيه ،بل االبن وأبيه ،ولذا ُسمِّي هذا املرض
بالشهوة اخلفية(.)81
اثلثا :معرفة اإلنسان لقدراته وإمكاناته ،فهو ضعيف بنفسه عاجز عن
تدبري حاله ،إن مل يكن له من اهلل إعانة وتوفيق ومتى ما سعى إليها وجاهد من أجلها
مل يُعن عليها ،فعن عبدالرمحن بن مسرة قال :قال لي رسول اهلل :
((اي عبدالرمحن بن مسرة ل تسأل اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن
أعطيتها من غي مسألة أعنت عليها))(.)82
قال السعدي رمحه اهلل " :اإلمارة وغريها من الواليات على اخللق ،ال ينبغي
للعبد أن يسأهلا ،ويتعرض هلا .بل يسأل اهلل العافية والسالمة ،فإنه ال يدري ،هل
تكون الوالية خرياً له أو شراً؟ وال يدري ،هل يستطيع القيام بها ،أم ال؟ فإذا سأهلا
ُكلَ العبد إىل نفسه مل يوفق ،ومل يسدد يف
ُكلَ إىل نفسه .ومتى و ِّ
وحرص عليها ،و ِّ
أموره ،ومل ُيعَن عليها؛ ألن سؤاهلا ينبئ عن حمذورين:
األول :احلرص على الدنيا والرئاسة ،واحلرص حيمل على الريبة يف التخوض
يف مال اهلل ،والعلو على عباد اهلل.
الثاين :فيه نوع اتكال على النفس ،وانقطاع عن االستعانة باهلل( ")83إخل ما قاله
رمحه اهلل.
( )81ي ظر :حم الرائسة ،املقدمة ص(.)5
( )82أخرج البخاري ،كتاب اأح ام ،ابب م مل يسا اإلمارة أقان هللا برقم ( .)7146بمسلم ،كتاب
اإلمارة ،ابب ال ه ق طلم اإلمارة باثرص قليها برقم(.)1652
( )83هبجة قلتب اأبرار بقرة قيتن اأخيار ص.)108( :
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املطلب الثاين :الثناء ل يصدق إل إذا كان عفوايا
السماع لثناء الناس ،ونُشدانه قد يعتاده اإلنسان ،وال يقبل ما سواه كما أشري
إىل ذلك يف مطلبه السابق؛ ولذا فإن العالج من هذا الداء يكون بأمور منها:
أولا :الشعور خبطورته مع اإلميان بسرعة زواله ،فإن كان الثناء نتيجة منصب
حصَّله ،أو وجاهة اكتسبها ،فإن زواله مرتبط بزوال املسبب ،والعقالء يعلمون أن
دوام احلال من احملال ،وما وصل إليه قد سبقه إليه غريه فزال ،إما لعمر يضعف ،أو
لغضب يبعد ،وكال األمرين ليسا يف يده حتى حيافظ عليهما – وهذا عام لطالب
الثناء  -سواء كان من أهل العلم أو الدنيا.
اثني ا :معرفة أن هذا الداء من نواقض اإلخالص ،وخباصة فيما يرجى به اهلل
والدار اآلخرة .فعن أبي هريرة  عن النيب  قال« :إن هللا تعاىل يقول :أان أغىن
الشركاء عن الشرك ،فمن عمل عمالا أشرك فيه غيي تركته له ،أو تركته لشريكي»

()84

قال النووي رمحه اهلل" :ومعناه أنا غين عن املشاركة وغريها ،فمن عمل شيئاً

لي ولغريي مل أقبله ،بل أتركه لذلك الغري .واملراد أن عمل املرائي باطل ال رواب فيه،
ويأرم به"(.)85
وال يغيب عن بال الصادق يف العالج ما رواه أبو هريرة  قال :مسعت
ِ ِ ِ
رسول اهلل  يقول« :إِ َّن أ ََّو َل الن ِ
استُ ْش ِه َد فَأُِتَ بِ ِه
َّاس يُـ ْق َ
ضى يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَْيه َر ُجل ْ
ال :فَما َع ِمل َ ِ
ِ
ال:
ت .قَ َ
يها؟ قَ َ
استُ ْش ِه ْد ُ
ْت فِ َ
ال :قَاتَـل ُ
يك َح َّىت ْ
ْت ف َ
فَـ َع َّرفَهُ ن َع َمهُ فَـ َع َرفَـ َها قَ َ َ
ال ج ِرئ ،فَـ َق ْد قِيلُ ،ثَّ أ ُِمر بِ ِه فَ ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح َّىت
ت َولَ ِكن َ
َّك قَاتَـل َ
َك َذبْ َ
ْت ألَ ْن يُـ َق َ َ
سح َ
َ
ُ
َ
ِ
َّ ِ
ال:
ْم َو َعلَّ َمهُ َوقَـ َرأَ الْ ُق ْرآ َن فَأُِتَ بِ ِه ،فَـ َع َّرفَهُ نِ َع َمهُ فَـ َع َرفَـ َها ،قَ َ
أُلْق َي يف النَّا ِرَ ،وَر ُجل تَـ َعل َم الْعل َ
( )84أخرج مسلم ،كتاب ال هد ،ابب م أ رك يف قمل غري هللا )2289/4( ،رقم(.)2985
( )85رح ال تبي قلد مسلم (.)115 /18
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فَما َع ِمل َ ِ
ال :تَـعلَّم ُ ِ
ت
يك الْ ُق ْرآ َن .قَ َ
ت فِ َ
ْم َو َعلَّ ْمتُهُ َوقَـ َرأْ ُ
الَ :ك َذبْ َ
ْت ف َ
يها؟ قَ َ َ ْ
َ
ت الْعل َ
ولَ ِكنَّك تَـعلَّمت ال ِْعلْم لِيـ َق َ ِ
ِ
يل ُثَّ أ ُِم َر بِ ِه
ت الْ ُق ْرآ َن لِيُـ َق َ
ال َعاملَ .وقَـ َرأْ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ
ال ُه َو قَا ِرئ .فَـ َق ْد ق َ
اّلل علَي ِه وأَ ْعطَاه ِمن أَصن ِ
فَ ِ
اف الْم ِ
ال
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َح َّىت أُل ِْق َى يف النَّا ِرَ .وَر ُجل َو َّس َع َُّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
َ
سح َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت م ْن َسبِيل ُُتب
يها؟ قَ َ
ُكلِه فَأُِتَ بِه فَـ َع َّرفَهُ ن َع َمهُ فَـ َع َرفَـ َها ،قَ َ
الَ :ما تَـ َرْك ُ
ال :فَ َما َع ِمل َ
ْت ف َ
أَ ْن يـ ْنـ َف َق فِيها إِلَّ أَنْـ َف ْق ُ ِ
ال ُه َو َج َواد .فَـ َق ْد
ْت لِيُـ َق َ
ك ،قَ َ
ت َولَ ِكن َ
يها لَ َ
َّك فَـ َعل َ
الَ :ك َذبْ َ
تفَ
َ
ُ
ِ ()86
قِيل ُثَّ أ ُِمر بِ ِه فَ ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه ُثَّ أُل ِْق َى يف النَّار» .
سح َ
َ َ
ُ
قال ابن رجب رمحه اهلل" :أول من تُسعر به النار من املوحدين العباد املراؤون

بأعماهلم ،وأوهلم العامل ،واجملاهد ،واملتصدِّق للرياء؛ ألن يسري الرياء شرك ،ما نظر
املرائي إىل اخللق بعمله إال جلهله بعظمة اخلالق"(.)87
اثلثا :معرفة اإلنسان ألصله وما حيمله يف جسمه ،وما يغلق عليه بابه ،فإنها
معايب ومثالب لو استحضرها أرناء مساعه لكيل املديح ملا تلذذ مبدح املادحني لعلمه
حباله وعظيم سرت اهلل عليه.
رابع ا :االعرتاف بالتقصري وقبول النقد والنصيحة وعدم األنفة والتكرب :قال
الذهيب رمحه اهلل" :عالمة املخلص الذي قد حيب شهرة ،وال يشعر بها ،أنه إذا
عوتب يف ذلك ،ال حيرد( )88وال يربئ نفسه ،بل يعرتف ،ويقول :رحم اهلل من أهدى
إلي عيوبي ،وال يكن معجباً بنفسه ،ال يشعر بعيوبها ،بل ال يشعر أنه ال يشعر ،فإن
هذا داء مزمن"(.)90()89
( )86أخرج مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب م قاتل للرايه بالسمعة استحق ال ار )1513/3( ،رقم (.)1905
()87كلمة اإلخشص ص (.)39
( )88اثرد :هت الغضم .ي ظر :مقايي اللغة ب هارس ،ابب اثاه بالراه بما يثلثهما (.)230/1
( )89ي ظر :الشهتة اخلفية ،ص(.)47
( )90سري أقشم ال بشه (.)393 /7
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املطلب الثالث :كثرة األتباع ل تغين شيئا
حمبة كثرة األتباع كما بان من حاهلا عند احلديث عنها ،حيتاج الصادق -يف
طلب العالج  -إىل قوة دافعة وقرارات حامسة فمن األسباب املعينة بإذن اهلل:
أولا :عِلم العبد أن قلوب العباد بيد اهلل سبحانه ،فهو الذي يقذف حمبة اإلنسان

ب َّ
اّللُ ال َْع ْب َد
َح َّ
يف قلوب الناس ،فعن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل  « :إ َذا أ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اّللَ َُِيب فُالَ اان فَأ ْ ِ
يل إِ َّن َّ
الس َم ِاء
يل ِف أ َْه ِل َّ
يل ،فَـيُـنَادى ج ِْْب ُ
َحب ْبهُ .فَـيُحبهُ ج ِْْب ُ
َان َدى ج ِْْب َ
َحبوه .فَـي ِحبه أَهل َّ ِ
ِ
إِ َّن َّ ِ
ول ِف األ َْر ِ
ض »(.)91
وض ُع لَهُ الْ َقبُ ُ
الس َماءُ ،ثَّ يُ َ
اّللَ َُيب فُالَ اان فَأ ُ ُ ُ ْ ُ
املراد بالقبول ،احلب للعبد يف قلوب أهل الدين واخلري ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ( ،)93()92وخليق ممن قدم

هوى نفسه ومرادها من منصب أوجاه أو مسعة وشهرة على مراد اهلل وصار يدعو
لنفسه بدالً من الدعوة لربه أن يصرف عنه وجوه الناس حكاماً وحمكومني ،فالقلوب
بيده جل وعال يصرفه كيف يشاء(.)94
اثني ا :اليقني اجلازم بأن من أحبك على شيء أبغضك عند فقده ،فمتى توقف
عن األتباع السبب الدافع ملالحقة هذا اإلنسان ،فإنهم سيتوقفون؛ ألن تبعيتهم نتاج
مصلحة وليست بسبب حمبة صادقة ،ولنا يف قصة طالوت رمحه اهلل خري عربة ،فما
تبعه يف إجناز مهمته إال الصادقون ،فعند االمتحان يسقط الكثري ،قال اهلل تعاىل:
ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
( )91أخرج البخاري ،كتاب بده اخللق ،ابب ذكر املشئ ة ،بمسلم ،كتاب الرب بالصلة باآلداب ،ابب إذا
أحم هللا قبدا حبب إف قبادة )2030/4( ،رقم(.)2637
( )92سترة مرمي ،اآلية (.)96
( )93تطري راي الصاثني ص ()261
( )94ي ظر :مقا اأستاذ الدكتتر سليمان ب حممد الدبيخ  ،بع تان :هت ة اشمهتر -متقع شي ياة.
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (.)95
فهؤالء ال ميلكون مهارة التحلي بأصعب املواقف. . .
اثلث ا :كثرة األتباع ليست من مؤشرات قوة التأرري والصدق يف املقصد؛ ألن
األصل أن الكثرة الكاررة بعيدة كل البعد عن التبعية للصادقني املخلصني ،وهم أنبياء
اهلل ورسله عليهم الصالة والسالم ،ولذا خاطب اهلل نبيه  بقوله :ﭽ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (.)96
رابعا :متى ما كان التكثري هدف يسعى إليه كان يف املقصد سوء ،والوسائل
الشرعية أو املباحة اليت استخدمت لتحقيقه ،صارت على اإلنسان وباالً عليه ،قال
عبدالرمحن بن مهدي" :كنت أجلس يوم اجلمعة ،فإذا كثر الناس فرحت ،وإذا قلوا
حزنت ،فسألت بشر بن منصور ،فقال :هذا جملس سوء فال تعُد إليه ،فما عدت
إليه!"(.)97

( )95سترة البقرة ،اآلاية (.)251-249
( )96سترة يتسا ،اآلاية (.)103
( )97حلية اأبلياه (.)12/9
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خامسا :أن يسعى املتبوع إىل رفع من شأن تابعيه ويربيهم على العزة والكرامة
ال على ذلة التبعية ومهانة املكانة رضي اهلل عن عبد اهلل بن مسعود حيث ساس تالميذه
على نهج العزة والكرامة ،وما زادته إال رفعة وقيمة ،فعن حبيب بن أبي رابث قال:
ال ،قَالَ:
جةٌ؟ قَالُواَ :
جعَلُوا َيمْشُونَ خَ ْلفَهُ َفقَالََ :أَل ُكمْ حَا َ
تَبعَ اْبنَ مَ ْسعُودٍ نَاسٌ فَ َ
جعُوا فَإِنَّهَا ذَِّلةٌ لِلتَّابِعِ فِتَْنةٌ لِ ْلمَتْبوعِ"
ا ْر ِ

()98

املطلب الرابع :حمبة اْلي للغي
تقليل جناحات الغري من وسائل االتكاء للوصول إىل الشهرة واجلاه ،وهو
وسيلة تدل على تأصل الشر والدناءة يف نفس حاملها ،فلم يكتف جبلب اخلري
واحلظوظ الدنيوية لنفسه ،بل كره وصوهلا إىل غريه ،وأبان عن كرهه بالتقليل منها،
وقُطَّاعُ الطرق موجودون يف كل مكان وزمان ،ولكنك أحياناً ال تراهم بعينك ،فقد
جتدهم بقناع صديق أو زميل أو ناصح ،وهم يف وقتنا احلاضر امتداد ألعداء سابقني
على مر احلياة عملوا ما يف وسعهم حملاولة قتل أي جناح يسمعون به منطلقني من
أهداف خاصة بهم حيملونها ،وقد يُلبسونها شعارات رنانة يف شكلها اخلارجي كاذبة يف
حمتواها احلقيقي ،فمن هؤالء من حيارب النجاح بسبب أنه أتى من منافس له يف
العمل ،أو أقل منه يف الوظيفة ،أو أعلى منه مرتبة ،أو أنه سوف يكون له قيمة يف
املستقبل ،مما يهدد مركزه الوظيفي ،مما جيعل الشخص يبدأ يف تشويه املنجز وصاحب
املنجز ويبدأ يف اختيار كلمات من قاموسه اخلاص لتشويه الصورة معتقداً بأن صاحب
النجاح سوف يتوقف جناحه وإجنازه.)99(. . .

( )98مص ا اب أيب يبة (.)302 /5
( )99مقا م شتر يف جريدة اش يرة قدد )14570( :يف اخلمي  10مجادى اأبف1429هـ.
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وهذا من االبتالءات اليت تصيب اإلنسان ،ولكن الناس فيها على تفاوت يف
ذلك ،فمنهم من يرى هذا هو الطبيعي ،وليس مثت مشكلة ،ومنهم من يرى أن هذا
مرضٌ يلزم عالجه والتخلص منه ،وهلذا يقال وهو الباحث عن العالج :أن من تلك
اخلطوات للعالج ما يلي:
أولا :قناعة اإلنسان أن اجملال واملكان يتسع ألكثر من جناح يف النوع والكم ،وأن

جناح هذا ال يلزم منه إخفاق ذاك سواء كان ذلك يف أمور الدين أو الدنيا.

اثنيا :جماهدة النفس بقبول جناح اآلخرين من خالل الدعاء للناجحني ،أو
إهدائهم هدية على جناحهم ،فإن الدعاء بظهر الغيب واإلهداء لآلخرين مما يذهب
سخائم النفوس .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭼ

()100

وعن أبي هريرة  عن النيب  أنه قال(( :هتادوا ُتابوا))(.)101
اثلثا :االصطحاب الدائم حملبة اخلري للغري:

وهذه درجة كمال جعلها اإلسالم دليالً على كمال إميان اإلنسان فعن أنس بن
ب ِأل ِ
ِ
َخيِه َما
َح ُد ُك ْم َح َّىت َُِي َّ
مالك رضي اهلل عنه :أن النيب  -قالَ (( :ل يُـ ْؤم ُن أ َ
َُِيب لِنَـ ْف ِس ِه))( ،)102وهذا إمنا يأتي من كمال سالمة الصدر من الغل والغش واحلسد،
فإن احلسد يقتضي أن يكره احلاسد أن يفوقه أحد يف خري ،أو يساويه فيه؛ ألنه حيب أن
( )100سترة اثشر ،اآلية (.)10
( )101أخرج البيهق يف الس ال ربى ( )169/6رقم ( ،)11725بحس األباين يف صحيح اشامع.
( ،)577/1رقم (.)3004
( )102أخرج البخاري ،كتاب اإلوان ،ابب م اإلوان أن حيم أخي ما حيم ل فس رقم ( )13بمسلم،
كتاب اإلوان ،ابب الدليل قلد أن م خصا اإلوان أن حيم أخي ما حيم ل فس م اخلري رقم (.)45
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ميتاز على الناس بفضائله ،وينفرد بها عنهم ،واإلميان يقتضي خالف ذلك ،وهو أن
يشركه املؤمنون كلهم فيما أعطاه اهلل من اخلري من غري أن ينقص عليه منه شيء(.)103
رابع ا :معرفة اإلنسان املبتلى أن هذا الداء هو الذي ذم اهلل بسببه أقواماً حسدوا

غريهم على ما أتاهم اهلل من فضله ،قال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭼ ( .)104قال القرطيب " :وهذا كله يدل على أن التمين ال ينهى عنه إذا مل
يكن داعية إىل احلسد والتباغض ،والتمين املنهي عنه يف اآلية من هذا القبيل؛ فيدخل
فيه أن يتمنى الرجل حال اآلخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند اآلخر ،وسواء
متنيت مع ذلك أن يعود إليك أو ال ،وهذا هو احلسد بعينه ،وهو الذي ذمه اهلل "(.)105
وقال اهلل عز وجل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞﭼ

()106

قال الزجاج" :قيل :ال ينبغي أن يتمنى الرجل مال غريه ومنزل غريه ،فإِن ذلك
هو احلسد"(.)107
خامس ا :الرضا والقناعة بأن املعطي واملانع هو اهلل سبحانه ،قال تعاىل :ﭽ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(.)108

( )103جامع العلتم باث م (.)222/1
( )104سترة ال ساه ،اآلية (.)54
( )105اشامع أح ام القرآن (.)163/5
( )106سترة ال ساه ،اآلية (.)32
( )107معاين القرآن بإقراب (.)45/2
( )108سترة ال خرف ،اآلية (.)32
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قال الشوكاني رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ

يعين :النبوّة ،أو ما هو أعمّ منها ،واالستفهام لإلنكار .رم بيّن أنه سبحانه هو الذي
قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا ،فقال :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﭼ  ،ومل نفوّض ذلك إليهم ،وليس ألحد من العباد أن يتحكم يف شيء بل
احلكم هلل وحده(.)109
سادس ا :املنافسة الشريفة هلا خمرجات لطيفة :متى ما شعر هذا املبتلى بأن
املنافسة بعيداً عن املناكفة تورث طمأنينة وإنتاجية ومسارعة إىل اخلريات وحتقيق
الكماالت للنفس ،قال تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (.)110
قال السعدي رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية " :أي :يف ميدان التسارع يف أفعال
اخلري ،همهم ما يقربهم إىل اهلل ،وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه ،فكل خري
مسعوا به ،أو سنحت هلم الفرصة إليه ،انتهزوه وبادروه ،قد نظروا إىل أولياء اهلل
وأصفيائه ،أمامهم ،ومينة ،ويسرة ،يسارعون يف كل خري ،وينافسون يف الزلفى عند
ربهم ،فنافسوهم"(.)111
اْلامتة
احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ،والصالة والسالم على نبينا حممد وآله
وصحبه ،أما بعد:
ففي خامتة هذا البحث توصلت إىل عدد من النتائج منها:
( )109هتح القدير للشتكاين (.)554/3
( )110سترة اأنبياه ،اآلية (.)90
( )111تفسري السعدي (.)554/1
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 - 1أن شهوة الشهرة يسبقها عادةً جاهٌ يُبحث عنه ويسعى إليه.
 - 2أن اجلاه والشهرة ال مالمة على من رزقها بدون تقصد منه ونُشدان.
 - 3أن اجلاه والشهرة والفرح بهما أو عدمه هي من أعمال القلوب اليت يعلم
به اإلنسان قبل غريه.
 - 4أن مظاهر حب اجلاه والشهرة كلها صايرة إىل زوال إن يف حياة العبد أو
بعد وفاته.
 - 5أن عالج هذه األدواء يتطلب صدقاً وجماهدةً لصعوبة التخلص يف
البدايات ،ولكنها مضمونة النتائج يف النهايات -بإذن اهلل .-
 - 6من خالل عالقة الباحث يف جمتمعه القريب منه والبعيد وبعد القراءة
والكتابة يف هذا املوضوع تبني أهمية الكتابة فيه ،وحمض النصح على مستوى العامة
واألشخاص.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أفضل املرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه.
املصادر واملراجع
[ ]1إحياء علوم الدين ،حملمد بن حممد الغزالي ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية،
بريوت1406 ،هـ 1986-م.
[ ]2بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار يف شرح جوامع األخبار ،لعبد الرمحن
بن ناصر السعدي ،دار الزاحم.
[َ ]3ت ْذكِرَ ُة السَّامِ ِع واملَُتكَلِّم يف َأدَب العَالِم واملَُتعَلِّم ،حملمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن
مجاعة.
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[ ]4تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك،
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد ،الطبعة األوىل ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض 1423 ،هـ  2002 -م.
[ ]5تفسري الراغب األصفهاني ،للحسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى
(املقدمة وتفسري الفاحتة والبقرة) ،حتقيق ودراسة :د .حممد عبد العزيز بسيوني،
الطبعة األوىل ،كلية اآلداب  -جامعة طنطا 1420 ،هـ  1999 -م.
[ ]6تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري رم
الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،الطبعة الثانية ،دار طيبة للنشر
والتوزيع1420 ،هـ 1999 -م.
[ ]7التواضع واخلمول ،لعبد اهلل بن حممد أبو بكر القرشي ،حتقيق :حممد عبد
القادر أمحد عطا ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية – بريوت 1409 ،هـ –
1989م.
[ ]8تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل
السعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الطبعة األوىل ،مؤسسة
الرسالة1421 ،هـ  2000-م.
[ ]9جامع العلوم واحلكم ،لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،حتقيق:
طارق بن عوض اهلل بن حممد ،الطبعة العاشرة ،دار ابن اجلوزي ،الدمام،
1432هـ.
[ ]10جامع بيان العلم وفضله ،ليوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطيب،
حتقيق :أبي األشبال الزهريي ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،الدمام،
1414هـ 1994 -م.
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[ ]11اجلامع ألحكام القرآن ،حملمد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح القرطيب ،حتقيق:
مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423 .
هـ  2003-م.
[ ]12حب الرئاسة ،حملمد صاحل املنجد ،الطبعة األوىل ،جمموعة زاد للنشر  -اخلرب،
1430هـ 2009-م.
[ ]13حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألبي نعيم أمحد بن عبد اهلل بن مهران
األصبهاني ،دار الكتاب العربي ،بريوت1394 ،هـ 1974 -م.
[ ]14حياة القلوب ،حبث يف جامعة الكويت ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
قسم التفسري واحلديث ،من إعداد :رواء عادل العبداهلادي.
[ ]15ديوان أبي األسود الدؤلي ،صنعه :أبو سعيد احلسن السكري ،حتقيق :حممد
حسن آل ياسني ،الطبعة الثانية ،دار وكتبة اهلالل1418( ،هـ 1998م).
[ ]16ديوان األفوه األودي ،ألفوه األودي ،صَالءة بن عمرو بن مالك اليمين ،شرح
وحتقيق :الدكتور حممد ألتوجني ،الطبعة األوىل ،دار صادر – بريوت،
1998م.
[ ]17الزهد والرقائق البن املبارك ،لعبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي ،الرتكي رم
املرْوزي (املتوفى181 :هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب
العلمية – بريوت.
[ ]18سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،املؤلف :حملمد ناصر
الدين األلباني ،الطبعة األوىل ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض،
 1415هـ 1995 -م.
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[ ]19السنن الكربى للبيهقي ،ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة1414 ،هـ -
1994م.
[ ]20سري أعالم النبالء ،حملمد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب ،حتقيق :الشيخ
شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1405( ،هـ  1985 -م).
[ ]21شرح حديث (( ما ذئبان جائعان ،)) . . .للحافظ ابن رجب احلنبلي ،حتقيق:
مكتب التحقيق بدار احلرمني للطباعة ،الطبعة األوىل ،مكتبة الوعي اإلسالمي،
دسوق1415 ،هـ 1995-م.
[ ]22الشهرة أو عامل األضواء يف ميزان شريعة الرمحن ،سعيد عبد العظيم ،الطبعة
األوىل ،دار اإلميان  -إسكندرية1990 ،م.
[ ]23الشهوة اخلفية ،لصاحل بن عبدالرمحن الفايز ،الطبعة األوىل ،دار اخلضريي
للنشر1418 ،هـ 1997-م.
[ ]24صحيح البخاري ،حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن ناصر الناصر ،الطبعة األوىل ،دار طوق النجاة1422 ،هـ.
[ ]25صحيح اجلامع ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد ناصر الدين األلباني،
الطبعة الثالثة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1408 ،هـ 1988 -م.
[ ]26صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت .الطبعة الرابعة،
املكتب اإلسالمي – بريوت 1397هـ.
[ ]27الطبقات الكربى ،حملمد بن سعد بن منيع املعروف بابن سعد ،حتقيق :إحسان
عباس ،الطبعة األوىل ،دار صادر – بريوت 1968 ،م.
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[ ]28فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي بن
حممد الشوكاني ،دار الفكر ،بريوت1403 ،هـ 1983 -م.
[ ]29فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن
زين العابدين املناوي ،الطبعة األوىل ،املكتبة التجارية الكربى – مصر،
1356هـ.
[ ]30القاموس احمليط ،جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،الطبعة
الثامنة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان 1426 ،هـ  2005 -م.
[ ]31كتاب الزهد الكبري ،ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،
حتقيق :عامر أمحد حيدر ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت،
1996م.
[ ]32الكتاب املصنف يف األحاديث واآلرار ،لعبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن أبي
شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد – الرياض،
1409 ،هـ.
[ ]33كلمة اإلخالص وحتقيق معناها ،للحافظ ابن رجب احلنبلي ،حتقيق :زهري
الشاويش.
[ ]34لسان العرب ،حملمد بن مكرم ابن منظور ،الطبعة األوىل ،دار صادر ،بريوت،
1410هـ 1990-م.
[ ]35جمموع الفتاوى ،ألبي العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني ،حتقيق:
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية 1416 ،هـ 1995 -م.
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[ ]36خمتار الصحاح ،حملمد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،حتقيق:
يوسف الشيخ حممد ،الطبعة اخلامسة ،املكتبة العصرية  -الدار النموذجية،
بريوت – صيدا1420 ،هـ 1999م.
[ ]37خمتصر منهاج القاصدين ،ألمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقدسي ،حتقيق:
زهري الشاوش ،الطبعة السابعة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت 1406 ،هـ -
 1986م.
[ ]38معاني القرآن وإعرابه ،إلبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ،حتقيق :عبد
اجلليل عبده شليب ،عامل الكتب – بريوت ،الطبعة :األوىل  1408هـ -
 1988م.
[ ]39املعجم الوسيط ،إخراج جممع اللغة العربية ،الطبعة الثانية ،مطابع دار املعارف،
مصر1392 ،هـ 1972-م.
[ ]40معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ، ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
[ ]41مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حملمد بن أبي بكر بن أيوب بن
سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية – بريوت.
[ ]42املفردات يف غريب القرآن ،للحسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى،
حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،الدار الشامية -
دمشق بريوت 1412 - ،هـ 1992 -م.
[ ]43مقال منشور يف جريدة اجلزيرة عدد )14570( :يف اخلميس  10مجادى
األوىل1429هـ.
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[ ]44منازل السائرين ،لعبد اهلل األنصاري اهلروي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،
 1988 – 1408م.
[ ]45املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،حمليي الدين حييى بن شرف النووي،
الطبعة الثانية ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت 1392 ،هـ.
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هتة الـجاة بالشهرة (ق د بع

The Desire of Honor and Fame (For Some Preachers)
"Appearances and Treatment"
Dr. Mohammed bin Abdul Aziz bin Saleh Al – Thawaini
Associate Professor in Community College in Buraidah, Qassim University

Abstract. The researcher sees in his - near and far - society the existence of Suffering in the desire of
honor and fame. And unjustified huge debates between the lovers of the forefront in public and private
events, and the egoism of some people, marginalization for works team which is related to teamwork, and
talking a lot about self, that it has a lot of intellectual and creative idea especially front of decision owners
and view the successes of others with some nursing forms and connect those successes to other effects.
So, the researcher took on his responsibility, it is necessary to remind by the dangerous of this action
and habits in the public and private events, and deny that just for sincerity by defined the honor and fame
and explain it appearances and treatment.
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حممد ب قبدالع ي ب صاحل الثتيين

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 1026-969ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

العالقات بني احلام ااكحمووم يف اإلسالم
د .انصح بن انصح املرزاقي البقمي

أستاذ السياسة الشرعية املشارك
مبعهد األمري سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
ملخص البحث .موضوع هذا البحث هو العالقة بني احلاكم واحملكوم يف اإلسـالم ،وكيفيـة ضـبه هـذ العالقـة مـ

خــال هيئــة أهــل احلــل والعقــد ،لكــو هــذ ائيئــة متثــل حلقــة الو ــل بــني احلــاكم واحملكــوم ،ومركــن الثقــل يف ال ــام
السياسـ اإلسـالم وأمـا أهدافـه فهـ بيـا واجبـات احلـاكم واحملكـوم يف اإلسـالم ،وبيـا معـ أهـل احلـل والعقــد،
وبيــا أ ــرهم يف ضــبه العالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم واســتعمل الباحــث لتحقيــذ ذلـ املـ ها اتســت با  ،واملـ ها
الو ف  ،وامل ها املقار
وكــا أهــم ال تــا ا :أ اإلســالم ن ــم العالقــة بــني اإلنســا وربــه ،وبــني اإلنســا وبقيــة أف ـراد تمعــه ،وبــني
احلـاكم واحملكــوم ،وبــني الدولــة اإلســالمية ولريهــا مـ الــدو  ،فهـو ديـ اــامل ميــع أمــور احليــا وأ علــا احلــاكم
عد واجبات م ها :حفظ الـدي  ،ون فيـذ األحكـام بـني ال ـاد ،لعـد  ،وإقامـة حكـم يف يف األر  ،ومحايـة حـدود
الدولــة اإلســالمية وأ اإلســالم أوج ـ علــا احملكــوم عــد واجبــات م هــا :البيعــة ،والســمع والةاعــة ،وال صــيحة
وعــدم اوــروى علــا احلــاكم الشــرع إت يف حــا الكفــر األكــرب وفــذ اــرو وض ـوابه معي ــة وأ احلكــم ،لق ـوانني
الوضعية ،م ه ما هو كفر أ غر ،وم ه ما هو كفر أكرب ،والذي حيدد ذل هم أهل احلل العقد وليس عامة ال ـاد
وأ أهــل احلــل والعقــد هــم األمـراا والعلمــاا ووجهــاا ال ــاد وأ ن ــام أهــل احلــل والعقــد ومـ هم أهــل الشــور يوافــذ
األن مة السياسية الغربية يف بعض األمور وخيالفها يف أمور أخر
أم ــا أه ــم التو ــيات فهـ ـ  :الع ــود إىل املص ــدري األساس ــيني :الكت ــاو والس ـ ة ،والص ــدور ع هم ــا يف ك ــل
األن مـة والتشـريعات وأمهيـة نشــر فقـه السياسـة الشـرعية بشــقيه :العالقـة بـني احلـاكم واحملكــوم ،والعالقـة بـني الدولــة
اإلسالمية ولريها م الدو  ،عرب وسا ل اإلعالم واملدارد واملعاهد والكليات وا امعات واملساجد وعـدم إاـغا
احملكومني وخبا ة الشباو ،لسياسة ومتاهاهتا ،وملا فرالهم مبـا يـ فعهم يف أمـور ديـ هم ودنيـاهم ،ونـرك أمـور األمـة
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العام ــة أله ــل اتختص ــاص وه ــم أه ــل احل ــل والعق ــد وأمهي ــة قي ــام العلم ــاا مبهم ــتهم فيم ــا يتعل ــذ ب ص ــيحة احلك ــام،
وإراادهم ،واإلنكار عليهم يف حا وقوع امل كر، ،لةـر الشـرعية وعـدم التسـرع والتوسـع يف التكفـري لعامـة ال ـاد
وللحكام خبا ة ؛ ملا جيلبه م ارور وفنت ومصـا علـا األمـة ،وملـا يـيدي إليـه مـ عواقـ وخيمـة علـا اإلنسـا
يف الدنيا واآلخر
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين .أما بعد:
فإن اإلسالم دين شامل منظم جلميع أمور احلياة وجوانبها السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والعسكرية ،وغريها .ففي اجلانب السياسي حدد
اإلسالم دستور الدولة اإلسالمية وهو القرآن والسنة ،وعلى أساس هذين املصدرين
حتدد طبيعة النظام السياسي يف اجملتمع اإلسالمي وقواعده العامة اليت تبني معامل هذا
النظام ،فقد كان القرآن ينزل يف مكة لتنظيم عالقة العبد بربه وتثبيت العقيدة املتمثلة يف
اإلميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،واإلميان بالقدر خريه وشره،
أما يف املدينة فكان ينزل لتنظيم عالقة الناس فيما بينهم ،وبيان كيفية بناء اجملتمع
والدولة ـ أو باملعنى احلديث دستور الدولة ـ حيث نزلت التشريعات املختلفة لتنظيم
أمور اجملتمع السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والعسكرية ،فحُددت قواعد
النظام السياسي اليت تنظم عالقة احلاكم باحملكوم وهي املسماة يف النظم الوضعية
بالقانون الدستوري ،وشرعت احلدود والعقوبات أو الفقه اجلنائي وهي املسماة
بالقانون اجلنائي ،وفقه املعامالت املالية وهو الذي يهتم بتنظيم الناحية االقتصادية،
وأحكام النكاح وهي املسماة قانون األسرة أو األحوال الشخصية .وحدد اإلسالم
ونظم العالقات بني الدولة املسلمة وبني الدول األخرى وهو املسمى اآلن بالعالقات
الدولية.
وسنتحدث يف هذه املقدمة عـن أهميـة البحـث ،وأسـبا اختيـاره ،ومشـكلته،
وأهدافه ،واملناهج املستعملة فيه ،وأهم الدراسات السابقة .وذلك على النحو التالي:
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تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن موضــوعه وهــو العالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم يف
اإلسالم ،بوصفها من أهـم أحكـام الـدين ،بعـد العقيـدة والعبـادات ا ملـا يعتـب علـى
ذلك من نتائج متس اسـتقرار اجملتمـع املسـلم .فـإذا عرفـت هـذه األحكـام والتـزم النـاس
بهــا ،اســتقرت أمــور اجملتمــع واقدهــر اقتصــاده وأمــن النــاس علــى دمــائهم وأمــوا م،
واقدادت قوة املسلمني ،والعكس يف حال اجلهل بها ،حيث تضطر األمور ،وينعـدم
االستقرار واألمن ،ويضعف املسلمون ،ويتسـل علـيهم أعـدا هم .ولألسـف أن هـذا
هو حال املسلمني يف هذا العصر ،حيث كثرت احلرو األهلية والنزاعـات الداخليـة يف
بلدان املسلمني ،وتفرق أبناء األمة وقاد تسل األعداء علـيهم ،ممـا تطلـب بيـان املـنهج
الشرعي يف العالقة بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالما لكي يكـون النـاس علـى بينـة مـن
هذه األحكام والعمل بها ،واخلرو بسفينة األمة إىل بر األمان.
اثنيا :أسباب اختيار موضوع البحث
أهم أسبا اختيار هذا املوضوع ما يلي:
1ــ دعــوى عــدم وجــود تنظــيم للعالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم يف اإلســالم ،وأن
اإلسالم مل يأت بنصوص قاطعة يف ذلك.
2ـ تدخل العامة وخباصة الشبا يف املسائل العامة اليت ليسـت مـن اختصاصـهم
يف الشرع ،وما قد يلحقهم بسبب اخلوض فيها من اإلثم والعقوبة يف الدنيا واآلخرة.
3ـ تنامي خطـر اجلماعـات الـيت تكفـر احلكومـات اإلسـالمية وتطالـب بـاخلرو
عليهــا ،خمالفــة بــذلك معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة ،وضــواب العالقــة بــني احلــاكم
واحملكوم يف اإلسالم .
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اثلثا :مشولة البحث
يتناول هذا البحث العالقة بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم وخباصة واجبات كل
منهما ،وتأصيل هذه العالقة بالرجوع إىل نصوص الكتا والسنة .ففيما خيص احلـاكم
يهدف البحث إىل بيان واجباته كاحلكم مبا أنزل اهلل ،والعدل بني الناس ،وحفـ كيـان
األمة ،ويف املقابل بيـان واجبـات احملكـوم مـن البيعـة ،والسـمع والطاعـة ،والنصـيحة،
وعـدم اخلـرو علـى احلـاكم الشـرعي .كــذلك يسـعى هـذا البحـث إىل بيـان أهـل احلــل
والعقد أثـرهم يف ضـب هـذه العالقـة واحلفـاي عليهـا ،بوصـف هـذه ا يئـة متثـل حلقـة
الوصل بني احلاكم واحملكوم ،ومركز الثقـل يف النظـام اإلسـالمي .ويسـعى هـذا البحـث
أيضا إىل الكشف عن بعض األحكام الشرعية يف هذه العالقات وبيان أوجه التقصـري يف
واقع املسلمني بهذا اخلصوص ،وكيف ميكن تطبيق هذا البناء السياسي يف هذا العصـر،
بناء على ما صدر من علماء األمة يف هذا العصر وخباصة اجملامع وا يئات الفقهيـة الـيت
متثل قراراتها اجتهادات مجاعيـة رصـينة ينب ـي العمـل بهـا والصـدور عنهـا .وباختصـار
يسعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية.
 - 1ما واجبات احلاكم يف اإلسالم ؟
 - 2ما واجبات احملكوم يف اإلسالم ؟
 - 3من أهل احلل والعقد ؟
 - 4ما أثر أهل احلل والعقد يف ضب العالقة بني احلاكم واحملكوم ؟
رابعا :أهداف البحث
 - 1بيان واجبات احلاكم يف اإلسالم .
 - 2بيان واجبات احملكوم يف اإلسالم .
 - 3بيان أهل احلل والعقد.
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 - 4بيان أثرهم يف ضب العالقة بني احلاكم واحملكوم.
 - 5بيان نصوص الكتا والسنة املنظمة للعالقة بني احلاكم واحملكوم.
خامسا :املناهج املستعملة فيه
استعمل الباحث املنهج االسـتنباطي السـتنبا األحكـام الشـرعية مـن نصـوص
الكتا والسنة وفق القواعد املقررة عند العلمـاء ،واملـنهج الوصـفي لبيـان العالقـة بـني
احلاكم واحملكـوم ومهمـة أهـل احلـل والعقـد ،واملـنهج املقـارن للمواقنـة بـني أهـل احلـل
والعقد يف النظام السياسي اإلسالمي وما مياثلها يف األنظمة السياسية الوضعية.
سادسا :الدراسات السابقة
أهم الدراسات يف هذا املوضوع أربع دراسات:
دراستان فقهيتان أصيلتان مها:
الدراسة األوىل :األحكام السلطانية للماوردي ومثلها األحكام السـلطانية ألبـي
يعلى ،وميكن اعتبارهما دراسة واحدة لتطابق معظم مسائلهما .قال حممد حامـد فقـي:
"ومن الظواهر ال ريبة اليت الحظتها أن خير هذا العصر كتابـان يف األحكـام السـلطانية
إلمامي عصرهما هذا :أبي يعلى إمام احلنابلة ،وأبي احلسني علي بـن حممـد بـن حبيـب
البصري الب دادي املاوردي إمام الشافعية يف هـذا العصـر ،ويـزداد اإلنسـان عابـا حـني
جيد عبارة املؤلفني تكاد تكون واحـدة " ( . )1ومـن أهـم املسـائل الـيت تكلمـا عنهـا مسـألة
وجو نصب اإلمام وأنها فرض كفاية ،وشرو اإلمام وشرو من خيتاره وهـم أهـل
احلل والعقد ،وأن اإلمامة تنعقد باالختيار من قبـل أهـل احلـل والعقـد ،وتثبـت بـالقهر
وال لبة وال تفتقر إىل العقد ،وأنه جيوق لإلمام أن يعهد إلمام بعده ولو انتسـب لـه بـأبوة
( )1األحكام السلةانية ،أليب يعلا حممد ب احلسني الفراا ،ححه وعلذ عليه :حممد حامد فق  ،د ،
بريوت ،دار الكت العلمية1421 ،هـ ( )2000م ،ص 18
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أو بنوة إذا كان على صفات األئمـة ،وأن اإلمـام يلزمـه مـن أمـور األمـة عشـرة أشـياء (
واجبات سيأتي بيانها ).
لكنهما مل يتوسعا يف بيان واجبات احملكـوم ،ومل يفصـال يف أهـل احلـل والعقـد
وخباصة من ناحية الشرو .
الدراسة الثانية :السياسة الشرعية يف إصـالح الراعـي والرعيـة ،لشـي اإلسـالم
أمحد ابن تيمية .وما يهمنا فيها هو البا األول الذي حتدث فيه عن اسـتعمال األصـل
للواليــة العامــة ،واختيــار األمثــل فاألمثــل ،وقلــة اجتمــاع األمانــة والقــوة يف الــوالة،
ومعرفة األصل منهم وكيفية متامها .وهي يف عمومهـا تـدور حـول شـرو مـن يتولـون
اإلمامة العظمى والواليات العامة من دون تفصيل يف شرو كل صـنف مـن أهـل هـذه
الويائف .كما أنه مل يفصل يف واجبات احلاكم واحملكومني ،وأثر أهـل احلـل والعقـد يف
ضب العالقة بينهما.
دراستان فقهيتان معاصراتن مها:
الدراسة األوىل :رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي للـدكتور حممـد رأفـت عثمـان
وهــي رســالة دكتــوراه مــن جامعــة األقهــر.تكلــم يف الفصــل األول عــن موقــف الفقــه
اإلسالمي جتاه منصب رئيس الدولة اإلسالمية ،ويف الفصل الثاني تكلـم عـن الشـرو
املطلــو توافرهــا فــيمن يصــل لتــولي هــذا املنصــب ،ويف الفصــل الثالــث تكلــم عــن
الوس ائل اليت تعقد بها رئاسة الدولة ،ويف الفصـل الرابـع تكلـم عـن العالقـة بـني األمـة
ورئيس الدولة ،ويف الفصل األخري تكلم عن طبيعة نظام الرئاسـة اإلسـالمية .ثـم خـتم
خبامتة بني فيها أهم النتائج اليت توصل إليها ومنها:
ـ أن الشريعة أوجبت على األمة نصب رئيس أعلى ا يف كل حال سـواء كانـت
حال أمن أم فنت ،وهذا الوجو وجو كفائي متوجه إىل أهل احلل والعقد مبـن فـيهم
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العلماء ،وليس هذا احلق لسائر أفـراد األمـة الـذين قـد يكـون فـيهم مـن ال مييـز الصـا
وغريه لتولي منصب الدولة.
ـ أن طريق انعقاد اإلمامـة العظمـى هـو مبايعـة أهـل احلـل والعقـد ملـن تتـوافر فيـه
الشرو

ذا األمر ،وهذا ال مينع انعقادها عن طريق الت لب قهرا يف حال الضرورة .
ـ أن رئيس األمة عليه من الواجبات ما جيعله راعيـا لألمـة ووكـيال ـا ولـيس لـه

من احلقوق ما جيعله مبنأى عن الرقابة الشعبية.
ـ أن صاحب السيادة يف الدولة اإلسالمية ليس هو األمة كما يف النظم الوضعية،
بل هو اهلل سبحانه ،وليس لألمة إال الرقابة على تنفيذ شرع اهلل ،وال جيوق ا أن تضـع
أحكاما ختالف هذا الشرع.
ـ أن بقاء رئيس الدولة يف منصبه منو بصالحيته له ،فـإذا فقـدها ،فلألمـة ممثلـة
يف أهل احلل والعقد عزله سلميا من منصبه إذا أمنت وقوع الفنت واالضطرابات.
الدراسة الثانية :أهلية الواليات السـلطانية يف الفقـه إلسـالمي للـدكتور عبـد اهلل
بن عبد احملسن الطريقي .وقد قسـم دراسـته إىل ثالثـة فصـول :تطـرق يف الفصـل األول
إىل السلطة التشريعية يف الفقه اإلسالمي حيث بيّن أن املشرع هو اهلل ورسـوله صـلى اهلل
عليه وسلم ،وبني كون أهل احلل والعقد من العلماء اجملتهدين ،وبـني بعـض ويـائفهم
والشرو الواجب توافرها فيهم .ثم حتدث يف الفصل الثاني عن السلطة التنفيذية حيث
تكلم عـن اخلليفـة :تعريفـه ووجـو نصـبه ،والشـرو املعتـةة فـيمن يتـوىل اخلالفـة،
وواليــة املفضــول مــع وجــود الفاضــل ،وطــرق توليــة اخلليفــة ،والبيعــة وشــروطها،
ومســؤولية اإلمــام وطاعتــه ،ثــم تكلــم عــن الــوقراء وشــروطهم وصــفاتهم ،وأمــراء
البالد.ثم حتدث يف الفصل الثالث عن السلطة القضائية حيث تكلم عن والية القضـاء،
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واســتقالله ،ومش ـروعيته ،وكيفيــة اختيــار القاضــي ،واختصاصــه ،وواليــة املظــامل،
واحلسبة.
وهذه الدراسات تعد يف نظري وافية يف جما ا ،لكنها مل تـةق واجبـات احملكـوم
ومل تبني النصوص الواردة فيها ،كما مل تبني أثر أهل احلل والعقد يف ضب العالقة بني
احلــاكم واحملكــوم يف اإلســالم ،ومل تــواقن بــني النظــام السياســي اإلســالمي والنظــام
السياسي ال ربي يف هذا اخلصوص ،كما أن تلك الدراسات خلت من وجـود توصـيات
ميكن أن ينتفـع بهـا يف الواقـع املعاصـر ،كمـا خلـت مـن وجـود قـرارات اجملـامع الفقهيـة
اإلسالمية املعاصرة اليت متثل اجتهادات مجاعية مهمة ينب ي إبراقها والعمل بها ،وهـو
ما سأكمله يف هذا البحث إن شاء اهلل (.)2
سابعا :خطة البحث اتقسيماته
قسمت البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة على النحو التالي:
املقدمة
املبحث األول :واجبات احلاكم واحملكوم
املطلب األول :معنى احلاكم واحملكوم
املطلب الثاني :واجبات احلاكم
املطلب الثالث :واجبات احملكوم
املطلب الرابع :حكم اخلرو على احلاكم الشرعي

( )2استعملت بعض الرموز يف البحث لالختصار علا ال حو التايل:ع :العدد ،م :اجمللد ،ى :ا نا،
ص :الصفحة ،ح :حديث ،د  :دو بعة ،د ت :دو اتريخ ،د م :دو مكا ال شر ،د  :دو
اسم ال اار ويف ويل التوفيذ
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املبحث الثاني :أهل احلل والعقد وأثرهم يف ضب العالقة بني احلاكم واحملكوم
املطلب األول :معنى أهل احلل والعقد وشروطهم
املطلب الثاني :ويائف أهل احلل والعقد
املطلب الثالث :العالقة بني أهل احلـل والعقـد واحلـاكم مـن جهـة واحملكـوم مـن
جهة أخرى
املطلب الرابع :مواقنة بني أهل احلل والعقد واجملالس النيابية
اخلامتة :النتائج والتوصيات
املبحث األال :ااجبات احلام ااكحمووم
عندما هاجر النيب صلى اهلل عليـه وسـلم إىل املدينـة شـرع يف إقامـة دولـة بـاملعنى
احلديث .والدولة كما يعرفها علمـاء القـانون الـدولي هـي جمموعـة مـن األفـراد يقيمـون
بصفة دائمة يف إقليم معني وتسيطر عليهم هيئة حاكمـة ذات سـيادة ( ،)3وهـذا التعريـف
يؤخذ منه أن عناصر الدولة الرئيسـة هـي :الشـعب ،واإلقلـيم ،واحلكومـة ،والسـيادة.
وإذا نظرنا إىل ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة ،وجـدناه ينطبـق متامـا علـى
هذا التعريف وتتوافر فيه تلك العناصر ،وتوضي ذلك كما يلي :
 - 1األرض أو اإلقليم :أرض املدينة املنورة.
 - 2الشعب :املهاجرون واألنصار رضي اهلل عنهم واليهود.
 - 3احلكومة :الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم وأعوانـه أو وقرا ه مـن الصـحابة
رضي اهلل عنهم.

( )3القانو الدويل العام ،لعل

اد أبو هيف،
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 - 4السيادة :وهي قدرة هذه احلكومة على فرض سلطتها على هذا اإلقلـيم،
باستقاللية تامة.
ويهمنــا يف هــذا البحــث العالقــة بــني العنصــرين الثــاني والثالــث أي العالقــة بــني
احلكومة والشعب وهي املعة عنها هنا بالعالقة بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم.
ويف هذا املبحث سنتكلم عن معنى احلـاكم واحملكـوم يف اإلسـالم ،ثـم واجبـات
احلاكم ،ثم واجبات احملكوم ،ثم حكم اخلرو على احلاكم الشرعي ،كمـا ذكـر ذلـك
الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل .وفيما يلي بيان لذلك:
املطلب األال :معىن احلام ااكحمووم

أاال :املعىن اللغوي ااالصطالحي:
احلاكم واحملكوم يف الل ة من "حكم" وله معان كثرية يف الل ة العربيـة لعـل أقربهـا

أن احلكم مبعنى القضاء وحكم بينهم أي قضى ،واحلاكم منفذ احلكم واجلمع حكام(.)4
ويطلق احلاكم يف االصـطالح عنـد املتقـدمني علـى القاضـي .واسـتعمله ابـن أبـي
العــز يف اإلمــام األعظــم كمــا ســيأتي يف كالمــه عــن احلكــم ب ــري مــا أنــزل اهلل ،وشــاع
استعمال " احلاكم " عند املتأخرين وإطالقه على السلطان أو اإلمـام األعظـم أو اخلليفـة
أو امللـك أو الــرئيس( )5أو الراعـي ،ويطلــق علـى احلــاكم ووقرائـه حكومــة ،كمـا شــاع
إطــالق لفــ احملكــومني أو الشــعب بــدال مــن الرعيــة .وسنســتعمل لفظــيت "احلــاكم"
و"احملكوم" يف هذا البحث ،وال مشاحة يف االصطالح.

( )4لسا العرو ،ما الدي حممد ب مكرم "اب م ور" ،1 ،بريوت1997 ،م ،دار ادر ،ى،2
ص 129
( )5ملنيد م الت فصيل يف معاين هذ األلفاظ ان ر :رائسة الدولة يف الفقه اإلسالم  ،حممد رأفت عثما ،2 ،
ديب ،دار القلم1406 ،هـ (1986م) ،ص 86 -69
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اثنيا :معىن اإلمامة:

عرف املاوردي (ت  )450اإلمامة العظمى بقوله( " :)6اإلمامة موضوعة خلالفـة
النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا".
وهذا التعريف يؤخذ منه ،أن اخلالفـة أو اإلمامـة هـي نيابـة عـن الـنيب صـلى اهلل
عليــه وســلم يف أمــرين هــامني ا األول :محايــة الــدين والــدفاع عنــه ،والثــاني :تســيري
وتدبري مصا األمة الدنيوية.
وقــال ابــن عابــدين ( ت  )1252يف تعريــف اإلمامــة الكــةى هــي " اســتحقاق
تصرف عام على األنام "(.)7
أي علــى اخللــق وكأنــه يشــري إىل أن طاعــة إمــام املســلمني ليســت واجبــة علــى
املسلمني فق بل جتب على غري املسلمني املوجودين حتـت حكمـه وهـم الـذميون .لكـن
التعبري خبالفة النبوة كما عند املاوردي يشـري إىل سـند هـذه الرئاسـة أو اإلمامـة املسـتحقة
وهو النيابة عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ا مما يرج تعريف املاوردي(.)8
املطلب الثاين :ااجبات احلام
املسلمون ال بد م من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم ،وإقامة حدودهم  ،وسد
ث ورهم ،وجتهيز جيوشهم ،وأخذ صدقاتهم ،وقهر املت لبة وقطاع الطريق ،وإقامة

( )6األحكام السلةانية والوتايت الدي ية ،عل ب حممد املاوردي ،3 ،مصر ،مةبعة احلليب،
1393هـ(1973م)ص  5واألحكام السلةانية أليب يعلا ،مرجع سابذ ،ص 27و28
( )7حااية اب عابدي  :رد احملتار علا الدر املختار ،حملمد ب أمني ب عمر ب عبد العنين ب عابدي  ،حتقيذ
حممد ب بح ب حس حال وعامر حسني ،1 ،بريوت ،دار إحياا الرتاث العريب1419 ،هـ
( )1998م ،ى  ،2ص 240
( )8رائسة الدولة يف الفقه اإلسالم  ،مرجع سابذ ،ص 86
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اجلمع واألعياد وحنو ذلك ( .)9وقد حدد املاوردي واجبات اإلمام بعشرة أشياء فقال:
"وَاََّلذِي يَلْ َزمُ ُه ِم ْن ا ْلُأمُو ِر الْعَامَّ ِة عَشَرَ ُة أَشْيَاءَ:

()10

ُمةِ َ ،فإِنْ
جمَعَ عَلَيْهِ سَ َلفُ ا ْلأ َّ
حدُهَا :حِفْ ُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ ا ْلمُسَْتقِرَّةِ َومَا َأ ْ
َأ َ
خذَهُ بِمَا يَلْ َزمُ ُه
الصوَا َ وََأ َ
ُاةَ وَبَيَّنَ لَهُ َّ
امَ مُبَْتدِعٌ أَوْ قَاغَ ذُو شُبْ َهةٍ عَنْهُ ،أَوْضَ َ لَهُ الْح َّ
نَ َ
ُم ُة َممْنُوعَة ِمنْ َقَللٍ ".
حدُو ِد  ،لِيَكُو َن الدِّي ُن مَحْرُوسًا ِم ْن خَ َللٍ وَا ْلأ َّ
حقُوقِ وَالْ ُ
ِم ْن الْ ُ
خصَامِ بَ ْينَ ا ْلمُتَنَاقِعِنيَ حَتَّى
حكَامِ بَ ْينَ ا ْلمَُتشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْ ِ
"الثَّانِي :تَ ْنفِيذُ ا ْلأَ ْ
ف مَظْلُومٌ ".
ض ُع ُ
ص َف ُة  ،فَلَا يََتعَدَّى يَاِلمٌ َولَا َي ْ
َتعُمَّ النَّ َ
ومقصــود املــاوردي هنــا هــو مراعــاة العــدل بــني النــاس .وقــد أمــر اهلل عــز وجــل
احلكــام بالعـــدل ،فقـــال تعـــاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﭼ

()11

ومن مظاهر عناية اإلسالم بالعدل أن النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم حـث عليـه،
وبيّن فضل أهله ،وأنهم يكونون على مقاعد من نور يوم القيامة ،كمـا يف حـديث عبـد
اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " إن املقسطني عنـد
اهلل على منابر من نور ،عن ميني الرمحن عز وجل وكلتا يديـه ميـني ،الـذين يعـدلون يف
حكمهم وأهليهم وما ولوا " (.)12
ويف هذا احلديث أن العدل مطلو من مجيـع املسـلمني مـن احلـاكم ،ومـن ر
األسرة ،ومن كل من ولي من أمر املسلمني شيئا.

( )9اب عابدي  ،مرجع سابذ ،ى  ،2ص 240
( )10األحكام السلةانية للماوردي ،مرجع سابذ ،ص15و16
(( )11ال ساا )058
( )12حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و فضيلة اإلمام العاد … ،ح 4721
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كما أن من فضله ،أن اإلمام العـادل يظلـه اهلل يف يـل عرشـه يـوم القيامـة ،كمـا
جاء يف احلديث الصحي " سـبعة يظلـهم اهلل يف يلـه يـوم ال يـل إال يلـه " ( ،)13وذكـر
منهم اإلمام العادل.
وباملقابل بيّن عليه الصالة والسالم ،أن اإلمام إذا جار ويلم كان عليه وقر،
كما جاء عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :إمنا اإلمام
جُنّة ( يعين وقاية من األعداء ) يُقاتَل مِن ورائه ويُتقَى به ،فإن أمر بتقوى اهلل عز وجل
وعدل ،كان له بذلك أجر ،وإن يأمر ب ريه كان عليه منه " (.)14
ضةِ وَالذَّ ُّ َعنْ الْحَرِيمِ لِيََتصَرَّفَ النَّاسُ فِي ا ْل َمعَايِشِ
حمَاَيةُ الْبَ ْي َ
"الثَّالِثُِ :
ني ِمنْ َت ْرِي ٍر بَِنفْسٍ أَ ْو مَالٍ ".
وَيَنْتَشِرُوا فِي ا ْلأَ ْسفَا ِر آمِنِ َ
هذا فيه توفري األمن لكل الناس حتى يـأمن كـل إنسـان علـى نفسـه وأهلـه ومالـه
وعرضه.
حقُوقُ
حفَ َ ُ
حدُودِ لُِتصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُ ْ
وَالرَّابِعُ :إقَا َمةُ الْ ُ
عِبَادِهِ ِمنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ " .ويقصد املاوردي باحلدود هنا ا احلدود الشرعية املعروفة
ا كحد الزنى ،وحد القذف ،وحد السرقة ،وحد شار اخلمر ،وحد احلرابة .وهذا
الواجب هو تطبيق شرع اهلل بني الناس .وقد ثبت بأدلة كثرية من كتا اهلل عز وجل.
 ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

( )13حيح مسلم ،كتاو النكا ، ،و إخفاا الصدقة ،ح 2380
( )14حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و اإلمام ج ة يقانل به م ورا ه ويتقا به ،ح 4772
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ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ ( )15و ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﭼ

( ()16

وقال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (.)17
فهذه اآليات نصت على وجو تطبيق شرع اهلل ،ونفت أصل اإلميان أو كماله
عمن مل يفعل ذلك كما سيأتي تفصيله يف مسالة عزل احلاكم.
"وَالْخَامِسُ :تَحْصِنيُ الثُّ ُورِ بِا ْلعُدَّةِ ا ْلمَاِنعَةِ وَا ْلقُوَّةِ الدَّافِ َعةِ حَتَّى لَا تَ ْظفَرَ ا ْلأَ ْعدَاءُ
َرمًا أَ ْو يَ ْس ِفكُونَ فِيهَا ِلمُسْلِ ٍم أَ ْو مُعَا َه ٍد َدمًا".
ِب ِرَّةٍ يَنْتَ ِهكُونَ فِيهَا مُح َّ
خلَ فِي الذِّمَّةِ
"وَالسَّا ِدسُ :جِهَادُ مَنْ عَاَندَ ا ْلإِسْلَامَ َب ْعدَ الدَّ ْعوَةِ حَتَّى يُسْ ِلمَ أَوْ َي ْد ُ
لُِيقَا َم بِحَقِّ اللَّ ِه َتعَالَى فِي إيْهَارِ ِه عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ".
وهذا فيه تعزيز اجلبهات اخلارجية واملناطق احلدودية لكي ال يتسلل العدو من
خال ا ،وقتاله يف حال تهديده للمسلمني أو صد الدعوة لإلسالم ومنع انتشارها.
َالصدَقَاتِ عَلَى مَا أَ ْوجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا ِمنْ غَيْرِ
يءِ و َّ
"وَالسَّابِعُ :جِبَاَيةُ ا ْل َف ْ
خوْفٍ َولَا عَ ْسفٍ ".
َ
ت ا ْلمَالِِ ،م ْن غَيْرِ سَرَفٍ َولَا َتقْتِريٍ،
"وَالثَّا ِمنَُ :ت ْقدِي ُر ا ْلعَطَايَا َومَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْ ِ
ت لَا َت ْقدِيمَ فِيهِ وَلَا َت ْأخِريَ".
َودَ ْفعُهُ فِي وَقْ ٍ

(( )15املا د )050-049
(( )16املا د )044
(( )17ال ساا )065
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فالسابع فيه حتديد إيـرادات الدولـة ،وهـي أحـد شـقي مواقنـة الدولـة يف العصـر
احلــديث ،الــيت تتكــون مــن اإليــرادات واملصــروفات .والثــامن فيــه حتديــد مصــروفات
الدولة ،وهو الشق الثاني من مواقنة الدولة .
النصَحَاءِ فِيمَا ُيفَوَّضُ إلَيْ ِه ْم ِم ْن ا ْلأَ ْعمَالِ وََيكِلُ ُه
"التَّاسِعُ :اسِْت ْكفَا ُء ا ْلُأمَنَا ِء وََتقْلِيدُ ُّ
حفُويَة ".
إلَيْ ِه ْم ِمنْ ا ْلَأ ْموَا ِل  ،لَِتكُونَ ا ْلأَ ْعمَا ُل بِالْ َكفَاءَ ِة َمضْبُوطَة وَا ْلأَ ْموَا ُل بِا ْلُأمَنَا ِء مَ ْ
يقصد املاوردي بهذا ،أن مـن واجبـات احلـاكم ا تعـيني الـوقراء وقـواد اجلـيش
وكبار املسؤولني من العسكرين واملويفني.
"العاشر :أن يباشر بنفسه مشارفة األُمور وتصفُّ األحوال ا لينهض بسياسة
األُمَّة وحراسة امللَّة  ،وال يُعوِّل على التَّفويض تشاغال بلذَّة أو عبادة  ،فقد خيون
األمني وي شُّ النَّاص  ،وقد قال تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﰇ ﭼ

()18

فاحلاكم مسؤول أمام اهلل مسـؤولية تامـة عـن أمـور دينـه وشـعبه .والـدليل علـى
ذلك مـا رواه ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال " :أال
كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمـام األعظـم الـذي علـى النـاس راع وهـو
مسؤول عن رعيته ،والرجـل راع علـى أهـل بيتـه وهـو مسـؤول عـنهم ،واملـرأة راعيـة
على أهل بيت قوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ،وعبـد الرجـل راع علـى مـال سـيده
وهو مسؤول عنه ،أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (.)19

( )18ص ،اآلية 26
( )19حيح البخاري ،كتاو األحكام، :و قوله نعاىل :ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ (ال ساا)59 :
ح  7138و حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و فضيلة اإلمام العاد …  ،ح 4724
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فاإلمــام ،والرجــل ،ومــن ذكــر ،اشــعكوا يف التســمية أي يف الوصــف بــالراعي
ومعــانيهم خمتلف ـة ،فرعايــة االمــام األعظــم حياطــة الشــريعة بإقامــة احلــدود والعــدل يف
احلكم ،ورعاية الرجل أهله سياسته ألمرهم وإيصا م حقـوقهم ،ورعايـة املـرأة تـدبري
أمر البيت واألوالد واخلـدم والنصـيحة للـزو يف كـل ذلـك ،ورعايـة اخلـادم حفـ مـا
حتت يده والقيام مبا جيب عليه من خدمته (.)20
وجيــب الرفــق باألمــة وعــدم املشــقة عليهــا ،ملــا روتــه عائشــة رضــي اهلل عنهــا،
قالت :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول يف بييت هذا " اللهم من ولـي مـن
أمر أميت شيئا ،فشقّ عليهم فاشقق عليه ،ومـن ولـي مـن أمـر أمـيت شـيئا ،فرفـق بهـم
فارفق به"( .)21قال اإلمام النووي ( ت  " :)676هذا من أبلغ الزواجر عن املشـقة علـى
()22

الناس ،وأعظم احلث على الرفق بهم"
املطلب الثالث :ااجبات اكحمووم

أوجب اإلسالم على احملكوم واجبات مـن أهمهـا :البيعـة ،والسـمع والطاعـة،
والنصيحة وغريها .وفيما يلي بيان لذلك (:)23

()20
()21
()22
()23

الدي اوةي ،

فتح الباري ارح حيح البخاري ،العسقالين ،أمحد ب عل ب حجر ،حتقيذ :حم
 ،1املةبعة السلفية ،ى ،13ص 113
حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و فضيلة اإلمام العاد  ،ح 4722
ارح حيح مسلم ،لإلمام ال ووي ،بريوت ،دار الكتاو العريب 1407 ،هـ (  ،)1987م ،6
ى  ،12ص 213
األدلة الشرعية يف بيا حذ الراع والرعية ،حممد ب عبد يف السبيل ،مكة املكرمة ،مةابع الصفا،
1414هـ (  )1993م ،ص 75 ،68 ،30
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أاالا :البيعة

البيعة يف الل ة :الصفقة علـى إجيـا البيـع ( .)24ويف الشـرع تطلـق علـى املبايعـة

واملعاقدة والطاعة .وهو املقصود هنا .ومنه البيعة على اإلسالم وهو عبـارة عـن املعاقـدة
عليه واملعاهدة .كأن كل واحـد منهمـا بـاع مـا عنـده مـن صـاحبه وأعطـاه خالصـة نفسـه
وطاعتـه ودخيلـة أمـره ( .)25والبيعـة يف االصـطالح هـي "العهـد باخلالفـة مـن أهـل احلـل
والعقد ،إىل من هو أهل ا " (.)26
وهذه هـي البيعـة اخلاصـة ويتبعهـا بيعـة عامـة مـن بقيـة املسـلمني ولـو بالقلـب ا
ألنهم تبع ألهل احلل والعقد .والبيعة أمر متبع يف تولية احلاكم املسلم ،منـذ وفـاة الـنيب
صلى اهلل عليه وسلم ،حيث بايع الصحابة رضي اهلل عنهم ،أبا بكر ثم عمر ثم عثمان
ثــم علــي رضــي اهلل عــنهم أمجعــني ،ثــم اســتمرت البيعــة يف مجيــع عصــور الدولــة
اإلسالمية بوصفها إجراء سياسيا ،إلعالن الرضا والقبول باحلاكم اجلديد.
والبيعة ثابتة بالكتا والسنة .فمن الكتا

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭼ

()27

( )24املصباح امل ري يف ارح لري ال شرح الكبري ،أمحد ب حممد الفيوم  ،و  ،مةبعة مصةفا البايب احلليب
وأوتد مبصر1342 ،هـ ،حرف الباا ،ص 67
( )25ال هاية يف لري احلديث واأل ر ،د الدي أيب السعادات املبارك ب حممد ا نري اب األ ري ،2 ،دار
اب ا وزي ،الدمام1423 ،هـ  ،ماد  :بيع ،ص 98
( )26أهلية الوتايت السلةانية يف الفقه اإلسالم  ،عبد يف ب عبد احملس الةريق  ،1 ،ميسسة ا ريس
للتوزيع1418 ،هـ ( 1997م) ،ص 67
(( )27سور الفتح )010
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ومن السنة ما جاء يف أحاديث كثرية منها ما يلي:
 - 1ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه ،أن النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال" :
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نيب خلفـه نـيب ،وإنـه ال نـيب بعـدي،
وســيكون خلفــاء فيكثــرون " قــالوا :فمــا تأمرنــا ؟ قــال " :فــوا بيعــة األول فــاألول،
وأعطوهم حقهم ،فإن اهلل سائلهم عما اسععاهم " (.)28
فإذا بويع حلاكم بعد البيعة آلخر فالبيعة الصـحيحة لـألول ،وجيـب الوفـاء بهـا،
وبيعة الثاني باطلة وحيرم عليه طلبها (.)29
 2ـ ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ،أن رسـول اهلل صـلى
اهلل عليه وسلم ،قال " :إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمتـه علـى خـري
جعِـل عافيتهـا يف أو ـا،
ما يعلمه م ،وينذرهم شر ما يعلمه ـم ،وإن أمـتكم هـذه ُ
وسيصيب آخرها بالء ،وأمور تنكرونها ،وجتئ الفتنة فريقق بعضها بعضا ،وجتئ الفتنة
فيقول املؤمن هذه مهلكيت ،ثم تنكشف ،وجتئ الفتنة فيقول املـؤمن هـذه ،فمـن أحـب
أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة ،فلتأته منيته ،وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليـأت
إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ،ومن بـايع إمامـا فأعطـاه صـفقة يـده ،ومثـرة قلبـه،
فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر يناقعه ،فاضربوا عنق اآلخر" (.)30

( )28حيح البخاري ،كتاو األنبياا، ،و ما ذكر ع بين إسرا يل ،ح  3455و حيح مسلم ،كتاو
اإلمار ، ،و األمر ،لوفاا ببيعة اولفاا ؛ األو فاألو  ،ح 4773
( )29ارح مسلم لإلمام ال ووي :مرجع سابذ ،ص  231و232
( )30حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو الوفاا ببيعة اولفاا األو فاألو  ،ح 4776
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قال اإلمام النووي :قوله " :فإن جاء آخر يناقعـه فاضـربوا عنـق اآلخـر " معنـاه
ادفعوا الثاني ،فإنه خار على اإلمـام ،فـإن مل ينـدفع إال بـر وقتـال فقـاتلوه ،فـإن
دعت املقاتلة إىل قتله جاق قتله وال ضمان فيها ألنه يامل متعد يف قتاله … " (.)31
ومما يدل على جواق قتل من ناقع احلاكم املبايع له بيعة شرعية ما رواه أبو سـعيد
اخلــدري رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم " :إذا بويــع
خلليفتني ،فاقتلوا اآلخِر منهما " (.)32
اثنيا :السمع االطاعة:
وإذا متت البيعة للحاكم من أهل احلل والعقد خاصة واملسلمني عامة ،وجبت طاعته
والسمع له قال تعاىل :ﭽﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ

()33

قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف هذه اآلية ":نزلت يف عبد اهلل بن حذافة بن
قيس بن عدي ،إذ بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سرية " (.)34
وروى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :من
أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاني فقد عصى اهلل ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين،
ومن عصى أمريي فقد عصاني " (.)35
( )31ارح مسلم لإلمام ال ووي :مرجع سابذ ،ص 234
( )32حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و إذا بويع وليفتني ،ح 4799
(( )33ال ساا )059
( )34حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو اعة األمراا يف لري معصية وحترميها يف املعصية ،ح 4746
حيح البخاري ،كتاو األحكام، ،و قوله نعاىل :ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ
()35
(ال ساا ،)59 :ح  7137و حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو اعة األمراا يف لري معصية
وحترميها يف املعصية ،ح 4747
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قال ابن حار ( ت  " :)852ويف احلديث وجو طاعة والة األمور وهي
مقيدة ب ري األمر باملعصية ...واحلكمة يف األمر بطاعتهم احملافظة على اتفاق الكلمة ملا يف
االفعاق من الفساد " (.)36
كما أن هذه الطاعة إمنا تكون يف املعروف ،فال تكون يف أمر فيه هلكة على
املسلمني كما جاء يف حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال :بعث النيب صلى
اهلل عليه وسلم سرية ،وأمّر عليهم رجال من األنصار ،وأمرهم أن يطيعوه ،ف ضب
عليهم ،وقال :أليس قد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا بلى،
قال :عزمت عليكم ملا مجعتم حطبا وأوقدمت نارا ثم دخلتم فيها ،فامعوا حطبا
فأوقدوا ،فلما هموا بالدخول ،فقاموا ينظر بعضهم إىل بعض ،فقال بعضهم :إمنا
تبعنا النيب صلى اهلل عليه وسلم فرارا من النار ،أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ
مخدت النار وسكن غضبهَ ،ف ُذكِرَ للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :لو دخلوها ما
خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف " (.)37
قيل يف معنى احلديث إنه إمنا أراد اختبارهم ،وقد حتر رفقتها ألنهم يعلمون
أهمية طاعة األمري ،وخاصة إذا كان الذي واله هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلما
ألن اهلل أمر بطاعة الرسول صلى هلل عليه وسلم ،وأمر هو بطاعة األمري فتالقمت
الطاعة .فإن أمر األمري أو احلاكم مبعصية فإنه ال يطاع يف ذلك وال خير عليها ألن
املعصية أقل من الكفر،ملا رواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،عن النيب صلى اهلل

( )36فتح الباري ارح حيح البخاري ،مرجع سابذ ،ى ،13ص 112
( )37حيح البخاري ،كتاو األحكام، ،و السمع والةاعة لإلمام ما مل نك معصية ح  7145و حيح
مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو اعة األمراا يف لري معصية وحترميها يف املعصية ،ح 4766
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عليه وسلم قال " :السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ،ما مل يؤمر
مبعصية ،فإذا أمر مبعصية ،فال مسع وال طاعة " (.)38
اثلثا :النصيحة:
النصــيحة مطلوبــة بصــفة عامــة مــن املســلمني مجيعــا بعضــهم لــبعض حكامــا
وحمكومني .ويشع فيها أن تكون بلني ورفق ،وأن تكون يف السـر ا ملـا رواه جريـر بـن
عبد اهلل البالي رضي اهلل عنه ،قال " :بايعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم ،علـى
إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والنص لكل مسلم " ( .)39وجـاء تفصـيل لـذلك فيمـا رواه
متيم الداري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :الدين النصيحة " ،قلنـا
ملن ؟ قال "هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامّتهم " (.)40
قــال اإلمــام النــووي" :وأمــا النصــيحة ألئمــة املســلمني ،فمعــاونتهم علــى احلــق
وطاعتهم فيه وأمرهم به ،وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف ،وإعالمهم مبا غفلـوا عنـه
ومل يبل هم من حقوق املسلمني ،وتألف قلو الناس لطاعتهم …ومن النصيحة ـم
الصــالة خلفهــم ،واجلهــاد معهــم وأداء الصــدقات ( الزكــوات) إلــيهم ،وتــرك اخلــرو
عليهم بالسيف إذا يهر منهم حيف أو سوء عشرة ،وأن ال ي روا بالثناء الكاذ عليهم
وأن يدعى م بالصالح " (.)41

( )38حيح البخاري ،كتاو األحكام، ،و السمع والةاعة لإلمام ما مل أيمر مبعصية ح  7144و حيح
مسلم ،كتاو اإلمار ،و وجوو اعة األمراا يف لري معصية وحترميها يف املعصية ،ح 4763
( )39حيح مسلم ،كتاو اإلميا ، ،و بيا أ الدي ال صيحة ،ح 199
( )40حيح مسلم ،كتاو اإلميا ، ،و بيا أ الدي ال صيحة،ح 196
( )41ارح مسلم لل ووي ،مرجع سابذ ،ص 39
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املطلب الرابع :حو اخلراج على احلام الشرعي
استقر معتقد أهل السنة واجلماعة على أنه ال جيوق اخلرو على احلاكم الشرعي
الذي متت له البيعة ،ولو بدر منه معصية إال يف حال الكفـر األكـة .قـال شـي اإلسـالم
ابن تيمية ( ت  )728بعد كالمه علـى أصـول أهـل السـنة واجلماعـة يف االعتقـاد " :ثـم
هم مع هذه األصول ،يأمرون باملعروف وينهون عـن املنكـر علـى مـا توجبـه الشـريعة،
ويرون إقامة احلج واجلمع واألعياد مع األمراء أبرارا كانوا أو فاارا " (.)42
وقال الطحاوي ( ت  " :)321وال نرى اخلـرو علـى أئمتنـا ووالة أمورنـا وإن
جاروا ،وال ندعو عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم ،ونـرى طـاعتهم مـن طاعـة اهلل عـز
وجــل فريضــة مــا مل يــأمروا مبعصــية ،ونــدعو ــم بالصــالح واملعافــاة ،ونتبــع الســنة
واجلماعة ،وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة " (.)43
ومن أمثلة املعاصي اليت ال توجب اخلرو على احلـاكم ،الظلـم األصـ ر ،فـإن
احلاكم يطاع وإن كان ياملا جائرا وإمثه عليه ،ومن األدلة على ذلك ما يلي:
ـ ما رواه وائل احلضرمي قال :سأل سلمة بن يزيد اجلُعفي رسـول اهلل صـلى اهلل
عليه وسلم فقال :يا نيب اهلل ،أرأيـت إن قامـت علينـا أمـراء يسـألونا حقهـم ،ومينعونـا
حقنا ،فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ،ثم سأله فأعرض عنـه ،ثـم سـأله يف الثالثـة ،فاذبـه
األشعث بن قيس ،وقال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم" :امسعـوا وأطيعـوا ،فإمنـا
حمّلتم " (.)44
حمّلوا ،وعليكم ما ُ
عليهم ما ُ
( )42ارح العقيد الواسةية لشيخ اإلسالم أمحد اب نيمية ،احل ب فوزا ب عبد يف الفوزا  ،6 ،الراي ،
مكتبة املعارف1413 ،هـ ( 1993م)  ،ص 215
( )43ارح العقيد الةحاوية ،لعل ب أيب العن الدمشق  ،حتقيذ :عبد يف ب احملس الرتك واعي األرانؤو ،
 ،6بريوت ،ميسسة الرسالة1414 ،هـ ( 1994م) ،ص 544 - 540
( )44حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و يف اعة األمراا وإ م عوا احلقو  ،ح 4782
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ـ ما رواه عوف بن مالـك رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم
قال " :خيار أئمتكم الذين حتبونهم وحيبونكم ،ويصلون عليكم وتصلون علـيهم ( أي
يدعون لكم وتدعون م) ،وشرار أئمتكم الذين تب ضونهم ويب ضونكم ،وتلعنونهم
ويلعنونكم " قيل :يـا رسـول اهلل أفـال ننابـذهم بالسـيف ،فقـال ":ال ،مـا أقـاموا فـيكم
الصالة ،وإذا رأيتم من والتكـم شـيئا تكرهونـه ،فـاكرهوا عملـه ،وال تنزعـوا يـدا مـن
طاعة " (.)45
فكون احلاكم فاسقا أو ياملا أو شريرا ال يسوغ اخلرو عليه بل يكـره عملـه وال
خير عليه.
ـ ما رواه حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنـه قـال :كـان النـاس يسـألون رسـول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عن اخلري ،وكنت أسأله عن الشـر خمافـة أن يـدركين ،فقلـت :يـا
رسول اهلل ،إنّا كنا يف جاهلية وشر ،فااءنا اهلل بهذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلـري مـن شـر
؟ قال :نعم ،قلت :وهل بعد ذلك الشر من خري ؟ قال :نعم ،وفيه َدخَن ،قلت :مـا
دخنه ؟ قال :قوم يهدون ب ري هدي ،تعرف منهم وتنكر .قلـت :فهـل بعـد ذلـك اخلـري
من شر ؟ قال :نعم ،دعاة إىل أبوا جهنم ،من أجابهم إليها قـذفوه فيهـا ،قلـت :يـا
رسول اهلل صفهم لنا ،فقال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلـت فمـا تـأمرني إن
أدركين ذلك ؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن م مجاعـة
وإمام ؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصـل شـارة،حتى يـدرك املـوت
وأنت على ذلك " ويف رواية " تسمع وتطيع لألمـري ،وإن ضـر يهـرك وأخـذ مالـك،
فامسع وأطع " (.)46
( )45حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و خيار األ مة وارارهم ،ح 4804
( )46حيح البخاري ،كتاو امل اق ، ،و عالمات ال بو يف اإلسالم ،ح  3606و حيح مسلم ،كتاو
اإلمار ، ،و وجوو مالزمة مجاعة املسلمني ع د ظهور الفنت  ،ح 4784و4785

العالقات بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم

993

قــال النــووي يف شــرح هــذا احلــديث " الــدخن :أي ال تصــفو القلــو بعضــها
لبعض ،وال يزول خبثها ،وال ترجع إىل ما كانت عليه من الصفاء ،واملـراد بـاخلري بعـد
الشر ،أيام عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه ،وقوله تعرف منه وتنكر ،املراد بعد عمر
بن عبد العزيز ،والدعاة الذين على أبوا جهنم ،هم مـن كـان مـن األمـراء يـدعو إىل
بدعــة أو ضــالل آخــر ،كــاخلوار والقرامطــة ،ويف احلــديث لــزوم مجاعــة املســلمني
وإمامهم ،ووجو طاعته وإن فسق وعمل املعاصي ،مـن أخـذ األمـوال وغـري ذلـك،
فتاب طاعته يف غري معصية ،وفيه معازة الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم ،وهـي هـذه
األمور اليت أخة بها وقد وقعت كلها " (.)47
فياب على املسلم لزوم اجلماعة وإمامهم عند يهور الفـنت ،والسـمع والطاعـة
للحاكم وإن كان ياملا .ومن خر على اإلمـام يف هـذه احلالـة ،فإنـه بعتـب عليـه أمـور
خطرية يف الدنيا واآلخرة منها ما يلي:
 - 1أنه إن مات ،مات ميتة جاهلية ،ملا رواه ابن عباس رضـي اهلل عنهمـا عـن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :من كره من أمريه شيئا فليصـة ،فإنـه مـن خـر مـن
السلطان شةا ،مات ميتة جاهلية " (.)48
 - 2براءة النيب صلى اهلل عليه وسلم منـه  ،ملـا رواه أبـو هريـرة رضـي اهلل عنـه
عــن الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم ،قــال " :مــن خــر مــن الطاعــة ،وفــارق اجلماعــة،
فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومـن قاتـل حتـت رايـة ُعمّيّـة ،ي ضـب ل َعصَـبَة أو يـدعو إىل
عصبة ،أو ينصر عصبة ،فقُتـل ،فقِتلَـة جاهليـة ،ومـن خـر علـى أمـيت يضـر برهـا

( )47ارح حيح مسلم لل ووي ،مرجع سابذ ،ص 237
( )48حيح البخاري ،كتاو الفنت، ،و قو ال يب لا يف عليه وسلم سرتو بعدي أمورا ن كروهنا،
ح  7054و حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و األمر بلنوم ا ماعة ع د ظهور الفنت  ،ح 4790
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وفاجرهــا ،وال يتحــا َ مــن مؤمنهــا و ال يفــي لــذي عهــد عهــده ،فلــيس مــين ولســت
منه"(.)49
قال اإلمام النووي " :ميتة جاهلية علـى صـفة مـوتهم مـن حيـث هـم فوضـى ال
إمام ـم ،والعميـة قـالوا هـي األمـر األعمـى الـذي ال يسـتبني وجهـه ،وقاتـل للعصـبة
معناه إمنا يقاتل عصبية لقومه وهواه ،ومعنـى قولـه خـر علـى أمـيت أي ال يكـعث مبـا
يفعله فيها وال خياف وباله وعقوبته " (.)50
ويؤيد هذا احلديث ما رواه أيضا أبـو هريـرة رضـي اهلل عنـه أن رسـول اهلل صـلى
اهلل عليه وسلم قال " :من محل علينا السالح فليس منا ،ومن غشنا فليس منا " (.)51
 - 3أنه يلقى اهلل يوم القيامة ال عذر له وال حاـة ،وذلـك ملـا رواه نـافع قـال:
جاء عبد اهلل بن عمر إىل عبد اهلل بن مُطيع ،حني كان من أمر احلرة ما كـان ـ قمـن يزيـد
بن معاوية ـ فقال :اطرحوا ألبـي عبـدالرمحن وسـادة ،فقـال :إنـي مل آتـك ألجلـس،
أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولـه ،مسعـت رسـول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :من خلع يدا من طاعة ،لقي اهلل يوم القيامة ال حاـة
له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة ،مات ميتة جاهلية " (.)52
 - 4أن جزاء من أراد أن يفرق أمر مجاعة املسلمني هو القتل ،ملا رواه عرفاـة
رضــي اهلل عنــه قــال :مسعــت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم يقــول " :إنــه ســتكون

( )49حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو مالزمة مجاعة املسلمني  ،ح 4786
( )50ارح مسلم لل ووي ،مرجع سابذ ،ص  238و239
( )51حيح مسلم ،كتاو اإلميا ، ،و قوله لا يف عليه وسلم م لش ا فليس م ا ،ح 280
( )52حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو مالزمة مجاعة املسلمني  ،ح 4793
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هنّات وهنّات ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع ،فاضربوه بالسيف ،كائنا
من كان " ويف رواية "فاقتلوه" (.)53
قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرحه ـذا احلـديث ":ا نـات املـراد بهـا الفـنت
واألمور احلادثة ،وهذا احلديث فيه األمر بقتال مـن خـر علـى اإلمـام ،أو أراد تفريـق
كلمة املسلمني وحنو ذلك ،وينهى عن ذلك فإن مل ينتـه قوتـل ،وإن مل ينـدفع شـره إال
بقتله فقتل ،كان هدرا" (.)54
ومـــن أشـــكال اخلـــرو علـــى احلـــاكم يف هـــذا العصـــر مـــا يســـمى باملظـــاهرات
واالعتصامات يف املساجد وحنوها من األماكن .وقد أفتى بعدم جواقها كل من مساحـة
الشي عبد العزيز بن باق ( ت  )1420والشي حممد بن عثـيمني ( ت  )1421والشـي
صا الفوقان والشي عبد العزيز الراجحي (.)55
املبحث الثاين :أهل احلل االعقد اأثره يف ضبط العالقة بني احلام ااكحمووم
تكلمنــا يف املبحــث الســابق عــن واجبــات احملكــوم يف اإلســالم وهــي :البيعــة،
والسمع والطاعة ،والنصيحة ،وهي أمور جتب على األمة للحاكم بصفة عامة ،وعلى
أهل احلل والعقـد بصـفة خاصـة ا إذ ال يتصـور أن تقـوم األمـة بكاملـها بهـذه األمـور،
فأهل احلل والعقد هم حلقة الوصـل بـني احلـاكم واحملكـوم يف اإلسـالم .فمـن هـم أهـل
احلل والعقد؟ وكيف يؤدون هذه املهام ؟

( )53حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و حكم م فر أمر املسلمني وهو تمع ،ح 4796
( )54ارح مسلم لل ووي :مرجع سابذ ،ص 241و 242
( )55الفتاو الشرعية يف القضااي العصرية ،حملمد ب فهد احلصني ،3 ،الراي  ،مةابع احلميض 1428 ،هـ،
ص 181-175
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لإلجابـة عـن هـذين السـؤالني ،ال بـد لنــا مـن معرفـة معنـى أهـل احلـل والعقــد،
ومعرفة شروطهم ،وويائفهم ،واملواقنة بينهم وبني اجملالس النيابية يف األنظمة ال ربية.
املطلب األال :معىن أهل احلل االعقد اشراطه
أاال :معىن أهل احلل االعقد:
يقصد باحلل والعقد عقد نظـام مجاعـة املسـلمني يف شـؤونهم العامـة :السياسـية
واإلدارية والتشريعية والقضائية وحنوها ،ثم حل هذا النظام ألسبا معينة ليعاد ترتيب
هذا النظام وعقده من جديد ،والظاهر أن العتيب بني اللفظني غري مراد ،بل لعلـه جـاء
لسهولة نطقه وجريانـه علـى اللسـان ( .)56والـراج يف معنـى أهـل احلـل والعقـد أنهـم "
العلماء والر ساء ووجوه الناس " ( .)57قـال اإلمـام النـووي" :وتنعقـد اإلمامـة بالبيعـة،
واألصـ بيعــة أهــل احلــل والعقــد مــن العلمــاء والر ســاء ووجــوه النــاس الــذين يتيســر
اجتماعهم " (.)58
وهناك مصطلحات ا صلة بأهل احلل والعقد هي(:)59
أولوا األمر :وهم العلماء واألمراء وكل من كان متبوعا.أهل الشورى :وهم الذين يستشارون يف أمر املسلمني.أهل االختيار :وهم الذين يوكل إليهم اختيـار اإلمـام ومبايعتـه ،وهـم أهـلاحلل والعقد.
( )56أهل احلل والعقد ،عبد يف ب إبراهيم الةريق  ،سلسلة :دعو احلذ ،ع 1419 ،185هـ ،مكة املكرمة،
رابةة العامل اإلسالم  ،ص  26و27
( )57أهل احلل والعقد ،املرجع السابذ ،ص 31
( )58روضة الةالبني ،حمل الدي أيب زكراي حيىي ب ارف ال ووي ،1 ،بريوت ،دار اب حنم،
1423هـ(2002م) ،ص1715
( )59أهل احلل والعقد ،املرجع السابذ ،ص 28
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أهــل االجتهــاد :وهــم العلمــاء الــذين بل ــوا درجــة االجتهــاد يف الشــريعةاإلسالمية .ويكونون مؤهلني لألعمال املهمة كاإلمامة الكةى والقضـاء والفتـوى وحنـو
ذلك.
أهل الشوكة :وهـم أصـحا القـدرة أو السـلطان ا لتـوافر القـدرة والبـأسلديهم.
أهل الرأي والتدبري :وهم من يتسـمون بالعقـل والفكـر الناضـج مـع القـدرةعلى تصريف األمور وتسيريها.
وميكــن أن يقــال إن هــذه املصــطلحات مجيعهــا تــدخل يف مصــطل أهــل احلــل
والعقد.
اثنيا :شراط أهل احلل االعقد:
يشع يف أهل احلل والعقد شرو منها (:)60
 - 1العقل والبلوغ :فال جيوق أن يكون اجملنون أو الصيب عضـوا يف أهـل احلـل
والعقد.
 - 2اإلسـالم :فـال جيــوق أن يكـون الكــافر عضـوا يف هيئـة أهــل احلـل والعقــد.
سواء كان ذميا أم غريه.
 - 3العدالة :وهي االستقامة على الطريق احلق باالختيار عما هو حمظور دينـا.
أو هي اجتنا الكبائر وعدم اإلصرار على الص ائر .أما إذا عرف عن اإلنسان ارتكـا
املعاصي والبدع واالحنراف الفكري ،فال جيوق أن يكون عضوا يف هذه ا يئة.

( )60أهل احلل والعقد ،مرجع سابذ ،ص 84-50
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 - 4العلم :واملراد به العلم الشرعي .وهـو نوعـان :فقـه باألحكـام الشـرعية،
وعلم باملبادئ األساسية للسياسة اليت يتوصل بها إىل من يستحق اإلمامة على الشرو
املعتةة فيها ،وكيفية االختيار والعجي عند التفاضل ،وبعد النظر يف مصلحة األمة.
 - 5الرأي واحلكمة.
 - 6الشوكة وهي القوة والبأس.
 - 7الذكورية ،أي يشع يف عضو هذه ا يئة أن يكون ذكرا ا ألنها من
الواليات العامة اليت تكون على أناس غري معينني كاإلمامة العظمى واإلمارة
والقضاء ،فال جيوق أن تتوالها امرأة .وهذا هو قول اجلمهور ( .)61واستدلوا مبا رواه أَبِو
اللهُ ِبكَلِ َمةٍ مسعتها من رسول اهلل صلى اهلل عليه
َبكْرَةَ رضي اهلل عنه قَالََ :ل َقدْ َن َفعَنِي َّ
ا َملِ ،بعد ما كدت أن أحلق بأصحا اجلمل فأقاتل معهم قال :لَمَّا بَلَ َغ
وسلم أَيَّامَ الْ َ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،أَنَّ أهل فَا ِرسً قد م ََّلكُوا عليهم ابَْنةَ كِسْرَى ،قَالََ " :ل ْن
ُيفْلِ َ َق ْومٌ وََّلوْا َأمْرَ ُهمْ امْرَأَة " ( .)62وذهب احلنفية ( )63إىل جواق توليها بعض الواليات
( )61مواه ا ليل لشرح خمتصر خليل ،حملمد ب عبد الرمح املغريب املعروف ،حلةاو ،حتقيذ :زكراي عمريات،
 ،1بريوت ،دار الكت العلمية1416 ،هـ ( 1995م ) ،ى  ،8ص  65واألحكام السلةانية
للمواردي ،ص  65و هناية احملتاى إىل ارح امل هاى ،حملمد ب أيب العباد أمحد ب محن ب اهاو الدي
الرمل  ،دار الكت العلمية ـ بريوت1414 ،هـ (  )1993م ،ى ،8ص  238والتوضيح يف ا مع بني
املق ع والت قيح ،ألمحد ب حممد الشويك  ،حتقيذ :ان ر امليما  ،1 ،مكة املكرمة ،املكتبة املكية،
1418هـ (1997م)  ،ى  ،3ص 1304
( )62حيح البخاري، ،و كتاو ال يب لا يف عليه وسلم إىل كسر وقيصر ،ح 4425
( )63بدا ع الص ا ع يف نرني الشرا ع ،لعالا الدي أيب بكر ب مسعود الكاساين ،1 ،بريوت ،دار الكت
العلمية1418 ،هـ ()1997م ،ى  ،9ص  86والفقه ال افع ،ل ا ر الدي أيب القاسم حممد ب يوسف
السمرق دي ،حتقيذ :إبراهيم ب حممد العبود ،1 ،الراي  ،مكتبة العبيكا 1421 ،هـ (2000م)
ى  ،3ص 1150
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العامة وخباصة القضاء دون اإلمامة العظمى .قالوا ألن املرأة من أهل الشهادات يف
اجلملة ،إال أنها ال تقضي يف احلدود والقصاص ا ألنه ال شهادة ا يف ذلك ،وأهلية
القضاء تدور مع أهلية الشهادة .فدليلهم هو قياس قضاء املرأة على شهادتها.
والراج هو قول اجلمهور ا لقوة دليلهم وهو احلديث الصحي  ،وضعف
قول احلنفية ألنه مبين على قياس يف مقابلة النص فيكون قياسا فاسد االعتبار.
وقد صدر عن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون
اإلسالمي ،املنعقد يف دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ،خالل الفعة من5-2 :
مجادى اآلخرة 1436هـ ،املوافق 25- 22:مارس 2015م .قرارا خبصوص:
موضوع املرأة والواليات العامة حيث قرر ما يأتي (:)64
 - 1يؤكد اجملمع على أن اإلسالم قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنز ا املنزلة
الالئقة بها مراعيا مكانتها االجتماعية وفطرتها ،ومهمتها أما وبنتا وقوجة ومسؤولة.
 - 2يرى اجملمع رأى مجهور الفقهاء يف أن املرأة ال تتوىل الوالية العظمى
(رئاسة الدولة).
 - 3أن رئاسة املرأة للواليات العامة مثل القضاء والوقارة وحنوها فيه خالف
بني فقهاء املذاهب ،وهو خالف معتة .ولفقهاء كل بلد ترجي ما يرونه من أقوال
الفقهاء.
 - 4حال تولي املرأة والية مما سبق فياب عليها االلتزام بالضواب واآلدا
اليت حددتها الشريعة اإلسالمية ،وعلى اخلصوص يف أحكام اللباس وغريه ،وأال ختل
مشاركتها يف تلك الواليات أو الويائف العامة بوييفتها األساسية العبوية جتاه أسرتها.
واهلل تعاىل أعلم".
( )64مع الفقه اإلسالم الدويل ان ر الرابه/http://www.fiqhacademy.org.sa :
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املطلب الثاين :اظائف أهل احلل االعقد
ألهل احلل والعقد ويائف كثرية نذكر منها (:)65
 - 1اختيار اإلمام ومبايعته بيعة خاصة :وذلك أن أهل احلل والعقد ،ينوبون
عن األمة فيما يتعلق باألمور العامة ،ومن أهمها اختيار احلاكم .قال املاوردي " :فإذا
اجتمع أهل العقد واحللِّ لالختيار تصفَّحوا أحوال أهل اإلمامة املوجودة فيهم شروطها
فقدَّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يُسرِع النَّاس إىل طاعته وال
يتوقفُون عن بيعته " ( .)66فأهل احلل والعقد خيتارون من األمة من تتوافر فيه شرو
َّ
اإلمامة العظمى.
 - 2إبداء الرأي واملشورة:
مــن ويــائف أهــل احلــل والعقــد ،إبــداء الــرأي للحــاكم إذا طلــب مــنهم ذلــك.
والشورى ختتلف عـن النصـيحة ،إذ إ ن النصـيحة تكـون مببـادرة مـن أهـل احلـل والعقـد
للحاكم ،أما الشورى فتكون بناء على طلب احلاكم ومببادرة منه .والشورى ل ة :يقـال
شاورته يف كذا واستشرته :راجعته ألرى رأيه فيه فأشار علي بكذا :أراني ما عنـده فيـه
من املصلحة فكانت إشـارة حسـنة ،واالسـم املشـورة والشـورى ( .)67واصـطالحا هـي"
استطالع رأي األمـة أو مـن ينـو عنهـا يف األمـور العامـة املتعلقـة بهـا " ( .)68لكـن قولـه
استطالع رأي األمة فيه نظرا ألن الذي يستطلع رأيه يف األمور العامة هم فئة من األمـة

( )65أهل احلل والعقد للةريق  ،مرجع سابذ ،ص 145-126
( )66األحكام السلةانية للماوردي ،مرجع سابذ ،ص 7
( )67املصباح امل ري ،مرجع سابذ ،ص 268
( )68الشور وأ رها يف الدميقرا ية :دراسة مقارنة ،األنصاري ،عبد احلميد ب إمساعيل ،رسالة دكتورا  ،مصر،
دار الفكر العريب1416 ،ه( 1996م)  ،ص 4
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وهم أهل احلل والعقد وليس كل األمة .وقد أمر اهلل احلاكم مبشاورة احملكومني ممثلني يف
أهل احلل والعقد ،ووصف اهلل عباده املؤمنني عموما بأن أمرهم شورى بينهم:
قال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ( .)69وقال تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (.)70
قال القرطيب (ت  )671يف تفسريه" :والشورى من قواعد الشريعة وعزائم
األحكاما من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب .هذا ما ال خالف فيه .وقد
مدح اهلل املؤمنني بقوله )71( .    :وقال ابن خويز منداد :واجب
على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون ،وفيما أشكل عليهم من أمور الدين،
ووجوه اجليش فيما يتعلق باحلر  ،ووجوه الناس فيما يتعلق باملصا  ،ووجوه
الكتا والوقراء والعمال فيما يتعلق مبصا البالد وعمارتها…" (.)72
وقال ابن كثري( ت  ":)774يقول تعاىل خماطبا رسوله :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( .)73ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشاور
أصحابه يف األمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكون أنش

م فيما يفعلونه ا كما

شاورهم يوم بدر يف الذها إىل العري فقالوا :يا رسول اهلل لو استعرضت بنا عرض
(( )69آ عمرا )159
(( )70الشور )038
(( )71الشور )038
( )72ا امع ألحكام القرآ  ،حملمد ب أمحد ب أيب بكر ب فرح األنصاري اونرج مشس الدي القر يب ،حتقيذ:
أمحد الربدوين وإبراهيم أ فيش ،2 ،القاهر  ،دار الكت املصرية1384 ،هـ ( 1964م) (كما يف
قرص املوسوعة الشاملة )
(( )73آ عمرا )159
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البحر لقطعناه معك ،ولو سرت بنا إىل برك ال ماد لسرنا معك ،وال نقول لك كما قال
قوم موسى ملوسى اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون ،ولكن نقول اذهب
فنحن معك وبني يديك وعن ميينك وعن مشالك مقاتلون ( .)74وشاورهم أيضا أين
يكون املنزل حتى أشار املنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم .وشاورهم يف أحد يف أن
يقعد يف املدينة أو خير إىل العدو فأشار مجهورهم باخلرو إليهم فخر إليهم.
وشاورهم يوم اخلندق يف مصاحلة األحزا بثلث مثار املدينة عامئذ فأبى ذلك عليه
السعدان :سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فعك ذلك .وشاورهم يوم احلديبية يف أن مييل
على ذراري املشركني؟ فقال له الصديق :إنا مل جنيء لقتال أحد وإمنا جئنا معتمرين،
فأجابه إىل ما قال .وقال صلى اهلل عليه وسلم يف قصة اإلفك "أشريوا عليَّ معشر
املسلمني يف قوم أبنوا أهلي ورموهم ،وأيم اهلل ما علمت على أهلي من سوء،
وأبنوهم مبن واهلل ما علمت عليه إال خريا .واستشار عليا وأسامة يف فراق عائشة رضي
اهلل عنها .فكان صلى اهلل عليه وسلم يشاورهم يف احلرو وحنوها .وقد اختلف الفقهاء
هل كان واجبا عليه أو من با الند تطييبا لقلوبهم؟ على قولني " (.)75
وقال ابن تيمية " :وإذا استشارهم ،فإن بيّن له بعضهم ما جيب اتباعه من
كتا اهلل أو سنة رسوله أو إمجاع املسلمني ،فعليه إتباع ذلك ،وال طاعة ألحد يف
خالف ذلك ،وإن كان عظيما يف الدين والدنيا ،ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ( )76وإن كان قد تناقع فيه املسلمون  ،فينب ي أن يستخر
من كل منهم رأيه ،ووجه رأيه ،فأي اآلراء كان أشبه بكتا اهلل وسنة رسوله عمل
 ،4بريوت ،دار املعرفة1419 ،هـ ( 1998م) ،ى ،3

( )74البداية وال هاية ،إمساعيل ب عمر ب كثري،
ص 277
( )75نفسري القرآ الع يم ،إمساعيل ب عمر ب كثري ،1 ،الراي  ،مكتبة العبيكا 1413 ،هـ ( 1993م)
(( )76ال ساا )059
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به ،كما قال تعاىل " ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ (.)78( ")77
 - 3استنبا األحكام من األدلة الشرعية ،وخاصة يف النواقل واألمور
املستادة .وهذه الوييفة يقوم بها فئة من أهل احلل والعقد وهم العلماء خاصة .قال
تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﭼ

()79

 - 4األمر باملعروف والنهي عن املنكر قـال تعـاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)80
قال ابن كثري " :يقول تعاىل :ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر اهلل يف
الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ...واملقصود من هذه اآلية أن تكون
فرقة من هذه األمة متصدية ذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من األمة
بسبه كما ثبت يف صحي مسلم عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم "من رأى منكم منكرا فلي ريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
وذلك أضعف اإلميان" ويف رواية "وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل".

()81

(( )77ال ساا )059
( )78السياسة الشرعية يف إ الح الراع والرعية ،مرجع سابذ ،ص 136
(( )79ال ساا )083
(( )80آ عمرا )104
( )81الصواو أ مسلما رو حديث "م رأ م كم م كرا " ع أيب سعيد اودري وليس أ ،هرير وحديث "
ما م نيب " ليس رواية أخر له إمنا هو حديث مستقل م رواية عبد يف ب عمرو رض يف ع هم
أمجعني
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وملا روته أم سلمة رضي اهلل عنها قو النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :إنـه
يستعمل عليكم أمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقـد سـلم،
ولكن من رضي وتابع " قالوا :يا رسول اهلل أال نقاتلهم ؟ قال " ال ما صلوا " (.)82
أي تستحسنون بعض أفعا م وتستقبحون بعضها ،فمـن كـره بقلبـه وأنكـر فقـد
برئ.
قال اإلمام النووي يف شرح هذا احلديث ":معناه من كره ذلك املنكر ،فقـد بـرئ
من إمثه وعقوبته ،وهذا يف حق من ال يسـتطيع إنكـاره بيـده وال لسـانه ،فليكرهـه بقلبـه
وليتةأ ،ولكن اإلثم والعقوبة على من رضي وتابع ،وفيه دليل على أن من عاـز عـن
إقالة املنكر ال يأثم ،مبارد السكوت ،وإمنا يأثم بالرضا بـه ،أو بـأن ال يكرهـه بقلبـه أو
باملتابعة عليه ،وفيه أنه ال جيوق اخلرو علـى اخللفـاء ،مباـرد الظلـم أو الفسـق ،مـا مل
ي ريوا شيئا من قواعد اإلسالم" (.)83
وقد عمـل الصـحابة رضـي اهلل عـنهم بهـذا املبـدأ فـأنكروا علـى احلكـام والـوالة
ل بـن يسـار
املسلمني وناصحوهم .فقد عاد عُبيد اهلل بن قياد ـ أحد والة بـين أميـة ـ مَعقِـ َ
املُزني ،يف مرضه الذي مات فيه ،فقال معقل :إني حمدثك حديثا مسعته من رسول اهلل
ت أن لي حيـاة مـا حـدثتك بـه ) إنـي مسعـت رسـول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم (لو علم ُ
صلى اهلل عليه وسلم يقول " :ما مـن عبـد يسـععيه اهللُ رعيـة ،ميـوت يـوم ميـوت وهـو
غا لرعيته ،إال حرم اهلل عليه اجلنة " (.)84

 ،ح 4801و4802

( )82حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو اإلنكار علا األمراا
( )83ارح مسلم لإلمام ال ووي ،مرجع سابذ ،ص 244
( )84حيح البخاري ،كتاو األحكام، ،و م اسرتعا رعية فلم ي صح ،ح 7151، 7150و حيح
مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و فضيلة اإلمام العاد  ،ح 4729
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قال النووي " هذا احلديث حيتمل وجهني :أحدهما أن يكون مستحال ل شهم،
فتحرم عليه اجلنة وخيلد يف النار ،والثاني أنه ال يستحله ،فيمنع من دخو ـا أول وهلـة
مع الفائزين ،وهذا معنى قوله عليه الصالة والسالم يف الرواية الثانية :مل يدخل معهـم
اجلنة ،أي وقت دخو م ،بل يؤخر عنهم عقوبة له ،إما يف النار وإما يف احلسـا وإمـا
غــري ذلـــك ،وفيـــه وجـــو النصـــيحة علــى الـــوالي لرعيتـــه واالجتهـــاد يف مصـــاحلهم
والنصيحة م يف دينهم ودنياهم "

()85

وال بد من حتمل األذى يف سبيل إسداء النصيحة واألمـر بـاملعروف والنهـي عـن
املنكر للحكام والوالة .فقد دخل عائـذ بـن عمـرو رضـي اهلل عنـه ـ وكـان مـن أصـحا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ـ على عبيد اهلل بن قياد ،فقال :أي بُين ،إني مسعـت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :إن شر الرِّعاء احلُطَمة ،فإياك أن تكـون مـنهم
" فقال له :اجلس فإمنا أنت مـن االـة أصـحا حممـد صـلى اهلل عليـه وسـلم ،فقـال:
وهل كانت م االة ؟ إمنا كانت النخالة بعدهم ويف غريهم " (.)86
قال النووي " قولـه :إمنـا أنـت مـن اـالتهم ،يعـين لسـت مـن فضـالئهم وأهـل
املراتب منهم بل من سقطهم ...والصحابة رضي اهلل عنهم كلهم صـفوة ال االـة ،وإمنـا
جــاء التخلــي ممــن بعــدهم ...واملقصــود باحلطمــة ،قــالوا هـو العنيــف يف رعيتــه ال يرفــق
بها"(.)87
 -5عزل احلام :
طاعة ولي األمر الشـرعي الـذي متـت لـه البيعـة ويقـود النـاس وحيكمهـم بشـرع
اهلل ،واجبــة ،وال جيــوق اخلــرو عليــه إال إذا صــدر منــه كفــر أكــة ،بــواح ،أي جهــارا
( )85ارح مسلم لل ووي :مرجع سابذ ،ص  215و216
( )86حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و فضيلة اإلمام العاد  ،ح 4733
( )87ارح مسلم لل ووي :مرجع سابذ ،ص 216
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معلنا ،عليه برهان أي حاة ودليل ا ملا رواه عبادة بـن الصـامت رضـي اهلل عنـه قـال:
دعانا النيب صلى اهلل عليه وسلم فبايعناه ،فكان فيما أخذ علينا ،أن بايعنا على السمع
والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ،وأن ال نناقع األمر أهله ،إال
أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان " (.)88
قــال النــووي رمحــه اهلل عنــد شــرحه ــذا احلــديث " :معنــى حــديث عبــادة ا
امسعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء بالدنيا ومل يوصـلوكم حقكـم ممـا عنـدهم … وال
تناقعوا والة األمور يف واليتهم ،وال تععضوا علـيهم ،إال أن تـروا مـنهم منكـرا حمققـا
تعلمونه من قواعد اإلسالم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،وقولـوا بـاحلق حيـث مـا
كنتم ،وأما اخلرو عليهم وقتا م فحرام بإمجـاع املسـلمني ،وإن كـانوا فسـقة يـاملني.
وأمجع أهـل السـنة أنـه ال يُعـزل السـلطان بالفسـق ا ملـا يعتـب علـى ذلـك مـن الفـنت،
وإراقة الدماء ،وفساد ذات البني ،فتكون املفسـدة يف عزلـه أكثـر منهـا يف بقائـه .وأمجـع
العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد للكافر ،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ،وكذا لـو
ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ،وكذلك لـو دعـا إىل بدعـة ،فلـو طـرأ عليـه كفـر أو
بدعة ،خر عن حكم الوالية ،وسقطت طاعته ،ووجب على املسلمني القيام عليـه،
وخلعـه ونصــب إمــام عــادل،إن أمكــنهم ذلـك ،فــإن مل يقــع ذلــك ،إال لطائفــة وجــب
عليهم القيام خبلع الكافر ،وال جيـب يف املبتـدع إال إذا ينـوا القـدرة عليـه ،فـإن حتققـوا
العاز ،مل جيب القيام ،ويهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ،ويفر بدينه " (.)89

( )88حيح البخاري ،كتاو:الفنت، ،و قو ال يب لا يف عليه وسلم :سرتو بعدي أمورا ن كروهنا،
ح 7055و 7056و حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و وجوو اعة األمراا يف لري معصية وحترميها يف
املعصية ،ح 4768
( )89ارح مسلم لل ووي :مرجع سابذ ،ص 225
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هل يوفر احلام عند عمله ابلقوانني الوضعية اخيرج عليه ايعزل ؟
ذكر العلماء أن من ترك شرع اهلل ومل حيكم به ،قد ارتكب ناقضا من نواقض
اإلسالم العشرة .قال الشي حممد بن عبد الوها ( ت  )1206رمحه اهلل عند كالمه
على نواقض اإلسالم " :الرابع :من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم
أكمل من هديه ،أو أن حكم غريه أحسن من حكمه ،كالذي يفضل حكم الطواغيت
على حكمه ،فهو كافر " (.)90
وقد فصل الشي حممد بن إبراهيم (ت  )1389رمحه اهلل يف هذا الناقض
وقسمه إىل ستة أقسام كما يلي (:)91
 - 1أن جيحد احلاكم ب ري ما أنزل اهلل أحقية حكم اهلل ورسوله.
 - 2أن يعتقد أن حكم غري الرسول صلى اهلل عليه وسلم أحسن من حكمه،
وأمت وأمشل ملا حيتاجه الناس من احلكم بينهم عند التناقع ،إما مطلقا أو بالنسبة إىل ما
استاد من احلوادث اليت نشأت عن تطور الزمان وت ري األحوال.
 - 3أن يعتقد أن حكم غري اهلل مثل حكمه.
 - 4أن يعتقد جواق احلكم مبا خيالف حكم اهلل ورسوله.
 - 5احملاكم اليت حتكم بالقانون الفرنسي أو القانون األمريكي أو القانون
الةيطاني وغريها من القوانني.
 - 6ما حيكم به كثري من ر ساء العشائر والقبائل من البوادي وحنوهم ،من
حكايات آبائهم وأجدادهم ،وعاداتهم اليت يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم
 ،2د م ،د 1423 ،هـ ( 2003م ) ،ى ،6

( )90موع ميلفات الشيخ حممد ب عبد الوهاو،
ص 258
( )91فتاو ورسا ل مساحة الشيخ حممد ب إبراهيم ب عبد اللةيف آ الشيخ ،مجع وحتقيذ :حممد ب
عبدالرمح ب قاسم ،2 ،بريوت ،ميسسة رازي للتجليد ،و ت ،ى  ،12ص 288
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وحيكمون به وحيصلون على التحاكم إليه عند النزاع ،إبقاء على أحكام اجلاهلية،
وإعراضا ورغبة عن حكم اهلل ورسوله.
ثم ذكر الشي ابن إبراهيم أن هناك قسما ال خير من اإلسالم وهو أن حتمل
احلاكم " شهوته وهواه على احلكم يف القضية ،ب ري ما أنزل اهلل ،مع اعتقاده أن حكم
اهلل ورسوله هو احلق واععافه على نفسه باخلطأ وجمانبة ا دى ".
وقال ابن أبي العز ( ت  " :)792وهنا أمر جيب أن يتفطن له ،وهو أن احلكم
ب ري ما أنزل اهلل قد يكون كفرا ينقل من امللة ،وقد يكون معصية ا كبرية أو ص رية.
ويكون كفرا ا إما جماقيا ،وإما كفرا أص ر على القولني املذكورين .وذلك بسب حال
احلاكم ا فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل اهلل غري واجب ،وأنه خمري فيه ،أو استهان به
مع تيقنه أنه حكم اهلل ،فهذا كفر أكة ،وإن اعتقد وجو احلكم مبا أنزل اهلل ،وعلمه
يف هذه الواقعة ،وعدل عنه مع اععافه بأنه مستحق للعقوبة ،فهذا عاص ،ويسمى
كافرا كفرا جماقيا ،أو كفرا أص ر .وإن جهل حكم اهلل فيها ،مع بذل جهده واستفراغ
وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه ،فهذا خمطئ له أجره على اجتهاده وخطؤه م فور "(.)92
إذن ،احلكم ب ري ما أنزل فيه تفصيل ا فمنه كفر أكة ومنـه كفـر أصـ ر ،والـذي حيـدد
هذا الشيء ،فئة من احلل والعقد هـم العلمـاء الربـانيون الراسـخون يف العلـم ،وهـم ال
يلاــؤون إىل الــتكفري إال يف أضــيق نطــاق ،وعنــدما تتــوافر شــروطه كــالبلوغ والعقــل،
وتنتفي موانعه كاجلهل ،واإلكراه ،والتأويل وحنو ذلك ،وخباصة ما يلي (:)93
- 1أن يكون التكفري بسبب مكفر قولي أو فعلي ،ال حيتمل غريه بأدلة قطعية.
( )92الدمشق  ،عل ب عل ب حممد " اب أيب العن " ،ارح العقيد الةحاوية ،حتقيذ :عبد يف الرتك
واعي األرانؤو  ،ميسسة الرسالة ،6 ،بريوت1414 ،هـ ( 1994م ) ،ى  ،2ص 446
( )93التفجريات والتهديدات اإلرهابية ،حسني ب حامد حسا  ،أعما وأحباث الدور السابعة عشر للمجمع
الفقه اإلسالم التابع لرابةة العامل اإلسالم  ،م1426 ،1 ،1هـ ( 2005م ) ،ص 329
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- 2أن يثبت ذلك السبب بأدلة شرعية ويستمر على ذلك السبب حتى حلظة
صدور احلكم عليه بالكفر ،أي مل يعلن رجوعه عنه وتوبته منه.
- 3عدم وجود موانع متنع من احلكم عليه بالكفر ،مع اعتبار السبب مكفرا،
كاجلهل واإلكراه واخلطأ وغري ذلك.
- 4أن يصدر احلكم بالكفر من حاكم أي قاض شرعي ،بعد قيام األدلة
واحلاج لديه وعدم وجود املوانع .فاحلكم بالكفر من اختصاص القضاء الشرعي
وليس من اختصاص عامة الناس.
- 5ال حيكم بالكفر على الشخصيات االعتبارية كالدولة ،واجملتمع،
واحلكومة ،والنظام ،والشعب ا ألنها ليست حمال للتكليف ،إمنا حمل التكليف هو
الشخص الطبيعي.
فمن الذي يستطيع أن يطبق هذه الشرو ويتأكد من انتفاء تلك املوانع يف حق
تلك احلكومات ؟ وهل كان كفرها كفرا أكة أو كفرا أص ر ؟ ال شك أن ذلك يف غاية
الصعوبة ،ومل يكلفنا اهلل عز وجل به .ثم كيف تكفر تلك احلكومات وفيها وقراء
يرون وجو احلكم بشرع اهلل وخباصة وقراء الشؤون اإلسالمية واألوقاف وغريهم،
ثم إن لفظة "احلاكم " تطلق يف النصوص ويف كالم املتقدمني على "القاضي " فيكون هو
املقصود بالوعيد ،وأما املتأخرون فيطلقونها على اإلمام األعظم سواء مسي رئيسا ًأم
ملكا أم سلطانا أم أمريا .ومعلوم أنه ال حيكم وإمنا ينفذ احلكم الذي أصدره القاضي،
بل إن الذي يشرّع الدساتري والقوانني املعاصرة ليس القاضي وال الرئيس وإمنا هو
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اجملالس النيابية ،وقد يريد هو احلكم بالشرع وهم ال يريدون ،فيكونون هم املقصودين
بالوعيد دونه ،فكيف يكفر الرئيس ووقرا ه يف هذه احلال بشيء مل يقعفوه (.)94
فينب ي عدم انش ال العامة بتكفري احلكومات العربية واإلسالمية ا ألن التكفري
أمر خطري ال ينب ي إطالقه إال من أناس مؤهلني ،بل وا درجة عالية يف العلم الشرعي
ومعرفة ضواب التكفري ،كاملفيت أو القاضي أو اجملتهد ،فإذا توافرت تلك الشرو
وانتفت املوانع ،فإنه جيوق ألهل احلل والعقد إصدار احلكم بتكفري ذلك احلاكم وعزله
وإفتاء الناس جبواق اخلرو عليه.
وقد اختذ جممع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي قرارا يف
دورته الثانية والعشرين املعقودة يف الكويت بتاري

1436/5/2هـ املوافق

2015/3/22م بشأن موضوع تكفري املسلم أسبابه وأثاره وعالجه ،وبعد اطالعه
على البحوث املقدمة واستماعه إىل احلوار واملناقشات اليت دارت يف املوضوع وبالنظر
إىل تفاقم ياهرة اجلرأة على تكفري املسلمني والتسرع يف إطالق حكم الردة على األفراد
واجملتمعات والدول واحلكومات دون مراعاة ألصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها،
ونظرا خلطورة اآلثار املعتبة على هذه اجلرأة من القتل والتدمري والتشريد ،وبعد
استعراض ما ورد من يف الشريعة من تدابري حتف كيان األمة وحتمي اجملتمعات
اإلسالمية واألفراد من أخطار التكفري قرر ما يلي:
ـ التأكيد على قرار اجملمع رقم  )17/1(125الصادر يف الدورة التاسعة عشرة
بشأن اإلسالم واألمة الواحدة واملذاهب العقدية والفقهية والعبوية ،واملتضمن عدم

( )94ابه اإلرهابيني والرد عليها ،ان ح ب ان ح البقم  ،اجمللة العربية للدراسات األم ية والتدري  ،الراي ،
م  ،23ع 1429 ،46هـ ،ص 13
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جواق تكفري أي فئة من املسلمني تؤمن باهلل سبحانه وتعاىل وبرسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،وأركان اإلميان وأركان اإلسالم ،وال تنكر معلوما من الدين بالضرورة.
ـ التأكيد على قرار اجملمع رقم  )19/1 (175بشأن احلرية الدينية يف الشريعة
اإلسالمية :أبعادها وضوابطها ،واملتضمن احلكم بأن الفتوى بالردة أو التكفري ،مردها
إىل أهل العلم املعتةين مع تولي القضاء ما اشعطه الفقهاء وإقالة الشبهات ،...وحيذر
من خطورة احملاوالت اليت تتاه إىل نسبة التكفري إىل طائفة من طوائف املسلمني
وإلصاقه بها ،فضال عن تكفري الصحابة وأمهات املؤمنني رضي اهلل عنهم أمجعني أو
التقليل من مكانتهم وتقديرهم .ويوصى اجملمع:
 – 1شبا

األمة :وحيذرهم من ادعاءات أصحا

الفكر املنحرف وأهل

ال لو ،ويوجههم للعلم الصحي النافع ،وفق منهج وسطي ويقتدى مبا جاء عن
سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان.
 – 2علماء األمة ودعاتها :للتواصل مع الشبا والقيام مبسؤولية الدعوة،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق املنهج الوسطي.
 – 3احلكومات والدول :بتوفري الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشبا
وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء األمة وقادة الفكر والرأي فيها.
 – 4اإلفادة من التاار الناجحة يف بعض الدول يف حماورة أصحا الفكر
الضال ،ومن ذلك جتربة "املناصحة" يف اململكة العربية السعودية.
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املطلببب الثالببث :العالقببة بببني أهببل احلببل االعقببد ااحل بام مببن جهببة ااكحموببوم مببن جهببة
أخرى
تقوم العالقة بني أهل احلل والعقد واحلاكم على العناصر التالية (:)95
ـ ـ أن أهــل احلــل والعقــد مطــالبون باختيــار اإلمــام األصــل للمســلمني بســب
االستطاعة.
ـ أن طاعة اإلمام تبع لطاعة العلماء الذين هم أهل احلل والعقـد أو جـزء مـنهم،
مع أنهم مطالبون بطاعة اإلمام ك ريهم.
ـ ـ العلمــاء مــنهم مســتقلون عــن اإلمــام يف الــرأي واالجتهــاد ،وقــد خيالفونــه يف
الرأي ،وليس لإلمام أن حيار عليهم أو مينعهم من إبداء الرأي.
ـ على اإلمام أن يشاورهم يف أمور املسلمني العامة وال جيوق أن يستبد برأيه فيها.
ـ إذا حصل نزاع بينهما فالواجب الرد إىل الكتا والسنة كما
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وأما العالقة بني أهل والعقد واحملكوم فهي قائمة على النيابة أو الوكالة ا
ألنه ي صعب على احلاكم أن يتعامل مع األمة كلها ،كما أنه ليس من املصلحة أن
يتدخل عامة الناس يف األمور العامة لألمة ،وإمنا يعك ذلك ألهل احلل والعقد.
والدليل على أن طبيعة هذه العالقة هي الوكالة ،ما رواه مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِنيَ جَاءَهُ وَفْدُ
هَوَاقِنَ مُسْلِمِنيَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ ،فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
( )95أهل احلل والعقد ،مرجع سابذ ،ص 106و107
(( )96ال ساا )059
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :معي من ترون و أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ،فَاخْتَارُوا
إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ا إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ ،وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ .وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة حِنيَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ ،فَلَمَّا
ٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَاد
الطَّائِفَتَيْنِ ،قَالُوا :فَإِنَّ ا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ،فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمُسْلِمِنيَ ،فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ،ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ :فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ
جَاءُونَا تَائِبِنيَ ،وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُ دَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ،فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ
فَلْيَفْعَلْ ،وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ
عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ " فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يا ِرَسُولِ ا للَّهِ لَهُمْ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيه مِمَّنْ لَمْ يَأْذَن ْ،فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَع
إِلَيْنَا عُرَفَا ُكُمْ أَمْرَكُمْ " فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَا ُهُمْ ،ثُ مَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ".)97( .
وجه الداللة من قوله عليه الصالة والسالم :فارجعوا حتى يرفعوا إلينا
عرفا كم أمركم ،فقد وكل األمر لطائفة منهم تنو عنهم.
املطلب الرابع :موازنة بني هيئة أهل احلل االعقد ااجملالس النيابية
يف نهاية هذا املبحث سنتناول املواقنة بني أهـل احلـل والعقـد يف النظـام السياسـي
اإلسالمي واجملالس النيابيـة يف األنظمـة السياسـية الوضـعية ،حيـث سـنبني أوجـه الشـبه
بينهما وأوجه االختالف (.)98

( )97حيح البخاري ،كتاو ائبة، ،و إذا وه مجاعة لقوم ،ح 2607و2608
( )98أهل احلل والعقد ،مرجع سابذ ،ص 218-212
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أوجه الشبه:

- 1النيابــة أو الوكالــة ،حيــث يتصــرف أعضــاء الةملــان وأهــل احلــل والعقــد
بصفتهم نوابا ووكالء يف مصا األمة العامة ،وكل عضو إمنا ميثل األمـة كلـها وال ميثـل
طائفة بعينها.
- 2اشعا التكليف يف العضو ،بأن يكون بال ا عاقال.
- 3أن القائمني بالنيابة يف كال النظامني هم مشاهري األمة ،وذوو النفـوذ فيهـا،
على اختالف مقومات الشهرة والنفوذ.
- 4أن م صالحيات واسعة فيما يسمى بالتنظيم بالنسبة ألهل احلل والعقد،
أو التشريع بالنسبة للةملانات.
وخيتلف نظام أهل احلل والعقد عن اجملالس النيابية يف أمور كثرية ،منها:
- 1أن نظام أهل احلل والعقد مستمد من النظام السياسي اإلسالمي وهو نظام
إ ي ،أما اجملالس النيابية فهي مستمدة من النظام السياسـي ال ربـي وهـو نظـام وضـعي
جاء بعد صراع طويل بني احلكام واحملكومني.
- 2أن نظام أهل احلل والعقـد قـائم علـى أسـاس أن اهلل هـو املشـرع أو مصـدر
السلطات ،فال تكون الشورى إال يف األمور اليت مل يرد فيها وحي ،ومهمة أهـل احلـل
والعقد والشورى إمنا هو استنبا األحكـام مـن األدلـة الشـرعية .أمـا اجملـالس النيابيـة يف
النظــام السياســي ال ربــي ،فقائمــة علــى أن األمــة هــي مصــدر الســلطات ،وأن اجملــالس
النيابية متثل األمة ،يف إصدار التشريعات والقوانني يف مجيع األمور ،فهـي إذن مشـرعة
من دون اهلل.
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- 3يقوم النظام السياسي اإلسالمي على اجلمع بني الدين والدولة ،أما النظام
السياسي ال ربي ،فيقوم على مبـدأ " الـدين هلل والـوطن للاميـع" أو مبـدأ فصـل الـدين
عن الدولة ،وهو ما يسمى بالعلمانية.
 - 4يشـــع يف أهـــل احلـــل والعقـــد وأهـــل الشـــورى يف النظـــام السياســـي
اإلســالميا اإلســالم والعدالــة .أمــا يف الــنظم ال ربيــة فــال يشــع الــدين فضــال عــن
العدالة ،ولذلك رمبا يكون العضو ليس له دين.
 - 5يشع يف أهل احلل والعقد عند اجلمهور ،الـذكورة ،بيـث ال تشـاركهم
املرأة يف ذلك ،أما يف األنظمة ال ربية فياوق ذلك.
 - 6واقــع االنتخابــات الةملانيــة أنــه ال يصــل إىل عضــوية الةملــان إال أصــحا
اللسان واخلداع ،خبالف أهل االسـتقامة والعلـم النـافع فـال حـ

ـم يف ال الـب ،أمـا

نظام أهل احلل والعقد فال جمال فيه ذه احليل واألالعيب.
 - 7من ويـائف أهـل احلـل والعقـد مناصـحة اإلمـام وحماسـبته بـال إفـرا وال
تفري  ،فال تكون بأساليب التشهري والتاري وال بتأليـب الرعيـة عليـه ،أمـا يف النظـام
ال ربي فتكون فيها النفرة ،بل احلر الكالمية بني الةملان واحلكومة.
 - 8النظام السياسي ال ربي وأساليبه الدميقراطية ـ يف ال الب ـ ال يطبق إال من
خالل أحزا تتنافس على السلطة ،أما يف اإلسالم فذلك يعد من التفرق املذموم
بنصوص القرآن والسنة،

         

          

()99

إضافة إىل أن األحزا هدفها هو الوصول للسلطة ،واألصل أن اإلمارة أو
الوالية يف اإلسالم ال تطلب ،ملا رواه عبد الرمحن بن مسرة رضي اهلل عنه قال :قال
(( )99الروم )032-031
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :يا عبدالرمحن ،ال تطلب اإلمارة ،فإنك إن
أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها ،وإن أُعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها " (.)100
وملا رواه أبو موسى عبد اهلل بن قيس قال :أقبلت إىل النيب صلى اهلل عليـه وسـلم،
ومعي رجـالن مـن األشـعريني ،أحـدهما عـن ميـيين واآلخـر عـن يسـاري ،فكالهمـا سـأل
العمل ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم يستاك ،فقال " :ما تقول يا أبا موسـى ؟ قـال فقلـت:
والذي بعثك بـاحلق مـا أطلعـاني ع لـى مـا يف أنفسـهما ،ومـا شـعرت أنهمـا يطلبـان العمـل،
قـال ،وكــأني أنظــر إىل ســواكه حتــت شــفته وقــد قلصــت ،فقــال" :لــن أو ال نســتعمل علــى
عملنا من أراده ،ولكن اذهب أنت يا أبا موسى "فبعثه على اليمن"(.)101
وما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :إنكم
ستحرصــون علــى اإلمــارة ،وســتكون ندامــة يــوم القيامــة ،فــنعم املرضــعة ،وبئســت
الفاطمة " (.)102
فقولــه ( إنكــم ستحرصــون علــى اإلمــارة ) يــدخل فيــه اإلمــارة العظمــى وهــي
اخلالفة ،والص رى وهي الوالية على بعـض الـبالد ،وهـذا إخبـار منـه صـلى اهلل عليـه
وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخة ،وقوله( وستكون ندامة يوم القيامة ) أي ملن
مل يعمــل فيهــا مبــا ينب ــي  ،وقولــه ( نعــم املرضــعة وبــئس الفاطمــة ) املرضــعة الــدنيا،

( )100حيح البخاري ،كتاو األميا وال ذور، ،و قو يف نعاىل ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ (البقر ،)225 :
ح  6622و حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و ال ه ع ل اإلمار واحلرص عليها ،ح 4715
( )101حيح البخاري ،كتاو :استتابة املرندي ، ،و حكم املرند واملرند  ،ح  6923و حيح مسلم ،كتاو
اإلمار ، ،و ال ه ع ل اإلمار واحلرص عليها ،ح 4718
( )102حيح البخاري ،كتاو األحكام، ،و ما يكر م احلرص علا اإلمار  ،ح 7148
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والفاطمة بعد املـوتا ألنـه يصـري إىل احملاسـبة علـى ذلـك ،فهـو كالـذي يفطـم قبـل أن
يست ين ،فيكون يف ذلك هالكه (.)103
وما رواه أبو ذر رضـي اهلل عنـه قـال قلـت :يـا رسـول اهلل أال تسـتعملين ؟ ( أي
توليين ) قال :فضـر بيـده علـى مـنكيب ثـم قـال " :يـا أبـا ذر ،إنـك ضـعيف ،وإنهـا
أمانــة ،وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة ،إال مــن أخــذها بقهــا ،وأدى الــذي عليــه
فيها"(.)104
قال النووي "هذا احلديث أصل عظيم يف اجتنـا الواليـات ،ال سـيما ملـن كـان
فيه ضعف عن القيام بويائف تلك الواليـة ،وأمـا اخلـزي والندامـة فهـو يف حـق مـن مل
يكن أهال ا ،أو كان أهال ومل يعدل ،فيخزيه اهلل يوم القيامة ،ويفضحه وينـدم علـى
مــا فــر  ،وأمــا مــن كــان أهــال للواليــة وعــدل فيهــا ،فلــه فضــل أعظــم ،تظــاهرت بــه
األحاديث الصحيحة ،كحديث سبعة يظله اهلل ،وحـديث إن املقسـطني علـى منـابر مـن
نور ،وغري ذلك ،وإمجاع املسلمني منعقد عليه ،ومع هذا ،فلكثرة اخلطر فيها ،حذره
صلى اهلل عليـه وسـلم منهـا ،وكـذا حـذر العلمـاء ،وامتنـع منهـا خالئـق مـن السـلف،
وصةوا على األذى حني امتنعوا" (.)105
واخلالصــة أن اجملــالس النيابيــة والتعدديــة السياســية واحلزبيــة واحلريــة الدينيــة
املطلقة يف الدميقراطية ال ربية ،نظام قائم على فصل الدين عن الدنيا ،وتؤكد قواعـدها
علمانيــة النظــام ،وســيادة األمــة وحقهــا املطلــق يف اتبــاع نظــام احليــاة الــذي تــراه مناســبا

( )103فتح الباري ارح حيح البخاري ،مرجع سابذ ،ى  ،13ص 126
( )104حيح مسلم ،كتاو اإلمار ، ،و كراهة اإلمار بغري ضرور  ،ح 4719
( )105ارح حيح مسلم لل ووي ،مرجع سابذ ،ص 210و 211
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بوصفها مصدرا للسلطات ( .)106وهذا الفكر خمالف متاما ملا جاء يف اإلسـالم ،مـن كـون
املشرع هو اهلل ،وشرعه هو املهيمن على احلياة املنظم ا ،وفق قواعد الشـورى ونظـام
أهل احلل والعقد ،واجتماع كلمـة املسـلمني علـى إمـامهم الشـرعي ،واعتبـار املنصـب
مسؤولية عظيمة وتكليفا ال تشريفا.
وقد صدر عن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة التعاون
اإلسالمي ،املنعقد يف دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ،خالل الفعة من- 2 :
 5مجادى اآلخرة 1436هـ ،املوافق 25- 22:مارس 2015م قرارا خبصوص
موضوع الشورى والدميقراطية من منظور إسالمي جاء فيه (:)107
 - 1الشورى قاعدة من قواعد احلياة اإلسالمية ،وأساس من أسس نظام
احلكم يف اإلسالم ،مأمور بها شرعا قال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ )108( .وقال لنبيه
املؤيد بالوحي صلى اهلل عليه وسلم :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(.)109
ونفّذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا األمر خري تنفيذ ،حتى قال عنه صاحبه أبو
هريرة رضي اهلل عنه( :ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم).
 - 2ال مانع شرعا من االستفادة من آليات الدميقراطية فيما حيقق مصلحة
الفرد واجملتمع بعد فصلها عن أصلها الفلسفي ،الذي يقوم على حكم الشعب دون
تقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية الذي قامت عليه يف اجملتمعات غري اإلسالمية ،مع
( )106نقض ا ذور الفكرية للدميقرا ية الغربية ،حممد ب أمحد ب عل مفيت ،1 ،مةابع أضواا امل تد ،
1423هـ(2002م) ،ص 105و 106
( )107مع الفقه اإلسالم الدويل ان ر الرابه/http://www.fiqhacademy.org.sa :
(( )108الشور )038
(( )109آ عمرا )159
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مراعاة الضواب الشرعية ،وخصوصيات كل دولة من الدول اإلسالمية ،مراعاة
للمصلحة اليت تعتة من أسس استنبا احلكم الشرعي يف الفقه اإلسالمي.
ويوصي اجمللس مبا يأتي:
 - 1االهتمام بنشر ثقافة الشورى يف اإلسالم تأصيال وتطبيقا عة احملاضرات
والندوات ومناهج العبية والتعليم ووسائل اإلعالم واالتصال املعاصرة.
 - 2اهتمام أهل االختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة من
مبدأ الشورى ،مع مراعاة الضواب الشرعية يف ذلك .واهلل تعاىل أعلم.
اخلامتة
النتائج االتوصيات
أاال :النتائج
ـ أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم دولة باملدينة باملعنى احلديث للدولة الذي
يتطلب وجود أربعة عناصر هي :األرض والشعب واحلكومة والسيادة.
ـ نظم اإلسالم العالقة بني اإلنسان وربه ،وبني اإلنسان وبقية أفراد جمتمعه،
وبني احلاكم واحملكوم ،وبني الدولة اإلسالمية وغريها من الدول ،فهو دين شامل
جلميع أمور احلياة.
ـ أوجب اإلسالم على احلاكم عدة أشياء منها :حف الدين ،وتنفيذ األحكام
بني الناس بالعدل ،وإقامة حكم اهلل يف الناس ،ومحاية حدود الدولة اإلسالمية.
ـ أوجب اإلسالم على احملكوم عدة واجبات جتاه احلاكم منها :البيعة ،والسمع
والطاعة ،والنصيحة.
ـ عدم جواق اخلرو على احلاكم الشرعي إال يف حال الكفر األكة وفق شرو
وضواب معينة.
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ـ احلكم بالقوانني الوضعية ،منه ما هو كفر أص ر ،ومنه ما هو كفر
أكة،والذي حيدد ذلك هم أهل احلل العقد وليس عامة الناس.
ـ أهل احلل والعقد هم األمراء والعلماء ووجهاء الناس ،وهم مركز الثقل يف
النظام السياسي اإلسالميا لضب العالقة بني احلاكم واحملكوم.
ـ نظام أهل احلل والعقد ومنهم أهل الشورى يوافق األنظمة السياسية ال ربية يف
بعض األمور وخيالفها يف أمور أخرى.
اثنيا :التوصيات
ـ العودة إىل املصدرين األساسيني :الكتا والسنة ،والصدور عنهما يف كل
األنظمة والتشريعات ،فال يصل حال آخر األمة إال مبا صل به أو ا.
ـ أهمية نشر فقه السياسة الشرعية بشقيه :العالقة بني احلاكم واحملكوم،
والعالقة بني الدولة اإلسالمية وغريها من الدول ،عة وسائل اإلعالم واملدارس
واملعاهد والكليات واجلامعات واملساجد.
ـ عدم إش ال احملكومني وخباصة الشبا بالسياسة ومتاهاتها ،وملء فراغهم مبا
ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم ،وترك أمور األمة العامة ألهل االختصاص وهم أهل
احلل والعقد.
ـ أهمية قيام العلماء مبهمتهم فيما يتعلق بنصيحة احلكام ،وإرشادهم ،واإلنكار
عليهم يف حال وقوع املنكر ،بالطرق الشرعية ،ويف الوقت نفسه تهدئة العامة وخباصة
الشبا وتوجيههم بعدم تدخلهم فيما ال خيصهم.
ـ عدم التسرع والتوسع يف التكفري لعامة الناس وللحكام خباصة ا ملا جيلبه من
شر وفنت ومصائب على األمة ،وملا يؤدي إليه من عواقب وخيمة على اإلنسان يف
الدنيا واالخرة.
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قائمة املراجع
القرآن اتفسريه
[ ]1القرآن الكريم.
[ ]2تفسري القرآن العظيم،ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،1 ،الرياض ،مكتبة
العبيكان1413 ،هـ ( 1993م ).
[ ]3اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي ،حتقيق :أمحد الةدوني وإبراهيم أطفيش،

 ،2القاهرة ،دار

الكتب املصرية1384 ،هـ (  1964م) ( .كما يف قرص املوسوعة الشاملة ).
احلديث اشراحه االتاريخ
[ ]4صحي البخاري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،2 ،الرياض ،دار السالم،
1419هـ (1999م ) .
[ ]5صحي مسلم ،القشريي ،مسلم بن احلاا ،

 ،1الرياض  ،دار السالم،

1419هـ (1999م ).
[ ]6صحي مسلم بشرح النووي ،النووي ،حمي الدين أبي قكريا حييى بن شرف ،د
 ،بريوت ،دار الكتا العربي1407 ،هـ.
[ ]7ــ فت الباري شرح صحي البخاري ،العسقالني ،أمحد بن علي بن حار،
حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،1 ،القاهرة،املطبعة السلفية ومكتبتها.
[ ]8البداية والنهاية ،ابن كثري ،إمساعيل بن عمر،

 ،4بريوت ،دار املعرفة،

1419هـ ( 1998م).
السياسة الشرعية االدراسات املعاصرة
[ ]9األحكام السلطانية والواليات الدينية ،املاوردي ،علي بن حممد ،3 ،مصر،
مطبعة احلليب1393 ،هـ (1973م).
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[ ]10األحكام السلطانية ،الفراء ،حممد بن احلسني ،صححه وعلق عليه :حممد حامد
فقي ،بريوت ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ ( )2000م.
[ ]11األدلة الشرعية يف بيان حق الراعي والرعية ،السبيل ،حممد بن عبد اهلل ،مكة
املكرمة ،مطابع الصفا1414.،هـ (  )1993م.
[ ]12أهل احلل والعقد ،الطريقي ،عبد اهلل بن إبراهيم ،سلسلة :دعوة احلق ،العدد
 185عام 1419هـ ،مكة املكرمة ،رابطة العامل اإلسالمي.
[ ]13أهلية الواليات السلطانية يف الفقه اإلسالمي ،الطريقي ،عبد اهلل بن عبد احملسن،
 ،1مؤسسة اجلريسي للتوقيع1418 ،هـ ( 1997م).
[ ]14التفاريات والتهديدات اإلرهابية ،حسان ،حسني بن حامد ،أعمال وأباث
الدورة السابعة عشرة للمامع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،
م1426 ،1 ،1هـ ( 2005م ).
[ ]15رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي ،عثمان ،حممد رأفت ،2 ،دبي ،دار القلم،
1406هـ (1986م).
[ ]16السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية ،أمحد بن عبد السالم،
حتقيق :جلنة إحياء العاث العربي بدار اآلفاق اجلديدة ،2 ،بريوت ،دار اجليل
ودار اآلفاق اجلديدة1408 ،هـ(.)1988
[ ]17شبه اإلرهابيني والرد عليها ،البقمي ،ناص بن ناص  ،ص  ،13اجمللة العربية
للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،م  ،23ع 1429 ،46هـ.
[ ]18الشورى وأثرها يف الدميقراطية :دراسة مقارنة ،األنصاري ،عبد احلميد بن
إمساعيل ،رسالة دكتوراه ،مصر ،دار الفكر العربي1416 ،ه( 1996م).
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[ ]19القانون الدولي العام ،أبو هيف ،علي بن صادق ،12 ،اإلسكندرية ،منشأة
املعارف.
[ ]20نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية ال ربية ،مفيت ،حممد بن أمحد بن علي،
 ،1مطابع أضواء املنتدى1423 ،هـ(2002م).
املذاهب الفقهية األربعة
[ ]21بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود،
 ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ ()1997م.
[ ]22التوضي يف اجلمع بني املقنع والتنقي  ،الشويكي ،أمحد بن حممد ،حتقيق:
ناصر امليمان ،1 ،مكة املكرمة ،املكتبة املكية1418 ،هـ (1997م) .
[ ]23حاشية ابن عابدين :رد احملتار على الدر املختار ،بن عابدين ،حممد بن أمني بن
عمر بن عبد العزيز ،حتقيق حممد بن صبحي بن حسن حالق وعامر حسني،
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The Relationship Between the Ruler and the Ruled In Islam
Dr. Naseh Al Bagami
Associated Professor of Islamic Studies
Prince Saud Al Faisal Institute for Diplomatic Studies

Abstract. The subject of this research is about the relationship between the ruler and the ruled in light of
Islam , How to adjust this relationship through the representative of people matters, and they represents
the link between the ruler and the ruled, and its objectives is to state the duties of the ruler and the ruled in
Islam. The researcher used to achieve this research, the deductive approach, the descriptive approach, and
the comparative approach.
The most important results:
- Islam regulates the relationship between man and God, between man and the rest of society,
between the ruler and the ruled, and between the Islamic state and other states, so it is a comprehensive
regime for all things in life.
- The ruler has many duties including: keeping the religion, the enforcement of sentences with
justice between people, establishes the rule of Allah on earth, and the protection of the borders of the
Islamic state.
- Islam obliged the ruled many responsibilities like: the pledge of allegiance, obedience, and advice.
- The inadmissibility to go against the ruler except in the case of committing a major kufr according
to certain conditions and regulations.
- Ruling by the Man-made law instead of Islam is considered either a minor Kufr or a major Kufr,
and the representative of people matters has the power to determine that, not the common people.
- The representative of people matters are the: Princes, scholars and nobles people.
- The regime of the representative of people matters including the Shura agrees with the Western
political systems in some cases and disagrees in others.
The most important recommendations are:
- Rule the Islamic state with only the Quran and Sunnah, and elicit all regulations and legislation
from them.
- The Importance of spreading the jurisprudence of Islamic politics for both: The relationship
between the ruler and the ruled, and the relationship between the Islamic state and other states through the
media, schools, institutes, colleges, universities and mosques.
- The common people should stay away from indulging themselves in politics matters because it is
the duty of the representative of people matters.
- The importance for the Religious scholars to Carry out their duties as to advice the ruler and
denounce them if they fall into something contrary to Islamic religion.
- Not to rush to declare someone a disbeliever especially the rulers, because it might cause agitation
between people And the resulting of serious consequences in this life or in the life after.
key words: the ruler - the ruled - Islam - the representative of people.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)2ص ص ( 1086-1027ربيع اثين 1439هـ/ديسمرب 2017م)

الضماانت القانونية للمشتبه فيه يف مرحلة التحري

"دراسة مقارنة يف النظام السعودي والقانون األردي"
2

د .وائل حممد عبدالرمحن نصريات ،1و د .حسن يوسف مصطفى مقابله

 1أستاذ القانون اجلنائي املساعد،كلية اإلدارة واألعما
قسم األنظمة،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،اململكة العربية السعودية
 2أستاذ القانون اجلنائي املساعد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
قسم األنظمة ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية

ملخص البحث ..تعتـرب مرللـا التيـر واالسـتدال هـي اطوـوة األوىل إلنشـاا الـدعول اجليائيـة ملـا ـا مـن أ يـة
مجــع األدلــة واملعلومــات املرتبوــة رجلر ــة وظروفهــا ومرتكبهــا ،وتــربأ أ يتهــا اســتقالا اوقيقــة وإيضــالها ،وتعتــرب
مرللة االستدالالت املرللة األهم استقالا اوقيقـة وإيضـالها ،وهـي املرللـة الـس تسـتنبط منهـا اككمـة الـدلي
اجليائي ،وتعترب املعلومات املتيصلة منها ا األثر األكرب توجيا و مصري الدعول اجليائية و املتهم مستقبالً.
ذا جاات هذه الدراسة لتهدف إىل التعرف على ماهية إجرااات االستدال  ،وبيان األساس النظامي ا،
ومــدل الت ـيام رج ــا الض ــبط اجلن ــائي بقيوده ــا أثن ــاا مباش ــرة إجرااات ـا ،و س ــب توض ــيذ ه ــذه األه ــداف قس ــمت
الدراســة إىل ثالثــة مبالــا ينــاق األو منهــا إجـرااات االســتدال الــس يقــوم عــا اعضــاا الضــبط اجلنــائي ،وينــاق
الث ــاين قانوني ــة إجـ ـرااات االس ــتدال وأتثريه ــا حتري ــد ال ــدعول اجلنائي ــة ،لـ ـ يتن ــاو املبي ــا الثال ــا تقي ــد
إجرااات االستدال بضماانت املشبا فيا.
واختتمت الدراسة أبهم النتائج والتوصيات والفهارس العامة واملصادر واملراجع.

1027

وائ حممد عبدالرمحن نصريات ،و لسن يوسف مصوفى مقابلا

1028

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ؛ نبينا حممدٍ
وعلى آلة وصحبه أمجعني ..وبعد:
تعترب إجراءات التحري مرحلة سابقة مهمه لالستدالل بها على نشوء اخلصومة
اجلنائية واملمهدة لبداية حتريك الدعوى اجلنائية ،واليت يسعى بها إىل إلظهار احلقيقة
من خالل مجع عناصر اإلثبات اخلاصة باجلرمية والتحري عنها والبحث عن
فاعليها(.)1
وتعترب إجراءات التحري ضرورة قانونية يوجبها املنظم( ،)2فبمجرد أن يعلم
مأمور الضبط اجلنائي بوقوع جرمية ما ،سواء أكان ذلك العلم بناء على التحريات اليت
قام بها هو ،أو أحد مساعديه ،أو كان عن طريق البالغ أو الشكوى ،فإنه جيب عليه
نظامًا القيام جبمع االستدالالت املمهدة للتحقيق ،واليت تسه وتساعد على القيام به.
وال ميكن إنكار اهمية مرحلة االستدالل ،باعتبار االستدالل يسمح هليئة
التحقيق واالدعاء العام  -النيابة العامة -أن تتصرف يف ضوء ما ورد مبحضر
إجراءات االستدالل ،فإما أن حتفظ األوراق كما حيدث يف كثري من البالغات
والشكاوى اليت ال تستند إىل أساس قانوني صحيح ،أو أن تصدر قراراً بأنه ال وجه
إلقامة الدعوى ،وإما بتحريك الدعوى اجلنائية مباشرة وأحالتها إىل احملكمه املختصه
دون اللجوء إىل التحقيق يف القضايا البسيطة ،األمر الذي يتيح لسلطات التحقيق
التفرغ الكام للقضايا املهمة.
اململكة العربية السعودية،دار النهضة العربية،

( )1أمحد عوض بال  ،اإلجرااات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي
القاهرة ،1990،.ص ص84
( )2أكد على ذلد املادة ( ) 27من نظام اإلجرااات اجليائية السعود واملادة ( ) من قانون أصو اكاكمات
اجليائية األردين.
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ومن أج أن تكون إجراءات االستدالل حجة على الكافة فيما أثبتها ولكي
يكون إجراؤها أساساً صاحلاً ملا قد يبنى عليها من نتائج فقد أوجبت التشريعات كافة
قانونية اإلجراءات يف مرحلة االستدالل ومراعاة الضمانات القانونية للمتهم أو املشتبه
به ،اليت يوجب النظام على رجال الضبط اجلنائي االلتزام بها.
وقد اقتضى البحث يف مسألة الضمانات القانونية للمشتبه فيه يف مرحلة التحري
أن يكون يف مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،على النحو اآلتي:

املبح .األول :إجراءات االستدالل اليت يقوم هبا الضبط اجلنائي.
املطلب األول :تعريف إجراءات االستدالل.
املطلب الثاني :تعريف رجال الضبط اجلنائي( الضابطة العدلية).
املطلب الثالث :واجبات رجال الضبط اجلنائي يف إجراءات االستدالل.
املبح .الثاي :قانونية إجراءات االستدالل وأتثريها يف حتريك الدعوى اجلنائية.
املطلب األول :األساس النظامي لإلجراءات االستدالل.
املطلب الثاني :طبيعة إجراءات االستدالل وتأثريها يف حتريك الدعوى اجلنائية.
املبح .الثال :.تقيد إجراءات االستدالل بضماانت املشتبه فيه.
املطلب األول :افرتاض الرباءة وعدم جواز املساس باحلرية الفردية.
املطلب الثاني :حق املشتبه فيه يف العلم بالتهمة والدفاع عن نفسه.
املطلب الثالث :ضمانة عدم استجواب املتهم من قب رجال الضبط اجلنائي.
مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة يف بيان العالقة بني قيود إجراءات االستدالل اليت
يقوم بها رجال الضبط اجلنائي وبني مراعاتها لضمانات املشتبه فيه يف مرحلة التحري
واالستدالالت.
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أمهية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف أنها تقدم دراسة نظرية وتطبيقية عن شرعية إجراءات
االستدالل ،من اجلانب القانوني وتتمث أهمية الدراسة يف األهمية العملية والعلمية:
أوالا :األمهية العملية

 - 1تؤكد الدراسة احلالية دور الضبط اجلنائي كجهة من اجلهات املسؤولة عن
كشف احلقيقة ،وحتري اجلرائم وضبط مرتكبيها ومجع أدلتها ،بالوسائ املشروعة
ضمن احلدود اليت ترمسها قوانني اإلجراءات اجلزائية.
 - 2إجراءات االستدالل مرحلة أساسية ومهمة يف حتديد مصري الدعوى اجلزائية
لرج الضبط القضائية يف األردن والسعودية.
 - 3الدور املهم الذي يلعبه دور الضابط اجلنائي باعتباره أداة البحث املوضوعي
واجلاد عن احلقيقة والتطبيق السليم للقانون ،بالدفاع عن احلقوق العامة للمجتمع،
مقارنة بالدور األصلي الذي تقوم به هيئة التحقيق واالدعاء العام  -النيابة العامة -
يف حتريك الدعوى العمومية ملا هلا من خربة واسعة.
اثنيا :األمهية العلمية

 - 1تستمد الدراسة احلالية أهميتها من كون الضبطية اجلنائية أحد أركان

منظومة العدالة والسلطة القضائية يف أي جمتمع حديث.
 - 2استجالء احلقيقة وإيضاحها ،من خالل ما يُجمَع من بيانات ،وتلقي
ص عليها.
ح ِ
الضوء إىل أهمية تلك األدلة والقرائن اليت جُمِعتْ ،وإىل املعلومات اليت ُ
 - 3توثر يف قرار حتريك الدعوى اجلزائية ،أو حفظ األوراق وإصدار أمر بأنه
ال وجه إلقامتها.
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أهداف الدراسة
 - 1التعرف على ماهية إجراءات االستدالل.
 - 2بيان األساس النظامي إلجراءات االستدالل.
 - 3التعمق يف التزام رجال الضبط اجلنائي بضمانات املشتبه فيه أثناء إجراءات
االستدالل.
تساؤالت الدراسة
 - 1كيف تتم إجراءات االستدالل ؟
 - 2ما األساس النظامي إلجراءات االستدالل.
 - 3كيف تتحقق الضمانات القانونية للمشتبه به أثناء إجراءات االستدالل ؟
مفاهيم الدراسة
نظام:يعرف لغة بأنه :ما نظمت فيه الشيء من خيط وغريه وك شعبة منه،
وأص نظام ك أمر مالكه ،واجلمع أنظمة ،والنظام اخليط الذي ينظم به اللؤلؤ ،وك
خيط ينظم به لؤلؤ أو غريه فهو نظام ومجعه نظم(.)3
والنظام اصطالحاً يطلق على تأليف الكلمات واجلم مرتتبة املعاني ،مناسبة
الدالالت ،على حسب ما يقتضيه العق (.)4
نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .وهو أحد األنظمة العدلية اهلادفة إىل حتقيق
العدالة اجلنائية ،ومحاية حقوق اجلاني ويقصد به يف الدراسة احلالية نظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم ملكي رقم :م  2 /وتاريخ 1435 / 1 / 22 :هـ
( ) 3لسان العرب ،كمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصر املشهور ربن منظور ،الناشر :دار صادر ،بريوت،
الوبعة الثانية ،عام 1400م ص .1344
( )4علي بن حممد بن علي اليين الشريف اجلرجاين،التعريفات ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان،الوبعة :األوىل
1403هـ 1983-مص233
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قانون اإلجراءات اجلزائية :وهو جمموعة من القواعد اليت تسنها الدولة لكي
تؤدي إىل اكتشاف اجلرمية وتعقب اجملرمني للوصول إليهم والتحقيق معهم ومن ثم
حماكمتهم وتنفيذ ما يصدر حبقهم من عقوبة وهو ميث اجلانب الشكلي للقانون اجلنائي،
ويقصد به يف الدراسة احلالية قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني املعدل برقم
( )16لسنة 2001م.
تعريف رج الضبط اجلنائي :وهو الشخص الذي يقوم بالبحث عن مرتكيب
اجلرائم وضبطهم ،ومجع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق ،وتوجيه االتهام.
هيئة التحقيق واالدعاء العام:وهي اهليئة أو اجلهاز الذي أُنشئ باململكة العربية
السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم) م  ( 56/وتاريخ 1409 / 10 / 24هـ .للتحقيق يف
االتهام الذي يوجه إىل إنسان بارتكاب جرمية ما ،ورفع الدعوى اجلنائية عليه.
منهج الدراسة
كون الدراسة تتناول تقيد إجراءات االستدالل بضمانات املشتبه فيه يف مرحلة
االستدالالت يف القانون األردني والنظام السعودي كدراسة مقارنة ،فإن املنهج
العلمي املتبع فيها سيكون املنهج الوصفي التحليلي املقارن إذ سأتعرض للوصف
الدقيق للنصوص حملاولة اإلجابة عن إشكالية الدراسة وحتليلها ووضع احللول املناسبة
من أج الوصول إىل اهلدف من الدراسة املتمث يف معرفة وتبيان الشرعية اإلجرائية
ملرحلة االستدالل يف القانون األردني والنظام السعودي.
حمددات الدراسة
احلد النظامي :نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون أصول احملاكمات
اجلزائية األردني.
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احلد املوضوعي :يتناول الضمانات القانونية للمشتبة فيه يف مرحلة التحري،
وبالتالي ختر عن نطاق هذه الدراسة بقية املوضوعات األخرى املتعلقة مرحلة
التحقيق اجلنائي ومرحلة احملاكمة إالّ بالقدر الضروري اليت تتطلبه هذه الدراسة ،دون
التعمق يف جزئياتها كلها وذلك لوضع احللول القانونية واالبتعاد عن اإلطالة والتعقيد
الذي ال مربر له ،تاركني اجملال لالستضافة يف هذا لطلبة العلم و الباحثني.
املبح .األول :إجراءات االستدالل والتحري اليت يقوم هبا الضبط اجلنائي
متر الدعوى اجلنائية بعدة مراح تبدأ بتحريكها مبعرفة هيئة التحقيق واالدعاء
العام أو النيابة العامة ،ثم رفعها إىل احملكمة املختصة ثم مباشرتها أمامه حتى يصدر
حكمًا باًّتا يف موضعها ،وتشتم ك مرحلة من هذه املراح على عدد من اإلجراءات.
وحتريك الدعوى اجلنائية بواسطة هيئة التحقيق واالدعاء العام أو النيابة العامة،
يستوجب توافر املعلومات كافية متكن اهليئة من تقدير مالئمة حتريكها ،وهذه
املعلومات يتم مجعها بواسطة مأموري الضبط اجلنائي وفقًا للقانون األردني والنظام
السعودي ،وذلك بعد أن يص إىل علمهم نبأ وقوع اجلرمية من خالل ما يتلقونه من
بالغات أو شكاوى ،وعندئذٍ يكون هلم احلق يف مباشرة إجراءات التحريات أو
االستدالل العادية.
وإجراءات االستدالل ال تعترب من ضمن إجراءات اخلصومة اجلنائية ،ب هي
من اإلجراءات السابقة على حتريكها ،فهي من اإلجراءات املمهدة لنشوء الدعوى
اجلنائية ومن ثم فهي ال تعد من مراح الدعوى اجلنائية.
على أن ذلك ال يعين توقف احلدود الزمنية جلمع االستدالل مبجرد حتريك
الدعوى اجلنائية ،فقيام هيئة التحقيق واالدعاء العام أو النيابة العامة بإجراء التحقيق
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بنفسها ال يقتضي قعود رج الضبط اجلنائي عن املضي جانبها بواجباته جانباً إىل
جانب النيابة العامة يف الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها .ويف هذا املبحث نتناول
إجراءات االستدالل اليت يقوم بها الضبط اجلنائي وأثرها يف حتريك الدعوى اجلنائية
ضمن مطلبني وعلى النحو التالي:
املطلب األول :تعريف إجراءات االستدالل والتحري
يقتضي بيان تعريف إجراءات االستدالل والتحري الوقوف على هذا من
الناحية اللغوية واالفقهيه والقانونية وذلك بالفروع الثالثه االتية:
الفرع األول :التعريف اللغوي واالصطالحي لالستدالل والتحري
االستدالل لغة :مأخوذ من الدلي والدلي هو املرشد والكاشف ،وقي  :هو
ما يستدل به(.)5
ويف معنى آخر أنه :طلب الدلي  ،فهو مأخوذ من دله على الطريق إذا أرشده
إليه ،وقي بأنه احلجة والربهان والسلطان ،وكلها معان متقاربة(.)6
ويف االصطالح :فهو عملية تفكريية تتضمن وضع احلقائق أو املعلومات بطريقة
منظمة حبيث تؤدي إىل استنتا أو قرار أو ح ملشكلة(.)7
( )5الفريوأ آرد  ،جمد الدين حممد بن يعقوب _ القاموس اكيط _ مؤسسة الرسالة للوباعة والنشر والتوأيع ،بريوت،
الوبعة الرابعة  1415ه مادة جوب ص .89أيضاً د .سعد بن حممد بن علي آ ظفري،املبادئ العامة
لالجرااات اجلنائية اململكة العربية السعودية " مرللس االستدال و التيقيق،مكتبة امللد فهد
الوطنية،الوبعة األوىل ،2013السعودية ،الرايض،ص49
( )6لاشية العوار على شرح اجلال اكلي على مجع اجلوامع،املؤلف :لسن بن حممد بن حممود العوار
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،ص  .282/2املاوردل ،ابن اوسن علي بن حممد بن لبيب ،األلكام
السلوانية ،موبعة مصوفي البايب اوليب ،مصر ،الوبعة الثانية  1386ه – ص  219وما بعدها.
( )7أبو الثناا حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصبهاين،بيان املختصر شرح خمتصر ابن اواجب ،دار املدين،
ثالثة أجياا1406 .هـ 1986 /م ،ص .250
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عرفه أبو الوليد الباجي :بأنه التفكر يف حال املنظور فيه طلباً للعلم مبا هو نظر
فيه ،أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن(.)8
واالستدالل يف املصطلح اجلنائي :هو مجع املعلومات عن اجلرمية ومرتكبيها،
ويتوىل القيام به رجال الضبط اجلنائي(.)9
الفرع الثاي :التعريف الفقهي للتحري واالستدالل
لفظ التحري لفظ فقهي استخدمه الفقه يف كتاباتهم دون أن يكون هنالك سند
يف نصوص القانون يسوغ استخدام هذا اللفظ فغالبية الفقه اعتمد على استخدام لفظ
التحري للتعبري عن وظيفة البحث عن اجلرائم ومرتكبيها ومجع االستدالالت اليت
تلزم للتحقيق يف الدعوى(.)10
فقد ذهب جانب من الدقة إىل القول بأن جوهر التحريات هو مجع البيانات كها
واملعلومات للتنقيب عن اجلرائم ومعرفة مرتكبتها وظروفها من سائر املصادر املتاحة
ملأور الضبط أو ملن يعاونه من مساعديه(.)11
ومبي جانب من الدقة إىل استخدام لفظ استقصاء للداللة على املعنى ذاته،
فريى أن استقصاء اجلرمية هو البحث عنها ومعرفة مرتكبتها ومجع األدلة اليت تثب

الدعول اجلنائية والدعول املدنية ،دار النهضة

( )8لامد إبراهيم طنواو  ،املبادئ العامة لإلجرااات اجلنائية
العربية ،القاهرة ،طبعة ،2005ص .280
( )9لسن جوخدار ،شرح قانون أصو اكاكمات اجليائية األردين ،دار الثقافة للنشر والتوأيع،الوبعة األوىل،2002
عمان ،األردن .ص.144
القانون اللييب والسوداين ،رسالة
( )10عثمان ليدر أبو أيد ،مشروعية إجرااات التير واالستدال
دكتوره،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون2012 ،م ،ص 323
( )11أمحد عو بال  ،اإلجرااات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرااات اللمملكة العربية السعودية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة1991،م ،ص .628
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وقوع نسبتها إىل مرتكبتها(12لفظ التحري لفظ عرفها بعض الفقه بأنه أما لفظ
االستدالل فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه "مجع املعلومات والبيانات اخلاصة باجلرمية،
عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائ القانونية وبالتالي
إعداد العناصر الالزمة للبدء يف التحقيق االبتدائي مبعناه الضيق إذا كان له وجه أو يف
احملاكمة مباشرة "( .)13والبعض اآلخر عرفها بأنها ":عملية جتميع للقرائن واألدلة اليت
تثبت وقوع اجلرمية ونسبتها إىل فاعلها" (.)14
أيضاً عرفه بعض الفقهاء بأنه (إجراءات مجع وتقصي ومتحيص املعلومات عن
األشخاص أو األشياء أو األمور بهدف التوص إىل كشف احلقيقة فيما خيدم أغراض
األمن وحتقيق رسالة الشرطة بالطرق والوسائ املشروعة"(.)15
الفرع الثال:.التعريف القانوي لالستدالل والتحري
مل يتضمن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ،والالئحة التنفيذية له()16تعريفًا
"لالستدالل" ،رغم أن النظام خصص الباب الثالث منه بعنوان" إجراءات
االستدالل" ،إال أن مشروع الالئحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام نص
يف الباب األول منه" التعاريف "على تعريف االستدالل ،فعرفه بأنه" السعي إلظهار
احلقيقة عن طريق مجع عناصر اإلثبات اخلاصة باجلرمية والتحري والبحث عن
( )12عثمان ليدر أبو أيد ،مشروعية إجرااات التير و االستدال  ،املرجع السابق ،ص ..323
( )13فوأية عبد الستار ،شرح قانون اإلجرااات اجلنائية ،دار النهضة العربية،مجهورية مصر العربية1977،م،
ص .336
( )14قدر عبد الفتاح الشهاو  ،مناط التيرايت" االستدالالت واالستخبارات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
الوبعة األوىل .1998ص 123
( )15مأمون حممد سالمة،اإلجرااات اجلنائية التشريع املصر  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة األوىل
1992ص24
( )16جملس الوأراا الصادرة جلستا املنعقدة بتاريخ 1436/3/21ه.
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فاعليها ،واإلعداد للبدء يف التحقيق أو احملاكمة مباشرة ".ويالحظ على هذا التعريف
أنه حدد االستدالل بأنه" السعي إلظهار احلقيقة.
أما قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني فلم يتطرق إىل تعريف االستدالل
واكتفى بتنظيم قواعده اخلاصة واستخدم لفظ استقصاء بدل االستدالل يف املادة ()8
اليت نصت على أنه (موظفو الضابطة العدلية مكلفون ابستقصاء اجلرائم ومجع أدلتها
والقبض على فاعليها وإحالتهم إىل احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم).
كما استخدم املشرع األردني لفظ التحريات يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية
األردني يف عده مواضيع ،فالفقرة( )1من املادة ( )9أشارات إىل أنه يساعد املدعي
العام يف إجراء وظائف الضابطة العدلية املوظفون املكلفون بالتحري واملباحث اجلنائية.

وقد أشارت القواعد اخلاصة يف االستدالل يف الفقرة( )1و الفقرة ()2من املادة
( )158اليت نصت (.1جيوز مساع الشهود الذين مل يبلغوا مخس عشرة سنة بدون
حلف ميني على سبي االستدالل إذا تبني أنهم ال يدركون كنه اليمني .2إن الشهادة اليت
تؤخذ على سبي االستدالل ال تكفي وحدها لإلدانة ما مل تكن مؤيدة ببينة أخرى).
كما أوردت املادة ( )46من ذات النظام (أن موظفي الضابطة العدلية املذكورين
يف املادة )  ( 44ملزمون يف حال وقوع جرم مشهود أو حاملا يطلبهم صاحب البيت أن
ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا إلفادات الشهود وأن جيروا التحريات وتفتيش املنازل
وسائر املعامالت اليت هي يف مث هذه األحوال من وظائف املدعي العام وذلك كله
طبقًا للصيغ والقواعد املبينة يف الفص اخلاص بإجراء وظائف املدعي العام).
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كما نصت املاد ( )85بانة (مع مراعاة األحكام السابقة حيق للمدعي العام أن
يقوم بالتحريات يف مجيع األمكنة اليت حيتم وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد
اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور احلقيقة).
املطلب الثاي :مفهوم الضبط اجلنائي( الضابطة العدلية)
يستدل على مفهوم الضبط اجلنائي من خالل الوظيفة اليت يقوم بها واملتمثلة يف
البحث عن اجلرائم ومرتكبها(،)17
وبذلك يكون نشاطها الحقاً؛ الرتكاب اجلرمية خالفاً للضابطة اإلدارية إذ
متارس نشاطها قب ارتكاب اجلرمية ،فوظيفتها هي اختاذ اإلجراءات الوقائية ملنع وقوع
اجلرمية ففي قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني يطلق وصف الضبط اجلنائي على
رجال الضابطة العدلية حيث تنصت الفقرة ( )1من املادة ) )٨من ذات القانون بأنه:
"موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء اجلرائم ،ومجع أدلتها ،والقبض على
فاعليها ،وإحالتهم على احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم".
أما نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية يالحظ مصطلح الضبط اجلنائي هو ما
جرى عليه العم يف اململكة منذ صدور قرار وزير الداخلية رقم ت 5/يف
1396/2/15هـ عندما اعتمد اهليك التنظيمي ملديرية األمن العام ،حيث عرفت
املادة ( )24من نظام اإلجراءات اجلزائية رجال الضبط اجلنائي بأنهم":هم األشخاص
الذين يقومون بالبحث عن مرتكيب اجلرائم وضبطهم ومجع املعلومات واألدلة الالزمة
للتحقيق وتوجيه االتهام".وبينت املادة( )26من ذات النظام هؤالء األشخاص.

ظفري ،اإلجرااات اجلنائية اململكة العربية السعودية ،كلية امللد فهد املنية
( )17سعد بن حممد بن علي بن ّ
واملعهد العايل للدراسات األمنية ،الرايض1430 .هـ،ص.140
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املطلب الثال :.واجبات رجال الضبط اجلنائي يف إجراءات االستدالل
ال تعترب إجراءات االستدالل من إجراءات اخلصومة اجلنائية ،ب هي من
اإلجراءات األولية السابقة على حتريكها ،فهي من اإلجراءات التمهيدية لنشوء
الدعوى اجلزائية ،ومن ثم فهي ال تعد من مراح الدعوى اجلزائية "(.)18
على أن ذلك ال يعين توقف احلدود الزمنية جلمع االستدالل مبجرد حتريك
الدعوى اجلزائية ،فقيام هيئة التحقيق أو النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها ال
يقتضي قعود مأمور الضبط اجلنائي عن القيام إىل جانبها بواجباته يف الوقت ذاته الذي
تباشر فيه عملها ،فقد نصت الفقرة( )5من املادة ( )16الالئحة التنفيذية لنظام
اإلجراءات (قيام اهليئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق يف اجلرمية ال مينع رج الضبط
اجلنائي من القيام بواجباته يف مجع التحريات ،واالستدالل ،واإليضاحات الالزمة)،
وحيدد النظام مدى السلطات اليت تتاح لرج الضبط اجلنائي يف جمال ممارسته وظيفة يف
مرحلة االستدالل وتتمث مهام رجال الضبط اجلنائي يف مرحلة االستدالل بالواجبات
اآلتية:
أوالا :مهام رجال الضبط اجلنائي يف التبليغات والشكاوى

من املهام املوكلة لرجال الضبط اجلنائي قبول الشكاوى اليت ترد إليه بشأن

اجلرائم وأن يثبتها يف حمضر ثم يبعث بها فوراً إىل هيئة التحقيق و االدعاء العام أو
النيابة العامة ،وذلك حتى يتسنى هلذه األخرية أن تراقب الضبط اجلنائي ،وتوجهه عند
مباشرته عمله املتعلق باالستدالل ،وأن تشرع يف التحقيق – إذا رأت له حمالً – يف
وقت مناسب ،فقد نصت املادة (  )21قانون أصول احملاكمات اجلزائية أردني بأنه:

( )18عبداوميد بن عبدهللا اورقان،اإلجرااات اجلنائية،كلية امللد فهد األمنية .الرايض1430،هـ.،ص.232
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(على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطري أن خيربوا فورًا املدعي
العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن اإلجراءات القانونية).
كذلك أوجبت املادة ( )27من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي رجال الضبط
اجلنائي عند تلقيهم البالغات والشكاوى يف أي جرمية وقعت أن يبلغوا فوراً هيئة
التحقيق واالدعاء العام ،وإن مل يفع ما ميليه عليه واجبه ،أو رفض قبول البالغ أو
تلقي الشكوى ،وجب مساءلته تأديبياً استناداً لنص املادة ( )25من ذات النظام.
أما الشكاوى يشرتط تقدميها ممن أصابه ضرر نشأ عن اجلرمية ،يطالب مبوجبها
التعويض ،فقد نصت املادة ()55من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه) :ال يعد
الشاكي مدعياً شخصياً إال إذا اختذ صفة االدعاء الشخصي صراحة يف الشكوى أو يف
طلب خطي الحق قب فراغ احملكمة الناظرة يف الدعوى من مساع بينة النيابة ودفع
الرسوم القانونية املرتتبة على التعويضات املطالب بها(.

وقد أحسن املنظم السعودي صنعاً بقبول الشكاوى يف مجيع اجلرائم دون
استثناء سواء كانت مشافهة ،أو كتابة ،معلومة املصدر أو جمهولته فقد نصت املادة
( )27نظام اإلجراءات اجلزائية بأنه( :على رجال الضبط اجلنائي ك حسب
اختصاصه أن يقبلوا البالغات والشكاوى اليت ترد إليهم يف مجيع اجلرائم) ومل يشرتط
املنظم السعودي طريقة معينة لقبول الشكاوي فقد تكون مشافهة ،أو كتابة ،معلومة
املصدر أو جمهولته فقد نصت املادة ( )15من الالئحة التنفيذية (يقب رجال الضبلط
اجلنائي  -ك حبسب اختصاصه  -البالغات والشكاوى يف مجيع اجلرائم ،سواء كانت
مشافهة ،أو كتابة ،معلومة املصدر أو جمهولته).
بينما املنظم األردني اقتصر قبول الشكوى على وقوع جرائم اجلنح و اجلنايات
دون املخالفات اليت قد يكون هلا ضرر على ك من حلقة من وقوعها،ونتمنى من
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املنظم األردني إعادة النظر يف نص املادة ( )52حبيت تشم الشكاوى مجيع اجلرائم
كما فع املنظم السعودي يف املادة( )27من نظام اإلجراءات اجلزائية.

اثني ا :مهام رجال الضبط اجلنائي يف إجراء البح .والتحرايت

التحريات هي مجع القرائن والدالئ لكشف النقاب عن اجلرمية اليت وقعت

ونسبتها إىل فاعلها(.)19
والبحث والتحري عم من أعمال رجال الضبط اجلنائي الرئيسة ،وليست من
أعمال رجال التحقيق اجلنائي ،حيث إنها تقوم على عنصر البحث وبذل اجلهد يف
موضوع اجلرمية(.)20
وتبدأ مهمة رج الضبط اجلنائي يف إجراء التحريات( )21فور العلم بأمر اجلرمية
اليت وقعت ،وال يشرتط طريقة معينة للعلم بوقوع اجلرمية ،فكما أن هذا العلم قد يتم
عن طريق البالغ ،فإنه قد يتم أيضاً عن طريق شكوى املضرور ،أو رؤية مباشرة،
وتستمر هذه املهمة ما دام األمر يستدعي مجع األدلة والبحث عن مرتكيب اجلرمية(.)22
وعلى رجال الضبط اجلنائي بعد وصول نبأ ارتكاب اجلرمية أن يقوموا بإجراء
البحث والتحري الالزمني عن مجع األدلة بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسهم ،بغية

اململكة العربية السعودية .القاهرة :دار

( )19أمحد عوض بال  ،اإلجرااات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي
النهضة العربية 1990،م،ص .233
( ) 20عدانن خالد الرتكماين،اإلجرااات اجلنائية اإلسالمية وتوبيقاتا اململكة العربية السعودية ،طبعة جامعة
انيف ،الوبعة األوىل ،الرايض ،السعودية1420،هـ،ص.206
( )21أكد على ذلد املادة ( ) 27من نظام اإلجرااات اجليائية السعود واملادة (  )21من قانون أصو
اكاكمات اجليائية األردين
( ) 22عدانن خالد الرتكماين،اإلجرااات اجلنائية اإلسالمية وتوبيقاتا
انيف ،الوبعة األوىل ،الرايض ،السعودية1420،هـ،ص.206

اململكة العربية السعودية ،طبعة جامعة
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احلصول على مجيع اإليضاحات واالستدالل املؤدية إىل ثبوت التهمة أو نفيها يف
اجلرائم اليت وقعت فعالً ،فقد نصت املادة( )8أصول جزائية أردني بأنه (:موظفو
الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء اجلرائم ومجع أدلتها والقبض على فاعليها
وإحالتهم إىل احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم) ،أيضاً وتنص املادة ( ( 24من نظام
اإلجراءات جنائية السعودي(:رجال الضبط اجلنائي هم األشخاص الذين يقومون
بالبحث عن مرتكيب اجلرائم وضبطهم ومجع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق
وتوجيه االتهام).
ولكي تكون التحريات اليت يقوم بها رجال الضبط اجلنائي سليمة ومنتجة
آلثارها جيب أن تتصف أعماهلم بالدقة واجلدية وأن تكون مباشرتهم للوقائع ضمن
اختصاصهم النوعي واملكاني فقد نصت الفقرة ( )2من املادة ( )15من الالئحة
التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي بأنه (:إذا قُدم البالغ أو الشكوى إىل جهة ضبط
غري خمتصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إىل جهة املختصة ،).كما جيب أن تتضمن هذه
التحريات القرائن اليت تفيد يف الوصول إىل احلقيقة(.)23
ويلزم لكي تكون التحريات منتجة آلثارها أن تكون متعلقة جبرمية وقعت فعالً،
فال جيوز لرج الضبط أن يتدخ بفعله يف خلق اجلرمية أو التحريض علي ارتكابها.
ومن ثم يبط إذن التفتيش املتعلق بضبط جرمية مستقبلية ولو كانت التحريات
والدالئ جدية علي أنها ستقع بالفع (.)24

اململكة العربية السعودية،كلية امللد فهد األمنية،

( )23شارع بن انيف الغوير  ،الضبوية اجلنائية
1431هـ،ص .63
( )24إبراهيم عيد اني  ،دراسة قانونية عن استعانة رج البوليس رملرشد السر ،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر.
،1995ص.22
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اثلثا :مهام رجال الضبط اجلنائي يف اصحصول علي ايإيضاحات الالممة

من املهام املوكلة لضبط اجلنائي مجع املعلومات عن اجلرمية ومرتكبيها ،فقد

ألزمت املادة(  )24من قانون أصول جزائية أردني ،و املادة ( )27من نظام اإلجراءات
السعودي رج الضبط اجلنائي متى علم باجلرمية أن حيص على مجيع اإليضاحات
بشأنها.
ولرج الضبط اجلنائي أن يستعني فيما جيريه من حتريات أو ما يتخذه من
وسائ التنقيب برجال السلطة العامة واملرشدين السريني وهذا ما نصت علية املادة
( )14من الالئحة التنفيذية لنظام بأنه( :لرج الضبط اجلنائي  -يف سبي قيامه بواجباته
أن يستعني بغريه من رجال السلطة العامة متى اقتضى األمر ذلك) .ومل يقيد املنظم رجال الضبط اجلنائي أثناء القيام بأعمال التحريات بوسائ
معينة ،فله أن سيتعني بك الوسائ اليت متكنه من حسن األداء أو تعينه على أداء
رسالته طاملا كانت هذه الوسائ متصفة بالشرعية ،وعدم اخلرو عن االلتزام بالقيم
األخالقية والضوابط االجتماعية واملبادئ الدينية وال تنطوي على مساس حبرية األفراد
أو حرمة مساكنهم وطاملا أن رج الضبط مل خيلق فكرة اجلرمية يف ذهن اجلاني بطريقة
اخلداع أو الغش أو التحريض(.)25
ومن أج احلصول على اإليضاحات جتيز املادة ()24إجراءات جنائية سعودي
ملأمور الضبط اجلنائي سؤال املشتبه فيه عن املتهمة املسندة إليه دون أن يستجوبه
تفصيالً .فإذا ما اعرتف املتهم مبا نسبه إليه ،فعلى مأمور الضبط القضائي أن يثبت هذا
االعرتاف يف حمضره ،وللمحكمة أن تعول عليه يف حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه.
( )25مأمون حممد سالمة ،اإلجرااات اجلنائية
ص .123

التشريع املصر  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر،1992،
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رابعا :مهام رجال الضبط اجلنائي يف االنتقال واملعاينة

جيب على رجال الضبط اجلنائي االنتقال فوراً بعد إبالغهم ملوقع مسرح اجلرمية

وجيب عليهم احملافظة عليه ،وضبط ك ما يتعلق باجلرمية (.)26فقد أوجب املنظم يف
املادة ( )27من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أن ينتق رج الضبط اجلنائي
بنفسه إىل حم احلادث للمحافظة عليه ،وضبط ك ما يتعلق باجلرمية ،واحملافظة على
أدلتها ،والقيام باإلجراءات اليت تقتضيها احلال ،وعليه أن يثبت مجيع هذه
اإلجراءات يف احملضر اخلاص بذلك.
كما أوجب املنظم على رجال الضبط اجلنائي يف حالة التلبس جبناية أو جنحة أن
ينتق فوراً إىل حم الواقعة ،ويعاين اآلثار املادية للجرمية وحيافظ عليها ويثبت حالة
األماكن واألشخاص وك ما يفيد يف كشف احلقيقة ،ويسمع أقوال من كان حاضراً،
أومن ميكن احلصول منه علي إيضاحات يف شأن الواقعة ومرتكبها .وجيب عليه أن خيطر
هيئة التحقيق و االدعاء العام فور انتقاله(.)27
ويعد إجراء املعاينة أحد إجراءات االستدالل عن اجلرائم؛ لذا أوجب املنظم
على رجال الضبط اجلنائي أن ينتقلوا فوراً إىل موقع مسرح اجلرمية وأن يعاينوا ك ماله
صله بها؛ ألن معاينته تفيد يف كشف اجلرمية أو احلادثة ،وأن حيافظوا عليها ويثبتوا
حالة األماكن وقت مباشرتهم وأن يسمعوا ألقوال من كان حاضراً أو من ميكن
احلصول منه على إيضاحات يف شأن الواقعة ومرتكها.
وقد أجاز املنظم لرجال الضبط اجلنائي باملادة ( )32من نظام إجراءات جنائية
سعودي و املادة ( )31من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني عند انتقاله جلرمية
( )26حممد فاروق عبد اوميد كام  ،القواعد الفنية الشرطية للتيقيق والبيا اجلنائي .الرايض :دار النشر أبكاد ية
انيف العربية للعلوم األمنية 1420،ه  1999-م ،ص.33
( )27املادة ( )32من نظام إجرااات جنائية سعود .
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متلبس بها أن يأمر احلاضرين بعدم مبارحة مسرح اجلرمية أو االبتعاد عنة ،وهو إجراء
حتفظي على األشخاص طيلة الفرتة اليت تستغرقها االنتهاء من حترير احملضر( ،)28وهذا
ال يعد قبضاً لعدم املساس حبرية الفرد أو تقيده وإمنا هو جمرد إجراء تنظمي قصد به
احملافظة على النظام ،ليتمكن رج الضبط اجلنائي من القيام مبهمته واحملافظة على آثار
اجلرمية وأدلتها املادية اليت قد تسوق إىل كشف مرتكبها
رابعا :مهام رجال الضبط اجلنائي يف أثبات أعمال االستدالل يف حمضر خاص

يعترب حمضر مجع االستدالل املرجع األول الذي يدون فيه رج الضبط

اجلنائي ك ما يتص بالتحقيق،ولقد أوجب املنظم السعودي و األردني على رج
الضبط اجلنائي وجوب حترير حمضر مجع االستدالل وذلك بشأن أي إجراء يتخذه.
فقد نصت املادة( ) 1/30من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني بأنه:
(ينظم املدعي العام حمضرًا باحلادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها
ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق) .ونصت أيضاً املادة ()27
من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بأنه (:على رجال الضبط اجلنائي ك حسب
اختصاصه أن يقبلوا البالغات والشكاوى اليت ترد إليهم يف مجيع اجلرائم ،وأن
يقوموا بفحصها ومجع املعلومات املتعلقة بها يف حمضر موقع عليه منهم.)...
ويفهم من هذه النصوص املشار إليها ،بأن املنظم ألزم رج الضبط اجلنائي
بتحرير حمضر باستدالالته اليت قام بها ،باعتبار حمضر االستدالل مبثابة الوثيقة اليت
حيررها رج الضبط اجلنائي إلثبات الواقعة اليت حتقق من ارتكابها.

( )28قدر عبد الفتاح الشهاو ،مناط التيرايت"االستدالالت واالستخبارات"،مصر،اإلسكندرية،منشأة
املعارف،1998،ص.22
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والعلة من حترير حمضر باستدالالته ،هي تلك القاعدة اإلجرائية اليت تتطلب
إثبات اإلجراء بالكتابة(،)29إىل جانب احلرص على إثبات قيام رج الضبط اجلنائي
باألعمال املنوطة به ،كالتحري واملعاينة أو مساع أقوال الشهود واملتهم حتى يتسنى
التحقق من اختاذها وفق موجبات القانون ،وليتسنى االحتجا مبا إذا اقتضى األمر (.)30
وجيب أن يشتم احملضر على عدد من البيانات منها :إثبات اإلجراءات اليت
يتخذها الضبط اجلنائي ،ووقت اختاذها ،ومكانها .وتوقيع حمرر احملضر ،ووصف
اجلرمية ،وتوقيع من لديه معلومات عنها ،فقد نص قانون أصول احملاكمات األردني يف
املادة ( )30بأنه( :ينظم املدعي العام حمضرًا باحلادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون
أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق) كما
أكدات على ذلك بشك مفص واملادة ( )15من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي حيث تنص بأنه( :يقوم رج الضبط اجلنائي عند االنتقال إىل مكان
وقوع اجلرمية حبسب( املادة السابعة والعشرين (من النظام بتحرير حمضر يشتم على ما
يأتي:
أ( تاريخ اختاذ اإلجراء ووقته ومكانه.
ب( وصف املكان واجلرمية وصفاً بيناً.
( حصر األشياء املضبوطة ووصفها.

د ( توقيع ك

من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.

ه (توقيع القائم باإلجراء من رجال الضبط اجلنائي ،ومن شاركه من معاونيه) .

( )29جند عبد امللد ،املوسوعة اجلنائية .بريوت :دار إلياا الرتاث العريب. ،ج  1976 ،4م ص .511
( )30مصوفى حممد الدغيد  ،التيرايت واإلثبات اجلنائي .القاهرة :دار النهضة العربية 2002 .م ص.21
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ٍّ من إجراءات االستدالل ال يرتتب عليه أي بطالن إمنا
وال خيفى أن إغفال أي
هو لضمان حسن سري العم وتنظيمه (.)31
ويالحظ أن املنظم األردني والسعودي ال يوجب أن يقوم كاتب بتحرير حمضر
مجع االستدالل؛ لذا فال يهم أن يقوم رج الضبط اجلنائي بتحرير احملضر بنفسه أو
بواسطة كاتب أو بآلة كاتبة أو بالكمبيوتر أو خبط اليد مادام حتريره كان حتت مسعه
وبصره ،وذلك باعتبار أن رج الضبط هو املسؤول وحدة عن صحة ما دون
مبحضره(.)32
فإذا كان األساس الذي يبنى عليه االستدالل سليمًا سهلت مهمة التحقيق
وأوصلت إىل احلقيقة ،فقد يرتتب علي حمضر إجراءات االستدالل حفظ األوراق إذا
تبني مما جاء به أنه ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية(،)33وقد يرتتب على حمضر
االستدالل إعادة فتح حتقيق كان قد صدر قرار حبفظه ،إذا قدم احملضر وقائع وأدلة
جديدة يف التحقيق احملفوظ .من هذا يتبني مدى أهمية حمضر إجراءات االستدالل ودوره
يف توجيه التحقيق ب واحملاكمة(.)34

( )31حممد فاروق عبد اوميد كام  ،القواعد الفنية الشرطية للتيقيق والبيا اجلنائي .الرايض :دار النشر أبكاد ية
انيف العربية للعلوم األمنية 1420،ه  1999-م،ص.45
( )32رضا املالح،املوجي الضبوية القضائية والتيقيق االبتدائي وفقاً لنظام اإلجرااات اجليائية السعود ،مكتبة
القانون واالقتصاد الرايض ،الوبعة األوىل1430،ه ص.221
كشف اجلر ة .الرايض :غري موضذ اسم الناشر.
( )33علي بن لامد العقر  ،إجرااات مجع األدلة ودورها
 1420ه  1999-م ص .232
( )34مصوفى حممد الدغيد  ،التيرايت واإلثبات اجلنائي .القاهرة :دار النهضة العربية 2002 .م ص.221
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املبح .الثاي :قانونية إجراءات االستدالل وأتثريها ابلدعوى اجلزائية
تتميز إجراءات رجال الضبط اجلنائي يف التحري و االستدالل بأنها ال جيوز
مباشر إجراءاتها إال مبا يتفق ونصوص القانون وهذا يشك األساس النظامي ،فال
جرمية وال عقوبة إال بنص قانوني،وهذا يعطي الشرعية لتحريك اإلجراءات اجلنائية
ضد املتهم( ،)35وهذا ماستناوله تباعًا يف الفروع اآلتية وعلى النحو اآلتي:
املطلب األول :األساس النظامي يإجراءات االستدالل
ال متس إجراءات االستدالل اليت يباشرها مأمور الضبط اجلنائي حرمة الفرد أو
املسكن؛ ألن اهلدف من هذه اإلجراءات هو الكشف عن اجلرائم وضبط املتهمني
فيها ،ومجع عناصر اإلثبات الالزمة ملباشرة التحقيق االبتدائي واحملاكمة يف شأنها،
فهي مرحلة سابقة على حتريك الدعوى اجلزائية أمام سلطة التحقيق املختصة(.)36
وتستند شرعية إجراءات االستدالل إىل نصوص النظام ،فنظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي أفرد الباب الثالث حتت عنوان" إجراءات االستدالل" فقد نص يف
املادة ( )24منه على من يكلفون مبهمة االستدالل ،وحددهم حبسب املهام املوكوله
إليهم "رجال الضبط اجلنائي ".ثم أوجز وصف أعمال االستدالل بأنها" البحث عن
مرتكيب اجلرائم وضبطهم ومجع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام

"

ثم نص يف املادة ( )27على مهام رجال الضبط اجلنائي املتمثلة بتلقي البالغات و
الشكاوي وفحص مجيع مهام االستدالل وهي قبول" البالغات والشكاوي. .يف مجيع
اجلرائم "وأن على رجال الضبط اجلنائي" أن يقوموا بفحصها ومجع املعلومات املتعلقة
بها يف حمضر موقع عليه منهم ."..و االنتقال بنفسه إىل حم احلادث للمحافظة عليه
( )35قدر عبد الفتاح الشهاو  ،مناط التيرايت" االستدالالت واالستخبارات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
الوبعة األوىل .1998ص.144
( )36مصوفى حممد الدغيد  ،التيرايت واإلثبات اجلنائي .القاهرة :دار النهضة العربية 2002 .م ص .220

الضماانت القانونية للمشتبا فيا

مرللة التير

1049

وضبط ك ما يتعلق باجلرمية واحملافظة على أدلتها ،والقيام باإلجراءات اليت تقتضيها
احلال ،وعليه أن يثبت مجيع هذه اإلجراءات يف احملضر اخلاص بذلك.

ولشرعية إجراءات االستدالل اليت يقوم بها رج الضبط اجلنائي فقد أوجبت
املادة ( )15من الفقرة ( )2أن يربز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه
وفقاًللنظام والالئحة ،فإذا كان عسكريًا مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.

أما املنظم األردني فقد نظم أعمال االستدالل يف املواد ( )21وما بعدها يف
قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
ويتبني من خالل النصوص النظامية استمداد إجراءات االستدالل أساسها من
النظام ،وهو ما يعطي هلا الشرعية اليت جيب أن تتسم بها كافة إجراءاتها ،ولضمان
شرعية إجراءات االستدالل لرجال الضبط اجلنائي فقد قصر قانون أصول احملاكمات
اجلزائية األردني ونظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اختصاص رجال الضبط اجلنائي
على إجراءات االستدالل ،فلم يذكر حتديدًا مصادر أو أساليب االستدالل ،ولكنه
حتدث عن تلقي الشكاوى أو البالغات وفحصها ،واالستعانة باخلرباء ومساع أقوال
أطراف الواقعة ،واالنتقال إىل حم

الواقعة.

وحق جلوء الضبط اجلنائي إىل ك وسيلة من شأنها الكشف عن اجلرمية
ومرتكبها ،بشرط أن تكون تلك الوسيلة مشروعة وحتقق غاية االستدالل ،وإال
أعتربات األدلة املتحصلة باطلة (.)37
وظروف ك جرمية تبني لرج الضبط اجلنائي األسلوب املناسب لالستدالل
والتحري ،وال يقيدهم النظام بأسلوب دون غريه ،تقيدهم مراعاة الضوابط النظامية
( )37صالح الدين علي حممود ،األسلوب العلمي والفين ملعاينة مسرح اجلر ة وأثره اإلثبات اجلنائي .القاهرة :حبا
مقدم إىل املؤمتر الثاين لرؤساا أجهية األدلة اجلنائية .تونس :من  16 :14يونيو  1988م.ص .40
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اليت ينص عليها النظام ،ومنها املشروعية يف اهلدف والوسيلة وعدم املساس حبريات
األشخاص وحرمة مساكنهم إال يف حدود النظام وعدم استخدام وسائ القهر ومراعاة
اآلداب العامة ،واألخالق احلميدة اليت يرتضيها اجملتمع(.)38
وبناء علي ذلك جيوز ملأمور الضبط اجلنائي أن يتبع أي إجراء أو يستعم أية
وسيلة يراها مناسبة للتحري عن اجلرائم بقصد اكتشافها ،ولو اختذ يف سبي ذلك
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس اجلاني له ويأمن جانبه وليتمكن من أداء واجبه،
ما دام أن إرادة اجلاني تبقي حرة غري معدومة(.)39
كما أن لرج الضبط اجلنائي أن خيتار ملعاونته يف مهمته املرشدين أو املخربين
السريني جلمع املعلومات اليت حيتا إليها ولو أبقى سرًا جمهوالً(.)40
كما أجاز قضاء حمكمة التمييز األردنية االستعانة بالكالب البوليسية يف عملية
عرض املتهم للتعرف عليه(.)41كما أجاز البعض تصوير املتهم من قب الشرطة من أج
عرض صورته على اجملين عليه والشهود فقط( ،)42شريطة أن يتم ذلك يف مكان عام
كي ال يقع الفع حتت طائلة البطالن ،كما أن لرجال الضبطية اجلنائي االستعانة
بوسائ التكنولوجيا احلديثة ،ومنها أساليب التعرف بطريق فحص احلامض النووي،
يف إمتام مهام االستدالل اليت يكلفون بها(.)43
( )38حممد عودة اجلبور ،االختصاص القضائي ملأمور الضبط ،الدار العربية ،بريوت ،1986 .ص.33
( )39علي وهبة ،مسرح اجلر ة .املرجع السابق،ص.59
( )40رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجرااات اجلنائية،املرجع السابق،ص208
( )41منشور جملة اكامي األردني عدد  ،454ص .3267
( )42هشام حممد فريد رستم،وماية اجلنائية وق اإلنسان صورتا،جملة الدراسات القانونية لقوق أسيوط،
مصر ،1986،ص.7
اململكة العربية السعودية،كلية امللد فهد
( )43شارع بن انيف الغوير  ،الضبوية اجلنائية
األمنية1431،هـ،ص.55
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غري أنه ال جيوز ملأمور الضبط ارتكاب جرمية بقصد الكشف عن جرمية أخري،
مث اسرتاق السمع واملشاهدات اليت جتري خلسة داخ املساكن كما حيظر اللجوء إلي
التحريض علي ارتكاب اجلرائم من أج

ضبطها وتسهي

االستدالل على

مرتكبيها(.)44
املطلب الثاي :طبيعة إجراءات االستدالل وأتثريها يف حتريك الدعوى اجلزائية
ال تتعدى مهمة رجال الضبط اجلنائي يف إجراءات االستدالل اختاذ اإلجراءات
الالزمة لكشف اجلرمية ومرتكبيها ،وذلك بالتثبت من وقوعها والبحث عن مرتكبيها
ومجع العناصر اليت تصلح أن تكون أساساً لبدء هيئة التحقيق أو النيابة العامة النظر يف
أمر الدعوى اجلزائية اليت متلك لوحدها االختصاص بشأنها إال ما استثين منها بنص
خاص( .)45ولكن البد أوالً من حتديد طبيعة هذه اإلجراءات للتعرف على مدى تأثريها
يف حتريك الدعوى اجلزائية يف الفرعني اآلتيني:
الفرع األول :طبيعة إجراءات االستدالل
من املقرر أن إجراءات مجع االستدالل ال تعدو أن تكون إجراءات حتضريية
وممهدة للدعوى اجلزائية حيث تهدف إىل مجع املعلومات وإجراء التحريات عن اجلرمية
وكشف مرتكبها( ،)46ومن مضمون النصوص النظامية ميكن التعرف على الطبيعة
القانونية إلجراءات االستدالل.

الضبوية القضائية والتيقيق االبتدائي وفقاً لنظام اإلجرااات اجليائية السعود ،املرجع

( )44رضا املالح،املوجي
السابق ـ،ص.21
( )45حممد محود جناد،لقوق املتهم مرللة مجع االستدالالت،املرجع السابق،ص.122
( )46سعود حممد موسى،جدية التيرايت كمسوغ إلجرااات التيقيق ،كلية الدراسات العليا أبكاد ية الشرطة
املصرية ،القاهرة،1997،ص.192
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فقد نصت املادة ( )8من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن (موظفو
الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء اجلرائم ومجع أدلتها والقبض على فاعليها
وإحالتهم إىل احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم ).ويف ذات املعنى نصت املادة ()24
إجراءات سعودية .كما نصت املادة ( )48أصول جزائية أردني وهذا ما نصت عليه
املادة ( )31إجراءات جزائية سعودي على أنه (أن موظفي الضابطة ...ملزمون يف حال
وقوع جرم مشهود أو حاملا يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا
إلفادات الشهود وأن جيروا التحريات وتفتيش املنازل وسائر املعامالت اليت هي يف مث
هذه األحوال من وظائف املدعي العام وذلك كله طبقًا للصيغ والقواعد املبينة يف
الفص اخلاص بإجراء وظائف املدعي العام).
فالدعوى اجلزائية ال تتحرك إال بالتحقيق االبتدائي وال تعترب إجراءات
االستدالل من إجراءات اخلصومة؛ نظراً ألنها ال تكسب الشخص الذي تباشر ضده
صفة املتهم إذ ال يتعدى كونه مشتبهاً فيه ،على عكس إجراءات التحقيق االبتدائي،
فإنها تكسبه صفة املتهم ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز لرجال الضبط اجلنائي القائمني
بهذه املرحلة أن يتخذوا أياً من اإلجراءات اليت تدخ يف نطاق مرحليت التحقيق
االبتدائي والنهائي إال يف احلاالت االستثنائية املنصوص عليها يف النظام (.)47
وعلى ذلك فإن إجراءات مجع االستدالل ليست ذات طبيعة قضائية ،وإمنا هي
ذات طبيعة شبة إدارية؛ ألنها تتمث مبجموعة من اإلجراءات التمهيدية أو التحضريية
اليت تسبق التحقيق(.)48

( )47أسامة عبد هللا قايد ،لقوق وضماانت املشتبا فيا مرللة االستدال .القاهرة :دار النهضة العربية1994
م،ص.122
( )48فاروق الكيالين ،حماضرات قانون أصو اكاكمات اجليائية األردين واملقارن ،املرجع السابق211،ص.
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واالعرتاف باالستدالل بأنه إجراء متهيدي أو حتضريي للتحقيق وأنه ليس حتقيقًا
جنائيًا ترتتب عليه عدة نتائج أهمها:
 - 1ما ينشأ عن االستدالل ال يصح أن تعده دليالً قانونيًا تبنى عليه اإلدانة
مبفرده؛ ذلك أن الدلي القانوني هو ما يستمد من التحقيق الذي يقوم به احملقق أو
املدي العام(.)49
 - 2أنه يشرتط لصحة الدلي القانوني أن تسبقه استدالالت أو وعالمات
قوية ،وأن يُؤََّدى طبقًا ألوضاع قانونية معينة(.)50
 - 3أن إجراءات االستدالل ال تتعرض للحريات الفردية كالقبض وتفتيش
األشخاص أو املساكن كمبدأ عام ،بعكس إجراءات التحقيق اجلنائي اليت جيوز هلا
ذلك (.)51
 - 4توجد حاالت معينة ال جيوز فيها حتريك الدعوى اجلزائية على املتهم إال
بناء على شكوى من املضرور أو املدعي باحلق الشخصي ،إال أنه ال أثر لذلك يف
إجراءات االستدالل ،اليت جيوز أن يقوم بها رج الضبط اجلنائي حتى ولو مل يأذن
املضرور بإقامة الدعوى اجلزائية(.)52
 - 5أن الدعوى اجلزائية ال حيركها أي إجراء من إجراءات االستدالل (.)53

( )49حممد فاروق عبد اوميد كام ،القواعد الفنية الشرطية للتيقيق والبيا اجلنائي،دار النشر أبكاد ية انيف
العربية للعلوم األمنية ،الرايض 1420،ه ،1999-ص.23
( )50علي وهبة. ،مسرح اجلر ة .القاهرة :جملة األمن العام املصرية .العدد  57،1392ه  1972-م،ص.57
( )51سعود حممد موسى،جدية التيرايت كمسوغ إلجرااات التيقيق .املرجع السابق،ص.158
( 52).املرجع ذاتا ،ص.159
( )53علي وهبة ،مسرح اجلر ة .املرجع السابق،ص.59
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الفرع الثاي :أتثري إجراءات االستدالل يف حتريك الدعوى اجلزائية
حيرر رج الضبط اجلنائي حمضر مجع االستدالل ،وال يتصرف فيه ،وإمنا عليه
أن يرسله إىل هيئة التحقيق وهي اليت متلك التصرف فيه أما برفع الدعوى اجلزائية أو
حفظها.
أوالا :إقامة الدعوى اجلزائية بناء على حمضر االستدالل

ال غنى عن إجراءات االستدالل يف إمكانية كشف احلقيقة أمام سلطة التحقيق

لتتخذ قرارها عن بينة ،فإذا كانت الواقعة صاحلة؛ ألن حيكم فيها باإلدانة ،فرتفع
الدعوى اجلزائية ،أما إذا كانت غري صاحلة كعدم معرفة الفاع  ،أو عدم تكوينها
مقومات اجلرمية وفق النظام ،أو لعدم كفاية األدلة – فال ترفع الدعوى اجلزائية(.)54
وأما حتريك الدعوى ،فيتم بإحالة املتهم مباشرة بدون حتقيق ،اكتفاء مبحضر
مجع االستدالل ،أو بإجراء حتقيق باملعنى الفين إظهاراً للحقيقة اليت مل يكف حمضر
االستدالل يف نظرها للكشف عنها (.)55
ويف الواقع ،فإن القواعد التنظيمية اليت حتكم التصرف يف التهمة قد تبدو
للوهلة األوىل متداخلة يف التحقيق واالستدالل ،وال أدل على ذلك من أن املنظم
األردني والسعودي قد مسى صرف النظر عن رفع الدعوى يف
باألمر حيث يسمى القرار الصادر بذلك قب التحقيق بأمر احلفظ ،أما القرار
الذي يصدر بعد حتقيق يسمى باألمر بأن الوجه إلقامة الدعوى املرحلتني بأمر احلفظ
يف حني أن األمر الذي يصدر بذلك قب التحقيق أمر حفظ ،واألمر الذي يصدر بعد
التحقيق يسمى أمرًا باألوجه إلقامة الدعوى.
( )54إدريس بريد ضماانت املشتبا فيا ىف مرللة االستدال  ،رسالة دكتورة،جامعة املنصورة،كلية
اوقوق،2000،ص .32
( )55فاروق الكيالين ،حماضرات قانون أصو اكاكمات اجليائية األردين واملقارن،املرجع السابق،ص.124
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اثنيا :أمر حفظ األوراق بناء على حمضر االستدالل

يعرف أمر احلفظ بأنه(:أمر إداري من أوأمر التصرف يف االستدالل تصدره

النيابة العامة ،لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام حمكمة املوضوع بغري أن
حيوز أية حجية تقيدها ) (.)56
فإذا قام احملقق بسؤال املشتبه فيه أو مساع شاهد بغري حلف ميني ،وبغري حضور
كاتب ،ففي هذه احلال تكون إجراءات احملقق ،حمض إجراءات استدالل وليست
إجراءات حتقيق ،وإذا صدر أمر بصرف النظر عن رفع الدعوى اجلزائية كان األمر جمرد
أمر حفظ إداري(.)57
تنص املادة ( )63من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أن (للمحقق إذا
رأى أن ال وجه للسري يف الدعوى أن يوصي حبفظ األوراق ،ولرئيس الدائرة اليت
يتبعها احملقق األمر حبفظها).
ووجبت املادة ( )42من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات أن يكون األمر
حبفظ األوراق مكتوباً ومسبباً .ويكون حفظ األوراق قب اختاذ أي إجراء من إجراءات
التحقيق .ويعد إجراءً إداريًّا ،وهلئية االدعاء العام أن ترجع عنه يف أي وقت.

وإذا صدر أمر باحلفظ يُبلغ احملققُ اجملين عليه واملدعي باحلق اخلاص ،أو
ورثتهما  -حبسب األحوال -بأمر حفظ األوراق كتابةً ،ويوقع املبلَّغ بالعلم به يف سج
خاص لذلك (املادة ( )42من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي).

( )56رؤوف عبيد،مبادئ اإلجرااات اجلنائية ،املرجع السابق ص318
ظفري ،اإلجرااات اجلنائية اململكة العربية السعودية ،كلية امللد فهد املنية
( )57سعد بن حممد بن علي بن ّ
واملعهد العايل للدراسات األمنية ،الرايض1430 .هـ،ص.144
.
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وألزم احملقق إبالغ اجملين عليه واملدعي باحلق اخلاص ،ويف حال وفاة أحدهما
يكون اإلبالغ لورثته مجيعهم يف مكان إقامة املتوفى بأمر حفظ األوراق ،كتابة( املادة
( )64من النظام ) ،ويوقع املبلغ بالعلم به يف سج خاص لذلك(.)58
أما املنظم األردني فقد نص يف املادة (  )132من قانون أصول اجلزائية
بقوله(:إذا تبني للمدعي العام ،أن الفع ال يؤلف جرمًا أو أنه مل يقم دلي على أن
املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم أو أن اجلرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو
العام يقرر يف احلالتني األوىل والثانية منع حماكمة املشتكى عليه ويف احلاالت األخرى
إسقاط الدعوى العامة وترس إضبارة الدعوى فورًا إىل النائب العام).
ونالحظ أن املنظم السعودي استخدم مصطلح حفظ األوراق يف حالة إذا رأى
احملقق أن ال وجه للسري يف الدعوى ،بينما املنظم األردني فقد استخدم مصطلح منع
حماكمة ،ولكن نالحظ فارقًا بني النصني.
املنظم األردني خول املدعي العام الصالحية يف منع حماكمة املشتكى عليه يف
حالتني وهما:.

 - 1إذا كان الفع

املنسوب إىل املشتكى عليه ال يؤلف جرماً.

 - 2إذا مل يقم دلي على أن املشتكى عليه هو الذي ارتكبه.
بينما املنظم السعودي قصر سلطة احملقق اجلنائي على التوصية حبفظ األوراق إذا
رأى أن ال وجه للسري يف الدعوى .وترك االختصاص للمحكمة اليت يتبعها احملقق طبقاً
للمادة ( )124من النظام املشار إليه حيث يتم عرض األوراق على رئيس الدائرة اليت
يتبعها احملقق بناء على توصية احملقق ،ثم يقوم رئيس الدائرة بإصدار األمر باألوجه أو
بعدم إصدارة حبسب ما يرتاءى له.
( )58الفقرة  2من املادة  42من الالئية التنفيذية لنظام االجرااات السعود ..
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والقرار الصادر حبفظ الدعوى ال مينع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق
فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية االتهام ضد املدعى عليه،
وتعد من األدلة اجلديدة شهادة الشهود ،واحملاضر واألوراق األخرى اليت مل يسبق
عرضها على احملقق املادة(  ) 125من نظام املشار اليه.
املبح .الثال :.تقيد إجراءات االستدالل بضماانت املشتبه فيه
يُعد أول حق من حقوق املشتبه فيه أن ال تبدأ أية مهام لرج الضبط اجلنائي يف
التحري وإجراءات االستدالل عن أية جرمية إال بنص قانوني ،وهذا يضفي الشرعية
على إجراءات االستدالل ،ومن األهمية أن ينصب األمر أوالً على محاية حقوق
املشتبه فيه يف مرحلة التحري قب مرحلة احملاكمة؛ ألن مرحلة االستدالل هي اليت
حيتا فيها املتهم حلماية حقوقه؛ ألن احلماية لو جاءت يف مرحلة احملاكمة فقط تكون
متأخرة وقد ال تفيد املشتبه فيه كثرياً بعد أن تكون حقوقه قد أهدرت يف مرحلة
االستدالل(.)59
وتعترب مرحلة التحري واالستدالل هى املرحلة األوىل التى يقوم بها رجال
الضبط اجلنائي إال أن هلذه املرحلة أهمية خاصة سببها أن صالحيات من يقومون بها ال
تقتصر على إجراءات التحريات واالستدالل ،وإمنا أيضاً متتد إىل مجع األدلة ،فجمع
األدلة والقبض على من يشك بأنهم مرتكبون اجلرائم وأحالتهم إىل احملاكم هى
إجراءات حتقيق فعلية هلا مساس مباشر حبرية اإلنسان مبا يستلزم معها وجود ضمانات

( )59د .فاض نصر هللا ،ضماانت املتهم أمام سلوىت االستدال والتيقيق قانون اكاكمات ااجليائية الكويىت،
سنة  ،2000ص .139
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واضحة وفاعلة تضمن إنفاذ اإلجراءات فى حق املشتكى عليه دون خرق للقانون أو
تعسف فى تنفيذه(.)60
ومرحلة إجراءات االستدالل يف األص نشاط إداري يؤسس له طبيعة حمددة
وأثر معني ،ويف مجع األحوال ينبغي أن تكون واقعه حتت اإلشراف والرقابة املباشرة
هليئة التحقيق ،فقد حيدث خرقاً أو انتهاكاً لضمانات املشتبه فيه من قب جهاز الضبط
اجلنائي.
وتقضي القواعد العامة يف األنظمة اإلجرائية مبا يف ذلك النظام األردني
والسعودي أنه إذا انتهكت أياً من احلقوق األساسية للفرد وذلك بإساءة استعمال
السلطة أو التعسف يف اإلجراء ،فإنه تقوم مسؤوليته القانونية ويعاقب عن أفعاله املخلة
بالنظام(.)61
هلذا جيب على رجال الضبط اجلنائي التقيد بضمانات املشتبه فيه أثناء مباشرة
ال
إجراءات التحري من خالل افرتاض براءته وعدم جواز املساس حبريته الفردية ،فض ً
عن وجوب إعالمة بالتهمة املنسوبة إليه وعدم جواز استجوابة من أعضاء الضبط
اجلنائي يف هذه املرحلة ،وهذا ما ستناوله تبعاً يف املطالب الثالث اآلتية:
املطلب األول :افرتاض الرباءة وعدم جوام املساس ابصحرية الفردية
من أهم الضمانات واحلقوق اليت كفلها قانون أصول اجلزائية األردني ونظام
اإلجراءات اجلزائية افرتاض براءة املتهم وعدم جواز املساس باحلرية الفردية ،حيث إن
()60

Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et en droit Penal

 Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de Poitiers Cujas. P.49..مذكور لدل
بريد ،إدريس عبد اجلواد عبدهللا ضماانت املشتبا فيا مرللة االستدال  ،دار اجلامعة اجلديدة ،565.للنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،طبعة سنة  ،2005ص 564
( )61قدر عبد الفتاح الشهاو  ،مناط التيرايت" االستدالالت واالستخبارات ،املرجع السابق.ص ..145
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هذا هو األص  ،كما فرض وجوب احرتام هذا املبدءان أمام مجيع السلطات ويف أي
مرحلة كانت عليها الدعوى ،ويف هذا املطلب نتناول افرتاض براءة املشتبه فيه يف الفرع
األول ،عدم جواز املساس باحلرية الفردية يف الفرع الثاني ،ضمانات املتهم عند
استجوابه يف الفرع الثالث.
الفرع األول :افرتاض براءة املشتبه فيه
من املبادئ املعتربة شرعاً أن األص يف اإلنسان براءة ذمته ،وأن ذمته بريئة وال
تشغ هذه الذمة إال بدلي يثبت ذلك ،وإال فإنها تبقى على الرباءة األص (.)62
حيث نصت املادة ( )147من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني على أن
" املتهم بريء حتى تثبت إدانته" .ونصت أيضاً املادة ( )3نظام اإلجراءات اجلزائية
السعودي نصت بأنه :ال جيوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ،إال بعد ثبوت
إدانته بأمر حمظور شرعًا أو نظامًا بعد حماكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي ".
وفقاً هلذه النصوص النظامية تأ ّكد أن املتهم برئ حتى تثبت إدانته وفوق الشك
املعقول .ثم يكون يف مركز متقدم ،فال يطالب بإثبات براءته وهذا ال ينايف ما يطلب من
املتهم من بينات الدفاع اليت ترُد أو تدحض بينات االتهام.
ومن العدالة أن ال تطبق على املشتبه فيه القيود الواردة يف القانون يف حرياته
وتصرفاته وأسراره إال باحلد األدنى والضروري لتنسيق املصاحل ،وذلك ألن مصلحة
اجملتمع قد تقتضي التضييق عليه ومصلحته تقتضي عدم املساس بأي من حقوقه وبعد
االتهام جيوز تقييد بعض حرياته وتصرفاته ولكن بالقدر الضروري واحلد األدنى الذي
يقتضيه األمر ()63؛ لذلك جيب على رجال الضبط اجلنائي عند القيام مبهام أعماهلم
( )62أسامة عبد هللا قايد ،لقوق وضماانت املشتبا فيا مرللة االستدال .القاهرة :دار النهضة العربية1994م،
ص.211
( )63حمسن العبود ،االجتاهات اوديثة القيادة اإلدارية .الرايض :أكاد ية انيف 1418،ه ،ص.55
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مراعاة هذا املبدأ ،وعدم أخذ الناس بالتهم جزافاً ،مامل يكن لديهم دلي يستندون
إليه يف ذلك ،وهذا األص من املبادئ العظيمة اليت حتفظ لإلنسان كرامته من أن
تطوقه يد االتهام دون مربر يسوغ ذلك ،وتعطي رجال الضبط الرتوي واحليطة وأخذ
الناس باملآخذ احلسنة (.)64
الفرع الثاي :عدم جوام املساس ابصحرية الفردية
احرتام حياه املشتبه فيه وخصوصيته تقتضى عدم جواز القيام بأية إجراءات
ماسة بها إال فى احلاالت االستثنائية وأن يكون ذلك بناءً على مربر قانونى ،ومن هذه
احلاالت االستثنائية القبض والتفتيش(.)65
أوالا :ضماانت املشتبه فيه عند القبض عليه

الشك أن القبض على املشتبه فيه يعد من أخطر اإلجراءات اليت ميلكها رجال

الضبط اجلنائي يف أحوال التلبس باجلرمية ،وذلك باعتبار أن القبض األص فيه أنه
إجراء من إجراءات التحقيق اليت متلكها هيئة التحقيق ،وليس إجراء من إجراءات
االستدالل ،ومع ذلك أجيز استثناءً لرج الضبط مباشرته يف حاله التلبس(.)66
فقد نصت املادة (  )99من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني " ألي
موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على املشتكى عليه احلاضر الذي
توجد دالئ كافية على اتهامه."...
اململكة العربية السعودية،كلية امللد فهد األمنية،

( )64شارع بن انيف الغوير  ،الضبوية اجلنائية
1431هـ،ص .63
( )65طا جابر العلواين. ،لقوق املتهم مرللة التيقيق .الرايض،ندوة املتهم ولقوقا الشريعة اإلسالمية .املركي
العريب للدراسات األمنية والتدريب .ج  11402ه  1982-م ،ص ..36،37
( )66إدريس بريد ،ضماانت املشتبا فيا ىف مرللة االستدال  ،رسالة دكتورة ،جامعة املنصورة،كلية
اوقوق ،2000،ص .552
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ونصت أيضاً املادة ( )33من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أنه
(لرج الضبط اجلنائي يف حال التلبس باجلرمية القبض على املتهم احلاضر الذي توجد
دالئ كافية على اتهامه).
لرج الضبط اجلنائي عند انتقاهلم ملوقع اجلرمية وتوفرات لديهم دالئ كافية
على اتهام أحد احلاضرين وقت تلبسه باجلرمية دون غريها أن يلقوا القبض عليه فوراً
وكانت الدالئ كافية.
وعلى رج الضبط اجلنائي بعد القبض على املشتبه فيه االستماع إلفادته عن
اجلرمية فور إلقاء القبض وال جيوز له تأخري ذلك ويسأله عن التهمة املسندة إليه،
لإلجابة عنها ،دون مناقشة فيها ودون مواجهته باألدلة القائمة ضده؛ ألن ذلك يعد
استجواباً يدخ يف األص يف اختصاص احملقق اجلنائي ،ويف مجيع األحوال ال جيوز
إبقاء املقبوض عليه موقوفًا ألكثر من أربع وعشرين ساعة إال بأمر كتابي من احملقق
املادة( )33من نظام اإلجراءات السعودي )67( ،فإذا تأخر أو تباطأ عن أرساله اعترب
عمله تعسفيًا ولوحق جبرمية حجز احلرية الشخصية (.)68
وإذا مل يكن املتهم حاضرًا ،فيجب على رج الضبط اجلنائي أن يصدر أمرًا
بالقبض عليه وإحضاره ،وأن يبني ذلك يف احملضر (.)69
وحتت طائلة البطالن جيب أن يشتم أمر القبض على تاريخ األمر ،واسم من
أصدره ،ووظيفته ،واسم املتهم ،ولقبه  -مبا يزي التباسه بغريه  -والتهمةِ املسندة إليه،
وما يتوافر من معلومات عن مهنته ،ومكان إقامته ،وجنسيته وهذا ما فعلة املنظم
السعودي عندما نص يف الفقره ( )1من املادة ( )21من الالئحة التنفيذية لنظام
( )67أيضاً نص الفقرة  2من املادة 100من قانون أصو اكاكمات اجليائية.
( )68أيضاً املادة 131من قانون أصو اكاكمات اجليائية األردين) .
( )69انظر املادة 33من نظام اإلجرااات السعود .
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اإلجراءات السعودي بأنه( :جيب أن يشتم أمر القبض املشار إليه يف املادة) الثالثة
والثالثني واملادة اخلامسة والثالثني (من النظام على تاريخ األمر ،واسم من أصدره،
ووظيفته ،واسم املتهم ،ولقبه  -مبا يزي التباسه بغريه – والتهمة املسندة إليه ،وما يتوافر
من معلومات عن مهنته ،ومكان إقامته ،وجنسيته.).
وجيب على رج الضبط اجلنائي عزل املتهم عن غريه فور القبض عليه يف
اجلرائم الكبرية ،وذلك إىل حني عرضه على احملقق ليقرر ما يراه يف ذلك(الفقرة ( )2من
املادة ( )21من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي).
وجيب على رج الضبط اجلنائي أن يعام املقبوض عليه مبا حيفظ عليه كرامته
ويصون إنسانيته ،ويف ذلك احرتاز من االعتداء على حريات املواطنني دون مربر أو
مسوغ شرعي(.)70
كذلك ال جيوز تعذيبه أو إيذاؤه جسمانيًا أو معنويًا للحصول على اعرتافات
منه ،سواء عن اجلرمية املتهم فيها – ومهما كانت خطورتها ومساسها بأمن الدولة – أو
عن جرمية أخرى أو متهمني آخرين ،وٕاال اعترب ذلك جرمية جنائية ينبغي مساءلة
املسؤول عنها(.)71
لذلك يتقيد رجال الضبط اجلنائي بالضوابط التى يقررها النظام يف تنفيذ عملية
القبض ،وإال ترتب على عدم تقيده عدة آثار منها بطالن إجراءاته ،وارتكابه جلرمية
القبض غري املشروع.

( )70طا جابر العلواين. ،لقوق املتهم مرللة التيقيق .الرايض،ندوة املتهم ولقوقا الشريعة اإلسالمية .املركي
العريب للدراسات األمنية والتدريب .ج  11402ه  1982-م ،ص .36،37
( )71سامي لس  ،ضماانت الدفـاع دراسة مقارنة ،جملة اوقوق والشريعة ،السنة الثامنة ،العدد األو ،1987 .
ص.،34

الضماانت القانونية للمشتبا فيا

مرللة التير

1063

اثنيا :ضماانت تفتيش املشتبه فيه

التفتيش فيه مساس باحلرية الشخصية أو حرمة اجلسم الذي تكف النظام

حبمايتها؛ لذا أناط القيام به بسلطة التحقيق ومع ذلك أجاز املنظم األردني والسعودي
لرج الضبط اجلنائي تفتيش املتهم إذا قامت حالة من حاالت التلبس اليت نص عليها
النظام ،فقد نصت املادة (  )43من نظام اإلجراءات السعودي بأنه( :جيوز لرج
الضبط اجلنائي  -يف األحوال اليت جيوز فيها نظامًا القبض على املتهم  -أن يفتشه،
ويشم التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته .وإذا كان املتهم امرأة وجب أن يكون
التفتيش من قب امرأة يندبها رج الضبط اجلنائي).
ويشم تفتيش املتهم البحث عما يكون يف جسده ،وما يتص به من أشياء
تستمد حرمتها من هذا االتصال ،من أشياء منقولة ،ووسيلة نقله ،ويدخ يف ذلك ك ُّ
ما حيوزه املتهم ،أو يهيمن عليه ،ويكون التفتيش يدوياً ،أو آلياً ،أو بهما معاً .وإذا مل
خيضع املتهم إلجراء التفتيش طوعاً جاز ملنفذه أن يتخذ الوسائ الالزمة املشروعة
لتفتيشه (.)72
وال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري مجع
املعلومات عنها ،أو التحقيق يف شأنها .ومع ذلك ،إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود
أشياء تعد حيازتها جرمية ،أو تفيد يف كشف احلقيقة يف جرمية أخرى ،وجب على
رج الضبط اجلنائي ضبطها وإثباتها يف حمضر التفتيش(.)73

( )72املادة ( )30من الالئية التنفيذية لنظام االجرااات السعود )
( )73لسن فتذ الباب ،أساليب البيا اجلنائي مكان اجلر ة .القاهرة :جملة األمن العام املصرية ،العدد .55
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وغالبا ما يكون التفتيش مقروناً بالقبض ،فإذا جاز القبض على شخص جاز
تفتيشه؛ لذلك فإن التفتيش مرتبط بالقبض ( ،)74فقد نصت املادة ( )43من نظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي صراح ًة بأنه( :جيوز لرج الضبط اجلنائي  -يف
األحوال اليت جيوز فيها نظامًا القبض على املتهم  -أن يفتشه).
أما املنظم األردني مل ينص يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية نصاً صرحياً مينح
رج الضبط اجلنائي مث هذا احلق ،وبالرغم من عدم النص فقد أُجيز لرج الضبط
اجلنائي تفتيش املتهم عند القبض عليه وفق القاعدة العامة مفادها أنه يف مجيع
األحوال اليت جيوز فيها لرج الضبط أن يقبض على املتهم ،فإنه جيوز له تفتيشه دون
التزام برتتيب معني ،فقد نصت املادة ( )46من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على:
(أن موظفي الضابطة العدلية املذكورين يف املادة ( )44ملزمون يف حال وقوع جرم
مشهود أو حاملا يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا إلفادات
الشهود وأن جيروا التحريات وتفتيش املنازل وسائر املعامالت اليت هي يف مث هذه
األحوال من وظائف املدعي العام،وذلك كله طبقًا للصيغ والقواعد املبينة يف الفص
اخلاص بإجراء وظائف املدعي العام).
ويف حالة إذا كان املتهم أنثى فوجب أن يندب رج الضبط اجلنائي أنثى
لتفتيشها ،ذلك محاية للقيم األخـالقية وصيانة لعرض املرأة وترتبط هذه القـاعدة
بالقواعـد العامة األمر ة املتعلقة بالنظام العـام واآلداب حبيث إذا لـم يتم ذلك يبط
التفتيش بطالناً مطلقاً( .)75فقد أكدت املادة ( )2/86من قانون أصول احملاكمات

( )74طا جابر العلواين. ،لقوق املتهم مرللة التيقيق .الرايض،ندوة املتهم ولقوقا الشريعة اإلسالمية .املركي
العريب للدراسات األمنية والتدريب .ج  11402ه  1982-م ،ص .36،37
( )75فاروق الكيالين ،حماضرات قانون أصو اكاكمات اجليائية األردين واملقارن ،املرجع السابق .ص.222
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اجلزائية األردني واملادة ( )43نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أنه يف حالة إذا
كان املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قب أنثى يندبها رج الضبط اجلنائي.
وجيب أن يتم تفتيش املتهمة بعيداً عن أنظار الرجال ،وإذا أخرجت األشياء املراد
ضبطها من مالبسها طوعاً فال حاجة للتفتيش ،ما مل يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك غري
أن هنالك حاالت جيوز لرج الضبط اجلنائي القيام بها كأن يكون التفتيش مقتصرًا
على املواضع اليت ال تعد عورة للمرأة ،فإذا قام بفض يد املشتبه فيها وأخر منها مادة
خمدرة أو حمرمة ،فإن هذا اإلجراء ال يشوبه أي بطالن.
وقد أوجب املنظم األردني والسعودي أن يكون التفتيش يف أضيق حدود ،كما
أوجب املنظم على رج الضبط عدم دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إال يف
األحوال املنصوص عليها نظاماً بأمر مسبب من قب هيئة التحقيق أو النيابة العامة.
فقد نصت املادة ( )42من نظام اإلجراءات اجلزائية بقوهلا ( :وال جيوز لرج
الضبط اجلنائي الدخول يف أي حم مسكون أو تفتيشه إال يف األحوال املنصوص عليها
نظاماً بأمر مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء العام وما عدا املساكن فيكتفي فى تفتيشها
بإذن مسبب من احملقق).
وجتيز املادة ( )43من قانون أصول احملاكمات لضابطة العدلية دخول األماكن
اخلاصة باألفراد إذا كانت هناك حالة طلب مساعدة من الداخ  ،أو يف حالة احلريق أو
الغرق ،أو ما شابه ذلك ،تأسيسًا على فكرة الضرورة.
أيضاً تنص الفقرة(أ) من املادة ( )97من ذات القانون على( :عند التحري
والتفتيش يف مكان إذا اشتبه يف شخص أنه خيفي معه مادة جيري التحري عنها جيوز
تفتيشه يف احلال).
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وقد فع املنظم السعودي صنعاً يف املادة ( )48من نظام اإلجراءات اجلزائية
عندما ألزم رج الضبط اجلنائي حتت طائلة البطالن أن يتضمن حمضر التفتيش ما
يأتي:
 - 1اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
 - 2نص اإلذن الصادر بإجراء التفتيش ،أو بيان الضرورة امللحة اليت اقتضت
التفتيش بغري إذن.
 - 3أمساء األشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
 - 4وصف املوجودات اليت ضبطت وصفًا دقيقًا.
 - 5إثبات مجيع اإلجراءات اليت اختذت أثناء التفتيش واإلجراءات املتخذة
بالنسبة إىل األشياء املضبوطة.
املطلب الثاي :حق املشتبه فيه يف إعالمه ابلتهمة والدفاع عن نفسه
هذا احلق منطقي تفتضيه طبائع األمور إذ البد من إعالم املشتبه فيه بالتهمة
املنسوبة إليه قب سؤاله عنها وحتى يستطيع إعداد األوراق واملستندات التى يواجه بها
هذا اخلطر املاث فى االتهام وما يستتبعه من إجراءات ،وحتى يستطيع إعداد دفاعه
عنها ،وخاصة أن القضية تتبنى أدلتها من خالل مرحلة االستدالل اليت تؤثر يف املراح
الالحقة وخاصة التحقيق واحملاكمة( )76؛ لذلك يقتضي تناول هذا املطلب يف الفرعني
اآلتيني:

( )76انظر املادة ( )30من الالئية التنفيذية لنظام اإلجرااات السعود
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الفرع األول :حق املشتبه فيه يف العلم مبا ينسب إليه
راعى املنظم السعودي هذه الضمانة عندما نص عليها صراح ًة يف املادة ()23
من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي على أنه( :جيب أن يعرَّف املتهم عند
القبض عليه أو توقيفه مبا يأتي:
أ( أسباب القبض عليه أو توقيفه.

ب( حقه يف االستعانة بوكي

أو حمام يف مرحليت التحقيق واحملاكمة.

( حقه يف االتصال مبن يرى إبالغه بالقبض عليه أو توقيفه.

وخيذ توقيع املتهم مبا يفيد علمه حبقوقه املذكورة أعاله ،فإن رفض التوقيع
فيحرر حمضر بذلك ) .بينما املنظم األردني مل يوضح هذه الضمانة صراحةً ولكن يف
الوقت نفسه قيد رج الضبط اجلنائي بعد القبض على املشتبه فيه وحتت طائلة بطالن
تنظم حمضر بالقبض فقد نصت الفقرة ( )1من املادة ( )100بأنه (:يف األحوال اليت
يتم فيها القبض على املشتكى عليه وفقًا ألحكام املادة( )99من هذا القانون يتوجب
على موظف الضابطة العدلية وحتت طائلة بطالن اإلجراءات القيام مبا يلي:
أ) تنظيم حمضر خاص موقع منه ويبلغ إىل املشتكى عليه أو إىل حماميه إن وجد
ويتضمن ما يلي:
 - 1اسم املوظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.
2

 -اسم املشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

 - 3وقت إيداع املشتكى عليه وتارخيه ومكان التوقيف أو احلجز.
 - 4اسم الشخص الذي باشر بتنظيم احملضر واالستماع إىل أقوال املشتكى
عليه.
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 - 5توقيع احملضر ممن ورد ذكرهم يف البنود  2و  3و  4من هذه الفقرة ومن
املشتكى عليه ويف حالة امتناعه عن التوقيع يشار إىل ذلك يف احملضر مع بيان السبب.)...
لذا من املفروض أن حياط املشتبه فيه علمًا فور الشروع يف سؤاله والقبض عليه
بأسباب القبض عليه والتهمة التى يُسأل من أجلها ،حتى تتاح له فرصة الدفاع عن
نفسه ودحضها ومساعدة العدالة يف معرفة الفاع احلقيقي للجرمية التى جيرى
االستدالل بشأنها ،من احلقوق اللصيقة باإلنسان أال يتم القبض عليه أو اتهامه جبرمية
ما ،ما مل يكن على علم بها ،حيث ال يصح مساع أقواله واقتياده إىل مركز الشرطة
ومباشرة حجزه وتفتيشه والتحقيق معه ،سواء من الضبط اجلنائي أم من أعضاء النيابة
العامة إال بعد إعالمه بالتهم التى يتم سؤاله واقتياده والتحقيق معه من أجلها على وجه
التحديد(.)77
كما منح املشتبه فيه حق االتصال بأقاربه وأهله وأصدقائه ومن يشاء من شهود
أو حمامني ،سواء إلعالمهم بالقبض عليه فيكفوا عن البحث عنه وإلزالة الشكوك
عندهم عن أسباب اختفائه أو لتقديم املساعدة له من مأك أو عال أو مالبس وغري
ذلك مما قد حيتاجه أثناء فرتة احتجازه األوىل ،أو للبحث عن حمام له يتكف بالدفاع عنه
ومساعدته وتنبيهه ملخاطر وضعه القانونى(.)78
وهذا احلق اإلنسانى تقرر ملصلحة املشتبه ،وله أن يطلب استخدامه إذا ما مت
إخطاره بالتهمة ،وله أن يطالب به ولو مل يتم إخطاره بأسباب القبض عليه ،وعلى

مرللة مجع االستدالالت ،رسالة دكتوراه ،املنار للوبع والنشر ،بريوت،

( )77حممد محود جناد،لقوق املتهم
لبنان،1994،ص.123
( )78لسن فتذ الباب ،أساليب البيا اجلنائي
 1391ه  1971-م،ص .152
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رجال الضبط اجلنائي تلبية طلبه يف إخطار أقاربه والشهود واالتصال مبحاميه بأمر
القبض عليه(.)79
ويرتتب على حق املتهم االتصال بغريه ،ختوي هذا الغري حق التظلم بالنيابة
عنه ،فيمكن له أن يتقدم بشكوى ضد القبض التعسفي ،أو ضد استخدام العنف أو
التعذيب ،أو االحتجاز مع جتاوز املدة دون إحالة املتهم إىل النيابة العامة ،كما حيق
ألقاربه التظلم ضد عدم السماح للمتهم باالتصال بهم ،وتقديم شكوى بتغيبه بدون
مربر(.)80
الفرع الثاي:حق املشتبه فيه االستعانة مبحام
أقرَّ عدد من التشريعات اإلجرائية اجلزائية صراحة حق االستعانة مبحامٍ يف مرحلة
التحقيق األولي ومنها التشريع الفرنسي( ،)81حيث أقرَّ حق االستعانة مبحامٍ يف مرحلة
التحقيق األولي ،مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائي رقم 2004/204( 2004م)
بتاريخ .)82(2004/ 3/9

( )79إدريس بريد ،ضماانت املشتبا فيا ىف مرللة االستدال  ،رسالة دكتورة،جامعة املنصورة،كلية
اوقوق،2000،ص .178
( )80السلوان ،انيف بن حممد لقوق املتهم نظام اإلجرااات اجليائية السعود  ،دار الثقافة للنشر والتوأيع،
الرايض2005 .م ،ص.335
( )81سامي صادق املال،محاية لقوق اإلنسان أثناا مرللة مجع االستدال  ،املركي القومي للبيوث االجتماعية
واجلنائية ،القاهرة،مصر )1971( ،ص  179و .180
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Poitiers Cujas. P.111..
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للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،طبعة سنة  ،2005ص 564
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كما أقرَّ التشريع الكندي( )83حق االستعانة مبحامٍ يف مرحلة التحقيق األولي،
ووص هذا احلق إىل مرتبة احلقوق الدستورية فنصت الفقرة ( ) من املادة( )2من وثيقة
احلقوق الكندية على ما يلي " جيب أال يفسَّر أو يطبَّق أي قانون يف كندا على حنو حيرم
أي شخص قبض عليه ،أو حبس من حقه يف استشارة حمامٍ دون تأخري ("

ومع ذلك التزمت غالبية التشريعات اجلزائية الصمت إزاء حق االستعانة مبحامٍ
يف مرحلة إجراءات االستدالل ،فجاءت نصوصها خالية من اإلشارة إليه؛ إذ إنها مل
تقرَّ هذا احلق ،فلم تلزم الضبط اجلنائي به ،ومل تنفه أيضاً؛ حيثُ مل متنع احملامي من
احلضور مع املشتبه فيه يف أثناء مرحلة التحقيق األولي ،كالتشريعات العربية ،ومنها
التشريع األردني والسعودي.
بالرجوع إىل نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني ونظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي جند أن املنظم مل ينص على حق املشتبه به فى االستعانة
مبحام أثناء مرحلة االستدالل ،فلم يوجب مأمور الضبط اجلنائي السماح للمشتبه فيه
باستصحاب حمام معه أثناء هذه املرحلة وهو بذلك خيالف االتفاقيات الدولية املتعلقة
حبقوق اإلنسان والتى صادق عليها كال البلدين وأصبحت نافذة وأخذت قوة القانون مما
يقتضي تعدي نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني و نظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي إلعطاء احلق للمشتبه فيه باالستعانة مبحامٍ أثناء مرحلة االستدالل
كونه فى هذه املرحلة يكون بأمس احلاجة لالستعانة مبدافع عنه؛ وذلك ألن أفراد
الضابطة العدلية غالباً ال يتمتعون باحليادية والثقافة القانونية التى تكف توافر الضمانات
الالزمة للمشتبه فيه.

( )83سامي صادق املال ،محاية لقوق اإلنسان أثناا مرللة مجع االستدال  ،املرجع السابق ،ص .180
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فحق املشتكى عليه باالستعانة مبحام لدى دوائر الشرطة وخالل مرحلة
االستدالل حق أصي ويستمد قوته من أنه حق دفاع وضمان أساسي من ضمانات
املشتبه فيه واألوىل باملنظم األردني والسعودي أن ينص على هذا احلق صراحةً يف صلب
قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني ونظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وعلى حنو
ما هو مقرر للمشتكى عليه خالل مرحلة التحقيق االبتدائي.)84( .
ويف رأينا أن يتعني كفالة حق املشتبه فيه باالستعانة مبحام يف إجراءات
االستدالل ،على ذات النسق الذي قرره املشرع الفرنسي واألملاني والكندي يف هذا
الصدد ،فليس من املنطق والعدل أن يكف حق الدفاع يف احلاالت اليت يباشر فيها
مأمور الضبط القضائي إجراءات التحقيق ،ويغف هذا احلق يف مواجهة ذات املأمور
حني يباشر إجراء من إجراءات االستدالل .وعلى ك األحوال وأياً كانت األحوال،
فإن عدم وجود نص صريح يكف حق الدفاع يف تلك املرحلة ال يعين حظر إتاحة ذلك
للمشتبه فيه ،غري أن األمر يرتك ملطلق السلطة التقديرية ملأمور الضبط القضائي(.)85
املطلب الثال :.ضمانة عدم استجواب املتهم من قبل رجال الضبط اجلنائي
االستجواب مرحلة خطرية من مراح التحقيق تدخ ضمن اختصاص احملقق،
وال جييزه املنظم لرج الضبط اجلنائي القيام فقد نصت املادة ( )66من نظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي بأنه (:للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط اجلنائي
بإجراء معني أو أكثر من إجراءات التحقيق ،عدا استجواب املتهم ) ،وهذا ما نصت
عليه املادة ( )48اليت تنص بالقول (ميكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة يف
مرللة مجع االستدالالت ،رسالة دكتوراه ،املنار للوبع والنشر،

( )84حممد ارجع محود جناد ،لقوق املتهم
بريوت ،لبنان،1994،ص123
( )85سامي صادق املال،محاية لقوق اإلنسان أثناا مرللة مجع االستدال  ،املركي القومي للبيوث االجتماعية
واجلنائية ،القاهرة،مصر ،1971،ص..29
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األحوال املبينة يف املادتني ( 29و  )42أن يعهد إىل أحد موظفي الضابطة العدلية ك
حسب اختصاصه بقسم من األعمال الداخلة يف وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا
استجواب املشتكى عليه ) و( )92من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني ،كما
ألزمت املادة عند ندب رجال الضبط اجلنائي من قب رجال التحقيق للقيام بإجراء معني
أو أكثر من إجراءات التحقيق ،تكون أهم السلطات اليت متنح للمحقق يف حدود
ندبهم( ،)86فقد أجازات املادتني ( )48و( )92من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
األردني واملادة ( )66من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي للمحقق يف حالة الضرورة
ندب رجال الضبط اجلنائي بالقيام ببعض الصالحيات املمنوحة .ولصحة الندب يشرتط
أن يصدر صرحياً ممن ميلكه ،وأن يكون مثبتاً بالكتابة ،ويبني فيه اسم من أصدره،
ووظيفته وتوقيعه وتاريخ الندب ،وبيان اسم املتهم أو املتهمني املعنيني باإلذن ،وأال ميتد
إىل التحقيق يف القضية برمتها(.)87
وهذه الصالحيات ال جيوز أن متتد الستجواب املتهم ،أو للقيام بالتحقيق يف
القضية برمتها ،ب إجيب أن تكون حمصورة يف نطاق ما ندب له ،وجيب على رج
الضبط اجلنائي أن يلتزم بالقواعد والقيود اليت يلتزم بها احملقق؛ ألنه يستمد صفته يف
التحقيق من احملقق املختص األمر بالتحقيق ،فال جيوز له استعمال وسائ غري مشروعة
أو ال تقرها القواعد اليت خيضع هلا احملقق ،فإن خالف ذلك فإن أي عم يقوم به
خار عن األمر الذي ندب ألجله يكون باطالً.
وتنص املادة ( )48من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني بأنه (:ميكن
املدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة يف األحوال املبينة يف املادتني  29و  42أن يعهد إىل
( )86إدريس بريد ،ضماانت املشتبا فيا ىف مرللة االستدال  ،رسالة دكتورة،جامعة املنصورة،كلية اوقوق،
،2000ص .178
( )87انظر املادة  44من الالئية التنفيذية لنظام االجرااات السعود .
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أحد موظفي الضابطة العدلية ك حسب اختصاصه بقسم من األعمال الداخلة يف
وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب املشتكى عليه).
وقد حكمت حمكمة التميز األردنية أنه ":إذا تبني للمحكمة اجلنايات الكربى أن
األقوال اليت ضبطت من قب أحد أفراد الضابطة العدلية قد أخذت بطريقة االستجواب
خالف املادة ( )48من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني اليت ال جتيز استجواب
املتهم ،فقد أصابت باستبعاد هذه األقوال من عداد البينة ".)88(.
إال أننا نالحظ أن املنظم السعودي أجاز صراح ًة اخلرو من حالة حظر منع
القيام بعملية االستجواب من قب رج الضبط اجلنائي ،إذا حتققت حالة الضرورة
اليت تستوجب االستجواب عاجالً دون تأخري وكان العم متصالً بالعم املندوب من
أجله والزماً يف كشف احلقيقة ،فقد نصت املادة ( )67من الالئحة التنفيذية لنظام
اإلجراءات السعودي بأنه :جيب على احملقق يف مجيع األحوال اليت يندب فيها غريه
إلجراء بعض التحقيقات أن يبني  -كتاب ًة  -املسائ املطلوب حتقيقها واإلجراءات
املطلوب اختاذها .وللمندوب أن جيري أي عم آخر من أعمال التحقيق ،وأن
يستجوب املتهم يف األحوال اليت خيشى فيها فوات الوقت ،متى كان ذلك متصالً
بالعم

املندوب له والزماً يف كشف احلقيقة.

فإذا ندب رج الضبط اجلنائي للقيام بعم معني ثم حدثت أمور جعلت
استجواب املتهم ضرورة البد منها ،كما لو ندب رج الضبط اجلنائي ملعاينة مكان
جد أحد املتهمني مصاباً بطلق ناري وهو على وشك املوت
جرمية ويف ذلك املكان وُ ِ
فاملصلحة تقتضي أن له االستجواب خشية من فوات الوقت ووفاة املتهم ،وليس يف
إباحة االستجواب يف هذه احلاله لرج الضبط اجلنائي مساس هلذة الضمانة؛ ألنه
( )88لكم صادر عن حمكمة التميي األردنية األردين بصفتها اجليائية رقم ( 84/16ص  ،790لسنة )1984
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حالة ضرورة وقد قدرها النظام حتى ال تفوت مصلحة أعظم أخذًا بقاعدة ارتكاب
أخف الضررين ،ففي هذه احلالة أجاز املشرع له مباشرة استجواب املتهم حتى ال
تقوت مصلحة أعظم ،وعلى احملكمة قبوهلا (.)89
أما املنظم األردني مل جيز صراحةً اخلرو من حالة حظر منع القيام بعملية
االستجواب من قب رج الضبط اجلنائي ،إذا حتققت حالة الضرورة ،ولكن ميكن
االستناد إىل مضمون نص املادة ( )159من أصول احملاكمات اجلزائية األردني اليت
تنص على (:أن اإلفادة اليت يؤديها املتهم أمام الظنني أو املشتكى عليه يف غري حضور
املدعي العام ويعرتف فيها بارتكابه جرمًا تقب فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف
اليت أُ ِّديتْ فيها واقتنعت احملكمة بأن املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه أداها طوعًا
واختيارًا).
وتأكيد على ذلك فقد قضت حمكمة التميز األردنية بأنه (:استقر اجتهاد حمكمة
التمييز على أنه إذا مت ضبط أقوال املشتكى عليه و تنظيم احملضر اخلاص املنصوص عليه
يف املادة ( )100من قانون أصول احملاكمات اجلزائية خالل ( )24ساعة من تاريخ إلقاء
القبض عليه من قب الشرطة ،فإن تلك األقوال تعترب مأخوذة وفقاً للقانون وتقب
كبينة ،يف حال قدمت النيابة بينة على الظروف اليت اُ ِّديتْ فيها اإلفادة ،واقتنعت
احملكمة بأن املشتكى عليه قد أدىل بإفادته طوعاً و اختياراً عمالً بأحكام املادة ()159
من ذات القانون) (.)90
وهذا ما تبنته كذلك حمكمة التمييز األردنية يف حكم آخر بأنه (:إذا أقر املميز
بصحة إفادته الشرطية أمام املدعي العام واحملكمة ،فإن اعرتافه أمام املدعي العام وهو
( )89أمحد فتيي سرور،الشرعية واإلجرااات اجلنائية؛ دار النهضة العربية ،القاهرة1977 .م،ص 603
( )90قرار حمكمة متييي (جياا) رقم  2013/1328هيئة مخاسية) اتريخ .2013/7/1
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اعرتاف قضائي كما أن املميز أقر بصحتهما وطلب اعتبارهما إفادة دفاعية إليه وقد جاء
هذا االعرتاف صحيحاً صادراً عن إرادة حرة وواضحاً ال لبس فيه وال غموض
وموافقاً للحقيقة والواقع ومتفقًا مع باقي بينات الدعوى الشخصية والفنية) (.)91
فمتى حتققت حالة الضرورة جاز ملأمور الضبط اجلنائي استجواب املتهم أو
ال
القيام بأي عم من أعمال التحقيق األخرى حبيث تعترب مع أعمال الندب عم ً
متكامالً ،وخيضع تقدير هذه األمور لرقابة هيئة التحقيق ،ونتمنى من املنظم األردني
استحداث مادة مستقلة جتيز صراحةً لرج الضبط اجلنائي عندما يندب إلجراء بعض
التحقيقات أن يستجوب املتهم يف األحوال اليت خيشى فيها فوات الوقت ،كما فع
املنظم السعودي يف املادة ( )67من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي.
اخلامة
احلمد اهلل على ما أنعم ،والصالة والسالم على حممد بن عبد اهلل ،ورضي اهلل
عن الصحابة والتابعني ،وبعد.

فهذا ما قدر تقدميه يف هذه الدراسة اليت أدعو أن تكون قد وضعت اإلطار العام
للضمانات القانونية للمشتبه فيه يف مرحلة التحري يف دراسة مقارنة بني النظام اجلزائي
السعودي وقانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني اليت تكف للمشتبه فيه حقوقه
وتصون له أصله االفرتاضي يف الرباءة ،وحقه يف الدفاع ،على حنو يعكس مبدأ التوازن
يف حق أعضاء الضبط اجلنائي يف التطبيق الصارم لنصوص النظام مع حتقيق احلمايه
للمشتبه فيه يف هذه املرحلة..
( )91قرار حمكمة التمييي األردنية(جياا) رقم (2012/2230هيئة مخاسية) اتريخ .2013/3/28
.
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وبعد أن قمنا بدراسة هذا املوضوع وإخراجه إىل حيز الوجود فقد صار لزاماً
علينا بيان النتائج و التوصيات اليت توصلنا إليها.
النتائج
من خالل دراسة موضوع الضمانات القانونية للمشتبه فيه يف مرحلة التحري يف
دراسة مقارنة بني النظام اجلزائي السعودي وقانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني،
فقد توصلنا إىل عدة نتائج ،نرى أهميتها وضرورة إبرازها والعم على حتقيقها،
وهذه النتائج تتمث فيما يلي:
أوالا :تعد مرحلة التحري واالستدالل من أخطر املراح اليت متر بها الدعوى

اجلزائية؛ ذلك ألن أغلب القضايا اليت تطرح على احملاكم ال تتضمن أورقها سوى
حمضر مجع االستدالالت الذي يباشره مأمور الضبط القضائي ،فضالً عن أن سلطة
االتهام غالبًا ما تكتفي يف هذه القضايا مبا ورد يف حمضر مجع االستدالالت
اثنياا :تعد مرحلة إجراءات االستدالل اخلطوة األوىل إلنشاء الدعوى اجلزائية ملا

هلا من أهمية يف إجراءات األدلة واملعلومات املرتبطة باجلرمية وظروفها ومرتكبها؛ لذا
فإن احلال يقتضي ضرورة أن تتسم هذه املرحلة بتوفري الضمانات الالزمة ولكفيله
لضمان دعوى جزائية سليمة لتكون أساساً إلجراء حتقيقٍ قضائيٍ سليمٍ خيلص إىل
حتقيق حماكمة عادلة.
اثلثاا :تعترب مرحلة إجراءات االستدالل اليت تباشرها سلطة الضابط اجلنائي هي

أخطر مراح دعوى احلق العام ،فمحضر االستدالل له أكرب األثر يف اإلجراءات
الالحقة له ولو بطريق غري مباشر ،فضالً عن أن طبيعة مرحلة االستدالل جتع عم

مامور الضبط اجلنائي متسماً بالسرعة اليت قد ال يتوافر يف ظلها للمشتبه فيه إمكانية
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الدفاع عن نفسه ،وال سيَّما فيما يتعلق باالستعانة مبحامٍ؛ مما قد يؤثر يف مركزه القانوني
حينما يعرض أمام احملكمة.

رابع ا :إن كفالة حق الدفاع هي مسألة تتعلق بالنظام العام ،فهذا احلق ال يتص

باملشتبه فيه فقط وإمنا يتص بالشرعية اإلجرائية وهو من األشكال اجلوهرية اليت جيب
مراعاتها من رجال الضبط اجلنائي يرتتب على خمالفته البطالن.
خامسا :حرص ك من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون أصول
احملاكمات اجلزائية األردني على ضرورة توافر صفات معينة يف شخص القائم بالتحري
واالستدالل ،نظراً ملا يرتتب على ممارسة هذا العم من تعرض حلقوق األفراد
وحرياتهم.
سادس ا :أخضع املنظم السعودي واألردني أغلب اإلجراءات اليت يقوم بها
مأمور الضبط لإلشراف من قب النيابة العامه للرقابه القضائيه وللرقابة القضائية وذلك
بإبطال ك عم خمالف للشرعية اإلجرائية.
سابعا :التفتيش إهدار حلق املشتبه به يف اخلصوصية ،فهو يؤدي إىل االطالع
جأ إليه استثناء للحصول على األدلة اجلنائية،
على أسرار اجلهة اليت يتم تفتيشها ويُلْ َ
فهو ميارس يف خدمة التحري أو مجع االستدالالت اجلنائية.
اثمنا :إن القبض على اإلنسان بالقوة اجلربية ليس جتريداً للحرية فقط ،بقدر ما

هو – يف األص – تعدٍ سافر على كرامة اإلنسان وشخصيته ،فهو إجراء بالغ

احلساسية وجيب أن يتم التعام معه يف ضوء املبدأ األص وهو (احلرية الشخصية
لإلنسان) ،والذي كفلته املواثيق واالتفاقيات الدولية.
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اتسعا :إن جهات الضبط اجلنائي يف األردن والسعودية ينقصها التدريب الكايف

املتخصص واخلربة الالزمة حيث يتوهم كثري من أفرادها أن احلصول على (إذن تفتيش)
مينح احلق هلم يف العبث بك شيء.
التوصيات
لقد توصلنا إىل عدد من التوصيات اليت نأم أن تلقى ح ًظا يف التطبيق العملي،
وأهمها:

 - 1نتمنى من املنظم األردني التدخ يف إعادة النظر يف نص املادة ( )52و
املادة ( )20من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني بيحت تشم قبول الشكاوى
مجيع اجلرائم اجلنايات و اجلنح واملخالفات كما فع املنظم السعودي يف املادة()27
من نظام اإلجراءات اجلزائية.
 - 2نتمنى من املنظم األردني استحداث مادة مستقلة جتيز صراحةً لرج
الضبط اجلنائي عندما يندب إلجراء بعض التحقيقات أن يستجوب املتهم يف األحوال
الضرورية اليت خيشى فيها فوات الوقت وضياع الدلي  ،كما فع املنظم السعودي يف
املادة ( )67من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي.
 - 3ضرورة االرتقاء باملستوى العلمي لرجال الضبط اجلنائي ،وذلك بتأهيلهم
وإعدادهم بشك منهجي يقوم على أسس علمية.
 - 4عقد دورات مستمرة لرجال الضبط اجلنائي على املستوى النظري
وامليداني عن أعمال االستدالل وذلك لرفع وعيهم بأهمية مرحلة االستدالل وعالقتها
حبقوق اإلنسان.
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التقنيات احلديثة علميًا وتكنولوجيًا يف مجع

االستدالل والتحقيق ،اليت تفيد يف دقة احلصول على األدلة واالعرتاف اليت تدين
املتهم يف القضايا املختلفة اليت ارتكبها فقط
 - 6نتمنى من املنظم األردني والسعودي بالنص صراحة على حق املشتبه فيه
يف االستعانة مبحام منذ اللحظة األوىل لبدء احتجاز الشخص من قب عناصر الضبط
اجلنائي ،كما هو احلال يف مرحلة التحقيق االبتدائي إذ ألزم املنظم املدعي العام تنبيه
املتهم أن من حقه االستعانة مبحامٍ قب أن يُجيب عن التهمة املنسوبة إليه.
قائمة املراجع
أوالا :املعاجم

[ ]1حممد ،الرازي بن أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار الصحاح،دار مكتبة
اهلالل،بريوت،الطبعة األوىل.1983 ،
[ ]2البستاني،افرام فؤاد،نظر فيه ووقف على ضبطه ،منجد الطالب،دار املشرق،
لبنان،الطبعة الثالثون.1986 ،
[ ]3اجلرجاني التعريفات ،دار العلم للماليني ،بريوت.
[ ]4

ابن منظور :لسان العرب ،الطبعة األوىل ،دار صادر ،بريوت.

[ ]5حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي ،حاشية العطار على شرح اجلالل
احمللي على مجع اجلوامع ،دار الكتب العلمية،
[ ]6

املاوردى ،ابن احلسن علي بن حممد بن حبيب – األحكام السلطانية – مطبعة
مصطفي البابي احلليب،مصر ،الطبعة الثانية 1386 ،هـ.
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[ ]7أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصبهاني،بيان املختصر شرح
خمتصر ابن احلاجب ،دار املدني ،ثالثة أجزاء1406 .هـ.
اثني ا :املصادر

[ ]8نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م)2 /
وتاريخ 1435 /1 / 22هـ
[ ]9الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات السعودي
[ ]10قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني رقم  9لسنة .1961

اثلث ا :املراجع الفقهية

[ ]11الرتكماني،اإلجراءات اجلنائية اإلسالمية وتطبيقاتها يف اململكة العربية
السعودية ،طبعة جامعة نايف ،الطبعة األوىل ،الرياض ،السعودية1420 ،هـ.
[ ]12األصبهاني،ابو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد ،بيان املختصر شرح
خمتصر ابن احلاجب ،دار املدني ،ثالثة أجزاء1406،هـ 1986 /م.
[ ]13البشرى ،حممد األمني ،التحقيق اجلنائي املتكام  ،دار النشر بأكادميية نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض 1419 ،هـ  1998-م.

[ ]14بالل ،أمحد عوض ،اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة
العربية السعودية،دار النهضة العربية ،القاهرة.1990 ،
[ ]15بريك ،إدريس عبد اجلواد عبداهلل،ضمانات املشتبه فيه يف مرحلة االستدالل،
دار اجلامعة اجلديدة ،565.للنشر ،اإلسكندرية ،مصر. 2005،

[ ]16بن ظفيَّر ،سعد بن حممد بن علي اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية
السعودية ،كلية امللك فهد املنية واملعهد العالي للدراسات األمنية ،الرياض،
1430هـ.
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[ ]17اجلبور ،حممد عودة،االختصاص القضائي ملأمور الضبط ،الدار العربية،
بريوت.1986،
[ ]18جوخدار ،حسن ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن.2002،
[ ]19عبد امللك ،جندي،املوسوعة اجلنائية .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي،
1976م.

[ ]20العجريف علي بن حامد،إجراءات مجع األدلة ودورها يف كشف اجلرمية

.

الرياض 1420 ،هـ  1999-م.

[ ]21العبودي ،حمسن،االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية .الرياض،أكادميية نايف
العربية للعلوم األمنية 1418،هـ .
[ ]22عبداحلميد بن عبداهلل احلرقان ،اإلجراءات اجلنائية،كلية امللك فهد األمنية.
الرياض1430،هـ.
[ ]23الدغيدي ،مصطفى حممد،التحريات واإلثبات اجلنائية ،دار النهض العربية،
القاهرة مصر.2004 ،
[ ]24سرور ،أمحد فتحي،الشرعية واإلجراءات اجلنائية؛ دار النهضة العربية،
القاهرة1977 ،م.
[ ]25سالمة ،مأمون حممد،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،مصر 1992،م.
[ ]26الشاوي ،توفيق فقه اإلجراءات اجلنائية ،دار الكتاب العربي ،القاهرة،مصر،
الطبعة1954،2م.
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[ ]27طنطاوي ،حامد إبراهيم ،املبادئ العامة لإلجراءات اجلنائية يف الدعوى اجلنائية
والدعوى املدنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 2005 ،م.
[ ]28ظفري ،سعد بن حممد ،اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية ،مكتبة
امللك فهدالوطنية ،الرياض ،السعودية1432،هــ 2011 -م
[ ]29عبيد ،رؤوف ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية ،مكتبة النهضة،القاهرة ،مصر،
1956م.

[ ]30الغريب ،حممد عيد ،الوجيز يف اإلجراءات اجلنائية ،كلية احلقوق،
جامعة2006،م.
[ ]31الغويري ،شارع بن نايف ،الضبطية اجلنائية يف اململكة العربية السعودية،كلية
امللك فهد األمنية1431،هـ.
[ ]32فتحي سرور ،أمحد ،الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية،
القاهرة،الطبعة السابعة1993،م.
[ ]33قدري عبد الفتاح الشهاوي ،مناط التحريات "االستدالل واالستخبارات،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1998،م.
[ ]34قايد ،أسامة عبد اهلل،حقوق وضمانات املشتبه فيه يف مرحلة االستدالل،دار
النهضة العربية القاهرة1994،م.

[ ]35كام  ،حممد فاروق عبد احلميد ،القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث
اجلنائي،دار النشر بأكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1420،هـ -
1999م.

[ ]36الكيالني ،فاروق ،حماضرات يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني
واملقارن،دار املرو  ،بريوت ،اجلزء الثاني ،الطبعة الثالثة 1995،م.
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[ ]37املالح ،رضا ،الموجز يف الضبطية القضائية والتحقيق االبتدائي وفقاً لنظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي،مكتبة القانون واالقتصاد الرياض ،الطبعة
األوىل1430،هـ.
[ ]38موسى ،سعود حممد ،جدية التحريات كمسوغ إلجراءات التحقيق ،كلية
الدراسات العليا بأكادميية الشرطة املصرية ،القاهرة199٧ ،م.

[ ]39ناي  ،إبراهيم عيد ،دراسة قانونية عن استعانة رج البوليس باملرشد
السري،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر1995 ،م.
[ ]40فوزية عبد الستارشرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية،مجهورية
مصر العربية.)1977( ،

[ ]41نصر اهلل ،فاض ،ضمانات املتهم أمام سلطتى االستدالل والتحقيق يف قانون
احملاكمات ااجلزائية الكويتى ،دار إحياء الرتاث العربي2000،م.
رابعا :الرسائل و االطروحات القانونية

[ ]42بريك ،إدريس  ،ضمانات املشتبه فيه فى مرحلة االستدالل ،رسالة دكتورة،
جامعة املنصورة،كلية احلقوق 2000،م.
[ ]43الصغري ،كمال حممد على ،الشخصية للمتهم يف إطار نظام الشرعية اإلجرائية،
رسالة دكتور ،جامعة القاهرة،كلية احلقوق 2003 ،م.
[ ]44جناد ،حممد ارجع محود ،حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالل ،رسالة
دكتوراه ،املنار للطبع والنشر ،بريوت ،لبنان 1994 ،م.
[ ]45اهلييت ،بالل حممود ،اجلرم املشهود واثرة يف توسيع سلطات الضابطة العدلية،
دراسة مقرانة بني قانون األردني والعراقي ،رسالة ماجستري،جامعة الشرق
االوسط ،عمان ،األردن.
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خامسا :املراجع االجنبية
[Jean Pradel " ( sous La direction) Les atteintes à La liberate avant jugement et ]46
en droit Penal Compare " 1992 travaux de l’institut sciences criminelle de
Poitiers Cujas. P.111..

[ ]47مذكور لدى بريك ،إدريس عبد اجلواد عبداهلل ضمانات املشتبه فيه يف مرحلة
االستدالل ،دار اجلامعة اجلديدة ،565.للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،طبعة سنة
 2005م.
سادسا :األحباث

[ ]48حممود ،صالح الدين علي ،)1988(،األسلوب العلمي والفين ملعاينة مسرح
اجلرمية وأثره يف ايإثبات اجلنائي ،حبث مقدم إىل املؤمتر الثاني لرؤساء أجهزة
األدلة اجلنائية ،من  16 :14يونيو سنة،1988،تونس.
سابعا :الدورايت

[ ]49حسني ،سامي ،ضمانات الدفـاع دراسة مقارنة ،جملة احلقوق والشريعة ،السنة
الثامنة ،العدد األول 1987 ،م.
[ ]50رستم ،هشام حممد فريد ،احلماية اجلنائية حلق اإلنسان يف صورته ،جملة
الدراسات القانونية ،حقوق أسيوط ،مصر 1986 ،م.

[ ]51عنام ،غنام حممد ،سرية االستدالل والتحقيقات اجلنائية وأثرها على احلقوق
األساسية للمتهم ،جملة كلية احلقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،17العدد
الرابع ،ديسمرب 1993 ،م.

[ ]52املال ،سامي صادق،حق املتهم يف االستعانة مبحام أثناء مرحلة حتقيقات
الشرطة ،جملة احملاماه،العدد التاسع 1986 ،م.
[ ]53املال ،سامي صادق،محاية حقوق اإلنسان أثناء مرحلة مجع االستدالل ،املركز
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة،مصر 1971 ،م.
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[ ]54وهبة ،علي،مسرح اجلرمية،جملة األمن العام املصرية ،القاهرة ،العدد،
1392هـ.
[ ]55طه جابر العلواني. ،حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق .الرياض،ندوة املتهم
وحقوقه يف الشريعة اإلسالمية .املركز العربي للدراسات األمنية والتدريب.
 1402 ،هـ  1982-م.
[]56
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The effect of legitimacy of inferences procedures towards guarantee suspects'
rights among criminal cases
A Comparative study between: The Saudi regime and the Jordanian law
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regulations, Princess Noura bint Abdul Rahman, Riyadh, Saudi Arabia.
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Abstract. It is a stage investigation and inference is the stage that precedes move the criminal case, and
carried out by the criminal investigation officers, highlighting its importance in the truth and made
explicit, in not limited to editing procedures for the crime and the offender, but extends to all the
evidence, and search, and arrest anyone suspected it as the perpetrator of this crime and forwarded to the
Attorney General and the competent courts are achieving measures he directly affecting human freedom
and human rights and to determine in case the Criminal, which requires these measures to the availability
of and to ensure procedures guarantees an investigation into the issues of sound achieve legal criminal
action and a fair trial.
This study sheds light on the restricted inference procedures guarantees the suspect in the stage of
investigation in three sections: the first in which discusses the reasoning by the criminal investigation
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