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

- 1يقدم الباحث طلباً بنشر حبثه.
- 2يتقدم الباحث بثالث نسخ مطبوعةة عبةارة عة (أصة وصةورتان) باللغةة العربيةة منسةوخة بواسةطة احلاسة اآللة بربنةام ()Microsoft Word
متوافق ( )IBMوعلى وجه واحد فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع تةر ( 3سةم) لكة هةام  ،ومرقمةة ترقيمةاً متسلسةالً ،مبةا يف ذلة
األشكال واجلةداول ،باإلضةافة إىل نسةةة إلكرتونيةة وملةة بةاللغت العربيةة واإلجنليزيةة ،حبيةث ال تزيةد كلماتةه عة ( )222كلمةة أو
صفحة واحدة.
- 3تكون الكتابة باخلط املشهور [ ]Traditional Arabicالعناوي حبجم ( )22أسود ،واملنت حبجم ( )11عادي ،واحلواشة حبجةم ()11
عادي.
- 1ال تزيد صفحات البحث ع أربع صفحة.
- 5يكت عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلم  ،واجلهة اليت يعم بها.
- 6يتم العزو إىل املراجع وفق ما يل :
أ ) الكت  :ويعزى إليها بإحدى طريقت وال مانع م استةدامهما يف البحث الواحد.
الطريقة األوىل :ذكر املرجع يف منت البحث بامسه املةتصر ،يليه اجلزء والصفحة ،ورقم احلديث أو الفقرة إن
وجد ،مثال ذل  :أخرجه البةاري يف صحيحه ( 11/1ح  )166أو قال النووي يف اجملموع "...." : 22/1
الطريقة الثانية :ذكر املرجع يف احلاشية ،فيضةع الباحةث رقمةاً للحاشةية يف املكةان املناسة  ،ثةم يضةع احلاشةية
أسف الصفحة مثال ذل  :قال اب قدامة ")1( ".......
ب ) الدوريات :ويعزى إليها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية الةيت هةو فيهةا ،مثةال ذلة  :وذكةر الةدكتور
يف حبثه أنه مل يقف على أحد قال بهذا " .)2( "....
- 7توضع حواش ك صفحة أسفلها.
- 1يف مسرد املراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسنة الوفاة ،ثم م توىل طبعه وسنة الطبع ،وكذا يف الدوريات
يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 2عند ورود أعالم إسالمية وعربية يف منت البحث أو الدراسة ،تةذكر سةنة الوفةاة بالتةاريخ اهلجةري إذا كةان العلةم متةوفى ،وإذا
كانت األعالم أجنبية فإنها تكت حبروف عربية ،وب قوس حبروف التينية ،ويذكر االسم كامالً عند وروده ألول مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتاب م رئيس التحرير.
- 11ال يعاد البحث إىل صاحبه سواء نشر أم مل ينشر.
- 12يعطى الباحث نسةت م اجمللة ،وعشري مستلة م حبثه املنشور بدون مقاب  ،على أن يتحم املؤلف تكاليف ما زاد ع
ذل طبقاً ملا تقرره هيئة التحرير.
- 13يلزم الباحث إجراء التعديالت املنصوص عليها يف تقارير احملكم  ،مع تعلي مامل يعدل.
- 11تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.
- 15تصدر اجمللة أربعة أعداد يف السنة نصف فصلية.

عناوي املراسلة

ترس مجيع مواد النشر واملكاتبات إىل :
اجمللة العلمية جلامعة القصيم (العلوم الشرعية) .ص.ب 6622 /الرمز 51152 /بريدة  -اململكة العربية السعودية
هاتف  263222332حتويلة  2125هاتف مباشر وفاكس)26( 3222351 /
بريد إلكرتون qu.mgllah@gmail.com /
( )1املغين 322 /6
( )2التأم التعاون

 -جملة كلية الشريعة  -جامعة أم القرى  ،العدد :ص:
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .333-1يناير1111م/حمرم 1431هـ)

ج

المجلد ( – )7العدد ()1

مجلة

محرم 3415هـ  -نوفمبر 3131م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .صاحل بن حممد السلطان
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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

أ.د .أمحد حممد جاد عبدالرزاق
األستاذ الدكتور بقسم العقيدة  ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .محيد العربي الوايف
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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

د .عبداهلل بن سليمان املطرودي
األستاذ الدكتور بقسم الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
استاذ الفقه املساعد يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جبامعة القصيم.

رقم اإليداع 1411 / 1113 :

جملة العلوم الشرعية

ه

جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( 433-1حمرم 1435هـ/نوفمرب 1113م)

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين.أمابعد :
فقدخطتجملة جامعة القصيمالعلمية (العلوم الشرعية)خطوات كبريةيف جمال
التطويرواستخدامأعلىمعايرياجلودةواإلتقانوالسرعةيفالتحكيم .إذتعتمديفحتكيمها
لألحباثعلىحمكمنيمتخصصنيومتميزينيفجماالتهممنداخلاململكةوخارجها .
كماويسرهيئةالتحريرأنتقدملقرائهامجلةمنالبحوثاملتميزةواألصيلةيفعلوم
الشريعةاليتحوتهاهذهاجمللةيفالعدداألولمناجمللدالسابع،وتعريفبرسالةجامعية
متتمناقشتها،وعرضموجزلكتابمنشوريفجمالعلومالشريعة.علىالنحواآلتي :
أوالً :البحوث

 ضوابطتزاحم املصاحل "دراسة أصولية فقهيةتطبيقية" وهو عرض للموازنة

بنياملصاحلحالتزامحها،ودوراجملتهدأواملكلفحيالذلك،وماجيبعلىاجملتهد
أنيكونملماًبهمنمراتباألحكامالشرعية،وعارفاًمبقاصدهاالضروريةواحلاجية
والتحسينية.
 شيوخقتادةاملتكلميفمساعهمنهم"دراسةتطبيقيةعلىالصحيحني":وهذا
البحث يعرض ترمجة لقتادة بن دعامة الدوسي من كتاب حتفة التحصيل ،كما
ويوضحمدىتكلمالنقاديفمساعقتادةمنعددمنشيوخه،ويوضحمدىثبوت
هـ

مقدمة

و

أقوالهؤالءالنقادودقتهميفحكمهممنجهة،ومسوغاتالشيخنييفالروايةلقتادة
عنهممنجهةأخرى.
 احلصانة الدبلوماسية يف الشريعة اإلسالمية :وهي بيان ملوقف الشريعة
اإلسالميةلنوعمناملسائلاملتعلقةبالعالقاتالدوليةواالمتيازاتاليتمتنحللمبعوث
الدبلوماسياليتجتعلهيفحرزووقايةومأمنشخصيوقضائيومالي،األمرالذي
ميكنهمنالقيامباملهاماملوكولةإليه.
 أحاديث موت الفجأة "مجعاً وخترجياً ودراسة" :وهو عبارة عن مجع
لألحاديثالواردةيفموتالفجأةودراستهادراسةحديثية،بذكرختريجاألحاديث
الواردةيفموتالفجأةودراسةرواتهاواحلكمعليها.
 منظومةاألخالقيفاإلسالم أهميتهاوبناؤهاوجماالتها:ويعاجلالبحثاألخالق
يفاإلسالمببيانمعاملها،كمايبنيخصائصهامنحيثكونهامنسجمةمعالفطرةاليتفطر
اهلل عليها ،ويعاجل اجملاالت اليت تشملها هذه األخالق يف تربيتها للمسلم فرداً ومجاعةً
وأسرةوجممتعاً.
 أثرالفروضالكفائية يفاحلفزعلىاألعمالالتطوعية:يعرضمسألةالعمل
التطوعيواعتبارهمناحلاجياتالضروريةيفاجملتمعاتاملتحضرة،وحفزأبنائهاعلى
املشاركةالفاعلةيفخدمةاجملتمعلريقىإىلمصافالدولاملتحضرة.
 حجيةإثباتالنسببالبصمةوالوراثية"دراسةفقهيةمقارنة":وهذاالبحث
يعرض حجية البصمة والوراثية يف إثبات النسب ،من خالل تعريفها وبيان ماهيتها
ومصداقيتها،ومنثمبيانالتكييفالفقهيللبصمةالوراثية.
 املقاصد االقتصادية يف تشريع الزكاة "قراءة حتليلية لنصوص من القرآن
والسنة":ويبحثيفمعرفةاملقاصداالقتصاديةيفتشريعالزكاةمنخاللقراءةحتليلية

ز

مقدمة

لبعضنصوصالقرآنالكريموالسنةالنبويةالشريفة،حنوتقليلالتفاوتيفتوزيع
الثروةبنيطبقاتاجملتمعمنخاللإعادةتوزيعالثروةبنياألغنياءللفقراء.
اثنياً :مراجعات الكتب

 كتاببعنوان:األصولاليهودية:فرنسا،إسرائيل،والوالياتاملتحدة.للمؤلف

إميانويلهيمان،ترمجةسعدالطويل،نشراهليئةاملصريةالعامةللكتاب،مصر،القاهرة،
الطبعة الثانية2102 ،م ،وهذا املؤلف يعد واحداً من أهم الكتب اليت تناولت ظاهرة
األصوليةالدينيةاليهوديةيفكلمنفرنساوإسرائيلوالوالياتاملتحدةاألمريكية.
اثلثاً :الرسائل اجلامعية

 رسالة جامعية بعنوان :األحاديث الواردة يف األمساء والكنى واأللقاب

"مجعاًوخترجياًودراسة"وقدنوقشتيفكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية\ جامعة
القصيم .يف يوم األحد 0311- 02- 01هـ ،للطالب صاحل بن راشد القريري،
وبإشرافالدكتورعمربنعبداهللاملقبل.
آملنيمناهللتعاىلأننكونقدوفقنايفعرضهذهاملوضوعات،وأنتكون
هذهاجمللةمنارةعلمومنفعةلعلماءوطالبالعلمالشرعي .
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني .
رئيس حترير اجمللة

أ.د .صاحل بن حممد السلطان

جملة العلوم الشرعية
ح
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( 983-1حمرم 1935هـ/نوفمرب 2013م)

المحتويات
صفحة
ضوابطتزاحماملصاحل"دراسةأصوليةفقهيةتطبيقية" 

د .هايل داود ،و أ.د .عبد اجمليد حممود الصالحني 1....................................

شيوخقَتَادةَاملُتَكَلَّميف َسمَاعِهِمِنْهُم"دراسةتطبيقيةعلىالصحيحني" 

أ .د .انفذ حسني محّاد 77 .............................................................

احلصانةالدبلوماسيّةيفالشريعةاإلسالميّة 

د .ماهر ذيب أبو شاويش 157 ........................................................

أحاديثموتالفجأة"مجعاًوحتريراًودراسة" 

د .بندر بن انفع بن بركات العبديل 225 ................................................

منظومةاألخالقيفاإلسالمأهميتهاوبناؤهاوجماالتها 

د .راجح عبد احلميد "كردي بين فضل" 267 ...........................................

أثرالفروضالكفائيةيفاحلفزعلىاألعمالالتطوعية 

د .حنان يونس حممد القدميات 335 ....................................................

حجيةإثباتالنسببالبصمةالوراثية 

د .جابر إمساعيل احلجاحجة ،و د .أسامة حسن الراببعة 383 ...........................
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( ،77-1حمرم 1341هـ/نوفمرب 3114م)

ضوابط تزاحم املصاحل

دراسة أصولية فقهية تطبيقية
أ.د .هايل داود ،و أ.د .عبد اجمليد حممود الصالحني

قسم الفقه ،كلية الشريعة ،جامعة القصيم

ملخص البثص  .إن هـ ا الشـريعة قـد جـاحق ل مقيــا مصـا ال ـا  ،وإن املطلـوتق الــط يطل اـا الشـاصد يقصــد
م اــا يقيــا املصــا للفــرد وا ما ــة ،وهـ ا املطلــوتق قــد ح ـيا م ييــي يسـ طي املهبلــل ان رة ــا كلاــا مــر

وا د  ،فهبيل ي صرف املهبلل ،ذلك أن ال هباليل الط كلف ا ا الشاصد ليسـ

لـد دصجـة وا ـد مـي ا يـة،

وه ا أتة ا ية الفقه مبراحب ا مـا وا ههـا.ومـي ي ـ ايتق القـراين الهبـرو او السـ ة ال ويـة او يا ـة ال شـري ،
جيــد امةلــة كةــو ونصودــا ديــد حأكــد ان م ــدا مرا ــا حرحيــب املصــا امل عاص ــة امل يا ــة م ــدا ادــي الش ـريعة
اإل همية.
إن اجمل اد او املهبلل ىت يس طي ان يوازن بني املصا الـة حيا اـا بـد لـه مـي ان يهبـون ملمـا مبراحـب
ا هبــام الشــر ية مــي واجــب وم ــدو  ،اصفــا مبقادـدهامي ــروصية و اجيــة ويســي ية ،وم علقــة يفــا الــديي او
الـ ف او العقـ او العــرأ او املــا وان يهبــون اصفــا تلواقـ و اجاحــه ومهبســاحه ،وتملسـ فط ووروفــه وا والــه
وإمهباانحه.
وقد حود ال ا ةان مي خه ا قراح ال صوص الشر ية ،ومه ظـة حصـرفاق الشـاصد الهب ـا والسـ ة،
ومــي خــه ا ـ قراح اق ـوا الفقاــاح ،ومتمــي مقادــد ال ش ـري  ،إىل صــر ومو ــة مــي الت ـوابي ا ـ هبم إلياــا
املفا لة بني املصا امل يا ة ،كما قدا م مةا حط يقيا لد كيفية مرا ا املصا امل يا ة بعض مياديي احليا .

1

هاي داود ،و د اجمليد حممود الصه ني

2

املقدمة
احلمددهلل ر ا ااملدد

 ،وااصدد و واامدد ى سيددا حمدد هللع مددهلل وسيددا ادد و دد

أمجمل  ،ومن اهتهللى بههللي  ،واحمنت بمنت إىل يوى ااهللين أم بملهلل:
فد ااشددعيملا االحمد م ا تصد المددا ب ا ددا نددتوش مل ا مهد و ددعا مله  ،وأ
اافهددش ااملم ددب اة ملددا االلد ى ااشددعس ا و واسددهلله  ،جيمل د ا مدديش أر ددع ددهلل و سيددا
االعتفدد ب بهددلش ااشددعيملا ،وأ ددعا إىل مملعفددا مص ددهلله االي ددا ،وم د هدد اامل مددا،
وأعم ه ااتشعيمل ا ا ختيفا .ومن هللبع ألل ى ااشعيملا ،و أمد مص دهلله  ،يي د أ
من مو هع احللما ف ه أ ال مل ض ف ه  ،وأ بن عه يصدوى سيدا مد صت د ااملصدو
اامي ما ،واافةع ا متص ما.
أمهية املوضوع
إ هلا ا وضوب ا أهم ا ر ريو ايفدعد وامم سدا ،ذاد أ ة ص د متد ل د و
اافعد وامم سا يف ر فا جواع ه  ،وأ غ ب سن وا ع ااما فصه و ة ص هلل يهللخيده يف
عفب طوي مويش من اارتاجع احل
االهتم ى ب الي

 ،واال ت

ي ،رم يؤدي إىل إغعا هد يف امئ د  ،وسدهللى
ب هش سن ااهش ،أو ب ري ا هش سن ا هش.

وال جيهلل ا عء عفم جم ف ً اي ص صا إذا

 :إ غ ا هدلا اافصد سدن وا دع اامدا

هو من أهش ااحم ا ف م مل ع من اخت ال  .ويصدو اامليدواع ( " )1ومدن أهدش مود هع

( )1د .طه جابر العلواين ،راقي ،مواليد  ،1341دك واص ادو الفقه مي جامعة ا زهر ة  ،1374يرا
اليا جامعة قرط ة فوجي يا الو تق امل مد ا مريهبية ،صئي املعاد العاملي للفهبر اإل همي
ابقا ،كان صئيسا ل مرير ولة إ همية املعرفة ،تو اللج ة ال في يَّة جملم ال قريب بني امل اهب .انظر
املييد :موق الدك وص طه العلواين لد الش هبة اإللهبرتونية
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اا د وضددمله االحم د ى" ( ،)2وأ

ف صً ممت صعاً مريو اامدا سدت اهد  ،و دعاءو طةهد اا د ع
يوهددعا أ ا مددتوي

دملوداً واادهللا اً،

ااعا ددا اادد بي تهدد اامددا فلددعًا ول دد و و ددأ ريًا يف ممددريو

االعم ع ا ،اجع إىل هلل ه سيا ع ب أواوي ه .
وال حيت د ا اان د ىلع إىل ر د ري سن د ء ،وال إىل سو د ش ذر د ء ،ا ددهلل ا االخددت ال
ااواض د ا يف سددهللى ع ددب ا ص د ح ،ف ع د

ددعى ر د رياً مددن اهمددن يتاهددو إىل بن د ء

ا مد جهلل اا ددخما ات ددش يف جن هد مصددي ال يشد يو حمدوى د أو ددف  ،ددش
ي يدب ا مداهلل بملددهلل رد

د و وال ينتفددع بد ألددهلل ،ب نمد دعى فصددعاء ا مديم يأريددهش

اموب ،وية نهش امهد وااتخيد  ،مدع أ ريفدا بند ء ممداهلل والدهلل لفد الطملد ى
الف ام ب ،وبن ء ااملهلليهلل من ا هللا س ،ينصل به الف ا ميم من امه وااتخي .
رم دعى رد ريا مدن ا مديم حيادو رد سد ى ،أو يملتمدعو  ،ف نفدب ااوالدهلل
منهش م اغ ط يا ،يف ل أ يف ل أو مهللينت أع حم سعضدا ايادوب ،وأ االد ري مدن
معارئ اايت ى ودو ا من وامممل

اطرييا شلو ب ه ولئعه إىل ار.

إ هددلا ا وضددوب ددهلليهلل ااهم ددا ايفص د وا ف د  ،وايم حم د واال تص د دي،
وايمعب د وااهللاس ددا وا صدديم االجتم د س  ،فل د هددلش ا د دين ىلت د ا إىل ض د هددلا
ا وضوب انملعف مب ذا ع هللأ ومب ذا عنته ؟ وم ذا عصهللى ومد ذا عدؤخع ؟إ حمدنا ااتدهلل ا و يدا
االمل ع

فعض سي ن ااتملمب يف فهش هلا ا وضوب و صمل هلل واسهللش ،لتا ال لدو

ا مأاا ب ضواب .

( )3العلواين ،مقدمة ك ا نظرية املقادد د اإلمام الشاطيب ،د .ا د الريسوين ،املعاد العاملي للفهبر
اإل همي ،واش طي ،ص11
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مشكلة الدراسة
إ هلش ااشعيملا هلل ج ء ات ص ب مص ح ااند س ،وإ ا ةيوبد

ااد يةي هد

ااشد ب يصصددهلل منهد ىلص ددب ا صد ح ايفددعد وامم سددا ،و ددهلل تمل د ض هددلش ا ةيوب د
و تئالش ا ث ال يمتة ع ا ليد أ يدأ بهد ريده مدعو والدهللو ،وال يمدتة ع إال أ
يأ ب لهللاه  ،إم اتمل ض ااو ت أو يا االمل ع  ،فم ذا يصهللى منه ؟
االد ريو ب ددث ا مد

اصددهلل اعشد

اافعس ددا سيددا لمد ا ااص د ي االدتى،

وأ يتهش اانواف سن اافعا ض ،واات مد ن

سدن اا دعو ي  ،وادو اعت د هدؤالء

افص ع ب ا ص ح اتان وا ر ريا من ا ئااب وا ت ه .
اصهلل ج ء هلش ااهلل احما اتا ب سيا جمموسا من ااحمئيا منه :
 – 1ه ااشعيملا م ن ا سيا معاس و ا ص ح ؟
 – 2م مفهوى ا صي ا يف ااشعيملا ؟
 – 3ه ا ص ح سيا ا والهللو ،أو ه متف و ا ؟
 – 4ه ميلن أ تئالش ا ص ح يف ا ةيوب
–5ه

ااشعس ا؟ وم مفهوى ئامحه ؟

است ااشعيملا ئالش ا ص ح ؟

 – 6ه هن ا ضواب ميلن ىلل مه يف ل اا ئالش ا ص ح ؟
الدراسات السابقة
اصددهلل ر ددع ااهلل احم د

وااا د م لددو موضددوب مل د ض ا ص د ح و ئامحه د

ومنه :
 - 1فص ااواوي  :د احما يف اا واب  ،مدهلل اادور ي  ،أطعولدا ج ممل دا
عشددعه ا ملهددهلل اامل د
ااواوي

وااتأ

ايفلددع االحم د م 1991 ،ى ،ل ددث اعةيددب مددن ملعي د فص د
ااشعس اد  ،دش وضدع جمموسدا مدن اا دواب يف ل ادا ملد ض

وابي حيا م املصا ...
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ااواويد ؛ ل ددث و د إىل ا ددن وسشددعين ضد بة  ،والددن ب اتددهلل ب ف هد ددهلل أ
بمل ه ملع ومتهللاخ  ،وبمل ه فعس جدهللا ،وردلا أدخد ف هد ملد ض ا صد ح
مع ا ف حمهلل.
 - 2فص د ااواوي د

يف ىل د

مص ددهلل ااشددعيملا ،س ددهلل اام د ى االعبددوا ،

حمدد اا درتددو او مة وسددا يف دا ط ددا ،دمشددب ،ط ،2002 ،1وااعحمدد اا يف فصدد
ااواوي د

ل ددث ب د ف ه د مفهددوى فص د ااواوي د  ،واااف د ىل ذا ااصدديا ،ومفهددوى

ا وازعا وااتمل ض واارتج م ،رمد جد ء بد ملض ااصواسدهلل ااد
ا ص ح ،وذرع بملض ااتة ص
ب ملض ااصواسهلل اا

ااملمي ا افص ااواويد

مدتخهللى ايموازعدا بد

يف ا د دين ا ختيفدا  ،وجد ء

متخهللى ايموازعا بد ا صد ح ا تمل ضدا ،وردلا ايموازعدا بد

ا ف حمهلل.
 " - 3يف فص ااواوي

د احما جهلليهللو يف ضوء ااصع واامنا د احمدا ايدهللرتو

يوحمد ااصعضد وي ،د د و سدن دا وه دا ا ااصد هعو ،ط ،1996 ،2و دهلل بد ف د
ل جا ااما إىل فص ااواويد  ،وذردع جمموسدا مدن ااواويد

ااد ين د االاتفد

إا ه و صهللميه يف اجمل ال ا ختيفا يف اامليش وااملم واافتوى وااهللسوو وغري ذا .
 - 4ضددواب ا صددي ا يف ااشددعيملا االحمد م ا ،ااددهللرتو
اا وط  ،مؤحمما ااعحم اا ،بريو  ،وه

مددهلل حمددمل هلل م د

حمد اا درتدو اش مدن اازهدع حمدنا ،1965

و ددهلل سددعف ف ه د ا صددي ا وب د خص صدده وضددوابةه يف ااش دعيملا االحم د م ا ،و ددهلل
ملعض إىل ضواب ملد ض ا صد ح يف جدئء يمدري مدن االتد ا ،و ردئ سيدا ملد ض
ا ص ح يف معا ه ا ختيفدا مدن ضدعو يا ول ج دا وىلمد ن ا ،فموضدوب ااعحمد اا اد
ئالش ا ص ح وإمن ضواب م ملعف ب ا ص ح.

هاي داود ،و د اجمليد حممود الصه ني

6

أم د احمتن هلش فصهلل ل و اا ل

من خ هل مي اا دوء سيدا فصد ع دب

ا ص د ح سددت د احمددا ممتف ددا اصواسددهللش وضددوابة  ،واحمتشددعاف اعتص د

واخت د ي

ا ملض جم ال وذا ست م لث أ بملا وخ متا ،سيا اان و اات ا :
ا

ث ااو  :االل ى ااشعس ا ومعاس و ا ص ح.

ا

ث اا ع  :ااداا سيا مشعوس ا ا ف ضيا ب ا ص ح وأهم ت .
ئامحه .

ا

ث اا اث :ضواب ع ب ا ص ح ل

ا

ث ااعابع :من ذا ة ص ا ايمف ضيا ب ا ص ح سنهلل ئامحه .
وأم اط متا فصدهلل أودب ف هد اا ل د أهدش اانتد ت وااتو د

إا ه من خ

ااد خيصد

د احمتهم هلش.

وبملهلل :ف اا ل

يصعا أ هلا ااملم هو جههلل ا صد  ،فمد رد ف د مدن

خري ولب و واا فمن ار ،وم رد ف د مدن خةدأ و صدو وخيد فمدن أعفمدهم ،
وار و حموا و عس من بعاء .واحلمهلل ر ا اامل
املبث األول :األحكام الشرعية ومراعاة املصاحل
ا ةيب ااو  :ابتن ء ااشعيملا سيا معاس و ا ص ح.
ا ةيب اا ع  :لص صا ا ص ح يف ااشعيملا االحم م ا.
ا ةيب اا اث :ف و ا ص ح يف ااع ب.
ا ةيب ااعابع :مفهوى ئالش ا ص ح.
ا ةيب اط م  :اااف ىل ذا ااصيا بتئالش ا ص ح.
املطلب األول :ابتناء الشريعة على مراعاة املصاحل
إ مدددن ا د د دق ا مدددتصعو ادددهللى اامليمد د ء وااصواسدددهلل اا بتدددا ادددهللى اافصهد د ء
واا ددوا

أ ااشدد ب احللدد ش صددهلل مددن ددعب االلدد ى ىلص ددب مصدد ح ااندد س يف

وابي حيا م املصا ...
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ااهللا ين ،جبيب اانفع هلش ،ودفع اا ع سنهش ،واافوز يف اآلخدعو ،وإ رد االلد ى
()3

ااشعس ا هللو لو هلا ا ملنا

وإ احمتصعاء اانصوص ااشعس ا يؤرهلل هلا ا ملنا بصدو و ةمل دا ،إذ بي دت مدن
اال عو م يو يه إىل د جا ااصةع واا ص من ل ث اا و وااهللالاا ،علرع منه سيدا
حم

ال احلصدع واد ملد ىل يف ملي د إ حمد

ا

ااعحمد  :ﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ اانم ء  ، 165ويف ملي د بمل تد
وحمدديش د

ديا ار سي د

مل د ىل :ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﭼ ااع د ء ،يددا  ،101ويصددو :

ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ ( )4وردددلا سيددد ااشددد ب احللددد ش رددد ريا مدددن
االلدد ى ااشدددعس ا مبصدد ح اامل دد د رصوادد ملدد ىل يف ااصدددوى :ﭽﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ اا صددددددددددددددددعو  ،123ويف
ااص و :ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭼ ااملنل و  ،45و واد ملد ىل
يف ااصص ص :ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ اا صعو .119
و وا سي ااص و واام ى سنهلل م أب ح اين س أ يهللخعوا حلوى ااضد ل بملدهلل
أ ر

دهلل مندع مدن ذاد  " :إمند عه دتلش مدن أجد ااهللافدا ااد دفدت فليدوا وادخدعوا

و صهلل وا " ( ،)5وب

يا ار سي وحميش حم ب سهللى ههللم ايلمل ا وإس دو بن ه سيا

واسهلل إبعاه ش رم و س شا أ حمو ار يا ار سي وحمديش د  :أمل دعي أ
وم ل بنوا االمل ا ا تصعوا سن واسهلل إبعاه ش ؟ ات :فصيت :ي حمو ار أفد
( )4انظر :الشاطيب ،املوافقاق ادو الفقه3/3 ،
( )3انظر:الشاطيب ،املوافقاق13/3 ،
( )1صواا مسلم ،انظر دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا
ا ا ي ،ح  ،1371ص 1111

ا

ا ي ،ت

ما كان مي ال اي ي اك حلوم
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عده سيا واسدهلل إبدعاه ش فصد

ديا ار سي د و حمديش :ادوال لدهلل

ومد بد الفع

()6

افمليت "

هلش اام يا وغريه االد ري ملعفند أ ااشدعيملا مملييدا بت ص دب مصد ح اامل د د(،)1
و هلل وا ع أ وا اامليم ء يف صعيع هلش احلص صا ،يصدو ابدن ااصد ش "وإذا أميدت دعا ع
دين اا وضمله ب س دش وجهلل ه ال ختعا سدن ىلصد ا صد ح اط اصدا أو ااعاج دا
امب االمل 000و ملة د ا ف حمدهلل اط اصدا أو ااعاج دا امدب االملد  ،ويصدو
ااش طيب" :ا مليوى من ااشعيملا ،أعه عست ص ح اامل د ،فد اتلي

ريد إمد ادهلل ء

مفمهللو ،وإم ميب مصي ا ،أوهلم ممل "(.)2

( )7م فا ليه واللفا ملسلم انظر دميح ال خاصي ،ك ا ا اديي ا ن ياح ،ح  ،431 ،4473دميح مسلم
بشرح ال ووي ،ك ا احلج ،ت نقض الهبع ة وإ اد ب ائاا ،ح  ،1444ص.1117
( )7اخ لف اقوا ا دوليني حعلي ا هبام الشر ية اشارها قو ن ا و ان ا هبام الشر ية معللة مبصا
ه ا القو بقو وداف ه ابي القيم والشاطيب والطو وهو املشاوص ي احل فية ،وهو
الع اد وممي
م هب الشيعة واملع يلة والقو اآلخر وهو دم ال علي واشار مي قا به وداف ه الظاهرية خادة ابي
يم وهو املشاوص ي الشافعية وقا به اكةر احل ابلة وا شعرية .انظر:ابي يم ،اإل هبام ادو
ا هبام ،77/3 ،الس هبي ، ،اإل اج شرح امل ااج ،73/4 ،ابي ال جاص احل لي ،الهبوكب امل و،
 ،413/1الشاطيب ،املوافقاق ،131/4 ،413/1 ،ابي القيم ،مف اح داص السعاد  ،33/3الريسوين،
نظرية املقادد د اإلمام الشاطيب ،ص -137ص  ،341الش قيطي ، ،الودل امل ا ب لشرد احلهبم،
ص ،74 -17الع يي ،حيسوُ لم ادو الفقه ،ص ،171هبيم ،ص اية املصلمة واحلهبمة حشري نيب
الر ة (دلد هللا ليه و لم) ولة ا امعة اإل همية ،العدد  ،117الس ة 1333 ،43ه 3113 ،م،
ص  -317ص ،317ص  -334ص  ،347ابي القيم ،مف اح داص السعاد .33/3 ،
( )3الشاطيب ،املوافقاق.413/1 ،
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املطلب الثاين :حقيقة املصاحل يف الشريعة اإلسالمية
ا صددي ا ا ددا ااصد ح ،واممددع َمصَد امُ ،و ددهلل أ دديم ااشد ء بملددهلل فم د دش أي
()9

أ م  ،ويف اامع َمصْيَ َ ٌا أي خري.

أم يف اال ة ح ف ملعِّف اا ئااد ا صدي ا ا صصدودو يف ااشدعب بأعهد " اه فودا
سيا مصصود ااشعب ،ومصصود ااشعب من اطيب مخما وهو :أ حيف سي هش ديدنهش،
وعفمددهش ،وسصيددهش ،وعمدديهش ،وم د هلش ،فل د م د يت ددمن لف د هددلش اا ددو
اطمما فهو مصي ا( ،)10وبن ء سيا هلا عمتة ع ااصو بأ ا صي ا ا ملتدتو ااد ي ندا
سي ه اامع واانه  ،واات ي واات عيش ا مت ه م يعاش اان س بفهومهش ااص دعو،
وسصوهلش اههللودو ا تأ عو بشوا ب اهلوى وااشهوا  ،وا تأ عو مبؤ عا ااوا ع ا ملد
واا ئا اه ةا ،وإمن ا عاد ب ص ح م ر عت رلا يف عوع ااشعب ،فم ههلل ا ااشدعب
ب اص ح فهو ا صي ا.
ويصو ااش طيب يف "ا وافصد "" :إ ا صد ح ااد
يملعفه د لددب مملعفته د إال خ اصه د وواضددمله  ،وا د

صدوى بهد ألدوا اامل دهلل ،ال
ايمل ددهلل به د سيددش إال مددن بملددض

ااوجوش ،واالي افا سي منه أر ع من االي ي هللو ا  ،فصهلل يلو حم س ً يف مصدي ا
عفمد مددن وجد ال يو ددي إا هد  ،أو يو ددي إا هد سد ج ً ال جد ً ،أو يو ددي إا هد
ع صا ال ر ميا ،أو يلو ف ه مفمهللو عب يف ا وازعا سيا ا صدي ا 000فيهدلا بملدث
ار اان

()11

م شعين ومنل ين" .

( )3اليتق وايخرون ،املعجم الو يي131/1 ،الفيومي ،املص اح امل و .431/1 ،اليبيدي ،اتج العرو 137/7 ،
( )11الغيايل ،املس صفد.433/1 ،
( )11الشاطيب ، ،املوافقاق.147/1 ،
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إ اايددلو اامل ضددا ددهلل ملص ه د مف حمددهلل ر د ريو ل د الً أو م د الً ،وذا د رتمل د ط
ا خهلل ا  ،أو رمدب ا د بةعيدب لدعاى ،وسيدا اامللد مدن ذاد  ،دهلل أ بملدض
وحم

ا ص ح مؤ ا و ا ،والن سوا ه مح هللو ،وعت اهد لمدنا ،وذاد ردأمل

امه د د يف حم د

ار د

مل د ىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ اا صعو.216 :
إ ر ريا من اان س  -خ دا مدع االعفتد ح االس مد و ندوب وحمد

اال صد

 أخل يتصهللى ايت ي واات عيش ،تاً بدأ ااشدعيملا إمند جد ء ات ص دب مصد حاطيب ،ف صع االل ى بن ء سيا م يعاش بملصيد ااص دع وهدواش ،زاسمد أ هدلا هدو مد
صت

ا صي ا ،وأع هو للش ار.
وإ استم د اان س يف فهش ا ص ح سيا موازينهش ااملصي ا ،يف ر ري مدن أل د ال

يددؤدي إىل عت اددا د

ا ،وهددو ااددلي جمليددهش يملتددتو ااعب د ضددعو و ا تص د ديا،

واحلددهللود وااصص د ص ف ه د مددوو وغددري م مددا ايملصددع ،وامه د د ال يتفددب وا وا ددب
وااسعاف ااهللوا ا.
إ ااص عو اامعيل أج ز ايشخص أ يتصعف برترتد ر د يشد ء وادو أو دا
بل عرت إىل ري د أو ةتد

ردً و تد فصدعاء ،وااصد عو اال ي دئي استدت ااشدلوذ

امنم سم ً مشعوس  ،فهلش أم يا بم ةا سيدا سدهللى دهلل و ااملصد اا شدعي سيدا مت دئ
ا ص ح مت ئا لص ص وسيا هللخ ااشهوو واهلوى يف هلا اامع .إ هؤالء ينة ب سي هش
وا مل ىل :ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ االه .104 :
املطلب الثال  :تفاوت املصاحل يف الرتب
يصو ااش طيب " ل ا
ا ص هلل ال ملهللو

ااشعيملا عجدع إىل لفد مص دهلله يف اطيدب ،وهدلش

ا أ مد ى :ألدهلله أ لدو ضدعو يا ،واا د ع أ لدو ل ج دا،
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واا اث أ لو ىلمد ن ا ،فأمد اا دعو يا ،فمملن هد أعهد ال بدهلل منهد يف د ى مصد ح
ااهللين وااهللع  ،ا ث إذا فصدهلل مل ردع مصد ح اادهللع سيدا احمدتص ما ،بد سيدا فمد د
و ه ا وفو ل و ،ويف ااخعى فو اانا و واانملد ش"( ")12وأمد احل ج د

فمملن هد

أعه مفتصع إا ه من ل دث ااتوحمدملا و فدع اا د ب ا دؤدي يف اا ادب إىل احلدعا وا شدصا
اا لصا بفو ا ةيوا ،ف ذا مل ُعابَ دخ سيا ا ليف سيا امميا احلعا وا شصا،
والن ال ي يغ م يدغ اافمد د ااملد دي ا تو دع يف ا صد ح اامل مدا " ( ")13وأمد اات مد ن ،
فمملن ه ااخدل مبد يي دب مدن حمدن ااملد دا  ،ورندب ا هللعمد

ااد

أعفهد ااملصدو

" (.)14

ااعاج

مم حم ب ععى أ االل ى ااشدعس ا ا مدت سيدا د جدا والدهللو مدن ااهم دا مدن
ل ددث ىلص د مص ددهلل ااش د ب ب د صددع سيددا د م معا ددب أس ه د اا ددعو ي
 .يصو ااش طيب " :احل ج

احل ج

ش اات م ن

اات م ن

ر اتلميا اي ج

 ،ف اا عو ي

ر اتتما اي عو ي  ،ورلا
ه أ د ا صد ح "( ،)15ويصدو :

"ا ص دددهلل اا دددعو يا يف ااشدددعيملا أ دد اي ج دددا واات مدد ن ا ،فيدددو فدددعض اخدددت
اا دعو ي بد ط
ألهللهم اخت

 ،الخدت ب خت اد بد ط
اا عو ي ب ط

 ،وال ييدئى مدن اخت هلمد أو اخددت

"(.)16

ويؤرهلل هلا بصوا " :فهلش مة اب مخما ال بهلل من ب عه :
ألهلله  :أ اا عو ي أ
( )13الشاطيب ،املوافقاق.13 – 17/3 ،
( )14الشاطيب ،املوافقاق.31/3 ،
( )13الشاطيب ،املوافقاق.33/3 ،
( )11الشاطيب ،املوافقاق.31/3 ،
( )17الشاطيب ،املوافقاق.41/3 ،

ددش

حمواش من احل ج وااتلم ي .
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واا ع  :أ اخت

اا عو ي ييئى من اخت
بط

واا اث :أع ال ييئى من اخت

اا

وااعابع :أع هلل ييئى من اخت

اات م ين ب ط

.

اا

بط

اخت

اا عو ي ب ط
أو احل ج ب ط

.
اخت

اا عو ي بوج م .
واط م  :أع ين
إ ااتل ا

اه فوا سيا احل ج وسيا اات م ين اي عو ي "(.)11

اا ريفن به ااش ب ا مت سيا د جا والهللو من ااهم ا ،ومع

أ ا ةيوا من ا لي أ يدأ بلد ااتلد ا

ااشدعس ا مد احمدتة ب إىل ذاد حمد ،

أال أ ا شددليا لمددن ل اددا ددئالش هددلش ااتل د ا  ،وسددهللى هلل د سيددا اال د به د
مج مل  ،فهن أ أهم دا اافصد مبعا دب ااسمد وأس هد  ،وهند يلمدن اطيد اادلي
أ ا ل و ا ميم يف ع ب ااواوي .
واصهلل سهلل ابن ااص ش أ من مهللاخ ااش ة سيا االعمد أ حيمدن اد ااسمد
ا عجولا ا ش ي به سم هدو أف د منهد ا نشد

ب ف دو سدن ااف ضد  ،وأردهلل أ

و ا لي إمن لو مبملعفا معا ب ااسم (.)12
املطلب الرابع :مفهوم تزاحم املصاحل
ااتددئالش ا ددا مددن زلددش واائمحددا هد اائلد ى ،وازدلددش ااصددوى سيددا رددلا أي
ئامحوا سي ( ،)19واائل ى هللافع اان س وغريهش يف مل ضد ب ( ،)20و َزلَد َش ااصدوى
بمل هش بمل

لمُوا
يصوا يف اجمل ا  ،وا ْز َد َ

( )17الشاطيب ،املوافقاق.41/3 ،
( )13ابي القيم ،مداصج السالهبني .331/1
( )13ا وهري ،اتج اللغة ودماح العربية.1337/1 ،
( )31اليتق وايخرون ،املعجم الو يي.431/1 ،
( )31الفيومي ،املص اح امل و.313/1 ،

يصوا

()21
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وااتددئالش ا صصددود هن د أ يلددو ر د اامددعين مةيوب د مددن ا لي د  ،ور د
ا صي ت مصصودو ايش ب ،إال أ ا لي ال يمتة ع أ يدأ بهمد مملد سيدا ااوجد
اارم إم اتمل ض ااو ت أو ا

أو ااشخص أو ا ل ف يمتة ع ا ليد أ ميت د

ر اامعين ممل وال بهلل أ ات ألهللهم .
و هلل سعف ااور ي بأع " ااتص دى بد للمد

دعس

يف ااوا دع ااملميد سيدا

او يملائ ا لي سدن اممدع ب نهمد ف دةع إىل اخت د ألدهللهم وإسة د ااواويدا يف
ااتنف ل "

()22

وعص ااور ي سن مهلل ب ع ااصهلل بأع " ااتن يف ب احللم بمد ب سدهللى دهلل و
ا لي سيا اممع ب نهم يف س مل االمت

"(.)23

واالي يدعاش اا ل د أ ملعيد ااصدهلل أد يف ىلهلليدهلل مفهدوى ااتدئالش وينة دب
سي لهللود ااتملعي  ،أم ااور ي فأض ف إىل ااتملعي ر ف ا ااتمل م لد ااتدئالش،
وهو ا

من ضواب ااتملعي .

املطلب اخلامس :األلفا ذات الصلة بتزاحم املصاحل
أوال :ا وازعا ب ا ص ح.
ع  :ااتمل ض واارتج م ب ا ص ح.
أوال :املوازنة بني املصاحل
ا وازعا من وز ااشد ءوزع دهلل ش بوحمد طا ا دئا  ،وواز بد
و بيهم  ،وا ئا اآلاا اا

د ئ س دهلمد

وز به مجملهد مدوازين)24(.وا وازعدا بد ا صد ح لدو

( )33الوكيلي ،فقه ا ولوتق ،ص .137
( )34الوكيلي ،فقه ا ولوتق ،ص .133
( )33اليتق وايخرون ،املعجم الو يي.1141/3 ،
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سنهلل ئامحه و مل ضه الخت اا جم منه واار ع ىلص ص ايمصدي ا ا دتش اخت د ش،
وب ات ا ميلن احمتخهللاى مصةيم ضواب ا وازعا ب ا صد ح بدهللال سدن ضدواب دئالش
الخت ااملنوا أ ف مملنا إض ف وهدو أعند عيادأ

ا ص ح ،والن االي دفع اا ل
إىل هلش ا وازعا سنهلل ئالش ا ص ح.

اثنيا :التعارض والرتجيح بني املصاحل
ااتمل ض ا ا من اسرتض ااش ء:

س ضد  ،ر طشد ا ا ملرتضدا يف اانهدع،
()25

الا مس اام ا يملرتض يف اافب اامل ض.
أم يف اال ة ح فتمل ض ااداا :إ

ألهلله م عف ش اآلخع()26و

" ااتمل ض ب ااش ئ هو ص بيهم سيا وج مينع ر منهم مصت ا
من خ

ملعي ااتملد ض سندهلل اا دوا

ا ص ح ا تئامحا من ل ث اا

اامد ل

ل "(.)21

يوهدع اي لدث أ ال ملد ض بد

فليه مةيوبا ،والن ااتمل ض هو يف ااتة ب سنهلل

عف ا لي وب ات ا ااتئالش أد هن يف ااتمل ري من ااتمل ض.
املبث الثاين :األدلة على مشروعية املفاضلة بني املصاحل وأمهيته
ويتلو من مةي :
ا ةيب ااو  :ااداا سيا مشعوس ا ا ف ضيا ب ا ص ح.
ا ةيب اا ع  :أهم ا ا ف ضيا ب ا ص ح.

( )31اليتق وايخرون ،املعجم الو يي ،133/3 ،ا وهري ،اتج اللغة ودماح العربية.1133/1 ،
( )37قلعة جي ،ق ييب ،معجم لغة الفقااح.143/1 ،
( )37الس هبي ،اإل اج شرح امل ااج374./3 ،
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املطلب األول :األدلة على مشروعية املفاضلة بني املصاحل
من يتت ع يد
ر ريو وعصو

ااصدع االدعيش أو اامدنا اان ويدا أو حم حمدا ااتشدعيع ،جيدهلل أم يدا

سهلليهللو ؤردهلل أ م دهللأ معاسد و ع دب ا صد ح ا تمل ضدا م دهللأ أ د يف

ااشددعيملا االحم د م ا ،وف م د يي د جمموسددا مددن االحمتشدده دا  ،سيددا حم د

ا د ال

احلصع:
أوال :من القرآن الكرمي
 - 1إ ااصع االعيش هلل دس ا ؤمن سنهلل ا ف ضيا بد احلمدن واالمدن إىل
اخت االمن واآلي

ااصع ع ا يف ذا ر ريو ومن ذاد

واد ملد ىل :ﭽﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ اان د د  125و واد د ملد د ىل:
ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ ااملنل ددو  ،46ووج د االحمددتهللال مددن
ه

اآليت أ ار سئ وج هلل طيب مدن ا مديم سندهلل اادهللسوو إىل ار وجم دادا أهد

االت ا ا ب ألمن ااحم ا ب وا

ااحم ا ب احلمنا فصد و واد ملد ىل :ﭽﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﭼاالحمعاء  52فمةيوا مدن ا مديش دا مد أ ينتصد ألمدن االد ى يف
خم ط ا اان س واد

االد ى احلمدن فصد  ،و واد ملد ىل :ﭽﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﭼ اائمع 12ا( .11ومن االمن ااصت سيا اا دري وااملفدو سند ،
وااملم ب املئميا دو ااعخصا ،وب افعي ا دو اان فيدا )( )22و د اائخمشدعي (أ اد أ
يلوعددوا عصدد دًا يف ااددهللين مي ددئو بدد احلمددن واالمددن وااف ضدد وااف دد  ،فدد ذا
اسرتضددهش أمددعا  :واجددب وعددهللا ،اختدد وا ااواجددب ،ورددلا ا دد ح واانددهللا،
لعّا دً سيددا مد هددو أ ددعا سنددهلل ار وأر ددع وابدً و د  :يمددتمملو أوامددع ار ف ت ملددو

( )33الشوكاين ،ف ح القدير.333/3 ،
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ألمنه  ،او :ااصصد ص وااملفدو ،واالعتصد واالغ د ء ،واالبدهللاء واالخفد ء(،)29
و وا مل ىل :ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ اائمع 55
اصهلل طيدب حمد ع و ملد ىل يف هدلش اآليد
االمن ،ويف ذا إ

مدن ا مديم سمد االمدن و دو

د من مل ىل امل دش ا ؤمن أ اتد وا االمدن سندهلل ا ف ضديا

ب احلمن واالمدن ،وأ اتد وا احلمدن إذا ر عدت خ د ا هش من صدعو بد احلمدن
واام ئ.
 - 2وا مل ىل :ﭽﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ ااسدددددددعاف  .145دددددد ابدددددددن سة دددددددا:
(و وا "بألمددنه " أي إذا اسددرتض ف هد م لد  ،ف أخددلوا ب المددن منهمد  ،رد املفو
وااصص ص ،وااصت واالعتص
–3

()30

ار ملد ىل :ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭼ اا صددعو  ،211ف آليددا االعميددا سددهلل أ ااوىل وااف د يف ااصددهلل ا
ه إخف ؤه  ،مع مهللح ا تصهلل

لتدا مدع إىلهد هش اصدهلل تهش ،فهد مف ضديا بد

احلمن واالمن .
- 4

ار ملد ىل :ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﭼ اا صعو  ،220فصهلل أمع ار حم ع و مل ىل اادهللا ن ب مهد ا دهللين
و أج يهش إذا ر عوا س جئين سن حمهللاد ديوعهش ،الن اآليا ع هلل مدع هدلا إىل أ ااملفدو

( )33اليخمشري ،الهبشاف.133/3 ،
( )41ابي طية ،احملرص الوجيي حفسو الهب ا العييي.314/3 ،
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وااتصهلل هو خري ايهللا ن  ،ف بعاء ااهللا ن ا هللين ا ملمدع خدري وألدب إىل ار مدن إمه اد
و أج ي  ،ف اتئالش ب ااملفو واالمه إذ ري هم مةيوا.
–5

ملد ىل :ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﭼ ااصصص  ،11ف آليا االعميا وج ا مديش إذا مل ضدت
مصي ا ااهللع مع اآلخعو أ يصهللى اآلخعو ،مع أ ااملم ال ا صي ت مةيوا.
 – 6دد

ملدد ىل :ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ ااشددو ى

 ،40ف آليا االعميا واز ب مصي ا د اام ئا مب يه ومصدي ا ااملفدو و صدع يف هدلش
احل اا أ ااملفو أف

 .وأردهلل هدلا يف واد ملد ىل :ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﭼ اانو  ،22وط مل هدلا ااملفدو وااصدفم يف ااتمل مد مدع ا مديم  ،أمد يف ل ادا
ااتمل مل مع ااسهللاء واستهللا هش سيا ااما وأ ضه ف ا

هو واد ملد ىل ﭽﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ اا صعو .194
اثنيا :من السنة النبوية
ج ٌ ِإاَا اانَّ ِّ يا
 -1سن سَ ْهلل ار ْبنِ َسمْعٍو ض ار سنهم  :َ َ ،ج ءَ َ ُ
ل ُّ وَااهللَااَ؟» َ ََ :عملَشْ« :َ َ .فَف ِه َم
ار سي وحميشَ ،ف حمَْت ْأذَعَ ُ ف امهَ دَ .ف َص ََ« :أ َ
ا هدهللْ»( .)31وجد ااهللالاددا يف احلددهلليث أعد ال ميلند أ جيمددع بد مصددي ا بددع ااوااددهللين
فَ َ
وامه د االف  ،فأ هللش يا ار سي وحميش إىل صهلليش فعض اامل سيا االف يا.
 -3سددن س ددهلل ار بددن سمددع د  " :جد ء جد إىل حمددو ار دديا ار سي د
وحمدديش فص د  :جئددت أب يمل د سيددا اهلاددعو ،و عرددت أبددوي ي ل د  ،فص د  :ا جددع

( )41م فـا ليـه واللفـا لل خـاصي انظـر دـميح ال خـاصي ،ك ـا ا اـاد ،ت ا اـاد ذذن الوالــديي ،ح،4113
ص ،443مسلم بشرح ال ووي ،ك ا الرب والصلة ،ت بر الوالديي ،ح .1341 ،3133
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()32

سي هم فأض لهم رم أبل تهمد ".

د

د لب حمد اامد ى " وذهدب اممد هري

من اامليم ء إىل أع حيعى امه د سيا ااواهلل إذا منمل اابدوا أو ألدهللهم بشدعط أ يلوعد
مميم  ،ا بعهم فعض س وامه د فعض رف يا ف ذا مل امه د ف  ،ف
ااوااهللين فعض س أي

بع

وامه د سنهلل مل ن فعض س فهم ممتوي فم وج صدهلليش

امه د ؟ يت:امهد د؛ا مصدي ت أسدش إذ هد حلفد اادهللين واادهللف ب سدن ا مديم
فمصي ت س ما مصهللما سيا غريه وهو يصهللى سيا مصي ا لف اا هلل " (.)33
 -4سن أب هعيدعو ضد ار سند د  :جد ء جد إىل حمدو ار ديا ار
سي و حميش فص ي حمو ار من ألب اان س امن
من ؟

 :أم

ش من ؟

(أم ).

ب ؟

( أم ) .د

دش

دش مدن ؟ د ( دش أبدوا )( )34ووجد

ااهللالاا أ احلهلليث يع هلل إىل أع إذا مل ض مصي ا اات ب اى مع مصدي ا بد ات بد اا
فتصهللى ااى ،رم او رد ال يمدتة ع أ جي دب طي همد مملد  ،أو يملدتين بهمد مملد  ،أو
ضد ت عفصتد ا ددث ال يمددتة ع أ ينفددب سي همد مملد  ،اعهد أساددئ سددن ددهللبري أمعهد
وااملن يا بنفمه  ،واعه مل ع مع ااواهلل أر ع مم يمل ع ااا.

( )43صواا ابــو داود وال ســائي وابــي ماجــه وا ــد ،ودــممه ا ل ــاين ،انظــر ،ـ ي اا داود ،ك ــا ا اــاد ،ت
الرج ـ يغــيو واب ـواا كاصهــان ،ح  ،17/4 ،3133ال ســائي ،ـ ي ال ســائي ،ك ــا ا ــة ،ت ال يعــة لــد
ا جــر  ،ح  ،134/7 ،3174ابــي ماجــه ،ـ ي ابــي ماجــه ،ك ــا ا اــاد ،ت الرج ـ يغــيو ولــه اب ـوان،
ح  ،341/3 ،3733اب ـ ــي ـ ـ  ،مسـ ـ ـ د ا ـ ــد ،مس ـ ـ د ـ ــد هللا بـ ــي مـ ــرو بـ ــي العـ ــاص ،ح ،7331
 ،41/11ا ل اين ،إصواح الغلي ختريج ا اديي م اص الس ي .31/1 ،
السهم.34/ 3 ،
( )44الص عاين،
( )43م فــا ليــه واللفــا لل خــاصي انظــر دــميح ال خــاصي ،ك ــا ا د  ،ت مــي ا ــا ال ــا يســي الصــم ة،
ح ،1371ص  ،733دميح مسلم بشـرح ال ـووي ،ك ـا الـرب والصـلة ،ت بـر الوالـديي واامـا ا ـا بـه،
ح  ،3133ص .1341
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اثلثصا :إ م هللأ معاس و ع ب ا ص ح م هللأ ممتصع يف ااشعيملا ،ومن ذا ااتهلل ا
يف شعيع االل ى فيش نئ دفملا والهللو ،وإمن عئادت متهلل جدا معاس دا ألدوا ااند س
و هلل هش سيا ااتئاى ااتل ا  ،والا

ااملمي ا يف مملومه مل شدعب

هلل أ ااتل ا

إال يف ا عليا ا هللع ا ،بملهلل حموخ ااملص هللو واالمي يف عفوس ااند س ،و ه ئدتهش اص دو
هددلش ااتشددعيمل  ،وأ هددلش ااتشددعيمل
ومتةي

ااملمي ددا ددهلل عئاددت وفددب أهم ته د وىلعوفه د ،

ا عليا ،واالحمتملهللاد هل .
ف مهد د مددع أهم تد وأعد ذ وو حمددن ى االحمد ى ،مل يشددعب إال يف ا هللينددا ،و دعب

سيا معال من ل ث ااةيب ،فف ملا ر امه د ب ام

ممنوس ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ اانمد د ء  ،11ويف ا هلليندددا دددعب سيدددا وجد د االذ
واالب لددا ،ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ احلددت  ،39ددش
أ م واج والن من ب ا د االستهللاء مب ي يف واد ملد ىل ﭽﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﭼ ا ددددهللو 194و وادد د ملدد د ىل ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ اا صددعو  ،190ددش عددئ

وا د مل د ىل ﭽﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ ااتوبدددددا ،36
و وا مل ىل ﭽﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ ااتوبا .123
وسن اام هللو س شا ات:إمن عئ أو م عئ من حمدو و مدن ا فصد ف هد ذردع
امنا واان لتا إذا ا اان س إىل االحم ى عئ احل

د ء ال

واحلعاى واو عدئ أو

شعبوا اطمع اص اوا ال عهللب اطمع أبهللا واو عئ ال ئعوا اص اوا ال عهللب اائع أبهللا(.)35

( )41صواا ال خاصي ،انظر :دميح ال خاصي ،ك ا
ح  ،3333ص .133

فتائ القراين ،ت

اني القراين لد

عة ا رف،
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رابعا :إ صهلليش ااهش سيا ا هش أو اا د أهم دا ،شدههلل اد ب الست د مص دهلل
ااشددعيملا ،فمددن ا مليددوى أ ع دب مص ددهلل ااشددعيملا لمددب معا هد بددهلل ًء ب ا ددعو ي
ومعو اً ب حل ج

واعته ء ب ات م ن

يف ع ب اا عو ي

 ،ويف إط اا عو ي

هلل اتي ا ص هلليو

صهللميً أو أخرياً ،النهش ال اتيفو يف وجوا اا هللء بد اهش دش

ا هش(.)36
اج ذا ري احمتصع اهللى اامليم ء رم أرهلل ذا ااملئ بدن س دهلل اامد ى أعد " إذا
مل ضت ا صي ت و ملل مجملهم ف سيش ج

إلهللاهم هللمت"()31ويصدو ابدن

ااص ش سن ئالش ا ص ح " وإ ئامحت هللى أهمه وأجيه وإ ف

أدع ه (.)32

املطلب الثاين :أمهية املفاضلة بني املصاحل
إ وضع واسهلل
" - 1وضدع رد

ا ص ح سنهلل ئامحه ا أهم ا ر ريو ،منه :
د ء يف مع تد فد يدؤخع مد لصد ااتصدهلليش أو يصدهللى مد لصد

ااتأخري وال يص ع اامع اال ري وال يلت اامع ااصد ري " ( ،)39دش يصدهللى ااوىل فد اوىل
بن ء سيا ممل يري عس ا

ا يههللي إا ه عدو اادول وعدو ااملصد ( ،)40وأ يدتملن

ا ليدد مددن اخت دد ااواجددب ،أو ااوىل ،وأ يددتملن مددن ا ف ضدديا بدد ا صدد ح
()41

ا تمل ضا وا تئامحا اتصهلليش ااوىل ب اتصهلليش منه .

( )47ي ظر حفصي ذلك  :الشاطيب ،املوافقاق ،ج .34 – 17 / 3
( )47العي بي د السهم ،قوا د ا هبام.71/1 ،
( )43ابي القيم ،مف اح داص السعاد .33/3 ،
( )43القر اوي،فقة ا ولوتق دصا ة جديد  ،ص .3
( )31القر اوي ،اولوتق احلركة اإل همية ،ص .43
( )31الهبمايل ،أتدي فقه املوازانق ،ص.33
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- 2إ إس د دو اانوددع مددن ل د آلخددع ب شددل
اياههلل من ااتشتت واا
االحمت عا يف امئ

ب وههلل ااة
سيا لم ا االي

واالمل ع

و ع ددب ااواوي د

مح يددا

ف مد هدو أ د أهم دا ،وسدهللى
سيا لم ا اا و (.)42

 ،واافعس

 - 3ىلص ب مص هلل ااش ب ،و نئي ااشعيملا سن ااتمل ض وااتمل عهلل.
- 4ااتخف د وااعمحددا واات مددري سيددا ا ليف د وهددلا مددن واسددهلل ااشددعيملا
وم د ه .
املبث الثال  :ضوابط ترتيب املصاحل حني تزامحها
إ أو خ يياأ إا ا لي يف ل اجتم ب أر ع من مصدي ا يف و دت والدهلل
أ يؤديه د مج مل د م د وحمددمل ذا د  ،اعه د مةيوب د

ددعس ا ،وم د ذا د

اامل ط و ت ااذا  ،و د اام ى أ ن ء عاءو ااصع (.)43
م ن ه سيا ىلص ا ص ح امب االمل وأ ال يفو منه

شددم ت

ابن ااص ش " ف ااشدعيملا
ء ف أملن ىلصد يه

ريدده لصدديت " ()44والددن إ ئامحددت ومل ميلددن ىلص د بمل دده إال بتفويددت بملددض
اآلخعفأيه يصهللى ؟ وسيا أي أحم س يلو ااتصهلليش ؟ و هلل د ى اا ل د اصدع جمموسدا
من اا واب وااصواسهلل اا يتش مبوج ه هلا ااتصهلليش وااتأخري.
و

ذرع هلش اا واب ال بهلل من اال

و إىل م يي :

( )33س ة ،مقدمة ك ا و إ اد حشهبي العق املسلم لعماد الديي خلي  ،ص .13
( )34الهبربويل ،فقه ا ولوتق ،ص .317
( )33ابي القيم ،مف اح داص السعاد .13/3 ،
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أوال:أ ا صصود ب ا واب هن ا
احللش االي االي ينة ب سيا مج ع جئ

ا صةيم االي ذهب إا د اا دوا و وهدو
 ،وإمن مبملنا ا ص د س وا عجدع وااصد عو

االي يمتههللي ب ا لي أو اجملتههلل ل اا ئالش ا ص ح اريجم إلهللاه .
اثنيصا :أ اجملتههلل أو ا لي لتا يمتة ع أ يواز ب ا صد ح ل ادا ئامحهد ال
بددهلل ا د م دن أ يلددو ميم د مبعا ددب االل د ى ااشددعس ا مددن واجددب ومنددهللوا ،س ف د
مبص هلله  ،من ضعو يا ول ج ا وىلم ن ا ،ومتمليصدا افد اادهللين أو اادنف أو ااملصد
أو ااملددعض أو ا د ؟ وأ يلددو س ف د ب د اوا ع ول ج د وم بم د  ،حمددواء وا ددع
ا مدددتف وىلعوفد د وإمل ع د د  ،أو ىلدددعوف اجملتمدددع ول ج د د وم بمد د  ،حم حمد د
وا تص دي واجتم س  ،ووا ع ااما وأسهللا ه واات هللي

اا

واجههد  ،ودو ذاد

يت لش ف اهلوى وااتخ  ،ويصع يف ا ئااب ااملهلليهللو.
اثلثصا :إ أف

ااسم وأف د ا صد ح ااد ين د أ ينشد

بهد ا ليد أو

يصوى به ل اا ااتمل ض ال رعي سيا وزا والهلل ،فصهلل ختتيد مدع ااشدخص ااوالدهلل
ب خت ف و ت أو ل اتد أو ىلعوفد  ،يصدو ابدن ااصد ش "ااف د يف رد و دت ولد :
إي د معض د و ار يف ذا د ااو ددت واحل د واال ددت
ومصت د ش"( ،)45وي د

بواجددب ذا د ااو ددت ووىل فت د

ذا د بصوا د :إ ااف د يف و ددت ااو ددوف بملعفددا االجته د د يف

اات عب وااهللس ء واالرع دو ااصوى ا مل سدن ذاد  ،وااف د يف أيد ى سشدع ذي
احلاااالر من ااتمل هلل وال حم م ااتل ري وااتهي واات م هلل فهو أف

من امهد د غدري

ا ددتمل  ،وااف د يف و ددت مددعض أخ د ا مدديش أو مو د س د د ول ددو جن ز د
و ش مل و صهلليش ذا سيا خيو .)46(.
( )31ابي القيم ،مداصج السالهبني.33/1 ،
( )37ابي القيم مداصج السالهبني.33/1 ،
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ويصددو ااش د طيب مؤرددهللا سيددا اخددت ف ألددوا ا ليد وضددعو و است ه د يف
اافتوى " :اانوع ف م يصيم بل ملي يف عفمد  ،امدب و دت دو و دت ،ولد
خص إذ اانفوس ا مت يف و ااسم اط ا سيدا

دو ل  ،و خص ،دو
وزا والهلل "(.)41
ويصو اا ئاا  :إ أف

م ينش

ب أ ب ا ااموا من ااة س

هدو إعف هد

يف وجوش اات ال أ ينش يوا ب امل دا اا هللع ا اا ال ىلتد ا إىل عفصدا ر اصد ى وااصد و
وختش ااصع ف اصهلل ا يف لصهش ه أف

ااسم  ،وعص اا ئاا سن بشع احل يف أع

ذرع ا غين ر ري ااصوى ر ري ااص و ،فص  :ا مل
ذا أ ل هلا إطمل ى ام ب سيا رويع عفم
رم أ أف

عا ل ا ودخ يف ل غدريش،

(.)42

ااسم وأوىل ا ص ح ب العشد

دهلل ختتيد مدن دخص آلخدع

لمب ىلعوف وألواا  ،ف ا ين اتيد سدن اافصدري ،واالد ري غدري ااصد ري ،وااعجد
غري ا عأو ،وا م فع غري ا ص ش وهللا ،وهلا واضم يف حمنا حمو ار ديا ار سي د
وحميش ومعاس الوا اام ي (.)49
سن أب حممل هلل اطدهلل ي أ أسعاب د حمدأ حمدو ار ديا ار سي د و حمديش سدن
اهلاعو ؟ فص ":وحي إ
ؤ
سمي

هلل ته ؟

:عملش،

أ اهلاعو اشهلليهلل فه من إب ؟ د :عملدش ،د  ":فهد
 ":ف سمد مدن و اء اا د ()50فد ار ادن يدرتا()51مدن

ئ "(.)52

( )37الشاطيب ،املوافقاق.31/1 ،
( )33الغيايل ،إ ياح لوم الديي.434/4 ،
( )33الهبربويل ،فقه ا ولوتق ،ص.333
( )11قا ال ووي "قا العلماح املراد تل ماص ه ا القرى والعر حسمي القرى ال ماص والقرية ال مو " انظر
دميح مسلم بشرح ال ووي ،ص .1331
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اانووي "

اامليم ء ا عاد ب هلاعو ااد حمدأ سنهد هدلا ااسعابد م زمدا

ا هللينا مع اانيب يا ار سي و حميش و عا أهيد ووطند فخد ف سي د اادنيب ديا ار
سي و حميش أ ال يصدوى هلد وال يصدوى اصو هد وأ يدنلص سيدا سص د فصد اد  :إ
أ اهلاعو اا حمأات سنه اشهلليهلل والن اسمد بد طري يف وطند ول مد رندت فهدو
ينفمل وال ينصص ار من

ئ " (.)53

وسنهللم حمأات اام هللو س شا حمو ار ديا ار سي د وحمديش سدن امهد د د
هل " :الن أف

امه د لت متو "(.)54

الضصصابط األول :إذا تسصصاوت املصصصاحل أو تقاربصصن وأمكصصن املكل ص أن أييت جبصصزء مصصن صصل
مصلثة فله ذلك

إذا سائ ا لي سن اال

جبم ع ا ةيوبد

بمد ب سدهللى ااصدهلل و سيدا اال د

به مج مل  ،ور عت هلش ا ص ح متص با فف هلش احل اا ميلن أ يؤدي من ر منه مد
احمتة ب ا ث حيصب جئءًا من هلش ا ةيوب
أ

وجئءًا من ااخعى ،ومم يدهلل سيدا هدلا

حمو ار يا ار سي وحميش أ هلل حمملهلل بن أبد و د ص ل نمد أ اد أ يتصدهلل

بل م ا  ،أمعش أ يلتف ب اتصهلل ب يث م ا ( ،)55ووج ااهللالاا أع وجه

ديا ار

سي وحميش أ جيمع م ب مصي ا ااصهلل ا بل م ا  ،وم يف هلا من مصي ا أخعويدا

( )11يقا وحرا يرتا حر إذا نقصه انظر شرح ال ووي لد مسلم ،ص .1331
( )13دــميح مســلم بشــرح ال ــووي ،ك ــا اإلمــاص  ،ت يــرو صجــود املاــاجر لــد ا ـ يطان وط ــه ،ح ،1371
ص.1331
( )14شرح ال ووي لد مسلم ،ص .1331
( )13صواا ال خاصي ،انظر دميح ال خاصي ،ك ا احلج ،ت قوله حعاىل " رحوك صجا و لد ك امر،
ح  ،1131ص.174
( )11ا خترجيه.
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ومصي ا ايفصعاء ،وم ب مصي ا ااو دا أ ال يلوعدوا س ادا سيدا ااند س،

ومصي ا دواى ا ودو ب ا و
ومن ااتة ص

وااو ا.

ااملمي ا هللا اا ب :

- 1او ر ميي م ال يعيهلل أ يتصهلل بد وهند ا فصدري عيدب و خدع بمل دهلل أر دع
ل جا ،ف ملن أ يوزب ا

ب نهم مجمل ايمصي ت .

- 2او ر ا دين سيا مهللين مملمع وهو ال يمتة ع أ يدتأش مدن رد اادهللين،
ف ملن أ ي ع سن جئء من ااهللين وميهي يف امئء اآلخع.
- 3او ر ال ميي م ال يلف اإلعف سيا زوجتد ووااهلليد ف ملند أ يدوزب
اانفصا ب نهم مجمل صيم اانفصا سيا اائوجا وبع ااوااهللين.
الضابط الثاين :األ ثر مصلثة أوىل ابالعتبار من األقل مصلثة(.)56
إذا ئامحت ا ص ح أو مل ضت اهللى ا لي أو اجملتههلل أو ا ف  ،وإذا مل يلن
مملنً اممع ب هلش ا ص ح بت ص يه ريده  ،ف دتش صدهلليش اار دع مصدي ا واخت د ش،
واو أدى ذا إىل فويت مصي ا ه أ من ا صي ا اا متت معاس ه واخت هد ،
وهددلا ال يملددين اد أ ا صددي ا ا فو ددا مل ملددهلل مصددي ا ،الددن غ يددا مد يف اامددع أ
ا لي ا

بص د سيا ىلص ا صي ت مملً ف ضةع إىل اخت ااعاج ا مفو ً بلا

ا عجولا (.)51

( )17العي بي د السهم ،قوا د ا هبام  11 /1ابي القيم ،مف اح داص السعاد  ،33/3 ،وانظر:القر اوي،
فقه ا ولوتق ،ص ،33الوكيلي ،فقه ا ولوتق.137 ،
( )17الوكيلي ،فقه ا ولوتق ،ص  ،133الهبمايل ،مي فقه املوازانق ،ص.113
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يصو ااملئ بن س هلل اام ى " :إذا مل ضت ا صي ت و ملل مجملهم فد سيدش
ج

إلهللاهم هللمت " (.)52ويصو ابدن ااصد ش سدن دئالش ا صد ح " :وإ ئامحدت

هللى أهمه وأجيه وإ ف
ويشههلل هلدلا اا د ب

أدع ه (.)59
واد ملد ىل :ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﭼ ااتوبا 19
اان ْملمَ ُ ْب ُن بَشريٍَ ،د َ :رننْدتُ سنْد َهلل منَْد ِع
و هلل و د يف حم ب عئو هلش اآليا سن ُّ
ج ٌَ :م أنبَ ا َأ ْ َا أَ ْس َم َ َسمَيًد َبملْد َهلل ا ْاِحمْد َي ِى
َحمُو ِ ار َيَّا ارن سَيَ ْ وَحمَيَّشََ ،ف َص َ َ ُ
إَِّا َأ ْ أنحمْص َ ااْ َ اَّ ،وَ َ َ خَعَُ :م أنبَ ا َأ ْ اَد أَ ْسمَد َ َسمَيًد َبملْد َهلل ا ْاِحمْد َي ِى إِاَّد َأ ْ أَ ْسمُد َع
ا ْامَمْاهللَ ااْ َعَاىَ ،وَ َ َ خَعُ :ااْاهَ دُ ف حمَ ِ ار أَ ْف َ ُ م َّم نيْتُشْ ،فَ َئجَعَهُشْ ُسمَدعُ،
ر سَيَ ْ د وَحمَدديَّشَ وَهُ دوَ يَ د ْو ُى
وَ َ د َ :اَ د َعْ َفملُددوا أَ ْ دوَاَلن ْش سنْ د َهلل منَْ دعِ َحمُددو ِ ار َدديَّا ا ن
َدئ
ر س َّ
ا ُم َملاَ َدخَيْتُ َف حمَْتفْتَ ْتُ ُ ف َم اخْتَ َيفْتُشْ ف  ،فَدأَعْئَ َ ا ن
ااْاُ ُمملَاَ ،واَلنْ ِإذَا َيَّ ْتُ ااْ ُ
ج َّ :ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ
َو َ

60

)

(

ج ٌ مدنْ أَ ْد َ ا َحمُدو ِ اايَّد
ويشههلل ا رلا م واش أبو هُعَيْعَوَ :َ َ ،مَعَّ َ ُ
اَتْد ُ اة هَد َ ،فصَد َ :اَد ِو
ب ف د ُسَ ْنَد ٌا مد ْن مَد ِء َس ْلبَد ٌا َفَأ ْس َ
َدي َش بشد ْمل ِ
َيَّا اايَّد ُ َس َي ْد َوحم َّ
ااشملْبَ ،وَا ْن أَ ْف َمل َ لَتَّدا أَحمْدَتأْذ َ َحمُدو َ اايَّد َديَّا
اسْتَ َئاْتُ اانَّ سََ ،فأَ َمْتُ ف َهلَا ِّ
ااي َيَّا اايَّ ُ سَيَ ْد وَحمَديَّشََ ،فصَد َ« :اَد َفْملَد ْ،
اايَّ ُ سَيَ ْ وَحمَيَّشََ ،ف َلرَعَ ذَا َ اعَحمُو ِ َّ
()61

َفِ َّ ُم َص ىَ أَلَهللرنشْ ف حمَ ِ اايَّ أَ ْف َ ُ منْ َ َي ف بَ ْت حمَ ْمل َ سَ ًم " ،

( )13العي بي د السهم ،قوا د ا هبام .11 /1
( )13ابي القيم ،مف اح داص السعاد .33/3 ،
ي هللا ،ح 1333/4 ،1373
( )71صواا مسلم ،انظر دميح مسلم ،ك ا اإلماص  ،ت فت الشااد
( )71صواا الرتم ي وا د ،واللفا للرتم ي و س ه ،و س ه ا ل اين وا صانؤوط ،انظر ي الرتم ي ،ت ماجاح
ي هللا ، ،ح ،131/3 ،1711مس د ا د ،ح .313/17 ،11737
فت الغدو والرواح
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ويف هلش اآليا إعل سيا من يموي ب االمي بد ر حمد ع و ملد ىل وامهد د يف
حم ي وب أسم ه دو ذا سيا ف يه وا صي ا ا توخ و منه .
إ اافةع اامي ما وااملصو ا متص ما ادو خدري أ د به بد مصدي ت إلدهللاهم
أ جم من ااخعى و ملل سي هش اممع ب نهم
ذا إىل فويت ااص ح،

عددوا يف اخت اا ديم ،وإ أدى

ااملئ بن س هلل اام ى موضد ً ذاد ا ملندا " :وأسيدش أ

صهلليش اا يم ف اص ح معروز يف ط ع اامل د ،فيو خري ااصيب ااص ري بد اايليدل
وااال الخت ااال ،واو خري ب احلمن واالمن اخت االمن " (.)62
ومثا مجيا ة ص

هللا اا ب منه :

 - 1او خري ألهلل اهمن ب أ يد ين ممداهللًا يف مهللينداِ ا مد جهللُ ف هد رد ريو،
وب أ ي ين ممتشفً املد ا اافصدعاء ،وجدب سي د اخت د بند ء ا متشدفا ،وذاد
يرت دب سيدا بند ء ا متشدفا مدن

د

بدا ا دعض واحلفد ىل سيدا ااعفد  ،وا ا صد ح

ا رت ا سيا هلا أسوش من مصي ا ل ري ا م جهلل أو ا ا ا يف أ ه أو زخعفته .
 - 2بن د ء ا متشددف
الوي االلت ج
مدددن االس دد
ا متشف

وا عارددئ ااص د ا أو ا ددهللا س وإ مددا ا عارددئ ااتأه ي ددا

اط ا رمعارئ ااشي ااهللم غ ومعارئ معضا ااتولهلل وغدري ذاد
أوىل مدددن االعفدد سيدددا احلدددهللا ب وا تنئهدد  ،ف ادددب صدددهلليش بند د ء

وا عارئ ااص ا وا هللا س سيدا هدلش ،وسدهللى هلليدهلل اامدوا يف ااصدعف

سي ه وب ميم ل جا إىل م هو أوىل وأجهلل وألعى ب اصعف منهد  ،ويدلرع يف هدلا
ا ص ى ااصواا اط اهللو املمع بن س هلل ااملئيئ سنهللم طيب من بملض سم اد أ يلمدو االمل دا
رم ر يفمل اطيف ء من ي فص :إع

( )73العي بي د السهم ،قوا د ا هبام.1/1 ،

أيت أ أجمل ذا يف أر د ج ملا ف عد أوىل
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بلا من اا ت "
من اات م ن

()63

إ إطمل ى ام ب أمع ضعو ي ورموو احلعى ال تا وز أ لدو

" (.)64

 - 3صهلليش االعص
اال ت

بنواف اامل دو من

إىل ااهلل وس اا

يصا يف ا م جهلل سص ب اافدعا ض سيدا

و وذرع واو ذا  ،ا مصي ا طيب اامليدش وااتفصد

يف ااهللين أسوش من مصي ا اال ت

بنواف اامل دو؛ إذ طيب اامليش ميلن ااة ادب مدن

ص م س دا ومملعفا م جيوز منه وم ال جيوز.
ويهللخ ىلت هلا اا ب م او مل ضت مصدي ا ضدعو يا مدع ل ج دا و ملدل
اممع ب نهم هللمت اا عو يا ،واو مل ضت احل ج ا مع اات م ن ا دهللمت احل ج دا،
ذا أ ا صي ا اا عو يا أوىل ب الست من غريه  ،و ي ه يف حميش ااهم دا ا صدي ا
احل ج ا ،يرت ب سيا فويته من ااو وب يف احلعا وااملمع وىلم ا شصا،ويي ذاد
ا صي ا اات م ن ا اا يرت ب سيا فصهلله اطعوا سيدا مد مت مدن ااملصدو ،واا ملدهلل
سددن االم د االعم د ع  ،دو ااو ددوب يف م د ب االوا ،وبن د ء سي د إذا ئامحددت
ا ص د ح  ،ومل يلددن ب اوحمددع ىلص د يه إال بتفويددت بمل دده ،ف اواجب ل نه د ااتصددهلليش
امب وو اا ع(.)65
ومن اام يا اا

شههلل هللا جواز رشد ااملدو و ا حمدتة ا صدهللمي ايمصدي ا

احل ج ا أو اا عو يا ا تم يا يف االحمتة ا ،سيا ا صدي ا اات مد ن ا ا تم يدا يف حمدرت
ااملو و ،ووجوا ااص و يف لب من مل جيهلل وب يمرت ب سو  ،ا وجوا ااصد و
داخد د يف لفد د اادددهللين وهدددو مدددن اا دددعو ي  ،ب نمد د يصدددع حمدددرت ااملدددو و يف دددا

( )74ابي ا وزي ،و وم اقب مر بي د العييي ص .33
( )73الهبربويل ،فقه ا ولوتق ،ص.333
( )71انظر :ال وطي ،وابي املصلمة ،ص ،311الهبمايل ،فقه ا ولوتق ،ص .311-313
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( .)66وإب لا أر اهعم
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ايم ةع صهللمي ايمصي ا اا عو يا وهد لفد

اانف سيا ا صي ا اات م ن ا ا تم يا يف اا ملدهلل سدن أرد اهعمد (.)61ومنهد أ إعشد ء
ا ددهللا س وام ممل د

وا متشددف

احل ج ا ،ب نم إ ما ا تنئه

و ددوفري ا م د رن اين د س مددن اامددو اا ددعو يا أو
وااللتف ال وا سب مدن ااص د ي اات مد ن ا ،فد ذا

ملل وفع ااموا ال مته مج مل  ،هللمت اا عو ياواحل ج ا سيا اات م ن ا.
ويهللخ ىلت هلا أي

مل ض ا ص ح اا ه يف ا والهللو رم ادو ملد ض

ضعو وي مدع ضدعو ي ،أو لد ج مدع لد ج  ،ففد هدلش احل ادا عصدهللى مد هدوأر ع
أهم ا سيا غريش ،ف صهللى م ف

فوا سيا ا  ،فيو

فوا سيا اانف سيا م ف

ههللد ب اصت مص ب أ ي ل م ا  ،ف صدهللى م اد ا د ف سيدا عفمد  ،ا اه فودا سيدا
اانف أهش من اه فوا سيا ا .
الضابط الثال  :املصلثة العامة مقدمة على املصلثة اخلاصة

()62

إ ا صي ا اامل ما أر ع عفملً من اط ا ا منفملته ملود سيا سموى ا ميم ،
ب نم اتص سوده سيا فدعد بمل ند  ،أو جمموسدا أفدعاد يف ا صدي ا اط دا ،ادلا فد
صهلليش اامل ما سيا اط ا ،يتمب  -واحل اا هلش  -مع مص هلل ااشدعب ،وب اتد ا إذا
ملل اممع ،ال بهلل أ عاسا جها اانفع االي هو أمشد و أسدش مدن غدريش  ،وال يي دب
يف مةيب االست

صهلليش مصي ا جئ ا افعد من اان س سيا مصي ا امم سا  ،ويتّاد

هبماا ال هبليفي فاحلهبم
( )77الشاطيب ،املوافقاق ،33/3 ،املقصود أبن رت العوص مي ال مسي ياق لي
ال هبليفي لسرت العوص هو الوجو به خهف ،ولهبي املقصود هو مي يي احملافظة لد التروصاق
اخلم اي املرح ة املقاددية.
( )77الشاطيب ،املوافقاق.13/3 ،
وح ،ص ،131الهبربويل ،فقه ا ولوتق وه ملقادد
( )73القر اوي ،فقه ا ولوتق دصا ة جديد
الشريعة ،ص ،317الهبمايل ،فقه ا ولوتق.341 ،
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هلا اارتج م ل عمليش أ ا صي ا اط ا اا أٌخِّع مل ٌيدغ سدن االست د مةيصد ،
ب متا أملن ملويض

ل ه سم ف

وإال ائى جتش بصهلل االمل  ،وال لي

ملوي د سد دال رد ا صدري إىل ذاد متمل ند ،
مب ال ية "(.)69

وسموى ا صي ا يلو من وجه :
ااو  :ب ست سهللد ا نتفمل ب صي ا  ،فتصهللى اا ينتفع به ااملهللد ااردت مدن
اان س  ،وذا اع من مصت

ااملهلل .

اا د ع  :ب ست د ر ددعو اجملد ال وا د دين ااد
ب انفع سيا أر ع من جم

تن وهلد ا صددي ا  ،فد ا

ملددود

صهللى سيا اا ال ملود ب انفع إال سيا جم والهلل(.)10

وال بددهلل مددن اال د و إىل أ هددلا اارتج د م ب د ا ص د ح إمن د يلددو سنددهللم صددع
ا صددي ت يف مع ددا والددهللو ،رمصددي ت متمليصددت افد ااددنف مد ً ،أمد إذا رد
ااتددئالش ب د مصددي ت

نتم د إىل مددع ت خمتيفددت  ،رددأ صددع إلددهللاهم يف لف د

اانف  ،وااخعى يف لف ااهللين ،ف نئل عاسدا ا صدي ا ااوا ملدا يف ا ع دا ااسيدا
فتصهللى سيا ي ا نتم ا إىل مع ا أدعدا ،فتصدهللى ا صدي ا ااوا ملدا يف لفد اادهللين سيدا
ي ااوا ملا يف لف اانف (.)11
يصددو ااصددنمل ع أ مجد هري اامليمد ء د اوا بت ددعيش امهد د سيددا ااواددهلل إذا منملد
اابوا أو ألهللهم ا بعهم فعض س وامه د فدعض رف يدا فد ذا ملد امهد د فد ،
و د سيا من اوا إ بع ااوااهللين فعض س أي

وامه د سنهلل مل ن فعض سد فهمد

ممتوي فم وج صهلليش امه د ،د سيا ذا بأ مصدي ا امهد د أسدش إذ هد حلفد

( )73الس و ي  ،ا اص املآ ق ،ص.333
( )71الس و ي ،ا اص املآ ق ،ص.333_334/
( )71الوكيلي ،حممد ،فقه ا ولوتق ،ص.341
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ااهللين وااهللف ب سن ا ميم فمصي ت س ما مصهللما سيا غريه وهو يصهللى سيا مصدي ا
لف اا هلل "(.)12
ومن ااصواسهلل اافصه ا ا شهو و ،واا ختهللى هلا اا ّ ب

سهللو (يت م اا دع

اط ص نع اا ع اامل ى ) ( ،)13ويشههلل هللا اا ب ب الست مجيا أل ديث منه :
 - 1وا سي ااص و واام ى( :ال يصوا ااعر

وال ي ع ل ضع ا د)(.)14

 - 2وا  -يا ار سي وحميش  ( :-من التلع فهو خ طئ)(.)15
فد ااددنيب دديا ار سي د وحمدديش ددهلل عهددا سددن ب ددع حل ضددع اي د دي يف احلددهلليث
ااو  ،غش م ف من فويت صدي ا اا د دي ،إال أ ف د منفملدا س مدا اهد اامدو
تم د يف اا ددع بمددملع اامددو وااددلي مي د ا ؤ ددع اار ددع ا رتاب د مددن اامددملع احلص ص د
ايميملا ،ورلا عه – يا ار سي وحميش سن يص ااعر

إمن هو ا ست ذا د ،

وأم اانه سن االلتل فمع مد ف د مدن فويدت مصدي ا خ دا ايم تلدع إال أ ف د
ىلص صدً صددي ا س مددا تم د يف لددب ااند س يف ااو ددو إىل اامدديع واطددهللم

بأحمددمل

مملصواا ومص واا لو أر ع سهللالً وإعص فً ،وأر ع سلمً ايص مدا احلص ص دا اتيد اامديع
واطهللم .

السهم.34/ 3 ،
( )73الص عاين،
( )74ابي جنيم  /ا ش اا وال ظائر.73/1 ،
( )73م فـ ــا ليـ ــه واللف ـ ــا لل خـ ــاصي ،انظ ـ ــر :د ـ ــميح ال خـ ــاصي ،ك ـ ــا ال يـ ــود ،ت هـ ـ ي ي ـ ـ ا ـ ــر ل ـ ــاد،
ح  ،3113ص  ،343د ــميح مسـ ــلم بشـ ــرح ال ــووي ،ك ــا ال ي ــود ،ت ي ــرو بي ـ ـ احلا ــر لل ــادي،
ح  ،1131ص .1173
( )71صواا مسـ ــلم ،انظـ ــر :دـ ــميح مسـ ــلم بشـ ــرح ال ـ ــووي ،ك ــا املسـ ــاقا  ،ت ي ــرو ا هبـ ــاص ا قـ ـواق،
ح  ،1711ص .1334
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ومن ااتة ص

ااملمي ا السم هلا اا ب :

 - 1جددواز ااتمددملري ايمدديع ااحم حمد ا بشددعوط وضددواب ممل نددا( ،)16فد هددلا
ااتمدملري غدش مد ف د مدن فويدت صددي ا بملدض ااتاد اادلين يعغ دو بد ا ع بأحمددمل
مع فملا ،إال أ ف ىلص صً صي ا سموى اان س ب حلصو سيا ااميع بأحممل من حم ا.
 - 2جواز إج اهتلع سيا ب دع ا د اهتلدع جدتا بص متد أو ب ملد سي د  )11(،إذا
امتنددع سددن ب مل د سنددهلل ا ددتهللاد ل جددا اان د س إا د ؛ صددهللمي صددي ا اجملتمددع سيددا مصددي ا
اافعاد.

ابن ش " اع اجتمع ضع س ى وضع خ ص ف صهللى دفع اا ع اامل ى(.")12
خ سيدا اادهللين و دي ٌ ا مدا
 - 3ص هلل لعيا ااتمل ري إذا ر ف د استدهللا ٌء د ٌ

من خ

ااص

واجمل

واالذاس

وااصنوا ااف

ا ،ف عيا ااتمل ري وإ ر عت

مت مصي ا خ ا ،إال أعه فو مصدي ا س مدا سيدا اامدا تم د يف لفد سصدو

( )77مشــرو ية ال ســعو مــي املســائ اخلهفيــة بــني الفقاــاح ف ـ هب ىلاــوصهم إىل ــدم ا ـواز وهــو مشــاوص قــو
احل فية واملالهبية والشافعية الصميح واحل ابلة ،وذهب ايخرون إىل جـوازا ـد احلاجـة بتـوابي معي ـة إذا
حعدى ال جاص وصفعوا ا عاص بصوص فا شة بغو ـ ب مشـرود وكـان احلـاكم ـد  ،وهـو القـو الةـاين ـد
احل في ــة والق ــو الة ــاين للمالهبي ــة ومقابـ ـ الص ــميح ــد الش ــافعية .انظ ــر :الهبا ــاين ،ال ــدائ ،133/1 ،
شيخي زاد  ،وم ا ار ،133/3 ،ابي د الرب ،الهبا  ،741/3 ،ابي جـيي ،القـوانني الفقايـة،173 ،
الشوازي ،املا  ،73/3 ،ال ووي ،صو ة الطال ني ،314/4 ،ابي قدامة ،الهبا ،31/3 ،
( )77بي الطعام احمل هبر جربا ي دا ه د اش داد اجة ال ا إليه مي املسائ اخلهفية بني الفقااح لعدم
وصد ن دريح جبواز ال ي ول عاص ه م اد رية اإلنسان ملهبه ،و دم جواز بي املا دون ص ا
دا ه ،وقد ذهب إىل دم ا واز ابو يفة وذهب إىل ا واز الصا ان مي احل فية ،وذهب املالهبية
إىل إج اصا لد ال ي  ،املرغي اين ،ا داية ،477/3 ،ابي مودود ،ا خ ياص ،171/3 ،الييلعي ،ح يني
احلقائا ،33/7 ،احلطا  ،مواهب ا لي  ،333/3 ،املاوصدي ،احلاوي ،313/1 ،ال اوة ،كشاف
الق اد.133/4 ،
( )73ابي جنيم ،ال مر الرائا.341/3 ،

وابي حيا م املصا ...

33

أبن ه مدن اات دي ولفد حمديور هش مدن ااتدأ ع مبد ملعضد يد ااصندوا مدن مدواد
إس م ا هلل لو مد ريو ايشدهوا  ،ومؤجادا اي عا دئ ،أو مؤديدا إىل إ د و اانملدعا
واالص د ااة ف ا وا له ا.
 - 4عدئب ميل دا بملدض اا اضد وااملصد ا ايمصدي ا اامل مدا ر ند ء ا ددهللا س
وا متشف

و مل دهلل ااشدوا ب و وحمدملته  ،وإ مدا اممدو و دب ااعفد  ،فد هدلا

اانئب وإ ر ف فويت صي ا خ ا تم د يف مصدي ا مدن عئسدت ميل دتهش ،إال
أ ف ىلص صً صي ا س ما،

يف هلش ااسم مدن مند فع ومصد ح ملدود سيدا سمدوى

ا ميم .
 - 5فعض ضعا ب إضد ف ا سيدا ااند س إذا الت جدت ااهللوادا ومل دتملن مدن
وفري ا

اا زى ايص ى ا ج

ااما اا عو يا أو ااهللف ب سنه  ،حمدواء مدن ب دت ا د

أو من اائر و ،ط مل ضمن ضواب و عوط وب حلهلل اادعا ،وأ يؤخل ا د ب دواب
وينفب ب واب .
و ددهلل ذرددع اا ئاا د هددلش ا مددأاا فص د " إ
اا عا ب ) من ا ص ح ،فه إا حم

د  :فتوىل د اطددعاا ( أي فددعض

أى ال ؟ ين  :ال حم

إا مع ر عو ااموا يف

أيهللي امندود ،أمد إذا خيدت اايدهللي مدن اامدوا ومل يلدن مدن مد ا صد ح مد يفد
خبعاج

ااململع ،واو فع ااملمدلع وا دت يوا ب المدب ط د دخدو االفد بد د

االحم د ى ،أو خ د

ددو ا اافتنددا يف ب د د االحم د ى ،ف اددوز اإلم د ى أ يوىل د سيددا

ااغن ء مصهللا رف يا امنهلل ... ،اع عمليش أع إذا مل ض دعا أو ضدع ا صدهلل ااشدعب
دفع أ هلل اا ع ين وأسوش ااشعين وم يؤدي ر والدهلل مدنهش ي د  ،ب الضد فا إىل مد
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ا طع ب من عفم وم ا او خيدت خةدا االحمد ى سدن ذي دورا حيفد عود ى اامدو ،
ويصةع م دو ااشعو " (.)19
 - 6ومنه م ذرعش اا ئاا أ االف إذا رتحمدوا جبم سدا مدن أحمد ى ا مديم
فيو رففن سنهش ا ي وا سيا دا االحم ى و تيوا ر فا ا ميم  ،واو م ن اارتس اصتيند
مميم مملصوم مل يلعب ذع  ،وهلا ال سههلل ب يف ااشعب ،وادو رففند امديةن االفد
 :هدلا

سيا مج ع ا ميم ف صتيوعهش ش يصتيو ااحم ى أي  ،ف اوز أ يصو

ااحمري مصتو بل ل  ،ف ف مج ع ا ميم أ عا إىل مصصود ااشعب ،اعد عمليدش
ةمل أ مصصود ااشعب صي ااصت  ،رم يصصهلل لمدش حمد ي سندهلل االملد  ،فد مل
عصهلل سيا احلمش هلل ع سيا ااتصي  ،واد
مبميش ،إذ ال حي

يف مملن هد  ،مد ادو رتس االفد يف يملدا

م اارتس إذ ال ضعو و ،وف ن غن ا سن ااصيملا ،وا

يف مملن هد

مج سدا يف حمدف نا ادو طعلدوا والدهللا مددنهش انادوا وإال غع دوا جبميدتهش ،اعهد ا مددت
ري ددا ،إذ حيصد بهد هد ا سددهللد صددو  ،واد

ذاد ر حمتئصد ر فددا ا مدديم ،

ورددلا مج سددا يف خممصددا اددو أريددوا والددهللا ب اصعسددا اناددوا ،ف د

خصددا ف د ا

ا صي ا ا مت ري ا ،وان عمليش أ ااشعب يؤ ع االي سيا امئ  ،فد لفد أهد
االحم ى سن ا ة ى االف أهش يف مصصود ااشعب من لف دى مميش والهلل،

()20

الضابط الرابع :املصلثة القطعية احملققة مقدمة على املصلثة الظنية
إذا ئامحت مصي ا ةمل دا وأخدعى ىلن دا ،فد ا صد ح ااصةمل دا مصهللمدا سيدا
ااون ا .

( )73الغيايل ،املس صفد .173/1
( )31الغيايل ،املس صفد .171 /1
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ااملمي ا ا تفعسا سن إسم هلا اا ب :

- 1جواز إجهد ض احل مد ااد اشدا أ يدؤدي احمدتمعا احلمد إىل مو هد ،
عوعاً ا ل و ااى صصا ،ف صي ا يف احمتمعا يته ةمل دا ب نمد ل د و جن نهد مونوعدا
أو متوهما ف يفو ااصةمل اهصب ب ونو ا توهش.
- 2جواز ااتفعيب ب ا عأو وزوجه ا فصود االي م ا سيا فصهللش مدهللو طوييدا ل دث
إ مصي ا ا عأو يف اائواا اا ع مت صنا أو مونوعا ىلنً غ ا ً ،خبد ف مصدي ته يف االحمدتمعا
سيا اائواا ااو أو مصي ا اائوا ااو ا فصود ا ل و ا فصود ا مت مت صنا.
الضابط اخلامس :املصلثة املتفق عليها أوىل ابالعتبار من املختل فيها
إذا مل ضددت مصددي ت ا فددب اافصهد ء سيددا است د إلددهللاهم  ،وو ددع اطد ف
ب نهش يف است

اا ع ا ؛ ف ا ص ح ا تفدب سي هد مصهللمدا سيدا ا صد ح ا ختيد ف هد ؛

وإمن ج ت ا تفب سي ه امو

ا:

األول :أ ا صي ا ا تفب سي ه ملتت غ ا من

ا ص ح ااصةمل دا ؛ ف ال فد

مونّا ااصةع يف اا اب ااسشّ.
الثصاين :أ يف صهلليش ا تفب سي ه معاس و ملندا االلت د ط يف اادهللين  ،و االلت د ط
من ا مل ع ا عج ا يف امميا سنهلل اافصه ء واا وا .
الثالص  :أ ا صد ح ا تفددب سي هد خمعجددا مددن اطد ف  ،واطددعوا مددن اط د ف
بشعوط ا ملتتو سنهلل اافصه ء أمع ممت من سص ً  ،ممت ب عسً ( ،)21والا

ملدهللّوا

"اطعوا من اط ف ممت ب"(.)22

( )31يقو العي بي د السهم :وقد اطلا بعض ادما الشافعي ان اخلروج مي اخلهف يي وق افت
مي ال وصط فيه ولي كما اطلا ،ب اخلهف لد اقسام.
القسم ا و  :ان يهبون اخلهف ال مرو وا واز فاخلروج مي ا خ هف ت ج ا افت =.
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ومن مجيا ااتة ص

ااملمي ا ايرتج م يف فص ااواوي

بهلا االست :

 - 1ددعج م فمل د ااض د ا سيددا عره د يف لددب ااص د د ا احمددت ا فمليدده
وحمن ت هلل متفب سي د ب نمد و دهلل و دع اطد ف يف اائا دهلل سدن هدلا ااصدهلل أي فملد إىل
ااوجوا(.)23
 - 2صددهلليش ا تددهللاء ا فددرتض بد فرتض يف لددب مددن خددري ب ال تددهللاء بد مفددرتض
ومفددرتض ،ومفددرتض ومتنف د اص د ى اال ف د سيددا د ا ا تددهللاء ا فددرتض ب د فرتض
وو وب اط ف يف

ا ا تهللاء ا فرتض ب تنف (.)24

القسم الةاين :ان يهبون اخلهف ا م ا او اإلجيا فالفع افت كقراح ال سملة الفاية فإاا مهبروهة
د مالك واج ة د الشافعي ،وك لك صف اليديي ال هب واق فإن ات يفة يراا مي الس ي ،وك لك
مالك إ دى الرواي ني ه ،وهو د الشافعي ة لهحفاق لد دمة ا اديي وكةرهتا فيه.
مث يقو  :والتابي ه ا ان مأخ املخالل إن كان غاية التعل وال عد مي الصوا فه نظر إليه و
ال فاق ليه إذا كان ما ا مد ليه يصح نصه دليه شر ا ،انظر :قوا د ا هبام ،ص،314
ا وي ،ال مايد ختريج الفرود لد ا دو  ،113 ،اليصكشي ،امل ةوص133/3 ،
( )33انظر :القرا  ،الفروق ، 311/3 ،اليصكشي  ،امل ةوص ،137/3ال دوي  ،القوا د الفقاية ،ص.474
( )34ذهب ابو يفة إىل وجو ا مية لد القادص ،بي ما ذهب ا ماوص مبا فيام دا ا اا يفة إىل ان
ا مية ة مأكد لد القادص ،انظر:السرخسي ،امل سوط ،3/13 ،ابي وشد ،بداية اجمل اد،131/3 ،
املاوصدي ،احلاوي ،71/11 ،ابي قدامة ،الهبا .133/1 ،
( )33مل جيي احل فية واملالهبية املع مد ،واحل ابلة اوار القولني اق داح املفرتأ تمل ف واجازا الشافعية
واحل ابلة القو الةاين ،انظر:السرخسي ،امل سوط ،147/1 ،ا زهري ،الةمر الداين ،117 ،الشربيين،
مغين احمل اج ،113/1 ،ابي قدامة ،املغين.177/3 ،
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الضابط السادس :األ ثر حاجة مقدم على األقل حاجة

()25

إذا ر ب هلل إعم عفصا يعيهلل أ ينفصه  ،ورد خمدريًا بد إعف هد سيدا خصد
ألهللهم أر ع ل جا من اآلخع ،ف فصد ااواويد

يصت د إي د اار دع ل جدا سيدا

اا ل جا ،ل ث إ ااصهلل ا لو أسودش أجدعًا لد صدع يف مو دع مدهلل ف د ل جدا
مي ا وريم زاد ل جا ممت ب اانفصا ر أجعه أسوش وم وبته أجئ .
ومن ااتة ص

ااملمي ا السم فص ااواوي

وفب هلا اا ب :

- 1احمت ا اات عي يف اائرد و ،وذاد بدأ يت دعى د لب ا د يف زر د
ذوي احل ج د  ،ف ددؤ ع به د اار ددع ل جددا واحمددت ا اات ددعي هددو مددلهب مجهددو
اافصه ء( ،)26ب نم مل يلت ا ال ا ب حمت ب ب هلل اوا بوجوب (.)21
- 2جددواز عص د اائر د و مددن بيددهلل ا ئر د إىل بيددهلل خددع إذا ر د اافصددعاء يف اا يددهلل
اائ َر و إاَدا بَيَد ِهلل خَد َع
ا نصواا إا أر ع ل جا من بيهلل ا ئر (.)22يصو اائييمل  ":رنعِشَ َع ْص ُ َّ
ا مد ْن
ل َواَ َفِ ْ َعصَيَهَد إاَدا َعَابَتد أَوْ إاَدا َد ْوىٍ هُدشْ إاَ ْهَد َألْد َو ُ
ا َ ْعِ َعِيبِ وَا َ ْعِ َروْعهِشْ َأ ْ
أَ ْه ِ بَيَهللش َا يُلْعَشُ "(.)29
- 3ورمدد يلدددو إي دد أ دد ا احل جددا يف اا دددخ ص واافددعاد يلدددو يف
اجمل ال أي ً ف ادب وفدب فصد ااواويد

وج د ااصدهلل

واانفصد

واائردوا إىل

اجمل ال اار ع الت جً واار ع عفملً ا ما ،ومن أم يا ذا :
( )31الوكيلي ،فقه ا ولوتق ،ص .373
( )37العيين ،ال اية شرح ا داية  ،313/1 ،413/4ال اوة ،شرح م اد اإليراداق.314/1 ،
( )37ابي صشد ،ال يان وال مصي  ،413/3 ،د الوها ال غدادي ،املعونة لد م هب امل املدي ة ،ص.41
( )33ا د ان حوزد اليكا نف ال لد ال ي ىلع فيه ،ولهبي اجاز ىلاوص الفقااح نقلاا لقريب او حلاجة
ت ة اح احل ابلة انظر :الييلعي ،ح يني احلقائا ،411/1 ،ال فراوي ،الفواكه الدواين ،437/1 ،ال ووي،
اجملمود ،171/7 ،اإلنصاف املرداوي.311/4 ،
( )33الييلعي ،ح يني احلقائا.411/1 ،
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أ ) اا لخ يف بن ء ا م جهلل ،وا ا ا يف زخعفته و أ هد  ،يف لد أ جدريا
هددلا اهمددن أو ذاا مب د يت ددو و جوس دً ،)90( ،ويف ل د أ مئ د

اآلالف مب د يف

ا االس

حيت جو إىل

اط ا ومن أ

ااهللواا ااوالهللو هش من ذوي االلت ج

معارئ ايرتب ا اط ا ملنا ب يوا هش و أه يهش ال جيهللو ذا .
ا ) االعف اا ذخ من

بملض ااهللو سيدا االسد ى اادعخ ص ،و دهلل نفدب

ااهللواددا سيددا ة ه د ااتيفئيوع ددا اشددعاء مميم د م يد سهلليددهللو رد ااوىل وج ههد
ال ما ا ش يع اان فملا ،و ش

اايهللي اامل طيا ،وإ مدا معاردئ اارتب دا اط دا بدهلل

عا الف ااحمع ل بهلل و مل ع مع أبن ه .
الضصصابط السصصابع :مصصا ىشصصى فواتصصه مقصصدم علصصى مصصا ال ىشصصى فواتصصه(.)91والفصصور ( )92علصصى
املرتاخي ( ،)93واملضيق ( )94على املوسع

()95

إذا ئامحت مصي ت  ،ور اال ت
لو إلهللاهم مم اشا فوا ه بأ لو

ب لدهللاهم مفو د ً ا خدعى ،ردأ

هللدو ااو ت ر ملض اافملد ااد لدهللد

ااش ب هل و ت ال بهلل أ صدع ف د ر اصد و ا لتوبدا ،أو د ى م د  ،ور عدت
( )31الغيايل ،إ ياح لوم الديي.434/4 ،
( )31ابو احلسني ال صري ،املع مد ،113/1 ،القرا  ،الفروق ،311/3 ،الهبمايل ،فقه ا ولوتق ،ص 317
( )33الفوصي هو ما طلب الشاصد مي املهبلل فعله لد الفوص دون أتخو مىت ما حوفرق لديه القدص  ،او يقق
فيه شروط وجوبه ،كوجو اداح اليكا د يقا شروطاا فه جيوز له ال أخو.
( )34املرتاخي هو ما طلب الشاصد مي املهبلل فعله لد الفوص ،وإمنا ان يق م ه ولو بعد ني ،مة اداح
فريتة احلج د مي صاى مي العلماح انه لد الرتاخي.
( )33املتيا هو ال هبليل ال ي جع الشاصد له وق ا معي ا بد ان يأدى فيه ،ورمث املهبلل بعدم ادائه وق ه
كالصه املفرو ة.
( )31املو هو ال هبليل ال ي مل جيع الشاصد له وق ا معي ا حمددا دائه ،ب طلب مي املهبلل فعله اي
وق  ،كقراح القراين او ال كر او الد اح.
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ااخددعى ممد ال اشددا فوا هد  ،مبملنددا أ و تهد موحمددع ،أو ى جيملد ااشد ب و تد
ادا هد  ،فد اافملد ااد لدهللد ااشد ب هلد و تد ً فملد ف د  ،هلد ااواويددا ا
ا لي إذا فمليه ا لي خ ا ذا ااو ت ال ص مند  ،فد ذا دئالش سمد

مدن

هددلا اانددوب ف صددهللى مد اشددا ف د اافددوا سيددا ذاا ااددلي ال اشددا ف د  ،ويف هددلا
ىلص د ٌ ايمصددي ت و د ى ب د امعين ،ل ددث يصددهللى ااددلي اشددا فوا د فتت صددب
ا صي ا من ااص ى ب و صهللمي  ،ش يص من بملهلل ذا إىل م ال اشا فوا ف فمل ،
فتت صدب ا صددي ا بفمليد ف امددع ل نئددل بد ا صددي ت  ،أو ر عدت و دتُ إلددهللاهم
ضد ص وااخدعى ال و دت هلد أو ر عدت إلدهللاهم فو يدا وااخدعى مرتاخ دا ددهللمت
اافو يا (.)96
يصو اا ئاا "و عا اارت ب ب اطريا من مجيدا ااشدعو بد دهلل يدتمل سيدا
االعمد فعضد ألددهللهم يفددو واآلخددع ال يفددو  ،أو ف د

ألددهللهم ي د ب و تد

واآلخع يتمع و ت ف مل حيف اارت ب ف ر م عو ا (.)91
ااصعايف (( :إذا ئامحت ااواج

 ،هللى ا

ب سيدا ا وحمّدع  ،واافدو ي

سيددا ا رتاخ د  ،وااس د سيددا االف يددا  ،ا اات د ب يصت د اهتم د ى ااشددعب ب د ،
ورلا ا نع من أخريش ؛ خب ف م جوّز أخريش  ،وردلا مد أوج د سيدا رد ّ ألدهلل
أهش مم أوج سيا بملض اافعاد))(.)92

قيطي ،نةر
( )37ابي د السهم  ،قوا د ا هبامّ ،33/1 ،
اليصكشي ،ال مر احمليي ، 333/1 ،الش ّ
الوصود 71/1
( )37انظر ه ا :الغيايل ،إ ياح لوم الديي.433/4 ،
( )33القرا ّ ،ال خو  ،14/4 ،انظر :املقري ،القوا د ،ص .137
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ويصو ااصدعايف " مد جمليد

د لب ااشدعب م د ص مدن ل دث إ اات د ب يشدملع

بل عو اهتم م ب يصهللى سيا م جوز ايملي

أخريش ،وجملي موحمدمل سي د ومدن ذاد

صهلليش م اشا فوا سيا م ال اشا فوا  ،وإ ر أسيا ا من وا عود ع رد ريو
يف ااشعيملا منه صهلليش لل يا و ا ؤذ سيا عاءو ااصدع ا دعاءو ااصدع ال فدو
ولل يا و ا ؤذ فو ب افعاغ من ااذا " (.)99
و

أ عدلرع ااتة صد

ااملمي دا هلدلا اا د ب ال بدهلل مدن ااتملي دب سيدا مد

ذرعش ااصعايف من صهلليش فعوض ااس
ب ست

سيا فعوض االف يا ر ب ل اا ااتدئالش

أ فعوض اامل مةيوبا بشل ممل سيدا اافدعد أمد فدعوض االف يدا فتصدع

مبن يصوى به  ،و هلل ذهب إىل هلا ر ري من اامليمد ء ،والدن اا دم وار أسيدش أ
هلا ال يملهلل ض بة  ،فصهلل يصهللى فعض االف يا سيا فعض اامل يف بملدض االدوا ،
ب ست

أ مصي ا بملض فعوض االف يا هلل لو أرت وأمش مدن مصدي ا بملدض

فعوض ااس  ،خ ا أ فعوض ااس د يف اا ادب تمليدب ب صد ح ااشخصد ا
اافعديا ،أم فعوض االف يا فف اا اب تمليب ب ص ح اامل ما ،فلد ل ادا ميلدن
أ هلل س ا اته  ،وال عمتة ع أ عملهللش ض بة  ،و هلل يدؤدي ااصدو بد إىل ملة د
اال ري من مص ح ااما.

( )33القرا  ،الفروق.311/3 ،
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ااملمي ا السم هلا اا ب :

 - 1صهلليش إج با ا ؤذ سيا عاءو ااصع (،)100ذا ا إج با ا ؤذ هل و دت
نته ب و فو مبادعد فدعاغ ا دؤذ  ،أمد دعاءو ااصدع فهد ال فدو ا و تهد غدري
هللد ،وال يملين ذا ا أ ف

إج با ا ؤذ أسوش من ف

عاءو ااصدع  ،وإمند

ميلن اممع ب ا صي ت .
 - 2صهلليش اات لري اص و اممملدا سيدا س د دو ا دعيض ،فد ااتد لري إىل د و
اممملا منهللوا إا اصوا

يا ار سي وحميش :من اغتم يوى اممملا غم امن با ش

اح فلأمند ددعا بهللعددا ()101ومددن اح يف اامد سا اا ع ددا فلأمند ددعا بصددعو ومددن اح يف
اام سا اا ا ا فلأمن عا ر ش أ ع  ،)102()...ف صهللى ااتد لري سيدا س د دو ا دعيض غدش
ف يه  ،ا س دو ا عيض ا مت مؤ تا بو ت ينته ب ب ه ممتمعو.
 - 3صهلليش جمي اامليش سيا جمي االرع( ،)103ذاد ا جميد اامليدش يفدو
مباعد اافعاغ من  ،خب ف جم ا االرع اا ميلن سصهلله يف ر و ت.
- 4إذا ئالش أداء ااهللين احل مع احلت ااواجب يف لب من رد ا د اادلي ب دهللش
ال يلف هلم مملد  ،دهللى أداء اادهللين سيدا احلدت ،ذاد ا

د ء اادهللين اادلي لد أجيد

واجب سيا اافو  ،ب نم احلت هو سيا اارتاخد يف أ جدم أ دوا اافصهد ء( ،)104ب الضد فا
إىل أ احلت واجب سيا ا متة ع ،ومن مليب ااهللين احل بلمت غري ممتة ع.
( )111الفروق.314/3 ،
الساد ة.
( )111ال دنة :هي ال اقة الط امت الس ة اخلامسة مي مرها وطع
( )113م فا ليه واللفا ما ،انظر دميح ال خاصي ،ك ا ا معة ،ت فت ا معة ،ح  ،331ص ،111
دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا ا معة ،ت الطيب والسواك يوم ا معة ،ح  ،311ص .773
( )114احملا يب ،الر اية حلقوق هللا ، ،ص .113 – 111
( )113احلطا الر يين ،مواهب ا لي  ،377/4ا ي مي ،يفة احمل اج .413/3
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 - 5او أ جد ً دلرع أعد مل يصد ااوهدع يف خدع و دت ااملصدع ا دث أعد ادو
ا ت

بص ء ااوهع اف ت سي ااملصع ف ع جيب سي د أ يصدهللى ااملصدع ف صدي ه  ،دش

يصي ااوهع ،ا ااص ء و ت موحمع ،أم احل فو ت م ب.
الض ص صصابط الث ص صصامن :عن ص صصد تع ص صصارض األحك ص صصام بتلف ص صصة الرت ص صصب فالواج ص صصب مق ص صصدم عل ص صصى
املندوب

( )105

إ لص صا اامل وديا ورم هل صت
أر عت واج

أى منهللوب

من ا لي غ يا االمت

يف ا ةيوب

حمدواء

فل من سنهلل ار " فة اب ااصعا ال فع سنهللش ب مد هدو

واجب وبد مد هدو مندهللوا؛ ا امم دع يصت د لمد م دادت سي د ااشدعيملا "
واا

()106

أ يأ ا لي ب اواجب وا نهللوا ،ا ا نهللوا ملم ايواجب(.)101
والن من ا صع

عسً أ ااواجدب مصدهللى سيدا ا ندهللوا  ،وذاد ا ااواجدب

طي د ااش د ب و أرددهلل أمددعش  ،و ددب سيددا عر د ااملص د ا ،وا د

ذا د يف ا نددهللوا ،

ورلا ااواجب ااعّرن مصهللى سيا ااواجدب ااشدعط ،و صدهلليش ااواجدب سيدا ا ندهللوا
هو من ب ا صهلليش ا صي ا ااسوش سيدا ا صدي ا اا د  ،ذاد ا ااةيدب إذا رد
ج زمً ر عت ا صي ا يف اال
اال
ا ت

ب ر ريو ،وإذا ر غري ج زى ف ا صدي ا ا تأ دا سدن

ب حمتلو أ  ،وبن ءً سيا م صهللى ف ار حم ع و ملد ىل ال يص د اان فيدا ممدن
به سن اافعي ا و هلل عص اامليم ء سيا م هلا،

اا دفه ع ( :وال يص د

( )111ا دفااين ،ال صيعة لد مهباصم الشريعة ص ،43الهبمايل ،فقه ا ولوتق ،ص.331
( )117الشاطيب ،املوافقاق .143/4
( )117الشاطيب ،املوافقاق .143/4
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ديا ار

سي وحميش( :وم صعا إا س هللي بش ء ألب إا مم افرتضت سي )(.)109
ومن مجيا ااتة ص
 - 1صددهلليش ااواج د

ااملمي ا هللا اا ب :
اا د رددب سيددا اافددعد ر د ش جمتممل د وأمت د  ،ر د امع

ب د ملعوف واانه د سددن ا نلددع ،سيددا اال ددت

بنواف د اامل د دا ر اص د و وااص د ى

واالستل ف ،وي ل أ ر ريًا مدن ااند س يمدتل عو مدن اانوافد مدن د و و د ى
واو ذا سيا واج هش ر ش جمتمملهش وأمدتهش يف اامدع بد ملعوف واانهد سدن ا نلدع،
واانص ا اوا اامع ،وااتصهللي حل مش ر ااما.
- 2وجوا صدهلليش بدع ااواادهللين واالعفد سي همد سيدا بدع غريهمد واالعفد
سي د هش ممددن ال يملتددت بددعهش واالعف د سي د هش واج دً ،هددلا إذا ر د بددع غريهم د مؤدي دً
ا

سن بعهم  ،ذا ا بع غري ااوااهللين من اا ا منهللوا إا  ،ب نم يملتت

ت

بع ااوااهللين واج ً ،ف يصم اال ت

مب هو منهللوا سم هو واجب.

 - 3صدهلليش د و اممملدا سيدا غمدديه سندهلل ااتدئالش ،فد يصدم اال ددت
ب م د اممملددا سددن ددهود ااص د و ،ا

ددهود د و اممملددا واجددب ب نم د غمدديه

منهللوا(.)110
 - 4ال يصم اال ت
مل يتلرع

بتاهلليهلل ااوضوء سن ااص و يف و تهد  ،فيدو أ إعمد عً

و إال يف خدع و تهد ومل يلدن دهلل ً ،فدأ اد أ جيدهللد ااوضدوء مبد يفدو

( )113ا دفااين ،ال صيعة اىل مهباصم الشريعة ،ص.43
( )113صواا ال خاصي ،انظر دميح ال خاصي ك ا الرقاق ،ت ال وا  ،ح  ،7113ص .743
( )111ذهب ىلاوص الفقااح إىل ان غس ا معة م دو وخالفام ابي يم ف هب إىل الوجو وهو القو
الةاين د احل ابلة ،انظر :العيين ،ال اية شرح ا داية ،443/1 ،احلطا  ،مواهب ا لي ،411/1 ،
املاوصدي ،احلاوي ،473/1 ،ابي قدامة ،املغين.317/3 ،
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ااص و سيا و ته ف ذا ال يصم من  ،ا ااص و سيدا و تهد واج دا ب نمد رهلليدهلل
ااوضوء منهللواٌ إا .
الضابط التاسع :املصلثة املتعدية مقدمة على املصلثة القاصرة

()111

إذا و ددع ااتددئالش ب د أمددع مصددي ت متملهلليددا إىل خددعين غددري ا لي د ر اصددهلل ا
وا ش يف لدوا ت ااند س وامهد د يف حمد

ار ،وأمدع مصدي ت

ر اص و واالستل ف وااص ى ،ف احللما صت

دعو سيدا ا ليد

صهلليش ا صي ا ا تملهلليا سيدا يد

ااص ددعو ،ل ددث إ ا صددي ا ا تملهلليددا أسوددش عفملدً مددن ا صددي ا ااص ددعو املمددوى عفددع
ااوىل ،واختص ص عفع اا ع ا ب لي ولهللش.
إ ااتصهلليش بهلا االست يشههلل ا ا نةب اامي ش ،و ؤيدهللش اانصدوص ااشدعس ا،
ومن ذا م واش سن حميم
( ب ط يوى وا يا خري من

 :مسملدت حمدو ار ديا ار سي د وحمديش يصدو :
ى هع و م )( .)112فصهلل و د يف هلا احلهلليث ا ف ضيا بد

امه د وب بملض اانواف من اامل دا  ،ر اص ى وااص ى ل دث أ دت ديا ار سي د
وحميش ااف
حم

اياه د وأواويت سيا هلش اانوافد سندهلل ئامحهد  ،ذاد ا ااعبد ط يف

ار مصي ت متملهلليا إذ يملش عفمل ا ميم مج ملً د حيصد يف ااعبد ط مدن مح يدا

ااهللين ومح يا اا ض وااملعض وااعف ؛ خب ف ااص ى وااص ى ف عهم من اامل د دا
ااص عو اا ال ية عفمله إال اامل بهلل ولهللش.

( )111القر اوي ،فقه ا ولوتق ،ص  ،113الهبربويل ،فقه ا ولوتق ،ص .37
فتـ ـ ال ــرتط
( )113صواا مس ــلم ،انظ ــر :د ــميح مس ــلم بش ــرح ال ــووي ،ك ــا اإلم ــاص  ،ت
ح  ،1314ص .1377

ـ ـ ي هللا،
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ديا ار سي د وحمديش« :أال أخدترش بأف د مدن د جدا

ااص ى وااص و وااصدهلل ا؟» د اوا :بيدا ،يد حمدو ار د « :إ د ح ذا ااد ،
وفم د ذا اا

احل اصا»(.)113

ومن ااتة ص

ااملمي ا السم هلا اا ب :

 - 1صهلليش ملي ش اامليش ااشعس وىلف ااصع ودسوو اان س إىل ار سدئ وجد
سيا االرع ،مع م ينةوي سي االرع من أجدع وم وبدا إال أ عفملد ي صدا

دعًا سيدا

االارع ولهللش ،خبد ف مليد ش ااند س و دوج ههش و دعب تهش ودسدو هش ،فد عفدع م د
هددلش ااصددعا س د ى ية دو اامل بددهلل أجددعاً وم وبددا ،وية دو غددريش اعتف س دً بمليم د ودسو د
و وج ه .
 - 2صددهلليش اافصد بد ااند س يف اطصددوم
ا اافص ب ااند س يف اطصدوم
أ

يف ااص د ء سيددا د و اان فيددا،

ينةدوي سيدا عفدع سد ى يتم د يف د احلصدو إىل

به  ،وإعه ء اطصوما ،ولمش م دو اانئاب ،ب نم ال ية عفع

و اان فيدا إال

ا صي ولهللش.
 - 3صهلليش اانفصا سيا إ ما ا متشف

مل ما ا عضا و صهلليش ااملو ااصد

هلش سيا اانفصا يف لدت اان فيدا ،و صدهلليش شد هلل ا صد عع اتشد

اايدهللي اامل طيدا سدن

ااملم سيا اانفصا يف احلت ،ا اانفصا ف ملتت من ااصعا ااص دعو ااد يةد عفملهد
احل ا ولهللش ،ب نم االعف يف اجمل ال ا ش إا ه وم هو يف مملن ه ينةوي سيدا عفدع
س ى.

( )114صواا الرتم ي وابو داود وا د ومالك واللفا ا داود ،وقا الرتم ي سي دميح ،ودممه ا ل ـاين،
إد ــهح ذاق ال ــني،
انظ ــر ـ ـ ي الرتمـ ـ ي ،ح  ،774/3 3113ـ ي اا داود ،ك ــا ا د  ،ت
ح ،331/3 ،3313املوطأ ،ح ،413/1 ،377مس د ا د ،33/4 ،ح .1313
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 - 4صهلليش اانفصا سيا اافصعاء وا مد ر وذوي احل جدا سيدا اانفصدا يف احلدت،
ابدن ممدملود رمد جد ء يف االل د ء :يف خدع اائمد يل دع احلد ا بد حمد ب ،يهدو
سي هش اامفع وي م هلش ااعز يهوي بألهللهش بملريش ب ااعم وااصف وج ش مأحمدو
إىل جن ال يواحم  ،ويلرع اا ئاا أي

سن بشع بدن احلد م أ ألدهللهش جد ء يودسد

ع وي احلت فص ا ردش أسدهللد اينفصدا ؟ د  :أافد د هدش ،د هد
معض و ار ؟

عملش،

ت د ااد

ص ه وأعت يف ب ت  ،اذهب فأسةه إىل مدهلليو يص د

دين د  ،أو فصددري يددعى ددمل  ،أو ممل د ي ددين س ا د  ،ف د إدخ ا د اامددعو سيددا يددب
مميش ،وإغ ا اايهف  ،ورش اا ع وإس عا اا مل

من م ا لاا بملهلل لادا

أف

االحم ى(.)114
الضابط العاشر :املقصود لذاته مقدم على املقصود لغريه

()115

إ أفمل ا ليف من ل ث امميا نصمش إىل غ يد
اافمل ا صصودو الا ه  ،وااوحم
أوىل ب الست

هد ااةدع وااحمد ا ا ف د ا إا هد  ،واا يد

عس وسص ؛ذا ا اا يا ه اا

طهللمته وىلص يه (.)116

ووحمد

 ،واا يد

هد

ااصعايفّ" :ااوحم

ا ةيوا ،وااوحمد يا دعست

أبهللا أخفض دا مدن ا ص دهلل إمج سد ؛

فمهم مل ض ملّن صهلليش ا ص هلل سيا ااوحم

؛ والا

هللّمن ااص و سيدا ااتوجد

إىل االمل ا الوع دعط ووحمد يا ،وااصد و مصصدهلل،و دهللمن ااعردوب واامداود اايدلين
هم مصصهللا سيا اامرتو اا ه وحم يا"(.)111

( )113الغيايل ،إ ياح لوم الديي.433/4 ،
( )111الهبمايل ،فقه ا ولوتق.347 ،
( )117ابي د السهم  ،قوا د ا هبام ،، 134/1 ،املخدوم ،قوا د الو ائ  ،ص.334
( )117القرا  ،ال خو  ، 373/1امل ّقري  ،القوا د.441/1 ،
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غري أع ممد ين د ااتأر هللسي د أ اارتجد م بهدلا االست د ال ميلدن إجدعاؤش سيدا
وجد ااملمدوى واالطد

؛ وإمند هدو مصّددهلل مبد إذا ر عدت ا صددي ت ا تمل عدهلل

يف ددا

والددهللو ؛ رددأ لوع د واج ددت أو منددهللوبت  ،وأمد إذا ر عت د خمددتيف ااع ددا ؛ ف د املتو
بد اسيا واا ددوى ،ويصد ل نئددل إىل اارتجد م ب ست د احللددش ااتلي فد ؛ ال ب ست د
اا يا وااوحم يا.
وميلن أ يمتهلل هللا اا ب بصوا

مل ىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ اا صعو  ،111ومن حم ا عئو هلش اآليا أ
ا شعر وا ن فص واا هود أخلوا يةملنو سيا ا ميم يف ل د ا ىلوي ااص يا
فنئ

وا مل ىل ي

أ ا هش ا

هو ااشل وجها ااتوج إىل االمل ا أو إىل

ب ت ا صهللس فه ا مت مصصودو الا ه وإمن هو االمي

وااملم ااص ح فهو

ا صصود الا (.)112
ومن ااتة ص

ااملمي ا هللا اا ب :

 - 1إذا ض ااو ت سيا ا صي وخش فدوا ااو دت إ وضدأ ف عد يصدي
ب ري وضوء ،أويت مش ويصي  ،ا ااوضوء وحم يا وااص و مصصهلل.

( )113ال غوي ،معامل ال يي .313/1
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 - 2إذا مل جيهلل م يمرت سو د وخشد مدن فدوا و دت ااصد و إذا ادث سمد
يمدرت بد سو د  ،ف عد يصدي دو حمددرت ااملدو و ،ا حمدرت ااملدو و مةيدوا هند طيددب
وحم يا وااص و مصصهلل.
- 3إذا مل يملعف ار ش ااص يا وخش فدوا ااو دت د مملعفتهد  ،ف عد يصدي
لمب اجته دش وال يؤخع ااص و حل مملعفا ار ش ااص يا.
الضابط احلاد عشر :ما يفوت إىل غري بدل مقدم على ما يفوت إىل بدل

()119

عست االلد ى ااشدعس ا ات ص دب مصد ح اطيدب يف اامل جد واآلجد  ،وهدلش
االل ى ااشعس ا إذا مل يصش ا لي ب الاتئاى به  ،فصهلل فدو ا صد ح ااد

دعب هدلا

احللش ات ص يه  ،والن بملض هلش ا ص ح هلل يفو إىل غري بهلل  ،ومنه مد يفدو
إىل بهلل  ،ف ذا ئامحت ا ص ح و مل ضت ومل ميلن اال
اا

فو إىل غري بهلل مصهللما سيا اا

بهد مج ملهد فد ا صد ح

فو إىل بهلل ؛ ذا اع رم يصو ااملئ بدن

س هلل اام ى ((ىلص إلهللى ا صي ت مع بهللا ااخدعى ؛ أوىل مدن ىلصد إلدهللى
ا صي ت و ملة ااخعى)) (.)120
ومن ااتة ص

ااملمي ا السم هلا اا ب :

 - 1جواز االعتص مدن ااوضدوء إىل ااتد مش يف لدب مدن رد اهلليد مد ء حيت جد
اشعب أو حمص ل وا  ،وذا ا فو مصي ا ااوضوء إمن يلو ا هلل وهو ااتد مش،
خب ف فو اانف ف فو ه ال يلو إىل بهلل .

( )113الهبمايل ،فقه ا ولوتق ص.373
( )131ابي د السهم  ،قوا د ا هبام  ،33/1املقري ،القوا د  ،373/1اليصكشي ،امل ةوص
.173/1

القوا د
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و اممملدا يف لدب مدن صت د أسمد هلش اال دت

يف و تهد

مبص د ح اامل د د ر د منود ا ددعابة  ،و ج د اامددن و ددعطا اامددري وااددهللف ب ا ددهللع
وموجهدددو لعردددا ااةد د عا يف ا ةد د ا وااط د د ء وا معضدددو اادددلين يصومدددو
امعال ا ،ذا ا هؤالء ااند س مشد واو بت صد مصد ح اامل د د،

ب املمي

وهلش ا ص ح او ف ت ف عه فو إىل غري بهلل  ،خب ف د و اممملدا فد فو هد
يلو إىل بهلل وهو

و ااوهع.

 - 3اهعى إذا وجهلل م يلف اةه و احلدهللم ،أو ا مد ااة دب ااملد اب بد
إلعام ( ،)121ف ع يصهللى غم ااةّ ب؛ ىلص
ويت مش ىلص

صي ا بهلل ااةه و؛ واو سل

صي ا ااتنئش من يف االلعاى،
اف ت إلهللى ا صي ت إىل غدري

بهلل (.)122
 - 4صهلليش إعص ذ اا ع ا ا ملصوم سيا أداء ااصيوا ؛ وذا ا اممع ب
ا صي ت مملن؛ بأ ينصل اا عيب ،ش يص

ااص و.

ااملئّ بن س هلل اامد ى" :ومد

ف من مصي ا أداء ااص و ال يص ا إعص ذ عف مميما من اهل ا " (.)123

( )131ه ـ ا املةــا لــد قــو مــي صاى ــدم ج ـواز ال طيــب ق ـ اإل ـرام يــي ذهــب الفقاــاح ه ـ ا إىل قــولني
ا و ا ـواز وهــو املع مــد املـ هب احل فــي وذهــب إليــه الشــافعية واحل ابلــة وصوي ــي ابــي مــر و ائشــة
و ــعد بــي اا وقــاص و ــد هللا ابــي ال ـيبو والةــاين ــدم ا ـواز ووجــو اإلزالــة وهــو قــو حممــد مــي احل فيــة
واملالهبي ــة ،وصويـ ـ كراه ــة ال طي ــب ق ـ ـ اإل ـ ـرام ــي م ــر و ةم ــان واب ــي م ــر و ــعيد ب ــي ج ــو واحلس ــي
ال صري ،و ب ا خ هف حعاصأ اآلاثص .انظر السرخسي ،امل سوط  ،4/3الهبا اين ،ال دائ ،133/3
ابــي ــد الــرب ،الهبــا  ،433/1ابــي صشــد ،بدايــة اجمل اــد ،34/3 ،املــاوصدي ،احلــاوي 73/3 ،الهبــا  ،ابــي
قدامة377/1 ،
( )133ابي د السهم ،قوا د ا هبام .33/1
( )134ابي د السهم  ،قوا د ا هبام .13/1
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امليسر مقدم على ِ
الضابط الثاين عشرِ :
املعسر

()124

إ اات مددري سيددا اامل د د وااتوحم د ع سي د هش يف أمددو ااهللي عددا وا مل د
ااشعب االي ا ا تفب سي ه ب مج ع اافصه ء  ،وادلا

مددن واسددهلل

صدع ادهللى اامليمد ء أ مد يتمدش

من ا ص ح ب امهواا  ،ويملدود سيدا ا ليفد ب ا مّدع ،مصدهللى سيدا مد دهلل يئامحد مدن
ا ص ح ا و ملا يف ا شصا واحلعا ،إذا ر ع يف ا والهللو ،و هلل مت بهلا ا ملندا أدادا
ااشعب االي ا وامئ ا ،و

بهلله ً أ صهللى ا صي ا ام ا ا ايت مري ،سيا ممل ضته

ام ا ا ايتملمري ،اع ال يصم ااتصعا إىل ار ب ش ؛ وا

س اش

ملو مدً وال

و رياً(.)125
وال بددهلل أ يمليددش أ ا شددصا ا صصددودو هند هد ا شددصا ااف دلددا ااد ال يت ميدده
االعم إال مع لعا غري مملت د ،و أم ا ش ا ملت دو  ،واا ال نفد سنهد ااتلد ا
ااشعس ا ؛ رمشصا ااوضوء يف ااتد ،وإ ما ااص و يف احلعّ  ،واو ذا مدن ا شد ؛
ف أ ع هل يف إجي ا ااتخف

 ،وال ملتت يف م ئا اارتج م ب ا ص ح ا تمل ضا (.)126

ويشههلل اتصهلليش ا مع سيا ا ملمع عصوص عس ا ر ريو منه :
 - 1وا مل ىل :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ اانم ء .22
 - 2وا مل ىل :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼا هللو .6

( )133القر اوي ،فقه ا ولوتق ،ص ،34الهبربويل ،فقه ا ولوتق ص117
( )131ابي د السهم  ،قوا د ا هبام 47/1
قيطي  ،نةر الوصود  ،173/3ال دوي ،القوا د الفقاية
( )137ابي د السهم  ،قوا د ا هبام ، 3/3الش ّ
ص.413
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 - 3و س شا ض ار ملد ىل سنهد ( :مد خدري حمدو ار ديا ار سي د و
حمدديش ب د

أمددعين إال أخددل أيمددعهم م د مل يلددن إمث د ف د ر د إمث د ر د أبملددهلل اان د س

من )(.)121
 - 4واددد سي ددد ااصددد و واامددد ى( :يمددددعوا وال ملمددددعوا ،وبشددددعوا وال
نفعوا)(.)122
- 5سن ابن س س ،أ اانيب يا ار سي وحميش ،د بي د أ أخدت سص دا
بن س مع ،عل

أ ىلت م ا،

« :إ ار ا دين سدن عدل ه معهد فيرتردب» ويف

وايددا احل د رش" :معه د فيرترددب إذا مل مددتةع أ متش د فم د أغنددا ار أ يشددب سيددا
أخت (.)129

( )137م فا ليه واللفا ما ،انظر:دميح ال خاصي ،ك ا امل اقب ،ت دفة ال يب دلد هللا ليه و لم،
ح  ،4171ص  ، 311دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا الفتائ  ،ت م ا دحه دلد هللا ليه و لم
لآلاثم واخ ياصا مي امل اح ا اله ،ح  ،3437ص .1711
( )133م فا ليه واللفا لل خاصي ،انظر :دميح ال خاصي ،ك ا

العلم ،ت

ما كان ال يب دلد هللا ليه

و لم ي خو م تملو ظة ،ح  ،73ص  ،31دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا ا ااد والسو ،ت
ا مر تل يسو وحرك ال عسو ،ح  ،1743ص .1443
( )133صواا ابو داود وابي ماجه وا د ومالك واحلاكم

املس دصك وقا دميح لد شـرط الشـيخني ومل جرجـاا

وقد دممه ا ل اين ،انظر ي اا داود ،ك ا ا ميـان وال ـ وص ،ت مـي صاى ان ليـه كفـاص إذا كـان
معص ــية ،ح  ،343/4 ،4337اب ــي ماج ــه ،ـ ـ ي اب ــي ماج ــه ،ك ــا الهبف ــاصاق ،ت م ــي نـ ـ ص ان ا ــج
ماش ــيا ،ح  ،733/1 ،3143مال ــك ،املوط ــأ ،ح ،373/1 ،737اب ــي
امر ،ح ،134/33 ،17331احلاكم ،املس دصك .333/7

ـ ـ  ،املسـ ـ د ،مسـ ـ د ق ــة ب ــي
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ومن ااتة ص

ااملمي ا السم هلا اا ب :

 - 1ف دد اافةددع سيددا ااصدد ى يف عهدد

م دد إذا ر عددت مشددصا ااصدد ى

ب ا ا(.)130
- 2اخددت ف اافصه د ء يف أف ددي ا االفة د يف اامددفع ،فددلهب بمل ددهش إىل أ
اافةددع أف دد وهددو ددو س ددهلل ار بددن سمددعو وابددن س دد س وابددن ا مدد ب وااشددمليب
وااوزاس وإحم

خعو  :ااصوى أف

وأمحهلل ،و

وذهب إا د أعد وس مد

بن أبا اامل ص وأبو لن فا وم ا وااش فمل  .وذهب سمع بن س هلل ااملئيئ وجم ههلل و ت دو
إىل أ أف

اامعين أيمعهم (.)131

 - 3ددعا ااصد ى يف عهد

م د أ ند ء امهد د د ددهلل يف د إا د ااصد ى مددن

إضمل ف ا ميم ( ،)132وهدلا مد فمليد سي د ااصد و واامد ى يف فدتم ملدا سندهللم أمدع
ااند س بد افةع و ددعا أم د مهش ا د ء ،فص د ا د إ أع حمدً ددهلل د موا ،فص د  :أوائ د
ااملص و أوائ ااملص و (.)133
- 4سددهللى احمددت ا د ى يددوى سعفددا اي د ا()134ا احلد ا يلددو ددهلل يد
بمل د دو احلددت فهددو يف هددلا اا ددوى مش د و بددأسوش من حم د احلددت ،وأج د أ ر ع د وهددو
ااو وف بملعفا ،واعمب أضملف ااص ى سن ااتفعغ اداء هلا ا نم ااملو ش.

( )141العيين ،ال اية شرح ا داية.77/3 ،
( )141العيين ،ال اية شرح ا داية ،77/3 ،احلطا  ،مواهب ا لي  ،311/3الرافعي ،ف ح العييي شرح الوجيي
 ،331/7ابي القيم ،اشية ابي القيم لد ي اا داود .47/7
( )143العيين ،ال اية شرح ا داية .77/3
( )144صواا مسلم ،انظر :دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا الصيام ،ت جواز الصوم والفطر شار صمتان
للمسافر غو معصية ،ح  ،1113ص .337
( )143الرملي ، ،غاية ال يان شرح زيد بي اص هن ،ص.347
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الضابط الثال عشر :ما يدوم أثره مقدم على الطارئ

()135

إذا ئامحت مصي ا دا ما ممتمعو ،مع أخدعى مؤ تدا أو منصةملدا فد ا صد ح
اا يهللوى عفمله وي صا أ عه مصهللما سيا م هلل يئامحه من مص ح ع ا ط دا ال يدهللوى
عفمله  ،وال يةو بص ؤه ( ،)136واا

ّ "(.)131وسي اانووي هلا اعد بدهللواى ااصي د دهللوى اا ّة سدا

ااملم إىل ار أدوم وإ
واالرع ،واال

يف هلا واد

ديا ار سي د وحمديش" :ألدب

سيا ار  ،وي مدع ااصي د اادهللا ش ؛ ا دث يئيدهلل سيدا االد ري ا نصةدع

أضمل ف ر ريو (.)132
ومن ااتة ص

ااملمي ا هللا اا ب :

 - 1صددهلليش ااصددهلل ا ااهللا مددا ر د او
اافصعاء االين مل تأرهلل ل جتهش ،ا

سيددا ااصددهلل ا ا نصةملددا ر اصددهلل ا سيددا

هلل ا ااو

دهللوى ويصد ا تصدهلل أجدعش بملدهلل

وف .
- 2االستهللا وااتوحم يف اامل دو ا االي

ف ه هلل يؤدي إىل اا اع وا يد

ف نصةع بلا اامل بهلل سن اامل دو ب نم ااتوحم يؤدي إىل االحمتمعا يا.
الضابط الرابع عشر :مراعاة الزمان واملكان وحال السائل
إذا مل ضت ا ةيوب

()139

ومل يلدن مملند أ يدأ ا ليد إال ب لدهللاه فمد يصدهللى

منه اا وى هلل ال يصهللى غهللا ،وم يصهللى يف لدب دخص دهلل ال يصدهللى يف لدب خدع ،ومد
( )141القر اوي ،فقه ا ولوتق ،ص ،111الهبربويل ،فقه ا ولوتق ،ص .31
وح نصوص الشريعة ومقاددها.373 ، ،
( )147الهبربويل ،ص  ،31القر اوي ،السيا ة الشر ية
( )147صواا مسلم انظر :دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا دفاق امل افقني ،ت لي يدخ ا د ا ة بعمله
 ،ح ،3313 :ص.1371
( )143ال ووي  ،شرح دميح مسلم ،ص.733
( )143القر اوي ،فقه ا ولوتق ،ص .113
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يصهللى يف مل

هلل يصهللى سي غدريش يف ملد

خدع ،ف اصواسدهلل واا دواب

ااتة ب هلل اتي امب اائم وا ل وااشخص ،ومن اام يا اا

بتدا ،والدن
لرع هن م ادو

ر ممل م ال يلف إال اداء فعي ا احلت أو اائواا فأيهم يصهللى ؟
إ امواا هلل اتي ب خت ف اام

واحل اا ،مع أ اا

أ احلدت فعي دا

واائواا منهللوا ،والن يف سصع اافتنا واطوف من ااو وب ف ه  ،فصهلل يفتا بأ يصدهللى
اائواا سيا احلت وإ ر معجول يف ا ااةيب ،ذا أ ااوا ع ا دو يف اافتدوى
ويف اارتج م ب ا ص ح ،واافتوى اا صريو ه اا

ع يف است ه ااوضع اا ي

واالحمت ن  ،وااوعوف واالوا ا ختيفا.
ويمددتهلل هلددلا ب ال ديددث اال د ريو اا د ج د ء ب د معا ددب ااسم د  ،وأ
بمل ه أسيا مع ا من ااخعى ،ومن هلش اانصوص:
أ ) سن أب هعيعو أ حمو ار يا ار سي وحميش حمدئ أي ااملمد أف د ؟
 :إمي ب ر و حموا .

 :دش مد ذا ؟ د  :امهد د يف حمد

ار .د  :دش مد ذا ؟

 :لت متو (. " )140
ا) سن س هلل ار بن ممملود
ألب إىل ار ؟
أي؟

حمدأات اادنيب ديا ار سي د وحمديش أي ااملمد

:ااص و سيا و ته ،

 :امه د يف حم

 :دش أي؟ د بدع ااواادهللين ،د  :دش

ار)(.)141

( )131م فا ليه واللفا لل خاصي ،انظر :دميح ال خاصي ،ك ا ا ميـان ،ت مـي قـا إن ا ميـان هـو العمـ ،
ح  ،37ص  ،37مســلم بشــرح ال ــووي ،ك ــا اإلميــان ،ت كــون اإلميــان ت افت ـ ا مــا  ،ح ،34
ص .173
( )131م فــا ليــه واللفــا لل خــاصي ،انظــر :دــميح ال خــاصي ،ك ــا مواقيـ الصــه  ،ت فتـ الصــه لــد
وق اــا ،ح  ،137ص ،71مســلم بشــرح ال ــووي ،ك ــا اإلميــان ،ت كــون اإلميــان ت افت ـ ا م ــا ،
ح  ،31ص 133
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و هلل بد اامليمد ء أ حمد ب اخدت ف إج بدا اادنيب ديا ار سي د وحمديش يف خدري
ااسمد هددو اخددت ف ااو ددت أو لد اامد
ااسم يف لب خص اتي سن أف
أف

ااسم يف مل اتي سند يف ملد

يلو أف يه يف زمد

أو ألددوا اجملتمددع ،فصددهلل يلددو أف د

ااسم يف لب خص خدع ،و دهلل يلدو
خدع ،وأف د ااسمد يف زمد

دهلل ال

خدع ،ومدع أ ااسمد ااشدعس ا تف ضد مدن ل دث ااهم دا

بشل س ى  ،ف مهد د أف د مدن احلدت ،وااصدهلل ا أف د مدن ااصد ى وهلدلا إال أ
أف

ااسم ال يلو

بت والهللا يف ر و ت ،ب يت ري امب ااوعف واحل جا.

د ابددن لاددع " :د اامليمد ء اخددت ف ااجوبددا يف ذا د ب د خت ف االددوا
والت د ا ا خ د ط
الخت ف ل اام

"( ،)142و د اانددووي " و ددع اخددت ف امددواا يف خددري ا مدديم
واحل ضعين"(.)143

و ددهلل م د ابددن م ددا هلددلا بد خت ف للددش تد االفد أو مهد دعتهش بد خت ف
ألددوا ا مدديم فصد  " :فتد و لددو ا صددي ا ااشددعس اااصت و د و لددو ا صددي ا
ا ه دعا و و لو ا صي ا االمم ا واالحمتملهللاد ب مه دعا" (.)144
وإ أ هلل م حيت ج اافص هو مملعفت اار دهللو ااملم صدا ب امد

وا مدأاا وااوا دع

و نئي رد ذاد يف اافتدوى ا صدب مص دهلل ااشد ب بت ص دب ا صدي ا ود ء ا فمدهللو،
ومن ال يمتة ع ذا ال حيب ا أ يف اان س اع ي يهش سن حمواء اام .

( )133ابي جر ،ف ح ال اصي.73/1 ،
( )134ال ووي ،امل ااج شرح دميح مسلم بي احلجاج ،ص .137
( )133ابي حيمية ،ومود الف اوى.173/11 ،
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الضابط اخلامس عشر :األقربون أوىل ابملعروف
ف ذا خري ا لي ب االلم وااصهلل ا سيا أ ل م وأ بد وبد س مدا ااند س
وض ت هلل ت ف صهللى ااصعيب خ ا إذا احمتو احل جا ،رم يهلل سيا ذا مد واش
أع بن م ا

أعئات هدلش اآليدا "ادن ند اوا اادت لتدا نفصدوا ممد ىل دو " د ى أبدو

طي ا إىل حمدو ار ديا ار سي د وحمديش فصد  :يد حمدو ار إ ار ملد ىل يصدو :
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ وإ ألددب أمددواا إادد بريلدد ء وإعهدد
أ جو بعه وذخعه سنهلل ار ،ف مله ي حمو ار ل ث أ اا ار،
ار يا ار سي وحميش :بخ ذا م

ابم ذا م

 :فصد

ددهلل ا ر
حمدو

ابم و هلل مسملت م يت وإع

أ ى أ رمليه يف اا عب  ،فص أبو طي ا :أفمل يد حمدو ار ،فصمدمه أبدو طي دا
يف أ ب وبين سم )(.)145
فصهلل هللى اانيب يا ار سي وحميش يف هلا احلهلليث مصي ا هد أوىل ب الست د
سيا أخعى ه أ است ا ،ف ااصدهلل ا سيدا ر فدا ا مديم ف هد مصدي ا ىلد هعو،
الن ا صي ا يف ااصهلل ا سيدا اا د ا هد أر دع ىلهدو اً ،اعهد

د

إىل مصدي ا

ااصهلل ا مصي ا ااصيا وم ينشأ سن هلش ااصهلل ا من وط هلل أوا ع ااصعبا ب اان س.
ويشههلل هللا رلا أمعش امملهلل أ ال يو

بأر ع من اا يث لتدا ال يدهللب و تد

فصعاء ،ومدن هدلا اا د ا رد ااوىل أ دوزب اائرد و يف عفد اا يدهلل وال ختدعا مند إال
ا عو و ومنه إذا ر ا أ ل ى فصعاء ،ويمتنهلل هدلا إىل واد

ديا ار سي د وحمديش "

( )131م فا ليه واللفا لل خاصي ،انظر :دميح ال خاصي ،ك ا اليكا  ،ت اليكا لد ا قاص ،
ح  ،1371ص  ،177دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا اليكا  ،ت فت ال فقة والصدقة لد
ا قربني ،ح  ،333ص .773
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يهلل ا ملةا ااملي أم وأب ا وأخت وأخ ا ش أدع ا فأدع ا "( )146و وا
وحميش االي واش بهئ بن لل ش سن أب سن جهللش
أم
من ؟

 :يت ش من ؟

:أم ،

يا ار سي

 :يت ي حمو ار من أبع ؟

 :يت ش من ؟

:أمد  ،د  :يدت دش

ش أب ا ش اا عا ف ا عا "(.)141
املبث الثال  :مناذج تطبيقية للمفاضلة بني املصاحل عند تزامحها
إ اجمل ال اا ميلن أ تملد ض ف هد ا صد ح متملدهللدو ومتنوسدا ،و د ر عدت

هلش اجمل ال متملهللدو فمد ملمهلل اا ل د إىل اخت د ب دملا جمد ال ري دا يوضد

ف هد

هلش ا مأاا يف ا ة اب اآل ا:
املطلب األول :جمال الدعوة إىل هللا
إ ااهللسوو إىل ار سئ وج واجب عس سيا ا ميش امب هلل  ،وامدب
م حيمن ،وإ معاس و ع ب ا صد ح يف اادهللسوو إىل ار هدو مدن أهدش ااملوامد اناد ح
ااهللسوو وىلص صه اههللافه  ،ومن اام يدا يف هدلا ا دهللا أ ال ع دع ا دهللسو بد اتلي
مجيا والهللو ا ذا
ار

هلل ينفعش ،ب عنودع إىل ل اد وإمل ع د  ،فملدن طي دا بدن س دهلل

 :ج ء ج إىل حمو ار يا ار سي وحميش من أه

هلل ع ااعأس يمدمع

دوي و وال يفص م يصو لتا دعد فد ذا هدو يمدأ سدن االحمد ى ،فصد

حمدو ار

( )137صواا ال سائي وا د ودممه ا ل اين وقا ا صانؤوط ،صجاله صجا الصميح ،انظر:ال سائي ،ي
ال سائي ،ك ا اليكا ت اي اما اليد العليا ،ح ،71/1 ،3143ا د ،انظر مس د ا د ،مس د اا
صمةة ،ح.773/11 ،7113
( )137صواا الرتم ي وابو داود وا د و س ه الرتم ي وا ل اين ،انظر :الرتم ي ،ي الرتم ي ،ك ا الرب
والصلة ،ت ما جاح بر الوالديي ،ح ،474/4 ،1337ابو داود ،ي اا داود ،ح ،1143
 ،املس د ،ح .341/44 ،31133
 ،447/3ابي
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يا ار سي د وحمديش :مخد
 :ال إال أ ةوب
ه سي غريش؟
اائر و

ديوا يف اا دوى وااي يدا ،فصد  :هد سيد غريهد ؟

حمدو ار ديا ار سي د وحمديش :و د ى م د  ،د :

 :ال إال أ ةوب،

 :ه سي غريه ؟

 :وذرع ا حمو ار يا ار سي وحمديش

 :ال إال أ ةوب،

وار ال أزيهلل سيدا هدلا وال أعصدص ،د

 :فدأدبع ااعجد وهدو يصدو :

حمدو ار ديا ار سي د وحمديش :أفيدم إ

هلل )(. )142ف انيب سي د ااصد و واامد ى ي دت ا سعابد اافد ح إذا د ى ب دلرو ا
ب حلهلليث ،ومل ي ع ب اواج

وااتل ا

ااشعس ا.

ومنه ااتهلل ا يف اامع ب مه د :ل ث مل يفعض امه د يف ا عليدا ا ل دا ريده ،
ب د ر د ممنوس دً رم د د سيددا ذا د

وا د مل د ىل :ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭼ حمدددو و
اانم ء ،اآليا . 11و رد ااصد با يةي دو مند

ديا ار سي د وحمديش أ يدأذ هلدش

ب اهللفع سن أعفمهش ،رد سي د ااصد و واامد ى ال يدأذ هلدش فملند بن س د س أ س دهلل
ااعمحن بن سوف وأ

ب ا أ وا اانيب  -يا ار سي وحميش  -مبلا فص اوا :يد

حمو ار إع يف سئ وان مشعرو فيم من
صد يوا" ( .)149ددش ج د ء بملددهلل ذا د

عع أذاا فص  " :إع أمدع بد املفو فد

معليددا االذ ب اصت د يف واد مل د ىل :ﭽﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ حمددو و احلددت ،اآليددا  .39ددش ج د ء
( )133م فا ليه واللفا لل خاصي ،انظر :دميح ال خاصي ،ك ا ا ميان ،ت اليكا مي اإل هم ،ح،33
ص ،13دميح مسلم بشرح ال ووي ،ك ا اإلميان ،ت بيان الصلواق الط هي ا د اصكان اإل هم،
ح  ،11ص 113
( )133صواا ال سائي ودممه ا ل اين ،وال ياقي ،واحلاكم املس دصك وقا دميح لد شرط ال خاصي ومل
جرجاا ووافقه ال هيب ،انظر :ي ال سائي ،ك ا ا ااد ،ت وجو ا ااد ،ح ،4137
ص  .371ال ياقي ،الس ي الهبربى ،ح  ،11/3 ،13137احلاكم ،املس دصك ،ح .77/3 ،3477
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بملددهلل ذا د معليددا إجي د ا امه د د ،ا مصددي ا ي ددغ ديددن ار إىل اان د س واحمددتلم
معليا اا غ وإ ما احلاا سيا اان س و عب ا ا ؤمن سيا م دق و واسهلل ااهللين ر عت
أوىل من مصي ا امه د يف ي ا عليا.
ومنه اا هللء ب اهش ش ا هش ،ف يصم أ يشت
منهللوا رأ يتوج ااهللاس ا إىل ا ااص و ا

بهللسوو ا واجدب إىل فملد

سيا عا اد

خد ا اادلهب ،إذ

البهلل أ ي هللأ دسو مب هو أهش وهو ااص و ،ورم ال يصدم يف منةدب فصد ااواويد
أ يهللسا مفةع م

وا وازع

إىل

ى يوى سعفا أو غري ذا من عواف ااص ى.

يصو س هللاحلم هلل اا ا ) :هدلا جيمليند أمد ى لص صدا ،وهد مملعفدا ىلدعوف رد
مدهللسو سيددا لددهللو ،ان دهللد عصةددا اا ددهللء الد مددنهش ،وااد ختتيد سددن اآلخددع ،إ
مملعفتن ات هلليدهلل عصةدا اا دهللء دن ععيدهلل أ عنلدع سي د أمدعا نةيدب مدن مملعفتند ب مل د
وا نلدعا ااد يصدوى بهد  ،وسيددا ضدو ه يتد

اند أ مد دعا مدن ااواج د

مهددش،

والن بمل ه أهش من ااخع؛ إ ااهش يف ريت احل ات هو عصةا اا هللء اا ع هللأ به مدع
سددهللو صددهلليش ااهددش سيددا

مددن ععيددهلل أ من د س ممل د سمي ددا االعل د وهددو م د عمددم
ا هش)(.)150
املطلب الثاين :اجملال اإلعالمي
إ معاجملدددا ممت صدددعو وممدددتمعو ا واويدد

االس م دددا ملدد سيدددا اال صدد ء

ب الس ى ا لو إس ى أما أو إس ى وطن ،وأ يعرئ سيا
جم

ة ب فص ااواوي

يف ا هللا االس م يعاسا م يي :

 - 1أ ي تملهلل االس ى سن االغعا يف امئ د
االي ا.
( )111ال هيل ،فقه الد و

ي اامدا ا صدرييا ،ويف

إنهباص امل هبر ،ص.31

سيدا لمد ا ااص د ي اامل مدا
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 - 2وين

اإلس ى ا ميش سيا ااصدمل هلل اادهللاخي واهيد أي دً أ يشد ع يف
اادتامت اهل دفدا اان فملدا وأ يصدهللى االعفد سيدا يد

ااما ااوس وامهلليدا مدن خد

ااتامت ر اتامت اامليم ا وااهللسويا واام حم ا واال تص ديا سيا ااتامت اا د أهم دا،
إ دافع اا عا ب وااعحموى ايم ة

ااتيفئيوع ا احللوم دا مدن لصد أ حيصد مص بد

م يهللفمل من ضعا ب سيا م دو إس م ا ع فملا ع ص بفلعش و نم مه ا و وحمع ف د
بهلل ي ا واد اا أسوش م صهللى ا إمن يتم يف ااتمي ا وإ
 - 3إ ا ت بع نتا
ف

اام لا االس م ا االحم م ا وم ئدلش ب مدن ندوا

ا يملتصع ي اامل وهو يعى ااتشوه

من ااصنوا اا

اافعاغ و ت ااو ت.

ةفدم بأدب د

واالخت ال ومن ذا اعتش ردش رد ري

ااتملصدب واادتلفري واات دي و شد ع يف اامدا منةدب

ااشعذما وااتشدو واالعصمد ى ،إ معاجملدا ممت صدعو وممدتنريو اواويد

االس م دا

هد ااصد د و سيددا ع ددب ااواوي د

يف اجملد ال االس م ددا مب د يملوددش من د فع االس د ى

ودو ش يف اال ص ء بفلع ااما ول

ه.

املطلب الثال  :اجملال االقتصاد
إ اال تصد د حيتد أهم ددا ب ا ددا يف ل د و ااند س أفددعادا ومج سد  ،ف ال تصد د
سصب احل و ،وهو اهعا ااو اصوى اجملتمع اام حم ا واامليم دا وااملمدلعيا ،وادلا
فد مدن ااهم دا مبلد أ حيتد االهتمد ى ب جملد ال اال تصد ديا مل عد اا د ز يف حمدديش
اهللى ااما أو اجملتمع.

ااواوي

واحلص صا أ ااما االحم م ا مل ع من خيد واضدم يف فصد ااواويد

فهمد أو

حميور يف اجمل ال اال تص ديا وهلا اطي ااواضم يملت سن عفم يف مجيا مدن ا ود هع
اامي ا اا

هلل ةفو سيا اامةم أل ع  ،وميلن اين ىلع مش ههلل ه ومملعفته وإد اره

دو ر ري سن ء .ومن هدلش ا ود هع اامدي ا سدهللى معاسد و ااواويد

يف االعفد  ،حمدواء
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أر ذا سيا ااصمل هلل اافعدي أى ااحمعي أى اجملتممل  ،ل دث يمدود خيد واضدم يف
اجملتمع ل ث يتا جئء رد ري مند إىل ام عدب االحمدته ر بد واالمد ا مند

أواوي

سيا وج اطصوص ،ل ث ههلل ااموا ااة يا يف عاء اام ا ااف ها و هللييده
ب حمتمعا  ،ورلا

عاء اافي ااف خعو و أ ه ب

ي  ،وإ جدئءاً مدن هدلا االعفد

االحمته ر او وج إىل اجمل ال االحمدت م يا احمدهش إحمده مً رد ريًا يف احلدهلل مدن اافصدع
واا ة اا واام ا اا

مل ع منه اجملتممل

االحم م ا أ هلل ا مل ع و.

وإذا ر وزعد االعفد االحمدته ر االمد ا  ،إىل االعفد االحمدته ر ااملد دي
اعأين خي ً واض ً يف ذاد االعفد ل دث وجد اامدوا االد ريو اإلعفد يف جمد ال
موده ا ا ا يف ا أر وا ي

 .إ اطي ااواضم يف االعفد االحمدته ر يدؤدي إىل

هددهلل سشددعا ا ي د ا مددن ااددهللوال ا حمددنويً؛ هددلش ا ي د ا اددو وجهددت إىل إ مددا
ا ش يع ااصن س ا اا خما ارتاجملت عمب اا ة اا واافصع ،وا

ت ااد د ااملعب دا

و االحم م ا يف مصهللما اامش واادهللو ا صدنملا والمتيلدت أحمد ا ااصدوو وا نملدا سوضدً
سم ىلتي اا وى من مل متأخع ،وم عاجع إا دو ه االي أ م دو اً ه مش .
ورددلا ف عن د عددعى خي د ً واض د ً أي دً يف االعف د االحمددت م ي ااص د ش سيددا
ا

با واالخنعاط يف اال تص د ااع م  ،االي حمعس م ينه اتخمدع اامدا ب عه د ش

مئد
برتا وع

ا ي د ا مددن ااددهللوال ا  .إ وج د ا ددهللخعا ااملعب ددا واالحم د م ا اا د

صددهلل

ااهللوال ا او اال تص د اامل ين االي يؤدي إىل وط ااتلنواوج يف اامل مل

ااملعب واالحم م واحمتصة ا االف ءا ااملعب ا واالحم م ا ا ه جعو ست مش يع صن دا
و ن س ا ضخما حم ؤدي ال اا إىل صهللى ا تص دي ر ري د سيا احمدتا ا أحمد ا
ااصددوو وا نملددا ا مددا االحمد م ا ،يف ااو ددت ااددلي يلددو ف د د د ًا أي دً سيددا إ د سا
ااعف ه ا وااعخ ء يف ااشملوا االحم م ا.
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ومن مود هع اطيد يف معاسد و ااواويد

يف االعفد  ،االعفد ا تواضدع سيدا

اا ث اامليم  ،ل ث ال يتش إعف إال اانئ اا مري مدن مدهللخعا اامدا سيدا اا دث
اامليم  ،اامع االي ر ا أرت اا ع يف احلهلل من هلل و ام مملد

ااملعب دا واالحمد م ا

سيا ااص ى بهللو ه ا أمو يف خهللما ااما ،وا م هما بهللو ه اامليمد واادتصين ،رمد
لهلل من هلل ه سيدا ا ن فمدا يف ااتصدن ف
ااهللالاا سيدا مد مل ع د ام مملد

اامل دا ايا مملد  ،وهدلا مؤ دع واضدم

ااملعب دا واالحمد م ا مدن خيد يف أواويد

االعفد ،

ل ث يوج ام عب ااردت مند سيدا االعفد سيدا اائخعفدا وااتدئي وز اسدا احلدهللا ب
و وىل د ااملددهللد اارددت مددن ا ددوىلف االدا ي د ا ددث يمل د ع امه د ز االدا ي يف ي د
من اارته واا ة اا ا صنملا ،دو أ يوازي ذاد احمدتصة ا رفد ءا سيم دا

ام ممل
أر دمي ا.

اخلامتة والتوصيات
اصهلل و يت هلش ااهلل احما إىل مجيا من اانت ت وااتو

ف م يي أبعزه :

 -1النتائج
- 1إ ممريو ااهللسوو االحم م ا يف بوارريه ااوىل ر عت ىلتلش إىل منةب فصد
ااواوي

يف ع ب أواوي ه اامع االي ملنه من أ فتم اا د و يوا اامل د هلدلش

ااعحم اا ااملو ما اط اهللو.
 - 2ااصع االعيش واامنا اان ويا زاخعا ب انصوص ااتشعيمل ا اآلمدعو ب اخدل
بفص ااواوي

و ع ه سيا أ يأخل ا ميش بألمنه وأواله .

- 3إ فص د ااواوي د

ا ددع مميددا مددن اا ددواب وااصواسددهلل

و ؤطع مم ش ،ر يلدو فصهدً ممت صدعاً
اا

تملهلل بفص ااواوي

د إيص س د

د هللًا ممدتنرياً ،يد اا دواب وااصواسدهلل

سدن اادهللخو يف أعفد اافوضدا واال ر ا دا وااملشدوا ا ممد
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يدددؤدي إىل االاتفد د ف سيدددا االلد د ى ااشدددعس ا وإفعاغهدد مدددن م دد م نه ب حمدددش فصد د
ااواوي .
- 4ين
أو جيه  ،ف

ال إىل ىلصد ريده
 سنهلل ئالش ا ص ح و مل عدهلله  -االرد ش أو ًملل ذا ومل ميلن ىلص بمل ه إال بتفويت بمل ه اآلخع فد سيدا

ا مدديش أ يتا د فلددريش وسمي د إىل ىلص د ااهددش ف د هش منه د  ،وإ أدى ذا د إىل
فويت م هو أ أهم ا.
 -2التوصيات
 - 1و د ااهلل احمددا ب د سا ااددوس ب د ا مدديم سيددا اخددت ف ممددتوي هش
وفوا ددهللش و مددري و مد

اافلعيددا واالجتم س ددا واال تصد ديا بفصد ااواويد

واسددهللش

وم د .
- 2أ حيت فص ااواوي
وا عب وا وجه واالس م

مل ع االي يمدت ب يف أجندهللا اطة د ء وااوسد ىل

ور فدا أ د ا مند بع اادعأي وااتوج د وأ يوادوا هدلا

اافص غ يا اهتم مهش وأ يوجهوا ااما إىل ااخل ب وااللتل ى إىل منةص ومصت
- 3و

ااهلل احمدا ام مملد

هلل يم افص ااواوي
اةي ا ااتخصص
- 4و

.

ااملعب دا واالحمد م ا بتخصد ص ممد جد ممل

سيا ممدتوى ااهلل احمد

ااملي د سيدا أ يلدو مصدع ًا إج يدً

ااشعس ا سيا اخت ف بعاجمه سيا اا .
ااهلل احما ااهللو االحم م ا ب اخل مب هللأ فص ااواوي

يف مشد يمله

ويف إعف ه ا ث يوج ااصمش اارت من هلش ا ش يع وريد االعفد إىل مد هدو أعفدع
ايمميم وأجيب ايمصي ا هلش.
- 5رم د و د ااهلل احمددا ا ؤحمم د
ا ؤمتعا واانهللوا وو

اامليم ددا واار دمي ددا وااهللسويددا اتنودد ش

ااملم لو فص ااواوي

و ة ص د يف اجملد ال ا ختيفدا
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سيا أ يتش ملم ش عتد ت يد ااندهللوا وا دؤمتعا واادو
ذا اامل ا اا ميلن أ متف هلل من ي ااتو
- 6إ سيا ا ؤحممد

ومصع ا هد سيدا امهد

وا صع ا يف مش يمله ا ختيفا.

ا ا دا االحمد م ا االحمرت د د مبنةدب فصد ااواويد

يف

مش يمله ااتمويي ا واالحمدت م يا وأ دوا يف أعشدةته ااتمويي دا واالحمدت م يا مئيدهللا
مددن االهتم د ى ب ش د يع االعت ج ددا اا د

ددؤدي إىل نش د ااددهللو و اال تص د ديا وإ مددا

ا ش يع االحمت م يا ا ختيفا ،وم يمتت ع ذا من إمل ع د
اامل ميا و اامل طيا سن ااملم مم يلو ا أردت اا دع يف

شد ي ا آلالف اايدهللي

بدا اا ة ادا و

دعو ج دوا

اافصع.
- 1إ سيا ا ؤحمم

وامممل

اامل ميا يف لص ااملمد اطدريي االحمد م

أ عرئ يف سميه اطريي سيا اجمل ال وااعشدةا اار دع جي دً ايمصد ح واار دع عفملدً
ودميومددا ،وأ هددتش بتأه دد ا مددتههللف مددن أسم هلدد اطرييددا ا لوعددوا منددتا ردد
يم هموا يف فهلل ممريو ااملم اطريي االحم م بهللالً من أ يلوعوا س ئً وس اا سي ه .
- 2إ سيا ا ؤحمم

ااهللسويا ورلا ااهللس و أ حيتلموا إىل فص ااواويد

يف أعشةتهش ااهللسويا ،وأ يتان وا االعشد

ب ملد ا ام ع دا ممد يشد يهش سدن دسدوو

اآلخعين ويم هش يف صهلليش و و حم ئا ايملم ااهللسوي.
 - 9سيددا ا ؤحممدد
ىلتلش إىل فص ااواوي

االس م ددا االحمدد م ا ا صددعوءو وا مددموسا وا ع ددا أ

يف بعاجمهد  ،وأ عردئ سيدا ا ملد ع االحمد م ا ام مملدا ااد

ملم سيا ملود ش اموامدع و ل ريهد و صدئيش االخت فد

و صي يده ومعاسد و اافدعو

والرتامه د  ،وأ يلددو خة به د االس م د خة ب دً نويعي دً ج ممل دً ي تملددهلل سددن ليددا
اط ف

ا له ا وأ رمل ااواويا ايوالء هللا ااهللين سيا لم ا ااوالءا ا له ا.
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ااهلل احما وحم

اافلعيا واامليم ا اهللى

االس ى بأ عرئ سيا ااتامت اا
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عفع اامدويا

ا ااما و ع ص ب هتم م هش ،وأ وج ام عب اارت مدن

ال مدن االعفد سيدا دعاء اادتامت
إعف ه سيا ااتامت اامليم ا وااتنويعيدا واا ص ف دا بدهلل ً
اا

ن هلل بفلع ااش ا واهتم م هش ،و مت ري ف هش ااشهوا .
قائمة املراجع

[ ]1اازهعي ،ح بن س هلل اامم ع اآلبد اازهدعي (ا تدوفا1335 :هدد) ،اا مدع
ااهللاع عح حم اا ابن أب زيهلل ااصريواع  ،ا لت ا اا ص ف ا – بريو .
[ ]2اا ددفه ع  ،أبددو ااص حمددش احلمدد بددن مددهلل ااعاغددب ،اال يملددا إىل ملدد ى
ااشعيملا ،خعا أل دي وسيدب سي د مدود ب ادو ،دا ا دعأ ،دمشدب ،ط،1
 2001ى.
[ ]3ااا د ع  ،مددهلل ع ددع ااددهللين ،إ واء اا ي د يف ختددعيت أل ديددث مند اامد ،
ب عاف زهري ااش ويش ،ط 1405 2ه 1925ى ،ا لتب االحم م  ،بريو .
[ ]4اا خ ي ،مهلل بن إمس س د  ،)256 ( ،د م اا خد ي ،ب دت اافلد
ااهللوا ا.
[ ]5اا اد  ،س دهلل احلم دهلل ،فصد اادهللسوو يف إعلد ا نلدع ،دا اادهللسوو ،االويدت،
ط1926 ،1ى ،ص.20

[ ]6اا ددوي ،أبددو مددهلل احلمد بددن ممددملود بددن مددهلل (ا تددوفا510 :هددد) ،مملد مل
فمددري اا ددوي ،اهصددب :س ددهلل ااددعزا ا هددهللي ،دا
ااتنئي د يف فمددري ااصددع
إل ء اارتام ااملعب –بريو  ،ط 1420 ،1هد.
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(1051ش ) ددعح منتهددا االيددعادا  ،سيدش

[ ]1اا هددو  ،منصددو بددن يددوع ،
االتب ،بريو  ،ط1996 ،2ى.

[ ]2اا ددوط  ،مددهلل حمددمل هلل م دد  ،ضددواب ا صددي ا يف ااشددعيملا االحمدد م ا،
مؤحمما ااعحم اا.

[ ]9اا هص  ،أبو بلع أمحهلل بن احلم بن سيد  ،اامدنن االدتى ويف ذييد امدوهع
اانص  ،س ء ااهللين سي بدن س مد ا د ديين ااشدهري بد بن اارترمد ع  ،اان دع:
جمي دا عو ا مل ف اانو م ا اال نا يف اهلنهلل ب يهللو ل هلل ب د ،ط 1344 ،1هد.
ح ااهللين (ا توفا1051 :هدد)رش ف ااصند ب

[ ]10اا هو  ،منصو بن يوع بن
سن منت اال ن ب ،دا االتب اامليم ا.

[ ]11ابدن م دا ،صد اادهللين أبدو اامل د س أمحدهلل بدن س دهلل احليد ش بدن م دا احلعاعد ،
( 122هد) ،جمموب اافت وى ،اهصب :س هلل ااعمحن بن حمش ،اان دع :جممدع
ا يد د فهدددهلل اة سدددا ا صد د

ااشدددعي  ،ا هلليندددا اان ويدددا ،ا ميلدددا ااملعب دددا

اامملوديا ،ااة ملا1416 :هدا1995ى.
[ ]12اارتملي ،مهلل بن س ما( ،ا توفا219 :هد)حمنن اارتملي ،ىلص ب و ملي دب:
أمحهلل مدهلل د رع ،و مدهلل فدؤاد س دهلل اا د

 ،ملت دا ومة ملدا مصدةفا اا د ب

احلييب – مصع ،ط 1395 ،2هد  1915 -ى ح 1 ،92ا.153
[ ]13ابن جئي ،مهلل بن أمحهلل بن س هلل ار ،االييب اا عع ط (ا تدوفا141 :هدد)،

ااصواع اافصه ا
[ ]14ابددن امددوزي ،أبددو اافددعا س ددهلل ااددعمحن ( 591ش) ،حمددريو ومن ددب سمددع بددن
س دددهللااملئيئ اطي فدددا اائاهدددهلل ،ضدد ة وسيدددب سي دد عملدد ش ز زو  ،دا االتدددب
اامليم ا ،بريو  ،ط.1924 ،1
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[ ]15اموهعي ،إمس س بن مح د ،ا ااي ا و

ح ااملعب ا ،ىلص ب أمحدهلل س دهلل

اا فو سة  ،دا اامليش ايم ي  ،بريو  ،ا ن  ،ط 1401 ،4ه1921ى.

[ ]16احلد د رش اان مد د بو ي ،أبدددو س دددهلل ار ،ا مدددتهلل ا سيدددا ااصد د

 ،وبلييد د

ااتيخد ص اي د ف ااددلهيب ط ملددا مئيددهللو بفهددعس اال ديددث ااشددعيفا ب ددعاف
د .يوحم س هلل ااعمحن ا عسشيا ،دا ا ملعفا بريو .
[ ]11ابددن لاددع ااملمددص ع ( 252هددد) ،فددتم اا دد ي ددعح دد م اا خدد ي،
،

اان ددع :دا ا ملعفددا  -بددريو  ،1319 ،ىلص ددب :مددهلل فددؤاد س ددهللاا
و ب ااهللين اطة ب.

[ ]12ابن لئى ،سيد بدن أمحدهلل بدن حمدمل هلل (ا تدوفا456 :هدد) ،االللد ى يف أ دو
االل ى ،اهصب :ااش خ أمحهلل مهلل رع ،دا اآلف امهلليهللو ،بريو ،
[ ]19لمددنا :سمددع س ددهلل ،مصهللمددا رت د ا لددو شددل ااملصد ا مدديش املمد د ااددهللين
خي  ،ا ملههلل اامل ايفلع االحم م فريج ن .
[ ]20أبو احلم اا صدعي ،مدهلل بدن سيد ااة دب ( 436هدد) ،ا ملتمدهلل يف أ دو
اافص اهصب :خي ا  ،دا االتب اامليم ا – بريو  ،ط.1403 ،1
[ ]21احلة د ا ااددعس ين ،أبددو س ددهلل ار مددهلل بددن مددهلل بددن س ددهلل ااددعمحن،

(

954هددد) مواهددب امي د يف ددعح خمتصددع ااش د خ خي د  ،دا س د مل االتددب،
ااعي ض ،ط ملا خ ا 2003 ،ى ،وط ملا دا اافلع ،ط.1992 ،3
[ ]22لل ش ،مهلل ط هع ،س يا ا صي ا واحللما يف شعيع عيب ااعمحا ( يا ار
سي وحميش) جميا ام مملا االحمد م ا ب هلليندا ا ندو و ،ااملدهللد  ،116اامدنا ،34
1422ش 2002 ،ى
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[ ]23ابددن لن د ( 241هددد) ممددنهلل أمحددهلل  ،اهصددب :ددمل ب اا عددؤوط  -س د د
مع هلل ،و خعو  ،إ عاف :د س هللار بن س هلل اهمن اارترد  ،مؤحممدا ااعحمد اا
ط 1421 ،1هد  2001 -ى.

[ ]24اطع د  ،مددهلل بددن س ددهلل ار1101 ( ،ش) ،ل د ا اطع د سيددا خمتصددع
خي ضد ة وخدعا أل دي د زرعيد سمدريا  ،دا االتدب اامليم دا ،بدريو ،
ط 1991 ،1ى.
[ ]25أبو داود ،حمي م بن اا ملث اامامت ع  ،حمنن أب داود ،ملت ا ا ملد ف،
ااعي ض ط.2001 ،2
[ ]26ااعافمل  ،س هلل االعيش بن مدهلل ( 623هدد) ،فدتم ااملئيدئ بشدعح اادوج ئ ،دا
اافلع.

[ ]21ابن هلل ،أبو ااوا هلل بن هلل520 ( ،ش ) اا

واات ص  ،:ىلص ب حممل هلل

اسعاا ،دا اا عا االحم م  ،بريو 1924 ،ى.
[ ]22ابن

هلل ،بهللايا اجملتههلل وعه يا ا صتصهلل ،دا احلهلليث – ااص هعو1425 ،هدد -

 2004ى
[ ]29ااعميد د  ،مشد د اادددهللين ،مدددهلل بدددن أمحدددهلل ،ااشدددهري ب اشد د فمل ااصد د ري،

( 1004ش) ،غ يا اا

عح زيهلل بدن أ حمد

 ،معاجملدا وضد امحدهلل س دهلل

اام ى ،دا االتب اامليم ا ،بريو  ،ط1994 ،1ى.
[ ]30ااعيموع  ،أمحهلل ،عوعيا ا ص هلل سنهلل االم ى ااش طيب ،اادهللا اامل دا ايلتد ا
االحم م  ،ط 1412 - 2هد 1992 -ى.

[ ]31اائب هللي ،مّهلل بن مّهلل بدن س دهلل اادعزّا احلمد ين ،د ا ااملدعوس مدن جدواهع
ااص موس ،اان ع :دا اهلهللايا.
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[ ]32اا ّئ رش  ،بهلل اادهللين مدهلل بدن بهد د  ،اا دع اهد يف أ دو اافصد  ،ضد
عصو

مهلل مهلل مع ،دا االتب اامليم ا ،بريو  ،ط2000 ،1ى.

[ ]33اائخمشعي ،أبو ااص حمش مود بن سمع (  ،)532االش ف سن لص ب ااتنئي
وس ددو اا وي د يف وجددوش ااتأوي د  ،ىلص ددب س ددهلل ااددعزا ا هددهللي ،دا إل د ء
اارتام ااملعب  ،بريو .
د ل مدهلل س دهلل ااصد د د مدهلل

[ ]34اائيد و خعو  ،إبدعاه ش مصدةفا د أمحدهلل اائيد

اانا  ،ا ملاش ااوحم د دا اانشع :دا ااهللسوو ىلص ب جممع ااي ا ااملعب ا.

[ ]35اائييملد  ،س مد بددن سيد (  143هددد) ،د

احلصد ب ددعح رنددئ ااددهلل ب،

ا ة ملا االتى اامرييا  -بوال  ،ااص هعو ،ط 1313 ،1هد.
[ ]36اام ل  ،ص ااهللين سي بن س هلل اال يف وواهللش د ا اادهللين س دهلل ااوهد ا( ،
 156هد ) ،االبهد ا يف دعح ا نهد ا ،اان دع :دا االتدب اامليم دا –بدريو ،
 1416هد  1995 -ى.
[ ]31اامعخم  ،مهلل بن أمحهلل بن أب حمده ( 423هدد) ،ا مدوط ،دا ا ملعفدا
– بريو 1414 ،هد 1993-ى.

[ ]32اامنوحم  ،س هلل ااعمحن بدن مملمدع ،است ا د ال ومعاسد و عتد ت ااتصدعف .
د احما مص عا يف أ و اافص ومص دهلل ااشدعيملا ،دا ابدن امدوزي ،ااعيد ض،
2004ى.

[ ]39ااش د طيب ،ا وافصد
لمن

يف أ ددو اافص د  ،د احمددا وىلص ددب أب د س ددهللو مشددهو بددن

حميم  ،اان ع :دا ابن سف  ،ااة ملا ااوىل 1411هدا 1991ى.

[ ]40ااشنص ة  ،أمحهلل بن مود بن س هلل ااوه ا ،ااو

ا ن حمب اشعب احللدش،

سم دو اا ث اامليم  ،ب م مملا االحم م ا ،ب هللينا ا نو و ،ط1415 ،1هد.
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[ ]41ااشنص ة ّ  ،مهلل اام بن مهلل بن ا خت  ،ع ع ااو ود سيا معا اامدملود،
ىلص ب مهلل واهلل حمد هللي ااشدنص ة  ،دا ا ند و ،اامدملوديا ،ط1995 ،1ى،
اان ع :مهلل مود اط ع ااص ض .
[]42
[]43
[]44
[]45

ااشور ع  ،مهلل بن سي بن مهلل (  ،)1250فدتم ااصدهلليع امد مع بد فدين
ااعوايا وااهلل ايا من سيش ااتفمري ،اان ع دا اافلع ،بريو .
خ زادو ،س هلل ااعمحن بن مهلل بن حمي م ( 1012هد) ،جممع ااعهدع يف
عح ميتصا اااع ،دا إل ء اارتام ااملعب .
ااشريازي ،إبعاه ش بدن سيد بدن يوحمد ( 416هدد) ،ا هدلا يف فصد االمد ى
ااش فمل  ،دا االتب اامليم ا.
ااصنمل ع  ،مهلل بن إمس س  ،حم اام ى دعح بيدوغ ا دعاى مدن مجدع أدادا
االل ى البن لاع ااملمص ع  ،ملت ا ومة ملا مصةفا اا د ب احليديب وأوالدش
مبصع ،اجمل مهلل اطوا  ،ط 1319 ،4ش  1960 -ى.

[ ]46ابن س هلل اات ،أبدو سمدع يوحمد بدن س دهلل ار بدن مدهلل ااصدعطيب ( 463هدد)،
االد يف يف فصد أهد ا هللينددا ،اهصدب :مددهلل مدهلل أل ددهلل وادهلل م ديد ا و يتد ع ،
ملت ا ااعي ض احلهللي ا ،ااعي ض ،ط1400 ،2هدا1920ى.
[ ]41س هلل ااوه ا اا هللادي ،ا ملوعدا سيدا مدلهب سد مل ا هلليندا ،ىلص دب مدهلل مدهلل
لمن ااش فمل دا االتب اامليم ا ،بريو 1992 ،ى.

[ ]42ااملدئ بدن س ددهلل اامد ى ،أبدو مددهلل اامديم 660 ( ،ش ) ،واسدهلل االلد ى يف
مص ح ااع ى ،د احماوىلص ب :مود ااشنص ة  ،اان دع:دا ا ملد ف بدريو –
ان .
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( 546هددد) ،اهددع

ااوج ئ يف فمري االت ا ااملئيئ ،ىلص ب س دهلل اامد ى س دهلل ااشد يف ،دا االتدب
اامليم ا1413 ،هد 1993 -ى ،ا ن .
[ ]50اامليددواع  ،ط د ج د بع ،مصهللمددا رت د ا عوعيددا ا ص ددهلل سنددهلل االم د ى ااش د طيب،
د .أمحهلل ااعيموع  ،.ا ملههلل اامل

ايفلع االحم م  ،ط 1995 ،4ى..

[ ]51ااملنئي ،س هلل ار بن يوحم بن س ما بن يملصوا اا ملصوا امهلليع ،مريُ سيدش
أ و اافص  ،مؤحمما ااعي اية سا واانشع وااتوزيع ،بريو – ا ن  ،ط،1
 1412هد  1991 -ى.
[ ]52اامل د ين ،أبددو مددهلل مددود بددن أمحددهلل ،اا ن يددا ددعح اهلهللايددا ،دا اافلددع،
بريو  ،ط1990 ،2ى.
[ ]53اا ئاادد  ،إل دد ء سيددوى ااددهللين ،ملت ددا رعي دد فددوطعا مسدد اغ ،أعهللوع مدد
3ا.393

[ ]54اا ئااد  ،أبددو ل مددهلل مددهلل بددن مددهلل بددن مددهلل ( 505ش) ،ا متصددفا يف سيددش
مهلل س هلل اام ى س دهلل ااشد يف ،دا االتدب اامليم دا بدريو ،
اا و ،
ان .

[ ]55ااف ددوم  ،أمحددهلل بددن مددهلل بددن سيد  ،ا صد ح ا ددنري يف غعيددب ااشددعح االد ري
ايعافمل  ،اان ع :ا لت ا اامليم ا – بريو .
[ ]56ابن هللاما ،أبو مهلل موفب ااهللين س هلل ار بن أمحهلل بن مهلل بدن هللامدا ا صهللحمد
( 620هد) ،اال يف يف فص االم ى أمحهلل ،دا االتب اامليم دا ط 1414 ،1هدد
 1994 -ى.
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[ ]51ااصعايف  ،ه ا ااهللين أبو اامل س أمحهلل بن إد ي  ،االخريو يف فدعوب ا ال دا،
ىلص ددب أب د إحمد

أمحددهلل بددن س ددهلل ااددعمحن ،دا االتددب اامليم ددا ،بددريو ،

ط.2001 ،1
[ ]52ااصددعايف ،دده ا ااددهللين أبددو اامل دد س أمحددهلل يددن إد يدد  ،اافددعو  ،ىلص ددب
س هللاحلم هلل اهلنهللاوي ،ا لت ا ااملصعيا،

هللا ،ا ن  ،ط2002 ،1ى.

[ ]59ااصعض وي ،اام حما ااشعس ا يف ضوء عصدوص ااشدعيملا ومص دهلله  ،مؤحممدا
ااعحم اا ،بريو  ،ط2000 ،1ى.

د احمددا جهلليددهللو يف ضددوء ااصددع االددعيش

[ ]60ااصعضد وي ،يوحم د ،فص د ااواويد
واامنا ،دا وه ا ا ااص هعو ،ط.1996 ،2
[ ]61ااصعض وي ،يوحم  ،أواوي احلعرا االحم م ا يف ا عليدا ااص دمدا ،مؤحممدا
ااعحم اا ،بريو  ،ط.1991 ،12
[ ]62يملددا جد  ،مددهلل واس ،ند يب ،ل مددهلل د د  ،مملاددش ا ددا اافصهد ء ،دا
اانف

 ،بريو  ،ااة ملا اا ع ا 1402 :ش  1922 -ى.

[ ]63ابددن ااصد ش ،أبددو س ددهلل ار مشد ااددهللين مددهلل بددن أبد بلدع بددن أيددوا بددن حمددملهلل
اائ س ااهللمشص 151 ( ،هد) ،ل ا ابن ااص ش سيا حمنن أب داود ،اان دع
دا االتب اامليم ا ،حمنا اانشع  ،1995 – 1415مل اانشع بريو .

[ ]64ابن ااص ش ،مهلل بدن أبد بلدع ،مدهللا ا اامد ال بد مند ز إيد ا عمل دهلل وإيد ا
عمددددددتمل  ،اان ددددددع :دا االتدددد د ا ااملعبدددد د  ،بددددددريو  ،ا ندددد د  ،ط،2
1393هدا1913ى.
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[ ]65ابن ااص ش ،مش ااهللين أبو س هلل ار مهلل بدن أبد بلدع ،) 151 ( ،إسد ى
ا و مل سن ا اامل  ،ىلص ب مهلل ااهللين س هلل احلم هلل ،ا لت ا ااتا يدا
االتى ،مصع ،ط 1955 ،1ى.

[ ]66ابن ااص ش ،مهلل بدن أبد بلدع أيدوا اائ سد أبدو س دهلل ار ،مفتد ح دا اامدمل دو
ومنشو واليا اامليش واال ادو ،اان ع :دا االتب اامليم ا – بريو .
[ ]61اال حم ع  ،س ء ااهللين ،أبو بلع بن ممملود بن أمحهلل521 ( ،هدد) ،بدهللا ع
ااصن ع دا االتب اامليم ا ،ط1406 ،2هد 1926 -ى.
[ ]62االعبددوا  ،س ددهلل اامد ى ،فصد ااواويد يف ىلد مص ددهلل ااشددعيملا ،ط،1
2002ى ،ط ا ااهللمشص ا اية سا واانشع.
[ ]69االم د ا  ،س ددهلل ار حي ددا ،أ د فص د ا وازع د  ،دا ابددن لددئى ،بددريو ،
ط2000 ،1ى.
[ ]10م ا بن أع 119 ( ،هد) ،ا وطأ بعوايا مهلل بن احلمن ااشد ع  ،ىلص دب:
س هلل ااوه ا س هلل ااية  ،ا لت ا اامليم ا ،ط .2
[ ]11ابن م جا ،مهلل بن يئيهلل ااصدئويين( ،ا تدوفا213 :هدد) ،ىلص دب :مدهلل فدؤاد
س هلل اا

 ،دا إل ء االتب ااملعب ا  -ف ص س ما اا ب احلييب.

[ ]12ا و دي ،أبو احلمن سي بن مهلل بن مهلل بن ل ب اا صعي ( 450هد)
[ ]13احل وي اال ري يف فص ملهب االم ى ااش فمل  ،اهصب :ااش خ سي

مهلل مملدوض

 ااش خ س د أمحدهلل س دهلل ا وجدود ،دا االتدب اامليم دا ،بدريو – ا ند ،ط 1419 ،1هد  1999-ى.
[ ]14اه حمددديب ،احلد د م بدددن أحمدددهلل،

(243ش ) ااعس يدددا حلصدددو ار ،ىلص دددب

س هللااعمحن اات ،دا اا ص  ،ا نصو و ،ط1992 ،1ى.
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[ ]15ا خددهللوى  ،مصددةفا ،واسددهلل ااوحم د

يف ااشددعيملا االحم د م ا ،دا إ د ي ،

ااعي ض 1999 ،ى ،ص ،223ابن س و  ، ،مص هلل ااشعيملا االحم م ا.
[ ]16ا ددعداوي ،سدد ء ااددهللين أبددو احلمددن سيدد بددن حمددي م (ا تددوفا225 :هددد)،
االعص ف يف مملعفا ااعاجم من اط ف ،دا إل ء اارتام ااملعب .
[ ]11ا عغ ند ع  ،سيد بددن أبد بلددع بددن س ددهلل امي د اافعغد ع (ا تددوفا593 :هددد)،
اهلهللايا يف عح بهللايا ا تهللي ،اهصب :ط

يوحم  ،دا إل د ء اادرتام ااملعبد

 بريو – ا ن .[ ]12ممديش ،ابددن احلاد ا ،د م ممديش بشددعح ااندووي ،دا ابددن لددئى ،ط،1
 2002ى.وط ملددا دا إل د ء ااددرتام ااملعب د  ،بددريو  ،ىلص ددب مددهلل فددؤاد س ددهلل
اا

.

[ ]19ا صّعي  ،أبو س هلل ار مهلل بن مدهلل،

(152ش) ،ااصواسدهلل ،ىلص دب ود احمدا

أمحهلل ابن س هلل ار بن مح هلل ،معرئ إل ء اارتام ،ملا.
[ ]20ابن مودود ،س هلل ار بن مود ( 623هد) ،االخت د اتملي د ا ختد  ،مة ملدا
احلييب  -ااص هعو  1356 ،هد  1931 -ى.
[ ]21ابددن ااناد احلن يد  ،مددهلل بددن أمحددهلل بددن س ددهلل ااملئيددئ بددن سيد اافتددول (
912هد) االورب ا نري ،اهصب :مهلل اائل ي وعئي مح د ،ملت دا اامل لد ،
ط1412 ،2هد  1991 -ى.

[ ]22ابن ش ،إبعاه ش بن مهلل ( 910هد)ا ْاأَ َْ شُ وَاانَّوَ عُ سَيَا َملْهَب أَب ْ لَن ْفَد َا
اانُّ ْملمَ ِ ،وضع لوا د وخدعا أل دي د  :ااشد خ زرعيد سمدريا  ،دا االتدب
اامليم ا ،بريو – ا ن  ،ط 1419 ،1هد  1999 -ى.
[ ]23ابن ش ،اا ع ااعا ب عح رنئ ااهلل ب ،اان ع :دا االت ا االحم م .

وابي حيا م املصا ...
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[ ]24اانهللوي ،سي  ،ااصواسدهلل اافصه دا ،مفهومهد  ،عشدأ ه  ،ةو هد  ،ة ص هد .
دا ااصيش ،دمشب.1994 ،
[ ]25اانم  ،أمحهلل بن مل ب ( 303هد) ،ىلص ب :س هلل اافت ح أبو غدهللو ،ملتدب
ا ة وس

االحم م ا – ليب ،ط1926.– 1406 ،2

[ ]26اانفعاوي ،أمحهلل بن غ من بن حم مل بن مهن 1126 ( ،هد) ،اافوار اادهللواع
سيا حم اا ابن أب زيهلل ااصريواع  ،دا اافلع1415 ،هد 1995 -ى.
[ ]21اانووي  ،د اادهللين بدن حي دا بدن دعف (  ،) 616ا نهد ا بشدعح د م
مميش بن احلا ا ،دا ابن لئى ،ط.2002 ، 1
[ ]22اانووي ،اجملموب ،ىلص ب مهلل ب ا ة ملد  ،دا سد مل االتدب ،ااعيد ض،
2003ى ،وط ملا دا اافلع.

[ ]29اانددووي ،وضددا ااة د ا
االحم م  ،بريو
[ ]90ااور ي

وسمددهللو ا فددت  ،ىلص ددب :زهددري ااش د ويش ،ا لتددب

 -دمشب  -سم  ،ط1412 ،3هد ا 1991ى.

مهلل ،فص ااواوي

 -د احما يف اا دواب  ،ا ملهدهلل اامليمد ايفلدع

االحم م  ،فريج ن  ،1991 ،ط.1
[ ]91اهل تم  ،ده ا اادهللين أبدو اامل د س أمحدهلل بدن مدهلل بدن سيد بدن لادع،
(914ش) ،ىلفا اهت ا يف دعح ا نهد ا ،ضد عصد مدهلل مدهلل د مع ،ملت دا
اا ص فا ااهللين ا.

 و د اجمليد حممود الصه ني،هاي داود
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Rules of Competing Interests
Applied Fikhi study based on principles of jurisprudence
Dr. Dawood Haile1 and Prof. Abdel-Meguid Mahmoud Asalahin2
1 Associate professor in the Department of Jurisprudence at the Faculty of Sharia and Islamic Studies,
Qassim University
2 Professor in the Department of the Faculty of Sharia jurisprudence University of Jordan

Abstract. The main purpose of Sharia is to meet people's interests. Also, the purpose of legislator
requirements is to meet interests of both the individual and the group. These requirements may compete ,
in a way which makes them difficult to be achieved all at once. Therefore, how can the Legally competent
determine in that case as the requirements of the legislator are not in the same degree of importance?
At this point , the importance of Jurisprudence is clearly appeared and is represented by deeds ranking as
well as their highest rank. The verses of Quran, Sunnah and legislation principles provide many examples
and texts emphasizing the principle of taking into account the ranking of competing interests as a
fundamental principle in Islamic law
In order to have balance between the interests in case of competition, the competent scholars or
legally competent must be familiar with Sharia ranks of(Wajeb)obligatory and (Mandoob)
recommended. He should also be acquainted with its necessary, required and ameliorative purposes, as
will as conservation-related to religion, soul, mind, honor or money. Furthermore, the competent scholar
must be aware of the reality needs and circumstances, in addition to the conditions, capabilities and
circumstances of the addressee or person seeking for fatwa (Islamic opinion).
Through the extrapolation of religious texts and observing the legislator's attitudes in Quran and
Sunnah, as well as extrapolation of scholars' statements and careful examination of legislation purposes,
the two researchers have come up with a group of rules and standards used to control and differentiate
between competing interests. They have also conducted an applied research on how to consider the
competing interests in some areas of life.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( ،111-77حمرم 1341هـ/نوفمرب 3114م)

شيوخ قَ تادةَ املُت َكلَّم يف ََس ِ
اع ِه ِم ْن ُهم
َ
َ
َ
ِ
يح ْي"
"دراسة تطبيقية على َّ
الصح َ
أ .د .انفذ حسي محّاد

أستاذ احلديث وعلومه ابجلامعة اإلسالمية ،غزة
رئيس قسم احلديث

السدوسي ِم ْن َع َد ٍد مـن ُُـيو،ه ،رول لـه عـالم النـيوا أو
َّاد يف ََسَ ِاع قَـتَ َادةَ ب ِن ِد َع َامةَ َّ
ملخص البحث .تَ َكلَّ َم نـُق ٌ
يوضح مدل ثبوت أقو ِال هؤالء الاـُّقَّاد ِ
ودقَّتِه يف ُحكْملم من ِجلـة ،ومس غِـوغات
أحدمها يف الصحيح .وهذا البحث ِغ
الرو ِ
النيوني يف غِ
اية لقتادةَ عالم من ِجلة أ،رل.
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مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فلقد توقفتُ عند ترمجة قتادة يف كتاب تُحفة التَّحصيل ،وابنُ العراقي يَنْقلُ فيه
ما يف املراسيل البن أبي حامت وجامع التحصيل للعالئي ،وما زاده عليهما من تهذيب
نفي لسماع قتادة من مجاعةٍ كبرية هلم رواية
ٍّ
الكمال للمِزِّي ،مما جاء عن أئمة نُّقَّاد ِمنْ
َ رسول اهلل  ،ومن بينها الصحيحني.
عنهم يف ُمصَنَّفات مجعت حدي َ
وعدم السماع إنْ ثبت بني قتادة وأولئك الشيوخ يعين االنقطاع ،مما يسميه
ب
بعضهم إرساالً إنْ كان ظاهرًا ،وتدليسًا إنْ كان خفيًّا .وكانَ الدارقطين قَ ْبلُ يف كتا ٍ
أمساه التتبع انتقدَ البخاريَّ بروايتِه يف صحيحه حديثًا عن قتادة رآه مرسالً .وبعد
تبينَ لي أنّ هناك رواةً آخرين مل يذكرهم الدارقطين أو ابن
القراءة يف هذا املوضوعَّ ،
العراقي ،فكا َن جمموعهم أحد عشر تشملهم الدراسة.
فهل أخرج الشيخان لقتادة عن شيوخٍ مل يسمع منهم يف صحيحيهما؟ وهما ما
هما من الصدارة بني كتب احلديَ كما هو معلوم عند املشتغلني بهذا العلم .لقد أثارت
اهتمامي هذه املسألة ،ال سِيَّما أنَّ قتادةَ أحدُ احلُفَّاظ املُكْثرين لروايةِ احلديَ ،الذين
تدور عليهم األسانيد.
وجعلته يف مباحَ ثالثة؛ األول :ما جاء يف الصحيحني ،والثاني :ما جاء يف
البخاري ،والثالَ :ما جاء يف مسلم.

ُيوخ قَـتَاد َة املتَ َكلَّم يف ََسَ ِاع ِه ِمْاـ ُلم...
ُ
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املبحث األول :ما جاء يف الصحيحي ،وهم ثالثة شيوخ
األول :سامل بن أيب اجلَْعد رافع الغَطَفاينُّ ،األشجعي موالهم ،الكويف

فقد سُئِل اإلمام أمحد بن حنبل عن مساع قتادة من عدد من الشيوخ ،وكان

جلعْد ،فقال" :مل يسمع منهُم"(.)1
من بينهم سامل بن أبي ا َ
هذه العبارة نقلها ابنُ أبي حامت عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه ،وهي
جلعْد مطلقًا.
تدلُّ يف ظاهرها أنَّ اإلمام أمحد يرى أنَّ قتادة مل يسمع من سامل بن أبي ا َ
ولكنَّ هذا عندي غريُ مرادٍ يف سامل ،يُفسِّرُه ما ذكره عبد اهلل بن أمحد بن حنبل نفسُه
جلعْد؟ قال" :بالكوفة أو مبكّة".
ت أبي :أين سَمِع قتادة من سامل بن أبي ا َ
أنَّه قال" :سأل ُ
وأنكر أنْ يكون َسمِع منه بالشَّام ،وقال" :قد جاء قتاد ُة إىل الكوفة إىل الشَّعيبِّ"(.)2
ففي هذا النصِّ داللةٌ واضحةٌ على أنَّ األمام أمحد يُثبِت مساع قتادة من سامل
جلعْد ،وأنَّ قتادة إنّما مسع ساملًا بالكوفة أو مبكّةَ ،وبيانُه :أنَّ قتادة دخل
بن أبي ا َ
جلعْد كويفٌّ ،فسماع قتادة منه مُحتَملٌ ،ثمَّ بيَّن
الكوفة مُرحتِالً للشعيبِّ ،وسامل بن أبي ا َ
جلعْد بالشَّام ،وذلك أنَّ ساملًا ذهب
اإلمام أمحد أنَّ قتادة مل يسمع من سامل بن أبي ا َ
إىل الشَّام( ،)3ولكن ال ُيعْلَمُ أنَّ قتادة دخل الشَّام ،فكيف يكون َسمِع منه بالشَّام.
وبه يُعلم أنَّ النصَّ األوّل عن اإلمام أمحد البد أنْ يُفهم يف ضَوء النَّص الثاني،
وأن يُقيَّد بنفي السَّماع يف بلدٍ دون أخرى ،ال أنَّ املراد النفيّ املطلق ،وذلك حتى
يستقيم مع النَّص الثاني مجعًا بني القولني ،واهلل أعلم.

( )1املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)174
( )3العلل ،ألمحد (.)363/4
( )4انظر :املصدر نفسه (.)161/3
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ويُؤكِّد صحة مساع قتادة من ساملٍ ما أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكبري من
جلعْد ،عن أبيه ،عن ابن مسعود:
طريق همّام بن حييى ،عن قتادة ،عن سامل بن أبي ا َ
الرجُل يزني باملرأةِ ثم يتزوجها؟ قال" :هُما زَانِيان مَا اجَْت َمعَا" .قال  -أي قتادة:
يف َّ
جلٍ كان أبوك؟ قال :كان قارئًا لكتاب اهلل(.)4
قلتُ لساملٍ :أيُّ َر ُ
ولقتادة عن سامل حديٌَ يف الصحيحني ،صرّح قتادة فيه بالسماع من سامل بن
أبي اجلعد عند البخاري ،وله مخسة أخرى يف مسلم(.)5
قال البخاريُّ رمحه اهلل (ص 575رقم " :)2742حدثنا أبو الوليد [هشام بن عبد
امللك الطّيالسيّ] ،حدثنا شعبةُ ،عن سُلَيمان [بن مِهْران األعمش] ،ومنصور [بن املعتمر]،
وقتادة ،مسعوا سامل بن أبي اجلَعْد ،عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،قال :وُِلدَ
لرجُلٍ منَّا من األنصار غالمٌ ،فأراد أَنْ يُسَمِّيهُ حممّدًا .قال شعبة فِي حديَ منصُورٍ :إنَّ
األنصاريَّ قال :حَمَلْتُه على عُنُقِي ،فَأتَيْتُ به النَّيبَّ  .ويف حديَِ سُليمانَ :وُلِدَ له
غالمٌ ،فأراد أن يُسَمِّيَهُ حممَّدًا .قال" :سَمُّوا بِاسْمِي ،وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ،فَإنِّي إنَّمَا جُعِلْتُ
قَاسِمًا ،أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ" .وقال حُصَنيٌ" :بُعِثْتُ قَاسِمًا ،أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ" .قال عمروٌ :أخربنا
َّيب :
شعبة ،عن قتادة ،قال :سَمِعتُ ساملًا ،عن جابرٍ :أراد أن يُسَمِّيَهُ القاسمُ ،فقال الن ُّ
"سَمُّوا بِاسْمِي ،وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي" .وفيه تصريح قتادة بالسماع من ابن أبي اجلعد كما نرى.
وأخرجه من طريق شعبة عن قتادة به بنحوه مرفوعًا :مسلم (ص 772رقم ،2

( )3الطبقات الكبري ،البن سعد (.)413/8
( ) 1كات درست األحاديث الستة ،فطالت باا الدراسة ،لذا أكتفي هاا بعرض حديثه يف البواري الذي
صرح فيه قتادة ابلسماع ،وأما أحاديثه اخلمسة يف مسلم ،فمواضعلا (ص 331رقم ،)167/78
غ
(ص 416رقم ( ،)813/317ص 416رقم ( ،)811/313ص 467رقم ،)336/17
(ص 333رقم )3411/47

ُيوخ قَـتَاد َة املتَ َكلَّم يف ََسَ ِاع ِه ِمْاـ ُلم...
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 .)2133/7واحلديَ أخرجه البخاريُّ (ص 575رقم  ،3114ص 277رقم ،3537
ص 1172رقم  ،)2177ومسلم (ص 772رقم  .)2133/7 ،4 ،3من طُرُقٍ عن ابن
أبي اجلَعْد ،والبخاريُّ (ص 1172رقم  ،)2172ومسلم (ص 772رقم  .)2132/2من
طريق حممّد بن املُنْكَدِر ،كالهما عن جابر بن عبد اهلل به مرفوعًا ،بنحوه.
وله شاهدٌ من حديَ أبي هُرَيرة :أخرجه البخاريّ (ص 42رقم  .)118من
طريق أبي صاحلٍ َذ ْكوَان السمَّان ،و(ص 277رقم  ،3537ص 1172رقم ،)2177
ومسلم (ص 773رقم  .)2134/7من طريق حممّد بن سِريين ،كالهما عن أبي هُرَيرة
بنحوه مرفوعًا .ومن حديَ أنس :أخرجه البخاريّ (ص 377رقما ،2121 ،2128
س بنحوه مرفوعًا.
ص 277رقم  .)3537من طريق حُميد الطويل ،عن أن ٍ
الثاين :سعيد بن املسيّب
ت
قال القاضي إمساعيل بن إسحاق (272هـ) يف كتابه أحكام القرآن(" :)2مسع ُ
عليَّ بنَ املديين يُضعِّفُ أحاديَ قتادة ،عن سعيد بن املسيّب تضعيفًا شديدًا ،وقال:
ب أنَّ أكثرها بني قتادةَ وسعيدٍ فيها رجالٌ"(.)7
َأحْسِ ُ
وقال أمحّد بن حنبل" :أحاديَ قتادة ،عن سعيد بن املسيّب ،ما أدري كيف
ِهيَ؟! قد أدخل بينه وبني سعي ٍد حنوًا من عَشَرَة رجا ٍل ال ُيعْرَفُون"(.)7
( )6ننرت جزءًا ماه دار ابن حزم بتحقيق عامر صربي ،وهي قطعة صغرية من كتاب كبري ،معظمه ال

مفقودا.
زال ً
( )7هتذيب التلذيب ،البن حجر (.)413/8
( )8جامع التحصيل ،للعالئي (ص .)311وجاء يف العلل ،ألمحد (ِ )433/4ذ ْكُر ِ
الرواة
بعض هؤالء ُّ
الذين يد،للم قتادة بياه وبني سعيد بن املسيغب ،كالقاسم ،قال فيه أمحد" :ال أ َْع ِرفُهُ" ،وعو  ،قال
فيه عبد هللا" :ال يدري أيب َم ْن ُهو!" ،ويزيد غِ
الر ُْك وغريُهم.
َ
ثَّ ذكر اإلمام أمحد تلك األحاديث اليت رواها قتادة عن ابن املسيغب ابلواسطة يف العلل (.)441-433/4
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ففي هذين النَّصني عن اإلمامني ابن املديين وابن حنبل ما يشريُ إىل عدم مساع
قتادة من سعيد بن املسيّب ،وذلك أنَّه كان ُي ْدخِلُ رجاالً بينه وبني سعيد ،وهي قرين ٌة
قويةٌ تدلُّ على عدم مساع الرَّاوي عمَّن روى عنه بدون هذه الواسطة ،إنْ مل يوجد ما
َّ
يدل على خالفها.
ُّ
واملالحظ يف النَّصّني السابقني أنَّ اإلمامني ابن املديين وابن حنبل مل جيزما بعدم
مساع قتادة من سعيد بن املسيّب بداللة قرينةِ دخول الواسطة بينهما ،بل قال عليٌّ:
(أَحْسِبُ) ،وقال أمحد( :ما أدري كيف ِهيَ؟!) ،ولعلَّ مردَّ ذلك أنَّ قتادة ثبت لقاؤُه
بابن املسيّب عندهما( ،)7فقد ذكر اإلمامُ أمحد عن قتادة ،أنَّه قال :قلتُ لسعيد بن

( )3ومع ثبوت اللقاء بني قتادة وسعيد ،فقد قدَّم اإلمام أمحد رواية حيىي بن ٍ
األنصاري عن سعيد
سعيد
غ
"َسعت
بن املسيغب على رواية قتادة عن سعيد ،قال أبو داود يف سؤاالته ألمحد (ص:)337
ُ
حديث لسعيد ،فقال :حيىي [األنصاري] عن ٍ
ٍ
أصح من قتادة عن
رجل عن
سعيد ُّ
غ
أمحد ،سألَهُ ٌ
أي ٍ
ُيء يُصاَ ُع بقتادة؟!".
سعيدُّ ،
إيل من
وكا ابن ملدي يقول كما يف التلذيب ،البن حجر (:)413/8
"مالك عن ابن املسيغب ُّ
ٌ
أحب َّ
قتادة عن ابن املسيغب".
الدارمي عن ابن
هري وقتادة وحيىي األنصاري عن ابن املسيغب ،قال
ابن معني؛ فساول بني رواية ُّ
ُّ
الز ِغ
و غأما ُ
قلت:
معني (ص" :)33 ،34و ُّ
أحب إليك يف سعيد بن املسيغب أو قتادة؟ فقالُ :
هري ُّ
الز ُّ
كالمهاُ .
أحب إليك أو حيىي بن سعيد؟ فقال :كلٌّ ثقة".
فلما ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
فرق بني رواية قتادة عن
ويف كالم ابن معني ما يُنعُر غ
بصحة َساع قتادة من سعيد بن املسيغب؛ إذ مل يُ غ
سعيد األنصاري عن ٍ
هري وحيىي بن ٍ
الزهري وحيىي بن
كل من ُّ
سعيد ،و ُّ
الز ِغ
سعيد بن املسيغب ،ورواية ٍغ
السماع ،وإال لو كانت
اثبت
َساعلما من سعيد ،فروايةُ قتادة كذلك مساويةٌ لروايتلما يف َّ
سعيد ٌ
ُ
رواية قتادة عن سعيد غري ٍ
اثبتة أصالً ملا كا لكالم ابن مع ٍ
ني وجهٌ ،وهللا أعلم.
َ
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املسيّب :إذا مل ُأدْرك الصَّالة مع اإلمام ،كيف أُصلِّي؟ قال :صلِّ أربعًا ،فإنِّي ال أراك
جلٍ(.)18
على َر ْ
والذي يظهرُ لي صحّة مساع قتادة من سعيد ،ألمور :األوَّل :أنَّ قتادة َذكَ َر
عن نفسِهِ أنَّه الزم سعيد فأخذ ما عنده من العلم واملسائل واحلديَ ،قال قتادة" :كنت
عند ابن املسيّب ثالثةَ أيَّامٍ ،ويف رواية :مثانيةَ أيَّامٍ( ،)11فقال :ارحتل عنِّي فقد
ت على سعيد بن املسيّب صحيفة جابر ،فلم يُنكِر"(.)13
أَنْزَفتين"( .)12وقال" :عَرَضْ ُ
األمر الثَّاني :نصوص األئمّة يف إثبات السَّماع :فقد نصَّ على مساعه من قتادةَ
شعبةُ ،حيَ قال" :كنت أتفطَّن إىل فَم قتادة إذا حدَّث ،فإذا حدَّث مبا قد َسمِع،
قال :حدَّثنا سعيد بن املسيّب ...وإذا حدَّث مبا مل يسمع ،قال :حدَّث سُلَيمان بن
يَسَار .)14("...وقال البَردِجييَُّ " :سمِع قتادة من سعيد بن املسيّب"(.)15
وجاء عن عليِّ بن املديين ما يُشعِر بصحّة مساع قتادة من سعيد بن املسيّب،
قال عليُّ بن املدِيينّ" :نظرنا فإذا حييى بن سعيد يروي عن سعيد بن املسيّب ما ليس

( )11العلل ،ألمحد ( .)433/4وانظر ماه (.)333/3
(ر ْجل) أي :ليس على َس َف ٍر؛ أل َّ املسافر قدميًا كا ميني على ِر ْجلَْيه .انظر :مقاييس اللغة،
واملراد بقوله َ
البن فارس (.)333/3
( )11الطبقات الكبري ،البن سعد (.)333/3
للبواري ( .)186/7وانظر :الثقات ،البن حبا (.)433/1
( )13التاريخ الكبري،
غ
( )14العلل ،ألمحد (.)371/4
( )13العلل ،ألمحد ( .)333/4وانظر :الطبقات الكبري ،البن سعد (.)333/3
( )11جامع التحصيل،للعالئي (ص.)311
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يروي أحدٌ مثلَها ،ونظرنا فإذا الزُّهريُّ يروي عن سعيد بن املسيّب شيئًا مل يروه أحدٌ،
ونظرنا فإذا قتاد ُة يروي عن سعيد بن املسيّب شيئًا مل يروه أحدٌ" (.)12
فإنَّ املتأمِّل يف هذا النَّص يَجِد أنَّ عليَّ بن املديين ذكر ثالثةً من الرُّواة يروُون
عن سعيد بن املسيّب ،وهم :حييى بن سعيد األنصاريّ ،والزُّهريُّ ،وقتادة ،وكلُّ
واحدٍ من هؤالء الثالثة يروى عن سعيد أشياءَ ال يرويها اآلخر من حديَ النَّيبِّ ؛
ل ِسعَة علم وحفظ سعيد بن املسيّب ،والزُّهريّ وحييى بن سعيد ال شكَّ يف مساعِهما
من سعيد بن املسيّب ،فدلَّ ذلك على صحّة مساع قتادة من سعيد بن املسيّب بداللة
َ ال فائدةَ
االقرتان ،وإال فلو كانت رواية قتادة عن سعي ٍد غ َري ثابتةٍ ،لكان ذكره هنا عَبَ ٌ
منه ،واهلل أعلم.
األمر الثَّالَ :أنَّ رواية شعبة ،عن قتادة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن شيوخه
قيل فيها :إنَّها من أصحِّ األسانيد ،قاله احلافظ حجّاج بن الشَّاعر أو غريُه ( )17ويف ذلك
إثباتٌ صريحٌ لصحّة مساع قتادة من ابن املسيّب ،وإال فلو كان السَّماعُ غريَ ثابتٍ،
ل على األقلِّ.
أصح األسانيد تناقضٌ أو تساه ٌ
لكان يف جعل هذه السّلسة من ِّ
وأنبِّه هنا إىل أنَّ هذه السّلسلة :قتادة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن شيوخه،
ليست من أصحِّ األسانيد على إطالقها ،بل هي مقيَّدةٌ بغري رواية سعيد بن املسيّب عن
أبي هُرَيرة مرفوعًا ،فقد ذكر ابن رجب يف شرح علل الرتمذيّ( )17حتت عُنوانِ :ذكْ ُر
األسانيد اليت ال يَثْبُت منها شيءٌ ،أو ال يَثْبُت منها إالّ شيءٌ يسريٌ مَعَ أنَّه قد رُوى بها
أكثرُ من ذلك ،سلسلة :قتادة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن أبي هُرَيرة ،عن النَّيبِّ ،
املديين (ص.)83
لعلي بن
غ
( )16سؤاالت ابن أيب ُيبة غ
( )17انظر :الاكت على كتاب ابن الصالح ،البن حجر (.)111/1
(.)831/3( )18

ُيوخ قَـتَاد َة املتَ َكلَّم يف ََسَ ِاع ِه ِمْاـ ُلم...
ُ

75

ونقل قول البَردِجييِّ" :هذه األحاديَ كلُّها معلولةٌ ،وليس عند شعبة منها شيءٌ،
وعند سعيد بن أبي عَرُوبة منها حديٌَ ،وعند هشا ٍم منها آخرُ ،وفيهما نَظَرٌ".
األمر الرَّابع :إخراج البخاريِّ ومسلمٍ( )17لرواية قتادة عن سعيد بن املسيّب،
مصريٌ منهما إىل صحّة مساع قتادة من سعيد بن املسيّب.
ضعفَ من أجلها عليُّ بن املديينّ وأمحد بن
ويبقى هنا اجلوابُ عن القرينة اليت َّ
حنبل رواية قتادة عن سعيد بن املسيّب ،وهي أنَّه كان يذكر رجاالً بينه وبني سعيد بن
املسيّب ،واجلواب عن هذه القرينة من وجهني:
الوجه األول :أنَّ ِذكْر الوسائط بني راويني مل يثبت التقاؤُهما دليلٌ قويٌّ على
عدم السَّماع عمّن رَوَى عنه دون هذه الوسائط ،قال ابن رجب" :فإن كان الثِّقة يروي
عمّن عاصره أحيانًا ،ومل يثبت ُلقِيُّه له ،ثُمَّ يُدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة ،فهذا
ِل به هؤالء األئمَّة على عدم السَّماع منه"(.)28
يَسَْتد ُّ
ولكن يَضْعُف احتمال عدم السَّماع إذا ثَبَت لقاؤُه ،أو قوي احتمال وقوعه ،أو
ثَبَت مساعه له يف اجلُمْلة ،وقتادة قد ثَبَت لقاؤُه ومساعه من سعيد بن املسيّب ،قال ابن
القطَّان الفاسيُّ" :وإذا جاء عنه يف روايةٍ إدخال واسطةٍ بينه وبني من كان قد روى احلديَ
معنعنًا ،غلب على الظنِّ أَنَّ األوَّل مُنقَ ِطعٌ ،من حيَُ يَبْعُدُ أَنْ يكون قد سَمِعه منه ،ثمَّ
حدَّث به عن رجلٍ عنه .وأقلُّ ما يف هذا سُقُوطُ الثِّقَة باتصاله ،وقيامُ الرَّيب يف ذلك.
ويكون هذا أَبْيَنُ يف اثنني مل يُعْلَم مساعُ أحدِهما من اآلخر ،وإن كان الزَّمان قد مجعهما.
وعلى هذا املُحدِّثون  ...تَجِدُهم دائِبنيَ يَقْضُون بانقطاع احلديَ املعنعن ،إذا رُويَ بزيادة
واحدٍ بينهُما .خبالف ما لو قال يف األوَّل( :حدَّثنا ،أو أخربنا ،أو مسعتُ) ،ثُّمَّ نَجِدُه عنه
( )13سيأيت ِذ ْكُر هذه األحاديث وخترجيُلا بعد صفحتني.
(ُ )31رح علل الرتمذي ،البن رجب (.)134/3
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بواسطةٍ بينهُمَا ،فها هنا نقول :سَمِعَه منه ،وَرَوَاهُ بواسطةٍ عنه ،وإنَّما قلنا :سَمِعَه منه،
ألنَّه ذكر أنَّه سَمِعَه منه ،أو حدَّثه به"( .)21وهو كالمٌ متنيٌ ،وحتقيقٌ نفيسٌ.
الوجه الثَّاني :أنَّ قتادة حني جالس سعيد بن املسيّب ثالثة أيام أو مثانية ليأخذ
عنه العلم ،كان هذا العلمُ أغلبه مسائل يف الفقه والسِّرية والتاريخ ،وأمّا مساعه
ألحاديَ النيبِّ



ـ مع ثبوت مساعه للحديَ مجلةً من سعيد ـ قليلٌ إذا ما قُورنَ

بتلك املسائل ،ويدلُّ عليه ما جاء يف الطَّبقات الكبري( )22البن سعد" :قال ِعمْران بن
عبد اهلل :ملّا َقدِم قتادة على سعيد بن املسيّب جعل يُسائِلُه أيَّامًا وأكثر ،قال :فقال له
سعيدَ" :أكُلُّ ما سألتين عنه حتفُّظُه" .قال" :نعم ،سألتُك عن كذا ،فقلت فيه :كذا،
وسألتُك عن كذا ،فقلت فيه :كذا ،وقال فيه احلسن :كذا ،قال :حتى ردَّ عليه
حديثًا كثريًا" .قال :يقول سعيد" :ما كنت أظُنُّ أنَّ اهلل خلق مثلَك" ...قال سلَّام بن
ل قد دَرَسَها قبل ذلك عند احلسن وغريهِ ،فسألَ ُه عنها".
مسكني" :وكانت مسائ َ
وقال قتادةُ" :قال لي سعيد بن املسيّب" :ما رأيتُ أحدًا أسأل عمّا يُختلَف فيه
منك" .قال :قلتُ" :إنَّما يَسألُ مَنْ يَعْقِل عمَّا يُختلَف فيه ،فأمَّا ما ال يُختلَف فيه ،فَلِمَ
يُسألُ عنه"( .)23وحينئذٍ فال يُستغَرَب عدم مساع قتادة لكثريٍ من األحاديَ من سعيد بن
املسيّب( ،)24وروايتُه لكثريٍ من األحاديَ بواسطةٍ ،وذِكْرُ الواسطة حينئذٍ دليلٌ على عدم
مساع ذلك احلديَ املُعيَّن من سعيد بن املسيّب ،مع ثبوت مساعه من ابن املسيِّب مجلةً.
الفاسي (.)316/3
( )31بيا الوهم واإليلام ،البن القطَّا
غ
(.)341/3( )33
ُّوري (.)313/3
( )34التاريخ ،البن معني ،رواية الد غ
( )33قال قتادةُ كما يف العلل ،ألمحد (" :)433/4حدَّثين داود بن أيب عاصم مخسةَ أحاديث عن سعيد
بن املسيب مل أَسعلا ماه ـ يعين من ٍ
سعيد" .ثَّ ذكر األحاديث اخلمسة.
غ
ِ
َّص أ َّ ََثََّة أحاديث َسعلا قتادة من سعيد بن املسيغب.
ويفيد هذا الا ُّ
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ويبقي النظر يف األحاديَ اليت رواها قتادة عن سعيد بالعنعنة ،فالذي يظهر أنَّها
حممولةٌ على السَّماع ،لثبوت مساع قتادة من سعيد بن املسيِّب مجلةً ،وأمّا َرمْيُه
بالتدليس فهو َمغْتَفرٌ يف كثرة ما روى ،وأنَّ تدليسه يف أغلبه من رواية الرَّاوي عمّن
جلمْليّ دون السَّماع يف كلِّ حديٍَ
عاصره ،ومل يسمع منه ،الذي يشرتط له السَّماع ا ُ
بعينه ،واهلل أعلم(.)25
ي ومسلم:
ولقتادة عن سعيد بن املسيّب أربعةُ أحاديَ عند البخار ّ

( )31مما ال ُك فيه أ َّ قتادة يدلس ،وأنغه يروي عمن َسع ماه ما مل يسمع ماه ،ولكن البد من توضيح
هذه املسألة على الاحو اآليت :أوالً :أ َّ احلاكم ذكره يف معرفة علوم احلديث (ص )163يف اجلاس
األول من املدلسني ،فيمن يدلس عن الثقات الذين تقبل أ،بارهم .ث إ َّ ابن حجر قال يف هدي
الساري (ص )346يف معرض ال غِدفاع عاه" :إال أنَّه كا رمبا دلَّس" .بصيغة التقليل ،ولذا فال يلزم
سرب أحاديثه
مكثر ماه ،فمن َ
من قوله يف طبقات املدلسني (ص" :)34منلور ابلتدليس" ،أنغه ٌ
وعلللا ،يظلر أ َّ تدليسه قليل يف جاب حفظه وكثرة حديثه.

عمن مل يسمع مالم ،ويكفى هاا نقل قول أيب داود ،كما
اثنيًا :ما ذكره األئمة يف ترمجته من كثرة روايته غ
يف سؤاالت اآلجري (" :)148/3حدَّث قتادة عن ثالثني رجالً مل يسمع مالم".
اثلثًا :إ َّ اعرتاض ابن عبد الرب يف التمليد ( )387/13على من يرل أ َّ قتادة إذا مل يقل َسعت أو
حدثاا فال ُح َّج َة يف نقله ،بقوله" :وهذا تعسف" ،يدل على قَبول عاعاة قتادة مطل ًقا فيمن ثبت
معاصرا له .يؤكده قول ُعبة:
َساعه مالم ،إمنا تُرد عاعاته فيمن مل يثبت َساعه مالم ،وإ كا
ً

"كات أعرف إذا جاء ما َسع قتادة مما مل يسمع" ... ،وفيه" :إذا جاء ما مل يسمع ،يقول :قال
سعيد بن جبري ،قال أبو قالبة" ،كما يف املعرفة والتاريخ للفسوي ( ،)313/4ويف رواية يف العلل،
ألمحد ( ،)333/4قال ُعبة" :إذا حدث مبا مل يسمع ،قال :ح غدث سليما بن يسار" .وهؤالء
الثالثة نفى أئمة الاقد َساعه مالم.
لذا فإ َّ األقرب عادي ذكره يف املرتبة الثانية من مراتب املدلسني الذين احتمل األئمة تدليسلم إلمامته،
أو لكونه قليل التدليس يف جاب ما رول من احلديث الكثري ،أو ألنَّه ال يُ َدلغِس إال عن ثقة.
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احلديَ األوّل :قال اإلمام البخاريُّ رمحه اهلل (ص 252رقم :)1272
"حدَّثنا عَ ْبدَان [عبدُ اهللِ بن عُثمان بن جَبَلَة] ،قال :أخربني أبي ،عن شعبة ،عن
قتادة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن ابن ُعمَر ،عن أبيه رضي اهلل عنهما ،عن النَّيبِّ ،
قال" :املَيِّتُ ُيعَذَّبُ فِي قَبْرهِ ِبمَا نِيحَ عَلَيْهِ" .تابعَهُ عبدُ األعلى :حدَّثنا يزيدُ بنُ ُزرَيعٍ،
حدَّثنا سعيدٌ ،حدَّثنا قتادةُ( .)22وقالَ آدمُ [بنُ أبي إيِّاس]( :)27عن شُعبةَ" :املَيِّتُ ُيعَذَّبُ
َي عَلَيْهِ".
بِبُكَاءِ احل ِّ
وأخرجه من طريق قتادة أيضًا :مسلم (ص 357رقم  .)727/17من طريق
حممّد بن جعفر ،عن شعبة ،ومن طريق سعيد بن أبي عَرُوبة ،كالهما (شعبة وسعيد)
عن قتادة ،عن ابن املسيّب ،عن ابن عمر مرفوعًا ،بنحو اللفظ الذي صُدِّر به
احلديَ.
وأخرجه البخاري ،رقم ( ،)1271ومسلم (ص 722رقم  .)733/27من
طريقني عن علي بن ربيعة ،عن املغرية بن شعبة مرفوعًا بنحوه أيضًا .وأخرجه
البخاريُّ ،رقم ( ،)1272ومسلم ،رقم ( .)727 ،727/23 ،22من طريق عبد
اهللِ بن عُبَيد اهلل بن أبي مُلَيكة ،وأخرجه مسلم ،رقم ( .)738/24من طريق سامل بن
عبد اهلل بن عمر ،كالهما عن ابن عمر مرفوعًا ،بلفظ" :إنَّ امليِّت لُيعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِ ِه
صةٌ.
عَلَيهِ" وفيه ِق ّ
( )36قال ابن حجر يف فتح الباري (" :)31/3وقد وصله أبو يعلى يف مساده عن عبد األعلى بن محغاد
كذلك".
ت
وهو يف مساد أيب يعلى ( 133/1رقم  ،)116عن عبد األعلى ،عن يزيد بن ُزَريع به ،بلفظ( :إ َّ املَيغِ َ
يُ َّ
ب يف قَـ ِْربهِ ما نَيِ َح َعلَ ِيه).
عذ ُ
( )37قال ابن حجر يف فتح الباري (" :)31/3يعين :إبسااد حديث الباب لكن بغري لفظ املنت ،وهو
عذب بِب ِ
تفرد آدم [أي :من بني أصحاب ُعبة] هبذا اللفظ".
كاء احلَ غِي َعلَ ِيه) َّ
قوله( :يُ َّ ُ ُ
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وأخرجه البخاريُّ ،رقم ( ،)1278ومسلم ،رقم ( .)727/28 ،17من
طريقني عن أبي بُرْدة بن أبي موسى ،عن أبيه أبي موسى األشعري ،وأخرجه مسلم،
رقم ( .)727/21 ،17 ،12من طُرُقٍ عن عبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك ،ثالثتُهم
ص ٌة أيضًا.
عن عمر مرفوعًا ،بألفا ٍظ قريب ٍة من اللفظ السَّابق ،وفيه ِق ّ
وأخرجه البخاريُّ ،رقم ( ،)1277ومسلم ،رقم ( .)732/27من طريق
َعمْرة بنت عبد الرَّمحن ،والبخاريُّ (ص 755رقم  ،)3777ومسلم ،رقم
( .)732 ،731/22من طريقني عن هشام بن عُرْوة ،عن أبيه عُرْوة بن الزُّبري،
والبخاريُّ ،رقم ( .)1272من طريق عبد اهللِ بن عُبَيد اهلل بن أبي مُلَيكة  ،عن ابن
عباسٍ ،ومسلم ،رقم ( .)727/22من طريق عبد اهللِ بن عُبَيد اهلل بن أبي مُلَيكة عن
القاسم بن حممّد ،أربعتهم عن عائشة ،بلفظ( :إنَّه لُيعَذَّب خبطِيئَتِهِ وذنبِهِ ،وإنَّ أهلَ ُه
ليَبْكُو َن عليه اآلنَ) ،واللفظ لعُرْوة بن الزُّبري عند البخاريِّ.
ويف لفظ عَمْرة( :إنَّما مَرَّ رسولُ اهللِ  على يَهُوديَّةٍ يَبْكِي عَلَيْها أهلُها ،فقال :إنِّهُم
يَبْكُونَ عَلَيها ،وإنِّها لتُعذَّبُ يف قَبْرها) .ويف لفظ ابن عباسٍ قول عائشة( :رَحِمَ اهللُ عُمَرَ،
واهللِ ما حدَّث رَسُولُ اهللِ  :إنَّ اهللَ ليُعَذِّبَ املُؤمنَ بِبُكاءِ أهلِ ِه عليهِ ،ولكنَّ رسولَ اهللِ



قال" :إنَّ اهللَ ليزيدُ الكَافِرَ عِذَابًا بِبُكاءِ أهلِهِ عَليهِ" .وحَسبُكُم القُرآنَ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﭼ  ...قال ابن أبي مُلَكية" :واهللِ ما قال ابنُ عُمَر رضي اهللُ عنهما شيئًا)(.)27
متعارض مع حديث عائنة ،وبيانُه :أ َّ
حديث عمر وابن عمر
( )38وظاهر حديث عمر وابن عمر أنَّه
َ
ٌ
ت أ َّ امليغِت يُ َّ
يَ ُدَّال على أ َّ امليغِت يُ َّ
ب بِبُكاء أهله
ب ببكاء أهله عليه ،و غأما عائنةُ فَـاَـ َف ْ
عذ ُ
عذ ُ

يلودي
عليه ،واستدلَّت بقوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ  ،وقالتَّ :إمنا قال ذلك يف
ٍغ
َّيب  لبيا زايدة تعذيب الكافر يف قربه ببكاء أهله
ب يف قربه ،وأهله حوله يبكو  ،أو قاله الا ُّ
يـُ َع َّذ ُ
عليه=.
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احلديَ الثَّاني :قال اإلمام البخاريُّ رمحه اهلل (ص 475رقم " :)2221حدَّثنا
مسلم بن إبراهيم ،حدَّثنا هشامٌ وشعبة ،قاال :حدَّثنا قتادة ،عن سعيد بن املسيّب،
س رضي اهلل عنهما ،قال :قال النَّيبُّ " :ا ْلعَاِئ ُد فِي هِبَتِهِ كَا ْلعَاِئدِ فِي قَيْئِهِ".
عن ابن عبّا ٍ
واحلديَ أخرجه مسلم (ص 222رقم  .)1222/7من طريق شعبة ،ومن
طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة به مرفوعًا ،بنحوه .وأخرجه أمحد يف املسند
( 273/5رقم  .)3221من طريق وكيع بن اجلرَّاح وأبي عامرٍ ال َعقَدي عبد امللك بن
عمرو ،عن هشا ٍم الدَّستُوائي ،عن قتادة به مرفوعًا ،بلفظه.
وأخرجه الطربانيُّ يف املعجم الكبري ( 278/18رقم  .)18272من طريق مسلم
بن إبراهيم ،عن شعبة ،وهشامٍ ،وأَبَان ،عن قتادة به بلفظه .ولكن قال الطَّربانيُّ:

توجيلات ع غدةٌ للتغوفيق بني احلديثني ،ليس هذا َم ْو ِضع ِذ ْكُرها ،ومن أحسالا" :أ َّ املراد ابلبُ َكاء
وللعلماء
ٌ
املالي عالا ،وأ َّ املراد ابلعذاب الذي يُ َّ
ب به امليغِت ما ياالُه من األذل
ما كا من الاغِياحة غِ
عذ ُ
ِ
ِ
ِ
تقي ال غِدين ابن تيمية".
َّيخ ُّ
مبعصية أهله هلل ،وا،تار هذا مجاعةٌ م َن األئ غمة ،من آ،رهم الن ُ
قاله ابن حجر يف التلويص احلبري ( .)431/3وانظر أقوال العلماء يف التوفيق بني احلديثني :التمليد،
السان ،البن القيم ( ،)331/3وفتح الباري ،البن حجر
الرب ( ،)373/17وهتذيب ُّ
البن عبد ِغ
للمااوي (.)414/6
( ،)41/3وال غِديباج على مسلم،
للسيوطي ( ،)11/4وفيض القديرُ ،
غ
ُّ
سلم ما جاء عن رسول هللاِ  يف الاغِياحة على امليغِت،
ويتأكد
حق امليغِت "إذا َعلِ َم َّ
ُ
الوعيد يف ِغ
جل املُ ُ
الر ُ
ياه عن ذلك أهلَهُ ،ونِيح عليه بعد ذلك ،فإِغمنا يُ َّ
ب مبا نِيح
والا غِ
َّلي عالا ،والتَّنديد فيلا ،ومل َ
عذ ُ
ابلكف عاه ،وإذا كا ذلك
عليه؛ ألنَّه مل يفعل ما أُِمر به من هني أهله عن ذلك ،وأم ِره َّإاي ُهم
ِغ
عذب بفعل ِ
كذلك ،فإِغمنا يُ َّ
عز
نفس ِه وذنبِ ِه ،ال بذنب غ ِريهِ ،وليس يف ذلك ما يُعا ِرض َ
قول هللا َّ
الرب (.)384/17
وجل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ".التمليد ،البن عبد ِغ
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"وَ َقفَهُ هشامٌ ،ورفعه الباقون عن النَّيبِّ  ...زاد همّام ،قال قتادة :ال َنعْلَمُ القيءَ إال
حرامًا"(.)27
قلت :الذي يظهر أنَّ احلديَ اختلف فيه على هشامٍ الدَّستُوائي يف وَقْف
احلديَ ورَ ْفعِه ،فرواه مرفوعًا :وكيعٌ ،وأبو عامرٍ ال َعقَدي ،ومسلم بن إبراهيم على
وجهٍ عندَهُ ،عن هشام ،عن قتادة به مرفوعًا ،ورواه موقوفًا :مسلم بن إبراهيم على
الوجه اآلخر عنه ،عن هشامٍ ،عن قتادة به موقوفًا على ابن عباس.
ورواية الرَّفع أرجح ألمور :األمر األوَّل :لألكثرية ،حيَ اتفق وكيعٌ وأبو
عامر ال َعقَدي على رواية الرَّفع ،وتفرَّد مسلم بن إبراهيم برواية الوَقْف ،بل ملسلم بن
إبراهيم رواي ٌة مرفوع ٌة توافق رواية وكيع وأبي عامرٍ.
األمر الثّاني :اتفاق أصحاب قتادة على رواية الرَّفع ،وهم :سعيد بن أبي
عَرُوبة ،وشعبة بن احلجَّاج ،وأَبَان بن يزيد العطّار ،فما وافق فيه هشامٌ هؤالء الرُّواة
أوىل بالرتجيح ممّا خالفهم فيه.
ي اليت صُدِّر بها التخريج.
األمر الثالَ :أنَّها رواية البخار ّ
وأخرجه مسلم أيضًا ،رقم ( .)1222/2 ،5من طُرُقٍ عن أبي جعفرٍ حممّد بن
علي بن احلُسَني ،وبُكَري بن عبد اهلل بن األشجِّ ،عن سعيد بن املسيِّب به مرفوعًا،
بنحوه.
وأخرجه البخاريُّ (ص 472رقم  ،2222وص 1332رقم  .)2775من طريق
أيُّوب السَّختياني ،عن عكرمة موىل ابن عباسٍ ،عن ابن عباسٍ مرفوعًا ،بنحوه.
وأخرجه البخاري (ص 478رقم  ،)2577ومسلم ،رقم ( .)1222/7من طريق عبد
اهلل بن طاوس ،عن أبيه طاوس بن كَيْسان ،عن ابن عباسٍ مرفوعًا ،بنحوه.
( )33املعجم الكبري ،للطرباين (.)331/11
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وله شاهدٌ من حديَ عمر بن اخلطَّاب :أخرجه البخاريُّ (ص 278رقم
 .)1478من طريق سامل بن عبد اهلل ،و(ص 575رقم  .)3882من طريق نافعٍ موىل
ابن عمر ،كالهما عن ابن عمر ،وأخرجه البخاريُّ أيضًا ،األرقام (،2223 ،1478
 .)3883 ،2778 ،2232من طريق مالك بن أنس ،عن زيد بن أسلم ،عن أبيه
أسلم القُرشيّ موىل عمر بن اخلطَّاب ،كالهما (ابن عمر ،وأسلم) عن عمر مرفوعًا
بنحوه ،وفيه قِصَّة.
احلديَ الثَّالَ :قال اإلمام مسلم رمحه اهلل (ص 427رقم " :)1177وحدَّثنا
أبو بكر بن أبي شَيْبة ،حدَّثنا غُ ْندَر عن شعبة ،ح وحدَّثنا ابن املثنَّى وابن بَشَّار ،قاال:
حدَّثنا حممَّد بنُ جَ ْعفَر ،حدَّثنا شعبةُ ،قال مسعتُ قتادة يُحدِّثُ عن سعيد بن املسيّب،
عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن النَّيبِّ  أنَّهُ قال" :خَمْسُ َفوَاسِقَ ُيقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ
حلدَيَّا(.")32
ب ا ْلعَقُورُ(،)31وَا ُ
ب األَْبقَعُ( ،)38وَالْ َف ْأرَةُ ،وَالْكَلْ ُ
وَاحلَرَم :احلََّيةُ ،وَا ْلغُرَا ُ
وأخرجه البخاريُّ (ص 347رقم  ،1727ص 232رقم  ،)3314ومسلم،
رقم ( .)1177/71- 27من طُرُقٍ عن الزُّهريِّ ،وأخرجه مسلم ،رقم
( .)1177/27من طريق هشام بن عُرْوة ،كالهما عن عُرْوة بن الزُّبري ،عن عائشة
مرفوعًا ،بنحوه .وأخرجه مسلم ،رقم ( .)1177/22من طريق القاسم بن حممّد ،عن
عائشة مرفوعًا ،بنحوه.

بياض .املالاج ُرح صحيح مسلم ،للاووي (.)113/8
( )41وهو الذي يف ظلره أو بطاه ٌ
ِ
كاألسد والاغِ ِمر وال غِذئبَ ،سَّاها َك ْلبا الُرتاكلا يف
كل َسبُ ٍع يَـ ْع ِقُر ،أيَ :جيَر ُح وي ْقتُل ويَـ ْف ِرتس،
( )41وهو ُّ
السبُعيغة .الالاية ،البن األثري (ص.)641
َّ
( )43هو الطَّائر املعروف.
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وله شاهدٌ من حديَ ابن عمر :أخرجه البخاريُّ ،رقم ( ،)3315ومسلم،
رقم ( .)1777/77من طريق عبد اهلل بن دينار ،ومسلم ،رقم (،72 ،72
 .)1177/77من طُرُقٍ عن سامل بن عبد اهلل بن عمر ،ونافع موىل ابن عمر ،ثالثتُهم
عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.
ومن حديَ حفصة :أخرجه البخاريُّ (ص 347رقم  ،)1727ومسلم
(ص 478رقم  .)1288/73من طريق الزُّهريِّ ،عن ساملٍ ،عن ابن عمر ،عن
حفصة زوج النَّيبِّ  مرفوعًا ،بنحوه .وأخرجه مسلم ،رقم ( .)1288/75 ،74من
طريق زيد بن جُبَري ،عن ابن عمر ،عن إحدى نِسْوة النَّيبِّ  مرفوعًا ،بنحوه.
احلديَ الرَّابع :قال اإلمام مسلم رمحه اهلل (ص 771رقم :)2127/124
"وحدَّثين أبو غسَّان املِسْ َمعِيُّ وحممَّد بن املثنَّى ،قاال :أخربنا معاذ ـ وهو ابن هشام ـ،
حدَّثين أبي ،عن قتادة ،عن سعيد بن املسيّب :أنَّ معاويةَ قال ذاتَ يومٍ :إنَّكم قد
أحدثتُم زيَّ َس ْوءٍ" ،وإنَّ نيبَّ اهللِ



جلٌ بِ َعصًا على
نَهَى َعنْ الزُّور" .قال :وجاء َر ُ

رأسها خِرْ َقةٌ ،قال معاوية :أال وهذا الزُّورُ .قال قتادةُ :يعين ما يُكَثِّرُ به النِّساءُ
ُن من اخلِرَق".
أشعارَه َّ
واحلديَ أخرجه البخاريُّ (ص 271رقم  ،3477ص 1153رقم ،)5737
ومسلم ( .)2127/123من طريق شعبة ،عن عمرو بن مُرَّة ،عن سعيد بن املسيّب به
مرفوعًا ،بنحوه.
وأخرجه البخاريُّ ،رقما (ص 227رقم  ،3427ص 1152رقم ،)5732
حمَيد بن عبد الرَّمحن بن
ومسلم ،رقم ( .)2127/122من طُرُقٍ عن الزُّهريِّ ،عن ُ
َعوْف ،عن معاوية مرفوعًا ،مبعناه.
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والزُّور :جاء تفسريه يف قول قتادة الذي ذكره مسلمٌ َعقِبَ احلديَ ،وهو
الشعَر كما جاء تفسريه يف رواية البخاريّ من طريق عمرو بن مُرَّة عن سعيد بن
وصَالُ َّ
الشعَر".
املسيّب ،وفيه" :الزُّور :يعين الواصلةَ يف َّ
الشعَر له
وأصل معنى الزُّور :ال َكذِبُ والباطلُ والتُّهمةُ( .)33والنَّهيُّ عن وَصْل َّ
شاهدٌ من حديَ عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن مسعود ،وجابر بن عبد اهلل،
وعائشة ،وأمساء ابنيت أبي بكرٍ.
فحديَ عبد اهلل بن عمر ،أخرجه مسلم ،رقم ( .)2124/117من طُرُقٍ عن
ناف ٍع عن ابن عمر مرفوعًا.
ق
وحديَ عبد اهلل بن مسعود ،أخرجه مسلم ،رقم ( .)2125/128من طُرُ ٍ
عن عَ ْلقَمة بن قَيْس ،عن ابن مسعودٍ مرفوعًا .وحديَ جابر بن عبد اهلل ،أخرجه
مسلم ،رقم ( .)2122/121من طريق أبي الزُّبري حممّد بن مسلمٍ املكّي ،عن جابر
مرفوعًا.
وحديَ عائشة ،أخرجه مسلم ،رقم ( .)2123/117،117من طُرُقٍ عن
صفيّة بنت شَيْبة ،عن عائشة مرفوعًا .وحديَ أمساء ،أخرجه مسلم ،رقم (،115
 .)2122/112من طريقني عن فاطمة بنت املنذر وصفيّة بنت شَيْبة ،عن أمساء
مرفوعًا.

الثالث :معاذة ُ ِ ِ
الع َدويّة ،أم الصهباء البصرية
بنت عبد هللا َ
َُ

نفى حييى بن سعيد القطَّان َسمَاع قتادة من ُمعَاذة ،فقال" :قتادة مل َيصِح عن

ُمعَاذة"( .)34أي :مل يصح ويَثْبُت له مسا ٌع من ُمعَاذة.
( )44الالاية ،البن األثري (ص.)313
( )43املراسيل ،البن أيب حامت (ص .)173وانظر :العلل ،ألمحد (.)337/4
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وَنقَل امليمونيُّ عن أمحد نفي َسمَاع قتادة من ُمعَاذة بلفظٍ فيه نوعٌ من التَّشكيك
يف عدم السَّماع فقال" :يقولون :إنَّ قتادة مل يَ ْسمَع من ُمعَاذة"( .)35وتأمّل قولَهُ:
(يقولون) أي :على حدِّ قوهلِم وزعمِهم ،فلو كان أمحدُ جازمًا بعدم السَّماع ملا جاء
بهذه اللفظة الدالة على الشكِّ يف نفي السَّماع.
وقال ابن أبي حامت :مسعتُ أبي يقول :وقلتُ له :أبو قِلَابة عن مُعاذةَ ،أحبُّ
ف له تدليسٌ"(.)32
إليك أو قتاد ُة عن ُمعَاذة؟ .فقال" :مجيعًا ِثقَتان ،وأبو قِلَابة ال ُيعْرَ ُ
وملعرفة موقف أبي حامت من مساع قتادة من ُمعَاذة ،البد من معرفة املراد من
قوله عن أبي قِلَابة( :ال ُيعْرَفُ له تدليسٌ) .فقد محل ابن حجر( )37قول أبي حامت:
(وال ُيعْرف له تدليسٌ) على روايتِه عمّن َسمِع منه ما مل يسمع مِنهُ ،وهذا هو التدليس
الذي ال ُيعْرف عند أبي قِلَابة ،واستند يف حصر مدلول التَّدليس على هذا املعنى مبا
عُرف عن أبي قِلَابة من إكثاره الرِّواية عمَّن عاصرَهُم ومل يسمع منهُم ،مبا ذكره أبو

( )41العلل ،ألمحد ،رواية املَّرُوذي وغ ِريه (ص ،)138وانظر :مسائل اإلمام أمحد ،رواية أيب داود
َ
(ص.)314
( )46اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)18/1
( )47حيث قال يف التلذيب ( )313/1يف ترمجة أيب قِ َالبة" :وقال أبو حامت" :مل يسمع من أيب زيد
يقوي من ذهب إىل اُرت ِ
َ،طَب ،وال يـُ ْعرف له تدليس" ،وهذا ممَّا غِ
اط اللغِقاء يف التدليس،
َع ْمرو بن أ ْ
َ
ٌ
ِ
عمره املائة ،كما يف
االكتفاء ابملعاصرة" .وابن أ،طب
ال
ٌّ
صحايب جليل نزل البصرة ،جاوز ُ
معاصرا له ،ومع ذلك مل يسمع أبو
اإلصابة ،البن حجر ( )133/3و( ،)118/7فأبو قِ َالبة كا
ً
قِ َالبة ماهَّ ،
فدل ذلك على اُرتاط اللقاء دو االكتفاء ابملعاصرة ،كذا قال ابن حجر ،ويف كالمه
موضع ِذ ْكُرها.
مااقنةٌ ليس هذا
ُ
اخلفي ،حلامت العوين (.)13/1
وانظر :املرسل غ
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حامت نفسُه حني نفى مساع أبي قِلَابة من عددٍ الرُّواة عاصرَهُم ومل يسمع منهم(،)37
فدلَّ على أنَّ التدليس املنفيَّ يف قول أبي حامت هو روايتُه عمَّن َسمِع منه ما مل يسمع
ي عن أبي قِلَابة
منه ،ال روايتُه عمَّن عاصره ومل يسمع منه ،وحيئنذٍ فهذا التدليس املنف ّ
ت يف قتادة.
ثاب ٌ
ولكن ردَّ هذا االستداللَ املُعلِّميُّ يف تعليقه على اجلرح والتعديل ( )75/5البن
أبي حامت ،فقال" :محله ابن حجر على معنى أنَّه مل يكن يُرْسِل عمَّن قد َسمِع منه،
وحيتمل أن يكون املرادُ أنَّه مل يَكُن يُرسِل على سبيل اإليهام ،وإنَّما يُرسلُ عمَّن قد
س أنَّه مل يَلْقَهُ".
عَرف النَّا ُ
ولتوضيح كالم املُعلِّمي أقول :إنَّ روايةَ أبي قِلَابة عمَّن عاصرهم ومل يسمع منهُم
قد تكون واضحةُ االنقطاع عند أبي حامت ،ظاهرةُ اإلرسال ،إذ إنَّ الوضوح واخلفاء أمران
نسبيِّان ،خيتلفُ فيهما النَّاسُ ،فتعليل نفي أبي حامت للتدليس عن أبي قِلَابة ،مع روايتِه
عمَّن عاصرُهم ومل يلقَهُم ،هو :أنَّ عدم مساع أبي قِلَابة منهم ظاهرٌ عند أبي حامت ال
قويةً
خَفَاء فيه ،ولذلك مل يَصِفْه بالتدليس ،فإن روى أبو قِلَابة عمَّن عاصرهُم معاصرةً َّ
ومل يسمع منهم ،مع عدم ظهور االنقطاع بينهما ،كانت روايتُه حينئذٍ تدليسًا ملا فيها من
خَفَاء وسِتْرٍ .وحيتملُ أن يكون مقصود أبي حامت من نفيه التدليس خصوص رواية أبي قِلَابة
عن مُعَاذة ،وأنَّه ال يُعْرَف له عنها تدليسًا ،ال أنَّه ينفي عنه التدليس مطلقًا ،ويشهد لذلك
أنَّ قتادة الذي سُئِل أبو حامت عنه وعن أبي قِلَابة يف روايتِهما عن مُعَاذة ،قد نفى مساعه
ٍّ من
منها غريُ واحدٍ من األئمّة كما تقدَّم ،ومُعَاذة تابعيّةٌ بصريَّةٌ ،فهي معاصرةٌ وبَلِديّةٌ لكُل
قتادة وأبي قِلَابة ،لذلك فإنَّ رواية قتادة عنها مع عدم السَّماع تعترب تدليسًا مبعنى (رواية
الرَّاوي عمَّن عاصره ومل يسمع منه) ،فنفى أبو حامت عن أبي قِلَابة ما وقع من قرينِه قتادة
( )48انظر :املراسيل ،البن أيب حامت (ص ،)113واجلرح والتعديل (.)18/1
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الذي سُئِل عنه معه ،يف خصوص روايته عن مُعَاذة .وعليه فإنَّ مراد أبي حامت من قوله عن
أبي قِلَابة (وال يُعْرَف له تدليسٌ) حيتمل :ال يُعْرَف له روايةٌ عمَّن عاصرهم ومل يسمع
منهم مع ظهور االنقطاع ،فال تدليس ،وال خَفَاء ،وال سِتْر حينئذٍ ،أو ال يعرف له تدليسٌ
عن مُعَاذة على وجه اخلُصوص ،وإنِّما يُعْرَف هذا التدليس عن قتادة ،بأن يروي عمَّن
عاصرهم ومل يسمع منهم على وجهٍ فيه خفاءٌ وسِتْرٌ ،أو يف رواية قتادة عن مُعَاذة تدليسٌ
على وجه اخلُصُوص مع املعاصرة القويَّة بينهما(.)37
فحينئذٍ البد لنفي هذا النَّوع من التدليس عن قتادة ،وهو :روايتُه عمّن عاصره
ومل يسمع منه ،كروايتِه هنا عن ُمعَاذة ـ من ثبوت اللقاء أو السَّماع ولو ملرَّةٍ واحدة
بينهما ،وهذا ما اشرتطه أبو حامت يف رواية قتادة عن ُمعَاذة ،قال ابن أبي حامت :سألت
أبي :قلتُ :قتادةُ عن ُمعَاذة أحبُّ إليك ،أو أيُّوب عن ُمعَاذة؟ .فقال" :قتادةُ إذا َذكَرَ
اخلَبَر"( .)48أي :إذا َذكَ َر السَّماع.
قلت :وقد صرَّح قتادةُ بالسَّماع من مُعَاذة وسيأتي عند البخاريّ ،ومسلم،
وكذلك عند أمحد(.)41
أن قتادة َسمِع من ُمعَاذة ،واهلل أعلم.
فالذي يظهرَّ :
ولقتادة عن ُمعَاذة حديثان عند البخاري ومسلم:
احلديَُ األوّل :قال اإلمام البُخاريُّ رمحه اهلل (ص 73رقم :)321
"حدَّثنا موسى بن إمساعيل ،قال :حدَّثنا همَّام ،قال :حدَّثنا قتادة ،قال :حدَّثتين

( )43انظر :املرسل اخلفي ،حلامت العوين (.)67-18/1
( )31اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)141/7
( )31املساد ،ألمحد ( 473/31رقم  311/31 ،33886رقم  314/33 ،33383رقم .)31433
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ُوري ٌة
ُمعَاذة :أنَّ امرأةً قالت لعائشة :أَتُجزي إحدانا صالتُها إذا طَهُرت؟ .فقالت :أحر َّ
ض مَعَ النَّبِيِّ  ،فَلَا َي ْأمُرُنَا بِهِ .أَوْ قَالَتْ :فَلَا نَ ْفعَلُهُ".
أنتِ؟ .كُنَّا نَحِي ُ
وأخرجه أمحد يف املسند ( 177/41رقم  377/41 ،24233رقم ،24772
 45/42 ،24777رقم  .)25187عن بَهْز بن أسد ،وعفَّان بن مسلم ،ويزيد بن
هارون ،ثالثتُهم عن همّام بن حييى به مرفوعًا بنحوه.
وفيه تابع موسى ب َن إمساعيل :عفَّا ُن ب ِذكْر مساع قتادة من ُمعَاذة.
وكذا ثَبَت صحيحًا من غري طريق قتادة ،أخرجه مسلم (ص 152رقم - 27
 .)335/27من طريق أبي قِلَابة ،ويزيد بن أبي يزيد الرِّشْك ،وعاصم بن سُلَيمان
األَحْول ،ثالثتُهم عن ُمعَاذة مرفوعًا بنحوه.
احلديَُ الثَّاني :قال اإلمام مسلم رمحه اهلل (ص 274رقم :.)717/77
"وحدَّثين حييى بن حَبِيب احلارثيّ ،حدَّثنا خالد بن احلارث ،عن سعيد ،حدَّثنا قتادة:
أنَّ ُمعَاذة ال َعدَويَّة حدَّثَتُهم عن عائشةَ قالت" :كَانَ رَسُولُ اهللِ ُ يصَلِّي الضُّحَى َأرْبَعاً
وَيَزي ُد مَا شَا َء اهللُ".
املبحث الثاين :ما جاء يف صحيح البخاري ،وهم ثالثة شيوخ
األولِ :عكْرمةَ ،م ْوىل اب ِن عبَّاس

قال املرُّو ِذيّ ألبي عبد اهلل أمحد بن حنبل بعد ذكره حلديٍَ من رواية قتادة عن

عِكْرمة(" :)42إنَّهم يقولون( :)43إنَّ قتادة مل يسمع من عِكْرمة .قال" :هذا ال َيدْري
( )33احلديث الذي ذكره ،جاء من طريق محاد بن سلمة ،عن قتادة ،عن عكرمة ،عن ابن عباس
مرفوعا :رأيت ريب.
ً
السوتياين ،فقد قيل ألمحد بن حابل :رول عن أيُّوب ،قال" :مل يسمع قتادةُ من
لعل من هؤالء أيُّوب َّ
( )34و َّ
ِ
"ابطل ،قد رول عاه أحاديث" .حبر الدم ،البن امل ِغربد (ص.)334-333
عكْرمة إال حديثني" .قالٌ :
ُ
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الذي قال!" و َغضِب ،وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديَ ممَّا سَمِع قتادة من عِكْرمة ،فإذا
ت عِكْرمة).
سّت ُة أحاديَ(( :)44مسع ُ
وقال أبو عبد اهلل" :قد ذَهب من يُح ِسنُ هذا" ،وعَجِب من قومٍ يتكلمون بغري
علمٍ ،وعجب من قول من قال :مل يسمع! وقال" :سبحان اهلل! فهو َقدِم إىل
البصرة( )45فاجتمع عليه اخلَلْقُ".
وقال يزيد بن حازم :هذا رواه محَّاد بن زيد" :إنَّ عِكْرمة سأل عن شيءٍ من
التَّفسري ،فأجابه قتادةُ"(.)42
ويف هذا النَّقل عن أمحد إثباتٌ لسماع قتادة من عِكْرمة ،وردٌّ على من نفى
السَّماع ،وما ذَكَرَه من ُقدِوم عِكرمة البصرة واجتماع اخللق عليه ،وكذا سؤالُه قتادةَ
عن شيءٍ من التَّفسري ،هي قرائنُ تؤيِّد ما ذكر أمحد بن حنبل من ثبوت السَّماع .وليس
يف هذا النَّقل ما َي ْقصِرُ السَّماع على هذه األحاديَ السِّتة ،وإنَّما مراد أمحد بن حنبل
إثبات أصل مساع قتادة من عِكْرمة بدليل ثبوت السَّماع يف عدَّة أحاديَ .وأمّا ما روي
حفِظتُ عن عِكْرمة إال بيتَ ِشعْرٍ"( .)47فقد علَّق عليه الذهيبُّ
عن قتادة أنَّه قال" :ما َ

أحاديث ،أو سبعة.
( )33ويف طبقات احلاابلة ،أليب يعلى ( :)83/4أ،رج مخسة ،ستَّة
َ
ابلسماع من ِعكْرمةَّ ،
وإمنا أ،رج
الستَة اليت َّ
صرح فيلا قتادة َّ
هذا ،ومل أقف على تعيني هذه األحاديث غ
ٍ
يح
البواري ثالثة أحاديث أييت خترجيُلا عاد ِذ ْكر مر َّ
ُّ
وايت قتادة عن عكرمة ،يف واحد مالا تصر ٌ
ابلسماع ،وهللا أعلم.
َّ
ومهُ البصرة :اتريخ دمنق ،البن عساكر (.)117/31
( )31انظر قُ ُد َ
املقدسي (ص.)384
للوالل ،البن قُ َدامة
( )36املاتوب من العلل غ
غ
( )37انظر :الكامل ،البن عدي ( ،)367/1واتريخ دمنق ،البن عساكر (.)117/31
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قائالً" :فعلى هذا روايتُه عنه تدليسٌ ،ويف صحيح البخاريّ لقتادة عن عكرمة أربعةُ
أحاديَ.)47("...
قلت :يَصحُّ كالم الذهيب إن ثبتت هذه العبارة عن قتادة ،ويف ثبوتها عندي
نظر ،بل هي منكرة إسنادًا ومتنًا كما قال الشيخ حممد عمرو عبد اللطيف يف الصفحة
األخرية من رسالته املوسومة أحاديَ ومرويات يف امليزان.
من جهة أخرى تقدَّم أنَّ غالبَ تدليس قتادة هو من روايته عمَّن عاصرهم ومل
يسمع منهم ،وعليه فإذا ثبت مساعُه ممَّن عاصره ـ كما هو احلال مع عِكْرمة ـ فإنَّه
حيمل باقي حديثه الذي رواه بالعنعنة على السَّماع ،وأمَّا إذا كان تدليس قتادة من
روايته عمَّن َسمِع منه ما مل يسمع منه ،وهو ما قصده الذهيبُّ بقوله" :فعلى هذا
روايتُه عنه تدليسٌ"؛ إذ السَّماعُ بني قتادة وعكرمة ثابتٌ ،فهذا النوع من التدليس
مغتف ٌر يف جَنْب كثرة ما روى من األحاديَ كما تقدَّم حتقيقه ،واهلل أعلم.
ولقتادةَ عن عِكْرمة ثالثةُ أحاديَ عند البخاريّ :احلديَ األوَّل :قال اإلمام
البخاريُّ رمحه اهلل (ص 122رقم " :)777حدَّثنا موسى بن إمساعيل ،قال :أخربنا
()47

همَّام ،عن قتادة ،عن عِكْرمة قال :صلَّيتُ خَ ْلفَ شيخٍ

يف مكَّة ،فكبَّر ثِنتَني

وعِشْرينَ تكبريةً ،فقلتُ البن عبّاسٍ :إنَّه أمحقٌَ .فقَالَ" :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ()58؛ سُنَّةُ أَبِي
ا ْلقَاسِم ."
هيب ( .)36/1وسيأيت ختريج أحاديثه يف املروايت.
( )38سري أعالم الابالء ،لل غذ غ
( )33ذكر ابن حجر يف فتح الباري ( )371/3أ َّ ِعكْرمة َسَّاه يف بعض الطُّرق أاب ُهَريرة.
لسوء فعله أو قوله ،وجيوز أ
( )11أي :فَـ َق َدتْ َ
ك ،والثَّ َك ُل والثُّكْل :فَـ ْق ُد الولد ،وهو دعاء عليه ابملوت ُ
ِ
ألساة العرب ،وال يـَُراد هبا الدُّعاء .الالاية ،البن األثري
يكو من األلفاظ اليت ََْتري على
استحق ِعكْرمةُ ذلك عاد ابن عبَّ ٍ
اس،
(ص .)131قال ابن حجر يف فتح الباري (" :)373/3و َّ
اجلليل إىل احلُ ْم ِق ،الذي هو غايةُ اجللل ،وهو بريءٌ من ذلك".
ب ذلك َّ
لكونه نَ َس َ
الر ُج َل َ
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وقال موسى :حدَّثنا أَبَانُ ،حدَّثنا قتادةُ ،حدَّثنا عِكْرمةُ".
ح قتادة بالسَّماع
ويف املتابعة اليت ذكرها البُخاريُّ من طريق أَبَان عن قتادة تصري ُ
من عِكْرمة.
احلديَ الثاني :قال اإلمام البُخاريّ رمحه اهلل (ص 1147رقم :)5775
ج ْعفَر ،حدَّثنا شعبةُ ،عن قتادةَ ،عن عِكْرمةَ،
"حدَّثنا حممَّد بن بَشَّار،حدَّثنا حممَّد بن َ
الرجَال بِالنِّسَاءِ،
ني مِنَ ِّ
عن ابن عبَّاسٍ رضي اهلل عنهما قالَ" :لعَنَ رَسُولُ اهللِ  املُتَشَبِّه َ
ِالرجَال" .وأخرجه البخاريُّ ،الصَّحيح رقما (.)2734 ،5772
ت ِمنَ النِّسَا ِء ب ِّ
وَاملُتَشَبِّهَا ِ
من طريق حييى بن سعيدٍ األنصاريّ ،عن عِكْرمة ،عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا مبعناه ،وفيه
َّيب  فُالنًا ،وأخرج ُعمَرُ فُالنًا).
زيادة"( :وأخرجُوهم من بُيوتِكُم" ،قال :فأخرج الن ُّ
احلديَُ الثَّالَ :قال البخاريُّ رمحه اهلل (ص 1314رقم " :)2588حدَّثنا
آدم ،حدَّثنا شعبة ،عن قتادة ،عن عِكْرمة ،عن ابن عبَّاسٍ:عن النَّيبِّ  قالَ " :هذِ ِه
وَ َهذِهِ َسوَاءٌ(َ ")51يعْنِي :اخلِ ْنصَرَ واإلبْهَامَ .حدَّثنا حممَّد بن بَشَّار ،حدَّثنا ابنُ أبي َعدِي،
حوَه".
َّيب  نَ ْ
س قال :مسعتُ الن َّ
عن شُعبة ،عن قتادةَ ،عن عِكْرمة ،عن ابن عبَّا ٍ
الصائغ
الثاين :أبو راف ٍع َّ
النقّاد ،وهاك أقواهلم:
نفى مساعَ قتاد ُة من أبي رافعٍ عد ٌد من األئ ّمةِ ُّ
قال أمحد بن حنبل :قال شعبة" :مل يسمع قتادةُ من أبي رافعٍ شيئًا" .قال أمحد
مستدالً لكالم شعبة" :أدخل بينه وبني أبي رافعٍ خِالسًا واحلَسَن"( .)52وقال شعبة

( )11أي :يف ال غِديَة ،فال فرق بني أصابع اليد يف مقدار ال غِديَة ،وهي عُ ْنر ِديَة الا ِ
َّفس .انظر :فتح الباري،
البن حجر (.)331/13
( )13العلل ،ألمحد ( .)138/1وانظر :املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)163
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أيضًا" :مل يلق قتادةُ أبا رافعٍ ،إنَّما كتب عن خِلَاسٍ عنه"( .)53وقال أبو داود :سُئِل
خلُ بينهُما َرجُلني :احلسن
أمحدَ :سمِع قتادةُ من أبي رافعٍ؟ قال" :ال يُشبِهُ؛ ألنَّه يُد ِ
وخِلَاس"( .)54وقال أمحد أيضًا" :ومل يسمع قتاد ُة من أبي رافعٍ"(.)55
و َذكَر نفيَ السَّماع أيضًا إسحاقُ بنُ منصور ال َكوْسَج عن حييى بن معني(.)52
ٍّ الل ْؤلُؤيَُّ :سمِعتُ أبا داودَ يقولُ" :قتادةُ مل يَ ْسمَع من أبي رافعٍ
وقال أبو على
شيئًا"( . )57وقال الدَّارقطينُّ" :وقتادة مل يسمع من أبي رافعٍ ،وإنَّما َسمِع حديَ أبي
رافعٍ ،عن احلسن البصريّ ،عن( )57خِلَاس بن عمر ٍو عنه"(.)57
فهذه نصوصُ األئمّة تدلُّ صراحةً على نفي مساع قتادة من أبي رافعٍ ،وقد
استدلَّ أمحدُ وشعبة على ذلك ب ِذكْر الواسطةِ الثابتةِ يف أكثر األحاديَ املُخرَّجة يف
الكتب السِّتة وغريها من كتب السُّنَّة ،وهي :احلَسَن البصريُّ ،وخِلَاس بن عمروٍ،
حق من مل يثبت الِّلقا ُء بينهما.
قوي على عدم السَّماع يف ِّ
و ِذكْر الواسط ِة دليلٌ ٌّ
ولكن رَدَّ القول بعدم السَّماع املِزّيُّ( ،)28والذَّهيبُّ( ،)21وابنُ حجر(،)22
واستدلُّوا مبا جاء يف صحيح البُخاريّ من تصريح قتادة بالسَّماع من أبي رَافعٍ ،فقد

وذي وغ ِريه (ص.)137
( )14العلل ،ألمحد ،رواية ُّ
املر غ
( )13مسائل اإلمام أمحد ،رواية أيب داود (ص.)313
( )11املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)173
( )16انظر :املصدر نفسه (ص.)173
السان ،أليب داود (.)763/3
(ُّ )17
ِ
البصري ،وعن َ ،الس بن عمرو.
( )18لعلَّلا( :وعن) ،أل َّ قتاد َة َّإمنا يروي عن احلسن
غ
َّارقطين (.)313/11
( )13العلل ،للد غ
( )61انظر :هتذيب الكمال ،غِ
أيضا (.)433/11
للمزي ( ،)113/34وحتفة األُراف ،له ً
( )61انظر :سري أعالم الابالء ،للذهيب (.)384/1
أيضا (.)136/14( ،)41/11
( )63انظر :تغليق التعليق ،البن حجر ( ،)134/1وفتح الباري ،له ً
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أخرج يف الصَّحيح(ص 1442رقم  ،)7114قال" :وقال لي خليفة بن خيَّاط ،حدَّثنا
ُمعَْتمِر ،مسعتُ أبي ،عن قتادة ،عن أبي رافعٍ عن أبي هُرَيرة ،عن النَّيبِّ  قال" :ملَّا
َقضَى اهللُ اخلَلْقَ كَتَبَ كتابًا عِندَه :غَلَبَتْ – أو قال :سََبقَتْ – رَمحيت غَضَيب ،فهو
عنده فوقَ العَرْش" .ثم أخرجه بعده مباشرةً ،رقم ( .)7115من طريق حممَّد بن
إمساعيل ،حدَّثنا ُمعَْتمِر ،مسعتُ أبي يقولُ :حدَّثنا قتادةُ :أنَّ أبا رافعٍ حدَّثَهُ :أنَّه
َسمِع أبا هُرَيرة بنحوه .ففيه تصريح قتادة بالسَّماع من أبي رافعٍ ،ممّا جعل ابنُ حجر
حيمل كالم أبي داود على حديٍَ بعينِه ،فإنَّه أوردَ مقالةَ أبي داود ثُمَّ قال" :كأنَّه يعين
ح بالسَّماع منه"(.)23
البخاري تصري ٌ
ِّ
حديثًا خمصوصًا ،وإال ففي صحيح
قلت :تقدَّم َقوْلُ أبي داود يف سننه" :قتادةُ مل يَ ْسمَع من أبي رافعٍ شيئًا ،من
ي عنه.
ٍّ اللؤلُؤ ّ
رواية أبي علي
وقد وقعت كلمة (شَيْئًا) يف السُّنن بني قوسني( ،)24لذا نبَّه ابن حجر على أنَّ
الل ْؤلُؤي( ،)25وهو الذي حدا( )22به أن
هذه اللفظة ثابتةٌ يف رواية ابن العَبْد دون رواية ُّ
َ بعينه.
جيعل مراد أبي داود نفي السَّماع يف حدي ٍ
وأُجِيب عن استدالل املزِّي والذَّهيب وابن حجر إلثبات السَّماع :بأنَّ احلديَ
اختُلِف فيه على مُعْتَمِر بن سُلَيمان التَّيميِّ يف ذِكْر مساع قتادة من أبي رافعٍ وعدمِهِ ،فالذين
مل يذكروه :خليفة بن خيَّاط عند البخاريّ ،رقم ( ،)7553وعليُّ بن بَحْر عند أمحد يف
املسند ( 517/14رقم  ،)7757وعاصم بن النَّضر عند الطَّربانيِّ يف املعجم األوسط
( 177/3رقم  ،)2777وحييى بن خَلَف عند ابن أبي عاصم ،السُّنَّة ( 278/1رقم .)287
( )64هتذيب التلذيب ،البن حجر (.)418/8
السان ،أليب داود (.)346/1
( )63انظرُّ :
( )61فتح الباري ،البن حجر (.)41/11
( )66أي :الذي ساقه إىل ما قال .انظر :معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (.)37/3

انفذ حسني محغاد

184

وتفرَّد حممّد بن إمساعيل بن أبي َسمِينة عند البخاريِّ ،رقم ( )7554ب ِذكْر
مساع قتادة من أبي رافعٍ.
ونقل ابن رجب عن أمحد ما يدلُّ على أنَّ التصريح بالسَّماع يف هذا املوضع
خَ َطأٌ من سليمان التَّيميِّ ،فقال" :قال أبو بكرٍ األَثْرم يف كتاب النَّاسخ واملنسوخ(:)27
"كان التَّيميُّ من الثِّقات ،ولكن كان ال يقومُ حبديَ قتادة" .وقال أيضًا" :مل يكن
َّيمي من احلفَّاظ من أصحاب قتادة" .وذكر له أحاديََ وَهِمَ فيها عن قتادة...
الت ُّ
منها :أنَّه روى عن قتادة :أنَّ أبا رافعٍ حدَّثَهُ .ومل يسمع قتادةُ من أبي راف ٍع
شيئًا .وقد ذكر األَثْرم يف العلل( )27أنَّه عَرَضَ هذا الكالم كلَّه على أمحد ،قال :فقال
حفِظتُ"(.)27
أمحد" :هذا اضْطِرابٌ" .هكذا َ
ح آخر لقتاد َة بالسَّماع من أبي رافعٍ ،وهو ما أخرجه ابن ماجه يف
وقد ورد تصري ٌ
السُّنن (ص 277رقم  ،)4878قال :حدَّثنا عبد األعلى ،حدَّثنا سعيد ،عن قتادة،
ج
قال :حدَّثنا أبو رافعٍ ،عن أبي هُرَيرة قال :قال رسولُ اهللِ " :يأجُوجُ و َم ْأجُو ُ
حفُرُونَ كُلَّ يَومٍ  "...احلديَ.
يَ ْ
وردَّهُ ا ُملع َِّلمِيُّ ردًّا قويًّا متينًا ،فقال" :وأمّا سعيد فرواه عنه فيما وَ َقفْتُ عليه
ثالثة:
األوَّل :يزيد بن ُزرَيع عند ابن جَرير( ،)78وفيه أيضًا (قتادةُ ،عن أبي رافعٍ).

( )67مل أقف على هذا الاَّقل يف املطبوع من كتاب انسخ احلديث وماسو،ه ،أليب بك ٍر األثرم.
( )68مل أقف على هذا الاَّقل يف املطبوع من كتاب ُس َؤاالت أيب بك ٍر األثرم ألمحد بن حابل.
(ُ )63رح علل الرتمذي ،البن رجب (.)783 ،788/3
( )71انظر :جامع البيا  ،البن جرير (.)438/11
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الثَّاني :عبد األعلى بن عبد األعلى عند ابن ماجه ،وفيه (قتادةُ قال :حدَّث
أبو رافعٍ) ،هكذا نقله ابن كثري يف تفسريه طبعة بوالق ( ،)173/2وطبعة املنار
( ،)333/5وخمطوط مكتبة احلرم امل ّكيّ ،وهكذا يف سُنن ابن ماجه نُسَخ مكتبة احلرم
املكِّي املخطوطة ،وهي َأرْبعٌ ،وطبعة عُمدة املطابع بدِهْلِي يف اهلند سنة 1273هـ.
ووقع يف أربع نُسَخٍ مطبوعة هنديَّتني ومصريّتني (قتادة قال :حدَّثنا أبو رافعٍ) مع أنَّ
سياق السَّنَد من أوّله فيها هكذا( :حدَّثنا أزهر بن مروان ،ثنا عبد األعلى ،ثنا سعيدٌ،
عن قتادة) .فلو كان يف األصل (قال :حدَّثنا) الخُتصِر يف األصول املخطوطةِ هلذه
النُّسَخ األربع إىل (ثنا) كسابقيه يف أثناء السَّنَد ،ولكنَّه جَهْلُ الطَّابعني ،حَسِبوا أنَّه ال
يقال( :حدَّث فالن) ،وإنِّما يقال( :حدَّثنا فالن) فأصلحوه بزعمِهم ،وتَبِع متأخِرُهم
ُتقدمَهم ،واهلل املستعان.
م ِّ
ب
الثَّالَُ :رَوْح بن عُبَادة عند أمحد( )71وفيه( :قتادة ،ثنا أبو رافع) ،وأَحسِ ُ
هذا خطأٌ من ابن ا ُملذْهِب [احلَسَن بن عليّ بن حممّد التميميّ] راوي املُسند عن القَطِيعي
حمْدان] ،عن عبد اهلل بن أمحد ،ويف ترمجته من امليزان
[أمحد بن جعفر بن َ
()73

واللسان

()72

قول الذَّهيبِّ" :الظَّاهرُ من ابن ا ُملذْهِب أنَّه شيخٌ ليس باملُتقِن ،وكذلك

شيخه ابنُ مالك [أي :القَطِيعي] ،ومن ثَّم وَقَعَ يف املسند أشياءُ غريَ مُحْكَمةِ املنت وال
اإلسناد".

( )71انظر :املساد ،ألمحد ( 463/16رقم .)11643
(.)113/1( )73
(.)346/3( )74
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ومن املُحَتمَل أن يكون اخلطأُ من رَوْح ،فإنَّ كُلًّا من يزيد وعبد األعلى أثبت
منه.)74("...
ومبا تقدَّم يظهر أنَّ الرَّاجح عد ُم مساع قتادة من أبي رَافعٍ ،واهلل أعلم.
ولقتادة عن أبي رافعٍ حديٌَ واحد عند البخاري ،فقد قال اإلمام البخاريُّ
رمحه اهلل" :وقال لي خليفة بن خيَّاط :حدَّثنا ُمعَْتمِر ،مسعت أبي ،عن قتادة ،عن
َّيب  قال" :ملَّا َقضَى اهللُ
أبي رافعٍ ،عن أبي هُرَيرة ،عن الن ِّ
حمَتِي َغضَبِي ،فَ ُهوَ عِ ْندَهُ
اخلَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِ ْندَهُ ،غَلَبَتْ ـ أَوْ قَالَ :سََبقَتْ ـ َر ْ
ق ا ْلعَرْش"(.)75
َفوْ َ
وأخرجه أمحد يف املسند ( 517/14رقم  .)7757عن عليِّ بن بَحْر.
والبخاريُّ ،رقم ( .)7554من طريق حممّد بن إمساعيل بن أبي َسمِينة .وابن حبان يف
الصَّحيح ( 13/14رقم  .)2144من طريق أمحد بن املِقْدَام .والطَّربانيُّ يف املعجم
النضْر ،أربعتُهم عن ُمعَْتمِر بن
األوسط ( 177/3رقم  .)2777من طريق عاصم بن َّ
سُلَيمان به مرفوعًا بنحوه .ولكن أخرجه البخاريُّ (ص 213رقم  ،3174ص1414
رقم  ،7422ص 1422رقم  ،)7453ومسلم (ص 118رقم  .)2751/15 ،14من
طريق أبي الزِّناد ،عن األَعْرج ،والبخاريُّ (ص 1418رقم  .)7484من طريق
األَ ْعمَش ،عن أبي صاحلٍ ،ومسلم ،رقم ( .)2751/12من طريق احلارث بن عبد
الرَّمحن ،عن عطاء بن مِيناء ،ثالثتُهم عن أبي هُرَيرة مرفوعًا بنحوه.

للمعلغِمي (ص.)131
( )73األنوار الكاُفةُ ،
للبواري ،رقم (.)7114
الصحيح،
(َّ )71
غ
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الثالث :أبو العالية ِّ
البصري
َّميمي،
ُّ
ايحيُ ،رفَيع بن ِم ْهران ،الت ُّ
الر ُّ
قال عليُّ بن املديينّ :مسعتُ حييى بن سعيدٍ القطَّان ،قال :قال شعبةُ" :مل يسمع
ٍّ ( :القُضَاةُ
قتادةُ من أبي العالية إال ثالثةَ أشياءٍ" .قلتُ ليحيى" :عِدّها" .قال" :قَوْل علي
ثالثةٌ)( ،)72وحديَُ (ال صالةَ بعد العَصْر)( ،)77وحديَ (يُونس بن مَتَّي)(.)77()77
وقال أيضًا" :مل يَسمَعْ منه إال أربعةَ أحاديَ :حديَ (يُونسَ بن متَّى)،
وحديَ ابن عمر(( )78يف الصَّالةِ) ،وحديَ (ال ُقضَاةُ ثالثةٌ) ،وحديَ ابن عبَّاسٍ:
(شَه َد عندي رجَا ٌل مَرْضيُّونَ ،وَأرْضَاهُم عِندي ُعمَر) احلديَ"(.)71

( )76أ،رجه أبو القاسم البغويفي حديث علي بن اجلعد 411/1( ،رقم  ،)333وابن أيب َُْيبة يف املصاَّف
البواري يف التاريخ األوسط ( 33/4رقم  ،)37وابن عساكر يف اتريخ
( 131/3رقم  ،)33364و
ُّ
علي :
دمنق ( .)163/18من طُُرٍق عن ُُ ْعبة ،عن قتادة قال:
َسعت أاب العالي َة قال :قال ٌّ
ُ
فأما الَّلذا يف الاَّار :فرجل جار ِ
ضاةُ ثالثةٌ :قاضيا ِ يف الاَّارٍ ،
متعم ًدا فلو يف الاَّار،
وقاض يف اجلاَّة؛ َّ
"ال ُق َ
غ
ٌ
ِ
احلق فلو يف اجلا َِّة" .قال
اجتلد فأصاب َّ
فرجل َ
ورجل َ
اجتلد فأ،طأ فلو يف الاَّارَّ ،أما الذي يف اجلاَّةٌ :
ٌ
ب هذا الذي اجتلد فأ،طأ؟ قالَ :ذنْـبُه أ ال يكو قاضيًا إذا مل يعلم.
قتادةُُ :
فقلت أليب العاليةَ :ما َذنْ ُ
ابلسماع من أيب العاليةَ.
وفيه تصريح قتادة َّ
ابلسماع من أيب العاليةَ ،وسيأيت.
(َّ )77
وصرح فيه قتادة َّ

ابلسماع من أيب العاليةَ ،وسيأيت.
(َّ )78
وصرح فيه قتادة َّ
( )73املراسيل ،البن أيب حامت (ص .)171وعلَّق عليه يف تَـ ْق ِد َمة اجلرح والتعديل (" :)137/1بلغ من
ِع ْلم ُعب َة بقتاد َة أ َع ِرف ما ََِسع من أيب العالية وما مل يسمع" .وانظر :اجلامع ،للرتمذي
(ص.)11
تصح َفت من
( )81سيأيت يف ختريج احلديث أنَّه من حديث عمر ال من حديث ابن ُع َمر ،فلعلَّلا َّ
اخ.
ُّس ِ
الا َّ
السان ،أليب داود ( .)111/1وانظر :الثقات ،للعِ ْجلي ( ،)313/3واتريخ دمنق ،البن عساكر
(ُّ )81
(.)174/18
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قلتُ :حديَ عمر يف الصَّالة( :ال صَالةَ َب ْعدَ ال َعصْر) وحديَ (شَهدَ عندي
سيتضِحُ ذلك
رجالٌ مَرْضِيُّونَ) كالهما حديٌَ واحدٌ ،وأخطأ من ظنَّهُما حديثني كما َّ
جَلِيًّا عند ختريج احلديَِ ،فهي إذًا ثالثةُ أحاديَ ال أربعة .واهلل أعلم.
وقال ابن اجلُنَيد :قلت ليحيى بن معني :قتادة عن أبي العالية عن ابن عبَّاسٍ:
(َأخْبَرني رجَالٌ مَرْضِيُّونَ)( ،)72تَرَى قتادةَ َسمِع هذا من أبي العاليةَ؟ قال" :نعم ،قد
َسمِع هذا قتاد ُة من أبي العالية"(.)73
والذي يظهر من كالم شعبة وحييى بن معني أنَّ األصلَ يف رواية قتادة عن أبي
العالية عدم السَّماع ،إال ما استُثِنيَ ،وهي األحاديَ الثّالثة اليت أشار إليها شعبةُ،
ومفهوم كالمِهِ :أنَّ سِوى هذه األحاديَ الثالثة مل يسمعها قتادة من أبي العاليةِ،
ولكن هل مفهوم احلصر مرادٌ عند شعبةَ؟.
َّ
حصْرَ مساع قتادة من أبي العالية يف هذه
واألقربُ إىل الصَّواب أنَّ شعبةَ أراد َ
األحاديَ الثالثة ،وإال ملا كان يف التنصيص عليها فائدةٌ ،إذ ثَبَتَ مساعُ قتادة من أبي
العالية يف اجلملةِ ،وهذا ما فَهمَهُ ابن القطَّان الفاسيُّ من كالم شعبة ،حيَُ َذكَر حديَ
(دُعَاءِ الكَرْبِ) ()74ـ وهو ليس واحدٌ ِمنَ األحاديَ الثَّالث اليت ذكرها شعبةُـ ثُمَّ قال
مُعقِّبًا على قول شعبة" :فعلى هذا ،مساع قتادة من أبي العالية هلذا احلديَ مشكوكٌ
فيه ،فاهلل أعلم"( .)75ولكن يُرَدُّ على قول ابن القطَّان أنَّ احلديَ قد ثَبَتَ فيه مساع
قتادة من أبي العالية عند مسلم ،الصَّحيح (ص 1873رقم  .)2738/73من طريق
ص ِر) املتق غِدم اإلُارة إليه يف كالم ُعبةَ.
الع ْ
( )83هو َمطْلَ ُع حديث (ال صال َة بَـ ْع َد َ
( )84سؤاالت ابن اجلُاَيد البن مع ٍ
ني (ص.)433
ابلسماع من أيب العاليةَ ،وسيأيت.
(َّ )83
صرح فيه قتادة َّ
الفاسي (.)161/3
الوْهم واإليلام ،البن القطَّا
( )81بيا َ
غ
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سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادةَ :أنَّ أبا العالية الرِّياحيّ حدَّثهم عن ابن عبّاسٍ و َذكَر
احلديَ.
وميكن أن يقال :إنَّ غاية ما يدلُّ عليه قول شعبة أنَّ ذلك ممّا عَرَفَهُ شعبةُ ،وال
ينفي أنْ يكون َسمِع قتاد ُة من أبي العالية غريها ،كهذا احلديَِ وغريه.
البيهقي بعد أن َذكَر قول شعبة مُتعقِّبًا إيَّاهُ:
ُّ
وهذا ما فَهمَ ُه األئمّة النُّقَّاد ،فقد قال
"و َسمِعَ أيضًا حديََ ابن عبَّاسٍ (فيما يَقولُ عند الكَرْبِ) ،وحديثَه يف (رؤيةِ النَّيبِّ
ليلةَ أُسْري به موسى)

()72



وغريَه"( .)77وبنحو كالمِهِ قال ابن رجب يف باب (ذِكر

ت منها إال شيءٌ يسريٌ ،مع أنَّه قد رُوي بها أكث ُر من ذلك)(.)77
األسانيد اليت ال يثب ُ
وقال ابن حجر َعقِبَ حديَ (دُعاءِ الكَرْبِ) اآلتي خترجيُه" :وكأنَّ البخاريَّ مل
حلصْر ،ألنَّ شعبة ما كان يُحدِّث عن أحدٍ من املدلِّسنيَ إال مبا يكون ذلك
يعترب بهذا ا َ
املُدلِّس قد سَ ِمعَهُ من شيخِهِ ،وقد حدَّث شعبةُ بهذا احلديَ عن قتادةَ ،وهذا هو السِّ ُر
ُعلقًا يف آخر التَّرمجةِ من رواية شعبةَ ،وأخرج مسلمٌ احلديََ من طريق
يف إيراده له م َّ
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةَ :أنَّ أبا العاليةَ حدَّثه ،وهذا صريحٌ يف مساعِهِ له
مِنهُ"(.)77
وقال العَيْينُّ َعقِب حديَ (دُعاءُ الكَرْب) أيضًا" :وقد ذكرنا عن قريبٍ أنَّ
حلصْر أنَّ شعبةَ قال" :مل يسمع قتادةُ عن أبي
البُخاريَّ إنَّما أورد هذا دفعًا ملا قيل من ا َ

ابلسماع من أيب العاليةَ ،وسيأيت.
(َّ )86
صرح فيه قتادة َّ
قي (.)131/1
(ُّ )87
السان الكربل ،للبيل غ
الرتمذي ،البن رجب ( .)811/3وانظر له :فتح الباري (.)38/1
(ُ )88رح علل
غ
( )83فتح الباري ،البن حجر (.)136/11

انفذ حسني محغاد

118

العاليةِ إال ثالثةَ أحاديَ"( .)78وقال أبو ُنعَيم َعقِب احلديَ أيضًا" :وحديَ قتادة عن
أبي العالية من صِحَاح أحاديثِهِ ،رواه عا ّم ُة أصحاب قتادة عنه"(.)71
حلصْر يف األحاديَ الثالثة اليت
ومقتضى تصحيحه للحديَ يدلُّ على عدم ا َ
ذكرها شعبة.
ومبجموع كالم األئمّة يظهرُ أنَّ قتادةَ َسمِع مخسةَ( )72أحاديَ من أبي العالية،
حلصْر يف كالم شعبة غريُ مرادٍ ،وِبمَا أنَّ قتادة ثَبَتَ مساعُه من أبي العالية يف
أي أنَّ ا َ
اجلملةِ ،وعلى القول بأنَّ نوع تدليس قتادة هو من رواية الرَّاوي عمَّن عاصره ومل
يسمع منه ـ وهو ما يسمَّى باملرسل اخلفي عند بعض األئمّة ـ الذي يُشْرتط له ثبوت
جلمْلي ولو مرَّة واحدةً كما تقدَّمت اإلشارة إليه ،فيَتَحَصَّل من ذلك
السَّماع أو اللقاءا ُ
أنَّ ما رواه قتادة بالعنعنة عن أبي العالية حممولٌ على االتصال ،وإنْ مل يُصرِّح قتادةُ
بالسَّماع يف ذلك احلديَ املعنعن بعينِهِ ،إال أنَّ الوقوفَ عند األحاديَ اخلمسة اليت
َسمِعها قتادة من أبي العالية ،ونص عليها األئمة أوىل ،واهلل أعلم.
ولقتادةَ عن أبي العالية ثالثةُ أحاديَ عند البخاري :احلديَ األوّل :قال
حفْصُ بن ُعمَر ،قال
اإلمام البخاريُّ رمحه اهلل (ص 582رقم  :)1227/247حدَّثنا َ
حدَّثنا هشامٌ ،عن قتادةَ ،عن أبي العاليةَ ،عن ابن عبَّاسٍ ،قال :شَهدَ عِنْدي رجَالٌ
مَرْضِيُّون وأرضاهُم عندي عُمَر" ،أنَّ النَّيبَّ  نَهَى َعنْ الصَّلَاةِ َب ْعدَ الصُّبْح حَتَّى تَشْرُقَ

( )31عمدة القاري ،للعيين (.)371/33
( )31حلية األولياء ،أليب نـُ َعيم (.)334/3
ِ
مَّت) ،والذي يظلر َّأهنما
( )33على قول من َّفرق بني حديث (اإلسراء واملعر ِاج) وحديث (يونس بن َّ
حديث واحد.
ٌ
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ُسددٌ ،قال :حدَّثنا حييى ،عن شُعبةَ ،عن
الشمْسُ ،وََب ْعدَ ا ْل َعصْر حَتَّى تَغْرُبَ" .حدَّثنا م َّ
َّ
ت أبا العاليةِ ،عن ابن عبَّاسٍ قَالَ :حدّثين ناسٌ بهذَا".
قتادةََ ،سمِع ُ
و"إنَّما أعادَهُ [البُخاريُّ] من طريق شُعبةَ لتَّصريح قتادةَ فيه بالسَّماع من أبي
العاليةِ"(.)73
احلديَ الثاني :قال اإلمام البخاريُّ رمحه اهلل (ص 221رقم :)3237
"حدَّثنا حممَّد بن بشَّار ،حدَّثنا غُ ْندَر ،حدَّثنا شعبة ،عن قتادة .وقال لي خليفةُ :حدَّثنا
يزيد بن ُزرَيع ،حدَّثنا سعيدٌ ،عن قتادة ،عن أبي العاليةِ ،حدَّثنا ابنُ عمِّ نَبيِّكُم ـ يعين
ال
ابنَ عبَّاسٍ رضي اهلل عنهما ،عن النَّيبِّ  قال" :رَأَيْتُ لَيْ َلةَ أُسْريَ بِي مُوسَى َرجُ ً
آ َدمَ

()74

ج ْعدًا(َ ،)75كأَنَّهُ مِنْ رجَال شَنُوءَةَ(َ ،)72ورَأَيْتُ عِيسَى َرجُالً مَرْبُوعًا
ُطوَاالً َ

حلمْرَةِ وَالْبَيَاض ،سَِبطَ الرَّأْس(َ ،)77ورَأَيْتُ مَالِكًا خَازنَ النَّار،
مَرْبُوعَ اخلَلْق ،إلَى ا ُ
هلل إيَّاهُ ،فال تكن يف مِرَْي ٍة من لقائِهِ".
ُن ا ُ
َالدجّالَ" .يف آياتٍ َأرَاه َّ
و َّ

( )34فتح الباري ،البن رجب ( .)37/1وأعرضت هاا عن ذكر متابعاته وُواهده حَّت ال يطول
البحث.
النديدة ،وقيل :هو من أ ُْد َم ِة األرض وهو لوهنا ،وبه َُسي آدم .الالاية،
( )33األ ُْدمة يف الاَّاسُّ :
الس ْمرة غ
البن األثري (ص.)41
ِ
( )31اجلَ ْعد يف صفات غِ
األس ِر واخلَْلق ،أو
الرجال يكو َم ْدحا َو َذ غما؛ فاملَْدح َم ْعااه :أ يكو َُديد ْ
الع َجم .و َّأما َّ
الذم :فلو
َّعر ،وهو ض غد َّ
السبُوطَة أ ْكثَـُرها يف ُُ ُعور َ
يكو َج ْع َد الن َ
السْبط ،أل غ
ال َق ِ
ِ
يقالَ :ر ُج ٌل َج ْع ُد اليَ َديْن .الالاية ،البن األثري
صري امل َرتغدد اخلَْلق .وقد يُطْلق على
البويل أيضاًُ ،
ُ
(ص.)111
عبد هللا بن َكعب بن عبد هللا بن ٍ
َّاودي:
مالك ،قال الد ُّ
اسبُو إىل َُاُوءةَ ،وهو ُ
(ٌّ 36
ْ
)حي من اليمن يُ َ
"رجال األ َْزد ،معروفو َ ابلطُّول" .فتح الباري ،البن حجر (.)333/6
ٌ
ِ
ِ
سرتسل .الالاية ،البن األثري (ص.)313
(َّ )37
السْبط من الن َ
َّعر :املُابَسط املُ َ
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وأخرجه البخاري (ص 251رقم  )3375وفيه صرَّح قتادة بالسَّماع من أبي
العاليةِ ،ومسلم (ص 727رقم  .)2377/127من طريق حممّد بن جَعْفر غُ ْندَر به
مرفوعًا بنحوه ،وزاد فيه بعض الرُّواة قول النَّيبِّ " :لَا يَنْبغي لعبدٍ أن َيقُولَ أَنَا خَيْ ٌر
من يُونس بن مَتَّى" .واحلديَ يف مواضع متعددة يف الصحيح وغريه.
احلديَ الثَّالَ :قال اإلمام البخاريُّ رمحه اهلل (ص 1228رقم :)2345
"حدَّثنا مسلم بن إبراهيم ،حدَّثنا هشامٌ ،حدَّثنا قتادةُ ،عن أبي العاليةِ ،عن ابن عبَّاسٍ
رضي اهللُ عنهما ،قال :كان النَّيبُّ  يدعو عند الكَرْبِ يقولُ" :لَا إلَهَ إلَّا اهللُ ا ْلعَظِيمُ
َب ا ْلعَرْش ا ْلعَظِيم".
َب السَّ َموَاتِ وَا ْلَأرْضَ ،ور ُّ
احلَلِيمُ ،لَا إلَ َه إلَّا اهللُ ر ُّ
وأخرجه الطَّيالسيُّ يف املسند ( 474/4رقم  ،)2773ومن طريقه أبو ُنعَيم يف
احلِلْية ( ،)223/2وابن أبي شَيْبة يف املصنَّف ( 28/2رقم  ،)27155ومن طريقه
مسلم (ص 1872رقم  .)2738/73عن وكيع بن اجلرَّاح .وأمحد يف املسند (177/4
رقم  344/4 ،2344رقم  .)2527عن عبد الوهَّاب بن عطاءٍ ،ورَوْح بن عُبَادة.
والبخاريُّ ،رقم ( .)2342من طريق حييى بن سعيد القطَّان .ومسلم ،رقم
( .)2738/73من طريق ُمعَاذ بن هشامٍ .والرتمذيُّ يف اجلامع (ص 771رقم .)3435
من طريق ابن أبي َعدِي .والنَّسائيُّ يف السُّنن الكربى ( 127/7رقما ،7275 ،7227
 242/7رقم  .)18414من طريقني عن يزيد بن ُزرَيع ،وخالد بن احلارث ،تسعتُهم
ي به مرفوعًا ،بنحوه.
عن هشا ٍم الدَّستُوائ ّ
حمَيد يف املنتخب
وأخرجه أمحد يف املسند ( 241/5رقم  ،)3147وعبد بن ُ
(ص 228رقم  ،)257والطَّربانيُّ يف املعجم الكبري ( 157/12رقم  ،)12758وأبو
ُنعَيم يف احلِلية ( .)223/2من طريق يزيد بن هارون ،وأمحد يف املسند ( 344/4رقم
جعْفر غُ ْندَر ،ورَوْح بن
 241/5 ،2527رقم  .)3147من طريقني عن حممّد بن َ
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عُبَادة .والبخاريُّ (ص 1415رقما  .)7431 ،7422من طريقني عن يزيد بن ُزرَيع،
ووهيب بن خالد بن عَجْالن ،ومسلم ،رقم ( .)2738/73من طريق حممّد بن بِشْرٍ
العَبْديّ ،وفيه صرَّح قتادة بالتحديَ من أبي العالية ،ستَّتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة،
عن قتادة به مرفوعًا بنحوه.
املبحث الثالث :ما جاء يف صحيح مسلم ،وهم مخسة شيوخ
ِ
ري
صري اهلَ َج ُّ
الس بن عم ٍرو البَ ُّ
األول :خ ُ

قال أمحد بن حنبل" :كان حييى بن سعيدٍ [القطَّان] ال يُحدِّث عن قتادة عن

خِلَاس بن عمر ٍو شيئًا ،يعين كأنَّه مل يسمع منه"(.)77
فظاهر هذا النَّقل يدلُّ على أنَّ يَحيى بنَ سعيدٍ القطّان كانَ ال يُحدِّثُ عن قتادة
عن خِلَاس شيئًا مُطلقًا ،وعلّل ذلك بقوله" :كأنَّه مل يسمع منه" أي :لكون قتادة مل
يسمع من خِلَاس.
إال أنَّ هذا الظاهرَ غريُ مرادٍ عندي منْ هذه العبارة ،وإنّما مقصود اإلمام أمحد
مقيدًا يف رواياتٍ أخرى عنه ،منها :قوله" :كان حييى ال
أمرٌ آخر ،حيَ جاء كالمُه َّ
ٍّ شيئًا ،وكان يُحدِّث عن قتادة ،عن خِلَاس،
يُحدِّث عن قتادة ،عن خِلَاس ،عن علي
ٍّ وحدَهُ ،يعين يقول :ليس هي
ٍّ ،كأنَّه يتوقَّى حديََ خِلَاس عن علي
عن غري علي
صِحاحًا( ،)77أو مل يسمع منه"( .)188ويف موضع آخر ألمحد أيضًا" :كان حييى بن

( )38املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)168
"صحاح" ابلرفع ،ولعللا يف العلل (بصحاح)،
( )33كذا يف الكتب الااقلة ،وهي الصواب ،ويف العلل
ٌ
فتصحفت.
أيضا ،)81/4( :واجلرح والتعديل ،البن أيب
( )111العلل ،ألمحد ،رواية اباه عبد هللا ( .)141/1وانظر ً
يلي (.)38/3
حامت ( ،)313/4والضعفاءُ ،
للع َق غ
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صةً"( .)181فتبني من كالم أمحد أنَّ
علي خا ّ
ٍّ
سعيد يتوقّى أنْ يُحدِّثَ عن خِلَاسٍ عن
حييى القطان مل يرتك رواية قتادة عن خِلَاس مطلقًا ،وإنّما ترك ما كان من رواية قتادة،
صةً ،ال لع ّلةِ عدم مساع قتادةَ من خِلَاس ،بل
عن خِلَاس ،عن عليِّ بن أبي طالبٍ خا ّ
لعلةٍ أخرى صرّح بها القَطان نفسُه ،وإال لَمَا كان هناك فائدةٌ من تقييدِ األمر برواية
ٍّ.
خِلَاس عن علي
ٍّ؟ فقال :كان حييى بن
فقد سُئِل أبو ُزرْع ةَ عن خِلَاس بن َعمْروٍَ ،سمِع من علي
ٍّ"( .)182فبا َن بهذا الكالم جليًّا أنَّ حييى القطّان
سعيدٍ القطّان ،يقولُ" :هو كتابٌ عن علي
ٍّ ،وذلك ألنَّ خِلَاسًا مل يسمع من عليِّ بن
إنّما تَرَكَ رواية قتادة ،عن خِلَاس ،عن علي
حفًا وكُتُبًا وقعت له(.)183
أبي طالب ،وإنّما روى عنه صُ ُ
وأمّا ما رُوي عن حممّد بن َسوَاء أنَّه قال" :جاء شعبةُ إىل َعوْف [بن أبي
جمِيلة] ،فجعل يسألُه ،رأيتَ قتادةَ عند خِلَاس؟"( ،)184ففيه أنَّ شعبة أراد التَّثبت من
َ

( )111اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)313/4
( )113املصدر نفسه ،الصفحة نفسلا.
ِ
ف
ص ُحفيًّا ،كثري اإلرسال .تُ ُكلغِم يف روايته عن غِ
ص ُح ٌ
علي بن أيب طالب ،و غأهنا ُ
س كا ُ
( )114فو َال ٌ
البواري يف التاريخ الكبري ( ،)337/4وأمحد بن حابل كما يف
وقعت له عاه .انظر أقوال األئمة:
ُّ
املروذي وغريه (ص ،)13واجلرح والتعديل
للج َوزجاين (ص ،)116والعلل ،رواية ُّ
أحوال الرجالُ ،
َّارقطين
يلي ( ،)38/3وأبو حامت يف اجلرح والتعديل ( ،)313/4والد ُّ
( ،)313/4والضُّعفاءُ ،
للع َق غ
يف سؤاالت احلاكم (ص .)314وغريهم.
( )113العلل ،ألمحد ،رواية عبد هللا ( .)371/1وانظر (.)114/4
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مساع قتادة من خِلَاس ،فقد كان شعبة يَستثبِتُ من مساعات قتادة( ،)185وبيانُه :أنَّ
الشكَّ وقع عند شعبة يف مساع قتادة من خِلَاس ،فأراد أنْ يتأكد ملّا رأى قتادة يروي
عن خِلَاس ،وقتادةُ عند شعبة مشهورٌ بالرِّوايةِ عمّن عاصرَهُم وأدركهم ومل يسمع
جمِيلة ،ومَفادُ هذا السُّؤال :هل رََأىَ قتاد َة
منهم ،فألجل ذلك سأل عوفَ بنَ أبي َ
عند خِلَاس؟ فإنْ رآه عنده فقد ثَبَتَ لقاؤُه به ،وإال فال ،ولو كان شعبةُ جازمًا بنفي
السَّماع ،ملَا كان يف سؤال عوفِ بن أبي مجيلة أيُّ فائدةٍ ،فظهر بذلكَ أنَّ هذه الرِّواية
ٍّ من
عن شعبة ال تدلُّ على نفي مساع قتادة من خِلَاس ،ويبقى األمر حمتمالً لكُل
السَّماع وعدمه.
وقريبٌ من هذا االحتمال ،ما رُويَ عن ابن معني أنَّه سُئِل :روى قتادةُ عن
خِلَاس؟ قال" :قد رَوَى" .فعقّب أبو خالدٍ الدَّقّاق ،بقوله" :ومل يذكر يَحيى فيه سَما ٌع
أم ال؟"(.)182

( )111فنعبة القائل" :كات أنظر إىل فَِم قتادة ،فإذا قال (ح غدثاا) كتبت ،وإذا قال ِ
ثت) مل
(ح غد ُ
ُ
أكتُـْبه" .العلل ،ألمحد ( .)333/4وانظر :اتريخ ابن معني ،رواية الدارمي (ص ،)133واجلرح
والتعديل ،البن أيب حامت (.)471/3
وهو القائل" :كات أعرف إذا جاء ما َسع قتادة ممغا مل يسمع ،إذا جاء ما ََِسع يقول( :ح غدثاا أنس بن
مالك) ،و(ح غدثاا احلسن) ،و(ح غدثاا َسعِيد ]بن املسيغب[) ،و(ح غدثاا ُمطَغِرف) ،وإذا جاء ما مل
يسمع يقول( :قال سعيد بن جبري)( ،قال أبو قالبة)" .املعرفة والتاريخ ،للفسوي (.)313/4
وانظر :الطبقات الكبري ،البن سعد (.)338/3
(حدَّث سليما بن يسار)" .العلل ،ألمحد
ويف موضع آ،ر ،قال ُعبة" :وإذا ح غدث مبا مل يسمع ،قالَ :
(.)333/4
( )116من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف غِ
الرجال ،رواية أيب ،الد الدَّقاق (ص.)43
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ولكن يزولُ هذا االحتمالُ يف كالم شعبة وحييى بن معني ،بثبوت َسمِاع قتادة
س صراحةً ،وذلك مبا ُنقِل عن اإلمام أمحد بن حنبل أنَّه قال" :وقد َسمِع
من خِلَا ٍ
قتادةُ من خِالس" ،وسأله ابنُه عبد اهلل وتلميذُه أمحدُ بن حممّد املرُّوذيَُّ :سمِع قتادة
من خِلَاس؟ فأجاب" :نعم" .واستدلَّ اإلمام أمحد لثبوت مساع قتادة من خِلَاس
بتصريح قتادة نفسِه بالسَّماع من خِلَاس يف أسانيدَ لبعض األحاديَ ،قال أمحد" :قال
شعبة ،عن قتادة ،مسعتُ خِلَاسًا .وقال أَبَان ،عن قتادة ،حدّثنا خِلَاس .وهمّام ،عن
قتادة ،قال :حدّثين خِلَاس"( .)187فدلَّ ذلك على أنَّ مَعَ اإلمام أمحد زيادةَ علمٍ على
من تَ َردّد يف مساعه كشعبة وحييى بن معني ،ومن عَلِم حجّة على منْ مل يَعلم،
مقدمٌ على النَّايفّ ،وذلك على فَرض وجود نفي السَّماع ،فكيف إذا مل يكن
واملُثْبِت َّ
هناك نفيٌّ صريحٌ؟!.
ومن األحاديَ اليت صرّح فيها قتادة بالسَّماع من خِلَاس( :)187ما أخرجه
إسحاق بن را ُهوْيَه يف مسنده ،قال" :أخربنا حممَّد بن بكر ،أخربنا سعيد بن أبي
عَرُوبة ،عن قتادة ،قال :حدثين خِلَاس ،عن أبي رافعٍ ،عن أبي هُرَيرة ،يف َرجُلَني
َتدَارَءا( )187يف بيعٍ ،وليس لواحدٍ منهُما بيِّنةٌ .قال :أمرَهُما رسولُ اهللِ  أن يَستَهما

()118

ِ
ي وغريه (ص.)13
( )117انظر أقوال أمحد يف العلل ،رواية عبد هللا ( ،)434/3 ،138/1ورواية ا ُّملروذ ِغ
( )118وهي أربعة أحاديث :هذا أحدها .والثغاين :أ،رجه عبد الرزاق يف املصاَّف ( 17/1رقم .)8841
ُ
الرابع :أ،رجه أمحد يف املساد
والثغالث :أ،رجه الطَّ ُّ
حاوي يف ُرح معاين اآلاثر ( .)434/1و َّ
( 341/16رقم .)11413
ِ
صومة .لسا العرب ،البن ماظور (.)1437/3
( )113من الد َّْرء ،أي :تدافعا ،وتغالبا يف اخلُ ُ
( )111أي :يـ ْق ِرتعا ،يعين :ليظلر سلم ِ ٍ
مالما .الاَّلايةُ ،البن األثري (ص.)317
ََ
كل واحد ُ
َ َ َُْ غ
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على اليمني ،أحبَّا ذلك أم كَرها"( .)111وإسنادُه صحيحٌ ،وحممّد بن بكر هو البُرْسانيُّ،
ثقةٌ( ،)112وروايتُه عن سعيد بن أبي عَرُوبة قبل االختالط(.)113
ولقتادة عن خِلَاس حديٌَ واحدٌ عند مسلمٍ،فقد قال رمحه اهلل (ص 172رقم
" :)437/131حدّثنا إبراهيم بن دينار ،وحممّد بن حرب الواسطيُّ ،قاال :حدَّثنا
عمرو بن اهليثم أبو قَطَن ،حدَّثنا شعبة ،عن قتادة ،عن خِلَاس ،عن أبي رافعٍ ،عن
أبي هُرَيرة ،عن النَّيبِّ  قالَ :لوْ َتعْلَمُونَ  -أَوْ َيعْ َلمُونَ  -مَا فِي الصَّفِّ ا ُملقَدَّم
ت إلَّا قُرْ َعةً".
َّف ا ْلأَوَّل مَا كَانَ ْ
لَكَانَتْ قُرْ َعةً .وقَالَ اْب ُن حَرْبٍ :الص ِّ
واحلديَ أخرجه من هذه الطّريق أيضًا :ابن ماجه ( 317/1رقم  ،)777وأبو
يعلى ( 322/11رقم  ،)2475وابن خُزَمية ( 25/3رقم  ،)1555واخلطيب يف
تاريخ مدينة السالم ( )52/2و( ،)288/12وغريُهم .من طُرُقٍ عن عمرو بن اهليثم
جعَله مرفوعًا ،وذَكر فيه خِلَاسًا.
أبي قَطَن ،عن شعبةَ به مرفوعًا ،بنحوه .ف َ
وتابع شعبةَ يف قتادة همّامُ بنُ حييى :أخرجه اخلطيب ( .)354/14من طريق
يعلى بن عبّاد ،عن همّام ،عن قتادة به مرفوعًا .إال أنّه ذكر أنَّ غري يعلى بن عبّاد رَوَاهُ
عن همّام عن قتادةَ ،عن أبي رافعٍ ،دون ِذكْرخِلَاس.ومل أقف عليه مسندًا ،ولعلّه
اختُلِف فيه على همّام .ووافقه الدارقطين يف العلل ( .)155/12وأشار اخلطيب إىل أنَّ
سعيد بن أبي عَرُوبة وأَبَان بن يزيد رَوَياه عن قتادة ،عن أبي رافعٍ موقوفًا ،ليس فيه
خِلَاس.

( 11/1( )111رقم  .)33واحلديث أ،رجه أبو داود يف السان ( 411/4رقم  ،)4616وأمحد يف
املساد ( 313/16رقم  .)11787عن حممد بن بكر به .دو تصريح قتادة ابلسماع.
( )113انظر :اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)313/7
الرتمذي ،البن رجب (.)734/3
( )114انظر :العلل ،ألمحد ( ،)138/4وُرح علل
غ
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فحاصل ما تقدَّم أنَّ احلديََ اختُ ِلفَ يف ِذكْر خِلَاس ،ويف رَ ْفعِه ووَ ْقفِه :فرواه
شعبة وهمّام على خالفٍ عليه مرفوعًا ،و َذكَرَا خِلَاسًا .وخالفهما ابن أبي عَرُوبة وأَبَان
فَرَويا ُه موقوفًا على أبي هُرَيرةَ ،وأسقطا خِلَاسًا.
ورجّح الدَّارقطينُّ وَقْف احلديَ ،فقال" :تفرَّد به أبو قَ َطنٍ( ،)114عن شُعبةَ،
وغري شعبة ال يُسِندُه" ،وقال عن روايةِ سعيدٍ وأَبَان" :هَذا أَشبَهُ" ،ويف الوقت ذاتِه
رجّح ِذكْرَ خِلَاسٍ ،فقال" :وحديَ شعبة أشبَهها بالصَّواب"( .)115أي :يف ِذكْر خِلَاس.
وسبقه احلافظ صاحل جَ َزرَة ،فقال" :هذا حديٌَ خطأٌ ،حدَّثنا به أبو َثوْر ،وحييى بن
معني ،عن أبي قَ َطنٍ ،ومل ير َفعْهُ إال أبو قَطَن" .فقيل له :ما الصَّحيحُ؟ فقال" :عن أبي
هُرَيرة نفسِهِ"(.)112
والذي يرتجّح هو رواية سعي ٍد وأَبَان؛ وذلك أنَّ من خالفَهما ُهمْا :شعبة
وهمّام .أمّا رواية شعبة فقد تفرّد بها أبو قَطَن عن شعبة ،ومل يروها أحدٌ من أصحاب
شعبة املشهورينَ أصحاب الطّبقةِ األوىل والثّانية ،وأبو قَطَن ليس باملشهور بالرِّواية عن
شعبة ،وقد ذكره مسلم يف الطّبقة الثالثة من أصحاب شعبة( ،)117وذكره عليُّ بن
املديينّ يف الطّبقة الرَّابعة من أصحاب شعبة( ،)117فمثله ال يُحتمل تفرُّده من بني
أصحاب شعبة املشهورين .وأما رواية همّام ،ففيها ضعفٌ ،فَيعْلى ضعّفه
()121

الدَّارقطينُّ( ،)117واخلطيب( ،)128وذكره ابن حِبّان يف الثقات ،وقال :يُخطِئُ
( )113وهو ثقةٌ ،ورمي ابلقدر .انظر :اتريخ مدياة السالم ،للوطيب (.)133/13
( )111العلل ،للدارقطين (.)61/3( ،)116 ،111/13
( )116اتريخ مدياة السالم ،للوطيب (.)133/13
( )117انظر :هتذيب التلذيب ،البن حجر (.)36/8
( )118انظر :اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت (.)368/6
َّارقطين (.)111/13
( )113انظر :العلل ،للد غ
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وأمّا إخراج مسل ٍم هلذه الرِّواية اليت أعلّها الدَّارقطينُّ وغريُه ،فإنَّ مسلمًا ذكرها
متابعةً ،فقد أوردها بعد روايةٍ أخرى عن أبي هُرَيرة ،وهي ما أخرجه يف الصّحيح،
(ص 172رقم  .)437/127من طريق أبي صاحلٍ السمّان َذكْوان ،عن أبي هُرَيرة
مرفوعًا بنحوه .وهذه الرِّواية أخرجها أيضًا مالك يف املوطأ ( 71/2رقم ،)28/228
ومن طريقه أمحد ( 123/12رقم  374/13 ،7222رقم  42/14 ،7822رقم
 522/12 ،7772رقم  ،)18772والبخاريُّ (ص 134رقم  ،215وص 512رقم
 ،)2277والرتمذيُّ (ص 25رقم  ،)225والنَّسائيُّ (ص 72رقم  ،548وص112
حل السمّان َذكْوان به ،مرفوعًا ،بنحوه.
ق عن أبي صا ٍ
رقم  ،)271وغريُهم .من طُرُ ٍ
وأُنبِّه إىل أنَّ احلديََ أخرجه ابن عدي يف الكامل ( .)77/2من طريق ثابت بن
محّاد ،عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادة ،عن أنسٍ به مرفوعًا .فجعله من مسند
أنس .وثابتُ ضعيفٌ جدًّا( ،)122اتُّهم بالوَضْع( ،)123قال فيه ابن َعدِي":له غري هذه
األحاديَ ،أحاديَُ يُخاَلفُ فيها ،ويف أسانيدها الثّقات ،وأحاديثُه مناكري
ومقلوبات"

()124

وهذا احلديَ سلك فيه ثابتٌ اجلادّة؛ ألنَّ رواية قتادة عن أنس كثريةٌ
ومشهورةٌَ ،فوَهِمَ ثابتٌ يف احلديَ ،فهو من منكراتِهِ ،قال ابن َعدِي" :وهذا احلديَ

( )131انظر :اتريخ مدياة السالم ،للوطيب (.)413/13
(.)331/3( )131
( )133انظر :الضعفاء ،للعقيلي ( ،)176/1ولسا امليزا  ،البن حجر (.)483/3
ِ
مي (ص.)81
( )134انظر :الكنف احلثيث ،لسْبط ابن َ
الع َج غ
( )133الكامل ،البن عدي (.)38/3
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وَهِم فيه ثابت بن محّاد ،وإنَّما يرويه قتادة ،عن أبي رافعٍ ،عن أبي هُرَيرة"(.)125
صةُ :أنَّ احلديََ اختُلِف فيه على قتادة يف وَقْف احلديَ ورَفْعه ،والرَّاجح وَقفه
واخلُلَا َ
على أبي هُرَيرة ،كما ذهب إليه صاحل جَزَرة والدَّارقطينُّ ،ولكنَّه صحَّ مرفوعًا من
هلل أعلم.
طري ٍق أخرى عن أبي هُرَيرة ،أخرجها مسلمٌ وغريُه ،فالعلّة إسنادّيةٌ فقط ،وا ُ
الثاينِ :سنَان بن َسلَمة بن املُحبِّ  ،اهلَُذي

نفى مساع قتادة من سِنَان بن سَ َلمَة حييى بنُ سعيدٍ القطَّان ،وحييى بن معني.

قال ابن معنيٍ" :قتادة مل ُيدْرك سِنَانَ بن سَ َلمَة ،وال َسمِعَ منه شيئًا"( .)122وقال ابن
اجلُنَيد :قلت ليحيى بن معني :إنَّ حييى بن سعيدٍ [القطَّان] يَزعُم أنَّ قتادة مل يسمع من
هلذَليّ حديَ ذُؤَيب اخلُزَاعيّ يف الُبدْن( ،)127فقال" :ومن شكَّ يف
سِنَان بن سَ َلمَة ا ُ
أن قتادة مل يسمع منه ،ومل يلقَهُ؟!"(.)127
هذا؛ َّ
وقال ابن حبان :أحاديَ قتادة عنه مرسلةٌ"(.)127
وشكَّ يف مساع قتادة منه الدَّارقطينُّ ،فقال" :وقيل :إنَّ قتادة مل يَ ْسمَع من
سِنَان"( .)138وكذا املزي( ،)131وتبعه ابن حجر( ،)132حيَ قاال يف ترمجة سِنَان بن
سَ َلمَة" :وعنه قتادة ،وقيل :مل يسمع منه".
َّارقطين (.)111/13
( )131املصدر نفسه ،الصفحة نفسلا .وانظر :العلل ،للد غ
( )136حتفة األُراف ،غِ
ي ( .)141/4وانظر :التاريخ ،البن معني ،رواية الدُّوري (.)113/3
للمز غ
( )137سيأيت خترجيُه بعد قليل.
( )138سؤاالت ابن اجلُايد البن معني (ص.)431
( )133الثقات ،البن حبا (.)178/4
َّارقطين (ص.)78
( )141اإللزامات (املطبوع مع التغتبع) ،للد غ
( )141هتذيب الكمال ،للمزي (.)111/13
( )143هتذيب التلذيب ،البن حجر (.)318/3

ُيوخ قَـتَاد َة املتَ َكلَّم يف ََسَ ِاع ِه ِمْاـ ُلم...
ُ

121

ولعلَّ مرجع الشَّك عند الدَّارقطينِّ وابن حجر أنَّ قتادة كان معاصرًا لسِنَان بن
سَلَمة ،بل وكانا معًا يف البصرة ،فاحتمال اللقاء بينهما قويٌّ جدًّا ،قال عمر بن شَبّة:
"ولَّاه مصعب الَبصْرَة ملَّا خرج لقتال عبد امللك بن مروان سنة (72هـ)"( .)133وبه نعلم
أنَّ قول ابن معنيٍ" :مل ُيدْركْه" غري مُسَلَّمٍ ،فاإلدراك واملعاصرة متحقّقةٌ ،ولكن يبقى
النَّظر يف ثبوت لقاء قتادة بسِنَان والسَّماع منه ،وهذا ما نفاه األئمّة كيحيى بن سعيد
القطّان وحييى بن معني ،وأنَّهما مل يلتقيا رُغْم املعاصرة يف الزَّمن واالتفاق يف البلدة،
وقتادة كثري اإلرسال عمّن عاصرهم ومل يسمع منهم ،فالبد من ثبوت مساعه من
حلمْل باقي أحاديثه على السَّماع ،وهذا ما مل يَثْبُت يف حقِّه ،بل
سِنَان ولو ملرَّةٍ واحدة َ
نفاه األئمّة النُّقّاد.
ولقتادة عن سِنَان بن سَ َلمَة حديٌَ واحد عند مسلم:
قال اإلمام مسلم رمحه اهلل (ص 522رقم " :)1322/377حدَّثين أبو
غسَّان املِسْمَعِيُّ ،حدَّثنا عبد األعلى ،حدَّثنا سعيدٌ ،عن قتادة ،عن سِنَان بن
سَلَمَة ،عن ابن عبّاسٍ :أنَّ ذُؤَيبًا أبا قَبِيصة حدَّثه :أنَّ رسولَ اهللِ  كان يَبْعََُ معه
بالبُدْن( ،)134ثُمَّ يقولُ" :إنْ عَطِبَ()135مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ،ثُمَّ

( )144اإلصابة ،البن حجر (.)171/3
ِ
( )143البَ َدنَة تقع على اجلمل والاَّاقة والبقرة ،وهي ابإلبل أُبه ،وَسَّيت بَ َدنة لعِظَ ِملا وَسَاِلا .الالاية،
البن األثري (ص.)68
عرب به عن ٍ
السري فيُـْاحر ،وهو املراد يف احلديث .الالاية،
( )141وهو هال ُكه ،وقد يُ َّ
آفة تعرتيه ومتاعه عن َّ
البن األثري (ص.)634
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اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ،ثُمَّ اضْربْ بِهِ صَفْحَتَهَا( ،)132وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ
أَهْل رُفْقَتِكَ(.")137
وأخرجه من هذه الطَّريق أيضًا :ابن أبي شَيْبة يف الُمصنَّف ( 488/3رقم
 ،) 15343وابن ماجه يف السُّنن ( 1835/2رقم  ،) 3185والطَّربانيُّ يف املعجم
الكبري ( 238/4رقم  .)4213من طريق حممّد بن بِشْر ،وأمحد يف املسند
( 477/27رقم  ،) 17774وابن خُزَمية يف الصَّحيح ( 154/4رقم  .)2577من
طريق حممّد بن جعفر غُنْدَر ،والبخاريُّ يف التاريخ الكبري ( .)222/3من طريق
حممّد بن بكرٍ البُرْسانيّ ،والطَّربانيُّ يف املعجم الكبري ( 238/4رقم  .)4213من
طريق يزيد بن زُرَيع ،وخالد بن احلارث ،مخستُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن
قتادة به مرفوعًا بنحوه .وأخرجه ابن خُزَمية يف الصَّحيح ،رقم ( .)2577من طريق
حممّد بن أبي عَدِي ،عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادة ،عن سِنَان ،عن ابن
عباسٍ :أنَّ ذُؤَيبًا ...وذكر احلديَ بنحوه.
ورواه عن قتادة أيضًا :همَّام بن حييى ،و َم ْعمَر بن راشد ،وجرير بن حازم.
أمّا رواية همّام بن حييى ،فذكرها ابنُ عمّار عن همّامٍ ،عن قتادة ،عن سِنَان
مرسالً ،ومل يذكر ابن عباس(.)137
وأمّا رواية َم ْعمَر بن راشد ،فأخرجها أمحد يف املسند ،رقم (،)17775
والطَّربانيُّ يف املعجم الكبري ( 227/4رقم  .)4121من طريق عبد الرَّزاق ،عن َم ْعمَر،

( )146أي َجْاـبُلا .معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (.)334/4
الرفيق :املرافق يف الطَّريق .الالاية،
( )147أي :اجلماعةَّ ،
كالصديق واخلليط ،يقع على الواحد واجلمع ،و َّ
البن األثري (ص.)468
عمار (ص.)83
( )148علل أحاديث يف صحيح مسلم ،البن َّ
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عن قتادة ،عن سِنَان ،عن ابن عباسٍ ،عن ذُؤَيب أبي قَبِيصة مرفوعًا بنحوه .قال عبد
الرَّزاق :وكان يقولُه مرسالً ـ يعين َم ْعمَرًا ـ عن قتادة ،ثُمَّ كتبتُه له من كتاب سعيدٍ،
فأعطيتُه فنَظَر فقرأه .فقال :نعم ،ولكنِّي أهاب إذا مل أَنْظُر يف الكتاب(.)137
وأمّا رواية جَرير بن حازم ،أخرجها أبو ُنعَيم يف احلِلْية ( .)338/7من طريق
عبد اهلل بن وهب ،عن جَرير بن حازم ،عن قتادة ،عن أنس بن مالك :أنَّ صاحب
ُبدْن رسول اهللِ  ... احلديَ بنحوه.
وحاصل ما تقدَّم أنَّ احلديَ اختلف فيه على قتادة على مخسة أوجهٍ ،على
النحو اآلتي:
الوجه األوّل :قتادة ،عن سِنَان بن سَلَمة ،عن ابن عباسٍ ،عن ذؤيب اخلُزَاعي
مرفوعًا ،رواه عا ّمةُ أصحاب سعيد بن أبي عَرُوبة عنه عن قتادة به ،وتابع سعيدًا يف
قتادة َم ْعمَرُ بن راشد .وهذا الوجه أقوى األوجه؛ ألنَّه من رواية سعيد بن أبي عَرُوبة
عن قتادة ،وهو من أوثق النَّاس يف قتادة ،ثُمَّ تابعه عليه َم ْعمَر.
النقّاد على عدم
ولكنَّه ضعيفٌ لالنقطاع بني قتادة وسِنَان ،بل نصَّ األئمّة ُّ
مساع قتادة من سِنَان هذا احلديَ على وجه اخلصوص ،منهم :حييى بن سعيد
ي( ،)141ورشيد
القطّان ،وحييى بن معني ،وابن عمَّار الشهيد( ،)148وأبو الفضل املقدس ّ
الدِّين العطّار(.)142
( )143املساد ،ألمحد بن حابل (.)331/3
وهذه غِ
البواري يف التاريخ الكبري ( ،)363/4عن حيىي بن موسى ،عن
املرسلة عن قتادة :أ،رجلا
ُّ
الرواية َ
الرزاق به.
عبد َّ
( )131انظر أقواهلم فيعلل أحاديث يف صحيح مسلم ،البن عمار (ص.)83
املقدسي (.)311/1
الصحيحني ،أليب الفضل
( )131اجلمع بني رجال َّ
غ
(ُ )133غَرر الفوائد اجملموعة ،لرُيد ال غِدين العطَّار (ص.)361
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"وال ُع ْذرُ ملسلمٍ رمحه اهلل أنَّه إنِّما أخرج هذا احلديَ بهذا اإلسناد يف الشَّواهد،
ليُبَِّينَ ـ واهلل أعلم ـ أنَّه قد رُوي من غري وجهٍ عن ابن عباس ،وإال فقد أخرجه قبل
ذلك( )143من حديَ أبي التَّيّاح ،عن موسى بن سَ َلمَة ،عن ابن عباسٍ متصالً ،فثَبَتَ
اتصالُه يف الكتاب ،واهلل املُوفِّق للصَّواب"(.)144
الوجه الثّاني :قتادة ،عن سِنَان بن سَ َلمَة ،عن ابن عباس مرفوعًا ،رواه حممّد
بن أبي َعدِي ،عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادة به .وهذا الوجه تفرَّد به ابن أبي
َعدِي من بني أصحاب سعيد بن أبي عَرُوبة ،وروايتُه عن سعيدٍ بعد االختالط(.)145
وبه يظهر ضعف هذا الوجه.
الوجه الثَّالَ :قتادة ،عن أنس بن مالك مرفوعًا ،تفرَّد به جرير بن حازم عن
قتادة به .وجرير بن حازم مع ِثقَتِه( ،)142فقد تُكلِّم يف حديثه عن قتادة خاصةً ،قال:
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل" :سألتُ حييى بن معني عن جرير بن حازم .فقال :ليس به
بأسٌ .فقلت له :إنَّه يُحدِّث عن قتادة عن أنس أحاديَ مناكري .فقال :ليس بشيءٍ ،هو
عن قتادة ضعيفٌ"( .)147وقال أمحد بن حنبل" :كان حديثُه عن قتادة غريَ حديَ
النَّاس؛ يُوقِف أشياءَ ،ويُسنِد أشياءَ"( .)147وقال أيضًا" :كان يُحَدِّثُ بالتوهُّم أشياء عن
ِ
صة.
( )134رقم ( ،)1431/477مبعااه ،وفيه ق غ
(ُ )133غَرر الفوائد اجملموعة ،لرُيد ال غِدين العطَّار (ص ،)364ونقله بتمامه ابن املل غِقن يف البدر املاري
يوطي (.)433/1
( .)341/6وانظر :تدريب َّ
الراويُّ ،
للس غ
( )131انظر :العلل ،ألمحد ( ،)414/3وُرح علل الرتمذي ،البن رجب (.)731/3
( )136انظر :اجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)113/3والثقات ،البن حبا ( ،)133/6ومعرفة
ِ
لي (.)366/1
الثقات ،للع ْج غ
يلي (.)138/1
( )137الكامل ،البن عدي ( ،)131/3وانظر :الضُّعفاءُ ،
للع َق غ
للع َقيلي (.)133/1
( )138الضُّعفاءُ ،
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قتادة ،يُسِْندُها ،بواطيل"( .)147وقال ابن عدي" :وهو مستقيمُ احلديَِ ،صاحلٌ فيه ،إال
روايتَه عن قتادة ،فإنِّه يروي أشياء عن قتادة ال يرويها غريُه"(.)158
علةٌ أخرى ،وهي أنَّ رواية عبد اهلل بن وهبٍ عن جرير متكلَّمٌ فيها أيضًا،
وفيه َّ
قال ابن عدي" :والبن وهبٍ عن جريرٍ غريُ ما َذكَرْتُ غرائب"( .)151وهذا من روايته
عن جرير .لذا حكم غريُ واحدٍ من األئمّة خبطأ هذا الوجه :فقال أبو حامتٍ" :هذا
خطأٌ؛ إنِّما هو قتادةُ ،عن سِنَان بن سَلَمة ،عن ابن عباس"(.)152
وقال الدَّارقطينُّ" :وهو وَهْمٌ ،والصَّحيح عن قتادة ،عن سِنَان بن سَ َلمَة ،عن
أن ذُؤَيبًا أبا قَبِيصة حدَّثه"( .)153ومبا تقدَّم يظهر شُذو ُذ هذا الوجه.
ابن عباسَّ ،
الوجه الرَّابع :قتادة ،عن سِنَان مرسالً ،رواه همّام بن حييى عن قتادة به .وفيه
خالف همّامًا اثنان من أصحاب قتادة ،وهم :ابن أبي عَرُوبة و َم ْعمَر بن راشد،
وروايتُهما راجحةٌ على روايته؛ ألنَّ ابن أبي عَرُوبة أوثق يف قتادة من همّامٍ ،بل هو
من أوثق النَّاس يف قتادة مطلقًا ،وللعدد ،فرواية االثنني مقدّم ٌة على رواية الواحد.
الوجه اخلامس :عن قتادة مرسالً من رواية َم ْعمَر بن راشد عن قتادة ،وهذا
الوجه تفرَّد به َم ْعمَ ٌر من بني أصحاب قتادة ،و َمعْمَر متكلَّ ٌم يف حديثه عن قتادة(.)154
(ُ )133رح علل الرتمذي ،البن رجب (.)633/3
( )111الكامل ،البن عدي (.)141/3
( )111املصدر نفسه (.)136/3
( )113العلل ،البن أيب حامت (.)361/4
طين (.)111/13
( )114العلل ،للدَّارقُ غ
( )113انظر :التاريخ الكبري ،البن أيب ،يثمة ( ،)316/3 ،437 ،431/1وسؤاالت اآلجري أاب داود
( 483/1رقم  ،)718واتريخ ابن معني ،رواية الدوري ( ،)361/3وُرح علل الرتمذي ،البن
رجب (.)638/3
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واحلديَ أعلَّه أبو الفضل املقدسيّ يف كتابه اجلمع بني رجال الصَّحيحني

()155

باالختالف فيه على قتادة ،حيَ ذكر ثالثة أوج ٍه من أوجه االختالف.
صةُ  :أنَّ أقوى الوجوه ما رواه قتادة ،عن سِنَان بن سَ َلمَة ،عن ابن
واخلُلَا َ
عباسٍ ،عن ذُؤَيبٍ اخلُزَاعيّ؛ حيَ اتفق على روايته اثنان من أصحاب قتادة ،وهم:
سعيد بن أبي عَرُوبة ،و َم ْعمَر بن راشد ،غري أنَّه ضعيفٌ لالنقطاع بني قتادة وسِنَان،
يؤكده إعراض البخاري عنه ،واهلل أعلم ،ولكنَّ أصل احلديَِ ثَبَت صحيحًا من
طري ٍق أخرى عند مسل ٍم ِم ْن حديَ ابن عباس.
الثالث :عامر بن َشر ِ
احيل َّ
عب
الش ُّ
َ

تواردت أقوال األئمّة على نفي مساع قتادة من الشعيبّ ،فمن ذلك:
جدْهُ"( .)152ويوضِّحه ما ُذكِر عن
قال ابن معني" :وذهب إىل الشَّعيبِّ يطلبُه فلم يَ ِ

قتادة أنَّه قال" :ذهبتُ أنا وأبو َمعْشر [زياد بن كُلَيب احلَنْظليُّ] إىل الشَّعيبِّ ،فقالوا:
ليس هو هاهنا .قال :قلتُ :أين يذهبُ؟ قالوا :ال ندري .قال :قلتُ :يذهب وال
يُخبِ ُر أهلَهُ!"(.)157
وقال الفَسَويُّ" :ومل يسمع قتادة من سعيد بن جُبَري وال من الشَّعيبِّ"( .)157وقال
البَ ْردِجييُّ" :ومل يسمع من الشَّعيبّ ،يُحدِّثُ عن عَ ْزرَة عن الشَّعيبِّ"( .)157وقال
الباجيُّ" :ومل يسمع من الشَّعيبِّ"(.)128
(.)311/1( )111
( )116التاريخ ،البن معني ،رواية الدُّوري (.)111/3
( )117العلل ،ألمحد (.)466 ،461 ،463/1
( )118املعرفة والتاريخ ،لل َف َسو غي (.)133/3
( )113حتفة التحصيل ،البن العراقي (ص .)331وتصحفت عزرة يف املوطوط إىل عروة.
للباجي (.)417/1
( )161التعديل والتجريح،
غ
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ُ

وقال ابن اجلوزيّ" :وكان يُر ِسلُ احلديَ عن الشَّعيبِّ"(.)121
وسأل شعبةُ قتادةَ عن مساعه حلديٍَ من الشَّعيبِّ ،فقد أخرج أبو ُزرْعة من
طريق شعبة ،عن قتادة ،عن الشَّعيبِّ ،عن ابن عبّاس" :أنَّ النَّيبَّ



صَلَّى عَلَى

قَبْرٍ"( .)122قال شعبةُ" :فقلتُ لقتادةَ :سمِعتَه من الشَّعيبِّ؟ فقال :حدَّثين عاصمٌ
النقْل ما يُ ْشعِرُ بأنَّ شعبة شكَّ يف مساع قتادة من الشَّعيبّ،
األحول .)123("...ويف هذا َّ
خاصةً وأنَّ قتادة عُرفَ بروايته عمّن عاصرهم ومل يسمع منهم ،وهذه املعاصرة
متحقِّقةٌ بني قتادة والشَّعيبّ ،بل تقدَّم يف قول ابن معنيٍ آنفًا أنَّ قتادة ذهب إىل الكوفة
جدْهُ ،فاستثبت شعبةُ يف سَّماع قتادة من الشعيبِّ ،ويف جواب
يَطْلُبُ الشَّعيبَّ فلم يَ ِ
قتادة ما يدلُّ على أنَّه مل يسمع هذا احلديَ من الشَّعيبِّ ،وإنَّما َسمِع احلديََ من
حوَل.
أل ْ
عاصم ا َ
ويبقي النَّظَر :هل مراد شعبة التثبَّت يف مساع قتادة من الشَّعيبِّ يف هذا احلديَ
بعينه ،أم يراد التثبَّت من مطلق مساع قتادة من الشَّعيبِّ؟ .والذي يظهرُ لي املراد
جلمْلة ،وإنْ كان هذا احلديََ بعينهِ
األوَّل ،وهو أنَّ قتادة صحَّ مساعه من الشَّعيبِّ يف ا ُ
مل يسمعه قتادة من الشَّعيبِّ ،والدليل عليه أمور:

اجلوزي (.)313/4
الصفوة ،البن
(ِ )161صفة َّ
غ

( )163وأ،رجه مسلم (ص 471رقم  .)311/71من طريق ُعبة ،عن حبيب بن النَّليد ،عن ٍ
اثبت،
مرفوعا مبثله.
عن أنس ً
الساَّة الاَّبوية،
ازي ،ضمن كتاب :أبو ُزْرعة َّ
( )164الضُّعفاء ،أليب ُزْرعة َّ
ازي وجلوده يف ،دمة ُّ
الر غ
الر غ
لسعدي اهلامشي (ص.)174
ِ
َّعيبِ؟ قال :ال،
وأ،رجه أبو نـُ َعيم يف احللية ( ،)441/3وفيه قول ُعبة:
ُ
"فقلت لقتادةََ :س ْعتَهُ من الن غ
[سلَيما بن أيب ُسلَيما ]".
حدَّثايه النَّْيباينُّ ُ
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َّعيب هو ابن معنيٍ ،وبناه على
األمر األوَّل :أنَّ أقدم من نفى مساع قتادة من الش ِّ
جدْه ،ولعلَّ الذين َنفَوا مساع قتادة من الشَّعيبِّ بََنوْه على
جميء قتادة للشَّعيبِّ فلم يَ ِ
ني مردودٌ مبا ورد عن الشَّعيبِّ أنَّه
كالم ابن معني هذا أيضًا ،ول ِك ْن ما اعتمد عليه اب ُن مع ٍ
ألذُنَنيَ ،أ ِمنَ الرَّأس أم ِمنَ الوجه؟ قال :قلتُ :ما تقدَّم منهما
قال :سألين قتادةُ عن ا ُ
ف ِم َن الوجه ،و ُمؤَخِّرُهُما ِمنَ الرَّأس(.)124
ففيه ما يدلُّ صراحةً على أنَّ قتادة التقى بالشَّعيبِّ ،وإنْ ذهب إليه مرَّةً فلم
جدْه ،فال يدلُّ على أنَّه ما ذهب إليه مرَّةً ثانيةً وثالثةً حتى التقى به و َسمِع منه،
يَ ِ
ُؤكدُه:
وي ِّ
األمر الثَّاني :أنَّه قيل للشَّعيبِّ :رأيتَ قتادة؟ قال" :نعم ،رأيتُه كحاطب
الشعيب رأى قتادة ،ممّا يُشعِرُ حبصول اللقاء بينهما.
َّ
أن
يدل على َّ
ليلٍ"( .)125وفيه ما ُّ
األمر الثَّالَ :رواية قتادة عن الشعيبِّ أخرجها مسلمٌ يف الصَّحيح يف موضعٍ
واحد( ،)122وخرَّجه الرتمذيُّ من نفس طريق مسلمٍ ،وقال :هذا حديٌَ حَ َس ٌن

وإسااده حسن.
( )163العلل ،ألمحد (،)461/1
ُ

أيضا ،)1161/4( :وكذا الكامل ،البن
( )161التعديل والتجريح،
للباجي ( .)1166/4وانظر ماه ً
غ
عدي (.)11/1
اطب لَي ٍل) أي أنَّه أي،ذ من ُك ِل ٍ
َّعيب بقولهِ :
عمن أ،ذ ،فقد
أحد ،وال يبايل ماذا حيمل ،وال َّ
(ح ُ ْ
َ
غ
ومراد الن ِغ
أ،رج أبو القاسم البغوي يف حديث علي بن اجلعد ( .)416/1من طريق سفيا بن ُعيَـْياة ،قال:
حاطب ْلي ٍل؟ قال :قلت :ال ،إال أَ ْ ُخت َربنِيه.
حممد ،تدري ما
ري :اي أاب غ
"قال يل عبد الكرمي اجلََز غ
ُ
الر ُجل خيرج من الليل فيحتطب ،فتقع يده على أفعى فتقتُـلُه ،هذا َمثَ ٌل ضربتُهُ لك لطَّالب
هو َّ
قالَ :
حاطب ٍ
ليل".
طالب العلم إذا َمحَل من العلم ما ال يُطي ُقه ،قَـتَـلَه ِع ْل ُمه ،كما قتلت األفعى
َ
العلم ،إ َّ َ
(( )166ص 861رقم .)3163/11
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صحيحٌ( .)127وفيه ما يَشِي بأنَّ مسلمًا والرتمذيَّ يَريان أنَّ قتادة صحَّ مساعه من الشَّعيبِّ
جلمْلة ،ولعلَّ األمر كذلك ،فاللقاء بينهُما قويٌّ مُحتمَل ،بل هو ثابتٌ بينهُما كما
يف ا ُ
تقدَّم
ولقتادة عن الشَّعيبّ حديٌَ واحد عند مسلم ،فقد قال اإلمام مسلمٌ رمحه
اهلل" :حدَّثنا عُبَيد اهللِ بن عمر القَواريري ،وأبو غسان املِ ْسمَعيّ ،وزهري بن حرب،
وإسحاق ابن إبراهيم ،وحممّد بن املثنَّى ،وابن بشَّارٍ .قال إسحاقٌ( :أخربنا) ،وقال
اآلخرون( :حدَّثنا) معاذ بن هشام ،حدَّثين أبي ،عن قتادة ،عن عامرٍ الشَّعيبِّ ،عن
ي اهللِ َ ع ْن
ُسوَيد بن َغفَلَة :أنَّ عمر بن اخلطَّاب خَطَب باجلَابِيةِ( )127فقال" :نَهَى نَبِ ُّ
ث أَ ْو َأرْبَعٍ".
لُبْس احلَرير إلَّا َموْضِ َع إصَْبعَيْن أَ ْو ثَلَا ٍ
وحدَّثنا حممّد بن عبد اهلل الرُّزِّي( ،)127أخربنا عبد الوهَّاب بن عطاء ،عن
سعيد ،عن قتاد َة بهذا اإلسناد مثله"(.)178
وأخرجه الرتمذيُّ يف اجلامع (ص 481رقم  .)1721عن حممّد بن بشَّار.
والنَّسائيُّ يف السُّنن الكربى ( 413/7رقم  .)7552عن إسحاق بن إبراهيم ،كالهما
عن معاذ بن هشام ،عن أبيه هشامٍ الدَّستوائيِّ ،عن قتادة به مرفوعًا ،بنحوه .وقال
الرتمذيُّ َعقِب احلديَ" :هذا حديٌَ حَ َسنٌ صحيحٌ" .وأخرجه أمحد يف املسند

للرتمذي (ص 311رقم .)1731
( )167اجلامع،
غ
تل اجلابية، ،طب هبا عمر  حني صار إىل إيليا ساة
سمى ُّ
( )168قرية من قرل دمنق ،هبا تلٌّ يُ غ
ِ
حملمد
ويين (ص ،)171و َّ
(16هـ) ،وأقام فيلا عنرين ً
الروض امل ْعطَار ،غ
يوما .انظر :آاثر البالد ،لل َق ْز غ
احلِ ْمريي (ص.)114
للسمعاين (.)111/1
( )163نسبةً إىل طبخ ُّ
الرز أو األ َُرغز ،والاَّسبةُ إليلا ً
أيضا األ َُرغِزي .األنساب ،غ
الصحيح ،ملسلم ،رقم (.)3163/11
(َّ )171
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ج ْعفَر ،عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادة به
( 433/1رقم  .)325عن حممّد بن َ
مرفوعًا ،بنحوه.
واحلديَ أعلَّه الدَّارقطينُّ بتفرُّد قتادة برفع احلديَ ،حيَ قال" :ومل يرفعْ ُه
عن الشَّعيبِّ غريُ قتادة ،مُدلِّسٌ ،لعلَّهُ بلغه عنهُ(.)172(")171
وفيه نظرٌ؛ وذلك أنَّ قتادة مل يتفرَّد برفع احلديَ عن الشَّعيبِّ ،فقد تابعه يف
الشَّعيبِّ داودُ بن أبي هند ،وزكريا بن أبي زائدة على رَفْع احلديَ ،أخرج روايتها أبو
َعوُانة يف املسند ( 234/5رقما  .)7525 ،7524من طريقني عن داود بن أبي هند،
وزكريا بن أبي زائدة ،عن الشَّعيبِّ ،عن ُسوَيد بن َغفَلة ،عن عمر مرفوعًا ،بنحوه.
بل ذكر الدَّارقطينُّ نفسُه يف العلل ( ،)153/2أنَّ سعيد بن مسروق الثَّوريّ
رواه عن الشَّعيبِّ ،عن ُسوَيد ،عن عمر مرفوعًا كذلك.
واحلديَ ثَبَت من طُرُقٍ أخرى صحيحة أيضًا من غري طريق الشَّعيبِّ( ،)173فقد
رواه عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن الزُّبَري ،وأبو عثمان النَّهديُّ عبد الرَّمحن بن ُملّ،
ثالثتُهم عن ُعمَر بن اخلطَّاب مرفوعًا.
فرواية عبد اهلل بن عمر ،أخرجها البخاريُّ (ص 1148رقم  .)5735من طريق
ِعمْران بن حطَّان ،ومسلم (ص 757رقم  .)2827/2من طريق مواله نافع ،ورقم
( .)2827/7 ،7من طريق ابنه سامل ،ورقم ( .)2827/18من طريق عبد اهلل موىل
( )171وهذا مصريٌ من الدَّارقُ ِ َّ
َّعيبِ ،على ،الف ما تقدَّم حتقي ُقه من القول
طين أ قتادة مل يسمع من الن غ
غ
َّعيبِ.
بسماع قتادة من الن غ
َّارقطين (ص.)363
( )173التَّتبع ،املطبوع مع اإللزامات،للد غ
ِ
ورفعا على النَّعيب وعلى ُس َويد
( )174ذكر الد ُّ
َّارقطين يف العلل ( ،)114/3أ َّ احلديث ا،تُلف فيه وق ًفا ً
َّارقطينِ ،لربيع
بن َغ َفلة ،ليس هذا موضع تفصيلُه ،ولالستزادة انظر :بني اإلمامني مسلم والد غ
امل ْد َ،لِي (ص.)431
َ
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أمساء بنت أبي بكرٍ الصدِّيق ،أربعتُهم عن عبد اهلل بن عمر ،عن عمر مرفوعًا بنحوه،
وفيه ِقصّة ،دون ذكر االستثناء (إلَّا َموْضِعَ إصَْبعَيْن.)...
ورواية عبد اهلل بن الزُّبَري ،أخرجها البخاريُّ ،رقم ( ،)5734ومسلم ،رقم
( .)2827/11من طريق أبي ذِبْيان خليفة بن كعب ،عن ابن الزُّبري ،عن عمر
مرفوعًا ،بنحوه ،دون ذكر االستثناء.
ورواية أبي عثمان النَّهْديّ :أخرجها البخاريُّ ،رقم ( ،)5727ومسلم ،رقم
( ،)2827/14والنَّسائيُّ يف السُّنن الكربى ،رقم ( .)7558من طريق شعبة،
ومسلم ،رقم ( ،)2827/15والنَّسائيُّ يف السُّنن الكربى ،رقم ( .)7551من طريقني
عن هشامٍ الدَّستوائيِّ ،كالهما عن قتادة ،والبخاريُّ ،رقم ( ،)5738ومسلم ،رقم
( .)2827/13من طريق سُلَيمان التَّي ِميّ ،والبخاريُّ ،رقم ( ،)5727ومسلم ،رقم
( .)2827/13 ،12من طريق عاصم ٍاألحول ،ثالثتُهم (قتادةُ ،والتَّ ْي ِميّ ،وعاص ٌم
حوْل) عن أبي عثمان النَّهْديِّ ،عن عمر مرفوعًا ،بنحوه.
األ َ
وملعناه شاهدٌ من حديَ أنس بن مالك ،وعبد اهلل بن الزُّبري ،وأبي ُأمَامة
ي بن عَجْالن.
ص َد ّ
الباهليّ ُ
أما حديَ أنس ،أخرجه البخاريُّ ،رقم ( ،)5732ومسلم ،رقم
( .)2873/21من طريق عبد العزيز بن صُهَيب ،عن أنس بن مالك مرفوعًا .وأما
حديَ عبد اهلل بن الزُّبَري ،أخرجه البخاريُّ ،رقم ( .)5733من طريق ثابت بن أسلم
البُنَانيّ ،عن عبد اهلل بن الزُّبري مرفوعًا .وأما حديَ أبي ُأمَامة الباهليّ ،أخرجه مسلم،
رقم ( .)2874/22من طريق شدَّاد بن عبد اهلل القُرَشيّ أبي عمَّار ،عن أبي ُأمَامة
مرفوعًا.
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صةُ :أنَّ احلديََ صحيحٌ من طريق قتادة ،عن الشَّعيبِّ ،عن سُويد بن
واخلُلَا َ
َغفَلة ،عن عمر مرفوعًا.
ت يف الصَّحيحني مبتابعاتٍ وشواه َد عن عد ٍد من الصَّحابة.
وكذا ثَبَ َ
الرابع :الصحايب أبو الطَُّفيل امل ّك ُّي ،عامر بن واثلة

فنقل حرب بن إمساعيل عن أمحد بن حَنْبل أنَّه قال" :ما أعلمُ قتادة روى عن

أحدٍ من أصحاب النَّيبِّ  إال عن أنسٍ  .)174("ونفى احلاكمُ أنْ يكون قتادة مسع من
صحابي غري أنسٍ"(.)175
ٍّ
أح ٍد من الصَّحابة غري أنس بن مالك ،فقال" :مل يسمع من
الطفَيل(.)172
ين أنَّه صحّح مساع قتادة من أبي ُّ
وورد يف املقابل عن عليِّ بن املدي ّ
الطفَيل عند مسلمٍ اآلتي خترجيُه،
قلت :وقد ورد تصريح قتادة بالسَّماع من أبي ُّ
وعند أمحد بن حنبل(.)177
وكذا أخرج ابنُ عدي يف الكامل ( ،)77/5وابن عساكر يف تاريخ دمشق
( .)127/22من طريقني عن سعيد بن أبي عَرُوبة وشعبة ،عن قتادة ،أنَّه قال :سألتُ
الطفَيل عن حديٍَ ،وهو يطوفُ بالكعبة ،فقال" :إنَّ لكُلِّ مقامٍ مقاالً" .وإسنادُه
أبا ُّ
الطفَيل يف موسم احلجِّ ،وبذلك
صحيحٌ .ففيه ما يدلُّ صراحةً على أنَّ قتادة التقى بأبي ُّ
الطفَيل يف اجلملةِ ،واهلل أعلم.
ت مساع قتادة من أبي ُّ
يثب ُ
الطفَيل حديٌَ واحد عند مسلم ،فقد قال رمحه اهلل(ص582
ولقتادة عن أبي ُّ
[السمْح ،أمحد بن عمرو] ،أخربنا ابن
رقم ":)1227/247حدَّثين أبو الطَّاهر َّ

( )173املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)168
( )171معرفة علوم احلديث ،للحاكم (ص.)111
للعالئي (ص.)311
( )176انظر :جامع التحصيل،
غ
( )177املساد ،ألمحد بن حابل (.)33/3
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ُ

ْري
الطفَيل البَك َّ
وَهْب ،أخربنا عمرو بن احلارث ،أن قتادة بن دِعامة حدَّثه ،أَنَّ أبا ُّ
حدَّثه ،أنَّه َسمِع ابن عباس ،يقول" :لَمْ َأرَ رَسُولَ اهللِ



الركْنَيْن
يَسْتَلِ ُم غَيْرَ ُّ

الَْيمَانِيَّني"(.)177
وأخرجه أمحد يف املسند ( 478/5رقم  .)3532من طريق عبد الوهَّاب بن
عطاء ،ورَوْح بن عُبَادة ،وأخرجه الطَّربانيُّ يف املعجم الكبري ( 272/18رقم
 ،)18232والبيهقيُّ يف السُّنن الكربى ( 72/5رقم  .)7823من طريق خالد بن
احلارث ،ثالثتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة ،عن قتادة به مرفوعًا ،بلفظ( :كَانَ مُعاويةُ
ال يأتي على رُ ْكنٍ ِمنْ أركان البَيْتِ إال اسْتَ َلمَهُ ،فقال ابن عبَّاسٍ" :إنِّما كان نيبُّ اهللِ



الركْنَني" .فقال معاويةُ :ليس من أركانِهِ شَيءٌ مَهْجورٌ .قال عبد الوهَّاب:
يَسْتلِمُ هذَين ُّ
َماني واحلَجَر) .واللفظ ألمحد.
الركْنَني :الي ُّ
ُّ
ورواه شعبة عن قتادة ،واختُلِف عليه :فقد أخرجه أمحد ،املسند (73/27
جعْفر غُ ْندَر وحجّاج بن حممّد األعور ،و( 182/27رقم
رقم  .)12757عن حممّد بن َ
 .)12777عن حييى بن سعيد القطَّان ،ثالثتُهم عن شعبة ،عن قتادة به مرفوعًا ،وفيه
أنَّ الذي قال( :لَيْسَ شَيءٌ من أركانِهِ مَهْجُورٌ) هو ابن عبَّاس ،والذي رفع استالم
َّيب  هو معاوية بن أبي ُسفَيان.
الركْنَني إىل الن ِّ
ُّ
وذكر الدَّارقطينَّ يف العلل ( )55/7أنَّ معاذ بن معاذ العَنْربيّ ،وأبو أسامة
محّاد بن أسامة روياه عن شعبة عن قتادة به مرفوعًا من حديَ معاوية .قال شعبةُ:
"النَّاسُ يَخت ِلفُونَ يف هذا احلديَ ،يقولون :معاويةُ هو الذي قال( :ليسَ ِمنَ البَيْت
حفِظْتُهُ من قتادةَ هكذا"(.)177
ي ٌء مَهْجُورٌ ،ولكنّي َ
َش ْ
الصحيح ،ملسلم (ص 113رقم .)1363/337
(َّ )178
( )173املساد ،ألمحد بن حابل (.)33/3
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وأخرجه الطَّربانيُّ يف املعجم الكبري ( 327/18رقم  .)18234من طريق حييى
الطفَيل ،عن ابن عباسٍ مرفوعًا،
بن سعيد القطَّان ،عن شعبة ،عن قتادة ،عن أبي ُّ
بنحو رواية سعيد بن أبي عَرُوبة.
وذكر الدَّارقطينُّ يف العلل ( )55/7أنَّ خالد بن احلارث رواه عن شعبة ،عن
س مرفوعًا بنحوه.
الطفَيل ،عن ابن عبا ٍ
قتادة ،عن أبي ُّ
وذكر أيضًا يف املوضع ذاتِه أنَّ وهب بن جرير تفرَّد بروايتِه عن شعبة عن قتادة،
الطفَيل ،عن معاوية موقوفًا .ثُمَّ قال" :والصَّواب قول من قال :عن ابن
عن أبي ُّ
ت
عباسٍ عن النيبِّ  .)178("وقال ابن حجر" :قال عبدُ اهلل بن أمحد يف العلل( )171سأل ُ
أبي عنه .فقال :قَلَبَهُ شُعبةُ ،وقد كان شعبةُ يقول" :النَّاس يُخالفونَنِي يف هذا ،ولكنَّين
َسمِعتُه من قتادةَ هكذا) .انتهى ،وقد رواه سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةَ على
الصَّواب"(.)172
وهو كما قاال؛ فإنَّ شعبة اختُلِف عليه يف رواية هذا احلديَ فمرَّةً مرفوعًا عن
ابن عبّاس ،ومرَّةً عن معاوية مرفوعًا ،ومرَّةً عن معاوية موقوفًا ،والصَّواب من ذلك
س مرفوعًا ،وهي املوافقةُ لرواية اثنني من أصحاب قتادة ،وهما :سعيد بن
عن ابن عبا ٍ
أبي عَرْوبة ،وهو أوثق النَّاس يف قتادة ،وعمرو بن احلارث.
معلقًا ( ،)572/2عن حممَّد بن بكر،
ُؤكدُهُ أنَّ البخاريَّ أخرجه يف الصَّحيح َّ
وي ِّ
الشعْثاء [جابر بن زَيْد] أنَّه قال :و َم ْن
عن ابن جُرَيج ،عن عمرو بن دينار ،عن أبي َّ

َّارقطين (.)11/7
( )181العلل ،للد غ
ِ
ص ِه يف العلل ،ولكن أُار اإلمام أمحد يف العلل ( )416/4إىل علَّة ال َق ْل ِ
ب دو
( )181مل أقف عليه بِاَ غ
التصريح هبا.
( )183فتح الباري ،البن حجر (.)373/4
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يتَّقي شيئًا ِمنَ البَيْتِ؟ .وكان معاويةُ يَسْتلمُ األركانَ ،فقال له ابن عبَّاس رضي اهلل
ت مَهْجُورٌ .وكان ابن
عنهما :إنِّه ال يُسْتلَ ُم هذان الركُّنان( .)173فقال :ليس شَيءٌ مِنَ البَيْ ِ
ُن كلَّهُنَّ.
الزُّبري رضي اهلل عنهما يَسْت ِلمُه َّ
وكذا أخرجه عبد الرَّزاق يف املُصنَّف ( 45/5رقم  ،)7744وأمحد يف املسند
( 177/5رقم  ،)3874والرتمذيُّ يف اجلامع (ص 287رقم  ،)757والطَّربانيُّ يف
املعجم الكبري ( 278/18رقم  ،)18231واحلاكم يف املستدرك ( 224/3رقم
الطفَيل ،عن ابن عباسٍ
 .) 2385من طُرُقٍ عن عبد اهلل بن عثمان بن خُثَيم ،عن أبي ُّ
س
مرفوعًا ،بنحو رواية سعيد بن أبي عَرُوبة .وقال التِّرمذيُّ َعقِبَهُ" :حديَ ابن عبّا ٍ
حديٌَ حسنٌ صحيحٌ" .وقال احلاكم َعقِبَ احلديَ" :هذا حديٌَ صحيح اإلسناد،
ومل يُخرِّجاه" .وهو كما قاال.
وأخرجه أمحد يف املسند ( 327/3رقم  .)1777من طريق جماهد عن ابن
س مرفوعًا بنحو رواية سعيد بن أبي عَرُوبة.
عبّا ٍ
صةُ :أنَّ أقوى طُرُق احلديَِ ما رواه سعيد بن أبي عَرُوبة ،وعمرو بن
واخلُلَا َ
الطفَيل ،عن ابن عبّاسٍ مرفوعاً ،ويف رواية سعيد ِذكْر
احلارث ،عن قتادة ،عن أبي ُّ
يءٌ يف البَيْت مَهْجًورٌ" ال ابن عبّاسٍ ،وهو الصَّواب
معاوية وأنَّه هو الذي قال" :لَيْس َش ْ
الطفَيل ،ولرواية جماهد عن ابن
املوافقُ لرواية عبد اهلل بن عثمان بن خُثَيم عن أبي ُّ
عبّاسٍ ،واهلل أعلم.
البصري
دي،
ُّ
مي ،عبد هللا بن زيد ،األَ ْز ُّ
اخلامس :أبو قِ َالبة ال َج ْر ُّ
نفى غريُ واحدٍ من األئمّة النُّقَّاد مساع قتادة من أبي قِلَابة ،وهذه أقوالُهم :قال
أيُّوب السَّختيانيُّ" :مل يسمع قتادةُ من أبي قِلَابة شيئًا ،إنَّما وقعت كُتُبُ أبي قِلَابة إليه،
( )184أي :الن ِ
َّاميغني .فتح الباري ،البن حجر.)373/4( ،
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ومات أبو قِلَابة بالشَّام"( .)174وقال شعبة بن احلجَّاج" :كُنتُ أَعْرف إذا جاء ما َسمِع
قتادةُ ممَّا مل يسمع؛ كان إذا جاء ما َسمِع يقولُ( :حدَّثنا أنسُ بن مالك) و(حدَّثنا
احلَسَن) و(حدَّثنا سعيدُ بن املسيّب) و(حدَّثنا مُطرِّف) ،وإذا جاء ما مل يَ ْسمَع يقولُ:
(قال سعيد بن جُبَري) و(قال أبو قِلَابة)(.)175
وقال أبو ُزرْعة الدّمشقيّ :مسعت أمحد بن حنبل يُ ْسأَل عن قتادةَ :سمِع من
أبي قِلَابة؟ فقال" :هو يُحدِّثُ عنه ،وال أَعْلمُ أنَّه قال :يعين حدَّثنا"( .)172وقال أيضًا:
"مل يسمع قتاد ُة من أبي قِلَابة شيئًا ،إنَّما بَ َلغَ ُه عنه"(.)177
وقال ابن معني" :ومل يسمع من أبي قِلَابة شيئًا"( .)177وقال أيضًا وهو يُعدِّد
الذين مل يسمع منهم قتادة" :وال من أبي قِلَابة ،إنَّما حدَّث عن صحيفة أبي
ٍّ الفلَّاس" :مل يسمع قتادةُ من أبي قِلَابة"( .)178وقال
قِلَابة"( .)177وقال عمرو بن علي
النَّسائيُّ" :قتادة ال نعلم َسمِع من أبي قِلَابة شيئًا"(.)171

( )183اتريخ دمنق ،البن عساكر ( .)411/38وانظر :اجلزء الثاين من حديث حيىي بن معني
(ص.)371
الرب ( .)41/1وباحوه يف :العلل ،ألمحد ( ،)333/4واتريخ أيب ُزْرعة
( )181التمليد ،البن عبد ِغ
ي (ص ،)133واتريخ دمنق ،البن عساكر
ال غِد
منقي (ص ،)311واملح غِدث الفاصلَّ ،
للر ُ
امل ُرم ِز غ
غ
ُ
(.)418/38
ِ
منقي (ص.)311
( )186اتريخ أيب ُزْرعة ال غد غ
( )187املراسيل ،البن أيب حامت (ص.)171
ُّوري (.)33/3
( )188التاريخ ،البن معني ،رواية الد غ
أيضا ماه ( ،)134/3واملراسيل ،البن أيب حامت (ص.)173
( )183املصدر نفسه ( .)111/3وانظر ً
( )131اتريخ دمنق ،البن عساكر (.)413/38
َّسائي (.)331/3
(ُّ )131
السان الكربل ،للا غ
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ألئِمَّةِ األعالم تدلُّ دِاللةً واضحةً على أنَّ قتادةَ مل يَ ْسمَع
فهذه النُّصوصُ عن ا َ
من أبي قِلَابة شيئًا من احلديَِ ،ال قليل وال كثري ،واستدلَّ أيُّوب السَّختيانيُّ على عدم
السَّماع بعدم إمكان اللقاء بينهُما رُغْم أنَّهُما مُتعاصِرَين ،وذلك أنَّ قتادة بصريٌّ ،وأمّا
أبو قِلَابة ُولِد بالبصرةِ ثُمَّ َقدِم الشَّام يف عهد عبد امللك بن مَرْوان ،وكانت واليته من
(72- 25هـ) ،وبقي بالشَّام إىل أن مات فيها(.)172
إال أنَّه ورد ما يدلُّ على أنَّ أبا قِلَابة بَ ِقيَ بالبصرةِ إىل أن مات القاضي عبد
الرَّمحن بن ُأذَينة العبديّ ،فطُلِب أبو قِلَابة للقضاءِ فَهَرب إىل الشَّام( ،)173وكانت وفاة
ابن ُأذَينة بعد (78هـ)( ،)174وعليه فيكونُ قتادة قد عاصر أبا قِلَابة يف مكانٍ واحدٍ وهو
أقل تقديرٍ ،وهي معاصرةٌ قوّي ٌة كافيةٌ للسَّماع.
البصرة ( )28عامًا على ِّ
ولكن – مع هذه املعاصرة القويّة – مل يأتِ ما يدلُّ على أنَّ قتادة التقى بأبي
قِلَابة أو مسع منه ،وتقدَّم أنَّ قتادة كثريُ اإلرسال عمّن عاصرهم ومل يسمع منهُم،
وإنَّما وقعت له كُتُب أبي قِلَابة.
ويُنبَّه هنا أنَّ مسلمًا أخرج لـ (قتادة عن أبي قِلَابة) يف َموْضعني يأتي خترجيُهُما،
إال أنَّه مل يُخرجْها احتجاجًا ،وإنَّما أخرجها على سبيل املتابعةِ واالستشهاد يف كال
حةَ مساع قتادة من أبي قِلَابة يف أحاديََ معيّنة؛
املوضعني ،أو لعلَّ مسلمًا كان يرى ص ّ
اكتفاءً باملعاصرة القويّة بينهما ،مع إمكان اللقاء.

( )133انظر :اتريخ دمنق ،البن عساكر (.)387/38
( )134انظر :املصدر نفسه (.)413/38
الرمحن
( )133انظر :الطبقات ،خلليفة (ص .)138وذكر ابن حجر يف اإلصابة ( )333/1أ َّ عبد َّ
مات بعد التغِسع ِ
ني.
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وُي َقوّي هذا االحتمال عند مسلم أنَّ أبا حامت نصَّ على أنَّ قتادة َسمِع من أبي
قِلَابة أحرفًا ،قال أبو حامت" :وقتادةُ ُيقَالُ :مل يسمع من أبي قِلَابة إال َأحْرُفًا؛ فإنَّهُ وقع
ب أبي قالبة"(.)175
إليه كتاب من كُتُ ِ
وقول أبي حامت( :إال َأحْرُفًا) مُحَت ِملٌ إال أحرفًا َسمِعها قتادةُ من أبي قِلَابة(،)172
وهذا االحتمال خِلَاف ما نصَّ عليه األَئ ّمةُ اآلخرون الذين تقدَّم ذِكرُ كالمِهم ،أو إال
أحرفًا وقعت إليه من أحدِ كُتُبِ أبي قِلَابة( ،)177وهذا ما أثبته األئمّة اآلخرون ،وهذا
االحتمالُ أقربُ؛ فحمل كالم أبي حامت على املوافِق من كالم األئمّة اآلخرين أوىل،
واهلل أعلم .فالذي يظهر – واهلل أعلم  -أنَّ قتادةَ مل يسمع من أبي قِلَابة شيئًا من
احلديَ ،وإنَّما وقعت له بعضُ كُتُبِه فأخذها قتادةُ وروى منها ،وهذه صورة الوجَادة
اليت قال فيها ابن الصالح من باب املُنقطِع واملُرسَل ،غري أنَّه ]أي اإلسناد[ أخذ َشوْبًا
ت خبطِّ فالنٍ)(.)177
من االتصال بقوله ]أي الراوي[( :وجد ُ
ولقتادة عن أبي قِلَابة حديثان عند مسلم:
احلديَُ األوَّل :قال اإلمام مسلمٌ رمحه اهلل (ص 1837رقم :)2577/55
"حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم [املعروف بابن راهُويَه] ،وحممَّد بن املُثنَّى ،كالهما عن عبد
الصَّمد بن عبد الوارث ،حدَّثنا همَّامٌ ،حدَّثنا قتادةُ ،عن أبي قِلَابة ،عن أبي أمساء

( )131العلل ،البن أيب حامت (.)343/1
( )136ويكو االستثااء ٍ
حيائذ متصالً ،كقولاا :جاء غِ
يدا.
الر ُ
جال إال ز ً
ُ
ٍ
ِ
محارا.
( )137ويكو االستثااءُ حيائذ
الر ُ
ً
جال إال ً
ماقطعا ،كقولاا :جاء غ
للعالئي
( )138معرفة أنواع علم احلديث ،البن الصالح (ص .)381وانظر :جامع التحصيل،
غ
(ص ،)361ونزهة الاَّظر ،البن حجر (ص.)137
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ٍّ قال :قال رسولُ اهللِ  فيما يروي عن ربِّ ِه
[الرحَيبُّ ،عمرو بن مَرْثد] ،عن أبي ذَر
َّ
ت عَلَى َنفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَاَلمُوا ...احلديَ".
َرمْ ُ
تبارك وتعاىل" :إنِّي ح َّ
وأخرجه أمحد يف املسند ( 332/35رقم  .)21428عن عبد الصمّد به
مرفوعًا ،بنحوه خمتصرًا .وأخرجه الطَّيالسيُّ يف املسند ( 378/1رقم  ،)425وأمحد
يف املسند ،رقم ( .)21428عن عبد الرَّمحن بن مَ ْهدِي ،كالهما عن همّام بن حييى به
مرفوعًا ،بنحوه خمتصرًا .وإسناده من طريق قتادة ضعيفٌ لالنقطاع بني قتادة وأبي
قِلَابة ،وإمنّا أخرجه مسلم استشهادًا ،حيَ َذكَرَ طريق قتادة بعد أن خرَّجه من طُرُقٍ
أخرى صحيحة.
احلديَُ الثَّاني :قال اإلمام مسلم رمحه اهلل (ص 1157رقم :)2777/17
"وحدَّثين زُهَري بن حرب ،وإسحاق بن إبراهيم ،وحممّد بن املُثنَّى ،وابن بشَّار ،قال
إسحاقُ :أخربنا ،وقال اآلخرون :حدَّثنا معاذ بن هشام ،حدَّثين أبي ،عن قتادةَ،
الرحَيبِّ ،عن ثَوْبَان :أنَّ نيبَّ اهللِ  قال" :إنَّ اهللَ َتعَالَى
عن أبي قِلَابة ،عن أبي أمساءَ َّ
زَوَى

()177

حمَرَ
لِي الَْأرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارقَهَا وَ َمغَاربَهَا ،وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْن ا ْلَأ ْ

وَا ْلأَبْيَضَ ...احلديَ".
وأخرجه ابن حبان يف الصَّحيح ( 187/15رقم  .)2714من طريق أبي خَيْثمة
زُهَري بن حَرْب ،وأخرجه البيهقيُّ يف السُّنن الكربى ( 171/7رقم  .)17377من
طريق عبد الرَّمحن بن حممّد بن منصور ،كالهما عن معاذ بن هشام به مرفوعًا
بنحوه ،وفيه زيادة( :وإنَّه سَيْرجِعُ قَبَائلُ ِمنْ أُمَّيت إىل التُّرْكِ وعِبَادةِ األَوْثَان ،وإنَّ مِنْ
ألَئ ّمةَ ا ُملضِلِّنيَ ،وإنَّهُم إذَا وُضِعَ السَّيفُ فيهم مل يُرْفع
َأخْوفِ ما َأخَافُ على أُمَّيت ا َ
عَنْهُم إىل َيوْم القِيامةِ ،وإنَّه سَيَخْ ُرجُ ِمنْ أُمَّتِي كذَّابُونَ دَجَّالونَ قَريبًا ِم ْن ثَالثِنيَ ،وإنِّي
( )133أيَ :مجَع األرض .الالاية ،البن األثري (ص.)311
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خَاتَمُ األَنبِيَاءِ ال نَبِيَّ َبعْدِي ،وال تَزَالُ طَائ ِفةٌ ِمنْ أُمَّتِي على احلقِّ مَنصُورةٌ حتى يَأِتيَ َأمْرُ
اهللِ) .وأخرجه ابن ماجه يف السُّنن (ص 251رقم  .)3752من طريق سعيد بن بَشِري،
عن قتاد َة به مرفوعًا بنحو رواية ابن حبّان والبيهقيّ.
واحلديَُ صحيحٌ من طريق محّاد بن زيد ،عن أيُّوب ،عن أبي قِلَابة ،وسندَهُ
ضعيفٌ من طريق قتادة عن أبي قِلَابة لالنقطاع بني قتادة وأبي قِلَابة ،وإنَّما أخرج
مسلمٌ هذه الطَّريق املنقطعة استشهاداً ال احتجاجًا ،أو لعلَّه يرى صحة رواية قتادة عن
أبي قِلَابة للمعاصرة القويّة بينهما ،واهلل أعلم.
خامتة
وبعد ،فقتادة كما نرى أحد احلفاظ الذين تدور عليهم األسانيد ،ومراد غالب
األئمة يف وصفه بالتدليس هو روايته عمّن أدركهم وعاصرهم ومل يسمع ،وهو ما
يعرف باملرسل اخلفي عند بعض األئمة املتأخرين.
وأكثر شيوخه يف دراستنا هذه من كبار التابعني ،وأحدهم صحابي هو أبو
الطفيل ،وأثبتت الدراسة مساعه من أكثرهم ،على النحو اآلتي:
 سامل بن أبي اجلعد ،مل ينفِ أمحد مساع قتادة منه مطلقًا ،بل يف بلد دون
أخرى ،وهو صحيح السماع عنه يف غري الشام ،وقد صرّح بالسماع منه يف حديَ له
عنه البخاري.
 وابن املسيب ،مل جيزم ابن املديين وأمحد بعدم مساع قتادة منه ،فكالمهما
على االحتمال ،وقد ثبت لقاء قتادة به ،بل الزمه وأخذ عنه العلم ،ونص شعبة على
مساعه منه ،وروايته عنه عن شيوخه سوى أبي هريرة من أصح األسانيد عند
بعضهم ،وأحاديثه يف الصحيحني عن ابن املسيب عن غري أبي هريرة يرجح السماع.
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 ومعاذة العدوية ،فالدراسة رجّحت مساعه منها ،وإن نفاه بعضهم ،ولقتادة
حديَ عنها يف البخاري ،وآخر يف مسلم صرّح فيها بالسماع منها.
 وعكرمة موىل ابن عباس ،يثبت اإلمام أمحد مساع قتادة منه ،ويرد على من
نفى السماع بتصريح قتادة بالسماع يف عدّة أحاديَ ،وله عنه يف البخاري ثالثة
أحاديَ ،هي قرينة قوية يف صحة السماع.
 وأبو رافع الصائغ ،نفى مساع قتادة منه عدد من األئمة ،منهم شعبة وأمحد
وأبو داود وابن معني والدارقطين ،بل مل يثبت لقاء بينهما ،وأنَّ بينهما واسطة يف
أحاديثه يف الكتب الستة ،وهذا هو األرجح ،واهلل أعلم ،وإن أخرج له البخاري
حديثًا واحدًا فيه تصريح بالسماع.
 وأبو العالية الرياحي ،قد ثبت مساع قتادة منه يف اجلملة ،وأنها أحاديَ أكثر
من الثالثة أو األربعة اليت حددها شعبة ،ولقتادة عنه ثالثة أحاديَ يف البخاري،
َرحًا بالسماع منه يف حديثني منها.
ُمص ِّ
 وخالس بن عمرو اهلجري ،إمنا ترك حييى القطّان ما كان من رواية قتادة عنه
حفًا وقعت له ،أمّا روايته عن خالس
عن عليّ بن أبي طالب خاصّة؛ لروايته عنه صُ ُ
عن غري عليّ ،فهي صحيحة ،مسعها منه قتادة .وحديَ قتادة عن خالس يف صحيح
مسلم جاء عن غري عليّ.
 وسنان بن سلمه وقتادة ،كانا معًا يف البصرة ،فاحتمال اللقاء بينهما قوي،
لذا فإنَّ قولَ ابن معني مل يدركه غري مُسَلَّم ،ولقتادة عن سنان حديَ واحد يف مسلم
أخرجه يف الشواهد لنكتة بينتها يف الدراسة.
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 وعامر الشعيب ،قد تأكد لقاء قتادة به ،وصحَّ مساعه منه يف اجلملة ،وإن
نفى أئمة هذا السماع ،ومسلم روى له حديثًا واحد ،أخرجه الرتمذي ،وقال :حسن
صحيح.
 والصحابي أبو الطفيل ،عامر بن واثلة ،الصواب مساع قتادة منه ،وإن جاء
عن أمحد قوله :ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النَّيبِّ  إال عن أنس،
وحنوه قال احلاكم ،ولقتادة عن أبي الطفيل حديَ واحد عند مسلم صرّح فيه بالسماع
منه.
 وأبو قالبة اجلرمي ،أكثر األئمة على عدم مساع قتادة منه ،وهو األرجح،
إال أحرفًا كما قال أبو حامت الرازي ،فتكون إما مساعًا وإما من كتبه ،وحديثه يف مسلم
مل خيرجه احتجاجًا ،بل على سبيل االستشهاد ،أو أنَّ مسلمًا يرى صحة مساع قتادة
منه يف أحاديَ معينة اكتفاء باملعاصرة القوية بينهما مع إمكان اللقاء ،فاهلل أعلم.
وأوصي يف ختام حبثي بالتوجه حنو هذه الدراسات ألئمة مكثرين تدور
عليهم األسانيد ،معروفني بكثرة اإلرسال عمن عاصروهم ،وذلك بالكشف عن
مساع من له رواية عنهم من عدم السما ع ،أو بدراسة عالقة تالمذته به من حيَ
الطبقة واملالزمة والثقة واإلتقان حلديثه وحنو ذلك ،يف ضوء علم طبقات الرواة
وتارخيهم واألماكن اليت نزلوا بها إىل غري ذلك من العلوم ،مما يوصلنا إىل نتائج
مهمّة تتعلق بعدم تصحيح حديَ ظاهر إسناده الصحّة ،وهو مُعَل بهذا النوع من
االنقطاع اخلفي.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
[ ]1آثار البالد وأخبار العباد :زكريا بن حممّد القزويين (272هـ) ،دار صادر،
بريوت.
[ ]2اآلحادُ واملثانيّ :أمحد بن عمرو ابن أبي عاصم (277هـ) ،حتقيق باسم
اجلَوابرة ،دار الرَّاية ،الرِّياض ،الطبعة األوىل 1411هـ.
[ ]3أحوال الرِّجال :إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاني (257هـ) ،حتقيق صبحي
السّامُرّائيّ ،مؤسسة الرِّسالة ،بريوت1485 ،هـ.
[ ]4اإلصابة يف متييز الصَّحابة :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،حتقيق عبد اهلل
الرتكيّ ،بالتعاون مع مركز هجر للبحوث ،الطبعة األوىل 1427هـ.
[ ]5اإللزامات :املطبوع مع التّتبع ،علي بن عمر الدارقطين (375هـ) ،حتقيق مقبل
بن هادي الوادعيّ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1485هـ.
[ ]2األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السُّنَّة من الزَّلل والتَّضليل واملُجَازَفَة:
عبد الرَّمحن بن حييى املُعلِّمي (1372هـ) ،عامل الكتب ،بريوت 1482هـ.
[ ]7حبر الدم فيمن تكلَّم فيه اإلمام أمحد مبدحٍ أم ذم :يوسف بن حسن بن
عبداهلادي ابن املربد (ت787 :هـ) ،حتقيق وصي اهلل عباس ،دار الرّاية،
الرِّياض ،الطبعة األوىل 1487هـ.
[ ]7البدر املُنري يف ختريج األحاديَ واآلثار الواقعة يف الشّرح الكبري :عمر بن علي
ابن امللقن (784هـ) ،حتقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين ،دار اهلجرة،
الرّياض ،الطبعة األوىل 1425هـ.
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[ ]7بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام :علي بن حممّد ابن القطان
الفاسي (227هـ) ،حتقيق احلسني آيت سعيد ،دار طيبة ،الرِّياض ،الطبعة
األوىل 1417هـ.
[ ]18التاريخ :حييى بن معني (233هـ) ،رواية العباس بن حممّد الدُّوريّ (271هـ)،
حتقيق أمحد حممّد نور سيف ،مركز البحَ العلمي وإحياء الرتاث اإلسالميّ،
مكة املكرمة1377 ،هـ.
[ ]11تاريخ أبي ُزرْعة الدِّمشقيّ :عبد الرَّمحن بن عمرو (271هـ) ،حتقيق خليل
منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطّبعة األوىل 1417هـ.
[ ]12التاريخ األوسط :حممّد بن إمساعيل البخاري (252هـ) ،حتقيق تيسري بن سعد،
دار الرشد ،الرياض ،الطبعة األوىل 1422هـ.
[ ]13التاريخ الكبري :حممّد بن إمساعيل البخاري (252هـ) ،حتقيق عبد الرَّمحن
املُعلِّميّ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة 1487هـ
[ ]14التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة :أمحد بن زهري بن حرب
(277هـ) ،حتقيق صالح هلل ،الفاروق احلديثة ،القاهرة ،الطبعة األوىل
1424هـ.
[ ]15تاريخ مدينة دمشق :علي بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر (571هـ) ،حتقيق
عمر بن غرامة ال َعمْرويّ ،دار الفكر 1415هـ .تاريخ مدينة دمشق :علي بن
احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر (571هـ) ،حتقيق عمر بن غرامة ال َعمْرويّ ،دار
الفكر 1415هـ.
[ ]12تاريخ مدينة السَّالم :أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (423هـ) ،حتقيق بشّار
معروف ،دار الغرب اإلسالميّ ،الطبعة األوىل 1422هـ.
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[ ]17حتفة األشراف مبعرفة األطراف :للمزِّي ،يوسف بن عبد الرَّمحن املزي
(742هـ) ،حتقيق عبد الصَّمد عبد الشَّرف ،املكتب اإلسالميّ ،والدار القيّمة،
الطبعة الثانية 1483هـ.
[ ]17حتفة التّحصيل يف ِذكْر رواة املراسيل :أمحد بن عبد الرَّحيم العراقي (722هـ)،
حتقيقنا باملشاركة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1428هـ.
[ ]17تدريب الرَّاوي يف شرح تقريب النَّواوي :عبد الرَّمحن بن أبي بكر السيوطي
(711هـ) ،حتقيق طارق عوض اهلل ،دار العاصمة ،الرّياض ،الطبعة األوىل
1424هـ.
[ ]28التعديل والتجريح ملن خرّج له البخاريُّ يف اجلامع الصَّحيح :سُلَيمان بن خَلَفَ
أبو الوليد الباجي (474هـ) ،حتقيق أبو لُبَابة حُسَني ،دار اللواء ،الرِّياض،
الطبعة األوىل 1482هـ.
[ ]21تغليق التعليق :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،حتقيق سعيد القزقي،
املكتب اإلسالمي ،ودار عمَّار ،الطبعة األوىل 1485هـ.
[ ]22التلخيصُ احلَبِري يف ختريج أحاديَ الرَّافعيّ الكبري :أمحد بن عليّ (752هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1417هـ.
[ ]23التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد :يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب
(423هـ) ،حتقيق :جمموعة من الباحثني ،طبع وزارة األوقاف والشؤون املغربية.
[ ]24تهذيب السنن :حممد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية (751هـ) ،مطبوع مع املختصر
للمنذري ،واملعامل للخطابي ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]25تهذيب التهذيب :أمحد بن عليّ ابن حجر (752هـ) ،تعليق مصطفى عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1415هـ.
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[ ]22تهذيب الكمال يف أمساء الرجال :يوسف بن عبد الرَّمحن املزي (742هـ)،
حتقيق بشار معروف ،مؤسسة الرّسالة ،الطبعة الثانية 1483هـ.
[ ]27الثِّقات :حممّد بن حبان التميمي (354هـ) ،حتقيق السّيد شرف الدين أمحد،
دار الفكر ،الطبعة األوىل 1375هـ.
[ ]27جامع البيان عن تأويل آي القُرْآن :حممّد بن جرير الطربي (318هـ) ،حتقيق عبد
اهلل التُّركيّ ،دار هَجَر ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1422هـ.
[ ]27جامع التحصيل يف أحكام املراسيل :خليل بن كَيْكلدي العالئي (721هـ)،
حتقيق محدي عبد اجمليد السَّلَفيّ ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة الثانية
1487هـ.
[ ]38اجلرح والتَّعديل :عبد الرَّمحن بن أبي حامت الرازي (327هـ) ،حتقيق
عبدالرَّمحن املُعلِّمي ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ،اهلند ،الطبعة األوىل
1371هـ.
[ ]31اجلزء الثاني من حديَ حييى بن معني (233هـ) (الفوائد) ،رواية أبي بكر
املَرْوزيّ ،أمحد بن علي (272هـ) عنه ،حتقيق خالد السّبيْت ،مكتبة الرُّشد،
الرّياض ،الطبعة األوىل 1417هـ.
[ ]32اجلعديات ،حديَ عليّ بن اجلعد (238هـ) :عبد اهلل بن حممّد أبو القاسم
البغوي (317هـ) ،حتقيق رفعت فوزي عبد املطلب ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
الطبعة األوىل 1415هـ.

[ ]33اجلمع بني كتابي أبي َنصْر الكالباذيّ وأبي بكرٍ األصبهانيّ رمحهما اهلل تعاىل يف
رجال البخاريّ ومسلم ،املشهور بــ اجلمع بني رجال الصَّحيحني :حممّد بن
طاهر أبو الفضل املقدسي (587هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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[ ]34حِلْية األولياءِ وطبقاتِ األصفياء :أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاني
(438هـ) ،دار الكتاب العربيّ ،بريوت ،الطَّبعة الرَّابعة 1485هـ.
[ ]35الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج :عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي
(711هـ) ،حتقيق أبو إسحاق احلويين ،دار ابن عفان ،اخلُبَر ،الطبعة األوىل
1412هـ.
حلمْرييّ ،حتقيق :إحسان عبّاس ،مكتبة
[ ]32الرَّوض ا ِملعْطَار يف خرب األقطار :حممّد ا ِ
لبنان ،الطبعة الثانية 1774م.
[ ]37سؤاالتُ ابن اجلُنَيد ليحيى بن معني :إبراهيم بن عبد اهلل بن اجلُنَيد (228هـ
تقريبًا) ،حتقيق أمحد حممّد نور سيف ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،الطبعة
األوىل 1487هـ.

[ ]37سؤاالت أبي عُبيد اآلجُرِّي(بعد388هـ) أبا داود سُلَيمان بن األَ ْشعََ
السِّجْستانيّ (275هـ) يف معرفة الرِّجال وجرحِهم وتعديلِهم :حتقيق عبد العليم
البَسْتويّ ،دار االستقامة ،مكّة املكرمة ،ومؤسسة الرَّيان ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1417هـ.
[ُ ]37سؤَاالتُ احلاكم [حممّد بن عبد اهلل](485هـ)للدَّارقطينِّ علي بن عمر (375هـ)،
حتقيق مُوفَّق عبد القادر ،مكتبة املعارف ،الرِّياض ،الطبعة األوىل 1484هـ.
[ ]48سؤاالت حممّد بن عثمان بن أبي شَيْبة (277هـ) لعليّ بن املديينّ (234هـ)،
حتقيق مُوفّق عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة املعارف ،الرِّياض ،طبعة 1484هـ.

[ ]41سؤاالتُ مسعود بن علي السِّجزيّ( 437أو 437هـ) مع أسئلة البغداديّني عن
أحوال الرُّواة :حممّد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري (485هـ) ،حتقيق موفق
عبد القادر ،دار الغرب اإلسالميّ ،بريوت ،الطَّبعة األوىل 1487هـ.
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[ ]42سننابن ماجه :حممّد بن يزيد القزويين (275هـ) ،حتقيق حممّد فؤاد عبد الباقيّ،
دار الفكر ،بريوت.
[ ]43سنَن أبي داود :سُلَيمان بن األَ ْشعََ السجستاني (275هـ) ،تعليق حممّد حميي
الدِّين عبد احلميد ،دار الفكر.
[ ]44سُنَن الرتمذيّ :للرتمذيّ ،حممّد بن عيسى (277هـ) ،اعتنى به مشهور سلمان،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل.
[ ]45السُّنن الكربى :أمحد بن شُعَيب النسائي (383هـ) ،حتقيق بإشراف شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421هـ.
[ ]42السُّنن الكربى :أمحد بن احلُسَني البيهقي (457هـ) ،تعليق حممّد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1424هـ.
[ ]47سنن النسائي :للنَّسائيِّ ،أمحد بن ُشعَيب (383هـ) ،اعتنى به مشهور سلمان،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل.

[ ]47السُّنَّة :عمرو بن الضحاك الشيباني ابن أبي عاصم (277هـ) ،ومعه :ظالل
اجلنَّة يف ختريج السُّنَّة ،لأللبانيّ ،حممّد ناصر الدين (1428هـ) ،املكتب
اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1488هـ.
[ ]47سِيَر أعالم النُّبالء :حممّد بن أمحد الذهيب (747هـ) ،حتقيق بشار معروف،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1417هـ.
[ ]58شرح علل الرتمذيّ :عبد الرَّمحن بن أمحد ابن رجب (775هـ) ،حتقيق :همَّام
عبد الرَّحيم سعيد ،مكتبة الرُّشد ،الرِّياض ،الطبعة الثانية 1421هـ.
[ ]51شرح معاني اآلثار :أمحد بن حممّد الطحاوي (321هـ) ،حتقيق حممَّد زهري
النَّجّار ،وحممد سيّد جاد احلق ،دار الكتب العلمية ،بريوت1377 ،هـ.
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[ ]52الصحيح :حممَّد بن إمساعيل البخاري (252هـ) ،اعتنى به أبو صهيب
الكرمي ،بيت األفكار الدولية ،الرياض1417 ،هـ.
[ ]53الصَّحيح :مسلم بن احلجّاج النيسابوري (221هـ) ،اعتنى به أبو صهيب
الكرمي ،بيت األفكار الدولية ،الرياض1417 ،هـ.
[ ]54صحيح ابن حبان :حممّد بن حبان التميمي (354هـ) ،حتقيق ُشعَيب األرَنؤُوط،
مؤسسة الرِّسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1414هـ.
[ ]55صحيح ابن خزمية :حممّد بن إسحاق بن خزمية (311هـ) ،حتقيق حممّد مصطفى
األعظميّ ،املكتب اإلسالميّ ،بريوت ،الطبعة األوىل 1375هـ.
[ ]52صفة الصَّفوة :عبد الرَّمحن بن عليّ ابن اجلوزي (577هـ) ،حتقيق حممّد رواس
ي وحممَّود فاخوريّ ،دار املعرفة ،بريوت 1377هـ.
قَ ْلعَج ّ
[ ]57الضُّعفاء :حممّد بن عمرو العقيلي (322هـ) ،حتقيق محدي السِّلفيّ ،دار
الصميعي ،الرِّياض ،الطبعة األوىل 1428هـ.
[ ]57الضُّعفاء والكذَّابني واملرتوكنيَ من رواة األحاديَ :عُبَيد اهلل بن عبد الكريم
أبو زرعة الرازي (224هـ) ،املطبوع مع كتاب" :أبو زرعة الرَّازيّ وجهوده يف
السُّنَّة النبويّة" ،لسعدي اهلامشي ،مكتبة ابن القيم ،الطبعة الثانية 1487هـ.
[ ]57الطبقات :خليفة بن خيَّاط (248هـ) ،رواية أبي عمران موسى بن زكريا
التُّسْتُري ،حتقيق أكرم ضياء ال ُعمَريّ ،مطبعة العاني ،بغداد ،الطبعة األوىل
1377هـ.
[ ]28طبقات احلنابلة :احلسني بن حممد بن بي يعلى (522هـ) ،حتقيق عبد الرَّمحن
العُثَيمني ،طبع األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة،
1417هـ.
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[ ]21الطَّبقات الكبري :حممّد بن سعد بن منيع (238هـ) ،حتقيق علي حممد عمر،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1421هـ.
[ ]22طبقات املُدلِّسني أو تعريفُ أهل التّقديس مبراتبِ املَوصُفنيَ بالتّدليس :أمحد بن
علي ابن حجر (752هـ) ،حتقيق عاصم القَرْيوتي ،مكتبة املنار ،عمان ،الطبعة
األوىل 1483هـ ـ
[ ]23علل األحاديَ يف كتاب الصَّحيح ملسلم بن احلجَّاج :حممد بن أبي احلسني ابن
عمَّار الشَّهيد (317هـ) ،حتقيق علي حسن احلليب ،دار اهلجرة ،الرِّياض،
الطبعة األوىل 1412هـ.
[ ]24العلل الواردة يف األحاديَ النَّبويّة :علي بن عمر الدارقطين (375هـ) ،حتقيق
حمفوظ الرَّمحن زين اهلل ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1485هـ.
[ ]25وتكملة العلل :حتقيق :حممّد الدَّبّاسي ،دار ابن اجلوزيّ ،الطبعة األوىل
1427هـ.
[ ]22العلل ومعرفة الرِّجال :اإلمام أمحد بن حنبل (241هـ) ،رواية ابنه عبد اهلل،
حتقيق وصيّ اهلل عباس ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ودار اخلاني ،الرِّياض،
الطبعة األوىل 1487هـ.
[ ]27العللُ ومعرفة الرِّجال :اإلمام أمحد بن حنبل(241هـ) ،رواية املرُّوذيّ،
وامليموني ،وصاحل ،حتقيق وصي اهلل عبّاس ،الدَّار السَّلفية ،بومباي ،اهلند،
الطبعة األوىل 1487هـ.
[ُ ]27عمْدة القاري شرح صحيح البخاري :حممود بن أمحد العيين (755هـ) ،حتقيق
عبد اهلل حممود عمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421هـ.
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[ ]27عون املعبود شرح سنن أبي داود :حممّد مشس احلق العظيم آبادي (1327هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1415هـ.
[ ]78غُرَر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األسانيدِ املقطوعة:
حلمَيِّد ،مكتبة
رشيد الدّين حييى بن علي العطَّار (222هـ) ،حتقيق سعد آ ُ
املعارف ،الرِّياض ،الطبعة األوىل 1421هـ.
[ ]71فتح الباريّ بشرح صحيح البخاريّ :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،دار
املعرفة ،بريوت1377 ،هـ.
[ ]72فتح الباريّ شرح صحيح البخاري :عبد الرَّمحن بن أمحد ابن رجب
(775هـ) ،حتقيق طارق عوض اهلل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1417هـ.
[ ]73فيض القدير شَرْح اجلامع الصَّغري :حممّد املدعو بــ عبد الرَّؤوف املُناوي
(1831هـ) ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر ،الطّبعة األوىل 1352هـ.
[ ]74الكامل يف ضُعفاء الرِّجال :عبد اهلل بن َعدِي اجلرجاني (325هـ) ،حتقيق سهيل
زكّار ،حييى خمتار غزَّاوي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1487هـ.
[ ]75الكشفُ احلَثِيَ عمّن ُرمِي بوضع احلديَ :إبراهيم بن حممّد احلليب ،سبط ابن
العجمي741( ،هـ) ،حتقيق صبحي السَّامُرّائيّ ،عامل الكتب ومكتب النَّهضة
العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1487هـ.
[ ]72لسانُ العرب :حممد بن مكرم ابن منظور (711هـ) ،حتقيق خنبة من العاملني بدار
املعارف ،القاهرة1788 ،م.
[ ]77لسان امليزان :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،حتقيق عبد الفتاح أبو ُغدّة،
مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة األوىل 1423هـ.

انفذ حسني محغاد

152

[ ]77املُحدِّث الفاصل بني الرَّاوي والواعي :احلسن بن عبد الرَّمحن الرامهرمزي
(328هـ) ،حتقيق الدّكتور حممّد عجّاج اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1371هـ.
[ ]77املراسيل :عبد الرمحن بن أبي حامت الرازي (327هـ) ،حتقيق شكر اهلل
قوجاني ،مؤسسة الرِّسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1417هـ.

[ ]78املرسل اخلفيّ وعالقته بالتدليس ،دراسةٌ نظرّيةٌ وتطبيقيةٌ على مرويَّات احلسن
البصريّ :الشَّريف حامت العوني ،دار اهلجرة ،الرياض ،الطبعة األوىل
1417هـ.
[ ]71املُستدرَك على الصَّحيحني :حممَّد بن عبد اهلل احلاكم النيسابورى (485هـ)،
حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
1411هـ.
[ ]72املسند :أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي (387هـ) ،حتقيق حُسَني أسد ،دار
املأمون ،دمشق ،الطبعة الثانية 1418هـ.
[ ]73املسند :اإلمام أمحد بن حنبل (241هـ) ،حتقيق بإشراف ُشعَيب األرنؤوط،
مؤسسة الرّسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1412هـ.
[ ]74املسند :إسحاق بن إبراهيم ابن را ُهوْيَه (237هـ) ،حتقيق عبد الغفور البَلوشي،
مكتبة اإلميان ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل 1412هـ.
[ ]75املسند :أبو داود الطَّيالسيّ ،سُلَيمان بن داود (284هـ) ،حتقيق حممد عبد احملسن
الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1417هـ.هـ.
حلمَيدي (217هـ) ،حتقيق حسني أسد ،دار السقا،
[ ]72املسند :عبد اهلل بن الزُّبري ا ُ
دمشق1772 ،م.
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[ ]77املسند ،املعروف بــ سُنَن الدَّارميّ :عبد اهلل بن عبد الرَّمحن الدارمي (255هـ)،
حتقيق حسني أسد ،دار املغين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1421هـ.
ي (211هـ) ،حتقيق حبيب الرَّمحن
[ ]77املُصنَّف :عبد الرَّزاق بن همّام الصنعان ّ
األعظميّ ،منشورات اجمللس العلميّ ،الطبعة األوىل 1372هـ.
[ ]77املُصنَّف يف األحاديَ واآلثار :عبد اهلل بن حممّد ابن أبي شيبة (235هـ) ،حتقيق
كمال احلوت ،مكتبة الرُّشد ،الرِّياض ،الطَّبعة األوىل 1487هـ.
[ ]78املعجم الكبري :سُلَيمان بن أمحد الطرباني (328هـ) ،حتقيق محدي عبد اجمليد
السَّلَفيّ ،مكتبة العلوم واحلكم ،املَوْصل ،الطبعة الثانية 1484هـ.
[ ]71معجم مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس (375هـ) ،حتقيق عبد السَّالم هارون،
دار الفكر ،طبعة 1377هـ.
[ ]72معرفةُ أنواع علم احلديَ :عثمان بن عبد الرَّمحن ابن الصالح (243هـ)،
حتقيق عبد اللّطيف اهلميم ،وماهر الفَحْل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1423هـ.
[ ]73معرفة الثقات :أمحد بن عبد اهلل العجلي (221هـ) ،حتقيق عبد العليم
عبدالعظيم البَسْتويّ ،مكتبة الدَّار ،املدينة النبويّة ،الطبعة األوىل 1485هـ.
[ ]74معرفةُ علوم احلديَِ :حممَّد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري (485هـ) ،حتقيق
السيد معظم حسني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1377هـ
[ ]75املعرفة والتَّاريخ :يعقوب بن سُفيان الفسوي (277هـ) ،حتقيق :أكرم ضياء
ال ُعمَريّ ،مكتبة الدّار ،املدينة النَّبويّة ،الطبعة األوىل 1418هـ.
[ ]72املنتخب من العلل للخلَّال :عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املقدسي (228هـ)،
حتقيق طارق عوض اهلل ،دار الرّاية ،الرياض ،الطبعة األوىل 1417هـ.
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[ ]77املُنتَخَب من مسند عبد بن محُيَد (247هـ) ،حتقيق صبحي السامُرَّائي ،وحممود
الصَّعيديّ ،مكتبة السُّنَّة ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1487هـ.
[ ]77املِنهاج شَ ْرحُ صحيح مسلم بن احلجَّاج :حييى بن شَرَف النووي (272هـ) ،دار
إحياء الرتاث العربيّ ،بريوت ،الطبعة الثانية 1372هـ.
[ ]77من كالم أبي زكريا حييى بن معني (233هـ) يف الرِّجال ،رواية أبي خالد
الدَّقّاق ،يزيد بن اهلَيْثم بن طَهْمان (274هـ) ،حتقيق أمحد حممّد سيف ،دار
املأمون للرتاث ،دمشق1488 ،هـ.
[ ]188املوطأ :اإلمام مالك بن أنس (177هـ) ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي،
مؤسسة زايد لألعمال اخلريية ،الطبعة األوىل 1425هـ.
[ ]181ميزان االعتدال يف نقد الرِّجال :حممّد بن أمحد الذهيب (747هـ) ،حتقيق
علي حممّد البجاويّ ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]182نزهة النَّظر يف توضيح نُخبَة ال ِفكَر يف مصطلح أهل األثر :أمحد بن علي ابن
حجر (752هـ) ،حتقيق نور الدين عِتْر ،مطبعة الصَّباح ،دمشق ،الطبعة الثالثة
1421هـ.
[ ]183النُّكت على كتاب ابن الصَّالح :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،حتقيق
ربيع بن هادي املَدخليّ ،مكتبة الفرقان ،الطبعة الثانية 1424هـ.
[ ]184النِّهاية يف غريب احلديَ واألثر :املبارك بن حممَّد ابن األثري اجلزري
(282هـ) ،أشرف عليه وقدَّم له :علي بن حسن احلليب ،دار ابن اجلوزي،
الدمام ،الطبعة األوىل 1421هـ.
[ ]185هدي السَّاري مقدمة فتح الباري :أمحد بن علي ابن حجر (752هـ) ،دار
املعرفة ،بريوت1377 ،هـ.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( ،222-157حمرم 1245هـ/نوفمرب 2114م)

احلصانة الدبلوماسيّة يف الشريعة اإلسالميّة
الدكتور ماهر ذيب أبو شاويش

أُستاذ ِ
الفقه املشارك
جامعة طيبة  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بينبع
قسم الدراسات اإلسالميّة
ملخص البحث .تناول هذا البحث مسألة من املسائل املتعلقة ابلعالقات الدوليّة ،أال وهي احلصـانة الدبلوماسـيّة،
ِ
ـائي،
وهــي لــة مــن االمتيــا ات الــا ُدــنس للمبعــو الدبلوماسـ ّـيو أعلــه ،ـ ئـر ووقا ــة ،ومــأمن صـ ّـي ،وق ـ ّ
ومالو األمر الذي ُيَُ ِّكنهُ من القيام ابملهمة ،أو املهام املوكلة إليه.
ّ
الفقهي هلا ،وأنواعها.
التكييف
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الس ئـب ُى علـا يـع القـوانّ الدوليّـة املعاصـر
ـا
هل
ـان
ك
ـالمية
س
اإل
عة
ـر
ش
ال
أن
إىل
البحث
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ص ئل ُ
َ
ص ـنَّفالم علــا أ،كــام هــذ املســألة ،وبيــان
إرســا قواعــد ،وأصــول احلصــانة الدبلوماســيّة ،وأن الفقهــا نَ م
ص ـوا ُم َ
متعلَّقالا وفروعها.
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ماهر ذ ب أبو او ش
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املق ِّّدمة

َّمالاا ،اَنمالةا ،ألالل اخللال ا لال
والَّالة  ،اَم َّ
والصالة َّ
رب العَّاملنيَّ ،
احلمد للّه ِّ
والرس  ،سيدنا حممد ،وألالل للاله ،وبال أه ا،عالني ،و َّال هع مالأعسا ٍ إَّالا ما

ال

الدِّ ع ،ا َّا ٍعد:
خلقد ارسَّ اهلل سأ انه ومعا نأيه حممدًا أليه الصة والَّالة ٍرسالال ع أاليميال ع
،يالالا الأ،الالر ،ع العه أالالربع وأتالالا ،الالا معالالا  :ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﭼ(،)7
وثأت أالع الال ع ألياله الصالة والَّالة نمالا إالد ب الاٍر ٍالع أأالد اهللَّ ،اناله الا :
ُ ٍالرأالم َّالش ،السر ،و ُععليالته لالي
"اُأطيتُ مخَّاً مل عطسع نع ععه أليُ ،نصعالره ُ
ت لالي
إ يلال ه
صال ِّ ،وُا ع
اَرض َّتدًا وطس راً ،خلأُّما ر م عال هع ُا الأ اكرن اله الصالة خل َلُي َّ
ع أعالالب
ت ال،الاللاأ  ،ونالالاا ال ال ُّ
الغ الالا،ا ،ومل َّ ال َّ َإ ال عد ألالالي ،واُأطي ال ُ
ت
خاب ً ،وٍُععثه ُ

الاله

()2

الَّاس أا َّ ً "

و د ا أليه الصة والَّة ٍأكاء ملك الرسال  ،ومأليغ الدأ ألل امت
وانم ال

ه؛ خلكاا ُره عس ُ الرُسَّ َّ ٍالكُ مع،

َ راء؛ دأ ها
وا ُ

الدخ

رؤساء القأا ، ،واملل ك،

عك ع اهلل معا  ،ونذلك ناا أليه الصة والَّة

َّه قأ ُ رس َّ اَأداء ،ععه عأَّ ِ املل ك واحلُكيا  ،وإذا خللاؤه  -رضي اهلل أ سا -
لاك الرُّس ِ واس قأا الرُ ُس ِ إذوه أليه الصة والَّة .
و د ناا أليه الصة والَّة  ،وخللاؤه الرا،دوا ،عط ا الرس َّ الذ ع
قد ا ليسا ا اناً ألل إيامسا ،وا اهلا ،واأراضسا ،واأ انسا ،وَّ َّعه راخلقسا،

( )1سور األنبيا  ،آ ة 117
ي صحيحه ،كتاب التيمم ،ابب قوله تعاىل " :فلم أدوا فا فتيمموا صعيدا طيبا " ،ج،1
( )2أخرجه الب ار م
وم ئسلِّم صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصال  ،ج ،1ص ،521برقم 521
ص ،423برقمُ ،445
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وال ،اهد ألل ذلك ععه خة سشمه أليه الصة والَّة  ،وال ار خ اإلسة يّ
نثش .
وٍذلك مك ا ال،ر ع اإلسة ي يارهسَّته اساساً سمًّا ،و أدءًا ع املأاكئ اهلا
الأ ق

أليسا اساس ال عاوا وال اب ٍني الدو واجلماأاُ ،اال وه

أدا

احلصان الدٍل اسّي .
خلاحلصان الدٍل اسّي ع املصطل اُ املعابر  ،الأ نصَّ القان ا الدوليُّ
أليسا ،وم لمَّع أطاء املأع ث الَّياسيّ " الرس

" ٍعض اال يازاُ الأ مُمكِّ هُ ععه

اي خ فع ععه عأَّ ِ الدول املَّ قأل ع.
اكاء رسال هٍ ،يَُّهرم وسُس ل ع ،كوا ِّ
و د َّظعُ الأعضُ ٍأا الََّّأه َّ

عرخل ا َّمَّل ٍاحلصان الدٍل اسّي  ،و ا

مق ليه ،ناا للقان ا الدوليِّ املعابر ،وليس اَ ر نذلكٍ ،

اّ ال،ر ع

اإلسة ي  ٍ ،ص بسا ععَّ الك اب والَّ مََّّاوَّليته هذا املأدا ،وم او خلقساء اإلسة –
ألل خم لف ذاهأسا – اإكا هذه املَّأل  ،وملر عامسا.
وَّسدفُ هذا الأ ب

ٍياا َّأل احلصان الدٍل اسّي ععه ظ ر ال،ر ع

اإلسة ي  ،و عرخل اَإكا اللقسّي امل علق ٍسا الأ ارهساها خلقساء اإلسة ٍ ،اإلضاخل
ثأاُع سَّأه ِ ال،ر ع اإلسة ي

ال ص ألل احلصان الدٍل اسّي  ،و رساء

اأدها ،واب هلا ،و ق ليامسا.
و د ا لل الأ بُ
ألل ال

هذه املَّأل اا ك ا

قد  ،و َّأه َّثَّيهع ،وخامت ،

اآلمي:

املبحث األول :ال عر ف ٍاحلصان الدٍل اسّي و كان سا وال كييف اللقسيّ هلا
املطلم اَو  :ال عر ف ٍاحلصان الدٍل اسّي .
اللرع اَو  :احلصان الدٍل اسيّ ٍعاأ أارها رنأًا ضاخلياً.
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اللرع الثاني :احلصان الدٍل اسيّ ٍعاأ أارها لقأاً.
املطلم الثاني :كان احلصان الدٍل اسّي .
اللرع اَو  :كان ال مثي الدٍل اسيّ.
اللرع الثاني :كان احلصان الدٍل اسّي .
املطلم الثالب :ال كييف اللقسيّ لل صان الدٍل اسّي .
املبحثثث الينثثا  :ان ال اع احلصالالان الدٍل اس اليّ

ي وإكالالا ن ال
القالالان ا الالالدول ّ

سالالا

ال،ر ع اإلسة ّي
املطلم اَو  :احلصان ال،خصّي .
املطلم الثاني :احلصان القلاّ،ي .
املطلم الثالب :احلصان املالّي .
املبحث الينالث :ن ا ض احلصان الدٍل اسّي
واهلل ععه وراء القصد ،واسأ اهلل معا اا جيع هذا العم خالصاً ل سه
الكر ا ،نه مسيا أليا
الفقهي هلا
املبحث األول :التعريف ابحلصانة الدبلوماسيّة ومكانتها والتكييف
ّ

لمَّع هذا املأ ب معر لاً ٍاحلصان الدٍل اسيّ  ،واهمي سا ال،الر ع اإلسالة ي ،

وال كييف اللقسيّ هلا ،وميكع ٍياا ذلك ثةث طالم ألل ال

اآلمي:

املطلب األول :التعريف ابحلصانة الدبلوماسيّة
ا صطلح احلصان الدٍل اسّي ع املصطل اُ احلاكث املعابر  ،وهذا
املطلم لمَّع معر لاً ٍسذا املصطلح ،وٍياا ابله .وميكع ٍياا ذلك ألل ال
اآلمي:

احلصانة الدبلوماسيّة
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الفرع األول :احلصانة الدبلوماسيّة ِّابعتبارها مركباً إضافياً
ا صطلح " احلصان الدٍل اسّي " ٍعاأ أاره رنأاً ضاخلياً كي ا ععه زا ع
ر،يَّني :احلصان والدٍل اسّي  ،ونةهما ال ٍد ععه ٍياا ع اه

اللغ واالبطةح

إدَّ  ،وذلك اا عرخل املرنم اإلضا م يفُ ألل عرخل ع ن
ألل ع

زءع ه ألل

إدَّ – اي امللاف وه احلصان  ،وامللاف ليه وه الدٍل اسّي – وٍياا ذلك ألل
ع
ال

اآلمي:
احلصانة لغة واصطالحاً:
 -احلصان لغ  :اب ُ احلصان ع امل اُ ،قا د إصي  :اي يع ألل ن

صعُ ن
حل ه
ُو وٍاغم ،وُقا  :كرعٌ إصي  ،وا ع
ٍّ
أَّد

هب ُ
ضا إصني ال ُ َّ

إصُ ا ،وإصع إصني :ععَّ احلصان ( ،)3ومطل احلصان
خله ،واجلما ُ
ألل أعد عاام( ،)4سا امل اأ وال رُّز؛ نما

ا
اللغ

له معا  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ( ،)5و سا الععلي ؛ نما
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ( ،)6اي ايأَّليّههُ ،و سا احلرّ ؛ نما

له معا :

له معا  :ﭽ ﮂ ﮃ

( )4ابن منظور ،ال الد ن حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط .الثالثة 1212هـ ،ج،14
ص ،111ابن فارس ،أمحد بن كراي ،مقا يس اللغة ،دار اجليل ،بريوت ،ط .الثانية1221 ،هـ،
ج ،5ص21
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص ،111ابن فارس ،مقا يس اللغة ،ج ،5ص ،21الفريو آابدي،
جمدالد ن حممد بن عقوب ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .السادسة1211 ،هـ ،ص،111
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،املصباح املنري ،املكتبة العصرّة ،بريوت ،ط .الثالثة1221 ،هـ،75 ،
الزايت ،إبراهيم مصطفا وآخرون ،املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالمية ،تركيا ،د ت ،ج ،2ص212
( )5سور األنبيا  ،آ ة 31
( )2سور األنبيا  ،آ ة 11
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ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
له معا  :ﭽ ﭒ

ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﭼ( ،)1و سا الزواج؛ نما
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ(.)1
ععه خة

مقد نَّخهلُصُ
ا َّ

اا احلصان

اللغ مطل ألل عأدَّ ع عاام:

امل اأ  ،وال رُّز ،وال عع يل  ،وال ا .
 احلصان ابطةإاً :ال خيرج املع ل االبطةإي لل صان أع ع اهاللغ ي؛ خليُراك ٍسذا املصطلح احلما  ،و ا اَذى ،وال رز ،وال ا  ،وه املع ل
امل اسم ملصطلح احلصان الدٍل اسيّ الذي حنع ٍصدك الكة أ ه.
الدبلوماسيّة لغة واصطالحاً:
 -الدٍل اسّي لغ  :نلم الدٍل اسيّ

ع الكلماُ الي نانّي اإلغر قيّ

اَب  ،وهي ُ،هَّ يق ٌ ععَّ الكلم  diplomaو ع اها :ط ي ،وهذه الكلم نانته مُطَلي ُ
العسد الي نانيّ القد ا ألل وثيق ع خاب ع رمسّي ع مصدرُ أع احلكّا الَّياسيني
والزأماء اجمل ما الي ناني ،وُممهَّحُ َ،خاصم ُعَّيَّ عيعَّ ،مما جيع ُ َُولئك اَ،خاص
ت
ا يازاُع خاب ( ،)1وهذه ال ثيق ملي ُد باإأسا حب ال ُّ

احناء اإل رباط ر ،

و لَقاء احلما ع هع لي ُد ها سلطانسا( ،)71ومَّسي يا ه ٍاملسا ا ُمل هنيل ليه.

( )7سور النسا  ،آ ة 25
( )3سور النسا  ،آ ة 22
الدبلوماسي ،منشأ املعارف ،اإلسكندر ة ،ط .األُوىل1112 ،م ،ص،12
( )1أبو هيف علي صادق ،القانون
ّ
الدبلوماسي اإلسالم ،دار النه ة
الدبلوماسي والقنصل املعاصر و
سالمة ،عبد القادر سالمة ،التمثيل
ّ
ّ
العربية ،ط .األوىل 1112م ،ص42
الدبلوماسي اإلسالم ،ص45 -42
الدبلوماسي والقنصل املعاصر و
( )11سالمة ،عبد القادر سالمة ،التمثيل
ّ
ّ

احلصانة الدبلوماسيّة
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اللغاُ اَُخرى،

و سا العرٍي .
 الدٍل اسّي ابطةإاً:أُرِّفَّ صطلح الدٍل اسيّ ٍعد معر لاُ ،سا: "- 7خلع كار العة اُ الدوليّ "(.)77
 "- 2ألا وخلع متثي الدو  ،و راء امللاوضاُ "(.)72
 "- 3خلع متثي احلك  ،ورأا صاحل الدول ليدَّى ٍلد ا ع "(.)73
"- 4ال سيل الأ أعسا اإد ا،خاص القان ا الدوليّ؛ ل َّيش ال،ؤوا
ا ار ي ٍال سا ،الَّلمّي "

()74

 "- 5كار العة اُ الدولي أع طر امللاوضاُ ،او طر ق عاجل و كار
هذه العة اُ ٍ اسط الَّلراء واملمثلني الدٍل اسيني "(.)75
 "- 6كار العة اُ الدولّي أع طر ال لاوض واَسل ب الأ م ظا وم ه
ٍه هذه العة اُ ٍ اسط الَّلراء ،واملأع ثني ،وأم الدٍل اسيّ وخل ه "(.)76
ع خة ال عر لاُ الَّاٍق ُمك ُع الق
" كار العة اُ الدوليّ أع طر

َّا الدٍل اسّي :
الَّلراء وحن ها مبا حيق رأا

صاحل

الدول املُرهسع يل لدى الدول اَُخرى ".

الدول ،دار اليقظة العربية ،بريوت ،ط.
القانون
ّ

( )11املالح ،حممد علي ،احلصاانت واالمتيا ات الدبلوماسيّة
ج ،1ص22
الدبلوماسي ،ص12
( )12أبو هيف ،علي صادق ،القانون
ّ
( )14غا ي ،سن ،الوجيز الدبلوماسيّة املعاصر  ،د.ن ،ط .األُوىل 1172م ،ص27
( )12البكري ،حممد أمحد ،العالقات الدبلوماسيّة بّ الدول ،دار البيارق ،لبنان ،ط .األُوىل 1112م ،ص11
( )15البكري ،العالقات الدبلوماسيّة بّ الدول ،ص11
الدبلوماسي ،ص12
( )12أبو هيف ،علي صادق ،القانون
ّ
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وُطل ألل ال،خص او اَ،خاص الذ ع ََّّ يل هاَّ القيا ٍاملسا الدٍل اسيّ
ٍالدٍل اسيّ ،او اخلراك الَِّّلَك الدٍل اسيّ
ٍاَأما

ص
-نالَّلش والقُ ه ُ

والقا،ا

 -خلالدٍل اسيّ :ه ال،خص الذي دٍه ر،يس كول ه ٍك ابع ُعهَّمَّدع

ميث إُك َّ هُ؛ للقيا ٍقلاء صاحل ٍةكه و اطع يسا ليدى
خاص؛ لعُيمَّثَّليهُ ،خصياً ،او ِّ
ٍةط الدول ا ُمل ه يخل عد ليسا "(.)71
وُقاٍ الدٍل اسيّ

اللقه اإلسة ي الر ُس

او الَّلش؛ خلالر ُس

أد

اللقساء َّعه ُرسله إانا الدول لعدول اُخرى؛ َكاء رسال عيَّ  ،ععه أقد بُلَح او
ُهدهن  ،او خلعداء ،او َّالُف ،او مأليغ رسال اإلسة  ،او غش ذلك مما علي ٍاملسا
واملصاحل امل نل ليه.
وال ار خ اإلسة يّ ععه ل ُداه أصر ال ع ،أليه الصة والَّة  ،إا عخل ٌ ٍ ماذج
وا ثل نثش مد

ألل اا ال،ر ع اإلسة ي أَّرَّخليته صطلح الدٍل اسيّ

َّس املَّلم ا ال طأي َّ العملي لذلك(.)71
والدٍل اسيني – ع لً  ٍ -و ار َّ
( )17الفاروقي، ،ار سليمان ،املعجم القانوين ،دار الفكر ،دمشى ،ط .األوىل1137 ،م ،ج ،1ص41
الدبلوماسي  -الا تصدر عن الدولة املعتمد لد ها األ اص
* ت م البعثة الدبلوماسيّة -أو أصحاب السلك
ّ
الذ ن قومون ابملهام التالية :رئيس البعثة ( السفري أو القنصل أو القائم ابألعمال) ،املستشارون ،السكرتريون،
اإلعالمي ،وغريهم.
العمال ،امللحى
العسكري ،امللحى الثقا ّ ،امللحى
امللحقون الدبلوماسيون ،امللحى
ّ
ّ
ّ

السهمي إىل
الكليب إىل هرقل ملك الروم ،وعبد هللا بن ،ذافة
( )13فقد أرسل النيب عليه الصال والسالم د،ية
ّ
ّ
مري إىل النجا ّي ملك احلبشة ،و،اطب بن أيب بلتعة إىل
كسرى ملك الفرس ،وعمرو بن أمية ال ّ
املقوقس ملك مصر ،وعمرو بن العاص إىل جيفر ملك عمان .نظر :ابن هشام ،حممد بن عبد امللك،
السري النبو ة ،املكتبة الوقفية ،األ هر ،ط .الثانية1112 ،م ،ج ،2ص ،122ابن كثري ،عماد الد ن أيب
الفدا إمساعيل ،البدا ة والنها ة ،دار الشعب ،القاهر  ،ط .األوىل ،ج ،2ص ،432النووي ،حيىي بن رف،
احلجاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط .الثالثة2112 ،م،
املنهاج
رح صحيس مسلم بن ّ
ج ،12ص114
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الفرع الينا  :احلصانة الدبلوماسيّة ابعتبارها لقباً
ُ َقصَّ ال ُد ٍاحلصالالان الدٍل اس اليّ، " :ل ال ٌ الالع اال يالالازاُ الالالأ ُممه الَّحُ للمأع ال ث
الدٍل اسيّ؛ جتعله إع هرزم وو ا  ،و َّ َأ َّعم َّ،خهصيم و يلالا،يم و الاليم "()21؛ ممالا ميكِّ اله
ع القيا ٍاملسم  ،او املسا امل نل ليه.
ح
وم ضالاليح ذلالالك :اا احلصالالان الدٍل اس اليّ ،ل ال الالع اال يالالازاُ الالالأ ُممه الَّ ُ
للدٍل اسالاليني؛ للم اخلظ ال ألالاليسا ،ومتكي ال سا ع ال هع ُأاَّ،الالر اأمالالاهلا ٍيَُّه الرم وسُالالس ل ع
وراإ ع ،مما خليه صل

كول ه الأ ارسالل ه ،ونالذلك الدولال الالأ اسه لالاخل ه ،ني ُ هر ال ع

االأ داء أليه ،وأد معَّرضه لإلهان ٍأي نال ع عالعه انال اع اَذى اجلَّالميّ او ال لَّاليّ،
وإُ هر

اله ،وأعرهضه ،وغش ذلك مما سيأمي ٍيانه.
خلسالذا املصالطلح و ا مل َّال عمله اللقسالاء ٍللظاله لل عالأش أالع هالذا املع الل ،ال اا

امل أا ل ص ص اللقساء و دل المسا – خاب

أقد اَ اا و ق لاليامه ،ونالذا إقال

( )11أي بعد أن صار امل اف وامل اف إليه كالكلمة الوا،د  ،فال دل جزئه علا معنا ، ،يث صار لقبا علا
الفن امل صوص وهو حمل البحث.
الدول أبنه دكّ
*نصت اتفاقية فيينا لعام 1121م علا مبدأ احلصانة الدبلوماسيّة كمبدأ من مبادئ القانون
ّ
املعوقات الا ُيكن
أع ا السلك
الدبلوماسي من أتد ة أعماهلم جو من احلر ة ،واالستقرار ،بعيدا عن ّ
ّ
الدبلوماسي املعتمد
أن تلجأ إليها الولة املوفد ن إليها ،لذلك تنا لت الدول عن سلطتها معاقبة املبعو
ّ

لد ها مقابل ضمان ،ر ة مبعوثها لدى الدول األخرى ،استنادا إىل مبدأ املعاملة ابملثل ،علا أن لتزم
الدبلوماسي أبنظمة وقوانّ الدولة املبعو إليها ،وعلا أن بقا هلذ األخري احلى أي وقت،
املبعو
ّ
صا غري مرغوب فيه ،نظر:
ومن دون بيان األسباب أن تطلب من دولة املبعو سحبه ابعتبار
البكري،،العالقات الدبلوماسيّة بّ الدول ،ص ،21غا ي ،سن ،الوجيز الدبلوماسيّة املعاصر ،
ص2711
اإلسالم ،جامعة القدس املفتو،ة ،ط .األوىل،
( )21أبو عيد ،عارف خليل ،العالقات الدوليّة
1112م،ص211
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الرس – درك ٍأا اللقساء م اول ا هالذا املصالطلح مبع الاه ،و دل الماله ،و ق لاليامه -
نمالالا سالاليأمي ٍيانالاله – حبيالالب ميكالالع الق ال

ٍالالأا لس ال و الالدل

هالالذا املصالالطلح اللقالاله

ي املعابالالر سالال ى ٍعالالض انالال اع احلصالالان
اإلسالالة ي ال خي لالالف أ الاله القالالان ا الالالدول ّ
الدٍل اسي الأ اخ لف اللقساء خليسا نما سيأمي ٍيانه.
الفرع الينالث :األلفاظ ذات الصلة
اوالً :الَّلش :الَّلش اللغ أخ ذ ع سلر ،او اسلر ٍالني القال
و ه سلرُ ٍني الق اسلر ساللار اي ن،اللت الا

ذ اباللح،

لالم هالذا ،و لالم هالذا َباللح

ٍي سا( ،)27خلالَّلش الَّاأي ٍني طرخلني الصلح.
الَّالاللش ابالالطةإاً :قصال ُد ٍالَّالاللش أالالرف القالالان ا الالالدوليٍّ :أنالاله

الالف ذو

وال كٍل اسّي رخليع  ،دٍه ر،يس الدول ٍك الاب ع مالد خالاص ،ليمثلاله ،خصالياً،
او ميثال إك الاله ،و قالالض صالالاحلسا الَّياسالالي لالالدى ٍالالةط الدولال امل خلالالد ليسالالا او قالالر
إك سا(.)22
وٍذلك ظسر ٍأا الَّلش ع اَ،خاص الذ ع م ع ا ٍاحلصالان الدٍل اساليّ ؛
لي مكع ع اكاء ال ا أاُ الالأ اُونلالت لياله ٍالذلك ال مثيال ال،خصالي لالر،يس كول اله،
وإك

ٍةكه.
ثانيالاً :الق صال  :الق صال هال

الف مرسالله إك ال ٍالةكه

كولال اخالالرى؛

لرأا ال صالالاحل الالالأةك واحلق ال  ،واملصالالاحل ال،الالرأي مل ال اطت الالالأةك ،و الالع م ع ال ا

( )21ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص471
( )22الفاروقي، ،ار سليمان ،املعجم القانوين ،دار الفكر ،دمشى ،ط .األوىل1112 ،م ،ج ،1ص،41
الدول ،مؤسسة دار اهلجر  ،تونس ،ط .الثانية،
الدبلوماسي القانون
اجلوهر ،حممد علي ،التمثيل
ّ
ّ
1131م ،ج ،1ص131
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ٍ،خصي اأ أار أا،د هلا ،نمال ح ال ازاُ ووثالا ،الَّاللر ،والقيالا ٍاَأمالا ذاُ
الطأيع اإلكار لرأا كول ه.
ا ا الق صلي خلسي هيئ أم الق ص  ،و رُ العاك ٍأا الَّلاراُ مل ح القَّالا
الق صلي ،و ختصص
الق ص

لني كٍل اسيني إلكار ال،ؤوا الق صلي (.)23
َّؤولياُ نثش نياٍ أالع الالدوا،ر احلك يال  ،خلي صال ٍالامل اط ني

امصاال وثيقاً ،وم ص احلك

أاك ٍامل اط ني املقيمني الدو اَ أي أرب الق ص .

وٍذلك أني اا كور الق ص ق صر ألل اَأما اإلكار  ،خةخلًا لدور الَّلش
ة
الذي ع رب املمث الرمسي لدول ه خص باً القلا ا الَّياسالي ا ار يال  ،ال اا نال ً
سما م ا ٍاحلصان الدٍل اسيّ الأ حنع ٍصدك ٍياا ان اأسا(.)24
ثالثاً :الَّلك الدٍل اسيّ :ه الَّلك ال يلي الذي حي ي ألالل العالا لني
الَّلاراُ ،واملل قياُ ،والق صلياُ ،وهالا الالذ ع م عال ا ٍاحلصالان الدٍل اسالّي ،
و ،م الَّلراء ،والق اب  ،واملل قني ٍ،ؤوا حمدك  ،ناملل

العَّالكريّ ،واملل ال

الثقا ّ ،وال تاريّ ،وغشها(.)25

الدول ،ج ،1ص131
الدبلوماسي القانون
( )24اجلوهر ،حممد علي ،التمثيل
ّ
ّ
الدبلوماسي
( )22الفاروقي ،املعجم القانوين ،ج ،1ص ،131اجلوهر ،حممد علي ،التمثيل
ّ
ج ،1ص131
( )25البكري ،العالقات الدبلوماسيّة بّ الدول ،ص11

الدول،
القانون
ّ
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املطلب الينا  :مكانة احلصانة الدبلوماسيّة
ا احلد ب أع كان واهمي احلصان الدٍل اسّي

ال،ر ع اإلسة ي

َّ لز اوالً ٍياا كان واهمي ال مثي الدٍل اسيّ أ ذلك ،خل ذا ثأت كان ال مثي
الدٍل اسيّ أ دها ُمكع الأ ب

كان واهمي احلصان الدٍل اسّي  ،وال كييف

اللقسيّ هلا ،و ا علي ٍأن اأسا واإكا سا ،وٍياا ذلك ألل ال

اآلمي:

الدبلوماسي
الفرع األول :مكانة وأمهية التمينيل
ّ
ا ال،ر ع اإلسة ي ُمقعرُّ ٍ ا أة اُ سياسّي ٍني الدول اإلسة ّي وغشها
ع الدو  ،حبيب ،أ أع هذه العة اُ يُأ
الَّلراء ،مبا ُ قِّ

أدا ال مثي الدٍل اسيّ ،ومأاك

صاحل الدول اإلسة ّي واخلراكها

،يا الظروف واَإ ا ،

و د ك ّ ألل ذلك ،ل ع اَكل ال،رأي ع الك اب والَّ واملعق  ،وٍياا ذلك
ألل ال

اآلمي:
أوالً :من الكتاب:

 - 7له معا  :ﭽﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﭼ(.)26
و ه الدالل  :اا اهلل سأ انه ومعا ارس نأيه أليه الصة والَّة ألّغاً

و أ،راً ونذ راً للأ،ر نلسا ،وال ميكع ل أيه أليه الصة والَّة اا ق

ٍذلك

وإده ،وهذا َّ لز اا أعب رسةً وسلراء للقيا ٍذلك ،وهذا ّد ألل اهمي
و كان الرس

ال،ر ع اإلسة ي  ،و ز ان ا ال ،ك اا ذلك طأ ألل ن

ع

ة كٍل اسيًا ا بل ت ني ه.
ميث كول ه متثي ً
 - 2له معا  :ﭽﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ (.)21
( )22سور سبأ ،آ ة 23
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و ه الدالل  :اا اآل الكرمي مد ُّ ألل اا َّعه طلم ععَّ الكلار اا ُتَّارَّ،
وُم ا ع اللرر؛ َ

اا َّما نة اهلل ،و ظر إال اإلسة  ،خل اه اسلا خلله

ذلك ،و ال خلييُأهليغُ َّ َأ ََّّهُ :اي احمل الذي أ ع خليه ،وهذا ق لي ٍأا املمِّث الَّياسيّ
(الدٍل اسيّ) الذي كَّخَّ َّ ٍةك املَّلمني ٍعرِضَّاهُا ،وال َّي
ُ خلِّروا له احلما ي الأ ق لي احلا هلا
وأ هكمه
ان ساء ُدَّ ع ا انهَّ ،

اث اء و كه

عسا ،وَّ َّمَّ أليسا اا
الدول اإلسة ي  ،إ ل

ي
كول ه ،وهذا نله د ُّ ألل كان ال مثي الدٍل اس ّ

واهمي ه و ازه ٍني الدو  ،ق

اإل ا القرطعّ(( " :)21و ا اإد ع امل،رنني) اي

ع الذ ع اي رمُكُ ٍق اهلا (اس تارك) اي سأ

ارك ،اي ا انك وذ ا ك ،خلأأطه

اه ليَّما القرلا ،اي لسا اإكا ه واوا ره ون اهيه ،خل ا أ ا راً خل َّع ،و ا اٍل
خلرك ُه

أ ه ،وهذا ا ال خةف خليه "(.)21
و أغي اإل،ار

عح
ا ر ها  :اا اآل الكرمي و ا نصّت ألل اا اَ ااَّ ُ َّ

للكاخل ِر لَّما ِع القرلا الكر ا ،والدأ

ض
ليه ،خلسذا ال اخلل ا أطاء اَ اا َغرا م

اخرى،ٍ ،رط اا مك ا ،رأّي  ،والقاأد مق  " :العرب ٍعم الللظ ال خبص ص

( )27سور التوبة ،آ ة 2
( )23هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب ،تفقه علا مذهب مالك ،واعتىن
ابلتفسري ،تو مبصر سنة 271هـ ،من مؤلفاته :اجلامع أل،كام القرآن الكرمي ،التذكار أف ل األذكار،
التذكر  .نظر :ابن فر،ون ،الد باج املذهب ،ص417
( )21القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع أل،كام القرآن الكرمي ،دار الكتب املصر ة ،القاهر  ،الطبعة
األوىل 1452هـ ،ج ،5ص411
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الَّأم "( ،)31و د ا،ار
ي عد َّ كار احلرب

هذا املع ل احلاخلظ اٍع نثش(ٍ )37ق له ":والغرض اا ع

كار اإلسة

اكاء رسال  ،او جتار  ،او طلم بُلَح او ُساكن  ،او

مح رسال  ،او حن ذلك ع اَسأاب ،وطلم ع اإل ا او نا،أه ا اناً َُّرَّككاً كار
اإلسة وإ ل ر ا

()32

كاره و أ ه خلله ذلك"

اثنياً :من السنة النبوية:

 - 7ارس ال ع أليه الصة والَّة أدكاً ع الرس

اَُ راء واحلُكّا

الذ ع نان ا جبع ار الدول اإلسة ي لنذاك؛ لع أليغسا رسال اإلسة  ،وكَّ هأ مسا ليه،
وٍعَّبَّ اَّ ن ِ رس م سا ن اًٍا ٍذلك َّخهُ ًا خبامته أليه الصة والَّة .
َّ
ونذلك اس قأ أليه الصة والَّة رسةً ٍُععثُ ا ععه عأَّ ِ إُكّا عسا وكُوَّلعسا
ال ع أليه الصة والَّة  ،خلاس قألسا أليه الصة والَّة واي َّّسا ألل

( )41اإلسنوي ،عبد الر،يم بن احلسن بن علي ،هنا ة السول رح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط .األوىل1222 ،هــ ،ج ،1ص ،241السمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ،قواطع األدلة
األصول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط .األوىل1213 ،هـ ،ج ،1ص215
الدمشقي ،احمل ّد
البصري مث
( )41هو اإلمام عماد ال ّد ن أبو الفدا  ،إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو القر ّي
ّ
ّ
ِ
األو،د ،احلافظ ،الفقيه ،املفسرِّ ،
املؤرخ البارع ،فقيه ُمتئ ِقن ،حم ِّد ُمئت ِقنُ ،م َف ِّسر نـَقَّال ،عاِل ابلعربية ،قال عنه
ّ
ِ
ِ
ظ ومعرفة " من
ف
،
له
و
مين،
ع
مس
م،
اهل
و
أ،
و
الرجال
و
التفسري
و
املتون
من
صاحلة
احلافظ الذهيب ":حيفظ لة
ئٌ
ََ
مؤلفاته :تفسري القرآن العظيم ،ف ائل القرآن ،رح صحيس الب اري ،التكميل اجلرح والتعد ل ومعرفة
ِ
أج ّل تالميذ يخ اإلسالم ابن تيميّة،
الثقات واجملاهيل ،األ،كام الكربى ،ولد بدمشى عام 711هـ ،م ئن َ
تو بدمشى عام 772هـ .نظر :ابن ،جر العسقالين ،الدرر الكامنة أعيان املائة الثامنة ،ج،1
ص ،225السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،ج ،1ص422
( )42ابن كثري ،عماد الد ن أيب الفدا إمساعيل ،تفسري القرآن العظيم ،دار الشعب ،القاهر  ،ط .األوىل،
1112م ،ج ،2ص447
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اينلَّسا وانَر سا غا اإلنرا ( ٍ ، )33اس قأ أليه الصة والَّة رَّسُ ليَّّ
َّيلم الكذّاب ،ومل ق لسما ،و َّ َّ َّسُما اَ ااٍ ،عد ا اال :ن،سد اا َّيلم
رسُ

اهلل( )34؛ و ا ذلك ال َنسما رُسُ وسُلراء نانا د ٍُععثا ععه طرفع لخر،

و عثهلُسا ال ٌق  ،ق

اإل ا اٍع دا ( " : )35خل ن ا ل يَّلَ ا رُسُليسا ليقيَّلُ ا رُسُلي ا،

خل لُ هُ صل ُ املراسل "(.)36
ي ٍني الدو .
وهذا نله د ألل اهمي و از ال مثي الدٍل اس ّ
 - 2ثأت ااَّ اٍا سلياا رضي اهلل أ ه اء واخلداً للمد
نقلت ر شٌ الصلحَّ الذي ناا ٍي سا وٍني رس
عرّض له رس

ع اه

ك  ،ملا

اهلل بلل اهلل أليه وسلّا ،خللا

اهلل أليه الصة والَّة ٍق وال غشه(.)31

 - 3اَإاك ب ال أ

الأ كليته ألل ،روأي أقد اَ اا ،مد ألل

كان ال مثي الدٍل اسيّ و ازه؛ ذ ا ال مثي الدٍل اسيّ ه أَّقَدُ ا اام
احلقيق – نما سيأمي ٍيانه

ال كييف اللقسيّ لل صان الدٍل اسيّ – و ععه هذه

اَإاك ب:
( )44رضا ،حممد ،كتاب حممد رسول هللا صلا هللا عليه وسلم ،دار النه ة العربية ،ط .الثانية1132 ،م،
ص271
( )42أخرجه أمحد مسند  ،ج ،1ص ،412برقم  ،15131ج ،4ص ،213برقم 4222
املقدسي ،يخ اإلسالم ،وإمام احلنابلة عصر  ،وفر ُد دهر ،
( )45هو اإلمام أبو حممد بن أمحد بن قدامة
ّ
جبماعيل عام  521هـ ،وكان إماما فنون عد د  ،من مؤلفاته :املغين ،الكا  ،املقنع،
م
الفقيهُ
األصول ،ولد ّ
تو عام  221هـ .نظر :ابن رجب ،طبقات احلنابلة ،ج ،2ص-144ص122
( )42ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد ،املغين ،مكتبة الرايض احلد ثة ،الرايض ،ط .األوىل1212 ،هـ،
ج ،1ص 113
اقدي ،املغا ي ،ج ،2ص ،712ابن هشام،
( )47ابن ،بان ،السري النبو ة وأخبار اخللفا  ،ج ،1ص 421الو ّ
السري النبو ة ،ج ،2ص،412
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ا ) ا ثأت أع ُا هانئ ٍ ت اٍي طالم الت " :ذهأتُ

رس

اهلل بلل اهلل

أليه وسلّا أا الل ح خل َّدهمُه غ َّ  ،وخلاطم اٍ ه مََّّهُرُه ،خلَّ يلمهتُ أليه ،خلقا :
َّعه هذه؟ خلقلتُ :انا ا ُ هانئ ٍ ت اٍي طالم ،خلقا  :رإأاً ٍُأ هانئ ،خللما خلرغ ععه
غَّله ا خلصلل مثاا رنعاُ ُلََّ علاً ث ب واإد ،خلقلت :ا ر ُس

اهلل ،زأَّا اٍهعُ

ُا ي " ألي " انه اعم ٌ رَّ ُةً يا َّرهمُهُ ،خلةا ٍع هأش  ،خلقا أليه الصة والَّة  :د
ُ ا ُاي َّ هانئ " (.)31
يا َّرهنَّا َّ هع يا َّره ع
ب) ثأت أع ال ع أليه الصة والَّة انه ا  " :وذ املَّلمني واإد ،
يمعه اخلر َّلماً خلعليهع لع ُ اهلل واملة،ك وال اس ا،عني ،ال ُقأ ُ
َّعل ٍسا اكناها ،خل َّ
ه

القيا أده ٌ وال برف"(.)31
والذ ُ الأ وركُ

احلد ب ال،ر ف مبع ل العسد واَ اا واحلر واحل

واللماا( ، )41خليليد احلد ب ٍأا أطاء اَ اا إ جلميا املَّلمني ،وانه أغي
ألل اجلميا اإرتا ُ ذلك اَ اا ،وهذا عت اهمي و كان اَ اا ن اَإ ا ،
ا مل كعه

ذلك ضررٌ ألل املَّلمني ،وهذا د ألل كان و از ال مثي

الدٍل اسيّ.

( )43أخرجه الب اري صحيحه ،كتاب اجلز ة واملوادعة ،ابب أمان النسا وجوارهن ،ج ،5ص ،213برقم
 ،4171ومسلم صحيحه ،ج ،2ص ،213برقم 442
( )41أخرجه مسلم صحيحه ،كتاب احلج ،ابب ف ل املد نة ودعا النيب عليه الصال والسالم فيها ابلربكة
وبيان حترُيها وحترمي صيدها و جرها وبيان ،دود ،رمها ،ج ،2ص ،112برقم 4417
( )21النووي ،املنهاج رح صحيس مسلم ،ج ،2ص212
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اثليناً :اإلمجاع:

ال خةف ٍني اه العلا ألل اهمي و از رسا الرُّ ُس ٍني الدول اإلسة ي

وغشها ع الدو  ،وه مما د ألل كان ال مثي الدٍل اسيّ ،و د نق هذا
ة ( )47إيب ا  " :و د ثأتَّ اا الرس َّ نانت
االملا اإل ا ُ اٍ أأيد القاسا ٍع س ّ
مأمي ر ُس َّ اهلل بلل اهلل أليه وسلّا ع اه احلرب خلة عَّرض هلا ٍ َُّ ء ،نما ناا
ال تارُ ععه اه احلرب أمُ اَّ كار اإلسة

ز ع أمر رضي اهلل أ ه لل تار  ،ععه غش

نكش لذلك نله"(.)42
رابعاً :من املعقول:

اا الدول اإلسة ي ال مَّ طيا اا معيش مبعز أع اجمل ما الدوليّ ،وأع
العامل نيكُ  ،وَّقيقاً ملصل
وَّقيقاً ملصل

الدول اإلسة ي أم اً ،واخلراكها خص باًٍ ،

الدأ اإلسة ي  ،ون،راً ملأاكئ اإلسة ومعاليمه ،خل ا ذلك د

ألل اهمي و از ال مثي الدٍل اسيّ ٍني الدول اإلسة ي وغشها ععَّ الدو  ،ق

ِ
يِّ ،
ظ،
( )21هو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبدهللا ،احلاف ُ
املفسُر ،اللمغو م
ُ
املؤر ُخ ،العاِلُ
اجملتهد ،الفقيهُّ ،
ِ
ل الق ا بطرطوس مثاين عشر سنة ،قال
ابلقرا ات ،ولد عام 157هـ ،وتو عام 222هـ مبكة املكرمةَ ،و َ
عنه اإلمام أبو عمرو الداين " :أبو عبيد إمام َد ئهرِ
يع العلوم " ،صنَّف الكتب كل فن ،له
القرا ات كتاب جيد ليس أل،د من الكوفيّ قَـئبـلَهُ مثله ،وكتابه األموال من أ،سن ما صنَّف الفقه
القرآن ،النسب ،غر ب
وأجود  ،م ن مؤلفاته :غر ب القرآن ،أدب القاضي ،لغات القبائل الوارد
احلد ث .نظر :الذهيب ،سري أعالم النبال  ،ج ،11ص ،512ابن خلِّكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص212
( )22أبو عبيد ،القاسم بن سالّم ،األموال ،دار الفكر للطباعة والنشر والتو ع ،لبنان ،ط .األوىل1133 ،م،
ص221
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اإل ا العز ٍع أأد الَّة ( " :)43و ب ار رُ ُس الكلّار ا نلرها ،ملصل

ا

اب والعا "(.)44
ع يل ٍالرِّسال ع املصاحل ا َّ
خ َّ املأع ث الَّياسيّ
و ععه ه ا جند اا خلقساء اإلسة ا ازوا ُك ُ

ارض

خ يل ُل ا ذلك؛
املَّلمني ،واا ملك اإل از ال م يف ألل ٍرا أقد اَ اا(َّ ٍ ،)45
َ

اس مرار ال مثي الدٍل اسيّ ٍني الدول اإلسة ي وغشها ،و ٍقاءً للعة اُ

الطيأ ال اجت أع ذلكَّ ،قيقاً ملصاحل الدول اإلسة ي واخلراكها.
** واَكل الَّاٍق نلسا مد ألل اهمي و از ال مثي الدٍل اسيّ املؤ يت،
وه الذي سي ٍان ساء احلا

واملصل

الأ ععه ا لسا ناا ذلك ال مثي ٍني الدول

اإلسة ي وغشها ع الدو  ،وال ،ك اا ذلك ناا ما،ل ا صل
اإلسة ي
اا

الدول

ذلك الز اا.
ز ان ا املعابر ،خل ن ا ال جند لذلك ال ع ع ال مثي و كاًٍ ،

ال مثي الَّا،د وال ا ا

ا

العُرهفع الدوليّ ه ال مثي الدٍل اسيّ املطل أع املد ،

مبع ل انه غش ؤ ّت مبد عي حمدّك .

( )24هو اإلمام عبد العز ز بن عبد السالم الدمشقي السلمي ،امللَّقب " بسلطان العلما " ولد سنة 577هـ،
كانت له مواقف جليلة حممود األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
انتهت إليه رائسة الشافعية مبصر ،و ئ
و ئ
تو ابلقاهر ِ
سنة221هـ ،من مؤلفاته :قواعد األ،كام ،اإل ار إىل اإلجيا  ،القواعد الصغرى " املقاصد "،
نظر :ابن كثري ،البدا ة والنها ة ،ج ،14ص245
( )22ابن عبد السالم ،عبد العز ز ،قواعد األ،كام مصاحل األانم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الثانية،
1131م ،ج ،1ص 111ج1
السرخسي ،حممد بن أيب سهل ،املبسوط ،مطبعة السعاد  ،القاهر  ،ط .األوىل1421،هـ ،ج ،11ص،12
()25
ّ
الشربيين ،حممد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار إ،يا الرتا العريب ،بريوت ،ط.
الثانية1212 ،هـ ،ج ،2ص  ،247ابن قدامة ،املغين رح خمتصر اخلرقي ،ج ،3ص211
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* وٍ اءً أليهِ َّ :ركُ الَّؤا  :ه جي ز ال مثي الدٍل اسيّ ( املطل ) الغش
ؤ ّت ٍني الدول اإلسة ي وغشها ع الدو ؟
واجل اب أع ذلك :اا ال مثي الدٍل اسيّ الدا،ا ٍني الدول اإلسة ي
وغشها أتٌ ألل خةف اللقساء
املَّأل ألل ال

دّ اَ اا الأ ُممهَّحُ للمَّ أ ني ،وٍياا هذه

اآلمي:

حترير حمل اخلالف:
ّع
امل اللقساء ألل انه ال جي ز أطاءُ ا اام لكاخلرم ليقاَّ كارِ اإلسة ِ ،و ط َّ
خليسا ،ع غشِ اا دخ َّ

ذ ّ ع املَّلمني ،وجتري أليه اإكا ُ أقدع الذ ّ  ،وهذا

ح ع نص صِ اللقسا عء خم لفع املذاهم.
واض ٌ
ق

اإل ا الز لعي( " :)46ذا كخ احلرٍيُّ كارَّ اإلسة ِ ٍأ اا ،ال ُمَّكّعُ ااه

الكاخلر
َّ
ضعَّته أليكي اجلز ي ،واَب ُ خليهع ااّ
قياَّ خليسا س  ،و قا له ا ا مت س وُ ع
ال مي ّكعُ ع ا ع كا،م ع

كارنا ال ٍاسرت ا م او ز عَ ،نه أقل ضرراً ألل
()41

املَّلمني؛ لك ن عه أي ًا هلا وأ نًا ألي ا "

لعي ف ر الد ن احلنفي ،من كبار أئمة احلنفية ،قدم القاهر
( )22هو اإلمام عثمان بن علي بن حيىي بن ونس الز ّ
سنة (  715هـ ) فجلس فيها للتدر س والفتوى ونشر الفقه ،فانتفع به الناس ،وذاع سيطه ابلعلم ،وأُ ِ َع
علا جاللته وإمامته ،من مؤلفاته :تبيّ احلقائى رح كنز الدقائى ،رح اجلامع الكبري ،تركة الكالم علا
رم ان سنة  724هـ .نظر :ابن ،جر ،الدرر الكامنة أعيان املائة الثامنة،
أ،اد ث الكالم ،تو
ج ،4ص ،253الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص211
( )27الز لعي ،عثمان بن علي ،تبيّ احلقائى رح كنز الدقائى ،املطبعة األمري ة ،بوالق ،ط .األوىل1414 ،هـ،
ج ،2ص252
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وق

اإل ا اجلصّاص

()41

ملَّش له معا  " :و ا اإ ٌد ع امل،رنني

اس تارك " " :وخليه الدّالل ُ ألل انهُ ال جي زُ رارُ احلرٍيّ كار اإلسة د ً ط ل ً،
وانه ال ُ هركُ خليسا ال مبقدار لاءع إا هع؛ لق له معا  " :إ ل َّما نة اهلل ث ّا
اٍلغه أ ه " خلأ رَّ ٍركِّه

كارِ احلربع ٍعد مساأه نة َّ اهلل ،ونذلك ا اب اٍُ ا :ال

أغي لإل ا اا رتكي احلرٍيَّ
ا ه"

كارِ اإلسة

قيماً ٍغش ُأ هذرم وال سأمع

مُ

()41

وق

اإل ا ال،اخلعيّ( " :)51د اَ ااِ مك ا ارٍع ا،سر خلأ ّ ،خل ذا اُطلع َّ

إ عم َّ ألل هذه املد  ،و أط خليما زاك أ سا"( ،)57و ا املالكي
اَ ااُ ُ

الً ر أاً ع

ال،اخلعي (.)52

احلنفي ،ولد مد نة ري سنة (415هـ)، ،ا
اجلصاص الرا ي
( )23هو اإلمام أمحد بن علي ،املُكىن أبيب بكر ّ
ّ
مكانة علمية سامقة بّ علما األمة عموما ،وعلما احلنفية خصوصا ،وقد انتهت إليه رايسة املذهب
احلنفي ب بغداد ،كان اهدا ورعا ،ع إىل العلم الصالح والتقوى ،من مؤلفاته :الفصول األصول ،أ،كام
ّ
القرآن ،رح خمتصر الطحاوي ،كتاب جواب السائل ،رح األمسا احلسىن ،رح اجلامع الصغري ،تو
ببغداد سنة (471هـ) ،نظر :اتج الرتاجم ،ص ،427اد  ،طبقات الفقها 112 ،
( )21اجلصاص ،أ،كام القرآن الكرمي ،ج ،4ص112
العبّاد،
( )51هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إدر س الشافعي اهلامشي املكي ،رأس العلم ،من أكابر الزهاد و ُ

صا،ب املذهب الشافعي الفقه اإلسالمي ،مؤسس علم أصول الفقه ،جم ّدد اإلسالم القرن الثاين ،ولد
بغز سنة (151هـ) ،انتفع بعلمه اخللى الكثري من العلما والطالب والعامة ،وأ عت األمة علا جاللة
إمامته وقدر الد ن ،من تالميذ  :إمساعيل بن حيىي املزين ،الربيع املرادي ،ونس بن عبد األعلا الصد ،
مصر سنة ( ،)212نظر :الذهيب ،سري أعالم النبال  ،ج ،7ص ،213ابن قاضي هبة ،طبقات
تو
الشافعية ،ج ،2ص154
( )51الشافعي ،حممد بن إدر س ،األم ،طبع الدار املصر ة ،القاهر  ،ج ،4ص424
( )52ابن العريب ،أ،كام القرآن ،ج،2ص334
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اَ ااِ اا ال مز دَّ دّمُهُ ألل أ،رِ

ُ مل صحّ"(.)54
س ني ،خل ها زاك ه
خلسذا ه احلدّ الذي امل أليه اللقساء ،وه بر حٌ انه ال حي ُّ لكاخلرم اا قياَّ
كار اإلسة ٍص ر كا،م ال ذا نااَّ ر يقاً

د املَّلمني ،او ناا د َّأقيدَّ عسا

َد الذّ  ،وخلا َإكا ِ اإلسة ِ.
َّأق َّ
وانأه ه ا

ا رم د ل أسُ ألل ٍعض الأاإثني :وه ا ُذنعرَّ

از اا ك ا

أقد اَ اا طلقاً ،نما جي ز اا ك ا قيّداً؛ خل ا اإلطة َّ ال عت ال أٍيدَّ او الدوا َّ،
و منا املقص كُ ٍه أطاءُ اَ ااِ طلقاً أع ذنر اَ

 ،خليصحّ ،و ك اُ قيداً ٍانقلاءع

احلا الأ كخ املَّ أ ع ُع ع ا لسا ،وال ُمَّ ّك ُع ع اإل ا ع ٍعدها ،و نّما ُأَّلّ ُغ أ ََّّه،
ذا مل قأ الدّخ َّ

اإلسة او

ذ ّ ع املَّلمني ،خلثم خلر ٌ ٍني ال أٍيد وٍني

اإلطة أع املد واَ د.
مذاهب الفقهاء يف م ّدة األمان وأدلّتهم:
اخ لف اللقساء

ح للمَّ أ ني ألل ذهأني:
ُدَّ ع اَ اا الأ ُممهَّ ُ

املذهب األول:
اا دّ اَ اا املم إ للمَّ أ ني ال ُ،رتط اا ُم َّ يتَّ مبدّ عيَّ  ٍ ،ا ازوا
َّأ َقدَّ اَ اا ألل طة ه ،كوا ال قييد مبدّ حمدَّك  ،وه

ذهم املالكّي (،)55

واحل اٍل (.)56
( )54هو اإلمام منصور بن ونس بن صالح الد ن بن إدر س البهويت ،ولد سنة 1111هـ ،من أجال فقها
احلنابلة ،تو ابلقاهر سنة 1151هـ ،من مؤلفاته :كشاف القناع ،دقائى أول النها رح املنتها ،الروض
املربع رح اد املستقنع .نظر :عمر كحالة ،معجم املؤلفّ ،ج ،14ص22
( )52البهويت ،منصور بن ونس بن إدر س ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،مطبعة مكة املكرمة ،ط .األوىل،
1412هـ ،ج ،4ص.111
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ق

اإل ا اَزهريّ املالكي( " :)51وال إَّدَّ ملد املساكن  ،والراي خليسا لإل ا

حبَّم ا ساكه "(،)51
وق

احلاخلظ اٍع أأد الرب(َّ " :)51عه خرج ععه ٍةك احلرب

ٍةك اإلسة

طلم اَ اا اُأهطعيه "( )61خلأطل اإل ا اٍع أأد الرب ذلك كوا مقييد ،مما ُ هَّ لاك ه
أقد اَ اا ا طة ه وكوا مقييد مبدّ عيَّ حمدَّك .
از ُّ
( )55احلطاب ،حممد بن عبد الرمحن املغريب ،مواهب اجلليل رح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط .الثانية،
1173م ،ج ،11ص ،231املواق ،حممد بن وسف بن أيب القاسم العبدري ،رح املواق علا خمتصر
خليل
( التاج واإلكليل ) ،الطبعة األوىل ،مطبعة السعاد مبصر  1421هـ ،هبامش مواهب اجلليل ،ج،2ص ،415ابن
ر د ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ،بدا ة اجملتهد وهنا ة املقتصد ،دار ابن ،زم ،بريوت،
الطبعة األوىل 1115م ،ج ،2ص .414
( )52البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،4ص ،111رح منتها اإلرادات ( دقائى أول النها لشرح
املنتها ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1222 ،هـ ،ج ،4ص ،111ابن قدامة ،املغين رح
خمتصر اخلرقي ،ج ،5ص.241
( )57هو اإلمام صاحل عبد السميع األيب األ هري ،من أئمة املالكيّة وفقهائهم ،ولد عام 521هـ ،من مؤلفاته:
اجلواهر امل ية بشرح املقدمة العز ة ،جواهر اإلكليل رح خمتصر خليل ،تو عام 224هـ.
( )53األ هري ،صاحل عبد السميع ،جواهر اإلكليل رح خمتصر خليل  ،مطبعة البايب احلليب ،مصر ،ط .الثانية،
 ،1137ج ،1ص.221
األندلسي ،اإلمام الفقيه
النمري
( )51هو اإلمام أبو عمر وسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
ّ
ّ
احلافظ احمل ّد  ،كان قاضيا ِّ
لظاهري ،ولد عام (  423هـ )
ومؤرخا ،من أ هر أصحابه اإلمام ابن ،زم ا
ّ
أصبَس إماما ِم ئن أئمة املالكية ،تو عام ( 224هـ )ِ ،م ئن مؤلفاته :جامع
بقرطبة ،وكان بدا ته ظاهراي مث ئ
بيان العلم وف له ،االستذكار ،التمهيد ملا املوطأ من املعاين واألسانيد .نظر :الذهيب ،سري أعالم
النبال ،ج  ،13ص157
فقه أهل املد نة ،مؤسسة الرسالة ،ط1214 ،2هـ،
( )21ابن عبد الرب ،عمر بن وسف بن عبد هللا ،الكا
ج ،1ص.231
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سما طلقاً مبد

()62

صش وط ل "

مبا لي:

و د اس د ّ اب اب هذا الق

اوالً :له معا  :ﭽﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ(.)63
)

و ه الدالل  :اا اآل الكرمي مدّ ُ ألل ،روأّي أقد اَ اا ،وهي طلق
عي  ،خل أقل ألل طة سا إ ل َّ ِركَّ ا ُقيَّدُها؛ ذ ا القاأد مق :
غش قيَّد مبد َّ
"املطل ُ أقل ألل طة ه امل َّ ِر هك كلي ُقييَّدهُ "(.)64
ُ القأاُ ،
ثانياً :انه الَّ ال اسع ع اهلتر  ،وهي س ال خل ك( ،)65وَّ يخلدَّ ع
املد  ،وناا ٍعلسا ألل نُلَرِهع مل َُّهلعاه ،ومل ُ ِّدكه أليه الصة والَّة هلا د
قيمُ ا خليسا ٍ ،نانت طلق إ ل َُّه عل ُم ا()66؛ إ ل ا وخلد ثقيف د ا ألل ال ع
الدمشقي،
احلنبلي
( )21هو اإلمام برهان الد ن أبو إسحاق إبراهيم ،بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن مفلس
ّ
ّ
ِ
ب منه تول الق ا مبصر
ولد بدمشى عام  311هـ ،توىل الق ا بدمشى ،وكان مرجعا للفقه مانه ،وطُل َ
فاعتذر متعلِّال ،تو سنة  332هـِ ،م ئن مؤلفاته :املبدع رح املقنع ،مرقا الوصول إىل علم األُصول ،املقصد
األر د تر ة اإلمام أمحد .نظر :ذرات الذهب ،ج ،7ص ،443ال و الالمع ،ج ،1ص152
( )22ابن مفلس ،أبو إسحاق برهان الد ن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ،املبدع رح املقنع ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1213 ،هـ ،ج ،4ص.414
( )24سور التوبة ،آ ة .2
( )22اجلو ين ،عبد امللك بن عبد هللا ،الربهان أصول الفقه ،دار األنصار ،القاهر  ،ط .الثانية1211 ،هـ،
ج ،2ص ،15الزركشي ،حممد بن هبادر ،البحر احمليط أصول الفقه ،و ار األوقاف والشؤون اإلسالمية
ابلكو ت ،ط .الثانية1112 ،م ،ج ،5ص.1
( )25ابن كثري ،البدا ة والنها ة ،ج ،7ص.242
( )22املرجع السابى.
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أليه الصة والَّة

ر لاا ،وضرب أليسا أ

املَّتد ،خللمّا اسلم ا با ا

ا ٍقي أليسا ع ال،سر(.)61
ثالثاً :اا احلا

كاأي لقدو الكلار

ٍةك املَّلمني ،ومقد ر هذه احلا

وَّد د و سا خي لف ،خلييُتهعَّ ُ ذلك ل ليِّ اَ ر ،خليقدِّرُ املد ي حبَّم احلا  ،او جيعلسا
طلق  ،و ل ان ست احلا اخرج الكلّار ع ٍةك اإلسة (.)61
املذهب الينا :
اا دّ اَ اا املم إ للمَّ أ ني ُ،هرتط اا مك ا قيَّد مبدّ عيّ  ،حبيب ال
مز د أليسا ،وٍه ا احل لّي  ،وال،اخلعّي .
* خلاحل لّي روا اا دّ اَ اا أغي اا ال مز د أع س (.)61

( )27أخرجه ابن ماجه سننه ،كتاب الصيام ،ابب فِئيمن أسلم
ضعفة األلباين
 ،1721والطرباين املعجم الكبري ،ج ،17ص ،121برقم  ،7212وقد َّ

هر رم ان ،ج ،4ص ،215برقم
ضعيف سنن

ابن ماجه () 411
( )23ابن القيّم اجلو ّة ،حممد بن أيب بكر بن أ وب،أ،كام أهل الذمة ،دار القلم ،دمشى ،ط .الثانية1221 ،هـ
ج ،2ص.271

( )21ابن جنيم ،ن الد ن بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائى رح كنز الدقائى ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .األوىل،
1133م ،ج ،5ص  ،111الز لعي ،تبيّ احلقائى رح كنز الدقائى ،ج ،2ص ،252ابن اهلمام ،كمال
الد ن حممد بن عبد الوا،د السيواسي ،فتس القد ر ،دار إ،يا الرتا

العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية

1113م ،ج ،5ص ، 253الكاساين ،عال الد ن أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية 1212هـ ،ج ،2ص.142

ترتيب الشرائع،
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اإل ا املرغي انيّ( " :)11و ذا كخ احلرٍيّ لي ا َُّهَّ َأ ََّّاً مل ُمَّ يكعه اا ُقياَّ

كارنا س "(.)17
* وال،اخلعيّ رواَّ اا ُدَّ اَ اا أغي اا ال مز د أع ارٍع ا،سر(.)12
ق

اإل ا ال وي(، " :)13رط اَ اا اال ز د ألل ارٍع ا،سر ،و

:

()14

جي ز ا مل ألغ س "

قي الفرغاينّ املرغيناينّ ،الفقيه،
( )71هو اإلمام برهان الد ن أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الصد ّ
ِ
املفسر ،األد ب ،الشاعر ،ولد سنة 511هـ ،تو سنة 514هـ ،ـُ َع مد اإلمام
احلافظ،
األصول ،احمل ّد ّ ،
ّ
احلنفي فيما ال نص فيه عن اإلمام ،وأقر مبنزلته املذهب اإلمام
املرغيناينّ من األئمة اجملتهد ن املذهب
ّ
افعي تقر راته علا ،ا ية ابن عابد ن ،من مؤلفاته :بد ة املبتدي ،عد الناسك عد
ّ
اللكنوي والر ّ
اللكنوي،
،
242
ص
،
21
ج
،
النبال
م
أعال
سري
الذهيب،
نظر:
الشيوخ،
معجم
املذهب،
نشر
املناسك،
َّ
الفوائد البهيَّة تراجم احلنفيّة ،ص121

( )71املرغيناين ،برهان الد ن علي بن أيب بكر ،اهلدا ة رح بدا ة املبتدي ،املكتبة اإلسالمية ،ط .الثانية،
1137م ،ج ،2ص.152
( )72الرملي ،مشس الد ن حممد بن أمحد ،هنا ة احملتاج إىل رح املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل،
1114م ،ج ،7ص ،217اهليتمي ،هاب الد ن أمحد بن حممد بن علي بن ،جر ،حتفة احملتاج بشرح
املنهاج ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،2ص ،214ابن الرفعة ،أبو العباس جنم الد ن أمحد بن حممد ،كفا ة النبيه
رح التنبيه فقه اإلمام الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1215هـ ،ج،11
ص ،،245الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،4ص.432
مري النووي الشافعي ،ولد سنة  214هـ ،عاش ،ياته
( )74هو اإلمام حمي الد ن أبو كراي حيىي بن رف بن ّ
جمُ ِداَّ طلب العلم وتعليمه ،وتصنيف الكتب واملؤلفات اجلليلة النافعة ،وكان مثاال الصالح والورع ،وله
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مواقف حممود  ،تو بنوى سنة  272هـ ،من مؤلفاته :رح صحيس
السبكي ،طبقات الشافعية ،ص ،31وابن كثري ،البدا ة
مسلم ،اجملموع رح املهذب وِل كمله .نظر:
ّ
والنها ة ،ج ،14ص.273
( )72النووي ،حمي الد ن أبو كراي ،روضة الطالبّ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الثانية1131 ،م ،ج،11
ص.231
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و د ألي خلقساء احل ليّ ذهأسا مبا لي:
اوالً  :اا اَب

ك ار

أقدِّ اَ اا :اا ال ُمَّكيعَّ احلرٍيّ ع اإل ا

املَّلمني ال ٍاالسرت ا او اجلز  ،ولللرور ُمَّكيعُ ع اإل ا ع دّ ً َّش ً ،نما
ال عا ةُ ال تار وغش ذلك مما خليه صل

للمَّلمني ،و ذا ناا اَ ر نذلك

خل نّه ميكع اللص ٍني اإل ا الدّا،م واليَّش مبقدار س ؛ َنسا دّ جتم خليسا
اجلز (.)15
َّرر
ثانياً :اا اإل ا الدا،م او الط ل مبق لل أقد اَ اا د ُلَ ع ُ الل َّ
ٍاملَّلمني ،نالَّتََُّّّس ،وم أُّا َّأ هرامسا ،خلة ٍدَّ ععه طا ذلك اللرر؛ مب ا اإل ا
الدا،م او الط ل ()16؛ إ ل ال مُ احَّ للكلارِ ايّ خلرب ع لإلطّةع ألل اسرارِ املَّلمني،
وال خطيط لإلضرا ِر ٍسا.
وجوابه من وجهني:
الوجه األول :اا الدول اإلسة ي ععه إقسا اا مُرَّا عمَّ ن َّعه قيا ألل ارضسا
– اه ناا ذلك صل

 -س اء انانته ا ه ط ل ا صش  ،و ذا نانت ا ه

ط ل او كا،م يخل عمعه ٍاب او

ازُ ذلك للدول اإلسة ي  ،وأليه خلم ل مأيَّع اا

ه اك ضرراً علقاً مبعه ا َّ هُ كا،م او ط ل خل ا ذلك اللررَّ ُزا ُ ٍاإلٍعاك أع اراضي
املَّلمني ،و ذا ناا اَ ر نذلك خل ا ذلك ال مي ا ععَّ اإل ا ملد ط ل .
الوجه الينا  :ااَّ ،روأي أقد اَ اا اَب م لمع أد صاحل ،و سا:
االنقياك ل،رع اهلل :وهذا

ق ٍدخ

الكاخلر

ٍةك املَّلمني – ذا مل كع ه اك

ي
ضررُ إقيقي ع كخ له – إلماإ اللرب له لرؤ ع اثرِ اهلدي الرٍان ّ

املَّلمني،

( )75الز لعي ،تبيّ احلقائى رح كنز الدقائى ،ج ،2ص.252
( )72املرغيناين ،اهلدا ة رح بدا ة املبتدي ،ج ،2ص ،152ابن اهلمام ،فتس القد ر ،ج ،2ص.22
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قق ً ع أقدّ اَ اا ،وهذا ال أمل – غالأاً – ع د َّش ،

وا ا ذا ناا خليه ضررٌ ،خلة ،ك انه ُم ا؛ َ ّا كخلاَّ امللَّد ع او

ع لمع املصل .

و د ألي خلقساء ال،اخلعيّ ذهأسا مبا لي:
 ياس أقد اَ اا ألل اهلدن :وإابعلهُ انسا ا ُس ا املد

أقد اَ اا ألل د اهلدن ا الكلار ،وأد

ز اكمسا ألل ارٍع ا،سر()11؛ لعق له معا  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ( ،)11خللما نانت د اهلدن أغي اا ال مز د أع
ارٍع ا،سر؛ الإ ما إُدوثع

ٍاملَّلمني ،خلكذلك د اَ اا ٍال َّأ للمَُّه أ ني

مُقيَّد ٍاَرٍع ا،سر(.)11
و اٍهٍ :أا ياس أقد اَ اا ألل اهلدن ياس ا اللار ؛ ذ ا أقد
اَ اا أت ألل املَّامل واملَّاحم  ،وَّقي

صل

املَّلمني ،ولذلك خل نه ميكع

ال سّا خليه وال ت ِّز انثر ع اهلدن  ،ومما ؤِّد ذلك اا أقد اَ اا َّصعحُّ َّ ه هُ ع هع
ععأ ِ اَخلراك خبةف اهلدن (.)11
الرتجيح:
الذي رتَّ ح

نظري – واهلل األا – املذهم اَوّ  ،الذي ُق

اَّ د

اَ اا املم إ للمَُّه أ ني ال ُ،رتط اا م يتَّ مبدّ عي  ٍ ،جيُ ز أقد اَ اا ألل
طة ه كوا ال قييد مبد ط ل او صش  ،وذلك ملا لي:
( )77الرملي ،هنا ة احملتاج إىل رح املنهاج ،ج ،7ص ،217ابن ،جر اهليتمي ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج،ج،2
ص214الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،4ص.432
( )73سور التوبة ،آ ة .2
( )71ابن الرفعة ،كفا ة النبيه رح التنبيه فقه اإلمام الشافعي ،ج ،11ص.245
( )31ابن قدامة ،املغين رح خمتصر اخلرقي ،ج ،5ص241
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اوالً :انه ال

د نصٌّ بر ح ب يح د ُّ ألل اا أقد اَ اا ال ٍدّ اا ُقييَّدَّ

عي حمدَّك  ،و ذا ناا اَ ر نذلك خل ا ركَّ ذلك ومقد ره ر ا ل ليِّ ا ر
مبد َّ
املَّلمني مبا اسم وَّقي املصل ع للمَّلمني.
ثانياً :اا أقد اَ اا ع العق ك الأ ُ ه اجُ ليسا

اَز

املخ لل  ،وال

عي ليأََّّيعَّ أليه الصة
ق صرُ ذلك ألل ز اا كوا لخر ،ول ناا َّلز مقييده مبد َّ
والَّة ذلك؛ ذ ّا القاأد مق  " :ال جي ز مأخش الأياا أع و ت احلا "
* وٍ اءً ألل ا سأ خل نه خرَّج الق

ٍص

()17

ال مثي الدٍل اسيّ املطل – اي

الغش ؤ ت مبد حمدك – و ق هذا ز ان ا ع خة الَّلاراُ ،او الق صلياا،
ي الَّا،د.
والأعثاُ الدٍل اسّي  ،وخلقًا للعرف الدول ّ
الفرع الينا  :مكانة احلصانة الدبلوماسيّة يف الشريعة اإلسالمية

اّ احلصان الدٍل اسّي مبلس سا املعابر – الذي سأ ٍيانه  -وٍأن اأسا

املخ لل – نما سيأمي ٍيانسا

املأ ب الثاني – الأ نصَّ أليسا القان ا الدوليّ(،)12

( )31اإلسنوي ،عبد الر،يم بن احلسن بن علي ،هنا ة السول رح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط .األوىل1222 ،هــ ،ج ،1ص ،241السمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ،قواطع األدلة
األصول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط .األوىل1213 ،هـ ،ج ،1ص.215
عقدت عام
ت عليه اتفاقية فيينا الا
( )32األصل احلصانة الدبلوماسيّة القانون
الدول احلد ث ما نَ َّ
ئ
صئ
ّ
1121م ،ومما ورد فيها ما لي:
صونة ،وال جيو إخ اعه لال،تجا  ،أو االعتقال،
ص علا " ُ ،ئرمة ذات املبعو
 املاد ( )21تَـنُ مالسياسي َم ُ
ّ
أي اعتدا علا ذاته ،أو
وعلا الدولة املستقبلة معاملته ابال،رتام الالئى ،واختاذ كافة التدابري املناسبة ملنع ِّ
،رّته ،أو كرامته".
ص علا ُ ،ئرمة األماكن ومباين البعثة الدبلوماسيّة ،وحتظر علا أ اص الدولة دخوهلا
 املاد ( )22الفقر (أ) تَـنُ مإال مبوافقة رئيس البعثة الدبلوماسيّة.
أماكن البعثة=.
ص علا دتم ِع املبعو
 املاد ( )41تَـنُ مالدبلوماسي اخلاص ابحلرمة واحلما ة نفسها الا تتَّمتع هبا ُ
ّ
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ناا لللقه اإلسة يّ الََّّأه ُ ال ص أليه و رساء اأده واُب له ،وٍياا كان ذلك
ع الك اب والَّ ألل ال

اآلمي:

أوالً :القرآن الكرمي:

 - 7له معا  :ﭽﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ (.)13
(

ُص ألل اا امل،رك ذا طلم اَ اا ع ال ع أليه
و ه الدالل  :اا اآل الكرمي مَّ ُّ
الصة والَّة ؛ ليَّما نة اهلل  -ا اا اَ ر ناا َُّ َّ ِّساً لل ع أليه الصة
والَّة ٍق اله و له ٍعد انقلاء اَ،سر احلُرُ

 -وَّ َّمَّ ألل ال ع أليه الصة والَّة

َّه ُه ذلك اَ اا إ ل َّما نة اهلل ،و ذا ناا اَ ر نذلك خل نه َّ ُغ أطاءُ اَ اا
للمأع ث الدٍل اسيّ للدخ

ارض املَّلمني ،والقيا مبا خليه صل ُ الطرخلني،

وو م اا ُؤ َّعَّ أليه ،وُ هلظ ععه ن سُ ء ،وال َُّه
()14

الطربي

ّ اله وال ك ه ،ق

اإل ا

ملَّش اآل الكرمي  " :ق معا ل أيه :و اِ اسه أ ك ا حممد ععَّ امل،رنني

نظر :كري ،حممد عز ز ،املدخل إىل القانون الدول العام وقت السلم ،مطبعة الداودي ،دمشى ،ط .األوىل،
الدبلوماسي ،مطبعة عدانن عبد اجلابر،
الدبلوماسي والقانون
1131م ،ص ،242الشيخ ،خالد ،سن،
ّ
ّ
األردن ،ط .األوىل1111 ،م ،ص.422
( )34سور التوبة ،آ ة .2
( )32هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جر ر بن ز د بن كثري الطربي ،ولد عام (  ،) 222قال اإلمام السيوطي
ِ
املفسر ن علا اإلطالق ،أ،د األئمة ،ع من العلوم ما ِل شاركه فيه أ،د من أهل عصر " كان
عنه ":رأس ّ
ألف كتابه :أ،كام رائع اإلسالم ،تو عام 411هـِ ،م ئن
افعي املذهب مث انفرد مبذهب ُم ئستَ ِى ِِ ّل ،و َّ
َّ
مؤلفاته :أتر خ األمم وامللوك ،جامع البيان تفسري القرآن .نظر :السيوطي ،طبقات املفسر ن ،ص.41
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الذ ع ا رمك ٍق اهلا ٍعد انَّةخ اَ،سر احلر اإدٌ؛ ليَّما نة اهلل ك ،وه القرلا
الذي انزله اهلل أليك خليأ ّه ،إ ل َّما نة اهلل ،ومَّهل ُهُ أليه " (.)15
ق اإل ا س

ا( " :)16و ا ا ٍعد اا اُخعذَّ – اي احلرٍيّ – :انا رسُ ُ امللك

ا ليل  ،خل اه ايخهرجَّ ن اٍاً ،أه ،وارى كالل ذلك ،خلس ل ععٌ إ ل ألغ ،و ر ا "(.)11
 - 2له معا  " :ا ا سا الذ ع ل ا نُ ُن ا َّا ني هللع ُ،سداءَّ ٍالقعَّّط ،وال
جيز ّكا  ،آ ُا

ألل اا ال معدل ا ،اأدل ا ه ا رب لل ق ى ،وامق ا اهلل ،ا اهلل خأش

مبا معمل ا "(.)11
و ه الدالل  :اا اهلل سأ انه ومعا أ ر هذه اآل الكرمي أأاكه املؤ ني ٍالعد
والقَّط ا الغش ،إ ل ل ناا ذلك الغش أدواً ،وال َّ همعليعَّ ٍُغهضُ الغش ألل أد
العد  ،ول ناا ناخلراً او أ دأاً ،خل نه جيم العد خليه؛ ذ ا ذلك ععه ا

بلاُ

املؤ ني ،وهذا نله ق لي ٍأا املمث الدٍل اسيّ الذي كخ لأةك املَّلمني ٍ ذنسا،
وٍالطر الرمسي امل عارف أليسا ،أد

از االأ داء ألل ،خصه ،او اله ،او

أعرهضعه ،و أغي اا ؤ َّع ذلك إ ل م سي سمَّ ه ،وهذا نله د ألل كان واهمي
احلصان الدٍل اسيّ ععه إيب اَب .

( )35الطربي ،حممد بن جر ر ،جامع البيان ،دار إ،يا الرتا

العريب ،بريوت ،ط .الثانية1224 ،هـ،

ج ،1ص.114
ِ
َج ِّل علما املالكيّة،
( )32هو اإلمام عبد السالم بن سعيد
التنوخي ،أبو سعيد القريواينّ ،املشهور بسحنون ،م ئن أ َ
ّ
وروا ته للمدونة هي الباقية املعتمد  ،ولد عام 121هـ ،وتو عام 221هـ .نظر :ال ِّد باج ،ص ،121جر
النور الزكيّة ،ص.21
( )37القريواين ،ابن أيب د ،النوادر والزايدات ،دار النه ة العربية ،مصر ،ط .األوىل1221 ،هـ ،ج،4
ص.213
( )33سور املائد  ،آ ة .3

احلصانة الدبلوماسيّة

الشر عة اإلسالميّة

711

اثنياً :السنة النبوية:

 - 7إد ب أأد اهلل ٍع َّع ك رضي اهلل أ ه :ا  " :اء اٍعُ ال اإ  ،واٍع
اثا  ،رَّسُ ال َّيلم

ال ع أليه الصة والَّة  ،خلقا هلما :ام،سداا اني رسُ اهلل،

اال :ن،سد اا َّيلم رس اهلل ،خلقا ال ع أليه الصة والَّة  :ل ت ٍاهلل ورسله،
ل ن تُ امةً رسُ الً لق ل كما .ا أأد اهلل :خلملتع الَّ ُ اا الرسُ َّ ال مُقََّ ُ "(.)11
و ه الدالل  :اا ال ع أليه الصة والَّة برّح احلد ب ال،ر ف ٍأا الرُّ ُس َّ
ع أليه الصة
ت امعةً رَّسُ الً " ،واا هذا الَّأم ه الذي اَّ ال َّ
ال مُقََّ ُ ٍق له " :ل ن ُ
والَّة ععه
ال أ

رَّسُ ليي َّيلم الكذاب ٍ ،وٍيَّع اٍعُ َّع ك رضي اهلل أ ه ٍأا الَّ

َّلَّته ألل ذلك ،وهذا نله د ألل كان احلصان للرس والَّلراء

الدٍل اسيني

ال،ر ع اإلسة ي ؛ ق

لل د ب ال،ر ف " :خليه كلي ٌ ألل َّر ا

ال،يخ حممد مشس احل

()11

،رإه

الرس ال ابلني ع الكلّار ،و ا مكلم ا

ٍكلم الكلر إلر اإل ا " ( ،)17و ق اإل ا ال وي " :الرس ال ُ عَّرَّض له "(.)12
 - 2أع ٍكش ٍع اَ،ج ،اا احلَّع ٍع ألي ٍع اٍي راخلا إدّثه :اا اٍا راخلا
اخربه :انه ا أ ٍك اب ععه ر ش

رسُ

اهلل ا  :خللما را تُ ال ع أليه الصة

( )31سبى خترجيه.
( )11هو اإلمام أبو الطيب حممد مشس احلى بن أمري بن علي بن مقصود بن علي الص ّد قي العظيم آابدي،

الكبري ،من كبار حم ّدثي اهلند ،ولد عام (  1274هـ ) ،من الذ ن قادوا احلركة

العالمة ،احمل ّقى ،احمل ّد
ّ
السلفية ،وأ،د نوابغ العصر ممن شار إليه ابلبنان ،من يوخه :نذ ر الدهلوي ،لطف العلي البهاري، ،سّ
بن حممد األنصاري ،تو عام ( 1421هـ ) ،نظر :الزركلي ،األعالم ،ج.215 ،2

( )11العظيم آابدي ،حممد مشس احلى ،عون املعبود بشرح سنن أيب داوود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
الثانية ،ج ،5ص.215
( )12النووي ،روضة الطالبّ ،ج ،7ص.274
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والَّة اُلقي
رسُ

لع اإلسة  ،خلقلتُ :ا رسُ اهلل ني واهللع ال ار اُ ليسا اٍداً ،خلقا

اهلل بلل اهلل أليه وسلّا :ا ا ني ال اخيس(ٍ )13العسد ،وال اإأسُ الأُرُكَّ ،ولكعِ

اره اه ،خل ا ناا

لأك الذي خليه اآلا خلاره اه ،ا  :خليرَّ َّعهتُ ثا اي َأَّلَتُ

رسُ

اهلل

واسهليمهتُ "(.)14
و ه الدالل  :اا هذا احلد ب ال،ر ف د ُّ ألل و ب ال خلاء ٍالعسد ،ول ناا
ا الكاخلر ،خلال ع أليه الصة والَّة ا ر اٍا راخلا ٍالر ع

ر ش ،وأد ال لّ

ععه سمِّ ه الأ اُرسع َّ ليسا نرس  ،ا انه األع سة ه؛ َا ذلك خةالً ٍالعسد،
إيب ا أيه الصة والَّة  " :ني ال اخيس ٍالعسد ،وال ايإهأعسُ الربك " ،وال ،كي اا
ذلك كليةً ألل معظيا ال،ارع َ ر الرُّسُّ  ،وخليه كلي ألل كان احلصان
الدٍل اسيّ ؛ َا الرسال مق لي
اجل اب

اٍاً ص ألل د الرس  ،و إَّأهَّعه َّهاُ وُبُ

الدول الأ ايرسلت الرس  ،ق اإل ا ا طاٍي( " :)15ا العقد راأل ا

( )14أي ال أنقض العهد والوعد ،نظر :العظيم آابدي ،حممد مشس احلى ،عون املعبود رح سنن أيب داوود،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الثانية1215 ،هـ ،ج ،7ص.411
( )12أخرجه أمحد

مسند  ،ج ،5ص ،421برقم .24357

الر،ال ،احمل ّد  ،الفقيه ،األد ب،
البسا
( )15هو اإلمام محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب
اخلطايب ،العالّمةّ ،
ّ
ّ
اللّغوي ،الشاعر ،ولد مبد نة بست ِم ئن بالد كابل األفغانيّة ،سنة ب ع عشر وثال مئة ،مسع احلد ث مبكة
عصران أبيب عبيد القاسم بن سالّم

واملد نة والبصر والكوفة ،قال عنه اإلمام الثعاليب " :كان ُ َشبَّهُ
السنن ،غر ب
عصر علما وأداب و هدا وورعا وتدر سا وأتليفا " ،من مؤلفاته :إصالح غلط احملدثّ ،إعالم ّ
هر ربيع اآلخر سنة 433هـ .نظر :الذهيب،

احلد ث ،معرفة السنن واآلاثر ،كتاب النجاح ،تو ببُست
سري أعالم النبال  ،ج ،17ص ،24تذكر احلفاظ ،ج ،4ص ،1113ابن خلّكان ،وفيات األعيان ،ج،2

ص.412
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الكاخلر ،نما راأل ا املَّلا ،و ا الكاخلر ذا أقد لك أقد ا اا ،خلقد و مَّ أليك اا
مُؤَّ ِّ ه ،واا ال مغ اله ك ه ،وال اله ،وال لع ه"(.)16
خلسذه اَكلِّ مد ُّ ألل ارمقاء ال،ر ع اإلسة يّ خل

،يا الق انني الدوليّ ،

وَّسَّأهقعسَّا ل لك الق انني ،أ د ا محت الرس واملأع ثني الدٍل اسيني ،وا ازُه كخُ َّ
املأع ث الدٍل اسيّ

الدول اإلسة ي  ٍ ،نصَّ طا،ل ٌ ععه ا،م ع اإلسة ألل ااَّ

الرس واملأع ثني الدٍل اسيني هلا اَ اا كوا احلا
ٍأعض املسماُ الأ اُونعليته ليسا ،ق

اإل ا اٍ

رَّسُ الًَّ ،أل نه أع اسهمه ،خل اه ا  :انا رس

أقد ا اا()11؛ ع هع ا

يا سا

سف( " :)11ا ال ال ذا ا ال ا
امللك ٍعثت

لك املَّلمني وهذا

( )12اخلطايب ،حممد بن حممد ،معاِل السنن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل1131 ،م ،ج،2
ص.232
( )17ابن مفلس ،برهان الد ن أبو إسحاق بن حممد بن عبد هللا ،املبدع رح املقنع :ط .األوىل1213 ،هـ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،4ص ،412النووي ،حيىي بن رف الد ن بن كراي ،اجملوع رح املهذب :ط
الثانية ،إدار الطباعة املنري ة مبصر ،ج ،2ص ،213الغزال ،حممد بن حممد بن حممد ،الوسيط ،دار السالم،
القاهر  ،ط .األوىل1217 ،هـ ،ج ،7ص.22
( )13هو اإلمام عقوب بن إبراهيم بن ،بيب بن ،بيش بن سعد بن ُجبَري بن معاو ة الكو  ،أبو وسف ،اإلمام
العالّمة ،اجملتهد ،احمل ّد  ،الفقيه ،قاضي الق ا  ،فقيه العراق ،وأ،د أئمة اإلسالم وأعالمهِ ،
ب اإلمام
َ
صح َ
أبو ،نيفة سبع عشر سنة ،قال عنه اإلمام ابن معّ " :ما رأ ت أصحاب الرأي أثبت احلد ث ،وال
أ،فظ ،وال أصس روا ة ِم ئن أيب وسف " ولد عام 114هـ ،وتو عام 132هـ .نظر :ابن خلّكان ،وفيات
األعيان ،ج ،5ص.242 – 221
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ن اب عي ،خل نه ُصَّدَّ ُ وال سأي أليه ،وال َُّعَّرضُ له "( ٍ ،)11نه ع املقرر اللقه
اإلسة ي اا ا اا الرس ُقيررٌ أُرهخلاً(.)711
( )717

الفقهي للحصانة الدبلوماسيّة
املطلب الينالث :التكييف
ّ
ميكع مكييف احلصان الدٍل اسيّ ألل انسا أقد ا اا( )712ععه إيب اَب ،
خلاحلصان الدٍل اسيّ ملا نانت م لمَّع أطاء املأع ث الدٍل اسيّ ،ل ع اال يازاُ

( )11أبو وسف ،عقوب بن إبراهيم ،اخلراج ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .األوىل1132 ،م ،ص133
( )111الشوكاين ،حممد بن علي ،نيل األوطار رح املنتقا ،مؤسسة الرسالة ،ط .الرابعة1131 ،م ،ج،5
ص41
الفقهي هو :رد املسألة إىل أصل من األصول الشرعية ،وحتر ر .
( )111التكييف
ّ
واملراد بذلك :أن ـُئرِج َع الفقيهُ النا لة إىل أصل من األصول ،بعد التأكد من انتما هذ النا لة إىل ذلك األصل،
ِم ئن أجل الوصول إىل ،كمها.
واألصل قد كون دليال رعيا – متفقا عليه ،أو خمتلفا فيه -أو قاعد من القواعد ،أو أصال من األصول العامة،
أو مسألة منصوصا علا ،كمها.
األصل الذي ترجع إليه املسألة ،و َّ
تأك َد ِم ئن صحة هذا االنتما من
واملراد بتحر ر األصل :أن ـُ َق ِّوَم الفقيهُ
َ
العوارض ،وهذا قَـئي ٌد مهم ،ا،رتا ا ِم ئن وقوع التكييف أصل ال ص مس اإلحلاق به ،فال تكتمل ،قيقة
التكييف الفقهي الصحيس للنا لة.
ِ
وبعبار أخرى :التكييف الفقهي للنوا ل هو :أن ـُلئح َى الفقيهُ النا لةَ أبقرب صور هلا أبواب الفقه املعروفة ،أو
العقود املعترب .
نظر:اجليزاين ،حممد ،سّ ،فقه النوا ل،دار ابن اجلو ي ،الرايض ،ط .الثانية1227 ،هـ ،ج ،1ص27
القحطاين ،مسفر علي حممد ،التكييف الفقهي لألعمال املصرفية ،حبث منشور جملة العدل السعود ة،
العدد (  ،) 23وال 1222هـ ،ص.5
( )112عقد األمان هو :رفع استبا،ة دم احلريب أو ماله مع استقرار حتت ،كم اإلسالم ،أو هو محا ة غري
املسلم مع استقرار حتت ،كم اإلسالم مد ما.
نظر :السرخسي ،املبسوط ،ج ،2ص ،213احلطاب ،مواهب اجلليل رح خمتصر خليل ،ج ،2ص.22
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نلَّه،

و اله ،وأعرهضعه ،و قره الذي أوي ليه ،وهذا ق ليه أقد اَ اا ال،ر ع اإلسة ي .
خلاَ اا الذي ناا ُعطل للرس – وه املقيرر اللقه اإلسة ي – وه ،ا
و َّعه ناا عه ،وذلك ُقياٍَّ ُ ا َّمَّل ٍاحلصان الدٍل اسيّ ععه إيب

للرس

العم  ،ولكع احلصان الدٍل اسيّ ا ا ٌا خاص.
الدول
املبحث الينا  :أنوع احلصانة الدبلوماسيّة يف القانون
ّ
وحكم كل منها يف الشريعة اإلسالميّة
م َّع احلصان الدٍل اسّي وخلقًا للقان ا الدوليّ املعابر أد ان اع(:)713
احلصان ال،خصّي  ،واحلصان القلاّ،ي  ،واحلصان املالّي .
و د ناا الََّّأه ُ للمَّلمني

عرخل ع ل احلصان الدٍل اسيّ ٍأن اأسا امل قدِّ

ألل ،يا الق انني ال ضعي  ٍ ،ا املَّلمني ارَّسُ ا ملك احلصان ممارس أملي وا عي
إيامسا ،ونص خلقساء اإلسة

صَّلامسا ألل اَإكا اللقسيّ امل علق ٍ لك

احلصاناُ ،مما د ُّ ألل سُمُ ِّ ال،ر ع اإلسة ي وسأقسا ألل ،يا الق انني ال ضعي .
وميكع ٍياا عاني هذه اَن اع امل علِّق ٍاحلصان الدٍل اسّي
اإلسة ي

ثةث طالم ،وذلك ألل ال

ال،ر ع

اآلمي:

الدول إىل هذ األنواع من احلصاانت الدبلوماسيّة ،هو اتفاقية فيينا،
( )114األصل الذي ستند إليه القانون
ّ
الا عقدت عام 1121م ،فقد تناولت املواد ( )41( ،)21( ،)22النوع األول من احلصانة الدبلوماسيّة
وهي احلصانة الش صيّة ،كما تناولت املاد ( )41النوع الثاين :وهي احلصانة الق ائية ،كما تناولت املاد
( )24النوع الثالث :وهي احلصانة املاليّة .نظر :كري ،حممد عز ز ،املدخل إىل القانون الدول العام وقت
الدبلوماسي ،ص ،422أبو هيف ،علي
الدبلوماسي والقانون
السلم،ص ،242الشيخ ،خالد ،سن،
ّ
ّ
الدول العام ،ص.212
الصادق ،القانون
ّ
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املطلب األول :احلصانة الشخصيّة
الفرع األول :املقصود ابحلصانة الشخصيّة

ي
ُقصدُ ٍاحلصان ال،خصّي  " :إُره االأ داء ألل ،خص املأع ث الدٍل اس ّ

وذامه "(.)714
و عت ذلك محا ال،خص الدٍل اسيّ ععه اي ن عم ععه ان اع اَذى ،س اء
عل يقاً ٍاالأ داء ألل نلَّه ،او ََّّهكي هع ،او قرِّ ٍعث ه الأ ُمارِسُ
اناا ذلك اَذى ُ ِّ
خليسا أمله امل ن ليه.
وال ،ك اا هذا ال ع ععه ان اع احلصاناُ ارهسَّتع ال،ر ع اإلسة ي اُب له
و اأده ،وال ص ص ال،رأي س اء انانت ع الك اب ،او الَّ املطسر الداّل ع ألل
مقد طيرَّفٌ ععه ملك ال ص ص أ د احلد ب أع كان ال مثي
ذلك نثش  ،و د َّ
الدٍل اسيّ ،و كان احلصان الدٍل اسّي  ،نق له معا  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ ( ،)715و له
معا  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﭼ( ،)716و له معا  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

اإلسالم،
الدبلوماسي
الدبلوماسي والقنصل املعاصر و
( )112سالمة ،عبد القادر سالمة ،التمثيل
ّ
ّ
الدبلوماسي ،ص ،422كري ،حممد عز ز ،املدخل إىل
الدبلوماسي والقانون
ص،42الشيخ ،خالد ،سن،
ّ
ّ
القانون الدول العام وقت السلم،ص.242
( )115سور التوبة ،آ ة .2
( )112سور املائد  ،آ ة .3
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ﯼ ﭼ( ،)711و له معا  :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ(.)711
و د ثأت أع ال ع أليه الصة والَّة انه ا َّ " :عه يَّ َّ ُعاهَّداً مل َّرَّحه
را ،ي اجل  ،و ا رحيسا م د ععه َّش ارٍعني أا اً "( ،)711و د سأ َّ إد ب أأد اهلل
اٍع َّع ك رضي اهلل أ ه

ص رَّسُ لي َّيلم الكذّاب

ال ع أليه الصة ،

وهي مب زل ال طأي العمليّ ال ا عيّ لل صان ال،خصّي َخلراك الَّلك الدٍل اسيّ،
متث رُ عيَّ ال،ر ع اإلسة ي خل
وهي ِّ

،يا الُظا والق انني.

و ع س اخرى خل ا محا ال،خص الدٍل اسيّ ععه اي ن عم ععه ان اع اَذى
ن ع أسدع ،وال جي زُ الغدرُ خليه ،و د ا أليه الصة والَّة  " :ل ّك غاكرم ل اءٌ

()771

َّ القيا ع ُعهرَّفُ ٍه "( ،)777و ا ا لاً " :لك غاكر ل اءٌ َّ القيا ع ُرخلاُ له ٍقدهرِ
غدهرمعهع ،اال وال غاكر اأظا غدهرًا هع ا ِش أا "

()772

( )117سور األنعام ،آ ة  ،151واإلسرا  ،آ ة .44
( )113سور املائد  ،آ ة .42
( )111أخرجه الب اري صحيحه ،كتاب اجلز ة واملوادعة ،ابب إمث من قتل معاهدا بغري جرم ،ج،4
ص ،412برقم .4122
( )111اللوا  :العلَم ،واجلمع ألو ة وألوايت .نظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص.222
ابب إِ ِمث الغاد ِر لِلئبَـِّر وال َفاج ِر ،ج ،2ص ،112برقم  ،4132ومسلم،
( )111أخرجه الب اري ،كتاب اجلز ةُ ،
كتاب اجلهاد والسري ،ابب حترمي الغدر ،ج ،4ص ،1421برقم .1747
( )112أخرجه مسام ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب حترمي الغدر ،ج ،4ص ،1421برقم  ،1743والرتمذي
سننه ،كتاب الفنت ،ابب ما جا ما أخرب النيب عليه الصال والسالم أصحابه مبا هو كائن إىل وم القيامة،
ج ،2ص ،234برقم  ، 2111وقال :هذا ،د ث ،سن ،وابن ماجه سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب الوفا
ابلبيعة ،ج ،2ص ،151برقم .2374
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خل

احلما للدٍل اسيني ا رٌ قررٌ

ال،ر ع اإلسة ي ال عرهَّ ي خليه ،ق

اإل ا ا،سم املالكي( " :)773والَّ ُ مأ نيُ الرس  ،واا ال ُسا َّمُ ا ،وال ُخ َّهر ُ ا ا
كا ملا ُارهس عل ُا وَّ ههٌ ،وان ظار

اب" ٍ ،)774(.جيم ألل الدول اإلسة ي محا سا

ع ن أدواا إ ل ل ناا خار ياً ،وألل ولي ا ر املَّلمني اا خلِّر هلا احلما
طاملا انسا كخل ا ٍةك املَّلمنيَ ،غراضم ،رأّي  ،وٍالطر الرمسّي  ،ق
القرا ّ( " : )775ا َّعه ناا

الذ  ،و اء اه احلرب

اإل ا

ٍةكنا قصدونه ،و م
ذ اهلل

ب هناً ملع ه
ألي ا اا خنرج لعق اهلاٍ ،الكراع والَّةح ،ومن ُ كوا ذلكَّ ،
معا  ،وذ رس له بلل اهلل أليه وسلّا ،خل ا مَّليمه كوُاَّ ذلك هما "(.)776
الفرع الينا  :نطاق احلصانة الشخصيّة يف الشريعة اإلسالمية:
ا نطا احلصان ال،خصيّ

ال،ر ع اإلسة ي ع إيب اال يازاُ واحلما

الأ م لم سا م،م ألل انأني :ابليّ ومأعيّ ،وٍياا ذلك ألل ال
اوالً :اجلانم اَبليّ :وه املقص ك واحلما

اَبلّي

اآلمي:
ع احلصان

ال،خصي  :احلر ال،خصيّ للمأع ث الدٍل اسيّ ،إيب مق لي هذه احلصان
املصري ،إمام
املالكي
العامري ،الفقيه
القيسي ،أبو عمرو
( )114هو اإلمام أ هب بن عبد العز ز بن داود
م
م
ّ
ّ
املذهب مبصر بعد ابن القاسم ،قال عنه اإلمام الشافعي " :ما رأ ت أفقه من أ هب " ،ولد عام 121هـ،
وتو مبصر عام  212هـ ،نظر :ابن خلّكان ،وفيات األعيان ،ج ،1ص ،215ابن فر،ون ،الد باج

امل ّذهب ،ص ،13ص11
( )112ابن أيب د القريواين ،النوادر والزايدات ،ج ،4ص.444
الصنهاجي املالكي ،املعروف ابلقرا ّ ،الفقيه األصول
( )115هو اإلمام أمحد بن إدر س بن عبد الر،يم بن عبد هللا
م
املقعِد ،له مؤلفات كثري  ،منها :رح احملصول املوسوم بـ " النفائس " ،الفروق ،العقد املنظوم اخلصوص
ّ
والعموم ،تو سنة (  232هـ ) .نظر :الد باج املذهب ،ص ،22جر النور الزكية ،ص.133
الصنهاجي ،الفروق ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط.
( )112القرا ّ ،أمحد بن إدر س بن عبد الر،يم
ّ
األوىل ،ج ،4ص.12
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محا الدٍل اسيّ ع االأ داءع أليه ٍأي ن عم عه ان اعِ اَذى ،نالق  ،او اللرب،
او ال ،ا ،او احلأس ،او املعا أ ٍدوا إ .
ونذا إر

اله ،و َّك ه ،و قرِّ ٍعث ه ،او ال عرض هلا

ذلك ،وو ب

احملاخلظ أليسا.
وال ص ص ال،رأي الدال ألل اجلانم نثش  ،س اء انانت ع الك اب ا
الَّ  ،وسأ ٍياا طرف سا.
ثانياً :اجلانم ال أعيّ :وهي ا يازاُ مثأت مبق لل احلصان ال،خصّي مُعَّدُّ
خاك ً للتانم اَبليِّ ،و سا:
 - 7إر ال ق

ك ار اإلسة  :خلمع املقرَّر اا املعاهَّدَّ ألل و ه العم

– و دخ خليسا الدٍل اسي ا – اا هلا إ َّ ال قُّ

كار اإلسة  ،والََّّكيعِ

اي زء سا( ، )771ا مل أيَّع اا هلا غا اُ ععه ،أنسا حلا اللرر ٍاملَّلمني؛
ق

اإل ا اٍع إز الظاهريّ( " : )771واملق ا – اي خلقساء اإلسة – اا هلا –

اي للمعاهَّدع ع –

ارض اإلسة  ،الدخ َّ إيب اإأُّ ا ع الأةك ،إا،ا احلر

ِ
استيطانه فيها أ،اد ث خاصة،
( )117و ستثىن من ذلك بعض املناطى الا ورد حترمي دخول الكافر إليها أو
املكي واحلجا  .نظر تفصيل املسألة ،وخالف الفقها فيها :الز،يلي ،وهبة ،آاثر احلرب الفقه
كاحلرم ّ
اإلسالمي ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية1113 ،م ،ص .221
األصول ،ولد عام
ي
حممد بن ،زم
القرطيب ،الفقيه الظاهر م
م
م
( )113هو اإلمام علي بن أمحد بن سعيد ،أبو ّ
432هـ ،وتو عام 252هـ ،من مؤلفاته :احمللا ،اإل،كام أصول األ،كام ،الفصل األهوا  ،امللل
والنحل .نظر :ابن خلّكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص.14
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مبك  ،خل نسا :اخ لل ا :ا دخل نه ا ال؟ واملق ا ألل اا هلا سك ل اي ٍلد ،اؤوا
ععه ٍةك اإلسة "(.)771
 - 2إر االأ قاك :يخلمععَّ املقرَّر

اللقه اإلسة ي اا الدٍل اسيّ له إر

االأ قاك ،وال مي ا ذلك ععه أَّرهضِ اإلسة أليه وكأ مه الأ ا ه ،كوا اا ك ا
ذلك نراه او أار ٍ ،ك ا ٍرضاه و اأ ه ،روى اإل ا امحد أع سعيد ٍع اٍي
را،د :اا ال خيّ ر ُس

هر

ال ع أليه الصة والَّة واخلاه وه

مأ ك،

خلتلس ٍني د ه ،واأطاه ن اب هر  ،خلقا ال ع أليه الصة والَّة  :ممعه انت؟
ا  :انا اإد م خ ،ا  :ه لك
ر ُس

 ،وألل كع ع

اإلسة احل يلّي علي اٍيك ٍراهيا؟ ا  :ني

 ،ال ار ُا إ ل ار ا ليسا.

خلل ك أليه الصة والَّة  ،و ا  " :نك ال مسدي َّعه اإأأت ولكع اهلل
سدي َّعه ،اء "(.)721
خل ذا ٍقي الدٍل اسيّ ألل ك ه خلله احل

ممارس ،عا،ره الد ّي ألل اا ال

ُظسر ذلك أل اً.
و د نصَّ اإل ا حممد ٍع احلَّع ال،يأانيّ( )727ألل اا الذ يَّ او املَّ أ ع ذا
اس أ ر ٍي اً ععه َّلا ،خلاختذ خليه ُصَّليل لع لَّه خاب ً مل ُم ا ععه ذلك؛ َا هذا ععه
،ل الَُّّك ل ،و د اسهَّ َّ َّ ذلك ٍاإل ار (.)722
العبادات واملعامالت واالعتقادات ،دار احلد ث،

( )111ابن ،زم ،علي بن أمحد بن سعيد ،مراتب اإل اع
القاهر  ،ط .األوىل1213 ،هـ ،ص.142
( )121أخرجه أمحد مسند  ،ج ،2ص ،222برقم .15255
( )121هو اإلمام حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،ولد بواسطة عام 142هـ ،ونشأ ابلكوفةِ ،
ب اإلمام
َ
صح َ
ّ
أاب ،نيفة وأخذ عنه الفقه ،وكان ِم ئن كبار اجملتهد ن ِم ئن أصحابه ،وتلقَّا عن اإلمام حممد بن احلسن علما
ِأج َّال منهم اإلمام الشافعي ،وفيه قول " :أخذت عن حممد وقر بعري ِم ئن علم " ،تو سنة 131هـ ،من=
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القلاءع اإلسة ي ،واا

طالم حبقه ٍ ،ال ا م ركُّ احل ليه ا مث له إ ٌ ،خليتم العد
ا صمني ٍ ،و عني ألل القاضي اا عد ٍني ا صمني

احلكا ٍني

نظره ليسما ،و

كخ هلما أليه ،و ل سسما أ ده ،و خماطأ ه هلما ،إ ل و ا ناا اإد ا صمني
ناخلراً؛ َا العد ق لي ذلك( ،)723اء

ن اب أمر ٍع ا طاب رضي اهلل أ ه

ٍَي سل اَ،عريّ رضي اهلل أ ه " :وَّلسِ ٍنيَّ االثهَّنيِ ميهلعَّعكي وَّوَّ سِكي إ ل ال
ف عه أدلعكي "(.)724
ف إَّ هيلعكي ،وال يأسَّ ضعي ٌ
طماَّ ،ر ٌ
ي–
 - 4إ العم وال تار  :ذلك اا املَّ أ ع أم ًا – و دخ خليه الدٍل اس ّ
دخ كار اإلسة للعم او ال تار  ،وُعطل اَ اا لذلك ،روع ،و د برّح اللقساء
اا للمَّ أ ني إر ال تار

كار اإلسة وخل ،روط أقد اَ اا ،وال،خص

مؤلفاته :اجلامع الكبري ،اجلامع الصغري ،الزايدات .نظر :ابن كثري ،البدا ة والنها ة ،ج ،11ص،212
اللّكنوي ،الفوائد البهيّة تراجم احلنفيّة ،ص .124
( )122جمموعة ِم ئن علما اهلند ،الفتاوى اهلند ّة ،دار إ،يا الرتا العريب ،بريوت ،ط .األوىل1212 ،هـ ،ج،4
ص.124
( )124اخلصاف ،كتاب رح أدب القاضي ،ج.12 ،2
كتاب األق ية واأل،كام وغري ذلك ،ابب كتاب عمر رضي هللا عنه
( )122أخرجه الدار قطين سننهٌ ،
إىل أيب موسا األ عري ،ج ،5ص ،427برقم  ،2271والبيهقي السنن الصغرى ،كتاب آداب القاضي،
ابب ما َعلَا القاضي اخلصوم والشهود ،ج ،2ص ،144برقم  ،2271و السنن الكربى ،كتاب
الشهادات ،ابب ال حييل ،كم القاضي علا املق ي له ،واملق ي عليه ،وال جيعل احلالل علا وا،د منهما
،رما ،وال احلرام علا وا،د منهما ،الال ،ج ،11ص ،252برقم  ،21547و معرفة السنن واآلاثر،
كتاب أدب القاضي ،ابب ما علا القاضي اخلصوم والشهود ،ج ،12ص ،221برقم  ،11712وابن
بة اتر خ املد نة ،ج ،2ص.775

ماهر ذ ب أبو او ش

711

الدٍل اسيّ ع إيب اَب – ا ناا ناخلراً – خل نه دخ

ذلك احل ( ،)725ال ذا ناا

ذلك ضررٌ ل ٍاملَّلمني ،خلسذه إال خاب ال معما.
الدول للحصانة الشخصية
الفرع الينالث :مقارنة بني نظرة الشريعة اإلسالمية والقانون
ّ
ا امل أ

مللس احلصان ال،خصي

()726

ال،ر ع اإلسة ي والقان ا الدوليّ

رى اا لس سا واإد ،ال اا ال،ر ع اإلسة ي م ميّز ألل القان ا الدوليّ مبا لي:
اوالً :اا احلصان ال،خصيّ

ي مرك ان ا ونظا جيم االل زا ٍه،
القان ا الدول ّ

وُعَّرِّضُ نلَّه للعق ٍ الدني ّ ن

ع ُخع ُ ٍذلك ،وال أة لذلك ٍال اإي الد ي

اَخروّ .
وا ا

ال،ر ع اإلسة ي خل ا االل زا مبق لياُ احلصان ال،خصي رمأط

ٍاجلانم الد تّ ؛ خلتعلت ال،ر ع اإلسة ي االأ داء ألل هذا ال،خص ع
نأا،ر الذن ب ،نما

له أليه الصة والَّة َّ ":عه يَّ َّ ُعاهَّداً مل َّرَّحه را ،ي

اجل  ،و ا رحيسا م د ععه َّش ارٍعني أا اً"(ٍ ،)721

علت االأ داء أليه

ع الغدر الذي ا خليه أليه الصة والَّة  " :لكّ غاكرم ل اءٌ

َّ القيا ع

ُعهرَّفُ ٍه "( ،)721و ا ا لاً " :لك غاكر ل اءٌ َّ القيا ع ُرخلاُ له ٍقدهرِ غدهرمعهع ،اال وال
الدول فإن ذلك حيظر وُُينع
(، )125ى العمل والتجار هذا من وجهة نظر الشر عة اإلسالميةّ ،أما القانون
ّ
الدبلوماسي أن ُيارس
الدبلوماسي ،وقد نصت اتفاقية فيينا املاد ( :)22علا أنه ال جيو للمبعو
علا
ّ
ّ

أاري ملصلحته الش صيّة.
الدولة املعتمد لد ها أي نشاط ّ
الدبلوماسي مصونة ،فال جيو إخ اعه
( )122ورد املاد (  ) 21من اتفاقية فيينا ما نصه " :ذات املبعو
ّ
ألي إجرا من إجرا ات القبض أو احلجز ،وعلا الدولة املعتمد لد ها أن تعامله ابال،رتام الواجب له ،وأن
تت ذ كافة الوسائل املعقولة ملنع االعتدا علا صه أو علا ،ر ته أو كرامته " .نظر :خلف ،حممود،
النظر ة واملمارسة الدبلوماسية ،دار هران ،األردن ،ط .الثانية1117 ،م ،ص .227
( )127سبى خترجيه.
( )123سبى خترجيه.
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غاكر اأظا غدهراً عه ا شِ أا "( ،)721وهذا نله ال ،ك انه جيع املَّلا انثر ال زا اً مبا
مق ليه و ا م لم ه هذا ال ع ع احلصان .
ثانياً :اا ال،ر ع اإلسة ي ناا هلا الَّأ

ال صِّ ألل احلصان ال،خصيّ

مبع اها و دل المسا ألل ،يا الق انني الدولي  ،وذلك ع خة م اوهلا

صاكرها

اَبلي  :الك اب والَّ .
ثالثاً :ا نطا احلصان ال،خصي و علقامسا انثر امَّاأاً ال،ر ع اإلسة ي
سا القان ا الدوليّ ،ذ ا القان ا الدوليّ نصّ ألل إر املأع ث الدٍل اسيّ
ذامه وبيان سا ،وو ب عا ل ه ٍاالإرتا الة،

ع عأَّ ِ الدول املَّ قأل ع له ،و ا

اي اأ داء ألل ذامه او إر ه.
ٍي ما نرى اا ال،ر ع اإلسة ي
واَساس ،ثا نصّت ألل ن

علت ا اء القان ا الدوليّ مبثاٍ اَب

ا ُمك ُع اا ك ا خاك اً وحمققاً لذلك اَب  ،ن ر

ال ق واإل ا  ،وإر املع قد ،وإ ال قاضي.
املطلب الينا  :احلصانة القضائيّة
الدول
الفرع األول :احلصانة القضائيّة يف القانون
ّ
ُقصدُ ٍاحلصان القلاّ،ي

لس

القان ا الدوليّ :ألاء اب اب الَّلك

الدٍل اسيّ ع ا ل ع لعقلاء الدول املليل ع هلا ،و راءامسا القلاّ،ي  ،و اني سا،
وذلك

إال ارمكاب اإد اُولئك اَخلراك خمالل ً ( ُره اً ) َنظم و انني ملك

الدول (.)731

( )121سبى خترجيه.
الدول العام وقت السلم ،ص ،424بركات ،ال ،الدبلوماسيّة
( )141كري ،حممد عز ز ،املدخل إىل القانون
ّ
ماضيها و،اضرها ومستقبلها ،ص.112
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وال ُلساُ مما س أ اا الدٍل اسيّ

إا ارمكاٍه جلرمي ع اجلرا،ا ،او

خمالل ً َنظم و انني الدول الأ اس لاخل ه ،أد جترميه طلقاً – اي

القان ا

الدوليّ وخلقاً لل صان القلا،يّ – ٍ ُمكع جترميه ،و ٍةغ كول ه الأ ارسل ه
ٍذلك ،ولكع احلصان القلا،يّ له
لإل راءاُ القلا،يّ واحملانم

القان ا الد وليّ معت أد

خلاأه

الألد الأ اُرهسع َّ َكاء سم ع كٍل اسيّ ع خليسا،

و منا خيلاُ لإل راءاُ القلا،يّ  ،واحملانم  ،وخلقاً َنظم و انني الدول الأ
ارسل ه(.)737
الفرع الينا  :احلصانة القضائيّة يف الشريعة اإلسالمية

ٍال َّأ لل صان القلاّ،ي و ا مق ليه ض ء اللقه اإلسة يّ ،خلاَ ر خي لف
أه

القان ا الدوليّ؛ ذ ا الرُّسَّ َّ واملَّ أ ني – و إكمسا الدٍل اسيّ – ذا

الدبلوماسي، ،يث جا
املاد ( ) 41علا احلصانة الق ائيّة ألصحاب السلك
ّ

ت معاهد فيينا
( )141نَ َّ
صئ
فيها:
اجلنائي للدولة املعتمد لَ َد ها ،وكذلك ما
الدبلوماسي ابحلصانة الق ائيّة ،فيما تعلَّى ابلق ا
" تمتَّع املبعو
ّ
ّ
اإلداري إال احلاالت التالية:
تعلَّى بق ائها املدينّ و ّ
أوال :الدعاوى املتعلقة ابألنشطة املهنية ،أو التجار ة الا ُيارسها الدولة املعتمد فيها ،ابلصفة اخلاصة
الش صيِّة ،ال ابلنيابة عن الدولة املعتم ِّد .
اثنيا :اإلعفا ِم ئن أدا الشهاد .
تكن ،يا لا
اثلثا :الدعوى العينية املتعلقة ابألموال العقارَّة اخلاصة الكائنة إقليم الدولة املعتمد لَ َد ها ،ما ِل ئ
ابلنيابة عن الدولة الست دامها أغراض البعثة.
صا له،
رابعا :الدعوى املتعلقة بشؤون اإلر والرتكات ،الا دخل فيها بوصفه منفذا ،أو مد را ،أو ور ثا ،أو ُم ئو َ
ابألصالة عن نفسه ،ال ابلنيابة عن الدولة املعتم ِّد .
الدبلوماسي والقنصل
الدول العام ،ص،211سالمة ،عبد القادر،التمثيل
نظر :أبو هيف ،علي صادق ،القانون
ّ
ّ
الدبلوماسي اإلسالم ،ص45 -42
املعاصر و
ّ
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العأاك وإُق

اهلل،

اآلمي:

وملصي ذلك ألل ال
أوالً :اجلر ِّ
ائم املتعلقة حبقوق العباد
و ع ا ثل ذلك:

 الق العمد و -ضماا الدِّ

أه ع هع ختيش ولي املق

ٍني القصاص والد .

الق ا طأ.

 مةف ا ا اآلخر ع و -ذا ذف حمص اً ،و

أه ع اللماا ل لك امل للاُ.

أه إدُّ اجللد.

 ذا  ،ا او ضرب او رح نَّاناً.خل ا املَّ أ ع – و إكمه الدٍل اسيّ – ؤاخذُ ٍك اأ داءع صدرُ ه ألل
إق

العأاك ،وا،ا اللقساء ألل اا املَّهَّأ ع ُعا يمُ ألل هذه اجلرا،ا ،و لَز ه

اللَّماا(.)732
ومستند هذا اإلمجاع:
 - 7أم

له معا  :ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔﭼ(.)733

( )142ابن عابد ن ،حممد أمّ،رد احملتار علا الد ِّ
مر امل تار رح تنو ر األبصار ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الثانية 1171م ،ج ،4ص ،571اخلر ّي ،حممد عبد هللا ،رح اخلر ّي علا خمتصر خليل ،دار
الفكر ،بريوت ،ط .الثانية1213 ،هـ ،ج ،4ص ،123احلطاب ،مواهب اجلليل رح خمتصر خليل ،ج،2
ص ،215الشافعي ،حممد بن إدر س ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .الثانية1211 ،هـ ،ج ،2ص،21ابن
قدامه ،املغين رح خمتصر اخلرقي ،ج ،11ص ،241البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج،5
ص ،522رح منتها اإلرادات ( دقائى أول النها لشرح املنتها ) ،ج ،2ص.111
( )144سور املائد  ،آ ة (.)25
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 - 2ا ثأت أع ال ع أليه الصة والَّة انه

س ك اً أ د ا رضَّ

اليس كيُّ راسَّ ار ع ع اَنصار خلق لسا(.)734
 - 3ا ألاء الدٍل اسيّ ع املؤاخذ ٍسذا ال ع ع اجلرا،ا ؤكي

،اأ

اللَّاك ٍني العأاك ،وكأ له ،وال ترؤ ألل الظلا واالأ داء ألل اآلخر ع ،وه مما
ُخالف قابد ال،ارع احلكيا ع م،ر عه للعق ٍ
اثنياً :اجلرائم املتعلقة حبق هللا تعاىل:

خل ذا ارمكم املَّ أ ع – و إكمه ال،خص الدٍل اسيّ – ُره اً

اإلسة ي  ،وناا احل خليه هلل معا  ،نما

الدول

رمي ،رب ا مر ،و رمي الزنا ،خلقد

اخ لف اللقساء رمحسا اهلل معا  :ه مقا أليسا احلدوك؟ وللعلماء الا

هذه

املَّأل :
الق

اَو  :اا املَّ أ ع ذا ارمكم رمي ً ُم ه مُ احلدَّ :ن،رب ا مر ،او

الزنا ،خل ا احلدَّ ال ُقا ُ أليه ،وٍه ق  :احل لي ( ،)735وه
الزنا( ،)736وال،اخلعي

املالكي

رمي

املع مد( ،)731واحل اٍل (.)731

( )142أخرجه الب اري ،كتاب الدايت ،ابب سؤال القاتل ،ىت ُِقر ،ج ،5ص ،213برقم  ،2372وملم،
كتاب القسامة ،ابب ثبوت القصاص القتل ابحلجر وغري  ،ج ،3ص ،452برقم .1272
*وسوا أكان املفتول مسلما أم ذميا أم مستأمنا ،فإنه قتل.
( )145هذا هو مذهب احلنفية ،وهو مذهب اإلمام أيب ،نيفة وحممد بن احلسن ،وبه قال اإلمام أبو وسف
،د اخلمر فقط.
لعي ،تبيّ احلقائى رح كنز الدقائى ،ج ،4ص،132الكاساينّ،بدائع الصنائع ترتيب الشرائع،ج،7
نظر:الز ّ
ص 71،،السرخسي ،املبسوط ،ج ،1ص ،55ابن عابد ن ،رد احملتار علا الد ِّ
مر امل تار رح تنو ر األبصار،
ّ
ج ،24ص.134
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ملا ذهأ ا ليه مبا لي:

 - 7له معا  :ﭽﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ(.)731
و ه الدالل  :اا ق لل اآل الكرمي رك املَّ أ ع

ط ه ،وه يا هرٌ مَّ يكلَليته

ٍه الدول اإلسة ي  ،وه ععه وا أامسا نما مليد ٍذلك اآل الكرمي  ،وذلك إ هلل
معا  ،و

ت هلذا احل  ،خلة جي ز لذلك(.)741
ا احلد أليه َّملَ ٌ

 - 2اا ا

احلدوك أ ي ألل ال ال  ،وال ال

أ ي ألل االل زا ،

واملَّ أ ع – و إكمه الدٍل اسيّ – مل ل ز هذه اَإكا  ،خلة ُقا احلد أليه،
ي
خلس ناحلرٍ ّ

أد ال زا ه ٍأإكا اإلسة (.)747

( )142الدسوقي ،حممد بن عرفة، ،ا ية الدسوقي علا الشرح الكبري ،املطبعة العامر  ،مصر1273 ،هـ ،ج،2
ص،414اخلر ّي ،رح اخلر ّي علا خمتصر خليل ،ج ،4ص ،123احلطّاب،مواهب اجلليل رح خمتصر
خليل ،ج ،2ص.215
ي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفريو آابدي ،امله ّذب ،دار الفكر ،بريوت ،ط .الثانية،
( )147الشريا ّ
1132م ،ج ،2ص ،224الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص،127األنصاري ،أيب كراي ،أسىن املطالب رح
روض الطالب ،املطبعة امليمنية ،مصر ،ط .األوىل1414 ،هـ ،ج ،2ص.127
( )143البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،5ص ،522رح منتها اإلرادات ( دقائى أول النها لشرح
املنتها ) ،ج ،2ص ،111ابن قدامه ،املغين رح خمتصر اخلرقي ،ج ،11ص241
( )141سور التوبة ،آ ة .2
السرخسي ،املبسوط ،ج ،1ص،55
( )121الكاساينّ ،بدائع الصنائعفي ترتيب الشرائع ،ج ،7ص،71
ّ
البهويت ،كشاف القناع ،ج ،5ص ،522رح منتها اإلرادات ( دقائى أول النها لشرح املنتها ) ،ج،2
ص.111
( )121البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ج ،5ص ،522رح منتها اإلرادات ( دقائى أول النها
لشرح املنتها ) ،ج ،2ص ،111ابن قدامه ،املغين رح خمتصر اخلرقي ،ج ،11ص.241
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 - 3ااّ املَّ أ ع مل دخ الدول اإلسة ي ٍغرض الأقاء واالس قرار خليسا،
و منا ناا ذلك َ
ٍالع ك

سم نُلِّفَّ ٍالقيا ٍسا ،وٍعد ان ساء ملك املسم و لا،سا خل نه ُلَز ُ

كول ه ،و كاا ا ه اَبلي ،وهلذا خل نه ال عدُّ ععه

اطت الدول

اإلسة ي  ،اي ليس ععه اه كار اإلسة نالذ يّ ،ون يت ً لذلك خل نه ال ل ز جبميا
اإكا اإلسة ٍ ،

لز

وذلك ا ك ا علقًا حبق
ق

سا ا حيقي اغراضه و صاحله الأ ٍُععبَّ ععه ا لسا،
العأاك كوا غشها(.)742

اإل ا الِّ،رٍيت( :)743و سر ُعاهَّد و َُّهَّ َأ َّع ذا سر ا ا ا  :اإَّ سا

اإَّ سا اه ،رط أليه

أسده طعه ٍَّر ُطعا؛ الل زا ه ،و ال خلة قطا ،لععد

ال زا ه ،واَ سر أ د اجلمس ر ال طا طلقاً؛ َنه مل ل ز اَإكا خلأ،أه
احلرٍيّ"(.)744
وُياب عن هذه األدلة من عدة وجوه:
ج

ال ه اَو  :اا املراك ٍاآل الكرمي اا الكاخلر ذا اء طالأاً لل ت والربهاا،

او اء طالأاً االس ماع للقرلا الكر ا ،خل نه ُتاب لذلك ،وجيم ساله؛ ليَّما
ُرَّك
القرلا الكر ا ،خل ا ل ع ٍه خلس اَ ر املطل ب ،و ال خل نه ُّ

أ ه(.)745

ترتيب الشرائع ،ج ،7ص،71

( )122ابن اهلمام ،فتس القد ر ،ج ،2ص ،155الكاساينّ،بدائع الصنائع
السرخسي ،املبسوط ،ج ،1ص.55
ّ
الشربيين اخلطيب ،كان فقيها ِ
( )124هو اإلمام مشس الد ن حممد بن حممد ِّ
مفسرا متكلما ،أ ع أهل مصر علا صال،ه
ّ
ووصفه ابلعلم ،والعمل والزهد والورع ،تو سنة  177هـ ،من مؤلفاته :مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،السراج
املنري ،الفتس الرابين .نظر :كحالة ،معجم املؤلفّ ج ،3ص ،221ذرات الذهب ،ج  ،3ص.432
( )122الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص.175
( )125القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع أل،كام القرآن الكرمي ،دار الكتب املصر ة ،القاهر  ،الطبعة
األوىل 1452هـ ،ج ،3ص.72
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اآل الكرمي ألل اا املَّ أ ع ذا ارمكم رمي م عل حب م

اهلل معا انه ال ُقا أليه احلدَ ،ا

ذلك ملَ اً لعركِّه

أ ه ٍ ،ا

اجلرا،ا الأ م عل حب اهلل معا ال جي ز ال َّاه خليسا َنسا اساس بةح اجمل ما
ومحا ه ع اجلرا،ا ،ق

اإل ا اٍع دا  " :وا ا احلرٍيّ ذا كخ لي ا َّ أ اً،

خلَّر خل نه قطا؛ َنه إدٌّ طالم ٍه خل م أليه ،ن دِّ القذف ،ذ القطا جيم
بيان ً لأل ا  ،نما اا إد القذف جيم بعيان لألأراض ،خل ذا و م

إقه

اإدهما و م اآلخر"(.)746
ال،رأي اث اء ا ه
َّ
ال ه الثاني :اا ن ا املَّ أ ع ال ل ز ٍاَإكا
َُّ ِّغُ له ارمكاب اجلرمي  ،واملخالل ال،رأي
الدول اإلسة ي  ،ال عت ذلك وال َّ
إ اهلل معا  ،ثا ُعلل ع اإل راءاُ القلاّ،ي و ا احلد أليه ٍ ،ألل العكس
متا اً؛ خل ا ن نه زا،راً – خاب ال،خص الدٍل اسيّ – جيم أليه االل زا ٍأأراف
املَّلمني كول سا ،وأد ارمكاب ا َّعُدُّ ُه املَّلم ا ُره اً ،وخمالل ً ،رأي .
ال ه الثالب :اا اَ ر ٍ ا احلدوك ال،رأّي ععه ا

اا مك ا بيان ً

ومحا ً للمت ما اإلسة ي ع ضرر اجلرا،ا ،و ا ان ،ارها

اجمل ما اإلسة ي،

وَّقي العد ٍني العأاك ،وأد

ا احلدوك ألل املَّ أ ع ،او ألل ال،خص

الدٍل اسيّ حبت ا له ععه إصان ع اخلل ا املقابد اَساسّي الأ ُ،رِأَّته ععه ا لسا
ا احلدوك.
ال ه الراٍا :اا ال ا م ألل املَّ أ ع ،خاب ً املأع ث الدٍل اسيّ اا ل ز
ٍأأراف الدول اإلسة ي الأ ه مبثاٍ الزا،ر هلا ،وأد ان ساك إر سا ،وأد
خلاأه لإل راءاُ القلا،يّ

الدول الأ اس لاخل ه ،وأد

( )122ابن قدامة ،املغين ،رح خمتصر اخلرقي ،ج ،3ص.223

ا احلدوك أليه،
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حبت انه خيلا لل ظا القلا،يّ ٍلده الأ ارسل ه ،خل نه ُقا اا ث هذه اجلرا،ا ال
معدُّ ُ هر اً – غالأاً – كول ع ال مل ز ٍأإكا ال،ر ع اإلسة ي  ،و ع ل ذلك اإلألاء
ٍالكُلَّعي ع ع العق ٍ رغا ارمكاٍه رمي
الق

كاخ الدول اإلسة ي .

الثاني :اا املَّ أ ع ذا ارمكم رمي ً مُ ه عمُ احلدَّ ن،رب ا مر ،او

الزِّنا ،خل ا احلد ُقا ُ أليه ،وٍه ق
ا مر)( ،)741واملالكي (

غش

اإل ا اٍ

سف ع احل لي ( غش إدِّ

رمي الزنا)( ،)741وال،اخلعي

(،)741

والظاهرّ (.)751
و د اس د ّ اب اب هذا الق

ملا ذهأ ا ليه مبا لي:

 - 7اس دل ا ٍعم اُ ال ص ص الأ يا َّرَُّه ٍ ا احلدوك :نق له معا :
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ( ،)757و له معا  :ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭼ ( ،)752و له معا  :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

( )127وقد استثىن اإلمام أبو وسف إقامة ّ ،د اخلمر ألهنم عتقدون إاب،ة ُ ئربِه،الكاساينّ،بدائع الصنائع
السرخسي  ،املبسوط ،ج ،1ص ، 55ابن اهلمام ،فتس القد ر،
ترتيب الشرائع ،ج ،7ص،71
ّ
ج ،2ص155

( )123الدرد ر ،أمحد بن حممد بن أمحد ،الشرح الصغري علا أقرب املسالك ،دار املعارف ،مصر ،ط .األوىل،
1412هـ ،ج ،2ص ،211الدسوقي،،ا ية الدسوقي علا الشرح الكبري ،ج ،2ص ،414اخلر ّي ،رح
اخلر ّي علا خمتصر خليل ،ج ،4ص.123

( )121الشريا ي ،املهذب ،ج ،2ص ،224الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص،127األنصاري ،أسىن املطالب
رح روض الطالب ،ج ،2ص.127
( )151ابن ،زم ،علي بن أمحد بن سعيد،احمللا ،دار الطباعة املنري ة ،الطبعة الثانية 1112م ،ج ،11ص.111
( )151سور النور ،آ ة .2
( )152سور املائد  ،آ ة .43
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ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﭼ ( ،)753و له معا  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﭼ(.)754
و ه الدالل  :اا هذه ال ص ص يا َّرَُّه ٍ ا احلدوك ،وذلك ألل ن َّعه
ارمكم ُره اً وخلَ َّ ا إدَّكمه ن ل  ،و اءُه ملك ال ص ص أا  ،خلسي ٍعم سا
م او ن َّعِ ارمكم ايّ رمي ع هع هذه اجلرا،ا ،س اء اناا ع املَّلمني ،او
الذ ِّييِّع ،او املعاهَّدع ع ،وال جي ز ال خصيص ععه هذه ال ص ص ،ال املعاهَّد وال غشه
ال ٍدلي بر ح ،وال ُخَّصِّصَّ ه ا خل أقل هذه ال ص ص ألل أُم سا ،والقاأد
مق  " :العا أقل ألل أم ه ا مل َّ ِر هك ا خيصصه "(.)755
ق

اإل ا اٍ

ال نه عذَّر م ليذها

سف " :اَب

ال،را،ا ه العم

كار احلرب؛ لععد ال ال  ،وا كع

إ ال اس ناخل ،
كار اإلسة خللز

م ليذها "(.)756
 - 2اا املَّ أ ع ٍطلأه كخ

كار اإلسة عت ذلك :انه أ اا ل ز اإكا

اإلسة د ا ه.
 - 3القياس :وإابله ياس املَّ أ ع – و ععه ذلك الدٍل اسيّ – ألل
الذ ي و ب ا احلدوك ،وذلك ع هع انأني:

( )154سور املائد  ،آ ة .44
( )152سور النور ،آ ة .2
اإلسنوي،هنا ة السول رح منهاج الوصول ،ج ،2ص ،4251السمعاينّ،قواطع األدلة
()155
ّ
ج ،4ص114.
( )152الكاساينّ،بدائع الصنائع ترتيب الشرائع ،ج ،2ص.411

األصول،
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اجلانم اَو  :جيم ا احلد ألل املَّ أ ع ذا ارمكم ا ُ عمُ ذلك ،نما
جيم ذلك ألل الذ ي ،جبا ا ال زا سما ٍأإكا اإلسة د ي ا سما( ،)751و ا ناا
ٍةك املَّلمني ،واملَّ أ ع ا ه ؤ ي .

ي ا ه كا،م
الذ ّ

اجلانم الثاني :جيم ا احلد ألل املَّ أ ع ذا ارمكم ا ُ عمَّ ذلك ،نما
جيم ذلك ألل الذ ي ،جبا ا الكلر ٍي سما(.)751
ق

اإل ا ال ،ناني( :)751ا املَّ أ ع قا أليه احلد؛ َنه ُلَ َّ ٌ ٍالذ يّ

جبا ا الكلر ٍي سما "

()761

الرتجيح:
الذي رت َّح

نظري – واهلل األا – ه الق

الثاني ،وه الق

ٍ

ب

ا احلدوك ألل املَّ أ ع ،وذلك ملا لي:
 - 7عل ُق َّ ع ا اس دل ا ٍه ع ال ص واملعق ؛ إيب ا اَ ر ٍ ا احلدِّ ألل
َّعِ ارمكم ا ق ليه اء أا اً ،واَب مطأي احلدوك ل وَّ يعَّته ق ليامسا ععه ايّ
خلركع

الدول اإلسة ي  ،س اء اناا َّلماً ،او ذ ياً ،او ُعاهَّداً ،و منا ا ا ا

احلدوك كار احلرب لععد ال ال أليسا.

( )157ابن قدامة ،املغين ،ج ،3ص ،124الكاساينّ،بدائع الصنائع ترتيب الشرائع ،ج ،2ص.411
القنوجي ،ص ِّد ى ،سن خان ،الروضة البهيّة رح الدمرر البهيَّة ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .األوىل،
()153
ّ
1112م ،ج ،2ص.212
( )151هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن حممد بن علي الشوكاينّ ،ولد عام 1174هـ ،وتو سنة 1251هـ ،ع
بّ علوم كثري وصنَّف فيها ،من مؤلفاته :فتس القد ر بّ فين الروا ة والدرا ة ،إر اد الفحول إىل حتقيى احلى
ِم ئن علم األصول ،البدر الن يد إخالص التو،يد ،نظر :كحالة ،معجم املؤلفّ ،ج ،11ص.54
( )121الشوكاينّ ،نيل األوطار رح منتقا األخبار ،ج ،4ص.213
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ا احلدوك ألل املَّ أ ع ،و إكمه الدٍل اسيٍّ ،ع ُتَّ

ت
احلصان القلاّ،ي  ،وأد ال زا ه ٍاَإكا ال،رأي ؛ لك ا ا ه ؤ  ،خليه م َل ٌ
ي ععه
ت ا احلدوك؛ خلاملقص ك ال،رأ ّ
ملقابد ال،ر ع اإلسة ي الأ ع هع ا لسا ُ،رِأَّ ه
ا احلدوك:
 َّقي اَ ع ألل اَنلس ،واَ ا  ،واَأراض. َّقي العدال ٍني اجلاني واجملت أليه. -حمارٍ اجلرمي

اجمل ما اإلسة ي ،وحماول مطسشه وختليصه ععه ،يا

الرذا. ،
َُّ ِّ ُ لهُ
 مح اآلخر ع ألل اخذ العرب  ،والعظ  ،و طا الطر ا ا َّعه م ََّّنلََُّ ُه القيا َّ ٍأيّ ن مع ععه هذه اجلرا،ا.
وال ،ك اا أد ا احلدوك ألل املعاهَّد – و إكمه الدٍل اسيّ – ُلي ُُِّ
نثشًا ع هع هذه املقابد ال،رأّي .
 - 3انه ال

د نص بر ح د ألل اس ث اء املعاهَّد ععه ا احلدوك ل

ارمكم ُره اً ق لي ا احلدّ

الدول اإلسة ي  ٍ ،وألل العكس متا اً ،خل ذا

ناا املَّلا الذي َّ،رَّخلهُ اهلل ،ورخلعه ٍ سة هُ ،قا احلد أليه ل ارمكم إدى هذه
أل ها مُقا ُ ألل َّعه كونه ناملعاهَّدع وغشه ايو .
اجلرا،ا ،خل ي
تتمة:
ذا رى العرف الدوليّ ألل اا الدٍل اسيني ال مقا أليسا احلدوك

إا

ُتر ا ،او اا الدول الأ طلأت مأاك ال مثي
ارمكاٍسا جلرمي م م ذلك ،وال َّ
الدٍل اسيّ ا الدول اإلسة ي  ،ا،رتطت ذلك ،رطاً  -اي أد
ي ذا ارمكم
الدٍل اس ّ

أه – ألل الدول اإلسة ي  ،خلما احلكا؟

ا احلد ألل
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ذا ا،رتطت إدى الدو هذا ال،رط ألل الدول اإلسة ي  ،خل ا ال،رط
ك ا ٍاطةً ،و ذا ناا العُرفُ ألل انسا ُعل اَّ ع ا احلدوك أليسا ،خلس أرف
خلاسد؛ َنه عارض ال ص ص ال،رأي  ،خلة ُل لت ليه ،ق

ال،يخ حممد اٍ

زهر  " :ال ،ك اا هذا أرفٌ سياسيّ ،واملعروف أرخلاً نامل،روط ،رطاً ،ولكع جيم
ااه نعلاَّ ااَّ العرف منا ؤخذُ ٍه ذا مل خيالف نصاً ،رأّياً لق ِ ال ع أليه الَّة  :ن
،رط ليس ن اب اهلل خلس ٍاط "(.)767
ِّ
ص إىل ما يلي:
* م ْن خالل ما سبق خَنْلج ج
ي احلصان القلا،يّ
اوالً :اا القان ا الدوليّ مي ح األاء الَّلك الدٍل اس ّ
املطلق  ،مما عت أد َّ مطأي اإل راءاُ القلا،ي  ،ععه ُ انماُع وأُق ٍاُع أليسا
إال ارمكاب ُ هر م ع اجلرا،ا

كاخ الدول املُرهسَّ ِ ليسا ،و منا رَّكه

كول ه،

وهي الأ م ليل ُ اسأ ه و َُّا،ل ه.
ثانياً:اا املَّ أ ع ذا ارمكم رمي
و ا احلد أليه ذا نانت اجلرمي مَّ
للعأاك ٍ ،ا ًء ألل الق

الدول اإلسة ي  ،خل نه جيمُ عا أ ه،

مُ احلد ،س اء اناا احل هلل ،ا ناا احل

الرا ح اللقه اإلسة ي.

وٍ اءً أليه ال

د إصان لاّ،ي

ال،ر ع اإلسة ي مبلس سا

القان ا

الدوليّ؛ ٍ ا الدٍل اسيَّ ذا ارمكم ره اً الدول اإلسة ي الأ اس لاخل ه خل نه
م أليسا وخل ال،ر ع اإلسة ي  ،وهذا املأدا طل ععه اا قص ك ال،ارع احلكيا
ُعا ي ُ
اا جيع اجمل ما اإلسة ي م معاً ميانياً ،عم ألل حمارٍ اجلرمي أ وٍعد و أسا،
كوا اا َُّه ث ل اي اإدع رمكم رمي

كاخ الدول ؛ ذ ا االس ث اء ع ك ألل هذا

املقص ك ٍاإلٍطا .
( )121أبو هر  ،حممد ،العقوبة

الفقه اإلسالمي ،ص232
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املطلب الينالث :احلصانة املاليّة
الدول
الفرع األول :احلصانة املالية يف القانون
ّ
ُقَصَّدُ ٍاحلصان املالّي

أُرهفع القان ا الدوليّ :ألاء األاء الَّلك

الدٍل اسيّ ع اللرا،م الرس ال،خصّي والعي ّي ععه ان ا الدول املليل ع هلا،
ا اإللزا ٍ لك اللرا،م مل اط يسا و َّعه قيا ألل ارضسا.
وم ضيح ذلك :اا العُرهفَّ الَّا،د ،واملعم

ٍه

()762

غالم الدّو ه لزا

عي ع ،او رسُ
اط يسا ،او َّعه قيا ألل ارضسا ،ضرا،مَّ َّ

،رنّي ع ملا دخله

عي م علي ٍاملأاني ،س اء انانت ممل ن
ال،خص ععه خارج الدول  ،ونذلك ضرا،م َّ
يا ه َُّهَّ َأ َّرَّ  ،ال اا القان ا الدوليّ ُعلي اب اب الَّلك الدٍل اسيّ ععه ملك
اللرا،م والرس  ،خلس مبثاٍ اال يازاُ واالس ث اء هلا ،وهذا ه
ٍاحلصان املالّي

ا ََُّّمَّل

القان ا الدوليّ(.)763

الفرع الينا  :احلصانة املالية يف الشريعة اإلسالمية
وا ا ٍال َّأ لل صان املاليّ

ض ء ال،ر ع اإلسة ي  ،خل ا ال،ر ع اإلسة ي

ايأهطيتع الرُّ ُس َّ او املَّ أ ع حن اً ع اال يازاُ املالّي  ،الأ مُعدُّ مب زل احلصان املاليّ
و ا مق ليه ،وٍياا ذلك :اا ا الرس او املَّ أ ع ألل َّمني:

الدبلوماسي
الدول العام ،ص،133سالمة ،عبد القادر ،التمثيل
( )122أبو هيف ،علي صادق ،القانون
ّ
ّ
الدبلوماسي اإلسالم ،ص.112
والقنصل املعاصر و
ّ
( )124نصت املاد ( ) 24علا هذا النوع من احلصاانت، ،يث جا فيها " :تعفي الدولة املعتمد رئيس البعثة
ِم ئن يع الرسوم ،وال رائب القوميّة ،واإلقليمية ،والبلد ة ،املتعلقة ابألماكن اخلاصة ابلبعثة ،اململوكة
أواملستأجر  ،علا أن ال تكون ضرائب أو رسوم ان ة عن أتد ة خدمات معينة " .نظر :كري ،حممد
الدبلوماسي والقانون
عز ز ،املدخل إىل القانون الدول العام وقت السلم ،ص ،242الشيخ ،خالد ،سن،
ّ
الدبلوماسي ،ص.422
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اَو  :ا ٌ صط أه عه الرس لل كَُّّم والرٍح ( اي لل تار ) ،والثاني :ا ٌ
صط أه عه ال ٍقصد ال كَُّّم وال للرٍح ،و منا ه ا ،خصيّ لل لق وحن ذلك.
خلالقَّا الثاني نصَّ خلقساء اإلسة ألل انه ال ؤخذ ه العُ،هرَّ – خلة ضرا،عمَّ أليه
– وه ا مق ليه احلصان املاليّ

القان ا الدوليّ ،ق

اإل ا اٍع دا  " :وال ُؤهخَّذُ

سا – اي الرس – الع،ر ععه غش ا ال تار  ،خلل َّر ٍالعا،ر سا َُّ َِّّق و عه ا اله
او سا،م مل ؤخذ ه ،يء ،نص أليه امحد "( ،)764و ق

اإل ا اٍ

سف " :ال

ؤخذ ع الرس الذي ٍعب ٍه َّلعكُ الرو  ،وال ععَّ الذي اأطي ا اناً أ،ر "(.)765
املبحث الينالث :نواقض احلصانة الدبلوماسيّة
ا املأدا وامل طل الذي م طل ه اأ أار أدا احلصان الدٍل اسّي هي ضماا
يا اب اب الَّلك الدٍل اسيّ مبسا و يل سا حبرّ  ،وطمأني ٍ ،عيداً أع مدخ
غش حمأمع ع أ الدول املَّ قأل  ،و ؤند هذا امل ل اإل ا حممد ٍع احلَّع ال،يأانيّ
ٍق له " :ا الرس ذا مل ك ن ا ل ني ال َّ طيع ا مأك الرسال  ،خلاَ اا هلا ٍغش
،رط ،و ا ،رط هلا ذلك ،ون م ٍه وثيق خلس اإ ط"(.)766
وٍ اءً ألل ذلك خل ا احلصان الدٍل اسّي ُع َّته َولئكي الرس مَّسيةً أليسا
للقيا ٍال ا أاُ امل نل ليسا ألل امت وانم ال

ه ،ال انه

ٍعض احلاالُ د

خيرجُ ذلك الدٍل اسيّ أع طار أمله ،اَ ر الذي جيع ذلك ا ض ا املسا الأ

قي ،ج ،3ص.213
( )122ابن قدامة ،املغين رح خمتصر اخلر ّ
( )125أبو وسف ،اخلراج ،ص.31
( )122الشيباين ،حممد بن احلسن ،رح السري الكبري ،مطبعة ركة اإلعالانت الشرقية ،القاهر  ،ط .الثانية،
1171م ،ج.211 ،2
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اُوخلد ع ا لسا ،وذلك اخلل ا احلصان الأ اإيط ٍسا ،مما َّ لز رخلا ملك
احلصان  ٍ ،و د مطلم ه الدول املليل املغاكر لعد الرغأ خليه.
والص ر واحلاالُ الأ م اخلل وم ا ض ا أدا احلصان الدٍل اسّي نثش ،
وميكع اإل،ار

اها ملك الص ر ألل ال

اآلمي:

أوالً :التدخل يف شؤون الدولة املعتمد لديها

ا املسم اَو والغرض اَها ع إاط اب اب الَّلك الدٍل اسيّ ٍاحلصان

الدٍل اسيّ

كول ع الدو  :متكي سا ع اكاء أملسا ،ورسال سا ،كوا ايّ مليي ،

او خ ف ع أ الدول املَّ قأل  ،وهذا ا ض ا يا ذلك الدٍل اسيّ ٍال دخ
،ؤوا ملك الدول الداخليّ  ،او ا ار يّ  ،مما جيع ذلك العم خماللاً جلميا اأد
العم الدٍل اسيّ ،والعرف الدوليّ ،ال سيما ال تَّس ألل ملك الدول  ،او اي أم
،أ ه إ الدول  ،وأ د،ذع صأح ذلك ال،خص غش رغ ب خليه.
و د إلظ املَّلم ا – أرب مارخيسا – إق

الدو اَخرى ،و،ؤونسا

ا اب ٍسا ٍ ،نان ا ثاالً لل خلاء ٍعدها ،ا ثاالً لق له معا  :ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﭼ

()761

و د ّ ،دكَّ اللقساءُ
رك
وال ُّ

ا ر اجلاس س ،خلذهم نثشٌ سا

ااّ اجلاس س ق ُ

أ هع؛ َاَّ ال تَّسَّ ن ٌع ع ا يان .

و د نصت املا ي خليي ا املاك ( )47ألل انه ألل ،يا الَّلراء اإرتا
الألد املع مد لد سا وانظم سا ،وجيم أليسا أد ال دخ

( )127سور اإلسرا  ،آ ة .42
الدول العام ،ص.242
( )123علوان ،حممد وسف ،القانون
ّ

،ؤونسا(.)761

انني
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اثنياً :عدم احرتام قوانني الدولة املبعو إليها
د ك ا املَّم ح او املأذوا ٍه

ٍلد مم أاً

ٍلد لخر ،ولذا ال ا م ألل

اب اب الَّلك الدٍل اسيّ ال عرف ألل انني وانظم الدول املَّ قأل هلا ،واإرتا
انني وانظم ملك الدول ؛ ذ ا املخالل َنظم ملك الدول و اني سا ا ض ا
احلصان الدٍل اسيّ الأ ُ ت َب اب لَّلك الدٍل اسيّ ،و د مق لي

ٍعض

احلاالُ رخلا ملك احلصان  ،خاب ذا نانت ملك املخالل مق لي االأ داء او ان
احلق

ا اب مل اطت الدول نما رَّ ٍياا ذلك

أ ب احلصان القلا،يّ .

اثليناً :التعرض لدين الدولة املبعو إليها

ال ا م ألل اب اب الَّلك الدٍل اسيّ لدى كول ع الدو اإرتا ك سا

الً وأمةً ،خلاالس سزاء ٍالد ع او اجلرح او الطعع خليه ،اخلل ا العم امل ن
ليسا ،وه مما ثش الظغا،ع و ثش ال مر ٍني الدو وال،ع ب ،وه خمالف ملا ق ليه
له معا  :ﭽ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ( ،)761و له معا  :ﭽﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ(.)711
وألل هذا خلاإلساء لألك اا ،وال تر ح ٍسا ،اخلض ا احلصان الدٍل اسيّ
الأ ُ ت َب اب الَّلك الدٍل اسيّ.
رابعاً :إساءة استعمال االمتيازات

ة أليسا للقيا
م ا اب اب الَّلك الدٍل اسيّ جبمل ع اال يازاُ؛ مَّسي ً

ٍال ا أاُ امل نل ليسا ،وال ا م أليسا اإرتا هذه اال يازاُ واحلق  ،وأد
اس خدا سا

غش ا و دُ ع ا له ،نال سرب ع الق انني ،وخمالل اَنظم  ،او

( )121سور النحل ،آ ة .125
( )171سور العنكبوت ،آ ة .22
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اس غة هذه اال يازاُ للمصاحل ال،خصّي  ،خل ا هذا نله مما ا ض ا احلصان
الدٍل اسيّ و ق ليامسا.
اخلامتة
ت
خامت هذا الأ ب َّم َّبَّلَ ُ

ال ا،ج اآلمي :

ح
اوالًُ :قصالالالد ٍاحلصالالالان الدٍل اسال الّي انسا ،لال ال الالالع اال يالالالازاُ الالالالأ ُممهال الَّ ُ
للمأع ث الدٍل اسيّ؛ جتعله إع هرزم وو ا  ،و ال َأ َّعم ،خصاليم ،و لالا،يم ،و الاليم؛
مما ُمَّكِّ هُ ذلك ع القيا ٍاملسم  ،او املسا امل نل ليه.
ثاني الاً :احلصالالان الدٍل اس اليّ عال هع إيالالب العم ال هلالالا كانال واهمي ال

ال،الالر ع

اإلسة ي  ،و د ك َّ ألل َّكان سا نص صٌ ععَّ الك اب والَّ املطسر .
ثالثاً :ال كييف اللقسيُّ لل صان الدٍل اسّي  :أقالد ا الاا ،خلاَ الاا الالذي نالاا
ُعطل للرُّ ُس ِّ ،ونص اللقساء ألل اَإكالا امل علِّقال ٍالهُ ،قاٍَّال ُ ٍاحلصالان الدٍل اساليّ
مبلس سا القان ا الدوليّ املعابر.
راٍعالالاً :م الال َّع احلصالالان الدٍل اسالاليّ

ثةثالال انالال اع :ال،خصالالّي  ،واملاليّالال ،

والقلاّ،ي .
خا َّ الاًُ :قصالالد ٍاحلصالالان ال،خص الّي إر ال االأ الالداء ألالالل ،الالخص املأع ال ث
ي وذامه ،و الدخ
الدٍل اس ّ

ذلالك مالأ ني الدٍل اساليني

َّالك سا و ق ِّالر أملالسا،

وإُر االأ قاك.
ُ اُبال هلا
ساكسالاً :ال،الالر ع اإلسالالة ي ُمقعالالرُّ احلصالالان ال،خصاليّ ٍ ،ال نَّسالالا اي يالالرَّ ه
و اأدها ،وال ص ص ال،رأي الدال ألل ذلك ع الك اب والَّ نثش .
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لسال القالالان ا الالالدوليّ :ألالالاء ابال اب

سالالاٍعاُ:قصال ُد ٍاحلصالالان القلالالا،يّ

ي الع ا لال ع لعقلالاء الدولال امللاليل ع هلالا ،و راءامسالا القلالاّ،ي ،
الَّلك الدٍل اس ّ
و اني سا ،وذلك إال ارمكاب اإد اُولئك اَخلراك خمالل ً ( ُره اً ) َنظمال و ال انني
ملك الدول
إُق

ثا الالا :ل الرّ

ال،الالر ع اإلسالالة ي ٍالالني إالالال ني ٍال َّالالأ لل صالالان القلالالاّ،ي :

العأاك ،وإُق

اهلل،

ا ا ٍال َّأ للترا،اِ امل علق حبق

العأاك ،خلقد ا،ا اللقسالاء ألالل اا املَّهالَّأ ع

م ألل هذه اجلرا،ا ،و لَز ه اللَّماا.
ُعا ي ُ
وا ا ٍال َّأ للترا،ا امل علق حب اهلل معا  ،خل ذا ارمكم الدٍل اسي ُره اً
الدول اإلسة ي  ،وناا احل خليه هلل معا  ،خلقد اخ لف اللقساء رمحسا اهلل معا :
خلم سا ع ق
ر

اا الق

ٍ ا احلدِّ أليه ،و سا ع ق

ٍعد

ا احلدِّ أليه ،و د م يَّع

اَو .

ماسعاًُ:قَصَّدُ ٍاحلصان املالّي

أُرهفع القان ا الدوليّ :ألاء األاء الَّلك

الدٍل اسيّ ع اللرا،م الرس ال،خصّي والعي ّي  ،الأ ععه ان ا الدول املليل ع
هلا لزا

اط يسا و َّعه قيا ألل ارضسا ٍ لك اللرا،م والرس .

أا،راً :مت ح ال،ر ع اإلسة ي الدٍل اسيّ ا َُّمل ٍاحلصان املالّي ٍ ،
ناا هلا الََّّأه

د

رساء اأدها ألل ،يا الق انني الدولّي املعابر ؛ خلقد نصَّ

خلقساء اإلسة ألل انه ال ؤخذ ع الرس العُ،هرَّ ،خلة ضرا،عمَّ أليسا ،وه ا
مق ليه احلصان املاليّ

القان ا الدوليّ.
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املصادر واملراجع
[ ]7اَزهري ،باحل أأد الَّميا،

اهر اإلنلي ،رح خم صر خلي  ،طأع الأاٍي

احللع ،صر ،ط .الثاني 7111 ،
[ ]2اَنصاري ،اٍي زنر ا ،اس ل املطالم ،رح روض الطالم ،املطأع امليم ي ،
صر ،ط .اَو 7373 ،هال.

[ ]3اإلس ي ،أأد الرإيا ٍع احلَّع ٍع ألي ،نسا الَّ

،رح ساج ال ب ،

كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،لأ اا ،ط .اَو 7422 ،هالال
[ ]4الأكري ،حممد امحد ،العة اُ الدٍل اسيّ ٍني الدو  ،كار الأيار  ،لأ اا ،ط.
اَُو . 7114
[ ]5الأس مي ،ص ر ٍع نس ٍع كر س:
ن،اف الق اع أع نت اإل اع ،طأع ك املكر  ،ط .اَو 7314 ،هال ،ج ،3ص.711
،رح سل اإلراكاُ ( ك ا ،اولي ال سل ل،رح امل سل ) ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ،
الطأع اَو 7426 ،هال.

[ ]6اجل ت ،أأد امللك ٍع أأد اهلل ،الربهاا

اب

اللقه ،كار اَنصار،

القاهر  ،ط .الثاني 7411 ،هال.
[ ]1اجليزاني ،حممد إَّني ،خلقه ال از ،كار اٍع اجل زي ،الر اض ،ط .الثاني ،
7421هال
[ ]1اٍع إز  ،ألي ٍع امحد ٍع سعيد:
احمللل ،كار الطأاأ امل ش  ،الطأع الثاني . 7114

رامم اإل،اع

العأاكاُ واملعا ةُ واالأ قاكاُ ،كار احلد ب ،القاهر  ،ط.

اَو 7471 ،هال.
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[ ]1احلطاب ،حممد ٍع أأد الرمحع املغرٍي ،اهم اجللي ،رح خم صر خلي  ،كار
اللكرٍ ،شوُ ،ط .الثاني . 7111 ،
[ ]71ا ر،يّ ،حممد أأد اهلل، ،رح ا ر،يّ ألل خم صر خلي  ،كار اللكرٍ ،شوُ،
ط .الثاني 7471 ،هال.
[ ]77ا طاٍي ،حممد ٍع حممد ،عامل الَّ ع ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،ط.
اَو . 7111 ،
[ ]72الدَّرك ر ،امحد ٍع حممد ٍع امحد ،ال،رح الصغش ألل ا رب املَّالك ،كار
املعارف ،صر ،ط .اَو 7312 ،هال.
[ ]73الدس ي ،حممد ٍع أرخل  ،إا،ي الدس ي ألل ال،رح الكأش ،املطأع العا ر ،
صر7211 ،هال.

[ ]74اٍع ر،د ،اٍ ال ليد حممد ٍع امحد ٍع حممد ٍع امحدٍ ،دا اجمل سد ونسا
املق صد ،كار اٍع إز ٍ ،شوُ ،الطأع اَو . 7115
[ ]75رضا ،حممد ،ن اب حممد رس اهلل بلل اهلل أليه وسلا ،كار ال سل العرٍي ،
ط .الثاني . 7116 ،

[ ]76اٍع الرِّخلع  ،اٍ العأاس جنا الد ع امحد ٍع حممد ،نلا ال أيه ،رح ال أيه خلقه
اإل ا ال،اخلعي ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،الطأع اَو 7415هال.
[ ]71الرّ لي ،مشس الد ع حممد ٍع امحد ،نسا احمل اج ،رح امل ساج ،كار الك م
العلمي ٍ ،شوُ ،ط .اَو . 7113 ،

[ ]71الزرَّن،ي ،حممد ٍع ٍساكر ،الأ ر احمليط

اب

وال،ؤوناإلسة ي ٍالك ت ،ط .الثاني . 7114 ،

اللقه ،وزار اَو اف
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[ ]71الزَّاٍُ ،راهيا صطلل ولخروا ،املعتا ال سيط ،املك أ اإلسة ي  ،مرنيا،
كُ ،ط .الراٍع 7421 ،هال.
[ ]21الز لعي ،أثماا ٍع ألي ،مأيني احلقا، ،رح ن ز الد ا ، ،املطأع اَ ش ،
ٍ ال  ،ط .اَو 7373 ،هال.
[ ]27الَّرخَّيّ ،حممد ٍع اٍي سس  ،املأَّ ط ،طأع الَّعاك  ،القاهر ،
ط .اَو 7321،هال.

[ ]22سة  ،أأد القاكر سة  ،ال مثي الدٍل اسيّ والق ص املعابر والدٍل اس ّي
اإلسة  ،كار ال سل العرٍي  ،ط .اَو . 7116
[ ]23الَّمعاني ،ص ر ٍع حممد ٍع أأد اجلأار ،اطا اَكل اَب  ،كار
الك م العلمي ٍ ،شوُ ،لأ اا ،ط .اَو 7471 ،هال.
[ ]24ال،اخلعي ،حممد ٍع كر س ،اَ  ،كار املعرخل ٍ ،شوُ ،ط .الثاني 7471 ،هال.

[ ]25ال،رٍيت ،حممد ا طيم ،غت احمل اج

عرخل عاني اللا امل ساج ،كار إياء

الرتاث العرٍيٍ ،شوُ ،ط .الثاني 7476 ،هال.

[، ]26كري ،حممد أز ز ،املدخ

القان ا الدولي العا و ت الَّلا ،طأع

الداوكي ،ك  ، ،ط .اَو . 7111 ،
[ ]21ال ،ناني ،حممد ٍع ألي ،ني اَوطار ،رح امل قل ،ؤسَّ الرسال ،
ط .الراٍع . 7111 ،
[ ]21ال،يخ ،خالد إَّع ،الدٍل اسيّ والقان ا الدٍل اسيّ ،طأع أدناا
أأداجلاٍر ،اَركا ،ط .اَو . 7111 ،
[ ]21ال،شازيّ ،اٍ س ا

ٍراهيا ٍع ألي اللشوزلٍاكي ،املسذّب ،كار اللكر،

ٍشوُ ،ط .الثاني . 7116 ،
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[ ]31اٍع أاٍد ع ،حممد ا ني ،إا،ي رك احمل ار ألل الدُّرِّ املخ ار ،رح م ر اٍَصار،
كار اللكرٍ ،شوُ ،لأ اا ،الطأع الثاني . 7111

[ ]37اٍع أأد الرب ،أمر ٍع سف ٍع أأد اهلل ،الكا

خلقه اه املد  ،ؤسَّ

الرسال  ،ط7473 ،2هال.

[ ]32اٍع أأد الَّة  ،أأد العز ز ،اأد اَإكا

صاحل اَنا  ،كار الك م

العلمي ٍ ،شوُ ،ط .الثاني . 7111 ،
[ ]33اٍ أأيد ،القاسا ٍع سةّ  ،اَ ا  ،كار اللكر للطأاأ وال ،ر وال ز ا،
لأ اا ،ط .اَو . 7111 ،
[ ]34العظيا لٍاكي ،حممد مشس احل  ،أ ا املعأ ك ،رح س ع اٍي كاووك ،كار
الك م العلمي ٍ ،شوُ ،ط .الثاني 7475 ،هال.

[ ]35اٍ أيد ،أارف خلي  ،العة اُ الدوليّ

اإلسة  ،ا ع القدس املل إ ،

ط .اَو . 7116 ،
[ ]36غازي إَّع ،ال يز الدٍل اسيّ املعابر  ،ك.ا ،ط .اَُو . 7116
[ ]31الغزالي ،حممد ٍع حممد ٍع حممد ،ال سيط ،كار الَّة  ،القاهر  ،ط .اَو ،
7471هال.
[ ]31اٍع خلارس ،امحد ٍع زنر ا ،قا يس اللغ  ،كار اجلي ٍ ،شوُ ،ط .الثاني ،
7421هال.
[ ]31اللارو ي ،إارث سليماا ،املعتا القان ني ،كار اللكر ،ك  ، ،ط .اَو ،
. 7111
[ ]41اللشوزلٍاكي ،مد الد ع حممد ٍع عق ب ،القا س احمليط ،ؤسَّ الرسال ،
ٍشوُ ،ط .الَّاكس . 7111 ،
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[ ]47اللي ي ،امحد ٍع حممد ٍع ألي ،املصأاح امل ش ،املك أ العصرّ ٍ ،شوُ ،ط.
الثالث 7471 ،هال.
[ ]42الق طانيَّ ،لر ألي حممد ،ال كييف اللقسي لألأما املصرخلي  ،حبب  ،ر
مل العد الَّع ك  ،العدك (  ، ،) 21ا 7426هال.
[ ]43اٍع دا  ،أأد اهلل ٍع امحد ،املغت ،رح خم صر ا ر يّ ،ك أ الر اض
احلد ث  ،الر اض ،ط .اَو  7412 ،هال.
[ ]44القرا ّ ،امحد ٍع كر س ٍع أأد الرإيا الص سا يّ ،اللرو  ،كار الغرب
اإلسة يٍ ،شوُ ،لأ اا ،ط .اَو .
[ ]45القرطع ،حممد ٍع امحد ٍع اٍي ٍكر ،اجلا ا َإكا القرلا الكر ا ،كار
الك م املصر  ،القاهر  ،الطأع اَو 7356هال.
[ ]46الق

يّ ،بدِّ إَّع خاا ،الروض الأسيّ ،رح الدُّرر الأسيَّ  ،كار املعرخل ،

ٍشوُ ،ط .اَو . 7116 ،
[ ]41القشواني ،اٍع اٍي ز د ،ال اكر والز اكاُ ،كار ال سل العرٍي  ،صر ،ط.
اَو 7421 ،هال.
[ ]41اٍع القيّا اجل زّ  ،حممد ٍع اٍي ٍكر ٍع ا ب،اإكا اه الذ  ،كار القلا،
ك  ، ،ط .الثاني 7421 ،هال.
[ ]41الكاساني ،أةء الد ع اٍ ٍكر ٍع َّع كٍ ،دا،ا الص ا،علي مرميم ال،را،ا ،كار
الك اب العرٍيٍ ،شوُ ،الطأع الثاني 7412هال.
[ ]51اٍع نثش ،أماك الد ع اٍي اللداء مساأي :
ملَّش القرلا العظيا ،كار ال،عم ،القاهر  ،ط .اَو . 7112 ،
الأدا وال سا  ،كار ال،عم ،القاهر  ،ط .اَو . 7112 ،
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[ ]57مم أ ععه ألماء اهل د ،الل اوى اهل دّ  ،كار إياء الرتاث العرٍيٍ ،شوُ،
ط .اَو 7416 ،هال.
[ ]52املرغي انيٍ ،رهاا الد ع ألي ٍع اٍي ٍكر ،اهلدا ،رح ٍدا املأ دي ،املك أ
اإلسة ي  ،ط .الثاني . 7111 ،

[ ]53اٍع للح ،اٍ س ا ٍرهاا الد ع ٍراهيا ٍع حممد ٍع أأد اهلل ٍع حممد ،املأدع
،رح املق ا ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،لأ اا ،الطأع اَو 7471 ،هال.
[ ]54اٍع ظ ر، ،ا الد ع حممد ٍع كر  ،لَّاا العرب ،كار باكرٍ ،شوُ ،ط.
الثالث 7474هال.

[ ]55امل ا  ،حممد ٍع سف ٍع اٍي القاسا العأدري، ،رح امل ا ألل خم صر خلي
( ال اج واإلنلي ) ،الطأع اَو  ،طأع الَّعاك مبصر  7321هالٍ ،سا ش
اهم اجللي .
[ ]56اٍع جنيا ،ز ع الد ع ٍع ٍراهيا ٍع حممد ،الأ ر الرا، ،رح ن ز الد ا ، ،كار
املعرخل ٍ ،شوُ ،ط .اَو . 7111 - ،
[ ]51ال وي ،حييل ٍع ،رف:

امل ساج

،رح ب يح َّلا ٍع احلتّاج ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،لأ اا ،ط.
الثالث . 2112 ،

روض الطالأني ،كار الك م العلمي ٍ ،شوُ ،ط .الثاني . 7111 ،
اجمل ع ،رح املسذب :ط الثاني  ،كار الطأاأ امل ش مبصر.
[ ]51اٍع ه،ا  ،حممد ٍع أأد امللك ،الَّش ال أ  ،املك أ ال لي  ،اَزهر ،ط.
الثاني . 7114 ،
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[ ]51اٍع اهلما  ،نما الد ع حممد ٍع أأد ال اإد الَّي اسي،خل ح القد ر ،كار إياء
الرتاث العرٍيٍ ،شوُ ،الطأع الثاني . 7111

[ ]61اهلي مي، ،ساب الد ع امحد ٍع حممد ٍع ألي ٍع إترَّ ،ل احمل اج ٍ،رح
امل ساج ،كار اللكرٍ ،شوُ. 7111 ،
[ ]67اٍ هيف ألي باك  ،القان ا الدٍل اسيّ، ،أ املعارف ،اإلسك در  ،ط.
اَُو . 7114 ،
[ ]62اٍ

سف ،عق ب ٍع ٍراهيا ،ا راج ،كار املعرخل ٍ ،شوُ ،ط .اَو ،

. 7116
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Diplomatic immunity in the Islamic Sharia
Dr. Maher Deeb SaadEddin Abu Shawish
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Abstract. Eating this research an issue related to international relations, namely diplomatic immunity, a
number of privileges granted to an envoy diplomat; make the score and prevention, and safe personal and
judicial, and Mali; enabling it to carry out the task, or tasks entrusted to him.
Have shown in this research intended to diplomatic immunity, and legitimacy, and air conditioning
idiosyncratic, and types.
The findings in this research that the Islamic law had a head start on all contemporary international
law in establishing the rules and principles of diplomatic immunity, and that the scholars stated in their
works to the provisions of this matter, and a statement Tire and its affili.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص ( ،222-222حمرم 1342هـ/نوفمرب 2114م)

أحاديث موت الفجأة

"مجعا وختريا ودراسة"
د .بندر بن انفع بن بركات العبديل

األستاذ املشارك بقسم السنة وعلومها
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم

ملخصصا الب صصث .قمــيف ه هــلا الجبمــا حمــث األواديــا الـواردأ ه مــوت الدرــةأ ودراســتها دراســة ودي يــة بــلكر

ختريج احلديا ودراسة رواته واحلكم عليه مث ذكر كالم األئمة النقاد فيه...
وتجبني من خالل الدراسة أنه مل ي جبيف ه موت الدرةأ وديا صميح عن النيب  ه أنـه راوـة للمـ من أو
أنه من أشراط الساعة أو أن النيب  كان يستعيل منـه ،لكنـه ورد عـن ةاعـة مـن الصـمابة والتـابعني فـدل علـ أن
أصال.
له ا
وهللا املوفق.
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املقدمة
احلمد هلل الذي كتب املوت على مجيع العباد ،وجعل هلم أجلًا هم القوه فيه وهو يوم
املعاد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،شهادة نرجو بها النجاة يوم التناد،
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل سبيل الرشاد .صلى اهلل عليه وعلى آله
وأصحابه وسلم تسليمًا كثريًا.
أما بعد- :
فإ ن املإإوت حإ واقإإع علإإى مجيإإع ا تعإ كمإإا قإإا تعإإاىل :ﭽﯺﯻﯼ
ﯽﭼ

()1

واإلكثار من ذكره واالستعداد له والتأهب لنزوله مطلب ضروري.
ومن صور املوت اليت كثرت يف عصرنا ( موت الفجأة ) ،وبسبب كثرته تداو
الناس أحاديث رويت عن النيب  يف حِكمته ،وأنه من أشراط الساعة وغريها.
وقد استعنت باهلل عز وجل على دراسة هذه األحاديث ذبًّا عن السنة ونصحًا
لألمة.
وجعلت هذه الدراسة مقسَّمة إىل متهيد وأحاديث وخامتة.
التمهيد ذكرت فيه تعريف موت الفجأة ،ووروده يف السنة وعن السلف ،وكثرة
وقوعه وما ينبغي لإلنسان جتاهه.
وأما األحاديث فقد سردتها سردًا.
ثم ا تصة وفيها بيان احلكم على األحاديث.
وا امتة،وذكرت فيها أهم النتاعج اليت توصلت إليها.
هلل أسأ أن ينفع به ،وأن خيتم لنا خبامتة حسنة إنه جواد كريم.
وا َ
( )1اآلية رقم ( )42من سورأ األنجبياء.

أواديا موت الدرةأ...
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متهيد
جأً وفُجَاءةً
جؤُه فَ ْ
جأَه بالكسر والنصب ،يَفْ َ
ألمْرُ وفَ َ
قا ابن منظور" :فَجِئَه ا َ
جأَه وفاجأَه يُفاجئُه ُمفَاجأَةً وفِجاءً :هَجَمَ عليه من غري أَن يَ ْشعُر به،
بالضم واملدّ ،وافتَ َ
وقيل إِذا جاءه َبغْتةً من غري تقدّم سبب ...وكلّ ما هجم عليك من أَمر مل حتتسبه فقد
جأَك.
فَ َ
جأُ اإلِنسانَ من ذلك"...
ثم قا  :و َموْتُ الفُجاءةِ ما يَفْ َ

()2

وقد بوَّب البخاري يف "صحيحه" فقا  :باب موت الفجأة ،البغتة.

()3

قا ابن حجر" :وَالفُجَاءَة بِضَمِّ ا ْلفَاء وََبعْد الْجِيم َمدّ ثُمَّ َهمْز ،وَيُرْوَى ِبفَتْحٍ ثُمَّ
جأَة وُقُوعه ِبغَيْرِ سَبَب
سُكُون ِبغَيْرِ َمدّ ،وَ ِهيَ الْهُجُوم عَلَى َمنْ لَمْ يَ ْشعُر بِهَِ .و َموْت ا ْلفَ ْ
()4

ِمنْ مَرَض وَغَيْره"...

فهو إذن :ما يأخذ اإلنسان بغتة من غري تقدم سبب.
* وموت الفجأة واقع ،وقد ورد يف السنة ما يد عليه فعن عاعشة رضي اهلل
عنها أن رجلًا قا للنيب  :إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ َنفْسُهَا ،وَأَظُنُّهَا َلوْ تَك ََّلمَتْ َتصَدَّقَتْ ،فَهَلْ
لَهَا َأجْرٌ إِنْ َتصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَا ََ :نعَمْ.

()2

فقوله" :افتُلتت نفسُها" ؛ أي :خرجت نفسُها بغتة.
والفلتة واالفتتت :ما وقع بغتة من غري روية.

()2

(" )2لسان العرب" ( ،)182/11وانظر "النهاية" ( ،)312/4و"معرم املصطلمات واأللداظ الدقهية" ()43/4
(" )4فتح الجباري" ()223/4
( )3املصدر السابق ()223/4
( )2أخرجه الجبخاري ( ،)2721( ،)1488ومسلم (.)1113
( )2انظر" :املعرم الوسيط" ( ،)266/2و "فتح الجباري" ()222/4

بندر بن انفث بن بركات العجبديل

222

* وورد عن السلف ما يد على أنه رمحة وراحة للمؤمن وحسرة على الكافر.
فعن طارق بن شهاب قا  :كنت عند عبد اهلل _يعين :ابن مسعود_ فذكر
عنده موت الفجأة ،فقا  :ختفيف على املؤمن وحسرة على الكافر ،ثم تت قوله
تعاىل :ﭽﮨﮩﮪﮫﭼ

()2

* وورد عنهم ما يد على كراهته.
روى شعبة ،عن منصور بن املعتمر ،عن إبراهيم النخعي أنه كره موت
الفُجاءة.

()2

وقد نقل عن أمحد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة.

()9

قا ابن بطا " :وكأن ذلك _واهلل أعلم_ ملا يف موت الفجأة من خوف حرمان
()10

الوصية وترك االستعداد للمعاد بالتوبة وغريها من األعما الصاحلة" ا.هإ

وقا الشيخ ابن عثيمني _رمحه اهلل_" :كراهتهم ملوت الفجأة ليست كراهة
شرعية ،لكن يكرهون وقوع ذلك نفسيًا ،ألنه قد يقع وهو يريد أن يوصي وحنو
()11

ذلك"

* وورد عنهم ما يد على أنه من عتمات الساعة.

( )7أخرجه ابن أيب وامت ه "تدسريه" ( .)18214وسيةيت ه ختريج األواديا أن هلا األثر صح موقوفاا عن ابن
مسعود رضي هللا عنه.
( )8أخرجه ابن أيب شيجبة ()12122
(" )6فتح الجباري" ()222/4
(" )11فتح الجباري" ()223/4
( )11من تعليقه عل "صميح الجبخاري" من نسخيت.

أواديا موت الدرةأ...
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فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قا  ":من أشراط الساعة حفز املوت ،قيل:
()12

يا أبا محزة ،ما حفز املوت؟ قا " :موت الفجأة".

وعن جماهد قا " :من أشراط الساعة موت البدار".
* وقد وقع موت الفجأة لكثري من العلماء واألعمة.

()13

()14

قا ابن حجر" :ونقل النووي عن بعض القدماء أن مجاعة من األنبياء
والصاحلني ماتوا كذلك".

()12

وكان اإلمام البخاري _رمحه اهلل_ يتمثل بهذين البيتني:
ل ركوع
اغتنم يف الفراغ فض َ
كم صحيحٍ رأيتَ من غري سقم

فعسى أ ْن يكون موتُك بغتةً
ت نفسُه الصحيح ُة فلتة
ذهب ْ
()12

قا ابن حجر" :وكان من العجاعب أنه هو وقع له ذلك أو قريبًا منه".

والواقع شاهد بذلك ،فكثرة حوادث السيارات يف عصرنا مع كثرة األمراض
اليت مل تكن يف أستفنا هي من أسباب موت الفجأة.
ويف دراسة قام بها أحد الباحثني أظهرت أن موت الفجأة يشكل  %13من
حاالت الوفاة يف مدينة الرياض.
وأشارت الدراسة إىل أن معد موت الفجأة سريتفع بسبب تغري منط احلياة يف
اجملتمع السعودي وتفشي السمنة والسكري.

( )12عزاه ابن بطال ه شرح الجبخاري ( )323/2البن أيب الدنيا
( )14أخرجه ابن أيب شيجبة ()12122
( )13انظر "سري أعالم النجبالء" ( ،)424/18( ،)222/12ذيل طجبقات احلنابلة ()221/4
(" )12فتح الجباري" ()222/4
(" )12مقدمة فتح الجباري" ص (.)318

بندر بن انفث بن بركات العجبديل
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وأشار الباحث إىل أن إحصاعيات وزارة الصحة يف اململكة تشري إىل أن  %29من
الوفيات تنتج عن أعراض وعتمات غري حمدودة وغري معروفة ،وبالتالي قد تكون
وفاة عدد منهم بشكل مفاجئ.

()12

ويف دراسة أخرى أثبتت أن ( )24فردًا ميوت يوميًا يف السعودية دون ساب
إنذار.

()12

* وهذا يدعو اإلنسان إىل أن يستعد للموت بالتوبة واإلنابة واألعما الصاحلة
والتوجه إىل اهلل بكثرة الذكر واالستغفار ،واملبادرة بقضاء احلقوق اليت يف ذمته
لآلخرين ف نه ال يدري متى يفجأه املوت ،كما قا تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

)(19

ثم إن من فعل ذلك ف نه ال خوف عليه فيما يستقبل ،وال حزن عليه فيما مضى
فقد ينز به املوت فجأة فيكون من لطف اهلل به وختفيفه عليه ،وإحسانه إليه.
نسأ اهلل سبحانه أن خيتم لنا بالصاحلات ،وأن يبارك لنا يف أعمارنا وأعمالنا إنه
جواد كريم جزيل اهلبات.
ختريج األحاديث وبيان ألفاظها وطرقها ودرجتها
احلديث األول :حديث عبيد بن خالد السلمي رضي اهلل عنه

( )17د .ماجد الدياض استشاري كهرابئية القلب " .جريدأ الرايض " العدد (.)12218
( )18تصريح للمشرف عل كرسي " أحباث موت الدرةأ حامعة امللك سعود" ؛ املوقث اإللكرتوين ،الجبوابة
اإلخجبارية للرامعة.
( )16اآلية رقم ( )43من سورأ لقمان.

أواديا موت الدرةأ...

231

ختريه:
أخرجه أبو داود يف اجلناعز  -باب موت الفجأة ()3110
َددٌ ،حَدَّثَنَا يَحْيَىَ ،عنْ ُشعَْبةََ ،عنْ مَ ْنصُورٍَ ،عنْ َتمِيمِ ْبنِ سَ َل َمةَ
قا  :حَدَّثَنَا مُس َّ
جلٍ ِمنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ  قَا َ
أَوْ َس ْعدِ ْبنِ عُبَ ْيدَةََ ،عنْ عُبَيْدِ ْبنِ خَاِلدٍ السُّ َلمِىِّ َ -ر ُ
عنِ النَّبِىِّ 
مَرَّةًَ :

خذَةُ أَ َسفٍ».
جأَةِ َأ ْ
ثُمَّ قَا َ مَرَّةًَ :عنْ عُبَ ْيدٍ  -قَا َ « َموْتُ الْفَ ْ

()20

وأخرجه ابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )122/2عن علي بن حممد ،عن
مسدد به بلفظه ،رفعه مرة ،ووقفه أخرى.
* وأخرجه أمحد ( ،)12924( ،)12492ومن طريقه املزي يف «تهذيب
الكما » ( ،)201/19والبيهقي ( )322/3من طري علي بن املديين كتهما عن
حييى بن سعيد القطان به بلفظه ،إال أنه وقع عند أمحد يف املوضع األو عن متيم بن
سلمة وحده.
* وأخرجه ابن أبي شيبة ( ،)12122وأمحد ()12922( ،)12492
وابن عدي يف "الكامل" ( ،)249/2والبيهقي ( )322/3من طري حممد بن
بشار بندار ،ثتثتهم _ابن أبي شيبة ،وأمحد ،وبندار_ عن حممد بن جعفر
وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )122/2من طري املثنى بن معاذ بن معاذ
العنربي عن أبيه ،وابن عدي يف "الكامل" ( ،)232/2والبيهقي ( )322/3عن حممد
بن بشار ،عن روح ابن عبادة
ثتثتهم _حممد بن جعفر ،ومعاذ بن معاذ ،وروح_ عن شعبة به بنحوه ،إال
حممد بن جعفر وروح فعن متيم وحده بدون شك.

( )21أي :أخلأ غضب أو غضجبان ،يقال :أسف أيسف أس ادا فهو آسف إذا غضب" .النهاية" (.)38/1
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واقتصر حممد بن جعفر ومعاذ على ذكر املوقوف فقط ،ومل يس ابن قانع لفظ
احلديث عن معاذ.
درجته:
احلديث مداره على شعبة بن احلجاج ،وقد اختلف عليه يف إسناده ويف رفعه
ووقفه على أربعة أوجه.
الوجه األول :شعبة ،عن منصور ،عن متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة
_بالشك_ عن عبيد بن خالد رضي اهلل عنه ،مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا ،وهذه رواية
حييى بن سعيد القطان.
الوجه الثاين :شعبة ،عن منصور ،عن متيم بن سلمة وحده ،عن عبيد بن خالد
مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا .وهذه رواية روح بن عبادة ،وحييى بن سعيد القطان عند
أمحد ()12492
الوجه الثالث :شعبة ،عن منصور ،عن متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة
_بالشك_ عن عبيد بن خالد موقوفًا فقط ،وهذه رواية معاذ بن معاذ العنربي.
الوجه الرابع :شعبة ،عن منصور ،عن متيم بن سلمة وحده ،عن عبيد بن خالد
موقوفًا فقط
وهذه رواية حممد بن جعفر غندر.
وعند تأمل هذه األوجه عن شعبة فرواتها ثقات أثبات.
فيحيى بن سعيد القطان ،ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
وروح بن عبادة البصري ،ثقة فاضل.
( )21انظر" :التقريب" (ص)1122
(" )22التقريب" (ص)426

()22

()21
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()23

ويف النظر بني أصحاب هذه األوجه األربعة ،وهم :حييى بن سعيد القطان،
وروح بن عبادة ،ومعاذ بن معاذ العنربي ،وحممد بن جعفر ،فقد اختلفوا يف رفعه
ووقفه ،ويف إسناده.
أما يف رفعه ووقفه :فرواه حييى القطان وروح مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا.
ورواه معاذ بن معاذ ،وحممد بن جعفر غندر موقوفًا.
وهذا االختتف هو من منصور بن املعتمر شيخ شعبة بن احلجاج كما صرح به
شعبة نفسه حيث قا  " :هكذا حدثنيه ،وحدثنيه مرة أخربني باملبارك فلم يرفعه،
وحدث به غندر فلم يرفعه .أخرجه ابن عدي"(.)24
والراجح _وهللا أعلم_ الوقف ملا يلي:
 - 1أنه آخر ما حدث به منصور كما يفهم من سياق كتم شعبة.
 - 2أن حممد بن جعفر من أوث أصحاب شعبة ،وقد قا عبد اهلل بن
املبارك :إذا اختلف الناس يف حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.

()22

 - 3أنه قد وافقه معاذ بن معاذ وروح بن عبادة ،فاتف ثتثة حفَّاظ على
وقفه.
وأما االختتف يف إسناده .هل هو من حديث متيم بن سلمة وحده ،أو هو عن
متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة _بالشك_ عن عبيد بن خالد.

(« )24التقريب» ()622
(" )23الكامل" (.)236/2
(" )22اجلرح والتعديل" ()121/7
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فقد تقدم أن حييى القطان رواه عنهما بالشك ،وأن حممد بن جعفر وروح بن
عبادة قد روياه عن متيم بن سلمة وحده ،عن عبيد بن خالد.
واألقرب _واهلل أعلم_ أن الشك من شعبة نفسه ،فقد تردد فيه.
احلديث الثاين :حديث عاعشة رضي اهلل عنها.
ختريه:

ورد عن عاعشة رضي اهلل عنها من مخسة طرق.
الطريق األول :عبد اهلل بن عبيد بن عمري ،عن عاعشة.
أخرجه أمحد ( ،)22042والبيهقي يف "السنن الكربى" (،)329/3
ويف "شعب اإلميان" ( )10212من طري عبيد اهلل بن الوليد ،عن عبد اهلل بن
عبيد به ،ولفظه :سألت رسو اهلل



عن موت الفجأة ؟ فقا " :راحة للمؤمن،

وأخذة أ َسفٍ للفاجر"
قا البيهقي" :ورواه سفيان الثوري عن عبيد اهلل موقوفًا عن عاعشة رضي اهلل عنها"
الطريق الثاين :حفصة بنت عبد الرمحن ،عن عاعشة.
أخرجه عبد الرزاق ( )2221عن حييى بن العتء عن ابن سابط ،عن حفصة
به ،ولفظه" :موت الفجأة ختفيف على املؤمن وأخذة أسف على الكافر"
الطريق الثالث :موسى بن طلحة ،عن عاعشة.
أخرجه الطرباني يف "األوسط" ( ،)3129وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية"
( )1493من طري صاحل بن موسى الطلحي ،عن عبد امللك بن عمري ،عن موسى بن
طلحة ،قا  :بلغ عاعشة أن ابن عمر يقو  :إن موت الفجأة سخطة على املؤمنني،
فقالت :يغفر اهلل البن عمر ،إمنا قا رسو اهلل " موت الفجأة ختفيف على املؤمنني،
وسخطة على الكافرين"
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قا الطرباني" :مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال صاحل".
الطريق الرابع :جماهد بن جرب ،عن عاعشة.
أخرجه إسحاق بن راهويه يف "مسنده" ( )1192؛ قا  :أخربنا جرير ،عن
ليث بن أبي سليم ،عن عبد اهلل بن أبي جنيح ،عن جماهد قا  :تويف عبد اهلل بن أبي
بكر فجأة ،فش ذلك على عاعشة وقالت :لوددت أنه أصيب يف شيء من جسده مع
أني مسعت رسو اهلل  يقو " :هو ختفيف على املؤمن ،وعذاب على الكافر".
الطريق اخلامس :أبو األحوص ،عن عاعشة.
أخرجه ابن أبي شيبة ( ،)12124والبيهقي يف "السنن الكربى" ( )329/3من
طرق أبي شهاب احلناط ،عن األعمش ،عن زبيد ،عن أبي األحوص ،عن عبد اهلل
وعاعشة قاال" :موت الفجأة رأفة باملؤمن ،وأسف على الفاجر ".هكذا موقوفًا...
درجته:
احلديث ضعيف جدًا جبميع طرقه.
 أما طريقه األو ففيه ثتث علل.األوىل :عبيد اهلل بن الوليد ،وهو الوصايف.
()22

قا حييى بن معني ،وأبو زرعة ،وأبو حامت" :ضعيف احلديث".
وقا ابن معني يف رواية أخرى" :ليس بشيء".
()22

وقا النساعي " :مرتوك احلديث ".

()29

وقا العقيلي" :يف حديثه مناكري".
(" )22اجلرح والتعديل" ()442/2
(" )27اتريخ الدارمي عن ابن معني" (ص)128
(" )28ضعداء النسائي" (ص)122
(" )26الضعداء الكجبري" ()128/4

()22
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وقا ابن حجر" :ضعيف"

()30

الثانية :االنقطاع ،ف ن عبد اهلل بن عبيد بن عمري مل يسمع من عاعشة.
قا ابن حزم " :عبد اهلل بن عبيد بن عمري مل يدرك عاعشة"

()31

وقا ابن كثري _بعد أن ذكر حديثًا_" :وهذا منقطع بني عبد اهلل بن عبيد بن
()32

عمري وعاعشة ،ف نه مل يسمع من عاعشة هذا احلديث"

الثالثة :أنه قد أُعلَّ بالوقف ،رواه سفيان الثوري ،عن عبيد اهلل موقوفًا عليه،
كما ذكر البيهقي ،وال يصح ،فهو اضطراب من عبيد اهلل بن الوليد.
 وأما طريقه الثاني فهو وا ٍه ؛حيىي بن العالء البجلي،
()33

قا أمحد" :كذاب رافضي يضع احلديث".
وقا ابن معني" :ليس بشيء".
وقا مرة" :ليس بثقة".

()34

()32
()32

وقا أبو حامت" :ليس بالقوي ،تكلَّم فيه وكيع".
()32

وقا النساعي" :مرتوك احلديث".

(" )41التقريب" (ص)232
(" )41احملل " ()42/2
(" )42تدسري ابن ك ري" ()422/4
(" )44طجبقات احلنابلة" (" ،)268/1حبر الدم" (ص)322
(" )43اجلرح والتعديل" ()176/6
(" )42اتريخ الدوري عن ابن معني" ()221/2
(" )42اجلرح والتعديل" ()176/6
(" )47ضعداء النسائي" (ص)236
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()32

وقا ابن حجر" :رمي بالوضع".
 -وأما طريقه الثالث ففيه:

صاحل بن موسى الطلحي ،وقد تفرد به.
قا ابن معني" :ليس بشيء".

()39

وقا أبو حامت" :ضعيف احلديث ،منكر احلديث جدًا ،كثري املناكري عن
()40

الثقات"

()41

وقا النساعي" :مرتوك احلديث".

وقا ابن حبان" :يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات حتى يشهد
املستمع هلا أنها معمولة أو مقلوبة ،ال جيوز االحتجاج به"

()42

وقا ابن عدي" :عامة ما يرويه ال يتابعه عليه أحد ،وهو عندي ممن ال يتعمد
()43

الكذب ،ولكنه يشبَّه عليه وخيطئ."...
()44

وقا ابن حجر" :مرتوك".

(" )48التقريب" (ص)1124
(")46اتريخ الدوري عن ابن معني" ()222/2
(" )31اجلرح والتعديل"()312/3
(")31ضعداء النسائي" (ص)142
(" )32اجملرووني" ()422/1
(" )34الكامل" ()1482/3
(" )33التقريب" (ص)338
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وقد قا الطرباني" :مل يرو هذا احلديث عن عبد اهلل إال صاحل" يعين ابن موسى
الطلحي.
 وأما طريقه الرابع ففيه ليث بن أبي سليمقا أمحد" :مضطرب احلديث".
وكذا قا أبو حامت وأبو زرعة.

()42

()42
()42

وضعفه ابن عيينة ،وابن معني ،والنساعي.

()42

وقا اجلوزجاني" :يضعَّف حديثه ليس بثبت".

وقا الذهيب" :فيه ضعف يسري من سوء حفظه".

()49
()20

وقا ابن حجر" :صدوق اختلط أخريًا ومل يتميز حديثه فرتك".
واألقرب أنه ضعيف ،وأن اضطرابه جاء من سوء حفظه.
 -وأما طريقه ا امس فهو موقوف على عاعشة.

وقد اختلف على األعمش يف رفعه ووقفه ،ويف صحابيه .ورجَّح الدارقطين
كونه موقوفًا على ابن مسعود كما سيأتي.

()21

(" )32حبر الدم" (ص)421
(" )32اجلرح والتعديل" ()177/7
( " )37ضعداء النسائي" (ص" ،)216هتليب الكمال" ()276/23
(" )38أووال الرجال" (ص)61
(" )36الكاشف" ()13/4
(" )21التقريب" (ص)817
( )21وسيةيت بيانه ه وديا ابن مسعود.

أواديا موت الدرةأ...

239

احلديث الثالث :حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
ختريه:
ورد احلديث عن ابن مسعود من طريقني.
الطريق األول :إبراهيم النخعي ،عن علقمة بن وقاص ،عن عبد اهلل بن
مسعود.
أخرجه ابن أبي شيبة ( )12129عن أبي معاوية حممد بن خازم ،والطرباني يف
"الكبري" ( ،)10012وأبو نعيم يف "حلية األولياء" ( )29/2من طري القاسم بن
مطيب ،والبيهقي يف "الشعب" ( )10212من طري سفيان الثوري.
ثتثتهم _أبو معاوية ،والقاسم ،والثوري_ عن األعمش.
* وأخرجه البزار يف "مسنده" ( ،)1242والشاشي يف "املسند" (،)343
( ،)342( ،)344والطرباني يف "الكبري" ( ،)10049ويف "األوسط" ( ،)2902وأبو
نعيم يف "احللية" ( ،)232/4والبيهقي يف "الشعب" ( ،)10212وابن اجلوزي يف
"العلل املتناهية" ( )1422من طري حسام بن مصك ،والبزار ( )1242( ،)1242من
طري يونس بن عبيد ،كتهما عن أبي معشر(.)22

عواد عل أنه
( )22واحلديا من هلا الطريق أخرجه الرتملي _كما ه طجبعة بوالق_ لكن نجبّه احملقق ّ
د.بشار ّ
أصال ه النسخ املخطوطة
قطعا إذ مل جند له ا
ليس ه الرتملي فقال" :وهلا احلديا ليس من سنن الرتملي ا
أيضا فإن املزي مل يلكر هلا احلديا
وال الشروح ،وإمنا جاء ه طجبعة بوالق وعنها منت عارضة األووذي ،و ا
أيضا فإن ابن ورر اهلي مي ذكر
ه التمدة ،وال استدركه عليه املستدركون كاحلافظني العراقي وابن ورر ،و ا
احلديا ه جممث الزوائد ( ،)424/2ونسجبه إىل الطرباين ،وهو عنده كللك ه الكجبري ( ،)11136وه
األوسط ( ،)2868وهللا املوفق للصواب« .سنن الرتملي» (.)411/2
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كتهما _األعمش ،وأبو معشر_ عن إبراهيم النخعي ،لكن قا القاسم بن
مطيب :عن األعمش ،عنه ،عن النيب



بلفظ" :إن نفس املؤمن خترج رشحًا ،وإن

نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس احلمار ،وإن املؤمن ليعمل ا طيئة فيشدد بها عليه
عند املوت ليكفر بها ،وإن الكافر ليعمل احلسنة فيسهل عليه عند املوت ليجزى بها "
وقا معاوية والثوري :عن األعمش ،عنه ،موقوفًا بنحوه.
وقا حسام بن مصك :عن أبي معشر ،عنه مرفوعاً بلفظ" :إن نفس املؤمن
خيرج رشحًا وال أحب موتًا كموت احلمار ،قلت :وما موت احلمار؟ قا " :موت
الفجأة"
هذا لفظ أبي نعيم ،والباقون بنحوه ،ومل يس البزار لفظه.
الطريق الثاين :األعمش ،عن زبيد ،عن أبي األحوص ،عن عبد اهلل بن
مسعود
أخرجه عبد الرزاق ( )2222عن معمر والثوري ،وابن أبي شيبة ()12124
من طري أبي شهاب احلناط ،ثتثتهم عن األعمش ،لكن قا معمر والثوري :عنه،
عن رجل ،عن أبي األحوص ،عن ابن مسعود قا " :موت الفجأة ختفيف على
املؤمن ،وأسف على الكافر"
وقا أبو شهاب :عنه ،عن زبيد ،عن أبي األحوص ،عن عبد اهلل وعاعشة
قاال فذكراه بنحوه.
درجته:
احلديث ضعيف بطريقيه ،وقد صح عن ابن مسعود رضي اهلل عنه موقوفًا.
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أما طريقه األول :فقد اختلف فيه على األعمش ،فرواه القاسم بن مطيب عنه،
عن إبراهيم النخعي ،عن علقمة ،عن ابن مسعود مرفوعًا.
ورواه أبو معاوية والثوري عنه ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود
موقوفًا.
واملوقوف أصح ألنه من رواية أبي معاوية حممد بن خازم وهو من أصحاب
األعمش الثقات.
قا معاوية بن صاحل :سألت حييى بن معني ،من أثبت أصحاب األعمش؟
قا  :بعد سفيان وشعبة :أبومعاوية الضرير.

()23

وتابعه سفيان الثوري وهو من أصحاب األعمش الثقات.

()24

واملرفوع تفرد به القاسم بن مطيب وهو ضعيف.
قا ابن حبان" :خيطئ عمن يروي على قلة روايته فاستح الرتك كما كثر
()22

ذلك منه"

* كما اختلف فيه على أبي معشر أيضًا:
فرواه حسام بن مصك ،عنه ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود
مرفوعًا.
ورواه يونس بن عبيد ،عنه ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود
موقوفًا.

(" )24اجلرح والتعديل" (/7ترةة)1421
(" )23شرح علل الرتملي" ()178/1
(" )22اجملرووني" ()214/2
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واملوقوف أصح ؛ ألنه من رواية يونس بن عبيد بن دينار ،وهو ثقة ثبت،
كما قا ابن حجر(.)22
واملرفوع تفرد به حسام بن مصك ،وهو ضعيف جدًا.
()22

قا أمحد" :مطروح احلديث".

()22

وقا ابن معني" :ليس حديثه بشيء"

وقا أبو زرعة" :واهي احلديث ،منكر احلديث".
()29

وقا أبو حامت" :ليِّن احلديث ،ليس بقوي ،يكتب حديثه".
()20

وقا البخاري " :ليس بالقوي عندهم".
()21

وقا النساعي" :ضعيف".

()22

وقا ابن حجر" :ضعيف يكاد أن يرتك".

قا الدارقطين" :يرويه أبو معاوية ووكيع وابن عيينة وحممد بن عبيد عن
األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد اهلل موقوفًا ،ورواه القاسم بن مطيب
_كويف ثقة_ عن األعمش بهذا اإلسناد مرفوعًا ،ورفعه حسام بن مصك عن أبي
()23

معشر عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد اهلل أيضًا ،واملوقوف أصح" ا.هإ

(" )22التقريب" ص ()1166
(" )27اجلرح والتعديل" ()417/4
(" )28اتريخ الدوري عن ابن معني" ()117/2
(" )26اجلرح والتعديل" ()417/4
(" )21التاريخ الكجبري" ()142/4
(" )21ضعداء النسائي" (ص)82
(")22التقريب" ص()242
(" )24العلل" ()134/2
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وقا أبو نعيم" :غريب من حديث إبراهيم تفرد به عنه أبو معشر زياد بن
()24

كليب"

وأما طريقه الثاين :فهو موقوف ،ويف إسناد عبد الرزاق ضعف جلهالة الراوي
الذي مل يسم.
قا الدارقطين" :يرويه األعمش واختلف عنه ،فرواه أبو بكر بن عياش ،عن
األعمش ،عن زبيد ،عن مرة ،عن عبد اهلل.
ورواه احملاربي عن األعمش ،عن زبيد ،عن أبي األحوص ،عن عبد اهلل.
وقا أبو شهاب قبل قو احملاربي ،وقا عبد اهلل وعاعشة ،وقو احملاربي أشبه
بالصواب"

()22

احلديث الرابع :حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه
ختريه:
ورد احلديث عن أنس من أربعة طرق.
الطريق األول :درست بن زياد ،عن يزيد الرقاشي ،عن أنس.
أخرجه مسدد _كما يف "املطالب العالية" ( _)241والطيالسي ( ،)2222وابن
ماجه ( )2200عن نصر بن علي اجلهضمي ،وأبو يعلى املوصلي ( )4102عن
إسحاق بن أبي إسراعيل ،وابن حبان يف "اجملروحني" ( )290/1من طري عباس بن
يزيد النجراني ،وابن عدي يف "الكامل" ( ،)922/3ومن طريقه ابن اجلوزي يف "العلل
املتناهية" ( )1429من طري عبد احلميد بن صبيح.

(" )23ولية األولياء" ()242/3
(" )22العلل" ()272/2
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ستتهم _مسدد ،والطيالسي ،ونصر اجلهضمي ،وإسحاق ،وعباس ،وعبد
احلميد_ عن درست بن زياد به.
ولفظه " :أن رجلًا كان عند النيب  ثم مات ،فأُخرب النيب  أنه قد مات،
قا " :الذي كان آنفًا؟" قا  :نعم ،فقا رسو اهلل " :كأنها إخذة على غضب،
واحملروم من حرم وصيته".
وهو عند ابن ماجه مقتصر على قوله" :واحملروم من حرم وصيته".
الطريق الثاين :جعفر بن هارون ،عن مسعان بن املهدي ،عن أنس.
أخرجه ابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" ( )1490من طري حممد بن مقاتل،
عن جعفر بن هارون به.
ولفظه" :موت الفجأة رمحة للمؤمنني وعذاب للكافرين".
الطريق الثالث :احلسن بن عمارة ،عن احلواري بن زياد ،عن أنس.
أخرجه عبد الرزاق ( ،)2220والدينوري يف "اجملالسة وجواهر العلم" ()3122
من طري هوذة بن خليفة ،وابن عدي يف " الكامل" ( ،)202/2ومن طريقه ابن
اجلوزي يف "العلل املتناهية" ( )1491من طري احلسن بن عرفة ،حدثنا أبو حفص
األبار ،عن عمر بن عبدالرمحن.
ثتثتهم _عبد الرزاق ،وهوذة ،وعمر_ عن احلسن بن عمارة ،لكن قا عبد
الرزاق :عنه ،عن أبي إسحاق اهلمذاني ،عن احلواري بن زياد ،عن النيب .
وقا هوذة وعمر :عنه ،عن احلواري ،عن أنس ،عن النيب .
الطريق الرابع :الشعيب ،عن أنس ،عن النيب .
أخرجه الطرباني يف "املعجم األوسط" ( ،)9322و"الصغري" ( ،)1132ومن
طريقه الضياء يف "املختارة" ( )2322عن اهليثم بن خالد املصيصي ،زاد الضياء من
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وجه آخر ( )2322من طري يوسف بن سعيد بن مسلم ،كتهما عن عبد الكبري بن
املعافى بن عمران ،حدثنا شريك ،عن العباس بن ذريح ،وأبو عمرو الداني يف "السنن
الواردة يف الفنت" ( )399من طري محاد بن سلمة ،عن عاصم بن بهدلة كتهما
(العباس ،وعاصم) عن الشعيب.
لكن قا العباس بن ذريح :عنه ،عن أنس ،عن النيب .
وقا عاصم بن بهدلة :عنه ،عن النيب  مرسلًا.
ولفظ العباس بن ذريح" :من اقرتاب الساعة أن يرى اهلت قبلًا ،فيقا :
لليلتني ،وأن تتخذ املساجد طرقًا ،وأن يظهر موت الفجأة".
ولفظ عاصم بن بهدلة" :من أشراط الساعة موت الفجأة ،وأن يرى اهلت ابن
ليلة كأنه ابن ليلتني".
الطريق اخلامس :أبان بن أبي عياش ،عن أنس رضي اهلل عنه ،عن النيب .
أخرجه الشجري يف "األمالي ا ميسية" ( )222/2من طري عبد اهلل بن حممد
البغوي ،أخربنا حممد بن بكار بن الزيات ،حدثنا قيس ،عن أبان ،عن أنس رضي اهلل
عنه قا  :قا رسو اهلل " :إن من أشراط الساعة الفاجل وموت الفجأة".
درجته:
احلديث ضعيف جدًا جبميع طرقه.
أما طريقه األو  :ففيه درست بن زياد العنربي.
قا ابن معني" :ال شيء"

()22

وقا أبو زرعة" :واهي احلديث"

(" )22اجلرح والتعديل" ()347/4
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وقا أبو حامت" :ليس حديثه بالقاعم ،عامة حديثه عن يزيد الرقاشي ،ليس
ميكن أن يعترب حديثه".

()22

وقا البخاري" :حديثه ليس بالقاعم".
وقا أبو داود" :ضعيف".

()22

()29

وقا ابن حجر" :ضعيف".

()20

وفيه يزيد بن أبان الرقاشي.
ضعفه ابن معني.

()21
()22

وقا أمحد" :ليس ممن حيتج به".

وقا أبو حامت" :كان واعظًا بكَّاءً ،كثري الرواية عن أنس مبا فيه نظر ،صاحب
عبادة ،ويف حديثه ضعف".

()23

وقا النساعي" :مرتوك احلديث".

()24

وقا ابن اجلوزي" :وهو يف غاية الضعف عندهم".
وقا ابن حجر" :زاهد ضعيف".
(" )27اجلرح والتعديل" ()347/4
(" )28التاريخ الكجبري" ()242/4
(" )26س االت اآلجري أليب داود" ()88/2
(" )71التقريب" (ص)411
(" )71اتريخ الدوري عن ابن معني" ()227/2
(" )72حبر الدم" (ص)371
(" )74اجلرح والتعديل" ()221/6
(" )73ضعداء النسائي"(ص)224
(" )72العلل املتناهية" ()862/2
(" )72التقريب" (ص)1171

()22

()22
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وأما طريقه الثاين :ففيه مسعان بن مهدي.
()22

قا الذهيب" :ال يكاد يعرف"

()22

وقا ابن اجلوزي" :جمهو منكر احلديث"

وأما طريقه الثالث :ففيه احلسن بن عمارة البجلي
قا البخاري" :قا لي أمحد بن سعيد :مسعت النضر بن مشيل ،عن شعبة
قا  :أفادني احلسن ابن عمارة ،عن احلكم _قا أمحد :أحسبه قا  :سبعني حديثًا_
فلم يكن هلا أصل"

()29

وقا ابن معني" :ليس حديثه بشيء" .وقا مرة" :ضعيف".

()20
()21

وقا أبو حامت ،ومسلم ،والنساعي ،والدارقطين" :مرتوك احلديث"

وقا الساجي" :مرتوك احلديث مرتوك ،أمجع أهل احلديث على ترك
حديثه".

()22
()23

وقا ابن حجر" :مرتوك"

ثم إنه قد اختلف عليه فيه.

(" )77امليزان" ()243/2
(" )78العلل املتناهية" ()862/2
( " )76التاريخ الكجبري" ()414/2
(" )81اتريخ بغداد" ()121-136/7
(" )81اجلرح والتعديل" ( " ،)27/4ضعداء النسائي" (ص" ،)87اتريخ بغداد" (( ،)221/7ميزان االعتدال)
(.)213/1
(" )82هتليب الكمال" ()222/2
(" )84التقريب" (ص)231
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فرواه عبد الرزاق عنه ،عن أبي إسحاق اهلمذاني ،عن احلواري بن زياد ،عن
النيب .
ورواه هوذة بن خليفة وأبوحفص عنه ،عن احلواري بن زياد ،عن أنس ،عن
النيب .
وهذا االضطراب منه.
واحلواري بن زياد هو :العتكي ،وهو جمهو كما قا الذهيب( ،)24وال يعرف
له رواية عن النيب .
أما طريقه الرابع :ففيه شيخ الطرباني اهليثم بن خالد املصيصي.
قا الدارقطين" :ضعيف".

()22

وقا ابن حجر" :ضعيف".

()22

وقد وقع فيه تفرد ،قا الطرباني" :مل يروه عن الشعيب إال العباس بن ذريح،
وال عنه إال شريك ،تفرد به عبد الكبري".
وقد اختلف فيه على الشعيب:
فرواه العباس بن ذريح ،عنه ،عن أنس ،عن النيب .
ورواه عاصم بن بهدلة ،عنه ،عن الشعيب مرسلًا .وهو احملفوظ.
()22

قا الضياء" :قا الدارقطين :وغريه يرويه عن الشعيب مرسلًا"
وشريك بن عبد اهلل تفرد برفعه ،وهو ممن خيطئ كثريًا.

(" )83امليزان" ()222/1
( " )82امليزان " ()421/3
(")82التقريب" (ص)1141
(" )87األواديا املختارأ" ()412/2
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ثم إنه قد خولف.
أما طريقه ا امس فهو ضعيف جدًا ،أبان بن أبي عياش.
قا ابن معني" :مرتوك احلديث".

()22

وقا أبو حامت" :مرتوك احلديث ،وكان رجلًا صاحلًا ،ولكنه بلي بسوء
احلفظ".

()29

وقا النساعي" :مرتوك احلديث".
وقا ابن حجر" :مرتوك".

()90

()91

احلديث اخلامس :حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه
ختريه:
أخرجه أمحد ( ،)2222وابن عدي يف "الكامل" ( )231/1من طري إسراعيل
بن يونس.
وأبو يعلى ( ،)2221والعقيلي يف "الضعفاء الكبري" ( ،)21/1وابن عدي
( ،)232/1ومن طريقه البيهقي يف "الشعب" ( ،)1329وابن اجلوزي يف "العلل
املتناهية" ( )1492من طري أبي معاوية حممد بن خازم ،كتهما _إسراعيل ،وأبو
معاوية_ عن إبراهيم بن إسحاق ،عن سعيد بن أبي سعيد ،عن أبي هريرة رضي اهلل
عنه ،أن النيب  مرَّ جبدار أو حاعط ماعل فأسرع املشي ،فقيل له :فقا " :إني أكره
موت الفوات"

(" )88اتريخ الدوري عن ابن معني" ()2-2/2
(" )86اجلرح والتعديل" ()262/2
(" )61ضعداء النسائي" (ص)32
(" )61التقريب" (ص)114

بندر بن انفث بن بركات العجبديل

220
درجته:

احلديث ضعيف جدًا .إبراهيم بن إسحاق ،ويقا له :إبراهيم بن الفضل
املخزومي املدني .جممع على ضعفه.
قا أمحد" :ضعيف احلديث ،ليس بقوي يف احلديث".
وقا ابن معني" :ليس حديثه بشيء".
وقا
احلديث".

()92

()93

أبو حامت والبخاري" :منكر احلديث" ،زاد أبو حامت" :ضعيف

()94

وقا النساعي" :مرتوك احلديث".

()92

وقا ابن عدي" :ومع ضعفه يكتب حديثه ،وهو عندي ممن ال جيوز االحتجاج
()92

حبديثه"...

وقا ابن حجر" :مرتوك".

()92

احلديث السادس :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه
ختريه:
أخرجه أمحد ( )2294عن حسن بن موسى ،والبزار _كما يف "كشف
األستار" ( _)222والطرباني يف "األوسط" ( )123من طري سعيد بن احلكم بن أبي

(" )62اجلرح والتعديل" ()122/2
(" )64اتريخ الدوري عن ابن معني" ()82 /2
(")63اجلرح والتعديل" ()122/2
(" )62ضعداء النسائي" (ص)31
(" )62الكامل" ()241/1
(" )67التقريب" (ص)114
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مريم ،كتهما عن ابن هليعة ،لكن قا حسن بن موسى :عنه ،عن أبي قبيل ،عن
مالك بن عبد اهلل ،عن عبداهلل بن عمرو.
وقا سعيد بن احلكم بن أبي مريم :عنه ،عن أبي قبيل ،عن عبد اهلل بن عمرو
بن العاص
أن رسو اهلل



استعاذ من سبع موتات" :من موت الفجأة ،ومن لدغة

احلية ،ومن السبع ،ومن الغرق ،ومن أن خيرَّ على شيء أو خيرَّ عليه شيء ،ومن
القتل عند فرار الزحف".
درجته:
احلديث ضعيف ،مداره على عبد اهلل بن هليعة وهو ضعيف يف حفظه.
قا اإلمام أمحد" :ما حديث ابن هليعة حبجة".
وقا الذهيب" :والعمل على تضعيف حديثه".
وقا ابن رجب" :هو كثري االضطراب".

()92

()99

()100

وقا ابن حجر" :صدوق خلط بعد احرتاق كتبه ،ورواية ابن وهب وابن
املبارك عنه أعد من غريهما".

()101

وقا يف "الفتح" _يف مواضع متعددة منه_" :ضعيف".
ثم إنه قد اختلف عليه فيه:

(" )68امليزان" ()378/2
(" )66الكاشف" ()122/2
(" )111شرح علل الرتملي" ()142/1
(" )111التقريب" (ص)248
( )112انظر" :توجيه القارئ" (ص)278

)102
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فرواه حسن بن موسى ،عنه ،عن أبي قبيل ،عن مالك بن عبد اهلل ،عن عبد
اهلل بن عمرو.
ورواه سعيد بن احلكم بن أبي مريم ،عنه ،عن أبي قبيل ،عن عبد اهلل بن
عمرو.
والراجح أن هذا االضطراب من ابن هليعة نفسه ،فالرواة قبله أوث منه.

()103

ومالك بن عبد اهلل جمهو ال يعرف ،واختلف يف نسبته
فقيل :مالك بن عبد اهلل الزيادي ،وقيل :الربدادي ،هكذا نسبه ابن يونس،
وأشار ابن حجر إىل أن ما يف "املسند" حتريف ،وأن ابن يونس أعلم باملصريني من
()104

غريه.

احلديث السابع :حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه
ختريه:
أخرجه أبو نعيم يف "حلية األولياء" ( )322/3؛ قا :
حدثنا أبو إسحاق بن محزة ،وسليمان بن أمحد واللفظ له ،قاال :حإدثنا
إبراهيم بن حممد ابن عون ،حدثنا سويد بن سعيد ،عن فرج بن فضالة ،عن عبد
اهلل بن عبيد بن عمري الليثي ،عن حذيفإة بإن اليمإان رضإي اهلل عنإه ،قإا  :قإا
رسو اهلل  " :من اقرتاب الساعة اثنتان وسبعون خصلة :إذا رأيتم الناس أماتوا
الصتة ،وأضاعوا األمانة ،وأكلوا الربا ،واستحلوا الكذب ،واستخفوا الدماء،
واسإإتعلوا البنإإاء ،وبإإاعوا الإإدين بالإإدنيا ،وتقطعإإت األرحإإام ،ويكإإون احلكإإم
ضعيفاً ،والكذب صدقاً ،واحلرير لباساً ،وظهر اجلإور ،وكثإر الطإتق ،ومإوت
( )114انظر" :هتليب الكمال" ()228/2( ،)461/11
(" )113تعريل املندعة" (ص)488

أواديا موت الدرةأ...

223

الفجاءة ،واعتمن ا اعن ،وخإوِّن األمإني ،وصإدِّق الكإاذب ،وكإذِّب الصإادق،
وكثر القذف ،وكان املطر قيظاً ،والولإد غيظإاً ،وفإاض اللئإام ،وغإاض الكإرام
غيضاً ،وكان األمراء فجرة ،والوزراء كذبة ،واألمنإاء خونإة ،والعرفإاء ظلمإة،
والقإإراء فسإإقة ،إذا لبسإإوا مسإإوك الضإإأن ،قلإإوبهم انإإنت مإإن اجليفإإة ،وأمإإر مإإن
الصرب ،يغشيهم اهلل فتنة يتهاوكون فيها تهإاوك اليهإود الظلمإة ،وتظهإر الصإفراء
_يعين الدنانري_ ،وتطلب البيضاء  -يعين الدراهم  -وتكثر ا طايإا ،وتغإل
األمإإراء ،وحليإإت املصإإاحف ،وصإإورت املسإإاجد ،وطوِّلإإت املنإإابر ،وخرِّبإإت
القلوب ،وشربت ا مور ،وعطِّلت احلدود ،وولدت األمة ربهإا ،وتإرى احلفإاة
العراة وقد صإاروا ملوكإاً ،وشإاركت املإرأة زوجهإا يف التجإارة ،وتشإبه الرجإا
بالنساء والنساء بالرجا  ،وحلف باهلل من غري أن يستحلف ،وشهد املرء من غري
أن يستشهد ،وسلم للمعرفة ،وتفقه لغري الدين ،وطلبإت الإدنيا بعمإل اآلخإرة،
واختذ املغنم دوالً ،واألمانة مغنماً ،والزكاة مغرماً ،وكان زعيم القإوم أرذهلإم،
وعإ الرجإإل أبإإاه ،وجفإإا أمإإه ،وبإإر صإإديقة ،وأطإإاع زوجتإإه ،وعلإإت أصإإوات
الفسإإقة يف املسإإاجد ،واختإإذت القينإإات واملعإإازف ،وشإإربت ا مإإور يف الطإإرق،
واختذ الظلم فخراً ،وبيع احلكم ،وكثرت الشرط ،واختذ القرآن مزامري ،وجلإود
السباع صفافاً ،واملساجد طرقاً ،ولعن آخر هإذه األمإة أوهلإا .فليتقإوا عنإد ذلإك
رحياً محراء وخسفاً ومسخاً وآيات".
درجته:
احلديث ضعيف ،فيه ثتث علل.
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األوىل :فرج بن فضالة.

قا عنه البخاري" :منكر احلديث".

()102

وقا ابن املديين" :ضعيف ال أحدث عنه".

()102

وقا أبو أمحد احلاكم" :حديثه ليس بالقاعم".

()102

وقا النساعي والدارقطين وابن حجر" :ضعيف".

()102

الثانية :االنقطاع بني عبد اهلل بن عبيد بن عمري وحذيفة.
قا أبو نعيم يف ترمجة عبد اهلل بن عبيد" :أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة
وغريهم".

()109

الثالثة :نكارة متنه ،ففي ألفاظه نكارة يبعد أن يصدر من النيب  مع طوله
وإعراض أصحاب الكتب املشهورة عنه.
واحلديث ضعفه األعمة.
قا أبو نعيم_بعد إخراجه_ "غريب من حديث عبد اهلل بن عبيد بن عمري ،مل
يروه عنه فيما أعلم إال فرج بن فضالة".
وضعفه العراقي

()110

وقا ابن حجر" :فيه ضعف وانقطاع".

()111

(" )112التاريخ الكجبري" ()143/7
(" )112اتريخ بغداد" ()462/12
(" )117هتليب الكمال" ()121/24
(" )118ضعداء النسائي" (ص" ،)168س االت الربقاين للدارقطين " (ص" ،)21التقريب" (.)781
(" )116احللية" ()422/4
(")111املغين عن محل األسدار ه األسدار" ()627/2
(" )111تلخيص احلجبري" (.)177/2
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احلديث الثامن :حديث أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه
ختريه:
أخرجه الطرباني يف "الكبري" ( )2203حَدَّثَنَا ا ْل ِم ْقدَامُ بن دَا ُودَ ،حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
أل ْزرَقُ ،حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بن َسعِيدٍَ ،عنْ ُعمَرَ بن مُوسَىَ ،عنْ مَكْحُو ٍَ ،عنْ أَبِي أُمَا َمةَ،
اَ
جأَةَِ ،وكَانَ ُيعْجِبُهُ َأنْ ُيمَرَّضَ قَ ْبلَ َأنْ َيمُوتَ".
َوذُ ِمنْ َموْتِ ا ْلفَ ْ
قَا َ :كَانَ النَّبِيُّ " يََتع َّ
درجته:
احلديث ضعيف جدًا شبه موضوع .فيه ثتث علل.
األوىل :املقدام بن داود.
قا نساعي" :ليس بثقة".

()112

وقا ابن يونس وغريه" :تكلموا فيه".
وقا اهليثمي" :ضعيف".

()113

()114

الثانية :عمر بن موسى بن وجيه احلمصي.
قا البخاري" :منكر احلديث" ،وقا مرة" :فيه نظر".
وقا ابن معني" :ليس بثقة".

()112

()112

وقا أبو حامت" :ذاهب احلديث ،كان يضع احلديث".

(" )112ميزان االعتدال" ()172-172/3
(" )114اللسان" ( ،)133/8و"اجلرح والتعديل" ()414/8
(" )113جممث الزوائد" ()37/11
(" )112التاريخ الكجبري"()167/2
(" )112اتريخ الدوري عن ابن معني" ()343/2
(" )117اجلرح والتعديل" ()144/2

()112
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وقا النساعي" :مرتوك احلديث".

()112

()119

وقا الدارقطين" :مرتوك"
الثالثة :االنقطاع،

ف ن مكحولًا مل ير أبا أمامة ،قاله أبو حامت.

()120

األحاديث الواردة يف موت الفجأة ضعيفة جدًا جبميع طرقها وألفاظها ،وال
يصح منها شيء.
وهي على النحو التالي:
 أما كونه أخذة أسف فقد صح موقوفًا عن أنس رضي اهلل عنه. وأما كونه من أشراط الساعة فقد ثبت عن بعض السلف كأنس وغريه. وأما كون النيب  كان يتعوذ منه فلم يصح. وأما كونه راحة للمؤمن فقد صح عن ابن مسعود وعاعشة رضي اهللعنهما.
قا األزدي:
()121

"وهلذا احلديث طرق ،وليس فيها صحيح عن رسو اهلل ." 
وقا الفريوزأبادي:
()122

"ما ثبت فيه شيء".

(" )118ضعداء النسائي" (ص)186
(" )116اللسان" ()136-138/2
(" )121املراسيل" البن أيب وامت (ص)122
(" )121العلل املتناهية" ()862/2
(" )122سدر السعادأ" (ص)424
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دعاء خاص حيفظ من موت الفجأة،

وما انتشر يف بعض املنتديات من دعاء ملن قاله أجر ( )320حجة ،وحيفظ من موت
الفجأة ،فهو كذب موضوع ال أصل له يف كتب السنة.
لكن يقا  :إن هذه اآلثار الواردة عن السلف رضي اهلل عنهم تد على أن له
أصلًا .واهلل املوف .
اخلامتة
احلمد هلل وحد وصلى اهلل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فقد ظهر لي من خت دراسيت ألحاديث موت الفجأة أهمية العناية باألحاديث
املشتهرة على األلسنة وبيان صحيحها وضعيفها.
 وأنه مل يثبت عن النيب  يف موت الفجأة حديث ،وما ورد من كونهأخذة أسف ،أو أنه راحة للمؤمن فهو موقوف على بعض الصحابة.
 وأنه مل يثبت أن النيب  كان يتعوذ منه. وأنه مل يثبت عنه  دعاء حيفظ من موت الفجأة. وكذا مل يثبت أن موت الفجأة من أشراط الساعة.واهلل أعلم.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1األحاديث املختارة  ،للضياء املقدسي  ،ت  -عبد امللك بن دهيش  ،مكتبة
النهضة – مكة املكرمة ،ط .األوىل (1411هإ).
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[ ]2أحوا الرجا  ،للجوزجاني  ،ت  -صبحي السامراعي  ،مؤسسة الرسالة
بريوت.
[ ]3األمالي ا ميسية ،للشجري ،رتبه  -حمي الدين حممد القرشي ،ط .دار الكتب
العلمية – بريوت.
[ ]4البدر املنري ،البن امللقن ،ت  -مصطفى أبو الغيط وآخرون  ،ط .دار اهلجرة
للنشر والتوزيع  -الرياض  -السعودية.
[ ]2التاريخ الكبري ،للبخاري ،ت  -السيد هاشم الندوي.
[ ]2

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  ،البن حجر العسقتني،
تصحيح وتعلي  :عبد اهلل هاشم مياني ،دار املعرفة  -بريوت.

[ ]2الثقات ،البن حبان ،ط .مكتبة الكتب الثقافية  -بريوت.
[ ]2السنن الكربى ،للبيهقي ،ط .مكتبة املعارف – بريوت
[ ]9السنن الكربى ،للنساعي  ،ت  -حسن عبد املنعم شليب  ،ط .مؤسسة الرسالة
–بريوت(1421هإ).
[ ]10الضعفاء واملرتوكني ،للنساعي ،ط .ابن اجلوزي.
[ ]11الضعفاء ،للدارقطين ،ط .املكتب اإلستمي.
[ ]12الضعفاء الكبري  ،للعقيلي  ،ت  -عبد املعطي أمني قلعجي  ،ط .دار الكتب
العلمية (1404هإ).
[ ]13العلل الصغري ،للرتمذي ،مطبوع يف آخر السنن.
[ ]14العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،البن اجلوزي ،تقديم  -خليل امليس ،دار
الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل (1403هإ).
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[ ]12العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ،ألبي احلسن الدارقطين  ،ت  -حمفوظ
الرمحن زين اهلل ،دار طيبة – الرياض ،الطبعة األوىل (1402هإ).
[ ]12الكامل يف الضعفاء  ،البن عدي  ،ط .دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل
(1412هإ).
[ ]12الكاشف ،للذهيب ،ط .دار الفكر.
[ ]12اجملالسة وجواهر العلم  ،للدينوري  ،ت .مشهور حسن سلمان  ،ط .دار ابن
حزم.
[ ]19اجملروحني ،البن حبان ،ت  -حممود إبراهيم زايد ،الطبعة األوىل ،دار الوعي
* سوريا.[ ]20احمللى ،البن حزم ،ط  -دار الفكر – بريوت ،مقابلة على النسخة اليت حققها
الشيخ أمحد شاكر.
[ ]21املصنف ،البن أبي شيبة ،ت  -أبو حممد أسامة إبراهيم ،ط .الفاروق للنشر –
القاهرة ،الطبعة األوىل (1429هإ).
[ ]22املصنف ،لعبد الرزاق ،ت  -حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلستمي –
بريوت ،الطبعة الثانية (1419هإ).
[ ]23املطالب العالية بزواعد املسانيد الثمانية ،البن حجر العسقتني ،ت  -جمموعة
من الطتب  ،بتنسي  :سعد بن ناصر الشثري  ،دار العاصمة  -الرياض،
الطبعة األوىل (1419هإ).
[ ]24معجم الصحابة ،البن قانع ،ت  -صتح املصراتي ،ط .مكتبة الغرباء األثرية.
[ ]22املعجم الصغري ،للطرباني ،دار الكتب العلمية – بريوت(1403هإ).
[ ]22املعجم الوسيط ،ت  -مجاعة من الباحثني ،املكتبة اإلستمية – القاهرة.
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[ ]22معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  ،د .حممود عبد املنعم  ،دار الفضيلة -
القاهرة.
[ ]22املغين عن محل األسفار يف األسفار  ،للعراقي  ،إعداد أشرف عبد املقصود،
مكتبة :دار طربية  -الرياض ،الطبعة األوىل (1412هإ).
[ ]29املوطأ ،حممد حامد الفقي ،ط .دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة.
[ ]30ا لنها ية يف غر يب ا حلد يث و ا أل ثر  ،ال بن ا أل ثري  ،د ا ر ا لكتب ا لعلمية –
بريوت(1399هإ).
[ ]31أجوب ة أبي زرعة الرازي على جوابات الربذعي ،ت  -سعدي اهلامشي ،ط.
اجلامعة اإلستمية  -املدينة املنورة (1402هإ).
[ ]32إرواء الغليل ،لأللباني ،ط .املكتب اإلستمي – بريوت.
[ ]33حبر الدم ،البن عبد اهلادي ،ت  -د.وصي اهلل بن حممد عباس ،ط .دار اإلمام
أمحد  -مصر.
[ ]34تاريخ أمساء الثقات  ،البن شاهني  ،ت  -صبحي السامراعي  ،ط .الدار
السلفية  -الكويت (1404هإ).
[ ]32تاريخ بغداد ،للخطيب ،ط .دار الكتب العلمية – بريوت.
[ ]32تاريخ الدارمي عن ابن معني  ،ت  -د .أمحد حممد نور سيف  ،ط .مركز
البحث العلمي – جامعة أم القرى.
[ ]32تاريخ الدوري عن ابن معني ،ط .مركز البحوث – جامعة أم القرى.
[ ]32تفسري ابن كثري  ،ت .أبو إسحاق احلويين  ،ط .دار ابن اجلوزي  -الدمام،
الطبعة األوىل (1431هإ).
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[ ]39تفسري ابن أبي حامت  ،ت  -أسعد الطيب  ،مكتبة :نزار الباز  ،مكة املكرمة،
الطبعة األوىل (1412هإ).
[ ]40تقريب التهذيب ،البن حجر  ،ت .أبو األشبا الباكستاني ،الطبعة األوىل ،دار
العاصمة – الرياض.
[ ]41تعجيل املنفعة ،البن حجر ،ط .دار الكتاب العربي  -بريوت.
[ ]42تإإنقيح اإإلإإتحقي ،إ الإإبإإن عإإبد اإإهلإإادإإيإ،إ تإ  -سامإإي بإإن حمإإمد بإإن جإإادإ اإإهلل
وعبد العزيز بن ناصر ا باني  ،ط .أضواء السلف – الرياض  ،الطبعة األوىل
(1422هإ).
[ ]43تهذيب التهذيب  ،البن حجر  ،ط .دار الكتاب اإلستمي – القاهرة  ،وهو
مصور عن الطبعة األوىل لداعرة معارف اهلند.
[ ]44تهذ يب الإكما  ،تإ  -د  .بإشَّا ر عو ادإ  ،ط.إ مؤسسة الإرسا لة – بريوإت
(1413هإ).
[]42
[]42
[]42
[]42

توجيه القارئ إىل القواعد والفواعد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح
الباري ،تأليف  -حافظ ثناء اهلل الزاهدي ،ط .دار ابن حزم (2003م).
حلية األولياء ،ألبي نعيم األصبهاني ،الناشر :دار أم القرى  -القاهرة.
الذيل على طبقات احلنابلة ،البن رجب ،ط .دار املعرفة بريوت.
سفر السعادة  ،للفريوز أبادي  ،تصحيح جلنة من كبار العلماء على نفقة دار
العصور – القاهرة.

[ ]49السنن الواردة يف الفنت وغواعلها والساعة وأشراطها ،ألبي عمرو عثمان الداني،
ت  -د .رضاء اهلل املباركفوري ،ط .دار العاصمة – الرياض.
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[ ]20سنن ابن ماجه  ،ت  -حممد فؤاد عبد الباقي  ،ط .دار إحياء الكتب العربية –
القاهرة.
[ ]21سنن الرتمذي (اجلامع الكبري) ،ت  -د .بشَّار عواد ،ط .دار اجليل – بريوت،
(1992م).
[ ]22سنن الدارقطين  ،عين به السيد عبد اهلل هاشم املدني  ،ط .مكتبة املتنيب –
القاهرة ،وعامل الكتب – بريوت.
[ ]23سنن الدارمي  ،ت  -فواز زمزلي وخالد السبع  ،ط .دار الريان – القاهرة
(1402هإ).
[ ]24سنن النساعي الصغرى ،ت  -عبد الفتاح أبو غدة  ،ط .دار املطبو عات
اإلستمية  -بريوت(1409هإ).
[ ]22سنن أبي داود  ،ت  -حممد حمي الدين عبد احلميد  ،ط .املكتبة اإلستمية -
استنبو .
[ ]22سؤاالت اآلجري ألبي داود  ،ت  -العمري  ،ط .اجلامعة اإلستمية املدينة
املنورة.
[ ]22سؤاالت الربقاني للدارقطين  ،ت  -جمدي إبراهيم  ،مكتبة السباعي -
الرياض.
[ ]22سري أعتم النبتء  ،للذهيب  ،ت  -جمموعة من الباحثني ب شراف شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثامنة (1412هإ).
[ ]29شرح صحيح البخاري ،البن بطا .
[ ]20شرح علل الرتمذي ،البن رجب احلنبلي ،ت  -د .نور الدين عرت ،دار املتح
– بريوت ،الطبعة األوىل (1392هإ).

أواديا موت الدرةأ...

223

[ ]21شعب اإلميان ،للبيهقي ،ت  -حممد السيد زغلو  ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،الطبعة األوىل (1410هإ).
[ ]22صحيح ابن حبان مع اإلحسان ،ت  -شعيب األرنؤوط .ط .الرسالة – بريوت
(1402هإ).
[ ]23صحيح البخاري _ مع شرحه فتح الباري_ ت  -حممد فؤاد عبد الباقي  ،ط.
املكتبة السلفية – مصر.
[ ]24صحيح مسلم ،ت  -حممد فؤاد عبد الباقي ،ط .املكتبة اإلستمية  -استنبو .
[ ]22طبقات احلنابلة ،للقاضي أبي يعلى ،ط .دار املعرفة  -بريوت.
[ ]22علل الرتمذي الكبري ،ترتيب أبي طالب القاضي ،ت  -محزة ديب مصطفى،
مكتبة األقصى – األردن ،الطبعة األوىل1402( ،هإ).
[ ]22علل احلديث ،البن أبي حامت ،دار املعرفة – بريوت1402( ،هإ).
[ ]22عمل اليوم والليلة ،للنساعي ،مؤسسة الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل
(1402هإ).
[ ]29فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر – بريوت.
[ ]20الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،للذهيب  ،ت  -عزت عطية
وآخر ،دار الكتب احلديثة – القاهرة.
[ ]21لسان العرب ،البن منظور ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الطابعة الثانية
(1412هإ).
[ ]22لسان امليزان ،البن حجر ،ت  -أبو غدة ،ط .املكتب اإلستمي.
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[ ]23جممع الزواعد ومنبع الفواعد  ،للهيثمي  ،دار الريان للرتاث – القاهرة  ،ودار
الكتاب العربي – بريوت1402( ،هإ).
[ ]24املراسيل ،البن أبي حامت ،تعلي  :أمحد عصام الكاتب ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،الطبعة األوىل1403( ،هإ).
[ ]22مستدرك احلاكم ،ت  -يوسف املرعشلي ،ط .دار املعرفة  -بريوت.
[ ]22املسند  ،للهيثم بن كليب الشاشي  ،ت  -د .حمفوظ الرمحن  ،مكتبة العلوم
واحلكم – املدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1410هإ).
[ ]22مسند إسحاق بن راهويه  ،ت  -د .عبد الغفور البلوشي  ،مكتبة اإلميان –
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل (1412هإ).
[ ]22مسند البزار ،املسمى "البحر الزخار" ،ألبي بكر البزار ،ت  -حمفوظ الرمحن
السلفي ،مؤسسة علوم القرآن – بريوت ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة النبوية.
[ ]29مسند أبي يعلى ،ط .دار القبلة – جدة1402( ،هإ).
[ ]20مسند أمحد ،املوسوعة احلديثية ،ت  -شعيب األرنؤوط ،ط .مؤسسة الرسالة
– بريوت  ،الطبعة األوىل (  1412هإ)  ،وطبعة املكتب اإلستمي مع فهرس
الشيخ األلباني.
[ ]21معرفة السنن واآلثار ،للبيهقي  ،ت  -سيد حسني كسروي  ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل (1412هإ).
[ ]22ميزان االعتدا  ،للذهيب ،ت  -علي البجاوي ،ط .دار الفكر
[ ]23نصب الراية ،للزيلعي ،ط .دار احلديث – القاهرة.
[]24

بعض املواقع اإللكرتونية  ،كموقع :جريدة الرياض،

وموقع (كرسي أحباث موت الفجأة  -جبامعة امللك سعود)
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The Traditions of Sudden Death
Collecting and Verification and Study
Dr. Bandar bin Nafi bin Barakat Abdali
Associate Professor, Department Sunnah and its Sciences
College of Sharia and Islamic Studies
Qassim University

Abstract Praise be to Allah, Prayer and Peace upon the Seal Prophet,,,,
It has appeared to me during my studies for Sudden death ahadeith the importanace to show the
hadith authenticity and weakness.
- Sudden death hadith has not been established (lam yathbut), and what was said comfort is
impossible for the believe was the opinion of some prophet’s companions.
- It has not been established (lam yathbut)that Prophet Muhammed Ta`awwudh (Arabic  )تعوذfrom
Sudden death.
- It has not been established (lam yathbut)that Prophet Muhammed keeping a pray for Sudden
death.
- It has not been established (lam yathbut)that the Sudden death is one of Signs of the Day of
Judgemen.
God knows best.
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منظومة األخالق يف اإلسالم
أمهيتها وبناؤها وجماالهتا

د .راجح عبد احلميد "كردي بين فضل"

أستاذ مشارك ،العقيدة والفلسفة ،كلية الشريعة ،اجلامعة األردنية
قسم أصول الدين ،عمان ،األردن
rajeh47@Gmail.com
srkurdi@Gmail.com

ملخص البحث .يعاجل البحث األخالق يف اإلسالم ببيان معاملها ،متمثلة يف معناها وأمهيتهـا وموقعهـا مـن الـدين،
من حيث كوهنا أخالقاً وسلوكاً قائماً على اإلميان ابهلل وعلى حسـن عبادهـ ك كمـا يب اـص خصائصـها مـن حيـث كوهنـا
منسجمةً مع فطـرة اإلنسـان الـط فطـرع ي عليهـا ،ورابنيـةً يف مصـدر هشـريعها ومعياريتهـا ،وإنسـانيةً عامـة ،مـع كوهنـا
إميانيةً ،مظهراً عبادايً للمؤمن ،حمققة ل هقوى ي عز وجلك كما يعاجل البحث عناصر بناء األخالق اإلسـالمية مـن
فعــل خلقــع امــع النيــة والــدافع واجلهــد ،وإلـزفام فطــرراب وراب مــع هرليـ ــرعع ،ومسـ ف
ـؤولية للعبــد علــى فعلـ أمــام
نفسـ وأمــام هتمعـ  ،وبــص يــدر ربـ يف عنصــر اجلـزاء األخــرورك يعــاجل اجملــاه الــط هشــملها هـ ع األخــالق يف
هربيتهــا للمســلم فــرداً وأاعــة وأســرة وهتمعـاً ،وأمــة ،وذا عالقــة ابلنــاع أيعـاً ،بــل جتاوزهــا إع عالقتـ ابلبيلــة الــط
يعيش فيهاك
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،حممد النيب الرمحة املهداة ،الذي مدحه
ربه بقوله :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ القلم ،٤ :وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛
فقد ميز اهلل تعاىل اإلنسان علىى ريى م مىمل املقلو ىاق بعقىم رمىه بىه ،ووظيفىة
اسىىلقلفه ىىا ،وأمانىىة املمنىىه عليهىىا ،وجعىىم لىىه ففىىرة فيهىىا وىىر الى وت ىىرم ال ىىر،
وجعم له إرادة حرة خملارة ،وأوحى له بوحي يهديه ألداء وظيفله يف هذم األرض ليعبد
ربه ،ويقيم احلجة على خلْقه .وجعم خِلْقله حم ومة بنظام مىمل الللْى ت تبىديم فيهىا،
ما جعم فعله حم وماً بنظام ممل الُلُ  ،ف انت منة اهلل عليه خَلْقاً وخُلُقاً .وجعىم هىذا
الُلُ نظاماً له خصامص متيزم ،تلجاوب معها ففرته  ،ويعيها عقله فلُزيمل ف رم و ولىه
وعمله وسلو ه ،وجعم لألخالق مو عىًا يف الىديمل ل ىم الق ىية ال ال ىة فيىه بعىد

ىية

الوجود (اإللان) ،و ية املعرفة املوصلة إىل اليقني ،وهي الق ىية الىب بهىا ليىز احلى
ممل الباطم ،وال ممل ال ر ،واحلسمل ممل القبيح .ومشىم هىذا النظىام الُلُقىي ىاتق
احلياة يف بنامها للمسلم فرداً و لمعاً وأمة.
ويلوجه الباحث إىل تأصىيم هىذم األخىالق يف اإلسىالم سىا يسىهم يف نليىة بنىاء
األخالق يف اإلسالم وما له ممل أثر يف مشول اتتها.
ولذا فإن إش الية هذم الدراسة نير عمل األسئلة اآلتية:
 - 1ما معامل األخالق اإلسالمية؟
 - 7ما خصامص األخالق يف اإلسالم؟
 - 3ما العناصر الب تُبنى األخالق اإلسالمية عليها؟
 - ٤ما اجملاتق الب ت ملها األخالق اإلسالمية؟

منظومة األخالق يف اإلسالمككك
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و د اتبع الباحث يف هذم الدراسة املنهج اتسلقرامي يف تلبع اآليىاق واألحاديىث
لل يم املفاهيم الاصة بهذا البحث.
ما اعلمد املنهج اللحليلي للنصوص ال رعية تسلنباط مفاهيم البحث وأف ارم.
ما جعم الباحث هذم الدراسة يف مقدمة ومبح ني وخامتة على النحو اآلتي:
عنوان البحث :منظومة األخالق يف اإلسالم -أهميلها وبناؤها و اتتها -
املقدمة :وفيها أهمية البحث وإش اليله ومنهج الباحث وخفة البحث
املبحث األول :معامل األخالق اإلسالمية.
املفلر األول :األخالق يف اإلسالم :معناها وأهميلها.
املفلر ال اني :خصوصياق األخالق اإلسالمية.
املفلر ال الث:عناصر بناء األخالق اإلسالمية.
املبحث ال اني :اتق األخالق اإلسالمية.
املفلر األول :اجملال الفردي.
املفلر ال اني :اجملال األُسري.
املفلر ال الث :اجملال اجمللمعي.
املفلر الرابع :اجملال البيئي.
الامتة :وفيها أهم نلامج البحث وتوصياق الباحث.
املبحث األول :معامل األخالق اإلسالمية

املطلب األول :األخالق يف اإلسالم :معناها وأمهيتها.
أوالً :معىن األخالق اإلسالمية:

اخللققل ل:ققة :ىىال ابىىمل فىىارا :والىىاء والىىالم والقىىام أصىىالن :أحىىدهما تقىىدير

ال يء ،واآلخر مالسة ال يء ( )...وممل ذلى الُلى ُ؛ وهىي السىجية ألن صىاحبه ىد
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ُىىدر عليىىهو( ،)1و ىىال صىىاحر القىىاموا :والل ى

-بال ىىم وب ىىملني  :-السىىجية

والفبع ،واملروءة والديمل ( )...وخالقهم :عاشرهم خبل حسملو(.)7
و ىىد ذ ىىر القىىرطيب تفريق ىاً بىىني الُلُ ى والسىىجية فقىىال :ووحقيقىىة الل ى يف
اللغة :ما يأخذ به اإلنسان نفسه ممل األدب يسمى خلقاً ،ألنه يصى

الِلقىة فيىه،

وأمىىا مىىا طُبِىىع عليىىه مىىمل األدب فهىىو ( )...السىىجية والفبيعىىة؛ في ىىون الُلُى الفبىىع
املل لّفو(.)3
اخللل اصقطالااً :عرفه اجلرجاني بأنه :و عبارة عمل هيئة للنفس راسقة ،تصدر

عنها األفعال بسىهولة ويسىر مىمل ريى حاجىة إىل ف ىر ورويىة ،فىإن انىت ا يئىة يىث
تصدر عنها األفعال اجلميلة عقالً وشرعاً بسهولة مسيت ا يئة خُلُقىاً حسىناً ،وإن ىان
الصادر منها األفعال القبيحة مسيت ا يئة الب هي املصىدر خُلُقىًا سىيئاً .وإقىا لنىا هيئىة
راسىىقة ؛ ألن مىىمل يصىىدر منىىه بىىذل املىىال علىىى النىىدور الىىة عار ىىة ت يقىىال خلقىىه
السقاء ،ما مل ي بىت ذلى يف نفسىهو( .)٤وبهىذا فسىر العلمىاء حىديث السىيدة عام ىة يف

( )1ابــن فــارع ،ابــو احلســص أنــد بــن فــارع بــن زك ـراي391 ( ،ه ــ) ،معجــم مقــاييل الل ــة ،حتقيــع عبــد الســالم
ه ــارون( ،ط ،)7مطبع ــة مص ــطفى الب ــا احلل ــي ،الق ــاهرة1391 ،هـ ـ 1971م ،كت ــاا ا ــاء ،ابا ا ــاء
والالم713-713/7 ،ك
( )7الفــزوز دابدر ،هــد الــدين حممــد بــن يعقــوا بــن حممــد بــن إبـراهيم717 ( ،هــ)القاموع اطــي ( ،ط ،)1دار
الرتــا العلميــة مصــورة عــن ابعــة لوفــان ،دار الرتــا العلميــة ،بــزو 1311 ،ه ـ 1991م ،ابا القــا ،
فصل ا اء311/3 ،ك
( )3القراي ،أبو عبد ي حممد بـن أنـد األنصـارر ،اجلـامع ألحرـام القـردن ،ابعـة مصـورة عـن دار الرتـا ،وزارة
الثقافة املصرية ،دار الرتاا العر  ،مصر 1377هـ 1967م777/17 ،ك
( )3اجلرجـ ــا  ،السـ ــيد الش ـ ـري علـ ــع بـ ــن حممـ ــد بـ ــن علـ ــع الس ــيد الـ ـزين أ احلس ــن احلسـ ــيين(716-731هـ ــ)،
التعريفا ( ،دكط) ،مطبعة مصطفى البا احللي ،مصر1317 ،هـ 1937م ،ص91-91ك
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وصفها خل رسول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم حينمىا سىئلت عىمل خلقىه عليىه الصىالة
والسالم فقالت :و ان خلقه القرآنو(.)5
ال ابمل

ق ُل مىمل معنىى احلىديث:و ومعنىى هىذا :أنىه عليىه الصىالة
مبينًا لل ُ

والسالم صار امل ال القرآن أمراً ونهياً ،سجية له ،وخلقًا تفبَّعه ،وترك طبعىه اجلِبِلّىي،
فمهما أمرم القرآن فعله ،ومهما نهام عنه تر هو(.)6
وعلى هذا فاألخالق يف اإلسالم هي هذا الديمل سا يظهر يف حياة املؤممل إلاناً
وسلو اً ،اخلصرتها السيدة عام ة ر ي اهلل عنها يف رواية عنها بأنها سلوك املؤمنني يف
سورة واملؤمنونو ،فقد ذ ر القرطيب يف تفس م أن عام ة سئلت عمل خلقه عليه الصالة
والسالم؛ فقرأق :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ املؤمنون.)2(12- 1 :
( )1انظـر روااي متعــددة للحــديث يف الطــربر ،ابـو جعفــر حممــد بــن جريـر311 ( ،هــ) ،جــامع البيــان يف هفســز
الق ــردن( ،ط ،)3دار املعرف ــة ،ب ــزو 1397 ،هـ ـ 1977م13-17/79 ،ك واب ــن كث ــز ،عم ــاد ال ــدين أب ــو
الفــداء إعاعيــل بــن كثــز الدمشــقع773 ( ،هــ) ،هفســز القــردن العظــيم املشــهور بتفســز ابــن كثــز ،حتقيــع
ــعيا األرنــؤوط ،وحممــد أنــل ا ــن( ،ط ،)1دار الرســالة العامليــة1331 ،ه ـ7111-م،771 ،719/7 ،
واحلديث عند اإلمام أند ،مسند اإلمام أند ،حتقيـع ـعيا األرنـؤوط( ،ط ،)1مؤسسـة الرسـالة ،دمشـع،
1371هـ 7111مك ،رقم ،139/13 ،73617قال الشيخ عيا األرانؤوط حديث صحيحك
( )6ابن كثز ،هفسز ابن كثز771 /7 ،ك
( )7القــراي ،اجلــامع ألحرــام القــردن777 / 17 ،كك كمــا ورد يف األدا املفــرد للب ــارر ،حتقيــع عــز بــن أمــص
الـ ــزهزر ،خت ـ ـريب األلبـ ــا  ،مرتبـ ــة املعـ ــار  ،الـ ـراي 1997 1319 ،م ص ،161قـ ــال األلبـ ــا ـ ــعي
اهسنادك وانظر حتقيع حممد فؤاد عبد الباقع( ،ط ،)3دار البشائر ،بزو 1319 ،هـ ص111
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وإذا أردنا أن جند تعريفاً لألخالق باللالي فيم مل تعريفها بأنها و امل م العليىا الىب
جيىىر أن يسى سىىلوك اإلنسىىان سقل ىىاها ،أي يبحىىث فيهىىا عمىىا ينبغىىي أن ت ىىون عليىىه
تصرفاق اإلنسانو( .)2وبهىذا ت ىون األخىالق يف اإلسىالم هىي امل ىم العليىا مىمل ال لىاب
والسنة؛ إلاناً وأح اماً شرعية ،والب و م على سلوك املسلمني خ ًا أو شراً.
اثنياً :أمهيتها وموقعها:

ينظىىر اإلسىىالم لألخىىالق والسىىلوك املنب ى منهىىا للفىىرد املسىىلم واجمللمىىع املسىىلم

والدولة املسلمة ،واألمة املسلمة ب م ملميز ،فالل والسلوك هما نظىام يقىوم نظريىًا
على اإللان ،ولارا عمليًا على أنه عبادة هلل ،إذ للقُ ُل وجهان:
أحىىدهما :وجىىه علمىىي إلىىاني ىىامم علىىى معرفىىة اهلل واسل ىىعار عظملىىه
ور ابله.
ثانيهما  :وجىه عملىي عبىادي ىم بىاتللزام باألح ىام ال ىرعية ،يىث يببىى
املسلم على الل الذي ي مم النوايا ،وعلى السلوك الذي ي مم اللصرفاق القوليىة،
والفعلية الب تصدر عمل اإلنسىان املسىلم بصىفله م لفىاً ،وتصىبح األخىالق ملم نىة يف
نفسه ويف تصرفاته؛ تصدر عنه سجية أو طبعاً ،بيسر وسهولة ممل ريى حاجىة إىل رَوّيىة
أو ف ر دون ت لف ،و ذا السبر جعم اهلل مصفلح الُلُ
م لقاً ممل نفس مادة الللْ

 -ب ىم الىاء والىالم -

-بفلح الاء وتس ني الالم -إذ الللْ فعمٌ هلل على سىبيم

ل ُل فعم للعبد مسىلم ٌد مىمل إ ىدار الىال سىبحانه لىه علىى ذلى
اتبلداء واإلن اء ،وا ُ
الفعم على سبيم اتخليار.
و ذا ان لألخالق أهمية ربى يف اإلسالم تنظم حيىاة املسىلم إلانىاً وسىلو اً؛
فهىىي للمسىىلم مىىنهج يصىىقم شقصىىيله فىىردًا وع ىىوًا يف األمىىة يف ىىم ىىاتق احليىىاة،
( )7هوفيع الطويل ،أسل الفلسفة( ،دكط) ،دار النهضة العربية ،القاهرة( ،دك )ص 79ك
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وُي في عليها انسىجامًا تامىًا يىث يصىقم ىم جانىر مىمل جوانىر حيىاة الفىرد ويربىي
شقصيله املسلمة؛ فهو نظام ملناس  ،وعقد فريد ،مجيىمٌ مصىقول تمىع ،إذ أن ىم
مفردة ممل مفرداته و م ف ىيلة مىمل ف ىامله مجيلىة سفردهىا ،ومجيلىة يف مو ىعها مىمل
هذا النظامو .ثم إنها ليست ف امم مفردة :صدق ،وأمانة ،وعدل ،ورمحة وبر)...( ،
إقا هي منهج مل امم ،تلعاون فيه الببية اللهذيبية مع ال رامع اللنظيميىة ،وتقىوم عليىه
ف رة احلياة لها واناهاتها مجيعاً ،وتنلهي يف خامتة املفام إىل اهللو( .)2وهذا هو املنهج
امل ار إليه يف مدح ربنا سبحانه لرسوله صلى اهلل عليىه وسىلم إذ يقىول لىه :ﭽ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ القلىىم .٤ :ىىال الفىىربي:ووإن ى يىىا حممىىد علىىى أدب عظىىيم .وذل ى أدب
القرآن الذي أدب اهلل به وهو اإلسالم وشرامعهو(.)12
و م أمر بف امم األخالق يف اإلسالم يقابله نهي عمل م اداتها ممل الرذامىم؛
فقد أمر اإلسالم على سبيم امل ال بف يلة العدل ونهى عما يقابلىها وهىو الظلىم ،وأمىر
بالصدق ونهى عمَا يقابله وهو ال ذب ،وأمر بالوفاء بالوعد والعهىد ونهىى عمَىا يقابلىه
وهىىو اإلخىىالم ،وأمىىر باألمانىىة ونهىىى عمَىىا يقابلىىهما وهىىي اليانىىة ،وأمىىر بالصىىرب
وال جاعة ونهى عما يقابلهما وهما العجلة واجلى  ،وأمىر باإلنفىاق ونهىى عمىا يقابلىه
وهو البقم ،وأمر بالرمحة ونهى عما يقابلها وهي الغلظة أو القسوة ،ما أمر باإلي ىار
ونهى عمَا يقابله وهو األثرة أو األنانية...وه ذا.
ول مل القول بأن األخالق تظهر يف السلوك القامم على اإللان بلوحيد اهلل تعاىل
ومعرفىىة أمسامىىه احلسىىنى وصىىفاته العليىىا ،واتسل ىىعار بعظملىىه الدافعىىة إىل العمىىم
( )9قطا ،سيد ،يف ظـالل القـردن( ،ط ،)7دار إحيـاء الـثاا العـر  ،بـزو 1931 ،ه ـ 1971م ،هفسـز سـورة
القلم773/ 7 ،ك
( )11الطربر ،جامع البيان17/79 ،
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الصاحل؛ فاإلسالم ما يرى دراز:وت ي لفي بأن ي ع اعدة السلوك مشوتً وتفصىيالً
(فحسىر بىم) ( )11وجىدنام يرسىي وىت هىذا البنىاء ال ىقم واعىد مىمل املعرفىة النظريىة
أعظم ملانة ،وأشىد صىالبةو( ،)17هىذم املعرفىة النظريىة هىي اإللىان .جيمىع هىذم املعرفىة
وهذا السلوك نظام اإلسالم سا حيق الف يلة نظرياً وعملياً ،أي إلاناً وعمالً؛ ولىذل
جعم اإلسالم للف يلة اللقية سا هي عبادة هلل شروطا ،هي(:)13
 - 1اإللان باهلل :وإذ جعم اإلسالم حسمل اللى مصىداق اإللىان بىم مالىه،
وميىىزان اللفا ىىم واللمىىايز بىىني املىىؤمننيو()1٤؛ فمىىمل مل ي ىىمل مؤمنىًا بىىاهلل تعىىاىل ت يقبىىم
عمله ،وت يصنف فعلىه بأنىه عمىم أخال ىي مل ىع ملفهىوم اللى اإلسىالمي ،لىيح م
عليىىىه وليجىىىازى بىىىه مىىىا يف ولىىىه تعىىىاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ الفر ىىان.73 :و ىىال تعىىاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﭼ املامدة5 :
 - 7إخالص النية هلل وحدم ،حيث ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وإقا
األعمال بالنياق وإقا ل م امرئ ما نوى؛ فممل انت هجرتىه إىل اهلل ورسىوله فهجرتىه

( )11إ افة من الباحث للدقة يف فهم املقصود من النصك
( )17دراز ،حمم ــد عب ــد ي ،دس ــتور األخ ــالق يف الق ــردن الر ــرم ،حتقيع:عب ــد الص ــبور ــاهص( ،ط ،)1مؤسس ــة
الرسالة ،بزو  ،1973 ،ص16ك
( )13انظر:إبراهيم ،أند عبد الرنن ،الفضائل ا لقية يف اإلسالم( ،ط ،)1دار الوفـاء ،مصـر1319ه ـ 1979م
ص37ك
( )13اهل ـ ــا ع ،عابـ ــد هوفي ـ ــع ،مـ ــدخل إع التص ـ ــور اإلسـ ــالمع لإلنسـ ــان واحليـ ــاة( ،ط ،)1دار الفرقـ ــان ،األردن،
1317هـ 1977م ،ص116ك
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إىل اهلل ورسوله ،وممل انىت هجرتىه إىل دنيىا يصىيبها أو امىرأة ين حهىا فهجرتىه إىل مىا
هاجر إليهو(.)15
ال هىىي ال ىىرط ال ىىاني ت م ىان وجىىود يمىىة خلقيىىة ألي فعىىم .وهىىي
والنيىة أصى ً
عنصىىر أصىىالة ليىىز األخىىالق اإلسىىالمية مىىمل األخىىالق اليهوديىىة واملسىىيحية ،ذلى أنهىىا
وانبعاث النفس وميلها إىل ما ظهر ا أنه مصلحة ا ،إما يف احلال أو املآلو( .)16ويقىول
ابمل دامة املقدسي:و العمم بغ نية عناء ،والنية بغ إخالص ريىاء ،واإلخىالص مىمل
ري وقي هباءو(.)12
ويسلقلص ممل هذم النصىوص أن والنيىة واإلخىالص والعمىم تبابىك وتل امىم
وت م شروطاً للف يلة اللقيةو(.)12
 - 3موافقلهىىا ل ىىر اهلل ،أي م ىىروعيلها ،ويلحق ى فيهىىا اإلتبىىا و لىىو مىىمل
اتبلدا  ،طبقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما ترويه السيدة عام ة ر ي اهلل عنهىا :و

( )11الب ارر ،أبو عبد ي حممد بن إعاعيل بن إبراهيم بن امل زة بن بردزبـة اجلعفـع ،صـحيح الب ـارر( ،ط،)1
دار الرتا العلمية ،بـزو 1377ه ـ 1997م ،كتـاا بـدء الـوحع ،ابا كيـ كـان بـدء الـوحع إع رسـول
ي صلى ي علي وسـلم ،حتقيـع مصـطفى الب ـا( ،ط ،)3دار ابـن كثـز ،كتـاا بـدء الـوحع ،ابا كيـ كـان
بدء الوحع ،حديث رقم 3/1 ،1ك
( )16ابن قدامـة املقدسـع ،أنـد بـن عبـد الـرنن ،خمتصـر منهـاا القاصـدين ،هعليـع ـعيا األرنـؤوط وعبـد القـادر
اهرنــؤوط( ،دك ) ،مرتبــة دار البيــان ومؤسســة علــوم القــردن ،دمشــع 1397ه ـ 1977م ،ص363كوانظــر
دراز ،حممد عبد ي ،مدخل إع القردن الررم( ،دكط) ،دار القلم ،الرويت1971 ،م ،ص116ك
( )17ابن قدامة ،أنـد بـن حممـد بـن عبـد الـرنن ،خمتصـر منهـاا القاصـدين( ،ط ،)3املرتـا اإلسـالمع ،بـزو ،
دمشع1379 ،هـ ،ص377ك
( )17إبـراهيم ،أنــد عبــد الــرنن ،الفضــائل ا لقيــة يف اإلســالم( ،ط ،)1دار الوفــاء ،القــاهرة1319ه ـ 1979م،
ص31
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ممل أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردو( .)12ويف مسلم( )72رواية أخرى عنهىا ر ىي
اهلل عنها:و ممل أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردو وحديث آخر بلفظ :وممل عمىم
عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردو.
 - ٤حرية اإلرادة للحمم املسؤولية دنيويىاً وأخرويىاً؛ إذ أن اإلنسىان إذا انىت
إرادته ري حرة؛ فال حياسر على ما فعم ،وأنه ت حياسر إت على الفعم الذي يصدر
عنه بإرادته احلرة املقلارة ،ولذل فإن اهلل رفع اإلثم على الفعىم الىذي ي ىون صىاحبه
بال إرادة حرة خملىارة ،ىال رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم:و إن اهلل رفىع عىمل أمىب
الفىىأ والنسىىيان ومىىا اسىىل رهوا عليىىهو( .)71ويقىىول تعىىاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ املامىىىىىدة .3 :و اعىىىىىدة إن ال ىىىىىروراق تبىىىىىيح
احملظوراق ممل القواعد ال ربى يف ال ريعة اإلسالمية ،تو حها اعىدة ال ىرورة تقىدر
بقدرها .و د رفع اهلل اإلثم عمل عمار بمل ياسىر حىني أ رهىه ال فىار علىى النفى بىال فر
ب لم النيب صلى اهلل عليه وسلم ملقوفاً ،ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:و يف
ند لب ؟ ال :مفمئناً باإللان ،فقال له :إن عىادوا فعىد .ونىزل ولىه تعىاىل :ﭽ ﭽ

( )19الب ــارر ،ص ــحيح الب ــارر ،كت ــاا الص ــلح ،ابا اذا اص ــطلحوا عل ــى ج ــور فالص ــلح م ــردود ،رق ــم ،767
779/3ك
( )71مســلم ،أبــو احلســص مســلم بــن احلجــاا القشــزر النيســابورر(761-716هــ) ،صــحيح مســلم( ،ط ،)1دار
ابن حزم ،بزو  ،ودار الصميعع ،الراي 1316 ،هـ 1991م ،رقم (1173-1177 /3 ،) 17 ،17ك
( )71ابــن ماج ـ  ،حممــد بــن يزيــد القــزويين ،ســنن ابــن ماج ـ  ،حتقيــع حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقع( ،دكط) ،دار احيــاء
الـ ـثاا( ،دك ) ،كت ــاا الط ــالق ،ابا ا ــالق املر ــرع والناس ــع ،ح ــديث رق ــم (619 /1 ،)7133ك ق ــال
األلبا  :صحيح وعلع علي حممد فؤاد عبد الباقع يف الزوائد قال :إسنادع عي ههفاقهم على ع أ
برر اهل يلك
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ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النحم126 :و

()77

 - 5الصدق ومفابقة العمم للقول وعدم اللنا ض بينهما ،ال تعاىل:
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﭼالصف.3- 7 :
املطلب الثاين :خصوصيات األخالق اإلسالمية:
تنبع خصوصياق األخالق اإلسالمية ممل خصامص اإلسالم نفسه وأهمها:
أوالً :إهنا فطرية:

ألن اهلل تعاىل وزوَّد اإلنسىان بغريىزة خلقيىة ( ،)...تسىاعد اإلنسىان علىى اللفر ىة

بىىني الى وال ىىر ،واحلى والباطىىم ،وتعمىىم علىىى وصىىيم النىىافع ودفىىع ال ىىار ،مىىا
يسلفيع اإلنسان أن يصدر أح امًا يقىيم بهىا أنىوا السىلوك املنحىرم والسىلوك السىوي
املعلدل .وهذم الغريزة هي الففرة الب ولد عليها اإلنسانو( ،)73فاإلنسىان مففىور علىى
ال  ،وففرته أ رب لالللزام به ما يقىول عليىه الصىالة والسىالم:و مىا مىمل مولىود إت
يولىد علىى الففىرة ؛ فىأبوام يُهودانىىه أوينصىرانه أو ُيمَجسىانه..و ( .)7٤والى مىا تعارفىىت
( )77انظــر احل ــاكم ،أب ــو عب ــد ي حمم ــد ب ــن عب ــد ي النيس ــابورر ،املس ــتدرك عل ــى الص ــحيحص ،حتقي ــع مص ــطفى
عب ــدالقادر عط ــا( ،ط ،)1دار الرت ــا العلمي ــة ،ب ــزو 1311 ،هـ ـ 1991م ،ابا هفس ــز س ــورة النح ــل،
ح ــديث رق ــم (379 / 7 ،)3367ك ق ــال :هـ ـ ا ح ــديث ص ــحيح عل ــى ــرط الش ــي ص و رج ــاعك ق ــال
ال هي :صحيح على رط الب ارر ومسلمك
( )73اجللين ـ ـ ـ ـ ــد ،حمم ـ ـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ــيد ،يف عل ـ ـ ـ ـ ــم األخ ـ ـ ـ ــالق قض ـ ـ ـ ــااي ونص ـ ـ ـ ــوص ،مطبع ـ ـ ـ ــة التق ـ ـ ـ ــدم ،الق ـ ـ ـ ــاهرة،
1366هـ 1979م(دكط)ص1
( )73الب ارر ،صحيح الب ارر ،كتاا اجلنائز ،ابا إذا أسلم الصي فما هل يصـلى عليـ و وهـل يعـر علـى
الصي اإلسالمو رقم( ،91 / 7 ،)1319 ،1317صحيح مسلم ،كتاا القدر ،ابا معىن كل مولود يولد
على الفطرة ،رقم (1671- 1673/3 ،)7617ك
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على حسنه وخ يله الففر السليمة ،والرب مىا اطمىأن إليىه القلىر وسى نت لىه الىنفس،
وال ىىر مىىا حىىاك يف الصىىدر وتلجلىىج ،واملن ىىر مىىا تعارفىىت الففىىر السىىليمة علىىى ذمىىه
واسلقباحه وشَريَلِه ،وهي ريالبًا ما ت ون م ب ة بني النىاا عمومىاً ،مىا هىي انبعىاث
داخليٌ ففريٌ أو انون ففري مفبىو يف نفىس اإلنسىان منىذ ن ىأتها( .)75يقىول تعىاىل:
ﭽﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ال ىىىمس .2 - 2:ويف احلىىىديث القدسىىىي
()76

يقول عليه الصالة والسالم :يقول اهلل تعىاىل :و وإنىي خلقىت عبىادي حنفىاء

لىهم

وإنهم أتلهم ال ياطني فاجلاللهم( )72عمل دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللتُ مو (.)72
وهىىذا القىىانون الففىىري األخال ىىي املفبىىو فينىىا معىىرض للقفىىر بسىىبر النىىواز
واألهىىواء وال ىىهواق ،و ىىغوط احليىىاة وشىىواريلها .وهىىذم الففىىرة عنىىد ىىم إنسىىان،
وظيفلها إدراك خ ية األفعال وشريلها ،وهي تقىوى وتنمىو إذا تعهىدها اجمللمىع بالببيىة
احلسىىىىنة ،وت ىىىىعف إذا أهملىىىىت ،ىىىىال تعىىىىاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭼ ال مس.12- 2 :وهي اجة إىل وحي ربىاني يزيىم عنهىا مىا ترسىر عليهىا
ممل ريمل ال هواق و غوط احلياة؛ و اجة إىل الببية اإلسالمية سا أنىزل اهلل تعىاىل مىمل

( )71انظر :دراز ،دستور األخالق ،هقدم حممد السيد بدور ،ص( ر ا)
( )76انفققا :أــع حني ـ وهــو املائــل إع احلعكاملرســع ،علــع بــن ســيدع317 ( ،ه ــ) ،امل صــص ،حتقيــع خليــل
ابراهيم جفال( ،ط)1دار إحياء الثاا العر  ،بزو 96/3 ،1966 ،ك
( )77اجتققالته :اختــار م واســت فتهم وحــولتهم عــن احل ـعكانظر ،ابــن منظــور ،لســان العــرا( ،ط ،)3دار صــادر،
بزو 1313 ،هـ ،فصل مادة جول131/ 11 ،ك
( )77صحيح مسـلم ،كتـاا اجلنـة ،ابا الصـفا الـط يعـر أـا أهـل اجلنـة وأهـل النـار ،مـن حـديث اويـل رقـم
1731/3 ،7761
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الىىىوحي علىىىى رسىىىوله ،ليقىىىوم سهمىىىة اللبليىىى والببيىىىة مىىىا ىىىال عليىىىه الصىىىالة
والسالم:وبع ت ألمتم م ارم األخالقو(.)72
اثنياً :إهنا رابنية من ايث مصدرها وغايتها ،وإنسانية ممل حيث تفبيقها:

مصدر األخالق يف اإلسالم هو الوحي؛ لاب اهلل ،وسنة نبيه صلى اهلل عليه

وسلم ،وهي ري مسلمدة ممل البيئة وت ممل مصاحل الناا وأهوامهم ،وممل ثم فهي
ملميزة عمل األخالق يف الفلسفاق واألنظمة الب رية؛ حيث مصدر األخالق لدى تل
الفلسفاق هي األنظمة الب رية وأهواء الب ر .وال وال ر فيها باعلبار الب ر ووف
أهوامهم ومصاحلهم؛ وباللالي فإن األخالق يف ري اإلسالم تفقد ال باق ،بينما ربانية
مصدر األخالق يف اإلسالم ثابت فهي ممل اهلل سبحانه ،ومقياا ال وال ر فيها هو
ال ر  ،ف م ما أمر اهلل به فهو خ  ،و م ما نهى عنه فهو شر ،ما هي وحي اهلل
لإلنسان؛ ولذا فإن هذم القيم للناا مجيعاً ،و ذا ان لألخالق والسلوك
اتجلماعي يف اإلسالم إطاران :إطار إنساني ،وإطار إلاني ،فالفاب اللقي يف
القرآن ال ريم يف طلر ال ويف البعد عمل ال ر ،وممل ثم احبام يم احل فهي يم
لإلنسان بصفله إنساناً وللمؤممل بصفله إنساناً وبوصفه مؤمناً؛ ال تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ األعرام.76 :

( )79اهم ــام أن ــد ،أن ــد ب ــن حنب ــل ب ــن حس ــن الش ــيبا  ،مس ــند اإلم ــام أن ــد ،حتقي ــع ــعيا األرن ــؤوط ،رق ــم
( ،)7939ومالـ ــمل يف املوا ـ ـ رقـ ــم 693أبلفـ ــامن" :إثـ ــا بعثـ ــت ألحـ ــم صـ ــا األخالق""وحسـ ــن األخـ ــالق"
صــحح األلبــا  ،انظــر األلبــا  ،انصــر الــدين ،سلســلة األحاديــث الصــحيحة ،ط ،3املرتــا اإلســالمع،
بزو ودمشع ،حديث رقم( ،)31اجمللد األول ص17ك
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فقاطىىر بىىم آدم ب ىىرورة سىىب عىىوراتهم بصىىفلهم ب ىىراً ،وهىىذم هىىي القيمىىة
اإلنسانية العامة دون النظر ل ونهم مؤمنني أم ت ،ثم جعم للبىاا ال ىرعي باتحل ىام
وسب عوراتهم يمة إلانية خاصة ،وعبر عىمل ذلى السىب للمسىلم بأنىه لبىاا اللقىوى.
ما أمر سبحانه املؤمنني بالعىدل بصىفلهم مىؤمنني ،وأن ت ىون يمىة العىدل بىني النىاا
مجيعاً ،ىال سىبحانه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ النساء.52 :
وممل هنا تن أ معيارية األخالق يف اإلسالم سعنىى أنهىا حم ومىة بقىيم عليىا ،مىمل
حيث إن مقياسها :أن ال ما اعلربم ال ار خ اً ،وأن ال ر مىا اعلىربم ال ىار شىراً،
وإن ىىان يف الففىىرة اإلنسىىانية متييىىز بىىني ال ى وال ىىر ،ول ىىمل ت يعلمىىد علىىى العقىىم
اإلنساني وحدم أو على ما يسميه الفالسىفة باحلاسىة األخال يىة معيىارًا للقى وال ىر أو
للجمال والقبح ،إذ إن جوهر األخالق عندهم ىامم يف مجىال اللناسىر واللناسى بىني
الوجداناق واللو ممل امليول ريى الفبيعيىة أو امليىول الىب ت تهىدم إىل ريىرض معىني،
وفصىىلوا بىىني األخال يىىة واجلىىزاءاق يف صىىورها الدينيىىة واتجلماعيىىة ،وباللىىالي فهىىم
يرف ون أن ي ون اهلل هو الىذي مىمل حقىه أن ي ىون مىا عنىدم مىمل ح ىم شىرعي ،لينىم
مر اته بدخول اجلنىة والبعىد عىمل النىار معيىاراً للقى وال ىر؛ إذ األخىالق عنىدهم ت
تقىىوم علىىى الفمىىع يف نعىىيم اجلنىىة أو الىىوم مىىمل النىىار ،بىىم سىىر مفهىىومهم للحاسىىة
اللقية فإنهم جيعلون حر الف يلة لذاتها هو وام السلوك الفير(.)32

( )31انظر هوفيع الطويل ،أسل الفلسفة ،ص 373بتصر ك
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اثلثاً :إهنا عبادة هلل عز وجل(:)31

ي اب فاعلها ويعا ر تار هىا ،فقىد روى البقىاري بسىندم ولىه صىلى اهلل عليىه

وسلم ألصحابه حوله :وبايعوني على أتّ ت ىر وا بىاهلل شىيئاً ،وت تسىر وا وت تزنىوا،
وت تقللوا أوتد ىم ،وت تىأتوا ببهلىان تفبونىه بىني أيىدي م وأرجل ىم ،وت تعصىوا يف
معروم .فممل وفّى من م فأجرم على اهلل ،وممل أصاب ممل ذلى شىيئاً فعو ىر بىه فهىو
فارة له ،وممل أصاب ممل ذل شيئاً ثم سبم اهلل ،فهو إىل اهلل؛ إن شاء عفا عنه ،وإن
شاء عا بهو( .)37واألجر ت ي ون إت على طاعة وعبادة ،والعقوبة أو العفو ت ي ىون إت
على معصية.
رابعاً :إن معيارها التقوى املوصلة إىل مرضاة هللا تعاىل:

ووقي ُ مر اة اهلل تعاىل يعرب عنها بسعادة الداريمل ،فاملؤممل سعيد بأخال ىه ألنىه

مرتاح مع ففرته ،وسعيد مع نفسه ،وسىعيد فيمىا يىرى مىمل آثىار األخىالق يف لمعىه،
ممل أخوة ،وحر ،وتعاون ،ونظافة يد يف األموال ،ونظافة لسا ٍن ممل آفىاق اتسىلهزاء
والغيبىىة والنميمىىة وري هىىا ،ومىىمل عىىدل يف اجمللمىىع ،وحىىر ال ى لإلنسىىان يف األرض
بدعوته إىل ال  ،وحر ال للمؤمنني.
وهو يسعى بذل

له إىل السىعادة األخرويىة امللم لىة بىالفوز باجلنىة والنجىاة مىمل

النىىار مىىا ىىال تعىىاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ آل عمىىىىىىىران:
،125
( )31انظــر الرــيال  ،إب ـراهيم زيــد ودخــرون ،دراســا يف الفرــر العــر واإلســالمع( ،ط ،)3دار الفرــر ،عمــان،
1997م ،ص 177-177ك
( )37صحيح الب ارر ،كتاا اإلميان ،ابا عالمة اإلميان حا األنصار ،حديث رقم (17/1 ،)17ك
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ولذل فاملسىلم مسىلعد للجهىاد يف سىبيم اهلل أمىالً يف ال ىهادة يف سىبيم اهلل مىمل
أجم سعادة أخروية بدخوله اجلنة.
واألخالق لدى املذاهر الفلسفية معاي ها ت رج عمَّا يسمى بإر ىاء ال ىم
أو نداء الواجر لدى املذاهر العقلية ،وت ملرج عمل مىذهر اللىذة لىدى املىاديني ،وت
ملرج عمل النفعية لدى املىذاهر الربامجاتيىة -النفعيىة  ،-وباللىالي فمعيىار األخىالق
نسيب وشقصي ،وليس فيه ثبىاق أو معيىار مفلى  ،بينمىا معيىار األخىالق يف اإلسىالم
مفل  ،وصادق؛ ألنه معيار صادر عمل اهلل سبحانه وتعاىل ،فال هو ما عىدم ال ىار
خ ًا وال ر ما عدم ال ار شراً.
وعلى هىذا فىاحبام شىر اهلل يف أعمىال احليىاة القىامم علىى اإللىان بىه ،وابلغىاء
وجهه ومر اته هي الصورة الظىاهرة ىذا املعيىار اللقىي الظىاهر الىذي حيقى اتللىزام
الد ي به مر اة اهلل سبحانه ،يقول سىبحانه :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران ،127 :وشاعت عبارة شارحة ىذم اللقىوى بأنهىا:
أن يعبد اهلل فال يعصى ،ويذ ر فال ينسى ،وي ر فىال ي فىر .وهىي الف ىرة املر زيىة يف
النظام اللقي ما يعرب عنها دراز(.)33
والقول بأن ا دم يف معيارية األخالق اإلسالمية بأنها تقصد مر اة اهلل ت لنع
ممل أن ينلفىع اإلنسىان يف دنيىام بىاللزام هىذم األخىالق ،وت ُيعَىد يف هىذا نفعيىاً؛ ألنىه ت
يقصد يف هدفه األول املنفعة الدنيوية فحسر ،وإقا املنفعة الدنيويىة هىي ب ىرى عاجلىة
للمؤممل يف انلظار مر اة اهلل يف اآلخرة بدخول اجلنة.

( )33انظر ،دراز ،دستور األخالق ،ص671
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فاملؤممل ادر على إن اء اللوازن يف تربيله األخال يىة بىني الىدنيا واآلخىرة ،يقىول
اهلل تعىىىىىىىىىىاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ القصص.22 :
و د وعد اهلل سبحانه وتعاىل عبادم املؤمنني جبزاءيمل؛ أعالهما النجاة ممل
العذاب ودخول اجلنة ،وأدناهما النصر يف الدنيا والفلح القرير ا هو ب رى م
وعالمة على ر ام عنهم ،يقول سبحانه :ﭽﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ الصف.13 - 12 :وبهذا ي بت اللوازن يف
أهدام األخالق يف اإلسالم بني اللفلع ل الدنيا وسعادة اآلخرة.
خامساً :إهنا معتدلة:

وما ليز األخالق اإلسالمية أنها معلدلة ،واتعلدال م ل ممل العدل ،والعدل

يف اللغة هو :واحل م باتسلواء )...(.نقيض اجلورو( )3٤إذ يقابله الظلم وهىو لغة:وو ىع
ال يء ري مو عه تعدياًو(.)35
درج تعب الوسفية أو اللوسك يف األخالق اإلسالمية ،عند مجهرة علماء
األخالق يف الف ر اإلسالمي ،مسلدلني بوجود هذم ال لمة وما هو يف معانيها يف
ال لاب ال ريم ما يف وله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

( )33ابن فارع ،معجم مقاييل الل ة ،ابا العص والدال737 ،736/3 ،
( )31املرجع السابع ،ابا الظاء والالم367/ 3 ،ك
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ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ البقرة.1٤3 :
وعبىىر دراز عىىمل معنىىى الوسىىفية يف اآليىىة يف وصىىف األخىىالق اإلسىىالمية بأنهىىا
ومنفقىىة وسىىفى بىىني احلسىىمل والقبىىيحو( .)36و ىىد عبىىر اجلىىاحظ فيمىىا بلىىه عىىمل ذلىى
فقىىال:وول ىىم شىىيء مىىمل هىىذم األخىىالق أو الف ىىامم إفىىراط وتقص ى  ،وإقىىا تصىىح إذا
أ يمت على حدودها ( )...ومتام املنفعة بها إصابة موا عها؛ فاإلفراط يف اجلود يوجىر
اللبىىذير ،واإلفىىراط يف اللوا ىىع يوجىىر املذلىىة ،واإلفىىراط يف ال ِىى عرب يىىدعو إىل مقىىت
الاصىىةو( .)32وعُبىىر عنهىىا باحل مىىة إذ ل ىىم ف ىىيلة طرفىىان وواسىىفة ،واإلنسىىان مىىأمور
باللوسك واتسلقامة بني طريف اإلفراط واللفىريك يف مجلىة ذلى  ،وعىرب عنهىا باحل مىة
الب هي الوسك بني احلر والبَلله ،وال جاعة وسك بني اللهور واجل ( .)32وهي ىذل
عند حممد يوسف موسى فيما عبر عنها بنظرية الوسك معيار للف يلة(.)32
ووجىد بعىض املعاصىريمل أن يف القىول بالوسىفية أو بنظريىة الوسىك يف األخىىالق
اإلسالمية ت ابهاً بينها وبني ما ورد عند الفالسفة السابقني ممل اليونانني أرسفو ،وممل
فالسفة املسلمني ابمل سينا ،و الوا :إنه ليس بال ىرورة أنىه إذا وجىد ت ىابه يف اللعىب
أن ت ون النظرية واحدة؛ ألن مفهوم الوسفية يف اإلسالم لىيس بال ىرورة هىو املفهىوم
األرسفي ،ألن األخالق اإلسالمية ليست بال رورة الو وم بني طرفني ،فهي ليسىت
( )36دراز ،دستور األخالق ،ص136ك
( )37انظ ــر إب ـراهيم ،أن ــد عب ــد ال ــرنن ،الفض ــائل ا لقي ــة يف اإلس ــالم ،ص ،771وال ــنص منق ــول ع ــن اجل ــاح ،
هموع رسائل اجلاح  ،جلنة الت لي والثأة والنشر ،مصر( ،دك ) ،ص17ك
( )37انظر إبراهيم ،الفضائل ا لقية ،ص77
( )39انظــر املرجــع الســابع ،موســى ،حممــد يوسـ  ،فلســفة األخــالق يف اإلســالم (ط ،)3مرتبــة صــبيح ،القــاهرة،
1913م ،ص77 ،77ك
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بني مدح وذم ،وحسمل و بح م الً؛ ألنها هي حسنة وليست بيحة ،وفيها مدح ولىيس
فيها ذم .فم الً إذا يم إن ال جاعة وسك بني تهور وجى  ،فىإن ةىة تهىوراً يف ال ىجاعة
ت يسمى ذماً ممل حيث حقيقله يف اجلهىاد يف سىبيم اهلل ،وإذا ىان ال ىرم ف ىيلة فلىيس
هو بال بك توسفاً بني اإلسرام والبقم ،إذ لىو أنفى اإلنسىان مجيىع مالىه وآثىر ريى م
عليه فيه بالصد ة هم يعد هذا النو ممل اإلسرام مذمومًا للقع ف يلة خلى ال ىرم بىني
اإلسرام والبقم يف نقفة ملوسفة؟! ولو خبم اإلنسان يف اإلنفاق علىى احملرمىاق أيعىد
ذل خبالً مذموماً أو رذيلة؟!
نا ش هذم األف ار دراز ،وأمحد عبد الرمحمل إبراهيم يف دراسلهما لألخىالق،
وعبر الهما عمل خاصية األخىالق اإلسىالمية بأنهىا ليسىت نظريىة الوسىك األرسىفي،
وإقىىا عىىرب عنهىىا دراز باتعلىىدال امللم ىىم و يف نُبعىىم يقىىبب بقىىدر اإلم ىىان مىىمل ال مىىال،
مقروناً بالسرور وباألمم ،وهذا يعرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسىلم يف توجيهاتىه
إىل الرف  ،وحنو ما هو عدل يف ذاتهو( ،)٤2وامل ار إليه يف ول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم:وإن الديمل يسر ،ولمل يُ ىاد الىديمل أحىد إت ريلبىه ؛ فسىددوا و ىاربوا ،وأب ىروا
واسىىلعينوا بالغىىدوة وشىىيء مىىمل الدجلىىةو( .)٤1وعىىرب عنهىىا أمحىىد عبىىد الىىرمحمل إبىىراهيم
سعيارواللناس اللقيو الذي ت يقيد قو الف يلة و(.)٤7
بعد هذا له فقد اخبق أن أعرب عمل معيارية األخالق اإلسالمية سبدأ اتعلدال
فالوسك مفسر لدى بعض املفسريمل لقوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

البقرة 1٤3 :بأنه العدل وهو املناسر يف توجيه اهلل تعاىل لألمة بأنها مؤمتنة عليه يف
( )31دراز ،دستور األخالق يف القردن ،ص673
( )31الب ارر ،صحيح الب ارر ،كتاا اإلميان ،ابا الدين يسر رقم17/ 1 ،39ك
( )37انظر إبراهيم ،الفضائل ا لقية ،ص769ك
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وله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ النساء 52 :وهو أي اً املربر ل ية
األمة تل

ال ية املميزة ا عمل سامر األمم يف وله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ آل عمران،112 :
ال ابمل

يف تفس :ولنجعل م خيار األمم ( )...والوسك ها هنا اليار واألجودو

()٤3

وذ ر يف احلديث تفس هذا الوسك بأنه العدل ( .)٤٤و ال سيد فر يف الظالل :و ممل
الوسك سعنى اتعلدال والقصدو

()٤5

وحلى تفس الوسك بالعدل موجود يف وله

تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ القلم 72 :أي أعد م ،ال القرطيب:وأي أم لهم وأعد م
وأعقلهمو(.)٤6
املطلب الثالث:بنا األخالق اإلسالمية:
يبم اإلسالم األخالق بناء مل امالً معلمداً على العناصر اآلتية(:)٤2
العنصر األول:الفعل اخللقي
يعد الفعم اللقي العنصر األول ممل عناصر بناء األخىالق؛ ألنىه املو ىع الىذي
تقع عليه رورة عناصر البناء؛ إلزاماً له ومسؤولية وجزاء.

( )33ابن كثز ،هفسز ابن كثز361/ 1 ،ك
( )33انظر ختريب عيا األرنؤوط يف املرجع السابع 361 /1وصحيح الب ارر ،رقم3339ك
( )31قطا ،سيد ،يف ظالل القردن ،هلد ،1ص171
( )36القراي ،اجلامع ألحرام القردن733 / 17 ،
( )37اعتمد الباحث مصطلحا دراز يف كتاب دستور األخالق يف القردنك
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م له معرب عنه
يل ون الفعم اللقي ممل إرادة له معبر عنها بالنية والدافع له ،وفع ٍ
ب يفية األداء ،واجلهىد املبىذول لللغلىر علىى املعو ىاق .و ىد جعىم دراز النيىة والىدافع
واجلهد عناصر يف نظرية األخالق باإل افة لإللزام واملسئولية واجلزاء ،ول نم اخبق
أن أجعم النيىة والىدافع واجلهىد م ونىاق ملىا عىربق عنىه بالفعىم اللقىي ،ألن الفعىم
س وناتىىه هىىو العنصىىر األسىىاا يف بنىىاء األخىىالق ،واترتبىىاط ىىب بوجىىود هىىذا الفعىىم
و يفياته وأدامه بالنية والدوافع واجلهد.
فالنية :هي صد العمم ،ما وهي شرط للحمم املسئولية عليه ،ما هي إرادة
الفعم الب وهي سعي وراء الغايةو( ،)٤2وهي مت م البداية األوىل للعمم ممل حيث صىد
القلر الذي يصدق عزمه .وبهذا فهي ت م املنفل للفعم اللقي .وذلى وا ىح فيىه
فيما يقبم اهلل الفعم أو يرف ه ،وسا جيازي عليه؛ إجيابًا أو سلباً ،ثوابًا أو عقابىاً ،مىا
يف ولىىىىىىه تعىىىىىىاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

األحزاب .5 :و ذا فإن النية مت م جزءًا رميساً يف العمم اللقىي الىذي لىه مصىدر إلىزام
وعليها مسؤولية ،وبناء على الدافع للفعم ي ون اجلزاء ،و ذا فإن وأعمالنىا ت تنسىر
إلينا إت بقدر النية الب نؤديهىا بهىاو( .)٤2ويقىول ابىمل دامىة :والعمىم بغى نيىة عنىاءو(.)52
ال
و ىد جعلىىها رسىول اهلل صىىلى اهلل عليىه وسىىلم حمىىددة للعمىم مىىمل حيىث اعلبىىارم عمى ً
صاحلاً مقبوتً عند اهلل أو مرفو اً ،وعلّ بها ال واب والعقىاب؛ فهىي عمىم لىيب مىمل
ناحية ،وموجه للعمم يف السعي إىل رياية ممل ناحية أخرى ،تلحد بها طبيعة العمىم مىمل
حيث يمله اللقية؛ خ ًا أو شراً ،ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:و إقا األعمال
( )37دراز ،دستور األخالق يف القردن ،ص 177
( )39املرجع السابع ،ص376
( )11املقدسع ،ابن قدامة ،أند بن حممد بن عبد الرنن ،خمتصر منهاا القاصدين ،ص377
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بالنياق وإقا ل م امرئ ما نىوى؛ فمىمل انىت هجرتىه إىل اهلل ورسىوله فهجرتىه إىل اهلل
ورسىىوله ومىىمل انىىت هجرتىىه إىل دنيىىا يصىىيبها أو امىىرأة ين حهىىا فهجرتىىه إىل مىىا هىىاجر
إليهو(.)51
و ىىد أخىىذ علمىىاء األصىىول مىىمل هىىذا احلىىديث القاعىىدة األصىىولية القاملىىة :وإن
األعمال تابعة ملقاصدها ونياتهىا ،وأنىه لىيس للعبىد مىمل ظىاهر ولىه وعملىه إت مىا نىوام
وأبفنه ،ت ما أعلمه وأظهرمو( )57وهي بعبىارة أخىرى عمىم للقلىر و سىر لىه مىا يف
ولىىىىىىىه تعىىىىىىىاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ البقرة775 :
ويرتبك بالنية الدافع للفعم اللقي ،فلماذا ينوي اإلنسان أن يفعم ما يريد
فعله؟ والدافع يعرب عنه با دم الذي يقصد إليه الفاعم لفعله .ويف اإلسالم ي ون
ا دم األ رب والغاية العظمى ذا الفعم ابلداء ممل نية فاعله إىل طريقة فعله و يفية
أدامه هو مر اة اهلل سبحانه .و د يعرب عمل هذا ا دم بعبادة اهلل الب هي الفري إىل
مر اته ،واللعب عنها هنا وصف للعمم ممل حيث اإلخالص فيه وطريقة أدامه وف
شريعة اهلل ،إذ يعبد اهلل باإلخالص له وحدم وسا شر  .ال تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الذارياق 56 :و ال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ يوسف ٤2 :و ال تعاىل :ﭽﮘ

( )11سبع خترا انظر هامش رقم11ك
( )17اب ــن ق ــيم اجلوزي ــة ،إع ــالم امل ــوقعص ع ــن را الع ــاملص( ،ط ،)3مرتب ــة الرلي ــا األزهري ــة ،الق ــاهرة،1967 ،
176/3ك
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

البينة.5 :
و د تلعدد األهدام والىدوافع الدنيويىة للفعىم والىب تعىد طاعىة هلل وعبىادة لىه
سبحانه ،وطريقاً إىل مر اته وطمعاً يف جنله .وهذم األهىدام ت بىد أن ت ىون وا ىحة
لدى الفاعم يف نيله عند إدارة هذا العمم و بم ال رو يف تنفيذم وم ال ذل يف ما ت
إليىىه األدلىىة ال ىىرعية مىىا يف ولىىه تعىىاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ البقرة ،123 :فالقلال له هىدم دنيىوي هىو إ امىة ديىمل
اهلل ورفع الفلنة ممل األرض ،ويف هذا مر اة اهلل يف الدنيا وهدم أخروي وهي مر ىاة
اهلل يف اآلخىىرة بنيىىم ثىىواب اجملاهىىديمل و ولىىه تعىىاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ البقىىىىرة .727 :واإلنفىىىىاق ي ىىىىون
خ اً للنفس يف ابلغاء وجه اهلل وله جزاؤم يف اآلخرة سىا يعىوض اهلل املىنفقني مىمل خى يف
الدنيا.
اجلهد يف الفعل اخللقي :ومع النية والدوافع يف الفعم األخال ي ت بد ممل اجلهد
يف الفعم اللقي وهي الفا ة األخال ية ،مع اللسليم بأن اهلل تعاىل د لفنا ما نفي
ما يف وله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﭼ البقرة .726 :إت أن هذا العمم املفلوب يف نفاق وسع
اإلنسان وطا له ت بد فيه ممل اهدة النفس ومقاومة هواها وش و ها حلى تنعقد
النية ،وت بد ممل مقاومة ال غوط الارجية والذي عرب عنها بالفاريوق ممل وى
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معادية ،سواء أ انت غوط عاداق وتقاليد تلعارض مع ال ر أم وى طاريية ممل
جور سالطني ،أم وى معادية ممل أعداء األمة وأهم ال ر وعبر اإلسالم ،وعبر عمل
اجلهد ال روري ملقاومة مجيع هذم القوى بأنها جهاد ،ال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﭼ احلجراق .15 :و ال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ النازعاق.٤1 - ٤2 :و ال تعاىل :ﭽ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﭼ طه 137 :و ال
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ النساء .25 :و ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :واملؤممل
القوي خ وأحر إىل اهلل ممل املؤممل ال عيف ،ويف م خ  .احرص على ما ينفع
واسلعمل باهلل وت تعجز ،وإن أصاب شيء فال تقم لو أني فعلت ان و ذا ،ول مل
م در اهلل وما شاء فعم ،فإن لو تفلح عمم ال يفانو(.)53
العنصر الثاين :اإللزام
واملقصود بىاإللزام هىو اإلجيىاب ،واللىزوم هىو الوجىوب ،وهىو إلىزام مىمل جهىة
مصادر اإللزام ،وت ليف لإلنسان ممل جهة ال ار  .فما مصىادر األخىالق الىب تعفيهىا
وة اإللزام اللقي؟

( )13صحيح مسلم ،كتاا القدر ابا يف األمر ابلقوة وهرك العجز ،رقم1679/ 3 ،7663ك
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هنالك مصدران:
أادمها :ذاتي يف اإلنسىان خلقىه اهلل تعىاىل فيىه لي ىون أر ىية صىاحلة أو ألوامىر
ال ار سبحانه بالل اليف ال ىرعية ،وفيهىا ابليىة اتسىلقبال لألح ىام اللقيىة ،وهىي
الب مساها ال ار احل يم الففرة.
واثنيهما :القوة الارجيىة وهىي الىوحي الربىاني مىمل العلىيم الىب بهىذا اإلنسىان
وبففرته ،وسىا ولاجىه مىمل الل ليفىاق ال ىرعية واألح ىام اللقيىة .ف مىا هىو سىبحانه
األح بالللْ فهو األحى بىاألمر مىا يف ولىه تعىاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ األعرام.٤٥ :
ويف وله سبحانه :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ الروم.32:
ولنبني هاتني القوتني لإللزام:
القوة األوىل :قوة اإللزام الفطري:
فاهلل سبحانه خل اإلنسان بففرة سليمة ت عر بال وال ر ،وترتاح للق
وتنفر ممل ال ر ،و ادرة على اللفري بينهما إمجاتً ،فإذا خاطبها ال ر ؛ اللقى فيها
نور الففرة مع نور منهج اهلل .فالنفس الب رية فيها دوافع ال  ،ونواز ال ر ،أو فيها
ابلية اللجاوب مع ا دى ما فيها ابلية اللجاوب مع ال الل ،ال تعاىل :ﭽ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ال مس.2 - 2 :
وسلفة ال م اللقي الذي عرب عنه القرآن بالقلر ينبع ممل الوجدان
اإلنساني ،وممل ففرته مصدر ممل مصادر اللمييز بني ال وال ر ،واحلسمل
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والقبيح( .)5٤ولذل جيلمع اللذ

الرباني مع مو ع اللذ

يف اإلنسان املقاطر،

حيث يقول تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ

ق.32 :
ففي اإلنسان إذاً وة باطنة ت تقلصر على نصحه وهدايله فحسر ،بم إنها
توجه إليه باملعنى الصريح أوامر بأن يفعم أو ت يفعم .فماذا ت ون تل السلفة الاصة
الب تدعي السيفرة على دراتنا الدنيا إن مل ي مل ذل اجلانر الو يء ممل النفس،
والذي هو العقم( .)55ولذل إذا اخللفت املعاني على اإلنسان وو ع يف حَ ة ،واجلهد
يف فهم ال ر املوجه إىل ال واسلفلى املفلني ،واشلبه األمر عليه رريم ذل

له؛ جلأ

إىل هذا القلر ،أو ما يعرب عنه القرآن ال ريم بالفؤاد ما يف وله تعاىل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اإلسراء ،36 :و د
يعبر عنه بالعقم .و د جعم اهلل تعاىل العقم مناط الل ليف أو مو ع األهلية
للل ليف ،فممل أصير بعاهة عَفَّلت عقله جزمياً أو لياً رفع عنه ممل الل ليف بقدر
ذل اللعفيم ،حلى إذا أخذ اهلل ما وهر -وهو العقم له  ،-أسقك يف مقابله ما
أوجر -وهو الل ليف له .-
والعقم ل م مة اللملع بالففرة السليمة بم الدليم على سالملها؛ فممل فقد
الففرة السليمة ،فلبلد عقله ،وجنح ،وخرج عمل أح امه الصحيحة؛ فال يصلح أن
ي ون عقله مرجعاً يف اإللزام اللقي؛ ألنه ي ون د فقد بوصلة األخالق؛ و ذا فإن
ممل احنرم عمل دتلة عقله على اإللان واتسلجابة إىل أمر اهلل؛ فقد و ع يف السَّفه،
وخرج عمل الرشد وأفسد عقله ،وممل آممل باهلل واسلجاب له؛ فقد رشَد .هذا الرشد
( )13انظر اجلليند ،يف علم األخالق ،ص171-171
( )11انظر :دراز ،دستور األخالق77 ،ك
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هو ما يفهم ممل ول احل سبحانه :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

األنبياء ،12 :واملقصود بقوله ﭽ ﯨ ﭼ أي سعنى ترشدون يفسرم وله تعاىل:
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ البقرة.126 :
القوة الثانية :قوة اإللزام الرابين أو اإلمياين:
إذ تقوم األخالق على وة اإللزام الربانية ،يف ونها أمراً إ ياً لإلنسان ،سواء
يف ال طلر ال  ،أو ال النهي عمل ال ر .فامل م األعلى فيها أنها اللزام بأوامر اهلل
سبحانه ،وا دم منها ابلغاء مر اته سبحانه ،وبهذا حيارب اإلسالم يف بنامه اإللزامي
لألخالق ثالثة أعداء أو وى ل مل أن تؤثر على هذا اإلنسان:
أو ا :وة اللقليد األعمى :فيعير على الذيمل يلبعون اآلباء واألجداد
ويقلدونهم دون اسلعمال عقو م ،فيقولون ما ال تعاىل عنهم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ

الزخرم.73 :
ويسأ م هم نا وا ما عند اآلباء ممل معلقداق وآراء و يم وسلوك فأخذوا
عنهم عمل وعي وبص ة ووقي ؟ وهم أخ عوها لللف

والعقم السليم ؟ ال تعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ البقرة.122 :
وثانيها :وة ا وى :وهو الس وراء شهواق النفس وطموحاتها دون اسلعمال
العقم ،ودون البيث يف معرفة ال ممل ال ر ،وبعيدًا عمل هدي اهلل تعاىل .والوحي هو
الذي يصوب مسارها بعيداً عمل ا وى ،ال تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النساء.135 :
والعدو ال الث :وة الفاريوق:وهو م وة غك اجلماعي وبيئي ممل حُ م
مسلبد ،أو غوط أسرية أو بلية أو ومية ،أو مادية أو اجلماعية ممل أعرام وتقاليد
وعاداق الف شر اهلل.
هذم القوى ال الث وى ت تسلح أن ت ون مصادر لإللزام اللقي؛ ألنها
تلصف باجلهم ،والنسبية ،وعدم ال باق؛ وهي اممة على عدم بول الففرة ا
امللم لة بالعقم السليم واملنف السديد.
ولذل ت بد للب ر الذيمل يؤمنون بلوحيد ربوبيله سبحانه إذ م شيء مسلند
إليه سبحانه خلقاً وتصرفاً ،أن يقروا بلوحيد ألوهيله فيعبدونه وحدم ت شري له يف
م أمر فهو وحدم مصدر اإللزام و وته مصدر وة اإللزام ،ال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يوسف.٥٤ :
وممل هنا ان اإللان باهلل تعاىل هو القوة العليا ،واملصدر األمسى يف اإللزام
الذي هو العنصر الرميس ممل عناصر البناء اللقي يف اإلسالم.
ولذل فإن أهم ما متيز اإللزام يف أخالق اإلسالم أنها ت ليف شرعي امم على
اإللان باهلل سبحانه ،وأنه ت دخم لإلنسان يف هذا الل ليف ممل حيث مصدريله ،وأن
دوعر اإلنسان فيه هو اإللان به ،والعمم على تفبيقه .ولذا فقد حاز هذا الل ليف
صفب ال مول وال رورية(.)56

( )16انظر ،دراز ،دستور األخالق ،ص61-13
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أما مشوليله أو عموميله :فلعم أن مو أوامرم لإلنسان بصفله إنساناً يف م
زمان و م م ان ،ما يف وله تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﭼ األعرام.152 :و وله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ األنعام .12 :وأنها ف امم جير تفبيقها مع مجيع الناا
ويف مجيع األحوال ،ويف الر ى والغ ر ،مع الصدي والعدو ،والقرير والبعيد،
والغم والفق

ما يف وله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ النساء:

.52و وله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ املامدة .2:و وله :ﭽ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭼ النساء. 135 :
وهنا جند اهلل سبحانه ما يأمر املسلمني باللمس بعموم أخال هم ومشو ا فإنه
ينهاهم عمل الل به باليهود الذيمل اخللت أخال هم ،حني دعوا إىل اخلصاص أنفسهم
بالف يلة داخم وسفهم فحسر ،أما مع الغ

-أي ري اليهود أو جوييم

سصفلحهم ،أو األميني يف عبارة القرآن  -فليس عليهم إثم يف إساءة األخالق
معهم ،ال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ آل عمران.26 – 25 :
فهذم ال مولية ترفض فردية األخالق سعنى انفرادها وحصرها يف فرد أو طامفة
سواء أ انت عر ية أم دينية أم إ ليمية أم زمنية.
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وأما رورة هذا الل ليف أو اإللزام :فمعناها الوجوب يف م الظروم بغض
النظر عمل رريباتنا ال قصية أو حاتتنا الفردية أو أهوامنا يف بوله أو عدم بوله ،و ما
عرب عنها دراز سعنى أن القانون األخال ي:و ت ينبغي أن ينحم أمام حاتتنا الذاتية،
وت أمام مصاحلنا ال قصيةو

()52

ألن الروج على هذم ال رورة األخال ية إقا هو

مرض يف القلوب وش وارتياب ،إذ ت يصح للمؤممل أن يرتاب يف شر اهلل ،وت
مللار لنفسه وف هوام ومصاحله ما مل ملب اهلل له؛ فاهلل سبحانه أعلم بعبادم وما مللار
اهلل م ممل شريعة أو خل فهو أف م م ،وعليهم أن يعلنوا مسعهم وطاعلهم له،
وأن يعلنوا ر اهم سا ألزمهم ربهم و لفهم ،وأن يدفعوا احلرج وال

ممل

صدورهم ،وأن يسلّموا تسليماً امالً يف نفوسهم.ويسلدل ذم املعاني بقوله تعاىل:
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ النساء .65 :وبقوله :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ النور– ٤2 :
 ،51وبقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ األحزاب ،36 :وبقوله تعاىل:
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭼ آل عمران.13٤ :

( )17املرجع السابع ص11
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وهذم ال رورة األخال ية يف اإللزام ت تلعارض مع اعدة الل ليف سا يفاق
الواردة ويف وله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﭼ البقرة ،726 :وت مع مبدأ عدم اإل رام على الديمل الواردة يف
وله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ البقرة .756 :و وله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ يونس .22 :ما ت تلعارض مع يسر الديمل ودفع احلرج ممل ال ريعة
الواردة يف و وله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ البقرة .125 :و وله
تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﭼ احلج .22 – 22 :و وله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭼ النساء72 :
القوة الثالثة:قوة اإللزام التشريعي:
يعد القانون أو ال ريعة مصدراً ممل مصادر اإللزام ،ول نه يف اإلسالم يأتي يف
وته بعد وتي اإللزام الففري واإللاني ،حيث يقيم اإلسالم بناءم اللقي يف اتللزام
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باألخالق على الببية وعلى سلفة الل ريع معاً ،فممل نقصت وة إلزامه اإللانية
تربوياً ،ألزمله الل ريعاق والقوانني ،وحُمم مسؤولية أفعاله؛ فالقوانني يف اإلسالم
مربية رادعة بم أن ت ون عقوباق منفذة ،فهي تعمم يف وة إلزامها بم اللفبي
وبعدم ،فممل ت لنعه اإللان واحلياء يردعه الوم ممل العقاب.
وممل هنا يأتي احلرص يف اإلسالم على رورة الببية الُلقية القاممة على
اإللان والفاعة والعبادة ،وعلى جدية تفبي القانون بإ امة شر اهلل ممل تفبي احلدود
والقصاص واللعزيراق وري ها.
فاإلسالم جادٌّ يف وميم املسؤولية الدنيوية للعباد وتفبيقها سنلهى اجلدية،
وجعلها مصدراً وياً ممل مصادر اإللزام اللقي .ولذل مت م وة الل ريع مع الببية،
تفبيقاً وتنفيذاً القوة ال ال ة مع وة الففرة و وة اإللان يف عنصر اإللزام اللقي يف
القرآن .و د عرب عنها القرآن باحل م ما يف وله تعاىل:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ يوسف٤2 :
وي ون القانون ملزماً بقيام سلفة تفبقه وهي الدولة ،ما يبم اإللان مع
الببية اتجلماعية سلفة ال غك اتجلماعي باحلفاظ على اللقاليد واألعرام
اإلسالمية ،وذل عرب وظيفة الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروم والنهي عمل املن ر الذي
هو الواجر اتجلماعي لألمة مل امنة ملساندة فيما عُبر عنه بفرض ال فاية ،وهو
فرض اجملمو الذي هو فر ه اهلل على األمة يف مقابم فرض العني الذي فرض على
الفرد ،حيث أوجبه اهلل تعاىل بقوله :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ آل عمران ،12٤ :وحيث جعله اهلل تعاىل
الفري إىل وقي خ ية األمة يف وله سبحانه :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ آل عمران.112 :
العنصر الثالث :املسؤولية
يقل ي اإللزام الففري والرباني والل ريعي املسؤولية الب يلحملها اإلنسان
عمل أفعاله .ومعنى ذل أن اإلنسان ليس رد م لف فحسر دون أن ي ون مسؤوتً،
إذ ت يمة للل ليف واإللزام بدون املسؤولية.
وهنا يذ ر دراز ثالثة أنوا ممل املسؤولياق ما يعرب عنها :و املسؤولية الدينية،
واملسؤولية اتجلماعية ،واملسؤولية األخال ية احمل ةو .ويعرب القرآن عمل هذم املسؤولية
باألمانة يف وله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ األحزاب ،27 :ويف وله تعاىلﭽ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ األنفال.72 :
ويعم باملسؤولية األخال ية احمل ة أو الفردية أن هذا اإلنسان إذا أخم
باألخالق يف سلو ه فإنه يعرض نفسه حملاسبة نفسه بنفسه أوتً؛ ا يدفعه إىل تعديم
مسارم وسلو ه بم فواق األوان حيث يذ رنا اهلل عز وجم بهذم املسؤولية الفردية
وأمام نفسه يف حياتنا بم املوق بقوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭼ البقرة ،٥٥ :و وله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ الصف3 - 7 :
ما نعم باملسؤولية اتجلماعية أن يعرض اإلنسان نفسه للمسؤولية أمام
اجمللمع ثانياً سا و م عليه ال ريعة ممل عقوباق جزاء خروجه على طاعة اهلل بإساءة
أخال ه وو وعه يف املعصية ،ممل صاص وحدود وتعزيراق و ماناق مالية ،سا
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ي ممل للمجلمع سالمله وأمنه ما يف وله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ البقرة.122 :
أما املسؤولية الدينية الب يقصدها دراز فهي املسؤولية بني يدي اهلل عز وجم أو
األخروية ،واألوىل ممل وجهة نظر الباحث أن ت ت ون يف عنصر املسؤولية ألنها هي
عنصر اجلزاء.
العنصر الرابع :اجلزا
يلحدث دراز عمل ثالثة أنوا ممل اجلزاء عرب عنها باجلزاء األخال ي واجلزاء
القانوني واجلزاء اإل ي( ،)52ويبدو أن هذا اللقسيم ملأثر بالف ر الفلسفي .ول م
سأعاجل هذا العنصر سفهوم اجلزاء األخروي وليس الدنيوي ألن اجلزاء األخال ي
والقانوني الهما يدخالن وت عنوان ال عور باملسؤولية أمام النفس والقانون وهذم
مسؤولية دنيوية تدخم يف مفهوم عنصر املسؤولية الدنيوية حلى ت لك بني عنصر
املسؤولية وعنصر اجلزاء .أما اجلزاء فهو العا بة يف اآلخرة خالفاً لنظرة دراز الفلسفية
الب نعم اجلزاء يف العاجلة واجلزاء يف اآلجلة(.)52
ول م عنصر اجلزاء ال مرة ال ربى والنهامية الب جينيها العبد يف اآلخرة على
أعماله يف احلياة الدنيا ال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ،ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الزلزلة.2 - 2 :وهي صورة ممل صور املسؤولية ول مل يف
اآلخرة.
ويربك اإلسالم بني أفعال العبد اللقية وبني اآلخرة ،وجيعم اجلزاء- ،
ثواباً أو عقاباً  -اعدة دافعة ،وحافزاً وياً بالبريير والبهير ،ممل أجم مان
( )17دراز ،دستور األخالق ،ص731
( )19انظر ،دراز ،املرجع السابع ،ص 331فما بعدهاك  363فما بعدهاك
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مسار خُلقيٍ سليم للمسلم ،وسلوك اجلماعي نظيف لألمة ،يث ي ون ا دم ممل
العمم هو دخول اجلنة والنجاة ممل النار ،وهو أعلى أنوا الفوز ،ال اهلل تعاىلﭽ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ آل عمران.125 :
إن البعد األخروي  -اجلزاء يف اآلخرة

 -هو إحدى املزايا ال ربى

والصامص العامة الب متيز األخالق اإلسالمية عمل ري ها ممل األخالق لدى األنظمة
الب رية ،وحلى عمل األديان الب ألغت اآلخرة ممل حسابها اليهودية احملرفة.
وممل هنا ان لللوبة يف األخالق اإلسالمية بعدٌ ب ؛ إذ هي حلظة
اإلحساا باإللان باآلخرة ،للجعم العبد مبادراً إىل اتسلغفار واإلنابة إىل اهلل تعاىل،
وال عور ب رورة ترك املعصية ،وعدم العودة إليها خوفاً ممل عقاب اهلل سبحانه إذا
ماق العبد دون أن يرجع عمل أخال ه السيئة وعمل أعماله ال ريرة ،وهي دافعة أي اً
إىل عمم الصاحلاق واللحلي باألخالق احلسنة بديالً عمل األخالق السيئة طمعاً يف
املغفرة ،ما ال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ هود.11٤ :
وباللالي فإن فلح باب اللوبة طلباً للمغفرة فيه سدٌّ لباب اليأا أمام العاصي،
ألن اليأا يولد يف نفس العبد ال عور بعقدة اإلثم ،ا يدفع؛ إما لالنلحار ،أو
للمزيد ممل ارت اب املعاصي .بينما تفلح اللوبة للعبد باب الرجاء واألمم فيصلح نفسه،
ويرجو رمحة ربه ،الذي يغفر له ويقبم توبله ويبدل سيئاته حسناق ،ويصبح مؤمناً
خ اً نافعاً يف اجمللمع .والوم ممل العا بة يف اجلزاء يدفع العبد إىل اتللزام بأخالق
اإلسالم ،والعمم بالفاعة والبعد عمل رذامم األخالق وعمل املعاصي ،وهو بهذا يرجو
اجلنة ممل باب خوم اهلل وطمعاً يف رمحله ،ال تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ
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ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ اإلسراء ،52 :و ال تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭼ الرمحمل ،٤6 :و ال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ النازعاق ،٤1 – ٤2 :و ال تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ البينة.2 – 6 :
املبحث الثاين :جماالت األخالق اإلسالمية
تلميز األخالق اإلسالمية بأنها نظام رامع مل امم ي مم مجيع جوانر
احلياة مجيعها ،ما ت مم م معامالق العبد املسلم ،واجمللمع ،ومع مجيع الب ر.
ول ننا تقسيم هذم األخالق ممل خالل ونها يماً إلانية ،وسلو اً عبادياً يزيمل حياة
املؤممل فلصقله مؤمناً صاحلاً ،وو م عال له باجمللمع للجعم منه مواطناً صاحلاً ،ما
نعم اجمللمع املسلم أمة واحدة ومم رسالة ال للناا مجيعاً حسر اتتها على
النحو اآلتي:
املطلب األول :اجملال الفردي
تربي األخالق اإلسالمية الفرد املسلم على موعة الف امم للأهيله مؤمنًا
صاد اً يف إلانه ،وخملصاً يف طاعله لربه ،ملوازناً يف ف رم وصاد اً يف وله وفعله،
ليحسمل عال له باهلل أوتً حيسمل عال له بنفسه ،وحيسمل عال له باللالي باآلخريمل .وممل
األخالق ال ربى يف تربية هذا الفرد:
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أوالً :أخالق التعلّ والتعلي (:)62

فذاق اإلنسان وشقصيله هي أ رب اتق نلي هذم األخالق؛ فعلى

اإلنسان أن يبنيها ويز يها معرفياً وعقلياً ،وإلانياً وروحياً ،ونفسياً ووجدانياً
وجسمياً ،فهي األمانة األوىل الب ت بد أن يوليها اهلمامه ،وهو يعلم أن نفسه بني
دافعني ،دافع ال ودافع ال ر ما ال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﭼ اإلنسان.3 :
ولذا ان على هذا العبد أن يأخذ نفسه باألخالق احلسنة ،واآلداب الفيبة يف
مجيع ما يلزمها ،وأن حيميها ممل األخالق السيئة.
فاللعليم واللعلم ميزة اإلنسان عمل ري م؛ ال سبحانه :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ العل :
 5 - 1فممل حقوق النفس على اإلنسان أن يبذل جهدم يف تعليمها وت قيفها سا
ينفعها يف دنياها وآخرتها .وأول ما جير تعليمه وتعلمه هو اإللان باهلل ،ومالم له،
و لبه ،ورسله ،واليوم اآلخر والقدر خ م وشرم؛ ألن و وح هذا اإللان واليقني
الناتج عنه روري للقيام بعبادة اهلل وحدم ت شري له يف مجيع شؤون احلياة.
و د طلر اإلسالم ممل املؤممل تعلم القرآن و راءته ،وتعلّم آداب اللالوة ،ممل
خ و وتدبر ،ليصقم نفسه ويز يها .ما طلر منه تعلم أح ام احلالل واحلرام
ومعرفة ال والبعد عمل ال ر ،حلى يز ي نفسه بهذا العلم لي ون رباني الُلُ
والسلوك ما ال تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

( )61أفاد الباحث كثزاً يف هقسيما هـ ع األخـالق مـن أيـوا ،حسـن ،كتـاا السـلوك اهجتمـاعع يف اإلسـالم،
(ط ،)3دار البحوا العلمية ،الرويت1311 ،هـ 1971م ،ص311-339ك

32٤
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ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﭼ آل عمران.22 :
وقد جعل اإلسالم للمتعل أخالقاً وآداابً من أمهها:

 - 1اإلخالص ،وهو أن يقصد امللعلم وجه اهلل تعاىل وحدم ،وأن يبلعد عمل

الرياء وال رك ،وأن ينوي بعلمه إعالء لمة اهلل سبحانه وتعاىل ،ال صلى اهلل عليه
وسلم:وإقا األعمال بالنياق ،وإقا ل م امرئ ما نوىو( .)61واإلخالص يُفهر القلر
عمل ال رك وعمل الرياء ،فيساعد امللعلم على تقديم طهارة النفس عمل رذامم األخالق
ومذموم الصفاق ،إذ العلم عبادة القلر(.)67
 - 7أن يلأدب امللعلم بني يدي معلمه ،وأن ي ون ملوا عاً( )63يف تلقي العلم،
حمبّمًا ملعلمه ،حسمل اتسلما إليه واإلفادة منه ،مُذعِنًا لنصيحله.
 - 3أن ي ون عامالً سا يعلم ،ومبلغاً له لغ م .فإنه ت يمة للعلم ما مل يعمم
به صاحبه ،ويدعو إليه اآلخريمل؛ فاملسلم إجيابي عملي ،آمر باملعروم ونام عمل املن ر
ويف هذا األدب يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ آل عمران.12٤ :
 - ٤أن حيافظ على مسعله ومسعة بيئله اللعليمية ،وأن ي ون ملعاوناً مع
زمالمه ،م ار اً يف أعمال ال يف مدرسله وجامعله وعمله ،حمافظاً على لل اتها
ومرافقها العامة ،وأن يُعد نفسه لللواصم مع لمعه القرير ومع الناا.
و ما جعم اإلسالم للملعلم أخال اً فقد جعم للمعلم أخال اً أهمها:
( )61سبع خترا كهامش رقم11
( )67انظر ابن قدامة املقدسع ،خمتصر منهاا القاصدين ،ص71ك
( )63املرجع السابع
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 - 1أن مللص املعلم هلل تعاىل يف تعليم تالميذم ،وأن ينصح م ،فيما مللارم
م ممل مو وعاق العلم ،وأسالير الببية ،سا حيق األهدام الببوية واللعليمية
املن ودة ممل زيادة معرفلهم وتوجيه سلو هم ،وتغي

يمهم السلبية إىل القيم

اإلجيابية ،وأن يرفع ممل دراتهم ،ول نهم ممل ال فاءاق واملهاراق الالزمة ،يث
يقدم منهم مسلمني صاحلني خملصني لدينهم و اهديمل يف سبيم اهلل ،ورافعني لراية
اإلسالم ،ومواطنني صاحلني نافعني ومنلجني يف لمعهم.
()6٤

 - 7أن ي ون دوة للالميذم ،وعامالً سا يعلم ،وت ي ذب وله فعله

ال

تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﭼ الصف.3 - 7 :
 - 3وعليه أن يرف بلالميذم وي ف عليهم ،وأن يقيم جسر اللواصم بينه
وبينهم ،وي عرهم بأبوته العلمية وأنه حير ال

م ،لي ون مو ع اسل اراتهم،

ومو ع ثقلهم ،وعنوان دوتهم.
اثنياً :أخالق العبادة:

جعم اإلسالم العبادة هلل تعاىل املُ ون ال اني ل قصية املسلم الذي يرسم معامل

هويله؛ إذ هي ريذاء روحه و لبه ،ون اط جسمه وحر ة ف رم ،سا فيها ممل شعامر؛
فرامض ونوافم ،ممل صوم وصالة وز اة وحج وجهاد .و لها تصقم ال قصية ،سا
تفيد يف وقي البعد عمل ال ر واملعاصي واملن راق ال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ العن بوق ، ٤5 :وسا
تلزم العبد سلوك جادة ال والفاعاق ،وسا تربي لسانه بالبعد عمل آفاق ال الم،

( )63ابن قدامة ،خمتصر منهاا القاصدين ،ص73ك
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وف رم باللف ر يف عظمة اهلل ،وإبعادم عمل ال

واإلحلاد والوهم ،وتفهر سلو ه ممل

البقم وال ح واللعالي واتسل بار ،والظلم واتسلبداد.
ومن أه أخالق العبادة:
 - 1اإلخالص هلل تعاىل فيها والبعد عمل الرياء ،ال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ األنعام ،167 :وذم اهلل تعاىل الذيمل يعملون
ويقصدون بعبادتهم الرياء ال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ النساء.32 :
فالعبادة إذا نقصها اإلخالص ت يقبلها اهلل تعاىل ،فإن اهلل تعاىل ريم عمل
ال رك .ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال اهلل تبارك وتعاىل:وأنا أرينى ال ر اء
ال أشرك فيه معي ري ي تر له وشِرع لهو (.)65
عمل ال رك فممل عمم عم ً
 - 7موافقة العبادة ل ر اهلل تعاىل .فإن اهلل أمر بالعبادة وأن تؤدى ما شر ،
وهو ال رط ال اني لقبو ا بعد اإلخالص .فال يصح للعبد أن يزيد على العبادة أو
ينقص منها ،فإن اهلل هو وحدم صاحر احل يف الل ريع ،والعبد يللزم ويعمم وينفذ،
ول نه ت يُ ر  ،ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وممل أحدث يف أمرنا هذا ما ليس
منه فهو ردو(.)66

( )61ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،كت ـ ــاا الزه ـ ــد والرق ـ ــائع ،ابا م ـ ــن أ ـ ــرك يف عمل ـ ـ ـ ــز ي ،ح ـ ــديث رق ـ ــم (،)7971
1711/ 3ك
( )66املرجـ ــع الس ـ ــابع ،كت ـ ــاا األقض ـ ــية ،ابا نق ـ ــا األحرـ ــام الباالـ ــة ورد اطـ ــد األمـ ــور ،رقـ ــم(،)1717
 ،1173/ 3وصــحيح الب ــارر ،ابعــة دار الرتــا العلميــة ،كتــاا الصــلح ،ابا إذا اصــطلحوا علــى صــلح
جور ،حديث رقم (779/3 ،)7697ك
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 - 3ال و وال و يف عبادة اهلل تعاىل ،اسلح اراً لعظمله ،واسل عارًا
لر ابله ،وتذلالً له وخ وعاً لعظمله ،وتقرباً له ،وأمالً يف بول طاعله ،ال تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ املؤمنون.7 - 1 :
ويدخم يف هذا املقام اإلحسان يف العبادة ،وهو أعلى درجاق اسل عار العبد
يف أدامها ،وهو املعرم يف ول النيب صلى اهلل عليه وسلم:وأن تعبد اهلل أن ترام،
فإن مل ت مل ترام فإنه يراكو(.)62
اثلثاً :أخالق تربية الذات:

إن حسمل الل ين ئ ذاتاً مسلمة مسلقيمة ملصفة با دوء واتطمئنان ،وبم

ذاتها وسلو ها .ولببية هذم الذاق أمر اهلل تعاىل سجموعة ممل الف امم ونهى عما
يقابلها ممل الرذامم ،وبيان ذل :
 - 1أمر اهلل تعاىل املسلم باللوا ع ،ونهام عمل ال رب والعجر والغرور،
يث ت يرى اإلنسان نفسه أعلى مل لاثلونه ،فال يل رب على ممل هم دونه .ونهى اهلل
سبحانه عمل رذامم ال رب والعجر واتخليال واللفاخر ،ألنها رذامم تزيف للذاق
مو عها ،وت عر النفس أنها أعلى ممل ري ها ،وتنفخ فيها إعجاباً ملرجها عمل
حقيقلها ،فيقلم تعامم الذاق مع اآلخريمل ،ونعم هذم الذاق ري منسجمة ،وري
ملوافقة مع ذواق اآلخريمل.
وأمر باحللم واألناة و ظم الغيظ ،ونهى عمل الغ ر واللسر واحلقد واحلسد.
وهو بهذا يسهم يف تربية الذاق نفسياً ووجدانياً ،إذ تببى النفس على اللح م

( )67صحيح الب ارر ،كتاا اإلميان ،ابا سؤال جربيل الني صـلى ي عليـ وسـلم عـن اإلميـان ،حـديث (،)11
 ،77/1وصحيح مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ،رقم (37/1 ،)7ك
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بانفعاتتها ،بسعة الصدر واحللم واللمهم واألناة و ظم الغيظ ،فإنها إذا اسلُ ق
و اق الصدر ظهر الغ ر ،وتسرعت يف تصرفاتها سا يسيء ا ولغ ها.
وبهذا حيافظ املسلم على نفسه سا يربيها عليه ممل الف امم النفسية سا يردعها
عمل الو و يف اإلساءة لآلخريمل ،ال تعاىل:ﭽ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ آل عمران.13٤ :
وعمل أبي هريرة ر ي اهلل عنه أن رجالً ال للنيب صلى اهلل عليه وسلم:
أوصم .ال :وت تغ رو فرددم مراراً ال :وت تغ رو( .)62و ال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم لألشج ،أشج بمل عبد القيس(:)62وإن في

خصللني حيبهما اهلل

ورسوله:احلِلم واألناةو(.)22
 - 7ما تربي األخالق اإلسالمية املسلم على حر ال لنفسه ولآلخريمل،
فجعم إلان املؤممل امماً على حر ال لآلخريمل ما حيبه لنفسه ،ال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :وت يؤممل أحد م حلى حير ألخيه ما حير لنفسهو( .)21ونهام
عمل احلسد وهو متم زوال النعمة عمل اآلخريمل ،وعمل احلقد الذي يلولد ممل هذا

( )67صحيح الب ارر ،كتاا األدا ،ابا احل ر من ال ضا ،حديث رقم (131/ 7 ،)6116
( )69ه ـ ا لقب ـ واع ـ املن ـ ر بــن عائــد بــن احلــارا العصــرر ،نــزل البصــرة ومــا فيهــا ،انظــر هــامش ابــن قدامــة
املقدسع ،خمتصر منهاا القاصدين ،ص173ك
( )71صحيح مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا األمر ابإلميان ابهلل هعاع ورسول و رائع الدين ،من حديث رقـم (،)76
13/1ك
( )71صــحيح الب ــارر ،كتــاا اإلميــان ،ابا مــن اإلميــان أن هــا ألخي ـ مــا هــا لنفس ـ  ،حــديث رقــم (،)13
11/1ك وصحيح مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا الـدليل علـى أن مـن خصـال اإلميـان أن هـا املسـلم ألخيـ مـا
ها لنفس من ا ز ،حديث رقم (69/1 ،)31ك
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احلسد ،ما تلولد منه األنانية والفردية وحر الذاق وانعدام حر ال لآلخريمل .ويف
هذا خلم نفسي يؤثر على نفس املؤممل وي وهها فردياً واجلماعياً.
وهي تربية ذل على أنه إذا رأى نعمة على أخيه املسلم فإنه يغبفه -أي يسر
لنعمة اهلل على أخيه  -ويلمنى أن يعفيه اهلل م لها دون أن تزول عمل أخيه املؤممل.
 - 3ما توجه األخالق اإلسالمية املؤممل إىل ال رم والبعد عمل اإلسرام
والبقم :فاملؤممل طير ريم النفس ،لد يدم بال واإلنفاق ومساعدة احمللاجني ،ال
تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

األعرام.31 :
واملسلم مبادر لفعم ال  ،وجندة امللهوم ،واللف

يف إن اء مؤسساق ال

واللعاون معها ملا فيه خ الناا ،وخدمة اجمللمع.
 - ٤ما توجه األخالق اإلسالمية املؤممل إىل الصدق والبعد عمل ال ذب:
فقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني بالصدق يف وله :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭼ اللوبة ،112 :ونهاهم عمل ال ذب .ويلولد عمل هذا ف يلة الصدق
والبعد عمل رذيلة ال ذب انسجام يف ال قصية ا يؤثر يف إجياد أخالق فا لة

ة ممل

وفاء بالعهد والوعد ،وبُعد عمل الرذامم ممل نقض للمواثي والعهود ،وإخالم
باملواعيد.
ولقد أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جامع ذم األخالق املربية،
فقال عليه الصالة والسالم:وإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة.وما زال
الرجم يصدق ،ويلحرى الصدق حلى ي لر عند اهلل صديقاً ،وإن ال ذب يهدي إىل
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الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار ،وما زال الرجم ي ذب ويلحرى ال ذب حلى
ي لر عند اهلل ذاباًو(.)27
 - 5ما توجه األخالق اإلسالمية املؤممل إىل العزم واللصميم والبعد عمل
الالمباتة واللقص  ،وتوجهه إىل ال جاعة والصرب والبعد عمل اجل والذل .و م ذل
يسهم به يف بناء الذاق املؤمنة بعيداً عمل اللهور مع حمافظلها على حر الل حية
والفداء ،وعلى اللعقم واملرابفة والصرب واجلهاد .ال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ آل عمران .722 :ما توجهه إىل
ال جاعة يف ول لمة احل  ،وومم مسئولياتها ،وإىل نصرة املظلوم برد الظامل عمل
ظلمه ريباً ان أو بعيداً ،وأن يسل عر هموم أمله وبلدم و لمعه ،حلى جعم ممل
أعلى أنوا اجلهاد لمة ح عند إمام جامر ،سئم عليه الصالة والسالم :وأي اجلهاد
أف م؟ ال :لمة ح عند سلفان جامرو(.)23
رابعاً :أخالق تربية اللسان على ذكر هللا واشت:ال القلب ابلتفكر:
ويف سبيم بناء الذاق املسلمة شر اهلل أخال ًا تربي القلر منها:
 - 1الوم والرجاء :وهما خلقان يبنيان لر العبد على اسل عار عظمة اهلل
تعاىل .فالوم منه وحدم والرجاء ملا عندم وحدم ،فالعبد يلوازن لبه بني الوم
والرجاء ،فهو دامم الوم ممل اهلل تعاىل ،ودامم الرجاء ملا عند اهلل تعاىل .ألنه إن ان
خامفاً دون رجاء يئس ممل رمحة اهلل ،وإن ان راجياً ممل ري خوم ان مقصراً ت
( )77ص ــحيح مس ــلم ،كت ــاا ال ــرب والص ــلة ،ابا ق ــبح الر ـ ا وحس ــن الص ــدق وفض ــل  ،ح ــديث رق ــم(،)7617
1197/3ك
( )73انظر النسائع ،سنن النسـائع بشـرا احلـاف جـالل الـدين السـيواع وحا ـية السـندر( ،ص ،)7دار املعرفـة،
بــزو 1317 ،ه ـ 1997م ،كتــاا البيعــة ،ابا فضــل مــن هرلــم عنــد إمــام جــائر ،حــديث رقــم(،)3771
171/7ك
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مبالياً ملجاوزاً حلدود اهلل تعاىل ،جريئاً على معصيله .وهذا الوم ممل اهلل وحدم
والرجاء له وحدم ،لنعان العبد ممل الوم ا سوى اهلل ،وممل اجل

و عف

ال قصية ،ما يُحصنانه ممل النفاق واللزلف ،فيحفظان رامله وعزة نفسه ،و وة
شقصيله ال تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ اإلسراء.52 :
 - 7اليقظة والبعد عمل الغفلة :فالعبد املؤممل دامم اللف ر بعظيم خل اهلل
تعاىل ،بعيدٌ عمل الغفلة والنسيان ،ملف ر يف عظمة الال وح مة خلقه وعنايله
خبلقه ،ال تعاىل:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ املنافقون.2 :
 - 3ال ر وعدم جحد النعمة :وهي حالة يسل عر فيها املؤممل نعم اهلل
تعاىل عليه ،ال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

النحم.12 :
فال ر عدم ن ران هذم النعم ،ابلداء ممل نعمة الل  ،ونعمة العلم ،إىل نعمة
الزوجة واملال واألهم والولد ،ونعمة مجال ال ون وما فيه .وهذا ين ي راحة النفس
مع خالقها ومع املقلو اق ،ا جيعم الذاق لربها عابدة وألنعمه شا رة ،ال تعاىل:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭼ لقمان.17 :
 - ٤الذ ر:ويربي العبد على ذ ر اهلل يف م أحوال اإلنسان ممل خالل
األدعية واألذ ار؛ فما ممل عمم يعمله اإلنسان إت وله ذ ر ولي أو دعاء ،سواء يف
بدايله أو يف نهايله .فله عند النوم ذ ر ودعاء ،وحني اتسليقاظ ذ ر ودعاء ،وعند بدء
طعامه وشرابه دعاء وحني ينلهي منه دعاء ،وعند دخوله الالء لق اء حاجله دعاء،
وعند الروج منه دعاء ،وعند دخول البيت دعاء ،وعند الروج منه دعاء ...وه ذا.
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ويف اتللزام بهذا املأثور عمل النيب صلى اهلل عليه وسلم ممل أدعية وأذ ار تربيةٌ
للقلر والف ر واللسان ،يث نعم العبد موصوتً باهلل تعاىل ،تهجاً لسانه بذ رم
سبحانه .وهذا فيه ما فيه ممل إبعاد القلر عمل الغفلة والنسيان ،وإبعاد اللسان عمل آفاق
اللسان ممل السر وال لم واللعمل والغيبة والنميمة.
خامساً :آداب احلديث وآداب اللسان والبعد عن آفات الكالم:

ما يربي اإلسالم البعد الفردي يف سلوك هذا العبد ،فإنه يربي فيه السلوك

اتجلماعي،
فيوجهه إىل حسمل اللعب عما جيول يف نفسه ممل معان طيبة ،ليصوريها حدي ًا
مع اآلخريمل ،فيوجه العبد إىل آداب احلديث ممل حيث امل مون وممل حيث ال م:
 - 1ف بيه على ول ال والبعد عمل ول ال ر ،ويوجهه إىل ال الم باحل
وال وإىل األمر باملعروم والنهي عمل املن ر ،وإىل إصالح ذاق البني ال تعاىل :ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ النساء.11٤ :
و ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وممل ان يؤممل باهلل واليوم اآلخر فليقم
خ ًا أو ليصمتو(.)2٤
 - 7ويربي الصغ على احبام ال ب  ،فيقدمه يف اجملالس وال الم ،فال
يلقدم عليه يف احلديث .ما يفلر ممل ال ب أن يرحم الصغ َ فيعفيه الفرصة لللعب
عمل نفسه ،ويوجهه ملا فيه خ م ،سا ي جعه على النمو ب قصيله وتوجيهه حينما

( )73ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،كت ـ ــاا اإلمي ـ ــان ،ابا احلـ ـ ـث علـ ــى إك ـ ـرام الضـ ــي ولـ ــزوم الصـ ــمت إه عـ ــن ا ـ ــز ،رقـ ــم
احلديث(71/1 ،)37ك
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يصبح ب اً وارثاً للمعاني الفيبة ،واآلداب الرفيعة ،ال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم:و ممل مل يرحم صغ َنا ويعرم ح

ب نا فليس منا و(.)25

 - 3ويربيه على الصدق يف احلديث والبعد عمل ال ذب ،وعلى ننر املزاح
الذي يقلم ممل هيبة امللحدث ،والذي يقصد به رد إ حاك الناا .ال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:وويم للذي حيدث باحلديث لي ح به القوم في ذب فيه ،ويم
له ،ويم لهو( .)26و ال عليه الصالة والسالم :وأنا زعيم بيت يف ربض اجلنة ململ ترك
املراء وإن ان مُحقاً ،وبيت يف وسك اجلنة اممل ترك ال ذب وإن ان مازحاًو(.)22
ما طلر القرآن ال ريم ممل املسلم أن يلوث ممل املعلوماق بم أن حيدث بها،
حلى ي ون صاد اً ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:و فى باملرء ذباً أن حيدث
ب م ما مسعو(.)22
 - ٤ما ينهى اإلسالم العبد أن يرفع صوته أ ر ممل حاجة السامعني،
ت
ويوجهه أت يسلأثر باحلديث دون اآلخريمل ،وأتّ ي ر ممل ال رثرة والل دق ،وأ ّ
يقاطع اآلخريمل ،وأتّ يلفاخر يف احلديث ،ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ووإن
أبغ

م إىل وأبعد م مم يوم القيامة ال رثارون واملل د ون وامللفيهقونو(.)22

( )71مسند اإلمام أند ،777/7 ،قال الشيخ عيا:إسنادع صحيحك
( )76الثم ر ،حممد بن عيسى بن سورة ،اجلامع الصحيح ،حتقيع:أند حممد ـاكر( ،دكط) ،دار إحيـاء الـثاا
العر  ،بزو  ،دك  ،ابا فيمن هرلـم برلمـة يضـحمل أـا النـاع ،حـديث رقـم ( 117/ 3 ،)7311قـال
الثم ر:ه ا حديث حسنك
( )77أب ــو داود ،س ــليمان ب ــن األ ــعث السجس ــتا ( 771ه ــ) ،س ــنن أ داود ،حتقي ــع حمم ــد حم ــع ال ــدين عب ــد
احلميــد( ،دكط) ،املرتبــة العص ـرية ،بــزو ( ،دك ) ،ابا يف حســن ا لــع ،رقــم( 713/ 3 ،)3711قــال
اهلبا :حسنك
( )77صحيح مسلم ،مقدمة صحيح مسلم ،رقم(11/1 ،)1ك
( )79الثم ـ ر ،اجلــامع الصــحيح ،ابا مــا جــاء يف معــا األخــالق ،371/3 ،قــال أبــو عيســى حــديث حســن
رياك وصحح األلبا ك
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وال رثارون هم

و ال الم ،واملل د ون هم امللفاولون على الناا بال الم،

وامللفيهقون هم املل ربون يف المهم امللفاخرون على الناا بإظهار ف لهم.
 - 5وينهام عمل سوء الظمل باملسلمني واللجسس عليهم ،وينهام عمل إيقا
األذى بهم ممل آفاق اللسان؛ ممل رييبة وقيمة و ذم أعراض ،وملزٍ ،ووق واسلهزاء.
و د مجع اهلل تعاىل النهي عمل معظم هذم اآلفاق يف سورة احلجراق ،يف وله تعاىل:
ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

احلجراق.17 - 11 :
املطلب الثاين :اجملال األُسري
يصقم اإلسالم شقصية املسلم اتجلماعية ،ألن اإلنسان ما يقول ابمل
خلدون :مدني بفبعه( ،)22وهو اممل ين أ يف أول وحدة اجلماعية هي األسرة الب
يل ون منها اجمللمع ،وهي نمع الزوجني واآلباء واألوتد وما ي ون بسببهما ممل
األرحام.
وممل أهم األخالق يف هذا اجملال:
أوتً :األخالق الزوجية :جعم اإلسالم لبناء األسرة أخال اً ت بد منها حلى
يلحق هدم الزواج ممل إ امة األسرة املسلمة احملققة للس مل والراحة النفسية
للزوجني ،ما وق املودة والرمحة ،وهما لُحمة العال ة بني الزوجني للحقي أهم

( )71انظر :ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون( ،ط ،)3دار القلم ،بزو 1971م ،ص31ك
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أريراض الزواج ،ال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ الروم.71 :
وواألسرة هي اللبنة األوىل للمجلمع ،اجمللمع هو مو هذم اللبناق؛ فإذا
أُحسمل إن اؤها وتربيلها وتوجيهها حسُنت تربية اجمللمع ،ألنه يقوم عليها وينمو
بهاو(.)21
وت ي لفي اإلسالم يف بناء األسرة سجرد بيان احلقوق والواجباق ،وفإن سلفة
ال م أو الببية اللقية هي ال فيلة بأن نعم للل ريع يمله ،وتصوبه إىل أهدافها
العليا .و ذا جعم اإلسالم خل املودة والرمحة زينة الل ويمل األسري بني الزوجني،
ألنهما ينلجان وحدة العواطف ووحدة ال عور ،ووحدة األمم ،ووحدة العمم،
ووحدة اللفاهمو( .)27وممل أهم هذم األخالق الزوجية:
 - 1حسمل الع رة بني الزوجني مع حسمل الل بينهما ال تعاىل :ﭽ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النساء .12 :و ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وأ مم
املؤمنني دينًا أحسنهم خلقاً ،وخيار م خيار م لنسامهمو(.)23
ما طلر إىل الزوجة أن وسمل ع رة زوجها بفاعله واللجمم له ،واحلفاظ
على أماناته ممل مال وعرض وتربية ولد ،ال صلى اهلل عليه وسلم:وما اسلفاد املؤممل
بعد تقوى اهلل عز وجم خ اً له ممل زوجة صاحلة إن أمرها أطاعله ،وإن نظر إليها
( )71أيوا ،حسن ،السلوك اهجتماعع يف اإلسالم ،ص 197ك
( )77املرجع السابعك
( )73أند ،املسند 177 ،377 ،711/7 ،قال عيا األرنؤوط :حديث صحيح ،وه ا إسناد صحيح
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سرَّته ،وإن رياب عنها حفظله يف نفسها ومالهو( .)2٤و ال عليه الصالة والسالم:والدنيا
ملا وخ ملا الدنيا املرأة الصاحلةو(.)25
ما طلر ممل الزوج أن يساحمها ويعفو عنها ،ويرحم عفها ال صلى اهلل
عليه وسلم:واسلوصوا بالنساء خ او(.)26
ما اوجر على املسلم أن يرعى أهله ،ويأمرهم باملعروم وينهاهم عمل
املن ر وأن يقيهم النار ،ال تعاىل:ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ

اللحريم.6 :
- 7العدل :الرجم صاحر القوامة ،أوجر عليه اإلسالم أن يعدل مع
زوجله فال يظلمها ،ويعدل بني زوجاته إن مل أ ر ممل واحدة ،ال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم:وممل انت له امرأتان فمال إىل إحداهما دون األخرى  -ويف رواية
ومل يعدل بينهما  -جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماممو(.)22
- 3حفظ أسرار الزوجية :وعلى الزوجني أن حيفظ م منهما سر احلياة
الزوجية ،وأسرار الفرم اآلخر ،فإن احلياة الزوجية أمانة وفيها ممل األسرار ،ود ام
األمور وتفاصيم حياة م زوج ما فيها .والرجم وامرأته مؤمتنان على هذم احلياة .ال
تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ النساء.3٤ :و ال

( )73ابن ماج  ،سنن ابن ماج  ،ابا أفضل النساء ،حديث رقم ( ،196/1 ،)717قال األلبا  :عي
( )71صحيح مسلم ،كتاا الر اع ،ابا خز متاع الدنيا ،رقم(773/7 ،)19ك
( )76املرجع السابع ،كتاا الر اع ،ابا الوصية ابلنساء ،حديث رقم (773/7 ،)67ك
( )77النســائع ،أن ــد بــن ــعيا ،الس ــنن الص ـ رى ،حتقي ــع عبــد الفت ــاا أب ــو ــدة( ،دكط) ،مرتب ــة املطبوع ــا ،
حلا ،سوراي ،1976 ،حديث رقم( 63/ 7 ،)3937قال األلبا :صحيحك
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عليه الصالة والسالم:وإن ممل أشر الناا عند اهلل منىزلة يوم القيامة الرجم يف ي إىل
املرأة وتف ي إليه ،ثم ين ر سرهاو ويف رواية أخرى للحديث:وإن ممل أعظم
األمانةو(.)22
اثنياً :أخالق الرب :يسل مم اإلسالم مهمله يف بناء األسرة خلقياً ،فبعد أن
يصلح الزوجان نفسيهما ،يلحمالن مسؤولية إصالح أبنامهما ورعايلهم ،فصالح
اآلباء فيه خ لألبناء وصالح م ،ما أن صالح األبناء فيه خ لآلباء ،ال تعاىل:
ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﭼ الفور.71 :
والرب نوعان:

أادمها :بر اآلاب ابألبنا  :ومن أوجه هذا الرب:
 -1يبدأ ح الولد على أبيه بم أن ملل ؛ فممل حقه على أبيه أن مللار له أماً
صاحلة ،وأن حيسمل اخليار امسه ،وأن يعفف عليه ويرمحه وي ف عليه ،وينف عليه
حلى ي ون ادراً على ال سر بنفسه.
 -7وممل حقه عليه أن يرا به ويرعام ،ويؤدبه ،فيعلمه اإللان والصالة،
ويدربه على العبادة ،ويبعدم عمل األشرار وموا ع السوء ،وأن حيسمل تأديبه وتعليمه،
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ومروا أوتد م بالصالة وهم أبناء سبع سنني،
وا ربوهم عليها وهم أبناء ع ر سنني ،وفر وا بينهم يف امل اجعو(.)22

( )77صحيح مسلم ،كتاا النراا ،ابا حترم إفشاء سر املرأة ،حديث رقم (719 -717/7 ،)1337ك
( )79أبو داود ،سليمان بـن األ ـعث السجسـتا  ،سـنن أ داود ،حتقيـع حممـد حميـع الـدين عبداحلميـد( ،دكط)،
دار الفرــر( ،دك ) ،ابا مــي يــؤمر ال ــالم ابلصــالة ،حــديث رقــم( ،133/1 ،)391قــال األلبــا  :حســن
صحيحك
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 -3وعلى اآلباء أن يرا بوا أبناءهم يف صحبلهم لغ هم ،فال يدعونهم
يصاحبون األشرار والعصاة والفاسديمل ،وفإن الفبع سراق ،واملرء على ديمل خليله،
وصاحر السوء ت خ فيه لنفسه فال ي ون فيه خ لغ مو(.)22
 -3وممل ح األوتد على آبامهم الرمحة بهم والللفف معهم؛ وتغذيلهم
س اعر احلر والعفف وال فقة واحلنان .وفعمل أبي هريرة ر ي اهلل عنه أن األ ر بمل
حابس أبصر النيب صلى اهلل عليه وسلم يُقبم احلسمل ر ي اهلل عنه ،فقال :إن لي
ع رة ممل الولد ما لبَّلت واحدًا منهم .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إنه ممل ت
يَرحم ت يُرحم .و( .)21وعمل عام ة ر ي اهلل عنها الت :دم ناا ممل األعراب على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا :أتقبلون صبيان م ؟! الوا :نعم .فقالوا :ت،
ُنَّا واهلل ت نُقبم .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وأمل ُ إن ان اهلل نز من م
()27

الرمحةو

 -1وممل ح األبناء على اآلباء العدل واللسوية بينهم يف العفاء ،حلى ت حيقد
أحدهم على اآلخر ،فعمل النعمان بمل ب

-ر ي اهلل عنه  -أن أبام أتى به إىل النيب

صلى اهلل عليه وسلم فقال:وإني نَحَلت ابم هذا ريالماً ان لي .فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :وأ م ولدك حنلت م له؟و ال :ت ،ال فأرجعهو( .)23ومعنى حنلت:
أي وهبتَ وأعفيت.

( )91أيوا ،حسن ،السلوك اهجتماعع يف اإلسالم ،ص 731ك
( )91صــحيح مســلم كتــاا الفضــائل ،ابا رنت ـ صــلى ي علي ـ وســلم الصــبيان والعيــال ،حــديث رقــم ،7317
1333/3ك
( )97املرجع السابع ،رقم احلديث (1333/3 ،)7317ك
( )93صحيح الب ارر ،كتاا اهلبة وفضلها ،ابا اهلبة للولد ،حديث رقم (176/3 ،)7176ك
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اثنيهما :بر الولد أببويه:
أوجر اهلل على األوتد الرب باآلباء ،وممل أوجه هذا الرب:
 -1اإلحسان إىل الوالديمل يف حياتهما بالفاعة والنفقة ،والرعاية ،وال الم
الفير ،واملؤانسة ،وب م ما ير يهما .ال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﭼ اإلسراء .7٤ - 73 :سا ت يلعارض مع طاعة اهلل تعاىل ،أو سا ت معصية هلل
فيه ،ال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﭼ لقمان15 :
 -7برهما واإلحسان إليهما بعد موتهما .جاء رجم إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل هم بقي ممل بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ونعم؛ الصالة عليهما ،واتسلغفار ما ،وإنفاذ
عهدهما ممل بعدهما ،وصلة الرحم الب ت توصم إت بهما ،وإ رام صديقهماو(.)2٤
ومعنى الصالة عليهما :الدعاء ما.
 -3وعلى الولد أن يُجَنر والديه اإلهانة والسوء وال لم؛ وذل

بالسلوك

احلسمل وبعدم شلم آباء اآلخريمل وأمهاتهم .ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وممل

( )93أبو داود السنن رقم 1137ك  ،336/3و عف األلبا ك
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أ رب ال بامر شلم الرجم والديه!! الوا:يا رسول اهلل وهم ي لم الرجم والديه؟
ال:نعم؛ يسر أبا الرجم فيسر أبام ،ويسر أمه فيسر أمهو(.)25
اثلثقاً :أخققالق صققلة األراققام وذوي القققر  :شىىر اإلسىىالم خل ى صىىلة األرحىىام

واأل ىىىارب ،توثيقى ىاً للىىىروابك األسىىىرية ،وذلى ى بىىىالو وم إىل جىىىانبهم يف أفىىىراحهم
وأتىىىراحهم  -أي أحىىىزانهم  ،-وسسىىىاعدتهم ومسىىىاندتهم ومناصىىىرتهم ،وأحيانىىًا
بوجوب اإلنفاق عليهم.
ما جعم يف صلة الرحم طريقاً لزيادة الرزق والعمر وزيادة الرب ة فيهما ،ال
عليه الصالة والسالم:وممل أحر أن يبسك له يف رز ه ،أو ينسأ له ويف رواية:وينسأ يف
أثرم فليصم رمحهو(.)26
وحث على صلة األرحام حلى وإن مل يبادلوم الصلة بالصلة ،وحلى إن بادلوم
اإلحسان باإلساءة ،فعمل أبي هريرة ر ي اهلل عنه ال :أن رجالً جاء إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ال :يا رسول إن لي رابة أصلهم ويقفعونم ،وأحسمل إليهم
ويسيئون إلي ،وأحلُم عليهم وجيهلون علي .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ولئمل ان ما لت ف أقا تُسِفُّهم امللمَّ ،وت يزال مع ممل اهلل ظه عليهم ما دمت

( ) 91صــحيح م ســلم ،ك تــاا اإلميــان ،ابا ب يــان الر بــائر وأكربهــا ،رقــم ا حلــديث(  ، 79/ 1 ،) 91وانظــر
أبل فـ ــامن متقاربـ ــة صـ ــحيح الب ـ ــارر ،ك ت ـ ــاا األدا ،ابا ه ي سـ ــا الرجـ ــل والد يـ ـ  ،حـ ــديث رقـ ــم
(  97/ 7 ،) 1973ك
( )96صــحيح مســلم ،كتــاا الــرب والصــلة ،ابا صــلة الــرحم ،حــديث رقــم(1173/3 ،)7117كواحلــديث ال ـ ر
يليـ اب صــحيح الب ــارر ،كتــاا األدا ،ابا مــن بس ـ لـ يف الــرزق بصــلة الــرحم ،رقــم(،1976 ،)1971
96-91/7ك
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على ذل و( .)22ومعنى تُسِفُّهم امللمَّ و أقا تفعمهم الرماد احلار ،وهو ت بيه ملا يلحقهم
ممل األمل سا يلح آ م الرماد احلار ممل األملو(.)22
املطلب الثالث :اجملال اجملتمعي
وهي األخالق الب تنظم عال ة العبد مع لمعه القرير والبعيد ،إذ للعبد
املسلم ج ان ،وأصد اء مهنة ،و لمع ،ودولة ،وأمة ،وهو يلعامم مع الناا ،وله
بهم عال اق مادية ومعنوية ،وارتباطاق وعقود .و م هذم العال اق ا أخالق و م
س العبد يف إن امها وصيانلها وتوجيهها .ورامد هذم األخالق األمر باملعروم والنهي
عمل املن ر ،والنصيحة ألممة املسلمني وعاملهم .ما ال صلى اهلل عليه وسلم:والديمل
النصيحة .لنا ململ يا رسول اهلل؟ ال:هلل ول لابه ولرسوله وألممة املسلمني
وعاملهمو(.)22
ونصيحة عامة املسلمني هي إرشادهم ملصاحلهم يف دنياهم وأخراهم ،و ف
األذى عنهم ،وسب عوراتهم ،و اء حاجاتهم ،وأمرهم باملعروم ونهيهم عمل
املن ر برف وإخالص ،وال فقة عليهم.
ول ننا تصنيف هذم األخالق على النحو اآلتي:
أوال :اخللل مع اجلريان
للمسلم ج ان يس نون حوله ،م عليه حقوق ،فعليه أن ملالقهم خبل
حسمل ،ويعاملهم معاملة طيبة ،فال يفلع على عوراتهم .وعليه أن حيفظ أسرارهم،

( )97صحيح مسلم ،كتاا الرب والصلة ،ابا صلة الرحم ،حديث رقم( 1173/3 ،)7117ك
( )97النـ ــوور ،حمـ ــع الـ ــدين بـ ــن ـ ــر  ،ـ ــرا صـ ــحيح مسـ ــلم ،املطبعـ ــة املصـ ـرية ،القـ ــاهرة( ،دكط)1393 ،ه ـ ـ،
111/16ك
( )99صحيح مسلم ،كتاا اإلميان ،ابا بيان أن الدين النصيحة ،حديث رقم (71/1 ،)11ك
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ويساعدهم ،ويزور مر اهم ،ويهدي إليهم ممل طعامه وشرابه وفا هة بسلانه،
ويفرح لفرحهم ،وحيزن حلزنهم ،ال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﭼ النساء .36 :و ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وما زال جربيم يوصيم
باجلار حلى ظننت أنه سيورثهو(.)122
اثنياً :أخالق األخوة اإلسالمية

ويسل مم القرآن بناءم اللقي وسلو ه اتجلماعي يف معاملة املسلم إلخوانه

املسلمني ،فجعم لألخوة يف اهلل أخال اً ترص صف اجمللمع واألمة يف وحدة اجلماعية
مبابفة مل اتفة ،ادرة على محاية نفسها وتوصيم رساللها ،وممل هذم األخالق:
 - 1احبام املؤممل أخام يف نفسه ،وعلى لسانه ،ويف ويله له وحر ال له،
وحبه يف اهلل ،واللعاون معه ،والرمحة به ومواتته ونصرته ،ونصيحله ،واحبامه يف
ح ورم ويف رييبله؛ فال يغلابه وت يَنِم عليه ،وت يظمل به سوءاً ،وت يسقر منه ،وت
يلجسس عليه ،وت يلمزم ،وت يهمزم ،وت يلقبه باأللقاب السيئة الب تؤذيه وورجه.
وت يظلمه ،وت يسلمه إىل ال ر ،وت يعلدي على حرماته وأعرا ه .وعليه أن حيسمل
صحبله ،ويذ رم خب يف رييبله ويف ح ورم.
 - 7إصالح ذاق البني ،وهو سلوك اجلماعي هام و روري للحفاظ على
األخوة واإلبقاء على عافية األمة و وتها ،و ذا رر اهلل سبحانه وتعاىل أن املؤمنني
أخوة ،وأنهم البنيان املرصوص ال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

( )111صحيح الب ارر ،كتاا األدا ،ابا الوصاءة ابجلار ،حديث رقم ( 113/7 ،)6111 ،6113ك
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ احلجراق.12 :و ال تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ الصف.٤ :
 - 3وأوجر على األمة لمعة أن تقاتم الفئة الباريية الب تريد أن متزق جسد
األمة باتخلالم املؤدي لال للال إن مل تلجاوب مع اإلصالح حلى ترجع إىل أمر اهلل،
وتللئم مع اجمللمع ،وتعود إىل األخوة واللواف  ،ال تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ احلجراق.2 :
 - ٤ما أ ام اإلسالم موعة ممل األخالق و م سلوك الناا يف حياتهم
ات لصادية ممل معامالق ،فأوجر األمانة يف البيع وسامر العقود املالية ،ما أوجر
الوفاء بهذم العقود ،وحرم الغش واللزوير ،ومنع اتحل ار واللالعر بأ واق
املسلمني.
 - 5ما طلر اتعلدال يف اإلنفاق والبعد عمل اإلسرام ،وحرم الربا
والغ  ،والغش ،والسر ة واتحليال والرشوة وأ م أموال الناا بالباطم.
 - 6وجعم العال اق ات لصادية بني الناا حالتً ووا حةً جليةً.
والنصوص ال رعية ممل ال لاب والسنة يف هذا

ة.

 - 2ما جعم للعال اق بني الناا أخال ًا وآداباً ،منها آداب اجملالس ،وآداب
ال يافة والزيارة ،وآداب الفعام وال راب ،واللباا والزينة ،وآداب الفبة
والزواج ،وآداب اجملامالق يف األفراح واألحزان ،وآداب اجلنامز ،وت ميت العاطس،
وآداب اللحية والسالم ،وه ذا يف م شؤون احلياة.
 - 2أمر اإلسالم بالدعوة إىل اهلل ،والدعوة إىل ال  ،وخبل األمر باملعروم
والنهي عمل املن ر ،وهو الرسالة ال ربى لإلسالم؛ فإن خ ية األمة اممة عليه.
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37٤

والدعوة إىل ال هي الروح اللقي النابض داخم يان األمة املسلمة ،سواء أ ان
ذل

ممل احلا م للمح وم ويف سياسله لألمة بال ورى واملساواة بالعدل وتفبي

ال ريعة ومحاية األمة ،وتربيلها على اتسلقامة وسياسلها باألخالق الفا لة وإبعادها
عمل املن راق ،أم ان ممل احمل وم للحا م بنصيحله وطاعله ،والو وم معه ،واجلهاد
وت إمرته وإبالريه لمة احل  .وبهذا جعم اهلل تعاىل هذم األمة خ أمة أخرجت
للناا ،ال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ آل عمران .112 :و د حذرنا اهلل تعاىل ممل الو و فيما و ع به
بنو إسراميم حني عفّلوا هذا الل الفري ة ،ال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﭼ

املامدة.22 - 22 :
اثلثاً :األخالق مع غري املسلمني

فاهلل سبحانه وتعاىل يأمر بالعدل بني الناا بغض النظر عمل دينهم ومعلقداتهم

وألوانهم وأجناسهم وجنسياتهم و ربهم وبعدهم ،ال تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ النساء .52 :و ال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ املامدة.2 :
وجعم لغ املسلمني حقو اً على املسلمني داخم اجمللمع املسلم واألمة املسلمة؛
فهم أمانة يف ذملها وعنقها ،م حرياتهم الدينية يف معلقداتهم وعباداتهم وأعيادهم،
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ال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ البقرة.756 :
ما جعلهم جزءاً ممل النظام العام لألمة حيافظون على األخالق العامة ما
وافظ األمة على أنفسهم وأسرهم وأعرا هم وأموا م.
وهناك أخالق مع احلربيني واملقاتلني واألعداء؛ ممل م م الوفاء بالعهد وعدم
الغدر يف الصلح ال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ املامدة،1 :
و ال تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ النحم ،21 :ما طلر سبحانه
مت ينهم ممل مسا

لمة احل  ،ال سبحانه :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ اللوبة.6 :
ونهى اإلسالم عمل اتعلداء على النساء ري املقاتالق ،وعلى األطفال ،وعلى
ال رواق البيئية ممل ميام وأشجار ،وعلى دور العبادة.
املطلب الرابع :اجملال البيئي أي ما حييط ابملسل من عناصر البيئة
فقد دعا اإلسالم إىل احلفاظ على ما يف ال ون الذي سقرم اهلل لدمة اإلنسان،
وعلى البيئة ب م ما فيها ممل هواء ،وميام ،وأشجار ،وتربة ،وموارد طبيعية و
صناعية.
و د طلر اهلل ممل اإلنسان أن يلواف مع أنظمة ال ون الب سقرها اهلل له ،وأن
يفيد منها ،وت يقف

دها وت يفسدها ،وت يسلغلها يف سبيم اإل رار بها،

وباآلخريمل املسلفيديمل منها .وممل أم لة ذل :
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 - 1طلر ممل املسلم أن حيافظ على نظافة نفسه وجسمه وساحة دارم وبيئله.
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ونظفوا أفنيل م وت ت بهوا باليهودو(.)121
 - 7وطلر منه احلفاظ على نظافة امليام واألطعمة ومصادرها ،ونهى عمل
تلوي ها ،فقد روى أبو هريرة ر ي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول :وت يبولمل أحد م يف املاء الدامم الذي ت جيري ثم يغلسم فيهو(.)127
 - 3ما طلر منه احلفاظ على األشجار ،حلى يف أ صى حاتق العداء
واحلروب؛ فقد نهام عمل فع ال جر ،ما نهام عمل

اء حاجله يف ظم األشجار ويف

طرق الناا ،ملا فيه ممل تلويث للبيئة ون ر األمراض فيها ،وحرمان للناا ممل
اتنلفا جبلوسهم يف ظم ال جرة ،أو امل ي يف الفري  ،ففي احلديث:واتقوا
اللّعانيعمل .الوا وما اللّعانان يا رسول اهلل؟ ال:والذي يلقلّى يف طري الناا أو يف
ظلهمو( .)123واللعانان :أي ما بسببهما يعرض املسلم نفسه ألن يلعنه الناا حيث إذا
ى حاجله يف طري الناا أو وت األشجار أفسد على الناا طريقهم وم ان
جلوسهم فيجلر لنفسه أن يلعنه الناا ملا يسببه م ممل أذى.
 - ٤ما أمر اإلسالم بالرف باحليوان ،وبهذا ناوزق أخال ه الرمحة
باإلنسان إىل الرمحة باحليوان ،ذل أن احليواناق خملو اق وس باألذى واإلحسان،
و د خلقها اهلل نعمة لنا ،فال نفسدها باإلساءة إليها.

( )111الثمـ ر ،اجلــامع الصــحيح أوســنن الثمـ ر ،ابا مــا جــاء يف النظافــة ،رقــم احلــديث(،111/1 ،)7799
قال أبو عيسى :ه ا حديث رياك و عف األلبا ك
( )117صــحيح الب ــارر ،كتــاا الو ــوء ،ابا الب ــول يف املــاء الــدائم ،حــديث رقــم ( ،71/1 ،)739وص ــحيح
مسلم ،كتاا الطهارة ،ابا النهع عن البول يف املاء الراكد ،بروااي متقاربة ،رقم197/1 ،777 ،771ك
( )113صحيح مسلم ،كتاا الطهارة ،ابا النهع عن الت لع يف الطرق ،حديث رقم( 191/1 ،)769ك
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وممل األخالق الب أمرنا اإلسالم سراعاتها يف معاملة احليوان إطعامه وسقيه،
وعدم وميله ما تيفي ممل األثقال ،وعدم تعذيبه حلى يف صيدم وذ ه ،وعدم
فجيعله يف فراخه ،وعدم حر ه بالنار أو وَسعمه بها ،ما يفعم بعض أصحاب املواشي
ب ي وجوم احليواناق ليعرفها أصحابها ،وممل باب أوىل أت يوسم اإلنسان بوجهه ما
تفعم بعض القبامم ،وإلي األحاديث النبوية ال ريفة الب ت

إىل موعة هذم القيم

الب يعامم بها اإلنسان احليوان ،بم وحيسمل معاملله ا:
 ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وعُذبت امرأة يف هرة؛ سجنلها حلىماتت ،فدخلت فيها النار ،ت هي أطعملها وسقلها ،إذ حبسلها ،وت هي تر لها تأ م
ممل خ اش األرضو ( ،)12٤أي ممل هوامها وح راتها.
 و د مر ابمل عمر ر ي اهلل عنهما بفليان ممل ريش د نصبوا ط اً وهميرمونه -أي جيعلونه هدفاً يلدربون على رميه -و د جعلوا لصاحر الف

م

خاطئة ممل نبلهم ،فلما رأوا ابمل عمر تفر وا ،فقال ابمل عمر:وممل فعم هذا؟ لعمل اهلل
ممل فعم هذا .إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمل ممل ا ذ شيئاً فيه روح
رير اًو(.)125
 وعمل ابمل عباا ر ي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر علىمحار د وُسم يف وجهه ،فقال:ولعمل اهلل الذي ومسه:و( ،)126ومعنى ومسه أي وام
بالنار يف وجهه ليعرفه.
( )113املرجع السابع ،كتاا السالم ،ابا حترم قتل اهلرة ،رقم احلديث(1313/3 ،)7737ك
( )111املرجـ ـ ــع الس ـ ـ ــابع ،كت ـ ـ ــاا الص ـ ـ ــيد والـ ـ ـ ـ ابئح ،ابا النهـ ـ ــع عـ ـ ــن صـ ـ ــرب البهـ ـ ــائم ،حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم،1917
1737/3كوانظر أحاديث الباا فهع يف نفل املعىنك
( )116املرجــع الســابع ،كتــاا اللبــاع والزينــة ،ابا النهــع عــن ــرا احلي ـوان يف وجه ـ ووع ـ في ـ  ،حــديث رقــم
(1333/3 ،)7117ك
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 و ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وإن اهلل لر اإلحسان على مشيء ،فإذا لللم فأحسنوا القللة ،وإذا ذ لم فأحسنوا الذبح ،وليُحد أحد م شفرته
فل ح ذبيحلهو( .)122ومعنى يُحد شفرته أي جيعم س ينه حادا حلى ت يعذب ذبيحله
وهو يقفع أوداجها.
 - 5ما أمر اإلسالم املؤممل باحملافظة على ال رواق الصناعية ،واملراف العامة
لألمة ،ممل م م األرصفة وإشاراق املرور واملباني العامة ،واألثاث وال هرباء ،وامليام
واملراف الصحية ،وسامر ما يفيد منه مجهور الناا .ألن يف إتالفها تعدياً على احل
العام ،وإتالفا للمال العام ،وحرماناً للمسلمني ممل اإلفادة منها .واهلل تعاىل جعم
املسلم نافعاً ،ونهام عمل ال رر وال رار ،حيث القاعدة ال رعية ت رر وت رار؛
فال ي ر املسلم نفسه وت يو ع ال رر بغ م.
وممل األم لة البارزة على هذا ال رر واإل رار اللدخني ال ار بالصحة
ال قصية للمدخمل واملؤدي إىل اإل رار باآلخريمل ،ألنه يفسد ا واء ،ويلوث البيئة
الصحية فيما يعرم باللدخني السليب لغ املدخمل.
ما جعم ممل وظيفة احلا م أن حيافظ على اجمللمع املسلم ا يو ع أفرادم يف
األذى ،وجعم نظام احلسبة باألمر باملعروم والنهي عمل املن ر يف محاية األسواق ممل
الغش واتحل ار وفساد املقاييس واملوازيمل ،واملواصفاق ومرا بة الصناعاق،
و رورة محاية اجمللمع ممل دور الفساد وحوانيت احملرماق .وت بد أن ومى اجمللمعاق
املسلمة يف زماننا هذا ممل مفسداق البيئة اإلعالمية يف وسامم اإلعالم يف ظم اللقدم
العلمي السريع يف اتتصاتق ،والف امياق .ف م هذم ولاج إىل محاية أخال ية،

( )117املرجع السابع ،كتاا الصيد وال ابئح ،ابا األمر إبحسان ال بح ،حديث رقم( 1731/3 ،)1911ك
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بالببية اجمللمعية ،وإعمال نظام احلسبة وتفعيم وظيفة األمر باملعروم والنهي عمل
املن ر الب تلجاوز رد الوعظ واإلرشاد.
واهلل املوف ،
اخلامتة

توصل البااث بعد هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 - 1تقوم األخالق يف اإلسالم على اإللان باهلل تصديقاً لبيىاً ،وتظهىر عمليىًا
على هيئة العبادة فهي تقوم على اإللان والعمم.
 - 7لألخالق يف اإلسالم يملان ،يمىة إنسىانية فيهىا رامىة اإلنسىان ،و يمىة
إلانية له اممة على طاعة اهلل سبحانه.
 - 3يللقىىي ا ىىدي الربىىاني عىىمل طري ى الىىوحي مىىع الففىىرة اإلنسىىانية العا لىىة
السليمة؛ إذ الففرة ممل خل اهلل تعاىل والوحي منهج اهلل تعاىل فهما نور على نور.
 - ٤ممل أبرز خصوصياق األخالق اإلسالمية ففريلها وناوبهىا مىع الىوحي،
وريايلها يف وقي مر اة اهلل سبحانه سا حيق لصاحبها الفوز باجلنة والنجاة ممل النار.
 - 5عناصر بناء األخىالق اإلسىالمية الفعىم اللقىي ،والل ليىف أو اإللىزام،
واملسؤولية ،واجلزاء.
 - 6معيار األخالق اإلسالمية هي شريعة اهلل تعاىل.
 - 2الغاية العظمى ممل األخالق اإلسالمية مر اة اهلل تعاىل.
 - 2ت مم األخالق اإلسالمية مجيع اتق حيىاة املسىلم الفرديىة واألسىرية
واجمللمعية والبيئية.
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 - 2يوصي الباحىث بىأن تفىرد اجلامعىاق العربيىة واإلسىالمية مىادة دراسىية يف
ملفلباق اجلامعاق للدريس األخالق اإلسالمية ،وأخىالق املهنىة يف مجيىع صصىاق
الدراسة.
مت البحث مد اهلل
املصادر واملراجع
[ ]1إبىىراهيم ،امحىىد عبىىد الىىرمحمل ،الف ىىامم اللقيىىة يف اإلسىىالم( ،ط ،)1دار
الوفاء ،مصر1٤22 ،هى=1222م.
[ ]7اإلمام امحد ،أمحد بمل حنبم بمل حسمل ال يباني ،مسىند اإلمىام أمحىد ،وقيى
شعير األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،دم 1٤71 ،هى=7221م.
[ ]3األلبىىىىاني ،ناصىىىىر الىىىىديمل ،سلسىىىىلة األحاديىىىىث الصىىىىحيحة ،ط ،٤امل لىىىىر
اإلسالمي ،ب وق ودم ( ،د.ق).
[ ]٤أيوب ،حسمل ،السلوك اتجلماعي يف اإلسىالم( ،ط ،)٤دار البحىوث العلميىة
للن ر ،ال ويت.1225 ،

[ ]5البقاري ،ابو عبد اهلل حممد بمل امساعيم بمل املغ ة بمل بردزبة اجلعفىي ،صىحيح
البقاري( ،ط ،)1دار ال لر العلمية ،ب وق1٤17 ،هى=1227م.
[ ]6البقىىاري ،األدب املفىىرد ،وقي ى مس ى بىىمل أمىىني الىىزه ي ،ىىريج األلبىىاني،
(د.ط) ،م لبة املعارم ،الرياض1٤22 ،هى.
[ ]2البمذي ،حممد بىمل عيسىى بىمل سىورة ،اجلىامع الصىحيح ،وقيى :أمحىد حممىد
شا ر( ،د.ق) ،دار إحياء الباث العربي ،ب وق( ،د.ق).
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[ ]2اجلرجاني ،السيد ال ريف علي بمل حممد بمل علىي السىيد ابىي احلسىمل احلسىيم،
(216- 2٤2هى) ،اللعريفاق( ،د.ط) ،مفبعة مصففى البابي احلليب ،مصر،
1352هى=1232م.

[ ]2اجللينىىد ،حممىىد السىىيد ،يف علىىم األخىىالق

ىىايا ونصىىوص( ،ط ،)1مفبعىىة

اللقدم ،القاهرة1366 ،هى=1222م
[ ]12احلا م ،أبو عبد اهلل حممد بمل عبد اهلل النيسابوري ،املسلدرك على الصحيحني،
وقيىى مصىىىففى عبىىىد القىىىادر عفىىىا( ،ط ،)1دار ال لىىىر العلميىىىة ،بى ى وق،
1٤11هى=1222م.
[ ]11ابمل خلدون ،مقدمة ابمل خلدون( ،ط ،)٤دار القلم ،ب وق1221 ،م.
[ ]17أبو داود ،سليمان بمل األشعث السجسلاني ،سنمل أبىي داود ،وقيى حممىد حمىي
الديمل عبداحلميد( ،د.ط) ،دار الف ر( ،د.ق).
[ ]13دراز ،حممد عبد اهلل ،دسلور األخالق يف القىرآن ال ىريم ،وقي :عبىد الصىبور
شاهني( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،ب وق.1223 ،

[ ]1٤الفىىربي ،أبىىو جعفىىر حممىىد بىىمل جريىىر( ،ق312هىىى) ،جىىامع البيىىان يف تفس ى
القرآن ،لد) ،72ط ،)3دار املعرفة ،ب وق1322 ،هى=1222م.
[ ]15الفويىىم ،توفيىى  ،أسىىىس الفلسىىىفة( ،د.ط) ،دار النه ىىىة العربيىىىة ،القىىىاهرة،
(د.ق).

[ ]16ابىىمل فىىارا ،أبىىو احلسىىني أمحىىد بىىمل فىىارا بىىمل ز ريىىا( ،ق325هىىى) ،معجىىم
مقىىاييس اللغىىة ،وقي ى عبىىد السىىالم هىىارون( ،ط ،)7مفبعىىة مصىىففى البىىابي
احلليب ،القاهرة1322 ،هى=1222م.
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[ ]12الف وز آبادي ،د الديمل حممد بىمل يعقىوب بىمل حممىد بىمل ابىراهيم(ق212هىى)،
القاموا احمليك( ،ط ،)7دار ال لر العلمية ،ب وق1٤15 ،هى=1225م.
[ ]12ابمل دامة ،أمحد بمل حممد بمل عبد الرمحمل املقدسي ،خملصر منهاج القاصديمل،
(ط ،)3امل لر اإلسالمي ،ب وق ودم 1322 ،هى.
[ ]12القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بمل أمحد األنصاري ،اجلامع ألح ام القرآن ،طبعة
مصىىورة عىىمل دار ال لىىر ،وزارة ال قافىىة املصىىرية ،دار ال لىىاب العربىىي ،مصىىر،
1322هى=1262م.
[ ]72فىىر ،سىىيد ،يف ظىىالل القىىرآن( ،ط ،)2دار إحيىىاء الىىباث العربىىي ،بى وق،
1321هى=1221م.
[ ]71ابمل القىيم اجلوزيىة ،إعىالم املىو عني عىمل رب العىاملني( ،ط ،)3م لبىة ال ليىاق
األزهرية ،القاهرة1262 ،م.
[ ]77ابمل

 ،عماد الديمل أبو الفداء إمساعيم بمل

الدم قي(ق22٤هى) ،تفس

القرآن العظيم ،وقي شعير األرنؤوط وحممد أنىس الىمل ،اجمللىد( ،2ط)1دار
الرسالة العاملية ،دم 1٤31 ،هى=7212م.
[ ]73ال يالنىىي ،ابىىراهيم زيىىد ،وآخىىرون ،دراسىىاق يف الف ىىر العربىىي واإلسىىالمي،
ط ،٤دار الف ر ،عمان .1227
[ ]7٤ابىىمل ماجىىه ،حممىىد بىىمل يزيىىد القىىزويم ،سىىنمل ابىىمل ماجىىه ،وقي ى حممىىد فىىؤاد
عبدالبا ي( ،د.ط) ،دار الف ر ب وق( ،د.ق).
[ ]75مسلم ،أبو احلسمل مسلم بمل احلجاج الق ي النيسابوري761- 726( ،هى)،
صىىحيح مسىىلم( ،ط ،)1دار ابىىمل حىىزم ،ب ى وق ،ودار الصىىميعي ،الريىىاض،
1٤16هى=1225م.
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[ ]76موسىىى ،حممىىد يوسىىف موسىىى ،فلسىىفة األخىىالق يف اإلسىىالم( ،ط ،)3م لبىىة
صبح ،القاهرة1253 ،م.
[ ]72النسىىامي ،أمحىىد بىىمل شىىعير ،السىىنمل الصىىغرى( ،د.ط)وقي ى عبىىد الفلىىاح أبىىو
ريدة ،م لبة املفبوعاق ،حلر ،سورية1226 ،م.

[ ]72النسامي ،سنمل النسامي ب رح احلافظ جالل الديمل السىيوطي وحاشىية السىندي،
(ط ،)7دار املعرفة ،ب وق1٤17 ،هى=1227م.
[ ]72النووي ،حمي الديمل بىمل شىرم ،شىرح صىحيح مسىلم ،اجمللىد السىادا ع ىر،
(د.ط) ،املفبعة املصرية ،القاهرة132٤ ،هى.
[ ]32ا امشي ،عابد توفي  ،مدخم إىل اللصور اإلسالمي لإلنسىان واحليىاة( ،ط)1
دار الفر ان ،األردن1٤27 ،هىم=1227م.
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System of Ethics In Islam Its Importance, Structure and Fields
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Abstract. This research deals with ethics in Islam, its importance, position and particularity. Ethics in
Islam represent its values which base on the concept of belief i.e. believing in Allah (God) in the theory of
Existence and characterized with assertion in the Epistemology theory.
This has reflected on its particularities and characteristics such as divinity and compatibility with
the human natural instinct. Thereof it has combined between reason and Text. It also has reflected on its
aspect of faith, purposefulness and ritualness.
This paper also dealt with building up the Islamic moralities which is based on the concept of
commitment, responsibility and accountability. It showed the influence of the moral system in the field of
tarbiyyah (education) of Ummah on the individual, family, social and environmental levels in order to
achieve happy and prosper life of humanity Muslims and non-Muslims alike
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ملخص
وبعد:

البحص  .احلمــد هلل رب العــاملو والصــالة والســالم علـ أ ــر املرســلو ســيدحم حممــد وعلـ آلــه وصـ ه،

أصـ ـ مفه ــوم العم ــي التا ــوعا م ــة احلاج ــات الح ــرورية يف اجملتمع ــات املت ح ــرة الـ ـ س ــع لل ه ــو س ــتو
اخلدمات املقدمة للجمهور ،وحفز أب ائها عل املشاركة الفاعلة يف خدمة اجملتمع لريق إىل مصا الدول املتمدنة.
وإن العمــي التاــوعا لــه يف الشـريعة اإلســالمية اةــلور األصــيلة الـ ي دــا إبراوهــا و قعيــد املسـ لة و كييفهــا
وفق ما ار ات به مة قواعد وأصول رعية ،مما مة نه احلفز والتشجيع عل املشاركة ،وإيقـا لعـزائم املتاـوعو
الراغ و يف نيي األجر وااللتزام ا هو طاعة وع ادة.
وفر الكفاية مة أحد الدعامات األصولية ال ر ط ابلعمي التاـوعا وذـلريف يف الشـرا اإلسـالما وهـو
ما س عرضه يف هلا ال ث مة خالل متهيد وأربعة م احث وخامتة:
التمهيد :بيانس ق وفحي الشريعة يف الدعوة إىل العمي التاوعا .
امل ث األول:التعريف ابلفرو الكفائية والعمي التاوعا وبيان العالقة بي هما.
امل ثالثاين :أقسام فرو الكفاية و العمي التاوعا.
امل ث الثالث :املخاط ون يف فر الكفاية والعمي التاوعا.
امل ث الرابع :حاالت لزوم فر الكفاية والعمي التاوعا ،وحاالت سقوط اإلمث فيهما.
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املقدمة
أمهية البح
احلم د هلل رب العددني و لالةددال لالعدداأ رفددمل سلدداحل ا ا ددفو احلم د هلل لالةددال
لالعاأ رفمل ر ول اهلل لرفمل آله لصحبه سمجعو ،لبع
فإن إ امنني العظيم هو األلل دائمنيً يف ال رول إىل كل خد لكدل صدا  ،لهدو
احملفز دائمنيً رفمل التننيفس يف الطنيرنيت لالعبق يف اخل ات لالفوز بنيجلند لرادني اهلل دل
رددا  ،لليعددا الدد روات إىل األرمددنيل التطوريدد لليدد ل سففددنير ا ففددا ل درددنيل
اإلصا لالتغي  ،ل هي م معتح ثنيت القان العشا لنتنيج سرمنيل اخل د  ،بدل
هي درول ندنيد بادني دي اخلفدق حممد رفيده الةدال لالعداأ مبدل مدني ز د رفدمل سلد
لسربعمنيئ

ن هجا  ،للفناني كنينا بثوبادني القد م لمبنيدئادني الواادح لمةدطفحني اني

غد ا تفففد  ،لبعد فني دل العبددنيد رد فداائو الد

لسللو ني دده ،غنيبدا رد سنهددنين

البعو سن ذلر األرمنيل التطوريد رميقد يف دفوكنني لانيرني ندني لإن مةّدا بعضدام يف
التطبيددقّ ،فنيل د رول إىل العمددل التطددوري ليعددا للي د ل سففددنير ا خددا ل هددي م د
منجزات حضنير ام ،ل م الام لالعاأ الذي ميأل مفوبام م دلننني ،بل هي ربدنيدل
سصدديف يف ال د
سللو نيت ال

اإل ددامي احلني د  ،غنيبددا ر د

ددنيحنيت التطبيددق كغيددنيب كددث م د

لفاائضه ،جلال سل احنااحل سل غينيب لفاؤ الوااح .

فنيإلمنيمددنين الشددنيايب لاب د القدديم لغ همددني م خلةددوا اهل د حل م د الشددا ع يف
الامح لالع ل لمةنيحل العبنيد يف العني ل لا

دل سل ا عدنيو لا عدنيد ،لسن كدل معدلل

خا ددا ر د الع د ل إىل اجلددور لرد ا ةددفح إىل ا فع د ل لر د احلفم د إىل العب د ،
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(1

) لهذا ندوال األرمدنيل كفداني ،دوا ردنيدت بدنيلنفل رفدمل الفداد سل

اجلمنير  ،فففاني جيب سن حتقق ا ةفح لالامح لالع ل.
ليف الشددا ع اإل ددامي كددث مد النةددو
رفمل ل وب احلا

القاآنيد لاألحنيد د النبو د ال الد

رفمل رمل اخل ل ق م ا عنير ل لفمحتنيج ،لامت ا القنيئمو

رفمل نلك لالبشا بنيجلننين لال ر نيت الافيع

خا نفعه يف منفع ا خدا ل د

احلني نيت ل فا ج الفاب لإغنيث ا فاوحل لاإلرنين رفمل نوائب ال ها (كمني لراض)،
بل إن األحفنيأ التففيفي اخلمع ؛ الوا ب لا ن لب لاحملاأ لا فال لا بني هلي خد
مشجل لحمفز رفمل اإلم اأ رفمل مثل هذ األرمنيل .سا إىل نلك مدني ميفد ا

دتعنين

به م القوار الفقاي ال ال رفمل ل وب التعنيلن يف اخل لمنل الضار ر ا خا مني
()3

ا تطعنني إىل نلك بيا.
خطة البح ومنهجه

تفون البح م متاي لسربع مبنيح :
التماي  :بينين فضل ل بق الشا ع يف ال رول إىل العمل التطوري.
ا بحد األلل :التعا د بددنيلفالض الففنيئيد لالعمددل التطددوري لبيددنين العامد
بينامني.
ا بح الثنيني :سمعنيأ الفالض الففنيئي لالعمل التطوري.
ا بح الثنيل  :ا خنيابون يف فاض الففني لالعمل التطوري.
ا بح د الاابددل :حددني ت لددزلأ فدداض الففني د لالعمددل التطددوري ،لحددني ت
قوط اإلثم فيامني.
( )1الشاطيب ،املوافقات ،333/3 ،ابة القيم ،إعالم املوقعو.11/3 ،
( )3كما س وض يف املاالب التالية.
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لم ا بعا يف سثنني كتنيب البح اخلطوات التنيلي :
- 1الا وع لفمةنيدر األصفي يف مجل ا عفومنيت.
 - 2ختا ج األحنيد

النبو م مةنيدرهني األصفي .

- 3الا وع لفماا ل احل ث لا وامل ا لفرتلني م الشبف العنفبو يد جلمدل
ا عفومنيت ا تعفق بنيلعمل التطوري م حي التعا

لاألمعنيأ لغ هني.

الدراسات السابقة
مل تددوافا ل د ي  -فيمددني ا ددتطعا الوصددول إليدده  -ماا ددل ربطددا العمددل
التطوري بفاض الففني م حي التعا

لاألمعنيأ لحني ت الفزلأ لحني ت دقوط

اإلثم ،لسنواع ا خنيابو.
فددني اا ل احل ث د الددي ددوافات ل د ي ،م د امتةددات رفددمل العمددل التطددوري
بنيلتعا

لالتفةيل م مبل ا ففا ا عنيصا  ،لالقفيل مناني حنيلل مؤلفوهدني اجلمدل

بو العمدل التطدوري ل دذلر اإل دامي بني دتعااض النةدو

القاآنيد لاألحنيد د

النبو احملفزل رفمل العمل التطوري ،لا تعااض بعدو سمعدنيأ العمدل التطدوري ،دلن
العمددق الفددنييف يف اجلوانددب األصددولي سل القوار د الفقاي د  ،لكددذلك مل س د يف هددذ
البحوث م حنيلل لصيل العمل التطوري رفمل معنمل فاض الففني .
سمني يف اجلنينب األصولي لفاض الففني فق مجعا ا نيدل العفميد مد مةدنيدرهني
األصفي  ،لمل توافا لد ي درا دنيت سصدولي متخةةد فيادني بني دتثنني ر دنيل مني عدت
بعنوان ( الوا بنيت الففنيئي لدلرهني يف حتقيق التنمي ا متةدنيد ) لفطنيلدب رمدا موند ،
لالي رنيا بنيلفالض الففنيئي لكيفيد حتفيزهدني لفجواندب ا متةدنيد  ،لالدي سلدات
إليا دني يف اهلددوامو ليف منيئم د ا اا ددل لكددذلك بعددو األحبددنيث يف فددالض الففنيئي د يف
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اجملات العفمي الي مل خيتص سحد هني بنيلعمدل التطدوري ،لمد سلدات إليادني مجيعدني يف
موااعاني.
لم سكثات م ا

تعنين بني وامل اإللفرتلني رند احلد

رد عا د العمدل

التطوري لبينين سمعنيمه ،لهو م األمور ا عتج ل الي مل شا إلياني يف ا ةنيدر الق مي .
لسر و اهلل عنيىل سن فون رمفي هذا خنيلةًني لو اده ،مقبدو ً رند  ،لسن غفدا
بحنينه زلي ل قة ي
لصفمل اهلل رفمل ي نني حمم لرفمل آله لصحبه سمجعو.
التمهيد
بينين بق لفضل الشا ع يف ال رول إىل العمل التطوري
ل تضم التماي ا طفبو التنيليو:
ا طفب األلل :النةو

الشاري ال ال رفمل سهمي العمل التطوري.

ا طفب الثنيني :ا عنيئل األصولي لالقوار الفقاي ا ا بط بنيلعمل التطوري.
املطلب األول :النصوص الشرعية الدالة على أمهية العمل التطوعي
زخدددا لدددارنني احلنيدد بنيلع دد مدد النةدددو
لالقةص القاآني ،لموام م
سن سرمنيل اخل التطوري

القاآنيدد لاألحنيد دد النبو د د

ل ا ةطفمل رفيه الةال لالعداأ الدي د ل رفدمل

ز س ني ي كتمنيل اإلميدنين لسنادني مد ادم القابدنيت ،بدل

هي رام رفمل صا األفعنيل لباني فون التفنيال بو األفااد ،كمني سن النةدو

مد

فون يف حمتواهني لنيمف لففالض لالنوافل م الطنيرنيت ،حبعب الةيغ الواردل فيادني،
فإنا كنين األ فوب بةيغ اجلذب لالور بدنيخل الفدث فدون مد النوافدل لالزلائد
الفالض العيني الي اد فياني الوري لالتا

لالي ميف التانيلن بادني يف سي حدنيل،
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لم شمل النةو

فالض الففني د س ضدًني ألنادني شدبه النوافدل مد حيد الفدل (كمدني

يتضح) .لم ا نيت ال ال رفمل نلك لهي رفمل بيل ا ثنيل احلةا:
- 1النةو

القاآني ال اري إىل اإلنفنيق يف بيل اهلل لمعنير ل احملتنيج ،لهي

لااح ال ل رفمل اإلنفنيق الطوري القعاي ،بنيلنظا إىل األ فوب القاآني احملفز
لا شجل رفمل التعنيبق يف اخل ات لا عنيرر إىل اجلننين لسن ا عطي كني قاض الذي
عرت ل مني سرطمل بنيأل ا لالربك  ،لا قرتض هو ا وىل بحنينه ل عنيىل ،لنلك حثنيً
لفنفوس رفمل العطني قنيأ ا عطمل بحنينه ،مثنيله موله عنيىل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقال243لموله
بحددنينه ﭽ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ احل

 11لموله

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
()3

ﮕﮖﮗﮘﮙﭼ البقال 232
- 2النةددو

القاآنيد ال الد رفددمل التفنيفددل ا

تمددنيري لالددي حتد ا ددؤمنو

رفمل الرتاحم لالتواد لالتآخي لالتعنيلن رفمل اخل  ،لمثنيلددده مولده عدنيىل ﭽﯜﯝ

ﯞﭼ احلجداات 13فادي درددول لألخدول يف الطعدنيأ لالشددااب لحني يدنيت اجلعد كفدداني
ا نيد لالالحي النفعي اإلنعنيني  ،فيفا لفاحه لحيزن حلزنده ،فنيلعامد بدو ا عدفمو
ليعا منيد منيئم رفمل التفنيفل اد اجلدوع لالفقدا فقدن لإ دني هدو التفنيفدل يف ا شدنيرا
3

لاألحني ددديس ( ) ،لمولددده عدددنيىل ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ

( )3املزروعا ،العمي اخلريي يف اإلسالم ،19-9 ،م تد عيون العرب ،عريف العمي التاوعا( ،عل الش كة)،
حممد القاضا ،األعمال التاوعية يف اإلسالم ،حبث عل الش كة.
( )3الس اعا ،التكافي االجتماعا.181-171 ،
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ا نيئ ل 2لالرب لالتقو لردا يف القاآن مبعنين متع دل م ربدنيدل لحعد معنيمفد لإحعدنين
3

إىل ا خا  ،لهو التفنيفل مبعنني الوا ل ( ) لال رول إىل التفنيفل باذا ا عنمل س نيس يف
احل رفمل العمل التطوري ،إن ميف الوصول إىل نتنيئج التفنيفل ا

تمنيري لحتقيق

األم د لالع ال د لاحلا د لاحلقددوق لفجميددل دلن ددعي ا خفةددو م د األم د ل اددود
العنيمفو رفمل العوا الاا بو ا فزمو لاخليّا ا تطورو ،ألن ازد نيد سر اد ا عدفمو،
لازد نيد حني ني ام لرجزهم،

ففيه اود فاد حفومي كنيندا سل سهفيد  ،بدل حند

حبني إىل اود مجنيري خمفة بتغي ل ه اهلل عنيىل ،بدل هدي سصد ق يف التدلث لسدق
يف التنفيذ ،لسحا

رفمل لصول النفل لاخل لفجميل.

- 3القةص القاآني يف سحوال األنبيني لالةنيحلو الي عتفنيد مناني احل رفمل
رمل اخل دلن انتظنير األ ا ا نيدي ،بل سحينينني التندنيزل رنده مقنيبدل األ دا مد رند اهلل
عنيىل ،مثنيله مةد

دي نني مو دمل رفيده العداأ رند مني دقمل لفمداس و الفدتو كنينتدني غد

منيدر و رفمل العدقي لفثدال الاردنيل ،لمةد ني القدانو الدذي بندمل العد رفدمل دل وج
()1

لمل وج دلن انتظنير األ ا.
- 4األحنيد

النبو الشا ف  ،الي حت رفمل الة م لرمل ا عدالحل ،للدو

كنين بعمنيً يف ل ده سخيدك ،لمنادني مدول ر دول اهلل صدفمل اهلل رفيده ل دفم مدنيل( :كدل
دداممل مدد النددنيس رفيدده صدد م  ،كددلَّ ددوأ طفددل فيدده الشددمس عدد ل بددو النددنيس

( )3املرجع السابق.
( )1حممد القاضا ،األعمال التاوعية يف اإلسالم( ،حبث عل الش كة) ،املزروعا ،العمي اخلريي.19 ،
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7

ص م ( )لموله س ضنيً (...ل عو الا ل يف دابتده فتحمفده رفيادني سل افدل لده رفيادني متنيرده
ص م ) لمنيل (لالففم الطيبد صد م  ،لكدل خطدول متشدياني إىل الةدال صد م لمتدين
8

األن ر الطا ق ص م  ) ()...لح

ر ول اهلل صفمل اهلل رفيه ل فم (اإلمينين بضدل

ل بعون لعب  ،سل بضل ل تون لعب سفضفاني إله إ اهلل ،لسدننيهني إمنيا األن رد
9

الطا ق ) ( )لموله صدفمل اهلل رفيده ل دفم يف ح ثده لألراابدي ( حتقدان مد ا عدالحل
ليئنيً للو سن فقمل سخنيك بو ه افق )

(11

)لموله صفمل اهلل رفيه ل فم ( ف لاك ر

11

الننيس فإناني ص م منك رفمل نفعك )( )  ،لموله صفمل اهلل رفيده ل دفم (إن هلل ربدنيدًا
اختةام اهلل بقضني حوائج الننيس حببام يف اخل لحبب اخل إليام ،سنادم آمندون مد
13

رذاب وأ القينيم )( ).لغ هني كث م األحنيد

الشا ف الي عفمنني سن نفون مندنيبل

( )7ص ي ال خاري ،رح ابة حجر 381/3 ،كتاب الصل  ،ابب فحي اإلصالح بو ال اس عة أيب هريرة،
ح()3717روايف مسلم ،ص ي مسلم بشرح ال ووي ،331/3 ،كتاب صالة املسافر ،ح( )1118عة أيب
ذر ،س ة أيب داوود 11/3 ،ح()311ابب صالة الح .
( )8مسلم ،ص ي مسلم بشرح ال ووي91/7 ،ح( )3333كتاب الزكاة ابب الصدقة قع عل كي نوا ،عة أيب هريرة.
( )9روايف مسلم ،ص ي مسلم بشرح ال ووي ،193/3 ،كتاب اإلميان ابب عب اإلميان ،ح (.)131
( )11روايف مسلم ،ص ي مسلم بشرح ال ووي ،393/11 ،كتاب اإلميان ،ابب الرب والصلة ،عة أيب ذر ،ح(.)1133
( )11روايف مسلم ،ص ي مسلم311/3 ،كتاب اإلميان ابب بيان كون اإلميان مة أفحي األعمال ح()331
عة أيب ذر ،ال خاري ،ص ي ال خاري رح ابة حجر 388 /3 ،كتاب الزكاة ح ( ) 1333عة سعيد
بة بريدة عة أبيه عة جديف.
( )13ذكر األل اين يف سلسلة األحاديث الحعيفة أنه ضعيف جداً ،اةزء  17ح  ،3191العجلوين ،كشف
اخلفاء ومزيي اإلل اس ، 33/1ولكة ذكر األل اين يف ص ي اةامع الصدري ووايدا ه لل افظ السيوطا
 333/1حديث (( )3113إن هلل ع ادا خيتصهم ابل عم مل افع الع اد ويُقرها فيهم ما بللوها فإذا م عوها،
نزعها م هم ،ف وهلا إىل غريهم )وقال ع ه حسة وهو قريب يف املعىن مة احلديث امللكور يف املنت(.ومل أجد
خترجياً لل ديث غري هلا).
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لفخ د مغددنيليق لفشددا حمعددنو لفددل م د حولنددني نف دنيرو دائمددني بنيلعطددني لالف داأ الطيددب
()13

لالبعم الةنيدم .

املطلب الثاين :املسائل األصولية والقواعد الفقهية املرتبطة ابلعمل التطوعي
 -1املسائل األصولية

تجدنينب العمدل التطدوري الفدث مد األصدول الشداري  ،الدي ميفد سن فددون
س ني نيً هلني ،لحمفزاً رفياني إنا رفمنني سناني م الثوابا يف د ننني لليعا فضداً مد فنيرفداني
رفددمل مد حولدده لرفددمل تمعدده ،فمددثا  -لهددو مواددوع البحد

 -اند راج العمددل

التطوري حتا مفاوأ فاض الففني د بشدفل لاادح كمدني يتضدح مد خدال التعا د
لاألمعنيأ يف ا بنيح التنيليد الدي هدي موادوع البحد  ،لكدذلك عفقده بني ند لب مد
حي ابيع بعو األرمنيل لليس م حيد مةدطفح العمدل التطدوري لالدذي قةد
باني رمل ب لن س ا فقن للذا فإن األرمنيل التطوري شمل الفدالض لا ند لبنيت الدي
حيني ب اإلنعنين رفمل اكاني ل ؤ ا رفمل فعفاني .ل ميف فيي العمل التطدوري لفدق
ص رفدمل ارتبنيرهدني سل
مفاوأ ا ةنيحل ا ا ف س ضنيً ،لهي الي لردت مطفقد مد غد ند ى
إلغنيئاني ،مثل كث م القضني ني الي سل باني العفمني سل ن بوا إلياني سل غ نلدك بندني ع رفدمل
النظددا يف ا ةددنيحل ا ا ددف لمد

حني د اجملتمددل لا ددتفنيد ه مناددني ،لفددق سمعددنيأ ا ةددنيحل

للالط ارتبنيرهني لغ نلك م القضني ني الي حتتنيج حبثنيً منفةاً متعمقدنيً إلبدااز ار بدنيط
العمددل التطددوري بني ةددنيحل ا ا ددف  ،لسا د إليدده س ضدنيً ا قنيص د الشدداري نات الةددف
بني ةنيحل ا ا ف .

( )13انظر األحاديث ،حممد القاضا ،األعمال التاوعية ،موقع صيد الفوائد( عل الش كة) ،م تد عيون
العرب ،عريف العمي التاوعا( ،عل الش كة).
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 -2القواعد الفقهية

سمني القوار الفقاي نات الةدف بنيلعمدل التطدوري فادي كدث ل ؛ لمنادني القوارد
التنيلي :
ل د فل الضددار العددنيأ ،لدر ا فني د مقد أ رفددمل فددب

ُتحمددل الضددار اخلددني

ا ةددنيحل ،ا شددق جتفددب التيعد  ،احلني د نددزل منزلد الضددالرل رنيمد كنينددا سل خنيصد
(لالي م سمثفتاني واز رقود الوكنيل لالود عد لا ضدنيرب لالضدمنين ...اخل) ،التةداحل
()13

رفمل الاري منوط بني ةفح .

هذ بعو القوار الي ا بن باني مفاوأ العمل التطوري ار بنيانيً مو دنيً لمد
نددنيزع الددبعو يف بعددو القوار د  ،لم د ُضددنيحل إلياددني غ هددني ،لاألمددا حيتددنيج إىل
الت ميق ،ل ففيه هذ العجنيل  ،للفين بنيلنظا إليادني لإىل الغني دنيت منادني لاألمثفد
يف بعضاني س تطيل القول بلن ا ر بنيط ممف  ،فنيلعمل التطوري م مةدنيحل اجملتمدل
الي ق أ فيه اخلد منيت لقطنيردنيت خمتففد لفئدنيت كدث ل منادني :الفقداا لالضدعفني
لا عنيكو لالعجزل لكذلك اجلاف لفث م األحفنيأ الشاري لاألرامل لا نفوبو
لغ هم م الذ م قل الضار رفيام بنيإلهمنيل لالتقة  ،سل م قل اخلطل منام
بنيجلال بنيألحفنيأ الشاري  ،فمثا لو مل جي احلنيج مد ةدحح لده افده بني نني دك
لفنينا العبنيدل ننيمة  ،سل سنه مل جي م

له رفمل خميمه ،سل ععفه حدو احلني د ،

لومل مجاور احلجيج الغف يف حاج لمشق ل

ل للفنين الضار الوامدل سلد مد

اار ا تطوع بنيلعمل ب لن س ا ،لم فون لإلمنيأ كنيمل احلق يف سن تةاحل رفدمل
رريتدده لفددق ا ةددفح العنيمد  ،بتففيد الشددبنيب القددنيدر رفددمل ا شددنيرك يف األرمددنيل
( )13الدوسري ،املمتع يف القواعد الفقهية ،ص 339 ،333إبراهيم ال يوما ،ثقافة التاوا ،موقع صيد الفوائد
(عل الش كة).
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التطوري د ا ختفف د  ،ددوا خل م د احلجدديج ،سل ق د م ا عددنير ات لفمحتددني و،
ل طورنيً دلن س ا إنا مل ف النفقنيت ،سل كنينا األر اد كث ل ،سل كنين األما م
األزمنيت الش

ل سل النفبنيت لالضغوط ا ومسي  ،سل ألي بب آخدا فجدل اإلمدنيأ

إىل مثل هذا اإللزاأ ،لهو مبين رفمل حع الني لمةفح الاري .
لاحلددق سن ربددن مفاددوأ العمددل التطددوري بنيلقوار د الفقاي د حيتددنيج إىل حب د
معددتقل إلهظاددنير العامد بشددفل سدق مد العدداض الددذي رااددته لالددذي لدديس هددو
س نيس البح لإ دني رجنيلد

دا ع اهلد حل منادني إلقدني نظدال مدو زل رفدمل القوارد

األصولي لالفقاي نات الةف بنيلعمل التطدوري ،لالدي مد عدتنتج غد ي غ هدني
لسكثا فةياً مناني.
سخفص ممني بق إىل سن مفاوأ العمل التطوري ليس بني واوع الغا ب سل اجل
يف الفقددده اإل دددامي لسصدددوله ،لسن دددذلر سصددديف يف الشدددا ع اإل دددامي  ،لإن مل
ُةطفح رفياني بني

م اجل  ،لا صطا

مشنيح فيه ،منيداأ ا ضمون لاح اً.

لسكثا مني ا بن بنيلعمل التطوري ،فاض الففني رفدمل مدني للادحه مد خدال
ا بنيح لا طنيلب الاحق .
املبح األول :التعريف ابلفروض الكفائية والعمل التطوعي وبيان العالقة بينهما
ل تضم ا طنيلب التنيلي :
ا طفب األلل :عا

فاض الففني لغ ً لاصطاحنيً.

ا طفب الثنيني :عا

العمل التطوري لغ ً لاصطاحنيً.

ا طفب الثنيل  :بينين العام بينامني.
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املطلب األول :تعريف فرض الكفاية لغة واصطالحا
سل ً :التعا د الفغدوي :الفدداض مد فااددا الشدي سفاادده فاادنيً لفاّاددته
لفتفث  :مبعنمل سل بته ،لميل فاض الا ول سي سل ب ل وبًني زمًني

(13

) لالففني لغ

هي م كفدني كفني د إنا مدنيأ بدنيألما ،لالففيد القدوت الفدنييف ،ل قدنيل :حعدبك ز د مد
ر ل لكنيفيك ،لالففنيل اخل أ

()11

ثنينينيً  :التعا د ا صدطاحي :لتعا د فداض الففني د فزمندني عا د ا اكدب
اإلانييف م كفم فاض ا ضنيحل لالففني ا ضنيحل إليه ،لالفاض رن اجلمادور داادحل
الوا ددب لهددو مددني افددب الشددنيرع فعفدده رفددمل ل دده اإللددزاأ حبيد

ثددنيب فنيرفدده ل عنيمددب

نيركه ،سمدني احلنفيد فيفامدون بدو الفداض لالوا دب مد حيد دليدل الطفدب فدإن كدنين
ال ليل مطعيني فاو الفاض ،لإن كنين ال ليل هظنيني فاو الوا ب ،لاخلاحل يف هذا األمدا
لفظي سثا له.

(17

)لفاض الففني هدو معدم مد سمعدنيأ الوا دب (الفداض) ا تعد دل،

لالددذي نقعددم بعد ل ارتبددنيرات خمتففد

()18

مناددني انقعددنيمه حعدب عددو ا طنيلددب بدده إىل

فاض رو لفاض الففني  ،لاألخ هو م ار البح الذي يتم الرتكيدز رفدمل عا فده
رفمل النحو التنيلي.
لم نكات سهم ثاثد عا فدنيت لفداض الففني د  ،لهدي لفغزالدي لابد العدبفي
لاب سم احلنيج.

( )13ابة م ظور ،لسان العرب ،313/7 ،مادة فر .
( )11ابة م ظور ،لسان العرب ،333/13 ،مادة كفا.
( )17ويدان ،الوجيز يف أصول الفقه.33 ،
( )18املرجع السابق.33-33 ،
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()19

((كل مام د ين ااد حةوله ل قة به رو م و ))
ل احظ رفمل التعا
- 1خةو

مني في:

الففني يف األمور ال ني فقن ،لنلك م مولده( :مادم د دين)،
()31

فتفون األمور ال نيو خنير م التعا .
 - 2خةو

النظا يف الفعل دلن الفنيرل ،لنلدك مد مولده ( ل قةد بده

رو م و ) فني ام هو ح لث الفعل م غ حت
- 3رموأ التعا

لفاض الففني ل ن الففني  ،لعد أ حت د ندوع ا ادم هدل

هو متحتم سل  ،كمني فعل غ رن التعا
عا

لفقنيئمو به.

اب العبفي لفاض الففني :

إن ح د هذا ا ام بني تحتم.

()21

((مام قة حةوله م غ نظا إىل فنيرفه ))
ل احظ رفمل التعا

مني في:

- 1رموأ الففني يف األمور ال ني لال نيو  ،فادو مل حيد د ندوع ا ادم( .لمد
سلددنير العطددنير يف لدداحه إىل سن عا د العددبفي سدق م د الغزالددي ألن كفم د (كددل) يف
عا

الغزالي شمل األفااد يف حو سن التعا

()33

لال لفمنيهي ).

.

( )19الدزايل ،الوجيز ،381 ،الوسيط ،171/3 ،الزركشا ،ال ر احمليط333/1 ،
( )31وقد أث ت عمر مونة يف رسالته املاجستري (الواج ات الكفائية ودورها يف حتقيق الت مية االقتصادية) أن
الدزايل يهتم ابألمور الدنيوية والدي ية معاً ،انظر ص.31
( )31الس كا ،مجع اةوامع.331/1 ،
( )33العاار ،حا ية العاار عل مجع اةوامع.339/1 ،
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- 2رموأ التعا
- 3خةو
عا

ني هو فاض سل ن .

النظا إىل الفعل دلن الفنيرل.

اب سم احلنيج لفاض الففني :

()23

((مام متحتم مقةود حةوله م غ نظا بنيلذات إىل فنيرفه ))
ل احظ رفمل التعا
- 1خةو

مني في:

الففني يف الفاض دلن العن لنلك م خال موله (متحتم ).

- 2رموأ الففني يف األمور ال ني لال نيو لنلك إلااق التعا .
- 3خةو

النظا إىل الفعل دلن الفنيرل.

خالصة التعريفات:
سل ً :سن األلىل يف عا

فاض الففني د سن شدمل األمدور ال نيد لال نيو د ،

ألن مةددفح األمد قتضددي الشددمول لألمددا لألن األمثفد ا ددذكورل يف كتددب الفقدده
قتةا رفمل األمور ال ني بل شمل األما معًني كنيجلانيد لغعدل ا يدا لالةدال رفيده
لاألما بني عالحل لالناي ر ا نفا لالقضني لحفظ القداآن لالفتدو لاإلمنيمد الفدرب
لدفددل الضددار ر د األنفددس لاألمددوال ،ل د الثغددور لالتوثيددق لحتمددل الشددانيدات،
33

لا حرتاحل ا ام كنيلتجنيرل لغ هني( ).
لم سمثفته س ضنيً البينيردنيت لا ننيكحدنيت لاحلااثد لالزرارد
كل حاف

(33

) لمدنيل الغزالدي:

عتغين الننيس رناني لو ةور إهمنيهلدني لفنيندا فداض كفني د

( )33ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري.133/3 ،
( )33الش قياا ،نشر ال ود ،311-197/1 ،والدزايل ،الوسيط.171/3 ،
( )33الدزايل ،الوسيط ،171/3 ،عمر مونة ،الواج ات الكفائية.31 ،
( )31املراجع السابقة.

(31

) فدإنا كدنين
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ميف حةا يف األمور ال نيو  ،فاو كل رفدم سل حافد

سل صددننير سل خ م د سل مشددالع عددود نفعدده رفددمل األم د يف مطنيرددنيت ال لل د ا ختفف د
الةحي لالتعفيمي لاإلنعنيني لا

تمنيريد لال نيد  .لمد ارتربهدني ا طيعدي مد النظدنيأ

العنيأ ل جيوز التانيلن به.
ثنينينيً :األلىل يف الففني سن قتةا رفمل الفاض فقن لاألمثفد دنيلف الدذكا لإن
كنينا متنور  ،للنيمف لفنوريو خنيص فيمني تعفق بدنيألمور ال نيو د  ،إ سن اند را اني
حتا فاض الففني جيعفاني كفاني م الفاض احملتم ،إ سننني م جن هلذا اإللفنيل خما دًني
م كاأ الشدنيايب رند مني حتد ث رد ا ند لب مدنيئاً :إنده غد
حي الفل ،فآحنيد األفعنيل ن غ

زأ بدنيجلز ل زأ مد

زم لفد بدنيلنظا إىل اجملمدوع فادي زمد رفدمل

األمد  ،فدبعو األرمدنيل مد ا ننيكحدنيت لالةدننيرنيت لالعفدوأ ا ختففد ند رج حتدا
ا ن لب م حي اجلز للفناني زم الفعل م حي الفل ،فا عتطيل سبندني اجملتمدل
سن ميتنعددوا ر د فعفدداني سل رد ممنير د بعددو األنشددط  ،ل عفددم العفددوأ الننيفعد ل ق د م
ا عنير ل

حيتنيج إلياني ،لبنني ع رفياني خيفو فاض الففني م التمنيله رفمل (الفاض)

ل(العن م حي اجملموع) .ل قول الد كتور مجدنيل الد

رطيد ( :إن ادع الشدعور

بفااي فالض الففني لمني ظنه البعو م سناني سماب إىل النوافل منادني إىل الفداائو،
سل سن غ هم سل احلفوم مطنيلبون باني ،هو الذي سد إىل إهمنيهلدني مد اجلميدل لادع
الشعور بنيإلثم العنيأ الذي قل رفمل اجلميل بإهمنيهلني).
املطلب الثاين :تعريف العمل التطوعي لغة واصطالحا
سل ً :التعا

الفغوي :العمل هو :ا ان لال ِفعْل ،لسرمل ففا دبَّا بفامه،

رُمِّل فان رفمل القوأ سمِّا رفيام ،لر ل رمول :كعوب.
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لالتطوع هو :مد الطدوع لهدو نقديو الفدا ل طدوّع لفشدي حنيللده ،لاوردا لده
نفعه متل سخيه رخةا ل افا له ،لالتطوع التربع به م نات نفعه ممني
ثنينينيً :التعا

فزمه فااه

ا صطاحي :قنيربا عا فنيت العمل التطدوري يف ا عندمل لإن

ع دت ل نورا يف األلفنيهظ لالعبنيرات ،لمناني:
رافه حمم القنياي :كل ا ب ني سل ففاي سل رقفي سل مفيب ل ي به اإلنعنين
سل رتكه طورنيً دلن سن فون مفزمًني به م

ا الشاع ل م غ .

()37

رافه حع القثمي بلنه :نوع م ا بنيدرل اإلنعنيني لا منير اإلجينيبي عيشاني يف
احلينيل اليومي  ،ل ا مبذلل نيأ م س ل منفع الغ .
لرافه إبااهيم حعو بلنه :هو رمل غ رحبي

()38

ق أ لقني نظ س دا معفدوأ،

لهو رمل لهظيفي ماين قوأ به األفااد م س ل معنير ل ل نمي معتو ا عيش .
لراِّحل س ضنيً بلنه :معنيهم األفااد يف سرمنيل الارني لالتنمي ا
بنيلاسي سل بنيلعمل سل بنيلتمو ل سل غ نلك م األلفنيل.

()31

()39

.

تمنيري دوا

لرُاِّحل يف مشالع منينون العمل التطوري ن 1333أ بلنده :سيّ نشدنيط ادوري
إنعنيني خ ي غ حفومي سل لبه حفومي قوأ به كينين اوري لاين سل كيدنين س دنيب
مددنينح سل منفددذ لربا دده ،ل فددون النشددنيط نا سغددااض ا تمنيري د سل نمو د سل إغنيثي د سل
ررنيئي سل خ مي سل رفمي سل حبثي .

()31

( )37حممد القاضا ،األعمال التاوعية يف اإلسالم ،موقع صيد الفوائد(عل الش كة).
( )38حسة القثما ،العمي التاوعا وس ي حتفيز أب اؤحم حنويف ،وقع عيون العرب (عل الش كة).
( )39ابراهيم حسو ،العمي التاوعا مة م ظور عاملا ،صيد الفوائد ،مؤمتر الثاين للتاوا الشارقة.
( )31الش اب والعمي االجتماعا ،مجعية فلتووا ،موقع صيد الفوائد (عل الش كة).
( )31عريف العمي التاوعا ،م تد عيون العرب( ،عل الش كة).
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لرُّاحل بلنه :منظوم القيم لا بنيدئ لاألخداق لا عدني لالامدوز لا منيرا دنيت
الي حتو رفدمل ا بدنيدرل بعمدل اخلد الدذي تعد
فب ا نفع طورنيً م غ إلزاأ لدلن إكاا
عدتفنيد مد

(33

نفعده إىل الغد إمدني بد ر ا فعد ل سل

).

مدوع التعا فددنيت العدنيبق لالدي فدنيد فددون متقنيربد سهدم النقددنيط

التنيلي :
- 1التعا
- 2سن التعا

ب سن فون لنيماً لفعمل لالقول لالففال لكل مني ميف بذله.
خيص العمدل غد الاحبدي لهدو الدذي

تقنيادمل فنيرفده رفيده

األ اد ،ففيس لهظيف را ب بل هو رمل خ ي م عتحق فنيرفه مفنيفلل سل حوافز معين
لفنه رمل ب لن ب ل حم د ثنيبا.
- 3سن التطوع يف التعا

عين م

موع األمثفد ننيففد العمدل فقدن سي

عين يف ميزان الشاع ا ند لب فقدن بدل شدمل العمدل اإللزامدي لغد اإللزامدي ،لسن
الطوري فقن منيصال رفدمل األ دا الد نيوي سي ا قنيبدل ا دنيدي ،فنيلعمدل الدذي مقنيبدل
رفيدده هددو العمددل الطددوري رغددم سندده مدد فددون مدد الفددالض الازمدد للدديس فقددن
ا ن لبنيت ،كتعفيم الننيس لإاعنيأ اجلدنيئل لغ هدني ،فففمد الطوريد

عندمل الند ب يف

ا صطا الشاري ،بل عنمل سنه س ا منيدي دنيوي.
ُقي العمل التطوري مبفاوأ اإللزاأ لر مه ،ألن األما م تب ل لصفددده يف
فا ّ
حنيل قنيرس سبنني اجملتمل ر ا بنيدرل إليه ،لاإلثم م قل يف حنيل اإلهمنيل ،فدا بقدمل
حيناني العمل التطدوري غد مفدزأ ،بدل متفدك ال للد ففيد لإلدزاأ القدنيدر ا د ربو
ا فتفو منيلينيً رفدمل بعدو األرمدنيل التطوريد  ،بعد مشدورل سهدل العفدم حبعدب الضدار
الوامل برتكه لسهمي العمل نفعه ل وا سكنين نفاً سل فاانيً.
( )33ثقافة التاوا ،م تد عيون العرب( ،عل الش كة).
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- 4سن التعا د

ب د سن شددمل مددني رددنيد نفعدده رفددمل اجملتمددل سل األفددااد ،ألن

العمل التطوري م نجز الفاد مل ص ق لده سل س دا ه سل

انده سل موردنيت بشدا

نات حني حم دل ،فنطنيمه لا ل.
املطلب الثال  :بيان العالقة بني فرض الكفاية والعمل التطوعي
م التعا فنيت ا ذكورل لفاض الففني لالعمل التطدوري ،تدبو لدي سن العامد
بينامني مو د  ،إن العمدل التطدوري مداادحل لفففني د  ،مبعندمل رمدوأ الفنيئد ل رفدمل اجلميدل
لإ زا الفعل م بعو األفااد ،فنيلعمدل التطدوري شدمل الننيففد لالفداض ،لفداض
الففني شدمل الفدالض اإللزاميد يف آحنيدهدني ،لا ند لبنيت مد حيد الفدل لاجملمدوع
لهو متنيأ كاأ اإلمنيأ الشنيايب يف معلل ا ن لب ،فتفون العام بينامني الرتادحل.
املبح الثاين :أقسام فروض الكفاية والعمل التطوعي
ل تفون م ا طنيلب التنيلي :
ا طفب األلل :سمعنيأ فاض الففني .
ا طفب الثنيني :سمعنيأ العمل التطوري لسهميته لمعومني ه.
املطلب األول :أقسام فرض الكفاية
نقعم فاض الففني بع ل ارتبنيرات مناني:
التقعيم األلل :بنيرتبنير متعفقه (نوع ا ةفح

) ل نقعم إىل معمو : 33
(

)

( )33اةصاص ،الفصول يف األصول ،137/3 ،الس كا ،مجع اةوامع ،331 /3 ،السيوطا ،األ ايف وال ظائر،
 ،311/1ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري  ،133/3عمر مونة ،الواج ات الكفائية ودورها يف حتقيق
الت مية االقتصادية (رسالة ماجستري) ، 31-38 ،مجال الدية عاية ،قراءة معاصرة لفرو الكفاية ،حبث
يف جملة املسلم املعاصر.8-3 ،
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 - 1ال ين :كةال اجلننيزل لاجلانيد يف دبيل اهلل ،لاألمدا بدني عالحل لالنادي
ردد ا نفددا ،لا لددتغنيل بددنيلعفم الشدداري ل ةددني الفتددب لا
الشاري  ،لدفل الشبانيت ر ال
النبوات.

تاددنيد يف األحفددنيأ

لإمنيم احلجدج لالدرباهو رفدمل ل دود اهلل لإثبدنيت

33

 - 2ال نيوي( ) :كإمنيم ا ةنيحل ،مثل كتنيب العقود ،لإمنيا األن  ،ل عفم
العفوأ لالطب لاحلعنيب ،لاحرتاحل ا ا .
 - 3ا ةفح ا شرتك

(33

) ،لهو نوع ثنيل مشرتك بدو مدني هدو د دين لمدني هدو

دنيددوي مثددل ريددنيدل ا ددا و ،لحتميددل الشددانيدل لالقيددنيأ بنيلو ددنيت العنيمد لالوهظددنيئ ،
لغعل ا يا ،لالقضني لالفتو  ،لدفل اار احملنيل ج م كعول سل اعنيأ سل عفيم.
هذا لم ختتف األمثف  ،بو مني هو د ين لمني هو مشرتك بينامني.

()31

التقعيم الثنيني :بنيرتبنير فار ا ةفح  ،ل نقعم إىل معمو:
 - 1مددني تفددار مة دفحته بتفدداار الفددنيرفو ،فني ةددفح

نتاددي بنيلفعددل مددال

لاح ل ،بل هي متج دل ل فارهني مطفوب إمني لدذا اني سل لتفدار دبباني ،سل لغني د عد د
الفنيرفو؛لهو مقةود لعموأ النفل ،مثنيله ا لتغنيل بنيلعفوأ ا ختفف  ،لحفظ القاآن،
لصال اجلننيزل لاألما بني عالحل لالناي رد ا نفدا لالةدننيرنيت ا ختففد لكدل ا ةدنيحل
الي عود نفعاني رفمل اجلمنير .

( )33املراجع السابقة.
( )33الدزايل ،الوسيط ،171/3 ،ووارة األوقا املوسوعة الفقهية الكويتية8/33 ،والش قياا ،نشر ال ود،
.197/1
( )31ذكر هلا التقسيم الزركشا ،ال ر احمليط ،333/1 ،القرايف ،أنوار الربوق111/1 ،وانظر عمر مونة،
الواج ات الكفائية.31 ،
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 - 2مني تحقدق مةدفحته مبجداد إ قدنيع الفعدل مدال لاحد ل ،لهدذا الندوع مفيدل
لسمثفته حم لدل كإنقنين الغا ق لكعول العنيري لإاعنيأ اجلنيئل.
التقعيم الثنيل  :بنيرتبنير صيغ الطفب يف الففني ل نقعم إىل:

()37

 - 1فدداض الففني د  :لهددو مددني كددنين الطفددب فيدده رفددمل ل دده الفددزلأ ،كةددال
اجلننيزل ،لاألما بني عالحل لالناي ر ا نفا.
 - 2ن الففني  :لهي مني كنين الطفب فيادني رفدمل غد ل ده الفدزلأ ،كنيبتد ا
العاأ ،ل شميا العنياس م مجنير .
لهددذا التقعدديم إىل فدداض ل ددن  ،هددو يف حقيقتدده عنددمل الففني د كفددل سل احلددق
38

الففددنيئي كمددني عددميه بعض دام( ) ،للدديس لفدداض الففني د  ،لنكددا التقعدديم م د بددنيب
اإلحنيا بفل متعفقنيت الففني

وا مدني اخدتص بدنيلفاض منادني لمدني ردمَّ الففني د كففدظ

رنيأ.
التقعيم الاابل :بنيرتبنير األثا لالنتيج ل نقعم إىل معمو:
 - 1مني عود نفعه رفمل األفدااد :لمثنيلده إنقدنين الغا دق لإرنيند العدنيئل لغ هدني
م األمثف الي فون ا عتفي األلل مناني الفاد لإن كنينا الفنيئد ل يف ناني د األمدا عدود
رفمل اجلمنير .
 - 2مني عود نفعده رفدمل اجلمنيرد  :لمثنيلده عفدم العفدوأ لالةدننيرنيت لاجلادنيد
لاألما بني عالحل لالناي ر ا نفا لكل الفالض الدي عدود بدنيلنفل رفدمل دائدال سل دل
م األلىل.
( )37بة ال جار :الكوكب امل ري ،373/1 ،الس كا ،مجع اةوامع ،331/3 ،طموم :الكفاية يف الشريعة،
(313حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت).
( )38طموم ،الكفاية يف الشريعة ،313 ،حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت.
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املطلب الثاين :أقسام العمل التطوعي وأمهيته ومعوقاته
نقعم العمل التطوري بع ل ارتبنيرات مناني:

()39

التقعيم األلل :بنيرتبنير م قوأ بإجننيز ل نقعم إىل معمو:

 - 1العمل التطوري الفادي :لهدو رمدل سل دفوك ا تمدنيري مينير ده الفداد
م فقني نفعه لباغب منه لإرادل ،ل بغي منه مادلدًا منيد دًني ،ل قدوأ رفدمل ارتبدنيرات
سخاميد سل إنعددنيني سل د نيد  .لمثنيلدده سن تددربع فدداد بتعفدديم مورد مد األفددااد القدداا ل
لالفتنيب مم عافام ،سل تربع بني نيل جلمعي مني.
 - 2العمل التطوري ا ؤ عدي :لهدو سكثدا قد مني مد الفدادي لسكثدا نظيمدًني
لسل ل لث اً يف اجملتمل ،ليف الوا العابي و

مؤ عدنيت متعد دل لمجعيدنيت سهفيد

عنير يف سرمنيل طوري كب ل خل م اجملتمل .مثل مجعينيت نظديم األ دال ،مجعيدنيت
مفنيفح ا خ رات لغ هني.

31

التقعيم الثنيني :بنيرتبدنير موادوره لمنيد ده الدي دتم التطدوع بادني( ) ،ل نقعدم
إىل:
 - 1التطوع بني نيل كنيلة منيت لالتربرنيت لاهلبنيت وا لألفااد سلاجلمعينيت.
 - 2التطوع بنيلب ن كحاا د لحافد سل سي نشدنيط عتمد رفدمل الطنيمد الب نيد
م محل سل رفل سل نظي سل غ هني.
 - 3التطددوع جبنيهدده لهددو الشددفنيرنيت لالعامددنيت الددي عددتفي مناددني يف خ م د
ا خا .

( )39بالل عرايب ،دور العمي التاوعا يف مية اجملتمع  ،حبث عل الش كة ،موقع صيد الفوائد.
( )31العمي التاوعا ،مقال عل الش كة ،موقع إسالم ويب.
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 - 4التطوع بومته لففا لهدو معدنير ل ا خدا بففدال ،سل ختةديص لمدا
لااحتام سل غ نلك.
التقعيم الثنيل  :ميف قعيم العمل التطوري حبعب نوع ا ةفح (رفمل غاار
فاض الففني ) إىل د ين لدنيوي لمشرتك بينامني لبنفس األمثف ا ذكورل.
ل احظ سن قعديمنيت العمدل التطدوري ميفد سن تطدنيبق بعضداني مدل قعديمنيت
فدداض الففني دد  ،كنيلتقعدديم إىل د ددين لدنيددوي ،لالتقعدديم حبعددب فددار ا ةددفح ،
لالتقعيم بنيرتبنير األثا ،لالتقعيم إىل فاض الففني ل ن الففني .
لاألرمددنيل التطوريدد لفدداض الففني دد
ا عفمو -فاض رو إن فزمه خ م

 -بددنيلنظا إىل دلر للددي األمددا لإمددنيأ

تمعه بتوف حني ني ه الائيعد ل غطيد النفقدنيت

لحتعو ا وارد ل لمو العيو الفا م لشعبه ،ل وا م ماني بنفعده سل كفد لسلدزأ بادني
القنيدر لالف

ا رب ، ،لالةور الي م ع ننيفف سل فاض كفني بنيلنعدب لألفدااد،

عتربفاض ردو بنيلنعدب لإلمدنيأ بنيرتبدنير حدق األمنيند لا عدؤللي جتدني سمتده ،لكمدني مدنيل
31

ر ول اهلل صفمل اهلل رفيه ل فم (:س كففم را ىع لكففم معؤلل ر رريته.) ()...
للفعمددل التطددوري سهمي د بنيلغ د يف مجاددور ا شددنيركو لا تعددنيلنو رفددمل سدائدده،
تفخص فيمني في:
- 1إلددددبنيع رغبددددنيت ا شددددنيركو ،لحتقيددددق الددددذات يف العمددددل يف خ مدد د

()33

ا خا .

( )31روايف مسلم ،ص ي مسلم بشرح ال ووي ،317 /13 ،كتاب اإلمارة ابب فحيلة اإلمام العادل،
ح( )3711عة ابة عمر.
( )33القثما ،العمي التاوعا وس ي حتفيز أب ائ ا  ،موقع عيون العرب (عل الش كة).
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- 2إحيني ا شنيرا لا عنيني اإل امي بنيلتعنيلن لالتفنيفل لاإلحعنيس حبني نيت
الفقاا لالضعفني .
- 3فتح بدنيب التعدود رفدمل ا حتعدنيب لاأل دا مد رند اهلل عدنيىل ممدني ز د
ال افعي لفتخفص م نزر األننيني لاألثال لاأل ا ا نيدي ال نيوي.

()33

- 4إحيددني الشددعور بنيلعددعنيدل يف مشددنيرك م د حولنددني لبنددني اخلددربات الفددث ل
()33

لا في ل  ،ل نمي الق رات لا انيرات الشبنيبي

تمنيريددد لموا اددد ا شدددفات بشدددفل

- 3إحيدددني الشدددعور بني عدددؤللي ا
()33

مبنيلا.

لغ هني كث م الفوائ لاألهمي البنيلغد الدي ز د مد مد ر مشدنيرك سبننيئندني يف
األرمنيل التطوري اخل  ،لالي عترب م مبنيدئ ال

اإل امي الةحيح يف ال ر

األلىل مبل سن فون م صور لسلفنيل ا ني ا عنيصال ،لمل نلك و

رقبنيت كدث ل

يف بيل حفز سبننيئنني حنو العمل التطوري ،ليف طو ا العمل التطوري إىل سفضل صدور
لحني ه.
معوقات العمل التطوعي وسبل تطويره
شا مطنيع العمدل التطدوري إمبدني ً ادعيفنيً يف الدوا العابدي مقنيرند بني هتمدنيأ
العني ي ،لمقنيرن بنيهتمنيأ ال لل الغابيد  ،فادو مدني دزال عدعمل ططدوات ليفدون مطنيردًني
ثنيلث دًني لددا فنيً لفقطددنيرو احلفددومي لاخلددني

(31

) ،لم د سنشددلت اجلمعي د العنيم د لألمددم

.
( )33املرجع السابق
( )33الش اب والعمي االجتماعا والت موي التاوعا ،مجعية فلتووا ،صيد الفوائد(عل الش كة).
( )33القثما ،العمي التاوعا وس ي حتفيز أب ائ ا حنويف ،موقع عيون العرب (عل الش كة).
( )31عمر الربكايت ،العمي التاوعا ،موقع صيد الفوائد (عل الش كة).
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ا تح ل باندنيمج العمدل التطدوري دن  1333للهظيفتده دردم سرمدنيل األمدم ا تحد ل يف
ددنيل العدداأ لا نتخنيبددنيت لحقددوق اإلنعددنين ليف ددني ت الزرار د لالةددح لالرتبي د
لالشؤلن ا

تمنيري لالت ر ب ا اين ،ليف الةننير لالعفنين لا ةني ت لاإلرداأ
37

ل قني ا عفومدنيت لسرمدنيل اإلغنيثد لالعدفم ) (.لهدو يف بادندني مدنيزال عومده ا عومدنيت
()38

التنيلي :

- 1التنشدئ األ دا الدي

ادتم بد فل األبندني حندو العمدل التطدوري ل قد م

اخل لآلخا  ،بل رفدمل العفدس فادي بد سحينيندنيً معدنيني دفبي جتدني مد قد أ اخلد
لآلخا .
- 2البيئ ا ر ي ل قة هني يف احل رفمل العمل التطوري ل شدجيل الطداب
مد خددال منددنيهج لبدداامج حتفددز الطفب د ل فددنيفئام دلن إنقددني

م د م د رهم سل ب د

انيمني ام سل حتمل ا تغاهلني يف مةنيحل فاد  ،ليقد أ الطنيلدب رفدمل العمدل دلن الشدعور
بني انين سل الظفم.
- 3الوال ا متةنيدي الةعب يف كث م الباد لالذي جيعل سبندني منشدغفو
يف البح رد العمدل الدذي د رّالابح لاأل دا لتغطيد متطفبدنيت احليدنيل األ ني دي مبدل
التفف يف سرمنيل الرب لاإلحعنين لاألرمنيل غ الاحبي .
 - 4ر أ مانيرل ا ؤ عدنيت الدي قدوأ بنيألرمدنيل التطوريد ففدث منادني جييد
حفددز الشددبنيب ل حيعد وز ددل ا اددنيأ ل رمددل بدداامج منظمد  ،ل حيعد ا ددتغال
الطنيمنيت ،لم حيمل األفااد فوق انيمتام ،سل فعام لفاالب لر أ ا شنيرك .
( )37إبراهيم حسو ،التاوا مة م ظور عاملا ،صيد الفوائد(عل الش كة).
( )38وفيق عسران ،مهارات الت فيز عل العمي التاوعا ،موقع صيد الفوائد (عل الش كة).بتصر  ،إبراهيم
ال يوما ،ثقافة التاوا ،موقع صيد الفوائد (عل الش كة).
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- 3رد أ اهتمددنيأ مؤ عددنيت ال للد يف درددم األرمددنيل التطوريد  ،ل يف احلفددز
رفياددني ،إن بإمفنيناددني إلددزاأ بعددو ا ددوهظفو يف بعددو القطنيرددنيت سل ادداب ا د ارس سل
اجلنيمعددنيت رفددمل ددنيرنيت رمددل طوريدد إلزاميدد كشدداط لفقبددول ،سل ارتبددنير العمددل
التطوري ننورنيً م العقوبنيت الب ف .
 - 3قة ل نيئل اإلراأ لر أ اكيزهني رفمل فضل التطدوع لا تطدورو ،بدل
لإمنيم حفل فاميي هلدم حفدزًا لغ هدم ل شدجيعًني هلدم إلردنيدل احملنيللد  ،لمندل انتشدنير
ا فنيهيم العفبي رد العمدل التطدوري ،لالتدذك ا تواصدل بلهميتده ،مدل الرتكيدز رفدمل
اجلنينب ال ين ا ام ال ارم لفل خ .
املبح الثال  :املخاطبون يف فرض الكفاية والعمل التطوعي
بنني رفمل مني مت قا ا م سن العمل التطوري صورل لفاض الففني لالذي تنوع
بو ا ن لب م حي اجلز لالفداض مد حيد الفدل لاجملمدوع ،كتقد م الةد منيت
لإغنيث ا فاوحل لغ هني ،لالدي فدون فاادًني مد حيد اجلدز لالفدل كإاعدنيأ اجلدنيئل
الذي جي ل األما بني عالحل لالناي ر ا نفا لغ هني ،ل وا سكنين التطدوع األلل سل
الثنيني فاو يف آخا األما فاض كفني جيب رفمل ال لل حتقيقه بنفعاني سل بتايئد القدنيدر
م سبننيئاني ،ليف هذا ا بح س تعاض حد لد اخلطدنيب الشداري يف فداض الففني د سل ً
ثم ح لد اخلطنيب يف العمل التطوري طبيقنيً له ،هل هو رفمل اجملموع سل رفمل بعضام.
املطلب األول :املخاطبون يف فرض الكفاية
اختفد األصدوليون إىل مد تو ده اخلطددنيب يف فداض الففني د هددل هدو إىل كددل
ا خنيابو سل إىل بعضام؟ لإن كنين رفمل الفل فال هدو الفدل اجملمدوري سل اإلفداادي ؟
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39

لهو خاحل طول ارترب ا طيعي خافًني لفظينيً لديس لده ةدال( ).طداحل الزركشدي

()31

الذي ارترب اخلاحل معنو ًني لسلرد فنيئ و يف ا علل  ،همني:
 - 1هدل فدزأ فداض الففني د بنيلشدالع ؟ لمد مدنيل جيددب رفدمل اجلميدل سل بدده
بنيلشالع شنيباته فاض العو.
- 2إنا فعفته انيئف  ،ثم فعفته سخا هل قل فعل الثنيني فاادنيً ؟ لهدي معدلل
خافي .
آرا العفمني يف ا علل :
القول األلل :إن اخلطدنيب متعفدق بنيلفدل سي مجيدل األمد  ،إنا مدنيأ بده بعضدام
31

قن الو وب ر البنيمو .لهو مدول اجلمادور( ) لر حده ابد سمد احلدنيج
ربدد الشددفور

(33

(33

) لابد

33

) لابدد النجددنير( ) لهددو منعددوب لإلمددنيمو الشددنيفعي لسمحدد بدد

33

حنبل( ) .لاختف سصحنيب هذا القول يف ا قةود بنيلفدل هدل هدو الفدل اجملمدوري سل
31

الفل اإلفاادي( ) ،مبعندمل :هدل اخلطدنيب لفدل فداد مد األمد سل جلمنيرد مد األمد ؟
ل ظاا الفاق ل ي يف حنيل ر أ القينيأ بنيلفعل ،هل لثم كل األمد سي كدل فداد فيادني سل
( )39املايعا ،سلم الوصول.197/1 ،
( )31الزركشا ،ال ر احمليط(.333/1 ،وسي يت الشرح الحقاً هلا و املس لتو يف احلديث عة لزوم فر
الكفاية).
( )31ابة ال جار ،الكوكب امل ري ،373/3 ،الزركشا ،ال ر احمليط 333/1 ،الدزايل ،املستصف .317/1 ،
( )33ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري.133/3 ،
( )33ابة ع د الشكور ،مسلم الث وت.13 /1 ،
( )33ابة ال جار ،الكوكب امل ري.373/3 ،
( )33انظر الزركشا ،ال ر احمليط ،333/1 ،آل يمية ،املسودة.31 ،
( )31الزركشا ،ال ر احمليط.333/1 ،
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سن اإلثم رفمل اجلمنير القنيدرل رفمل الفعل ،سل كقدول بعضدام :إنده جيدب رفدمل اجلميدل
م حي هدو ل عدتفزأ اإلجيدنيب رفدمل كدل لاحد  ،ل فدون التدلثيم لفجميدل بنيلدذات
للفل لاح بنيلعاض

()37

القول الثنيني :اخلطنيب متعفدق ببعضدام ،لهدو مدول سبدي احلعدو البةداي
لمنعوب لفاازي

(39

) لهو مول البيضنيلي

(11

()38

11

)لالعبفي( ).

لاختف سصحنيب هذا القول يف لفظ (بعضام) هدل هدو مدبام سل معدو ،حيد
ر ح الاازي لالعبفي سنه بعو مبام

(13

) لم ر حوا سنه معدو اختففدوا يف التعديو،

فمنام م عترب بني شنيه  ،كم حضا صال اجلننيزل
اهلل عنيىل

(13

(13

) ،لمنام م عترب معينًني رن

) ،لآخدالن سنده لا دب رفدمل سي بعدو كدنين ،لهدو ا شداور

الزركشي سنه خاحل لفظي فنيئ ل منه.

(13

) .ل دا

()11

( )37طموم ،الكفاية يف الشريعة اإلسالمية.311 ،
( )38أبو احلسو ال صري ،املعتمد.139/1 ،
( )39نقله اإلس وي ،هناية السول ،193/1 ،واعترب الزركشا القول عة الراوي يف املس لة محارب ألن ع ار ه
يف احملصول غري واض ة الداللة ،ال ر احمليط ،333/1 ،وحقق الدكتور ع د املعز حريز القول فيها وخلص
إىل الراج ع د الراوي أن الوجوب علق ابل عض ،م احث الكفاية.93-93 ،
( )11ال يحاوي ،امل هاج مع هناية السول.187/1 ،
( )11الس كا ،مجع اةوامع.338/1 ،
( )13الراوي ،احملصول 183/1 ،األنصاري ،فوا الرمحوت ،13/3 ،الس كا ،مجع اةوامع.339/1 ،
( )13األنصاري ،فوا الرمحوت.13/1 ،
( )13الزركشا ،ال ر احمليط ،333/1 ،الس كا ،مجع اةوامع.331/1 ،
( )13ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري.133/3 ،
( )11الزركشا ،ال ر احمليط.333 /1 ،
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م سدل القول األلل:

ا ت ل الفا ق األلل القنيئل بلن اخلطنيب مو ه لففل بع ل سدل سهماني:
- 1موله عنيىل ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ البقال ( )133لموله عدنيىل
ﭽﭑﭒﭓﭼ البقدددال ( )213لمولددده عدددنيىل ﭽﭑﭒﭓﭼ البقدددال
( )131لال لد ا عدتفنيدل مد هدذ ا دنيت ،عفقادني بفداض كفني د لهدو اجلاددنيد ،لسن
اخلطنيب فياني مو ه إىل الفل ،حي كنينا صيغ الطفب رفمل العموأ.

()17

- 2موله صفمل اهلل رفيه ل فم(( :افب العفم فا ض رفمل كدل معدفم ))

()18

إن إن اخلطنيب
مو دده بفدداض كفني د لهددو افددب العفددم ،لهددو بةدديغ العمددوأ ل ع د ل ر د
العموأ إىل اخلةو

()19

ب لن دليل.

- 3إن الفل لثم برتك فاض الففني لو غفب رفمل هظنام سن غ هم مل فعل،
()71

للو مل ف لا بًني رفيام ني سةوا مجيعنيً.
م سدل القول الثنيني:

ا ت ل الفا ق الثنيني القنيئل بلن اخلطنيب مو ه لبعضام بع ل سدل سهماني:

( )17األنصاري ،فوا الرمحوت ،13/1 ،ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري ،133/3 ،حريز ،م احث الكفاية،
.91
( )18ابة ماجه ،الس ة 131/1 ،حديث ( )333قال ع ه احملقق انفرد به ابة ماجه ،وهو برواية أنس بة
وضعف الزايدة ال
مالك ،ذكريف األل اين يف ضعيف ابة ماجه ،حديث()33وقد ص احلديث أعاليف ّ
ذكرها ابة ماجة.
( )19األنصاري ،فوا الرمحوت ،13/1 ،حريز ،م احث فر الكفاية.91 ،
( )71املرجع السابق.
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- 1مولدددددده عددددددنيىل ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ التوب د ( )122فنيخلطددنيب مو دده إىل انيئف د للدديس
لاجلانيد لهو فاض م فالض الففني

لفجميل ،لهو متعفق بنيلتفقه بنيل

(71

) لمولده

عدددددددنيىل ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ آل رمددددددداان
( )134لمد دلددا ا د رفددمل سن اخلطددنيب مو دده إىل بعضدام كفددام ،لهددي متعفقد
()73

بفاض م فالض الففني لهو األما بني عالحل لالناي ر ا نفا.

- 2إن الفاض عدقن بفعدل بعضدام ،للدو كدنين لا بدًني رفدمل كفدام مل عدقن
()73

بفعل بعضام كعنيئا العبنيدات.

مننيمشد األدلد  :ميفد اجلمددل لالتوفيددق بددو القددولو العدنيبقو ،بني ددتفنيدل مد نظددال
اإلمنيأ الشنيايب يف ا علل  ،حي

ا سن اخلطدنيب مو ده لفجميدل مد

اد الطفدب الففدي،

للفنه م اجلا اجلزئي مو ه لبعضدام ،فنيخلطدنيب مو ده د منيمدا بده األهفيد لكدنين مفففدًني
منيدراً ،فا خينياب بنيجلانيد م كدنين صدغ اً سل نوندنيً ،ل طفدب التفقده بنيلد

حيعد

د

القاا ل لالفتنيبد ل تةد بعدع العقدل ،فادو رند اإلمدنيأ لا دب رفدمل اجلميدل رفدمل ل ده
()73

التجوز ،ألن القينيأ بنيلفاض مينيأٌ مبةفح رنيم  ،لهم مطنيلبون بع ِّهني رفمل اجلمف .

( )71املرجع السابق ،اإلس وي ،هناية السول.197/1 ،
( )73الس كا ،مجع اةوامع .339/1
( )73األنصاري ،فوا الرمحوت ،13/1 ،ابة أمري احلاج ،التقرير والت ري.133/3 ،
( )73الشاطيب ،املوافقات  ،131/1طموم ،الكفاية يف الشريعة ،331-318 ،مونة ،الواج ات الكفائية ودورها
يف حتقيق الت مية االقتصادية ،33 ،هلا وللشيخ دراو حمقق املوافقات اعرتا عل الشاطيب أن الواجب ال
يكون ذوواً فهو عل احلقيقة ،ويف ظين أن القحية اصاالحية ،غاية ما فيها القول أن الوجوب عل
اةميع متعلق بوجود الفعي والسعا مة مجيع األمة عل إجياديف أو إجياد مة ي فليف ،وهو عل ال عض القادر
وجوب يف الت فيل(.انظر املراجع السابقة).
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لددذا حني د بددي إىل نكددا ا ررتااددنيت لالددادلد ا تعفق د بددنيلقولو لددو سننددني
ر حنني مني نهب إليه الشنيايب ،لمجعنني بو كفدام لبعضدام  ،فالدك سن اخلطدنيب
لألم للف

فون الففني ل م كل األم  .للو بنيلغا مفدياً لقفدا :إن األمد هندني

تمثل يف اإلمنيأ ا طنيلب بتحقيق األمدا ألنده القدنيدر رفدمل نظديم األمدا لإنفدنيق ا دنيل
ل ففي الا نيل يف نفيذ الوا ب الففنيئي ،ل ل ي دلر األم يف حنيل قة اإلمنيأ
سل ر د أ م ر دده سل حتددمل ر د أ إراد دده ،بنيلنةددح لالتددذك سل حتددمل العددزل ،فاددي
معؤللي مجنيري لفل فاد دلر يف التطبيق ،للف ا فز األما ابت ا ع رفمل ا عؤلل
األلل ثم نتقل بنيرنيً حبعب التقة .
ل تضح األما سكثا رن بيدنين معدلل اإلثدم لمتدمل عدقن ،لإنا مل قدم ا فففدون
مجيعام بنيألما فم الذي لثم منام ؟ لغ هني م القضني ني الي ا دم مامدح ا عدلل
لحت د ا الو وب رفمل مني يل ي.
املطلب الثاين :املخاطبون ابلعمل التطوعي
حت

ا خنيابو بنيلعمل التطوري عتم رفدمل ابيعد العمدل التطدوري لسمعدنيمه

الددي متددا اإللددنيرل إلياددني ددنيبقنيً ،فم د األرمددنيل التطوري د مددني ُع د م د ا ن د لبنيت،
كمعنير ل اجل ان لالة منيت رفمل احملتني و لمناني مني عترب م فدالض الففني د كدنيألما
بني عالحل لالناي ر ا نفا لإرلنيد احلجديج يف مو دم احلدج إىل مدني قدل مد سخطدني سل
إرلنيدهم إىل خميمني ام ،ل ق م اإل عنيفنيت األللي

حيتني اني لإنقدنين الغا دق لغ هدني

مد األرمددنيل الددي بد مد إجننيزهددني بغددو النظددا رد الفنيرددل فددني ام فيدده الفعددل دلن
الفنيرل.
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سمني األلىل فني ند لب لدزلأ فيده ،لمل خيتفد األصدوليون يف حت د ا خنيادب
ألنه ح ٌ رفمل فعل اخل لالتعنيبق يف الطنيرنيت ل إثم رفدمل مد مل فعدل للفد فني ده
األ ا العظيم ،فا ميف ارتبنير هدذا الندوع مد دائدال البحد ألنادني مند لبنيت لسرمدنيل
طوري ليعا م مبيل الضالر نيت الدي إن مل فعفداني اجلميدل انتادا احليدنيل ،للفنادني
م مبيل احلني نيت الي قل اجملتمل بنيلتقة فيادني يف احلداج لالضديق ،سمدني الندوع الثدنيني
لهو مني كنين سرمني ً طوري م الفالض الففنيئي فنيلاسي فياني رفمل مدني نكدا آنفدنيً ،لهدو
ارتبددنير اخلطددنيب مو دده لفجميددل رفددمل إجيددنيد الفعددل (جتددوزاً كمددني مددنيل الشددنيايب) الطفددب
الففي ،لمو ٌه لبعو األفااد القنيدر رفمل نفيذ الفعل لهو الطفب اجلزئي.
فنيألرمنيل التطوري معؤللي األمد يف حتفيدز سبننيئادني ل شدجيعام رفدمل قد م د
العون لا عنير ل

حيتني اني لا

لالثنني لالتفا م م مبل ا بني لا عفمدو لفدل مد

تربع بنيألرمنيل التطوري  ،سن نذمام لنقفل م للنام سل م دتام سحينيندنيً بنيلعدذا
لالبفه م ق أ اخل ب لن مقنيبل ،لم مينل م مبل سلليني األمدور اداً مدنام بلهميد
األما لبفضدفه يف الشدا ع اإل دامي  ،ل اداً بدنيأل ا العظديم الدذي ادخدا اهلل عدنيىل
لفنيرل اخل  ،بل إن غينيب لاع ال

رن الفث

هو العدبب الدائيس يف قدنيرس

الشبنيب لر أ مبنيدر ام لفتطوع.
لكذلك للدي األمدا خمنيادب مبدل األمد يف إجيدنيد ل ففيد القدنيدر رفدمل القيدنيأ
ا سل عفديم سحفدنيأ
بنيألرمنيل التطوري الي مد مبيدل فداض الففني د كإنقدنين الغا دق مدث ً
ال

 ،لغ هني م األفعنيل الدي حتعدناني األمد بدل بد مد ا ففد القدنيدر الفد

ا ؤهل لفقينيأ باني ،فحفز ا فففو ل اغيبام بنيألما بل لإلزامام إنا درا احلني د  ،مد
سهم لا بنيت إمنيأ ا عفمو.
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املبح الرابع :حاالت لزوم فرض الكفاية والعمل التطوعي،
وحاالت سقوط اإلمث فيهما
اختفد رفمنيؤنددني يف معددلل الشددالع يف لد د فدداض الففني د  ،هددل تبعاددني لددزلأ
اإلمتنيأ سل سن ا فف منيدرٌ رفمل إبطنيل العمل ،سي لده احلا د يف إجندنيز الفعدل سل إبطنيلده،
لهي معلل ما بط مبني نكا ه نيبقنيً نقاً رد الزركشدي ،يف فنيئد ل اخلداحل بدو العفمدني
هل اخلطنيب يف فاض الففني مو ه لففل سل لبعضدام ،حيد

ا دب رفدمل اخلداحل يف

معلل لزلأ فاض الففني بنيلشدالع ،لهدل فعدل الطنيئفد األلىل لففداض إنا بعده فعدل
انيئف ثنيني قل فعل الثنيني فاانيً ؟ لكذا فحق مواوع الفزلأ يف فاض الففني  ،بينين
احلني ت الي تحول فياني إىل فاض رو ،ل ا بن باني س ضنيً حني ت قوط اإلثم ،فال
عقن اإلثم بفعل بعضام سل سنه بقمل متعفقنيً بفعل اجلميل؟ رفدمل مدني للادحه يف هدذا
ا بح لالذي معمته إىل ا طنيلب التنيلي :
ا طفب األلل :آرا العفمني يف لزلأ فاض الففني بنيلشالع ،لار بنياده بنيلعمدل
التطوري.
ا طفب الثنيني :لزلأ فاض الففني د بتحولده إىل فداض ردو ،لمقنيرنتده بنيلعمدل
التطوري.
ا طفددب الثنيل د  :حددني ت ددقوط اإلثددم يف فدداض الففني د  ،لار بنيادده بنيلعمددل
التطوري.
املطلب األول :آراء العلماء يف لزوم فرض الكفاية ابلشروع وارتباطه ابلعمل التطوعي
اختفدد العفمددني يف ا عددلل رفددمل ردد ل سمددوال ،سنكاهددني مددو زل دلن فةدديل
لا تطااد ألدل العفمني  ،لهي:
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األلل :لهو ا شداور رند األصدوليو سن فداض الففني د فدزأ بنيلشدالع ،فمد
لاع يف حفظ القاآن لزمه احلفظ ،فإنا حفظه لسخاّ ال ه م غ رذر حتمل نعيه فإنده
حماأ رفمل الةحيح ،لم لاع يف صال اجلننيزل لزمه اإلمتنيأ بنيلشالع.
الثنيني:

()73

فزأ فاض الففني بنيلشالع إ يف اجلانيد لصال اجلننيزل.

الثنيل :

فزأ فاض الففني بنيلشالع مطفقنيً.

()71

()77

الاابددل :فددزأ فدداض الففني د بنيلشددالع يف سفددااد ا عددنيئل ،سي سندده حيفددم يف كددل
معلل حبعباني.

()78

لبنيلنظا إىل األموال رت ح ل ي سن سل طاني لسرد هلني لسمابادني إىل رل التشدا ل
هو ،القول الاابل لاألخ  ،ألن إااق الفزلأ رفدمل كدل صدور فداض الففني د  ،ومدل
ا فففو بنيحلاج لم تقنيرعون ر ا بنيدرل إىل فعل الفالض الففنيئي هذا مد
لم

نيندب،

نينب آخا سن إااق القول بنيلفزلأ بنيلشالع يف الفالض الففنيئي جيعفاني يف ما ب

الفالض العيني  ،ل نع أ حيناني الفاق بو الفدالض نات ا ةدفح الضدالر كنيجلادنيد
لالفالض نات ا ةفح احلني ي كتعفم العفدوأ الننيفعد  ،كمدني سن ا ففد مد فتشد
رجز ر اإلمتنيأ بع الشالع يف الفاض الففدنيئي مثدل عفدم العفدوأ ا ختففد الشداري
لغ هني م التخةةنيت ا ختفف  ،ففي إلزامده ففيد ٌ لده مدني طيدق ،خنيصد إن كدنين
اعي الذه بطي الفام منيصاًا ر متنيأ ا قةود فمثفده

فزمده اإلمتدنيأ ،سمدني اجلادنيد

فا ر وع فيه بع الب ألنه ُع م التولي بع الزح لهو حمداأ لدارنيً .سخفدص مد
( )73الزركشا  ،ال ر احمليط ،331/1 ،ابة ال جار ،الكوكب امل ري .378 /1 ،
( )71الزركشا ،ال ر احمليط ،331/1 ،الس كا ،األ ايف وال ظائر.91/3 ،
( )77الزركشا ،ال ر احمليط 331/1 ،ونسب الزركشا هلا القول للدزايل.
( )78املرجع السابق.
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نلك إىل سن اإللزاأ يف الفالض الففنيئي لكدذا األرمدنيل التطوريد بعد الشدالع خيتفد
حبعب ابيع الفاض ل العمل لسهميته لألمد  ،لا ثدنير الشداري الدي مد رت دب رفدمل
اكه ،ففل معلل هلني حفماني.
معلل إنا فعفا انيئفد فداض الففني د ثدم فعفتده سخدا هدل قدل فعدل الثنينيد
فاانيً؟:
لهي معلل بعي ني دبق رااده ،مِد عفُّدق الففني د بنيلفدل سل بعضدام ،لفد
خاص مني قنيل فيه سن الفااي لمعدا رفدمل األمد كنيمفد بنيلفعدل سل اإلجيدنيد ،لدذا كمدني
ا القاايف سن م حلق بنيجملنيهد

لكدنين مد

دقن الفداض ،قدل فعفده فاادنيً بعد مل

ف لا بنيً ألن مةفح الو وب مل حتةل بعد مني لمعدا إ بفعدل اجلميدل فو دب سن
فون فعل اجلميل لا بًني

(79

لففنيرفو ،للف اإلثم

) فنيلفااي بقمل منيئم يف الفداض مد حيد

ا دب األ دا

عقن ر الفل إ يف حنيل حتقق ا قةود م الفاض كإنقنين

الغا ق ل انيد األر ا لإرلنيد الضنيل إىل مفنينه ،لإاعنيأ اجلنيئل لالفق  ،للفد إنا مل
تحقددق ا ةددفح فيبقددمل اإلثددم رفددمل ا قةددا  ،كددتعفم العفددوأ الشدداري لالضددالر
إلرلددنيد اجلافد لخ مد مةددنيحل األمد  ،لامتاددنين ا اد ا ختففد الددي فدديب احتيني ددنيت
اجملتمددل ا تزا دد ل ،لا خنددااط يف األرمددنيل التطوريدد يف حددني ت الفددوارث لالددز زل
لغ هني.
املطلب الثاين :لزوم فرض الكفاية بتحوله إىل فرض عني ،ومقارنته ابلعمل التطوعي
لم س بنيب لزلأ فداض الففني د عينده لالدي قةد بادني حتولده إىل فداض ردو
لنلك يف احلني ت التنيلي :

( )79القرايف ،أنوار الربوق.111/1 ،
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 - 1عيو للي األما لإمنيأ ا عفمو ،م قدوأ بفداض الففني د  ،فحينادني فدزأ
ا عو ا متثنيل ل ةبح يف حقه فاض رو )1( ،لم سمثفته ا تع دل ففي اإلمدنيأ مد
ا فيه الففدني ل لألمدا بدني عالحل لالنادي رد ا نفدا ،سل اإلفتدني لالقضدني  ،سل ففيفده
بنيجلانيد يف بيل اهلل )2( ،لمدس رفيده سي ففيد

فدزأ اإلمدنيأ بده مد عفديم ل د ر ب

لإرلنيد لررني صحي  ،لحب رفمي لإرنين احملتنيج لالعني ز لغ هني.
- 2الظ بع أ فعدل غ هدم لفوا دب الففدنيئي جيعدل الوا دب يف حقده فداض
دقوط اإلثدم بدنيلظ ل شدرتط لعدقوط اإلثدم حتةديل

رو ،لحت ث األصوليون ر
العفم ل ففي الظ )3( .

غد فدون هدو القدنيدر رفدمل القيدنيأ بده،

 - 3عيّ الففني د يف لدخص لاحد

جيعل فاض الففني يف حقه فاض رو )4( ،ففو ل د يف البفد ابيدب لاحد سل مفدا
ب سخددا لتحددول فدداض
لاحد فزمامددني القيددنيأ بنيلففني د ألهددل البفد  .لمد ُددذكا س ددبني ٌ
الففني إىل فاض رو ،حبعب نوع الفاض فمثاً يف اجلانيد تحدول إىل فداض ردو إنا
حنيصا الع ل بف  ،لإنا حضا سرض ا عاكد  ،ليف األمدا بدني عالحل لالنادي رد ا نفدا
إنا رمّ الفعنيد لانتشا ( )3لغ نلك ممني ميف إانيفته حبعب ابيع الفداض ا طفدوب،
ل خيتف د احل د

يف فدداض الففني د ر د العمددل التطددوري يف حتولدده إل فدداض رددو

حبعب ابيع العمل ،لم

التقة يف آدائه ،ل ففي اإلمنيأ به لغ هني.

املطلب الثال  :حاالت سقوط اإلمث يف فرض الكفاية ،وارتباطه ابلعمل التطوعي
نقددل الزركشددي ا ف دنيق األصددوليو رفددمل سن اإلثددم يف فدداض الففني د عددقن بفعددل
بعض دام ر د الب دنيمو ،ف دنيلتففي

عددقن بني متث دنيل ،لم د عددقن ر د بعض دام بتعددذر
81

ا متثنيل ،فيعقن ر البنيمي بتعذر التففي  ) (.للفنه ا فدنيق ماهدون بتحقدق ا ةدفح ،
( )81الزركشا ،ال ر احمليط ،333/1 ،وانظر الدزايل ،املستصف 317/1 ،آل يمية ،املسودة. 31 ،
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لبو ددود العددذر ،فددإنا مل تحقددق ا ةددفح لألم د فددا ففددي فعددل بعض دام ألن الففني د
منيزالا غ مو ودل ،لالقنيدر رفمل حتقيق الففني لمقةا مل رفمه حبني األم له ،فادو
ممني لدك فيده آثدم ،سمدني العدني ز لا عدذلر رد القيدنيأ بنيلففني د دوا اكتفدا األمد سل مل
الي افل احلاج لاإلثم ر سصحنيب األرذار.

فت فإنه غ آثم مبقتضمل النةو

ل نقعم حني ت قوط اإلثم ر ا فففو لفق التقعيم التنيلي:
 - 1سن فعل اجلميل فاض الففني دفع لاح ل ،فانني عقن الفاض لاختففوا
()81

يف لموع الفعل الثنيني فااًني سل نفاً.

 - 2إنا فعفو رفمل التعنيمب ،عقن الفاض بفعل األلل ،فإنا حلدق بده غد ،
اختففوا فيمني قل به فعل الثدنيني ،ميدل قدل فاادنيً لميدل إنا مت حتةديل ا ةدفح

قدل

فاانيً ،سمني إنا لمل مبل حتةيل ا ةفح كنين فعفام فاانيً ،كم خاج لفقني الع ل مم
عتقل طال ام لحلق بام آخالن مبل انقضني القتنيل ،كتب هلم س ا الفداض ،لميدل
الفعل الثنيني

()83

قل فااًني لإ ني نفاً ،ألن الفاض مني جيوز اكه.

إن التفا ق بو الفداض لالنفدل ،لديس بدنيألما ا تيعدا ،ألنندني يف دائدال الفدالض
الففنيئي  ،للف حت

دقوط اإلثدم مد ر مده هدو األلىل ،للديس مد لدوازأ دقوط

اإلثم كون الفعل نفاً ،ألن فاض الففني
قل يف دائا و إح اهني الفالض العيني لالثنيني النوافل لا ن لبنيت ،لم ختتفد
ةني الفالع لاألمثف الفقاي بو ا ذاهب ،بدو الفداض العديين سل الفداض الففدنيئي
مثل صال اجلمنير  ،سل م خيتف

ةني الفاع الفقاي بدو ا ند لب لفداض الففني د

( )81الدزايل ،املستصف  ،13/3 ،ابة ال جار ،الكوكب امل ري ،377/1 ،الزركشا ،ال ر احمليط،337/1 ،
ورج الزركشا وقوا فعي الثانية فرضاً.
( )83الزركشا ال ر احمليط ،331-338/1 ،القرايف ،أنوار الربوق.111/1 ،
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مثل ا نان ،لذا اخلوض يف معلل الفااي لالنففي م ةعب سحينيننيً ،فني ام هو حتقدق
الففني د لهددي مةددفح اجلمنيرد  ،لالددي م د تحق دق بددنيلفاد سل اجلمنيرد  ،لم د تحقددق
بنيجلمنير مفيف األفااد سل م حتتنيج إىل يو اار.
ا ام الفل عدعمل إىل حتقيدق الففني د  ،لاإلثدم عدقن رد األمد بتحققادني ،ألن
الفعل مت ا قةود منه ،ل وا سكدنين متنيمده بنيحلد األدندمل ( سي بلمدل اإلمفنينيدنيت ،لسمدل
ا اا ب ) سل كنين بنيحل األرفمل ( م حي اإلر ادات لالتجايدزات ل اجلدودل النانيئيد )
فق ننتةا رفمل الع ل يف ا عاك بنيل بنيبنيت لالطنيئاات احل ث لاأل دفح الثقيفد  ،لمد
ننتةا بنيأل فح اخلفيف  ،لم نال احلجديج لنعفمادم بنيلشنيلدنيت ا تففدزل الضدخم ،
لم نال هم بتوز ل ا نشورات لغ هني.
لبع
س ني ي لم

ل ي احل

يف ا يب سفعنيل العبنيد بو الفااي لالنففي لالي سهظناني غ

ففاني كبشا.

لاألرمددنيل التطوري د

ختتفد ر د فدداض الففني د يف كددل مددني ددبق م د حي د

قوط اإلثم ،فمني مت ا قةود منه لحتققا ا ةفح لفجمنير فق

قن ر األم سةه،

لمني بقي ننيمةنيً غ حمققى لفمةفح فنيألمد تحمدل اإلثدم لكدل حبعدب قةد لمد
م ر ه لنوع العمدل لر بتده ،مدني بدو معدؤلل إىل رب س دال سل فداد ردنيدي ،فنيألرمدنيل
التطوري د لإن محفددا يف رنواناددني التطددوع للفناددني يف ا ةددطفحنيت ا تخةة د شددمل
فاض الففني ل شمل ا ن لبنيت س ضنيً.
لاإلثدم تدوزع س ضدًني حبعدب مد ر ي رفددمل التد خل يف هدذا العمدل ،مد حفددز سل
شجيل سل إجينيد سل نفيذ ،ل ق م ا دنيل سل التعفديم لاإلرلدنيد ،سمدني إنا احتدنيج األمدا إىل
انيمدنيت لإمفنيندنيت سكدرب فدنيإلثم قدل رفدمل مد هدو سرفدمل مدين ،للقد سلادح الد كتور
اموأ سن الفل مؤهدلٌ دني خفدق لده دوا رد اا دق مبنيلدا سل غد مبنيلدا ،لالوا دب
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الففنيئي

تحقق فجلل بد لن مقد منيت سل ختطدين سل نظديم ،فدنيحلقوق الففنيئيد ختد أ
83

بعضدداني بعض دنيً ،لهددي فعددف م د اخل د منيت( ) فددنيإلثم يف الففني د لالعمددل التطددوري
ماهون بع ل سمور ،لهي:
- 1حتقق ا ةفح لالفنيئ ل سل ر أ حتققاني ،فيعقن اإلثم بتحققاني.
- 2نوع العمل هل هو مد النوافدل سل الفدالض ،لهدذ القضدي دا بن مبد
إمبنيل الننيس رفمل النوافل ،لمد

التقةد فيادني ،فمدثاً لدو انقطعدا الةد منيت ،لمدني

رددنيدت ففددي الزك دوات ،تحددول اإلنفددنيق الطددوري إىل إلزامددي .ل تحددول ا ن د لب إىل
فاض ،لهذا هظنيها رن الفقاني يف واز فاض الضداائب ،لكمدني سلدات دنيبقًني إىل سن
ا ن لب م حي اجلز فون لا بًني مد حيد الفدل ،ل عدقن اإلثدم حتدمل تحقدق
الففني .
- 3لخص ا ففد بنيلعمدل التطدوري لفداض الففني د  ،إن خيتفد األمدا مد
األفااد إىل اإلمنيأ ،فاو م قل فاض كفني رفمل األفااد للفنه فاض رو رفدمل اإلمدنيأ
م حي ا تنيبعد لاإللدااحل لالتلكد مد لصدول اخلد لفجميدل ألنده معدئول سمدنيأ اهلل
عنيىل.
- 4ختتف در اإلثم رفمل األفدااد فيمدني بيدنام حبعدب مد رل كدل مدنام رفدمل
التلث لالتحفيز ،لم ر ا عؤللي الدي عدتطيل القيدنيأ بادني ،فحفدز األبندني رفدمل العمدل
اخل ي لمعنير ل احملتني و فون له سكرب األثا م حفدز سمداانام هلدم ،سل

انادم ،سل

نيئا ماابني ام.
ليف ختدنيأ هدذا العدداض سر سن العمدل التطدوري لهددو ا ةدطفح ا عنيصدا الددذي
ابتفددا غ نددني لانتقددل إلينددني مددل التقد أ لالتطددور احلضددنيري ،مددني هددو إ ا دداادحل لفدداض
( )83طموم ،الكفاية يف الشريعة.339 ،
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(83

)،

فنيألمثف يف فاض الففني لالعمل التطوري لاح ل مناني مني هو م الفالض الوا ب مد
حي اجلز لمناني مني هو م ا ن لبنيت م حي اجلز للفناني لا ب م حي الفل.
اخلامتة وأهم النتائج
بع العاض العنيبق لفعام بو فاض الففني لالعمل التطدوري ،لكيفيد احلفدز
رفمل العمل التطوري ،سخفص إىل سهم النتنيئج التنيلي :
-1

الشا ع اإل امي

بقا كدل القدوانو لالتنظيمدنيت ال اريد إىل العمدل

التطوري ،م خال سصفاني العظيم فاض الففني  ،لغ مد موارد فقايد لسصدولي
خيضل هلني مفاوأ العمل التطوري.
-3

رتادحل فاض الففني لالعمدل التطدوري يف الفاادي يف بعدو الةدور،

لالن ب يف بعو صور ا ن لب ،لالي ُع من لبنيً م حي اجلدز  ،فاادنيً مد حيد
الفل.
-3

ختتف

قعيمنيت فاض الففني د رد العمدل التطدوري بدل إن فييد

قعيمنيت فاض الففني رفمل العمل التطوري لبنيلعفس هظنيها التوافق بيناني.
-3

الفام القنيصا رن الفث م الننيس بلن مفاوأ العمل التطوري ل فداض

الففني  ،منيهي إ مد ا ند لبنيت الدي إثدم يف اكادني ،بدل لالشدعور بنيل لنيد سحينيندًني
اجتني القنيئمو رفياني.

( )83أجاو السيوطا أخل األجرة عل الفرو
.319/1

الكفاية ابستث اء اةهاد وصالة اة اوة ،انظر األ ايف وال ظائر،
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-3
لهذا
حني

احنةنير معنمل التطوع يف معنمل العمل ب لن س ا لهدو العمدل الارحبدي،

عين العمل الذي هو ننيفف سل من لب فقن ، ،ففو مل اخل يف الندنيس لكثدات
الننيس إلي ا عنير ل لالدي بد لناني مد نتادي احليدنيل ،فدإن الد روات تحدول مد

الننيفف إىل الفاض ،لم الففني إىل العو.
-1

الاا ح سن ا خنيابون يف الففني الفل م حي اإلجينيد لالدبعو القدنيدر

م حي التنفيذ
-7

بقمل الفااي منيئم يف الففني د لإن مدنيأ بني ةدفح رد دٌ مد ا خدنيابو،

فنيلاا ح سن فعل الاحقو عترب م مبيل الوا ب ا ن لب.
-8

االرل العمل رفمل نشا الدوري بدو الندنيس بدلن العمدل التطدوري دوزن

مبيزان فاض الففني يف الشا ع اإل امي  ،لإن اختف ا صطا إ سنامني لاح م
حي ا عؤللي األخال لال نيو .
-9

نشا الوري بو سفااد اجملتمل بلن الفالض الففنيئي لاألرمنيل التطوري ،

مفزم لفجميل بل إن التقة فيال حيوهلدني إىل فداض ردو ،لسن الشدالع يف بعضداني
ميف الا وع رنه.
 -11التنبيه رفمل سهمي العام بو الفالض الففنيئي لاألرمنيل التطوريد مد
ا  ،لبو ا ةنيحل ل قعيمني اني لسنواراني ،فمني عفق بني ةنيحل الضالر خينيل مني عفدق
بني ةنيحل احلني ي  ،لمني فارت مةفحته خاحل مني حتققدا مةدفحته مبدال لاحد ل ،لمدني
كنين مةفح لألم خاحل مني هو مةفح لففاد.
 -11اددالرل ةددحيح النظددال اجتددني فدداض الففني د  ،فاددو

قتةددا رفددمل

ا ن لبنيت فقن بل شدمل الوا بدنيت س ضدًني لهدو األمدا الدذي صداحل سنهدنين الندنيس رد
ا هتمنيأ به لالعمل رفمل حتقيقه.
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 -13اددالرل اهتمددنيأ ال لل د مد خددال ا نددنيهج ا ر ددي لل ددنيئل اإلردداأ
لاحملنيادداات ال نيدد  ،رفددمل وادديح العامدد الرتادفيدد بددو فدداض الففني دد لالعمددل
التطوري.
املراعع
مراعع الفقه وأصول الفقه
[ ]1اإلبا دنيج يف لددا ا نا دنيج ،رفددي رب د الفددنييف للل د

ددنيج ال د

العددبفي ،دار

الفتب العفمي  ،ب لت ،الطبع األلىل.1334 ،
[ ]2اإلحفنيأ يف سصول األحفنيأ ،ي ال

ا م ي ،ابطه الشدي إبدااهيم ،دار

الفتب العفمي ب لت.
[ ]3األلبني لالنظنيئا ،نيج ال

العبفي ،حتقيدق ردنيدل سمحد  ،لرفدي حممد  ،دار

الفتب العفمي  ،ب لت ،الطبع األلىل 1411 ،هد
[ ]4األلبني لالنظنيئا ،رب الامح ب سبي بفا حمم العيواي ،دار الفتب العفمي ،
الطبع األلىل 1333
[ ]3إردداأ ا ددومعو ر د رب الع دني و ،حمم د ب د سبددي بفددا (اب د مدديم اجلوز د ) دار
الفتب العفمي  ،الطبع األلىل.1331- 1411 ،
[ ]3سنوار الربلق يف سنوا الفالق ،القاايف ،مطبع دار إحيني الفتب العفمي  ،الطبعد
األلىل ،ر ب  1344هد لابع رنيمل الفتب.
[ ]3البحا احملين ،ب ر ال

ب بانيدر الزركشي ،حتا ا ربد القدنيدر العدنيني ،را عده

رما األلقا ،لزارل األلمنيحل الفو تي  ،الطبع األلىل.1333 ،
[ ]3التقا دا لالتحدب  ،ابد سمد احلددنيج ،ا طبعد األم د  ،بدو ق 1313 ،هددد ،دار
الفتب العفمي  ،ب لت ،الطبع الثنيني .1333 ،
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[ ]3مجل اجلوامل ،العبفي ،دار الفتب العفمي .
[]13

فم الوصول ،ا طيعي ،رنيمل الفتب ،مل ناني العول.

[ ]11العيني

الشاري  ،اب يميد  ،حتقيدق رةدنيأ احلا دتنيني ،دار اجليدل ،بد لت،

الطبع األلىل.1333 ،
[ ]12الشددا ا متددل رفددمل زاد ا عددتقنل ،حممدد صددنيحل بدد رثدديمو ،دار اجلددوزي،
الععود  ،الطبع األلىل1423 ،ر ب.
[ ]13الطاق احلفميد يف العيني د الشداري  ،ابد مديم اجلوز د  ،دار الفتدب العفميد ،
ب لت .لابع مفتب البينين.
[ ]14الفةددول يف األصددول ،سبددو بفددا اجلةددني  ،لزارل األلمددنيحل الفو تي د  ،الطبع د
الثنيني .1334 ،1414 ،
[ ]13فوا ح الامحوت ،األنةنيري ،دار صنيدر ،ب لت ،مل ا عتةفمل.
[ ]13الفوكددب ا ددن  ،ابدد النجددنير ،حتقيددق حممدد الزحيفددي ،نز دده محددنيد ،مفتبدد
العبيفنين.1332 ،
[ ]13احملةول ،الاازي ،حتقيق اه نيبا العفوان ،مؤ عد الا دنيل  ،الطبعد الثنينيد ،
.1332
[ ]13ا عتةفمل ،الغزالي ،دار صنيدر ،ب لت ،مطبع األب  ،بو ق.1322 ،
[ ]13ا عودل ،آل يمي  ،مطبع ا ني ،صنفه حمم حمي ال

.

[ ]23ا عتم د  ،سبددو احلعددو البةدداي ،اددذ ب حممد محيد اهلل ل عددنيلن حمم د بفددا،
حع حنفي ،دمشق.1334- 1334 ،
[ ]21ا نثددور يف القوار د الفقاي د  ،ب د ر ال د

ب د باددنيدر الزركشددي ،لزارل األلمددنيحل

الفو تي  ،الطبع الثنيني .1333- 1433
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[ ]22ا وافقددنيت ،الشدددنيايب ،ختدددا ج ربدد اهلل دراز ،دار ا عافدد  ،بدد لت ،الطبعدد
األلىل.1334 ،
[ ]23نشا البنود ،الشنقيطي ،د.ط.
[ ]24ناني العول ،مجنيل ال

اإل نوي ،رنيمل الفتب.

[ ]23الو يز ،سبو حنيم حمم الغزالي ،ارتندمل بده جنيدب ا ني د ي ،ا فتبد العةدا ،
ب لت -صي ا ،الطبع األلىل.2333/1423 ،
[ ]23الو ين ،سبو حنيم حمم ب حمم الغزالي ،حتقيق سبي رمدال احلعديين بد رمدا
ب رب الاحيم ،دار الفتب العفمي  ،ب لت ،الطبع األلىل.2331/1422 ،
[ ]23الوصددول إىل رفددم األصددول ،البغ د ادي ،حتقيددق سب دو زني د  ،مفتب د ا عددنيرحل،
الا نيض.1333 ،
مراعع السنة واللغة العربية
[]23

ن سبي دالد ،حتقيق رزت ال رنيس ،دار احلد

 ،محدص ،الطبعد األلىل،

1333- 1333
[]23

ن اب مني ه ،ر به خفيل ليحني ،دار ا عاف ب لت ز ط.1333 1

[ ]33فعف األحنيد

الضعيف  ،ننيصدا الد

األلبدنيني( ،مدا

كمبيدو ا ا و دور

الشنيمف )
[ ]31صدددحيح اجلد دنيمل الةدددغ لز نيد ددده ،ننيصدددا الد د

األلبدددنيني ،إلدددااحل زهد د

الشنيل و ،ا فتب اإل امي ،الطبع الثنيلث .1333- 1433 ،
[ ]32صحيح معفم بشا النولي ،حتقيق خفيل ملمون ليحني ،دار ا عاف  ،بد لت،
ط.1333 2
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ن اب مني ه ،ننيصا ال

[ ]33اعي

األلبنيني ،ارتنمل به زه الشنيل شد الطبعد

األلىل.1333 ،
[ ]34فتح البنيري لا صحيح البخنيري ،سمح بد حجدا الععدقاني ،دار العداأ،
الا نيض ،الطبع األلىل.1333- 1413 ،
[ ]33كشد اخلفدني لمز ددل اإللبدنيس ،إمسنيريددل بد حممد العجفددوني اجلااحددي ،دار
إحيني الرتاث العابي ،ب لت ،الطبع الثنيني .1332 ،
[ ]33كنز العمنيل يف ن األموال لاألفعنيل ،رفي ب حعنيأ ال

ا تقي اهلن ي.

[ ]33لعددنين العدداب ،ابدد منظددور ،دار صددنيدر بدد لت ،1333 ،لابعدد دار إحيددني
الرتاث ،ب لت ،ط الثنيني 1332- 1412 ،

[ ]33ا عجم الو ين،

ال

حمم ب عقوب الف لز آبنيدي ،دار اجليل ،ب لت.

املصادر احلديثة األصولية وغريها:
[ ]33األرمنيل التطوري يف اإل اأ ،حمم صنيحل القنياي ،مومل صي الفوائد (رفدمل
الشبف

)Saaid.net

العمل التطوري ،منت

[ ]43عا
[ ]41فعيددل العمددل التطددوري ،صددنيحل مح د التددوجياي ،مومددل صددي الفوائ د (رفددمل
الشبف

ريون العاب (رفمل الشبف

)arabseyes.com

)saaid.net

[ ]42التفنيفددل ا

تمددنيري يف اإل دداأ ،مةددطفمل العددبنيري ،ا فتددب اإل دددامي،

ب لت ،الطبع األلىل.1333- 1413
[ ]43ثقنيف د التطددوع ،جلن د نعدديق اجلمعيددنيت اخل د  ،مومددل م د س ددل د ل (رفددمل
الشبف )
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تمنيري  ،دسمح مةدطفمل خدنياا ،ا فتدب اجلدنيمعي ،اإل دفن ر ،

الطبع الثنيني .1333 ،
[ ]43ال رول إىل اهلل ،وفيق الواري ،دار اليقو ،مةدا ،الطبعد الثنينيد - 1413 ،
.1333
[ ]43دلر العمل التطوري يف نمي اجملتمل ،د بال راابي ،حب رفمل الشبف  ،مومل
صي الفوائ

Said.net

[ ]43الشبنيب لالعمل ا
الفوائ (رفمل الشبف

تمنيري لالتنموي التطوري ،مجعيد ففتدواز ،مومدل صدي
) Said.net

[ ]43العمل التطوري..كفم مو زل ،رما الربكني ي ،حب رفمل الشبف  ،مومدل صدي
الفوائ

Said.net

[ ]43العمل التطوري مد منظدور ردني ي ،ابدااهيم حعدو ،مومدل صدي الفوائد (رفمل
الشبف

) said.net

[ ]33العمدل التطدوري ل دبل حتفيدز سبنني ندني حندو  ،حعد رمدا القثمدي ،مومدل ريدون
العاب (رفمل الشبف

) Arabseyes.com

[ ]31العمل اخل ي يف اإل اأ ،مح ان ب معفم ب مفتوأ ا زرلري ،دار إلبيفيني،
الا نيض ،الطبع األلىل.2331- 1422 ،
[ ]32مدداا ل معنيصددال لفددالض الففني د  ،مجددنيل الد

رطيد  ،فد ا عددفم ا عنيصددا،

ب لت ،العن الثنيلث رشال ،الع د التني ل لاألربعون بتمرب .1333
[ ]33الففني د يف الشددا ع اإل ددامي  ،حممد امددوأ ،فد كفيد الشددا ع لال را ددنيت
اإل ددامي  ،نيمع د الفو ددا ،الع د د األلل ،العددن األلىل ،ر ددب - 1434
. 1334
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[ ]34مبنيحد فدداض الففني د رند األصددوليو ،ربد ا عددز حا ددز ،منشددورات نيمعد
ال موك ،فعف العفوأ اإلنعنيني  ،اجملف ( )13الع داأللل .1333
[ ]33ا متددل يف القوار د الفقاي د  ،معددفم ب د حمم د الو دداي ،دار زدنددي ،الا ددنيض،
الطبع األلىل 1423 ،هد
[ ]33مانيرات التحفيز رفدمل العمدل التطدوري ،وفيدق رعداان ،حبد رفدمل الشدبف ،
مومل صي الفوائ .
[ ]33ا و ور الفقاي الفو تي  ،لزارل األلمنيحل الفو تي  ،الفو ا ،الطبعد األلىل،
1333- 1413
[ ]33الوا بددنيت الففنيئي د لدلرهددني يف حتقيددق التنميد ا متةددنيد  ،رمددا موند  ،ر ددنيل
مني عت  ،اجلنيمع األردني  ،إلااحل د حممود نيبا ،شا ثنيني.2333 ،
[ ]33الو يز يف سصول الفقه ،رب الفا م ز ان ،مؤ ع الا دنيل  ،بد لت ،الطبعد
األلىل.2333/1424 ،
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Effect Hypothesis Ulkipaúah in stimulate volunteer work
Hanan Yonis al-Qudaimat
Assistant professor in department of the holy quran and islamic studies
college of education- qassim university.
Hanan39@ windowslive.com

Abstract. Praise be to Allah and peace and blessings be up on his prohet, our master Muhammad and his
family and companions and after,
The concept of voluntary action of the essential needs in civilized societies , which seeks to
promote the level of services provided to the public and to stimulate their sons to actively participate in
community service to live up to the rank of civilized nations.
The volunteer work has its roots in islamic law that should be agenuine to be authentic and tqaid
highlighted the issue and adapted according to Maartbtt it rules and principles of legitimacy.
The imposition of afundamentalist underpinnings that are related to volunteer work and rooted in
Islamic law , which in this stuff my search through and pave , four section and aconclusion.
Preface: The above statement of preferred law to call for volunteer work.
First section : Definition balfrud Ulkipaah and volunteer work and statement of their relation ship.
Second section : Partition sufficiently hypotheses and their relationship to voluntary work .
Third section: Almkhatabooon to impose sufficiently general, and especially volunteer work.
Fourth section: The imposition of unnecessary cases , of competence and volunteerism and the
fall of the cases in which sin.
Conclusion
List of references and sources.
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د.جابر إمساعيل احلجاحجة ،1و د .أسامة حسن الراببعة

 1جامعة آل البيت ،كلية الشريعة
 2جامعة البلقاء التطبيقية
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العنوان الربيدي :جامعة آل البيت ،كلية الشريعة ،املفرق ،األردن

ملخص

البحص  .هتــده هــلد الدراىلــة ن يــان (حجيــة نابــان الن ـب ابلبصــمة الوراايــة :دراىلــة فقةيــة مقارنــة)،

تناولنــاد ث اةاــة مطالــب عرفنــا ث املطلــب األول :البصــمة الوراايــة :ماهيتةــا ،ومصــداتيتةا ،وث املطلــب الينــا :
عرفنــا الن ــب ،و ينــا يتيتــا ث ا ىلــةم ،وث املطلــب الينالــي :ينــا التليي ـ الفقةــل للبصــمة الوراايــة وحجيتةــا،
حيي يابت البحي مشروعية البصمة الورااية كقرينـة يعتمـد عليةـا ث نابـان الن ـب ث حالـة غيـا األدلـة األتـو
منةا كالفراش ،وا ترار ،يو يينبت علس مدلوهلا صيانة لألن ا  ،واحملافظة عليةا من الضياع ،واالختةط.
الكلمات الدالة :البصمة الورااية ،الن ب ،القيافة.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والالالةع ى الش ف الألن ااء الا  ،واملألسال ني ،سال دءا
حممد امل عوث رمحة ل عالاملني ،وى الش للالو وبال و ،ومال سالار ى الش ء الو ،واسال
بالنتو إىل يوع الدي  ،فما بعد؛
يش د الع م يف هذا العصأل تطورا م وظالا ،وفخالذ اكتتشالاتا الع م الة تالتم
بصور سأليعة وخاطفة ،مما فدى إىل تتح لتاق جديد  ،مل تكال معألوتالة ،فو مألوتالة
م ق ل ،تألتب ى ا لفتت فءظالار الع مالا  ،والفق الا  ،وال الاثيني يف جمالاك تت فالة
م ءواثي الع م.
ويعد احلامض النالوو ( (D.N.Aمال بالني اكتتشالاتا ااتيالأل جالدك مال ث ال
إمكاء الالة اكسالالتفاد من الالا يف جمالالا اإلث الالا امللت فالالة ،يف ظالالل وجالالود تقن الالا ى م الالة،
وتن ة بممت لةستفاد م

هذا احلامض ((D.N.A

وقالالد فب ال ت ال صالالمة الوراث الالة وس ال ة م مالالة لالالدى اة الالا اامن الالة ،لتعقالالب
اجملألمني والتعألن ى ش اةي املتف مالة ،فو املت

الة ،واملشالوهة ،خابالة فمالاع تشالل

الوسائل التق دية يف التعألن ى ش هوية املعن ني.
وإذا تان استلداع ال صمة الوراث ة يف اجملالا ك غ الار ى الو؛ تالان اسالتلدام ا يف
جما إث ا النالب يُيريُ جدك بني لرا الفق ا .
قا اب الق م -يف ث ة اإلث الا بالالقألائ

(:-ت الذ مالالألة تال ري  ،ىظ مالة

النفال  ،ج الالة القالالدر إن فهم ال ا احلالالاتم ،فو الالالوالي فضالالا ثقالالا تالاليريا ،وفقالالاع بالالاطة
تيريا ،وإن توس ت ا وجعل معولو ى الا دون ااوضالا الشالألى ة وقال يف فءالوا مال
الظ م ،والفالاد)(.)1
( )1ا ن القيم اجلوزية ،حممد ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،دار نحياء العلوم ،ريون (:ص.)9
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وءظألا اهم الة موضالو ال صالمة الوراث الة يف إث الا النالالب؛ تالان النظالأل الفق الي
حيتم يف إمكاء ة اىت الار ال صالمة الوراث الة ث الة يالالتعان ب الا يف إث الا النالالب ،يف ثالالة
غ اب اادلة ااقوى من ا تالفألاش ،واإلقألار ،وذلك ق اسالا ى الش الق اتالة ،ولالذلك
رفينا فن ءال م إس امًا متواضالعا يف هالذا املوضالو امل الم ،والالذ ءألجالو مال اهلل الالالداد
والتوت ق.
أمهية املوضوع
تربز فهم ة ال

م خة املوضو الذ يعاةو ،ت و يتناو اآلتي:

فوك :ث الالالة ال صالالالمة الوراث الالالة يف إث الالالا النالالالالب ،ذلالالالك فن النالالالالب مالالال
املوضوىا الال ظظالش باهتمالاع تال ري يف ديننالا احلن ال ؛ ت فظالو مال مقابالد الشالأليعة
الغألا .
ثاء ا :إن معاةة موضو إث ا النالب لو فهم ة بالغة ،وك س ما إذا تاءت هذ
املعاةة تالتند إىل التطور الع مي ،وتأخذ بو وم فبألزها ( (D.N.Aوهذا حيقق اآلتي:
ف ) لفالالت فءظالالار الع مالالا  ،وال الالاثيني إىل النظالالأل ،والتفكالالأل يف املالالالائل الفق الالة
املألت طة باحلقائق الع م ة املعابأل .
ب) التأمالالالل ،والتفكالالالأل يف اجت الالالادا املتقالالالدمني مالال الع مالالالا  ،واملتالالالأخألي يف
املالائل ال

ت عب احلقائق الع م ة دورا ت ا ،خابة موضو ال صمة الوراث ة.

ج) ثفال ااءالالالاب ،وبال اءت ا ،واكسالالتفاد مال الوسالالائل املتاثالالة تاتالالة مالالامل
تعالالارم مصالالدرا م ال مصالالادر التشالالألي املعتمالالد  ،وال ال تال ال م يف ثف ال ااءالالالاب،
وب اءت ا.
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الدراسات السابقة

تناو الفق ا املعابألون موضو ال صالمة الوراث الة بصالور تت فالة ،سالوا فتالان
ذلك بشكل ىاع ،فع بشكل خالا  ،تمالا ىقالد النالدوا واملالت ألا الال تناولالت
هذا املوضو  ،وم هذ الدراسا (:)2
 - 1ال صمة الوراث ة وىةئق ا الشألى ة ،سالعد الالدي هةلالي ،جم ال النشالأل
الع مي ،جامعة الكويت1331 ،هال.
 - 2ال صالمة الوراث الة وفثألهالا ى الش ااثكالاع الفق الة ،خ فالة الكعال  ،دار
اةامعة2003 ،ع.
 - 3اإلث الالا بال صالالمة الوراث الالة م ال املنظالالور الشالالألىي ،د ى الالد النابالالأل فبالالو
ال صل ،فحباث جامعة الريموك ،العدد الألاب  ،تاءون فو  ،2003جم د  ،11وهو
حب مقدع ل منظمة اإلسةم ة ل ع وع الط ة ،الكويت2000 ،ع ،وظدث ت ا ىال
ال صمة الوراث ة م الناث ة الط ة ،والفق ة وفثألها يف اإلث ا .
إك فن هالالذ الدراسالالا

-م ال فهم ت الالا -مل تفصالالل القالالو يف ث الالة ال صالالمة

الوراث ة يف إث ا النالب؛ وإمنا تناولت جواءب فخألى تتع ق بال صمة الوراث الة .تمالا فن
هذ الدراسا مل ت الط لرا الفق ا وفدلت ا ،ومناقشت ا ،وجديد هالذ الدراسالة فء الا
مجعالالت لرا الفق الالا القالالدامش واملعابالالألي وفدلت الالا ،ومناقشالالت ا  -مالالا اسالالتطعت إىل
ذلك س ة  ،-ثم ب ان ث ت ا يف إث ا النالب.
حدود الدراسة
يقتصأل اة د يف هذ الدراسة ى ش ب ان التك

الفق الي ل صالمة الوراث الة وث ت الا

يف إث ا النالب ،دون التطألق إىل غريها م املوضوىا املتص ة بال صمة الوراث ة.
( )2هلد الدراىلان اليت ذكرن على ىلبيل املينال ال احلصر.
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منهجية البح
اىتمد ال اثيان املن ج الوبفي القائم ى ش استقألا اةزئ ا الفق الة ،واملالن ج
املقارن م خة ىألم اآلرا الفق ة م مظاء ا ،وتألت ب اادلالة ،واكىرتاضالا ،
والتوت ق ب ن ما م غري تعصب لألف م اآلرا  ،فو ملذهب م املذاهب.
خطة الدراسة
لقد جا

هذ الدراسة م مقدمة ،وثةثة مطالب ،تلا ة:

املط ب ااو  :النالب تعأليفو ،وفهم تو يف اإلسةع.
املط ب الياءي :تعألي بال صمة الوراث ة ،وماه ت ا ،ومصداق ت ا.
املط ب اليال  :التك

الفق ي ل صمة الوراث ة ،وث ت ا يف إث ا النالب.

اخلا ة :وت ا فهم النتائج ال توبل ال

إل ا.

املطلب األول :النسب تعريفه ،وأمهيته يف اإلسالم
أوال :تعريف النسب
النالب لغة :القألابة ،ومس ت القألابة ءال اً ملا ب ن ما م ب ة واتصا  ،يقا :
ءال و يف بين تةن ،وءقو ءال تو إىل فب و ءال اً ،مبعنش :ىزوتو إل و ،واةم
فءالاب ( .)3وهو ا رتاك م ج ة فثد اابوي (.)3

( )3الفريوز آابدي ،جمد الدين  ،القاموس احمليط ،دار نحياء الرتاث ،ريون ،ط2111 ،2م)131/1 (:
الرازي ،حممد ن ييب لر ،خمتار الصحاح ،ط1991 ،1م ،دار عمار ،األردن (:ص.)321

( )7املنجد يف اللغة واإلعالم ،دار الشروق ،ريون ،ط2111 ،38م ( :ص )813الفريوز آابدي ،القاموس
احمليط )131/1 (:الفيومل ،يمحد ن حممد ،املصباح املنري ،امللتبة العلمية ،ريون.)112/2 (:
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النالب ابطةثاً :ب ة اإلءالان بأبولو م اآلبا  ،وااجداد (.)3
وقد تألق القألايف بني احلالب ،والنالب ،تالنالب يألج إىل اآلبالا وااجالداد،
واام الالالا  ،فمالالالا احلالالالالب ت كالالالون يف املألاتالالالب ،والصالالالفا الكألاالالالة الال ال يتمي ال ال ا
الشلص ( ،)3تالنالب ك خ ار لإلءالان ت و ،فما احلالب ت و ذلك م اتتالالاب بعالض
الصفا املألغوبة.
اثنيا :أمهية النسب يف اإلسالم
تعد احملاتظة ى ش النالب وب اءتو م اامور ال ج الل النالاع ى الا ،تالة
جنالد إءالالاءا إك وحيالب فن ينالالالب إىل فب الو ،ويكالأل فن يقالالد يف ءالال و ،وقالد فثالالا
اإلسةع النالب مبزيد م العناية ،واكثرتاع وجع و م الك ا اخلم (:الدي ،
والنف  ،والعقل ،والنالب ،واملا ) ،وهذ الك الا اخلمال

جالا

الشالألائ

الالالماوية تاتالة حبفظ الا ،ورىايت الا ،قالالا الشالاط ( :ك بالد م ن الا يف ق الاع مصالالا
الدي  ،والدء ا ،حب

إذا تقد  ،مل جتالأل مصالا الالدء ا ى الش اسالتقامة بالل ى الش

تالاد ،وت ارج ،وتو احل ا  ،ويف اآلخأل تالو الن الا  ،والنعال م ،والألجالو
باخلالألان امل ني)(.)3
تم نالالش الالألائ اهلل ى الالش بقالالا املقابالالد ال ال جتالالأل جمالالألى اة الالة ،وجتالالأل ت الالا
املشاثنة ،واكست فا لكالل ذ ثالق ثقالو من الا ،والن الي ىال التظالامل ت الا ،ت الذلك

الزحيلِل ،وهبةِ ،
الف ْقه اإلسالمي وأدلَّته ،دار الفلر دمشق ،)231/9 (:وينظر :اجلندي  ،يمحد ،النسب
(َ ْ َ ْ َ ُّ )1
يف اإلسالم واألرحام البديلة ،دار اللتب القانونية ،مصر2113 ،م (:ص.)7

( )1القراث ،شةا الدين يمحد ن ندريس ،الذخرية ،ط ،1ريون1997 ،م.)217/7 (:
( )7الشاطيب ،ي و نىلحاق ،املوافقات ،ط1971 ،2م ،دار املعرفة ،ريون.)8/2 (:
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فوجالالب الشالالار ى نالالا احملاتظالالة ى الالش النالالالب وبالال اءتو ،قالالا ( :ا ْلوَلالالدُ ل ْفالالألَاشِ،
وَل ْعَاهألِ الْ َ َألُ) (.)8
قا اب ىا الور(:إن ثفال النالالب الألاجال إىل بالدق اءتالالاب النالالل إىل فهالل
سائق النالل إىل الرب بأبال و ،واابالل إىل الألفتالة ،واحلنالو ى الش ءالال و ،سالوقاً ج الًا
خف الاً ،ولال

فمالالألاً وهم الاً ،ت ألبالالت الشالالأليعة ى الالش ثفال النالالالب ،وظق قالالو) (.)1

وقا (:إن ثف اءتالاب النالل إىل فبال و هالو الالذ اج الو الألىت قواىالد ااءك الة،
وثألع الزءا ،وتألم لو احلد) (.)10
وثتش حيقق اإلسةع سةمة ااءالاب ،وب ت ا ءظم العةقا بني الألجل،
واملألف ضماءاً ،وثفاظاً ى ش ب ة ااءالاب ،وسةمت ا ،لذا جتد س اءو وتعاىل
حيألع تل ما يتد إىل اختة ااءالاب ،فو ض اى ا ،تقد ثألع اكتصا اةنالي
احملألّع ،ومل يُ ح النكا إك بشألوطو ،وفرتاءو ،فو مب ك ال مني اليابت ،قا تعاىل:
ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ

[املتمنون.]3 ،3 :
تما فءكأل اإلسةع ف د التنكري وبالغ يف الت ديد ،والوى د اآلبا ،
واام ا

الذي يقومون باءكار ءالب فوكدهم اليابت ،ان إءكار ااب ءالب

( ) 8البخاري  ،حممد  ،صحيح البخاري  ،دار ا ن كينري 1987 ،م  ،ط ، 3حتقيق :مصطفى البغا:
( )727 / 2م لم ن احلجاج  ،صحيح مسلم  ،دار نحياء الرتاث ،ريون  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد

الباتل.)1181/ 2 ( :

( )9ا ن عاشور ،حممد مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :حممد املي اوي ،دار النفائس ،ط2111 ،2م،
عمان ( :ص.)311
( )11املصدر ال ا ق.
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ولد متدٍ ك حمالة إىل التعأليض بو ،والتعأليض بأمو باحلاق العار ب ا ،ويف هذا
ضألر متعدد اةواءب (.)11
ومال مالالالت زما ثالالق اهلل يف النالالالب ،ء الالش املالالألف فن تنالالالب إىل زوج الالا مال
تع م فءو ل

م ب و ،قا  ):فُّيمَا امألَف ٍ فدخَ ت ىَ ش قوعٍ َم ل َ من ُم؛ ت الَت

جلٍ جَ َدَ وَلدَ ُ وَ ُهوَ يَنظُالألُ إِل الو
م َ ال َّو تي َي ٍ ،وَل يُدخ َا ال َّوُ تي جَنتو ،وَفُّيمَا َر ُ
اثتَ َبَ ال َّوُ منوُ ،وَتضَ َوُ ىَ ش رُؤُوعِ ااولنيَ وَاآلخألِي َ) (.)12
تقد د احلدي ى ش فهم ة النالب يف اإلسةع ،وىاق الة ءف الو ،تن الد فن اهلل
س اءو وتعاىل رتب الوى د الشديد ى ش م فحلقت بزوج ا ءال اً ل

منو.

تما ثألع اإلسةع ىاد الت نّي وىدها م مظاهأل ،وىادا اةاه ة ،قا
تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﭼ [ااثزاب.]3:
تما ين غي ى ش املال م فن يعألن احلكمة يف إبطا هذا النو م الت ين،
وذلك ل ت ني لو ثأل

الشأليعة الغألا ى ش بون ااءالاب ،واحلفاظ ى ش الألوابط

ااسألية قوية متماسكة تما فرادها لنا ديننا احلن (.)13
وبذلك يتال ني لنالا فن الشالأليعة ب نالت فثكالاع النالالب بدقالة متناه الة ،واسالت عاب
امل ،وفثاطتو بالور حمكم ك يدخل ت و م هو خالارج ىنالو ،وك خيالألج ىنالو ،مال
هو داخل ت و.
( )11اجلندي ،النسب يف اإلسالم (:ص.)12
( )12احلاكم الني ا وري  ،املستدرك على الصحيحني )221/2 (:تال الني ا وري صحيح على شرط م لم
ومل خيرجاد).
( )13شلتون ،حممود ،الفتاوى يف القرآن ،دار الشروق ،ريون ،ط2111 ،8م (:ص.)327 ،323
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املطلب الثاين :تعريف ابلبصمة الوراثية ،وماهيتها ،ومصداقيتها
أوال :تعريف البصمة الوراثية
ال صالالمة لغالالة :ال صالالمة مالال الُصالالم ،وبصالالم بصالالمًا القمالالاش :رسالالم ى الالو،
والُصم :تو ما بني طألن اخلنصأل إىل طألن ال نصأل ،يقا  :مالا تارقتالك الرباً ،وك
ترتاً ،وك ىت اً ،وك رت اً ،وك بصماً ،ويقا  :رجل ذو بصم ف غ ال  ،وال صالمة
فثالالأل اخلالالتم باإلب ال ( .)13وقالالد فقالالأل جمم ال ال غالالة العألب الالة لف ال ال صالالمة ملعنالالش فثالالأل اخلالالتم
باإلب ال ( ،)13وى الالش ذلالالك إذا فط الالق لف ال ال صالالمة اءصالالألن مالالدلواا ى الالش بصالالما
اابالالاب  ،هالالي اكءط اىالالا الال ترتت الالا اابالالاب ىنالالد مةمالالالت ا سالالط اً مصالالقوكً،
وهي بور ط ق اابالل إل الكا اخلطالو احل م الة الال تكالالو ج الد اابالاب  ،وك
يوجد ب ن ا تشابو ثتش يف فباب ال د الواثد .
ال صالالمة ابالالطةثا :ك خيالالألج املعنالالش اكبالالطةثي ىال املعنالالش ال غالالو ت كالالون
تعألي ال صمة ىند اإلطةق :وهي اكءط اىا الال ترتت الا اابالاب ىنالد مةمالالت ا
سط ًا مصقوكً.
الوراث ة لغةً :الوراث ة مصالدر ورث ،فو فرث ،ءقالو  :ورث تالةن املالا ومنالو
وىنو ورثا وإرثاً ،ف اءتقل إل و وبار إل و بعد مالو مورثالو ،وفورثالو الشالي  :فىق الو
إيا (.)13

( )17ا ن منظور ،حممد  ،لسان العرب  ،دار صادر ،ريون ،ط )723/1(:1جممع اللغة العر ية ،املعجم
الوسيط ،دار الدعوة.)1/1 (:

( )11جممع اللغة العر ية ،املعجم الوجيز ،ط ،1دار التحرير 1981 ،مادة ( صم).

( )11ي و حبيب ،ىلعد ،القاموس الفقهي ،دار الفلر ،ىلوراي ،ط(:1998 ،1ص.)377
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الوراثالالة ابالالطةثا :ى الالم ي ال يف اءتقالالا بالالفا الكالالائ احلالالي مال ج الالل إىل
لخأل ،وتفالري الظاهأل املتع قة بطأليقة هذا اكءتقا (.)13
وبنا ً ى ش ما قالو ى ما ال غة ،تان لف ال صمة يأتي مبعنش العةقالة ،فو ااثالأل
الذ ينقل م اآلبا إىل اابنا .
ال صالالمة الوراث الالة ابالالطةثاً :هالالي ال ن الالة اة ن الالة ءالالال ة إىل اة نالالا املورثالالا
التفص ة ال تد ى ش هوية تل تألد بع نو(.)18
والناظأل يف هذا التعألي ل صمة الوراث ة جيد يدور ثو معن ني:
ف ) اءتقا الصفا الوراث ة م اابو إىل الفألو  ،ف م اآلبا إىل اابنا .
ب) الرتت ب الوراثي ل صمة ،ث

إن ال صمة الوراث ة هالي الال تعالني هويالة

اإلءالان ى طأليالق ظ الل جالز  ،فو فجالزا مال احلالامض النالوو ) (D.N.Aاملتمألتالز يف
خةيا اةالم ،ويظ أل هذا الت ل يف بور أليط م س ال تني تل س ال ة ب ا تدرج
ى الالش الالكل خطالالو ىألق الالة مال ال ال ة وتق الاً لتال الالالل القواىالالد اام ن الالة ى الالش محالالض
) (D.N.A.وهالالي خابالالة لكالالل إءالالالان الالز ىال اآلخالالأل يف الرتت الالب ،ويف املالالالاتة مالالا بالالني
اخلطو العألض ة ،يل إثدى الال ال تني الصفا الوراث الة يف ااب (بالاثب املالا )،
و يل الال ال ة ااخألى الصفا الوراث ة م ااع (باث ة ال ويضة)(.)11

( )17جممع اللغة العر ية ،املعجم الوجيز ،مادة (ورث).

( )18ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية ،اللويت ،املنظمة ا ىلةمية للعلوم الطبية 21-23 ،مجاد اآلخرة،
1719هـ.)1111/2 (:
( )19اهلةيل ،ىلعد الدين ،البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية ،جامعة اللويت(:2111 ،ص.)31
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اثنيا :ماهية البصمة الوراثية
دلت اكتتشاتا الط ة ،فءو يوجد داخالل النالوا الال تالالتقأل يف خ الة اإلءالالان
( )33م ال (الكألوموسالالوما ) ،وهالالذ الكألوموسالالوما تتكالالون م ال املالالاد الوراث الالة–
احلمالالض النالالوو الألي الالوز ااتال ال ين–والالالذ يألمالالز إل الالو ب الال ) (D.N.A.ف اة نالالا
الوراث الالة ،وتالالل واثالالد م ال الكألوموسالالوما ظتالالو ى الالش ىالالدد ت ال ري م ال اة نالالا
الوراث ة ،ت غ اخل ة ال شألية الواثد مائة فل مورثالة ج ن الة تقألي الاً ،وهالذ املورثالا
هي ال تت كم يف بفا اإلءالان وتعام و(.)20
وقالالد فث تالالت اكتتشالالاتا الط الالة فن لكالالل إءالالالان ج نوم الاً بشالالألياً خيالالتص بالالو دون
سالالالوا  ،ك اكال ال فن يتشالالالابو ت الالالو مال ال غالالالري  ،ف ال ال و مالالالا يكالالالون ب صالالالمة اابالالالاب يف
خصائصالال ا ،حب الال ك اكالال تطالالابق الصالالفا اة ن الالة بالالني الاللص ولخالالأل وإن تاءالالا
توفمني(.)21
ولقالالد ابالالط ح ى الالش تالالالم ت ا ال صالالمة الوراث الالة ل دكلالالة ى الالش التي الالت مال هويالالة
اإلءالان ،فخذاً م ى نة احلمالض النالوو الالذ حيم الو اإلءالالان مال فبويالو بالتالالاو ،
تاإلءالان حيمل يف خ تو اة ن الة ( )33مال بالفا الكألوموسالوما تالأتي منابالفة مال
والديو.
وب ذا اكختة اتتالب بالفة اكسالتقةل ة مال تألوموسالوما والديالو مال بقالا
التشابو مع م يف بعض الوجو (.)22

( )21هيينم شبانة ،البصمة الوراثية وحجيتها يف اإلثبات (:ص )11-9عمر ال بيل ،البصمة الوراثية .)1( :
( )21هيينم شبانة ،البصمة الوراثية وحجيتها يف اإلثبات (:ص )11-9عمر ال بيل ،البصمة الوراثية .)1( :
( )22هيينم شبانة ،البصمة الوراثية وحجيتها يف اإلثبات (:ص )11-9عمر ال بيل ،البصمة الوراثية .)1( :
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وتتكالالون تالالل بصالالمة مال وثالالدا ت ماويالالة ذا

الالقني ،حممولالالة يف املورثالالا ،

وموزىة بطأليقة مم ز تفألق بدقة بارىة تل تألد م الناع ى اآلخأل ،وتتكون ال صالمة
منذ ترت اكءقالاع يف ال ويضة امل ق الة ،وت قالش تمالا هالي بعالد املالو  ،ويالألث تالل تالألد
فثد قي ال صالمة مال ااب واآلخالأل مال ااع ،حب ال يكالون الشالقان بصالمة جديالد ،
ينقل الفألد فثد ق ا إىل فبنائو (.)23
يقو د.مص ا ( :احلامض النوو ى ار ى بصمة ج ن الة ك تتكالألر مال إءالالان
إىل لخالالأل بالالنف التطالالابق ،وهالالي ظمالالل تالالل مالالا س ال كون ى الالو اإلءالالالان م ال بالالفا
وخصائص ،وفمألام و ال لوخة وىمالأل ،منالذ التقالا احل الوان املنالو لالوب ب ويضالة
ااع وثدوث احلمل)(.)23
وطأليقة معألتة ذلك :تتخالذ ى نالة مال بالو اإلءالالان ،فو دمالو ،فو العأل  ،فو
املين ...ثم يتم ظ ال ا ،وت صال ا ،وب الان مالا ظتالو ى الو مال تألوموسالوما ظمالل
الصفا الوراث ة ،وهي اة نا  ،وبعد معألتة هالذ الصالفا الوراث الة اخلابالة بالاكب
وبوالديو ،اك بعد ذلك فن يي ت بعض هذ الصالفا الوراث الة يف اكبال موروثالة ىال
فبويو كتفاق ا يف بعض هذ اة نا الوراث ة ت كم ىندئذ بص ة ءالال و مال فبويالو ،فو
ىك ذلك (.)23

( )23مناتشان جل ة اجملمع الفقةل للعامل ا ىلةمل ،عن البصمة الورااية ث دورتا اخلام ة عشرة(:ص.)21
( )27مصباح ،عبد اهلادي ،االستنساخ بني العلم والدين ،الدار العر ية  ،ريون ،1999 ،ط(:2ص.)111
( )21عمر ن حممد ،البصمة الوراثية وأثرها يف اإلثبات ( ،صفحة:ص).
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اثلثا :مصداقية البصمة الوراثية
تعالالد الق اتالالة ( . )23اقالالألب وسالالائل اإلث الالا إىل ال صالالمة الوراث الالة ،تال صالالمة
الوراث ة ،واكستدك ب ا ى ش إث ا النالب اكال فن يقالا بأء الا ءالو مال ى الم
الق اتة ،وقد ز بال

يف خفايا وفسألار الالنمط الالوراثي ل الامض النالوو

بدقة ت ري  ،وىمق وم ار ى م ة بالغة ،مما جيع ال ا تأخالذ ثكالم الق اتالة يف هالذا
اجملا م باب فوىل ت ي ت بال صمة ما يي الت بالق اتالة مال وجالوب تالواتأل الشالألو
والضوابط الال وضالع ا الفق الا يف القاتالة ىنالد إراد احلكالم باث الا النالالب ىال
طأليق ال صمة الوراث ة(.)23
وقد ت اينت لرا فهل الع م ،واكختصا
هل تد ى ش مدلواا دكلة مط قة ،فع يشوب ا

يف مدى مصداق ة ال صمة الوراث الة،
ة؟

يقو د بدر خالد :إن اثتمال ة تطالابق القواىالد النرتوج ن الة يف احلمالض النالوو
يف لصني غري وارد ،مما جع ا قألينة ءفي ،وإث ا ك تق ل الشك(.)28

( )21القيافة لغة :من تاه يقوه تيافة فةو تائ  ،والقائ هو اللي يتبع اآلاثر واألخبار ،ويعره شبا الرجل
أبخيا ،وي يا .ا ن منظور ،ل ان العر  )379/11 (:الفريوز آابدي ،القاموس احمليط 128/2(:الز يدي،
حميل الدين ،اتج العروس ،الطبعة األو – املطبعة اخلريية – مصر – 1311ه  )229/1(:الفيومل ،امحد
ن علل ،املصباح املنري ،ط ،1املطبعة األمريية – القاهرة.)119/2 (:
اصطالحا :ال خيتل املعىن االصطةحل عن املعىن اللغوي ،فيطلق على اللي يعره الن ب فراىلتا ،ونظرد ن يعضاء
املولود ،ووالدد .اجلرجا  ،علل ن حممد ،التعريفان ،حتقيق :ن راهيم األ ياري ،دار اللتا العريب ،ريون ،ط،1
 )172( 1711تلعة جل ،معجم لغة الفقةاء ،ط ،1991 ،1دار النفائس  ،ريون (:ص)199
( )27ينظر :الشاذيل ،ح ن ،البصمة اجلينية وأثرها يف إثبات النسب  ،ضمن ابت يعمال ندوة الورااة
واهلندىلة الورااية  ، 797/1ال بيل ،عمر ،البصمة الوراثية .)21( :
( )28در خالد ،توظيف العلوم اجلنائية خلدمة العدالة ،اللويت ،ط(: ،1991 ،1ص.)188
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وقا اخل ا  :إءو بظ ور الف ص م ءو ) (STRاك وبو مت أل اابالو
إىل ( )% 11,111وهذ النال ة م الناث ة الع م ة تعد قطع ة ،وقا  :جيب توض ح
فن إث ا اابو  ،وال نو ك اك فن يصل م الناث الة الع م الة إىل( )%100وذلالك
اءالالو يتوجالالب ت الالص مج ال ال الالالغني م ال الالالذتور يف اجملتم ال  ،وهالالذا ضالالألب م ال
اكست الة (.)21
وقا الكع  :إن ال صمة الوراث ة ك اك فن خت و م الع وب؛ اء ا ظتاج إىل
معايري ل تأتالد مال بال ت ا تالاملتهة الع م الة ،واخلالرب املتم الز  ،وسالةمة الطالألق،
واإلجألا ا ال توظ لت ل ال صمة الوراث ة ،ت الي ك تصالل إىل ءالال ة ()%100؛
وإمنا قد تكون قألي ة م ذلك ،وهالو يعط الا بال غة ال و قطع الة ىنالد الال عض مال فهالل
الفقو ،تضةً ى ذلالك تالان ت الص مج ال سالكان املنطقالة ،والدولالة إلث الا اابالو ،
وال نو يعد ضألباً م اخل ا (.)30
وقالالد فتتالالش ءصالالأل تأليالالد وابالالل مف ال مصالالأل ااس ال ق ،وىضالالو جمم ال ال الالوث
اإلسةم ة بالقاهأل  ،تتوى ثالدد ت الا مالدى اكىتمالاد ى الش الت

الل الالوراثي)(D.N.A.

وخ صت تتوا بضألور اكىتماد ى ش الت ل الوراثي ،وفءو قطعي الي و يف قضالايا
النالب ،وفن ءت تو تصل إىل (.)31( )%100

( )29اخلياط ،عبد القادر ،تقنيات البصمة الوراثية يف قضااي النسب (:ص.)92
( )31اللعيب ،خليفة ،البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية ،دار اجلامعة2117 ،م (:ص)32
وينظر :عمر األمحر ،التحليل البيولوجي للجينات البشرية ،جامعة ا ماران (:م.)1191 ،7
( )31نصر فريد ،مقال عنوان :هل  .)D).N).Aديةً عن اللعان ،منشور على املوتع اآليت:
.)www).almaalina).com
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املطلب الثال  :التكييف الفقهي للبصمة الوراثية ،وحجيتها يف إثبات النسب
أوال :التكييف الفقهي للبصمة الوراثية
ت اينت لرا الفق ا املعابألي يف مشألوى ة ااخذ بال صمة الوراث ة تدل ل
م فدلة إث ا النالب وىدع ااخذ ب ا ،وس ب هذا اكختةن ىند الفق ا هو
اقتصار إث ا النالب ى ش اإلقألار فو الش اد  ،وىدع تعد هذ اادلة ،تم
الفق ا م جيعل القاتة قألينة يف إث ا النالب ،ول الت دل ة ،والق اع ى ش
القاتة جيعل من ا قألينة ول الت دل ة ،ومل يقل فثد م الع ما باث ا القألائ
إك اب الق م ،ولذا حيتا املعابألون يف ت ص

)(D.N.A.

وجيع و م الق اع

ى ش القاتة يف اإلث ا دون النفي؛ ثفاظا ى ش ااروا م املو  ،وااىألام
م اكت اع.
تان ااخذ بال صمة الوراث ة يف فقل فثوالو يكون مالاوياً ل كم بقو
القاتة ،إن مل يك ااخذ بال صمة الوراث ة فوىل ،ذلك فن ال صمة الوراث ة
تعتمد ى ش فدلة خف ة حمالوسة تظ أل م خة الف وبا امللربية ،ال

ىم

بالت ارب الع م ة ب ة ءتائ ا ل دكلة ى ش وجود الش و (تل ما اك فن تفع و
القاتة اك ل صمة الوراث ة فن تقوع بو ،وبدقة متناه ة) (.)32
وثألبالاً مال الشالالأليعة الغالالألا ى الالش إث الالا النالالالب ،تالالان ااخالالذ بال صالالمة
الوراث ة يف جما إث ا النالب يف احلاك ال جيوز ت الا احلكالم بي الو النالالب،
فو ءف و بنا ً ى ش قو القائ

فمأل ظاهأل الص ة واةواز ،وذلك كسالتناد الق اتالة

إىل ىةما ظاهأل  ،فو خف ة م ن ة ى ش الفألاسة ،واملعألتالة ،واخلالرب يف إدراك
( )32ابخطمة ،حممد عا د ،بعض النظرايت الفقهية يف البصمة الوراثية وأتثريها على النسب ،اجملمع الفقةل
لرا طة العامل ا ىلةمل ث الدورة اخلام ة عشرة عام 1719هـ (:ص.)21
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الشال ال و احلابالالالل بالالالني اآلبالالالا  ،واابنالالالا  ،تمالالالا فن ال صالالالمة الوراث الالالة تالالالالتند إىل
اكتتشاتا املورثا اة ن ة الدالة ى ش ىةقة الش و مما ك يوجد يف القاتة( :ان
الق اع ،وفبو الشأليعة تشال د ل قاتالة ،ان القالو ب الا ثكالم يالالتند إىل درك
فمور خف ة ،وظاهأل توجب سكوءاً ل نف
املقوع)

توجب اىت ار تنقد الناقد ،وتقويم

()33

ويف املغين(:وفن م قو القائ ثكم بظ غالب ،ورف راجح ممال هالو مال
فهل اخلرب ت از تقولة املقومني)(.)33
وقا اب الق م( :وفبو الشأل  ،وقواىد  ،والق اع الص ح يقتضي
اىت ار الش و يف حلوق النالب ،والشار متشون إىل اتصا ااءالاب ،وىدع
اءقطاى ا ،واذا اتتفش يف ث وت ا بأدءش ااس اب م

اد املألف الواثد ى ش

الوكد  ،والدىوى اجملألد م اإلمكان ،وظاهأل الفألاش ،تة يالت عد فن يكون الش و
اخلالي ى س ب مقاوع لو تات ًا يف ث وتو)

()33

قا اب باز :إن ااساع يف هذا ت و مألاىا الش و الالذ يالألا امللتصالون ،تالاذا
تان ولد تنازىالت ت الو امألفتالان ،فو تنالاز ت الو فبالوان ،فو ثةثالة ...اكال ل يقالا الالذي
يعألتون الش و سوا ً بال صالمة ،فو غريهالا فن يشال دوا بالأن هالذا ولالد تةءالة ،وهالذا ولالد
تةءة ىند اك ت ا (.)33

( )33ا ن القيم اجلوزية ،حممد ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،دار نحياء العلوم ،ريون ( :ص.)211:
( )37ا ن تدامة ،عبد هللا  ،املغين ،دار الفلر ،ريون ،ط.)718/1(:1711 ،1
( )31ا ن القيم ،الطرق احلكمية(:ص.)218

()31ا ن ابز ،مناقشات جلسة اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي ،شأن البصمة الورااية دورتا اخلامس
عشرة (:ص.)13
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اثنيا :حجية البصمة الوراثية يف إثبات النسب
اخت الال الفق الالالا يف ث الالالة ال صالالالمة الوراث الالالة يف إث الالالا النالالالالب ،تمصالالالط ح
معابأل ،ق اسالًا ى الش القاتالة الال تاءالت معألوتالة وب الا فخالذوا– يف بعالض احلالاك

-

وذه وا إىل قولني:
القو ااو  :ذهب احلنف ة ( ،)33والزيدية ( ،)38واإلمام ة ( ،)31واليالور

()30

إىل ءفي إث ا النالب بالق اتة ،وك جيوز إث ا النالب ب ا.
القو الياءي :ذهالب املالك الة( ،)31والشالاتع ة( ،)32واحلناب الة ( ،)33والظاهأليالة(،)33
وهالالو قالالو ىمالالأل ب ال اخلطالالاب ،وى الالي ب ال فبالالي طالالالب ،واب ال ى الالاع ،وفبالالي موسالالش

( )37اللاىلا  ،عةء الدين ،بدائع الصنائع  ،دار اللتا العريب ،1982 ،ريون )277/1(:ال رخ ل،
مشس الدين ،املبسوط ،ط ،2دار املعرفة ريون )71/17 (:ال منا  ،علل ن حممد ،روضة القضاة،
حتقيق :صةح الناهل ،مطبعة اىلعد ،غداد 1971م1712/7 (:هـ حممد يمني ،رد احملتار على الدر
املختار )271/7(:ا ن اهلمام ،فتح القدير ،مطبعة مصطفى حممد ،القاهرة.)377/1 (:
( )38املرتضى ،يمحد ن حيىي ،البحر الزخار ،مؤىل ة الرىلالة ،ط ،1971 ،2ريون.)77/3 (:
( )39احللل ،جعفر ن احل ن ،شرائع اإلسالم ،ملتبة احلياة ،ريون.)231/2 (:1978 ،
( )71ينظر :اللاىلا  ،بدائع الصنائع )277/1(:ال رخ ل ،املبسوط.)71/17 (:
()71ا ن فرحون ،رهان الدين ،تبصرة احلكام ،مطبعة البايب ،ط1918 ،2م )118/2 (:ا ن رشد ،حممد ن
امحد ،بداية اجملتهد  ،نشر ملتبة اللليان االزهرية ،مصر1381 ،ه )219/2(: :ا ن جزي ،القوانني
الفقهية  ،حتقيق :عبد اللرمي الفضيلل – املطبعة العصرية ،ط2111 ،1م ريون (:ص )712ا مام
مالك ،املدونة ،دار صادر ،ريون.)339/3 (:
( )72الشر يين ،حممد اخلطيب ،مغين احملتاج ،دار الفلر ،ريون )788/7(:الشريازي ،ن راهيم ن علل ،
املةل  ،دار الفلر ،ريون )777/1 (:الرملل  ،مشس الدين حممد ،هناية احملتاج ن شرح املنةاج ،دار
الفلر للطباعة1987 ،م ،ريون.)311/8 (:
()73ا ن القيم ،الطرق احلكمية(:ص  )211احلجاوي ،موىلى ،اإلقناع.)719/2 (:ا ن تدامة ،املغين(:
 )711/1املرداوي ،ىلليمان ،اإلنصاف ، ،حتقيق حممد الفقل ،دار نحياء الرتاث العريب،
ريون.)711/1(:
( )77ا ن حزم ،احمللى )213/11 (:الشوكا  ،حممد  ،نيل األوطار ،دارة الطباعة املنريية.)311/1 (:
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اا عأل  ،وااوزاىالي ،وال ال  ،والزهالأل  ،وتعالب بال سالوار ،وإيالاع ،وىطالا ،
و أليح ،وإياع ب معاوية ( )33إىل فن النالب يي الت بالق اتالة ،وجيالوز العمالل ب الا يف ث الو
النالالالب ،واكسالالت اق بنالالا ً ى الالش اامالالارا  ،والعةمالالا الظالالاهأل الال يعألت الالا القالالائ ،
وى ش ذلك تعد الق اتة ث ة يف إث ا النالب ىند فب اب هذا القو .
األدلة ومناقشتها
فدلة الفأليق ااو (املاءعون) :استد فب اب هذا القو باآلتي:
أوال :من القرآن:
- 1قولالالو تعالالاىل :ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿﭼ [اإلسألا .]31 :
وجو الدكلة :ء ش اهلل تعاىل املتك م ى الكةع الذ ك ى م لو بو ،اءالو مال ق الل
احلدع ،والظ  ...والقائ يتك م مبا لال

لالو بالو ى الم .الق اتالة يف ال غالة تعالين ات الا ااثالأل،

والذ بو مس ت القاتة ،ولتت ع م اآلثار وهالو مالأخوذ مال القفالا تأءالو يقفالو اامالور ،ت الي
م ن ة ى ش احلدع ،والظ  ،وهو من ي ىنو ،تة يكون قولو ث ة (.)33
وجياب :إن احلكم بالق اتة لال

مال ق الل احلالدع ،وك الظال  ،بالل هالو ى الم

ب ح اك فن يت قا ويكال و م يط و ،ويعنش بدراسالتو ولالو تالان م ن الًا ى الش الظال
الذ ل

لو فساع إك ااوى ،ملا ىمل بو  ،واست شأل م قو القائ مما د ى ش

فن الق اتة ى م ول الت ظنا (.)33

( )71اخلطايب ،معامل السنن )231/3 (:ا ن القيم ،الطرق احلكمية(:ص .)211
( )71القرطيب ،حممد ن يمحد ،اجلامع ألحكام القرآن.)217/11(:

( )77الرازي ،فخر الدين ،التفسري الكبري  ،دار اللتب العلمية  -ريون 1721 ،هـ  2111 -م،
ط.)711/1(:1
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- 2قولو تعاىل :ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ [اكءفطار.]8 :
وجو الدكلة  :دلالت هالذ اآليالة ى الش فن اهلل تعالاىل رتالب بالور اإلءالالان ى الش
الشكل الذ يأليد  ،ول

ى ش قاىد التشابو بني املولود ،وفبولو (.)38

وجيالالاب :املقصالالود فن اهلل يألتالالب بالالور املولالالود ى الالش الشالالكل الالالذ فراد بالالني
اا كا ال ى ا فبولو م لبائو ،وفم اتو ،وفىمامو ،وفخوالو (.)31
اثنيا:من السنة النبوية
 - 1ما رو ى فبش هُألَيألَ -رضي اهلل ى

جلٌ م بَنش
 -قا َ :جَا َ َر ُ

تزَارَ إِلش الن ش  ،تقا َ :إِن امألَفتش وَلدَ غُةمًا فس َودَ .تقا َ الن شُّ  «:هَل لك م
إِبلٍ » .قا َ ءَعَم .قا َ « تمَا ف ْلوَاءُ َا؟ » .قا َ ثُمألٌ .قا َ « :هَل ت َا م فورَقَ ؟» .قا َ إِن
ت َا لوُرقًا .قا َ « :تأءش فتَاهَا ذَلك؟ » .قا َ ىَالَش فن يَكُونَ ءَزَىَوُ ىألقٌ .قا َ « :وَ َهذَا
ىَالَش فن يَكُونَ ءَزَىَوُ ىألقٌ » (.)30
وجو الدكلة :إن رسو اهلل  مل اكنو م ءفي ءالب الغةع ،بالل فبطالل الشال و
الذ ىد القائ يف احلدي  ،واىترب كغ اً،

ومل جيعل 

ل ش و ،وك لعدمو فثألا،

ت ني  فءو ك ىرب ل ش و ،تة تكون القاتة معترب ألىاً ،ان الولد قد يأتي ى ش غالري
و فب الو ،وك يعالد ذلالك سال اً لنفالي النالالب ،وى الش ذلالك لالو تالان ل شال و مالدخل يف
احلكم لكان لو تأثري ،والألجل يوبي بنفي الولد؛ ت ني  فن ىدع التشالابو يف ال الون ك
تأثري لو (.)31
( )78ينور حممود ،إثبات النسب بطريق القيافة (:ص.)71

( )79القرطيب ،ي و عبد هللا حممد ،اجلامع ألحكام القرآن –– دار اللتا
.)271/19(:
( )11م لم ،صحيح مسلم.)1137/2 (:
( )11ال رخ ل ،املبسوط.)71/17 (:

– ( 1387ه )1917 -
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وجيالالاب :إن احلالالدي ث الالة ى الالش مال فءكالالأل الق اتالالة ،ت الالو دل الالل ى الالش فن ىالالاد
الناع ال تطالألوا ى الا هالي اىت الار الشال و ،وفن خةتالو يوجالب ري الة ،وفن يف ط الا
اخل ق إءكار ذلك ،ثم إن الش و هنا ىورم مبا هو فقوى منو ،وهو الفالألاش ،وىمالل
القائ يكون يف ثالة ىدع وجود مألجح الفالألاش ،فو ال نالة ،تقولالو « وَهَالذَا ىَالَالش
فن يَكُالالونَ ءَزَىَالوُ ىالالألقٌ » ،يالالد ى الالش فن الش ال و مال اخلصالالائص ال ال يألث الالا اابنالالا ى ال
اآلبا  ،وىمل القائ هو تف ص هذ اخلصائص الوراث ة ،تة ث ة ل نف ة ،وم
واتق م ب ذا احلدي ( ،)32قا اب ق م( :بل يف احلدي مالا يالد ى الش اىت الار الشال و،
تاءالو  فثالالا ى الالش ءالالو لخالالأل مال الشال و ،وهالالو ءالالز العالالألق ،وهالالذا الشال و فوىل لقوتالالو
بالفألاش) (.)33
ثم إن الصور الوارد يف احلالدي ل الالت بالور ءالزا  ،تالألجالل تالان بالاثب
تألاش؛ وإمنا سأ رسو اهلل  ى اخالتةن ال الون مالا ى تالو؟ وهالل لالو تالأثري يف إث الا
النالب وءف و؟ وهو فن هذا ال ون حيتمل فءو ورثو ىال فقاربالو ،وتالذلك الالذي يقولالون
باىت ار قو القائ ث ة يف إحلاق النالب بنا ً ى ش الشال و ،واىتمالادًا ى الو ك يقولالون
هو اىت ار الش و (.)33
- 2استدلوا بقولو ( ا ْلوَلدُ ل ْفألَاشِ ،وَل ْعَاهألِ الْ َ َألُ) (.)33

( 12اخلطايب ،معامل السنن )171/3(:شرح النووي على م لم .)133/11 (:الزحيلل ،حممد ،وسائل
اإلثبات ،ط ،1982 ،1دار البيان(:ص.)179

()13ا ن القيم ،الطرق احلكمة (:ص.)218

( )17عزايزة ،عدانن ،حجية القرائن ث الشريعة ا ىلةمية ،ط ،1991 ،1دار عمار (:ص.)111
( )11البخاري ،حممد ،صحيح البخاري ،دار ا ن كينري1987 ،م ،ط ،3حتقيق:مصطفى البغا)727/2 (:

م لم ن احلجاج ،صحيح مسلم ،دار نحياء الرتاث ،ريون ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباتل.)1181/2 (:
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وجو الدكلة :بني احلدي الشألي فن طأليق ث و النالب هو الفألاش ك غالري،
ويالتفاد هذا م اإلسناد ،والتعألي يف قولو ( :ا ْلوَلدُ) وااع ى ش املالند (ل ْفالألَاشِ)
يف الدان احلصالالأل ،ف فن ءالالالب الولالالد ك يي الالت إك بطأليالالق الفالالألاش ،تالالة فثالالأل ل ق اتالالة يف
إث ا النالب(.)33
وجياب:إن املألاد بذلك تل م جيوز فن ي ق بو الولد سوا ً فتان زوجاً ،فع
غري زوج ىند ىدع الزواج ،تة ثصأل يف احلدي ثتش ختألج القاتة (.)33
وى الالش تالالألم فن احلالالدي جالالا ل صالالأل ،تالالان احلالالدي الالالذ روتالالو الالالال د
ىائشالالة_رضالالي اهلل ىن الالا  -خيصالالص ىمالالوع هالالذا احلالالدي  ،واةمالال بالالني النصالالني
الص

ني فوىل م العمل بأثدهما ،وإهما اآلخأل( .)38واك فن يقالا  :إن ثالدي

(ا ْلوَلدُ ل ْفألَاشِ) جا ى الش سال ل الغالالب ،إذ الغالالب يف النالالب فءالو يي الت بالالفألاش،
وهذا ك ينفي ث و النالب بغري الفألاش تالق اتة (.)31
قالالا اب ال ث الالأل( :واسالالتد بالالو ى الالش فن القالالائ إمنالالا يعتمالالد ى الالش الش ال و إذا مل
يعارضو ما هو فقوى منو ،ان الشار مل ي تفت هنا إىل الشال و ،والتفالت إل الو يف قصالة
زيد ب ثارثة ،وتذا مل حيكم بالش و يف قصة املةىنة ،اءو ىارم ثكما فقالوى منالو
وهو مشألوى ة ال عان وت و ختص ص لعموع الولد ل فألاش) (.)30

( )11الشوكا  ،نيل األوطار .)81/7 (:ينور حممود ،إثبات النسب (:ص )71تصره.
( )17الزحيلل ،وسائل اإلثبات(:ص.)178
( )18الشوكا  ،نيل األوطار )81/7 (:ينور حممود ،إثبات النسب (:ص.)71
( )19القراث ،يمحد ن ندريس ،الفروق ،ط ،1371 ،2دار نحياء الرتاث.)112/7 (:
( )11ا ن حجر ،شةا الدين ،فتح الباري ،مطبعة البايب ،مصر.)28/2(:1919 ،
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اثلثا :اإلمجاع

استد فب اب هذا القو بعدع ث و النالب بالقاتة باإلمجا  ،تقالدَرو فن
ىمأل تتب إِلش ُألَيح تي هَذ الْ َادثَة -رج ني وطئا جارية -ل الا ت

ىَ ِمَا وَلالو

بَ نا لال ني ل مالا ُهالوَ ابن مالا يألث مالا ويألثاءالو وَ ُهالوَ ل َْالاقي من ُمَالا وَتالانَ ذَلالك بم ضالأل مال
الص ال َابَة) ( ،)31ويف الالالالن الكالالربى (:تك الالألَ الْقالالائ ُ تقالالا َ ُىمَالالألُ ل ْغُ الالاعِ وَا ِ في ُمَالالا
ئتَ)( ،)32وتان ذلالك مب ضالأل مال الصال ابة ،ومل ينقالل فءالو فءكالأل ى الو فثالد تكالان
إمجاى الاً ،ذلالالك فن س ال ب اسالالت قاق النالالالب بأبالالل امل الالك ،وقالالد جعالالل لكالالل واثالالد
من ما ،ت ي ت بقدر امل ك ثصتو ل نالالب ،ثالم يتعالدى لضالألر ىالدع الت الزؤ ،ت ي الت
ءال و م تل واثد من ما ى ش الكما (.)33
وجياب :إن ادىا اإلمجا منقوم مبالا يي الت خةتالو مال الالالنة املط الأل  ،ومبالا
رو ىال ىمالالأل ءفالالالو ،ومجال غفالالري مال الصال ابة ،والتالالابعني مال القالالو بالعمالالل يف
القاتة ،ثم إن هذا القو ( :وَا ِ في ُمَا ئتَ) مل يي ت ب تو ى ىمأل ،وى ش تألم
( )11ال رخ ل ،املب وط  )71/17 (:اللاىلا  ،البدائع )277/1 (:ا ن اهلمام ،شرح فتح القدير /1 (:
 ،)11ا ن حجر الع قة  ،يمحد ن علل ،الدراية يف ختريج أحادي

اهلداية ،حتقيق :عبد هللا اليما ،

دار املعرفة ،ريون88/2( :ح )127 :الزيلعل ،عبدهللا ن يوىل  ،نصب الراية ،حتقيق حممد يوىل
البنوري ،دار احلديي ،مصر )298/3( :1317 ،تال البيةقل :هو منقطع.
( )12البيةقل ،امحد ن احل ن ،السنن الصغرى ) )322/3(:مالك ن ينس ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى
األعظمل ،حتقيق  :ىلامل حممد عطا  ،حممد علل معوض ،مؤىل ة زايد ن ىللطان آل هنيان ،ط،1
2117م1172/7( :ح  )2738ا ن عبد الرب ،يوىل

ن عبد هللا ،االستذكار ،دار اللتب العلمية،

ريون ،ط 171/7 ( :2111 ،ح .)1717
( )13ينظر :اللاىلا  ،بدائع الصنائع )719/8 (:ال رخ ل ،املبسوط )71/17(:ا ن اهلمام ،شرح فتح
القدير )11/1 (:الزحيلل ،وسائل اإلثبات(:ص.)179
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ك لو ،ثم إءو ورد ىنو  مال وجالو بال
ث ا ب تو إىل ىمأل يكون قو ً

ة فءالو جعالل

الغةع بني الالألج ني ،ممالا يالد فءالو فخالذ حبكالم الق اتالة ،بالل رجالو ىمالأل إىل القالائ ،
وظك مو يف هذ احلادثة دل ل ى ش ث ة الق اتة؛ اء ا لو مل تكال ث الة ملالا دىالا إل الا
ىمأل ،ثم فن ىمأل ءفالو تان قائفاً (.)33
ويتيد هذا القو مبا رو ى اب سريي فءو قا ( :اختصالم إىل فبالي موسالش
اا عأل يف ولد ادىا دهقان ،ورجل م العألب تدىا القاتة تنظألوا إل و ،تقالا
ل عألبي:فءت فثب إل نا مال هالذا الع الج ،ولكال لال

بابنالك ،تلالل ىنالو ،تاءالو

ابنو (.)33
قا اب الق م( :وهذ قضايا مظنة الش أل ت كون إمجاىاً) (.)33
رابعا :املعقول
استد املاءعون بالاملعقو  ،ث ال قالالوا :الأل اهلل سال اءو وتعالاىل ال عالان ىنالد
ءفي النالب ،ومل يأمأل س اءو وتعاىل بالألجو إىل قالو القالائ  ،ولالو تاءالت الق اتالة
وس ال ة إلث الالا النال الب امألءالالا اهلل س ال اءو وتعالالاىل الألجالالو إل الالا ،وىالالدع ال عالالان،
تمشألوى ة ال عان دل ل ى ش ىدع اىت ار القاتة يف إث ا النالب (.)33

( )17ينظر :ا ن حجر ،فتح الباري )71/12 (:ا ن القيم ،زاد املعاد )118/7 (:البيةقل – ،ي و لر امحد،
السنن الكربى ،طبع دائرة املعاره النظامية ث اهلند ط 1377 – ،1ه).)213/11 (: .
( )11الشافعل  ،حممد ن ندريس ،األم  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،ط 1891 ،2م)371/1( :
البيةقل ،ال نن  )777/11(:ا ن حزم  ،احمللى ) 217/11 (:ا ن القيم ،الطرق احلكمية ( :ص.) 212
( )11ينظر:ا ن القيم  ،زاد املعاد  )113/7(:ا ن حزم  ،احمللى .) 211 /11 (:
()17ا ن اهلمام ،شرح فتح القدير.)13/1 (:
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وقالوا :لو تان ل ق اتة فثأل يف إءتالاج اآلدمالي لكالان االا تالأثري يف ءتالاج احل واءالا ،
ة (.)38
وفمكننا احلكم بالش و ،تما حنكم بني اآلدم ني وك ءع م بذلك قائ ً
وجياب :لقد ثأل

الشار ف د احلأل

ى ش إث ا ااءالالاب مالا فمكال  ،وك

حيكالالم باءقطاى الالا إك إذا تعالالذر ذلالالك ،ان يف النالالالب ثقالالا هلل ،وثقالالا لع الالاد  ،وثقالالا
لووكد ،وثقا ل شلص ءفالو ،واملا ي ا بال ذ  ،ويعاوم ى و خبةن النالب،
ان اهلل س اءو وتعاىل جعل بني اآلدم ني م الفألوق ما ا زهم ى بعض ولال

ذلالك

يف احل واءا (.)31
تما فن خ ق الولد م اامور الغ ة ،تكما جيوز فن خي ق الولد م ما واثد،
جيوز فن خي ق م ما رج ني (.)30
وجياب  :فمج الفق ا ى ش ىدع إمكاء ة خت ق اةنني م ما رج ني( ،ان
الو

ك بد فن يكون ى ش التعاقب ،وإذا اجتم ما ااو مال مالا املالألف واءعقالد

الولد منو ثص ت ى و غشاو ن م اختة مالا اليالاءي مبالا ااو )( ،)31وهالذا
يتفق م ما يقألر الطب احلدي  ،تان خت ق اةنني م مالا رج الني غالري معالرتن بالو
ط اً ،إك إذا تاءا توفمني يف بط املألف  ،تم املمك ثدوث احلمل م ما رج ني
ث نئذٍ (.)32

( )18ا ن القيم ،الطرق احلكمية (:ص.)219
( )19القراث ،الفروق )111/7 ( :ا ن القيم ،الطرق احلكمية (:ص.)219
( )71القراث ،الفروق.)112/7 (:
( )71الشر يين ،مغين احملتاج.)789/7(:
( )72ينور حممود ،إثبات النسب(:ص.)11
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أدلة الفريق الثاين (اجمليزون):
استد فب اب هذا القو باآلتي:
أوال :من السنة
خلَ ىَ ي
 - 1ما رو ى الال د ىَ ىَائشَة -رضي اهلل ىن ا -قالتَ :د َ
رَسُو ُ  ذَا َ يَوعٍ وَ ُهوَ مَالألُورٌ تقا َ :يَا ىَائ َشةُ فلم تَ َأل فن مُ َززًا ا ْلمُدل ي َدخَلَ
ىَ ي ،تألَفى فُسَامَة ب َ زَيدٍَ ،وزَيدًا وَىَ ِمَا قط فةٌ قد غطََّا رُؤوسَ ُمَا وََبدَ
ف ْقدَامُ ُمَا ،تقا َ :إِن هَذ الْأ ْقدَاعَ بَعضُ َا م بَعضٍ (.)33
وجو الدكلة :تأل رسو  م قو مُ َزز لكوءو وجد يف فمتو م ا الز فبنا هالا
ىند ا الت اه ا ،تمالا فن يف إظ الار الالالألور ى الش وج الو الكالأليم دكلالة ى الش فن مالا قالالو
املدةي ثق ،ان رَسُو  ك يالأل ل اطل ،تاىترب ذلالك ان النالاع تك مالوا يف ءالالب
فسامة م فب و زيد ،ت م يع ب قوام رسو اهلل  ،ت ما مس قالو املالدةي تالأل ،
تد ى ش اىت ار القاتة يف إث ا النالب (.)33
قا الشاتعي :ولو مل يك يف القاتالة إك هالذا احلالدي فقنال فن يكالون ت الو دكلالة
ى ش فءو ى م ،ولو مل يك ى مًا لقالا لالو :ك تقالل هالذا اءالك إن فبال ت يف الي مل

( )73البخاري ،صحيح البخاري )2781/1(:م لم ،صحيح مسلم )1182/2(:ا ن حنبل ،يمحد ،املسند،
مؤىل ة ترطبة ،مصر )221/1(:الطيال ل ،ىلليمان ،مسند الطيالسي ،دار املعرفة ،ريون )211/1(:ا ن
حجر ،فتح الباري.)71/12 (:
( )77شلتون ،حممود ،الفتاوى يف القرآن ،دار الشروق ،ريون ،ط2111 ،8م (:ص.)327 ،323
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لم ى ك فن ختطئ يف غري  ،وقا فيضاً :ت و مل يعترب قولو ملنعو م اجملازتة وهالو -
رسو اهلل–ك يقأل ى ش خطأ ،وك يالأل إك مبا هو ثق (.)33
وجياب :إن ءالالب فسالامة مل يي الت بالق اتالة؛ وإمنالا جالا

الق اتالة متيالد لالدل ل

الفالالألاش ،تنالالالب فسالالامة تالالان ثابت الًا بالالالفألاش وتالالأل الألسالالو لتعاضالالد فدلالالة النالالالب،
وتظاهألها ك إلث ا النالب بقو القائ  ،بل م بالاب الفالأل بظ الور احلالق ،ولالو مل
تصح الق اتة دل ةً مل يالأل رسالو اهلل ،وقالد تالان  يفالأل  ،ويالالأل إذا تعاضالد فدلالة
اإلث ا وى ش هذا تطأل اهلل ى اد (.)33
ثالالم إن يف سالالألور  بقالالو املالالدةي إقالالألارا بالالذلك ،ان رسالالو

اهلل 

ك يالالالأل

ب اطل ،تاقألار م مج ة اادلة ى ش مشألوى ة الق اتة ،وقد فقأل  قو القائ ى الش
ذلك ،تتكون ثقاً مشألوىاً (اءا ءقو النالزا ؛ إمنالا يف إحلالاق الولالد وهالذا تالان م قالًا
بأب الالو يف الفالالألاش ،وفمالالا ىالالدع إءكالالار  تالالون جمالالزرًا مل يالالتعني فءالالو فخالالرب بالالذلك اجالالل
الق اتة ،ت ع و فخرب بو بنا ً ى ش القألائ )(.)33
تما حيتمل تألثو  ،وتألك الألد فءو مل يك كىت ار قو القائ ث ة ،بالل إن
الكفار تاءوا يقولون بالق اتة ،ت ما قا املدةي ،تأل  لظ ور بطةن قوام بالالطع

( )71الشر يين ،مغين احملتاج ،)788/7 (:وينظر :اخلطايب ،يمحد  ،معامل السنن على خمتصر سنن أيب
داود )171/3(:اخلطايب ،يمحد ،معامل السنن على خمتصر سنن أيب داود.)171/3 (:
( )71القراث ،الفروق )99/7 (:اللعيب ،البصمة الوراثية (:ص.)117
( )77القراث ،الفروق )99/7 (:اللعيب ،البصمة الوراثية (:ص.)117
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يف ءالب فسامة ،تكان تألثالو لالزوا الطعال مبالا هالو دل الل مقالألر ىنالدهم ،واحملتمالل ك
يص ح ث ة(.)38
وقا املاءعون :إن الق اتة فمأل م فمالور اةاه الة تالك اءالة ،وحنوهالا ،وسالألور
رسو اهلل  ملواتقة القاتة حلكمة يف ث و النالب بالفألاش ،ولتكذيب قو املنالاتقني،
وإن ءالب فسامة تان ثابتاً ،تالقاتة ك تف د ىند ث و النالب (.)31
وجياب :إن القاتة وإن تاءت م فمور اةاه ة ال ك يقألها اإلسالةع ،ملالا سالأل
رسو اهلل ،تالألسو  ك يالأل ل اطل ،ولو تان وسال ة إىل خالري ،فو ثالق ،تالغايالة
ة فن اإلسةع حيألع الذبح ى ش ااءصاب م فء الا
ك تربر الوس ة يف اإلسةع ،تن د مي ً
تتد إىل منفعة إطعاع الفقألا  ،واملالاتني ،وقد ثألع  الك اءة.
فما توء ا م فىما اةاه الة ،تالان اإلسالةع فقالأل بعالض العالادا  ،والتقال الد،
وااىألان اةاه ة احلالنة ،بعد فن هذب ا ،وب غ ا بالص غة اإلسةم ة (.)80
قا اخلطابي :يف احلدي دل ل ى ش ث و فمأل القاتة ،وب ة قالوام يف إحلالاق
الولد ،وذلك فءو ك يظ أل الالألور إك مبا هو ثق ىند  ،وتان الناع قد ارتابوا بالأمأل
زيد ،وابنو فسامة وتان زيد فب ض ،وفسامة فسود (.)81
 - 2اثتج فب اب هذا القو حبدي

ال عان اة ب َ ُفمَ ة ىندما قذَنَ

جلٍ ك َى َ تش
امألَفتَوُ بشَألِيك ب سَ مَا َ وَتانَ فخَا الَْألَا ب ِ مَالكٍ ،اُمو وَتانَ فو َ َر ُ

( )78اللاىلا  ،بدائع الصنائع )719/8(:ا ن جنيم ، ،البحر الرائق ،ط ،2مطبعة ال نة احملمدية.)297/7 (:
( )79الزحيلل ،وسائل اإلثبات (:ص.)177
( )81الزحيلل ،وسائل اإلثبات(:ص.)177
( )81اخلطايب ،معامل السنن.)171/3 (:
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اإلِسةع -قا َ  -تةىَنَ َا تقا َ رَسُو ُ ال َّو « :فبصألُوهَا؛ تاِن جَا َ

بو فبَضَ

سَ طًا قضش َ ()82ا ْلعَ نَ ِ ت ُوَ ل ِة ِ ب ِ ُفمَ ة ،وَإِن جَا َ بو فتْ َلَ ( ،)83جَعدًا(،)83
ثَمشَ( )83الالاق ِ ت ُوَ لشَألِيك ب سَ مَا َ » .قا َ تأُء ئتُ فء َا جَا َ بو فتْ َلَ جَعدًا،
ثَمشَ الالاق » (.)83
وجو الدكلة :د احلدي ى ش اىت ار القألائ  ،وااخذ ب ا ،تقد جعل رسو
اهلل  الش و يف فوبان مع نة ،وجع ا قألينة ى ش النالب ،ت ما جا

بو ى ش الش و

الذ رم ت بو ،وهل هذا اكىت ار إك ل ش و ،وهو ىني الق اتة ،ان القائ يت فثأل
الش و ،وهذا احلدي دل ل بأليح ى ش اىت ار الق اتة وس ة إلث ا النالب (.)83
وجياب :إن رسو اهلل  مل ي قو مبش و يف احلكم ،بدل ل رواية فبي داود
ث

جا ت ا( :لوك اايمَانُ لكانَ لي ،وَل َا َ ْأنٌ) (.)88
ويألد :إن املاء هو ال عان تما هو مصأل بو يف رواية فبي داود ف فاان ال عان،

وال عان س ب فقوى م الشال و ،واىت الار الشال و يف النالالب إذا مل يعارضالو سال ب فقالوى
ِ
ِ
الع ْ ِ
ني .الز يدي ،اتج العروس.)371/1( :
ىء :يَي فاىل َد َ
( )82قَض َ
ِ ِ
الع ِ
ني .الز يدي ،اتج العروس.)317/31( :
( )83أَ ْك َح َل:الشديدة ال َّ واد َىلواد َ
( )87جعد  :منقبض الشعر غري منب طا.ا ن منظور ،لسان العرب.)121/3( :
()81ا األمحش  :دتيق ال اتني .ا ن منظور ،لسان العرب.)288/1(:
( )81م لم ،صحيح مسلم.)1137/2 (:
( )87ينظر:ا ن القيم ،الطرق احلكمية (:ص )221ا ن دتيق العبد ،أحكام األحكام )77/7 (:ا ن تدامة،
املغين )717/1(:الزحيلل ،وسائل اإلثبات (:ص )171يمحد عبد املنعم ،من طرق اإلثبات يف الشريعة
والقانون ،دار الفلر العريب ،القاهرة ،ط (:1911 ،1ص.)78
( )88البيةقل ،يمحد ن احل ني ،السنن الصغرى323/2( :ح )2919 :يمحد ن حنبل ،مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،مؤىل ة ترطبة ،القاهرة238/1( :ح )2131:ي و داود ،ىلليمان ،سنن أيب داود ،حتقيق:حممد
حميل الدين ،دار الفلر .)277/2 (: ،تال الشيخ األلبا  :ضعي
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منو ،وي ق الشال و بصالاثب الفالألاش م ا الأل  ،وروايالة فبالي داود الالالابقة دل الل ى الش
تع ق العقوبة ى الش ىالدع وجالود فاالان ال عالان ،وإن ىالدع إحلالاق النالالب بشالأليك اءالو
زان ،ومل يد الولد ،والزاءي ك ي ق بو ءالب ،تقد د احلدي ى ش اىت ار الشال و
الالالذ يعتمالالد ى الالش القالالائ  ،قألينالالة ،وفمالالار  ،وىةمالالة ى الالش النالالالب ،ويف ال صالالمة
الوراث ة مت ققة فتيأل ،وفدق ،تااخذ ب ا م باب ااوىل (.)81
اثنيا :اإلمجاع
لقد ا ت أل العمل بالق اتة يف زم ىمأل ب اخلطاب ،وى ي ب فبي طالب ،وفن
ىمأل تان ي ط فوكد اةاه ة مب استةط م( ،ف فءو تان ي صق مب ادىاهم ف
استةط م مبعنش فحلق م ،إذا مل يك لو تألاش) ( ،)10تقد تعل ىمأل ،وى ي -
رضي اهلل ىن ما  -ذلك مب ضأل م الص ابة ،ومل ينكأل ى ما فثد ،تكان
إمجاىاً ( ،)11وب ذا قا فبو موسش اا عأل  ،واب ى اع ،وفء

ب مالك،

وسع د ب املال ب  -رضي اهلل ىن م -وهو قو مج ور اامة ،تد هذا ى ش
اإلمجا (.)12
اثلثا :املعقول
إن إث ا النالالب بالق اتالة يالالتند إىل إدراك فمالور خف الة ،ورف راجالح ،وظال
غالب ،وفمار ظاهأل بقالو فهالل اخلالرب تق ولالو فوىل ،وهالذ اامالور توجالب ل النف

( )89الزحيلل ،وسائل اإلثبات (:ص.)171
( )91ا ن رشد ،بداية اجملتهد.)131/2 (:
( )91ا ن فرحون ،تبصرة احلكام )1119/2 (:ا ن تدامة ،املغين )717/1 (:ا ن القيم ،الطرق احلكمية:
(ص )198ا ن حزم ،احمللى.)183/1(:
( )92ا ن رشد ،بداية اجملتهد )131/2(:الزرتا  ،شرح الزرقاين على موطأ مالك ،دار الفلر.)21/7 (:
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سالالكوءًا توجالالب اىت الالار  ،تنقالالد الناقالالد ،وتقالالويم املقالالوع ،ورف اخل ال ري ،والط الالب،
والعقالالل يالالألجح ق الالو الولالالد مل ال ف ال و الش ال و ال ال ني ،والشالالار مُتشالالون إىل اتصالالا
ااءالالالاب ،وثفظ الالا وى الدع اءقطاى الالا ،ويرتتالالب ى الالش النالالالب فثكالالاع ىالالد  ،سالالوا
فتاءت يف املرياث ،فع النفقة ،واحلل واحلألمة ...ت عتمد ى ش ى الم الق اتالة تالالتقويم يف
املت فا  ،وءفقة الزوجا (.)13
وجيالالاب :إن الق اتالالة ل الالالت بع الالم ،اءالالو لوتالالان ى م الًا امك ال اتتالالالابو تالالالائأل
ة
الع وع ،بل يعتمد ت و ى ش الش و ،واحلالدع ،والالتلمني ،توجالب فن يكالون بالاط ً
تالك اءة ،وغري م الع وع ال ك تعتمد ى ش فس ى م ة وتذا القاتة (.)13
ورد اةم ور (املتيدون) :فن فثكاع الن وع ،وغريها ىندما تي الت بالنصالو
تمالالالا ث تالالالت الق اتالالالة تكالالالون معتالالالرب  ،ومعتمالالالد  ،ومال ال فمي ت الالالا :فوقالالالا الصالالالة ،
والكالالالون ،ثالالم إن هنالالاك ى ومالالا ك تكتالالالب تالالالعني ،وقالالألم الشالالعأل وغريهالالا م ال
املواهب ال تنمو بالدراسة والت ألبة والع م (.)13
تمالالا فن احلنف الالة فءفال ال م فحلقالالوا الولالالد بالالالزوج إذا ىقالالد ى الالش زوجالالة ،وهالالي يف
املشألق وهو يف املغألب م اةزع بعدع لقائ ا ولو حلظة ،تالقاتة ى م م باب اكجت الاد
ت عتمد ى و(.)13

( )93ينظر :الشافعل ،األم )371/1 (:ا ن القيم ،الطرق احلكمية )217 (:الطحاوي ،شرح معاين
اآلاثر )112/7(:ا ن حزم ،احمللى )27/11 (:اللعيب ،البصمة الوراثية (:ص.)118
( )97ينور حممود ،إثبات النسب(:ص.)17
( )91القراث ،الفروق )112/7 (:الزيلعل ،تبيني احلقائق  ،ط1313 ،1ه  -القاهرة.)111/3 (:
( )91الزحيلل ،وسائل اإلثبات (:ص.)177
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واثالالتج املالالاءعون :إن تالةً مال مالالدىي النالالالب يالالالت ق الطفالالل ،واكسالالت اق
موجب ل الوق النالالب ،وقالد ا الرتتا ت الو ،ت شالرتتان يف ءالالب الطفالل إل مالا ،وك
داىي إلحلاقو بأثدهما ى طأليق الق اتة (.)13
وجيالالاب :إن هالالذا قالالد يكالالون ب ال

اً لالالو مل يتم الالز فثالالدهما بالالأمأل خالالارج ى ال

الدىوى ،فمالا إذا الز بالأمأل لخالأل تالالفألاش ،فو ال نالة تالان اإلحلالاق بالو ،تمالا لالو الز
بال نالالة ،بالالل إن الش ال و ءفالالالو ب نالالة م ال فقالالوى ال نالالا  ،تالالان الش ال و اسالالم ملالالا ي ال ني احلالالق
ويظ أل  ،وظ ور احلق هنا بالش و ،فقوى م ظ ور بشال اد مال جيالوز ى الو الالوهم،
والغ ط والكذب.
وجياب :إن الش و يكون معتمداً يف ثالة تالالاو الفألا الني ،تمالا هالو احلالا لالو
وطئ اثنان جارية ومح الت ،ومل يالدر احلمالل مال في مالا ،وال عالان يكالون ملالا يشالاهد
الزوج م زوجتو ،ت ما بابان مت اينان ،وبنا ً ى و ل

ل زوج فن يعألم ولد زوجتو

ى ش القاتة ،وإن الولد ي ق باثب الفألاش ،ولو تالان مال زءالا بالاقألار الالزوج ،فو
الزوجة ،فو بقو القائ  ،وك يقط ءال و ىنو إك ال عان ،تالفألق واضح بني وجالود
الفألاش الص ح ،وبني تعدد الفألا ني ،قالا القالألايف( :بابالان ك يالالد فثالدهما مالالد
اآلخأل) (.)18
الرأي الراجح
بعد فن ب نا فرا الفق ا  ،وفدلت م ،ومناقشت ا ،واىرتاضات م ،وردود
تل طألن تاءنا ءألجح ما ذهب إل و اجمل زون ،القائ ون بي و

النالب بالق اتة

لآلتي:
( )97ينور حممود ،إثبات النسب (:ص.)11
( )98القراث ،الفروق )2/7 (:الزحيلل ،وسائل اإلثبات (:ص )177حممود ،إثبات النسب (:ص.)13
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ف ) إن احلدي الص ح الذ روتو الال د ىائشة يف إقألار  لقالو القالائ
املدةي ،اءو  ك يقأل منكألا وم املع وع ىند فهل احلدي إن اإلقألار فثد فقالالاع
الالنة اليةثة ( القول ة ،والفع ة ،والتقأليألية ) ،تفي تأل الألسو  ،وابت اجو،
وىدع إءكار قو القائ دكلة ى ش ااخذ بالق اتة؛ اءو ى و الالةع ك يقأل منكألا.
ب) قو اادلة ال استند ى ا اةم ور س فا ،وخ فا ،وفن فدلة الطالألن
اآلخأل ك تصل إىل قو فدلة اةم ور ثم إء ا ل الت بألحية يف الدكلة ى ش املن .
ج) دلالالت ااثادي ال الص ال

ة ،والصالالألحية ى الالش اىت الالار الق اتالالة ث الالة يف

إث الالا النال الب ،وفقالالوا الص ال ابة ،وفتعالالاام وفقض ال ت م ،وهالالذا مالالا د ى الالو
الق اع الص ح والعألن ،وهو الذ يالتند إىل قواىالد الشالأل  ،وفبالولو ،تمالا
ف ءو القالو الالذ يواتالق رو الشالأليعة ،ومقابالدها يف ثفال ااءالالاب ،تالشالار
متشون إىل إث ا ااءالاب وىدع اءقطاى ا ولو بطأليق ضع

 ،قا اب تألثون:

(ثكم رسو  ،وخ فالاؤ مال بعالد بالقاتالة وجع ال ا دلال ة ى الش ث الو النالالب،
ول

ت ا إك جمألد اامارا  ،والعةما )(.)11
د) اهتمالالالاع الشالالالأليعة الغالالالألا بالنالالالالب ،وااءالالالالاب ،والعنايالالالة حبفظ الالالا،

وب اءت ا م مالا تعالدد الظالألون ،وف الك ت املةبالالا  ،تكالان ااثالو ااخالذ
بالق اتة املعتمد ى ش احل  ،وال صأل ،ومطابقة الش ني.
ه الال) إن العمالالل بالق اتالالة ك يكالالون فك ث ال ك دل الالل فقالالوى من الالا ت الالفألاش،
وال نة ت و ك يتعارم م اادلة املي تة ل نالب.

( )99ا ن فرحون  ،تبصرة احلكام .)113/2 (:
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و) إن ثدي فبش هأليأل -رضي اهلل ىنالو  -الالذ اسالتد بالو احلنف الة دل الل
ى ش فن الولد يأتي ىاد مشاب ا ابولو م ث

اةم ة ،ت و دل ل ى الش الق اتالة

ك ى ش إءكارها.
ز) رو مبا ك جيعل جماك ل شك فن ىمأل فخذ بالق اتة ،وىمل ب ا دون ءكري
م فب ابو ،وما ءق و احلنف ة –م ب تو – ك يد ى ش ءفي العمل بالق اتة يف
إث ا النالب باىت ار فن ثكم ىمأل تان م باب العقوبة ل شأليكني)(.)100
) فن احلقائق الع م ة ن فن ينالب الولد اتيأل م فب ،تكاءت القاتة يف
ىصور مضت دل ةً يف إث ا النالب ،تكان ذلك تألجا ألى ا ينال م م رو
الشأليعة ،ومقابدها يف ثف ااءالاب تما ينال م م احلقائق ،وان اءتالاب
الولد اتيأل م فب (.)101
وبنا ى ش ذلك تان ال صمة الوراث ة م الناث ة العم ة تعد وسال ة ك تكالاد
ختطئ يف الت قق م الوالدية ال ولوج ة ،والت قق مال الشلصال ة ،وك سال ما يف
جما الطب الشألىي ،وهي تألقش إىل مالالتوى القالألائ القويالة الال يأخالذ ب الا فتيالأل
الفق ا يف غري قضايا احلدود الشألى ة ،و يل تطورا ىصأليا ىظ ما يف جما الق اتالة
ال يذهب إل ا مج ور الفق ا يف إث ا النالب املتناز ت و ،ولذلك تألى الندو
فن يتخذ ب ا يف تل ما يتخذ ت و بالق اتة م باب فوىل

()102

وى ش ذلك جيوز العمل بال صمة الوراث ة إلث ا

ءالب اجمل و بالضوابط

الشألى ة املقألر لقألينة الق اتة ،ومن ا اكتتفا بألف خ ري واثد تالقائ

()111ا ن اهلمام  ،شرح فتح القدير .)13/1(:
( )111ال رخ ل ،املبسوط .) 19/17 (:

( )112ملخص يعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة الورااية ث نابان الن ب (:ص.)71

العد
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الذتأل ،والعمل ب ا مقصور ى ش ثالة التناز يف اإلث ا  ،وىدع الدل ل ااقوى،
وىند تعارم اادلة (.)103
وقا د.اا قأل( :وق اع تقن ة ااندسة الوراث ة ى ش الق اتة ق اع ب ح يف
هذا ال اب ،ول

هو ىند م الق اع املالاو بل تقن ة ااندسة الوراث ة فوىل

بال صمة ،والصدق ،ت ن غي فن تكون فرجح م الق اتة وال ت ا فن القائ يتك م
ى تألاسة ،وثدع وختمني ،بل قد يقو الشي ثم يألج ىنو إذا رفى الش و
منو) (.)103
ومال قالو هالالتك الفق الا يف مصالالداق ة ال صالمة الوراث الالة ،إك فء الم ا الالرتطوا فن
تتواتأل ت ا الشألو  ،والضوابط اآلت ة:
- 1فن تكون النتائج الط ة متفقة م العقل ،واملنطق ،واحل والواق  ،تة
اك فن تي ت ال صمة الوراث ة ءالالب مال ك يولالد ملي الو لصالغأل سالنو ،فو لكوءالو مقطالو
الالالذتأل واكءي ال ني ،تميالالل هالالذ احلالالاك تكالالون ال صالالمة الوراث الالة قالالد اىرتاهالالا اخلطالالأ،
وخالفت املنطق ،والعقل.
 - 2فن تكون فوامالأل الت ال الل الط الة ل صالمة الوراث الة بنالا ً ى الش فوامالأل مال لالو
س طة ولي اامأل ،ثتش يقفل باب التةىب ،وفت ا ااهوا  ،والظنون.
- 3فن تكون امللتربا ال جيأل ت ا ت ص ال صمة الوراث الة تابعالة ل دولالة،
فو تشالالألن ى الالا إ الالألاتًا م ا الالألاً ،مال تالالواتأل الضالالوابط الع م الالة املعتمالالد ىامل الاً يف هالالذا
اجملالالا  .وفن يكالالون اا الاللا

الالالذي يعم الالون يف امللتالالربا اخلابالالة بال صالالمة الوراث الالة

( )113عدد من العلماء والباحينني ،ندوة القضاء الشرعي يف العصر احلاضر الواقع واملأمول ث الفرتة الواتعة
ني  17-13-12ر يع األول 1727هـ.تام جبمعةا وتن يقةا :ي و ن راهيم اللهيب)18/11( :.
( )117األشقر ،حممد ىلليمان ،إثبات النسب ابلبصمة الوراثية (:ص.)711
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تتواتأل ت م اخلربا  ،واملالتهة الع م الة الكام الة ،القالدر ى الش ااىمالا امللربيالة،
و ألو ق و الش اد تما يف القائ .
- 3ين غي ى م استلداع فثالدث ااج الز  ،وفتضال ا ىنالد إجالألا الت ال الل
اخلابة بال صمة الوراث ة ،وفن يقوموا باجألا الت ألبة الواثالد مالألا ىالد ل تأتالد مال
ب ة النتائج ،ودقت ا.
- 3توث ق تل خطو م خطالوا الت الل بالد اً مال ءقالل الع نالا  ،ومألاىالا
ااماءالالة يف ءق ال ا ،وفن تكالالون م ال الشالاللص املعالالين إىل ظ الالور النتالالائج ،ثألب الًا ى الالش
سةمة الع نا  ،وضماءاً لص ة ءتائ ا ،تمالا ين غالي ثفال الوثالائق تاتالة ،والنتالائج
ل ألجو إل ا ىند احلاجة(.)103
تما فقأل جم

اجملم الفق ي اإلسةمي يف دورتالو الالادسالة ىشالأل املنعقالد مبكالة

املكألمة ،يف املد م  1322/23- 21هال الالذ يواتقو مال 2002/1/10- 3ع مالا
يأتي:
جيوز اكىتماد ى ش ال صمة الوراث ة يف جما إث ا النالب يف احلاك
ف ) ثاك

التناز ى ش جم و النالب مبلت

بور التناز ال

التال ة :

ذتألها

الفق ا  ،سوا فتان التناز ى ش جم و النالب بال ب اءتفا اادلة فو تالاوي ا ،فع
تان بال ب اك رتاك يف و

الش ة وحنو .

( )111ينظر :اللعيب ،البصمة الوراثية (:ص )37 ،33جنم عبد الواحد ،البصمة الوراثية وأتثريها على
النسب( :ص .)11ملخص يعمال احللقة النقاشية حول البصمة الورااية (:ص )78مناتشان اجملمع
الفقةل را طة العامل ا ىلةمل ث دورتا اخلام ة عشرة ،مضاء منجد ،دور البصمة الوراثية يف اإلثبات
اجلنائي ،الرايض2117 ،م(:ص 11وما عدها).
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ب) ثاك

اك ت ا يف املوال د يف املالتشف ا  ،ومألاتز رىاية ااطفالالا

وحنوها ،وتذا اك ت ا يف فطفا ااءاب ب.
ج) ثاك

ض ا ااطفا واختةط م ،بال ب احلوادث فو الكوارث فو

احلألوب ،وتعذر معألتة فه م ،فو وجود جي مل اك التعألن ى الالش هويت ا ،فو
بقصد الت قق م هويا فسألى احلألوب ،واملفقودي

ٍ.

وبنا ى ش ما س ق اكننا اكثت اج ب ال صمة الوراث ة تقألينالة يعتمالد ى الا
يف إث الالا النالالب يف ثالالالة ىالالدع تالالواتأل اادلالالة ااقالالوى من الالا ،تفالالألاش الزوج الالة،
والش اد  ،واك ست اق ،فو وجود دل ل فقوى من ا يعارض ا ،فو يي ت ىك
مدلواا ب اءة لوءالاب ،واحملاتظة ى ا م الض ا  ،واكختة  .واحلمد هلل
رب العاملني
اخلامتة
تقد توبل ال

إىل النتائج لكت ة:

فوك :فث الالت ال ال مشالالألوى ة ال صالالمة الوراث الالة تقألينالالة يعتمالالد ى الالا يف إث الالا
النال الب يف ثالالالة ىالالدع تالالواتأل اادلالالة ااقالالوى من الالا ،تفالالألاش الزوج الالة ،والش ال اد ،
واكست اق ،فو وجود دل ل فقوى من الا يعارضال ا ،فو يي الت ىكال مالدلواا بال اءة
لوءالاب ،واحملاتظة ى ا م الض ا  ،واكختة .
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ثاء ا:ك اىت ار ل صمة الوراث ة يف ءفالي النالالب ،ان الشالأليعة ك تعالألن طأليقالا
لنفي الولد إك ال عان ملا ت ا (ال صمة الوراث الة) مال مصالادمة ل نصالو

اليابتالة وتالفالة

إلمجا اامة.
ثاليا :اهتم اإلسةع بااءالاب وجع و م فهم مقابد ث

ثألمت فن يتل ش

اإلءالان ى ءال و فو فن ينالب إىل غري فب و (الت ين).
رابعا :إن الق اتة طأليق معترب إلحلاق النالب واكننا التأتد م ذلالك ىال طأليالق
ال صالالمة الوراث الالة ،تالالاذا واتالالق قالالو القالالائ الف وبالالا امللربيالالة ت الالا وءعمالالت ،وإن
خالفت تقدع ال صمة الوراث ة ى ش قو القالائ ؛ ذلالك فن القالائ يعتمالد ى الش اخلالرب
والش و يف ثني فن ال صمة الوراث ة تعتمد ى ش فس ى م الة ،وفن ءالال ة بال ت ا تزيالد
ى .%11
خامالا :تعد قألينة ال صمة الوراث ة قألينة مالتق ة يعتمد ى ا يف إث ا النالب،
ى ش فن ك يوجد دل ل يعارض ا فو يي ت ىك

مدلواا ،وك جيوز استلدام ا

لغألم التأتد م ب ة النالب اليابت ،ملا يرتتب ى و م سو العشأل وسو
العةقا الزوج ة وغري م مفاسد.
املصادر واملراجع مرتبة هجائيا:
[ ]1إث ا النالب بطأليق الق اتة ،فءور حممود .دبور ،فءور حممود ،النا أل ،دار
اليقاتة العألب ة ،القاهأل .1183 ،
[ ]2إث ا النالب بال صمة الوراث ة ،اا قأل ،حممد س مان ،منشور ى ش املوق
اآلتي:

islamtoday.net/bohooth
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[]3

إثكاع ااثكاع أل ىمد اإلثكاع ،اب دق ق الع د ،تقي الدي فبو الفتح
حممد ب ى ي .مكت ة الالنة ،القاهأل ،

[ ]3اكستذتار ،اب ى د الرب ،يوس

. 1113

ب ى د اهلل ، ،دار الكتب الع م ة،

بريو .2000 ، ،
[ ]3اكستنالاخ بني الع م والدي  ،مص ا  ،ى د اااد  ،الدار العألب ة ،بريو ،
.2 ،1111
[ ]3اإلقنا  ،احل او  ،موسش.
[ ]3ااع ،الشاتعي ،حممد ب إدري  ،دار الفكأل ل ط اىة والنشأل،

،2

1183ع.
[ ]8اإلءصان املألداو  ،س مان ،ظق ق :حممد الفقي ،دار إث ا الرتاث العألبي،
بريو .
[ ]1ال أل الألائق ،اب جن م ،2 ،مط عة الالنة احملمدية.
[ ]10ال أل الزخار ،املألتضش ،فمحد ب حي ش ،متسالة الألسالة،

،1133 ،2

بريو .
[ ]11بدائ الصنائ  ،الكاساءي ،ىة الدي ب فبي بكأل ، ،دار الكتاب العألبي،
 ،1182بريو .
[ ]12بداية اجملت د ،اب ر د ،حممد ب امحد ،ءشأل مكت ة الك ا اازهألية،
مصأل1383 ،ه.
[ ]13ال صمة الوراث ة وفثألها ى ش ااثكاع الفق ة ،الكع  ،خ فة ، ،دار
اةامعة2003 ،ع.

حجية نابان الن ب ابلبصمة الورااية ...

[ ]13ال صمة الوراث ة وفثألها يف اإلث ا  ،ىمأل ب حممد،

321
www.gulfkids.com

[ ]13ال صمة الوراث ة وتأثريها ى ش النالب ،جنم ى د الواثد ،حب مقدع ل م م
الفق ي بألابطة العامل اإلسةمي يف دورتو ( )13ىاع  1311هال.
[ ]13ال صمة الوراث ة وث ت ا يف اإلث ا  ،ه يم اءة ،منشور ى ش املوق اآلتي:
www.brooonzyah

[ ]13ال صمة الوراث ة وىةئق ا الشألى ة ،ااةلي ،سعد الدي  ،جامعة الكويت،
.2001
[ ]18بعض النظأليا الفق ة يف ال صمة الوراث ة وتأثريها ى ش النالب ،باخطمة،
حممد ىابد ، ،اجملم الفق ي لألابطة العامل اإلسةمي يف الدور اخلامالة ىشأل
ىاع 1311هال.
[ ]11تاج العألوع الزب د  ،حم ي الدي  ،1 ،املط عة اخلريية – مصأل – 1303ه.
[ ]20ت صأل احلكاع ،اب تألثون ،بألهان الدي  ، ،مط عة ال ابي،

،2

1138ع.
[ ]21ت ني احلقائق ،الزي عي ،تلأل الدي ىيمان ب ى ي،

1313 ،1ه ،دار

الكتب اإلسةمي ،القاهأل .
[ ]22مكان النشأل القاهأل .
[ ]23الت ل ال ولوجي ل نا ال شألية ،ىمأل اامحأل ، ،جامعة اإلمارا :
(ع.)1310 ،3

[ ]23التعأليفا

اةألجاءي ،ى ي ب حممد ، ،ظق ق :إبألاه م ااب ار  ،دار

الكتاب العألبي ،بريو .1303 ،1 ،
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[ ]23مع م لغة الفق ا  ،ق عة جي ،حممد رواع،

 ،1113 ،1دار النفائ ،

بريو .
[ ]23التفالري الك ري ،الألاز  ،تلأل الدي  ، ،دار الكتب الع م ة  -بريو ،
1321هال  2000 -ع.1 ،
[ ]23تقن ا ال صمة الوراث ة يف قضايا النالب ،اخل ا  ،ى د القادر ،منشور ى ش
املوق

اآلتيwww.djelfa.info :

[ ]28توظ

الع وع اةنائ ة خلدمة العدالة ،بدر خالد ، ،الكويت،

،1

.1113
[ ]21اةام اثكاع القأللن ،القألط  ،فبو ى د اهلل حممد ،دار الكتاب .1133
[ ]30ث ة القألائ  ،ىزايز  ،ىدءان ،يف الشأليعة اإلسةم ة ،1110 ،1 ،دار
ىمار.

[ ]31الدراية يف ختأليج فثادي

ااداية ،اب ث أل العالقةءي ،فمحد ،ظق ق:

ى داهلل ال ماءي ،دار املعألتة ،بريو .
[ ]32الذخري  ،القألايف،

اب الدي فمحد ب إدري ، ،

 ،1بريو ،

1113ع.
[ ]33روضة القضا  ،الالمناءي ،ى ي ب حممد ، ،ظق ق :بة الناهي ،مط عة
اسعد ،بغداد 1130ع.
[ ]33سن فبي داود ،فبو داود ،س مان ، ،ظق ق:حممد حم ي الدي  ،دار الفكأل.
[ ]33الالن الكربى ،ال قي ،فبو بكأل امحد ،ط دائأل املعارن النظام ة يف ااند
 1333 ،1ه.
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[ ]33ألائ اإلسةع ،احل ي ،جعفأل ب احلال  ،مكت ة احل ا  ،بريو .1138 ،
[ ]33أل الزرقاءي ى ش موطأ مالك ،الزرقاءي ، ،حممد ب ى د ال اقي ،دار
الفكأل.
[ ]38ب ح مال م بشأل النوو  ،الن الابور  ،مال م ب احل اج القشري  ،دار
الديان ل رتاث ،القاهأل .1183 ،
[ ]31أل تتح القديأل ،اب ااماع ،تما الدي حممد ب ى د الواثد ،مط عة
مصطفش حممد ،القاهأل .
[ ]30ب ح ال لار  ،ال لار  ،حممد ، ،دار اب تيري1183 ،ع،

،3

ظق ق :مصطفش ال غا.
[ ]31ب ح مال م ،مال م ب احل اج ،دار إث ا الرتاث ،بريو  ،ظق ق :حممد
تتاد ى د ال اقي.
[ ]32الطألق احلكم ة يف الال اسة الشألى ة ،اب الق م اةوزية ،حممد ،دار إث ا
الع وع ،بريو .
[ ]33الفتاوى يف القأللن،

تو  ،حممود ،دار الشألوق ،بريو ،

،8

2001ع.
[ ]33تتح ال ار  ،اب ث أل،

اب الدي  ، ،مط عة ال ابي ،مصأل.1131 ،

[ ]33الفألوق القألايف ،فمحد ب إدري  ،1333 ،2 ، ،دار إث ا الرتاث.
[ ]33القاموع الفق ي ،فبو ث ب ،سعد ، ،دار الفكأل ،سوريا.1118 ،1 ،
[ ]33القاموع احمل ط ،الفريوز لباد  ،جمد الدي  ،دار إث ا الرتاث ،بريو ،
2000 ،2ع.
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[ ]38القواءني الفق ة ،اب جز  ، ،ظق ق:ى د الكأليم الفض ي ،املط عة
العصألية2000 ،1 ،ع بريو .
[ ]31لالان العألب ،اب منظور ،حممد ب مكألع ،دار بادر ،بريو .1 ،
[ ]30امل الو  ،الالألخالي ،مش الدي  ،2 ، ،دار املعألتة بريو .
[ ]31احمل ش ،اب ثزع ،حممد ى ي ب امحد الطاهأل  ،دار اة ل ،.بريو ..
[ ]32تتار الص ا  ،الألاز  ،حممد ب فبي بكأل1113 ،1 ، ،ع ،دار ىمار،
ااردن.
[ ]33املدوءة ،اإلماع مالك ، ،دار بادر ،بريو .
[ ]33مالند اإلماع فمحد ب ثن ل ،فمحد ب ثن ل ، ،متسالة قألط ة ،القاهأل .
[ ]33مالند الط الالي ،الط الالي ،س مان ،دار املعألتة ،بريو .
[ ]33مالند اإلماع فمحد ب ثن ل ،فمحد ب ثن ل ،متسالة قألط ة ،القاهأل ،
مصأل.
[ ]33املص ا املنري الف ومي ،امحد ب ى ي ،3 ، ،املط عة اامريية ،القاهأل .
[ ]38املص ا املنري ،الف ومي ،فمحد ب حممد ، ،املكت ة الع م ة ،بريو .
[ ]31معامل الالن ى ش تتصأل سن فبي داود ،اخلطابي ،فمحد.
[ ]30املع م الوج ز ،جمم ال غة العألب ة ،1 ، ،دار الت أليأل.1180 ،
[ ]31املع م الوس ط ،إبألاه م مصطفش ،ظق ق :جمم ال غة العألب ة ،دار الدىو .
[ ]32مغين احملتاج ،الشألب ين ،حممد اخلط ب ، ،دار الفكأل ،بريو .
[ ]33املغين ،اب قدامة ،ى د اهلل ، ،دار الفكأل ،بريو .1303 ،1 ،
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[ ]33املقابد الشأليعة اإلسةم ة ،اب ىا ور ،حممد ،ظق ق:حممد امل الاو  ،دار
النفائ 2001 ،2 ،ع ،ىمان.
[ ]33م لص فىما احل قة النقا ة ثو ال صمة الوراث ة ،مناقشا اجملم الفق ي

بألابطة العامل اإلسةمي يف دورتو اخلامالة ىشأل  ،مضا من د ،دور ال صمة
الوراث ة يف اإلث ا اةنائي ،الأليام2003 ،ع.
[ ]33م طألق اإلث ا يف الشأليعة والقاءون ،فمحد ى د املنعم ،دار الفكأل العألبي،
القاهأل .1133 ،1 ،
[ ]33مناقشا ج الة اجملم الفق ي لألابطة العامل اإلسةمي ،اب باز ، ،بشأن
ال صمة الوراث ة بدورتو اخلام ىشأل .
[ ]38املن د يف ال غة واإلىةع ،دار الشألوق ،بريو 2000 ،38 ،ع.
[ ]31امل ذب ،الشرياز  ،إبألاه م ب ى ي ،دار الفكأل ،بريو .
[ ]30املواتقا  ،الشاط  ،فبو إس اق1133 ،2 ، ،ع ،دار املعألتة ،بريو .
[ ]31املوطأ ،مالك ب فء  ، ،ظق ق :حممد مصطفش ااىظمي ،ظق ق :سامل
حممد ىطا ،حممد ى ي معوم ،متسالة زايد ب س طان ل ء ان،

،1

2003ع.
[ ]32ءدو القضا الشألىي يف العصأل احلاضأل الواق واملأمو ىدد م الع ما
وال اثيني ،يف الفرت الواقعة بني  13- 13- 12رب ااو 1323هال.قاع
جبمع ا وتنال ق ا :فبو إبألاه م الذه .
[ ]33ءدو الوراثة وااندسة الوراث ة ،الكويت ،املنظمة اإلسةم ة ل ع وع الط ة،
 23- 23مجادى اآلخأل 1311 ،هال.)1030/2 (:
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[ ]33النالب يف اإلسةع واارثاع ال دي ة ،اةند  ،فمحد ،دار الكتب القاءوء ة،
مصأل2003 ،ع.
[ ]33ءصب الألاية ،الزي عي ،ى داهلل ب يوس  ، ،ظق ق حممد يوس ال نور ،
دار احلدي  ،مصأل.1333 ،
[ ]33ءصأل تأليد ،مقا بعنوان :هل  .)D).N).Aبديةً ى ال عان ،منشور ى ش املوق
اكتي.)www).almaalina).com :
[ ]33ء اية احملتاج إىل أل املن اج ،الألم ي ،مش

الدي حممد ، ،دار الفكأل

ل ط اىة1183 ،ع ،بريو .
[ ]38ء ل ااوطار ،الشوتاءي ،حممد ب ى ي ب حممد ،دار الط اىة املنريية.
[ ]31وسائل اإلث ا  ،الزث ي ،حممد ،1182 ،1 ، ،دار ال ان.
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Authentic paternity genetic fingerprint
(Doctrinal study comparison)
Dr. Jaber Ismail Ahajahjh1, and Dr. Osama Hassan Rababah2
1 Al al-Bayt University, Faculty of Shari
2 Balqa Applied University
jaber1970@aabu.edu.jo

Abstract. The aim of this study to the statement (Authentic Legitimation fingerprint genetic: a doctrinal
study comparison), in her three demands;, I knew in the first requirement of DNA, and showed what it is,
and credibility, in the second requirement is known ratios, and demonstrated its importance in Islam, and
the third requirement set out air conditioning idiosyncratic to fingerprint genetic, and authority to
establish the descent, as it has proved Find the legality of DNA as evidence relied upon in proof of
descent in the absence of evidence of the strongest ones scattered, and the acknowledgment, or proof to
the contrary mention the maintenance of the genealogy, and preservation of the loss, and mixing.
Key words: DNA, descent, Qiyaafah.
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املقاصد االقتصادية يف تشريع الزكاة

"قراءة حتليلية لنصوص من القرآن والسنة"
د .عامر يوسف حممد العتوم

أستاذ مساعد  -قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك – اربد  -األردن

ملخ ص

البح ص  .يهــدف البحــإ م معرفــة املقاالــد االقتصــادية ا زشـرين اللكــاء مــي يــالب قـرا ء ليليــة لــبع

نصــوص القــرلن الوــرن والســية اليبويــة ،فاللكــاء عبــادء ماليــة أليــا زتعلــذ مملــاب وهــو فري ــة ز يـ مــي األ ييــا وزــرد
للفقرا ضمي شروط حمـددء ومـي يـالب ليـض بعـ نصـوص القـرلن الوـرن والسـية اليبويـة زبـأ أن لتشـرين اللكـاء
مقاالــد اقتصــادية ك ــريء ،فلللكــاء مقصــد واضــت ا زقليــض التفــاوت ا زوقيــن ال ــروء بــأ بقــات اجملتمــن مــي يــالب
عــادء زوقيــن ال ــروء مــي األ ييــا للفق ـرا  ،كمــا أن لللكــاء مقصــدال ا قادء االســتهالك الولــو اليــاز عــي أ ــر عــادء
التوقيــن ،ومــي أيــة أيــرى فـ ن فــرز اللكــاء مــي أهــم حمفـلات االســت مار ،كمــا أن لللكــاء مقصــدال واضــحال ا حماربــة
االكتياق احملرم ،هيك عي مقصد اللكاء ا قادء معدب التشغيض ،ومحملصلة احلد مي الركود االقتصادي
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سييداا
حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين...أما بعد,
ما من تشريع من التشريعات ,إال وله مقاصد يهدف إىل حتقيقها ,وغايات يرمي
إىل الوصييوإ إليهييا ,والشييريعة اإلسييالمية باعتبارهييا تشييريعا

اوي يا مصييدرا الييو ي

اإلهلي هلا مقاصد تهدف إىل حتقيقها ,وذلك جبلب املنافع للعباد ,ودفع املضار عنهم؛
ويف ذلك إعااة هلم على القيام بوظيفة اخلالفة يف األرض ,وعبادة اهلل و دا ال شيريك
لييييييه ,يييييييه يقييييييوإ سييييييبحااه وتعيييييياىل ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ( ,)1ويقييييوإ اييييل شييييااه ﭽﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭼ(.)2
إن املقاصد اليت تهدف الشيريعة اإلسيالمية إىل حتقيقهيا تبيدو وا يحة يف القيرآن
والسنة ,ومن أمثلة ذلك تأكيد اإلسالم على فظ املاإ من خالإ إبا ة امللكية الفرديية
والتأكيد على تداوإ املاإ بني فئات اجملتمع .ومن النظم اليت و يعها ألايل ذليك اظيام
الزكاة واإلرث والضمان االاتمياعي ,ويبيدو وا يحا أن الزكياة مين التشيريعات الييت
أكد عليها القرآن الكيريم يف كيثم مين املوا يع ,منهيا وليه تعياىل ﭽﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﭼ ( .)3و ييد دخلييح يييز التطبيييا منييا العهييد النبييو و ييواإ
التاريخ اإلسالمي تى يومنا احلا ر و ققح اتائج باهرة عند تطبيقها بيدليل ميا كتيب

( )1سورء األعراف ،اآلية 124
( )2سورء ال ارات ،اآلية 15
( )4سورء املعارج ،اآلات21-29 :
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عن الزكاة يف العديد من الرسائل اجلامعية ,والبحوث والدراسات ,واجملالت ,ااهييك
عن إ امة مؤسسات ر ية مستقلة خاصة بإدارة أمواإ الزكاة.
إن إيتاء الزكاة يقتضي دفع احلا املالي املفروض يف املاإ على الواه الا تقيررا
الشريعة اإلسالمية ويف ذلك يقيوإ تعياىل ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ(.)9
وكما تشم اآلية ,فإن مقصد تشريع الزكاة هو تطهم النفس مين الشيو والب.يل .واظيرا
ألن الزكاة عبادة مالية فإن لتشريعها مقاصد أخرى أرادها املوىل عز وال سواء ميا كيان
منهيا ظيياهرا أو تلييك اليييت ال يعلمهيا إال احلييا اييل وعييال .ولعيل أظهيير مقاصييد تشييريع
الزكاة هي املقاصد اال تصادية ,واليت ترتبط بشكل وا و مبقصد فظ املاإ .ومن هنيا
برزت احلااية إىل البحيه يف املقاصيد اال تصيادية يف تشيريع الزكياة ,مين خيالإ حتلييل
بعيييص اصيييوآ القيييرآن الكيييريم والسييينة النبويي ية باسيييت.دام بعيييص أدوات التحلييييل
اال تصاد .
مشكلة البح
تكمن مشكلة البحه يف حماولة اإلاابة عن األسئلة التالية
أوال هل يقتصر مقصد تشريع الزكاة على تزكية وتطهم النفس؟
ثاايا ما عال ة تشريع الزكاة مبقصد فظ املاإ؟
ثالثا هل لتشريع الزكاة مقاصد ا تصادية ميكين اسيتنبا ها مين اصيوآ القيرآن
الكريم؟
رابعا هل لتشريع الزكاة مقاصد ا تصادية ميكين اسيتنبا ها مين اصيوآ السينة
النبوية؟

( )9سورء التوبة ،اآلية 144

عامر يوسف حممد العتوم

932
أمهية البح

إن البحه يف مو وع املقاصد اال تصادية يف تشريع الزكاة يكتسب األهميية مين
خالإ ما يلي
أوال يف حتقا املقاصد اال تصادية للزكاة يعين تأثمها على العديد من املتغمات
اال تصييادية ذات الصييلة ,ويف ذلييك تأكيييد علييى أن الشييريعة اإلسييالمية سييبقح كييل
التشريعات الو عية يف اجملياالت املتعيددة ,وهيي التشيريع األصيلو واألفضيل للبشيرية
خصوصا يف ميدان اال تصاد.
ثاايا أهمية التمعن والتفكر يف اصوآ القيرآن والسينة ,واليربط بينهيا ,وعيدم
اال تصار على التفسم الظاهر للنص؛ سعيا وراء الوصيوإ إىل مقاصيد التشيريع غيم
الظاهرة ,وما لالك من دور يف بناء صورة أكثر و و ا أو عمقا عين مقاصيد التشيريع
السيما اال تصادية.
ثالثا أهمية دراسة املتغمات اال تصادية عموما؛ فاال تصاد هو عصب احليياة؛
الرتبا ه بالعديد من املو وعات احليوية كاستغالإ املوارد وحتسني االسيتثمار وترشييد
االسييتهال  ,إ ييافة إىل حتسييني هيكييل التوزيييع ,ااهيييك عيين مو ييوعات البطاليية,
والفقر ,والكساد ,واالاتعاش اال تصاد  ,وغمها.
منهجية البح
سيعتمد البا ه مين أايل الوصيوإ إىل هيدف البحيه عليى املينهج التحليليي,
وامليينهج االسييتقرائي .وبالنسييبة ملصييادر املعلومييات فييإن البحييه سيييعتمد علييى اصييوآ
خمتارة من القرآن الكريم ,واصوآ خمتارة من السنة النبوية املقتبسة مين كتيب احليديه
ا ملعروفة ,إ افة إىل بعص الكتيب واملقياالت ذات العال ية .أميا بالنسيبة هليكيل البحيه
فيشمل املقدمة ,مشكلة البحه ,أهمية البحيه ,منهييية البحيه ,إ يافة البحيه,
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باإل ييافة إىل ثالثيية مبا ييه ,املبحييه األوإ مقاصييد الشييريعة اإلسييالمية – مقدميية
عاميية ,ويتضييمن مطلييبني همييا (تعريف مقاصييد الشييريعة اإلسييالمية ,ييرإ إثبييات
املقاصد) ,واملبحه الثااي الزكاة مفهومها وعال تهيا مبقصيد فيظ املياإ ,ويتضيمن
مطلبني هما (مفهيوم الزكياة ,عال ية الزكياة مبقصيد فيظ املياإ) ,واملبحيه الثاليه
املقاصد اال تصادية لتشيريع الزكياة ,ويتضيمن سيتة مطاليب ,وهي (مقصيد الزكياة يف
تقليل التفاوت يف توزيع الدخل ,مقصيد الزكياة يف زييادة مسيتوى االسيتهال الكليي,
مقصد الزكاة يف فيظ املياإ وتنميتيه ,مقصيد الزكياة يف حماربية االكتنياز ا يرم ,مقصيد
الزكاة يف زيادة معدإ التشغيل ,مقصد الزكياة يف احليد مين الركيود اال تصياد ).وأخما
النتائج.
إضافة البح
تكمن إ افة البحه يف األمور اآلتية
أوال تو يو عال ة فريضية الزكياة – وهيي أ يد أركيان اإلسيالم اخلمسية -
مبقصد فظ املاإ.
ثاايا التحقيا أو التثبيح مين املقاصيد اال تصيادية لتشيريع الزكياة اعتميادا عليى
اصوآ من القرآن الكريم والسنة النبويية ,ولييس باالعتمياد عليى الكتابيات النظريية,
فنصوآ القرآن والسنة هي من أهم رإ إثبات املقاصد.
ثالثييا التأكيييد علييى أن للزكيياة مقاصييد أصييلية ,تتوافييا مييع مقصييد فييظ امليياإ
(كتقليل التفاوت يف توزيع الدخل ,وحماربة االكتناز ,و فظ املاإ وتنميته) ,ومقاصيد
تبعية تتعيدى مقصيد فيظ املياإ (كزييادة مسيتوى االسيتهال الكليي ,وزييادة مسيتوى
االستثمار ,وزيادة معدإ التشغيل ,واحلد من الركود اال تصاد ) ,يتم التوصيل إليهيا
اعتمادا على التحليل اال تصاد .
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املبح األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية  -مقدمة عامة
املطلب األول :تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية
املقاصد يف اللغة مجع مقصد ,واملقصيد مصيدر ميميي مشيتا مين الفعيل
صييد ,فيقيياإ صييد يقصييد صييدا ومقصييدا ,وعليييه فييإن املقصييد لييه عييدة معييان لغوييية
()5

منها

 - 1االعتماد والتواه واستقامة الطريا ,يقوإ تعاىل ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ(.)6
 - 2التوسط وعدم اإلفراط والتفريط ,يقوإ تعياىل ﭽﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﭼ(.)7
 - 3العدإ واإلاصاف ,وغمها من املعااي.
ويف االصطالح مل يعرف عند العلمياء األوائيل تعرييف وا يو أو حميدد ملقاصيد
الشريعة اإلسيالمية ,وإايا وايدت بعيص كلميات تتعليا مبضيمواها أو أ سيامها منهيا
الكليات اخلمس ,أو احلكم أو األسرار أو العلل وغمهيا .أميا ليدى العلمياء املعاصيرين
فقد ظييح مقاصيد الشيري عة اإلسيالمية باهتميام خياآ يف العدييد مين فيروع الشيريعة
اإلسالمية ,وعلى سبيل التمثييل ولييس احلصير يعتيي اخليياط أن مقاصيد الشيريعة هيي
أهدافها وغاياتها( ,)8أما الشيخ ابن عاشور فيعرف مقاصد التشريع العامة أاها املعيااي
واحلكييم امللحوظيية للشييارع يف مجيييع أ ييواإ التشييريع أو معظمهييا ثيييه ال ييتص
( )1مللي ــد م ــي التفص ــيض ان ــر :قاد امحي ــدان ،مقاال ــد الشـ ـريعة اإلس ــالمية – دراس ــة أالـ ـولية وزقبيق ــات فقهي ــة،
ص  ،15 -12د ت
( )5سورء اليحض ،اآلية 4
( )7سورء لقمان ،اآلية 14
( )8عبد العليل اخلياط ،مقاالد الشريعة وأالوب الفقه ،ص2444 ،17م
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مال ظتها بيالكون يف ايوع خياآ مين أ كيام الشيريعة( .)4ويعيرف القر ياو مقاصيد
الشريعة على أاها الغايات اليت تهدف إليها النصوآ من األوامر والنواهي واالبا يات
وتسعى األ كام اجلزئية إىل حتقيقها يف ياة املكلفني أفرادا وأسرا ومجاعيات وأمية(.)14
وميين التع ريفييات األخييرى أن مقاصييد الشييريعة هييي إ اميية مصيياو املكلفييني الدايوييية
واألخروية عليى اظيام يكوايون فييه عبيادا هلل اختييارا كميا هيم ا يطرارا( .)11أميا عيالإ
الفاسي فيبني أن املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها واألسيرار الييت و يعها الشيارع عنيد
كل كم من أ كامها( ,)12وغمها من التعريفات .ويف الوا ع أن هنا عيدة تقسييمات
ملقاصد الشريعة اإلسالمية ,ولكن ميكن تقسيمها من يه وة املقاصد إىل
أوال الضروريات وهي مصاو ال غنى عنها ,وال حميد عنها ,وال ميكن حلياة
قيقية منتظمة أن تكون بدواها( .)13مبعنى لو اختلح أو تعطلح كلها أو بعضها الختيل
اظام احلياة ,و د ُصرت هاا الضروريات يف مخسة مقاصد (الضروريات اخلميس أو
الكليات اخلمس) ,وهي ( الدين ,والنفس ,والنسل ,والعقل ,واملاإ).)19( .
ثاايا احلاايات وهي املصاو واألمور اليت فف عليى النياأ أعبياء وتبعيات
التكليف ,وترفع احلير واملشيقة عينهم وتيسير هليم يرإ املعيامالت ,وتبيادإ املصياو
واحلااات ,ثيه إذا تعطليح أو أصيابها اخلليل كليها أو بعضيها و يع النياأ يف احلير
واملشقة من غم أن خيتل اظام ياتهم.
( )4حممد بي عاشور ،مقاالد الشريعة اإلسالمية ،ص1444 ،181م
( )14يوسف القرضاوي ،دراسة ا فقه مقاالد الشريعة بأ املقاالد الولية واليصوص اجللئية ،ص2441 ،24م
( )11عل الديي بي ق يبة ،مقاالد الشريعة اخلاالة ملتصرفات املالية ،ص2414 ،22م
( )12عالب الفاسو ،مقاالد الشريعة اإلسالمية وموارمها ،ص1444 ،7م
( )14امحد الريسوين ،حماضرات ا مقاالد الشريعة ،ص2444 ،112م
( )19ملليد مي التفصيض ان ر :قاد امحيدان ،مرجن سابذ ،ص 221 – 87
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ثالثا التحسينيات وهي املصاو أو األمور اليت حتسن بها ياة النياأ وتكميل
وال خيتييل اظييام احلييياة لفقييدها أو اختالهلييا ,كم يا هييو احليياإ يف فقييد الضييروريات وال
يلحقهم احلر واملشقة ,كما يف اإ فقد احلاايات.
املطلب الثاين :طرق إثبات املقاصد
()15

ميكن االستدالإ على مقاصد الشريعة اإلسالمية بأ د الطرإ التالية

أوال تتبييع النصييوآ اليييت ايياءت بتعليييالت يف القييرآن والسيينة لنعييرف منهييا
مقاصييد اإلسييالم وأهدافييه ,منهييا ولييه تعيياىل ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﭼ (,)16
ِي الْكَرِي َم  -صَ َلوَاتُ اللَّهِ وسَلَامُ ُه عَلَيْ ِه ِ -إلَيى
أ أن اهلل اَلَّ وَعَلَا مَا َأرْ َسلَ َهاَا النَّب َّ
خيْي ِر اليدْايَا
خيْي نر مِي ْن َ
ويل َ
.لَاِئ ِا إِلَّا َر ْمَة َل ُهمْ؛ ِلأََّا ُه اَا َء ُه ْم ِبمَا ُي ْس ِع ُد ُه ْم َوَينَيالوو َن بِي ِه ك َّ
ا ْل َ
ف َوَل ْم يََّتِب ْع َف ُه َو الَّي ِا
وَالْآخِرَةِ ِإنِ اتََّبعُواَُ ,و َم ْن خَاَل َ

ك
َيي َع َعلَيى َا ْفسِي ِه َاصِييَب ُه مِي ْن ِتلْي َ
َّ

ظمَى( ,)17و وله تعاىل يف الغاية من تشريع الصييام ﭽﭣﭤﭥﭦ
الرَّ ْ َمةِ ا ْلعُ ْ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ ( .)18ومثيييياإ ذلييييك ميييين
اصوآ السنة وله صلى اهلل عليه وسلم اخللا عيياإ اهلل ,فأ يب اخلليا إىل اهلل مين

( )11ان ر:
 يوسف القرضاوي ،مرجن سابذ ،ص 27 -29 حممد عبد العا و حممد علو ،املقاالد الشرعية وأ رها ا الفقه اإلسالمو ،ص 2447 ،42 – 21م حممد بي عاشور ،مرجن سابذ ،ص 191 – 145( )15سورء األنبيا  ،اآلية 147
( )17حممــد األمــأ بــي حممــد امليتــار الشــيقيقو ،أض ـوا البيــان ا ي ــاا القــرلن ملقــرلن ،دار الوت ـ العلميــة،
بريوت ،ط2445 ،4م ،جملد ،9ص214
( )18سورء البقرء ،اآلية 184
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أ سن إىل عياله( ,)14ااء يف فيص القدير إن يف احلديه ثا على فضل ضاء وائج
اخللا وافعهم مبا تيسر من علم أو ماإ أو ااا أو إشارة أو اصو أو داللية عليى خيم أو
إعااة أو شفاعة( .)24أو مثل اهي الرسوإ صلى اهلل عليه وسيلم عين بييع امليرء عليى بييع
أخيه ,أو اخلطبة على خطبة أخيه لئال حيصيل الضيرر لرخير ,كميا اياء عين ابين عمير
ر ي اهلل عنهما اهى النيب صلى اهلل عليه وسيلم أن يبييع بعضيكم عليى بييع بعيص,
وال خيطب الرال على خطبة أخيه تيى يي

اخلا يب بليه أو ييأذن ليه اخلا يب(,)21

وغمها من اآليات واأل اديه.
ثاايا اسيتقراء األ كيام اجلزئيية وتتبعهيا والتأميل فيهيا و يم بعضيها إىل بعيص
للوصوإ من هاا االستقراء إىل مقصد كلي .مثال إذا علمنا أن مقصد النهيي عين املزابنية
هو افي اجلهل مبقدار أ د العو ني ,وإذا علمنا أن مقصد إبا ية اشي اط السيالمة مين
الغنب هو افي اخلديعة بني الناأ بنص كالم الرسوإ صيلى اهلل علييه وسيلم است.لصينا
مقصدا وا دا وهيو إبطياإ الغيرر يف املعاو يات ,فليم يبيا خيالف يف أن كيل تعياوض
اشتمل على غيرر يف نين أو ميثمن أو أايل هيو تعياوض با يل .يقيوإ اإلميام الشيا يب
مؤكدا على ذلك "ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظير يف أدلتهيا الكليية واجلزئيية وميا

( )14البيهقو ،شع اإلميان ،ج ،5أديإ رقـم  ،7998ص  /2127القـرباين ،املعمـم األوسـ  ،ج ،9أـديإ
رقــم  ،1191ص /114ضــعفه األلبــاين ،ان ــر :حممــد الــر الــديي األلبــاين ،ضــعيف اجلــامن الصــغري وقادزــه،
أديإ رقم  ،2495ص 942
( )24املي ــاوي ،ف ــي الق ــدير ش ــرا اجل ــامن الص ــغري ،لاأادي ــإ اليبوي ــة مل زيـ ـ األ ــدي ،موتب ــة مص ــر ،ط،2
2444م ،ص 594
( )21الــحيت البيــاري ،مخي ال عقـ علــخ يقبــة أييــه أـ يــيوت أو يــد  ،أــديإ رقــم  ،1192ص /544
الــحيت مســلم ،مخي ــرن اخلقبــة علــخ يقبــة أييــه أ ـ ذن أو ي ـ ك ،أــديإ رقــم  ،1912ص 954
واحلديإ بلفظ البياري
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ااطوت عليه من هاا األمور العامة عليى يد االسيتقراء املعنيو اليا ال يثبيح بيدليل
خاآ بل بأدلة منضاف بعضها إىل بعص خمتلفية األغيراض ثييه ينيتظم مين اموعهيا
أمر وا د جتتمع عليه تلك األدلة على د ما ثبح عند العامة اود امت وشياعة علي
()22

ر ي اهلل عنه وما أشبه ذلك "

ثالثا القواعد الشرعية اجملمع عليها ,واليت تيرتبط ارتبا يا وثيقيا باملقاصيد مثيل
اعدة املشقة جتليب التيسيم ,واألصيل يف هياا القاعيدة وليه تعياىل ﭽﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﭼ ( .)23ويت.يير علييى هيياا القاعييدة مجيييع رخييص الشييرع
و فيفاته .ومثل اعدة الضرورات تبيو ا ظورات ,وهاا اعدة أصولية مأخوذة من
وله تعاىل ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭼ( ,)29ومن تطبيقاتهيا ايواز
أكل امليتة عند امل.مصة وحنو ذلك .و اعدة درء املفاسد أوىل من الب املصياو وغمهيا
من القواعد.
املبح الثاين :الزكاة :مفهومها وعالقتها مبقصد حفظ املال

املطلب األول :مفهوم الزكاة

الزكاة لغية النمياء والرييع ,يقياإ زكيا يزكيو زكياء( ,)25والزكياة يف الشيريعة يا
جيب يف املاإ .و د عرفها الشيخ العثيمني رمحه اهلل عليى أاهيا اصييب مقيدر شيرعا يف

( )22أبو اسحذ الشا يب ،املوافقات ،ج ،2ص1484 ،11م
( )24سورء البقرء ،اآلية 184
( )29سورء األنعام ،اآلية 114
( )21مج ــاب ال ــديي اب ــي مي ــور ،لس ــان الع ــرخي ،أقق ــه وعل ــذ علي ــه ووض ــن أواش ــيه ع ــامر امح ــد أي ــدر ،ج،19
ص 2444 ،994م
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ماإ معني يصرف لطائفة خمصوصية( .)26و يد وردت يف القيرآن يف موا يع كيثمة مق اية
بالصالة ,منهيا وليه تعياىل ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ ( ,)27و ولييييه تعيييياىل ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﭼ ( ,)28و ولييييييييه تعيييييييياىل ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﭼ( , )24وغمها من اآليات .كما بينح السينة النبويية مكااية الزكياة فعين ابين عمير
ر ي اهلل عنهما أن رسوإ اهلل صلى اهلل عليه وسلم اإ وأمِرْتُ َأنْ أو َاتِيلَ النَّياأَ َتَّيى
الزكَاةَ َفِإذَا َفعَلووا
َمدًا رَسُوإُ اللَّهِ وَُيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَُيؤْتُوا َّ
يَشْ َهدُوا َأنْ لَا ِإلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُح َّ
صمُوا مِنِّي ِدمَياءَهُمْ وََأمْيوَالَهُمْ إِلَّيا بِحَياِّ ا ْلإِسْيلَامِ َو ِسَيابُهُمْ عَلَيى اللَّيهِ( .)34وعين
َذلِكَ َع َ
ارير بن عبد اهلل ر ي اهلل عنه اإ بَاَيعْحُ رَسُيوإَ اللَّيهِ صَيلَّى اللَّيهُ عَلَيْيهِ وَسَيلَّمَ عَلَيى
الزكَاةِ وَالنصْوِ لِكولِّ ُمسْلِمن( .)31وغمها من األ اديه.
إِ َامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ َّ
والزكاة هي الركن الثاله من أركان اإلسالم اخلمسة ,فر ح يف العام الثااي
من اهليرة ,وتعد من أعمدة الدين اليت ال يقوم إال بها ,و د أكدت اآليات الكرمية

( )25حمم ــد ب ــي ال ــال الع يم ــأ ،الش ــرا املمت ــن عل ــخ قاد املس ــتقين ،اعتـ ـ ب ــه وي ــرج أأادي ــه :أب ــو ب ــالب مج ــاب
عبدالعاب ،دار ابي اهلي م ،القاهرء2444 ،م ،جملد ،2ص 188
( )27سورء التوبة ،اآلية 144
( )28سورء البقرء ،اآلية 94
( )24سورء اليور ،اآلية 15
( )44الــحيت البيــاري ،مخي ف ـ ن أب ـوا وأقــاموا الصــالء واز ـوا اللكــاء ،أــديإ رقــم  ،21ص  /14الــحيت مســلم،
مخي األمــر بقتــاب اليــاو أ ـ يقول ـوا ال ال ــه ال ه حممــد رســوب ه ،أــديإ رقــم  ،22ص  24واحل ــديإ
بلفظ البياري
( )41الحيت مسلم ،مخي بيـان أن الـديي اليصـيحة ،أـديإ رقـم  ،15ص /48الـحيت البيـاري ،مخي هـض يبيـن
أاضر لباد بغري أجر وهض يعييه أو ييصحه ،أديإ رقم  ،2117ص  212واحلديإ بلفظ مسلم
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فضل إيتاء الزكاة يف عدة موا ع منها وله تعاىل ﭽﮑﮒﮓﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﭼ( .)32و د
بينح اآليات أن الزكاة تعتي سببا لنيل رمحة اهلل تعاىل ,يقوإ ال وعال ﭽ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (.)33
كما أن الزكاة شرط الستحقاإ اصر اهلل ,يقوإ تعاىل ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( .)39ويف مو ع آخر من القرآن الكريم
تعتي الزكاة شرط ألخوة الدين ,يقوإ تعاىل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ( .)35وهي صفة من صفات املؤمنني و ُعمّار بيوت اهلل ,ويف
ذلك يقوإ تعاىل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ ( .)36ويف سورة
املؤمنون يعتي دفع الزكاة من أسباب فالح املؤمن ,يقوإ احلا ال وعال ﭽﭡﭢ

ﭣﭤﭼ(.)37
وباملقابل فإن اآليات توعدت مااع واا د الزكاة ,فقد اإ تعاىل ﭽﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
( )42سورء البقرء ،اآلية 277
( )44سورء األعراف ،اآلية 115
( )49سورء احل  ،اآلات 91-94
( )41سورء التوبة ،اآلية 11
( )45سورء التوبة ،اآلية 18
( )47سورء امل ميون ،اآلية9
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ﰉﭼ( .)38ويقييوإ احلييا تعيياىل ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ( .)34والزكاة فريضة مالية تؤخا مين األغنيياء وتيرد
للفقراء وجتب بشرو ها يف ماإ املسلم وهياا الشيروط هي(املليك التيام ,النمياء ,بليو
النصاب ,الزيادة عن احلااات األصلية ,والن احلوإ) (.)94
املطلب الثاين :عالقة الزكاة مبقصد حفظ املال
شرعح الزكاة حلكم افسية وااتماعية كثمة ,ميكن االستدالإ على بعضها مين
آيات القران الكريم ,منهيا وليه تعياىل ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ (,)91
فاآلية الكرمية تشم إىل أن احلكمة من تشيريع الزكياة تكمين يف أميرين األوإ اليتطهم
ميين الييااوب ,والثييااي التزكييية ,أ الرفييع ميين منييازإ املنييافقني ( ,)92فقييد أميير تعيياىل
رسوله صلى اهلل عليه وسلم بأن يأخا من أميواهلم صيد ة يطهيرهم وييزكيهم بهيا و يد
أعاد بعضهم الضمم يف أمواهلم إىل الاين اع فوا بااوبهم وخلطوا عمال صاحلا وآخير
سيييئا( .)93و ييد اعييل اهلل تعيياىل الزكيياة قييا للفقييراء يف أمييواإ األغنييياء ,فقيياإ يف كتابييه
العزيييز ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﭼ ( ,)99وحمصييلة ذلييك أن يف فييرض الزكيياة ااتثاث يا
للعداوة والبغضاء ,وتقوية للصالت االاتماعية بني الفقراء واألغنياء.
( )48سورء لب عمران ،اآلية 184
( )44سورء التوبة ،اآلية 49
( )94ملليــد مــي التفصــيض أــوب شــروط اللكــاء وأقـواب الفقهــا فيهــا ،ان ــر :يوســف القرضــاوي ،فقــه اللكــاء – دراســة
مقارنة ألأوامها وفلسفتها ا ضو القران والسية ،ص  ،177 – 194ج2445 ،1م
( )91سورء التوبة ،اآلية 144
( )92زفسري الواأدي ،ج ،1ص984
( )94زفسري ابي ك ري ،ج ،2ص485
( )99سورء املعارج ،اآلات 21-29
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وللزكاة خصوصية متيزها عن غمها من العبادات تتمثل يف أاها تتعلا باملاإ ,مميا
جيعل احلكمة من تشيريعها تتيياوز األبعياد النفسيية واالاتماعيية .ومبيا أن الزكياة عبيادة
مالية فإن هلا عال ة مبقصد فظ املاإ .وكما هو معلوم فإن الشريعة اإلسيالمية اعتييت
فييظ امليياإ ميين الضييرورات اخلمييس ,و فييظ امليياإ معنيياا إاييااا وإثييرااا وصيييااته ميين
التلف والضياع والنقصان ,واملاإ كما يقاإ وام األعمياإ؛ ليالك عيد مقصيدا شيرعيا
كليا و طعيا؛ لداللة النصوآ واأل كام عليه( .)95و د راعى اإلسالم النزعية الفطريية
لإلاسان يف ب التمليك ,فأبياح امللكيية الفرديية و يه عليى اكتسياب املياإ ,و فظيه
وتنميته .لكنه يف افيس الو يح و يع تيدابمَ ل تيدار اآلثيار الضيارة الييت يد تينيم عين
غيان هاا النزعة من فقيدان للتيوازن االاتمياعي ,وتيداوإ للمياإ بيني فئية ليلية مين
ل ا ْلمَيا َإ
اعَي َ
اجملتمع .ويف هاا اإل ار يقوإ السرخسي اعْلَمْ بِيأَنَّ اللَّيهَ سُيبْحَااَهُ وََتعَيالَى َ
سَبَبًا ِلإِ َا َمةِ َمصَالِوِ ا ْلعِبَادِ فِي الداْيَا( .)96ومن النا ية العملية اعلح الشريعة اإلسيالمية
حلفظ املاإ عدة وسائل ,منها وسائل من اهة الواود مين خيالإ احليه عليى الكسيب
املشييروع ,ومنهييا وسييائل ميين اهيية العييدم كحسيين التييدبم يف فييظ امليياإ ميين الضييياع
والتلف ,من خالإ حتريم اإلسراف والتباير ,وحتريم االعتداء على أميواإ اآلخيرين,
وتوثيا الدين بالرهن ,ومن الوسائل أيضا العقوبات الرادعة ,واليت تشمل إ امية احليد
علييى السييارإ ,و ييد احلرابيية ,وعقوبيية النبيياش وعقوبيية النشيياإ ,وعقوبيية امل.ييتلس
وعقوبيية الغاصييب ,واحلييير علييى ميين ال حيسيين التصييرف ,وعلييى الكييبم السييفيه(.)97
ااهيك عن حتريم االكتناز وحتريم الربا وحتريم امليسر .فاإلسالم من خالإ هياا التيدابم

( )91نور الديي اخلادمو ،علم املقاالد الشرعية ،ص 2441 ،89م
( )95السريسو ،املبسوط ،ص  ،148ج1478 ،11م
( )97قاد امحيدان ،مرجن سابذ ،ص 222 – 244
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خيتلف اختالفا اوهريا عن األاظمة الو عية الييت تركيز عليى تنميية املياإ دون أن تعيم
اهتماما للوسيلة اليت حتقا بها ذليك  .ومميا الشيك فييه أن يف مراعياة مقصيد فيظ املياإ
متكينا للمسلم من القيام بوظيفة االست.الف من خالإ إدارة املاإ وفقا إلرادة املوىل عز
وال ,وليس كما يريد البشر ,يقوإ تعياىل ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﭼ( .)98ويف
وء الطبيعة املالية لفريضة الزكياة ,فمين الطبيعيي أن تتوافيا الزكياة ميع مقصيد فيظ
املاإ من خالإ بعص الوسائل سواءً من اااب الواود أو من ااايب العيدم ,وهياا ميا
سيتم تو يحه من خالإ حتليل بعص اصوآ القرآن الكريم ,وبعيص اصيوآ السينة
النبوية يف مطالب املبحه الثاله.
املبح الثال  :املقاصد االقتصادية لتشريع الزكاة
يتنيياوإ هيياا املبحييه مقاصييد تشييريع الزكيياة يف بعييدها اال تصيياد  ,فهنييا مقاصييد
ا تصادية أصلية تتوافا وتؤكد على مقصد فظ املاإ (كتقلييل التفياوت يف توزييع اليدخل,
وحماربة االكتناز ,و فظ املاإ وتنميته) ,وهنا مقاصد ا تصادية تبعية تتعيدى التأكييد عليى
مقصد فظ املاإ (كزيادة مستوى االستهال الكليي ,وزييادة مسيتوى االسيتثمار ,وزييادة
معدإ التشغيل ,واحلد من الركود اال تصياد ) .وهيو ميا سييتم تو ييحه يف املطاليب اآلتيية
من خالإ حتليل بعص اصوآ القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة.
املطلب األول :مقصد الزكاة يف تقليل التفاوت يف توزيع الدخل
تعتي عدالة توزيع الدخل من أهم األهداف اال تصادية اليت يسعى اجملتمع
لتحقيقها ,وبالنظر للزكاة فإن هلا مقصدا يف تقليل التفاوت يف توزيع الدخل والثروة
بني بقات اجملتمع ,ثيه يصبو توزيع الدخل أكثر عدالة مما كان عليه بل توزيع
( )98سورء احلديد ،اآلية 7
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الزكاة .ويفسر ذلك بأن الزكاة تؤخا من األغنياء وتعطى للفقراء(أ د مصارف
الزكاة) ,وآيات القرآن الكريم وا حة يف هاا الشأن من خالإ حتصيل الزكاة من
األغنياء ,كما يف وله تعاىل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (.)94
واحلا املعلوم هو الزكاة()54؛ ألن احلا املعلوم ال يكون إال يف املفروض وهو وإ أكثر
املفسرين( .)51وباملقابل يعاد دفع الزكاة إىل مستحقيها من الفقراء واملساكني وغمهم,
مصدا ا لقوله تعاىل ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﭼ( .)52فلفظة (إاا) تشم إىل احلصر يف و وف الصد ات على الثمااية
أصناف( ,)53والفقراء هم أ د هاا األصناف املستحقة للزكاة(.)59
ويف السنة النبوية املطهرة ما يؤكد هياا املعنيى ,فقيد اياء يف احليديه اليا رواا
الل ُه عَنْ ُهمَا أن النيب صَيلَّى اللَّي ُه عَلَيْيهِ وَسَيلَّ َم بعيه
اإلمام الب.ار َعنْ اْب ِن عَبَّاأن رَ ِيَ َّ
خمْسَ صَ َلوَاتٍ فِيي
ض عَلَيْهِ ْم َ
ِ ُمعَاذا ر ي اهلل عنه ِإلَى الَْي َمنِ...فأعلمهم أن اللَّهَ َ ْد افَترَ َ

( )94سورء املعارج ،اآلات 21-29
( )14زفسري اجلاللأ ،ج ،1ص755
( )11أضوا البيان ،ج ،8ص274
( )12سورء التوبة ،اآلية 54
( )14اجلامن ألأوام القرلن ،جملد ،9ص144
( )19وقد ايتلف العلمـا ا هـ ا األالـياف ال مانيـة هـض تـ اسـتيعاخي الـدفن هلـا أو م مـا أموـي ميهـا علـخ
قولأ (أأدمها) أنه ت ذلك وهو قوب الشافعو ومجاعة( ،وال اين) أنه ال ت اسـتيعااا بـض تـوق الـدفن م
واأـد ميهــا ويعقــو مجيــن الصــدقة مــن وجــود البــاقأ وهـو قــوب مالــك ومجاعــة مــي الســلف واخللــف مــيهم عمــر
وأ يفة وابي عباو وأبـو العاليـة وسـعيد بـي جبـري وميمـون بـي مهـران ان ـر ا ذلـك :زفسـري ابـي ك ـري ،ج،1
ص217
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ض عَلَييْهِمْ صَيدَ َة يف
كولِّ َي ْومن َولَيْ َلةٍَ ,فِإ ْن هُي ْم أَ َياعُوا لَي َالِكَ فَيأَعلمهم أَنَّ اللَّيهَ َي ْد افتَيرَ َ
خاُ ِم ْن أَغْنِيَائِهِمْ َوتُرَد عَلَى وفقَرَائِهِمْ(.)55
أمواهلم ُت ْؤ َ
واملعنى املقصود مما تقدم أاه إذا كان للفقم  -وهو الا ليس له ماإ وال يدرة
()56

على الكسب

 -اصيب من الزكاة ,فإن للزكياة مقصيدا يف إعيادة توزييع اليدخل أو

الثروة من فئة األغنياء إىل فئية الفقيراء ,وبالتيالي تقلييل التفياوت يف توزييع اليدخل بيني
الفئتني ,وهيو ميا تسياهم بيه الزكياة بشيكل دور  ,وهياا مميا يتوافيا ميع مقصيد فيظ
املاإ ,بأن ال يبقى املاإ حمصورا يف أيد فئية معينية ,مصيدا ا لقوليه تعياىل ﭽﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﭼ( .)57ودفع الزكاة عموما هيو مين أهيم ميا ميييز النظيام اال تصياد
اإلسالمي مقاراة بالنظام الرأ الي ,الا حتكمه أهيواء األفيراد ومييوهلم فيميا يتعليا
ثيم وأواه اإلافاإ عموما.
املطلب الثاين :مقصد الزكاة يف زايدة مستوى االستهالك الكلي
يرتبط مقصد الزكاة يف زيادة مستوى االسيتهال الكليي مبقصيد الزكياة يف تقلييل
التفاوت يف توزيع الدخل .فكما هو معلوم يف النظرية اال تصادية أن منفعة و يدة النقيد
يف يد الفقيم ا تيا أعظيم مين منفعية و يدة النقيد ذاتهيا يف ييد الغيين كميا يقيرر يااون
تنا ص املنفعة احلدية ,وهلاا أصل شرعي يف احلديه النبو  ,الا اياء فييه عين أبيي
هريرة اإ اإ رسوإ اهلل صلى اهلل عليه وسلم سبا درهم مائة ألف الوا يا رسيوإ
اهلل وكيف اإ رال له درهمان فأخا أ دهما فتصدإ به ورايل ليه مياإ كيثم فأخيا

( )11الحيت البياري ،مخي وجوخي اللكاء ،أديإ رقم  ،1449ص 142
( )15أبو أامد الغلايل ،أيا علوم الديي ،ص 2449 ،442م
( )17سورء احلشر ،اآلية 7
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من عرض ماله مائة ألف فتصدإ به( ) .ومن ساب املقاصّة بني و دات املنفعية الييت
يفقدها األغنياء الياين ييدفعون الزكياة ,وو يدات املنفعية الييت يكسيبها الفقيراء الياين
يأخيياون الزكيياة ,يال ييظ أن رفاهييية اجملتمييع (املنفعيية الكلييية للميتمييع) تكييون بو ييع
أفضل مع تطبيا الزكاة(.)54
إن التنييا ص يف املنفعيية احلدييية عنييد األغنييياء يييؤد إىل تنييا ص امليييل احلييد
لالستهال  ,وعند الفقيراء ييؤد إىل تزاييد املييل احليد لالسيتهال ( ,)64مميا يعيين أن
امليييل احلييد لالسييتهال ليياو الييدخوإ املرتفعيية(األغنياء) أ ييل ميين امليييل احلييد
لالستهال لاو الدخوإ املتداية(الفقراء) ,وبالتالي فإن إعيادة توزييع اليدخل لصياو
الفقراء الاين يرتفع لديهم امليل احلد لالستهال عن غمهم من األغنياء ينعكس أثرا
على زيادة االستهال الكلي ,ومعنى ذلك أاه لو مل تيدفع الزكياة وبقييح األميواإ بييد
األغنياء لكان مستوى االستهال أداى اسبيا .ولتو يو هياا الفكيرة افي ض أن شيكل
دالة االستهال بل دفع الزكاة كاآلتي
أ = أ + 4م إ
يه إن أ (االستهال الكليي) ,أ(4االسيتهال املسيتقل اليا ال يعتميد
على الدخل) ,م(امليل احلد لالستهال ) ,إ(الدخل الكلي).
أما يف ظل دفع للزكاة ,فيف ض أن اجملتمع املسلم ينقسم إىل ثالث فئات فئة
تستحا الزكاة (ممثلة بالفقراء) وفئة تدفعها (ممثلة باألغنياء) ,وفئة ال جيب عليها دفع

( )18سيي اليسائو الوربى ،مخي الدقة جهد املقض ،أديإ رقم  ،2447ص42
( )14عب ــد اجلب ــار الس ــبهاين ،عدال ــة التوقي ــن والوف ــا ء االقتص ــادية ا ال ــي م الوض ــعية واإلس ــالم – ن ــرء مقارن ــة،
ص2441 ،211م
( )54امحد مساعيض حيىي ،اللكاء عبادء مالية وأداء اقتصادية ،ص1485 ،225م
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الزكاة لعدم ملك اصاب زائد عن احلااة وال تستحا الزكاة الغتنائها عنها .ثيه
يكون االستهال الكلي يف اجملتمع هو اموع استهال مجيع الفئات كاآلتي
أ = أ  + 1أ  + 2أ .3
يه أإن أ(االسيتهال الكليي) ,أ(1اسيتهال الفقيراء) ,أ(2اسيتهال
األغنياء) ,أ( 3استهال الفئة الثالثية) .وبنياء عليى اخيتالف املييل احليد لالسيتهال
فإن دالة االستهال الكلي تصبو
أ = أ + 4م 1إ + 1م 2إ + 2م 3إ3
ثيه إن أ 4مستوى االستهال الثابح الا يش

فيه كل أفراد اجملتمع,

إ(1الدخل املتاح لفئة الفقراء بل بص الزكاة) ,إ(2الدخل املتياح لفئية األغنيياء بيل
دفع الزكاة) ,إ(3الدخل املتاح للفئة الثالثة) ,م(1املييل احليد لالسيتهال للفقيراء),
م(2امليل احلد لالستهال لألغنياء) ,م(3امليل احلد لالستهال للفئة الثالثة).
واملفييروض أن م>1م( 2أن امليييل احلييد لالسييتهال للفقييراء أعلييى ميين امليييل
احلد لالستهال لألغنياء( ,))61وأن اموع دخل الفقراء ودخل األغنياء ودخل الفئية
الثالثية يسيياو الييدخل الكلييي ييه إ = إ + 1إ + 2إ ,3وأن امييوع اسييبة دخييل
الفقراء من الدخل الكلي(ن ,)1واسبة دخل األغنياء من اليدخل الكليي(ن ,)2واسيبة
دخل الفئة الثالثة من الدخل الكلي(ن ,)3يساو وا دا صحيحا ,ثييه ميكين إعيادة
صياغة اموع دخوإ الفئات كاآلتي
إ = (ن )1إ ( +ن )2إ ( +ن )3إ.
وميكن إعادة كتابة دالة االستهال الكلي على النحو التالي
أ = أ + 4م(1ن )1إ  +م(2ن )2إ  +م(3ن )3إ.
( )51شوقو امحد دنيا ،دروو ا االقتصاد اإلسالمو ،ص1489 ،255م
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وباف اض أن هنا زكاة مفرو ة تؤخا من األغنياء وترد للفقراء فإن أثر إعيادة
توزيع الدخل من خالإ الزكاة سيظهر يف دالة االستهال الكلي كاآلتي
أ = أ + 4م(1ن+1ز) إ  +م(2ن- 2ز) إ  +م(3ن )3إ
يه ز اسبة الزكاة.
والنتييية أن مسييتوى االسييتهال الكلييي يف احلالية الثااييية (اتمييع يلتيزم بفريضيية
الزكيييياة) ,واملعييييي عنييييه باملعادليييية ]أ = أ + 4م(1ن+1ز) إ  +م(2ن- 2ز) إ +
م(3ن )3إ[ أكييي ميين مسييتوى االسييتهال الكلييي يف احلاليية األوىل (اتمييع ال يلتييزم
بفريضة الزكاة) واملعي عنه باملعادلة ]أ = أ + 4م إ[ .
املطلب الثال  :مقصد الزكاة يف حفظ املال وتنميته
إن مقصد الزكاة يف فظ املاإ وتنميته يستدإ عليه مبا يلي
أوال ما ااء يف بعص اصوآ القرآن والسنة على أن اهلل سبحااه وتعاىل يبيار
يف الصيييد ات عموميييا ,ومثييياإ ذليييك ميييا اييياء يف وليييه تعييياىل ﭽﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﭼ ( .)62واملعنى يف وله تعاىل (يربي الصيد ات) ,أ يزييد
يف املاإ الا أخراح صد ته و يل يبار يف ثواب الصيد ة ويضياعفه ويزييد يف أاير
املتصدإ وال مااع من محل ذلك على األمرين(.)63
ومن السنة ما ااء يف احلديه الشريف َاإَ رَسُوإُ اللَّهِ صَيلَّى اللَّي ُه عَلَيْيهِ وَسَيلَّ َم
الير ْ َمنُ بَِيمِينِيهِ وَِإنْ
صدَ َةٍ ِمنْ َيِّبٍ َولَا َيقَْبلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا َأخَياَهَا َّ
مَا َتصَدَّإَ َأ َدٌ ِب َ
الر ْ َم ِن َتَّى تَكوو َن أَعْظَ َم ِم ْن الْيََبلِ َكمَا يُرَبِّي َأ َي ُدكومْ فَلويوَّ ُا
كَااَحْ َتمْرَة فَتَرْبُو فِي كَفِّ َّ

( )52سورء البقرء ،اآلية 275
( )54فتت القدير ،ج ،1ص245
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ب هُنَييا
أَ ْو َفصِيييلَهُ( .)69يقييوإ اإلمييام النييوو يف شيير ه ليينص احلييديه أن ا ْلمُيرَاد بِالطَّيِّي ِ
ف َّال ِا تُيدْفَع ِإلَيْيهِ الصَّيدَ َةَ ...,ياإَ
الر ْمَن هُنَا وََيمِينه َك ّ
الْحَلَاإِ ,وَ ِيلَ ا ْلمُرَاد بِكَفِّ َّ
ك َتعْظِييم
َن ا ْلمُيرَاد بِي َالِ َ
وَ َدْ ِيلَ فِي تَرْبِيَتهَا وََتعْظِيمهَا َتَّى تَكويون أَعْظَيم مِي ْن الْيَبَيل ,أ َّ
حدِيه اَحْو َوْإ اللَّه َتعَالَى (َيمْحَا اللَّيهُ الرِّبَيا وَيُرْبِيي
ضعِيف َثوَابهَا...وَ َهاَا الْ َ
َأاْرهَا وََت ْ
الصدَ َات) (.)65
َّ
ومن األ اديه أيضا ما ااء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أاه اإ ما اقصح
صد ة من ماإ وما زاد اهلل عبيدا بعفي نو إال عيزا ,وميا توا يع أ ي ٌد هلل إال رفعيه اهلل(,)66
و د ااء يف شرح اإلمام النوو أن املراد يف (ميا اقصيح صيد ة مين مياإ) ذكيروا فييه
واهني أ دهما أاه يبار فيه ويدفع عنه املضرات فينيي اقص الصورة باليكة اخلفية,
وهاا مدر بياحلس والعيادة ,والثيااي أايه وإن اقصيح صيورته كيان يف الثيواب املرتيب
عليه ايا لنقصه وزيادة إىل أ عاف كثمة(.)67
ثاايا أن مقصد الزكاة يف فظ املاإ وتنميته يتحقا من خالإ االستثمار ,ذليك
َن
أن فرض الزكاة يعتي من أهم حمفزات االستثمار( ,)68ويتأكد هاا املعنيى يف احليديه أ َّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَسَلَّ َم خَطَبَ النَّاأَ َفقَا َإ َألَا َمنْ َوِليَ يَتِيمًا لَ ُه مَاإٌ فَلْيَتَّيِيرْ فِييهِ َولَيا
( )59ال ــحيت مسـ ــلم بش ــرا اإلمـ ــام الي ــووي ،مخي قب ــوب الص ــدقة م ــي الوسـ ـ القيـ ـ  ،أ ــديإ رق ــم ،2444
ص  /144الحيت البياري ،مخي ال يقبض ه الدقة مي لـوب وال يقبـض ال مـي كسـ يـ  ،أـديإ رقـم
 ،1914ص  /174سـ ــيي ابـ ــي ماجـ ــة ،ةمخي فة ي ـ ــض الصـ ـ ةـدقةة ،أ ـ ــديإ رقـ ــم  ،1892ص 949 – 944
واحلديإ بلفظ مسلم
( )51ال ــحيت مسـ ــلم بش ــرا اإلمـ ــام الي ــووي ،مخي قب ــوب الص ــدقة م ــي الوسـ ـ القيـ ـ  ،أ ــديإ رق ــم ،2444
ص  144واملقصود ملي ةفلُّو :الي ُم يهر ،ةوالي ةفصيض :ةولةد الياقةة
( )55الحيت مسلم ،مخي استحباخي العفو والتواضن ،أديإ رقم  ،2188ص2441
( )57شرا اليووي علخ الحيت مسلم ،ج ،15ص191
( )58لال ال  ،ان ر :سامو يليض ،ن رية االقتصاد الولو ،ص 1449 ،114
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الصدَ َةو( .)64و د ااء يف حتفة األ وذ أن املقصود بيي فَلْيَتَّيِرْ فِييهِ (َأ ْ
يَتْ ُركْهُ َتَّى َت ْأكولَهُ َّ
ِييالن ْفيِ)َ ,تَّييى َت ْأكولَيي ُه
ل ب َّ
فِييي مَييا ِإ الْيَتِييي ِم بِييالْبَيْعِ وَالشِّييرَاءِ)َ ,ولَييا يَتْ ُركْييهُ(بِييالنَّ ْهيِ وَ ِييي َ
الزكَيا َة
ب ا ْلفَنَاءِ) .و َاإَ اِْب ُن ا ْلمَلَكِ َأ ْ َي ْأخُياُ َّ
ل سَبَ ُ
َن ا ْلَأ ْك َ
الصدَ َةو(َأ ْ تُ ْن ِقصَهُ وَُتفْنِيهِِ ,لأ َّ
َّ
الزكَاةِ فِي مَاإِ الصَّبِيِّ( .)74كما ااء يف
مِنْهَا فَيَ ْنقوصُ شَيْئًا فَشَيْئًا ,وَ َهاَا َيدُإ عَلَى ُواُوبِ َّ
َن ُعمَ َر ْب َن الَْ.طَّابِ َاإَ اتَّيِرُوا فِي َأ ْموَا ِإ الْيَتَامَى لَا َت ْأكولوهَيا
األثر الا رو يف املو أ أ َّ
الزكَاةو(.)71
َّ
ويف الوا ييع إن مضييمون ييديه رسييوإ اهلل صَييلَّى اللَّيي ُه عَلَيْييهِ وَسَييلَّمَ يف غاييية
األهمية ,اظرا ألايه يشيم إىل أن لفيرض الزكياة مقصيدا وا يحا يف اسيتثمار املياإ لكيي
تدفع الزكاة مين اائيه ,ولييس مين أصيله ,وهيو املعنيى اليا اياء يف احليديه أايه مين
الوااب على من ولي ماإ اليتيم أن يتياار بيه أو يسيتثمرا لكيي ال يتنيا ص اتييية دفيع
الزكاة مين أصيله .واملعنيى اآلخير للحيديه أن فيرض الزكياة يقليل مين رغبية اال تفياظ
باألمواإ يف صورة السائلة ,والرسم البيااي أداياا يو يو كييف يتنيا ص أصيل املياإ يف
يياإ عييدم اسييتثمارا ودفييع الزكيياة ميين أصييله عييي الييزمن( ,)72فأصييل امليياإ سيسييتمر
بالتنا ص تى يصل إىل احلد األداى (النصاب) كما يلي

( )54سيي ال م ي ،مخي ما جا ا قكاء ماب اليتيم ،أديإ رقم  ،591ص 949
( )74فة األأوذي ،ج ،4ص99
( )71املو أ ،مخي قكاء أمواب اليتامخ والتمارء هلم فيها ،أديإ رقم  ،718ص211
( )72لقد قام د مي ر قحف إبتاد معادلة حلساخي القيمة احلالية ا ياية كض سية ملليد مي التفصيض ان ر:
 مي ـ ـ ر قحـ ــف ،اإلقتصـ ــاد اإلسـ ــالمو دراسـ ــة ليليـ ــة للفعاليـ ــة االقتصـ ــادية ا جمتمـ ــن يتب ـ ـ الي ـ ــام اإلقتصـ ــادياإلسالمو ،ص1481 ،145م
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مقدار الثروة

نصاب الزكاة
الزمن

ولتو يو مقصد الزكاة يف فظ املاإ من خالإ االستثمار اف ض أن شيكل
دالة االستثمار يف ظل اظام ال يطبا فريضة الزكاة كاآلتي
ث = ث*  +ث(1ر) ,يييييه ث(االسييييتثمار الكلييييي) ,ث*(االسييييتثمار
املستقل ,والا ال يعتمد على سعر الفائدة) ,ث(1ميل الدالة) ,ر(سعر الفائدة).
ويف ظل اظام إسالمي تطبا فيه فريضة الزكاة فإن شكل دالة االستثمار
يصبو كاآلتي
ث = ث*  +ث(1ح م  -ز)
يه ح م(معدإ الربو املتو ع) ,ز(اسبة الزكاة).
وكمييا تشييم الداليية فقييد مت اسييتبعاد سييعر الفائييدة كمحييدد لالسييتثمار حلرميية
التعامييل بييه ,واسييتعيص عنييه مبعييدإ الييربو املتو ييع القييائم علييى أسييلوب املشيياركة يف
املشروع ,لكين ميا يهيم يف األمير أن خصيم اسيبة الزكياة مين معيدإ اليربو املتو يع اياء
ك مجة عملية حلديه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ,ييه خَطَيبَ النَّياأَ َفقَياإَ َألَيا
الصدَ َةو( .)73و يد مت خصيم الزكياة
َمنْ َوِليَ يَتِيمًا لَ ُه مَاإٌ فَلْيَتَّيِرْ فِيهِ َولَا يَتْ ُركْ ُه َتَّى َت ْأكولَهُ َّ
من العائد املتو ع لألسباب اآلتية
( )74سيي ال م ي ،مخي ما جا ا قكاء ماب اليتيم ،أديإ رقم  ،591ص 949
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 - 1أن يف املاإ قا ااتماعيا هو الزكاة.
 - 2أن يكون العائد املتو ع من املشروع على األ ل يغطي اسبة الزكاة.
 - 3ميكن استعماإ اسبة الزكاة بدإ سعر الفائدة ,ثيه تتم املقاراية بيني عائيد
املشروع واسبة الزكياة ,وبقيدر ميا يكيون املشيروع أكيي مين ييه العائيد يكيون أفضيل
لالختيار وهاا ال يعين ثاإ من األ يواإ أن االسيتثمار جييب أن يقتصير عليى املشياريع
اليت هلا عائد مرتفع وتر املشاريع ذات العائد املن.فص ,وإاا جيب أن تتكفيل الدولية
مبثل هاا املشاريع من أال توفم احلااات
األساسية ألفراد اجملتمع(.)79
املطلب الرابع :مقصد الزكاة يف حماربة االكتناز احملرم
يعتيي حتيريم االكتنياز مين التيدابم الييت أكيدت عليهيا الشيريعة اإلسيالمية حلفيظ
املاإ ,ولتو ييو مقصيد الزكياة يف حماربية االكتنياز ا يرم وبالتيالي تأكييد مقصيد فيظ
املاإ ,البد من تو يو املقصود باالكتناز .فاالكتنياز يف اللغية مين (كنيز) ,والكَنْيزُ اسيم
للماإ إِذا وأ رز يف وعاء وملا حيرز فيه ,و يل الكَنْيزُ املياإ امليدفون ومجعيه كونُيوزٌ( .)75أميا
االكتناز يف علم اال تصاد فيشم إىل خرو املاإ من دائرة النشاط اال تصياد  ,وليالك
تعتي املكتنزات يف عليم اال تصياد دخيال اقيديا مل ينفيا ال عليى االسيتهال  ,وال عليى
السلع اإلاتااية(االستثمار) ( .)76ولالك فإن زين املاإ يف أ ر غيم اسيتثمارية كاليدفن
أو زينه يف صورة سائلة واامدة يف أ مكان يعتي اكتنازا من منظور ا تصاد .

( )79عبد اجمليد قدي ،اللكاء مي مي ور اقتصادي ،ص2444 ،8م
( )71مجاب الديي ابي مي ور ،مرجن سابذ ،ص  ،955ج1
( )75سامو يليض ،الي رات والسياسات اليقدية واملالية ،ص  ،924الوتاخي ال اين1449 ،م
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أما املعنى الشرعي لالكتناز فيمكن االستدالإ عليه من وله تعاىل ﭽﭱﭲ
ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
()77
ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﭼ  .واآليتان الكرميتان تظهران بو وح أن

أن اهلل عز وال توعد الاين يكنزون الاهب والفضة بالعااب األليم ,وهما دليل على
حتريم االكتناز ,إال أن املفسرين اختلفوا يف املراد بالكنز الا ااء يف اآلية على سبعة
أ واإ اقلها ابن العربي ,وهي

()78

ٍّ.
ول َاإ
يمُو ُع ِم ْن ا ْلمَا ِإ عَلَى ك ِّ
األوَّإ أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
الن ْقدَ ْينِ.
يمُو ُع ِمنْ َّ
الثَّااِي أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
يمُو ُع مِنْ ُهمَا مَا لَمْ يَ وك ْن ُلِيًّا.
الثَّالِه أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
يمُوعُ مِنْ ُهمَا دَفِينًا.
الرَّابِع أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
يمُو ُع مِنْ ُهمَا لَ ْم ُتؤَدَّ َزكَاتُهُ.
الَْ.امِس أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
حقووإُ.
َد مِنْ ُه الْ ُ
يمُو ُع مِنْ ُهمَا لَ ْم ُتؤ َّ
السَّادِأ أَاَّ ُه ا ْلمَ ْ
السَّابِع أَاَّ ُه ا ْلمَيْمُو ُع مِنْ ُهمَا مَا لَمْ يُ ْنفَاْ وَيُهْلَكْ فِي ذَاتِ اللَّهِ.
وهاا األ واإ تشم إىل أن هنا تباينا يف تفسم معنى الكنيز اليا ورد يف اآليية,
لكن الرااو يف معنى الكنز (هو كل ماإ ال تؤدى زكاته) ,ويعزز هاا ال اييو ميا ورد
وم سَ َل َم َة
يف سنة احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من أ اديه ,ومنها ما ااء َع ْن أ ِّ
( )77سورء التوبة ،اآلات 41-49
( )78ابي العريب ،ﺃأوام ﺍلقﺭﺁﻥ ،ص  ،415اجلل 2
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س أَوْ َا ًا ِم ْن ذَهَبٍ َفقولْحُ يَا رَسُوإَ اللَّي ِه َأكَنْي ٌز هُيوَ َفقَيا َإ مَيا بَلَي َْ َأ ْن
أاها َالَحْ كونْحُ َألْبَ ُ
ُكيَ فَلَيْسَ بِكَنْز( .)74واألو اح مجع و و ,وهي اوع من احللي تعميل
ُتؤَدَّى َزكَاتُهُ فَز ِّ
من الفضة ,وسؤاإ أم سلمة أكنز هو؟ ,أ

هل استعماإ احللي كنز من الكنوز الا

توعد على ا تنائه يف القرآن أم ال؟ فقاإ صلى اهلل عليه وسلم ما بليْ (أ اليا بليْ),
أن تؤدى (بصيغة اجملهوإ) ,زكاته(أ بلْ اصابا) ,فزكي فليس بكنز(.)84
وااء يف صحيو الب.ار َعنْ خَاِلدِ ْبنِ أَسْلَمَ َا َإ خَ َراْنَا مَ َع عَبْيدِ اللَّي ِه بْي ِن ُعمَي َر
ب
رَ ِيَ اللَّيهُ عَنْ ُهمَيا َفقَياإَ أَعْرَابِييأ َأخْبِرْاِيي عَينْ َيوْإِ اللَّيهِ { وَالَّياِينَ يَكْنِيزُونَ لَيهُ الياَّهَ َ
َد
ِضةَ َولَا يُ ْن ِفقوواَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } َاإَ اْبنُ ُعمَرَ رَ ِيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا َمنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُيؤ ِّ
وَا ْلف َّ
اعَلَهَييا اللَّ ي ُه وهْ يرًا
ح َ
الزكَيياةو فَلَمَّييا أواْ ِزلَ ي ْ
ل َأ ْن تُنْ يزَإَ َّ
ل لييه إَِّامَييا كَييا َن هَ ياَا َبْ ي َ
َزكَاتَهَييا َفوَيْ ي ٌ
لِ ْلَأ ْموَاإِ( .)81ويف مو أ اإلمام مالك ,ااء عن عَ ْبدِ اللَّ ِه ْب ِن دِينَارن ر يي اهلل عنيه أَاَّيهُ َيا َإ
َس ِمعْحُ عَ ْبدَ اللَّهِ ْبنَ ُعمَرَ وَ ُهوَ يُ ْسأَإُ َع ْن الْكَنْزِ مَا ُهوَ َفقَا َإ ُه َو ا ْلمَا ُإ َّال ِا لَا تُيؤَدَّى مِنْي ُه
الزكَاة( .)82ومما يؤكد هاا املعنى ويؤكد توعد الكاازين ما ااء َعنْ أَبِي هُرَيْيرَ َة ر يي اهلل
َّ
ل لَيهُ يَي ْو َم ا ْلقِيَامَي ِة شُييَاعًا أَ ْيرَ َع لَي ُه
عنه أَاَّهُ كَانَ َيقووإُ َمنْ كَانَ عِ ْندَاُ مَاإٌ لَمْ ُيؤَدِّ َزكَاتَ ُه مُِّث َ
زَبِيبَتَانِ يَطْلوبُهُ َتَّى ُيمْكِنَيهُ َيقويوإُ أَاَيا كَنْيزُ َ( .)83ومميا رو عين سييداا عمير بين اخلطياب
ر ي اهلل عنه أاه عندما أمر راال له ماإ عظيم أن يدفنه فقاإ الرايل أو لييس بكنيز ييا
أمم املؤمنني فقاإ عمر ليس بكنز إذا أديح زكاته(.)89
( )74سيي أيب داود ،ةمخي الي ةويل ةما ُه ةو ةوةقةكاء ا يحلُل ّو ،أديإ رقم  ،1159ص 172
( )84عون املعبود ،مخي الويل ما هو وقكاء احللو ،ص ،274ج4
س ب ةوي ٍل ،أديإ رقم  ،1444ص 144
( )81الحيت البياري ،كتاخي اللكاء ،ةمخي ةما أ ُّد ة
ي ةقةكازُهُ فةـلةيي ة
( )82املو أ ،مخي ما جا ا الويل ،أديإ رقم  ،744ص211
( )84املو أ ،مخي ما جا ا الويل ،أديإ رقم  ،794ص211
( )89مصيف عبد الرقاق ،ج ،9أديإ رقم  ،7195ص148
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وأما الربط بني الزكاة واالكتناز فيتمثل يف أن عدم دفع الزكاة على كل مياإ بليْ
ا لنصاب ييدخل املسيلم يف دائيرة االكتنياز ,ولل.يرو مين دائيرة االكتنياز يفيرض عليى
املسلم ما اسبته ( )%2.5على كل رصيد اقد الستياء مالكه من هاا احلكم الا يعم
كييل ميياإ ال يير زكاتييه( .)85ولتو يييو هيياا املعنييى يفي ض أن أمييام املسييلم اخليييارات
التالية
أ ) أن ال يدفع الزكاة على املاإ إذا بلْ النصاب ,ويصبو مكتنزا ,مع مراعاة أن
األمواإ تكون اامية كما وإن مل تكن اامية قيقة.
ب) يييدفع الزكيياة علييى أصييل امليياإ لي.يير ميين دائييرة االكتنيياز ,لكيين دون أن
يستثمر املاإ وبالتالي فإن أصل املاإ سيتنا ص.
) استثمار املاإ ودفع الزكاة من اائه ال من أصله.
ويف ظل اخليارات املطرو ة فإن فرض الزكاة سيدفع املسيلم حنيو االسيتثمار مين
خييالإ حماربتييه لالكتنيياز ,وميين خييالإ سييعي املسييلم لتنمييية امليياإ لييئال يتنييا ص أصييله.
ولالك أكد كثم من البا ثني يف الفكير اال تصياد اإلسيالمي عليى أن االكتنياز يعطيل
وظائف النقود ,ويبطل احلكمة فيها .يقوإ اإلمام الغزالي فكل من عمل فيهميا عميال
ال يليا باحلكم ,بل خيالف الغرض املقصيود بياحلكم فقيد كفير اعمية اهلل تعياىل فيهميا,
فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل احلكمة فيهما ,وكان كمن بس ياكم املسيلمني
يف سين ميتنيع علييه احلكيم بسيببه .ألايه إذا كنيز فقيد ييع احلكيم وال حيصيل الغيرض
املقصييود بييه( .)86ويتيلييى مقصييد الزكيياة أيضييا ,يف أن حتييريم االكتنيياز يسيياعد يف ييبط
العرض النقد  ,فهو يسيهل عليى السيلطات النقديية معرفية كمييات النقيود الفاعلية يف
( )81عبد اجلبار السبهاين ،مرجن سابذ ،ص244
( )85أبو أامد الغلايل ،مرجن سابذ ،ص 121
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النشاط اال تصاد  ,ويسيهل عليهيا تقيدير ييم اإل يافات الالزمية للمحافظية عليى
االستقرار يف مستوى األسعار ,ومن ثم يمة و دة النقد(.)87
املطلب اخلامس :مقصد الزكاة يف زايدة معدل التشغيل
لتشيييريع الزكييياة مقصيييد يف زييييادة معيييدإ التشيييغيل (زييييادة فيييرآ العميييل) يف
اال تصاد ,وبالتالي الت.فيف من معدإ البطالية ,عليى اليرغم مين أن كيثما مين النياأ
يظن عكس ذلك ,بأن ال فقيراء واملسياكني املسيتحقني للزكياة هيم أولئيك املتبطليون ,أو
املتسولون ,الاين ا

فوا سؤاإ الناأ ,وتظاهروا بيالفقر واملسيكنة( .)88وهياا التصيور

غم صحيو ,فيال ميكين أن يكيون فيرض الزكياة سيببا يف زييادة معيدإ البطالية ,وذليك
لألسباب التالية
أ ) ليس من املعقوإ أن يكون هنا تعارضٌ بني اصوآ القرآن والسنة املتعلقة
بالزكاة ,واصوآ القرآن والسنة األخرى ,اليت حته على العمل ,وعلى السعي
واالاتشار يف األرض ,فهاا ال ميكن أن يكون صحيحا يف شريعة اإلسالم .فقد ه
اإلسالم على العمل واعتيا عبادة و يمة ,و د وردت اصوآ كثمة يف القرآن الكريم
حته على العمل ,وعلى السعي يف األرض منها وله تعاىل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ( .)84أ سافروا يه شئتم من
أ طارها وترددوا يف أ اليمها وأراائها يف أاواع املكاسب والتيارات واعلموا أن
سعيكم ال جيد عليكم شيئا إال أن ييسرا اهلل لكم( ,)44ويف مو ع آخر يقوإ تعاىل

( )87موسخ عيسخ ،لاثر التغريات ا قيمة اليقود وكيفية معاجلتها ا االقتصاد اإلسالمو ،ص 1444 ،172م
( )88يوسف القرضاوي ،مرجن سابذ ،ص 174
( )84سورء امللك ،اآلية 11
( )44زفسري ابي ك ري ،ج ،9ص448
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ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶﭼ(.)41
ومما ورد من أ اديه تدإ على احله على العمل وليه صَيلَّى اللَّيهُ عَلَيْيهِ وَسَيلَّ َم
ِن اَبِييَّ اللَّي ِه دَا ُو َد عَلَيْي ِه
ل مِي ْن َعمَيلِ يَيدِاِ وَإ َّ
َاإَ مَا َأ َكلَ َأ َدٌ َعَامًيا َيطخ خَيْيرًا مِي ْن َأنْ َي ْأكوي َ
حتَي ِز َم َأ َي ُد وك ْم
َيل َم لَيَأ ْن َي ْ
السَّلَام كَانَ َي ْأ وكلُ ِمنْ َع َملِ َيدِاِ( ,)42و وله صَيلَّى اللَّي ُه َع َليْي ِه َوس َّ
حمِلَهَييا عَلَييى ظَهْيرِاِ فَيَبِيعَهَييا خَيْي ٌر لَي ُه مِي ْن َأنْ يَسْيأَإَ َراُلييا ُيعْطِيي ِه أَ ْو
ُ ْزمَيية مِي ْن َطَيبٍ فَيَ ْ
َيمَْنعُهُ( .)43وباملقابل هنا أ اديه تدإ عليى كراهية سيؤاإ النياأ ,منهيا َياإَ رَسُيو ُإ
أ َتَّى َيأِْتيَ َي ْو َم ا ْلقِيَا َمةِ َولَييْسَ فِيي
الُ يَ ْسأَإُ النَّا َ
الر ُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَسَلَّ َم مَا يَزَاإُ َّ
َواْهِهِ مُزْ َعةو لَحْمن ( .)49و د ااء يف شرح اإلمام النيوو َ ,يا َإ ا ْلقَا ِيي ِييلَ َمعْنَيااُ
َيأْتِي َيوْم ا ْلقِيَامَة َذلِيلا سَا ِطا لَا َواْه لَ ُه عِنْد اللَّه .وَ ِيلَ ُه َو عَلَى ظَاهِرا فَيُحْشَر وَ َواْهه
عَظْ ٌم لَا لَحْمَ عَلَيْ ِه ُعقووبَة لَهُ ,وَعَلَامَة لَ ُه ِباَاْبِهِ ِني َلَبَ وَ َسأَ َإ ِب َواْهِهِ(.)45
و د بطح الشريعة اإلسالمية املعيار فيمن يعطى من ماإ الزكاة على أاه جييب
أن ال يكون غنيا أو ادرا على العمل .ف َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ي اهلل عنيه َياإَ َياإَ رَسُيو ُإ
ٍّ( ,)46و يد اياء يف
ٍّ َولَيا لِياِ مِيرَّ ٍة سَي ِو
الصدَ َ وة ِلغَنِي
اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْ ِه وَسَلَّ َم لَا تَحِل َّ

( )41سورء اجلمعة ،اآلية 14
( )42الحيت البياري ،ةمخي ةك يس الر ُجض ةو ةع ةمله بيةدا ،أديإ رقم  ،421ص 124
( )44الــحيت مســلم بشــرا اإلمــام اليــووي ،مخي كراهــة املســالة لليــاو ،أــديإ رقــم  ،2444ص  /142الــحيت
البياري ،مخي بين احلق والوا ،أديإ رقم  ،2244ص  ، 145واحلديإ بلفظ مسلم
( )49الــحيت مســلم بشــرا اإلمــام اليــووي ،مخي كراهــة املســالة لليــاو ،أــديإ رقــم  ،2441ص  /141الــحيت
او زة ةو ـلُّرا ،أديإ رقم  ،1481ص421
البياري ،ةمخي ةم يي ةسأ ةةب الي ة
( )41الحيت مسلم بشرا اإلمام اليووي ،ج ،7ص141
( )45سيي ابي ماجة ،مخي مي ساب عي ظهر  ،أديإ رقم  ،1844ص941
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سنن ابن مااية يف معنيى احليديه أن املقصيود يف ال حتيل الصيد ة أ سيؤاهلا( ,ميرة)
بكسر امليم وتشديد الراء ,و(سو ) أ صحيو األعضاء( .)47وعموميا ميكين أن يكيون
اإ املعطى من ماإ الزكاة من أ من اال تماالت التالية
 - 1أن يكون غنيا (سواء ميلك النصاب أو ميلك د الكفاية) ,فال يعطيى مين
ماإ الزكاة.
 - 2أن يكون غم ادر على العميل مليااع عقليي أو بيداي ,فيسيتحا أن يعطيى
من ماإ الزكاة .يقوإ السبهااي "ال يعقل أن يستقل األغنياء مبا ملكوا ,ويهلك الفقراء
الاين صرت أيديهم عن أرزا هم ملرض أو عوإ أو عاهة ,وعليه كان لزاما أن يتكفيل
أغنييياء اجملتمييع بفقرائييه ,وليييس يف تيياريخ االاتميياع اإلاسييااي مييا هييو أابييل ميين هيياا
احلس"(.)48
 - 3أن يكون ادرا على العمل ويبحه عنه وال جيدا وهيو ميا يسيمى بالبطالية
اال طرارية ,فيستحا أن يعطى من مياإ الزكياة .ليالك رميح الزكياة عليى القيو ؛
ألاه مُطالب بأن يعمل ويكفي افسه بنفسه ال أن يقعد ويتكل على الصد ات .فيإذا كيان
ويًا ولكنه ال جيد عميال فهيو معياور ,ومين قيه أن يُعيان مين الزكياة ,تيى يتهييأ ليه
العمل املالئم(.)44
 - 9أن يكون ادرا على العمل وجيدا وال يريد العميل (البطالية االختياريية),
فليس له من الزكياة اصييب .ألن يف ذليك تشيييعا ليه عليى البطالية ,فاإلسيالم يوايب
( )47سيي ابي ماجة ،جملد ،2ص 941
( )48السبهاين ،عبد اجلبار ،مقاب :ويريب الصدقات اللكاء ولاثرها االقتصادية واالجتماعية نقالل عي موقعه:

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=b14d4af6-2901-4610-a8ca- 784b41131e2b

( )44يوســف القرضــاوي ،فقــه اللكــاء – دراســة مقارنــة ألأوامهــا وفلســفتها ا ضــو القـران والســية ،مرجــن ســابذ،
ص714
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علييى املسييلم القييادر أن يعمييل ويشيييعه علييى ذلييك ,ألن العمييل هييو أسيياأ اكتسيياب
الرزإ .و د فصيل القر ياو يف أن القيادر عليى الكسيب اليا حييرم علييه الزكياة هيو
()144

الا تتوافر فيه الشروط اآلتية

(أن جيد العمل الا يكتسب منه ,وأن يكون هاا

العمل الال شرعًا ,فإن العمل ا ظور يف الشرع مبنزلية املعيدوم ,وأن يقيدر علييه مين
غم مشقة شيديدة فيوإ ا تميل عيادة ,وأن يكيون مالئمًيا ملثليه ,والئقيا ثاليه ومركيزا
ومروءتييه ومنزلتييه االاتماعييية ,وأن يكتسييب منييه ييدر مييا تييتم بييه كفايتييه وكفاييية ميين
يعوهلم).
ب) إذا كان للزكاة مقصد يف زييادة االسيتهال الكليي وزييادة االسيتثمار ,فهيي
تما ستؤد إىل زيادة الطلب على األيد العاملة وبالتالي زيادة التشغيل .إ ْذ إن زييادة
الطلب على السلع االستهالكية سوف يزيد مين الطليب عليى ميدخالت اإلاتيا ومنهيا
العمل بهدف التوسع يف إاتااها ,وهاا يعين إن الزكاة سوف تدفع إىل مستويات أعليى
من التوظيف وحتد من البطالة عي آليات النظيام اال تصياد  ,وهياا القناعية يسيلام بهيا
ل إعييادة توزيييع لصيياو الفقييراء تتسييبب يف ارتفيياع مسييتوى
اال تصيياديون عمومييا؛ فك ي ّ
التوظيف(.)141
املطلب السادس :مقصد الزكاة يف احلد من الركود االقتصادي
الركييود اال تصيياد هييو ا فيياض يف الطلييب الكلييي اسييبة إىل العييرض الكلييي,
يؤد إىل بطء يف تصريف السلع والبضيائع يف األسيواإ ,ومين ثيمَّ فييص تيدرجيي يف
عييدد العماليية يف الو ييدات اإلاتااييية ,وتكييديس يف املعييروض وامل.ييزون ميين السييلع
والبضييائع ,وتفشييي ظيياهرة عييدم ااتظييام التيييار يف سييداد التزاميياتهم املالييية وشيييوع
( )144يوسف القرضاوي ،مرجن سابذ ،ص171
( )141عبد اجلبار السبهاين ، ،مقاب :ويريب الصدقات اللكاء ولاثرها االقتصادية واالجتماعية ،مرجن سابذ
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اإلفالأ والبطالة( . )142وهو من أخطر املشيكالت الييت تعيااي منهيا اليدوإ ,وكيثم مين
اال تصيياديني يييرى أن السييبب الييرئيس للركييود اال تصيياد هييو اقييص الطلييب الفعَّيياإ,
وغمها من أسباب .ويف الوا ع أن للزكاة مقصدا يف احلد من الركود اال تصياد وذليك
لالعتبارات التالية
أ ) األثر الوا و للزكاة يف زيادة مستوى الطلب االسيتهالكي مين خيالإ إعيادة
توزيع الدخل.
ب) األثر الوا و للزكاة يف حتفيز مستوى الطلب االستثمار .
) وايوب مراعيياة أن الطلييب االسييتهالكي يييؤثر يف الطلييب االسييتثمار  ,ميين
خالإ ما يسمى باملعيل( ,)143فكلما زاد االسيتهال زاد االسيتثمار( ذليك أن الطليب
االسييتثمار مشييتا ميين الطلييب االسييتهالكي)؛ أ أاييه كلمييا مت حتويييل ييوة شييرائية أو
دخل من األغنياء إىل الفقراء كان هنا

مان لتأمني مستوى من الطلب الفعياإ يكفيي

لإلغراء بالقيام باستثمارات اديدة.
د) زيادة االستهال واالسيتثمار تعيين زييادة مسيتوى الطليب الفعياإ ,وبالتيالي
زيادة الناتج وزيادة الدخل القومي ,وبالتالي احلد مين الركيود اال تصياد  .والوا يع أن
أثر الزكياة يف زييادة مسيتوى اليدخل ال يقتصير فقيط عليى الزييادة املباشيرة الييت حتيدثها
الزكاة يف الطلب الفعاإ من خالإ االستهال واالستثمار ,إاا تتياوز ذليك بسيبب ميا

( )142ملليد مي التفصيض ان ر:
 فليت أسي يلف ،االقتصاد الولو ،ص 2447 ،424-422م حممد عبد امليعم عفر ،االقتصاد اإلسالمو االقتصاد الولو ،ص1481 ،271م( )144حممد عبد امليعم عفر ،مرجن سابذ ،ص114
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يسمى باملضاعف ,والا ترتبط يمته بامليل احلد لالستهال ( ,)149وحيسب يف الية
ا تصاد ال يطبا الزكاة على النحو التالي
املضاعف = ( - 1 /1م)  ,يه م (امليل احلد لالستهال ).
وإذا اخا املضاعف بعني االعتبار فان يمة الدخل حتسب على النحو التالي
الدخل التوازاي (إ) = ( - 1 /1م) × ( أ + 4ث)4
يييه إ(الييدخل الكلييي) ,أ(4االسييتهال املسييتقل) ,ث(4االسييتثمار
املستقل) ,ومن هاا املعادلة ميكن القوإ أن األثر الكلي للتغم يف الدخل اتيية التغم يف
االستهال الثابح أو االستثمار الثابح حتسب على النحو التالي
التغم يف الدخل الكلي = املضاعف × (التغم يف االستهال  +التغم يف االستثمار)
وإذا أخييا بعييني االعتبييار أن يميية امليييل احلييد لالسييتهال تنحصيير بييني الصييفر
والوا د ,فإاه من املؤكد أن يمة املضاعف أكي من وا د صحيو ,مما يؤكيد أن اليتغم
يف الدخل أكي من التغم يف االستهال أو االستثمار.
ويف الوا ع إن يمة املضاعف تكون أكي بفعل اسيبة الزكياة منيه يف الية ا تصياد
ال يطبا الزكاة ,ولالك ميكن االستدالإ على يمة املضاعف يف ظل تطبيا الزكياة مين
خالإ املعادلة التالية
مضاعف الزكاة =

1
 - 1امليل احلد لالستهال ملستحقي الزكاة

( )149ملليد مي التفصيض ان ر:
 سامو يليض ،ن رية االقتصاد الولو ،الوتاخي األوب1449 ،م حممد عبد امليعم عفر ،مرجن سابذ ،ص198 -فليت أسي يلف ،مرجن سابذ ،ص 185 -178
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وهو ما يعين أن يمة املضاعف يف ظل تطبيا الزكاة أكي منه يف ظل عدم تطبييا
الزكاة اظرا ألن مقام املضاعف يف احلالة الثااية أ ل منه يف احلالة األوىل.
هي) دوام دفع الزكاة واإ العام ومعنى ذلك أن تأثم الزكاة يف احليد مين الركيود
اال تصاد يتصف باالستمرارية.
النتائج
يف وء ما تقدم ميكن التأكيد على النتائج التالية
أوال إن الزكاة فريضة مالية تؤخا من األغنياء وترد للفقراء ,هلا عال ة مبقصيد
فظ املاإ أ د الضروريات اخلمس اليت أكدت عليها الشريعة اإلسالمية.
ثاايييا اعتمييادا علييى حتليييل ,وتفسييم بعييص اصييوآ القييرآن الكييريم والسيينة
النبوية ,فإن للزكاة مقاصد أصلية ,تتوافا مع مقصد فظ املاإ وهي
أ ) مقصد الزكاة يف تقليل التفاوت يف توزيع الدخل؛ فهي أداة إعادة توزيع.
ب) مقصد الزكاة يف فظ املاإ وتنميته؛ الن اهلل تعاىل يبار يف ماإ املتصد ني.
) مقصد الزكاة يف حماربة االكتناز ا رم؛ اظرا ألن معنى االكتناز ميرتبط بعيدم
دفع الزكاة.
ثالثا اعتمادا على التحليل اال تصاد فإن للزكاة مقاصد تبعية تتمثل يف
أ ) مقصد الزكاة يف زيادة مستوى االستهال الكلي ,ذلك أن الزكياة تؤخيا مين
األغنياء وتعطى للفقراء ,أ أن إعادة توزييع اليدخل تيتم لصياو الفقيراء الياين يرتفيع
لديهم امليل احلد لالستهال مقاراة باألغنياء ,وهو ما ينعكس على زيادة االستهال
الكلي.
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ب) مقصد الزكاة يف زيادة مستوى االستثمار؛ اظرا ألن استثمار املاإ يعين دفع
الزكاة من اائه ,وليس من أصله.
) مقصد الزكاة يف زيادة معدإ التشغيل ,وبالتالي الت.فيف من معدإ البطالة.
د) مقصد الزكاة يف احلد من الركود اال تصاد  ,وهو حمصيلة تيأثم الزكياة عليى
االستهال واالستثمار ,واتيية متيز فريضة الزكاة باالستمرارية.
رابعا البعد اال تصاد يف تشريع الزكياة هيو أ يد مظياهر اإلعيياز يف الشيريعة
اإلسالمية اليت لن تنتهي ما دامح احلياة البشرية مستمرة.
وآخر دعوااا أن احلمد هلل رب العاملني
قائمة املراجع
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The Economic MAQASD (purposes) of Legislation of “Zakah” through an
analytical reading of some texts from the Koran and the Sunnah
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Abstract.

The research aims to find out the economic MAQASD (purposes) of
legislation of “Zakah” through an analytical reading of some texts from the Koran
and the Sunna, Zakah is afinancial worship since it is related to money, it is taken
from the rich and given to the poor under certain conditions. through the analysis of
some texts of the Koran and the Sunnah, it was clear that Zakah has an economic
MAQASD of Legislation, It reduces the gap between society sectors with regard to
wealth distribution through the redistribution mechanism from the rich to the poor,
and that the Zakah increases the aggreagate consumption resulting from the impact of
redistribution, on the other hand, the imposition of Zakah is an important motive for
investment, as Zakah prevent ALEKTINAZ, let alone for the increase in the
employment rate, and moving out the economic recession.
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مراجعات الكتب

عنوان الكتاب ":األصولية اليهودية :فرنسا ،إسرائيل ،الوالايت املتحدة"
املؤلف إميانويل هيمان ،ترمجة سعد الطويل ،مراجعة د .مجال أمحد
الرفاعي ،مصر ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،القاهرة ،الطبعة الثانية
2142م.
هذا املؤلف يعد واحداً من بني أهم الكتب اليت تتناول ظاهرة األصولية
الدينية اليهودية يف كل من فرنسا وإسرائيل والواليات املتحدة األمريكية .ومن
املعروف أن هذا املصطلح أحد املصطلحات األكثر غموضاً يف الدراسات
االجتماعية والسياسية والدينية يف العصر احلاضر ،كما أن يقع يف إطار اهتمامات
جماالت عديدة ضمن العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ولعل هذا الغموض يعد سبباً
من األسباب اليت أدت للدعوة إىل املشروع اخلاص بدراسات األصوليات املعاصرة
يف الواليات املتحدة األمريكية ،فهناك اختالفات يف داللة املصطلح ذاته بني اللغات
املختلفة ،كما أنه ال ميكن فيه احلديث عن أصولية ذات اجتاه واحد ،ففي مقابل أن
هناك أصولية دينية أو أصوليات دينية ،فهناك أيضاً أصوليات علمانية ،ورمبا كانت
األوىل يف جانب من جوانبها رد فعل للثانية ،فأصوليات العامل الثالث رد فعل
لألصوليات الغربية الليربالية على تنوعها واختال ف توجهاتها ،ألنها سمس مبوفف
حياول اإلنسان فيه أن يتكيف مع وافعه الديين واالجتماعي والسياسي واالفتصادي
باملعنى التقليدي ،إضافة إىل حرفية النصوص املقدسة ،القول بعصمة الكتاب
املقدس ،ورفض كل ما أنتجته الليربالية واحلداثة ،وما يرتبط بذل من مجود ،
ورفض للتسام ح ،وكراهية للتعايش مع اآلخر ،إضافة إىل التصلب والعناد،
174
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واحملافظة ،ومعارضة كل تطور .وهنا فإن األصولية اليهودية ال ختتلف يف جوهرها
عن أية أصولية دينية أخرى :مسيحية أو هندوسية أو بوذية أو جينية وغري ذل .
ويهدف هذا الكتاب إىل إعادة فراءة التاريخ اليهودي من وجهة نظر
معاصرة ،وذل من أجل التعرف على جذور األصولية اليهودية ،ويرى هيمان هنا
أن أول مظاهر األصولية اليهودية تعود إىل العهد القديم العربي ذاته ،يف تل
احلادثة املسجلة يف سفر اخلروج ،اليت أمر فيها موسى عليه السالم بقتل العجل،
وبناء على ذل فُتل عدد من الناس ا لذين عبدوا العجل المتصاص غضب موسى
عليه السالم ،الذي شعر باملهانة لتنكر شعبه له بهذه السرعة ،وحتوله من عبادة اهلل
تعاىل إىل عبادة األصنام .وحياول املؤلف هنا يف إطار فراءته للتاريخ اليهودي أن
يرصد كافة مظاهر األصولية فيه ،مركزاً على ذل

بني الفكر األصولي اليهودي

وبني احلداثة والدميقراطية ،وليس هناك توفف عند فراءة النصوص فحسب ،وإمنا
أيضاً هناك متابعة هلذه التيارات األصولية املتشددة يف كل من فرنسا وأمريكا
وإسرائيل ،موضحاً ذل التعارض بينها وبني مسرية التقدم البشري ،إذ تقف هذه
األصوليات يف جمملها بالتاريخ عند م رحلة زمنية معينة ،رافضة لفكرة التقدم
اإلنساني ،وكل ما أنتجته احلضارة املعاصرة.
والكتاب ال ذي بني أيدينا جاء يف مثاني فصول ،يسبقها سمهيد ،ويعقبها خاسمة
للكتاب ،وذل

على النحو التالي ،ففي التمهيد تناول املؤلف ما يسميه األوجه

املختلفة للتوحيد ،وجاء الفصل األول بعنوان ":نهاية العامل للسيكاريني (محلة
اخلناجر ) أو جذور األصولية" ،والفصل الثاني بعنوان  ":العودة إىل اجليتو أو
صعود األرثؤذكسية يف فرنسا" ،وجاء الفصل الثالث بعنوان" لنتقابل العام القادم يف
أورشليم" ،والرابع بعنوان ":أبواق صهيون" ،والفصل اخلامس بعنوان ":على

مراجعات الكتب

174

طريق أبراهام" ،والسادس " دبابات اإلميان" ،والسابع عنوانه ":الكالشنكوف ونري
الرب" ،والث امن " يف أعقاب املسيح املنتظر" ،ثم خاسمة تناول الباحث فيها "
املستقبل من منظور املاضي".
ورمبا تأتي أهمية الكتاب بالنسبة للعامل اإلسالمي من طبيعة العالفة بني
األصوليات اليهودية املعاصرة وبني املسلمني ،وخصوصاً يف فلسطني احملتلة ،مما
يعطينا فكرة جوهرية ومهمة عن املوفف اليهودي املعاصر مما يتصل مبا يسمى
مفاوضات السالم ،وطبيعة العالفات العربية اإلسرائيلية ،والكيفية اليت ينظر بها
القادة اإلسرائيليون للعرب على جهة العموم  ،فالعرب ـ أصحاب األرض
واملقدسات اإلسالمية ـ هم غزاة حمتلون هلذه األرض ،وال بد من العمل على طرد
احملتلني من هذه األرض ( انظر ،ص  .) 447ومما يالحظ على الكتاب أنه عند
حديثه عن حركات اإلحياء الديين يف العامل اإلسالمي ،وبالذات يف اجلزائر،
استخدم نفس املصطلحات اليت استخدمها يف حديثه عن األصولية اليهودية ،على
الرغم من االختالف الشديد بني اإلحياء اإلسالمي وبني األصولية سواء كان
يهودية أو مسيحية أو هندوسية ،وهو األمر الذي مت التعرف عليه مؤخراً يف حقل
العلوم االجتماعية والسياسية ،وبناء عليه عرض الكثري من الباحثني استخدام
مصطلح اإلحياء اإلسالمي بدالً من األصولية اإلسالمية ،نظراً لالختالف الشديد
بني حمتوى هذين ا ملصطلحني ،ورمبا كان السياق الذي ربط فيه بني هذين النوعني
يتعارض سماماً مع ما يهدف إليه ،فجبهة اإلنقاذ وصلت للحكم يف اجلزائر عرب
آليات الدميقراطية الغربية اليت سمثلت يف نظام االنتخابات التشريعية ،فهي تفاعلت
مع هذه املنتجات السياسية احلديثة ،ومل ترفضها ،على العكس مما جنده يف
األصوليات الدينية .وباإلضافة إىل ذل

فإن اهتمام املؤلف بتأثريات هذه
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األصوليات على توجيه السياسات اخلارجية هلذه الدول جاء إىل حد كبري ضعيف،
كما أنه مل يتجه إىل بيان الفوارق بني هذه التجمعات األصولية اليهودية يف هذه
البلدان الثالث ،وأسباب االختالفات املوجودة بينها  ،تل اليت تعود إىل اختالف
البيئات السياسية واالجتماعية والثقافية يف هذه البلدان الثالث ،كما أن تنوعات
هذه األصولية اليهودية جاء ضعيفاً إىل حد كبري يف هذا الكتاب.
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الرسائل العلمية

عنوان الرسالة :األحاديث الواردة يف األمساء والكىن واأللقاب "مجعا وخترجيا ودراسة".
التخصص :السنة وعلومها.
اسم الباحث :صاحل بن راشد بن عبداهلل القريري.
املرحلة :ماجستري.
اسم املشرف :د.عمر بن عبداهلل بن حممد املقبل.
اتريخ املناقشة :يوم األحد 9711/91/91هـ.
اجلهة العلمية املقدم إليها :جامعة القصيم.
عدد الصفحات 109 :صفحة.
حدود املوضوع :بلغت أحاديث الرسالة ( )999حديثاً – مع حذف املكرر ،-
يف الصحيحني منها

( )74حديثاً ،وقد حصرتها يف الكتب الستة ،وموطأ اإلمام

مالك ،ومسند اإلمام أمحد ،وسنن الدارمي ،ودرس الباحث ما يقارب ()910
حديثًا يف الشواهد.
أمهية املوضوع :تتجلى أهمية املوضوع يف عدة نقاط:
 - 9أن االسم ضروري يف احلياة؛ فبه يتميز الناس؛ ولواله الختلط
أمرهم ،فضاعت احلقوق ،وانتشرت الفوضى.
 - 1كثرة اخلطأ يف هذه الباب ،حيث كثرت األمساء املخالفة للشرع ،ال
سيما يف عصرنا هذا.
 - 1كثرة األلقاب اليت يتداوهلا الناس ،بعضها من قبيل احملرم ،وبعضها من
املباح ،فمعرفة الوارد يف السنة يف ذلك مع ضوابطه يعطي الناس وعيًا يف ذلك.
745

الرسائل العلمية

744

حمتوى البحث :يشتمل هذا البحث على مقدمة ،ومتهيد ،وبابني ،وخامتة،
وفهارس.
 املقدمة:وتشتمل على بيان ألهمية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،وخطة
البحث ،ومنهج البحث.
 التمهيد وفيه مبحثان: املبحث األول :تعريف االسم ،والكنية ،واللقب.
 املبحث الثاني :الفرق بني االسم ،والكنية ،واللقب.
 الباب األول :األحاديث الواردة يف األمساء وفيه أربعة فصول: الفصل األول :اختيار االسم وفيه ستة مباحث:
o

املبحث األول :التسمي باسم النيب  والتكين بكنيته.

o

املبحث الثاني :وقت التسمية.

o

املبحث الثالث :حتسني االسم.

o

املبحث الرابع :املستحب من األمساء.

o

املبحث اخلامس :املكروه من األمساء.

o

املبحث السادس :التسمي بأكثر من اسم.



الفصل الثاني :التفاؤل باألمساء.



الفصل الثالث :تغيري النيب  لألمساء وفيه ثالثة مباحث:
o

املبحث األول :أمساء الرجال اليت غريها النيب .

o

املبحث الثاني :أمساء النساء اليت غريها النيب .

o

املبحث الثالث :أمساء أخرى غريها النيب .

 الفصل الرابع :مسائل متنوعة وفيه مخسة مباحث:
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o

املبحث األول :من مساهم النيب .

o

املبحث الثاني :تصغري وترخيم االسم.

o

املبحث الثالث :مناداة من ال يعرف امسه.

o

املبحث الرابع :تسمية الشخص مبا يشبه عمله.

o

املبحث اخلامس :مب يدعى الناس يوم القيامة؟

 الباب الثاين :األحاديث الواردة يف الكىن واأللقاب وفيه فصالن:



الفصل األول :األحاديث الواردة يف الكنى وفيه مخسة مباحث:
o

املبحث األول :من كناه النيب .

o

املبحث الثاني :الكنى املكروهة.

o

املبحث الثالث :تكنية الرجل بأكرب أوالده.

o

املبحث الرابع :تكنية الصغري ومن مل يولد له.

o

املبحث اخلامس :تكنية املشرك.

الفصل الثاني :األحاديث الواردة يف األلقاب وفيه مبحثان:
o

املبحث األول :من لقبه النيب .

o

املبحث الثاني :النهي عن التنابز باأللقاب.

 اخلامتة:وفيها خالصة البحث ،وأهم النتائج ،والتوصيات.
 الفهارس:وتشتمل على:


فهرس اآليات.



فهرس األحاديث واآلثار.



فهرس الغريب.
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فهرس الرواة املرتمجني.



فهرس املصادر واملراجع.



فهرس املوضوعات.

أبرز النتائج العلمية اليت توصل إليها الباحث:
 - 9حتريم التكين بكنيته  حال حياته ،وجوازها بعد مماته ملن امسه حممد
ولغريه ،وهذا أعدل األقوال كما وصفه ابن حجر.
 - 1أن األمر يف وقت تسمية املولود واسع ،وإن كان أقوى األقوال –فيما
ظهر للباحث  -تسميته يف يومه األول؛ وذلك لصحة أحاديثه ،وألنه غالب فعل
النيب .
 - 1وردت أحاديث وآثار كثرية تدل على استحباب حتسني االسم ،كلها ال
ختلو من ضعف ،وأمثل الوارد هو قول سفيان الثوري :من حق الولد على والده
ثالث ،أن حيسن امسه ،ويعلمه الكتابة ،ويزوجه إذا بلغ .ومما يدل على استحباب
حتسني األمساء؛ تغيري النيب  لألمساء القبيحة.
 - 7ورد عن عمر بن اخلطاب



آثارٌ تدل على أنه يرى املنع من التسمية

بأمساء األنبياء منها ،وبعد دراستها تبني أنه ال يثبت منها شيء  ،وعلى فرض ثبوتها
فاألشبه أن عمر



إمنا فعل ذلك بقصد صيانة أمسائهم عن االبتذال وما يعرض هلا

من سوء اخلطاب عند الغضب وغريه ،ثم إنه رجع عن ذلك وترك الناس وشأنهم يف
التسمية.
 - 5األحاديث الواردة يف النهي عن التسمي باسم "الوليد" ضعيفة ،وأمثل
الوارد هو مرسل الزهري.
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 - 4جواز التسمي بأكثر من اسم ،واالقتصار على اسم واحدٍ أوىل لفعله



ل باسم واحد.
مع أوالده ،وألن املقصود من االسم التعريف والتمييز وهذا حاص ٌ
 - 4وردت أحاديث كثرية يف تفاؤل النيب  باألمساء احلسنة وكلها ال ختلو
من مقال ،وأصحها إسناداً هو حديث أنس بن مالكٍ -عند مسلم  ،-والذي فيه
تفاؤل النيب  باسم عقبة بن رافع حينما رأى يف املنام أنه كان يف بيته.
 - 1أن "مجيلة" اليت غري النيب



امسها ،هي مجيلة زوجة عمر بن

اخلطاب ،وأما ما ورد يف صحيح مسلم أنها ابنة عمر ،فقد تفرد بهذا راو واحد من
تالميذ محاد بن سلمة؛ وهو احلسن بن موسى األشيب ،فخالف مخسة من الرواة
وهم :موسى بن إمساعيل التبوذكي ،وحجاج بن منهال ،وآدم بن أبي إياس ،وأبو
عمر احلوضي ،وإبراهيم السامي ،فاحلسن بن موسى األشيب وإن كان ثقة ،إال أنه
خالف مخسة من الثقات ،فهذه الزيادة غري حمفوظة ،ولذا ذكرها اإلمام مسلم يف
املتابعات.
 - 1مل يرد حديث صحيح يف النهي عن تسمية املدينة بيثرب ،ولكن قد يفهم
هذا النهي من حديث أبي هريرة



 -عند البخاري ومسلم  -أن النيب ( :أمرت

بقرية تأكل القرى ،يقولون :يثرب ،وهي املدينة ،تنفي الناس كما ينفي الكري خبث
احلديث).
 - 90أن النيب  كان يكره لألمساء القبيحة؛ ويغريها لالسم األحسن ،وقد
تنوع ذلك منه  فقد غري بعض أمساء صحابته من الرجال ،والنساء ،وغري أمساء
بعض املواضع كيثرب ،وبعض املسميات املتداولة كالسماسرة ،والعقيقية ،وهذا
اهلدي من النيب  فيه أحاديث كثرية ،وما ذكره الباحث شيء يسري هو الذي كان على
شرط حبثه ،وقد استعرض الباحث اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالني،
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فوقف على تغيري النيب  السم حوالي  945رجالً ،و  90نسوة ،وهذا العَ ُّد إمجالي
عند اجلرد؛ ولكن عند متحيص البعض مما هو على شرط البحث تبني أن اختالف
الطرق تؤدي إىل تعدد القصة؛ ومثاله تغيريه  لـ"مجيلة" بعضهم جعلها "أم عاصم
زوجة عمر" وهو الراجح -كما تقدم  ،-وبعضهم جعلها "أم عاصم بنت عمر"،
وبعضهم جعلها "أمة عمر".
 - 99جواز تفويض تسمية املولود ألهل العلم والصالح ،وذلك لتفويض
الصحابة التسمية للنيب  ،وإال فهي حق لألب .وقد مسى أبو إمساعيل اهلروي عامة
مواليد بلدته بأمساء اهلل احلسنى.
 - 91جواز تصغري وترخيم األمساء؛ وذلك بشرط عدم تأذي املخاطب بهذا
التصغري أو الرتخيم ،فإن تأذى فإنه حيرم عليه فعله؛ ألنه حيئنذ من جنس التنابز
باأللقاب.
 - 91جواز تصغري األمساء املعبدة فيقال يف "عبدالعزيز" :عزيّز ،ويف
"عبدالرمحن" :دحيم ،وحنوها؛ ألن التصغري يقصد به تصغري املسمى ال تصغري اسم
اهلل الكريم ،وهذا اختيار ابن باز ،وابن عثيمني.
 - 97أن من ال يعرف امسه يُنادى بعبارة ال يتأذى بها ،وال يكون فيها
كذب ،كما قال النيب  ملن ال يعرف امسه ( :يا صاحب السِّبْتِيَّتَ ْينِ) ،فيُقال ملن ال
يُعرف امسه :يا أخي ،يا فقيه ،يا هذا ،يا صاحبَ الثوب الفالني ،أو النعل الفالني،
وما أشبه هذا على حسب حال الـمُنادَى والــمُنادِي.
 - 95عدم ثبوت أن عائشة ل أسقطت سقطاً يف حياة النيب  فسماه عبداهلل،
وكذا عدم ثبوت أن النيب  كناها بأم عبداهلل على ابن أختها عبداهلل بن الزبري .
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 - 94أن األوىل باإلنسان أن يكتين بأكرب بنيه ،فإن مل يكن له ولدٌ تكنى بأكرب
بناته ،وقد تكنَّى مجاعاتٌ من أفاضل سلف األمة من الصحابة والتابعني فمن بعدهم
بأبي فالنة ،كما أنه جيوز تكنية الرجل بغري أوالده ،فإنه مل يكن ألبي بكر ابن امسه
بكر ،وال ألبي ذر ابن امسه ذر.
 - 94جواز تكنية الصغري ومن مل يولد له ،وال يكون هذا من الكذب ،وقد
بوب البخاري :باب الكنية للصيب ،وقبل أن يولد للرجل ،وبوب ابن أبي شيبة :ما
قالوا يف الرجل يكتين قبل أن يولد له.
ولعل السبب يف تكنية الصغري أنه من باب التفاؤل بأنه سيعيش حتى يولد له،
ولألمن من التلقيب؛ ألن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن ال يذكره بامسه
اخلاص به فإذا كانت له كنية أُ ِم َن من تلقيبه ،وهلذا قيل :بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن
تغلب عليها األلقاب ،وقيل :الكنية للعرب كاللقب للعجم.
 - 91جواز تكنية املشرك ،واملبتدع ،والفاسق ،إذا كان ال يُعرف إال بها ،أو
رُجي تأليفه أو تأليف من حوله ،أو ملنفعة عندهم بهذه التكنية ،فأما إذا انعدم هذان
األمران؛ فال ينبغي تكنيتهم بل يُلقون باإلغالظ والشدة يف ذات اهلل.
 - 91مل يثبت أن النيب  كنى جعفر بن أبي طالب  بأبي املساكني ،والذي
ثبت هو :أنه كان من أخري الناس للمسكني ،وأن من كان يكنيه بذلك هم
الصحابة ،وال يُستبعد أن يكونوا تلقوه من النيب .
 - 10ال يصح حديث يف تلقيب النيب  لعائشة ل بـ"احلمرياء" ،وليس كل ما
ورد يف هذا الباب من الكذب املختلق كما قاله ابن القيم ،بل فيه الضعيف ،والضعيف
جداً.
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 - 19األحاديث اليت فيها تلقيب النيب



ألبي بكر بــ"عتيق" ال ختلو من

مقال ،وقد وردت أسباب أخرى لتلقيبه بهذا اللقب منها :األول :أنه لقب بذلك
جلمال وجهه  .الثاني :أنه لقب بذلك لكرم أمهاته ،وكرمه .الثالث :أنه لقب بذلك
ألن أمه كانت ال يعيش هلا ولد فلما ولدته استقبلت به البيت ،وقالت :اللهم إن هذا
عتيقك من املوت ،فهبه لي .الرابع :أنه لقب بذلك ألنه مل يكن يف نسبه شيء يعاب
به .اخلامس :أنه لقب بذلك ألنه عتيق قديم يف اخلري.
 - 11ثبت النهي عن التنابز باأللقاب ،وقد اتفق العلماء على جواز ذكر
األلقاب على جهة التعريف ملن ال يعرف إال بذلك ،وقد بوب اإلمام البخاري :باب
ما جيوز من ذكر الناس ،حنو قوهلم :الطويل والقصري ،وقال النيب ( :ما يقول ذو
اليدين) ،وما ال يراد به شني الرجل.
فال يدخل يف هذا النهي قول احملدثني :سليمان األعمش ،وواصل األحدب،
وحنوه ،مما تدعو الضرورة إليه ،وليس فيه قصد استخفاف وأذى.
وقد عُدَّ هذا أحد املواطن الستة اليت ال تعد من الغيبة ،إال إذا كان على وجه
التنقص ،وإن كان األوىل تعريفهم بغري ذلك.
أبرز توصيات الباحث:
 - 9أهمية التخريج املوسع لألحاديث ،فبه يُتوصل إىل معرفة التصحيف
الذي يقع يف بعض الكتب ،والعثور على تصريح بالسماع ملن كان من زمرة املدلسني،
ومعرفة كون احلديث معالً من عدمه ،واالطالع على كتب وأجزاء تفيد وتنمي ملكة
الباحث ،ومعرفة املصنفات يف هذا الفن الشريف ،وغريها من الفوائد اليت ال يعرف
قدرها إال من مارس التخريج بتوسع.
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 - 1أهمية الرجوع إىل املصادر األصلية ،وعدم االكتفاء باملصادر الفرعية؛
وذلك ألن مصنف املصدر الفرعي قد خيتصر شيئاً هو مهم بالنسبة لباحث ،وقد يغفل
عن شيء ،وقد يقع يف الوهم ،فبالرجوع للمصادر األصلية يُتالفى كل هذا ،وهذا ال
يعين االستغناء عن املصادر الفرعية؛ وذلك ألنها حفظت لنا كتباً هي يف عداد املفقود
أو املخطوط.
 - 1أهمية معرفة من تصح صحبته ومن ال تصح ،وعدم االكتفاء مبا يذكره
املصنفون يف كتب الصحابة؛ وذلك ألنهم يذكرون كل من وردت صحبته براويته أو
رواية غريه ،وقد بذل الدكتور كمال قاملي اجلزائري جهداً طيباً يف كتابه "الرواة
املختلف يف صحبتهم ممن له رواية يف الكتب الستة" ،ولكنه اقتصر على من له رواية يف
الكتب الستة ،فلو تصدى أحد الباحثني ومجع من بقي من الصحابة املختلف يف
صحبتهم ،فسيكون حبثا مفيداً ومكمالً جلهد الدكتور كمال.
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