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) لكل هاام  ،ومرقماة ترقيمااً متسلساالً ،مباا يف ذلا األشاكا
واجلداو .
 - 3يقاادم الباحااث مل لاًا للبحااث باااللغتو العربيااة وا لي يااة ،حبيااث ال ت يااد كلماتااه عا ( )200كلمااة أو صاافحة
واحدة.
- 4تك ااون الكتاب ااة با ااخلط املش ااهور [ ]Traditional Arabicالعن اااوي حبج اام ( )20أس ااود ،وامل اان حبج اام ( )16ع اااد ،
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 ) الكتااب :ذكاار امللاادر أو املرجااع يف احلاشااية ،فيضااع الباحااث رقمااً للحاشااية يف املكااان املناسااب ،ثاام يضااع احلاشااية
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 ،وسانة الوفااة ،ودار النشار ،وسانة الطباع ،وكاذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عند ورود األعاالم يف مان البحاث أو الدراساة ،تاذكر سانة الوفااة بالتااري اهلجار إذا كاان العلام متاوفى مثاا ( :ت
260ها) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربياة ،وباو قوساو حباروف التينياة ،وياذكر االسام كاامالً
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)
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المجلد ( – )11العدد ()3

مجلة

رجب 1439هـ  -مارس 2018م

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.
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احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلني،نبيناحممدعليه
وعلىآلهأفضلالصالةوأمتالتسليم...أمابعد ،
فيسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتقدمبني
يديقرائهااجمللداحلاديعشر،العددالثالث،وقدحوىبنيطياتهعشرةمناألحباث
املتميزةواملتنوعةيفختصصاتالشريعةوالدراساتاإلسالميةواألنظمة .
حبثواحديفالقرآنالكريموعلومه،وأربعةأحباثيفالسنةالنبويةوعلومها،
وحبثواحديفأصولالفقه،وحبثواحديفالعقيدة،وحبثواحديفالدعوةوالثقافة
اإلسالمية،وحبثانيفاألنظمة .
وختاماً:نسألاهللسبحانهأننكونقدوفقنايفتقديمكلماهونافعومفيد،
خدمةًللعلموالعلماءوطالبالعلم .
رئيس حترير اجمللة
هـ

و

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1661-1087رجب 1439هـ/مارس 2018م)

ز

المحتويات
معاملبناءالوعياحلضارييفظاللسورةاإلسراء 

صفحة
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"حتقيقًاودراسةوخترجيًا" 
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ابنعديومنهجهيفقوله"إىلالضعفأقرب"يفكتابهالكامليفضعفاءالرجـال
"دراسةوحتليل" 
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معامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء

()1

د .نذير بن نبيل الشرايري

أستاذ التفسري املساعد بقسم الدراسات القرآنية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة
ملخص البحث .وقفت هذه الدراسة واملعنونة مبعامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء الشـرففة .وعنيـت

ابستخراج هذه املعامل من سورة اإلسراء الشـرففة ،مـن الـالل الصـوص يف ظـالل آالـا ال ر ـات .وتعـد هـذه الدراسـة
األوىل يف ابهبــا بســب اطــالف امل لـ  ،وقــد قــدمت الصــورة الــا فنبصــي الســري علي ــا لمسـ ام يف بنــاء وعــي قيقــي
بقيمـة الت ليـ وتبعاتـ ؛ للوصـول ىلىل مر لـة الــوعي احلضـاري املنشـودة ،وصــو إ ىلىل الـة السـ دد وال بــق علـ قمــة
اهلرم اإلنساين.

( )1فتقدم البا ث ابلش ر والتقدفر والعرفان جلامعة طيبة ممثَّلة بعمادة البحث العلمي لدعم ا هلذا البحث.

1087

نذفر بن نبيل الشرافري

1088

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على النيب اهلادي األمني ،وعلى آله وصحبه
الطيبني ،والتابعني وتابعيهم بإحسان ،أما بعد:
فيُلقى على عاتق العلماء واملفكرين يف يومنا هذا قيادة األمة اإلسالمية؛
لتحقيق وصف األمة القيادية ،املستخلفة على األرض ومن عليها .وال سبيل إىل حتقيق
االستخالف األمثل إال بوعيٍ حقيقي بقيمة التكليف وتبعاته .وال يدرك قيمة التكليف
وال تبعاته إال من استقام فكره وقام على نهج وسطي ،يرتجم إىل سلوك راشد ،يؤدي
إىل بعث احلياة يف روح األمة ،ومن ثم الوصول إىل املرحلة املرادة واليت ترمجها
الباحث بعنوان الوعي احلضاري.
فالوعي احلضاري غاية تؤدي إىل غايات ،وال يصل إليها إال من أدرك طبيعة
املقدمات الضرورية اليت ال ميكن أن يتحقق الوعي احلضاري إال بها .ومن هنا جاءت
هذه الدراسة لتقف على معامل بناء الوعي احلضاري .واختار الباحث أن يقف مع
سورة اإلسراء الشريفة؛ ملا فيها من دروس وعرب مستفادة من سرية بين إسرائيل -
وهم رأس الرتدي احلضاري  ،-وملا فيها من إبراز لقيمة القرآن العظيم ،وقيمة
الزمان واملكان ،وملا فيها معامل واضحة تسهم يف بناء الوعي احلضاري الراشد
والسلوك احلضاري البنّاء.
إن مثل هذه األطروحات هي اليت ينبغي أن تنصرف إليها همم الباحثني اليوم؛
ألن سنن اهلل تعاىل ال حتابي أحداً ،ومن يعِ طبيعة السنن اإلهلية يكن على رأس اهلرم
اإلنساني ،وما تردّت أمة إال ألنها تنكّبت الطريق املستقيم ،وابتعدت عن وعي
اخلطاب اإلهلي وفق مراد اهلل سبحانه.

معامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء
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وغري خافٍ أنّ قضية الوعي احلضاري متشعّبة األطراف ،بعيدة القعر .ودراس ٌة
مثلُ اليت بني أيديكم ما هي إال عتبةٌ من عتبات هذا البناء الشامخ .أراد الباحث من
خالهلا أن يقف على أهم معامل بناء الوعي احلضاري ،ثم ترمجته يف صورة سلوك
حضاري مشولي .ومل خيلُ األمر من عقبات لعلّ أبرزها سعة املوضوع وصعوبة
اإلحاطة به من أطرافه؛ فكان األصوب الوقوف عند كليات بناء احلضارة ،مع ذكر
جزءٍ من تطبيقاتها الفكرية والسلوكية يف ظالل آيات سورة اإلسراء الشريفة.
أمهية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة باعتبارها األوىل يف بابها حسب علم الباحث ،وألنها
قدمت النموذج احلضاري القرآني ،الذي يسهم يف تقدّم األمة ورقيّها وسؤددها.
مشكلة الدراسة:
جاءت الدراسة لتجيب عن سؤال جوهري ،ما املراد بالوعي احلضاري يف
ضوء ما جاء يف القرآن الكريم؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل:
 - 1التعريف بالوعي احلضاري وبيان معامله.
 - 2تقديم منهجية بناء الوعي احلضاري من خالل املعامل املستفادة من ظالل
آيات سورة اإلسراء الشريفة.
خطة الدراسة:
جاءت الدراسة يف مبحثني:
املبحث األول :مفهوم الوعي احلضاري ومستوياته ،وفيه التعريف بالوعي
واحلضارة ومن ثمّ التعريف بالوعي احلضاري وبيان مستويات الوعي احلضاري.

نذفر بن نبيل الشرافري

1090

املبحث الثاني :منهجية بناء الوعي احلضاري من خالل سورة اإلسراء
الشريفة ،وفيه بناء اجلانب العقدي واجلانب االجتماعي واجملال النفسي واجلانب
املنهجي.
الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات السابقة اليت خدمت املوضوع منها:
أوال :الوعي احلضاري لعبد الصمد السويلم.
ثانيا :الوعي احلضاري للدكتور مسفر القحطاني.
ثالثا :املنظومة القيميّة يف سورة اإلسراء وتطبيقاتها األسرية للدكتورة سوزان
الشرايري.
ومتتاز دراسيت عن سابقاتها بأنها مجعت بني اجلانب التفسريي واجلانب
الرتبوي واجلانب الفكري ،وصاغت العالقات اليت خَلُصت بها  -من خالل
استنطاق اآليات الكرميات  -بأربع قواعدَ كليةٍ ،ثم صاغت بعض تفاصيلها ،فجاء
االهتمام بالكليات الكربى مقدّماً ،مع ذكر بعض صورها وتطبيقاتها.
املبحث األول :مفهوم الوعي احلضاري ومستوايته
بادئ بدء أقف مع التعريف اللغوي واالصطالحي للفظي الوعي واحلضارة،
ال إىل الكشف عن معنى الوعي احلضاري باعتباره مركبًا لفظيا.
وصو ً

معامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء
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املطلب األول :مفهوم الوعي:
يعرف الوعي لغة بأنه احلفظ ،تقول العرب وعى احلديث أي حفظه .ومن
معانيه اجلمع .ويف لسان العرب أن الوعي بالقلب وجعل احلفظ مبعنى الوعي مرتبطًا
بالقلب ،ومجع للوعي أحواالً ثالثة ،احلفظ والفهم والقبول (.)2
ويعرف الوعي اصطالحاً بأنه "شعور ،يقظة ،متييز ،أو إدراك عن طريق
احلواس أو عرب امللَكة العقلية"( .)3وقيل أنه " متثّل اإلنسان الذهين لألشياء واملوجودات
من حوله ،والعالقة بني هذه األشياء واملوجودات ،وبني اإلنسان وبني هذه األشياء
واملوجودات من ناحية أخرى " (.)4
ويتضح مما سبق أن عملية تشكيل الوعي تبدأ بالشعور الذي حيدث يقظة يف
الفكر واإلحساس يتبعها إدراك أو متييز ملا ينبغي أن يكون من فعل أو قول .وهي عملية
تفاعلية تؤدي إىل مؤثرات مقصودة يف السلوك وتستلزم وسيطا لتنتقل من طرف إىل
آخر.
ويالحظ على التعريفات االصطالحية أنها قصرت مصادر الوعي على احلس
والعقل ويف هذا القصور اقتصاص للمحيط الذي ميكن أن يشغله الوعي يف الوجود
اإلنساني ،ما يؤدي حتماً إىل ضعف عملية الوعي ونقصان فعاليتها والعجز عن
إحداث عملية التغيري املرادة ،ومن ثمَّ االنتهاء إىل ضعف الذات اإلنسانية واخللل يف
أداء وظيفة االستخالف.

( )2انظر لسان العرب ،ابن منظور .396/15 ،والقاموس احمليط ،الفريوزآادي .1343 /1 ،وخمتار الصحاح،
اجلوهري.324 ،
( )3معجم اللصة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار.2469/3 ،
( )4عن اإلنسان أحتدث (أتمالت يف الفعل احلضاري) ،تركي احلمد.312 ،
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فالعقل واحلسّ مصدران أساسيان من مصادر املعرفة ،إال أنهما يتصفان
ال
بالقصور الذاتي وعدم االستقاللية املطلقة ،إذ ال ميكن حبال أن يقدما لنا تصوراً شام ً
ودقيقاً لطبيعة الوعي الذي ميكن أن يؤدي باإلنسانية إىل حتقيق املراد على أحسن
الوجوه املمكنة.
ويتضح أيضاً أن الوعي عملية نسبية تتبع التفاوت والتباين يف الفروق الفردية
يف االدراك والفهم والقبول ،وبالتالي تنطبع خصوصيات األشياء من حولنا
وخصوصيات احلضارة ككل مبا استقرّت عليه طبيعة الوعي ابتداءً.
وعليه يرى الباحث أن الوعي عملية مقصودة تقوم على نقل إشارات معينة
ومقدمات حمددة بهدف إحداث تأثري ما ضمن مراحل متعاقبة ،تبدأ بإحداث تنبيه معني
إىل طرف معني بغية جذب شعوره حنو غاية حمددة ،ثم حتدث اليقظة ويتحقق اإلدراك
والتمييز ،يرافق ذلك العزم واإلرادة املؤدية إىل الفعل والقول واملقصود.
وتتضمن هذه العملية مبجملها تفعيل الشعور والعقل والسلوك ،بدافع الفطرة
السويّة ،وبضابط الوحي الذي يعد املصدر املوجّه واحلاكم عى بقية املصادر املؤدية إىل
تشكيل عملة الوعي عموماً.
والوعي احلضاري ليس ترفياً وال ثانوياً ،إمنا هو الزم لتحصيل النضج
اإلنساني والوجود احلضاري األمثل ،ملن يريد حتقيق الغايات العليا واألهداف الكلية
اليت ألجلها وجد بنو آدم.
واحلقّ إن عملية الوعي احلضاري ال تتشكل إال بتكامل العناصر املشكلة
لعملية الوعي واليت تتألف من مصادر التلقّي املعنيّة بإدخال املعلومات األولية اليت
تتباين من موقف إىل آخر وتؤدّي إىل تنوّع خمرجات السلوك اإلنساني ينضاف إىل
مصادر التلقي ما يتعلق بالعقل من وظائف عليا حتكم طبيعة السلوك اإلنساني وحتتكم
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بدورها إىل هدايات الوحي اإلهلي وما يستفاد منها للوصول إىل الوعي احلضاري
املطلوب.
األلفاظ ذات الصلة مبفهوم الوعي:
يدرج الباحث حتت هذا العنوان األلفاظ اليت ترتبط مبفهوم الوعي ،وهي:
 - 1التعليم :ويعنى به " تنبيه النفس لتصور املعاني ،والتعلم تنبه النفس
لتصور ذلك ورمبا استعمل يف معنى اإلعالم لكن اإلعالم اختص مبا كان بإخبار
سريع ،والتعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثري حتى حيصل منه أثر يف نفس املتعلم"(.)5
 - 2التفكّر :ويعنى به " تصرف القلب بالنظر يف الدليل" (.)6
 - 3التدبّر :ويعنى به " النظر يف عواقب األمور " (.)7
 - 4النّصيحة :وتعين " إخالص احملبة للغري بإظهار ما فيه صالحه " (.)8
 - 5اإلرشاد :عملية تعليم وتعلم نفسي واجتماعي تتم يف مواجهة بني
شخص متخصص وآخر يقع عليه اإلرشاد ،تستخدم فيه تقنيات وأساليب فنية
ومهنية ،ويهدف إىل مساعدة املسرتشد على حل مشكالته ومواجهتها بأساليب
توافقية ،ومعاونته على فهم نفسه ومعرفة قدراته وميوله وتشجيعه على الرضا مبا
قسمه اهلل له ،وتدريبه على اختاذ قراراته بهدي من شرع اهلل حتى ينشأ عنده طلب
احلالل وإرادته ،وترك احلرام وإرادته ،ويضع لنفسه أهدافاً واقعية مشروعة ويستفيد

( )5التوقي عل م مات التعارف  ،املناوي ،ص .188
( )6التعرففات ،اجلرجاين ،ص .76
( )7املرجق السابق ،ص .76
( )8معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،السيوطي ،ص .209
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من قدراته بأقصى وسعها يف عمل ما ينفعه وينفع غريه ،وجيد حتقيق ذاته يف فعل ما
يرضي اهلل ،فينعم بالسعادة يف الدنيا واآلخرة (.)9
 - 6التّربية :وتهدف عملية الرتبية إىل تغيري يف السلوك وتنميته إىل الدرجة
اليت متكن اإلنسان من اإلسهام الفعال يف حتقيق حاجات احلاضر ومواجهة حتديات
املستقبل وتسخري موارد البيئة وخربات املاضي عرب رحلة النشأة واحلياة واملصري (.)10
 - 7التزّكية :ويعنى بها " عملية التطهري والتنمية اهلادفة إىل استبعاد العناصر
املوهنة لإلنسان وما ينتج عن هذا الوهن من فساد وختلف .مع احلرص على تنمية
العناصر احملققة إلنسانية اإلنسان ،وما ينتج عن هذه التنمية من صالح وتقدم وفالح
يف حياة األفراد واجلماعات" (.)11
 - 8اإلصالح :ويهدف إىل التغيري حنو األفضل ذلك أن مقابل اإلصالح هو
اإلفساد واإلصالح مفهوم قراني واسع املدلول ،إال أن مجيع معانية تدور حول دفع
الفساد والباطل عن األفراد واجلماعات (.)12
 - 9التغيري :وهو " البذل الستخراج الطاقة الكامنة يف األعماق يف ظل برجمة
ذاتية داخلية تستهدف الصورة الواقعية يف السلوك الفردي االجتماعي ،إلبداله بصورة
منشودة يف هذا السلوك يف العقل الباطن كتمهيد لتفعيلها حراكا عفويا مباشرا يف
احلياة"(.)13

( )9التوجي واإلرشاد وفلسفت وأالالقيات يف اجملتمعات اإلسالمية ،كمال مرسي ،ص  .14بتصرف فسري
( )10النظرفة ال بوفة معناها وم وانلا ،ماجد ال يالين ،ص  .22بتصرف فسري
( )11مناهج ال بية اإلسالمية ،ماجد ال يالين ،ص .135
( )12معركة املصطلحات بني اإلسالم والصرب ،حممد عمارة ،ص  .39بتصرف فسري
( )13التصيري الذكي ،علي الصمادي ،ص .25
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 - 10السياسة :وهي " القيام على الشيء مبا يصلحه ،وسُست الرعية سياسة
أمرتها ونهيتها" (.)14
وبعد هذا التطواف مع األلفاظ ذات الصلة مبفهوم الوعي يتضح أن التعليم
الزم إليقاظ الوعي وكذلك التفكر .بينما تشكل النصيحة واإلرشاد والرتبية وتعديل
السلوك والتهذيب أساليب إيقاظ الوعي وإحيائه .يف حني تكون التزكية واإلصالح
والتغيري النتائج املرجوّة من عملية تشكّل الوعي احلضاري ،واليت ستنعكس آثارًا
ظاهرة على الفرد واجملتمع واألمة بكلّيتها.
املطلب الثاين :مفهوم احلضارة:
تعرف احلضارة بأنها نوع من االمتزاج والتفاعل بني العقائد والتصورات
واألخالق والنظم االجتماعية وما توفر من معطيات ثقافية مع اخلربات الفنية
والعملية؛ لينتج عن ذلك وفرة يف عامل األشياء ،وسيطرة أكثر على الطبيعة ،وخروج
من حيز الضرورات اىل الشعور بالتأنق وتعدد اخليارات (.)15
ويتضح من التعريف أن احلضارة تنتج عن تفاعل جمموعة من العناصر
واجلزئيات املتآلفة معاً يف سياق كلي يشكل يف صورته النهائية الوِجهة اليت ميكن
اعتمادها فيما سيكون من تصورات واجتاهات وسلوكيات.
وتتكون احلضارة من مكوّنني أساسيني متداخلني ،هما املكون الالمادي بطيء
التغيري والذي يضم املفاهيم الثقافية والنفسية والسياسية والسلوكية اليت أقرّها الوحي
يف مقابل املكون املادي سريع التغيري والذي يضم اجلانب االقتصادي ،على أن األول
الذي ميثل الثابت احلضاري هو الذي يوجه الثاني ويكون مبثابة الكابح الذي حيدُّ وترية
( )14لسان العرب ،ابن منظور .107 /6 ،والقاموس احمليط ،الفريوز آابدي.710/1 ،
( )15حنو ف م أعمق للواقق اإلسالمي ،عبد ال رمي ب ار ،ص .12
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حركة املكون املادي السريعة ،وعليه فإن الثابت احلضاري هو الذي بوجوده ابتداءً
ميكننا أن نتحدث عن وجود احلضارة (.)16
وعليه فإن املعتقدات الدينية متثّل القالب األول للجانب احلضاري الالمادي
واملوجه األساس للجانب احلضاري املادي .ومن هنا فإنه ال ميكن التغافل عن الفجوة
الكربى بني املعتقدات الدينية ربانية املصدر وبني املعتقدات الدينية وضعية املصدر،
فاألوىل هي اليت تشكل نظام محاية لكل املكونات احلضارية يف مقابل الثانية اليت تشبه
الغشاء الشفاف واملثقوب من كل اجلوانب والذي ال يكاد يشمل بالرعاية واحلماية كل
املكونات أو تفاصيل إحداها.
املطلب الثالث :مفهوم الوعي احلضاري:
احلضارة نتاج فكرة تطبع على جمتمع ما ،يف مرحلة ما قبل التحضر ،الدّافع
الذي تدخل به التاريخ .وقد اتضح مما سبق أن عمليةَ الوعي احلضاري نتاجُ عملي ِة
التوجيه ،القائمةِ على االلتزام مبنظومة قِيَميّة مستقاةٍ من الوحي أساساً ،ومتفاعلة مع
العقل واحلس والفطرة ،تسهم يف إجياد يقظة فكرية تدفع السلوك اإلنساني لينسجم مع
املهمة التكليفية الكربى اليت ال حيفظ الوجود اإلنساني إال بتحققها ،أال وهي
االستخالف.
وإمنا كانت خريية األمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيقها للوعي احلضاري ،وإال
فهي كأيّ أمة أخرى .وذلك ما يستفاد من قول اهلل سبحانه ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭾ آل عمران١١٠ :

( )16اإلسالم الثابت احلضاري واملتصريات السياسية ،ما شين و ،ص  ،18-15بتصرف.
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وعلى هذا خيلص الباحث إىل أن الوعي احلضاري يعين :بناء العقل وتعميق
تصوراته الكلية للكون واحلياة واإلنسان املنضبط بالوحي سعياً إىل بناء األمة الرسالية
احلضارية حتقيقًا إلعمار الكون واالرتقاء بالوجود اإلنساني.
املطلب الرابع :مستوايت الوعي احلضاري:
تشكِّل املعارف املتحصلة من مصادر متنوعة املادة األساس لعملية الوعي وجيد
الباحث تبايناً يف مستويات الوعي الناجم عن فهم وإدراك هذه املعارف واملعلومات.
ولبيان مستويات الوعي وما تنقسم إليه يقف الباحث عند قول رسول اهلل
ِ
ن للاه بِ ِه َعز َو َجل ِم َن ا هْلهَدىَ ،وال ِهعل ِهم َك َمثَ ِل غَهيث
صلى اهلل عليه وسلم":إن َمثَ َل َما بَ َعثَِ َ
ضا ،فَ َكانَ ه ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ري،
اب أ هَر ً
أَ
َص َ
اء فَأَنه بَ تَت اله َك َلَ َوال ههع هش َ
ت م هن َها طَائ َفة طَيبَة ،قَبلَت ال َهم َ
ب اله َكث َ
وَكا َن ِم هن ها أ ِ
ادب أ هَم ِ
ِ
ش ِربهوا ِم هن َها َو َس َق هوا َوَر َع هوا،
اس ،فَ َ
َ َ
س َكت ال َهم َ
اء ،فَ نَ َف َع للاه ِبَا الن َ
َج ه َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َمثَ هل
ت َك َلً ،فَ َذل َ
اب طَائ َفةً م هن َها أه هخ َرى ،إَّنَا ه َي ق َيعان َل ُتههس ه
اءَ ،وَل ته هنب ه
َوأ َ
َص َ
ك َم ً
ِ ِ ِ
ِ
ك َرأه ًسا،
ن للاه بِ ِه ،فَ َعلِ َم َو َعل َمَ ،وَمثَ هل َم هن َمله يَ هرفَ هع بِ َذلِ َ
َم هن فَ هقهَ يف دي ِن للاَ ،ونَ َف َعهه مبَا بَ َعثَِ َ
وَمل ي هقبل ه َدى ِ
هت بِ ِه" (.)17
للا ال ِذي أ ههر ِسل ه
َهَ َه ه
ويتضح من خالل النظر يف مضامني احلديث الشريف أن مستويات الوعي
تنقسم إىل ثالثة أقسام:
أوالً :الوعي الكامل :وهو الوعي الذي تتفاعل فيه مصادر اإلدراك حبيث
ينجم عنها علم وعمل نافع متصل به.وتتمثل مثرة الوعي ها هنا يف إنتاج جمتمع قوي
أمني ميتلك حقائق صحيحة كاملة .وقد أشار احلديث النبوي الشريف إىل هذا الصنف
من الناس الذي "يبلغهُ الْ َهدْي وَالْعلم فيحفظه فيحيي قلبه وَيعْمل بِهِ ويعلمه غَريه
( )17أالرج مسلم يف صحيح  ،كتاب الفضائل ،ابب بيان مثل ما بعث ب النيب صل هللا علي وسلم من اهلدى
والعلم ،دفث رقم .2282

1098

نذفر بن نبيل الشرافري

فينتفع وينفع"( ،)18ثم هو يدعو الناس إىل التزام الفضيلة ،فال يقف نصحه عند نفسه
وإمنا يتعدّاه إىل غريها ،فعملية الوعي املتحصلة تعمقت يف نفس الفرد عمودياً بأن ظهر
فقهها على إدراكه وسلوكه ،ثم اتسعت أفقياً ليمتد أثرها اإلجيابي على حميطه وأمته.
ثانياً :الوعي الناقص :وهو الوعي الذي يفعّل جزئية من مصادر اإلدراك
ويعرض عن أخرى حبيث ينجم عن عملية الوعي تكديس للمعارف دون سعي لبثّ
الروح العملية يف أوصاهلا .ومثرة هذا املستوى من الوعي تتمثل يف إنتاج جمتمع أمني
مستضعف حيمل حقائق ال روح فيها فهو جمتمع يدرك احلقيقة وجيهل الطريقة.
وقد أشار احلديث النبوي الشريف إىل هذا الصنف من الناس الذين " هلم
قلوب حافظة لكن ليست هلم أفهام ثاقبة ،وال رسوخ هلم يف العلم يستنبطون به
املعاني واألحكام ،وليس هلم اجتهاد يف الطاعة والعمل به ،فهم حيفظونه حتى جييء
طالب حمتاج ملا عندهم أهل بالنفع واالنتفاع فيأخد منهم مبا ينتفع به" ( )19كالذين قال
اهلل فيهم :ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭾ البقرة:

 ،٤٤فهذا قد نفع اهلل به العباد ،وجعله معرب خري هلم ومل ينتفع هو مبا علم وعلّم
ثالثاً :الوعي املعطّل :وهو الوعي الذي عطلت فيه أحد مصادر اإلدراك عن
الفهم والتلقي الصحيحني .نتيجة لوقوعها حتت تأثري معني أدى إىل حجب املعلومات
أو التعتيم عليها أو تشويهها جزئياً أو كلياً .ومثرة هذا املستوى تتمثل بإجياد اجملتمع
الضعيف املوجه صاحب األوهام واألكاذيب واحلقائق املغلوطة .وقد أشار احلديث
النبوي الشريف إىل هذا الصنف من الناس الذين" لَيْسَ لَهُم ُقلُوب حافظة َولَا أفهام
وَاعِيَة فَإِذا مسعُوا الْعلم لَا يَنَْتفِعُونَ بِهِ َولَا يَحْفَظُونَهُ لنفع غَريهم".
( )18الدفباج عل صحيح مسلم ،السيوطي.305/5 ،
( )19املرجق السابق.305 /5 ،
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وميرّ املستوى األخري مبراحل متعددة ومتنوعة حتى يصل انتهاء إىل حالة التقييد
اليت وصف بها ،وهي:
• مرحلة التبلد :وهي املرحلة اليت يفقد فيها الشعور باالرتباط مبصادر املعرفة
واإلدراك نتيجة تشويهها أو ضعف اإلدراك والعمليات العقلية املؤدية إليه ،كنتيجة
حتمية لفقدان أحد مرتكزات الوعي.
• مرحلة االستضعاف :وهي املرحلة اليت تتوفر فيها الدافعية الستقبال البديل
احلضاري كمعزز للمصدر املوجود على اعتبار نقص املوجود وعجزه عن حتقيق
متطلبات الكفاءة احلضارية.
• مرحلة التفكك واالنسالخ :هي املرحلة اليت يتم فيها رفض املصدر
احلضاري األول والسعي لإلنفكاك عنه بسبب كمال القناعة بالبديل.
• مرحلة السقوط والفناء احلضاري :هي مرحلة التربؤ من اخلصوصية احلضارية
وإعالن الوالء واإلنتماء للحضارة املخالفة فكرياً وعقدياً.
وقد بينت سورة اإلسراء الشريفة أنّ هناك معوّقات تتسلط على وسائل املعرفة
واإلدراك وتفسدها ،ومنها:
* أعداء اإلسالم أمثال بين إسرائيل ،يقول تعاىل :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭾ اإلسراء.٤ :
* الشيطان يقول تعاىل :ﭿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﭾ اإلسراء٥٣ :

* طبائع اإلنسان وصفاته وقد نصّت اآليات الكرميات على بعضها فذكرت
العجلةٍ ،يقول تعاىلﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭾ اإلسراء،١١ :
وذكرت اليأس ،يقول تعاىل :ﭿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
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ﯠﭾ اإلسراء ،٨٣ :وذكرت الكفر ،يقول تعاىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭾ اإلسراء ،٦٧ :وقال تعاىل ﭿ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ اإلسراء،٨٩ :
وذكرت البخل ،يقول تعاىل :ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭾ اإلسراء.)20( ١٠٠ :
وبعد ذكر كل مصدر ذكرت السورة الكرمية بعض أساليب مواجهة العقبات
النامجة عن تشويش هذه املصادر وذلك لتنقية نواتج السلوك اإلنساني مبا يتناسب
وغاية وجود اإلنسان يف هذه احلياة .فبينت أن مواجهة عقبة بين إسرائيل تتمثل بعدم
مشابهتهم بافتعال مقدمات الفساد واإلفساد اليت إن وقعت فإن مؤداها سيكون زوال
األمة املتصفة بها لثبات سنة اهلل يف التعامل مع األمم الظاملة ،يقول تعاىل :ﭿ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭾ اإلسراء .٧ :أما
مواجهة عقبة الشيطان فتتمثل بالتزام متطلبات العبودية هلل تعاىل ،يقول تعاىل :ﭿ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭾ اإلسراء .٦٥ :أما مواجهة الطبائع
السلبية لإلنسان فيتمثل احللّ بالتزام ضدّها من حَسَن األخالق ،فالعجلة تعاجل
بالتأنّي ،واليأس يعاجل بالرّضا ،والبخل يعاجل بالتصدّق ،والكفر يعاجل بالشّكر.
ومجيعها قيمٌ أثبتتها السورة وحضّت عليها.

( )20لالستزادة انظر املنظومة القيمية يف سورة اإلسراء وتطبيقالا األسرفة ،سوزان الشرافري ،ص .24-12
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املبحث الثاين :منهجية بناء الوعي احلضاري من خالل سورة اإلسراء الشريفة
اهتمت اآليات املكية واملدنية على السواء ببناء العقل ،وتأنيس الروح ،وتنمية
الوعي اإلنساني الالزم لرتسيخ احلضارة ،من خالل صياغة وتشكيل الشخصية
اإلنسانية .وقد اهتمت سورة اإلسراء الشريفة بأربعة جوانب ترتبط ارتباطاً وثيقًا
بالشخصية اإلنسانية عموماً ،وتتمثل هذه اجلوانب باجلانب العقدي ،واجلانب
االجتماعي ،واجلانب النفسي ،واجلانب املنهجي.
فاألول واملتمثل باجلانب العقدي تكفّل بإصالحه البناءُ اإلميانيُّ التوحيدي،
من خالل إيقاظ الوعي اإلنساني على الوجود اإلهلي الذي تعلو من خالله ألوهية
الرب سبحانه وعبوديته على عبودية اخللق ،وبصورة تتضح من خالهلا موازين
االختالف بني اخلالق واملخلوق ،وهو جوهر املعنى املستفاد من قوله تعاىل :ﭿ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭾ اإلسراء.٢٢ :
أما اجلانب االجتماعي فقد شكلت مالحمه منظومة األخالق والعبادات اليت
وجهت الوعي اإلنساني إىل سلم احلقوق والواجبات يف عالقة مشولية تكاملية متوازنة
ترتابط فيها أمّهات األخالق مع تفاصيل العبادات ارتباطاً وثيقاً ،حبيث يعدّ األول جزءاً
من الثاني ،ويكون الثاني ضابطاً لألول وحارساً عليه ،ﭿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭾ اإلسراء .٩ :إذا فالرابط بني
أحكام القران وبني حتصيل اهلداية إىل أوسط السبل وأعدهلا رابط يتصف بالدوام
واالستمرار بداللة الفعل (ﭢ) احملمولة على االستمرارية والتجدد ،ومن هنا يتبيّن
أن االنقطاع عن مصدر اهلداية يؤدي إىل االنقطاع عن بلوغ الغاية يف اهلداية.
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كما نلحظ أن الربط بني اإلميان والعمل الصاحل بيّن مبا ال يدع جماالً للشك بأن
األول وهو اإلميان يشكل حمرضاً لآلخر وهو العمل الصاحل على اعتبار أن الثاني سبيل
إىل بلوغ األجر املؤدي إىل ارتفاع منسوب األول وما يرتتب عليه من حسن اجلزاء.
أما اجلانب الثالث واملتمثل باجلانب النفسي ،فقد استندت مهمته التوعوية
األوىل على مبدأ إثبات أصالة اخللق اإلنساني وكرامة النشأة والتكوين .وذلك من
خالل توعية اإلنسان بقيمته الوجودية كمخلوق مكرّم ذي طباع إنسانية استثنائية،
تتناسب ومتطلبات وجوده التكليفي يف هذا الكون؛ وبالتالي يكون لسجلّه اإلنساني
بطاقة تعريف توجيهية ملساره التخصصي منذ بداية خلقه الوجودي إىل نهاية مصريه
اجلزائي .ﭿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭾ اإلسراء .٧٢ - ٧٠ :ويف هذه االنتقالة من التكريم إىل دعوة كل
أناس بإمامهم ما يلزم هذه النفس بضرورة استشعار طبيعة الوجود األول الذي ال
جياوز يف حقيقته أن يكون حمطة عبور إىل الوجود اآلخر الباقي.
وأخرياً ،فإن اجلانب املنهجي هو املسؤول عن عمليات احلفر والتنقيب يف
الوعي اإلنساني ،من خالل تبنّيه جلملة من القواعد والقوانني ،اليت تنهض بالعمليات
العقلية العليا مبختلف مستوياتها؛ وصوالً إىل املرحلة اليت يصبح فيها العقل قادراً على
السّري بانسجام مع الفطرة واحلس ،مبا يتّفق وأصول البناء العقدي املتبنّاة .ويف املطالب
الالحقة سيتناول الباحث بشيء من التفصيل آلية تفعيل الوعي احلضاري يف كل جانب
من اجلوانب املذكورة مبا يتناسب ومعطيات السورة الكرمية.
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املطلب األول :اجلانب العقدي:
وهو اجلانب املسؤول عن توجيه اإلنسان إىل املسار الوسطي الذي ينبغي له أن
يسلكه يف عالقته مع الوجود .فال ميكن ألي إنسان يف هذه احلياة أن يقمع فكره عن
التجاوب مع األسئلة العظمى اليت تشكل حلقة الغموض الكربى يف الفكر اإلنساني
وهي :من خلقين ؟ وملاذا خلقين ؟ وما هو مصريي ؟ وغريها من األسئلة اليت
حيتاجها الفكر اإلنساني ليفهم غاية وجوده والكيفية اليت سيعيش بها وعليها يف هذه
احلياة ،ويف الوقت ذاته فإن فكره املُحتاج هلذه اإلجابات يعجز عن إجهاض هذه
التساؤالت أو الوصول بها إىل إشراقة النور من خالل االعتماد على طاقات الفكر
اإلنساني باستقاللية ودون اشرتاك والتجاء إىل الوحي؛ لذلك كان ال بد من التنقيب
عن مصدر كامل العلم والقدرة ليتكفل بإيقاف إجنراف احلرية والغموض يف هذه
املتعلقات الغيبية .ويف آيات سورة اإلسراء ما يشهد بوجود كليات اإلجابات عن
تساؤالت اخللق ،قال تعاىل ﭿ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭾ اإلسراء.١٢ :
إنّ الكرم اإلهلي كفيلٌ بإنقاذ البشرية من حالة التخبّط ،من خالل تزويد
البشرية عامّةً برصيد وافر من األنبياء واملرسلني ،املؤيَّدين بكتب ومعجزات ،تضمنت
ص علمه باخلالق
يف حمتواها كشف وتبيني ما ينبغي معرفته من ذلك اجلزء الغييب املخت ّ
املدبر سبحانه وتعاىل ،ليكون ذلك حجة من اهلل على خلقه ،ﭿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﭾ اإلسراء .١٥ :وقد نتج عن ذلك بيانٌ وافٍ يصرَّح فيه لإلنسان بأن وعيه جتاه
عالقته يف الوجود ومَن فيه ،يقوم ابتداءً على بناء عالقةٍ إميانية واعية مع خالق
الوجود ،وبالتالي يكون الفكر بكل ما يسكُن فيه من تأمالت وأفكار واجتاهات منبثقاً
عن العالقة األم املتمثلة بعالقة العبد بالرّب ،وبالتالي سيتم بلوغ لبّ الوعي من خالل
االنسجام بني الفكر والسلوك ،وبعبارة أخرى بني حقيقة الدين وممارسات التدين.
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وبالتالي فإن عملية املوافقة واملصاحلة بني اإلطار النظري واإلطار العملي،
املتمثل مبتطلبات الدين وسلوكيات املتدين ،هي ما يسمى بالعمل الناجح من حيث
خلوّه من التناقض ،وبالعمل الصاحل من حيث موافقته ملراد املشرِّع؛ وعليه فإن العمل
الناجح الصاحل هو املتطلب الالزم لبناء احلضارة وإعمار األرض ونشر الرسالة.
ويرى الباحث أن البناء الفكري العقدي الالزم لتحصيل الوعي احلضاري من
خالل سورة اإلسراء الكرمية يستلزم تأمني الفهم السليم القويم ملنظومة ثالثية
العناصر ،تتشكل حلقاتها من العناصر الثالثة املشكلة للبناء العقدي ،واملكونة من
الرّسول والرّسالة وحاكميّة الرّسالة ،دون أن يكون ألحد العناصر متّي ٌز على اآلخر،
فكل منها يعمل يف ترابط وتكامل وانسجام مع العنصرين اآلخرين؛ يف سبيل خلق
منوذج الوعي احلضاري يف اإلنسان املسلم ،وسيتضح التفصيل وفق سياق السورة من
خالل اآلتي ذكره:
 - 1الرسالة :وهي اخلطاب اإلهلي املتضمن لكيفية تعامل العبد مع املعبود.
وقد أسهم اخلطاب الرباني يف ترقية املستوى العام للوعي اإلنساني ،بدليل أن خطاب
املشركني مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف سوقهم لعدة شروط تعجيزيّة قد تَرجم
عن صورة مشوهة ملستوى الوعي املتحقق عندهم ،فاخلطاب إمنا هو مرآة عاكسة ملا
يضمره العقل من فكر وإدراك .قال تعاىل على لسانهم :ﭿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭾ اإلسراء ،٩٣ - ٩٠ :وعليه فإن كل هذه
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املقرتحات املعارضة لفكرة تصديق النبوة والرسالة إمنا تثبت هبوطاً يف مستوى الوعي
نتيجة قيامه على سفهٍ وجهلٍ كبري ،بسنة اهلل يف خلقه وحبكمته وجالله.
ونلحظ ها هنا كيف أن الصراع بني البداءة العقلية أو هبوط الوعي وبني اليقظة
العقلية أو (جتديد الوعي) ( ،)21حيدث مقاومة تنتج عنها صدمة تكون السبب يف سلخ
فكر وإحالل آخر مكانه .وهذا ما كان من خالل حماججة املشركني بعد سرد تلك
املطالبات املغالية على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حماولة منهم إلبقاء فكرهم يف حالة
الكينونة والرقود اليت هو عليها فما كان من النيب صلى اهلل عليه وسلم إال أن أجابهم
مبجموعة متتالية من الردود العقلية اليت ختاطب مصادر اإلحساس والتلقي عندهم
لتضعهم يف حماجة ذاتية بينهم وبني أنفسهم توصلهم إىل االقرار بشيخوخة إدراكهم
العاجز عن التعاطي بغري األفكار املهرتئة .قال تعاىل :ﭿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭾ اإلسراء:
٩٩ - ٩٣

وقد متثلت هذه احملاججات احملرِّضة على إيقاظ الوعي؛ بنسف شبهةٍ تلو
األخرى ،فاألُوىل سقطت على اعتبار أنه " ليس للرسل أن يأتوا بشيء ،إال مبا يظهره
( )21مصطلح استخدم د عبد ال رمي ب ار وجعل عنواانإ مل ل من م لفات .
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اهلل على أيديهم ،وفق احلكمة واملصلحة ...بل إنهم  -املشركون املعاندون  -لن
يؤمنوا ولو جاءت اآليات كما اقرتحوا ،شهد بهذا قول اهلل تعاىل :ﭿ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﭾ يونس.)22( " ٣٣ :
أما شبهة اعتماد نيب من جنس البشر ،فجاء الردّ عليها بأن " مقتضى احلكمة
ومنطق األشياء والرمحة بالناس أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم ،ليناقشهم
وخياطبهم ،ويفقهوا عنه ويفهموا منه ،فليس إرسال الرسول جملرد إلقاء املوحى به
إليه ،ولو كان الرسول ملكاً ملا استطاعوا مواجهته ،وال األخذ عنه ،فإن الشيء يألف
جلنسه ،ويأنس به ،وطبيعة امللَك ال تصلح لالجتماع بالبشر ،وعقد حوار معه حول
أحكام التشريع وتبيان أصول العقيدة وأداء الرسالة " ( ،)23ويف التخيري بني اهلداية
وعدمها ،مع بيان النتيجة املرتتبة على تنفيذ معكوس املراد الرباني ،نوعٌ من التحدي
اهلادف إىل مزيد استثارة لكوامن الوعي اإلنساني ،واملوجب إىل السعي اهلادف
لتحقيق املطلوب.
ويف الشبهة األخرية اليت تعدّ حمور العناد واإلنكار عند جنس الكافرين،
واملتمثلة برفض االعرتاف بإمكانية البعث جييء الرد اإلهلي ليهدم هذه الشبهة منطقياً "
فبدليل العقل أنّ من قدر على خلق السموات واألرض ،فهو قادر على خلق أمثاهلم
من اإلنس؛ ألنهم ليسوا بأشد خلقاً منهن " ( ،)24وجاء الرد عليهم برتاتبية فريدة" ،
فبعد زجرهم إلنكارهم البعث بأسلوب التهديد ،عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق
االستدالل بقياس التمثيل يف اإلمكان ،وهو كافٍ يف إقناعهم هنا؛ ألنهم إمنا أنكروا
( )22التفسري املنري ،وهبة الز يلي.165/15 ،
( )23املرجق السابق.165/15 ،
( )24ال شاف ،الزخمشري.692 / 2 ،
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البعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه حكاية كالمهم باالستفهام اإلنكاري،
وإحالتهم تلك مستندة إىل أنهم صاروا عظاماً ورفاتاً ،أي بتعذر إعادة خلق أمثال تلك
األجزاء ،ومل يستدلوا بدليل آخر ،فكان متثيل خلق أجسام من أجزاء بالية خبلق أشياء
ال يقطع دعواهم " (.)25
أعظم منها من عدم أوغلُ يف الفناء دلي ً
وعليه جند أن املقدمة األوىل لرتقية اخلطاب اإلنساني  -لسان احلضارة ،-
إمنا تكون بإحياء فكر القائمني عليه ،من خالل إجراء إصالحات عديدة يف اخللفية
الثقافية املُشَكِّلة هلذا اخلطاب ،مبعنى إصالح القيم واملعتقدات واألفكار واالجتاهات.
وقد بلورت سورة اإلسراء الشريفة هذه العمليات اإلصالحية يف دستور رباني يؤهل
املتدبر لوعي متكامل يف كل جماالت احلياة .ذلكم ما نلمحه من ظالل قول اهلل تعاىل:
ﭿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ اإلسراء:

 .٨٩فهو ناطق بأن القرآن اشتمل على كل مثل ،وقد " أفادت صيغة العموم هنا مشول
القرآن العظيم على كل مثل من كل وجه ،من العرب واألحكام والوعد والوعيد
وغريها " ( .)26ويف هذا العموم بيان ألهمية القيم القرآنية ،وعلوّها وسيادتها على
ٍّ ال يستند إىل الوحي اإلهلي ،وال جيعله مصدراً لتوليد
سواها من كلّ مثلٍ وضعي
األفكار وضبط السلوك احلضاري لإلنسانية.
وعليه فإن االرتقاء مبستوى الوعي يتطلب ارتقاءً يف مستوى اخلطاب وليس
العكس ،وعلوُّ كعب اللسان ال يعين بالضرورة وعياً حضارياً ،فقد يكون جمرّد ترديد
وحفظ وتلقني ،يف حني أن استمرار خماطبة العقليات مبستوى عالٍ يدفعها إىل
النهوض ،وهذا يعين أن الفكر يُمرّن والوعي يلقّن واخلطاب يطوّر ،وكل ذلك
( )25التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.211 / 15 ،
( )26معامل التنزفل ،البصوي.161/3 ،
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سيظهر ال حمالة يف سلوك إنساني يُرتجم يف موقف معني ،ويَعكس بشكل ما مستوى
الرقي أو االحنطاط احلضاري.
لقد بينت السورة الكرمية مستوى احنطاط الوعي الذي عانى منه املنكرون ،قال
تعاىل :ﭿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀ ﭾ اإلسراء.٤٧ - ٤٥ :
فقد بني اهلل سبحانه ما وقع على القوم من عمى للبصرية اليت ساقتهم إىل
اإلنكار ،بعد أن مل يسمعوا مساع االنتفاع ،وما انعدم االنتفاع إال؛ ألن القلوب
مغلقة حمبوسة يف سجن الكرب ووهم الكمال ،وما كان نتيجة ذلك إال االحندار يف
جهاالت ال تعكس إال صورة حقيقية لطبيعة الرتدّي احلضاري وانعدام الوعي.
- 2الرسول :وهو الناقل للخطاب الرباني .وقد أوضحت السورة الكرمية
كيف ملهمة النبوة أن تكون جسراً مؤسساً لقاعدة كربى من الوعي ،حيث يتضح من
خالل السورة الكرمية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وسائر األنبياء  -عليهم الصالة
والسالم  -من قبله هم املسؤولون عن نقل اخلطاب الرباني من حيّز النظرية إىل دائرة
التطبيق ،وذلك بنمذجة حياتهم وفق مراد اهلل ومتطلبات خطابه .قال تعاىل :ﭿ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭾ اإلسراء .١٠٥ :قال الطربي " :أي أنزلناه
نأمر فيه بالعدل واإلنصاف واألخالق اجلميلة واألمور املستحسنة احلميدة ،وننهى فيه
عن الظلم واألمور القبيحة واألفعال الرديّة " (.)27

( )27جامق البيان ،الطربي.573/17 ،
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وملا كان املراد منذجة اخلطاب اإلهلي يف صورة السلوك احلضاري اجملسّد للمعنى
الكامل للوعي احلضاري قال اهلل تعاىل ﭿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭾ اإلسراء .١٠٦ :فقد أنزل اهلل سبحانه القرآن الكريم جنوماً وحكمة اهلل من ذلك
بادية .والفرق يف اآلية الكرمية حيتمل معنى البيان وحيتمل معنى التفريق بني احلق
والباطل ،بدليل قراءة ابن عباس رضي اهلل عنهما بالتضعيف (.)28
وملّا كان املراد حتقيق النموذج القدوة كانت التؤدة مطلوبة يف هذا املقام فقال
سبحانه (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭘ ،وقد شهدت الباء ابتداء يف قوله ( ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭘ بنزول القرآن " متلبساً باحلق واحلكمة الشتماله على اهلداية إىل كل
خري"(.)29
ولن حتقق هذه املهمة النبوية فعاليتها ما مل تؤمّن أوىل مستلزمات الوعي
خبطاب النيب املرسل ،واملتمثلة وكما هو بيّن يف السورة الكرمية ،بأن يكون بينه وبني
العباد املستقبلني قواسم مشرتكة تؤهلهم لتحقيق الفهم لألهداف املطلوبة.
فلو كان النيب خمالفاً يف طبيعته وخصائصه اجلنس البشري ،فهذا يعين
بالضرورة حدوث انفكاك بني عملييت اإلرسال واالستقبال ،وبالتالي تفريغ عملية
الوعي من فاعليتها اللّازمة للبناء احلضاري بسبب العجز عن بلوغ الغاية العظمى من
إرسال الرسل وهي الدعوة والتبليغ ،ﭿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭾ اإلسراء .٩٥ :قال ابن عاشور" :
فبعد أن عدّت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة األصلية الباعثة

( )28انظر معامل التنزفل ،البصوي ،167/3 ،بتصرف.
( )29ال شاف ،الزخمشري.698/2 ،
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على اجلحود عند مجيع األمم ،أال وهي توهمهم استحالة أن يبعث اهلل للناس برسالةٍ
بشرًا مثلهم " (.)30
ويف حالة حدوث انفكاك بني طبقة القيادات أو املفكرين أو النخب الثقافية وبني
عامة الناس لسبب أو آخر؛ فإن هذا سيؤدي حتماً إىل وْأدِ األفكار ،وتفكيك الفهم،
وفصل القيم عن الواقع ،أو ما بات يُعرف بالفصام بني النظرية والتطبيق.
إن اخلطوة األوىل لبلوغ الوعي احلضاري ،أن يكون العارف والعامل يف مسار
واحد ،فمن ميلك الفكرة ينقلها إىل من ال يعرفها ،من خالل التزام األول بها قوالً
وعمالً ،مما مينح اآلخر فرصة ارجتاهلا وإعادة قولبتها يف نفسه؛ لوجود منوذج أول قال
ففعل.
- 3حاكمية الرسالة :أعين بها االلتزام احلر املسؤول مبتطلبات الرسالة ،وفق
الكيفية اليت بينها النيب املرسل .وهذا االلتزام مناط باإلنسانية كلها ،ذلك ما نصّ عليه
قوله تعاىل :ﭿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ اإلسراء.٣ :قال
الطربي ":والذرية هنا مجيع من احتجّ عليه جلّ ثناؤه بهذا القرآن من أجناس األمم
عربهم وعجمهم من بين إسرائيل وغريهم؛ وذلك أن كل من على األرض من بين
آدم فهم من ذرية نوح يف السفينة " ( .)31فإذا كان الشكر مسؤولية األب الثاني للبشرية،
فإنه من باب أوىل أن يكون حمطّ اهتمام ذريته من بعده ،وهم املكلفون حبمل لواء
الشكر من بعده عليه السالم.
واهليمنة الرساليّة هي اليت جتعل املكلَّف يف حالة تيقّظٍ كامل ،وإدراك لضرورة
ربط مضامني الرسالة املرتمجة بالنموذج النبوي يف كل تفاصيل احلياة .وعندها فقط
( )30التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.212/15 ،
( )31جامق البيان ،الطربي.353/17 ،
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هلرَم الفكري الذي تعاني منها
ستتمكن األمة واإلنسانية مجعاء من اخلروج من أزمة ا َ
قيمنا اليوم.
إنّ حتدينا األكرب اليوم ال يكمن يف اجلهل بالداء ،وال بالعجز عن معرفة
الدواء ،وإمنا يف حلول حالة من الغفوة عن الكيفية الفكرية والسلوكية الوسطية ،اليت
ميكن من خالهلا العودة إىل اجلذور األم لتصحيح مسار الفروع مبا يتناسب واألصول
املوافقة للمراد الرباني.
والوعي احلضاري لدى األمة املوحّدة يتطلب منها إتقان الوصل مع مصادر
التشريع اإلهلي ،وعدم احتضان بديل حضاري جديد ،أو ضمّه إىل األصل املشرَّع من
اهلل سبحانه .وهنا حمور الفرق بني حاكمية التشريع وعدم حاكميته " ،فالناس يف مجيع
األنظمة اليت يتوىل التشريع واحلاكمية فيها البشر يف أيّ صورة من الصور يقعون يف
عبودية العباد ،ويف اإلسالم وحده يتحررون من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم هلل
وحده " ( .)32وعليه فإن الفجوة يف حاكمية النّص أو عدم حاكميته تولّد خلالً كبرياً يف
حقيقة الوالء والرباء ،وما يرتتب عليها من إدراك حقيقي ملفهوم اهلُوية اإلسالمية ،وما
ينبغي أن تكون عليه اهلوية اإلنسانية عموماً.
فاخلطاب اإلهلي فرض هذه احلاكمية من قبل على بين إسرائيل ومل يكن هلم
خيار إال التسليم املطلق هلل سبحانه ،قال تعاىل :ﭿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭾ اإلسراء ،٢ :وما كان من بين إسرائيل إال أن
نكثوا عهدهم مع اهلل تعاىل؛ ألنهم فقدوا وعيهم بقيمة اخلطاب اإلهلي ومن ثم
خسروا وعيهم احلضاري ،فصاروا من أحطّ األمم بعد أن كانوا من خريها.

( )32الصائص التصور اإلسالمي ،سيد قطب.292 ،
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املطلب الثاين :اجلانب الجتماعي:

يعدُّ اجلانب االجتماعي املكوِّن الثاني املشكّل لعملية الوعي احلضاري .ويرى
الباحث أنه يتكون من عنصرين متكاملني مرتابطني :هما العبادات واألخالق.
وكالهما ينخرط يف قالب واحد ،تتضح آثاره يف جانب املعامالت اإلنسانية عامة،
خاصة وأن " العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنية
والظاهرة " ( .)33فالعالقة القائمة بني العبادات واألخالق عالقة بنيوية يرتتب على فسادِ
األول فيها فسادٌ يف الثاني والعكس صحيح ،كما أن فساد الثاني يعطل األول والعكس
صحيح.
لذلك كانت اآلليّة املتّبعة يف تشكيل ثقافة الوعي احلضاري  -يف سورة
اإلسراء  ،-تتمثل أوالً بتصحيح البيئة اليت ترتعرع فيها املعامالت اإلنسانية ،وثانياً
بربط عمليات تعديل السلوك بالعبودية املقرتنة بالثواب والعقاب حتت مظلّة املسؤولية
احلرة واجلزاء العادل؛ مما جيعل عملية التشكيل تسري يف مسارين :أحدهما داخلي
يتمثل بالرّقابة التعبّديّة ،واآلخر خارجيّ يتمثل بالرّقابة البيئيّة ،وكلٌّ منهما يوجه
اآلخر ويقيّم مساره بصورة تكاملية ترابطية .وتتضح املالمح البنيوية لقيم اجلانب
االجتماعي الداعمة لعملية الوعي احلضاري من خالل اآليات ( )39- 23من سورة
اإلسراء الشريفة ،وهي على النحو اآلتي:
- 1بر الوالدين ،قال تعاىل :ﭿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭾ

حتمي ال فكاك منه وال
ٍّ
اإلسراء " ،٢٤ - ٢٣ :حيث ورد األمر الرباني يف صورة قضاء
( )33العبودفة ،ابن تيمية.39 ،
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مَ ْع ِدلَ عنه ،كما أنّ يف اقرتان عبادة اهلل بربِّ الوالدين وطاعتهما ،رَفعاً لقيمة الوالدين
وتعزيزاً لشأنهما "( .)34وقضى يف اآلية الكرمية مبعنى " أمر أمراً مقطوعاً به "( ،)35وملا
كل
كان املطلوب مطلق الربّ ال بعض صوره ،قال اهلل تعاىل (ﮞ) ليشمل املطلوب َّ
ب ّر مهما صغر أو عظم.
إنّ األسرة هي النواة األوىل لتكوين اجملتمع الذي يشكّل اجتماعه بذرة لشجرة
كربى امسها اإلنسانية ،تعدّ أمّتنا جزءاً ال ينفصل عنها .فإذا أصاب التّلف النواة األوىل
يف عالقة األبناء باآلباء ،انسحبت العدوى إىل اجملتمع ومن ثَمّ األمة ،ثم تنمحي
صورة األمة القدوة ،وتسري اإلنسانية كلها بعدئ ٍذ على غري نور وبصرية.
ومبا أن العقوق مقزّم للعالقات اإلنسانية األساسية ،ومشوِّه ملفاهيم احملبة،
والرتاحم ،والتعاون ،وردّ اجلميل ،والصرب ،وغريها من عظيم القيم واألخالق،
فهذا يعين أن احلضارة الناجتة عن مثل هذه النقائص ،إمنا هي حضارة منقوصة مشوّهة.
- 2صلة الرحم :وهي صلة موصولة مبحبّة الوالدين وطاعتهما املقرتنة بطاعة
اهلل ،قال تعاىل :ﭿ ﯰ ﯱ ﭾ اإلسراء .٢٦ :واختلف يف احلقّ املقدر لذي القربى،
ملا يف لفظ احلقّ من إمجال .قال اجلصاص ":واحلق املذكور يف اآلية جممل مفتقر إىل
بيان " ( .)36وقد سبق الطربي يف بيان املراد وحتديد صفته ،فقال ":حقه من صلتك إياه
وبرّك به والعطف عليه " ( .)37وذهب ابن اجلوزي إىل التفصيل ،فقال ":احلق ثالثة:

( )34شخصية املسلم كما فصوغ ا اإلسالم ،حممد اهلامشي.56 ،
( )35ال شاف ،الزخمشري.657/2 ،
( )36اجلامق أل ام القرآن ،اجلصاص.21/5 ،
( )37جامق البيان ،الطربي.20/3 ،
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برّهم وصلتهم أو النفقة الواجبة هلم وقت احلاجة أو الوصية هلم عند الوفاة "( .)38وكل
املعاني سالفة الذكر حمتملة صاحلة يف هذا املقام.
إن اإلنسان القادر على إدراك حقوق الناس وااللتزام بها هو اإلنسان الذي
ميتلك هدفاً واضحاٍ خبطوات مدروسة لبلوغ غاية عليا .وبتفسري آخر هو إنسان يستطيع
أن يربط أهدافه التفصيلية بهدفه الرئيس بصورة منظمة مقنّنة ،ابتداءً من اخلاطرة
وانتهاء بالسلوك الظاهر.
ينضاف إىل ذلك أن اإلنسان القادر على العطاء وأداء احلقوق هو فقط من
يستطيع البناء واإلنتاج؛ ألن الرّقي يف مراتب الوعي احلضاري يتطلب سعياً وبذالً و
عطاءً وإتقاناً .وهذه مقومات ال يبلغها من مارس ثقافة االنتقاء يف العطاء.
والعطاء خلق منعكس عن صورة اجلمال اإلهلي على اخلَلْق ،وفيه حضّ على
التمثّل مبا يرتضيه اهلل لعباده من حسن الفِعال ،فهو الكريم املعطي ،والعبد ينبغي أن
يكون بالكرم والعطاء متحلّياً؛ ألن ما يرتضيه اهلل لنفسه هو ما يدعو عباده للتمثّل به.
قال حممد عبده ":إن منتهى الرّقي والسموّ أن حيب يف كل شيء معنى اجلمال املودع يف
كلّ شيء ،وهو اإلبداع اإلهلي والنظام الربّاني ،فيالحظ يف كلّ مجيل أحبّه منشأ
اجلمال ،وهذا هو حبّ اهلل عز وجلّ ،حبُّه يف كل حمبوب ملشاهدة مجاله يف كلّ
مجيل ،ومعرفة كماله يف كلّ كامل " (.)39
- 3أداء حقوق املساكني وأبناء السبيل :وللصنفني حقّان :أحدهما أداء
الزكاة ،وثانيهما احلق املفرتض من احلاجة عن عدم الزكاة ،أو فنائها ،أو تقصريها من
عموم احملتاجني ،وأخذ السلطان دونهم ( .)40واملراد بذلك أن الزكاة املفروضة اليت
( )38زاد املسري ،ابن اجلوزي.21/5 ،
( )39تفسري املنار ،حممد عبده.235/3 ،
( )40أ ام القرآن ،ابن العريب ،1203-1202/3 ،بتصرف.
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ف
حيتاجها اخللق لقضاء حوائجهم متى نفد مصدرها من بيت مال املسلمني ،أو ج ّ
موردها المتناع قوم عن أدائها ،جاز للسلطان أن يفرض مكوساً على األغنياء يردّها
على الفقراء .قال تعاىل :ﭿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭾ اإلسراء .٢٦ :فاملسكني
خلُق ،وأداؤه عبادة؛ وهنا
حمتاج وهو جزء من النسيج اجملتمعي ،واالعرتاف حبقّه ُ
تبدو تلك العالقات املتداخلة املصغرة جزءاً من عالقات أكثر عمقاً وتفريعاً بني
املكونات اجملتمعية واألممية.
ومبا أن الطبقات املكوّنة للمجتمع متباينة اقتصادياً ،تبعاً لتباين مستوى الدُّخول
ومعدّالت اإلنتاج؛ فهذا يعين بالضرورة وجود فئات ال يكاد يرتقي عيشها إىل مستوى
الكفاية وهم املساكني ،فيلزم الفئات األخرى أن جترب عنهم؛ وإال حصل عجز يف سد
حاجة هذه الفئة مما سينتج عنه عجز عن تشغيل الطاقات الذاتية يف إعمار األرض وبناء
احلضارة تبعاً النشغاهلا يف تأمني احلاجات األولية من طعام وشراب ولباس ودواء
وسكن.
ومن انشغل إدراكُه وانصرفت حواسُّه إىل هذه األوليات ،صار وعيه ذا طابع
ما ّديّ ال يرتقي إىل مستوىً يعلو شهوات بطنه وفرجه هذا من جهة .ومن جهة أخرى،
فإن العجز عن سدّ حاجة فئة من فئات اجملتمع إمنا يعكس صورة عاجزة لقيادة األمة
ورسالتها ،كما يعكس صورة عن تردّي مستوى الوعي الذي تردّت األمة يف دركاته.
ٍّ للمساكني ينسحب على أبناء السبيل الذين تقطّعت بهم
وما متّ التأكيد عليه من حق
السبُل فافتقروا ،وإن كانوا أغنياء يف دارهم.
- 4الوعي بقيمة احلياة :ويستشف هذا املعنى من قول اهلل تعاىل :ﭿ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭾ اإلسراء .٣١ :وإن
كانت اآلية الكرمية يف سياق النهي عن قتل األوالد خشية الفقر؛ ملا يف ذلك من سوء
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الظن باهلل ،إال انه يستفاد منها أنّ الوعي بقيمة احلياة من أهم الضرورات ،وهذا يدل
على مركزية االنسان يف الوجود .وتوضح السورة الكرمية أن مدى الوعي بقيمة احلياة
يتسع ليشمل الوعي مبداها الزمين من جهة ،ومداها القيمي من جهة أخرى.
فمداها الزمين يتسع ليشمل احلياتني األوىل واآلخرة ،ﭿ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭾ اإلسراء .١٩ :ومداها
القيمي يتعمق ليتجاوز حد عالقة اإلنسان بنفسه إىل عالقته بربه وعالقته باآلخرين
وعالقته بالكون من حوله ،ﭿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭾ اإلسراء.:

ومعنى أقوم يف قول شيخ املفسرين ،أن القرآن يهدي لليت هي أصوب أي إىل
احلق ،وهو ما خالف الباطل ( .)41ورأى الزخمشري أن املعنى :أن القرآن يهدي للحالة
اليت هي أقوم احلاالت وأسدّها أو للملة أو للطريقة ،وأينما قدّرت مل جتد مع اإلثبات
ذوق البالغة الذي جتده مع احلذف؛ ملا يف إبهام املوصوف حبذفه من فخامة تفقد مع
إيضاحه (.)42
وذهب ابن عاشور إىل أن التفضيل يتجه إىل الوسائل ال إىل الغايات ،فإن احل ّق
واحدٌ ال يتعدد ،قال " :وفيه إمياء إىل سالمة أمة القرآن من احليدة عن الطريق األقوم؛
ألنّ القرآن جاء بأسلوب من اإلرشاد قويمٍ ذي أفنان ،ال حيول دونه ودون الولوج إىل
العقول حائل ،وال يغادر مسلكاً إىل ناحية من نواحي األخالق والطبائع إال سلكه
إليها حتريضاً أو حتذيراً ،حبيث ال يعدم املتدبر يف معانيه اجتناء مثار أفنانه .وبتلك
األساليب اليت مل تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة اليت يهدي إىل سلوكها أقوم من
( )41جامق البيان ،الطربي.392/17 ،
( )42ال شاف ،الزخمشري.651/2 ،
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الطرائق األخرى ،وإن كانت الغاية املقصود الوصول إليها واحدة...فمحلّ التفضيل هو
وسائل الوصول إىل الغاية من احلقّ والصدق " ( .)43وال ضيْر أن يكون املراد باألقوم
الوسائل أو الغايات ،فإن الغايات قد تكون حقا يف صفتها ،ولكن بعضها قد يكون
أوىل من بعض ،وهذا ما يراه الباحث .وعلى هذا تكون صيغة التفضيل متعلقة بالغاية
والوسيلة وال تعارض بينهما.
ويف هذا العمق الزمينّ والقيميّ تزداد الدافعية إلتقان العمل ،على اعتبار أن ما
يصدر عن اإلنسان مُعَرَّض حملاكمة ربانية جزاؤها يستمر من الدنيا إىل اآلخرة ،ومن
حلظة صدور الفعل من اإلنسان إىل حلظة عرض صحيفته أمام اهلل سبحانه .ليس هذا
فحسب ،بل إن العمل الواحد – حسناً أو سيئاً  -قد يتفرع ليشمل أضعافاً مضاعفه
من األجور أو األوزار ،مما يعمّق مسؤولية كل فاعل عن فعله ،وهذه املعايري جتعل
الوعي متيقظاً إلصدار السلوك القوي األمني الذي سيؤدي حتماً إىل حضارةٍ قوية .قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ « :م هن َسن ِيف هِ ِ
َج هر
َج هرَهاَ ،وأ ه
سنَةً ،فَ لَهه أ ه
اإل هس َالم هسنةً َح َ
من ع ِمل ِِبا ب ع َدهِ ،من غَ ِري أَ هن ي هن هق ِ
هجوِرِه هم َشيءَ ،وَم هن َسن ِيف هِ
اإل هس َالِم هسنةً
َ ه َ َ َ َه ه ه ه
ص م هن أ ه
َ َ
ه
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ص ِم هن أ هَوَزا ِرِه هم
َسيِئَةًَ ،كا َن َعلَهيه ِوهزهرَها َو ِوهزهر َم هن َعم َل ِبَا م هن بَ هعده ،م هن غَ هِري أَ هن يَ هن هق َ
َش هيء » (.)44
- 5حفظ مال اليتيم :قال تعاىل :ﭿﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﭾ اإلسراء " ،٣٤ :وللتشديد يف النهي عن األمر يقال ال تقربه " (،)45
والقربان " كناية عن مالبسة مال اليتيم ،والتصرف فيه ،وملا اقتضى هذا حتريم
( )43التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور ،41-40/15 ،بتصرف.
( )44أالرج ا مام مسلم يف صحيح  ،كتاب الزكاة ،ابب احلث عل الصدقة ولو بشق مترة ،دفث رقم
.1017
( )45املعجم الوسيط ،ابراهيم مصطف وآالرون.360/2 ،
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التصرف يف مال اليتيم ،ولو باخلزن واحلفظ ،وذلك يعرض ماله للتلف ،واستثنى منه
فقال سبحانه( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ) أي إال باحلالة اليت هي أحسن" ( .)46وهذا يعين
أن عجلة االستثمار ملال اليتيم ميكن هلا االستمرار ما دامت ملتزمة بضوابط األخالق،
فالتنمية االقتصادية مرتبطة خبلق الصدق واألمانة.
وجتتمع يف حفظ مال اليتيم مصاحل حضارية متعددة ،منها املصلحة االجتماعية
ومنها االقتصادية .قال اجلصاص " :إمنا خصّ اليتيم بالذّكر فيما أمرنا به من ذلك
لعجزه عن االنتصار لنفسه ،ومنع غريه عن ماله ،وملا كانت األطماع تقوى يف أخذ
ماله أكّد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه " (.)47
وإمنا ذكرت هذا اجلانب يف املسألة االجتماعية ملا له من انعكاسات خطرية على
اجلانب االجتماعي فيما لو فسدت ديانة الوصيّ وتصرف يف مال اليتيم مبا ليس فيه
مصلحته؛ ألنّ النتيجة احلتمية هلذه الصورة والدة عضو ال ميلك روح الفاعلية وليس
يف خاطره اإلسهام يف بناء الوعي احلضاري لألمة.
- 6التحرر من الكرب وحب النفس واإلعجاب بها :قال تعاىل ﭿ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭾ اإلسراء" ،٣٧ :وهي املشية الدالة
على كربياء املاشي بتمايل وتبخرت ،فيكون يف املشي شدة وطء على األرض ،وتطاول
خلُق صاحبه ،وسوءٌ يف نيته ،وإهانةٌ
يف َبدَن املاشي ،واملنهي عنه حرام؛ ألنه فساد يف ُ
للناس باإلظهار الشفوق عليهم وإرهابهم بقوته " (.)48

( )46التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.122/7 ،
( )47أ ام القرآن ،اجلصاص.196/4 ،
( )48التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.83/14 ،
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إن خُلق الكرب والعجب من معوقات تشكيل الوعي ،وهو مانعٌ من حتقيق البناء
احلضاري؛ فاملتكرب واملعجب بذاته يصنع فجوة بينه وبني اآلخرين ويرفض ألفكاره أن
تتالقح مع أفكار من حوله إلنتاج وعي فكري ناضج ،قادرٍ على التفاعل مع تكاليف
احلياة ،بصورة حتقق التعاون والتعارف ،اللّذين يعدّان سبباً رئيساً للتنوع واالختالف
بني البشر ﭿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭾ الحجرات .١٣ :وينبغي التنبّه إىل أن غياب التعارف والتعاون
سبب يف دفن احلضارة ،فال حضارة بال شعوب ،وال شعوب بال تفاعل وتعارف
وتعاون.
- 7اإلنفاق بغري إسراف وتبذير :قال تعاىل :ﭿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭾ اإلسراء .٢٦ :والتبذير " تفريق املال فيما ال ينبغي ،وإنفاقه
على وجه اإلسراف .وكانت اجلاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أمواهلا يف الفخر
والسمعة ،وتذكر ذلك يف أشعارها...وعن جماهد قال :لو أنفق مدّاً يف باطل كان
تبذيراً"( .)49وعن وجوه التبذير قال ابن عاشور ":والتبذير إما إنفاق يف الفساد ،وإما
إسراف يستنزف املال يف السفاسف واللّذات فيعطّل اإلنفاق يف اخلري " ()50
وعلى النقيض من التبذير ،فإن االعتدال يوجد قدرةً على مواجهة الظروف
والتحديات ،ويعني على التكيف معها مبا يتناسب والوضع االجتماعي واالقتصادي.
يف مقابل أن اإلسراف يقود الفرد إىل التعامل مع األمور مبنظور املستهلك الذي يعتاد
األخذ مبا يتالءم ومقدرته املادية؛ أقصد بذلك أن املبذر يتعامل مع األشياء مجيعها
معاملة الضروريات واحلاجيات فهو يريد كل شيء؛ ألن كل شيء بالنسبة له حاجة ال
( )49ال شاف ،الزخمشري .661/2 ،بتصرف.
( )50التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.81/15 ،
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تستقيم حياته دون توفّرها ،ويف هذه العادات االستهالكية املفرطة اعتداء مباشر على
البيئة بسبب استنزاف مواردها الناجم عن زيادة اإلنتاج مبا يتناسب وسعة
االستهالك(.)51
وعلى مستوى الوعي ،تتحول شخصية املبذّر إىل شخصية مستهرتة وغري
منضبطة يف فكرها وسلوكها؛ ألنها اعتادت السطحية يف التعامل مع احلوادث ،فضالً
عن تعاملها مع ذات املال بأسلوب يتصف بالالمباالة؛ فهي تراه من جانب واحد هو
جانب اإلنفاق وليس جانب اإلنتاج .قال الشنقيطي ":ومجيع مسائل االقتصاد على
كثرتها راجعة إىل أصلني :اكتساب املال ،وصرفه يف مصارفه .وال فائدة يف واحد من
األصلني املذكورين إال بوجود اآلخر " (.)52
وعدم الوعي بهذا األصل تنشأ عنه الطبقية وما ينجم عنها من أمراض
اجتماعية كاحلسد والسرقة وغريها ،وكحركة اقتصادية جمتمعية من جهة أخرى كوْن
األموال حمصورة يف أيدي فئة معينة من املبذرين املرتفني ،وهذا يعين أن املال ينتقل
منهم وإليهم فيزداد الغين غنىً والفقري فقراً ،وتتوقف عجلة اإلنتاج اجلماعي لتنحصر
باإلنتاج الفردي.
- 8جتنب الغش والتزوير يف الكيل وامليزان :قال تعاىل :ﭿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭾ اإلسراء ،٣٥ :وإن كان األمر يف اآلية
الكرمية منصرفاً إىل وجوب الوفاء بالكيل ،فإن يف املعنى املقابل لألمر نهياً عن الغش

( )51لالستزادة انظر يف رسالة ماجستري بعنوان املنظومة القيمية يف سورة اإلسراء وتطبيقالا األسرفة ،سوزان
الشرافري 140 ،وما بعدها.
( )52اضواء البيان ،الشنقيطي.76/6 ،
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والتزوير والتحايل؛ ألنها أساليب حتايلية على الوعي ،تؤدي اىل تزييف الوعي،
وبالتالي زيف ما يصدر من سلوكيات.
املطلب الثالث :اجلانب النفسي
وهو اجملال الذي يركز على الوعي بقيمة اإلنسان كإنسان .وذلك باالعرتاف
مبركزية دوره يف البناء احلضاري ،وهذا يستلزم وعياً خبصوصيته اليت جعلته مؤهالً
هلذه املكانة ،وإال أصبح بتخليه عن امتيازاته من كرامة وحرية وإرادة وعقل ومسؤولية
كحال بقية املخلوقات إن مل يكن أقل منها من حيث القيمة والفعالية؛ فاملسألة مسالة
إدراك ملكانته يعقبها إدراك ملهمته .وال بدّ من اإلشارة إىل أن أي اختالل يف فهم مركزية
الدور اإلنساني يف الوجود ،سيحدث تلقائياً خلالً يف فهم وإدراك قانون التسخري
املتفاعل مع مصلحة اإلنسان والغاية من وجوده.
وقد طرحت السورة الكرمية مجلة من املقدمات التوعوية؛ اهلادفة لتحقيق
التوازن النفسي ،والذي يؤهّل الفرد ملمارسة دورٍ فاعل داخل اجلماعة اإلنسانية ،من
خالل اللجوء اىل منهجية قائمة على خطوات تتناسب وطبيعة اإلنسان .حيث أسّست
لطبيعة إدراك اإلنسان لنفسه ،فهو املخلوق املكرم ،صاحب الرسالة واملستخلف يف
محل األمانة ،ثم قامت بتغيري األفكار اخلاطئة وتعليمه املنهج السليم يف التعامل مع اهلل
واحلياة واإلنسان بشكل حيقق له األمن النفسي (.)53
ومن أبرز قيم الوعي احلضاري املتصلة باجلانب النفسي واليت بيّنتها سورة
اإلسراء الكرمية ،قيمة التآلف مع الذات أو ما أمسيها (التقبّل) ،وقيمة ضبط الذات أو
ما أمسيها (الكفاءة) ،وقيمة تقدير الذات أو ما أمسيها (اإلجناز) ،وقيمة األمن النفسي
أو ما أمسيها (احلكمة والتوازن النفسي) .وإليكم تفصيل القول فيها بإجياز:
( )53لالستزادة ،انظر احلدفث النبوي وعلم النفس ،حممد جنايت.306 ،
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- 1قيمة التآلف مع الذات (التقبُّل) :وهي احلالة الشعورية اليت تولد لدى
الفرد حالة من الرضا املقبول عن نفسه من خالل االجابة عن إحدى االسئلة احمليّرة
وهي من أنا ؟! واليت تكفل له تعريفاً أولياً يشكل يف حد ذاته إطاراً مرجعياً لكل ما
ميكن أن يصدر عن اإلنسان نفسه.
فالسورة تعرض يف سياقها سياقاً تارخياً قطعياً ملبدأ اإلنسان ووجوده؛ فهو
املخلوق ال اخلالق ،وهذه داللة املضي يف قوله تعاىل :ﭿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭾ
اإلسراء .٦١ :وهو املكرّم واملفضّل على مجيع اخللق ،قال تعاىل :ﭿ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﭾ اإلسراء .٧٠ :وهو ذو املبدأ التكويين الطيين بداللة احلالية يف قوله تعاىل:
ﭿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭾ اإلسراء . ٦١ :كما أنه متكامل يف بنائه بني عناصر ثالث
هي اجلسم والعقل والروح ،وهو املتناسل ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭾ اإلسراء .٦٢ :وهو املخيّر ﭿ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭾ اإلسراء .١٥ :كما أنه املؤثّر واملتأثّر يف
بيئته ،ويتضح هذا مثالً فيما أمر به من منظومة أخالقية قيميّة تضبط عالقته مبن حوله،
وهو خملوق متأثر ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭾ اإلسراء .٣٦ :كما أنه حمدود األجل الدنيوي ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭾ

اإلسراء ، ٩٩ :ولكنه أبديّ احلياة يف املصري األخروي .وهو ذو طباع أصيلة يف نفسه
كالعجلة واليأس عند الشدة وحب املال وامليل إىل اجملادلة وغريها الكثري .ومن خالل
هذا السجل التارخيي يتعرف اإلنسان على نفسه ،واملعرفة حتقق الوعي ،والوعي حيقق
االنسجام بني الفرد ومكوناته وبني الفرد وبيئته وهذا هو التآلف الذي يعين تقبل
الذات.
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- 2قيمة ضبط الذات (الكفاءة) :وهي مبثابة كوابح ذاتية تسيطر على النفس
وتسعى إلقامة عالقة تفاعلية سلمية مع كل ما حييطها .مع العلم أن العجز عن إقامة
عالقة إجيابية مع النفس وحميطها ال بد سينعكس على الناتج العام الذي سيصدر عن
هذه النفس من أفعال وأقوال وإرادات ،فالكفاءة يف السيطرة على االنفعاالت وحتويلها
من العشوائية إىل التنظيم هو الذي جيعلها واضحة احلدود لدى الفرد حبيث تصري جزءاً
منه وتابعاً له ،ال أن يكون هو جزءاً منها تابعاً هلا ،وهنا تتجسد القيمة الكربى لعملية
ضبط الذات.
ويف السورة الكرمية عرض مجلة من الصفات الطبعية والغرائر املتأصّلة يف
النفس اإلنسانية ،واليت بيّنت السورة يف سياقها آلية تهذيبها :تارة بذكر النتيجة املرتتبة
عليها من عقوبة أو تهديد ،وأخرى بذكر مجلة من القوانني والضوابط واملعايري.
ومن أبرز الغرائز اليت ذكرتها السورة وعاجلتها :التقليد األعمىى ،واالختيال
والغرور ،وامليول اجلنسي ،وحبّ التملك ،واالستغاثة ،والتجمّع ،والوالديّة،
والعدوانيّة .وسأوضح آلية الضبط لكل دافع غريزي من الدوافع السابقة الذكر،
بصورة منفصلة باآلتي ذكره:
أ) التقليد األعمى :وقد ضبطت مبعيار املسؤولية من جهة ،واحلضّ على العلم
واملعرفة من جهة أخرى ،قال تعاىل :ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭾ اإلسراء .٣٦ :قال حييى بن سلّام ":ال تقل رأيت ومل
تر ،وال مسعت ومل تسمع ،فإن اهلل سائلك عن ذلك كلّه " ( .)54ورجّح الطربي هذا
املعنى بقوله " :وأوىل األقوال بالصواب يف اآلية قول من قال :واملعنى ال تقل للناس

( )54تفسري حي ىي بن سالم ،حي ىي بن سالم.135/1 ،
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وفيهم ما ال علم لك به فرتميهم بالباطل وتشهد عليهم بغري احلقّ ،فذلك هو القفو،
وهو الغالب يف استعمال لغة العرب " (.)55
ب) غريزة االختيال والغرور :قال تعاىل :ﭿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭾ اإلسراء .٣٧ :قال أبو حيان " :واملرح هنا هو السرور
واالغتباط بالراحة والفرح ،وكأنّه ضمّن معنى االختيال؛ ألن غلبة السرور والفرح
يصحبها التكبّر واالختيال " (.)56
ج) امليول اجلنسي :من خالل حفظ السمع والبصر والفؤاد عن مقاربة ما يثري
هذه الغريزة ويؤججها بصورة تتنافى والكيفية الشرعية يف إشباعها ،قال تعاىل :ﭿ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭾ اإلسراء . ٣٢ :واحلقّ ان النهيَ عن القربان
نهيٌ عن مباشرة األسباب املؤدية إىل الزنا .قال ابن كثري ":نهى اهلل عباده عن الزنا،
وعن مقاربته وخمالطة أسبابه ودواعيه " ( ،)57وال خيفى على لبيب أن النهي عن القربان
أبلغ موعظة من النهي عن مباشرة املنهي عنه.
د) غريزة حب التملك :من خالل ظهور شغف التملّك باالمتناع عن النفقة
على النفس وعلى املعوِز ،قال تعاىل :ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭾ اإلسراء.٢٩ :
هـ) غريزة االستغاثة :قال تعاىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭾ اإلسراء .٦٧ :وهي غريزة فطرية .قال
الزخمشري ":والضرّ خوف الغرق .واملعنى ذهب عن أوهامكم وخواطركم كلّ ما
( )55جامق البيان ،الطربي.448/17 ،
( )56البحر احمليط ،أبو يان.49/7 ،
( )57تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.72/5 ،
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تدّعونه يف حوادثكم إال إيّاه وحده؛ فإنه ال خيطر ببالكم أن غريه يقدر على
إغاثتكم"(.)58
و) غريزة التجمّع :فااللتزام جبماعة يُولّد قوة وفاعلية أكرب؛ لذلك جند أن
املشركني حاولوا إقصاء النيب صلى اهلل عليه وسلم من دياره إلحداث اضطراب يف
عملية الوعي من خالل فصل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيئته اليت تشكل له دعماً
نفسياً واجتماعياً ،ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭾ اإلسراء.٧٦ :
ويستفزونك مبعنى يستخفونك من األرض اليت أنت بها ليخرجوك منها (،)59
وهو كناية عن االستبعاد( .)60ومفهوم اآلية الكرمية يشري إىل السبب الدّاعي إىل انطالق
القيادات من بيئاتها األصلية؛ ألن الطبيعة اإلنسانية جبلت على حب اجلماعة والنصرة
واأللفة.
ز) غريزة الوالدية ( :)61من خالل إثبات عظيم قيمتها بتشريع حقوق للوالدين
تلزم األبناء حتى بعد وفاة والديهما ويف هذا األسلوب حتريض غري مباشر جلعل الزواج
وإجناب األوالد غاية إنسانية سامية مع العلم أن الزواج وإجناب الذرية هو أحد
الضروريات الالزمة إلعمار الدنيا ،فال حضارة دون مجاعات إنسانية وال مجاعات
سرٍ مكوّنة هلا .قال تعاىل :ﭿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
إنسانية دون ُأ َ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
( )58ال شاف ،الزخمشري.679/2 ،
( )59جامق البيان ،الطربي.510/17 ،
( )60التحرفر والتنوفر ،ابن عاشور.228/15 ،
( )61درج كثري من امل لفني عل هذه التسمية اليوم ،وفعنون هبا األبوة واألمومة ،وهي مستقاة من قول تعاىل:
(وابلوالدفن ىل ساانإ).
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ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭾ

اإلسراء.٢٤ - ٢٣ :
أضيف إىل ذلك أن صيانة الغريزة الوالديّة يف السورة الكرمية كان من خالل
حتريم قتل األوالد؛ ألنّه يشوّه العاطفة الوالديّة ،ويسهم يف زعزعة ثقة الوالدين
بقدرتهما على العطاء ،وبالتالي ثقة األبناء بقدرة والديهما على احلماية والرعاية ،قال
تعاىل :ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭾ

اإلسراء ، ٣١ :ومعلوم ما للصحّة النفسيّة النامجة عن اإلطار األسري من دور يف بناء
الشخصية الناضجة من خمتلف جوانبها.
ح) غريزة العدوانية :من خالل تشريع العقوبات ملن يعتدي على حق اآلخر يف
احلياة .قال تعاىل :ﭿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭾ اإلسراء.٣٣ :
إن يف قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ) ،ضبطا للدافع العدواني املختزن
يف ثنايا النفوس ،ونهياً عن االجنرار وراء روح االنتقام والثأر ،وما كان النهي عن
اإلسراف يف هذا املقام إال ملقتضى احلال ،كيف ال وقد تأصّل يف نفس اجلاهلية األوىل
قتل اجلماعة بالواحد من غري جريرة هلم ،سوى أنهم من أصول القاتل أو فروعه أو
أبناء عمومته وقبيلته.
- 3قيمة تقدير الذات (اإلجناز) :وهي احلالة اليت يستطيع فيها الفرد أن
يُصَرِّف طاقاته وقدراته يف البذل والعطاء واإلنتاج وأداء املسؤوليات .أي يستطيع
توظيف الغرائز واالنفعاالت املنضبطة يف إطار الشرع من خالل حتويل هذه املشاعر
واالنفعاالت إىل سلوك إجيابيّ يؤدّي إىل اإلجناز .منطلقاً من إميانه املطلق باملسؤولية
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واجلزاء ،قال تعاىل :ﭿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭾ اإلسراء.١٩ :
إنّ توجيه إرادة اإلنسان حنو حتصيل مرادٍ معيّن من خالل توجيه الطاقات
واملعارف واملعلومات هو حقيقة السعي املشكور املتمثل باإلجناز ،كما أن الدور الذي "
متارسه البيئة والتنشئة االجتماعية يف حتقيق اإلنسان إلشباع هذا الدافع من خالل
التعزيز اإلجيابي والنماذج اإلنسانية الناجحة يف اجملتمع يسهم يف متكني اإلنسان من
خالل دافع اإلجناز من تأكيد ذاته وشعورها بالتفوق واالمتياز " (.)62
وعليه فإن إجناز فرد أو مجاعة أو أمة هو باب املساهمة اإلجيابية يف خدمة
احلضارة؛ ألن القدوة الصاحلة حتقق وعياً يدفع اآلخرين إىل تقليد هذا النموذج من
أجل الوصول اىل أفضل املراتب وأرقاها.
- 4قيمة األمن النفسي (احلكمة والتوازن النفسي) :هي املرحلة اليت يتحرر
فيها الفرد من أي عالقة سلطوية باستثناء عالقته باخلالق سبحانه وتعاىل.
ويف اآليات الكرميات ( )39- 22من سورة اإلسراء مجلة من القيم واملعايري
الضابطة للسلوك اإلنساني على أن نقطة االنطالق فيها متثّلت بإعالن التحرّر من أي
سلطة موجهة باستثناء سلطة الشارع ثم اختتمت بذات التاكيد على ذات القيمة.
ويف ما بني التأكيدين مجلة من العالقات اإلنسانية املتفرعة عن أمر اهلل يف أن
تُعمر الدنيا من جانب الصلة باآلخرين ،والذي ينتج عنه إجنازات وعطاءات ،تشكّل
مكوناً حضارياً للتواجد اإلنساني احلامل لرسالة حضارية معينة .ومع التوسم بهذه
اإللتزامات السلوكية يصل اإلنسان إىل مرحلة املصاحلة النفسية أو التوازن الذي يسمى
باحلكمة ،ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭾ اإلسراء.٣٩ :
( )62نظرفة الركائز األربعة للبناء النفسي ،الفرماوي138 ،
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املطلب الرابع :اجلانب املنهجي

هو اجلانب الذي يسيّر طريقة التفكري حبيث تعتمد سبالً وطرقاً يف البحث
واملعرفة توصلها إىل النتائج الصحيحة .ويرى الباحث أن أبرز هذه الطرق املنهجية
قانون السببية وقانون السننية وقانون الوسطية .وإليكم تفصيلها مبا هو آتٍ:
- 1قانون السببية :ويعين أن على الفرد أن ينظر إىل الكون نظرةً عقليةً قادرةً
على مجع الظواهر ومقارنتها وإدراك عناصر االتفاق واالختالف فيما بينها إدراكاً
ميكن من الرتكيب واالختزال والرتكيز وصوالً إىل إدراك العالقات بني الظواهر
وارتباطاتها وبذلك يصبح الفرد أكثر قدرة على اإلفادة من الظواهر؛ ألنه عرف
قوانينها وأسبابها ،وإدراك العالقات بني السبب والنتيجة هو الذي يؤهل إىل استثمارها
وصوال اىل النتائج املرغوبة ( .)63قال سبحانه :ﭿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﭾ اإلسراء .٧ :مبيناً أن سبب حصول اإلحسان من اهلل للخلق الحق ملرحلة
إحسان املرء لنفسه؛ فاملرء هو املتسبب باإلحسان إىل نفسه؛ لِما كان منه من إحسان
إىل ذاته وحاضرته وحضارته.
- 2قانون السننيّة :يقوم قانون السننيّة على استعادة املقاطع السلوكية احلية
واملوجودة يف املخزون التارخيي للعقل؛ لغاية االستفادة منها ،واحلصول على نظرة
مشولية وتفصيلية للموقف متكِّن ا ُملعْتَبِر من االبتعاد عن اخلوض يف نفس التجربة
السلبية السابقة ،وبالتالي إصدار قرار عقلي رشيد يدفع فكره لسلوك املسلك املناسب
( .)64وقد أشار اهلل سبحانه إىل هذا القانون إشارة مباشرة يف قوله سبحانه :ﭿ ﭠ ﭡ

( )63انظر مدالل ىلىل احلضارة اإلسالمية ،عماد الدفن الليل.27-26 ،
( )64األساليب ال بوفة يف القرآن ال رمي ،نسيبة املطوف ،180-179 ،بتصرف.

معامل بناء الوعي احلضاري يف ظالل سورة اإلسراء

1129

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ اإلسراء " ،٧٧ :أي ما أجرى اهلل به
العادة مل يتمكن أحد من حتويله وال يقدر على تغيريه " (.)65
وهذا يعين أن التاريخ البشري يتحرر من احتمالية حركته على سبيل الصدفة
وإمنا يتحرك وفق قانون قائم على مبدأ اجلزاء من جنس العمل ،ويف ذلك جتسيد ملعاني
احلق والعدالة ،وضبط لقوى العقل والروح واإلرادة مبيزان احلرية واملسؤولية ،اللذين
يشكالن دافعاً حركياً يدفع اجلماعات املؤمنة إىل جتاوز مواطن اخلطأ اليت أحلقت الدمار
مبا سبق من مجاعات بشرية ،جتاوزاً من شأنه أن ميكّنهم من إحسان التعامل مع قوى
الكون والطبيعة ،تعامالً مستنداً إىل قوانني وقيم مستقاة من حركة التاريخ نفسه (.)66
ومن السنن اليت بينها اهلل سبحانه يف هذا السياق السّنين قوله تعاىل :ﭿ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﭾ اإلسراء " ،٥٨ :فاألسلوب قائم على نفي وإثبات ،واملعنى ال توجد قرية إال
واهلل مُهلِكها قبل يوم القيامة ،أو مُعذِّبها عذاباً شديداً ..لكن هذا حكم مطلق
واإلطالقات يف القرآن تُقيّدها قرآنيات أخرى " (.)67
ومن ذلك سنة اهلل يف إهالك األمم اليت ظلمت نفسها أو غريها ،وتتمثل عقوبة
األمم يف إضاعة استقالهلا واستذالهلا من قبل أمة أخرى ،كما أن من سنن اهلل سبحانه
أن السيادة والتمكني يف األرض ليست حكراً على أمّةٍ دون أمّة ،فالعاقبة للمتقني

( )65فتح القدفر ،الشوكاين.355/3 ،
( )66انظر مدالل ىلىل احلضارة اإلسالمية ،عماد الدفن الليل.31-28 ،
( )67تفسري الشعرواي ،حممد متويل الشعراوي.8625/14 ،
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والبقاء لألصلح الذي يوطّن العدل ويقطع دابر الظلم ،والذي يرفع شعائر اهلل ويضع
اإلفساد بني خلق اهلل (.)68
وقد جعل اهلل سبحانه مقدمات لوقوع سنة اإلهالك ،منها ما جاء يف قوله
سبحانه :ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭾ

اإلسراء ،١٦ :فسنة اهلل يف خلقه تقوم على استدراج األمم بداء الرتف من خالل إجياد
فئة من املرتفني الذين أعرضوا عن الدين بكفر أو مبالغة يف املعاصي جعلت بينهم وبني
احلق حاجزاً مينعهم عن إدراك ما يتوجب عليهم إزاء توفر هذه النعمة ،باإلضافة إىل
أن ترفعهم عن اخللق لتكرب وغرور منبعه ترفهم ،مما جعل اخللق يقصرون عن واجبهم
يف جمابهة متادي أولئك املرتفني تقصرياً أدى إىل هالك األمة بتمادي البعض وتقصري
اآلخرين ( .)69حيث إن طبقة املرتفني -مبا هلا من سلطة  -متارس خمتلف األساليب
القمعية يف حماولة وأد حركات اإلصالح والتجديد وشل حركتها خشية أن يطال تأثري
اإلصالح اجلانب االقتصادي والسياسي اللذين يشكالن مصادر القوة والتحكم بالنسبة
هلذه الطبقة (.)70
- 3قانون الوسطية :حرصت سورة اإلسراء الشريفة على تدعيم فكر
الوسطية .وقد أبرزت السورة الكرمية ذلك من خالل بيان وسطية النظام اإلسالمي يف
خمتلف اجملاالت.
ففي جانب املعامالت املالية ،يقول تعاىل :ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭾ اإلسراء .٢٩ :ويف جمال اخلطاب والدعوة فقد
( )68انظر بني اكمية هللا وسلطة األمة ،حممد أبو رمان ،197-196 ،بتصرف.
( )69انظر رسالة ماجستري بعنوان نظرة القرآن ال رمي ىلىل ال ف وامل فني ،مرمي صاحل ،244 ،بتصرف.
( )70الفعل احلضاري يف القرآن ال رمي ،حممد زرمان ،98-92 ،بتصرف.
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خاطب اهلل تعاىل املدعوين من خالل فطرتهم ،فقال سبحانه :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭾ اإلسراء،٦٧ :
وخاطبهم من خالل عقوهلم ،فقال سبحانه :ﭿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﭾ اإلسراء ،٤٢ :وخاطبهم من خالل طبائعهم اإلنسانية ،فقال تعاىل:
ﭿﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭾ اإلسراء:

 ،١٠٠وخاطبهم من خالل حواسهم الشاهدة على خلق اهلل والوقائع التارخيية فقال
سبحانه :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭾ

اإلسراء.٤ :
ومن خالل العناصر املشكّلة للبناء املنهجي الالزم لعملية الوعي احلضاري،
فإن الباحث يرى أن عملية الوعي احلضاري تتم منهجياً من خالل قراءة وإدراك
املعارف واملعلومات والقيم ،ثم التفاعل معها يف عالقة سببيّة ،ثم التنبؤ بها ضمن
منظومة سننيّة ،ثم تفعيل العمل احلضاري بصورة تتسم بالوسطيّة الفكريّة؛ لينتج
أخرياً وعي حضاري يؤدّي إىل حضارة ذات طابع رساليّ عامليّ.
اخلاُتة والتوصيات
متّ حبمد اهلل االنتهاء من حماور هذه الدراسة ،وقد خلص الباحث منها بالنتائج
اآلتية:
ي
 -١ترتبط خريية األمة ارتباطاً وثيقاً بتحقيقها للوعي احلضاري ،وإال فهي كأ ّ
أمة أخرى.
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 - 2الوعي احلضاري يعين بناء العقل وتعميق تصوراته الكلية للكون واحلياة
واإلنسان املنضبط بالوحي سعياً إىل بناء األمة الرسالية احلضارية حتقيقا إلعمار الكون
واالرتقاء بالوجود اإلنساني.
 - 3تتباين مستويات الوعي بني الكامل والناقص واملقيد ولكل مستوى منها
خصائصه وأحواله اليت متيزه عن غريه.
 - 4اهتمت اآليات املكية واملدنية على السواء ببناء اجلانب العقدي واجلانب
االجتماعي واجلانب النفسي واجلانب املنهجي؛ إذ ال ميكن تصور بناء الوعي
احلضاري املطلوب إال بتحقيق هذه اجلوانب األربعة .وقد عنيت سورة اإلسراء الشريفة
ببيان آلية حتقيق هذه اجلوانب األربعة وفق منظومة حمددة مستاقة من ظالل آياتها
الكرمية.
 - 5اجلانب العقدي هو املسؤول عن توجيه اإلنسان إىل املسار الوسطي الذي
ينبغي له أن يسلكه يف عالقته مع الوجود.
 - 6يتكون اجلانب االجتماعي من عنصرين متكاملني مرتابطني هما العبادات
واألخالق .وكالهما ينخرط يف قالب واحد ،تتضح آثاره يف جانب املعامالت اإلنسانية
عامة
 - 7يركز اجلانب النفسي على الوعي بقيمة اإلنسان كإنسان .وذلك
باالعرتاف مبركزية دوره يف البناء احلضاري ،وهذا يستلزم وعيا خبصوصيته اليت جعلته
مؤهال هلذه املكانة.
 - 8اجلانب املنهجي هو الذي يسيّر طريقة التفكري حبيث تعتمد سبال وطرقا يف
البحث واملعرفة توصلها إىل النتائج الصحيحة
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هذا يوصي الباحث بإجراء دراسات مستفيضة لتشكيل نظرية الوعي
احلضاري ،على أن يشرتك يف صياغتها العلماء واملفكرون يف خمتلف العلوم
اإلسالمية ،من تفسري ،وحديث ،وعقيدة ،وأخالق ،وسرية ،وفقه ،وتربية وغري
ذلك؛ للوصول إىل النظرة الشمولية اليت تسهم بدفع عجلة التنمية ،وإعادة صياغة
شخصية األمة وفق منهج الوحي ،واخلروج من مأزق التبعية احلضارية الذي تعاني منه
أمتنا اليوم ،إىل فضاء احلضارة اإلسالمية اليت جعلت أمتنا خري أمة أخرجت للناس.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
قائمة املصادر واملراجع
أول :الكتب:
[ ]1أحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي املعافري االشبيلي
املالكي (املتوفى543 :هـ) ،راجع أصوله وخرج أحاديثه حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ط  1424 ،3هـ  2003 -م.
[ ]2أحكام القرآن ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوفى:
370هـ) ،حتقيق عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط ،1
 1415هـ  1994 -م.
[ ]3اإلسالم الثابت احلضاري واملتغريات السياسية ،ماالشينكو ،ترمجة ممتاز
بدري ،دار احلارث ،دمشق ،ط  1999 ،1م.
[ ]4أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد
القادر اجلكين الشنقيطي (املتوفى1393 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
 1415هـ  1995 -م.
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[ ]5إرشاد األطفال العاديني ،حافظ بطرس ،عمان ،دار املسرية ،ط  2007 ،1م.
[ ]6البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان
أثري الدين األندلسي (املتوفى745 :هـ) ،حتقيق صدقي حممد مجيل ،دار الفكر،
بريوت ،د ط 1420 ،هـ.
[ ]7بني حاكميّة اهلل وسلطة األمة – الفكر السياسي للشيخ حممد رشيد رضا ،-
حممد أبو رمان ،مطبعة أروى ،عمان ،األردن ،د ط 2010 ،م.
[ ]8حترير املعنى السّديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد أو التحرير
والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوفى:
1393هـ) ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،د ط 1984 ،م.
[ ]9التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاني (املتوفى816 :هـ)،
حتقيق مجاعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط
 1403 ،1هـ  1983 -م.
[ ]10التغيري الذكي ،علي الصمادي ،بريوت ،دار ابن حزم ،ط  1999 ،1م.
[ ]11تفسري القرآن احلكيم أو تفسري املنار ،حممد رشيد بن علي رضا القلموني احلسيين
(املتوفى1354 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990 ،م.
[ ]12تفسري الشعراوي ،حممد متولي الشعراوي ،أخبار اليوم ،قطاع الثقافة والكتب
واملكتبات ،د ط ،د ت.
[ ]13تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم
الدمشقي (املتوفى774 :هـ) ،حتقيق سامي سالمة ،دار طيبة ،ط  1420 ،2هـ
 1999 -م.
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[ ]14التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،مصطفى وهبة الزحيلي ،دار الفكر
املعاصر ،دمشق ،ط  1418 ،2ه.
[ ]15تفسري حييى بن سالم ،حييى بن سالم بن أبي ثعلبة التيمي بالوالء ،من تيم
ربيعة ،البصري ثم اإلفريقي القريواني (املتوفى200 :هـ) ،تقديم وحتقيق هند
شليب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1425 ،1هـ  2004 -م.
[ ]16التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق حممد
رضوان الداية ،دار الفكر املعاصر ،دار الفكر ،بريوت  ،دمشق ،ط 1410 ،1
ه.
[ ]17جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي ،أبو
جعفر الطربي (املتوفى310 :هـ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
ط  1420 ،1هـ  2000 -م.
[ ]18احلديث النبوي وعلم النفس ،حممد عثمان جناتي ،دار الشروق ،د ط ،د ت.
[ ]19خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،سيد قطب ،د ط ،د ت.
[ ]20الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ،جالل الدين السيوطي ،حقق أصله
وعلق عليه أبو اسحاق احلويين ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،اخلرب ،ط  1996 ،1م.
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Establishing the aspects of the civilized awareness in Sorat Al-Isra
Dr. Natheer Nabeel Alsharairy
Assistant Professor of the Department of Quranic Studies at the Faculty of Arts and Humanities in
Taibah University

Abstract. This study aims at establishing the aspects of the civilized awareness. It concerns with
extracting these aspects from Surat Alisaa' by the fathom of its verses.
This paper, according to the researcher's point of view, is considered as the first by its subject. It is
interested in introducing the path that should be followed to build up a real consciousness with the value
of the holy legislation and its consequences. By this way, the completion of the human highrarchy will be
achieved.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1187-1141رجب 1439هـ/مارس 2018م)

مشكل حديث أمساء بنت عميس رضي هللا عنها يف عدة املتوىف عنها زوجها
"عرضاً ودراسة"

د .خالد بن عبد العزيز الربيِّع

أستاذ احلديث املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .درس هذا البحث حـديث أاـاء ب ـم سمـيي ر ـن ا س اـا ،والـذا يـدع ىـاهرع سلـ أ سـد
املت ــون س ا ــا ثوجا ــا فالف ــة أ م ظق ـ  ،وه ــذا ال ــاهر – كم ــا هــو معل ــوم  -خمــالص لص ـريآ الق ــر الك ــر  ،والس ـ ة
الصحيحة ،واإلمجاع .هدف الدراسة :يدرس هذا البحث موقص العلماء واألئمـة مـن احلـديث املـذكور وذلـع لـدظ
اإلشـكاع الـوارد يف احلـديث ،وابـراث أقـواع العلمـاء سليـ  ،وذكـر أدلـتام وم اقشـتاا .مـ البحـث :اسـتقرائن لليلــن.
نتائ البحث :شذوذ لفظ(( :ال لدا بعد يومع هذا)) وأ اللفظ احملفوظ(( :تسـل فـال ا)) اذا تقـرر هـذا ،ظإنـ
ال معار ــة بــي حــديث أاــاء ب ــم سمــيي ر ــن ا س اــا ،وبــي اثيــة واإلمجــاع واألحاديــث الصــحيحة ذلــع أ
ال صل ا سلي وسلم أذ هلا أ تلبي السالب ،وهو الثوب السود يف احدادها فالفة أ م ظقـ  ،مث بعـد ذلـع
ت زس وتلبي غريع مما أبيآ للمحاد أ تلبس  .وا أسلم.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فقد اهتم العلماء قدميا مبشكل احلديث ،وأفردوه مبصنفات خاصة ،وحاولوا
جاهدين من خالل هذه املصنفات دفع ما ظاهره التعارض من األحاديث الصحيحة
حسب القواعد املقررة.
هذا وإن من األحاديث اليت حتتاج إىل بيان وتوضيح وجتلية حديث أمساء بنت
خلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ الْيَ ْومَ
عميس رضي اهلل عنها قَالَتَْ :د َ
الثَّاِلثَ مِنْ قَ ْتلِ جَعْ َفرٍ فَقَالَ(( :لَا تَحِدِّي بَ ْعدَ يَ ْومِكِ َهذَا)).
فظاهر هذا احلديث يفيد أن عدة املتوفى عنها زوجها ثالثة أيام فقط ،وهذا
الظاهر خيالف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱠ(.)1
كما أن ظاهره أيضاً خيالف اإلمجاع والسنة الصحيحة الصرحية  -كما سيأتي
بيان ذلك  -فكان هذا احلديث جديرًا بالبحث ،ومل أجد  -يف حد علمي القاصر
 من أفرده بالتصنيف ،فاستعنت باهلل عز وجل ،وقمت بتخريج هذا احلديثودراسة إسناده ،واحلكم عليه ،ثم بينت وجه اإلشكال فيه ،ووجه معارضة ظاهره
للكتاب والسنة واإلمجاع ،ثم نقلت ما وقفت عليه من كالم ألهل العلم يف اإلجابة
عنه ،مع بيان الراجح منها عاضداً ذلك بالدليل.

( )1سور البقر 235-234 :
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وقد اخرتت الكتابة يف هذا البحث لألسباب التالية:
 - 1أهمية البحث يف مثل هذه املواضيع؛ ألنها تزيل اللبس واإلشكال عما
ظاهره التعارض من األحاديث الصحيحة.
 - 2أن هذا احلديث يتعلق مبسألة مهمة جديرة بالبحث ،وهي اإلحداد.
 - 3املشاركة يف خدمة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم.
أهداف البحث:
 - 1دفع اإلشكال الوارد يف هذا احلديث ،وإبراز أقوال العلماء عليه،
وذكر أدلتهم ومناقشتها.
 - 2إبراز اللفظ الصحيح هلذا احلديث ،وبيان اللفظ الشاذ.
وقد قسمت هذا البحث إىل متهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
أما التمهيد فيشتمل على ما يلي:
أوالً :تعريف مشكل احلديث لغة واصطالحاً.
ثانياً :تعريف العدة لغة وشرعاً.
ثالثاً :تعريف اإلحداد لغة وشرعاً.
املبحث األول :ختريج احلديث ودراسة إسناده واحلكم عليه ،وفيه ثالثة
مطالب:
املطلب األول :ختريج احلديث.
املطلب الثاني :دراسة إسناد احلديث.
املطلب الثالث :احلكم على احلديث.
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املبحث الثاني :وجه اإلشكال الوارد على احلديث.
املبحث الثالث :اجلواب على اإلشكال ومناقشته.
اخلامتة :وذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث.
منهج العمل يف البحث:
 - 1مجعت املادة العلمية من كتب السنة املعتمدة من غري تقييد بكتب
معينة ،وخرجت ا حلديث خترجياً موسعاً – قدر استطاعيت –
 - 2اخرتت مصدراً من هذه املصادر ،وجعلته أصالً ،فذكرت إسناده
ولفظه تاماً ،وخرجت الروايات عليه.
 - 3أذك ر املدار الذي وقع عليه اخلالف و املختلفني عليه اختصاراً ،ثم أذكر
بالتفصيل من أخرج هذه الروايات.
 - 4أذكر الراجح من هذا االختالف عاضداً ذلك بالدليل.
 - 5أدرس إسناد احلديث من الوجه احملفوظ دراسة موسعة.
 - 6أذكر ما وصلت إليه من نتيجة يف بيان حال الراوي يف ضوء ما ذكره
أئمة اجلرح والتعديل يف ترمجته.
 - 7أذكر احلكم على إسناد احلديث يف ضوء ما توصلت إليه من دراسة
للسند.
 - 8أنقل مجيع ما وقفت عليه من كالم لألئمة يف اإلجابة عن معارضة هذا
احلديث للكتاب والسنة واإلمجاع.
 - 9أنقد هذه األقوال نقداً علمياً ،ثم أذكر ما وصلت إليه من نتيجة
بالدليل.
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التمهيد

أولً :تعريف مشكل احلديث لغة واصطالحاً
 -1تعريف املشكل يف اللغة:

املُشْ ِكلُ :اسم فاعل من (َأشْ َكلَ) .ومعناه يف اللغة يدور على :املماثلة واالشتباه
واالختالط وااللتباس وعدم التبيُّن(.)2
 -2تعريف املشكل يف اصطالح احملدثني:
عرَّفه بعض املعاصرين بتعريفات سأذكر بعضًا منها:
فقيل" :هو حديث صحيح أُخرج يف الكتب املعتربة املشهورة ،ولكنه عورض
بقاطع من عقل أو حس أو علم ،أو أمر مقرر يف الدين ،وميكن خترجيه على وجه
التأويل"(.)3
وقال بعضهم" :أحاديث مروية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأسانيد
مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة ،أو معارضة لقواعد شريعة ثابتة"(.)4
وقيل" :حديث صحيح بدا معارضاً بدليل مقبول وقَبِل التأويل ،أو كان مما ال
يُعلم تأويله"(.)5
وقيل" :هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطالً ،أو تَعَارَضَ مع
نص شرعي آخر"(.)6
( )2ي ــر :هت ــذيب الل ــة لألثه ــرا  ،25/10معج ــم مق ــاييي الل ــة الب ــن ظ ــارس  ،204/3الص ــحاج للج ــوهرا
 ،1736/5التعريفات للجرجاين صـ.230
( )3هبذا سرظ د.حممد حممد السماحن يف امل ا احلديث يف سلوم احلديث صـ.158
( )4هبذا سرظ د.أسامة بن سبد ا خياط يف خمتلص احلديث بي احملدفي واألصوليي والفقااء صـ.32
( )5هبذا سرظ د.حممد طاهر اجلوايب يف جاود احملدفي يف نقد منت احلديث الشريص صـ.414
( )6هبذا سرظ د.نور الدين سرت يف م ا ال قد يف سلوم احلديث صـ.337
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وقيل" :احلديث املروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسند مقبول ويف
ظاهره تعارض يقتضي معنى
مستحيالً عقالً أو شرعاً ،حيتاج يف دفعه إىل نظر وتأمل"(.)7
وقيل" :اآلثار املروية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألسانيد املقبولة،
وجاء ما يناقضها يف الظاهر من آية أو حديث أو غري ذلك مما هو ظاهر ومعترب ،أو فيها
ألفاظ أو معان ال تعلم عند كثري من الناس"(.)8
وقيل" :احلديث املروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسند مقبول،
ويوهم ظاهره معارضة آية قرآنية أو حديث آخر مثله ،أو يوهم ظاهره معارضة معترب
من :إمجاع أو قياس أو قاعدة شرعية كلية ثابتة أو أصل لغوي أو حقيقة علمية أو
حس أو معقول"(.)9
وقيل" :ما تعارض ظاهره مع حديث مرفوع أو آية قرآنية أو إمجاع أو قاعدة
شرعية أو حقيقة تارخيية ،أو أشكل من غري جهة املعارضة؛ لغموض داللته ،أو
تضمنه ما يظهر حماالً شرعاً ،وكان ظاهره الثبوت"(.)10
هذه بعض التعريفات ملشكل احلديث عند جمموعة من الباحثني املعاصرين،
ونالحظ على هذه التعريفات أنها متفقة على أن املشكل ال خيلو من الغموض واخلفاء
واملعارضة ،فهو بهذا ال يبعد عن معناه اللغوي.
كما اتفقت التعريفات على اشرتاط كون احلديث يف ذاته مقبوالً.
( )7هبذا سرظ د .ظاـد بـن سـعد اجلاـحب يف هـث لـ بع ـوا ( :قواسـد دظـ التعـارن س ـد اإلمـام الشـاظعن) ،نشـر يف
جملة جامعة أم القرى العدد ( )32صـ.262
( )8هبذا سرظ د .سبدا بن محد امل صور يف مشكل القر الكر صـ.53
( )9هبذا سرظ د .أمحد بن سبدالعزيز القصري يف األحاديث املشكلة الوارد يف تفسري القر الكر صـ.23
( )10هبذا سرظ د.خالد بن سليما ع ما ا يف مشكل أحاديث امل اسع صـ.25
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وزاد بعضهم على بعض قيوداً ليكون تعريفه جامعًا مانعاً.
فاشرتط بعضهم أن يكون احلديث منسوباً إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم أي
مرفوعاً؛ ليخرج املوقوف واملقطوع؛ لعدم العصمة.
وزاد بعضهم قيوداً على املعارضة؛ ليكون التعريف شامالً لكافة ما يستشكل
من أوجه املعارضة.
على أنه يُالحظ على بعضهم أنه قد ضمَّن احلكم يف احلد؛ كقوهلم" :وقَبِل
التأويل".
كما يلحظ أيضاً :أن قيد كون احلديث مقبوالً فيه حبث ،فلقائل أن يقول :بأن
الواقع العملي يف دراسة األحاديث املشكلة عند األئمة خيالفه؛ إذ قد يستشكلون على
احلديث الضعيف.)11( .
( )11مثل ص ي ابن قتيبة م حديث سلن ر ن ا س (( :اللام اهـد قلبـ  ))...اذ أجـاب س ـ يف ويـل خمتلـص
احلـديث ص ـ ،-304واحلـديث أسلـ أهـل العلـم االنق ـاع كال ســائن يف السـ ن الكـ ى  ،421/7والبـزار يف
مس دع 126/3
وذكر ابن قتيبة رمح ا حديث(( :سيكو سليكم أئمة ا أطعتموهم غويتم وا سصيتموهم للتم)) وأجاب س
يف ويــل خمتلــص احلــديث ص ـ .390واحلــديث واع قــاع اهليثمــن يف جممـ الزوائــد" :وظيـ ث د بــن امل ــذر وهــو
كذاب مرتوك" .جمم الزوائد .238/5
وذكــر حــديث خولــة ب ــم يســار ر ــن ا س اــا(( :وا خــر وطــط وطهللااــا ا بـ وـو رذ)) .وذكــر جـوااا سليـ يف ويــل
خمتلــص احلــديث صـ ـ .401واحلــديث ال يثــب .قــاع الرتمــذا رمح ـ ا" :حــديث ابــن سيي ــة ســن اب ـراهيم بــن
ميس ـ ــر ال نعرظـ ـ ـ اال م ـ ــن حديثـ ـ ـ  ،وال نع ـ ــرف لعم ـ ــر ب ـ ــن سب ـ ــدالعزيز ااسـ ـ ـ ا م ـ ــن خول ـ ــة" .سـ ـ ـ ن الرتم ـ ــذا
حديث(.)1910
وذكر حديث(( :احلجر األسود ميي ا تعاىل يف األرن يصاظآ هبا من يشاء مـن خلقـ )) ،وأجـاب س ـ يف ويـل
خمتلــص احلــديث ص ـ .406واحلــديث ال يثبــم .قــاع شــي اإلســالم" :إبسـ اد ال يثبــم" .جممــوع ظتــاوى شــي
اإلسالم .409/3
وليي األمر مقصورا سل ص ي ابن قتيبة ظإ ال حاوا رمح ا جه ذلع ال ا = :

خالد بن سبد العزيز الربيِّ

1148

ولعل أقرب التعريفات هو التعريف األخري ،وميكن أن يُعدل على هذا التعريف
ليكون كاآلتي:
(مشكل احلديث هو :احلديث املرفوع الذي التبس فخفي معناه ،أو أوهم
حماالً ،أو عارض أمراً قطعياً ،أو حديثاً ،أو مقصداً فأكثر من مقاصد الشرع ،أو قياسًا
صحيحاً ".
فقيد" :احلديث املرفوع" خرج به املوقوف واملقطوع.
وقيد" :خفي معناه" :أدخل ما خفي معناه وغمض ومل يظهر من أول وهلة.
وأخرج ما ظهر معناه من غري معارضة.
وقيد" :أوهم حماالً" أدخل األحاديث اليت يستشكلها بعضهم؛ لكون العقل قد
حيار فيها.
وقيد" :أو عارض أمراً قطعياً" أدخل ما عارض كتاب اهلل تعاىل أو اإلمجاع أو
األمر املشاهد احملسوس أو القواطع التارخيية املسلَّمة.
وقيد" :أو حديثاً" أدخل ما خالف األحاديث وهو (خمتلف احلديث).

=اذ ذكر حديث صفوا بن سساع يف التس ت اىل ظرسو  .وأجاب سل احلديث وما ظي مـن معار ـة اث ت
واألحاديــث الدالــة سل ـ أجهــا ت نــذر و ويــص يف شــرج مشــكل اث ر  .65-64/1واحلــديث ال يثبــم
قاع ال سائن رمح ا" :وهذا حديث م كر" .الس ن الك ى  .449/3وقاع ابن كثـري رمحـ ا" :وسبـد ا
بن سلمة يف حف شنء ،وقد تكلموا ظي  .ولعل اشـتب سليـ التسـ اث ت العشـر الكلمـات ظإجهـا وصـا
يف التورا ال تعلق هلا بقيام احلجة سل ظرسو  .وا أسلم" .تفسري القر الع يم .88/9
وذك ــر ح ــديث بريـ ــد ر ـ ــن ا س ـ ـ ..(( :اللا ــم اين ــعيص ظق ـ ِّـوين ،))..وأج ــاب س ـ ـ يف شـ ــرج مش ــكل اث ر
.167/1
واحلديث تفرد ب أبو داود نفي بن احلارث اهلمداين ،وهو مرتوك.
ي ر :اجلرج والتعديل  ،489/8اجملروحي البن حبا .55/3
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وقيد" :أو مقصداً فأكثر من مقاصد الشرع" أدخل ما أوهم التعارض مع
املقاصد اليت عُللت بها األحكام الشرعية؛ كحفظ الضروريات اخلمس(.)12
وقيد" :أو قياساً صحيحاً" أخرج ما عارضه قياس فاسد.
وميكن أن يكون على هذا التعريف تعقب أيضاً؛ ألن صناعة احلدود
()13

والتعريفات ال ختلو من تكلف.

َم
بل إن بعض الباحثني نازع يف أصل تسمية الفن بـ(مشكل احلديث) ،ومن ث َّ
تعريفه (.)14

( )12يقـ ــوع الشـ ــاط رمح ـ ـ ا" :ظقـ ــد اتفقـ ــم األمـ ــة -بـ ــل سـ ــائر امللـ ــل-سل ـ ـ أ الش ـ ـريعة و ـ ــعم للمحاظ ـ ــة
الضرور ت اخلمي وهن :الدين والـ في وال سـل واملـاع والعقـل .وسلماـا س ـد األمـة كالضـرورا" .املواظقـات
.31/1
( )13يقــوع ش ــي اإلس ــالم رمح ـ ا" :احملقق ــو م ــن ال ــار يعلمــو  :أ احلــد ظائدت ـ التمييــز ب ــي احمل ــدود وغــريع
كاالسم .ليي
ظائدتـ تصــوير احملــدود وتعريــص حقيقتـ  .وادــا يــدسن هــذا أهــل امل ــق اليــو.ين أتبــاع أرسـ و...وادا دخــل هــذا يف
كالم من
تكلم يف أصوع الدين والفق بعد أيب حامد يف أواخر املائة اخلامسة"..الرد سل امل قيي صـ.56
( )14يقــوع د.اب ـراهيم بــن أمحــد العِّســعِّي" :أمــا مــا نرجح ـ ظاــو ســدم قبــوع هــذا املص ـ لآ ،ظــال نقــوع( :مشــكل
احلديث)...ا اطالق هذا االص الج ل بعدع اخل ري أل املعىن سيكو -حىت القيـد الـذا أ ـاظوع -أ
ال ص ملتبي ال اهر! ،وهذا مما ال جتوث نسبت اىل الشرع الذا جعل ا سبحان ظرقا.ا بـي احلـق والباطـل.
ومن األدب مع صل ا سلي وسلم أ ال يستشكل قول ،بل تستشـكل اثراء بقول ".دراسـة نقديـة يف سلـم
مشكل احلديث صـ53-52
وسرظـ بقولـ :
وخلص اىل وسم االص الج بـ(سلم مشكل احلديث) .دراسة نقدية يف سلم مشـكل احلـديث ص ـَّ .54
"أبن
جمموسة القواسد وامل اه اليت أرشد .الياا الكتاب والس ة والتزم هبا الصحابة يف التعامل م ال صوص وظاماا".
دراسة نقدية يف سلم مشكل احلديث صـ.29
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اثنياً :تعريف ِّ
الع َّدة لغة وشرعاً
 -1تعريف ِّ
العدة يف اللغة:

مصدر عددت الشيء عداً وعدة ،واجلمع :عِدد ،مأخوذ من العد ،وهو
اإلحصاء واحلساب.

()15

ومسيت بذلك؛ الشتماهلا على العدد من األقراء أو األشهر.
 -2تعريف ِّ
العدة شرعاً:

()16

اتفق الفقهاء على أن العدة عبارة عن مدة حمددة متكثها املرأة بعد طالق زوجها

هلا أو موته عنها ،فعند احلنفية :تربص يلزم املرأة عند زوال ملك املتعة املتأكد
بالدخول ،أو ما يقوم مقامه من اخللوة ،واملوت.

()17
()18

وعند املالكية :مدة معينة شرعاً ملنع املطلقة املدخول بها واملتوفى عنها من النكاح.

وعند الشافعية :مدة ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها ،أو للتعبد ،أو
للتفجع على زوجها.

()19

وعند احلنابلة :الرتبص احملدود شرعاً.

()20

وميكن أن يقال :هو تربّص املرأة مدّةً حمدّدةً شرعاً لفراق زوجها بوفاة أو طالق
أو فسخ.

()21

( )15هتذيب الل ة ،89/1 :لسا العرب ،283/4 :معجم مقاييي الل ة29/4 :
( )16املوسوسة الفقاية304/29 :
( )17نتائ األظكار يف كشص الرموث واألسرار 269/3 :
( )18مواهب اجلليل140/4 :
( )19شرج رون ال الب ،389/3 :أسىن امل الب390/17 :
( )20غاية امل تا 357/2 :
( )21املوسوسة الفقاية127 /2 :
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اثلثاً :تعريف اإلحداد لغة وشرعاً:
 -1تعريف اإلحداد لغة:
ح َددَ ،ومدار مادة احلاء والدال على
مأخوذ من حَدَّ ،ثالثي مزيد (مضعف) (َ )22
املنع.

()23

وقال الفراء ت207هـ :مسي احلديد حديداً؛ لالمتناع به ،ومنه حتديد النظر
مبعنى امتناع تقلبه يف اجلهات.

()24

قلت :ولذلك أُطلق على العقوبات املقدرة من قبل الشارع حدود؛ وذلك
ألنها حتد صاحبها أي متنعه من املعاودة يف مثل هذا الذنب الذي شرع من أجله احلد.
وأُطلق أيضاً على التعريفات حدود؛ ألنها متنع من دخول ما ليس له عالقة
()25

باملعرف يف التعريف.

 -2تعريف اإلحداد شرعاً:
اتفق العلماء على أن معنى اإلحداد يف الشرع ال خيرج عن معناه اللغوي وهو
املنع؛( )26ألن املرأة تتمنع فيه من الزينة وحنوها ،وإن تنوعت عباراتهم يف ذلك.
فقال ابن عبد الرب ت463هـ :اإلحداد عند العلماء االمتناع من الطيب والزينة
بالثياب واحللي وما كان من الزينة كلها الداعية إىل األزواج.

()27

( )22وهو ما كانم سي والم من ج ي واحد حنو وك َّد.
( )23ي ر خمتار الصحاج ،126 – 125 :لسا العرب ،143/3 :هتذيب الل ة15/3 :
( )24ظتآ البارا485 /9 :
( )25ي ر :اجملموع لل ووا33/20 :
( )26ي ر :كشاف الق اع ،45/13 :الكايف ،41/5 :جهاية امل لب ،245/15 :شرج ظـتآ القـدير، 338/4 :
املوسوسة الفقاية104 – 103 /2 :
( )27التمايد ملا يف املوطط من املعاين واألسانيد315 /17 :
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وقال النووي ت676هـ :اإلحداد يف الشرع فهو ترك الطيب والزينة ،وله
()28

تفاصيل مشهورة يف كتب الفقه.

وقال ابن درستويه ت347هـ معنى اإلحداد :منع املعتدة نفسها الزينة وبدنها
الطيب ومنع اخلطاب خطبتها والطمع فيها.

()29

وقيل :امتناع املرأة عن الزينة واخلضاب وما يف معناها إظهارًا للحزن.
وقيل :امتناع املرأة من الزّينة وما يف معناها مدّةً خمصوصةً يف أحوال
()30

خمصوصة.

وميكن أن يُجمع بني ما تقدم بأن يقال :اإلحداد :تربص جتتنب فيه املرأة ما
يدعو إىل مجاعها أو يرغب يف النظر إليها من الزينة وما يف معناها مدة خمصوصة يف
أحوال خمصوصة.
ومما جيدر ذكره أن اإلحداد ليس واجباً على كل معتدة ،فاملعتدة من طالق
رجعي ال إحداد عليها باالتفاق؛ ألن زوجيتها قائمة ،بل يستحب هلا التزين؛ ألنه قد
يكون طريقًا إىل جتديد رغبة زوجها فيها فرياجعها.
أما املعتدة من وفاة ،فيجب عليها اإلحداد باتفاق الفقهاء ،فيجب عليها ترك
التزين مبلبس جرى عرف الناس بأنه من مالبس الزينة ،وال تقييد فيه بلون خاص؛
ألن العرف خيتلف فيه من زمن آلخر ومن بلد لغريه ،وترك احللي بكافة أشكاله،
والطيب واإلدهان والكحل واحلناء ،وال تكتحل إال لضرورة ،فإن كان يكفي يف
دفعها االكتحال ليالً اقتصرت عليه ،وإال وقفت عند ما يدفعها ،وال فرق يف ذلك بني

( )28شرج ال ووا سل مسلم ،111 /10 :وي ر :اجملموع (.)34/20
( )29ظتآ البارا (.)485 /9
( )30املوسوسة الفقاية 104 /2 :
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الزوجة الكبرية والصغرية واحلامل وغري حامل ،أما ضرورات احلياة من االستحمام
والتنظيف وتسريح الشعر فليست ممنوعة منها.
وأما املطلقة طالقًا بائناً ،فقد اختلف العلماء فيها على قولني:
القول األول :أن عليها اإلحداد؛ لفوات نعمة النكاح ،فهي تشبه من وجه من
تويف عنها زوجها.
وذهب إىل هذا :احلنفية ،واإلمام الشافعي يف القديم ،وهو إحدى الروايتني يف
مذهب اإلمام أمحد.
القول الثاني :ليس عليها إحداد؛ ألن الزوج هو الذي فارقها نابذاً هلا ،فال
يستحق أن حتد عليه.
وإىل هذا ذهب مجاعة من التابعني ،وهو مذهب املالكية ،واإلمام الشافعي يف
اجلديد ،وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد)31( .
املبحث األول :ختريج احلديث ودراسة إسناده واحلكم عليه
قال اإلمام أمحد يف املسند  :)27467( 459/45 ،)27083( 20/45حدثنا
يزيد -هو ابن هارون  -عن حممد بن طلحة عن احلكم بن عتيبة عن عبد اهلل بن
خلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ضيَ اهلل عنها قَاَلتَْ :د َ
شداد عَنْ َأ ْسمَاءَ بِ ْنتِ ُعمَيْسٍ رَ ِ
َعلَيْهِ َوسَلَّمَ الْيَ ْومَ الثَّاِلثَ مِنْ قَ ْتلِ جَعْ َفرٍ فَقَالَ(( :لَا تَحِدِّي بَ ْعدَ يَ ْومِكِ َهذَا)).

( )31ي ــر :األوسـ ـ الب ــن امل ــذر ،576/9 :ش ــرج ظ ــتآ الق ــدير ،291/3 :امل تقـ ـ ش ــرج موط ــط اإلم ــام مال ــع:
 475/5اجملموع ،35/20 :امل حب ،299/11 :املوسوسة الفقاية105-104 /2 :
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املطلب األول :ختريج احلديث

هذا احلديث قد اختلف يف إسناده ،ومتنه ،ومداره على عبد اهلل بن شداد بن
اهلاد ،ويرويه عنه :احلكم ابن عتيبة واحلسن بن سعد ،واختلف عليهما فيه:
أما رواية احلكم بن عتيبة:
فرواها حممد بن طلحة وعبد الغفار بن القاسم -أبو مريم  -واحلسن بن
عباد عن احلكم بن عتيبة عن عبداهلل بن شداد عن أمساء رضي اهلل عنها قالت :دخل
عليَّ ..احلديث:
أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  ،)27083( 20/45عن يزيد بن هارون ،بهذا
اللفظ.
وأخرجه أيضاً يف املسند  :)27468( 459/45حدثنا يزيد

-هو ابن

هارون  .-بلفظ ((تسلَّيب ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
وأخرجه اإلمام أمحد أيضاً  :)27468( 459/45حدثنا أبو كامل -هو
مظفر بن مدرك  ،-وعفان -هو ابن مسلم .-
وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 41/4
والطربي يف التفسري 255/4
عن الفضل بن دكني.
وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 41/4
والطرباني يف الكبري )369( 139/24
عن أمحد بن عبد اهلل بن يونس.
وأخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف زوائده على مسند أبيه 459/45
()27468
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وابن حبان يف صحيحه )3148(419- 418/7
عن حممد بن بكار الريان.
وأخرجه الطربي يف التفسري  255- 254/4من طريق أبي عاصم وأبي
معمر ،و 255/4من طريق ابن الصلت.
وأخرجه الطرباني يف الكبري  )369( 139/24من طريق حجاج بن منهال
وعاصم بن علي.
بلفظ(( :تسكَّين ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
والبيهقي يف الكربى  438/7من طريق مالك بن إمساعيل.
كلهم عن حممد بن طلحة ،بلفظ(( :تسلَّيب ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
وجاء يف الطبقات البن سعد(( :تسلَّي ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
ويف رواية الطرباني يف الكبري(( :تسكَّين ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
ويف رواية ابن حبان(( :تسلَّمي ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)).
قلت :وهذا كله تصحيف ،كما نص على ذلك حمققو هذه الكتب ،والصواب
لفظ (تسليب) ،ويؤيده تفسري الطربي ،وابن األثري للتسلب ،كما سيأتي.
وأورده الدارقطين يف العلل ( 233/15 )3965من طريق عبد الغفار بن
القاسم -أبي مريم  -واحلسن بن عباد.
ثالثتهم( :حممد بن طلحة وعبد الغفار واحلسن بن عباد) عن احلكم بن عتيبة
عن عبد اهلل بن شداد عن أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها متصالً.
ورواه شعبة عن احلكم ،واختلف على شعبة فيه:
فرواه غندر حممد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن احلكم عن عبد اهلل بن
شداد مرسالً:
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أخرجه ابن حزم يف احمللى  280/10من طريق غندر عن شعبة عن احلكم ،به.
وفيه( :إذا كان ثالثة أيام فالبسي ما شئت) أو (إذا كان بعد ثالثة أيام) شعبة شك.
قال الدارقطين يف العلل" :)4050( 303/15 :وأرسله معاذ بن معاذ وغندر
عن شعبة".
وخالفهما عبد الصمد؛ فرواه عن شعبة عن احلكم به متصالً:
أورده الدارقطين يف العلل(.223/15 )3965
قال الدارقطين " :224/15واحملفوظ عن شعبة عن احلكم عن عبد اهلل بن
شداد مرسالً".
وأما رواية احلسن بن سعد عن عبد اهلل بن شداد:
فرواها عنه احلجاج بن أرطاة؛ وعن احلجاج :أسد بن عمرو البجلي وأبو
خالد األمحر ومحاد بن سلمة:
أما رواية أسد بن عمرو البجلي فعن حجاج عن احلسن بن سعد عن عبد اهلل بن
شداد بن اهلاد مرسالً -ليس فيها خالف :-
أوردها الدارقطين يف العلل .304/15
وأما رواية أبي خالد األمحر؛ فقد اختلف عليه فيها:
فرواه سهل بن عثمان ثنا أبو خالد األمحر عن حجاج بن أرطاة عن احلسن بن
سعد عن عبد اهلل بن شداد عن أمساء بنت عميس متصالً:
أخرجه الطرباني يف الكبري ( :287/23 )631حدثنا احلسني بن العباس ثنا
سهل بن عثمان ثنا أبو خالد األمحر ،به.
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وروي عن أبي خالد األمحر عن حجاج عن احلسن بن سعد عن عبد اهلل بن
شداد بن اهلاد عن أم سلمة متصالً -فجعله من مسند أم سلمة  -وفيه أن أمساء
بكت على محزة:
أورد الرواية الدارقطين يف العلل (.223/15 )3965
ونسب الدارقطين الوهم فيه إىل أبي خالد األمحر؛ فقال" :ووهم يف إسناده
ومتنه...وأما وهمه يف إسناده فقوله :إن أمساء بكت على محزة ،وأمساء إمنا بكت
على زوجها جعفر بن أبي طالب حني قتل".
وأما رواية محاد عن حجاج؛ فقد اختلف على محاد فيها:
فرواه عبد الصمد عن محاد عن حجاج عن احلسن بن سعد عن عبد اهلل بن
شداد عن أمساء بنت عميس متصالً:
أوردها الدارقطين يف العلل (.303/15 )4050( ،223/15 )3965
وخالفه حجاج بن منهال فرواه عن محاد عن حجاج عن احلسن بن سعد عن
عبد اهلل بن شداد :أن أمساء بنت عميس استأذنت النيب صلى اهلل عليه وسلم أن
تبكي على جعفر...مرسالً:
أخرجه ابن املنذر يف األوسط 575/9
وابن حزم يف احمللى 280/10
قال ابن حزم عقبه :هذا منقطع ال حجة فيه؛ ألن عبد اهلل بن شداد مل يسمع
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئاً.
قال الدارقطين يف العلل " :223/15وقال محاد بن سلمة :عن أمساء بنت
عميس ،وهو وهم".
وصوب ابن املنذر والدارقطين اإلرسال.
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قال ابن املنذر رمحه اهلل ت318هـ" :وكان شعبة حيدثه عن احلكم وال
()32

يسنده".

()33

وقال الدارقطين ت385هـ" :واملرسل أصح".

ولعل األقرب من األوجه -واهلل أعلم  -أن احلديث متصل:
فابن حبان –رمحه اهلل  -قد صححه متصالً من مسند أمساء بنت عميس،
وطريق حممد بن طلحة بن مصرف ليس فيها اختالف ،وقد تابعه عليها غريه –كما
نقل الدارقطين نفسه .-
ويف كالم أبي حامت رمحه اهلل يف العلل ما يشري إىل ثبوت اخلرب من جهة حممد بن
طلحة بن مصرف؛ إذ قال رمحه اهلل -وقد سأله ابنه عن خرب حممد بن طلحة بن
مصرف " :-فسروه على معنيني :أحدهما :أن احلديث ليس هو عن أمساء ،وغلط
حممد بن طلحة؛ وإمنا كانت امرأة سواها .وقال آخرون :هذا قبل أن ينزل العِدد".
ثم قال" :أشبه عندي –واهلل أعلم  -أن هذه كانت امرأة غري أمساء ،وكانت
من جعفر بسبيل ومل تكن امرأته؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال حتد امرأة
على أحد فوق ثالث إال على زوج))".

()34

فيُلحظ أن أبا حامت رمحه اهلل إمنا قال باحتمال وَهَم حممد بن طلحة بن مصرف
من جهة أن أمساء يف اخلرب ليست أمساء بنت عميس؛ فأصل اخلرب متصل ثابت عنده،
وعلى هذا ذكر االحتمال اآلخر وهو نسخ اخلرب.

( )32األوس 575/9 :
( )33ي ر :العلل304/15 :
( )34العلل141/4 :
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وأما االختالف يف متنه ،فقد رواه عن حممد بن طلحة عن احلكم بن عتيبة عن
عبد اهلل بن شداد عن أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها أحد عشر راوياً بلفظ:
((تسلَّيب ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئتِ)) ،وهم:
()35

 - 1مظَّفر بن ُمدْرِك اخلراساني :ثقة متقن.
()36

 - 2عفان بن مسلم الباهلي :ثقة ثبت.

()37

 - 3أبو نعيم :الفضل بن دُكَيْن :ثقة ثبت.

()38

 - 4أمحد بن عبد اهلل بن يونس التميمي :ثقة حافظ.
 - 5حممد بن بكار الريان :ثقة.

()39

()40

 - 6أبو عاصم.
 - 7أبو معمر.

()41

 - 8حممد بن الصلت األسدي :ثقة.

()42

 - 9حجاج بن املِنْهال البصري :ثقة فاضل .

()43

 - 10عاصم بن علي الواسطي :صدوق رمبا وهم.
( )35تقريب التاذيب 6722 :صـ.535
( )36تقريب التاذيب 4625 :صـ.393
( )37تقريب التاذيب 5401 :صـ.446
( )38تقريب التاذيب 63 :صـ.81
( )39تقريب التاذيب 5758 :صـ .470
( )40مل أجد يف تالميذ حممد بن طلحة من اا أبو ساصم.
( )41مل أجد يف تالميذ حممد بن طلحة من اا أبو معمر.
( )42تقريب التاذيب 5970 :صـ.484
( )43تقريب التاذيب 1137 :صـ.153
( )44تقريب التاذيب 2067 :صـ .286

()44
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()45

 - 11مالك بن إمساعيل النهدي :ثقة متقن صحيح الكتاب عابد.

وخالفهم يزيد بن هارون – رمحه اهلل – ،فرواه عن حممد بن طلحة بلفظ:
صلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ الْيَ ْومَ الثَّاِلثَ مِنْ قَ ْتلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ(( :لَا
خلَ َعلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ َ
َد َ
تَحِدِّي بَ ْعدَ يَ ْومِكِ َهذَا)).
على أن اإلمام أمحد قد رواه عنه مبثل رواية اجلماعة – كما تقدم يف
التخريج .-
فيظهر بذلك شذوذ هذا اللفظ ،ويشبه أن يكون أحد رواته رواه باملعنى ،واهلل
أعلم.
املطلب الثاين :دراسة إسناد احلديث على الوجه احملفوظ:
قال اإلمام أمحد يف املسند :)27468( 459/45 :حدثنا أبو كامل -هو مظفر
بن مدرك  ،-ويزيد بن هارون ،وعفان -هو ابن مسلم  -قالوا :حدثنا حممد بن
طلحة – قال يزيد يف حديثه :حدثنا احلكم ،وقال عفان يف حديثه :مسعت احلكم بن
عتيبة  -عن عبد اهلل بن شداد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اهلل عنها قالت :ملا أصيب
جعفر أتانا النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال(( :تَسَلَّيب ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئت)).
- 1مظفَّر بن ُمدْرِك اخلراساني ،أبو كامل .ت 207هـ.
روى عن :الليث بن سعد ،حممد بن طلحة بن مصرف ،وغريهما.
روى عنه :اإلمام أمحد بن حنبل ،وحييى بن معني ،وغريهما.
ثقة متقن .قال أبو داود :ثقة ثقة .وقال النسائي :ثقة مأمون .وقال احلافظ :ثقة
()46

متقن.

( )45تقريب التاذيب 6424 :صـ .516
( )46اتري ب داد ،126/13 :هتذيب الكماع ،98/28 :تقريب التاذيب )6722( :صـ535
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- 2عفان بن مسلم بن عبد اهلل الباهلي ،أبو عثمان الصفَّار ،البصري.
ت 219هـ.
روى عن :إمساعيل بن علية ،وهشام الدستوائي ،وغريهما.
روى عنه :اإلمام أمحد بن حنبل ،وحييى بن معني ،وغريهما.
()47

ثقة ثبت .قال أبو حامت :عفان إمام ثقة متقن متني.

السلَمي موالهم ،أبو خالد الواسطي .ت
 - 3يزيد بن هارون بن زاذان ُّ
206هـ
روى عن :حممد بن طلحة بن مصرف ،وسفيان الثوري ،وغريهما.
روى عنه :اإلمام أمحد ،وزهري بن حرب وغريهما.
()48

ثقة متقن عابد .قال أبو حامت :ثقة إمام صدوق ،ال يُسأل عن مثله.
 - 4حممد بن طلحة بن مصرف اليامي ،كويف .ت 167هـ
روى عن :أبيه ،واحلكم ،وغريهما.

وروى عنه :يزيد بن هارون ،وابن مهدي ،وسليمان بن حرب ،وغريهم.
صدوق.
قال اإلمام أمحد" :ثقة؛ إال أنه كان ال يكاد يقول يف شيء من حديثه :حدثنا".
وقال العجلي والذهيب يف الديوان ويف املغين ومن تكلم فيه وهو موثق" :ثقة".
وذكره ابن حبان يف الثقاث وقال" :خيطئ" ،واحتج به الشيخان.
وقال أبو زرعة" :صاحل".

( )47اجلرج والتعديل ،40/7 :اتري ب داد ،269/12 :هتذيب الكماع160/20 :
( )48اجلرج والتعديل ، 295/9 :هتذيب الكماع ، 270-261/32 :تقريب التاذيب 7789 :صـ.606
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وقال الذهيب يف امليزان وابن حجر رمحهما اهلل" :صدوق" ،زاد الذهيب:
"مشهور" ،وزاد ابن حجر" :له أوهام".
وقال النسائي" :ليس بالقوي".
وقد انتقدت عليه أحاديث ،وتكلموا يف مساعه من أبيه ،وقد خرج له البخاري
عن أبيه .فهو صدوق حسن احلديث.

()49

 - 5احلكم بن عتيبة ،أبو حممد الكندي الكويف .ت115هـ
روى عن :ابن أبي أوفى ،وأبي جحيفة رضي اهلل عنهما ،وعبداهلل بن شداد
وآخرين.
وروى عنه :مسعر ،وشعبة ،وحممد بن طلحة بن مصرف وخلق.
ثقة ثبت.
وثقه ابن معني وأبو زرعة والذهيب وابن حجر ومجع من أهل العلم.
وقال ابن مهدي" :ثبت ثقة".
وقد وصفه بالتدليس مجاعة منهم النسائي ،وذكره يف عدتهم :الذهيب
واحلافظ واملقدسي واحلليب والعالئي.
وقد ذكره العالئي يف جامع التحصيل وجعله يف املرتبة الثانية؛ وهم الذين
احتمل األئمة تدليسهم وخرجوا هلم يف الصحيح وإن مل يصرحوا بالسماع؛
جلاللتهم ،أو لقلة تليسهم يف جنب ما رووا .ثم ذكره ضمن املرسلني.

( )49العلــل ومعرظــة الرجــاع  ،435/1معرظــة الثقــات  ،241/2الضــعفاء لل ســائن ص ـ ،220الكامــل البــن ســدا
 ،236/6هتذيب الكماع  ،417/25ميزا االستداع  ،194/6ديـوا الضـعفاء ص ـ ،357امل ـحب ،229/2
مــن تكلــم وهــو موفــق صـ ـ ،453الكاشــص  ،183/2تقريــب التاــذيب ( )5982صـ ـ ،485هــدا الســارا
صـ ،439موسوسة أقواع اإلمام أمحد يف رجاع احلديث وسلل .278-277/3
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وقد جعله احلافظ يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني الذين احتمل األئمة
تدليسهم جلاللتهم ولقلة تدليسهم يف جنب ما رووا .وأيده يف ذلك فضيلة د .مسفر بن
غرم اهلل الدميين.

()50

 - 6عبد اهلل بن شداد بن اهلاد الليثي ،أبو الوليد املدني.
روى عن :أمساء بنت عميس ،وعائشة رضي اهلل عنهما ،وغريهما.
روى عنه :احلكم بن عتيبة ،ومنصور بن املعتمر ،وغريهما.
()51

ثقة .قاله ابن سعد ،وأبو زرعة ،والنسائي ،وغريهم.

 - 7أمساء بنت عُميس اخلثعمية ،صحابية هاجرت اهلجرتني ،وهي أخت
أمنا ميمونة من أمها ،كانت حتت جعفر الطيار رضي اهلل عنه ،فلما استشهد تزوجها
أبو بكر ،ثم ملا مات تزوجها علي رضي اهلل عنه ،وقد ولدت هلم .توفيت رضي اهلل
()52

عنها وأرضاها بعد علي رضي اهلل عنه.

املطلب الثالث :احلكم على إسناد احلديث على الوجه احملفوظ
إسناده صحيح ،ولكن بلفظ(( :تسليب ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئت)) ،أما
لفظ(( :لَا تَحِدِّي بَ ْعدَ يَ ْومِكِ َهذَا)) فهو شاذ ،وقد تقدم تقرير ذلك.

( )50اتريـ ابــن معــي بروايــة الــدورا  ،125/2التــاري الكبــري  ،332/2معرظــة الثقــات  ،312/1اجلــرج والتعــديل
 ،123/3املراس ـ ـ ــيل ص ـ ـ ـ ـ  ،48هت ـ ـ ــذيب الكم ـ ـ ــاع  ،114/7ج ـ ـ ــام التحص ـ ـ ــيل ص ـ ـ ـ ـ ،200 ،130 ،112
الكاشـ ــص  ،344/1سـ ــري أسـ ــالم ال ـ ــبالء  ،208/5تقريـ ــب التاـ ــذيب ( )1454صـ ـ ـ  ،175تعريـ ــص أهـ ــل
التقديي صـ  ،107التدليي يف احلديث صـ .257
( )51طبق ــات اب ــن س ــعد  126/6 ،61/5اجل ــرج والتع ــديل / 5 :الرتمج ــة  ،373فق ــات اب ــن حب ــا ،20 / 5 :
اتري ب داد ،473 / 9 :هتذيب الكماع( )81 /15سري أسالم ال بالء،488 / 3 :هتذيب التاـذيب/ 5 :
252 ،251
( )52االستيعاب  ،484/4اإلصابة  ،9-8/8تقريب التاذيب ( )8531صـ.743
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واخلرب أعل بعلتني:

األوىل :االختالف يف وصله وإرساله:
وقد تقدم الكالم أن الراجح الوصل.
العلة الثانية :االنقطاع بني عبد اهلل بن شداد بن اهلاد وأمساء بنت عميس رضي
اهلل عنها:
قال البيهقي ت458هـ .عقب إخراجه " :438/7فلم يثبت مساع عبد اهلل بن
شداد من أمساء".
وتعقبه ابن الرتكماني ت750ه ،.فقال :ابن شداد مل يُذكر يف املدلسني،
()53

والعنعنة من غري املدلس حممولة على االتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن.

وقال احلافظ ت773هـ :.وهذا تعليل مدفوع؛ فقد صححه أمحد ،لكنه قال:
إنه خمالف لألحاديث الصحيحة يف اإلحداد.

()54

قلت :فلعل اإلمام البيهقي رمحه اهلل يعين عدم ثبوت مساع عبد اهلل من أمساء
اليت هي غري أمساء بنت عميس ،واليت أشار إىل احتمال ذلك أبو حامت فيما تقدم
النقل عنه؛ إذ ال أظن أنه خيفى على َعلَم جباللة قدر البيهقي أن عبد اهلل بن شداد
رمحه اهلل من كبار التابعني ولد يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم –كما يف أسد الغابة
 ،- 276- 275/3ولذا ذكره ابن األثري يف الصحابة.

( )53اجلوهر ال قن ()438/7
( )54ظتآ البارا ()487/9
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وقد أثبت البخاري رمحه اهلل مساعه من عمر رضي اهلل عنه ( ، )55وروايته
عن علي رضي اهلل عنه يف الصحيحني ( ، )56واستشهد أبو احلسن رضي اهلل عنه
باالتفاق سنة أربعني ( ، )57وماتت أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها بعد علي
رضي اهلل عنه.

()58

فإذا أضفنا إىل ما سبق أن أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها خالة عبد اهلل بن
()60

شداد؛ ألن أمه :سلمى بنت عميس اخلثعمية ( ،)59وهي صحابية رضي اهلل عنها،
فهل ميكن أن يقال بأنه مل يثبت مساعه منها؟!

وعلى فرض كونها أمساء غري أمساء بنت عميس فاحتمال مساعه منها وارد
بنسبة كبرية؛ إذ كانت يف املدينة وعبد اهلل بن شداد من كبار التابعني يف املدينة ،وقد
مسع من الكبار كعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -كما تقدم .-
واحلديث صححه ابن حبان رمحه اهلل إذ خرجه يف الصحيح ،وقال احلافظ ابن
حجر رمحه اهلل" :حديث قوي اإلسناد".

( )55ي ر :التاري الكبري 115/5
( )56ي ر هتذيب الكماع 83/15
( )57ي ر تقريب التاذيب 4753 :صـ402
( )58ي ر تقريب التاذيب 8531 :صـ743
( )59ي ر هتذيب الكماع 82/15
( )60ي ر اإلصابة 111/8
( )61ظتآ البارا 487/9

()61
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املبحث الثاين :وجه اإلشكال الوارد على احلديث
ظاهر احلديث يدل على أن عدة املتوفى عنها ثالثة أيام ،وهذا خمالف خمالفة
صرحية لداللة الكتاب والسنة واإلمجاع.
أما الكتاب؛ ففي قوله تعال(: :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ) (.)62
وأما السنة؛ فقد ثبتت مجلة من األحاديث؛ منها:
ضيَ اهللُ عَنْ ُهمَا قَاَلتْ :لَمَّا جَاءَ نَ ْعيُ أَبِي سُفْيَانَ ِمنْ
عَنْ زَيَْنبَ بِ ْنتِ أَبِي َس َلمَةَ رَ ِ
ضيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُ ْفرَةٍ فِي الْيَ ْومِ الثَّاِلثِ َفمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا
الشَّا ِم َد َعتْ أُمُّ حَبِيَبةَ رَ ِ
َوذِرَاعَيْهَا وَقَاَلتْ :إِنِّي كُ ْنتُ عَنْ َهذَا لَغَنَِّيةً؛ لَ ْولَا أَنِّي َسمِ ْعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ
خرِ َأنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ َثلَاثٍ
َوسَلَّمَ يَقُولُ(( :لَا يَحِلُّ لِا ْمرَأَةٍ تُ ْؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَ ْومِ الْآ ِ
إِلَّا َعلَى زَ ْوجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ َعلَيْهِ أَرْبَعَةَ َأشْ ُهرٍ َوعَ ْشرًا))(.)63
وأما اإلمجاع؛ فقد أمجع أهل العلم على أن عدة املرأة غري احلامل املدخول
بها أربعة أشهر وعشراً()64؛
( )62سور البقر رقم اثية (.)234
( )63أخرج البخارا يف كتاب اجل ائز اب احداد املـرأ سلـ غـري ثوجاـا ( ،)1282( ،)1281( ،)1280ويف
كتــاب ال ــالق اب لــد املتــون س اــا أربعــة أشــار وسش ـرا ( ،)5334ويف اب الكحــل للحــاد (،)5339
ويف اب (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [البق ــر  ،)5345( ]234 :ومس ــلم يف كت ــاب ال ــالق اب وج ــوب اإلح ــداد يف
س ـد الوظــا  ،)58( )1486(...وأبــو داود يف كتــاب ال ــالق اب احــداد املتــون س اــا ثوجاــا (،)2299
وال ســائن يف كتــاب ال ــالق اب ســد املتــون س اــا ثوجاــا ( ،)3530مــن طريــق محيــد بــن .ظ ـ ســن ثي ــب
ب م أيب سلمة سن أم حبية ب م أيب سفيا ر ن ا س ام.
( )64واختلف ـوا يف العشــر :هــل هــن ليــاع أب ماــان .ي ــر :اإلش ـراف  ،360-359/5أحكــام القــر للجصــاص
 ،123-122/2امل حب  ،224/11اجلام ألحكام القر .143-142/4
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نقل اإلمجاع :ابن املنذر( ،)65وأبو بكر اجلصاص(،)66
وابن قدامة( ،)67وأبو عبداهلل القرطيب( ،)68رمحهم اهلل تعاىل.
املبحث الثالث :اجلواب على اإلشكال ومناقشته
سلك أهل العلم رمحهم اهلل ثالثة مسالك يف اجلواب على اإلشكال الوارد
على احلديث:
املسلك األول :مسلك اجلمع:
أي اجلمع بني احلديث وآية العدة واألحاديث واإلمجاع بتأويل خرب أمساء:
وللتأويل أوجه:
الوجه األول :أن جعفراً رضي اهلل عنه قُتل شهيداً ،والشهداء أحياء عند
ربهم:
ذكره العراقي رمحه اهلل( ،)69وردَّه رمحه اهلل بقوله" :وهذا ضعيف؛ ألنه مل
يرد يف حق غري جعفر من الشهداء ممن قُطع بأنهم شهداء كما قطع جلعفر؛ كحمزة بن
عبد املطلب عمه ،وكعبد اهلل بن عمرو ابن حرام والد جابر"(.)70
الوجه الثاني :املراد باحلديث ثالثة أيام زائدة على األربعة أشهر وعشر حزناً
على جعفر رضي اهلل عنه:
( )65اإلمجاع صـ ،124اإلشراف .368/5
( )66أحكام القر .119/2
( )67امل حب .223/11
( )68اجلام ألحكام القر .138/4
( )69ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )70ظتآ البارا البن حجر .487/9
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ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل(.)71
الوجه الثالث :كانت حامالً فوضعت بعد ثالث؛ فنهاها عن اإلحداد بعد:
ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل(.)72
الوجه الرابع :لعل جعفراً رضي اهلل عنه أبانها قبل استشهاده فلم يكن عليها
إحداد :ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل(.)73
الوجه اخلامس :أن أمساء املذكورة يف احلديث ليست أمساء بنت عميس زوج
جعفر:
قال أبو حامت رمحه اهلل" :أشبه عندي -واهلل أعلم  -أن هذه كانت امرأة
غري أمساء ،وكانت من جعفر بسبيل ومل تكن امرأته؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال(( :ال حتد امرأة على أحد فوق ثالث إال على زوج))"(.)74
وتُعُقِّب على هذه األجوبة :بأنها جمرد احتماالت حتتاج إىل نقل .وقد أصَّل
احلافظ رمحه اهلل هلذا يف مواضع كثرية من سفره العظيم فتح الباري يف ردوده على
االحتماالت العقلية للكرماني رمحه اهلل وغريه بقوله" :واالحتماالت العقلية اجملردة ال
مدخل هلا يف هذا الفن"(.)75
املسلك الثاين :مسلك النسخ:
فيكون حديث الباب منسوخاً باآلية واألحاديث الواردة.

( )71ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )72ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )73ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )74سلل ابن أيب حامت .141/4
( )75ي ر ظتآ البارا.193 ،45/1 :
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ذكره أبو حامت رمحه اهلل(.)76
واختاره الطحاوي رمحه اهلل؛ فقال" :ففي هذا احلديث أن اإلحداد مل يكن
على املعتدة يف كل عدتها؛ وإمنا كان يف وقت منها خاص ،ثم نسخ ذلك وأمرت بأن
حتد عليه أربعة أشهر وعشراً"(.)77
َدتْ ِم ْن
َولُ ا ْمرَأةٍ اعْت َّ
ويرد على هذا املسلك ما جاء عَنْ زَ ْيدِ بْنِ َطلْحَةَ قَا َل :أ َّ
َي لَمَّا قُُتلَ زَ ْوجُهَا حَنْ َظلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ
ٍّ
جمِيلَةُ بِ ْنتُ عَبدِ اهللِ بْنِ أُب
زَ ْوجِهَا َوحَدَّتْ َعلَيهَِ :
حدٍ .سََأَلتْ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َو َسلَّمَ فَقَالَ(( :اعْتَدِّي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ َأشْهُ ٍر
بُِأ ُ
َوعَشْراً)) ،وََأ َمرَهَا بِاجْتِنَابِ الطِّيبِ...احلديث(.)78

( )76سلل ابن أيب حامت .141/4
( )77شرج معاين اث ر .75/3
( )78خرجـ يف االستبــار ( 652-651/2 )298مــن طريــق الواقــدا حــدف ا أبـو بكــر بــن سبــدا ســن يعقــوب بــن
ثيد بن طلحة سن أبي .
وهذا خ مرسل ثيـد بـن طلحـة التيمـن والـد يعقـوب اتبعـن فقـة .ي ـر :التـاري الكبـري  ،398/3اجلـرج والتعـديل
 ،565/3الثقات البن حبا .349/4
والواقدا وشيخ أبو بكر بن سبدا بن حممد بن أيب س متكلم ظياما.
قــاع ابــن ســدا رمحـ ا" :ومــن يــروا س ـ الواقــدا مــن الثقــات ظتلــع األحاديــث غــري حمفوىــة سـ ام اال مــن روايــة
الواقدا ،والبالء م  ،ومتو أخبار الواقدا غري حمفوىة ،وهو ِّبي الضعص" .الكامل البن سدا .243/6
وقــاع يف أيب بكــر الس ـ ا" :وأليب بكــر بــن أىب س ـ غــري مــا ذكــرت مــن احلــديث ،وسامــة مــا يروي ـ غــري حمفــوظ".
الكامل .297/7
قاع احلاثمن" :هذا الس د ظي مقاع من جاة حممد بن سمر الواقدا وشيخ أيب بكر بن سبدا وهو الس ا .غـري
أ احلديث حمفوظ من غـري هـذا الوجـ " .قلـم :ومل أقـص سلـ معـىن كوجهـا ر ـن ا س اـا أوع مـن استـدت.
ظاهلل أسلم.
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فإن حفظ أن أول من اعتدت مجيلة رضي اهلل عنها فقد اندفع القول بالنسخ؛
إذ غزوة أحد كانت قبل مؤتة واليت استشهد فيها جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه
زوج أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها .ولكن اخلرب ال يثبت .واهلل أعلم.
املسلك الثالث :مسلك الرتجيح:
فيُرجح ما دلت عليه اآلية الكرمية والسنة املطهرة وإمجاع أهل العلم على ما دل
عليه ظاهر حديث الباب ،ويكون اخلرب شاذاً.
وهو ما يومئ إليه صنيع ابن رجب رمحه اهلل؛ إذ ذكر احلديث ضمن األحاديث
اليت أمجع أهل العلم على عدم العمل بها(.)79
وإليه ذهب اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه(،)80وأبو عبيد(،)81وابن
املنذر(،)82والعراقي( )83رمحهم اهلل.
قال اإلمام أمحد رمحه اهلل" :هذا الشاذ من احلديث الذي ال يؤخذ به .قد روي
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من كذا وجهاً خالف هذا الشاذ"(.)84
قلت :تقدم أن لفظ(( :لَا تَحِدِّي بَ ْعدَ يَ ْومِكِ َهذَا)) شاذ ال يصح ،وأن اللفظ
الصحيح واحملفوظ الذي رواه الثقات عن حممد بن طلحة هو(( :تسلَّيب ثالثاً ،ثم
اصنعي ما شئتِ)).

( )79شرج سلل الرتمذا .17/1
( )80مسـ ــائل اإلمـ ــام أمحـ ــد واسـ ــحاق بـ ــن راهوي ـ ـ للكوس ـ ـ  .552-551/2وي ـ ــر :اجلـ ــام ألحكـ ــام القـ ــر
 ،137/4ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )81األوس البن امل ذر .575/9
( )82األوس .575/9
( )83ظتآ البارا البن حجر .487/9
( )84مسائل اإلمام أمحد واسحاق بن راهوية للكوس .552-551/2
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والسِّالب ثوب أسود يلبس يف اإلحداد.
قال ابن األثري يف النهاية " :1971/5 :أي :البسي ثوب احلداد ،وهو
ت املرأة :إذا لبسته .وقيل :هو ثوب أسود تُغطي به
السِّالب ،واجلمعُ :سلُب ،وتَ َسلََّب ِ
املُحِدُّ رأسها".
فالسِّالب إذاً هو الثوب األسود تغطي بها احملد رأسها ،وهو نوع خاص من
أنواع الثياب اليت تلبس يف اإلحداد.
إذا تقرر هذا فإنه ال معارضة بني حديث أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها،
وبني اآلية واإلمجاع واألحاديث الصحيحة؛ ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أذن
هلا أن تلبس الثياب السود يف إحدادها ثالثة أيام فقط ،ثم بعد ذلك تنزعه وتلبس غريه
مما أبيح للمحادة أن تلبسه ،وهذا الذي اختاره ابن جرير الطربي رمحه اهلل ،حيث
قال:
ٍّ على أن ال إحداد على املرأة ،بل إمنا دلَّ على أمر النيب إياها
"فإنه غري دال
بالتسلب ثالثاً ،ثم العمل مبا بدا هلا من لبس ما شاءت من الثياب مما جيوز للمعتدة
لبسه؛ مما مل يكن زينة وال طيباً؛ ألنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة وال ثياب
تسلُّب ،وذلك كالذي أذن  -صلى اهلل عليه وسلم  -للمتوفى عنها أن تلبس من
ثياب العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك ال من ثياب زينة ،وال من ثياب تسلُّب ".

()85

ثم وجدت األلباني رمحه اهلل جنح إىل هذا الرأي وانتصر له ،فقال رمحه اهلل
تعاىل  " :فأقول :هذا املعنى هو صريح يف رواية أمحد؛ فإنها بلفظ(( :البسي ثوب

( )85تفسري ال ا.529/2 :
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احلداد ثالثاً ،ثم اصنعي ما شئت)) ....)86(.ولو كان احلديث حمفوظاً باللفظ الثاني -
يعين( :ال حتدي بعد يومك هذا) -؛ لكان القول بالنسخ مما ال بد منه ،أما واحملفوظ
إمنا هو باللفظ األول( :تسليب ثالثاً)؛ فهو أخص من احلديث املتواتر ،فيستثنى األقل
()87

من األكثر ،أي :حتد مبا شاءت من الثياب اجلائزة غري السواد؛ إال يف الثالثة أيام.

قلت :ويؤيده ما أخرجه ابن حزم يف احمللى  280/10من طريق غندر عن
شعبة عن احلكم بن عتيبة عن عبد اهلل بن شداد مرسالً(( :إذا كان ثالثة أيام فالبسي ما
شئتِ)) أو ((إذا كان ثالثة أيام)) شك شعبة رمحه اهلل تعاىل.
هذا ما ظهر لي ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبيينا حممد وعلى آله
وصحبه.
اخلامتة
وإىل هنا ينتهي الكالم على هذا احلديث ،فاحلمد هلل أوالً وآخراً ظاهراً وباطناً،
وقد ظهر لي بعض النتائج:
 - 1إسناد حديث أمساء رضي اهلل عنها صحيح متصل.
 - 2أن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد مسع من أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها
على الصحيح.

( )86هكذا نقل الشي رمح ا هذا اللفظ ونسب لإلمام أمحـد يف املسـ د ،وملـا راجعـم املسـ د 459/45 :الـذا
حقق ـ الشــي شــعيب وجمموســة مــن البــاحثي – طبعــة مسسســة الرســالة – وجــدت احلــديث بلفــظ( :تس ـلَِّّ
فال ا ،مث اص عن ما شهللامِّ ) مث سلقوا سلي يف احلاشية بقوهلم :وق يف (م) :أا البسن فوب احلداد فال ا.
( )87سلسلة األحاديث الصحيحة29/13 :
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 - 3أن لفظ(( :لَا تَحِدِّي بَ ْع َد يَ ْومِكِ َهذَا)) شاذ ،تفرد به يزيد بن هارون
رمحه اهلل.
 - 4أن اللفظ الصحيح احملفوظ للحديث هو(( :تسلَّيب ثالثاً ،ثم اصنعي ما
شئتِ)).
 - 5أن قول بعض العلماء أن أمساء الواردة يف احلديث غري أمساء بنت
عميس رضي اهلل عنها جمرد احتمال ال دليل عليه.
 - 6االحتماالت املتقدمة يف اجلمع بني حديث أمساء بنت عميس رضي اهلل
عنها ،وبني اآلية واإلمجاع واألحاديث الصحيحة ،عليها مؤاخذات ،والقول بالنسخ
حيتاج إىل معرفة تقدم حادثة أمساء رضي اهلل عنها عن آية اإلحداد .واهلل أعلم.
 - 7ليس هناك معارضة بني حديث أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها ،وبني
اآلية واإلمجاع واألحاديث الصحيحة؛ ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أذن هلا أن
تلبس الثياب السود يف إحدادها ثالثة أيام فقط ،ثم بعد ذلك تنزعه وتلبس غريه مما
أبيح للمحادة أن تلبسه.
املراجع
[ ]1اإلمجاع .ألبي بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري .ت318هـ .حقق
وقدم له وخرج أحاديثه د.أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف .دار عامل
الكتب للطباعة والنشر .اململكة العربية السعودية .الرياض1424 .هـ.
[ ]2األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكريم عرض ودراسة .تأليف
د.أمحد بن عبدالعزيز القصيِّر .دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع .الدمام .اململكة
العربية السعودية .الطبعة األوىل 1430
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[ ]3أحكام القرآن ألبي بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العربي .ت543هـ.
تراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه حممد عبدالقادر عطا .دار الكتب
العلمية .بريوت .الطبعة الثالثة .1424
[ ]4أحكام القرآن حلجة اإلسالم اإلمام أبي بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص.
ت315هـ .حتقيق حممد الصادق قمحاوي .دار إحياء الرتاث العربي .مؤسسة
التاريخ العربي .بريوت .لبنان1412 .
[]5

االستيعاب يف أمساء األصحاب .لإلمام العالمة أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن
عبد الرب النمري القرطيب.ت463هـ .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .بريوت.
لبنان1426 .هـ.

[ ]6اإلشراف على نكت مسائل اخلالف .تأليف القاضي أبي حممد عبد الوهاب بن
علي بن نصر البغدادي املالكي .ت422هـ .قارن بني نسخه وخرج أحاديثه وقدم
له احلبيب بن طاهر ..دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .بريوت لبنان .الطبعة
األوىل 1420
[ ]7اإلصابة يف متييز الصحابة ألبي الفضل أمحد بن علي بن حممد ابن حجر
العسقالني .ت  852ه دار الكتب العلمية .بريوت.
[ ]8االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث للحافظ أبي بكر حممد بن موسى
احلازمي اهلمداني .ت584هـ .دراسة وحتقيق أمحد طنطاوي جوهري مسدد.
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .بريوت .لبنان .الطبعة األوىل 1422
[ ]9األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف .ألبي بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر
النيسابوري .ت318هـ .حتقيق د.أبي محاد صغري أمحد بن حممد حنيف .دار
طيبة .الرياض .اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل 1405
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[ ]10البحر الزخار املعروف مبسند البزار ألبي بكر أمحد بن عمرو البزار .ت292هـ.
(من اجمللد األول إىل اجمللد التاسع) .حتقيق د.حمفوظ الرمحن زين اهلل .مكتبة
العلوم واحلكم .املدينة املنورة .الطبعة األوىل 1409
[ ]11البحر الزخار املعروف مبسند البزار ألبي بكر أمحد بن عمرو البزار .ت292هـ
(من اجمللد العاشر إىل اجمللد الثالث عشر) حتقيق عادل بن سعد .مكتبة العلوم
واحلكم .املدينة املنورة .الطبعة األوىل .1424
[ ]12تأويل خمتلف احلديث والرد على من يريب يف األخبار املدعى عليها التناقض.
تأليف أبي حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَري .ت276هـ .حققه وضبط
نصه وخرج أحاديثه ...أبو أسامة سليم بن عيد اهلاللي .دار ابن عفان للنشر
والتوزيع .القاهرة .مجهورية مصر العربية .الطبعة األوىل 1427هـ.
[ ]13تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى عام  .463ألبي بكر أمحد بن علي اخلطيب
البغدادي.ت463هـ دار الكتب العلمية .بريوت.
[ ]14التاريخ الكبري للبخاري أبي عبداهلل حممد بن إمساعيل .ت256هـ تصوير دار
الكتب العلمية .بريوت.
[ ]15التدليس يف احلديث .حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه واملوصوفون به.
للدكتور :مسفر غرم اهلل الدميين.ت 1436هـ الطبعة األوىل 1412هـ /
1992م.
[ ]16التعريفات .لعلي بن حممد بن علي اجلرجاني .إبراهيم األبياري .دار الكتاب
العربي – بريوت .الطبعة األوىل1405 ،هـ.
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[ ]17تعريف أهل التقديس مبرتب املوصوفني بالتدليس لشهاب الدين أبي الفضل
أمحد بن علي ابن حجر العسقالني .ت 852هـ حتقيق د .أمحد بن علي سري
مباركي .الطبعة الثانية .1414
[ ]18تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل القرآن ألبي جعفر حممد بن جرير
الطربي.ت 310ه حققه وعلق حواشيه حممود حممد شاكر وراجعه وخرج
أحاديثه أمحد حممد شاكر .مكتبة ابن تيمية .القاهرة .الطبعة الثانية.
[ ]19تفسري القرآن العظيم .لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أبي الفداء إمساعيل بن
كثري الدمشقي .ت774هـ .حتقيق مصطفى السيد حممد وحممد السيد رشاد وحممد
فضل العجماوي وعلي أمحد عبدالباقي وحسن عباس قطب .مؤسسة قرطبة.
مكتبة أوالد الشيخ للرتاث .مصر .الطبعة األوىل 1421
[ ]20تقريب التهذيب تأليف احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني .ت 852هـ.
حتقيق :حممد عوامة .دار القلم ،دمشق .الطبعة الثالثة 1411هــ 1991-م.
[ ]21التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن
عبدالرب األندلسي ت463هـ .حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبدالكبري
البكري.1387 .
[ ]22تهذيب التهذيب للحافظ أبي الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالني .ت
852هـ .جملس دائرة املعارف النظامية .حيدر آباد الدكن .اهلند .الطبعة األوىل
1325هـ.
[ ]23تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ألبي احلجاج يوسف بن الزكي املزي.
ت742هـ حتقيق د.بشار عواد .مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .الطبعة الثانية
1403هـ.
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[ ]24تهذيب اللغة لألزهري ألبي منصور حممد بن أمحد األزهري.ت370ه حققه
جمموعة يتقدمهم عبدالسالم حممد هارون .املؤسسة املصرية العامة للتأليف
واألنباء والنشر .الدار املصرية للتأليف والرتمجة .مصر.
[ ]25الثقات .تأليف أبي حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت.ت354هـ .دار
الفكر .بريوت .الطبعة األوىل 1393هـ.
[ ]26جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .تأليف صالح الدين أبي سعيد خليل بن
كيكلدي العالئي .ت761هـ حتقيق محدي عبداجمليد السلفي .عامل الكتب.
مكتبة النهضة العربية .الطبعة الثانية 1407هـ.
[ ]27اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان (تفسري القرطيب)
تأليف أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب.ت671هـ حتقيق د.عبداهلل
بن عبداحملسن الرتكي .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة األوىل 1427هـ.
[ ]28اجلرح والتعديل ألبي حممد عبدالرمحن بن أبي حامت الرازي.ت 327هـ دار
إحياء الرتاث العربي .بريوت .مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية.
حيدر آباد الدكن .الطبعة األوىل 1372هـ.
[ ]29جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي الشريف .د .حممد طاهر اجلوابي .نشر
وتوزيع مؤسسات عبدالكريم بن عبداهلل .تونس.
[ ]30دراسة نقدية يف علم مشكل احلديث .تأليف إبراهيم العسعس .املكتب
اإلسالمي .بريوت.
[ ]31ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني .تأليف اإلمام
مشس الدين بن عثمان قامياز الذهيب الدمشقي .ت 748هـ حققه وعلق حواشيه
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محاد بن حممد األنصاري .نسخه من املخطوطة ونقطه حممد الديوي .مكتبة
النهضة احلديثية .مكة املكرمة.
[ ]32الرد على املنطقيني .املسمى أيضاً :نصيحة أهل اإلميان يف الرد على منطق
اليونان .حققه عبدالصمد شرف الدين الكتيب .راجعه وأعده حممد طلحة بالل
مينار ..مؤسسة الريان .بريوت .الطبعة األوىل 1426هـ.
[ ]33روضة الطالبني لإلمام أبي زكريا حييى بن شرف النووي الدمشقي .ت676هـ.
(ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي .ومنتقى الينبوع فيما زاد على
الروضة من الفروع للحافظ جالل الدين السخاوي) .حتقيق الشيخ عادل أمحد
عبداملوجود والشيخ علي حممد معوض .دار عامل الكتب .الرياض .دار الكتب
العلمية .بريوت1423 .هـ.
[ ]34سنن ابن ماجه ت 275هـ (ضمن موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة).
بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل
الشيخ .دار السالم للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الرياض .الطبعة
الثالثة 1421هــ.
[ ]35سنن أبي داود .لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني.ت 275هـ
إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد .دار ابن حزم .بريوت .الطبعة
األوىل .1418
[ ]36سنن الرتمذي ت279هـ (ضمن موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة).
بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل
الشيخ .دار السالم للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الرياض .الطبعة
الثالثة 1421هــ.
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[ ]37سنن الدارقطين للحافظ الكبري علي بن عمر الدارقطين .ت 385هـ وبذيله
التعليق املغين على الدارقطين ألبي الطيب حممد مشس احلق آبادي .حتقيق
جمموعة من الباحثني .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة األوىل 1420هـ.
[ ]38السنن الكربى لإلمام أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي .ت303هـ.
حققه وخرج أحاديثه حسن عبداملنعم شليب .مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان.
الطبعة األوىل .1422
[ ]39السنن الكربى للحافظ أبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي.ت 458هـ وبذيله
اجلوهر النقي .مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية .حيدر آباد الدكن .اهلند.
1352هـ.
[ ]40سري أعالم النبالء .تأليف احلافظ أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب.
ت 748هـ حتقيق شعيب األرناؤوط .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة احلادية
عشرة 1417هـ.
[ ]41شرح صحيح مسلم .تأليف اإلمام أبي زكريا حييى بن شرف النووي .ت676هـ.
دار الفكر1407 .هـ.
[ ]42شرح علل الرتمذي لإلمام احلافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرمحن بن أمحد
البغدادي الشهري بابن رجب احلنبلي .ت 795هـ حتقيق وتعليق د .نور الدين عرت.
دار العطاء للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الطبعة الرابعة 1421هــ.
[ ]43شرح فتح القدير .البن اهلمام :كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي.
ت681هــ .دار عامل الكتب ،الرياض1424 .هـ2003- .م.
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[ ]44شرح مشكل اآلثار .تأليف اإلمام أبي جعفر أمحد بن حممد بن سالمة
الطحاوي .حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرناؤوط.
مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة األوىل 1415هـ.
[ ]45شرح معاني اآلثار ألبي جعفر أمحد بن حممد الطحاوي.ت 354هـ حتقيق حممد
زهري النجار .دار الكتب العلمية ،بريوت .الطبعة الثانية 1407هـ.
[ ]46الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تأليف إمساعيل بن محاد اجلوهري.
ت400هـ .حتقيق أمحد عبدالغفور عطار .دار العلم للماليني .بريوت .الطبعة
الثالثة 1404هـ.
[ ]47صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان عالء الدين علي بن بلبان الفارسي.ت
354هـ حتقيق شعيب األرناؤوط .مؤسسة الرسالة .بريوت .الطبعة الثالثة .1418
[ ]48صحيح البخاري (ضمن موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة).ت 256هـ
بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم
آل الشيخ ..دار السالم للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الرياض.
الطبعة الثالثة 1421هــ.
[ ]49صحيح مسلم (ضمن موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة).ت 261هــ
بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل
الشيخ .دار السالم للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الرياض .الطبعة
الثالثة 1421هــ.
[ ]50الضعفاء واملرتوكني .تأليف أبي عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي303.هـ.
حتقيق مركز اخلدمات واألحباث الثقافية :بوران الضناوي وكمال يوسف
احلوت .مؤسسة الكتب الثقافية .بريوت .الطبعة األوىل 1405هـ.
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[ ]51الطبقات الكربى (لواقح األنوار يف طبقات األخيار) .تأليف أبي حممد عبد
الوهاب بن أمحد الشعراني .مكتبة حممد املليجي الكتيب وأخيه .مصر1315 .
[ ]52علل احلديث ومعرفة الرجال .لإلمام الكبري احلجة أبي احلسن علي بن عبداهلل
بن جعفر السعدي ،ابن املديين.ت234هـ .قرأه ودرسه وعلق عليه د.مازن بن
حممد السرساوي .دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع .الدمام .اململكة العربية
السعودية .الطبعة الثانية .1430
[ ]53علل احلديث .ألبي حممد عبد الرمحن بن أبي حامت الرازي .ت327هـ .دار
املعرفة .بريوت – لبنان1405 .هـ 1985 /م.
[ ]54العلل الواردة يف األحاديث النبوية ألبي احلسن علي بن عمر الدارقطين.
ت385هـ .حتقيق وختريج د.حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي .دار طيبة .الرياض.
الطبعة األوىل 1405هـ
[ ]55العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أمحد بن بن حممد بن حنبل.ت241هــ .رواية
املرُّوذي وغريه .حتقيق د .وصي اهلل حممد عباس .الدار السلفية .بومباي .اهلند.
الطبعة األوىل 1408هـ.
[ ]56العلل ومعرفة الرجال .لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل .ت241هــ .حتقيق
وختريج د .وصي اهلل بن حممد عباس .دار القبس للنشر والتوزيع .اململكة العربية
السعودية .الطبعة الثانية 1427هـ.
[ ]57غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى .للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي.
ت1033هـ .اعتنى به :ياسر إبراهيم املزروعي و رائد يوسف الرومي .مكتب
الشؤون الفنية ،قطاع املساجد .الكويت .الطبعة األوىل 1427هـ 2006-م.
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[ ]58فتح الباري بشرح صحيح البخاري .لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر
العسقالني.ت852هـ .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبدالباقي .قام
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه حمب الدين اخلطيب .دار املعرفة .بريوت.
[ ]59الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ألبي عبداهلل حممد بن أمحد بن
عثمان الذهيب .ت748هـ .قدم له وعلق عليه حممد عوامة .خرج نصوصه أمحد
حممد منر اخلطيب .مؤسسة علوم القرآن .جدة .اململكة العربية السعودية .الطبعة
األوىل 1413هـ.
[ ]60الكايف .ملوفق الدين عبد اهلل ابن قدامة املقدسي .ت620هـ .حتقيق :د .عبداهلل بن
عبد احملسن الرتكي .هجر للطباعة والنشر .الطبعة األوىل 1418هـ 1997-م.
[ ]61الكامل يف ضعفاء الرجال .لإلمام احلافظ أبي أمحد عبداهلل بن عدي اجلرجاني.
ت365هـ .حتقيق د .سهيل زكَّار .الطبعة الثالثة :قرأها ودققها على املخطوطات
حييى خمتار غزاوي .دار الفكر .بريوت .لبنان .الطبعة الثالثة 1409هـ.
[ ]62كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ألبي حامت حممد بن حبان
البسيت .ت354هـ .حتقيق حممود إبراهيم زايد .دار املعرفة .بريوت1412 .هـ.
[ ]63كشاف القناع عن اإلقناع .للشيخ منصور بن يونس البهوتي ت1051هــ .طبعة
وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل 1429هـ 2008-م.
[ ]64لسان العرب .لإلمام العالمة أبي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور
اإلفريقي املصري األنصاري اخلزرجي .ت711هــ .دار عامل الكتب .الرياض.
توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية  .1408واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة
العربية السعودية .مصورة عن النسخة األمريية 1300هـ.
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[ ]65جممع الزوائد ومنبع الفوائد .تأليف احلافظ نور الدين علي بن أبي بكر
اهليثمي.ت 807بتحرير احلافظني اجلليلني العراقي وابن حجر .دار الكتب
العلمية .بريوت.
[ ]66احمللى .تصنيف أبي حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم .ت456هـ .حتقيق
الشيخ أمحد حممد شاكر .مطبعة النهضة .مصر .مصورة عن الطبعة املنريية عام
1347هـ.
[ ]67خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء دراسة حديثية أصولية فقهية
حتليلية .تأليف د .أسامة بن عبداهلل خياط .دار الفضيلة للنشر والتوزيع .الرياض.
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .بريوت .لبنان .الطبعة األوىل 1421هــ.
[ ]68املراسيل املراسيل لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني .ت275هـ.
درسه وخرج أحاديثه وحققه د .عبداهلل بن مساعد بن خضران الزهراني .دار
الصميعي للنشر والتوزيع.
[ ]69املراسيل .تصنيف احلافظ أبي حممد عبدالرمحن ابن أبي حامت حممد بن إدريس
احلنظلي الرازي327 .هـ .بعناية شكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاني .مؤسسة الرسالة.
بريوت .الطبعة الثانية 1418هـ.
[ ]70مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ت240هـ .وإسحاق ابن راهويه ت238هـ .رواية
إسحاق بن منصور الكوسج .حتقيق خالد بن حممود الرباط ووئام احلوشي و
د.مجعة فتحي .دار اهلجرة للنشر والتوزيع .الثقبة .اململكة العربية السعودية.
الطبعة األوىل 1425هـ.
[ ]71مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل .ت241هــ .حققه ثلة من الباحثني.
(طبعات خمتلفة) .مؤسسة الرسالة .بريوت.
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[ ]72مشكل أحاديث املناسك .تأليف د.خالد بن سليمان آل مهنا .دار ابن اجلوزي
للنشر والتوزيع .الدمام .اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل 1433هـ.
[ ]73مشكل القرآن الكريم حبث حول استشكال املفسرين آليات القرآن الكريم أسبابه
وأنواعه وطرق دفعه .تأليف عبداهلل بن محد املنصور .دار ابن اجلوزي للنشر
والتوزيع .الدمام .اململكة العربية السعودية .الطبعة األوىل 1426هـ.
[ ]74املعجم الكبري املعجم الكبري ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطرباني .ت360هـ.
حتقيق محدي عبداجمليد السلفي .مكتبة ابن تيمية .القاهرة.
[ ]75معجم مقاييس اللغة ألبي احلسن أمحد بن فارس بن زكريا .ت395هـ .حتقيق
عبد السالم حممد هارون .دار الفكر .بريوت1399 .هـ.
[ ]76اجملموع شرح املهذب .ألبي زكريا حميي الدين بن شرف النووي .ت676هـ .دار
إحياء الرتاث العربي1995 .م.
[ ]77معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم
وأخبارهم .للحافظ أبي احلسن أمحد ابن عبد اهلل بن صاحل العجلي
الكويف.ت261هــ .برتتيب اإلمامني نور الدين أبي احلسن علي بن أبي بكر بن
سليمان اهليثمي وتقي الدين أبي احلسن علي بن عبد الكايف السبكي .مع
زيادات احلافظ ابن حجر .دراسة وحتقيق عبدالعليم عبد العظيم البستوي .مكتبة
الدار .املدينة النبوية .الطبعة األوىل .1405
[ ]78املغين .ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املقدسي.ت620هـ .حتقيق:
د.عبد اهلل الرتكي و د .عبد الفتاح احللو .دار هجر للطباعة والنشر – القاهرة.
الطبعة الثانية 1413هـ1992- .م.
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[ ]79املغين يف الضعفاء .لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب.
ت748هـ .كتبه نور الدين عرت .عين بطبعه ونشره خادم العلم عبد اهلل بن
إبراهيم األنصاري .إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي .دولة قطر.
[ ]80املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك .ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي.
ت494هـ .حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا .دار الكتب العلمية – بريوت.
الطبعة األوىل 1420ه 1999-م.
[ ]81من تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث .للحافظ حممد بن أمحد الذهيب.
ت748هـ .حتقيق ودراسة عبد اهلل ابن ضيف اهلل الرحيلي .الطبعة األوىل .1426
[ ]82املنهج احلديث يف علوم احلديث .تأليف د .حممد حممد السماحي .مطبعة األزهر.
القاهرة1377 .هـ.
[ ]83منهج النقد يف علوم احلديث .تأليف د.نور الدين عرت .دار الفكر للطباعة
والتوزيع والنشر .دمشق .مصور عام 1408هـ .عن الطبعة الثالثة 1401هــ.
[ ]84املوافقات .تصنيف العالمة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي
الشاطيب ت790هـ .ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان .دار ابن عفان .اخلرب .اململكة العربية السعودية.
الطبعة األوىل 1417هـ.
[ ]85مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .تأليف أبي عبد اهلل حممد بن حممد بن
عبدالرمحن املغربي املعروف باحلطاب الرعيين .ت954هـ .ضبطه وخرج آياته
وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات .دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.
1423هـ.
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[ ]86املوسوعة الفقهية الكويتية .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت .الطبعة
السادسة1429 ،هـ – 2008م.
[ ]87ميزان االعتدال يف نقد الرجال لشمس الدين الذهيب .ت 748هـ .دراسة وحتقيق
وتعليق حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود .دار الكتب العلمية .بريوت.
الطبعة األوىل 1416هـ
[ ]88نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار .لقاضي زاده :مشس الدين أمحد.
ت988هـ .دار عامل الكتب .الرياض1424 .هـ2003- .م.
[ ]89النهاية يف غريب احلديث واألثر .البن األثري :جمد الدين املبارك بن حممد
اجلزري .ت606هـ .حتقيق :أ.د .أمحد بن حممد اخلراط .من مطبوعات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .الطبعة األوىل 1434هـ 2013-م.
[ ]90نهاية املطلب يف دراية املذهب .إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين.
ت478هـ .حتقيق :أ.د .عبد العظيم حممود الديب .إصدار وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية .دولة قطر .دار املنهاج للنشر والتوزيع .جدة .الطبعة الثانية
1430هـ 2009-م.
[ ]91هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل
البخاري .ت852هـ .لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني( .مع
فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد
الباقي .قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه حمب الدين اخلطيب .دار
املعرفة .بريوت.
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The problem in Asma bint Umays's hadeeth: Iddah for husband's death
Dr. Khalid A. Al-Rubia
Associate Professorof Hadeeth, College of Sharia and Islamic Studies – El-Ahsa,
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract. This research studies the hadeeth of Asma bint Umays regarding Iddah for husband's death.
Her saying ostensibly means Iddah for a widow is three days but -as known- its not true and contradict
with Quran, Sunnah, and ijma.
Research objective. This research studies the position of scholars and imams of this hadeeth. It had
been written to remove the problematic mentioned in Asma's hadeeth, and to display jurist's evidences
and discuss it.
Research methodology. Inductive Analytical.
Results. Abnormality word: ((do not grief after this day)) and that the word saved: ((dress black
three)) If it is determined; then there is no contradict between the Asma bint Umays hadeeth and Quran,
Sunnah, and ijma.
Because the Prophet ( لىهلو لملى
)صلى, authorized her to wear black dress, after three days she could
wear another colour.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1236-1189رجب 1439هـ/مارس 2018م)

الوقاية من االنتحار يف ضوء السنة النبوية
د .فهد بن عبدالرمحن احلمودي

أستاذ مشارك ،قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
إن قتـ الــنوم ومنــت االنتنـار مــن أعتــم ا ثمــار ،وقـد ابــا سثةــت دلكتـا والســنة وقــد وردر أحاديـ
عــدة حت ســثن االنتنــار ه ـ موضــو ه ـ ا البن ـ ويهــده ه ـ ا البن ـ لبيــان أن االلت ـهللاام اوامــث ع عــا وا بــا
هدي نبيت عليت الصالة والسالم يق اإلنسان من الوقو حت جثةة االنتنار
وكأمنوذج مثايل لنتائج االلتهللاام دلدين وسقيـ اممـن حت الـو ن ،قـد بـا هـ ا البنـ وحسـب قثيـث منتمـة
الصــنة العاةيــة أن اةملكــة العثبيــة الســعودية تصــدر قائمــة أق ـ دول العــا حت كــاهثة االنتنــار وذل ـ بو ـ ع
عــا اب دوهــود ال ـ ب ـ ها قيــادة ه ـ ا البلــد ال ـ ين هــم دور كبــق حت ربي ـ الش ـثيعة اإلســالمية ــا لــت أاــث عتــيم
حسب الدراسار االجتماعية والنوسية حت احلد من كاهثة االنتنار
بدأ البن بتعثيف االنتنار لغة وشـثعا واصـرالحا ،وأسـبابت ودوا عـت ،اب سـاأل امحاديـ الـواردة حت سـثن
االنتنار وبـا أقـوال وجهـود علمـا اةسـلما ،وحت مقـدمتهم موـ عـام اةملكـة العثبيـة السـعودية و ـقه مـن العلمـا
الـ ين يقومــون بــدور كبــق حت نصــو النــاس و قــدن الوتــاوب هــم حمـ رين الشــبا .صوصــا مــن .رــث االنتنــار وقــد
أجــا العلمــا عــن الشــبت الـ قــد ــثد علــى بعــق الشــبا يمــا يتعلـ بشــبهة العمليــار االنتناريــة وهـ ا البنـ
يؤكد ما قثره العلما من .الل السنة النبوية وأحادي .ق الربية
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املدقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
موضوع البحث:
الوقاية من االنتحار يف ضوء السنة النبوية ،حيث إن قتل النفس ومنه االنتحار
من أكرب الكبائر وأعظم احملرمات ،وقد ثبت حترميه بالكتاب والسنة؛ قال اهلل تعاىل:
"وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيماً"( )1وقال تعاىل" :وال تلقوا بأيديكم إىل
التهلكة وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني )2(".وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أحاديث عدة يف حتريم االنتحار هي حمل الدراسة يف هذا البحث.
يهدف هذا البحث لبيان أن االلتزام بأوامر اهلل تعاىل واتباع هدي نبيه عليه
الصالة والسالم يقي اإلنسان من الوقوع يف جرمية االنتحار.
أمهية البحث والدراسات السابدقة فيه:
بالرغم من أن االنتحار أمر ميكن الوقاية منه ،فمع ذلك ميوت شخص كل 40
ثانية جراء االنتحار يف مكان ما حول العامل .وجند أن اتباع ما ورد يف السنة النبوية فيما
يتعلق بتحريم االنتحار أدى إىل جعل الدول اإلسالمية يف قائمة الدول األقل نسبة
انتحار بني أفرادها ،وكأمنوذج مثالي لنتائج االلتزام بالدين وحتقيق األمن يف الوطن،
فقد بيَّن هذا البحث وحسب تقرير منظمة الصحة العاملية أن اململكة العربية السعودية
تتصدر قائمة أقل دول العامل يف ظاهرة االنتحار؛ وذلك بفضل اهلل تعاىل ثم باجلهود
اليت تبذهلا قيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان حفظه
اهلل ،وولي عهده صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف حفظه اهلل ،وولي ولي
( )1سورة النسا  ،اآلية 29
( )2سورة البقثة ،اآلية 195
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عهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان حفظه اهلل ،الذين هلم دور كبري يف
تطبيق الشريعة اإلسالمية واتباع سنة خري املرسلني وخلفاءه الراشدين ،وحفظ األمن
واالستقرار مما له أثر عظيم حسب الدراسات االجتماعية والنفسية يف احلد من ظاهرة
االنتحار.
وجند أن علماء املسلمني ،ويف مقدمتهم مفيت عام اململكة العربية السعودية
الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ وقبله مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه
اهلل ،وغريهما من علماء هذا البلد وعلماء العامل اإلسالمي يقومون بدور كبري يف
نصح الناس وتقديم الفتاوى هلم حمذرين الشباب خصوصاً والناس عموماً من خطر
االنتحار .وقد أجاب العلماء عن الشبه اليت قد ترد على بعض الشباب فيما يتعلق
بشبهة العمليات االنتحارية ،وبينوا خطر االحنراف واتباع تلك الشبه .وهذا البحث
يؤكد ما قرره العلماء من خالل السنة النبوية وأحاديث خري الربية.
ومع أهمية املوضوع ،إال أنه ال توجد دراسات حديثية كافية تعنى به .ومن
الدراسات اليت تتعلق باالنتحار مقالة بعنوان االنتحار يف اإلسالم أسبابه وعالجه،
وهي مقالة خمتصرة جداً وليس فيها صناعة حديثية ،وإمنا إشارة لبعض األحاديث دون
ختريج أو دراسة أو شرح ،وعنوانها:
حماضرات يف السنة ،لعبدالعظيم شرف الدين .الصفحات (.)225- 222
كما أن هنالك عدد من الدراسات الشرعية وما يتعلق بها ،ولكنها ليست
دراسات احلديثية ،ومنها:
االنتحار :أسبابه والوقاية منه ،سليمان احلسني ،وصاحل الغامدي.
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اجلهود الدعوية للوقاية من االنتحار دراسة تطبيقية تقوميية .رسالة ماجستري،
بكلية الدعوة واإلعالم ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وليد بن عيسى
السعدون.
االنتحار :حقيقته ودوافعه وطرقه وأحكامه .حبث تكميلي باملعهد العالي
للقضاء ،عبدالعزيز بن إبراهيم املهنا.
جرمية االنتحار والشروع فيه بني الشريعة والقانون وتطبيقاتها يف مدينة الرياض.
رسالة ماجستري ،جبامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية ،لعبدامللك بن محد
الفارس.
ظاهرة االنتحار :التشخيص والعالج ،حبث جبامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،عبداهلل بن سعود الرشود.
االنتحار :أعراضُه ومسبباتُه وسبل احلد منه ،آندي حجازي ،الكويت :جملة
الوعي ،العدد .2012 ،563
خطبة اجلمعة ،لسماحة املفيت الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز آل الشيخ ،جريدة
البالد بتاريخ.2011- 2- 19 :
األعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية للباحث ،رسالة ماجستري ،سامي
بن خالد احلمود.
منهج البحث:
املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي التحليلي املوضوعي على
النحو التالي:
أوالً :مجع عدد من األحاديث الواردة يف االنتحار ،واليت تبني أحكامه
ومعاجلته يف السنة النبوية ،وترتيبها وفق خطة البحث.
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ثانياً :تصدير املبحث بأدلة من القرآن الكريم ،يتبعها حديث أو أحاديث الباب
ثم بيان ما فيها من غريب أو شرح أو مسائل مع بيان أقوال أهل العلم فيها.
ثالثاً :منهج التخريج ودراسة األسانيد ،على النحو اآلتي:
 - 1إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدهما فيكتفى بألفاظهما ،إال إذا كان
عند غريهما زيادة مؤثرة يف املعنى فتذكر .كما تذكر مواضع احلديث يف كتب احلديث
األخرى بقصد الفائدة ملن أراد التوسع يف دراسة مسائل وأحكام احلديث.
 - 2إذا كان احلديث خارج الصحيحني؛ فيتوسع يف التخريج مبا حيقق مجع
ألفاظ احلديث ورواياته وزياداتها املساعدة يف فهم احلديث.
 - 3إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدهما ،فيكتفى بعزوه إليهما عن
دراسة إسناده.
 - 4إذا كان احلديث صحيحاً أو حسناً ،فيدرس إسناد اللفظ املختار بإجياز إال
الراوي موضع التحسني فيتوسع يف دراسته ،وأما احلديث الضعيف ،فتذكر علة ضعفه
يف ضوء أقوال العلماء مع الرتجيح والتعليل.
رابعاً :العناية خبدمة امل نت والتعليق عليه وحتريره وضب مشكله.
خامساً :شرح األلفاظ الغريبة ،والتعريف باألعالم غري املشهورين.
سادساً :العناية باملسائل املعاصرة الداخلة يف املوضوع كالعمليات االنتحارية،
وتأصيلها وفق املنهج العلمي املعترب ،ومناقشة الفهوم اخلاطئة ،والتصورات واملناهج
املخالفة والغالية ،والشبهات املثارة يف املوضوع ونقدها وفق داللة القرآن الكريم،
وصحيح السنة النبوية ،وهدي منهج صاحل سلف األمة.
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حدود البحث:

مجع األحاديث الواردة يف االنتحار والوقاية منه ومعاجلته يف السنة النبوية،
وذلك يف األبواب املعنون هلا يف كتب السنة يف مظان احلديث ،ودراستها وعرض
املسائل املتعلقة بتلك األحاديث مع بيان أقوال أئمة احلديث وعلماء املذاهب األربعة
إضافة آلراء العلماء املعاصرين.
خطة البحث:
تناول هذا البحث عدة موضوعات بعد هذه املقدمة ،وذلك على النحو التالي:
املبحث األول :تعريف االنتحار
املبحث الثاني :دوافع االنتحار والوقاية منه يف السنة النبوية
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف معاجلة االنتحار
املبحث الرابع :حكم االنتحار
املبحث اخلامس :حكم الصالة على املنتحر
املبحث السادس :الشبة الواردة يف موضوع االنتحار
ثم اخلامتة وفيها أبرز النتائج ،وامللحقات املبنية على دراسات وإحصاءات
منظمة الصحة العاملية ،فقائمة باملراجع العربية واألجنبية ،وامللحقات على النحو
التالي:
امللحق األول :جدول أقل الدول يف معدالت االنتحار.
امللحق الثاني :جدول أكثر الدول يف معدالت االنتحار.
امللحق الثالث :معدالت االنتحار يف عدد من الدول اإلسالمية.
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ومن أهم النتائج اليت توصل هلا البحث دفع الشبهات اليت قد تضلل الشباب
فيتهور بقتل نفسه منتحراً ،فيما يسمى بالعمليات االنتحارية اليت بني العلماء حرمتها
وردوا الشبه اليت قد يستند إليها املنحرفون وذلك خلطِئهم يف فهم األحاديث النبوية.
نسأل اهلل أن يعصمنا من كل فتنة ،وأن يقينا من كل شبهة ،وأن حيفظ لبلدنا
هذا وسائر بالد املسلمني باألمن واألمان وأن يهدي شباب املسلمني ملا فيه خري وصالح
دينهم ودنياهم.
املبحث األول :تعريف االنتحار
تعريف االنتحار لغةً:
النَّحر الصَّدر ،والنُّحور الصُّدور .قال ابن سيده :حنْرُ الصدر أعاله ،وقيل :هو
حر .ودائرة النَّاحر تكون يف اجلِران إىل أسفل من ذلك.
موضع القالدة منه ،وهو املنْ َ
حر نفسه )3(.وقال ابن فارس :النَّحر لإلنسان وغريه،
ويقال :انتحرَ الرجل أي نَ َ
واجلمع نُحُور .وانتحروا على الشيء :تشاحُّوا عليه حرصاً ،كأن كل واحد منهم يريد
حنْ َر صاحبه )4(.وقوله :وزاده فضالً فمن شاءَ انتحر ،أي قتل نفسه جسداً )5(.وانتحر
الرجل قتل نفسه بوسيلة ما.

()6

تعريف االنتحار شرعاً:
االنتحار يف اللّغة مصدر انتحرَ الرّجل ،مبعنى حنرَ نفسه أي قتلها ،ومل يستعمله
الفقهاء بهذا املعنى .لكنّهم عبّروا عنه بقتل اإلنسان نفسه .واالنتحار يتحقّق بوسائل
( )3لسان العث  ،البن منتور (ج  /14حنث)
( )4معجم مقاييم اللغة البن ارس (حنث)
( )5ا يط حت اللغة ،للصاحب بن عباد (حنث)
( )6اةعجم الوسيط ،للهللااير (حنث)
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منهي عنه ،كاستعمال السّيف أو
ٍّ
خمتلفةٍ فإذا كان إزهاق الشّخص نفسه بإتيان فعلٍ
الرّمح أو البندقيّة أو أكل السّمّ أو إلقاء نفسه من شاهقٍ أو يف النّار ليحرتق أو يف املاء
ليغرق وغري ذلك من الوسائل ،فهو انتحار بطريق اإلجياب .وإذا كان اإلزهاق
باالمتناع عن الواجب ،كاالمتناع من األكل والشّرب وترك عالج اجلرح املوثوق
بربئِه ،أو عدم احلركة يف املاء أو يف النّار ،فهو انتحار بطريق السّلب .ويقسّم االنتحار
()7

حبسب إرادة املنتحر إىل نوعني :االنتحار عمداً واالنتحار خطأً.

تعريف االنتحار اصطالحاً:
يعرف دوركايم ،عامل االجتماع الفرنسي املشهور ويعد أحد مؤسسي علم
االجتماع (ت1917 :م)  ،االنتحار على أنه :كل حالة موت تنجُ م بشكل مباشر
أو غري مباشر عن فعل إجيابي أو سليب تنفذُه الضحية ذاتها ،واليت كانت تعلم
بالنتيجة املرتتبة على فعلها بالضرورة )8(.وعلى هذا فيدخل حتت تعريف االنتحار
عند دوركايم من يصنع موته كالذي ميوت يف سبيل إميانه بغض النظر عن ماهية
إميانه.
وحيث تعد دراسة دوركايم املرجع الرئيس والشامل ملوضوع االنتحار يف
الدراسات االجتماعية ،فسنستعرض ما يتعلق بالناحية الدينية ،وهو جانب قد
طرقه يف دراسته ،فقال :ويعنينا هنا التحليالت االجتماعية والنفسية لعالقة
( )7اةوسوعة الوقهية الكويتية ،وزارة اموقاه والشؤون اإلسالمية ،الكتا مثقم آليا ()347 /7
( )8االنتنار ،إلمي دوركان ،ص  10وختتلف ثمجة هنى اةقدم ه ا التعثيف قليال ،حي ثمجا عثيف
دوركان لالنتنار انت :ك حاالر اةور ال نتج مباشثة أو ق مباشثة عن ع إجيايب أو سليب ينو ه
ال نية بنوست ،وهو يعثه أن ه ا الوع يص إ ه ه النتيجة (أي اةور) انتث :حماكمة دوركان حت
الوكث االجتماع العثيب ،لنهى اةقدم
وانتثDurkheim, E. Suicide: A study in Sociology. New York: The free press, 1997. :
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األفكار الدينية باالنتحار .بالتوازي مع األفكار الدينية املتطرفة ،جند لدى
الشخص املريض باهلوس األحادي ميالً إىل التعاظم ،فهو ال يعتقد فق بأنه
مدعو إىل إصالح الدين فحسب ،بل إصالح اجملتمع أيضاً .ورمبا يتخيل نفسه
مرصوداً ألعظم املصائر .و يالحظ على أولئك األشخاص أفكار صَغار وتذلُّل أو
ميول إىل الفزع واجلنب ،فاملريض املستغرق يف أفكار دينية يظن نفسه ضائعاً،
صائراً إىل اهلالك.

() 9

وقد يساعد يف تعريف مفهوم االنتحار حتديد وسائل االنتحار حيث جند أن
تقرير منظمة الصحة العاملية يشري إليها مبا يلي" :املبيدات احلشرية ،واألسلحة النارية
واملرتفعات ،وخطوط السكك احلديدية ،والسموم ،واألدوية ،ومصادر أول أكسيد
الكربون مثل عوادم السيارات والفحم ،وغريها من الغازات السامة".

()10

واملقصود

باألسلحة النارية ،تلك املستخدمة يف املنازل ،هلذا ارتبطت التشريعات املقيدة مللكية
األسلحة النارية باخنفاض معدالت االنتحار يف العديد من البلدان.

()11

املبحث الثاين :دوافع االنتحار والوقاية منه يف السنة النبوية
إن دراسة دوافع االنتحار له أهمية كبرية يف القدرة على معاجلة االنتحار ،وهلذا
سيلقى البحث الضوء على تلك الدوافع مع حماولة االستفادة من األحاديث النبوية
ملعاجلة السلوك االنتحاري.

( )9االنتنار ،إلمي دوركان ،ص  30وانتث الثيا وسواس اةثض واالنتنار اممثاض العقلية437 ،
( )10الوقاية من االنتنار ضثورة عاةية منتمة الصنة العاةية ،ص 36
( )11اةثجع الساب  ،ص 38
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قبل البحث يف دوافع االنتحار يشري دوركايم إىل أنه مثة عامل نفسي ال بد من
أن حندد أثره ،بسبب األهمية القصوى اليت تُعزى إليه يف تكوين احلوادث االجتماعية
بوجه عام واالنتحار بوجه خاص ،أال وهو احملاكاة ،ذلك أن إنساناً ،ميكن أن يقلده
إنسان آخر دون أن يكونا متضامنني أحدهما مع اآلخر )12(.وهلذا طالب بعض املؤلفني
()13

حبظر نشر حوادث االنتحار واجلرائم على صفحات الصحف.

وقد عاجلت السنة ذلك الدافع النفسي ،فنجد يف األحاديث النبوية التحذير من
التقليد األعمى للمظاهر اليت قد توجد يف اجملتمعات األخرى ،فيقول النيب عليه
الصالة والسالم فيما يرويه أبو هريرة رضي اهلل عنه" :لتتبعُ َّن سنن من قبلكم حذو
ب لدخلتموه )14(".وروي عن أبي سعيد اخلدري
ض ٍ
القُ َّذ ِة بالقذة ،حتى لو دخلوا جُحرَ َ
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :لتتبعن سنن من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ".قلنا يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟
()15

"قالَ " :ف َمن؟"

وروى الرتمذي يف سننه عن حذيفة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم " :ال تكونوا إمَّعَ ة ،تقولون إن أحسن الناس أحسنَّا ،وإن
ظلموا ظلمنا ،ولكن وطِّ نوا أنفسكم ،إن أحسن الناس أن تُ حسنوا وإن أساءوا

( )12االنتنار ،إلمي دوركان ،الصونار 155-125
( )13عدوب القت  ،موبثي دريم 1888 :اجمللد امول ( )87نقال عن دوركان ،إمي االنتنار ()157
( )14رواه البخاري حت صنينت مبعناه ( )6888ورواه أمحد حت مسنده حت عدة مواضع الواظ متقاربة
( )10839( ،)10649( ،)10641( ،)9818( ،)8791( ،)8414( ،)8322( ،)8291ورواه
ابن ماجت حت سننت ( )3994ورواه احلاكم حت اةستدرك ( )106قال احلاكم :ه ا حدي صنيو على
شثط مسلم و خيثجاه هب ا اللوظ
( )15رواه البخاري حت صنينت ( ،)3269ورواه مسلم حت صنينت ()2669
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()16

1199

قال أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري  ،وهو أحد علماء

احلديث باهلند (ت1934 :م) " :ال تكونوا إِمَّعة" بكسر اهلمزة وتشديد امليم
واهلاء للمبالغة وهمزته أصلية وال يستعمل ذلك يف النساء فال يقال امرأة إمعة.
وقال صاحب الفائق :هو الذي يتابع كل ناعِقٍ ويقول لكلِ أحد أنا معك؛ ألنه
ال رأي له يرجع إليه .ومعناه :املقلِّ د الذي جيعل دينه تابعاً لدين غريه بال رؤية وال
حتصيل برهان .قال القاري بعد نقل هذا الكالم عن الفائق ما لفظه :وفيه إشعار
بالنهي عن التقليد اجملرد حتى يف األخالق فضالً عن االعتقادات والعبادات.
وقيل :هو الرجل الذي يكون لضعف رأيه مع كل واحد .واملراد هنا من يكون مع
ما يوافق هواه ويالئم أرَبَ نفسه وما يتمناه .وقيل :املراد هنا الذي يقول أنا مع
الناس كما يكونون معي إن خرياً فخري وإن شراً فشر.

() 17

( )16رواه الرتم ي حت سننت ( )2007قال حدانا أبو هشام الث اع حممد بن يهللايد حدانا حممد بن ي عن
الوليد بن عبد ع بن مجيع عن أيب الروي عن ح يوة بت مث وعا قال أبو عيسى :ه ا حدي حسن
ثيب ال نعث ت إال من ه ا الوجت ورواه البهللاار حت مسنده ( )2802قال حدانا أبو هشام بت مث وعا قال
البهللاار :وه ا احلدي ال نعلمت يثوب عن رسول ع صلى ع عليت وسلم إال من ه ا الوجت هب ا اإلسناد ،و
نسمعت إال من أيب هشام وقد ضعف املباين إسناده حت ضعيف سنن الرتم ي ( ،)2007وضعيف اوامع
الصغق ( ،)1494وك ا حت عليقت على مشكاة اةصابيو ( ،)5057قال ويصو وقوت على ابن
مسعود وقد رواه الررباين حت اةعجم الكبق عن ابن مسعود موقو ا ( )8765قال دانا عمث بن حوص
السدوس حدانا عاصم بن عل حدانا اةسعودي عن سلمة بن كهي عن عبدالثمحن بن يهللايد ،قال قال
عبدع ،ورواه موقو ا عليت بننوه
احلكم على احلدي أنت ضعيف منت يثو إال من ه ا الوجت إال عن أيب هشام ،وقد ا.تلف يت والثاجو
عيوت قال عنت البخاري رأيتهم جمتمعا على ضعوت ،وقال النسائ ضعيف ،وقال أبو حامت الثازي
سألا ابن منق عنت قال كان أضعونا لبا وأكثثان ثائب (هت يب الته يب ،البن حجث )464 /9
( )17سوة امحوذي شثح سنن الرتم ي ،للمباركووري ( )2007بتصثه وانتث :الوائ حت ثيب احلدي ،
للهللاخمشثي ( )57/1وانتث مثقاة اةوا يو ،للقاري ()5129
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ويف احلديث املوقوف عن ابن مسعود" :كنا ندعو الرجل يف اجلاهلية اإلمعة الذي
يأتي الطعام وال يدعى ،وهم فيكم اليوم احملقِب دينَه الرجال )18(".قال الطحاوي ،وهو أبو
جعفر أمحد بن حممد األزديّ الطحاوي فقيه انتهت إليه رياسة احلنفية مبصر (ت:
321هـ) :ومل جند يف تأويل اإلمعة شيئاً أعلى مما رويناه عن ابن مسعود ،وقد ذكر لنا ذلك
علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد يف حديث عبداهلل قال :اإلمعة الذي يقول :أنا مع
()19

الناس ،يعين يتابع كل أحد على رأيه ،وال يثبت على شيء.

وسريكز البحث على موضوع الدين وعالقته باالنتحار .بيَّن دوركايم بعد دراسته
جملتمعات دينية يهودية ونصرانية وتشمل النَّصرانية الربوتستانتية ،والكاثوليكية،
والكاثوليكية الشرقية أن للدين بشكل عام تأثريًا واقياً من االنتحار .وأقل الديانات انتحاراً
بني أفرادها اليهودية ،على أن الديانة اليهودية مل حترم االنتحار حترمياً صرحياً ،فالتوراة ال
حتتوي يف الواقع على أي نص حيرِّم على اإلنسان أن يقتل نفسه )20(.علماً بأن دوركايم مل
يتوسع يف دراسة ظاهرة االنتحار بني املسلمني أو يف الدين اإلسالمي ،وإمنا أشار إشارة
عابرة إىل أن الشعوب التوحيدية كاليهود واملسيحيني واملسلمني يندر عندهم االنتحار
()21

بسبب الفلسفة احللولية املوجودة يف الديانة اهلندوسية.

ويعلق عطية سامل  ،وهو عامل عمل بالقضاء والتدريس يف املسجد النبوي
حتى وفاته (ت1420 :هـ) ،على قلة االنتحار بني املسلمني بقوله :حاالت
( )18رواه الررباين حت اةعجم الكبق عن ابن مسعود موقو ا ( )8765قال دانا عمث بن حوص السدوس حدانا
عاصم بن عل حدانا اةسعودي عن سلمة بن كهي عن عبدالثمحن بن يهللايد ،قال قال عبدع ،ورواه
موقو ا عليت بننوه الثاين من حدي سويان بن عيينة للرائ  ،حدي رقم  111حت اةخروط
( )19مشك اآلاثر ،للرناوي ()5345
( )20االنتنار ،إلمي دوركان ،الصونار 196-195
( )21اةثجع الساب  ،ص 278
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االنتحار يف املسلمني أقل ما ميكن أن تكون نسبة ،ملاذا؟ ألن املؤمن من قواعد
إميانه اإلميان بالقضاء والقدر ،فيؤمن بأنه من عند اهلل ،إذن هو يؤمن بأن قضاء
اهلل م اضٍ ،ويعلم بأن اهلل أعلم له مبصلحته ،وعلى هذا ال يتفق أبداً انتحار مع
إسالم.

()22

وأ ما الديانات الوثنية كاهلندوسية فقد وجد أ نه وحتت تأثري الرباهمة
ينتحر اهلندوس بسهولة فائقة ،والبوذية جعل ت من االنتحار ممارسة دينية
وامل شتهى األمسى الذي كانت تبشر به هو التالشي يف النريفانا .وتظل ذكرى
أولئك الشهداء املزعومني موضع إجالل وتقديس.

()23

بعد ذكر معاجلة السنة لدوافع االنتحار ،يورد البحث مسات الشخص
الذي قد يقع ضحية االنتحار ،ثم يبني املبحث التالي كيفية معاجلة االنتحار يف
السنة النبوية؛ فمن أبرز تلك السمات ما يلي:
أوالً :السمات النفسية؛ ومنها القلق وهلع اخلوف واحلزن املتواصل.
ثانياً :السمات الفكرية؛ ومنها فكرة املوت والتفكري يف االنتحار والتحدث
عن ذلك إذ أثبتت إحدى الدراسات أن حنو  % 80من األشخاص الذين يعزمون
على االنتحار يفضون بذلك ألحد األصدقاء أو األقارب أو يشريون لذلك.

( )22شثح بلوغ اةثام ،لعرية سا )117 /18( ،
( )23االنتنار ،إلمي دوركان ،الصونار 276-275
( )24الرب السلوك اةعاصث ،مد احلجار ،الصونار 81-76
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ثالثاً :السمات السلوكية؛ ومنها اضطرابات النوم واضطرابات األكل ،وسرعة
االنفعال وسرعة البكاء ،وصعوبات يف الرتكيز أو التذكر أو اختاذ القرارات ،وكذلك
()25

استخدام الكحول واملخدرات.

رابعاً :السمات االجتماعية؛ ومنها مشكالت يف املدرسة أو العمل أو اجملتمع،
وهجر الزوجة /الزوج.

()26

خامساً :السمات االقتصادية؛ وتتنوع املشاكل االقتصادية ،فمنها الفقر
والبطالة وعدم احلصول على املهن الالزمة على الرغم من الشهادات واملؤهالت ،أو
()27

فقدان املهنة أو املنزل.

يتلخص القانون الذي وصل إليه دوركايم يف االنتحار يف أنه إذا ازداد التماسك
والتداخل الديين والعائلي والسياسي قلَّ االنتحار ،وإذا وهن كثر االنتحار )28(.ولذا
()29

جند أن اململكة العربية السعودية ،وحسب تقرير منظمة الصحة العاملية،

تتصدر

قائمة أقل دول العامل يف ظاهرة االنتحار .ويعود ذلك بعد فضل اهلل تعاىل إىل اجلهود
اليت تبذهلا قيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان حيفظه
اهلل ،وولي عهده صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف ،وولي ولي عهد
( )25وعلى .اله ما ذكثاه حت العالمة ام.قة جند أن دوركان يرثح التساؤل التايل :ه لإلدمان الكنويل أتاق
على مسار االنتنار؟ وبعد دراسة اجتماعية إحصائية مستوي ة لعدد من الدول اموروبية مقاران يها با
اةنا ال شتهث بشث الكنول و قها ،انتهى إ أنت ليم هنال عالقة منتتمة وأكيدة با شث
الكنول واالنتنار ،هو عام ق مؤاث (االنتنار ،إلمي دوركان ،الصونار )63-55
( )26االنتنار أسبابت والوقاية منت ،لسليمان احلسا ،وصاحل الغامدي ،ص  41وانتث اإلحالة:
Goldney and Spence, 1987; Goldstein et al, 1991; Pokorny, 1993.

اضت ومسبباُت وسب احلد منت ،آلندي حجازي ،الكويا :جملة الوع  ،العدد  ،563مايو 2012
( )27االنتنار :أعث ُ
( )28االنتنار أسبابت والوقاية منت ،لسليمان احلسا ،وصاحل الغامدي ،ص 50
( )29اةلن امول :جدول أق الدول حت معدالر االنتنار وقارن دةلن الثاين :جدول أكثث الدول حت
معدالر االنتنار
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صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان حيفظه اهلل والدور الكبري يف حفظ األمن
واستقراره مما له أثر عظيم حسب الدراسات االجتماعية والنفسية يف احلد من ظاهرة
االنتحار.
ويف التقرير األول من نوعه )30(،الذي نشرته منظمة الصحة العاملية ،وجيمع بني
طياته احلقائق املعروفة عن االنتحار ويضعها يف شكل مالئم بهدف زيادة الوعي حول
خطورة مسألة االنتحار وإعطاء قضية الوقاية من االنتحار أولوية أكرب على الصعيد
العاملي .كان تركيز الباحثني يف التقرير السابق يتمحور حول اإلقليم ،والسن،
واجلنس ،ومستوى دخل الفرد .ويُالحظ أنه مل يكن يف التقرير إشارة للدين وأثر
االعتقاد الديين يف احلد من االنتحار )31(.بل جند يف املقابل أن الدراسة دعت إىل توخي
()32

احلذر عند اعتبار أن املعتقدات الدينية متنح احلماية ضد االنتحار.

ويف املقابل جند

الشريعة اإلسالمية بنصوص القرآن والسنة النبوية حتذر من االنتحار وحترمه ،وجند
فتاوى علماء اإلسالم وعلى رأسهم مساحة مفيت اململكة العربية السعودية حيذرون
الناس من مسببات االنتحار ويردون على كل شبهة قد ترد على أذهان بعض املغرَّر
بهم ،وتفصيل ذلك يأتي يف املبحثني التاليني الرابع واخلامس.
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف معاجلة االنتحار
ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم عدة أحاديث يف النهي والتحذير من
االنتحار ،وهذا من أبلغ املعاجلات للحَ ِّد من ظاهرة االنتحار .ومن أكثر األحاديث
صراحة ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال شهدنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم
( )30الوقاية من االنتنار ضثورة عاةية منتمة الصنة العاةية ،ص7
( )31اةثجع الساب  ،الصونار 31-20
( )32اةثجع الساب  ،ص 48
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خيرب ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لرجل ممن معه ُيذْعِنُ باإلسالم" :إن هذا من
أهل النار "،فذكر معناه ،إال أنه قال فاشتَدَّ على رجال من املسلمني ،فقالوا :يا رسول
ق اهلل حديثك ،وقد انتحرَ فالن فقتل نفسه )33(.قال أبو سعيد املهلب بن أبي
اهلل قد صَدَّ َ
صفرة األزدي ،وهو من والة األمويني على خراسان (ت82 :ه) :هذا مما أعلمنا
جار املذنبني ،ال أن كل من
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ممن نفذ علينا الوعيد من الفُ َّ
قتل نفسه أو غريه يُقضى عليه بالنار.

()34

ويف حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
التقى هو واملشركون فاقتتلوا فلما مالَ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عسكره
ومالَ اآلخرون إىل عسكرهم ويف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجل ال
يدع هلم شاذَّة وال فاذَّة إال اتَّبعها يضربها بسيفه فقال ما أجزأَ منَّا اليوم أحد كما أجزأ
فالن فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما إنه من أهل النار ،فقال رجل من القوم
أنا صاحبُه قال فخرج معه كلما وقفَ وقفَ معه وإذا أسرعَ أسرعَ معه قال فجُرح
ل سيفه باألرض وذُبابه بني ثدييه ثم
الرجل جرحاً شديداً ،فاستعجل املوت فوضع َنصْ َ
حتامَل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
أشهد أنك رسول اهلل قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنِفاً أنه من أهل النار
فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت يف طلبه ثم جرح جرحاً شديداً،
ل سيفه يف األرض وذُبابه بني ثدييه ثم حتامل عليه فقتل
فاستعجل املوت فوضع َنصْ َ
نفسه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعملُ عملَ أهلَ اجلنة

( )33رواه البخاري حت صنينت ( )6232( ،)3967( ،)2897ورواه مسلم حت صنينت ( )111ورواه أمحد
حت مسنده ()8077( ،)8076
( )34شثح صنيو البخاري ،البن برال (احلدي )1880
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فيما يبدو للناس وهو من أهلِ النار وإن الرجلَ ليعملُ عملَ أهل النار فيما يبدو للناس
وهو من أهل اجلنة".

()35

أورد البخاري هذا احلديث حتت باب "ال يقول فالن شهيد ".قال العيين ،وهو
أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد العيين احلنفي احملدث املؤرخ العالمة (ت:
855ه) :مطابقته للرتمجة من حيث إن الصحابة ملا شهدوا برجحان هذا الرجل يف أمر
اجلهاد كانوا يقولون إنه شهيد لو قُتل ،ثم ملا ظهر منه أنه مل يقاتل هلل وأنه َقتلَ نفسه
عُلم أنه ال يُطلق على كل مقتول يف اجلهاد أنه شهيد قطعاً الحتمال أن يكون مثل هذا
وإن كان يعطى له حكم الشهداء يف األحكام الظاهرة.

()36

وقد أشكل التشابه بني القصتني على بعض احملدثني ،مما أدى إىل التساؤل هل
القصة اليت يف حديث سهل متحدة مع القصة اليت يف حديث أبي هريرة أم ال؟
وقد أشار لذلك اإلشكال احلافظ ابن حجر واإلمام النووي .وقد صرح يف
حديث أبي هريرة أن ذلك كان خبيرب وفيه نظر ،فإن يف سياق سهل أن الرجل الذي قتل
ح ِّد سيفه حتى خرج من ظهره ويف سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهماً
نفسه اَّتكأ على َ
حر بها نفسه .وأيضاً ففي حديث سهل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
من ِكنانَته فنَ َ
هلم ملا أخربوه بقصته "إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة "...احلديث ،ويف حديث أبي
هريرة أنه قال هلم ملا أخربوه بقصته "قم يا بالل فأذن إنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن"،
جنحَ ابن التِّني إىل التعدد .وميكن اجلمع بأنه ال منافاة يف املغايرة األخرية وأما
وهلذا َ
ف على
األوىل ،فيحتمل أن يكون حنر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرَ َ

( )35رواه البخاري حت صنينت ()2742
( )36عمدة القاري ،للعيين ()8982 ،387 /21
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القتل فاتَّكأ حينئذ على سيفه استعجاالً للموت .لكن جزم ابن اجلوزي يف مشكله بأن
()37

القصة اليت حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد.

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :مَن تردى
من جبل فقتل نفسه ،فهو يف نار جهنم يرتدى فيها خالداً خملداً فيها أبداً ،ومَن حتسَّى
ح َّساه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ،ومَن قتل
مساً فقتل نفسه ،فسمُّه يف يده يََت َ
ّ
()38

نفسه حبديدة ،فحديدته يف يده جيَأُ بها يف بطنه يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبداً".

قال العيين يف شرح هذا احلديث :من تردَّى أي أسق نفسه منه ،وقوله ومن
ح َسوتُ املَ َرق حسواً واحلسوة بالضم اجلرعة من الشراب
حتسَّى معناه جترَّع وأصله من َ
بقدر ما حيسى مرة واحدة وبالفتح املرة ،وقوله َيجاء بفتح الياء وختفيف اجليم وبعد
جأتُه بالسكني إذا ضربته ،وقوله خالداً خملداً فيها أي يف نار جهنم
األلف همزة من َو َ
وجهنم اسم لنار اآلخرة ،واملراد بذلك إما يف حق املستحل أو املراد املكث الطويل؛
ألن املؤمن ال يبقى يف النار خالداً مؤبداً ،وحكى ابن التني عن غريه أن هذا احلديث
()39

ورد يف حق رجل بعينه كافر ،فحمله الناقل على ظاهره وقال بعضهم هذا بعيد.

( )37تو الباري ،البن حجث ()3970
( )38رواه البخاري حت صنينت ( )5442ورواه مسلم حت صنينت ( )109ورواه أمحد حت مسنده (،)7441
ِ
يسى َه َ ا َح ِدي ٌ
( )10342( ،)10198ورواه الرتم ي حت سننت ( )2044( ،)2043قَ َال أَبُو ع َ
اح ٍد ه َ ا ْ ِ
ِ
ص ِنيو وهو أَص ُّو ِمن ْ ِ ِ
ِ
ِ
احلَدي ْامَوِل َه َك َ ا َرَوب َْيـُث َو َ
يب َ
َ ٌ ََُ َ ْ
صلى اّلُ
احلَدي َ َعن أَيب ُهَثيْـَثَة َعن الن ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َم ْن قَـتَ َ نَـ ْو َستُ ب ُس ٍيم عُ ي َ ِحت
صلى اّلُ َعلَْيت َو َسل َم قَ َ
يب َ
َعلَْيت َو َسل َم َوَرَوب َع ْج َال َن َعن أَيب ُهَثيْـَثةَ َعن الن ِي
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى اّلُ َعلَْي ِت َو َسل َم َوَه َ ا
يب َ
َانر َج َهن َم َوَْ يَ ْ ُك ْث يت َ.الدا ُخمَلدا َيها أَبَدا َوَه َك َ ا َرَواهُ َعن أَيب ُهَثيْـَثَة َعن الن ِي
الثوااي ِر إِمنَا ََِت ِاَن أَه التـو ِح ِ
أ ِ
يد يـُ َع بُو َن ِحت النا ِر ُاب ُخيَْث ُجو َن ِمْنـ َها َوَْ يُ ْ َك ْث أَنـ ُه ْم ُخيَل ُدو َن
َ
َص ُّو مَن يَِ َ
َْ ْ
ُ
ِ َيها ورواه أبو داود حت سننت ( )3872ورواه ابن ماجت حت سننت ( )3460ورواه النسائ حت سننت
( )1965ورواه الدارم حت سننت ( )2362ورواه البيهق حت السنن الكربب (.)19416
( )39عمدة القاري شثح صنيو البخاري ،للعيين ()5778
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وبنحوه روي عن أبي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :الذي خينق
()40

نفسه خينقها يف النار ،والذي يطعنها يطعنها يف النار".

صر على ما يف القاموس ،ويف نسخة بكسرها أي:
خينق بضم النون من حد نَ َ
يقتل نفسه باخلنق ،ويف معناه الشنق )41(.قال شارح املصابيح ،وهو علي بن حممد ،أبو
احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (ت1014 :هـ) :أي يعصر حلقه من باب
ض َرب مصدره اخلََنق بفتح اخلاء والنون .خينقها أي بنفسه ،أو خينقها اهلل يف النار.
َ

()42

خزَهُ ،فهو
ضرَبَهُ ،وَ َو َ
صره ضَ َربه ،طَعْناًَ :
ويف القاموس :طَ َعنه بالرُّمح كمََنعه ونَ َ
()43

مَطْعُونٌ و َطعِنيٌ.

واستنب

ابن حجر من هذا احلديث حكماً قياسياً ،فقال:

القصاص من القاتل يكون مبا قتل به اقتداء بعقاب اهلل تعاىل لقاتل نفسه.

()44

وعن ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
()45

"مَن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة".

قال ابن دقيق العيد ،وهو أبو الفتح حممد بن علي بن وهب حافظ فقيه حمدث
جناية اإلنسان على نفسه كجنايته على غريه يف اإلثم؛
(ت :) 702 :ويؤخذ منه أن ِ
ألن نفسه ليست ملكاً له وإمنا هي ملك هلل تعاىل ،فال يتصرف فيها إال ما أذن له

فيه.

( )40رواه البخاري حت صنينت ( )1299ورواه أمحد حت مسنده ( )9616ورواه ابن حبان حت صنينت
( )5987( ،)5986وزاد حت أولت "من .ن نوست حت الدنيا قتلها .ن نوست حت النار "
( )41القاموس ا يط ،للوقوزآددي (. ،877/1ن )
( )42مثقاة اةوا يو شثح مشكاة اةصابيو ،للقاري ()3454
( )43القاموس ا يط ،للوقوزآددي ( ،1213/1عن)
( )44تو الباري البن حجث ()1299
( )45رواه البخاري حت صنينت ( )5700ورواه مسلم حت صنينت ( )110ورواه ابن حبان حت صنينت
( )5988وزاد حت آ.ثه ،قال ع بارك و عا "عبدي ددرين بنوست ،حثما عليت اونة " قال امرنؤوط:
إسناده صنيو على شثط الشيخا
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قال القاضي عياض وفيه دليل ملالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل مبا
قتل به حمدداً كان أو غري حمدد خالفاً ألبي حنيفة اقتداء بعقاب اهلل عز وجل لقاتل نفسه
يف اآلخرة ،ثم ذكر حديث اليهودي وحديث العرنيني .وهذا الذي أخذه من هذا
احلديث يف هذه املسألة ضعيفٌ جداً؛ ألن أحكام اهلل تعاىل ال تقاس بأفعاله وليس كل
ما فعله يف اآلخرة مبشروع لنا يف الدنيا كالتَّحريق بالنار وإلْساع احليات والعقارب
وسَقي احلَميم املقطِّع لألمعاء .وباجلملة :فما لنا طريق إىل إثبات األحكام إال نصوص
تدل عليها أو قياس على املنصوص عند القياسيني ومن شرط ذلك :أن يكون األصل
املقيس عليه حكماً أما ما كان فعالً هلل تعاىل فال وهذا ظاهر جداً وليس ما نعتقده فعالً
هلل تعاىل يف الدنيا أيضاً باملباح لنا فإن هلل أن يفعل ما يشاء بعباده وال حكم عليه وليس
()46

لنا أن نفعل بهم إال ما أذن لنا فيه بواسطة أو بغري واسطة.

وعن جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم " :كان فيمن كان قبلكم رجل به جرُح فجَ ِزع فأخذ سكيناً فحَ َّز بها يده فما رَ َقأ
()47

الدم حتى مات .قال اهلل تعاىل :بادَرني عبدي بنفسه حَ َّرمت عليه اجلنة".

ح َّز" باحلاء
ومن الكلمات الواردة يف هذا احلديث واليت حتتاج لبيان قوله " َ
املهملة والزاي هو القطع بغري إبانة .ووقع يف رواية مسلم فلما آذَته انتزَع سهماً من
ج َر
كنانته فنَ َكأها وهو بالنون واهلمز أي خنس موضع اجلرح ،وميكن اجلمع بأن يكون َف َّ
اجلرح بذُبابة السَّهم فلم ينفعه فحّ َّز موضعه بالسكني ،ودلت رواية البخاري على أن
اجلرح كان يف يده .وقوله" :فما َر َقأ الدم" بالقاف واهلمز أي مل ينقطع.

( )46إحكام امحكام شثح عمدة امحكام ،البن دقي العيد ()458 /1
( )47رواه البخاري حت صنينت ( )3276ورواه مسلم حت صنينت ( )113ورواه ابن حبان حت صنينت
()5989
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وقد يشكل يف هذا احلديث قوله" :بادرني بنفسه" ألنه يقتضي أن يكون من قتل
فقد مات قبل أجله ملا يوهمه سياق احلديث من أنه لو مل يقتل نفسه كان قد تأخر عن
ذلك الوقت وعاش ،لكنه بادر فتقدم .واجلواب أن املبادرة من حيث التسبب يف ذلك
والقصد له واالختيار ،وأطلق عليه املبادرة لوجود صورتها ،وإمنا استحق املعاقبة؛
()48

ألن اهلل مل يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق املعاقبة لعصيانه.
املبحث الرابع :حكم االنتحار
()49

قال تعاىل :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ.

وقال تعاىل:

ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
()50

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﱠ.

وخطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجَّة الوداع ،فقال" :أيُّها
النَّاسُ ،امسعوا قولي ،فإنِّي ال أدري لعلِّي ال ألقاكم بعدَ عامي هذا ،بهذا املوقف
أبدًا .أيُّها النَّاس ،إنَّ دماءَكم وأموالَكم عليْكُم حرامٌ ،إىل أن تلقَوا ربَّكم كحُرم ِة
()51

يومِكم هذا ،وكحُرم ِة شهركم هذا"...

( )48تو الباري ،البن حجث العسقالين ()3276
( )49سورة اإلسثا ()33 :17
( )50سورة النسا ()30-29 :4
( )51رواه مسلم حت صنينت ( )1218ؤ ()454
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أقوال أهل العلم يف حكم االنتحار

قال النووي ،معلقاً على احلديث الذي يرويه جندب بن جنادة عن النيب صلى
()52

اهلل عليه وسلم :ويف احلديث حتريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غريه.

نهي عن أن يقتل الرجل غريه فالضمريان فيه على التوزيع إذ قد علم أن أحداً
ال يقتل نفسه فينهي عن ذلك وقتل الرجل نفسه داخل يف النهي؛ ألن اهلل مل يبح
لإلنسان إتالف نفسه كما أباح له صرف ماله أما أن يكون املراد هنا خصوص النهي
()53

عن قتل املرء نفسه فال.

وقال السعدي ،وهو العالمة عبدالرمحن بن ناصر الفقيه املفسر اشتهر بتفسريه
للقرآن الكريم تيسري الكريم املنان (ت1376 :هـ) ،يف تفسري قوله تعاىل( :وَال تَقُْتلُوا
أَنْفُسَكُمْ) أي :ال يقتل بعضكم بعضًا ،وال يقتل اإلنسان نفسه .ويدخل يف ذلك اإللقاءُ
()54

بالنفس إىل التهلكة ،وفعلُ األخطار املفضِية إىل التَّلف واهلالك.

وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز العالمة احملدث مفتى السعودية (ت1420 :ه)،
عن االنتحار ،فقال :االنتحار من أقبح الكبائر ،لكن عند أهل السنة واجلماعة ال
يكون كافراً ،إذا كان مسلماً يصلي معروف باإلسالم موحداً هلل عز وجل ومؤمناً به
سبحانه ومبا أخرب به ،ولكنه انتحر ألسباب إما مرض شديد وإال جراحات شديدة،
وإال أشبه ذلك من األعذار ،فهذا االنتحار منكر ،وكبرية من كبائر الذنوب ،ولكنه ال
()55

خيرج به من اإلسالم.

( )52تو الباري ،البن حجث ()3276
( )53التنثيث والتنويث ،البن عاشور ()935 /1
( )54يسق الكثن الثمحن حت وسق كالم اةنان ،للسعدي ()175
(http://www.binbaz.org.sa/mat/11917 )55
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وكذلك سُئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،وكان أحد العلماء املشهورين من
هيئة كبار العلماء (ت1421 :هـ) ،هل يصلى على املنتحر ويغسل أم ال؟ فأجاب
بتفصيل ،ثم خلص كالمه بقوله :واخلالصة أن املنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه
ويدفن يف مقابر املسلمني إذا كان مسلماً ولكن إذا رأى كبري القوم أن ال يصلي عليه
ردعاً لغريه فهذا حسن ،اقتدا ًء برسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم.

()56

وقد حذر مفيت عام اململكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل
الشيخ شباب املسلمني من القلق الدنيوي واخلوف على الرزق واملستقبل ودعاهم
إىل الوثوق باهلل واحلذر من اليأس والقنوط وعدم جعل الغاية متعلقة بـاخللق بل
باهلل والوثوق به والرضا مبا كتبه اهلل هلم .ودعا املفيت إىل عدم اإلقدام على عمل ما
يلجأ إليه اجلهلة الذين يتخلصون من أنفسهم بـاالنتحار وإحراق أنفسهم للتخلص
من اهلموم .وبني املفيت أن اإلميان والعمل الصاحل مطلب لتحقيق اهلل احلياة الطيبة
لعباده واحلياة املطمئنة والسعيدة واملليئة براحة البال وانشراح الصدر وقرة العني،
ويف اآلخرة اجلزاء احلسن ،وأن من أسباب الظفر باحلياة الطيبة اإلحسان للخلق
بالقول والعمل وأنواع املعروف؛ األمر الذي جيعل املرء ال حيمل هموماً وال غالً
وال حقداً.

()57

وجند التشريعات البشرية خمالفة للتشريعات السماوية ،فقد ألغت الثورة
الفرنسية (ثورة عام  1789م) كل اإلجراءات العقابية املتعلقة باالنتحار ،وشطبت

()56
(. )57ربة اومعة ،بتاريخ  ،2011-2-18وانتث جثيدة البالد بتاريخ2011-2-19 :
http://www.factway.net/vb/t30395.html
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االنتحار من قائم اجلرائم الرمسية ،ولكن مجيع األديان اليت ينتمي إليها
الفرنسيون دائبة على حترميه ومعاقبته ،وتستنكره ا ألخالق العامة أميا استنكار.

()58

املبحث اخلامس :حكم الصالة على املنتحر
ورد حكم الصالة على املنتحر يف حديث جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أنه قال:
"أُتي النيب صلى اهلل عليه وسلم برجل َقَتل نفسه مبَشَاقِص فلم يُصل عليه".

()59

وهذا

احلديث اختلف العلماء يف فهمه ،وهنا ذكر ألبرز ما قاله أئمة السلف يف حكم الصالة
على املنتحر.
قال النووي :املشاقص سهام عراض ،واحدها ِمشقَص بكسر امليم وفتح
القاف .ويف هذا احلديث دليل ملن يقول :ال يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ،وهذا
مذهب عمر بن عبد العزيز واألوزاعي  ،وقال احلسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو
حنيفة والشافعي ومجاهري العلماء :يصلى عليه ،وأجابوا عن هذا احلديث بأن النيب
( )58االنتنار ،إلمي دوركان ،ص  421ويتندث دوركان عن موقف اإلسالم من االنتنار ،يقول:
واجملتمعار ا مدية ليسا أق سثةا لالنتنار اإلنسان كما يقول نبيهم ال ةور إال إبرادة ع ،و بقا
للكتا ال ي حيدد هناية حيا ت (يشق لقولت عا " :وما كان لنوم أن متور إال إبذن ع كتاد مؤجال"
سورة آل عمثان  )3:145ويقول أي ا (قولت عا  " :إذا جا أجلهم ال يستأ.ثون ساعة وال يستقدمون"
سورة امعثاه  )7:34ويقول (قولت عا " :حنن قدران بينهم اةور وما حنن مبسبوقا" سورة الواقعة
 ،)56:60والواقع أنت ما من ش أشد عارضا مع الثوح العامة للن ارة ا مدية من االنتنار من
الو يلة ال سمو على مجيع الو ائ ام.ثب ه اخل و اةرل لإلرادة اإلهية واالستسالم الريِيع ال ي
جيع اإلنسان يصرب على ما أصابت (ويشق لقولت عا " :والصابثين على ما أصاهبم" سورة  )22:35انتث
()424-423
( )59رواه مسلم حت صنينت ( )978ورواه أمحد حت مسنده ( )20880دون ذكث اةشاقص والنسائ حت
الكربب ()2091
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صلى اهلل عليه وسلم مل يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله ،وصلت عليه
الصحابة ،وهذا كما ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم الصالة يف أول األمر على من
عليه دين زجراً هلم عن التساهل يف االستدانة وعن إهمال وفائه ،وأمر أصحابه
()60

بالصالة عليه.

وقد تظافرت أقوال العلماء على جواز الصالة على قاتل نفسه ،فنجد عند
علماء احلنفية أنهم يقولون (وقاتل نفسه) عمداً ال لشدة وجع (يغسل ويصلى عليه)
عند أبي حنيفة وحممد وهو األصح عندي؛ ألنه مؤمن مذنب ،وقال أبو يوسف ال
يصلى عليه ،وكان القاضي اإلمام علي السعدي يقول األصح عندي أنه ال يصلى
عليه وإن كان خطأ أو لوَجعٍ يُصلى عليه اتفاقاً ،وقاتل نفسه أعظم وزراً وإمثاً من قاتل
()61

غريه.

وقال اإلمام مالك :يُصلى على من قتل نفسه وإمثه على نفسه ،ويُصنع به ما
خَنقت نفسها؟ قال مالك :صلوا عليها
يُصنع مبوتى املسلمني .وسُئل مالك عن امرأة َ
وإمثها على نفسها .قال ابن وهب :وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح .وعن
()62

إبراهيم النخعي قال :السنة أن يصلى على قاتل نفسه.

وذكر ابن قدامة ،وهو موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة
املقدسي اجلمَّاعيلي احلنبلي مؤلف املغين (ت620 :ه) هذه املسألة ،فقال :مسألة
وفصول :الصالة على املنتحر ومرتكب الكبرية واملبتدعة .قال :وال يصلي اإلمام على
الغال وال من قتل نفسه؛ الغال هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه وخيتص
به ،فهذا ال يصلي عليه اإلمام وال على من قتل نفسه متعمداً ويصلي عليه سائر
( )60شثح صنيو مسلم ،للنووي ()978
( )61مثاق الوالح ،للشثنباليل ()231/1
( )62اةدونة الكربب ،لإلمام مال  ،رواية سننون ()177/1
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الناس ،نص عليهما أمحد .وقال عمر بن عبد العزيز واألوزاعي ال يصلى على قاتل
نفسه حبال؛ ألن من ال يصلي عليه األمام ال يصلي عليه غريه كشهيد املعركة .وقال
()63

عطاء والنخعي والشافعي :يصلي اإلمام وغريه على كل مسلم.

املبحث السادس :الشبهة الواردة يف موضوع االنتحار
هنالك عدة شبهات تتعلق مبوضوع االنتحار ،وسيعرض هذا املبحث ألبرزها،
وهي كون النيب صلى اهلل عليه وسلم قد دعا لقاتل نفسه ،والثانية كون النيب صلى اهلل
عليه وسلم قد حاول االنتحار مراراً .والثالثة عن قتل النفس فيما يسمى بالعمليات
االنتحارية.
الشبهة األوىل ما قد يشكل من دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن قطع
َب َراجِ َمه فنزَف الدم ومات ،مع ما ورد من النهي عن قتل النفس وأن قاتل نفسه يعاقب
يوم القيامة بنفس الطريقة اليت قتل بها نفسه.
ففي احلديث عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اهلل عنه أنه هاجر إىل املدينة
معه رجل من قومه ،فاجتووا املدينة ،فمرض فجَ ِزع فأخذ مَ َشاقِص له فقطع بها
خَبت يداه حتى مات ،فرآه الطفيل بن عمرو يف منامه فرآه وهيئته حسنة،
براجِمُه فشَ َ
ورآه مغطياً يديه ،فقال له :ما صنع بك ربك؟ فقال" :غفر لي بهجرتي إىل نبيه صلى
اهلل عليه وسلم "،فقال :ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال :قيل لي :لن نصلح منك ما
أفسدت ،فقصها الطفيل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم" :اللهم وليديه فاغفر )64(".وترجم اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل هلذا
( )63اةغين ،البن قدامة ()418 /2
( )64رواه مسلم حت صنينت ( )116ورواه أمحد حت مسنده ()15024

الوقاية من االنتنار حت ضو السنة النبوية

1215

احلديث بقوله :باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر .فما يعتقده كثري من الناس من
كفر املنتحر ال دليل عليه بل الدليل على خالفه.

وقد أجاب الطحاوي عن ذلك بقوله :حيتمل أن يكون الرجل املذكور يف
هذا احلديث فعل بنفسه ما فعل مما ذكر فيه على أنه عنده عالج تبقى به بقية يديه
ففعل ما فعل لتسلم له نفسه وتبقى له بقية يديه فلم يكن يف ذلك مذموماً ،وكان
كرجل أصابه يف يده شيء فخاف إن مل يقطعها أن يذهب بها سائر بدنه ويتلف
بها نفسه ،فهو يف سعة من قطعها فإن مل يقطعها وهو يرى أنه بذلك يسلم له
بذلك بقية بدنه ويأمن على نفسه ثم مات منها أن ه غري ملوم يف ذلك وال معاقب
عليه .وكذلك هذا الرجل فيما فعل بربامجه حتى كان من فعله تلف نفسه ،وهو
خالف من قتل نفسه طاعناً هلا أو مرتدِّياً من مكان إىل مكان ليُتلِفَ نفسه أو
متَحَسّياً لسُمٍ ليقتل به نفسه فلم يَبِ ن حبمد اهلل فيما رويناه يف هذا الباب عن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تضاد وال اختالف .فإن قال قائل :ففي هذا
احلديث دعا رسول اهلل عليه السالم ليدي هذا الرجل بالغفران ودعاؤه ليديه
بذلك دعاء له ،وذلك ال يكون إال عن جناية كانت منه على يديه استحق بها
العقوبة ،فدعا له رسول اهلل عليه السالم بالغفران ليديه ،فيكون ذلك غفراناً له،
قيل له ما يف هذا احلديث دليل على ما ذكرت؛ ألنه قد جيوز أن يكون ما كان من
رسول اهلل عليه السالم من ذلك الدعاء ليدي ذلك الرجل كان إلشفاقه عليه
ولعمل اخلوف من اهلل كان يف قلبه فدعا له بذلك هلذا املعنى ال ملا سواه.

( )65مشك اآلاثر ،للرناوي ()207 /1

() 65
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أما الشبهة الثانية ،وهي حماولة النيب صلى اهلل عليه وسلم االنتحار ،فتفصيلها
وبيانها يف ما يلي:
قال الزهري فأخربني عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت ... :وفََتر
الوَحْي فَتْرةً حتى حَ ِزن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغنا حزناً غداً منه مراراً كي
يرتدّى من رؤوس شَواهِق اجلبال ،فكلما أوفى بذَروة جبل لكي يُلقي نفسه تبدَّى له
جربيل فقال يا حممد إنك رسول اهلل حقاً ،فيسكن لذلك جَأشُه ،وتقرُّ نفسه فريجع؛
فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك ،فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جربيل
()66

فقال له مثل ذلك.

هلذه اللفظة (الرتدي) بعد فتور الوحي يف احلديث املشهور يف قصة بدء
الوحي ،جاءت يف آخر م نت احلديث ،مقدمة بعبارة (فيما بلغنا) ومثل هذه العبارة تدلنا
على أن احلديث من بالغات التابعني أو من جاء بعدهم.
ولذلك رجح ابن حجر أن هذا اخلرب مُرسل ،واملرسل من أقسام الضعيف،
وخاصة مرسل الزهري؛ لكونه من صغار التابعني .قال ابن حجر هذه الزيادة ليست
من كالم عائشة رضي اهلل عنها ،بل هي من كالم الزهري ،قال ابن حجر :وهو من
بالغات الزهري وليس موصوالً .وقال الكرماني :هذا هو الظاهر.

()67

قال األلباني ،وهو احملدث أبو عبدالرمحن حممد ناصر الدين (ت1420 :هـ):
العزو للبخاري خطأ فاحش ،ذلك ألنه يوهم أن قصة الرتدي هذه صحيحة على شرط
البخاري؛ وليس كذلك ،وبيانه أن البخاري أخرجها يف آخر حديث عائشة يف بدء

( )66رواه البخاري حت صنينت ()6581
( )67تو الباري ،البن حجث العسقالين ()359/12
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الوحي )68(.ونستنتج مما سبق أن هلذه الزيادة علتني :األوىل تفرُّد مَعْ َمر بها ،دون يونس
وعَقيل؛ فهي شاذة .واألخرى أنها مُرسلة مُعضِلة؛ فإن القائل( :فيما بلغنا) إمنا هو
الزهري ،كما هو ظاهر من السياق ،وبذلك جزم احلافظ يف الفتح .واعلم أن هذه
الزيادة مل تأت من طريق موصولة حيتج بها ،وأشرت إىل ذلك يف التعليق على
خمتصري لصحيح البخاري.

()69

وقد جاءت أسانيد أخرى فيها ذِكر حكاية حماولة النيب صلى اهلل عليه وسلم
االنتحار أثناء انقطاع الوحي بعدما جاءه أول مرة ،وكلها أسانيد مردودة ،ما بني
ضعيف وموضوع ،وقد توسع يف دراستها األلباني ،ثم قال يف آخر دراسته ،ومجلة
القول :إن احلديث ضعيف إسناداً ،منكر متناً ،ال يطمئن القلب املؤمن لتصديق هؤالء
الضعفاء فيما نسبوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اهلم بقتل نفسه بالرتدي
من اجلبل ،وهو القائل يف احلديث املتفق عليه" :من تردى من جبل فقتل نفسه؛ فهو
يف نار جهنم يرتدى فيها خالداً خملداً فيها أبداً )70(".ال سيما وأولئك الضعفاء قد خالفوا
احلفاظ الثقات الذين أرسلوه.
واخلالصة :مل تصح رواية همِّ النيب صلى اهلل عليه وسلم باالنتحار لتأخر
الوحي عليه أول أمر الرسالة ،والزيادة اليت يف البخاري ليست على شرطه ،فال
( )68هك ا أ.ثجت هب ه الهللاايدة أمحد حت مسنده ( )233 - 232/6وأبو نعيم حت الدالئ (ص)69 - 68
والبيهق حت الدالئ ( )395 - 393/1من ثي عبد الثزاأل عن معمث بت ومن ه ه الرثي أ.ثجت
مسلم ( )98/1لكنت يس لوتت ،وإمنا أحال بت على لوظ رواية يونم عن ابن شها  ،وليم يت
الهللاايدة وك ل أ.ثجت أمحد حت مسنده ( )223/6ومسلم من ثي عقي بن .الد :قال ابن شها ،
بت ،دون الهللاايدة وك ل أ.ثجت البخاري حت أول الصنيو عن عقي بت
( )69د ا عن احلدي النبوي ،لأللباين ( )41-40سلسلة امحادي ال عيوة ،لأللباين ،بثقم ()4858
( )70صنيو الرت يب والرتهيب ،لأللباين ( )205 /3سلسلة امحادي ال عيوة واةوضوعة ،لأللباين
()455 /10
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تنسب للصحيح ،وقد أثبتها البخاري رمحه اهلل أنها من قول الزهري ال غريه ،فهي
بالغ مقطوع اإلسناد ال يصح.
وأما الشبهة الثالثة وهي قتل النفس فيما يسمى بالعمليات االنتحارية،
فتفصيلها وبيانها ما يلي:
اختلف املعاصرون يف حكم العمليات االستشهادية على ثالثة أقوال:
القول األول :حرمة العمليات االستشهادية وحجته هذه اآلية الناهية عن قتل
النفس ،وما العمل االستشهادي إال قتل للنفس.
القول الثاني :جواز هذه العمليات ،واحتجوا باآليات الدالة على شراء اهلل من
املؤمنني أنفسهم( :إنَّ اللَّهِ اشَْترَى مِنَ الْمُ ْؤمِنِنيَ أَنْفُسَهُمْ وََأمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاِتلُونَ يف سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُْتلُونَ وَيُقَْتلُونَ) [التوبة ،]111 :كما احتج بعضهم بقصة
الغالم املؤمن ،وبفعل بعض السلف وتغريرهم بأنفسهم واقتحامهم حصون األعداء.

القول الثالث :التوقف.
قام الشيخ صديق حسن ،وهو الشيخ احملدث حممد صديق بن حسن القِنَّوجِي
البخاري (ت1307 :ه) مبحاولة الرتجيح الذي يوازن وجيمع فيه بني هذه األقوال من
منطلق مقاصدي ،فقال :ال ميكن أن ينكر أحد أن األصل حرمة االنتحار ،كما ال
جيادل أحد يف مشروعية اجلهاد بل ووجوبه عينياً يف الدفع ،واحلقيقة أن العمليات
االستشهادية بني هذين األمرين فمن ناحية هي قتل نفس يقيناً ،فيقربها هذا من طرف
األول ،ومن ناحية أن اجلهاد مبناه على التغرير بالنفس فتقرتب منه هذه العمليات،
وبسبب هذا الرتدد وقع اخلالف والتوقف.

ولكن لدينا معيار مهم للغاية ميكن من خالله احلكم يف هذه املسألة وهي املعيار
املقاصدي واملصلحي ،ومن املقاصد الشرعية حفظ الدين والنفس واجملتمع من غزو
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األجنيب ،وهلذا شرع اجلهاد وجعله عينياً ،بل نص الفقهاء على ضرورة اجلهاد بأي
وسيلة متاحة ولو باحلجارة ،ويف سبيل حفظ الدين والنفس الكلي (اجملتمع) أمر الشرع
ببذل النفس ،والعمليات االستشهادية ال خترج عن هذا اإلطار ،كما أنها دفع أشد
الضررين بأدناهما وهذا مما يتفق عليه العقالء بله العلماء.

كما أن هناك مسألة أخرى وهي ضعف جانب املسلمني عدة وعتاداً مما
اضطرهم ملثل هذه العمليات ،فلو قلنا حبرمتها لكان معنى هذا القضاء على أخر وسيلة
مؤثرة يف الغازي ،ويكفي أثر هذه العمليات بادياً على األعداء لكي حيكم جبوازها.

أما تشبيهها باالنتحار ففيه بعد؛ ألنّ االنتحار ال يفعله إال شخص غضبان على
ربه غري راض بقضاء اهلل وقدره ،أما هذا فطالب لرضوان اهلل تائقة نفسه للجنة ،حسن
ص
النية يف ربه ،بل هو مليب لنداء اجلهاد يف سبيله ،فأين هذا من ذاك .هذا وقد َن َّ
الفقهاء على جواز مهامجة العدو مع غلبة الظن باستشهاده ،إال أن بعضهم اشرتط
تأثريَه يف العدو ،ومل يشرتطه آخرون منهم القرطيب.

()71

وقد سئل ابن باز عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك جمموعة من اليهود،
فقال" :الذي أرى قد نبَّهنا غري مرَّة أن هذا ال يصلح؛ ألنه قاتل نفسه.

()72

وذهب للتشديد يف حتريم العمليات االنتحارية الشيخ ابن عثيمني فقال يف شرحه
حلديث صهيب يف قصة الغالم والراهب" :فأما ما يفعله بعض الناس من االنتحار
حبيث حيمل آالت متفجرة ويتقدم بها إىل الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم ،فإن هذا
من قتل النفس والعياذ باهلل .من قتل نفسه فهو خالد خملد يف نار جهنم أبد اآلبدين كما

( )71ني اةثام ،شثح آاير االحكام ،لصدي حسن .ان ()163-162 /1
( )72الوتاوب الشثعية حت الق ااي العصثية ()173
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جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم ألن هذا قتل نفسه ال يف مصلحة
()73

اإلسالم  ...وصاحبه ليس بشهيد".

وقال ابن عثيمني يف معرض يف شرحه حلديث أبي زيد ثابت بن الضحاك
عن من قتل نفسه بقنابل "فإنه يعذب بها يف جهنم ومن ذلك فعل بعض الناس
الذين ينتحرون يلبس اإلنسان قنابل حيزمها على بطنه ثم يذهب إلي فئة من العدو
ويطلقها ،فيكون هو أول من ميوت هذا يعترب قاتالً لنفسه ويعذب مبا قتل به نفسه
يف جهنم والعياذ باهلل وهؤالء يطلقون على أنفسهم الفدائيني ،ولكنهم قتلوا
أنفسهم فيعذبون يف نار جهنم مبا قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء؛ ألنهم فعلوا
فعالً حمرماً والشهيد هو الذي يتقرب إىل اهلل تعاىل بفعل ما أمره اهلل به ال بفعل ما
نهاه عنه".

()74

وقد التبست بعض املرويات املتعلقة بفعل الصحابة على بعض الشباب
فبني العلماء هذا اللبس وأجابوا عنه ،ومن أفضل من كتب يف ذلك ابن عثيمني
أيضاً ،فقال رداً على من التبس عليه األمر" :فإن قال قائل :أليس الصحابة
يغامرون فيدخلون صَفَّ األعداء من الروم وغري الروم ،قلنا بلى لكن هل هذا
قتل ألنفسهم؟ ليس بقتل ،صحيح أنهم على خطر لكن فيه احتمال النجاة وهلذا
يدخلون صفوف الروم ،فيقتلون من شاء اهلل ثم يرجعون إىل اجليش .وكذلك ما
فعله الرباء بن مالك رضي اهلل عنه يف وقعة اليمامة فإنهم ملا وصلوا إىل حائ
مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقاً ومل يتمكنوا من دخوله وكان الرباء بن مالك
رضي اهلل عنه أخا أنس بن مالك كان شجاعاً ،فطلب من اجليش أن يلقوه من
( )73شثح رايض الصاحلا البن عثيما ،35 /1( ،احلدي )30
( )74اةثجع الساب  ،1301 /1( ،احلدي )1551
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وراء اجلدار ليفتح هلم الباب فألقوه من وراء اجلدار من أجل أن يفتح هلم الباب
ففعلوا حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب ،وفعالًفتح هلم الباب وجنا ،فال ميكن
أن نستدل مبثل هذه الوقائع على جواز االنتحار الذي يفعله هؤالء".

()75

وقد سئل مساحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،مفيت عام اململكة العربية
السعودية وفقه اهلل :هل قتل النفس جهاد يف سبيل اهلل؟
فأجاب :ال واهلل ،قتل النفس ضالل وعدوان قال تعاىل﴿ :وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُم﴾ [سورة النساء  :اآلية " ]29مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ،فَهُوَ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ،وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ،
فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ،وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
بِحَدِيدَةٍ ،فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا" .وأما ما يسمى باالستشهاد ،والعمليات االستشهادية واالنتحارية ،كل هذا
من تضليل الشيطان ،ال جيوز هذا الشيء ،هذا أمر حمرم شرعا ،ليس يف الشريعة
قتل النفس أبدًا ،هذه كلها ضرر.

()76

وذهب إىل جواز العمليات االنتحارية (االستشهادية) مجع من العلماء والفقهاء
املعاصرين ومنهم وهبة الزحيلي ،ويوسف القرضاوي ،وشيخ األزهر حممد سيد
()77

طنطاوي.

( )75اةثجع الساب
( )76انتث رابط اةوضو http://www.assakina.com/fatwa/fatwa2/24702.html#ixzz45eRFgDDm :
وك ل  :صنيوة الشثأل اموسط حت عددها الصادر حت 2001/4/21م
( )77العمليار االستشهادية حت اةيهللاان الوقه ( )101-85نقال عن رسالة اةاجستق :امعمال الودائية صورها
وأحكامها الوقهية  ،لسام احلمود
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
وبعد:
فإن اهلل سبحانه وتعاىل استخلف اإلنسان على األرض وكرمه وفضله على كثري
من خلقه ،وجعل له حقوقاً وأمره بأوامر وحرم عليم حمرمات ،ومن أعظمها حترمياً
قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق .فليس ألحد أن يعتدي على نفس بشرية بالقتل
حتى نفسه بأي طريقة كانت ،وكان يف هذا البحث تعريف لقتل النفس بشتى أنواع
االنتحار ،ومت توضيح االنتحار بذكر دوافع وعالمات السلوك االنتحاري ليكون ذلك
سبيالً ملعاجلة ظاهرة االنتحار وذلك من خالل األحاديث النبوية الواردة يف االنتحار،
حيث تبني أثر االلتزام بالدين الذي حيث يف أخالقياته على احملافظة على النفس.
وحيث كانت هنالك بعض الشبة املتعلقة مبوضوع االنتحار ،ركز البحث على
ما يتعلق منها باجلانب الديين ،ومت اإلجابة على تلك الشبه فالدين اإلسالمي
بتشريعاته الواردة يف سنة نبينا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم حيرم االنتحار ،فكان
لزاما بيان كل شبهة تعارض هذا األصل .وقد تبني من خالل الدراسات النظرية
واإلحصاءات الدولية أن الدول اإلسالمية ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية هي
أقل دول العامل يف عدد حاالت االنتحار ،وذلك راجع ألسباب متت اإلشارة إليها،
ومن أبرزها إضافة لاللتزام الديين :االستقرار اجملتمعي واالستقرار األمين مما يولد
نفوساً مطمئنة راضية.
ويف خامتة هذه البحث ،جيدر بالفقهاء التوسع يف دراسة األحاديث النبوية
الواردة يف موضوع معاجلة االنتحار وذلك ببيان األحكام الفقهية املتعلقة هلذا املوضوع.
وكذلك املعنني بعلم االجتماع ودراسات اجملتمع سواء من املسلمني أو غري املسلمني
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دراسة هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وسنته اليت جعلت من اجملتمعات اإلسالمية
أبعد اجملتمعات عن ظاهرة االنتحار .ومثلهم علماء النفس واملختصني مبناصحة
اإلرهابيني الذين أشكلت عليهم بعض النصوص فأهلكوا وهلكوا ،ويف أحاديث النيب
صلى اهلل عليه وسلم أشفى بيان هلم وأهدى طريق.
أسأل اهلل تعاىل أن حيفظ املسلمني ،ويهدي اخللق أمجعني لسنة خري املرسلني،
وأن ينري قلوبنا وجينبنا الف نت ما ظهر منها وما بطن ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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امللحق األول :جدول أقل الدول يف معدالت االنتحار
#

البلد

معدالت االنتحار لكل
()100.000

الداينة للغالبية

1

السعودية

0.3

اإلسالم

2

سوراي

0.4

اإلسالم

3

لبنان

0.9

اإلسالم

4

عمان

1.0

اإلسالم

4

الكويا

1.0

اإلسالم

5

العثاأل

1.2

اإلسالم

5

جامايكا

1.2

النصثانية (الربو ستانتية)

6

ليبيا

1.5

اإلسالم

7

امردن

1.6

اإلسالم

7

مصث

1.6

اإلسالم

8

أذربيجان

1.7

اإلسالم

9

اوهللاائث

1.8

اإلسالم

9

موريتانيا

1.8

اإلسالم

9

النيجث

1.8

اإلسالم

10

انميبيا

2.0

النصثانية (الربو ستانتية)
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امللحق الثاين :جدول أكثر الدول يف معدالت االنتحار
#

البلد

معدالت االنتحار لكل ()100.000

الداينة للغالبية

1

كوراي الشمالية

39.5

اإلحلاد

2

كوراي اونوبية

36.6

اإلحلاد

3

ياان

34.8

النصثانية (الربو ستانتية)

4

ليتوانيا

33.3

النصثانية (الكااوليكية)

5

سثيالنكا

29.2

البوذية

6

سورينام

27.2

النصثانية (الربو ستانتية)

7

هنغاراي

25.3

النصثانية (الكااوليكية)

8

كازا.ستان

24.0

اإلسالم

9

اليادن

23.1

الشنتوية

10

روسيا

22.4

اإلحلاد

21.8

النصثانية (امراوذوكسية)

12

اهند

20.9

اهندوسية

13

ال ويا

20.4

اإلحلاد

14

نيبال

20.3

اهندوسية

15

أكثانيا

20.1

النصثانية (امراوذوكسية)

16

اوب امسود

18.9

النصثانية (امراوذوكسية)

17

بلجيكا

17.7

النصثانية (الكااوليكية)

18

إستونيا

17.5

اإلحلاد

19

نلندا

16.7

النصثانية (الربو ستانتية)

20

كثوا يا

16.5

النصثانية (الكااوليكية)
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امللحق الثالث :معدالت االنتحار يف عدد من الدول اإلسالمية
#

البلد

1

امردن

2

إندونيسيا

3

إيثان

4

دكستان

5

بنغالديش

6

ثكيا

7

ونم

8

اوهللاائث

اجلنس

عدد حاالت االنتحار معدالت االنتحار لكل ()100.000

كال اونسا

114

1.6

اإلانث

54

1.6

ال كور

60

1.7

كال اونسا

9105

3.7

اإلانث

5206

4.2

ال كور

3900

3.1

كال اونسا

4069

5.3

اإلانث

1369

3.6

ال كور

2700

7.0

كال اونسا

13377

7.5

اإلانث

7085

8.1

ال كور

6291

6.8

كال اونسا

10167

6.6

اإلانث

5773

7.6

ال كور

4394

5.6

كال اونسا

5898

8.0

اإلانث

1613

4.3

ال كور

4285

11.8

كال اونسا

262

2.4

اإلانث

76
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1.2
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8.9
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1.8

اإلانث
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Suicide Prevention in the Light of the Prophetic Tradition
Dr. Fahad A. Alhomoudi
Associate Professor, Department of Prophetic Traditions
College of Principals of Religion, Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract. Suicide is one of the biggest sins, and based in Quran and Prophetic tradition it is unlawful.
There are several Hadiths expressing that suicide is a sin, these Hadiths are the subject of this paper. The
main objective of this paper is to prove that following Quran and Prophet guidance prevent people from
committing suicide.
As a model for securing security in society by practicing religion and implementing its teaching, we
find Saudi Arabia the best model as indicated in the in the World Health Organization last report where
Saudi Arabia was on the top of countries with less suicide incidents, this result is caused by the efforts
done by the leaders of this country and their implementation if religion, which has been proven to be a
main influencer based on social and psychological studies.
This paper includes the definition of suicide from linguistic, legal and terminological perspectives.
Then the reasons of suicides were listed, followed by Hadiths in the matter, and fatwas of the Grand
Mufti of Saudi Arabia and other scholars. Muslim scholars explained some ambiguous issues for youth
and expressed that suicide bombs are prevented in Islam based on Quran and Prophetic tradition.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1300-1237رجب 1439هـ/مارس 2018م)

هذا ملخص من ختم صحيح البخاري للشيخ حممد سعيد بن عبدهللا بن عمري
"حتقي ًقا ودراسة وخترجيًا"

د .ايسر بن عبدالعزيز بن أمحد الربيِّع

أستاذ السنة وعلومها املساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .رسالة (هذا ملخص من ختم صحيح البخاري للشيخ حممد سعيد بن عبـد بـن عمـ)) "حتقي ًقـا
ودراسة".
موضوع الرسالة يف ختم الكتب ،وهي أن يقوم العامل بعد االنتهاء من إمساع أو عرض كتاب معـ بتصـني
كتاب يتحـد ييـع عـن الكتـاب املقـروء وعـن مولزـع ،ومـاا الكتـاب ومنا ـب املولـ  ،ي يسـو أسـانيد إ ذلـ
الكتاب ،مع ذكر ما حيضر من أشعار.
والرسالة ألحد علماء األحساء يف القرن الثاين عشر وهو الشيخ حممد سعيد بن عبد آل عم) .و د كان
من أهداف حتقيق هذ الرسالة إبراز أمنوذج من مناذج عناية علماء األحسـاء يف القـرن الثـاين عشـر ث ـديب النبـوي
الشري .
وجاء التحقيق على ضبط النص وختريج آ تع وأحاديثع وأبياتع ،مع دراسة ب يدي التحقيق عن معـ خـتم
الكتب عند العلماء ودراسة عن املولِّ وعن الرسالة ،وختريج سند املول إ صحيح البخاري.
وكــان مــن أبــرز نتــا:ج البحــبي بيــان عنايــة العلمــاء ه ـراء الكتــب وضــبسها ،ومــا كان ـ عليــع األحســاء مــن
ازدهار علمي ،وما كان للشيخ حممد سعيد آل عم) من مكانة علمية.
وأوص ــى البح ــبي أن تنص ــرف ىل ــة الب ــاحث إ دراس ــة وحتقي ــق تـ ـرا علم ــاء الق ــرون املتـ ـ خر  ،وأن تز ــرد
دراسات عن جهود علماء كل سر من أ سار العامل اإلسالمي.
الكلمات االفتتاحيةي ختم الكتب -صحيح البخاري  -علماء األحساء  -حممد سعيد آل عم).
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
فإن مما تُعنى به الدراسات البحثية إخراج تراث العلماء السابقني حتقيقًا
ودراسة؛ وقد وقفت على رسالة صغرية بعنوان( :هذا ملخص من ختم صحيح
البخاري) ألحد علماء األحساء يف القرن الثاني عشر وهو العالمة حممد سعيد بن
عبداهلل آل عمري رمحه اهلل ،ووجدتها رسالة مهمة جديرة بالتحقيق؛ فمما يربز
أهميتها:
- 1صاحب الرسالة يعترب من علماء األحساء املربزين يف القرن الثاني عشر.
- 2تسجل الرسالة مظهرًا من مظاهر عناية علماء األحساء بعلم احلديث
الشريف.
- 3القرن الثاني عشر كان زاهيًا بأهل العلم يف األحساء ممن عنوا بالفقه
وتقريرات املذاهب( ،)1وظهور هذه الرسالة يُظهر لنا نوعًا من تكامل أخذ العلماء يف
ذلك القرن من علوم الشرع مجيعها.
- 4تظهر عناية العلماء رمحهم اهلل بصحيح البخاري خاصة؛ من حيث
نسخه وقراءته وإقراؤه واإلجازة فيه.
وحيث كانت هذه الرسالة بتلك األهمية عزمت على حتقيقها وإخراجها ،وكان
موضوع البحث:
(هذا ملخص من ختم صحيح البخاري للشيخ حممد سعيد بن عبدهللا بن

عمري) حتقي ًقا ودراسة وخترجيًا.

( )1ينظري يتاوى علماء األحساء ومسا:لهم ،عبدالعايا بن أمحد العصزور.52/1 ،
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أهداف البحث:
- 1املساهمة يف إبراز جهود العلماء يف احلديث النبوي الشريف.
- 2حتقيق الرسالة وإخراجها إذ مل يسبق مطلقًا حتقيقها.
الدراسات السابقة:
مل يسبق -كما أشرت  -أن حُقِّقت هذه الرسالة.
حدود البحث:
يأتي البحث على رسالة (هذا ملخص من ختم صحيح البخاري) بضبط
نصها ،وحتريرها ودراستها.
منهج البحث:
حتقيق املخطوطات يتبع املنهج التارخيي.
إجراءات البحث:
أولًا :نسخت املخطوطة منضدة على احلاسب.
ثانيًا :أثبت أول ونهاية كل ورقة من املخطوطة يف النسخة املنضدة بني
عالميت[]؛ أذكر (ق) رمزًا للورقة وبعدها رقم الورقة .وقد جعلت صفحة العنوان هي
الورقة األوىل.
ثالثًا :مل أتصرف مطلقًا يف النص احملقق ،بل أبقيت الكلمات كما وضعها
كاتبها؛ إال يف احلاالت اآلتية:
أ) جعلت اآليات برسم مصحف املدينة.
ب) ضبطت النص بالشكل -وإن خالف الضبط ما يف املخطوط  ،-إال بأن
يكون الضبط للكلمة من أجل معناها فأثبت ما يف املخطوط.
جـ) أثبت ما كان حلقًا من املؤلف وجعلته بني عالميت [ ].
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رابعًا :قمت بتخريج اآليات اليت يف النص احملقق بعزوها إىل سورها وأرقامها
يف احلاشية.
خامسًا :قمت بتخريج األحاديث اليت وردت يف النص احملقق.
سادسًا :قمت بتخريج األبيات الواردة يف النص احملقق.
سابعًا :بينت معاني ما يستغرب من الكلمات يف النص احملقق.
ثامنًا :عرَّفت باألعالم الواردين يف النص احملقق.
تاسعًا :علقت يف احلواشي على ما حيتاج إىل تعليق يف النص احملقق.
عاشرًا :قدمت بني يدي النص احملقق بدراسة عن فن ختم الكتب ودراسة عن
املؤلف وعن الرسالة.
حادي عشر :خرَّجت ثبتًا برواية املؤلف لصحيح اإلمام البخاري.
خطة البحث:
يشمل البحث مقدمة ومتهيدًا وقسم الدراسة وقسم النص احملقق واخلامتة.
املقدمة :وفيها بيان موضوع البحث وأهدافه وإجراءاته ومنهجه وخطة العمل
فيه.
التمهيد :وفيه التعريف بفن ختم الكتب عند العلماء.
القسم األول :قسم الدراسة ويشمل:
الفصل األول :ترمجة املؤلف.
الفصل الثاني :وصف املخطوط.
الفصل الثالث :ختريج ثبت املؤلف بصحيح اإلمام البخاري.
القسم الثاين :النص احملقق.
هذا ،وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والقبول .واحلمد هلل رب العاملني.
خامتة :وفيها نتائج البحث.
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التمهيد :التعريف خبتم الكتب عند العلماء
ختم الكتب عادة جرى عليها العلماء املتأخرون؛ وهي كتب يصنفها
العامل أو ميليها  -بعد إمساع أو عرض كتاب ما؛ سواء من كتب احلديث أم من
غريها  ،-يشرح في ه آخر حديث أو آخر باب يف الكتاب  -إن كان الكتاب كتابًا
حديثيًّا  ، -ثم يتناول ترمجة صاحب الكتاب ،والكالم على خصائص كتابه،
ومنهجه فيه ،ويسوق أسانيده إليه ،ويعرض ما قيل يف الثناء نظمًا ونثرًا( ،)2ثم
جييز من حضر بأسانيده.
وقد اختلف الباحثون املعاصرون يف حتديد وق ت نشأة هذا الفن؛ فمنهم
من يرى بأنه قديم النشأة مع كتب املداخل للعلوم( ، )3ومنهم من يرى بأنه اشتهر
يف القرن التاسع( . )4ويتوسط رأي ثالث يرى بأن فكرته قدمية ،ثم تكاملت على
مراحل(.)5

( )2ينظري ين ختم ا ديب النبوي (ضمن جممـوع حـديثي يضـمي ـن الـروا وأ ـر يف ا ـديب ،القـول ا ثيـب يف ريـب
ا ديب) ،أ.د .ملزي بن حسن الشهري( ،صـ ،)137-135جملس ختم كتاب الشزا بتعري حقـو املصـزى
صلى عليع وسلم ،مشس الدين القيسي( ،صـ ،)12ختم جامع الرتمذي ،عبد بن سامل البصري( ،صـ.)30
( )3ختم جامع الرتمذي ،عبد بن سامل البصري ،حتقيق العريب الدا:ا الزر طي( ،صـ.)31
( )4جملس يف ختم كتاب الشزا ،مشس الدين القيسي ،حتقيق عبداللسي اجليالين( ،صـ.)12
( )5يــن امــتم يف ا ــديب (ضــمن جممــوع حــديثي يضــمي ــن الــروا وأ ــر يف روايــة ا ــديب-القــول ا ــديب يف ريــب
ا ديب) ،أ.د.ملزي بن حسن الشهري( ،صـ.)162-161
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وبكل حال فإن هذا الفن قد انتشر عند املتأخرين ،ويُعترب مشس الدين
السخاوي رمحه اهلل ممن اعتنى بتصنيف كتب اخلتم عناية كربى( )6؛ فألف ثالثة
عشر كتابًا يف ختم الكتب؛ مساها يف ترمجته لنفسه يف الضوء الالمع(.)7
القسم األول :قسم الدراسة

الفصل األول :ترمجة الشيخ حممد سعيد بن عبدهللا بن عمري

يتناول هذا الفصل ما يتعلق برتمجة صاحب الرسالة من حيث بيان امسه
ونسبه ،وميالده ،وشيوخه وتالميذه ،وحياته العلمية والعملية ،ونتاجه العلمي
ووفاته.
أوًال :امسه ونسبه وشيوخه وتالميذه

هو العالمة القاضي املفيت املصنف حممد سعيد( )8بن عبداهلل بن حممد آل عُمري،

ينتهي نسبه إىل العرينات من سُبيع القبيلة املعروفة.
()10

ولد يف األحساء( )9يف حملة الكوت

سنة 1110هـ( ،)11ونشأ يف بيت علم

وفضل؛ فوالده الشيخ عبداهلل بن حممد العمري(ت 1167هـ) -امللقب بـ(الدُّولَة) -

( )6ينظري مقدمة حتقيق جملس ختم كتاب الشزا ،عبداللسي اجليالين( ،صـ.)13
( )7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حممد بن عبدالرمحن السخاوي.)18/8( ،
( )8هكذا امسع مركب.
تنشزع األرض من الرمل؛ يإذا صار إ صـالبة أمسـكتع ،يتحزـر العـرب عنـع
( )9األحساءي مجع ِّح ْسي؛ وهو املاء الذي ُ
الرمل يتستخرجع .ينظري معجم البلدان ،وت ا موي.)111/1( ،
ويف بالد العرب أحساء كث) -ينظري معجم البلدان ،وت ا موي ،)112-11/1( ،اتج العروس ،مرتضى الابيـدي،
( )429/37ماد (حسي) .-لكن املشهور منها واملقصود هنا يف البحب هي اليت يُسلق عليها ساب ًقا هجـر.
ينظري معجم البلدان ،وت ا موي=.)112/1( ،
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من العلماء والوجهاء( ،)12وخاله العالمة عبداهلل بن حممد آل عبداللطيف امللقب
بالشافعي الصغري(ت 1181هـ)(.)13
تتلمذ على والده ،وعلى خاله العالمة عبداهلل ،وأخذ عن عدد من علماء
األحساء؛ من أمثال :الشيخ حممد بن حسني العدساني(ت 1199هـ)( ،)14وأخذ عن

ـوث رمـال ي،ـ ِّْـقين ،و اعـد ا
=وحدود األحساءي من الغرب عقبة ال ُزرو ً ،
وج ْـو،د  ،وشـرًا رمـال ُ
الع ،قـ) ،وجن ً
ومشاال القسيـ ُ
يف الو ـ ا اضــر مدينــة ايزــوف .ينظــري حتزــة املســتزيد بتــاريخ األحســاء يف القــد واجلديــد -القســم األول،-
حممد بن عبد آل عبدالقادر (صـ.)4
( )10حملَّةٌ معروية يقع ييها صر إبراهيم التارخيي املعروف يف ايزوف.
ــال العالمــة القاضــي حممــد بــن عبــد آل عبــدالقادر رمحــع ي"الكــوتي كلمــة ــ) عربيــة ،وهــي عـ ي ا صــن .ومســي
الكوت بذل ؛ ألنـع مـدار بسـور وخنـد يزصـلع عـن بقيـة املدينـة ،وييـع صـور اإلمـار و صـر كبـ) يسـمى صـر
إبراهيم" .حتزة املستزيد بتاريخ األحساء يف القد واجلديد ،حممد بن عبـد آل عبـدالقادر (-القسـم األول)،-
(صـ.)32-31
( )11كــذا أرو والدتــع عبــدالزتاا حممــد ا لــو يفي شــعراء هجــر مــن القــرن الثــاين عشــر إ القــرن الرابــع عشــر ،عبــدالزتاا
ا لــو( ،صـ ـ ،)5ود.عبــد بــن صــر الســبيعي يف كتابــعي ا يــا العلميــة والزكريــة يف املنسقــة الشــر ية ،عبــد
الســبيعي (ص ـ ،)23ود.عبداإللــع بــن حممــد املــال يف كتابــعي ضــا األحســاء خــالل ســتة ــرون ،عبداإللــع املــال،
(صـ ،)164ود.عبداإللع بن حس العريج يف تقدمتع لكتاب حممد سعيدي املقصد األس  ،حممد سعيد العم)،
(صـ.)9
وو ــع يف حتزــة املســتزيد نقـ ًـال عــن ســبا :العســجد لعثمــان بــن ســندي أن والدتــع ســنة  .1160ومل أ ـ عليــع يف ســبا:
العسجد.
( )12ينظري مقدمة د.عبد اإللع بن حس العريج لكتابي كتاب املقصد األس لسالب ا س  ،حممد سعيد العم)،
(صـ.)8
( )13مـن أعــالم األحسـاء وعلمــا:هم ،لـع مصــنزات تـدل علــى سـعة علمــع .تنظـر ترمجتــع يفي سـبا :العســجد يف أخبــار
أمحد جنل رز األسعد ،عثمان بن سند( ،صـ ،)291اتريخ الزاخري ،حممد بن عمر الزاخري( ،صـ.)142
( )14من علماء الشايعية يف األحساء .تنظر ترمجتع يفي حتزة املستزيد -القسم الثاين ،-حممد بن عبد آل عبدالقادر،
(صـ ،)366ضا األحساء خالل ستة رون ،د.عبداإللع بن حممد املال( ،صـ.)154

سر بن عبدالعايا بن أمحد الربيِّع

1244

الشيخ راشد بن حممد بن خنني(ت  1220هـ تقريبًا)

()15

إبان قدومه من اخلرج إىل

األحساء لألخذ عن علمائها ،وأجازه الشيخ راشد إجازة علمية(.)16
وقد تتلمذ على يديه عدد من أهل العلم من األحسائيني وغريهم()17؛ منهم:
الشيخ القاضي عبداللطيف بن عبدالرمحن النعيم(ت 1255هـ)( ،)18والشيخ عيسى
الشثري الشافعي النجدي(ت 1294هـ)( ،)19رمحهم اهلل.
اثنيًا :حياته العلمية والعملية

تأهل الشيخ رمحه اهلل حتى صار علمًا من أعالم األحساء ،وأثنى عليه علماء

عصره:
فقد ذكره العالمة حممد بن أمحد العمري املوصلي(ت 1215هـ) يف قصيدته
اليت ذكر فيها األحساء وأهلها()20؛ فقال:
العالِّ ُـم
،و ،

الع َّال ،مةُ
،

ف
الشَّ،ر ُ

الَّ ِّذي

ِّث ِّ
هلل

ْ ،د

أ ْ،م ،سى

ِّ
،حلي ،

ـج ِّاء
ل، ،

( )15اضي امرج ،أيرد ثلرتمجة أ.عبدالعايا بـن صـر الـقا يف كتـاب بعنـواني (الشـيخ راشـد بـن خنـ ا نزـي دراسـة
حتليليــة للو :ــق والنصــوص التارخييــة) .وينظــري علمــاء جنــد خــالل يانيــة ــرون ،عبــد بــن عبــدالرمحن البســام،
(.)182/2
( )16الشيخ راشد بن خنـ ا نزـي دراسـة حتليليـة للو :ـق والنصـوص التارخييـة ،عبـدالعايا بـن صـر الـقا ( ،ص ـ-134
.)137
( )17ينظري ضا األحساء خالل ستة رون ،د.عبداإللع املال( ،صـ.)166
( )18ترجم لع د.عبداإللع بن حممد املال يف كتابعي ضا األحساء خالل ستة رون ،عبداإللع املال( ،صـ.)208
( )19ترجم لع الشيخ عبد بن عبدالرمحن البسام يف كتابعي علماء جند خالل يانية رون ،عبـد البسـام.)341/5( ،
لكنــع مل يــذكر (حممــد ســعيد) مــن شــيوخع .وذكــر العالمــة د.بكــر بــن عبــد أبــو زيــد ضــمن علمــاء ا نابلــة يف
كتابعي علماء ا نابلة ،بكر أبو زيد ،ر م الرتمجة (( ،)3630صـ.)435
( )20دم األحساء يف أول القرن الثاين عشر ،واجتمع بكث) من علما:ها ،ونظم صيد ذكر من لقي من العلماء .تنظر
ترمجتع يف األعالم ،خ) الدين الاركلي.)16/6( ،
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الث ِّ
َّاين

ُحمَّ ،م ِّد

بْ ِّن

ي،ـ َ،ت
عُ ،م ٍْ)

الع ْليِّ ،اء
،
ال ،زت ِّ
َّاء

عُ
ِّ ()21
،ولِّ ،م ْن ،عث،ى ي،ـْنـ ،هى ،ع ْن ال ،ز ْح ،شاء

ويف استفتاء بعثه الشيخ حممد سعيد للشيخ حممد بن عبداهلل بن فريوز
احلنبلي(ت 1216هـ)()22؛ كان من ضمن ديباجة جواب الشيخ ابن فريوز قوله":ثم
أقول بعد قولي :السالم ورمحة اهلل وبركاته على جناب مغين الطالب ،وكفاية
الراغب ،منتهى القاصدين؛ لتحرير أمور الدين.)23( "..
وقال العالمة حممد بن عبداهلل آل عبدالقادر(ت 1391هـ)( )24يف ترمجته وقد
نعته بالعالمة..":وبلغ الغاية املنشودة من التحصيل.)25("..
وقام رمحه اهلل بالتدريس يف مدرسته الواقعة يف الكوت( ،)26وأمَّ املصلني يف
()27

مسجد والده ،وأسند له حاكم األحساء إذ ذاك داحس بن عريعر(ت )1204

( )21ذكرها الشيخ حممد بـن عبـد آل عبـدالقادر يف حتزـة املسـتزيد -القسـم الثـاين ،-حممـد آل عبـدالقادر( ،ص ـ356
وما بعدها).
( )22الشــيخ حممــد بــن عبــد بــن حممــد بــن عبــدالوهاب ،ابــن يــ)وز ،التميمــي الــوهي  .مــن أعــالم علمــاء ا نابلــة يف
األحســاء وكــان لــع مو ـ مــن الــدعو الســلزية للعالمــة اجملــدد ابــن خــال أبيــعي حممــد بــن عبــدالوهاب .ينظــري
السحب الوابلة على ضرا:ح ا نابلة ،عبد بـن محيـد ،)969/3( ،علمـاء جنـد خـالل يانيـة ـرون ،عبـد بـن
عبدالرمحن البسام.)236/6( ،
( )23ينظري يتاوى علماء األحساء ومسا:لهم ،عبدالعايا بن أمحد العصزور.)486/2( ،
( )24العالمــة القاضــي املــورو حممــد بــن عبــد بــن عبداقســن آل عبــدالقادر األنصــاري امارجــي الشــايعي األحســا:ي
مول كتـاب (حتزـة املسـتزيد بتـاريخ األحسـاء يف القـد واجلديـد) .تنظـر ترمجتـع يف ضـا األحسـاء خـالل سـتة
رون ،د.عبداإللع املال( ،صـ.)317
( )25حتزة املستزيد -القسم الثاين ،-حممد بن عبد آل عبدالقادر( ،صـ.)367
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القضاء( ،)28وكان رمحه اهلل حسن السرية ،آمرًا باملعروف ،ناهيًا عن املنكر ،باذلًا
النصح للحاكم ولوزرائه( ،)29عالـمًا مل ينفك على التدريس.
وقد ترك رمحه اهلل إرثًا علميًا؛ منه:
- 1ملخص ختم صحيح البخاري .وهي رسالتنا احملققة هنا.
- 2املقصد األسنى لطالب احلسنى .يف الوعظ .طبع بتحقيق أ.عبد اللطيف بن
عبدالرمحن العثمان.
- 3فصوص النصوص اجللية يف أن األرز جمزئ يف الزكاة البدنية .طبعت
بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل العمري.
- 4فتاوى وحتقيقات فقهية متفرقة ضمنها أ.عبد العزيز بن أمحد العصفور يف
كتابه (فتاوى علماء األحساء).
- 5منظومة يف علم النحو(.)30

( )26تعـرف درسـة العمـ) ،وهــي خـراب اننر .ينظـري املــدارس الشـرعية واملسـاجد األ ريـة يف األحســاء ،أنـور بـن حممــد
العريج( ،صـ.)38-36
( )27حكـم األحسـاء بعـد أن تغلـب علــى أخيـع سـعدون .ينظـري حتزــة املسـتزيد -القسـم األول ،-حممـد آل عبــدالقادر،
(صـ ،)131عنوان اجملد يف اتريخ جند ،عثمان بن بشر.)157-156/1( ،
( )28ينظــري حتز ــة املســتزيد -القس ــم الث ــاين ،-حممــد آل عب ــدالقادر( ،صـ ـ ،)369ض ــا األحس ــاء خــالل س ــتة ــرون،
د.عبداإللع بن حممد املال( ،صـ.)164
( )29ينظري ضا األحساء خالل ستة رون ،د.عبداإللع املال( ،صـ.)166
( )30ينظــري حتزــة املســتزيد -القســم الثــاين ،-حممــد آل عبــدالقادر( ،ص ـ ،)367شــعراء هجــر ،عبــدالزتاا حممــد ا لــو،
(صـ .)6واملنظومة موجود مل حتقق حَت كتابة هذا التحقيق -كما أياد د.عبداإللـع بـن حسـ العـريج يف تقدمـة
املقصد األس  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)21
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- 6قصيدة خمتصرة يف أحكام املتخلف عن اإلمام( ،)31وشرح القصيد َة
()32

حفيدُهُ :الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد سعيد(ت 1282هـ)

يف رسالة

مساها( :درر الكالم يف شرح أحكام املتخلف عن اإلمام)(.)33
إضافة إىل نتاجه األدبي والشعري -إذ كان أديبًا وشاعرًا مُجيدًا -؛ فمن نتاجه
الشعري :نصيحة للحاكم داحس؛ أرسلها له ناصحًا بعدما استوىل على احلكم ،مساها:
(احتاف امللك الشريف مبفاتيح القصر املنيف)( ،)34وله قصائد كثرية يف مدح النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،ويف الزهديات(.)35ومن قصائده يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم(.)36
اثلثًا :وفاته

أرخ مجع من الباحثني سنة وفاته بسنة 1203هـ رمحه اهلل برمحته الواسعة(.)37

( )31ينظري مقدمة حتقيق املقصد األس  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)21-21
( )32تنظر ترمجتع يف ضا األحساء خالل ستة رون ،عبداإللع املال( ،صـ.)223
( )33أيادين هبا أ.عبد بن عيسى الـذرمان .و ـد أوردهـا ضـمن مقالـة لـع بعنـواني املولزـات الزقهيـة لعلمـاء األحسـاء يف
القرن ا ادي عشر والثاين عشر ايجري  ،جريد الر ض ،العدد ( ،)14466يوم اجلمعة  23حمرم .1429
( )34القصيد كاملة يف شعراء هجر ،عبدالزتاا حممد ا لو( ،صـ.)12-9
( )35حتزة املستزيد -القسم الثاين ،-حممد آل عبدالقادر( ،صـ ،)367وينظر يف املصدر نزسع (صـ.)369-367
( )36ذكرها اتمة د.عبداإللع بن حس العريج يف تقدمتع لتحقيق كتاب املقصد األس  ،حممد سعيد العم)( ،صـ-18
.)21
( )37مــنهمي د.عبداإللــع بــن حممــد املــال يف كتابــعي ضــا األحســاء خــالل ســتة ــرون ،عبداإللــع املــال( ،ص ـ ،)167ود.
عبداإللع بن حس العريج يف تقدمتع لكتابي املقصد األس لسالب ا س  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)33
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الفصل الثاين :دراسة املخطوط

يتضمن هذا الفصل وصف الرسالة املخطوطة من حيث نسبتها ملؤلفها،
وعنوانها ومنهج املؤلف فيها.
أوال :نسبة املخطوط إىل املؤلف
ً

جاء يف صفحة عنوان املخطوط( :هذا ملخص من ختم صحيح البخاري

للشيخ حممد سعيد بن عبداهلل بن عمري).
ونسبه إىل الشيخ حممد سعيد :أ.د.أمحد بن عبدالعزيز احللييب(،)38
وأ.عبدالعزيز بن أمحد العصفور( ،)39ود.عبداإلله بن حممد املال( ،)40ود.عبداإلله بن
حسني العرفج( .)41وسيأتي يف احلديث عن مسألة اختصار الرسالة ما يدل على صحة
نسبة الرسالة إىل املصنف.
اثنيًا :تسمية الكتاب

جاء يف صفحة العنوان -كما تقدم ( :-هذا ملخص من ختم صحيح

البخاري للشيخ حممد سعيد بن عبداهلل بن عمري) (.)42

( )38الشــيخ حممــد ســعيد آل عمــ) حياتــع وآ ر  ،أ.د .أمحــد بــن عبــدالعايا ا ليـ  ،اجمللــة العربيــة ،العــدد ( ،)343ربيــع
انخر ( ،1418صـ.)86
( )39يف كتابــعي األحســاء واتريــخ مــن الــر د  ،عبــدالعايا بــن أمحــد العصــزور-،خمســو ( -ص ـ ،)21و ــد أيــادين بــذل
مشايهة.
( )40ضا األحساء خالل ستة رون ،د.عبداإللع املال( ،صـ.)167
( )41مقدمة حتقيق كتاب املقصد األس لسالب ا س  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)13
( )42ويظهر –و أعلم -أن اسم اإلشار (هذا) إشار وليس من اسم الكتاب ،لكين التام ذكرهـا يف العنـوان كمـا
جاءت دون تصرف مين.
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فيظهر -من العنوان  -أن الكتاب ملخص من كتاب أوسع منه يف ختم
صحيح البخاري.
وقد وجدت يف أول املخطوط ما يوحي إىل هذا االختصار()43؛ إذ كان كالم
املؤلف عن وصف اجلامع الصحيح ثم انتقل إىل وصف البخاري رمحه اهلل من غري
داللة توحي إىل االنتقال.
ومما يدل على اختصاره أيضًا :خلُّوه مما جرت العادة فيه عند ختم الكتب من
ذكر أسانيد املؤلف إىل الكتاب املختوم.
ويبقى السؤال :هل الـمُلخِّص هو الشيخ حممد سعيد نفسه؟ ،وهل الكتاب
الذي لُـخِّص هو من تأليف الشيخ حممد سعيد؟
أما الشق األول من السؤال؛ فيجيب عليه عنوان الرسالة؛ إذ نُسب االختصار
إىل الشيخ حممد سعيد.
وأما الشق الثاني من السؤال؛ فلعل مادة الرسالة نفسها قد جتيب على هذا؛ إذ
س الشيخ حممد سعيد رمحه اهلل يف التأليف.
فيها نَفَ ُ
وقد عقدتُ مقارنة بني ما يف رسالتنا هذه وما يف كتابه اآلخر املطبوع بعنوان:
(املقصد األسنى لطالب احلسنى)؛ فوجدت نصوصًا تكاد تكون طبق األصل .فمن
ذلك:
- 1يف رسالتنا هذه يقولَ":أ َمرَكَ أَنْ َتذْ ُكرَهُ لِكَ ْثرَةِ نِسْيَانِكَ ،وَكَافَأَكَ ِبذِ ْكرِهِ إِيَّا َك
ك
تَنْوِيهًا بِشَانِكََ .ط َلبَ مِنْكَ الذِّ ْكرَ لِ ِع ْلمِهِ بِـمَا جُِب ْلتَ َعلَيهِ مِنْ الغَ ْفلَةَِ ،وجَزاكَ ِبذِ ْكرِهِ لَ َ
ضلَهُِ .إذَا َذ َك ْرتَ مَ ْولَاكَ؛ فَفَوزُكَ فِي ذِ ْكرِهِ ،وَِإذَا ذَ َكرَكَ فَِبمَحْضِ
لِتَ ْعرِفَ َك َرمَهُ وَفَ ْ
( )43ظاهر كالم ابن خلدون رمحع
بن خلدون.)732/1( ،

عدم التزريق ب اختصار وتلخيص الكتب .ينظري اتريخ ابن خلدون ،عبدالرمحن
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ألمَانِ ،فَاذْ ُكرُونِي فِي
ِإحْسَانِهِ وَبِرِّهِ؛ فَاذْ ُكرُونِي بِاللِّسَانِ وَاجلَنَانِ َأذْ ُكرْكُمْ بِاحلِفْظِ وَا َ
صلَاحِ
َالرخَاءِ َأذْ ُكرْكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالبَال ،فَاذْ ُكرُونِي فِي كُلِّ حَالٍ َأذْ ُكرْكُمْ بِإِ ْ
النِّ ْعمَةِ و َّ
ألحْوَالِ".
اَ
وهذا النص من كالمه موجود يف كتابه (املقصد األسنى)

()44

مع اختالف

يسري":أمرك بذكرك له لكثرة نسيانك ،وجزاك بذكره إياك للتنويه لشانك .أمرك بذكره
ليكرمك ،وأثابك ذكره ليجود عليك ويرمحك .طلب منك الذكر لعلمه مبا جُبلت
عليه من الغفلة ،وجعل اجلزاء ذكره لك أن تعرف فضله .إذا ذكرت موالك ففوزك يف
ذكره ،وإذا ذكرك فبإحسانه وبره( .فاذكروني) باخلدمة (اذكركم) بالنعمة( .فاذكروني)
باخلوف والوجل( ،أذكركم) بغفران الزلل".
- 2ذكر يف رسالتنا هذه األحاديث سردًا:
أ -قَالَ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمَ(( :يَقُولُ اهللُ تَعَالَى :أَنَا َمعَ عَ ْبدِي مَا ذَ َكرَنِي َأ ْو
التمَسُّكَ ِبذِ ْكرِي
اطلَعْتُ َعلَيهِ َفرَأَ ْيتُ َعلَى َقلْبِهِ َّ
تَحَرَّ َكتْ ِبذِكْرِي شَفَتَاهُ .أَيُّـمَا عَ ْبدٍ َّ
جلِيسَهُ وَأَنِيسهُ)).
ت َ
ت سِيَاسَتَهُ ،وَكُ ْن ُ
تَ َولَّ ْي ُ
ضيَ اهللُ عَنْهُ :أَنَّ َرسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمَ
ب َ -وعَنْ أَبِي سَعِ ْيدٍ رَ ِ
هلل
ضلُ وَأَ ْر ُفعُ دَ َرجَةً عِ ْندَ اهللِ يَ ْومَ القِيَا َمةِ؟ ،قَالَ(( :الذَّا ِكرُونَ ا َ
سُِئلَ :أَيُّ ال ِعبَادِ أَفْ َ
ض َربَ بِسَيْفِ ِه
كَثِ ْيرًا)) ،قِ ْيلَ :يَا َرسُولَ اهللِ!َ ،ومِنْ الغَازِي فِي سَبِ ْيلِ اهللِ؟ ،قَالَ(( :لَوْ َ
ل مِنْهُ وَأَرْفَ ُع دَ َرجَةً)).
ضَ
هلل أَفْ َ
ب َدمًا لَكَا َن الذَّا ِك ُر ِ
ض َ
حَتَّى يَنْكَ ِسرَ َويَخْـتَ ِ
ضيَ اهللُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَي ِه
جـ َ -وعَنْ أَبِي ُهرَ ْيرَةَ رَ ِ
حل ْمدُ هللَِ ،ولَا ِإلَهَ ِإلَّا اهللُ ،وَاهللُ أَكْبَرُ) َأحَبُّ ِإلَـيَّ
َوسَلَّمَ(( :لََأنْ أَقُولَ( :سُبْحَانَ اهللِ ،وَا َ
الشمْسُ)).
مِـمَّا َطلَ َعتْ َعلَي ِه َّ
( )44املقصد األس لسالب ا س  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)99-98
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د َ -وعَنْ اْبنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَي ِه
َمدُ! أَ ْق ِرءْ( )45أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ،
َوسَلَّمَ(( :لَقِ ْيتُ إِْبرَاهِيمَ لَ ْيلَةَ ُأ ْس ِريَ بِي ،فَقَالَ :يَا مُح َّ
الترْبَةَِ ،عذْبَ ُة الـمَاءِ ،وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ ،وَأَنَّ ِغرَاسَهَا :سُبْحَانَ
وََأخِْبرْهُمْ :أَنَّ اجلَنَّةَ طَِّيبَةُ ُّ
هلل أَكَْبرُ)).
حل ْم ُد هللَِ ،ولَا ِإلَ َه إِلَّا اهللُ ،وَا ُ
اهللِ ،وَا َ
وهي بنفس الرتتيب مع زيادة عليها يف (املقصد األسنى) يف فضل الذكر يف
املقصد األسنى(.)46
- 3ذكر يف رسالتنا األبيات اآلتية:

،ك َّ ِّ
،ن ،ر ْيـبًا ِّمْن ،
ي، ،ما ،عاي،ـنْ ،
،و،ال

ت
ب، ،د ،ر ْ

ت
،و،ال ،خس،،ر ْ
أ ،،را ،

،عل،ى

يـرعى خو ِّ
اط ِّري
، ْ،
،،

آخ،ر
،و ،

،مْنظً،را

اي ب،ـ ْع ،د ،
،عْيـن، ،
ِّم ِّين لِّبُـ ْع ِّد  ،لْ ،زظ،ةٌ
ِّم ْن ِّذ ْك ِّر ، ، )ِّْ ،خسْ،رٌ
،ح ،و ِّال ،ح ََّت ،ك ،ن َِّّين
األ ْ

ِّ ،ظ ِّري

ي،ـ ْر ،عى

،و ،جنِّ ،اين

يِّ،ريْـبُ ،
لِّغ، )ِّْ ،

إَِّّال

ُـ ْل ُ

ْ ،د

إَِّّال

ُـ ْل ُ ي

ْ ،د

ِّ،مس ،ع ِّاين

،عل،ى

ال ،ق ْل ِّ
ب

إَِّّال

،عَّر ،جا

بِّ ،عنِّ ،اين

أ ُِّريْـتُ ،

ِّيف

،ولْ ،س ُ

أ ُ،رِّاين

ن،ـ ْز ِّسي

،ر،م ،ق ِّاين

وهي بنصها يف (املقصد األسنى)(.)47
اثلثًا :منهج املؤلف يف الرسالة

- 1بدأ املؤلف الرسالة بديباجة احلمد هلل تعاىل ،والصالة على نبينا حممد

صلى اهلل عليه وسلم ،وضمَّن مقدمة استهالله اإلشارة إىل شرف احلديث ومحلته،
( )45كــذا يف األصــل ،والص ـوابي (أ ،ـ ِّـر ْر) .ينظــري واعــد اإلمــالء ،عبدالســالم هــارون( ،ص ـ .)13-12وســت ض ضــمن
النص اققق.
( )46املقصد األس لسالب ا س  ،حممد سعيد العم)( ،صـ.)102-100
( )47املقصــد األسـ لســالب ا سـ  ،حممــد ســعيد العمــ)( ،ص ـ .)128-127وإن كــان اققــق ــد تصــرف يف بعـ
كلما ا تصويبًا.
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ثم تكلم عن اجلامع الصحيح للبخاري رمحه اهلل وبيَّن منزلته ،ثم تكلم عن اإلمام
البخاري رمحه اهلل ومنزلته.
ثم ذكر املناسبة ما بني أول حديث يف صحيح البخاري وآخر حديث ،ثم ذكر
تبويب البخاري آلخر حديث يف اجلامع الصحيح ،وذكر احلديث ثم شرع يف شرح
احلديث .وختم اخلتم بالدعاء.
- 2نلحظ على املصنف رمحه اهلل أنه عَين بالوعظ والتذكري يف غالب الرسالة.
وتكلم على مسائل علمية يف أثناء كتاب هي:
أ) وجوب اإلميان بوزن األعمال يف اآلخرة.
ب) بيَّن حقيقة امليزان عند أهل السنة واجلماعة.
جـ) رجح أن األقوال داخلة يف مسمى العمل.
- 3دلت الرسالة على الثراء العلمي للمصنف رمحه اهلل؛ فإضافة إىل املسائل
العلمية اليت ذكرها رمحه اهلل وبينت طرفًا منها؛ فإنه نقل أحاديث ونصوصًا من
الكتب؛ كنقله من مسند الفردوس( ،)48ونقله أبياتًا موجودة يف كتاب الزهرة(.)49
كما دلت الرسالة على ثرائه اللغوي؛ من خالل اختياره للكلمات وتصريفها،
وللجمل وتراكيبها .كما ظهر اهتمامه باحملسنات اللفظية من الطباق( ،)50مثل
الشدِيدَ".
َو ِل غِنَاهُ وَفَ ْقرَ َك َّ
ض ْر بِاأل َّ
ح ِ
قوله":اسْتَ ْ

( )48الور ة .5
( )49الور ة .9
( )50السبا من علم البديع .وهو أن ُُيمـع يف الكـالم بـ ضـدين؛ إمـا امسـ ؛ ألـوي "األول وانخـر" ،أو يعلـ ؛ ألـوي
"يضح ويبكي" ،أو حري ؛ ألوي "يوم ل ويوم علي " .ينظري جواهر البال ة ،أمحد ايامشي( ،صـ.)303
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َدسَ عَنْ الـمَحَالِّ ،وَالـمُحَالِ ،وَهُوَ َشدِي ُد
قوله":الذِي تَق َّ
َّ
واجلناس()51؛ مثل
الـمِحَالِ".
جبُ بِ ِه
أل ْعمَالِ وَالـمِ ْيزَانَ مِنْ احلَقِّ َّالذِي يَ ِ
والسجع()52؛ مثل قوله ":إِنَّ وَ ْزنَ ا َ
أل ْعمَالُ فِي
اإلِيْـمَانَُ .ولَا إِيْـمَانَ وَاحلَالُ مُكَذِّبَةٌ ،وَال ُقلُوبُ بَأَ ْيدِي الغَ َفلَاتِ مُنْتَهَبَةٌ ،وَا َ
ت مُتَقَلِّبَةٌ".
مَهَامِهِ ال َفرَطَا ِ
إضافة إىل إيراده مجلة من األبيات الشعرية املناسبة للمقام.
ابعا :وصف املخطوطة
رً

حصلت على املخطوط بصفة شخصية من أ.عبداهلل بن عيسى الذرمان(،)53

وهو ممن يهتم جبمع تراث علماء األحساء ،وأفادني بأنه صورها من أسرة آل عثمان،
وهي من األسر العلمية يف األحساء.
والنسخة وحيدة .وال يوجد على املخطوط مساعات أو متلكات.
نُسخت املخطوطة خبط نسخ واضح .واملداد املستخدم يف الكتابة مداد السواد
واحلمرة.

( )51اجلناس من علـم البـديع .وهـو أنـواع .منهـاي اجلنـاس التـام؛ وهـو مـا اتزـق ييـع اللزظـان يف أربعـة أشـياءي نـوع ا ـروف
وعددها وهيئتها وترتيبها مع اختالف املع  .ينظري جواهر البال ة ،أمحد ايامشي( ،صـ.)329-325
( )52السجع من علم البديع .وهو اتزا الزاصلت علـى حـرف واحـد أو أكثـر .ينظـري جـواهر البال ـة ،أمحـد ايـامشي،
(صـ.)330
( )53األســتاذ الزاضــل عبــد بــن عيســى الـ ِّـذ ْرمان .ختــرج مــن كليــة الرتبيــة -جامعــة امللـ ييصــل ثألحســاء ،وعمــل يف
سل التعليم ،ويشغل انن و كتابة هذ السسور منصب :ب مدير التعليم يف حمايظة األحساء .صدر لـعي
(مــن أعــالم مدينــة املــقز) ،و(مظــاهر ازدهــار ا ركــة العلميــة يف األحســاء خــالل ال ــة ــرون ،)1300-1000
وصــدر لــع مشــاركةً مــع د.خالــد بــن اســم اجلــر ن كتــاب (الشــيخ أمحــد بــن علــي آل الشــيخ مبــار را:ــد األدب
األحسا:ي ا ديب حياتع وأدبع) ،ولع مقاالت اترخيية عد .
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جُعلت احلمرة يف كتابة العنوان ،ويف أول كلمة من مجلة جديدة بعد مجل
مرتابطة ،وكُتبت اآليات وحديث الباب ((كلمتان خفيفتان ))..باملداد األمحر،
وجُعلت الفواصل بني اجلمل بالدائرة احلمراء املصمتة.
وبقية املخطوط كتب باملداد األسود.
عدد أوراق املخطوطة  12ورقة -مع ورقة العنوان  ،-وعدد األسطر يف
الصفحة الواحد  18سطرًا ،ومتوسط الكلمات يف السطر الواحد :عشر كلمات تقريبًا.
ليس على املخطوط اسم الناسخ .ويظهر أنه من نسخ كاتب الشيخ :عبدالعلي
العطار(.)54
الفصل الثالث :ختريج ثبت الشيخ حممد سعيد بن عبدهللا بن حممد آل عمري بصحيح

اإلمام أيب عبدهللا البخاري

يروي الشيخ حممد سعيد بن عبداهلل بن حممد آل عمري صحيح البخاري عن
()55

الشيخ راشد بن خنني احلنفي(ت 1220هـ تقريبًا)

عن خال حممد سعيد العالمة

( )54ال عبدالزتاا حممد ا لوي"واختذ لنزسع كاتبًا يسمى (العسار) ،وكان مهمتع هي نسخ ما يولزع الشـيخ أو
خيتار لإلجابة على مس لة من املسا:ل ،وكان الرجل ذا خط مجيل؛ مما جعل الشيخ يصر علـى إ امتـع معـع
يف بيتع ،وجعل ينزق عليع مع عا:لتع ."..شعراء هجر ،عبدالزتاا ا لو( ،صـ.)5
وو ز على امسع يف مقال أ.عبد بن عيسى الذرماني املولزات الزقهية لعلماء األحساء يف القرن ا ادي عشر والثاين
عشر ايجري  ،عبد الذرمان ،جريد الر ض ،العدد ( ،)14466يوم اجلمعة  23حمرم .1429
( )55يقــوى يف الــنزس كثـ ًـ)ا أن يكــون الشــيخ حممــد ســعيد يــروي عــن خالــع مباشــر ؛ لكونــع خالــع ومـن تالميــذ  .لكــين مل
أ على نص إجاز يثب روايتع عـن خالـع .والـنص املوجـود والـذي أ بتـع أ.عبـدالعايا بـن صـر الـقا يف كتابـع
(الشيخ راشد بن خن ) يزيد طلب الشيخ حممد سعيد من الشيخ راشد أن ُييا  ،وأنع أجاز وذكـر الشـيخ ابـن
خن أن عمدتع الشيخ حممد بن عبد آل عبداللسي  ،وسا لع إسناد إ صحيح اإلمام البخاري.
ينظــر نــص إجــاز الشــيخ راشــد للشــيخ حممــد ســعيد يفي الشــيخ راشــد بــن خن ـ ا نزــي ،عبــدالعايا ال ـقا ( ،ص-134
.)137
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امللقب بالشافعي الصغري :حممد بن عبداهلل آل عبداللطيف(ت 1181هـ)( )56وهو عن
()57

الشيخ عبداهلل بن سامل البصري(ت 1134هـ)

صاحب اإلمداد بعلو اإلسناد،

والشيخ عبداهلل بن سامل البصري يرويه :عن( )58الشمس أبي عبداهلل حممد ابن الشيخ
عالء الدين البابلي الشافعي القاهري(ت 1080هـ)( )59عن( )60أبي النجا سامل بن حممد
()61

السَّنْهُوري(ت 1015هـ)

()62

عن

()63

النجم حممد بن أمحد الغيطي(ت 981هـ)

عن( )64القاضي زكريا بن حممد األنصاري(ت 926هـ)( )65عن( )66احلافظ أبي الفضل

( )56و د ذكر الشيخ حممد بن عبد آل عبداللسي روايتع لصحيح البخاري عـن الشـيخ عبـد بـن سـامل البصـري يف
إجازتع للشيخ راشد بن خن  .ينظري الشيخ راشد بن خن ا نزي ،عبدالعايا القا ( ،صـ.)131
( )57أيــرد العــريب الــدا:ا الزر طــي برتمجــة يف كتــاب مســا ي (اإلمــام عبــد بــن ســامل البصــري املكــي إمــام أهــل ا ــديب
ثملسجد ا رام).
( )58تنظــر روايــة الشــيخ عبــد للصــحيح عــن الشــمس البــابلي يف بتــعي اإلمــداد يف معريــة علــو اإلســناد  -بـ الشــيخ
عبد بن سامل البصري ،-عبد بن سامل البصري( ،صـ.)54
( )59تنظر ترمجتع يفي البدر السالع حاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي الشوكاين.)208/2( ،
( )60تنظــر روايــة الشــمس البــابلي للصــحيح عــن أيب املنجــا يف ب ـ مشــس الــدين البــابلي (منتخــب األســانيد يف وصــل
املصنزات واألجااء واألسانيد) ،ختريج عيسى بن حممد الثعال املغريب املكي( ،صـ.)45
( )61تنظر ترمجتع يف خالصة األ ر يف أعيان القرن ا ادي عشر ،حممد أم اق .)204/2( ،
أيضــا يف ترمجتــع مــن
( )62روايتــع للصــحيح عــن الــنجم الغيســي مثبتــة يف الثبتـ املتقــدم ي بـ البصــري و بـ البــابلي .و ً
خالصة األ ر املتقدمة.
( )63تنظر ترمجتع يف األعالم ،خ) الدين الاركلي.)5/6( ،
( )64روايتع للصحيح عن القاضي زكر مثبتة عنع يف الثبت املتقدم ي ب البصري و ب البابلي.
( )65تنظر ترمجتع يف الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حممد بن عبدالرمحن السخاوي .)234/3( ،وتويف رمحع سنة
- 926من األعالم ،خ) الدين الاركلي.-)46/3( ،
( )66وروايتع للصحيح عن ا ايظ ابن حجر بع يف بتعي بـ شـيخ اإلسـالم القاضـي زكـر بـن حممـد األنصـاري ،ختـريج
مشس الدين السخاوي( ،صـ.)124
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()69

احلافظ ابن حجر(ت 852هـ)( )67عن( )68إبراهيم بن أمحد التنوخي(ت 800هـ)
عن

()70

أبي العباس أمحد بن أبي طالب احلجار(ت 730هـ)

عبداهلل احلسني بن أبي بكر املبارك الزَّبيدي(ت 631هـ)
عبداألول بن عيسى السِّجْزي(ت 553هـ)

()75

أخربنا
()77

حممد بن املظفر الدوادي البوشنجي(ت 467هـ)

()76

()73

()71

أخربنا به

أخربنا

()74

()72

أبو

أبو الوقت

أبو احلسن عبدالرمحن بن

أخربنا

()78

أبو حممد عبداهلل بن

السرَخسي(ت 381هـ)( )79أخربنا( )80أبوعبد اهلل حممد بن يوسف بن
أمحد بن حَـمُّوْيَهْ َّ

( )67أيرد مشس الدين السخاوي برتمجة حايلة يف كتاب مسا (اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر).
( )68روايتــع للصــحيح عــن التنــوخي بــع مثبتــة يف معجمــعي اجملمــع املوســس للمعجــم املزهــرس ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر،
(.)91/1
( )69ترجم لع تلميذ ابن حجر يفي اجملمع املوسس ،أمحد بن علي بن حجر.)201-79/1( ،
( )70روايتع للصحيح عن ا جار بع يف اجملمع املوسس ،أمحد بن حجر.)91/1( ،
معمر ،تنظر ترمجتع يفي الدرر الكامنة يف أعيان املا:ة الثامنة ،أمحد بن حجر.)142/1( ،
(َّ )71
( )72نقــل ا ــايظ عــن الــذه ولــعي"وال أراتب يف مساعــع مــن ابــن الابيــدي"..يعين الصــحيح .الــدرر الكامنــة ،أمحــد بــن
حجر.)143/1( ،
( )73تنظر ترمجتع يفي س) أعالم النبالء ،حممد الذه .)357/22( ،
( )74روايتع للصحيح عـن أيب الو ـ معرويـة .ينظـري سـ) أعـالم النـبالء ،حممـد الـذه  ،)359/22( ،اجملمـع املوسـس،
أمحد بن حجر.)91/1( ،
( )75ترمجتع يفي س) أعالم النبالء ،حممد الذه .)303/20( ،
( )76روايتــع للصــحيح عــن الــداودي بــع مثبتــة يف ســ) أعــالم النــبالء ،حممــد الــذه  ،)304/20( ،ويف اجملمــع املوســس،
أمحد بن حجر.)91/1( ،
( )77ترمجتع يفي س) أعالم النبالء ،حممد الذه .)222/18( ،
( )78روايــة الــداودي عــن السرخســي للصــحيح مثبتــة يف ســ) أعــالم النــبالء ،حممــد الــذه  ،)223/18( ،ويف اجملمــع
املوسس ،أمحد بن حجر.)92-91/1( ،
( )79ينظري س) أعالم النبالء ،حممد الذه  ،)403/16( ،تذكر ا زاظ ،حممد الذه .)975/3( ،
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()81

مطر ال ِفرَْبرِي(ت 320هـ)

مساعًا أخربنا

()82
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أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن

إبراهيم بن املغرية بن َب ْردِزْبَهْ البخاري اجلعفي(ت 256هـ)( )83موالهم.
القسم الثاين :النص احملقق
لشي ِّخ ُحمَ َّم ِّد سعي ٍد ب ِّن َعب ِّد ِّ
[ق]1ه َذا ملَخَّص ِّمن َخ ْت ِّم ص ِّحي ِّح الب َخ ِّ ِّ
هللا بْ ِّن عُ َم ٍْري
َ ْْ ْ ْ
ار ِّي ل َّ ْ
َ ْ ُ
َ ُ ٌ ْ
[ق ]2بِّس ِّم ِّ
الرِّح ِّيم
الر ْمحَ ِّن َّ
هللا َّ
ْ
َزلَ َعلَي ِه
حمَةً ،وَن َّ
َمدًا صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َو َسلَّمَ ِللْعَاَلمِنيَ َر ْ
حل ْمدُ هللِ َّالذِي أَ َر َسلَ مُح َّ
اَ
ت
جزَا ِ
حلدِيثِ كِتَابًا نَاطِقًا بِاحلَقِّ وَاحلِ ْكمَةَِ ،وخَصَّهُ بِجَوَا ِمعِ ال َكلِمِ وَالـمُعْ ِ
َأحْسَنَ ا َ
ضلَ الـ ُمرْ َسلِنيَ ،وَأُمَّتَهُ خَ ْيرَ أُمَّةٍ ،وَرَ َفعَ مَقَامَ مَنْ اصْطَفَاهُ لِنَ ْش ِر
اجلَمَّةَِ ،وجَ َعلَهُ أَفْ َ
حدَهُ لَا َشرِيْكَ لَهُ؛ شَهَادَةً
صدَهُ وأمَّهُ ،وََأشْ َهدُ أَلَّا(ِ )84إلَهَ ِإلََّا اهللَُ ،و ْ
حدِيثِهِ ،وَقَصَدَ قَ ْ
َ
ضعِ الـمَوَازِيْنِ كُلُّ شِدَّةٍ وَأَ ْزمَةٍ،
تَنْكَشِفُ ِلصُ ْبحِ يَقِيْنِهَا كُلُّ ُظ ْلمَةٍ ،وَتَخِفُّ لِثِقْلِهَا يَ ْومَ وَ ْ
صلَّى
صمَةَِ .
صرِ وَالعِنَايَةِ وَالعِ ْ
َمدًا عَ ْبدُهُ وَ َرسُولُهُ ،الـمَحْفُوفُ بِالنَّ ْ
وََأشْ َهدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُح َّ
اهللُ َوسَلَّ َم َعلَيهَِ ،و َعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ،وَال ُعلَمَاءِ وَاألَئِمَّةِ.

( )80روايتــع للصــحيح عــن الزربــري مثبتــة يف ســ) أعــالم النــبالء ،حممــد الــذه  ،)402/16( ،تــذكر ا زــاظ ،حممــد
الذه  ،)975/3( ،هدي الساري مقدمة يتح الباري ،أمحد بن حجر( ،صـ.)6
( )81تنظر ترمجتع يف س) أعالم النبالء ،حممد الذه .)10/15( ،
()82ينظري س) أعالم النبالء ،حممد الذه .)12/15( ،
( )83اإلمــام أمــ) املــومن  .تنظــر ترمجتــع يف اجلــرا والتعــديل ،عبــدالرمحن ابــن أيب حــا  ،)191/7( ،ســ) أعــالم النــبالء،
حممد الذه .)391/12( ،
( )84كــذا يف األصــل هد ــام (أ ْن) يف (ال) .و ــد ذكــر أ.عبدالس ــالم هــارون رمحــع أن (أن) املزس ــر -س ـواء كان ـ
خزيزة أم قيلة -ال تد م يف (ال) .ينظري واعد اإلمالء ،عبدالسالم هارون( ،صـ.)61
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جلدِي ُر
حلدِيثِ ا َ
أَمَّا بَ ْعدُ؛ فِإِنَّ الكِتَابَ اجلَا ِمعَ الصَّحِيحَ الـمُتَّفَقَ َعلَى أَنَّهُ فِي كُُتبِ ا َ
بِالتَّ ْقدِيمِ وَالتَّ ْرجِيحِ(َّ ،)85الذِي انْتَقَى مِنْ ال َك ِلمَاتِ النَّبَوَِّيةِ دُرَرَهَا ،وَأَْبدَا

()86

مِنْ

ب
ضرَةَ َوغُرَرَهَا ،حَتَّى كَانَ فِي َهذَا الدِّيْنِ بَ ْعدَ الكِتَا ِ
ألحَادِيثِ الـمُصْطَ َفوِيَّةِ رِيَاضَهَا النَّ ِ
اَ
َردُ
ضحَ مَنْ َهجٍ َومَحَجَّةٍ( ،)87الـمُتَف ِّ
أَظْ َهرَ ُبرْهَانٍ َوحُجَّةٍَ ،وِل ْلمُهَْتدِيْنَ ِإلَى احلَقِّ الـمُبِيْنِ أَوْ َ
إلجَادَةِ فِيْمَا َأخْ َرجَهُ وََأسَْندَهُ بِِإحْسَانٍ ،العَالِـمُ َّالذِي
فِي َهذِهِ األُمَّةِ بِاحلِفْظِ وَاإلِتْقَانِ ،وَا ِ
ضلِ َّالذِي لَا
نَ َفعَ بِ ِع ْلمِهِ( )88العَالَـمَ ،العَا ِملُ َّالذِي عَ ِملَ بِ ِعلْمِهِ َومَا كَاتَـمَ( ،)89ذُو الفَ ْ
جزَاهُ اهللُ عَنْ
حمَّدٌ بْنُ ِإ ْسمَاعِيلَ البُّخَارِيُّ َ -
ِنزَاعَ فِيهِ لِ ُممَارِي ،أَبْو عَ ْبدِاهللِ [ ُ ]3م َ
ث
حدِي ِ
ألكَْبرَ يَوْمَ النُّشُورِ َ -قدْ ا ْفتَتَحَهُ بِ َ
ألجُورَِ ،ولَقَّاهُ الرِّضْوَانَ ا َ
ضلِ ا ُ
َهذِهِ األُمَّةِ بَِأفْ َ
الشرْعِ،
أل َعمَالَ لَا تَجِيءُ مُعْتَدًّا بِهَا فِي َّ
أل ْعمَالُ بِالنِّيَّاتِ))( )90؛ تَنْبِيْهًا َعلَى أَنَّ ا َ
((إِنَّـمَا ا َ
ص طَوِيَّةٍ.
خلَا ِ
ت مَ ْقرُوْنَ ًة بِالنِّيَّةِ ،وَصَادِرَ ًة عَ ْن ِإ ْ
وَاقِعَ ًة َموْ ِقعَ ال َقبُو ِل إِلَّا ِإذَا كَاَن ْ

( )85ينظــري صــيانة صــحيح مســلم ،عبــدالرمحن ابــن صــالا الــدين الشــهرزوري( ،ص ـ ،)67شــرا صــحيح مســلم ،حي ـ
النووي ،)14 ،4/1( ،يتح املغيب شرا ألزية ا ديب ،حممد السخاوي.)92 ،53/1( ،
( )86كــذا يف األصــل .والصـوابي (أبــدى)؛ ألن الزعــل رثعــي؛ والقاعــد يف األيعــال الاا:ــد علــى ال ــة إذا كانـ ألزهــا
املتسرية ) مسبو ة بياء أن تكتب مقصور  .ينظري واعد اإلمالء ،عبدالسالم هارون( ،صـ.)26
( )87مــا تقــدم وصـ للصــحيح ،ومــا َيض وصـ للبخــاري صــاحب الصــحيح .ولعــل اختصــار املختصــر هنــا أخــل يف
تسلسل األوصاف.
( )88يف ايامشي (بدل علمع).
( )89كذا يف األصل مراعا للسجع .والتصري صحيح من (كتم) .ينظري مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،
نشوان بن سعيد ا م)ي.)5762/9( ،
اع ،ـل) مـن املزاعلـة ال تكـون إال بـ ا نـ ؛ كقاتـل وحـاور وألوهـا .ينظـري االنتخـاب
لكن الغالب أن مـا جـاء علـى وزن (ي، ،
لكش األبيات املشكلة اإلعراب ،علي بن عدالن الربعي( ،صـ.)68
( )90خرجع البخاري يف كتاب بدء الوحي حديب( ،)1ومسلم يف كتاب اإلمار ثب ولع صلى عليع وسلمي ((إمنـا
األعمال ثلنية)) ...حديب( ،)155( )1907من حديب عمر بن امساب رضي عنع.
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وََأشَارَ فِي خَاتِـمَتِهِ بِقَ ْولِهِ":وََأنَّ َأعْمَالَ بَنِي آ َدمَ وَقَ ْولَـهُمْ يُو َزنُ"(ِ)91إلَى أَنَّه لَا يََتمَيَّ ُز
ال َع َملُ البَاطِلُ مِنْ الصَّحِيحِ ،وَاحلَسَنُ مِنْ القَبِ ْيحِ ،وَالرَّاِئجُ مِنْ البَاِئرِ ،وَالـمُ ْف ِلحُ مِنْ
اخلَاسِرِ؛ إِلَّا يَ ْومَ وَضْعِالـمِ ْيزَانِ ،وَنَ ْش ِر الدِّيْوَانِ.
فَ ُعلِمَ أَنَّ تَصْحِيحَ ال َع َملِ وَتَصْفِيََتهُ إِنَّما يَكُونَانِ فِي األُ ْولَى -وَالـمُنَا ِسبُ ِل َذلِكَ
خرَى
أل ْ
األَوَّلُ  ،-وَظُهُورُ حَقِ ْيقَتِهِ إِنَّـمَا يَكُونُ فِي ا ُ

-وَالـمُنَا ِسبُ ِلذِ ْكرِ َذلِكَ

خرُ .)92(-
اآل ِ
َددَ نَ َظرَهُ بَيْنَ َهذِينِ الـ َملْحَظَيْنِ؛ أَثْـ َمرَ لَهُ َذلِكَ التَّ َردُّدَ بِ ْي َن
وَالـمُ ْؤمِنُ ِإذَا ر َّ
مَـخَافَتَيْنِ؛ مَـخَافَةِ تَضْيِ ْيعٍ وَتَقْصِ ْيرٍَ ،ومَـخَافَةِ إِ ْفلَاسٍ وَتَـخْسِ ْيرٍ؛ فَاسْتَفَادَ حِفْظَ
ت مِ ْن شَوَاِئبِ اآلفَاتِ.
األَوْقَاتَِ ،و َرفْضَ الـمُخَالَفَاتِ ،وَتَصْفِيَةَ احلَسَنَا ِ
ِي
َكرًاَ ،ولِـَما َنذْ ُكرُهُ بِإِزَاءِ مَا ذَ َكرَهُ البُخَار ُّ
حرِصْ َأنْ تَكُ ْونَ فِ ْيمَا َأ َشرْنَا ِإلَيهِ مُف ِّ
فَا ْ
فِي خَاتِـمَتِهِ مَُتدَِّبرًا؛ فَقَالَ" :بَابُ قَ ْولِهِ تَعَالَى:

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)

[األنبياء ،]47:وَأَنَّ َأ ْعمَالَ بَنِي آ َدمَ وَقَ ْولَـهُمْ يُوْ َزنُ .وَقَالَ مُجَا ِهدٌ(":)93القِسْطَاسُ العدل
صدَرُ الـمُـقْ ِسطِ؛ وَهُوَ العَا ِدلُ .وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُ َو اجلَاِئرُ.
ط مَ ْ
بالرومية"(َ ،)94ويُقَالُ :القِسْ ُ

( )91اجلامع املسند الصحيح ،حممد البخاري.)162/9( ،
( )92يعين رمحع بذل تقد حديب األعمال ثلنيات صدر الكتاب ،وتبويبع بذكر املياان يف آخر الكتاب.
( )93أبو ا جاج جماهد بـن جـق املخاومـي ،مـوالهم ،املكـي ،قـة إمـام يف التزسـ) .تـويف رمحـع سـنة 102هــ ،و يـلي
103هـ ،و يلي 104هـ .ينظري تقريب التهذيب ،أمحد بن حجر ،ترمجة ر م (( ،)6481صـ.)530
( )94ال ا ايظ ابن حجر رمحع ي"وصـلع الزـر يب يف تزسـ) عـن سـزيان الثـوري عـن رجـل عـن جماهـد" .يـتح البـاري
بشرا صحيح البخاري ،أمحد بن حجر.)539/13( ،
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حمَّدٌ بْنُ فُضَ ْيلٍ()96عَنْ ُعمَارَةَ بْ ِن
حمَدُ بْنْ ِإشْكَابٍ()95حَدَّثَنَا مُ َ
حَدَّثَنِي َأ ْ
صلَّى
ضيَ اهللُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ َ
القَعْقَاعِ(]4 [ )97عَنْ أَبِي زُ ْر َعةَ()98عَنْ أَبِي ُهرَ ْيرَةَ رَ ِ
حمَنِ ،خَفِيْفَتَانِ َعلَى اللِّسَانِ ،ثَقِ ْيلَتَانِ فِي
اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمََ (( :ك ِلمَتَانِ حَبِ ْيبَتَانِ ِإلَى الرَّ ْ
ح ْمدِهِ ،سُبْحَا َن اهللِ العَظِيْمِ))"(.)99
الـمِ ْيزَانِ :سُبْحَا َن اهللِ وَبِ َ
عِبَا َد اهللِ! ،ا ْع َلمُوا لِتَ ْع َملُوا ،لَا لِتَ ْسمَعُوا وَتُـهْ ِملُوا!
()101

إِنَّ وَزْنَ األَعْمَالِ وَالـمِيْزَانَ مِنْ احلَقِّ الَّذِي يَجِبُ بِهِ اإلِيـْمَانُ( .)100وَلَا إِيْـمَانَ

وَاحلَالُ مُكَذِّبَةٌ ،وَالقُلُوبُ بَأَيْدِي الغَفَلَاتِ ُمنْتَهَبَةٌ ،وَاألَعْمَالُ فِي مَهَامِهِ( )102الفَرَطَاتِ مُتَقَلِّبَةٌ.
( )95أمحد بن إشكاب أبو عبد الصـزار ،واسـم إشـكابي (جممـع) .قـة حـايظ ،مـن ا اديـة عشـر  .مـات سـنة سـبع
عشر أو بعدها .خرج لع البخاري .ينظري تقريب التهذيب ،أمحد بن حجر ،ر م الرتمجة (( ،)10صـ.)77
( )96حممد بن يضيل بن ،اوان ،الض  ،موالهم ،أبو عبدالرمحن الكويف .صدو رمي ثلتشيع ،من التاسعة ،مات سـنة
مخــس وتســع وما:ــة .خــرج لــع اجلماعــة .ينظــري تقريــب التهــذيب ،أمحــد بــن حجــر ،ر ــم الرتمجــة (،)6227
(صـ.)502
(ُ )97عمار بن القعقاع بن شقمة الض  ،الكـويف .قـة ،أرسـل عـن ابـن مسـعود ،وهـو مـن السادسـة .خـرج لـع اجلماعـة.
ينظري تقريب التهذيب ،أمحد بن حجر ،ر م الرتمجة (( ،)4859صـ.)409
( )98أبو ُزرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد البجلي ،الكويف .يلي امسـع هـرم ،و يـلي عمـرو ،و يـلي عبـد  ،و يـلي عبـدالرمحن،
و يــلي جريــر .قــة .مــن الثالثــة .خــرج لــع اجلماعــة .ينظــري تقريــب التهــذيب ،أمحــد بــن حجــر ،ر ــم الرتمجــة (،)8103
(صـ.)641
( )99اجلامع الصحيح ،حممد البخاري.)163-162/9( ،
وا ديب أخرجع البخاري يف مواضع مـن اجلـامع الصـحيح؛ منهـا يف كتـاب التوحيـد ثب ـول

تعـا

ي (ﭪﭫﭬ

ﭭﭮ)ح ــديب ( ،)7563وأخرج ــع مس ــلم يف كت ــاب ال ــذكر وال ــدعاء ثب يض ــل التهلي ــل والتس ــبيح وال ــدعاء
حديب ()31( )2694؛ من طريق حممد بن يضيل عن عمار عن أيب زرعة عن أيب هرير رضي عنع ،بع.
( )100مياان األعمال يوم القيامة بـ بداللـة الكتـاب والسـنة واإلمجـاع .ينظـري شـرا العقيـد السحاويـة ،علـي ابـن أيب
العا ا نزي( ،صـ.)608 ،589-588
( )101خق (ال) حمذوف تقدير ي "صحيح" ،أو "يصح" ،وألوها.
( )102ال ،ـم ْه ،معُي املزاز والقية القزر .مجعهاي مهامع .ينظري لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد (مهع).)542/13( ،
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حلذَرَ .يُصِْبحُ كَاسِفَ البَالِ
خذَ ا َ
فَالـمُ ْؤمِنُ ِإذَا أُْنذِرَ انَْتذَرَ ،وَإِذَا سَـ ِمعَ بِالـمَخُوفِ َأ َ
الزمَانِ فِي غَ ْي ِر ِإحْسَانٍ.
أل ْعمَالِ ،وَيُـمْسِي وَهُ َو نَ ْدمَا ُن َعلَى مَا مُضِيِّ َّ
ف سَيِّئاتِ ا َ
مِ ْن خَوْ ِ
(ﭪ ﭫ ﭬ)َ :أيْ :الـمُقْسِطَةَ؛ بِـمَعْنَى العَا ِدلَةِ.
حدٍ مِ ْن َع َملِهِ مَا كَانَ
(ﭭ ﭮ)َ :أيْ :فِي يَ ْومِ ﭮ ()103؛ لَيَبِيْنَ لِكُلِّ َأ َ
َعلَيْهَِ ،ومَا كَا َن لَهُ.
َفمَنْ خ ََّفتْ فِي َذلِكَ اليَ ْومِ مِيْزَانُهُ َفمِنْ قَِبلَهِ أَتَاهُ خُ ْسرَانُهُ ،وَمَنْ فَازَ مِنْ الـ ِم ْيزَانِ
ل لَا بِالَعَ َملِ(.)104
ضِ
ك بِالفَ ْ
بِثِ َقلٍ؛ َف َذلِ َ
جلَّ
فلَْيلُمْ نَفْسَهُ الـمَفْتُونَُ ،و ْلَيبْكِ َعلَى سُوْءِ صَفْقَتِهِ الـمَ ْغبُونُ [قَالَ اهللُ َ
()105

ذِ ْكرُهُ]

ألمَمُ عَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ
( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)[األعراف]6 :وَهُمْ ا ُ

ض
الر ُسلَِ ،ومَاذَا َع ِملُوا( ،ﮍ ﮎ ﮏ)؛ تَوْبِيْخًا لِبَعْ ِ
احلَقِّ َعلَى َألْسِنَةِ ُّ
ُأمَـمِهِمْ بِشَهَادَتِـهِمْ بِالتَّضْيِيْعِ بَ ْعدَ التَّ ْبلِيْغِ،
ألمَمِ،
الـمَسْئُوِليْنَ ِمنْ ا ُ

(ﮒ ﮓ)

(ﮐ

ﮑ)[األعرافَ ]7 :علَى

َأيْ :نُـخِْبرُهُمْ عَنْ ِعلْمٍ( ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) عَ ْن

ألمَمِ ِإذَا َأجَابُوا( ،ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [األعراف ]6 :أَيْ:
الر ُسلِ ِإذَا بَلَّغُواَ ،وعَنْ ا ُ
ُّ
ال َع ْدلَُ ،أيْ لَا ُظلْمَ فِيهِ( ،ﮜ ﮝ ﮞ) بِالـحَسَنَاتِ ،وذَكَرَ الـمِ ْيزَانَ ِبلَفْظِ اجلَمْعِ
أل ْعمَالِ،
جحِ بِاعْتِبَارِ مَا يُوْ َزنُ فِيهِ مِنْ ا َ
حدٌ [ق َ ]5علَى األَ ْر َ
وَهُوَ وَا ِ

(ﮟﮠ

( )103كذا جاءت يف األصل على رسم املصح .
( )104يقــول شــيخ اإلســالم رمحــع ي"الثــايني أن هــو الــذي ،مـ َّن علــى العامــل لن خلقــع أوًال ،وأحيــا ورز ــع ،ي لن
أرســل لــع الرســل ،وأنــال الكتــب ،ي لن يســر لــع العمــل ،وحبــب إليــع اإلاــان وزينــع يف لبــع ،و،كـ َّـر إليــع الكزــر
تصــور أن يكــون للعبــد علــى ِّعـ ،ـوض وهــو خل، ،قــعُ وأحد ــع وأنعــم علــى العبــد
والزســو والعصــيان...يكي يُ َّ
بع؟ر ."...جامع الرسا:ل ،أمحد ابن تيمية.)149/1( ،
( )105ملحقة من ايامش وعليها تصحيح.
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ﮡﮢ)

الفَاِئزُونَ بِاجلَنَّةِ ،وَالنَّجَا ِة مِنْ النَّارِ( ،ﮣ ﮤ ﮥ) [األعراف]9 :

َأيْ حَسَنَاتُهُ ،وَثَ ُق َلتْ سَيِّئَاتُهُ،

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)

بِفِ ْعلِهِمْ مَا يُو ِردُهُ ْم

حدُونَ.
النَّارَ(،ﮪﮫ ﮬﮭﮮ) َأيْ َيـجْ َ
َل
ضيَ اهللُ َعنْهَا َمرْفُوعًا(( :خَلَقَ اهللُ عَزَّ وَج َّ
خ َرجَ الدَّ ْي َلمِيُّ( )106عَنْ عَائِشَةَ رَ ِ
َأ ْ
كَفََّتيْ الـمِ ْيزَانِ مِ ْثلَ -أَوْ ِملْئَ

()108()107

السمَواتِ()109وَاألَرْضِ؛ فَقَاَلتْ الـمَلَائِكَةُ:
َّ -

خلْقِي(.)111()))110
ت مِ ْن َ
يَا رَبَّنَا! مَ ْن َتزِ ُن بِ َهذَا؟ .قَالَ :أَ ِز ُن بِ ِه مَ ْن شِئْ ُ
وَقِيلَ :سََألَ دَا ُودُ رَبَّهُ َأنْ ُيرَيَهُ الـمِ ْيزَانََ ،فلَمَّا رَآهُ ُأ ْغ ِميَ َعلَيهِ مِنْ هَ ْولِهِ ،ثُمَّ
هلل
أَفَاقَ ،فَقَالَِ :إلَهِي! مَنْ يَ ْقدِرُ َعلَى َملْئِ( )112كَفَّةِ َهذَا الـمِ ْيزَانِ حَسَنَاتٍ؟! .فَقَالَ ا ُ

( )106كتب الناسخ (الدالي) ،ي ضرب عليها وصوهبا يف املنت.
والديلمي هوي أبو شجاع ش)ويع بن شهردار بن ش)ويع ايمذاين ،صاحب كتاب (الزردوس ـ ور امسـاب) .تـويف رمحـع
س ــنة 509هـ ــ .ينظ ــري س ــ) أع ــالم الن ــبالء ،حمم ــد ال ــذه  ،)294/19( ،األع ــالم ،خ ــ) ال ــدين الاركل ــي،
(.)184-183/3
ِّ
( )107كذا يف األصل .والصواب ملء .ينظري واعد اإلمالء ،عبدالسالم هارون( ،صـ.)12
( )108يف الزردوس ور امساب ،ش)ويع الديلمي ،ا ديب ر م ( )190/2( )2948اجلامي (ملء).
( )109يف الزردوس ور امساب ،ش)ويع الديلمي ،ا ديب ر م ()10/2( )2948ي (السماء).
(( )110خلقي) ليس يف مسبوع الزردوس ور امساب ،ش)ويع الديلمي ،ا ديب ر م (.)190/2( )2948
( )111ذك ــر ال ــديلمي يف الز ــردوس ـ ـ ور امس ــاب ،ش ــ)ويع ال ــديلمي ،ا ــديب ر ــم ( )190/2( )2948م ــن
حديب عا:شة رضي عنها.
وأسند الدار سين يف جاء حديب أيب الساهر الذهلي ،حـديب ر ـم (( )23ص ـ)19ي حـد نا موسـى بـن زكـر حـد نا يـرج
بن عبيد الاهراين حد نا ا كم بن ظه) عن ا سن بن عمار عن يونس بن عبيد عن ا سن عن عا:شة.
وا كــم بــن ظهــ) الز ـااري ضــعي ا ــديب .ــال ابــن عــدي رمحــع ي"وعامــة أحاديثــع ــ) حمزوظــة" .الكامــل يف
ضعزاء الرجال ،البن عدي.)210/2( ،
وا سن بن عمار ال ييـع ابـن عـدي رمحـع ي"وا سـن بـن عمـار مـا أ ـرب صـتع إ مـا الـع عمـرو بـن علـيي أنـع كثـ)
الوهم وامس " .الكامل يف ضعزاء الرجال ،ابن عدي.)295/2( ،
( )112كذا يف األصل ،والصوابي (م ِّ
لء).
،
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حدَةٍ .يَا دَا ُودُ! ا ْملَأْهَا
تَعَالَى(( :يَا دَا ُودُ! ،إِنَّي ِإذَا رَضِ ْيتُ عَنْ َع ْبدِي َملَأْتُـهَا بَِت ْمرَةٍ وَا ِ
بِ َك ِلمَةِ :لَا ِإلَ َه إِلَّا اهللُ))(.)113
وَ َقدْ ذَ َهبَ أَهْلُ السُّنَّةِ ِإلَى أَنَّ الـمِ ْيزَانَ مِ ْيزَانٌ حَقِيْقَةً؛ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ( ،)114وَقَ ْد
نَطَ َق بِهِ ال ُقرْآنُ ،وَبََّينَتْ ُه السَُّّنةُ.
جمَةِ فِي قَ ْولِهِ":وَأَنَّ َأ ْعمَالَ بَنِي آ َدمَ وََأ ْقوَالَـهُمْ
الت ْر َ
ثُـمَّ ظَا ِهرُ صَِنيْع ِالبُخَارِيِّ فِي َّ
أل ْعمَالِ)( )115لَا يَ ْش َملُ األَقْوَالَ ،وَالَّذِي نَصَّ َعلَيهِ َبعْضُهُ ْم -
تُو َزنُ" َيقْتَضِي أَنَّ لَفْظَ (ا َ
ف
أل ْعمَالَ تَ ْش َملُ األَقْوَالَ( ،)116حَتَّى االعْتِقَادَ()117؛ فَعَطْفُ الـمُؤَلِّ ِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ  :-أَنَّ ا َ
ألعَمِّ.
َص َعلَى ا َ
ألخ ِّ
األَ ْقوَا َل َعلَى سَابِقِهَا مِ ْن عَطْفِ ا َ
ضيَ اهللُ عَنْ ُه
حدِيثِ البَابِ َّالذِي َأسَْندَهُ عَنْ أَبِي ُهرَ ْيرَةَ رَ ِ
وَِإلَى مَا َت ْرجَمَ لَهُ َأشَارَ بِ َ
ج ْملَتَانِ؛ كُلٌّ مِنْ ُهمَا يُفِي ُد
أَنَّهُ قَالَ :قَالَ النََّبِيُّ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمََ (( :ك ِلمَتَانِ)) َأيْ ُ

( )113ذكر الزخر الرازي يف التزس) الكب) (مزاتيح الغيب) ،الزخر الرازي.)176/22( ،
( )114ينظــري شــرا الســنة ،ا ســن بــن علــي القهبــاري( ،ص ـ ،)42شــرا العقيــد السحاويــة ،علــي ابــن أيب العــا ا نزــي،
(صـ.)472
وصوهبا يف املنت.
( )115كتب الناسخي (األ وال) ي ضرب عليها َّ
( )116ـ ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ـ ــا ي

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ)[-النساءي -]108؛ يسمى ـويم عم ًـال .وينظـري اإلاـان ،القاسـم بـن سـالم( ،ص ـ ،)54يـتح
الباري بشرا صحيح البخاري ،عبدالرمحن ابن رجب.)120/1( ،
( )117االعتقــاد يشــمل عمــل القلــب  -ع ـ تصــديقع وانقيــاد  ،-وعمــل اللســان -ثلنســق ثلشــهادت واإل ـرار
مجيعــا .ينظــري جممــوع يتــاوى شــيخ
بلوازمهمــا -وعمــل اجل ـوارا .وال يكــون املــومن مومنًــا إال هبــذ األركــان ً
اإلسالم البن تيمية ،مجع عبدالرمحن بن اسم.)672/7( ،
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حمَنِ)) َأيْ مَحْبُوبَتَا ِن
الر ْ
صلَةٍ َوعَاِئدَةٍ(( .حَبِيْبَتَانِ ِإلَى َّ
صلُ ِإلَى َأعْظَمِ ِ
أَ ْك َملَ فَاِئدَةٍ ،وَيُو ِ
ِي عَنْ قَاِئلِ ِهمَا(.)118
ي َمرْضِيَّتَا ِن لَهُ ،وَالـمَ ْعنَىَ :مرْض ٌّ
ِإلَيهِ؛ َأ ْ
((خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ)) [ق ]6حَ ْيثُ يَسْ ُهلُ النُّطْقُ بِ ِهمَا َكمَا هُوَ مَحْسُوسٌ.
ت
خرِ ،وَاحلَسَنَا ِ
ُد َ
جرِ الكَبِ ْيرِ الـم َّ
أل ْ
((ثَقِ ْيلَتَانِ فِي الـمِ ْيزَانِ)) حَقِيْقَةً؛ بِـمَا لِقَاِئلِ ِهمَا مِنْ ا َ
جحُ بِهِمَا الكِفَّةُ؛ َو َهلْ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اهللِ شَيءُ؟!(( .سُبْحَانَ اهللِ
الـمُضَاعَفَةِ لَهُ؛ فََت ْر ِ
جدِهِ.
جلَالِ ذَاتِه ،وَ َكمَالِ مَ ْ
ص وَآفَةٍ؛ َكمَا َيلِيقُ بِ َ
ح ْمدِهِ)) أَيْ تَ ْنزِيهًا هللِ مِنْ كُلِّ نَقْ ٍ
وَبِ َ
َولُ َي ْدعُو ِإلَى
صرُ ال ُعقُولُ عَنْ ِإدْرَاكِ حَدِّهِ .فَاأل َّ
((سُبْحَانَ اهللِ العَظِيمِ)) الَّذِي تَقْ ُ
جللَالِ.
تا َ
ب بِاسْتِشْعَارِ( )119صِفَا ِ
جلمَالِ ،وَالثَّانِي مُطَاَل ٌ
تا َ
اسْتِحْضَا ِر نُعُو ِ
س
جمِيعِ ال ُوجُوهِ ،وَأََتلَبَّ ُ
َزهُ اهللَ تَ ْنزِيهًا َأعَْت ِقدُ بِهِ انْتِفَاءَ الـ ُممَاَثلَةِ مِنْ َ
فَالـمَعْنَى :أُن ِّ
ب جُودِهِ وَأَ ْرجُوهُ.
ح ْمدِ ِه َّالذِي أَتَعَرَّضُ بِ ِه لِسََب ِ
بِ َ
أل ْسمَاءِ وَاألَفْعَالِ.
هلل َأنْ يَكُونَ َكمِ ْثلِ ِه شَي ٌء فِي الذَّاتِ وَا َ
أُنَزِّ ُه ا َ
((العَظِيمِ)) َّالذِي تَقَدَّسَ عَنْ الـمَحَالِّ( ،)120وَالـمُحَالِ( ،)121وَهُوَ َشدِيدُ
الـمِحَالِ(.)122
(ِّ )118
الرضى عن القول والقا:ل من لوازم اقبة؛ ياألصل إ بات صزة اقبة هلل تعا على ما يليق جباللع وعظمتع -كما
هو املقرر عند أهل السنة واجلماعة.-
( )119كتب الناسخي (نعوت) ،ي ضرب عليها.
( )120مجــع حمــل وهــو املكــان .واأللزــاظ اجململــة الــيت مل تــرد يف الكتــاب والســنة -كاملكــان واجلهــة وا ــد وا يــا-
يستزصل عن املراد هبا؛ يإن ُ ِّ
ص ،د هبا مع صحيح ُبِّ ،ل املع ال اللزظ .ينظري الرسالة التدمرية ،أمحـد ابـن
ُ
تيمية( ،صـ ،)66-65وينظري كتاب العلو للعلي العظيم ،حممد الذه .)1378/2( ،
( )121اقال على نوع ي
حمـال لذاتــع -كــاجلمع بـ النقيضـ أو ريعهمــا-ي وهــذا لــيس شــيئًا؛ وإمنــا يقــع يف الــذهن ،ال وجــود لــع يف امــارج؛ يــال
ي ــدخل ض ــمن الق ــدر المتناع ــع لذات ــع .ينظ ــري جمم ــوع يت ــاوى ش ــيخ اإلس ــالم ،مج ــع عب ــدالرمحن ب ــن اس ــم،
(=.)8/8
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َولِ فِي سَعَةِ نَوَالِهِ ،وَبِالثَّانِي َأذْ َكرَ َك شِدَّ َة بَطْشِهِ وَنَكَالِهِ.
ك بِاأل َّ
أَ ْطمَعَ َ
َولِ غِنَا ُه
ضرْ بِاأل َّ
إلحْسَانَِ ،وبِالثَّانِي نُورَ الُبرْهَانِ ،اسْتَحْ ِ
َولِ نَ ْوءَ ا ِ
َكرْ بِاأل َّ
َتذ َّ
الشدِيدَ ،وَفِي الثَّانِي ُعلَاهُ وَقَ ْه َرهُ الـمُبِ ْيدَ ،كُنْ بِاألَ َّولِ رَاغِبًا ،وَبِالثَّانِي رَاهِبًا،
وَفَ ْقرَكَ َّ
حذَ ْر َأنْ َيرَا َك هَارِبًا.
وَا ْ
إِنَّـمَا

()123

إلحْسَانِ؛
حمَنِ؛ لَأَنَّ الـمَقَامَ مَقَامُ تَعَرُّضٍ لِ ِ
الر ْ
حلدِيثِ ذِكرُ َّ
فِي ا َ

ب هُنَا مَا دَلَّ َعلَى إِفَاضَةِ النِّعَمِ ،وَِإ ْرسَا ِل مَوَادِّ الكَ َرمِ.
فَالـمُنَا ِس ُ
ك
ضلِهِ َومِنَّتِهِ ،أَفَاضَ َعلَي َ
حمَتِهِ َوسَابِقِ فَ ْ
وَفِي َذلِكَ ِإشَارَةُ ِإلَى أَنَّ مَا مِنْهُ ِإلَيكَ ِب َر ْ
َسرَ لَكَ مَنْ
بِرَّهُ وَأَْنتَ جَنِيْنٌ ،وَأَتَاحَ لَ ِطيْفَ ال ِغذَا ِء بَ ْعدَ انْفِصَالِكَ يَا غَبِيْنُ( ،!)124وَي َّ
حمَ ِن
الر ْ
ضيْعًا وَطِ ْفلًا ،وََأ ْزجَى ِإلَيْكَ الرِّزْقَ يَافِعًا وَكَ ْهلًا؛ َفمَالَكَ عَنْ َّ
يَكْ ُفلُكَ رَ ِ
َلاهيًا؟!َ ،و َعلَى العِصْيَانِ ثَاوِيًا()125؟! ،وَفِي فَلَاتِ الغَ ْفلَةِ نَائِيًا؟! ،وَ َقدْ رَ ِكبَ الرَّاجُو َن
إل ْملَاقِ( ،)126وََأخَذ اللَّاجُونَ(ِ)127إلَيهِ فِي [ق ]7اجلِدِّ وَالسِّبَاقِ.
حلَ ا ِ
لِـمَ ْعرُوفِهِ رَوَا ِ

تناها؛ كـالظلم الـذي حرمـع تبـار وتعـا علـى
=الثايني املمتنع لضد  .يهو داخل حت القدر  ،ولكن تعا امتنع عنع ً
نزسع؛ لكمال عدلع .ينظري جمموع يتاوى شيخ اإلسالم ،مجع عبدالرمحن القاسم ،)35/3( ،وما بعدها.
( )122ال ِّـمحالي املكر حبق .و يـلي الشـد  ،والغضـب ،والتـدب) .ينظـري تزسـ) القـرآن العظـيم ،إمساعيـل ابـن كثـ)،
(.)128-127/8
( )123كذا يف األصلي (إمنا) ،والصواب َّ
(إن ،ما)؛ ألن إد ام (إن) يف (ما) املوصولة ال يصح .ينظري الوسيط يف واعد
اإلمالء واإلنشاء ،عمر السباع( ،صـ.)131
(، )124بِّ ي أي ضعي الرأي .ينظري لسان العرب ،ابن منظور ،ماد ( نب).)309/13( ،
( )125الثَّواءي طول املقام .ينظري لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد ( وى).)125/14( ،
السـبب يف موضـع املسـبب .ينظـري
( )126اإلمال -يف األصل-ي اإلنزا  ،ي أُطلق على الزقـر مـن ثب إطـال َّ
لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد (ملق).)348/10( ،
ـعارا .يقـول السـهرورديي"يالزقر كـا:ن يف
ومراد املول رمحع ،من زهد يف الدنيا .و د أخذ املتصوية لقب الزقـر ش ً
السهروردي( ،صـ=.)40
ماهية التصوف ،وهو أساسع وبع وامع ."..عوارف املعارف ،عمر َّ
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حمَتِهِ أَنْ
أَيُّهَا العَصِيُّ اجلَهُولُ! ،النَّسِيُّ الغَفُولُ ،الـ َمعْنِيُّ بِالفُضُولِ؛ إِنَّ مِنْ رَ ْ
جزَاهُ ِبذِ ْكرِهِ لَكَ؛ لِيُ ْك ِرمَكَ وَيُسْ ِعدَكَ
دَلَّكَ َعلَى ذِكْرِهِ ،وَأَ ْر َشدَكََ ،و َ

(ﯩ ﯪ)

َد َدكَ.
ك لِيَحْ َفظَكَ وَيُس ِّ
[البقرةَ ،]152 :و َذلِ َ
َأ َمرَكَ أَنْ َتذْ ُكرَهُ لِكَ ْثرَةِ نِسْيَانِكَ ،وَكَافَأَكَ ِب ِذ ْكرِهِ إِيَّاكَ تَنْوِيهًا بِشَانِكَ(َ ،)128ط َلبَ
ضلَهُ.
ك لِتَ ْعرِفَ َك َرمَهُ وَفَ ْ
ك الذِّ ْك َر لِعِ ْلمِ ِه بِـمَا جُِبلْتَ َعلَي ِه مِنْ الغَ ْفلَةَِ ،وجَزا َك ِبذِ ْكرِ ِه لَ َ
مِنْ َ
ِإذَا ذَ َك ْرتَ مَوْلَاكَ؛ فَفَوزُكَ فِي ذِ ْكرِهِ ،وَِإذَا ذَ َكرَكَ فَِبمَحْضِ ِإحْسَانِهِ وَبِرِّهِ؛
َالرخَاءِ
الن ْعمَةِ و َّ
ألمَانِ ،فَاذْ ُكرُونِي فِي ِّ
فَاذْ ُكرُونِي بِاللِّسَانِ وَاجلَنَانِ َأذْ ُكرْكُمْ بِاحلِفْظِ وَا َ
ألحْوَالِ.
صلَاحِ ا َ
ُل حَا ٍل َأذْ ُكرْكُ ْم بِإِ ْ
َأذْ ُكرْكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالبَال( ،)129فَاذْ ُكرُونِي فِي ك ِّ
َضلًا.
َملًا ،وَِإذَا ذَكَرَ َك ذَ َكرَ َك ِإحْسَانًا وَتَف ُّ
ك ذَ َكرْتَ ُه مُؤ ِّ
ت ِإذَا ذَ َك ْرتَ رَبَّ َ
أَْن َ

تعــا ممــا يور ــع حمبتــع
=وممــا ينبغــي اإلشــار إليــع هنــاي أن حقيقــة الزقــر املمــدوا هــو استشــعار العبــد ايتقــار إ
وخشـ ــيتع واإل بـ ــة إليـ ــع ،والسـ ــعي ثلعمـ ــل الصـ ــاا واإلحسـ ــان إ املـ ــق .ينظـ ــري طريـ ــق ايج ـ ـرت وثب
السعادت  ،حممد ابن القيم ،)12/1( ،وما بعدها ،مدارج السالك ب منـازل إ نعبـد وإ نسـتع ،
حممد ابن القيم.)184/1( ،
ممدوحا بكل حال .وعلى هذا دارت املس لة املشهور ي أيهما أيضلي الغين الشاكر أم
أما الزقر ع لة ذات اليد ،يليس ً
الزق) الصابر؟ .وينظر حترير املس لة مسـوًال عنـد شـيخ اإلسـالم يف جممـوع الزتـاوى ،مجـع عبـدالرمحن بـن القاسـم،
(.)122/11
( )127كذا يف األصل بتخزي ايما  .وهو جا ٍر على ما ذهب إليع أبو جعزـر مـن جـواز حـذف ايمـا وضـم مـا
بلها -ينظري البحر اقيط ،أبو حيان األندلسي .-)264/10( ،وألو مذهب سيبويع من ختزي ايمـا
ب ب ؛ وذل لن تضع صو ا ،وال تتمع ،يتقرب حينئذ من الواو الساكنة .وعند األخزـش تقلـب ءً
ينظري شرا املزصل ،علي بن يعيش.-)274/5( ،وينظر للقاعد يف كتابة ايما إذا كان مضمومة وما بلها مكسوري واعد اإلمالء ،عبدالسالم هارون( ،ص.)19-18
( )128كذا يف األصل بتخزي ايما.
( )129كذا يف األصل بال ىلا .وينظر لتخزي ايما ي معجم ايما  ،أدما طربية( ،صـ.)37
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ص ْرتَ َعلَى
ِإذَا ذَ َك ْرتَ رَبَّكَ فَاذْ ُكرْهُ بِـمَا َندَبَكَ ِإلَيهِ َودَلَّ؛ َفلَعَلَّكَ لَوْ اقْتَ َ
حدٍ
وَا ِ

()130

َتلْحَقُكَ السَّآمَةُ وَالـ َم َللُ .فَالـمَقْصُودُ مِنْ الذِّ ْكرِ التَّوحِيدَُ ،ومَا وَ َردَ عَ ْن

الشَّارِعِ لِ َهذَا ُيفِيدُ .قَالَ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمَ(( :يَقُولُ اهللُ تَعَالَى :أَنَا َمعَ عَ ْبدِي مَا
ك
التمَسُّ َ
اطلَ ْعتُ َعلَيهِ َفرَأَ ْيتُ َعلَى قَلْبِهِ َّ
ذَ َكرَنِي أَوْ تَحَرَّ َكتْ ِبذِ ْكرِي شَفَتَاهُ .أَيُّـمَا عَ ْبدٍ َّ
جلِيسَهُ وَأَنِيسهُ))(.)131
ت َ
ت سِيَاسَتَهُ ،وَ ُك ْن ُ
ِبذِ ْكرِي تَ َولَّ ْي ُ
( )130بعد كلمة مضروب عليها.
جمموعا.
( )131مل أ عليع
ً
ِّ
ِّ
أما اجلملة األو ي ((أ، ، ،م ،ع ،عْبدي ،ما ذ، ،ك،رِّين أ ْ،و ،حتَّ،ر،ك ْ بِّذ ْك ِّري ،ش ،زت،ا ُ)).
يجــاءت مــن حــديب أيب هريــر وأيب الــدرداء رضــي عنهمــا -علــى حســب مــا ســي ض تزصــيلع يف اخــتالف إســناد
امق.
يروا عبدالرمحن بن يايد بن جابر وحممد بن مهاجر وربيعة بن يايـد الدمشـقي؛ مجـيعهم عـن إمساعيـلي حـد ين كراـة
مريوعا.
بن ا سحاسي مسع أث هرير رضي عنع ،بع ً
أخرجع اإلمام أمحد ( ،571 /16 )10975والبخاري يف خلق أيعال العبـاد ص ـ ،87والسـقاين يف مسـند الشـامي
( 320/1 )562من طريق الوليد بن مسلم ،وأخرجع ابن املبار يف الاهد ( )897صـ ، 711-710مـن
طريق عبدالرمحن بن يايد بن جابر.
وأخرجع السقاين يف املعجم األوسط ( ،363/6 )6621من طريق حممد بـن مهـاجر  ،وييـع ـول كراـةي حـد نا أبـو
هرير يف بي هذ –تعين أم الدرداء .-و ال السقاين عقبعي"مل يرو هذا ا ـديب عـن حممـد بـن مهـاجر إال
توبة".
وأخرج ــع البيهق ــي يف ش ــعب اإلا ــان ( ،243/2 )506ويف ال ــدعوات ( )14ص ـ ـ  13م ــن طري ــق ربيع ــة ب ــن ياي ــد
الدمش ــقي ،ويي ــع يق ــول إمساعي ــلي دخلـ ـ عل ــى أم ال ــدرداء يلم ــا س ــلم جلسـ ـ  ،مسعـ ـ ُ كرا ــة بنـ ـ
ا سحاس املانية...تقولي مسع أث هرير .
ال تهمي (عبدالرمحن بن يايد بن جـابر وحممـد بـن مهـاجر وربيعـة بـن يايـد الدمشـقي) عـن إمساعيـل بـن عبيـد عـن
يوعا.
كراة بن ا سحاس عن أيب هرير مر ً
وروا األوزاعي عن إمساعيل ،واختل عليع ييعي
يوعاي=
يروي عنع ما يوايق اجلماعةي عن إمساعيل بن عبيد عن كراة عن أيب هرير مر ً
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=أخرج ــع البخ ــاري يف خل ــق أيع ــال العب ــاد ص ـ ـ 87م ــن طري ــق الولي ــد ب ــن مس ــلم –و ــد ــرن رواي ــة األوزاع ــي برواي ــة
عبــدالرمحن بــن يايــد بــن جــابر ،-وأخرجــع ابــن حبــان يف صــحيحع ( ،97/3 )815مــن طريــق أيــوب بــن
سويد ،كالىلا (الوليد بن مسلم وأيوب بن سويد) عن األوزاعي عن إمساعيل عن كراة ،بع.
وروي عنع عن إمساعيل عن أم الدرداء عن أيب هرير ي
أخرجــع اإلمــام أمحــد ( ،568/16 )10968وابــن ماجــع يف كتــاب األدب ثب يضــل الــذكر ( )3792عــن حممــد
ب ــن مص ــعب–و ــرن أمح ــد يف روايت ــع أث املغ ــ) حم ــد ب ــن مص ــعب ،-وأخرج ــع اإلم ــام أمح ــد ()10968
 ،568/16مـن طريـق حيـ بـن عبــد ؛ كالىلـاي (حممـد بـن مصــعب وحيـ بــن عبـد ) عــن األوزاعـي عــن
إمساعيل عن أم الدرداء عن أيب هرير .
وروي عنع عن إمساعيل عن أم الدرداء عن أيب الدرداءي
أخرجــع ابــن مسعــون يف أماليــع ( )4صـ ـ )44( ، 87صـ ـ ،111مــن طريــق عبدا ميــد بــن حبيــب بــن أيب العش ـرين،
وأخرجــع ا ــاكم يف مســتدركع  496/1مــن طريــق بشــر بــن بكــر ،و الي"صــحيح اإلســناد ومل خيرجــا ."..
كالىلا عن األوزاعي عن إمساعيل عن أم الدرداء عن أيب الدرداء.
وا ـ ـ ــديب علق ـ ـ ــع البخ ـ ـ ــاري يف الص ـ ـ ــحيح بصـ ـ ــيغة اجلـ ـ ــام يف ثب ـ ـ ــول تع ـ ـ ــا ي
[القيامــةي ]16ر ــم البــاب (...)43مــن كتــاب التوحيــد  ،ــالي "و ــال أبــو هريــر عــن النـ صــلى عليــع
وسلم ،"...يذكر .
والـراجح مــن األوجــع املتقدمــة روايــة عبــدالرمحن بــن يايــد بــن جــابر وحممــد بــن مهــاجر وربيعــة بــن يايــد الدمشــقي عــن
يوعاي
إمساعيل بن عبيد عن كراة بن ا سحاس عن أيب هرير مر ً
أيضا تغليق التعليق .364-363/5
وهي اليت رجحها الدار سين يف العلل ( ،51-50/9 )1635ينظر ً
وأومـ ا ــايظ يف يــتح البــاري  500/13إ تصــحيح الــوجه يف روايــة إمساعيــل عــن كراــة وعــن أم الــدرداء كالىلــا
عن أيب هرير ؛ حيب الي "ورجح ا زاظ طريق عبدالرمحن بن يايد بن جـابر وربيعـة بـن يايـد ،وحيتمـل أن
يكون عند إمساعيل عن كراة وعن أم الدرداء معاً."...
وهذا االحتمال صرا بع ا ايظ املاي رمحع يف ذيب الكمال .293/35
مريوعــا والــيت صــححها ا ــاكم
وتبقــى روايــة األوزاعــي عــن إمساعيــل عــن أم الــدرداء عــن أيب الــدرداء رضــي عنهمــا ً
على شرطهما ووايقع الذه يف التلخيص.
ـال املـاي رمحــع يف حتزـة األشـراف 109/11ي "وروا عبدا ميـد بــن حبيـب بــن أيب العشـرين عــن األوزاعـي عــن
إمساعيــل عــن أم الــدرداء عــن أيب الــدرداء عــن النـ صــلى عليــع وســلم ولــيس حزــوظ" .وينظــري تغليــق
التعليق .363/5
( ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)
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َي
ضيَ اهللُ عَنْهُ :أَنَّ َرسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمَ سُِئلَ :أ ُّ
َوعَنْ أَبِي سَعِ ْيدٍ رَ ِ
ضلُ وَأَرْ ُفعُ دَ َرجَةً عِ ْندَ اهللِ يَ ْومَ ﭮ ()132؟ ،قَالَ(( :الذَّا ِكرُونَ اهللَ َكثِ ْيرًا))،
العِبَادِ أَفْ َ
ض َربَ بِسَيْفِهِ حَتَّى
قِ ْيلَ :يَا َرسُولَ اهللِ! ،وَمِنْ الغَازِي فِي سَبِ ْيلِ اهللِ؟ ،قَالَ(( :لَوْ َ
ل مِنْهُ وَأَرْ َف ُع َد َرجَةً))(.)134
ضَ
هلل أَفْ َ
ضبَ(َ )133دمًا لَكَا َن الذَّا ِكرُ ِ
يَنْكَ ِسرَ وَيَخْـَت ِ
هلل َعلَيهِ َوسَلَّمَ:
ضيَ اهللُ َعنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى ا ُ
َوعَنْ أَبِي ُهرَيْرَةَ رَ ِ
حل ْمدُ هللَِ ،ولَا ِإلَهَ إِلَّا اهللُ ،وَاهللُ َأكَْبرُ) َأحَبُّ ِإلَـيَّ مِـمَّا
((لََأنْ أَقُولَ( :سُبْحَانَ اهللِ ،وَا َ
الشمْسُ))(.)135
ت َعلَي ِه َّ
َطلَ َع ْ

ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
يسـعُ
=وأما اجلملـة الثانيـةي ((أ،يـم ،ـما ،عْبـد اطَّلْ ،عـ ُ ،عل،يـع ي،ـ،رأ،يْـ ُ ،عل،ـى ،ـ ْلبِّـع الت َّ،م مسـ  ،بـذ ْك ِّري ت،ـ ،ولَّْيـ ُ سي، ،
اسـت،عُ، ،وُكْنـ ُ ،جل ،
،وأ،نِّيسعُ)).
يذكرها ابن رجب رمحع عن صاا بن عبدالكر الي"يقول عا وجل"..؛ يذكر بنحـو  ،ومل يسـند  .نـور اال تبـاس
يف مشكا وصية الن صلى عليع وسلم البن عباس ( 111/3ضمن جمموع رسا:ل ابن رجب) .وصاا بن
عبدالكر من متعبدي بغداد .تنظر ترمجتع يفي اجلرا والتعديل البـن أيب حـا  ،408/4اتريـخ بغـداد للخسيـب
البغدادي .312/9
( )132كذا يف األصل على رسم املصح .
ب) والتصويب من ايامش.
( )133ضبس يف األصلي ،
(خي ،
تض ،
( )134أخرجع اإلمام أمحد ( ،248/18 )11720والرتمذي يف السنن يف كتاب الدعوات ثب منع بعد ثب مـا
جاء يف يضل الذكر حديب( ،)3376من طريق عبد بن ييعة عن أيب السمح دراج بن مسعـان املصـري
عن أيب اييثم عن أيب سعيد رضي عنع بع.
تزــرد بــع ابــن ييعــة عــن دراج -كمــا أشــار الرتمــذي إذ أخرجــع .-وأورد ابــن عــدي ييمــا أنكــر علــى دراج .ومجهــور
النقاد على ضع دراج .ينظري الضعزاء الكبـ) للعقيلـي  ،43/2ميـاان االعتـدال  .40/3ـال ابـن طـاهر
ع ــن ه ــذا ا ديبي"إس ــناد ض ــعي ؛ ض ــعزع أمح ــد ب ــن حنب ــل" .ذخ ــ) ا ز ــاظ أليب الزض ــل ب ــن ط ــاهر
.1436/3
( )135أخرجع مسلم يف كتاب الذكر والدعاء ثب يضل التهليل والتسبيح والدعاء حـديب( ،)32( )2695مـن طريـق
األعمش عن أيب صاا عن أيب هرير رضي عنع ،بع.
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ضيَ اهللُ [ق ]8عَنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَي ِه
َوعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَ ِ
السلَامَ،
ك مِنِّي َّ
ي بِي ،فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ! أَ ْق ِرءْ( )136أُمَّتَ َ
ت إِْبرَاهِي َم لَ ْيلَ َة ُأ ْسرِ َ
َوسَلَّمَ(( :لَقِ ْي ُ
الترْبَةَِ ،عذْبَ ُة الـمَاءِ ،وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ ،وَأَنَّ ِغرَاسَهَا :سُبْحَانَ
وََأخِْبرْهُمْ :أَنَّ اجلَنَّةَ طَِّيبَةُ ُّ
هلل أَكَْبرُ))(.)137
حل ْم ُد هللَِ ،ولَا ِإلَ َه إِلَّا اهللُ ،وَا ُ
اهللِ ،وَا َ
( )136كذا يف األصل ،والصوابي (أِّ ،ر ْر) .ينظري واعد اإلمالء ،عبدالسالم هارون( ،صـ.)13-12
( )137أخرجــع الب ـاار يف مســند ( 361/5 )1991مــن طريــق أيب إمساعيــل حممــد بــن صــاا الواســسي -حــد نا
عبدالرمحن بن إسحا عـن القاسـم بـن عبـدالرمحن عـن أبيـع عـن عبـد بـن مسـعود رضـي عنـع ،بـع .ومل
يذكر الباار لزظع؛ ألنع خرجع بعد من حديب سيار انض يذكر لزظع.
هكذا روا حممد بن صاا أبو إمساعيل الواسسي عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيع عن عبد بن مسعود.
وروا عبدالواحد بن ز د عن عبدالرمحن بن القاسم واختل عليع ييعي
يروا سيار بن حا عن عبدالواحد بن ز د عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيع عن جد -كرواية أيب إمساعيل-ي
أخرج ــع الرتمــذي يف كت ــاب الــدعوات ثب من ــع بع ــد ثب م ــا جــاء يف يض ــل التس ــبيح والتكبــ) والتهليــل والتحمي ــد
ح ـ ـ ــديب( ،)3462والبـ ـ ـ ـاار يف مس ـ ـ ــند ( ،361/5 )1992والسـ ـ ـ ـقاين يف املعج ـ ـ ــم األوس ـ ـ ــط ()4170
 ،271-270/4من طر عن سيار بن حا حد نا عبدالواحـد بـن ز د ،بـع .زاد السـقاين يف آخـر ي (وال
حول وال و إال ثهلل).
وخالزــع أبــو كامــل اجلحــدري؛ يــروا عــن عبدالواحــد عــن عبــدالرمحن بــن إســحا عــن القاســم عــن جــد عبــد  ،مل
يذكر أث ي
أخرجع الباار يف مسند ( 362/5 )1993عن أيب كامل بع.
وأشار أبو زرعة إ أن مجاعـة روو عـن عبدالواحـد مرس ًـال بـدون ذكـر أيب القاسـمي عبـدالرمحن .ينظـري علـل ابـن أيب
حا .310/5
والصواب من حديب عبدالواحد أنع مرسل ،هكذا حكم أبو حا -علل ابن أيب حا .-310/5
وتو ـ أبــو زرعــة يف نســبة امس ـ يف ا ــديبي هــل هــو مــن ســيار أم مــن عبدالواحــد نزســع .علــل ابــن أيب حــا
.310/5
وا ديب تزرد بع عبدالرمحن بن إسحا عن القاسم.
ــال الرتمــذي عقــب إخراجعي"هــذا حــديب حســن ريــب مــن هــذا الوجــع مــن حــديب ابــن مســعود" ،ومثلــع ذكــر
السقاين إذ أخرجع .وينظر أطراف الغرا:ب واأليراد (=.15/2 )3726
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هلل َعلَيهِ َوسَلَّمَ:
ضيَ اهللُ َعنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى ا ُ
َوعَنْ أَبِي ُهرَيْرَةَ رَ ِ
ُل
حل ْمدُ ،وَهُوَ َعلَى ك ِّ
حدَهُ لَا َشرِيْكَ لَهُ ،لَهُ الـ ُملْكَُ ،ولَهُ ا َ
((مَنْ قَالَ( :لَا ِإلَهَ إِلَّا اهللُ َو ْ
حرِ))(.)138
ت مِ ْثلَ زََبدِ البَ ْ
ت خَطَايَاهُ وَِإنْ كَاَن ْ
ُط ْ
شَيءٍ َقدِ ْيرٌ) فِي يَ ْو ٍم مِائَ َة مَرَّةٍ؛ ح َّ
ضيَ اهللُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ َعلَيهِ َوسَلَّمَ(( :مَ ْن
َوعَنْ ُعمَرَ رَ ِ
حل ْمدُ ،يُحْيِي
حدَهُ لَا َشرِيْكَ لَهُ ،لَهْ الـ ُملْكَُ ،ولَهُ ا َ
خلَ السُّوقَ فَقَالَ( :لَا ِإلَهَ إِلَّا اهللُ َو ْ
َد َ
وَيُـمِ ْيتُ ،وَهُوَ( )139حَيٌّ لَا يَـمُوتُ ،بَِيدِهِ اخلَ ْيرُ ،وَهُوَ َعلَى كُلِّ شَيءٍ َقدِ ْيرٌ) كََتبَ اهللُ لَ َه
َألْفَ َألْفَ حَ َسنَةٍَ ،ومَـحَى َعنْهَ َألْفَ َألْفَ سَيِّئةٍ ،وَرَ َفعَ لَهُ َألْفَ َألْفَ دَ َرجَةٍ)) ،وَفِي
رِوَايَ ٍة عِوَضَ الثَّالِثَةِ(( :وَبَنَى لَ ُه بَيْتًا فِي اجلَنَّةِ))(.)140

=وعبـدالرمحن بـن إسـحا أبـو شـيبة الواسـسي القرشـي .ضــعي عنـد نقـاد ا ـديب .ينظـري ميـاان االعتـدال للــذه
 .260/4ــال ابــن حباني"كــان ممــن يقلــب األخبــار واألســانيد ،وينزــرد عــن املشــاه) ،ال حيــل االحتجــاج
خبق  ."..اجملروح .54/2
ويف ذكر وصية إبراهيم عليع السالم ورد حديب أيب أيـوب وحـديب ابـن عمـر ،وال خيلـوان مـن مقـال .و ـد اختلزـا يف نـوع
الذكر .ينظري سلسلة األحاديب الصحيحة لأللباين .216-215/1
( )138مل أ ـ عليــع مــن حــديب أيب هريـر رضــي عنــع هبــذا اللزــظ .و ــد أخــرج مســلم يف كتــاب الــذكر والــدعاء ثب
يضــل التهليــل والتســبيح والــدعاء حــديب( )27( )2691مــن حــديب أيب هري ـر رضــي عنــعي أن رســول
صلى عليع وسلم ،ـالي ((مـن ـالي (ال إلـع إال وحـد ال شـري لـع ،لـع امللـ ولـع ا مـد وهـو علـى كـل
شــيء ــدير) ،يف يــوم ما:ــة مــر ؛ كانـ لــع عــدل عشــر ر ــاب ،وكتبـ لــع ما:ــة حســنة ،وحميـ عنــع ما:ــة ســيئة،
حرزا من الشيسان يومع ذل  ،حَت اسي ،ومل َيت أحـد أيضـل ممـا جـاء بـع إال أحـد عمـل أكثـر مـن
وكان لع ً
ذل  ،ومن الي (سبحان وحبمد ) ،يف يوم ما:ة مر ُحسَّ خسا  ،ولو كان مثل زبد البحر)).
( )139يف األصلي (على كل) ،وضرب عليها الناسخ.
( )140أخرجع السيالسي يف مسند ( ،14/1 )12واإلمام أمحد ( ،410/1 )327والرتمذي يف كتاب الـدعوات
ثب ما يقول إذا دخل السـو حـديب( ،)3429وابـن ماجـع يف كتـاب التجـارات ثب األسـوا ودخويـا
حديب()2235؛ كلهم من طر عن عمرو بن دينار هرمان آل الاب)=.
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هلل َعلَيهِ َوسَلَّمَ:
ضيَ اهللُ َعنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهللِ صَلَّى ا ُ
َوعَنْ أَبِي ُهرَيْرَةَ رَ ِ
((أَكِْثرُوا مِنْ (لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاهللِ)()141؛ فَإِنَّهَا كَ ْنزٌ مِنْ كُنُوزِ اجلَنَّةِ)) .قَالَ
مَكْحُولٌ(َ ( :)142فمَنْ قَالَهَا ،ثُـمَّ قَالَ( :لَا مَنْجَا مِنْ اهللِ إِلَّا ِإلَيهِ) كَشَفَ اهللُ عَنْهُ سَبْعِ ْينَ
بَابًا مِنْ الضُّرِّ؛ َأدْنَاهَا :الفَ ْقرُ)(.)143
=وأخرجــع الــدارمي ( ،1763-1762/3 )2736والرتمــذي يف كتــاب الــدعوات ثب مــا يقــول إذا دخــل الســو
حديب( ،)3428من طريق أزهر بن سنان عن حممد بن واسع.
وأخرجع السقاين يف كتاب الدعاء ( 1167/2 )793من طريق املهاجر بن حبيب.
مجيعهم عن سامل بن عبد عن أبيع عن جد بع.
وا ديب بسر ع معلول.
عمــرو بــن دينــار األعــور ،هرمــان آل ال ـاب) منكــر ا ــديب .متزــق علــى ضــعزع .ينظــري مي ـاان االعتــدال -313/5
.314
والسريق الثانية مدارها على أزهر بن سنان .ذكر العقيلي -الضعزاء الكب)  -134-133/1وابـن عـدي -الكامـل
يف ضعزاء الرجال  -430/1حديب الباب يف ترمجتع .وينظري مياان االعتدال .359/6
وأما السريق الثالثة؛ ينقل ابن كث) يف مسند الزارو رضي عنع  643-642/2تضعيزها عن اإلمام علي بن املديين.
( )141يف األصلي (العلي العظيم)،وضرب عليها الناسخ.
( )142أبو عبد مكحول الشامي من قات التابع  ،روى عن وا لة بن األسقع وأيب أمامة وأيب علبـة ،و ـ)هم رضـي
عنهم .تويف رمحع سنة  .113ينظري تقريب التهذيب ،ابن حجر ،ر م الرتمجة (( )6875صـ.)545
( )143ا ديب يرويعي مكحول ،وسـعيد بـن أيب سـعيد املقـقي ،وعبيـد مـو أيب رهـم ،وعمـرو بـن ميمـون ،وكميـل
يوعا.
بن ز د؛ مجعيهم عن أيب هرير رضي عنع مر ً
رواية مكحولي
أخرجها ثللزظ الذي ذكـر املصـن -مـع تعليـق امـق عـن مكحـول-ي الرتمـذي يف كتـاب الـدعوات ثب يضـل ال
حول وال و إال ثهلل حديب( .)3601و ال الرتمذي عقبعي"هذا حديب لـيس تصـل؛ حمكـول مل يسـمع
من أيب هرير ".
رواية سعيد بن أيب سعيدي
أخرجهــا اإلمــام أمحــد ( ،132-131/14 )8406والب ـاار يف مســند ( 181/15 )8553مــن طريــق ســعيد بــن
أيب سعيد املققي عن أيب هرير =.
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=رواية عبيد مو أيب رهمي
أخرجهــا السيالســي يف مســند ( ،286/4 )2679واإلمــام أمحــد ( ،90/16 )10056مــن طريــق عبيــد مــو أيب
رهم عن أيب هرير .
رواية عمرو بن ميموني
روا أبو بلج عن عمرو بن ميمون عن أيب هرير ي
أخرجه ــا السيالس ــي ( ،234/4 )2616وم ــن طريق ــع اإلم ــام أمح ــد ( ،363/14 )8753وأخرج ــع اإلم ــام أمح ــد
()8426( ،129-128/15 )9233( ،298-297/14 )8660
(،345/13 )7966
 ،150-149/14والنسا:ي يف الكقى ( ،10/9 )9757وييع (أال أدل على كنا مـن كنـوز اجلنـة؟؛ ال
حول وال ـو إال ثهلل) .ويف بعـ طر ـع مراجعـة عمـرو أليب هريـر يف إضـايةي (ال حـول وال ـو إال ثهلل)،
ورد أيب هريــر عليــع سيــة ســور الكه ـ  ،وييــع الش ـ مــن عمــروي (وأحســب أنــع ــالي يــإن عــا وجــل
يقولي أسلم عبدي واستسلم).
وروا حممد بن السا:ب عن عمرو يجعلع من مسند أيب ذري
أخرجع ا ميدي ( ،224/1 )130واإلمام أمحد ( ،264/35 )21336والنسا:ي يف الكـقى (،11/9 )9758
مجيعهم من طريق سزيان عن حممد بن السا:ب عن عمرو عن أيب ذر.
ورجح البخاري يف التاريخ الكب)  ،100/1وأبو حـا يف العلـل البـن أيب حـا  304/5حـديب سـزيان عـن حممـد
بن السا:ب من مسند أيب ذر.
و ال أبو زرعةي"عن أيب هرير ام "ر ،وك نع تو ييع .العلل البن أيب حـا  .305-304/5وأشـار الـدار سين
إ امالف على عمرو بن ميمون ييع يف العلل  255/6ومل يرجح.
و ــال ا ــاكم عقــب إخراجــع مــن طريــق أيب بلــج عــن ميموني"هــذا حــديب صــحيح ،وال حيزــظ لــع علــة ،ومل خيرجــا ،
و د احتج مسلم بيح بن أيب سليم" .املستدر .21/1
رواية كميل بن ز دي
وروا عن كميلي عبدالرمحن بن عابس وأبو إسحا السبيعيي
أما رواية عبدالرمحن بن عابس عن كميلي
أخرجهـ ـ ــا أمحـ ـ ــد ( ،535/16 )10918( 430-429/16 )10736والب ـ ـ ـاار ( ،92/17 )9635مـ ـ ــن طريـ ـ ــق
عبــدالرمحن بــن عــابس عــن كميــل ،بنحــو لزــظ معمــر عــن أيب إســحا انتيــة عنــد اإلمــام أمحــد ،وبنحــو
حديب عمرو بـن ميمـون عنـد البـاار ،بـذكر (ال حـول وال ـو إال ثهلل) أمـا كنـا مـن كنـوز اجلنـة ،و ـول
تعا ي ((أسلم عبدي واستسلم))=.
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= ال الباار عقبعي"وهـذا ا ـديب ال نعلـم روا عـن شـعبة إال حرمـي بـن عمـار  .وكميـل بـن ز د وحـد [-كـذا يف
املسبوع] -عنع عبدالرمحن بن عابس وأبو إسحا ".
وأما رواية أيب إسحا ي
ي خرجها السيالسي يف مسند ( ،203/4 )2578من طريق سالم ،كلزظ حديب عمرو بن ميمون.
وأخرجها اإلمـام أمحـد ( ،447/13 )8085وإسـحا يف مسـند ( ،291/1 )266مـن طريـق معمـر وييـعي كنـ
أمش ــي م ــع رس ــول ص ــلى علي ــع وس ــلم يف  ،ــل ل ــبع أه ــل املدين ــة ،يق ــالي (( أث هري ــر ر ،هل ـ
املكثــرون ،إال مــن ــالي هكــذا وهكــذا وهكــذا))  -ــال مـراتي حثــا بكزيــع عــن اينــع وعــن يســار وبـ
يديع(( ،-و ليل ما هم)) .ي مشى ساعة يقالي (( أث هرير ر ،أال أدلـ علـى كنـا مـن كنـوز اجلنـة))؟،
يقل ي بلى رسول  .يقالي ((ال حول وال و إال ثهلل ،وال ملج من إال إليع)).
ي مشى سـاعة يقـالي (( أث هريـر ر ،هـل تـدري مـا حـق النـاس علـى  ،ومـا حـق علـى النـاس))؟ ،لـ ي
ورسولع أعلم ،الي ((يإن حق على الناس أن يعبـدو وال يشـركوا بـع شـيئًا ،يـإذا يعلـوا ذلـ يحـق عليـع
أن ال يعذهبم)).
وأخرجــع أمحــد ( ،464/16 )10795وإســحا بــن راهويــع ( ،292/1 )267مــن طريــق عمــار بــن زريــق .بلزــظ
ريب من لزظ حديب معمر.
وأخرجع النسا:ي يف الكقى ( ،140/9 )10118من طريق إسرا:يل بن يـونس .كلزـظ حـديب عمـرو بـن ميمـون،
ويف آخر ي (وال منجا من إال إليع).
مجيعهم عن أيب إسحا السبيعي عن كميل بن ز د عن أيب هرير بع ،ا بين بينهم من اختالف يف األلزاظ.
وســا الــدار سين رمحــع يف العلــل  283/8طريــق أيب إســحا عــن كميــل عــن أيب هريــر  ،و ــالي"واألول أصــح".
كذا ال رمحع  ،ومل يسق يف النص املسبوع طري ًقا ) طريق أيب إسحا عن كميل عن أيب هرير .
لكن و ع عند البخاري يف التاريخ الكب)  100/1أن ذكر أوجع االخـتالف علـى أيب إسـحا ؛ يـذكر روايـة حزيـد
إسرا:يل عنع عن كميـل عـن أيب ذر ،ي ذكـر روايتـع هـو ومعمـر والبقيـة عـن أيب إسـحا عـن كميـل عـن أيب
هرير .
يالدار سين يرجح -ييما يظهر و أعلم -حديب أيب إسحا عن كميل عـن أيب ذر .وإن كـان إسـرا:يل روا علـى
الوجه .
و ــال الــدار سين رمحــع ي"وروى هــذا ا ــديب عبــد الــرمحن بــن عــابس ،مسعــع مــن كميــل بــن ز د ،عــن أيب هريــر ،
ويشبع أن يكون أبو إسحا مل يسمعع من كميل ،وإمنا أخذ عن عبد الرمحن بن عابس ،عنع"=.
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َفذِ ْكرُ اهللِ تَعَالَى شِعَارُ الصَّالِـِحيْنََ ،ومَنَارُ الـمُ ْفلِحِيْنََ ،وجُنَّةُ الـمُشْفِقِ ْينََ ،وجَنَّ ُة
الس َلَامِةَ ،ومَنَالُ ال َكرَامَةِ.
ج َّ
الصَّادِقِيْنَ ،وَمِ ْعرَا ُ
ثُـمَّ إِنَّ الذَّكْرَ الَّذِي تَدُورُ عَلَيهِ رَحَى السَّعَادَةِ ،وَبِسَبَبِهِ تُنَالُ احلُسْنَى وَزِيَادَةٌ ،هُوَ
ذِكْرُ( )144اهللُ فِي صَمِيمِ اجلَنَانِ ،وَمُرَاعَاةُ نَظَرِهِ فِي السَّرِيْرَةِ وَاإلِعْلَانِ؛ فَالذَّاكِرُ مَنْ ذَكَرَ اهللَ فِي
جَمِيْعِ أَعْمَالِهِ ،وَخَشِيَهُ بِالغَيْبِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ؛ فَاسْتَفَادَ حِفْظَ األَوْقَاتِ ،وَحِرَاسَةَ نَفْسِهِ
فِي احلَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ،وَصِيَانَةَ جَوَارِحِهِ عَنْ اكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ ،فَلَمْ يَزَلْ ذَاكِرًا بِقَلْبِهِ
لِـمَوْلَاهُ ،مُحَافِظًا عَلَى فِعْلِ مَا أَمَرَهُ ،وَاجْتِنَابِ مَا نَهَاهُ ،وَمِنْ نَظَرِهِ خَجِلًا ،وَمِنْ مَقَامِهِ وَجِلًا.
َب شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ
قَالُوا[ :ق ]9وَعَلَامَةُ مَحَبَّةِ العَبْدِ لِرَبِّهِ :اإلِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَح َّ
=يلعل الدار سين ذكر ذل ملا يشكل عليع منت حـديب أيب إسـحا ؛ يـإن مـنت حـديب كميـل كحـديب عمـرو بـن
ميمــون ،وأمــا مــنت حــديب أيب إســحا يإنــع يشــبع مــنت حــديب أيب ذر يف الصــحيح ي خرجـ ليلــة مــن
الليـا ،،يـإذا رســول صـلى عليــع وسـلم اشــي وحـد  ،ولــيس معـع إنســان ،ـالي يظننـ أنـع يكــر أن
اشي معع أحد ،الي يجعل أمشي يف ظل القمر ،يالتز يرآين ،يقالي ((من هذا))؟ ،ل ي أبـو ذر،
ثب املكثـرون هـم املقلـون حـديب(،)6443
جعلين يداء ..ا ديب أخـرج البخـاري يف كتـاب الر ـا
ٌ
وأخرج مسلم يف كتاب اإلاان ثب الرت يب يف الصد ة حـديب()33( )94؛ كالىلـا عـن تيبـة بـن سـعيد
عن جرير عن عبدالعايا بن رييع عن زيد بن وهب عن أيب ذر.
يلزظ ا ديب ظاهر من أن الن صلى عليع وسلم مل يكن معع أحد سوى أيب ذر رضي عنع.
أصال عن أيب هرير ،
يلعل يف حديب أيب إسحا شيئًا .وحديب أيب هرير مشكلر؛ إذ الروا ت عنع تشعر أن يا ً
ولذا تو ييع الدار سين ،و ال أبو زرعة رمحع مقولتع العجيبةري"عن أيب هرير ام "ر.
حديب (ال حول وال و إال ثهلل) كنا من كنوز اجلنة ب يف الصحيح من حـديب أيب موسـى األشـعري رضـي
عنعي
أخــرج البخــاري يف مواضــع؛ منهــاي يزــي كتــاب املغــازي ثب ــاو خيــق حــديب( ،)4202ومســلم يف كتــاب الــذكر
والــدعاء ثب اســتحباب خز ـ الصــوت ثلــذكر حــديب()44( )2704؛ مــن طريــق أيب عثمــان النهــدي
عن أيب موسى رضي عنع.
( )144كررها مرت  ،وضرب على األو
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ذِكْرِهِ ،وَلَا يَكْثُرُ الذِّكرُ إِلَّا بِسَبَبِ تَـمَكُّنِ الـمَذْكُورِ فِي القَلْبِ ،وَمُلَازَمَتِهِ لَهُ؛ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ
بَلَغَ مَقَامَ الـمُرَاقَبَةِ ،وَأُذِيْقَ لَذَّةَ الـمُنَاجَاةِ وَالـمُخَاطَبَةِ؛ كَمَا قِيْلَ:
،ك َّ
،ن ،رِّْيـبًا
ي، ،ما ،عاي،ـنْ ،
ت
،و،ال ب، ،د ،ر ْ

ت
،و،ال ،خس،،ر ْ
أ ،،را ، ،عل،ى

ِّمْن ،
اي ب،ـ ْع ،د ، ،مْنظً،را
،عْيـن، ،
()147
ِّم ِّين لِّبُـ ْع ِّد  ،لْ ،زظ،ةٌ
ِّم ْن ِّذ ْك ِّر ، ، )ِّْ ،خسْ،رٌ
،ح ،و ِّال ،ح ََّت ،ك ،ن َِّّين
األ ْ
ي،ـ ْر ،عى

خو ِّ
اط ِّري
،،

،و ،جنِّ ،اين
ِّ ،ظ ِّري
آخ،ر ي،ـ ْر ،عى
،و ،
يِّ،ريْـبُ  )146( ،إَِّّال ُـ ْل ُ ْ ،د ،ر،م ،ق ِّاين
ِّ،مس ،ع ِّاين
ْ ،د
ُـ ْل ُ ي
إَِّّال
لِّغ، )ِّْ ،
()148
،عل،ى ال ،ق ْل ِّ
ب إَِّّال ،عَّر ،جا بِّ ،عنِّ ،اين
()151()150
أ ُِّريْـتُ ِّ )149( ،يف ن،ـ ْز ِّسي ،ولْ ،س ُ أ ُ،رِّاين
()145

جلمَالِ ،وََأ ْشرَ َقتْ بِأَقْطَا ِر
حتْ لِإِبْصَارِ بَصَاِئرِهِمْ بَوَارِقُ ا َ
َفلِلَّهِ دَرُّ رِجَالٍ لَا َ

جللَالِ؛ فَاغْتَبَطُوا ِبذِ ْكرِهِ آنَاءَ اللَّ ْيلِ وَالنَّهَارِ؛ يُسَبِّحُونُهُ( )152بِالعَشِيِّ
َسرَاِئرِهِمْ شَوَارِقُ ا َ
خلَاصِ ال َع َملِ فِي السِّرِّ وَالِجهَارِ ،وَيَحِنُّونَ ِإلَيهِ حَنِيْنَ الطَّ ْيرِ ِإلَى
َحدُونَهُ بِِإ ْ
وَاإلِبْكَارِ ،وَُيو ِّ
ألسْحَارِ.
تا َ
ت نَ َسمَا ِ
أل ْسرَارِ فِي مَسْطُو ِر عِبَارَا ِ
األَوْكَارِ ،وََت ِر ُد َعلَيْهِمْ وَا ِردَاتُ ِإشَارَاتِ ا َ

( )145يف كتاب الاهر  ،حممد بن داود( ،صـ)213ي (ولساين).
( )146يف كتاب الاهر  ،حممد بن داود( ،صـ)213ي (يسوؤ ).
يف بعدم ماحة).
( )147يف كتاب الاهر  ،حممد بن داود( ،صـ)213ي (وال بدرت من َّ
( )148يف كتاب الاهر  ،حممد بن داود( ،صـ)213ي ِّ
(بعنان).
( )149يف ايامشي "بدل (رأيت )"
( )150البي يف كتاب الاهر .
( )151نسب أبو البقاء العكقي مسلع األبيات قمد بن داود بن علي األصبهاين .ينظري شرا ديوان املتن (التبيان يف
شرا الديوان) ،أبو البقاء العكقي.)183/3( ،
واألبيات يف كتاب (الاهـر ) ،حممـد بـن داود بـن علـي ( ،ص ـ ،)213لكنـع الي"و ـد ـال بعـ أهـل هـذا العصـر يف هـذا
النحو".
( )152يف األصلي (ثلليل) ،و د ضرب عليها الناسخ.
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ض
حلَةُ ،وَ َق ْد تَوَجَّهَ الـ ُم ْملِقُونَ(ِ )154إلَى مَهْبِطِ فَيْ ِ
ك السُّوحِ()153رَا ِ
َهذِ ِه السَّيَّارَ ُة لِتِلْ َ
ِالصدْقِ ِإذْ َع ِلمُوا
ضلَةًَ [ ،وسَعُوا ب ِّ
الزمَانِ فَ ْ
اجلُودِ قَا ِفلَةً قَافِلَةَ ،سَارُوا َومَا َأسَارُوا( )155مِنْ َّ
أَنَّ الـمَقَامَ()156نُ ْقلَةً](.)157
جوَارِحَكَ ،وَا ْع ُمرْ بِطَاعَتِ ِه
فَاشْ َغلْ ِبذِ ْكرِ اهللِ جَوَانِحَكَ ،وَاحْفَظْ بـِ ُمرَاقَبَتِهِ َ
َف
أَوْقَاتَكَ ،وَأَْنفِقْ ِل َمرْضَاتِهِ حَيَاتَكَ ،وَا ْه ُدمْ بِـمِعْ َولِ ذِ ْكرِ الـمَ ْوتِ قَسْوَتَكَ ،وََأمِطْ بِك ِّ
االعْتِبَا ِر غَ ْف َلتَكََ ،وخَفْ يَوْمَ َوشْكِ البَيْنِ وَالعُبُو ِر حَ ْسرَتَكَ.
يَا مَخْدُوعًا بِكَوَاذِبِ األَمَلِ! ،يَا مُغْتَرًّا بِسِوَيْعَاتِ الـمُهَلِ! ،يَا ثَاوِيًا فِي زَوَايَا
اإلِعْرَاضِ وَالزَّلَلِ! ،يَا عَامِرًا مَنَازِلَ اهلَوَى لِخَرَابِ األَجَلْ! ،يَا هَازِلًا جَدَّ الزَّمَانُ [ق
]10فِي هَدِّهِ! ،يَا سَاهِيًا وَأَثْوَابُ البِلَا( )158تُخَاطُ فِي لَحْدِهِ! ،يَا سَكْرَانَ الـمُنَى وَسِيَاطُ
الـمَنَايَا مَخْبُوءَةٌ لِحَدِّه!.
ِّ
ِّ
اسلُ
صاحيًا ،و ْ
أ،ي ْق ،
ِّ
لص ْد ِّ
وِّث ِّ
ب
،جان ْ
،

ي الـم ،ذ ِّاه ِّ
ب
ْ ،س ِّو َّ ،
،م ْرت، ،ع اللَّ ُه ِّو ،واي،،وى

،وبِّ ْ
،و ،خ ِّل

،ر ِّاجيًا ي،العُ ْمُر
ِّخ ،ال ،ل الـمْتـريِّ
ُ،

ب ،ذ ِّاه ِّ
ب
أْ،ـُر ُ
ِّ )159( ،جب،انِّ ِّ
ب

أيضا يضاء يكون ب دور ا ي .ينظري لسان العرب ،حممـد ابـن منظـور ،مـاد (سـوا)،
( )153ال مسواي الساحة .وهي ً
(.)492/2
( )154اململقي الذي ال شيء لع .واإلمال ي كثر إنزا املال وتبذير حَت يور حاجة .ينظري لسان العرب ،حممد ابن
منظور ،ماد (ملق) .)348/10( ،و د تقدم.
( )155أسار من اإل ءي أي أبقى ييع شيئًا من السور وهو الزضلة .ينظري النهاية يف ريب ا ديب ،املبار ابـن األ ـ)،
ماد (س ر) ،)327/2( ،لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد (س ر).)339/4( ،
( )156ينظــر يف تصـري املقــام بزــتح املــيم وضــمها عـ اإل امــة أو املكــاني الصــحاا ،إمساعيــل اجلــوهري ،مــاد ( ــوم)،
(.)2017/5
( )157ما ب املعكويت مصححة من ايامش.
ِّ
( )158كـذا يف األصــل .والصـواب (البِّلــى)؛ إذ أصـل األلـ ء ،يهــي مــن بلــي يبلـى؛ إذا ،خلـ ،ـق .ينظــري مقــاييس اللغــة،
أمحد ابن يارس ،ماد (بلوى).)292/1( ،
( )159يف ايامش بدل املسري .
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ِّ
اسسْ ،ع  ،إِّنَّعُ
،و  ،بِّْر ،عل،ى ِّاإل ْح ،سان ،ما ْ
،و ِّ،مش ْر ،و،د ْع ،عْن  ،التـ َّ،وِّاين يِّ،إنَّ ،ـما
ِّ
ت ،و ُح ْز،رٌ
ت ،م ْو ٌ
ص ،ارا  ،لْ ،و عُم ْر ،
ُ،
ت،ـرى النَّاس صرعى ميِّتًا إِّ ْـر ميِّ ٍ
، ،
، ، ْ، ،
،
ص ِِّّجبد ِِّّ
الع ْق ِّل يْ ،س ،عى ِّيف ام،،ال ِّ
يُ ،ذو ،

احبِّ ِّع ِّيف ال ،ق ِّق أْ ،كرم ص ِّ
لِّص ِّ
اح ِّ
ب
ْ
،
، ُ،
)
160
(
ِّ
ِّ
،حي،اء ِّخسْ ،زةُ  ،ه ِّ
ب
،ز،مانُ ِّ ،يف األ ْ
يُ ،كو ُن ،ـر ،اها ِّمْن  ،ي،ـو  ،التـَّراِّ ِّ:
ب
ْ
،
،
ِّ
ِّ
،اِّ:بِّ
أ،بْـ ،ع ُد
ثن  ،م
،و،ـ ْلبُ ،
ِّ ِّ ()161
،وذُو اجلْ ،ه ِّل ُمْن ،ح ٌاز لِّ،ق ْز ِّر ال ،ـم ،العب

كَ ْيفَ تَسْ ُكنُ َو ُغرَابُ الفَنَاءِ لِـجِ ْسمِكَ مُنْتَظِرٌ؟! ،وكَ ْيفَ لَا تَغَارُ مِنْ االغِْترَا ِر

ك مُسَْتمِرٌّ؟!
ف تَضْحَكُ فِي اللَّاعِبِيْنَ وَطَيُّ َزمَانِ َ
َعلَى عُ ُم ٍر مُنْبَِترٌ؟! ،وَ َكيْ َ
فَاْن ُدبْ وَقْتَكَ الضَّاِئعَ قَ ْبلَ النَّوَا ِدبِ ،وَُنحْ عَلَى نَفْسِكَ قَ ْبلَ نَ ْوحِ النَّوَا ِعبِ(،)162
حلَتِكَ.
َك ْر بِحَالِكَ يَ ْومَ ِر ْ
َك ْر خَيْبَتَكَ يَ ْو َم شَيْبَتِكََ ،وف ِّ
وََتذ َّ
أَبَ ْعدَ حَ ْش َرجِتْ
()164

ٍّ؟! .فُكَّ رِبْقَةَ
مَفَر

()163

ضرِ مِنْ نَ َظرٍ؟! ،أَمْ بَ ْعدَ سُكْنَى هَاتِيْكَ احلُ َفرِ ِم ْن
حتَ ِ
الـمُ ْ

صرَارِ بِاإلِنَابَةِ وَاالسِْتغْفَارَِ ،وخِطْ شُقُوقَ العِصْيَانِ بِـمَخِ ْيطِ
اإلِ ْ

إلحْسَانِ.
جلمِ ْيلِ وَا ِ
اَ
ِالرحِ ْيلِ وَهُ َو َعلِ ْيلٌ.
ي ب َّ
َد عَ ْن السَّبِ ْيلَِ ،وحَ ْسرَ َة مَ ْن نُو ِد َ
يَا ضَيْعَ َة مَ ْن ص َّ
( )160اسم هيئة.
( )161مجع ،م ،لعب ،وهو امللهى وزً ومع  .ينظري اتج العروس ،حممد مرتضى الابيدي ،ماد (يو).)503/39( ،
ومل أ ـ علــى ا:ــل األبيــات .ولعــل األبيــات -و أعلــم -مــن نظــم املولـ حممــد ســعيد رمحــع ؛ يهــو -كمــا تقــدم-
شاعر ،و د ،عين ثلوعظ.
( )162مجع عبة .والنـ َّْعبي صوت الغراب إذا صاا ثلب على زعمهم وهو الزرا  .و يلي صوتع ثم) نعب ،وثلشـر
نعيق .ينظري اتج العروس ،حممد مرتضى الابيدي ،ماد (نعب).)288/4( ،
( )163كذا يف األصل (حشـرج ) ثلتـاء املزتوحـة؛ والصـواب (حشـرجة) .ينظـري الوسـيط يف واعـد اإلمـالء واإلنشـاء،
د .عمر يارو السباع( ،صـ.)82
(ِّ )164
الربْقــة يف األصــلي عــرو يف حبــل ُنعــل يف عنــق البهيمــة أو يــدها ثســكها .شــبه املوا يــق هبــا للاومهــا .ينظــري
اجملمــوع املغيــب يف ـري الق ـرآن وا ــديب ،حممــد بــن عمــر املــديين ،مــاد (ربق) ،)731/1( ،النهايــة يف ريــب
ا ديب واأل ر ،املبار ابن األ ) ،ماد (ربق).)190/2( ،
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َكرْ يَ ْومَ الـمَعَادِ ِإنْ تَـمَادَ ْيتَ سِجْنَكَ؛ َولَقَ ْد
حزْنَكَ ،وََتذ َّ
التقْصِ ْيرِ ُ
أَكِْثرْ َعلَى َّ
صمَمٍ.
ك مِنْ َ
ك سُقْمٌ ،وَأُْن ِذ ْرتَ َومَا بُِأذُنَيْ َ
ُدعِ ْيتَ َومَا فِيْ َ
حرُومُ! ،وَاجلَا ِهلُ الـمَلُومُ!؛ مَا لَكَ َقدْ غَرَّكَ[ ]11
فَيَا أَيُّهَا الغَا ِفلُ الـمَ ْ
ألجَلَ؟َ ،هلْ َهذِهِ ﭪ( )165إلَّا لَ ْمعُ َسرَابٍ،
أل َملُ فَتَنَاسَ ْيتَ ا َ
الـمَ َهلُ؟َ ،وخَا َدعَكَ ا َ
َكرْ فِي احلَالَِ ،وخَفْ سُوءَ الـمَآلِ قَ ْبلَ االرْتِحَالِ ،وَأَ ْرسِلْ
َومَرُّ سِحَابٍ؟؛ فَف ِّ
َالنزُوعِ( ،)167وَ ُعدْ ِإلَى عَالَـمِ ِإ ْسرَارِ َك
الدمُوعِ َعلَى ُعمُرٍ ضَاعَ فِي البَا ِطلِ و ُّ
وَا ِكفَ(ُّ )166
بِصَفَاءِ َأ ْسرَارِكَ ،وَاسْتَصْفِحْهُ ِل َزلَّتِكَ ِبدَوَامِ ِذلَّتِكَ ،وَاسَْت ْن ِزلْ فَوَائدَ بِرِّهِ بِإِكْثَارِ ذِكْ ِرهِ
ص شُكْرِهِ.
خلَا ِ
وَِإ ْ
ض ِر ْي َن
أَْنتَ تُعَدُّ مِنْ السَّامِعِيْنَ ،وَفُؤَادُكَ فِي َمرَاتِعِ الطَّامِعِيْنَ! ،وَتُ ْعرَفُ فِي احلَا ِ
ب لَكَ بِسَهْمٍ فِي الذَّا ِكرِيْنَ! ،وَتُظْ ِه ُر أَنَّكَ فِي اخلَ ْي ِر مِنْ الرَّاغِبِيْنَ!.
ض ِر َ
َومَا ُ
ك
تَضْحَكُ لِضَيَاعِ( )168أَنْفَاسِكََ ،وتَ ْأسَى ِلذَهَابِ أَ ْفلَاسِكَ ،وَتَنْسَى طَوَ ْيلَ إِ ْفلَاسِ َ
ق جُلَّاسِكَ.
يَ ْومَ ِفرَا ِ
ق
خرْ َ
َصرْ َأ َملَكَ ،وَاحْفَظْ مَ َهلَكَ(َ ،)169وجُذَّ بِالِجدِّ نَاصِيَةَ الكَسَلِ ،وَارْفُ(َ )170
ق ِّ
جعْ ِم ْن
صلَاحِ ال َع َملِ ،وَا ْسعَ فِي تَحْصِ ْيلِ فَكَاكَكَ قَ ْبلَ َهلَاكِكَ ،وَا ْر ِ
الـمُخَالَفَةِ بِإِ ْ
( )165كذا يف األصل على رسم املصح .
(، )166و،ك  ،الدمع واملاء وْك ًزا ووكِّي ًزا ووُك ًزاي سال .ينظري لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد (وك ).)362/9( ،
( )167مل يظهر  ،مراد رمحع من الناوع هنا .وماد (ناع) تدور معانيها على لع شيء .ينظري مقاييس اللغة ،أمحد
بن يارس ،ماد (ناع).)415/5( ،
( )168بعدها كلمة ضرب عليها الناسخ.
( )169ال ،ـم ْهلي السكينة ،والتود  ،والريق .ينظري لسان العرب ،حممد ابن منظور ،ماد (مهل).)633/11( ،
( )170ري الثوبي ألم خر ع ،وضم بعضع إ بع  ،وأصلح ما وهى منع .ينظري اتج العروس ،حممد مرتضـى الابيـدي،
م ــاد (ريـ ـ ) .)247/1( ،ي ــاألمر من ــعي اريـ ـ  .لك ــن ــال الابي ــديي"ور ا مل يهم ــا؛ ييك ــون مع ــتال ثلـ ـواو ،ج ــوز
بعضهم" .اتج العروس ،حممد مرتضى الابيدي.)247/1( ،
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اعِْتدَائِكَ قَ ْبلَ اغْتِدَائِكَ ،وَخَفْ سُوءَ ُغرُورِكَ يَ ْومَ بَعْثِكَ وَنُشُورِكَ ،وَاْنحُ نَحْوَ بَابِ رَبِّكَ
إلخْبَاتِ وَاخلُشُوعِ،
َسلْ بِالذُّلِّ وَاخلُضُوعِ ،وََتلَبَّسْ بِا ِ
ال َكرِيْمِ بِفَ ْقرِكَ الدَّائِمِ الـمُقِيْمِ ،وَتَو َّ
َولَكَ ،وَاذْكُرْهُ بِالقِيَامِ بِالطَّاعَةَِ ،وحَصِّنْ
َهلَكََ ،ومِنْ وَا ِسعِ بِرِّهِ خ َّ
وَاشْ ُكرْ مَنْ ِلذِ ْكرِهِ أ َّ
الطرِيْقِ؛ فَعَسَى َأ ْن ُتلْحَ َق بِذَلِكَ ال َفرِيْقِ.
ضحِ َّ
ك عَ ْن اإلِضَاعَةِ ،وَاسَْتقِ ْم َعلَى وَا ِ
إِيَابَ َ
ض عَليْنَا مِ ْن َغزِ ْي ِر بِرِّكَ.
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا ِل ِذ ْكرِكَ ،وََأعِنَّا عَلَى القِيَا ِم بِشُ ْكرِكَ ،وَأَفِ ْ
اللَّهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِاإلِيْـمَانِ وَالتَّصْدِيقِ [ ]12فَجُدْ عَلَيْنَا بِالعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ،
وَارْزُقْنَا حُسْنَ السَّيْرِ وَاالسْتِقَامَةَ ،وَانْظُمْنَا فِي سِلْكِ أَهْلِ الفَوْزِ وَالكَرَامَةِ ،وَامْألْ صُدُورَنَا
بِأَنْوَارِ اليَقِيْنِ ،وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الـمُتَّقِيْنَ ،وَأَعِذْنَا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّا( ،)171وَبِشِّرْنَا
فِي األُوْلَى وَاألُخْرَى؛ إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ تَفَضَّلَ ،وَأَبَرُّ مَنْ أَعْطَى وَخَوَّلَ.
صلٌ كَا ِملٌ؛ نَسَْألُكَ َأنْ تُشْ ِغلَنَا بِطَاعَتِكَ،
اللَّهُمَّ يَا مَنْ جُودُهُ شَا ِملٌ ،وَإِحْسَانُهُ وَا ِ
َضرَ
صدِ ِإلَيكَ ،وَتُن ِّ
حمَتِكَ ،وَتُق َِّلبَ ُقلُوبَنَا فِي حُسْنِ القَ ْ
وَتَسْتَ ْع ِملَنَا فِي مُ ْوجِبَاتِ َر ْ
ُوجُوهَنَا يَ ْومَ الوُقُوفِ بَيْنَ َي َديْكَ ،وَتَغْ ِفرَ لَنَا َولِعِبَادِكَ الـمُ ْس ِلمِيْنَ؛ إِنَّكَ أَْنتَ أَ ْرحَ ُم
حل ْم ُد هللِ رَبِّ العَاَلمِيْنَ ،وَصَلَّى اهللُ َعلَى سَِّيدِنَا
حمِيْنَ ،وَأَ ْك َرمُ األَ ْك َرمِيْنَ ،وَا َ
الرَّا ِ
َمدٍَ ،و َعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ َم ِإلَى يَ ْو ِم الدِّيْنِ؛ آمِيْنْ.
مُح َّ
َب
حل ْمدُ هللِ ر ِّ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونََ ،و َسلَامٌ َعلَى الـ ُمرْسَلِيْنَ ،وَا َ
العَاَلمِيْنَ.
تَـمَّ وَ َك ُملَ ضَحْوَةَ يَ ْو ِم السَّ ْبتِ رَاِبعٍ َوعِ ْشرِينَ
حلرَامِ
مِ ْن شَ ْه ِر ذِي احلِجَّ ِة ا َ
عَا َم 1252هـ.

( )171كذا يف األصل بتخزي ايما.
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خامتة البحث
بعد أن يسر اهلل تعاىل حبمده االنتهاء من حتقيق هذه املخطوطة ودراستها؛ كان
مما توصلت إليه ما يلي:
- 1مكانة الشيخ حممد سعيد بن عبداهلل آل عمري العلمية يف عصره؛ إذ كان
من علماء الشافعية يف األحساء وقد ولي القضاء وتتلمذ وأخذ اإلجازة عن عدد من
العلماء ،وله مؤلفات نافعة ،ونتاج شعري ،وتتلمذ على يديه عدد من العلماء.
- 2تُظهر الرسالة مظهرًا من مظاهر عناية علماء األحساء يف القرن الثاني عشر
باحلديث الشريف.
- 3موضوع الرسالة يف ختم الكتب؛ وهو أن يؤلف العامل عند ختم كتاب ما
مؤلفًا يتحدث فيه عن الكتاب املختوم ومؤلفه ومنهج املؤلف ،ويذكر ما حيضر من
أشعار وحكايات وأشعار.
- 4صحة نسبة املخطوطة إىل مؤلفها ،والرسالة كما اتضح يف عنوانها أنها
ملخص من ختم صحيح البخاري .وهو للمؤلف.
- 5خرجت ثبتًا للمؤلف إىل صحيح اإلمام البخاري.
 - 6حققت نص املخطوطة بضبط النص وختريج اآليات واألحاديث واألبيات
والتعريف باألعالم وبيان ما يُستغرب.
- 7شرع املؤلف يف اخلتم ببيان منزلة صحيح البخاري ،ثم منزلة البخاري
رمحه اهلل ،ثم شرع يف شرح آخر حديث يف الصحيح ،وربط ما بينه وبني أول حديث
يف الصحيح ،ثم شرع يف الوعظ والتذكر ،وختم بالدعاء.
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التوصيات
- 1أن يهتم الباحثني بتحقيق ودراسة تراث علماء األمة يف القرون املتأخرة.
- 2إفراد دراسات عن جهود واهتمام علماء كل قطر من أقطار العامل
اإلسالمي باحلديث النبوي الشريف خاصة ،وبعلوم الشرع عامة؛ إظهارًا ملا كانت
عليه األمة من ازدهار معريف وعلمي.
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املالحق

مناذج من املخطوط ()1
صورة ورقة العنوان

1283

1284

سر بن عبدالعايا بن أمحد الربيِّع

مناذج من املخطوط ()2
صورة الورقة األوىل
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مناذج من املخطوط ()3
صورة الورقة األخرية
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ثبت املصادر واملراجع
[]1

»أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين›› .ابن طاهر ،حممد بن طاهر .نسخه
وصححه :جابر بن عبداهلل السريع .ط ،1د.م :د.ن.1428 ،

[]2

»األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملستشرقني›› .الزركلي ،خري الدين .ط ،15بريوت :دار العلم للماليني،
2002م.

[]3

»أمالي ابن مسعون›› .ابن مسعون ،حممد بن أمحد بن إمساعيل بن عنبس
البغدادي .دراسة وحتقيق :عامر حسن صربي.ط ،1بريوت :دار البشائر
اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع.1423 ،

[]4

»اإلمام عبداهلل بن سامل البصري املكي إمام أهل احلديث باملسجد احلرام››.
الفرياطي ،العربي الدائز .ط ،1دمشق :دار البشائر ،د.ت.

[]5

»اإلمداد يف معرفة علو اإلسناد (ثبت الشيخ عبداهلل بن سامل البصري)››.
البصري ،عبداهلل بن سامل .حققه وعلق عليه :العربي الدائز الفرياطي .ط،1
الرياض :دار التوحيد.1427 ،

[]6

»االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب›› .املوصلي ،علي بن عدالن
الربعي .حتقيق :د.حامت الضامن .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة.1405 ،

[]7

»البحر الزخار املعروف مبسند البزار›› .البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو( .من
اجمللد األول إىل اجمللد التاسع) .حتقيق :د.حمفوظ الرمحن زين اهلل .ط ،1املدينة
النبوية :مكتبة العلوم واحلكم( .1409 ،من اجمللد الرابع عشر إىل اجمللد
اخلامس عشر) .حتقيق :عادل سعد .ط ،1املدينة النبوية :مكتبة العلوم
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واحلكم( ،1427 ،اجمللد السادس عشر إىل السابع عشر) .حتقيق :عادل سعد.
ط ،1املدينة النبوية:مكتبة العلوم واحلكم.1430 ،
[]8

»البحر احمليط يف التفسري›› .ابن حيان ،حممد بن يوسف .حتقيق :صدقي حممد
مجيل .د.ط ،بريوت :دار الفكر.1420،

[]9

»البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع›› .الشوكاني ،حممد بن علي.
ط ،1القاهرة :مطبعة السعادة.1348 ،

[» ]10تاج العروس من جواهر القاموس›› .الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين
الزبيدي .حتقيق :علي هاللي .ط ،2الكويت :مطبعة حكومة الكويت ،اجمللس
الوطين للثقافة والفنون واآلداب.1407 ،
[» ]11تاريخ ابن خلدون (ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم
من ذوي الشأن األكرب)›› .ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد .ضبط املنت
ووضح احلواشي والفهارس :خليل شحادة ،مراجعة :د.سهيل زكار .د.ط،
بريوت :دار الفكر.1412 ،
[» ]12تاريخ الفاخري›› .الفاخري ،حممد بن عمر .دراسة وحتقيق وتعليق :أ.د.
عبداهلل بن يوسف الشبل .د.ط ،الرياض :األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة
عام على تأسيس اململكة العربية السعودية.1419 ،
[» ]13التاريخ الكبري›› .البخاري ،حممد بن إمساعيل .د.ط ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ت.
[» ]14تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى عام  .››463اخلطيب البغدادي ،أمحد بن
علي بن ثابت .دراسة وحتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.1417 ،
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[» ]15حتفة األشراف مبعرفة األطراف›› .املزي ،يوسف بن الزكي عبدالرمحن.
صححه وعلق عليه :عبدالصمد شرف الدين .ط ،2بريوت :دار املكتب
اإلسالمي.1403 .
[» ]16حتفة املستفيد بتاريخ األحساء يف القديم واجلديد›› .آل عبدالقادر ،حممد بن
عبداهلل .ط ،2الرياض :مكتبة املعارف.1402 ،
[» ]17التدمرية :حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع
والقدر›› .ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم .حتقيق :د.حممد بن عودة السعوي.
ط ،6الرياض :مكتبة العبيكان.1421 ،
[» ]18تذكرة احلفاظ›› .الذهيب ،حممد بن أمحد .د.ط ،بريوت :دار الكتب العلمية،
د.ت.
[» ]19تغليق التعليق على صحيح البخاري›› .ابن حجر ،أمحد بن علي .دراسة
وحتقيق :سعيد عبدالرمحن موسى القزقي .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي،
بريوت :دار عمار.1405 ،
[» ]20تفسري الفخر الرازي (املشهور بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب)›› .الرازي،
فخر الدين حممد بن عمر .ط ،1بريوت :دار الفكر.1401 ،
[» ]21تفسري القرآن العظيم›› .ابن كثري ،إمساعيل بن عمر .حتقيق :مصطفى السيد
حممد وآخرين .ط ،1مصر :مؤسسة قرطبة ،مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،
.1421
[» ]22تقريب التهذيب›› .ابن حجر ،أمحد بن علي .حتقيق :حممد عوامة .ط،3
دمشق :دار القلم للطباعة والنشر.1411 ،
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[» ]23تهذيب الكمال يف أمساء الرجال›› .املزي ،يوسف بن الزكي عبدالرمحن.
حتقيق :د.بشار عواد .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة.1403 ،
[» ]24ثبت مشس الدين البابلي (منتخب األسانيد يف وصل املصنفات واألجزاء
واملسانيد)›› .الثعاليب ،عيسى بن حممد .ويليه» :املربي الكابلي فيمن روى عن
الشمس البابلي›› .الزبيدي ،حممد مرتضى.
[ ]25قابله بأصوله واعتنى به :حممد ناصر العجمي .ط ،1بريوت :دار البشائر،
.1425
[» ]26ثبت شيخ اإلسالم القاضي زكريا بن حممد األنصاري›› .السخاوي ،حممد بن
عبدالرمحن .ختريج :حممد بن إبراهيم احلسني .ط ،1بريوت :دار البشائر،
.1431
[» ]27جامع الرسائل›› .ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم .حتقيق :حممد رشاد
سامل.د.ط ،جدة :دار املدني ،د.ت.
[» ]28اجلامع الصحيح ،وهو اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه›› .البخاري ،ط ،1الرياض :دار طوق
النجاة.1422 ،
[» ]29اجلامع لشعب اإلميان›› .البيهقي ،أمحد بن احلسني .حققه وراجع نصوصه
وخرج أحاديثه :د.عبدالعلي عبداحلميد حامد .ط ،1الرياض :مكتبة الرشد،
.1423
[» ]30اجلرح والتعديل›› .ابن أبي حامت ،عبدالرمحن بن حممد الرازي .ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.1372 ،

سر بن عبدالعايا بن أمحد الربيِّع

1290

[» ]31جواهر البالغة يف املعاني والبيان والبديع›› .اهلامشي ،ضبط وتدقيق وتوثيق:
د.يوسف الصملي .ط ،1القاهرة :املكتبة العصرية1999 ،م.
[» ]32اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر›› .السخاوي ،حممد بن
عبدالرمحن .حتقيق :إبراهيم باجس عبداجمليد .ط ،1بريوت :دار ابن حزم،
.1419
[» ]33احلياة العلمية والثقافية والفكرية يف املنطقة الشرقية (.››)1380- 135
السبيعي .عبداهلل بن ناصر .ط ،2د.م :د.ن.1409 ،
[» ]34ختم جامع اإلمام الرتمذي›› .البصري ،عبداهلل بن سامل .حتقيق :العربي
الدائز الفرياطي .ط ،1بريوت :دار البشائر.1423 ،
[» ]35خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر›› .احمليب ،حممد أمني بن فضل اهلل.
د.ط ،بريوت :دار صادر ،د.ت.
[» ]36خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل›› .البخاري ،حممد
بن إمساعيل .ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة.1411 ،
[» ]37الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة›› .ابن حجر ،أمحد بن علي .د.ط،
بريوت :دار اجليل.1414 ،
[» ]38ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي (التبيان يف شرح
الديوان)›› .العكربي ،عبداهلل بن احلسني .ضبطه وصححه ووضع فهارسه:
مصطفة السقا وآخرون .د.ط ،مصر :مطبعة مصطفى البابي احلليب ،د.ت.
[» ]39ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ(الذخرية يف ترتيب األحاديث
الضعيفة واملوضوعة .ترتيب أحاديث الكامل يف تراجم الضعفاء وعلل

هذا ملخص من ختم صحيح البخاري...

1291

احلديث) .ابن طاهر ،حممد بن طاهر املقدسي .حتقيق :د.عبدالرمحن بن
عبداجلبار الفريوائي .ط ،1الرياض :دار السلف.1416 ،
[» ]40الزهد والرقائق›› .ابن املبارك ،عبداهلل .حتقيق وتعليق :أمحد فريد .ط،1
الرياض :دار املعراج الدولية للنشر.1415 ،
[» ]41الزهرة›› .األصبهاني ،حممد بن داود بن علي .حققه وقدم له وعلق عليه:
د.إبراهيم السامرائي .ط ،2األردن :مكتبة املنار.1406 ،
[» ]42سبائك العسجد يف أخبار أمحد جنل رزق األسد›› .البصري ،عثمان بن سند.
حتقيق :حسن بن حممد آل ثاني .د.ط ،الدوحة :مركز حسن بن حممد آل ثاني
للدراسات التارخيية2007 ،م.
[» ]43سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها›› .األلباني ،حممد
ناصر الدين .د.ط ،الرياض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.1415 ،
[» ]44السنن الكربى›› .النسائي ،أمحد بن شعيب .حققه وخرج أحاديثه :حسن
عبداملنعم شليب .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.1422 ،
[» ]45سري أعالم النبالء›› .الذهيب ،حممد بن أمحد .حتقيق :شعيب األناؤوط.
ط ،11بريوت :مؤسسة الرسالة.1417 ،
[» ]46شرح السنة›› .الرببهاري ،احلسن بن علي بن خلف .حتقيق وتعليق:
عبدالرمحن بن أمحد اجلميزي .ط ،1الرياض :مكتبة دار املنهاج.1426 ،
[» ]47شرح العقيدة الطحاوية›› .ابن أبي العز ،علي بن علي .حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وقدم له :د.عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي وشعيب األرناؤوط.
ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة.1413 ،
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[» ]48شرح املفصل للزخمشري›› .ابن يعيش ،يعيش بن علي .قدم له :د .إميل بديع
يعقوب .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.1422 ،
[» ]49شرح صحيح مسلم›› .النووي ،حييى بن شرف .د.ط ،بريوت :دار الكتاب،
.1407
[» ]50شعراء هجر من القرن الثاني عشر إىل القرن الرابع عشر›› .احللو ،عبدالفتاح
حممد .ط ،2دمشق :دار القلم.1399 ،
[» ]51مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم›› .احلمريي ،نشوان بن سعيد.
حتقيق :أ.د .حسني بن عبداهلل العمري وآخرين .د.ط ،دمشق :دار الفكر،
1999م.
[» ]52الشيخ راشد بن خنني احلنفي ( )1206- 1106دراسة حتليلية للوثائق
والنصوص التارخيية›› .الرباك ،عبدالعزيز بن ناصر .ط ،1د.م :د.ن.1432 ،
[» ]53الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية›› .اجلوهري ،إمساعيل بن محاد .حتقيق:
أمحد عبدالغفور عطار .ط ،3بريوت :دار العلم للماليني.1404 ،
[» ]54صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان عالء الدين علي بن بلبان الفارسي›› .ابن
حبان ،حممد بن حبان .حتقيق :شعيب األرناؤوط .ط ،3بريوت :مؤسسة
الرسالة.1418 ،
[» ]55صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط››.
ابن الصالح ،عثمان بن عبدالرمحن .اعتنى به :د .أمحد حاج حممد عثمان.
ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.1428 ،
[» ]56الضعفاء الكبري›› .العقيلي ،حممد بن عمرو .حتقيق :د .عبداملعطي أمني
قلعجي .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت.
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[» ]57الضوء الالمع ألهل القرن التاسع›› .السخاوي ،حممد بن عبدالرمحن .ط،1
بريوت :دار اجليل.1412 ،
[» ]58طريق اهلجرتني وباب السعادتني›› .ابن القيم ،حممد بن أبي بكر .حققه :حممد
أمجل اإلصالحي وخرج أحاديثه :زائد بن أمحد التشريي .ط ،1مكة املكرمة:
دار عامل الفوائد.1429 ،
[» ]59العلل الواردة يف األحاديث النبوية›› .الدارقطين ،علي بن عمر .حتقيق
وختريج :د.حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي .ط ،1الرياض :دار طيبة.1405 ،
[» ]60علماء احلنابلة من اإلمام أمحد املتوفى سنة  241إىل وفيات عام  .››1420أبو
زيد ،بكر بن عبداهلل .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي.1422 ،
[» ]61علماء جند خالل مثانية قرون›› .البسام ،عبداهلل بن عبدالرمحن .ط،1
الرياض :دار العاصمة.1419 ،
[» ]62العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها›› .الذهيب ،حممد بن
أمحد .دراسة وحتقيق وتعليق :عبداهلل بن صاحل الرباك .ط ،1الرياض :دار
الوطن.1420 ،
[» ]63عنوان اجملد يف تاريخ جند›› .ابن بشر ،عثمان بن عبداهلل .حتقيق :عبدالرمحن
بن عبداللطيف آل الشيخ .ط ،4الرياضك دارة امللك عبدالعزيز.1402 ،
[» ]64عوارف املعارف››.السهروردي ،عمر بن حممد .د.ط ،مصر :املكتبة
العالمية.1358 ،
[» ]65فتح الباري بشرح صحيح البخاري›› .ابن حجر ،أمحد بن علي .رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدالباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على
طبعه :حمب الدين اخلطيب .د.ط ،بريوت :دار املعرفة ،د.ت.
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[» ]66فتح املغيث بشرح ألفية احلديث›› .السخاوي ،حممد بن عبدالرمحن .دراسة
وحتقيق :د.عبدالكريم بن عبداهلل اخلضري ود.حممد بن عبداهلل الفهيد .ط،1
الرياض :مكتبة دار املنهاج.1426 ،
[» ]67الفردوس مبأثور اخلطاب››.الديلمي ،شريويه بن شهردار .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.1406 ،
[» ]68فن اخلتم يف احلديث النبوي (ضمن جمموع حديثي يضم معه :حلن الرواة وأثره
يف رواية احلديث -القول احلثيث يف غريب احلديث)›› .الشهري ،ملفي بن
حسن .ط ،1القاهرة :دار احملدثني.1429 ،
[» ]69قضاة األحساء خالل ستة قرون ( .››)1400- 830املال ،عبداإلله بن حممد.
ط ،1البحرين :مطابع املؤسسة العربية.1435 ،
[» ]70قواعد اإلمالء›› .عبدالسالم ،هارون .د.ط ،القاهرة :مكتبة األجنلو،
1993م.
[» ]71الكامل يف ضعفاء الرجال›› .ابن عدي ،أمحد عبداهلل .حتقيق :د .سهيل زكَّار
قرأها ودققها على املخطوطات :حييى خمتار غزاوي .ط ،3بريوت :دار الفكر،
.1409
[» ]72كتاب الدعاء›› .الطرباني ،سليمان بن أمحد .دراسة وحتقيق :د.حممد سعيد
بن حممد حسن البخاري .ط ،1بريوت :دار البشائر.1407 ،
[» ]73كتاب الدعوات الكبري›› .البيهقي ،أمحد بن احلسني .حتقيق :بدر بن عبداهلل
البدر .ط ،1الكويت :منشورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق.1409 ،
[» ]74كتاب العلل›› .ابن أبي حامت ،عبدالرمحن بن حممد .حتقيق :فريق من
الباحثني .ط ،1الرياض:خالد بن عبدالرمحن اجلريسي.1427 ،
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[» ]75كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني›› .ابن حبان ،حممد .حتقيق:
حممود إبراهيم زايد ،ط ،1بريوت :دار املعرفة.1396 ،
[» ]76لسان العرب›› .ابن منظور ،حممد بن مكرم .ط ،3بريوت :دار صادر،
.1414
[» ]77جملس يف ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهلل عليه وسلم››.
القيسي ،حممد بن عبداهلل .حققه وعلق عليه :عبداللطيف بن حممد اجليالني.
ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية.1424 ،
[» ]78اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس›› .ابن حجر ،أمحد بن علي .حتقيق :د.
يوسف بن عبدالرمحن املرعشلي .ط ،1بريوت :دار املعرفة.1413 ،
[» ]79اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث›› .املديين ،حممد بن عمر .حتقيق:
عبدالكريم الغرباوي .مكة املكرمة :مطبوعات جامعة أم القرى( ،اجمللد األول)
( ،1406اجمللد الثاني والثالث).1408 ،
[» ]80جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية›› .ابن قاسم ،عبدالرمحن بن
حممد .د.ط ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.1425 ،
[» ]81مدارج السالكني بني مراتب إياك نعبد وإياك نستعني›› .ابن القيم ،حممد بن
أبي بكر .ضبط وحتقيق :رضوان جامع رضوان .ط ،1القاهرة :مؤسسة
املختار.1422 ،
[» ]82املدارس الشرعية واملساجد األثرية يف األحساء›› .العرفج ،أنور بن حممد.
د.ط ،د.م :د .ن.1432 ،
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[» ]83املستدرك على الصحيحني›› .احلاكم ،حممد بن عبداهلل .وبذيله :التلخيص.
الذهيب ،حممد بن أمحد .إشراف :د.يوسف عبدالرمحن املرعشلي .د.ط،
بريوت :دار املعرفة ،د .ت.
[» ]84مسند أبي داود الطيالسي›› .الطيالسي ،سليمان بن داود .حتقيق :د.حممد بن
عبداحملسن الرتكي .ط ،1مصر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.1420 ،
[» ]85مسند أبي يعلى›› .أبو يعلي املوصلي ،أمحد بن علي بن املثنى .حققه وخرج
أحاديثه :حسني سليم أسد .ط ،2دمشق :دار املأمون للرتاث.1410 ،
[» ]86مسند إسحاق بن راهويه›› .ابن راهوية ،إسحاق بن إبراهيم .حتقيق وختريج
ودراسة :د.عبدالغفور عبداحلق حسني البلوشي .ط ،1املدينة النبوية :مكتبة
اإلميان.1412 ،
[» ]87مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل›› .ابن حنبل ،أمحد بن حممد .حققه:
شعيب األرناؤط وآخرون .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.1421 ،
[» ]88مسند احلميدي›› .احلميدي ،عبداهلل بن الزبري .حقق نصوصه وخرج أحاديثه:
حسني سليم أسد .ط ،1دمشق :دار السقا1996 ،م.
[» ]89مسند الدارمي املعروف بـ(سنن الدارمي)›› .الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن.
حتقيق :حسني سليم أسد الداراني .ط ،1اململكة العربية السعودية :دار املغين
للنشر والتوزيع.1412 ،
[» ]90مسند الشاميني.الطرباني›› .الطرباني ،سليمان بن أمحد .حتقيق :محدي
عبداجمليد السلفي .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.1409 ،
[» ]91مسند الفاروق أمري املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب وأقواله على أبواب
العلم›› .ابن كثري ،إمساعيل بن عمر .وثق أصوله وخرج أحاديثه وحقق
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مسائله :د.عبداملعطي قلعجي .ط ،1مصر :دار الوفاء للطباعة للنشر
والتوزيع.1411 ،
[» ]92املعجم األوسط›› .الطرباني ،سليمان بن أمحد .حتقيق :طارق بن عوض اهلل
بن حممد وأبي الفضل عبداحملسن بن إبراهيم احلسين .د.ط ،القاهرة :دار
احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع.1415 ،
[» ]93معجم اهلمزة›› .طربيه ،أدما .ط ،1بريوت :مكتبة لبنان2000 ،م.
[» ]94معجم مقاييس اللغة›› .ابن فارس ،أمحد بن فارس .حتقيق :عبدالسالم حممد
هارون .د.ط ،بريوت :دار الفكر.1399 ،
[» ]95مقدمة ابن الصالح (ومعه حماسن االصطالح)›› .ابن الصالح ،عثمان بن
عبدالرمحن .د.عائشة عبدالرمحن (بنت الشاطئ) .د.ط ،مصر :دار املعارف،
د .ت.
[» ]96املقصد األسنى لطالب احلسنى›› .العمري ،حممد سعيد بن عبداهلل .حتقيق:
عبداللطيف بن عبدالرمحن العثمان .ط ،1الرياض :مكتبة التوبة.1435 ،
[» ]97من حديث أبي طاهر حممد بن أمحد الذهلي›› .الدارقطين ،علي بن عمر.
حتقيق :محدي عبداجمليد السلفي .ط ،1الكويت :دار اخللفاء.1406 ،
[» ]98موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة (صحيح البخاري ،وصحيح مسلم،
وسنن أبي داود ،وسنن الرتمذي ،سنن النسائي ،سنن ابن ماجه)›› .إشراف
ومراجعة :معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
ط ،3الرياض :دار السالم للنشر والتوزيع.1421 ،

سر بن عبدالعايا بن أمحد الربيِّع

1298

[» ]99ميزان االعتدال يف نقد الرجال›› .الذهيب ،حممد بن أمحد .دراسة وحتقيق
وتعليق :حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.1416 ،
[» ]100النهاية يف غريب احلديث واألثر›› .ابن األثري ،املبارك بن حممد اجلزري.
حتقيق :حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي .د.ط ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العربي.1399 ،
[» ]101نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس(ضمن
جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي)›› .ابن رجب ،عبدالرمحن بن أمحد.
دراسة وحتقيق :أبي مصعب طلعت بن فؤاد احللواني .د.ط ،مصر :الفاروق
احلديثية للطباعة والنشر ،د.ت.
[» ]102هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل
البخاري( .مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري)›› .ابن حجر ،أمحد بن
علي .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدالباقي .قام بإخراجه وصححه
وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب .د.ط ،بريوت :دار املعرفة ،د.ت.
[» ]103الوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاء›› .الطباع ،عمر فاروق .ط ،1بريوت:
مكتبة املعارف.1413 ،

هذا ملخص من ختم صحيح البخاري...

1299

الدورايت
[» ]104الشيخ حممد سعيد آل عمري حياته وآثاره›› .احللييب ،أمحد بن عبدالعزيز.
اجمللة العربية ،الرياض ،العدد ( ،)343ربيع اآلخر  ،1418صـ.88- 86
[» ]105املؤلفات الفقهية لعلماء األحساء يف القرنني احلادي عشر والثاني عشر
اهلجريني›› .الذرمان ،عبداهلل بن عيسى .جريدة الرياض ،الرياض ،العدد
( ،)14466يوم اجلمعة  23حمرم .1429
املخطوطات
[» ]106األحساء وتاريخ من الريادة›› .العصفور ،أمحد بن عبدالعزيز .خمطوط.

سر بن عبدالعايا بن أمحد الربيِّع

1300

Treatise of Sheikh Muhammad bin Abdullah bin Said bin Umair on the review
of Sahih al-Bukhari: An investigated study
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Dr. Yasser bin Abdulaziz bin Ahmed al-Rubaya
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Abstract. The subject of this research is the writing up of book review (khatm al-kutub), i.e. the scholar,
after the completion of orally receiving or reading a particular book writes up a separate book with the
purpose of presenting an overview of the former book’s author, his virtues, and advantages of the book.
Then, he presents the chain of narrators (Isnads) of the book, with a mention of some relevant poetic
verses that he may recollect at the time.
The treatise in connection was written by one of al-Ahsa’s scholars in the twelfth century (AH),
Sheikh Muhammad Sa’eed Bin Abdullah Al-Umair. Among the objectives of the study of this treatise is
to highlight an instance of the care and interest that Al-Ahsa scholars in the twelfth century had given to
the Hadith of Prophet Muhammad.
The investigation involved a revision of the text and a referencing of its Quranic verses, hadiths and
poetic verses. The study also included a section on the meaning of the art of book reviewing according to
Muslim scholars and a study about the author and the treatise in general.
The most significant results: between scientists conducted a care books and tuned, and it was from
Al-Ahsa scientific boom, and what was to Sheikh Mohammed Saeed Al-Amir of scientific status.
Find recommended: to tend mettle researchers to study and achieve heritage late centuries scientists,
and studies on the uniqueness of each country scholars from all over the Islamic world's efforts.
Keywords: Muhammad Sa’eed Al-Umair- khatm al-kutub -Sahih al-Bukhari – Scholar of Al-Ahsa

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1349-1301رجب 1439هـ/مارس 2018م)

ابن عدي ومنهجه يف قوله "إىل الضعف أقرب" يف كتابه الكامل يف ضعفاء الرجال
"دراسة وحتليل"

إعداد الباحث :سلمان بن جود هللا بن سعد هللا الفقيه

حماضر احلديث بكلية العلوم واآلداب جبامعة طيبة فرع العال
ملخ ص

البحصصث .تطرقــيف حب ي ـ ه ـ ا

مــج ا ابــي (ــد (

365ه ــ) حب قول ـ "

الضــعأ رقــرب " حب

كتابـ "الكامــيف حب ضــعاار الرجــا "؛ حيــث أل مة ــة احلــديث رلاابـات و(بــارا اــا ديلت ــا اعا ــة يعـ وأل ــا (ــي
حا الراو مي حيث القبو رو الرد.
وسلكيف حب ه ا البحث املج ا الو ا التحليل لعبارة " الضعأ رقرب " اليت استخدم ا ابـي (ـد ،
وبياأل حا الرواة ال يي ذكرهم ا الو أ.
ا اللاظ ستة وثالثني راويت ،مج م رربعة (شر راويت ضعا ضـعأ
بلغ (دد الرواة ال يي و ا م ابي (د
مجج  ،واثجاأل و(شروأل راويت ضعا ضعأ شديد ،وخلصيف مي خال الجظر حب رقوا (ل ار اجلـر والتعـدييف،
رأل ه ه العبارة تعد ا طالحات خا ات يبي (د  ،ويسـتع ل ا حب الـراو الضـعيأ ،رو املجكـر ،رو املـكو  ،رو املـت م
ابلك ب ،رو الك اب.
الكلمات الدالة :ابي (د  ،الصدق ،رقرب ،الضعأ.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وأصحابه الطيبني
الطاهرين ،ومن سار على خطاهم واتبع سنتهم إىل يوم الدين ،وبعد:
فالبحث يف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومتييز صحيحها من سقيمها،
ومعرفة حال الرواة ،ال يكون إال لعلماء شهدت هلم األمة بالعلم والصدق
واإلخالص ممن شرفهم اهلل سبحانه ،بأن يكونوا محاة للسنة ،أمثال :حييى بن معني،
وأمحد بن حنبل ،وحممد بن إمساعيل البخاري ،وأبو حامت الرازي ،وابن عدي
وغريهم؛ لذا صار على الباحث املعاصر دراسة ألفاظ األئمة ،دراسة موسعة ،وإدراك
مرادهم حلال الراوي؛ ألنهم يستخدمون املصطلح الواحد يف أكثر من معنى،
ويستخدمون للمعنى الواحد أكثر من مصطلح ،والسياق يوضح املعنى ،وهذا البحث
هو بيانٌ ملراد اإلمام ابن عدي للفظ " إىل الضعف أقرب " ،فإن كان صواباً فمن اهلل
وحده ،وما كان من خطأ فمن تقصريي ،وجزى اهلل كل من أقال العثرة ،وصوب
الزلل ،ونصح للعبد الفقري ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
أوالً :أمهية البحث

البحث يف مصطلحات األئمة ،ومعرفة مقاصدهم ،توصل الباحث إىل معرفة

احلكم على الراوي من حيث القبول أو الرد ،فقمت بدراسة مصطلح " إىل الضعف
أقرب " ملعرفة مراد اإلمام ابن عدي بها يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال.
اثنياً :مشكلة البحث

املطلع يف كتب اجلرح والتعديل جيد بعض العبارات اليت قاهلا األئمة ،ال

يستطيع الباحث معرفة مدلوهلا ،أهي من ألفاظ اجلرح اليت تقبل املتابعة ،أم ال ؟.
ومن مجلة هذه األلفاظ عبارة ابن عدي " وهو إىل الضعف أقرب" اليت أكثر من
ذكرها يف كتابه "الكامل يف ضعفاء الرجال" لبيان حال بعض الرواة.
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وميكن التوصل إىل حل مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
س /1ما مقصود ابن عدي بعبارة " إىل الضعف أقرب " ؟
س /2ما عدد الرواة الذين أطلق عليهم ابن عدي هذه العبارة ؟
س /3ما مراتب الرواة الذين أطلق عليهم ابن عدي هذا العبارة ؟
اثلثاً :أهداف البحث

 - 1الوصول إىل مراد ابن عدي بعبارة " إىل الضعف أقرب ".
 - 2مجع أمساء الرواة املوصفني بذلك ،وبيان حاهلم.
 - 3بيان درجة " إىل الضعف أقرب" يف أي مراتب اجلرح.

رابعاً :منهجية البحث

أ) املنهج الوصفي :واملقصود به عرض أقوال العلماء كما هي يف الواقع.

ب) املنهج التحليلي :قمت باستقراء كتاب الكامل البن عدي ثم استخلصت
منه الرواة الذين قال فيهم" إىل الضعف أقرب " أو " إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق" ،ثم نظرت يف أقوال علماء اجلرح والتعديل فيهم ،وقمت بتحليلها ملعرفة
منهج ابن عدي.
خامسا :الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة سابقة تناولت مصطلح " إىل الضعف أقرب " عند ابن
عدي يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال ،وهناك دراسات أخرى تناولت غري هذا
املصطلح من أهمها:
 ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال ،د .زهري بن عثمان،لكنه مل يدرس ألفاظ ابن عدي.
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سادساً :خطة البحث

قسمت البحث إىل ثالثة مباحث:
املقدمة :وذكرت فيها أهمية البحث( ،ومشكلته ،وأهدافه ،ومنهجيته)،

والدراسات السابقة.
املبحث األول :التعريف باإلمام عبد اهلل بن عدي ،ونشأة مصطلح " إىل
الضعف أقرب".
املبحث الثاني :الرواة الذين وصفهم ابن عدي بـأنهم" إىل الضعف أقرب" أو "
إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق" :إحصاء ودراسة.
املبحث الثالث :املقصود بعبارة ابن عدي " هو إىل الضعف أقرب".
املبحث األول :التعريف ابإلمام ابن عدي ،ومصطلح " إىل الضعف أقرب"

املطلب األول :ترمجة اإلمام عبد هللا بن عدي(:)1
* امسه ونسبه:

هو احلافظ العالمة عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن املبارك اجلرجاني،
املعروف بابن القطان ،اشتهر بابن عدي اجلرجاني.
* مولده:
ولد مبدينة جُرجَان( )2يوم السبت ،غرة ذي القعدة سنة سبع وسبعني ومائتني،
وهي السنة اليت مات فيها أبو حامت الرازي رمحهما اهلل تعاىل.

( )1انظر مقدمة كتاب ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (.)24 /1
( )2وه اليوم حب يراأل.
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* نشأته:
طلب العلم جبُرجَان سبع (أو تسع) سنني على علمائها ،على عادة احملدثني يف
عدم اخلروج من بلده حتى يستويف ما عند شيوخها ويتقن حديث أهل بلده قبل أن
يرحل ،ثم رحل إىل الشام ،ومصر ،واحلرمني ،والعراق ،حتى أصبح إماما يف
التصحيح والتضعيف ،واجلرح والتعديل يف الرواة.
* شيوخه:
جاوز شيوخه األلف شيخ ،منهم :أبو جعفر بن جرير الطربي ،وأبو يعلى
املوصلي ،وأبو عبد الرمحن النسائي ،وأبو جعفر الطحاوي ،وأبو القاسم البغوي،
وغريهم.
* تالميذه:
أبو العباس ابن عقدة ،ومحزة بن يوسف السهمي ،وأبو سعد املاليين ،وحممد
بن عبد اهلل الشريازي ،واحلاكم النيسابوري ،وغريهم.
* وفاته:
مات غرة مجادي اآلخرة سنة 365هـ ،مخس وستني وثالمثائة ،ليلة السبت،
وصلى عليه أبو بكر اإلمساعيلي ،ودفن جبانب كرز بن وبرة ،عن ميني القبلة مما يلي
صحن املسجد(.)3
املطلب الثاين :نشأة مصطلح " إىل الضعف أقرب":
أول من وقفت عليه قال هذه العبارة هو شعبة (ت160 :هـ) يف ترمجة أبان بن
أبي عياش ،قال ابن عدي (ت365 :هـ) " ...وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق
()4

كما قال شعبة" .
( )3الس

 ،اتريخ جرجان ( ص .)266
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خلَيد بن جعفر بن طريف احلنفي
وحييى بن معني (ت233 :هـ) يف ترمجة ُ
البصري قال" :هو إىل الضعف أقرب( .")5والذهيب (ت748 :هـ) يف ترمجة عبيد اهلل
بن زحر قال :خمتلف فيه ،وهو إىل الضعف أقرب ،ضعفه أمحد بن حنبل ،وقال
النسائي :ال بأس به (.)6
وذلك من خالل حبثي عن هذه العبارة يف كتب اجلرح والتعديل ،والشبكة
العنكبوتية ،وأما ابن عدي فقد أكثر من ذكر هذه العبارة؛ حيث بلغ عدد الرواة الذين
وصفهم بها ستة وثالثون راوياً.
وصنفت هذه العبارة عند بعض املتأخرين ضمن مراتب اجلرح فيمن حديثه
ضعيف؛ لكنه ال ينزل عن رتبة االستشهاد وهي :فيه ضعف ،يف حديثة شيء،
صاحل ،شيخ ،يكتب حديثه ،فيه مقال ،صدوق كثري اخلطأ ،صدوق كثري الوهم،
ليس باحلافظ ،جمهول حال ،ضُعّف ،تعرف وتنكر ،لني ،خمتلف فيه ،سيئ احلفظ،
تركوه ،ليس حبجة ليس بالقوي ،ضعيف ،ليس بقوي ،ال حيتج به ،غمزوه ،مقارب
احلديث ،كثري الوهم ،عنده مناكري ،إىل الضعف أقرب ،عنده غرائب ،غريه أحب
إلي منه ،خيالف يف حديثه ،حيدث من غري كتابة ،وغريها(.)7

( )4ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (.)67 /2
( )5مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال (.)211 /4

( )6ال هيب ،املغين يف الضعفاء (.)415 /2
وقا ربو زر(ة (بيد هللا بي زحر ي أبس ب  ،دوق ،وقا ربو حامت لني احلديث .انظر كتاب ابي ريب حامت
اجلرح والتعديل (.)315 /5
( )7انظر كتاب املصجع  ،مصباح األريب يف تقريب الرواة ()13 /1
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املبحث الثاين :الرواة الذين وصفهم ابن عدي بصأهنم "إىل الضعف أقرب"
أو "إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق" :إحصاء ودراسة

سأذكر يف هذا املبحث أمساء من وصفهم ابن عدي بـأنهم "إىل الضعف
أقرب" ،مع نقل أقوال علماء اجلرح والتعديل فيهم ،ودراستها للوصول إىل درجة
الراوي جرحًا أو تعديالً ،وهم مرتبني على حسب حروف املعجم كما يأتي:
 )1أمحد بن حممد بن عمر بن يونس اليمامي (ت253 :هـ)(:)8
قال ابن عدي :حدث بأحاديث مناكري عن الثقات ،وحدث بنُسخ عن الثقات
بعجائب ،وهو مقارب احلديث ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال عبد الرمحن سألت أبي عنه فقال :قدم علينا ،وكان كذاباً ،وكتبت عنه،
وال أحدث عنه.
وقال ابن حبان :يروي عن عبد الرزاق ،وعمر بن يونس ،وغريهما أشياء
مقلوبة ،ال يعجبنا االحتجاج خبربه إذا انفرد.
وقال أبو الشيخ :له أحاديث منكرات.
وقال الذهيب :كذبه أبو حامت ،وحييى ابن صاعد ،وقال الدارقطين :ضعيف،
وقال مرة :مرتوك.
وقال ابن حجر :قال ابن يونس :قال لنا عَالن :كان سَ َلمة بن شَِبيب يكذبه.
وقال اخلطيب :كان غري ثقة.
وخالصة حاله :أنه كذاب.

( )8ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)408 /1ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)71 /2ابي حباأل،

اجملروحني ( ،)144 /1ربو الشيخ ،طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها ( ،)75 /3ال هيب ،ميزان
االعتدال ( ،)142 /1ابي حجر ،لسان امليزان (.)630 /1
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 )2أبان بن أبي عياش ،وامسه فريوز ويقال :دينار ،أبو إمساعيل البصري
(ت140 :هـ)(:)9
قال ابن عدي :عامة ما يرويه ،ال يتابع عليه ،وهو بَِّين األمر يف الضعف ،وقد
حدث عنه الثوري ،ومعمر ،وابن جريج ،وإسرائيل ،ومحاد بن سلمة ،وغريهم
وأرجو أنه ممن ال يتعمد الكذب ،إال أن يُشبَّه عليه ويغلط ،وعامة ما أُتي أبان من جهة
الرواة ال من جهته؛ ألن أبان روى عنه قوم جمهولني ملا أنه فيه ضعف ،وهو إىل
الضعف أقرب منه إىل الصدق ،كما قال شعبة.
قال حييى بن معني :أبان بن أبي عياش كان يكذب ،ويف رواية أخرى :مرتوك
احلديث.
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،سألت أبي عن أبان بن أبي عياش فقال:
مرتوك احلديث ،ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر.
وحدثين أبي قال :قال عفان :أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة ،إنه
مجع حديث احلسن عامته من البصرة ،فجاء به إىل أبان ،قال فقرأه عليه.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :أبان بن أبي عياش مرتوك احلديث،
وكان رجالً صاحلاً لكن بُلي بسوء احلفظ.

( )9ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)267 /2حيىي بي معني ،معرفة الرجال البن معني -رواية ابن
حمرز ( ،)79 /1واتريخ ابن معني "رواية الدوري" ( ،)146 /4رمحد بي حجبيف ،العلل ومعرفة الرجال ألمحد
رواية ابنه عبد هللا ( ،)537 /2( ،)412 /1ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)296/2ابي حباأل ،اجملروحني

( ،)96 /1ال هيب ،ميزان االعتدال (.)10/1
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سئل أبو زرعة عن أبان فقال :بصري مرتوكٌ حديثه ،ومل يقرأ علينا حديثه،
فقيل له كان يتعمد الكذب؟ قال ال ،كان يسمع احلديث من أنس ،وشهر بن
حوشب ،ومن احلسن فال مييز.
وقال ابن حبان :كان من العباد الذين يسهر الليل بالقيام ،ويطوي النهار
بالصيام ،مسع عن أنس بن مالك أحاديث ،وجالس احلسن ،فكان يسمع كالمه
وحيفظه ،فإذا حدث رمبا جعل كالم احلسن الذي مسعه من قوله عن أنس عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم وهو ال يعلم ،ولعله روى عن أنس أكثر من ألف ومخسمائة
حديث ما لكبري شيء منها أصل يُرجع إليه.
وقال الذهيب :أحد الضعفاء وهو تابعي صغري ،حيمل عن أنس وغريه.
وخالصة حاله :أنه مرتوك احلديث ،ومل يتابع حييى بن معني يف تكذيبه أحد،
ولعله أراد بأنه خيطئ ،ال أنه يتعمده كما ذكره أبو زرعة.
 )3إسحاق بن إدريس األسواري بصري ،يكنى أبا يعقوب (ت:
205هـ)(:)10
قال ابن عدي :رواياته إىل الضعف أقرب.
قال احلسن التسرتي :مسعت حممد بن املثنى يقول :إسحاق بن إدريس واهي
احلديث.
قال حييى بن معني :ليس بشيء ،يضع احلديث .ويف رواية أخرى :كَذَّابٌ.

( )10ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)167 /2حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/4
 ،)463العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)100/1ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)213 /2ابي حباأل ،اجملروحني
( ،)135 /1ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)184 /1ااي
حجر ،لسان امليزان (.)41 /2

 ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( ،)395 /4ابي
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وقال العقيلي :كان يذهب إىل القدر ،حدثنا آدم بن موسى قال :مسعت
البخاري يقول :تركه الناس .ويف رواية أخرى :كَذَّابٌ.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :تركه علي ابن املديين.
وسألت أبي عنه فقال :ضعيف احلديث.
وسئل أبو زرعة عنه فقال :واهي احلديث ،ضعيف احلديث ،روى عن سويد
بن إبراهيم ،وأبي معاوية أحاديث منكرة.
وقال ابن حبان :كان يسرق احلديث ،وكان حييى بن معني يرميه بالكذب.
وقال الذهيب :قال الدارقطين :منكر احلديث .وقال اهليثمي :كذَّاب.
وقال ابن حجر :قال حممد بن املثنى :واهي احلديث .وقال النسائي :بصري
مرتوك.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )4أصرم بن غياث أبو غياث النيسابوري (ت205 :هـ)(:)11
قال ابن عدي :له أحاديث عن مقاتل مناكري ،كما قال البخاري ،والنسائي،
وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ،وليس له كبري حديث.
قال حييى بن معني :شيخ نيسابوري ،قد مسعت منه هاهنا ببغداد ،ليس بثقة.
وقال العقيلي :حدثين آدم قال :مسعت البخاري قال :أصرم أبو غياث منكر
احلديث.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبا زرعة يقول :أصرم بن غياث ليس بقوي.

( )11ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)313 /2حيىي بي معني ،سؤاالت ابن اجلنيد (ص ،)305

العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)118/1ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)336 /2ابي حباأل ،اجملروحني (/1
 ،)183ال هيب ،ميزان االعتدال (.)273 /1
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مسعت أبي يقول :أصرم بن غياث منكر احلديث.
وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وقال ابن حبان :كان مرجئاً منكر احلديث ،أخرج حديثه عن أصحاب الرأي،
ال يتابع على ما روى.
وقال الذهيب :قال أمحد ،والبخاري ،والدارقطين :منكر احلديث.
وخالصة حاله :أنه منكر احلديث ،إذ األكثرون على ذلك.
 )5حبر بن كُنيز السقاء ،أبو الفضل الباهلي (ت160 :هـ)(:)12
قال ابن عدي :ولبحر نُ َسخٌ ،منها نسخة حيدث عن حبر عمر بن سهل بن
مروان ،ومنها نسخة حيدث بها عنه حممد بن مصعب القرقساني ،ومنها نسخة حيدث
بها عنه احلارث بن مسلم ،وكل ما حيدث به ،وما يروون أصحاب النُّسخ عنه ،فعامة
ذلك أسانيدها ومتونها ال يتابعه عليه أحد ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل غريه.
قال ابن أبي حامت :حدثنا أبي ،حدثنا ابن املنهال مسعت يزيد بن زريع يقول:
حبر السقاء كان ال شيء ،وقال حييى بن معني :حبر السقاء ال يكتب حديثه.
وسئل أبي عن حبر بن كنيز السقاء فقال :ضعيف.
وقال البخاري :قال لي عمرو بن علي :ليس عندهم بقوي.
وقال السعدي :حبر السقاء ساقط.
وقال ابن اجلوزي :قال النسائي ،وعلي بن اجلنيد ،والدارقطين :مرتوك.
وقال الذهيب :وهَّوه.

( )12ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)485 /2ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل (،)418 /2

البخار  ،التاريخ الكبري ( ،)128 /2ابي اجلوز  ،الضعفاء واملرتوكني ( ،)135 /1واملوضوعات (،)5 /2
ال هيب ،الكاشف ( ،)263 /1ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)120

سل األ بي جود هللا بي سعد هللا الاقي

1312

وقال ابن حجر :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه مرتوك احلديث عند أغلب احملدثني.
 )6الرباء بن عبد اهلل بن يزيد بصري ،يكنى أبا يزيد(:)13
قال ابن عدي :هو عندي إىل الصدق أقرب منه إىل الضعف.
قال حييى بن معني :مل يكن حديثه بذاك.
وقال أمحد بن حنبل :مسع سعيد من ذلك الشيخ الضعيف الرباء بن عبد اهلل
الغنوي.
وقال الفسوي :لني بصري.
وقال النسائي :ليس بذاك بصري.
وقال الذهيب ،وابن حجر :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه ضعيف.
 )7بشار بن قرياط النيسابوري (ت195 :هـ)(:)14
قال ابن عدي :روى أحاديث غري حمفوظة ،وله أحاديث مناكري عمن حيدث
عنه ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ،وبشار بن احلكم خري منه.

( )13ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)482 /2حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/4

 ،)188الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)23ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)401 /2الاسو  ،املعرفة
والتاريخ ( ،)665 /2ال هيب ،ديوان الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)45ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص
.)121
( )14ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (،)428 /2ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)418 /2ابي
حباأل ،اجملروحني ( ،)191 /1ربو (بدالرمحي ،سؤاالت السلمي للدارقطين (ص  ،)132احلاكم ،سؤاالت

السجزي (ص  ،)175ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)273 /1وديوان الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)47ابي
حجر ،لسان امليزان (.)286 /2
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قال شعبة :ليس بثقة.
وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عنه فقال :مضطرب احلديث ،يكتب حديثه،
وال حيتج به.
وقال ابن حبان :مسعت مهران بن هارون الرازي يقول :مسعت أبا زرعة
الرازي يقول :بشار بن قرياط ،أخو محاد بن قرياط ،محاد صدوق ،وبشار يكذب.
وقال الدارقطين :ال شيء .وقال احلاكم :صاحب مناكري.
وقال الذهيب ،وابن حجر :كذبه أبو زرعة .وقال أبو حامت :ال حيتج به.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )8بُ َكري بن شهاب الدَّامَ َغانِي احلَنظَلي (ت165 :هـ)(:)15
قال ابن عدي :منكر احلديث ،وهو قليل الرواية ،ومل أجد يف املتقدمني فيه
كالم ،ومقدار ما يرويه فيه نظر ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال اهليثمي :ضعيف .وقال ابن حجر :منكر احلديث.
وخالصة حاله :أنه منكر احلديث.
 )9ثابت بن أبي صفية ،واسم أبي صفية دينار األزدي كويف (ت:
145هـ)(:)16
( )15ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)454 /2ااي

ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)128

 ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد (،)251 /7

( )16ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)567 /2حيىي بي معني ،معرفة الرجال البن معني -رواية ابن

حمرز ( ،)69/1واتريخ ابن معني "رواية الدوري" ( ،)278 /3الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)27ابي
ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)451 /2العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)172/1ابي حباأل ،اجملروحني (/1

 ،)206ال قاين ،سؤاالت الربقاين للدارقطين (ص  ،)20ال هيب ،ديوان الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)56ابي
حجر ،تقريب التهذيب (ص .)132
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قال ابن عدي :ضعفه بيَّنٌ على رواياته ،وهو إىل الضعف أقرب.
قال حييى بن معني :ليس بشيء ،ويف رواية أخرى :ضعيف احلديث.
وقال ابن أبي حامت :قال مسعت عمر بن حفص بن غياث يقول :ترك أبي
حديث أبي محزة الثمالي.
وفيما كتب إلي عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال :قال أبي :أبو محزة الثمالي
ضعيف احلديث ،ليس بشيء.
ومسعت أبي يقول :أبو محزة الثمالي لني احلديث ،يكتب حديثه ،وال حيتج
به.
وسئل أبو زرعة عن أبي محزة ثابت بن أبي صفية الثمالي فقال :كويف لني.
وقال النسائي :ليس بالقوي .وقال الدارقطين :مرتوك.
وقال ابن حبان :كثري الوهم يف األخبار ،حتى فرج عن حد االحتجاج به إذا
انفرد ،مع غلو يف تشيعه.
وقال الذهيب :متفق على ضعفه .وقال ابن حجر :ضعيف رافضي.
وخالصة حاله :أنه ضعيف ،إذ األكثرون على ذلك.
 )10ثُ َوير بن أبي فَاخَِتة سعيد بن جهمان (ت135 :هـ)(:)17
قال ابن عدي :قد نسب إىل الرفض ،وضعفه مجاعة كما ذكرت ،وأثر
الضعف بَيِّن على رواياته ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل غريه.
( )17ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)12 /3حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3

 ،)286ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة ( ،)799 /3ربو داود ،سؤاالت اآلجري (ص ،)143
الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)27ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)472/2العقيل  ،الضعفاء الكبري

( ،)180/1ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)205 /1ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)64ال هيب،

املغين يف الضعفاء ( ،)124 /1ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)135
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قال حييى بن معني :ليس بشيء.
وقال سفيان الثوري ،وابن شاهني :كان ثوير بن أبي فاختة من أركان الكذب.
وقال شبابة :قيل ليونس بن أبي إسحاق :مل حتمل عن ثوير بن أبي فاختة؟
قال :كان رافضيا.
وقال ابن أبي حامت :سألت أبا زرعة عن ثوير فقال :كويف ليس بذاك القوي.
وسألت أبي عن ثوير بن أبي فاختة فقال :هو ضعيف ،مقارب هلالل ابن
خباب( ،)18وحكيم بن جبري(.)19
وقال أبو داود ،والنسائي :ليس بثقة.
وقال ابن حبان :كان يقلب األسانيد حتى جييء يف رواياته أشياء كأنها
موضوعة.
وقال الذهيب :ضعفوه ،وكذبه سفيان الثوري.
وقال ابن حجر :ضعيف رمي بالرفض.
وخالصة حاله :أنه ضعيف ،وقد فسّر ابن حبان سبب ضعفه.
 )11جابر بن يزيد اجلعفي (ت128 :هـ)(:)20

( )18هال بي خباب ،قا ابي حباأل حب اجملروحني ( )87 /3كاأل ممي اختلط حب آخر ( ره ،فكاأل حيدث

ابلش ر (لى التوهم ،ي جيوز ايحتجاج ب ذا انارد ،ورما في ا وافق ال قا  ،فإأل احتا ب حمتا ررجو رأل ي جير
حب فعل ذلك.

( )19حكيم بي جبري ،قا ال هيب حب الكاشف ( )347 /1ضعاوه وقا الدارقطين مكو  .وقا ابي حجر حب
تقريب التهذيب (ص  )176ضعيأ رم ابلتشيع.

( )20ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)23 /3حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3

 ،)296البخار  ،الضعفاء الصغري (ص  ،)37العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)191/1الجساة  ،الضعفاء
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قال ابن عدي :عامة ما قرفوه( )21أنه كان يؤمن بالرجعة.
ومل أر له أحاديث جاوزت املقدار يف اإلنكار ،وهو مع هذا كله أقرب إىل
الضعف منه إىل الصدق.
قال حييى بن معني :مل يدع جابراً اجلعفي ممن رآه إال زائدة ،وكان جابر كذاباً،
ويف رواية :ال يكتب حديثه وال كرامة.
وقال أيوب :قلت لسعيد بن جبري :إن جابر بن يزيد يقول كذا وكذا فقال:
كذب جابر.
وقال إبراهيم بن زياد :واهلل ال ميوت حتى يكذب على اهلل وعلى رسوله ،قال
إمساعيل :ما مضت األيام والليالي حتى اتهم بالكذب.
وقال حييى بن يعلى احملاربي عن زائدة :كان جابر اجلعفي كذاباً يؤمن بالرجعة،
ويف رواية :قال زائدة :جابر اجلعفي رافضي يشتم أصحاب النيب عليهم السالم،
وأمرنا زائدة أن نرتك حديثه.
وقال أبو حنيفة :ما رأيت أحدا أكذب من جابر اجلعفي.
وقال ليث بن أبي سليم :كذاب.
وقال البخاري :تركه حييى بن سعيد ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وقال
الشعيب :يا جابر ال متوت ،حتى تكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
فما مضى األيام والليالي ،حتى اتهم بالكذب.
وقال النسائي :مرتوك.

واملرتوكون (ص  ،)28ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)65ال هيب ،الكاشف ( ،)124 /1ابي
حجر ،تقريب التهذيب (ص .)137
( )21القرف الت ة.
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وقال ابن شاهني :ليس بشيء.
وقال الذهيب :من أكرب علماء الشيعة ،وثقه شعبة فشذ ،وتركه احلفاظ ،قال
أبو داود :ليس يف كتابي له شيء سوى حديث السهو .وقال ابن حجر :ضعيف
رافضي.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )12جارية بن هرم أبو شيخ اهلنائي بصري (ت175 :هـ)(:)22
قال ابن عدي :هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق ،وأحاديثه كلها مما ال
يتابعه الثقات عليها.
قال ابن أبي حامت :قال علي ابن املديين :رأيت أبا شيخ جارية بن هرم ،وكان
ضعيفاً يف احلديث ،كتبنا عنه وتركناه ،وكان رأساً يف القدر.
ومسعت أبي يقول :جارية ابن هرم ضعيف احلديث.
وقال أبو زرعة :قدري ،داعية ،منكر احلديث ،وكلح وجهه.
وقال السَّاجِي :صاحب بدعة ،مرتوك احلديث.
وقال ابن ماكوال :ليس بالقوي يف احلديث.
وقال الذهيب :بصري ،هالك .ويف رواية أخرى :مرتوك احلديث.
وقد وهم ابن عدي فقال فيه :أبو شيخ اهلنائي ،وإمنا اهلنائي تابعي كبري
صدوق ،امسه خيوان.
وقال ابن حجر :قال العقيلي :كان رأساً يف القدر ،ضعيف احلديث.

( )22ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)164 /3ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة (،)368 /2
ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)521 /2ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)385 /1وديوان الضعفاء واملرتوكني

(ص  ،)60ابي حجر ،لسان امليزان (.)414 /2
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وخالصة حاله :أنه مرتوك احلديث.
 )13حسام بن مصك بن ظامل بن شيطان األزدي بصري ،يكنى أبا سهل
(ت165 :هـ)(:)23
قال ابن عدي :هو مع ضعفه حسن احلديث ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق.
قال حييى بن معني :ليس بشيء.
وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عن حسام بن مصك فقال :ليس بقوي ،يكتب
حديثه.
وسئل أبو زرعة عن حسام بن مصك فقال :واهي احلديث ،منكر احلديث.
وقال الساجي :صدوق فيه ضعف ،ليس بقوي يف احلديث .وقال ابن شاهني:
ليس حديثه بشيء.
وقال الذهيب :قال أمحد :مطروح احلديث ،وقال البخاري :ليس بالقوى
عندهم ،وقال الدارقطين :مرتوك ،ويف رواية :بصري يعترب به ،وقال النسائي:
ضعيف.
وقال ابن حجر :ضعيف ،يكاد أن يرتك.
وخالصة حاله :أنه ضعيف احلديث.

( )23ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)171 /4ربو داود ،سؤاالت اآلجري (ص  ،)349الدارم ،
اتريخ الدارمي عن ابن معني (ص  ،)89ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)317 /3ابي شاهني ،أمساء

الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)79ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)477 /1مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال
( ،)51/4ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)157
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 )14احلسن بن دينار ،وهو احلسن بن واصل التميمي ،يكنى أبا سعيد (ت:
161هـ)(:)24
قال ابن عدي :قد أمجع من تكلم يف الرجال على ضعفه ،على أني مل أر له
حديثاً قد جاوز احلد يف اإلنكار ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال ابن سعد :ضعيف يف احلديث ليس بشيء.
وقال حييى بن معني :ليس بشيء ،ويف رواية أخرى :ضعيف.
وقال ابن املبارك :اللهم ال أعلم إال خرياً ،ولكن وقف أصحابي فوقفت.
وقال علي ابن املديين :ضعيف ،ليس بشيء.
وسئل أمحد بن حنبل عن احلسن بن دينار :فضعفه.
وقال اجلُوزجَاني :ذاهب.
وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عن احلسن بن دينار فقال :هو مرتوك احلديث
كذاب.
وترك أبو زرعة حديث احلسن بن دينار ،ومل يقرأه علينا ،فقيل له عندنا
مكتوب قال :اضربوا عليه.
وقال النسائي :ليس بثقة ،وال يكتب حديثه.
وقال السَّاجِي :كان يتهم ،ويكثر الغلط تركه وكيع ،وابن حنبل.

( )24ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)449 /3حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/4

 ،)241ابي املديين ،سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي املديين (ص  ،)170رمحد بي حجبيف ،العلل ومعرفة الرجال
ألمحد رواية املروذي (ص  ،)119العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)222/1ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل (/3

 ،)317ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)232 /1ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)487/1وديوان االعتدال (ص ،)80
ابي حجر ،لسان امليزان (.)40/3

سل األ بي جود هللا بي سعد هللا الاقي

1320

وقال ابن حبان :حيدث املوضوعات عن األثبات ،وخيالف الثقات يف
الروايات ،حتى يَسبِ َق إىل القلب أنه كان يتع َّمد هلا ،تركه ابن املبارك ووكيع ،وأما
أمحد بن حنبل ،وحييى بن معني فكانا يكذبانه.
وقال الذهيب :قال النسائي وغريه :مرتوك .ويف رواية :حدث عنه أبو داود
بأصبهان ،فجعل يقول :حدثنا احلسن بن واصل ،وما هو عندي من أهل الكذب،
لكن مل يكن باحلافظ.
وقال ابن حجر :قال أبو خيثمة :كذاب.
وخالصة حاله :أنه متهم بالكذب ،وقد فسّر ابن حبان سبب اتهامه بالكذب.
 )15احلسن بن عثمان بن زياد بن أبي حكيم (ت305 :هـ)(:)25
قال ابن عدي :كان عندي يضع ،ويسرق حديث الناس ،وللحسن أحاديث
منكرة ،كنا نتهمه بوضعها ،وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات ،وهو إىل الضعف
أقرب منه إىل الصدق.
قال أبو علي النيسابوري :هو كذاب يسرق احلديث.
وقال الذهيب :كان كَذاباً .وقال ابن حجر :قال ابن عدي :سألت عنه عبدان
األهوازي فقال :كذَّاب.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )16احلسن بن علي اهلامشي(:)26
( )25ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)561 /3ال هيب ،اتريخ اإلسالم ( ،)178 /7ابي حجر،

لسان امليزان (.)67 /3

( )26ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)509/3البخار  ،الضعفاء الصغري (ص  ،)41ابي ريب حامت،

اجلرح والتعديل ( ،)20/3ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)234/1ابي اجلوز  ،الضعفاء واملرتوكني (،)207 /1
ال هيب ،الكاشف ( ،)328/1وميزان االعتدال (ص  ،)82ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)162
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قال ابن عدي :أحاديثه قليلة ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال البخاري :احلسن بن علي اهلامشي منكر احلديث.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :ليس بقوي ،منكر احلديث ،ضعيف
احلديث ،روى ثالثة أحاديث أربعة أحاديث أو حنو ذلك مناكري.
وقال ابن حبان :يروي املناكري عن املشاهري ،فال حيتج به إال مبا يوافق الثقات.
وقال ابن اجلوزي :قال البخاري :منكر احلديث ،وضعفه أمحد ،والنسائي،
وقال أبو حامت الرازي :ضعيف ،وقال الدارقطين :يروي عن األعرج ،عن أبي هريرة
مناكري ،ضعيف واه.
وقال الذهيب :ضعفوه .وقال ابن حجر :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه ضعيف احلديث.
 )17احلسن بن عمارة بن املضرب البجلي ،أبو حممد (ت155 :هـ)(:)27
قال ابن عدي :واحلسن بن عمارة ما أقرب قصته إىل ما قاله عمرو بن علي،
أنه كثري الوهم واخلطأ ،وقد روى عنه األئمة من الناس ،وهو إىل الضعف أقرب منه
إىل الصدق.
قال النسائي ،وابن شاهني :كذاب.
وقال ابن أبي حامت :قال أبو داود :قال لي شعبة :ائت جرير بن حازم فقل له:
ال ترو عن احلسن بن عمارة فإنه يكذب ،فقلت له وأي شيء ذاك؟ قال :سألت

( )27ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)419 /3الجساة  ،تسمية مشايخ النسائي ،وذكر املدلسني
(ص  ،)76ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)137 /1ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني (ص ،)70

ابي اجلوز  ،الضعفاء واملرتوكني ( ،)207 /1ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)514 /1ابي حجر ،تقريب
التهذيب (ص .)162
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احلكم قلت :صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال :مل يصل
عليهم ،فقال احلسن بن عمارة عن احلكم عن ابن جبري عن ابن عباس قال :صلى
النيب صلى اهلل عليه وسلم عليهم.
وقال ابن اجلوزي :ضعفه ابن عيينة ،وقال شعبة :كذاب ،حيدث بأحاديث قد
وضعها ،وقال حييى :يكذب ،وقال أمحد ،والرازي ،والنسائي ،والفالس ،ومسلم
بن احلجاج ،ويعقوب بن شيبة ،وعلي بن اجلنيد ،والدارقطين :مرتوك ،وقال ابن
حبان :يدلس عن الثقات ما يسمع من الضعفاء ،ثم يسقط أمساء الضعفاء ،ويروي
عن الثقات.
وقال الذهيب :قال ابن املديين :ما أحتاج إىل شعبة فيه ،أمره أبني من ذلك،
قيل :أكان يغلط؟ قال :أيش يغلط! وذهب إىل أنه كان يضع احلديث.
وقال ابن حجر :مرتوك.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )18احلسني بن قيس أبو علي الرحيب ،ويقال له حنش(:)28
قال ابن عدي :وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال أمحد بن حنبل :مرتوك احلديث ،له حديث واحد حسن ،ويف رواية
أخرى :ليس حديثه بشيء ،ال أروي عنه شيئاً.
وقال الرتمذي :قال البخاري :منكر احلديث ،وضعفه جداً.
( )28ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)577 /3رمحد بي حجبيف ،العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية

ابنه عبد هللا ( ،)486 /2الكم  ،العلل الكبري (ص  ،)391ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة (/3

 ،)802ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)63 /3ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)242/1ابي اجلوز  ،الضعفاء
واملرتوكني ( ،)217 /1املز  ،هتذيب الكمال ( ،)465 /6ال هيب ،الكاشف ( ،)335 /1ابي حجر ،تقريب

التهذيب (ص .)168
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وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عن حنش اهلمداني فقال :هو حسني بن
قيس ،وحنش لقب وهو ضعيف احلديث ،منكر احلديث .قيل له كان يكذب؟ قال:
أسأل اهلل السالمة ،هو وحييى بن عبيد اهلل( )29متقاربان .قلت هو مثل ابن ضمرية()30؟
قال شبيه .وقال أبو زرعة :ضعيف.
وقال ابن حبان :كان يقلب األخبار ،ويلزق رواية الضعفاء ،كذبه أمحد بن
حنبل ،وتركه حييى بن معني.
وقال ابن اجلوزي :ضعف أمحد حديثه وكذبه ،وترك حديثه ،وقال مرة:
مرتوك احلديث .وكذلك قال النسائي ،والدارقطين ،وقال حييى :ليس بشيء .وقال
السعدي :أحاديثه منكرة جداً وال تكتب.
وقال املزي :قال البخاري :أحاديثه منكرة جداً ،وال يكتب حديثه.
وقال ابن حجر :مرتوك.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )19حفص بن عمر بن دينار ،أبو إمساعيل األبلي (ت215 :هـ)(:)31

( )29حيىي بي (بيد هللا التي

قا ال هيب حب الكاشف ( )371 /2ضعاوه ،وترك القطاأل ،وقا ابي حجر

حب تقريب التهذيب (ص  )594مكو  ،ورفحش احلاكم فرماه ابلوضع.

( )30احلسني بي (بد هللا بي ض رية قا ال هيب حب ميزان االعتدال ( )538 /1ك ب مالك ،وقا ربو حامت

مكو احلديث ،ك اب .وقا رمحد ي يساوى شيئا .وقا ابي معني ليس ب قة وي مأموأل .وقا البخار مجكر
احلديث ضعيأ.
( )31ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)79 /4العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)275/1ابي ريب حامت،

اجلرح والتعديل ( ،)183 /3ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)258 /1ال هيب ،ديوان الضعفاء واملرتوكني (ص
 ،)94ابي حجر ،لسان امليزان (.)228 /3
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قال ابن عدي :أحاديثه كلها إما منكر املنت ،أو منكر اإلسناد ،وهو إىل
الضعف أقرب.
قال العقيلي :حيدث عن األئمة باألباطيل.
وقال ابن أبي حامت سألت أبي عنه فقال :كان شيخاًكذاباً.
وقال الساجي :كان يكذب ،وقد كتبت عن ابنه إمساعيل بن حفص.
وقال ابن حبان :يقلب األخبار ،ويلزق باألسانيد الصحيحة املتون الواهية،
ويعمد إىل خرب يُعرف من طريق واحد؛ فيأتي به من طريق آخر ال يعرف.
وقال أبو أمحد احلاكم :ذاهب احلديث.
وقال الذهيب :قال النسائي :ليس بثقة.
وقال ابن حجر :قال أبو حامت :كان شيخا كذابا .وقد وهم ابن حبان فجعل
األبلي هو احلبطي.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )20دَهثَم بن قُرَّان اليمامي العُكلِي(:)32
قال ابن عدي :هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال حييى بن معني :دهثم بن قران ضعيف ليس بشيء.
وقال النسائي :ليس بثقة.
وقال العقيلي :دهثم بن قران كويف ال يتابع عليه ،وال يعرف إال به.

( )32ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)475 /4ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة (،)434 /2
الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)38العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)43/2ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل

( ،)443 /3ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)295 /1مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال ( ،)282 /4ال هيب،

الكاشف ( ،)384 /1ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)201
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وقال ابن أبي حامت :عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال مسعت أبي يقول عن
دهثم بن قران :ليس بشيء ،حدث عنه أبو بكر بن عياش ،ثم أخرج كتاباً عن حييى
ابن أبي كثري ،ترك حديثه وهو مرتوك احلديث ،سقط حديثه.
ومسعت أبي ـــ أي أبو حامت ــــ سئل عن دهثم بن قران فقال :من ميامة من
عكل ،حمله حمل االعراب.
وقال العجلي ،وأبو زرعة :ضعيف احلديث.
وقال ابن حبان :كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري ،ويروي عن الثقات أشياء
ال أصول هلا.
وقال الذهيب :تركوه ،وشذ ابن حبان فقوَّاه .وقال ابن حجر :مرتوك.
وخالصة حاله :أنه مرتوك احلديث.
 )21السري بن إمساعيل اهلمداني كويف (ت145 :هـ)(:)33
قال ابن عدي :أحاديثه اليت يرويها ال يتابعه أحد عليها ،وخاصة عن الشعيب،
فإن أحاديثه عنه منكرات ،ال يرويها عن الشعيب غريه ،وهو إىل الضعف أقرب.
قال حييى بن معني :ليس بشيء.
وقال البخاري :عن الشعيب ،قال حييى القطان :استبان لي كذبه يف جملس.
وقال ابن أبي حامت :قال أمحد بن حنبل :ليس بالقوي ،وهو أحب إلي من
عيسى احلناط.

( )33ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)65 /6حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3
 ،)522البخار  ،التاريخ الكبري ( ،)176 /4ربو داود ،سؤاالت اآلجري (ص  ،)349الجساة  ،الضعفاء
واملرتوكون (ص  ،)51ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)283 /4ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)355 /1ال هيب،

الكاشف ( ،)427 /1ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)230
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وسئل أبي عن السري بن إمساعيل فقال :هو ذاهب ،دون زكريا بن أبي
زائدة ،ودون جمالد.
وقال أبو داود ،والنسائي :مرتوك.
وقال ابن حبان :كان يقلب األسانيد ،ويرفع املراسيل.
وقال الذهيب :تركوه.
وقال ابن حجر :مرتوك احلديث.
وخالصة حاله :أنه مرتوك احلديث ،وأما قول حييى القطان ،فيحمل على أنه
تبني له خطؤه.
 )22سعيد بن واصل احلرشي بصري ،يكنى أبا عمرو (ت 210 :هـ)(:)34
قال ابن عدي :لسعيد أحاديث عن شعبة وغريه ،وأحاديثه عنهم عامتها ال
يتابعونه عليه ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال علي ابن املديين :ذهب حديثه.
وقال أبو حامت :لني احلديث.
وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وقال ابن حبان :كان ممن خيطئ كثرياً ،حتى خرج عن حد االحتجاج به إذا
انفرد.
وقال الذهيب :قال الدارقطين :ضعيف.
وقال ابن حجر :قال أبو أمحد احلاكم :ليس بالقوي عندهم.

( )34ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)537 /5الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)53ابي ريب

حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)70 /4ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)325 /1ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)162 /2ابي

حجر ،لسان امليزان (.)84 /4
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وخالصة حاله :أنه ضعيف احلديث.
 )23سليمان بن يسري ،ويقال بن أسري ويقال بن قسيم ،يكنى أبا الصباح (ت:
145هـ)(:)35
قال ابن عدي :هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال حييى بن معني :سليمان بن يسري ليس شيئاً.
وقال أمحد بن حنبل :ال يسوى شيئاً.
وقال أبو زرعة :منكر احلديث.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :سليمان بن يسري ضعيف احلديث،
ليس مبرتوك.
وقال النسائي :مرتوك احلديث.
وقال الذهيب :ضعفوه .وقال ابن حجر :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه ضعيف احلديث.
ح ِريز املدني (ت:
 )24سهل موىل املغرية ابن أبي الغيث بن محيد ،أبو َ
175هـ)(:)36

( )35ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)243 /5حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3

 ،)278ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة ( ،)430 /2العقيل  ،الضعفاء الكبري ( ،)145/2الجساة ،
الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)49ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)150/4ال هيب ،الكاشف ( ،)465/1ابي
حجر ،تقريب التهذيب (ص .)255

( )36ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)36 /6ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة (،)322 /2
ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)348 /1البي ق  ،السنن الكربى ( ،)67 /5ال هيب ،اتريخ اإلسالم (،)635 /4
وديوان الضعفاء (ص .)179
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قال ابن عدي :عامة ما يرويه ،ال يتابع عليه ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق.
قال أبو زرعة :منكر احلديث جداً.
وقال ابن حبان :يروي عن الزهري العجائب ،وعن غريه من الثقات ما ال
أصل له من حديث األثبات ،ال جيوز االحتجاج به حبال.
وقال البيهقي ،والذهيب :ضعيف .وذكر الذهيب حديث عن سهل موىل املغرية
ثم قال :منكر.
وخالصة حاله :أنه منكر احلديث.
 )25سويد بن إبراهيم اجلحدري ،أبو حامت صاحب الطعَّام (ت:
167هـ)(:)37
قال ابن عدي :له أحاديث مستقيمة ،وبعضها ال يتابعه أحد عليها ،وإمنا خيلط
على قتادة ،ويأتي بأحاديث عنه ال يأتي به أحد عنه غريه ،وهو إىل الضعف أقرب.
قال حييى بن معني :صاحل ،ويف رواية :أرجو أال يكون به بأس ،ويف رواية:
يضعفه.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبا زرعة يقول :ليس بالقوي ،يشبه حديثه حديث
أهل الصدق.
وقال النسائي :ضعيف.

( )37ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)570 /5الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)51ابي ريب
حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)237 /4ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)350 /1ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني

(ص  ،)105املز  ،هتذيب الكمال ( ،)243 /12ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)260
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وقال ابن حبان :يروي املوضوعات عن األثبات ،وهو صاحب حديث
الربغوث.
وقال ابن شاهني :ال شيء.
وقال ابن حجر :صدوق سيء احلفظ له أغالط ،وقد أفحش ابن حبان فيه
القول.
وخالصة حاله :أنه صدوق سيء احلفظ ،وأما قول ابن حبان فلم يتابعه عليه
أحد.
 )26سويد بن سعيد ،أبو حممد احلدثاني األنباري (ت240 :هـ)(:)38
قال ابن عدي :روى عن مالك املوطأ ،ويقال إنه مسعه خلف حائط ،فضعف
يف مالك أيضاً ،ولسويد مما أنكرت عليه غري ما ذكرت ،وهو إىل الضعف أقرب.
قال حييى بن معني :ليس بشيء ،ويف رواية :سويد مات منذ حني(.)39
وقال يف رواية :هو حالل الدم.
وقال أمحد بن حنبل :هو ال بأس به ،أرجو أن يكون صدوقاً.
وقال عبد اهلل بن علي املديين :سئل أبي عن سويد األنباري ،فحرك رأسه،
وقال :ليس بشيء.
وقال :هذا أحد رجلني :إما حيدث من حفظه ،أو من كتابه ،ثم قال :هو
عندي ال شيء.
( )38ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)584 /5حيىي بي معني ،معرفة الرجال البن معني -رواية ابن

حمرز ( ،)66/1ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة ( ،)407 /2ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل (/4
 ،)240ال هيب ،سري أعالم النبالء ( ،)410 /11وميزان االعتدال ( ،)248/2ابي حجر ،تقريب التهذيب
(ص .)260
( )39قا ال هيب (ىن رن ما ذكره لليج  ،و ي فقد بق سويد بعد حيىي سبع سجني.
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وقال يعقوب السدوسي :صدوق ،مضطرب احلفظ ،وال سيما بعد ما عمي.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :كان صدوقاً ،وكان يدلس يكثر ذاك
يعين التدليس.
وقال الربذعي :رأيت أبا زرعة يسيء املقول يف سويد بن سعيد .وقال :رأيت
منه شيئاً مل يعجبين .قلت :ما هو؟ قال :ملا قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده،
فقلت :إن عندي أحاديث البن وهب ،عن ضمام ليست عندك؟ فقال :ذاكرني بها،
فأخرجت الكتب ،وأقبلت أذاكره فكلما كنت أذاكره كان يقول :حدثنا بها ضمام،
وكان يدلس حديث حريز بن عثمان وحديث نيار بن مكرم ،وحديث عبد اهلل بن
عمرو (زر غبا)؟ فقلت :أبو حممد مل يسمع هذه الثالثة األحاديث من هؤالء فغضب،
فقلت ألبي زرعة :فأيش حاله؟ قال :أما كتبه فصحاح ،وكنت أتتبع أصوله ،وأكتب
منها فأما إذا حدث من حفظه فال ،ومسعت أبا زرعة يقول :قلنا ليحيى بن معني إن
سويد بن سعيد حيدث عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رواد عن نافع ،عن ابن عمر أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :من قال يف ديننا برأيه فاقتلوه" فقال حييى :سويد
ينبغي أن يبدأ به فيقتل ،فقيل ألبي زرعة :حيدث بهذا ،عن إسحاق بن جنيح؟ فقال:
هذا حديث إسحاق بن جنيح إال أن سويداً حدثنا عن ابن أبي الرجال ،وقد رواه
لغريك ،عن إسحاق .فقال :عمي قيل له فرجع".
وقال أبو أمحد احلاكم :عمي يف آخر عمره ،فرمبا لقن ما ليس من حديثه،
فمن مسع منه وهو بصري ،فحديثه عنه أحسن.
وقال الذهيب :احتج به مسلم ،وروى عنه البغوي وابن ناجية ،وخلق.
وكان صاحب حديث وحفظ ،لكنه عمر وعمى ،فرمبا لقن مما ليس من
حديثه ،وهو صادق يف نفسه ،صحيح الكتاب.
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وقال ابن حجر :صدوق يف نفسه ،إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من
حديثه ،فأفحش فيه ابن معني القول.
وخالصة حاله :أنه صدوق يدلس( ،)40اختلط يف آخر عمره ،رمبا لقن مما ليس
من حديثه.
 )27سيف بن عمر الضيب التميمي (ت175 :هـ)(:)41
قال ابن عدي :عامة أحاديثه منكرة مل يتابع عليها ،وهو إىل الضعف أقرب منه
إىل الصدق.
قال النسائي :ضعيف.
وقال ابن أبي حامت :قرئ على الدوري عن ابن معني أنه قال :ضعيف
احلديث ،وسئل أبي عن سيف بن عمر الضيب :فقال :مرتوك احلديث ،يشبه حديثه
حديث الواقدي ،وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث.
وقال ابن حبان :اُّتهم بالزندقة ،يروي املوضوعات عن األثبات.
وقال جعفر بن أبان :مسعت ابن منري يقول :سيف الضيب متيمي ،وكان جُمي ٌع
يقول :حدثين رجل من بين متيم ،وكان سيف يضع احلديث ،وكان قد اتهم بالزندقة.

( )40ذكره ابي حجر حب كتاب تعريف أهل التقديس (ص  ،)165حب املرتبة الرابعة وقا مو وف ابلتدليس،
و ا ب الدارقطين ،وايمسا(يل وغريمها ،وقد تغري حب آخر ( ره بسبب الع ى؛ فضعأ بسبب ذلك ،وكاأل مساع
مسلم مج قبيف ذلك حب حت .
( )41ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)16 /6ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة (،)320 /2

الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)50ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)278 /4ابي حباأل ،اجملروحني (/1
 ،)345احلاكم ،املدخل إىل الصحيح (ص  ،)145ربو نعيم ،الضعفاء (ص  ،)91ابي اجلوز  ،املوضوعات

( ،)223 /1ال هيب ،الكاشف ( ،)476/1مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال ( ،)194 /6ابي حجر ،تقريب

التهذيب (ص .)262
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وقال الدارقطين :مرتوك.
وقال أبو نعيم :متهم يف دينه ،مرمي بالزندقة ،ساقط احلديث ،ال شيء.
وقال أبو سعيد النقاش :عامة أحاديثه موضوعة.
وقال احلاكم :اتهم بالزندقة ،وهو ساقط يف رواية احلديث.
وقال ابن اجلوزي :متهم بوضع احلديث.
وقال الذهيب :ضعفه ابن معني ،وغريه.
وقال ابن حجر :ضعيف يف احلديث ،عمدة يف التاريخ ،أفحش ابن حبان
القول فيه.
وخالصة حاله :أنه ضعيف(.)42
 )28شرحبيل بن سعد األنصاري مديين ،يكنى أبا سعد (ت123 :هـ)(:)43
قال ابن عدي :له أحاديث وليس بالكثري ،ويف عامة ما يرويه إنكار ،وهو إىل
الضعف أقرب.
قال حييى بن معني :ليس بشيء ،هو ضعيف.
وقال أبو زرعة :لني.
وقال النسائي :ضعيف مدني.

( )42وقايف (لى يث حب "سيف بن عمر التميمي ،وحتقيق األقوال يف حاله ،وىف درجة مروايته" د .رمحد
معبد (بد الكرمي ،خلص في رن

ضعيأ الرواية.

( )43ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)177 /6حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3

 ،)225ربو زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة ( ،)810 /3الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)56ابي
ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)339 /4ال هيب ،الكاشف ( ،)482 /1ابي حجر ،تقريب التهذيب
(ص .)256
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وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عن شرحبيل بن سعد ،وقيل له يف حديثه لني؟
قال :نعم ،ضعيف احلديث.
وقال الذهيب :قال ابن عيينة  :كان مفتياً ،مل يكن أحد أعلم باملغازي
والبدريني منه ،واحتاج فاتهموه ،فيما أرى ،وقال الدارقطين :ضعيف.
وقال ابن حجر :صدوق اختلط بأخرة.
وخالصة حاله :أنه ضعيف خمتلط احلديث.
 )29صاحل بن حسان مدني ،وقد قيل بأنه أنصاري (ت160 :هـ)(:)44
قال ابن عدي :بعض أحاديثه فيها إنكار ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق.
قال حييى بن معني :ليس حديثه بشيء.
وقال البخاري ،والساجي :منكر احلديث.
وقال ابن أبي حامت :مسعت أبي يقول :صاحل بن حسان ضعيف احلديث،
منكر احلديث.
وقال ابن حبان :كان صاحب قينات ومساع ،وكان ممن يروي املوضوعات عن
األثبات ،حتى إذا مسعها من احلديث صناعته شهد هلا بالوضع.
قال ابن شاهني :ليس حديثه بشيء .وقال أبو نعيم :منكر احلديث ،مرتوك.
وقال ابن اجلوزي :قال ابن طاهر :صاحل :كذاب.
( )44ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (،)193 /6حيىي بي معني ،اتريخ ابن معني "رواية الدوري" (/3

 ،)160البخار  ،التاريخ الكبري ( ،)275 /4ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)398 /4ابي حباأل ،اجملروحني

( ،)367 /1ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)110ربو نعيم ،الضعفاء (ص  ،)93ابي اجلوز ،

املوضوعات ( ،)47 /2ال هيب ،الكاشف ( ،)494 /1مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال ( ،)323 /6ابي
حجر ،تقريب التهذيب (ص .)271
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وقال الذهيب :ضعفه مجاعة .وقال ابن حجر :مرتوك.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )30صدقة بن عبد اهلل السمني ،أبو معاوية ،ويقال أبو حممد الدمشقي (ت:
166هـ)(:)45
قال ابن عدي :أحاديث صدقة منها ما توبع عليه ،وأكثره مما ال يتابع عليه،
وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال أمحد بن حنبل :ليس بشيء ،هو ضعيف احلديث ،أحاديثه مناكري ،ليس
يساوي حديثه شيئاً.
وقال حييى بن معني ،والنسائي ،والدارقطين :ضعيف.
وقال البخاري :ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر ،وهو ضعيف جداً.
وقال أبو حامت عن دحيم :حمله الصدق ،غري أنه كان يشوبه القدر.
وقال ابن أبي حامت مسعت أبي يقول :حمله الصدق ،وأنكر عليه رأي القدر
فقط.
وقال مسلم :منكر احلديث .وقال ابن القيسراني :ضعيف منكر احلديث.
وقال أمحد بن صاحل :ما به بأس عندي ،ووثقه سعيد بن عبد العزيز حبضرة
األوزاعي ،كنيته أبو معاوية.
( )45ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)247 /6رمحد بي حجبيف ،العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية
ابنه عبد هللا ( ،)551 /1البخار  ،الضعفاء الصغري (ص  ،)76مسلم ،الكىن واألمساء (،)758 /2
الدارم  ،اتريخ الدارمي عن ابن معني (ص  ،)133الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)58ربو (بد الرمحي،
سؤاالت السلمي للدارقطين (ص  ،)196ابي القيسراين ،تذكرة احلفاظ أطراف أحاديث كتاب اجملروحني

البن حبان (ص  ،)225ابي شاهني ،اتريخ أمساء الثقات (ص  ،)118املز  ،هتذيب الكمال (،)133 /13
ال هيب ،الكاشف (.)502/1
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وقال الذهيب :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه ضعيف ،إذ األكثرون على ذلك ،وأما من وصفه
بالصدق ،فيحمل كالمهم على أنهم أرادوا دفع تهمة الكذب عنه مع بدعته ،واهلل
أعلم.
 )31صدقة بن موسى الدقيقي ،يكنى أبا املغرية (ت155 :هـ)(:)46
قال ابن عدي :ما أقرب صورته وصورة حديثه من حديث صدقة بن عبد اهلل،
الذي أمليت قبله ،وبعض أحاديثه مما يتابع عليه ،وبعضه ال يتابع عليه(.)47
قال حييى بن معني :ليس بشيء .ويف رواية أخرى :ضعفه حييى بن معني،
والنسائي.
وقال أبو حامت الرازي :لني احلديث ،يكتب حديثه ،وال حيتج به ،ليس
بالقوي.
وقال الساجي :ضعيف احلديث ،وقال أبو أمحد احلاكم :ليس بالقوي
عندهم.
وقال ابن حبان :كان شيخاً صاحلاً ،إال أن احلديث مل يكن من صناعته ،فكان
إذا روى قلب األخبار ،حتى خرج عن حد االحتجاج به .وقال أبو علي الطوسي:
صدقة ليس عندهم بذاك القوي.
وقال الذهيب :ضُعِّف .وقال ابن حجر :صدوق له أوهام.

( )46ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)251 /6ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)373 /1ال هيب ،الكاشف

( ،)502 /1وميزان االعتدال ( ،)312 /2مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال ( ،)365 /6ابي حجر ،تقريب
التهذيب (ص .)275
( )47مل ي كر ابي (د حب ترمجت رن

الضعأ رقرب ،ولكي ذكرها حب ترمجة دقة بي يزيد ،اآلتية.
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وخالصة حاله :أنه ضعيف ،إذ األكثرون على ذلك ،وأما وصف ابن حجر
بالصدق ،فهو مستفاد من ابن عدي ،وهو أنه يف األصل صدوق ،لكن بسبب وجود
أحاديث ال يتابع عليها ،كما توصل إليه ابن عدي وصفه ابن حجر بقوله :له أوهام.
 )32صدقة بن يزيد خراساني األصل (ت155 :هـ)(:)48
قال ابن عدي :ما أقرب أحاديثه من أحاديث صدقة بن عبد اهلل ،وصدقة بن
موسى ،يقرب بعضهم من بعض ،وثالثتهم إىل الضعف أقرب منهم إىل الصدق،
وأحاديثهم بعضها مما يتابعونه عليهم ،وبعضها ال يتابعهم أحد عليها.
قال أمحد بن حنبل ،والنسائي :صدقة بن يزيد ضعيف.
وقال ابن أبي حامت سألت أبي عن صدقة اخلراساني فقال :صاحل ،وصدقة بن
خالد احب إلي منه.
وقال ابن حبان :حيدث عن الثقات باألشياء املعضالت ،ال جيوز االشتغال
حبديثه عند االحتجاج به.
وقال الذهيب :قال ابن معني :صاحل احلديث .وقال الفسوي :حسن احلديث.
وقال ابن حجر :قال أبو زرعة :ثقة .وقال البخاري :منكر احلديث.
وخالصة حاله :أنه ضعيف ،وأما قول من وثقه ،فيحمل كالمه على أنه يف
األصل صدوق ،لكنه ضُعف بسبب وجود أحاديث ال يتابع عليها.
 )33عبد اهلل بن عمرو الواقعي(:)49

( )48ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال (،)255 /6الجساة  ،الضعفاء واملرتوكون (ص  ،)58ابي ريب
حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)431 /4ابي حباأل ،اجملروحني ( ،)374 /1ال هيب ،اتريخ اإلسالم ( ،)87 /4ابي

حجر ،لسان امليزان (.)315 /4
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قال ابن عدي :له أحاديث كلها مقلوبات ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل
الصدق.
قال علي بن املديين :عبد اهلل بن عمرو بن حسان الواقعي ،كان يضع احلديث.
وقال ابن أبي حامت :سألت أبي عنه فقال :ليس بشيء ،ضعيف احلديث ،كان
ال يصدق.
وقال الدارقطين :يكذب عن شريك.
وقال الذهيب :صاحب مناكري .وقال ابن حجر :وقال أبو زرعة :ليس بشيء،
ضعيف كان ال يصدق.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )34عمر بن راشد أبو حفص اليمامي (ت160 :هـ)(:)50
قال ابن عدي :عامة حديثه وخاصة عن حييى بن أبي كثري ،ال يوافقه الثقات
عليه ،وينفرد عن حييى بأحاديث عداد ،وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال حييى بن معني :ليس بشيء.
وقال أمحد بن حنبل ،وابن شاهني :حديثه ال يساوي شيئاً .وقال أبو زرعة:
لني احلديث.
( )49ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)79 /7ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)119 /5العقيل ،

الضعفاء الكبري ( ،)284/2الدارقطين ،الضعفاء واملرتوكون ( ،)160 /2ال هيب ،ديوان الضعفاء واملرتوكني
(ص  ،)224ابي حجر ،لسان امليزان (.)533 /4

( )50ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)318 /7حيىي بي معني ،سؤاالت ابن اجلنيد (ص ،)471ربو
زر(ة ،سؤاالت الربذعي أليب زرعة ( ،)513 /2ابي ريب حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)107 /6ابي حباأل،

اجملروحني ( ،)83 /2ابي شاهني ،أمساء الضعفاء واملرتوكني (ص  ،)121ابي اجلوز  ،الضعفاء واملرتوكني (/2
 ،)208ال هيب ،الكاشف ( ،)60 /2ابي حجر ،تقريب التهذيب (ص .)412
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وقال ابن حبان :كان ممن يروي األشياء املوضوعات عن ثقات أئمة ،ال حيل
ذكره يف الكتب؛ إال على سبيل القدح فيه ،وال كتابة حديثه؛ إال على جهة التعجب.
وقال ابن اجلوزي :قال البخاري :هو منكر احلديث ،وضعفه جداً.
وقال الذهيب :لينه مجاعة .وقال ابن حجر :ضعيف.
وخالصة حاله :أنه منكر احلديث.
 )35مطر بن ميمون احملاربي ،وهو ابن أبي مطر اإلسكاف(:)51
قال ابن عدي :هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
قال البخاري ،وأبو حامت ،والنسائي ،والساجي :منكر احلديث.
قال ابن حبان :كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ،ال حتل الرواية عنه.
وقال أبو سعيد النقاش ،وأبو عبد اهلل احلاكم ،وأبو نعيم :يضع األحاديث يف
الفضائل.
وقال ابن حجر :مرتوك.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
 )36حييى بن حممد بن حييى بن أخي حرملة ،يكنى أبا القاسم (ت:
307هـ)(:)52
قال ابن عدي :هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق.
( )51ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)659 /9البخار  ،التاريخ الكبري ( ،)402 /7ابي حباأل،

اجملروحني ( ،)5 /3احلاكم ،املدخل إىل الصحيح (ص  ،)210ربو نعيم ،الضعفاء (ص  ،)148ال هيب،
ميزان االعتدال ( ،)127 /4مغلطا  ،إكمال هتذيب الكمال ( ،)225 /11ابي حجر ،تقريب التهذيب
(ص .)534
( )52ابي (د  ،الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)660 /10ال هيب ،ميزان االعتدال ( ،)407 /4ابي حجر،
لسان امليزان (.)473 /8
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قال الذهيب :قال ابن عدي :كتبت عنه ،وكان ضعيفاً.
وقال ابن حجر :قال الدارقطين يف غرائب مالك :كان يضع احلديث على
حرملة .وأورد له عن عمه عن ابن وهب عن مالك لعله عن نافع عن ابن عمر رفعه:
مررت ليلة أسري بي بالكوفة ودخلت مسجدها وصليت فيه أربع ركعات .ثم قال:
هذا موضوع كذب.
وخالصة حاله :أنه كذاب.
املبحث الثالث :املقصود بعبارة ابن عدي " هو إىل الضعف أقرب "
يقصد ابن عدي (ت365:ﻫـ) بهذه العبارة أنهم مجيعاً ضعفاء؛ إال أن
ضعفهم متفاوت ،فمنهم من ضعفه منجرب ،ومنهم من ضعفه شديد ،وقد بلغ عدد
الرواة الذين وصفهم بهذه العبارة ستة وثالثني راوياً ،وهم كاآلتي:
أوالً :عدد الرواة الضعفاء ضعفًا منجرباً(:)53
بلغ عدد الرواة الضعفاء أربعة عشر راويا( ،)54أي مبعدل ،%39 :وأرقام
ترامجهم على النحو اآلتي،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،16 ،13 ،10 ، 9 ،6( :
.)32 ،31 ،30 ،28
ثانياً :عدد الرواة الضعفاء ضعفا شديدا:
بلغ عدد الرواة الضعفاء ضعفا شديدا اثنان وعشرون راوياً ،أي مبعدل،%61 :
وهم على النحو اآلتي:

( )53ر احل لال(تبار.
( )54ممي و أ بو أ " هو

الضعأ رقرب ".

سل األ بي جود هللا بي سعد هللا الاقي

1340

أ  -بلغ عدد الرواة املوصوفني بالنكارة أربع رواة ،وأرقام ترامجهم على
النحو اآلتي.)34 ،24 ،8 ،4( :
ب -

بلغ عدد الرواة املرتوكني مخس رواة ،وأرقام ترامجهم على النحو

اآلتي.)21 ،20 ،12 ،5 ،2( :
ت -

بلغ عدد الرواة املتهمني بالكذب راوياً واحداً ،ورقم ترمجته (.)14

ث -

بلغ عدد الرواة املوصوفني بالكذب اثنا عشرة راوياً ،وأرقام

ترامجهم على النحو اآلتي،33 ،29 ،19 ،18 ،17 ،15 ،11 ،7 ،3 ،1( :
.)36 ،35
وبعد دراسة الرواة الذين أطلق عليهم ابن عدي " هو إىل الضعف أقرب "،
يتبني أن مرتبة هذه اللفظة عند اإلمام ابن حجر (ت852:ﻫـ) يف كتابه "تقريب
التهذيب" على قسمني:
أ) من كان ضعفه ضعفاً منجرباً:
جعلهم ابن حجر يف املرتبة اخلامسة وهم املعرب عنهم بــ  :صدوق سيء احلفظ،
أو صدوق يهم ،أو خيطئ ،أو تغري بأخرة ،ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة
كالتشيع ،والقدر ،واإلرجاء ،والتجهم ،مع بيان الداعية من غريه .
واملرتبة الثامنة :من مل يوجد فيه توثيق ملعترب ،ووجد فيه إطالق الضعف ،ولو
مل يفسر ،وإليه اإلشارة بلفظ ضعيف.
ب) من كان ضعفه ضعفاً شديداً:
وقد جعلهم ابن حجر يف املرتبة العاشرة وهم املعرب عنهم بــ :من مل يوثق البتة،
وضعف مع ذلك بقادح ،وإليه االشارة مبرتوك ،أو مرتوك احلديث ،أو واهي
احلديث ،أو ساقط.
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والثانية عشرة  :من أطلق عليه اسم الكذب ،والوضع.
اخلامتة:
ال وآخراً على ما أنعم به علي من إمتام هذا البحث ،فلوال فضل اهلل
احلمد هلل أو ً
وتوفيقه ما اكتمل ،كما أسأله جلَّ وعال أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،
وأن يغفر لي ما وقع من خطأ أو زلل إنه جواد كريم ،وصلى اهلل على نبينا وسلم
وعلى آله وصحبه.
النتائج:
أوالً :أول من استخدم هذا املصطلح  -فيمن وقفت عليه  -اإلمام شعبة
(ت160 :هـ) ،واشتهر اإلمام ابن عدي بهذا املصطلح بني أئمة اجلرح والتعديل.
ثانيا :يُ َع ّد اإلمام ابن عدي من األئمة املعتدلني ،وظهر من خالل الدراسة اتفاق
تام بينه وبني أغلب احملدثني يف الرتاجم املدروسة .
ثالثا :الناظر يف كالم اإلمام ابن عدي يف اجلرح والتعديل ،علم ورعه يف
الكالم يف الناس ،وإنصافه ملن يضعفه.
رابعا :عدد الرواة الذين أطلق اإلمام ابن عدي "هو إىل الضعف أقرب " ستة
وثالثون راوياً.
خامساً :عدد الضعفاء ضعفاً منجرباً أربعة عشر راوياً ،وعدد الضعفاء ضعفًا
شديداً اثنان وعشرون راوياً.
التوصيات:
يوصي الباحث بدراسة املصطلحات احلديثية ،وحتديد مدلوالتها ،عند أئمة
اجلرح والتعديل ،من خالل الدراسات التطبيقية اليت تظهر املعنى الدقيق لتلك
األلفاظ ،مما يسهم يف دقة احلكم على الراوي جرحاً وتعديالً.

سل األ بي جود هللا بي سعد هللا الاقي

1342

واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.
ملحق
أمساء الرواة الذين وصفهم ابن عدي بص" إىل الضعف أقرب"
الرقم

أمساء الرواة

خالصة الباحث الصفحة

قول اإلمام ابن عدي

1

سويد بي براهيم اجلحدر

الضعأ رقرب

دوق س ر احلاظ 20

2

سويد بي سعيد ربو حم د احلداثين

الضعأ رقرب

دوق يدلس

21

3

ال ار بي (بد هللا بي يزيد

ضعيأ

10

4

اثبيف بي ريب اية

ضعيأ

11

غريه

ضعيأ

12

6

حسام بي مصك بي بامل امزد

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

14

7

احلسي بي (ل ااامش

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

15

8

سعيد بي وا يف اجلرش

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

19

9

سلي األ بي يسري ،ربو الصبا

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

19

10

سيأ بي ( ر الضيب

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

22

11

شرحبييف بي سعد امنصار

ضعيأ

23

12

دقة بي (بد هللا الس ني

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

24

13

دقة بي موسى الدقيق

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

24

14

دقة بي يزيد خراساين

الضعأ رقرب مج

الصدق

ضعيأ

25

15

ر رم بي غياث الجيسابور

الضعأ رقرب مج

الصدق

مجكر احلديث

9

16

بكري بي ش اب الدامغاين

الضعأ رقرب مج

الصدق

مجكر احلديث

11

17

س يف مو املغرية بي ريب الغيث

الضعأ رقرب مج

الصدق

مجكر احلديث

20

 ( 18ر بي راشد ربو حاص الي ام

الضعأ رقرب مج

الصدق

مجكر احلديث

26

الضعأ رقرب مج

الصدق

مكو احلديث

8

غريه

مكو احلديث

10

 5ثوير بي ريب فاختة سعيد بي ج األ

19

رابأل بي ريب (ياش

20

ير بي كجيز السقار

الصدق رقرب مج

الضعأ

الضعأ رقرب
الضعأ رقرب مج

الضعأ رقرب

الضعأ رقرب مج
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21

جارية بي هرم ربو شيخ ااجاة

الضعأ رقرب مج

الصدق

مكو احلديث

13

22

ده م بي قراأل الي اين العكل

الضعأ رقرب مج

الصدق

مكو احلديث

18

22

السر بي مسا(ييف اا داين

مكو احلديث

18

23

احلسي بي ديجار الت ي

الضعأ رقرب مج

الصدق

مت م ابلك ب

14

24

رمحد بي حم د بي ( ر الي ام

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

7

25

سحاق بي دريس امسوار

ك اب

9

26

بشار بي قرياط الجيسابور

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

11

27

جابر بي يزيد اجلعا

الضعأ مج

الصدق

ك اب

13

28

احلسي بي ( األ بي زيد

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

15

29

احلسي بي ( ارة

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

16

30

احلسني بي قيس الرحيب

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

17

31

حاص بي ( ر بي ديجار امبل

ك اب

17

33

احل بي حساأل مدين

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

23

34

(بد هللا بي ( رو الواقع

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

25

35

مطر بي مي وأل احملاريب

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

26

36

حيىي بي حم د بي حيىي

الضعأ رقرب مج

الصدق

ك اب

26

الضعأ رقرب

الضعأ رقرب
رقرب

الضعأ رقرب

املصادر واملراجع
[]1

أبو زرعة وجهوده يف السنة النبوية مع حتقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة
الربذعي ،عبد الرمحن أبو زرعة ،ت 264 :هـ ،طبعة :ابن القيم،
(1409هـ).

[]2

إكمال تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ،مغلطاي بن قليج ،ت762 :هـ،
طبعة :الفاروق1422( ،هـ).
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[]3

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حممد الذهيب ،ت748 :هـ،
طبعة :دار الغرب اإلسالمي1424( ،هـ).

[]4

تاريخ ابن معني "رواية الدوري" ،حييى ابن معني ،ت233 :هـ ،طبعة :البحث
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399( ،هـ).

[]5

تاريخ أمساء الثقات ،عمر ابن شاهني ،ت385 :هـ ،طبعة :الدار السلفية،
(1404هـ).

[]6

تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني ،عمر ابن شاهني ،ت385 :هـ1409( ،هـ).

[]7

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا حييى بن معني يف جتريح الرواة
وتعديلهم ،عثمان الدارمي ،ت280 :هـ ،طبعة :املأمون للرتاث  -دمشق.

[]8

التاريخ الكبري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،ت256 :هـ ،طبعة :دائرة
املعارف العثمانية.

[]9

تذكرة احلفاظ أطراف أحاديث كتاب اجملروحني البن حبان ،حممد ابن
القيسراني ،ت507 :هـ ،طبعة :الصميعي1415( ،هـ).

[ ]10تسمية مشايخ أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي الذين مسع منهم
وذكر املدلسني ،أمحد النسائي ،ت303 :هـ ،طبعة :عامل الفوائد،
(1423هـ).
[ ]11تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس ،أمحد ابن حجر ،ت:
852هـ ،طبعة :دار العزة1432( ،هـ).
[ ]12تقريب التهذيب ،أمحد ابن حجر ،ت852 :هـ ،طبعة :دار الرشيد ،ط،1
(1406هـ).
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[ ]13تهذيب الكمال يف أمساء الرجال يوسف املزي ،ت742 :هـ ،طبعة :الرسالة،
(1400هـ).
[ ]14اجلرح والتعديل ،ابن أبي حامت ،ت327 :هـ ،طبعة :جملس دائرة املعارف
العثمانية ،ط1471( 1هـ).
[ ]15ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني ،حممد الذهيب،
ت748 :هـ ،طبعة :مكتبة النهضة احلديثة1387( ،هـ).
[ ]16ذخرية احلفاظ املخرّج على احلروف واأللفاظ ،حممد ابن القيسراني ،ت:
507هـ ،طبعة :دار السلف1416( ،هـ).
[ ]17السنن الكربى ،أمحد البيهقي ،ت458 :هـ ،طبعة :دار الكتب العلمية،
(1424هـ).
[ ]18سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود يف اجلرح والتعديل ،سليمان أبو داود ،ت:
275هـ ،طبعة :عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية1403( ،هـ).
[ ]19سؤاالت الربقاني للدارقطين رواية الكرجي  ،أمحد الربقاني ،ت425 :هـ،
طبعة :خانه مجيلي -باكستان1404( ،هـ).
[ ]20سؤاالت ابن اجلنيد ،حييى ابن معني ،ت233 :هـ ،طبعة :مكتبة الدار -
املدينة املنورة1408( ،هـ).
[ ]21سؤاالت السلمي للدارقطين ،حممد أبو عبد الرمحن ،ت412 :هـ ،طبعة:
مكتبة امللك فهد الوطنية1427( ،هـ).
[ ]22سؤاالت حممد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي املديين يف اجلرح والتعديل ،علي
ابن املديين ،ت234 :هـ ،طبعة :مكتبة املعارف1404( ،هـ).
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[ ]23سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرواة لإلمام
احلاكم ،حممد احلاكم ،ت405 :هـ ،طبعة :دار الغرب اإلسالمي،
(1408هـ).
[ ]24سري أعالم النبالء ،حممد الذهيب ،ت748 :هـ ،طبعة :الرسالة 1405( ،هـ).
[ ]25الضعفاء ،أمحد أبو نعيم ،ت430 :هـ ،طبعة :دار الثقافة1405( ،هـ).
[ ]26الضعفاء الصغري ،حممد البخاري ،ت256 :هـ ،طبعة :ابن العباس ،ط،1
(1426هـ).
[ ]27الضعفاء الكبري ،حممد العقيلي ،ت322 :هـ ،طبعة :دار الكتب العلمية،
(1404هـ).
[ ]28الضعفاء واملرتوكون ،أمحد النسائي ،ت303 :هـ ،طبعة :دار الوعي،
(1396هـ).
[ ]29الضعفاء واملرتوكني ،عبد الرمحن ابن اجلوزي ،ت597 :هـ ،طبعة :دار
الكتب العلمية1406( ،هـ).
[ ]30الضعفاء واملرتوكون علي الدارقطين ،ت385 :هـ ،طبعة :جملة اجلامعة
اإلسالمية1404( ،هـ).
[ ]31طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها ،عبد اهلل أبو الشيخ ،ت369 :هـ،
طبعة :الرسالة1412( ،هـ).
[ ]32علل الرتمذي الكبري ،حممد الرتمذي ،ت279 :هـ ،طبعة :عامل الكتب،
(1409هـ).
[ ]33العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل ،أمحد بن حنبل ،ت241 :هـ،
طبعة :دار اخلاني1422( ،هـ).

ابي (د ومج ج حب قول " الضعأ رقرب" حب كتاب الكاميف...

1347

[ ]34العلل ومعرفة الرجال  -رواية املروذي وغريه أمحد بن حنبل ،ت241 :هـ،
طبعة :دار السلفية  -اهلند1408( ،هـ).
[ ]35الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،حممد الذهيب ،ت748 :هـ،
طبعة :دار القبلة1413( ،هـ).
[ ]36الكامل يف ضعفاء الرجال ،عبد اهلل ابن عدي ،ت365 :هـ ،طبعة :الرشد،
(1435هـ).
[ ]37الكنى واألمساء ،مسلم بن احلجاج ،ت261 ،هـ ،طبعة :عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية1404( ،هـ).
[ ]38لسان امليزان ،أمحد ابن حجر ،ت852 :هـ ،طبعة :دار البشائر اإلسالمية،
(1423هـ).
[ ]39اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،حممد ابن حبان ،ت354 :هـ،
طبعة :دار املعرفة1396( ،هـ).
[ ]40جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي اهليثمي ،ت807 :هـ ،طبعة :دار الكتب
العلمية1422( ،هـ).
[ ]41املدخل إىل الصحيح ،حممد احلاكم ،ت405 :هـ ،طبعة :الرسالة،
(1404هـ).
[ ]42مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب حممد املصنعي،
طبعة :الفاروق1426( ،هـ).
[ ]43املعرفة والتاريخ ،يعقوب الفسوي ،ت277 :هـ ،طبعة :الرسالة،
(1401هـ).
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[ ]44معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا حييى بن معني " رواية ابن حمرز" ،حييى ابن
معني ،ت233 :هـ ،طبعة :جممع اللغة العربية  -سوريا 1405( ،-هـ).
[ ]45املغين يف الضعفاء ،حممد الذهيب ،ت748 :هـ ،طبعة :إحياء الرتاث
اإلسالمي.
[ ]46املوضوعات عبد الرمحن ابن اجلوزي ،ت597 :هـ ،طبعة :السلفية ،ط1
(1386هـ).
[ ]47ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حممد الذهيب ،ت748 :هـ ،طبعة :دار
املعرفة1382( ،هـ).
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phrase " closest to the weak" that is brought by Imam ibn Udai in his book
that is titled with "The Complete in the Weak Men"
Salman Goodallah AL- Faqih
Hadiths Lecturer at the college of science and art/Taibah University at Aloa

Abstract. In my research، I discussed to the phrase " closest to the weak" that is brought by Imam ibn
Udai in his book that is titled with "The Complete in the Weak Men"; that is because the Hadith's Imams
have their own terminologies and phrases the they describe with the narrator status in terms of acceptance
or rejection.
The approach I took in this research is the descriptive and analytical style for the phrase "Closest to
the Weak" that is used by Imam ibn Udai and explained the status of the narrators that are labeled with
said phrase.
The narrators number that described by ibn Udai with that phrase is around thirty sex; fourteen of
which are labeled with modest weak while the remaining twenty four are labeled with very weak. I
concluded after looking and the analyzing in the says of the scholars that the caption phrase is considered
a special one to ibn Udai and he uses to label the narrator in terms of weak monker، disregard، suspected
with lies، or lair.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1412-1351رجب 1439هـ/مارس 2018م)

عقيدة اإلمامة عند الشيعة اإلمامية وأثرها يف حتريف القرآن الكرمي وتفسيه
"تفسي الكاشاين الشيعي أمنوذجا"

د .عامر سالمة فالح املالمحة ،1د .حممد خليل حممد النويهي

2

 1ابحثاً رئيساً ،األستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،شعبة العقيدة والفلسفة اإلسالمية
 2ابحثاً مشاركاً ،األستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،شعبة العقيدة والفلسفة اإلسالمية
ملخص البحث .عقيـدة اإلمامـة ع ـد الشـيعة اإلماميـة وأثرهـا
الشيعي أمنوذجاً.
جــا ا الدراســة لتبـ ةـن مكادــة عقيــدة اإلمامــة عقائــد الشــيعة اإلماميــة ،وقــو م أب األئةــة خ ااتيــارهم مــن
هللا عز وجل .وأثر ذلك بقو م بتحري القرن الكرم ،وحتري تفس اآلايا ملا خيدم عقائدهم ،مثالً :أثر اإلمامة
ابلععن بزوجاا ال ي عليه الصالة والسالم والصحابة ،والقول بفضل الشيعة على سائر ال اس ،وأ األئةة هم مـن
حياســب ال ــاس ،وأعــم يعلةــو الصيــب ،ومعصــومو عــن املعصــية ،و ـ ذلــك .وقــد تتبـ الباحـ كــل أقـوال الشــيعة
الواردة تفس الكاشا فيةا خيص ذلك.
حتريـ القـرن الكـرم وتفسـ ه  -تفسـ الكاشـا

الكلمات الدالة :الشيعة ،البدا  ،اإلمامة ،العصةة ،التحري  ،الرجعة.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على الذي ال نيب بعده ،وعلى آله
وأصحابه ،ومن اسنت بسنته ،وبعد.
تعد اإلمامة احلجر األساس يف البناء العقدي الشيعي ،انطالقاً من كونها منصبًا
إهليًا فال يرتك أمرها للعامة .وانطلقوا يف سائر أصوهلم العقدية من خالل هذه العقيدة.
وجعلوا اإلميان بها معياراً إلميان الناس وكفرهم ،وأخذت أبعاداً سياسية ودينية عديدة
وخطرية ،ترتب عليها آثار خطرية على صحيح االعتقاد عندهم ،وعلى عالقتهم
بغريهم من املسلمني.
فقالوا بإمامة األئمة معتقدين أن إمامتهم نصاً ووصيةً ال خترج منهم وإن
خرجت فبظلم من غريهم أو تقية من عندهم ،فغالوا بهم واعتربوهم حجج اهلل على
األرض ،يعلمون ما كان وما يكون من آجال الناس وأرزاقهم ،وأمجعوا على
عصمتهم من اخلطأ والسهو ،بل صرحوا بفضلهم على األنبياء عليهم السالم.
فكل من دان بإمامتهم فهو ص ِّديق وشهيد وإن مات على فراشه ،ومن نازعهم
اإلمامة من بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهم أهل الشقاء واهلالك يف الدارين،
لذا طعنوا بالصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ،بل صرحوا بالقول بنفاق كبار الصحابة
وكفرهم ألخذ البيعة كما يدعون من علي رضي اهلل عنهم مجيعاً وأن هذا خيالف
قاعدة النص والوصية عندهم ،وأن اإلمامة بهم آل البيت.
من أجل ذلك وله هان عليهم القول بتحريف كتاب اهلل عز وجل والقول
بالزيادة فيه والنقصان ،وطعنوا بأزواج النيب عليه الصالة والسالم ،والصحابة
الكرام ،وصاغوا كل األصول اإلعتقادية عندهم مبا يتفق وذلك .من هنا جاءت هذه
الدراسة لبيان تلك العقيدة ،وأثرها ،وقد مت اختيار تفسري الصايف للكاشاني كنموذج

عقيدة اإلمامة ع د الشيعة اإلمامية وأثرها
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لتطبيق حتريفهم للقرآن الكريم وتفسريه وفق تلك العقيدة الفاسدة ،وذلك ملا لصاحب
التفسري من مكانة بينهم فهو من أشهر مفسريهم وفقهائهم ويعد من مراجعهم ،وله
مسى تفسريه بالصايف
أكثر من تفسري للقرآن ،وكذلك ملا ذكره صاحب التفسري بأن قد ّ
لصفائه من كالم العوام ،وأنه يعمد فيه إىل أقوال األئمة واألوصياء فيجمعها .لذا شاع
هذا التفسري بني الشيعة.
وحقيقة األمر أنه فسر اآليات وفق عقائد الشيعة لذا ذهب بها مذهب
التحريف.
أمهية الدراسة وتساؤالهتا:
تتمثل أهمية املادة يف كشف حقيقة عقيدة اإلمامة عند الشيعة اإلثنى عشرية،
وأثرها يف سائر عقائدهم ،كما تتجلى األهمية يف اإلجابة عن عدة تساؤالت ،أبرزها:
 - 1ما موقف الشيعة اإلمامية من دعوى الزيادة والنقصان بالقرآن الكريم؟
 - 2ما تأثري عقيدة اإلمامة على القول بالزيادة والنقصان يف القرآن الكريم،
وفهم آياته؟
 - 3ما عالقة عقيدة اإلمامة بسائر األصول العقدية للشيعة؟
 - 4مباذا يُفسر عداء الشيعة للصحابة رضي اهلل عنه ،وما عالقته باإلمامة؟
منهج الدراسة :بعد القراءة الواسعة حول املوضوع ،وقراءة تفسري الصايف
كامالً ،ومجع املادة من مصادرها ،سار الباحثان يف حبثهما وفق املنهجني اآلتيني:
املنهج التحليلي :من خالل حتليل املادة ،وتبويبها ضمن عقائد الشيعة ،وبيان
أبعادها الدينية.
املنهج املقارن النقدي :ومتثل ذلك يف مقارنة عقائد الشيعة مبوقف أهل السنة من
تلك العقائد ،مع بيان وجه خمالفة تلك العقائد للقرآن والسنة.
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حمتوى الدراسة:

جاءت الدراسة يف مبحث متهيدي ،وستة مباحث أخرى على النحو اآلتي:
املبحث التمهيدي :وحيتوي على مطلبني:
املطلب األول :مفهوم التشيع ونشأته.
املطلب الثاني :التعريف بالكاشاني وتفسريه.
املبحث األول :عقيدة الشيعة يف القرآن (الكاشاني أمنوذجاً).
املبحث الثاني :عقيدة األمامة وأثرها يف تعيني اإلمام وتأويل اآليات القرآنية
وفق ذلك.
املبحث الثالث :عقيدة اإلمامة وأثرها يف علم اإلمام وعصمته وتأويل اآليات
القرآنية وفق ذلك.
املبحث الرابع :عقيدة اإلمامة وأثرها يف القول بفضل الشيعة وتأويل اآليات
القرآنية وفق ذلك.
املبحث اخلامس :عقيدة اإلمامة وأثرها يف الطعن بالصحابة وتأويل اآليات
القرآنية وفق ذلك.
املبحث السادس :عقيدة اإلمامة وأثرها يف تأويل الشيعة األمامية لبعض اآليات
على معتقد احلساب والرجعة عندهم.

املطلب األول :تأويلهم لبعض اآليات على

معتقد احلساب عندهم.
املطلب الثاني :تأويلهم لبعض اآليات على معتقد الرجعة عندهم.
ثم أهم النتائج والتوصيات ،وقائمة بأهم املصادر واملراجع.
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املبحث التمهيدي

املطلب األول :مفهوم التشيع ونشأته

تطلق لفظة الشييعة لغية عليى أتبياع الرجيل وأنصياره ،ومجعهيا شييع ،وأشيياع
مجع اجلمع .وأصل الشيعة :الفرقة مين النياس ،ويقيع عليى الواحيد واالثينني واجلميع
واملذكر واملؤنث بلفظ واحد ومعنى واحيد .فكيل قيوم اجتمعيوا عليى أمير فهيم شييعة،
وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع.

()1

وأما مفهوم الشيعة اصطالحاً فقد تعددت التعريفات اليت وضيعت هليا ،وذليك
العتبارات كثرية ،منها :االختالف يف زمن نشوء الشيعة ،أو االقتصيار عليى فرقية مين
فرقهيييا ،أو عليييى موعييية فيييرق ،ليييذا ه مميييع املفهيييوم ماصيييدقاته يف العدييييد مييين
التعريفات ،ومن تلك التعريفات اليت قيلت يف الشيعة:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ( :وإمنا قيل هلم الشيعة؛ ألنهم شايعوا علياً
وقييدموه علييى سييائر أصييحاب رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم ،فميينهم الغالييية
ومسوا بذاك؛ ألنهم غلوا يف علي وقالوا فيه قوالً عظيماً ،مثل :اعتقادهم إهليته
أو نبوته ،وهؤالء أصناف متعددة ،والنصريية منهم .والصنف الثاني من الشييعة:
الرافضة).

() 2

ويقول أبو احلسن األشيعري ( :وإمنيا قييل هليم الشييعة؛ ألنهيم شيايعوا علييًا –
رضوان اهلل عليه  -ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)(.)3
( )1ادظر :ابن م ظور ،حمةد بن مكرم ،لسا العرب ،دار احيا الرتاث ،ب وا ،1999 ،ج ،4ص.2377
( )2ابن تيةية ،أمحد بن عبد احلليم ،م هاج الس ة ال بوية ،حتقيق د .حمةد رشاد سامل ،مؤسسـة قرببـة ،1 ،ج،3
ص .271
( )3األشعري ،أبو احلسن علي بن إمساعيل ،مقاالا اإلسالمين ،املكتبة العصـرية ،صـيدا2005 ،1 ،م ،ج،1
ص .25
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ويقي يول الشهرسيييتاني( :الشييييعة اليييذين شيييايعوا عليي ياً رضيييي اهلل عنيييه عليييى
اخلصوص ،وقيالوا بإمامتيه وخالفتيه نصيًا ووصيية إميا جلييًا وإميا خفيياً ،واعتقيدوا أن
اإلمامة ال خترج من أوالده ،وإن خرجيت فيبظلم يكيون مين غيريه أو بتقيية مين عنيده،
وقالوا :ليس اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينصب اإلمام ،بل هي قضية
أصييولية ،وهييي ركيين الييدين ،ال مييوز للرسييل عليييهم السييالم إغفالييه وإهمالييه ،وال
تفويض يه إىل العاميية وإرسيياله ،ممعهييم القييول بوجييوب التعيييني والتنصيييص ،وثبييوت
ال
عصمة األنبياء واألئمية وجوبياً مين الكبيائر والصيغائر ،والقيول بيالتولي والتيربي قيو ً
وفعالً وعقداً إال يف حال التقية).

()4

فلعل تعريف الشهرستاني هنا قد مجيع ومنيع فقيد قاليت الشييعة عليى اخيتالف
فرقها بوجوب إمامة علي وأوالده من فاطمة رضي اهلل عنهم مجيعاً ،وأنها نيص فييهم
ووصييية ،وهييي ركيين الييدين .وكييذلك ييد هنييا مييا ممييع قييول الشيييعة  ،مثييل :إدعيياء
العصمة ،والقول بالتقية ،والتولي والتربي وغري ذلك.
أما عن نشوء التشيع ،فتعددت اآلراء يف ذلك ،سواء أكان ذلك عنيد الشييعة أم
عند من كتب عنهم من غريهم ،يقول الدكتور علي النشار( :مين اخلطيأ الكيبري القيول
أن هناك تشيعًا واحدًا خالل التاريخ ،فقيد كيان لكيل عصير نيوع مين التشييع) )5(.ومين
اآلراء حول ذلك:
 - 1القول بأنه نشأ يف حياة النيب علييه الصيالة والسيالم ،وأنيه هيو مين وضيع
بذرته ،وهذا قول الشيعة يف القديم واحلديث ،كما يدعي حمميد جيواد مغنيية أن الينيب
عليه الصالة والسالم هو من بعث عقيدة التشيع.

()6

( )4الشهرستا  ،حمةد بن عبد الكرم ،امللل وال حل ،دار املعرفة ،ب وا1997 ،6 ،م ج ،1ص.169
( )5ال شار ،علي ،دشأة الفكر ،ج ،2ص.21
( )6ادظر :ال جار ،عامر ،مذاهب اإلسالمين ،ا يئة املصرية العامة ،القاهرة2005 ،م ،ص.386
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 - 2القول بأن التشيع نشأ عند بيعة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ،وميال إىل
ذلك أيضاً بعض الشيعة وبعض أهل السنة كابن خلدون ،وأمحد أمني.

()7

لكيين مَيين مِيين الصييحابة الكييرام رضييي اهلل عيينهم كييان يعتقييد بييالنص والوصييية
والعصمة لعلي وبنيه ،ويقول بالتقية والرجعة؟ فإن كيان بعضيهم ييرى بيأن األمير لعليه
لعلي؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم ه ينصب أحدًا ليس معناه القول بأنهم رؤوس
التشيع ودعاته.
 - 3القول بأنه نشأ يف أوآخر عهد عثمان رضي اهلل عنه وظهور فتنة ابن سبأ.
 - 4القيييول بأنيييه نشييأ إبّييان معركييية اجلميييل بعيييد خمالفييية طلحييية واليييزبري عليييًا
ومطالبتهما بدم عثمان رضي اهلل عنهم.
 - 5القول بأنه نشأ بعد معركة صفني.
 - 6القول بأنه نشأ بعيد استشيهاد احلسيني يف كيربالء ،وميال إىل هيذا كيثري مين
كتاب الفرق من أهل السنة خاصة احملدثني كعليي النشيار ،ومصيطفى حلميي ،وأمحيد
صبحي.

()8

وعند النظر يف مفهوم التشيع كما صاغه الشهرسيتاني سيابقاً ،ويف أصيوله
كما هو يف واقع فكر فرق الشيعة ال دها فيما قبل مقتل احلسني رضيي اهلل عنيه؛
ألن املعنى العقدي هلا ال ميكن أن يقبله احلسني رضي اهلل عنه ومن كان معه مبا فيه
من معياني الرجعية والتقيية والطعين بالصيحابة وغريهيا .ليذا بيدأت أصيول التشييع
بالتقعيد ،وظهر االختالف واالفرتاق بينهم يف مسألة اإلمامة وتنصيب األئمة فيما
بعييد مقتييل احلسييني .و ظهييور األثيير اخلييارجي الوافييد ميين عقائييد الشييرق ،واملسيياس
( )7املرج السابق ،ص.386
( )8للةزي ــد ح ــول دشـ ـأة التش ــي ادظ ــر :موس ــوعة الف ــرا وامل ــذاهب
اإلسالمية ،القاهرة2007 ،م ،ص.418-414

الع ــامل اإلس ــالمي ،اجمللـ ـ األعل ــى للش ــؤو
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بثوابت الدين من حتريف القرآن ،ووضع احلديث ،والطعن بالصيحابة ،والرجعية
والبداء ،ووقوف التشيع إىل جانب الفرس يف غزوها ألرض العرب.

() 9

وقد مر التشيع كحركة غلو مبراحل متعددة ،منهيا الفيرتة البويهيية ،واملغوليية،
والصفوية .وافرتقت الشيعة إىل فرق كثرة فيها املعتدل وهم قليل ،وفيها الغالي ،يقيول
الشهرستاني( :وهم مخس فرق :كيسانية ،وزيدية ،وإمامية ،وغالة ،وإمساعيليية،
فالكيسيييانية أربيييع فيييرق ،والزيديييية ثيييال فيييرق ،والغاليييية إحيييدى عشيييرة فرقييية،
واإلمساعيلية والباطنية).

()10

اإلماميةةة :تعييد الشيييعة اإلمامييية أكثيير فييرق الشيييعة عييدداً ،وأوسييعها انتشيياراً،
وتسمى باالثين عشرية ،وذلك لقوهلا بإمامة إثنى عشر إماماً بعد النيب صيلى اهلل علييه
وسلم ،تبدأ من علي رضي اهلل عنه نصاً ظاهراً ثم يف أوالده من بعده وكيل إميام يينص
على من خلفه من األئمة ،إىل اإلمام الثاني عشر.

()11

( )9ادظــر :الب ــداري ،حمةــد ،التشــب بــن املفهــوم األئةــة واملفهــوم الفارســي ،دار عةــار ،األرد 1999 ،3 ،م،
ص.61
( )10الشهرســتا  ،امللــل وال حــل ،ج ،1ص .170للةزيــد ادظــر :البصــدادي ،عبــد القــاهر بــن بــاهر ،الفــرا بــن
الفــرا ،املكتبــة العصـرية ،بـ وا1995 ،م ،ص .21األشــعري ،مقــاالا اإلســالمين ،ج ،1ص .25ابــن
حزمِ ،
الفصل بن األهوا وامللل وال حل ،ج ،1ص.111
( )11واألئةــة هــم :علــي بــن أ بالــب ا 40هــ ،احلســن بــن علــي ا 50هــ ،احلســن بــن علــي ا 61ه ،زيــن
العابـدين بـن احلســن ا94هــ ،حمةـد البــاقر ا 113ه ،جعفـر الصـادا ا 148هــ .موسـى الكــا م ا
183ه  ،علي الرضا ا 203هـ ،حمةد اجلواد ا 220هـ  .علي ا ـادي ا 254هــ ،احلسـن العسـكري
ا260هـ ،حمةد املهدي امل تظر اإلمام الصائب داـل سـرداب مدي ـة سـامرا (سـر مـن رأب) و ـاب
فيها ،وهو املهدي امل تظر.
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وتسييمى باجلعفرييية؛ وذلييك النتسييابها إىل فقييه اإلمييام جعفيير الصييادق .فيذهبت
اإلمامية إىل أنه ما كان يف الدين واإلسالم أمر أهم من تعيني اإلمام حتيى تكيون مفارقية
النيب الدنيا على فراغ قلب من أمر األمة ،فإمنا بعث لرفع اخلالف ،فال موز أن يفيارق
األميية ويرتكهييم هميالً ،بيل مييب أن يعييني ش صياً وييينص علييى واحييد هييو املوثييوق بييه
واملعول عليه ،فقالوا إنه عني عليًا يف مواضع تعريضًا ،ويف أخرى تصرحياً.

()12

يقييول املفيييد الشيييعي( :فأمييا السييمة للمييذهب باإلماميية ووصييف الفييرق ميين
الشيعة باإلماميية فهيو َعليم عليى مين دان بوجيوب اإلمامية ،ووجودهيا يف كيل زميان،
وأوجب النص اجللي والعصمة والكمال لكل إمام ،ثم حصير اإلمامية يف وليد احلسيني
بن علي عليهما السالم ،وساقها إىل الرضا علي بن موسى عليه الصالة والسيالم).

()13

وأشار إىل أن رسول اهلل هو من است لف علياً يف حياته ونص عليى إمامتيه .وأن اإلميام
ال يكييون إال معصييوماً ،عامل يًا يميييع علييم الييدين ،كييامالً يف الفضييل ،باين ياً ميين الكييل
بالفضل عليهم يف األعمال )14(.ويذكر الكليين الشيعي يف كتابه الكايف ،باب ما جياء يف
اإلثنى عشر والينص علييهم ،مسعيت عليي بين احلسيني ،يقيول( :إن اهلل خليق حمميدًا
وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته ،فأقامهم أشباحاً يف ضياء نوره يعبدونه قبل
خلق اخللق ،يسبحون اهلل ويقدسيونه وهيم األئمية علييهم السيالم مين وليد رسيول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم).

()15

( )12ادظر :الشهرستا  ،امللل وال حل ،ج ،1ض.190-189
( )13املفيد ،حمةد بن ال عةا  ،أوائل املقاالا ،دار الكتاب اإلسالمي ،ب وا1983 ،م ،ص.42
( )14ادظر :املرج السابق ،ص.44-43
( )15املازددرا  ،حمةد صاحل ،شرح أصول الكا  ،دار إحيا الرتاث ،ب وا2000 ،1 ،م ،ج ،7ص.357
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املطلب الثاين :التعريف ابلكاشاين وتفسيه
أوال :التعريف ابلكاشاين

حممييييد حمسيييين بيييين الشيييياه مرتضييييى بيييين الشيييياه حممييييود املعييييروف بييييالفيض
الكاشاني)16(.وهو أحد غالة الشييعة اإلماميية ،ومين علميائهم وفقهيائهم ومفسيريهم،
وكتبوا كثرياً يف الثناء عليه وعلى مؤلفاته اليت تُعد مرجعاً هليم ،وليد سينة 1007هيي يف
قم بيإيران ،ونشيأ فيهيا )17(.وأخيذ العليم عين :صيدر اليدين الشيريازي ،وواليده الشياه
مرتضى وغريهما .ومن تالمذته :اجمللسي ،والسيد نعمة اهلل اجلزائري ،وولده الزكيي،
وغريهم .تويف يف مدينة كاشان بإيران سنة 1091هي وهو ابن أربع ومثانني سنة.

()18

اثنيا :التعريف بتفسي الصايف للكاشاين
لقييد صييرا الكاشيياني يف مقدميية تفسييريه عيين سييبب تأليفييه ،مييدعياً أن الصييحابة
الكييرام قييد حرفييوا تأويييل القييرآن الكييريم ،فيقييول يف فريتييه هييذه( :هييذا يييا إخييواني مييا
سألتموني من تفسري القرآن مما وصل إلينا من أئمتنا املعصومني من البيان أتييتكم بيه ميع
قلة البضاعة ...فإن املفسرين وإن أكثروا القيول يف معياني القيرآن ،إال أنيه ه ييأت أحيد
منهم فيه بسلطان ...وال يعلم متييز ذلك كله إال من نزل يف بيتيه وذليك هيو الينيب صيلى
اهلل عليه وسلم وأهل بيته ...وقد جاءت عن أهل البيت عليهم السالم يف تفسيري القيرآن
وتأويلييه أخبييار كييثرية ...ثييم خلييف ميين بعييدهم خلييف غييري عييارفني يزعمييون أنهييم ميين
العلمياء ،فكيانوا يفسييرونه هليم بيياآلراء ،وييروون تفسييريه ممين حيسييبونه مين كييربائهم،
أح ـ ـوال العلة ــا والس ــاداا1991 ،1 ،م ،ج،6

( )16ادظ ــر :األص ــفها  ،م ـ ـ زاً حمة ــد ،روض ــاا اجل ــاا
ص.73-72
( )17ادظر :األميين ،حمةد ،مستدرك أعيا الشيعة ،دار املعارف ،ب وا1989 ،2 ،م ،ج ،2ص.308
( )18ادظــر :الكاشــا  ،حمةــد حمســن ،تفس ـ الصــا  ،م شــوراا دار األعلةــي ،لب ــا 2008 ،1 ،م ،املقدمــة
ج ،1ص.8-5
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مثل :أبي هريرة ،وأنس ،وابن عمر ونظائرهم ،وكان هؤالء الكيرباء مميا يتقوليون مين
تلقاء أنفسهم غري خائفني من مآله ،ورمبا يسندونه إىل رسول اهلل صلى اهلل علييه وسيلم
ومن اآلخذين عنهم ممن ه يكن له معرفة حبقيقة أحيواهلم مليا تقيرر عينهم أن الصيحابة
كلييهم عييدول ...وه يعلمييوا أن أكثييرهم كييانوا يبطنييون النفيياق ومرتئييون علييى اهلل،
ويفرتون على رسول اهلل ...تباً هلم والزب الرواية ...نعوذ باهلل من قوم حذفوا حمكميات
الكتيياب) )19(.ومعليالً تسييمية كتابييه بالصييايف لصييفائه ميين آراء العاميية ،وملييا كانييت هييذه
النزعة املذهبية املقيتة عنده قدّم اثين عشرة مقدمة قبل البدء يف التفسري( ،)20منها:
 - 1القرآن نزل فيهم ويف أعدائهم.
 - 2علم القرآن كله إمنا هو عند أهل البيت.
 - 3ما جاء يف معاني وجوه اآليات من التفسري والتأويل ،والظهر والبطن.
 - 4ما جاء يف مجع القرآن وحتريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك.
أمييا عيين منهجيييه يف التفسييري فقيييد كييان عمدتييه يف ذليييك األخبييار التفسيييريية
املعصومية عن األئمة الراس ني يف العلم ،وها هو يشري إىل منهجه يف ذلك:
 - 1شرا اللفظ واملفهوم مما يفتقر إىل السماع مين السيماع مين املعصيوم ،فيإن
وجدنا شاهداً من حمكمات القرآن يدل عليه أتينا به ،وإال فإن ظفرنيا فييه حبيديث معتيرب
عن أهل البيت يف الكتب املعتربة مين طيرق أصيحابنا ،وإال أوردنيا ميا روينيا عينهم مين
طرق العامة لنسبتها للمعصوم وعدم ما خيالفه.
 - 2مييا نقلنيياه ميين كتييب األصييحاب نسييبناه إليهييا ،مثييل( :اجملمييع ،واجلوامييع
للطربسي ،التوحيد ،والعيون).
( )19الكاشا  ،الصا  ،ج ،1ص.11-10
( )20للوقوف عليها ادظر :الكاشا  ،مقدمة تفس الصا  ،ص.60-3
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 - 3أحياناً يذكر الكاشاني ما روي يف تفسري اآلية ،ثم يذكر وجهيًا آخير فيشيري
إىل أن الوجه األول تفسري ،والثاني تأويل.
فكان هلذا املنهج األثر الكبري يف حتريفه آلي القرآن الكريم مبا يتماشى وأصيول
مييذهب اإلمامييية ،فتييأ ّول آيييات علييى وجييه التحريييف يف اإلماميية واألئميية ،وآيييات يف
الرجعة ،وآيات يف علم اإلمام وعصمته ،وأخرى للطعن يف الصحابة رضي اهلل عنهم.
املبحث األول :الشيعة ودعوى الزايدة والنقصان يف القرآن (الكاشاين أمنوذجا)
لقد ذهبت الشيعة يف عقيدتها جتاه القرآن الكريم مذاهب متعددة ،فعند النظر يف
كتبهم د وكأنهم أمجعوا على القول بالتحريف ،يقول جيار اهلل( :والقيول بتحرييف
القييرآن الكييريم بإسييقاط كلمييات وآيييات قييد نزلييت ،وبييتغري ترتيييب الكلمييات واآليييات
أمجعت عليه كتب الشيعة) )21(.فنجد حمدثيهم ومفسريهم ورواتهم ممعون عليى هيذه
العقيدة يف القديم واحلديث ،حتى أن املعاصرين منهم يؤلفيون يف ذليك ،يقيول نعميت
اهلل اجلزائري( :إن األصيحاب قيد أطبقيوا عليى صيحة األخبيار املستفيضية بيل املتيواترة
الدالة بصرحيها على وقوع التحريف يف القرآن كالماً ومادةً وإعراباً) )22(.ويقول اجمللسي
الشيعي( :إن أخبار التحرييف متيواترة مثيل أخبيار الواليية وأخبيار الرجعية ،وإن ردت
أخبار التحريف ،فال والية وال رجعة) )23(.ويقول املفيد الشيعي وهو من أكرب أئمتهم:
(أقول إن األخبار قيد جياءت مستفيضية عين أئمية اهليدى مين آل حمميد صيلى اهلل علييه
وسلم باختالف القيرآن ،وميا أحدثيه بعيض الظياملني فييه مين احليذف والنقصيان ،فأميا

( )21جار هللا ،موسى ،الوشيعة دقد عقائد الشيعة ،ال اشرسهيل أكيدي ،الباكستا 1979 ،م ،ص.43
( )22ه  ،إحسا إ ي ،الشيعة والقرن  ،إدارة ترمجا الس ة ،شادما الهور ،الباكستا  ،ص.43
( )23جار هللا ،موسى ،الوشيعة دقد عقائد الشيعة ،ص.62
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القول يف التأليف فاملوجود يقضي فيه بتقيديم املتيأخر ،وتيأخري املتقيدم ...وأميا النقصيان
فإن العقول ال حتيله وال متنع من وقوعه).

()24

وه يقتصيير التحريييف عنييدهم علييى قييوهلم بالزيييادة والنقصييان ،بييل بالتأويييل
الفاسييد آلياتييه وهييو ميين أبيرز أوجييه حتييريفهم للقييرآن ،وذلييك بتأويلييهم آليييات القييرآن
الكريم مبا يتناسب وعقيدتهم ،كما ده يف تفسري الكاشاني هذا من تأويلٍ آليات على
أنها يف الرجعة ،أو اإلمام وعلمه وعصيمته ،أو يف فضيلهم ،مثيال ذليك :قيال تعياىل:
ﱡﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ ،سورة التني .قالوا :اليتني عليي ،والزيتيون احلسين،
وطيور سيينني احلسييني.

()25

ومثييال حتريييف القييراءة ،قييال تعيياىل :ﱡﭐﱎﱏﱐﱑ

ﱒﱠ سيييورة آل عميييران ،آيييية  .110تُقيييرأ عنيييدهم (كنيييتم خيييري أئمييية أخرجيييت
للناس).

()26



موقف الكاشاين من القول ابلتحريف:

سييبقت اإلشييارة إىل أن الكاشيياني افتييتح تفسييريه بيياثنيت عشييرة مقدميية ،كييان
أبرزها ،الزيادة والنقصان يف القرآن ،فيقول( :أقول :املستفاد من مجيع هيذه األخبيار
وغريها من الروايات من طرق أهل البييت علييهم السيالم أن القيرآن اليذي بيني أظهُرنيا
ليس بتمامه كما أنزل على حممد عليه الصالة والسالم ،بل منه ما هيو خيالف ميا أنيزل
اهلل ،وفيه ما هو مغريّ حمرّف ،وأنه قد حذف منه أشياء كيثرية ،منهيا اسيم عليي يف كيثري
من املواضع ،ومنها لفظة آل حممد غري مرة)( ،)27ويقيول( :والعليم عنيد اهلل أن يقيال:
إن صييحت هييذه األخبييار ،فلعييل التغيييري إمنييا وقييع فيمييا ال خيييل باملقصييود كييثري إخييالل
( )24املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.91
( )25ادظر :الكاشا  ،الصا  ،ج ،3ص558
( )26ادظر للةزيد :املرج السابق ،ص.110-108
( )27الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.40
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كحذف اسيم عليي ،وآل حمميد علييهم السيالم ،وحيذف اسيم املنيافقني علييهم لعيائن
اهلل) )28(.إذاً فعقيدة القول بالتحريف والزيادة والنقصان عندهم تشكل أساسياً ومنطلقيًا
لتفسريهم للقرآن ،فيذكر الكاشاني أنه ملا است لف عمر سأل علياً أن يدع إليهم القرآن
فيحرفوه فيما بينهم ،فقال :يا أبا احلسن أن هل جئت بيالقرآن اليذي جئيت بيه إىل أبيي
بكر حتى تمع عليه ،فقال :هيهات لييس إىل ذليك سيبيل إمنيا جئيت بيه إىل أبيي بكير
لتقوم احلجة عليكم ،وال تقولوا يوم القيامة (إِنَّا كُنَّا عَنْ َهذَا غَا ِفلِنيَ) سورة األعراف،
آية  )29(.172بل ويورد لنا يف مقدمية تفسيريه قصية حترييف القيرآن كميا تيدعي الشييعة،
ومن الشواهد على قوله بتحريف القرآن:
 عن أبي جعفر ،قال( :لوال أنيه زِييد يف كتياب اهلل ،ونقيص منيه ،ميا خفييحقنا على ذي حجة ،ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن).

()30

 -قييييييال تعيييييياىل :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱠ

سورة آل عمران ،آية  .33قيال القميي :قيال العياه علييه الصيالة والسيالم :نيزل وآل
إبراهيم وآل عمران وآل حممد عليهم السالم فأسقطوا آل حمميد علييه الصيالة والسيالم
من الكتاب.

()31

 -قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ

سورة النساء ،آية  ،168ويف الكايف عن الباقر قال :نزل جربائيل بهذه اآلية هكيذا (إن
الذين كفروا وظلموا آل حممد وصلوات اهلل عليهم حقهيم ه يكين اهلل ليغفير هليم).
( )28املرج السابق،ج ،1ص.42
( )29ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.400
( )30للةزيد ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.33
( )31ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.243
( )32املرج السابق ،ج ،1ص.385

()32
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بل ادعوا نقصان سور كاملة من القرآن ،مثل( :سورة الوالية ،وسورة اخللع) ،ولكن
أين هذه العقيدة الباطلة من قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ سورة
احلجيير ،آييية  .9وقولييه تعيياىل :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ

سورة فصلت ،آية  .42فإذا وقع التحريف كما يدعون فأين حفظ اهلل ومجعيه وصيونه
لكتابه من ذلك؟ قال تعياىل :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱠسورة البقيرة،
آية  .79فالقول بتحريف القرآن والزييادة والنقصيان فييه ،هيو هيدم ملرجعيية اإلسيالم،
وهذا ما قصدت إليه الشيعة؛ لذا جاءت الروايات الصيحيحة عين األئمية بيالتربيء مين
كل من قال بذلك.
املبحث الثاين :عقيدة اإلمامة وأثرها يف تعيني اإلمام وأتويل اآلايت وفق ذلك
سبق بيان موقف الشييعة مين اإلمامية وأنهيا ركين اليدين ،ولييس أمرهيا عنيدهم
مرتوك للعامة باالنت اب ،وإمنا ترى الشيعة أنها بالوصية والتعيني ،فلم يغفليها الينيب،
وال اإلمام القائم عمن بعده؛ ألنها منصب إهليي يقيوم مقيام النبيوة في تيارهم اهلل كميا
اختار أنبياءه ،وهي حمصورة عندهم بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اثين عشير
إماماً يتبع أحدهم اآلخر كما سبق ذكرهم ،ومن جحيدها كيان كمين جحيد نبيوة حمميد
عليه الصالة والسالم ،وطاعتهم هيي مين طاعية اهلل ،ومعيرفتهم واجبية ال يعيذر أحيد
يهلييهم ،فميين عييرفهم كييان مؤمن ياً ،يقييول موسييى املوسييوي( :اإلماميية هييي احلجيير
األساس يف املذهب الشيعي اإلمامي وهكيذا يف امليذهب الزييدي واإلمسياعيلي ،ومنهيا
يتفرع كل ما هو مثار للجدل والنقاش مع الفرق اإلسالمية األخرى ،فالشييعة اإلماميية

1366

عامر سالمة فالح املالمحة ،حمةد اليل حمةد ال ويهي

تعتقييد أن اخلالفيية يف علييي بعييد رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم ،وميين بعييد علييي يف
أوالده حتى اإلمام الثاني عشر ).

()33

وقد أخذت عقيدة اإلمامة عند الشييعة أبعياداً سياسييةً ودينييةً ،وتأوليت آييات
القييرآن هلييا ،وقييالوا بالبييداء والتقييية واملهدييية خلييدمتها .وقييد غالييت الشيييعة باألئميية،
ورفعوهم إىل منزلة فوق األنبياء ،يقول املفيد( :يف املفاضلة بني األئمة واألنبياء علييهم
السالم :قد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة عليهم السيالم مين آل حمميد صيلى
اهلل عليه وسلم على سيائر مين تقيدم مين الرسيل واألنبيياء سيوى حمميد صيلى اهلل علييه
وسلم .وأوجب فريق منهم هليم الفضيل عليى مجييع األنبيياء سيوى أُوليي العيزم مينهم
عليهم السالم ،وأبى القولني فريق منهم...ويف القرآن مواضع تقوي العزم على ميا قيال
به الفريق األول يف هذا املعنى وأنا ناظر فيه وباهلل أعتصيم) )34(.وال نيدري كييف يصيدر
مثل هذا القول منهم ،وكيف ينسيبون لننبيياء علييهم السيالم مميا ينزهيون عنيه األئمية.
يقول جعفر السيبحاني( :وميب أن يُعتقيد أن حجيج اهلل تعياىل بعيد رسيوله اليذين هيم
خلفاؤه وحفظة شرعه ،وأئمة أمتيه اثنيا عشير مين أهيل بيتيه ...ال إمامية بعيد رسيول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم إال هليم ،وال ميوز اإلقتيداء يف اليدين إال بهيم ...وأنهيم يف كميال
العلم والعصمة من اآلثام...وأن إمامتهم منصوص عليها من قبل اهلل).

()35

وأفييرد الكليييين الشيييعي أبوابياً يف كتابييه الكييايف يييدعي فيييه نييص اهلل عييز وجييل
ورسيوله علييى األئميية واحييدًا فواحيدًا .وقييد ذكيير مجلية رواييات فاسييدة بشييهادة علميياء

( )33املوسوي ،موسى ،الشيعة والتصحيح ،حقوا العب حمفو ة ،ص.9
( )34املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.79
( )35السبحا  ،جعفر  ،م الشيعة اإلمامية عقائدهم ،معاودية شؤو التعليم وابلبحوث اإلسـالمية ،قـم،1 ،
1413هـ ،ص.28
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الشيعة أنفسهم )36(.فيذكر الكليين عن الرضا( :أن اإلمامة أجل قيدراً ،وأعظيم شيأناً،
وأعلييى مكانياً ،وأمنييع غييوراً ميين أن يبلغهييا النيياس بعقييوهلم ،أو ينالوهييا بييآرائهم ،أو
يقيموا إماماً باختيارهم ...فهي يف ولد علي خاصة إىل يوم القيامة) )37(.علمياً أن كيل ميا
ج ياء يف اليينص علييى االثييين عشيير ميين روايييات تعقبهييا بعييض الشيييعة بيياحلكم عليهييا
بالتضعيف واجلهالة ،يقول الربقعيُ ( :روي يف هيذا البياب عشيرين حيديثاً عيدّ العالمية
اجمللسي سبعة عشر منها ميا بيني ضيعيف و هيول ومرفيوع ،وأراد الكلييين أن يثبيت يف
هذا الباب اإلمامة امل تصرة باالثين عشر ،لكنه أخطأ وأثبتها لثالثة عشر ،مع أن إمامة
اإلسالم وقيادته وأحكامه غري منحصر وال حمدد) )38(.ويقول باب ميا نيص اهلل ورسيوله
على األئمة واحداً فواحداً( .روى يف هذا الباب ستة عشر حديثاً ،ضعف اجمللسيي إثنيى
عشر منها أو قال يهالتها) )39(.وتأول الكاشاني يف تفسريه آييات عدييدة جيدًا يف حماولية
منييه إلثبييات عقيييدة اإلماميية لنئميية مجعيياً ،خمالفيًا يف ذلييك صييريح اآليييات ،وأسييباب
النزول ،بل األخطر يف ذلك أنه أشار إىل نقصان بعض اآليات اليت تتحد عن ذلك،
ومثال ذلك:

( )36للوقوف عليها ادظر :املازددرا  ،شرح أصول الكا  ،ج ،6ص.226-109
( )37املرج ـ الســابق ،ابب جدر جــام فض ـل اإلمــام وصــفاته ،ج ،5ص .193للةزيــد ادظــر :املرج ـ الســابق،
ج ،5ص .182وادظر :ج ،5ص ،115ابب الفرا بن الرسول وال ي احملدث (اإلمام يسة الصوا وال
يرب امللك).
( )38الربقعي ،أبو الفضل ،كسر الضم ،دار البيارا ،عةا  ،األرد 2000 ،2 ،م ،ص.324
( )39املرج ـ الس ــابق ،ص .223للةزي ــد ادظ ــر :ابب أ األئةــة هــم أرك ــا األرض ،روب الكليــين ثالثــة أحادي ـ
ضعفها اجمللسي .املرج السابق ،ص.152
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 قال تعاىل :ﱡﭐﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱠ سورة الصافات ،آيية . 164ينقيل عينالقمييي :عيين الصييادق ،قييال :نزلييت يف األئميية واألوصييياء ميين آل حممييد صييلوات اهلل
عليهم.

()40

 قال تعاىل :ﱡﭐﱛﱜﱝﱠ سورة فاطر ،آية  .32قال :الذي ال يُقيرباإلمام.

()41

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱠ سييورة يييس ،آييية .7قال :أي ال يقرون بوالية علي أمري املؤمنني واألئمية مين بعيده ،فلمّيا ه يقيروا كانيت
عقوبتهم ما ذكر اهلل.

()42

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﱠ سييورة الفرقييان ،آييية ،63ينقل عن الباقر أنه قال :هم األئمة يتقون يف مشيتهم خوفاً من عدوهم.
-

()43

قيييييال تعييييياىل :ﱡﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱠ

سورة آل عمران ،آية  ،33العياشي عن الصادق ،قال :وآل حممد كانت فمحوهيا.

()44

وهذا دليل على ما عُرف عنهم من القول بالزيادة والنقصان يف القرآن الكريم.
 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﱠ سييورة الييرمحن ،آييية  ،9ال تب سييوااإلمام حقه وال تظلموه .ﱡﭐﲄﲅﲆ ﱠ أقيمو اإلمام بالعدل.

( )40ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.217
( )41املرج السابق ،ج ،3ص.181
( )42ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.187
( )43املرج السابق ،ج ،3ص.19
( )44املرج السابق ،ج ،1ص.243
( )45الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.385

()45

عقيدة اإلمامة ع د الشيعة اإلمامية وأثرها

حتري القرن الكرم وتفس ه...

1369

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﱠ سييورة البقييرة ،آييية ،81هي الشرك باهلل ،والكفر به وبنبوة حممد ووالية علي ،أولئك أصحاب النار.

()46

 قيييال تعييياىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘﱙﱠ سيييورة الفاحتييية ،آيييية  ،6عييينالصادق :الصراط املستقيم هو أمري املؤمنني ،ويف رواية معرفة اإلمام.

()47

 قال تعاىل :ﱡﭐﲓﲔﲕﱠ سورة األعراف ،آيية  ،9خسيروا أنفسيهمبظلمهم من جهة تكذيبهم لننبياء واألوصياء أو عدم اتباعهم.

()48

 قال تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ سورة النحل ،آية ،15عن الصادق :أن اهلل جعل األئمة أركان األرض أن متيد بأهلها.

()49

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲧﲨﱠ سييورة الليييل ،آييية  .6عيين الصييادق :قييالبالوالية.

()50

 قال تعاىل :ﱡﭐﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱠ سورة التني.الييتني :رسييول اهلل ،والزيتييون :علييي ،وطييور سيينني :احلسيين واحلسييني ،وهييذا البلييد
األمني :األئمة.

()51

 قييييال تعيييياىل :ﱡﭐﱄﱅﱆﱠ سييييورة النبييييأ ،اآلييييية  ،2النبييييأ العظيييييم:الوالية.

()52

( )46ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.111
( )47املرج السابق ،ج ،1ص.65
( )48املرج السابق ،ج ،2ص.5
( )49ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص .309للةزيد ادظر :ج ،2ص /267ج ،2ص /280ج ،2ص.313
( )50املرج السابق ،ج ،3ص.551
( )51املرج السابق ،ج ،3ص.558
( )52ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.506
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 قال تعاىل :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱠ سورة املطففني ،آية  .7عن الكياظم،قال :هم الذين فجروا يف حق األئمة واعتدوا عليهم.

()53

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱇﱈﱉ ﱊﱋﱠ سييورة اجليين ،آييية  .18عيينالباقر :أي الذين أقروا بواليتنا.

()54

 قال تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱠ سورة اجلن ،آيية  ،18عينالكاظم املساجد :هم األوصياء.

()55

 قال تعاىل :ﱡﭐﱈﱉﱊﱋﱠ سورة احلديد ،آية  ،25عينالقمي ،قال :امليزان اإلمام.

()56

 قال تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺﱠ سورة فصلت ،آية  ،6ينقل عن الصادق،ويل للمشركني الذين أشركوا باإلمام األول ،وهم باألئمة اآلخرين كافرون.


()57

وتأولوا العديد من اآليات يف إمامة علي رضي اهلل عنه ،منها:
 -قال تعاىل :ﱡﭐﱯﱰﱱ ﱲﱠ سورة ص ،آية  ،67ينقل عن القميي :يعيين

أمري املؤمنني.

()58

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ سييورة ص ،آييية  ،70إنييه يفحديث املعراج ،قال النيب :ه أرَ أحداً من خلقك أطوع لي من علي ،فقيال :وليي ييا

( )53ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.525
( )54ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.479
( )55ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.480
()56ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.408
( )57ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.265
( )58ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.233
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حممييد ،فبشييره بأنييه راييية اهلييدى وإمييام أوليييائي ،فقييال اليينيب :يييا رب أخييي وصيياحيب
ووزيري ووارثي ،فقال :إنه أمر قد سبق إنه مبتلى.

()59

 قال تعاىل :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱠ سيورة الزمير،آية  ،32يعين مما جاء به رسول اهلل من والية أمري املؤمنني.

()60

 قييال تعيياىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧﲨﲩﱠ سييورة الزميير ،آييية ،65ينقل عن الباقر :لئن أمرت بوالية أحد من والية علي من بعدك ليحبطن عملك.

()61

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﲮﲯﲰﱠ سييورة األحييزاب ،آييية  ،72ينقييل عيينالكايف :هي والية أمري املؤمنني.

()62

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ سييورة الشييرا .ينقييل عيينالقمي :فإذا فرغت من حجتك ،فانصب أمري املؤمنني علي.

()63

 قيييال تعييياىل :ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱠ سيييورة اجلييين ،آيييية  ،17أي عييين والييييةعلي.

()64

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱠ سييورة احلشيير ،آييية ،20ينقييل عيين الرضييا أنّ أصييحاب اجلنيية ميين أطيياعين وسييلم لعلييي ميين بعييدي وأقيير
بواليته ،وأصحاب النار من س ط الوالية ،وقاتله من بعدي.
( )59ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.234
( )60ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.243
( )61ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.248
( )62ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص .157
( )63ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.557
( )64ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.480
( )65ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.423

()65
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 قييال تعيياىل : :ﱡﭐﱐﱑﱒﱓﱔﱠ سييورة اليينجم ،آييية  ،4يفييرتي علييىرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثاً أنه قال بعد صالة العشاء :سينقض كوكيب مين
السييماء مييع طلييوع الفجيير ،فيسييقط يف دار أحييدكم ،فميين سييقط يف داره فهييو وصيييي
وخليفيت ،فجلس كل واحد ينتظر ،فسقط يف دار علي.


()66

وأما ما خيص إمامة احلسني بن علي ،فقيد تيأول موعية مين اآلييات الييت

افرتوا بتأويلها افرتاءً وكذبًا على اهلل ورسوله والصحابة الكرام ،ومن ذلك:
 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱙﱚﱛﱠ سييورة الصييافات ،آييية  ،107يقييول يفتفسريه :قال اهلل :يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنهيا مين أمية حمميد صيلى اهلل علييه وسيلم
ستقتل احلسني ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما ييذبح الكيب  ،ويسيتوجبون سي طي،
فجزع إبراهيم ،فتوجع قلبه وأقبل يبكي ،فأوحى اهلل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعيك
على ابنك إمساعيل.

()67

 قيال تعيياىل :ﱡﭐﲁﲂﲃﲄﲅﱠ سييورة الزخيرف ،آييية  ،28ينقييلعن السجاد :قال :فينا نزلت هذه اآلية ،واإلمامية يف عقيب احلسيني إىل ييوم القيامية،
خيرج من صلبه تسعة من األئمة مينهم مهيدي األمية )68(.ويقيول يف تفسيري قوليه تعياىل:
ﱡﱁﱠ سييورة مييريم ،آييية  .1أن اهلل أخييرب زكريييا بقصيية حممييد وعلييي وفاطميية
واحلسن ،فكان يُسر زكريا إال إذا ذُكر احلسني فكان يبكي .فالكاف :كيربالء ،واهلياء:
هالك العرتة ،واليياء :يزييد وهيو ظياه احلسيني ،والعيني :عطشيه ،والصياد :صيربه،
فقال زكريا :اللهم ارزقين ولدًا ثم افجعين به كما تفجع حممد.
( )66ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.367
( )67ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص .212
( )68ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.291
( )69ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص /412ج ،3ص.386
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أما إمامة القائم يف آخر الزمان ،فتأول آيات كثرية ،منها:
 -قولييه تعيياىل :ﱡﭐﲌﲍ ﲎﲏﱠ سييورة املعييارج ،آييية  ،26ينقييل عيين

الكايف عن الباقر قال :خبروج القائم.

()70

 -قال تعاىل :ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﱠ يعين بذلك القائم وأنصاره.

()71

 قال تعياىل :ﱡﭐﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ سيورة احلدييد ،آيية  ،17عينالباقر قال :حيييها بالقائم بعد موتها يعين كفر أهلها.

()72

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱹﱺﱻﱠ سييورة الصييف ،آييية  .8قييال بالقييائم ميين آلحممد :إذا خرج يظهره اهلل على الدين كله.

()73

 قال تعاىل (وَُنمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) سورة القصص ،آية  ،6ينقل عن أميرياملؤمنني قال :هم آل حممد يبعث اهلل مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل أعدائهم.

()74

فييانظر إىل أي مييدى أثييرت عقيييدة اإلماميية يف حتييريفهم ملعيياني النصييوص
القرآنية ،وتأويليها التأوييل الفاسيد ،يف حماولية مينهم لتأصييل عقائيد باطلية خمالفية
لرو ا اإلسالم ودعوة نبيه عليه الصالة والسالم ،ف يفرتون الكذب على اهلل ورسوله
للقول بتعيني األئمة والغلو فيهم ،فالقول عندهم بتحريف القيرآن أهيون مين إنكيار
اإلماميية ،علم ياً أن ميين تقييول الشيييعة بإمييامتهم كجعفيير الصييادق ،وحممييد البيياقر،
وغريهما قد تربؤا منها.

( )70ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.473
( )71ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.481
( )72ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.406-405
( )73ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص /432ج ،3ص.447
( )74ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص /63ج ،3ص.56
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املبحث الثالث :عقيدة اإلمامة وأثرها يف علم اإلمام وعصمته
وأتويل اآلايت القرآنية وفق ذلك

املطلب األول :أتويلهم لبعض اآلايت على معتقد علم األئمة عندهم
لقد غالت الشيعة اإلمامية مبسألة علم اإلمام ،فادعت أن العليم احليق هيو عليم
األئمة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وذلك بتعلييم اهلل هليم عين طرييق اإلهليام
واإليداع يف القلب .فلم ينقطع الوحي مبيوت الينيب علييه الصيالة والسيالم ،فهيم ورثية
األنبياء ،وكل مينهم يير عليم السيابق ،وكيل إميام مينهم عياه مبيا كيان وميا يكيون،
ويعلم األرزاق اآلجال ،وتدبري شؤون الناس ومصاحلهم ،وأحكام الشريعة .ويعلمون
الغيييب ،وهلييم ختص ييص عمييوم النصييوص القرآنييية والنبوييية ،وتقييييد مطلقهييا ،وأن
كالمهم شرع ،وأنه من الوديعة اليت أودعها النيب صلى اهلل عليه وسلم إيياهم ،وهليم
من القوة القدسية ما لو أرادوا علم شيء استجد على حقيقته علموه من غيري تعليم وال
تلق )75(.ومن مصادر علم اإلمام عندهم:
 - 1اجلامعة :وهي صحيفة طوهليا سيبعون ذراعياً بيذراع رسيول اهلل صيلى اهلل
عليه وسلم وإمالئه ،وخبط علي رضي اهلل عنه ،فيها كل حالل وحرام وما حيتاج إلييه
الناس.
 - 2اجلفر :وهو وعاء من أدم فيه علم النبيني والوصيني وعليم العلمياء اليذين
مضوا من بين إسرائيل :ففيه زبيور داود ،وتيوراة موسيى ،وإ ييل عيسيى ،وصيحف
إبراهيم عليهم السالم ،وعلم ما كان وما يكون.

( )75ادظر :ساعي ،حمةد دعيم حمةد ،القادو

عقائد الفرا واملذاهب اإلسالمية ،ص.340
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 - 3مصحف فاطمة :وفييه مثيل اليذي يتداوليه املسيلمون ثيال ميرات ،فلميا
قبض اهلل رسوله حزنيت فاطمية ،فأرسيل إليهيا ملكياً يسيلي غمهيا وحييدثها ،فأعلميت
عليًا فجعل يكتب كل ما مسع.
 - 4هناك إسراء ومعراج دائم مستمر وهو داعم مستمر ،فإذا كان ليلية اجلمعية
وافى النيب العرش ووافى األئمة معه فال ترد أرواحهم أىل أبدانهم إال بعلم مستفاد.
 - 5الوحي اإلهلي :تسمع األئمة أصواتاً وال ترى شيئاً.

()76

يقول املفيد( :يف معرفة األئمة جلميع الصنايع وسائر اللغات ،أقول :إنه لييس
ميتنع ذلك منهم ،وال واجب من جهة العقل والقياس ،وقد جياءت أخبيار عمين ميب
تصديقه بأن أئمة آل حممد صلى اهلل عليه وسلم ،قد كانوا يعلمون ذلك) )77(.وقد أفيرد
الكليين أبواباً عديدة يف كتابه الكايف حياول أن يثبت بها علم األئمة املطلق ،منها :بياب
أن األئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علميوا ،بياب أن األئمية يعلميون متيى ميوتيون ،بياب أن
األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه ال خيفى عليهم شيء )78(.ومن ذلك ما يرويه
عن أبي عبد اهلل قال( :ورب الكعبة البنيية ثيال ميرات ليو كنيت بيني موسيى واخلضير
ألخربتهمييا أنييين أعلييم منهمييا وألنبأتهمييا مبييا ليييس يف أيييديهما؛ ألن موسييى واخلضيير
عليهما السالم أُعطيا علم ما كان ،وه يعطيا علم ما يكيون وميا هيو كيائن حتيى تقيوم
الساعة ،وقد ورثناه مين رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم وراثية) )79(.ويقيول املفييد:
( أقول :إن األئمة من آل حممد صيلى اهلل علييه وسيلم قيد كيانوا يعرفيون ضيمائر بعيض
العباد ،ويعرفون ما يكيون قبيل كونيه ،ولييس ذليك بواجيب يف صيفاتهم وال شيرطًا يف
( )76للةزيد ادظر :الب داري ،حمةد  ،التشي بن مفهوم األئةة ومفهوم الفارسي ،ص.180
( )77املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.74
( )78ادظر :املازددرا  ،شرح أصول الكا  ،ج ،6ص.69-28
( )79املازددرا  ،شرح أصول الكا  ،ج ،6ص.43
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إمامتهم ،وإمنا أكرمهم اهلل تعاىل به وأعلمهم إياه) )80(.ويشري إىل أن مصيدر التلقيي هيو
الوحي ،وعلومهم معصومة؛ ألنها مين جهية اليوحي ،يقيول( :إن العقيل ال مينيع مين
نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمة غري أنبياء) )81(.أميا عين كيفيية تلقييهم لليوحي ،فهيو
أنهييم يسييمعون كييالم املالئكيية الكييرام وإن كييانوا ال يييرون ميينهم ،وهييو جييائز ميين جهيية
العقل ،وإنه ليس ميتنع يف الصديقني من الشيعة املعصومني من الضالل.

()82

وقييد تييرجم الكاشيياني هييذه العقيييدة يف تفسييريه ،فأشييار يف مقدمتييه إىل أن اهلل
سبحانه ملا أراد أن يعرّف نفسه خللقه ليعبدوه وكان ه يتيسر معرفته كما أراد إال بوجود
األنبيياء واألوصييياء إذ بهيم حتصييل املعرفية التاميية والعبيادة الكامليية )83(.فعنيدهم املعرفيية
والعلم التام الصحيح وحي من اهلل ،فهيم أبيواب العليم ،قيال تعياىل :ﱡﭐﲯﲰﲱ

ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﱠسورة البقيرة ،آيية  .189يقيول الكاشياني( :أقيول:
ومنه أخذ أحكام اليدين عين أميري امليؤمنني وعرتتيه الطييبني؛ ألنهيم أبيواب مدينية عليم
النيب عليه الصالة والسالم أمجعني كميا قيال :أنيا مدينية العليم وعليي بابهيا وال ييؤتى
املدينييية إال مييين بابهيييا) )84(.وقيييال تعييياىل :ﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱠ ،سيييورة الرعيييد،
آييية  ،43فعيين البيياقر نزلييت يف علييي إنييه عيياه هييذه األميية بعييد اليينيب صييلى اهلل عليييه
وسلم )85(.فعلم الغيب عند الشيعة الذي ال يعلمه إال اهلل هو ميا ذكيره اهلل عيز وجيل يف
قولييييييييييييه :ﱡﭐﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ

( )80املفيد ،أوائل املقاالا ،ص .75
( )81املرج السابق ،ص.75
( )82ادظر :املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.78
( )83ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.22
( )84املرج السابق ،ج ،1ص.168
( )85ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.273
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ﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﱠ سيييورة لقميييان ،وميييا سيييوى
ذلك فعلم علمه اهلل سيبحانه نبييه فعلميه عليي ،ودعيا ليه أن يعييه صيدره وتضيم علييه
جوارحييه )86(.بييل أن األميير عنييدهم جتيياوز الشييرع وخييالف اليينص عنييد إدعييائهم معرفيية
األئمة منطق احليوان ،علماً أنها كانت لسليمان عليه الصالة والسالم معجزةً وه تكن
ملن بعده .فذهبت الشيعة إىل أن اإلمام ال ختفى عليه خافيية مين حييوان أو طيري ،فييذكر
الكايف عن الكاظم ،قال( :إن اإلمام ال خيفى عليه كالم أحيد مين النياس وال طيري وال
بهيمة وال شيء فيه الروا ،فمن ه تكن هذه اخلصال فيه فليس هو بإمام).

()87

ويذهب يف تفسري قوله تعاىل :ﱡﭐﱦﱧﱨ ﱠ سورة النحل ،آية  .16قيال
أمري املؤمنني البن عباس( :إن اهلل علمنا منطق الطري كما علم سليمان بن داود عليهميا
السييالم ،ومنطييق كييل دابيية يف بيير أو حبيير ...وقييد واهلل عُلمنييا منطييق الطييري وعلييم كييل
شيء) )88(.وعن الباقر أنيه وقيع زوج ورشيان( )89عليى احليائط ،وهيدال هديليهما ،فيرد
الباقر عليهما كالمها ،فمكثا ساعة ثم نهضا ،فلمّا طارا على احلائط هدل اليذكر عليى
األنثى ،فسئل الباقر؟ فقال :كل شيء خلقه اهلل من طيري أو بهيمية أو شييء فييه روا،
فهو أمسع لنا وأطوع من ابن آدم ،إن هذا الورشان ظن بإمرأته ،فحلفت له ما فعلت،
فقالت :ترضى مبحمد بن علي ،فرضيا بي فأخربته أنه هلا ظاه فصدقها.

()90

وميا زال

الوحي قائم يف كل إمام الزمان ،فيذكر الكاشاني عند تفسريه لقوليه تعياىل :ﱡﭐﱐﱑ

( )86ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.56
( )87املرج السابق ،ج ،3ص.48
( )88الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.48
الوَر َشــا ط  :بــائر مــن الفصــيلة احلةاميــة ،وهــو أكــرب مــن احلةامــة قلــيالً ،يســتوبن أورواب ويهــاجر إ الع ـراا
(َ )89
والشام .ادظر :جمة اللصة العربية ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،دار الدعوة ،ج ،2ص .974
( )90ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.48
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ﱒﱓﱔﱠ الدخان ،آية  . 4أن اهلل يُقدر كيل أمير حيق أو باطيل وميا يكيون يف تليك
السنة ،وله فيه البداء واملشيئة ،يقدم ما يشياء وييؤخر ميا يشيآء مين اآلجيال واألرزاق،
ويلقيييه رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم إىل أمييري املييؤمنني ،ويلقيييه أمييري املييؤمنني إىل
األئمة ،حتى ينتهي ذليك إىل صياحب الزميان ويشيرتط فييه البيداء واملشييئة )91(.وييذكر
الكاشاني أن علم القرآن كله إمنا هو عند أهل البيت ،ويف الكايف عن أبيي جعفير قيال:
(ما ادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أُنزل إال كذاب ،وما مجعيه وحفظيه
كما أنزل اهلل إال علي بن أبي طالب واألئمة من بعده) )92(.فيانظر إىل ميدى خمالفية هيذه
العقيدة الفاسدة لصريح كتاب اهلل وسنة نبييه علييه الصيالة والسيالم ،فأوصيلوا األئمية
إىل مرتبة يف العلم تفوق مرتبة النبوة .وما نسبوه من علوم لنئمة هو مما أستأثر به اهلل يف
علم الغيب عنده.
املطلب الثاين :أتويلهم لبعض اآلايت على معتقد عصمة األئمة عندهم
ملا اعتقدت الشيعة بأئمتهم مثل ذلك يف العلم ،قيالوا بعصيمتهم ،فهيم يف ذليك
كاألنبياء حُفظوا مين اليذنوب والسيهو والنسييان ،وتيرى أنيه ميا دام أن اإلمامية إهليية،
فاإلمييام معصييوم ،ومييا دام هييو كييذلك ،فهييو األوىل بإماميية املسييلمني ،يقييول املفيييد:
(اتفقت اإلمامية على أن إمام اليدين ال يكيون إال معصيوماً عين اخليالف هلل تعياىل).

()93

ويقول( :أقول أن األئمة القائمني مقام األنبياء عليهم السالم يف تنفيذ األحكيام وإقامية
احلييدود وحفييظ الشييرائع وتأديييب األنييام معصييومون كعصييمة األنبييياء ،وأنهييم ال مييوز
منهم صغرية إال ما قدمت ذكر جوازه على األنبياء ...وأنه ال ميوز مينهم سيهو يف شييء

( )91ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.303
( )92املرج السابق ،ج ،1ص.18
( )93املفيد ،أوائل املقاالا ،ص .43
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يف الدين ،وال ينسيون شييئاً مين األحكيام) )94(.فاإلمامية يف عقييدتهم اسيتمرار لوظيفية
النبييوة ،فيييمن اإلمييام مجيييع الفراغييات بعييد اليينيب ،فييال منيياص عنييدهم ميين لييزوم
عصمته.

()95

يقول الكاشاني عند تفسريه لقوله تعاىل :ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱠ

سيورة البقيرة ،آيية ( .143ملييا كيان األنبيياء واألوصيياء معصييومني مين الكيذب ،وجيياز
الوثوق بشهادتهم هلل سبحانه على األمم دون سيائر النياس) )96(.وقيوهلم بالعصيمة هيو
نتيجة غلوهم باألئمة ،ولكن ما هو ثابت يف ديننا بصيحيح املنقيول لييس هنياك عصيمة
ألحد بعد رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم ،ثيم إن كانيت هيذه العصيمة حقياً فكييف
يُفسرون اخلطأ والتناقض الذي وقع من األئمة .واألئمة اليت قالوا بعصمتهم تيربأوا مين
ذلك.

()97

املبحث الرابع :عقيدة اإلمامة وأثرها يف القول بفضل الشيعة
وأتويل اآلايت القرآنية وفق ذلك.

تؤمن الشيعة بأن ثلث القرآن نيزل يف فضيل أوهليم وآخيرهم وأئميتهم ،وتيأولوا
آيات القرآن يف ذلك ،وأشاروا إىل فضلهم يف اليدنيا عليى املسيلمني ،ويف اآلخيرة عليى
اخلالئييق أمجعييني ،حتييى وصييل األميير عنييدهم إىل اإلفييرتاء علييى اهلل ورسييوله بييأن أميير
احلساب موكول إليهم .فهم شعب اهلل امل تيار مين بيني املسيلمني؛ ألنهيم أتبياع اإلمامية
احلقة كما يدعون؛ لذا نسيبوا لنئميتهم ميا هيم منيه بيراء .فتيألوا آييات يف فضيل فاطمية
( )94املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.72
( )95ادظر املرج السابق ،ص.69
( )96الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.146
( )97للوقــوف علــى روااي ــم ذلــك ادظــر :الب ــداري ،التشــي بــن املفهــوم األئةــة واملفهــوم الفارســي ،ص-173
.175
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وعلي واحلسن واحلسني وعيوامهم ،ومين ذليك قيول الكاشياني عنيد تفسيريه لقيول اهلل
تعيياىل :ﱡﭐﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﱠ سييورة آل عمييران ،آييية .43
عن الصادق قال :مسيت فاطمة حمدثة؛ ألن املالئكة كانت تهيبط مين السيماء فتناديهيا
كما تنادي مريم بنت عميران ،فتقيول :ييا فاطمية إن اهلل اصيطفاك وطهيرك واصيطفاك
على نساء العاملني فتحيدثهم وحييدثونها ،أن اهلل جعليك سييدة نسياء العياملني )98(.ومنهيا
أيض ياً مييا ذهبييوا إليييه يف تأويييل قولييه تعيياىل :ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﱠ سييورة
البقرة ،آيية  . 37ينقيل عين الكيايف أن الكلميات( :حبيق حمميد وعليي وفاطمية واحلسين
واحلسييني) ،ويف أخييرى حبييق حممييد وآل حممييد )99(.ويفييرتي علييى اليينيب صييلى اهلل عليييه
وسلم زوراً وبهتاناً أنه قال :أن اهلل خلق األنبياء من أشجار شتى وخُلقت أنا وعلي من
شجرة واحدة ،فأنا أصلها وعلي فرعها ،وفاطمة لقاحها ،واحلسين واحلسيني مثارهيا،
وأشياعنا أوراقها ،فمن تعلق بغصن من أغصانها يا ،ومين زاغ هيوى ،وليو أن عبيدًا
َعَب َد اهلل بني الصفا وامليروة أليف عيام ثيم أليف عيام حتيى يصيري كالشين البيالي ،ثيم ه
يدرك حمبتنا أكبّه اهلل على من

ريه ثم تال ﱡﭐﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱠ

()100

فمن يتقدم إىل واليتهم أُخر عن سقر ،ومن تأخر عنها تقدم إىل سقر ﱡﭐﳆﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﱠ سييورة املييدثر ،آييية  )101(.37بييل تعييدى إىل القييول بييأن اهلل ملييا خلييق
إبراهيم كشف عن بصره ،فيرأى نيوراً ،فسيأل عنيه ،فقيال :نيور حمميد ،ثيم رأى نيور
علي ،ثم أنوار فاطمة وابنيها احلسن واحلسني ،ثم أنوار األئمة ،عنيدها قيال إبيراهيم:

( )98ادظر :الكاشا
( )99ادظر :الكاشا
( )100ادظر :املرج
( )101ادظر :املرج

 ،تفس الصا  ،ج ،1ص.248
 ،تفس الصا  ،ج ،1ص.90
السابق ،ج ،3ص.281
السابق ،ج ،3ص.490
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اللييهم اجعلييين ميين شيييعة أمييري املييؤمنني ،فييأخرب اهلل يف كتابييه فقييال( :وَإِنَّ مِ ينْ شِيييعَتِهِ
لَإِْبرَاهِيمَ) .سورة الصافات ،آية .83

()102

فهم أهل العلم والدرجات العُلى ،فينقل عن الباقر  :إمنا حنن الذين يعلمون،
وعييدونا الييذين ال يعلمييون ،وشيييعتنا أولييوا األلبيياب ،وهييذا قولييه اهلل تعيياىل :ﱡﭐﳁﳂ

ﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ سييييورة الزميييير ،آييييية .9

()103

ويدّعون أن كل من سار على إمامة أمري املؤمنني من الناس من بعده فيال خيوف علييهم
من حلوق مكروه ،وال حيزنون على فراق حمبوب ،وذلك قيول اهلل :ﱡﭐﳓﳔﳕﳖ

ﳗﳘﳙﱠ سيورة األحقيياف ،آييية  )104(.13وبتصييديقهم باإلماميية وحييبهم لنئميية
نييالوا درجيية الشييهادة ،ويييذكر الكاشيياني عيين أمييري املييؤمنني :امليييت ميين شيييعتنا صيدّيق
ص يدّق بأمرنييا ،وأحييب فينييا ،وأبغييض فينييا ،يريييد بييذلك اهلل عييز وجييل ،يييؤمن بيياهلل
ورسيييوله ثيييم تيييال ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱠ سيييورة احلدييييد،
آية  .19بل أن ما من شيعتهم إال صديق وشهيد وإن مات على فراشه.

()105

( )102ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.207
( )103ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص .239وأيضاً:
ـاد َّ ِ
ِ ِ
ين أَس ـ َـرفطوا َعلَ ــى أَد طف ِسـ ـ ِهم) س ــورة الزم ــر ،ني ــة  .53ه ــم ش ــيعة عل ــى وول ــد فابة ــة ،ج،3
ي ال ــذ َ
 (قطــل َاي عبَ ـ َص.246
ِ ِ ِ َّ ِ
ين اص ـعََفى) س ــورة ال ح ــل ،نيــة  ،59ه ــم نل حمة ــد عليــه الص ــالة والس ــالم ،ج،3
 ( َو َس ـ َـالم َعلَــى عبَــاده ال ــذ َص.355
 (إال أصحاب اليةن) اليةن أم املؤمن ،وأصحابه شيعته .ج،3ص /490ج ،3ص.401السابِ طقو َ ) سورة الواقعة ،اآليتا  ،11-10عن الصادا قال :أدتم شيعة هللا وأدتم أدصار هللا وأدـتم
السابِ طقو َ َّ
 ( َو َّالسابقو  ،ج ،3ص.394
( )104ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.316
( )105ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.406
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فضل الشيعة يوم القيامة:

فكما تعتقد الشيعة وتدين بامتيازها عن اخلالئق يف الدنيا كذلك تعتقيد هيذا ييوم
القيامة بكل أحداثه ،سواء أكان يف البعث أم احملشر أم احلساب ،أم الشفاعة .فيعتقدون
أنهم ليسوا سواء مع الناس يف ذلك ،فاألئمة هم الذين حياسبون النياس ،فليهم القربيى
والشييفاعة ،ويييأمنون ميين الف يزع يف احملشيير ،وي يرِدون احلييوض ،ومتييازون الصييراط.
وتأولوا العديد من آيات كتاب اهلل عز وجل يف ذلك التأويل الفاسيد ،فييذكر الكاشياني
يف ذلك عن كتب الشيعة فيما تنسبه إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صيلى اهلل
عليه وسلم زوراً وبهتاناً إنه قال :إذا كيان ييوم القيامية ورأى الكيافر ميا أعيد اهلل تبيارك
وتعاىل لشيعة علي من الثواب والزُلفى والكرامة قال تعاىل :ﱡﭐﲌﲍﲎﲏ

ﲐﱠ سييورة النبييأ ،آييية  )106(.40ويف احملشيير آمنييون ،يقييول عنييد تفسييريه لقولييه تعيياىل:
ﱡﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱠ سورة احلديد ،آية  .13عين
أبي جعفر ،قال :أما أنها نزلت فينا ويف شيعتنا ،ويف أعيدائنا ،ويف الكفيار ،أميا أنيه إذا
كان يوم القيامة ،وحبس اخلالئق يف طريق احملشير ،فضيرب اهلل سيوراً مين ظلمية ،فييه
باب باطنة فيه الرمحة –يعين النور  -وظاهره مين قبليه العيذاب –يعيين الظلمية ،-
فيصيي ييّرنا اهلل وشيييييعتنا يف ظيييياهر السييييور الييييذي فيييييه الظلميييية ،فينيييياديكم أعييييداؤنا
وأعداؤكم )107(.فيقصرون دخول اجلنية علييهم دون سيائر اخلليق ،فييذكر عنيد تفسيريه
لقوليييه تعييياىل :ﱡﭐﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﱠ ،سيييورة الزمييير ،آيييية  .73عييين
الصيادق عيين أبيييه عيين جييده ،قييال :إن للجنيية مثانييية أبييواب :بيياب يييدخل منييه النبيييون
والصييديقون ،وبيياب يييدخل منييه الشييهداء والصيياحلون ،ومخسيية أبييواب يييدخل منهييا
( )106ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.509
( )107ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.405
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شيييعتنا فييال أزال واقف يًا علييى الصييراط وادعييوا وأقييول رب سييلم شيييعيت وحميييب.

()108

فجعلت الشيعة من عقيدة اإلمامة معيارًا للتفاضل يف الدنيا والنجاة يوم القيامية ملين أقير
هلم بها.
املبحث اخلامس :عقيدة اإلمامة وأثرها يف الطعن ابلصحابة
وأتويل اآلايت القرآنية وفق ذلك

إن مما تدين به الشيعة اإلمامية قدمياً وحديثاً اعتقاداً وإمجاعاً هو بغض الصيحابة
رضي اهلل عنهم ،حتى وصل األمر عندهم إىل القول بكفرهم ،ووجوب لعينهم ،وميا
ذلك إال أثر لعقيدة اإلمامة عندهم ،وذلك لبيعية الصيحابة الكيرام ألبيي بكير باخلالفية.
فعقيدتهم يف الصحابة بعد وفاة الينيب صيلى اهلل علييه وسيلم يف اجلملية إال عيدداً يسيرياً
أنهم أرتدوا على أعقابهم باجتماعهم عليى غصيب اإلمامية مين عليي رضيي اهلل عنيه،
وأنهم عصوا النيب صلى اهلل عليه وسلم مين بعيده ،وتركيوا ركنياً مين أركيان اإلمييان،
وأنهم حرفوا وبدلوا يف الشرع املنزل ،وخاصة فيما يتعلق بإمامة سائر األئمة.

()109

فكييان أميير الصييحابة الكييرام عنييد الشيييعة بييني الكفيير والنفيياق ،ويصييرا املفيييد
الشييييعي بيييذلك ،فيقيييول( :اتفقيييت اإلماميييية والزيديييية واخليييوارج عليييى أن النييياكثني
والقاسطني من أهل البصرة والشام أمجعني كفار ضالل ملعونون حبربهم أميري امليؤمنني
عليه الصيالة والسيالم ،وأنهيم بيذلك يف النيار خمليدون) )110(.ويقيول جعفير السيبحاني
الشيعي( :إال أن هناك رجاالً من السلف ال يسوغ ملنصف ميتلك مقياسياً شيرعياً سيليماً
أن يذهب إىل جواز حبهم أو الرتحم عليهم؛ ألن يف ذلك خروجياً صيارحاً عين أبسيط
( )108ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص .251للةزيد ادظر :ص 42 -41من البح .
( )109ادظر :ساعي ،حمةد دعيم حمةد ها  ،القادو عقائد الفرا ،ص.342
( )110املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.45
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املقاييس واملوازين الشرعية ومن هؤالء :معاوية بين أبيي سيفيان ،عميرو بين العياص،
يزيد بن معاوية...،وهؤالء وأضرابهم هم اليذين تتيربأ الشييعة مينهم وحتكيم علييهم مبيا
حكييم اهلل بييه عليييهم ،أفيصييح تكفييري الشيييعة وتفسيييقهم ألجييل سييب هييؤالء والتييربي
منهم؟ إن أعمال هؤالء يندى هلا جبني اإلنسانية) )111(.وتروي الشيعة فيما ينسيبونه إىل
الصيادق( :ثالثيية ال يكلمهيم اهلل يييوم القياميية وال ييزكيهم وهلييم عيذاب أليييم )1 :ميين
ادعى إمامة ليست له )2 .من جحد إماماً مين عنيد اهلل )3 .مين زعيم أن أبيا بكير وعمير
هلما نصييب يف اإلسيالم) )112(.ولقيد تيرجم الكاشياني يف تفسيريه هيذه العقييدة ترمجية
أظهرت مدى نظيرة الكراهيية والعيداء عنيدهم جتياه صيحابة رسيول اهلل صيلى اهلل علييه
وسييلم ،وتييأول آيييات نزلييت يف كفييار قييري  ،وكفييار بييين إسييرائيل ،ويف أهييل الظلييم
والنفاق ،بأنها نزلت ببعض الصحابة ويسمي ويقول :فالن وفالن .ومن األمساء الييت
تعرض هلا صراحة بالكفر واللعن :مين أزواج الينيب علييه الصيالة والسيالم :عائشية،
وحفصة .ومن الصحابة :أبو بكر ،وعمير ،وعثميان ،وطلحية ،واليزبري ،وعميرو بين
العاص ،وأبيو عبييدة ،وأنيس ،وأبيو هرييرة ،وسياه ميوىل أبيي حذيفية ،واملغيرية بين
شعبة ،وعبد الرمحن بين عيوف ،وعثميان بين طلحية ،وعبيد اليرمحن بين أبيي بكير،
ومعاوية رضي اهلل عنهم مجيعاً .وكذلك لعن بين أمية مجيعاً ،وتفسري لفظ األعداء يف
القرآن على كل من ه يبايع عليًا بعد رسول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم .فليم يينج أحيد
من الصحابة ،ويقول الكاشاني يف املقدمة الثالثة يف تفسريه ( :فعن أبي جعفير :القيرآن
نييزل أثالث ياً ،ثلييث فينييا ويف أحبائنييا ،وثلييث يف أعييدائنا وعييدو ميين كييان قبلنييا ،وثلييث
سنة).

()113

( )111السبحا  ،جعفر ،م الشيعة اإلمامية عقائدهم ،ص.186-183
( )112جار هللا ،موسى ،الوشيعة دقد عقائد الشيعة ،ص.21
( )113الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.21
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طعن الشيعة ابلصحابة رضي هللا عنهم:
ينظر الكاشاني الشيعي إىل أن كل ما جاء عن أبي هريرة وأنس وابن عمير يُيرد؛
ألنهم يقولون من تلقاء أنفسيهم ،وكيانوا يبطنيون النفياق ومرتئيون عليى اهلل ويفيرتون
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )114(.ومن شواهد طعنه بالصيحابة عمومياً :ينقيل
يف تفسري قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ

ﲌﲍﲎﱠ سييورة النييور ،آييية  ،40عيين الصييادق (أَوْ كَ ُظ ُلمَييات) ،قييال األول
وصاحبه (أي يقصدون الصديق وعمر)( .يَغْشَياهُ مَيوْج) الثاليث مين فوقيه (أي عثميان)
موج ظلمات الثاني( .بعضها فوق بعيض) معاويية لعنيه اهلل (رضيي اهلل عنيه) وفِينت بيين
أمييية ،قييال القمييي( :مِينْ فَوْقِيهِ مَيوْج) طلحيية والييزبريُ ( ،ظ ُلمَييات بَعْضُيهَا فَيوْقَ بَعْيضٍ)
معاوية ويزيد لعنهما اهلل (رضيي اهلل عينهم) )115(.و يده أيضياً ييذكر ذليك عنيد تفسيريه
لقييول اهلل تعيياىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ سييورة حممييد ،فيقييول:
(نزلييت يف أصييحاب رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم ،الييذين ارتييدوا بعييد رسييول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وغصيبوا أهيل بيتيه حقهيم ،وصيدوا عين أميري امليؤمنني ،وعين
والية األئمة عليهم السالم( .أَضَلَّ َأ ْعمَالَهُمْ) أي أبطل ميا كيان تقيدم مينهم ميع رسيول
اهلل صلى اهلل عليه وسيلم مين اجلهياد والنصيرة) )116(.فسيبب الطعين بالصيحابة إذاً كميا
صرحوا بذلك هو غصب اإلمامة.
ولعييل األخطيير يف ذلييك أنهييا ادعييت القييول بالزيييادة والنقصييان يف القييرآن هلييذا
السبب ،ففيي قوليه تعياىل :ﱡﭐﲜﲝﲞﲟﱠ سيورة النسياء ،آيية  ،168قيال

( )114املرج السابق ،ج ،1ص.10
( )115ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،2ص.532
( )116الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.322
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القمي( :قرأ أبو عبد اهلل إن الذين كفروا وظلموا آل حممد حقهم) )117(.ويفسرون قوليه
تعاىل :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ سورة البقيرة ،آيية  ،90ينقيل
الكاشاني عين الكيايف ميا ينسيبونه للبياقر قيال( :مبيا أنيزل اهلل يف عليي بغيياً) )118(.فكيأن
القول بالزيادة والنقصان يف القرآن الكريم أهيون عنيدهم مين القيول بعدالية الصيحابة،
وال ندري كيف يتهمونهم ،وألجل ماذا؟
وينقل الكاشاني عند تفسيريه لقوليه تعياىل :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐ

ﲑﲒﲓﲔﱠ سورة النساء ،آية  ،137عن العياشي عن الباقر ،قال( :هميا
والثالث والرابع وعبد الرمحن وطلحة وكانوا سبعة ،وذكر مراتب إميانهم وكفيرهم)،
وقيل من شهد لعلي بالبيعة يف حياة النيب ثم كفروا بذلك.

()119

فليس بعد تصريح الشيعة هذا بكفر الصحابة رضوان اهلل عليهم شييء؛ ألن ميا
دون الكفر أهيون ،فلييس بعيد الكفير ذنيب أعظيم ،وميع هيذا ينكيرون عليى أصيحاب
التكفري والتبديع وهم حيملون لواء ذلك .ويقول القمي :يف تفسري قوله تعياىل :ﱡﭐﲊ

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﱠ سورة الصف ،آية  ،2خماطبة ألصيحاب رسيول
اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم الييذين وعييدوه أن ينصييروه وال خيييالفوا أمييره وعهييده يف أمييري
املؤمنني ،فعلم اهلل أنهم ال يفون مبا يقولون.

()120

طعن الشيعة يف أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم:
لقد جترأت الشيعة على نساء النيب وهنّ املؤمنات الطياهرات العفيفيات ،فاحلقيد
والكراهية واملرض يف تلك القلوب اخلربة أدى إىل نقيل العيداء مين أبيي بكير وعمير إىل
( )117املرج السابق ،ج ،1ص.385
( )118املرج السابق ،ج ،1ص.121
( )119ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.376
( )120ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص .430للةزيد :ج ،3ص.401
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بناتهما وأبنائهما ،فنالوا من أم املؤمنني عائشة الطاهرة اليت نزل الوحي بطهارتها ملا نال
منهييا أهييل النفيياق ،والشيييعة اليييوم علييى آثييارهم ،وكييذلك األميير نييالوا ميين أم املييؤمنني
حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهيا ،فيال نيدري كييف ييؤذون رسيول اهلل صيلى اهلل علييه
وسلم يف أزواجه ويدعون حبه وأنهم من آل بيتيه؟! وتيأولوا اآلييات تيأويالً فاسيداً مين
أجل محل النصوص عليهما:
فيفسييييييرون قولييييييه تعيييييياىل :ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱠ سييييييورة
احلجرات ،آية  ،6قيال القميي( :نزليت يف عائشية حيني رميت ماريية القبطيية واتهمتهيا
يريج القبطي ،فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتل جريج ليظهر كيذبها وترجيع
عن ذنبها) )121(.كيف يصفونها بالكذب ،والقصة حمض إفرتاء ال أصل هليا وال ذكير إال
يف امع الشييعة .فمين الكيذاب إذاً؟ كميا

يدهم يفسيرون قوليه تعياىل :ﱡﭐ ﱯ ﱠ

سورة النجم ،آية  ،53إنهم أهيل البصيرة وينسيبون إىل عليي رضيي اهلل عنيه قوليه :ييا
أهل البصرة ويا أهل املؤتفكة يا جند املرأة )122(.ويقصدون جند عائشة رضي اهلل عنها.
وانظر كييف يتجيرؤن عليى ذليك فيتيأولون قيول اهلل تعياىل :ﱡﭐﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﱠ سورة حلجرات،
آية  ،10قال القمي :نزلت يف صفية بنيت حييي بين أخطيب وكانيت زوجية رسيول اهلل
وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقوالن هلا يا بنت اليهودية.

()123

وبلغت الشيعة أقصى درجة الكذب يف تأويلها لقوله تعياىل :ﱡﭐ ﱦ ﱧﱨﱠ

سورة األحزاب ،آية  ،33ويذكر الكاشاني كذباً عن ابين مسيعود عين الينيب صيلى اهلل
عليه وسلم :أن يوشع بن نون وصي موسى علييه الصيالة والسيالم عياش بعيد موسيى
( )121الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.343
( )122املرج السابق ،ج ،3ص376
( )123املرج السابق ،ج ،3ص.345

عامر سالمة فالح املالمحة ،حمةد اليل حمةد ال ويهي

1388

ثالثني سنة ،وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسيى علييه الصيالة والسيالم،
فقالت :أنا أحق منك باألمر ،فقاتليها فقتيل مقاتليهيا ،وأحسين أسيرها ،وإن ابنية أبيي
بكر ست رج على عليّ يف كذا وكذا ألفيًا مين أمييت فيقاتليها فيقتيل مقاتليهيا ،ويأسيرها
فيحسن أسرها).

()124

أما خبصوص ما ورد عنهم يف الطعن بزوجيت النيب زينب وحفصة ،فجاء عنهم
يف تفسييييري قييييول اهلل تعيييياىل :ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤ

ﲥﲦﲧ ﲨﲩﱠ سورة األحزاب ،آية  .28ينقل الكاشياني عين
الصادق أن زينب قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال تعدل وأنيت رسيول اهلل،
وقالت حفصة :إن طلقتنا وجدنا أكفاءنا مين قومنيا ،فياحتبس اليوحي عين رسيول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عشرين يوماً ،قال :فأنزل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُيلْ لِأَزْوَاجِيكَ) اآلييتني،
قال :فاخرتن اهلل ورسوله ،وليو اخيرتن انفسيهن لَيبِنّ ،وإن اخيرتن اهلل ورسيوله فلييس
بشيء )125(.وهذا ه يقع منهما على أن تبدال رسول اهلل بأكفاء قومهما يف أمير اليزواج،
بل ه يقع يف قلب واحدة منهنّ ذلك.
ويذكر الكاشياني عين القميي يف سيبب نيزول قوليه تعياىل :ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻﱼ

ﱽﱾ ﱠ سييورة التحييريم ،آييية  ،3أن رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم كييان يف
بعض بيوت نسائه وكانت مارية معيه ختدميه وكيان ذات ييوم يف بييت حفصية ،فيذهبت
حفصة يف حاجة هلا ،فتناول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مارية ،فعلميت حفصية،
فغضبت وأقبلت على رسول اهلل ،فقاليت :يف ييومي وعليى فراشيي ،فاسيتحى منهيا،
فقال :كفيّ فقد حرمت مارية على نفسي وال أطاها أبداً ،وأنا أفضي إلييك سيراً ،وإن
( )124الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص .142وللةزيد ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.150-149
( )125ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.141
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أخربت به فعليك لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعيني ،فقاليت :ميا هيو؟ فقيال :أن أبيا
بكر يلي اخلالفة بعدي ثم بعده أبوك ،فأخربت عائشة من يومهيا ،وأخيربت عائشية أبيا
بكر ،وسأل أبو بكر عمر ليسأل حفصة ،فأنكرت ،فقال هلا عمر :إن كان األمير حيق
فأخربينا حتى نتقيدم فييه ،فقاليت :نعيم ،فياجتمعوا أربعية عليى أن يسيمّوا رسيول اهلل
فنزل جربائيل بهذه السورة وأخربه مبا هموا به من قتله.

()126

ما جاء يف أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما:
سبق يف النص املتقدم أنهما كانا ممين حياول قتيل الينيب علييه الصيالة والسيالم،
ولقد دانت الشيعة بلعنهما ،بل ه ترتدد يف إطالق وصف الكفر عليهما ،ونسيبة ذليك
للوحي ،علماً أن الوحي نزل بالشهادة هلما والبشارة بالرضى والفوز ،وميا كيان ذليك
من الشيعة إال ألمر اإلمامة ،ومما جاء عنهم يف تأويل اآليات يف ذمهما:
ينقل الكاشاني يف تفسري قول اهلل تعاىل :ﱡﭐﱠﱡ ﱢﱣﱤﱠ ،سيورة
يوسف،آية ( ،98وأن الشي ني فارقا الدنيا وه يكين يتوبيا وه ييذكرا ميا صينعا بيأمري
املؤمنني (علي) عليهما لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني).

()127

وزعم أن سبب نزول قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ

ﲾﱠسورة احلديد ،آية  ،23أنها نزلت يف أبي بكر وأصحابه (لِكَ ْيلَيا تَ ْأسَيوْا َعلَيى
مَا فَاتَكُمْ ) مميا خيص بيه عليي بين أبيي طاليب ( َولَيا تَ ْف َرحُيوا ِبمَيا آتَياكُمْ) مين الفتنية الييت
عرضييت لكييم بعييد رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم )128(.بييل وصييل احلقييد االفييرتاء
بالباطل عنيدهم لل يوض يف نسيب الصيحابة الكيرام ،فيقيول يف تفسيري سيورة امليدثر،
ﱡﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﱠ اآليات من  25- 11يف رواية عين القميي
( )126ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.448
( )127الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،2ص.251
( )128ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص408
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عن الصادق :أنها نزلت يف عمر يف إنكاره الوالية ،وأنه مسي وحييداً؛ ألنيه كيان وليد
زنى ثم أوّل اآليات فيه.

()129

وقييال تعيياىل :ﱡﭐﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱠ سييورة احلجييرات،
آية  ،12يفرتي على الشي ني أنهما بعثا سلمان إىل رسول له ليأتي هلما بطعيام ،فبعثيه
إىل أسييامة بيين زيييد ،وكييان خييازن رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم علييى جليية(،)130
فقال :ما عنيدي شييء ،فعياد إليهميا ،فقياال :خبيل أسيامة ،وليو بعثنيا سيلمان إىل بئير
مسيحة لغار ماؤها ،ثم انطلقا إىل رسول اهلل فقيال هلميا :ميالي ال أرى خضيرة اللحيم
يف أفواهكما ،قياال :ييا رسيول اهلل ميا تناولنيا الييوم حلمياً ،قيال :ظلليتم تفكهيون حليم
سلمان وأسيامة )131(.وأميا قوليه تعياىل :ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶ ﱠ سيورة الكهيف،
آية  ،51ينقل عن الباقر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال :اللهم أعز اإلسيالم
بعمر بن اخلطاب ،وبأبي جهل وهشام ،فأنزل اهلل هذه اآلية.

()132

فالصحابة مجيعاً وخاصة الصديق وعمر يف نظر الشيعة هم الذين نزل بهم قيول
اهلل ﱡﭐﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱠ سييييييييييييييورة
األحزاب ،آية  ،57يقول نقالً عن القمي :نزلت فيمن غصب أمري املؤمنني حقه وأخذ

( )129ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.488
( )130هي الدواب ،واجلاللة البقرة اليت تتب ال جاساا .ادظـر :تتـار الصـحاح ،ص  .46واجلَلَّـةط :البعـر والـروث،
وهو ك اية ال ص عن الدواب.
( )131ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.345
( )132ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.394
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حق فاطمة وآذاهيا ،وقيد قيال رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم :مين آذاهيا يف حيياتي
كمن آذاها بعد موتي.

()133

وعن الباقر أن صفية بنيت عبيد املطليب ميات ابين هليا ،فأقبليت ،فقيال هليا عمير:
غطي قر طك ،فإن قرابتك من رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم ال تنفعيك شييئاً ،فقاليت
له :هل رأيت لي قرطياً ييا ابين الل نياء()134؟ ثيم دخليت عليى رسيول اهلل صيلى اهلل علييه
وسلم فأخربته بذلك وبكت ،ف رج رسول فنادى الصالة مجاعة فياجتمع النياس فقيال:
ما بال أقوام يزعمون أن قرابيت ال تنفع ،لو قد قمت املقام احملمود لشيفعت يف خيارجكم،
فقام إليه عمر فقال له :أعوذ باهلل يا رسول هلل من غضب اهلل وغضب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،اعف عين ،عفا اهلل عنك )135(.وينسبون إىل عمر رضي اهلل عنه ما ه تذكره
كتب السري وال كتب التاريخ من معصيته لرسول اهلل ،فيذكرون يف صلح احلديبيية أن عمير
رضي اهلل عنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أه تقل لنا أنّا نيدخل املسيجد احليرام
وحنلق مع احمللقني؟ فقال :إن عامنا هذا وعدتك؟ وقلت لك :أن اهلل عز وجل وعدني أن
أفتح مكة وأطوف وأسعى ،فلما أكثروا عليه ،قال هلم :إن ه تقبلوا الصلح فحاربوهم،
فمروا حنو قري وهم مستعدون للحرب ،فانهزم أصحاب رسول اهلل هزمية قبيحة ،ومروا
برسول اهلل فتبسم رسول اهلل ،ثم نادى :يا علي خذ السيف واسيتقبل قريشياً )136(.وجتياوز
ِ َّ ِ
ِ
صــيبا ِمــن ال ِكتَـ ِ
ـاب
ين أطوتطـوا دَ ً َ
( )133ادظــر :الكاشــا  ،تفسـ الصــا  ،ج ،3ص .154قــال تعــا ( :أََمل تَـَـر إ َ الــذ َ
ت والعَّـا ط ِ
ِ ِ ِ ِ
وا) سـورة ال سـا  ،نيـة  ،51قـال دزلـت فـيةن صـب نل حمةـد حقـه ،وعـن البـاقر
يـطؤمطو َ ابجلب َ
اجلبت والعا وا فال وفال  .ادظر :ج ،3ص.92
( )134ان فال ا ي اً ارج صوا كالمه من اياشيةه فهو أان وهي ا ا  .ادظر :جمةـ اللصـة العربيـة ،املعجـم
الوس ــيط ،ج ،1ص  .260واخل ــا :الفح ــع ،وأا ــِ علي ــه م ِع ِق ــه أي أفح ــع .ادظ ــر :الـ ـرازي ،تت ــار
الصحاح ،ص.80
( )135ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.454
( )136ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.333
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األمر إىل الطعن بيذريتهم ،فيقوليون :إن قيول اهلل تعياىل :ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ سييورة األحقيياف ،آييية  .17قييال القمييي :نزلييت يف
()137

عبد الرمحن بن أبي بكر.


الطعن يف عثمان بن عفان رضي هللا عنه:

ه تراع الشيعة ذمة هلل وال لرسوله يف عثمان رضي اهلل عنه ،مكذبة كل األحادييث
اليت ثبتيت عين الرسيول صيلى اهلل علييه وسيلم يف فضيل عثميان ،وبالبشيارة ليه بالشيهادة
واجلنة ،فتأولوا آيات من كتاب اهلل زوراً وبهتاناً يف عثمان ،فيذكرون أن قول اهلل تعاىل :ﱡﭐ

ﱄﱅﱆﱠ سورة عبس ،آية ،2ينقل الكاشاني عن القمي :نزليت يف عثميان وابين ام
مكتوم ،وكان ابن أم مكتوم مؤذنًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسيلم ،وكيان أعميى وجياء
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعنده أصحابه ،وعثمان عنده فقدمه رسول اهلل عليى
عثمان ،فعيبس وجيه عثميان ،وتيوىل عنيه ،فيأنزل اهلل (أَنْ جَياءَهُ الْيأَعْمَى) (أي عثميان)،
ويقول الكاشاني( :وأما ما اشتهر من تنزيل هذه اآليات يف النيب دون عثميان فيأبياه سيياق
مثل هذه املعاتبات الغري الئقة مبنصبه صلى اهلل عليه وسلم )138(.كما يذكرونه عليى خيالف
ما كان عليه رضي اهلل عنه من األدب واحلياء ،من ذلك:
 يفسييرون قييول اهلل تعيياىل :ﱡﭐﳂﳃﳄﳅﱠ سييورة احلجييرات ،آييية ،14ينقل الكاشاني عن القمي أنها نزلت يف عثمان يوم اخلندق وذلك أنه مر بعمار بن
ياسر وهو حيفر اخلندق ،وقد ارتفيع الغبيار مين احلفيرة ،فوضيع كميه عليى أنفيه ،ومير
فقال عمار :ال يستوي من يعمر املساجد فيصلي فيها ،فالتفت إليه عثميان ،فقيال :ييا
ابن السوداء إياي تعين.

()139

( )137ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.317
( )138ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.517-515
( )139ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.348
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 يييذكرون أيضيًا أن عثميان قييال لعلييي :يييا أبييا احلسيين ،امسييع مييا يقييول هييذاالشيخ الكذاب ،ويقصد أبا ذر؟ فقال أمري املؤمنني :مه يا عثمان ال تقل كذاب.


()140

الطعن يف طلحة والزبي رضي هللا عنهما:
وذلك خلروجهما مع السيدة عائشة يف معركة اجلمل رضي اهلل عينهم ،نصيبت

الشيعة اإلمامية العداء هلما ،فيذكر الكاشاني يف تفسريه لقول اهلل تعياىل :ﱡﭐﲿﳀ

ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﱠ سورة األنفال ،آية  ،25عن القمي أنها نزليت
يف طلحة والزبري ملا حاربا أمري املؤمنني وظلموه.


()141

الطعن يف كبار الصحابة رضي هللا عنهم:
فسيير الكاشيياني قييول اهلل تعيياىل :ﱡﭐﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱙ ﱠ سورة اجملادلة ،آية  ،7كما نقل عين الكيايف عين الصيادق أنهيا نزليت يف فيالن
وفالن وأبي عبيدة ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسياه ميوىل أبيي حذيفية ،واملغيرية بين
شعبة ،حيث كتبوا الكتاب بينهم ،وتعاهدوا لئن مضى حممد صيلى اهلل علييه وسيلم ال
تكون اخلالفة يف بين هاشم وال النبوة أبداً.


()142

الطعن يف معاوية رضي هللا عنه وبين أمية مجيعا:
لقد ترجم الكاشاني كل عداء الشيعة ملعاوية رضي اهلل عنه يف تفسريه ،واصيفًا

إياه بكل نقص وفسق ،وذلك نتيجة ملسألة اإلمامة ،وميا دار بيني معاويية وعليي رضيي
اهلل عنهما ،ومن ذلك:

( )140ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.116
( )141ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.84
( )142ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.413
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 يفسيييير قييييول اهلل تعيييياىل :ﱡﭐﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﱠ سييييورةهود ،آية  ،19يقول :أقول :امللوك أربعة الثالثة ومعاوية.

()143

 يفرتي زوراً على علي رضي اهلل عنه ،أنه اختصم إلييه رجيل واميرأة ،فعيالصوت الرجل عليى امليرأة ،فقيال ليه عليي  :أخسيأ ،فيإذا رأسيه رأس الكليب ،فقيالوا
لعلي :ما مينعيك عين معاويية؟ فقيال :وحييك ليو أشياء أن آتيي مبعاويية إىل هنيا بسيريره
لدعوت اهلل حتى فعيل )144(.وييذكر أن رسيول اهلل دعيا إىل بيعية عليي ييوم غيدير خيم،
فاتكى معاوية على املغرية بن شعبة وأبي موسى األشعري ،ثم أقبل يتمطى حنيو أهليه،
ويقول :ما نقر لعلي بالوالية أبداً ،وال نصدّق حممدًا مقالته ،فأنزل اهلل ( َفلَا صَيدَّقَ َولَيا
ال تُحَيرِّكْ بِيهِ لِسَيانَكَ
صَلَّى) ،فصعد رسول اهلل املنرب وهو يريد الرباءة ،منيه فيأنزل اهلل ( َ
جلَ بِهِ) لتعجل به فسكت رسول اهلل وه يسمّه.
لِتَعْ َ

()145

 وأما قول اهلل تعياىل :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﱠ سيورة احلاقية ،اآلييات مين ،32- 25فيفرتى أنها نزلت يف معاويية ،كميا نقيل عين الكيايف أن صياحب السلسيلة
(فِي ِسلْ ِسلَة ذَ ْرعُهَا) هو معاوية ،ويقوليون أنيه فرعيون هيذه األمية ،وعين البياقر قيال:
كنت خلف أبي وهو على بغلته ،فنفرت بغلته فإذا هو شيخ يف عنقيه سلسيلة فقيال :ييا
علي بن احلسني اسقين ،فقال الرجل :ال تسقه ال سقاه اهلل ،وكان الشيخ معاوية.
أما عن موقفهم جتاه بين أمية فلم تتورع الشيعة عن تكفريهم مجيعاً.

( )143ادظر :املرج
( )144ادظر :املرج
( )145ادظر :املرج
( )146ادظر :املرج

السابق ،ج ،2ص.458
السابق ،ج ،2ص .458
السابق ،ج ،3ص.494
السابق ،ج ،3ص.467

()146
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 -يقيييول يف تفسيييري قيييول هلل تعييياىل :ﱡﭐ ﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﱠ

سورة يونس ،آية ،33كما نقل عن القمي عن الباقر يعين بين أمية.

()147

 -ويقول يف سيب نيزول ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱠ

سورة الشعراء ،آية  ،4نقالً عن القمي قال :ختضع رقابهم يعين بين أميية )148(.ويشيري
إىل أن املقصود بقوله تعاىل :ﱡﭐﱿﲀﲁﲂﱠ سورة الشعراء ،آية  ،94هم بنو
أمية )149(.وينقل عن القمي قال :رأى رسول اهلل يف نومه كأن قروداً تصعد منربه ،فغمه
ذلك فأنزل اهلل سورة القدر (لَ ْيلَةُ الْ َقدْرِ خَيْر مِنْ َألْفِ شَ ْهرٍ) متلكه بنو أمية ليس فيها ليلة
القدر.

()150

الرد علةى تتةا م وطعةنهم بزوجةات النةيب صةلى هللا عليةه وسةلم والصةحابة الكةرام رضةي

هللا عنهم:

ال أدري! كيييف يطعنييون بزوجاتييه صييلى اهلل عليييه وسييلم وقييد قييال تعيياىل:
ﱡﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﱠ سورة األحزاب ،آية  .6فمن طعن
بهنّ فقد آذى رسول اهلل وهذا ما كان عندما طعن أهل النفاق بأم املؤمنني عائشية ،قيال
تعيياىل :ﱡﭐﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱠ سييورة التوبيية ،آييية  .61وكييذلك بعييد
طعن الشيعة بصحابة رسول اهلل وبذريتهم ،فمن بقي إذاً من املؤمنني؟ وأين هذا الطعن
فيهم من نصوص الكتاب والسنة اليت تشهد بفضلهم ،وهم الذين اختارهم اهلل لنصرة
رسييوله فنصييروه ،وامتثلييوا أميير اهلل وقييدموا اليينفس والنفيييس لييذلك ،فلميياذا غييض
الكاشاني والشيعة أعينهم عنها؟
( )147ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.252
( )148ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص24
( )149ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.33
( )150ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.563
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 - 1أين هم من قول اهلل تعاىل:

ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﱠ

وقوله تعاىل:

سورة الفتح ،آية .18

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ
ﱚﱠ

سورة التوبة ،آية  .100وقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱠ سورة التوبة ،آية .40
 - 2أين هم من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت تشهد بفضلهم:
ضيَ اللَّ ُه عَنْهُ ،قَالَ :صَ ِعدَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ َعلَيْيهِ َوسَيلَّمَ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَ ِجلِيهِ ،قَيالَ« :اثْبُيتْ
ِإلَى ُأحُد َومَعَهُ أَبُو بَ ْكرٍَ ،و ُع َمرَُ ،وعُ ْثمَانَُ ،ف َرجَفَ بِهِمْ ،فَضَيرَبَهُ ِب ِر ْ
حدُ َفمَا َعلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ  ،أَوْ صِدِّيق ،أَوْ شَهِيدَانِ»).
ُأ ُ

()151

 قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إيه يا ابن اخلطاب والذي نفيس بييده ميا لقييكالشيطان سالكاً فجاً إال سلك فجًا غري فجك).

()152

 قولييه صييلى اهلل عليييه وسييلم( :لَييا تَسُييبُّوا أَصْ يحَابِي ،لَييا تَسُييبُّوا أَصْ يحَابِي،فَوَالَّيذِي نَفْسِييي بِيَيدِهِ لَيوْ أَنَّ َأحَيدَكُمْ أَنْفَيقَ مِثْيلَ ُأحُييد ذَهَبًييا ،مَييا َأدْرَكَ مُييدَّ َأحَيدِهِمَْ ،ولَييا
نَصِيفَهُ).

()153

 - 3لقد صح من أقيوال أئمية الشييعة يف عدالية الصيحابة الكيرام ،ابتيداءً مين
علي رضي اهلل عنه الذي زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمير بين اخلطياب ،يقيول
رضي اهلل عنه يف الصحابة( :لقد رأيت أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فميا أرى

( )151صحيح البخاري ،ابب قوله م اقب عةر بن اخلعاب ،ح .3686
( )152صحيح البخاري ،كتاب األدب ،ابب التبسم والضحك ،ح .6085
( )153صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا ع هم ،ابب حترم سب الصحابة ،ح .2540
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أحد يشبههم منكم ،لقد كانوا يصبحون شعثاً غرباً ،وقد بياتوا سيجداً وقيامياً) .ويقيول
يف الصييديق وعميير( :وكييان أفضييلهم يف اإلسييالم ،وأنصييحهم هلل ولرسييوله :اخلليفيية
الصديق ،واخلليفة الفياروق ،ولعميري إن مكانهميا يف اإلسيالم لعظييم ،وإن املصياب
بهما جلرا يف اإلسالم شديد).

()154

وكان جعفر الصادق يعترب الطعن يف أبي بكر وعمر

وعثمان رضي اهلل عنهم خمالفاً للسنة ،وقد أُثر ذلك عن جده زيين العابيدين ،كميا أُثير
عن أبيه الباقر ،وأن أبا جعفر حممد الصادق قال :وهو يودعه عائداً إىل العراق( :أبلي
أهل الكوفة أنين بريء ممن تربأ من أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما).

()155

املبحث السادس :عقيدة اإلمامة وأثرها يف أتويل الشيعة اإلمامية
لبعض اآلايت على معتقد احلساب والرجعة عندهم

املطلب األول :أتويلهم لبعض اآلايت على معتقد احلساب عندهم

جتلى أثر اإلمامة عند الشييعة عليى عقييدتهم بياليوم اآلخير وأحداثيه حتيى أنهيم
خالفوا صحيح االعتقاد بذلك خمالفة كبرية ،فجعلوا كل من توالهم ،ودان بإمامتهم،
وحارب معهم وناصرهم ،هم أصحاب النجاة .كل من أقر باخلالفة لغريهم كيافر ومين
أصحاب النار ،وأن األئمة هم من يفصل بني العباد يوم احلساب .ولقد تأول الكاشياني
آيات القرآن وفق عقائد اإلمامية فيما خيص أحدا اليوم اآلخير مين :احلشير ،والفيزع
والشهادة ،واحلساب ،والنعيم والعقاب.
فاملتولي للحساب عندهم علي رضي اهلل عنيه وهيو صياحب الشيفاعة والواقيف
علييى الصييراط واحلييوض ،يقييول املفيييد ( :أقييول إن املتييولي حلسيياب ميين ذكييرت ميين
( )154إ ي ه  ،إحسا  ،الس ة والشيعة ،ص.162-161
( )155وا  ،علي عبد الواحد ،بن الشيعة وأهل الس ة ،ص .69-68للةزيد ادظر :الب داري ،حمةد ،التشي بـن
مفهوم األئةة واملفهوم الفارسي ،ص.285-283
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أصحاب املعاصي من أهل اإلميان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأمري املؤمنني عليه
الصالة والسالم واألئمة من ذريتهم عليه الصالة والسالم ،بأمر اهلل تعاىل هلم بيذلك،
ال ملقامياتهم ،وتعظيميًا عليى سيائر العبياد ،وبيذلك
وجعله إلييهم تكرميه هليم ،وإجيال ً
جاءت األخبار املستفيضة عن الصادقني) )156(.ويقيول( :إن رسيول اهلل صيلى اهلل علييه
وسلم يشفع يوم القيامة يف مذنيب أمته من الشيعة خاصة فيشفعه اهلل عز وجل ،ويشفع
أمييري املييؤمنني يف عصيياة شيييعته ،فيشييفعه اهلل عييز وجييل وتشييفع األئميية عليييهم السييالم
فيشفعهم اهلل) )157(.فجعلت الشيعة لكل من دان باإلمامة أحيواالً خاصية ييوم القيامية،
ومن ذلك:
1

 -قييبض الييروا :ينقييل الكاشيياني يف تفسييري قولييه تعيياىل :ﱡﭐﱕﱖﱗ

ﱘ ﱙﱚﱛﱠ سورة فصلت ،آية  ،31فعن الصادق ،قال( :ميا مييوت ميوا ٍل
لنا مبغض ألعدائنا إال وحيضيره رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم وأميري امليؤمنني علييه
الصالة والسالم واحلسن واحلسني عليهم السالم ويبشّرونه ،وإن كان غري موالٍ ييراهم
حبيث يسؤوه).

()158

 - 2الشيعة ال تفزع يوم الفزع :يعتقدون أن كل من دان باإلمامة يف ظل عرش
اهلل يطعمون ويسقون ،قال تعاىل :ﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱠ

سورة األنبياء ،آية  ،103ويفرتون على رسول اهلل صلى اهلل علييه وسيلم الكيذب بأنيه
قال لعلي( :أنتم اآل منيون ييوم الفيزع األكيرب يف ظيل العيرش يفيزع النياس وال تفزعيون
وحيزن الناس وال حتزنون) )159(.وعن اإلميام الصيادق فيميا ينسيبونه إلييه وهيو منيه بيراء
( )156املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.89
( )157املرج السابق ،ص.90
( )158الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.270
( )159الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،2ص.473
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قييال( :إن اهلل يبعييث شيييعتنا يييوم القياميية علييى مييا فيييهم ميين الييذنوب ،أو غييري مبيضيية
وجوههم ،مستورة عوراتهم ،آمنة روعتهم ،قد سيهلت هليم امليوارد ،وذهبيت عينهم
الشدائد ،يركبون نوقاً من ياقوت ،فال يزالون ييدورون خيالل اجلنية علييهم شيرك
من نور يتنأل ،توضع هلم املوائد فال يزالون يطعمون والناس يف احلساب).

()160

()161

 - 3الشييفاعة :إن شييفاعة اليينيب واألئميية خاصيية بهييم دون اخلالئييق ،فينقييل
الكاشاني عن القمي أن الشفاعة للمذنبني من شيعتنا حتى يقيول أعيداؤنا إذا رأوا ذليك
ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﱠ سييورة الشييعراء .فمييا تقبييل شييفاعة يف ناصييب )162(.ويقييول يف تفسييري
قييول اهلل تعيياىل :ﱡﭐﳇﳈﳉﳊﳋﱠ سييورة املائييدة ،آييية  .56عيين الصييادق مي ي
رسول اهلل يوم القيامة آخيذ حبجيزة ربيه ،وحنين آخيذون حبجيزة نبينيا ،وشييعنا أخيذون
حبجزتنييا ،فيينحن وشيييعتنا حييزب اهلل ،وحييزب اهلل هييم الغييالبون )163(.فبينمييا الشيييعة يف
عرصات ييوم القيامية وشيدائدها يبعيث اهلل خييارهم كسيلمان وعميار وأبيا ذر واملقيداد
ونظراءهم يف كل عصر فينقضون علييهم كيالبزاة والصيقور ويتنياولونهم إىل اجلنية.

()164

وذهيييب يف تفسيييري قوليييه تعييياىل :ﱡﭐﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭ

ﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠ سيييييورة الزمييييير،
آيية  ،73إىل أن عليياً ميا زال يييدعو لشييعته عنيد الصيراط حتييى ينيادي منياد مين بطنييان
العرش قد أجيبت دعوتك وشُفعت يف شيعتك ،ويشفع كيل رجيل مين شييعيت ،ومين
(ش ـ َـرَكة) .ادظ ــر :ال ـرازي ،تت ــار الص ــحاح ،ص
( )160أي :حبائِــل م ــن د ــور .و َّ
الش ـ َـرطكِ :حبالَ ـةط الص ــائد ،الواح ــدة َ
.142
( )161املرج السابق ،ج ،2ص.473
( )162ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.34
( )163ادظر :املرج السابق ،ج.420 ،1
( )164ادظر :املرج السابق ،ج ،1ص.95
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تييوالني ونصييرني وحييارب ميين حيياربين بفعييل أو قييول يف سييبعني ألفييًا ميين جريانييه
وأقرابائييه )165(.وقييال تعيياىل :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﱠ سييورة األعييراف ،آييية ،49
أشار إىل أن اهلل يدخلهم أي الشيعة اجلنة بشفاعة الينيب صيلى اهلل علييه وسيلم واإلميام
علي عليه الصالة والسالم.

()166

 احلسيياب والعييرض :تعتقييد الشيييعة أن األئميية هييم الييذين يتولييون حسييابالنيياس ،وينسييبون إىل الصييادق :أنييه إذا كييان يييوم القياميية دعييي بييالنيب وبييأمري املييؤمنني
واألئمة ،فينصَّبون للناس ،فإذا رأتهم شييعتهم قيالوا :ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﱠ

سورة األعراف ،آية )167(.43مدعني أن اهلل يأخيذ مين سييئاتهم وحيطهيا عليى أعيدائهم
وتؤخيييذ حسييينات أعيييدائهم ،فيييرتد عليييى الشييييعة ،وهيييذا تفسيييري قيييول اهلل عنيييدهم:
ﱡﱩﱪﱫﱬﱭﱠسييورة الفرقييان ،آييية  )168( .70وعيين الصييادق:
إذا كييان يييوم القياميية وكلنييا اهلل حبسيياب شيييعتنا .وعيين الكيياظم :إلينييا إييياب هييذا اخللييق
وعلينا حسابهم )169(.ويعتقدون أن هيذا يف عليي واألئمية تكرميه مين اهلل هليم ،فيعطيي
شيعته كتبهم بإميانهم ،وأما أعداؤه فيعطيهم بشمائلهم .ويفرتي الكاشاني الكذب عنيد
تفسيييريه لقيييول اهلل تعييياىل :ﱡﭐﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱠ

سورة الفتح ،آية  . 29بأن الينيب صيلى اهلل علييه وسيلم سُيئل فييمن نزليت هيذه اآليية؟
قال :إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أنوار ونيادى منياد لييقم سييد امليؤمنني ومعيه
الذين أمنوا ،وقد بعيث اهلل حمميد صيلى اهلل علييه وسيلم فيقيوم عليي بين أبيي طاليب،
( )165ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.251
( )166ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص .19
( )167ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،2ص.16
( )168ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.20
( )169ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.541

عقيدة اإلمامة ع د الشيعة اإلمامية وأثرها

حتري القرن الكرم وتفس ه...

1401

فيعطي اهلل اللواء من النور األبييض بييده حتيت مجييع السيابقني األوليني مين املهياجرين
واألنصار ال خيالطهم غريهم حتى ملس على منرب من نور رب العيزة ويعيرض اجلمييع
عليه رجالً رجالً ،فيعطى أجره ونوره  ،فيإذا أتيى عليى آخيرهم قييل هليم :قيد عيرفتم
موضعكم ومنازلكم من اجلنة إن ربكيم يقيول لكيم :عنيدي لكيم مغفيرة وأجير عظييم
يعين اجلنة ،فيقوم علي بن أبي طالب والقوم حتت لوائه معهم حتى ييدخل اجلنية ،ثيم
يرجع إىل منربه وال يزال يعرض عليه مجيع املؤمنني فيأخذ نصيبه منهم إىل اجلنة ويرتك
أقواماً على النار.

()170

وينقييل الكاشيياني يف تفسييري قييول اهلل تعيياىل :ﱡﭐﲔﲕ ﲖﱠ سييورةاحلاقة،
آييية  ، 20عيين الصييادق :كييل أميية حياسييبها إمييام زمانهييا ،ويعييرف األئميية أوليييائهم
وأعداءهم بسيماهم ،وهو قوله :ﱡﭐﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱠ وهيم األئمية
يعرفون كال بسييماهم ،فيعطيوا أوليياءهم كتيابهم بيمنييهم ،ويعطيوا أعيداءهم كتيابهم
بشييماهلم )171(.حتييى أن اسييتغفار املالئكيية خيياص بهييم ،فييتحط عيينهم اخلطايييا يييوم
احلساب ،مؤولني لقول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲫ ﲬﲭﲮﱠسورة غيافر ،آيية  ،7فعين
الصادق أن هلل مالئكة يسقطون الذنوب عن ظهور شييعتنا كميا يسيقط اليريح اليورق يف
أوان سقوطه ،فاستغفارهم لكم دون اخللق.

()172

 الشهادة :ترى الشيعة أن أئمتهم هم الشهداء هلل على الناس؛ ألنه كما تقررسابقاً من اعتقادهم بعلم األئمة املطلق مبا يكون مين أحيوال العبياد ،فيذهب إىل تفسيري
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱟ ﱠﱡﱠ سورة الزمر ،آية  ،69عن القمي :الشيهداء:

( )170ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.341
( )171ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.467
( )172ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.253
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األئمة ،واليدليل عليى ذليك قوليه تعياىل يف سيورة احليج :ﱡﭐﲮﲯﲰﲱ ﱠ

آية  ،78وتكونوا أنتم يا معشر األئمة شهداء على الناس.

()173

 احلييوض :تعتقييد الشيييعة أنهييا هييي فقييط ميين يييرد حييوض اليينيب وتبيييضوجوههم ،أما أعداؤهم فتسود وجوههم ،ومينعوا من احليوض ،يقيول يف تفسيري قيول
اهلل تعيياىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ سييورة امللييك ،آييية  ،27إذا كييان يييوم
القيامة ونظر أعداء أمري املؤمنني إليه وإىل ما أعطاه اهلل من الكرامية وهيو عليى احليوض
يسييقي ومينييع ،تسييود وجييوه أعدائييه )174(.ويفييرتون علييى اليينيب صييلى اهلل عليييه وسييلم
الكذب ،فيذكر أنه قال لعلي :يا علي أنت وشيعتك على احلوض تسيقون مين أحببيتم
ومتنعون من كرهتم.

()175

 الصراط :اجلسر الذي على ظهر جهينم متير علييه اخلالئيق ،واليذي بييّن اهللعز وجل أن سبيل النجاة عليه هو اإلميان ،ولكين أيين الشييعة مين ذليك؟ فقيد جعليت
الشيعة أن سبيل النجاة علييه هيو القيول بإميامتهم .فعنيدهم أن اإلميام عليي يقيف علييه
ويييدعو اهلل ويقييول رب سييلم شيييعيت وحميييب وأنصيياري وأوليييائي وميين تييوالني يف دار
الدنيا.

()176

 نعيم اجلنة :إن دخول اجلنة مقصور عليى شييعتهم أصيحاب البيعية باإلماميةلعلييي واألئميية والوصييياء يييورثهم اهلل اجلنيية دون النيياس ،فمعيييار دخييول اجلنيية هييي
اإلمامة ،وسلطان اإلمام عندهم يف منح النعم يف اجلنية فيذهب إىل تفسيري قوليه تعياىل:
ﱡﲖﲗﲘﲙﱠ سييورة الييدخان ،آييية  ،54إىل أن البيياقر قييال :إذا دخييل
( )173ادظر :املرج
( )174ادظر :املرج
( )175ادظر :املرج
( )176ادظر :املرج

السابق ،ج ،3ص.250
السابق ،ج ،3ص.456
السابق ،ج ،2ص.473
السابق ،ح ،3ص.251
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أهل اجلنة اجلنية ،وأهيل النيار النيار ،بعيث رب العيزة علييًا فيأنزهلم منيازهلم مين اجلنية
فزوجهم ،فعلي واهلل الذي يزوج أهل اجلنة يف اجلنة ،وما ذاك إىل أحد غريه كرامة مين
اهلل وفضالً فضله اهلل ومنّ به عليه.

()177

ويقيول يف تفسيري قيول اهلل تعياىل :ﱡﭐﳍﳎ

ﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﱠ سيييورة ميييريم ،آيييية  ،63يف أدعيييية نوافيييل شيييهر رمضيييان
سيييبحان مييين خليييق اجلنييية حملميييد وآل حمميييد ،سيييبحان مييين يورثهيييا حمميييد وآل حمميييد
وشيعتهم.

()178

فييانظر إىل عظييم أثيير عقيييدة اإلماميية عنييد الشيييعة علييى إميييانهم بيياليوم اآلخيير
وأحداثه ،فهذا االعتقاد الفاسد عندهم هو هدم ليركن مين أركيان اليدين ،وأصيل مين
أصوله وهو اإلميان باليوم اآلخر ،ويقرب قوهلم بتولي األئمية ألمير احلسياب مين قيول
املسيييحية بتييولي املسيييح ذلييك .وقييد خالفييت الشييعة صييحيح املنقييول وصييريح املعقييول
بذلك ،قال تعاىل :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ سورة الفاحتة ،آية.4
املطلب الثاين :أتويلهم لبعض اآلايت على معتقد الرجعة عندهم
ذهبت الشيعة إىل القول بوجوب الرجعة ،وتقصد بذلك رجعة فئة من األموات
إىل احلييياة الييدنيا ،فيييهم املظلييوم والظيياه علييى الصييورة اليييت كييانوا عليهييا يف الييدنيا،
فينتصيير اهلل للمظلييوم ميين الظيياه ،وهييؤالء األمييوات هييم األئميية مجيع يًا ورسييول اهلل
وأعداؤهم .وإن اختلفت الشيعة يف عدد من يرجع ،وأحدا الرجعة من قتيل وصيلب
لبعض أمساء الصحابة وغري ذلك.
وتكشييف هييذه العقيييدة مييدى حقييدهم ورغبييتهم باالنتقييام .فقييالوا برجعيية علييي
وسائر األئمة ،وعمر وأبي بكر وعثمان ومعاوية ويزيد ،فيعذب كل من خالف األئمية
( )177ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.308
( )178ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.423

1404

عامر سالمة فالح املالمحة ،حمةد اليل حمةد ال ويهي

وا غتصبهم حقهيم .فييدّعون أن أبيا بكير وعمير يصيلبان عليى شيجرة يف زمين املهيدي،
يقول املفيد يف تقريره هليذه العقييدة( :واتفقيت اإلماميية عليى وجيوب رجعية كيثري مين
األمييوات إىل الييدنيا قبييل يييوم القياميية وإن كييان بييينهم يف معنييى الرجعيية اخييتالف).

()179

ويتابع قوله( :أقول إن اهلل تعاىل يرد قومًا من األموات إىل الدنيا يف صورهم اليت كيانوا
عليها ،فيعز منهم فريقاً ويذل فريقاً ،وذلك عنيد قييام مهيدي آل حمميد علييهم السيالم
وعليه الصالة والسالم وأقول :إنّ الراجعني إىل الدنيا فريقان:
أحدهما :من علت درجتيه يف اإلمييان وكثيرت أعماليه الصياحلات ...واآلخير:
ميين بلي الغاييية يف الفسيياد وانتهييى يف خييالف احملقييني إىل أقصييى الغايييات وكثيير ظلمييه...
فينتصر اهلل ملن تعدى عليه قبل املمات ويشفي غيظهم ...ثم يصري الفريقان من بعد ذلك
إىل املوت ومن بعده إىل النشور) )180(.وحياول جعفر السبحاني الشيعي بيان شرعية هذه
العقيدة عنيدهم مين خيالل آييات الكتياب كميا ييدعي فيقيول( :إن فكيرة الرجعية الييت
حتدثت عنها اآليات القرآنية واألحاديث املروية عن أهل بيت الرسالة مما يشنع بها عليى
الشيعة فكأن من قال بها رأى رأياً يوجب اخليروج عين اليدين ،غيري أن هيؤالء نسيوا أو
تناسوا أن أول من أبدى نظرية الرجعة هو اخلليفة عمر بن اخلطياب ،فقيد أعلين عنيدما
شاعت رحلة النيب األكرم صلى اهلل عليه وسلم بأنيه ميا ميات وليعيودن فييقطع ّن أييدي
وأرجل أقوام) )181(.ويقول ( :إن الرجعة مبعنى عود مجاعة قليلة إىل احلياة اليدنيا قبيل
يوم القيامة ثم موتهم وحشرهم ددًا ييوم القيامية لييس شييئًا يضياد أصيول اإلسيالم،
وليس فيه إنكار ألي حكم ضروري ،وليس القول برجعتهم إىل الدنيا يلغي بعثهم يوم
القياميية ،وكيييف ال يكييون كييذلك وقييد أخييرب سييبحانه عيين رجييوع مجاعيية إىل احلييياة
( )179املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.48
( )180املفيد ،أوائل املقاالا ،ص.89-88
( )181السبحا  ،جعفر ،م الشيعة اإلمامية من عقائدهم .ص.135
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الدنيوية ،نظري :إحياء مجاعة من بيين إسيرائيل ،وإحيياء قتييل بيين اسيرائيل ،وميوت
ألوف من الناس وبعثهم من جديد).

()182

ال
وتأولوا قوله تعياىل :ﱡﭐﲩﲪﲫ ﲬﲭﱠ سيورة البقيرة ،آيية  ،56تيأوي ً
فاسداً فينقل القمي :أنه دليل على الرجعة يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم فإنه قال:
ه يكن يف بين إسرائيل شييء إال ويف أمييت مثليه يعيين دلييل عليى وقوعهيا .)183(.ولقيد
ال لييي أعنيياق النصييوص لتتماشييى
ال فاسييدًا حميياو ً
تييأول الكاشيياني آيييات القييرآن تييأوي ً
وعقيدتهم الباطلة يف الرجعة ،والشواهد على ذلك كثرية ،منها:
-

عنييد تفسييريه لقولييه تعيياىل :ﱡﭐ ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿﱠسورة النحيل ،آيية  .82هيي وعيد مين اهلل هليم بالرجعية ومين إمارتهيا خيروج
الدابة.

()184

 وكذلك قوله تعاىل :ﱡﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱠ سورةالنحل ،آية  ،38يشيري أنهيا نزليت يف قيوم مين أمية حمميد صيلى اهلل علييه وسيلم ،قييل
هلييم :ترجعييون بعييد املييوت قبييل يييوم القياميية ،فيحلفييون أنهييم ال يرجعييون ،فييرد اهلل
عليهم ،يعين يف الرجعة يردهم فيقتلهم ،ويشفي صدور املؤمنني منهم.

()185

 أخرب اهلل نبيه صلى اهلل علييه وسيلم مبيا لقيي موسيى علييه الصيالة والسيالموأصحابه ،تعزية له مما يصيبه يف أهل بيته عليهم السالم من أمته ،ثم بشره بعيد تعزيتيه
أن يتفضل عليهم بعد ذليك ،ومعليهم خلفياء األرض وأئمية عليى أمتيه ،وييردهم إىل

( )182املرج السابق ،ص.138
( )183ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،1ص.100
( )184ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص58
( )185ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.314
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الييدنيا مييع أعييدائهم حتييى ينتصييفوا ميينهم ،وهييذا تفسييري قولييه تعيياىل :ﱡﭐﱁﱂﱃ

ﱄﱠ سورة القصص ،آية .6

()186

 وملا أخربهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يكيون مين الرجعية ،قيالوا:متييى يكييون هييذا؟ قييال اهلل (قييل) يييا حممييد ﱡﭐﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﱠ

سورة اجلن ،آية .25

()187

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱠ سييورة غييافر ،آييية ،11قال القمي عن الصادق :ذلك يف الرجعة.

()188

 قييال تعيياىل :ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱠ سييورة غييافر ،آييية  ،51عيينالصادق :ذلك واهلل يف الرجعة ،أما علمت أن أنبياء كثرية ه ينصروا يف الدنيا وقتليوا؟
واألئمة من بعدهم قتلوا وه ينصروا ،وذلك يف الرجعة).

()189

ففي الرجعة يدّعون أنهم سريون العجائب والغرائيب يف اآلفياق ويف األنفيس،
وهذا تأوييل قوليه تعياىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﱠ سيورة فصيلت ،آيية
.53

()190

وترى الشيعة أن أعداءهم حتياول االفتيداء فيال تسيتطيع ،قيال تعياىل :ﱡﭐﱁﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ سورة يونس ،آية  .54فعين القميي ظلميت يعيين آل حمميد
صلى اهلل عليه وسلم حقهيم الفتيدت بيه يعيين يف الرجعية )191(.فهيي عيذاب ألعيدائهم

( )186ادظر :املرج السابق :ج ،3ص.64
( )187ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.481
( )188ادظر :املرج السابق ،ج ،3ص.253
( )189املرج السابق :ج ،3ص.260
( )190ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.275
( )191ادظر :املرج السابق ،ج ،2ص.168
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كما ييرون قيال تعياىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ سيورة السيجدة ،آيية  ،21قيال
القمي :العذاب األدنى عذاب الرجعة والسيف.

()192

أما من الذي سيجع؟



اضطربت كلمية الشييعة فقيالوا يرجيع أمية قليلية ،وقيالوا حتشير النياس أفواجيًا
كثرية ،وقال بعضهم برجعة النيب عليه الصالة والسالم )193(.وقال آخرون برجعة عليي
واألئمة ،وذهب البعض إىل أنه احلسني ومن معه وأعداؤه .وتأول الكاشاني اآليات مبيا
يتفق مع مجيع األقوال .ففي قوله تعاىل :ﱡﭐﳍﳎﳏﱠ سورة القلم ،آية ،16
قال( :يف الرجعة إذا رجع أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ويرجع أعداؤه ،فيسمهم
مبيسم معد كما يوسم البهائم عليى اخليراطيم :األنيف والشيفتان) )194(.كيذلك يف قوليه
تعييياىل :ﱡﭐﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﱠ سيييورة النحيييل ،آيييية  ،93ذكييير قيييول
القمييي :اآليييات أمييري املييؤمنني واألئميية عليييهم السييالم إذا رجعييوا إىل الييدنيا يعييرفهم
أعداؤهم إذا رأوهم يف الدنيا.

()195

وقال عند تفسريه لقول تعياىل :ﱡﭐﲁﲂﲃﲄ

ﲅﲆﲇﱠ سييورة الزخييرف ،آييية  ،28لعلييهم يرجعييون يعييين األئميية إىل
الدنيا.

()196

والرجعة عندهم هي االنتقام  ،فأول ما يكيرّ إىل اليدنيا احلسيني بين عليي علييه
الصالة والسالم ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حيذو القيذة بالقيذة )197(.ومعيارهيا
( )192ادظر :املرج
( )193ادظر املرج
( )194ادظر :املرج
( )195ادظر :املرج
( )196ادظر :املرج
( )197ادظر :املرج

السابق ،ج ،3ص.122
السابق ،ج ،3ص.84
السابق ،ج ،3ص.460
السابق ،ج ،3ص.62
السابق ،ج ،3ص.292
السابق ،ج ،2ص.345
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هو اإلمامة بالنسيبة هليم وإلعيدائهم ،وبعيد هيذا ال خيفيى عليى كيل نياظر عاقيل ميدى
خمالفة هذه العقيدة لعقيدة اإلسالم وموافقتها قول النصارى ،ثم هذه اليروا اإلنتقاميية
العدائية اليت ذكرت بصريح العبارة من أمثال (إشيفاء الغلييل) (قتيل األعيداء) (يقتليهم
حذو القذة بالقذة) وغري ذلك مبا يدل على حقيقة هيذه العقييدة الفاسيدة ،حتيى وصيل
األميير عنييدهم إىل رجعيية كييل خمييالف هلييم ،قييال تعيياىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﱠ

سييورة النحييل ،آييية  ،83يعييين يييوم الرجعيية ،ﱡﭐﲍﲎﲏﱠ سييورة النمييل ،آييية
 ،83يعين األئمة )198(.فتحشر األفواج امل الفة هلم يف الرجعية لالنتقيام مينهم تعويضيًا
هلم .بل أن أنصار احلركة التصحيحية من الشيعة كموسيى املوسيوي بعيد ذكيره للرجعية
يف املذهب الشيعي ابتداءً من اإلمام علي وانتهاءً باحلسن العسكري اإلمام احلادي عشير
وظهور املهدي قبل رجعة األئمة ليمن األرض عدالً تعويضاً هلم عين حقهيم الشيرعي
يف اخلالفة ،أشار إىل أنهم أضافوا عليها أفكاراً أخرى منها ذكر أمساء نفر غري قليل من
صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسيلم ،وأنهيم مين أعيداء األئمية واليذين منعيوهم مين
الوصول إىل حقهم حتى يتسنى لنئمة بقدر ما كيانوا يقصيدون رجعية األعيداء حسيب
زعمهم وذلك لالنتقام منهم؛ ألن هذه الفكرة كانت توطد دعامية التفرقية بيني الشييعة
والفرق اإلسالمية األخرى.

()199

( )198ادظر :الكاشا  ،تفس الصا  ،ج ،3ص.59
( )199ادظر :املوسوي ،موسى ،الشيعة والتصحيح ،ص.142-141
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النتائج وأهم التوصيات
 - 1تُعد عقيدة اإلمامة عند الشيعة أصل الدين وركنه ،وهيي عنيدهم وصيية
فيهم ونص.
 - 2جعلييت الشيييعة ميين عقيييدة اإلماميية معيييارًا للنجيياة مليين دان بهييا ،وبهييا
يتفاضلون على اخللق يف الدنيا واآلخرة.
 - 3مال كثري من الشيعة إىل القول بتحريف القرآن من خالل القول بالزيادة
والنقصان.
 - 4السييبب احلقيقييي لطعيين الشيييعة بزوجييات اليينيب عليييه الصييالة والسييالم
وبالصحابة وتكفريهم هو عقيدة اإلمامة.
 - 5معظم العقائد اليت دانت بها الشيعة هي من أجل اإلمامية ،مثيل :البيداء
يف اإلمام ،الرجعة لنئمة ،علم اإلمام وعصمته.
التوصيات
 - 1إعادة دراسة عقائد الشيعة بشكل علمي وموضوعي وربط ذلك بيالواقع
املعاصر ،وكشف حقائق التشيع.
 - 2االهتمام بدراسة تفسري الفيرق للقيرآن الكيريم ،والوقيوف علييه ،وبييان
وجه استغالل الفرق له لالستدالل على عقائدهم.
قائمة املصادر واملراجع


القرآن الكريم.

[ ]1أوائييل املقيياالت ،حممييد بيين النعمييان املفيييد ،دار الكتيياب اإلسييالمي ،بييريوت،
1983م.
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[ ]2بني الشيعة وأهل السنة ،علي عبد الواحيد وايف ،نهضية مصير ،القياهرة ،ط،3
2007م.
[ ]3تاريخ الفرق وعقائدها ،حممود عبيدات ،احلقوق حمفوظة للمؤلف1998 ،م.
[ ]4التشيع بني مفهيوم األئمية واملفهيوم الفاسيي ،حمميد البنيداري ،عميار ،األردن،
ط1999 ،3م.
[ ]5تفسري الصايف ،حممد حمسن الكاشياني ،منشيورات دار األعلميي ،لبنيان ،ط،1
2008م.
[ ]6اخلطييوط العريضيية ،حمييب الييدين اخلطيييب ،دار عمييار ،عمييان ،األردن ،ط،1
1999م.
[ ]7روضات اجلنات يف أحوال العلمياء والسيادات ،حمميد ميريزا األصيفهاني ،ط،1
1991م ،ج.6
[ ]8السنة والشيعة ،إحسان إهلي ظهري ،دار عمار ،األردن ،ط1996 ،1م.
[]9

شييرا أصييول الكييايف للكليييين ،حممييد صيياا املازنييدراني ،دار احييياء الييرتا ،
بريوت ،ط2000 ،1م.

[ ]10الشيعة والتصحيح ،موسى املوسوي ،حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف1988 ،م
[ ]11الشيعة والقرآن ،إحسان إهلي ظهري ،إدارة ترمجيان السينة ،شيادمان ،الهيور،
الباكستان.
[ ]12الفرق بني الفِيرق ،عبيد القياهر بين طياهر البغيدادي ،حتقييق حمميد حميي اليدين،
املكتبة العصرية ،بريوت1995 ،م.
[ ]13فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب عرض ونقد ،حممد حبييب ،حقيوق
الطبع حمفوظة ،ط2007 ،2م.
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[ ]14يف مذاهب اإلسالميني ،عامر النجار ،اهليئية املصيرية العامية للكتياب ،القياهرة،
2005م.
[ ]15القييانون يف عقائييد الفييرق واملييذاهب اإلسييالمية ،حممييد نعيييم حممييد سيياعي ،دار
السالم ،مصر ،ط2007 ،2م.
[ ]16كسر الصنم ،أبو الفضل الربقعي ،دار البيارق ،عمان ،ط2000 ،2م.
[ ]17لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار احياء الرتا  ،بريوت.1999 ،
[ ]18مستدرك أعيان الشيعة ،حممد األميين ،دار املعارف ،بريوت ،ط1989 ،2م.
[ ]19مييع الشيييعة اإلمامييية يف عقائييدهم ،جعفيير السييبحاني ،معاونييية شييؤون التعليييم
والبحو اإلسالمية ،قم ،طهران ،ط1413 ،1هي.
[ ]20امللييل والنحييل ،حممييد بيين عبييد الكييريم الشهرسييتاني ،حتقيييق أمييري علييي ،وعلييي
فاعور ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1997 ،6م.
[ ]21منهيياج السيينة النبوييية ،أمحييد بيين عبييد احلليييم ابيين تيمييية ،حتقيييق د .حممييد رشيياد
ساه ،مؤسسة قرطبة ،ط.1
[ ]22موسيييوعة الفيييرق وامليييذاهب يف العييياه اإلسيييالمي ،اجملليييس األعليييى للشيييؤون
اإلسالمية ،القاهرة2007 ،م.
[ ]23نظرية البداء عند صدر الدين الشريازي ،،مطبعة النعمان ،النجف1975 ،م.
[ ]24الوشيعة يف نقد عقائد الشييعة ،موسيى جيار اهلل ،الناشير سيهيل أكييدي الهيور،
الباكستان1979 ،م.
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The creed of imamate among the Imami Shiites and its impact in the
corruption of the interpretation of the holy Quran - The Shiites Kashani
interpretation as a model
Dr. Amer Salameh Falah Almalahmeh1, Dr. Muhammad Alnuwayhi2
1 Assistant professor, Doctorate of Islamic Creed and Philosophy, Science faculty_ Cairo faculty
2 Assistant professor, Islamic creed section, Faculty of Dawah and foundations of religoin

Abstract. The creed of imamate among the Imami Shiites and its impact in the corruption of the
interpretation of the holy Quran - The Shiites Kashani interpretation as a model
This study has come to clarify the stead of the creed of imamate among the beliefs of imami Shiites,
and their statement that the imams were chosen by God - The Almighty. This caused their view regarding
the misstatement of the holy Koran and the distortion of verses interpretation to serve their ideas. For
example, the imamate resulted in defaming the prophet's wives and companions, calling for the
superiority of the Shiites over other people, stating that the imams will call people to account, that they
know the unseen and that they are sinless, and so on and so forth. The researcher looked into all the views
of the Shiites in this respect.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1495-1413رجب 1439هـ/مارس 2018م)

الزايدة على النص

"قواعدها وضوابطها عند احلنفية"
د .حممد علي شفيق الندوي

أستاذ أصول الفقه املساعد
بكلية الشريعة والدارسات اإلسالمية /جامعة القصيم
ملخص البحث.

عنوان البحث :الزايدة على النص قواعدها وضوابطها عند احلنفية

التعري ففو ووضففوث البحففث :البحــا لــاول وضــل ض ـواب التعامــد مــل قنــية ال ـزايدة علــى الــنص عنــد
احلنفية ،وهي مسألة خالفية بني احلنفية واجلمهور ،تبىن عليها عدد من املسائد الفقهية.
أهداف البحث ومشكلته :يهدف البحا إىل توضيح جوانب غامنة حول قاعدة الـزايدة علـى الـنص
ال سيما معاجلة ما اشتهر يف األوساط العلمية ،ودعمتـه الكتـا ت اجململـة يف تـب نـا مـن األصـولينين أة احلنفيـة
ردوا ناا من أخبار اآلحاد  ،بناء على قنية الزايدة على النص.
يكشــا البحــا عــن منــاه واليــات تعامــد احلنفيــة مــل هـ القاعــدة ،ومــن ا صــياغة تلـ املنــاه وتلـ
البنية التعاملية يف ضواب حمددة ،جتمل اجلوانب املتعددة للرؤية الفقهية واألصولية احلنفية.
أضــا إىل ذل ـ أة عــة فــروي ومســائد ادعــي فيهــا أحلــا خرمــمل القاعــدة لــد احلنفيــة وأحلــم يطــردوا يف
تقعيدهم املتعلق لزايدة ،من خالل ه النواب تتبني تل الشروط والقيود اليت أغفلها املعرتض.
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مقدمة
احلمد هلل الكريم املنان ،خلق اإلنسان علمه البيان ،أكرمنا بأشرف كتاب للحاضر
والباد ،فنعم الزاد ،وأمدنا بسنة نبيه املتواترة واآلحاد ،فنعم املداد .نسأله احلسنى
وزيادة ،وأن يوفقين الستنباط ضوابط الزيادة ،ملن شُهد هلم يف الفقه بالريادة.

والصالة والسالم على الرمحة املهداة ،والنعمة املسداة ،نبينا وحبيبنا وشفيعنا حممد بن
عبد هللا ،وعلى اله وصحبه ومن واال  ،إىل يوم نلقا .
وبعد؛ فإن قضية فهم النص وتفسريه لتعد من أبرز املشاكل املعرفية واملنهجية
اليت أثارتها كثري من الثقافات واحلضارات اإلنسانية ،وما زالت تثريها وتثريها،
وتغذيها الروافد الثقافية من جهة ،والتطور الكبري الذي مس اللغويات املعاصرة بشكل
عام ،ومناهج حتليل اخلطاب بشكل خاص ،من جهة أخرى.
ويزداد األمر أهمية وخطورة إذا كان النص املراد فهمه مساويًا ربانياً ،حمفوظاً
مصوناً؛ سواء أكان وحياً متلواً أم غري متلو؛ إذ إن هذا النص له قداسته ومكانته ،وله
سلطته وشرعيته .وهو املصدر الوحيد للبنية اإلميانية والفكرية والثقافية والعملية
للمسلمني وللدين اإلسالمي اخلالد.
إن مرجعية النص يف التعرف على املبادئ واألحكام والقيم والتعاليم
اإلسالمية؛ دعت إىل خدمة النص؛ سواء على مستوى التوثيق والضبط أو على
مستوى التفسري والفهم.
ولئن اشرتك يف خدمة النص كثري من النظم واملعارف اليت شكلت احملاور
املعرفية الكربى يف الرتاث العلمي؛ فإن ما قدمه علم أصول الفقه فاق ما قدمته النظم
املعرفية األخرى؛ حيث قام بوضع نظرية متكاملة يف تفسري النص وفهمه وقراءته.
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تستمد هذه النظرية بنيتها من جمموع القواعد واملسائل األصولية ،اليت حتكم
املنهج األصولي الدقيق يف قراءة النص ،والذي حيميه من أي قراءة حتريفية للنص.
وإذا كانت ضوابط تفسري النص اتفق العلماء على معظمها وأسسها؛ فإنه من
الطبيعي أن يقع خالف يف جوانب يسرية منها ما دام يتشارك النص واالجتهاد يف وضع
هذه القواعد والضوابط.
ومن هذا النزر اليسري الذي تنازعت فيه اآلراء ،ووقع فيه خالف بني األئمة
األصوليني والفقهاء؛ مسألة "الزيادة على النص" ،وهي موضوع حبثنا هذا.
أهداف البحث ومشكلته
ومن هنا جاء هذا البحث ليزيح الستار عن جوانب عديدة حول قضية "الزيادة
على النص" عند احلنفية ،وليحاول صياغة ضوابط احلنفية للتعامل معها.
إن قضية "الزيادة على النص" ما زالت ملتبسة على الكثري؛ فكان من أهداف
البحث إماطة اللثام عنها ،ومعاجلة ما اشتهر يف األوساط العلمية ،ودعمته الكتابات
اجململة يف كتب كثري من األصوليني؛ أن احلنفية ردوا كثرياً من أخبار اآلحاد  ،بناء على
قاعدة (الزيادة على النص نسخ).
فالبحث حياول كشف مناهج وآليات تعامل احلنفية مع هذه القضية ،ومن ثم
صياغة تلك املناهج وتلك البنية التعاملية يف قواعد وضوابط حمددة ،جتمع اجلوانب
املتفرقة للرؤية الفقهية واألصولية احلنفية.
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أمهية البحث
من خالل ضبط شتات املوضوع ،ووضع شتات ضوابطه ،يتبني مدى صحة أو
خطأ ما اشتهر حول رد أخبار اآلحاد إذا زادت على الكتاب ( ،)1ليكشف البحث أن
احلنفية قبلوا النص اآلحادي حتى يف املسائل املبنية على هذه القاعدة ،وليضع النقاط
على احلروف مبيّنًا أن اإلشكال ليس بني السنة والكتاب ،وإمنا ينحصر يف حالة معينة،
هي عبارة عن صورة من صور التعارض بني القطعي والظين.
ومن هنا تنطلق هذه املشاركة لتحل إشكاالً آخر حول خرب الواحد وأهميته لدى
أئمة اإلسالم عامة ،واإلمام أبي حنيفة وأهل الرأي والفقه خاصة .وأن السلف من
أهل الفقه واحلديث معاً مل يهملوا خرب الواحد الصحيح وإن زاد على كتاب اهلل ،إال
بالقدر الذي يستلزم رفع القطعي بالظين من وجهة نظر القائلني بأن الزيادة نسخ.
كما تتضح أهمية هذا البحث من خالل املسائل الفقهية الكثرية اليت تتفرع عن
هذه املسألة األصولية.
أضف إىل ذلك أن مثة فروع ومسائل ادعي فيها أنها خرمت القاعدة لدى
احلنفية؛ وأنهم مل يطردوا يف تقعيدهم املتعلق بالزيادة ،من خالل هذه الضوابط تتبني
تلك الشروط والقيود اليت أغفلها املعرتض.
الدراسات السابقة ،وجدة البحث
ليست مسألة الزيادة على النص حديثة الوالدة أو التشكل ،بل تناولتها كتب
األصول بشتى مناهجها عرضاً ومناقش ًة ،وبيانًا للخالف فيها مع األدلة ،ومل يكن
غرضنا هو إعادة تلك الدالئل ومناقشتها ،وال إعادة معاجلة تلك املباحث.
( )1ما ادعى ذل بعض األصوليني الزر شي ،يف البحر احملي ( ،)220 /3و املعاصرين من أصحاب األحباث اآلتية.
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كما تعددت الدراسات املعاصرة حوهلا ()2؛ من رسائل ماجستري ودكتوراه ،أو
أحباث ترقية ،أو حبوث ودراسات مستقلة .ولو استعرضنا تلك األحباث والدراسات
جند أن مضمونها ال خير عن جانبني:
األول :الدراسة النظرية؛ وتشتمل يف الغالب على معنى الزيادة على النص،
وأقوال العلماء فيها ،وعرض األدلة ومناقشتها ،واخلرو بالقول الراجح.
والثاني ،وهو يستأثر باجلزء األكرب من البحث غالباً :الدراسة التطبيقية؛ وذلك
بعرض املسائل املتفرعة ،وذكر اخلالف فيها ،وعرض أدلة كل قول ،ومناقشتها ،ثم
اخلرو بالقول الراجح.
ومثة جانب مهم غفلت عنه تلك األحباث ،وهو استكشاف القواعد األصولية
اليت أثرت يف هذه القضية ،والضوابط اليت جتمع شتات املسائل املتعلقة بها .وكان
إلغفال هذا اجلانب أثره السليب يف تلك الدراسات ،ونتج عن ذلك فقد العمق
والواقعية يف الطرح ،بقدر ما.
( )2ومن أهم تل األحباث والدراساتن
الزايدة على النص  -دراسة وتطبيق  ،للباحان عبد احملسن الزهراين .دراسة مقدمة جبامعة أم القر  ،لنيد
املاجستا.
الزايدة على النص و أثرها يف الفقه اإلسالمي للباحان مازة إمساعيد هنية ،دراسة مقدمة جبامعة أم درماة ،لنيد الد تورا .
الزايدة على النص للد تورن سا بن علي النقفي .حبا موجز يف  75صفحة.
الزايدة على النص وأثرها يف األحكام الفقهية اإلسالمية  ،للد تور جاسم حممد إمساعيد احلديدي.
يف  50صفحة.
حكم الزايدة على النص عند األصوليني  ،للد تور أمحد محزة السعيد ،يف  30صفحة.
الزايدة على األحكام النابتة يف القراة الكرمي لسنة النبوية  ،للباحان حممود حممد فائق حممد .رسالة مقدمة
لنيد املاجستا جبامعة النجاح الوطنية ،فلسطني ،عام  2009م.
الفرق بني الفرض والواجب وعالقته لزايدة على النص عند احلنفية  .ورقات للد تور موسى عمر يتا .ماليزاي.
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وهذا اجلانب املهم أو األهم هو الذي تناولته يف حبثي املوجز؛ مستكشفاً تلك
القواعد والضوابط احلاكمة ،معرضاً عن اخلوض يف املسائل املتفرعة ودراسة كل
مسألة ،وعن عرض األدلة ومناقشتها ،وغري ذلك مما تناولته الدراسات السابقة ،ومما
ال يسمح بتناوله حدود الصفحات املرسومة لبحثي هذا.
سلكت فيه منهجاً جامعًا متسمًا باالستقراء والوصف واالستنتا والتطبيق؛
فمقصوده – بعد استقراء الفروع واملسائل وحتليلها  -استنتا الكليات اليت حتكم
اجلزئيات والفروع ،ووصف تلك الكليات شرحًا وتوضيحًا ،وإجراء التطبيقات عليها.
خطة البحث
يشتمل البحث على مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني:
املقدمة ،وفيها :أهمية املوضوع ،وأهدافه ،والدراسات السابقة ،ومنهج
البحث.
والتمهيد فيه مطالب :األول يف مفهوم القاعدة ،والثاني يف مفهوم الضابط،
والثالث يف أقسام اخلرب.
الفصل األول :الزايدة على النص والقواعد املؤثرة فيها .وفيه مبحثان:
املبحث األول يف الزيادة على النص :املراد بها ،وأنواعها ،واخلالف فيها.
املبحث الثاني :القواعد املثؤثرة يف تكوين الرؤية احلنفية حول قضية الزيادة على
النص .وفيه سبعة مطالب ،كل قاعدة يف مطلب.
الفصل الثاين :الضوابط احلاكمة لقضية الزايدة على النص ،وفيه عشرة

مباحث ،كل ضابط يف مبحث.
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متهيد

يف التعريو ابلقاعدة والضابط ،وبيان أقسام اخلرب
املطلب األول :مفهوم القاعدة
ملادة (ق ،ع ،د) استعماالت ومعان متعددة يف اللغة ،كلها ترجع إىل معنى
واحد مطرد ال خيتلف باختالف االشتقاق ،وهو أساس الشيء وقعوده واستقراره.

()3

وأما يف االصطالح فمن أوائل من عرف القاعدة صدر الشريعة (كان حياً عام
 747هـ) بأنها" :القضايا الكلية"( ، )4وعرفها الفيومي (ت  770هـ) بأنها" :األمر
الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"

()5

وهذا التعريف للقاعدة من حيث هي؛ فقهية كانت أو أصولية ،حنوية كانت أو
غريها؛ إال أن الواقع أن القواعد الواردة هنا أصولية؛ لطبيعة املوضوع .وميكن تعريف
القاعدة األصولية بأنها:
قضية كلية يتوسل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية من األدلة.

()6

املطلب الثاين :مفهوم الضابط:
قال يف العني" :الضَّ ْبطُ :لزوم شيءٍ ال يفارقه  ...ورجل ضابط :شديد البَطش
والقُوَّة واجلسم"

()7

( )3انظرن الصحاح ( ،)526 / 2هت يب اللغة ( ، )134 / 1معجم مقاييس اللغة ( ،)108 /5مجهرة اللغة
( ، )661 / 2مفردات غريب القراة صن ( ،)679لساة العرب (.)358 / 3
( )4التوضيح ملنت التنقيح لصدر الشريعة (.)35/1
( )5املصباح املنا ( .)510 / 2واتبعه على ه ا التعريا بلفظه أو بنحو عدد من املتأخرين التفتازاين
واجلرجاين والتهانوي والنابلسي.
( )6عرف بنحو يف أصول الفقه للخنري ب  ،ص  ،14وقد استفدت منه يف وضل ه ا التعريا.
( )7تاب العني للخليد بن أمحد الفراهيدي ت  ،170حتقيق السامرائي ( ، )23 /7وه ا املعىن نقله األزهري يف هت يب
اللغة (مادة ض ط ب وتقليباهتا) ( )339/11عن الليا .وانظر أينان مجهرة اللغة البن دريد () 352 /1
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وقال ابن سيدة (ت  458هـ) :الضبط لزوم الشيء وحبسه ...ورجل ضابط
وضبنطى قوي شديد.

()8

ويف اللسان" :الضبط لزوم الشيء وحبسه  ..وضبط الشيء حفظه باحلزم "(.)9
عند التأمل يف الوضع اللغوي ملادة "ضبط" جند أنها جتمع معنيني :األول :احلصر
واحلبس للشيء ولزومه ،والثاني :القوة والشدة )10( .ونستنتج من ذلك أن املعنى اللغوي
اجلامع للضابط :حصر وحبس الفروث واملسائل يف عبارة جامعة؛ بقوة ودقة؛ حبيث ال
يدخل فيها ما ليس منها وال خيرج ما هو منها.
وللضابط إطالقات واستعماالت متعددة كلها تعود إىل هذا املعنى اللغوي
العام؛ ومن ثم أطلقوه على أمور ،مثل :التعريف واحلد ( ،)11تقاسيم الشيء ،حصر
الفروع ،كل ما فيه ضبط ألمر ما؛ سواء كان قاعدة أو غريها.
بل جند أن هذا املعنى اللغوي ال يفارق لفظ الضابط يف رحلته التارخيية
والداللية؛ فإذا تتبعنا كتب الفقه ،أو القواعد الفقهية أو حتى كتب النحو وغريها جند
إطالقات الضابط مالحظ فيها هذا املعنى.

()12

أما يف االصطالح فللضابط إطالقات متعددة ضمن إطار املعنى اللغوي،
وأشهرها اصطالحان ،هما:
( )8احملكم واحملي األعظم (.)175 /8
( )9لساة العرب ( .)340 /7وانظر أينان الصحاحن اتج اللغة وصحاح العربية للجوهري (.)1139 /3
( )10الحظ أينا املعاين اليت يفيدها النب جمازا يف اتج العروس ( )440 /19إىل صن (.)443
( )11قول القرايفن فه ا هو حد اخلرب الناب له  .الفروق ( )19 /1وانظرن األشبا والنظائر للسبكي (.)426 /1
( )12انظر على سبيد املنالن الفروق للقرايف ( )122 /1املننور للزر شي ( )116 /2األشبا والنظائر للسبكي
( )382 /1األشبا والنظائر للسيوطي صن ( )155األشبا والنظائر البن جنيم صن ( )133شرح الكو ب
املنا ( )500 /1شرح ش ور ال هب (صن  )110 ،108شرح ابن عقيد ( )168 /1األشبا والنظائر يف
النحو (.)7/1

الزايدة على النص قواعدها وضوابطها عند احلنفية

1420

األول :أن الضابط مبعنى القاعدة ،وأنهما مرتادفان.

()13

الثاين :أن الضابط مبعنى القاعدة املختصة بباب واحد)14( .؛ سواء أكان بابًا
()15

أصوليًا أو فقهياً.

واملراد من الضابط يف هذا البحث هو الثاني ،وإن كان األول يصح مراده
أيضاً؛ ألنه أعم.
املطلب الثالث :أقسام اخلرب عند احلنفية:
مبا أن مصطلحات احلنفية يف أقسام اخلرب هلا صلة وثيقة مبوضوع البحث،
وبالتالي يكثر تكرارها؛ كان من األجدر بيانها ،وتوضيح معانيها وأحكامها عند
احلنفية إمجاالً.
وقد در اجلمهور على التقسيم الثنائي للخرب :متواتر وآحاد )16(.أما احلنفية
فقسموا األخبار املروية عن الرسول ﷺ إىل ثالثة أقسام ( :)17املتواتر ،واملشهور،
واآلحاد.

( )13ذ ر طائفة الفيومي ،انظرن املصباح املنا ( .) 74/2وأينان التحرير مل التقرير والتحبا ()29 -28/1
شاف اصطالحات الفنوة ()1177/5
( )14ذ ر طائفة الزر شي يف تشنيا املسامل صن ( .)919وانظرن األشبا والنظائر يف النحو للسيوطي ()7/1
األشبا والنظائر البن جنيم ،ص ( ،)137شاف اصطالحات الفنوة ( )1110 /2الكليات للكفوي
صن (. )728
( )15ينظرن نظرية التقعيد األصويل ،ص ()171 -167
( )16انظرن شرح تنقيح الفصول ( )349اإلحكام لآلمدي ( )31 /2احمللي على مجل اجلوامل مل حاشية البناين
( )129 /2شرح الكو ب املنا ( )345 /2حلاية السول ( )281 /2تيسا التحرير ( )37 /3إرشاد
الفحول (.)137 /1
( )17هك ا عند مجهور احلنفية ،وبعنهم قسم إىلن مشهور وغريب ،واملشهور إىل متواتر وما اشتهر .تقومي األدلة ص ()207
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فاملتواتر :ما نقله مجاعة عن مجاعة ال يتصور توافقهم على الكذب؛
لكثرتهم ،وتباين أماكنهم .ويدوم هذا احلد فيكون أوله كآخره ،وآخره كأوله،
وأوسطه كطرفيه.
وذلك مثل :نقل القرآن ،والصلوات اخلمس ،وأعداد الركعات ،ومقادير
الزكوات ،وما أشبه ذلك.
وحكم املتواتر أنه يوجب العلم القطعي اليقيين ،ويكفر جاحده.
واملشهور ،ويسمى املستفيض :ما كان أوله كاآلحاد ثم اشتهر يف العصر الثاني
والثالث ،وتلقته األمة بالقبول .فصار كاملتواتر .وذلك مثل حديث املسح على اخلف،
والرجم يف باب الزنا.
وحكمه أنه يوجب علم الطمأنينة ،ويضلل جاحده ويبدع ،وال يكفر .وتصح
الزيادة به على كتاب اهلل .لكنه ملا كان يف األصل من اآلحاد ثبتت به شبهة؛ فسقط به
علم اليقني.
وأما خرب الواحد أو النص اآلحادي :هو ما نقله واحد أو اثنان فصاعدًا ،ما مل
يبلغ حد املشهور.
وهو يفيد غلبة الظن ،فيوجب العمل ،وال يوجب العلم اليقيين ،إال إذا حف
بالقرائن وحنوها.

()18

( )18انظر للتفصيدن أصول البزدوي ( )353أصول الفقه لالمشي ( )145املغين للخبازي ( )191شا
األسرار للبخاري ( )534 /2أصول الشاشي ( )189املنار بشرح إفاضة األنوار ،مل حاشية
نسمات األسحار ( )177شا األسرار للنسفي ( )12 /2البحر احملي للزر شي ()312 /3
فواتح الرمحوت (.)111 /2
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الفصل األول :الزايدة على النص والقواعد املؤثرة فيها

املبحث األول :الزايدة على النص :املراد هبا ،وأنواعها ،واخلالف فيها.
املطلب األول :املراد ابلزايدة على النص:
اشتهرت هذه القاعدة بصيغة "الزايدة على النص [نسخ أم ال]"( ،)19وعرب عنها
بعضهم بلفظ" :رفع خرب اآلحاد ملدلول النص"(.)20
والزايدة يف اللغة  :النمو ،وهي خالف النقصان .وتزيد السعر :غال.

()21

املراد بف"النص":

النص يف اللغة له معان ،أشهرها :الرفع .ومنه املنصة؛ الرتفاعها ،ونصت
الظبية جيدها ،أي رفعته .ومنه نصصت احلديث إىل فالن :أي رفعته.

()22

ويف االصطالح يأتي ملعانٍ ،منها :لفظ الكتاب والسنة؛ نصًّا كان أو ظاهراً.

()23

( )19ينظرن الربهاة للجويين ( ،)150 /1أصول السرخسي ( ،)164 /1شا األسرار للنسفي (،)206 /1
روضة الناظر ( ،)507 /1شرح تنقيح الفصول (صن  ،)36خمتصر الروضة مل شرحه للطويف
( ،)553 /1شا األسرار عن أصول البزدوي ( ،)73 /1مجل اجلوامل بشرح احمللي (،)308 /1
البحر احملي (.)375 /1
( )20تقريرات الشربيين على احمللي (.)91 /2
( )21الصحاح ،للجوهري ( ،)482 /2وأينان لساة العرب ( ،)198 /3اتج العروس ()155 /8
( )22ينظرن العني للفراهيدي ( ،)86 /7هت يب اللغة ( ،)82 /12أساس البالغة ( ،)275 /2لساة العرب
()97 /7
( )23ينظرن اإلحكام البن حزم ( ،)42 /1تيسا التحرير (.)137 /1
اصطالحا :نوي من أنواي الداللة الواضحة ،يقابد الظاهر .وقد يطلق على الظاهر .ينظرن
ومن معاين النص
ً
الربهاة ( ،)150 /1أصول السرخسي ( ،)164 /1روضة الناظر ( ،)507 /1شرح تنقيح الفصول
(صن  ،)36خمتصر الروضة مل شرحه للطويف ( ،)553 /1شا األسرار عن أصول البزدوي (/1
 ،)73مجل اجلوامل بشرح اجلالل احمللي ( ،)308 /1البحر احملي يف أصول الفقه ( )375 /1التحرير
مل التقرير والتحبا (.)146 /1
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وقريب منه قوهلم" :نص القرآن والسنة" :ما دل ظاهر لفظهما عليه من
()24

األحكام.

وهذا املعنى هو مراد األصوليني واحلنفية بـ"النص" يف هذه القاعدة؛ كما يظهر
ذلك من كالمهم يف هذه القضية تأصيالً وتطبيقًا؛ إال أنه يتقيد بكونه متواتراً ولو
حكمًا ،فيشمل ظاهر الكتاب والسنة املتواترة واملشهورة ،دون خرب الواحد؛ ألن ذكر
النص يف مقابل خرب الواحد يقصره على ذلك.
إذن املزيد عليه هو الكتاب ،والسنة املتواترة ،وما يف حكمها ،أي السنة
املشهورة واجملمع عليها .كما يتضح من خالل الضوابط اليت نذكرها الحقاً إن شاء اهلل.
وأما املزيد به فالنص سواء أكان من الكتاب أو السنة ،وسواء أكانت السنة
متواترة أو آحاداً ،وقد تكون الزيادة بالقياس ،لكنها غري معتربة عند احلنفية.
التعريو االصطالحي لقاعدة "الزايدة على النص":
مل أجد هلم تعري ًفا هلذه القاعدة ،وقد قام عدد من الباحثني املعاصرين بتعريفها،

ومن تلك التعريفات:

 )1التعريو األول" :إفادة خرب اآلحاد حكمًا زائداً على مقتضى النص املزيد
عليه ،يف حني ال داللة ظاهرة على هذا احلكم – املزاد به – يف ظاهر النص املزيد
عليه ،وليس فيه ما ينفيه".

()25

 يالحظ عليه أن فيه دورًا ،الشتماله على الزيادة ،ويتوقف معرفتها علىمعرفة احملدود.

( )24اتج العروس ()180 /18
( )25عرف به الد تور سا النقفي يف حبنهن الزايدة على النص ،ص ()248
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 ثم هو تعريف من وجهة نظر اجلمهور ،والقاعدة إمنا يقصد بها قائلهاخالف ذلك.
 )2التعريو الثاين" :خرب الواحد أو القياس املفيد حكمًا زائداً على مقتضى
النص الدال على املزيد عليه ،من غري أن يتعرض هذا النص مبنطوقه للزيادة بنفي وال
إثبات".

()26

 فيه أنه جعل خرب الواحد أو القياس جنساً للزيادة؛ والصواب أنهما مزادبهما.
 كما أنه ليس فيه بيان التنايف بني الزيادة واملزيد عليه ،مع أن الزيادة عندالقائلني بها تتضمن التنايف بينهما.
 )3التعريو الثالث" :خلو خطاب عن حكم ثبت بدليل آخر".

()27

 فيه أنه تعريف للزيادة باخللو ،كما أنه غري مانع؛ لكونه يعم ما خر عنالنزاع؛ فيشمل صور الزيادة األخرى ،ثم هو تعريف من وجهة نظر اجلمهور؛ بأنه ال
تنايف بني احلكمني.
 )4الرابع" :أن يوجد نص شرعي يفيد حكمًا ،ثم يأتي نص آخر يزيد على األول
زيادة مل يتضمنها".

()28

( )26عرف به الباحا عبد احملسن الزهراين يف رسالته للماجستان الزايدة على النص ،دراسة وتطبيق ،ص ()21
وقد يعرتض على تعريفه أينا إضافة إىل ما ذ ر ن أبنه ال وجه حلصر الزايدة يف خرب الواحد والقياس ،بد الزايدة
من حيا هي تعم .ولعد ع ر أنه عرف الزايدة هبما على الكتاب واملتواتر أو املشهور من السنة.
( )27عرف به الباحا مازة هنية ،يف حبنهن الزايدة على النص وأثرها يف الفقه اإلسالمي ،ص ()67
( )28عرف به الد تور عمر بن عبد العزيز ،يف حبنهن الزايدة على النص  ..ص  .26وبنحو عرف الد تور جاسم
احلديدي ،يف حبنهن الزايدة على النص وأثرها يف األحكام الفقهية اإلسالمية ،ص ( )325بلفظن أة
يوجد نص شرعي يفيد حكما ،ا أييت نص اخر أو ما يف حكمه يف إفادة احلكم الشرعي ،فيزيد على ما
أفاد األول ،وينيا إليه زايدة يتنمنها .
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 فيه ما يف التعريف األول من املالحظات.مانعا ،فأقول:
جامعا ً
وبعد هذا العرض؛ ميكن أن أصوغ تعريفاً لعله يكون ً

" الزيادة على النص" هي :أن يرد دليل رافع حلكم اقتضاه ظاهر الكتاب أو

السنة املعروفة.

توضيح التعريو:
قويل" :دليل" :يشمل املنصوص وغريه كالقياس ،فالزيادة كما تكون بالكتاب

والسنة ،تكون بالقياس .إال أن حبثنا ملا تعلق بالزيادة بالنص مل نتطرق للقياس.
وقويل" :رافع"  :إشارة إىل أن الزيادة تنايف حكم املزيد عليه ،وليست زيادة على
املسكوت عنه.

()29

وقويل" :حلكم" :املراد باحلكم الذي اقتضاه النص هنا حرمة الرتك ،أو اإلجزاء.
بيان ذلك أن الزيادة عند احلنفية نوعان كما يأتي مفصالً :زايدة شرط ،وهي ترفع
إجزاء األصل .مثل :زيادة شرط الطهارة يف الطواف ،فقبل الزيادة كان الطواف جمزئًا
بدونها ،وبعدها مل يبق جمزئاً .فالزيادة رفعت حكمًا شرعيًا وهو اإلجزاء والصحة.
والثاني :زايدة جزء ،وهي أقسام:
 - 1زيادة جزء متصل باملزيد عليه؛ كزيادة ركعتني يف الظهر؛ فهذا ال إشكال
يف كونه نسخًا؛ ألنه يرفع إجزاء ركعتني ظهراً ،ويشرتط أربعاً؛ كما ثبت ذلك يف
الصلوات الرباعية؛ فعن عائشة

 ،قالت« :فرض اهلل الصالة حني فرضها،

ركعتني ركعتني ،يف احلضر والسفر ،فأقرت صالة السفر ،وزيد يف صالة احلضر» (.)30
( )29انظرن الربهاة للجويين ( )254 /2العدة ( )814 /3البحر احملي ( )219 /3فواتح الرمحوت ()92 /2
( )30أخرجه البخاري يف الصالة ،ب يا فرضمل الصالة يف اإلسراء )79 /1( ،برقم ( .)350وأخرجه مسلم يف
صالة املسافرين وقصرها ،ب صالة املسافرين وقصرها )478 /1( ،برقم ( )685بلفظن «فأقرت صالة السفر
على الفرينة األوىل»
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 - 2زيادة جزء منفصل عن املزيد عليه؛ كزيادة التغريب يف حد الزنا ،حبيث
يصبح احلد مركباً منهما .فالزيادة هنا ترفع إجزاء ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ [النور]2 :؛ فلو جلد
الزاني ومل يغرب ،ال ترتتب أحكام احلد.
 - 3زيادة بالتخيري يف اثنني بعد ما كان الواجب واحداً؛ مثل :فرضية مسح
الرأس ،ثم القول جبواز املسح على العمامة .فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب
الواحد.
 - 4زيادة بالتخيري يف ثالثة بعد ما كان الواجب أحد اثنني؛ مثل القضاء
بشاهدين ،أو بشهادة رجل وامرأتني عند عدمهما ،ثم القول بشاهد وميني .فالزيادة هنا
ترفع حرمة ترك أحد هذين االثنني.
فحرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك أحد اثنني ،وإجزاء األصل ،كلها
أحكام شرعية.
وقويل :اقتضاه ظاهر الكتاب :..بني ذلك أن ظاهر الكتاب اقتضى ذلك
احلكم ،وليس ذلك مما صرح به النص ،وال مما سكت عنه النص سكوتًا مطلقاً.
والظاهر ما ظهر املراد منه ،وهو ما يعرف املراد منه بنفس السماع من غري تأمل.
واملراد بالنص ما يزداد وضوحا بقرينة تقرتن باللفظ من املتكلم .وحكم كل منهما لزوم
موجبه قطعاً ويقيناً ،عاماً كان أو خاصاً؛ إال أن النص ازداد وضوحاً ،وبالتالي يرتجح
عليه عند التعارض.

()31

وحيث كان اللفظ ظاهر املعنى فهو مبني غري جممل ،وال حيتا إىل بيان؛ فال
يكون ما ينافيه بيانًا ،بل نسخًا.

()32

( )31ينظرن تقومي األدلة ( )116أصول السرخسي ( )163/1املنار مل شا األسرار ()205 ،23 /1
( )32انظرن القاعدة الرابعة ،و ا النالنة ،اآلتيتني يف املبحا األول.
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وقويل :الكتاب والسنة :هما املعرب عنهما بالنص .ومل أقل "دليل"؛ ألن املزيد عليه
ال يكون إال النص ،وال يكون قياساً وال إمجاعاً؛ ألنه ال تعارض بني النص والقياس؛
إذ النص عليه املعول .وأما اإلمجاع فال ينسخ وال ينسخ به.
 ومبا أن الزيادة على النص ،رفع حلكم شرعي ،ذكر احلنفية القاعدة
بصيغة :الزايدة على النص نسخ .أي فال تقبل الزيادة إال إذا توفرت فيها شروط النسخ.
ومن شروط النسخ أن ال يكون الناسخ أضعف من املنسوخ .كما يأتي.
ففي األمثلة السابقة إن وردت الزيادة؛ كالتغريب ،والتخيري ،والطهارة ،بنص
قاطع متأخر عن األول قبلت الزيادة ،وإن وردت بنص آحادي أو بقياس ال تقبل هذه
الزيادة.

()33

واملنسوخ هنا وصف؛ ألن الزيادة نسخ الوصف ال نسخ األصل.

()34

وزيادة للتوضيح والتمثيل وبيان التنايف املوجب للنسخ؛ يقول اجلصاص
(ت  370هـ) :كل حكمني ال يصح جميء التعبد بهما يف حال واحدة لشخص
واحد ،فإن الثاني منهما يكون ناسخًا لألول إذا ورد بعد استقرار حكمه ،وذلك
حنو قوله تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [املائدة ]42 :متى
استقر هذا احلكم ثم قال تعاىل :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [املائدة]49 :
أوجب ذلك نسخ التخيري املذكور فيه؛ أال ترى أنه ال يصح أن يقول :قد خريتك
بني احلكم واإلعراض ومع ذلك فاحكم بينهم من غري إعراض؛ ألن اللفظ
يتناقض به ويستحيل معناه ،ومن أجل ذلك منعنا أن يعرتض بقوله ﷺ« :ال
( )33الفصول يف األصول للجصاص ( )443 /1وما بعدها ،الربهاة يف األصول ( )254 /2البحر احملي يف
األصول ( )219 /3ختري الفروي على األصول (صن )50
( )34إذ املنسوخ أربعة أنواين التالوة واحلكم ،والتالوة دونه ،واحلكم دوحلا ،ونسخ وصفه يف احلكم .أصول
البزدوي ()506
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صالة إال بفاحتة الكتاب»

()35

على قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ

[املزمل]20 :؛ ألن اآلية اقتضت التخيري يف املفروض من القراءة ،وتعيني فرض
القراءة بفاحتة الكتاب يوجب إسقاط التخيري الذي يف اآلية؛ فيكون ناسخًا له،
وال جيوز نسخ القرآن خبرب الواحد.

()36

وقويل" :املعروفة" :إلخرا خرب الواحد ،و"السنة املعروفة" أو "السنة الثابتة"
اصطالح خاص للحنفية يراد بها السنة املتواترة أو املشهورة (املستفيضة) أو اجملمع
عليها؛ يقول اإلمام أبو زيد (ت  430هـ)" :خرب الواحد ينتقد من وجوه  :..العرض
على كتاب اهلل ..ثم على السنة الثابتة عن رسول اهلل ﷺ تواترًا أو استفاضة أو
إمجاعًا )37( "...وخلصه البزدوي (ت  482هـ) بقوله :ما خالف كتاب اهلل والثاني ما
()38

خالف السنة املعروفة"..

ويقول الدبوسي مبينًا حكمها .." :السنة الثابتة بالتواتر أو

االستفاضة أو اإلمجاع  ..مبنزلة الكتاب يف إفادة العلم".

()39

( )35أخرجه البخاري يف صفة الصالة ،ب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات )151 /1(..برقم
( )756وأخرجه مسلم يف الصالة ،ب وجوب قراءة الفاحتة يف د ر عة ( ،)295 /1برقم (.)394
( )36الفصول يف األصول ( )406 /1بتصرف.
( )37تقومي األدلة ص( )196وراجل أينان الفصول للجصاص ()449 /1
( )38أصول البزدوي ص( .)394وانظر أينان شا األسرار ( ،)9-8/3فصول البدائل ( ،)257 /2واقرأ أينا قول
أيب يوسا يف الرد على سا األوزاعي ( ،)31وقول حممد يف احلجة على أهد املدينة ()322 /4
( )39تقومي األدلة يف أصول الفقه (صن )197

حممد علي شفيق الندوي

املطلب الثاين :أنواث الزايدة على النص.

1429

()40

لتحرير حمل النزاع وعرض اخلالف البد من بيان أنواع الزيادة على النص،
فالزيادة تنقسم من حيث تعلقها باملزيد عليه ،إىل قسمني :زيادة مستقلة عن النص
(املزيد عليه) ،وزيادة متعلقة به.
أما الزايدة املستقلة ،فنوعان:
األول :زيادة من غري جنس املزيد عليه؛ كزيادة وجوب الصوم على الصالة،
ووجوب الزكاة على احلج .فهذا ليس بنسخ للمزيد عليه باإلمجاع؛ لعدم التنايف،
ولعدم التغيري حلكم األول.
الثاني :زيادة من جنس املزيد عليه؛ كزيادة صالة سادسة على الصلوات
اخلمس ،فهذا ليس بنسخ أيضاً باالتفاق( ،)41إال ما نسب إىل بعض أهل العراق من
أنهم جعلوا زيادة صالة على الصلوات اخلمس نسخًا لقوله عز وجل :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﮊ [البقرة]238 :؛ ألنه جيعل ما كان وسطى غري وسطى.
وأرى أن هذا احملكي عنهم ال خيرم اإلمجاع ألمرين :األول :أن هذا القول
مبهم قائله ،وغري حمرر قوله؛ هل أراد حقيقة النسخ ،فال جتب احملافظة على الصالة
الوسطى ،أم أراد زوال الوصف ،فال خالف .والثاني هو األظهر.

( )40ينظرن املعتمد ( ،)406 /1التلخيص يف أصول الفقه ( ،)501/2املنخول (صن  ،)394املستصفى (صن )94
( )41حكى االتفاق عدد من األصوليني السمرقندي يف امليزاة (ص  ،)724واألمسندي يف ب ل النظر (/2
 ،)354والرازي يف احملصول ( )363 /3واآلمدي يف اإلحكام ( ،)170 /3والطويف يف خمتصر الروضة
وشرحه ( )291 /2والبخاري يف شا األسرار ( )284 /3مل نقلهما لكالم بعض العراقيني ،ومل
ذل يعتربا خالفهم.
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وإن أراد األول فاجلواب أن وصف التوسط عقلي ،ال حكم شرعي ،وهو
فرضية املوصوف بالتوسط ،والزائل هو وصف التوسط ( ،)42وال يلزم من زواله
بطالن فرضية املوصوف ،وال دخل لكونها وسطى يف الفرضية.

()43

والثاني :أنه خالف اإلمجاع باللزوم؛ ألنه يلزم عنه أن تكون زيادة عبادة على
آخر العبادات نسخًا؛ ألنه جيعل العبادة األخرية غري أخرية ،وإن كانت الفروض عشرًا
()44

خرجت من أن تكون عشرًا.

وأما الزايدة املتعلقة ابملزيد عليه فهذا الذي وقع فيه اخلالف املعترب ،وهي
أنواث(:)45
 - 1زيادة جزء (أي ما كانت الزيادة فيه جزءًا من املزيد عليه)؛ كزيادة ركعة
على ركعيت الفجر.
 - 2زيادة شرط (أي ما كانت الزيادة فيه شرطًا لصحة املزيد عليه)؛ كاشرتاط
اإلميان يف الرقبة يف قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ [اجملادلة ]3 :يف كفارة الظهار واليمني،
واشرتاط النية يف الطهارة ،واشرتاط الطهارة يف الطواف.
( )42إذا اعتربان معىن التوس يف العدد ،أما إذا قلنا أة الوسطى أريد هبا الفاضلة ،فال إشكال أصال.
( )43انظرن التوضيح مل شرح التلويح ( )36 /2فواتح الرمحوت ()91 /2
( )44ألزمهم ب ل القاضي عبد اجلبار ما يف املعتمد ( )406 /1وانظر أينان شا األسرار للبخاري (/3
 ،)191البحر احملي للزر شي ( .)216 /3وقول الشو اين ن وألزمهم صاحب احملصولن أبنه لو اة
عدد د الواجبات قبد الزايدة عشرة ،فبعد الزايدة ال يبقى  . ..إرشاد الفحول ( )80 /2ليس بدقيق،
وإمنا هو من إلزام القاضي عبد اجلبار.
( )45ينظرن املعتمد أليب احلسني البصري ( ،)405 /1العدة للقاضي أيب يعلى ( ،)819 /3التلخيص يف
أصول الفقه أليب املعايل اجلويين ( ،)502 /2قواطل األدلة يف األصول للسمعاين ( ،)440 /1املنخول
(صن  ،)394املستصفى (صن  ،)94شا األسرار للبخاري ( ،)191 /3التوضيح على التنقيح مل
شرح التلويح ( )36 /2البحر احملي للزر شي ()216 /3
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 - 3زيادة ترفع مفهوم املخالفة للمزيد عليه؛ كما لو قال« :يف املعلوفة زكاة»
بعد قوله« :يف السائمة زكاة» .وهذه الثالثة ال يقول بها احلنفية.

()46

هذه الثالثة يذكرها األصوليون ،وبالتأمل يف كالمهم تظهر أقسام أخرى
باعتبارات متعددة؛ فيمكن تقسيم الزيادة باعتبار املقارنة وعدمها إىل زيادة مقارنة
وزيادة متأخرة.
كما ميكن تقسيم زيادة جزء إىل أربعة:
 - 1زيادة جزء متصل باملزيد عليه؛ كزيادة ركعة يف الفجر ،أو زيادة عشرين
سوطاً يف حد القذف.
 - 2زيادة جزء منفصل عن املزيد عليه؛ كزيادة التغريب يف حد الزنا ،حبيث
يصبح احلد مركباً منهما.
 - 3زيادة بالتخيري يف اثنني بعد ما كان الواجب واحداً؛ مثل :فرضية مسح
الرأس ،ثم القول جبواز املسح على العمامة .ومثل :فرضية غسل القدمني سواء لبس
اخلف أم ال ،ثم زيادة مسح اخلفني.
 - 4زيادة بالتخيري يف ثالثة بعد ما كان الواجب أحد اثنني؛ مثل القضاء
بشاهدين ،أو بشهادة رجل وامرأتني ،ثم القول بشاهد وميني.
املطلب الثالث :اخلالف يف كون الزايدة على النص نس ًخا ،ومثرة اخلالف.

اتفق العلماء يف الزيادة املستقلة أنها ليست بنسخ؛ حسبما سبق تفصيله.

وأمجعوا على أن الزيادة إذا وردت مقارنة للمزيد عليه ال تكون نسخًا؛ ( )47كما ورد

( )46ينظرن فواتح الرمحوت ،للعالمة عبد العلي األنصاري ( )91 /2وغا من املصادر السابقة.
( )47ينظرن ميزاة األصول (ص  ،)724ب ل النظر لألمسندي ( ،)354 /2شا األسرار للبخاري ()285 /3
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يف حد القذف اجللد ،وورد مقارناً له رد الشهادة ()48؛ فإن رد الشهادة ليس بزيادة وال
نسخ له للقِران .وكذا إذا وردا متعاقبني ،وبينهما زمان ال يصلح للنسخ.

()49

وأما إذا وردت الزيادة متعلقة باملزيد عليه ،ومتأخرة عنه تأخراً جيوز القول
بالنسخ يف ذلك القدر من الزمان؛ كزيادة شرط اإلميان يف رقبة الكفارة؛ فقد اختلفوا
فيه( )50على أقوال:
القول األول:
إنها نسخ؛ سواء أكانت الزيادة يف السبب أو احلكم ،وهو قول احلنفية.
واختاره بعض الشافعية ،وعُزي إىل الشافعي أيضًا.

()51

()52

واخلالف بني احلنفية واجلمهور إمنا هو يف زيادة شرط وزيادة جزء بأنواعه ،وأما
ما يرفع مفهوم املخالفة فليس بناسخ عندهم؛ ألنهم ال يرون مفهوم املخالفة من داللة
النص.

()53

( )48يف قوله تعاىلن ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ إىل ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ
[النورن ]4
( )49ميزاة األصول للسمرقندي (ص )724
( )50اختلا يف د ظاهر استعمد يف خالفه ،املطلق إذا أريد املقيد ،والنكرة إذا أريد املعني .شا األسرار ()167 /3
( )51ينظرن الفصول يف األصول للجصاص ( ،)443 /1تقومي األدلة للدبوسي (ص ،)233أصول السرخسي
( ،)82 /2أصول البزدوي (ص  ،)507املنار للنسفي وشرحه شا األسرار له (،)158 ،156 /2
شا األسرار للبخاري ( ،)285 /3التوضيح مل شرح التلويح ( )36 /2البحر احملي للزر شي (/3
 ،)217التحرير وشرحه التقرير والتحبا ( ،)218 /2نور األنوار ( ،)156 /2فواتح الرمحوت ()91 /2
وجيوز متقدمو السمرقنديني من احلنفية يف الزايدة أة يكوة بطريق البياة ،أو بطريق النسخ ،فال لمد على أحدمها إال بدليد.
ّ
ميزاة األصول (ص  )725خبالف متأخريهم .ينظرن ب ل النظر ( ،)354 /2شا األسرار للبخاري ()285 /3
( )52ينظرن قواطل األدلة يف األصول أليب املظفر السمعاين ( ،)448 ،440 /1البحر احملي للزر شي (.)217 /3
( )53انظرن شرح التوضيح للتنقيح ( )36 /2فواتح الرمحوت ()92 /2
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القول الثاين:
إنها ال تكون نسخًا مطلقاً؛ سواء اتصلت باملزيد عليه أو ال ،كانت مانعة من
إجزاء املزيد عليه أو ال .وبه قال احلنابلة ،وأكثر الشافعية ،وأكثر املالكية  ،وهو قول
أكثر األشعرية واملعتزلة.

()54

القول الثالث:
إن النص املزيد عليه إن أفاد حكمًا مبفهومه املخالف ،وأفادت الزيادة خالفه،
كانت الزيادة نسخًا؛ كحديث« :يف سائمة الغنم زكاة»()55؛ فانه يفيد مفهومه نفي
الزكاة عن املعلوفة ،فمتى زيدت الزكاة يف املعلوفة كان ذلك نسخًا ( .)56وإن كانت
الزيادة ال تنفي مفهومه املخالف ال يكون ذلك نسخًا.
القول الرابع :
الزيادة إن غريت املزيد عليه حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان
يفعل قبلها مل يعتد به ،ووجب استئنافه ،فإنه يكون نسخًا؛ كزيادة ركعة أو أكثر على
( )54ينظرن إحكام الفصول للباجي ( )417 /1املعتمد أليب احلسني ( ،)405 /1العدة أليب يعلى
( ،)814 /3التبصرة للشاازي (صن  ،)276التلخيص يف أصول الفقه ( ،)503 /2قواطل األدلة
للسمعاين ( ،)440 /1اإلحكام لآلمدي ( )170 /3املسودة يف أصول الفقه (صن  )207شرح
خمتصر الروضة ( )292 /2شا األسرار للبخاري ( )285 /3البحر احملي للزر شي (.)217 /3
( )55هك ا اشتهرت اللفظة ،وأصلها عند البخاري ( )118 /2يف الز اة ب ز اة الغنم برقم ( ،)1454يف حديا
أنس بلفظن «ويف صدقة الغنم يف سائمتها أربعني إىل عشرين ومائة شاة».

وجاء يف حديا هبز بن حكيم عن أبيه عن جد مرفوعا «يف د سائمة إبد » أخرجه أبو داود ( ،)101 /2يف
ز اة السائمة ،برقم ( )1575والنسائي ( )15 /5يف عقوبة مانل الز اة ،برقم ( .)2444وانظرن التلخيص
احلبا ()351 /2
( )56املعتمد ( )405 /1دوة عزو ألحد ،حكا ابن برهاة أينا ،ا نقله مجهور األصوليني .ينظر ن املصادر
السابقة.
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ركعتني .وإن كان املزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله ،ومل
يلزم استئناف فعله ،وإمنا يلزم أن يضم إليه غريه ،مل يكن نسخًا؛ كزيادة التغريب
على اجللد ،وزيادة عشرين على حد القاذف.

()57

القول اخلامس:
إن اتصلت الزيادة باملزيد عليه اتصال احتاد يرفع التعدد واالنفصال؛ كما لو زيد
يف الصبح ركعتان ،فهذا نسخ؛ إذ كان حكم الركعتني اإلجزاء والصحة وقد ارتفع.
وإن انفصلت مل يكن نسخًا ،كضم التغريب إىل اجللد.

()58

القول السادس:
إن كانت الزيادة مغرية حلكم املزيد عليه يف املستقبل كانت نسخًا؛ كزيادة التغريب يف
املستقبل على احلد ،وزيادة عشرين جلدة على حد القذف ،وإن مل تغري حكمه يف املستقبل بل
كانت مقارنة له مل تكن نسخًا .وسواء أكانت الزيادة ال تنفك عن املزيد عليه ،كما لو أوجب

( )57وهو قول القاضي عبد اجلبار (ت  ،)415حكا عنه أبو احلسني يف املعتمد ( ، )405 /1و ا ابن
السمعاين يف القواطل ( ،)440 /1وقالن وذهب أصحابنا إليه .واختار االسرتا ذي والبصري .البحر
( .)218 /3وقال به أبو احلسن ابن القصار (ت  398هـ) والقاضي أبو بكر الباقالين (ت )403
والقاضي أبو جعفر ،وابن نصر القاضي عبد الوهاب املالكي (ت  422هـ) ،وأبو الوليد الباجي املالكي
(ت  474هـ) ،وأبو طالب من الزيدية .انظرن إحكام الفصول ( ،)417 /1التلخيص للجويين (/2
 )505املسودة آلل تيمية ص  ،208البحر احملي ( ،)218 /3هداية العقول (.)458 /2
وقال القاضي عبد اجلبار يف الزايدةن ما أحلا لو غات اة نسخا ،ل لو اة قد خا بني فعلني ،فزيد فعد
اثلا ،فإنه يكوة نسخا لتحرمي ترك الفعلني السابقني .ينظر املعتمد ( )406 /1اإلحكام لآلمدي (/3
 )171فواتح الرمحوت (.)92 /2
( )58قال به الغزايل (ت  )505وابن برهاة (ت  .)518انظرن املستصفى (صن  )94الوصول إىل األصول
( .)32 /2وحكا ابن برهاة يف األوس عن عبد اجلبار .انظرن البحر احملي ()21 /3
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علينا سرت الفخذ فإنه جيب سرت بعض الركبة ،ضرورة أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
أو كانت الزيادة عند تعذر املزيد عليه ،وذلك كإجياب قطع رجل السارق بعد قطع يده.

()59

القول السابع:
إن تضمنت الزيادة رفع حكم شرعي وكانت متأخرة عن املزيد عليه ،كان ذلك
نسخًا ،ووجب النظر يف دليل الزيادة ،فإن كان مما جيوز مبثله نسخ حكم النص فهو
نسخ وإال فال .وإن مل تكن الزيادة متأخرة عن املزيد عليه ،أو كانت رافعة حلكم العقل
األصلي ال غري ،مل يكن ذلك نسخًا شرعياً وإن كان نسخًا لغوياً ،وجاز بكل ما
يصلح أن يكون دليالً يف موضعه ،وإن مل جيز به النسخ ،كالقياس وخرب الواحد
وحنوه.

()60

مثرة اخلالف:
يرتتب على اخلالف أنه عند القائل بالنسخ ال جيوز الزيادة إال مبا جيوز به النسخ.
فالقطعي ال ينسخ إال بقطعي؛ كالتغريب يف حد الزنا؛ فإن أبا حنيفة ملا كان عنده
نسخًا نفاه ،ألنه نسخ للقرآن خبرب الواحد ،وملا مل يكن عند اجلمهور نسخًا قبلوه إذ ال
معارضة.

()61

( )59وهو قول أيب احلسن الكرخي (ت ،)340وأيب عبد هللا البصري (ت  .)369ينظرن املعتمد ()405 /1
قواطل األدلة يف األصول ( )441 /1التمهيد أليب اخلطاب ( )398 /2اإلحكام لآلمدي ()171 /3
( )60وهو قول أيب احلسني البصري ،ينظرن املعتمد ( )410 /1التمهيد أليب اخلطاب ( ،)400 /2وحكا ابن
برهاة يف األوس عن الشافعية ،وقالن إنه احلق .البحر احملي ( .)218 /3واستحسنه اإلمام الرازي
جدا ،وقالن هي أحسن من د ما قيد .احملصول ( .)446 /1واختار اآلمدي يف اإلحكام ()171 /3
وابن احلاجب يف منتهى الوصول واألمد (ص  .)164وهو قنية الم القاضي أيب بكر يف خمتصر
التقريب  ،وإمام احلرمني يف الربهاة  .وقال الصفي اهلندين إنه أجود الطرق وأحسنها .البحر ()218 /3
( )61البحر احملي ( )219 /3وأينان العدة ( )814 /3ختري الفروي على األصول للزجناين ( )50فواتح
الرمحوت ()92 /2
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املبحث الثاين :القواعد املؤثرة يف تكوين الريية احلنفية حول قضية الزايدة على النص

()62

وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول يف قاعدة :جيب عرض احملتمل على احملكم ،فتعرض السنة احملتملة
على الكتاب واألصول احملكمة
ال خيتلف أهل السنة يف أهمية خرب الواحد ومكانته ،كما أنه مما ال شك فيه أن
الكتاب أعلى مكانةً وإتقانًا ،وأقوى سندًا وبرهانًا )63( .واألصول احملكمة املسلمة إمنا
أخذت أهميتها من إمجاع الكافة عليها ،وتواتر نقلها ،وتأكيد الكتاب والسنة عليها.
وإمنا قيدنا لفظ السنة يف القاعدة باحملتملة؛ ألن السنة الصرحية القطعية ينسخ بها
الكتاب.
وخرب الواحد قد ينتابه النقل باملعنى ،والشذوذ ،والعلل القادحة ،واالنقطاع،
وسهو الثقة ،واخلطأ يف تعديل الراوي أو تضعيفه ،و احلكم على قوة ضبطه أو
ضعفه ،وغري ذلك؛ مما يبني سبب اختالف احملدثني والفقهاء يف قبول احلديث ورده،
ويف تأويله مبا يوافق األصول احملكمة؛ طلبًا للوصول إىل مراد اهلل ورسوله منه.
كل ذلك دعا العلماء إىل التثبت يف خرب الواحد ،ووضع شروط لقبوله ،وقد
تعددت مناهجهم يف وضع تلك الشروط ،وتنوعت مسالكهم ونظراتهم االجتهادية؛
فاحملدثون أعملوا ميزان اجلرح والتعديل يف الرّواة لتوثيق حلقات السند ومتحيصها،
واعتنوا باتصال تلك احللقات وانقطاعها ،وغري ذلك من شروط صحة السند .واعتنوا
أيضًا بنقد املنت ومراعاة سالمته من الشذوذ.

( )62املقصود ذ رها إمجاال ،دوة مناقشتها ،أو بياة أدلتها ألحلا حتتاج إىل حبا مستقد.
( )63ينظرن املوافقات ()294 /4
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كما أن عامة الفقهاء واألصوليني اعتنوا مبتون األخبار من وجه آخر مع مراعاة
أصول احملدثني؛ فوضعوا من الشروط ما رأوا أنه ال ينتفي اخلطأ يف الرواية ،وال
يتخلص من التعارض بني النصوص إال مبراعاتها ،فاشرتط بعضهم  -ويف مقدمتهم
احلنفية  -لقبول خرب الواحد شروطًا  ،أهمها :
 ألّا يكون خمالفًا للكتاب ،أو للسنّة املشهورة ،أو لإلمجاع. ألّا يعمل راويه خبالفه. ألّا ينفرد واحد فيما تتوفر الدواعي إىل نقله ،أو فيما يتكرر وقوعه وتعمُّ بهالبلوى.

()64

وكذا مالك مل يرتك عموم القرآن للخرب ما مل يعضده عمل أهل املدينة ،كما ردّ
اخلرب بالعمل ،وبغريه )65( .ومن أصل املالكية مراعاة عمل أهل املدينة ،على خالف
بينهم يف التفصيل.

()66

وذهب الشافعي إىل أن عرض خرب الواحد على القرآن ال جيب؛ ألنّه ال
تتكامل شروطه إلّا وهو غري خمالف ملا جاء يف كتاب اهلل.

()67

( )64انظرن أصول السرخسي ( 364 /1وما بعدها) أصول البزدوي ( )394وما بعدها شا األسرار
للبخاري ( )12 /3وما بعدها مسلم النبوت (مل فواتح الرمحوت) ( )130 ،126 /2وأينان
االست ار ،البن عبد الرب ( )228 /20املوافقات ( )189 /3البحر احملي ( )398 /3وما بعدها.
وانظر أينان تاب (العا واملتعلم) ،لإلمام أيب حنيفة ( )586و تاب (الرد على سا األوزاعي) ،لإلمام
أيب يوسا ()31
( )65انظرن شرح تنقيح الفصول ( )450 ،449االست ار ( )319 /22املقدمات املمهدات ()481 /3
البياة والتحصيد ( )331 /17املوافقات ( )270 ،253 /3االجتهاد لرأي خلليفة بكر (.)51
( )66انظرن االست ار ( )319 /22 ،232 /20 ،369 /1املوافقات ( )270 ،253 /3شرح تنقيح الفصول ()450
( )67انظرن املوافقات ( )189 /3وأينان الرسالة للشافعي ( )404ب ل النظر ( )462مقاييس نقد متوة السنة (.)296

الزايدة على النص قواعدها وضوابطها عند احلنفية

1438

وأصل من اشرتط هذه الشروط اإلضافية ،خلو احلديث من الشذوذ؛ بأن ال
خيالف اخلرب ما هو أقوى منه من األدلة الشرعية املتفق عليها؛ كما هو احلال يف خرب
الثقة خيالف من هو أقوى منه.

()68

وقد جعل الشاطيب الدليل الظين ثالثة أقسام :الظين الراجع إىل أصل قطعي،
فال إشكال يف إعماله ،والظين املعارض ألصل قطعي ،وال يشهد به أصل قطعي،
فهذا مردود بال إشكال ،والظين الذي ال يشهد له أصل قطعي ،وال يعارض أصالً
قطعيًا ..واالستقراء يدل على أنه غري موجود.

()69

وقد فصل يف هذه األنواع تفصيالً حسناً ،وقال يف هذه القاعدة املتعلقة برد الظين
املخالف ألصل قطعي :هلا أصل يف السلف الصاحل؛ فقد ردت عائشة

حديث «إن

امليت ليعذب ببكاء أهله عليه» ( ،)70بهذا األصل؛ لقوله تعاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﮊ( ،)71وردت حديث رؤية النيب ﷺ لربه ليلة اإلسراء؛ لقوله تعاىل :ﮋﭥ ﭦ

ﭧﮊ [األنعام]103 :

()72

( )68انظرن الفصول يف األصول ( )3 /2( ،)75 -74 /1أحكام القراة للجصاص ( )169 /5االنتقاء البن عبد الرب
( .)276وأينان منه تقوية احلديا النعيا بني احملدثني والفقهاء ،د قاسم عمر ()681 /2
( )69انظرن املوافقات ( )185 /3وما بعدها.
( )70أييت احلديا عنه تفصيال يف الناب السابل من املبحا الناين.
( )71سورة األنعامن  ،164واإلسراءن  ،15وفاطرن  ،18والزمرن  .7وحنو يف النجمن .38
( )72انظرن املوافقات ( . )190 /3وقصة إنكار الرؤيةن أخرجها البخاري يف التفسا ،سورة النجم ،)140 /6( ،برقم
( )4855ومسلم يف اإلمياة ،ب معىن قول هللان {ولقد را نزلة أخر })177( ،)159 /1( ..،
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ومن أمثلة إعمال الصحابة هلذه القاعدة حديث فاطمة بنت قيس يف املطلقة ثالثًا
مرفوعاً :ال سكنى هلا وال نفقة )73(.ردّه عمر
وغريهم من الصحابة والتابعني.

 ،وعائشة

 ،وأسامة

،

()74

 - 1أما عمر فقال" :ال نرتك كتاب اهلل وسنة نبينا

لقول امرأة ،ال ندري

لعلها حفظت ،أو نسيت ،هلا السكنى والنفقة ،قال اهلل عز وجل :ﮋ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ [الطالق.)75( ]1 :
قال اإلمام املازري :وفى قول عمر هذا ،إشارة إىل ترك ختصيص القرآن بأخبار
اآلحاد

()76

 - 2وأما عائشة
سكنى وال نفقة».

فقالت« :ما لفاطمة أال تتقي اهلل» يعين يف قوهلا :ال

()77

( )73أخرجه مسلم يف صحيحه ،تاب الطالق ،ب املطلقة ثالاث ال نفقة هلا ،برقم (،)1114 /2( )1480
ومال يف املوطأ ( )581 ، 580 /2يف الطالق ،ب ما جاء يف نفقة املطلقة ،وأبو داود ( ،)2284يف
الطالق ،والرتم ي ( )1135يف النكاح.
 ،ما رو عنه الدارقطين  ،و ا سعيد بن املسيب ،ومرواة بن احلكم .ينظر ملعرفة ذل ن
( )74مند جابر
اجلوهر النقي ( )477 /7نصب الراية ( )275 -273 /3ختري أحاديا البزدوي ،للعالمة قاسم
(.)377 -376
( )75أخرجه مسلم يف صحيحه ،تاب الطالق ،ب املطلقة ثالاث ال نفقة هلا ،برقم (.)1118 /2( )1480
ووافقه النخعي ما يف مصنا عبد الرزاق برقم ( ،)24 /7( ،)12027ب عدة احلبلى ونفقتها .والدارمي يف
سننه برقم ( ،)1463 /3( ،)2320والرتم ي برقم ( )475 /2( ،)1180وغاهم.
( )76املعلم بفوائد مسلم ( ،)204 /2وأقر القاضي عياض يف إ مال املعلم (.)54 /5
( )77أخرجه البخاري ( )57 /7برقم ( ،)5323تاب الطالق ،ب قصة فاطمة بنمل قيس .وانظر
أينان البخاري ( )58 /7برقم ( ،)5325تاب الطالق ،ب قصة فاطمة بنمل قيس .ومسلم
( )54 -1121 ،52 -1120/2برقم ( ،)1481ب املطلقة ثالاث ال نفقة هلا.
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ويف رواية :لقد عابت ذلك عائشة

أشد العيب وقالت« :إن فاطمة كانت

يف مكان وحش فخيف على ناحيتها ،فلذلك رخص هلا رسول اهلل ﷺ »
 - 3وأما أسامة
يده.

()78

فكان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئاً ،رماها مبا كان يف

()79

وأما من التابعني فممن أنكرها سعيد بن املسيب ،قال« :تلك امرأة فتنت الناس
 ،)80( »...وعن أبي سلمة« :فأنكر الناس عليها ما كانت حتدث من خروجها قبل أن
حتل»

()81

املطلب الثاين يف قاعدة :داللة األلفا الااهرة على معانيها قطعية
املراد بالظاهر ما ظهر املراد منه ،وهو ما يعرف املراد منه بنفس السماع من غري
تأمل .واملراد بالنص ما يزداد وضوحا بقرينة تقرتن باللفظ من املتكلم .وحكم كل منهما
لزوم موجبه قطعاً ويقيناً ،عاماً كان أو خاصاً؛ إال أن النص ازداد وضوحًا ،وبالتالي
يرتجح عليه عند التعارض.

()82

( )78أخرجه البخاري ( )58 /7برقم ( ،)5325تاب الطالق ،ب قصة فاطمة بنمل قيس .وأبو داود (/2
 )288برقم ( ،)2292تاب الطالق ،ب من أنكر ذل على فاطمة.
( )79أخرجه يف شرح معاين اآلاثر ( )68 /3برقم ( ،)4526ب املطلقة ئنا ماذا هلا  ..والطرباين يف املعجم
الكبا ( )410 /23برقم ( )987يف مسند النساء ،أزواج رسول هللا  ،أم سلمة برواية األعرج عن أيب
سلمة.
( )80أخرجه أبو داود يف السنن ( )289 /2برقم ( ،)2296ب من أنكر ذل على فاطمة .والطحاوي يف
شرح معاين اآلاثر ( )69 /3برقم ( ،)4530ب املطلقة ئنا ماذا هلا
( )81أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( )65 /3برقم ( ،)4514ب املطلقة ئنا ماذا هلا ..
( )82ينظرن تقومي األدلة للدبوسي ( )116أصول البزدوي ( )216أصول السرخسي ( )163/1وما بعدها
املنار (مل شا األسرار) ( 205 ،23 /1وما بعدها)
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وهذا هو مذهب مشايخ العراق من احلنفية ،كالكرخي (ت  340هـ)،
واجلصاص (370هـ) ،وإليه ذهب الدبوسي ( 430هـ) والسرخسي ( 483هـ)
والبزدوي ( 482هـ) ،وعليه استقر املذهب .وذهب عامة مشايخ مسرقند من احلنفية
إىل أن حكم الظاهر والنص :وجوب العمل مبا وضع له اللفظ ظاهراً ال قطعاً .وبه قال
أصحاب احلديث وبعض املعتزلة ،واملتكلمني من األصوليني .وعرفوا الظاهر بأنه ما
حيتمل التأويل .وأنه ما يغلب على الظن فهم معناه من غري قطع.

()83

ولو أورد على ذلك أن خرب الواحد وإن كان ظين الثبوت فإنه قطعي الداللة،
فيتساوى مع ظواهر نصوص الكتاب.

()84

فاجلواب :أن خرب الواحد ملا كان ظين

الثبوت ،والداللةُ فرع الثبوت ،كانت الداللة ظنية أيضاً.

()85

وقد ترتب على القول بالقطعية عدد من املسائل والقواعد األصولية ،مثل (:)86
 - 1إذا تقابل موجب احلكم يف كل من العام واخلاص فإنه يعمل بهما على
وجه النسخ ،ال على وجه التخصيص.
 - 2ال جيوز تأخري البيان يف اللفظ الظاهر دون اجململ ،إال على سبيل النسخ.
 - 3عدم جواز ختصيص عموم الكتاب والسنة املتواترة واملشهورة خبرب الواحد
والقياس.

( )83ينظرن شا األسرار للبخاري ( )75 /1امليزاة للعالء السمرقندي ( )360املستصفى للغزايل (/1
 )244اإلحكام لآلمدي ( .)52 /3وأينان أصول اجلصاص ( ،)74 ،40 ،17 /1واملصادر السابقة.
( )84انظرن الزايدة على النص ،سا النقفي ،ص ()242
( )85ينظرن أصول البزدوي ( ،)394وأينان أصول السرخسي ( )364 /1شا األسرار للنسفي (46 /2
وما بعدها) نور األنوار للمال جيوة ()45 /2
( )86ينظرن الفصول يف األصول للجصاص ( )74 ،42 ،17 /1أصول السرخسي (،364 ،133 ،128 ،112 /1
)82 ،77 ،36 /2
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 - 4اشرتاط االقرتان يف بيان التغيري والتبديل والتخصيص.
 - 5عدم قبول الزيادة على النص إال على سبيل النسخ.
املطلب الثالث يف قاعدة :هل جيوز أتخري البيان عن وقت اخلطاب ؟
تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز؛ ألنه تكليف مبا ال يطاق ،ونقل
اإلمجاع يف ذلك.

()87

أما تأخري البيان عن وقت اخلطاب ،فيما جيب على الرتاخي ،ففيه تفصيل
واختالف ،ولتحرير حمل النزاع ال بد من استثناء مواضع االتفاق ،وهي:
- 1جواز تأخري النسخ ( ،)88إذا اعتربناه نوعا من البيان ،كما عليه كثري من
األصوليني.
- 2العام إذا خص منه شيء بدليل مقارن؛ جيوز ختصيصه بعد ذلك بدليل
()89

مرتاخ.

 - 3جواز تأخري البيان الذي ال يغري مقتضى املبني ،كبيان التقرير والتفسري.

()90

()90

أما فيما عدا هذه املواضع فأشهر األقوال يف حكم تأخري البيان عن وقت
اخلطاب ثالثة (:)91

( )87اإلحكام لآلمدي ( )32 /3البحر احملي ( )78 /3اإلهباج يف شرح املنهاج ()215 /2
( )88انظرن اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي ()216 /2
( )89انظرن شا األسرار عن أصول البزدوي ()166 /3
( )90أصول السرخسي ( )28 /2التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ()39 /2
( )91أورد فيه الزر شي تسعة أقوال .البحر احملي ( .)78 /3وانظرن الفصول يف األصول ( )259/1التلخيص للجويين
( )208 /2اإلحكام لآلمدي ( )32 /3اإلهباج ( )215 /2حاشية العطار على احمللي (.)103 /2
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 -1القول األول :اجلواز مطلقاً.
وهو قول مجهور الشافعية من الفقهاء واملتكلمني ،وعليه أكثر املالكية ،وبعض
احلنابلة.

()92

 -2القول الثاين :املنع مطلقاً.
نقل عن املعتزلة وأهل الظاهر :داود وأتباعه ،وبعض احلنفية واملالكية والشافعية،
ونسب إىل احلنابلة.

()93

 - 3القول الثالث :التفصيل بني نوعني من اخلطاب؛ وهو قول مجهور
احلنفية( ،)94وعليه استقر املذهب ،وهو قول أيب بكر الصرييف .فعندهم اخلطاب الذي
يتعلق به البيان ضربان:
أحدمها :ما له ظاهر ميكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته ،ثم يأتي ما يبني أن
ظاهره غري مراد؛ كالعام ببيان التخصيص ،واملطلق ببيان التقييد والتعيني .فهذا ال
جيوز تأخريه إال على سبيل النسخ.

()95

والثاين :ما ال ظاهر له؛ كاجململ واملشرتك .فهذا جيوز تأخريه.
ومناسبة القاعدة لقراءة النص اآلحادي إذا زاد على الكتاب ،أن احلنفية حني
قالوا بقطعية الظاهر والعام ،وأن تغيريه عن ظاهره ال بد أن يكون متصالً أو مقارناً،
( )92انظرن العدة أليب يعلى ( )725 /3التبصرة ( )207قواطل األدلة ( )295 /1املستصفى ()192
احملصول البن العريب ( )49روضة الناظر ( )536 /1إرشاد الفحول (.)27 /2
( )93انظرن املعتمد ( ، )315 /1العدة أليب يعلى ( )726 /3شرح خمتصر الروضة ( )688 /2املسودة
()178
( )94انظرن الفصول للجصاص ( )259 /1أصول السرخسي ( )29 /2أصول البزدوي ( )468اإلحكام لآلمدي
( )32 /3شا البخاري ( )168 /3شرح احمللي على مجل اجلوامل ( )103 /2إضافة إىل املصادر
السابقة.
( )95أصول السرخسي ( )30 -29 /2أصول البزدوي ( )469 -468شا البخاري ()169 -168 /3
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وأنه ال جيوز تأخريه؛ لزم من ذلك أن أي نص خاص منفصل عن العام متأخر عنه ال
يكون بيانًا للمراد من األول ،وإال لزم اعتقاد الشيء على خالف مراده؛ وبالتالي ال
يعترب إال نسخًا لألول؛ ومن ثم ال جيوز التخصيص خبرب الواحد والقياس ،وال تقييد
املطلق ،وال الزيادة على النص ،ما مل تتوفر فيه شروط الناسخ ،بأن يكون قطعيًا مثله.
املبني ال حيتمل التصرف فيه بطريق البيان
املطلب الرابع يف قاعدة :ن

()96

اللفظ إما أن يكون معناه ظاهرًا معلوماً ،وإما أن يكون مبهماً جممالً .فالثاني
حيتا إىل بيان ،وأما األول فهو املبيَّن ،الذي ظهر معناه بال لبس وال غموض ،وال
حيتا إىل بيان وال حيتمله إال على سبيل النسخ.
قال البزدوي (ت  482هـ)" :اللفظ اخلاص يتناول املخصوص قطعًا ويقينًا بال
شبهة  ...يف أصل الوضع ،وإن احتمل التغري عن أصل وضعه ،لكن ال حيتمل التصرف
فيه بطريق البيان؛ لكونه بينًا ملا وضع له".

()97

وصلتها بقضية الزيادة على النص أنه إذا كان لفظ الكتاب مبينًا؛ سواء أكان
عامًا أو خاصًا؛ فإنه ال يلحق به خرب الواحد بيانًا ،بل نسخًا.
ومن األمثلة املبينة لذلك قوله تعاىل :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقرة]43 :
فالركوع اسم لفعل معلوم ،وهو امليالن عن االستواء مبا يقطع اسم االستواء ،فال
يكون إحلاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصالة برتكه بيانًا صحيحًا؛

( )96انظرن الفصول يف األصول ( )259 /1أصول السرخسي ( )132 ،28 /1أصول البزدوي (،107
 )190أصول الشاشي ( )8 ،4شا األسرار للنسفي ( )28شا األسرار للبخاري (،123 /1
 )425شرح التلويح على التوضيح (.)61 /1
( )97أصول البزدوين نز الوصول ( ،)107وأينان أصول السرخسي (.)128 /1
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ألنه بني بنفسه ،بل يكون رفعًا حلكم الكتاب خبرب الواحد؛ لكن ميكن إحلاقه به إحلاق
()98

الفرع باألصل؛ ليصري واجبًا ملحقًا بالفرض كما هو منزلة خرب الواحد من الكتاب.
املطلب اخلامس يف قاعدة :موجب العام قطعي

()99

كان من نتيجة القول بقطعية داللة األلفاظ الظاهرة على معانيها ،القول بقطعية
موجب العام عند مجهور احلنفية .خالفا ملن قال بالوقف ،أو من قال بأنه للعموم مع
احتمال.

()100

فالعام عندهم يوجب احلكم فيما تناوله قطعًا ويقينًا ،مبنزلة اخلاص فيما يتناوله ،إال
أن خيصص مبتواتر أو مشهور ،فحينها يصبح ظين الداللة على الباقي من أفراده.

()101

وبالتالي العام من الكتاب والسنة املتواترة الذي مل يثبت خصوصه ال جيوز
ختصيصه خبرب الواحد لكونه ظين الثبوت ،وال بالقياس لكونه ظين الداللة؛ وال جيوز
ختصيص القطعي بالظين؛ ألن التخصيص بطريق املعارضة ،والظين ال يعارض
القطعي .وعدم ختصيصه بالظين هو املشهور من املذهب ،وبه قال أكثر أصحاب أبي
حنيفة ،وبعض أصحاب الشافعي أيضاً.

()102

( )98انظرن أصول البزدوي ( )107وأينان شا األسرار للبخاري ()125 /1
( )99مسلم النبوت [مل فواتح الرمحوت] ()265 /1
( )100ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وبعض احلنفية إىل أة داللة العام على مجيل أفراد ظنية .انظرن فواتح
الرمحوت ( )265 /1أصول الفقه للزحيلي (.)250 /1
( )101أصول البزدوي ص ( )197 ،190شا البخاري ( )451 ،429 /1حلاية السول ()459 /2
( )102شا األسرار للبخاري ( ،)430 -429 /1وقال البخاري عقب العزو السابقن وهو قول أيب بكر
وعمر وعبد هللا بن عباس وعائشة رضي هللا عنهم  .وانظر أينان فواتح الرمحوت ( ،)265 /1وعزا
اآلمدي إىل الشافعي و نا من الفقهاء  .اإلحكام ()200 /2
ولتتبل بعض أدلة القاعدة ينظرن الفصول يف األصول ( )62 -42 /1أصول السرخسي ( )135 /1أصول
البزدوي ( )195شا األسرار للبخاري ( )446 /1أصول الشاشي (.)12 -8
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وميكن التمثيل للقاعدة

()103

بقوله

 :ليس فيما دون مخسة أوسق

صدقة ()104؛ نسخ بقوله :فيما سقت السماء العشر

()105

املطلب السادس يف قاعدة :الضعيو ال يدفع القوي
ويف معناها :الشيء ال يبطل ما هو أقوى منه.

()106

()107

هذه من القواعد العامة اليت حتكم باب التعارض بني األدلة ،وبني أمرين أحدهما
أقوى من اآلخر.
ويرتتب عليها أن الظين ال يعارض القطعي وال يرتجح عليه ،وال ينسخه .وبالتالي
تتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان مهمتان ،هما:
القاعدة األوىل :القطعي ال يبطل ابلاين.

()108

ويف معناها :خرب اآلحاد ال يقاوم املتواتر ،وال يبطله.

( *)

( )103ينظرن أصول السرخسي ( )133 -132 /1أصول البزدوي ( )191أصول الشاشي (.)12 -8
( )104أخرجه البخاري يف الز اة ،ب ليس فيما دوة مخسة أوسق )126 /2( ..رقم ( ،)1484ومسلم يف الز اة (/2
)979( )673
( )105أخرجه مال يف الز اة ،ب ز اة ما خيرص ،)33( )270 /1( ..والبخاري يف الز اة ،ب العشر فيما/2( ..
)1483( )126
( )106املبسوط للسرخسي ()16 /11
(*) التقرير والتحبا ()62 /3
( )107التقرير والتحبا ()62 /3
( )108التقرير والتحبا على التحرير ()76 /3
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()109

ومناسبة هذه القواعد هنا أن خرب الواحد والقياس كليهما ظين ،والظين ال
يقوى على دفع ما هو قطعي من الكتاب والسنة املعروفة؛ سواء كان الدفع بالرتجيح
أو بالنسخ والتخصيص .ولذا يرى البعض عرض خرب الواحد على القرآن الكريم
والقواعد العامة القطعية ،وفق ما سبق يف القاعدة األوىل.
املطلب السابع يف قاعدة :ال ترادف بني الفرض والواجب ،وإمنا يثبت احلكم

حبسب الدليل

قضية التفريق بني الفرض والواجب مثار جدل قديم لدى األصوليني والفقهاء،
كما حرص األصوليون املتأخرون على بيان نوعية اخلالف يف ذلك بني احلنفية
واجلمهور ،أنه لفظي أم معنوي.

()110

وقد قسم مجهور األصوليني احلكم التكليفي إىل مخسة :الواجب واحلرام،
واملندوب واملكروه ،واملباح.

( )109انظرن املعتمد ( )363 /1الفقيه واملتفقه للخطيب ( )332 /1أصول السرخسي ( )67 /2أصول
البزدوي ( )495قواطل األدلة ( )454 /1املستصفى ( )122 /1روضة الناظر ()257 /1
اإلحكام لآلمدي ( )146 /3نفائس األصول للقرايف ( )2490 /6البحر احملي ()157 /3
املوافقات ( )339 /3فواتح الرمحوت ()76 /2
( )110انظرن الفصول يف األصول ( )236 /3تقومي األدلة (صن  )77التبصرة (صن  )94اللمل للشاازي (صن
 )23أصول السرخسي ( )110 /1قواطل األدلة يف األصول ( )131 /1املستصفى للغزايل ()68 /1
احملصول للرازي ( )15 /1روضة الناظر ( )103 /1اإلحكام لآلمدي ( )97 /1املسودة يف أصول الفقه
(صن  )51نفائس األصول للقرايف ( )235 /1شرح خمتصر الروضة ( )265 /1اإلهباج يف شرح املنهاج (/1
 )51البحر احملي ( )144 /1التقرير والتحبا ( )80 /2شرح الكو ب املنا ()351 /1
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أما احلنفية فتقسيم املتقدمني منهم رباعية ( :)111الفرض والواجب والسنة
والنفل .ويدخل فيها ما يتعلق بالفعل ،وبالرتك.

()112

وأضاف بعضهم  :املباح،

واملكروه (بنوعيه :التنزيهي والتحرميي) ،واحلرام ،ومن ثم فالتقسيم سباعي.

()113

والسر يف تقسيم املطلوب جزماً إىل فرض وواجب أمور:
األول :وجود التفاوت بينهما يف طريق الثبوت.
الثاين :وجود التفاوت بينهما يف احلكم؛ فالقطعي يكفر جاحده ،خبالف الظين.
الثالث :وجود التفاوت بينهما يف قوة الطلب؛ كالتفاوت بني املندوب املثؤكد
وغري املثؤكد.
فتخصيص كل مرتبة باصطالح أوىل حكمًا ،وأدق نظراً.

()114

( )111لكنه تقسيم للمشروعات .انظرن تقومي األدلة يف أصول الفقه (صن  )77أصول السرخسي ( )110 /1أما
اجلصاص فقالن وأحكام السنة على ثالثة أحناءن فرض وواجب وسنة ،وليس يكاد يطلق على املباح لفظ السنة .
الفصول يف األصول ( .)91 /1والبزدوي قسم األحكام إىل عزمية ورخصة ،وقسم العزمية إىل ه األربعة.
( )112شا األسرار ( )434 /2حاشية نسمات األسحار البن عابدين ()164
( )113انظرن املصدرين السابقني ،وأينان ميزاة األصول للسمرقندي ( ،)55 ،40 /1أصول الفقه
لالمشي (.)58
واخرتي صدر الشريعة تقسيما حاصرا جلميل األحكام بشىت أنواعها .انظرن التوضيح على التنقيح ص ()122 /2
وما بعدها .وأدق منه شارحه التفتازاين يف التلويح( .شرح التلويح على التوضيح ()121 /2
( )114يالحظ هنا أة اخلالف بني احلنفية واجلمهور بعد تسليمهم للتفاوت بني القطعي والظين حقيقة وحكما،
خالف شبه لفظي .وصرح مجهور األصوليني أبنه لفظي .انظرن املستصفى ( )68 /1روضة الناظر (/1
 )105خمتصر الروضة مل الشرح للطويف ( )265 /1رفل احلاجب (صن  )494حلاية السول (/1
 )76شرح التلويح على التوضيح ( )124 /2مجل اجلوامل ( )164 /1تشنيا املسامل ()167 /1
الغيا اهلامل شرح مجل اجلوامل (صن  )41التحرير مل التقرير والتحبا ( )148 /2فواتح الرمحوت
()5 /1
على أة بعنهم ير أة اخلالف معنوي ،ينظرن البحر احملي يف أصول الفقه ()146 /1
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واملقام هنا يستدعي غض النظر عن إيراد أدلة اجلمهور واحلنفية ،إال أنه يناسب
بيان صلة القاعدة بقضية قراءة النص اآلحادي إذا زاد على الكتاب.
وقد حاول بعض الباحثني اكتشاف الصلة بينهما وخلص إىل أن مسألة (الزيادة
على النص نسخ) هي من مثرات القول بالتفريق بني الفرض والواجب ( .)115بينما
ذهب آخرون إىل أن مسألة (الزيادة على النص) من أسباب القول بالتفريق بني الفرض
والواجب ،وليس من مثراته.

()116

والذي يظهر لي أن بينهما استقاللية ،وليست العالقة بينهما سببية وال مسببية،
واالرتباط احلاصل بينهما إمنا هو عبارة عن اجلمع بني املتعارضني :الزيادة واملزيد عليه ،فلما
كانت الزيادة نسخًا ،ونسخ القطعي ال يثبت خبرب الواحد؛ فإما أن نرد الزيادة لظنيتها ،أو
نقبلها حبيث ال يبقى تعارض .وال شك أن الثاني أوىل؛ ألنا أعملنا فيه النصني.
وإعمال النصني حصل بإثبات حكم الزيادة يف مرتبة الواجب ال الفرض ،فال
يكون الظين املثبت للزيادة موجبًا للعلم والقطع ،ولكن يوجب العمل به؛ ألن يف
العمل تقرير الثابت بالنص ،ال نسخ له.

()117

( )115وهو الد تور ترحيب ربيعاة الدوسري ،يف حبنه بعنواةن (االختالف يف تباين أو ترادف الفرض والواجب
– سببه ،وعرته) .منشور يف جملة جامعة أم القر لعلوم الشريعة واللغة العربية ،ج ،18ي ،3مجاد األوىل
1425هـ ،ص()283-205
( )116ذهب إىل ذل الد تور موسى عمر يتا ،يف حبنه بعنواةن (الفرق بني الفرض والواجب ،وعالقته مبسألة الزايدة على
النص عند احلنفية) ،منشور يف جملة جامعة املدينة العاملية لعلوم أصول الفقه -ماليزاي ،العدد النامن 2014 ،م.
و ل الد تور نعماة جغيم ،يف حبنه بعنواةن (دراسة يف منه التفريق بني الفرض والواجب عند احلنفية واجلمهور)
منشور يف جملة األمحدية ،العدد 1436 ،29هـ.
( )117أصول السرخسي ()112 /1
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ويظهر عمق تلك الصلة بني القاعدة وموضوعنا املتعلق بقراءة النص اآلحادي
من خالل األمثلة التطبيقية ،اليت نذكرها ضمن الضابط اآلتي" :يعمل بالنص
اآلحادي إذا زاد على الكتاب؛ حبمله على الوجوب دون الفرضية".
وأجتزئ هنا مبثال واحد ،وهو أن فرضية القراءة يف الصلوات ثابتة بدليل
مقطوع به ،وهو قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [املزمل ،]20 :وتعيني
الفاحتة ثابت خبرب الواحد؛ فمن جعل ذلك فرضاً كان زائدا على النص ،ومن قال
جيب العمل به من غري أن يكون فرضاً كان مقرراً للثابت بالنص على حاله ،وعامال
بالدليل اآلخر حبسب موجبه.
ويف القول بفرضية ما ثبت خبرب الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو
حط للدليل الذي ال شبهة فيه عن درجته ،وكل واحد منهما تقصري ال جيوز املصري إليه
بعد الوقوف عليه بالتأمل.

()118

الفصل الثاين :الضوابط احلاكمة لقضية الزايدة على النص
إذا كانت هذه الضوابط حتكم أطراف القضية ،وجتمع شتاتها ،فإنها من جهة
أخرى جتيب عن التساؤالت واإلشكاالت اليت ترد على قضية الزيادة على النص،
ومن أهمها أن احلنفية مل يطردوا القاعدة ،وهم أول من خالفها؛ حيث قبلوا الزيادة
يف مواضع دون أخرى .فتبني هذه الضوابط تلك املواضع اليت قبلوا فيها الزيادة،
والضابط الذي حيكم ذلك.

( )118أصول السرخسي ( )113 -112 /1أصول البزدوي ( )329شا األسرار ()442 /2

حممد علي شفيق الندوي

1451

املبحث األول :الزايدة على النص نسخ.
سبق بيان املراد بالزيادة على النص ،ومقتضى ذلك أننا إذا قبلنا الزيادة مطلقًا
كان ذلك نسخًا للمزيد عليه ،والقاعدة يف النسخ أنه ال جيوز نسخ القوي بالضعيف.
وليس دائمًا الزيادة على النص ترفض ،بل فيه تفصيل ،يتجلى بعض جوانبه
يف الضوابط اآلتية ،إال أنه من املناسب بيان حكم الزيادة مطلقاً عند احلنفية ،وقد بينه
اإلمام أبو بكر اجلصاص (ت  370هـ) ،مفصالً ،وأنقل هنا مثؤدى كالمه مع إضافة
وتصرف (:)119
فالزايدة على النص إما أن ترد متصلة ابلنص ،أو منفصلة عنه ،أو تثبت
ابلقياس:
فاملتصلة هي املقارنة :أن تتصل بالنص؛ كاتصال االستثناء باجلملة ،فاحلكم
أنهما مجيعًا مستعمالن ،فيكون النص مستعمالً بالزيادة الواردة معه .وهذه الصورة
خار حمل النزاع.
واملنفصلة أن ترد الزيادة بعد استقرار حكم النص؛ منفصلة عنه؛ فالزيادة هنا
نسخ ،وهلا حالتان:
األوىل :أن يعلم التاريخ :فإن كانت الزيادة واملزيد عليه يف مرتبة واحدة من
القوة ،فاحلكم أن املتأخر ناسخ للمتقدم؛ كالكتاب أو احلديث املتواتر يزيد على مثله.
وإن كان أحدهما أقوى فهو املقدم.
احلالة الثانية :أن ال يعلم التاريخ ،فالزيادة هلا صورتان:
الصورة األوىل :أن تثبت الزيادة بنص هو يف منزلة النص املزيد عليه؛ بأن يكون
كالهما قطعياً ،فحكمه:
( )119انظرن الفصول يف األصول ( )443 /1وما بعدها.
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 /1االستدالل باألصول :فإن شهدت األصول من عمل السلف أو القواعد
العامة الكلية القطعية؛ على ثبوتهما معاً أثبتناهما معاً ،وإن شهدت األصول بالنص
منفردًا عن الزيادة أثبتناه دونها.
 /2وإن مل يكن يف األصول داللة على شيء من ذلك فالواجب أن حيكم
بورودهما معاً ،فيكون النص ثابتًا بزيادته؛ ويكونان مبنزلة اخلاص والعام إذا وردا وال
نعلم تارخيهما ،وال يف األصول داللة على وجوب القضاء بأحدهما على اآلخر،
فيكونان مستعملني مجيعاً.
الصورة الثانية :أن يكون النص قطعياً؛ كالكتاب والسنة املتواترة ،وترد الزيادة
من جهة ظنية؛ كخرب الواحد؛ فاحلكم أنه ال جيوز إحلاقها بالنص؛ ألن الزيادة إما أن
تكون ثابتة واردة مع النص ،أو قبله أو بعده:
* فلو كانت الزيادة ثابتة موجودة مع النص لنقلها إلينا من نقل النص؛ إذ غري جائز
أن يكون املراد إثبات النص معقوداً بالزيادة ،فيقتصر النيب على إبالغ النص منفرداً منها؛
ألن حصول الفراغ من النص الذي ميكن استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه؛
فواجب إذن أن يذكرها معه ،ولو ذكرهما معا لنقل الزيادة من نقل النص.
مثال ذلك :قوله تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [النور:
]2؛ فإن كان احلد هو اجللد والنفي أو اجللد والرجم ،فغري جائز أن يتلو النيب

اآلية

على الناس عارية من ذكر النفي والرجم عقيبها؛ ألن سكوته عن ذكر الزيادة معها
يلزمنا اعتقاد موجبها ،وهو اجللد مائةً فقط دون زيادة أو نقص؛ ألن املذكور فيها هو
كمال احلد الواقع موقع اجلزاء عند إيقاعه ،ولو كان هناك معه نفي أو رجم مستحق
بالفعل لكان اجللد بعض احلد ،فإذا أخلى النيب

التالوة من ذكر النفي والرجم
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عقيبها ،فقد ألزمنا اعتقاد اجللد املذكور يف اآلية حدًّا كامالً ،فغري جائز إحلاق الزيادة به
إال على وجه النسخ.
ولذلك ملا قال « :واغد يا أنيس إىل امرأة هذا؛ فإن اعرتفت فارمجها»
ومل يذكر معه جلداً ،كان ذلك نسخًا ملا يف حديث عبادة بن الصامت عن النيب

()120

من

قوله «والثيب بالثيب اجللد والرجم» (.)121
وكذلك ملا رجم ماعزًا ومل جيلده ( )122دل على أنه نسخ اجللد مع الرجم.
كذلك جيب أن يكون قوله تعاىل :ﮋﭛ ﭜﮊ [النور]2 :؛ عاريًا عن ذكر
النفي والرجم؛ موجبًا لنسخ النفي املذكور يف حديث عبادة بن الصامت السابق:
«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» .فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع األصل لذكرها
النيب

عقيب التالوة ،ولو ذكرها لنقلتها الكافة اليت نقلت األصل؛ إذ غري جائز

عليهم أن يعلموا احلد اجللد والنفي مجيعًا؛ فينقلوا اجللد دون النفي .كما ال جيوز أن
ينقلوا بعض احلد دون بعض وقد مسعوا النيب يذكر اجلميع.
* فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة امتنع إحلاق الزيادة بالنص من جهة توجب
العلم بنقل الكافة إياها ،فال ختلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة اآلحاد إن كانت ثابتة
من أن تكون قبل النص أو بعده:

( )120أخرجه البخاري يف الو الة ،ب الو الة يف احلدود ،)102 /3( ،برقم ( .)2314ومسلم يف احلدود/3( ،
)1697( )1324
( )121أخرجه مسلم يف احلدود ،ب حد الزان )1690( )1316 /3( ،وفيه أينان البكر لبكر جلد مئة ونفي
سنة .
( )122أخرجه البخاري يف احلدود ،ب هد يقول  )167 /8( ،..برقم ( .)6824ومسلم يف احلدود ،ب من اعرتف/3( ..
)1692( )1319
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فإن كانت الزيادة قبل النص فقد نسخها النص املطلق عاريًا من ذكر الزيادة،
وإن كانت بعده فهذا يوجب نسخ اآلية ،وغري جائز نسخ اآلية خبرب ال يوجب العلم.
* وأما الزيادة على القطعي بالقياس الظين فكذلك ال جيوز؛ مثاله :قوله
تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [اجملادلة ]3 :واشرتاط اإلميان يف الرقبة قياسًا
على كفارة القتل يوجب نسخ ما يف اآلية.
ومن جهة أخرى ،أن النيب ﷺ قال :أعتق رقبة ،وكذلك قال للذي سأله عن
اإلفطار يف شهر رمضان :أعتق رقبة ،ومل يشرتط فيها اإلميان مع علمه جبهل السائل
باحلكم؛ فال جيوز زيادة شرط اإلميان فيها إال على وجه النسخ ،وهذا مينع استعمال
القياس وإحلاق شرط اإلميان بها من وجهني:
أحدهما :أن نسخ اآلية ال جيوز بالقياس .والثاني :أن القياس لو أوجب شرط
اإلميان فيها ألخربه النيب ﷺ بذلك؛ لئال يعتقد السائل غريه ،ولئال يقدم يف احلال
على تنفيذها يف رقبة كافرة ،إذ قد أمره بعتقها يف احلال ،أال ترى أنه ملا قال « :اغد
يا أنيس على امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها» عقلنا من هذا أنه ال شيء عليها غري
الرجم؛ إذ كان مأمورًا يف احلال بتنفيذ هذا احلكم وإمضائه على هذا الوجه ،فوجب
أن يكون هذا احلد ال غري .كذلك أمره السائل برقبة مطلقة يف احلال أي رقبة كانت،
يقتضي أن تكون هي الواجبة كافرة كانت أو مسلمة.
وأما الثابت خبرب الواحد فيجوز الزيادة عليه خبرب الواحد؛ ألنهما يف مرتبة
واحدة.
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املبحث الثاين :يزاد على الكتاب والسنة املتواترة ابلكتاب والسنة املتواترة.

()123

الزيادة على النص القطعي جيوز بنص قطعي؛ ألنه جيوز نسخ القطعي
بالقطعي ،فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة املتواترة عند اجلمهور ،خالفًا
للشافعي ومن وافقه من أصحابه ومن الظاهرية؛ يف نسخ الكتاب بالسنة.

()124

والغريب هنا  -وهو جدير بالذكر  -أن أحد الباحثني يف رسالة املاجستري
اليت متت مناقشتها واجتيازها بنجاح ،عنون كاآلتي" :الرد على أدلة احلنفية القائلني
بأن ال يزاد على األحكام الثابتة يف القرآن الكريم بالسنة املتواترة  )125( "..ثم تناوله بالرد
تفصيالً.
ومن أمثلة النسخ الصريح وبالزيادة:
* نسخ االعتداد باحلول :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [البقرة]240 :؛ بـ
ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البقرة .]234 :وكذا نسخ األربعة أشهر
بوضع احلمل.
( )123انظرن الفصول يف األصول ( )467 /1أصول السرخسي ( )292 /2أصول البزدوي ( )495امليزاة
يف أصول الفقه للسمرقندي ص ( )219التقرير والتحبا ( )62 /3فواتح الرمحوت ()76 /2
( )124انظرن الرسالة للشافعي ( )106 /1الفصول يف األصول ( )467 /1تقومي األدلة (صن )239
املعتمد ( )363 /1الفقيه واملتفقه ( )332 /1أصول السرخسي ( )67 /2امليزاة للسمرقندي
( )219قواطل األدلة ( )454 /1املستصفى ( )122 /1روضة الناظر ( )257 /1اإلحكام
لآلمدي ( )153 /3نفائس األصول ( )2490 /6حلاية السول ( )568 /2البحر احملي (/3
 )185 ،157املوافقات ( )339 /3التقرير والتحبا ( )62 /3شرح الكو ب املنا ()562 /3
فواتح الرمحوت ()76 /2
( )125رسالةن الزايدة على األحكام النابتة يف القراة الكرمي لسنة النبوية ص ( )71إعدادن حممود فائق حممد،
جامعة النجاح ،انبلس.
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* الزيادة على قوله تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [النور:
 ]2بالرجم الثابت بالسنة املتواترة يف حق الثيب والثيبة؛ وهي أنه

رجم ماعزاً عندما

زنى وهو حمصن ،وهي قصة ثبتت بالتواتر )126( .فهذا نسخ بالسنة املتواترة.
* بيان بقرة بين إسرائيل؛ فقد أمرهم تعاىل بذبح بقرة مطلقاً ،بقوله :ﮋ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [البقرة ،]67 :ثم بينها وقيدها بأوصاف معينة بقوله :ﮋ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [البقرة ،]69 :وبقوله :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [البقرة]71 :
وهذا البيان يعده اجلمهور ختصيصاً ،ويعتربه احلنفية "بيانًا بالزيادة على النص،
وهو يعدل النسخ ،والنسخ إمنا يكون متأخراً عن أصل اخلطاب .وإىل هذا أشار ابن
عباس

فقال :لو أنهم عمدوا إىل أي بقرة كانت فذحبوها ألجزأت عنهم،

ولكنهم شددوا فشدد اهلل عليهم ()127؛ فدل أن األمر األول قد كان فيه ختفيف وأنه
قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد عليهم".

()128

ومن أمثلته أيضاً :قوله تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ

[املائدة ]42 :حيث خري بني احلكم واإلعراض ،ثم أمره باحلكم من غري إعراض:
ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [املائدة]49 :
( )126ينظرن امليزاة للسمرقندي ( )222شرح الكو ب املنا ( .)555 /3وقد سبق ختري القصة قريبا.
( )127أخرجه الطربي بسند عن ابن عباس يف تفسا ( )100 ،98 /2وصححه ابن نا يف تفسا (/1
 ،)298وأخرجه أينا ابن أيب حامت ،يف تفسا ( )137 /1برقم ( .)693وروي حنو ذل عن جماهد
وعكرمة وعبيدة السلماين وابن جري وأيب العالية وقتادة .أخرج ذل له الطربي يف تفسا (-98 /2
)100
وأخرجه ابن أيب حامت وابن مردويه عن أيب هريرة مرفوعا .ما يفن الدر املننور ( ،)189 /1و شا اخلفاء ()7 /2
( )128أصول السرخسي ( .)34 /2وانظر أينان أصول البزدوي ()469
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()129

جيوز نسخ الكتاب بالسنة املشهورة عند احلنفية؛ ألنها كاملتواترة حكمًا؛ من
حيث وجوب تقييد مطلقه ،وختصيص عمومه ،وجواز نسخه بها )130( .واملشهور
سبق تعريفه وحكمه ،وهو يف قوة املتواتر؛ إذ املتواتر نوعان :متواتر من حيث
الرواية ،ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غري نكري ،فإن ظهوره يغين الناس
عن روايته.

()131

واجلدير بالذكر أن كثريًا مما يشنع به على احلنفية؛ بأنهم نقضوا أصلهم يف
عدم الزيادة خبرب الواحد ،منشثؤه الغفلة عن مثل هذه الضوابط اليت تبني جواز
الزيادة يف صور معينة؛ وعن التفريق بني السنة اآلحادية واملشهورة.

()132

والشهرة قد تعرف بأدلة ،مثل التلقي بالقبول؛ ولذا جيوز ختصيص ظاهر
القرآن والزيادة عليه خبرب قد تلقاه الناس بالقبول ،وإن كان وروده من طريق
اآلحاد؛ ألنه صار مبنزلة التواتر ،ومعنى التلقي بالقبول أن يعرفه معظم السلف
ويستعملونه من غري نكري من الباقني على قائله ،ثم إن خالف بعدهم فيه خمالف
كان شاذا ال يلتفت إليه.

()133

( )129انظرن الفصول يف األصول ( )467 /1أصول السرخسي ( )293 ،292/1أصول البزدوي ()358
املغين للخبازي ( )193فواتح الرمحوت ( )80 ،77 /2امليزاة ( )429التقرير والتحبا (،219 /2
)64 ،3/3
( )130التقرير والتحبا ( .)3/3وأينان أصول السرخسي ( )67 /2البحر احملي ( )192 /3واملصادر السابقة.
( )131التحرير مل التقرير والتحبا (.)64/3
( )132ينظرن إعالم املوقعني ( )501وما بعدها ،وتبعه مجهور من تب بعد .
( )133انظرن الفصول يف األصول ()90 ،84 /1
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أمثلة الزايدة على الكتاب ونسخه ابملشهور:
* قوله تعاىل يف كفارة اليمني :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [املائدة ]89 :وروي عن
ابن مسعود

َ ( :فصِيَامُ َثلَاثَةِ أَيَّامٍ مَُتَتابِ َعاتٍ) ( ،)134وقد أخذ احلنفية بهذه الزيادة يف

القراءة الشاذة؛ وحجتهم يف ذلك أن حرف ابن مسعود كان مستفيضاً عندهم يف ذلك
العصر ،فثبوت احلكم باالستفاضة.
وهي قراءة أبي بن كعب

()135

أيضاً.

()136

* زيادة شرط عدم اإلحصان يف آية جلد الزاني الشامل للمحصن وغري احملصن:
ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [النور]2 :؛ برجم ماعز من غري جلد (،)137
( )134أخرجه عبد الرزاق عنه وعن عطاء أينان تاب األمياة والن ور ،ب صيام ثالثة أايم  )513 /8( ،..برقم
( .)16102وعن أيب إسحاق أينان ( )514 /8برقم ( .)16103وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه ()87 /3
برقم ( )12366عن إبراهيم أينا أحلا قراءهتم.
( )135الفصول يف األصول ( ،)390 /1وأينان تقومي األدلة للدبوسي (صن  )21أصول السرخسي ()269 /1
التقرير والتحبا على التحرير ( .)236 /2وقد قيد الصيام لتتابل اإلمام أمحد أينا .العدة ()637 /2
وقال اجلصاصن يكن حرف عبد هللا بن مسعود عندهم واردا من طريق اآلحاد ألة أهد الكوفة يف ذل الوقمل انوا
يقرءوة حبرف عبد هللا ما يقرءوة حبرف زيد  ...الفصول يف األصول ()102 -101 /1
وممن ذهب إىل وجوب التتابلن علي بن أيب طالب ،وعطاء ،وجماهد ،وعكرمة ،والنخعي ،والنوري ،وإسحاق ،وأبو عبيد،
وأبو ثور .ينظرن مصنا عبد الرزاق ( ،)513 /8و ابن أيب شيبة ( )87 /3وغامها ،املغين (.)273 /11
وأخ به أبو حنيفة ،ومال يف املوطأ ،والشافعي يف قول ،وأمحد بن حنبد يف الصحيح من امل هب .ينظرن
املبسوط ( )144 /8فتح القدير ( )366 4موطأ مال (  )305 /1امله ب مل اجملموي ()120 /18
حلاية احملتاج ( )184 /8املغين للموفق (.)273 /11
( )136أخرجه مال يف املوطأ ،تاب الصيام ،ب ما جاء يف قناء رمناة والكفارات ،برقم ()305 /1( )49
وابن أيب شيبة ( )88 /3برقم ( ،)12368واحلا م ( )33 /2برقم ()3091
( )137أخرجه مسلم عن أيب سعيد ،تاب احلدود ،ب من اعرتف على نفسه لزان ،برقم (/3( )1694
)1320
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وبقوله « :والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  ،ويف رواية :رجم باحلجارة»( .)138وهو من
قبيل التقييد مبا هو متواتر املعنى )139( .ومن ثم يصلح مثاالً للزيادة باملتواتر أيضاً.
* زيادة شرط عدم التخفف يف آية الوضوء :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [املائدة]6 :؛ بأحاديث املسح
على اخلف (.)140
* زيادة شرط الدخول على مطلق العقد يف قوله تعاىل :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [البقرة]230 :؛ حبديث امرأة رفاعة أنها طلقها زوجها ثالثًا ،ثم
نكحت بعبد الرمحن بن الزبري ،فقال  :أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال ،حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .

()141

( )138أخرجهما مسلم من حديا عبادة بن الصاممل ،تاب احلدود ،ب حد الزان ،برقم (/3( )1690
)1316
( )139التقرير والتحبا على التحرير ( .)236 /2وانظر أينان الفصول يف األصول ()480 /1
( )140أحاديا املسح على اخلا خمرجة يف الصحاح والسنن واملسانيد وغاها .ينظرن جامل األصول ()228 /7
نصب الراية ( )162 /1جممل الزوائد ( )254 /1التلخيص احلبا ( )412 /1املطالب العالية (.)308 /2
* ه ا إذا اعتربان أحادينه غا متواترة وعليه ما يف االختيار وغا ن قال أبو حنيفةن من أنكر املسح على اخلفني خياف عليه
الكفر فإنه ورد فيه من األخبار ما يشبه املتواتر  .وما يف النهايةن وقال أبو يوسان خرب املسح جيوز نسخ الكتاب
به لشهرته  .وما يف املبسوطن جواز املسح آباثر مشهورة قريبة من التواتر .وإال فقد ذهب بعنهم إىل أحلا متواترة
فقد نص ابن عبد الرب على أحلا متواترة .والظاهر أة عليه ما يف شرح الطحاوين قال الكرخين أثبتنا الكفر على
من ال ير املسح على اخلفني  .التقرير والتحبا على التحرير ()168 /3
( )141أخرجه البخاري من حديا عائشة ،تاب الشهادات ،ب شهادة املختيب)1316 /3( ،
برقم (.)2639
وأخرجه مسلم يف النكاح ،ب ال حتد املطلقة ثالاث ملطلقها حىت تنكح ،)1055 /2( .برقم (.)1433
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فثبت شرط الدخول زيادة خبرب مشهور حيتمل الزيادة مبثله ،وعليه
()142

اإلمجاع.

* وجوب الوصية بقوله :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [البقرة ]180 :نسخ
باخلبـر املشهور،
* وكذا قوله تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [النساء : ]24 :قال عيسى
بن أبان (ت 220هـ)" :ال يقبل خرب خاص يف رد شيء من القرآن ظاهر املعنى أن يصري
خاصًا أو منسوخًا حتى جييء ذلك جميئًا ظاهراً يعرفه الناس ويعلمون به؛ مثل ما جاء
عن النيب

أن« :ال وصية لوارث»( )143و«ال تنكح املرأة على عمتها» ( .)144فإذا جاء

هذا اجمليء فهو مقبول؛ ألن مثله ال يكون وهما".

()145

( )142الفصول يف الصول ( )90 -89 /1أصول السرخسي ( )1312 /1البزدوي ص ()115
( )143أخرجه من حديا أيب أمامة أبو داود يف الوصااي ( )114 /3برقم ( ،)2870والرتم ي يف الوصااي (/3
 )504برقم ( .)2120ومن حديا خارجة عند الرتم ي ( )2121( )505 /3والنسائي يف الوصااي
( .)3641( )247 /6وانظرن نصب الراية ( .)111 ،57 /4واحلديا صححه بعنهم ،وتكلم فيه
اخروة .وقال يف التلخيص احلبا ( )11 /1عقبهن إذا تلقمل األمة احلديا النعيا لقبول يعمد به
على الصحيح وجو حىت إنه ينزل منزلة املتواتر يف أنه ينسخ املقطوي به
( )144أخرجه البخاري من حديا أيب هريرة يف النكاح ،ب ال تنكح املرأة )12 /7( ،برقم ( )5109ومسلم يف
النكاح ب حترمي اجلمل .)1408( )1029 /2( ،وله شاهد عند البخاري من حديا جابر)12 /7( ،
()5108
( )145الفصول يف األصول ( .)74 /1وانظر أينان املعتمد ()399 /1
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املبحث الرابع :اإلمجاث يقوم مقام املتواتر؛ فتجوز الزايدة به.
ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيوز النسخ باإلمجاع؛ ألن النسخ إمنا يكون يف
حياة الرسول ال بعده ،واإلمجاع إمنا يعتد به بعده ال يف حياته .

()146

إال أنه يستدل باإلمجاع على النسخ؛ فإذا أمجع أهل عصر على خالف حكم
القرآن ،حكمنا بأنه منسوخ ،وذلك ألن اإلمجاع دل على أنه منسوخ بتوقيف ،وإن
مل ينقل إلينا اللفظ الناسخ له ،أو مل يشتهر ،أو نقل للمتأخرين آحاداً .وكذا متى
وجدنا خربًا اإلمجاع على خالفه ،تركناه باإلمجاع ،وال نقول :نسخ باإلمجاع بل
يستدل باإلمجاع على نسخه.

()147

أمثلة الزايدة على الكتاب ونسخه ابإلمجاث:
* مما دلنا اإلمجاع على نسخه :قوله تعاىل :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ [املمتحنة ،]11 :ومل يعلم
زوال هذا احلكم إال من طريق اإلمجاع.

()148

* قوله تعاىل :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [البقرة ]230 :زيد
اشرتاط الدخول إما برواية مشهورة تلقيت بالقبول ،وإما ألنه مما أمجع عليه بعد سعيد
بن املسيب

.

()149

( )146انظرن العدة ( )578 /2أصول السرخسي ( )66 /2روضة الناظر ( )265 /1اإلحكام لآلمدي
( )161 /3تشنيا املسامل جبمل اجلوامل (.)861 /2
( )147انظرن الفصول يف األصول ( )417 /1العدة ( )796 /3الفقيه واملتفقه للخطيب ( )332 /1اللمل
يف أصول الفقه (صن  )60شرح خمتصر الروضة ( )341 /2التقرير والتحبا على التحرير ()69 /3
( )148الفصول يف األصول ( ،)417 /1واملراد حلكم املنسوخ هو أة األزواج ال ين ذهبمل زوجاهتم مرتدات،
يعطوة من مال الغنيمة مند ما أنفقوا يف املهر وحنو .
( )149انظرن الفصول يف األصول ()90 /1
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* اشرتاط اليمنى يف قطع اليد يف حد السرقة ،واآلية مطلقة :ﮋ ﭡ

ﭢ ﮊ [املائدة ،]38 :وتقييد املطلق من الزيادة على النص ،ودل اإلمجاع على
تقييد اليد باليمنى.

()150

* قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [املائدة ،]3 :وقد استثنى احلنفية
كغريهم ميتة السمك من ذلك؛ ملا رواه ابن عمر

أن النيب ﷺ قال :أحلت لنا

ميتتان :احلوت واجلراد  )151( .ولكنهم جوزوا الزيادة مبثله على الكتاب لكونه مثؤيداً
باإلمجاع.

()152

املبحث اخلامس :ال يزاد على الكتاب وما يف حكمه ابلنص اآلحادي.

()153

وما يف حكمه هو اخلرب املتواتر .وقد أمجع احملققون على أن خرب الواحد ال
ينسخ القرآن واخلرب املتواتر ()154؛ ألن التواتر يوجب العلم ،فال جيوز نسخه مبا يوجب
الظن.

()155

( )150ممن نقد اإلمجاين اجلصاص يف شرح خمتصر الطحاوي ( )314 /6والبغوي يف شرح السنة ()326 /10
وابن رشد يف بداية اجملتهد ( )235 /4وابن قدامة يف املغين ( )106 /9واملوصلي يف االختيار ()109 /4
واللكنوي يف فواتح الرمحوت ( .)387 /1وانظر أينان املنتقى للباجي ()167 /7
( )151أخرجه اإلمام أمحد ( )16 /10برقم ( )5723وابن ماجه يف الصيد ( )1073 /2برقم ( )3218واللفظ له.
( )152الكفاية على اهلداية ( )422 /8والبناية ( )607 /11وحاشية الشليب على التبيني ()296 /5
( )153انظرن الفصول يف األصول ( )406 /1أصول السرخسي ( )366 ،364 ،112/1أصول البزدوي
( )394ميزاة األصول للسمرقندي ( )301التقرير والتحبا ( )75 /2فواتح الرمحوت ()92 ،76 /2
( )154املوافقات ()339 /3
( )155الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ( )332 /1الفصول يف األصول ()77 /1
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أمثلة امتناث الزايدة على الكتاب أبخبار اآلحاد:
* عدم ركنية الفاحتة؛ بقوله ﷺ« :ال صالة إال بفاحتة الكتاب» ( )156زيادة على
قوله تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [املزمل]20 :؛ ألن اآلية اقتضت التخيري يف
املفروض من القراءة ،وتعيني فرض القراءة بفاحتة الكتاب يوجب إسقاط التخيري الذي
يف اآلية ،فيكون ناسخًا له ،وال جيوز ذلك خبرب الواحد.

()157

* عدم الزيادة على اآلية :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [احلج ،]29 :الدالة
على إجزاء الطواف مطلقاً؛ باشرتاط الطهارة له؛ ملا رواه ابن عباس

أن

النيب ﷺ قال« :الطواف بالبيت صالة» ( )158وإمنا حيمل اخلرب على معنى حيتمله وال
يعارض اآلية ( ،)159وفق الضابط التالي.
* عدم فرضية الرتتيب يف الوضوء؛ لئال يزاد به على اآلية الدالة على إجزاء
الوضوء بالغسل واملسح مطلقاً :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [املائدة ،]6 :وأسرد هنا مزيداً من األحكام واملسائل
املتفرعة عن هذه القاعدة عند احلنفية:

( )156سبق خترجيه.
( )157الفصول يف األصول ()406 /1
( )158أخرجه الرتم ي ( )285 /2يف احل  ،ب ما جاء يف الكالم يف الطواف برقم ( )960والنسائي
( )222 /5واللفظ له يف مناس احل  ،ب إ حة الكالم يف الطواف ،رقم ( ،)2922من حديا ابن
عباس .وصححه ابن السكن وابن خزمية وابن حباة .واختلا يف رفعه ووقفه ،ورجح املوقوف .التلخيص احلبا
()358 /1
( )159قال السندين أي الصالة يف نا من األحكام ،أو يف األجر ،أو يف التعلق لكعبة .حاشية على النسائي
()222 /5
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* عدم اشرتاط النية يف الضوء والغسل؛ لئال يزاد به على اآلية الدالة على إجزاء
الوضوء بغسل األعضاء مطلقاً.
* عدم جواز االقتصار على مسح العمامة دون الرأس.
* عدم فرضية الطمأنينة يف الصالة.
* عدم فرضية سرت العورة والرتتيب يف الطواف.
* عدم اشرتاط اإلميان يف الرقبة يف كفارة الظهار.
* عدم تقييد الرضاع احملرم بعدد معني من الرضعات.
* عدم صحة القضاء بشاهد وميني.
* عدم تغيري حد الزنا من اجللد وحده إىل جمموع اجللد والتغريب.
* عدم وجوب ضمان العني املسروقة ،مع إقامة حد القطع.
إىل غري ذلك من املسائل .ولكن هل يرد خرب الواحد ؟ ال ،ال يرد ،وإمنا يعمل
به ما أمكن؛ كما يأتي يف الضابط التالي.
املبحث السادس :يعمل ابلنص اآلحادي إذا زاد على الكتاب؛ بقدر ما ال ينسخه
األصل أن يعمل خبرب الواحد إلفادته غلبة الظن ،وإلمجاع الصحابة على
العمل به ،لكن بشرط صحته وعدم شذوذه .وختتلف وجهات النظر يف أسباب
الشذوذ ،ويعد منها خمالفة الكتاب.
فإذا زالت املخالفة زال املانع ،ومحل خرب الواحد على أحد معانيه الذي حيتمله
لفظه ،وعمل به؛ حبيث ال يستلزم خمالفة ظاهر الكتاب.
ومفاد ذلك أن اإلشكال يف خرب الواحد املظنون ينحصر فيما إذا محلناه على
معنى يعارض املقطوع ،أما إذا محلناه على معنى حيتمله وال يعارض به املقطوع فال
إشكال فيه حبسب ذلك املعنى.

حممد علي شفيق الندوي

1465

وهذا حال مجيع األخبار الشاذة ،إمنا شذوذ غالبها حبسب خمالفتها للقطعي،
إال إذا كان تأويل اخلرب بعيداً ،ومل ميكن محله على معنى آخر حيتمله ال خيالف به
القطعي ،فحينها حيكم عليه بالشذوذ ويرد.
يقول عيسى بن أبان يف خرب الواحد[" :إذا] كان ينقض سنة جممعًا عليها ،أو
خيالف شيئًا من ظاهر القرآن ،فكان للحديث وجه ومعنى حيمل عليه ال خيالف ذلك،
محل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن ،فإن مل يكن
معنى حيمل ذلك فهو شاذ" )160(.ويقول أبو اليسر البزدوي" :إذا وقع التعارض بني
األحاديث يرد على وجه يرتفع التعارض ،ويعمل بها بقدر اإلمكان "...

()161

ويتضح تطبيق ذلك من خالل الضوابط اآلتية وأمثلتها ،إال أنه ال مانع من ذكر

مثال واحد هنا:

قوله ﷺ« :ال صالة إال بفاحتة الكتاب» (*) خيالف ظاهر الكتاب :ﮋ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [املزمل]20 :؛ إذ (ما) عامة أو مطلقة ،تقتضي عدم توقف الصحة
على قراءة الفاحتة.
فعمِل احلنفية خبرب الواحد لكن على وجه ال يتغري به حكم الكتاب؛ بأن حيمل
اخلرب على نفي الكمال ،والكمال درجات ،منها كمال وجوب ،حبيث يكون املطلوب
من احلديث وجوب الفاحتة ال فرضيتها ،والفرق أنها لو كانت فرضاً تبطل الصالة
برتكها ،ولو كانت واجباً تصح لتمام أركانها؛ لكن تكون ناقصة نقصاناً شديداً؛ فإن

( )160الفصول يف األصول ()75 /1
( )161معرفة احلج الشرعية ،أليب اليسر البزدوي ( )*( )132سبق خترجيه.
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كان تركها سهوًا وجب اجلرب بسجود السهو ،وإن كان عمداً وجبت إعادة الصالة.
()162

وألبي اليسر البزدوي احلنفي كالم يثؤكد معنى هذا الضابط ،يرد فيه على من
يرى أن خرب الواحد إذا خالف الكتاب ،أو اخلرب املتواتر أو املشهور ،أو األصول
املمهدة؛ فإنه إذا كان هكذا فالظاهر أنه كذب .قال بعد ذكر هذا الرأي " :والصحيح
أن اخلرب ال جيوز رده ،وجيب العمل به ما أمكن .ومتى خالف كتاب اهلل أو اخلرب املتواتر
عمل [به] على وجه ال خيالف كتاب اهلل وال اخلرب املتواتر".

()163

فهو يبني ما صغته يف هذا الضابط ،لكن ظن بعض الباحثني أنه خيالف احلنفية يف
موقفهم من خرب الواحد املخالف للكتاب ،وأنه يرى قبوله بال شرط ( .)164وهذا ليس
بصواب ،وال يدل عليه لفظه ،وال ما ذكره عقيب هذا القول من بيانه أن خرب القهقهة
ال خيالف األصول املمهدة.

()165

نعم إذا مل يكن للخرب معنى حمتمل ،أو كان لكن بعيد ال حيتمله لفظه إال
بتكلف بارد؛ فحينها يرتك اخلرب ،وحيكم عليه بالشذوذ أو حيمل على أنه منسوخ.
وهذا معنى قول عيسى آنف الذكر" :فإن مل يكن معنى حيمل [عليه] ذلك
[اخلرب] فهو شاذ".
( )162اهلداية ( )74 /1بدائل الصنائل ( )160 /1فتح القدير البن اهلمام ( )293 /1البناية شرح اهلداية
( )609 /2البحر الرائق ( )60 /2 ،312 /1الدر املختار وحاشية ابن عابدين (.)456 /1
( )163معرفة احلج الشرعية ،أليب اليسر البزدوي ص ()135
( )164ه ا ما فهمه فنيلة العالمة الد تور الباحسني حفظه هللا ،عند تقدميه لكتابن معرفة احلج الشرعية،
ص (ب) .وفهمه أينا الشيخ عبد اجمليد الرت ماين يف تابهن دراسات يف أصول احلديا على منه
احلنفية ،ص ( .)262وأغرب يف ه ا املقام العالمة حممد خبيمل املطيعي أينا يف سلم الوصول لشرح حلاية
السول )176 -175 /3( ،بعد حبا ،فلاجل إليه.
( )165انظرن معرفة احلج الشرعية ،ص ()135

حممد علي شفيق الندوي

1467

ويقول الشاشي يف أصوله" :حكم اخلاص من الكتاب وجوب العمل به ال
حمالة ،فإن قابله خرب الواحد أو القياس؛ فإن أمكن اجلمع بينهما بدون تغري يف حكم
اخلاص يعمل بهما ،وإال يعمل بالكتاب ،ويرتك ما يقابله".

()166

وتفصيل هذا الضابط يف الضوابط التالية:
املبحث السابع :يعمل ابلنص اآلحادي إذا زاد على الكتاب؛ بتأويله وا حيتمله وال يعارض
الكتاب

هذا الضابط يبني إحدى الطرق اليت يعمل فيها خبرب الواحد إذا عارض
الكتاب ،وذلك بتأويل اخلرب ومحله على أحد املعاني الذي حيتمله لفظه ،ويدل عليه
الكتاب أو السنة ،حبيث ال يعارض معنى الكتاب.
فخرب الواحد املخالف ظاهره معنى الكتاب إذا كان له "وجه ومعنى حيمل عليه
ال خيالف ذلك ،محل معناه على أحسن وجوهه ،وأشبهه بالسنن ،وأوفقه لظاهر
()167

القرآن "..

وذكر اإلمام السمرقندي (ت  539هـ) يف خرب الواحد" :فأما إذا خالف واحدًا
من هذه األصول القاطعة [الكتاب ،والسنة املتواترة ،واإلمجاع] ،فإنه جيب رده أو
تأويله على وجه جيمع بينهما"

()168

( )166أصول الشاشي ص ( .)4وانظر أينان ميزاة األصول يف نتائ العقول ،ص ()433
( )167اقتباس من الم عيسى بن أ ة .الفصول يف األصول ()75 /1
( )168ميزاة األصول يف نتائ العقول ،لعالء الدين أيب بكر حممد بن أمحد السمرقندي ،ص ()433
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وميكن التمثيل هلذا الضابط باآلتي:
* حديث عمر وابنه واملغرية
أهله عليه» ( .)169خطّأت عائشة

أن النيب ﷺ قال« :إن امليت ليعذب ببكاء
عمر وابنه ملخالفته لقوله تعاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﮊ ( ،)170فقالت :رحم اهلل عمر ،واهلل ما حدث رسول اهلل ﷺ« :إن امليت
يعذب ببكاء أحد» ،ولكنه قال« :إن اهلل ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» ،وقالت:
حسبكم القرآن :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ ( .)171ويف رواية قالت" :إنكم لتحدثوني
عن غري كاذبني ،وال مكذبني ،ولكن السمع خيطئ"

()172

ويف رواية عنها قالت :رحم اهلل أبا عبد الرمحن ،مسع شيئًا فلم حيفظه ،إمنا
مر رسول اهلل ﷺ على يهودية يبكي عليها أهلها ،فقال« :إنهم ليبكون عليها وإنها
لتعذب يف قربها»

()173

فتبني مما سبق أن لعائشة

أكثر من موقف مع هذا احلديث :من ذلك رد

هذه اللفظة املطلقة بعينها ،بالتخطئة يف السماع ،ثم بيان اللفظ الصحيح بأنه متعلق
جبنازة يهودي أو يهودية خاصة.
( )169أخرجه البخاري يف اجلنائزن ب قول النيبن «يع ب امليمل  »..إذا اة النوح من سنته ( ،)79 /2عن
ابن عمر برقم ( ، )1286وعن عمر برقم ( ،)1287و( ،)80 /2( )1290ويف ب ما يكر من
النياحة ،..عن املغاة برقم ( .)80 /2( )1291ومسلم يف اجلنائزن ب امليمل يع ب ببكاء  ..برقم
()639 ،638 /2( )927
( )170سورة األنعامن  ،164واإلسراءن  ،15وفاطرن  ،18والزمرن  .7وقوله {أََال تَِزر َوا ِزَرة ِوْزَر أ ْخَر } النجمن .38
( )171أخرجه البخاري ،تاب اجلنائز ،ب قول النيب ‘ن يع ب امليمل ..اخل )79 /2( ،برقم ()1288
( )172أخرجه مسلم يف صحيحه ،تاب اجلنائزن ب امليمل يع ب ببكاء أهله عليه ،برقم ()641 /2( )929
( )173أخرجه البخاري ،تاب اجلنائز ،ب قول النيب ‘ن يع ب امليمل ..اخل )80 /2( ،برقم ()1289
وأخرجه مسلم ،تاب اجلنائزن ب امليمل يع ب ببكاء أهله عليه ،برقم ()642 /2( )931
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ومنها رد معنى اللفظ الظاهري املخالف للقرآن؛ بالتأويل ،فأوّلت معنى هذا
احلديث املطلق حبمله على الكفار ،يعذبون يف قبورهم لكفرهم وجرائمهم ،أو بتقييده جبنازة
يهودية يبكي عليها أهلها ،مع أنها تعذب يف قربها لكفرها ومعاصيها.
وللبخاري

تأويل آخر ،يظهر من تبويبه على احلديث ،بلفظ" :باب قول

النيب ﷺ« :يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته  ...فإذا مل يكن
()174

من سنته ،فهو كما قالت عائشة" ..

وهذا التأويل ذهب إليه ابن املبارك والرتمذي ( ،)175والقرطيب ،وجعله رأي
أكثر العلماء.

()176

* ومن أمثلة ذلك أيضاً تأويل عائشة

لقوله ﷺ يف من ألقاهم يف قليب بدر:

«إنهم اآلن يسمعون ما أقول» بأن املراد« :إنهم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو
احلق» ثم قرأت :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [النمل]80 :

()177

( )174صحيح البخاري ،تاب اجلنائز)79 /2( ،
مقرا لهن أرجو إة اة ينهاهم يف حياته أة ال يكوة عليه من ذل
( )175اإلمام الرتم ي نقد قول ابن املبارك ًّ
شيء .)317 /2( .ا قال الرتم ي عقب قول عائشةن وقد ذهب أهد العلم إىل ه ا ،وأتولوا ه
اآليةن ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ  ،وهو قول الشافعي .سنن الرتم ي ( .)318 /2ينظر أينان
الفصول ()160 /1
( )176قال القرطيبن قال بعض العلماء أو أ نرهمن إمنا يع ب امليمل ببكاء احلي إذا اة البكاء من سنة امليمل
واختيار  ،ما قالن = إذا ممل فانعيين مبا أان أهله  ...وشقي علي اجليب اي ابنة معبد.
و ل إذا أوصى به .الت رة أبحوال املوتى ( .)327وراجلن اإلجابة إليراد ما استدر ته عائشة ()102
( )177أخرجه البخاري يف املغازي ،ب قتد أيب جهد )77 /5( ،برقم ( )3980ومسلم رقم ( )932يف اجلنائز،
ب امليمل يع ب.
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* ومن أمثلة هذا الضابط أيضاً :الزيادة على الكتاب

()178

حبديث تغريب

الزاني البكر « :البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»( . )179يقول الشاشي" :يعمل باخلرب
على وجه ال يتغري به حكم الكتاب ،فيكون اجللد حداً شرعيًا؛ حبكم الكتاب،
والتغريب مشروعًا سياسةً؛ حبكم اخلرب".

()180

املبحث الثامن :يعمل خبرب الواحد إذا زاد على الكتاب؛ حبمله على الوجوب دون الفرضية
من صور العمل بالنص اآلحادي الزائد على الكتاب أن تراعى مرتبته يف
احلكم ،والقاعدة عند احلنفية أن الفرض يثبت بالقطعي؛ كالكتاب والسنة املتواترة،
وأن الواجب يثبت بالظين كخرب الواحد والقياس .فيثبت بكل دليل ما يناسب مقامه
ومرتبته؛ ما مل يتأيد أحدهما مبا يغري هذا احلكم.
وذلك أن األدلة السمعية أنواع أربعة :قطعي الثبوت والداللة؛ كنصوص
القرآن احملكمة.
وقطعي الثبوت ظين الداللة ؛كاآليات املثؤولة .وظين الثبوت قطعي الداللة؛
كأخبار اآلحاد اليت مفهومها قطعي .وظين الثبوت والداللة؛ كأخبار اآلحاد اليت
مفهومها ظين.
فباألول يثبت الفرض واحلرام ،وبالثاني والثالث يثبت الوجوب وكراهة
التحريم ،وبالرابع يثبت السنة واالستحباب؛ ليكون ثبوت احلكم بقدر دليله.

()181

( )178وهو قولهن {الَزانِية والَزِاين فَاجلِدوا َد و ِ
احد ِمْنـه َما ِمائَ َة َج ْل َدة} [النورن  ،]2الدال على أنه حد الزان.
ْ
َ
َ َ
( )179أخرجه مسلم من حديا عبادة بن الصاممل ،تاب احلدودن ب حد الزىن ،برقم ()1690
()1316 /3
( )180أصول الشاشي( ،ص )16
( )181شا األسرار عن أصول البزدوي ( )130 /1فصول البدائل يف أصول الشرائل ( )9 /2التحرير مل التقرير
والتحبا ( )20 /2رد احملتار ( ،)95 /1وفيه تفصيد بتقسيم الفرض إىل علمي وعملي .فلاجل إليه.
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واحلاصل أن الفرض والواجب كل واحد منهما الزم ،إال أن الفرض أقوى
لثبوته بدليل موجب للعمل والعلم قطعًا .خبالف الواجب لثبوته بدليل موجب للعمل غري
موجب للعلم يقينًا باعتبار شبهة يف طريقه؛ فال يكفر جاحده ،وجيب العمل به؛ ألن دليله
موجب للعمل.

()182

فالتباين بني الفرض والواجب مينع التعارض والتناسخ بينهما ،ألن من شرط
التعارض احتاد احلكم.

()183

وإذا كانت الزيادة على النص نسخًا؛ مل يصح إثباتها إال مبا يثبت النسخ به،
ونسخ ما يوجب العلم ال يثبت خبرب الواحد ،فالزيادة به ال تكون فرضا موجبا للعلم
بهذا املعنى ،ولكن جيب العمل به؛ ألن الوجوب يثبت باآلحاد؛ وألن يف العمل تقرير
الثابت بالنص ال نسخ له.

()184

ويف القول بفرضية ما ثبت خبرب الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو
حط للدليل الذي ال شبهة فيه عن درجته ،وكل واحد منهما تقصري ال جيوز املصري إليه
بعد الوقوف عليه بالتأمل.

()185

وليعلم أن الفرض والواجب يشارك احلنفية فيهما احلنابلة يف رواية( ،)186كما أن
التفريق بني الفرض مبعنى الركن ،والواجب مبعنى أجزاء العبادة الواجبة غري الركن،

( )182أصول السرخسي ()112 -111/1
( )183انظرن أصول السرخسي ( )12 /2شا األسرار للبخاري ( )120 /3التقرير والتحبا ()2 /3
( )184انظرن أصول السرخسي ()112 /1
( )185أصول البزدوي ( .)329وأينان أصول السرخسي ( )113 -112 /1شا األسرار ()442 /2
( )186انظرن املسودة يف أصول الفقه (صن  )50إينار اإلنصاف (صن  )275شرح خمتصر الروضة
()274 /1

الزايدة على النص قواعدها وضوابطها عند احلنفية

1472

فاجلمهور يفرقون بني املصطلحني يف باب الصالة ،ويف احلج يفرق بينهما األئمة
األربعة.

()187

أمثلة الزايدة على الكتاب ابلنص اآلحادي يف مرتبة الوجوب دون الفرضية:
* فرض الكتاب قراءة ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [املزمل]20 :؛ وليس املراد مبا تيسر
العموم االستغراقي ،وهو مجيع ما تيسر ،وهو ظاهر ،بل أراد به ما تيسر من أي
مكان؛ فاحتة أو غريها )188( .والنص اآلحادي عيَّن الفاحتة ،فلم جيز تغيري األول بالثاني،
بل جيب العمل بالثاني على أنه تكميل حلكم األول ،مع قرار األول ،وذلك
()189

باإلجياب.

* أصل الركوع والسجود ثابت بالنص القطعي :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ

[البقرة ]43 :فالركوع اسم لفعل معلوم ،وهو امليالن عن االستواء مبا يقطع اسم
االستواء ،وتعديل الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ثابت بالنص اآلحادي ،فال
يلحق به التعديل على سبيل الفرض حتى تفسد الصالة برتكه؛ لكن كإحلاق الفرع
باألصل؛ ليصري واجبًا ملحقًا بالفرض؛ كما هو منزلة خرب الواحد من الكتاب .

()190

( )187انظرن الفقه على امل اهب األربعة ( )599 ،577 /1فصول البدائل ( )241 /1الشرح الكبا للدردير
املالكي ( )21 /2املغين البن قدامة ( )543 /2شرح خمتصر الروضة ( )277 /1التحبا شرح
التحرير ( )840 /2البحر احملي ( )146 /1الدر النمني لسا حطاب الشافعي ()150
( )188التحرير البن اهلمام مل التقرير والتحبا ()220 /2
( )189أصول البزدوي ( )329وأينان شا األسرار ()442 /2
( )190انظرن أصول البزدوي ( )107و شا األسرار للبخاري ( )125 /1شا األسرار للنسفي ()30 /1
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* الوتر ثابت بأخبار اآلحاد الدالة على لزومه؛ فقلنا بوجوبه عمالً؛ ألن خرب
الواحد موجب للعمل ،ولو جعلناه فرضاً كان ذلك زيادة بالنص اآلحادي على النص
الذي هو مقطوع به.

()191

* ثبت الطواف بنص مقطوع به :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [احلج]29 :
والطواف فعل خاص وضع ملعنى خاص مبيَّن ،وهو الدوران حول البيت .وثبتت
الطهارة فيه بنص آحادي؛ حيث شبهه رسول اهلل ﷺ بالصالة()192؛ فال يكون وقفه
على الطهارة حتى ال ينعقد إال بها عمالً بالكتاب وال بيانًا ،بل نسخًا؛ فال يصح خبرب
الواحد ،لكنه يزاد عليه واجباً ملحقاً بالفرض؛ فيكون تركه يوجب نقصاناً يف
الطواف؛ حتى يعيد ما دام مبكة ،وإذا رجع إىل أهله جيرب النقصان بالدم.

()193

* وكذلك السعي فإن ثبوته خبرب الواحد؛ ألن املنصوص عليه يف الكتاب

()194

ال يوجب الفرضية.
* وكذلك الطواف باحلطيم؛ فكون احلطيم من البيت ثبت خبرب الواحد؛ فجعلنا
الطواف به واجبًا ال يعارض األصل.

()195

فمن جعل ما ثبت بالنص اآلحادي فرضا كان زائداً على النص القطعي ،ومن
قال جيب العمل به من غري أن يكون فرضا كان مقرراً للثابت بالنص على حاله،

( )191أصول السرخسي ()113 /1
( )192سبق خترجيه .وقال احلنفية بوجوب الطهارة ،هل ا أو حلديان غا أة ال تطويف لبيمل متفق عليه.
( )193أصول السرخسي ( )113 /1أصول البزدوي ()108
ف هبِِ َما} [البقرةن ]158
اح َعلَْي ِه أَ ْة يَطََو َ
( )194أي قوله تعاىلن {فَ َال جنَ َ
( )195أصول البزدوي ( )331ينظر ملزيد من األمنلةن أصول السرخسي ( ،)113 /1البزدوي ()331
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وعامالً بالدليل اآلخر حبسب موجبه.

()196

ومن خالف يف هذا األصل غلط من

وجهني :أحدهما :أنه حط منزلة اخلاص من الكتاب عن رتبته.
والثاني :أنه رفع حكم خرب الواحد فوق منزلته.

()197

املبحث التاسع :تقبل الزايدة ابلنص اآلحادي يف املندوابت
مما يعمل فيه بالنص اآلحادي إذا زاد على الكتاب أن يكون حكمه غري حتمي؛
بأن ال يكون فرضًا وال واجبًا .فقاعدة عدم جواز الزيادة على الكتاب مقيدة مبا يستلزم
النسخ ،وهو بإثبات مقتضى اآلحاد مبرتبة الكتاب ،وذلك بالفرض.

()198

يقول العالمة أنور الكشمريي (ت  1353هـ)" :خرب الواحد جتوز به الزيادة ،لكن
يف مرتبة الظن ،فال يزاد به على القاطع ركنًا أو شرطًا ،وما ثبت من اخلرب يكون واجبًا أو
مستحبًا؛ حسب ما اقتضاه املقام  ...فإن الزيادة عندهم يف مرتبة الركنية والشرطية هي اليت
تسمى زيادة اصطالحاً .وأما يف مرتبة الوجوب واالستحباب فال يسموها زيادة".

()199

وميكن التمثيل لذلك بالزيادة على قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ اآلية [املائدة ]6 :مبا ثبت بأخبار اآلحاد ما يدل على سنيته،
مثل:
* التسمية يف الوضوء.
* املضمضة واالستنشاق فيه.
* الرتتيب.
* املواالة.
( )196أصول السرخسي ()113 /1
( )197أصول البزدوي ()110
( )198انظرن مقدمة فتح امللهم ،للعالمة شبا العنماين ()63 /1
( )199فيض الباري على صحيح البخاري ()48 /1
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فال يزاد على الغسل واملسح املأمورين يف الكتاب :شرط الرتتيب واملواالة
والتسمية واملضمضة واالستنشاق بالنص اآلحادي ،ولكن يعمل خبرب الواحد على
وجه ال يتغري به حكم الكتاب ،فيقال :الغسل املطلق فرض حبكم الكتاب ،وهذه
األمور سنة حبكم اخلرب.

()200

ومما يناسب هذا املقام بيان أن من قواعد التعامل مع النص اآلحادي عند احلنفية
أن ال خيالف الراوي مرويه ()201؛ فإن خالف محل مرويه على النسخ .هذا هو املسطور
يف عامة الكتب ،وإذا تتبعنا كالم احلنفية جند أن األمر ال يقتصر على النسخ ،بل حيمل
تارة على النسخ ،وتارة على الندب دون الوجوب ،وتارة على غريهما من احملامل
احلسنة حسب ما تدل عليه القرائن.

()202

وإىل هذه االحتماالت أشار اإلمام الطحاوي
رواية ابن عمر

(ت  321هـ)بقوله بعد ذكر

يف رفع اليدين ثم تركه إياه" :وما كان ابن عمر ليرتك ما قد كان

النيب ﷺ يفعله إال ملا يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه".
كما بينه اجلصاص

()203

(ت  370هـ) يف الصحابي إذا خالف مرويه فيما ال

حيتمل التأويل" :فهذا يدل  ..أنه قد علم نسخ اخلرب ،أو عقل من ظاهر حاله :أن مراده
كان الندب ،دون اإلجياب".

()204

( )200انظرن أصول الشاشي ص ()15
( )201انظر للتفصيدن أصول السرخسي ( )5 /2أصول البزدوي ( )432وما بعدها شا األسرار عن
أصول البزدوي ( )92 /3وما بعدها التوضيح مل شرح التلويح ( )13 /2نسمات األسحار على شرح
املنار ()190
( )202انظرن ميزاة األصول للسمرقندي ( )444فواتح الرمحوت ( )128 /2دراسات يف أصول احلديا
()331
( )203شرح مشكد اآلاثر ()50 /15
( )204الفصول يف األصول ()68 /2
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وكذلك احلال يف النص اآلحادي يرد فيما تعم به البلوى ،أنه ال يقبل يف
الفرضية أو اإلجياب أو التحريم .أما إذا كان يثبت به الندب أو الكراهة التنزيهية فإنه
يقبل.

()205

املبحث العاشر :ختصيص الكتاب ابلنص اآلحادي؛ نسخ
مبا أن موجب العام قطعي عند احلنفية؛ كما سبق يف القواعد ،ترتب على ذلك
أن النص اآلحادي اخلاص ال يعترب ختصيصًا له ،وإمنا ناسخًا .وال جيوز نسخ الكتاب
خبرب الواحد.

()206

وهذا باتفاق احلنفية :من يرى منهم قطعية العام ،ومن يرى ظنيته.
ولذا اشرتطوا يف التخصيص املقارنة؛ فإذا اقرتن دليل اخلصوص بالعموم يكون
بيانًا ،وإذا تأخر كان نسخًا )207( .وال يعترب بيانًا ألن البيان احملض احلقيقي ال يكون إال
يف حمل موصوف باإلمجال أو االشرتاك؛ ألن البيان هو اإلظهار ،وال بد حلقيقة
اإلظهار من سبق خفاء؛ الستحالة إظهار الظاهر .وما ليس ببيان حمض بل هو بيان من
وجه لكنه تغيري أو تبديل من وجه؛ ال حيتمل الرتاخي.

()208

فاملراد بعدم جواز التخصيص أنه إذا ورد مرتاخيًا ال يكون بيانًا أن املراد من
العام بعضه من االبتداء ،بل يكون نسخًا للحكم يف البعض مقتصراً على احلال؛

()209

( )205انظر بياة ذل وأمنلته يف ن أحكام القراة للجصاص ( )253 /1الفصول يف األصول (-15 ،6 /2
 ،)16ومقدمة فتح امللهم ( ،)63 /1وأييت نص المه يف الناب التايل.
( )206انظر ن الفصول يف األصول ( )74 /1أصول السرخسي ( )29 /2أصول البزدوي ( )193شا
األسرار ( )429 /1التحرير البن اهلمام مل التقرير والتحبا ()218 /2
( )207أصول السرخسي ()29 /2
( )208انظرن أصول البزدوي ( )469شا األسرار عن أصول البزدوي ()167 /3
( )209شا األسرار عن أصول البزدوي ( )167 /3وفيهن فائدة القول لنسخ أة العام ال يصا به ظنيا.
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ألن التخصيص مبنزلة االستثناء يبني أن ما خص منه العام بعد استقرار حكمه مل يكن
مراداً بلفظ العموم ،وال جيوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله؛ ألنه يوجب اعتقاد
الشيء على خالف ما هو عليه من مراد اهلل تعاىل بلفظ اآلية؛ فلذلك مل جيز أن يستقر
احلكم عليه ثم يرد لفظ التخصيص املوجب للحكم بضده إال على وجه نسخ ذلك؛
حنو قوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [النور ]4 :فكان هذا حكمًا ثابتًا على قاذف األجنبيات والزوجات؛
ثم أنزل اهلل آية اللعان؛ فنسخ احلد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه ،فهذا وما
أشبهه نسخ ليس بتخصيص.

()210

وإذا كان التخصيص كالزيادة يف النسخ؛ جتري الضوابط السابقة فيه أيضاً؛
فيكون املراد باملنع من ختصيص الكتاب باآلحاد املنع من إحلاق ما ثبت باآلحاد مبا ثبت
بالكتاب يف درجته ،فخرب الواحد إن زاحم الكتاب يف درجته ال يقبل فيها ،وال مينع
هذا قبوله فيما دونها بطريق التكميل ،فإن املزامحة مل تقع فيه )211( .والقول بالوجوب
ال يلزم منه رفع املقطوع باملظنون؛ فيأثم برتك الواجب ،ويلزم اجلابر فيما شرع فيه وال
تفسد.

()212

ويستثنى من ذلك العام الظين الداللة؛ وهو الذي ثبت ختصيصه بقطعي؛ فإنه
جيوز ختصيصه بالظين؛ فيتبني بالقياس وخرب الواحد ما هو املراد بصيغة العام بعد أن
خر من أن يكون موجبًا للحكم فيما يتناوله قطعًا .وهذا ألن ما أوجبه القياس أو خرب

( )210انظرن الفصول يف األصول ()210 -209 /1
( )211مقدمة فتح امللهم ،للعالمة شبا العنماين ()63 /1
( )212التقرير والتحبا ()220 /2
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الواحد حيتمل أن يكون يف مجلة ما تناوله دليل اخلصوص ،وحيتمل أن يكون يف مجلة
ما تناوله صيغة العام؛ فإمنا يرجح بالقياس وخرب الواحد أحد االحتمالني.

()213

وميكن التمثيل للضابط ابألمثلة التالية:
* مثال نسخ الكتاب بالكتاب بالتخصيص املرتاخي :قوله تعاىل :ﮋ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البقرة ]234 :خاص باملتوفى عنها زوجها ،عام يف
احلامل وغريها .وقوله تعاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [الطالق]4 :
خاص باحلامل ،وعام يف املتوفى عنها وغريها .فوقع التعارض ،وصارت آية الطالق
املتأخرة ناسخة آلية البقرة املتقدمة )214( .دل على ذلك قول ابن مسعود> :من شاء
العنته ألنزلت سورة النساء القصرى بعد األربعة أشهر وعشرًا<
ويرى اجلمهور أن آية الطالق خمصصة آلية البقرة.

()215

()216

* مثال نسخ الكتاب بالسنة الثابتة :قوله تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ

[النساء ]24 :خصصه حديث مشهور ،وهو قوله « :ال تنكح املرأة على عمتها»(*).
"قد روى هذا احلديث عن النيب

مجاعة غري أبي هريرة منهم ابن عباس وأبو سعيد

اخلدري وغريهما ،وقد تلقاه السلف بالقبول فصار يف معنى اخلرب املتواتر ،ومبثله جيوز
نسخ القرآن عندنا الستفاضته يف األمة واستعمال الناس حلكمه".

()217

( )213أصول السرخسي ( .)142 /1وأينان الفصول ( )74/1فما بعدها )90 /1( ،فواتح الرمحوت
(.)76 /2
( )214انظرن الفصول يف األصول ( )43 /1شا األسرار للبخاري ( )441 /1التحرير (.)246 /1
(*) سبق خترجيه.
( )215سبق خترجيه وبياة أنه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
( )216املعتمد ( )255 /1قواطل األدلة يف األصول ( )184 /1اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي
( )318 /2شرح تنقيح الفصول (صن .)202
( )217الفصول يف األصول ( .)87 /1وانظر أينان املعتمد ( )399 /1التحرير مل التقرير والتحبا (.)219 /2
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* مثال عدم نسخ الكتاب بالنص اآلحادي :قوله تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [األنعام ]121 :عام مل يدخل فيه الناسي؛ ألنه جعل ذاكرًا حكمًا
بطريقة إقامة ملته مقام التسمية؛ ختفيفاً عليه؛ فال جيوز ختصيصه خبرب الواحد وال
بالقياس.

()218

فال يصح االستدالل جبواز مرتوك التسمية عمداً بالنص اآلحادي:
()219

«ذبيحة املسلم حالل ،ذكر اسم اهلل أو مل يذكر ،إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم اهلل»

واملرسل وإن كان حجة عند احلنفية وغريهم ،إال أنهم ال يقبلونه يف معارضة الكتاب،
أو حيمل خرب الواحد على حال الناسي.
* وكذلك قوله :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [آل عمران ،]97 :عام مل يلحقه
اخلصوص؛ فال يصح ختصيصه باآلحاد والقياس؛ حتى يثبت األمن فيه ملباح
الدم )220(.وقال الشافعي

 :اجلاني خص من اآلية مبا روي أن النيب ﷺ ملا دخل

مكة يوم الفتح أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

()221

( )218ينظرن أصول السرخسي ( )134 -133 /1أصول البزدوي ( )192التحرير البن اهلمام مل التقرير
والتحبا ( )130 /3فواتح الرمحوت (.)265 /1
( )219أخرجه أبو داود يف املراسيد (صن  )278برقم ( ،)378يف األضاحين ما جاء يف النحااي وال ئح.
( )220أصول السرخسي ( )134 /1أصول البزدوي ( .)192ينظر للتفصيدن شا األسرار (.)433 /1
( )221أخرجه مال يف املوطأ ،تاب احل  ،ب جامل احل ( )423 /1برقم (.)247
وأخرجه البخاري يف صحيحه ،تاب جزء الصيد ،ب دخول احلرم ومكة بغا إحرام ( )17 /3برقم (.)1846
وأخرجه مسلم يف احل  ،ب جواز دخول مكة بغا إحرام ( )989 /2برقم (.)1357
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اخلامتة
ويف اخلتام نسأل اهلل حسن اخلتام ،وحنمده ونشكره على ما وفقين وعلمين،
وهداني وأرشدني ،كما أرجو أن يكون البحث قد أدى غرضه وحقق هدفه ،من
خالل تلك الضوابط اليت اكتشفها ورمسها وبينها .ولعل من خالل تلك القواعد
والضوابط ينكشف الغبار عن جوانب كثرية للتعامل مع النص اآلحادي عند احلنفية،
وينزاح الستار عن مجال الدرر العلمية والغرر الفقهية لقضية الزيادة على النص.
وأورد اآلن أهم النتائج اليت توصلت إليها:
 - 1كان هذا اجلهد حماولة متواضعة يف تقعيد الزيادة على النص ،أي استنتا
القواعد والضوابط  ،والبحث عنها ،واكتشافها ،ثم صياغتها .ومل يكن جمرد مجع
للقواعد والضوابط.
 - 2إن صياغة املوضوعات العلمية يف قواعد وضوابط حمددة؛ مع توضيحها
وبيان آثارها ،خطوة بديعة ومفيدة معًا ،جتلي كثرياً من اجلوانب الغامضة ،والدقائق
الغائبة ،والفجوات الكبرية ،يف ذلك املوضوع ،يف عبارة موجزة وأحكام كلية.
إال أنها حتتا إىل التمكن واإلحاطة باملوضوع من جهة ،وامتالك مهارة التقعيد
والصياغة احملكمة.
فأوصي الباحثني خبوض هذا الغمار ،وتناول املوضوعات األصولية وغريها،
بغية تقعيدها.
- 3غياب التعريف الدقيق لقضية ما ،كقاعدة الزيادة على النص ،على رغم
كثرة الكتابات يف هذا املضمار ،يدل على احلاجة إىل طرق تلك القضية من زوايا
متعددة .والتعريف الذي وضعته هلذه القضية هو :أن يرد دليل رافع حلكم اقتضاه
ظاهر الكتاب أو السنة املعروفة.
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- 4ينفرد احلنفية عن اجلمهور يف كثري من االصطالحات ،كالسنة املعروفة،
والفرض والواجب ،والزيادة على النص ،وغري ذلك مما لتصوره أثر يف فهم املسألة.
 - 5الزيادة على النص أنواع ،بعضها متفق على أنها ليست بنسخ ،فيما
أصبحت بعض األنواع حمل خالف ،بني من يعدها نسخاً ،وهم احلنفية وقليل
سواهم ،ومن ال يعدها نسخا ،وهم اجلمهور.
 - 6كثرة األقوال يف مسألة ما كهذه؛ تدل على دقة مداركها ،وبعد قعرها،
وتشابك خيوطها.
 - 7أهم القواعد اليت أثرت يف تكوين الرؤية احلنفية حول قضية الزيادة على
النص ،سبعة حبسب ما توصلت إليها ،وكل قاعدة منها حتتا إىل حبث مستقل.
- 8أهمية الضوابط احلاكمة لقضية الزيادة على النص ،باعتبار أنها حتكم
أطراف القضية ،وجتمع شتاتها ،من جهة ،وجتيب عن التساؤالت واإلشكاالت اليت
ترد عليها من جهة أخرى.
 - 9من أهم اإلشكاالت الواردة على هذه القضية أن احلنفية مل يطردوا
القاعدة؛ حيث قبلوا الزيادة يف مواضع دون أخرى .والضوابط اليت ذكرناها تبني تلك
املواضع اليت قبلوا فيها الزيادة ،والضابط الذي حيكم ذلك.
 - 10مبدأ التفريق بني الفرض والواجب عند احلنفية ،أفادهم يف إجياد خمر
للتعارض بني خرب الواحد وبني ظواهر النصوص القرآنية ،فكان أمامهم خياران :إما
رفض خرب الواحد مطلقاً ،وإما قبوله مطلقاً على مستوى ما ثبت بالكتاب ،وإن لزم
منه نسخ القطعي ورده بالظين .فأضاف هذا املبدأ خياراً ثالثاً منصفاً ،حبمل الكتاب
على مستوى الفرضية ،وخرب الواحد يف مستوى الوجوب.
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أهم املصادر واملراجع

[]1

القرآن الكريم

[]2

اإلبها شرح املنها ؛ تقي الدين علي السبكي ( 756هـ) .بريوت :دار الكتب
العلمية1416 ،هـ.

[]3

اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ حممد بن بهادر الزركشي (794
هـ) .ت :سعيد األفغاني .بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط  1390 ،2هـ

[]4

إحكام الفصول يف أحكام األصول؛ أبو الوليد الباجي ( 474هـ) .ت :عبد اجمليد
تركي .ط  ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1415 ،هـ

[]5

أحكام القرآن؛ أبو بكر اجلصاص ( 370هـ) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي،
سنة 1405 :هـ.

[]6

اإلحكام يف أصول األحكام؛ اآلمدي ( 631هـ) .دمشق :املكتب اإلسالمي،
ط.1402 ،2

[]7

اإلحكام يف أصول األحكام؛ أبو حممد علي ابن حزم ( 456هـ) .بريوت :دار
اآلفاق اجلديدة.

[ ]8االختيار لتعليل املختار؛ عبد اهلل بن حممود املوصلي ( 683هـ) .القاهرة :مطبعة
احلليب 1356 ،هـ.
[]9

إرشاد الفحول؛ حممد الشوكاني ( 1250هـ) .دمشق :دار الكتاب العربي ،ط
األوىل 1419هـ.

[ ]10أساس البالغة ؛ جار اهلل الزخمشري ( 538هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.
األوىل.1419 ،
[ ]11االستذكار؛ أبو عمر ابن عبد الرب ( 463هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل.1421 ،
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[ ]12األشباه والنظائر؛ زين الدين ابن جنيم ( 970هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط
 1419 ،1هـ.
[ ]13األشباه والنظائر ؛ تا الدين السبكي ( 771هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية،
1411هـ.
[ ]14األشباه والنظائر؛ جالل الدين السيوطي ( 911هـ) .دار الكتب العلمية ،الطبعة
1411 ،1هـ.
[ ]15أصول البزدوي (كنز الوصول)؛ البزدوي ( 482هـ) .ت :سائد بكداش.
السعودية :دار السرا  ،املكتبة املكية .ط األوىل 1436 ،هـ.
[ ]16أصول السرخسي؛ حممد بن أمحد السرخسي ( 483هـ) .دار املعرفة – بريوت.
[ ]17أصول الشاشي؛ نظام الدين الشاشي (من علماء القرن السابع) .ت :حممد أكرم
الندوي .اهلند :مثؤسسة الصحافة والنشر .ط األوىل 1419 ،هـ.
[ ]18أصول الفقه؛ أبو الثناء حممود بن زيد الالمشي (عاش أواخر اخلامس ،وأوائل
السادس اهلجري) .ت :عبد اجمليد تركي .دار الغرب اإلسالمي ،ط األوىل،
1995م.
[ ]19إعالم املوقعني؛ ابن قيم اجلوزية ( 751هـ) .بريوت :شركة دار األرقم .الطبعة:
األوىل1418 ،هـ.
[ ]20إفاضة األنوار على املنار؛ احلصكفي ( 1088هـ) .مصطفى البابي احلليب ،ط
الثانية 1399 ،هـ.
[ ]21إكمال املُعْلِم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض ( 544هـ) .مصر :دار الوفاء ،ط
األوىل 1419 ،ه.
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[ ]22إيثار اإلنصاف يف آثار اخلالف؛ يوسف قزغلي .القاهرة :دار السالم ،ط
األوىل.1408 ،
[ ]23االختالف يف تباين أو ترادف الفرض والواجب؛ ترحيب ربيعان الدوسري .جملة
جامعة أم القرى1425 ،هـ .العدد .30
[ ]24البحر الرائق؛ زين الدين ابن جنيم املصري ( 970هـ) .دار الكتاب اإلسالمي،
الطبعة :الثانية.
[ ]25البحر احمليط؛ بدر الدين الزركشي .ت :حممد تامر .بريوت :دار الكتب العلمية،
ط 1421 ،1هـ.
[ ]26بداية اجملتهد ونهاية املقتصد؛ ابن رشد ( 595هـ) .القاهرة :دار احلديث ،بدون
طبعة 1425 ،هـ.
[ ]27بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ؛ عالء الدين ،أبو بكر الكاساني .دار الكتب
العلمية ،ط الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
[ ]28بذل النظر؛ العالء األمسندي .ت :حممد زكي .القاهرة :دار الرتاث ،ط
األوىل 1412 ،هـ.
[ ]29الربهان يف أصول الفقه؛ إمام احلرمني اجلويين .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط
األوىل  1418هـ.
[ ]30البناية شرح اهلداية؛ بدر الدين العينى ( 855هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط
 1420 ،1هـ.
[ ]31البيان والتحصيل؛ ابن رشد اجلد ( 520هـ) .بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
ط  1408 ،2ه.
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[ ]32تا العروس؛ حممّد مرتضى ،الزَّبيدي ( 1205هـ) .حتقيق :جمموعة من احملققني.
دار اهلداية.
[ ]33التبصرة؛ إبراهيم بن علي الشريازي ( 476هـ) .ت :د .حممد هيتو .دمشق :دار
الفكر 1400 ،هـ.
[ ]34التحبري شرح التحرير؛ عالء الدين املرداوي ( 885هـ) .ت :اجلربين وآخرون.
الرياض :مكتبة الرشد ،ط األوىل1421 ،هـ2000 ،م.
[ ]35التحرير يف أصول الفقه؛ ابن اهلمام ( 861هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط
1403 ،2هـ.
[ ]36ختريج الفروع على األصول؛ شهاب الدين حممود الزَّنْجاني ( 656هـ) .ت :حممد
أديب .بريوت :مثؤسسة الرسالة ،ط الثانية. 1398 ،
[ ]37تشنيف املسامع؛ بدر الدين الزركشي ( 794هـ) .دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ.
[ ]38جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الطربي ( 310هـ) .دار هجر ،ط
 1422 ،1ه.
[ ]39تفسري القرآن العظيم؛ ابن أبي حامت الرازي ( 327هـ) .مكتبة نزار الباز ،ط ،3
 1419هـ.
[ ]40تفسري القرآن العظيم؛ إمساعيل ابن كثري ( 774هـ) .دار طيبة ،ط 1420 ،2هـ،
 1999م.
[ ]41التقرير والتحبري ؛ ابن أمري حا ( 879هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،2
1403هـ.
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[ ]42تقويم األدلة؛ أبو زيد الدبوسي ( 430هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،2
1428هـ.
[ ]43التلخيص احلبري؛ أمحد ابن حجر العسقالني ( 852هـ) .دار الكتب العلمية ،ط
1419 ،1هـ.
[ ]44التلخيص يف أصول الفقه؛ أبو املعالي اجلويين ( 478هـ) .بريوت :دار البشائر
اإلسالمية .د .ط ،ت.
[ ]45تهذيب اللغة؛ األزهري ( 370هـ) .ط :األوىل ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العربي2001 ،م .
[ ]46التوضيح ملنت التنقيح ،عبيد اهلل احملبوبي ( 719هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية،
بدون ط ،ت.
[ ]47تيسري التحرير؛ حممد أمني أمري بادشاه احلنفي ( 972هـ) .بريوت :دار الفكر،
 1417هـ.
[ ]48جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ ابن األثري اجلزري ( 606هـ) .ت :عبد القادر
األرنثؤوط .مكتبة احللواني وأخرى ،ط األوىل 1992 ،1969،هـ.
[ ]49اجلوهر النقي على سنن البيهقي؛ ابن الرتكماني (750هـ) .دار الفكر  ،بريوت.
[ ]50حاشية على تبيني احلقائق :شهاب الدين الشِّلْبِيُّ ( 1021هـ) .املطبعة الكربى
األمريية  -بوالق  ،القاهرة ،الطبعة  :األوىل  1313 ،هـ.
[ ]51حاشية على شرح احمللي على مجع اجلوامع ؛ حسن بن حممد العطار (1250هـ).
تعليق :تامر .لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل2009 ،م.
[ ]52حاشية نسمات األسحار؛ ابن عابدين (1252هـ) .مصطفى البابي  ،ط الثانية،
 1399هـ.
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[ ]53حجة اهلل البالغة؛ ولي اهلل الدهلوي ( 1176هـ) .ط كتب خانة رشيدية دهلي،
 1373هـ.
[ ]54حكم الزيادة على النص عند األصوليني ،د .أمحد محزة السعيد .جملة جامعة
صنعاء الرتبوية ،العدد  ،32حمرم .1430
[ ]55الدر املختار ؛ حممد بن علي احلصكفي (ت  1088هـ) بريوت :دار الفكر ،ط،2
1412هـ.
[ ]56الدر املنثور يف التفسري باملأثور ؛ السيوطي ( 911هـ) .بريوت :دار الفكر ،بدون
ط ،ت.
[ ]57دراسات يف أصول احلديث على منهج احلنفية؛ عبد اجمليد الرتكماني .باكستان:
مدرسة النعمان ،ط  1430 ،1هـ.
[ ]58دراسة يف منهج التفريق بني الفرض والواجب عند احلنفية واجلمهور؛ د .نعمان
جغيم .منشور يف جملة األمحدية ،العدد 1436 ،29ه
[ ]59رد احملتار على الدر املختار؛ ابن عابدين ( 1252هـ) .بريوت :دار الفكر ،ط،2
1412هـ.
[ ]06الرد على سري األوزاعي؛ أبو يوسف (182هـ) .حيدرآباد :إحياء املعارف
النعمانية ،ط .1
[ ]61الرسالة؛ حممد الشافعي ( 204هـ) .ت :أمحد شاكر .مكتبة احلليب ،مصر،
ط1358 ،1هـ
[ ]62رفع احلاجب عن ابن احلاجب؛ تا الدين السبكي ( 771هـ) .بريوت :عامل الكتب،
ط.1419 ،1
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[ ]63روضة الناظر؛ ابن قدامة املقدسي ( 620هـ) .مثؤسسة الريّان ،ط 1423 ،2هـ -
2002م .
[ ]64الزيادة على األحكام الثابتة يف القرآن بالسنة ،رسالة ماجستري؛ حممود حممد
فائق حممد .نابلس :جامعة النجاح الوطنية2009 ،م.
[ ]65الزيادة على النص  -دراسة وتطبيق؛ عبد احملسن سعيد أمحد الزهراني.
رسالة ماجستري يف الفقه جبامعة أم القرى ،عام  1409هـ .نسخة باآللة الكاتبة
باملكتبة املركزية جبامعة أم القرى.
[ ]66الزيادة على النص و أثرها يف الفقه اإلسالمي؛ مازن إمساعيل هنية ،دراسة
مقدمة جبامعة أم درمان ،كلية الشريعة ،قسم أصول الفقه ،لنيل الدكتوراه .عام
 1415هـ 1994 ،م.
[ ]67الزيادة على النص وأثرها يف األحكام الفقهية اإلسالمية؛ الدكتور جاسم حممد
إمساعيل احلديدي .حبث ترقية منشور يف جملة كلية اإلمام األعظم :كركوك،
العراق .نسخة إلكرتونية.
[ ]68الزيادة على النص؛ سامل بن علي الثقفي .ط األوىل ،القاهرة :مطبعة
السلفية 1404 ،هـ.
[ ]69السنن؛ أبو عبد اهلل ابن ماجه ( 273هـ) .دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيسى البابي احلليب .
[ ]70السنن؛ أبو داود سليمان بن األشعث السِّجِسْتاني ( 275هـ) .املكتبة العصرية،
صيدا – بريوت.
[ ]71السنن؛ حممد بن عيسى الرتمذي ( 279هـ) .مصر :شركة مصطفى البابي ،ط ،2
 1395هـ.
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[ ]72السنن؛ أمحد بن شعيب النسائي ( 303هـ) .حلب :مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،ط.1406 ،2
[ ]73شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح؛ سعد الدين التفتازاني ( 793هـ) .دار
الكتب العلمية بريوت – لبنان ،بدون ط وتاريخ.
[ ]74شرح احمللي على مجع اجلوامع؛ جالل الدين احمللي ( 864هـ) .تعليق :حممد
تامر .لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل2009 ،م.
[ ]75الشرح الكبري للدردير؛ أمحد العدوي (ت 1201هـ) .دار الفكر  ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
[ ]76شرح الكوكب املنري؛ ابن النجار ( 972هـ) .مكتبة العبيكان ،ط1418 ،2هـ -
 1997م .
[ ]77شرح تنقيح الفصول؛ أمحد القرايف ( 684هـ) .شركة الطباعة الفنية املتحدة ،ط
األوىل 1393 ،هـ
[ ]78شرح خمتصر الروضة؛ سليمان الطويف ( 716هـ) .مثؤسسة الرسالة ،ط األوىل،
 1407هـ.
[ ]79شرح خمتصر الطحاوي؛ اجلصاص .السعودية :دار البشائر .ط األوىل  1431هـ،
 2010م
[ ]80شرح مشكل اآلثار؛ أبو جعفر الطحاوي ( 321هـ) .بريوت :مثؤسسة الرسالة،
ط 1415 ،1هـ.
[ ]81شرح معاني اآلثار؛ أبو جعفر الطحاوي ( 321هـ) .عامل الكتب ،ط1414 ،1
هـ 1994 ،م .
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[ ]82العدة يف أصول الفقه ؛ القاضي أبو يعلى ( 458هـ) .بدون ناشر ،ط الثانية 1410
هـ.
[ ]83العناية شرح اهلداية ؛ أكمل الدين البابرتي (786هـ) .دار الفكر ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
[ ]84الغيث اهلامع؛ أبو زرعة ( 826هـ) .ت :حممد تامر .دار الكتب العلمية ،ط
األوىل1425 ،هـ
[ ]85فتح القدير ؛ كمال الدين حممد ابن اهلمام (861هـ) .دار الفكر ،بدون طبعة
وتاريخ.
[ ]86الفرق بني الفرض والواجب ،وعالقته مبسألة الزيادة على النص؛ د .موسى عمر
كيتا .منشور يف جملة جامعة املدينة العاملية لعلوم أصول الفقه  -ماليزيا ،العدد
الثامن 1435 ،هـ 2014 ،م.
[ ]87الفروق؛ أمحد بن إدريس القرايف ( 684هـ) .بريوت :عامل الكتب ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
[ ]88فصول البدائع يف أصول الشرائع؛ الفناري ( 834هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية،
ط 1427 ،1هـ
[ ]89الفصول يف األصول ؛ أبو بكر اجلصاص ( 370هـ) .ط  ،2بريوت :دار الكتب
العلمية2010 ،م
[ ]90الفقيه واملتفقه؛ اخلطيب البغدادي ( 463هـ) .السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط
الثانية1421 ،هـ.
[ ]91فواتح الرمحوت؛ عبد العلي األنصاري ( 1225هـ) .بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط  .2د تاريخ.
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[ ]92فيض الباري؛ أنور الكشمريي ( 1353هـ) .اهلند :مطبعة دار املأمون .ط،1
 1357هـ.
[ ]93قواطع األدلة؛ أبو املظفر السمعاني ( 489هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1418هـ.
[ ]94القواعد الفقهية؛ يعقوب الباحسني .مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل 1418هـ -
1998م.
[ ]95كتاب العني؛ اخلليل بن أمحد الفراهيدي ( 170هـ) .دار ومكتبة اهلالل.
[ ]96كشاف اصطالحات الفنون والعلوم؛ حممد بن علي التهانوي (بعد  1158هـ).
بريوت :مكتبة لبنان ناشرون .الطبعة :األوىل 1996 -م.
[ ]97كشف األسرار شرح البزدوي؛ عبد العزيز البخاري ( 730هـ) .ت :عبد اهلل عمر.
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 2009 ،2م.
[ ]98كشف األسرار؛ أبو الربكات النسفي (710هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط
 1406 ،1هـ
[ ]99كشف اخلفاء ومزيل اإللباس؛ العجلوني ( 1162هـ) .بريوت :املكتبة العصرية.
ط 1420 ،1هـ
[ ]100اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب؛ املنبجي ( 686هـ).دار القلم ،ط الثانية،
.1414
[ ]101لسان العرب ؛ مجال الدين حممد ابن منظور ( 711هـ) .بريوت :دار صادر،
ط 1414 ،3هـ.
[ ]102اجملموع شرح املهذب؛ حييى بن شرف النووي (676هـ) .دار الفكر .بدون ط .ت.
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[ ]103احملصول؛ فخر الدين الرازي ( 606هـ) .مثؤسسة الرسالة ناشرون ،الطبعة:
األوىل 1429 ،هـ.
[ ]104املراسيل؛ أبو داود سليمان ( 275هـ) .مثؤسسة الرسالة – بريوت  ،الطبعة:
األوىل.1408 ،
[ ]105املستدرك على الصحيحني؛ احلاكم ( 405هـ) .بريوت :دار الكتب العلمية،
ط.1411 ،1
[ ]106املستصفى؛ أبو حامد الغزالي (505هـ) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،ط.1
[ ]107مسلم الثبوت؛ حمب اهلل ابن عبد الشكور (1119هـ) .بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط .2
[ ]108مسند أمحد؛ أمحد ابن حنبل ( 21هـ) .مثؤسسة الرسالة ،ط األوىل 1421 ،هـ،
2001م.
[ ]109مسند الدارمي؛ أبو حممد الدارمي ( 20هـ) .السعودية :دار املغين للنشر
والتوزيع ،ط.1412 ،1
[ ]110املسودة يف أصول الفقه؛ آل تيمية .ت :حممد حمي الدين عبد احلميد .دار الكتاب
العربي.
[ ]111املصنف ؛ أبو بكر بن أبي شيبة ( 235هـ) .مكتبة الرشد – الرياض  ،الطبعة:
األوىل. 1409 ،
[ ]112املصنف؛ عبد الرزاق الصنعاني ( 211هـ) .اجمللس العلمي  -اهلند  ،الطبعة:
الثانية.1403 ،
[ ]113املعتمد يف أصول الفقه ؛ أبو احلسني البَصْري ( 436هـ) .حتقيق :خليل امليس.
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط  1403 ،1ه.
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[ ]114املعجم الكبري؛ أبو القاسم سليمان الطرباني ( 360هـ) .القاهرة :مكتبة ابن تيمية،
الطبعة :الثانية .
[ ]115معرفة احلجج الشرعية؛ أبو اليسر البزدوي ( 493هـ) .بريوت :مثؤسسة الرسالة،
ط .1420 ،1
[ ]116املُعْلم بفوائد مسلم؛ املازري املالكي ( 536هـ) .الدار التونسية ،ط الثانية،
1988م.
[ ]117املغين؛ ابن قدامة املقدسي ( 620هـ) .دار إحياء الرتاث العربي ،ط األوىل،
 1405هـ.
[ ]118املغين يف أصول الفقه؛ اخلبازي ( 691هـ) .جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي،
ط .1403 ،1
[ ]119املقدمات املمهدات؛ ابن رشد ( 520هـ) .دار الغرب اإلسالمي  ،ط 1408 ،1هـ.
[ ]120مقدمة فتح امللهم؛ شبري العثماني ( 1369هـ) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي،
ط .1426 ،1
[ ]121املنخول؛ الغزالي ( 505هـ) .دار الفكر املعاصر  -بريوت .ط الثالثة 1419 ،هـ
  1998م.[ ]122منهج تقوية احلديث الضعيف بني احملدثني والفقهاء  -دراسة مقارنة؛ د .قاسم بن
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حممد علي شفيق الندوي

The Legitimate text When it adds to The Quranic Text in Hanafi School
Dr. Mohammed Ali Shafiq Nadwi
Assistant Professor of Usool al-Fiqh [ The Principles of Islamic jurisprudence]
at The College of Sharia & Islamic Studies,
Qassim University

Abstract. Definition of research topic: An attempt to establish principles to deal with the issue of "adding
to the Quran", which is a contentious issue between the Hanafi School and the others. Resulting into a
number of some other jurisprudential issues.
Research objectives: The research aims at to clarify the ambiguities regarding the principle "adding
to the Quran"; especially solving the aspect which has become famous in the scholar community, and
supported by the literature in the books of many of the fundamentalists that Hanafi school has rejected
many of the solitary traditions, based on the issue of 'add to the text of Quran'.
This research discloses the methods and mechanisms Hanafi School follows to deal with the above
issue, and formulates these approaches and methods into specific rules and principles, combining the
multi-vision jurisprudential aspects and fundamentals of Hanafi School.
In addition to, this is alleged that there are branches and issues where this rule has been violated in
the Hanafi School; and they are not applying it to all the places equally. through these principles it
identifies those conditions and restrictions which were overlooked by the critic.
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أستاذ القانون التجاري والبحري املساعد
قسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
ملخص البحث .يف الواقع العملي ال يزال قطـا التشـييد والبءـاو سـواو يف مصـر أو اململةـة العربيـة السـعودية يشـدد
انتعاش ـاك كب ـيفاك يف اــالل األع ـوام املا ــية ،س ـواو يف مجــم االســت مارات املاليــة ،أو يف ظدــور الشــركات العمالقــة ــا
أدى إىل ظدور املءازعات يف العقود اهلءدسية بني األطراف املختلفة ،كءتيجة لتضارب املصـا ـا يـ دي إىل فوقـ
املشــاريع اهلءدســية؛ ولـ ا نــعن معظــم العقــود اهلءدســية فتضــمح بءــوداك وا ــحة يف كيفيــة مـ املءازعــات بــني األطـراف
ويعــد التحةــيم مــح أنضـ اايــارات ذـ هـ ا املءازعــات ملــزاايا العديــد اســتءاداك إىل عقــود
املختلفــة ابلطــرا الوديــةُ ،
الفيديك الصـادر عـح االحتـاد الـدو للمدءدسـني االستشـاريني كءمـاذ مقبولـة لـدى املقـاولني وأ ـحاب األعمـال؛
نظـراك إىل ســدولة اإلجـراوات املتبعــة يف نظــر مو ـو الءـزا  ،وســرعة الفصـ يةــم يءدـي الءـزا  ،نضـالك عمــا يتمتــع بـ
احملةم مح ختصص وارب وكفاو يف العم اهلءدسي ،وأايفاك ظدور نظـام جديـد هـو لـو فسـوية املءازعـات والـ ي
أظدــر كفــاو عاليــة يف فســوية ك ــيف مــح املءازعــات ملقـ التةــالي املاليــة ،ويف أقصــر مــد زمءيــة ويف إطــار مــح اذيــاد
التام.
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متهـيد
ظهرت يف الساحة العمرانية عقودٌ متعددة منها العقود اهلندسية ،وهي نوع من
عقود املقاولة أو ما يعرف (مبقاولة التشييد والبناء ) ،ومن املعلوم أن العقد اهلندسي
عقد يتم إبرامه بني (رب العمل واملقاول) ،حتدد فيه حقوق والتزامات كل طرف جتاه
الطرف اآلخر ،وقد أصبح منتشراً بشكل كبري يف األعوام املاضية ،باعتبار أن قطاع
التشييد والبناء قد شهد أنتعاشاً كبرياً سواء يف حجم االستثمارات املالية أو لظهور
الشركات العمالقة ،مما أدي إىل ظهور منازعات عديدة؛ نظراً إىل تضارب املصاحل بني
األطراف املختلفة ،مما قد يؤثر يف تنفيذ املشاريع اهلندسية وإعاقتها (.)1
وقد تضمنت العقود اهلندسية بنوداً واضحة يف كيفية حل املنازعات الناشئة بني
أطرافها املختلفة (رب العمل ،واملقاول ،واملهندس االستشاري) ،ويف العادة تتضمن
هذه العقود بنداً يسمح لألطراف باللجوء إىل التحكيم كوسيلة حلل املنازعات بينهم،
وبالتالي الوصول إىل أفضل احللول مع ما يتمتع به احملكم من التخصص الفين
والكفاءة يف نفس الوقت.
هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو التالي:
املقدمة العامة:
املبحث األول :ماهية العقود اهلندسية وفقاً لقواعد الفيديك.
املطلب األول :التعريف بالعقود اهلندسية وأطرافها وخصائصها
املطلب الثاني :التزامات أطراف العقود اهلندسية
املطلب الثالث :املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية
()1

Glavinis ( Panayotis) , le contrat international de construction , Paris , Gln, Joly ,ed 1993

.BRABANT ( Andre ) le Contrat international de construction, Bruxelles, Bruylant 1981
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املبحث الثاين:تسوية املنازعات اهلندسية يف عقود الفيديك.
املطلب األول :التسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك الطبعة القدمية لعام
1987م .
املطلب الثاني :التسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك الطبعة احلديثة لعام
1999م.
املطلب الثالث :التحكيم يف عقود الفيديك.
املقدمـة العامة
أولً :النشأة التارخيية

االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني ما يعرف بالفيديك( )2تصدى ملسالة

املنازعات املتعلقة بالعقود اهلندسية منذ بداية إنشائه ،ففي عام 1957م قام الفيديك
بإصدار عقد منوذجي يعد مبثابة الشروط العقدية يف هذا اجملال على املستوى الدولي
حتت عنوان هو الشروط العقدية ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية( ،)3وقد ذاع وانتشر
هذا النموذج انتشاراً كبرياً حتى أصبح يعرف " بعقد الفيديك أو الكتاب األمحر" ،مع
مالحظة أن االحتاد الدولي قد قام بإصدار مناذج أخرى لعقود هندسية عديدة .وقد
تلت هذه الطبعة طبعات جديدة منقحة يف السنوات 1999 ،1987 ،1979 ،1969
تباعاً.

( )2ويعرف ابلفرنسية ب
( )3يعرف ابالجنليزية بConditions of contract for works of civil Engineering Construction
Fédération internationale des ingénieurs-conseils

1500

درويش عبدهللا درويش

ومن اجلدير بالذكر فإن الشروط العقدية ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية عادة
ما تتبع يف املشاريع اإلنشائية ذات الصبغة الدولية ( )4واليت يتم تنفيذها يف البالد
النامية ،وقد تبنت دول العامل ومنها مصر واململكة العربية السعودية عقد الفيديك
كنموذج استقرت أحكامه دولياً بهدف إبعاد احلرج الذي يتولد لدى املقاولني الدوليني
والذين تتوفر لديهم اإلمكانيات الفنية والتقنية لتنفيذ املشاريع الضخمة يف البالد
النامية ،والذي قد ينجم جراء التخوف من تطبيق أحكام القوانني الوطنية على
منازعاتهم ومن ثم اخلضوع للقضاء الوطين ،إذ عادة ما يفضل هؤالء التعاقد وفقًا
ألحكام عقود منوذجية كعقد الفيديك ملعرفتهم بأحكامه وتطبيقهم هلا يف منازعاتهم،
مع ما يرتبط بذلك من ثبات واستقرار للعالقات العقدية (.)5
ويف سبتمرب  :1999أصدر االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني الفيديك
طبعة جديدة ومطورة من مناذجه العقدية ،وقد تضمنت هذه الطبعة اجلديدة أربعة كتب
للشروط العقدية النموذجية ،وقد عرفت هذه اجملموعة باسم قوس قزح الفيديك

( )6

نسبة إىل تعدد ألوان أغلفة كتب هذه النماذج اجلديدة على النحو التالي :ـ الكتاب
األمحر (منوذج عقد األعمال اهلندسية املصمم من قبل املالك)
The Red Book Works Designed by the Employerـ
ـ الكتاب األصفر (منوذج عقد ألعمال املشروعات الصناعية ،ومشروعات
أعمال اهلندسة امليكانيكية وااللكرتونية املصممة من املقاول)
.The Yellow Book ,Plant or M\ E designed by the Contractor
( )4د  /مجال الديح نصار ،فطور شروط الفيديك الدولية ملقاوالت األعمال اهلءدسية ،لة التحةيم العريب،
العدد ( ،)1عام  ،1996ص .5
( )5د  /طعم الشمري ،مالمظات عامة على الشروط اذقوقية لعقود املقاوالت ،الةويت ،كلية اذقوا عام
 ،1995ص .2
( )6يعرف ابالجنليزية ابسم The New Fidic Rainbow
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ـ الكتاب الفضي (منوذج عقد ألعمال تسليم املفتاح املصمم من املقاول )
The Silver Book Turnkey designed by the Contractor.

 الكتاب األخضر :منوذج عقد ألعمال املشروعات الصغرى املصممة مناملقاول واملالك معاً أو منهما
.The Green book, Short Form For minor Works designed by Both Or either
ويف الواقع أن دراستنا يف هذا البحث تقتصر على الكتاب األمحر واخلاص
بعقود األعمال اهلندسية باعتبار أنه النموذج الرئيسي الذي حتذوا باقي النماذج حذوه
يف أحكامها العامة ،ومن املعلوم أن شركات املقاوالت واملكاتب اهلندسية الكربى يف
مصر واململكة العربية السعودية قد اعتمدت مناذج الفيديك يف مشروعاتها اهلندسية
الضخمة خاصة املتعلقة بالتنمية والبنية التحتية ،نظراً إىل ما تتميز به تلك النماذج من
حسن اإلعداد والتوزيع العادل للمخاطر بني أطراف العقد ،وملا حتويه من شروط
التحكيم عند نشوب النزاع بني األطراف ،وقد اهتم االحتاد الدولي للمهندسني
االستشاريني الفيديك مبسألة حل املنازعات بني أطراف املشروع اهلندسي ،وقد مت
وضع جمموعتان من العقود النموذجية يف هذا اجملال- :
 اجملموعة األوىل :تعرف بالطبعة الثانية وقد صدرت يف عام 1969م ،والطبعةالرابعة يف عام 1987م وهي الطبعات اليت القت أكرب قدر من االنتشار الدولي ،وإن
كانت الطبعة الثانية ما زالت معتمدة يف كثري من الدول النامية مبا فيها مصر واململكة
العربية السعودية ،وقد منحت للمهندس اإلستشاري دورًا يف حل املنازعات الناشئة
عن العقد اهلندسي.
ـ أما اجملموعة الثانية :وتعرف بالطبعة اجلديدة وقد صدرت يف عام  1999وهي
الطبعة األخرية للفيديك وقد صدرت بفلسفة جديدة فيما يتعلق بأساليب حل
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املنازعات بني أطراف العقد اهلندسي وذلك بتأسيس نظام جديد يعرف باسم ( نظام
جملس تسوية املنازعات ) (.)7
اثنياً :مشكلة البحث

إن ظهور املشاريع وتنوعها وتعددها سيما مشاريع البناء والتشييد لدليل على

قوة االقتصاد ومتانته وتبعاً لذلك تعددت عقود األعمال اهلندسية وكثرت املنازعات
بني أطرافها أرباب األعمال ،أو املقاولني األصليني أو املقاولني من الباطن ،واملهندسني
االستشاريني يف مرحليت التصميم والتنفيذ وهي منازعات ذات طابع فين هندسي مما
يتطلب البحث عن حل هلذه املنازعات بني أطراف هذه العقود مبا حيقق العدالة اليت
يتطلبها هذا النوع من العقود ،ونظراً لعدم فهم القضاء لألعراف والعادات التجارية
اخلاصة بالعقود اهلندسية فقد أدى ذلك إىل ظهور التحكيم اهلندسي لتسوية هذه
املنازعات بعيداً عن القضاء وفقاً لعقود منوذجية حتقق التوازن والتنسيق بني األطراف
املتنازعة ومن أمثلتها عقود االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني (الفيديك) ،وأن
مجيع مناذج عقود الفيديك تتناول أساليب تسوية املنازعات اهلندسية عن طريق
التسوية الودية  -النموذج القديم 1987م ،أو النموذج اجلديد 1999م ،وأخرياً
اإلحالة إىل التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية يف باريس.
اثلثاً :أمهية البحث

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من موضوعها الذي يتعلق بوسيلة هي أقدم

وسائل حل املنازعات بل وأكثرها مرونة وقابلية لدى أطراف النزاع وأسرعها يف إنهاء
اخلصومة أال وهي التحكيم ،كما تظهر هذه األهمية يف نوع املنازعات الناشئة عن تلك
العقود اهلندسية واليت تعترب من صميم األعمال التجارية باملادة  /5ل من قانون
( )7يعرف ابإلجنليزية

Dispute adjudication boards
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التجارة املصري اجلديد رقم  17لعام  ،)8( 1999وكذلك املادة الثانية  /د من نظام
احملكمة التجارية السعودي الصادر يف عام 1350هـ ( )9وهذه اخلصوصية للنزاع يف هذه
العقود تتطلب وجود حمكمني من ذوي اخلربة يف املسائل اهلندسية للوصول ألحكام
عادلة منصفة ألطراف النزاع واليوجد ما مينع طرفاً العقد اهلندسي يف كالً من مصر
واململكة العربية السعودية من إبرام عقودهما اهلندسية وفقاً لنماذج عقود الفيديك
سواء الطبعة القدمية 1987م ،أو الطبعة احلديثة عام 1999م.
رابعاً :منهج البحث

اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي التأصيلي مع التحليل واستخالص

النتائج وذلك بالرجوع إىل املصادر واملراجع اليت تناولت موضوع البحث ،كما اعتمد
الباحث على دراسة وحتليل بعض التشريعات العربية املقارنة ،باإلضافة إىل بعض
األحكام القضائية املتعلقة باملنازعات اهلندسية يف كال من مصر واململكة العربية
السعودية.
تقسيم البحث:
نقسم دراستنا يف هذا البحث إىل مبحثني رئيسني مها:
املبحث األول :ماهية العقود اهلندسية وفقاً لقواعد الفيديك.
املبحث الثاين :تسوية املنازعات اهلندسية يف عقود الفيديك.

( )8مت نشرا ابجلريد الرمسية العدد (  ) 19مةرر الصادر يف .1999 / 5 / 17
( )9املرسوم امللةي رقم ( ) 32بتاريخ  1350/1/15هـ اااص بءظام احملةمة التجارية السعودي.
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املبحث األول :ماهية العقود اهلندسية وفقاً لقواعد الفيديك

نظراً إىل ألهمية املتنامية لقطاع التشيييد والبناء يف العامل بأمجع ،فقد تعددت
العقود املتعلقة بعقود البناء احلديثة منها العقود اهلندسية

()10

واليت تصدي االحتاد

الدولي للمهندسني االستشاريني بإصدار عقود منوذجية ( عقود الفيديك ) لتنظيم كافة
األعمال اهلندسية املتعلقة بأعمال التشييد والبناء ،حبيث ال ختتلف القواعد املطبقة يف
دولة رب العمل عنها يف دولة املقاول ،ولذلك فالبحث يلقي الضوء على عقود
الفيديك يف ضوء القواعد الصادرة عن االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني.
وسوف نعاجل هذا املبحث يف ثالثة مطالب على النحو التالي:
املطلب األول :التعريف ابلعقود اهلندسية وأطرافها وخصائصها
الفرع األول :التعريف ابلعقود اهلندسية وأطرافها

أولً :التعريف ابلعقود اهلندسية

يُعد العقد اهلندسي من عقود مقاوالت البناء والتشييد ،وهو العقد الذي يتم

إبرامه بني ( رب العمل ،واملقاول ) ،وحتدد فيه حقوق والتزامات كل طرف جتاه
الطرف اآلخر بهدف تشييد البناء حسب املواصفات املرفقة بالعقد ،وبالرغم من
األهمية الكبرية اليت حتظي بها هذه العقود اهلندسية من الناحية العملية إال أنه يوجد
فراغ تشريعي يف هذا اجملال ،ولذا فقد ساهمت املنظمات واهليئات الدولية يف إعداد
عقود منوذجية ملثل هذه العقود بهدف حتقيق التوازن بني أطراف العقد اهلندسي،

( )10ومءدا عقود الةونسورفيوم هو ذلك العقد ال ي يربم رب العم مع عدد مح املقاولني األ ليني ،يتخصص
ك مءدم يف نو معني مح مرام االنشاوات ،ويشة ه الو نيما بيءدم نو مح املشاركة .راجع د /أمحد
مسان مانظ ،التحةيم يف العقود الدولية لألنشاوات – دار الءدضة العربية ،مصر عام ،2007
ص .216
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ولذلك فقد أصدر االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني ( )11منوذج عقود الفيديك
والذي يتعلق مبقاوالت أعمال البناء والتشييد

()12

وقد ذاع استخدامها يف العامل

أمجع ،ويرجع السبب يف ذيوعها هو ما يتمتع به من ميزات جعلته حيوز على ثقة
أطراف العقود اهلندسية وهما " رب العمل واملقاول ،واملهندس االستشاري ".
و قد عرف الفيديك عقد التشييد بأنه (العقد الذي يتمثل حمله يف أعمال
بناء و تشييد مشروع هندسي وما يلحق بها من أعمال كتصميم لل مشروع وتوريد
التقنية الالزمة ،ويربم العقد ين املالك  Employerسواء أكان شخصاً طبيعياً أو
اعتبارياً من جهة ،واملقاول

Constractor

من جهة أخرى وهو الطرف الذي تقع

على عاتقه مسؤو لية إجناز املشروع وفقاً للعالقة التعاقدية بينهما ،ويف ال عادة خيتار
املالك املهندس االستشاري

Consultant

ملراقبة سري العمل يف املشروع واإلشراف

عليه (.)13
كما عرف الفيديك املهندس الستشاري بأنه (الشخص الذي ميلك املعارف
العلمية والتقنية واخلربة العملية والذي ميارس املهنة بامسه اخلاص مستقال ًعن أي
مؤسسة جتارية أو حكومية لصاحل عميله ويتصرف حبرية تامة (.)14

( )11وهو ااتصار لألمرف األوىل مح املصطلح
( )12د  /عبد الرازا السءدوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،اذليب ،بيفوت ،لبءان ،اجلزو ( ،)3عام
 ،1998ص 5
( )13محز مداد ،فسوية مءازعات أعمال إنشاوات اهلءدسة املدنية ودور املدءدس نيدا ،ورقة عم مقدمة للم متر
اهلءدسي االستشاري األول ،دمشق  ،2001 / 9 / 26/ 22ص .1
( )14د  /حممد أبو العيءني ،الطبيعة ااا ة لصءاعة التشييد والبءاو وأثرها على وسائ مسم املءازعات ،لة
التحةيم العريب ،العدد ااامو ،2002 ،ص .126
Federation International Des EnginieursConseils
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اثنياً :أطراف العقد اهلندسي وفقاً لعقود الفيديك

إلمتام أية مشروع هندسي وفقاً لقواعد الفيديك ،فإن املالك يربم عقدين

أحدمها يتم إبرامه بني املالك واملقاول ،والعقد الثاين يتم إبرامه بني املالك واملهندس
االستشاري.وعلى ذلك ،فإن أطراف العقد ثالثة أطراف رئيسة هي ( :رب العمل،
واملهندس االستشاري ،واملقاول ،وأحياناً طرف رابع هو املقاول من الباطن )

()15

أولً :رب العمل :هو صاحب العمل والذي يعلن رغبته يف التعاقد مع املقاول إلمتام
أعمال البناء والتشييد يف املشروع ،وجيوز أن يكون رب العمل شخص طبيعي أو
أعتباري كما أنه هو الطرف الذي تؤول إليه كافة آثار العقد عند إمتامه ،اثنياً :املقاول:

هو الشخص الذي يتعهد بالقيام بتنفيذ أعمال البناء والتشييد حتت إشراف املهندس
االستشاري(،)16اثلثاً:املهندس الستشاري وهو الذي يعهد إليه رب العمل بإدارة

العمل واإلشراف على تنفيذه ،ووضع التصاميم والرسومات والنماذج إلقامة
املنشآت ،ومراجعة حسابات املقاول والتصديق عليها وصرف املبالغ املستحقة إليه(،)17
رابعا:املقاول من الباطن :هو من يعهد إليه املقاول األصلي بتنفيذ األعمال املسندة إليه
من طرف رب العمل أو جزءًا منها.

( )15د  /عصام أمحد البدجي ،عقود الفيديك وأثرها يف التزامات املقاول واملدءدس ورب العم  ،دار اجلامعة
اجلديد  ،االسةءدرية ،عام  ،2008ص .308
( )16د  /حممد حممد سادات ،آليات فسوية املءازعات الءاشئة عح عقود الفيديك ،دراسة يف وو قواعد االحتاد
الدو للمدءدسني االستشاريني ،امل متر  18لعقود البءاو والتشييد بني القواعد القانونية التقليدية واملستحدثة
ابإلمارات العربية املتحد  ،2005ص7
( )17االستشاري هو شخص مدين ذو معرنة نءية يقدم ارباف ودرايت يف أعمال ذات طبيعة ذهءية وعقلية ،ندو
يقدم مشور لقاو أجر.
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الفرع الثاين :خصائص العقد اهلندسي وصوره

أولً :خصائص العقد اهلندسي
بتميز العقد اهلندسي بعدة خصائص متيزه عن غريه من العقود وهي:
1ـ عقد طويل املدة ،مبعنى أنه عقد يتطلب سنوات طويلة يف سبيل إجناز
املشروع اهلندسي ،كما أنه حيتاج لرؤوس أموال ضخمة ،وخربات فنية عالية ،كما
حيتاج إىل أعداد كبرية من العاملني من البداية حتى انتهاء مجيع مراحل التنفيذ
للمشروع (.)18
2ـ عقد غري متماثل أو غري متطابق ،فمن املتعذر إجياد مشروعني هندسني
متماثلني أو متطابقني يف كل شيء  ،فإذا تطابق اهلدف فقد ختتلف طبيعة الرتبة أو
الطقس الذي يتم فيه املشروع.
3ـ عقد معقد من الناحية الفنية ،فالعقد اهلندسي ختتلط فيه عدد كبري من
املسائل الفنية املعقدة فضالً عما تثريه هذه املسائل من تعقيدات قانونية تتطلب حلوالً
هلا.
4ـ عقد اقتصادي ،فالعقد اهلندسي مرتبط بالتغيريات االقتصادية اليت قد تطرأ
على السوق بشكل كبري سواء باالرتفاع يف األسعار أو اخنفاضها.
5ـ عقد تطبق عليه شروط الفيديك ،واليت أصدرها االحتاد الدولي للمهندسني
االستشاريني وحتوز على ثقة كبرية لدي املتعاملني يف هذا اجملال.

( )18د  /حممد أبو العيءني ،املرجع السابق 2002 ،عام ،ص .127 ،126
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اثنيـاً :الصور املختلفة للعقد اهلندسي

قد خيتار رب العمل الذي يرغب يف تشييد بناء أسلوب التعاقد حسب الصور

واألشكال اآلتية:
 -1عقد واحد مع مقاول أصلي واحد:
قد يقوم رب العمل بإبرام عقد واحد مع مقاول أصلي واحد ،وهنا يكون
املقاول األصلي مسؤوالً عن مجيع األعمال املتعلقة باملشروع ،وتسليمه لرب العمل
مبا يعرف " بعقد تسليم مفتاح "ويتميز هذا األسلوب أن رب العمل يتعامل مع شخص
فقط" املقاول األصلي " والذي يُعد مسؤوالً عن مجيع االلتزامات اخلاصة باملشروع
حتى تسليمه لرب العمل ،وعيوبه يف حتمل هذا املقاول مجيع املخاطر اخلاصة
باملشروع سواء عيوب التصميم أو البناء أو التشييد...اخل.
 -2جتزئة العمل إىل عدة عقود مستقلة:
ويقصد به أن يتعاقد رب العمل مع أكثرمن مقاول ،خيتص كل منهم بنوع معني
من األعمال اخلاصة باملشروع أحدهم للتصميم ،واآلخر للتشييد والبناء ،والثالث
لألعمال الكهربائية....اخل ،وهذا األسلوب يلقي عبئاً كبرياً على رب العمل يف التعامل
مع عدد كبري من املقاولني يف نفس الوقت ،وخيفف من ذلك أن يعهد باملشروع ملهندس
استشاري لألشراف على التنفيذ.
 -3عقد واحد مع عدة مقاولني:
قد يربم رب العمل عقداً واحداً مع عدة مقاولني يشكلون فيما بينهم نوعاً من
املشاركة أو االحتاد  ،Consortuimيتوىل فيه كل مقاول جزءًا من املشروع ،ولكنهم
ملتزمون مجيعاً يف مواجهة رب العمل عن تنفيذ املشروع.
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 -4اتفاق املخاطر املشرتكة:
ويتم اللجوء إليه عندما يهدف رب العمل إىل تسويق املشروع املزمع إنشاؤه،
وتكون للمقاول مصلحة يف إجنازه وتشغيله القتسام األرباح واخلسائر فيما بينهم.
املطلب الثاين :التزامات أطراف العقد اهلندسي
من املقرر أن العقد اهلندسي خيضع يف صحة إبرامه للقواعد العامة بالقانون
املدني ( رضا وحمل وسبب وأهلية ) وسوف نتناول االلتزامات املرتتبة على أطراف
العقد اهلندسي على النحو التالي:
أول :التزامات رب العمل
نصت نصوص القانون املدني على جمموعة من االلتزامات اليت تقع على عاتق
رب العمل جتاه املقاول على النحو التالي:
 - 1متكني املقاول من إجناز العمل املتفق عليه ()19وحيدث التمكني بتوفري ما
حيتاجه املقاول من تراخيص العمل من اجلهات الرمسية ،واآلالت واألدوات الالزمة
للمشروع إن كان رب العمل قد تعهد بتقدميها للمقاول ( املادة  / 671مدني مصري ).
 - 2تسليم العمل بعد إجنازه من املقاول ،فهذا هو مقتضى العقد مامل يكن
بينهما شرط قد حددا فيه موعد التسليم وكيفية التسليم.
 - 3دفع األجرة ،فإذا سلم املقاول العمل املسند إليه لرب العمل استحق
األجرة املتفق عليها أو حسب العرف اجلاري (.)20
اثنيا :التزامات املقاول
1ـ إجناز العمل املعهود به إليه ،وهذا االلتزام يتطلب مراعاة مايلي:
( )19د /وهبة مصطفى الزميلي ،عقد املقاولة ،عام  ،2008ص  ،3ود /طعمة الشدري ،عقود املقاوالت ،ورقة
عم مقدمة مل متر ومعرض الةويت للمقاولني ،عام  ،2009ص .3
( )20طعم الشمري ،عقود املقاوالت ،ورقة عم مقدمة مل متر ومعرض الةويت ،عام  ،2009ص .4 ‘ 3
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أ) االلتزام جبودة مادة العمل الذي التزم بها املقاول جتاه رب العمل ،أو كان
العرف التجاري يفرض ذلك سواء أكانت مادة أولية ( كاحلديد واألمسنت ) أم مواد
تستخدم يف البناء ( كالرافعات وألواح اخلشب ) املادة  1 / 663مدني مصري.
ب) احملافظة على األدوات املقدمة من رب العمل يف حالة تعهد رب العمل
بتقديم مادة العمل وأدواته ويرد مابقي منها لصاحب العمل املادة  2،1 /664مدني
مصري.
جـ) تنفيذ العمل يف الوقت املتفق عليه ،وأن ال يرتاخى يف البدء فيه ،فإذا مل
حيدد وقت إلجناز العمل فيلزم إجنازه يف الوقت املناسب ملثله،وتنفيذ العمل حسب
املواصفات املتفق عليها أو ما يقضي به القانون وأصول الصنعة املادة  1 / 667مدني
مصري.
د) تسليم العمل بعد إجنازه لرب العمل باعتبار أنه مقتضى العقد.
هـ) ضمان العمل بعد تسليمه مبا يلحقه من ضرر أو عيب أو تلف املادة / 669
 1مدني مصري.
اثلثا :التزامات املهندس الستشاري:
عندما يرغب رب العمل يف تشييد بناء فإنه يرتبط بعقد مع املهندس االستشاري
يطلق عليه " عقد هندسي " ويتضمن ما يلي:
- 1قيام املهندس بعمل التصاميم والرسومات والنماذج .
- 2اإلشراف على التنفيذ.
- 3مراجعة حسابات املقاول
- 4ضمان العمل بعد تسلمه.
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رابعاً :التزامات املقاول من الباطن:

قد يتطلب تنفيذ العمل االستعانة بأشخاص آخرين ،ويف هذه احلالة يتفق

املقاول األصلي مع مقاول من الباطن إلجناز بعض االعمال مثل الكهرباء أو
السباكة...اخل ( ،)21وبالتالي يقع على املقاول من الباطن االلتزامات اآلتية:
- 1إجناز العمل املعهود به إليه من قبل املقاول األصلي.
- 2االلتزام جبودة مادة العمل حسب االتفاق أو حسب العرف اجلاري يف
الصنعة.
- 3احملافظة على األدوات املقدمة إليه
- 4تنفيذ العمل يف الوقت املتفق عليه أو الوقت املناسب لعمل مثله.
- 5تسليم العمل بعد إجنازه مع االلتزام بالضمان (.)22
وإذا متت االستعانة مبقاول من الباطن ،فإن كل من املقاول األصلي واملقاول
من الباطن يكون مسؤوالً أمام رب العمل عن تنفيذ العمل وإجنازه ،ومن املعلوم أن
عقد املقاول من الباطن يتضمن عادة اجلزاءات اليت حيق للمقاول األصلي توقيعها يف
( )21د  /وهبة مصطفى الزميلي ،عقد املقاولة ،عام  ،2008ص .3
( )22أمياانك قد يتعاقد شركة كربى مع رب العم لتءفي مشرو معني ،وفربم مع عقد مقاولة لتءفي العم
املطلوب ،ويتم االففاا بيءدما على التحةيم كوسيلة ذسم املءازعات اليت فءشأ بني الشركة املتعاقد ورب
العم .ولةح حيدث يف الغالب أن فستعني الشركة املتعاقد بشركة أارى مح الباطح لتءفي العم كل أو
بعض  ،وفربم عقد يسمى ( عقد مقاولة مح الباطح ) والتساؤل ال ي ي ور ه يسري اففاا التحةيم الوارد
يف عقد املقاولة األ لي بني الشركة املتعاقد ورب العم على عالقة األايف بشركة الباطح ؟ نقد قضت
حمةمة الءقض الفرنسية بعدم امتداد اففاا التحةيم الوارد يف العقد األ لي إىل املقاول مح الباطح ،ومح مث
ال جيوز ملقاول الباطح أن حيت على رب العم بشروط اففاا التحةيم الوارد ابلعقد األ لي نقض
نرنسي  ،1991 /7 / 12مشار إلي د  /أمحد مسان التحةيم يف عقود اإلنشاوات الدولية ،دار الءدضة
العربية 1998 ،ص .338
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حالة إخالل مقاولي الباطن لشروط العقد مبا فيها عدم تنفيذهم لألعمال املعهود إليهم
وأهمها سحب العمل املسند إليه وتسليمه ملقاول ثان املادة  / 682مدني
ولكن التساؤل ما مدي مسؤولية املهندس الستشاري عن املقاول من الباطن ؟
ويف الواقع أن املسؤولية تتوقف على مدى ما يتمتع به املهندس االستشاري من
من سلطة فعلية يف الرقابة واإلشراف والتوجيه علي املقاولني من الباطن يف تنفيذهم
لتلك األعمال املعهود بها إليهم (.)23
املطلب الثالث :املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية
ومتثل املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية جزءًا كبريًا من جمموع املنازعات
اخلاصة املثارة يف أعمال اإلنشاءات اهلندسية يف مصر أو اململكة بل وكل دول العامل،
فاملطالبات الصادرة من أطراف العقد هلا أسباباً غالباً ما يكون مردها العقد نفسه ،أو
نتيجة إخالل أحد الطرفني بالتزاماته جتاه االخر ،من هنا سوف نركز يف دراستنا حول
مفهوم النزاع ،ثم أسباب هذه املنازعات.
الفرع األول :مفهوم النزاع اهلندسي
ويقصد ابلنزاع حسب الشروط العامة لعقد الفيديك كل خالف يقع بني املالك
واملقاول ،ويكون النزاع ناشئاً عن العالقة بينهما وأساسها هو العقد اهلندسي املربم
بينهما ،ويف العادة يكون موضوع النزاع بني الطرفني هو مطالبة أحد الطرفني لآلخر
حبق مالي معني أو تنفيذ االلتزام الواقع عليه وفقاً للعقد ،وقد يأخذ النزاع عدة صور
منها ما يتعلق بتنفيذ االلتزام تنفيذاً عينياً ،ومنها ما يتعلق بطريقة حل املنازعات بني
طريف العقد ،ومنها ما يتعلق بتفسري العقد ،وفيما يلي سنتناول هذه الصور:
( )23حممد حممد بدران ،عقد اإلنشاوات يف القانون املصري ،دراسة يف املشةالت العملية لعقود االحتاد الدو
للمدءدسني االستشاريني ،دار الءدضة العربية عام  ،2001ص .251
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األوىل :النزاع يتعلق بتنفيذ اللتزام تنفيذاً عينياً
ومن أمثلة ذلك :أن يطالب املقاول رب العمل بأن يدفع األخري له مستحقاته
الشهرية عن األعمال املنجزة ،أو قد ال يقوم املقاول ببناء سور حول اإلنشاءات خالفاً
للعقد فيطلب منه رب العمل إقامة هذا السور ،وقد يقوم املقاول ببناء السور ولكن
بشكل خمتلف عن املواصفات املتفق عليها فيطلب منه رب العمل هدم السور وإعادة
بناءه حسب االتفاق املربم بينهما.
الثانية :النزاع يتعلق أبسلوب حل املنازعات
ومن أمثلة ذلك :أن يتضمن العقد نصاً على كيفية تسوية املنازعات بني طريف
العقد عن طريق التحكيم وعندما يقع النزاع فعالً يلجأ صاحب املصلحة إىل
القضاء،هنا يطالبه الطرف اآلخر باللجوء إىل التحكيم حسب نصوص العقد.
الثالثة :النزاع يتعلق بتفسري العـقد
ومن أمثلة ذلك:أن ينص العقد على وجوب تقديم كفالة حسن تنفيذ من طرف
املقاول لصاحل صاحب العمل دون توضيح ما إذا كانت الكفالة مصرفية أم غري ذلك،
وبالتالي يقدم املقاول كفالة شخصية كفيل ملئ يف الوقت الذي يطالبه صاحب العمل
بتقديم كفالة مصرفية أو نقدية.
ويف الواقع أنه ،يستوي يف النزاع أن يكون قد نشأ أثناء العقد أو بعد اكتمال
تنفيذه من طرف املقاول املهم أن يكون مرتبطاً بالعقد أو ناشئاً عنه أو مرتبطاً بتنفيذ
األعمال.
الفرع الثاين :أسباب املنازعات يف العقود اهلندسية
يف الواقع أن أسباب املنازعات يف العقود اهلندسية متعددة ،بعضها يتعلق برب
العمل،والبعض اآلخر يتعلق باملقاول ،وثالث يتعلق بالعقد اهلندسي نفسه على النحو
التالي:
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أولً :أسباب املنازعات املتعلقة برب العمل:

- 1قد يقوم رب العمل بإرساء العطاء على صاحب العرض األقل لتنفيذ

املشروع رغم عدم كفاءته الفنية بهدف ختفيض نفقات املشروع ،بيد أنه قد يقع
منازعات حول تنفيذ األعمال املطلوبة من اجلهة املنفذة.
- 2إصرار رب العمل على تنفيذ املشروع وفقاً لطريقة تسليم املفتاح بهدف
حتميل املقاول مجيع خماطر املشروع مما يؤدي إىل ارتفاع سعر املشروع ويؤدي إىل جعل
تنفيذه غري اقتصادي على اإلطالق.
- 3سوء اختيار املهندس االستشاري املكلف من رب العمل باإلشراف على
تنفيذ املشروع.
- 4كثرة األوامر الصادرة بالتغيري والتعديل يف تنفيذ املشروع.
- 5عدم وجود ختطيط للمشروع أوعدم وجود دراسة جدوى تراعي اجلوانب
االقتصادية واملالية للمشروع
اثنيا:أسباب املنازعات املتعلقة ابملقاول
- 1تعاقد املقاول األصلي مع عدة مقاولني من الباطن للمساعدة يف تنفيذ كافة
أعمال املشروع ويف الغالب ما يستعني مبقاولني أقل سعراً لتقليل التكلفة مما ينعكس
على جودة التنفيذ،وكثرة املنازعات(.)24
- 2قيام املقاول بتنفيذ مشروعات ضخمة ومتعددة يف وقت واحد تفوق
إمكانياته وقدراته املالية والفنية ويؤدي إىل تأخري التسليم.
- 3عدم فهم املقاول ملتطلبات املالك خاصة من الناحية الفنية.

( )24د  /حممد أبو العيءني ،املرجع السابق  ،عام  ، 2002ص .130 ،129
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اثلثا :أسباب املنازعات املتعلقة ابلعقد اهلندسي:
- 1اختالف معاني بعض املصطلحات الفنية أو القانونية املستخدمة يف العقد
نتيجة الختالف النظم القانونية لطريف العقد مما يثري كثريًا من املنازعات.
- 2عدم صياغة العقد بألفاظ واضحة وبسيطة ،بل والغموض الذي يشوب
بعض شروطه ،مما يشكل مصدرا كبريا للمنازعات.
- 3إغفال بعض العقود لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد مما قد
يوقع هيئات التحكيم يف مشكلة حتديد القانون الذي يطبق على النزاع.
- 4عدم حتديد صالحيات وسلطات املهندس االستشاري بدقة يف العقد.
- 5إغفال طريف العقد النص على اختيار طريقة ما حلل املنازعات بينهما.

متهيد:

املبحث الثاين :تسوية املنازعات اهلندسية يف عقود الفيديك
اعتمد االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني " الفيديك " مراحل حلل

املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية ،املرحلة األوىل ( الطبعة القدمية ) 1987
أخذت بنظام التسوية الودية حلل النزاع عن طريق اإلحالة إىل املهندس االستشاري ،
أما املرحلة الثانية ( الطبعة احلديثة  ) 1999فقد تبنت نظام جديد هو " جملس تسوية
املنازعات " حلل النزاع املتعلق بالعقود اهلندسية ،وعند فشل مرحلة التفاوض "
التسوية الودية " يتم اللجوء إىل التحكيم كمرحلة أخرية حلل املنازعات .ومن هنا
سنتناول هذا املبحث الثاني يف ثالثة مطالب رئيسة هي:
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املطلب األول :التسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك (الطبعة القدمية )1987

أحالتْ املادة  / 67من الشروط العامة للفيديكمن الطبعة القدمية  1987على

املهندس االستشاري للقيام بالتسوية الودية بني أطراف العقد اهلندسي

()25

شريطة

قيامه بدوره باستقاللية وحيادية بني طريف النزاع ،فاملادة  / 67من الشروط العامة
تنص على أنه:
- 1جيب إحالة النزاع أوالً بصورة خطية للمهندس االستشاري مع نسخة منه
للطرف اآلخر ،وجيب أن يتضمن كتاب اإلحالة بأن هذه اإلحالة متت وفق املادة / 67
من الشروط العامة.
- 2جيب على املهندس أن يصدر قراره بالنزاع ويبلغه للطرفني خالل ( 84
يوماً ) من استالمه كتاب إحالة النزاع إليه ،وجيب أن يذكر القرار بأنه مت صدوره
استنادًا للمادة  /67من الشروط العامة (.)26
- 3إذا مل يرتضِ املقاول أو رب العمل بقرار املهندس أو أخفق األخري بتبليغ
القرار هلما خالل املدة( ،)84فيحق ألي طرف أن يشعر الطرف اآلخر مع نسخة
للمهندس للعلم بنيته مباشرة إجراءات التحكيم بالنسبة للمسألة املتنازع عليها ،وجيب
أن يتم هذا اإلشعار خالل (70يوماً ) من تاريخ استالم ذلك الطرف لقرار املهندس أو
حسب األحوال ،من تاريخ انتهاء مدة (84يوماً) املشار إليها يف حال عدم إصدار
( )25د  /محز مداد ،دور املدءدس االستشاري يف حتةيم العقود اإلنشائية ( اهلءدسية ) ( عقود الفيديك ) ،ورقة
عم مقدمة للم متر االقتصادي ال الث للتحةيم اهلءدسي ،اهليئة السعودية للمدءدسني يف / 10 /22
.2007
( )26ويعترب عدم إعطاو املدءدس لقرارا االل الفرت احملدد ل لك ،مب ابة رنض للمطالبة املقدمة ل (مةم أو
يف قضية رقم  3709يف غرنة التجار الدولية بتاريخ  ،1983/1/20الةتاب السءوي للتحةيم التجاري
الدو عام  ،1986ص )119
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املهندس قراره خالل تلك املدة ،ومثل هذا اإلشعار خيول الطرف الذي أرسله بأن
يذهب للتحكيم يف املسألة موضوع النزاع وال جيوز البدء بإجراءات التحكيم ما مل يتم
إرسال اإلشعار.
- 4إذا كان املهندس قد أصدر قراره وأبلغه لألطراف خالل املدة املعينة
لذلك ،إال أن أياً من الطرفني مل يرسل إشعار التحكيم وفق ما هو مبني أعاله ،يصبح
القرار نهائياً وملزمًا للمقاول ورب العمل.
- 5وإذا توفرت شروط املباشرة يف التحكيم على النحو املشار إليه ،فال حيق
للطرف املعين ومع ذلك أن يبدأ يف إجراءات التحكيم فوراً ،وإمنا يتوجب على
الطرفني حماولة تسوية نزاعهما ودياً ،وما مل يتفق الطرفان على غري ذلك ،جيوز البدء
يف هذه اإلجراءات يف اليوم ( )56من إرسال إشعار التحكيم أو بعد ذلك ،حتى ولو
مل تكن هناك أي حماولة للتسوية الودية.
- 6وبعد توفر الشروط واملدد املذكورة ،جيوز عرض النزاع على التحكيم
وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس ،وهليئة التحكيم الصالحية الكاملة
بأن تعدل وتراجع قرار املهندس ،وأن أي رأي أو تعليمات أو شهادة أو تقديم صادر
عنه فيما يتعلق بالنزاع املطروح ،كما أن قرار املهندس ال مينع من مثوله كشاهد لدى
هيئة التحكيم بناء على طلب أحد طريف النزاع (.)27

( )27وعلي إذا طلب املقاول مح هيئة التحةيم اذةم ل مببلغ أكرب ا قدم للمدءدس ،نيجوز ل ذلك ،ويةون
للديئة المية الفص يف الطلب ( قضية التحةيم رقم  5428لدى غرنة التجار الدولية ،الةتاب الءوي
للتحةيم التجاري الدو عام  ،1989ص  146راجع مسيف عبد السميع ،مس ولية املدءدس االستشاري
واملقاول ،مءشأ املعارف ابالسةءدرية ،عام  ،2004ص .7
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- 7وإذا أصبح قرار املهندس نهائياً كما هو مبني أعاله ،إال أن أحد الطرفني
أخفق يف تنفيذه ،فيحق للطرف اآلخر اللجوء إىل التحكيم باالستناد إىل العقد ولقرار
املهندس ،ويف هذه احلالة ال تطبق البنود 1حتى  5املبينة أعاله.
أولً :مهام وصالحيـات املهندس الستشاري حلل النزاع

أثارت هذه الشروط العامة للمادة  / 67من قواعد الفيديك مسألة مهمة تتعلق

مبهام املهندس االستشاري يف تسوية النزاع هل ميكن اعتباره حمكماً أم ال ؟ يف الواقع
العملي أنه يصعب أن يقوم املهندس االستشاري مبهامه يف تسوية النزاع باستقاللية
وحيادية لسببني مها (:)28
 - 1أن املهندس االستشاري يتم تعيينه ودفع أجره من طرف رب العمل ،بل
وميثله يف اإلشراف على تنفيذ املشروع فى مواجهة املقاول.
 - 2أن املهندس االستشاري عادة ما يكون السبب يف النزاع بني طريف العقد
ال لرب العمل طيلة مدة تنفيذ العقد.
(رب العمل ،واملقاول) باعتباره ممث ً
وبناء عليه ،يصعب القول بإن االتفاق على إحالة النزاع إىل املهندس
االستشاري للفصل فيه طبقاً للمادة  / 67من الشروط العامة هو اتفاق حتكيم ،كما أن
قرار املهندس االستشاري وإن مسي قراراً ،ما هو إال وجهة نظر متثل رأيه الشخصي
يف حل أو تسوية النزاع ،ومن ثم يكون ألي من الطرفني سواء رب العمل أو املقاول
مطلق احلرية يف قبوله أو رفضه ،ويف حالة الرفض ،فال إلزام يف تنفيذه يف مواجهة أي
منهما كما أن املهندس االستشاري خمتار يف إصدار القرار من عدمه ،وبالتالي فإن
إحالة النزاع للمهندس االستشاري وفق املادة  /67من قواعد الفيديك هو شرط أولي
( )28د  /اليف حممد دراك  ،آلية فسوية مءازعات عقود البءاو والتشييد :اذ ابلتفاوض واذسم ابلتحةيم دراسة
مقارنة بني قواعد الفيديك القدمية طبعة  ،1987وقواعد الفيديك اجلديد طبعة  ،1999امل متر ال امح
عشر " عقود البءاو والتشييد ،بني القواعد القانونية التقليدية والءظم القانونية املستحدثة.
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يلزم توافره قبل اللجوء إىل التحكيم يف حماولة لتسوية النزاع بالطريق الودي ،وال يعد
قرار املهندس قراراً حتكيميًا يف هذا اجملال لألسباب اآلتية:
- 1عدم احليادية واالستقاللية لدى املهندس االستشاري باعتبار أنه يتم تعيينه
بل وحيصل على أجره من طرف رب العمل.
- 2عدم إلزام املهندس االستشاري بإجراءات التحكيم مثل تبادل املذكرات
للدفاع أو الطلبات العارضة.
- 3عدم إجبار املهندس االستشاري على إصدار قراره يف النزاع املعروض
عليه.
- 4حيق ألي من الطرفني أو كليهما رفض تنفيذ القرار دون مسؤولية.
اثنياً :تقييم دور املهندس الستشاري يف حل النزاع

يثور التساؤل عن مدى جدوي إحالة النزاع اهلندسي إىل املهندس االستشاري

قبل اللجوء إىل التحكيم طبقاً للمادة  /67من قواعد الفيديك ؟ يف الواقع أن املادة
 /67من الشروط العامة أرادت تسوية املنازعات املتعلقة بالعقود اهلندسية ابلطرق
الودية كخطوة أوىل واليت رمبا تغين عن اللجوء إىل الوسائل األخرى ( )29خاصة أن
املهندس االستشاري يفرتض أنه يتعايش يومياً مع املشروع طيلة مدة العقد ،كما أنه
على علم ودراية بكاقة تفاصيل املشروع ومشكالته ،وأن رأى املهندس االستشاري
مفيد لكونه شخص فين وذو خربة عند عرض النزاع أمام هيئة التحكيم ،بل وكثرياً ما
تستنري به هيئة التحكيم يف وقائع معينة معروضة أمامها من الناحية الفنية (.)30
( )29د /محز مداد ،فسوية مءازعات أعمال إنشاوات اهلءدسة املدنية ودور املدءدس نيدا ورقة عم مقدمة
للم متر اهلءدسي العريب االستشاري األول – دمشق .2001 / 26- 22
( )30د /حممد عرنة ،قواعد قانونية لتسوية مءازعات عقود البءاو ،حيفة االقتصاد اإللةرتونية ،عام ،2009
ص .7
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وبناء على ماسبق ،فإن املهندس االستشاري جيب أن يبلغ قراره بشأن النزاع
لكل من طريف العقد (رب العمل ،واملقاول) خالل مدة (  ) 84يوماً التالية ليوم
إحالته إليه ،وبانقضاء هذه املدة السابقة يرتتب ما يلي- :
- 1إصدار املهندس االستشاري قراره يف حل النزاع ويرضي به كل من (رب
العمل ،واملقاول) ،ويف هذه احلالة ينتهي النزاع بتسويته باالتفاق.
- 2عدم إصدار املهندس االستشاري قراره خالل تلك املدة ( )84يوماً ،أو
إصداره ولكنه مل يرض به أي من الطرفني أو كليهما ،وبالتالي حيق اللجوء إىل
التحكيم لتسوية النزاع شريطة إخطار الطرف اآلخر واملهندس بذلك قبل اليوم ()70
من اليوم التالي لتسلم قرار املهندس ،أو من اليوم التالي النقضاء مدة ( )84يومًا
السابقة.
ومن ناحية أخري ،قد يلجأ أحد طريف العقد اهلندسي مباشرة إىل التحكيم دون
املرور بالتسوية الودية عن طريق املهندس االستشاري ،فيقوم الطرف اآلخر بالدفع بأن
التحكيم هنا سابق ألوانه فالبد من القيام بالتسوية الودية كخطوة أوىل حلل النزاع.
ويثار التساؤل هل يتوجب على هيئة التحكيم املعروض أمامها النزاع وقف
اإلجراءات وحث األطراف على البدء يف التسوية الودية أوالً ،أم أن هيئة التحكيم
ترفض هذا الدفع وتستمر يف إجراءات التحكيم ؟
يف احلقيقة أن اإلجابة ختتلف باختالف الظروف احمليطة بكل نزاع على حدة،
فمثالً قد ترى هيئة التحكيم املعروض أمامها النزاع بأنه الجدوى من التسوية الودية
حلل النزاع نظراً إىل استحالة ذلك ،فرتفض هذا الدفع ،وقد ترى هيئة التحكيم يف
أحياناً أخرى بأن الطرف الذي آثار هذا الدفع لديه رغبة حقيقية وحسن نية لتسوية
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النزاع بالطرق الودية ،فهنا تستجيب للدفع وتوقف إجراءات التحكيم إذا كانت
اإلجراءات قد بدأت بالفعل (.)31
املطلب الثاين :التسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك (الطبعة احلديثة )1999

نظراً للعيوب الناجتة عن نظام التسوية الودية عن طريق املهندس االستشاري

لعدم إمكانية حتقيق االستقاللية واحليادية لدى املهندس االستشاري بسبب تبعيته لرب
العمل ،بل وإحالة نزاعات إليه هو املتسبب فيها لكونها ناشئة عن قرارات اختذها ؛
لذلك فقد استبدله االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني بنظام جديد هو " جملس
تسوية املنازعات ) )Dispute Adjudication boardوهو ما يعرف بالطبعة احلديثة عام
1999م ،ويف الواقع أن جملس تسوية املنازعات يُعد وسيلة بسيطة ،بل وغري مكلفة
حلل املنازعات بالعقود اهلندسية (.)32
 -1الطبيعة القانونية جمللس تسوية املنازعات:
يف البداية إن نظام جملس تسوية املنازعات يعترب إحدى الطرق البديلة لتسوية
املنازعات ،مما يعين غلبة عنصر التوافق اإلرادي يف تشكيله؛ كما أن اجمللس ميارس
مهامه من خالل اتفاقني متوازيني هما:

( )31وقد ذهبت احملةمة العليا اإليطالية إىل القول ملن الءص على وجوب حماولة فسوية الءزا ودايك قب اللجوو
إىل التحةيم هو رد إعالن رغبة األطراف فءفي العقد بيءدما يسح نية ،وال يعين ذلك اذيلولة دون
اللجوو للتحةيم لتسوية الءزا بدون حماولة التسوية الودية ،د /محز مداد يف ي بعءوان فسوية مءازعات
أعمال إنشاوات اهلءدسة املدنية ودور املدءدس نيدا السابق اإلشار إلي .
( )32د /حممد حممد بدران ،عقد اإلنشاوات يف القانون املصري ،دراسة يف املشةالت العملية لعقود االحتاد
الدو للمدءدسني االستشاريني ،دار الءدضة العربية ،عام  ،2001ص .251
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األول ( :العقد األصلي ) والذي يتم بني أطراف العقد اهلندسي (رب العمل،
واملقاول) والذي يتضمن بنداً ينص على تشكيل جملس يتم االستعانة فيه بأشخاص
يتصفون باحليدة واالستقالل لتسوية املنازعات بينهما طوال فرتة تنفيذ املشروع.
الثاين (:العقد الالحق ) وهو العقد الذي يربم بني أطراف العقد اهلندسي (رب
العمل واملقاول مع أعضاء اجمللس ) ،والذي ينص على التزام اجمللس بتقديم خدماته
ألطراف العقد مقابل أجر معني.
 -2تشكيل جملس تسوية املنازعات:
يتشكل جملس تسوية املنازعات من ثالثة أعضاء ،غري أنه يف العقود الصغرية
واملتوسطة واليت ال حتتمل ميزانيتها التكلفة املالية النامجة عن ذلك جيوز تشكيل
اجمللس من عضو واحد فقط ،بل قد يكون هذا الشخص هو مهندس املشروع ذاته

()33

 ،بل قد يزيد عدد أعضاء اجمللس (مخس أو سبع ...اخل يف املشروعات الكبرية
والضخمة ،مع مراعاة أنه جيب أن تتوافر يف أعضاء اجمللس الشروط اآلتية- :
الشرط األول :اخلربة

Expertise

جيب أن يكون عضو اجمللس على قدر كبري

من اخلربة يف أعمال املشروع حمل عمل اجمللس حتى ميكنه تقييم موضوع املنازعة ،بل
وتكون له مشاركة فعالة ،كما جيب على العضو أن حييط إحاطة مقبولة بالعقد وتفسري
بنوده من الناحية القانونية.
الشرط الثاين :الستقاللية

Independence

بالرغم إن ترشيح عضو جملس

تسوية املنازعات من قبل أطراف العقد إال أنه جيب أن يتحرى صاحل املشروع ككل
ال عن أطراف العقد.
حبياد كامل ،وبالتالي جيب أن يؤدي عمله مستق ً
( )33يبدو أن ه ا الو ع ني إهدار وا ح للغرض األ لي مح الءص على فشةي لو فسوية املءازعات ،
وإلغاو نص املاد  / 67مح شروط الفيديك واملتعلقة ابلدور ال ي يقوم ب املدءدس االستشاري كخصم
ومةم يف الءزا .
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وهي إحدى أهم الصفات اليت ينبغي

حتريها يف عضو جملس تسوية املنازعات ،وبالتالي ال جيوز لعضو اجمللس أن يكون قد
سبق له العمل ملصلحة أحد األطراف يف عقود سابقة.
 -3مهام جملس تسوية املنازعات:
يقوم اجمللس بعدة مهام لتسوية النزاع ( )34على النحو التالي- :
أ) التدخل املبكر يف املنازعات اهلندسية خاصة عندما يتعذر على األطراف
التوصل حلل بشأنها.
ب) تقديم حلول سريعة خالل تنفيذ املشروع.
ج) يقدم أعمال ذات طبيعة وقائية لتفادي وقوع النزاع قبل حدوثه باعتبار أن
تشكيله منذ بداية املشروع
د) يقوم بأعمال ذات طابع قضائي بتطبيق املبادئ العامة للعدالة ،وقواعد
اإلنصاف.
 -4كيفية إحالة النزاع جمللس تسوية املنازعات:
نصت املادة  / 20من قواعد الفيديك الطبعة احلديثة على إجراءات إحالة النزاع
جمللس تسوية املنازعات على النحو التالي:
- 1يرسل املقاول إخطاراً للمهندس باملطالبة بشأن أية أحداث أو ظروف
يعتقد املقاول أنها ختوله متديد يف زمن التنفيذ ،أو تؤدي إىل استحقاقه دفعات مالية
إضافية ،وذلك خالل (  28يوماً ) من تاريخ علم املقاول ،أو وجوب علمه بهذه

( )34د  /مشاع عبد العزيز اهلاجري عقد الفيديك ملقاوالت أعمال اهلءدسة املدنية ،الو فسوية املءازعات
ونق الطبعة اجلديد  ،م متر جبامعة الةويت يف .2007/1/ 19-17
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األحداث أو الظروف ،كما يسري األمر نفسه بالنسبة ملطالبات املالك كتمديد مدة
الصيانة.
- 2يقدم املقاول إىل املهندس التفاصيل للمطالبة الكاملة خالل (  42يوماً )
من تاريخ علمه بالواقعة أو بالظروف اليت أدت إىل تكوين املطالبة أو من التاريخ الذي
كان مفروضاً فيه أن يكون قد علم بها ،أو خالل أية فرتة أخرى يقرتحها املقاول
ويوافق عليها املهندس
- 3يتعني على املهندس خالل ال ( 42يوماً ) من تاريخ تسلمه املطالبة أو من
خالل أية فرتة يقرتحها املهندس أو يوافق عليها املقاول أن يقيم املطالبة ويرد عليها إما
باملوافقة أو الرفض مع بيان رأيه مفصالً.
- 4عندما يتعذر الوصول إىل حل للمنازعة برغم املفاوضات ،ميكن ألي من
األطراف إحالة النزاع إىل جملس تسوية املنازعات عن طريق إخطار يتضمن تفاصيل
النزاع ترسل نسخة منه لكل من الطرف اآلخر ،وألعضاء اجمللس ،يقوم بعدها كل
من الطرفني إعداد مذكرات مبوقفه وأدلته ،فإذا كان األطراف مل يشكال جملساً لتسوية
املنازعات ،فيجب تشكيل اجمللس خالل (  28يوماً ) من تاريخ قرار إحالة النزاع
للمجلس.
- 5يتخذ اجمللس قراره بشأن موضوع املنازعة خالل مدة ال تتجاوز
( 84يوماً) من تاريخ تسلمه إخطار إحالة املنازعة إليه ؛ أو من خالل أية فرتة أخرى
يقدمها اجمللس ويوافق عليها الطرفان شريطة أن يكون القرار مسبباً.
- 6يكون قرار اجمللس نهائياً وملزماً لألطراف ،إال إذا قام أحدهم بتقديم
إخطار إىل الطرف اآلخر يقرر فيه عدم رضائه عن قرار اجمللس يف خالل ( 28يوماً )
من تاريخ استالم هذا القرار شريطة أن تنقضي فرتة ال (  56يوماً) على إرسال إخطار
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عدم الرضاء بقرار اجمللس قبل أن يكون ألي من األطراف اللجوء إىل التحكيم وفق
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس .ICC
وعلى ذلك ،ميكننا القول إن البساطة اليت تتصف بها إجراءات إحالة النزاع إىل
اجمللس تهدف إىل حتقق االستفادة من نظام التسوية الذي يقوم بها اجمللس ،غري أن
اإلجراءات الطويلة واملعقدة قبل وبعد إحالة النزاع إىل اجمللس ،فضالً عن كثرة
املواعيد واختالفها من شأنها أن جتهض فرص جناح عمل هذا اجمللس يف القيام مبهامه
يف تسوية املنازعات أثناء تنفيذ ملشروع.
ـ إجراءات إحالة النزاع إىل اجمللس:
- 1يرسل املقاول إخطار املطالبة إىل املهندس خالل ( 28يوماً) من احلدث.
- 2يقدم املقاول التفاصيل الكاملة للمطالبة إىل املهندس خالل (  42يوماً )
من احلدث.
- 3يقدم املالك واملهندس رده على املطالبة خالل (  42يوماً ) من تاريخ
تسلم املطالبة.
- 4حماولة أطراف النزاع حل النزاع ودياً ،و يف حالة التوصل إىل حل ودي
ينتهي النزاع فوراً .
- 5أماحالة عدم التوصل إىل حل ودي حيال النزاع إىل اجمللس ويف حالة
وجود اجمللس يعرض النزاع عليه.
- 6ويف حالة عدم وجود اجمللس ،فإنه يشكل يف خالل  28يوماً من تاريخ
إحالة النزاع عليه.
- 7يتخذ اجمللس قراره خالل (  84يوماً ) من إحالة النزاع عليه ويكون قرار
اجمللس نهائياً إذا مل يعرتض عليه أي من األطراف خالل  28يوماً من إصداره،كما
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يكون قرار اجمللس قابالً لإلحالة إىل التحكيم إذا مل يرتضِه أحد األطراف خالل 28
يوماً من صدوره .
 -5طريقة عمل جملس تسوية املنازعات
يقوم جملس تسوية املنازعات بعدة واجبات ووظائف على النحو التالي- :
 - 1التعرف على املشروع من خالل أطراف العقد اهلندسي ومتابعة تطوراته
بشكل منتظم ومستمر.
 - 2التواجد يف موقع املشروع وحضور االجتماعات الدورية واملساهمة يف
القرارات بعد مطالعة املستندات.
 - 3القيام جبوالت تفقدية للمشروع بشكل منتظم ليكونوا على إطالع تام
بسري العمل يف املشروع ومشكالته منذ بداية ظهورها ،ومن ثم يتم حلها منذ بداية
ظهورها دون انتظار لكربها وتعاظمها.
 - 4عقد جلسات استماع مع أطراف املشروع ،وطرح األسئلة عليهم وطلب
معلومات أو إيضاحات لفهم املشكلة موضوع املنازعة.
 - 5التدخل غري الرمسي لتقريب وجهات النظر املتباينة بني أطراف العقد قبل
نشوب املنازعة والذي قد يتطور إىل منازعة تفرض علي اجمللس بشكل رمسي يف
مرحلة الحقة.
 -6قرارات جملس تسوية املنازعات:
عادة ما يصدر اجمللس توصيات غري ملزمة ( )35ألطراف العقد اهلندسي ،لكن
تأثريها كدليل ميكن االستناد إليه يف مراحل الحقه للنزاع خاصة يف مرحليت ( التحكيم
( )35احملامي  /رائد عبد الفتاح حممد السعدين ،الوسائ البديلة لفض املءازعات يف مناذ عقود الفيديك الطبعة
اجلديد  ،ندو التحةيم اهلءدسي ،جد  ،عام .2005
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أو القضاء ) ،كما جيوز االتفاق بني األطراف على جعل قرارات اجمللس ملزمة ،وحيق
لكل طرف التظلم من القرار .ويف مناذج الفيديك جيوز االتفاق على ختويل اجمللس
سلطة إصدار آراء استشارية لتنوير األطراف باملسائل الغامضة مثل تفسري بعض بنود
العقد الغامضة وغري الواضحة ،هذا وتتصف القرارات بأنها نهائية وقابلة للتنفيذ
شريطة اتفاق األطراف على االلتزام بها ،ووضعها موضع التطبيق فوراً ،وإال جاز
اللجوء إىل التحكيم حلل النزاع.
 -7تقييم دور جملس تسوية املنازعات:
ابلنسبة ملزااي جملس تسوية املنازعات:
- 1لعل من أبرز مزايا نظام جملس تسوية املنازعات أنه يتم تشكيله يف بداية
حياة املشروع ،ويزاول نشاطه من خالل التواجد يف املوقع ،والزيارات املتكررة
والدورية ،واللقاء بأطراف النزاع ومساع وجهات نظرهم مما جيعله قريباً متاماً من
املنازعة وأطرافها املختلفة.
- 2إصدار اجمللس قراراته بشكل سريع ومباشر ،مما يؤدي إىل حسم النزاع
والقضاء على اخلالف ومن ثم إجناح املشروع .
- 3إن وجود اجمللس خيفف من حدة التوتر والنزاع ،والتدخل املبكر
والسريع ،وعادة ما يلجأ إليه األطراف لطلب النصح بشكل غري رمسي.
- 4مرونة تشكيل اجمللس ،والقدرة على تعديل التشكيل حسب ظروف كل
مشروع ،فهو نتاج االتفاق وليس القانون .

درويش عبدهللا درويش

1528

- 5علم األطراف أن حل خالفاتهم تكون من قبل أشخاص متخصصني
ومتابعني لتطورات املشروع عن قرب حيملهم على التقدم مبطالبات واقعية يف النزاع .
- 6النفقات القليلة ،والسرعة يف حسم املنازعات مما يسمح بتوجيه الطاقات
إىل املشروع ذاته وليس إىل اخلالفات بني االطراف.
 ابلنسبة لعيوب جملس تسوية املنازعات:- 1اعتبارات السرعة يف اختاذ القرار قد ال يسمح بالدقة الكافية يف التدقيق يف
مجيع جوانب املنازعة.
- 2يف بعض تطبيقات عقد الفيديك ،يتم فيها تعيني جملس من شخص
واحد ،عادة ما يكون املهندس االستشاري ،وهو أمر غري حممود باعتبار أنه خصم
وحكم يف ذات الوقت ،بل وجيهل الغاية من نظام جملس تسوية املنازعات.
- 3إن اإلجراءات اخلاصة بعمل اجمللس معقدة نسبياً.
املطلب الثالث :التحكيم يف عقود الفيديك
يقصد ابملنازعات اهلندسية تلك املنازعات اليت تنشأ بني أطراف العقود اهلندسية
( رب العمل واملقاول)  ،فمن املعلوم أن العقد اهلندسي يرتب التزامات متبادلة على
عاتق طرفيه ،حبيث يرتتب على إخالل أحد األطراف بالتزاماته أن يطالبه بتنفيذها،
وأال حيق له اللجوء إىل التحكيم مستنداً إىل نصوص العقد املربم بينهما ،فالتحكيم يعد
املرحلة األخرية اليت يلجأ إليها أحد األطراف لتسوية النزاع بينهما بعد فشل التسوية
الودية يف حل النزاع.
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 -1مزااي اللجوء إىل التحكيم يف منازعات العقود اهلندسية:
للتحكيم بوجه عام ،والتحكيم يف املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية بوجه
خاص مزايا تعزز االستفادة منه كبديل لتسوية املنازعات ( )36وهي- :
أ) السرعة يف الفصل يف النزاع نظراً لتفرغ احملكم الذي يقوم بالفصل يف النزاع،
وهذه السرعة مطلوبة يف العقود اهلندسية واالنشائية.
ب) السرية اليت حيققها نظام التحكيم بالنسبة ألطراف العقد اهلندسي خاصة
فيما يتعلق بالشروط املالية والتيسريات املمنوحة يف بعض العقود.
ج) التخصص نظراً إىل كون احملكم ذا خربة وختصص يف املنازعات املتعلقة
بالعقود اهلندسية .
د) إتاحة الفرصة ألطراف النزاع يف عرض مطالبهم يف املسائل اهلندسية على
حمكمني من ذوي اخلربة والتخصص مما يساعد على فهم املشكلة وحلها.
هـ) جلسات التحكيم تنعقد يف األوقات واألماكن املناسبة ألطراف النزاع
واحملكمني مما يسهل عملية التحكيم والفصل فيها.
 -2شروط اللجوء إىل التحكيم وفقاً لعقد الفيديك

لقد وضع االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني شروطاً جيب توافرها حتى

يستطيع أطراف العقد اهلندسي اللجوء إىل التحكيم ،وهذه الشروط هي- :
أ) إحالة النزاع يف البداية إىل جملس تسوية املنازعات إلصدار قرار تسوية النزاع
بني األطراف.

( )36د /عبد الرمحح الربيعة ،مزااي التحةيم اهلءدسي ذ الءزاعات ااا ة ابلعقود اإلنشائية ،ندو التحةيم
اهلءدسي ،جد  ،عام .2005
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ب) أن يصدر من أحد األطراف إخطاراً بعدم الرضا بقرار جملس تسوية
املنازعات يف خالل ال ( )28يوماً من تسلمه القرار الصادر من اجمللس ( ،)37أو يف
خالل ( )28يوماً التالية إلحالة النزاع إىل اجمللس وكذلك يف حالة انقضاء فرتة تعيني
اجمللس ،أو عدم وجوده ألي سبب آخر ونشأ نزاع بني أطراف العقد ،ففي هذه احلالة
جيب إحالته مباشرة إىل التحكيم ( )38وفقاً لقواعد التجارة الدولية بباريس مامل يتفق
األطراف على خالف ذلك.
 -3إجراءات التحكيم:
بعد إحالة النزاع إىل هيئة التحكيم ،جيب على هيئة التحكيم السري يف
اإلجراءات بل وإصدار احلكم النهائي يف املنازعة خالل ال ( 6أشهر ) من وقت اعتبار
" وثيقة مرجعية هيئة التحكيم " نافذة املفعول .وتطبق على إجراءات التحكيم قواعد
غرفة التجارة الدولية بباريس ،ويف حالة سكوت هذه القواعد فتطبق القواعد املتفق
عليها من أطراف العقد اهلندسي ،وحيق لألطراف وهيئة التحكيم إحالته لقانون وطين
معني يطبق على اإلجراءات ،وإن كان يراعى من الناحية العملية اإلجراءات يف الدولة
اليت يتم فيها التحكيم ،املهم أن تدار اجللسات بصورة عادلة ،واملساواة بني
األطراف ،واحلياد التام ،ومنح كل طرف الفرصة الكافية لتقديم دفوعه ودفاعه.
 -4مكان التحكيم:
يتم حتديد مكان التحكيم باالتفاق بني أطراف العقد اهلندسي ،ويف حالة عدم
اتفاقهم حتدده هيئة التحكيم ،كما جيوز للهيئة عقد اجللسات يف أي مكان تراه مناسباً،
مع مراعاة التشاور مع أطراف النزاع ما مل يتم االتفاق على غري ذلك(.)39
( )37املاد  7/20مح الشروط العامة لعقود الفيديك طبعة .1999
( )38املاد  8/20مح الشروط العامة لعقود الفيديك طبعة .1999
( )39املاد  /14مح قواعد الفيديك طبعة 1999
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 -5قانون موضوع النزاع:
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع قانون اإلرادة املتفق عليها صراحة أو
ضمناً بني أطراف النزاع ويف حالة عدم اتفاقهم تطبق اهليئة القواعد القانونية اليت تراها
مناسبة ومالئمة ،فقد يكون قانون مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ،وقد تطبق اهليئة
أكثر من قانون على النزاع الواحد حسب الظروف ،فمثالً إذا اتفقت شركة املقاوالت
(أ) على إنشاء بنائني (ب) أحدهما يف القاهرة واآلخر يف الرياض ،وحصل نزاع بينهما
على اجلهة اليت يتوجب عليها احلصول على ترخيص البناء أو نفقات الرتخيص،
فتطبق اهليئة كال من القانونني املصري والسعودي كال فيما خيصه.
 وثيقة مرجعية هيئة التحكيمبعد إحالة النزاع هليئة التحكيم تقوم اهليئة بإعداد وثيقة مرجعية هيئة
التحكيمTerm Of Reference

()40

وهي وثيقة يتم إعدادها بعد دراسة ملف النزاع

مبستنداته وبياناته وطلبات اخلصوم وجيب أن يتضمن عدة بيانات هي:
أمساء اخلصوم وصفاتهم وجنسياتهم ،عناوين اخلصوم وكيفية التواصل
معهم ،ملخص إلدعاءات وطلبات اخلصوم ،املسائل اليت ستتوىل هيئة التحكيم
الفصل فيها ،أمساء وصفات وعنواين احملكمني ومكان التحكيم ،املسائل اخلاصة
بالقواعد اإلجرائية املطبقة على النزاع.
ويرتتب على التوقيع على الوثيقة من األطراف واهليئة عدة نتائج هي:
- 1جيب صدور قرار التحكيم خالل ال (  6أشهر ) من تاريخ آخر توقيع
على الوثيقة من قبل أطراف النزاع أو هيئة التحكيم.
- 2ال جيوز لألطراف إضافة طلبات جديدة لطلباتهم الواردة يف الوثيقة.
( )40املاد  /18مح قواعد الفيديك طبعة .1999
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- 3إلزامية الوثيقة لألطراف وهليئة التحكيم.
 -6إصدار حكم التحكيم:
جيب على هيئة التحكيم إصدار قرارها النهائي يف النزاع خالل  6أشهر تبدأ من
تاريخ التوقيع على الوثيقة من األطراف وأعضاء هيئة التحكيم ،وإذا رفض أحد
األطراف أو كالهما التوقيع على الوثيقة ،فإن إجراءات التحكيم تستمر بالرغم من
عدم التوقيع ،ويف هذه احلالة ترسل هيئة التحكيم الوثيقة حملكمة الغرفة التجارية
للمصادقة عليها ،ويف هذه احلالة تبدأ مدة التسعة أشهر اعتباراً من تاريخ إشعار هيئة
التحكيم مبصادقة احملكمة على الوثيقة ،وجيب إصدار احلكم باإلمجاع أو بأغلبية
أعضاء هيئة التحكيم ويف حالة عدم توفر األغلبية يصدر احلكم من رئيس هيئة
التحكيم منفرداً ،مبعنى أن يكون رأي رئيس اهليئة هو احلكم النهائي شريطة أن يكون
احلكم معلالً ومبيناً األسباب اليت بين عليها ،هذا و قواعد الغرفة التجارية حكمًا
مفاده أن حكم التحكيم يبقى مسودة إىل حني مصادقة الغرفة عليه بعد مراجعته.
 -7املشكالت اليت تواجه احملكمني يف املنازعات اهلندسية:
نظراً إىل كثرة املطالبات يف العقود اهلندسية سواء من رب العمل أو املقاول ،لذا
فإن املشكالت اليت تواجه احملكمني متعددة منها:
أ) إذا مت التعاقد عن طريق اتفاق رب العمل مع جمموعة من املقاولني ،فاملشكلة
املثارة هنا ،هل تكفي خماصمة أحدهم أم البد من خماصمة اجلميع ؟
ب) املشكالت املتعلقة بتفسري بعض املصطلحات أو الشروط الغامضة يف العقد
اهلندسي ،واليت حتتمل أكثر من تفسري أو التأويل.
ج) حتديد متى يدخل العقد حيز النفاذ ،هل مبجرد إبرامه ،أم بتوافر شروط
معينة ؟
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د) حتديد القانون الواجب التطبيق على النزاع يف حالة عدم اتفاق األطراف على
حتديده ؟
ويف واقع األمر أنه ميكن تفادي هذه املشكالت عن طريق وضع الشروط
والقواعد التفصيلية يف عقد اهلندسي ،عن طريق صياغة شروط التحكيم مبا يتوافق
واحتياجاتهم ورغباتهم ،كما يلزم النص على القانون الواجب التطبيق على النزاع .
بعض مناذج أحكام حتكيم صادرة يف منازعات العقود اهلندسية
ـ حكم حتكيم صادر عن مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل

()41

أطراف التحكيم :الشركة احملتكمة ،شركة مقاوالت إفريقية  -الشركة احملتكم
ضدها شركة سياحية إفريقية
املشكلة املعروضة :املسؤولية عن التعويض عن مشروع إقامة فندق على أرض
معرضة لنشاط زلزالي.
املبادئ القانونية :من اخلطأ املوجب ملسؤولية رب العمل تأخره يف احلصول
على الرتاخيص الالزمة لبدء العمل أو املضي يف تنفيذه.
وقائع القضية :أودعت الشركة احملتكمة طلبًا للتحكيم طالبة احلكم بأحقيتها يف
التعويض عن األعباء املالية اليت تكبدتها نتيجة التوقف عن العمل يف مشروع إنشاء
فندق لعدم مالئمة تصميمات اخلاصة األساسات للتنفيذ طبقاً لألحباث اليت أجريت
مبعرفة اجلهات املختصة ،وطالبت بالتعويض  4آالف دوالر عن كل يوم تأخري حتى
يتم موافاة الشركة املدعية للتصميمات إلقامة املشروع ،وطلبت الشركة احملتكم ضدها
برفض طلبات الشركة احملتكمة بل وإلزامها بأداء تعويض هلا مقابل ما فاتها من كسب
( )41القضية رقم  69لعام  1995ادر نيدا مةم هنائي بتاريخ  1996 /4 /14ادر عن مركز القاهر
اإلقليمي للتحةيم التجاري الدو  ،راجع د  /حميي الديح إمساعي علم الديح ،كتاب أمةام مركز القاهر
اإلقليمي للتحةيم التجاري الدو  ،طبعة  ،2002ص .86
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وماحتقق هلا من خسارة بسبب التوقف عن العمل ،وطالبت بالتعويض مببلغ 22
مليون دوالر أمريكي.
وصدر حكم التحكيم مبا يلي :ومن حيث إن العقد املربم بني الطرفني يرتب
التزامات تعاقدية على عاتق أطرافه ،ومن ثم تنشأ عن اإلخالل بهذه االلتزامات
مسؤولية عقدية من شأنها تعويض املضرور عن أي خطأ،كما ينبغي تنفيذ العقد مبا
يوجبه حسن النية مع االستهداء بالعرف والعدالة وطبيعة االلتزام.
وخبصوص العقد اهلندسي املربم بني الطرفني ،فإنه إذا كان املقاول ملتزماً
بتنفيذ العمل املسند إليه ،فإنه يلتزم بأدائه بكل ما يشمله من أصول تصميمية
ومواصفات ويرتتب على اإلخالل بذلك آثار قانونية ومسؤوليات وفق نص املادة
 / 651مدني مصري ،أما بالنسب ة لصاحب العمل ،فإنه ملزم بتمكني املقاول
بأداء التزامه سو اء من حيث البدء يف التنفيذ أو االستمرار فيه ،وقد قضت حمكمة
النقض املصرية ( )42بأن من اخلطأ املوجب ملسؤولية رب العمل تأخره يف احلصول
على الرتاخيص الالزمة لبدء العمل واملضي يف تنفيذه ،أما من حيث مسؤولية
املقاول يف إقامة املنشآت وفقاً للرسوم والتصميمات املعدة م ن طرف رب العمل
أو املهندس االستشاري كما أنه ملزم بالتضامن مع املهندس ما حيدث للمباني
خالل  10سنوات.
وانتهى احلكم يف ضوء ما حتقق هليئة التحكيم " مسؤولية كل من الطرفني "
فإذا كانت الشركة احملتكمة طلبت التعويض مببلغ عن كل يوم تأ خري أو توقف عن
العمل اعتباراً من  1995/ 3/12حتى يتم موافاتها بالتصميمات لبدء املشروع
حيث إ ن التوقف عن العمل كان نتيجة ما ثبت من الدراسات العلمية باملوقع من
( )42نقض مدين مصري يف جلسة  ،1972/6/1موعة أمةام الءقض عام  23ا .
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عدم صالحيته ،وباملقابل فإ ن الشركة املتحكمة تشارك يف حتمل املسؤولية إذ كان
جيب عليها قبل التوقيع على العقد مع الشركة احملتكم ضدها أن تتحقق من
صالحية الشروط والتصميمات ،إذ هي مسؤولية بالتضامن مع الشركة احملتكم
ضدها ،ومما يعزز من مسؤولية الشركة احملتكمة كذلك أنها تسلمت املوقع بتاريخ
 1994 / 2 / 14وكان جيب عليها تقديم الربنامج الزمين يف خالل شهر من
تاريخ توقيع العقد ولكنها تأخرت يف إعداد ه حتى تاريخ / 7 / 16
 1994والذي يكشف بأن املوقع والرتبة بها معوقات تتطلب إجراء أحباث حديدة
مما يدعم مسؤوليتها ،ومن ثم يتعني احلكم برفض طلباتها بالتعويض أما بالنسبة
للشركة احملتكم ضدها ،فإ ن طلبها احلكم هلا بالتعويض عما حلقها من خسارة
وما فاتها من كسب ،فهي ت تحمل املسؤولية الرئيسة يف إجراء الدراسات األولية
اليت يتم إعداد تصميميات املشروع على أساسها ،وقد ثبت أن هذه الدراسات
سطحية مبتسرة مما أدى إىل إىل توقف املشروع ومبا أن الطرفني مل يطلب أيهما
فسخ العقد أو إنهائه ،ومن ثم يف ظل استمرار العالقة التعاقدية بينهما فان طلب
احملاسبة عن الدفعة املقدمة أمرا سابقا ألوانه ،إذ التتم احملاسبة إال عند انتهاء
العالقة التعاقدية بني الطرفني بالفسخ أو بتنفيذ العقد .وإذا كانت اجلهات العلمية
اليت قامت بالدراسات عن املوقع قد اختلفت يف نتائجها ،ولكن القدر املتيقن
منها مجيعاً هو ضرورة إعادة النظر يف التصميمات ،ومن ثم فليس مثة سند
قانوني أو واقعي للحكم على الشركة احملتكمة بتعويض على هذا األساس،
ويتعني لذلك رفض هذا الطلب أيضاً ،وانتهى احلكم برفض طلبات الطرفني
وإلزامهما مبصاريف الدعوى مناصفة.

درويش عبدهللا درويش

1536

ـ حكم حتكيم سعودي يف نزاع انشئ عن تنفيذ مباين كلية القتصاد وكلية العلوم
والسكن الطاليب يف إحدى اجلامعات السعودية:
أسندت إحدى اجلامعات ألحد املقاولني العمليات اآلتية:
- 1مقاولة إنشاء مباني الكليات ،وكذا عملية بناء سور بطول حوالي 1000
مرت ،باإلضافة إىل البوابات ،وغرف األمن  ،وحموالت الكهرباء  ،وبعض اخلدمات
األخرى.
- 2إنشاء وحد للمطايف وغرفة للكهرباء.
وقد نشأ عن التنفيذ بعض اخلالفات بني األطراف ،وانتهى الطرفان إىل إنهاء
النزاع بينهما بطريق التحكيم
الوقائع :قامت اجلامعة بطرح عطاء هذه العملية بدون رسومات إنشائية
وبالتالي قام املقاول بإعداد هذه الرسومات مبعرفته وقدم عطاءه على أساسها ،ولكن
اجلامعة بعد رسو العطاء على املقاول طبقاً هلذه الرسومات قامت بإعداد رسوم أخرى
مبعرفتها وذلك بعد توقيع املقاول على عقد ،ولكن املقاول مل يقدم هليئة التحكيم
الرسومات اليت أدعى أنه قام بدراسة العطاء على أساسها ،كما أنه مل يثبت هليئة
التحكيم اعتماد هذه الرسومات من جهة اإلسناد.
ولذا فإن اهليئة رأت عدم أحقيته يف صرف قيمة الفروق يف البند األول ،ولكنها
ترى أحقيته يف البند الثاني واخلاص بفروق أسعار حديد التسليح الزائدة عن 100
كجم لكل مرت مكعب من اخلرسانة املسلحة؛ ألن املقاول مل يتمكن من احلصول على
كمية األمسنت املطلوبة ملراحل املشروع ومل تصرف اجلامعة للمقاول أذونات صرف
إال مبقدار  1770طناً مما اضطره إىل شراء الكمية الباقية اليت حيتاجها من السوق،
وحيث إن اجلامعة قد اعرتفت بهذه الفروق.
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وهلذه األسباب :حكمت هيئة التحكيم يف النزاع بني املقاول واجلامعة مبا يلي:
- 1إلزام اجلامعة بسداد املبالغ اليت رأت اهليئة أحقية املقاول يف صرفها ،مع
مراعاة خصم ما سبق صرف منه ومل خيصم عند ختام األعمال.
 - 2إلزام طريف النزاع مناصفة بأداء قيمة أسباب التحكيم.
خـامتة
بعد أن استعرضنا ماهية العقود اهلندسية باعتبارها من عقود البناء والتشغيل
واليت يطبق عليها عقود الفيديك الصادرة عن االحتاد الدولي للمهندسني
االستشاريني ،فقد عقدنا مقارنة بني تسوية املنازعات الناشئة العقود اهلندسية سواء يف
الطبعة القدمية عام  ،1987أو يف الطبعة احلديثة عام  1999وأخرياً فقد تناولنا
التحكيم كوسيلة أخرية حلل املنازعات الناشئة عن العقود اهلندسية ،ورأينا أن الطبعة
القدمية عام  1987قد أشارت املادة  / 67من الشروط العامة لعقود الفيديك إىل
التسوية الودية بني أطراف العقد اهلندسي ( رب العمل ،املقاول ) عن طريق إحالة
النزاع اهلندسي إىل املهندس االستشاري للمشروع ،غري أن التطبيق العملي هلذه
التسوية أظهرت أن املهندس االستشاري ال ميكنه القيام بدوره حبيادية واستقاللية نظراً
لكونه ميثل رب العمل يف املشروع الذي قام بتعيينه ومبنحة أجره.أما الطبعة احلديثة عام
 1999فقد أشارت املادة  /20من قواعد عقود الفيديك إىل شكل جديد للتسوية
الودية وهو ما يعرف " مبجلس تسوية املنازعات " يتم اختياره من قبل أطراف العقد
اهلندسي منذ بداية املشروع وهو جملس غري تابع ،ويتقاضى أجره مناصفة من أطرف
العقد اهلندسي.
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وأخرياً عند رفض أطراف النزاع التسوية الصادرة من املهندس االستشاري أو
جملس تسوية املنازعات ،يتعني اللجوء إىل التحكيم كطريق أخري حلل املنازعات وفقاً
لقواعد غرفة التجارة الدولية يف باريس.
النتـائج
- 1للمنازعات واملطالبات بني أطراف العقد اهلندسي أسباب عديدة مردها:
إخالل أحد طريف العقد بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر ،أو وجود غموض يف بنود العقد
أو صياغته بصياغة حمتملة.
- 2أن هناك مشكالت للتحكيم يف املنازعات اهلندسية حتد من اللجوء إليه
كوسيلة لتسوية املنازعات من أبرزها عدم توفر مراكز متخصصة ومؤهلة للتحكيم يف
املنازعات اهلندسية يف البالد العربية.
- 3أن التحكيم يف املنازعات اهلندسية حيظي بالعديد من املزايا جتعل منه
وسيلة بديلة للفصل يف املنازعات من أهمها أن احملكم ذو خربة فنية يف هذا اجملال ،
ومتخصص يف جماله.
- 4أن التحكيم يتفق مع جملس تسوية املنازعات يف أن كالً منهما وسيلتان
بديلتان عن القضاء وخيتلفان يف أن التحكيم مهمته الفصل يف النزاع حبكم نهائي
وملزوم ،خبالف جملس تسوية املنازعات مهمته مراقبة تنفيذ املشروع حتى الفراغ منه
وتسوية أية نزاع حيدث بني األطراف.
- 5أن جملس تسوية املنازعات يعترب الوسيلة املالئمة لتسوية املنازعات
اهلندسية يف املشروعات الكربى.
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 - 6بالرغم من أهمية عقود الفيديك إال أنها تفتقر إىل التنظيم التشريعي
املوحد يف البلدان العربية ،كما أن القواعد العامة للعقود يف القانون املدني ال تتالئم مع
الطبيعة املركبة هلذه العقود احلديثة.
 - 7توجد ندرة يف املؤلفات الفقهية القانونية العربية اليت تتناول عقود
الفيديك ،باإلضافة إىل عدم إملام بعض أصحاب العمال واملهندسني واملقاولني بأحكام
هذه العقود.
التوصيـات
- 1إنشاء مراكز متخصصة للتحكيم يف املنازعات اهلندسية يف البالد العربية.
- 2العمل على تأهيل حمكمني تاهيالً هندسياً وقانونياً يف جمال تسوية منازعات
العقود اهلندسية من خالل إقامة الدورات وعقد الندوات.
- 3وضع مناذج للعقود اهلندسية من طرف الغرف التجارية والصناعية
وبالتعاون مع وزارة التجارة وتكون مستوفية للبيانات لتفادي املنازعات يف املستقبل.
- 4وضع تنظيم تشريعي موحد يف البلدان العربية لعقود الفيديك حتى ميكنها
من مواكبة التطورات احلديثة
- 5ضرورة تبين شروط الفيديك للهندسة املدنية يف البلدان العربية وبصفة
خاصة العقود اهلندسية.
- 6األخذ بنظام جملس تسوية املنازعات حلل املنازعات املتعلقة بالعقود
اهلندسية لكونه نظام أثبت كفاءة عالية يف حل كثري من املنازعات بأقل تكلفة مالية ويف
مدة زمنية قصرية.
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 - 7توعية أرباب العمال واملقاولني يف املشروعات الكربى بأهمية االتفاق
على تعيني جملس تسوية املنازعات ليقوم مبهمة اإلشراف على تنفيذ املشروع وإنهاء
املنازعات حال نشوئها.
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Arbitration in disputes engineering contracts
According to the rules of FIDIC
Dr. Darwish Abdallah Darwish
Professor Assistant of Commerciel Law and Maritime
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Al Qussaim University

Abstract. In practice, it is still the construction sector, whether in Egypt or Saudi is booming in the past
years, both in the volume of financial investments, or the emergence of giant companies, which led to the
emergence of disputes in the engineering contracts between the various parties, as a result of a conflict of
interest resulting engineering projects to a halt. Therefore, most of the engineering contracts contain
clauses clear how disputes between the various parties to resolve amicably, and is arbitration of the best
options to resolve such disputes because of the many advantages based on the FIDIC issued by the
International Federation of Consulting Engineers acceptable models with contractors and business owners
decades due to the ease procedures consider the subject of the dispute, and the speed of separation by
virtue of ending the conflict, as well as those enjoyed by the arbitrator of specialization, expertise and
efficiency in engineering work and, finally, the emergence of a new system is the Council of dispute
settlement which showed high efficiency in settling many disputes less financial costs, and in the shortest
period of time and in the context of of complete neutrality.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1584-1545رجب 1439هـ/مارس 2018م)

جرمية استغالل الطفل يف التسول
على ضوء نظام محاية الطفل
د .مصطفى حممد بيطار

أستاذ القانون اجلنائي املشارك
كلية احلقوق ،جامعة امللك عبد العزيز
ملخ صصل ال ص ص  .تتن ــاال الدراس ــة جتغ ــة اس ــتالل ال ،ـ الت ــول ،عل ـ ضــو نظ ــام محاي ــة ال ،ـ  ،الص ــادر
ابملتسوم التشتيعي رقم (م )14/بتاريخ 143٦/ 2/3هــ .حيث متيز هذا النظام إبحاطته مبختلف حاالت اسـتالل
ال ،ـ الت ــول ،اابلوســائ ااتجـتا ات املتخــذ ،ملضاانتحــا ،اضـ ان حقــوق ال ،ـ الــذ تعــت للســتالل،
بتواري التعاية اللزمة له .اتثري الدراسة مجلة م الت الالت ،لع أبتزها ،دحديد اتطار التشتيعي جلتغة االسـتالل،
اصورها ،امعيار الت ييز بينحا ،ااآلليات اليت كتسحا نظام محاية ال ،ملواجحتحا ،امدى ان جام قواعد التجـت
نظـام محايـة ال ،ـ مـ اننظ ـة انىــتى ذات الصـلة .اسـعياز تبـتاز هـذ اجلوانـب ،تق ـيم الدراسـة ىل مبنثــن،
الت ول ،اىصص املبنث الثـا ،،نسـاليب مضاانـة اجلتغـة.
تناال املبنث انال ن،اق جتغة استالل ال،
اقــد ىلصــد الدراســة ىل أن نظــام محايــة ال ،ـ ظــت كـ أشــضال اســتالل ال ،ـ  ،ايعتههــا مظح ـتاز م ـ مظــاهت
الت ول يعتضه خل،ت االحنتاف .اأن النظام ض حقوق ال ،الذ تعت
ىليذا ال . ،اأن استالل ال،
للستالل ااتمهال ،بتواري التعاية اللزمة له .اأن مجي اتجتا ات اليت تتعلق ابل ،يضب،حا مبدأ متاعا ،مصاحل
ال ،ال ضل  ،اأنه ال تعار بن نظام محاية ال ،ابن أ حضم يض محايـة أاضـ لل ،ـ يـنص عليـه نظـام
آىت أا ات اقية دالية تضون امل لضة طتااز ايحا.
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املقدمة
تعترب ظاهرة تسول األطفال من الظواهر االجتماعية السلبية املنتشرة يف كثري مثن
اجملتمعات ،مع وجود فوارق يف مدى انتشارها وحدتها من جمتمع إىل آخر .وهي ظاهرة
خط ة؛ ألنها غالبًا ما تتم مثن خث ل اغثت ل هثاالط األطفثال مثن خبث و ث ا

وو

مجاعات إجرامية لقاط وجر خلي  .وهاالط األطفال يكونون وغرى ملسثت ليهم ،نظثراً ملثا
ي خونه من إذالل وتعذيب يثدفعهم للطاعثة العميثاط ،وتنفيثذ مطالثب املسثت لن الثذين
يتاجرون بطفولتهم لتحقيق مكاغب مادية.
وخد يثتم اغثت ل األطفثال يف التسثول مثن خبث ووليثا هم ،وهثي ااالثة األكريثر
وخوعاً يف ااياة العملية ،حيث ون وغلثب األ ث ا

خشثية مثن العقوبثة يلجثاون إىل

التسثول بطريثق غث مبا ثر ،وذلثت باغثت داهل وطفثاشم يف الشثحاذة ليجنثوا املثال غث
عابئن فيما ينجم عن تس

هاالط الص ار يف التسول من مساوئ(.)1

وتش الدراغات يف اململكة العربية السعودية إىل تعاظم ظاهرة تسول األطفال،
وليس ودل علث ذلثت مثن ا حصثا يات الصثادرة عثن وةارة الشثاون االجتماعيثة(،)2
وكذلت ا حصا يات اليت يقوهل بها الباحريون ،ففي الدراغة اليت اجراها الدكتور حممثد

( )1آدم مسيان ذايب الاتيت  ،جتغة الت ول ،رسالة ماج تري ،كلية القانون ،جامعة باداد ،2001،ص.85
( )2االيت أشـارت تقتيتهـا ال ـنو للعـام املـا 1434/1433هــ ،ىل أنـه القـبل علـ ( )23274مت ـوالز،
منحم ( )2٦38سعودايز أ مبا ن بته  ،%11اقد بلاد ن بة الن ا ال عودايت املقبـو علـيح ،%50
اانط ــال ال ــعودين  ،%38حــن كانــد ن ــبة الــذكور انجانــب  ،%٦2اانط ــال  ،%22االن ــا
archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=769116.%1٦

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،
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العجيمي بتكليف من مدينة امللت عبد العزيثز للعلثوهل والتقنيثة وظهثرت ون حثوالي ما ثة
ولف طف متسول جيوبون وارع اململكة ،وون معظمهم من اليمن ودول وخرى(.)3
ونظثثرًا إىل خطثثورة هثثذا النشثثاا ،وآملثثار املثثدمرة عل ث مسثثتقب الطف ث وكيثثان
اجملتمع ،فقد وولته اململكة العربية السعودية يف السنوات القليلة األخ ة اهتمامثاككثب اً،
ووصدرت العديد من األنظمة ،ولع وهمها نظاهل مكافحة االجتار باأل ث ا

الصثادر

باملرغثثوهل امللكثثي رخثثم هل  40بتثثاري 1430 7 21ه ثث ،ونظثثاهل اامايثثة مثثن ا يثثذاط
الصثثادر باملرغثثوهل امللكثثي رخثثم هل  52وتثثاري 1434 11 15هثث ،واغثثتكماالً لتلثثت
اجلهود وت فياً لبعض الري رات فقثد صثدر حثديريًا نظثاهل

ايثة الطفث باملرغثوهل امللكثي

رخثم (هل  )١٤بتثثاري 1436 2 3هثث ،والثذ يعتثثرب مثثن وهثم األنظمثثة الوطنيثثة الثثيت
تعثثب بتثثوف اامايثثة وال ثثمانات القانونيثثة لنطفثثال الثثذين
عشرة .ونود ا

يتجثثاوةوا غثثن الريامنثثة

ارة هنا إىل ون هنثا مشثروعًا لنظثاهل مكافحثة التسثول معثروى علث

جملس الشورى ،وهذا املشروع يت من عدداً من املبادئ غوف نتعرى شا يف ملنايا هثذا
البح  ،وكلما لزهل األمر ذلت.
أمهية الدراسة:
تتأت وهمية هذ الدراغة من وهمية املصلحة احملمية ،وهي حقوق الطفث وومثن
اجملتمع .فقد كشثف الدراغثات ون التسثول يثاملر يف التنشثئة الذهنيثة والنفسثية للطفث ،
وحيرمه من ممارغة حياته بشك طبيعي ،كما ياد إىل حرمانه من وبسث حقوخثه .كمثا

( )3عبــد العزيــز ب ـ محــود ب ـ عبــد ت الشــثت  ،الت ــول نظــام اال،ــار ابنشــخاص ال ــعود  ،دراســة صــيلية
مقارنة ،رسالة ماج تري ،جامعة انيف العتبية للعلوم انمنية ،التاي 1431،ه.٦٦،

مص،
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خثثد تثثدفع ممارغثثة التسثثول إىل تفشثثي اجلرميثثة كونهثثا بدايثثة الطريثثق للسثثرخة واال ثثراف
األخ خي وتعاطي امل درات ،و رب الكحول(.)4
كما تتجل هذ األهمية وي اً ،مثن وهميثة نظثاهل
النوع من ا جراهل ،ف نظاهل

ايثة الطفث وإن

ايثة الطفث يف مواجهثة هثذا

يكثن نظامثًا ملكافحثة التسثول ،إال ونثه

وحاا مب تلف حثاالت اغثت ل الطفث يف التسثول ،كمثا ضثمن حقثوق الطفث الثذ
تعثثرى ل غثثت ل بتثثوف الرعايثثة ال ةمثثة لثثه ،وبالتثثالي فثثنن تنثثاول هثثذ اجلوانثثب
بالدراغة ،غياد إىل املسثاهمة جز يثًا يف يليث علمثي يف جمثال البحثور والدراغثات
القانونية يفيد الدارغن والباحرين يف اجملال اجلنا ي.
إشكاليات الدراسة:
تري دارغة جرمية اغت ل الطف يف التسول يف ضوط نظاهل
مثثن ا

اية الطفث العديثد

ثثكاليات ،لع ث وبرةهثثا يديثثد ف ث ة الطفولثثة ،وغثثلطة القاضثثي يف تقثثديرها،

ال للطف ث يف التسثثول ،ويديثثد عناصثثر
وكثثذلت يف يديثثد األفعثثال الثثيت تعثثد اغثثت ً
التجريم فيها ،ومدى إحاطة نظاهل

اية الطف مب تلف األنشطة اليت تشك اغثت ل

للطف ث  .كمثثا ون عثثدهل وجثثود ضثثواب حمثثددة للتمييثثز بثثن اغثثت ل الطف ث يف التسثثول
كجرمية إيذاط ،واغت ل الطف يف التسثول كأحثد صثور جرميثة االجتثار باأل ث ا ،
يري إ كالية التكييف القانوني ألفعال االغت ل .كما ون خلو نظاهل

ايثة الطفث مثن

جزاطات ةجرية ملواجهة حثاالت اغثت ل الطفث يف التسثول يثري التسثا ل حثول خيمثة
نصوصه .كذلت فنن صور اغت ل الطف يف التسول يف نظاهل

ايثة الطفث ووغثاليب

مواجهتها تناولتها ونظمة وخرى نافذة ،وهذا ما يطرح مشثكلة تنثاةع الوصثف القثانوني
( )4ر عب ــد الوه ــاب ىلمساعيـ ـ  ،أل ــاهت ،ت ــول انط ــال دراس ــة اجت اعي ــة ميداني ــة
موصلية ،العدد  ،42ذ احلجة 1434ه-تشتي انال 2013م ،ص.185

مدين ــة املوصـ ـ  ،دراس ــات

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

وحياناً واةدواجية ا جراطات يف وحيانثا وخثرى .ولتوضثي هثذ ا

1549
ثكاليات ال بثد مثن

ا جابة عل التسا الت اآلتية:
- 1ما املقصود بف ة الطفولة يف الشريعة والقانون واالتفاخيات الدولية؟
- 2كيف عاجل نظاهل

اية الطف مشكلة اغت ل األطفال يف التسول؟

- 3ما هي وركان جرمية اغت ل الطف يف التسول ،ونطاق تطبيقها؟
- 4ما هي العناصر املتطلبة لقياهل جرمية االجتار بالطف يف التسول؟
- 5ما هي ضواب التمييز بن جرمية اغت ل الطف يف التسول وجرمية االجتار
بالطف يف التسول؟
- 6ما مدى االنسجاهل بن وحكثاهل اغثت ل الطفث يف التسثول يف نظثاهل

ايثة

الطف واألنظمة األخرى ذات الصلة؟
- 7ما املقصود بتعرى الطف املتسول خلطر اال راف ،ومن املساول عنه؟
- 8ما هي ونواع التداب املقررة ملواجهة تعرى األطفال خلطر اال راف؟
- 9ما هو نطاق واجب ا ب غ يف نظاهل

اية الطف ؟ وما هي ضثرورته؟ مثع

وجود ذات الواجب يف نظاهل ااماية من ا يذاط ونظاهل مكافحة االجتار باأل
أهداف ال

ا ؟

:

تهدف هذا الدراغة إىل يقيق ما يلي:
- 1التعريف بالطف يف الشريعة والنظاهل واالتفاخية الدولية اقوق الطف .
- 2التعريثثف مبظثثاهر اغثثت ل الطف ث يف التسثثول الثثيت حظرهثثا نظثثاهل
الطف .
- 3التعرف عل املنهج املتبع اماية الطف من االغت ل يف التسول.

ايثثة
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- 4التعرف علث الصثلة بثن نظثاهل

ايثة الطفث وبثن األنظمثة اجلزا يثة ذات

الصلة.
- 5التعثثثرف علثث ووجثثثه القصثثثور الثثثيت تعثث

الثثثن

النظثثثامي ،وتقثثثديم

االخ احات لت فيها.
- 6التعرف عل ا

ثكاليات الثيت تنشثأ عثن تنثاةع الوصثف القثانوني بصثدد

جرا م اغت ل الطف يف التسول ،واخ اح االول بشأنها.
منهج الدراسة:
يف ضوط الطرح املقدهل ملوضوع الدراغة وتسا التها ووهدافها وطبيعثة الدراغثة،
وجب االغتعانة باملنهج الوصفي التحليلي املقارن ،فقثد االغثتعانة بثاملنهج الوصثفي
من خ ل اغتعراى األنظمة النافذة يف اململكة العربيثة السثعودية ذات الصثلة مبوضثوع
اغت ل الطف يف التسول .كما االغتعانة باملنهج التحليلي الذ يقثوهل علث التفسث
واالغثثتنباا والنقثثد ،وذلثثت بهثثدف الوصثثول إىل املثثدلول ااقيقثثي للنصثثو

حمثث

الدراغة .كما االغتعانة باملنهج املقارن كلما دعث اااجثة لثه ب ثرى االغثتفادة مثن
التشريعات العربية يف إج ط ال موى عن بعض النصو
خطة ال

حم الدراغة.

:
خسثثم هثثذا البحث إىل مقدمثثة ومبحثرين وخامتثثة تت ثثمن النتثثا ج والتوصثثيات

وعل النحو اآلتي:
امل

األول :مظاهر جرمية استغالل الطفل يف التسول

املطلب األول :مفهوهل الطف
ووالً :يف الشريعة ا غ مية
ملانياً :يف النظاهل اجلزا ي السعود
ملالرياً :يف االتفاخية الدولية اقوق الطف

جتغة استالل ال،

رابعاً :يف نظاهل

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

اية الطف

املطلب الرياني :اغت ل الطف يف التسول من خب والديه
ووالً :ممارغة التسول
ملانياً :النشاا ا جرامي
املطلب الريال  :االجتار بالطف يف التسول
ووالً :العناصر املتطلبة لقياهل اجلرمية
ملانياً :التمييز بن االغت ل واملتاجرة بالطف يف التسول
امل

الثاين :اساليب مكاف ة استغالل الطفل يف التسول

املطلب األول :ا ب غ عن اجلرمية
ووالً :واجب ا ب غ
ملانياً :إعفاط األ

ا

من االلتزاهل بالسر املهب

املطلب الرياني :اجلزاطات الزجرية
ووالً :العقوبات املقررة الغت ل الطف
ملانياً :العقوبات املقررة للمتاجرة بالطف
املطلب الريال  :تداب الرعاية
ووالً :بالنسبة إىل األطفال املتسولن السعودين
ملانياً :بالنسبة إىل األطفال املتسولن األجانب
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األول :مظاهر جرمية استغالل الطفل يف التسول
ايثة الطفث اغثت ل الطفث يف التسثول ،ففثي املثادة الريالريثة حظثر

اغت ل الطف يف التسول من خب ووليا ه وو املتثولن رعايتثه ،ويف املثادة التاغثعة حظثر
املتثثاجرة بالطفثث يف التسثثول .ونتنثثاول يف مطلثثبن متتثثالن هثثذين املظهثثرين ،علثث ون
نسبقهما مبطلب مستق للتعريف مبفهوهل الطف  ،حبسبانه حم اامايثة وهثدفها يف نظثاهل
اية الطف .
املطلب األول :مفهوم الطفل
يري مفهوهل الطف كري اً من اللبس ،وتدور حوله العديد من التعريفثات ،فهنثا
اخثثت ف يف يديثثد فث ة الطفولثثة يف الشثثريعة والنظثثاهل وكثثذلت يف االتفاخيثثات الدوليثثة؛
لذلت ال بد من تسلي ال وط عل املعن الشرعي والنظامي للطف  ،وكثذلت مفهومثه
يف االتفاخيات الدولية وخباصة اتفاخية حقوق الطف ؛ ملا لذلت من وملثر يف يديثد مفهثوهل
الطف املعب بااماية.
أوالً :يف الشريعة اإلسالمية

الطف ل ة يعب املولود ،ومرحلة الطفولة يف الشريعة ا غ مية تعب املرحلة

من املي د إىل البلوغ( ،)5فمرحلة البداية تبدو بالطفولة لقوله تعاىل
ومرحلة النهاية تبدو بالبلوغ لقوله غبحانه وتعاىل:

ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ،

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱠ(.)6

( )5املعجم الوسيط :اجلز الثا ،،دار ال ضت ،بريات ،ال ط:الت .ص .5٦0
( )٦سور ،النور ،اآلية59 ،

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

1553

ويعرف البلثوغ بالع مثات الطبيعيثة ،واالثم يعثب االحثت هل ويعثد دلثي ً علث
البلثثوغ( ،)7والتكليثثف ملعظثثم األحكثثاهل الشثثرعية يكثثون بثثالبلوغ ،والبلثثوغ يعثثب ظهثثور
ع مثثات طبيعيثثة كثثاالحت هل و القثثدرة عل ث النكثثاح ،با ضثثافة اىل مظثثاهر الرجولثثة
األخرى .والبلوغ عند األنريث يكثون بظهثور ع مثات األنوملثة وااثيض ،فثنن تظهثر
تلت الع مات الطبيعية فهو بلوغ اخلامسة عشرة عند مجهور الفقهاط ،وو الريامنة عشثرة
عند اانفية واملالكية(.)8
ويستشثثهد اجلمهثثور يف تقثثدير السثثن خبمثثس عشثثرة غثثنة مبثثا رو عثثن ابثثن عمثثر
رضي اهلل عنهما ونه خال« :عرض عل رغول اهلل صل اهلل عليه وغلم يوهل وحد وونا
ابن وربع عشرة غنة فلم جيزني ،وعرض عليه يوهل اخلندق وونا ابن مخس عشرة غثنة
فأجاةني» .وهذا دلي عل ون الرغول صل اهلل عليه وغلم روى ون بلوغ غن اخلامسة
عشرة هثو غثن البلثوغ يف املقاتث  ،فث دل علث ونثه ببلثوغ هثذ السثن يبلث الصث مبلث
الرجال(.)9
اثنياً :يف النظام اجلزائي السعودي

ي كثثز املفهثثوهل القثثانوني للطفثث يف األنظمثثة السثثعودية حثثول فكثثرة املسثثاولية

اجلزا ية ،وا جراطات اليت تت ذ حبق األحدار اجلا ن.
فبالنسبة إىل املساولية اجلزا ية ،يتم التعام مثع الطفث إذا مثا ارتكثب جرميثة يف
ونظمة اململكة وفقثًا ألحكثاهل الشثريعة ا غث مية ،وعلث املفتث بثه مثن مثذهب ا مثاهل
املي ـزان العــاملي ،م،بعــة االشــعان ال نيــة ،اتســضندرية ،مصــت ،ط،2003 ،1

( )7د .عبــد البــار دااد ،ال ،ولــة
ص.27
( )8د .شتيف سيد كام  ،احل اية اجلنائية لألط ال ،القاهت ،،دار النحضة العتبية ،ال،بعة الثانية ،200٦،ص.5
( )9عبـد ت أمحــد هــل  ،احل ايـة اجلنائيــة حلــق ال ،ـ احليــا ،بــن القــانون الوضــعي االشـتيعة اتســلمية ،دراســة
مقارنة ،ط ،1989 ،1ص.39

مص،

1554

حم د بي،ار

و د بن حنب ( .)10فقب التمييز تنعدهل املساولية اجلنا ية ،ف يعاخب الطف جنا يثاً وال
تأديبيثاً ،إال ونثه ال يعفث مثن املسثاولية املدنيثثة .ومثا بعثد هثثذ السثن إىل البلثوغ ،فتعتثثرب
املساولية تأديبية ال جنا ية ،وما من اخلامسة عشرة إىل ما خب الريامنة عشرة ،فيفثرق بهثا
النظثثثاهل السثثثعود بثثثن حثثثالتن األوىل :ون يقثث ف الطفثث جرمثثاً يسثثثتوجب ااثثثد وو
القصثثا  .ومثثا الريانيثثة :ون يقث ف الطفث جرمثاً ال يسثثتوجب ااثثد وو القصثثا  .فثثنذا
ارتكب الطف جرمية من جثرا م ااثدود وو القصثا  ،يف هثذ املرحلثة العمريثة ،فننثه
تقاهل عليه عقوبات اادود والقصا  ،وختت

مبساطلته احملكمة العامة ،حي إن غثن

البلثثوغ املفت ث ب ثه يف املثثذهب اانبلثثي هثثو مخسثثة عشثثرة غثثنة .ومثثا إن
اجلرا م ،فننه خي ع للتداب ويعزر ويادب ،وختت

يرتكثثب هثثذ

مبساطلته حمكمة األحدار(.)11

وما بالنسبة لإلجراطات املقررة لنحدار ،فقد عثرف ااثدر يف ال حثة ا يقثاف
وال حة دور األحدار الصادرة عاهل  ، 1395بأنه ك إنسان

يبل الريامنة عشثرة مثن

العمر .كما خررت املادة الريالرية من ال حة النظاهل األغاغي لدور التوجيه االجتماعي بأنثه
«يعترب حدملًا يف هذ ال حة من بل مثن العمثر  7غثنوات وو وكريثر حبيث ال يزيثد عمثر
عن  18غنة» .فال حة حددت السن القانوني للحدر ببلوغه السابعة مثن عمثر وهثو
غن التمييز ،وجعل ااد األخص هو بلوغ اادر غن الريامنة عشرة.
ويتنب مما غبق ون املنظم السعود  ،حدد غن املسثاولية اجلنا يثة للطفث بالريامنثة
عشرة ،ولكنه مع ذلت ي

للقاضي غلطة تقديرية يف ااكم عل بلوغ الش

خبث

إمتاهل الريامنة عشرة إذا تعلق األمر حبد وو خصا .

( )10قتار اهليئة القضائية ابمل لضة رقم ( 1347/1/17 )3هـ.
( )11د .عب ــد ال ت ــا مص ــ ،الص ــي ي ،انحض ــام العام ــة للنظ ــام اجلن ــائي
النحضة العتبية ،القاهت ،1997 ،،ص.4٦5

الشـ ـتيعة اتس ــلمية االق ــانون ،دار

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

1555

اثلثاً :يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل

عرف املادة األوىل يف اتفاخية حقثوق الطفث الثيت وخرتهثا اجلمعيثة العامثة لنمثم
املتحدة عاهل  1989الطف بقوشا «ألغراى هذ االتفاخية يعب الطف  ،كث إنسثان
يتجاوة الريامنة عشرة ،ما

يبل الر د خب ذلت مبوجب خانون بلد ».

ويظهر ون هذ االتفاخية رفع ااد األعل لسن من يعترب طف ً ،وذلت بهثدف
من املزيد من ااماية وألطول ف ة ممكنة لصث ار السثن .فصثفة الطفث تكسثبه جمموعثة
كب ة من ااقوق تريب له مبجرد انطباق هذا الوصف عليه ،وترتب عل من يقوهل عل
رعايته وتربيته جمموعة من االلتزامات.
ومع ون ن

االتفاخية يعطي االنطباع ون للدول املصادخة عل االتفاخيثة ااثق يف

خفض غن الر د ملا دون الريامنة عشرة ،إال ون جلنة حقوق الطف ترى ونثه جيثب ون ال
يق غن الر د وفقاً للقانون الوطب عن غثن الريامنثة عشثرة ،وون ت ثمن الدولثة متتثع
يبل الريامنة عشرة و اتهامه بارتكاب جرمية بااقوق اليت نص عليهثا

ك
االتفاخية(.)12

وخثثد ان ثثم اململكثثة العربيثثة السثثعودية إىل االتفاخيثثة الدوليثثة اقثثوق الطف ث
باملرغثثوهل امللكثثي رخثثم 7وتثثاري 1996 1 26، 1916 4 16هل ،وبثثدو نفثثاذ هثثذ
االتفاخية بتاري 1996 2 25( ، 1416 10 7هل).

( )12د .عبــد احل ي ــد ب ـ عب ــد ت احلتق ــان ،حق ــوق املتح ــن انح ــداا ات اقيــة حق ــوق ال ،ـ  ،اجمللــة العتبي ــة
للدراســات انمنيــة ،جامعــة انيــف العتبيــة للعلــوم انمنيــة ،ال ـتاي  ،2010،العــدد الثــا ،ااخل ــون ،حمــتم،
 ،1432ص.28٦

مص،

1556
رابعاً :يف نظام محاية الطفل
وما معن الطف يف نظاهل

حم د بي،ار

اية الطف  ،فهو كما حددته املادة األوىل «ك إنسان

يتجاوة الريامنة عشرة من عمر » .وهذا التعريف ينسجم مع ما حددته اتفاخية حقثوق
ثثارة إىل امل حظثثات

الطفث  ،واألنظمثثة املرعيثثة يف اململكثثة العربيثثة السثثعودية ،مثثع ا
التالية:

- 1ون التعريف الشرعي جيع يديد السن معترباً يف حال عدهل ظهور ع مات
البلوغ املعروفة ،فنذا ظهرت فنن العربة بها ،بينما يعترب نظاهل

اية الطف ون السن هو

املعول الوحيد العتبار الطفولة.
- 2ون نظاهل
الش

اية الطف

ي

للقاضي غلطة تقديرية يف ااكم عل بلثوغ

غن الر د خب متاهل الريامنة عشرة.
- 3ون العمر الزمب للطف يتحدد بأنه من

يتجاوة غن الريامنة عشرة ،وفقًا

للتقويم املعمول به باململكة العربية السعودية ،و التقويم اشجر .
املطلب الثاين :استغالل الطفل يف التسول من ق ل والديه
تعرف األنظمة السعودية جرمية اغت ل الطف يف التسول خبث صثدور نظثاهل
اية الطف  ،فاألمر السامي رخثم 3 4763

والصثادر بتثاري ، 1393 3 28

يتعثرى إىل هثثذ الصثورة واختصثثرت وحكامثثه علث ا جثراطات الثيت تت ثثذ يف حثثق
املتسولن ،وهذ ا جراطات تقوهل عل الوخاية وااماية وكرير منها عل الردع.
ومثثا نظثثاهل اامايثثة مثثن ا يثثذاط الصثثادر باملرغثثوهل امللكثثي رخثثم هل  52وتثثاري
1434 11 15هث ،فقثد جثرهل اغثت ل الطفث كصثورة مثن صثور ا يثذاط ،فا يثذاط
حبسثثب مثثا عرفتثثه املثثادة األوىل مثثن نظثثاهل اامايثثة مثثن ا يثثذاط «ونثثه ثثك مثثن و ثثكال
االغت ل ،وو إغاطة املعاملة اجلسدية وو النفسية ،وو اجلنسثية وو التهديثد بثه .» ...،بيثد

جتغة استالل ال،

ون نظاهل ااماية من ا يذاط

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

1557

يتعرى إىل صورة اغت ل الطف يف التسثول صثراحة،

وإن كان التفس الواغع ملفهوهل االغت ل يف نظثاهل اامايثة مثن ا يثذاط ميكثن ون يتسثع
ملريث هثثذ الصثثورة ،فاالغثثت ل كأحثثد صثثور ا يثثذاط عرفتثثه ال حثثة التنفيذيثثة لنظثثاهل
ااماية من ا يذاط بأنه «خياهل

بنااق ال رر بش

آخر بثأ وغثيلة كانث »،

ومما ال ت فيه ون اغت داهل الوالدين للطف يف التسول يلحق به ضرراً ،فالتسول ميريث
إعاخة لتعليم الطف ويكثون ضثاراً بصثحته و ثو العقلثي والبثدني والروحثي واملعنثو
واالجتماعي.
ومثثا نظثثاهل

ايثثة الطف ث فقثثد حظثثر هثثذ الصثثورة صثثراحة ،فقثثد جثثاط يف املثثادة

( )1 4مثثن ال حثثة التنفيذيثثة علث ونثثه «حيظثثر علث والثثد الطفث وو مثثن يقثثوهل علث
رعايته السماح له بالتسول وو اغت له يف ذلت وو يف و عم غث مشثروع» .وخثد ورد
هذا الن

يف املثادة الرابعثة الثيت تناولث تعثدادًا ألنثواع السثلو الثيت يعثد فيهثا الطفث

معرضاً خلطر اال راف ،واليت كان منها ممارغة التسول .ويتعن لبيان نطاق التجثريم يف
هذ الصورة والعناصر املتطلبة لقيامهثا ون نتنثاول مفهثوهل ممارغثة التسثول ،ملثم للنشثاا
ا جرامي املتمري يف اغت داهل الوالدين لطفلهما يف التسول.
أوالً :ممارسة التسول

التسول ل ة هو من يتكفف الناس إحساناً ،فيمد كفه يسأشم الكفاف من الرةق

والعثثون( .)13ويعثثرف مثثن الناحيثثة الفقهيثثة بأنثثه يالفع ث الثثذ ميارغثثه الش ث

وغثثيلة

الغتجداط املال ومجعه من خث ل اغثتدرار عطثف النثاسي( .)14كمثا ويعثرف بأنثه يمثد

( )13عبد احل يد املنشاا  ،جتائم التشتد االت ول ،املضتب العتيب احلديث ،اتسضندرية ،1994،ص 129
( )14اكتم عبـد الـتزاق املشـحدا ،،امل ـةالية اجملت عيـة محايـة ال ،ولـة مـ االحنـتاف ،متكـز البنـوا االدراسـات،
مديتية الشتطة العامة ،باداد ،1999 ،ص.1

مص،

1558

حم د بي،ار

األكف لطلب ا حسثان مثن ال ث وو التظثاهر بادعثاط خدمثة وو عثرى غثلعة تافهثة وو
القياهل بعرى العثاب بهلوانيثةي( . )15ومثا مثن الناحيثة النظاميثة ،فلثم يعثرف نظثاهل
الطفث ث التسثثثول ،كمثثثا خث ث األمثثثر السثثثامي رخثثثم 3 4763

ايثة

والصثثثادر بتثثثاري

1393 3 28هث ،من إعطاط تعريف له.
ومثا مشثثروع نظثثاهل مكافحثة التسثثول ،فقثثد عرفثه يف املثثادة األوىل بأنثثه «اغثثتجداط
الصثثدخة وو ا حسثثان مثثن ال ث يف مكثثان عثثاهل وو خثثا

حت ث وإن كثثان املتسثثول غ ث

صحي البنية وو غ خادر علث العمث  .ويعثد يف حكثم التسثول عثرى غثلع ال تصثل
بثثذاتها مثثوارد حقيقيثثة للعثثيق ،وو القيثثاهل بألعثثاب وو وعمثثال اغتعراضثثية ،وو اصثثطناع
العجثثز وو املثثرى وو العاهثثة وو الفاخثثة ،وو اغثثت داهل األطفثثال وو النسثثاط وو و وغثثيلة
وخرى وذلت كله بقصد التسول» .ومن خ ل ما يسبق ،ميكن القول ،ونه يش ا لقيثاهل
حالة ممارغة التسول ون يكون هنا طلب وون يكون هنا اعتياد.
أ) الطلب
يتم التسول من خ ل طلب الش

إحسان وو معونة من ال ث لنفسثه ،غثواط

بطريق مبا ر ،وو بطريق غ مبا ر عن طريثق التظثاهر بثأداط خدمثة لل ث  ،وو عثرى
ولعثثاب وو بيثثع ثثيط تافثثه( .)16فالتسثثول يف ث ى ابتثثداط ون يكثثون هنثثا اغثثتجداط وو
اغثثتعطاف وو التمثثاس يف طلثثب ا حسثثان ،وهثثو يف عبثثارة وخثثرى يقثثوهل عل ث الرجثثاط
والتوغ وو غ ذلت.

( )15حم ــد كام ـ الب،تي ــق ،ا ــاالت التعاي ــة االجت اعي ــة اتنظي ا ــا ،القــاهت ،،مضتب ــة الق ــاهت ،احلديث ــة،1970 ،
ص .197
( )1٦مصت ،ال،ع رقم  782ل نة34،ق ،جل ة  -19٦5/2/9ال نة  ،1٦القاعد،27،ص.114

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

1559

وعل هذا ،فنن جمرد خبول إعانة وو صدخة يقدمها ال ث مثن تلقثاط نفسثه ال يعثد
تسوالً ،فالتسول ال يقوهل عل القبثول ،وإ ثا يقثوهل علث ا جيثاب ،وال يشث ا لتمثاهل
التسول ون يكون املتسول خد خبض الصدخة بالفع  ،إذ إن التسول ال يقوهل عل الطلثب
من جانب والعطاط من جانب آخر ،ب يقوهل عل جمرد ا جياب ،فمت حص ا جياب
بأية صورة من الصور التسول(.)17
ويش ا يف الطلب ون يكون ب عثوى ،فالشث

الثذ يثاد خدمثة ينتظثر

من ورا ها مقاب ً كا نًا من كان ،يأخذ يف مقابث مثا ياديثه ال يعثد متسثوالً .ومثع ذلثت
يش ا الفقه ون تكون اخلدمة وو اارفة جدية غ صورية وال وهمية ،فالش

الذ

اعتثثاد ون يعثثرى عل ث اجلمهثثور غثثلعاً ةهيثثدة ال يقصثثد البيثثع اجلثثد ب ث لس ث حالثثة
االغتجداط يعد متسوالً( .)18وال وهمية للوغيلة اليت جلأ إليها املتسول يف طلب الصدخة،
فكما ميكن ون يكون التسول بأ لفثاظ وعبثارات صثرحية ،جيثوة ون يكثون با

ثارة ،بث

يص ون يستنتج من ظروف األحوال(.)19
ب) االعتياد
ه يش ا يف لقياهل حالة التسول توافر حالة االعتياد؟ يف القوانن العربيثة تقثوهل
جرمية التسول دون اعتبار بأن املتسول حم ف شذا وهل ال .ولذا خ ي يف مصثر ،بثأن متثاهل

( )17د .ح ـ ـ ج ــاد ،التشـ ـتي املص ــت لل تش ــتدي ااملش ــتبه ا ــيحم امتاقب ــة البـ ـولي  ،ال،بع ــة انا  ،م،بع ــة دار
الضتب ،القاهت،1930 ،،ص.٦8
( )18مصــت ،ال،ع ـ رقــم  ،72ال ــنة  ،4جل ــة ،1934/3/12املتج ـ عبــد احل يــد املنشــاا  ،املتج ـ ال ــابق،
ص..132
( )19د .ح جاد ،املتج ال ابق ،ص.٦9
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يرتكثثب فع ث االغثثتجداط ،و جيع ث القثثانون

االح اف ركناً من وركانها(.)20
وما يف ونظمة اململكثة فيبثدو ونثه يتطلثب لقيثاهل هثذ اجلرميثة وايقثاع العقوبثة علث
مرتكبهثثا ون يكثثون املتسثثول خثثد عثثاود ارتكثثاب التسثثول .فقثثد ميثثز األمثثر السثثامي رخثثم
3 4763

والصادر بتاري  ، 1393 3 28بن الذين يتسثولون ألول مثرة وخثرر

بشثثأنهم إجثثراطات وخايثثة ورعايثثة ،وبثثن مثثن يعثثاود التسثثول وخثثرر بشثثأنه العقوبثثة الثثيت
حثثثددتها تعليمثثثات مكافحثثثة التسثثثول باملرغثثثوهل امللكثثثي رخثثثم 3 4763

بتثثثاري

1393 2 28هثثثث.
كذلت فنن مشروع نظاهل مكافحة التسول ال جيرهل التسول إذا خبض عل املتسول
للمرة األوىل ،إ ا يعاخثب علث العثود الرتكثاب التسثول ،فاملثادة الرابعثة مثن املشثروع
تش إىل ونه يإذا خبض عل املتسول يف املرة األوىل ،فيسلم للدار لفحصه طبياً ونفسياً،
ودراغة حالتثه االجتماعيثة ،والتريبث مثن ونثه

يسثبق القثبض عليثه متسثوالً ،واختثاذ

التثثداب ال ةمثثة ملعاجلثثة حالتثثه ،وتسثثليمه ألغثثرته إن كثثان طف ث ً ،وال جيثثوة يف ك ث
األحوال بقاط املقبوى عليه يف الدار وكرير من مخسة وياهل من تاري القبض عليه .ويقرر
يف املادة السثابعة ونثه يدون ا خث ل بثأ عقوبثة و ثد ،يعاخثب كث مثن عثاد الرتكثاب
جرمية التسثول ،بعثد اختثاذ ا جثراطات املنصثو

عليهثا يف املثادة (الرابعثة) ،مبثا يلثي:

السجن مدة ال تزيد عل غنتن ،وو ب رامة ال تزيد علث عشثرين ولثف ريثال ،وو بهمثا
معاً ،ومصادرة األموال املتحصلة من التسول لصاحل اجلمعيات اخل يةي.
وخثثد تأكثثد هثثذا املعن ث بنظثثاهل

ايثثة الطف ث الثثيت عثثدت الطف ث معرض ثًا خلطثثر

اال راف يف حال ممارغته التسول ،واملمارغة تعب تكرارًا للفع ووداط مستمر له.
( )20ال،ع رقم  ،74ال نة 42ق ،جل ة  -1،1972/8ال نة  ،23العدد ،3ص ..1009
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اثنياً :النشاط اإلجرامي

يتطلثثب لقيثثاهل جرميثثة اغثثت ل الطفثث عنصثثرين ووشمثثا فعثث االغثثت داهل يف

التسول ،وملانيهما صفة تتعلق بالفاع .
أ) فعل االستخدام
يتمري النشاا ا جرامي يف فع االغت ل ،وخثد عرفثه نظثاهل
املادة األوىل منه بأنه « :خيثاهل و

ث

ايثة الطفث يف

باغثت داهل الطفث يف وعمثال مشثروعة وو غث

مشثثروعة مسثثت ً صث ر غثثنه وو طيشثثه وو هثثوا وو عثثدهل خربتثثه وو عثثدهل إيقثثاع العقوبثثة
عليه» .وبتطبيق هذا التعريف عل التسول يكون مفهوهل االغت ل هو اغت داهل الطف
يف التسول مست ً صث ر غثنه وو طيشثه وو هثوا وو عثدهل خربتثه وو عثدهل إيقثاع العقوبثة
عليه.
واغثثت ل الطف ث يف التسثثول خثثد يكثثون باغثثت دامه يف التسثثول الظثثاهر ،وهثثو
التسول الواض الصري  ،وفيه يكون الطف مرافقثاً للمتسثول وهثو ميثد يثد مسثتجديًا
النثثاس .مري ث اصثثطحاب األطفثثال – وال غثثيما مثثن بثثه إعاخثثة -إىل وبثثواب املسثثاجد
واألغثثواق واألمثثاكن العامثثة الثثيت يرتادهثثا اجلمهثثور ،بقصثثد إملثثارة الشثثفقة واغثثتدرار
العطف والر ة ،وو احت ان طف ملفوفاً خبرخة خماش مه ئ ،وو دفع رضثيع هزيث
عل ث كرغثثي متحثثر  ،وو

ث صث

عل ث األكتثثاف وو اصثثطحاب املتسثثولة طفلثثها

جبانبها ي و ثعة الشثمس ااارخثة وو الثربد القثار  ،وو تسثليم الوالثدين طفلثهم إىل
آخر ب رى التسول مقاب مبل من املال.
كما ميكن ون يكون غ ظاهر (مقنع) :وهثو التسثول املسثت وراط عثرى و ثياط
وو خدمات رمزية مري مس ةجاج السيارات ،بيثع مناديث  ،القيثاهل بألعثاب بهلوانيثة ال
تتناغب وغن الطف  ،وو ممارغة مجع الف

ت واملهم ت وغ ذلت.
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والتسول املقنع للطف ذكرته املادة  7 1 17من نظاهل

اية الطف بقوشا «يعد

من وعمال التسول عرى غلع وو خدمات تافهة وو القيثاهل بألعثاب بهلوانيثة ال تتناغثب
وغنه ،وو مارس مجع الف

ت واملهم ت وغ ذلت».

وخد ميزت التشريعات املقارنة بن اغت داهل الطف يف التسثول وإغثراط الطفث وو
يري ه عليه .ففي مصر تن

املادة السادغة من القانون رخثم  49لسثنة 1933بثاابس

مل ملة و هر «- 1ك من وغرى األ حثدار الثذين تقث وعمثارهم عثن انيثة عشثر غثنة
عل ث التسثثول- 2 .ك ث مثثن اغثثت دهل ص ث ًا يف هثثذ السثثن وو غثثلمه آلخثثر ب ثثرى
التسول ،وإذا كان املتهم ولياً وو وصياً عل الص

وو مكلفثاً مب حظتثه تكثون العقوبثة

اابس مدة مل ملة هور اىل غتة هور» .فه يعثب ذلثت ون نظثاهل

ايثة الطفث حيظثر

حالة اغت داهل الطف يف التسول دون حالة إغراط الطف وو يري ه عليه؟
إن التفس ااريف لن
االغتنتاج ،إال ون نظاهل

املادة 1 4مثن نظثاهل

ايثة الطفث يقودنثا إىل مريث هثذا

اية الطف حظر وي ثاً السثماح للطفث بالتسثول ،والسثماح

للطف بالتسول يعب الرضا عن غلوكه والقبثول بثه ملثا جيثر مثن منفعثة

صثية شثم.

والسماح يفهثم منثه وي ثًا تقصث الوالثدين يف واجثبهم يف رعايثة الطفث وتوجيهثه .وال
ت يف ون من يقدهل عل إغراط الطف ويري ه عل التسثول هثو و ثد خطثورة ووكريثر
ضرر عل الطف ممن يقصر يف رعاية الطف وتوجيهه ،وفعله ب

ت ووىل بالعقاب.

وعليه ينب ي ون يفسر تعب «اغثت ل الطفث بالتسثول والسثماح لثه بثه» تفسث ًا
واغعاً ،حبي يشم خمتلف الصور الثيت يثدمل عنهثا القثوانن العربيثة ،انسثجامًا مثع
هدف النظاهل يف توف ااماية الشاملة للطف .
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ب) صفة اجلاين
يش ا نظاهل

اية الطف لقياهل جرمية اغت ل الطف يف التسول يف املثادة 1 4

منه ون يكون الفاع وحد والثد الطفث وو مثن يقثوهل علث رعايتثه ،وبالتثالي ال تقثوهل
اجلرمية وفقًا شذا الن

إذا كان مست

الطف يف التسول

صاً ال تربطه بالطف تلثت

الرابطة ،إال إذا كان عل اتفاق مع مثا ذكثرهم الثن  ،فيكثون وااالثة هثذ ثريكًا يف
جرمية فاعلها الوالدين وو من يقوهل عل رعاية الطف .
وا ث اا هثثذ الصثثفة يف الفاع ث ال دجثثد يف القثثوانن العربيثثة ،والثثيت غثثبق
ا

ارة إليها يف الفقرة السابقة ،حي إنها جرم اغت داهل الطف يف التسثول ويثاً كثان

الفاعثث  ،بثث ون وغلثثب خثثوانن الثثدول العربيثثة بعثثد ون جرمثث اغثثت داهل الطفثث يف
التسول ،ددت العقوبة إذا كان الفاع وحد والد الطف وو من املتولن رعايته.
ونعتقد ونه ينب ي عدهل ا اا صفة يف الفاع  ،وجعث ااظثر عامثًا يشثم كث
من يست

الطف يف التسثول ،غثواط ممثن وصثفهم الثن

وهل مثن غ هثم .وحسثنًا فعث

صانعو مشروع نظاهل مكافحة التسول يف اململكة العربية السعودية بعدهل حصثر ااظثر يف
والثثد الطفث وو مثثن املتثثولن رعايتثثه .فبعثثد ون حثثدد املشثثروع يف املثثادة السثثابعة عقوبثثة
التسول «بالسجن مدة ال تزيد عل غنتن ،وو ب رامة ال تزيد عل عشرين ولف ريثال،
وو بهما معاً ،ومصادرة األموال املتحصلة من التسول لصاحل اجلمعيات اخل يثة» ،ثدد
يف املادة التاغعة العقوبة بأن جع عقوبة السثجن «ال تقث عثن غثنة ،وال تقث ال رامثة
عثثن عشثثرة آالف ريثثال ،إذا اغثثت دهل يف التسثثول طف ث وو امثثروة وو ث
ا عاخة».

مثثن ذو
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املطلب الثال  :املتاجرة ابلطفل يف التسول
إن من و د صور إيذاط الطف خسوة ،هثي صثورة املتثاجرة بالطفث يف التسثول،
فقد كشف دراغات عدة ون هنا منظمات غرية ،تست

األطفال لتس

هم يف جمال

التسول ،غواط باالتفاق مثع و غثرهم وو عثن طريثق خطفهثم وتثدريبهم علث التسثول،
وخثثد تص ث املسثثألة إىل إحثثدار عاهثثات يف جسثثد الطف ث ليكثثون وكريثثر تثثأمل ًا بالنثثاس
واغتدرارًا لعطفهم ،ويقيق فوا د مادية وكرب من تسوله(.)21
وخد حظر نظاهل
لكن النظاهل

اية الطف يف املادة التاغعة منه «املتاجرة بالطفث يف التسثول».

حيدد معنث املتثاجرة بالطفث يف التسثول ،وعليثه كثان لزامثاً الرجثوع إىل

األنظمة األخرى ذات الع خة ،وهي هنا نظثاهل مكافحثة االجتثار باأل ث ا  ،لتحديثد
املقصود باملتاجرة بالطف يف التسول والعناصر املتطلبة لقيامه ،وكذلت التمييز بينه وبن
اغت ل الطف .
أوالً :العناصر املتطل ة لقيام اجلرمية

واجهث اململكثثة العربيثثة السثثعودية هثثذا الشثثك الب ثثيض مثثن ا جثثراهل بنصثثدار

املرغثثوهل امللكثثي رخثثم هل  40بتثثاري  ، 1430 7 21باملوافقثثة عل ث نظثثاهل مكافحثثة
جرا م االجتار باأل

ا  .وخد ورد تعريف االجتار يف املادة األوىل منه بأنثه «اغثت داهل

 ،وو إااخثه ،وو نقلثه ،وو إيثوا  ،وو اغثتقباله ،مثن وجث إغثاطة االغثت ل».
وحظرت املادة الريانية «االجتار بأ

بأ

ك من األ ثكال مبثا يف ذلثت إكراهثه

وو تهديد وو االحتيال عليثه وو خداعثه وو خطفثه ،وو اغثت ل الوظيفثة وو النفثوذ ،وو
إغاطة اغتعمال غلطة ما عليه ،وو اغثت ل ضثعفه ،وو إعطثاط مبثال ماليثة وو مزايثا وو
( )21د .ىالــد ب ـ ســليم احلــتيب ،ضــنااي التحتيــب البشــت م ـ انط ــال ،جامعــة انيــف العتبيــة للعلــوم انمنيــة،
التاي  ،ال،بعة انا 1432 ،ه2011،م ،ص.91
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له غيطرة عل آخر من وج االعتداط اجلنسي ،وو العم وو

اخلدمة خسراً ،وو التسول ،وو االغ خاق وو املمارغات الشثبيهة بثالرق ،وو االغثتعباد،
وو نزع األع اط ،وو إجراط جتارب طبية عليه».
وبتطبيق هذا الن

عل جثرا م املتثاجرة بالطفث يف التسثول ،ميكثن القثول بثأن

اجلرمية يتاج لقيامها إىل مل ملة عناصر:
فعث االجتثثار :ويعثب اغثثت داهل طفث  ،وو إااخثثه ،وو نقلثه ،وو إيثثوا  ،وواغتقباله.
مقثثرون بوغثثا معينثثة« :بواغثثطة إكراهثثه وو تهديثثد وو االحتيثثال عليثثه ووخداعه وو خطفه ،وو اغت ل الوظيفة وو النفوذ ،وو إغاطة اغثتعمال غثلطة مثا عليثه،
وو اغت ل ضثعفه ،وو إعطثاط مبثال م اليثة وو مزايثا وو تلقيهثا لنيث موافقثة ث

لثه

غيطرة عل آخر».
بقصد االغت ل :الكسب املاد .وعليه فاملقصود باملتاجرة بالطف يف التسول هثو «تسث

طفث بثأ

ثك كثان

للتسول بقصد الكسب املاد »(.)22
اثنياً :التمييز بني االستغالل واملتاجرة ابلطفل يف التسول

التمييز بن اغت ل الطف يف التسول كصورة من صور جرمية ا يذاط ،وجرميثة

املتاجرة بالطفث يف التسثول نقطثة غايثة يف األهميثة؛ نظثراً الخثت ف العقوبثات املقثررة
للجرميتن.
فتقوهل جرمية املتاجرة كما ذكرنا عل مل ملة عناصر هي املتاجر ووحد صثورها هثو
االغت داهل مقثرون بوغثا معينثة ،وذلثت بقصثد التكسثب املثاد  .وطبعثاكيف حثال ون
( )22عبد العزيز ب محود ب عبد ت الشثت  ،املتج ال ابق ،ص.115
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ضثثحية االجتثثار طف ث  ،ال يكثثون هنثثا حاجثثة إىل إملبثثات اغثثت داهل و مثثن الوغثثا
املذكورة يف الن ( . )23وطبقًا لذلت ،فثنن إملبثات جرميثة االجتثار يتحقثق فقث مثع تثوافر
العناصر الري ملة جمتمعة ،ويف حال انتفاط و عنصر مثن هثذ العناصثر ،ال ميكثن اعتبثار
ا .

و واخعة نوعاً من االجتار باأل

وما االغت ل كصورة من صور ا يذاط كما عرفته املادة  8 1مثن ال حثة فهثو
باغت داهل الطف يف وعمثال مشثروعة وو غث مشثروعة مسثت ً صث ر

«خياهل و

غنه وو طيشه وو هوا وو عدهل خربته وو عدهل إيقاع العقوبة عليه».
وباملقارنثثة بثثن الصثثورتن دجثثد ون هنثثا عناصثثر مش ث كة بثثن اجلثثرميتن ،وهثثذ
العناصر هي اغتعمال الطف يف وعمال التسول باغثت ل صث ر غثنه ،بقصثد التكسثب
املاد من وراط تسوله.
وعليه فث ميكثن اعتمثاد و مثن هثذ العناصثر ك ثاب للتمييثز بثن االغثت ل
واملتاجرة ،كما ال ميكن ون يكون ال ثاب هثو صثفة اجلثاني ،حيث تقثوهل هثذ اجلرميثة
غواط كان اجلاني وحد وصول الطف وهل و

آخر ،بث ون نظثاهل مكافحثة االجتثار

وعترب صفة اجلاني إذا كان وحد وصثول الطفث وو وليثه ،وو كانث لثه غثلطة عليثه ظرفثًا
مشددًا للعقوبة.
باملقاب فنن األخذ بهذا املفهوهل الواغع ل غت ل ،كصورة من صور ا يثذاط،
ميكثثن ون يثثاد إىل اعتبثثار و

ث

يسثثت دهل ولثثد يف التسثثول جرميثثة اجتثثار ،األمثثر

الثثذ نعتقثثد جمافيثًا للعدالثثة ومنافيثًا رادة املثثنظم .فاألغثثر الفق ث ة احملرومثثة مثثن كافثثة
و كال الدعم االجتماعي واالختصاد تلجأ إىل اغت داهل وطفاشا يف التسول ،اغثتداراً
( )23عل ـاز أن اجلتغــة تقــوم الــو كانــد بتضــا اجمل ـ عليــه ك ــا ذكــتت املــاد ،اخلام ــة م ـ نظــام مضاانــة اال،ــار
ابنشخاص.

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

للعطف وغعياً لتأمن خوت يومها ،وما املتاجرة ف
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ف ذلت ،فيتم اغثت دهل الطفث يف

التسول كوغيلة لكسب األموال.
ومييز بعثض البثاحرين بثن جرميثة االغثت ل وجرميثة االجتثار بثأن جرميثة االجتثار
تنطو با ضافة إىل االغت ل عل عنصر ملاني هو التحريثت وو النقث  ،وعلث ذلثت
يعرفثون االجتثار باألطفثثال بأنثثه :يريثثت األطفثثال مثثن مكثثان إخثثامتهم املعهثثودة ل ثثرى
اغت شم( .)24وو هو نق الطف وو احتجثاة  ،ألغثراى غث مشثروعة وبوغثا غث
مشروعة(.)25
وهذا التعاريف تنسجم مع التعريف الثذ ورد يف برتوكثول حقثوق الطفث بثأن
االجتار باألطفال هو «و فع وو تعام يتم مبقت ا نقث طفث مثن جانثب و
وو جمموعثثة مثثن األ ث ا

إىل ث

آخثثر لقثثاط مكافثثأة وو و

ث

ثثك مثثن ا ثثكال

العوى»(.)26
إال ونه ياخذ عل هذ التعريفات بأن جرمية االجتار وإن هي تتم غالباً من خ ل
نق طف من بلد إىل بلد آخر وو من

إىل

آخر بقصد االغت ل ،إال ون

اجلرمية تتم وي ًا ولو وخع فع االجتار داخ البلد الواحد(.)27

( )24د .ىلي ـ عشــاا  ،انط ــال اضــعيات اال،ــار ،التعتيــف ااملعــايري الداليــة ااالطــت الهانايــة ،ــث مقــدم
للنلقة العل ية ملضاانة اال،ار ابنط ال املنعقد ،ال رت ،م 200٦/2/22-18م ،جامعـة انيـف العتبيـة
للعلوم انمنية ،التاي .
( )25د .ممــدا عبــد احل يــد عبــد امل،لــب ،اجلحــود الداليــة ملضاانــة اال،ــار ابلبشــت ،ارقــة مقدمــة مل ـةمتت مضاانــة
اال،ار ابلبشت ،ازار ،الداىلية-أبو أليب2005/5/25-24 ،م،ص.7
( )2٦د .أديـب ىضــور ،التوعيــة اتعلميــة ضــد رــاطت اال،ــار ابنط ـال ،ارقــة ع ـ مقدمــة للنلقــة العل يــة ملضاانــة
اال،ار ابنط ال املنعقد ،ال رت ،م 200٦/2/22-18م ،جامعة انيف العتبية للعلوم انمنية ،التاي .
( )27د .ىالد ب سليم احلتيب ،املتج ال ابق ،ص .55
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ونعتقد ون التمييز بن الصورتن دخيق ،واادود الفاصلة بينهما ضيقة؛ ولثذلت
ينب ي ون ي

لقاضي املوضوع ،بعد دراغة ك حالة ،تقرير فيمثا إذا كثان االغثت ل

يشك جرمية إيذاط وو متاجرة.
امل

الثاين :اساليب مكاف ة استغالل الطفل يف التسول

تتجل الكيفية اليت عاجل فيها نظاهل

اية الطف اغثت ل الطفث يف التسثول يف

مل ملة حماور ر يسة .يتمري ووشا يف واجب ا ب غ عن اجلرمية وهو ما خنص
األول ،وملانيها يف معاخبة اجلاني وهثو مثا خنصث

له املطلب

لثه املطلثب الريثاني ،وملالريهثا يف تقريثر

تداب الرعاية ل حايا االغت ل وهو ما نتناوله يف املطلب الريال وعل النحو اآلتي.
املطلب األول :اإلبالغ عن اجلرمية
إن من وهم مستلزمات ااماية ،هي التعرف عل اجلناة وعل األطفثال ضثحايا
االغت ل؛ ولذلت ووجب نظاهل
األ

ا

اية الطف ا ب غ عثن هثذ اجلثرا م ،كمثا وعفث

امللتزمون بالسر املهب من واجبهم يف غبي كشفها.

أوالً :واجب اإلبالغ
ووجب نظاهل

اية الطف يف املثادة الريانيثة والعشثرون منثه «علث كث مثن يطلثع

علث حالثثة إيثثذاط ا بث غ للجهثثات امل تصثثة وتسثثهي ا جثثراطات للطفث للتبليث عثثن
ا يذاط الذ يقع عليه ويدد ال حة التنفيذية إجراطات التبلي ».
ويتبن من هذا الن  ،ون نظاهل

اية الطف ووجب علث كث

ث

 ،مهمثا

كان مصدر معلوماته ،يف حالة اط عه عل حالة من حثاالت ا يثذاط ون يبلث اجلهثات
امل تصة عن ذلت.
وخد غبق للمثنظم السثعود ون خثرر واجثب ا بث غ عثن جثرا م إيثذاط الطفث
واالجتار به يف نظاهل ااماية من ا يذاط ونظاهل مكافحة االجتار باأل

ا  .فقثد جثاط يف

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

جتغة استالل ال،
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املادة ( )2 3من نظاهل ااماية من ا يذاط «يلتزهل ك موظف عاهل –مدني وو عسثكر ،
وك عام يف القطاع األهلي اطلع عل حالة إيذاط –حبكم عمله – إحاطة جهثة عملثه
بااالة عند علمه بها ،وعليها إب غ الثوةارة وو الشثرطة حبالثة ا يثذاط فثور العلثم بهثا،
ويدد اللوا إجراطات التبلي .
ويسثثأل تأديب ثًا – وفقثثا لإلجثثراطات املقثثررة نظام ثاً ،ك ث موظثثف عثثاهل مثثدني وو
عسكر وك عام يف القطاع األهلي ،خيالف وياً مثن األحكثاهل املتعلقثة بثا ب غ عثن
حاالت ا يذاط الواردة يف هذا النظاهل».
وكذلت فقد نص املادة السثابعة مثن نظثاهل مكافحثة االجتثار باأل ث ا

علث

واجب ا ب غ ،بقوشا «يعاخب بالسجن مثدة ال تزيثد علث غثنتن ،وو ب رامثة ال تزيثد
عل  100ولف ريال ،وو بهما معاً ك من علم بارتكاب جرمية من اجلثرا م املنصثو
ال عثن السثر املهثب ،وو
عليها يف هذا النظاهل ،وو علم بالشثروع فيهثا ،ولثو كثان مسثاو ً
حص عل معلومات وو إر ادات تتعلق بها بصثفة مبا ثرة وو غث مبا ثرة ،و يبلث
فثثوراً اجلهثثات امل تصثثة بثثذلت .وجيثثوة للمحكمثثة امل تصثثة اغثثتريناط الوالثثدين واألوالد
والزوجن وا خوة واألخوات من وحكاهل هذ املادة».
ومع ون األنظمة املشار إليها آنفاً خد خررت واجب ا ب غ عن هذ اجلرا م ،إال
وننا ن حظ ون نطاق واجب ا ب غ يف نظاهل
ااماية من ا يذاط ونظاهل مكافحة االجتار باأل
و) من حي األ

ا

اية الطف خيتلف عما هو مقرر يف نظثاهل
ا

من جوانب عدة منها:

املكلفن با ب غ :خصر نظاهل ااماية من ا يثذاط واجثب

ا ب غ عل املوظف العمومي وو العاملن يف القطاع األهلي ،بينما توغع نظثاهل
الطف ونظاهل مكافحة االجتار باأل

ا

ايثة

يف تعين امل اطبن بواجب ا بث غ ،فجعلثه

مص،
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عل ك مثن وطلثع علث حالثة إيثذاط ،غثواط كثان موظفثًا عموميثًا وو عثام ً يف القطثاع
األهلي وو كان غ ذلت ون يقوهل با ب غ.
ب) مثثن حيث اجلهثثة الثثيت يثثتم إليهثثا ا بث غ :خصثثر نظثثاهل اامايثثة مثثن ا يثثذاط
ا ب غ جلهة العم اليت يتبع شا املوظف ،وعل جهثة العمث ون تقثوهل بثنب غ الثوةارة
وو الشرطة حبالة ا يذاط فور العلم بها .وليس األمر كذلت يف نظاهل

اية الطف ونظثاهل

االجتار حي جع ا ب غ إىل اجلهات امل تصة مبا رة.
ج) مثثن حيث املسثثاولية عل ث االمتنثثاع عثثن ا ب ث غ :رتثثب نظثثاهل اامايثثة مثثن
ا يذاط املسثاولية ا داريثة علث املوظثف املمتنثع عثن ا بث غ ،بينمثا ميثز نظثاهل
الطف بن الش
وكذلت األ

ايثة

العاد وبن جهة العم اليت يبل ها وحد العثاملن فيهثا عثن ااالثة
ا

الطبيعين الذين ميريلونها( ،)28ورتب املساولية ا دارية علث الريثاني

و يرتب وية مساولية عل األول وهو الش
خرر نظثاهل مكافحثة االجتثار باأل ث ا

العثاد  .وخبث ف النظثامن السثابقن

املسثاولية اجلنا يثة علث الشث

املمتنثع عثن

التبلي وجع عقوبته السجن مدة ال تزيثد علث غثنتن ،وو ب رامثة ال تزيثد علث 100
ولف ريال ،وو بهما معاً.
اثنياً :إعفاء األشخاص من االلتزام ابلسر املهين
يتعرى نظاهل

اية الطف ومن خبله نظاهل ااماية من ا يذاط إىل األ

ا

امللتثثزمن بالسثثر املهثثب ،وفيمثثا إذا كثثان مثثن واجثثبهم ا بث غ وهل ونهثثم معفثثين مثثن هثثذا
الواجب ،حبسبانهم ملتزمن بالسر املهثب .ومثا يف نظثاهل مكافحثة االجتثار باأل ث ا ،
فقد جاط الن

صرحياً عل إعفاط الش

من االلتزاهل بقاعدة السثر املهثب ،بث علث

العكس رتب عليه النظاهل مساولية جنا ية يف حال امتناعه عن التبلي .
( )28املاد 4/22 ،م اللئنة التن يذية لنظام محاية ال. ،

جتغة استالل ال،

الت ول عل ضو نظام محاية ال،
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ولكن ه يعب ذلت ون للطبيب مري ً ون خيرج عن خاعدة السثر املهثب ويبلث يف
حال وخوفه عل حالة من حثاالت االجتثار ،ولثيس لثه مريث هثذا ااثق إن كانث ااالثة
تشك إيذاط؟
نعتقد ون ال اية من تقرير خاعدة السر املهب هي مصثلحة املثريض؛ ولثذلت فننثه
يتعن علث الطبيثب ون يكشثف عثن اجلثرا م الثيت ترتكثب ضثد املثريض نفسثه .كمثا ون
كشف هذ األغرار ال يتم وماهل الناس وو ملنفعة

صثية وحمثدودة ،وإ ثا يثتم الكشثف

ألجهزة العدالة ولتحقيق مصلحة اجملتمع يف ون يعم الس هل واألمن والعدل فيه(.)29
وبناط عل ما غبق ،فننه ينب ي إعطاط ااق لكث

ث

مكلثف باافثاظ علث

السر املهب اخلروج عن هذ القاعدة غواط كان ااالثة الثيت وطلثع عليهثا حبكثم عملثه
تشك جرمية اجتار باأل

ا

وهل حالثة اغثت داهل الطفث يف التسثول مثن خبث والديثه،

وهذا يقيقًا لل اية اليت ورادها املنظم وهثي ضثمان تثوف اامايثة للطفث  ،وهثو ومثر ال
ميكن تداركه لوال وجود واجب ا ب غ.
وبالنتيجة ،فننه وعل الرغم من التبثاين الظثاهر يف القواعثد املقثررة للتبليث بثن
األنظمثثة الثثري ر ،إال ونثثه ميكثثن القثثول إن هثثذ القواعثثد تتكام ث وال تعثثارى بينهثثا.
فالقاعدة العامة هو عدهل إلزاهل املواطنن بالتبلي عن اجلثرا م الثيت تقثع ،واغثتريناط جيثب
علثثيهم التبليث  ،يف حالثثة اط عهثثم علث حالثثة مثن حثثاالت ا يثثذاط الثثيت يتعثثرى شثثا
الطف  ،وهذا الواجب وخ خي واجتماعي وال ي تب عل امتناعهم ويثة مسثاولية .ومثا
إذا وصل هذ املعلومات إىل الش

بصثفته موظفثاً ،وامتنثع عثن التبليث  ،فيشثك

امتناعه إخ الً بواجب الوظيفة ،وي تثب عليثه املسثاولية ا داريثة .ومثا جثرا م االجتثار
( )29د .عــاطف النقيــب ،أصــول ا اك ــات اجلزائيــة-دراســة مقارنــة ،دار املنشــورات احلقوقيــة ،بــريات،1993،
ص.354
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وهي جرا م غاية يف اخلطورة ،اعتثرب املثنظم الشث

املمتنثع عثن التبليث

عنها كاملتس عل فاعليها ،وخثرر لثه عقوبثة جنا يثة تتناغثب ومسثتوى التحثد الثذ
متريله هذ اجلرمية.
وواجب ا ب غ اليت نص عليه األنظمة غالفة الذكر ،غياد بدون ت إىل
الكشف عن اجلرا م املرتكبة عل الطف ومكافحتها بصورة وكرير فعالية.
املطلب الثاين :اجلزاءات الزجرية
حظر نظاهل

اية الطف من اغت ل الطف يف التسول وو يف االجتار به ،إال ونه

حيدد شذ األفعال عقوبات يف حال خمالفتها وعدهل االلتزاهل بها .ووجود هذ القواعد
بدون مايد جزا ي يعزة هذ ااماية وياكد تنفيذها جيعلها ب معنث ويف وحسثن تقثدير
تتحول إىل جمرد خواعد وخ خية .بيد ون نظاهل

اية الطف ت ف هذ الري ثرة بثأن وحثال

يف عثثدد مثثن مثثواد إىل األنظمثثة اجلزا يثثة ذات الصثثلة لتأكيثثد هثثذ اامايثثة ،وذلثثت مبثثا
تت منه تلت األنظمة من عقوبات من أنها الردع وا ي هل ،واليت ميكن اللجثوط إليهثا
حال اغت ل الطف وو االجتار به.
أوالً :العقوابت املقررة الستغالل الطفل

اعتثثربت وغلثثب التشثثريعات العربيثثة اغثثت ل الطف ث يف التسثثول ظرف ثاً مشثثددًا

للتسول إذا وخع من ولي الطفث وو مثن املتثولي رعايتثه( .)30ومثا املثادة ( )8 3مثن نظثاهل
اية الطف فقثد اعتثربت اغثت ل الطفث يف التسثول جرميثة مسثتقلة وصثفتها جرميثة
إيثثذاط ،ووحالث املثثادة ( )8 23مثثن ال حثثة يف يديثثد عقوبتهثثا إىل نظثثاهل اامايثثة مثثن
ا يذاط .والذ جاط فيها «تراعي احملكمة امل تصة بالنظر يف خمالفات وحكثاهل هثذا النظثاهل
( )30مثال ذلك املاد ،ال ادسة مـ القـانون املصـت رقـم  49ل ـنة  ،1933ااملـاد )٦18( ،مـ قـانون العقـوابت
اللبنا.،

جتغة استالل ال،
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وال حته التنفيذية مث ا ورد يف نظثاهل اامايثة مثن ا يثذاط وال حتثه التنفيذيثة عنثد تقريرهثا
العقوبة املناغبة يف حثق امل ثالف»  .وخثد حثدد نظثاهل اامايثة مثن ا يثذاط يف املثادة الريالريثة
عشر منه عقوبة ا يذاط «بالسجن من هر إىل غنة وو ب رامثة ال تقث عثن مخسثة آالف
وال تزيد عن مخسن ولف ريال وو بكليهما معاً ،وهذ العقوبة تطبق إن

يكن للفع

وصف جرمي و د».
وما مشروع نظاهل مكافحة التسول فقد غلت منهج التشريعات العربيثة بثأن جعث
اغت داهل الطف يف التسول ظرفاً مشدداً للعقوبة ،فبعد ون حدد يف املادة السثابعة عقوبثة
التسول «بالسجن مدة ال تزيد عل غنتن ،وو ب رامة ال تزيد عل عشرين ولف ريثال،
وو بهما معاً ،ومصادرة األموال املتحصلة من التسول لصاحل اجلمعيات اخل يثة» ،ثدد
يف املادة التاغعة العقوبة بأن جع عقوبة السجن ال تق عن غنة ،وال تق ال رامة عثن
عشرة آالف ريال ،إذا اغت دهل يف التسول طف وو امروة وو

من ذو ا عاخة.

وإذا مت املوافقثة علث مشثروع مكافحثة التسثول واصثدار بالصثي ة املق حثة،
فستقع جرمية اغت ل الطف يف التسول ي طا لثة العقوبثات املقثررة يف نظثاهل اامايثة
من ا يذاط ،وتلت اليت يف نظاهل مكافحة التسول .وهو ما يطلق عليه التعدد املعنثو وو
تثثزاحم يف الوصثثف اجلنثثا ي ،ويف هثثذ ااالثثة ،جيثثب علث القاضثثي ون يطبثثق الوصثثف
القانوني الذ جيب للعقوبة األ د( ،)31و يطبق نظاهل مكافحثة التسثول؛ ألن العقوبثة
فيه هي السجن من غنة إىل غثنتن ،وال رامثة مثن عشثرة آالف ريثال إىل عشثرين ولثف
ريال.

( )31د .زكي حم ـد شـناق ،النظـام اجلنـائي ال ـعود  ،الق ـم العـام ،نظتيـة اجلتغـة االعقوبـة ،ال،بعـة انا  ،مضتبـة
الشقت 1437 ،ه ــ201٦،م ،ص.321
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اثنياً :العقوابت املقررة للمتاجرة ابلطفل

عاخب املادة الريالرية من نظاهل مكافحة االجتثار باأل ث ا

علث املتثاجرة بعقوبثة

السجن مدة ال تزيد عل مخس عشرة غنة ،وو ب رامثة ال تزيثد علث مليثون ريثال ،وو
بهما معثاً .فثيمكن للقاضثي ون حيكثم بالسثجن ملثدة ال تزيثد عثن مخثس عشثرة غثنة وو
بعقوبة ال رامة مببل ال تزيد عل مليون ريال وو جيمع بن السجن وال رامة.
كما اعترب املنظم يف املادة الرابعة صفة الطف الثذ يقث عمثر عثن انيثة عشثرة
غثثنة ظرف ثًا مشثثددًا للعقثثاب .كمثثا ودرج غلسثثلة مثثن الظثثروف املشثثددة الش صثثية منهثثا
واملوضوعية ،منها ما يتعلق بصفة اجلاني ،إذا كان اجلاني وحد وصول الطفث وو وليثه،
وو كان له غلطة عليه .وو ما يتعلثق خبطثورة الفعث  ،كمثا لثو ترتثب عليهثا إاثاق وذى
بلي باجملب عليه ،وو إصابته بعاهة دا مة.
ونود ا

ارة هنا إىل ون نظاهل مكافحة االجتار باأل

القانونية عل املش

ا

ال يتطرق للمسثاولية

وو من يستفيد من خدمثة ال ثحايا .علث خث ف بعثض القثوانن

العربية الثيت تقثرر املسثاولية اجلزا يثة علث املشث
 2 9من خانون مكافحة االجتار بالبشر السور تن

 ،وو املسثت دهل ،وو العميث  .فاملثادة
عل معاخبة «ك من علم بواخعثة

االجتار وانتقع مادياً وو معنوياً من خدمات ال ثحية» بال رامثة وااثبس مثن غثتة ثهور
إىل غنتن( .)32ونعتقثد ون مريث هثذا التجثريم يشثك وغثيلة فعالثة مثن وغثا مكافحثة
االجتار باأل

ا .

املطلب الثال  :تدابري الرعاية املقررة للطفل
نص املادة السابعة عشرة من نظثاهل

ايثة الطفث «علث اجلهثات ذات الع خثة

غرعة اختثاذ تثداب الرعايثة وا صث ح املناغثبة إذا كثان الطفث يف بيئثة تعثرى غث مته
( )32قانون مضاانة ات،ار ابلبشت ،املتسوم التشتيعي رقم ٦لعام 2010

جتغة استالل ال،
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العقلية وو النفسية وو اجلسدية وو ال بوية خلطر اال ثراف» ،ووضثاف يف فقرتهثا األوىل
ونه يعد الطف معرضثاً خلطثر اال ثراف« ،إذا وجثد متسثوالً» .كمثا تأكثد ذلثت يف املثادة
الرابعة من نظاهل

اية الطف اليت خررت ونه «يعد الطف معرضاً خلطر اال راف يف و

ممثثا يثثأتي- 1:ممارغثثة التسثثول وو و عمث غث مشثثروع» .ويت ث ممثثا غثثبق ون نظثثاهل
اية الطف ال يعترب الطفث املتسثول جمرمثاً ،وال يعتثرب ممارغثته للتسثول خروجثًا عثن
خواعد النظاهل اجلنا ي ،وإ ا يعد معرضاً خلطر اال راف ،وهو شذا ال يرتثب عليثه ويثة
مساولية جزا ية .ولكنه باملقاب يعتثرب ممارغثة الطفث للتسثول خرينثة نظاميثة علث تثوافر
اخلطثثورة االجتماعيثثة عنثثد  ،وهثثذ اخلطثثورة تعثثب احتمثثال تعرضثثه ل

ثثراف يف و

وخ  ،وهذا ما يستدعي التدخ ومواجهتها بتداب الرعاية وإعادة التوجيه.
وعل الرغم من ون هذ التداب تهدف إىل الق اط عل ااالثة اخلطثرة وو علث
األخث يييثثدها ،وال تنطثثو علث لثثوهل وخ خثثي ،إال ون نظثثاهل

ايثثة الطفث

يث

يديدها ملطلق إرادة القاضي ،إ ا غع إىل يديد ونواعها ،كما وحاطها مبجموعثة مثن
ال واب اليت تكف يقيقها ألهدافها ،وهذ التداب خيتلف نوعها فيما إذا كان الطفث
املتسول غعود اجلنسية وو وجن .
أوالً :ابلنس ة إىل األطفال املتسولني السعوديني
خررت املادة السابعة من نظاهل

ايثة الطفث ون «للطفث الثذ ال تتثوافر لثه بيئثة

عا لية مناغبة ،خد يتعرى فيها لإليذاط وو ا همال ،ااق يف الرعاية البديلة من خث ل
ما يأتي :األغرة اااضنة الثيت تتثوىل كفالتثه ورعايتثه ،ماغسثات الرعايثة االجتماعيثة
ااكومية وو األهلية وو اخل ية ،إذا

تتثوافر لثه وغثرة حاضثنة» .وخثد حثددت ال حثة

التنفيذية القواعد ا جرا يثة الثيت خت ثع شثا هثذ التثداب  .وعليثه ينب ثي علث اجلهثات
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املعنية ون تقرر التدب امل ثم االثة الطفث وعلث التثدرج التثالي إن كثان حيقثق مصثاحل
الطف :
- 1تسليم الطف إىل وبويه مت توافرت يف وبثو الطفث وو يف وحثدهما ،وو يف
وليه الشرعي ،ال مانات األخ خية وكان باغتطاعتهم ون يقوموا ب بيته ،فاألغرة هي
املساولية األوىل عن تربية الطف و و ومراعاة مصااه الف ل (.)33
- 2تسثثليم الطف ث إىل وحثثد وخربا ثه ،إذا ملب ث بالبح ث االجتمثثاعي اغثثتحالة
رعايته يف وغرته الطبيعية.
- 3تسثثليم الطفث إىل وغثثرة بديلثثة ،بالنسثثبة لنطفثثال احملتثثاجن للرعايثثة ومثثن
تعجز السلطات امل تصة عن االغتدالل عل والديهم وو وماكن إخامتهم ،وو مثن يريبث
بالبح ث االجتمثثاعي اغثثتحالة رعثثايتهم يف وغثثرهم الطبيعيثثة( .)34وكمريثثال عل ث فئثثات
األطفال الذين تشملهم األغر البديلة ،األطفال اللقطاط ،واأليتثاهل الثذين ال يوجثد مثن
يعوشم ،ووطفال بث وغثر نتيجثة ااثروب والكثوارر ،واألطفثال ال ثالون الثذين
يعرير عل ذويهم(.)35
- 4ماغسات الرعاية االجتماعية ااكومية واألهلية وو اخل ية ،ويقرى هثذا
التثثدب إذا

يكثثن بثثن ذو الطف ث مثثن هثثو وه ث ل بيتثثه ،وو

تتثثوافر وغثثرة بديلثثة

الغت افته.

( )33املاد 1/15 ،م اللئنة التن يذية لنظام محاية ال،
( )34املاد 4/7 ،م اللئنة التن يذية لنظام محاية ال،
( )35عبــد الــتمح الع يصــان ،نظــام االســت ،البديلــة اعلقتــه بوقايــة انط ــال مـ االحنـتاف ،رســالة ماج ــتري ،املتكــز
العتيب للدراسات انمنية االتدريب ،التاي  ،1994 ،ص.49
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- 5الوضع يف وحد مصحات املعاجلثة :وهثذا التثدب مقثرر لنطفثال املتسثولن
والذين يتبن من خ ل التحريثات تعرضثهم لإلهمثال ولثيس شثم وغثر وو غثند عثا لي
ويعانون من ومراى عقلية وو نفسية(.)36
اثنياً :ابلنس ة إىل األطفال املتسولني األجانب

خررت املادة 2 4من ال حة بقوشا «.......وإذا كان الطفث غث غثعود ولثيس

لديه وغرة ترعا  ،فيلزهل التنسيق مع دولتثه ل حيلثه إليهثا مثع اغثتمرار تقثديم املسثاعدة
واملساندة له حت م ادرته األراضي السعودية».
وهذا التدب نص عليه التعاميم واألنظمة املتعاخبة املتعلقثة مبكافحثة التسثول يف
اململكة العربية السعودية ،فوفقاً لتوجيهات األمر السامي رخثم 3 4763

والتوجيثه

السامي رخم  12544 7 4يثتم التعامث مثع املتسثولن األجانثب علث النحثو اآلتثي:
«القثثثبض علثث املتسثثثول ويريثثثر حم ثثثر ألملبثثثات الواخعثثثة وةمثثثن القثثثبض والقثثثا م بثثثه
وامل بوطات الثيت يف حثوةتهم .ملثم يثتم تسثليمه للشثرطة لتثوخيفهم ،والتحقيثق معهثم
ملعرفة مدة إخامتهم ومشروعية وجودهم ،ومثن وراط اغثتقدامهم وو التسث علثيهم .ملثم
يتم الرفع ألم املنطقة بعد اغتكمال ما غثبق الختثاذ ا جثراطات اجلزا يثة الثيت حثددتها
األنظمة والتعليمات .وبعد إمتاهل ما غبق حيالون دارة ال حي ل حيلهم لب دهم».
كما وكد عل هثذا ا جثراط مقث ح مشثروع نظثاهل مكافحثة التسثول والثيت تشث
املادة  2 4منه إىل اختاذ هذا ا جثراط إذا خثبض علث األجثن متسثوالً يف املثرة األوىل،
فننه « حيال فثور القثبض عليثه إىل هيئثة التحقيثق واالدعثاط العثاهل للتحقيثق معثه ،واختثاذ
ا جراطات النظامية بعاد عن اململكة».

( )3٦املاد 8/18 ،م اللئنة التن يذية لنظام محاية ال،
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باملقاب فنن نظاهل مكافحة االجتار باأل ث ا

حث با بقثاط علث األجثن يف

اململكة وعدهل ترحيله إىل بلد إذا كان من ضثحايا االجتثار .فاملثادة اخلامسثة عشثر تثن
عل ونه «إذا كان اجملب عليه وجنبياً وكان هنا ضثرورة لبقا ثه يف اململكثة ،وو العمث
وملناط الس يف إجراطات التحقيق وو احملاكمة ،فل دعاط العاهل وو احملكمثة امل تصثة تقثدير
ذلثثت» .وهثثذا يعثثب ونثثه ال جيثثوة ترحي ث هثثاالط ال ثثحايا خسثثرياً خب ث انتهثثاط إجثثراطات
احملاكمة وحصوشم عل كافة حقوخهم(.)37
اخلامتة
تناول الدراغة جرمية اغت ل الطف يف التسثول يف ضثوط نظثاهل

ايثة الطفث

الصادر باملرغوهل امللكي رخم (هل  )١٤بتثاري  ، ١٤٣٦ ٢ ٣وخثد انتهث الدراغثة
إىل مجلة من النتا ج نوجزها يف اآلتي:
- 1هنثثا تكام ث بثثن خواعثثد نظثثاهل
ا يذاط ونظاهل مكافحة االجتار باأل

ا

ايثثة الطف ث وخواعثثد نظثثاهل اامايثثة مثثن

وغ ها من األنظمثة واللثوا ذات الصثلة،

غثواط علث صثعيد القواعثد املوضثوعية وو علث صثعيد خمتلثف آليثات اامايثة املوجهثثة
للطف .
- 2يقصد بالطف يف نظاهل

اية الطف «ك إنسثان

يتجثاوة الريامنثة عشثرة

من عمر » .وهذا السن هو املعول عليه الوحيد العتبار الطفولة ،وليس للقاضي غثلطة

( )37د .عبد ت ب محد ال عدان ،جحود امل لضة العتبية ال عودية اال مضاانة اال،ـار ابلبشـت ،ارقـة عل يـة
مقدمــة امللتق ـ العل ــي حن ــو اس ـرتاتيجية عتبي ــة ملضاان ــة اال،ــار ابلبش ــت املنعقــد ابلقــاهت ،ال ــرت-15 ،
1432/1/17ه ،مصت ،ص.2٦
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غن الر د خب متثاهل الريامنثة عشثرة ،وهثذا السثن

حيسب وفقًا للتقويم املعمول به باململكة العربية السعودية ،و التقويم اشجر .
- 3خصر نظاهل

اية الطف حظر اغت ل الطف يف التسول عل الوالثدين وو

من يتوىل رعاية الطف .
ايثثة الطفث علث حظثثر اغثثت ل الطفث يف التسثثول ،و

- 4اختصثثر نظثثاهل

يشم ااظر حالة إغراط الطف وو يري ه عل التسول.
- 5توغع نظاهل

اية الطف يف مفهثوهل ممارغثة الطفث للتسثول ،فلثم يقصثر

عل االغتجداط والشحاذة ،و ا عد من وعمال التسثول وي ثاً عثرى غثلع وو خثدمات
تافهثثة وو القيثثاهل بألعثثاب بهلوانيثثة ال تتناغثثب وغثثن الطف ث  ،وو ممارغثثة الطف ث جلمثثع
الف

ت واملهم ت وغ ذلت.
- 6تعثثد جرميثثة اغثثت ل األطفثثال يف التسثثول يف نظثثاهل

ايثثة الطف ث جرميثثة

إيذاط ،ويعاخب مرتكبه بالعقوبات املقررة شذ اجلرمية.
 - 7يت من نظاهل

اية الطف عقوبات حمددة ااالت اغت ل األطفال يف

التسول ،إ ا وحال يف يديدها إىل األنظمة ذات الصلة.
- 8عثثد نظثثاهل

ايثثة الطفث ممارغثثة الطفث للتسثثول حالثثة تهثثدد الطفث خبطثثر

اال راف ،وواجه تلت اخلطورة جبملة من تداب الرعاية.
 - 9ووجب النظاهل عل كث مثن يطعلثع علث حالثة إيثذاط يتعثرى شثا الطفث ،
تبلي اجلهات امل تصة فوراً ،باملقاب

يتعرى النظاهل إىل إعفاط امللتزمن بالسر املهثب

من واجب اافاظ عليه يف حال اط عهم عل حالة من حاالت ا يذاط.
اغتناداً ملا غبق ،يوصي الباح مبا يلي:
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- 1ينب ي ون يفسثر تعثب «اغثت ل الطفث بالتسثول والسثماح لثه بثه» تفسث ًا
واغعاً ،حبي يشم خمتلف الصور الثيت يثدمل عنهثا القثوانن العربيثة ،انسثجامًا مثع
هدف النظاهل يف توف ااماية الشاملة للطف .
- 2وضع ضاب للتمييز بن االغت ل كأحد صور جرمية ا يذاط واالغت ل
كأحد صور جرا م االجتثار باأل ث ا  ،وميكثن االغثتناد إىل معيثار يريثت الطفث وو
نقلثثه كعنصثثر لقيثثاهل جرميثثة االجتثثار ،وإن كثثان هثثذا ال ثثاب غ ث كثثاف للتمييثثز يف ك ث
اااالت.
- 3ينب ي عدهل حصر جتريم اغت ل الطفث بالتسثول بالوالثدين وو مبثن يتثوىل
رعاية الطف  ،وجع ااظر عاماً يشم ك من يست
- 4الن

عل معاخبة الش

غف عن ذكر نظاهل مكافحة االجتار باأل
- 5ضرورة الن

الطف يف التسول.

املستفيد من خثدمات ضثحايا املتثاجرة ،الثذ
ا .

صراحة عل إعفاط امللتزمن بالسر املهب من واجب اافثاظ

عليثثه يف حثثال اط عهثثم عل ث إحثثدى حثثاالت إيثثذاط الطف ث وو تعثثرى الطف ث خلطثثر
اال راف.
- 6إعادة النظر يف األنظمة والقرارات التنظيمية اليت يكم هذ الظاهرة ،ومبثا
يتناغب مع التطور التشريعي الذ وحدمله نظاهل

اية الطف .

- 7التوعيثة مب ثثاطر اغثت ل األطفثثال يف التسثول ،وتفعيث دور املثثواطنن يف
ااد من هذ الظاهرة ومواجهتها.

الت ول عل ضو نظام محاية ال،

جتغة استالل ال،
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The crime of child exploitation in begging, Under child protection law
Dr. Moustafa Mohammed Bitar
Associate Professor of Criminal Law, college of Law-King Abdulaziz University

Abstract. The study addresses the crime of child exploiting in begging under the Saudi law for Child
Protection that issued by Royal Decree number (M/14) on 3/2/1436AH. The law recognizes all different
kinds of child exploitation in begging, means and measures used in combating it, and guaranteeing the
rights of an exploited and neglected child by providing him the necessary care. The study raises a number
of aspects such as determining the legislative framework for the crime of begging; the cases of child
exploitation in begging, and the standard that distinguishes them; the mechanisms enshrined by child
protection law for the purpose of addressing all relevant crimes; the standard of the child best interest
used by the law as a mean for interpreting its provisions and implementation; and the law's extent of
harmony with other relevant laws and regulations. In order to highlight these aspects, the study has been
divided into three main sections; whereas the first section addresses the elements of the crime of begging,
the second one talks about child exploitation in begging, and the third one deals with procedures
prescribed for the child vulnerable to delinquency.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)3ص ص ( 1661-1585رجب 1439هـ/مارس 2018م)

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري*
د .أمحد علي الشرمي ،1د .انئل حممد قرقز

2

 1األستاذ املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
 2األستاذ املساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
* هذا البحث مدعوم مبنحة كرمية من عمادة البحث العلمي جبامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.
ويتقدم الباحثان ابلشكر اجلزيل جلامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي لدعمها هلذا البحث.
ملخص البحث .دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري
هدف البحث احلايل إىل توضيح مفهوم األمن الفكري وأمهيتـ  ،وكـذل إبـراد دور كليـة الشـريعة والدراسـات
اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري ،مث التعـرف علـأ أهـم رـاقر فقـدان األمـن الفكـري علـأ الشـبا
واجملتمع من وجهة نظر عينة البحث ،كما هدف البحث كذل إىل تقدمي املقرتحات واحللول لتعزيز األمن الفكـري
لدى الشبا من وجهة نظر عينة البحث .وقد استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي ،كما اسـتخدم اسسـتبانة
وهــي مــن إعــداد البــاحث ل جابــة عــن تســا ست البحــث ،ومت تطبيــأ أداة الدراســة علــأ عينــة مكونــة مــن ()441
قالباً من قال كلية الشريعة جبامعة القصيم ،و( )48عضو هيئة تدريس ابلكلية.
وقــد بينــن النتــا ج أن املقــررات الــر تدرســها الكليــة تعــزد األمــن الفكــري مبســتوى يـرتاو بـ مرتفــع ومرتفــع
جداً ،وكذل احلال ألعضاء هيئة التدريس ،بينما األنشطة الر تقدمها الكلية والر من شأهنا تعزيز األمـن الفكـري
فقد تراوحن مستوايهتا ب متوسطة ومرتفعة ،كما ب أفراد عينة الدراسـة أن هنـاك ( )40خطـراً تـتمالً مـن رـاقر
فقــدان األمــن الفكــري علــأ الشــبا واجملتمــع ،وقــد قــدموا مــا يزيــد عــن ( )36مقرتح ـاً لتعزيــز األمــن الفكــري لــدى
الطال واجملتمع .وقد أوصـأ البحـث بعـدة توصـيات منهـا توجيـ الطـال للمشـاركة ابملناسـبات الوقنيـة ،وخدمـة
اجملتمــع ايلــي ،وتشــعيع العمــل التطــوعي .و صــيم مســاحة علــأ موقــع الكليــة اإللكــرتو للتوعيــة مهيــة األمــن
الفكري ،والتحذير من التطرف.
الكلمات املفتاحية :األمن الفكري ،كلية الشريعة.
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املقدمة
احلمد هلل الذي شرّع اإلسالم ،فسهَّل شرائعه ملن وَ َردَه ،وأعزَّ أركانه على من غالبه،
فجعله أمناً وسَلماً ملن دخله ،وشاهداً ملن خاصم به ،ونوراً ملن استضاء به ،وأنعم
علينا بإرسال املصطفى عليه الصالة والسالم إرشاداً للعباد ،وداللة وإنقاذاً هلم من
السقوط يف دركات الظلم والضاللة ،وجعله رمحة مهداة ،ونعمة مسداة ،فحمداً هلل
على نعمائه ،وصالة وسالمًا على خامت أنبيائه نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
األمن ركن احلياة الرّكني ،وهو بيئة العلماء واملبدعني والعباقرة واملفكرين ،وقد
منَّ اهلل على العرب بقوله:

ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ ( .)1وإذا كان اخلوف على املال والطعام مدعاة لتهديد األمن يف
دنيا اإلنسان ،فإن اخلوف على الفكر يهدد دنياه وآخرته.
إن أفضل وسيلة حلماية اجملتمع ووقاية أمنه الفكري هي اتباع شريعة اهلل تعاىل
اليت جعلها شاملة وصاحلة لكل زمان ومكان ،فقد بني سبحانه بأن حتقيق األمن ال
يتأتى إال بإقامة دين اهلل والعمل بشريعته فقال:

"ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿ ﲀ ﲁﲂ

ﲃ ﱠ "( )2لقد بذلت اململكة العربية السعودية دولة ومؤسسات وعلماء جهوداً
كبرية يف تعزيز مفهوم األمن الفكري لدى شرائح اجملتمع كافة ،ووقفت بكل شجاعة
وصالبة يف وجه الغلو والتطرف واحنراف الفكر ،ومتثل هذا الوقوف يف وجه هذا
اإلرهاب يف اجتاهني رئيسني:
(( )1سورة قريش .)4-3
(( )2سورة النور .)55
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االجتاه األول :االجتاه الفكري العلمي والتوعوي.
االجتاه الثاني :االجتاه األمين العملي.
ويف هذا البحث سنتناول اجلانب األول فقط ملوافقته مع دور كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم ،واليت تعد من أهم املؤسسات الشرعية اليت
متثل املنظومة الشرعية ،وتؤدي دوراً رائداً يف تعزيز قيم االعتدال والوسطية ،وتدعو
إىل األمن بكل أشكاله ،وتنبذ الغلو والتطرف جبميع أشكاله ،ويهدف التعليم فيها إىل
غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء ،وإكسابهم املعارف واملهارات النافعة.
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث وخامتة وتوصيات.
املبحث األول :املفاهيم واملصطلحات.
املطلب األول :مفهوم األمن لغة واصطالحاً.
املطلب الثاني :مفهوم الفكر لغة واصطالحاً.
املطلب الثالث :مفهوم األمن الفكري.
املطلب الرابع :مفهوم اإلرهاب.
املبحث الثاني :نشأة األمن الفكري وأهميته والتأصيل الشرعي له.
املطلب األول :نشأة األمن الفكري.
املطلب الثاني :أهمية األمن الفكري للفرد واجملتمع.
املطلب الثالث :التأصيل الشرعي لألمن الفكري.
املطلب الرابع :صلة األمن الفكري بالوسطية واالعتدال واالستقامة.
املبحث الثالث :مؤسسات التعليم العالي ودورها يف حتقيق األمن الفكري
ومراحل حتقيقه.
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املطلب األول :دور مؤسسات التعليم العالي يف حتقيق األمن الفكري.
املطلب الثاني :مراحل حتقيق األمن الفكري.
املبحث الرابع :دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف
حتقيق األمن الفكري
املطلب األول :املقررات الدراسية.
املطلب الثاني :أعضاء هيئة التدريس.
املطلب الثالث :األنشطة.
املبحث اخلامس :إجراءات البحث.
املطلب األول :منهج البحث.
املطلب الثاني :جمتمع وعينة البحث.
املطلب الثالث :حدود البحث.
املطلب الرابع :أداة البحث.
املطلب اخلامس :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث.
املبحث السادس :نتائج البحث.
املطلب األول :النتائج املتعلقة بالسؤال األول.
املطلب الثاني :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني.
املطلب الثالث :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث.
املطلب الرابع :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع.
اخلامتة والتوصيات.
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مشكلة البحث وتساؤالته:
يأتي األمن الفكري ضمن منظومة العمل اجلماعي لتحقيق استقرار اجملتمع،
وإبعاد أفراده عن التطرف والغلو ،واتباع منهج الوسطية الذي أكده اإلسالم احلنيف يف
مجيع التعامالت اإلنسانية ،واألمن والوسطية واالعتدال حمكومة يف اململكة العربية
السعودية بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،وهما احملجة الواضحة والطريق السليم واملنجاة يف
الدنيا واآلخرة.
إن مشاركة مجيع مؤسسات اجملتمع وأفراده يف العمل األمين كل حسب طاقته
ومستواه وختصصه أصبح أمراً حتمياً ( ،)3وبالنظر إىل أهمية الدور الذي ميكن أن تؤديه
كليات الشريعة بشكل خاص كونها مؤسسات تعليمية وتربوية وشرعية يف تعزيز األمن
الفكري ،فإن األمة تعقد عليها اآلمال يف تنشئة أفراد اجملتمع التنشئة اإلسالمية
الصحيحة الشاملة املتكاملة أساسها الوسطية واالعتدال .وال خيفى على أحد أن هناك
نسبة ال بأس بها ممن يقعون ضحية االجنراف خلف األوهام والتيارات الفكرية
املتطرفة ،وأصبحوا حيملون فكراً متطرفاً هم من الشباب وخاصة الطالب ،وتتحمل
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مع باقي مؤسسات الدولة جانباً كبرياً من املسؤولية
يف تعزيز األمن الفكري ،وقيم العدالة والوسطية ،ومحاية فكر الشباب من كل فكر
شاذ أو متطرف ،أو االجنراف خلف التيارات الضالة املضلة .ويأتي هذا البحث ليسلط
الضوء على هذا الدور املهم الذي تقوم به كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
وحياول البحث بالتحديد اإلجابة عن التساؤالت التالية:

( )3اجلنحي ،علي فايز،)2007( ،دور الرتبية يف وقاية اجملتمع من اسحنراف الفكـري ،جامعـة انيـل العربيـة للعلـوم
األمنية الرايض ،ص .7
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 - 1ما دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز
األمن الفكري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف الكلية؟
 - 2هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة
التدريس والطالب حول دور كلية الشريعة جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري؟
 - 3ما خماطر فقدان األمن الفكري على الشباب واجملتمع من وجهة نظر عينة
البحث؟
 - 4ما أهم املقرتحات واحللول لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب من وجهة
نظر عينة البحث؟
أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 - 1توضيح مفهوم األمن الفكري وأهميته .ومفهوم اإلرهاب وأثره على
اجملتمع واألفراد.
 - 2إبراز دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز
األمن الفكري.
 - 3التعرف على أهم خماطر فقدان األمن الفكري على الشباب واجملتمع من
وجهة نظر عينة البحث.
 - 4تقديم املقرتحات واحللول لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب من وجهة
نظر عينة البحث.
أمهية البحث:
إن تناول دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز
األمن الفكري ونبذ الغلو واإلرهاب والتطرف يكتسب أهميته من عدة جوانب:

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري

1591

األول :يظهر هذا البحث بشكل واضح وعلمي دور كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جبامعة القصيم ،وهي إحدى مؤسسات اململكة العربية السعودية ،الدولة
اإلسالمية الشرعية اليت جعلت من شريعة اإلسالم منهجها يف احلياة ،ومؤسساتها
الشرعية هي الواجهة املمثلة لسمتها الشرعية بشكل مباشر يف تعزيز األمن الفكري.
الثاين :يستخدم البحث مقياساً مُعداً بطريقة علمية جلمع البيانات من شرحية
مهمة وهم الطالب الذين ميثلون فئة الشباب يف اجملتمع ،وكذلك آراء أعضاء هيئة
التدريس ،لإلجابة عن أسئلة البحث املتعلقة باألمن الفكري واملفاهيم املتعلقة به،
وللكشف عن الدور الفعلي لكلية الشريعة وأقسامها ومقرراتها يف تعزيز األمن
الفكري.
الثالث :ستمثل نتائج البحث وتوصياته رسالة مهمة تعرب عن دور إحدى
املؤسسات الشرعية يف اململكة ،وخطوة أخرى يف االجتاه الصحيح لنشر القيم النبيلة
واملفاهيم الصحيحة املتوافقة مع القرآن الكريم والسنة املطهرة ،وهي بذلك تؤدي
دورها الفاعل يف بث الوعي الشرعي وأداء رسالة اإلسالم.
الدراسات السابقة:
أجرى الشدي ( ،)2004()4دراسة بعنوان :مسؤولية اجملتمع عن محاية األمن
الفكري ألفراده ،وقد هدفت دراسته اإلجابة عن أربعة أسئلة مهمة هي :ما هو
التأصيل الشرعي لألمن الفكري ؟ وما هو دور الدولة السعودية يف محاية األمن
الفكري ؟ وماذا عن الواقع الراهن لألمن الفكري يف بالدنا وهل هو على ما يرام ؟
وما هي وسائل محاية أمننا الفكري ؟ وقد بينت نتائج دراسته أن اإلسالم جاء ليحفظ
على الناس ضرورات مخس هي مقاصد الشريعة ،أوهلا وأهمها :ضرورة الدين فكل
( )4الشدي ،عادل بن علي( ،)2004مسؤولية اجملتمع عن محاية األمن الفكري ألفراده.39- 35 ،
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اعتداء على الدين قوالً أو فعالً ،فإن الشريعة اإلسالمية حترّمه ومتنعه منه ،ويشمل
ذلك :االعتداء على عقائد الناس الصحيحة وحماولة تشويهها ،واإلخالل بأمنهم
الفكري ،والسعي يف احنراف الفكر وال سيما عند الشباب ،والنهي عن االبتداع يف
الدين :ألن األمن الفكري يضطرب إذا انتشرت البدع اليت مردّها إىل استحسان
العقول ال اتباع النصوص .وحتريم اإلفتاء بغري علم :فالفتوى توقيع من املفيت باحلكم
الشرعي يف قضية ما ،وتوسيع دائرة الفتيا لتشمل من مل يتأهل هلا يوقع اجملتمع يف
الفوضى الفكرية يف مواجهة سيل الفتاوى ،فليس كل من فُتح عليه يف باب اخلطابة أو
ال لإلفتاء ،وال سيما يف النوازل.
الوعظ أو الرتبية أو الزهد مؤه ً
وبهدف معرفة دور التنشئة الوطنية يف حتقيق األمن واالستقرار الوطين جاءت
دراسة هاشم ( )5(،)2005بعنوان :حنو برنامج عملي لتنمية الدور األمين للمؤسسات
الرتبوية" وهي دراسة حتليلية من خالل تطبيق بعض نظريات العلوم االجتماعية
واستنباط ما ميكن أن تسهم به سياسة حتديث العملية الرتبوية ،وكانت من أبرز
نتائجها :إطالق سياسات اإلصالح التعليمي والرتبوي واإلداري ،وتعديل وتطوير
األنظمة الرتبوية والتعليمية ،وفتح جماالت أوسع للحركة االجتماعية وتوسعة دائرة
احلرية الفردية واجلماعية .باإلضافة إىل توسعة دائرة املشاركة اجملتمعية ملؤسسات الدولة
اليت من شأنها إحداث تغريات اجتماعية جوهرية يف البيئة االجتماعية.
أجرى املالكي( )2006( )6دراسة وصفية لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية
من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس بالسعودية،بهدف الكشف عن أسباب اإلرهاب
( )5هاشم ،وحيد بن محزة ( )2005حنو برانمج عملي لتنمية الدور األمين للمؤسسات الرتبوية .ص .2
( )6املــالكي ،عبــد احلفــي( بــن عبــد ( )2006حنــو بنــاء اس ـرتاتيعية وقنيــة لتحقيــأ األمــن الفكــري يف مواجهــة
اإلرها  ،رسالة دكتوراه ،جامعة انيل العربية للعلوم األمنية /كلية الدراسات العليا – قسم العلوم الشـرقية،
ص ث.
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وأسباب االحنراف الفكري املؤدي إليه والتعرف على دور املسجد واملدرسة
واملؤسسات التعلمية يف التقليل من وقوع العمليات اإلرهابية ،وكانت أبرز نتائج
الدراسة :أن العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل اإلرهاب من وجهة نظر جمتمع الدراسة
نوعان ،مباشرة؛ وتشمل :أسباباً وعوامل فكرية ممثلة يف االحنراف الفكري ،وأسباباً
دينية كالتطرف الديين واألخذ بظواهر النصوص ،وأسباباً سياسية خارجية وداخلية،
باإلضافة إىل انتشار الفكر التكفريي بصورة الفتة .وغري مباشرة ،وتشمل أسباباً
وعوامل شخصية لدى من يقوم بها ،وأسباباً وعوامل تربوية مرتبطة بتقصري األسرة
واملؤسسات التعليمية ،وغريها .أما األسباب والعوامل املؤدية إىل االحنراف الفكري
الذي يقود إىل اإلرهاب من وجهة نظر جمتمع الدراسة فتشمل :الغلو يف الدين،
وبصورة خاصة الغلو يف التكفري ،واجلهل بالدين ،واألخذ بظواهر النصوص
الشرعية ،والتأثر بفكر الغالة يف الداخل واخلارج ،وتقصري مؤسسات التنشئة
االجتماعية يف أداء وظائفها الدينية والرتبوية والتعليمية .كما كشفت الدراسة عن درجة
أهمية دور املسجد واألسرة يف حتقيق األمن الفكري وذلك من خالل الرتبية الفكرية
الصاحلة ،وترسيخ مبادئ الوسطية واالعتدال يف معتقدات وأفعال وأقوال األفراد .أما
يف جمال املؤسسات التعليمية فقد كشفت دراسة املالكي عن درجة أهمية عالية لدورها
يف جمال حتقيق األمن الفكري ،مع درجة ممارسة حالية متوسطة فيما يتعلق باألدوار
املشرتكة بني التعليم العام والعالي ،ومتدنية فيما يتعلق باملعلم ،ومتوسطة فيما خيص
املناهج ،ومتدنية فيما خيص اجلامعات من أدوار.
أجرت نور ()7دراسة ( )1427هدفت للتعرف على مفهوم األمن الفكري يف
اإلسالم وتطبيقاته الرتبوية ،واستخدمت املنهج الوصفي لدراسة النصوص الشرعية
( )7نور ،أمل بنن تمد بنن أمحد (.)1427مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم وتطبيقات الرتبوية ،ج – د.
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الدالة على األمن الفكري النصوص اليت حتذر من االحنراف الفكري والغلو والتشدد
والتطرف ،وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وهي:
األمن جبميع أنواعه واألمن الفكري على وجه اخلصوص من املطالب األساسية
اليت جاء بها اإلسالم بهدف حتقيقه للمسلمني ولغريهم.
اشتملت السنة النبوية على إشارات حتذر من اختالل األمن الفكري يف آخر
الزمان.
كل املؤسسات الرتبوية هلا الدور املهم الذي ينبغي أن تؤديه من أجل حتقيق
األمن الفكري.
كما قام اجلحين( )2007( )8بدراسة بعنوان(:دور الرتبية يف وقاية اجملتمع من
االحنراف الفكري) وقد خلصت الدراسة إىل أن التعليم يعترب القناة األوىل يف احلديث
عن اجلهات املسؤولة عن تصحيح مفاهيم األمن الفكري يف سياق احلديث عن
االحنراف الفكري كما محل املناهج التعليمية مسؤولية مباشرة وأساسية يف هذا التوجه
كما أشارت الدراسة إىل أهمية دور املناهج التعليمية غرس املفاهيم الصحيحة يف عقول
الناشئة مبا تشتمل عليه من حصانة فكرية ،ووعي أمين واحلفاظ على املكونات
واملوروثات الثقافية األصيلة يف مواجهة التيارات الثقافية الوافدة واملشبوهة ،واإلسهام
يف تهذيب السلوك القيمي.
وتأتي دراسة الربعي( )2009( )9بعنوان دور املناهج الدراسية يف تعزيز مفاهيم
األمن الفكري لدى طالب اجلامعات السعودية ،لتتناول قضية األمن الفكري اليت
( )8اجلحين ،علي فايز،)2007( ،دور الرتبية يف وقاية اجملتمع مـن اسحنـراف الفكـري ،جامعـة انيـل العربيـة للعلـوم
األمنية الرايض ،ص .2
( )9الربعــي ،تمــد بــن عبــدالعزيز ( .)2009دور املنــاهج الدراســية يف تعزيــز مفــاهيم األمــن الفكــري لــدى قــال
اجلامعات السعودية ،املؤمتر الوقين األول لألمن الفكري " املفاهيم والتحدايت".35 -1 ،
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صارت جزءاً من نسق التكوين الواقعي للحياة حبكم املتغريات اليت يعيشها احمليط
بتمامه وتبعاً ملا آلت إليه بنية التكوين اإلنساني يف السنوات األخرية ،وبينت الدراسة أنه
البد من مشاركة بقية املكونات اليت تصنع تلك الشخصية ومن ضمن تلك الشراكات
املهمة شراكة املناهج الدراسية ،وذلك بالنظر لألهمية املتفق عليها ألدوار املؤسسات
التعليمية مما يساعد يف خلق فرصة حقيقة أمام منسوبيها من الطالب التباع الصواب،
واالبتعاد عن االحنراف ،واجلنوح واجلرمية ،مما ال يتوفر لغريهم خارج املدرسة ،مع
بيان أهمية وشراكة املناهج يف نشر وتوضيح وتصحيح مفاهيم األمن الفكري بضرورة
وحتمية تفعيلها إلكمال املكون الفاعل واإلجيابي يف هذا االجتاه ،إمياناً بالتكامل يف
حفظ الوطن ومحايته بعد حفظ اهلل تعاىل.
وأجرت رانيا نظمي( )2009()10حبثاً بعنوان" :جهود علماء اململكة العربية
السعودية ملكافحة اإلرهاب" كشفت فيه عن بعض جهود علماء اململكة العربية
السعودية وموقفهم من اإلرهاب من خالل :موقف هيئة كبار العلماء يف اململكة
العربية السعودية من اإلرهاب .موقف عدد من علماء اململكة من اإلرهاب .موقف
املفكرون والرتبويون يف اململكة من معاجلة اإلرهاب ،واجلهود العربية والدولية ملكافحة
اإلرهاب ،وجهود اململكة العربية السعودية يف مكافحة اإلرهاب .وقد وضحت الباحثة
دور العلماء يف ترسيخ وسطية اإلسالم وتساحمه مع اآلخر وكشف وسائل اإلرهاب،
وينب لنا القرآن الكريم أن التقوى هي معيار التفاضل بني الناس أمام اهلل عز وجل .كما
بينت الباحثة يف حبثها بأن اململكة سعت منذ فرتة طويلة إىل تعديل املناهج وتطويرها ملا
ينفع املواطن يف عمله ،ويف تركيبه ،ويف الدوافع االنسانية اليت تريد أن تغذيها يف

( )10نظمي ،رانيا تمد عزيز (،)2009جهود علماء اململكة العربية السعودية ملكافحة اإلرها ،ص.5
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جيلها الصاحل ،حتى نبدأ مرحلة جديدة من بناء الوطن على أساس األخوة والتعاون
واحلوار املفتوح مع اآلخر.
وأما دراسة الشراري ( )2011()11فهدفت إىل الكشف عن منهج القرآن الكريم
يف حتقيق األمن الفكري ،ولتحقيق هذا الغرض استخدم الباحث املنهج االستقرائي
جلمع النصوص القرآنية حمور الباحث واأللفاظ ذات الصلة مبوضوع الدراسة ضمن
املتعارف عليه بالتفسري املوضوعي وبذلك يتحقق البعد التأصيلي لألمن الفكري من
خالل القرآنية ثم استخدم املنهج التحليلي بهدف اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة
واملتعلق برسم مالمح ملنهج القرآن الكريم يف حتقيق األمن الفكري ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل أن األمن الفكري ثابت بنصوص القرآن الكريم وهو من الضروريات
للفرد واجملتمع واألمة والتطرف الفكري يعترب صورة مضادة لألمن الفكري ،وأن هذا
النوع من األمن وثيق الصلة باملستويات األخرى من األمن ،بل إن األمن الفكري
أساس يبنى عليه األمن النفسي واألمن االجتماعي واألمن السياسي ،واألمن
االقتصادي وغري ذلك ،ويتحقق األمن الفكري بشراكة اجلميع دولة وفرداً وأسرة
وجمتمعاً ،وأن هناك صلة وثيقة الوسطية واالعتدال وحتقيق األمن الفكري.
وقد أجرى بادي وشوقار ( )2011()12دراسة حول أسس األمن الفكري يف
السنة النبوية هدفها تقديم رؤية إسالمية ألسس األمن الفكري يف السنة النبوية،
واستخدام الباحثان املنهج االستقرائي جلمع النصوص الشرعية من كتب احلديث
الشريف والنماذج التطبيقية من السرية النبوية حول األمن الفكري وأسسه ،واستخدما
املنهج التحليلي الستنباط تلك األسس من خالل املفهوم الشمولي لألمن الفكري
( )11الشراري ،نذير نبيل ( .)2011األمن الفكري يف ضوء القرآن الكرمي ،ص ط.
( )12ابدي ،مج ــال أمح ــد ،ش ــوقار ،إبـ ـراهيم آدم أمح ــد ( .)2011أس ــس األم ــن الفك ــري يف الس ــنة النبوي ــة ،جمل ــة
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكوين ،اجمللد ( ،)26العدد ( )87ص .393
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وداللته الواسعة يف احلديث النبوي والتطبيقات النبوية ،مع استخالص تلك األسس
من أقوال العلماء وبيانها ،وأظهرت نتائج الدراسة إىل ورود األمن الفكري وأسسه يف
السنة النبوية حبيث نستفيد منها يف عصرنا عند وضع اسرتاتيجيات تعزيز األمن الفكري
ومعاجلة االحنراف الفكري ،وتعزيز قيم االعتدال والوسطية يف اجملتمع.
وأجرى السبيعي ( )2013()13دراسة بعنوان دور اجلامعات السعودية يف تعزيز
األمن الفكري ،وتكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع مقررات الثقافة اإلسالمية
جلميع اجلامعات يف اململكة العربية السعودية ،وقد مت اختيار عينة الدراسة لتحليل
مضمون بعض مقررات الثقافة اإلسالمية من بعض اجلامعات السعودية احلكومية
واألهلية اختياراً عشوائياً بسيطاً حبيث متثلت العينة من ( )6جامعات ،ثالثة منها
حكومية ومثلها من اجلامعات األهلية ،وقد بلغ جمموع الكتب اليت مت حتليل املضمون
هلا ( )17كتابا ً،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،و قام الباحث باستخدام
استمارة حتليل املضمون لتحليل مقررات الثقافة اإلسالمية يف اجلامعات السعودية،
وحكمت األداة على فرتتني متباعدتني .أهم النتائج- 1 :هنالك قصور نوعاً ما يف
توافر التواصل االجتماعي ،وتربية الروح ،وتنمية اجملتمع فكرياً يف مقررات الثقافة
اإلسالمية- 2 .التفكري الناقد واملناقشة اهلادفة ال تتوافر بالصورة املطلوبة يف مقررات
الثقافة اإلسالمية- 3 .هنالك قصور يف دور التنشئة األسرية بكل صورها يف مقررات
الثقافة اإلسالمية يف اجلامعات السعودية- 4 .عدم توافر الدور الوقائي لإلعالم يف
مقررات الثقافة اإلسالمية ،وكذلك االنعكاسات الثقافية للعوملة ،والتحصني من
األفكار املنحرفة والتوعية مبخاطر اإلعالم الفضائي واإلنرتنت.

( )13السبيعي ،ونيان دهام ( ،)2013دور اجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري ،د.
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وأما دراسة حممد( ،)2013( )14فتهدف إىل بيان دور اجلامعة يف تفعيل األمن
الفكري الرتبوي لطالبها ،وذلك من خالل التعرف على دور املقررات الدراسية يف
تعزيز األمن الفكري لدى طالب اجلامعات ،وتكونت عينة الدراسة من جمموعة خرباء
الرتبية وعلم النفس وعددهم ( )78من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس جبامعة
جنوب الوادي ،وأما عينة الطالب ،فكانت ( )426طالباً وطالبة من طالب اجلامعة
نفسها ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي،
وتصميم أداتي الدراسة وهما عبارة عن استبانة خاصة خبرباء الرتبية وعلم النفس،
واستبانة خاصة بالطالب ،وقد أشارت نتائج الدراسة أن املناهج واملقررات احلالية ال
تهتم مبفاهيم األمن الفكري بالشكل املطلوب وذلك على الرغم من أهميتها وضرورة
تعليمها لطالب هذه املرحلة ،وأن قيام أعضاء هيئة التدريس بالتوعية من خماطر
االحنراف الفكري ضعيف حسب رأي الطالب ،وأن دور األستاذ اجلامعي ينصب على
اجلانب املعريف غالباً.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات السابقة حول األمن الفكري ،فمنها ما حنا منحى التأصيل
الشرعي للموضوع على اعتبار أن هذا املفهوم مركب بهذه الصيغة ومتثل دراسة نور
( )1427هذا البعد ،وتأتي دراسة الشراري( )2011( )15لتأصيله من خالل دراسة
اآليات القرآنية دراسة موضوعية بهدف الوصول الستنباط املنهج القرآني يف تعزيز

( )14تمــد ،عبدالناصــر راضــي ( .)2013دور اجلامعــة يف تفعيــل األمــن الفكــري الرتبــوي لطاليــا دراســة ميدانيــة،
اجمللة الرتبوية ،العدد ( ،)33جامعة سوهاج،ص .128 – 80
( )15الش ـ ـراري ،نـ ــذير نبيـ ــل ( .)2011مـ ــنهج القـ ــرآن الكـ ــرمي يف يقيـ ــأ األمـ ــن الفكـ ــري – دراسـ ــة موضـ ــوعية،
ص ج – ذ.
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األمن الفكري ،بينما كانت دراسة بادي وشوقار( )2011( )16قد قامت بدراسة أسس
األمن الفكري من خالل السنة النبوية .ومن الدراسات تناول القضايا املتعلقة باألمن
الفكري والدور البشري فيه املتمثل يف خمتلف مؤسسات اجملتمع الرتبوية واإلعالمية
واألمنية واألسرة واملساجد ،ومن خالل استعراض الدراسات السابقة بشقيها يتبني ما
يلي:
 - 1اتفقت مجيع الدراسات على مفهوم األمن الفكري ،واخلالفات يف
تعريف املفهوم تكاد تكون غري ملحوظة ،كما أكدت الدراسات على مفهوم األمن
الفكري وأهميته بالنسبة لألفراد واجملتمعات.
 - 2أظهرت أغلب الدراسات دور املؤسسات العلمية والرتبوية إىل جانب
مؤسسات اجملتمع املختلفة يف تعزيز األمن الفكري لدى أفرادها كما يف دراسة
الشدي()2004؛ واليوسف ()2005؛ واجلهين( )2007؛ والسبيعي (.)2013
 - 3كما تناولت بعض الدراسات دور املناهج يف تعزيز األمن الفكري مثل
دراسة الربعي ( ،)2009يف حني تناولت دراسات أخرى دور العلماء وخاصة علماء
الشريعة اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري مثل دراسة رانيا نظمي (.)2009
وقد متيزت الدراسة احلالية عن باقي الدراسات السابقة يف أنها تناولت مؤسسة
مهمة معنية بقضايا األمن الفكري مل يقم أي باحث سابق بدراسة دورها أال وهي كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري ،كذلك فقد
متيزت هذه الدراسة بأنها تناولت شرحيتني مهمتني من اجملتمع وهم أعضاء هيئة

( )16ابدي ،مج ـ ــال أمح ـ ــد ،ش ـ ــوقار ،إب ـ ـ ـراهيم آدم أمح ـ ــد ( .)2011أس ـ ــس األم ـ ــن الفك ـ ــري يف الس ـ ــنة النبوي ـ ــة،
ص .396
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التدريس يف كلية الشريعة والذين ميثلون فئة علماء الشريعة اإلسالمية ،والطالب
والذين ميثلون فئة الشباب الفئة املستهدفة للفكر املتطرف.
كما متيزت الدراسة احلالية بأنها استخدمت أداة جلمع املعلومات لتحقيق أهداف
الدراسة ،وقد اشتملت األداة على إبراز دور املناهج التعليمية من خالل املقررات الدراسية
اليت تدرس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ودور أعضاء هيئة التدريس يف
الكلية ،وكذلك دور األنشطة اليت تقدمها الكلية يف تعزيز األمن الفكري.
كما اشتملت االستبانة اليت طبقتها الدراسة على سؤال مفتوح للعينة ليعربوا
عن آرائهم بدون قيود حول خماطر فقدان األمن الفكري ،وسؤاالً آخر مفتوح كذلك
حول مقرتحات لتعزيز األمن الفكري.
املبحث األول :املفاهيم واملصطلحات
املطلب األول :مفهوم األمن لغة واصطالحا:
األمن لغة :مصدرها الفعل أمِ َن يأمن ،وقال ابن منظور :األمن ضد
اخلوف( ،)17وقال ابن فارس :األمن ضد اخليانة واخلوف وطمأنينة النفس ،ويدور
معنى األمن لغة حول :األمان والطمأنينة واالستقرار والثقة والتصديق والشعور
بالرضا.

()18

األمن اصطالحاً :تعددت التعريفات االصطالحية لألمن حسب جوانبه
وأقسامه نذكر بعضها:

( )17ابن منظور ،تمد بن منظور ( ،)1417لسان العر  ،ج  13ص  ،21بريوت ،لبنان ،دار صادر.
( )18اب ـ ـ ــن ف ـ ـ ــارس ،أمح ـ ـ ــد ( ،)2002معع ـ ـ ــم مق ـ ـ ــاييس اللق ـ ـ ــة ،يقي ـ ـ ــأ عبدالس ـ ـ ــالم ه ـ ـ ــارون ،اي ـ ـ ــاد الكت ـ ـ ــا
العر ،ج،1ص .133
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وعرفه اليف بأنه " :جمموعة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة أو املؤسسة
حلماية أفرادها من أي خطر يتهددها سواء كان داخلياً أم خارجياً مبا يكفل ألفرادها
()19

حياة حرة كرمية ومستقرة ".

ويعرفه هالل بأنه" تأمني كيان الدولة واجملتمع ضد األخطار اليت تهددها داخلياً
وخارجياً ،وتأمني مصاحلها وتهيئة الظروف املناسبة اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق
األهداف والغايات اليت تعبّر عن الرضا العام يف اجملتمع"(.)20
ويالحظ اتفاق التعريفني السابقني يف نقاط أساسية مشرتكة وعدم وجود
اختالف يذكر بينهما ،وبالتالي؛ فاألمن كما يراه الباحثان بأنه تأمني الدولة من
الداخل ،ودفع التهديد اخلارجي عنها مبا يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر هلا استغالل
أقصى طاقاتها للنهوض والتقدم واالزدهار.
املطلب الثاين :مفهوم الفكر لغة واصطالحا:
الفكر لغة :مصدرها الفعل فَ َكرَ قال الرازي :التأمل والتدبر( .)21وقال ابن
منظور :إعمال اخلاطر يف شيء.
ويدور معنى الفكر لغة حول :إعمال العقل والفكر بالتأمل والتدبر.

( )19سيف ،تمــود عبــد ( ،)2012أثــر إثـراء تتــوى الرتبيــة اإلســالمية بــبعم املفــاهيم األمنيــة يف اكتســا قلبــة
الصل احلادي عشر هلا ص .14
( )20هالل ،علي الدين (.)1984األمن القومي العريب دراسة يف األصول .جملة شؤون عربية ،ع 35يناير ،ص.12
( )21الرادي ،دين الدين تمد ( ،)1989رتار الصحا  ،بريوت ،لبنان ،مكتبة لبنان .ج1ص.242
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الفكر اصطالحاً :يتبنى الباحثان تعريف اهلذيلي للفكر الذي عرفه بأنه:
إعمال النظر والتأمل يف جمموعة من املعارف للوصول إىل معرفة جديدة ،وهو عملية
يقوم بها بالعقل أو الذهن بواسطة الربط بني املدركات أو احملسوسات ،واستخراج
()22

معان غائبة عن النظر املباشر.

املطلب الثالث :مفهوم األمن الفكري.
يعترب هذا املفهوم من املفاهيم احلديثة نسبياً ،بدأ تناوله مع بروز االضطرابات
الفكرية يف اجملتمعات ألسباب متعددة منها :الغلو والتشدد ،والتلوث الفكري،
ووجود مظاهر ثقافية واجتماعية طارئة على اجملتمعات املسلمة ،ويف ضوء ذلك نبحث
عن هذا املصطلح بني الدارسني احملدثني.
عرفه السديس بأنه " :أن يعيشوا يف بلدانهم وأوطانهم وبني جمتمعاتهم آمنني
على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية املنبثقة من الكتاب
()23

والسنة ".

وعرفه اهلماش بأنه " :شعور الدولة واملواطنني باستقرار القيم واملعارف
واملصاحل حمل احلماية باجملتمع ووحدة السلوك الفردي واجلماعي يف تطبيقها،
والتصدي ملن يعبث بها "

()24

( )22اهلــذيلي ،ماجــد بــن تمــد ( ،)2012مفهــوم األمــن الفكــري ،رســالة ماجســتري ــري منشــورة ،جامعــة اإلمــام
تمد بن سعود اإلسالمية ،ص .24
( )23الســديس ،عبــدالرمحن ( ،)2005الشـريعة اإلســالمية وأثرهــا يف تعزيــز األمــن الفكــري ،ملتقــأ األمــن الفكــري
يف جامعة األمري انيل العربية للعلوم األمنية.ص.14
( )24اهلمــا  ،متعــب بــن شــديد ( ،)2009اس ـرتاتيعية تعزيــز األمــن الفكــري ،لــث مقــدم للم ـؤمتر الــوقين األول
لألمن الفكري – املفاهيم والتحدايت – املنعقد يف الفرتة من  /25-22مجاد األوىل 1430 /هـ ،ص.7
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وعرفه احليدر بأنه " :تأمني خلو أفكار وعقول أفراد اجملتمع من كل فكر شائب
ومعتقد خاطئ مما قد يشكل خطراً على نظام اجملتمع وأمنه ،ومبا يهدف إىل حتقيق
()25

األمن واالستقرار يف احلياة االجتماعية ".

وعرفه القحطاني بأنه" :صيانة العقل والفكر من املؤثرات الفكرية املنحرفة اليت
خترجه عن الوسطية يف الدين والسياسة وجماالت احلياة األخرى ،مبا يضمن محاية أمن
الفرد واجملتمع".

()26

ونالحظ من خالل التعريفات السابقة أن األمن الفكري يركز على:
 شعور األنفس على مستوى الفرد واجملتمع باألمن. وحدة السلوك العام والرأي العام باجملتمع مبعارفه وقيمه بااللتزام باحملافظةعلى املقاصد العامة للدين ومحايته من أفكار الغلو والتطرف من خالل احلوار
واملناصحة وتفعيل جوانب الدعوة وتطبيق العقوبة الشرعية.
من خالل التعريفات السابقة ميكننا صياغة تعريف األمن الفكري مبا خيدم
أهداف البحث باآلتي" :حتصني عقول الطلبة باألفكار السليمة املتعلقة بالشريعة
اإلسالمية وجوانب احلياة املختلفة ،يف مواجهة األفكار والسلوكيات اليت تتعارض مع
النظام العام يف اجملتمع املستمد من الكتاب والسنة ،بهدف إعداد وتكوين الشخصية
الواعية الفاعلة؛ وذلك من خالل الفعاليات واألنشطة اليت تقوم بها كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم".
( )25احليــدر ،حيــدر بــن عبــدالرمحن ( ،)2002األمــن الفكــري يف مواجهــة املــؤثرات الفكريــة ،رســالة دكتــوراه ــري
منشورة ،أكادميية الشرقة ،القاهرة ص.316
( )26القحطــا  ،انصــر هــادي ( ،)2011دور معلــم الرتبيــة الوقنيــة يف تعزيــز األمــن الفكــري لــدى قــال املرحلــة
الثانويـة ملنطقـة اـران مـن وجهـة نظـر املشـرف واملعلمـ  ،رسـالة ماجسـتري ـري منشـورة ،جامعـة انيـل العربيــة
للعلوم األمنية ص.11
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املطلب الرابع :مفهوم اإلرهاب

اإلرهاب لغة :مصدر (أرهب) ومادتها (رَهَب) ومعنى أرهب يف اللغة أخاف
وأفزع .وأصله مأخوذ من الفعل الثالثي :رَ َهبَ َيرْ َهبُ .ويأتي يف اللغة ألحد معنيني
كما يقول ابن فارس :أحدهما يدل على خوف ،واآلخر يدل على دقةٍ وخفة.
أما تعريف اإلرهاب اصطالحاً فنكتفي بالتعريف الوايف الشامل له الذي عرفه
اجملمع الفقهي مبكة املكرمة حسب ما ورد يف بيان مكة الصادر عن رابطة العامل
اإلسالمي يف 1422/10/26هـ بأنه" :العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو
دول بغياً على اإلنسان يف دينه وعقله وماله وعرضه ،ويشمل صنوف التخويف
واألذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع
الطريق ،وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو
مجاعي ،ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم
أو حريتهم أو أمنهم أو أمواهلم للخطر ،ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد
املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة ،أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية
للخطر ،فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت نهى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني
عنها".
املبحث الثاين :نشأة مفهوم األمن الفكري وأمهيته وأتصليه الشرعي
املطلب األول :نشأة مفهوم األمن الفكري
األمن الفكري من املفاهيم اليت تتصف باملعاصرة كمفهوم ،أما كمحتوى من
حيث أصله وجنسه فقد ظهر مع اخلوارج الذين كفّروا بالذنب وحكموا السيف يف
رقاب املسلمني ،وظهر مع نقيضهم الذين يرون أن اإلميان هو التصديق فقط وال حاجة
لألعمال ،وبرز استخدام املصطلح واحلاجة إليه مع ظهور تيارات الغزو الفكري
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املتمثلة بالتنصري واالستشراق والعلمانية والتغريب واالحتالل العسكري وتوابعه
وغريها ،ويف ظل هذه التيار برزت مجاعات الغلو واالحنراف ممن اختذت منهج تكفري
املسلمني على نهج أسالفهم ،وينبغي أن يكون للعلماء وأعضاء هيئة التدريس دور يف
التصدي هلؤالء باألدلة والرباهني اليت تثبت خطأ منهج هؤالء وبيان خمالفته لإلسالم
وملنهج السلف ،ويتم ذلك من خالل املقررات الدراسية واملؤمترات والندوات وورش
العمل وحلقات النقاش ،والرتكيز على األمن الفكري سيقود إىل استقرار اجملتمع
()27

باستقامته على املنهج الشرعي املستمد من الكتاب والسنة.
املطلب الثاين :أمهية األمن الفكري للفرد واجملتمع

إن تعزيز األمن الفكري لدى الطالب اجلامعي يعد من أجنع السبل وأقصرها
لتحقيق األمن واالستقرار يف شخصيته ،فكلما زاد فهم ووعي الطلبة وإدراكها
بأهميته ،تشكل املناخ العام للنبوغ واإلبداع واالستخالف يف األرض ،وميكننا
تلخيص أهمية األمن الفكري لألفراد واجملتمعات باآلتي:

()28

 - 1التحصني من أفكار الغلو والتطرف ومن التيارات املخالفة لإلسالم ،ومن
مزاعم اإلصالح اليت حادت عن منهج السلف الصاحل ،والتحذير من االجتاهات
الضالة ،ومحايته من كل ذلك هو محاية ملكتسبات األمة وحفاظ على هويتها.

( )27بن بي  ،عبد بن الشيخ تفـو ( ،)2005اإلرهـا التشـخيم واحللـول ،بـريوت ،لبنـان ،مؤسسـة الـراين،
الطبعة الثانية ،ص .10
( )28اللوحيــأ ،عبــدالرمحن بــن معــال ( .)1999مشــكلة القلــو يف الــدين يف العصــر احلاضــر – األســبا  ،ا ،ر،
الع ــالج  ،-مؤسس ــة الرس ــالة للنش ــر والتودي ــع ،ب ــريوت ،لبن ــان ،الطبع ــة الثاني ــة ،ج 3ص  771وم ــا بع ــدها،
فارس ،رامي تيسري ( ،)2012األمـن الفكـري يف الشـريعة اإلسـالمية ،رسـالة ماجسـتري ـري منشـورة ،اجلامعـة
اإلسالمية ،فلسط ص .45 – 41
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 - 2إن الضرر املتوقع من اإلخالل به أو اخرتاقه ،يعم كافة أفراد اجملتمع
باختالف أعمارهم وأجناسهم خبالف اإلخالل باألمن اجلنائي ،حيث يقع ضرره على
جزء معني أو أشخاص بعينهم.
 - 3سعة املنافذ واملؤثرات يف األمن الفكري ،وقد ازدادت تلك املؤثرات مع
التقدم اهلائل يف وسائل التقنية ووسائل التواصل االجتماعي وشبكة اإلنرتنت ،وهذا
يتطلب حتديث وسائل تعزيز األمن الفكري مما يوسع مسؤولية الفرد واجملتمع والدولة.
 - 4اإلنسان اآلمن فكرياً يفهم نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف
بطريقة سليمة بعيدة عن الغلو والتطرف ،ويقف ضد هذه األفكار بسبب رسوخه
باملنهج القويم ومعرفته مبا له من حقوق وما عليه من واجبات.
املطلب الثالث :التأصيل الشرعي لألمن الفكري.
مصطلح األمن الفكري يعترب من املصطلحات احلادثة اليت مت االصطالح عليها
بهذه الصيغة املركبة وبناء عليه مل يرد يف نصوص الكتاب والسنة أو أقوال علماء
املسلمني ذكرٌ هلا ،ولكن مضمونها من ناحية األمن أو الفكر جتده بكثرة يف نصوص
الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل العلم من بعدهم قدمياً وحديثاً ،ومن خالل
استقراء نصوص الكتاب والسنة وربطها مبقاصد الشريعة اإلسالمية يظهر أن األمن
الفكري مطلب شرعي لتستقيم حياة األفراد واجملتمعات والدول.
إن الشريعة اإلسالمية تربي اإلنسان تربية شاملة متكاملة مبعنى أنها تربية وقائية
حتفظ الفرد واجملتمع من الوقوع يف الزلل من خالل حتصينه بالقيم واملثل العليا ،حبيث
()29

حتميه من االحنراف والضالل ويتحقق عندئذ األمن الفكري.

( )29محد ،هيام أمحد ( ،)2011مدى تضم منهـاج الرتبيـة اإلسـالمية لقضـااي فقـ الواقـع ،رسـالة ماجسـتري ـري
منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،زة ،فلسط  ،ص .59
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ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ

ﱩﱠ )30(.إىل أهمية األمن من خالل ربطه باللباس الذي يسرت اجلسد ،دل على
أهمية األمن بكل جوانب احلياة ،وأنه حاجة وضرورة لإلنسان كحاجته لسرت العورة
ودفع اجلوع عن النفس ،ويف اآلية داللة على ارتباط األمن باألمن الفكري ،ومبا أن
األمور املذكورة سابقاً واجبة التحقيق ،فيكون األمن الفكري كذلك.
وقد أكدت السنة النبوية على األمن الفكري بصوره املختلفة من جانبه األمين
أو الفكري حيث إن عمر  -رضي اهلل عنه  -أتى النيبَّ  -صلى اهلل عليه وسلم
 بكتابٍ أصابه من بعض أهل الكتاب ،فقرأه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -فغضب ،فقال" :أمُتهوّكون (أمُتحيّرون) فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفسي بيده،
لقد جئتُكم بها بيضاءَ نقية ،ال تسألوهم عن شيء ،فيخربوكم حبق فتكذِّبوا به ،أو
بباطل فتصدِّقوا به ،والذي نفسي بيده لو أن موسى  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان
حيًّا ما وسعه إال أن يتَّبعين "( .)31ويشري احلديث إىل أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ينكر على عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اطالعه على نسخة من التوراة الحتمال تأثره
مبا ورد من أفكار حمرّفة ،وهذا النهي الذي قد يسبب نوعاً من اإلخالل يف األمن
الفكري توجيه نبوي إرشادي لكل مسلم يف كل عصر ،ويف النهي داللة على أن ولي
األمر مطالب بتحقيق ذلك يف كل األحوال فالوحدة الفكرية بني املسلمني مقصد
شرعي واألمن الفكري يسهم فيه وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

( )30سورة النحل .112
( )31رواه اإلم ــام أمح ــد يف املس ــند ع ــن ج ــابر ب ــن عب ــد  ،ج 30ص  ،201ح ــديث رق ــم  .15156وحس ــن
األلبا يف إرواء القليل يف ريج أحاديث منار السبيل ،ج  ،6ص  ،34حديث رقم .1589
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ومما يؤكد وجوب حتقيق األمن الفكري من خالل التمسك مبرجعية واحدة
متمثلة بالكتاب والسنة عند حتديد احملرمات والواجبات واملباحات واملكروهات ،قول
الرسول صلى اهلل عليه وسل " :تركت فيكم شيئني ،ما إن متسكتم بهما لن تضلوا
بعدي أبدا كتاب اهلل وسنيت "

()32

ومن خالل احلديثني السابقني يتبني وجوب حتقيق األمن الفكري ؛ ألنه يؤدي
إىل احلياة املستقيمة والطيبة يف الدارين الدنيا واآلخرة ،ويف ذلك خري؛ ألن من أمن
()33

فكره ،وأصاب عقله ،له األمن.

وجيد الدارس للقواعد الفقهية العديد من القواعد اليت يندرج حتتها األمن
الفكري كأحد مفاهيم األمن الواجب حتقيقه يف نصوص الكتاب والسنة والقواعد
الفقهية ،ونذكر بعض القواعد الفقهية اليت يندرج حتتها األمن الفكري وهي:
- 1قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وقد أوجب اإلسالم على
الفرد واألمة أن تكون غايتهم حتقيق العبودية هلل ونبذ الشرك الضالل والفكر الضال،
وحتقيق الطمأنينة واألمان بكل صورة ،واألمن الفكري يسعى لتحقيق ذلك فيأخذ
حكم الوجوب.
- 2قاعدة ال ضرر وال ضرار ،والضرر بناء على هذه القاعدة حمرم بكل
أشكاله ،واحلفاظ على العقل من الضرورات اخلمس ،وحرم اإلضرار بالعقل
واالحنراف الفكري يضر بالعقل ،وكل ضرر به حرام ،فيصبح من الواجب حتقيق
األمن الفكري للجميع.

( )32رواه اإلمــام مال ـ يف املوقــأ ،كتــا اجلــامع ،اب النهــي عــن القــول ابلقــدر ،ج ،5ص  ،1323وصــحح
األلبا يف صحيح اجلامع الصقري ودايدت  ،ج  1ص  ،566حديث رقم .2937
( )33فارس ،رامي تيسري (.)2012األمن الفكري يف الشريعة اإلسالمية ،ص .28
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- 3قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ،وبناء الشريعة قائم على جلب
املصاحل ودرء املفاسد ،وقدم درء املفاسد فالتجارة باحملرمات جتر منافع كبرية
ألصحابها ،ولكن اإلسالم منعها ،ومنع اإلسالم أصحاب الفكر املنحرف من نشر
مسومهم واحنرافاتهم بني الناس ،وهذا األمر عليه مدار عمل األمن الفكري.

()34

ونكتفي بهذا االستعراض املقتضب حول القواعد الفقهية ،وبيان أن تطبيقات
األمن الفكري تندرج حتت هذه القاعدة.
املطلب الرابع :صلة األمن الفكري مبفاهيم الوسطية واالعتدال واالستقامة
عملية بناء األمن الفكري باجملتمع هلا صلة مبفاهيم وقيم ومرتكزات دعت إليها
نصوص الكتاب والسنة تتمثل بالوسطية والعدالة واالستقامة ،وترسيخها يف النفوس
يسهم يف حتقيق األمن الفكري.
وتتجلى وسطية اإلسالم برفض الغلو والتفريط يف فهم املسلم للعقيدة ورفض
التكفري وربط بالقضاء وليس باألفراد ،وكذلك الوسطية يف أحكام الشريعة وغريها من
جوانب اإلسالم ،ويف حال التزام املسلم باملنهج الوسطي من حيث الفهم والتطبيق
ومعرفة أصول التعامل مع العلماء واحلكام ،نعاجل الكثري من جوانب اخللل العائدة
لسوء الفهم أو التلقي من غري العلم الراسخني يف العلم.
واألمن الفكري يعمل على محاية منظومة الفرد واجملتمع من النواحي العقدية
واألخالقية والثقافية واألمنية يف مواجهة األفكار واملعتقدات املنحرفة أو املتطرفة ،وما
يرتتب على ذلك من سلوكيات شاذة ،وااللتزام مبعامل املنهج الوسطي حيول دون الغلو
والشطط الذي يلحق بالفكر مما يرتتب االحنراف الفكري.

( )34املرجع سابأ ،ص .35
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واالعتدال وسط بني اإلفراط والتفريط ،وهناك ارتباط وثيق بني االعتدال
واألمن الفكري حيث إن املنهج الشرعي يف معاجلة مستجدات العصر يقوم على
البحث يف األدلة الشرعية وفق رؤية احملافظة على ثوابت الشريعة ومتغريات العصر من
خالل تفعيل مقاصد الشريعة العامة اليت تسعى لتحقيق الضروريات واحلاجيات
والتحسينات مما يوفر احلياة الكرمية للفرد واجملتمع املسلم مع االعتدال يف االستهالك
تدعو إليها الشريعة اإلسالمية ،وحتقيق هذه األمور للفرد واجملتمع ينتج عنه األمن
الفكري.
إن االستقامة غاية أساسية يرددها املسلم يف كل ركعة يف صالته وتعين :سلوك
الطريق املستقيم والتزام الدين القويم بفعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك
املنهيات كلها )35(.إن حتقيق االستقامة وااللتزام الشرعي بفعل الطاعات بكل صورها
يف احلياة العامة واخلاصة ،واالبتعاد عن املعاصي بشتى صورها يف احلياة العامة
واخلاصة ،فاالستقامة خري سند لتحقيق األمن الفكري ،حيث إن حتققه يرتبط بااللتزام
بفعل الطاعات والبعد عن املنهيات وفق منهج اهلل ،وقد حدد اهلل سبحانه ذلك يف قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ(،)36وتدل
)

اآلية باملنطوق على أن من مثرات االستقامة حصول السكينة والطمأنينة واألمن من
اخلوف ،ويعترب هذا األمر من املقاصد األساسية لألمن الفكري.

( )35ابــن محيــد وآخــرون صــاهللا بــن عبــد وآخــرون ( ،)2004موســوعة نظــرة النعــيم يف مكــارم أخــال الرســول
صلأ علي وسلم ،جدة ،السعودية ،دار الوسيلة ،الطبعة الثالثة ،ج  2ص .304
(( )36سورة األحقاف.)13 ،
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املبحث الثالث :مؤسسات التعليم العايل ودورها يف احلفاظ
على األمن الفكري ومراحله

املطلب األول :دور مؤسسات التعليم العايل يف احلفاظ على األمن الفكري
يظن البعض أن حتقيق األمن الفكري هو مهمة األسرة واملدرسة واملؤسسات
الدينية ،ويغفلون دور املؤسسة اجلامعية يف حتقيقه ،وخاصة مع انتشار التقنية احلديثة
والتدفق املعريف اهلائل اليت تقف أجهزة الدولة املختلفة عاجزة عن منع انتشاره بني
الناس ،والطالب اجلامعي من أكثر الفئات تأثراً والتفاعل مع التيارات الفكرية الوافدة
اليت حتاول جهات شتى توجيه الطلبة إليها ليسهل توجيهم ملصاحلهم ،وهذا يزيد من
أعباء مؤسسات التعليم العالي ويصبح التحصني الفكري ونشر ثقافة الوسطية
واالعتدال ضرورة ،وذلك من خالل نشر العلم الشرعي بني الطلبة والرتكيز على
املنهج الوسطي كميزة هلذه األمة حتقيقاً لقوله

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱠ( ،)37والوسطية ضابط قوي يف حتقيق األمن الفكري وحماصرة االحنراف
الفكري ،وتصبح كامليزان للمسلم من الوقوع يف الغلو واجلفاء  -اإلفراط والتفريط،
وكما ينبغي احلرص على ضبط مصادر التلقي وذلك حبسن اختيار املدرس اجلامعي ممن
تلقى العلم من مؤسسات تعتمد يف مناهجها التعليمية على الكتاب والسنة وعقيدة
السلف الصاحل ،والتحذير من الغالة أو الفئات املنحرفة فكالهما خطره كبري على
تشكيل الوعي الفكري لدى الطلبة ،وكذلك التأكيد على أن العلم يؤخذ ممن فقه
ووفق ضوابط معينة وال يؤخذ بظواهر النصوص الشرعية فإصدار األحكام ال يتقنها
إال من امتلك األدوات واألهلية لذلك ومن جهل خطره عظيم ،واهلدف من ذلك
الوصول باجملتمع إىل األمن الفكري.
(( )37سورة البقرة.)143،
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وهلذا سعت اململكة منذ فرتة طويلة إىل تعديل املناهج وتطويرها ملا ينفع املواطن
يف عمله ويف تركيبه ويف الدوافع اإلنسانية اليت تريد أن تغذيها يف جيلها الصاحل حتى
نبدأ مرحلة جديدة من بناء الوطن على أساس األخوة والتعاون واحلوار املفتوح على
اآلخر.
ويتطلب حتقيق األمن الفكري أن تتكاتف جهود كل املؤسسات سواء كانت
تربوية أو إعالمية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية ،حبيث جتمع بني الوقاية واملواجهة
والعالج بصورة متوازنة؛ ألن لكل وسيلة فوائدها املرجوة منها وإرساء مبدأ التشاركية
والتكاملية يف حتقيق األمن الفكري وحماربة الغلو والتطرف واإلرهاب الذي يعين
اجلميع؛ ألن آثاره السلبية طالت اجلميع أفراداً وأسراً وجمتمعاً ودولة وأمة بل والعامل
أمجع ،ولكل منها متطلبات وإجراءات ومقومات ،مع الوضع يف االعتبار تقويم
الفكر وتصحيح املعتقد ،وعلى صعيد املؤسسات العلمية ينبغي أن يكون واضع اخلطط
الدراسية ومقرراتها على وعي تام بأن جمموع املقررات من أهدافها حتقيق األمن
الفكري للمجتمع ،وكذلك األنشطة املنهجية والالمنهجية من غاياتها حتقيق نفس
اهلدف ،أما عضو هيئة التدريس ،فينبغي احلرص على اختياره وفق معايري علمية
ومهنية وألهمية األمن الفكري يف الوقت احلاضر ينبغي أن يكون من معايري اختياره أن
حيمل الفكر الوسطي وأن يكون من العاملني على نشر االعتدال والوسطية بني أفراد
اجملتمع والطالب على وجه اخلصوص كأحد مهمات عضو هيئة التدريس حالياً
وخصوصاً مع تأثر بعض الشباب بفكر التطرف وإن كان هؤالء فئة قليلة إال أن هذا
الفكر الوبائي الذي حيمل التكفري وجتاوزه إىل التفجري يضع على كاهل املدرس أعباء
ثقيلة يف إنقاذهم من براثن هذا الفكر الضال ،وعند قيام كل بدوره نكون قد وضعنا
حواجزاً منيعة يف وجوه دعاة االحنراف الفكري سواء عن طريق التشدد والغلو أو عن
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طريق التفريط والسقوط يف مصائد الفكر العلماني التغرييب املعادي لثوابت األمة
املتمسكة بالكتاب والسنة واملنفتحة على اآلخر مبا ال يناقض ثوابت الشريعة وقيمها
واهلوية الثقافية للمجتمع.
وتأسيساً على ما تقدم ينبغي أن يكون دور عضو هيئة التدريس ومهمة املقررات
الدراسية واألنشطة الطالبية تأخذ يف اعتبارها املساهمة الفعالة يف القيام باألدوار اآلتية
حتقيقا لألمن الفكري كمخرج تعلمي حيمله كل خريج من خرجيي الكلية حبيث يكون
قادرًا على ممارسة التوعية الفكرية يف احمليط الذي يعمل فيه ،ويف اجملتمع ككل ،ويكون
()38

ذلك كما يشري احلكيم

من خالل اسرتاتيجية وطنية تشرتك بها كل املؤسسات يف

الدولة وعلى رأسها املؤسسات التعليمية.
املطلب الثاين :مراحل حتقيق األمن الفكري
مير حتقيق األمن الفكري مبراحل نعرض هلا بشكل خمتصر:
املرحلة األوىل :مرحلة الوقاية من االحنراف الفكري(:)39
ويتم ذلك من خالل تضمني املقررات الدراسية ملفاهيم األمن الفكري ،وأن
يتم توجيه األنشطة الطالبية لتحقيق هذا اهلدف ،وأن يعمل عضو هيئة التدريس على
القيام مبهمة التوعية والتحصني الفكري لطالبه من خماطر االحنراف الفكري وغرس

( )38احلكيم ،نعيم متيم (.)2009حنو إسرتاتيعية وقنية لتدريس مفـاهيم األمـن الفكـري يف اجملتمـع ،املـؤمتر الـوقين
األول لألمن الفكري ،ص .31
( )39اهل ــذيلي ،ماج ــد ب ــن تم ــد ،)2012(.مفه ــوم األم ــن الفك ــري دراس ــة الص ــيلية يف ض ــوء اإلس ــالم ،رس ــالة
ماجستري ري منشورة ،جامعة اإلمام تمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية.ص.42-41
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مفاهيم االعتدال والوسطية يف نفوس الطلبة كوقاية فعالة ومضاد للغلو والتطرف
ويكون ذلك وفق خطط مدروسة حتدد فيه الغايات واألهداف(.)40
املرحلة الثانية :مرحلة املناقشة واحلوار:
قد ال تنجح جهود الوقاية يف صد األفكار املنحرفة من الوصول إىل بعض
األفراد ،سواء كان مصدر هذه األفكار داخلياً أم خارجياً ،مما يوجد بعض هذه
األفكار بدرجة أو بأخرى لدى بعض شرائح اجملتمع ،ثم ال تلبث أن تنتشر وتستقطب
املزيد من األتباع ،مما يستدعي تدخل قادة الفكر والرأي من العلماء واملفكرين
والباحثني للتصدي لتلك األفكار من خالل اللقاءات املباشرة مبعتنقيها وحماورتهم
وتفنيد اآلراء ومقارعة الشبة باحلجة وبيان احلقيقة املدعومة باألدلة .وهذه املرحلة من
أهم مراحل حتقيق األمن الفكري خصوصاً أن املواجهة فكرية يف األصل.

()41

وجيد الدارس آليات القرآن الكريم حواره سبحانه وتعاىل مع املالئكة وحواراً
مع إبليس واحلوار مع األنبياء عليهم الصالة والسالم ( ،)42مما يؤسس ملنهجية واضحة
للحوار مع خمتلف الفئات البشرية ،ويقدم القرآن الكريم مناذج يستفيد منها املسلم
مهما كان موقعه يف حواره مع املخالفني ،ومثل ذلك جتده يف سنة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ( ،)43وجتد كذلك النصوص الشرعية اليت يستنبط منها ملا عرف يف الوقت
( )40اللوحيــأ ( ،)1999مشــكلة القلــو يف الــدين يف العصــر احلاضــر – األســبا  ،ا ،ر ،العــالج  ، -ج 3ص
 771وما بعدها.
( )41العتيـ  ،ســعد بــن صــاهللا بــن رايــل (.)1430األمــن الفكــري يف مقــررات الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة الثانويــة
ص .37
( )42ض ــمرة ،مع ــن تم ــود عثم ــان ( .)2005احلـ ـوار يف الق ــرآن الك ــرمي ،ص - ،4 -3املقامس ــي ،خال ــد تم ــد
( .)2005احلوار آداب وتطبيقات يف الرتبية اإلسالمية ص  65وما بعدها.
( )43الب ــدا  ،خال ــد ب ــن عل ــي ( .)2013فقـ ـ احلـ ـوار م ــع املخ ــالل يف ض ــوء الس ــنة النبوي ــة األس ــس واأله ــداف
والوسا ل وا ،ر،مركز تدوين للبحوث والدراسات احلديثية ،ص .7 -6
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احلاضر مما يطلق عليه حبوار احلضارات مع االلتزام بضوابط الشريعة عند الدخول مع
()44

اآلخر يف جوالت احلوار احلضاري مبستوياته املختلفة.

وبناء عليه فاملسلم مطالب باالقتداء بهدي القرآن والسنة من أجل رد املخطئ
إىل جادة الصواب وااللتزام باألوامر الشرعية واجتناب النواهي لينال خري الدنيا
واآلخرة.
وخري شاهد ودليل على أهمية مرحلة احلوار مع املنحرفني فكريا قصة عبد اهلل
بن عباس  يف مناظرته للخوارج ملا أرسله علي بن أبي طالب  إليهم )45(.وقد كانت
النتيجة أن تراجع كثري منهم نتيجة حلوار ومناظرة ابن عباس هلم مما جيعله يقتدى به يف
احلوار مع أمثال هؤالء الذين قد خيتلف مسماهم تبعا للعصر الذي يعيش فيه هؤالء
ولكن منطلقهم ومنهجهم واحد ،ويتفقون معهم يف السمت والغلو والتنطع والتشدد
املنهي عنه شرعاً.
وتأتي أهمية هذا املوقف أن خوارج هذا العصر هم بفهمهم املنحرف املغالي
واملتطرف؛ والذي يشكل خوارج األمس املرجعية ألفكارهم الغالة والتكفرييني يف
الوقت احلاضر سواء اعرتفوا بذلك أو مل يعرتفوا ،فأفكار التكفري والتفجري متصلة

( )44الســنيدي ،فهــد بــن عبــدالعزيز بــن عبــد (،)1432حـوار احلضــارات ايــددات والضـوابا يف ضــوء الكتــا
والسنة ،ص  82وما بعدها.
( )45أخ ــرج النس ــا ي قص ــة املن ــا رة يف الس ــنن الك ــاى ،كت ــا ا ص ــا م ،اب ذك ــر من ــا رة عب ــد ب ــن عب ــاس
احلروريــة ،واحتعاج ـ فيمــا أنكــروه علــأ أمــري املــؤمن علــي بــن أيب قالــب رضــي عن ـ  ،ج  7ص ،479
حديث رقـم  ،8522وأخرجـ احلـاكم النيسـابوري يف املسـتدرك علـأ الصـحيح  ،ج  2ص  ،164حـديث
رقــم  ،2656وقــال احلاكم هــذا حــديث صــحيح علــأ شــرط مســلم و ذ برجــاه .ووافق ـ الــذه يف كتاب ـ
التلخيم املطبوع يامش املستدرك.

أمحد علي الشرمي ،ان ل تمد قرقز

1616

بتلك الفئة اليت وقفت األمة مبجموعها ضدها وتنوعت أساليب السلف يف حماربة
أفكارهم وسلوكياتهم وأفعاهلم.
وهنا يظهر حاجتنا إىل املقررات اليت تناقش شبهات هؤالء الغالة أو املفرطني
بدينهم من قبل كبار العلماء ،وكبار األساتذة من مدرسي اجلامعات ،وكذلك عقد
األنشطة املختلفة اليت تناقش املوضوعات اليت يعتمدها الغالة كمستند يف نشر فكرهم
حبيث يتم تفكيك هذه الشبهات ونقضها وتصحيح املفاهيم اخلاطئة ،ويف هذه املرحلة
يشارك مجيع أعضاء هيئة التدريس يف عمليات التحصني من هذا الفكر املخالف
للكتاب والسنة.
املرحلة الثالثة :مرحلة التقويم:
والعمل يف هذه املرحلة يبدأ بتقييم الفكر املنحرف وتقدير مدى خطورته باعتبار
ذلك نتيجة حتمية للحوار واملناقشة ،ثم ينتقل العمل إىل مستوى آخر هو تقويم هذا
الفكر وتصحيحه قدر املستطاع باإلقناع وبيان األدلة والرباهني ،وهنا تظهر أهمية
الدراسات التقوميية واألنشطة اليت تقوم الفكر املنحرف ولعضو اهليئة دور فاعل يف
()46

هذه املرحلة ،فإن مل تنجح هذه املرحلة ننتقل إىل املرحلة التالية.
املرحلة الرابعة :مرحلة املساءلة واحملاسبة:

والعمل يف هذه املرحلة موجه إىل من مل يستجب للمراحل السابقة ،ويكون
مبواجهة أصحاب الفكر املنحرف ومساءلتهم عما حيملونه من فكر ،وهو منوط
باألجهزة الرمسية أوالً وصوالً إىل القضاء الذي يتوىل إصدار احلكم الشرعي يف حق
من حيمل مثل هذا الفكر حلماية اجملتمع من املخاطر اليت قد ترتتب عليه ،وهناك ينبغي

( )46فارس ،األمن الفكري يف الشريعة اإلسالمية ،ص .124
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أن يبني يف املقررات الدراسية األحكام الشرعية ملن يروج أو ينضم للجماعات
املتطرفة ،والتعريف بهذه العقوبات من خالل استضافة اجلهات املختصة لبيان ذلك.

()47

املرحلة اخلامسة :مرحلة العالج واإلصالح:
ويف هذه املرحلة يكثف احلوار مع األشخاص املنحرفني فكرياً ،وقد يكون مفيداً
تقديم أنشطة حول جهود اململكة يف املناصحة والعالج واإلصالح للفئة الضالة ،ويتم
ذلك من خالل املؤهلني علمياً وفكرياً يف خمتلف التخصصات خصوصاً العلماء
املؤهلني على مقارعة الشبهة باحلجة.

()48

ويف حال استخدمت هذه املراحل بصورة

علمية ومهنية ومن أصحاب اخلربة والثقة ،فإننا حنقق األمن الفكري يف جمتمعنا ونصل
إىل أعظم النتائج التزاماً باملنهج اإلسالمي القويم ،والعمل على حتصني العقل من
الشكوك والشبهات.
املبحث الرابع :دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
يف حتقيق األمن الفكري

تتعدد األدوار اليت تقوم بها الكليات الشرعية يف حتقيق األمن الفكري لطالبها
وللمجتمع ،وسنعرض يف عجالة لدور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة
القصيم يف حتقيقه من خالل اجملاالت اآلتية :املقررات الدراسية ،وأعضاء هيئة
التدريس ،واألنشطة.

( )47اللوحيأ ،عبدالرمحن معال ( ،)2005األمن الفكري ماهيت وضوابط  ،ص  62وما بعدها.
( )48فارس ،األمن الفكري يف الشريعة اإلسالمية ،ص .127 – 126
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املطلب األول :املقررات الدراسية
حددت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية رسالتها باآلتي" " :توفري تعليم
شرعي وحقوقي معتمد أكادميياً جيمع بني األصالة واملعاصرة ،إلعداد كفاءات عالية
التأهيل وتقديم خدمات حبثية وجمتمعية متميزة ،مبا يعزز الدور املعريف والتنموي
للكلية ،وذلك باستخدام أحدث األساليب العلمية والتقنية ،وتنمية املوارد وتفعيل
الشراكة الوطنية والدولية"(.)49
ويالحظ أن رسالة الكلية تعتمد على اجلمع بني األصالة واملعاصرة ،وعلى
إعداد الكفاءات القادرة على املشاركة يف خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة ،وعلى أن
يكون ألعضائها دور معريف يف إنتاج املعرفة اليت جتمع بني التأصيل الشرعي وتقديم
احللول للقضايا واإلشكاالت الفكرية اليت تواجه اجملتمع كنتيجة لتأثر بعض أفراده
بأفكار تتعارض مع الفهم الشرعي الصحيح بعد االنفتاح الثقايف واإلعالمي والثورة
املعرفية والتقنية اليت حصلت يف نهاية القرن العشرين ،وبدايات القرن احلادي
والعشرين ،ومن القضايا القدمية اجلديدة اليت أشغلت بال اجملتمعات العربية
واإلسالمية يف الفرتة األخرية ،قضايا الغلو والتطرف واإلرهاب ،وطرق الوقاية
والتحصني منها وسبل معاجلتها فكرياً وتربوياً وأمنياً ،وهو ما اصطلح عليه يف هذا
العصر باألمن الفكري.
ومت تأكيد هدفها الذي تسعى لتحقيقه يف هذا اجلانب باعتبار األمن الفكري
واملفاهيم ذات الصلة قيمة من القيم اليت تسعى الكلية لرتسيخها يف نفوس طالبها عند
ذكر منظومة القيم اإلسالمية اليت توجه مسريتها ،فنجد أن الوسطية واالعتدال

()50

( )49انظــر ا طــة اسس ـرتاتيعية لكليــة الش ـريعة والدراســات اإلســالمية ،2020 – 2010 / 1441 - 1431
ص .28
( )50املصدر السابأ  ،ص .29
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قيم أساسية تسعى أن تكون هدفاً يف خططها ومقرراتها ،ورسالة حيملها أعضاء هيئة
التدريس فيها يف تدريسهم وفيما يقدمونه من أحباث علمية أو خدمة للمجتمع،
ومعلوم أن االعتدال والوسطية ميثالن حجر الزاوية يف حتقيق األمن الفكري.
وحرصت الكلية عند بناء وتصميم خططها الدراسية على أن تتضمن نواتج
املقررات الدراسيّة واحملتويات التعليمية هلا مفاهيم األمن الفكري سواء عن طريق
التضمني الصريح هلا ،أو التحصني من األفكار والسلوكيات املهددة لألمن الفكري يف
اجملتمع.
وسنعرض لشذرات من مساهمة مقررات قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية كأحد
األقسام العلمية يف الكلية ،ولكونه على متاس مع طلبة اجلامعة كافة يف أقسام الطالب
والطالبات بتوليه تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية اإلجبارية يف اخلطط الدراسية لطلبة
جامعة القصيم ( ،)51ونعرض هلا يف النقاط اآلتية:
 مبراجعة أهداف مقررات الثقافة اإلسالمية جند أنها تضمنت جمموعة مناألهداف الرامية إىل حتقيق األمن الفكري لدى الطالب اجلامعي مثل :ترسيخ العقيدة
الصحيحة اليت حتميه من الوقوع يف براثن الغلو والتطرف ،كما أنها تهدف لتعريف
الطلبة مبا حييط بهم من خماطر معاصرة ،وميثل اإلرهاب والتكفري والتفجري أحد
التحديات اليت تواجه األمة منذ عقدين ونيف من الزمان ،هذا فيما أكدت أهداف
أخرى على التسامح والتعايش واالعتدال والوسطية وحتريم اخلروج على ولي األمر،
والتحذير من االحنراف الفكري ،واعتباره أكثر خطراً من االحنراف السلوكي،
( )51انظــر الععــالن ،ععــالن بــن تمــد بــن عبــد  .)1437(،القــيم األصــيلة يف مقــررات الثقافــة اإلســالمية يف
اجلامعات السعودية وسبل تطويرها واسرتقاء يا من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس مـع إيـراد تصـور مقـرت
دراسة يليلية تقوميية ميدانية جامعة القصيم منوذجاً خالل الفرتة من  ،1435 – 1432رسـالة دكتـوراه ـري
منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،السعودية ،ص  78وما بعدها.
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والتأكيد على الوحدة اإلنسانية ،واالستقامة يف احلياة اخلاصة والعامة ،والوفاء
باحلقوق ،وتعظيم حرمة الدماء واألموال واألعراض لكل إنسان بغض النظر عن
معتقده ،حبيث ال يتم املساس بها إال ضمن األحكام املقررة شرعاً واملسندة بشكل
حصري لولي األمر.
 ومبراجعة املفردات اليت تضمنتها مقررات الثقافة اإلسالمية جند أنهاتضمنت جمموعة كبرية من املفردات واملفاهيم والقيم اليت تهدف لتعزيز األمن الفكري
مثل :احلوار بني احلضارات ،والتنفري من التكفري ومنع تكفري املعني ،وسد أبواب
الفنت ،وطاعة ولي األمر ،والوسطية واالعتدال ،واجلدال باحلسنى واملداراة،
واالنفتاح على اآلخر ،وحقوق اإلنسان ،وحفظ األمن والعدل واملساواة ،واحلرية،
والتعايش ،والوفاء بالعهد ،واحلوار بأشكاله املختلفة ،وحرمة دماء املسلم وماله
وعرضه ،وينطبق هذا األمر على غري املسلم كذلك ،واألمن والطمأنينة ،وكفالة حرية
االعتقاد ،وحق حرية التعبري املنضبط بضوابط الشرع ،وقبول احلق ولو من املخالف،
واإلنصاف ،والتعاون ومد اجلسور مع اآلخرين حلل املشكالت املشرتكة ما مل
تتعارض مع ثوابت وقطعيات األحكام الشرعية من عقائد وأحكام.
 يالحظ أن أهداف املقررات الدراسية ،ومفرداتها تضمنت مفاهيم األمنالفكري املختلفة وميكن إمجاهلا باآلتي:
 - 1املفاهيم واملفردات احملققة واملعززة لألمن الفكري مثل :الوسطية،
االعتدال ،االستقامة ،التسامح ،التعايش ،احلوار مع اآلخر ،طاعة ولي األمر،
السالم ،حقوق اإلنسان ،العدل ،املساواة ،احرتام األنظمة والقوانني وغريها من
املفردات واملفاهيم اليت حتقق يف حال غرست يف نفوس الطلبة األمن الفكري.
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 - 2املفاهيم واملفردات اليت ينبغي العمل على حماربتها وحماصرتها من
االنتشار بني الشباب اجلامعي وغريهم ،ألن انتشارها يهدد األمن الفكري للمجتمع
ككل مثل :الغلو ،التشدد ،التطرف ،اإلرهاب ،التكفري ،التعصب ،خمالفة األنظمة
والقوانني ،اخلروج على ولي األمر ،الظلم ،أكل حقوق الناس وغريها ،وقد هدفت
مقررات الثقافة اإلسالمية كنموذج ملقررات كلية الشريعة على الوقوف ضد هذه
األفكار اخلارجة عن الفهم الصحيح للعقيدة اإلسالمية وأحكام اإلسالم ،والعمل
على تصحيح املفاهيم اخلاطئة لبعض القضايا اليت فهمها البعض بطريقة خمالفة
للشريعة ،أو إنزال األحكام املناطة بالقضاء وولي األمر إىل األشخاص مما تتسبب بنشر
الفوضى يف اإلفتاء والركون لبعض الشخصيات اليت تدّعي العلم ،ولكنها ال متتلك
الرسوخ العلمي الذي تتمتع به مؤسسات علمية راسخة :كاللجنة الدائمة لإلفتاء أو
هيئة كبار العلماء مما جيعل الرجوع إليها يف القضايا املستجدة يف جمال اجلهاد أو احلكم
على األشخاص جناة للفرد وجناة لألمة يف ظل االنفتاح اإلعالمي وحتول العامل لقرية
صغرية ،ويف ذلك تصحيح للكثري من املفاهيم اليت ألصقها البعض باإلسالم سواء
بسوء نية أو بسبب اجلهل.
 بينما جند أن مقررات برنامج ماجستري الثقافة اإلسالمية احتوت يف أهدافهاومفرداتها على مفاهيم األمن الفكري ،ففي مقرر الثقافة اإلسالمية " دراسة متقدمة "
ثقف  611تضمن املقرر مفردة " الوسطية " وخصص هلا ( )6ساعات تدريسية أي مبا
يعادل ( )% 14من املقرر ،أما مقرر القضايا املعاصرة ثقف  ،631فقد تضمن موضوعاً
كامالً عن األمن الفكري ،وخصص له ( )15ساعة تدريسية أي مبا يعادل ( )% 25من

1622

أمحد علي الشرمي ،ان ل تمد قرقز

املقرر ،وال جتد مقرراً من مقررات برنامج املاجستري إال وقد تضمن عدداً من مفاهيم
األمن الفكري سواء بصورتها احملققة واملعززة له أو املعاجلة للمفاهيم تهدده(.)52
ويتضح لنا مما سبق أن مقررات الثقافة اإلسالمية يف كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية تعمل على تضمني أهدافها ومقرراتها ما يسهم يف حتقيق األمن الفكري ،أو
ما حيقق الوقاية من االحنراف الفكري ،فهي توازن بني تقديم الوقاية والعالج،
فتحرص على تزويد الطلبة بثقافة شرعية تتسم باالعتدال والوسطية ،كما أنها تهدف
ليكون خريج الكلية حامالً للواء الدعوة للوسطية اإلسالمية يف شتى نواحي حياة
املسلم العامة واخلاصة ،وذلك من خالل التأكيد على أن منهج التلقي معتمد على
الكتاب والسنّة وفق فهم سلف األمة.
املطلب الثاين :أعضاء هيئة التدريس
تتنوع األدوار اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ،وتكون موزعة
ما بني تدريس املقررات واألنشطة واالرشادات والتوجيهات اليت يقدمونها داخل
اجلامعة أو خارجها أو البحث العملي إنتاجا أو إشرافاً أو مناقشة ،وينبغي أن يكون
جزء من رسالتهم تعزيز األمن الفكري يف نفوس الطلبة ،وميثل األستاذ اجلامعي ركيزة
أساسية يف حتقيق أهداف اجلامعة والكلية والربنامج العلمي بالتالي أهداف اجملتمع الذي
أوكل هلم مهمة التعليم والتحصني والوقاية واإلعداد للمستقبل ،وحتى تتحقق
األهداف التعليمية للربامج التعليمية يكون عمل األستاذ اجلامعي وفق اآلتي:
 - 1حتديد مفاهيم األمن الفكري ومضامينه يف املقررات الدراسية ،وجيدر
بالكليات الشرعية االستعانة مبتخصصني يف مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ممن
( )52توص ـ ــيل ب ـ ـ ـرانمج ماجس ـ ــتري الثقاف ـ ــة اإلس ـ ــالمية ( )2015ص ،86 – 84 ،78 ،69 ،61 ،45 ،29
.154 – 153 ،136 ،121 ،113 ،103 – 101
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جيمعون بني التخصص الشرعي والتأهيل الرتبوي ،لتحديد تلك املفاهيم ،وتدريب
أعضاء هيئة التدريس على اسرتاتيجيات تعزيزها لدى الطالب اجلامعي.
 - 2حث أعضاء هيئة التدريس على استمرارية البناء املعريف والعلمي يف جمال
األمن الفكري ،واالطالع على التجارب الناجحة لربامج األمن الفكري املختلفة اليت
نفذتها اجلهات الرتبوية واإلرشادية والتوعوية واألمنية يف اململكة ؛ بهدف تعزيز األمن
الفكري لدى الطلبة ،ومعاجلة االحنراف الفكري من خالل تعزيز الفهم الشرعي
الصحيح للمسائل اإلشكالية ،أو مناقشة الشبهات اليت يثريها دعاة الغلو والتطرف،
وممارسة األستاذ اجلامعي للتوجيه والنصح واإلرشاد بتفعيل دوره يف اإلرشاد
األكادميي ،وتنفيذ اخلطط اليت تضعها الكلية ممثلة بوحدة اإلرشاد األكادميي أو حماولة
إنشاء وحدة متخصصة بقضايا األمن الفكري أو التوعية الفكرية.
 - 3مشاركة أعضاء هيئة التدريس الفعالة يف اللجان والربامج اليت تضعها
الكلية لتعزيز األمن الفكري ،وأن يكون هلم حضور فاعل يف تقديم األنشطة
الالمنهجية اليت تهدف لتحقيق هذه الغاية.
 - 4توظيف التخصص العلمي يف خدمة مفاهيم األمن الفكري ففي أصول
الفقه يتم الربط بني مقاصد الشريعة وحتقيق األمن بصوره املختلفة ومن ضمنها األمن
الفكري ،وكذلك الربط بني موضوع الضرورات اخلمس وربط مفاهيم األمن الفكري
بها ،وبيان الطرائق الصحيحة يف فهم النصوص الشرعية وإنزاهلا على الوقائع
واملستجدات ،أما الفقه فيتم من خالله التأكيد على حقوق ولي األمر وحكم اخلروج
عليه ،وتعظيم حرمة الدماء واألموال واألعراض ،وأحكام التكفري ،والفهم السليم
ألحكام وتطبيقات اجلهاد ،والتأكيد على أن االجتهاد له شروطه وأهله ،أما مقررات
الدعوة والثقافة اإلسالمية والعقيدة واملذاهب املعاصرة فيكون هلا الدور األكرب يف
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تقديم مفاهيم األمن الفكري للطلبة مع حتصني الطلبة من الغلو والتطرف والتكفري،
وبيان كيفية التعامل مع املخالف يف العقيدة أو املذهب وضرورة بيان منهج أهل السنة
واجلماعة يف ذلك ،والتوسع يف مناقشة مظاهر وخماطر االحنرافات الفكرية مع التمثيل
هلا من الواقع املعاش ،وهنا تكمن أهمية مقررات القرآن الكريم والسنّة النبوية يف
التأصيل الشرعي ملفاهيم ومضامني األمن الفكري ،وتكون مقررات األنظمة أحد
مسارات التوعية باألنظمة والتعليمات السارية يف اململكة يف أحكام بث التطرف والغلو
يف اجملتمع ،وبيان أحكام جرمية اخلروج على ولي األمر أو املشاركة يف تأسيس
مجاعات أو االنضمام أو الدعاية هلا أو مجع املال لدعمها.
 - 5مشاركة الكليات األخرى يف تقديم حماضرات أو املشاركة يف براجمهم
لألمن الفكري أو مكافحة الفكر الضال ،وينبغي أن يؤدي األستاذ اجلامعي دوره يف
نشر مفاهيم االعتدال والوسطية والتسامح يف حماضراته أو مشاركاته العلمية أو
الدعوية مع املؤسسات االجتماعية والثقافية والعلمية اليت يف اململكة.
 - 6احلوار مع الطلبة يف املوضوعات املتعلقة مبفاهيم األمن الفكري وموضوع
االحنراف الفكري والسلوكي بهدف التعرف على طرائق تفكري الطلبة ،ومعاجلة
االختالالت الفكرية بصورة مبكرة ،وينبغي أن ينمي األستاذ اجلامعي التفكري الناقد
لدى الطلبة ملا له من دور فعال يف حتقيق األمن الفكري ،والوقاية من االحنراف
الفكري والسلوكي ،ومحاية الطالب من الوقوع يف حبائل الغالة وطرائقهم يف
التشكيك بكبار العلماء وبيان وسائلهم يف الفهم املغلوط للنصوص الشرعية املتعلقة
بطاعة والة األمر وحقوقهم وواجباتهم واملسائل املتعلقة باجلهاد وأحكامه ،حبيث تقدم
هذه املوضوعات بالفهم الشرعي الصحيح هلا وفق منهج السلف الصاحل ويف ضوء
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النتائج الكارثية للفهم املغلوط هلا كما هو مشاهد يف أيامنا احلاضرة يف العديد من بلدان
املسلمني.
ومما سبق يظهر لنا أن ألعضاء هيئة التدريس دوراً كبرياً يف الوقاية من االحنراف
الفكري من خالل املناقشة واحلوار والتشجيع عليهما ،وتقويم األفكار والسلوكيات
املنحرفة وبيان خطورتها ،وكذلك املشاركة يف جهود العالج واإلصالح الفكري
شراكة أو تعاوناً مع املؤسسات املسؤولة عن ذلك ،وبذلك حنقق األمن الفكري يف
جمتمعنا ،ونصل إىل أعظم النتائج التزاماً باملنهج اإلسالمي القويم ،والعمل على
حتصني العقل من الشكوك والشبهات.
ونكتفي بهذا العرض املوجز لبعض أدواره ،وسنعرض يف املطلب التالي لبعض
األنشطة اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس يف الكلية خالل العام اجلامعي – 1436
.1437
املطلب الثالث :األنشطة
تعد األنشطة أحد العوامل املهمة يف حتقيق األمن الفكري يف شكله الوقائي
والعالجي ،ويف هذا السياق يأتي حرص الكلية على القيام مبجموعة من األنشطة
بهدف حتقيق هذا اهلدف ،سواء فيما تقدمه لطالب الكلية أو طالب وطالبات
اجلامعة ،وخدمة اجملتمع يف هذا اجملال ،وتأتي أهمية األنشطة من أن حضورها يكون
دافعه ذاتياً مما جيعل التفاعل معه أكثر؛ ألنه يليب رغبة وحاجة ،وخصوصاً عند
استقطاب قامات علمية ذات مكانة عالية يف اجملتمع ،وراسخة يف العلم للحديث حول
مفاهيم األمن الفكري أو التحذير من مهددات األمن الفكري.
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وتعترب األنشطة جزءاً من العملية التعليمية ومكملة هلا ،ويشري املقدادي ( )53إىل
أن األنشطة تلعب دوراً مهما ورافداً مهماً يف تعزيز التأصيل ونشر ثقافة االعتدال
والوسطية لدى الطلبة ،لتكون شخصياتهم متوازنة حبيث تنبذ العنف والتطرف والغلو
يف األقوال واألفعال داخل اجلامعة وخارجها ،وحتقيق ذلك إشارة على حتقيق اجلامعة
والكليات لرسالتها يف التحصني وغرس املناعة الفكرية من األفكار املنافية لوسطية
اإلسالم واعتداله.
ومن هذا املنطلق تقدم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جمموعة من األنشطة
لتحقيق أهدافها يف هذا اجلانب ،ونظراً حملدودية عدد الصفحات يف األحباث العلمية
احملكمة فإننا نقتصر على عرض بعض نشاطات الكلية يف العام اجلامعي – 1436
 1437يف جانب احملاضرات العلمية وبرامج األمن الفكري ،ومن هذه األنشطة اآلتي:
أوال :احملاضرات العلمية :من أجل تعميق األمن الفكري يف نفوس طلبة
اجلامعة والكلية ،والتوصل مع كبار العلماء ،واإلجابة عن تساؤالت الطلبة من علماء
راسخني يف العلم ،مت عقد حماضرات يف قاعات جامعة القصيم للعديد من كبار العلماء
نذكر منها:
 اللقاء املفتوح مع معالي الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان عضوهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء (.)54

( )53املقــدادي ،تمــود حامــد ( .)2012دور األنشــطة الالصــفية الــر تقــدمها جامعــة آل البيــن لطلبتهــا يف نشــر
قيم الوسطية واسعتدال وتعزيها لديهم ،جملة املنارة ،األردن ،اجمللد  ،18العدد  ،3ص .176
( )54انظر .https://www.youtube.com/watch?v=s4YRPga5x4M
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 حماضرة بعنوان :دور الشباب يف حتقيق األمن الفكري ،حيث استضافتالكلية بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم اخلضري
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء (.)55
وتأتي هذه احملاضرات واللقاءات مع كبار العلماء حرصاً من كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية على حتقيق األمن الفكري ،ونشر الوسطية واالعتدال،
والتحذير من الفكر الضال املنحرف من خالل تقديم العلم الشرعي الصحيح الذي
يعترب سبباً يف حتقيق األمن يف هذه البالد ،والتحذير مما حياك هلا من املؤامرات بهدف
زعزعة أمنها واستقرارها ،األمر الذي يستدعي من العلماء وطالب العلم القيام
بواجبهم يف محاية هذا البلد خاصة وبالد املسلمني عامة من هذه املؤامرات وخصوصاً
ما يتعلق بزعزعة األمن الفكري لدي الطلبة ،وذلك من خالل الرد على الشبهات
وتفكيك املنظومة الفكرية اليت يعتمدها الغالة لنشر فكرهم الضال  ،وتضمنت كذلك
ذكراً للعوامل احملققة واملعززة لألمن الفكري وهي :التوحيد الذي تدين به هذه البالد
وأثره يف حتقيق األمن الفكري ،وااللتزام بالشرع واحملافظة على أحكامه ،واالعتصام
بالكتاب والسنة ،ووجود هيئات رمسية مهمتها األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وأهمية تبين األمة ملفاهيم االعتدال والوسطية ،والتأسيس والتأصيل العلمي لطالب
العلم الشرعي وفق هذه الرؤية ،وأثر ذلك يف محايته من االحنراف والفكر الضال.
ثانياً :الربامج املخصصة للحديث عن األمن الفكري واملفاهيم احملققة له أو اليت
حتذر مما يهدده ويف هذا اجلانب أقامت الكلية ممثلة بوحدة اإلرشاد األكادميي فيها برناجماً
بعنوان :األمن الفكري ومحاية اجملتمع من الغلو ،وقد تضمن هذه الربنامج جمموعة
من احملاضرات العلمية استمرت من  1437 / 5 / 20إىل 1437 / 7 / 20خالل
( )55انظر .https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/157d20ef5fe6f75e?projector=1
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الفصل الدراسي الثاني ( )362قدمت فيها العديد من األوراق العلمية والبحوث،
ويأتي هذا الربنامج تعزيزاً للدور الذي تقوم به كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف
تعزيز األمن بأنواعه املختلفة ،وعلى رأسها األمن الفكري ،وذلك من خالل
مساهمتها يف محاية اجملتمع من الغلو واالحنراف وترسيخ الوسطية واالعتدال كنهج
ومنهج لطالب العلم الشرعي وقدمت لتعزيز ذلك احملاضرات اآلتية:
 - 1خطاب الغلو يف وسائل التواصل االجتماعي :واقعه وأثره ومحاية
الشباب منه ،د .عبداهلل الرميح

.1437 /5/20

 - 2مناذج من وسطية النيب صلى اهلل عليه وسلم ،د .محد
الصقعيب.1437/5/21
 - 3الشباب وأمن اجملتمع ،د .عادل السعوي .1437/5/22
 - 4قصة الغلو ،أ.د .خالد املصلح.1437/7/11
 - 5أثر علم أصول الفقه يف محاية اجملتمع من االحنراف الفكري  ،د .ماجد
العسكر .1437/7/12
 - 6عوامل وحدة اجملتمع والتحذير من الفرقة واالختالف ،د .عبداهلل املسلم
.1437/7/14
 - 7العبث بالفكر ،د .صاحل الونيان .1437 /7/20
ويالحظ أن وجود مثل هذه الربامج يؤكد على أن األمن الفكري رسالة
تضطلع بها الكلية كهدف أساسي جتاه طالب اجلامعة واجملتمع ،وقد أكدت حماضرات
هذا الربنامج على حتقيق األهداف اآلتية:
 محاية اجملتمع من خطاب الغلو والتطرف ،وخصوصاً فئة الشباباملستهدفة من الغالة ودعاة التطرف بوسائل متعددة ،والرتكيز على أن أمن اجملتمع

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري

1629

مرتبط بانتشار فكر االعتدال والوسطية بينهم ،حبيث يكون اجلدار الواقي من فكر
الغلو.
-

تفكيك خطاب الغلو وبيان أنه خمالف ملنهج الكتاب والسنّة الداعي

للوسطية واالعتدال يف كل جوانب حياة املسلم ،وكذلك الرد على الشبهات اليت
ينشرها دعاة الغلو مستغلني يف ذلك انتشار التقنية والفضاء املفتوح وولع الشباب
بوسائل التواصل االجتماعي املعاصرة.
 بيان أن الغلو والتطرف منهج قديم منذ ظهور اخلوارج ،وعلى الرغم مناختفائه مدة من الزمن إال أنه عاد للظهور مرة أخرى حديثاً بفعل عوامل متعددة،
وبيان األسس الواهية اليت اعتمدها أصحاب هذا املنهج من قبيل :إنزال النصوص
الشرعية يف غري مواقعها الصحيحة ،وفهمها بطريقة خاطئة ،واالعتماد على جتييش
العواطف ،وإسقاط القدوات الكبار من أهل العلم ،وحماولة تشويه صورتهم
واتهامهم بالتهم الباطلة ،ليسهل عليهم خداع الشباب والتلبيس عليهم ،مع التأكيد
على خطورة العبث بالفكر وحماولة البعض العبث مبصطلحات التكفري والردة والوالء
والرباء واملفردات ذات الصلة ،ومعلوم أن هذا األمر منوط بهيئة كبار العلماء بناء على
اجتماع شروطه وانتفاء موانعه كما هو مقرر شرعاً ( ،)56وال يرتك ألحاد الناس؛ نظراً
لعظم حرمة الدماء عند اهلل تعاىل.
 الرد على ما يقوم به البعض تعمداً أو جهالً من حماوالت إلصاق ظاهرةالغلو بالدعوة السلفية املعاصرة ،وهي حماوالت يتوىل كربها من هم ضد منهج السنّة

( )56انظــر القــر  ،عبــد بــن تمــد ( .)1992ض ـوابا التكفــري عنــد أهــل الســنة واجلماعــة ،مؤسســة الرســالة،
الطبعة األول ،اللوحيأ ،عبدالرمحن بن معال ( ،)2005القلو يف الدين يف حياة املسلم املعاصرة.

أمحد علي الشرمي ،ان ل تمد قرقز

1630

واجلماعة ،أو فئات تسعى لتشويه اإلسالم واملسلمني خدمة ملصاحل شخصية أو حزبية
أو الفكر الذي يتبناه هؤالء.
 فهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف هلا خري وقاية للمجتمع منالزلل ووقوع بعض شبابه يف حبائل الغالة ،فالسمع والطاعة ألولي األمر أصل من
أصول أهل السنّة واجلماعة ،وبهذا نفوت الفرصة على أصحاب الفكر الضال
املنحرف الذين يريدون أن يفسروا النصوص الشرعية على هواهم ومرادهم وجيروا
العباد والبالد إىل التشرذم واهلالك.
وهذه النشاطات تشري إىل الدور الكبري الذي تقوم كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية من خالل تبنيها لنهج الوسطية واالعتدال ،وفيها إشارة إىل أن األمن
الفكري هدف تسعى لتحقيقه من خالل املقررات واألنشطة الالمنهجية.
املبحث اخلامس :إجراءات البحث

املطلب األول :منهج البحث

استخدم الباحثان يف هذا البحث " املنهج الوصفي التحليلي "حيث يعرف هذا
املنهج بأنه يقوم بوصف الواقع ،ويهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني
احلقائق ،وحتديد املمارسات الشائعة ،ومجع البيانات وحتليلها ،للوصول إىل
االستنتاجات العلمية (.)57

( )57بدوي ،عبد  .)1997(.مناهج البحث العلمي .وكالة املطبوعات – الكوين ط 6ص .88
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املطلب الثاين :جمتمع وعينة البحث
جمتمع البحث

تكون جمتمع البحث من مجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب (الذكور) يف
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم املتواجدين خالل الفصل الدراسي
الثاني للعام اجلامعي 1437/1436هـ ،ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس()270
عضواً ،أما الطالب فيبلغ عددهم ( )2813طالباً حسب بيانات وحدة القبول
والتسجيل يف الكلية.
عينة البحث:
مت اختيار عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة العشوائية الطبقية حبيث مت
اختيار أفراد العينة من مجيع األقسام العلمية للكلية ،وبنسبة  %18من العدد الكلي
لألعضاء يف كل قسم .أما بالنسبة للطالب فقد مت اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية
البسيطة املتيسرة بنسبة  %16من العدد الكلي للطالب ،وذلك باختيار عدد من الشعب
الدراسية مبختلف التخصصات وبالتعاون مع عضو هيئة التدريس الذي يدرس
الشعبة ،ويوضح اجلدول ( )1التالي توزيع أفراد العينة.
جدول رقم ( .)1توزيع أفراد عينة البحث.
م

الصنف

العدد

1

أعضاء هيئة التدريس

48

2

الطال
اجملموع

441
489
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املطلب الثالث :حدود البحث

متثلت حدود البحث يف اآلتي:
 احلدود املكانية :مت تطبيق أدوات البحث يف كلية الشريعة والدراساتاإلسالمية جبامعة القصيم.
 احلدود الزمانية :مت تطبيق أدوات البحث خالل الفصل الدراسي الثانيللعام اجلامعي 1437/1436هـ 2016/2015م.
 احلدود البشرية :مت تطبيق أدوات البحث على عينة ممثلة من أعضاء هيئةالتدريس والطالب الذكور يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
 احلدود املوضوعية :اقتصر البحث على معرفة دور كلية الشريعةوالدراسات اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري من خالل إجابة عينة البحث على
استبانة من عدّة حماور هي :املقررات الدراسية ،األنشطة اليت تقوم بها الكلية ،دور
أعضاء هيئة التدريس ،وشكلت هذه احملاور األساسية للدراسة امليدانية.
املطلب الرابع :أداة البحث
لتحقيق أهداف البحث قام الباحثان ببناء استبانة خاصة بعد مراجعة العديد من
الدراسات السابقة ،وقد تكونت األداة من ( 67عبارة) موزعة على ثالثة حماور
رئيسة:
 - 1حمور املقررات الدراسية 32(:عبارة) موزعة على أربعة أبعاد فرعية هي:
أ) املفاهيم املتعلقة بتلقي العلم الشرعي.
ب) املفاهيم اليت توضح العالقة بني أفراد اجملتمع املسلم.
ج) املفاهيم اليت توضح العالقة مع غري املسلم.
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د) املفاهيم املتعلقة بتحديات األمن الفكري املعاصر.
 - 2حمور األنشطة اليت تقوم بها الكلية 23( :عبارة).
 - 3حمور أ عضاء هيئة التدريس 12( :عبارة).
صدق وثبات االستبانة:
قام الباحثان بالتحقق من صدق حمتوى االستبانة من خالل عرضها على
جمموعة من احملكمني وهم من األساتذة أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة
جبامعة القصيم ومجيعهم من أصحاب اخلربة والكفاءة العلمية ،وقد قاموا
مبراجعتها وتسجيل مالحظات هامة تتعلق بالعبارات واحملاور والصياغة ،وقد مت
إجراء أهم التعديالت للوصول إىل الصيغة النهائية بنسبة اتفاق بني احملكمني
وصلت إىل (.)%100
وقد قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من ()35
طالباً من جمتمع البحث ومن خارج العينة الرئيسة للبحث وذلك لتقدير قيم
الصدق والثبات لالستبانة  ،وباستخدام الربنامج اإلحصائي ((SPSSحبساب
الثبات لالستبانة باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا ) وقد بلغ معامل الثبات
لالستبانة ( ) 0.92وهو مؤشر مرتفع ومقبول.
كما مت حساب صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وذلك من خالل
حساب معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات االستبانة مع احملور الذي
تنتمي إليه والداللة اإلحصائية هلا ،وقد كانت مجيع العبارات مرتبطة ارتباطاً
موجباً تراوحت بني ( ) 0.81 – 0.023ومجيعها ذات داللة إحصائية.

أمحد علي الشرمي ،ان ل تمد قرقز

1634

كذل ك مت حساب معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور األداة مع
الدرجة الكلية هلا وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط هلا بني (- 0.54
 ) 0.79وكانت مجيعها ذات داللة إحصائية.
ومن خالل مؤشرات الصدق والثبات السابقة ميكن اعتبار االستبانة صاحلة
للتطبيق ألغراض البحث احلالي.
تصحيح االستبانة:
عبارات االستبانة مدرجة تدرجياً مخاسياً حسب تدريج ليكارت ،حبيث
تكون الدرجة ( ) 1تقابل درجة املوافقة قليلة جداً ،الدرجة( :) 2قليلة( ،الدرجة
( :) 3متوسطة ،الدرجة ( ) 4كبرية ،الدرجة ( :) 5كبرية جداً).
ويكون تقدير مستوى التحقق لكل عبارة حسب متوسط استجابات عينة
البحث كما يلي:
 - 1متوسط درجة املوافقة على العبارة من ( :) 1.8 – 1منخفض جداً.
 - 2متوسط درجة املوافقة على العبارة من ( :)2.6 – 1.81منخفض.
 - 3متوسط درجة املوافقة على العبارة من ( :)3.4 – 2.61متوسط.
 - 4متوسط درجة املوافقة على العبارة من ( :)4.2 – 3.41مرتفع.
 - 5م توسط درجة املوافقة على العبارة من ( : )5 – 4.21مرتفع جداً.
املطلب اخلامس :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
لتحقيق أهداف البحث واستخراج النتائج املناسبة مت استخدام األساليب
اإلحصائي التالية من خالل الربنامج اإلحصائي :SPSS
 - 1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية.
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 - 2معامالت االرتباط بريسون.
 - 3معامل الثبات ألفا كرونباخ.
 - 4اختبار (ت) للعينات املستقلة.
املبحث السادس :نتائج البحث
وميثل هذا اجلانب التطبيقي من البحث ،ونعرض للنتائج اليت مت التوصل
إليها من خالل إجابات عينة البحث على تساؤالت البحث.
املطلب األول :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول.
وهي النتائج املتعلقة بتساؤل البحث األول والذي نصه" :ما دور كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف الكلية؟" ولإلجابة عن هذا التساؤل مت
حتليل استجابات عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس والطالب على استبانة
البحث ،ومت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى درجة
التحقق لكل عبارة من عبارات االستبانة ،على كل حم ور من حماور االستبانة،
واجلداول ( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2توضح النتائج املتعلقة بهذا
التحليل:
 - 1يوضح اجلدول ( )2التالي النتائج اليت تتعلق مبحور املقررات
الدراسية :البعد األول :املفاهيم املتعلقة بتلقي العلم الشرعي:
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جدول رقم ( .)2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة (البعد األول).
العبارة
م  -1املقررات الدراسية :املفاهيم املتعلقة بتلقي العلم
الشرعي

املتوسط االحنراف النسبة مستوى
احلسايب املعياري املئوية التحقق

 1اسعتماد علأ املصادر الشرعية يف قلب العلم الشرعي.

4.39

0.62

 2التثبن من النم الشرعي.

4.21

0.41

 3تعظيم النم الشرعي واحرتام .

4.61

0.49

 4وجو تقدير العلماء واحرتامهم.

4.53

0.50

 5التحذير من أخذ العلم من ري أهل .

4.39

0.81

تعاىل.

4.78

0.56

 %88مرتفع جداً
 %96مرتفع جداً

4.32

0.71

 %86مرتفع جداً

 8اإلخالص هلل تعاىل يف قلب العلم ومراقبت يف السر والعلن.

4.53

0.50

 9التحذير من األخذ بظواهر النصوص.

3.64

1.07

 %91مرتفع جداً
 %73مرتفع

 10التحذير من التعر علأ الفتوى.

 6التأد آبدا الدعوة إىل
وجو
7
الشرعية.

الرجوع إىل العلماء املعتاين يف الفتوى واملسا ل

الدرجة الكلية للبعد

 %88مرتفع جداً
 %84مرتفع جداً
 %92مرتفع جداً
 %91مرتفع جداً

4.18

0.75

%84

مرتفع

4.36

%87 0.64

مرتفع
جداً

يوضح اجلدول السابق أن قيم النسب املئوية لدور املقررات الدراسية:
(املفاهيم املتعلقة بتلقي العلم الشرعي) قد تراوحت بني ( )%96– % 73أي
مبستوى تراوح بني مرتفع ومرتفع جداً ،وقد جاءت مثان عبارات مبستوى مرتفع
جداً ،يف حني جاءت عبارتان مبستوى مرتفع ،وقد حلّت العبارة "التأدب بآداب
الدعوة إىل اهلل تعاىل" يف املركز األول بنسبة مئوية بلغت ( ، )%96تلتها مباشرة
العبارة " تعظيم النص الشرعي واحرتامه" بنسبة مئوية بلغت ( ،) %92أما العبارة
اليت حلت يف املركز األخري من وجهة نظر عينة الدراسة فهي "التحذير من األخذ
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بظواهر النصوص" بنسبة مئوية بلغت ( ، )%73ويرى الباحثان أن املقررات
الدراسية يف كلية الشريعة قد راعت بشكل مرتفع جداً إىل مرتفع تعزيز مفهوم
األمن الفكري من خالل (املفاهيم املتعلقة بتلقي ا لعلم الشرعي).
- 2يبني اجلدول ( ) 3التالي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
ومستوى التحقق حملور املقررات الدراسية من حيث املفاهيم اليت توضح العالقة
بني أفراد اجملتمع املسلم:
جدول رقم ( .)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة (البعد الثاين).
العبارة
م  -2املقررات الدراسية :املفاهيم اليت توضح

املتوسط

االحنراف

النسبة

مستوى

احلسايب

املعياري

املئوية

التحقق

العالقة بني أفراد اجملتمع املسلم
1

أمهية لزوم مجاعة املسلم .

4.70

0.71

%94

2

لزوم قاعة ويل األمر.

4.70

0.71

%94

3

املسامهة يف احلفا علأ األمن.

4.68

0.83

%94

4

التأد آبدا احلوار يف ضوء تعاليم اإلسالم.

4.47

0.93

%89

5

املسامهة يف بناء اجملتمع املسلم.

4.57

0.82

%91

الدرجة الكلية للبعد

4.63

0.82

%93

مرتفع جداً
مرتفع جداً
مرتفع جداً
مرتفع جداً

مرتفع جداً
مرتفع جداً

يوضح اجلدول السابق أن قيم النسب املئوية لدور املقررات الدراسية:
( املفاهيم اليت توضح العالقة بني أفراد اجملتمع املسلم ) قد تراوحت بني (- %89
 ) %94أي مبستوى مرتفع جداً ،وقد جاءت مجيع العبارات اخلمس مبستوى
مرتفع جداً.
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ويرى الباحثان أن املقررات الدراسية يف كلية الشريعة قد راعت بشكل
مرتفع جداً تعزيز مفهوم األمن الفكري من خالل (املفاهيم اليت توضح العالقة
بني أفراد اجملتمع املسلم).
- 3كما يبني اجلدول ( ) 4التالي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
ومستوى التحقق حملور املقررات الدراسية من حيث املفاهيم اليت توضح العالقة
مع غري املسلم:
جدول رقم ( .)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة (البعد الثالث).
املتوسط

االحنراف

النسبة

مستوى

العبارة

م  -3املقررات الدراسية :املفاهيم اليت توضح العالقة احلسايب

املعياري

املئوية

التحقق

إعطاء ري املسلم حقوق يف اجملتمع املسلم (معاملة
1
حسنة ،العدل ،اسحرتام ،الدعوة).

4.21

0.81

%84

مرتفع جداً

 2وجو احرتام العهود واملواثيأ.

4.56

0.74

%91

القواعد املنظمة لعالقة األمة اإلسالمية مع ريها من
3
األمم.

مرتفع جداً

2.75

1.21

%55

متوسا

 4عدم التشب بقري املسلم فيما س جيود التشب ب .

3.61

0.81

%72

مرتفع

 5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

4.84

0.37

%97

الدرجة الكلية للبعد

4.00

82.

%80

مرتفع جداً
مرتفع

مع غري املسلم

يوضح اجلدول السابق أن قيم النسب املئوية لدور املقررات الدراسية:
(املفاهيم اليت توضح العالقة مع غري املسلم) قد تراوحت بني ()%97 – % 55
أي مبستوى تراوح بني متوسط ومرتفع جداً ،وقد جاءت ثالث عبارات مبستوى
مرتفع جداً ،يف حني جاءت عبارتان مبستوى مرتفع ،وعبارة واحدة مبستوى
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متوسط ،وقد حلّت العبارة " األمر باملعروف والنهي عن املنكر " يف املركز األول
بنسبة مئوية بلغت ( ،)% 97تلتها مباشرة العبارة " وجوب احرتام العهود واملواثيق
" بنسبة مئوية بلغت ( ،)% 91أما العبارة اليت حلت يف املركز األخري من وجهة
نظر عينة الدراسة فهي "ا لقواعد املنظمة لعالقة األمة اإلسالمية مع غريها من
األمم " بنسبة مئوية بلغت ( ،)%55وهي مبستوى متوسط.
ويرى الباحثان أن سبب تدني مستوى العبارة اليت جاءت مبستوى متوسط
"القواعد املنظمة لعالقة األمة اإلسالمية مع غريها من األمم" قد يعود إىل اقتصار
مقررات قليلة مثل مقرر األديان يف ختصص العقيدة ،وهو متطلب للطالب الذين
يدرسون ختصصاً واحداً فقط (الدراسات اإلسالمية) ،بينما بقية الطالب من
التخصصات األخرى (الشريعة ،األنظمة ،القراءات) ال يدرسون هذا املقرر ،كما ان
موضوع عالقة املسلم بغري املسلم تناوله مقرر املدخل للثقافة اإلسالمية ،وهو متطلب
إجباري لكل طالب اجلامعة باستثناء طالب الشريعة.
وهلذا يرى الباحثان أن القواعد املنظمة لعالقة املسلمني مع غريهم من أهل
العقائد األخرى أو امللل األخرى ،جيب إثراؤها يف املقررات الدراسية اليت تدرس يف
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وخاصة يف املقررات اإلجبارية اليت يدرسها
مجيع الطلبة ملا هلا من أثر هام على طريقة تفكري الشباب املسلم وتعامله مع
املعاهدين ،ومع أهل الذمة ،ومع غري املسلم بشكل عام.
- 4يبني اجلدول ( )5التالي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
ومستوى التحقق حملور املقررات الدراسية من حيث املفاهيم اليت توضح العالقة بني
أفراد اجملتمع املسلم:
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جدول رقم ( .)5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة (البعد الرابع).
العبارة

املتوسط

االحنراف

النسبة

مستوى

احلسايب

املعياري

املئوية

التحقق

توضيح املفاهيم واملصطلحات الر يدور حوهلا
1
اجلدل مثل (اجلهاد ،الوسء ،التكفري)...

3.38

0.90

%68

متوسا

الكشل عن راقر وسلبيات وسا ل التواصل
2
احلديثة.

3.69

1.13

%74

مرتفع

 3راقر وسلبيات القنوات الفضا ية.

3.85

1.17

%77

مرتفع

 4راقر وسلبيات املنشورات واإلنرتنن عموماً.
 5التحذير من القلو والتطرف.

4.06

1.20

%81

مرتفع

3.69

1.13

%74

مرتفع

 6الكشل عن األفكار واملذاهب املنحرفة.

3.28

1.70

%66

متوسا

التحذير من التعصب ملذهب أو مجاعة أو رأي
7
مع .

3.74

0.88

%75

مرتفع

 8توضيح راقر اتباع اهلوى وفساد املقاصد.

3.95

0.99

%79

مرتفع

 9مناقشة تاذير التقليد األعمأ.

3.03

0.78

%61

متوسا

التحذير من استباحة حرمة دماء املسلم وأمواهلم
10
املعصومة.

4.63

0.81

%93

مرتفع جداً

 11راقر رالطة رفقاء السوء.

4.20

1.01

%84

مرتفع

 12التحذير من سوء الظن اب،خرين.

4.13

1.24

%83

مرتفع

الدرجة الكلية للبعد

3.80

81.

%76

مرتفع

م -4حمور املقررات الدراسية :املفاهيم املتعلقة
بتحدايت األمن الفكري املعاصر

يوضح اجلدول السابق أن قيم النسب املئوية لدور املقررات الدراسية( :املفاهيم
املتعلقة بتحديات األمن الفكري املعاصر) قد تراوحت بني ( )%93 – % 61أي مبستوى
تراوح بني متوسط ومرتفع جداً ،وقد جاءت عبارة واحدة مبستوى مرتفع جداً ،هي:
"التحذير من استباحة حرمة دماء املسلمني وأمواهلم املعصومة" يف حني جاءت تسع
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عبارات مبستوى مرتفع ،وثالث عبارات مبستوى متوسط ،أما العبارات اليت حلت يف
املركز األخري من وجهة نظر عينة الدراسة فهي "مناقشة حماذير التقليد األعمى"،
وكذلك العبارة" :الكشف عن األفكار واملذاهب املنحرفة" ،والعبارة" :توضيح
املفاهيم واملصطلحات اليت يدور حوهلا اجلدل مثل( :اجلهاد ،الوالء،
التكفري،")...وهي مبستوى متوسط.
ويرى الباحثان أن سبب ارتفاع مستوى تضمني املقررات مبفاهيم " التحذير من
استباحة حرمة دماء املسلمني وأمواهلم املعصومة" قد يعود إىل األحداث اليت أملت
باجملتمعات يف السنوات القليلة املاضية ،وانتشار خطر التطرف واإلرهاب،
واالعتداءات املتكررة على األرواح الذي مل يسلم منه أي جمتمع آمن ،فقد استبيحت
دماء الناس دون التفريق بني مسلم وعدو ،أو بني كبري صغري ،وال بني رجل وامرأة،
وهلذا أصبح التحذير من استباحة حرمة دماء املسلمني وأمواهلم املعصومة مطلباً مهماً
يف حديثنا وخطبنا ومقرراتنا ومناهجنا وإعالمنا وخمتلف حمافلنا ،وكانت كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم من املؤسسات السبّاقة للتصدي للفكر الضال،
وأفعال أصحاب هذا الفكر من اعتداء سافر على األنفس واملمتلكات ،وتدرك خطر
انتشار هذا الفكر بني الشباب املسلمني ،وقد اهتمت من خالل عمليات مراجعة اخلطط
الدراسية وتطوير املقررات بهذا املوضوع وقد أوصت بأكثر من مناسبة بضرورة
التحذير من خطر التطرف واإلرهاب وخطر انتشار أفكاره الضالة املضلة.
- 5يوضح اجلدول رقم ( )6التالي املتوسطات احلسابية والنسب املئوية
ومستوى التحقق لعبارات احملور الثاني(األنشطة اليت تقدمها كلية الشريعة) واليت من
شأنها تعزيز األمن الفكري بني الطالب:
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جدول رقم ( .)6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى درجة التحقق لكل عبارة (األنشطة).
املتوسط االحنراف النسبة

مستوى

العبارة

احلسايب املعياري

املئوية

التحقق

1.28

%79

مرتفع

 2توجي الطال للمشاركة ابملناسبات الوقنية.

3.05

1.36

%61

متوسا

 3التوعية مهية األمن الفكري من خالل ور العمل.

3.95

0.97

%79

مرتفع

التوعية مهية األمن الفكري من خالل النشر علأ املوقع
4
اإللكرتو للكلية.

3.35

1.39

%67

متوسا

التوعية مهية األمن الفكري من خالل الزايرات ا ارجية
5
للمراكز املتخصصة.

3.70

1.19

%74

مرتفع

 6تشعيع األلاث والدراسات ودعمها.

3.13

1.67

%63

متوسا

التعاون مع اجملتمع ايلي بتبادل الزايرات لتحقيأ الوحدة
7
الوقنية.

3.00

0.75

%60

متوسا

 8تفعيل دور النادي الطاليب يف الكلية.

2.69

1.10

%54

متوسا

 9تفعيل دور وحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية.

3.52

0.74

%70

مرتفع

 10تشعيع املشاركة الطالبية ابألعمال التطوعية.

2.94

1.25

%59

متوسا

 11تفعيل اجملالس اسستشارية للطلبة.

2.83

1.13

%57

متوسا

3.55

1.27

%71

مرتفع

 13تفعيل دور ا طب املتنوعة كخطبة اجلمعة يف مسعد الكلية 2.87
املشاركة يف األنشطة واملؤمترات ايلية والعاملية املتخصصة
14
2.74
بقضااي األمن الفكري.

1.54

%57

متوسا

1.09

%55

متوسا

 15تبادل الزايرات مع العلماء والدعاة.

3.10

1.41

%62

متوسا

 16إقامة معارض للتوعية الر تؤكد علأ أمهية األمن الفكري.

2.77

1.09

%55

متوسا

التعاون مع القطاعات األمنية لرفع مستوى رو اسنتماء
17
واملواقنة لدى الطال .

2.49

1.32

%50

منخفم

 18ربا مقررات وأنشطة الكلية مع مشكالت اجملتمع املعاصرة3.06 .

0.90

%61

متوسا

م
احملور الثاين :األنشطة اليت تقدمها الكلية
إقامة الدروس واللقاءات العلمية الشرعية لتعزيز األمن
1
3.96
الفكري لدى الطال .

تفعيل دور الدعوة إىل
12
اإلسالمية

من خالل مقررات الدعوة

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري

املتوسط االحنراف النسبة
احلسايب املعياري

املئوية

مستوى

قبع كتيبات ونشرات وملصقات توضح تاسن اإلسالم
19
والعقيدة الصحيحة.

3.24

0.81

%65

متوسا

إصدار دورايت ومطبوعات توضح أمهية الوسطية
20
واسعتدال.

2.90

0.89

%58

متوسا

 21الدفاع عن اإلسالم ووسطيت ومساحت عا موقع الكلية.

3.80

1.08

%76

مرتفع

 22إعداد برامج إعالمية ملواجهة األفكار املنحرفة واملتطرفة

3.96

0.97

%79

مرتفع

التعاون مع الاامج اإلذاعية والتلفادية املعزدة لألمن الفكري
23
لدى الشبا .

3.53

0.82

%71

مرتفع

الدرجة الكلية للمحور

3.18

0.90

%64

متوسا

م

العبارة
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احملور الثاين :األنشطة اليت تقدمها الكلية

التحقق

يوضح اجلدول السابق أن قيم املتوسط الكلي حملور األنشطة اليت تقدمها الكلية قد
بلغ ( )18،3وهو مبستوى متوسط ،وأن قيم النسب املئوية حملور األنشطة اليت تقدمها الكلية
يف جمال تعزيز األمن الفكري ،قد تراوحت بني ( )%79– %50أي مبستوى تراوح بني
منخفض ومتوسط ومرتفع ،وقد جاءت مثان عبارات مبستوى مرتفع ،يف حني جاءت ()15
عبارة مبستوى متوسط ،وعبارة واحدة مبستوى منخفض ،أما العبارات اليت حلت يف املراكز
األوىل من وجهة نظر عينة الدراسة فهي "إقامة الدروس واللقاءات العلمية الشرعية لتعزيز
األمن الفكري لدى الطالب" ،وكذلك العبارة" :إعداد برامج إعالمية ملواجهة األفكار
املنحرفة واملتطرفة " ،والعبارة" :التوعية بأهمية األمن الفكري من خالل ورش العمل"،
وهي مبستوى مرتفع ،أما العبارة اليت حلت يف املركز األخري فهي" :التعاون مع القطاعات
األمنية لرفع مستوى روح االنتماء واملواطنة لدى الطالب" وقد جاءت مبستوى منخفض.

1644

أمحد علي الشرمي ،ان ل تمد قرقز

ويفسر الباحثان ارتفاع مستوى حتقق العبارات الثالث السابقة إىل عدة أسباب :أوهلا
خصصت الكلية خالل العام احلالي أغلب ورش العمل اليت تعقد يف الكلية وخاصة تلك
املوجهة لكل من الطالب وأعضاء هيئة تدريس على مواضيع ختص األمن الفكري وسبل
تعزيزه ،وخطر اإلرهاب ،ووسطية اإلسالم ،وثانيها مت استضافة عدد من كبار هيئة العلماء
إلعطاء حماضرات للطالب تتعلق باألمن الفكري واملفاهيم املتعلقة به وخطر اإلرهاب.
وملزيد من التحقق من املعلومات اليت تثري إجابة هذا السؤال حتديداً قام الباحثان
مبراجعة وحدة اإلرشاد يف كلية الشريعة كونها املسؤولة عن أنشطة الكلية الداخلية ،ونادي
طالب الكلية ،ومت إجراء مقابلة شخصية مع مدير الوحدة وسؤاله عن األنشطة اليت تقوم
بها الكلية اخلاصة بتعزيز األمن الفكري للعام الدراسي 1437/1436هـ احلالي ،وقد قدم
مشكوراً امللخص التالي ألبرز األنشطة اليت قامت بها الكلية مبا خيص تعزيز األمن الفكري:
استضافت الكلية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبداهلل
اخلضري للحديث عن الوسطية واالعتدال ،وكذلك استضافت عضو هيئة كبار العلماء
معالي الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان حيث أجرى لقاء مفتوحاً مع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس استفاد منه املئات من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،باإلضافة إىل استضافة
عدد كبري آخر من العلماء يصعب حصرهم هنا.
أما سبب حلول العبارة "التعاون مع القطاعات األمنية لرفع مستوى روح
االنتماء واملواطنة لدى الطالب" يف املركز األخري ومبستوى منخفض ،فقد يرجع إىل
قلة األنشطة اليت تشهد تعاون بني الكلية والقطاعات األمنية.
- 6يوضح اجلدول رقم ( )7التالي املتوسطات احلسابية والنسب املئوية
ومستوى التحقق لعبارات احملور الثالث (أعضاء هيئة التدريس) ودورهم يف كلية
الشريعة يف تعزيز األمن الفكري بني الطالب:

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري
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جدول رقم ( .)7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة (أعضاء هيئة
التدريس).

املتوسط

االحنراف

النسبة

مستوى

العبارة

احلسايب

املعياري

املئوية

التحقق

3.54

0.62

%71

مرتفع

 2ياد دور العقيدة يف توجي الفكر الصحيح.

4.39

1.09

 3يوضح راقر وسلبيات اسحنراف الفكري.

4.41

0.83

 %88مرتفع جداً
 %88مرتفع جداً

م
احملور الثالث :أعضاء هيئة التدريس
يب عضو هيئة التدريس األدوار املطلوبة للمحافظة
1
علأ أمن الوقن.

 4يشعع علأ احلوار وحيرتم آراء ا،خرين للوصول للحأ.

3.69

0.98

%74

مرتفع

يوج الطلبة حنو قراءة موضوعات وكتب متعلقة بفق
5
احلوار.

3.87

1.17

%77

مرتفع

 6حياول تصحيح الفكر ا اقئ لدى بعم الطال .

4.15

1.10

%83

مرتفع

4.20

0.94

%84

مرتفع

 8يشعع اسنفتا ا،من علأ الثقافات األخرى.

2.82

0.66

%56

متوسا

 9ينمي قيم احرتام وسة األمر وقاعتهم.

4.39

1.15

 %88مرتفع جداً

يوج الطال
7
وينفع اجملتمع.

إىل استقالل أوقات الفراغ مبا ينفعهم

يناقش الطال يف النتا ج السلبية لالحنراف الفكري
10
للعماعات املتطرفة.

3.89

1.00

%78

مرتفع

 11يدعو إىل احرتام العلماء واألخذ آبرا هم.

3.97

1.33

%79

مرتفع

يشعع الطال علأ البحث العلمي التطبيقي حول
12
قضااي تعزيز األمن الفكري ومواجهة التطرف.

3.56

1.01

%71

مرتفع

الدرجة الكلية للبعد

3.91

1.15

%78

مرتفع

يوضح اجلدول السابق أن قيم النسب املئوية لدور أعضاء هيئة التدريس يف
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري قد تراوحت بني
( )% 88– %56أي مبستوى تراوح بني متوسط ومرتفع ومرتفع جداً ،وقد جاءت
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ثالث عبارات مبستوى مرتفع جداً ،يف حني جاءت تسع مبستوى مرتفع ،وعبارة
واحدة فقط مبستوى متوسط .وقد حلّت العبارات " يربز دور العقيدة يف توجيه
الفكر الصحيح "،و العبارة " يوضح خماطر وسلبيات االحنراف الفكري "،
والعبارة "ينمي قيم احرتام والة األمر وطاعتهم" يف املركز األول ،بنسبة مئوية
بلغت ( )%88أما العبارة اليت حلت يف املركز األخري من وجهة نظر عينة الدراسة
فهي " يشجع االنفتاح األمن على الثقافات األخرى " بنسبة مئوية بلغت (.)%56
ويرى الباحثان ومن خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق ،ومن خالل
مستوى الدرجة الكلية للمحور واليت بلغت ( )% 78ومبستوى مرتفع؛ أن أعضاء
هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يقومون
بدورهم بشكل مناسب يف تعزيز األمن الفكري بني طالب كلية الشريعة.
املطلب الثاين :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين.
وهي النتائج املتعلقة بتساؤل البحث الثاني والذي نصه " :هل يوجد فرق ذو
داللة إحصائية بني متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس والطالب حول دور كلية
الشريعة جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب اختبار (ت) للبيانات املستقلة ويبني اجلدول
( )8التالي نتائج هذا التحليل:

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري
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جدول رقم ( .)8حتليل اختبار (ت) لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية ألعضاء هيئة التدريس
والطالب.

احملور
املقررات الدراسية
األنشطة
أعضاء هيئة
التدريس

املتغري

املتوسط احلسايب

أعضاء هيئة تدريس

4.41

قال
أعضاء هيئة تدريس
قال
أعضاء هيئة تدريس
قال

4.22
3.22
2.96
4.00
3.75

قيمة (ت)

الداللة اإلحصائية

1.01

0.325

1.31

0.202

1.52

0.261

يوضح اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة أقل من ( ،)0.05يف حماور االستبانة الثالث :املقررات الدراسية ،واألنشطة
اليت تقدمها الكلية ،ودور أعضاء هيئة التدريس ،بني استجابات عينة الدراسة من
أعضاء هيئة التدريس والطالب.
ويرى الباحثان أن عدم وجود فروق يف استجابات كل من أعضاء هيئة التدريس
والطالب قد يعزى لإلجراءات الواضحة اليت اختذتها كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية باجتاه تعزيز األمن الفكري يف الكلية خاصة يف املقررات الدراسية واألنشطة
اليت تنفذها الكلية ،أما بالنسبة للجهود اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ،فهي
كذلك واضحة بالنسبة للطالب كونهم هم املعنيون بها بالدرجة األوىل ،وواضحة
بالتأكيد ألعضاء هيئة التدريس كونهم هم الذين يقومون بها ،ويرى الباحثان أن
اإلرهاب وأفعاله ونتائجه أصبحت حديث وسائل اإلعالم ،وحديث الناس اليومي،
وبالتالي فالكلية ليست ببعيدة عن هذه األحداث اليت أملت باجملتمعات وبالبشرية على
العموم ،ولذلك فالكلية من أهم املؤسسات املعنية بالتصدي للفكر املنحرف ،عن
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طريق تعزيز الفكر املعتدل لدى طالبها ،وكل املفاهيم املتعلقة به ،واليت سبق تفصيلها
يف استبانة الدراسة.
املطلب الثالث :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث
وهي النتائج املتعلقة بتساؤل البحث الثالث والذي نصه ":ما خماطر فقدان
األمن الفكري على الشباب واجملتمع من وجهة نظر عينة البحث؟ "
لإلجابة عن هذا السؤال مت توجيهه كسؤال مفتوح إىل عينة الدراسة ،وطُلب
منهم اإلجابة عنه بالكتابة عن املخاطر بدون أية قيود ،وقد تفاعل أكثر من نصف
العينة وأجاب عن السؤال ،وقد مت حتليل االستجابات وتسجيل أكثرها تكراراً،
وكانت النتائج كما يلخصها اجلدول ( )9التالي:
جدول رقم ( .)9أهم خماطر فقدان األمن الفكري على الشباب واجملتمع من وجهة نظر عينة البحث.
املخاطر

م
 1اسبتعاد عن العلماء املعتاين الراسخ يف العلم
2

اسحنراف األخالقي وفساد اجملتمع

3

اسحنراف عن احلأ وسهولة اصطياد الشبا من اجلماعات املتطرفة

4

اسحنراف عن الطريأ الصحيح وعدم نضوج اجملتمع وتطوره

5

اسنفتا علأ الثقافات األخرى بقري ضوابا والتأثر يا

6

التشدد واساراف وراء الفئة الضالة

7

التشكي يف كل شيء

8

التفريأ ب الشبا

9

التفك للمعتمع

 10السيطرة علأ عقول الشبا
 11القلأ والتعصب لرأي بعم الدعاة
 12املك ّفر ينظر للناس نظرة استعالء ويظن أن س يعرف الدين املعرفة احلقيقية إس هو
 13انتشار التطرف واسحنالل
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املخاطر

 14انتشار اجلهل والضياع للشبا
 15انتشار احلرو ب الناس
 16انتشار الشبهات
 17انتشار الفكر الضال واملنحرف
 18انتشار املصا ب
 19انتشار النهب
 20انعدام الراحة والقلأ الشديد
 21تبدل الدين حسب األهواء واملصاهللا
 22تفك األسرة واجملتمع
 23تكفري الناس واحتقار العلماء وأصحا الشأن
 24تلوث األفكار
 25دعزعة األمن ابلكامل
 26سرعة اتباع الفكر الضال وعدم التمس ابلدين
 27سلب حقو الناس
 28سلب حياة ا،خرين
 29ضعل املسلم
 30ضياع الشبا
 31عدم الثبات علأ املنهج الصحيح السليم املوافأ ملنهج السلل الصاهللا
 32عدم ايافظة علأ الوقن
 33فقدان الوسء للدولة وويل األمر
 34فقدان رو املواقنة والدفاع عن الوقن
 35هشاشة التفكري ليث يسهل تلقي األفكار املتطرفة
 36يتدهور األمن يف اجملتمع.
 37يصنل الناس علأ حسب نظرة املتطرف
 38يؤدي اىل فقدان األمن بشكل عام ،وتشويش األفكار لدى الشبا
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يوضح اجلدول السابق أن هناك ( )38خطراً حمتمالً من خماطر فقدان األمن
الفكري على الشباب واجملتمع من وجهة نظر عينة البحث ،ويذكر أن أغلبها مت تكراره
عند أكثر املستجيبني ،وهذا يؤكد بصورة واضحة أن فقدان األمن الفكري سيلحق
باجملتمع أضراراً كارثية ال ميكن أن يسلم منها أحد ،وال أحد مبنأى عن خطرها ،وال
ميكن حتمّلها أو السكوت عنها ،وهذا األمر يتطلب تكاتف اجلهود والقوى واألفكار
ملواجهتها والتصدي هلا.
املطلب الرابع :النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع.
وهي النتائج املتعلقة بتساؤل البحث الرابع والذي نصه ":ما أهم املقرتحات
واحللول لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب من وجهة نظر عينة البحث؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت توجيهه كسؤال مفتوح إىل عينة الدراسة ،وطُلب
منهم اإلجابة عنه بالكتابة عن املقرتحات بدون أية قيود ،وقد تفاعل أغلب أفراد العينة
وأجاب عن السؤال ،وقد مت حتليل االستجابات وتسجيل أكثرها تكراراً ،وكانت
النتائج كما يلخصها اجلدول ( )10التالي:
جدول رقم ( .)10مقرتحات وحلول لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب من وجهة نظر عينة الدراسة.
م

أهم املقرتحات واحللول لتعزيز األمن الفكري

 1إقامة الدروس العلمية الشرعية املتخصصة ابألمن الفكري
 2عمل األلاث والدراسات للطال
 3إقامة دورات توعية عن األمن الفكري
 4قباعة كتب ومنشورات بعنوان األمن الفكري
 5التأكيد علأ شعار أن قاعة

مرتبطة بطاعة ويل األمر

 6نشر لوحات إرشادية يف كل األماكن
 7إعطاء العلماء الفرصة الكاملة يف تقدمي اياضرات ا اصة ابألمن الفكري
 8استقالل وسا ل التواصل اسجتماعي ومقاقع الفيديو للتثقيل والتوعية
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أهم املقرتحات واحللول لتعزيز األمن الفكري

 9معاجلة البطالة وإجياد حلول عاجلة هلا
 10توديع علأ الطال كتيب يب أمهية هذا املوضوع
 11تشعيع الدراسات امليدانية عن األمن الفكري وفقدان
12

صيم مقرر عن األمن الفكري

 13إقامة لقاءات مع كبار العلماء حول هذه املفاهيم
 14تعزيز دور الطالب ابحلفا علأ الوقن
 15احلث علأ املشاركة التطوعية والعمل التطوعي
 16تنوير الشبا فيما حيدث يف هذا الزمن يف الوقن والعاذ
 17استضافة كبار العلماء وتاورهتم مع الطال
 18التذكري بعظم حرمة دم املسلم
 19توضيح أركان اجلهاد وإ هارها بصورة صحيحة
 20تاضرات يف خارج اجلامعة كاملدارس واملساجد لتعزيز األمن الفكري
 21إحداث مفردات أو مقررات يف التعليم العام تركز علأ األمن الفكري
 22الرتكيز علأ دور األسرة يف ترشيد وسا ل التواصل ووسا ل اإلعالم

يتبني من اجلدول السابق أن هناك ( )22مقرتحاً أو فكرة من شأنها تعزيز األمن
الفكري لدى الشباب وخاصة طالب اجلامعة ،من وجهة نظر عينة الدراسة من أعضاء
هيئة التدريس والطالب ،وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه املقرتحات قد تكررت
بنسب متفاوتة ،وعند تأمل هذه املقرتحات يتبني أنها أفكار على درجة كبرية من
األهمية ،وكلها قابلة للتطبيق ،وميكن أن تساعد بشكل مباشر وغري مباشر يف حتصني
فكر الشباب من التلوث بأفكار التطرف واملتطرفني.
ويرى الباحثان أن أغلب املقرتحات وخاصة تلك املتعلقة بأنشطة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية هي مطبّقة بالفعل ولكن بنسب متفاوتة ،وأن ذكرها من قبل
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عينة الدراسة هو تأكيد ألهميتها وإن كان بعضها حيتاج إىل جمهودات أكرب ،واهتمام
أكثر من قبل اجلميع.
ويالحظ كذلك من خالل اجلدول السابق أن بعض املقرتحات خيص األسرة،
ومنها ما خيص اجلامعة أو الكلية ،ومنها خيص احملاضر ،والعلماء ،والشباب أنفسهم،
ومؤسسات الدولة املختلفة ،واألجهزة األمنية ،مما يؤكد حقيقة واحدة وهي أن األمن
مسؤولية اجلميع ،وليس مسؤولية طرف واحد أو كلية ما.
اخلامتة
إن كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم اليت تعلّم الدين
اإلسالمي ألبناء الوطن والعامل تنتهج منهجاً يقود إىل السيادة العاملية ،ويدعو إىل
التصدي ملظاهر الفساد والعبث واالحندار الشديد يف القيم واملبادئ ،ويدعو إىل مكارم
األخالق ،وإىل عبودية الواحد القهار ،والبعد عن عبادة اهلوى والغرائز واملاديات.
وقد خلص البحث احلالي إىل إن من أفضل الوسائل اليت تعزز األمن الفكري
لدى الشباب ،وميكن أن تكون سوراً أمنيًا ضد الغزو الفكري ما يلي:
 التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي السمحة ،والبعد عن مظاهر االحنراف
والتشويه اليت ألصقت بالدين واالنقياد لتعاليم اإلسالم ،قال

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱠ

()58

 ،وقال تعاىل:ﭐ

ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦﱠ ( ،)59واتباع منهج
([ )58آل عمران .]104
([ )59آل عمران .]110
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رسول اهلل ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ ( ،)60ثم البعد عن الدعاية املغرضة والشعارات اجلوفاء،
ومعرفة مصدرها واملراد منها.
 إعداد الطالب املسلم إعداداً فكرياً سليماً ليساهم يف أمن جمتمعه ،وتربية
مجيع الطالب على املنهج اإلسالمي يف كل شؤون حياتهم ،وبذلك يتحقق األمن
الفكري والرتبوي هلم ،ويف ضوء هذا التوجه يستطيع الطالب أن مييز بني السقيم
والصحيح من الثقافات واألفكار الوافدة ،وتكون لديه املناعة من االجنراف خلف هذه
االدعاءات الفاسدة من األفكار املنحرفة عن منهج احلق ،وبهذا ندرك عظمة اإلسالم
يف دعوته إىل األمن الفكري ،وأثر ذلك على حياة الفرد املسلم ،وبهذا األمن يستطيع
الفرد أن حيافظ على دينه وكيانه احلضاري والثقايف ،ويأمن على عقله وتفكريه،
ويستطيع أن يواصل رسالة احلياة ،وأن يتمكن من النظر والتفكري واإلبداع والتقدم
وخدمة األمة واألجيال القادمة.
 ضرورة االهتمام بغرس القيم اإلسالمية يف نفوس الطالب ،فالقيم اإلسالمية
اليت صاغها اإلسالم إلصالح حياة الفرد املسلم كفيلة بأن حتقق له األمن
والسعادة ،وهذه القيم ال شك أنها تهذب حياة الفرد املسلم وتضبط سلوكياته ،وهي
يف غايتها تهدف إىل سعادته وأمنه على نفسه وعرضه وثقافته اإلسالمية.
 ينبغي أن تركز املناهج واملقررات وتهتم باملبادئ االجتماعية والفردية اليت
متثل القيم اإلسالمية ،وحتث الطالب على التخلق بها وترسم له مناذج للقدوة الصاحلة
اليت ختلقت بهذه القيم ،فتحقق بذلك خري أمة أخرجت للناس حتى يكون لدى
الطالب حافزٌ يف بلوغها ،ثم إن إشاعة الفضيلة يف احلياة الفردية واالجتماعية ونبذ
([ )60يوسل .]108
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الرذيلة بكل صورها وحماربة مصادرها ،ورسم القدوة الصاحلة من أهم مقومات األمن
الفكري لألمة اإلسالمية ،وهلذا فإن الكلية تبادر دائماً إىل حتقيقها من خالل براجمها
وأنشطتها ومقرراتها املتعددة ،ولكي متكن الطالب من التخلق بها وتساعده على
السعي إليها وتشجعه على محايتها ورعايتها واحملافظة على صورها ليصبح مصدر خري
لنفسه وللمجتمع ،وال يكون مصدر شر ألي أحد من الناس.
التوصيات
من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث احلالي يوصي الباحثان مبا يلي:
أوالً :فيما يتعلق باملقررات الدراسية اليت تدرسها كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية يف جامعة القصيم يوصي البحث مبا يلي:
 - 1تضمني املقررات الدراسية مفاهيم إضافية من شأنها تعزيز األمن الفكري
مثل القواعد املنظمة لعالقة األمة اإلسالمية مع غريها من األمم.
 - 2توضيح املفاهيم واملصطلحات اليت يدور حوهلا اجلدل مثل الوالء والرباء
واجلهاد والتكفري وغريها ،مع االهتمام باألدلة الصحيحة والدامغة.
 - 3الكشف عن األفكار واملذاهب املنحرفة وكشف أهدافها املسمومة.
 - 4التحذير من التقليد األعمى ،وخماطره على الفرد واجملتمع.
ثانياً :فيما يتعلق مبجال األنشطة اليت تقدمها الكلية واليت من شأنها تعزيز
األمن الفكري يوصي البحث مبا يلي:
- 1توجيه الطالب للمشاركة باملناسبات الوطنية ،وخدمة اجملتمع احمللي،
وتشجيع العمل التطوعي.

دور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم يف تعزيز األمن الفكري

1655

- 2ختصيص مساحة على موقع الكلية اإللكرتوني للتوعية بأهمية األمن
الفكري ،والتحذير من التطرف.
- 3تشجيع أحباث الطالب وأعضاء هيئة التدريس املتخصصة مبجال األمن
الفكري ،ودعمها ،وختصيص جائزة سنوية للبحث املتميز.
- 4تفعيل دور النادي الطالبي ،يف جمال نشر ثقافة األمن الفكري وتوعية
الطالب بقضايا الوطن ،وخماطر فقدان األمن ،وإصدار مطبوعات متنوعة يف هذا
اخلصوص.
املصادر واملراجع

[ ]1ابن محيد وآخرون :صاحل بن عبداهلل وآخرون ( ،)2004موسوعة نظرة النعيم
يف مكارم أخال الرسول صلأ علي وسلم ،جدة ،السعودية ،دار الوسيلة،
الطبعة الثالثة.
[ ]2ابن حنبل ،أمحد ( .)1998املسند ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وآخرين،
بريوت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
[ ]3ابن حنبل ،أمحد بن حنبل ( .)2001املسند ،حتقيق :عبداحملسن الرتكي
وآخرون ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوديع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.

[ ]4ابن فارس ،أمحد ( ،)2002مقاييس اللقة ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،احتاد
الكتاب العرب.
[ ]5ابن منظور ،حممد بن منظور ( ،)1417لسان العر  ،بريوت ،لبنان ،دار صادر.
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[]6

بادي ،مجال أمحد ،شوقار ،إبراهيم آدم أمحد ( .)2011أسس األمن
الفكري يف السنة النبوية ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت،
اجمللد( ،)26العدد (.)87

[ ]7البداح ،خالد بن علي ( .)2013فق احلوار مع املخالل يف ضوء السنة النبوية
األسس واألهداف والوسا ل وا ،ر ،مركز تدوين للبحوث والدراسات احلديثية،
بريدة اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل.
[ ]8بدوي ،عبداهلل .)1997(.مناهج البحث العلمي .وكالة املطبوعات – الكويت
ط .6

[ ]9بن بيه ،عبداهلل بن الشيخ حمفوظ ( ،)2005اإلرها

التشخيم واحللول،

بريوت ،لبنان ،مؤسسة الريان ،الطبعة الثانية.

[ ]10البورنو ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد ( .)2002الوجيز يف إيضا قواعد الفق
الكلية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة.
[ ]11اجلنحي ،علي فايز،)2007( ،دور الرتبية يف وقاية اجملتمع من اسحنراف الفكري،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض.
[ ]12احلكيم ،نعيم متيم (.)2009حنو اسرتاتيجية وطنية لتدريس مفاهيم األمن
الفكري يف اجملتمع ،املؤمتر الوقين األول لألمن الفكري " املفاهيم والتحدايت "،
املنعقد يف الفرتة  25 - 22مجادى األول ،جامعة امللك سعود ،الرياض،
اململكة العربية السعودية ،كرسي األمري نايف بن عبدالعزيز لدراسات األمن
الفكري ،ص ص.40 - 1 :

[ ]13محد ،هيام أمحد ( ،)2011مدى تضم منهاج الرتبية اإلسالمية لقضااي فق
الواقع ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
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[ ]14احليدر ،حيدر بن عبدالرمحن ( ،)2002األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات
الفكرية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،أكادميية الشرطة ،القاهرة ،مصر.
[ ]15الرازي ،زين الدين حممد ( ،)1989رتار الصحا  ،بريوت ،لبنان ،مكتبة
لبنان.
[ ]16الربعي ،حممد بن عبدالعزيز ( .)2009دور املناهج الدراسية يف تعزيز مفاهيم

األمن الفكري لدى طالب اجلامعات السعودية ،املؤمتر الوقين األول لألمن
الفكري " املفاهيم والتحدايت " ،املنعقد يف الفرتة  25 - 22مجادى األول،
جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،كرسي األمري نايف بن
عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري ،ص ص.33 - 1 :

[ ]17السبيعي ،ونيان بن عبيد دهام ( .)2013دور اجلامعات السعودية يف تعزيز األمن
الفكري ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
[ ]18السديس ،عبدالرمحن ( ،)2005الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن

الفكري ،ملتقأ األمن الفكري يف جامعة األمري انيل العربية للعلوم األمنية.
الرياض ،السعودية.

[ ]19السنيدي ،فهد بن عبدالعزيز بن عبداهلل (،)1432حوار احلضارات ايددات
والضوابا يف ضوء الكتا والسنة ،جامعة امللك سعود ،كرسي األمري سلطان بن
عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعاصرة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

[ ]20الشدي ،عادل بن علي( ،)2004مسؤولية اجملتمع عن محاية األمن الفكري
ألفراده ،ورقة عمل مقدمة لندوة اجملتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية
بالرياض من  2/21حتى  2/24من عام 1425ه.
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[ ]21الشراري ،نذير نبيل ( .)2011األمن الفكري يف ضوء القرآن الكرمي ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.
[ ]22ضمرة ،معن حممود عثمان ( .)2005احلوار يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.

[ ]23العتييب ،سعد بن صاحل بن رايل (.)1430األمن الفكري يف مقررات الرتبية
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية (دراسة ميدانية) ،رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
[ ]24فارس ،رامي تيسري (.)2012األمن الفكري يف الشريعة اإلسالمية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.

[ ]25القحطاني ،ناصر هادي ( ،)2010دور معلم الرتبية الوقنية يف تعزيز األمن
الفكري لدى قال املرحلة الثانوية ملنطقة اران من وجهة نظر املشرف واملعلم ،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.

[ ]26اليف ،حممود عبداهلل ( ،)2012أثر إثراء تتوى الرتبية اإلسالمية ببعم املفاهيم
األمنية يف اكتسا قلبة الصل احلادي عشر هلا ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلامعة اإلسالمية ،عزة ،فلسطني.

[ ]27اللوحيق ،عبدالرمحن بن معال ( .)1999مشكلة القلو يف الدين يف العصر
احلاضر – األسبا  ،ا ،ر ،العالج ،-مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية.
[ ]28اللوحيق ،عبدالرمحن بن معال ( ،)2005األمن الفكري ماهيت وضوابط ،
االجتماع التنسيقي العاشر ملدير مراكز البحوث والعدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية
حول (األمن الفكري) ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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[ ]29مالك بن أنس ( .)2004املوقأ ،حتقيق :حممد األعظمي ،مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان ،الطبعة األوىل.

[ ]30املالكي ،عبداحلفيظ بن عبداهلل (،)2006حنو بناء اسرتاتيعية وقنية لتحقيأ األمن
الفكري يف مواجهة اإلرها  ،أطروحة (دكتوراه) - -جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم الشرطية.
[ ]31حممد ،عبدالناصر راضي ( .)2013دور اجلامعة يف تفعيل األمن الفكري
الرتبوي لطالبها دراسة ميدانية ،اجمللة الرتبوية ،العدد ( ،)33جامعة سوهاج،
مصر ،ص ص.140 – 79 :

[ ]32املطلق ،عبداهلل بن مطلق ،)2007( ،اإلرها

وأحكام يف الفق اإلسالمي،

رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية.
[ ]33املغامسي ،خالد حممد ( .)2005احلوار آدابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية،
مركز املل عبدالعزيز للحوار الوقين ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل.
[ ]34النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي ( ،)2001السنن الكاى ،مؤسسة الرسالة
للنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.
[ ]35نظمي ،رانيا حممد عزيز (،)2009جهود علماء اململكة العربية السعودية

ملكافحة اإلرهاب ،لث مقدم ملؤمتر اإلرها ب تطرف الفكر وفكر التطرف،
جامعة امللك سعود.
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[ ]36نور ،أمل بنت حممد بنت أمحد (.)1427مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم
وتطبيقات الرتبوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية.

[ ]37هاشم ،وحيد بن محزة ( )2005حنو برانمج عملي لتنمية الدور األمين
للمؤسسات الرتبوية .جامعة امللك عبد العزيز.
[ ]38اهلذيلي ،ماجد بن حممد ،)2012(.مفهوم األمن الفكري دراسة الصيلية يف ضوء
اإلسالم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
السعودية.
[ ]39اهلماش ،متعب بن شديد ( ،)2009اسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري ،حبث
مقدم للمؤمتر الوقين األول لألمن الفكري – املفاهيم والتحدايت – املنعقد يف الفرتة
من  /25- 22مجاد األوىل 1430 /ھ ،برعاية كرسي األمري نايف بن
عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري جبامعة امللك سعود – الرياض ،السعودية.
[ .www.themwl.org ]40متت زيارة املوقع بتاريخ  1437 /1 / 22ھ.
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The Role of the College of Sharia and Islamic Studies at Qassim University to
Promoting Intellectual Security
Dr. Ahmad Ali Shriem1, Dr. Nail Mohammed Karkaz2
1 Associate Professor, Department of Dawah and Islamic Culture
College of Sharia.Qassim University
2 Assistant Professor of curriculum and teaching methods of Islamic Education
Department of Dawah and Islamic Culture, College of Sharia.Qassim University

Abstract. The goal of current research to clarify the concept of security and intellectual importance، as
well as highlight the role of the College of Sharia and Islamic Studies at Qassim University in promoting
intellectual security، then identify the most important risks of intellectual insecurity on young people and
society from the point of the research sample view، as the research: was also to submit proposals and
solutions to enhance the intellectual security among young people from the research sample. The research
used descriptive and analytical approach، also used a questionnaire prepared by researchers to answer
questions of the research، and to achieve the objectives of the research: were applied research tool on a
sample of(441) students. And (48) faculty member in the college. The results showed that the courses
taught by faculty promote intellectual security level between high and very high، as well as the case of
faculty members، while the activities offered by the college، which would strengthen intellectual security
ranged levels between medium and high، also among the research: sample there (40) the risk of a
potential danger intellectual insecurity on young people and the community، has made more than (36) a
proposal to enhance the intellectual manna among students and the community. The research:
recommended a number of recommendations including: guide students to attend national events،
community service، and to encourage volunteer work. And the allocation of space on the mail the college
to raise awareness of the importance of intellectual security site، and to warn against extremism.
Key words: Intellectual Security، College of Sharia and Islamic Studies
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